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ملخص الدراسة 

 .أٓس بٔ عٛض أٓس ايؿٗطٟ: اغِ ايباسح

ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ: عٓٛإ ايسضاغ١

. ٚاقع٘, ٚقسزات٘, ٚآيٝات تُٓٝت٘: ايػعٛز١ٜ

ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖسؾت ايسضاغ١ بؿهٌ ض٥ٝؼ إٍ : أٖساف ايسضاغ١

ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ  ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ٚايتعطف ع٢ً أِٖ احملسزات

 .ؼسٜس زضد١ أ١ُٖٝ بعض اٯيٝات إكذلس١ يتُٓٝت٘ٚايت١ُٝٝٛٓ ي٘, ٚ

.  اغتدسَت ايسضاغ١ إٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ: َٓٗر ايسضاغ١

تهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ ْٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ايصنٛض َٔ ١ًٓ : فتُع ايسضاغ١ ٚعٝٓتٗا

ٕ داَع١ سه١َٝٛ بإًُه١, ٚقس طبكت أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ اثٓيت عؿط٠ ايسنتٛضا٠ ٗ ايج٬خ ٚعؿطٟ

. عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ( 1082)داَع١ بًؼ عسز أؾطازٖا 

.  اغتدسَت ايسضاغ١ ا٫غتبا١ْ أزا٠ً ؾُع بٝاْات ايسضاغ١: أزا٠ ايسضاغ١

: ْتا٥ر ايسضاغ١

ٚامطاف ( 3.89)ضٜؼ ايػعٛزٟ َتٛغ٘ قُٝت٘ ٚدٛز َػت٣ٛ ايتعاّ تُٓٛٝٞ نًٞ عاٍ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتس (1

 . , َع أغبك١ٝ بعس ا٫يتعاّ إعٝاضٟ, ت٬ٙ بعس ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ, ثِ بعس ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ(1.12)َعٝاضٟ قسضٙ 

ايعُط, )بٌ نٌ إتػرلات إُج١ً يًُشسزات ايؿدك١ٝ ( 0.01)ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ دٖٛط١ٜ زاي١ عٓس َػت٣ٛ  (2

ٚايت١ُٝٝٛٓ ( خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, نػٛٙ ايعٌُ), ٚايٛٚٝؿ١ٝ (ز١َ, ايساؾع١ٝ يًعٌُ, ايطنا ايٛٚٝؿٞغٓٛات اخل

ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ( إطنع١ٜ, ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ايسعِ ايتُٓٛٝٞ)

 .ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

ابك١ ٖا ٜجبت قسق٘ ٚإَها١ْٝ تعُُٝ٘ , سٝح أغُٗت سكل ِٛشز ايسضاغ١ ايٓٛطٟ إكذلح ؾطٚٙ سػٔ إ٘ (3

 .َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ% 60إتػرلات ايساخ١ً ؾٝ٘ ٗ تؿػرل 

ٚدٛز زضد١ أ١ُٖٝ عاي١ٝ دسًا يٰيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ  (4

, َع أغبك١ٝ آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ, تًتٗا (0.52)اف َعٝاضٟ قسضٙ ٚامط( 4.85)َتٛغ٘ سػابٞ قُٝت٘ 

 .آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ, ٚأخرلًا آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ

ٚدٛز ؾطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ تعع٣ ٕتػرل ايعُط يكاحل ايؿ١٦  (5

غ١ٓ ؾأنجط, ٕٚتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ ( 15), ٕٚتػرل غٓٛات اـس١َ يكاحل ؾ١٦ اـس١َ غ١ٓ ؾأنجط( 50)ايعُط١ٜ 

 .اؾاَع١ يكاحل اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ٠, ٕٚتػرل إطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يكاحل ا٭غاتص٠

ظ٣ ٕتػرل غٓٛات ٚدٛز ؾطٚم ٗ زضد١ أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ تع (6

 .غٓٛات  ٕٚتػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ يكاحل ا٭غاتص٠ إػاعسٜٔ( 5)اـس١َ يكاحل ؾ١٦ اـس١َ  أقٌ َٔ 

 :تٛقٝات ايسضاغ١

ايعٓا١ٜ بإعساز بطاَر ايتطبٝع ايتُٓٛٝٞ إٛد١ٗ مٛ ضب٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَعت٘ اييت ٜعٌُ بٗا ٚشيو  (1

 .ٖصا ا٫يتعاّ ع٢ً اـس١َ ايط١ًٜٛ أٚ ظٜاز٠ ايعُط يًشكٍٛ ع٢ًَٓص ايتشاق٘ بٗا بس٫ً َٔ ا٫عتُاز 

تبين اؾاَعات ايػعٛز١ٜ اؿه١َٝٛ يُٓٛشز ايسضاغ١ ايػبيب َا ٜػِٗ ٗ اٱؾاز٠ َٔ تطتٝب َتػرلات٘ َٚػاضات٘  (2

 . نآي١ٝ يؿِٗ ٚإزاض٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚقسزات٘

يط١ٜ٩ إغذلاتٝذ١ٝ ؾا١ًَ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل  تبين اؾاَعات ايػعٛز١ٜ (3

 .إكَٛات ٚايسعا٥ِ اييت ٚنعٗا ايباسح

 

 أ
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Abstract 
 

Researcher's Name: Ahmed Awad Ahmed Alshehri. 
Title of Study: Organizational Commitment of Saudi Teaching Staff Member within Public 
universities in the Kingdom of Saudi Arabia: Its Context, Antecedents, and Mechanisms for 
Upgrading It. 
Purposes: The study sought mainly to identify the current level of Organizational 
Commitment (O.C) a single national teaching staff member has within public universities in 
K.S.A; to identify its personal, work-related, and organizational antecedents; and to 
determine the most important proposed mechanisms that could be adopted in the efforts to 
upgrade it. 
Methodology: The "Analytical Descriptive Method" has been applied . 
Population & Sample: All Saudi PhD-holding teaching staff members within the 23 public 
universities in Saudi Arabia have constituted the entire study population, whereas the study 
instrument has only been completed by a randomly-selected sample of (1082) staff 
members within 12 universities. 
Instrument: A multi-dimension questionnaire has been used as means of data collection. 
Findings: 
1) A high overall O.C level has been registered with a mean of (3.89) and standard deviation 

of (1.12) with the normative Commitment dimension ranked first followed by the 
affective commitment one while the the continuance commitment ranked last.   

2) A statistically significant relationships have been found at (0.01) between all the variables 
representing the personal, work-related, and organizational antecedents and the overall 
O.C level of  Saudi university staff member. 

3) The study proposed theoretical causal model has fulfilled goodness-of-fit conditions and 
proven valid for generability and application purposes as it could reliably explain up to 
60%  of the overall O.C level of  Saudi university staff member. 

4) The proposed mechanisms for upgrading the O.C of Saudi university staff member have 
been very highly perceived by the study respondents with a mean of (4.85) and  standard 
deviation of (1.26), with the mechanisms of Affective Commitment ranked first, followed 
by those of Normative Commitment, and finally came those of Continuance 
Commitment. 

5)  Statistically significant differences in the overall O.C level of Saudi university staff 
member that could be related to staff's age, tenure, academic rank and university age 
have been revealed in favor of professors, aging (more than 50), with a tenure of (more 
than 15) years. As for university age, differences has gone in favor of old universities. 

6)  Statistically significant differences in the proposed mechanisms for upgrading the O.C of 
Saudi university staff member have been in terms of staff's academic rank and tenure in 
favor of Assistant professors and staff members with  less than (5) - year service. 

 
Recommendations: 
1) Giving a priority for building organizational socialization programs aiming at linking a 

teaching staff member to his university, provided enrollment into these programs starts 
immediately upon the entry date. 

2) Applying the theoretical model proposed by this study in such a proper way that takes 
advantage of its variables and paths as a framework for theory and practice. 

3) Adopting a holistic integral visionary strategy for strengthening O.C in light of the bases 
addressed by the researcher. 
 
 

 ب
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اإلهداء 
..   عزيزي  ّإ ى و  دي

س ئاًل   م  ى  ن ي  ل في ..  ف نً   فضلهم  وك ي   ن يتهم  ود مهم    مت  صل
..  م هم ، و ن يمتعهم     صحة و  ع ف ة

.. إ ى زو تي   غ   ة

ص دقة وتضح  ته  و  تي    فتئت د   ته   ل..رف قة   درب و لهمتي  عد   
..    مقدرة تن    ي   درب وتمدني   إلص  ر و  عزيمة  تكملة   م   ر حتى   نه ية

..    حب ب   ّإ ى   ني

وش ركتهم  في وقت ..   لَذي  ق سمتهم  هذه    س  ة طف  تهم .. د ن  و ح ت 
..    هم 

.. إ ى إخ تي و خ  تي

..   ي  عد    خ    ع   وك ن  ..   ذي   ز ح      ك هلي  بء   عن ء

.. إ ى  ألق رب و ألصدق ء

..  إ ى  س تذتي   نبالء

.. إ ى كل    وقف  ج نبي وشد     زري

 هدي هذ    جهد،، .. إ ى كل هؤالء

   ب حث                                     

 

 

 ج
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 شكر وتقدير
ٙ بٛاؾط ايٓعِ ٚايعطا٤, إػتشل ٚسسٙ يًؿهط ٚايجٓا٤, إتؿهٌ ع٢ً عباز اؿُس هلل     

ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس ا٭ٚيٌ ٚاٯخطٜٔ, إبعٛخ ٖس٣ً ٚض١ًٓ يًعإٌ, قُس بٔ 

:- ٚبعس .. عبساهلل ايٓيب ا٭ٌَ, ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أْعٌ 

ٌٔ َكسًَا بعس ؾهٌ اهلل .. ٚا٭ٌَ سكٝك١ً.. أَا ٚقس أقبح اؿًِ ٚاقعًا      ؾإْين َسٜ

; غعس بٔ عبساهلل ايعٖطاْٞ/ ٚايعطؾإ يػعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛضبأزل٢ آٜات ايؿهط 

إؿطف ع٢ً ٖصٙ ايطغاي١, ٚايصٟ تعاٖسٖا بايتٗصٜب ٚايطعا١ٜ, َٓص إٔ ناْت فطز 

ؾهط٠ ست٢ اغتٛت مثط٠, ع٢ً َا َٓشين إٜاٙ َٔ مثٌ ٚقت٘ ٚغعٜط عًُ٘, ٚع٢ً َا 

ايعطا٤ ٫ ٜٓهب, ٚؾٝهًا أَسْٞ ب٘ َٔ ض٣٩ بكرل٠ ٚتٛدٝٗات غسٜس٠, ؾهإ ْبعًا َٔ 

َٔ ايتٛانع ٚاغعًا ٚأضسب, ؾذعاٙ اهلل عين خرل اؾعا٤, ٚأع٢ً َٓعيت٘ ٗ ا٭ضض 

.   ٚايػُا٤

نُا أغسٟ دعٌٜ ؾهطٟ ٚعِٛٝ اَتٓاْٞ ؾاَعيت ايػطا٤, داَع١ أّ ايكط٣ قطح      

, بهطٟ بٔ َعتٛم عػاؽ/ ايعًِ ٚبا١ْٝ ايؿهط, ٖج١ًً ٗ َعايٞ َسٜطٖا ايسنتٛض

ظاٜس بٔ / ساب ايػعاز٠ ٚن٥٬ٗا, ٚغعاز٠ عُٝس ن١ًٝ ايذلب١ٝ ا٭غتاش ايسنتٛضٚأم

عبس اهلل / , ٚغعاز٠ ض٥ٝؼ قػِ اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ  ٚايتدطٝ٘ ايسنتٛضعذرل اؿاضثٞ

, ٚأقشاب ايػعاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايكػِ,  ع٢ً َٓشٞ ؾطق١ أٓس ايعٖطاْٞ

. ت ايعًٝا, ٚع٢ً نٌ ايعٕٛ ٚتصيٌٝ ايكعابإٔ أنٕٛ بِٝٓٗ طايبًا ٗ بطْاَر ايسضاغا

/ غعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛض: ٚأقسّ َٔ ايؿهط أدعي٘ َٚٔ ايتكسٜط أٚؾطٙ يهٌ َٔ     

, ع٢ً  اْٞاهلل بٔ ق٬ح ايًشٞ عبٝس/ ٚ غعاز٠ ايسنتٛضقُس بٔ عبساهلل آٍ ْادٞ 

.  تهطَُٗا َٓاقؿ١ ٖصٙ ايطغاي١, ٚإثطا٩ُٖا شلا ًَشٛٚاتُٗا ايك١ُٝ

 د
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نُا أتٛد٘ بٛؾرل ايؿهط ٚؾا٥ل ا٫َتٓإ ٕعايٞ إسضا٤ ٚعُسا٤ ايهًٝات ٚض٩غا٤       

ا٭قػاّ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات إؿاضن١, ؾ٫ًٛ زعُِٗ ٚتعاِْٚٗ ٕا ُقسض 

ٚايؿهط إٛقٍٛ أٜهًا يػعاز٠ ايػاز٠ احملهٌُ ايصٜٔ ٖٚبٛا . شلصٙ ايسضاغ١ إٔ تط٣ ايٓٛض

/ ٜٚس أزا٠ ايسضاغ١ ٚإٚٗاضٖا بايكٛض٠ إأَٛي١, ٚيػعاز٠ ايسنتٛضاؾٗس ٚايٛقت يتر

, أغتاش عًِ ايٓؿؼ ايذلبٟٛ إؿاضى ٗ داَع١ إًو خايس, ع٢ً ايػٝس عبسايساِٜ

. ايٓكح ٚإؿٛض٠ ٚإػاعس٠ ٗ ايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ يبٝاْات ايسضاغ١

َػتٛض / , ايسنتٛضٚأتكسّ بايؿهط يع٤٬َ ايسضب ٚايسضاغ١ ٗ بطْاَر ايسنتٛضا٠    

/ , ٚايسنتٛضقُس ايعٖطاْٞ/ , ٚايسنتٛضقاحل ايؿانطٟ/ , ٚايسنتٛضاؿاضثٞ

/ , ٚايسنتٛضٓسإ اؿطبٞ/ , ٚايسنتٛضظٜس اؿاضثٞ/ , ٚايسنتٛضعبسايكازض ايعبٝهإ

٫ٚ –, ؾكس دػسٚا ٖس١ٜغعٝس / , ٚايسنتٛضعُرل ايػاَسٟ/ , ٚايسنتٛضغامل إايهٞ

.  خا٤ ٚايتؿاْٞ ٚايت٬سِأضٚع َعاْٞ اٱ-ظايٛا

, قُس بٔ غامل ايؿٗطٟ/ ايسنتٛض:  نُا ٫ ٜؿٛتين إٔ أؾهط ايع٤٬َ ايؿه٤٬     

عًٞ / , ٚا٭غتاشقُس بٔ أٓس ايٓاؾطٟ/ , ٚا٭غتاشسػٔ بٔ عًٞ ايؿٗطٟ/ ٚا٭غتاش

أٓس بٔ دسٙ / , ٚا٭غتاشعًٞ بٔ سٓؿإ ايعُطٟ/ , ٚا٭غتاشبٔ سػٔ ايؿٗطٟ

, ع٢ً أٓس بٔ عاطـ ايؿٗطٟ/ , ٚا٭غتاشعٛض بٔ أٓس ايؿٗطٟ/ تاش, ٚا٭ؽايباضقٞ

َا قسَٛٙ َٔ زعِ أٚ َػاعس٠ ٗ تٛظٜع ا٫غتبٝاْات ٚاغذلزازٖا أٚ إْٗا٤ بعض 

. اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ

ٚأخرلًا, ؾايؿهط يهٌ َٔ أغِٗ ٚعإٚ ٚؾذع عدل َؿٛاضٟ ايعًُٞ ٚط١ًٝ ؾذل٠ الاظ      

ٍ ٱٜطاز ازل٘, ٚيٝعًِ أْٞ َسٜٔ بؿهً٘ ٚإٔ َهاْت٘ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚمل ٜتػع اجملا

. ايكًب قؿ١ٚٛ

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

 الباحث   

ه

 ـ
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 فهرس محتويات الدراسة

رقى انصفحت احملخويبث 
أ ( بايعطب١ٝ)ًَدل ايسضاغ١ 

ب ( با٫لًٝع١ٜ)ًَدل ايسضاغ١ 

دـ اٱٖسا٤ 

ز ؾهط ٚتكسٜط 

ٚ زضاغ١ ؾٗطؽ قتٜٛات اٍ

ٙ قا١ُ٥ اؾساٍٚ  

ٕ قا١ُ٥ ا٭ؾهاٍ 

ٕ قا١ُ٥ ا٬ٕسل 

 20-1اإلعبر انعبو نهذراست : انفصم األول

 2َكس١َ ايسضاغ١ 

 8َؿه١ً ايسضاغ١ 

 12أغ١ً٦ ايسضاغ١ 

 14أٖساف ايسضاغ١ 

 15أ١ُٖٝ ايسضاغ١ 

 18سسٚز ايسضاغ١ 

 19َكطًشات ايسضاغ١ 

 135-21أدبيبث انذراست : انفصم انثبني

 103-22اإلعبر اننظري : أوالًال 

 59-23االنخساو انخنظيًي : ادلبحث األول

 23َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 27ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ   ١ٜ يٓؿأ٠ َؿّٗٛتاضٜذاؾصٚض اٍ

 30ْٛطٜات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 39أْٛاع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 43أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٚػتٜٛات٘ 

 45عٌُ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ آيٝات 

 48خكا٥ل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 50ٚغا٥ٌ قٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 53ْٛاتر ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚآثاضٙ ع٢ً ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ 

 و
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 79-60حمذداث االنخساو انخنظيًي : ادلبحث انثبني

 60. ايتكٓٝؿات ايٓٛط١ٜ حملسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 65زات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  ايتكٛض ايٓٛطٟ حملس

إكذلح يسضاغ١ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  ايُٓٛشز ايػبيب

. ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

77 

 103-80آنيبث حنًيت االنخساو انخنظيًي : ادلبحث انثبنث

 80. َطاسٌ تطٛض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 84. آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

. اؾاَعات اؿه١َٝٛ

99 

 135-104 دراسبث انسببقتال:  بنيبًال 

 105. ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عاّ َٚعطؾ١ ايع٬ق١ بٌ أبعازٙ تٓاٚيتزضاغات 

 112. إدتًؿ١ ْٚٛاػ٘ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ تٓاٚيتزضاغات 

 119. ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚغرلٙ َٔ إتػرلات تٓاٚيتزضاغات 

 127 .بعض ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ إؿػط٠ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞتٓاٚيت زضاغات 

 131. ايتعًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١

 152-136إجراءاث انذراست : انفصم انثبنث

 137. َٓٗر ايسضاغ١

 137. فتُع ايسضاغ١

 138. ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚخكا٥كٗا

 142. أزا٠ ايسضاغ١

 145. تكٌٓ أزا٠ ايسضاغ١

 149. تطبٝل أزا٠ ايسضاغ١ ٚإدطا٤ات٘

 150. ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ إػتدس١َ

 235-153 نخبئج انذراست :انفصم انرابع

 206-154نخبئج انذراست  وحتهيم عرض : أوالًال 

 155. ٭ٍٚعطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ا

 160. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايجاْٞ

 164. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ  ايجايح

 167. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايطابع

 ز
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 172. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ اـاَؼ

 175. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايػازؽ

 183. ٌٜ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايػابععطض ٚؼٌ

 191. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايجأَ

 198. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايتاغع

 203. عطض ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايعاؾط

 235-207نخبئج انذراست  وحفسري ينبقشت:  بنيبًال 

 207. بايػـــ٪اٍ ا٭ٍَٚٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاقــ١ 

 211. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايجاْٞ

 213. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايجايح

 214. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايطابع

 215. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ اـاَؼ

 217. ٩اٍ ايػازؽَٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايؼ

 223. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايػابع

 225. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايجأَ

 227. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايتاغع

 234. َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايعاؾط

 251-236انذراست نخبئج خالصت : انفصم اخلبيس

 239. خ٬ق١ ْتا٥ر ايسضاغ١

 243. تٛقٝات ايسضاغ١

 250. ايسضاغات إػتكب١ًٝ إكذلس١

 271-252قبئًت يراجع انذراست 

 253. إطادع ايعطب١ٝ: أ٫ًٚ

 260. إطادع ا٭دٓب١ٝ: ثاًْٝا

 304-272يالحق انذراست 

 273(. 1)ًَشل ضقِ 

 281(. 2)ًَشل ضقِ 

 283(. 3)ًَشل ضقِ 

 291(. 4)ؿل ضقِ ّ
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 قائمة الجداول

رقى 
 اجلذول

رقى  انعــــنواٌ
 انصفحت

 32 (.1975ّ)أِاٙ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ اتعْٜٛٞ  1

 38 (.2007ّ)أِاٙ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ نٌٖٛ  2

 45 .ايٓٛطٟ جملا٫ت ٚأؾهاٍ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ( 1997ّ)تكٛض  َاٜط ٚ أئ  3

 140 .ٗ اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ١ٜٓ٠ ايسضاغ١ تٛظٜع أؾطاز ع 4

 140. ٗ اؾاَعات َتٛغط١ ايٓؿأ٠تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١  5

 140. ٗ اؾاَعات سسٜج١ ايٓؿأ٠تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١  6

 141. سػب َتػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 7

 141. يعُط سػب َتػرل ا تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 8

سػب َتػرل غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١  تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 9

. اؿاي١ٝ 

142 

أدعا٤ اغتبا١ْ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚ  10

 .أبعازٖا ٚعسز عباضاتٗا ٚأضقاَٗا ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

144 

عاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ قِٝ َعا٬َت اضتباٙ ايعباضات بايسضد١ ايه١ًٝ ٭ب 11

 .يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

147 

قِٝ َعا٬َت اضتباٙ ايعباضات بايسضد١ ايه١ًٝ حملسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  12

 .يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

147 

١ٜ ا٫يتعاّ قِٝ َعا٬َت اضتباٙ ايعباضات بايسضد١ ايه١ًٝ ٯيٝات تِٓ 13

 .ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

148 

 149 . يجبات اغتبا١ْ ايسضاغ١" أيؿا نطْٚبار"قِٝ َعا٬َت  14

إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  15

. عباضات بعس ا٫يتعاّ إعٝاضٟ

155 

 ط
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رقى 
اجلذول 

رقى  ـــنواٌانعـ
 انصفحت

إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  16

 .عباضات بعس ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ

157 

إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  17

 .عباضات بعس ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ

158 

ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  إتٛغطات اؿػاب١ٝ 18

 .قٛض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

160 

إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  19

 .عباضات َتػرل ايساؾع١ٝ يًعٌُ

161 

٣ إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ عٌ 20

 .عباضات َتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ

162 

إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  21

 .عباضات َتػرل خكا٥ل ايٛٚٝؿ١

164 

إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  22

 .عباضات َتػرل نػٛٙ ايعٌُ

166 

ؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً إتٛغطات ا 23

 .عباضات َتػرل إطنع١ٜ

168 

إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  24

 .عباضات َتػرل ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ

169 

يسضاغ١ ع٢ً إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٫غتذابات أؾطاز ا 25

 .عباضات َتػرل ايسعِ ايتُٓٛٝٞ

171 

قِٝ َعا٬َت اضتباٙ َتػرلات احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ  26

. بايسضد١ ايه١ًٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

  

173 

تٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يٌ 27

. ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ احملسزات  ايؿدك١ٝ

176 

28 
قِٝ َعا٬َت ا٫مساض ٕتػرلات احملسزات ايؿدك١ٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

. يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ
 

177 

 ي
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رقى 
اجلذول 

رقى  انعــنواٌ
 نصفحتا

ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  29

. ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ احملسزات  ايٛٚٝؿ١ٝ

 

178 

قِٝ َعا٬َت ا٫مساض ٕتػرلات احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  30

. يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ
 

178 

ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  31

. ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ احملسزات  ايت١ُٝٝٛٓ

179 

32 
قِٝ َعا٬َت ا٫مساض ٕتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

. ١َٝيعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿهٛ
 

180 

33 
ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٚايٛٚٝؿ١ٝ  ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ احملسزات  ايؿدك١ٝ
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 انفصم األول
 اإلعبر انعبو نهذراست 

  
 

 مكدمُ الدزاضُ. 1

ْبٝٓا قُس   ,٫ّ ع٢ً أؾطف ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌٚايك٠٬ ٚايؼ ,اؿُس هلل ضب ايعإٌ      

 :-أَا بعس... ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ 

 

تعتُس إُٓٛات إدتًؿ١ ع٢ً َٛاضزٖا ايبؿط١ٜ ٗ ؼكٝل أٖساؾٗا ٚظٜاز٠ ؾاعًٝتٗا      

ؾإٕ قه١ٝ ؼكٝل ا٫ضتباٙ بٌ ا٭ؾطاز  ٚإظا٤ ٖصٙ اؿكٝك١,. ٚتعِٛٝ إْتادٝتٗا

قسضًا -َٚا تعاٍ–بٗا شلٞ إسس٣ ايكهاٜا اؾٖٛط١ٜ اييت ْايت  ٚإُٓٛات اييت ٜعًُٕٛ

نبرلًا َٔ ايبشح ٚا٫غتككا٤ ٗ اٯ١ْٚ ا٭خرل٠; خكٛقًا ٗ ٌٚ اظزٜاز ٚترل٠ 

ت١ُٝٝٛٓ, ٚتٓٛع َتػرلات ايعكط ايهاغط١, ٚاضتؿاع س١ٜٛٝ إُٓٛات, ٚتعكس ب٦ٝاتٗا اٍ

  .ٖٜٛاتٗا ايجكاؾ١ٝ
 

ٜٴعـس ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ      ٚ Organizational Commitment  أسس أٚد٘ ٖصا

ن١ٝ ع٢ً , سٝح اغتشٛش ٗ ايعكٛز ايج٬ث١ إا٫ضتباٙ, ٚأنجطٖا دصبًا ي٬ٖتُاّا

ٚعًِ ايٓؿؼ  ,اٖتُاّ ايهجرل َٔ إدتكٌ ٚايباسجٌ ٗ فا٫ت ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ

ايبشٛخ  غٛا٤, ٚ أخص ٜػٛز نًُٓٝا ٗ ٚعًِ ا٫دتُاع ايتُٓٛٝٞ ع٢ً سٍس , ايكٓاعٞ

ٚسًكات ْكاف ؼسٜس ايت١ُٝٝٛٓ, َٚبازضات ايتطٜٛط, ٚدٗٛز ايتطبٝع ايتُٓٛٝٞ, 

 . (Ayres, 2010:p.13), ٚبٓا٤ ؾطم ايعٌُ ا٫غذلاتٝذٝات

 

  بٓا٤ أططضغب١ ٗاٍؾك٘ َٔ فطز  ْابعًا ٗ ايٛاقع مل ٜهٔ ٖصا ا٫ٖتُاّ إتعاٜسٚ         

زاؾع اٱداب١ عٔ عسز َٔ ايتػا٫٩ت احملرل٠ نإ أٜهًا ببٌ , سٍٛ ٖصا إؿّٗٛ ٠ْٛطٟ

؟ ٕٚاشا إُٓٛاتٕاشا ًٜعّ بعض ايعاًٌَ أْؿػِٗ بتشكٝل أٖساف ٚقِٝ : ع٢ً ؾان١ً

  سٌ ٫ ٜؿعٌ شيو آخطٕٚ؟ ٗعاطؿًٝا ٚدػسًٜا شًٖٓٝا ٜٚٓسَر بعهِٗ َُٓٛاتِٗ 
     

اٱداب١ َتعسز٠, إ٫ إٔ ٚضغِ تٓاٍٚ ٖصٙ ايتػا٫٩ت َٔ دٛاْب كتًؿ١ ٚبأغايٝب           

اييت أخص ايؿهط ايتُٓٛٝٞ اؿسٜح ٜٓعكس سٛشلا تسٚض سٍٛ أ١ُٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

ٜهٕٛ ا٫يتعاّ إٔ ( 2004ّ)ايعُطٟ ٚٗ ٖصا ٜكذلح . نْٛ٘ غًٛنًا إهابًٝا َطغٛبًاع٢ً ٚ
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ايطبٝع١ٝ ٚا٭غاغ١ٝ اييت هب إٔ ٜتكـ بٗا  ايتُٓٛٝٞ ع٢ً ضأؽ قا١ُ٥ ايكؿات

ؼكٝل ايتِٓٛٝ ٭ٖساؾ٘ ٫ ٜتأت٢ إ٫ بٛدٛز ق٣ٛ عا١ًَ يؿطز ٗ ايتِٓٛٝ, إش إٔ غًٛى ا

ٚغين عٔ .  (118م ) غٝاغات٘ اٱزاض١ٜقُٝ٘ ًَٚتع١َ, كًك١ ٭ٖساؾ٘, َٚكتٓع١ ب

ٜٴٓٛط إٍ إٛاضز  َٔ أْ٘  Nemeh (2009)ايصنط أٜهًا َا أؾاضت إيٝ٘  إشا نإ 

يه٘ ١َُٛٓ َا, ؾإٕ إٛاضز ايبؿط١ٜ إًتع١َ ايبؿط١ٜ بٛقؿٗا أعِٛ ضأؽ َاٍ ؾهطٟ ُت

 .(p. 6)يسٜٗا  Competitive Advantageتٴعتدل َجاب١ أعِٛ َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ 
 

ٟٴىٚإٍ شٍ      ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َسخ٬ً ٖاًَا َٔ إساخٌ إعاقط٠ يسضاغ١  َجٌ, 

َٔ إٔ ا٫يتعاّ ( 1995ّ)ٜٚ٪ٜس ٖصٙ ايٓٛط٠ َا شٖب إيٝ٘ ايسخٌٝ اهلل . إُٓٛات اؿسٜج١

ٜٴعتدل أؾهٌ َ٪ؾط ٕتػرلات ايعٌُ -أنجط َٔ أٟ خكا٥ل أخط٣-ايتُٓٛٝٞ 

ٚكطدات٘ ايػًٛن١ٝ; نُػتٜٛات اْتٛاّ ايعاًٌَ, ٚغٝابِٗ, ٚإَها١ْٝ تطنِٗ 

ا٭زا٤, ٚايساؾع١ٝ ايصات١ٝ, ٚؾطم ا٫تكاٍ ٚايتؿاعٌ بٌ أعها٤ ايتِٓٛٝ,  دٛز٠ٌَ, ٚايع

 Meyer & Herscovichبُٝٓا ٜصٖب (. 35م )نهٌّ بٌ ٚ عٔ بٓا٤ ٖٚٝه١ً ايتٓٛٞ

ا أْ٘ ٫ ّهٔ بأٟ ساٍ ١ُٕٛٓ َا إٔ تعٝـ ٚتػتُط إٍ أبعس َٔ ٖصا, يٝكطض   (2001)

 .p)َا مل ٜتٛاؾط ؾٝٗا َػتٜٛات َٓاغب١ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  Systemنٓٛاّ 

27) . 

 

ٙ ع٢ً تٛؾرل ايب١٦ٝ إٔ لاح ا١ُٕٛٓ ايهًٞ ٜعتُس ٗ دٖٛط Han (1992)ٜٚصنط      

ا١ُ٥٬ٕ اييت تععظ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ اٱهابٞ ٚتطتكٞ ب٘, باٱناؾ١ إٍ ٚدٛز َٛاضز 

بؿط١ٜ ًَتع١َ قازض٠ ع٢ً تٛدٝ٘ غًٛنٝاتٗا ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ مٛ ؼكٝل 

أٖساف ا١ُٕٛٓ, ٚع٢ً شيو ؾايؿؿٌ ٗ خًل ٖصا ايتٛاظٕ ٚاٱخ٬ٍ ب٘ ٜٓعهؼ غًبًا 

ٚع٢ً ٖصا . ( pp. 12-14)زا٤ ايؿطزٟ ٚإ٪غػٞ ع٢ً سس غٛا٤ ع٢ً ؾاع١ًٝ ا٭

تؿٛم إُٓٛات ( 1996ّّ; ٚايطذِ, 2007ايعطٟٛ,  :َجٌ)ا٭غاؽ ٜطدع ايبعض 

ايٝابا١ْٝ عٔ غرلٖا إٍ اضتؿاع َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايعاًٌَ بٗا, ٭ٕ ايؿطز 

قابٌ َكًش١ عًُ٘ َُٚٓٛت٘, ايٝاباْٞ ٜعطٞ اعتباضًا ثاًْٜٛا ٕكًشت٘ ايؿطز١ٜ ٗ ّ

 .ٚإُٓٛات بسٚضٖا تععظ َٛٚؿٝٗا ٚتكسضِٖ يكا٤ ٥٫ِٚٗ ٚايتعاَِٗ شلا
      

ٜٴعطف ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأْ٘          اػاٙ ايؿطز مٛ ا١ُٕٛٓ اييت ٜعٌُ بٗا, ٚإّاْ٘ "ٚ

ا َُٗا ايكٟٛ بأٖساؾٗا ٚقُٝٗا, ٚايطغب١ ايك١ٜٛ ٗ ا٫ْتُا٤ إيٝٗا, ٚايبكا٤ عهًٛا ؾٝ٘
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ناْت إٓػكات ايساخ١ًٝ أٚ إػطٜات اـاضد١ٝ اييت ؼؿع ع٢ً ا٫ْتكاٍ إٍ َهإ 

 O'reilly & Chatman ٜٚكؿ٘. (  Mowday et al., 1982:p.225)" آخط

ْٛع َٔ ا٫ضتباٙ ايٓؿػٞ بٌ ايؿطز َُٚٓٛت٘, أٚ ٖٛ ايع١ًُٝ اييت "بأْ٘   (1986)

 . (p. 493)" ابكـًاـادـًا ٚت٘ـض اْسّـضاز أنـحـفَٗا ٚا٭ـ١َ ٚقٞـتكبح ؾٝٗا أٖساف إٜٓ
 

ّجٌ ا١ُٕٛٓ ٗ تؿاع٬ت٘ " ًٜٚتعّ ايؿطز تًُٓٛٝٝا عٓسَا ٌّٝ إٍ ض١ٜ٩ ْؿػ٘ أْ٘       

َع اٯخطٜٔ, ٚوتهٔ َكاؿٗا, ٜٚعسٖا أغاغ١ٝ ٗ قطاضات٘ اٱغذلاتٝذ١ٝ, ٜٚٓأ٣ 

ؾٗا, ٚعٓسَا ٜعٝس تؿهٌٝ بٓؿػ٘ عٔ ايصٜٔ تتٓاقض قُِٝٗ ٚأٖساؾِٗ َع قُٝٗا ٚأٖسا

ٚعٓسَا ٜٛٗط .. َؿاُٖٝ٘ ٚقُٝ٘ ايصات١ٝ يهٞ تتٛا٤ّ ٚتتُاثٌ َع َؿاِٖٝ ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ 

يًعٌُ ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٗ ايػايب ٫  ا٭ْػبنإ املَؿاعط اهاب١ٝ مٖٛا ٜٚعتكس أْٗا 

أخط٣ سٝح ٜعتكس أْ٘ ٫ تٛدس ١َُٛٓ  آخط َهإٗ بسٌٜ ٜػع٢ إٍ ايبشح عٔ عٌُ 

 ؾإٕ Duncan (2003) ٚبطأٟ(. 4م:2003ّضؾٝس, " )باستٝادات٘ بؿهٌ أؾهٌ تؿٞ

 ١َُٛٓ َكرل َكرلٙ ٜطب٘" َٔ نٌ ع٢ً ٜطًل تًُٓٛٝٝا إًتعّ ٚقـ

.  (p.3")َع١ٓٝ

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َؿّٗٛ  Meyer & Alan (1991)ٜط٣  َٔ داْب آخط,ٚ         

. ٚاٱزضان١ٝ ٚايػًٛن١ٝ ٚإعطؾ١َٝتعسز ا٭بعاز ّتس يٝؿٌُ اؾٛاْب ايٛدسا١ْٝ 

 ا٫يتعاّ :ؾإٕ ٖٓايو ث٬ث١ أْٛاع َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٖٞ - ٚايكٍٛ شلُا -ٚيصا
ا٫غتُطاضٟ, ٚا٫يتعاّ ايعاطؿٞ, ٚا٫يتعاّ إعٝاضٟ, ٚنٌ ٖصٙ ا٭ْٛاع َٔ ا٫يتعاّ 

غبب إَا ب ;ي٬غتُطاض ٗ ا١ُٕٛٓ ٚيهٔ ٭غباب َتؿاٚت١ تعهؼ ٌَٝ ايؿطز ايعاٌَ

ؾعٛضٙ باـػا٥ط اييت غٛف ٜتشًُٗا إشا تطى ا١ُٕٛٓ أٚ يعسّ تٛاؾط بسا٥ٌ ٚٚٝؿ١ٝ 

اييت ٜعٌُ بٗا, أٚ ٚتٛاؾك٘ َع ا١ُٕٛٓ  َٓاغب١, ٚإَا بػبب ا٫ضتباٙ ايعاطؿٞ يًؿطز

ْكٗا قبٌ أٚ بعس ا١ُٕٛٓ ٚايٓاتر عٔ ايكِٝ اييت ٜعت بػبب تعٗس ايؿطز ا٭زبٞ بايبكا٤ ٗ

. (pp. 67-69) ٖاايتشاق٘ ب

ٚيكس اْؿػٌ ايهجرل َٔ ايباسجٌ بتككٞ ايعٛاٌَ ايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ       

ٚايسّػطاؾ١ٝ إ٪ثط٠ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٗسف ؾُٗٗا ٚقاٚي١ إزاضتٗا بايكسض ايصٟ 

بتكٓٝـ ٖصٙ  Mowday et al.(1982) ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ, قاّ. ٜععظ َٔ َػتٜٛات٘

اٌَ ؾدك١ٝ, ٚعٛاٌَ ١َٝٓٗ, ٚخدلات َتعًك١ بايعٌُ, عٛ: ايعٛاٌَ إٍ أضبع ؾ٦ات
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خكا٥ل ت١ُٝٝٛٓ, ٚخكا٥ل : إٍ (2008ّ)ايعٓعٟ  ٚعٛاٌَ ت١ُٝٝٛٓ, ٗ سٌ قٓؿٗا

 . ؾدك١ٝ ٚٚٝؿ١ٝ, ٚخكا٥ل
 

َٔ ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, إ٫ إٔ  ٚضغِ ايتبأٜ إًشٛٚ ٗ تكٓٝـ          

, ٚغٓٛات اـس١َ ,ايعُط تدلظ َتػرلات ب٘شلا ع٬ق١  ١ًْ ايعٛاٌَ اييت ٜعتكس إٔ

ٚايتُهٌ ; (Chughtai& Zafar, 2006)ٚايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚٚطٚف ايعٌُ 

ٚزضد١ إؿاضن١ ٗ ; (Ayres, 2010)ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ  ,ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ,ايٛٚٝؿٞ

 ,ٚ ايعٌُٚايساؾع١ٝ ْح ,; ٚقِٝ ايعٌُ ايؿطز١ٜ(Bhatti et al., 2011)اؽاش ايكطاضات 

ٚخكا٥ل  ;(Tayyab, 2006) ٚغًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ ,ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ

ايعُطٟ, )ٚأِاٙ ايكٝاز٠ ; (Dockel,2003)ٚتٛاؾط ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ  ,ايٛٚٝؿ١

 ;(2006ّايٛظإ, ) ٚإٓار ايتُٓٛٝٞ ;(2002ّاشلٓساٟٚ, )ٚنػٛٙ ايعٌُ  ;(1999ّ

 .(2009ّعبسايساِٜ, )ٚا٫ْسَاز ايٛٚٝؿٞ 
          

اييت تعكس عًٝٗا اجملتُعات  َٔ أِٖ إ٪غػات ايذلب١ٜٛتٴعتدل ْٚٛطًا ٭ٕ اؾاَعات            

آَاشلا ٚتهع ؾٝٗا ثكتٗا يًكٝاّ بأزٚاضٖا ايتع١ًُٝٝ ٚايتجكٝؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ, 

.  ْؿاطاتٗاؾإٕ اؾاْب ا٭ِٖ ؾٝٗا ٖٛ ٚدٛز عٓاقط َٚٛاضز بؿط١ٜ تكٛز عًُٝاتٗا ٚتٴػرل

إٔ ٖٓايو ع٬ق١ ططز١ٜ ٚانش١ بٌ َػت٣ٛ ( 2010ّ)ٚٗ ٖصا ايػٝام, ٜ٪نس ايعٓعٟ 

اؾاَعات ٚزلعتٗا, ٚبٌ َػت٣ٛ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚدٛز٠ إْتادٝاتِٗ ٚعطا٤اتِٗ 

إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٛ َؿتاح ايتذٜٛس ( 1999ّ)نُا ٜصنط ايٓاق١ (. 238م )

ٖصا ٜػتًعّ خاق١ً ٗ عكط إعًَٛات١ٝ أغتاشًا نـ٤ً ٚايتذسٜس َٚٓطًل ايتُٝع , ٚ

 (. 2م )عًًُٝا, َتُهًٓا عجًٝا, خبرلًا ًَٗٓٝا, قس٠ًٚ َٚجا٫ً خًكًٝا 

 

اؾاَعات,  ن١ْٛٓٝٚع٢ً شيو ٕٚا نإ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ أِٖ ضنا٥ع           

اؾ١ٛ عًِٝٗ ؾإْ٘ َٔ ايٛادب ع٢ً نٌ داَع١ بصٍ اؾٗٛز اي٬ظ١َ ٫غتبكا٥ِٗ ٚإح

َٚٓاخات ت١ُٝٝٛٓ تػتجُط قسضاتِٗ عٌُ ٚتُٓٝتِٗ ٚتطٜٛط أزا٥ِٗ ٚتٛؾرل ب٦ٝات 

ٚأزا٥ِٗ,  ع٢ً اػاٖاتِٗ ٚغًٛنٝاتِٗ  إهابًا, بايكسض ايصٟ ٜٓعهؼ عاتِٗٚؼؿع إبسا

 .ٚبايتايٞ ع٢ً اؾاَع١ ْؿػٗا ٚكطداتٗا ايتع١ًُٝٝ ٚاجملتُع بطَت٘
 

َٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٕ٪ؾط قٟٛ يًشهِ ع٢ً دٛز٠ إٕ ا٫يتعاّ ايتٓٛٞ            

ا٭زا٤ اؾاَعٞ َٔ عسَ٘, ؾشٝح ٜك٣ٛ شيو ا٫يتعاّ ؾإٕ ايٓتٝذ١ إٓطك١ٝ اضتؿاع ٗ 
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اؾٛز٠ ايه١ًٝ يًذاَع١, ٚسٝح ٜهعـ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾإْ٘ 

ّٚهٔ . ٠ ا٭زا٤ اؾاَعٜٞذلتب ع٢ً شيو ايعسٜس َٔ إػا٨ٚ ٚايػًبٝات ع٢ً َّٓٛٛ

٬َس١ٛ نعـ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ٗ أٟ داَع١ َٔ خ٬ٍ 

ايتػٝب ٗ أزا٤ ا٭عُاٍ إٛن١ً إيِٝٗ, ٚتطى ايعٌُ زٕٚ َدلضات, ٚايتصَط ايسا٥ِ, 

م :2006ّايعٛاز ٚاشلطإ , )ٚؾكسإ ايطغب١ ٗ ايتطٜٛط ٚاٱبساع  ,ٚانؿاض ايساؾع١ٝ

5 .)
 

ٜٴعس ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٛضزًا إزاضًٜا ٖاًَا        ٗ ايهجرل َٔ اؾاَعات ايعا١ٕٝ, إش ٚايّٝٛ 

ٚدٛز بطاَر كطط١ بؿاع١ًٝ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ٗ بعض اؾاَعات أقبح َٔ ايؿا٥ع 

بايسٚض ا٭غاؽ ايصٟ ًٜعب٘ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾٝٗا, إّاًْا 

نٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ خًل ٖٜٛات ت١ُٝٝٛٓ ق١ٜٛ تػتطٝع َٔ خ٬شلا ايتُٓٛٝٞ يع

 َج٬ً, ٚؾاٌٖس ع٢ً شيو. َٓتذاتٗا يٰخطٜٔخسَاتٗا ٚتًو اؾاَعات تكسِٜ ْؿػٗا ٚ

إغذلاتٝذ١ٝ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَع١ ٖاضؾاضز, 

يصإ وٜٛإ غٝاغات زقٝك١ , ٚاٍاَر زعِ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَع١ غتاْؿٛضزٕٚبط

ٗ أ١ُْٛ ايتٛٚٝـ ٚايتسضٜب ٚايتكِٜٛ  بعٓا١ٜ عسٜس٠ مت تكُُٝٗا ٚزفٗاٚاَتٝاظات 

 .ٚاؿٛاؾع ٚغرلٖا

ٚٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ تدلظ اٯٕ ايهجرل َٔ إػتذسات ٚإعطٝات, ٚإتُج١ً ٗ         

ز يدلافٗا ٚخسَاتٗا ايطغب١ ٗ ايتشٍٛ ا٫غذلاتٝذٞ مٛ تٛنٝس اؾٛز٠ ٚا٫عتُا

إدتًؿ١ بػطض ايتٛاؾل َع َا ٜػ٢ُ َذتُع إعطؾ١ ايعإٞ َٔ د١ٗ, ٚايتٓاؾؼ َٔ 

د١ٗ أخط٣ َع إ٪غػات ٗ ايساخٌ ٚاـاضز يًشكٍٛ ع٢ً أع٢ً إطزٚزات إع١ٜٛٓ 

 (. 9م : 2007ّزضْسضٟ  ٖٚٛى , )ع٢ً أغاؽ دسٜس َٔ ايتطٜٛط ٚايجك١ ٚاٱقٓاع 

 

ا بسٚضٙ وتِ ع٢ً اؾاَعات ايػعٛز١ٜ إعاز٠ ايتؿهرل ٗ ؾًػؿتٗا ٖٚص           

ٚاغذلاتٝذٝاتٗا ٚأزٚاضٖا ػاٙ َكَٛاتٗا ايبؿط١ٜ ٚإاز١ٜ ٚنٌ َا َٔ ؾأْ٘ ايتأثرل ع٢ً 

قسضاتٗا, شيو إٔ ايٛاقع ٜ٪نس إٔ اؾٛز٠ مل تعس تطؾا تطْٛ إيٝ٘ اؾاَعات ٚغرلٖا َٔ 

ٙ أٚ تذلن٘, بٌ غست نطٚض٠ ًَش١ ًُٝٗا سطن١ إ٪غػات ايتع١ًُٝٝ أٚ بس٬ًٜ تأخص ب

 .اؿٝا٠ إعاقط٠ بطبٝعتٗا ا٫قتشا١َٝ ٚايتشٛي١ٝ
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ٚيٌ ٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ ٜٛيٕٛ اٖتُاًَا إٔ إػ٪( 2006ّ)ايعٛاز ٚاشلطإ  ٜٚصنط       

يت١ُٝٓ ٚتطٜٛط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ كتًـ اؾٛاْب َٔ د١ٗ, ٚت١ُٝٓ ايع٬ق١ 

 داَعاتِٗ َٔ د١ٗ أخط٣ , ٜٚدلظ شيو َٔ خ٬ٍ عكس ايهجرل َٔ ايٓسٚات بِٝٓٗ ٚبٌ

ٚإ٪ُطات ايع١ًُٝ ٚبطاَر ايتطٜٛط إٗين يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ْاٖٝو عٔ ايدلاَر 

َٚٔ إ٪نس إٔ نٌ ٖصا َٔ أدٌ اغتجاض٠ ايساؾع١ٝ ٗ . ٚايبس٫ت ٚايع٬ٚات ا٭خط٣

ع ٗ فا٫ت ايبشح ٚايتسضٜؼ ٚخس١َ ا٭غتاش اؾاَعٞ ٚزؾع٘ يبصٍ اؾٗس ٚاٱبسا

.  (6م)اؾاَع١ ٚاجملتُع
            

إٔ نٌ عٛاٌَ اؿؿع اـاضد١ٝ َُٗا بًػت  -َٔ ايطبٝعٞ ٚ-َٚع شيو ؾإْ٘           

َهُٕٛ إٕ مل تتٛاؾط عٛاٌَ ايهب٘ ايساخًٞ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ْؿع ٚب٬ تبك٢ ب٬ 

. ت ا٫يتعاّ مٛ داَعت٘ايتسضٜؼ ٚإتُج١ً ٗ َؿاعط ا٫ْتُا٤ ٚغًٛنٝا
  

إٕ اٖتُاّ ايباسح بسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ      

إٍ تطغٝذ َؿّٗٛ  ؾٝ٘ أنشت اؿاد١ٚقت خهِ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٜأتٞ ٗ 

ؾؿٞ ٌٚ اْؿتاح . َٔ شٟ قبٌ ٗ عكٍٛ ٚٚدسإ أعها٥ٗا أنجط إؿاسًا" اؾاَع١"

, َٚا قاسب٘ َٔ تٓٛع ٗ اـًؿٝات ٗ ايساخٌ ٚاـاضز ع٢ً غرلٖااؾاَعات ايػعٛز١ٜ 

, َٚع ٚٗٛض اػاٖات دسٜس٠ ٗ أزا٤ ايعٌُ اؾاَعٞايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٕٓػٛبٝٗا,  

, تهٓٛيٛدٝا إعًَٛاتٍ إهجـ غتدسا٫ّٚا يعٌُ عٔ بعس ٚإهاتب ا٫ؾذلان١ٝنا

٠ إٔ ايكِٝ ٚإعتكسات إٔ تتعاٌَ َع سكٝل -نػرلٖا -أقبح يعاًَا عًٝٗا

ا٭غاغٞ ايصٟ ٜطب٘ عهٛ ١٦ٖٝ مل تعس بايهطٚض٠ تؿهٌ ايطاب٘ ايت١ُٝٝٛٓ ايتكًٝس١ٜ 

أخص ظَاّ إبازض٠ ٗ تععٜع ايتعاّ نطٚض٠  عًٝٗا ٜؿطض ٖٚصا بسٚضٙ .ايتسضٜؼ ظاَعت٘

ٚؾل آيٝات َبتهط٠, أنجط  َٔ ٚقت إٍ آخط تُٓٝت٘أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايعٌُ ع٢ً 

َٔ داْب, َٚٔ  َتطًباتِٗ إتذسز٠تٛقعاتِٗ ٚيٛؾا٤ بَٔ أدٌ ا٠ ٚأنجط َط١ْٚ, داشبٞ

. أدٌ ؼكٝل ايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ إطد٠ٛ َٓٗا ع٢ً اؾاْب اٯخط
       

ٚتأغٝػًا ع٢ً َا غبل, ؾكس تٛيست يس٣ ايباسح ايكٓاع١ بهطٚض٠ إدطا٤ ٖصٙ        

ّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايسضاغ١ بػ١ٝ ايٛقٛف عٔ نجب ع٢ً ٚاقع ا٫يتعا

, ٚايتعطف ع٢ً قسزات٘, ٚاٯيٝات اي٬ظ١َ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛايتسضٜؼ 

.  يتُٓٝت٘
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 مػكلُ الدزاضُ. 2

سًٜٝٛا ٗ بًٛؽ اؾاَعات ٜٴعس ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٓكطًا      

ِٖ ٗ تطٜٛط قسضاتٗا ع٢ً ايبكا٤ , ٚتععٜع َكَٛات ا٫غتكطاض ٚاٱبساع ؾٝٗا, ٜٚؼأٖساؾٗا

(.       1260م : 2011ّأبٛ ايطٚؽ ٚس١ْٛٓ, )ٚايُٓٛ إتٛاقٌ 
 

ٙ ٗ إٔ , يٝذسايعإٞ عًَُٛا ٚاؾاَعٞ خكٛقًا إٕ إتتبع ؿطن١ ايتعًِٝ ايعايٞ        

َٛاد١ٗ عسز َٔ ايتشسٜات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ, ٚاييت تػتسعٞ بسٚضٖا ا٫ٖتُاّ 

ايتشسٜات اييت تٛاد٘  ا٭ْٛاض إٍ( 2003ّ)يؿت ضؾٝس ٚقس .  تعاّ ايتَُٓٛٝٞػأي١ ا٫ٍ

بٛقؿٗا َُٓٛات -إٔ داَعات ايّٝٛ ; سٝح أنساؾاَعات ٗ ايكطٕ اؿايٞ

٫َح, ؾًِ ٜعس َٔ ٚغاَض امل ,ؾسٜس ايتشٍٛ ,تعٝـ ٗ عكط غطٜع اٱٜكاع -َعاقط٠

ؾطز نُا نإ ٗ اجملتُعات با٭زٚاض ايٛٚٝؿ١ٝ ٚإػتكبٌ إٗين يٌايػٌٗ ايتٓب٪ 

ايتكًٝس١ٜ َٚا قبٌ ايكٓاع١ٝ, ٚمل ٜعس ا٭َإ ايٛٚٝؿٞ سذط ا٭غاؽ ٗ ايطٚاب٘ 

 (.    12م )ايعاطؿ١ٝ ٗ َهإ ايعٌُ, ٚمل تعس اشل١ٜٛ ايٛاسس٠ ي١ًُُٛٓ ٖٞ ايػا٥س٠ 

 

غػات َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣, تأتٞ ايٓٛط٠ ايعا١ٕٝ يتبٌ سذِ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ َ٪          

ايتعًِٝ ايعايٞ ٗ إؾطٜكٝا ٚايعامل ايعطبٞ سايًٝا ٚإطتبط١ بكه١ٝ ٖذط٠ ايعكٍٛ ايهؿ٪٠ 

Brain Drain .ٜؿرل (  2009ّ)ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ يًُ٪ُط ايعإٞ يًتعًِٝ ايعايٞ  ؾٗصا

إٍ إٔ تػطب ايكسضات ايبؿط١ٜ عاي١ٝ إٗاض٠ ٚايهؿا٠٤ إٍ خاضز َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ 

ا ظاٍ ًٜكٞ ب٬ٛي٘ ع٢ً َػرل٠ ايتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ أيك٢ ّٚ

ٚعع٣ ايتكطٜط أسس أغباب ٖصٙ اشلذط٠ إٍ ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ . ايٛطٔ ايعطبٞ ٚأؾطٜكٝا

إؿتكط٠ يٲَهاْات ٚايبٴ٢ٓ ايتشت١ٝ ا٭غاغ١ٝ ٚا٫يهذل١ْٝٚ ايكا١ُ٥ ع٢ً إعطؾ١ 

 . إتكس١َ

 

َؿطٚعٗا ايطا٥س  -نُا ٜٛضز ايتكطٜط ْؿػ٘ -ز أطًكت ايْٝٛػهٛٚ ع٢ً شيو ؾل     

ٚايطاَٞ ٫غتبكا٤   Brain Gain Initiativeؼت َػ٢ُ َبازض٠ انتػاب ايعكٍٛ 

عٔ ططٜل ٚضؾع َػت٣ٛ ايتعاَِٗ ايتُٓٛٝٞ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عايٝٞ ايهؿا٠٤ 

 Advancedايكا١ُ٥ ع٢ً اؿٛغب١ ٚإعطؾ١ إتكس١َ إزخاٍ ايتكٓٝات 

Information and Distributed Computing Technologies [AIDCT]  ٗ
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داَع١ ٗ ايبًسإ إؿاضن١, ٚضبطٗا باؾاَعات َٚطانع ايبشٛخ  15أنجط َٔ 

ا٭َط ايصٟ ّهٔ َٓػٛبٞ تًو اؾاَعات َٔ ايٛقٍٛ ٗ إتطٛض٠ ٗ أَطٜها ٚأٚضٚبا, 

 Brain)ؽساَٗا ٚاٱغٗاّ ٗ إْتادٗا أَانِٓٗ إٍ َكازض إعطؾ١ ايٓازض٠ ٚإهًؿ١ ٚاؽ

Gain Initiative, 2009: pp. 1-3 .)

ٚقس تهٕٛ ايكه١ٝ إططٚس١ اٯٕ أَاّ ايكٝازات اؾاَع١ٝ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ      

َا إشا نإ ايٛقت قس سإ ي٬ٖتُاّ َػأي١ ايػعٛز١ٜ َتُج١ً ٗ ايكسض٠ ع٢ً ؼسٜس 

. عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾٝٗا ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜسا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؾُٝع َٓػٛبٝٗا ٚ٭

ٕٚ َٓػٛبٞ اؾاَعات ايػعٛزٌٜ َٔ أعها٤ ٩إتؿشل َج٬ً ي٥٬ش١ ا١ُٕٛٓ يـف

, يٝذس أْٗا ٚإعٍُٛ بٗا سايًٝاّ 1997ايكازض٠ ٗ ايعاّ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٔ ٗ سهُِٗ 

ضات ٚايٓسٚات تطنع ع٢ً إدطا٤ات ايتعٌٝ ٚايذلق١ٝ ٚايطٚاتب ٚإهاؾآت ٚسهٛض إ٪مت

ٚايتؿطؽ ايعًُٞ ٚاٱعاض٠ ٚايؿكٌ, زٕٚ تهُٝٓٗا َا ٜٛسٞ بأ١ُٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٫ٚ نْٛ٘ أسس ا٭غاغات اشلا١َ ؾُٝع اٱدطا٤ات ٚاـط٘ 

 .ٙضات إتعًك١ بٚإُاضغات اييت تب٢ٓ عًٝٗا  ايكطا

ٚاقع اؾاَعات ايػعٛز١ٜ سٍٛ خ ٍايباحباٱناؾ١ إٍ شيو َٚٔ خ٬ٍ اغتكطا٤      

اؾٗٛز إبصٚي١ ٱؾاع١ َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚقا٫ٚت 

ٗ ٖصا ايػٝام, مل هس ايباسح عدل ف. تععٜعٙ, ٜٛٗط دًًٝا ايككٛض ٗ ٖصا اؾاْب

٠ أٚ ٚضف ايعٌُ ٚايٓسٚات إٓعكس ,أٚ َٛاقعٗا ا٫يهذل١ْٝٚ ,َطانع اؾاَعات ايبشج١ٝ

َا ٜؿرل إٍ إزخاٍ ْٛط١ٜ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ بٓٝتٗا ٫ٚ ب٦ٝتٗا ٚؾل إطاض , ؾٝٗا 

سلٛيٞ ٚانح, ٚ ٫ َا ٜؿرل أٜهًا إٍ ٚدٛز آيٝات كطط١ يطبط٘ َعاٜرل ٖٚاضغات 

ٜتِ تكُُٝٗا بسق١ يتهٕٛ َسف١ ٗ أ١ُْٛ ايتٛٚٝـ ٚايتسضٜب ٚايتكِٜٛ ٚاؿٛاؾع 

 .ٚغرلٖا 

 قس خًلف. ٖصا ايٛاقع ايعسٜس َٔ ايهتابات ٚايسضاغات اؿسٜج١ ٜٚػٓس َكساق١ٝ     

أْ٘ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َعِٛ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا  (2006ّ)ايٓذاض 
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تهع تطٜٛط أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتأًِٖٝٗ ٚتُٓٝتِٗ نٗسف أغاغٞ نُٔ 

ع٢ً ؾٝٗا ٫ تجرل ٫ٚ تععظ أٖساؾٗا إٓؿٛز٠ ٚإع١ًٓ, إ٫ إٔ أغًب ََٓٛٛات ايتكِٜٛ 

ضغِ  ,(2م)يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ اِٖٝ سسٜج١ َٔ بٝٓٗاَـاٱط٬م 

بٛقؿ٘ عا٬ًَ ؾاع٬ً ٗ أزا٤  ت٘سج١ٝ ٚايكطا٥ٔ ايٛاقع١ٝ ع٢ً أُٖٞٚدٛز ايس٥٫ٌ ايب

.  اؾاَعات

ٜأتٕٛ إٍ إٍ سكٝك١ إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عاز٠ َا ( 2004ّ)اـطٝب  ؾرلٟٚ     

َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ بعس ؽطدِٗ ٚسكٛشلِ ع٢ً ايسضدات إطغٛب١ ِٖٚ ٗ غا١ٜ 

١ًْ َٔ إعٛقات ا١ٕٝٓٗ ٚايت١ُٝٝٛٓ وبطٕٛ ْتٝذ١ اؿُاؽ ٚايساؾع١ٝ ٚغطعإ َا 

شيو ٗ إٔ ق١ً َِٓٗ  ُْٛٝٞ, ٜٚٛٗط ايت ِٖيتعاّاَػت٣ٛ  تٓعهؼ بسٚضٖا ع٢ًاييت ٚ

ايعٌُ ايس٩ٚب ٚاٱْتاد١ٝ ايؿاع١ً, أَا ا٭غًب َِٓٗ َٔ تٛاقٌ َػرل٠  ؾك٘ ٖٞ

   .(31م) ؾتتشٍٛ اٖتُاَات٘ إٍ أؾٝا٤ أخط٣ ٫ ُت يًعٌُ ا٭نازّٞ بك١ً

إٍ عسّ اغتُطاض١ٜ بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ( 1999ّ)ٚقس خًكت زضاغ١ آٍ َصٖب     

ٚقات ؾ١ًُ َٔ ا٭غبــاب ٚإعـايػعٛز١ٜ ايتسضٜؼ ٚ دٓٛسِٗ يًتػطب َٔ اؾاَعات 

اٱزاضٜـ١ ٚايتٓٛٝـُـ١ٝ ٚايـ١ُٝٓٗ, ٜأتٞ ٗ َكسَتٗا ظٜاز٠ ا٭عبا٤ ايٛٚٝؿ١ٝ ٚق١ً اؿٛاؾع 

.  (28م)ٚنعـ بطاَر ايُٓٛ ٚايتسضٜب 

تسضٜب١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ اٍبطاَر اٍ نؿا١ٜع٢ً إٔ عسّ ( 1999ّ)ٚبإجٌ ت٪نس باضّٚ       

إ٪ُطات, ٚق١ً َػاعس٠ ايتسضٜؼ, ٚغ٤ٛ ايتدطٝ٘ ٱؾطاى أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ 

إػتذسٜٔ َِٓٗ ع٢ً ايتهٝـ َع ب١٦ٝ أعُاشلِ, ٚعسّ تؿذٝع ا٫بتهاضات ٚإبازضات 

ايؿدك١ٝ, ٖٞ َٔ أِٖ َػببات قتٌ ايطُٛح ٚتػطب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ 

َٔ اؾاَعات إٍ أَانٔ ٜػتطٝعٕٛ ؾٝٗا إؾباع ضغباتِٗ ٚإضنا٤ 

. (102م)طُٛساتِٗ
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ٚايعٛاز ٚاشلطإ ( 1997ّ)ٚتؿرل ْتا٥ر ايسضاغتٌ اييت أدطاُٖا ايعتٝيب ٚايػٛاٙ       

ع٢ً إٔ ٖٓايو زضد١ غرل َطن١ٝ ْػبًٝا ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ( 2006ّ)

 , ٚبايتشسٜسأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَعتٌ َٔ ندلٜات اؾاَعات ايػعٛز١ٜ

.   إًو غعٛز ٚإًو عبسايععٜعداَعيت

ع٢ً شيو ٜؿرل غرل باسح إٍ ٚدٛز بعٍض َٔ اٯثاض ٚايٓٛاتر ايػًب١ٝ ٚ  ٚ ع٠ًٚ٬     

إطتبط١ بانؿاض زضد١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ 

ؾع٢ً غبٌٝ . اؾاَعات ايػعٛز١ٜ; َٓٗا ق١ً إْتادٝتِٗ , ٚنعـ ِِٖٛ ايعًُٞ ٚإٗين

ٖصا ايهعـ إٍ ايؿعٛض بايتصَط َٔ أٚناع ايب١٦ٝ ( 2006ّ)إجاٍ, ٜععٚ ايعٛاز ٚاشلطإ 

اؾاَع١ٝ أٚ ا٭ناز١ّٝ, ٚانؿاض ا٫ٖتُاّ بإعطا٤ ا٭ٚيٜٛات جملاٍ ايعٌُ 

بُٝٓا ٜطدع آٍ  . (6م) ا٭نازّٞ بايؿهٌ إطدٛ ٚإتٛقع َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

تٞ ٚإٗين ٗ أغًب شيو يػٝاب اؿٛاؾع إتها١ًَ ٚايساؾع١ يًتطٜٛط ايصا( 2005ّ)ظاٖط 

اؾاَعات ايػعٛز١ٜ, ٚق١ً اٖتُاّ اٱزاض٠ اؾاَع١ٝ ؾٝٗا بتٛؾرل اٱَهاْات ٚاؾٛ 

, ٚعسّ إؾطاى عهٛ ايعًُٞ إٓاغب ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يذلق١ٝ َعاضؾِٗ َٚٗاضاتِٗ

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؽاش ايكطاضات إتعًك١ َذاٍ ؽكك٘ ٚاٖتُاَات٘ ايع١ًُٝ 

 .     (484م) ٚايتطٜٛط١ٜ

باٱناؾ١ إٍ نٌ شيو, تدلظ أٜهًا  َؿه١ً ايٓكل إًشٛٚ ٗ ايسضاغات ايعطب١ٝ       

ّ ايعايٞ عًَُٛا ٚاؾاَعٞ ٚاحمل١ًٝ اييت تٓاٚيت ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ب٦ٝات ايتعًٞ

, سٝح إٕ َعِٛ ايسضاغات إتٛاؾط٠ ٗ ٖصا اجملاٍ قس ُت ٗ َُٓٛات اٱْتاز خكٛقًا

قطاعٝٗا ايعاّ ٚاـام, ضغِ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ إساخٌ إعاقط٠ إدتًؿ١ ب

ّ; ايسخٌٝ 1999ايعُطٟ, )ٚإٓب٦ات اؾٖٛط١ٜ يًٛٛاٖط ٚايػًٛنٝات ايت١ُٝٝٛٓ ؾٝٗا 

 (. 1995ّاهلل, 

ٖٓايو أٜهًا ايػُٛض ٚايتٓاقض ايًصإ ٜهتٓؿإ ْتا٥ر ايسضاغات إٝسا١ْٝ ايعا١ٕٝ      

بعهؼ ا٫تؿام ايػا٥س سٍٛ كطدات٘ ٚاٯثاض ايتُٓٛٝٞ, ظاّ سٍٛ قسزات ا٫يت
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ٗ زضاغت٘ سٍٛ قسزات ا٫يتعاّ  Mottaz (1989)ٚعٔ ٖصا ٜصنط . ايٓا١ْ عٓ٘

ايتُٓٛٝٞ إٔ ايسضاغات ايبشج١ٝ قس قسَت ْتا٥ر َتٓاقه١ سٍٛ تأثرل نٌ َٔ 

 . (p.473)إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسّػطاؾ١ٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

َٚٔ ٖٓا تدلظ اؿاد١ إٍ إدطا٤ إعٜس َٔ ايسضاغات سٍٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ      

ٚع٬قت٘ بإتػرلات اٯْؿ١ ٗ ب٦ٝات كتًؿ١ َٚا ٜهؿٞ يًٛقٍٛ إٍ ؾِٗ عإٞ َؿذلى 

 –سٛشلا, خاق١ ٚإٔ َعِٛ احملا٫ٚت ٚايُٓاشز ايتٓٛرل١ٜ إؿػط٠ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

قس أْتذت ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠, ٖٚصا بسٚضٙ   -Tayyab (2006)ٚنُا تصنط 

ٜتهُٔ قاشٜط ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ عٓس اعتُاز َجٌ تًو ايُٓاشز عصاؾرلٖا يسضاغ١ 

 .  ايؿهط١ٜ ا٭ق١ًٝ ٚؼًٌٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ غرل غٝاقات٘

فٌُ ايعطض ايػابل, ؼسزت َؿه١ً ايسضاغ١ ٗ قاٚي١  َٚٔ خ٬ٍ ٚبٓا٤ً عًٝ٘      

عطف ع٢ً ٚاقع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات ايت"

   ."اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ٚايعٛاٌَ احملسز٠ ي٘, ٚاٯيٝات إكذلس١ يتُٓٝت٘

 

أضٔلُ الدزاضُ . 3

: ٗ ن٤ٛ َؿه١ً ايسضاغ١, ساٚيت ايسضاغ١ اٱداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ ايتايٞ     

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ  َا ٚاقع

 بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ؟ َٚا قسزات٘؟ َٚا اٯيٝات إكذلس١ يتُٓٝت٘؟

: ٚقس تؿطع َٓ٘ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ    

يس٣ ( إعٝاضٟ, ٚايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟ)َا َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأبعازٙ  (1

ضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ عهٛ ١٦ٖٝ ايتس

 ايسضاغ١؟ فتُعَٔ ٚد١ٗ ْٛط 
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ايؿدك١ٝ  احملسزات ٕبٛقؿُٗا َّا َػت٣ٛ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ  (2

بإًُه١ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ 

 (1)ايسضاغ١؟ فتُعَٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

ُٕسضن١ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ َا َػت٣ٛ  (3 ززات بٛقؿُٗا َٔ إحٚنػٛٙ ايعٌُ ا

ٚٚٝؿ١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اٍ

 ايسضاغ١؟ فتُعَٔ ٚد١ٗ ْٛط  ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ اؿه١َٝٛ بإًُه١

ُْٛٝٞ بٛقؿٗا َٔ احملسزات إطنع١ٜ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتَا َػت٣ٛ  (4

ايت١ُٝٝٛٓ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات 

 ايسضاغ١؟ فتُعَٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ اؿه١َٝٛ بإًُه١ 

َتػرلات بٌ   (α ≤ 0.05) ٌٖ تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس  (5

ت اـس١َ, ايساؾع١ٝ يًعٌُ, ٚايطنا ايعُط, عسز غٓٛا)احملسزات ايؿدك١ٝ 

, ٚاحملسزات (نػٛٙ ايعٌُٚخكا٥ل ايٛٚٝؿ١, ), ٚاحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ (ايٛٚٝؿٞ

ٚ بٌ َػت٣ٛ ( إطنع١ٜ, ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ)ايت١ُٝٝٛٓ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ 

 ١ٜ ايػعٛز١ٜ ؟بإًُه١ ايعطب

ٌٖ ّهٔ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات  (6

اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ 

 ٚايت١ُٝٝٛٓ إته١ُٓ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١؟

 ا٫يتعاّقسزات ايباسح يسضاغ١  اقذلس٘ايصٟ  ايػبيبٌٖ وكل ايُٓٛشز  (7

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

 ايػعٛز١ٜ ؾطٚٙ سػٔ إطابك١؟

َا زضد١ أ١ُٖٝ بعض اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  (8

ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ 

 ضاغ١؟ايس فتُعْٛط 

                                                           

  ٟتتهُٔ احملسزات ايؿدك١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ أٜهًا َتػرل( 1)

ٚيهٔ ْٛطًا يطبٝعتُٗا ايؿ١ٜٛ٦  ,(77اْٛط م )شلصٙ احملسزات  ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ ٚؾل ايتكٛض ايٓٛطٟ إكذلح

. َٔ خ٬شلا ايتعاٌَ َع إتػرلات ايه١ُٝ ا٭خط٣ٜتِ ؾ٬ ّهٔ ؼسٜس َػتٛاُٖا بصات ايططٜك١ اييت 
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ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( α ≤ 0.05) ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس  (9

ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

غعٛز١ٜ تعع٣ ٫خت٬ف َتػرلات ايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ٚ اٍ

 ١ٜ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ؟تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١ ايعًِ

ٗ زضد١ أ١ُٖٝ اٯيٝات ( α ≤ 0.05) ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس  (10

إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

َتػرلات ايعُط, اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛزٟ تعع٣ ٫خت٬ف 

اؿاي١ٝ, ٚ تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ 

  ؟١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 

أهداف الدزاضُ . 4

 :غعت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إٍ ؼكٝل ا٭ٖساف ايتاي١ٝ   

إعٝاضٟ, ايعاطؿٞ, )َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ أبعازٙ ايج٬ث١ ايتعطف ع٢ً  (1

ات اؿه١َٝٛ بإًُه١ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَع( ٚا٫غتُطاضٟ

 .ايسضاغ١ فتُعايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ بٛقؿُٗا َٔ َتػرلات  (2

احملسزات ايؿدك١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

 .ايسضاغ١ فتُعاؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

ُٕسضن١ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ  (3 ٚنػٛٙ ايعٌُ بٛقؿُٗا َٔ  ا

َتػرلات احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

 .ايسضاغ١ فتُعاؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

١ُٝٝٚ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿٗا َٔ إطنع١ٜ ٚايعساي١ ايًايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ  (4

َتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ 

 .ايسضاغ١ فتُعٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

ايعُط, عسز غٓٛات )ْٛع ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ بٌ احملسزات ايؿدك١ٝ  ؼسٜس (5

خكا٥ل ), ٚاحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ (ايطنا ايٛٚٝؿٞٚزاؾع١ٝ يًعٌُ, اـس١َ , اٍ

إطنع١ٜ, ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ), ٚ احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ (ايٛٚٝؿ١, ٚنػٛٙ ايعٌُ
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ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ , (ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ

 .ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

ف عٔ َس٣ إَها١ْٝ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايهـ (6

ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ احملسزات 

 .ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ َٛنع ايسضاغ١, ٚتطتٝبٗا سػب ق٠ٛ تأثرلٖا

تعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ا٫ٍقسزات إكذلح يسضاغ١  ايػبيبايتشكل َٔ إٔ ايُٓٛشز  (7

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ وكل 

 .ؾطٚٙ سػٔ إطابك١

ؼسٜس زضد١ أ١ُٖٝ بعض اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  (8

َٔ ٚد١ٗ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ 

 .ايسضاغ١ فتُعٚط ٕ

ايتعطف ع٢ً أِٖ ايؿطٚم شات ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  (9

ات اؿه١َٝٛ ٚؾكًا ٫خت٬ف َتػرلات يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَع

تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١  ايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ٚ

 .ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

ايتعطف ع٢ً أِٖ ايؿطٚم شات ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٗ زضد١ أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١  (10

يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ 

تاضٜذ ْؿأ٠ َتػرلات ايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ٚٚؾكًا ٫خت٬ف 

. ايتسضٜؼ اؾاَع١, ٚايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ

 أهنًُ الدزاضُ. 5

:  ا غبل, تتهح أ١ُٖٝ ايسضاغ١ ٗ اؾاْبٌ ايتايٌَِٝ       

   :-ٚتتُجٌ ٗ اٯتٞ :ا٭١ُٖٝ ايٓٛط١ٜ .أ

تٓاٚيت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ,  (1

ٜٴعتدل  ٖٚٛ َٛنٛع سٟٝٛ, شيو إٕ ايتعاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ داَعت٘  ٫

ؾك٘ أَطًا أغاغًٝا يبكا٥ٗا ٚؾاعًٝتٗا, بٌ ّؼ أٜهًا ْٗٛض إػتؿٝسٜٔ ٚاجملتُع 

 .  بطَت٘, يصا ؾإْ٘ َٔ ايهطٚض٠ َهإ ا٫ٖتُاّ بتتبع٘ ٚقٝاغ٘ َٔ إٓ إٍ آخط
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دا٤ت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ناغتذاب١ يتٛقٝات عسز َٔ ايباسجٌ ٚايصٜٔ اقذلسٛا  (2

ٍ َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚع٬قات٘ إدتًؿ١ إدطا٤ إعٜس َٔ ايسضاغات سٛ

بايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٗ إ٪غػات ايذلب١ٜٛ عًَُٛا ع٢ً 

, (1995ّ)َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات اؿسٜج١ زضاغ١ ايسخٌٝ اهلل . إػتٌٜٛ احملًٞ ٚايعطبٞ

ٚاشلطإ , ايعٛاز (2003ّ), ضؾٝس ( 1999ّ), ايعُطٟ (1997ّ)ايعتٝيب ٚايػٛاٙ 

, ( 2006ّ), عطاضٟ ٚآخطٕٚ (2006ّ), غِٓٝ (2006ّ), اؿطاسؿ١ ٚايبؿابؿ١ (2006ّ)

(. 2009ّ)ٚ خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ 

أتت ٖصٙ ايسضاغ١ تًب١ٝ يٓسا٤ات بعض ايطٚاز ا٭ٚا٥ٌ َٚٓٛطٟ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  (3

غٝا سٍٛ اؾتكاض أزضاز إهتبات ايعا١ٕٝ يًسضاغات ايبشج١ٝ اؾاز٠ َٔ َعِٛ زٍٚ آ

ٚأؾطٜكٝا, ٚاييت قس تػِٗ ٗ ايٛقٍٛ إٍ ايٓٛط١ٜ ايعا١ٕٝ ايؿا١ًَ ٗ ا٫يتعاّ ٚاييت 

 ٜٗٝب ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ, . ّهٔ تعُُٝٗا ٚ تطبٝكٗا َٛثٛق١ٝ ٗ ْٝع ايجكاؾات

Meyer & Alan (1997) ٚ Meyer et al. (2002)  ٗ بايباسجٌ خكٛقًا

ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ غٝاقاتِٗ ايجكاؾ١ٝ  ايسٍٚ ايٓا١َٝ يؿشل ا٭بعاز إدتًؿ١

َٔ أدٌ ايتأنس َٔ إٔ ايتكٛضات ايتٓٛرل١ٜ ٚايُٓاشز إطٛض٠ ٚإدتدل٠ ٗ  ا٭ق١ًٝ

. اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ تكًح يًتطبٝل بهاؾ١ تؿاقًٝٗا ٗ ثكاؾات كتًؿ١

ض إعطٗ يصا ؾإْ٘ َٔ إ٪ٌَ إٔ تكسّ ْتا٥ر ايسضاغ١ إناؾ١ دسٜس٠ تػِٗ ٗ ايتطٛ

 .ٕٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عاّ

أغُٗت ٖصٙ ايسضاغ١ ٗ ٚنع إطاض ْٛطٟ َتهاٌَ سٍٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ عًَُٛا  (4

ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ع٢ً 

يت ٚد٘ ايتشسٜس, ٚشيو بػطض غس ايٓكل ٗ ا٭زبٝات احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ اييت تٓاٚ

ٖصا إٛنٛع, خكٛقًا ٚ إٔ ٖصٙ ايتٓاٍٚ نإ ٗ َعُٛ٘ عابطًا أٚ غطشًٝا َؿتكطًا 

 .يًعُل ٚايؿٍُٛ ٚايتأقٌٝ ايػًِٝ

ٗ تٓاٍٚ َٛنٛع ا٫يتعاّ " ايؿاٌَ"ُٝعت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٓٛٛضٖا اؾؿتاييت  (5

ايتُٓٛٝٞ ٚايٛقٛف ع٢ً كتًـ قسزات٘ ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ, 

ٍ اٯيٝات إكذلس١ يتُٓٝت٘, بعهؼ ايسضاغات احمل١ًٝ اييت تٓاٚيت ٖصا ٚق٫ًٛ إ

زضاغ١ ايسخٌٝ اهلل : إٛنٛع ٚناْت قسٚز٠ َٛنٛعًا َٚٓٗذًا ٚفتُعًا, َجٌ

, ٚزضاغ١ ايعُطٟ ( 1997ّ), ٚ زضاغ١ ايعتٝيب ٚايػٛاٙ (1995ّ), ٚزضاغ١ إرل (1995ّ)
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, ٚزضاغ١ ايعٛاز ٚاشلطإ (2005ّ)يؿًٟٛ , ٚزضاغ١ ا(2004ّ), ٚزضاغ١ ايعُطٟ (1999ّ)

 (. 2010ّ), ٚزضاغ١ اؾطٜػٞ (2006ّ)

ضاعت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َبسأ تطان١ُٝ إعطؾ١ بططٜك١ َٓطك١ٝ تتُجٌ ٗ بٓا٤  (6

ٚاختباض ِٛشز غبيب ؾاٌَ يسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٌَ اييت تٛقًت إيٝٗا ايػعٛزٟ اؾاَعٞ اْط٬قًا َٔ ؼًٌٝ ايٓتا٥ر ٚإها

ٚٗ سكٝك١ ا٭َط ؾإٕ بٓا٤ ٚاختباض ايُٓاشز ايٓٛط١ٜ ع٢ً قسض . ايسضاغات ايػابك١

َٔ ا٭١ُٖٝ ٗ َٝازٜٔ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ, إش ٜط٣ غرل باسح إٔ بٓا٤ ايُٓاشز 

ٚاختباضٖا ٖٛ ايططٜل اؿكٝكٞ يًشكٍٛ ع٢ً إعطؾ١ ايع١ًُٝ, بٌ ٖٛ إٓٗر 

ّ; 2002ْعػاْٞ ٚايٝٛغؿٞ, اٍ; ّ 2004ايعُطٟ, )ٟ اؿسٜح ا٭ؾهٌ يًٓؿاٙ ايعًِ

 -Mathieu & Zajac, 1990  ; Klenke ؛Han,1992; 2002ّإػطبٞ, 

Hamel, 1982)  . 

ساٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ ايذلنٝع ع٢ً زضاغ١ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ايب١٦ٝ  (7

ؾايٓٛاتر ع٢ً . ٜ٘اؾاَع١ٝ ايػعٛز١ٜ, أنجط َٔ تطنٝعٖا ع٢ً ايٓٛاتر إذلتب١ عٌ

قس أؾبعت عجًا ٚباتت َع١ًَٛ بايهطٚض٠,  -نط غابكًاٚنُا شٴ-أُٖٝتٗا, إ٫ أْٗا

نُا أْ٘ َٔ غرل إٓطكٞ ا٫ْؿػاٍ َعطؾ١ ْٛاتر ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ 

 . ٖصا ا٫يتعاّأٚ قسزات ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ زٕٚ ؾِٗ ٚتأطرل أغباب 
 

 

: ٗ اٯتٞ ٚتتُجٌ: ا٭١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ .ب

تػِٗ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ ٗ تعطٜـ إػ٦ٛيٌ ٚأقشاب ايكطاض ٗ اؾاَعات  (1

اؿه١َٝٛ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ايػعٛز١ٜ 

 . ٚأِٖ ايعٛاٌَ احملسز٠ ي٘, ا٭َط ايصٟ قس ٜػاعس ٗ إزاضت٘ عدل ايتشهِ ٗ أغباب٘

أْٛاض إػ٦ٛيٌ ٚأقشاب ايكطاض ٗ اؾاَعات تػِٗ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ ٗ يؿت  (2

اؿه١َٝٛ إٍ نطٚض٠ ايتأنس َٔ َس٣ ١ُ٥٬َ دٛاْب ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايت١ُٝٝٛٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ, ٚ غٔ ايػٝاغات اي٬ظ١َ ٱزخاٍ ايتشػٝٓات 

١٥ ٜعٜس َٔ َػتٜٛات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ٖٞقس ٚايتعس٬ٜت اٱهاب١ٝ, َا 

ٜكًٌ َٔ إؿه٬ت ٚايتهايٝـ إذلتب١ ع٢ً قس ايتسضٜؼ ٗ تًو اؾاَعات, َٚا 

 . تػطبِٗ أٚ ق١ً ايتعاَِٗ



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
35 

تػِٗ ْتا٥ر ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٗ تعطٜـ ايكٝازات اؾاَع١ٝ بأِٖ آيٝات ت١ُٝٓ  (3

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, نُا أْع عًٝٗا أعها٤ ١٦ٖٝ 

ضنٌ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ كتًـ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, أ٬ًَ إٔ ايتسضٜؼ إؿا

 .تسخٌ نًٗا أٚ دًٗا سٝع ايتٓؿٝص

تػِٗ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٗ تعطٜـ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ  (4

َؿاِٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٚهاْٝعَات عًُ٘ َٚساخٌ تُٓٝت٘, ا٭َط ايصٟ قس 

 .َػتٜٛات٘ ٜػاعسِٖ ٗ ايتشهِ ايصاتٞ ٗ

اَعات ــزـٗ اٍ ضبٟٛـتـب اٍـزضٟـتـضٟ اٍــزٟـ٠ ّـسايٝـــــ١ اٍـزضاؽـا٥ر اٍـــاعس ْتــتؼ (5

ايتعطف ع٢ً دٛاْب ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إٗين يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  نَٛـــ١ٝ عــ٢ًـاحل

َا إشا ناْت ٖٓاى ساد١ إٍ تِٓٛٝ بعض ايسٚضات ٚايدلاَر ايػعٛزٟ ٚ ؼسٜس 

ٚضف ايعٌُ َا ٜػِٗ َٔ تعسٌٜ فُٛع١ ايكِٝ ٚإباز٨  ايتسضٜب١ٝ ٚعكس

 .ٚا٫ػاٖات اييت ؼهِ غًٛنٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يسِٜٗ
 

 حـدود الـدزاضــُ. 6

 

: اؿسٚز إٛنٛع١ٝ. أ

ُٚٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اقتكط َٛنٛع ايسضاغ١ ع٢ً ايتعطف ع٢ً ا٫يتعاّ ايً     

إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ; َٔ سٝح ٚاقع٘, ب١ٜ اؾاَعات اؿهّٛايػعٛزٟ ٗ 

ٚقسزات٘, ٚآيٝات تُٓٝت٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ إٓتٌُٛ 

َتػرلات ايسضاغ١ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿ٘ َتػرلًا تابعًا  ُٚجًت. َٔ ايصنٛض

ز١َ, ايساؾع١ٝ ايعُط, غٓٛات اخل)احملسزات ايؿدك١ٝ : يًُتػرلات إػتك١ً ايتاي١ٝ

, (خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, ٚنػٛٙ ايعٌُ), ٚاحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ (يًعٌُ, ايطنا إٗين

  (.زضد١ إطنع١ٜ, ايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ)ٚاحملسزات ايت١ُٝٝٛٓ 
 

: اؿسٚز إها١ْٝ .ب

َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اثٓيت عؿط٠ داَع١ ٖج١ً ُطبكت ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ     

داَع١ أّ ايكط٣ َه١ إهط١َ, داَع١ إًو غعٛز بايطٜاض, : )غعٛز١ٜ سه١َٝٛ, ٖٞ

داَع١ إًو ؾٝكٌ باٱسػا٤, داَع١ إًو خايس بأبٗا, داَع١ إًو ؾٗس يًبذلٍٚ 
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ٚإعازٕ بايٛٗطإ, داَع١ ا٭َرل غًُإ باـطز, داَع١ طٝب١ بإس١ٜٓ إٓٛض٠, داَع١ 

 (. ٠ ايباس١, داَع١ تبٛى, داَع١ لطإايككِٝ, داَع١ داظإ, داَع

 

: اؿسٚز ايع١َٝٓ .ز

. ٖـ1432/1433طبكت ايسضاغ١ ٗ ايؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ َٔ ايعاّ     

 مصطلخات الدزاضُ. 7

ٜعطض ايباسح ؾُٝا ًٜٞ فُٛع١ َٔ ايتعطٜؿات ايع١ًُٝ ٚاٱدطا١ٝ٥ ٭ِٖ      

 : إكطًشات ايٛاضز٠ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١

  :ايتُٓٛٝٞا٫يتعاّ . أ

: ٜٛدس ٗ ا٭زبٝات ايعطب١ٝ َطازؾات نجرل٠ ٕكطًح ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, َجٌ     

ايتٛاؾل ", ٚ"ايتُاثٌ ايتُٓٛٝٞ", ٚ"اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ", ٚ"ا٫ْتُا٤ ايتُٓٛٝٞ"

, ٚيهٔ َهُْٛٗا ٫ ىتًـ نجرلًا عٔ َهُٕٛ "ايتعًل ايتُٓٛٝٞ", ٚ"ايتُٓٛٝٞ

غتدسَت نُطازؾات ٕكطًح ٚاسس بايًػ١ ٜعًا ُاا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, إش أْٗا دِ

غتدسّ ايباسح ٗ قس افشا ٍ(. Organizational Commitment)ا٫لًٝع١ٜ ٖٛ 

 . ٚؼسٜسًا عٔ غرلٙ  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يهْٛ٘ أنجط زق١ً قطًحٖصٙ ايسضاغ١ ّ
 

 ٠ضتباط٫ٞق٠ٛ ااٍ: "بأْ٘ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  Mowday et al. (1982) ٜٚعطف    

تتعًل باْسَاز ايؿطز ٚاغتػطاق٘ ٗ َُٓٛت٘ اـاق١, سٝح ٜتشكل شيو َٔ اييت 

:  خ٬ٍ اٯتٞ

 .ا٫عتكاز ايكٟٛ بأٖساف ا١ُٕٛٓ ٚقُٝٗا ٚقبٛشلا (1

 .ا٫غتعساز يبصٍ أقك٢ دٗس ٖهٔ يكاحل ا١ُٕٛٓ (2

 .  (p. 15)"  ايطغب١ ايك١ٜٛ ٗ اغتُطاض ايعه١ٜٛ با١ُٕٛٓ (3

ٜٴككس ب٘ ٗ ٖصٙ ايسضاؽ      تٛد٘ ٚغًٛى إهابٞ َٔ قبٌ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ : " ٠ٚ

ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ مٛ داَعت٘, قٛاَ٘ اٱّإ بأٖساؾٗا ٚقُٝٗا, 

ٚايعٌُ بأقك٢ طاق١ يتشكٝل تًو ا٭ٖساف ٚػػٝس تًو ايكِٝ, َع ضغب١ ق١ٜٛ ٗ 

عًٝٗا أؾطاز , ٜٚكاؽ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ بايسضد١ اييت وكٌ "ايبكا٤ عهًٛا زا٥ًُا ؾٝٗا

 .ايسضاغ١ ع٢ً َكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إػتدسّ
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  :قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ. ب

إكسَات أٚ إتػرلات إكذل١ْ با٫يتعاّ : "بأْٗا( 1995ّ)ٜعطؾٗا ايسخٌٝ اهلل      

 (.33م " )ايتُٓٛٝٞ نؿطٙ غابل يٛدٛزٙ

 

ٜٴككس بٗا ٗ ٖصٙ ايسضاغ١         ؾدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ اٍ ١ًْ ايعٛاٌَ: "ٚ

ٚاييت ٜتٛقع إٔ ت٪ثط تأثرلًا َعًٜٓٛا َٛدبًا أٚ غايبًا ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ 

".  ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
 

  :آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ .ز

إبازضات اييت تتدصٖا ايكٝاز٠  نٌ: "بأْٗا  Dockel et al. (2006)ٜعطؾٗا     

اٱزاض١ٜ ٗ ١َُٛٓ َا ٫غتبكا٤ َٛٚؿٝٗا ًِٚٓٗ ع٢ً عسّ تطنٗا, نتٛؾرل ِْٛ 

 .(p. 21)" سٛاؾع َؿذع١, ٚبٓا٤ ع٬قات عٌُ ؾاع١ً, ٚت١٦ٝٗ ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓ ٚقش١ٝ
 

ٜٴككس بٗا ٗ ٖصٙ ايسضاغ١          ٚاييت  ١ُْٛا٫غذلاتٝذٝات ٚايتسخ٬ت ٚا٭غايٝب امل: "ٚ

 َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؼػٌّهٔ إتباعٗا عٓس قاٚي١ 

 ".ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

 

 :عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ .ز

ٜٴككس ب٘      أٚ ا٭غتاش إػاعس ا٭غتاش , أٚ ا٭غتاش إؿاضى , : "ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ٚ 

". اؿه١َٝٛ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا , ٚإٓتِٛ اْتٛاًَا نًًٝا ٗ اؾاَع١ايػعٛزٟ
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اإلطار النظري : أواًل
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أواًل: اإلطار النظري 

 ُٞإبشح ا٭ٍٚ: ا٫يتــــعاّ ايتٓــٛٝــ 

 ُٞٝٛٓإبشح ايجاْٞ: قسزات ا٫يتعاّ ايت 

 ُٞٝٛٓإبشح ايجايح: آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايت 
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ادلبحث األول 
 ييـظيـزاو اننتـاالنج

 

     متهًد 

ٜػتعطض ٖصا إبشح ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عاّ, َا قس ٜؿٝس ٗ تهٜٛٔ ض١ٜ٩ ؾا١ًَ      

ْؿأت٘, ٍ ١ٜتاضٜذاؾصٚض اٍٚ َؿَٗٛ٘,: ٚغٛف ٜتِ تٓاٍٚ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ سٝح. عٓ٘

, ٚآيٝات عًُ٘, ٚخكا٥ك٘, ٚططم قٝاغ٘, ْٚٛاػ٘ غتٜٛاتْ٘ٚٛطٜات٘, ٚأْٛاع٘, ٚأبعازٙ ّٚ

 .ٚاٯثاض ايٓا١ْ عٓ٘
 

 

 مفهىو االلتصاو التيظًنٌ .1 

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ٜعتدل َٔ إؿاِٖٝ ايكس١ّ ٚايطاغد١ ٗ ايعًّٛ     

٠, إ٫ إْ٘ مل وٜ با٫ٖتُاّ ايهاٗ ٗ فاٍ عًِ اٱزاض٠ إ٫ َع ٚٗٛض ايٓؿػٞا٫دتُاع١ٝ ٚ

َٔ خ٬ٍ ايسضاغات اييت ناْت ؼاٍٚ اغتهؿاف طبٝع١ ايع٬ق١  ,إسضغ١ ايػًٛن١ٝ

: 2005ّ, عبساجملٝسؾًٝ٘ ٚ) ٚا٫ضتباٙ بٌ إٛٚـ ٚا١ُٕٛٓ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ٚغبٌ تععٜعٖا

 . ( 285 م

 

ٖٛ أٍٚ َٔ عطف ا٫يتعاّ ٗ ( Selznick)بٝات إٍ إٔ ايعامل غًٝعْو ٚتؿرل َعِٛ ا٭ز     

, َٚع بل ايؿطز َع َُٓٛت٘ ٚاضتباط٘ بٗاّ يٝعين ب٘ زضد١ تطا1948غٝاق٘ ايتُٓٛٝٞ ٗ ايعاّ 

إؿّٗٛ ايعًُٞ ايكشٝح ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ مل ٜتبًٛض إ٫ ٗ ْٗا١ٜ ايػتٝٓٝات إٕ شيو ف

  (.Lowhorn, 2009:p. 36)ٕانٞ ٚبسا١ٜ ايػبعٝٓٝات َٔ ايكطٕ ا

َٔ  ٖاًَا اييت تٓاٚيت َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿ٘ داْبًا ضٜؿاتٚيكس تعسزت ايتع    

دٛاْب ايػًٛى اٱْػاْٞ ٚاٱزاضٟ, إ٫ أْ٘ ٫ ٜٛدس ٖٓايو إْاع بٌ ايباسجٌ ع٢ً َؿّٗٛ 

غٝاب َجٌ ٖصا ( 2004ّ)زٟ ٜٚععٚ ا٭سِ.  قسز ي٘ ؾأْ٘ ؾإٔ بك١ٝ إؿاِٖٝ اٱزاض١ٜ ا٭خط٣

 اٱْاع إٍ ايكعٛب١ اييت تهتٓـ َػأي١ ؼسٜس إؿاِٖٝ ٗ ايعًّٛ ايػًٛن١ٝ عًَُٛا

ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم بػبب تعسز ايعٛاٌَ ٚإتػرلات إ٪ثط٠ ؾٝ٘, 

غُٛض ؾٝععٚ اٍ( 2010ّ) ضٜػٞأَا اجل. (8م ) ٚايٓاػ١ عٓ٘, ْٚتا٥ر ايسضاغات اييت تٓاٚيت٘

سٍٛ ؼسٜس َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ تعسز إٓطًكات ٚتؿاٚت ظٚاٜا ايٓٛط اييت 

.  ( 42م) اعتُسٖا ايباسجٕٛ ٗ ؼًًِٝٗ ٚزضاغتِٗ ٕؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ
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غبب ٖصا ا٫خت٬ف ٚايتعكٝس ايصٟ ٫ظّ َؿّٗٛ ا٫يتعاّ  Han(1992) ٜطدعبسٚضٙ  ٚ      

: يعٌ َٔ أبطظٖا ايتايٞ ,ا٭َٛض ايبشج١ٝ ٚايكهاٜا ايتٓٛرل١ٜايتُٓٛٝٞ إٍ ١ًْ َٔ 

َتعسز٠ تؿهًٗا  ٚأبعازا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاٖط٠ غًٛن١ٝ َطنب١ شات َهاٌَ  (1

 إٍٚت٪ثط ؾٝٗا ١ًْ َٔ ايعٛاٌَ ايؿطز١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ, ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ 

 .اخت٬ف تكٛضٖا ٚعجٗا ٚتؿػرلٖا

 .قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َكاض١ْ بآثاضٙ ْٚٛاػ٘ ٚأ غٝاب ا٫تؿام سٍٛ َكسَات (2

ٚدٛز أْٛاع َٚػتٜٛات كتًؿ١ ي٬يتعاّ َٓٗا ا٫يتعاّ ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ إٗين  (3

عٔ  إؿّٗٛ ٚا٭بعازٚا٫يتعاّ مٛ ْاع١ ايعٌُ ٚغرل شيو, ٚنًٗا ؽتًـ ٗ 

 .ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ببعض ايباسجٌ  سسانا ايٛٚٝؿٞ ٖا اـً٘ بٌ َؿَٗٛٞ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايط (4

َع إٔ يهٌ َُٓٗا خكا٥ك٘ ٚفا٫ت٘ َٚكاٜٝػ٘ , إٍ اغتعُاشلُا نُذلازؾٌ 

 .إدتًؿ١

 أز٣ اغتدساّ َكاٜٝؼ ٫ تتطابل َٚؿّٗٛ ٚأبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ا٭َط ايصٟ (5

. (pp. 4-7)عٓ٘  بايهطٚض٠ إٍ اغتد٬م اغتٓتادات ٚتعُُٝات خاط١٦

, ؾػٛف ٜكسّ شا ا٭غاؽ ٕٚا نإ ا٫يتعاّ َٔ ا٭ٚد٘ إعكس٠ يًػًٛى ايتُٓٛٝٞٚع٢ً ٙ     

يعسز َٔ ايتعطٜؿات اييت تٓاٚيت ٖصا إؿّٗٛ َٔ خ٬ٍ َطادعت٘  َٛدعًا ايباسح عطنًا

يًعسٜس َٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ, بػ١ٝ ؼسٜس ا٬َٕح ايط٥ٝػ١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ٖصٙ 

بأٖساف ا١ُٕٛٓ ٚقُٝٗا  اٱّإع١ًُٝ " بأْ٘ ( 1996ّ)ٚآخطٕٚ  خهرلؾكس عطؾت٘ . ايسضاغ١

ٜٚعطؾ٘ . (77م ) "ٚايعٌُ بأقك٢ طاق١ يتشكٝل تًو ا٭ٖساف ٚػػٝس تًو ايكِٝ

اغتجُاض َتبازٍ بٌ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ ٜسّٚ باغتُطاض " بأْ٘ ( 1993ّ)عبسايٖٛاب ٚخطاب 

ٜؿٛم ايػًٛى ايطزلٞ إتٛقع َٓ٘  ايع٬ق١ ايتعاقس١ٜ, ٜٚذلتب عًٝ٘ غًٛى ايؿطز غًٛنًا

ٗ  اٱغٗاّدع٤ َٔ دٗسٙ َٔ أدٌ  إعطا٤ٚإطغٛب ؾٝ٘ َٔ داْب ا١ُٕٛٓ, ٚضغب١ ايؿطز ٗ 

أندل ٚايكٝاّ بأعُاٍ تطٛع١ٝ ٚؼٌُ لاح ٚاغتُطاض١ٜ ا١ُٕٛٓ, ٚا٫غتعساز يبصٍ فٗٛز 

. (58م ) "َػ٦ٛيٝات إناؾ١ٝ

ُْٛٝٞ ا٭ٚا٥ٌ َكطًح ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايػًٛى ايتٚقس اغتدسّ عسز َٔ ضٚاز       

ؾعًـ٢  غبٌٝ  .  ايعاطـــؿ١ ٚايتٛسـس ٚا٫ْػذــــاّ اييت تطب٘ ايؿطز َُٓٛــت٘يٛقـ ع٬قــــات 

ايتكام ايؿطز عاطؿًٝا "إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعدل عٔ  Kanter (1968)إجاٍ, تط٣ 

 ٗ سٌ أْ٘ ٜعين يس٣(. p.507")اٚٚدساًْٝا با١ُٕٛٓ ٚاغتعسازٙ يبصٍ ايطاق١ ٚايٛؾا٤ ي٘
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Buchanan (1974)  " اقذلإ ؾعاٍ بٌ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ بؿهٌ نبرل ضغِ اؿكٍٛ ع٢ً

ساي١ َٔ إٓاقط٠ ّتجٌ ؾٝٗا ايؿطز يكِٝ ٚأٖساف ا١ُٕٛٓ, َسؾٛعًا " , ٚ أْ٘ " َطزٚز أقٌ

ٜٚعطؾ٘ . (p. 533" )بايطغب١ ٗ احملاؾ١ٛ ع٢ً عهٜٛت٘ ؾٝٗا يتػٌٗٝ ؼكٝل ا٭ٖساف

Porter et al. (1974)   ْ٘ايك٠ٛ ايٓػب١ٝ يتُاثٌ ايؿطز َع ١َُٛٓ َا ٚانطاط٘ " بأ

ؾإٕ ا٫يتعاّ  Meyer & Alan (1991)ٚبايٓػب١ يـ (. p. 603" )بؿاع١ًٝ ٗ أْؿطتٗا

(. p. 14")ساي١ ا٫تعإ ايٓؿػٞ اييت تطب٘ ايؿطز َُٓٛت٘" ايتُٓٛٝٞ ٜكـ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ (  2007ّ)از ايػابكٌ بعايٝ٘, ٜعطف ايطٚاؾس٠ ٚقطٜبًا َٔ تعطٜؿات ايطٚ     

ا٫ْػذاّ بٌ أٖساف ايؿطز ٚأٖساف ا١ُٕٛٓ, ٚايتؿاب٘ بٌ قِٝ ايؿطز ٚايكِٝ ايػا٥س٠ " بأْ٘ 

ٗ ا١ُٕٛٓ, ٚإقباٍ ايؿطز ع٢ً عًُ٘ بساؾع١ٝ نبرل٠ يتشكٝل أٖساف َُٓٛت٘, ٚايٓٛط٠ 

ؾطز ايبكا٤ ؾٝٗا ٚتؿهًٝٗا ع٢ً غرلٖا, ٚاؾتداضٙ با٫ْتُا٤ ا٫هاب١ٝ شلا, ع٠ٚ٬ ع٢ً ضغب١ اٍ

" إيٝـ٘ َٔ َٓطًـل أْ٘ ٖٛ   Meyer & Herscovich (2001) ٜٚٓٛط(. 88م " )إيٝٗا

, ُٖٚا بصيو نأِا ٜؿرلإ إٍ إٔ  (p. 22)" ايك٠ٛ إٛد١ٗ يتشكٝل ٖسف َا أٚ أنجط

١ُْٛ, ؾايؿطز ع٢ً غبٌٝ إجاٍ قس َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ّهٔ زضاغت٘ ٗ َػتٜٛات كتًؿ١ َٔ امل

ٜتًُه٘ ؾعٛض ا٫يتعاّ مٛ َُٓٛت٘ نهٌ أٚ ا١ٕٓٗ أٚ ايكا٥س أٚ ْاع١ ايعٌُ أٚ ست٢ ْاع١ 

.  ايطؾام

ا٫يتعاّ  Becker (1960)ٚع٢ً اؾاْب اٯخط َٚٔ َٓٛٛض تبازيٞ ْؿعٞ, ٜعطف      

خٌ ا١ُٕٛٓ ْتٝذ١ ٕا ْعع١ يًُؿاضن١ إػتُط٠ ٗ ْؿاطات َع١ٓٝ زا" ايتُٓٛٝٞ بأْ٘ 

 Heribiniak ٚبإجٌ ؾإٕ. (p. 33)" اغتجُطٙ ايؿطز زاخًٗا ٚىؿ٢ إٔ ٜؿكسٙ إشا ٖٛ تطنٗا

& Alutto (1972)   ْ٘ٚاٖط٠ بٓا٠٤ ؼسخ ْتٝذ١ ا٫غتجُاضات إتبازي١ "ٜعطؾإ ا٫يتعاّ بأ

١ُْٛ ٭غباب عسّ ايطغب١ ٗ تطى امل", ٖا ٜٓتر عٓ٘ "بٌ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ َع َطٚض ايعَٔ

" تتعًل بايعٜازات ٗ ايطاتب أٚ إٛقع ايٛٚٝؿٞ أٚ اؿط١ٜ ا١ٕٝٓٗ أٚ بكساقات ايعَاي١ ايٛاغع١

(p. 556) . ايػٝام شات٘, ٜط٣ ٗٚAngle & Perry (1981)  ّأْ٘ ّهٔ ايٓٛط ي٬يتعا

زي١ٝ بٌ , َع٢ٓ أْ٘ نًُا ظازت ايع٬ق١ ايتبا"ٚغ١ًٝ يًتبازٍ ٚإكاٜه١"ايتُٓٛٝٞ ع٢ً أْ٘ 

ايؿطز َُٚٓٛت٘ ٚناْت ٗ فًُٗا َطن١ٝ يه٬ ايططؾٌ ؾإٕ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعٜس ٚؾكًا 

. (p. 2)يصيو 

ٚع٠ًٚ٬ ع٢ً شيو ؾإْ٘ ٜٛدس ٗ ا٭زبٝات َا ٜؿرل إٍ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿ٘ تعٗسًا       

ؾات اييت ساٚيت تٛنٝح ٚيعٌ َٔ أٚا٥ٌ ايتعطٟ. أزبًٝا أٚ أخ٬قًٝا َٔ قبٌ ايؿطز ػاٙ َُٓٛت٘

َٔ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إِا  March & Mannari (1977)ٖصا إع٢ٓ َا أؾاض إيٝ٘ 
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ايتعٗس ا٭خ٬قٞ بايبكا٤ ٗ إ٪غػ١ بػض ايٓٛط عٔ َكساض إها١ْ أٚ ايتععٜع أٚ "ٜعدل عٔ 

ب٘ َٔ دإ  Wiener (1982) ٜٚكـ. (p. 59)" ايطنا ايصٟ ُٓش٘ إٜاٙ ْٛرل بكا٥٘ ؾٝٗا

قك١ً ايهػٛٙ ا٭زب١ٝ ايساخ١ًٝ اييت ػعٌ َٔ ايؿطز ٜتكطف " ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأْ٘ 

٭ْ٘ ٜعتكس ٗ قطاض٠ ْؿػ٘ إٔ ٖصا ٖٛ ايتكطف ... بططٜك١ ؽسّ أٖساف ا١ُٕٛٓ َٚكاؿٗا 

إٔ ( 2011ّ)ٚبسٚضٙ ٜط٣ ايؿاضؽ . (p. 421)" ا٭خ٬قٞ ايكشٝح ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٛٗطٙ

تعٗس ايؿطز ٚزعُ٘ ي١ًُُٛٓ خاضز ْطام تٛقعات ايٛٚٝؿ١ "ٟ عباض٠ عٔ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ

ٚإهاؾآت, ٚنصيو ايطغب١ ٗ اغتُطاض ايسعِ ٚايتأٜٝس ي١ًُُٛٓ بػض ايٓٛط عٔ ايتش٫ٛت 

(.      78م ")ٚايتػرلات اييت ؼكٌ ٗ إؿاعط ٚايٛطٚف

ايتُٓٛٝٞ سل٫ًٛ ّ َٔ أنجط تعطٜؿات ا٫يتعا Mowday et al.(1982)ٜٚعس تعطٜـ       

ق٠ٛ اضتباطٝ٘ تتعًل باْسَاز ايؿطز ٚاغتػطاق٘ ٗ َُٓٛت٘ اـاق١, "ٜؿرل إٍ ٚؾٝٛعًا, ؾٗٛ 

:  سٝح ٜتشكل شيو َٔ خ٬ٍ اٯتٞ

 .ا٫عتكاز ايكٟٛ بأٖساف ا١ُٕٛٓ ٚقُٝٗا ٚقبٛشلا (1

 .ا٫غتعساز يبصٍ أقك٢ دٗس ٖهٔ يكاحل ا١ُٕٛٓ (2

 ."١ُْٛايطغب١ ايك١ٜٛ ٗ اغتُطاض ايعه١ٜٛ بامل (3

َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط َٛزاٟ ٚظ٥٬َ٘ أٜهًا ؾإٕ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعدل عٔ َهاٌَ أخط٣       

غرل ايطاع١ إطًك١ ٚا٫غتذاب١ اٯي١ٝ ٭ٖساف ا١ُٕٛٓ, ؾٗٛ ساي١ َٔ ايؿعٛض بايطنا ػعٌ 

ايؿطز ٜكسّ تهشٝات نبرل٠ َٔ أدٌ إٔ تهٕٛ ا١ُٕٛٓ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا بؿهٌ أؾهٌ, ٚٗ 

َا ٜ٪نس ايع٬ق١ ا٫هاب١ٝ ايك١ٜٛ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايعًُٝات ايػٝهٛيٛد١ٝ ٖصا 

.  (p. 225)زاخٌ ايؿطز 

َٚٔ خ٬ٍ اغتعطاض ايتعطٜؿات ايػابك١ ٕؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؾإْ٘ ّهٔ اغتٓتاز      

: يتايٞأِٖ عٓاقطٙ سػب ا

 .اْػذاّ ا٭ٖساف بٌ ا٭ؾطاز ٚا١ُٕٛٓ (1

 . ا٭ؾطاز ٚا١ُٕٛٓتطابل ايكِٝ بٌ (2

 .ايطغب١ ٗ ا٫ستؿاٚ بعه١ٜٛ ا١ُٕٛٓ (3

 .ايٓٛط٠ ا٫هاب١ٝ ي١ًُُٛٓ ٚا٫ؾتداض با٫ْتُا٤ إيٝٗا (4

     .   ايتعٗس ا٭زبٞ بتكسِٜ ايتهشٝات ْٚكط٠ ا١ُٕٛٓ بػض ايٓٛط عٔ إطزٚزات إاز١ٜ (5
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ٜعدل عٔ اقتٓاع ايؿطز  اػاٙ اهابٞ"ٚبٓا٤ً عًٝ٘ ٜعطف ايباسح ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأْ٘       

ايعُٝل با١ُٕٛٓ اييت ٜعٌُ بٗا ٚبطغايتٗا ٚبكُٝٗا ٚأٖساؾٗا, ا٭َط ايصٟ هعً٘ ٜتٛاؾل 

َعٗا ٜٚػتػطم ٗ أْؿطتٗا ٜٚؿعط أْ٘ دع٤ أغاغٞ َٚ٪ثط ؾٝٗا, ٖا ٜسؾع٘ إٍ بصٍ 

 اجملٗٛزات إطًٛب١ ٗ أزا٤ َٗاّ زٚضٙ ا٫عتٝازٟ َع اغتعسازٙ يبصٍ فٗٛزات إناؾ١ٝ

".  تطٛع١ٝ َٔ ؾأْٗا إلاح عٌُ ا١ُٕٛٓ ٚاٱغٗاّ ٗ تكسَٗا ٚضؾاٖٝتٗا

ىػأَ مفهىو االلتصاو التيظًنٌ اجلروز التازخيًُ ل. 2

بعس ايٛقٛف ع٢ً أِٖ ايتعطٜؿات اييت ٚنعٗا ايطٚاز ٚايباسجٕٛ ٕؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ,      

ٚٗ سكٝك١ ا٭َط ّهٔ . إؿّٗٛؾكس ٜهٕٛ َٔ ا٥٬ِٕ تعكب ايتطٛض ايتاضىٞ يٓؿأ٠ ٖصا 

إضداع بسا١ٜ تٓاٍٚ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ زضاغ١ ا٫ػاٖات اييت اغذلعت اٖتُاّ ايباسجٌ ٗ 

َٓص أَس بعٝس, ٚإٕ  -ٚبا٭خل عًُٞ ايٓؿؼ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫دتُاعٞ-ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ 

 (.Lowhorn, 2009: p.12)نإ ٖصا ايتٓاٍٚ ٗ عَُٛ٘ نًُٓٝا ٚعابطًا 

 

أْ٘ ّهٔ إهاز دصٚض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ   Lincoln & Kalleberg (1995)ٚ ٜط٣     

تكػِٝ ايعٌُ "ٚاييت ططسٗا ٗ نتاب٘ ايصٟ أزلاٙ ( Durkheim)نتابات زٚضناِٜ 

, َطنعًا Corporate Organizations, سٝح زضؽ إُٓٛات إتشس٠ " ا٫دتُاعٞ

٠ ع٢ً اجملتُعات اؿ١ٜٛٝ إتكؿ١ بايت٬سِ اٖتُاَ٘ مٛ َعطؾ١ َكازض تأثرل ايػً٘

ٚقس ؾب٘ زٚضناِٜ ا١ُٕٛٓ با٭غط٠ ايٛاسس٠ اييت ٜٓبػٞ إٔ تػٛز ع٬قات . ٚايتُاغو

ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ بٌ أؾطازٖا, ًَٖٓٛا إٍ أْ٘ قس ٜططأ ع٢ً ايع٬ق١ بٌ إسٜطٜٔ ٚإٛٚؿٌ َا 

تط َٔ خ٬ٍ إعُاٍ ايكٛاعس ٚا٭١ُْٛ ٜؿٛبٗا َٔ ٚقت إٍ آخط, غرل أْ٘ ّهٔ نب٘ ٖصا ايتٛ

ايػا٥س٠ ٗ ا١ُٕٛٓ, ا٭َط ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إعاز٠ ع١ًُٝ ايتذاْؼ ٚايت٬سِ بٌ أعها٤ 

(.  p.17)ا١ُٕٛٓ إٍ غابل عٗسٖا 

ٚبعس زٚضناِٜ َٚع ٚٗٛض إسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ ْٚٛطٜاتٗا إدتًؿ١ ٗ عًِ اٱزاض٠, أخص      

ٜطات ايب١ٝٓ ايت١ُٝٝٛٓ ٚخكٛقًا َطنع١ٜ ايػًط١ ٚايكبػ١ ا٫ٖتُاّ ٜٓكب سٍٛ تأثرل َتؼ

ٚٗ إطاض ا٫ػاٙ ايه٬غٝهٞ . ايطزل١ٝ ع٢ً اػاٖات ا٭ؾطاز مٛ َُٓٛاتِٗ اييت ٜعًُٕٛ بٗا

ٚايصٟ نإ Taylor بطظت ْٛط١ٜ اٱزاض٠ ايع١ًُٝ اييت اقذلْت باغِ ايعامل ا٭َطٜهٞ تاًٜٛض 

ٖٚٛ ايصٟ ٜتػِ بايطؾس ٚايعك١ْٝ٬ ٜٚعٌُ , "ازٟايطدٌ ا٫قتل"قس طٛضٖا ٗ ن٤ٛ َؿّٗٛ 

: 2010ّعبسايعًِٝ ٚايؿطٜـ, )بساؾع إكًش١ ايصات١ٝ يتشكٝل َٓؿعت٘ بهٌ ايٛغا٥ٌ إتاس١ 

(.   21م
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ؾإٕ ايٓٛط١ٜ ايع١ًُٝ تؿذلض إٔ ايعاًٌَ ٗ إػتٜٛات ( 2005ّ)ٚٚؾكًا يؿًٝ٘ ٚعبساجملٝس      

ٕٚ بإػ٦ٛي١ٝ ٜٚطنٕٓٛ إٍ ايتهاغٌ ٗ أزا٤ ايعٌُ ايسْٝا َٔ ايتِٓٛٝ اٱزاضٟ ٫ ٜؿعط

ٜٚؿتكسٕٚ إٍ إكسض٠ ع٢ً ايتٛدٝ٘ ايصاتٞ ٗ عًُِٗ, يصا ؾِٗ عاد١ َػتُط٠ إٍ ايطقاب١ 

إباؾط٠ ٚاٱؾطاف ايسقٝل, ٜٚٓشكط زٚضِٖ ٗ تٓؿٝص ا٭ٚاَط ٚايتعًُٝات ايكازض٠ إيِٝٗ َٔ 

٠ أٜهًا بتشسٜس ؾطٚٙ ايعٌُ َٚتطًبات٘ ٚاٖتُت ٖصٙ ايٓٛطٟ. َػتٜٛات اٱزاض٠ ايعًٝا

َٚػتٜٛات٘ ٚإس٠ اي٬ظ١َ ٱلاظٙ, نُا اغتٓست ع٢ً أ١ُٖٝ اؿاؾع إازٟ ٚضبط٘ بإْتاد١ٝ 

(.  52-51م م )ايعاٌَ 

إٔ ضزٚز ؾعٌ ا٭ؾطاز ٗ ٖصٙ إُٓٛات ايطزل١ٝ ٜتأضدح بٌ إًٌ ( 1998ّ)ٜٚط٣ ٖٝذإ     

تِٗ, َٚكا١َٚ نٌ تػٝرل ٚا٫ٖتُاّ بإكاحل ٚعسّ ا٫نذلاخ َا هطٟ ٗ َُٓٛا

, "ا٫غذلاب ايٛٚٝؿٞ"ايؿدك١ٝ ع٢ً سػاب ا٭ٖساف ايعا١َ ي١ًُُٛٓ, َؿه٬ً َا ٜػ٢ُ بـ 

(.  31م )ٚايصٟ ّجٌ اؾاْب ايػًيب ٗ ع٬ق١ ايؿطز َُٓٛت٘ اييت ٜعٌُ بٗا 

ْٛطٜات  إسس٣-ٖٚٛ َ٪غؼ ايٓٛط١ٜ ايبرلٚقطاط١ٝ Max Weberإ٫ إٔ َانؼ ؾٝدل     

أنس إٔ أغايٝب ايتعػـ ٗ َعا١ًَ ايعاًٌَ ٚايهب٘  -إسضغ١ اٱزاض١ٜ ايه٬غٝه١ٝ

اـاضدٞ يتكطؾاتِٗ ٚايصٟ تتبع٘ إُٓٛات ايطزل١ٝ يٝؼ با٭غًٛب اؿٟٝٛ, بٌ ٜعتدل 

ؾهط٠ ايبرلٚقطاط١ٝ َٔ خ٬ٍ ١ًْ ايكٛاعس ٚإباز٨ اييت تططسٗا ُجٌ اؿٌ ايؿعاٍ 

ٗ, سٝح إٔ ايبرلٚقطاط١ٝ ٗ ْٛطٙ ٌُٝ إٍ ؾطض غًط١ ا١ُٕٛٓ ٕؿانٌ ايهب٘ ايٛٚٞ

ع٢ً ايعاًٌَ َٔ خ٬ٍ ايبٓا٤ إٓطكٞ يًٛٚا٥ـ ٚؾطع١ٝ ا٭١ُْٛ ٚاٱدطا٤ات  ٚتكػِٝ 

ايعٌُ ٚايتدكك١ٝ ٗ أزا٥٘, ٚتأنٝس ايٓٛط٠ إٛنٛع١ٝ ٚعسّ ايتشٝع, إٍ داْب ايذلنٝع 

ٖٚٛ (. 57م: 2005ّؾًٝ٘ ٚعبساجملٝس, )ناؾأ٠ ٫غتدساّ ايػًط١ ٚامل Rationalityايعك٬ْٞ 

قس سكل ْك١ً ٗ غبٌٝ ؼكٝل ايتكاضب ٗ ع٬ق١ ايؿطز (  Halaby, 1986)ا٭َط ايصٟ ضآٙ 

َُٓٛت٘, َ٪غػًا يٛٗٛض بعض دٛاْب ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نػ١ُ َٔ زلات إُٓٛات 

إك١ٓٓ أقٌ َٔ إٔ  ايبرلٚقطاط١ٝ, ْٛطًا ٭ٕ عاٌَ ايهب٘ ٚايصٟ ٜتشكل َٔ خ٬ٍ ايطزل١ٝ

بٓٛاّ اٱؾطاف ايؿدكٞ إباؾط ٚإتُجٌ ٗ َطاقب١ ٚتٛدٝ٘  ٜكٛز إٍ ا٫غذلاب َكاض١ًْ

ؾدل ٚاسس بؿهٌ َػتُط ٚيكٝل جملُٛع١ َٔ إٛٚؿٌ زٕٚ ا٫عتُاز ع٢ً إدطا٤ات 

. (p.637) قسز٠ َٚكطض٠ غًؿًا

ايُٓٛشز ", ٚٗط َا ٜػ٢ُ ٚٗ َكابٌ ا٫ْتكازات إٛد١ٗ يًُٓٛشز ايه٬غٝهٞ عًَُٛا    

ٜٚػتٓس ٖصا ايُٓٛشز ايؿهطٟ ع٢ً أغاؽ إٔ اي٬َطنع١ٜ . ٗ عًِ اٱزاض٠" اٱْػاْٞ

ٚإؿاضن١ ٗ ايػًط١ ٚبٓا٤ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ غرل ايطزل١ٝ ُجٌ ٚغا٥ٌ يسؾع ايعاًٌَ 
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ٕ ظا١ٜٚ ٚادتصاب ٥٫ِٚٗ ُٕٓٛاتِٗ,  إٍ داْب عسّ ايٓٛط إٍ ايؿطز ٗ ع٬قت٘ با١ُٕٛٓ ّ

اشلٝهٌ ايطزلٞ ٚعٛاٌَ ايطؾس ا٫قتكازٟ ٚا٭ٖساف ايطؾٝس٠ , بٌ ايٓٛط إيٝ٘ بتهٜٛٓ٘ 

ايعاطؿٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايٓؿػٞ, َٚا وًُ٘ َٔ قِٝ َٚعتكسات ٚآضا٤ ٚ أؾهاض ْٚععات 

(.  51م: 2004ّإػطبٞ, )ٚطُٛسات شلا إكسض٠ ع٢ً ايتٓب٪ بهؿا٤ت٘ اٱْتاد١ٝ 

ايع٬قات اٱْػا١ْٝ إؿطٙ ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٓكط اٱْػاْٞ, ٚع٢ً  إ٫ إٔ تطنٝع ْٛط١ٜ    

فُٛعات ايعٌُ ٚاؾذلانٗا بأْٗا تعٌُ ٗ تعإٚ ٚتٓاغِ, ٚإٔ َٓار ايعٌُ ايساخًٞ ٖٛ 

َكسض ضنا ايعاًٌَ, ٚإغؿاشلا أ١ُٖٝ ايتِٓٛٝ ايطزلٞ ٚٚاقع ايعٌُ ايؿعًٞ غرل إجايٞ 

ٚقًٗا إٍ ْٛط١ٜ ؾا١ًَ َٚتها١ًَ يتؿػرل ٚاٖط٠ ٚاؿٛاؾع إاز١ٜ, نًٗا عٛاٌَ سايت زٕٚ ت

ايتعاّ ايعاًٌَ ( 1998ّ)يصا ؾكس عس ٖٝذإ (. 55م: 2004ّإػطبٞ, )ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ 

-ٚؾل ايُٓٛشز اٱْػاْٞ ايتعاًَا ٚاٖطًٜا ٚغرل سكٝكٞ ٭ْ٘ ٜ٪زٟ إٍ نٝاع ١ٜٖٛ ا٭ؾطاز

ْاعات ايعٌُ ايكػرل٠ بس٫ً  نُا ٜسؾعِٗ إٍ ايتٛسس َع ا٭قػاّ أٚ -َٛٚؿٌ َٚسٜطٜٔ

(. 34م )َٔ اي٤٫ٛ ٚا٫يتعاّ ي١ًُُٛٓ نهٌ 

ٚٚٗط ِٛشز آخط هُع بٌ ايُٓٛشدٌ ايه٬غٝهٞ ٚاٱْػاْٞ نإطاض يتشًٌٝ ايػًٛى     

. Welfare Corporatism" ِٛشز إُٓٛات اـرل١ٜ"زاخٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ, أ٫ ٖٚٛ 

ِٛشز, عٓسَا ٜكطض أْ٘ ّجٌ إغذلاتٝذ١ٝ َتعسز٠ ٗ تٓاٍٚ ٖصا اٍ( 1998ّ)ٜٚػٗب ٖٝذإ 

ا٭ٚد٘ تدلظ أُٖٝت٘ ٗ َكسضت٘ ع٢ً اغتد٬م اي٤٫ٛ أٚ ا٫يتعاّ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٗ 

ع٢ً  ْٛط١ٜ ايبرلٚقطاط١ٝ َٔ سٝح إٔ نًُٝٗا ٜؿسزٜٚؿذلى ٖصا ايُٓٛشز َع اٍ. إُٓٛات

إك١ٓٓ, ٗ سٌ أْ٘ ٜتؿاب٘ َع أ١ُٖٝ ؼسٜس ٚبٓا٤ ايػًط١ ايؿطع١ٝ ٚاٱدطا٤ات ايطزل١ٝ 

ايُٓٛشز اٱْػاْٞ ٗ ايذلنٝع ع٢ً قِٝ ا١ُٕٛٓ ْٚكًٗا إٍ ا٭ؾطاز, نُا ٜطنع ع٢ً ؼكٝل 

ضاس١ ٚضؾا١ٖٝ ايعُاٍ, َٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ بٛنع ايدلاَر اييت ٜػتؿٝس َٓٗا ايعإًَٛ 

ات نايتسضٜب ٚايذلؾٝ٘ ٚؾطم ايػهٔ ٚايكطٚض ٚايتدؿٝض ع٢ً بعض ايػًع ٚاـسّ

(.  33-32م م )ٚايتعٜٛهات ا١ُ٥٬ٕ 

ٌُٝ إٍ  -ٚبايصات ايٝاباْٞ-ٜٚهٝـ ٖٝذإ أٜهًا إٔ إُٓٛات خاضز ايٓطام ايػطبٞ,     

ا٭خص بأغًٛب إُٓٛات اـرل١ٜ ٗ اٱزاض٠ سٝح تهطٜؼ ايع٬قات بٌ إٛٚؿٌ ٚ َُٓٛاتِٗ 

. ٣ ق١ً ايؿطز ايك١ٜٛ َذتُع٘تعهؼ ٗ ا٭غاؽ طبٝع١ ايجكاؾ١ ايٝابا١ْٝ, ٚاييت تؿسز عٌ

ٜٴٓٛط إٍ إٛٚـ ايٝاباْٞ ع٢ً أْ٘ أنجط ٤ً٫ٚ ٚايتعاًَا ٚإْتا دًا َٔ ْٛرلٙ يصا ؾكس قاض 

, ٚبايتايٞ ؾٗٛ أنجط ايتػطب ايٛٚٝؿٞ, إش أْ٘ أقٌ غٝابًا ٬ًَٝٚ مٛ ا٭َطٜهٞ ٚا٭ٚضٚبٞ

(.   34م )ايتعاًَا بٓذاح َُٓٛت٘ 
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ٗ ؼًٌٝ ايع٬ق١ بٌ إٛٚؿٌ َُٚٓٛاتِٗ عٓس ايُٓاشز  ٚمل تتٛقـ دٗٛز ايباسجٌ     

 The Functions of Executives" ٚٚا٥ـ إسضا٤"ٗ نتاب٘  Barnardاٯْؿ١, ؾٗا ٖٛ 

, ٜطنع ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ٚايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ يًؿطز يٓذاح عٌُ إُٓٛات 

ْسَا أؾاضا إٍ أ١ُٖٝ ُاثٌ ع٢ً ٖصٙ ايٓتٝذ١, ع March & Simon (1958)ٚقس ب٢ٓ 

إٛٚؿٌ ٚتٛسسِٖ َع ب١٦ٝ أعُاشلِ باعتباضٙ َؿتاسًا أغاغًٝا ٗ ع١ًُٝ قٓع ايكطاضات 

ٚبطأُٜٗا ؾإٕ ايؿطز ايصٟ ٜؿعط با٫ْسَاز ٚاي٤٫ٛ ػاٙ ب١٦ٝ عًُ٘ , ؾإْ٘ ٖٛ . ايت١ُٝٝٛٓ

 :Han, 1992) ا٭قسض ٚا٭دسض َٔ غرلٙ ع٢ً قٓع ايكطاضات إتػك١ َع َكاحل ا١ُٕٛٓ

p.22 ) .

تٓاٍٚ َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, إ٫ أْٗا مل تعسٚ إٔ تهٕٛ ٚاغتُطت اؾٗٛز ايؿطز١ٜ ٗ     

ٗ ْٗا١ٜ  Walton أنجط َٔ فطز إؾاضات َٚٚهات غطش١ٝ, نتًو إكاي١ اييت نتبٗا 

 From Control to" َٔ ايتشهِ إٍ ا٫يتعاّ "بعٓٛإ ٔػٝٓٝات ايكطٕ إانٞ 

Commitment إغذلاتٝذ١ٝ ا٫يتعاّ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً ٚاييت أؾاض ؾٝٗا إٍ أ١ُٖٝ ا٭خص ب

إعطا٤ ايجك١ يًُٛٚؿٌ ٚتٛغٝع َػ٦ٛيٝاتِٗ ٚق٬سٝاتِٗ بس٫ً َٔ إغذلاتٝذ١ٝ ايتشهِ 

   .(Nemeh, 2009:p. 4)ٚايهب٘ ايسقٝل يتكطؾاتِٗ ٚأزا٥ِٗ 

ؼ٫ًٛ نبرلًا َٓص بسا١ٜ غتٝٓٝات غرل إٔ ا٫ٖتُاّ َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ قس ؾٗس      

ايكطٕ إٓكطّ ا٬ٕٝز١ٜ, غٛا٤ نإ شيو َٔ سٝح نِ ايبشٛخ إباؾط٠ ٚإطنع٠ سٍٛ 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, أٚ َٔ سٝح اؾٗٛز ايتٓٛرل١ٜ إعُك١ حملاٚي١ ٚنع ا٭طط إؿػط٠ ي٘ 

, ٖٚصا َا غٛف ٜتِ ٚيهٝؿ١ٝ سسٚث٘ ٚآيٝات عًُ٘ ٚاٯثاض ايؿطز١ٜ ٚايت١ُٝٝٛٓ ايٓاػ١ عٓ٘

. اغتعطان٘ ؾُٝا تبك٢ َٔ ٖصا إبشح

ىظسيات االلتصاو التيظًنٌ  .3

ّ ايباسح اغتعطانًا َبػطًا ٭ِٖ ْٛطٜات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ سػب ؾُٝا ًٜٞ ٜكس     

تػًػًٗا ايتاضىٞ, َدلظًا ٖٝعات َٚجايب نٌ ْٛط١ٜ ع٢ً سس٠, عٌ ٗ شيو َا ٜػِٗ ٗ 

:  اؾٗٛز ايتٓٛرل١ٜ إتٓٛع١ يٛاٖط٠ ا٫يتعاّبًٛض٠ قٛض٠ ؾا١ًَ سٍٛ 
 

 :٫يتعاّ ايتبازيَٞطس١ً ا .3/1

يٛنع ا٭طط   -ؾطز٫١ٜ ظايت ٚإٕ ناْت  -ُجٌ ٖصا إطس١ً بسا١ٜ اؾٗٛز  ا١ُٕٛٓ    

ايتٓٛرل١ٜ يسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بكٛض٠ َعُك١, بس٫ً َٔ ايتٓاٍٚ ايعطنٞ ي٘ ٗ 

ٚ اتػُت َطس١ً ايبساٜات إبهط٠ ٖصٙ . تًـ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝايهتابات إتٓاثط٠ ٗ َذ
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, ٚقس بطظ ؾٝٗا Exchange Theory َكاضب١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ َٓٛٛض تبازيٞ قطف 

 : ْٛطٜتإ ٖاَتإ , ُٖا

 

 (1960ّ)ْٛط١ٜ إطآٖات اؾاْب١ٝ يبٝهط  . أ

ز٠ يٛنع تكٛض ْٛطٟ ؾاٌَ تعتدل ْٛط١ٜ إطآٖات اؾاْب١ٝ َٔ أقسّ احملا٫ٚت اؾا     

-Organizationي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ َٓٛٛض ايع٬ق١ إتبازي١ بٌ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ

Individual Orientation . ّسٝح 1960ٜٚعٛز ا٭غاؽ ايؿهطٟ شلصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ ايعا ّ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نٓٛع َٔ ا٭خص   (Howard Becker)عطف ٚانعٗا ٖاٚاضز بٝهط 

.  Side-betsأٚ َا أزلاٙ بإطآٖات اؾاْب١ٝ ٚايعطا٤ 
       

 

ٚٚؾكًا يبٝهط ؾإٕ إٛٚؿٌ ّتجًٕٛ غًٛى ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بػبب ا٫غتجُاضات     

ايذلان١ُٝ ايه١ًٝ اييت قٓعٖٛا ط١ًٝ عًُِٗ با١ُٕٛٓ اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا, ا٭َط ايصٟ 

ات زاخٌ ا١ُٕٛٓ, خؿ١ٝ إٔ ٜؿكسٚا هعًِٗ َكٝسٜٔ بأْٛاع َع١ٓٝ َٔ ايػًٛنٝات ٚايتكطف

ؾ٦ًٝا َٔ إهاؾآت, أٚ ا٫َتٝاظات إاز١ٜ أٚ إع١ٜٛٓ, إطتبط١ بتًو ايػًٛنٝات ساٍ تطنِٗ 

َٚع٢ٓ آخط ؾإٕ ٖٓايو اضتباطًا ٚثٝكًا بٌ غًٛى ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ . ايعٌُ با١ُٕٛٓ

٤ شٟ ق١ُٝ خاق١ يس٣ ٚايطغب١ ٗ ايبكا٤ با١ُٕٛٓ, أغاغ٘ سػاب تهًؿ١ خػاض٠ نٌ ؾٞ

 ,Becker)إٛٚـ إٕ ٖٛ تطى ا١ُٕٛٓ, ٗ َكابٌ سػاب َهاغب٘ ساٍ بكا٥٘ بٗا 

1960:p.37 .) 

 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ضٚاز ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٗ غتٝٓٝات ٚغبعٝٓٝات ايكطٕ إانٞ, ٚقٝاّ ايعسٜس      

ايهجرل َٔ َٔ ايسضاغات إػتٓس٠ ع٢ً أغػٗا ٚاؾذلاناتٗا, إ٫ أْٗا دٛبٗت ٫ٚ تعاٍ ب

َٔ أْٗا تكٛض ايع٬ق١ بٌ   Wei Bo et al. (2010) َٔ شيو َا أٚضزٙ. ا٫ْتكازات

ا٭ؾطاز َُٚٓٛاتِٗ َٔ َٓٛٛض ْؿعٞ عت قٛاَ٘ ايتعاّ ايؿطز تًو ايػًٛنٝات اييت 

تهُٔ ي٘ اؿكٍٛ ع٢ً إعٜس َٔ إهاؾآت ٚايع٬قات ٚإها١ْ إٓاغب١, زٕٚ اعتباض أْ٘ يٝػت 

اييت تػرل زٚاؾع ا٭ؾدام مٛ -ضغِ أُٖٝتٗا-ح ٚاـػاض٠ ٖٞ ٚسسٖاعٛاٌَ ايطب

ا٫يتعاّ ٚايبكا٤ أعها٤ ؾاعًٌ ٗ َُٓٛاتِٗ, بٌ ٖٓايو أٜهًا زاؾع١ٝ ايؿطز ٭زا٤ أعُاٍ 

ٚطُٛح ايُٓٛ  تتُٝع با٭١ُٖٝ ٚضٚح ايتشسٟ, ٚضغبت٘ ٗ ايتٛاقٌ ٚايتجاقـ َع اٯخطٜٔ,

ات اؾسٜس٠ ٚغرلٖا َٔ احملطنات ا٭خط٣ ايصات١ٝ ٚايتعًِ ٚؼكٝل ايصات ٚانتػاب اـدل

 (. p. 41)ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاييت ٫ تكٌ أ١ُٖٝ 

 

َٚٔ ا٫ْتكازات ا٭خط٣ اييت ٚدٗت أٜهًا يٓٛط١ٜ إطآٖات اؾاْب١ٝ أْٗا ؽتعٍ َؿّٗٛ              

ٗ ايٛاقع ؾإٕ َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ٚ. ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ بعس ٚاسس ؾك٘ ٖٛ ا٫يتعاّ ايػًٛنٞ
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أٚغع َٔ شيو ؾٗٛ ّتس يٝؿٌُ  Mowday et al. (1982)ايتُٓٛٝٞ  نُا ٜؿرل 

ٚبطأِٜٗ ؾإْ٘  . ا٫يتعاّ اٱزضانٞ أٚ ا٫ػاٖٞ َهْٛات٘ ايٓؿػ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ

١ٜ اػاٙ اهابٞ ٜهْٛ٘ ايؿطز مٛ َُٓٛت٘  َٔ خ٬ٍ إعُاي٘ أزٚات٘ ايعكٌ"وكٌ ْتٝذ١ 

اـاق١ ٚاييت ػعً٘ ٗ ساي١ َٔ ايؿعٛض بايطنا إػتُط ٚايتٛاؾل ايتاّ َع أٖساف ٚقِٝ 

 (.p.228")تًو ا١ُٕٛٓ

 

 (1961ّ)ْٛط١ٜ ا٫يتعاّ ٱتعْٜٛٞ  . ب

ْٛطٜت٘ ٗ ا٫يتعاّ َٓطًكًا ٖا نإ قس ٫سٛ٘ َٔ إٔ ا٭ؾطاز Etzioni (1961 )ٚنع      

إُٓٛات اييت ُاضؽ أغًٛب ايك٠ٛ أٚ ايػًط١ ع٢ً ًّٕٝٛ يػًٛى إؿاضن١ ٚا٫يتعاّ مٛ 

 . َٛٚؿٝٗا

        

 

إنطا١ٖٝ ٚإغطا١ٝ٥ ٚ : )Powerٚقس قازٙ ٖصا ا٫غتٓتاز إٍ اقذلاح ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايك٠ٛ                            

انططاض١ٜ ٚقػٛب١ ) Involvement: , ٚث٬ث١ أْٛاع َٔ ا٫غتذاب١ ايؿطز١ٜ(َعٝاض١ٜ

ٚنُا ٖٛ ٚانح ٗ . ٜٓتر عٓٗا ٗ اٱْاٍ تػع١ أِاٙ قت١ًُ َٔ ا٫يتعاّ( ٠ٚأخ٬قٞ

أِاٙ َتطابك١, ُجًٗا  3, ؾإْ٘ َٔ بٌ أِاٙ ا٫يتعاّ ايتػع١, ٖٓايو (1)اؾسٍٚ ضقِ 

ا٫يتعاّ ا٭خ٬قٞ, ٚا٫يتعاّ احملػٛب, ٚا٫يتعاّ : ٚ ا٭ِاٙ ايج٬ث١ ٖٞ. 9, 5, 1اـ٬ٜا ضقِ 

(.  Etzioni, 1975:p.23)ا٫نططاضٟ ا٫غذلابٞ أٚ 
 

(: 1)دسٍٚ ضقِ 

 (1975ّ) اتعْٜٛٞ يس٣ايتُٓٛٝٞ أِاٙ ا٫يتعاّ 

 أْٛاع ايك٠ٛ                                                أْٛاع ا٫غتذاب١      

 ق١ٝانططاض١ٜ          قػٛب١         أخ٬                                            

 

 3                 2                       1  إنطا١ٖٝ                                    

 6                 5                       4إغطا٥ٝـــــ١                                       

 9                 8                      7َعٝاضٜــ١                                        

  
Source: A. Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations,(1975:23). 

    

ّٚجٌ ا٫يتعاّ ا٭خ٬قٞ ا٫ْسَاز اؿكٝكٞ بٌ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ, ٚايٓابع َٔ قٓاع١ ايؿطز      

َا ّجٌ ا٫يتعاّ احملػٛب بأٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ ٚاَتجاي٘ شلا ٚايػعٞ ٗ ؼكٝكٗا, بٌ

ايع٬ق١ ايتبازي١ٝ بٌ ايؿطز َُٚٓٛت٘ ٚوسز َكساض َا تػتطٝع إٔ تًبٝ٘ ا١ُٕٛٓ َٔ 
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 -سادٝات ايؿطز ست٢ ىًل شلا ٜٚعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖساؾٗا, ٖٚصا ايُٓ٘ َٔ ا٫يتعاّ

ابٞ ٚع٢ً اؾاْب اٯخط ؾإٕ ا٫يتعاّ ا٫غذل. أقٌ زضد١ َٔ غابك٘ (-1975ّ)بطأٟ إتعْٜٛٞ 

أٚ ا٫نططاضٟ ّجٌ اؾاْب ايػًيب ٗ ع٬ق١ إٛٚـ َع ا١ُٕٛٓ اييت ٜعٌُ بٗا, سٝح 

غايبًا َا ٜهٕٛ اْسَاز ايؿطز ٗ َُٓٛت٘ شضا٥عًٝا ٚٚاٖطًٜا بؿعٌ طبٝع١ ايكٝٛز اييت تؿطنٗا 

ا١ُٕٛٓ ع٢ً تكطؾات٘ ٚاػاٖات٘, ٖا هعٌ ايؿطز ٜػتػٌ نٌ ؾطق١ تتاح ي٘ ٕكا١َٚ دٗٛز 

 (. Etzioni, 1975:p.24) ٗ ا١ُٕٛٓ ايتػٝرل

 

 

ٚضغِ ايطٚاز ايصٟ يكٝت٘ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٗ ايعكسٜٔ ايًصٜٔ أعكبا ٚٗٛضٖا, إ٫ أْٗا مل تعس      

تًك٢ ْؿؼ ا٫ٖتُاّ ٚاؾاشب١ٝ سايًٝا, ْٛطًا ٭ْٗا ُجٌ ايؿهط اٱزاضٟ ايػا٥س ٗ شيو 

ٚايكا٥ِ ع٢ً   -٠ ايكاض١ََسضغ١ اٱزاض Nemeh(2009:p.3)أٚ َا أزلت٘  –ايٛقت 

ٚسٍٛ ٖصا . أغاؽ إٔ اغتدساّ ايػًط١ ٖٛ احملطى ايؿعًٞ ي١ًُُٛٓ مٛ ؼكٝل أٖساؾٗا

أْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً إُٓٛات اؿسٜج١ إٔ تٓتكٌ َٔ غٝاغ١ ايتشهِ Dockel (2003 )ٜعتكس 

إٍ ا٭خص بإغذلاتٝذ١ٝ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايطٛعٞ  Controllingٚايطقاب١ 

ٗ إزاض٠ َٛاضزٖا ايبؿط١ٜ ايٓؿٝػ١ إٕ ٖٞ   Spontaneous Commitmentا٥ٞ ٚايتًل

(. p. 11)ؾع٬ً تٗتِ باغتبكا٥ٗا يتشكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ شلا ٗ غٛم ايعٌُ إتكًب 
 

 

 َطس١ً ا٫عتُاز ايٛدساْٞ. 3/2

أخص اٖتُاّ ايباسجٌ إٗتٌُ بسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜتشٍٛ بس٤ًا َٔ َٓتكـ      

عٝٓٝات ايكطٕ إانٞ مٛ إهاز أطط تٓٛرل١ٜ دسٜس٠ ع٢ً إثط ا٫ْتكازات ايعسٜس٠ اييت غب

َسضغ١ "ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ػ٢ً َا اقطًح ع٢ً تػُٝت٘ . طايت ْٛطٜيت بٝهط ٚ إتعْٜٛٞ

:  سٝح بطظت  ايٓٛط١ٜ ايتاي١ٝ Affective-Dependence School" ا٫عتُاز ايٛدساْٞ 

 (1974ّ)ْٛط١ٜ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘ 

زضاغ١ ا٫يتعاّ  Porter  ٚSteers  ٚMowday    ٚBoulianّ بس٤ 1973ٗ ايعاّ     

ايتُٓٛٝٞ ٗ غٝاقٝ٘ اٱزضانٞ ٚايػًٛنٞ ٗ قاٚي١ يتٓٛرل ايع٬ق١ اييت تطب٘ بٌ 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ايطنا "ّ ٚٗطت زضاغ١ شلِ بعٓٛإ 1974ٚٗ ايعاّ . ا٭ؾطاز َُٚٓٛاتِٗ

, سٝح نُٖٓٛا تؿاقٌٝ "ٗ ايبكا٤ با١ُٕٛٓ يس٣ ايؿٌٓٝ ايٓؿػٌٝايٛٚٝؿٞ, ٚ ايطغب١ 

( .    Porter et al., 1974)ْٛطٜتِٗ ايؿٗرل٠ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ٚقس تٛقٌ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘ إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أقطب ٭ٕ ٜهٕٛ َهٕٛ      

يٓػب١ٝ ٫ضتباٙ ايؿطز ٚاْسَاد٘ ٗ ٚدساْٞ أنجط َٓ٘ تكطف غًٛنٞ, ؾٗٛ ٜؿرل إٍ ايك٠ٛ ا
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َُٓٛت٘ اـاق١, سٝح ّهٔ ؼكٝل شيو َٔ خ٬ٍ اٱّإ ايكٟٛ بأٖساف ا١ُٕٛٓ 

(.  Porter et al., 1974:p. 603 )ٚقُٝٗا ٚايطغب١ ايك١ٜٛ ٗ اغتُطاض ايعه١ٜٛ با١ُٕٛٓ 

اسٌ ايج٬خ تٓاٍٚ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ باٱؾاض٠ إٍ إط  Mowday et al. (1982)ٚقس ٚغع      

اييت ٜتؿهٌ عدلٖا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, يتؿٌُ َطس١ً ايكبٍٛ ايكٟٛ بأٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ, 

 . ٚإؿاضن١ ايؿاع١ً ٗ أْؿطتٗا, ٚأخرلًا اٱخ٬م ٚاي٤٫ٛ شلا

ٜٚعٛز ايؿهٌ إٍ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘ ٗ تٛدٝ٘ ا٫ٖتُاّ مٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بس٫ً َٔ       

ٟ نإ ٜػتدسّ بؿهٌ ؾا٥ع نُٓب٧ ٚقسز ٖاّ ٕتػرل اػاٙ ايطغب١ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚايص

ؾا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ أؾهٌ يؿُٛيٝت٘ ٚتعسز أبعازٙ, ٚ٭ْ٘ . ٗ ايبكا٤ با١ُٕٛٓ

ٜكٝؼ ازضانات ا٭ؾطاز اؿكٝك١ٝ مٛ ا١ُٕٛٓ نهٌ ع٢ً عهؼ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ايصٟ ٜعدل 

ٚع٢ً ٖصا (  . Wei Bo et al., 2010) َُٓٛاتِٗ  عٔ ازضانات ا٭ؾطاز مٛ ٚٚا٥ؿِٗ ٫

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َؿّٗٛ َٓؿكٌ بايه١ًٝ عٔ ( Han, 1992)ا٭غاؽ عس بعض ايباسجٌ 

ايطنا ايٛٚٝؿٞ, ؾًٝؼ نٌ َٔ ٜهٔ َؿاعط اؿب ٚاي٤٫ٛ  ػاٙ َُٓٛت٘ ٜتًُه٘ ايؿعٛض 

( Meyer & Alan, 1991; Tayyab, 2006)ْؿػ٘ مٛ ٚٚٝؿت٘, بُٝٓا شٖب آخطٕٚ 

يًتأنٝس ع٢ً إٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞ إِا ٖٛ عٓكط ض٥ٝؼ نُٔ َهْٛات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

ع٢ً اؾذلاض إٔ ايعٛاٌَ إطتبط١ بايٛٚٝؿ١ ٖٞ َٔ نُٔ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

. َٚكسَات٘

ٚع٢ً ايطغِ َٔ اٱغٗاَات ايهبرل٠ اييت قسَتٗا ْٛط١ٜ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘ ٗ تطٛض َؿّٗٛ       

ؾُٔ نُٔ إآخص ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ . يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, إ٫ أْٗا مل تػًِ بسٚضٖا َٔ ايٓكسا٫

َٔ غرلٖا ع٢ً ْؿؼ ْٗر ْٛط١ٜ بٝهط ٗ قكط  Wei Bo et al. (2010)َا أؾاض إيٝ٘ 

زضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً قاٚي١ إهاز ايع٬ق١ بٌ َػت٣ٛ ايتعاّ ايؿطز ٚبٌ اػاٖات 

با١ُٕٛٓ زٕٚ تهًـ عٓا٤ غدل أغٛاض ١ًْ ايعٛاٌَ ايؿطز١ٜ ٚايت١ُٝٝٛٓ ضغبت٘ ٗ ايبكا٤ 

 ٚاييت َٔ ؾأْٗا تطٜٛط ايبشح ٚتععٜع اٱضخ ايؿهطٟ سٍٛ  ٚاٖط٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

(p.34)  .

( ايبعس ايٛدساْٞ)َٚٔ إجايب أٜهًا, تطنٝع ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ع٢ً زضاغ١ داْب ايبعس ايٛاسس     

٣ إ٪ثط٠ ٗ زضاغ١ ٚتؿػرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ناؾٛاْب ا٭خ٬ق١ٝ ٚإغؿاٍ اؾٛاْب ا٭خط

 (. Thomas,2006: p.68)ٚإاز١ٜ 
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 َطس١ً ا٫يتعاّ َتعسز ا٭بعاز. 3/3

ٚٗطت ٗ مثاْٝٓات ٚ أٚا٥ٌ تػعٝٓٝات ايكطٕ إانٞ َسضغ١ ؾهط١ٜ دسٜس٠ اعتدلت َٔ      

ات اـاق١ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٓص ْؿأت٘ إساضؽ ايطا٥س٠ ٗ تطٜٛط  تكٓٝات ايبشح ٚا٭زبٞ

ٚغبب ضٜاز٠ ٖصٙ إسضغ١ ٜهُٔ ٗ ْكًٗا زضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ . ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا

 Multi-dimensions (Singhإٓٛٛض ايهٝل شٟ ايبعس ايٛاسس إٍ َٓٛٛض ا٭بعاز إتعسز٠ 

et al, 2008 .)ٚ ايُٓاشز, إ٫ إٔ ْٛطٜيت ٚقس ٚٗطت ٗ ٖصٙ إطس١ً ١ًْ َٔ ايٓٛطٜات

, تعتدلإ أنجطٖا س٠ًٛٛ ٚزضاغ١ً َٔ قبٌ (1991ّ), ٚ َاٜط ٚأئ (1986ّ)أٚضًًٜٞ ٚؾأُ 

, ٚغٛف ٜتِ (Wei Bo et al., 2010)ايباسجٌ يؿُٛيٝتُٗا ٚقابًٝتُٗا يًتطبٝل 

  :اغتعطانُٗا ؾُٝا ًٜٞ

 (1986ّ)ْٛط١ٜ أٚضًًٜٞ ٚؾأُ . أ

ْٛطٜتُٗا ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بتٛغٝع ْٛط١ٜ  O' reilly & Chatman (1986)طٛض      

ايٛدساْٞ بٛقؿ٘ َؿػطًا يطبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ايؿطز ( ا٫يتكام)بٛضتط ٚظ٥٬َ٘ ٗ ا٫عتُاز

ٚتكّٛ زعا٥ِ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ع٢ً أغاؽ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َا ٖٛ إ٫ ساي١ َٔ . َُٚٓٛت٘

 . ٙ َُٓٛت٘ اييت ٜعٌُ بٗاا٫يتكام ايٓؿػٞ ٜهْٛ٘ ٜٚؿعط ب٘ ايؿطز ػا

 

إٍ إٔ زضد١ ايتكام ايؿطز ايٓؿػ١ٝ ّهٔ  O' reilly & Chatman (1986)ٜٚ٪نس      

ٜٚؿرل اٱشعإ . اٱشعإ, ٚايتُاثٌ, ٚايتبين: ؼسٜسٖا َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ عٛاٌَ َػتك١ً, ٖٞ 

"Compliance " ّايؿطز بكِٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛطُٖا إٍ ا٫يتعاّ ايصضا٥عٞ ايصٟ ٜتُجٌ ٗ ايتعا

ٜٚٛٗط . ٚأٖساف ا١ُٕٛٓ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َهاغب شات١ٝ نإهاؾآت ٚايع٬ٚات ٚغرلٖا

عٓسَا ٜكسض ايؿطز ٚوذلّ أٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ زٕٚ إٔ هعًٗا " Identification"ايتُاثٌ 

ؾٝشكٌ عٓسَا " Internalization"أَا ايتبين أٚ ا٫غتبطإ . قًُٝا ٚ أٖساؾًا خاق١ ب٘

ايؿطز قِٝ ٚأٖساف ا١ُٕٛٓ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا أٖساؾا ٚقُٝا ؾدك١ٝ ي٘  ٜٚػع٢ داٖسا  ٜعتدل

(.   p.20-21)ٗ غبٌٝ ؼكٝكٗا

َٚٔ اٱغٗاَات اشلا١َ شلصٙ ايٓٛط١ٜ تؿطٜكٗا ي١ًًٖٛ ا٭ٍٚ ٗ أزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ      

اضٙ, نُا نإ شلا قكب بٌ َا ٜعطف َػببات أٚ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ْٚٛاػ٘ أٚ آخ

ايػبل ٗ ايتٛقٌ إٍ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباطٝ٘ اهاب١ٝ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚغًٛى إٛاط١ٓ 

(. Singh et al., 2008)ايت١ُٝٝٛٓ 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ أٚضًًٜٞ ٚؾأُ قس قسَا ايسيٌٝ ايبشجٞ ع٢ً قش١ ِٛشدُٗا, إ٫ إٔ     

بايكٛض٠  ٗ ايتُٝٝع بٌ بعسٟ ايتُاثٌ ٚايتبين نبرل٠ٚادٗٛا قعٛبات  بعض ايباسجٌ قس
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 ,.O' Reilly et al )اييت تهُٓٗا ايُٓٛشز, ٚقس ٜهٕٛ ٖصا َا زعا أٚضًًٜٞ ٚظ٥٬َ٘ ٫سكًا 

.  يسَر ٖصٜٔ ايبعسٜٔ ٗ بعس ٚاسس دسٜس أزلٝاٙ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ( 1991

إ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس, ؾكس أٜهًا ٚاد٘ ٖصا ايُٓٛشز َؿه١ً أخط٣ تتعًل بكٝاؽ بعس اٱشع    

بؿشل قسم إكٝاؽ ايصٟ   -Meyer & Alan (1997)َجٌ  -ايباسجٌ بعضقاّ 

اغتدسَ٘ أٚضًًٜٞ ٚؾأُ يكٝاؽ ٖصا ايبعس, ؾٛدساٙ ٜكٝؼ ضغب١ ايؿطز ٗ ا٭زا٤ ٚيٝؼ 

. نُا نإ َؿذلنًا( أٟ ا٫يتعاّ)ضغبت٘ ٗ ايبكا٤ با١ُٕٛٓ 

  (1991ّ)ْٛط١ٜ َاٜط ٚأئ . ب

ايتكٛض "تؿاقٌٝ ْٛطٜتُٗا ٗ زضاغ١ شلُا بعٓٛإ  Meyer & Alanّ ْؿط 1991ٗ ايعاّ      

, ٚاييت أسسثت َٚا تعاٍ ثٛض٠ نبرل٠ ٗ ٖصا اجملاٍ "ايج٬ثٞ ا٭بعاز ٕؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ٚناْت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ قس تبًٛضت ْتٝذ١ زضاغات ْكس١ٜ َعُك١ قاّ بٗا َاٜط ٚأئ .  ست٢ اٯٕ

ْٚٛط١ٜ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘ ( 1960ّ)ت ايػا٥س٠ ٗ شيو ايعكط ٚخكٛقا ْٛطٜيت بٝهط يًٓٛطٜا

إٔ ْٛط١ٜ إطآٖات اؾاْب١ٝ  Meyer & Alan (1991)ؾؿٞ ٖصا ايكسز, ٜط٣ (. 1974ّ)

يبٝهط غرل ع١ًُٝ َٔ ْاس١ٝ ايتطبٝل بػبب ١ًْ َٔ اٱؾها٫ت ايبشج١ٝ , يعٌ َٔ أُٖٗا  

ٚ أيٛتٛ ( 1969ّ)نع٘ ت٬َص٠ بٝهط, ٚؼسٜسًا ضتع ٚ تطاٜؼ ع٢ً اٱط٬م إٔ إكٝاؽ ايصٟ ٚ

٫ ٜكٝؼ سكٝك١ إطآٖات اؾاْب١ٝ أٚ ايتباز٫ت ايٓؿع١ٝ اييت ٖٞ يب ٖصٙ ( 1973ّ)ٚآخطٕٚ 

َٚٔ داْب آخط اْتكس َاٜط . ايٓٛط١ٜ, بٌ ٜكٝؼ بس٫ً عٔ شيو َا ٜػ٢ُ با٫يتعاّ اٱزضانٞ

ٚتطنٝعٖا ا٭سازٟ ايٓٛط٠ ع٢ً ايبعس ايٛدساْٞ ( 1974ّ)ْٛط١ٜ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘ ( 1991ّ)ٚأئ 

 (.p.64-66)نُٓب٧ َٚؿػط ٚسٝس يػًٛى ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 

ٚع٢ً إثط ٖصٙ إطادعات إػتؿٝه١, ٚنع َاٜط ٚأئ ِٛشدًا ْٛطًٜا نُٓاٙ أبعازًا ث٬ث١      

يتعاّ ا٫غتُطاضٟ, ؾُٝا ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ُجٌ أٚشلُا ٗ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ , ٚثاُْٝٗا ٗ ا٫

يتكام ايؿطز ٜٚؿرل ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ إٍ ا .ُجٌ ا٭خرل ؾُٝا أزلٝاٙ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ

ايعاطؿٞ ُٚاثً٘ َع َُٓٛت٘, بُٝٓا ٜؿرل ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ إٍ إزضاى ايؿطز يًتهايٝـ 

تعٗس ا٭خ٬قٞ َٔ إذلتب١ ع٢ً تطن٘ ي١ًُُٛٓ, ٗ سٌ ٜعهؼ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ َؿاعط اٍ

(. Meyer & Alan, 1991:p. 67)قبٌ ايؿطز بعسّ تطى ا١ُٕٛٓ َُٗا ناْت ايٛطٚف 

ٜٚتهٕٛ ٖصا ايُٓٛشز ايٓٛطٟ باٱناؾ١ إٍ أبعاز ا٫يتعاّ ايج٬ث١ َٔ أضبع١ أدعا٤ أخط٣       

ٚاٌَ ٚتؿرل َكسَات ا٫يتعاّ إٍ ايع. َكسَات ا٫يتعاّ, ٚقسزات٘, ٚعًُٝات٘, ْٚٛاػ٘: ٖٞ

. ايت١ُٝٝٛٓ, ٚخكا٥ل ا١ُٕٛٓ, ٚاـكا٥ل ايؿطز١ٜ, ٚعٛاٌَ إٓار ايتُٓٛٝٞ ٚب١٦ٝ ايعٌُ

بُٝٓا تؿٌُ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعٛاٌَ إطتبط١ َباؾط٠ بايٛٚٝؿ١, نايسٚض 
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ٜٚككس بايعًُٝات . ايٛٚٝؿٞ ٚايتذاضب ٚاـدلات ايع١ًُٝ ٚايعٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ إتعًك١ بايؿطز

ِٛشز ايططٜك١ اييت ت٪ثط بٗا إكسَات ع٢ً قسزات ا٫يتعاّ ٚاييت بسٚضٖا ت٪ثط ٗ ٖصا اٍ

أَا ْٛاتر ا٫يتعاّ . ايٛدساْٞ ٚا٫غتُطاضٟ ٚإعٝاضٟ: ع٢ً أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايج٬ث١

ايتُٓٛٝٞ ؾتُجٌ اؾع٤ اـاَؼ ٚا٭خرل ٗ تطنٝب١ ِٛشز َاٜط ٚأئ إتعسز ا٭بعاز, سٝح 

ٯثاض ايٓاػ١ عٔ نٌ بعس َٔ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايج٬ث١ اٯْؿ١ ايصنط َجٌ تؿرل إٍ ا

احملاؾ١ٛ ع٢ً اؿهٛض يًسٚاّ ايطزلٞ ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ إطتؿع, ٚايػًٛى ايٛٚٝؿٞ ايطاقٞ, 

(. Meyer & Alan, 1991: pp. 68-69)ٚايكش١ ايٓؿػ١ٝ اؾٝس٠ 

 َطس١ً غذ٬ت ا٫يتعاّ إتٓٛع١ .3/4

َطس١ً ايتذسٜس ٚايتطٜٛط ٖصٙ, أخص ا٫ٖتُاّ َٔ قبٌ ايباسجٌ ٜتذ٘ مٛ ايهٝؿ١ٝ ٗ     

اييت ٜتؿهٌ َٔ خ٬شلا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ زاخٌ ايؿطز, ٚتأثرل أْٛاع ا٫يتعاّ ايٓاؾ١٦ أٚ َا 

ٚقس بطظ ٗ ٖصٙ إطس١ً . ع٢ً بعض إدطدات ايت١ُٝٝٛٓ" غذ٬ت ا٫يتعاّ ايؿطزٟ"ٜػ٢ُ 

, ٚغٛف ٜتِ (2009ّ), ٚ غَٛطظ (2007ّ)با٫ٖتُاّ, ُٖا ْٛطٜتا نٌٖٛ  ْٛطٜتإ دسٜطتإ

 : تػًٝ٘ ايه٤ٛ عًُٝٗا ؾُٝا ًٜٞ

 

 (2007ّ)ْٛط١ٜ نٌٖٛ . أ

٬ََح ْٛطٜت٘ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ زضاغ١ ي٘ ْؿطت ٗ ايعاّ  Cohen (2007)ٚنع     

ٚقس اْطًل ٗ ".  ايتُٓٛٝٞ تكٛض ْٛطٟ ي٬يتعاّ: ا٫يتعاّ ايكبًٞ ٚايبعسٟ"ّ بعٓٛإ 2007

ٗ تكٓٝؿُٗا أبعاز ( 1997ّ, 1991)بٓا٤ ْٛطٜت٘ َٔ عسّ َٛاؾكت٘ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ َاٜط ٚأئ 

ٜٚتُشٛض اعذلاض نٌٖٛ سٍٛ اعتباض . َعٝاضٟ ٚاغتُطاضٟ ٚٚدساْٞ: ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ

ٙ ٜتؿهٌ بعس ايتشام ايؿطز َاٜط ٚأئ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ بعسًا َٔ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚإٔ

ؾؿٞ ٖصا ايؿإٔ ٜط٣ نٌٖٛ أْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓٛط إٍ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ نٌُٝ .  با١ُٕٛٓ

Propensity  ٜٞتؿهٌ زاخٌ ايؿطز قبٌ زخٛي٘ ا١ُٕٛٓ بؿعٌ عٛاٌَ ايتطبٝع ا٫دتُاع

 إٓطكٞ إٔ إش أْ٘ َٔ غرل"ٚإتُج١ً ٗ ايجكاؾ١ اجملتُع١ٝ ١ََٛٛٓٚ ايكِٝ ٚايذلب١ٝ ايس١ٜٝٓ, 

" ٜبسأ ايؿطز ايعٌُ ٗ أٟ َ٪غػ١ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ أ١ٜ اػاٖات مٛ ا٫يتعاّ ٚيٛ بكؿ١ عا١َ

(Cohen, 2007: p. 336   .)

َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط نٌٖٛ ؾإْ٘ قس ٜٓتر عٔ ٖصا إٌٝ ايكبًٞ غًٛنًا سكٝكًٝا بعسًٜا ٖٛ      

( 1991ّ)إعٝاضٟ نُا تكٛضٙ َاٜط ٚأئ  ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ , ٚيصا ؾ٬ ّهٔ اعتباض  ا٫يتعاّ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ, ٚنع نٌٖٛ ِٛشدًا ْٛطًٜا ٜتهٕٛ . بعسًا َٔ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

          .  أٚشلُا تٛقٝت ا٫يتعاّ, ٚاٯخط ْٛع ا٫يتعاّ: ٖا ٜطاُٖا بعسٜٔ سكٝكٌٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ
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إٌٝ مٛ ا٫يتعاّ ٚايصٟ ٜٓؿأ قبٌ ايتشام ايؿطز إٍ  Timingٜٚؿرل تٛقٝت ا٫يتعاّ      

ٚع٢ً .  با١ُٕٛٓ, ٚإٍ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايصٟ ٜٓؿأ بعس اْهُاّ ايؿطز يعه١ٜٛ ا١ُٕٛٓ

ْؿع١ٝ /إٍ ا٫يتعاّ إبين ع٢ً اعتباضات ٚغ١ًٝٝ Typeاؾاْب اٯخط ٜؿرل بعس ْٛع ا٫يتعاّ 

Instrumental   ا٫يتكام ايٓؿػٞ بٌ ايؿطز َُٚٓٛت٘ , ٚإٍ ا٫يتعاّ إبين ع٢ً

(Cohen, 2007: p. 337  .)

أضبع١ ( تٛقٝت ْٚٛع ا٫يتعاّ) ّهٔ إٔ  ٜٓؿأ عٔ ٖصٜٔ ايبعسٜٔ   ٜٚ٪نس نٌٖٛ أْ٘     

: أِاٙ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ّهٔ تٛنٝشٗا باؾسٍٚ ايتايٞ

(:  2)دسٍٚ ضقِ 

 (2007ّ)  أِاٙ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ نٌٖٛ

اع االلتزام أنو

التوقيت االلتصاق الوسيلي االلتصاق النفسي 

قبل دخول المنظمة إٌٝ ي٬يتعاّ ايٛغًٝٞ إٌٝ ي٬يتعاّ إعٝاضٟ 

بعد دخول المنظمة ا٫يتعاّ ايٛغًٝٞ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ 
Source: A. Cohen, Commitment Before and After: A Re-conceptualization of Org. Commit., (2007: 339).   

ٚنُا ٜٛٗط َٔ اؾسٍٚ ايػابل, ؾإٕ ا٫يتكام ايٓؿػٞ بٌ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ ٜبسأ َٔ قبٌ      

ايتشاق٘ بٗا ٜٚتُجٌ ٌَٝ ايؿطز مٛ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ, َٚٔ ثِ ٜأخص ٖصا إٌٝ ؾهٌ ا٫يتعاّ 

اٯخط ؾٝبسأ ٗ َطس١ً أَا ا٫يتكام ايٛغًٝٞ ع٢ً اؾاْب . ايٛدساْٞ بعس ا٫يتشام با١ُٕٛٓ

غابك١ ٫يتشام ايؿطز با١ُٕٛٓ ْتٝذ١ تكٛض إزضانٞ َؿازٙ إٔ ٜتٓاغب َا ٜكسَ٘ ايؿطز َٔ 

, ٖٚٛ َا أؾاض  Rewardsَع َا غٛف وكٌ عًٝ٘ َٔ َهاؾآت  Contributionsإغٗاَات 

ٚ غطعإ َا ٜتبع ٖصا ايتكٛض فُٛع١ َٔ . إيٝ٘ نٌٖٛ بإٌٝ ي٬يتعاّ ايٛغًٝٞ

ات ٚايتكطؾات ايبعس١ٜ احملػٛب١ ٚاييت تهُٔ يًؿطز اؿكٍٛ ع٢ً َٓاؾع َٚهاغب ايػًٛنٞ

.  َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ٖٚصا بايهب٘ َا أزلاٙ نٌٖٛ با٫يتعاّ ايٛغًٝٞ

إٔ ْٛط١ٜ نٌٖٛ قس قسَت ايهجرل َٔ اٱناؾات  Wei Bo et al.(2010)ٜٚ٪نس       

يػُٛض ٚايتساخٌ إكاسبإ اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ, ٚخكٛقًا ٗ داْب إظايتٗا بعض ا

ٕكطًشٞ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ ٚا٫يتعاّ إعٝاضٟ ٚايًصإ سرلا ايهجرل َٔ ايباسجٌ يػٓٛات 

باٱناؾ١ إٍ إغٗاَٗا ٗ ػ١ًٝ اٱؾهايٝات إتعًك١ بتعطٜـ ٚقٝاؽ َا أزلاٙ غرل . ط١ًٜٛ

ا إكطًح ,سٝح اغتبسٍ نٌٖٛ ٖص.Continuance Comtباسح با٫يتعاّ  ا٫غتُطاضٟ 

, أ٫ ٖٚٛ ا٫يتعاّ ايٛغًٝٞ  Exchangeبآخط دسٜس ٜسٍ بؿهٌ أؾهٌ ع٢ً َع٢ٓ ايتبازٍ

Instrumental Comt. (p.13) .
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ٚيهٔ تبك٢ ٖٓايو ايعسٜس َٔ ايتػا٫٩ت اييت ّهٔ ططسٗا ٚمل هب عًٝٗا نٌٖٛ ٗ      

أ٫ ّهٔ يًؿطز ايٛاسس : َٚٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت. ثٓاٜا عطن٘ يٮطط ايعا١َ ٚايتؿك١ًٝٝ يٓٛطٜت٘

َٔ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ ٚايٛغًٝٞ  -ست٢ ٚإٕ مل ٜهٔ َتػاًٜٚا –إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ َكساضا َعًٝٓا 

ٍٕ َعًا؟  ٌٖٚ ّهٔ إٔ ٜتشٍٛ ايؿطز شٚ إٌٝ ايكبًٞ مٛ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ إٍ آخط شٟ  ٗ آ

ٙ يبعض ايعٛاٌَ ايتعاّ ٚغًٝٞ طاؽ ٗ َطس١ً َا َٔ بعس ايتشاق٘ با١ُٕٛٓ ْتٝذ١ تعطض

(. Wei Bo et al., 2010)ايت١ُٝٝٛٓ أٚ ايٓؿػ١ٝ أٚ ا٫دتُاع١ٝ؟  

 (2009ّ)ْٛط١ٜ غَٛطظ . ب

إٔ تطنع أعاخ ا٫يتعاّ ع٢ً ايتأثرل إؿذلى ٭ْٛاع ا٫يتعاّ  Somers (2009)ٜكذلح      

: , َجٌع٢ً بعض إدطدات ايػًٛن١ٝ ايؿطز١ٜ( ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ ٚا٫غتُطاضٟ)ايتُٓٛٝٞ 

ايععّ ع٢ً تطى ايعٌُ, ٚايتػٝب, ٚايتأخط عٔ ايعٌُ, ٚنػٛٙ ايعٌُ, ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ, 

ٜٚط٣ إٔ عًُٝـات ا٫يتعاّ ايساخ١ًٝ أنـجط تعكٝـسًا َٔ إٔ ؼكط . ٚغًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ

ٗ ْـٛع ٚاسس ٜـــ٬ظّ ايؿـطز طٛاٍ سٝات٘ ايٛٚٝؿ١ٝ, يـصا ؾإْ٘ ٜؿتـطض ٚدٛز َا ٜػ٢ُ بػذٌ 

 Profile (p.76  .)ا٫يتعاّ  ايؿطزٟ 

 

: َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط غَٛطظ ؾكس ٜتهُٔ غذٌ ايؿطز ايٛاسس أِاٙ ا٫يتعاّ ايجُا١ْٝ ايتاي١ٝ      

ا٫يتعاّ ايعايٞ, ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ إػٝطط, ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ إػٝطط, ا٫يتعاّ إعٝاضٟ 

إعٝاضٟ إػٝطط, -ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ  ا٫غتُطاضٟ إػٝطط,-إػٝطط, ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ

ٚأخرلًا ٜ٪نس غَٛطظ إٔ فُٛع . ا٫غتُطاضٟ إػٝطط, ٚعسّ ا٫يتعاّ-ا٫يتعاّ إعٝاضٟ

َػتٜٛات ا٫يتعاّ اييت ًّهٗا ايؿطز ٗ غذً٘ اـام ٖٞ َا ؼسز ع٬قت٘ ايٓؿػ١ٝ 

( . Somers, 2009: pp. 77-78)َُٓٛت٘ أٚ َا ٜعطف با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ا٫ؾذلانات اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ اييت تكسَٗا ْٛط١ٜ غَٛطظ خكٛقًا ؾُٝا     

 Wei Bo et al.(2010)ٜتعًل بػذٌ ايؿطز ا٫يتعاَٞ شٟ ا٭ِاٙ إتعسز٠, إ٫ أْ٘ ٚعػب 

ؾإٕ اؿاد١ قا١ُ٥ ٱدطا٤ إعٜس َٔ ايسضاغات اييت تع٢ٓ بؿشل ٖصٙ ايٓٛط١ٜ اؿسٜج١ ٗ 

 . ْٛع١ يًتأنس َٔ قش١ اؾذلاناتٗا َٚهْٛاتٗاَت ٦ٜات عا١ٕٝب

أىىاع االلتصاو التيظًنٌ . 4

ؾؿٞ سٌ . ؼؿٌ ا٭زبٝات بعسز ٚاؾط َٔ ايتكٓٝؿات إتعًك١ بأْٛاع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ    

ٜط٣ بعض إٓٛطٜٔ ٚايباسجٌ إٔ ٖصا ايتٓٛع ّجٌ ٚاٖط٠ إهاب١ٝ ؿذِ اؿطاى ايؿهطٟ 

ايبشجٞ ايصٟ ًٜكاٙ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٓص غبعٝٓٝات ايكطٕ إانٞ, ٚٚٗٛض ٚا٫ٖتُاّ 

َساخٌ دسٜس٠ يتٓٛرلٙ, ٚاعتُاز اغذلاتٝذٝات َتٓٛع١ ٗ زضاغت٘ ٚؼًًٝ٘, بايكسض ايصٟ 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
57 

, ؾإٕ ايبعض اٯخط (Thomas, 2006)ٜتٝح ْٛعًا َٔ ايؿِٗ ايعُٝل شلصا إؿّٗٛ إعكس 

نٌ عسٜس٠ تعذلض دٗٛز اـطٚز بإطاض عاّ َٛسس ٜط٣ إٔ نٌ ٖصا ايتٓٛع ىًل َؿا

ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜتٝح يًُٗتٌُ ب٘ اٱداب١ بهٌ ثك١ ع٢ً عسز َٔ ا٭غ١ً٦ 

 (. Coetzee, 2005" )َا ٖٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ؟"ايبػٝط١ ع٢ً ؾان١ً 

 

اض ْٛطٟ ؾاٌَ عٔ ا٫يتعاّ ٚ٭ٕ ايػطض َٔ ٖصا ايؿكٌ َٔ ؾكٍٛ ايسضاغ١ تكسِٜ إٙ     

ايتُٓٛٝٞ َا ٜػِٗ ٗ تهٜٛٔ ؾِٗ عاّ عٓ٘, ؾإٕ ايباسح غٝػتعطض بإهاظ ؾُٝا ًٜٞ بعهًا 

. َٔ أْٛاع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاييت ٜهجط تٓاٚشلا ٗ نتابات ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ٚاٱزاضٟ

: ٍ ْٛعٌ, ُٖاأْ٘ ّهٔ تكٓٝـ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إ Kidron (1978)ٗ ايبسا١ٜ ٜط٣      

ٜٚككس ب٘ تبين ايؿطز قِٝ : Moral Commitmentا٭خ٬قٞ /ا٫يتعاّ ا٭زبٞ (1

. ٚأٖساف إ٪غػ١ ٜٚعتدلٖا دع٤ا َٔ قُٝ٘ ٚأٖساؾ٘

ٜٚككس ب٘ ايطغب١ اييت ٜبسٜٗا : Calculative Commitmentا٫يتعاّ احملػٛب  (2

 (.p.241)ا أؾهٌ ايؿطز ٗ ايبكا٤ ٗ ا١ُٕٛٓ ضغِ ٚدٛز بسٌٜ ١َُٛٓ أخط٣ َٚعاٟ

: بٌ ث٬ث١ أْٛاع كتًؿ١ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, تتُجٌ ٗ اٯتٞ Kanter (1968)ُٚٝع     

ٜٚعين إٔ ٜهطؽ ايؿطز سٝات٘ : Continuous Commitmentا٫يتعاّ إػتُط  (1

ٜٚهشٞ َكاؿ٘ َٔ أدٌ ايبكا٤ َع اؾُاع١ زٕٚ ايٓٛط ٕا وكك٘ َٔ َهاغب 

 .عٓس تطنٗا

ٜٚعين اضتباٙ ايؿطز بع٬قات : Integral Commitmentيت٬ٓٞ ا٫يتعاّ ا (2

ادتُاع١ٝ َتُاغه١ َٚتها١َٓ َع اؾُاع١, ٜٚتشكل شيو عٓس تطن٘ ايػًٛى 

 .إ٪زٟ يًتٓاسط ٚايتباغض, َطنعًا ع٢ً ايػًٛى ا٫هابٞ

ٜٚعين اضتباٙ ايؿطز بكِٝ َٚباز٨ : Directed Commitmentا٫يتعاّ إٛد٘  (3

 ( p.509)يػًطتٗا َٚعاٜرلٖا اييت ؼسزٖا اؾُاع١ ٖتج٬
   

 

ؾٝؿرلإ إٍ ؾهًٌ َتُاٜعٜٔ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ,  Angle & Berry (1981)أَا    

: ُٖا

ٜٚككس ب٘ ا٫ْتُا٤ إٍ ا١ُٕٛٓ ٚايطغب١ : Value Commitmentا٫يتعاّ ايكُٝٞ  (1

 .ٗ ايبكا٤ ؾٝٗا عٔ ططٜل زعِ أٖساؾٗا ٚإػا١ُٖ ٗ ؼكٝكٗا
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ٜٚككس ب٘ ايتعاّ : Commitment to Stayا٫غتُطاضٟ /يتعاّ ايبكا٥ٞا٫ (2

ايػًٛنٝات اييت تهُٔ بكا٤ ايؿطز ٗ عه١ٜٛ ا١ُٕٛٓ, َٚع٢ٓ آخط ا٫يتعاّ َٔ 

 .(p.7)أدٌ ايبكا٤ 
 

أْ٘ ّهٔ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٔ ٜأخص  Penley & Gould (1988)َٚٔ داْبُٗا ٜط٣    

: , ٖٞث٬ث١  أسس أؾهاٍ

ٜٚتُجٌ ٗ قبٍٛ ايؿطز ٭ٖساف : Moral Commitmentظاّ ا٭خ٬قٞ ا٫يت (1

 .ا١ُٕٛٓ ٚايتُاثٌ َعٗا

ٜٚتُجٌ ٗ ا٫يتعاّ ايٓاتر عٔ : Calculative Commitmentا٫يتعاّ احملػٛب  (2

نٕٛ إػطٜات أٚ اؿٛاؾع اييت تكسَٗا ا١ُٕٛٓ أندل َٔ إغٗاَات ايؿطز ٗ ؼكٝل 

 .أٖساؾٗا

ٜٚتُجٌ ٗ إزضاى ايؿطز بعسّ : Alienative Commitmentا٫يتعاّ ا٫غذلابٞ  (3

دس٣ٚ اؿٛاؾع اييت تكسَٗا ا١ُٕٛٓ َكابٌ إغٗاَات٘ ٚفٗٛزات٘ إبصٚي١, َٚع شيو 

 (.p.43)ؾإْ٘ ًٜتعّ بايبكا٤ ٗ عهٜٛتٗا ٭غباب ٚنػٛطات خاضد١ٝ 
 

غاؽ إٔ ِٛشدُٗا ايٓٛطٟ ٗ ا٫يتعاّ ع٢ً أ O' reilly & Chatman (1986)ٚٚنع      

َا ٜهٓ٘ ايؿطز مٛ َُٓٛت٘, ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٫بس َٔ إٔ " اػاٙ"ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعدل عٔ 

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ا٫ؾذلاض اقذلح ايباسجإ . ٜهٕٛ ٚضا٤ ٖصا ا٫ػاٙ َٝهاْعَات ؼطن٘ ٚتسؾع٘

: إطاضًا ْٛطًٜا ٜتهُٔ ا٭ْٛاع ايتاي١ٝ

تعاّ عٓسَا ٜهٝـ ايؿطز اػاٖات٘ ٜٚٛٗط ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫ٍ: Complianceاٱشعإ  (1

 .ٚايػًٛنٝات إكاسب١ شلا َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً سٛاؾع َٚهاؾآت خاق١

ٜٚٛٗط عٓسَا ٜكبٌ ايؿطز أٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ ٜٚهٕٛ : Identificationايتُاثٌ  (2

 .ع٬ق١ اهاب١ٝ( أٟ ا١ُٕٛٓ)َػتعسًا يٝهٕٛ ػاٖٗا

عٓسَا ٜبسأ ايؿطز قٗط أٖساؾ٘ ٜٚٛٗط ٖصا ا٫يتعاّ : Internalizationايتبين  (3

ٚقُٝ٘ ايصات١ٝ ٗ أٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ ٚعٓسَا ٜػع٢ داٖسًا يبصٍ أقك٢ دٗس ٗ 

 (.p.493)غبٌٝ ؼكٝكٗا ٚاؿؿاٚ عًٝٗا 

 

ؾُٝٝعٕٚ بٌ ث٬ث١ أْٛاع ّهٔ إٔ ٜٛٗط ؾٝٗا ايتعاّ ايؿطز  Jaros et al. (1993)أَا     

: ٗ ايتايٞ مٛ َُٓٛت٘, ٚ ّهٔ إهاظ ٖصٙ ا٭ْٛاع
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ٜٚؿرل إٍ ايسضد١ اييت ٜطتب٘ : Affective Commitmentا٫يتعاّ ايعاطؿٞ  (1

ؾٝٗا ايؿطز ْؿػًٝا َُٓٛت٘ َٔ خ٬ٍ َؿاعط اي٤٫ٛ, ايعاطؿ١ ايك١ٜٛ, زف٤ إؿاعط, 

 .ا٫ْتُا٤, ٚايػطٚض ٚغرلٖا

ٜٚؿرل إٍ ايسضد١ اييت ٜط٣ : Continuous Commitmentا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ  (2

ايؿطز ْؿػ٘ أْ٘ فدل ع٢ً ايبكا٤ ٗ ا١ُٕٛٓ بػبب ايتهًؿ١ ايبا١ٖٛ إذلتب١ ؾٝٗا 

 .ع٢ً تطنٗا

ٜٚؿرل إٍ ايسضد١ اييت ٜطتب٘ ؾٝٗا : Moral Commitmentا٫يتعاّ ا٭خ٬قٞ  (3

 (.p.953)ايؿطز ْؿػًٝا َُٓٛت٘ ْتٝذ١ ايتٛسس َع أٖساؾٗا ٚقُٝٗا ٚضغايتٗا 
         

َا ّهٔ اعتباضٙ ٚاسسًا َٔ أِٖ ايُٓاشز ايٓٛط١ٜ  Meyer & Alan (1991)ٚقس طٛض              

اييت تطنعت سٛشلا عٛخ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ايعكسٜٔ إانٌٝ , سٝح ناْا قس نُٓاٙ 

:    ا٭ِاٙ ايتاي١ٝ َٔ ا٫يتعاّ

ٜٚؿرل إٍ تطابل : Affective Commitment( ايٛدساْٞ)ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ  (1

ٚاُْٗان٘ ؾٝٗا ٚاضتباط٘ ؾعٛضٜا بٗا, ٜٚعدل عٔ ق٠ٛ ضغب١ ايؿطز ٗ  ايؿطز َع ا١ُٕٛٓ

ا٫ْتػاب ١ُٕٛٓ َع١ٓٝ ٚايتٛسس َع ٖٜٛتٗا ٚعسّ تطى ايعٌُ بٗا ٭ْ٘ َٛاؾل ع٢ً 

ٚا٭ؾدام شٟٚ ا٫يتعاّ . أٖساؾٗا ٚقُٝٗا ٜٚطٜس إؿاضن١ ٗ ؼكٝل تًو ا٭ٖساف

. بايبكا٤ ٗ ا١ُٕٛٓ غبٕٜٛطِٖ ايصٜٔ  -نُا ٜط٣ َاٜط ٚأئ–ايعاطؿٞ ايكٟٛ 

َتػرلات َا قبٌ "ٜٚط٣ َاٜط ٚأئ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫يتعاّ ٜتأثط َا أزلٝاٙ 

, ناـكا٥ل ايؿدك١ٝ ٚخكا٥ل خٝاضات ايعٌُ ٚايتطًعات ٚضا٤ "ايٛٚٝؿ١

 . ايعٌُ

ٜٚؿرل ٖصا ايٓٛع َٔ : Continuous Commitmentا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ  (2

ضغب١ ايؿطز ٗ ا٫غتُطاض ٗ ايعٌُ ٗ ١َُٛٓ َع١ٓٝ آخصًا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ ق٠ٛ 

ٗ اعتباضٙ ايتهشٝات ٚاـػا٥ط احملت١ًُ يًهجرل َٔ إٓاؾع ٚا٫غتجُاضات إذلتب١ 

ٜٚؿرل َاٜط ٚأئ إٔ ا٭ؾدام شٟٚ ا٫يتعاّ . ع٢ً تطن٘ يًعٌُ با١ُٕٛٓ

. ض ٚغ١ًٝٝ, أٟ ٭غطايًبكا٤ ٗ ا١ُٕٛٓ وتادٕٛا٫غتُطاضٟ ايعايٞ ِٖ َٔ 

ٜٚتشسز ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫يتعاّ بسضد١ تكِٝٝ إٛٚـ ؾ١ًُ َٔ ايعٛاٌَ نطٍٛ 

 .غٓٛات اـس١َ ٚتكسّ ايػٔ ْٚٛاّ ايتكاعس ٚايع٬قات ايؿدك١ٝ َع ايع٤٬َ

ٜٚعهؼ ٖصا ايٓٛع إسػاؽ ايؿطز : Normative Commitmentا٫يتعاّ إعٝاضٟ  (3

ِٜ ا١ُٕٛٓ ْتٝذ١ ايتأثط بايكِٝ ا٭زبٞ ٚا٭خ٬قٞ بهطٚض٠ ايتُػو بأٖساف ٚم

ٜٚط٣ َاٜط ٚأئ إٔ إكسض ايط٥ٝػٞ ي٬يتعاّ . ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ
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إعٝاضٟ ٜٓبع َٔ ايكِٝ اييت انتػبٗا ايؿطز قبٌ ايتشاق٘ با١ُٕٛٓ عٔ ططٜل 

ايتطبٝع "ايتطبٝع ا٫دتُاعٞ , أٚ تًو اييت انتػبٗا بعس ايتشاق٘ با١ُٕٛٓ 

ٜٚكـ َاٜط ٚأئ ا٭ؾدام شٟٚ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ ايعايٞ بأِْٗ َٔ ". ايتُٓٛٝٞ

 (.p.68)عًِٝٗ ايبكا٤ با١ُٕٛٓ هب ٜؿعطٕٚ بأْ٘
    

ا تكسّ أْ٘ ضغِ اخت٬ف َػُٝات أْٛاع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚقٛضٙ ْتٝذ١ ٬ٜٚسٜ َِ              

اجملٌُ إٔ ايؿطز ًٜتعّ بايبكا٤ ا٫خت٬ف ٗ َساخٌ ؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ, إ٫ أْ٘ ّهٔ ا٫غتٓتاز ٗ 

إَا َٔ أدٌ ايطابط١ ايٓؿػ١ٝ ايك١ٜٛ ٚإؿاعط ايٛدسا١ْٝ : عهًٛا ٗ َُٓٛت٘ يسٚاؾع ث٬خ

ايؿٝان١ اييت وًُٗا ػاٙ َُٓٛت٘ , أٚ َٔ أدٌ ايتعاَ٘ ا٭زبٞ بايبكا٤ ٗ عهٜٛتٗا ْتٝذ١ 

اٙ ايؿطز ٗ ا١ُٕٛٓ, أٚ َٔ ايتطبٝع ايسٜين أٚ ا٫دتُاعٞ إػبل أٚ ايتاضٜذ ايطٌٜٛ ايصٟ قض

.  أدٌ ايع٬ق١ ايتبازي١ٝ إسضن١ بٌ ايؿطز َُٚٓٛت٘ ٚاييت تسّٚ بسٚاّ ايطنا عٔ ٖصا ايتبازٍ

ٚع٢ً شيو ؾُٝهٔ ايكٍٛ إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٌُٝ إٍ ا٭خص بايتكٓٝـ ايصٟ قسَ٘ َاٜط     

٬ّٕٝ إٍ اعتباض  -َاٜط ٚأئ –إناؾ١ً إٍ إٔ ايباسجٌ . ٚظًَٝ٘ يؿُٛيٝت٘ َٚٓطكٝت٘

َهْٛات ِٛشدُٗا ايٓٛطٟ بٛقؿٗا أبعازًا أنجط َٓٗا أْٛاعًا, َع٢ٓ أُْٗا ٜؿرلإ إٍ إٔ 

ع٬ق١ ايؿطز َُٓٛت٘ قس تأخص ا٭ؾهاٍ ايج٬ث١ اييت اقذلساٖا بسضدات َتؿاٚت١ ٗ ايٛقت 

ػاٙ  عٝٓ٘, ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ قس تتًُو ايؿطز ايٛاسس َؿاعط ا٫يتكام ايعاطؿٞ ايكٟٛ

ٖٚصا ع٢ً عهؼ . َُٓٛت٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ايصٟ قس ٜؿعط ؾٝ٘ بايتعاّ أزبٞ أٚ أخ٬قٞ ػاٖٗا

ايُٓاشز ا٭خط٣ اييت ناْت ٗ َعُٛٗا قس تٓاٚيت ا٫يتعاّ بٛقؿ٘ ٚاٖط٠ أساز١ٜ ايبعس 

 –ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾكس بسأ ايباسجٕٛ . تٛٗط ايؿطز ٗ ع٬قت٘ َُٓٛت٘ ٗ ِ٘ ٚسٝس ٚضتٝب

ٗ تٓاٍٚ َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نهت١ً ٚاسس٠ شات أبعاز  –Tayyab (2006 ) بطأٟ

. شٟ ْٛع ٚسٝس كتًؿ١ بس٫ً َٔ تكٓٝؿ٘ نُؿّٗٛ

  ومطتىياته االلتصاو التيظًنٌأبعاد . 5

يعٌ َٔ أِٖ ايػُات إتؿل عًٝٗا ٚإُٝع٠ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٖٞ تًو إتعًك١ بهْٛ٘      

إٍ   Mowday et al. (1982)ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ, أؾاض . إػتٜٛاتَؿًَٗٛا َتعسز ا٭بعاز ٚ

إٔ ٖٓايو ايتعاَات َتعسز٠ ٚيٝؼ ايتعاًَا ٚاسسًا, ٚإٔ استُاي١ٝ تهاضب ٖصٙ ا٫يتعاَات 

 .    تبك٢ سكٝك١ قا١ُ٥
      

نٌ بعس ايتشام ايؿطز إٔ ا٭بعاز إتعسز٠ ي٬يتعاّ تبسأ ٗ ايتـ Dockel (2003)ٜٚ٪نس                           

١َ, َٜٓ)ا٫يتعاّ بهٝإ َا : ١َُٛٓ َا, سٝح تأخص أسس ايؿهًٌ ايتايٌٝ أٚ ن٬ُٖا َعًا
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ايػعٞ يتشكٝل أٖساف )ٚ ا٫يتعاّ بػًٛى َعٌ مٛ ا١ُٕٛٓ أ/ٚ( اؼاز, ْكاب١, ْاع١, ١َٓٗ

.  (p.27) (ا١ُٕٛٓ َج٬ً, أٚ احملاؾ١ٛ ع٢ً ٖتًهاتٗا

أْ٘ زا٥ًُا َا ٜتِ   Reichers (1985)ا٭بعاز ٚإػتٜٛات ٖصٙ, تط٣ ٚيؿطح تعسز١ٜ      

نٝإ ٚاسس فطز ٜػع٢ ايؿطز يًتٛسس أٚ "اٱؾاض٠ بؿهٌ قاقط إٍ ا١ُٕٛٓ باعتباضٖا 

تتهٕٛ ٗ ا٭غاؽ َٔ عس٠   Entity, زٕٚ َطاعا٠ سكٝك١ إٔ أٟ ١َُٛٓ " ا٫يتكام ب٘ 

٣ ا١ُٕٛٓ نهٌ, ٚا١ٕٓٗ, ْٚكاب١ إٛٚؿٌ, , تؿٌُ َج٬ً َػتٛ Domains ؾ٦اتفا٫ت أٚ 

ٚايٛٚٝؿ١, ٚغرلٖا, سٝح يهٌ َٔ ٖصٙ اجملا٫ت أٚ ايؿ٦ات أٖساؾٗا اـاق١ بٗا , ٚيٝؼ َٔ 

 -نُا تهٝـ ضٜتؿطظ -ٚٗ زاخٌ نٌ ١َُٛٓ أٜهًا. ايهطٚضٟ اؾذلانٗا ٗ ٖسف ٚاسس

َٛع١ َٔ ا٭ؾطاز ٜٛدس ٗ ايعاز٠ ايعسٜس َٔ ايتهت٬ت , ٚنٌ تهتٌ ٜتهٕٛ بسٚضٙ َٔ َر

هُعٗا اٖتُاَات ٚأٖساف ٚقِٝ َؿذلن١ ٚؼاٍٚ اؿكٍٛ ع٢ً َٓاؾع خاق١ ٚا٫غت٦جاض 

ٚبٓا٤ً ع٢ً تعسز ايؿ٦ات ٚايتهت٬ت زاخٌ ا١ُٕٛٓ ايٛاسس٠ ْٚٛطًا ٭ٕ . بٗا زًْٚا عٔ اٯخطٜٔ

يصيو  ا٭ٖساف ٚايكِٝ ٚإكاحل ؽتًـ َٔ ؾ١٦ إٍ ؾ١٦ َٚٔ تهتٌ إٍ أخط, ؾإْ٘ ٜٓؿأ ٚؾكًا

   .(p.469)أبعاز ٚقٛض كتًؿ١ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

إٔ نٌ ١َُٛٓ ٖٞ ٗ سكٝك١ ا٭َط َه١ْٛ  Lawler (1992)ٚنُا ضٜتؿطظ, ؾكس ٚدس      

واٍٚ نٌ َٛٚـ إٔ  Collectivesأٚ ػُعات Subgroups َٔ فُٛعات ؾطع١ٝ 

اّ ٖٞ َا أنسٙ يٛيط َٔ إٔ ٚيعٌ اٱناؾ١ اؾسٜط٠ با٫ٖتِ. ٜٓتُٞ إٍ ٚاسس٠ أٚ أنجط َٓٗا

عٝح إٔ ا٫يتعاّ  Nestedٖصٙ اجملُٛعات أٚ ايتذُعات ع٢ً قسض نبرل َٔ ايتؿابو 

بٛسس٠ عٌُ َع١ٓٝ أٚ ؾطٜل عٌُ قسز ٜتطًب ا٫يتعاّ بٛسس٠ عٌُ أخط٣ ٚأخط٣ ٖٚهصا 

.  (p.334) ٚق٫ًٛ إٍ ا٫يتعاّ مٛ ا١ُٕٛٓ بأنًُٗا

ٗ زضاغتُٗا ٭ثط ايكٛض إدتًؿ١  Hunt & Morgan (1994)ٚنصيو ٜ٪نس    

ا٫يتعاّ ايٛٚٝؿٞ, ٚا٫يتعاّ إٗين, ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ع٢ً بعض إدطدات : ي٬يتعاّ َجٌ

ايت١ُٝٝٛٓ ٚبايتشسٜس ايطنا ايٛٚٝؿٞ, ٚايطغب١ ٗ تطى ا١ُٕٛٓ, ٚغًٛى ايسٚض ايتطٛعٞ, إٔ 

إدطدات عٔ ططٜل َتػرل ا٫يتعاّ  قٛض ا٫يتعاّ إدتًؿ١ تطتب٘ بططٜك١ غرل َباؾط٠  بٗصٙ

َٚع٢ٓ . ايهًٞ مٛ ا١ُٕٛٓ, ٖٚصا ا٭خرل ٖٛ َا ٜ٪ثط ٗ إدطدات ايت١ُٝٝٛٓ إؿاض إيٝٗا

آخط ؾإٕ ا٫يتعاّ ٭ٟ تهتٌ أٚ فُٛع١ ٗ ا١ُٕٛٓ ٜسعِ ٚ ٜكب ٗ ايٓٗا١ٜ ٗ ا٫يتعاّ 

. (p.1574) ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ ٫ٚ ٜٓاقه٘

تا٥ر اييت خًل إيٝٗا ضٜتؿطظ ٚيٛيط ٖٚاْت َٚٛضغإ سٍٛ أبعاز ٚفا٫ت ٚاْط٬قًا َٔ ائ     

َا ٜؿب٘ إكؿٛؾ١, بػطض يؿت أْٛاض  Meyer & Alan (1997)ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ,  ٚنع 
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ايباسجٌ ٚإٗتٌُ بسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ أْ٘ شٚ طبٝع١ أنجط تعكٝسًا ٖا قس 

 :يتايٞ ٜٛنح ٖصٙ إكؿٛؾ١ٚاؾسٍٚ ا. ٜعتكسٙ أٚ ٜتكٛضٙ ايبعض

(:  3) دسٍٚ ضقِ 

 ايتُٓٛٝٞ ا٫ت ٚأؾهاٍ ا٫يتعإّرايٓٛطٟ ( 1997ّ)تكٛض َاٜط ٚأئ 

  .Forms of Comt أغكال االلتصاو 

مجاالت االلتزام 

Focus of Comt. 
ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ 

Affective 
ا٫يتعاّ إعٝاضٟ 

Normative 
ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ 

Continuous 
 ××××× ×-  ١ُٕٛٓOrganization ا

        Career    ا١ٕٓٗ

    Union     ا٫ؼاز

 × ×× ×××××    Work  ايعٌُ 
Source: John Meyer & Nataly Allen, Organizational Commitment Questionnaire,(1997: 67). 

خص أؾها٫ً كتًؿ١ ٚ نُا ٜتبٌ َٔ اؾسٍٚ ايػابل ؾإٕ ايتعاّ ايؿطز ايٛاسس قس ٜأ     

ٚبسضدات َتؿاٚت١ مٛ َُٓٛت٘ ٚ َٗٓت٘ ٚ اؼاز ايٓكاب١ ايصٟ ( عاطؿٞ, َعٝاضٟ, اغتُطاضٟ)

ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ ؾكس ٜٛٗط ايؿطز ايتعاًَا عاطؿًٝا . ٜٓتُٞ إيٝ٘ ٚا٭زٚاض إطتبط١ بعًُ٘

ٜبسٟ ٗ ايٛقت  -أٟ ايؿطز –طاغًٝا ٚايتعاًَا َعٝاضًٜا ٚاغتُطاضًٜا نعٝؿًا مٛ عًُ٘, ٚيهٓ٘ 

ْؿػ٘ ايتعاًَا اغتُطاضًٜا عايًٝا مٛ َُٓٛت٘ ٫ٚ ٜطتب٘ َعٗا عاطؿًٝا ٫ٚ َعٝاضًٜا بٓؿؼ 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖٓايو استُا٫ً قًٜٛا إٔ ٜهٕٛ يًؿطز .  ايكسض, ٖٚهصا َع بك١ٝ اجملا٫ت ٚإػتٜٛات

ٖصٙ  ايٛاسس غذ٬ت كتًؿ١ َٔ ا٫يتعاّ, ٚإٔ ايكطاعات ّهٔ إٔ تٓؿأ ٚتكّٛ بٌ

. ا٫يتعاَات إتٓٛع١

ٜٚتهح ٖا غبل إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َهٕٛ َعكس َتعسز ا٭بعاز ٚإػتٜٛات ٚاجملا٫ت,     

خام ب٘ وٟٛ أؾها٫ً َتٓٛع١ َٔ   Profileسٝح ًّو نٌ ؾطز ٗ ا١ُٕٛٓ غذٌ ايتعاّ 

ٚاسس٠, بػض ايٓٛط ا٫يتعاّ مٛ ايعسٜس َٔ ايهٝاْات ٚايتهت٬ت ٚاجملُٛعات زاخٌ ا١ُٕٛٓ اٍ

.  إدتًؿ١ َٔ ا٫يتعاّ عٔ َس٣ اضتباٙ أٚ تكاضع ٖصٙ ا٭ؾهاٍ

آلًات عنل االلتصاو التيظًنٌ  .6

يٝذسٖا  ٚاضز٠ آْؿًا,اٍتعطٜؿات ْٚٛطٜات ٚأْٛاع َٚػتٜٛات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إتأٌَ ٗ إٕ   

ٜططإ ع٢ً أزبٝات٘ ؼت ض٩ٜتٌ عاَتٌ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ تؼْٝعًا تٓسضز ٫ تعسٚ إٔ 

: شلُاٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح . ٚايػًٛن١ٝ ايط٩ٜتإ ا٫ػا١ٖٝ: ُٖٚاٚتؿه٬ٕ َساخٌ يسضاغت٘, 
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  :ا٫ػا١ٖٝايط١ٜ٩ . 6/1

بٌ ضابط١ َؿذلن١ ٚدٛز ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً أغاؽ  أقشاب ٖصٙ ايط١ٜ٩ ْٛطٟٚ     

 Meyerٖصٙ ايط١ٜ٩, ٜط٣  ٚعػب. ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ, َٚس٣ دٛز٠ ٖصٙ ايطابط١ ساٍ ٚدٛزٖا

& Alan  (1991) ٖٞعباض٠ عٔ ع٬ق١ عاطؿ١ٝ ق١ٜٛ ػعٌ ايؿطز ٜكِٝ  إٔ ا٫يتعاّ ا٫ػا

.  اـاق١ ٜٚكتٓع بهطٚض٠ قٗطٖا ٗ قِٝ ٚأٖساف ا١ُٕٛٓ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا أٖساؾ٘ ٚقُٝ٘

اف ٚقِٝ يصا ؾإٕ ايؿدل شا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إطتؿع ٜتُٝع عٔ غرلٙ بإّإ عُٝل بأٖس

ا١ُٕٛٓ, ٚاغتعساز نبرل يبصٍ أقك٢ دٗس يكاحل َُٓٛت٘, نُا تٛدس يسٜ٘ ايطغب١ 

َٚٔ ٖصا إٓطًل بطظت ٗ . اؾاق١ ٗ ايبكا٤ ٗ َُٓٛت٘ ٚا٫غتُطاض عهًٛا ؾاع٬ً ؾٝٗا

" ٚ" لصابا٫"ٚ " ايطابط١ ايٓؿػ١ٝ"أزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َؿطزات ع٢ً ؾان١ً 

 .تعطٜؿات اٯْؿ١ ايصنطاٍ بعضٚغرلٖا نُا ٗ "  ا٫غتػطام"ٚ " ْٞايتب"ٚ  " ا٫ْسَاز
 

ٚعًٝ٘, ؾإٕ آي١ٝ أٚ َٝهاْع١َٝ عٌُ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚؾل ٖصٙ ايط١ٜ٩ تتُجٌ ٗ ؼسٜس                               

تػاعس ايؿطز ٗ تهٜٛٔ تكٛضٙ اـام عٔ ايع٬ق١ اييت ايٛطٚف إػبك١ أٚ إكسَات اييت 

فُٛع١ ا٭زٚات ايعك١ًٝ اييت "ٜسٖا إٔ تٓؿأ بٝٓ٘ ٚبٌ َُٓٛت٘, َٚع٢ٓ آخط ايتؿهرل ٗ ٜط

ٚيعٌ ٗ (. Moday et al., 1982:p.26" )ػعٌ َٔ أٖساف ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ َتطابك١

 :َا ٜٛنح ٖصٙ إٝهاْع١َٝ ,Meyer & Alan (1991)ايؿهٌ ايتايٞ ٚايصٟ ٚنع٘ 
 

 

 

 

 

(:  1)ؾهٌ ضقِ 

 عٌُ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚؾل إٓٛٛض ا٫ػاٖٞ آي١ٝ
Source: John Meyer & Nataly Alan, A Three-Component Conceptualization of Organizational  

Commitment , (1991: 63). 

     

وسخ ْتٝذ١ تكِٝٝ ( اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ)ايؿهٌ أع٬ٙ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ ٜٚٛٗط          

ٕػبك١ ي٬يتعاّ, ٚبٓا٤ً ع٢ً ٖصا ايتكِٝٝ تهٕٛ ع٬ق١ ايؿطز َُٓٛت٘ ٚاييت تٛٗط ايٛطٚف ا

ٜٚٛٗط أٜهًا َٔ ايؿهٌ شات٘ إٔ تؿهرل ايؿطز ٗ ايتٛابع . ٫سكًا ع٢ً ؾهٌ تٛابع غًٛن١ٝ

ايػًٛن١ٝ ايٓاػ١ َٔ ايػًٛى ّهٔ إٔ ت٪ثط بسٚضٖا ع٢ً فٌُ ايٛطٚف ٚإكسَات 

.  ست٢ ٜطٛض َٔ َػت٣ٛ ايتعاَ٘ ايتُٓٛٝٞ اؿايٞ ٖٚهصا ايٓؿػ١ٝ اييت ػعً٘ ٜبكٞ أٚ

 

ايٛطٚف 

Conditions 

اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ 

Psychological Sate 

 ايػًٛى

Behaviour 
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  :ايط١ٜ٩ ايػًٛن١ٝ. 6/2

ٚتطنع ٖصٙ ايط١ٜ٩ ع٢ً ايٛطٚف اييت ٜكبح ايؿطز َٔ خ٬شلا ًَتعًَا , ٚنصيو     

ايعًُٝات ٚإٝهاْٝعَات اييت ٜػتدسَٗا ايؿطز يًشؿاٚ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ شٟ ق١ُٝ خاق١ يسٜ٘ 

ٚات, أٚ ايٛقت ايصٟ قس ىػطٙ ْتٝذ١ تطن٘ ي١ًُُٛٓ با١ُٕٛٓ, َجٌ ايٓكٛز أٚ ايع٬

(Meyer & Alan, 1997  .)
        

إطآٖات "بٓٛط١ٜ   Becker (1960)ٚيعٌ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ُجٌ ُاًَا َا نإ قس أزلاٙ                                    

ع٢ً سػاب  -نُا أٚنشٓا غابكًا –, ٚاييت تكّٛ ( Side-Bets Theory " ) اؾاْب١ٝ

َكساض خػاض٠ إٛٚـ ٕٓؿع١ َا أٚ اغتجُاضات َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ أٚ َها١ْ أٚ ع٬قات ادتُاع١ٝ 

ٖٚصا أٜهًا ٖٛ َؿّٗٛ ايتٛاظٕ ايتُٓٛٝٞ . ٜؿكسٖا ساٍ تطن٘ ايعٌُ با١ُٕٛٓقس 

Organizational Equilibrium  َٔ ايصٟ ْاز٣ ب٘ ن٬ًChester Bernard  

ٚHerbert Simonإ نطٚض٠ قٝاّ ايع٬ق١ إتبازي١ بٌ ا٭ؾطاز ٚإُٓٛات ع٢ً , سٝح ٜ٪نس

 ( .   Han, 1992)أغاؽ َا ٜطًب٘ نٌ َُٓٗا َٔ اٯخط

ٜطتهع سٍٛ ؼسٜس ايٛطٚف اييت  -ٚؾل ٖصٙ ايط١ٜ٩  –ٚخ٬ق١ ايكٍٛ, ؾإٕ ا٫ٖتُاّ      

حملت١ًُ شلصا ػعٌ َٔ ايػًٛى ايٓاتر عٔ ا٫يتعاّ ساٍ سسٚث٘ َتهطضًا, ٚؼسٜس ايتأثرلات ا

ٚعًٝ٘ ّهٔ ُجٌٝ آي١ٝ عٌُ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚؾل .  ايػًٛى ع٢ً ع١ًُٝ تػٝرل ا٫ػاٖات

 :إٓٛٛض ايػًٛنٞ بايؿهٌ ايتايٞ

 

 

 

 

 

(:  2)ؾهٌ ضقِ 

 آي١ٝ عٌُ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚؾل إٓٛٛض ايػًٛنٞ
Source: John Meyer & Nataly Alan, A Three-Component Conceptualization of Organizational 

Commitment , (1991: 63). 

َٔ أدٌ ( غًٛى)نُجاٍ َبػ٘ يؿطح ٖصٙ اٯي١ٝ, ؾإٕ ايؿدل ايصٟ ٜ٪زٟ بؿهٌ عاٍ ٚ     

اؿكٍٛ ع٢ً َطزٚزات َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ تٛاظٟ أزا٩ٙ ايعايٞ, ؾإٕ َهاؾأت٘ تًُٓٛٝٝا ع٢ً ٖصا 

ؼسز ضغبت٘  ٗ ( تكِٝٝ ايٛطٚف)إهاؾأ٠ ايػًٛى, َٚٔ ثِ َس٣ ضناٙ َٔ عسَ٘ عٔ ٖصٙ 

 ايٛطٚف

Conditions 

 ايػًٛى

Behaviour 

 ايػًٛى

Behaviour 

 اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ

Psychological State 

State 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
65 

( ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ)ؾإشا اختاض ايبكا٤ ٗ ا١ُٕٛٓ (. اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ)ايبكا٤ أٚ تطى ا١ُٕٛٓ 

ؾإْ٘ ٜٓعع إٍ إسا١َٚ ع٢ً غًٛى ا٭زا٤ ايعايٞ, َٚع اغتُطاض ضناٙ عٔ ع٬قت٘ َُٓٛت٘ 

َػت٣ٛ أضق٢, أ٫ ٖٚٛ ايتُاثٌ ايٛدساْٞ ع٢ً َط ايػٌٓ, ؾإْ٘ قس ٜٓكٌ ٖصٙ ايع٬ق١ إٍ 

 (.ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ)ٚايٓؿػٞ َع ا١ُٕٛٓ 

٫ ٜعين إٔ  -ٚبايتايٞ اٯيٝتٌ -ٗ نٌ ا٭سٛاٍ ؾإٕ ايؿاضم بٌ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌٚ    

إسساُٖا أؾهٌ َٔ ا٭خط٣ ٗ تؿػرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ أُْٗا َٓؿكًتإ, بٌ ع٢ً 

ؾإٕ إسساُٖا َٔ إُهٔ إٔ تكٛز إٍ  -Meyer & Alan (1991)ٚنُا ٜؿرل -ايعهؼ 

ٚع٢ً ايعُّٛ ؾٝبسٚ إٔ احملا٫ٚت قا١ُ٥ يًعٌُ ع٢ً تهاٌَ إسخًٌ, خكٛقًا . ٚدٛز ا٭خط٣

ٜ٪نسٕٚ ع٢ً إٔ أعاخ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  Coopey (1991)ٚإٔ بعض ايباسجٌ أَجاٍ 

ٚايػًٛنٞ َعًا , غُٝا ُٖٚا  مت ا٭خص بإسخًٌ ا٫ػاٖٞ غتهٕٛ شات ق١ُٝ ندل٣ يٛ

. ّج٬ٕ ٚدٌٗ يع١ًُ ٚاسس٠

خصآص االلتصاو التيظًنٌ . 7   

بعهًا َٔ اـكا٥ل اييت ُٝع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ( 1995ّ)وسز إسٖٕٛ ٚاؾعضاٟٚ     

 :نايتايٞ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ غًٛى طٛعٞ ٜٓبع َٔ ا٭زٚاض اٱناؾ١ٝ اييت ّهٔ إٔ ٜكّٛ بٗا  (1

 . تسخٌ ٗ ٚقـ ايٛٚٝؿ١ اـاق١ ب٘ايؿطز ٫ٚ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يٝؼ ي٘ قؿ١ ايجبات إطًل إش وتٌُ إٔ ٜطتؿع أٚ ٜٓدؿض ؼت  (2

ٚطٚف ٚ َٛاقـ َع١ٓٝ, ٚيهٓ٘ َع شيو ٜتُٝع بايجبات ايٓػيب َكاض١ْ بػرلٙ َٔ 

 .ايٛٛاٖط ايػًٛن١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ

٭ْٗا  ْػبًٝا ط٬ًٜٛ ٖا ٚقتًاا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعدل عٔ ساي١ تطان١ُٝ ٜػتػطم بٓا٨ (3

ُط َطاسٌ ظ١َٝٓ َتعسز٠ بس٤ا َٔ َطس١ً ايتؿهٌ َطٚضا َطس١ً ايتبين ٚاْتٗا٤ 

 .َطس١ً ايٓهر

  (.508م ) إػتٜٛات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َؿّٗٛ َتعسز ا٭بعاز َٚتُاٜع (4

: خكا٥ل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايتاي١ٝ Han (1992)ٚ ٜٛضز   

ٜعدل عٔ ساي١ غرل " Abstract Construct"ٕ فطز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َهٛ (1

َباؾط٠, ٚإِا ٜػتسٍ ع٢ً ٚدٛزٖا َٔ آثاضٖا َٚٔ خ٬ٍ  ًَُٛغ١ ٫ ّهٔ قٝاغٗا

 .اػاٖات ٚغًٛنٝات ا٭ؾطاز ايعاًٌَ با١ُٕٛٓ
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ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َهٕٛ َطنب ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتعكٝس ٚايتساخٌ, إش ٖٛ  (2

 .ٌَ ٚإتػرلات ايؿطز١ٜ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٚايب١ٝ٦ٝسك١ًٝ تؿاعٌ ١ًْ َٔ ايعٛا

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜتُٝع باشلازؾ١ٝ ؾٗٛ ٜعدل عٔ زٚاؾع ْؿػ١ٝ ٚٚدسا١ْٝ ٚأخ٬ق١ٝ  (3

 .بساخٌ ايؿطز

ٜبسٟ ايتعاَ٘ مٛ َُٓٛت٘ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜتُٝع بايػبب١ٝ, ؾايؿطز ٗ ايػايب ٫  (4

 .(pp. 21-22)ٖصا ا٫يتعاّ  ٚاع١ٝ تتػل َع أٖساؾ٘ َٔ" عك١ًٓ"إ٫ بعس إدطا٥٘ 
 

 

:  ؾتؿرل إٍ ١ًْ ايػُات ٚاـكا٥ل ايتاي١ٝ Tayyab (2006)أَا 

 .ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ّجٌ ؾعٛض ْؿػٞ ٕكساض ا٫ضتباٙ ٚايتطابل بٌ ايؿطز َُٚٓٛت٘ (1

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعدل عٔ ق٠ٛ تٛاظٕ تٛد٘ غًٛى ايؿطز مٛ ؼكٝل أٖساف  (2

 .ا١ُٕٛٓ

ّٞ غًٛى اختٝاضٟ ٜٓبع َٔ إضاز٠ ايؿطز ٚقٓاعات٘ ٫ٚ ّهٔ اؿكٍٛ ا٫يتعاّ ايتٜٓ (3

 . عًٝ٘ بأغايٝب اٱنطاٙ ٚاٱخهاع

 . ا١ُٕٛٓ ٚثكاؾ١ اجملتُع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعهؼ َػت٣ٛ ثكاؾ١ ايؿطز ٚثكاؾ١ (4

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعتدل قسزًا ض٥ٝػًٝا َٔ قسزات ايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٭ٟ  (5

 ١َُٛٓ(pp. 6-7.) 
  

ؾأَا . ٚاٖطٟ , ٚ باطين: إٔ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ داْبإ Edinger (2010)ٚبسٚضٙ ٜط٣               

ٜٚتُجٌ ٗ ١ًْ ايػًٛنٝات اييت  Rationalاؾاْب ايٛاٖطٟ ؾٝعدل عٔ ا٫يتعاّ ايٓػيب 

ٜٛٗطٖا ايؿطز ّٚهٔ ٬َسٛتٗا ناؿطم ع٢ً اؿهٛض ٚاٱْتاد١ٝ إطتؿع١ ٚ اٱبساع ٚغرل 

ٚايصٟ ٫ ّهٔ َؿاٖست٘  Emotional, ٜٚؿرل اؾاْب ايباطين إٍ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ شيو

يكِٝ ٚأٖساف ا١ُٕٛٓ ٚضغبت٘ ٗ   Internalizationٚايٓاؾ٧ ٗ ا٭غاؽ عٔ اغتبطإ ايؿطز

 (.p. 2)ايبكا٤ ؾٝٗا ٚعسّ تطنٗا 

 

ايػًٛى  ؾٝعتكس إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؾأْ٘ ؾإٔ َٛاٖط Beudean (2009)أَا       

اٱْػاْٞ ا٭خط٣ ؾإْ٘ ّهٔ تطٜٛطٙ ٚتُٓٝت٘ ٚإزاضت٘ عدل إدطا٤ات ٚاغذلاتٝذٝات كطط١ 

 (.p. 23)١َُٛٓٚ, ٚأْ٘ ّهٔ إدطا٤ ٖصٙ ايتسخ٬ت ع٢ً َػت٣ٛ ا١ُٕٛٓ ٚايٛٚٝؿ١ ٚايؿطز 
        

وتاز تبٓٝ٘ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٖٛ باحملك١ً خاق١ٝ ؾطز١ٜ ( 2011ّ)ٜٚ٪نس ايؿاضؽ               

إٍ قطاضات ٚدٗٛز ؾدك١ٝ َٔ ايؿطز تبسأ قبٌ ايتشاق٘ بايعٌُ َٔ خ٬ٍ خدلات٘ ايػابك١ 

, ٚبعس انطاط٘ ٗ دٛ ايعٌُ (تطبٝع ايػًٛى إػبل)عٔ زلع١ ا١ُٕٛٓ ٚب١٦ٝ ايعٌُ بٗا 

, (َس٠ اختباض إسضنات ٚايتكٛضات)ٜكبح يسٜ٘ ؾطق١ يًتأنس َٔ أؾهاضٙ ٚقٓاعات٘ ايػابك١ 
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ثِ ٜٓتكٌ إٍ َطس١ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ عٓسَا ٜط٣ إٔ ٖٓايو تٛاظْا بٌ دٗٛزٙ  َٚٔ

(.  79م ( )ايٓهر ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ)إبصٚي١ ٚاؿٛاؾع ٚإهاؾآت إكس١َ ي٘ 

وضآل قًاع االلتصاو التيظًنٌ  . 8

ا١ٖٛ َع إٔ ايبعض ٜعتكس إٔ قٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ قس ٜهًـ ا١ُٕٛٓ تهايٝـ ب    

ٚدٗٛز ؾاق١, إ٫ أْ٘ ٗ َكابٌ شيو ع١ًُٝ ٚاع١ٝ ٖٚازؾ١ ػين ا١ُٕٛٓ ٚايعإًَٛ ؾٝٗا َٔ 

(.  1998ّايعتٝيب, )ع٢ً سٍس غٛا٤ ٚضا٥ٗا ؾٛا٥س نجرل٠      

 : سػب ايتايٞ( 1999ّ)َٚٔ ٖصٙ ايؿٛا٥س, َا أٚضزٙ ايًٛظٟ         

اي١ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭زا٤ ٜكسّ قٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٱزاض٠ ا١ُٕٛٓ َ٪ؾطات ز (1

ايٛٚٝؿٞ ٚايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٖٚصا َا ّهٔ ا١ُٕٛٓ َٔ إٔ تعٌُ ع٢ً ؼسٜس 

َٛقعٗا ٚاػاٖٗا َكاض١ْ بؿذل٠ ظ١َٝٓ غابك١, أٚ أْٗا تػتدسّ ْتا٥ر ايكٝاؽ 

نأغًٛب َكاض١ْ ٕػت٣ٛ ايتعاّ ايعاًٌَ ؾٝٗا َع َُٓٛات أخط٣ َٓاؾػ١ يًؿذل٠ 

 .ٱزاضات ٚا٭قػاّ ؾٝٗاْؿػٗا أٚ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ ا

ٜػاعس قٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ايتعطف ع٢ً ا٭بعاز إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ إطتبط١ ب٘  (2

تتُجٌ ٗ إؿاعط ٚا٭ساغٝؼ ٚا٫ػاٖات مٛ ايهجرل َٔ ا٭َٛض ٚاييت شلا ع٬ق١ 

 .بايعاًٌَ ٚا١ُٕٛٓ

ز٠ تعُس اٱزاض٠ تعتدل ع١ًُٝ قٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َجاب١ أزا٠ تؿدٝك١ٝ دٞ (3

ايٓادش١ ع٢ً اغتدساَٗا ٚتؿعًٝٗا يًتعطف ع٢ً إؿه٬ت ٚإعٛقات ٚايعٌُ ع٢ً 

سًشًتٗا ٚايتعاٌَ َعٗا ٗ ٚقت َٓاغب, ٚبايكسض ايصٟ وسخ تػٝرلًا ٗ أغًٛب 

 .اٱزاض٠ ٚٚطٚف ايعٌُ

ٍ تػصٟ ع١ًُٝ قٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ا٭ؾطاز ايؿعٛض با٫ٖتُاّ ٚا٭١ُٖٝ َٔ قب (4

ا١ُٕٛٓ بِٗ, نُا أْٗا تعس ؾطق١ دٝس٠ يًتعبرل عٔ اٯضا٤ ٚإكذلسات ْٚكًٗا يٲزاض٠ 

 (.                                   41-40م م )

ٚعًَُٛا ؾكس طٛض ايعسٜس َٔ ايباسجٌ ٚإٗتٌُ بسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚتؿػرلٙ       

ع٢ً زضد١ ايتعاّ ا٭ؾطاز مٛ َُٓٛاتِٗ,  ١ًْ َٔ إكاٜٝؼ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا اؿهِ

 : ٚقس تبآٜت ٖصٙ إكاٜٝؼ َٔ سٝح طبٝعتٗا َٚٓطًكاتٗا َٚهْٛاتٗا , ٚنإ َٔ أبطظٖا

ٜٚػ٢ُ أسٝاًْا َكٝاؽ (: March & Mannari, 1977) َٚاْاضٟ َكٝاؽ َاضف  (1

( 4)ٜتهٕٛ إكٝاؽ َٔ . ا٭عطاف ٚايكِٝ ٖٚٛ قاٚي١ يكٝاؽ ا٫يتعاّ َس٣ اؿٝا٠
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ايؿطز يهٝؿ١ٝ سكٍٛ ا٫يتعاّ مٛ ا١ُٕٛٓ َس٣  َس٣ إزضاى: عباضات تكٝؼ اٯتٞ

 .p)اؿٝا٠, َٚس٣ اَت٬ن٘ يكِٝ ايعٌُ, َٚس٣ ْٝت٘ يًبكا٤ با١ُٕٛٓ,  أٚ تطنٗا 

62.) 

ٚٚنع َٔ أدٌ قٝاؽ ا٫يتعاّ :  (Jauch et al., 1978)دٛف ٚظ٥٬َ٘ َكٝاؽ  (2

ت ٜكٝؼ ن٬ً َٓٗا ٚاسس٠ َٔ ايكِٝ عباضا( 6)ايكُٝٞ مٛ ا١ُٕٛٓ َٔ خ٬ٍ 

اغتدساّ إعطؾ١ ٚإٗاض٠, ايعٌُ َع ايع٤٬َ بهؿا٠٤, بٓا٤ ايؿطز زلع١ دٝس٠ : ايتاي١ٝ

ي٘, ظٜاز٠ إعطؾ١ ٗ فاٍ ايتدكل, إػا١ُٖ بأؾهاض دسٜس٠ ٗ فاٍ ايتدكل, 

ٚقس مت اغتدساّ َكٝاؽ ٔاغٞ . ٚايعٌُ ع٢ً َٛاد١ٗ ايكعٛبات ٚايتشسٜات

  (.79م: 1996ّخهرل ٚآخطٕٚ, . )اب١ ٗ ؼسٜس ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يهٌ عباض٠ا٫غتر

ٖٚٛ َٔ أنجط َكاٜٝؼ ا٫يتعاّ (:  Porter et al., 1974)َكٝاؽ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘  (3

 Organizationalايتُٓٛٝٞ ؾــــٝٛعًا ٜٚطًــــل عًٝ٘ اغتبـــا١ْ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

Commitment Questionnaire (OCQ .)ٛعباض٠ تٗسف إٍ ( 15)ٕ َٔ ٜٚته

. ايٓٛاٜا, ايسٚاؾع, ٚايكِٝ: قٝاؽ زضد١ ايتعاّ ا٭ؾطاز ػاٙ َُٓٛاتِٗ ٗ ث٬ث١ أبعاز

 :َٚٔ أَج١ً ايعباضات اييت تهُٓٗا ٖصا إكٝاؽ , اٯتٞ

 .م ايٓذاحٟأبصٍ قكاض٣ دٗسٟ ٕػاعس٠ ا١ُٕٛٓ يتشل -

 .نٔ ايعٌُ ؾٝ٘أؼسخ ٭قسقا٥ٞ زًَٚا عٔ ا١ُٕٛٓ بٛقؿٗا أؾهٌ َهإ ِٜ -

 .غأتكبٌ أٟ ْٛع َٔ إٗاّ ايٛٚٝؿ١ٝ َٔ أدٌ إٔ أبك٢ عهًٛا ٗ ا١ُٕٛٓ -

 .أعتكس إٔ قُٝٞ ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ تتؿاب٘ إٍ سس نبرل -

 .أؾتدط أَاّ اٯخطٜٔ با٫ْتُا٤ يعه١ٜٛ ا١ُٕٛٓ -

 .٫ أعتكس إٔ ايبكا٤ ٗ ٖصٙ ا١ُٕٛٓ غٝهٝـ يٞ ايهجرل -

 (. p. 609)٠ نإ خطأ ؾازسًا َين أعتكس إٔ قطاض اْهُاَٞ شلصٙ إِٓٛ -

 ٜٚػ٢ُ بكا١ُ٥ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ(: Meyer & Alan, 1997) َكٝاؽ َاٜط ٚأئ  (4

Organizational Commitment Inventory  (OCI) ُٔعباض٠ (18), ٜٚته

ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ ٚا٫غتُطاضٟ, َكساض : تكٝؼ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايج٬ث١

ٚقس مت اغتدساّ َكٝاؽ ٔاغٞ ا٫غتذاب١ ٜذلاٚح بٌ َٛاؾل . غت عباضات يهٌ بعس

َٚٔ أَج١ً ايعباضات اييت تهُٓٗا ٖصا إكٝاؽ, (. 1)ٚغرل َٛاؾل بؿس٠ ( 5)بؿس٠ 

 :اٯتٞ

بعس )غٝهٕٛ َٔ زٚاعٞ غعازتٞ إٔ أقهٞ َا تبك٢ َٔ خسَيت ٗ ٖصٙ ا١ُٕٛٓ  -

 (.ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
69 

بعس )١ُْٛ اٯٕ ست٢ يٛ ضغبت ٗ شيو أعتكس أْ٘ َٔ ايكعٛب١ َهإ تطى امل -

 (.ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ

 (.بعس ا٫يتعاّ إعٝاضٟ)تػتشل ٖصٙ ا١ُٕٛٓ ٥٫ٚٞ شلا  -

بعس ا٫يتعاّ )أعتدل سكًا إٔ َؿه٬ت ٖصٙ ا١ُٕٛٓ ٖٞ َؿه٬تٞ اـاق١  -

 (.ايعاطؿٞ

أعتكس إٔ ْسض٠ ايبسا٥ٌ ايٛٚٝؿ١ٝ ا٭خط٣ َٔ نُٔ ايتبعات ايػًب١ٝ إطتبط١  -

 (. بعس ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ)تطى ا١ُٕٛٓ ب

تطى ا١ُٕٛٓ سايًٝا بػبب َا ٜطبطين َٔ ايتعاّ مٛ ا٭ؾدام ؾٝٗا ٫ أؾهط ٗ  -

 (.p. 82( )بعس ا٫يتعاّ إعٝاضٟ)
 

 

ٜٚعتدل ايهجرل َٔ اـدلا٤ إٔ َكٝاؽ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘, َٚكٝاؽ َاٜط ٚأئ ُٖا أنجط                    

, (Cohen, 1993  ;Ward & Davis, 1995)ايتُٓٛٝٞ قسقًا ٚثباتًا  َكاٜٝؼ ا٫يتعاّ

بعض ايعباضات َٔ ٖصٜٔ إكٝاغٌ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١, ٗ إطاض اؾُع  اغتدسَتٚشلصا ايػبب 

 .ٚايتٛؾٝل بُٝٓٗا
       

 

ُْٛات إٍ اغتدساّ  ٚ باٱناؾ١ إٍ إكاٜٝؼ ايػابك١, ؾكس تعُس ايهجرل َٔ إ٪غػات ٚامل                         

أغايٝب أخط٣ غٛا٤ ناْت َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ يًتعطف ع٢ً َػتٜٛات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

: ٖصٙ ا٭غايٝب إٍ قػٌُ ض٥ٝػٌٝ ُٖا( 2006ّ)ٜٚكٓـ عبٟٛ . ؾٝٗا

ٖٚٞ َٔ ايططم ايبػٝط١ ٚايؿا٥ع١ ا٫غتدساّ, سٝح ٜتِ  :إكاٜٝؼ إٛنٛع١ٝ (1

٠ عٔ غًٛى ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًعاًٌَ باغتدساّ ؼًٌٝ عسز َٔ ايٛٛاٖط إعدل

ٚسسات قٝاؽ َٛنٛع١ٝ, نايطدٛع إٍ غذ٬ت اؿهٛض ٚايػٝاب ٚاٱسكا٤ات 

زٚضإ ايعٌُ, ايػٝابات عٔ ايعٌُ, تعطٌ اٯ٫ت, : َٚٔ أَج١ً ٖصٙ ايٛٛاٖط. ايطزل١ٝ

ٜس ٜٚط٣ عب٣ٛ إٔ َجٌ ٖصٙ إكاٜٝؼ ايػًٛن١ٝ قس تـ. نجط٠ سٛازخ ايعٌُ ٚغرلٖا

ٗ ايتٓبٝ٘ بإؿه٬ت اـاق١ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ اييت قس ؼسخ يهٓٗا ٫ تٛؾط 

 .بٝاْات تؿك١ًٝٝ زقٝك١ عٔ أغباب إؿه٬ت أٚ ع٬دٗا

ٖٚصا ايٓٛع َٔ إكاٜٝؼ ٜكٝؼ ايتعاّ ايعاًٌَ باغتدساّ أغايٝب : إكاٜٝؼ ايصات١ٝ (2

تتهُٔ ( ١ْ َج٬ًاغتبا)تكسٜط١ٜ شات١ٝ, ٚشيو عٔ ططٜل تكُِٝ قا١ُ٥ خاق١ 

أغ١ً٦ َكاغ١ بعٓا١ٜ تٛد٘ يًعاًٌَ با١ُٕٛٓ يًشكٍٛ ع٢ً تكسٜط َٔ داْبِٗ عٔ 

ٜٚعس ٖصا ايٓٛع ا٭نجط قسض٠ ع٢ً تؿدٝل زضد١ . زضد١ ايتعاَِٗ ايتُٓٛٝٞ

: ا٫يتعاّ غًبًا أٚ إهابًا, ّٚهٔ اغتدساّ أسس ططٜكتٌ يتطبٝل ٖصا إكٝاؽ

ٙ عس٠ أغ١ً٦ يٮؾطاز ايعاًٌَ ٜٚطًب َِٓٗ ؼسٜس ايططٜك١ إباؾط٠ سٝح ٜتِ تٛدٞ
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َػت٣ٛ ايتعاَِٗ ٚسبِٗ يًعٌُ, ٚايططٜك١ غرل إباؾط٠ سٝح ٜتِ تٛدٝ٘ عسز َٔ 

ا٭غ١ً٦ ٫ تتعًل َػت٣ٛ ايتعاَِٗ ٚإِا تتعًل بايعٌُ ٚا١ُٕٛٓ نهٌ, َٚٔ خ٬ٍ 

م )اتِٗ اٱداب١ ع٢ً ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٜتِ ؼسٜس َػت٣ٛ ايتعاّ ايعاًٌَ مٛ َِٓٛ

 (.121-120م 

ىىاتج االلتصاو التيظًنٌ وآثازه علِ الفسد وامليظنُ  .9 

إٕ ا٫ٖتُاّ بسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ مل ٜهٔ ٚيٝس ايّٝٛ أٚ ايكسؾ١, ٚإِا ٖٛ اٖتُاّ      

ْابع َٔ ايٓتا٥ر إدتًؿ١ اييت ّهٔ إٔ تٓتر عٔ ايتعاّ ا٭ؾطاز ػاٙ إُٓٛات اييت ٜعًُٕٛ 

 ا٤ َا ٜتعًل َٓٗا بايٓٛاسٞ ايػًٛن١ٝ إتعسز٠ أٚ ا٫ػاٖات أٚ ؾعاي١ٝ إُٓٛاتبٗا , غٛ

ٚع٢ً شيو ؾإٕ ْٛاتر ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاٯثاض اٱهاب١ٝ ايٓا١ْ عٓ٘ (. 1998ّٖٝذإ, )

 :تتعسز يتؿٌُ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ ع٢ً سس غٛا٤, ٚؾُٝا ًٜٞ عطض بأِٖ ٖصٙ ايٓٛاتر

ٜس ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ ضغب١ ايؿطز ٗ ايبكا٤ ٗ ايعٌُ ٜع :ايطنا ايٛٚٝؿٞ إطتؿع (1

با١ُٕٛٓ ٚا٫غتُطاض ٗ عهٜٛتٗا, ٖا هعً٘ ٜػتُتع بعًُ٘ ٚبٛقت٘ ٗ ا١ُٕٛٓ, 

ٚضنا ايؿطز بسٚضٙ . ع٢ً ضناٙ ايٛٚٝؿٞ بؿهٌ َباؾط ا٭َط ايصٟ ٜٓعهؼ إهابًا

ز ٜتب٢ٓ أٖساف , ٖا هعٌ ايؿطتٜٛات أع٢ً َٔ ا٫يتعاّ ايتُٜٓٛٝٞكٛز إٍ َؼ

اؾطٜػٞ, )ا١ُٕٛٓ ٚقُٝٗا ٜٚتُاثٌ َعٗا ٜٚػع٢ داٖسًا ٗ غبٌٝ ؼكٝكٗا 

  ( .85 م:2010ّ

ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ( ا٫يتعاّ)ٗ زضاغ١ شلا عٔ ا٫ْتُا٤ ( 1988ّ)ٚقس خًكت خطاب 

إٍ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜػبل ايطنا  ,اَطأ٠ غعٛز١ٜ عا١ًَ( 321)عٔ ايعٌُ سلًت 

 .ٜعتدل قسزًا غببًٝا ٖاًَا ي٘عٔ ايعٌُ ٚ
 

فُٛع١ ا٫ػاٖات " بأْٗا  Moraleتعطف ايطٚح إع١ٜٛٓ  :ايطٚح إع١ٜٛٓ ايعاي١ٝ (2

ٚايعٛاطـ ٚاؿاي١ ايٓؿػ١ٝ اييت ؼهِ غًٛى ايعاًٌَ ػاٙ َُٓٛاتِٗ ٚض٩غا٥ِٗ 

ٚتتشكل ايطٚح إع١ٜٛٓ  (.53 م:1986ّايطدٝؼ, " )ٚأعُاشلِ ٚظ٥٬َِٗ ٗ ايعٌُ

٠ ايعٌُ َٔ احملك١ً ايٓٗا١ٝ٥ يػطٜإ ايطٚح إع١ٜٛٓ ايعاي١ٝ بٌ أؾطازٖا ٖٚٛ ؾُاع

ايكاغِ, )  Group Cohesivenessَا ٜطًل عًٝ٘ َكطًح ُاغو اؾُاع١ 

2001ّ.)  
 

ًٜعب زٚضًا َ٪ثطًا ٗ  –( 2004ّ)نُا أؾاض ايؿٗساٟٚ ٚظًَٝ٘  –ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

وبٕٛ عًُِٗ ٚا١ُٕٛٓ اييت ٜٓتُٕٛ شلا  عًِٗضؾع ايطٚح إع١ٜٛٓ يًعاًٌَ سٝح ٜر

ٜٚكإَٚٛ اٱسباطات ٖا ٜسؾعِٗ إٍ ايعٌُ بتؿإ ٚتعإٚ ٚٓاؽ يتشكٝل 
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ا٭ٖساف ايت١ُٝٝٛٓ, ٗ سٌ إٔ انؿاض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜ٪زٟ إٍ انؿاض 

 ايطٚح إع١ٜٛٓ ٚبايتايٞ ايػًب١ٝ ٚا٫نططابات ٚايذلاخٞ ٗ ايعٌُ ٚايػٝاب إتهطض

(.  18-17م م )ٚايهؿا٠٤ اٱْتاد١ٝ إٓدؿه١ 
 

إٍ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ  Salami (2008)أدطاٖا اييت ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ 

عا٬ًَ ٚعا١ًَ ٗ ٔؼ ( 320)َػببات ايطٚح إع١ٜٛٓ ا٫هاب١ٝ ايعاي١ٝ يس٣ 

. ؾطنات تكٓٝع ٗ ْٝذرلٜا
 

إطتبط١ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاييت َٔ إدطدات : غًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ ايطاقٞ (3

أثبتتٗا ايسضاغات ٚايبشٛخ ايت١ُٝٝٛٓ تًو إتعًك١ بػًٛى ايسٚض ا٫غتجٓا٥ٞ 

ّٚهٔ ايكٍٛ إٔ غًٛى إٛاط١ٓ . أٚ َا ٜعطف بػًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ( إُتاظ)

ٜؿرل إٍ Organizational Citizenship Behavior (OCB )ايت١ُٝٝٛٓ  

اضٟ إطتب٘ بايعٌُ ٚايػرل َٓكٛم عًٝ٘ ٗ عكس ايعٌُ بٌ ايؿطز ايػًٛى ا٫خيت

 (. Organ, 1988)ٚا١ُٕٛٓ ٫ٚ ايٛقـ ايٛٚٝؿٞ ٫ٚ ْٛاّ إهاؾآت ايطزل١ٝ 
 

َٚٔ أَج١ً غًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ ايطاقٞ إؿاضن١ ٗ ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ ٗ 

ز ا١ُٕٛٓ َٚػاعس٠ ا١ُٕٛٓ ٚتكسِٜ إكذلسات ايتطٜٛط١ٜ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً َٛاض

ا٫نطاٙ ٗ دٛ ا١ُٕٛٓ ٚ ايكٝاّ بأعُاٍ ظ٤٬َ ايعٌُ ايػا٥بٌ  إٛٚؿٌ اؾسز ٗ

 (.4م :2002ّايٓعػاْٞ ٚايٝٛغؿٞ, )ٕطض أٚ غرلٙ ٖٚهصا 

 & Tayyab, 2006 ;Chang)ٚيكس نؿؿت ْتا٥ر ايهجرل َٔ ايسضاغات  

Chelladorai, 2003 ;Meyer & Alan, 1997 )ٛطٝس٠ بٌ ا٫يتعاّ ايع٬ق١ اي

ٙ ٗ ايتُٓٛٝٞ ٚخكٛقًا داْيب ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ ٚا٫يتعاّ إعٝاضٟ َٓ٘ با٫نطا

,  سٝح خًكت ٖصٙ ايسضاغات إٍ إٔ ا٫يتعاّ غًٛنٝات إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ

ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ ٜعٜس َٔ غًٛنٝات إجابط٠ ٚايطٚح ايطٜان١ٝ ٚقسم إٛاط١ٓ 

ٚايهٝاغ١ ٚاٱٜجاض يس٣ ا٭ؾطاز, ٖٚصا ( يعًُٝات ايت١ُٝٝٛٓإؿاضن١ زٕٚ تطزز ٗ ا)

. بسٚضٙ ٜٓعهؼ ع٢ً ؾاع١ًٝ ا١ُٕٛٓ ٚبايتايٞ ؼكٝل أٖساؾٗا إٓؿٛز٠

تكسِٜ َٓتر دسٜس "ٜعطف اٱبساع ايٛٚٝؿٞ أٚ ايتُٓٛٝٞ بأْ٘ : ايػًٛى اٱبساعٞ (4

" ٚتٛظٜعٗاع٢ً ؾهٌ غًع١ أٚ خس١َ, أٚ ايتذسٜس ٗ ع١ًُٝ إْتاز ايػًع١ أٚ اـس١َ 

ٚ ٜعتدل إعاْٞ أٜهًا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َطتهعًا ًَُٗا َٔ (.  134م: 1999ّإعاْٞ, )

ٜتكؿٕٛ بسضد١ عاي١ٝ َٔ ا٫يتعاّ  َطتهعات اٱبساع , ٜٚ٪نس ع٢ً إٔ ا٭ؾطاز ايصٜٔ
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ايتُٓٛٝٞ ٜهْٕٛٛ أنجط ايتكاقًا بأٖساف ا١ُٕٛٓ ّٚتاظٕٚ با٭زا٤ إتُٝع ٜٚػعٕٛ 

 (.135م )لاظ إبسع تًكا٥ًٝا يٲ

إٍ ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ إٛدب١ بٌ ا٫يتعاّ   Dockel (2003)ٚتؿرل زضاغ١ 

ايتُٓٛٝٞ ٚايػًٛى اٱبساعٞ يس٣ ايعاًٌَ ٗ فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا إتكس١َ ٗ 

 . دٓٛب أؾطٜكٝا

إٔ إػتٜٛات ايعاي١ٝ  Laka-Mathipula (2004)ت٪نس : ايُٓٛ ٚا٫ضتكا٤ إٗين (5

يتعاّ ايتُٓٛٝٞ تكبؼ سٝا٠ ا٭ؾطاز إًتعٌَ باؾس ٚايساؾع١ٝ بايكسض ايصٟ َٔ ا٫

ٚبإجٌ ٜط٣ .  ٜ٪ًِٖٗ بؿهٌ أغطع َٔ غرلِٖ إٍ ايذلقٞ ٚايتكسّ ٗ إطاتب ايٛٚٝؿ١ٝ

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إطتؿع هعٌ ايؿطز أنجط إخ٬قًا ( 1997ّ)ايعتٝيب ٚايػٛاٙ 

١ُْٛ ٚهعً٘ ٜعتكس إٔ َٔ َكًشت٘ ايٓٗٛض ٚادتٗازًا ٗ ؼكٝل أٖساف امل

با١ُٕٛٓ يجكت٘ أْٗا بسٚضٖا غتهاؾ٦٘ َا ٜػتشل َٔ إهاؾآت ٚؾطم ايتسضٜب 

 .ٚايذلقٞ ْٛرل ايتعاَ٘ ٚإخ٬ق٘
 

أْ٘ َٔ نُٔ ايٓٛاتر إباؾط٠ اييت  Tayyab (2006)ٚقس أثبتت ْتا٥ر زضاغ١ 

ّ ا٭ٚي١ٜٛ ٗ َُٓٛاتِٗ  يتعًِ هٓٝٗا ا٭ؾطاز شٟٚ ا٫يتعاّ إطتؿع, أْ٘ ٜهٕٛ ي٘

َٗاضات دسٜس٠ ٚايكٝاّ با٭عُاٍ ا١ُٕٗ شات ايكسض ايعايٞ َٔ ايتٓٛع ٚايتشسٟ 

(p.7  .) أَا زضاغ١Petroni (2000 ) ؾكس خًكت إٍ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ

اهاب١ٝ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚؾطم ايذلقٞ ايٛٚٝؿٞ, ؾهًُا ظاز ا٫يتعاّ 

ؾطز مٛ َُٓٛت٘ ظازت ؾطم تطقٝ٘ ايٛٚٝؿٞ ٗ أضبع فا٫ت ايتُٓٛٝٞ َٔ قبٌ اٍ

إػاض اٱزاضٟ زاخٌ أٚ خاضز ْطام : ٖه١ٓ, ٖٚصٙ إػاضات ٖٞ Routes" َػاضات"

ايتدكل, إػاض ايٛٚٝؿٞ ا٭ؾكٞ إتهُٔ أزٚاضًا ؽكك١ٝ دسٜس٠ أٚ كتًؿ١, 

إػاض ايٛٚٝؿٞ إػاض ايٛٚٝؿٞ ايطأغٞ ٚإتهُٔ أزٚاضًا أع٢ً ٗ ْؿؼ ايتدكل, 

(. p. 289)إتعسز َجٌ إؿاضن١ ٗ قٓع ايكطاض ٚتٓؿٝص إؿاضٜع 
 

عٓسَا ٜتٛسس ايؿطز َع َُٓٛت٘ ٜٚٓكٗط ٗ : اسذلاّ ا٭١ُْٛ ٚا٭خ٬قٝات ا١ٕٝٓٗ (6

ّجٌ ا١ُٕٛٓ " ٖٜٛتٗا ٜٚتب٢ٓ أٖساؾٗا ٚأْؿطتٗا, ٚعٓسَا  ٌّٝ إٍ ض١ٜ٩ ْؿػ٘ أْ٘ 

تهٔ َكاحل ا١ُٕٛٓ, ٜٚعسٖا أغاغ١ٝ ٗ قطاضات٘ ٗ تؿاع٬ت٘ َع اٯخطٜٔ, ٜٚح

اٱغذلاتٝذ١ٝ, ٜٚٓأ٣ بٓؿػ٘ عٔ ايصٜٔ تتٓاقض قُِٝٗ ٚأٖساؾِٗ َع قِٝ ا١ُٕٛٓ 
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نٌ شيو هعً٘ بايهطٚض٠ ًٜتعّ بأُْٛتٗا ٚا٭خ٬قٝات ا١ٕٝٓٗ , ؾإٕ "ٚأٖساؾٗا

 (. 32م: 2003ّضؾٝس, )ؾٝٗا

 

ٖٚٛ أع٢ً زضدات ا٫يتعاّ " ُٚٝٞايتُاثٌ ايً"َٚٔ إ٪نس إٔ َا ٜعطف َكطًح 

ايتُٓٛٝٞ ٖٛ َا هعٌ ايؿطز عايٞ ا٫يتعاّ وطم ع٢ً قبٍٛ ٚاسذلاّ نٌ َا ي٘ 

ؾايتُاثٌ ايتُٓٛٝٞ ٚ نُا ٜؿرل . ع٬ق١ با١ُٕٛٓ َا ٗ شيو أُْٛتٗا ٚأخ٬قٝتٗا

ٜ٪ثط ع٢ً اػاٖات ا٭ؾطاز ٚهعًِٗ ٜسضنٕٛ اضتباطِٗ ايٓؿػٞ ( 2008ّ)ايبؿابؿ١ 

ِٖ ٜتؿاضنٕٛ َعٗا ٗ ايػُع١ ٚايهطا١َ ٚايٓذاح ٚايؿؿٌ ٚتكبح ا١ُٕٛٓ بٗا ٚإٔ

 (.436م )ْتٝذ١ يصيو َطؾسًا يٮؾطاز ٗ َؿاعطِٖ َٚعتكساتِٗ ٚغًٛنٝاتِٗ 

 

َٔ اٯثاض ا٫هاب١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أْٗا تتعس٣  :ا٫تعإ ايٓؿػٞ ٗ اؿٝا٠ اـاق١ (7

اـاق١, سٝح ٜتُٝع ايؿطز شٚ ا٫يتعاّ  ؾٛا٥س٠ سسٚز سٝا٠ ايؿطز ايع١ًُٝ إٍ سٝات٘

ايتُٓٛٝٞ إطتؿع بسضدات عاي١ٝ َٔ ا٫تعإ ايٓؿػٞ ٚايعاطؿٞ خاضز ْطام ايعٌُ, 

ٗ ايػعاز٠, ٚايطاس١, ٚايع٬قات ا٭غط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إُٝع٠ : ٜٚتُجٌ شيو

 (. 93 م:2005ّايسٚغطٟ, )

 

ضتباط١ٝ إٛدب١ بٌ ايع٬ق١ ا٫ Klenke-Hamel (1982)ٚت٪نس ْتا٥ر زضاغ١ 

. ايتعاّ ا٭ؾطاز إطتؿع مٛ َُٓٛاتِٗ ُٚتعِٗ بايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚاٱزضان١ٝ إتع١ْ

ؾكس خًكت إٍ أْ٘ َٔ نُٔ ايؿٛا٥س   Male & Ashforth (2001)أَا زضاغ١ 

اييت وككٗا ايؿطز َٔ  ايتعاَ٘ ايتُٓٛٝٞ إنؿا٤ َع٢ٓ يًشٝا٠ ٚتععٜع اسذلاّ ايصات 

  (.p.199)ات ٚايػُٛ ؾٛم ايص

ؾا٭ؾطاز ايصٜٔ تتٛاؾط يسِٜٗ َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ا٫يتعاّ : اضتؿاع اٱْتاد١ٝ (8

ايتُٓٛٝٞ ّتاظٕٚ با٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ اؾٝس ايٓاتر عٔ سبِٗ ٚ ٓاغِٗ يًعٌُ 

ٚايتعاَِٗ با٭ٖساف ايت١ُٝٝٛٓ, ٚبايتـايٞ ٜػٗــُٕٛ ٗ اضتؿاع َػت٣ٛ اٱْتـــاد١ٝ ٗ 

اؾاْب أنست ايسضاغات اييت أدطاٖا ايعٛاز ٚاشلطإ ؾؿٞ ٖصا . ا١ُٕٛٓ نهٌ

;  Tayyab (2006)  ٚ ;Meyer & Alan (1997); ٚ( 2004ّ); ٚايعُطٟ (2006ّ)

 ٚHan (1992)  ع٢ً ٚدٛز ع٬ق١ اضتباطٝ٘ اهاب١ٝ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٭زا٤

 ". اٱْتاد١ٝ"ايؿطزٟ ٚايتُٓٛٝٞ 
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ايكٝاّ بايعٌُ "ايؿاع١ًٝ بأْٗا  Drucker (1989)ٜعطف  : ظٜاز٠ ايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ (9

قسض٠ " بأْٗا تتُجٌ ٗ Travis et al. (1994), بُٝٓا ٜطاٖا ( p. 65" )ايكشٝح

ا١ُٕٛٓ ع٢ً الاظ ا٭ٖساف احملسز٠ شلا, سٝح ُجٌ ٖصٙ ا٭ٖساف َػٛغات يًعًُٝات 

(.        p.4")٠ايت١ُٝٝٛٓ ؾٝٗا, ٚتكسّ إطاضا ّهٔ َٔ خ٬ي٘ تكِٜٛ إدطدات ايتُٓٛٝٞ
 

 Ayersٚؾُٝا ٜتعًل بايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ ؾذل٣     

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعٜس َٔ ايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ ايه١ًٝ ٗ ١َُٛٓ َا, ( 2010)

إٛٚؿٌ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ٗ إُٓٛات اييت تهٕٛ ؾٝٗا ٖاضغات ا٫يتعاّ " سٝح إٔ 

يٛؾ١ ٚغا٥س٠, ؾإِْٗ غايبًا َا ٜهْٕٛٛ َٓدططٌ ٗ نٌ أْؿط١ ا١ُٕٛٓ ايتُٓٛٝٞ َأ

ٚبايتايٞ ؾإِْٗ ٜبصيٕٛ نٌ دٗس ٖهٔ َٔ أدٌ اٱغٗاّ ٗ ؼكٝل أٖساف 

ٚع٠ًٚ٬ ع٢ً شيو ؾكس أٚٗطت ْتا٥ر زضاغ١ (.  p.19" )َُٓٛاتِٗ اٱغذلاتٝذ١ٝ

ي١ٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ ٚدٛز ع٬ق١ اهاب١ٝ بٌ ا٫يتعاّ ٚايؿاع( 1996ّ)خهرل ٚآخطٜٔ 

ٚقطٜبًا َٔ شيو أثبتت ْتا٥ر اختباض . ايهًٝات ايع١ًُٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٗ داَع١ بػساز

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعتدل َٔ أِٖ ( 2004ّ)ايُٓٛشز ايػبيب ايصٟ بٓاٙ ايعُطٟ 

ايعٛاٌَ احملسز٠ يًؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ ؾشٝح ٜك٣ٛ ا٫يتعاّ تعٜس ايؿاع١ًٝ ايه١ًٝ 

. ٚايعهؼ بايعهؼ

َٔ أِٖ زلات ا٭ؾطاز شٟٚ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إطتؿــع , : انؿاض ْػب١ ايػٝاب (10

ايطنا ايٛٚٝؿٞ ايعايٞ ٚايطغب١ اؾاق١ ٗ تكسِٜ ايتهشٝات َٔ أدٌ ا١ُٕٛٓ, 

اؿطم ايؿسٜس ع٢ً -ٚنٓتٝذ١ طبٝع١ٝ شلصا ا٫ضتباٙ ايكٟٛ  -ٚبايتايٞ 

 ,Tayyab)عاف اٱْتاد١ٝ اؿهٛض ٚايتٛادس إػتُط ٕٓع تعطٌ ا٭عُاٍ ٚإض

2006:p.7 .)
 

ـٛز   ـٖٞ َٔ أٍٚ ايسضاغات اييت أثبــتت ٚز Steers(1977)ٚيعٌ ايسضاغ١ اييت أدطاٖا             

 ع٬ق١ اهاب١ٝ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚغًٛى اؿهٛض يًسٚاّ ايطزلٞ

Attendance   . ٚتؿرل زضاغ١Meyer & Alan (1991)  ّإٍ إٔ ا٫يتعا

يػًٛى اؿهٛض, ؾدلأُٜٗا ؾإٕ  Antecedentُٚٝٞ ٜعتدل َكس١َ غبب١ٝ ايً

ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜتُتعٕٛ باضتؿاع َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعسٕٚ ا٭نجط سطقًا 
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. ع٢ً اؿهٛض ٚعسّ ايتػٝب بإكاض١ْ َع ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜتػِ ايتعاَِٗ با٫نؿاض

نػ١ٝ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايع٬ق١ ايع Huang et al. (2007) ٚثبتت أٜهًا عٓس

ٚنػٛٙ ايعٌُ ٚنعـ دٛز٠ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚايصٟ ٜتهح ٗ إًٌ ٚايػٝاب ٚايتأخط ٗ 

 .اؿهٛض يًعٌُ ٚعسّ ايطغب١ ٗ بصٍ ايهجرل َٔ اؾٗس

َٔ  –ـِ ُٕٓٛاتِٗ أٟ تطن٘ -ٜعس تػطب إٛٚؿٌ: اؿس َٔ ايتػطب ايٛٚٝؿٞ (11

ٜط إباؾط ع٢ً ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ ٚزلع١ ايٛٛاٖط ايت١ُٝٝٛٓ اـطرل٠ شات ايتأخأبطظ 

ايتعـًل "ؾإٕ َا أزلاٙ ( 2003ّ)ٚٚؾكًا يًٝاَٞ (. 2010ّاؾطٜػٞ, )إُٓٛات 

ٖٚٛ ايؿعٛض با٫يتعاّ ي١ًُُٛٓ ٚإكشٛب بٓٛاّ اعتكازٟ قٟٛ مٖٛا, " بإٓـ١ُٛ

ٕ ثـِ ٖٛ َا ٜسؾـع  ايؿــطز ٭ٕ تـهٕٛ َعتكــسات٘ عٓٗــــا اهاب١ٝ إٍ ســس نبرل, ّٚ

ؾإْــ٘ ٜـػـع٢ زَٚــًا ٫ؽــاش تًو ايكــطاضات ايتــٞ تٓػذِ ٚأٖساؾٗا , َٚٔ شيو ايطغب١ 

(.   18م )ٗ ايبكا٤ با١ُٕٛٓ ٚعسّ تطنٗا 
      

ٚيكس ثبت عًًُٝا ايع٬ق١ ايعهػ١ٝ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًؿطز ٚغًٛى ايتػطب  

غًٛب ؼًٌٝ إػاض ٚدس ايٛٚٝؿٞ, ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٚٗ زضاغ١ اغتدسَت أ

Decottis & Summers (1987)   عــ٬ق١ غًبـ١ٝ بٌ ا٫يتــعاّ ايتٓٛٝــُٞ ٚايطغبـ١

ٗ تـطى إٓــ١ُٛ ْٗا٥ًٝا , َٚع٢ٓ آخط ؾهًُا اضتؿع َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًؿطز, 

.  نًُا قًت ضغبت٘ ٗ ايتػطب أٚ ا٫غتكاي١ َٔ ا١ُٕٛٓ
     

 Mathieu & Zajac (1990)  ٚGriffeth et al.(2000)ـــتا ؽزضاقت خًـبإجــٌ,       

ّ ـٕعٜ Meta-analysisٚايكا٥ُتٌ ع٢ً َٓٗذ١ٝ ايتشًٌٝ ايبعسٟ إػتؿٝض  

ايسضاغات ٗ َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, إٍ إٔ ا٫يــــتعاّ ايتٓــــُٛٝٞ ٜــــعس  ْتـــا٥ر

١ُٚ, ٖٚٛ ٗ ٖصا ايؿإٔ أؾهٌ َٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞ َــــٓب٦ًا قـــًٜٛا  بػًٛى ايبكا٤ ٗ إٔ

.    ايعاّ
      

إٕ ايكطاض إبس٥ٞ باْهُاّ ايؿطز ١ُٕٛٓ َع١ٓٝ, : غٗٛي١ اغتكطاب ايهؿا٤ات ي١ًُُٛٓ (12

إِا ٜطتب٘ بتشًٌٝ ١ًْ َٔ ا٭َٛض ٜأتٞ ٗ َكسَتٗا َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتٓٛٝــُٞ ٗ 

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إطتؿع ٜػِٗ ٗ ( 2008ّ)ٚٗ ٖصا ٜط٣ ايبؿابؿ١ . تًو ا١ُٕٛٓ

اغتكــــطاض ا١ُٕٛٓ ٚؼػـــٌ َهاْتٗا ٗ اجملتـــُع ٚضؾــع قسضتٗــا ايتٓاؾػ١ٝ ٚؾــل َعاٜرل 

تتُـــٝع باؾٛز٠ ٚايهؿا٠٤ ( ا ايبؿط١َٜٚٓـــ٘)ايػـــٛم إؿتٛح, ٖــا هعـــٌ َــسخ٬تٗـــا 

إٔ تكبح إُٓٛات اييت  Tayyab (2006)َٚٔ ايطبٝعٞ ٚنُا ت٪نس (. 437م)

ٜؿعط أؾطازٖا بايتعاّ تُٓٛٝٞ عاٍ ق٘ أْٛاض ايهؿا٤ات ٖٔ ٜطغب ٗ ا٫ْهُاّ 
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إيٝٗا, ع٢ً عهؼ إُٓٛات شات ايػُع١ ايػ١٦ٝ أٚ َٓاخات ايعٌُ ايطاضز٠ ي٬يتعاّ 

ايتُٓٛٝٞ أٚ اييت ٜؿهٌ ؾٝٗا سا٫ت تطى ايعٌُ ٚايسٚضإ ايٛٚٝؿٞ ٚٛاٖط َأيٛؾ١ 

(pp. 2-3)  .
 

أَا ٚقس ُت اٱؾاض٠ إٍ ايٓٛاتر اٱهاب١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز      

ست٢ يٛ ناْت ٗ -ٚا١ُٕٛٓ, ؾإْ٘ ٫ ّهٔ إغؿاٍ بعض اؾٛاْب ايػًب١ٝ إطتبط١ بعٜازت٘

: , َٚٔ ٖصٙ ايػًبٝات اٯتٞ-فًُٗا ْٛط١ٜ

ز ايصٜٔ ًٜتعَٕٛ بسضد١ نبرل٠ انؿاض ايكسض٠ ع٢ً ا٫بتهاض ٚايتهٝـ إش إٔ ا٭ؾطا (1

ي١ًُُٛٓ ٫ ًّٕٝٛ عاز٠ إٍ َٓاقؿ١ غٝاغات ا١ُٕٛٓ ٖا وس َٔ قسض٠ ا١ُٕٛٓ ع٢ً 

 (.Mowday et al., 1982) ا٫بتهاض

ق١ً ايؿطم إتاس١ يًتكسّ ايٛٚٝؿٞ ٚايصٟ ٜتشكل ٗ بعض ايٛٚا٥ـ َٔ خ٬ٍ اؿطن١  (2

  (.2007ّأبٛ ْسا, )بٌ عسز َٔ إُٓٛات 

ض ايكسض٠ ع٢ً اٱبساع ٚا٫بتهاض ٚايتهٝـ َٔ خ٬ٍ اغتكطاض ايعُاي١, ٚ تتأت٢ ٖصٙ انؿا (3

 (.2004ّدًٜٛٞ, )ايكسض٠ أسٝاًْا َٔ زٚضإ ايعٌُ

قسٚز١ٜ ايتؿهرل اؾُعٞ, خكٛقًا ٗ إُٓٛات ْٚاعات ايعٌُ ؾسٜس٠ ايت٬سِ, سٝح  (4

دًٜٛٞ, ) ٤ ٚايكِٝ اؾسٜس٠ا٫يتعاّ ببعض ايكِٝ ٚإعاٜرل هعًٗا أقٌ اْؿتاسًا ع٢ً اٯضا

2004ّ.) 

ايععي١ عٔ اٯخطٜٔ ْتٝذ١ تهطٜؼ ايؿطز عايٞ ا٫يتعاّ ؾٌ ٚقت٘ ٚاٖتُاَات٘ ٗ ؼكٝل  (5

ايهػٛٙ ايٓؿػ١ٝ اييت ت٪ثط بسٚضٖا ع٢ً أزا٥٘ ٚع٢ً أٖساف ا١ُٕٛٓ, ٖا قس ٜٛيس يسٜ٘ 

 .(2010ّاؾطٜػٞ, ) قشت٘ ٚع٬قات٘ ا٫دتُاع١ٝ
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انثبني  حبثامل
 االنخساو انخنظيًي حمذداث 

 

 

متهًد 

إٕ انتؿاف قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ ؾطٚط٘ ٚايتشسٜس ايسقٝل شلا ٜػِٗ ٚب٬     

, ٭ٕ ٗ أٟ ٚغ٘ تُٓٛٝٞ  ؾو ٗ ؾِٗ إتػرلات اييت ؼهِ تؿهٌ ٚاٖط٠ ا٫يتعاّ ٚتطٛضٖا

ز َٔ ا٭بعاز اػاٙ ايعاًٌَ مٛ َُٓٛاتِٗ ٚع٬قتِٗ بٗا ٜتهُٔ بطبٝع١ اؿاٍ عس

ٚٗ ٖصا إبشح ٜػتعطض ايباسح بعهًا َٔ . ٚإكسَات إعطؾ١ٝ ٚايػًٛن١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ

حملسزات خاقًا ايتكٓٝؿات ايٓٛط١ٜ حملسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, َٚٔ ثِ ٜكسّ تكٛضًا ْٛطًٜا 

 ٜتبع٘ ببٓا٤ ِٛشز غبيب َكذلح يسضاغ١ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ,ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 . يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
 

التصيًفات اليظسيُ حملددات االلتصاو التيظًنٌ  .1

تؿاٚتت اػاٖات ايباسجٌ سٍٛ ؾِٗ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ؾٝ٘,     

أزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  ٚقس سٛت.  ؾتٓٛعت تكٓٝؿاتِٗ يتًو ايعٛاٌَ تبعًا يصيو

ايعسٜس َٔ ايُٓاشز ٚايتكٓٝؿات اييت ؼاٍٚ تٛنٝح ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ تهٜٛٔ ٚتطٛض ا٫يتعاّ 

ايتُٓٛٝٞ َٔ داْب ٚنصيو تًو إدطدات ٚايػًٛنٝات ايٓاػ١ عٓ٘ ع٢ً اؾاْب 

 :ٚؾُٝا ًٜٞ اغتعطاض َٛدع ٭ِٖ تًو ايُٓاشز ٚايتكٓٝؿات. اٯخط
 

 (1977ّ)ظ تكٓٝـ غترل. 1/1

إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا إٔ ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ  Steers (1977)خًل      

ع٢ً قسض نبرل َٔ ايتٓٛع   Antecedents" قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ"نُا أزلاٖا 

ٜهُٔ ٗ إٔ ا٭ؾطاز ٜسخًٕٛ إُٓٛات  -َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ -ٚغبب شيو. ٚا٫خت٬ف

ات َٚٗاضات َع١ٓٝ, ٜٚتٛقعٕٛ ٗ َكابٌ شيو إٔ هسٚا ب١٦ٝ ايعٌُ بأٖساف ٚسادات ٚضغب

ٚيصا ؾإٕ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ . اييت ُهِٓٗ َٔ اغتدساّ قسضاتِٗ ٚتًيب استٝاداتِٗ ا٭غاغ١ٝ

(. p.47)غايبًا َا ٜهٕٛ عايًٝا ٗ تًو إُٓٛات اييت تػتدسّ َٛٚؿٝٗا بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ 
      

احملسزات اييت ت٪ثط ٗ تهٜٛٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ  Steers (1977)ٖصا ٚقس قػِ           

: ث٬ث١ فُٛعات, أؾاض إيٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٚتؿٌُ ايػُات ايؿدك١ٝ : Personal Characteristics اـكا٥ل ايؿدك١ٝ (1

ناؿاد١ إٍ اٱلاظ, ٚايعُط, ْٚٛع اؾٓؼ, َٚػت٣ٛ ايتعًِٝ, َٚس٠  ,يًؿطز

. اـس١َ
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قت٣ٛ ايعٌُ, ٚايطنا عٔ  ٚتؿٌُ: Job Characteristics ٍخكا٥ل ايعِ (2

ايعٌُ, ٚايتػص١ٜ ايطادع١, ٚزضد١ َػ٦ٛي١ٝ ايؿطز عٔ ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘, ٚزضد١ 

إسػاغ٘ بأ١ُٖٝ ايعٌُ ايصٟ ٜ٪زٜ٘ ٚايٓتا٥ر إطتبط١ ب٘, ٚا٫غتك٬ي١ٝ ٗ أزا٤ 

. ايعٌُ, ٚايتشسٟ ٗ ايعٌُ, ٚغُٛض ايسٚض, ٚقطاع ايسٚض

ٚتؿٌُ ضغبات ٚأٖساف ٚتٛقعات : Work-Related Experience ٠ ٗ ايعٌُاـدل (3

ايؿطز اييت ٜػع٢ يتشكٝكٗا, ٚطبٝع١ اـدلات إهتػب١ أثٓا٤ ايعٌُ, ٚايجك١ ٗ 

(. p. 49) ٖاقٌ عًٝٗا دطا٤ عًُ٘ با١ُٕٛٓ,ٚأُٖٝت٘ ي١ًُُٛٓ, ٚاؿٛاؾع اييت ٜح

 ٚكطدات ززاتيتٛنٝح َح( 1977ّ)ايتايٞ ٜبٌ ايُٓٛشز ايصٟ ٚنع٘ غترلظ  ٚايؿهٌ   

 :ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  

 

(: 3)ؾهٌ ضقِ                

( 1977ّ) غترلظ يس٣قسزات ْٚٛاتر ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

Source: Richard Steers, Antecedents and Outcomes of Original Commitment, (1977: p. 50). 
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 (1977ّ)ضٟ تكٓٝـ َاضف َٚاْا. 1/2

قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ  Marsh & Mannari (1977)ٚبسٚضُٖا قػِ     

:  فٛعتٌ ض٥ٝػٝتٌ, ُٖا

 .ٚتتُجٌ بإها١ْ ا٫دتُاع١ٝ: Personal Antecedents احملسزات ايؿدك١ٝ (1

ٚا٫غتك٬ي١ٝ  ,ٚتتُجٌ بايطنا عٔ ايعٌُ: Job Antecedents احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ (2

 (.p. 58)اغو ْاع١ ايعٌُ ٚمت ,ٗ ايعٌُ

: ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايؿهٌ ايتايٞ ٜٛنح ايع٬ق١ بٌ ٖصٙ احملسزات    

 

 

 

 

 

 

(: 4)ؾهٌ ضقِ 

 (1977ّ) قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ َاضف َٚاْاضٟ

Source: Robert Marsh & Hiroshi Mannari, Organizational Commitment and Turnover, (1977: p. 61).  

             

( 1982ّ)ٚظ٥٬َ٘   تكٓٝـ َٛزاٟ. 1/3

احملسزات احملت١ًُ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ أضبع  Mowday et al. (1982)قػِ    

: فُٛعات, ٖٞ

ايعُط, ٚعسز غٓٛات  ٚتؿٌُ: Personal Characteristics اـكا٥ل ايؿدك١ٝ (1

. د١ يٲلاظ, ٚقِٝ ايعٌُ ايؿدك١ٝاـس١َ, ْٚٛع اؾٓؼ, ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ, ٚاؿا

٫َطنع١ٜ : ٚتتهُٔ: Institutional Characteristics اـكا٥ل إ٪غػ١ٝ (2

 .ايعٌُ اؽاش ايكطاض, ٚزضد١ ضزل١ٝ ايػٝاغات ٚإدطا٤ات

ٚنٛح ايسٚض, ٚاٖتُاّ  ٚتؿٌُ: Job Characteristics اـكا٥ل ايٛٚٝؿ١ٝ (3

 . ٚٚٝؿٞإؿطؾٌ, ٚا٫لاظ, ٚا٫غتك٬ي١ٝ, ٚايتشسٟ اٍ

 الرضا عن العمل

 االستقاللية في العمل

 المكانة االجتماعية االلتزام التنظيمي

 تماسك العاملين
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أ١ُٖٝ ايؿطز ي١ًُُٛٓ, : ٚتتهُٔ: Work-Related Experiences خدلات ايعٌُ (4

 .p)ٚإػاٚا٠ ٗ تٛظٜع إهاؾآت, ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ٚايؿطق١ إتاس١ يًتعبرل عٔ ايصات 

226.) 

 (1991ّ)تكٓٝـ َاٜط ٚأئ . 1/4

٫ث١ٝ ا٭بعاز ٗ ِٛشدًا تؿكًًٝٝا ٜؿػط ْٛطٜتُٗا ايح Meyer & Alan (1991)ٚنع      

ٜٚتهُٔ ايُٓٛشز احملسزات إ٪ثط٠ ٗ تؿهٌ ٚتطٛض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ . ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

, ٚنصا Mindsetsيس٣ ايؿطز, ٚعًُٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ َا أؾاضا إيٝ٘ با٭زٚات ايعك١ًٝ 

. اٯثاض ايٓاؾ١٦ عٓ٘أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إدتًؿ١, ٚأخرلًا كطدات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ 

قسزات ا٫يتعاّ "ٖصا ٚقس قػِ َاٜط ٚأئ ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ َا أزلٝاٙ 

: إٍ فُٛعتٌ ض٥ٝػٝتٌ, ُٖا" ايتُٓٛٝٞ

ٜٚككس بٗا فُٛع١ ايعٛاٌَ : Proximal Antecedents احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ (1

ٖٚٞ ا٭نجط تأثرلًا ٗ تؿهٌٝ ٚتطٜٛط  ٚإتػرلات إطتبط١ بعٌُ ايؿطز زاخٌ ا١ُٕٛٓ,

اـدل٠ ايع١ًُٝ, : ٚتؿٌُ ٖصٙ احملسزات. ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأؾهاي٘ إدتًؿ١

 . ٚاػاٖات ايؿطز مٛ ١َُٛٓ ايعٌُ نهٌ, َٚهْٛات ايعكس ايٓؿػٞ, ٚٚٚا٥ـ ايسٚض

ٚزلٝت بٗصا : Distal Antecedents" غرل إباؾط٠"احملسزات غرل ايٛٚٝؿ١ٝ  (2

ْٗا تؿٌُ ايعٛاٌَ ا٭قٌ تأثرلا ٗ تهٜٛٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َكاض١ْ ا٫غِ ٭

زلات ا١ُٕٛٓ, زلات ايؿطز : َٚٔ أَج١ً ٖصٙ احملسزات. باحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ

ايؿدك١ٝ, خدلات ايتطبٝع ا٫دتُاعٞ, إُاضغات اٱزاض١ٜ, ٚٚطٚف ب١٦ٝ ايعٌُ 

(pp. 78-79 .)

 (1992ّ)تكٓٝـ ٖإ . 1/5

ٗ ِٛشد٘ ايػبيب ايصٟ أعسٙ بػطض اختباض ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ  Han(1992)أؾاض      

:  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ أضبع١ أْٛاع َٔ احملسزات, ٖٞ

ٚتؿرل إتػرلات ايٛٚٝؿ١ٝ إٍ تًو ايعٛاٌَ اييت : إتػرلات اؾٖٛط١ٜ يًٛٚٝؿ١ (1

تجطٟ ٚٚٝؿ١ ايؿطز ٚؽًل ب١٦ٝ عٌُ َؿذع١ ٚقؿع٠ نا٫غتك٬ي١ٝ, ٚتٓٛع 

 .ٚٚٝؿ١اٍ

ٚ تؿرل إٍ ١ًْ ايعٛاٌَ احملبط١ ٚ احملٝط١ َشت٣ٛ : َتػرلات ايهػ٘ ايٛٚٝؿٞ (2

 .ايعٌُ نكطاع ايسٚض, ٚغُٛض ايسٚض, ٚعب٤ ايعٌُ ايٛٚٝؿٞ
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ٜٚككس بٗا تًو ايعٛاٌَ اييت َٔ ؾأْٗا خًل ب١٦ٝ : َتػرلات ايسعِ ا٫دتُاعٞ (3

ٟ, ٚايسعِ اٱؾطاٗ, ايسعِ ايتِٓٛٝ: عٌُ زاؾ١٦ ٚداشب١ ٚغرل ضزل١ٝ; َٚٔ أَجًتٗا

 .ٚزعِ ظ٤٬َ ايعٌُ

عٛاٌَ ايطاتب, ٚؾطم ايذلق١ٝ, ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, : ٚتؿٌُ: إهاؾآت اـاضد١ٝ (4

 (.p. 42)ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚٚطٚف ايعٌُ 

 (1998ّ)تكٓٝـ ٖٝذإ . 1/6

بتكُِٝ ِٛشز يًعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ ايتعاّ إسٜط ايػعٛزٟ ( 1998ّ)َٔ داْب٘ قاّ ٖٝذإ      

: ١ُٕٛٓ اييت ٜعٌُ بٗا, سٝح َٝع بٌ ْٛعٌ َٔ ايعٛاٌَ, ُٖاٍ

ٚتؿٌُ ايعُط, ٚايطتب١, َٚػ٢ُ ايٛٚٝؿ١ اؿاي١ٝ, ٚإػت٣ٛ : إتػرلات ايؿدك١ٝ (1

ايتعًُٝٞ, َٚس٠ اـس١َ ٗ ا١ُٕٛٓ, َٚس٠ اـس١َ ٗ ايٛظاض٠, َٚس٠ اـس١َ ٗ 

(. ايسضد١)ايسٚي١, ٚايٛقٍٛ إٍ آخط َطبٛٙ 

 .ٚتتهُٔ زضد١ إطنع١ٜ , ٚايكٝؼ ايطزل١ٝ: ايتُٓٛٝٞ( ايبٓا٤)٠َٟتػرلات ايي (2

ٜٚ٪نس ٖٝذإ إٔ إتػرلات ايؿدك١ٝ ٗ سس شاتٗا يٝػت ناؾ١ٝ يًشهِ بؿهٌ قاطع        

ع٢ً ايتعاّ ايؿطز ُٕٓٛت٘, ٚيهٔ َا وسز ق٠ٛ ٖصا ا٫يتعاّ َٔ عسَ٘ ٖٛ خكا٥ل ب١ٝٓ 

ٚايع٬قات  ,ٚخكا٥ل اشلٝهٌ ايتُٓٛٝٞ ,ٚزضد١ ضزلٝتٗا ,ا١ُٕٛٓ َٔ سٝح َطنعٜتٗا

 .(47م ) ا٫تكاي١ٝ ايكا١ُ٥ بٌ أؾطاز ٚٚسسات ا١ُٕٛٓ ايٛاسس٠
 

 

 (2008ّ)تكٓٝـ ايعٓعٟ  .1/7

ا٫يتعاّ  قسزات( 2008ّ)ايعٓعٟ  قٓـٟ ايصٟ ٚنع٘ ٖٝذإ, ٚقطٜبًا َٔ ايتكٓٝـ     

ايٛٚٝؿ١ٝ ٚايؿدك١ٝ, إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓ ٚ: ٖٞ ض٥ٝػ١ٝ, ث٬خ فُٛعات ايتُٓٛٝٞ ٗ

: ّهٔ اغتعطانٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ,َٔ إتػرلات ايؿطع١ٝ عسز فُٛع١تٟٛ نٌ تحٚ

ٖٚٞ إتػرلات إتعًك١ بايبٓا٤ ايتُٓٛٝٞ ١ُٕٛٓ ايعٌُ ٚتؿٌُ : إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓ (1

: ٜٔ ايتايٜٞٔ ايؿطعٜٞٔايعاٌَ

 ٚا٭١ُْٛ ٚايكٛاعس ٜٚككس بٗا إٛاٖط اٱدطا١ٝ٥ يب١٦ٝ ايع: ايكبػ١ ايطزل١ٝ ٌَ

. ٚايع٬قات ٚأِاٙ ا٫تكاٍ ٚقسزات ايػًٛى ايٛٚٝؿٞ اؾٝس ٚغرلٖا ايٛٚٝؿ١ٝ

 ٚتعين تطنع ايػًطات ٗ أٜسٟ ؾطز أٚ فُٛع١ ق١ًًٝ َٔ ا٭ؾطاز غايبا َا : إطنع١ٜ

ٜؿػًٕٛ َػتٜٛات إزاض١ٜ عًٝا ٗ ا١ُٕٛٓ, ٖا ٜ٪ثط ع٢ً زضد١ َؿاضن١ ايعاًٌَ ٗ 
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يٛٚٝؿ١ٝ ا٭ز٢ْ ٗ ع١ًُٝ قٓع ٚاؽاش ايكطاضات با١ُٕٛٓ ٚخكٛقا إػتٜٛات ا

. تًو ايكطاضات إتعًك١ َباؾط٠ بايٛٚا٥ـ اييت ٜ٪زْٚٗا

ٜٚككس بٗا ايعٛاٌَ إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ إطتبط١ بايٛٚٝؿ١ شاتٗا أٚ : إتػرلات ايٛٚٝؿ١ٝ (2

ٚقت٣ٛ  ,دٛضا٭: إػتُس٠ َٔ ع٬قات ايعٌُ أٚ ا٭١ُْٛ ايٛٚٝؿ١ٝ َٚٔ أَجًتٗا

. ايٛٚٝؿٞ ٚايذلق١ٝ, ٚايكٝاز٠ ٚاٱؾطاف,  ْٚاع١ ايعٌُ ايُٓٛٚؾطم  ,ايٛٚٝؿ١

َٚس٠  ,إ٪ٌٖ ايسضاغٞٚ ,ٚاؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ,ٚتؿٌُ ايعُط: إتػرلات ايؿدك١ٝ (3

. (55-54م م ) ٚغرلٖا َٔ إتػرلات, ْٚٛع اؾٓؼ  ,اـس١َ

حملددات االلتصاو التيظًنٌ  التصىز اليظسٍ. 2

ٜٛٗط ايعطض إٛدع ايػابل ٭ِٖ ايتكٓٝؿات ايٓٛط١ٜ حملسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ       

ؾكس اتؿكت ٖصٙ ايتكٓٝؿات ع٢ً . ٚدٛز ْٛع َٔ ا٫تؿام ٚايتبأٜ ؾُٝا بٝٓٗا ع٢ً سٍس غٛا٤

قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ّهٔ ْػبتٗا إٍ فُٛعات عسٜس٠ َٔ ايعٛاٌَ ٚإتػرلات إٔ 

نُا -ٚاسس٠ ؾك٘ نُا ٜعتكس بعض ايباسجٌ, ٚايصٜٔ قكطٖٚا  ٚيٝؼ إٍ فُٛع١

ٗ ايعٛاٌَ ايسّػطاؾ١ٝ ؾك٘ أٚ ٗ ايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ  زٕٚ  - Han (1992)ٜؿرل 

ٚضغِ ٖصا ا٫تؿام إ٫ إٔ ٖٓايو تبآًٜا ٚانشًا ٗ َػُٝات َٚتػرلات اجملُٛعات . غٛاٖا

 . َٞ ٗ ايتكٓٝؿات اٯْؿ١قسزات ا٫يتعاّ ايتٓٛٞ ايط٥ٝػ١ٝ اييت تتهٕٛ َٓٗا

 

إٛدٛز٠ حملسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ تػِٗ ْٝؿات ٚايُٓاشز ٚخ٬ق١ ايكٍٛ ؾإٕ ايتل             

إْا٫ً ٫ٚ ؾو  ٗ ؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ, َٚع شيو ٚضغِ اؾٗٛز إكسض٠ اييت بصشلا ايباسجٕٛ ٗ 

ْٝع ايباسجٌ ٚإٗتٌُ ٖصا اجملاٍ, إ٫ إٔ َػأي١ اـطٚز بإطاض ؾاٌَ َٚكبٍٛ َٔ قبٌ 

. أَطًا غا٥بًا عٔ ايػاس١ (-1998ّ)نُا ٜؿرل ٖٝذإ  –بٛاٖط٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, تبك٢ 

َتأضدش١ أَاّ خٝاضٜٔ اثٌٓ ؾُٝا  ٚقؿتٚبٓا٤ً ع٢ً ٖصٙ ايٓتٝذ١, ؾإٕ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ 

: ٖٚصإ اـٝاضإ, ُٖا. ٜتعًل بايُٓٛشز ايصٟ غتػرل ٗ ن٥ٛ٘

بين أسس ايُٓاشز اييت مت اغتعطانٗا غابكًا بٛقؿ٘ إطاضًا َطدعًٝا شلصٙ ت :اـٝاض ا٭ٍٚ

. ايسضاغ١, ٜتِ ايتكٝس بتؿك٬ٝت٘, ٚايعٌُ ٚؾل تكٓٝؿات٘, َٚكطًشات٘, ٚتؿػرلات٘

اـطٚز بتكٛض ْٛطٟ يُٓٛشز دسٜس ٜتِ بٓا٩ٙ ٗ ن٤ٛ ايتٛؾٝل بٌ  :اـٝاض ايجاْٞ

. ا ايُٓاشز ايػابك١ايتكٛضات, ٚإعطٝات, ٚإؿاِٖٝ اييت قسَت٘
     

إٕ تبين ِٛشدًا ( 1: )اضتأ٣ ايباسح ا٭خص باـٝاض ايجاْٞ, ؾ١ًُ َٔ إدلضات, َٓٗا                         

قسزًا َٔ ايُٓاشز إٛدٛز٠ قس ٫ ٜهٕٛ ٥٬ًَُا, شيو إٔ نٌ ٚاسٍس َٓٗا ي٘ بعض دٛاْب 

ٕ تبين ِٛشدًا بعٝٓ٘ ٫ ىسّ أٖساف إ( 2)ايككٛض نُا ٖٛ ٬َسٜ ٗ ا٫غتعطاض بأع٬ٙ; 
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ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚإتُج١ً ٗ بعض دٛاْبٗا ٗ ايػعٞ يكٝاؽ أثط عسز َٔ إتػرلات 

ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ا٭غتاش اؾاَعٞ 

ات زٕٚ ايبعض ايػعٛزٟ, ْٛطًا ٭ٕ نٌ ِٛشز َٔ ايُٓاشز ايػابك١ قسٚز بعسز َٔ إتػرل

إٕ بٓا٤ ٚاختباض ِٛشز دسٜس ٚخكٛقًا ٗ ب٦ٝاٍت ثكاؾ١ٝ مل ٜتِ زضاغ١ ا٫يتعاّ ( 3)اٯخط;

ٜٴعس َطًبًا ٗ غبٌٝ ايتٛقٌ إٍ ْٛط١ٜ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  ٖاًَا ايتُٓٛٝٞ ؾٝٗا بؿهٌ ٚاف 

ب َا ٜسعُ٘ ايعا١ٕٝ اييت باتت تؿػٌ ايباسجٌ ٚإٗتٌُ بٗصٙ ايٛاٖط٠, نُا إٔ شلصا إطٌ

 ,Tayyab ؛Mottaz, 1989 ؛Meyer & Alan, 1991)أٜهًا ٗ ا٭زبٝات ايػابك١ 

(. 2009ّّ; عبسايساِٜ, 2004ّ; ايعُطٟ, 1998; ٖٝذإ, 2006

ْكط١ ا٫ْط٬م مٛ بٓا٤ ايتكٛض اـام بايُٓٛشز إكذلح حملسزات ا٫يتعاّ  ُجًت      

إٓٛطٜٔ ٚ ايباسجٌ ٗ فاٍ ايػًٛى  ايتُٓٛٝٞ َٔ ايٓتٝذ١ اييت أْع عًٝٗا َعِٛ

َؿّٗٛ ايتبازٍ ٖٛ ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚاييت َؿازٖا إٔ 

 ,Dockel, 2003 ;  Meyer & Alan, 1997; Han, 1992;  Mottaz)ايتُٓٛٝٞ 

1989  ;    Klenke-Hamel, 1982; Moday et al., 1982) .ٚتكّٛ ؾهط٠ ايتباز ٍ

ع٢ً أغاؽ إٔ ايعاًٌَ ٗ ١َُٛٓ َا هًبٕٛ َعِٗ إٍ أَانٔ ايعٌُ ايعسٜس َٔ ايكسضات 

. إؾباعٗا ٚؼكٝكٗا ٚإٗاضات ٚايطغبات ٚايتٛقعات ٚاييت ٜطٜسٕٚ اغتدساَٗا ٜٚػعٕٛ إٍ

ٚنًُا لشت ا١ُٕٛٓ ٗ إؾباع سادات ايؿطز ٚؼكٝل ضغبات٘, ؾإْ٘ ًٜتكل عاطؿًٝا ْٚؿػًٝا 

. إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ: ع٢ً إعٜس َٔ إهاؾآت ٚاؿٛاؾع ايت١ُٝٝٛٓ بٓٛعٝٗاؿكٍٛ بٗا َٔ أدٌ ا

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ وسخ ْتٝذ١ يػًػ١ً َتعسز٠ َٔ  ٕأ  Ayres (2010) ىٚسٍٛ ٖصا تط

ٚا١ُٕٛٓ, ؾشٝجُا ناْت ايع٬ق١ ايتبازي١ٝ بُٝٓٗا دٝس٠ ايعًُٝات ايتؿاع١ًٝ بٌ ايؿطز 

.  (p. 9)تُٓٛٝٞ قًٜٛا تبعًا يصيو َٚجاي١ٝ نإ ا٫يتعاّ اٍ

 أْ٘  - Klenke-Hamel (1982)ٗ نُا   –March & Simon (1952)  ٜٚ٪نس     

 ؾٝٗا ا٭ؾطاز ١ََٛٛٓ تػتجرل إٔ شلا ٜٓبػٞ ؾإْ٘ إُٓٛات سٝا٠ زٚض٠ تػتُط إٔ أدٌ َٚٔ

 ّتجًٛا ئ ا٭ؾطاز إٔ ٚغإّٛ َاضف ٜٚعتكس. أْؿطتٗا ٗ ٚإػتُط٠ ايؿعاي١ يًُؿاضن١

 َٔ أندل عًٝٗا وكًٕٛ اييت إهاؾآت تهٕٛ عٓسَا إ٫ ا٫هاب١ٝ إؿاضن١ غًٛى

 ٚإهاؾآت اؿٛاؾع ناْت ؾهًُا آخط َٚع٢ٓ. ا١ُٕٛٓ يكاحل ٜكسَْٛٗا اييت اٱغٗاَات
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وؿعٙ نٌ ٖصا يًطغب١ ٗ  أندل, ؾإٕ ايؿطز ٜؿعط بطنًا أندل, ٚبايتايٞ ٚإع١ٜٛٓ إاز١ٜ

 .(p.27) بٗاٗ ا١ُٕٛٓ اييت ٜعٌُ  ايبكا٤ عهًٛا

ٚ٭ٕ ا٭زا٤ إطتب٘ بٛٚٝؿ١ َا ٖٛ َا وسز ْٛع َٚػت٣ٛ ايعٛا٥س ايت١ُٝٝٛٓ إٓتٛط٠,       

ؾإٕ إتتبع ٭زبٝات ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ بٛد٘ عاّ يٝذس اٱؾاض٠ ٗ أنجط َٔ َٛنع إٍ إٔ 

ضانات ايؿطز مٛ ايٛٚٝؿ١ طبٝع١ ايٛٚٝؿ١ تػِٗ إغٗاًَا َباؾطًا ٗ تؿهٌٝ اػاٖات ٚإز

يصا ؾإْ٘ َٔ غرل إػتػطب إٔ تهٕٛ ايعٛاٌَ إطتبط١ بايٛٚٝؿ١ . ْؿػٗا ٚمٛ ا١ُٕٛٓ نهٌ

َِٓٗ  –ٖٞ َٔ أنجط ايعٛاٌَ ؼسٜسًا يػًٛنٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, بسيٌٝ إٔ غرل باسح 

قس   - Meyer & Alan, 1991;Klenke-Hamel,  1982ّ; 1997ايعتٝيب ٚايػٛاٙ, 

قاّ بتهُٝٓٗا ِٛشد٘ اـام ٚدعًٗا تتٛغ٘ ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ داْب 

 . ٚايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ َٔ داْب آخط

ٚٗ ٚاقع ا٭َط تعتدل اـكا٥ل ايٛٚٝؿ١ٝ نا٫غتك٬ي١ٝ, ٚتٓٛع ايٛٚٝؿ١, ٚأ١ُٖٝ        

ؾُٔ داْب, . غًٛى ايتُٓٛٝٞايٛٚٝؿ١, َٔ قسزات ا٫يتعاّ  إتعاضف عًٝٗا ٗ أزبٝات اٍ

ٚاييت ٜككس بٗا زضد١ سط١ٜ ايتكطف ٚإػ٦ٛي١ٝ ايؿدك١ٝ -ؾإٕ ا٫غتك٬ي١ٝ ايٛٚٝؿ١ٝ 

شلا تأثرلٖا إباؾط ع٢ً ا٫يتعاّ  -اييت ٜتُتع بٗا إٛٚـ أثٓا٤ أزا٥٘ َٗاّ ٚٚٝؿت٘

 & Baylin ٚغبب شيو بطأٟ(. Dockel,2003; Klenke- Hamel, 1982)ايتُٓٛٝٞ 

Lynch (1983)   إٔ إٛٚـ ايصٟ تتاح ي٘ إط١ْٚ ٗ دسٚي١ أعُاي٘ ٚاؿط١ٜ ٗ ؼسٜس

اٱدطا٤ات إٓاغب١ يًكٝاّ بٛٚٝؿت٘ ٜهٕٛ ٗ ايػايب شا أزا٤ ٚٚٝؿٞ عاٍ , ٚبايتايٞ تهٕٛ 

ايطغب١ يسٜ٘ ٗ تطى َُٓٛت٘ َٓدؿه١ دسًا َكاض١ْ َٔ ّٓع سط١ٜ ايتكطف ٚا٫غتك٬ي١ٝ 

 . ٗ ٚٚٝؿت٘

غايبًا َا ًٜتكل بايٛٚا٥ـ شات  -ايؿطط١ٜٚبطبٝعت٘  -اْب اٯخط, ؾإٕ ايؿطز ٚع٢ً اجل  

ا٫ٖتُاّ يسٜ٘ أٚ اييت ٜتطًب أزا٩ٖا ْٛع َٔ ايتشسٟ ٚإداطط٠ ٚاغتدساّ بعض إٗاضات 

تكبح شات َع٢ٓ يسٜ٘, ٖٚصا بسٚضٙ ٜٓعهؼ إهابًا ع٢ً قطاضٙ بايبكا٤ َٔ  ٚايكسضات, ٚبايتايٞ

ٜٚؿرل ايبعض إٍ سكٝك١ إٔ إٛٚـ َت٢ َا ؾعط بإٔ َٗاضات٘ . ٠عسَ٘ ٗ عه١ٜٛ إِٓٛ

ؾإْ٘ غٝبسأ ٗ ايتؿهرل  Unutilizedٚقسضات٘ مل تػتػٌ أٚ مل تػتدسّ بايؿهٌ ايكشٝح 
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ٚٗ (. Han, 1992)دسًٜا ٗ ايبشح عٔ ٚٚٝؿ١ أخط٣ تًيب َطايب ِٛٙ ٚاستٝادات٘ 

اييت تٛؾط تٓٛعًا َٔ إٗاضات  إٔ ايٛٚٝؿ١  Meyer & Alan (1991) ايػٝام شات٘ ٜ٪نس

 . ؾإْٗا تعٜس َٔ َؿاعط ا٫ْتُا٤ ٚا٫يتكام با١ُٕٛٓ High Skill Varietyايعاي١ٝ 

عٌُ ع٢ً  ا ٜكّٛ ب٘ َٔٚدٛز تأثرل ٚاٖط ملٚع٠ًٚ٬ ع٢ً شيو, ؾإٕ إٛٚـ ايصٟ ٜ٪َٔ ب    

ٙ َطتب٘ بأزا٨ٚلاح ايػرل إ٪غػ١  إٔ لاحبؾعط ٟعٓسَا ع٢ً اٯخطٜٔ, أٚ أٚ  ١ُْٛامل

ايطنا عٔ ايعٌُ ٚنصيو ٚبايتايٞ  ,٭زا٤ ايعٌُ بؿهٌ َتُٝع ساؾعًا ٖٙصا ٜعطٞ ؾإٕ يعًُ٘,

(. Mathieu & Zajac, 1990) ؼػٔ ا٭زا٤ ٚانؿاض ْػب ايػٝاب ٚتطى اـس١َ

إ٫ أْ٘ ٚٗ َكابٌ عٛاٌَ اؿؿع ٖصٙ ؾكس تؿهٌ ايٛٚٝؿ١ أٜهًا عاٌَ تجبٝ٘ يس٣ ايؿطز,     

ٚبايٓٛط إٍ طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ نػٛٙ ايعٌُ ٚا٫يتعاّ  .ٜعطف بهػٛٙ ايعٌَُه١ًْٛ َا 

ايتُٓٛٝٞ, ؾإْٗا ع٢ً ا٭ضدح غًب١ٝ , سٝح ظٜاز٠ ايهػٛٙ عٔ َكساضٖا ايطبٝعٞ ت٪زٟ إٍ 

زضدات َتس١ْٝ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, نُا إٔ نعـ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜذلتب عًٝ٘ 

ايػٝاب ٚؾكسإ ايطغب١ ٗ ا٫بتهاض ٚاٱبساع, ٚبايتايٞ بايهطٚض٠ انؿاض ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚ

(.    Bhatti et al.,2011)ظٜاز٠ نػٛٙ ايعٌُ ٚعسّ ايطنا ٚاٱْٗاى ايبسْٞ ٚايٓؿػٞ

ٚيكس خًكت ايعسٜس َٔ ايسضاغات إٍ إٔ عٛاٌَ غُٛض ايسٚض ٚقطاع ايسٚض ٚعب٤ ايعٌُ      

نػٛٙ ايعٌُ إطتبط١ بايٛٚٝؿ١  ٚق١ً ؾطم ايتكسّ ٚايُٓٛ ايٛٚٝؿٞ ٖٞ َٔ أنجط َكازض

تأثرلًا ٗ انؿاض َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, بٌ ٚإػبب١ يهجرل َٔ إؿه٬ت ايت١ُٝٝٛٓ 

إرل, ّ; 2002اشلٓساٟٚ, )ٚغاق١ ا٭زا٤ إٓدؿض ٚزٚضإ ايعٌُ ٚايتػٝب ٚايتػطب ايٛٚٝؿٞ 

 .( Bhatti et al., 2011  ; Tayyab, 2006ّ; 2005ّ; ايسٚغطٟ, 1999ّ; ايعُطٟ ,  1995

ٚإٍ داْب َا مت اغتعطان٘ َٔ عٛاٌَ ٚٚٝؿ١ٝ, ؾإٕ ٖٓايو أٜهًا ايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ أٚ      

ٚتط٣ . إ٪غػ١ٝ , ٚاييت تطتب٘ غًبًا أٚ إهابًا بػًٛنٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ا٭ؾطاز

Klenke-Hamel (1982)   ْ٘بٛقؿ٘ مل ٜعس َٔ إكبٍٛ إٔ ٜٓٛط ي٬يتعاّ ايتٜٓ" أ ّٞ

ٚاٖط٠ ْؿػ١ٝ ادتُاع١ٝ خايك١ ؾشػب نُا نإ ٜعتكس َٔ قبٌ, بٌ ي٘ أٜهًا َتػرلات 

ٚبسٚضُٖا (. p. 33" )ٖا١َ هب ٚنعٗا ٗ ا٫عتباض Structural Concomitantsب١ٜٛٝٓ 
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أْ٘ ّهٔ إضداع ْػب١ نبرل٠ َٔ ايتبأٜ ٗ َػت٣ٛ  Herman & Hulin (1975)ٜط٣ 

.  ُٚاتِٗ إٍ إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓاػاٖات ايعاًٌَ مٛ َٔ

ّٚهٔ تكٓٝـ ايعٛاٌَ أٚ احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ نُا ٚضزت ٗ أزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ      

 ا١ُٕٛٓ, ٚتاضٜذ ,سذِ ا١ُٕٛٓ: َجٌ خكا٥ل ا١ُٕٛٓإسساُٖا ُجٌ : إٍ فُٛعتٌ

٭خط٣ ُجٌ ; ٚاٚايطزل١ٝ ٚايكٛاعس ٚا٭١ُْٛ ,ٚزضد١ إطنع١ٜ ,ٚاشلٝهٌ ايتُٓٛٝٞ

إٓار ايتُٓٛٝٞ, ٚايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ,  :خكا٥ل ب١٦ٝ ايعٌُ َجٌ

ٚا٫تكاٍ ايتُٓٛٝٞ, ٚإزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ, ٚب١٦ٝ ايعٌُ  ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ٚأِاٙ ايكٝاز٠ ,

  .ايؿٝعٜا١ٝ٥

قٛاعس ايػًٛن١ٝ احملسز٠ ٚٗ ايٛاقع ؾإٕ إتػرلات اييت تكـ بٓا٤ ايتِٓٛٝ أٚ ٖٝهً٘, ناٍ    

يهٝؿ١ٝ أزا٤ ايؿطز يعًُ٘ ٚيٓٛع١ٝ ع٬قت٘ بػرلٙ أٚ َا ٜعطف اقط٬سًا بايطزل١ٝ, ٚنصيو 

زضد١ ُطنع ايػًطات ٚايك٬سٝات َٚػت٣ٛ َؿاضن١ ايؿطز ٗ ايكطاضات ٕتعًك١ َُٓٛت٘ 

قًا ٚٚٚٝؿت٘ أٚ َا ٜعطف بإطنع١ٜ ٚاي٬َطنع١ٜ, شلٞ َٔ أنجط ايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ ؾح

ٚتأثرلًا ع٢ً ايؿعاي١ٝ ايت١ُٝٝٛٓ, ْتٝذ١ ا٫ٖتُاّ إتعاٜس بٗا َٓص ٚٗٛض إسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ 

(.  1995ّّ; ايسخٌٝ اهلل,1998ٖٝذإ,)ٚغطّتٗا سطن١ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ ٗ اٱزاض٠ 

يكس ثبت بايس٥٫ٌ ايبشج١ٝ إٔ ايطزل١ٝ ٚإطنع١ٜ تطتبطإ اضتباطًا َباؾطًا َػت٣ٛ     

تعاّ ايؿطز مٛ َُٓٛت٘, غرل أْ٘ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ َا ٜهٕٛ اضتباطًا شا ٚد١ٗ غًب١ٝ, اٍ

َع٢ٓ أْ٘ نًُا اتػُت ا١ُٕٛٓ بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايطزل١ٝ ٚإطنع١ٜ, قٌ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ 

 Pierceَٚٔ ايسضاغات اييت خًكت إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١, تدلظ زضاغ١ . ايتُٓٛٝٞ تبعًا يصيو

& Dunham (1976)، ٚزضاغ١ Lincoln & Kalleberg (1990)  ٕٚزضاغ١ ٖٝذا ,

إٔ ايطزل١ٝ  Morris & Steers (1980)َٚع شيو ؾكس نؿؿت زضاغ١ (. 1998ّ)

ٚاي٬َطنع١ٜ شات ع٬ق١ اهاب١ٝ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, أٟ نًُا ظاز َكساض ايتؿسز ٗ 

ٙ, نًُا ظازت زضد١ ايكٛاٌْ ٚايكٛاعس, ٚنًُا ظازت َؿاضن١ ايؿطز ٗ تِٓٛٝ ب١٦ٝ عٌُ

 Klenke-Hamelَٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ مل تٛٗط ايسضاغ١ اييت أدطتٗا. ايتعاَ٘ مٛ َُٓٛت٘

ٚدٛز أ١ٜ ع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚزضد١ ايطزل١ٝ ٗ إُٓٛات ا١ٕٝٓٗ    (1982)

. ٚا٭ناز١ّٝ اييت زضغتٗا
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ٖٛ ايٛد٘ إعاقط يكٝاؽ    Direct Participation" إؿاضن١ إباؾط٠"ٚيعٌ َكطًح      

َتػرلات ايب١ٝٓ ايت١ُٝٝٛٓ سٝح تؿرل ايعسٜس َٔ ايسضاغات إٍ ايع٬ق١ اٱهاب١ٝ ايٛثٝك١ 

ؾع٢ً . بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚإؿاضن١ إباؾط٠ يٮؾطاز ٗ ع١ًُٝ قٓع ايكطاضات ايت١ُٝٝٛٓ

إٍ ٚدٛز ع٬ق١  Topolnytsky et al.(2002)غبٌٝ إجاٍ, تٛقًت ايسضاغ١ اييت أدطاٖا 

ٚٚدس . اهاب١ٝ ق١ٜٛ بٌ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ ٚإؿاضن١ إباؾط٠ يٮؾطاز ٗ قطاضات ا١ُٕٛٓ

Torka (2004)  زضاغت٘ اييت أدطاٖا ع٢ً عُاٍ ؾطنات إعازٕ اشلٛيٓس١ٜ إٔ إؾطاى ٗ

ضٟ ػاٙ ايعُاٍ ٗ قٓاع١ ايكطاضات ٜكٛز إٍ َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ ٚإعٝا

ٚبسٚضٖا أثبتت ْتا٥ر ايسضاغ١ اييت . ا٭قػاّ ٚإُٓٛات اييت ٜعًُٕٛ بٗا ع٢ً سس غٛا٤

ٚدٛز اضتباٙ قٟٛ بٌ َؿاضن١ ا٭ؾطاز إباؾط٠ ٚايتعاَِٗ   Wallace (1995)أدطاٖا 

ايتُٓٛٝٞ َٔ د١ٗ , ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚبعض إدطدات إطغٛب١ نا٭زا٤ ايعايٞ 

.  ٣ اؿهٛضٚإسا١َٚ عٌ

َٚٔ إ٪نس إٔ َكساض إؿاضن١ ْٚٛعٗا ٚنصيو عاٌَ ايعَٔ ٖٞ إؿاتٝح ايط٥ٝػ١ٝ ٗ     

ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٚؿاضن١ ا٭ؾطاز ٗ قٓع ايكطاضات, ؾا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

ٜعٜس يس٣ أٚي٦و ايعاًٌَ ايصٜٔ ٜؿاضنٕٛ ٗ تطٜٛط ٚتٓؿٝص اـط٘ اٱغذلاتٝذ١ٝ بعٝس٠ 

ز٣ عٔ أٚي٦و ايصٜٔ تٓشكط َؿاضنتِٗ ٗ ايكطاضات ايطٚت١ٝٓٝ اي١َٝٛٝ امل

(Marchington & Wilkinson, A. , 2006    .)

َٚٔ ظا١ٜٚ أخط٣ ٜٓٛط بعض ايباسجٌ إٍ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ     

ٗ َكابٌ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١  –بٛقؿُٗا ْٛعإ َٔ أْٛاع اؿٛاؾع ايت١ُٝٝٛٓ اـاضد١ٝ 

 ,Han)ٚاييت َٔ ؾأْٗا نب٘ ٚ تػٌٗٝ ا٭زا٤ ايتُٓٛٝٞ ايعاّ  -قؿٗا سٛاؾع زاخ١ًٝبٛ

1992 ; Mottaz, 1989  .) ٚقس أؾاض ايبعض إٍ زٚض ٖاضغات ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ٚايعساي١

ايت١ُٝٝٛٓ ٗ زعِ ايعًُٝات اٱزاض١ٜ ٚاٱغذلاتٝذ١ٝ ٗ إُٓٛات اؿسٜج١, ٚنٝـ أُْٗا 

ب ايت١ُٝٝٛٓ ا٭خط٣ نإٓار ايتُٓٛٝٞ ٚايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ ٜؿػطإ ايعسٜس َٔ اؾٛإ

.  (Ekowaiti & Andini,2006)ٚإزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ

َٚٔ إ٪نس إٔ إزضاى ايؿطز يًسعِ ٚايتكسٜط َٚا ًٜكاٙ َٔ اٖتُاّ َٔ قبٌ ا١ُٕٛٓ اييت     

ٙ زا٥ِ ا٫ْؿػاٍ ٜعٌُ بٗا ٜعٜس ٗ إكابٌ َٔ ثكت٘ ايت١ُٝٝٛٓ مٖٛا, ٚبايكسض ايصٟ هعٌ
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 Ekowaiti & Andini (2006)بتشكٝل َكاؿٗا ٚعسّ ايطغب١ ٗ تطنٗا ٖٚصا َا أزلاٙ 

ٗ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ  ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ٜػِٗ إٔ(  2002ّ)ٜٚعتكس إػطبٞ   .با٫يتعاّ ايبٓا٥ٞ

إزضاى ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ٜعٜس َٔ إسػاؽ ايعاًٌَ  إٕ :ُٖا ,ايتُٓٛٝٞ يػببٌ دٖٛطٜٔ

نُا إٕ إزضاى ٖصا ايسعِ  ,ٚأْٗا ُجٌ دع٤ًا َٔ ٖٜٛتِٗ أٚ شاتٝت١َُِٛٓٗ ٜتِٗ يٌبعهٛ

ناؾ٦٘ ع٢ً فٗٛزات٘ , اعتُازا ع٢ً ْٛط١ٜ ايتبازٍ تؽ ١ُْٛثك١ ايؿطز ٗ إٔ امل ٜعٜس َٔ

  (.11م )ا٫دتُاعٞ

ع٬ق١ إهاب١ٝ ق١ٜٛ بٌ  َأَ داْب٘  O' Driscoll & Randall (2003) ٚقس ٚدس    

أٚٗطت إطادعات  ٚ. ايتُٓٛٝٞ إسضى ٚنٌ َٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞايسعِ 

زضاغ١ بػطض ( 70)٭نجط َٔ  Rhoades & Eisenberger (2002)إهجؿ١ اييت قاّ بٗا 

ؼسٜس ايعٛاٌَ شات ايع٬ق١ بايسعِ ايتُٓٛٝٞ إسضى, إٔ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ اٱهابٞ ٜطتب٘ 

خًكت تًو نُا . َٞ بأْٛاع٘ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ ٚا٫غتُطاضٟططزًٜا با٫يتعاّ ايتٓٛٞ

إطادعات إٍ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜتٛغ٘ ايع٬ق١ بٌ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ إسضى 

ٚغًٛنٝات ايتطٛع ايتُٓٛٝٞ ٚا٭زا٤ زاخٌ ايسٚض, نُا إٔ ايكاغِ إؿذلى بٌ ايعاًٌَ 

تٞ هسْٚٗا ٗ ٚٚا٥ؿِٗ, ٚايطٚح إع١ٜٛٓ شٟٚ اٱزضاى ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ ٜتُجٌ ٗ إتع١ اٍ

 .ايعاي١ٝ, ٚإؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ايك١ًًٝ اييت ٜٛادْٗٛٗا ٗ أَانٔ أعُاشلِ

قس تٓب٘ عًُا٤ اٱزاض٠ اؿسٜج١ إٍ أُٖٝتٗا ٚعسٖٚا ٚؾُٝا ٜتعًل بايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ف    

يٮزا٤ إُٝع ؾٝٗا,  إسس٣ إهْٛات ا٭غاغ١ٝ يًٗٝهٌ ا٫دتُاعٞ ٚايٓؿػٞ يًُُٓٛات ٚأغاغًا

ا٭َط ايصٟ أز٣ إٍ ٚٗٛض ايعسٜس َٔ  ايسضاغات اييت تٓاٚيت داْب ايع٬ق١ بٌ ايعساي١ 

ايت١ُٝٝٛٓ ٚعسز َٔ إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓ شات ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بأزا٤ ٚإْتاد١ٝ ا٭ؾطاز َٔ 

ُٖٓا ٗ ٖصا َٚا ٟ(.  Tayyab, 2006)د١ٗ , ٚبأزا٤ إُٓٛات بؿهٌ عاّ َٔ اؾ١ٗ ا٭خط٣ 

اؾاْب ٖٛ إثبات عسز غرل قًٌٝ َٔ ايسضاغات ٚدٛز ع٬ق١ ٚانش١ تطب٘ ايعساي١ 

ايت١ُٝٝٛٓ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ َُٓٛات ا٭عُاٍ إدتًؿ١, ؾايؿطز ايصٟ ٜؿعط بعساي١ 

اٱدطا٤ات ٚايتعا٬َت ٚعساي١ ايتٛظٜع ٜهٕٛ َػت٣ٛ ايتعاَ٘ َطتؿعًا بإكاض١ْ بايؿطز ايصٟ 

  Han (1992) ٚبسٚضٙ خًل (.Tayyab, 2006ّ; 1998ايعذُٞ ) زّ عسايتٗاٜؿعط بع

إٍ إٔ ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ اٱدطا١ٝ٥ تطتب٘ إهابًٝا َع ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 
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, ٗ سٌ إٔ نػٛٙ ايعٌُ تهٕٛ (أٚ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١)ٚ اغتذابات ايؿطز إطتبط١ بايعٌُ 

 .  زٕٚ يًعساي١ اٱدطا١ٝ٥ إسضن١أع٢ً يس٣ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜؿتل

ٚٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ تتأنس أ١ُٖٝ زضاغ١ ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايعساي١       

ايت١ُٝٝٛٓ نُا ٜسضنٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, اْط٬قًا َٔ سكٝك١ إٔ ايعساي١ ٖٞ إسس٣ 

ت ٚٚٚا٥ـ عهٛ إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓ اييت ُؼ بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط ناؾ١ فا٫

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ بٌ سٝات٘ ايت١ُٝٝٛٓ نهٌ, بس٤ًا َٔ قطاض تعٝٝٓ٘ باؾاَع١, َطٚضًا 

بتسضٜب٘ ٚتٛظٜع أعبا٥٘ ٚزضد١ َؿاضنت٘ ُٚهٝٓ٘ ٚزعُ٘ , ٚٚق٫ًٛ إٍ تكِٝٝ أزا٥٘ ٚتطقٝت٘ أٚ 

٣ إزضان٘ ٚنٌ ٖصا باحملك١ً ٜٓعهؼ باحملك١ً غًبًا أٚ إهابًا ع٢ً َػتٛ.  إْٗا٤ خسَات٘

يًعٛاٌَ اؾاشب١ ٚايطاضز٠ ٗ ٚٚٝؿت٘, ٚبايتايٞ ضناٙ ايٛٚٝؿٞ ٚايتعاَ٘ ايتُٓٛٝٞ يًذاَع١ 

. اييت ٜعٌُ بٗا

ٚفٌُ ايكٍٛ, ؾإٕ َعِٛ ايسضاغات ايػابك١ ٌُٝ إٍ ايكٍٛ بايتأثرل ايٛانح يًُتػرلات      

ضاغات سٍٛ زضد١ ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, َع ٚدٛز تؿاٚت ٗ ْتا٥ر تًو ايس

,  Lincoln & Kalleberg (1985)تأثرل ايطزل١ٝ, ؾتاض٠ شلا تأثرل غًيب نُا ٗ زضاغ١ 

 & Morris, ٚٗ أخط٣ شلا تأثرل إهابٞ , ٖٚصا َا نؿؿت٘ زضاغ١(1998ّ)ٚزضاغ١ ٖٝذإ 

Steers (1980)   بُٝٓا ٫ ٜٛدس شلا أٟ تأثرل نُا اتهح َٔ زضاغ١ ,Klenke-Hamel 

ٜتِ تهٌُ ٖصا إتػرل ِٛشز ايسضاغ١ إكذلح , ْٛطًا يطغب١  ٍ شيو ؾًِٚع. (1982)

ايباسح ٗ زضاغ١ قسزات أٚ َكسَات ٫ ٜهتٓؿٗا ايتٓاقض, عٌ ٗ شيو َا ٜػِٗ ٗ 

ايٛقٍٛ بؿ٤ٞ َٔ إٛثٛق١ٝ ٚايسق١ إٍ تؿػرل عًُٞ يٛاٖط٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ عهٛ 

. ايػعٛز١ٜ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

باٱناؾ١ إٍ َا غبل, ؾإٕ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٫ تكتكط ع٢ً ايعٛاٌَ إطتبط١      

بايٛٚٝؿ١ ٚإٛاٖط ايت١ُٝٝٛٓ ؾك٘, بٌ ٖٓايو أٜهًا ايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ ٚإتُج١ً 

أَا َا ٜتعًل باـكا٥ل ايؿطز١ٜ ؾتدلظ ٗ . ايؿطز١ٜ ٚإتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ باـكا٥ل

ات َتػرلات ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚقِٝ ايعٌُ , ٗ سٌ ٜدلظ َتػرلا ايعُط ا٭زبٞ

ٚغٓٛات اـس١َ بٛقؿُٗا َٔ أِٖ إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ إ٪ثط٠ ٗ تؿهٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

(Tayyab, 2006)  .
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: , ُٖٚااّّهٔ ايتُٝٝع بٌ ْٛعٌ َٓٗا سػب َكسض اغتجاضت٘يساؾع١ٝ يًعٌُ, ؾبايٓػب١ ٍ   

 Extrinsic), ٚايساؾع١ٝ اـاضد١ٝ ( Intrinsic Motivation)ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ 

Motivation .) إٍ إٔ ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ َكسضٖا ايؿطز ْؿػ٘ ( 2009ّ)ٚتؿرل أبٛ عٛاز

سٝح ٜكسّ ع٢ً ايعٌُ َسؾٛعًا بطغب١ زاخ١ًٝ ٱضنا٤ ْؿػ٘ ٚؼكٝل شات٘ ٚغعٝا ٚضا٤ ايؿعٛض 

بعباض٠ أخط٣ ٜكبح ايعٌُ دع٤ًا ٫ ٜتذعأ َٔ ن١ْٛٓٝ ايؿدل ايؿطز١ٜ َتع١ ايعٌُ, ٚ

أَا ايساؾع١ٝ اـاضد١ٝ يًعٌُ ؾإٕ َكسضٖا ايٓٛط٠ ايٛغ١ًٝٝ أٚ ايػطن١ٝ َٔ . ٚا٫دتُاع١ٝ

إٔ ا٭ؾدام شٟٚ ايسٚاؾع  Klenke-Hamel (1982)ٚٗ ٖصا تط٣ (. 3م )ايعٌُ 

َا ٜٓٛطٕٚ إٍ ايعٛا٥س ٚإهاغب إطتبط١ اـاضد١ٝ ٫ ٜكُٕٝٛ ٚظْا يًعٌُ عس شات٘ بكسض 

بأزا٥٘ نا٭َٔ إايٞ ٚنػب ضنا ايط٩غا٤ ٚاؿٝا٠ ا٭ؾهٌ ٚإها١ْ ايٛٚٝؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

(p.22.) 

ٚتٴعتدل ايساؾع١ٝ يًعٌُ يس٣ ايهجرل َٔ ايباسجٌ ٚإٗتٌُ بايػًٛى ايتُٓٛٝٞ َٔ        

 ,Meyer & Alan, 1997 ;Klenke-Hamel)أنجط إٓب٦ات با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أ١ًُٖٝ 

1982; Tayyab, 2006 ;Tella, 2007 ) بُٝٓا ٜعتدلٖا ايبعض ,(Stoke, 1999 )

يٛد١ٝ ايبؿط١ٜ اشلا١َ ٚاييت ؼسز بؿهٌ نبرل ايسضد١ اييت ًّهٗا ايؿطز َٔ ٚايػ١ُ ايػٝو

 . ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

تعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ ِٖ إٔ ا٭ؾدام شٟٚ ا٫ٍ Mowday et al. (1982)ٚ ٜ٪نس      

أٚي٦و شٟٚ ايساؾع١ٝ ايعاي١ٝ ٚايصٜٔ ٜػدطٕٚ طاقاتِٗ ايكك٣ٛ ٗ غبٌٝ ؼكٝل أٖساف 

إٔ ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ مٛ  Mathieu & Zajac (1990)َٚٔ داْب٘ ٚدس . َُٓٛاتِٗ

ايعٌُ تطتب٘ اضتباطًا ٚثٝل ايك١ً با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايٛدساْٞ ع٢ً عهؼ ايساؾع١ٝ 

ع٠ًٚ٬ ع٢ً شيو ؾكس أؾاضت بعض (. احملػٛب) ٠ ٚاييت تطتب٘ با٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ اـاضدٞ

ايسضاغات اؿسٜج١ ع٢ً إٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٖٞ َٔ أنجط َٓب٦ات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ زعًُا 

ـكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ا٫هاب١ٝ نا٫غتك٬ي١ٝ ٚايُٓٛ ايٛٚٝؿٞ, ٚأنجطٖا ططزًا يهػٛٙ 

 (. Tayyab, 2006 ; Tella, 2007)ايعٌُ ايػًب١ٝ 

ٚ٭ٕ َؿّٗٛ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٜتهُٔ ٗ ا٭غاؽ ٌَٝ ايؿطز يًُؿاضن١ ٗ أْؿط١ ا١ُٕٛٓ      

َٔ أدٌ إؾباع سادات ؾطز١ٜ َع١ٓٝ يسٜ٘, ؾإْ٘ ٜذلتب ع٢ً إزضاى ٚتكِٝٝ ايؿطز يسضد١ 
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اٱؾباع ٖصٙ َػت٣ٛ ضناٙ أٚ عسّ ضناٙ ايٛٚٝؿٞ ٚبايتايٞ ٜتشسز ٗ ن٤ٛ شيو زضد١ 

 نُا تؿرل –ؾايٛٚٝؿ١ اييت ٫ تؿبع سادات ايؿطز ايعًٝا . تعاَ٘ ايه١ًٝ مٛ َُٓٛت٘اٍ

Klenke- Hamel (1982 )–  تهٕٛ بايهطٚض٠ َكسضًا ـٝب١ ا٭ٌَ ٚايكًل ٚايتٛتط ٚا٭زا٤

ايٛٚٝؿٞ ايهعٝـ, ٚبايتايٞ تسؾع ايؿطز يًدطٚز َٔ عه١ٜٛ ا١ُٕٛٓ بايه١ًٝ ساٍ تٛاؾط 

َٚع٢ٓ آخط ؾإٕ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜطتب٘ بؿهٌ غرل . أخط٣ ايؿطم ايبس١ًٜ ٗ ١َُٛٓ

. َباؾط بايساؾع١ٝ يًعٌُ َٔ خ٬ٍ َتػرل ايطنا

أَا ؾُٝا ٜتعًل بايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ, ؾكس أنست ايهجرل َٔ     

ّ; 2006شلطإ, ّ, ايعٛاز ٚا2008ّ; ؾًُبإ, 2009خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ, )ايسضاغات ع٢ً اهابٝتٗا 

 Singhّ; 1995ّ; ايسخٌٝ اهلل, 1995ّ; إرل, 1999ّ; غ١َ٬, 1999ّ; ايعُطٟ, 2004ايعُطٟ, 

& Gupta, 2008  ;Tayyab, 2006 ;Meyer & Alan, 1997 ;Han, 1992  ;

Mathieu & Zajac, 1990;  Klenke- Hamel, 1982 ) . 

اب١ٝ بٌ َتػرلٟ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ثبٛت ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ ا٫ٜر      

ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ,  إ٫ إٔ ايع٬ق١ ايػبب١ٝ بُٝٓٗا تؿٗس اخت٬ؾًا ًَشًٛٚا بٌ ايباسجٌ 

سٍٛ أُٜٗا غبب ٗ ٚدٛز اٯخط أٚ أُٜٗا ٜػبل اٯخط؟ ؾٗٓايو اػاٙ أٍٚ ٜكّٛ ع٢ً أغبك١ٝ 

ٍٕ ٜكٍٛ ( 1988َّجٌ زضاغ١ خطاب, ) ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً ايطنا ايٛٚٝؿٞ  , ٖٚٓايو ثا

بعسّ ٚدٛز ع٬ق١ غبب١ٝ بُٝٓٗا ْتٝذ١ إٔ ا٫ضتباٙ بٌ ن٬ إتػرلٜٔ إِا ٜعٛز ٗ ا٭قٌ 

(. Bateman & Strasser, 1984َجٌ زضاغ١ )إٍ تأثرل َتػرلات َؿذلن١ أخط٣ 

ٚ شيو ٚ يهٔ ا٫ػاٙ ا٭نجط قب٫ًٛ ٚزعًُا ٗ ايُٓاشز ايٓٛط١ٜ ٚايسضاغات ايتذطٜب١ٝ ٙ      

ايعٛاز ٚاشلطإ, )إطتهع ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغبك١ٝ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 & Tayyab, 2006 ;Meyerّ; 1995ّ; ايسخٌٝ اهلل, 1995ّ; إرل, 1999ّ; ايعُطٟ, 2006

Alan, 1997 ;Mathieu & Zajac, 1990 ;Mowday et al., 1982),  ٕباؾذلاض أ

١ًَ َٔ إتػرلات إطتبط١ بايٛٚٝؿ١ ٚاييت تعتدل ٗ فُٛعٗا بر ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٜتشسز

عٛاٌَ ؾطع١ٝ َ٪ثط٠ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, َع٢ٓ إٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٖٛ احملسز ا٭قػط 

, ٚايصٟ ٜعهؼ تٛد٘ ايؿطز ايهًٞ "ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ"ٚاؾع٥ٞ َٔ إؿّٗٛ ا٭ندل ايؿاٌَ 
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ا٫ػاٙ ايصٟ ٜسعِ ايكٍٛ بإٔ ايطنا اغ١ اؿاي١ٝ ايسضقس اتبعت ٚع٢ً شيو ف. مٛ ا١ُٕٛٓ

ٚتؿذلض أْ٘ َٔ أق٣ٛ إتػرلات إكذلس١ ٗ ِٛشز  , بٌايٛٚٝؿٞ ٜػبل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ايسضاغ١ ايػبيب ؼسٜسًا ٚتأثرلًا ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَعات 

 .ايػعٛز١ٜ

ؼسز بؿهٌ نبرل  قِٝ ايعٌُ اييت وًُٗا ايؿطزأٜهًا ٖٓايو ز٥٫ٌ عج١ٝ ع٢ً إٔ       

 ,Yousef,2001 ; Aliّ; 2002إػطبٞ, ) ايسضد١ اييت ًّهٗا ايؿطز َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

1992 ;Meyer & Alan,1991  ; Han, 1992;Tayyab, 2006 ) َِٚع شيو مل ٜت ,

ٕ إتٛاؾط َٔ ٭ -ضغِ أُٖٝتٗا -ِٛشز ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  تهٌُ قِٝ ايعٌُ ايؿطز١ٜ 

إكاٜٝؼ ايعا١ٕٝ ٚاحمل١ًٝ ٜتهُٔ قٝاؽ ايهجرل َٔ قِٝ ايعٌُ ناٱٜجاض ٚاٱخ٬م 

ٚايتعإٚ ٚايكسم بططٜك١ َباؾط٠ ٚبس١ٜٝٗ, ا٭َط ايصٟ ضآٙ ايباسح ٫ ٜتٓاغب ٚ إػت٣ٛ 

 . ايؿهطٟ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ

, -ٖٚٞ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ْٛعٞ احملسزات ايؿدك١ٝ-ٚ غكٛم إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ     

ؾإٕ أزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؼؿٌ بايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت أدطٜت ٫ٚ تعاٍ بػطض 

ٜٚبسٚ أْ٘ َٔ بٌ نٌ ٖصٙ .  ؼسٜس زضد١ تأثرل ٖصٙ إتػرلات ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

َط ْٚٛع اؾٓؼ ٚغٓٛات ايعٛاٌَ اييت أْؿػٌ ايباسجٕٛ بسضاغتٗا يعكٛز ط١ًٜٛ نايع

اـس١َ ٚاؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚعسز أؾطاز ا٭غط٠ ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚغرلٖا, ٚسسُٖا ايعُط 

ٚعسز غٓٛات اـس١َ قس مت ا٫تؿام ع٢ً اضتباطُٗا اٱهابٞ ايكٟٛ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

(Tayyab, 2006 ;Meyer & Herscovich, 2001   .)

ايعسٜس َٔ ايسضاغات إٔ ٖٓايو ع٬ق١ اهاب١ٝ  ت ْتا٥رؾؿُٝا ىل ايعُط, ؾكس أٚٗط   

اظزاز ايتعاَ٘  ايؿطزَٚع٢ٓ آخط نًُا ظاز عُط  ,ططز١ٜ بٌ عُط ايؿطز َٚػت٣ٛ ايتعاَ٘

غبب شيو  Mathieu & Zajac (1990)  ٜٚععٚ. ايتُٓٛٝٞ تبعًا يصيو ٚايعهؼ بايعهؼ

ا٤ٍ باظزٜاز عُطٙ, ا٭َط ايصٟ إٍ إٔ ؾطق١ ايؿطز ٗ اؿكٍٛ ع٢ً بسا٥ٌ ٚٚٝؿ١ٝ أخط٣ تتض

. هعً٘ ٜتُػو بٛٚٝؿت٘ اؿاي١ٝ ٜٚتٓا٢َ ٗ زٚاخً٘ ايؿعٛض بعسّ ايطغب١ ٗ تطى ا١ُٕٛٓ

إٔ ع٬ق١ ا٫تػام اييت تطب٘ بٌ عُط ايؿطز ٚايتعاَ٘ تعهؼ ( 1995ّ)ٜٚط٣ ايسخٌٝ اهلل 

 .ايتػرل ايؿدكٞ إتعًل بُٓٛ ايتٛسس با١ُٕٛٓ
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٣ اييت ػعٌ إٛٚؿٌ نبرلٟ ايػٔ أنجط ايتعاًَا تًُٓٛٝٝا َٔ َٚٔ ا٭غباب ا٭خط     

ا٫غتجُاضات إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٚايتاضٜذ ايطٌٜٛ  َٔ إٔ  Tayyab(2006), َا أنست٘ غرلِٖ

إٍ ايتكسٜط ٚاؿؿا٠ٚ اييت ًٜكاٖا نبرلٚ ايػٔ َٔ كتًـ  باٱناؾ١ ,ايصٟ قهٛٙ با١ُٕٛٓ

ّ يكِٝ ٚأعطاف ا١ُٕٛٓ ٚإغٗاَاتِٗ ٗ َٓذعاتٗا ؾ٦ات َٚػتٜٛات ا١ُٕٛٓ ْتٝذ١ اَتجاي٘

ٚٗ . بايبكا٤ ٗ ا١ُٕٛٓ ُٚػهًا ايتعاًَاضنًا ٚأؾس بعس آخط أنجط  هعًِٗ عاًَا ,عدل ايػٌٓ

ٌٚ ٖصا اٱْاع بٌ ايباسجٌ سٍٛ إهاب١ٝ ايع٬ق١ بٌ ايعُط ٚا٫يتعاّ مٛ ا١ُٕٛٓ, تكسّ 

ٚدٛز ع٬ق١  ْتٝذ١ َتٓاقه١ , َؿازٖا  Kacmar et al. (1999) اييت أدطاٖا ايسضاغ١

إٍ  ٖصٙ ايع٬ق١ ضٴزت ٚقسا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ن٬ً َٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚغًب١ٝ بٌ ايعُط ٚ

سٝح إٕ اْسَاز إٛٚؿٌ ٗ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٜأخص ,  Affiliationعاٌَ ا٫ْسَاز ايتُٓٛٝٞ 

 . ٗ ايتٓاقل باظزٜاز أعُاضِٖ

ع٬ق١  -نُا خًكت ايعسٜس َٔ ايسضاغات -, ؾً٘  Tenureاـس١َ أَا َتػرل غٓٛات    

ٜكذلح  ٜٚطدع ايػبب ٗ شيو نُا. خط١ٝ ٚثٝك١ بايتعاّ ايؿطز مٛ َُٓٛت٘ اييت ٜعٌُ بٗا

Mael & Ashforth (2001) ُّٞٝٛٓٚهٔ ايكٍٛ إٔ َكطًح . إٍ عاٌَ ايتُاثٌ ايت

ّ ٚا٭ٖساف ٚايطغبات بٌ ا٭ؾطاز ايتُاثٌ ايتُٓٛٝٞ ٜؿرل ببػاط١ إٍ ايتؿاب٘ ٗ ايكٞ

" ٜطب٘ َكرلٙ َكرل ١َُٛٓ َع١ٓٝ"ٚإُٓٛات, سٝح ٜتُاثٌ ايؿطز َع َُٓٛت٘ عٓسَا 

(Duncan, 2002:p. 3) ٍض١ٜ٩ ْؿػ٘ أْ٘ ّجًٗا ٜٚٓأ٣ بٓؿػ٘ عٔ ايصٜٔ ", ٚعٓسَا ٌّٝ إ

 (. 4م:2003ّضؾٝس," )تتٓاقض قُِٝٗ ٚأٖساؾِٗ َع قُٝٗا ٚأٖساؾٗا

ؾذلدع شيو إٍ عاٌَ ايتدكك١ٝ أٚ ايك٠ٛ إعطؾ١ٝ  Klenke-Hamel (1982)أَا      

اييت ًّهٗا ايؿطز, ؾهًُا ظازت غٓٛات خس١َ ايؿطز با١ُٕٛٓ نًُا ناْت خدلت٘ ايذلان١ُٝ 

أنجط ؽكك١ٝ َع َطٚض ايٛقت ٚبايتايٞ ٜكبح ؾدكًا ٫ ّهٔ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ 

"Indispensable " ٗٚ ْ٘ايٛقت عٝٓ٘ ٜكبح ؾدكًا غرل َطغٛب ؾٝ٘ زاخٌ َُٓٛت٘, إ٫ أ

"Dispensable " َُٓٛات أخط٣ َٓاؾػ١, ٭ٕ تًو إُٓٛات ببػاط١ ًُو قسضًا ٚاؾطًا ٗ

(.  p. 23)َٔ ا٭ؾدام شٟٚ اـدل٠ ايتدكك١ٝ ايعاي١ٝ 

بسٚضٙ إٔ ايع٬ق١ بٌ غٓٛات اـس١َ ٚا٫يتعاّ  Cohen (1993)َٚٔ َٓٛٛض تبازيٞ, ٜط٣     

َٔ ( ٔؼ إٍ عؿط غٓٛات غايبًا)٫ تبسأ بايتؿهٌ ٚايتطٛض إ٫ بعس ؾذل٠ ناؾ١ٝ ايتُٓٛٝٞ 

اْهُاّ ايؿطز ي١ًُُٛٓ, سٝح ٜبسأ ايؿطز سػاب اغتجُاضات٘ اييت ِاٖا َٔ خ٬ٍ َُٓٛت٘ 

َٚٔ ثِ ٜكّٛ بتكُٝٝٗا ٚع٢ً إثط شيو ٜهٕٛ ايكطاض إَا بايبكا٤ ٗ ا١ُٕٛٓ أٚ تطنٗا مٛ 
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أْ٘ نًُا ظازت َس٠ خس١َ ( 2003ّ)َٚٔ داْب٘ ٜ٪نس ضؾٝس  .اغتجُاضات فس١ٜ دسٜس٠

ايؿطز ٗ ١َُٛٓ َا, نًُا اظزاز َػت٣ٛ ٚعُل تعطن٘ ي١ًٜٛٗ ايت١ُٝٝٛٓ اؾُع١ٝ, َٚع 

َطٚض ايٛقت ٚبأزا٤ إعٜس َٔ إُٗات ايت١ُٝٝٛٓ ايٓادش١ ٚتعُل تؿاع٬ت٘ اي١َٝٛٝ ٗ 

٠ ٜٚعزاز اغتعسازٙ ايٓؿػٞ يًتُاثٌ قٝط٘ ايتُٓٛٝٞ, ؾإٕ ضناٙ ايٛٚٝؿٞ ٜتٓا٢َ باحملكٌ

.  َع ا١ُٕٛٓ

يصا ؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تؿذلض إٔ ٜعٜس ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ     

اؾاَعات ايػعٛز١ٜ باظزٜاز أعُاضِٖ ٚغٓٛات خسَتِٗ ٗ داَعاتِٗ اؿاي١ٝ, اْط٬قًا َٔ إٔ 

اس١ أَاَِٗ ي٬ْتكاٍ إٍ َٛاقع عٌُ ا٭ؾطاز نبرلٟ ايػٔ تتها٤ٍ ايبسا٥ٌ ايٛٚٝؿ١ٝ إت

أخط٣, باٱناؾ١ ا٫غتجُاضات إذلان١ُ اييت نْٖٛٛا عدل ايػٌٓ ٗ ا١ُٕٛٓ, بُٝٓا ٜعٜس 

َا ٜػ٢ُ بايتُاثٌ ايتُٓٛٝٞ أٚ ا٫يتكام ايٓؿػٞ َع اظزٜاز ايػٓٛات اييت ٜكهٝٗا ايؿطز ٗ 

.  َُٓٛت٘

  ٍ لعضى هًُٔ التدزيظ الطعىدٍلتيظًهالطبيب املكرتح حملددات االلتصاو االينىذج . 3  
   

 

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  , ؾكس بٓتضٟ ايػابل حملسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞايٜٓ بٓا٤ً ع٢ً ايتكٛض                 

باؾاَعات  ايػعٛزٟ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يعهٛاؾذلاناتٗا ع٢ً أغاؽ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 :ززات, ٖٚٞ نايتايٜٞتأثط بج٬خ فُٛعات ض٥ٝػ١ٝ َٔ إح ن١َٝٛاحل

ا٫غتك٬ي١ٝ, تٓٛع ايٛٚٝؿ١, أ١ُٖٝ )ٚتؿٌُ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١  :احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ . أ

غُٛض ايسٚض, قطاع ايسٚض, عب٤ ), ٚنػٛٙ ايعٌُ (ايٛٚٝؿ١, ايتػص١ٜ ايطادع١

 (.ايعٌُ, ق١ً ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ

ت١ُٝٝٛٓ , ٚايعٛاٌَ اٍ(إطنع١ٜ)ٚتؿٌُ خكا٥ل ا١ُٕٛٓ : احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ . ب

 (ايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ)

ايطنا ايٛٚٝؿٞ, ايساؾع١ٝ )ٚتؿٌُ اـكا٥ل ايؿطز١ٜ : احملسزات ايؿدك١ٝ . ز

 (.ايعُط, عسز غٓٛات اـس١َ), ٚإتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ (يًعٌُ
    

       

: ايتايٞ غبيبٚيكس مت تهٌُ نٌ ٖصٙ احملسزات ِٛشز ايسضاغ١ اٍ 
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(:  5)ؾهٌ ضقِ

إكذلح  يػبيبِٛشز ايسضاغ١ ا
    

: ٚنُا ٜتهح َٔ ِٛشز ايسضاغ١, ؾًكس مت اؾذلاض ١ًْ ايع٬قات ٚإػاضات ايتاي١ٝ     

بكٛض٠ َباؾط٠  ٜطتب٘ نٌ َتػرل َٔ َتػرلات ايُٓٛشز إكذلح با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ (1

بصات٘ ٚبكٛض٠ غرل َباؾط٠ أٜهًا عٔ ططٜل ايطنا ايٛٚٝؿٞ, ٚقس مت تػهٌ ايطنا 

ايٛٚٝؿٞ ٗ ٖصا إٛنع َٔ ايُٓٛشز اْط٬قًا َٔ زٚض ايٛغٝ٘ ايصٟ ًٜعب٘ ٖصا 

ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ . إتػرل ٗ تؿػرل ايتأثرلات غرل إباؾط٠ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

Mathieu & Zajac (1990) ":ع٢ً َباؾط غرل تأثرل شلا احملسزات َٔ ايهجرل ٕأ 

" َٔ خ٬ٍ تأثرلٖا إباؾط ع٢ً ايطنا ايٛٚٝؿٞ ؾك٘, ايتُٓٛٝٞ ا٫يتعاّ

(p.616.) 

ْٛطًا يجبٛت ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يًُشسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ٗ تؿػرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  (2

ع ٖصٙ يس٣ ايهجرل َٔ ايباسجٌ نُا ٗ ايعطض ايٓٛطٟ بأع٬ٙ, ؾكس مت ٚض

احملسزات ٚإتُج١ً َتػرلٟ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ ايعٌُ ٗ َٛنع غابل ع٢ً 

 انعًــــر
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(.  عسا ايطنا ايٛٚٝؿٞ)ناؾ١ َتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ٚاحملسزات ايؿدك١ٝ 

إناؾ١ إٍ شيو ؾإٕ أغبك١ٝ احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ٗ ايُٓٛشز إكذلح ع٢ً غرلٖا أَط 

ؾإزضانات ايؿطز ـكا٥ل ٚٚٝؿت٘ َٚا ٜعذلن٘  ٜتؿل َع إٓطل ٚايكٛاعس ايعك١ًٝ,

ؾٝٗا َٔ عٛاٌَ نػ٘ تتأثط ظ١ًُ اـكا٥ل ايؿدك١ٝ يًؿطز نايعُط ٚغٓٛات 

اـس١َ ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ, ٚنصيو اـكا٥ل ايت١ُٝٝٛٓ  نإطنع١ٜ ٚايعساي١ 

 .ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ٫ ايعهؼ

يًعٌُ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ تطتب٘ َتػرلات ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ ٚايساؾع١ٝ  (3

ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ بع٬ق١ َٛدب١ َع خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ 

 .ايتُٓٛٝٞ, ٚبع٬ق١ غايب١ َع نػٛٙ ايعٌُ

ٜطتب٘ َتػرل إطنع١ٜ بع٬ق١ غايب١ َع خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ  (4

 . ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚبع٬ق١ َٛدب١ َع نػٛٙ ايعٌُ

َتػرل خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ بع٬ق١ َٛدب١ َع ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ  ٜطتب٘ (5

ايتُٓٛٝٞ ٚبع٬ق١ غايب١ َع نػٛٙ ايعٌُ, بُٝٓا ٜطتب٘ َتػرل نػٛٙ ايعٌُ 

 .بع٬ق١ غايب١ َع ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 . ٜطتب٘ ايطنا ايٛٚٝؿٞ بع٬ق١ َٛدب١ َع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ (6
    

ا ؾإٕ أسس أٖساف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٖٛ اختباض َع١ٜٛٓ ٖصا ايُٓٛشز ٚايتأنس َٔ ٚع٢ً ٖص           

قش١ َػاضات٘, أ٬ًَ ٗ ايٛقٍٛ بؿهٌ عًُٞ َُٓصز إٍ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ 

 .     ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
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ادلبحث انثبنث 
 حنًيت االنخساو انخنظيًيآنيبث 

    

متهًد   

ٜػتعطض ٖصا إبشح أِٖ اٯيٝات ٚا٫غذلاتٝذٝات اييت ّهٔ تٛٚٝؿٗا ٗ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ     

ايتُٓٛٝٞ عًَُٛا ٚايتعاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

إؿٝس ايتططم أ٫ًٚ ٚيهٔ ٚقبٌ ٖصا ا٫غتعطاض, ؾكس ٜهٕٛ َٔ . ايػعٛز١ٜ بؿهٌ خام

ٚبإهاظ ٕطاسٌ تطٛض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚتكٓٝؿاتٗا ايٓٛط١ٜ نُا ٚضزت ٗ أزبٝات ا٫يتعاّ 

ايتُٓٛٝٞ, ٭ٕ ايتعطف ع٢ً ٖصٙ إطاسٌ  ٜػِٗ ٫ٚ ؾو ٗ ؼسٜس َعامل أ١ٜ آيٝات 

 . َكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 

مساحل تطىز االلتصاو التيظًنٌ  .1

إٓٛطٕٚ إٔ ايتعاّ ايؿطز مٛ َُٓٛت٘ ّط َطاسٌ ظ١َٝٓ َتػًػ١ً َٚتعاقب١ هُع     

. ظًَٓٝا, َٚع شيو ؾًٝؼ ٖٓايو إْاع ٚانح بِٝٓٗ سٍٛ َا١ٖٝ تًو إطاسٌ

َٔ خ٬ٍ زضاغات٘ ٗ ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ إٔ  Buchanan (1974)ٚٗ ٖصا ايكسز, بٌ     

:  ٟا٫يتعاّ ٜتطٛض يس٣ ايؿطز عدل ث٬خ َطاسٌ, ٙ

ايتعٌٝ سٝح ُتس ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ  أٚ نُا تػ٢ُ َطس١ً َا بعس :َطس١ً ايتذطب١ ( أ

ٜهٕٛ ايؿطز خ٬شلا , بعس ا٫يتشام ٚاسس تاضٜذ َباؾط٠ ايعاٌَ يعًُ٘ إٍ َس٠ عاّ

تٛدٗ٘ ايط٥ٝػٞ ٗ ٖصٙ  ٚ ايتذطب١, ٜٚهٕٛ ا٫ختٝاضيٲعساز ٚ ايتسضٜب ٚ  خانعًا

ايتعاٜـ ٚ ايتأقًِ َع  َٔ قبٌ ا١ُٕٛٓ, قا٫ًٚ ايكبٍٛا٭َٔ ٚايؿذل٠ اؿكٍٛ ع٢ً 

أٖساف  ٚاػاٖات  ايب١٦ٝ اؾسٜس٠ , نُا واٍٚ ايتٛؾٝل بٌ اػاٖات٘ ٚ أٖساؾ٘ ٚ

َٔ  خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ ٜٛاد٘ عسزًا إٔ ايؿطز ٜٚط٣ بٛؾٓإ. شات٘ ٗ شيو إ٪غػ١ َجبتًا

اييت  ٫ْتكاٍ إٍ إطس١ًإٛاقـ اييت تهٕٛ عٓسٙ َطس١ً ايتذطب١ ٚتعٌُ ع٢ً ت٦ٝٗت٘ ٍ

ٚٚٗٛض  ٚٚنٛح ايسٚض, ٚتهاضب اي٤٫ٛ,, ؼسٜات ايعٌُ: تًٝٗا, َٚٔ ٖصٙ إٛاقـ

 ٚ ايؿعٛض ,ِٛ ا٫ػاٖات مٛ ا١ُٕٛٓٚإزضاى ايتٛقعات , ْٚاعات ايت٬سِ, 

 .بايكس١َ
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 ٚتتًٛ َطس١ً ايتذطب١ سٝح تذلاٚح َستٗا بٌ ايعاٌَ ٚ :َطس١ً ايعٌُ ٚ اٱلاظ ( ب

 ٚتتُٝع ٖصٙ. ٜػع٢ ايعاٌَ َٔ خ٬شلا إٍ تأنٝس َؿّٗٛ اٱلاظ يسٜ٘ ,ع١ أعٛاّ ا٭ضب

اـٛف َٔ ايعذع, ٚٚٗٛض قِٝ ٚا٭١ُٖٝ ايؿدك١ٝ, : إطس١ً بٛٗٛض اـدلات ايتاي١ٝ

 .أٚ َا ٜػ٢ُ بٛنٛح ا٫يتعاّ يًعٌُ ٚ ا١ُٕٛٓ  ,ٚ ايعٌُ ا٫يتعاّ ي١ًُُٛٓ

ضس١ً ٗ ايػ١ٓ اـاَػ١ َٔ بس٤ ايتشام ايعاٌَ تبسأ ٖصٙ امل :َطس١ً ايجك١ بايتِٓٛٝ( ز

سٝح تتععظ يسٜ٘ اػاٖات ا٫يتعاّ  با١ُٕٛٓ ُٚتس طٛاٍ ؾذل٠ بكا٥٘ با١ُٕٛٓ,

ٚتٓتكٌ َٔ َطس١ً ايتهٕٛ إٍ , ايػابك١ مٛ ا١ُٕٛٓ ايتُٓٛٝٞ اييت تهْٛت ٗ إطاسٌ

. (pp. 536-537) َطس١ً ايٓهر

 بطــض عـــباٙ ايعاٌَ با١ُٕٛٓ متـــي١ٝ اضتـــإٍ إٔ عِ (1997ّ) ٚقس أؾاض ايعتٝيب ٚ ايػٛاٙ   

 :َطسًتٌ نايتايٞ

َا ىتاض ايعاٌَ اـس١َ ٗ ا١ُٕٛٓ اييت ٜعتكس  ٚغايبًا:  َطس١ً ا٫ْهُاّ ي١ًُُٛٓ ( أ

 .ٚتطًعات٘ أْٗا ؼكل ضغبات٘

ٖٛز ـ٣ اجلـع٢ً بصٍ أقل ًاـضز سطٜلـفح اٍـبٖٚٓا ٜل :َطس١ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( ب

ا١ُٕٛٓ ٚ ايٓٗٛض بٗا, إش أْ٘ ٜؿعط با٫ْتُا٤ اؿكٝكٞ إيٝٗا, ٚايطغب١  قٝل أٖسافـحيت

  .(18م) ا٭نٝس٠ ٗ ايبكا٤
    

ؾكس َٝعٚا بٌ ث٬خ َطاسٌ ظ١َٝٓ َتتابع١ ّهٔ إٔ   Mowday et al.(1982)أَا  

: ع٢ً ايٓشٛ ايتايٜٞتطٛض خ٬شلا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, 

ٕطس١ً اييت ُتاظ بٛدٛز إ٪٬ٖت ٚإػتٜٛات إدتًؿ١ َٔ ٖٚٞ ا :َطس١ً َا قبٌ ايعٌُ ( أ

ز تٚتٔ. اـدلات ٚإٍٝٛ ٚا٫غتعسازات اييت ت٪ٌٖ ايؿطز يًسخٍٛ ٗ عه١ٜٛ ا١ُٕٛٓ

ٖصٙ إ٪٬ٖت عٔ خكا٥ل ايؿطز ايؿدك١ٝ ٚتٛقعات٘ بايٓػب١ يًعٌُ َٚعطؾت٘ 

 .يًٛطٚف اييت ؼهِ قطاضٙ بكبٍٛ ايعٌُ

ٖٚٞ إطس١ً اييت ٜهتػب خ٬شلا ايؿطز اـدلات إطتبط١ بسٚضٙ  :َطس١ً ايبس٤ ٗ ايعٌُ ( ب

ٖٚصٙ اـدلات ٖٞ إػ٦ٛي١ عٔ تطٜٛط . ايٛٚٝؿٞ ٗ أؾٗط عًُ٘ ا٭ٍٚ با١ُٕٛٓ

 .اػاٖات ايؿطز مٛ ايعٌُ ٚا٫نطاٙ ٗ أْؿط١ ا١ُٕٛٓ إدتًؿ١
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ايؿطز ٚقُٝ٘  ٖٚٞ إطس١ً اييت تُٓٛ ؾٝٗا اػاٖات :َطس١ً ايذلغٝذ أٚ ايتجبٝت( ز

ٚايتعاَ٘ مٛ ا١ُٕٛٓ, ٚإكشٛب١ بتؿهٌ أِاٙ غًٛن١ٝ زا١ُ٥ تسعِ ُػه٘ ٚاْتُا٥٘ 

. (p. 224) ا٫دتُاعٞ ي١ًُُٛٓ

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜذلغذ يس٣ ايؿطز عدل َطاسٌ ّط ( 2006ّ)َٚٔ داْب٘ ٜط٣ ٓازات    

ا٫يتعاّ ايهًٞ مٛ ا١ُٕٛٓ  ايتعطف عًٝٗا نٞ تعٝٓ٘ ع٢ً ت١ُٝٓ اٱزاضٟٜٚٓبػٞ ع٢ً  ,بٗا

 :يس٣ ايعاًٌَ, ٖٚصٙ إطاسٌ ٖٞ

ٚتعين قبٍٛ ايؿطز ايعاٌَ يًتأثرل إطًل عًٝ٘ َٔ قبٌ اٯخطٜٔ  :َطس١ً ايطاع١ ( أ

 .ٚاٱشعإ شلِ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َطزٚز َازٟ َٚعٟٓٛ َعٌ

َٔ أدٌ ٚتعين قبٍٛ ايؿطز ايعاٌَ تأثرل اٯخطٜٔ عًٝ٘  :َطس١ً ا٫ْسَاز َع ايصات  ( ب

ؼكٝل ايطنا ايٛٚٝؿٞ ايسا٥ِ ي٘ ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ, ٚؼكٝل ا٫ْػذاّ َع ايصات, 

 .ٚايؿعٛض بايؿدط ٚايهدلٜا٤ نْٛ٘ ٜٓتُٞ ي١ًُُٛٓ

ٖٚٞ إطس١ً اييت تعين انتؿاف ايؿطز ايعاٌَ بإٔ ا١ُٕٛٓ أقبشت  :َطس١ً اشل١ٜٛ (ز

  ع قُٝ٘ ايؿدك١ٝدع٤ًا َٓ٘, ٚأقبح دع٤ًا َٓٗا, ٚ إٔ قُٝٗا تتُاؾ٢ ٚتتٓاغِ ّ

. (69م)
     

ٚ ٖا غبل ؾإْ٘ ّهٔ ايكٍٛ إٔ فٌُ اٯضا٤ ٚايتكٓٝؿات ايػابك١ تطدح تطٛض ا٫يتعاّ                

 :نايتايٞ ايتُٓٛٝٞ عدل َطسًتٌ ض٥ٝػٝتٌ ٚعسز َٔ إطاسٌ ايؿطع١ٝ,

نُا ٜكذلح – Propensityٚؾٝٗا ٜٛٗط ا٫يتعاّ نٌُٝ  :َطس١ً ا٫يتعاّ ايكبًٞ ( أ

ٜتؿهٌ زاخٌ ايؿطز قبٌ زخٛي٘ ا١ُٕٛٓ بؿعٌ عٛاٌَ  (-Cohen, 2007)نٌٖٛ 

ايتطبٝع ا٫دتُاعٞ ٚإتُج١ً ٗ ايجكاؾ١ اجملتُع١ٝ ١ََٛٛٓٚ ايكِٝ ٚايذلب١ٝ ايس١ٜٝٓ, 

َٔ إؿذلض أْ٘ ٚنصيو ْتٝذ١ ـدلات ايؿطز ٚػاضب٘ ايصات١ٝ عٔ ا٫يتعاّ ٚاييت 

 . غابك١ْتٝذ١ عًُ٘ ٗ َُٓٛات  طٛضٖانإ قس 

ٚتبسأ بايتؿهٌ بعس اْهُاّ ايؿطز ي١ًُُٛٓ, ّٚهٔ إٔ ُط  :َطس١ً ا٫يتعاّ ايبعسٟ ( ب

 :بإطاسٌ ايؿطع١ٝ ايتاي١ٝ

 ٜٚٛٗط ؾٝٗا ػطب١ ٚطاع١ ٚإشعإ ٚتأثرل اٯخطٜٔ :َطس١ً ا٫ْهُاّ ي١ًُُٛٓ. 

 ٚتٛٗط ؾٝٗا ايطغب١ ٗ ا٫نطاٙ ٗ أْؿط١ ا١ُٕٛٓ : َطس١ً قاٚي١ ا٫ْسَاز

 .٠ ا٫لاظ َٔ أدٌ إثبات ايصات ٚاـطٚز عٔ ايطعا١ٜ ا٭ب١ٜٛ ٚ تأثرل اٯخطٜٔٚقاٍٚ
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 ٚتٛٗط ؾٝٗا ايجك١ إتبازي١ ٜٚتشكل ؾٝٗا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايٓانر  :َطس١ً ايتبين 

.  ٜٚكبح ق١ُٝ ضاغد١ ٗ اػاٖات ٚغًٛنٝات ايؿطز َٚٛدًٗا يع٬قات٘ َُٓٛت٘

اييت ٜتطٛض خ٬شلا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٓؿؼ َطاسٌ ايٓٛط إٍ إطاسٌ أٜهًا ّهٔ  ٚ   

ٜٚؿرل . ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ ٚايػًٛن١ٝ اييت ّط بٗا ايؿطز عٓس تبين تػٝرل َا أٚ ؾهط٠ دسٜس٠

, قسز٠إٍ إٔ تبين ايؿطز ي٬بتهاض أٚ يًؿهط٠ اؾسٜس٠ ّط عدل َطاسٌ ( 1996ّ)ايعٖطاْٞ 

٠ تهٜٛٔ ا٫ػاٖات, َٚطس١ً ا٫عذلاف أٚ َطس١ً اٱزضاى, َٚطس١ً ا٫ٖتُاّ, َٚطسٌ: ٖٚٞ

ٚ ّهٔ َكاضب١ ٖصٙ إطاسٌ ٚتٛٚٝؿٗا . (21م ) ايكبٍٛ, َٚطس١ً ايتكِٜٛ, َٚطس١ً ايجبات

:  سػب ايتايٞ ,ٗ ساي١ تطٛض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ٖٚٞ إطس١ً اييت ٜسضى ايؿطز َٔ خ٬شلا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ  :َطس١ً اٱزضاى  ( أ

.  عاّ

عٓسَا ٜهٕٛ اٱزضاى ا٭ٚيٞ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إهابًٝا ؾإٕ ايؿطز  :ٖتُاّ َطس١ً ا٫ ( ب

. ٜععظ ٖصا إٛقـ غط٠ٛ إناؾ١ٝ إٍ ا٭َاّ تتُجٌ ٗ ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ ب٘

ٗ ٖصٙ إطس١ً تتهٕٛ ا٫ػاٖات إعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ  :َطس١ً تهٜٛٔ ا٫ػاٖات   ( ز

. ابًا أٚ غًبًا ٚايػًٛن١ٝ يًؿطز عٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ , إٜر

عٓسَا تهٕٛ ا٫ػاٖات اييت تهْٛت ٗ إطس١ً ايػابك١  :َطس١ً ا٫عذلاف أٚ ايكبٍٛ ( ز

إهاب١ٝ ػاٙ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؾإٕ ايؿطز ٜٓتكٌ إٍ َطس١ً ا٫عذلاف أٚ ايكبٍٛ 

إبس٥ٞ بتبٓٝ٘, َٚٔ خ٬ٍ ا٫عتكاز بأْ٘ ٥٬َِ ٚدسٜط باحملاٚي١ ٜهٕٛ قس أنؿ٢ عًٝ٘ 

. ٕ إؿطٚع١ْٝٛعًا ّ

ٗ ٖصٙ إطس١ً ٜكّٛ ايؿطز بتذطب١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًتأنس َٔ  :َطس١ً ايتذطب١ (ٖـ

  .أْ٘ ٥٬َِ قبٌ إٔ ٜتدص قطاضًا ْٗا٥ًٝا بتطبٝك٘

ٖٚٞ َطس١ً تكِٜٛ ايتذطب١ أٟ ؼسٜس ا٫هابٝات ٚايػًبٝات إتٛقع١  :َطس١ً ايتكِٜٛ  (ٚ 

.  إطس١ً ٜتدص ايكطاض ْٗا٥ًٝا بتبٓٝ٘ أٚ ضؾه٘ َٔ تطبٝل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ , ٚٗ ٖصٙ 

عٓسَا ٜهٕٛ ايكطاض إتدص ٗ َطس١ً ايتكِٜٛ إهابًٝا , ٜٓتكٌ ايؿطز إٍ  :َطس١ً ايتبين  (ظ

 :َطس١ً ايتبين , ٚتٓكػِ ٖصٙ إطس١ً إٍ َطسًتٌ ُٖا 

  ٟٚؾٝٗا ٜٛٗط ايؿطز ايكبٍٛ اٱهابٞ مٛ ا٫يتعاّ ايت: َطس١ً ايتبين ايطَع ُْٞٝٛ

 . زٕٚ إٔ ّاضغ٘ ٖاضغ١ ؾع١ًٝ
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  ٌَٚؾٝٗا ٜهٕٛ ايؿطز قس بسأ بايتطبٝل ايؿعًٞ ي٬يتعاّ : َطس١ً ايتبين ايها

.   ايتُٓٛٝٞ ٚنطض اغتدساَ٘ , ٚأٚٗط نٌ إ٪ؾطات ع٢ً ايكبٍٛ ٚا٫يتعاّ ب٘

ى ٖٚٞ إطس١ً اييت ٜٛٗط ؾٝٗا ايؿطز ثبات٘ ٚاغتُطاضٙ ٗ تطبٝل غًٛ :َطس١ً ايجبات  ( ح

 .ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٜٚ٪نس أْ٘ قس سػِ أَطٙ يكاحل قطاض ا٫غتُطاض ٗ تطبٝك٘

آلًات تينًُ االلتصاو التيظًنٌ  .2

َٚٔ خ٬ٍ إٗاّ  ,َٔ إػًِ ب٘ إٔ سادات اجملتُع َٚتطًبات٘ تٓذع َٔ خ٬ٍ إُٓٛات    

ع١ٝ يًػًٛى اٱْػاْٞ يصا ؾإٕ اٱزاض٠ ايٛا. ٚا٭زٚاض اييت ٜ٪زٜٗا ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ؾٝٗا

تتطًب ايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ ا٭ِاٙ ايػًٛن١ٝ ٗ تًو إُٓٛات ٚاغتدساّ ٖصا ايؿِٗ 

َٚٔ ٖٓا (. 9 م: 2003ّضؾٝس, )يتشكٝل ايؿاع١ًٝ ٗ ا٭زا٤ ٚالاظ ا٭ٖساف بهؿا٠٤ عاي١ٝ 

تدلظ أ١ُٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿ٘ أزا٠ أغاغ١ٝ َٔ أزٚات تؿهٌٝ اشل١ٜٛ ايت١ُٝٝٛٓ 

زز٠ يًػًٛى اؾُاعٞ ٚايصٟ َٔ خ٬ي٘ ٜعدل أعها٤ ا١ُٕٛٓ عٔ ع٬قتِٗ ايعُٝك١ إح

 .ٚايساع١ُ يكُٝٗا ٚأٖساؾٗا ا٭غاغ١ٝ
 

ٚٗ سكٝك١ ا٭َط ؾإٕ ايػعٞ يبٓا٤ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚتُٓٝت٘ ٗ إُٓٛات إعاقط٠ ٜعس               

ت ٫ طا٥ٌ َٔ ٚضا٥٘, ٗ ٌٚ يس٣ ايبعض نطبًا َٔ ايػصاد١ ٚاغتٓعاؾًا يًذٗس ٚايٛم

                  "ايٛٚٝؿ١ َس٣ اؿٝا٠"زٜٓاَٝه١ٝ ايعكط ٚق١ً ا٭َٔ ايٛٚٝؿٞ ٚت٬ؾٞ َكطًح 

(Nemeh, 2009) ٚايتٓاَٞ ٚايتٓٛع ٗ خًؿٝات ايعاًٌَ ٚقُِٝٗ ٚتٛقعاتِٗ, ٚايتطٛضات ,

كتًـ إُٓٛات  , ٚٗ ٌٚ اػاٙ( 2003ّضؾٝس, )ايػرل ِط١ٝ ٗ ب١ٝٓ ايب١٦ٝ ايت١ُٝٝٛٓ 

ٚتكًٝل ايعكٛز ط١ًٜٛ  Downsizingاؿه١َٝٛ ٚاـاق١ مٛ ؽؿٝض سذِ ايعُاي١ 

, ا٭َط ايصٟ دعٌ ٫ٚ ٜعاٍ Long-term Contract Cuts (Kreisman, 2002)ا٭دٌ 

غرل إٔ ٖصا ايتآنٌ ٗ . َٔ ايتعاّ إٛٚؿٌ ٥٫ِٚٚٗ ُٕٓٛاتِٗ َؿتتًا ٚغرل ٚانح إعامل

قط بٌ ا٭ؾطاز َُٚٓٛاتِٗ ٖٛ َا ٜسعٛ ايبعض يًُٓازا٠ بهطٚض٠ ايبشح عٔ ايطٚاب٘ ٚا٭ٚا

ٚغا٥ٌ فس١ٜ يتك١ٜٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً َػتٜٛات َكبٛي١ َٓ٘ َٔ أدٌ 

 .تطٜٛط طاقات ا١ُٕٛٓ ٚقسضاتٗا ع٢ً ايبكا٤ ٚايُٓٛ إتٛاقٌ
 

٠ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜكٛزْا ٗ إٕ ايتؿهرل ٗ ٚنع اغذلاتٝذٝات ٚآيٝات َِٓٛ             

إكاّ ا٭ٍٚ إٍ ايتُعٔ ٗ اؾسي١ٝ ايكا١ُ٥ سٍٛ إَها١ْٝ إزاضت٘, ؾُعِٛ ايباسجٌ ٜسعُٕٛ 
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ؾهط٠ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ احملك١ً غًٛى إْػاْٞ ؾأْ٘ ؾإٔ َٛاٖط ايػًٛى ا٭خط٣ 

ُٜٓا ٜط٣ ايبعض قعٛب١ إزاضت٘ ٖا, بتٚاييت ّهٔ تؿهًٝٗا ٚتعسًٜٗا ٚتععٜعٖا ٚبايتايٞ إزاض

٭ْ٘ غًٛى طٛعٞ ٜتسخٌ ٗ تؿهًٝ٘ ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ اييت ٫ 

ٚبٌ ٖصا ايؿطٜل ٚشاى ٜكذلح ؾطٜل ثايح (. Beudean, 2009, p.43)ّهٔ نبطٗا 

ايذلنٝع ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً ايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ عٓس بٓا٤ اغذلاتٝذٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ 

ّٞ ٭ْٗا َتٓاٍٚ ا١ُٕٛٓ َٚٔ ايػٌٗ ايتشهِ ؾٝٗا, نُا إٔ ا٫ٖتُاّ بٗصٙ ايعٛاٌَ ايتٜٓ

َٔ ؾأْ٘ تكًٌٝ تأثرل ايعٛاٌَ ا٭خط٣ نايػُات ايؿدك١ٝ أٚ ايبسا٥ٌ ايٛٚٝؿ١ٝ إتاس١ 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ (. Iverson & Buttigie, 1999:p. 331)يًؿطز ٗ غٛم ايعٌُ 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚتُٓٝت٘ َٔ خ٬ٍ َا ّهٔ إٔ تكسَ٘ ا١ُٕٛٓ  تسعِ ؾهط٠ أْ٘ ّهٔ بٓا٤

 .  ٗ ٖصا ايكسز

 

ٚهُع عًُا٤ ا٫دتُاع ٚايػًٛى ع٢ً ث٬خ ضنا٥ع إشا تٛاؾطت ٗ ا١ُٕٛٓ ؾإْٗا تػاعس            

: ع٢ً ُاغو ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاغتُطاضٜت٘, ٖٚصٙ ايطنا٥ع ٖٞ

  ضنٝع٠ ا٫يتعاّ إػتُط

 يتعاّ ايٓؿػٞ ضنٝع٠ ا٫

  ٞضنٝع٠ ا٫يتعاّ ايذلابط

ٚتعين ضنٝع٠ ا٫يتعاّ إػتُط إٔ ٜكطف ايؿطز سٝات٘ ٜٚهشٞ َكاؿ٘ َٔ ادٌ بكا٤     

ايتِٓٛٝ أٚ اؾُاع١ ٚاغتُطاضٜتٗا, أَا ايطنٝع٠ ايعاطؿ١ٝ ؾتؿرل إٍ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ 

باط١ٝ إٍ ايع٬قات إسضن١ ٚاييت تتكٌ بكِٝ ا١ُٕٛٓ َٚباز٥ٗا, ٚتؿرل ايطنٝع٠ ا٫ضت

(. 78م  :2011ّايؿاضؽ, )ايذلابط١ٝ بٌ ؾدك١ٝ ايؿطز ٚثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ 
     

َٚع ايتػًِٝ بأ١ُٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؿٝا٠ إُٓٛات عًَُٛا, ؾإْ٘ َٔ اـطأ ا٫عتكاز                    

نٌ َٛٚـ بهطٚض٠ اؿكٍٛ ع٢ً ايتعاّ ْٝع إٛٚؿٌ ايعاًٌَ ٗ ١َُٛٓ َا, ؾًٝؼ 

يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً ؼكٝل أٖساف ا١ُٕٛٓ ٚتععٜع قسضاتٗا ايتٓاؾػ١ٝ ٚتطٛضٖا ِٖٚٛا بايٓػل 

ؾا٭سط٣ با١ُٕٛٓ ا٫ٖتُاّ بأقشاب ايهؿا٠٤ ٚإٗاض٠ ٚاٱبساع ٚضعا١ٜ قسضاتِٗ .  ايكشٝح

ٍ ٚتُٓٝتٗا أ٫ًٚ ثِ ايػعٞ يهػب ايتعاَِٗ ٚتطٜٛطٙ ثاًْٝا , إش إٕ بٓا٤ ٚتأغٝؼ ا١ُٕٛٓ ع

أغاؽ ا٫يتعاّ قبٌ ايهؿا٠٤ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ شا َػع٣ خكٛقًا ٗ عامل اقتكازٟ َتكًب 
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َٚٓاؾؼ , ؾُا ؾا٥س٠ ا٫يتعاّ ٚسسٙ ؾُٝا يٛ ناْت قسض٠ ايعاًٌَ قسٚز٠ ٚيٝؼ بِٝٓٗ َٔ 

!  ّتًو قاب١ًٝ اٱبساع ٚتهٜٛٔ ا٫ػاٖات ايساع١ُ ٕػرل٠ اٱْتاز؟
    

إٔ إٛٚـ ايصٟ هب ع٢ً نٌ                         Beudean(2009) ٖصا ايكسز ٜط٣ ٚٗ                       

١َُٛٓ ايػعٞ ٫غتبكا٥٘ ٚايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتعاَ٘, ٖٛ شيو ايصٟ ٜٛٗط َعطؾ١ ٚاغع١ 

ٚعُٝك١ بإعطؾ١ ايتك١ٝٓ ٚايتدكك١ٝ, ٚايكازض ع٢ً ا٫بتهاض ٚايتذسٜس, ٚإػتعس يًعٌُ َع 

ح ع٢ً ايتػٝرل, ٚايػاعٞ يًتعًِ إػتُط يذلق١ٝ َٗاضات٘ ٚقسضات٘, ٚإًتعّ اٯخطٜٔ, ٚإٓؿت

خػاض٠ خسَات ٚاسس أٚ أنجط َٔ "ببصٍ قكاض٣ دٗسٙ يًُػا١ُٖ ٗ لاح ا١ُٕٛٓ, ٭ٕ 

ٖ٪٤٫ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ تأثرل غًيب ع٢ً أٖساف ا١ُٕٛٓ ٚقسضتٗا ٗ اؿؿاٚ ع٢ً 

 . (p.47) "ٚنعٝتٗا إٓاغب١ ٗ غٛم ايعٌُ
       

ؾإٕ بعض إُٓٛات ٫ تػتطٝع ؼسٜس ايعسز ايؿعًٞ َٔ   Kreisman (2002) ٚبطأٟ                     

ٚايصٜٔ ٜعتكس أِْٗ ىسَٕٛ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يسِٜٗ إٛٚؿٌ ايصٜٔ تػع٢ 

ٖ٪٤٫ ّهٔ أٖساؾٗا, ٚيهٔ ا٫ؾذلاض ايعًُٞ ايصٟ قس ٜهٕٛ َكب٫ًٛ إٍ سس َا ٖٛ إٔ ْػب١ 

 : إٔ تتبع ايتٛظٜع ايطبٝعٞ ٚايصٟ باٱَهإ ُجًٝ٘ بإٓش٢ ا٫عتسايٞ ايتايٞ

 

 

 

 

 

 

 

 (:6)ؾهٌ ضقِ 

 اغتٗساؾِٗ ظٗٛز ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  ايٛادبيعاًٌَ نطٜػُإ ٍتكٓٝـ          

Source:Barba Kreisman, Insights into Employee Retention, Commitment and Motivation, (2002:24).        
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 َٔ إٛٚؿٌ% 13

 وجودهم هام للمنظمة  -
ينبغي بذل المزيد الستبقائهم وتنمية    -

 التزامهم
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َٚٔ ايؿهٌ ايػابل ؾإْ٘ ٜتعٌ إٔ تػتٗسف دٗٛز بٓا٤ ٚت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َا                

ٚٗ ايٛاقع ؾإٕ ا٭َاْٞ ٚسسٖا ٫ تهؿٞ يتشكٝل ا٫يتعاّ . َٔ ايعاًٌَ با١ُٕٛٓ% 97ْػبت٘ 

آيٝات عٌُ قسز٠ ٜٓتر عٓٗا اؿكٍٛ ع٢ً ٬َنات ايتُٓٛٝٞ ايبٓا٤ , بٌ ٫بس َٔ ٚنع 

ٚٚٝؿ١ٝ قازض٠ ع٢ً ا٫غتُطاض بايعٌُ ٚتُٓٝت٘ ٚتطٜٛطٙ, ٚتهٕٛ َػتعس٠ يتكسِٜ ايتهشٝات 

.  ٚايتٓاظ٫ت َٚكا١َٚ إػطٜات اـاضد١ٝ ٗ غبٌٝ لاح ا١ُٕٛٓ ٚضؾاٖٝتٗا
      

تٞ ّهٔ ايتؿهرل ؾٝٗا ٖٞ تًو إتعًك١ بسٚض إُاضغات ٚعًٝ٘ ؾإٕ أٍٚ اٯيٝات اٍ                               

اٱزاض١ٜ ٗ ا١ُٕٛٓ, بٛقؿٗا أنجط ايعٛاٌَ تأثرلًا ع٢ً قطاض ايؿطز ايعاٌَ بايبكا٤ ؾٝٗا أٚ 

تطنٗا يٮبس, شيو ٭ٕ أقشاب ايعكٍٛ اٱزاض١ٜ ايٓرل٠ قازضٜٔ ع٢ً إٔ ٜكٓعٛا ا٫يتعاّ 

خ٬ٍ اـط٘ اٱزاض١ٜ اٱغذلاتٝذ١ٝ يًُٛاضز  ؾُٔ. ٚاي٤٫ٛ ٗ ْؿٛؽ نٌ ايعاًٌَ َعِٗ

ايبؿط١ٜ ٚتُٓٝتٗا ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً أغؼ ايتشؿٝع ٚإهاؾأ٠ شلا ّهٔ يٲزاض٠ إٔ تكٓع ٗ 

ايعاًٌَ ايتعاًَا ٜ٪زٟ أغطانًا َتعسز٠ ٗ إٓ ٚاسس يٝشكل أٖساف ا١ُٕٛٓ ٜٚععظ قسضاتٗا 

اًٌَ ع٢ً بصٍ اؾٗٛز َػتٜٛات ايتٓاؾػ١ٝ ٚتطٛضٖا ِٖٚٛا بايٓػل ايكشٝح, ٜٚسؾع بايع

  (. Beudean,2009:p.43) تكاعس١ٜ َٔ ايهؿا٠٤ ٚإٗاض٠ ٚاٱبساع

     

َٔ إسضا٤ ٚإؿطؾٌ إباؾطٜٔ ٫ ظايٛا % 89ٚ تٛٗط بعض ايسضاغات اؿسٜج١ إٔ َا ْػبت٘             

ايعاًٌَ  ايتعاّ ت١ُٜٝٓعتكسٕٚ أْ٘ َٔ خ٬ٍ اغتدساّ إغذلاتٝذ١ٝ إاٍ ٚسسٙ ؾإْ٘ ّهٔ 

(Kreisman, 2002: p.24) ّبُٝٓا ٜط٣ بعض إسضا٤ أْ٘ بإتباع غٝاغ١ ايهب٘ ٚاؿع ,

َٚع شيو ؾإٕ ع٬ق١ ايؿطز (. Dockel, 2003: p.14)ّهٔ بٓا٤ ايتعاّ ايعاًٌَ ٚتكٜٛت٘ 

ت٘ اؾٝس٠ َع ض٩غا٥٘ َٚط٩ٚغٝ٘ تٛيس عٓكط ايجك١ إتبازي١ بِٝٓٗ ٖا ٜععظ َٔ ْٛط

بصٍ إعٜس َٔ اؾٗس  ع٢ًايطغب١  ٜٚبعح ؾٝ٘ ١ٜ إٍ ا١ُٕٛٓ ٚاغتُطاضٙ ٗ ايعٌُ ؾٝٗااٱهاب

 . إبسع

فُٛع١ َٔ اٯيٝات اييت ّهٔ إٔ ت٪ثط بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط ( 2008ّ)ٜٚبٌ دٛز٠           

: ٗ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٖٚصٙ اٯيٝات ٖٞ

ثكاؾت٘, ؾكِٝ  اجملتُع ٚايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ  اٱْػإ ٖٛ ْتاز :بٓا٤ ثكاؾ١ ايؿطز (1

يًؿطز ٗ ايبٝت ٚإسضغ١ ٚايعٌُ ٚغرلٖا َٔ َهْٛات ايجكاؾ١ تػِٗ ٗ تععٜع دٛاْب 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
105 

ٗ ايعٌُ ٚا٭َا١ْ ٚا٫ْتُا٤  اٱخ٬م إظا٤ٖا١َ ٗ ؾدك١ٝ ايؿطز ٚاػاٖات٘ 

 .ٚا٫يتعاّ

١ٜ بٌ تٛقعات ايؿطز ٗ ساي١ عسّ ٚدٛز ؾطٚم ؾطز :َطاعا٠ تٛقعات ايؿطز َٔ ايعٌُ (2

َٔ عًُ٘ ٚبٌ ٚاقع شيو  ايعٌُ, ؾإٕ شيو ٜ٪ثط ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ إ٪غػٞ 

 .يصيو ايؿطز

ٚنٛح ا٭ٖساف إ٪غػ١ٝ يًعاًٌَ َٔ ؾأْ٘ ايعٌُ ع٢ً  :ايتٛنٝح إػتُط يٮٖساف (3

ظٜاز٠ ا٫يتعاّ إ٪غػٞ, ؾهًُا ناْت تًو ا٭ٖساف ٚانش١ نًُا نإ ؾِٗ ا٭ؾطاز 

َطًٛب َِٓٗ ؼكٝك٘ أؾهٌ ٚأنجط سل٫ًٛ, ٖا ٜػاعس ٗ تععٜع ايتعاَِٗ ٕا ٖٛ 

 . مٛ َُٓٛتِٗ

بٓا٤ ايٛٚٝؿ١ ع٢ً أغاؽ ا٫غتك٬ي١ٝ ٚاؿط١ٜ ٗ ايعٌُ : ا٫عتٓا٤ بتكُِٝ ايٛٚٝؿ١ (4

تؿهٌ زاؾعًا يًؿطز يبصٍ إعٜس َٔ اؾٗس ٚاٱسػاؽ بإػ٦ٛي١ٝ ٚبايتايٞ ؾعٛضٙ 

 .با٫ْتُا٤ ي١ًُُٛٓ

ٜكع ع٢ً ا١ُٕٛٓ زٚض أغاغٞ ٗ تععٜع ا٫يتعاّ َٔ : ٜع ا١ُٕٛٓ ي٬يتعاّزعِ ٚتؿر (5

خ٬ٍ إعطا٤ إٛٚـ سكٛق٘ ٚؼؿٝعٙ ٚتٛؾرل َٓار اٱبساع ٚغرل شيو َٔ ا٭َٛض 

 . (282م ) اييت ت٪ثط ع٢ً إٛٚـ ٚتؿذع٘ ع٢ً ا٫يتعاّ
    

خساّ ْٛاّ قٝاؽ ا٭زا٤ إتٛاظٕ أٚ َا ٜػُٝ٘ تؿعٌٝ اغت أٜهًا( 2008ّ)دٛز٠ ٜكذلح َا ى                        

. ايبعض بٓٛاّ إزاض٠ ا٭زا٤ َٔ أدٌ تععٜع َػتٜٛات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ إُٓٛات اؿسٜج١

َٔ ايط١ٜ٩ ايكٝاز١ٜ ي١ًُُٛٓ ٚضغايتٗا  -نُا ٜؿرل دٛز٠ -ٜٚؿتل ْٛاّ ا٭زا٤ إتٛاظٕ

ظٕ ٜطدع إٍ أْ٘ واٍٚ إهاز ايتٛاظٕ ٚٚقـ ٖصا ايٓٛاّ بإتٛا. ٚأٖساؾٗا ٚاغذلاتٝذٝاتٗا 

بٌ إكاٜٝؼ قكرل٠ ا٭دٌ ٚبٌ إكاٜٝؼ ط١ًٜٛ ا٭دٌ ٚاييت تػع٢ يكٝاؽ ايٓتا٥ر 

: ٜٚتهُٔ ايتطبٝل ايؿاعٌ يٓٛاّ قٝاؽ ا٭زا٤ إتٛاظٕ تطبٝل اـطٛات ايتاي١ٝ. إػتكب١ًٝ

 .َطادع١ ض١ٜ٩ ا١ُٕٛٓ ٚضغايتٗا ٚاغذلاتٝذٝاتٗا ْٚطام أعُاشلا (1

نع َعاٜرل ا٭زا٤ يهٌ ٚٚٝؿ١ َٔ ٚٚا٥ـ ا١ُٕٛٓ ٖٚصٙ إعاٜرل عباض٠ عٔ ا٭ٖساف ٚ (2

أٚ  اٱْتازإطًٛب ؼكٝكٗا, ٚقس تهٕٛ ٖصٙ إعاٜرل ن١ُٝ أٚ ٚقؿ١ٝ ٕػت٣ٛ دٛز٠ 

 .ٚقت٘ أٚ نًؿت٘ أٚ سذُ٘
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قٝاؽ ا٭زا٤ ايؿعًٞ عٔ ططٜل ؼسٜس َػت٣ٛ ا٫لاظ ايؿعًٞ يٮؾطاز أٚ ايٛسسات أٚ  (3

ات أٚ ايٛسسات اٱزاض١ٜ, ٚتتهُٔ ٖصٙ اـط٠ٛ تػذٌٝ ٚتٛثٝل ْتا٥ر اؾُاع

 .ايكٝاؽ

َكاض١ْ ا٭زا٤ ايؿعًٞ بإعاٜرل إٛنٛع١ َٔ أدٌ ؼسٜس َس٣ أٚ سذِ ا٫مطاؾات  (4

 .ٗ ا٭زا٤ عٔ تًو إعاٜرل ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ بتشسٜس ؾذ٠ٛ ا٭زا٤

ايهؿ١ًٝ بتعسٌٜ َػاض  اٱدطا٤اتاؽاش اٱدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ ٚاييت تتهُٔ اؽاش  (5

ا٭زا٤ نُا ّهٔ إٔ تتهُٔ ٖصٙ اـط٠ٛ اؽاش أ١ٜ إدطا٤ات ٚقا١ٝ٥ ُٓع ٚقٛع 

.  ا٫مطاؾات ٗ ا٭زا٤ َٔ ا٭غاؽ

ٜٚتٛقـ لاح ٖصا ايٓٛاّ ع٢ً تٛؾرل عسز َٔ إكَٛات نسعِ ايكٝاز٠ ايعًٝا ٚؾاع١ًٝ      

ع١ٜٛٓ ٚإدطا٤ ايعسٜس َٔ ايتػٝرلات ٗ ِْٛ ا٫تكا٫ت ايت١ُٝٝٛٓ ٚتٛاؾط اؿٛاؾع إاز١ٜ ٚامل

 (.277 م)ثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ ٚب٦ٝتٗا ٚبٓٝتٗا ٚنصا ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ؾطاز

         

تعاّ ٍعسز َٔ اٯيٝات اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا تععٜع ا٫بسٚضٙ ( 2010ّ)ٜٚكذلح ايهطزٟ            

: ايتُٓٛٝٞ, َٚٔ ٖصٙ اٯيٝات

ايعاًٌَ ٗ سكٛشلِ ع٢ً ايذلقٝات نُٔ  بٌٚشيو :  ؼكٝل ايعساي١ ايٛٚٝؿ١ٝ (1

 .ْٛاّ َتهاٌَ ٫ وتٟٛ ع٢ً ثػطات يٝػتؿٝس َٓٗا بعهِٗ ع٢ً سػاب اٯخطٜٔ 

َٔ خ٬ٍ سطقٗا عًِٝٗ قبٌ أْؿػِٗ  :بتطٜٛط ايكسضات ايص١ٖٝٓ يًعاًٌَ ا٫يتعاّ (2

تطؾٝح إتُٝعٜٔ َِٓٗ  إٍ, ع٢ً انتػابِٗ ايسضدات ايع١ًُٝ ايعاي١ٝ , ؾتػع٢ 

 .ٍ ايسضاغات ا٭ناز١ّٝ ٌْٚٝ ايؿٗازات ايعًٝا ٱنُا

يٝشكل ؾكٌ أسسُٖا ظٜاز٠ َٗاض٠  ٚشيو: ٕٗاضات ايعاًٌَ ايتطٜٛطتطبٝل خط٘  (3

ايعاًٌَ , ٚايؿل اٯخط ٖٛ تطٜٛط إػت٣ٛ ايجكاٗ شلِ ٗ اجملتُع , ؾِٗ ّجًٕٛ 

 .ا١ُٕٛٓ اييت ٜعًُٕٛ ؾٝٗا 

يعاًٌَ َٚػ٪ٚيِٝٗ بؿهٌ َٓاغب َٚا بٌ ا :ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ (4

ٜهػط سادع ايؿطٚقات ا٫دتُاع١ٝ , ٖا ٜعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ ايؿعٛض بايعٌُ بطٚح 

 .ايعا١ً٥ ايٛاسس٠ أٚ ايؿطٜل ايٛاسس 
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َٔ ْاس١ٝ ايتُػو بِٗ , َٚٓشِٗ سكٛقِٗ  :ايتعاٌَ اٱهابٞ َع ايعاًٌَ   (5

 .ٚ َػاعستِٗ ٗ احملٔ ٚايٛطٚف ايكعب١ ,ايها١ًَ

ضؾع َػت٣ٛ ا٫َتٝاظات  ٚشيو عٔ ططٜل :ُاّ بتشكٝل ايطنا ايٛٚٝؿٞا٫ٙ (6

. (2م )  ايٛٚٝؿ١ٝ إكس١َ يًعاًٌَ

     

بٛقؿٗا عٛاٌَ " احملطنات ايج٬ث١ ي٬يتعاّ"َا أزلاٙ  Coetzee (2005)ٚوسز         

:  ٖٞ  Driversأغاغ١ٝ ٗ بٓا٤ ٚتك١ٜٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٖٚصٙ احملطنات 

ٜٓبػٞ إٔ ٜػتؿعط إٛٚؿٕٛ إٔ ق١ُٝ َا ٜكسّ شلِ َٔ َطتبات  :Fairnessايعساي١  (1

ٚتعٜٛهات أخط٣ َػا١ٜٚ ٕا ٜطًب َِٓٗ ٚ ٕا ٜبصيْٛ٘ َٔ دٗس َٚٛاظ١ٜ يٓٛطا٥ِٗ ٗ 

إُٓٛات ا٭خط٣, ٚأِْٗ ًٜكٕٛ إعا١ًَ اٱْػا١ْٝ غرل إتشٝع٠, ٚأْ٘ ٜتِ تكِٝٝ ْتا٥ر 

, ٚإٔ ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ إتاس١ شلِ تهٕٛ أزا٥ِٗ ٚؾل َعاٜرل زقٝك١ َٚٛنٛع١ٝ

 .َتهاؾ١٦ يًذُٝع

ٜٓبػٞ ع٢ً أضباب ايعٌُ ٚايكا٥ٌُ عًٝ٘ إٔ ٜبٓٛا ع٬قات ايجك١ َع  :Trustايجك١  (2

َٛٚؿِٝٗ َٔ خ٬ٍ اْتٗاز أغايٝب اٱزاض٠ ايسّكطاط١ٝ, ٚإٔ ٜهْٛٛا بأْؿػِٗ ِاشز 

ٜٴُهٔ اٱقتسا٤ بٗا, ٚإٔ ًٜتعَٛا باْر اظ َا ٜكطعْٛ٘ ع٢ً أْؿػِٗ غًٛن١ٝ قاؿ١ 

َٔ ٚعٛز, ٚإٔ ٜٛؾطٚا ب١٦ٝ ٚٚٝؿ١ٝ خاي١ٝ َٔ اـٛف ٚايتٛتط ٚايكًل, ٚإٔ وطضٚا 

 .أؾعاٍ َٛٚؿِٝٗ بايػُاح شلِ باؽاش ايكطاضات إتعًك١ بهٝؿ١ٝ أزا٤ ٚالاظ أعُاشلِ

٣ أغاؽ ٜٓبػٞ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ َعا١ًَ إٛٚؿٌ عٌ :Concernا٫ٖتُاّ ٚايطعا١ٜ  (3

ٜٓبػٞ أٜهًا إٔ ٜؿعط ْٝع إٛٚؿٌ . ت َعس٠ يٲْتازّ بؿط ٚيٝؼ بٛقؿِٗ آ٫أْ٘

با٭َٔ ايٛٚٝؿٞ ٚبأُٖٝتِٗ ي١ًُُٛٓ زٕٚ اغتجٓا٤,  ٚإٔ ٖٓايو اٖتُاًَا ناؾًٝا 

بتعًُِٝٗ ٚبتسضٜبِٗ ٚبطؾاٖٝتِٗ ٚبطعاٜتِٗ زاخٌ ٚخاضز ْطام َُٓٛاتِٗ, ٚأِْٗ 

(.  pp. 16-17)اٜا َٚؿه٬ت هسٚا ا٭ٚي١ٜٛ ٚايعٓا١ٜ ٕا ٜؿػًِٗ َٔ قض
   

                  

بعهًا َٔ اٯيٝات اييت ّهٔ إٔ تػِٗ ٗ   Bozlagan et al. (2010) أٜهًا ٚ وسز                          

: ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ, َٚٓٗا

ٜٓبػٞ إٔ ٜتُتع ا٭ؾطاز بٓٛع َٔ ايػًط١ اييت تػُح شلِ بكٓع  :إتاس١ ا٫غتك٬ي١ٝ (1

 .اؽاش ٚتٓؿٝص ايكطاضات إ٪غػ١ٝٚ
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ٜٓبػٞ إٔ ٜٓدطٙ إٛٚؿٕٛ ٗ ايٛٚا٥ـ شات ا٭١ُٖٝ َٔ ٚد١ٗ  :ٚنٛح ٚأ١ُٖٝ ايسٚض (2

باٱناؾ١ إٍ شيو ؾإْ٘ ًٜعّ ايتٛنٝح ايسقٝل ٕٗاّ . ْٛطِٖ ٚاييت تٓاغب قسضاتِٗ

 .َٚػ٦ٛيٝات ٚسسٚز غًط١ نٌ ؾطز ٗ ا١ُٕٛٓ

زضا٤ شٟٚ ا٫تكاٍ إباؾط ٚغرل إباؾط ٜٓبػٞ ع٢ً امل :ايػًٛى ايطاقٞ يًُسٜط (3

بإٛٚؿٌ إٔ ٜعطٛا ق١ُٝ ٚأٚي١ٜٛ خاق١ يؿدك١ٝ ٚنطا١َ َط٩ٚغِٝٗ ٜٚٗتُٛا 

 .باستٝاداتِٗ

ع٢ً إٛٚؿٌ إٔ ٜعدلٚا عٔ آضا٥ِٗ َٓت٢ٗ اؿط١ٜ خكٛقًا ٗ  :إؿاضن١ ٗ اٱزاض٠ (4

بٛٚا٥ؿِٗ ٚبططٜك١  ايٛقٍٛ إٍ َكازض إعًَٛات اي٬ظ١َ ٫ؽاش ايكطاضات إتعًك١

 .أزا٥ٗا

هب َطاعا٠  َؿّٗٛ ايعساي١ ٚاؿطم ع٢ً ت١ُٝٓ : ايذلنٝع ع٢ً ازضانات ايعساي١ (5

 .ازضانات ايعاًٌَ شلا عٓس اؽاش ايكطاضات ايت١ُٝٝٛٓ ٚتٛظٜع إكازض

ٜٓبػٞ ع٢ً إٛٚؿٌ إٚٗاض ايجك١ إتبازي١ مٛ ا١ُٕٛٓ  :تععٜع ايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ (6

 .p) ايعًٝا ٗ نٌ َا ٜتعًل بإؾباع ساداتِٗ اؿاي١ٝ ٚإػتكب١ًٝ نهٌ ٚمٛ اٱزاض٠

32)   .

ٚوتٟٛ زيٌٝ ن١ًٝ إزاض٠ ا٭عُاٍ ظاَع١ ٖاضؾاضز ا٭َطٜه١ٝ ع٢ً اٯيٝات ايتاي١ٝ نُٔ     

 :اٱغذلاتٝذ١ٝ إٛنٛع١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايعاًٌَ بٗا

١ًَٝ اختٝاض إٛٚؿٌ اؾسز اـط٠ٛ تعتدل ع :غٝاغ١ ايتٛٚٝـ َٔ أدٌ ا٫ستؿاٚ (1

ا٭ٍٚ نُٔ اـطٛات اشلازؾ١ ٫غتبكا٤ ايعاًٌَ, سٝح ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايذلنٝع 

ع٢ً اختٝاض شٟٚ إٖٛب١ ٚايهؿا٠٤ َٚٔ تٛٗط عًٝ٘ ٬ََح ايكسض٠ ع٢ً ايتٛاؾل 

 (.َع أٖساف ا١ُٕٛٓ ٚنأعها٤ ٗ فُٛع١ ايعٌُ)ايتُٓٛٝٞ 

تتُجٌ اـط٠ٛ ايجا١ْٝ ٗ اغتدساّ ا٭غايٝب  :ؾٌاغتككا٤ سادات ٚضغبات إٛٚ (2

ايع١ًُٝ ايسقٝك١ ٗ ايتعطف ع٢ً َا وتاد٘ ٜٚطٜسٙ إٛٚؿٕٛ َٔ ا١ُٕٛٓ َٚٔ 

شٚاتِٗ آخصٜٔ ٗ ا٫عتباض عسّ تعاضض ا٫ٖتُاَات ٚايطغبات ايؿطز١ٜ َع ا٭ٖساف 

 .ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ
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بتكُِٝ ٖٝهٌ ا١ُٕٛٓ  ٚتتعًل ٖصٙ اـط٠ٛ :ٖٝه١ً ا١ُٕٛٓ بايؿهٌ إٓاغب (3

ٚإدطا٤ات ايعٌُ بايؿهٌ ايصٟ ٜػاعس ا١ُٕٛٓ ع٢ً ا٫غتذاب١ ٫ستٝادات إٛٚؿٌ, 

 .ٚبايكسض ايصٟ ٜػُح شلِ با٫ختٝاض إتٓٛع ٕػاضاتِٗ ا١ٕٝٓٗ ٚخططِٗ ايٛٚٝؿ١ٝ

ٜٚككس بٗصٙ ايدلاَر تٛؾرل ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ ايعازي١  :تٛؾرل ايدلاَر اـاق١ (4

ع٢ً إٔ تكُِ بؿهٌ ( ٍ ايع٬ٚات, ايذلقٝات, ايتسضٜب, ٚاٱداظاتَح)يهٌ َٛٚـ 

ٜطاعٞ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بٌ إٛٚؿٌ َٚا ٜت٤٬ّ ٚاستٝاداتِٗ اـاق١, َع اؿطم 

زيٌٝ ن١ًٝ إزاض٠ ا٭عُاٍ ظاَع١ ٖاضؾاضز . )بكٛض٠ ْاع١ٝتكسّٗا ع٢ً عسّ 

Harvard Business School Guide, 2005:pp.150-155.) 

      

أَا بايٓػب١ ؾاَع١ غتاْؿٛضز ا٭َطٜه١ٝ ؾكس قاَت إزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ ؾٝٗا باؽاش          

ايعسٜس َٔ ايتسخ٬ت يطؾع َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ َٓػٛبٝٗا, ٚشيو بػطض خؿض 

 68ايتهايٝـ ايبا١ٖٛ ٚايٓاػ١ عٔ زٚضإ ايعٌُ ٚاييت تبًؼ تهايٝؿٗا ايػ١ٜٛٓ َا ٜكاضب 

: َٚٔ ٖصٙ ايتسخ٬ت, اٯتٞ. ز٫ٚض أَطٜهًَٕٞٝٛ 

 .ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾرلٙ يهاؾ١ َٓػٛبٞ اؾاَع١: زضاغ١ استٝادات ايػهٔ (1

ٚايٓٛط ٗ إَها١ْٝ ضؾعٗا َا ٜتٓاغب ٚغٛم ايعٌُ : ضادع١ غًِ ضٚاتب إٛٚؿٌ ّ (2

ايعا١ٕٝ, َع نطٚض٠ َطادع١ اٯي١ٝ اؿاي١ٝ يكطف ايطٚاتب َا ٜهؿٌ تكًٌٝ 

 .  برلٚقطاط١ٝ إكاسب١ يكطؾٗااٱدطا٤ات اٍ

بػطض إزَادِٗ ٗ ب٦ٝات أعُاشلِ , :  اغتشساخ بطْاَر اغتكباٍ إٛٚؿٌ اؾسز (3

 .ع٢ً إٔ ٜكّٛ عًٝ٘ كتكٕٛ عايٛا ايتأٌٖٝ ٚايهؿا٠٤

َٔ ْاس١ٝ تكُِٝ ايٛٚا٥ـ ٚآيٝات تؿٜٛض : َطادع١ عًُٝات أزا٤ ايعٌُ (4

ٚز٠ ٗ كتًـ ايهًٝات ايك٬سٝات ٚاشلٝانٌ ايت١ُٝٝٛٓ, بػطض ؼػٌ اجل

 .ٚا٭قػاّ اؾاَع١ٝ

ٜهٕٛ ٖسؾ٘ ضب٘ ْتا٥ر تكِٜٛ ا٭زا٤ بدلاَر  :إْؿا٤ ْٛاّ َتهاٌَ ٱزاض٠ ا٭زا٤ (5

ايتشؿٝع ٚؾطم ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ٚايذلقٝات ايٛٚٝؿ١ٝ ٚقطاضات ا٫غتبكا٤ ٚإْٗا٤ 

 .اـس١َ

 .ت اجملا١ْٝٚتهُٝٓ٘ تٛؾرل ٚغا٥ٌ إٛاق٬ :ؼػٌ بطْاَر زعِ إٛٚؿٌ اؿايٞ (6
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ٚايتأنس َٔ تػٌٗٝ ٚقٍٛ ْٝع َٓػٛبٞ  :ا٫عتٓا٤ بتشػٌ إطاؾل ايذلؾ١ٝٗٝ (7

 ,Stanford Human Resources)اؾاَع١ إيٝٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٔ خسَاتٗا 

2001, pp. 19-20 .) 

     

ايتاي١ٝ يعٜاز٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ  اٯيٝات Carpenter (2002)ٚبسٚضٙ وسز            

: ُْٛات غرل ايطع١ٝامل

ٜهُٔ ا٫ختٝاض ايصنٞ يًُٛٚؿٌ اؾسز باغتدساّ ا٭غايٝب  :اختٝاض شٟٚ ايهؿا٠٤ (1

ا١ُ٥٬ٕ اؿكٍٛ ع٢ً إٛاضز ايبؿط١ٜ ايكازض٠ ع٢ً تبين خط٘ ا١ُٕٛٓ ٚتٓؿٝصٖا بهٌ 

 .ٓاؽ ٤٫ٚٚ

ّجٌ ايتٛنٝح ايسقٝل يتٛقعات ا٭زا٤ َٔ نٌ َٛٚـ َٚػاعست٘ ع٢ً  :زعِ اٱلاظ (2

ٚقٍٛ شلصٙ ايتٛقعات عاٌَ ؼؿٝع ٖاّ باػاٙ ؼكٝل ايتُاثٌ ايتُٓٛٝٞ بٌ اٍ

 .ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ

إتاس١ ؾطم ايتعًِ ٚايُٓٛ إتهاؾ١٦ أَاّ  :إؾاع١ ؾطم ايتسضٜب ٚايُٓٛ إٗين (3

  .إٛٚؿٌ يذلق١ٝ َٗاضاتِٗ ٚقسضاتِٗ

ٚتػٌٗٝ  ٜٓبػٞ زعِ ثكاؾ١ ايعٌُ ايتعاْٚٞ زاخٌ ا١ُٕٛٓ :تؿذٝع ايعٌُ ايؿطٜكٞ (4

  . (p. 10) انطاٙ نٌ َٛٚـ ٗ ؾطم
 

                   

تكٛضٙ اـام ٯيٝات بٓا٤ ٚت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاييت  O'Malley (2000)ٚقسّ         

: ّهٔ يًُسضا٤ اغتدساَٗا, سٝح تتُجٌ ٗ اـطٛات إتتابع١ ايتاي١ٝ

ٖا ٕٛٚؿٝٗا اؾسز اؿطم ع٢ً ٜٓبػٞ ع٢ً ا١ُٕٛٓ عٓس اختٝاض :ايتٛاؾل ٚا٫ْتُا٤ (1

ايتكاضب َع ٖ٪٤٫ إٛٚؿٌ احملتًٌُ ٚدعًِٗ ٜؿعطٕٚ بأِْٗ دع٤ مثٌ َٔ أدعا٤ 

ا١ُٕٛٓ, ّٚهٔ إٔ ٜتِ شيو عٔ ططٜل تٛنٝح ضغاي١ ا١ُٕٛٓ ٚأٖساؾٗا ٚقُٝٗا 

ٖٚٓا . ٚايتأنس َٔ ؾُِٗٗ شلا باغتدساّ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ايكازم ٚايٛانح ٚإؿتٛح

نٝع ع٢ً َٔ ٜٛٗط عًٝ٘ ع٬َات ايتٛاؾل َع أٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ ٚنصا ٜٓبػٞ ايذل

 .َٔ يسٜ٘ غذ٬ت ايتعاّ عاي١ٝ ٗ إُٓٛات ايػابك١ اييت عٌُ بٗا

ٜٓبػٞ ع٢ً اٱزاضٌٜ خًل ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ اييت تسعِ تؿهٌ ْاعات  :إها١ْ ٚاشل١ٜٛ (2

ض َٚها١ْ زاخٌ فُٛع١ ايعٌُ إدتًؿ١ ٚايتأنس َٔ إٔ نٌ ؾطز َٔ ا٭ؾطاز ي٘ زٚ
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ٖٚٓا ٜٓبػٞ ايتٓب٘ ع٢ً إٔ نٌ . ايعٌُ اييت ٜؿعط بايؿدط ٚايػعاز٠ با٫ْتُا٤ إيٝٗا

فُٛع١ َٔ فُٛعات ايعٌُ ايكا١ُ٥ تطتب٘ عهًٜٛا ٚٚٚٝؿًٝا باجملُٛعات ا٭خط٣ 

 .بؿهٌ ٜسعِ باحملك١ً أٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ ٫ٚ ٜتعاضض َع ضغايتٗا

اٱزاضٟ ٗ ٖصٙ إطس١ً َطاعا٠ استٝادات ٚاٖتُاَات  ٜٓبػٞ ع٢ً :ايجك١ ٚايتبازٍ (3

إٛٚؿٌ عٓس قٓع ٚاؽاش ايكطاضات إطتبط١ بِٗ أٚ با١ُٕٛٓ, ٖٚصا ٫ ٜتهُٔ 

ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ٜٓبػٞ . ا٫ستٝادات ٚا٫ٖتُاَات اييت تتعاضض ٚأٖساف ا١ُٕٛٓ

ٚٚؿٌ َجٌ تٛؾرل اؽاش ايٛغا٥ٌ ٚاٱدطا٤ات اي٬ظ١َ اييت تعضع ايجك١ ٗ ْؿٛؽ امل

ٚبطاَر ايتسضٜب ٚايتعًِ إٓاغب١, ٚ بطاَر  ,ب١٦ٝ ايعٌُ ايٓؿػ١ٝ ٚإاز١ٜ ا١ُ٥٬ٕ

ٚٚغا٥ٌ ايذلؾٝ٘ ٚايتؿاعٌ  ,ايػ١َ٬ ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ, ٚتٛؾرل ايػهٔ ا٥٬ِٕ

 .ا٫دتُاعٞ

ٚإككٛز ٖٓا إٔ ٜهٕٛ ايطاتب ايصٟ ٜتكاناٙ إٛٚـ  :ا٫غتك٬ٍ ا٫قتكازٟ (4

ا٭خط٣ َٓاغبًا ٚناؾًٝا يطبٝع١ ٚسذِ ايعٌُ ايصٟ ٜ٪زٜ٘ إٛٚـ َٚا  ٚايتعٜٛهات

ٚ إٔ تهٕٛ , وكل انتؿا٤ٙ ا٫قتكازٟ َكاض١ْ بػرلٙ ٗ ا١ُٕٛٓ أٚ َُٓٛات أخط٣

. (p.55) إدطا٤ات تٛظٜع٘ عازي١ ٚبعٝس٠ عٔ ايؿطز١ٜ ٚايتشٝع ٚايتُٝٝع ايعٓكطٟ

      

ٜ٘, ؾإٕ ِ٘ ايكٝاز٠ ٚايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ ًٜعبإ زٚضًا باٱناؾ١ إٍ اٱدطا٤ات اشلا١َ بعاٍ      

أَا ؾُٝا ٜتعًل بايكٝاز٠, ؾرل٣ غرل باسح إٔ . ٖاًَا ٗ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ ظعععت٘

ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ أنجط َٔ غرلٖا تػِٗ ٗ تععٜع اْتُا٤ ا٭ؾطاز مٛ َُٓٛاتِٗ, 

٠, ٚاؿؿع اٱشلاَٞ, ٚا٫غتجاض٠ ايعك١ًٝ, ؾاغتدساّ أغايٝب ايهاضٜعَا أٚ ايؿدك١ٝ اؾصاب

ٚا٫ٖتُاّ ايؿدكٞ بإط٩ٚغٌ ٜػِٗ ٗ خًل اػاٖات اهاب١ٝ زاخٌ ايؿطز مٛ ايعٌُ 

ٚؾُٝا . (45م : 2007ّأبٛ ْسا, ) ٚمٛ ب١٦ٝ ايعٌُ ٜٚععظ َٔ ٚٗٛض غًٛنٝات ا٫يتعاّ ايعايٞ

٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ّهٔ إٔ ا Odom et al. (1990)ٜتعًل بايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ , ؾرل٣ 

بٓا٩ٙ ؾك٘ ٗ إُٓٛات اييت تكّٛ ثكاؾتٗا ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً أغاؽ ايتٛد٘ مٛ ا٫ٖتُاّ 

ٚاييت تعًٞ َٔ قِٝ ا٫سذلاّ إتبازٍ ٚإػاٚا٠ ٚايتشؿٝع  People-Orientedبا٭ؾطاز 

.  (p. 7) ٚا٫بتهاض ٚاؿط١ٜ ايؿدك١ٝ
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آي١ٝ أخط٣ ّهٔ إٔ ٜػِٗ تؿعًٝٗا ٗ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ  Beudean (2009)ٜٚكذلح                           

, ٜٚككس بٗا ٖاضغات إزاض٠ إٛاضز "ايتهٝٝـ ايٛٚٝؿٞ"ايتُٓٛٝٞ أ٫ ٖٚٞ َا أزلاٖا بـع١ًُٝ 

ايبؿط١ٜ إٛد١ٗ مٛ تععٜع اغتك٬ي١ٝ ايؿطز ايعاٌَ ٚظٜاز٠ َؿاضنت٘ ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاض 

ٜ٪نس بٛزٜإ إٔ تطبٝل َجٌ ٖصٙ إُاضغات َٔ ؾأْ٘ ٗ أؾهٌ ٚ. ٚتطٜٛط ِٛٙ إٗين

ا٭سٛاٍ إٔ ىًل ايتعاًَا سكٝكًٝا ٜٓتر عٓ٘ تٛاؾط ض٩ٚؽ َاٍ بؿط١ٜ تػتجُط نٌ قسضاتٗا 

ايعك١ًٝ ٚايبس١ْٝ َا ىسّ لاح ٚؼكٝل أٖساف َُٓٛتِٗ, َٚع شيو ؾٗٛ وصض َٔ أْ٘ قس 

ٚٝؿٞ ٖصٙ ظٜاز٠ ٗ ْػب تػطب ايعاًٌَ, ٜٓتر ٗ بعض ا٭سٝإ عٔ ع١ًُٝ ايتهٝٝـ ايٛ

ٜهتػب َعاضف َٚٗاضات ٚقسضات دسٜس٠  High Adaptedٚشيو ٭ٕ ايؿطز عايٞ ايتهٝٝـ 

َٚتطٛض٠ ُهٓ٘ َٔ ايعٌُ ٗ ٚٚا٥ـ أٚ َُٓٛات أخط٣, َٚع٢ٓ آخط ؾإٕ ق١ُٝ إٛٚـ 

ٚيًتػًب  .ايػٛق١ٝ تعٜس بايكسض ايصٟ هعٌ َٔ إُٓٛات ا٭خط٣ تتٓاؾؼ يًٛؿط غسَات٘

ع٢ً كاطط ايتهٝٝـ ايٛٚٝؿٞ ؾإٕ بٛزٜإ ٜكذلح ا٫عتٓا٤ بت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ يس٣ 

 با١ُٕٛٓ ٚأقٌ ايتكاقًا بايٛٚٝؿ١ َٔ ؾأْ٘ إٔ هعًِٗ أنجط ايتكاقًا ايعاًٌَ ٚايصٟ

(p.48) .
      

تُٓٛٝٞ يس٣ أغاتص٠ اؾاَعات ٗ إًُه١ أْ٘ ّهٔ ظٜاز٠ ا٫يتعاّ اٍ( 2005ّ)ٜٚط٣ آٍ ظاٖط                           

ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ بٓا٤ بطاَر ايتطٜٛط إٗين يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ 

: تٴهُٔ َكَٛات ايٓذاح ٚآيٝات ايتٓؿٝص ايتاي١ٝ

 .إْؿا٤ ْٛاّ اتكاٍ ؾعاٍ بٌ اؾاَع١ ٚعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ (1

اض١ٜ اييت وتادٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إهاز إزاض٠ تع٢ٓ بتكسِٜ اـسَات اٱز (2

 .اؾاَعٞ

 .تكسٜط اؾٗٛز اييت ٜبصشلا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ تطٜٛط ْؿػ٘ ًَٗٓٝا (3

  .إؾطاى عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ ايتدطٝ٘ يدلاَر ايتطٜٛط إٗين إدتًؿ١ (4

 .إؾٗاض عطا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝع زاخٌ ٚخاضز اؾاَع١ (5

 .إتُٝعٜٔ يًتسضٜب ٚايتطٜٛط ٗ اؾاَعات إتكس١َإٜؿاز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  (6

 .ؽؿٝـ ا٭عبا٤ ايتسضٜػ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ عٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ (7

 . إقساض زٚض١ٜ تع٢ٓ بؿ٪ٕٚ تطٜٛط قسضات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ  (8

 (.421-420م م )إْؿا٤ اؼاز يًهًٝات اؾاَع١ٝ ٚؾكًا يطبٝع١ ايتدككات  (9



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
113 

     

يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ زاخٌ ١َُٛٓ  ا٫عتُاز عًٝٗاَٚٔ اٯيٝات اشلا١َ اييت ّهٔ                  

. اغتدساّ ا٭ؾطاز شٟٚ ا٫يتعاّ ايعايٞ أق٬ً ٗ غطؽ قِٝ ٚغًٛنٝات ا٫يتعاّ ٗ غرلِٖ ,َا

ٖا  ٚٗ ٖصا إكاّ ٜدلظ زٚض غًٛى ايكاز٠, سٝح ٜتأثط ايعإًَٛ غايبًا َا ٜؿعً٘ ايكاز٠ أنجط

ٜؿعًْٛ٘, بٌ إٕ بعهِٗ ٜعتكس إٔ قانا٠ غًٛى ايكاز٠ ٖٛ َٔ أؾهٌ ايٛغا٥ٌ ٚأٜػطٖا 

 (. 2006ّغامل, )ي٬ضتكا٤ ايٛٚٝؿٞ 
    

إٔ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ َع ا٭قطإ  Buchanan (1974)ٚع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ؾكس ٚدس      

٫يتعاّ ايعايٞ مٛ ٚظ٤٬َ ايعٌُ ٚايكٝاز٠ ايعًٝا ٗ ١َُٛٓ َا ٜطتب٘ إهابًا بػًٛى ا

أٚ َا  ,إٔ تطبٝل ا٭ْؿط١ ا٫دتُاع١ٝ إدلف١ ٚإٓت١ُٛ( 2006ّغامل, )ٜٚط٣ . ا١ُٕٛٓ 

نططٜك١ اغتكباٍ إٛٚـ اؾسٜس ٚا٫ستؿا٫ت ايػ١ٜٛٓ " ايطكٛؽ اؾُاع١ٝ"أطًل عًٝ٘ 

٤ ضابط١ ّهٔ اٱزاض٠ َٔ بٓا, ٚايعٝس ايػٟٓٛ ٱْؿا٤ ا١ُٕٛٓ ٚغرلٖا َٔ إٓاغبات ا٭خط٣ 

ٍٕ ٜ٪زٟ إٍ ؼػٌ أزا٥ِٗ َٚعًا  بٌ أعها٤ ا١ُٕٛٓ ٖا ىًل دًٛا َٔ ا٭يؿ١ ٚايتٓاؾؼ ٗ آ

 (.26م) ِٖ با٫ْتُا٤ ٚايتٛسس َع ا١ُٕٛٓايؿطزٟ ٚظٜاز٠ ؾعٛض

      

ٖٚٓايو أٜهًا َسخٌ ايتطبٝع أٚ ايتطٜٛع ايتُٓٛٝٞ, ٚايصٟ ّهٔ عٔ ططٜك٘ ؼكٝل     

ع١ًُٝ "ٜٚككس بايتطبٝع أٚ ايتطٜٛع ايتُٓٛٝٞ . ظاّ ايتَُٓٛٝٞػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ا٫يت

ٜهتػب خ٬شلا ايؿطز ايكِٝ ٚا٫ػاٖات ٚإعاٜرل ٚأِاٙ ايػًٛى اييت تتٛاؾل َع َكاحل 

ٚ ٜعتكس بعض ايباسجٌ إٔ ع١ًُٝ ايتطبٝع ايتُٓٛٝٞ  (. 31م :2002ّاشلصيٍٛ, " )ا١ُٕٛٓ

: ُط بج٬خ َطاسٌ َت٬سك١ ٖٞ

سٝح ًٜتشل ايؿطز با١ُٕٛٓ ٖٚٛ َعٚز َذُٛع١ َٔ ايكِٝ : ٍ ايعٌَُطس١ً َا قب ( أ

ٚا٫ػاٖات ٚايػًٛنٝات نإ قس انتػبٗا خ٬ٍ سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ قبٌ ا٫ْهُاّ 

ٚتعتدل ٖصٙ إطس١ً ُٗٝس١ٜ ٜتعٚز ايؿطز خ٬شلا بإعًَٛات اي٬ظ١َ عٔ . ي١ًُُٛٓ

 .طبٝع١ ايعٌُ ٚا١ُٕٛٓ اييت ٜطغب ا٫ْتُا٤ ايٝٗا

ٚتًٞ إطس١ً ا٭ٍٚ َباؾط٠ ٚؾٝٗا ؼسخ إٛاد١ٗ بٌ ايؿطز ٚبٌ  :َطس١ً إٛاد١ٗ  ( ب

َا ٜتُٝع ب٘ َٔ زلات ؾدك١ٝ َٚا ًّه٘ َٔ قِٝ ٚأِاٙ غًٛن١ٝ ٚطُٛسات 

ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ٜهتؿـ ايؿطز ٚاقع ا١ُٕٛٓ ايؿعًٞ . ٚتٛقعات َػبك١ عٔ ا١ُٕٛٓ
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 إثباتتػًب عًٝٗا ؾٝعُس إٍ قاٚي١ ؾٝؿعط باـٛف ٚايتٛتط ٚايكًل, ٚواٍٚ اٍ

 .ٚدٛزٙ ٜٚػع٢ يٝكبح عهًٛا ْؿطًا َؿاضنًا ٗ أْؿط١ ا١ُٕٛٓ

ٚؾٝٗا تذلغذ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ اؾسٜس٠ ٚأِاٙ ايػًٛى اييت  :َطس١ً ايتشٍٛ( ز

انتػبٗا ايؿطز ٗ تؿاعً٘ َع ا١ُٕٛٓ ٜٚكٌ إٍ ساي١ ا٫غتكطاض ٜٚتهٕٛ يسٜ٘ تكٛض 

 (.                 216-215م :2006ّٟٚ, عب ) دسٜس عٔ شات٘

ٚاؾسٜط بايصنط أْ٘ إشا ؾؿًت ع١ًُٝ ايتطبٝع أٚ ايتطٜٛع ٖصٙ ؾإٕ شيو ٜتػبب ٗ       

سسٚخ َؿه٬ت غًب١ٝ تٓعهؼ ع٢ً ايتِٓٛٝ, ؾتٓدؿض ايطٚح إع١ٜٛٓ يًعاًٌَ ٜٚػٛز عسّ 

اض َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايطنا ايٛٚٝؿٞ بِٝٓٗ ٜٚؿعطٕٚ بايػطب١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚبايتايٞ انـ

(. 216م , إطدع ايػابل)ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ با١ُٕٛٓ 
     

ّهٔ ظٜاز٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إٛٚؿٌ ٗ  أْ٘(  2006ّ)اؿطاسؿ١ ٚايبؿابؿ١ ٜٚط٣                      

: ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ اٯيٝات ايتاي١ٝ

ؾُٝع ايٛٚا٥ـ بػطض ايهؿـ عٔ ايعٓا١ٜ بإدطا٤ ايسضاغات ايع١ًُٝ إػش١ٝ  (1

ا٫ستٝادات ايها١َٓ يس٣ إٛٚؿٌ ٚغاق١ سادات ا٫ْتُا٤ ٚا٫لاظ, َٚٔ ثِ 

تػدرل طاقات ا٭ؾطاز ايصٜٔ تػٛز يسِٜٗ ٖاتإ اؿادتإ ٚاغتدساَِٗ ٗ اٱبساع 

 .اٱزاضٟ أٚ نٛن٤٬ يًتػٝرل ٗ َُٓٛاتِٗ اٱزاض١ٜ

ظٜاز٠ َػ٦ٛيٝاتِٗ, ٚ تٛغٝع ا٭عبا٤ ايٛٚٝؿ١ٝ إثطا٤ ايعٌُ يهاؾ١ إٛٚؿٌ َٔ خ٬ٍ  (2

يسِٜٗ, ٚايعٌُ ع٢ً ؼػٌ قت٣ٛ ايٛٚا٥ـ ْٚٛع١ٝ إٗاّ اييت ٜتطًبٗا الاظ 

 .ايعٌُ

تٛؾرل إٓار إازٟ ٚايٓؿػٞ ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚشيو بايكها٤ ع٢ً ايطتاب١ ٚايطٚتٌ, ٖا  (3

(.  48م ) ٜعٜس َٔ زاؾع١ٝ إٛٚؿٌ ٚضٚسِٗ إع١ٜٛٓ 
    

ٜٚؿرل غرل باسح إٍ أ١ُٖٝ غٝاغات ايتشؿٝع إتبع١ ٗ ١َُٛٓ َا ٗ اغتجاض٠ أٚ تجبٝ٘                            

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚع٬قتٗا بايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚأزا٤ ٚغًٛى ا٭ؾطاز ٚإْتاد١ٝ إ٪غػات 

(.  1999ّّ; ايًٛظٟ, 2006ّ; ايعٛاز ٚاشلطإ, 2011ايؿاضؽ, )ٚاْتٛاّ أزا٥ٗا ع٢ً ايٓشٛ إطغٛب 

ٜٚتٛقـ لاح ع١ًُٝ ايتشؿٝع ٗ ؼكٝل أٖساؾٗا ٚخاق١ ٗ ؼػٌ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ 
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ٚ ( 76م: 2001ّ)ايتُٓٛٝٞ ع٢ً بعض إتطًبات ا٭غاغ١ٝ, َٚٓٗا َا أؾاض إيٝ٘ ايؿاضؽ 

Fischer (2004:p.487) ٞنايتاي :

 .عسّ ايتعاضض بٌ ا٭ٖساف ايؿطز١ٜ ٚا٭ٖساف ايت١ُٝٝٛٓ (1

 .تب٢ٓ ع٢ً أغاؽ ن١ُٝ اؾٗس إبصٍٚ ْٚٛع٘ ٚإٗاض٠ ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠ ٚايك٠ٛ إٔ (2

 .إؾباع سادات ا٭ؾطاز ٚؼكٝل ضغباتِٗ نُٔ اٱَهاْات إتاس١ (3

ٗ ع١ًُٝ تكِٝٝ ا٭زا٤ ٚظٜاز٠ َكساض  ًاأغاغٞ ًاإٔ ٜهٕٛ غًٛى ا٫يتعاّ ايعايٞ ؾطٙ (4

. ايصاتٞ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايجٓا٤ ٚإها١ْايطاتب ٚايذلق١ٝ ٚا٭ٚي١ٜٛ ٗ ايتسضٜب ٚايُٓٛ 
     

                    

 

أْ٘ ّهٔ ٱزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ ٗ ١َُٛٓ َا  Wright & Kehoe (2007)  ٜٚعتكس                             

َهاؾأ٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ يس٣ َٛٚؿٝٗا َٔ خ٬ٍ اْتٗاز ث٬خ فُٛعات َٔ 

: , ّٚهٔ تًدٝل ٖصٙ إُاضغات ٗ ايتايٞإُاضغات اشلا١َ

ٜٚككس بٗا اغتدساّ اؿٛاؾع إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٚغرلٖا َٔ  :ٖاضغات تععٜع ايساؾع١ٝ (1

 .إهاؾآت إطتبط١ با٭زا٤ 

َٚٔ ٖصٙ إُاضغات اسذلاّ إٛٚؿٌ ٚإؾطانِٗ ٗ ع١ًُٝ  :ٖاضغات تععٜع ايتُهٌ (2

٣ إعًَٛات ٚتكازلٗا َع اٯخطٜٔ, قٓع ايكطاض إ٪غػٞ, ٚتػٌٗٝ سكٛشلِ عٌ

 .ٚتؿهٌٝ ؾطم ايعٌُ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ٚزَر إٛٚؿٌ اؾسز

ٜٚككس بٗا تٛؾرل بطاَر ايُٓٛ إٗين ٚايصاتٞ ايسٚض١ٜ اييت  :ٖاضغات تععٜع إٗاضات (3

تػتٗسف تطق١ٝ َٗاضات َٚعاضف ٚقسضات إٛٚؿٌ ؾطٜط١ إٔ ٜػِٗ إٛٚـ ٗ 

.  (pp. 15-17) ات ٖصٙ ايدلاَرؼسٜس ٚ ؽطٝ٘ قتٟٛ
     

زٚضًا  Employee Support Programsّٚهٔ إٔ تًعب أٜهًا بطاَر زعِ إٛٚؿٌ      

ٚ ٜككس . ٖاًَا ٗ ظٜاز٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بهاؾ١ أْٛاع٘ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ ٚا٫غتُطاضٟ

ٜٚض إباؾط بدلاَر زعِ إٛٚؿٌ نٌ َا تكسَ٘ ا١ُٕٛٓ يًعاًٌَ َعٗا عسا ايتع

, َٔ اـسَات ٚايهُاْات اييت تػاعس إٛٚـ ٗ سٝات٘ ايٛٚٝؿ١ٝ ٚإعٝؿ١ٝ ( ايطاتب)

ايهطزٟ, )ٚؼكل ي٘ ْٛع َٔ ايطاس١ ٚا٫ط٦ُٓإ ع٢ً َػتكبٌ عًُ٘ َع ٖصٙ ا١ُٕٛٓ 

ٜٚط٣ بعض ايباسجٌ إٔ بطاَر زعِ إٛٚؿٌ ّهٓٗا تٓؿٝ٘ ا٫يتعاّ (. 2م : 2010ّ
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إزضاى ايؿطز شلصا ايسعِ,  سٝح غٝؿعط إٛٚـ إٔ َُٓٛت٘ تػع٢ إٍ ايتُٓٛٝٞ َٔ خ٬ٍ 

. ( Grant et al., 2008)إضنا٤ٙ ٭ْ٘ دع٤ َِٗ َٔ بٓا٤ٖا ٚيٝؼ فطز عسز َعٌ ؾٝٗا 

      

  .Grant et alٚ (  2م :2010ّ)َٚٔ أِٖ ٖصٙ اـسَات ٚايتعٜٛهات َا أٚضزٙ ايهطزٟ          

(2008:p. 898 : )

 .اعسٟايطاتب ايتل (1

. بطاَر ايتأٌَ ايكشٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايـتأٌَ نس اؿٛازخ ٚغرلٖا (2

. َهاؾآت إكذلسات ايبٓا٠٤ ٚخاق١ عٓس ؼػٔ ا٭زا٤ ٚاٱْتاز  (3

 .بطاَر اـسَات ا٫دتُاع١ٝ  (4

 بطاَر ضعا١ٜ ا٭غط ايعا١ًَ ٚنباض ايػٔ (5

. إط١ْٚ ٗ ططم ٚتٛقٝت أزا٤ ايعٌُ (6

. َؿاضٜع اٱغهإ يًُٛٚؿٌ  (7

 .يتػًٝـ بسٕٚ ؾٛا٥س بطاَر ا  (8

 .اـسَات ايكش١ٝ إتٓٛع١  (9

 .خسَات إٛاق٬ت ي١ًُُٛٓ   (10

   .تٛؾرل ؾطم تع١ًُٝٝ فا١ْٝ يًُتؿٛقٌ َِٓٗ   (11
 

  اآللًات املكرتحُ لتينًُ االلتصاو التيظًنٌ لعضى هًُٔ التدزيظ الطعىدٍ يف اجلامعات احلكىمًُ. 3

باملنلكُ العسبًُ الطعىديُ 

بؿهٌ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٍا غبل عطن٘ َٔ آيٝات ٚاغذلاتٝذٝات تأغٝػًا ع٢ً ّ     

تٛقٌ ايباسح إٍ ١ًْ َٔ اٯيٝات اييت ّهٔ اغتدساَٗا يت١ُٝٓ ٚتععٜع ا٫يتعاّ عاّ , 

ٚ ّهٔ . ايػعٛز١ٜاؿه١َٝٛ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ  ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَعات 

تعاّ ايتُٓٛٝٞ ــاز ا٫ٍــب أبعــ٠ اؿاي١ٝ سؼــ٭غطاض ايسضاؽ ضس١ـات إكتــتكٓٝـ ٖصٙ اٯيٞ

: ٚؾل ايتايٞ   Meyer & Alan (1991) ٖاــتطحــٚاييت ام

 .بت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاطؿٞ خاق١آيٝات . أ 

 .بت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إعٝاضٟ خاق١آيٝات . ب

 .َطاضٟبت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ا٫غت خاق١آيٝات  .ز  
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ٚقبٌ ايتططم شلصٙ اٯيٝات إكذلس١, ؾكس ٜهٕٛ َٔ ايهطٚضٟ ٚنع إعاٜرل اييت تػاعس ٗ              

 & Meyerٚقس ٚنع  .بٓا٤ ٚتكٓٝـ اٯيٝات  إٓسضد١ ؼت نٌ بعس َٔ ا٭بعاز ايػابك١

Alan (1991)  ٜجِٗ عٔ ٗ َعطض سسٗ ٖصا اؾاْب نًُٓٝا بعض إعاٜرل ايعا١َ ٚإؿٝس٠

.  ايهٝؿ١ٝ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا ت١ُٝٓ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إدتًؿ١

    

ؾؿٞ ٖصا ايكسز شنط َاٜط ٚأئ إٔ ِٛ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ ٜتأثط بإعتكسات إعٝاض١ٜ اييت         

تتهٕٛ قبٌ ايتشام ايؿطز با١ُٕٛٓ َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ, ٚبعس 

أَا غكٛم بعس ا٫يتعاّ  .ا٫يتشام با١ُٕٛٓ َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايتٓؿ١٦ ايت١ُٝٝٛٓ

ايعاطؿٞ, ؾإٕ ِٛٙ ٜتأثط بسضد١ إزضاى ايؿطز يًدكا٥ل إُٝع٠ يعًُ٘ نسضد١ 

ا٫غتك٬ي١ٝ ٚأ١ُٖٝ ايعٌُ ٚتٓٛع إٗاضات ٚايتػص١ٜ ايطادع١ َٔ اٱؾطاف, باٱناؾ١ إٍ 

ب١٦ٝ ا١ُٕٛٓ تػُح شلِ بإؿاضن١ ايؿعاي١ ٗ ع١ًُٝ قٓع  تأثطٙ بسضد١ إسػاؽ ا٭ؾطاز بإٔ

ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ ٚؾُٝا ٜتعًل ببعس . ؾُٝا ىل ايعٌُ أٚ ايؿطز ْؿػ٘ ايكطاضات غٛا٤ً

, ٚشيو بتٛؾرل (ايتبازي١ٝ ) إٔ ٖصا ايبعس ُٜٓٛ َٔ خ٬ٍ َبسأ إكاٜه١ ٜصنط َاٜط ٚأئ 

اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ايؿطز َهاًْا َطغٛبًا يًعٌُ ؾٝ٘,  اؿٛاؾع ٚإهاؾآت اييت ػعٌ َٔ ا١ُٕٛٓ

 & Meyer) ا٭َط ايصٟ هعٌ ايطبح َطتبطًا با٫غتُطاض ؾٝٗا ٚاـػا٥ط َطتبط١ بذلنٗا

Alan,1991: pp.83-84)  .
      

ٚعًٝ٘ ؾإٕ إعٝاض ايهاب٘ يبٓا٤ اٯيٝات اـاق١ بت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ يعهٛ ١٦ٖٝ     

ٚنع تًو  ُشٛض ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ سٍٛقس ٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايتسضٜؼ ايػعٛز

إٓبجك١ َٔ ق١ُٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ْؿػٗا ٚايكِٝ ا٭خط٣ إععظ٠ ي٘ ٚعًُٝات  اٯيٝات

ايهاب٘ يبٓا٤ اٯيٝات اـاق١ بت١ُٝٓ  إعٝاض ُجٌٚ .ايتطبٝع أٚ ايتطٜٛع ايتُٓٛٝٞ

ٚنع تًو غعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٗ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اٍ

اٯيٝات إطتبط١ بتهبرل ايسٚض ايٛٚٝؿٞ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚإثطا٩ٙ 

بايكسض ايصٟ ّهٓ٘ َٔ اغتدساّ طاقات٘ ٚقسضات٘ َٚٗاضات٘ ٗ خس١َ داَعت٘ بايؿهٌ ا٭َجٌ, 

ايهاب٘ يبٓا٤ اٯيٝات  إعٝاض إٔ ٗ سٌ . ٚباؿس ايصٟ وكل ي٘ اٱؾباع ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ

ؽ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ اـاق١ بت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٟ

سٍٛ ٚنع تًو اٯيٝات إطتبط١ باؿٛاؾع إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ اييت ُشٛض ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ قس 
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ايتسضٜؼ, ٚبايتايٞ تععٜع ّهٔ َٔ خ٬شلا تٛؾرل ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚايٛٚٝؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ 

.  ؾطم بكا٥٘ ٗ عه١ٜٛ داَعت٘ ٚانطاط٘ ٗ أْؿطتٗا ٚعسّ ايتؿهرل ٗ تطنٗا
       

 

:  ٚؾُٝا ًٜٞ عطض تؿكًٝٞ ٭ِٖ ٖصٙ اٯيٝات إكذلس١                             

ُٕكذلس١ يٝاتاٯ .أ  :ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٍٟ ا

عًٝا نُٔ ضغاي١ ٚثكاؾ١ ٚغٝاغات ٖٚاضغات نٌ تبين ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نك١ُٝ  (1

 .داَع١

اعتباض َػأي١ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهاؾ١ أبعازٙ َٔ  (2

ًُٕع١َ يهٌ ايكٝازات ا٭ناز١ّٝ  .إػ٦ٛيٝات ا

اٱع٤٬ بهٌ ايٛغا٥ٌ إبتهط٠ َٔ ؾإٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚزٚضِٖ نُكازض  (3

 .ايتٓاؾػ١ٝ اييت تٓؿسٖا نٌ داَع١ْؿٝػ١ ٗ ؼكٝل إٝع٠ 

ايتعاّ اؾاَع١ بتطٜٛط ايكسضات ايص١ٖٝٓ ٚإعطؾ١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل  (4

 .زضاغات ؼسٜس استٝاداتِٗ ايتسضٜب١ٝ

إعساز َٝجام أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ وسز ٚادباتِٗ َٚػ٦ٛيٝاتِٗ  (5

تكِٜٛ ايسٚضٟ ٚقطاضات ا٫غتبكا٤ أٚ ٗ اٍّ ع٢ً إٔ ٜعس ا٫يتعاّ ب٘ أغاغًا ٚسكٛق٘

 .إْٗا٤ اـس١َ

تبين َباز٨ ايعساي١ ٚايٓعا١ٖ ٚإٛنٛع١ٝ ٗ تٛظٜع ايعٌُ ٚاؿٛاؾع ٚؾطم ايتسضٜب  (6

 .ٚايذلقٝات ٚايع٬ٚات اـاق١ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

بٓا٤ ب١٦ٝ ت١ُٝٝٛٓ تتػِ بع٬قات ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚايجك١ إتبازي١ ٚتٛؾط ٭عها٤  (7

 .ايتسضٜؼ ايؿعٛض بايطاس١ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض١٦ٖٝ 

اؽاش نٌ ايٛغا٥ٌ إُه١ٓ ؿُا١ٜ غ١َ٬ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا١ٕٝٓٗ ٚاحملاؾ١ٛ  (8

 .ع٢ً قشتِٗ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ

اغتدساّ شٟٚ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ تععٜع قِٝ  (9

 .ٚغًٛنٝات ا٫يتعاّ ٗ غرلِٖ َٔ ا٭عها٤

إقا١َ ا٭ْؿــط١ ٚإٓاغبات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ إتٓٛع١ َا ٜععظ قِٝ ايت٬سِ  (10

 .ٚا٫ْتُا٤ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

تؿذٝع ايتعإٚ إؿذلى ٚتبازٍ اـدلات ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ    (11

 . ايتسضٜؼ َٔ كتًـ ا٭قػاّ ٚايهًٝات ا٭ناز١ّٝ

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسز ٚتػٌٗٝ اْسَادِٗ ٗ   اغتشساخ بطاَر خاق١ يتٜٓٛط  (12

 .ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ
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ا٫ٖتُاّ بإعساز ٚتٛظٜع زيٌٝ إضؾازٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسٜس وٟٛ َعًَٛات  (13

 .عٔ قِٝ ٚثكاؾ١ اؾاَع١ ٚٚٚا٥ـ ا٭قػاّ ٚخسَات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚغرلٖا

ُٕكذلس١اٯيٝات  .ب  :ايعاطؿٞ يتعاّا٫يت١ُٝٓ  ا

عتُاز ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ايعاٍ أغاغًا ٖاًَا يًكطاضات إطتبط١ بتعٌٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ا (1

 .ايتسضٜؼ ٚتكِٝٝ أزا٥ِٗ ٚتطقٝاتِٗ ٚا٭ٚي١ٜٛ ٗ ايتسضٜب ٚاؿكٍٛ ع٢ً إها١ْ

اختٝاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسز ٚؾل َعاٜرل زقٝك١ َا ٜهؿٌ اؿكٍٛ ع٢ً شٟٚ   (2

 .تٛاؾل َع ا٭ٖساف ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓإٖٛب١ ٚايهؿا٠٤ ٚايكسض٠ ع٢ً اٍ

طاقات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ سادات ا٫لاظ ايعًٝا ٗ ايٛٚا٥ـ  اغتجُاض (3

 .ايكٝاز١ٜ أٚ نٛن٤٬ يًتػٝرل ٚايتطٜٛط

ايعٌُ ع٢ً إعاز٠ تكُِٝ ٚٚا٥ـ َٚٗاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َا ٜهُٔ تٛؾرل ْٛع   (4

 . أيٛؾ١َٔ ايتشسٜات إعكٛي١ َٚػ٦ٛيٝات ايعٌُ ايػرل ّ

إغكاٙ اؿٛادع إع١ٜٛٓ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚبٌ ايكٝازات اؾاَع١ٝ َٔ  (5

 .خ٬ٍ تبين َؿاِٖٝ اٱزاض٠ ايتؿاضن١ٝ

بٓا٤ اشلٝانٌ ايت١ُٝٝٛٓ احملسز٠ إٗاّ ٚإػ٦ٛيٝات ٚططم ا٫تكاٍ ْٚطاقات  (6

 .اٱؾطاف

يتسضٜؼ نايعُــٌ َٔ إٓعٍ  إتاســ١ قٝــؼ دــــسٜـس٠ ٭زا٤ ايعٌُ أَاّ أعهـــا٤ ٖـــ١٦ٝ ا (7

 .ٚ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ٚاٱؾطاف ٚؾطم ايعٌُ عدل ا٫ْذلْت

 .اغتشساخ ْٛاّ َتهاٌَ يتكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل َعاٜرل عا١ٕٝ زقٝك١ (8

تعطٜـ ا٭غتاش اؾاَعٞ بٓتا٥ر تكِٝٝ أزا٥٘ ٚايتطٛضات اييت سككٗا ٚنصا ؾذٛات  (9

 .ـط٘ ايتكشٝش١ٝ إٓاغب١ا٭زا٤  ٚ إؾطان٘ ٗ ضغِ ا

إهاز إزاض٠ َػتك١ً تع٢ٓ بتكسِٜ اـسَات اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت وتادٗا  (10

 .عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

تؿعٌٝ زٚض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بإػا١ُٖ ٚايتأثرل ٗ قٓاع١ ايكطاض ا٭نازّٞ  (11

 .بٓٛعٝ٘ ايطٚتٝين ٚا٫غذلاتٝذٞ

َعٞ َٔ اؽاش ايكطاضات إتعًك١ َذاٍ ؽكك٘ ُهٌ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾا (12

 .ٚاٖتُاَات٘ ايع١ًُٝ ٚايتطٜٛط١ٜ

تطٜٛع تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات إتكس١َ ٗ إضغا٤ ْٛاّ ؾعاٍ ي٬تكا٫ت بٌ اؾاَع١  (13

 .ٚعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
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ُهٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ايٛقٍٛ إٍ َكازض إعًَٛات ٚاغتدساَٗا ٚتبازشلا  (14

 .ا٫ػاٖاتعط١ٜ ٗ نٌ 

. إقساض زٚض١ٜ تع٢ٓ بؿ٦ٕٛ تطٜٛط قسضات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ (15

ُٕكذلس١ يٝاتاٯ. ز  :ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٍٟ ا

ضؾع ضٚاتب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يتشكٝل اغتكطاضِٖ ا٫قتكازٟ ٚايٓؿػٞ َٚا  (1

 .ٜكًٌ َٔ ايؿطٚقات بِٝٓٗ ٚبٌ ايؿ٦ات ا١ٕٝٓٗ ا٭خط٣

أٌَ ايكشٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايتأٌَ نس اؿٛازخ اـاق١ بعهٛ تٛؾرل بطاَر ايت (2

 .١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ

 .ت١٦ٝٗ ايػهٔ اجملاْٞ إٓاغب يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚأغطت٘ بايكطب َٔ داَعت٘ (3

شٟٚ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ  يًشكٍٛ ع٢ً َهاؾآت  عها٤ ١٦ٖٝإتاس١ ايؿطق١ ٭ (4

 .َاي١ٝ َٚع١ٜٛٓ اغتجٓا١ٝ٥

يًذلؾٝ٘ ٚايذلٜٚح ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ خاق١ باغتدساّ أعها٤ ١٦ٖٝ  إهاز ٚغا٥ٌ (5

 .ايتسضٜؼ

إْؿا٤ اؼازات ٚأْس١ٜ خاق١ ّاضؽ َٔ خ٬شلا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٓاؾطِٗ  (6

 .إتٓٛع١

ؽؿٝـ ايعب٤ ايتسضٜػٞ ٚاٱزاضٟ عٔ ناٌٖ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أثٓا٤ ايتشاق٘  (7

 .بدلاَر ايتطٜٛط إٗين

اَعٞ إتُٝع ٗ فا٫ت ايتسضٜؼ ٚايبشح ٚخس١َ اجملتُع ٚنع يكب ا٭غتاش اجل (8

 .َػت٣ٛ نًٝات اؾاَع١ ع٢ً

 .إؾٗاض عطا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝع زاخٌ ٚخاضز اؾاَع١ (9

ايتٓػٝل َع اؾاَعات ايعا١ٕٝ إتكس١َ ٫بتعاخ ا٭غاتص٠ إتُٝعٜٔ إيٝٗا بػطض  (10

 .ْٗاد١ٝ ٚايًػ١ٜٛتطٜٛط قسضاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚامل

تػٌٗٝ َؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝعٜٔ ٗ إ٪ُطات احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ  (11

 .ٚايعا١ٕٝ
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 الدراسات السابقة: ثانيًا

  ّزضاغات تٓاٚيت ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عا

 .َٚعطؾ١ ايع٬ق١ بٌ أبعازٙ

  ُٞٝٛٓزضاغات تٓاٚيت قسزات ا٫يتعاّ ايت

 .ْٚٛاػ٘ إدتًؿ١

  ُٞٝٛٓزضاغات تٓاٚيت ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايت

 .ٚغرلٙ َٔ إتػرلات

  زضاغات تٓاٚيت بعض ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ إؿػط٠

 ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ.

 .ايتعًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ 
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 : بنيبًال 
 انذراسبث انسببقت

 

 

 متهًد     

ايعطب١ٝ  -بعض أِٖ ايسضاغات ايػابك١ اؾع٤ َٔ ايؿكٌ اؿايٜٞعطض ايباسح ٗ ٖصا      

شيو بػطض ايتعطف ع٢ً ايكهاٜا ع زضاغت٘ اؿاي١ٝ, ٚاييت تتعًل َٛنٛ -ٚا٭دٓب١ٝ

اييت تٓاٚيتٗا ٚاٱدطا٤ات اييت اتبعتٗا ٚايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا, ُٗٝسًا  ٚإؿه٬ت

ي٬غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايسضاغات  ٗ إعساز أزٚات ايسضاغ١ ٚاؿكٍٛ َٓٗا ع٢ً َا ٜ٪نس أ١ُٖٝ 

.  ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚاؿاد١ إٍ إدطا٥ٗا

 

زاضات الطابكُ املستبطُ مبىضىع الدزاضُ احلالًُ الد. 1

تٛاؾط يًباسح ايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ا٭ٚغاٙ ايذلب١ٜٛ     

   :   ا ؾكس مت تكٓٝؿٗا سػب أٖساؾٗا إٍ أضبع١ قاٚض, ٖٞشٚا١ٕٝٓٗ, ٍ

. ق١ بٌ أبعازٙا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عاّ َٚعطؾ١ ايع٬ تٓاٚيتزضاغات . 1/1

 .قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ْٚٛاػ٘ إدتًؿ١ تٓاٚيتزضاغات . 1/2

. ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚغرلٙ َٔ إتػرلات زضاغات تٓاٚيت. 1/3

. ٚاختباض َعٜٓٛتٗابعض ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ إؿػط٠ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  تٓاٚيتزضاغات . 1/4

ٚٗ قس مت تطتٝب ايسضاغات ايػابك١ تطتٝبًا ظًَٓٝا زاخٌ نٌ قٛض,   ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ أْ٘    

ًا عاًَا ع٢ً ايسضاغات ايػابك١, َٛنشًا أٚد٘ ا٫غتؿاز٠ يٝلْٗا١ٜ ٖصا ايباب قسّ ايباسح تع

: ٖا َٚٛقع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ بٝٓٗا, ٚؾُٝا ًٜٞ عطض تؿكًٝٞ شلصٙ ايسضاغاتَٔ

 بؿهٌ عاّ َٚعطؾ١ ايع٬ق١ بٌ أبعازٙا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ زضاغات تٓاٚيت  .1/1

ايتكٛض ايج٬ثٞ ا٭بعاز ي٬يتعاّ "زضاغ١ بعٓٛإ  Meyer & Alan (1991)أدط٣      

ايعاطؿٞ, ٚإعٝاضٟ : , ٖٚسؾت إٍ اختباض قش١ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايج٬ث١" ايتُٓٛٝٞ

ٚق٬ إيٝٗا َٔ َطادع١ ٚا٫غتُطاضٟ, ٚاييت اقذلسٗا ايباسجإ ْتٝذ١ ا٫غتٓتادات اييت ت

( 18)ٚقس طٛض ايباسجإ َكٝاغًا ث٬ثًٝا َهًْٛا َٔ . ناؾ١ أزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايػابك١

 .عباضات تكٝؼ نٌ بعس َٔ ا٭بعاز ايج٬ث١ إكذلس١, ٚقسزاتٗا إدتًؿ١( 6)عباض٠ َكساض 

 Organizational Commitmentٚطبل ايباسجإ َكٝاغُٗا ٗ ا٫يتعاّ ٚايصٟ أزلٝاٙ 
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Inventory  "ُٞٝٛٓعا٬ًَ ٗ داَع١ ( 192)ع٢ً ع١ٓٝ سذُٗا " قا١ُ٥ ا٫يتعاّ ايت

 . ْٛضثٛغذلٕ ا٭َطٜه١ٝ

 

إٔ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ٖٛ ايػا٥س يس٣ ايعاًٌَ,  (1: )ايتاي١ْٝتا٥ر اٍ ايسضاغ١  ٚقس أٚٗطت    

اـكا٥ل ايؿدك١ٝ  :ٌَ, ٖٚٞٚأْ٘ قس تأثط بج٬ث١ أْٛاع ض٥ٝػ١ٝ ٕتػرلات َا قبٌ ايع

ايعٌُ ٚايتطًعات إػتكب١ًٝ َٔ ايعٌُ, ٚ إٔ خٝاضات ايعٌُ ت٪ثط أنجط  اتخٝاض ٚخكا٥ل

إٔ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ  (2)خ٬ٍ ايػ١ٓ ا٭ٍٚ َٔ خسَت٘ بٗا,  َٔ غرلٖا ٗ بكا٤ ايؿطز با١ُٕٛٓ

َٔ خسَات  يًؿطز ٜتأثط باٱسػاؽ بإػ٦ٛي١ٝ ٚايٛادب ػاٙ ا١ُٕٛٓ ٚتػسٜس َا قسَت٘ ي٘

إٔ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ ٜتأثط بأ١ٜ عٛاٌَ َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ػعٌ َٔ تطى ايؿطز ( 3)ٚضعا١ٜ, 

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايؿطز ٜتأثط  (4)قعبًا ع٢ً ا٭قٌ ٗ إس٣ ايكطٜب, ي١ًُُٛٓ أَطًا 

َٔ  غدلات٘ قبٌ ٚبعس ا٫يتشام با١ُٕٛٓ, ٚع٢ً شيو ؾإْ٘ ّهٔ ١ُٕٛٓ َا إٔ تعٜس

َػتٜٛات ا٫يتعاّ  ٕٓػٛبٝٗا َٔ خ٬ٍ َا تكسَ٘ شلِ, سٝح تعٌُ خدلات ايؿطز ٚزضد١ ضناٙ 

عٔ ايسعِ ٚاـسَات ٚايبسا٥ٌ ع٢ً ظٜاز٠ ايتعاَ٘ مٛ ا١ُٕٛٓ ٚبايتايٞ ظٜاز٠ ؾطم بكا٥٘ 

 .ؾٝٗا
 

 ا٫يتعاّ" عٓٛإ ؼت  Veitenheimer (1993)اييت أدطاٖا  اغتٗسؾت ايسضاغـــ١ ٚ    

 ا٭زا٤ ٚ إطتؿع ا٭زا٤ شات اٱعساز١ٜ إساضؽ ٗ ٚإسٜطٜٔ إعًٌُ يس٣ ُْٛٝٞايت

 ٗ ٚإسٜطٜٔ إعًٌُ َٔ نٌ يس٣ ايتُٓٛٝٞ ا٫يتعاّ َػت٣ٛ ع٢ً ايتعطف  ,"إٓدؿض

 , ا٭َطٜه١ٝ Texas تهػاؽ ١ٜ٫ٚ ٗ إٓدؿض ا٭زا٤ ٚ إطتؿع ا٭زا٤ شات اٱعساز١ٜ إساضؽ

 إٍ ايٛقٍٛ ع٢ً تػاعس اييت ايت١ُٝٝٛٓ ايٛطٚف ع٢ً ايتعطف إٍ اغ١ايسض ٖسؾت نُا

 . ايتُٓٛٝٞ ا٫يتعاّ َٔ عاي١ٝ َػتٜٛات

ٚيتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ قاّ ايباسح بإدطا٤ زضاغ١ َػش١ٝ ؾُع ايبٝاْات باغتدساّ          

٢ْ يـ َكٝاؽ ا٫يتعاّ ايٛدساٚ ,  Mowday et. al (1982)َكٝاؽ ا٫يتعاّ ايت٢ُٝٛٓ يـ 

Meyer & Allen (1991)  نُا اؾتًُت أٜهًا ع٢ً َكاٜٝؼ ـُػ١ ٚطٚف ت١ُٝٝٛٓ ,

قس أغؿطت ايسضاغ١ عٔ عسز َٔ ٚ .إساضؽ ٟٗ َطتبط١ اضتباطًا إهابًٝا با٫يتعاّ ايتِٓٛٝ

يس٣ ٟ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بٌ َػتٜٛات ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝأْ٘ ( 1) :َٓٗا ,ايٓتا٥ر

شات ا٭زا٤ إطتؿع ٚإٓدؿض , سٝح أٚٗط َسٜطٚ  عساز١ٜإساضؽ اٱ ٌَ ٗإسٜطٜٔ ٚإعٌ

 أع٢ً َٔ ْٛطا٥ِٗ ٟٗ َٚعًُٛ إساضؽ شات ا٭زا٤ إطتؿع َػتٜٛات َٔ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ

إساضؽ شات ا٭زا٤ إطتؿع ٜػتدسَٕٛ  إٔ إسٜطٜٔ ٗ( 2)إساضؽ شات ا٭زا٤ إٓدؿض ,



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
124 

أؾاض َعًُٛ  (3), ٟ َط٠ نأسس عٛاٌَ ايتعبرل عٔ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝايت١ُٝٓ ا١ٕٝٓٗ إػت

ايت١ُٝٓ , ٚتؿذٝع ا٫بتهاض: ٟ شات ا٭زا٤ إطتؿع إٍ ث٬ث١ ٚطٚف ت١ُٝٝٛٓ ض٥ٝػ١ٝ ٙ ؽإساض

 (4), ٟقٓع ايكطاض نعٛاٌَ َػاعس٠ ع٢ً ايتعاَِٗ ايتِٓٛٝ إؿاضن١ ٗ, ٚا١ٕٝٓٗ إػتُط٠

 ٟٗ ٖٛ ايػبب ايط٥ٝؼٟ زا٤ إٓدؿض إٍ إٔ إٓار ايتعإٚأؾاض َسٜطٚ إساضؽ شات ا٭

. ٟايتعاَِٗ ايتِٓٛٝ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ "ؼت عٓٛإ  Gearing (1996)اييت أدطاٖا  اغتٗسؾت ايسضاغ١ٚ     

ايتعًِٝ  إسٜطٜٔ ٗ ٟيس٣ َػاعسٟ قٝاؽ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ" يس٣ َػاعسٟ إسٜط

َػتٜٛات ا٫يتعاّ  ا٭َطٜه١ٝ , ٚؼسٜس ايؿطٚم ٗ Wisconsin ١ٜ٫ٚ ٜٚػهٓػٔ ٗ ٟايجاْٛ

إسٜطٜٔ , ٚنصيو َكاض١ْ ايع٬ق١ بٌ  ٟبٌ إٌٗٓٝ ٚغرل إٌٗٓٝ َٔ َػاعسٟ ايتِٓٛٝ

  ٟ.إسٜط َٔ خ٬ٍ ايتعاَِٗ ايتِٓٛٝ ٟبعض إتػرلات يًٌُٗٓٝ ٚغرل إٌٗٓٝ َٔ َػاعس

َكٝاؽ  ُجًت ٗ طبٝل أزٚات ايسضاغ١ ٚاييتٚيتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ قاّ ايباسح بت

 ا١ْ, باٱناؾ١ إٍ اغتب  Mowday et. al (1982) ٚظ٥٬َ٘ ٟيـ َٛزاٟ ايػًٛى ايتِٓٛٝ

, ت ٚإعًَٛات عٔ اـكا٥ل ايؿدك١ٝأعسٙ ايباسح ؾُع ايبٝاْا ٟإسٜط ايص َٟػاعس

ٚا٥ًٝا َٔ قا١ُ٥ تهِ مت اختٝاضٖا عـ ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚاييت ,ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚخدلات ايعٌُ 

  .١ٜ٫ٚاٍ أزلا٤ ناؾ١ إسٜطٜٔ إػاعسٜٔ ٗ

٫ تٛدس ع٬ق١ زاي١ إسكا٥ًٝا بٌ ( 1: )َٓٗا  ,ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ إٍ عسز َٔ ايٓتا٥ر            

ايعُط , ايٓٛع , اؿاي١ : ) إسٜطٜٔ ٚإتػرلات اٯت١ٝ ٟٕػاعسٟ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ

, اـكا٥ل ٟ ايٓٛاّ إسضؽ ايٛٚٝؿ١ اؿاي١ٝ , غٓٛات ايعٌُ ٗ ايعٌُ ٗ ايعٚد١ٝ , غٓٛات

إتػرلات إطتبط١ باـكا٥ل ايٛٚٝؿ١ٝ , ٚخدلات ايعٌُ  (2), ( ايٛٚٝؿ١ٝ , خدلات ايعٌُ 

. إسٜطٜٔ  ٟٕػاعسٟ أنجط إتػرلات تأثرلًا ع٢ً ا٫يتعاّ ايتِٟٓٛٝ ٙ

ُْٛٝٞ ٕٓػٛبٞ داَع١ إًو عبسايععٜع ٚايعٛاٌَ اي٤٫ٛ ايت: "ٚٗ زضاغ١ شلُا بعٓٛإ    

ا٫غتبا١ْ نأزا٠ يكٝاؽ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ( 1997ّ), أغتدسّ ايعتٝيب ٚايػٛاٙ "إ٪ثط٠ ؾٝ٘

ايتُٓٛٝٞ يًعاًٌَ ظاَع١ إًو عبسايععٜع ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ٚؼسٜس ايعٛاٌَ 

ايتُٓٛٝٞ يسِٜٗ, َٚعطؾ١ ايع٬قات إدتًؿ١ بٌ  (ا٫يتعاّ)اييت ت٪ثط غًبًا ٚإهابًا ٗ اي٤٫ٛ

إٔ أؾطاز ايع١ٓٝ ايبايؼ عسزِٖ ( 1: )ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١, اٯتٞ. أبعاز اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ
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إعٝاضٟ : َٛٚؿًا ٜتكؿٕٛ بسضد١ َتٛغط١ َٔ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ بأبعازٙ ايج٬ث١( 234)

ع٬ق١ إهاب١ٝ زاي١ إسكا٥ًٝا بٌ اي٤٫ٛ  إٔ ٖٓايو( 2), ٚايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟ, (ا٭خ٬قٞ)

ايعاطؿٞ ٚ ا٫غتُطاضٟ, ٚع٬ق١ غًب١ٝ بٌ نٌ َٔ اي٤٫ٛ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ, ٚبٌ اي٤٫ٛ 

أْ٘ َٔ بٌ ايكؿات ايؿدك١ٝ, نإ يًعُط ٚاؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ( 3)إعٝاضٟ ٚا٫غتُطاضٟ, 

غتُطاضٟ, بُٝٓا نإ يػٓٛات تأثرل َعٟٓٛ ع٢ً نٌ َٔ اي٤٫ٛ إعٝاضٟ ٚا٫( إتعٚز)

إٔ خكا٥ل ايعٌُ َٚٓار ايعٌُ ( 4)اـس١َ ٚايعُط تأثرل قٟٛ ع٢ً اي٤٫ٛ ايعاطؿٞ,

َٚهاؾآت ا١ُٕٛٓ شلا تأثرل قٟٛ ع٢ً اي٤٫ٛ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ ٚبػٝ٘ ع٢ً اي٤٫ٛ 

. ا٫غتُطاضٟ

٤ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ٚٗ ن٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١, أقذلح ايباسجإ بعض ايتٛقٝات يت١ُٝٓ اي٫ٛ     

خًل َٓار ادتُاعٞ ْٚؿػٞ ٥٬َِ َٔ خ٬ٍ ( 1: )َٓػٛبٞ داَع١ إًو عبسايععٜع, َٓٗا

ايتعاٌَ َع نٌ ؾطز ٗ اؾاَع١ ع٢ً أْ٘ بؿط ي٘ زٚاؾع٘ ايػًٛن١ٝ ٚاييت ت٪ثط بسٚضٖا ع٢ً 

ثك١ ايعٌُ ع٢ً إهاز ب١٦ٝ عٌُ اهاب١ٝ قٛاَٗا اٍ( 2)زضد١ ٥٫ٚ٘ ٚبايتايٞ َػت٣ٛ إْتادٝت٘,

تِٓٛٝ ايدلاَر ايتطٜٛط١ٜ ٚايتسضٜب١ٝ َا ٜهؿٌ تعٗس ( 3)ٚا٫سذلاّ ٚإؿاضن١ بطٚح ايؿطٜل, 

اؾاَع١ بايت١ُٝٓ إػتُط٠ يكسضات َٓػٛبٝٗا ٚشيو تطغٝدًا ي٥٫ِٛٗ ايعاطؿٞ َٚٓعًا شلِ 

تبين ْٛاّ سٛاؾع ؾعاٍ بؿكٝ٘ إازٟ ٚإعٟٓٛ ( 4)َٔ ايتػطب اـاضدٞ ٚتطى ايعٌُ, 

.  ع٢ً أغؼ َٛنٛع١ٝ ٚعازي١ ٚتكُُٝ٘

ض٩غا٤ ا٭قػاّ ا٭ناز١ّٝ ٚتكٓٝات نػب "بإدطا٤ زضاغ١ عْٓٛٗا  Roach (1999)ٚقاّ      

, سٝح ٖسف ايباسح َٓٗا إٍ ايتعطف ع٢ً اغذلاتٝذٝات نػب ا٫يتعاّ " ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ٚتهْٛت . غ١ٝاييت ٜتبعٗا ض٩غا٤ ا٭قػاّ ا٭ناز١ّٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٟ

أغتاشًا داَعًٝا َٓتًُٛا ٗ داَع١ غاٚخ ٜٚػذلٕ ا٭َطٜه١ٝ, ٚ (  664)ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ 

عباض٠ طٛضٖا ايباسح ( 64)اغتدسّ ايباسح شلصا ايػطض اغتباْ٘ َتعسز٠ ا٭بعاز َه١ْٛ َٔ 

ٚنإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١ إٔ أنجط . َٔ َكاٜٝؼ َٛدٛز٠ َػبكًا

ات نػب ا٫يتعاّ اغتدساًَا ٖٞ َا تٓسضز ؼت أغايٝب ايكِٝ أ٫ًٚ, َٚٔ ثِ أغايٝب تكين

. ايكػط ثاًْٝا, َع ٚٗٛض تكٓٝات أخط٣ ناٱقٓاع ٚايتشؿٝع إازٟ مل تهٔ شات أ١ُٖٝ ْػب١ٝ
    

 

٣ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يس: "ؼت عٓٛإ( 1999ّ)ٖٚسؾت ايسضاغ١ اييت قاّ بٗا إعاْٞ                    

 23, إٍ ايتعطف ع٢ً زضد١ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٕسٜطٟ اٱزاضات ٗ "إسٜطٜٔ ٗ ايٛظاضات ا٭ضز١ْٝ



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
126 

ٚقس قاّ ايباسح . ٚظاض٠ أضز١ْٝ, ٚايتعطف ع٢ً ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبٌ بعض إتػرلات ايؿدك١ٝ

( 186)بتطبٝل اٱغتبا١ْ اييت قُُٗا ع٢ً ناؾ١ أؾطاز فتُع ايبشح ٚايبايؼ عسزِٖ 

َٔ % 76.8اغتُاض٠, بٓػب١ عا٥س َكساضٖا ( 143)ٚبًػت ا٫غتُاضات ايكاؿ١ يًتشًٌٝ  َسٜطًا,

إٚٗاض ( 1: )ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ إٍ ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر اشلا١َ, نإ َٓٗا. سذِ اجملتُع

غايب١ٝ إسٜطٜٔ قب٫ًٛ ٭ٖساف ايٛظاضات اييت ٜعًُٕٛ بٗا ٚقُٝٗا َع عسّ ؾعٛضِٖ بتؿاٚت 

اغتعساز غايب١ٝ إسٜطٜٔ ي٬يتعاّ ( 2)ّ ايؿدك١ٝ ٚأٖساف ٚظاضاتِٗ, نبرل بٌ أٖساؾ٘

ٚدٛز َعس٫ت ٤٫ٚ َتؿاٚت١ بٌ ( 3)بايعٌُ ٗ ٚظاضاتِٗ زٕٚ ا٭خص بايهطٚض٠ بٓؿؼ إكساض, 

إسضا٤ تبعًا يتؿاٚت َتػرل د١ٗ ايعٌُ بِٝٓٗ, نُا إٔ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚأغًٛب إزاضتٗا ِٚ٘ 

بٌ إٛٚؿٌ ٚاٱزاض٠ نًٗا عٛاٌَ ػعٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ا٫تكا٫ت ؾٝٗا ٚايع٬قات 

نطٚض٠ تؿِٗ ( 1: )ٚاقذلح ايباسح بعض ايتٛقٝات ُجًت ٗ. ىتًـ َٔ ٚظاض٠ إٍ أخط٣

ايٛظاضات يًشادات اٱْػا١ْٝ يًعاًٌَ بٗا ٚايعٌُ ع٢ً اغتٓباٙ كتًـ ا٭غايٝب اي٬ظ١َ 

ع٢ً إهاز أٖساف ٚقِٝ َؿذلن١ بٌ  نطٚض٠ بٓا٤ ثكاؾ١ ت١ُٝٝٛٓ تكّٛ( 2)ٱؾباعٗا, 

ا٫ٖتُاّ بإؾطاى ( 3)ايعاًٌَ ٚإساطتِٗ با٫سذلاّ ٚتطغٝذ َعاٜرل ا٭زا٤ إتُٝع بِٝٓٗ, 

ايعاًٌَ ٗ ؼسٜس ا٭ٖساف ٚاؽاش ايكطاضات ايت١ُٝٝٛٓ ٚشيو َٔ أدٌ إط٬م قسضاتِٗ 

 .يًُبازأ٠ ٚا٫بتهاض ٚؼٌُ إػ٦ٛي١ٝ
 

أ١ُٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ "زضاغ١ بعٓٛإ ( 2001ّ)ٚأدط٣ إد٬ٗ     

, ٖٚسؾت إٍ ايهؿـ عٔ َس٣ ٚدٛز "إٗين يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ داَع١ قٓعا٤

ع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚاي٤٫ٛ إٗين يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ نًٝات ايذلب١ٝ ظاَع١ 

تاشًا داَعًٝا, ٚاغتدسّ ايباسح اغتبا١ْ قُُٗا أؽ( 143)ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ . قٓعا٤

عسّ ( 1: )ٚقس خًكت ايسضاغ١ إٍ ْتا٥ر ٖا١َ, نإ َٔ نُٓٗا. يتشكٝل ٖصا ايػطض

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٗ زضد١ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚاي٤٫ٛ إٗين بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ 

( 2)٠ ٚاـدل٠ ٚايعُط, ايتسضٜؼ تبعًا ٫خت٬ف ا٫ختكام ٚاؾٓػ١ٝ ٚايطتب١ ا٭نازّٞ

عسّ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يًه١ًٝ ٚاي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ي١ًُٓٗ نُا 

ٚقس أٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ قٝاّ إزاض٠ اؾاَع١ بت١ُٝٓ ايؿعٛض . ٜسضنٗا أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١

تِٗ َع يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بأ١ُٖٝ ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يهًٝاتِٗ ٚداَعا

تععٜع َكَٛات ٚاٖط٠ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يسِٜٗ َجٌ تكبٌ أٖساف ايه١ًٝ ٚقُٝٗا ٚتععٜع 

 .ايطغب١ ٗ ايبكا٤ ٚا٫ضتباٙ بٗا
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تسْٞ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ : "ٚإع١ْٛٓ Joffres and Haughey (2001)أَا زضاغ١     

ًَا بٗسف ايتعطف ع٢ً َعٌ( 14), ؾكس اغتدسَت إكاب١ً َع " َعًُٞ إطس١ً اٱبتسا١ٝ٥

أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚتككٞ ايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ اييت قس 

ٚأٚٗطت . تػبب تسْٞ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ َعًُٞ إطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ ٗ اغذلايٝا

إٔ ايتعاّ إعًٌُ نإ مٛ ايط٬ب ١َٓٗٚ ( 1: )بعض ايٓتا٥ر نإ أُٖٗاايسضاغ١ 

إٔ تسْٞ  (2) ٚإسٜطٜٔ, ٚأخرلًا مٛ إسضغ١,  يتسضٜؼ أ٫ًٚ, ثِ مٛ ايع٤٬َ ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛضا

َعسٍ ا٫يتعاّ ٜطتب٘ بايؿعٛض بعسّ ايٓذاح, ٚبتسْٞ ايؿعٛض بعسّ ؾاع١ًٝ ايصات, نُا إٔ 

إٕ  (3)زتٗا تعتُس ع٢ً زضد١ إزضانِٗ شلا, ٖصٙ إؿاعط يٝػت ٚاسس٠ بٌ إعًٌُ, ٚإٔ ح

ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً ا٫يتعاّ سػبُا أٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ غٓٛات اـدل٠, ٚعسز أِٖ 

ايط٬ب ٗ ايؿكٌ ايٛاسس, ٚاخت٬ف ططم ايتعًِ َٔ قبٌ ايت٬َٝص, َٚػت٣ٛ ايتسضٜب, 

 .ٚايعب٤ ايتسضٜػٞ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ : "إػُا٠ Marchiori &  Henkin (2004)أَا زضاغ١     

ؾكس ٖسؾت إٍ ايتعطف ع٢ً زضد١ تكِٝٝ أعها٤ ١٦ٖٝ " ؽ ٗ ايهًٝات ايطب١٦ٖٝ١ٝ ايتسضٟ

إعٝاضٟ, ٚايعاطؿٞ, : ايتسضٜؼ ٗ ايهًٝات ايطب١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأبعازٙ ايج٬ث١

ٚا٫غتُطاضٟ, ٚايتعطف ع٢ً ايع٬ق١ بٌ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚفُٛع١ َٔ إتػرلات 

ا٭ناز١ّٝ, َٚس٠ اـس١َ ٗ ايتعًِٝ ايعايٞ, َٚس٠ اـس١َ ٗ  إتُج١ً ٗ ايعُط, ٚايطتب١

ن١ًٝ ( 15)عهًٛا مت اختٝاضِٖ َٔ ( 1121)ٚقس تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ . اؾاَع١ اؿاي١ٝ

ٚخًكت ايسضاغ١ إٍ ٚدٛز ع٬ق١ إهاب١ٝ شات ز٫ي١ . طب١ٝ ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ٚنٓسا

يٛٚٝؿٞ, ٚٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ َػت٣ٛ إسكا١ٝ٥ بٌ اي٤٫ٛ إعٝاضٟ ٚا٭زا٤ ا

اي٤٫ٛ ايعاطؿٞ َٚس٠ اـس١َ ٗ ايتعًِٝ ايعايٞ, ٚٚدٛز ع٬ق١ إهاب١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ 

 .بٌ اي٤٫ٛ ا٫غتُطاضٟ َٚس٠ اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ
 

يس٣ ايعاًٌَ ٗ  َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ: "زضاغ١ بعٓٛإ( 2005ّ)ٚبسٚضٙ أدط٣ س١ْٛٓ      

, ٚغعت إٍ ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ "اؾاَعات ايؿًػط١ٝٓٝ بكطاع غع٠

يس٣ ايعاًٌَ ٗ اؾاَعات ايؿًػط١ٝٓٝ بكطاع غع٠, ٚنصيو ايتعطف ع٢ً َس٣ تأثرل 

بعض ايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ اـاق١ بإٛٚؿٌ ٗ تًو اؾاَعات ع٢ً َػتٜٛات ايتعاَِٗ 
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اؾٓؼ, ايعُط, َػت٣ٛ ايتعًِٝ, غٓٛات اـس١َ, إػت٣ٛ ايٛٚٝؿٞ, : َجٌايتُٓٛٝٞ ايهًٞ 

( 340)ٚتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ طبك١ٝ َكساضٖا . َهإ ايعٌُ, ْٚٛع ايعٌُ

ٚقس أٚٗطت ايسضاغ١ ايٓتا٥ر . َٛٚؿًا َٚٛٚؿ١ َٛظعٌ سػب طبٝع١ ايعٌُ َٚػت٣ٛ ايتعًِٝ

٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ َٛٚؿٞ اؾاَعات ايؿًػط١ٝٓٝ ٚدٛز َػت٣ٛ عاٍ َٔ ا( 1: )ايتاي١ٝ

بٌ َػتٜٛات ا٫يتعاّ ( 0.05)ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ( 2)بكطاع غع٠,

ايعُط, : ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايعاًٌَ ٗ اؾاَعات َٛنع ايسضاغ١ ٚإتػرلات ايؿدك١ٝ ايتاي١ٝ

مل تٛٗط ( 3)٠, إػت٣ٛ ايٛٚٝؿٞ, َػت٣ٛ ايتعًِٝ, ْٛع ايعٌُ, غٓٛات اـس١َ باؾاَع

ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إٛٚؿٌ 

 .تعع٣ ٕتػرلات اؾٓؼ َٚهإ ايعٌُ
 

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ي١٦ًٝٗ اٱزاض١ٜ : "زضاغ١ بعٓٛإ( 2006ّ)ٚأدط٣ عطاضٟ ٚآخطٕٚ     

, بٗسف ؼسٜس زضد١ اي٤٫ٛ "تعًِٝ ٗ غًط١ٓ عُإٚايتسضٜػ١ٝ َساضؽ ايذلب١ٝ ٚاٍ

ايتُٓٛٝٞ يس٣ اشل٦ٝات اٱزاض١ٜ ٚايتسضٜػ١ٝ ٗ غًط١ٓ عُإ ػاٙ إسضغ١, ٚايعٌُ 

ايتعًُٝٞ, ١َٓٗٚ ايتعًِٝ, ٚظ٤٬َ ايعٌُ, نُا ٖسؾت إٍ ؼسٜس َس٣ اضتباٙ اي٤٫ٛ 

َعًًُا ( 1292)اغ١ َٔ تهْٛت ع١ٓٝ ايسض. ايتُٓٛٝٞ ببعض إتػرلات ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ

تكطٜبًا َٔ فتُع % 16إزاضًٜا ّجًٕٛ ( 523)َٔ فتُع إعًٌُ, ٚ % 5ّجًٕٛ َا ْػبت٘ 

ؾكط٠ َٛظع١ ع٢ً ( 32)ُٚجًت أزٚات ايسضاغ١ ٗ اغتبا١ْ َه١ْٛ َٔ . ايسضاغ١ َٔ اٱزاضٌٜ

ٚض اي٤٫ٛ مٛ قٛض اي٤٫ٛ مٛ إسضغ١,  ٚقٛض اي٤٫ٛ مٛ ايعٌُ, َٚح: أضبع١ قاٚض, ٖٚٞ

( 32)َٔ إعًٌُ ٚ ( 73)ا١ٕٓٗ, ٚقٛض اي٤٫ٛ مٛ ايع٤٬َ, أَا ا٭زا٠ ايجا١ْٝ ؾٗٞ إكاب١ً َع 

َٔ اٱزاضٌٜ بػطض اؿكٍٛ ع٢ً بٝاْات َٚعًَٛات إناؾ١ٝ تػاعس ٗ تؿػرل ايبٝاْات اييت 

 . تٛؾطٖا ا٫غتبا١ْ

          

( 4.002)ٚدٛز زضد١ ٤٫ٚ َطتؿع١ ( 1: )َٔ ايٓتا٥ر, َٔ أُٖٗا ًاززٚقس أٚٗطت ايسضاغ١ ع                   

يس٣ اشل٦ٝات اٱزاض١ٜ ٚايتسضٜػ١ٝ ع٢ً سس غٛا٤, سٝح دا٤ اي٤٫ٛ مٛ إسضغ١ أ٫ًٚ, ًٜٝ٘ 

أَا َٔ سٝح ( 2. )اي٤٫ٛ مٛ ايع٤٬َ, ثِ اي٤٫ٛ مٛ ايعٌُ, ٚأخرلًا اي٤٫ٛ مٛ ا١ٕٓٗ

أثط اٱدابات بايٓٛع يكاحل اٱْاخ, ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ إتػرلات ؾهؿؿت ايٓتا٥ر عٔ ت

يكاحل ١ًٓ ايسبًّٛ ؾُا زٕٚ, ٚغٓٛات اـدل٠ يكاحل شٟٚ اـدلات ايط١ًٜٛ, نُا ٚدست 
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ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بٌ اٱزاضٌٜ ٚإعًٌُ يكاحل اٱزاضٌٜ, ٚتبٌ نصيو ٚدٛز ؾطٚم شات 

يٓٛاّ ايتعًُٝٞ يكاحل إؿاضنٌ َٔ َساضؽ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٗ زضد١ اي٤٫ٛ تبعًا يٓٛع ا

 .ايتعًِٝ ايعاّ
 

 قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ْٚٛاػ٘ إدتًؿ١ تٓاٚيتزضاغات . 1/2

َطادع١ ٚؼًٌٝ بعسٟ : "زضاغ١ شلُا أزلٝاٖا Mathieu & Zajac (1990)ْؿط      

إػتؿٝه١ , ناْا قس نُٓاٖا ْتا٥ر َطادعتُٗا " حملسزات ْٚٛاتر ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

زضاغ١ َٔ زضاغات ا٫يتعاّ ( 40)يـُا فُٛع٘  Meta-Analysisبأغًٛب ايتشًٌٝ ايبعسٟ 

إٔ َتػرل ايعُط ٜعتدل أِٖ قسزات ا٫يتعاّ ( 1: )ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١, اٯتٞ. ايتُٓٛٝٞ

ايتُٓٛٝٞ ع٢ً اٱط٬م, سٝح ٚٗط ا٫ضتباٙ ايكٟٛ بُٝٓٗا ٗ ْٝع ايسضاغات اييت ُت 

أٚٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز زضد١ اضتباٙ َعتسي١ بٌ غٓٛات اـس١َ ٚا٫يتعاّ ( 2)ٖا, َطادعت

َٔ ايٓتا٥ر ( 3)ايتُٓٛٝٞ, ٚنصيو بٌ ْٛع اؾٓؼ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يكاحل اٱْاخ, 

اشلا١َ اييت خًكت إيٝٗا ايسضاغ١ أٜهًا ٚدٛز ع٬ق١ اضتباٙ ق١ٜٛ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

". ايت١ُٝٝٛٓايعساي١ "ٚزضد١ اٱْكاف 
     

ايعٛاٌَ اييت تتٓبأ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ : "زضاغ١ بعٓٛإ Fjoroft (1993)ٚأدطت                   

, ٖسؾت إٍ ايتعطف ع٢ً أثط نٌ َٔ ايطتب١ "أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ اؾاَع١

دتُاعات, ا٭ناز١ّٝ, ٚايطنا عٔ ايطاتب, ٚٚطٚف ايعٌُ, ٚزلع١ ا١ُٕٛٓ, ٚإؿاضن١ ٗ ا٫

ُٕسضن١, ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايهًٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتهْٛت ع١ٓٝ . ٚغٝاغات ا١ُٕٛٓ ا

ٚأٚٗطت ايسضاغ١ . عهًٛا ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بؿٝهاغٛ ا٭َطٜه١ٝ( 4925)ايسضاغ١ َٔ 

ٚدٛز َػت٣ًٛ َٓدؿض ْػبًٝا َٔ ا٫يتعاّ يس٣ أعها٤ ( 1: )عسز َٔ ايٓتا٥ر اشلا١َ, َٓٗا

عسّ َكسض٠ نٌ َٔ ايطنا عٔ ايطاتب ٚٚطٚف ايعٌُ ( 2)ايتسضٜؼ ٗ ايع١ٓٝ إسضٚغ١,  ١٦ٖٝ

ع٢ً ايتٓب٪ َس٣ ايتعاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ ايكػِ, ٗ َكابٌ َكسضتٗا ع٢ً ايتٓب٪ 

إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚٗ ْٝع ايطتب ا٭ناز١ّٝ يسِٜٗ ( 2)بايتعاَِٗ مٛ اؾاَع١, 

ٚدٛز ؾطٚم َع١ٜٛٓ ٗ ( 3)ٕ ٜعًُٕٛ ب٘ أنجط َٔ ايتعاَِٗ مٛ اؾاَع١, ايتعاّ يًكػِ ايصٟ

َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ تبعًا ٫خت٬ف ايطتب١ ا٭ناز١ّٝ يكاحل 

إٔ تأثرل ( 4)أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٜٔ وًُٕٛ ضتب١ أغتاش ٖٔ ِٖ أقٌ َِٓٗ ضتب١, 
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ُٕسضن١ يًذاَع١ ٚامل ؾاضن١ ٗ ا٫دتُاعات نإ قًٜٛا ٗ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايػٝاغات ا

. ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

, "َكسَات ا٫يتعاّ ١ُٕٛٓ أناز١ّٝ: "بإدطا٤ زضاغ١ بعٓٛإ( 1995ّ)ٚ قاّ ايسخٌٝ اهلل      

ٖٚسؾت ايتعطف ع٢ً قسزات ا٫يتعاّ َٔ خ٬ٍ قٝاؽ َس٣ ايتؿاب٘ ٗ تأثرل َتػرلات 

. ي٬يتعاّ ١ُٕٛٓ أناز١ّٝ غعٛز١ٜ" قسزات"يتٛاتط ع٢ً أْٗا َكسَات َكذلس١ سسزت با

ايعُط ٚإطتب ٚطٍٛ اـس١َ ٚايطزل١ٝ ٚإطنع١ٜ ٚإؿاضن١ ٚايتؿاعٌ  : ٖٖٞٚصٙ إتػرلات, 

ٚاييت ْكت  – ٚقس مت اختباض ؾطنٝات ايسضاغ١. ا٭ؾدام ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚايع٬قات بٌ

باغتدساّ بٝاْات مت  -تػرلات ايسضاغ١ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞع٢ً ٚدٛز ع٬ق١ َباؾط٠ بٌ ّ

َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ١ًٓ ( 108)أؾطاز ع١ٓٝ أناز١ّٝ َ٪يؿ١ َٔ  ْعٗا َٔ

قُُٗا ايباسح َٔ , بٛاغط١ اغتبا١ْ خاق١ ا٠ ظاَع١ إًو غعٛز ٗ ايطٜاضايسنتٛض

.  ١ًْ َٔ إكاٜٝؼ ايعا١ٕٝ إعطٚؾ١

ايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ َ٪ٜس٠ يهٌ ؾطنٝات ايسضاغ١ باغتجٓا٤ ايؿطنٝات  ٥ردا٤ت ْتاٚقس     

 ٚٗ ايٛقت ايصٟ أٚٗطت ؾٝ٘ َعا٬َت ا٫مساض إتعسز . إطتب ٚايطزل١ٟٝ إتعًك١ َتػرل

 ْتٝذ١ ايتشًٌٝ دا٤تا٭ٍٚ تأٜٝسًا ٭١ُٖٝ تأثرل بعض إتػرلات زٕٚ ا٭خط٣,  ٗ َطاسً٘

ٚ ا٭١ُٖٝ ٗ ايتأثرل ع٢ً َتػرل ٚاسس زٕٚ غرلٙ شيو ٙ قكطيتايٓٗا٥ٞ شلصٙ إعا٬َت 

١ٜ خ إػتكبٌٚٚقس ْاقـ ايباسح َكذلسات٘ إتعًك١ بايبح. َتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ

, ٚاييت نإ َٔ أُٖٗا نطٚض٠ ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚٗطتٗاٚإهاٌَ ايٓٛط١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ اييت أ

ايٛٚٝؿٞ عٔ ططٜل ؼكٝل ايتٛاظٕ بٌ ا٫عتٓا٤ بعٜاز٠ ضنا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ٚاقع٘ 

َا ٜٓاي٘ ايؿطز َٔ " ٚبٌ إعطٝات " َا ّٓش٘ ايؿطز يًذاَع١ َٔ ٚقت ٚدٗس" ايعطا٤ات 

 ".داَعت٘ َٔ عٛا٥س َع١ٜٛٓ َٚاز١ٜ

 

قٝاؽ َس٣ قسض٠ ايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسّػطاؾ١ٝ : "إع١ْٛٓ( 1996ّ)أَا زضاغ١ ايطذِ     

, ؾكس غعت إٍ َعطؾ١ "ّ ايتُٓٛٝٞ با٭دٗع٠ اٱزاض١ٜ ايػعٛز١ٜٗ ايتٓب٪ َػت٣ٛ ا٫يتعا

أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚزٜٓاَٝهٝت٘ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ايع٬ق١ بٌ تٛقعات إٛٚـ ٗ 

ا٭دٗع٠ اٱزاض١ٜ ايػعٛز١ٜ َٔ َ٪غػت٘ ٚ َا تكسَ٘ ي٘ تًو إ٪غػ١ ٗ ايٛاقع, ٚأثط نٌ 

ايتأنس َٔ َٚٔ نُٔ أٖساف ايسضاغ١ أٜهًا . شيو ع٢ً َػت٣ٛ ايتعاَ٘ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ
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ْٛاّ إهاؾآت, ايب١٦ٝ ايت١ُٝٝٛٓ, ا٫ستٝادات ايٛٚٝؿ١ٝ, )بعض ايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ نٕٛ 

( ايعُط, إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايٛٚٝؿٞ, ٚعسز غٓٛات اـس١َ), ٚايسّػطاؾ١ٝ ( ٚع٬قات ايعٌُ

َٛٚؿًا ٗ ايٛظاضات ( 600)َٔ ٚتهْٛت عٝٓت ايسضاغ١ . ٫يتعاّ ايتُٖٓٛٝٞٞ قسزات ٍ

: ٚخًكت ايسضاغ١ إٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ. ٚايسٚا٥ط ٚايؿطنات ايعا١َ ٗ َسٜٓيت ايطٜاض ٚدس٠

 , ٍ ايت١ُٝٝٛٓ اييت سلًتٗا ايسضاغ١ختًـ ايعٛاّٚعٓاقطٙ مب ٜتشسز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ( 1)

عاٌَ إ٪ٌٖ  ختًـ ايعٛاٌَ ايسّػطاؾ١ٝ عساٚعٓاقطٙ مب ٜتشسز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ( 2)

ايعًُٞ ايصٟ اضتب٘ بع٬ق١ غًب١ٝ َع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, َع٢ٓ إٔ ا٭خرل ٜكٌ نًُا اضتؿع 

ٖصا ٚقس أبطظت ايسضاغ١ عسز َٔ ايتٛقٝات ٚإكذلسات, . إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايعهؼ بايعهؼ

ٜط تٛف( 2)نطٚض٠ اؿطم ع٢ً تٛؾرل ب١٦ٝ ت١ُٝٝٛٓ تسعِ ا٫بتهاض ٚاٱبساع , ( 1: )َٓٗا

إهاز ْٛاّ َهاؾآت ( 3)ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ اييت تهُٔ ايؿعٛض بايتطٛض ٚاٱؾباع ايٛٚٝؿٞ, 

 .ٜكّٛ ع٢ً اؾساض٠ ٚع٬قات عٌُ تتػِ بايجك١ ٚسػٔ ايتعاٌَ
 

 قسزات"  بعٓٛإ Harrison & Hubbard (1998) اييت أدطاٖاٖٚسؾت ايسضاغ١     

 إٍ" بإهػٝو أَطٜه١ٝ ؾطن١ ٗ ًٌَايعا إهػٝهٌٝ يًُٛٚؿٌ ايتُٓٛٝٞ ا٫يتعاّ

ايتُٓٛٝٞ ٚقسزات٘ إدتًؿ١ يًُٛٚؿٌ شٟٚ ا٭قٍٛ  ا٫يتعاّ َػت٣ٛ  ع٢ً ايتعطف

إهػٝه١ٝ ايعاًٌَ ٗ ؾطن١ أَطٜه١ٝ َتدكك١ ٗ تكٓٝع إعسات ٗ َس١ٜٓ َْٛتٛضٜٛ 

 –ايجبات ٚاغتدسّ ايباسجإ اغتبا١ْ َه١ْٛ َٔ أضبع١ َكاٜٝؼ َك١ٓٓ ٚعاي١ٝ . بإهػٝو

يكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٚتػرلات خكا٥ل ايٛٚٝؿ١  -أسسٖا َكٝاؽ بٛضتط ٚظ٥٬َ٘

( 45)َٛٚؿًا, بِٝٓٗ ( 83)ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ . ٚايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚخدلات ايعٌُ

ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز ع٬قات . َٛٚؿًا َهتبًٝا( 38)ٚ  اٱْتازعا٬ًَ ٗ خطٛٙ 

بٌ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إٛٚؿٌ إهػٝهٌٝ, ٚأْ٘ ّهٔ ايتٓب٪ اهاب١ٝ ٖا١َ 

بؿهٌ قٟٛ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًعاًٌَ َٔ خ٬ٍ َتػرلات ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚإؿاضن١ ٗ 

ٚع٢ً اؾاْب اٯخط أٚٗطت ايسضاغ١ ٚدٛز ع٬ق١ إضتباط١ٝ ٖا١َ بٌ . قٓع ايكطاض ٚايعُط

ـس١َ ٚغًٛنٝات ايكا٥س, ٚٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َتٛغط١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚغٓٛات ا

.    ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ إسضن١
     

 

قسزات اٱزضاى اٱزاضٟ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ : "َٚٛنٛعٗا( 2000ّ)ٚغعت زضاغ١ ضٜإ                    

, إٍ ايتعطف ع٢ً "اَع١ أغٝٛٙزضاغ١ َطبك١ ع٢ً ايعاًٌَ بر: يس٣ إط٩ٚغٌ ْٚتا٥ذ٘

نٝؿ١ٝ إزضاى إسٜط ٕس٣ ايتعاّ َط٩ٚغٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً قسزات ٖصا ا٫يتعاّ, ثِ 
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ؼسٜس ايع٬ق١ بٌ ٖصا اٱزضاى ١ًْٚ َٔ ايعٛا٥س ايت١ُٝٝٛٓ إطغٛب١ َٔ قبٌ إط٩ٚؽ 

ٜس ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚقس مت ؼس. ٚاييت ٜٛؾطٖا ي٘ ايط٥ٝؼ إباؾط َكابٌ ايتعاَ٘ تًُٓٛٝٝا

ع٢ً أْ٘ ايتعاّ ٚدساْٞ ٚايتعاّ اغتُطاضٟ,  -نُا ٜسضن٘ ض٥ٝػ٘ إباؾط-يًُط٩ٚؽ

ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ إٍ . ٚشيو بٓا٤ ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ طبك١ٝ َٔ َٛٚؿٞ داَع١ أغٝٛٙ

إٔ أزا٤ إط٩ٚؽ ٚغًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ يسٜ٘ ( 1: )عسز َٔ ايٓتا٥ر نإ َٔ أُٖٗا

( 2)ٍ ايتعًُٝٞ تعتدل َٔ أِٖ قسزات اٱزضاى اٱزاضٟ ي٬يتعاّ ايٛدساْٞ يًُط٩ٚؽ, ٚإ٪ٙ

إٔ غًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ ٚعاٌَ ايعُط ٜعتدلإ َٔ أِٖ قسزات اٱزضاى اٱزاضٟ 

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباٙ َٛدب١ بٌ سكٍٛ ( 3)ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إػتُط يس٣ إط٩ٚغٌ, 

ٖج١ً ٗ إهاؾأ٠ ٚايذلق١ٝ ٚإؿاضن١ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايٛدساْٞ  إط٩ٚؽ ع٢ً بعض ايعٛا٥س

 .ٚدٛز ع٬ق١ اضتباٙ غايب١ بٌ َعِٛ ٖصٙ ايعٛا٥س ٚا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ( 4)ػاٙ ا١ُٕٛٓ, 
      

اـكا٥ل ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً : "إع١ْٛٓ( 2000ّ)أَا زضاغ١ ايػ١َ٬                           

, "ٚاـام ٗ َس١ٜٓ ايطٜاض( اؿهَٛٞ)زضاغ١ َكاض١ْ ع٢ً ايكطاع ايعاّ : ٤ ايتُٓٛٝٞاي٫ٛ

ٚايكطاع ( ايٛظاضات)ؾكس غعت إٍ ايتعطف ع٢ً اػاٖات ايعاًٌَ بهٌ َٔ ايكطاع اؿهَٛٞ 

إػت٣ٛ ايٛٚٝؿٞ, ايعُط, اؿاي١ )مٛ ع٬ق١ بعض إتػرلات ايؿدك١ٝ ( ايبٓٛى)اـام 

ٚإتػرلات ايٛٚٝؿ١ٝ ( ايؿٗطٟ, َػت٣ٛ ايتعًِٝ, اـدل٠, غٓٛات اـس١َ ا٫دتُاع١ٝ, ايطاتب

أ١ُٖٝ ايٛٚٝؿ١, ا٫غتك٬ي١ٝ, ٚنٛح ايسٚض, تٓٛع إٗاّ, إهاؾآت ايٛٚٝؿ١ٝ, ايتػص١ٜ )

( 660)ٚقس اغتدسّ ايباسح ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ قٛاَٗا . باي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يسِٜٗ( ايعهػ١ٝ

( 300)يهٌ ٚظاض٠, ٚقطاع ايبٓٛى بـ  ( 20)اغتبا١ْ بٛاقع ( 360)َؿطز٠, سٝح خل ايٛظاضات بـ 

ز٫ي١  تأثرل َعٟٓٛ شاٚقس خًكت ايسضاغ١ إٍ ٚدٛز . يهٌ بٓو( 30)اغتبا١ْ بٛاقع 

ا٫غتك٬ي١ٝ, تٓٛع إٗاّ,  ,اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ, اـدل٠, أ١ُٖٝ ايٛٚٝؿ١: نٌ ٍَٔإسكا١ٝ٥ 

 .ع٢ً اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ غص١ٜ ايعهػ١ٝإهاؾآت ايٛٚٝؿ١ٝ, ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ, ٚايت

َ٪ؾطات ا٫يتعاّ " بعٓٛإ Hawkins (2000) ٚاغتٗسؾت ايسضاغ١ اييت أدطاٖا     

: إتػرلات اٯت١ٝ  اختباض َا إشا ناْت ," ثا١ْٜٛإساضؽ اٍ ٟيس٣ َسٜطٟ ايٛدسإٟ ايتِٓٛٝ

َ٪ؾطات ( ٫غتك٬ي١ٝ ا , ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ,إػاْس٠ ايت١ُٝٝٛٓ  , عُطاٍ ,اؾٓؼ ْٛع)

اي٫ٜٛات  إساضؽ ايجا١ْٜٛ ٗ ٟيس٣ َسٜطٟ ايٛدسإٟ غت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝمل" قسزات"

ٟ بكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ ٠اـام ا١ْٚقس قاّ ايباسح بإضغاٍ ا٫غتب .َطٜه١ٝإتشس٠ ا٭

( 132)ا١ْٜٛ , إساضؽ ايح َٟٔ َسٜط ًاَسٜط( 396) ايبايؼ عسزِٖإٍ أؾطاز ايع١ٓٝ ٟ ايٛدسإ

 مت اختٝاضِٖ َٔ خ٬ٍ قاعس٠ بٝاْات َٛدٛز٠ ٗ , سٝحَٔ ايصنٛض( 264)َٚٔ اٱْاخ , َِٓٗ 
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ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ إٍ إٔ . ا٭َطٜه١ٝ Denverَطنع ايبٝاْات ايذلب١ٜٛ ب١ٜ٫ٛ زٜٓؿط 

ز إساضؽ ايجا١ْٜٛ ْات ٟيس٣ َسٜطٟ ايٛدسإٟ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ َٔ ايتبأٜ ٗ% 58سٛايٞ 

عُط, سٝح استًت ايعساي١ اٍ ٚإػاْس٠ ايت١ُٝٝٛٓ ,ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ,  َتػرلاتعٔ 

بُٝٓا نإ ايعُط , ٟ ايٛدسإٟ ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ  زضد١ ايتأثرل ٗٗ ايت١ُٝٝٛٓ إطتب١ ا٭ٍٚ

. أقًٗا تأثرلًا

تعاّ تأثرل عٛاٌَ ا٫غتبكا٤ ع٢ً ا٫ٍ: "بعٓٛإزضاغ١   Dockel (2003)ٚأدط٣      

, ٖٚسؾت إٍ قٝاؽ َس٣ "زضاغ١ ع٢ً ايعاًٌَ ٗ فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا إتكس١َ: ايتُٓٛٝٞ

, ( َا ؾٝٗا ايطاتب)تأثرل بعض َا ٜػ٢ُ عٛاٌَ ا٫غتبكا٤ ٚإتُج١ً ٗ ايتعٜٛهات إاي١ٝ 

خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, ٚايتسضٜب , ٚؾطم ايُٓٛ إٗين, ٚؾطم ايذلق١ٝ, ٚزعِ إؿطؾٌ, ٚدٛز٠ 

عٌُ ٗ ايكسض٠ ع٢ً ايتٓب٪ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًعاًٌَ ٗ ؾطن١ سٝا٠ اٍ

ٚتهْٛت . ي٬تكا٫ت ًٖٛن١ بايهاٌَ َٔ قبٌ اؿه١َٛ ٗ َس١ٜٓ دٛتٓؼ ٗ دٓٛب أؾطٜكٝا

َٚػاعس ؾين اتكا٫ت, اغتذابٛا ع٢ً اغتبا١ْ قُُٗا ايباسح  ًاؾين( 94)ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ 

(. Meyer & Alan, 1991)َٓٗا َكٝاؽ َاٜط ٚأئ َٔ عس٠ َكاٜٝؼ َعطٚؾ١ نإ َٔ ض

ٚدٛز ع٬ق١ ( 1:)ٚقس نؿـ ايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ يبٝاْات ايسضاغ١ عٔ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ

ايتعٜٛهات إاي١ٝ, خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, زعِ إؿطؾٌ, )اهاب١ٝ ق١ٜٛ بٌ عٛاٌَ ا٫غتبكا٤ 

عسّ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ ( 2)ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يع١ٓٝ ايسضاغ١, ( ٚدٛز٠ سٝا٠ ايعٌُ

ايتسضٜب, تٛاؾط ؾطم ايُٓٛ إٗين, ٚؾطم ) شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ عٛاٌَ ا٫غتبكا٤ 

ٚقس أٚقت ايسضاغ١ َٚٔ أدٌ نُإ . ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يع١ٓٝ ايسضاغ١( ايذلق١ٝ

إٔ تععظ َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايعاًٌَ ٗ فاٍ ا٫تكا٫ت بهطٚض٠ 

عٛاٌَ ا٫غتبكا٤ اييت تكسَٗا ايؿطنات ٚإ٪غػات بايعساي١ ٗ ايتعاٌَ ٚاٱدطا٤ات َع 

ايعاًٌَ ٗ ْٝع إػتٜٛات ايٛٚٝؿ١ٝ باٱناؾ١ إٍ إٚٗاض ايطغب١ إع١ًٓ ٗ ا٫ستؿاٚ 

 . بايعاًٌَ شٟٚ ايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ ٚا٫غتجُاض ؾِٝٗ

زضاغ١ تٓب٪١ٜ يبعض ايعٛاٌَ اييت تػبل ا٫يتعاّ : "َٚٛنٛعٗا( 2003ّ)أَا زضاغ١ ايٝاَٞ      

, ؾكس ساٚيت ايتٓب٪ ببعض ايعٛاٌَ اييت تػبل "ايتُٓٛٝٞ يؿاغًٞ ايٛٚا٥ـ غرل اٱؾطاؾ١ٝ

ايتعاّ إٛٚؿٌ مٛ َُٓٛاتِٗ اييت ٜعًُٕٛ ؾٝٗا, َٚكاض١ْ ق٠ٛ تًو ايعٛاٌَ ٗ ايتٓب٪ 
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اغ١ باغتدساّ اغتبا١ْ قُُٗا ايباسح مت ْع بٝاْات ايسض. با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٚهْٛات٘

َٔ إٛٚؿٌ ايػعٛزٌٜ بإسس٣ ؾطنات اـسَات ( 643)َٔ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ بًؼ سذُٗا 

-اغتدسّ ايباسح أغًٛب ؼًٌٝ ا٫مساض إتعسز بإدطا٤ اـط٠ٛ. ايعا١َ ٗ ايػعٛز١ٜ

شلا١َ, , ٚتٛقًت ايسضاغ١ إٍ عسز َٔ ايٓتا٥ر ا" Stepwise"خط٠ٛ أٚ َا ٜعطف بأغًٛب 

ٜعتدل ٚنٛح زٚض إٛٚـ ٗ ا١ُٕٛٓ أق٣ٛ َٓب٧ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ , ( 1: )يعٌ َٔ أبطظٖا 

استٌ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ( 2)َٔ ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, % 24.5سٝح ؾػط َا ْػبت٘ 

( 3)َٔ ايتبأٜ ؾٝ٘, %  9.5إطتب١ ايجا١ْٝ ٗ ق٠ٛ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, إش ؾػط سٛايٞ 

دا٤ت َتػرلات إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ, ٚقطاع ايسٚض, ٚ ا٫تكاٍ إتعًل بايٛٚٝؿ١ نأقٌ 

َٔ % 1, ٚ %1, ٚ %2إتػرلات ؼسٜسًا ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, إش ؾػطت ع٢ً ايتٛايٞ َا ْػبت٘ 

 .ايتبأٜ ٗ ايتعاّ إٛٚؿٌ مٛ َُٓٛتِٗ اييت ٜعًُٕٛ بٗا
      

قسزات ا٫يتعاّ : "ٚعٓٛاْٗا Chughtai & Zafar (2006)غ١ اييت أدطاٖا ٖٚسؾت ايسضا                    

, ايتعطف ع٢ً َا إشا ناْت بعض "ايتُٓٛٝٞ ٚكطدات٘ يس٣ أغاتص٠ اؾاَعات ببانػتإ

. ايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ بأبعازٙ إدتًؿ١ تعس قسزات ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭غاتص٠ اؾاَعات ع٢ً ا٭زا٤  نُا اختدلت ايسضاغ١ ايع٬ق١ بٌ تأثرل

داَع١ ( 33)ٗ  داَعًٝا أغتاشًا( 125)ٚقس ْعت ايبٝاْات َٔ . ايٛٚٝؿٞ ٚايتػطب ايٛٚٝؿٞ

ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ تٓٛعًا ٚتبآًٜا ٗ َػتٜٛات . ٗ َسٕ ٫ٖٛض ٚإغ٬ّ أباز ٚبٝؿاٚض

, نُا أؾاضت إٍ إٔ "اغتبا١ْ"ضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إػتذٝبٌ ع٢ً أزا٠ ايس

اـكا٥ل ايؿدك١ٝ ٚإتُج١ً بايعُط ٚايتعًِٝ َٚس٠ اـس١َ ٚاؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚبعض 

اـكا٥ل ايت١ُٝٝٛٓ نايجك١ باٱزاض٠ ٚٚطٚف ايعٌُ تطتب٘ بؿهٌ قٟٛ با٫يتعاّ 

 .ايتُٓٛٝٞ
       

ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ ا٫يتعاّ " ؼت عٓٛإ ٠ شلُا زضاؽ( 2006ّ)ٚأدط٣ ايعٛاز ٚاشلطإ                         

, سٝح ٖسؾت ايسضاغ١ إٍ " ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَع١ إًو غعٛز

ؼسٜس َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ بعض ا٭قػاّ ايع١ًُٝ 

ايؿدك١ٝ  ٚاٱْػا١ْٝ ظاَع١ إًو غعٛز, ٚنصيو ؼسٜس تأثرل بعض ايعٛاٌَ

ايطنا )ٚايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ( اؾٓػ١ٝ, ايعُط, إطتب١ ايع١ًُٝ, ٚغٓٛات اـدل٠)

ٚتهْٛت ع١ٓٝ . ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ( ايٛٚٝؿٞ , ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ , ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ

 ٚقس أٚٗطت ْتا٥ر. َتعسز٠ احملاٚض نٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ طبكت عًِٝٗ اغتبا١ْع 551ايسضاغ١ َٔ 

إٔ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ ا٭قػاّ ( 1: )ايسضاغ١, ايتايٞ

إٔ ٖٓايو ؾطٚقًا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ي٬يتعاّ ( 2. )إؿاضن١ شا زضد١ َتٛغط١ بؿهٌ عاّ
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ايتُٓٛٝٞ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٚغرل ايػعٛزٌٜ يكاحل غرل ايػعٛزٌٜ, 

سح إٍ قٓاع١ غرل ايػعٛزٌٜ بإُٝعات ٚاؿٛاؾع ٚايبس٫ت اييت ٫ تتٛاؾط شلِ ٚقس ععاٖا ايبا

إٔ ٖٓايو ع٬ق١ ططز١ٜ َٛدب١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ايعُط ( 3)ٗ َٛاطِٓٗ ا٭ق١ًٝ, 

ٚغٓٛات اـس١َ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, بُٝٓا ٫ تٛدس ع٬ق١ تصنط يًُطتب١ ا٭ناز١ّٝ 

إٔ ٖٓايو ع٬ق١ ططز١ٜ شات ز٫ي١ ( 4)ايتسضٜؼ مٛ داَعتِٗ, ع٢ً ايتعاّ أعها٤ ١٦ٖٝ 

إسكا١ٝ٥ بٌ عٛاٌَ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ 

ايتسضٜؼ َٚػت٣ٛ ايتعاَِٗ ايتُٓٛٝٞ, ٚإٔ تطتٝب ٖصٙ ايعٛاٌَ ع٢ً ا٫يتعاّ ٖٛ ا٭زا٤ 

 .ت١ُٝٝٛٓايٛٚٝؿٞ ثِ ايطنا إٗين ٚأخرلًا ايعساي١ اٍ
        

ايعٌُ ع٢ً إعاز٠ تكُِٝ ِْٛ اؿٛاؾع ( 1:)ٚقس أٚقت ايسضاغ١ ظ١ًُ َٔ إكذلسات َٓٗا                       

ٚإعاز٠ ايٓٛط ٗ غًِ ايطٚاتب اـام ( 2)ٚضبطٗا با٭زا٤ ا٭نازّٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, 

( 3)ايعٌُ احمل١ًٝ ٚايعا١ٕٝ,  بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َا ٜتٓاغب ٚا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ ٚغٛم

ٚا٫ٖتُاّ بإهاز إعاٜرل إٛنٛع١ٝ ٗ ايتكِٜٛ ٚقٝاؽ ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٚتؿعٌٝ أزٚاض فايؼ ا٭قػاّ ٚايهًٝات ٗ َػا٤ي١ ٚقاغب١ أعها٤ ١٦ٖٝ ( 4)باؾاَع١, 

 .ايتسضٜؼ
        

ايطنا ايٛٚٝؿٞ, ٚايتُهٌ ايٛٚٝؿٞ, ٚايسعِ "زضاغ١ بعٓٛإ  Ayres (2010)ٚأدطت                          

, سٝح غعت يًتعطف عُا إشا ناْت تٛدس "ايتُٓٛٝٞ إسضى نُشسزات ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚايتُهٌ ايٛٚٝؿٞ )ع٬ق١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ أّ ٫ بٌ إتػرلات إػتك١ً 

َٔ د١ٗ, ٚبٌ ( اؾٓؼ ٚغٓٛات اـس١َ)غطاؾ١ٝ ٚإتػرلات ايسِٜ(  ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ إسضى

عهٛ ( 900)ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ . ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نُتػرل تابع َٔ د١ٗ أخط٣

١٦ٖٝ تسضٜؼ َٔ ايصنٛض ٚاٱْاخ ايعاًٌَ ٗ نٌ اؾاَعات ٚايهًٝات ٚإساضؽ َطاسًٗا 

سطقت ايباسج١ إٔ تهٕٛ ع١ٓٝ  ايج٬خ ٗ سلاٍ أ٫باَا ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح

زضاغتٗا ٖج١ً ؾُٝع ا٭عطام اٱث١ٝٓ َٔ ا٭َطٜهٌٝ ٚا٭َطٜهٌٝ اشلٓٛز ٚا٭َطٜهٌٝ 

.  ا٭ؾاضق١ ٚا٭ٚضٚبٌٝ ٚاٯغٌٜٝٛ ٚاٱغباٌْٝ ٚايباغٝؿٝهٌٝ

اغتدسَت ايباسج١ اٱغتبا١ْ نأزا٠ ؾُع بٝاْات ايسضاغ١ إٝسا١ْٝ سٝح ٚظعتٗا ع٢ً     

ٚدٛز ع٬ق١ ( 1: )بٌ عدل ايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ, ٚقس أٚٗطت ايسضاغ١ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝإػتذٞ

اضتباطٝ٘ َٛدب١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ايتُهٌ ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ 

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباطٝ٘ ( 2)١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بأْٛاع٘ ايج٬ث١ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ ٚا٫غتُطاضٟ, 

إسكا١ٝ٥ بٌ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚن٬ً َٔ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ, ٗ َٛدب١ شات ز٫ي١ 
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سٌ ناْت ايع٬ق١ غايب١ بٌ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايتعاَِٗ 

ٚدٛز ع٬ق١ إضتباط١ٝ َٛدب١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ( 3)ا٫غتُطاضٟ, 

: يع٬ق١ غايب١ بٝٓ٘ ٚبٌ ْٛعٞ ا٫يتعاّ اٯخطٜٔإسضى ٚا٫يتعاّ إعٝاضٟ, ٗ سٌ ناْت ا

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ايصنٛض ٚاٱْاخ يكاحل ( 4)ايعاطؿٞ ٚا٫غتُطاضٟ, 

مل تٛٗط ( 5)اٱْاخ ٗ أْٛاع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايج٬ث١ ٚغاق١ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ, 

يع١ٓٝ ايسضاغ١ ّهٔ إٔ تعع٣ ٕتػرل  ايسضاغ١ ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 .عسز غٓٛات اـس١َ

ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚغرلٙ َٔ إتػرلات  تٓاٚيتزضاغات . 1/3

ايع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚايكؿات ايؿدك١ٝ "زضاغ١ بعٓٛإ ( 1987ّ)أدط٣ قطإ      

( ا٫يتعاّ)٣ٚ اي٤٫ٛ , ٖٚٞ زضاغ١ َكاض١ْ ٖسؾت ايتعطف ع٢ً َػت"ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ

ايتُٓٛٝٞ بٌ ايعُاي١ اٯغ١ٜٛٝ, ٚايعُاي١ ايػعٛز١ٜ, ٚايعُاي١ ايعطب١ٝ, ٚايعُاي١ ايػطب١ٝ, 

ايعُط, َس٠ )ٚايتعطف ع٢ً طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚايكؿات ايؿدك١ٝ 

ٚقس . ضبعٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ يًُذُٛعات ا٭( اـس١َ ٗ ا١ُٕٛٓ اؿاي١ٝ, ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ

ٚإػُا٠ اغتبا١ْ ا٫يتعاّ ( 1982ّ)اغتدسّ ايباسح ا٭زا٠ اييت طٛضٖا بٛضتط ٚظ٩٬َٙ 

شنطًا ٜعًُٕٛ ٗ َُٓٛات َٚ٪غػات كتًؿ١ ٗ ( 270)ع٢ً ع١ٓٝ َٔ  OCQايتُٓٛٝٞ 

( 1: )ٚقس خًكت ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ ١ًْ َٔ ايٓتا٥ر اشلا١َ, َٓٗا. إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

اهاب١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚنٌ َٔ ايعُط َٚس٠ اـس١َ  ٚدٛز ع٬ق١

ٚدٛز ؾطٚم َع١ٜٛٓ شات ( 2)ٗ ا١ُٕٛٓ ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ يع١ٓٝ ايسضاغ١, 

ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ فُٛعات ايسضاغ١ ا٭ضبع ٗ َػت٣ٛ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يكاحل اجملُٛع١ 

 .٠ ثِ ايػعٛز١ٜ ٚأخرلًا ايػطب١ٝاٯغ١ٜٛٝ ثِ ايعطبٞ
 

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚع٬قت٘ باٱْتاد١ٝ ٭عها٤ "بإدطا٤ زضاغ١ بعٓٛإ ( 1988ّ)ٚقاّ ضزاٜس٠     

, ٖسؾت إٍ َعطؾ١ ٚاقع اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ "اشل٦ٝات ايتسضٜػ١ٝ ٗ نًٝات اجملتُع اؿه١َٝٛ

ُع اؿه١َٝٛ ايتابع١ يٛظاض٠ ٚع٬قت٘ باٱْتاد١ٝ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ نًٝات إر

ع٢ً ٥٫ِٚٗ  (اؾٓؼ ٚإ٪ٌٖ ايعًُٞ َٚس٠ اـس١َ )ايتعًِٝ ايعايٞ ٗ ا٭ضزٕ, ٚأثط نٌ َٔ 

يكٝاؽ اي٤٫ٛ ( 1982ّ)تهْٛت أزاتا ايسضاغ١ َٔ َكٝاؽ بٛضتط ٚظ٩٬َٙ .  ٚإْتادٝتِٗ
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ز إٔ ٤٫ٚ ٚ أٚٗطت ايٓتا٨. ايتُٓٛٝٞ, ٗ سٌ قٝػت اٱْتاد١ٝ بسضدات ؼكٌٝ ايط٬ب

َِٓٗ, أَا % 33َٚطتؿعًا يس٣ % 67أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ نًٝاتِٗ نإ َتٛغطًا يس٣ 

َٔ ْاس١ٝ أخط٣ مل . َٔ ا٭عها٤% 31َٚطتؿع١ يس٣ % 69اٱْتاد١ٝ ؾهاْت َتٛغط١ يس٣ 

تٛٗط ايٓتا٥ر ٚدٛز ع٬ق١ زاي١ إسكا٥ًٝا بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚاٱْتاد١ٝ, نُا مل ٜٛٗط 

ٗ ايع٬ق١ بٌ ( اؾٓؼ ٚإ٪ٌٖ ايعًُٞ َٚس٠ اـس١َ )٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٕتػرلات تأثرل شٚ ز

.  اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚاٱْتاد١ٝ
 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ "زضاغ١ بعٓٛإ ( 1996ّ)ٚٗ داَع١ بػساز أدطت خهرل ٚآخطٕٚ             

ُٚٝٞ ٚايؿاع١ًٝ , ٖسؾت إٍ ايهؿـ عٔ َس٣ ٚدٛز ع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايً"ٚؾاع١ًٝ ا١ُٕٛٓ

ايت١ُٝٝٛٓ, ٚعُا إشا ناْت ٖٓايو ؾطٚم بٌ ايهًٝات ايع١ًُٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٗ أبعاز ا٫يتعاّ 

ٚمت ْع ايبٝاْات عٔ ططٜل اغتبا١ْ َه١ْٛ َٔ . ايتُٓٛٝٞ ٚايؿاع١ًٝ ٗ داَع١ بػساز

خكل ا٭ٍٚ َٓٗا يكٝاؽ َ٪ؾطات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, بُٝٓا خكل ايجاْٞ : دعأٜٔ

ٚقس أٚٗطت ايٓتا٥ر انؿاض َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚتؿاٚت . ؾطات ايؿاع١ًٝيكٝاؽ َ٪

ٚايتُاثٌ ٗ  اٱْتاد١َٝػت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ٗ ايهًٝات ايع١ًُٝ ٚاٱْػا١ْٝ بٌ ا٫ضتؿاع ٗ 

ؼكٝل ا٭ٖساف ٚايتأضدح ٗ ايطنا ايٛٚٝؿٞ, نُا تبٌ ٚدٛز ع٬ق١ إهاب١ٝ َع١ٜٛٓ بٌ 

%. 59.5ؾاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ َكساضٖا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚاٍ
       

ع٬ق١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بع٬قات ايعٌُ بٌ "إع١ْٛٓ ( 1997ّ)ٖٚسؾت زضاغ١ ايؿهًٞ           

, إٍ اختباض ايع٬ق١ بٌ َتػرل ع٬قات ايعٌُ بٌ "ايط٥ٝؼ ٚتابعٝ٘ ٚإتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ

ٟ, إناؾ١ إٍ طبٝع١ ايع٬ق١ ؾُٝا بٌ ا٫يتعاّ ايط٥ٝؼ ٚتابعٝ٘ ٚبٌ َتػرل ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ

اؾٓؼ, ايعُط,ٚإ٪ٌٖ ايٛٚٝؿٞ, ٚغٓٛات اـس١َ, )ايتُٓٛٝٞ ٚبعض إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ 

ٚقس قُِ ايباسح اغتبا١ْ َتعسز٠ احملاٚض شلصا ايػطض, سٝح طبكٗا (. ٚإطنع ايٛٚٝؿٞ

ٖصا ٚقس أٚٗطت .  زٚي١ ايهٜٛتَٛٚؿًا ٗ ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ ٗ( 250)ع٢ً ع١ٓٝ َكساضٖا 

ٚدٛز ع٬ق١ اهاب١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ( 1: )ايسضاغ١ عسز َٔ ايٓتا٥ر, يعٌ أبطظٖا

ٚدٛز ( 2)َتػرلٟ ع٬قات ايعٌُ بٌ ايط٥ٝؼ ٚتابع١ٝ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عاّ, 

ات ايؿدك١ٝ ع٬ق١ غًب١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚنٌ َٔ إتػرل

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ ( 3)ايعُط, إ٪ٌٖ ايعًُٞ, غٓٛات اـس١َ, ٚإطنع ايٛٚٝؿٞ, : ايتاي١ٝ



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
138 

إسكا١ٝ٥ ع٢ً َػت٣ٛ َتٛغ٘ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؾُٝا ٜتعًل بٓٛع اؾٓؼ يكاحل اٱْاخ 

ع٢ً ايصنٛض, سٝح أثبتت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ يس٣ اٱْاخ أع٢ً َٓ٘ يس٣ 

. نٛضايص
       

ايُٓ٘ ايكٝازٟ, ٚإٓار "بعٓٛإ    John and Taylor (1999)ٚتككت زضاغ١ أدطاٖا                           

, ايع٬ق١ بٌ ايُٓ٘ ايكٝازٟ يًُسٜط ٚإٓار "  إسضغٞ, ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إعًٌُ

تهْٛت . ايجا١ْٜٛ ٗ ايؿًبٌ إسضغٞ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًُسضغٌ ٗ َساضؽ اٱزؾٓػت

َعًًُا َٓتًُٛا َٔ عؿطٜٔ َسضغ١, ٚاغتدسّ ايباسح ث٬ث١  227ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ 

ٚاسس٠ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚايجا١ْٝ يًُٓ٘ ايكٝازٟ يًُسٜط, ٚايجايج١ يًُٓار : اغتباْات

ٚإٓار ٚقس أٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ اضتباطًا ٚثٝكًا بٌ ايُٓ٘ ايكٝازٟ يًُسٜط . إسضغٞ

إسضغٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, نُا ٚدس إٔ اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ يًُؿاضنٌ أنجط إتػرلات 

تأثرلًا ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, سٝح أٚٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بٌ إتعٚدٌ 

. ٚغرل إتعٚدٌ يكاحل إتعٚدٌ
       

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ "بإدطا٤ زضاغ١ عْٓٛٗا ( 1999ّ)ٚقاّ ايعُطٟ                        

, ٖٚسؾت إٍ "زضاغ١ َٝسا١ْٝ: ٚايُٓ٘ ايكٝازٟ يط٩غا٤ ا٭قػاّ ٗ داَع١ إًو غعٛز

ايتعطف ع٢ً ايع٬ق١ بٌ أِاٙ ايكٝاز٠ يط٩غا٤ ا٭قػاّ َٚػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

ز تهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ ْٝع أعها٤ ٚم. ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَع١ إًو غعٛز

. َػتذٝبًا ١٦ٖٝ147 ايتسضٜؼ ٗ اؾاَع١ ٚاغتدسّ ايباسح ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ 

ٚأٚٗطت ايسضاغ١ إٔ أنجط ا٭ِاٙ ايكٝاز١ٜ ؾٝٛعًا ٗ ايٛغ٘ اؾاَعٞ ٖٛ ايُٓ٘ 

ايسّكطاطٞ, نُا أٚٗطت ٚدٛز ع٬ق١ غًب١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ِ٘ ايكٝاز٠ 

ايذلغًٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚٚدٛز ع٬ق١ اهاب١ٝ بٌ ِ٘ ايكٝاز٠ ايسّكطاطٞ ٚايتعاّ 

 .أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
       

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ "بعٓٛإ ( 1999ّ)أَا زضاغ١ غ١َ٬                          

عت إٍ قٝاؽ ايؿطٚم بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ؾكس ؽ, "ايتسضٜؼ به١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ عٌ سلؼ

ايتسضٜؼ به١ًٝ ايذلب١ٝ ٗ داَع١ عٌ سلؼ ٗ زضدات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا 

. ايٛٚٝؿٞ, ٚقٝاؽ ايع٬ق١ بُٝٓٗا ٚؾكًا ٕتػرلات ايتدكل ٚايسضد١ ايع١ًُٝ ٚاؾٓؼ

ا٭ٍٚ : ض٥ٝػٌٝ قٛضٜٔٚيتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ قاّ ايباسح بإعساز اغتبا١ْ َه١ْٛ َٔ 
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ايطنا ايٛٚٝؿ٢ بايجاْٞ عباض٠ , ٚىتل ( 21)ٜٚتهُٔ ٟ ٚىتل بأبعاز ا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ

عهًٛا ( 52)بًؼ عسز أؾطازٖا  مت تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚاييتٚ,  عباض٠( 21)ٜٚتهُٔ 

( 1) :ٚقس أغؿطت ايسضاغ١ عٔ عسز َٔ ايٓتا٥ر َٓٗا . َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ 

اضتباط١ٝ ططز١ٜ بٌ زضدات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ  ٚدٛز ع٬ق١

ٚدٛز ع٬ق١ ططز١ٜ ق١ٜٛ بٌ زضدات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚبعس ايطنا ( 2)ايتسضٜؼ بؿهٌ عاّ, 

عٔ ايع٬قات َع ايع٤٬َ ٚايط٩غا٤, ٚإٔ ٖصا ايبعس ٜ٪ثط تأثرلا َباؾطا ٚقٜٛا ع٢ً ا٫يتعاّ 

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ ٗ زضدات ( 3)أبعاز ايطنا ا٭خط٣, ايتُٓٛٝٞ أنجط َٔ 

ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚؾكًا ٕتػرلٟ ايسضد١ ايع١ًُٝ ٚاؾٓؼ, بُٝٓا ٫ تٛدس ٗ ؾطٚم ٗ زضدات 

عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ ٗ ( 4)ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚؾكًا يًُتػرلٜٔ ايػابكٌ, 

ٕٗين ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾكًا ٕتػرل ايتدكل زضدات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ا

 .ايعًُٞ

ايع٬ق١ بٌ زاؾع١ٝ ايعٌُ ايساخ١ًٝ ٚا٫يتعاّ "زضاغ١ بعٓٛإ ( 1999ّ)ٚ أدط٣ ٜٛغـ     

اغتٗسؾت ايتعطف ع٢ً , "زضاغ١ َٝسا١ْٝ: ايتُٓٛٝٞ ٚ ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ ٚاـكا٥ل ايؿطز١ٜ

ٟ ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ يًعاًٌَ ٗ إ٪غػات َػت٣ٛ ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚا٫يتعاّ ايتِٓٛٝ

إسضٚغ١, َٚس٣ اخت٬ف َػتٜٛات ايساؾع١ٝ باخت٬ف ايكؿات ايؿدك١ٝ شل٪٤٫ ايعاًٌَ, 

ٚنصيو اخت٬ف طبٝع١ ٚاػاٖات ايع٬ق١ بٌ ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ َٔ د١ٗ ٚبٌ ا٭زا٤ 

ت ايع٬ق١ بٌ ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ د١ٗ أخط٣, ٚاخت٬ف طبٝع١ ٚاػاٖا

 . ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ

ؾطزًا َٛظعٌ ( 567)ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ قٛاَٗا  -اغتبا١ْ–ٖصا ٚقس طبكت أزا٠ ايسضاغ١     

ع٢ً ٔؼ ٚعؿطٜٔ َ٪غػ١ تعٌُ ٗ ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ ٚإؿذلن١ ٗ زٚي١ 

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ ( 1: )تٛٗطٚقس دا٤ت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٍ. اٱَاضات ايعطب١ٝ إتشس٠

( 2)ٚشات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ, 

ٚدٛز ( 3)ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ, 

ايعُط, ٚاـدل٠ ٗ ايٛٚٝؿ١  ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚنٌ َٔ

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ بٌ ا٭زا٤ ( 4)َٚس٠ اـس١َ ٗ إ٪غػ١ اؿاي١ٝ, اؿاي١ٝ, 

  .ايٛٚٝؿٞ, ٚايعُط, ٚاـدل٠ ٗ ايٛٚٝؿ١, َٚس٠ اـس١َ ٗ إ٪غػ١ اؿاي١ٝ, ٚايسخٌ ايؿٗطٟ
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مٛ  ٚا٫ػاٙايتُٓٛٝٞ  ايع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ"ٗ زضاغ١ شلا بعٓٛإ ( 2000ّ)ٚقاَت قازم     

ايتُٓٛٝٞ ٚا٫ػاٙ مٛ ايعٌُ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ " ا٫يتعاّ", بكٝاؽ َػت٣ٛ اي٤٫ٛ "ايعٌُ

ايتسضٜؼ ٗ داَعيت قطط ٚاٱَاضات, ٚايهؿـ عٔ ايع٬ق١ بٌ إتػرلٜٔ, َٚس٣ اخت٬ف 

ايه١ًٝ, ايع٬ق١ باخت٬ف َتػرلات اـدل٠, ٚغٓٛات اـس١َ باؾاَع١, ٚاخت٬ف اؾاَع١, ٚ

ٚقس مت تطبٝل َكٝاؽ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ايصٟ أعسٙ بٛضتط ٚظ٩٬َٙ, . ْٚٛع اؾٓؼ, ٚاؾٓػ١ٝ

أغتاشًا داَعَٝا ٗ ( 135)َٚكٝاؽ ا٫ػاٙ مٛ ايعٌُ ايصٟ أعست٘ ايباسج١, ٚشيو ع٢ً 

ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ َػت٣ٛ اي٤٫ٛ . آخطٜٔ ٗ داَع١ اٱَاضات( 108) داَع١ قطط, ٚ 

ّٞ ٚا٫ػاٙ مٛ ايعٌُ َتٛغ٘ ٗ اؾاَعتٌ, نُا ناْت ايع٬ق١ َٛدب١ ٚزاي١ ايتٜٓ

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ناْت ايؿطٚم زاي١ ٗ . بٌ َتػرلٟ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫ػاٙ مٛ ايعٌُ

ٖصٜٔ إتػرلٜٔ بٌ اؾٓػٌ يكاحل ايصنٛض, ٚبٌ اؾاَعتٌ يكاحل داَع١ قطط, ٚبٌ 

ٜط إٛاطٌٓ, ٚ يصٟٚ غٓٛات اـس١َ ايط١ًٜٛ َكاض١ْ بصٟٚ إٛاطٌٓ ٚغرلِٖ يكاحل ؽ

. غٓٛات اـس١َ ايككرل٠

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚنػٛٙ  "بعٓٛإ ( 2002ّ)ٖٚسؾت ايسضاغ١ اييت أدطاٖا اشلٓساٟٚ      

  , إٍ ايهؿـ عٔ" ايعطب١ٝ ايعٌُ اٱزاضٟ ٕسٜطٟ َساضؽ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ظُٗٛض١ٜ َكط

ا٫بتسا١ٝ٥ ٗ  اّ ايتُٓٛٝٞ ٚنػٛٙ ايعٌُ اٱزاضٟ يسٟ َسٜطٟ إساضؽايع٬ق١ بٌ ا٫يتع

يتؿعٌٝ ٖصٙ  َكط , ٚا٫غتؿاز٠ َٔ شيو ٗ ايتٛقٌ إٍ فُٛع١ َكذلسات إدطا١ٝ٥

ايعٌُ  ايع٬ق١ َا ٜ٪زٟ إٍ تععٜع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يسٟ إسٜطٜٔ ٚتٓؿٝ٘ نػٛٙ

َٔ ( 615)تهْٛت ع١ٓٝ ايبشح َٔ ٚقس . اٱهاب١ٝ َٚٛاد١ٗ نػٛٙ ايعٌُ ايػًب١ٝ يسِٜٗ

اضِٖ َٔ مثاْٞ قاؾٛات ٟمت اخت َسٜطٟ إساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ ظُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ , ٚقس

اغتدسّ ايباسح ؾُع ايبٝاْات اي٬ظ١َ َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١ َكٝاؽ . ١ٜبططٜك١ عؿٛا٨

ٱزاضٟ , َٚكٝاؽ نػٛٙ ايعٌُ اMeyer & Alan (1997)ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايصٟ أعسٙ 

         .ايصٟ أعسٙ ايباسح بٓؿػ٘

إٔ ايع٬ق١ بٌ ( 1)  :ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ إٍ عسز َٔ ايٓتا٥ر اشلا١َ نإ َٔ أبطظٖا     

ٗ ْٗٛض١ٜ َكط ا٫بتسا١ٝ٥  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚنػٛٙ ايعٌُ اٱزاضٟ يسٟ َسٜطٟ إساضؽ

 ٕسضٚؽ , ْٚٛع نػٛٙ ايعٌُؽتًـ باخت٬ف نٌ َٔ ؾهٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ اايعطب١ٝ 
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ٚعهػًٝا  إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاّ ٜطتب٘ ططزًٜا بهػٛٙ ايعٌُ اٱهاب١ٝ (2)ٚز٠, إكل

تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١  أْ٘ ٫ (3), يسٟ َسٜطٟ إساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ بهػٛٙ ايعٌُ ايػًب١ٝ

ٚايػًب١ٝ طبكًا  اٱهاب١ٝ إسكا١ٝ٥ بٌ َسٜطٟ إساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ ٗ زضدات نػٛٙ ايعٌُ

أْ٘ ٫ تٛدس ؾطٚم شات  (4), اٱزاض١ٜ اـدل٠ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ , ٚاؾٓؼ ,  ٫خت٬ف نٌ َٔ

ٗ زضدات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاّ طبكًا  ؽ ا٫بتسا١ٝ٥ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ َسٜطٟ إساض

ًا يًذٓؼ اـدل٠ اٱزاض١ٜ بُٝٓا ٚدست ؾطٚم زاي١ طبل ٚايتعًُٝٞ  ٫خت٬ف نٌ َٔ إػت٣ٛ

ٚقسّ ايبشح فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات إكشٛب١ بإدطا٤ات َكذلس١  .ضٚشيو يكاحل ايصنٛ

ؾطم ايُٓٛ  تٛؾرل, ؼكٝل ا٫غتك٬ٍ ايٛٚٝؿٞ ٕسٜطٟ إساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ :ٖاَٚٔ, يتٓؿٝصٖا

, ٚإعاز٠ تكُِٝ قسضات إسٜطٜٔ َٚتطًبات ايٛٚٝؿ١ إٛا١ُ٥ ا١ٕٝٓٗ بٌ ؼكٝلشلِ, ٚ  إٗين

 .ٜؿ١ َسٜط إسضغ١ٚٚ

, ؾكس "إٓار ايتُٓٛٝٞ ٚع٬قت٘ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ"بعٓٛإ ( 2006ّ)أَا زضاغ١ ايٛظإ    

غعت  إٍ ايتعطف ع٢ً طبٝع١ إٓار ايتُٓٛٝٞ َٚػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ اٱزاض٠ ايعا١َ 

ًَه١ ايبشطٜٔ يًتسضٜب ٚاؿطاغات ٚاٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاطل ا٭١َٝٓ بٛظاض٠ ايساخ١ًٝ مب

نُا غعت ايسضاغ١ إٍ ايتعطف ع٢ً تأثرل بعض . ٚشيو َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعاًٌَ ؾُٝٗا

ايطتب١ ايعػهط١ٜ, ايٛٚٝؿ١, ايعُط, ايطاتب ايؿٗطٟ, اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ, )إتػرلات ايؿدك١ٝ 

ع٢ً ايع٬ق١ بٌ إٓار ايتُٓٛٝٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ اٱزاضتٌ َٛنع ( غٓٛات اـدل٠

ٚتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ ْٝع ايهباٙ َٔ ضتب١ ٬َظّ أٍٚ َٚا ؾٛم, ٚبًؼ سذِ . ايسضاغ١

( 59)ٜعًُٕٛ ٗ اٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاطل ا٭١َٝٓ ٚ ( 97)نابطًا بٛاقع ( 156)ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

 . باٱزاض٠ ايعا١َ يًتسضٜب ٚاؿطاغات

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباطٝ٘ زاي١ ( 1: )أُٖٗا ٚقس خًكت ايسضاغ١ إٍ ١ًْ َٔ ايٓتا٥ر, نإ َٔ           

إسكا٥ٝا بٌ َتػرلٟ طبٝع١ إٓار ايتُٓٛٝٞ نهٌ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚشيو عٓس 

, ٖا ٜؿرل إٍ ع٬ق١ ططز١ٜ َٛدب١ بٌ إٓار ايتُٓٛٝٞ (0.01)َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ أقٌ َٔ 

ايصٜٔ ٜطٕٚ إٔ إٔ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ عاٍ عٓس ايهباٙ ( 2)ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, 

طبٝع١ إٓار ايتُٓٛٝٞ ٗ اٱزاض٠ اييت ٜعًُٕٛ بٗا ٥٬َِ ضغِ ٚدٛز اخت٬ف ٗ طبٝع١ إٓار 

  .ايتُٓٛٝٞ َٚػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يكاحل اٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاطل ا٭١َٝٓ
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زضاغ١ تأثرل إتػرلات "بعٓٛإ  Eker & Eker (2008)ٚ ٖسؾت ايسضاغ١ اييت أدطاٖا      

زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايعاًٌَ : يسّػطاؾ١ٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞا

, إٍ اغتهؿاف طبٝع١ ع٬ق١ بعض إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ بهٌ "بايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٗ تطنٝا

. َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ يًعاًٌَ ٗ فاٍ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٗ تطنٝا

َؿطز٠ َٔ ايعاًٌَ ٗ ث٬خ َػتؿؿٝات ٗ َس١ٜٓ بٛضق١ ( 473)نُت ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

ٖصا ٚقس ْعت ايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ يًسضاغ١ إٝسا١ْٝ باغتدساّ َكٝاؽ قا١ُ٥ . ايذلن١ٝ

َٚكٝاؽ داَع١  Organizational Commitment Inventoryا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

إٍ   يت ايسضاغ١ٚقس تٛم. Minnesota Satisfaction Scaleَٝٓػٛتا يًطنا ايٛٚٝؿٞ 

ٚدٛز ع٬ق١ اهاب١ٝ ق١ٜٛ َع١ٜٛٓ بٌ إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ ( 1: )ْتا٥ر عس٠, يعٌ َٔ أبطظٖا

َٚػت٣ٛ ا٫يتعاّ ( ْٚٛع ا١ُْٕٛٓٛع اؾٓؼ, إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ, إػ٢ُ ايٛٚٝؿٞ, )

ع١ٜٛٓ ٚدٛز ع٬ق١ اهاب١ٝ ق١ٜٛ ّ( 2)ايتُٓٛٝٞ ايعاّ يًعاًٌَ ٗ فاٍ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ, 

ٗ, ٚغٓٛات اـس١َ, ْٚٛع إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ, ٚإػ٢ُ ايٛٚٞ)بٌ إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ 

. ٚبٌ زضد١ ايطنا ايٛٚٝؿٞ يًعاًٌَ ٗ فاٍ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ( ا١ُٕٛٓ

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ : "ٗ زضاغتُٗا إػُا٠( 2009ّ)ٚٗ ا٭ضزٕ تكك٢ خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ      

, " ٚٝؿٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اـاق١ ا٭ضز١ْٝٚع٬قت٘ بايطنا ايٛ

( إعٝاضٟ, ايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟ)ايتُٓٛٝٞ ٗ أبعازٙ ايج٬ث١ " ا٫يتعاّ"ايع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ 

ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ع١ٓٝ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ غت داَعات أضز١ْٝ 

ٕ غ١ ُأغتدسّ إكٝاؽ ايصٟ طٛضٙ أٍٜل ٖسف ايسضاٚيتشل. عهًٛا( 559)خاق١ بًؼ سذُٗا 

ٚنإ َٔ . َٚاٜط ي٤٫ًٛ ايتُٓٛٝٞ, ٚأزا٠ ُطٛضت َٔ قبٌ ايباسجٌ يكٝاؽ ايطنا ايٛٚٝؿٞ

ٚدٛز ع٬ق١ إهاب١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ ( 1: )أِٖ ايٓتا٥ر اييت خًكت إيٝٗا ايسضاغ١

ؽ ٗ اؾاَعات ا٭ضز١ْٝ اـاق١, اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٟ

ٚدٛز ؾطٚم ٗ َػت٣ٛ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ تعع٣ ٕتػرلات اؾٓؼ ( 2)

, ٚغٓٛات اـس١َ باؾاَع١ (غ١ٓ ؾأنجط 50يكاحل ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ), ٚايعُط (يكاحل اٱْاخ)

نًٝات ايع١ًُٝ, يكاحل اٍ), ٚاخت٬ف ايه١ًٝ ( غ١ٓ ؾأنجط11=يكاحل شٟٚ اـس١َ ا٭ع٢ً)

عسّ ٚدٛز ؾطٚم ٗ َػت٣ٛ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ّهٔ إٔ تعع٣ ( 3)

ٚقس أٚق٢ ايباسجإ بهطٚض٠ ٚنع ْٛاّ َهاؾآت ٚسٛاؾع . ٫خت٬ف إطتب١ ا٭ناز١ّٝ
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٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اـاق١, عٝح ٫ ٜتِ ايًذ٤ٛ إٍ ايبشح عٔ ايؿطم 

 .أَانٔ أخط٣ايبس١ًٜ ٗ 
 

                 

ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚع٬قت٘ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ "زضاغ١ بعٓٛإ ( 2009ّ)ٚأدطت ؾًُبإ                     

, بٗسف "يًُؿطؾٌ ايذلبٌٜٛ ٚإؿطؾات ايذلبٜٛات بإزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ َس١ٜٓ َه١ إهط١َ

ايتُٓٛٝٞ يس٣ إؿطؾٌ ٚإؿطؾات ٚايع٬ق١ ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ 

اؾٓؼ , إ٪ٌٖ , : بُٝٓٗا ٚايٛقٛف ع٢ً ع٬قتُٗا ببعض إتػرلات ايؿدك١ٝ ٚتؿٌُ

( 175)َؿطؾا تطبًٜٛا ٚ ( 103)تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ . ايتدكل, ٚاؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ

زَت ايباسج١ اغتبا١ْ شات َؿطؾ١ تطب١ٜٛ بإزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ َس١ٜٓ َه١ إهط١َ, ٚاغتذ

 . أدعا٤ أزا٠ ؾُع ايبٝاْات 3

 

ٚدٛز َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞ يس٣ نٌ َٔ ( 1: )ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ اٯتٞ         

ع٢ً ايذلتٝب َع ٚدٛز ( 3.67)ٚ ( 3.52)إؿطؾٌ ٚإؿطؾات ايذلبٜٛات َتٛغطات سػاب١ٝ 

, (0.571)ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َكساضٖا ع٬ق١ اضتباط١ٝ اهاب١ٝ َتٛغط١ بٌ 

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٗ زضدات ايطنا ايٛٚٝؿٞ يس٣ إؿطؾٌ ٚإؿطؾات تبعًا ( 2)

ٚدٛز ؾطٚم شات ( 3)يًتدكل يكاحل ايتدككات ايع١ًُٝ, ٚاؾٓؼ يكاحل ايصنٛض, 

 ٚإؿطؾات ٚؾكًا يًتدكل ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٗ زضدات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إؿطؾٌ

يكاحل ايتدككات ايع١ًُٝ, ٚاؾٓؼ يكاحل ايصنٛض, ٚإ٪ٌٖ ايتعًُٝٞ يكاحل ١ًٓ 

ٖصا ٚقس قسَت ايباسج١ عسز َٔ ايتٛقٝات إٓبجك١ َٔ ْتا٥ر ايسضاغ١ نإ َٔ .  ايسنتٛضا٠

 ا٫ٖتُاّ بٛنع ايهُاْات ايٛٚٝؿ١ٝ يًُؿطؾٌ ٚإؿطؾات ٚاييت تهؿٌ ي٘ أَٓا: نُٓٗا

 .ٚٚٝؿٝا أثٓا٤ اـس١َ أٚ بعس تطى ايعٌُ, ٚنصيو تٛؾرل ايطعا١ٜ ايكش١ٝ اي٬ظ١َ شلِ
       

ت اتأثرل إؿاضن١ إباؾط٠ ٗ اؽاش ايكطاض"بعٓٛإ زضاغ١  Bhatti et.al (2011)ٚ أدط٣                     

إؿاضن١  , ٖٚسؾت ايسضاغ١ إٍ ايتعطف عُا إشا ناْت أِاٙ"ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

إباؾط٠ يًُٛٚؿٌ ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاض إ٪غػٞ غتؿػط ا٫خت٬ف ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

يس٣ إٛٚؿٌ ٗ قطاع ايبٓٛى ٗ ( ايعاطؿٞ, إعٝاضٟ, ٚا٫غتُطاضٟ)بأْٛاع٘ ايج٬ث١ 

ْٚعت بٝاْات ايسضاغ١ باغتدساّ اغتبا١ْ َتعسز٠ . بانػتإ ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

ا٭بعاز قُُٗا ايباسجٕٛ َٔ َكاٜٝؼ َعطٚؾ١, أُٖٗا َكٝاؽ َاٜط ٚأئ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, 

َػ٫ًٛ٦ َٚٛٚؿًا ٗ إزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ بايبٓٛى ( 500)ٚطبكت ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

.  َػتذٝب ٗ نٌ زٚي١( 250)ايبانػتا١ْٝ ٚا٭َطٜه١ٝ بٛاقع 
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إٔ َٛنٛع إؿاضن١ إباؾط٠ يًُٛٚؿٌ ٗ ( 1: )تاي١ٝٚقس أٚٗطت ايسضاغ١ ايٓتا٥ر اٍ    

ع١ًُٝ اؽاش ايكطاض و٢ٛ بأ١ُٖٝ َتعاٜس٠ ٗ قطاع ايبٓٛى ٗ بانػتإ ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ 

ٚدٛز ع٬ق١ اهاب١ٝ ططز١ٜ ن١ًٝ بٌ إؿاضن١ إباؾط٠ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( 2)ا٭َطٜه١ٝ, 

ٚدٛز ؾطٚم شات ( 3)ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, %( 42.3)ٗ بانػتإ ٚ %( 56.2)َكساضٖا 

ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ َػت٣ٛ إؿاضن١ إباؾط٠ ٚأْٛاع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يكاحل إػتذٝبٌ 

ايبانػتاٌْٝ, سٝح أٚٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ َتعسز ا٫مساض ٚدٛز ع٬ق١ ططز١ٜ َٛدب١ بٌ 

إعٝاضٟ ٚا٫غتُطاضٟ يًُٛٚؿٌ إؿاضن١ إباؾط٠ ٚنٌ َٔ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ٚ

ايبانػتاٌْٝ, ٗ سٌ إٔ ايع٬ق١ ا٫هاب١ٝ ايٛسٝس٠ ناْت بٌ إؿاضن١ إباؾط٠ 

 .ٚا٫يتعاّ ايعاطؿٞ يًُٛٚؿٌ ا٭َطٜهٌٝ

 ٚاختباض َعٜٓٛتٗا بعض ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ إؿػط٠ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞتٓاٚيت زضاغات . 1/4

ِصد١ غبب١ٝ ي٬يتعاّ : "بإدطا٤ زضاغ١ بعٓٛإ Klenke- Hamel (1982)قاَت      

, سٝح ٖسؾت إٍ ٚنع ِٛشز ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜسضؽ ايع٬قات ايػبب١ٝ بٌ "ايتُٓٛٝٞ

ٚ إتػرلات إ٪غػ١ٝ " غٓٛات اـس١َ, ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ"بعض إتػرلات ايؿدك١ٝ 

ٚقؿٗا قسزات قت١ًُ ب( نػٛٙ ايعٌُ)ٚإتػرلات ايٛٚٝؿ١ٝ ( اي٬َطنع١ٜ, ٚايطزل١ٝ)

ٚغعت ايسضاغ١ أٜهًا إٍ اختباض أثط إتػرلات ايػابك١ ع٢ً َتػرل . ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ٚتهٕٛ فتُع . ايكش١ ايعك١ًٝ ٚايصٟ نُٔ أٜهًا ٗ ايُٓٛشز ايػبيب إكذلح نُتػرل تابع

ايسضاغ١ َٔ  ْٝع ايعاًٌَ ٗ َُٓٛتٌ سهَٛٝتٌ ٚداَع١ سه١َٝٛ ٗ دٓٛب ؾطم 

٫ٜٚات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح غشبت ٔػ١ عٝٓات عؿٛا١ٝ٥ َٔ ايصنٛض ٚاٱْاخ اٍ

 . ايعاًٌَ ٗ ٚٚا٥ـ َهتب١ٝ ١َٝٓٗٚ ع٢ً سس غٛا٤

اغتبا١ْ أعستٗا َٔ َكاٜٝؼ َعطٚؾ١ ع٢ً ( 1525)ٚقس ٚظعت ايباسج١ َا َكساضٙ            

اغتبا١ْ قاؿ١  (628)ٖا , نإ َٔ بٌ%44.32أٟ َا ْػبت٘ ( 676)إػتذٝبٌ, عاز َٓٗا 

عسز َٔ ا٫غتٓتادات اشلا١َ,  Path Analysisٚقس أٚٗطت ْتا٥ر ؼًٌٝ إػاض . يًتشًٌٝ

إٔ َتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٖٛ أنجط َتػرلات ايُٓٛشز ايػبيب ( 1: )نإ َٔ أبطظٖا ايتايٞ

ٚدٛز ع٬ق١ ( 2)إكذلح ؼسٜسًا ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايكش١ ايعك١ًٝ ٭ؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١, 

عسّ ٚدٛز ( 3)غبب١ٝ إهاب١ٝ ٚيهٓٗا غرل َع١ٜٛٓ بٌ نػٛٙ ايعٌُ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, 
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( 4)ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ( اي٬َطنع١ٜ ٚايطزل١ٝ)ع٬ق١ غبب١ٝ ٖا١َ بٌ ايعٛاٌَ إ٪غػ١ٝ 

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ تعع٣ ٕتػرل اؾٓؼ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يكاحل 

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ تعع٣ ٕتػرل غٓٛات اـس١َ ع٢ً ( 5)يصنٛض َكابٌ اٱْاخ, ا

َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يكاحل ايعاًٌَ ايصٜٔ قهٛا ٗ َُٓٛاتِٗ اؿاي١ٝ َس٠ ٔػ١ 

أٚٗطت اختباضات سػٔ إطابك١ َع١ٜٛٓ ايُٓٛشز ايػبيب إكذلح ٚقابًٝت٘ ( 6)غٓٛات ؾأنجط, 

 .طبٝليًتعُِٝ ٚايت

زضاغ١ إَدلٜك١ٝ يُٓٛشز غبيب َكذلح ي٬يتعاّ : "زضاغ١ بعٓٛإ Han (1992)ٚأدط٣       

, سٝح غعت ايسضاغ١ إٍ بٓا٤ ٚاختباض ِٛشز بٓا٥ٞ ٚنع٘ "ايتُٓٛٝٞ ٗ نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ

ايباسح ٫ختباض ايع٬قات ايػبب١ٝ بٌ أضبع١ عؿط َتػرلًا ؾدكًٝا ٚتًُٓٛٝٝا ٚبٌ ا٫يتعاّ 

َٞ يًعاًٌَ ٗ ايكطاع ايكشٞ اؿهَٛٞ ٗ نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ, ٚشيو بػطض ايتٓٛٞ

تهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ ْٝع . ايتعطف ع٢ً احملسزات احملت١ًُ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ٗ َػتؿؿ٢ سهَٛٞ ٗ ايعاق١ُ ايهٛض١ٜ, ٚاغتدسّ ايباسح َا ( عسا إػتدسٌَ)ايعاًٌَ 

ٚنإ َٔ نُٔ . ع بٝاْات ايسضاغ١ ا٭ٚي١ٝاغتبا١ْ قُُٗا بٓؿػ٘ ؾِ( 594)فُٛع١ 

ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ اييت اغتدسَٗا ايباسح ٫ختباض ِٛشز ايسضاغ١ ؼًٌٝ إػاض 

. ٚايتشًٌٝ إتعسز ا٫مساض
    

                   

٥ًٝا بٌ ا٫يتعاّ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ زاي١ إسكا( 1: )ٚقس أٚٗطت ايسضاغ١ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ                         

, زعِ إؿطؾٌ (0.442), ايسعِ ايتُٓٛٝٞ (0.295)زضد١ ا٫غتك٬ي١ٝ : ايتُٓٛٝٞ ٚنٌ َٔ

, (0.459), ايعساي١ اٱدطا١ٝ٥ (0.324), ٚطٚف ايعٌُ ايؿٝعٜا١ٝ٥ (0.200), زعِ ايع٤٬َ (0.320)

سكا١ٝ٥ بٌ ٚدٛز ع٬ق١ إهاب١ٝ ق١ٜٛ شات ز٫ي١ إ( 2), (0.297)ا٫غتجُاضات إذلان١ُ 

ٚدٛز ع٬ق١ نعٝؿ١ بٌ ايطاتب ( 3), (0.627= ض)ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

إَها١ْٝ تعُِٝ ( 4)ٚايطٚتٌ ايَٝٛٞ ٚؾطم ايذلق١ٝ ٚبٌ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, 

ايُٓٛشز ايػبيب إكذلح ع٢ً ايكطاع ايكشٞ ايهٛضٟ ٚإَها١ْٝ اغتدساَ٘ ٗ ب٦ٝات ثكاؾ١ٝ 

 .ٙ ٜتهٕٛ َٔ َتػرلات عا١ٕٝ أثبتتٗا ْتا٥ر ايسضاغات إدتًؿ١كتًؿ١ ٭ٕ

ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ :", َٚٛنٛعٗا McMurray et.al. (2000) زضاغ١أَا       

ع٬ق١ اضتباط١ٝ بٌ إهْٛات ايبٓا١ٝ٥  ايهؿـ عٔ ٚدٛزٖسؾت إٍ , ؾكس "ٚإٓار ايتُٓٛٝٞ
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ايتُٓٛٝٞ َٔ خ٬ٍ اختباض ِٛشز بٓا٥ٞ ٜؿٌُ ا٫ضتباٙ يهٌ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚإٓار 

ٚايجك١ نُشسزات ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚايتكسٜط ٚا٫غتك٬ي١ٝ ٚإػاْس٠ نُشسزات يًُٓار 

ٚتٛقًت ايسضاغ١ إٍ إٔ إٓار ايتُٓٛٝٞ ٜطتب٘ بؿهٌ إهابٞ َع ا٫يتعاّ  .ايتُٓٛٝٞ

 .حقذل, ٖٚصا ٜعين قسم ايُٓٛشز امل( 0.66=ض) ايتُٓٛٝٞ

ِصد١ ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ : "بعٓٛإ  Laka-Mathipula (2004)ٖٚسؾت زضاغ١     

, ايتعطف ع٢ً "ايتُٓٛٝٞ ِٚ٘ ايكٝاز٠ ٖٚاضغات إزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ

( ايعُط, ْٛع اؾٓؼ, ْٛع إ٪غػ١ ا٭ناز١ّٝ)ايع٬ق١ بٌ نٌ َٔ إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ 

َٔ ( ِ٘ ايكٝاز٠, ٖاضغات إزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ, ٚايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ)ايت١ُٝٝٛٓ ٚإتػرلات 

ٚاغتدسَت ايباسج١ اغتبا١ْ َعس٠ شلصا . داْب, ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً اؾاْب اٯخط

َ٪غػ١ َٔ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٗ ( 11)َٛٚؿًا ٜعًُٕٛ ٗ (  246)ايػطض ٚطبكتٗا ع٢ً

َٔ سذِ ع١ٓٝ % 67.88ؾهٌ إػتذٝبٕٛ َٔ ايهًٝات ايتك١ٝٓ َا ْػبت٘ دٓٛب إؾطٜكٝا, سٝح 

اغتدسَت ايباسج١ أغًٛب ؼًٌٝ . َٔ َٓػٛبٞ اؾاَعات% 28.86ايسضاغ١ َكاض١ْ َا ْػبت٘ 

. غاض ٚؼًٌٝ ا٫مساض إتعسزامل
 

تػرلات عسّ ٚدٛز أٟ ع٬ق١ اضتباط١ٝ زاي١ بٌ امل( 1:)ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ َا ًٜٞ          

ايسّػطاؾ١ٝ احملسز٠ ٗ ايسضاغ١ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, َع ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ 

ٚسٝس٠ ناْت بٌ ْٛع إ٪غػ١ ا٭ناز١ّٝ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, يكاحل َٓػٛبٞ اؾاَعات, 

ٚدٛز ع٬قات اضتباط١ٝ َع١ٜٛٓ بٌ ايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ ٖٚاضغات إزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ, ( 2)

عسّ ( 3)ٚبٌ ِ٘ ايكٝاز٠ ٚايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚبٌ ايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, 

إَها١ْٝ تعُِٝ ايُٓٛشز إكذلح يٛدٛز ع٬قات غبب١ٝ نعٝؿ١ بٌ َتػرلات ايسضاغ١ ٚا٫يتعاّ 

ايتُٓٛٝٞ, َع٢ٓ إٔ ِ٘ ايكٝاز٠ ٚإزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايجك١ ايت١ُٝٝٛٓ يٝػت قسزات 

 .تعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٗ دٓٛب أؾطٜكٝاي٬ٍ
     

بٓا٤ ِٛشز غبيب يسضاغ١ تأثرل نٌ َٔ : "َٚٛنٛعٗا( 2004ّ)ٚاغتٗسؾت زضاغ١ ايعُطٟ           

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚنػٛٙ ايعٌُ ع٢ً ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ ٚايؿاع١ًٝ 

يهؿـ عٔ ع٬ق١ َتػرلات اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ , اختباض ِٛشز غبيب َكذلح ٍ"ايت١ُٝٝٛٓ

مت ْع ايبٝاْات . ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚنػٛٙ ايعٌُ با٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ ٚايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ

َٔ خ٬ٍ اغتبا١ْ ٚظعت ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ ايعاًٌَ ايػعٛزٌٜ بايبٓٛى ايػعٛز١ٜ 

. ت ع١ٓٝ ايسضاغ١اغتبا١ْ ؾهٌ( 611)َس١ٜٓ ايطٜاض, ٚقس بًؼ ايعا٥س َٔ ا٫غتباْات 

ٚقس نؿؿت ْتا٥ر . ٚاغتدسّ ايباسح أغًٛب ؼًٌٝ إػاض ٫ختباض ايُٓٛشز ايػبيب إكذلح

ٜتشسز َتػرل ايطنا ( 1: )ايسضاغ١ عٔ عسز َٔ ايع٬قات ايػبب١ٝ إع١ٜٛٓ ٗ ايُٓٛشز, َٓٗا
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ٚض, ٚ ايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ, ٚايطاتب ايؿٗطٟ, ٚقطاع ايسٚض, غُٛض ايس: ايٛٚٝؿٞ بهٌ َٔ

ايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ, : ٜتشسز َتػرل اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ بهٌ َٔ( 2)ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ, 

ٜتشسز َتػرل ( 3)ٚايطاتب ايؿٗطٟ, ٚقطاع ايسٚض, ٚغُٛض ايسٚض, َٚتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ, 

( 4)اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ, ٚنػٛٙ ايعٌُ, ٚايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ, : ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ بهٌ َٔ

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ, : ايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ نُتػرل ْٗا٥ٞ ٗ ايُٓٛشز بهٌ َٜٔتشسز َتػرل 

 .ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ, ٚنػٛٙ ايعٌُ, ٚا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ
     

 

قسزات ٚكطدات ا٫يتعاّ "ؾكاَت بإدطا٤ زضاغ١ بعٓٛإ  Tayyab (2006)أَا           

بعض قسزات ٚكطدات , ٖٚسؾت إٍ اختباض ِٛشز غبيب َكذلح ٍ"ايتُٓٛٝٞ ٗ بانػتإ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ َٛٚؿٞ ايكطاع ايعاّ ٗ بانػتإ, ناْت ايباسج١ قس بٓت٘ اْط٬قًا 

تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚ. ايج٬ث١ٝ ا٭بعاز( Meyer & Alan, 1991)َٔ ْٛط١ٜ َاٜط ٚأئ 

.  َٛٚؿًا ٗ ؾطن١ تطٜٛط ايػاظ ٚايٓؿ٘ احملسٚز٠ ٗ إغ٬ّ أباز( 228)َٔ 
 

إٔ قِٝ ايعٌُ ايؿطز١ٜ ( 1: )ٚقس أٚٗطت ايسضاغ١ عسز َٔ ايٓتا٥ر اشلا١َ, َٔ نُٓٗا            

ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ ٖٞ أق٣ٛ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عاّ ٚا٫يتعاّ ايعاطؿٞ 

إٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٜعتدل قسزًا ٖاًَا َٔ قسزات ( 2)ٚا٫غتُطاضٟ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم, 

إٔ غًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايعساي١ اٱدطا١ٝ٥ ُٖا ( 3)ؾ١ أبعازٙ, ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بها

أنجط إدطدات إكذلس١ اضتباطًا با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ بعهؼ ا٫ضتباٙ 

تٛدس ع٬ق١ غًب١ٝ بٌ َتػرل غٓٛات اـس١َ ٚا٫يتعاّ ( 4)ايهعٝـ با٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ, 

غٓٛات خس١َ ايؿطز با١ُٕٛٓ نًُا قٌ ايتعاَ٘ ايتُٓٛٝٞ,  ايتُٓٛٝٞ, َع٢ٓ نًُا ظازت

٫ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ّهٔ إٔ تعع٣ ٕتػرل اؾٓؼ ع٢ً قسزات ٚكطدات ( 5)

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إكذلس١ بؿهٌ عاّ, ضغِ إٔ َتػرل ايععّ ع٢ً تطى ا١ُٕٛٓ نإ أع٢ً 

أٚٗطٕ بسٚضٖٔ ايتعاًَا َعٝاضَٜا ٚضنًا ٚٚٝؿًٝا  يس٣ إػتذٝبٌ َكاض١ْ بإػتذٝبات, ٚاي٬تٞ

 .ٚزاؾع١ًٝ يًعٌُ أندل َٔ ْٛطا٥ِٗ ايطداٍ
      

قٝ٘ ايعٌُ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫ْسَاز : " زضاغ١ بعٓٛإ( 2009ّ)ٚأدط٣ عبس ايساِٜ             

: اَع١ايٛٚٝؿٞ نعٛاٌَ ٚغٝط١ ٗ ِٛشز ايساؾع١ٝ يًعٌُ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باجل

اختباض  , نإ ٖسؾٗا ا٭غاؽ"اختباض يكسم ِٛشز إزاضٟ ٗ فاٍ ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

٫غتدساَ٘ ٗ اجملاٍ  -نُٓٛشز إزاضٟ –( 2000ّ)َس٣ قسم ِٛشز ضٚبطت ضٚٙ ٚآخطٜٔ 

. ٗ داَعيت ايعقاظٜل ٚبٓٗاايذلبٟٛ يتشسٜس ايساؾع١ٝ يًعٌُ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

باؾاَعتٌ إؿاض يًتعطف ع٢ً َػت٣ٛ تكسٜط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  أٜهًاٖٚسؾت ايسضاغ١ 
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ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ )ٕهْٛات قٝ٘ ايعٌُ اؾاَعٞ, نُتػرلات زاخ١ً,  َٚػت٣ٛ إيُٝٗا 

: نُتػرلات زاؾع١ٝ ٗ ايُٓٛشز اٱزاضٟ َٚس٣ تبآٜٗا باخت٬ف نٌ َٔ( ٚا٫ْسَاز ٗ ايعٌُ

إكاٜٝؼ إدتًؿ١  ٚقاّ ايباسح بذل١ْ. ١َٝايسضد١ ايعٌاـدل٠ ٚايٓٛع ٚايتدكل ٚ

, ٚتكٓٝٓٗا ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ, َٚٔ ثِ تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ ٕتػرلات ايُٓٛشز اٱزاضٟ

َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝيت ايذلب١ٝ ٚاٯزاب ظاَعيت (  206)ْٗا١ٝ٥ تهْٛت َٔ 

.  ايعقاظٜل ٚبٓٗا

تتؿاب٘ إػاضات بٌ (  1: )َٔ أُٖٗاٚنؿؿت ايسضاغ١ عٔ ١ًْ َٔ ايٓتا٥ر, نإ     

إتػرلات ايٛغٝط١ ٚإتػرلات إطتبط١ بايٓتا٥ر ٗ ايُٓٛشز اٱزاضٟ يس٣ ع١ٓٝ ايبشح َع 

إػاضات ا٭ق١ًٝ يٓؿؼ ايُٓٛشز, َع ٚٗٛض بعض إػاضات اؾسٜس٠ تٛنح ايتأثرل إباؾط 

غًيب إباؾط يًهػٛٙ ع٢ً ٚايتأثرل اٍ. يًطنا ٚإٌٝ يبصٍ اؾٗس, نٌ َُٓٗا ع٢ً اٯخط

تتؿاب٘ إػاضات بٌ إتػرلات ايٛغٝط١ ؾُٝا بٝٓٗا, ٗ ايُٓٛشز اٱزاضٟ ( 2), إٌٝ يبصٍ اؾٗس

َع ٚٗٛض َػاضات تٛنح ايتأثرل  ,يس٣ ع١ٓٝ ايبشح َع إػاضات ا٭ق١ًٝ يٓؿؼ ايُٓٛشز

ا٫ْسَاز  ٜتشسز (3), إباؾط ي٬ْسَاز ايٛٚٝؿٞ ع٢ً َع٢ٓ ٚأ١ُٖٝ ايٛٚٝؿ١, ٚع٢ً إػ٦ٛي١ٝ

, َع٢ٓ ٚأ١ُٖٝ ايٛٚٝؿ١ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ (نُتػرل َٔ َتػرلات ايساؾع١ٝ يًعٌُ)ايٛٚٝؿٞ 

ا٫يتعاّ ٜتشسز ( 4)ٍ , ايتسضٜؼ, َٚس٣ ؾعٛضٙ بإػ٦ٛي١ٝ ػاٙ عًُ٘ ْٚتا٥ر ٖصا ايعِ

 ,٠َباؾط ٠, با٫ْسَاز ايتُٓٛٝٞ بططٜل(نُتػرل َٔ َتػرلات ايساؾع١ٝ يًعٌُ)ايتُٓٛٝٞ 

, بعض إتػرلات إػتك١ًب نُا ٜتشسز , ٠غرل َباؾط ٠ْٚٝع قسزات ا٫ْسَاز بططٜل

ايُٓٛ ايصاتٞ, ٚاؿاد١ يًتكسٜط, ٚنُإ ايٛٚٝؿ١, ٚؾطم ايذلق١ٝ, ٚإٓار ٚإتُج١ً ٗ 

َػاضات ايع٬ق١ بٌ َتػرلات ايُٓٛشز اٱزاضٟ يس٣ أعها٤ تتطابل ( 5)ا٥س, ا٭نازّٞ ايؼ

, ٖا ٜعين قسق٘ َع إػاضات ا٭ق١ًٝ يٓؿؼ ايُٓٛشز -إٍ سس نبرل  -١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 .ٚسػٔ َطابكت٘

 علِ الدزاضات الطابكُعاو تعلًل . 2  

تهُٔ أ١ُٖٝ اغتعطاض ايسضاغات ايػابك١ إطتبط١ َٛنٛع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٗ ا٫غتؿاز٠     

يسضاغات اض اعطغتاٚؾ٢ ن٤ٛ . تعُٝل ايسضاغ١ ٚتؿػرل ْتا٥ذٗا زض إػتطاع, ٗمَٓٗا 

: ّهٔ اغتد٬م فُٛع١ إعطٝات ٚإٛدٗات ايتاي١ٝ, ايػابك١  ايبشج١ٝ

دا٤ت ايسضاغات ايػابك١ اييت مت عطنٗا َٔ كتًـ بًسإ ايعامل, ٚناْت ٗ  (1

َعُٛٗا سسٜج١, ٖٚصا بسٚضٙ ٜ٪نس ا٫ٖتُاّ ايعإٞ إتعاٜس بٛاٖط٠ ا٫يتعاّ 
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ا ٜ٪نس أ١ُٖٝ َٛنٛع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ايتُٓٛٝٞ َٚؿاُٖٝٗا ٚ َهاَٝٓٗا, نِ

 .ٚايؿٛا٥س إطد٠ٛ َٔ إدطا٥ٗا

تٓٛعت أٖساف ايسضاغات ايػابك١ َا بٌ زضاغات غعت إٍ تككٞ ٚاقع ا٫يتعاّ  (2

ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ عاّ, إٍ أخط٣ عجت قسزات٘ ْٚٛاػ٘, ٚأخط٣ ٖسؾت إٍ نؿـ 

يٛٚٝؿ١ٝ ٚايؿدك١ٝ, بُٝٓا طبٝع١ ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبٌ عسز َٔ إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓ ٚا

ٚعًٝ٘ ؾكس . ايبعض اٯخط غع٢ إٍ اختباض َع١ٜٛٓ بعض ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ إؿػط٠ ي٘

. قاّ ايباسح بتكٓٝـ ايسضاغات ايػابك١ ٚاغتعطانٗا ٗ ن٤ٛ ٖصٙ ا٭ٖساف

اي٤٫ٛ "ٗ اغتدساَٗا ٕكطًشٞ  -بعهؼ ا٭دٓب١ٝ –اختًؿت ايسضاغات ايعطب١ٝ  (3

يٲؾاض٠ يٓؿؼ إؿّٗٛ, ضغِ ايؿاضم ايهبرل بٌ اي٤٫ٛ " ايتُٓٛٝٞ ٚا٫يتعاّ" ايتُٓٛٝٞ

ٚا٫يتعاّ, ٚقس ٜهٕٛ عسّ ايتٛؾٝل ٗ تط١ْ إكطًح اٱلًٝعٟ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

"Organizational Commitment "ٙايػبب ٚضا٤ إؾهاي١ٝ إػُٝات ٖص ٖٛ .

, (2001ّ)إد٬ٗ  , ٚزضاغFjoroft (1993)١, َجٌ زضاغ١ أٚٗطت بعض ايسضاغات  (4

إٔ , (2006ّ), ٚزضاغ١ عطاضٟ ٚآخطٕٚ  Joffres and Haughey (2001)ٚزضاغ١ 

 ٜسٍبٌ َؿاِٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚإٗين ٚايٛٚٝؿٞ, ٖا  ٚانشًا ٖٓايو تبآًٜا

ٖصٙ إػتٜٛات إدتًؿ١ َٔ ا٫يتعاّ, َع٢ٓ إٔ ايؿطز ايٛاسس قس  اغتك٬ي١ٝ ُٚاٜعع٢ً 

٫يتعاّ أٚ َٓدؿض ا٫يتعاّ ػاٙ َُٓٛت٘ َٚٗٓت٘ ٚٚٚٝؿت٘ ْٝعٗا, ٜهٕٛ عايٞ ا

عايٞ ا٫يتعاّ ػاٙ ايبعض َٚٓدؿض ا٫يتعاّ ػاٙ ايبعض  ٜهٕٛإٔ ّهٔ نُا 

. اٯخط

ٜتبٌ َٔ ايسضاغات اييت مت اغتعطانٗا إٔ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ ٚايعاطؿٞ ٚا٫غتُطاضٟ  (5

تككًٝا, ا٭َط ايصٟ ٜعهؼ ا٫ػاٙ اؿسٜح ٖٞ أنجط أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ تٓا٫ًٚ ٚ

َٚٔ ْاس١ٝ . ٗ إٌٝ مٛ زضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿ٘ َطنبًا َتعسز ا٭بعاز

أخط٣ ؾكس أٚٗطت ْتا٥ر بعض ايسضاغات نتًو اييت أدطاُٖا نٌ َٔ ايعتٝيب 

إٔ ٖٓايو ع٬قات ٖا١َ  Harrison & Hubbard (1998) ٚ( 1997ّ)ٚايػٛاٙ 

 Meyer & Alanبعاز, ٚٗ ٖصا َا ٜععظ قسم ايٓتٝذ١ اييت خًل إيٝٗا بٌ ٖصٙ ا٭

َٔ إٔ ٖصٙ ا٭بعاز ٖٞ َهْٛات كتًؿ١ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚيٝػت أْٛاعًا  (1991)
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. كتًؿ١ َٓ٘, ٚايسضاغ١ اؿاي١ٝ تتب٢ٓ ٖصا ايٓٗر

 ٜتهح أْ٘ ٚبطغِ ايٓتا٥ر اشلا١َ اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغات ايػابك١ ؾُٝا ٜتعًل (6

بطبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚبعض إتػرلات ايت١ُٝٝٛٓ ٚايٛٚٝؿ١ٝ 

ٚايؿدك١ٝ, إ٫ أْ٘ ٜبسٚ دًًٝا عسّ ٚدٛز اتػام بٌ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغات ؾُٝا ٜتعًل 

ٚقس ٜهٕٛ ايػبب ٗ شيو ٖٛ ق١ً . َشسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أٚ ايعٛاٌَ إٓب١٦ ب٘

٠ ايػبب١ٝ شلصٙ احملسزات, ٚا٫عتُاز ع٢ً أغًٛب ا٫ضتباٙ ايبٓا٥ٞ" بايُٓصد١"ا٫ٖتُاّ 

ا٭َط ايصٟ دعٌ َٔ   ايبػٝ٘ ٚايصٟ ٫ ٜٛٗط ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ْتا٥ر عُٝك١,

. بٓا٤ ٚاختباض ِٛشز غبيب بٗصٙ احملسزات أسس ا٭ٚيٜٛات ٗ ٖصٙ ايسضاغ١

أنجط َا ٜهٕٛ  ّهٔ ايكٍٛ إْا٫ً بإٔ َعِٛ ايسضاغات اييت مت اغتعطانٗا قس ضنعت (7

ع٢ً إتػرلات ايؿدك١ٝ, ٚخاق١ ايعُط ْٚٛع اؾٓؼ ٚغٓٛات اـس١َ ٚإػت٣ٛ 

ايتعًُٝٞ, ٚبسضد١ أقٌ ع٢ً إتػرلات ايٛٚٝؿ١ٝ ٚغاق١ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ 

ايعٌُ, ٗ سٌ مل تٌٓ َتػرلات ايبٓا٤ ايتُٓٛٝٞ ايكسض ايٛاٗ َٔ ا٫ٖتُاّ ٗ أغًب 

. ايسضاغات ايػابك١

ٜهًا أْ٘ َٔ بٌ َكاٜٝؼ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٛدٛز٠, ٚسسُٖا َكٝاغٞ بٛضتط ٜتهح أ (8

ناْا ا٭نجط اغتدساًَا ٗ ايسضاغات ايػابك١ , ( 1991ّ), ٚ َاٜط ٚأئ (1982ّ)ٚظ٥٬َ٘ 

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ اؾُع  ٚقس تبٓتٖا ٜسٍ ع٢ً ايسضد١ ايعاي١ٝ َٔ إٛثٛق١ٝ شلُا, 

ُٖا ٗ بٓا٤ اؾع٤ اـام بكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بُٝٓٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٔ عباضات

. يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ نُٔ أزا٠ ايسضاغ١

ع٢ً  -تكطٜبًا% 92َا ْػبت٘ أٟ  –اعتُست دٌ ايسضاغات اييت مت اغتعطانٗا  (9

ا٫غتبا١ْ نأزا٠ َؿه١ً ؾُع ايبٝاْات , ت٬ٖا أغًٛب َا ٚضا٤ ايتشًٌٝ ٗ زضاغ١ 

 & Joffres ), ٚأغًٛب إكاب١ً ٗ أخط٣ (Mathieu & Zajac, 1990)ٚاسس٠ 
Haughey, 2001 ), ٚ ٕٚبٌ ا٫غتبا١ْ ( 2006ّ)ْعت زضاغ١ عطاضٟ ٚآخط

أغًٛب َا ٚضا٤ ايتشًٌٝ ( 2009ّ)ٚإكاب١ً, بُٝٓا اغتدسَت زضاغ١ عبسايساِٜ 

. ٚا٫غتبا١ْ ؾُع ايبٝاْات اـاق١ َٛنٛع ايبشح

( 20)يت َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ بًؼ إْايٞ ايسضاغات اييت تٓاٚ (10

مت عطنٗا ٚؼًًٝٗا, ٚقس تؿاٚت َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( 46)زضاغ١ َٔ بٌ 
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, ٚا٫عتساٍ (2005ّس١ْٛٓ, )٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾٝٗا, سٝح تطاٚح بٌ ا٫ضتؿاع 

, ٚا٫نؿاض (ّ 2006; ايعٛاز ٚاشلطإ, 1997ّ; ايعتٝيب ٚايػٛاٙ, 1988ّضزاٜس٠, )

(Fjoroft, 1993 ,ٕٚ1996ّ; خهرل ٚآخط . ) َٚع شيو ؾُٝهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖصا إػت٣ٛ

. َتٛغطًا بٛد٘ عاّ ٚإٕ اضتؿع ٗ بعض اؾٛاْب ٚانؿض ٗ بعهٗا اٯخط

اقتكطت ايسضاغات ايػابك١ ٚاييت تٓاٚيت َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  (11

زضاغات غعٛز١ٜ ( 4)زضاغ١, نإ َٔ بٝٓٗا ( 12) اؾاَعات ايعطب١ٝ ع٢ً ايتسضٜؼ ٗ

ٗ ( 2006ّ), ٚايعٛاز ٚاشلطإ (1999ّ), ٚايعُطٟ (1995ّ)زضاغات ايسخٌٝ اهلل : ؾك٘, ٖٞ

ٗ داَع١ إًو عبسايععٜع, ( 1997ّ)داَع١ إًو غعٛز, ٚزضاغ١ ايعتٝيب ٚايػٛاٙ 

. ايسضاغاتٜٚتهح قسٚز١ٜ اجملاٍ إهاْٞ شلصٙ 

ٚؽتًـ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ عٔ ايسضاغات ايػابك١, ٚبا٭خل تًو اييت تٓاٚيت ا٫يتعاّ    

: ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات, ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ

تٴعتدل ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ايسضاغ١ ا٭ٍٚ اييت تتدص َٔ ناؾ١ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ  (1

ايسضاغ١ ا٭ٍٚ  -ٗ سسٚز عًِ ايباسح -أْٗا اؿه١َٝٛ فا٫ً تطبٝكًٝا شلا, نُا

. ع٢ً إػتٌٜٛ ايعطبٞ ٚايعإٞ اييت تتٓاٍٚ بايبشح ٖصا ايعسز َٔ اؾاَعات

تٴعتدل ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ ايسضاغات ايك٥٬ٌ اييت تبشح ٖصا ايهِ َٔ إتػرلات  (2

اٚيت َتػرلات بأْٛاعٗا إدتًؿ١, نُا أْ٘ ٫ تٛدس زضاغ١ ٚاسس٠ ٗ ايب١٦ٝ ايعطب١ٝ تٔ

. ايبشح اؿايٞ فتُع١

مل تكـ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ عٓس اغتككا٤ ٚاقع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  (3

ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, ٫ٚ عٓس قسزات٘ إدتًؿ١, بٌ أخصت خط٠ٛ يٮَاّ 

بإؾطاى أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ ؼسٜس أِٖ آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ُٚجٌ شيو 

. ايتُٓٛٝٞ ٗ ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ

تتؿل أزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً أ١ُٖٝ َتػرلات ايبٓا٤ ايتُٓٛٝٞ عٓس زضاغ١  (4

ٚتؿػرل ٚاٖط٠ ا٫يتعاّ, َٚع شيو ؾكس أغؿًت َعِٛ ايسضاغات اييت مت تٓاٚشلا غايؿًا 

ناؾ١ إٍ َتػرل إطنع١ٜ, تككٞ ٖصٙ إتػرلات, غرل إٔ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ غتبشح باٱ

ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ُٖٚا َتػرلإ مل ٜتِ عجُٗا َٔ قبٌ ع٢ً 
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. َػت٣ٛ اؾاَعات ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ ع٢ً ا٭قٌ

ع٢ً َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  بعض إتػرلات ايٛغٝط١ ٜطخٖصٙ ايسضاغ١ تأ تدلتذ (5

ع٢ً ايطغِ َٔ ف ْؿأ٠ اؾاَع١, تاضٜذ, ٚبا٭خل غعٛزٟيعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اٍ

ايباسح مل هس  إ٫ إٔ ٗ ا٭زبٝات ايػابك١ ايٓٛط١ٜ ٚايتأنٝس عًٝ٘ أ١ُٖٝ ٖصا إتػرل

, يصا ؾإْ٘ ٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ يسضاغ١ ٗ ايب٦ٝات ا٭ناز١ّٝ ٠ تٓاٚيت٘ بايبشحزضاغ١ ٚاسس

. ٖصا إتػرل ايعسٜس َٔ إهاٌَ ٚايتطبٝكات اشلا١َ

, ايسضاغتإ ايٛسٝستإ (2009ّ)اي١ٝ, باٱناؾ١ إٍ زضاغ١ عبسايساِٜ تعتدل ايسضاغ١ احل (6

ع٢ً إػت٣ٛ ايعطبٞ ايًتإ عٴٓٝتا باختباض َع١ٜٛٓ بعض ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ يسضاغ١ 

َٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ, َع ؾاضم إٔ زضاغ١ عبسايساِٜ ٟا٫يتعاّ ايتٜٓ

( 2000ّ)اّ, ٖٛ ِٛشز ضٚٙ ٚآخطٕٚ اختدلت َع١ٜٛٓ ِٛشز داٖع ٗ ايساؾع١ٝ ٚا٫يتع

ع٢ً ع١ٓٝ قػرل٠ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٗ سٌ إٔ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ؽتدل 

ِٛشدًا خاقًا بسضاغ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ مت بٓا٩ٙ َٔ 

 .قبٌ ايباسح

: تعطانٗا ايتايٞايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ ايسضاغات اييت مت اؽ اغتؿازتٚٗ اٱْاٍ        

, سٝح غاعست ايسضاغات ايػابك١ ٗ تهٜٛٔ ٚتسعِٝ بٓا٥٘ إثطا٤ اٱطاض ايٓٛطٟ ٚإغٓا٩ٙ (1

تكٛض ؾاٌَ يس٣ ايباسح عٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚقسزات٘ ٗ كتًـ ايب٦ٝات 

 .ٚايجكاؾات

ٚقٝاغ١  ٚبٝإ أُٖٝتٗا تأنٝس َؿه١ً ايسضاغ١اٱؾاز٠ َٔ ْتا٥ر تًو ايسضاغات ٗ  (2

 .أٖساؾٗا تٛدٝ٘ٚ أغ٦ًتٗا

ٗ تكُِٝ َٚا ٚضز ٗ بعهٗا َٔ تٛقٝات ٚاغذلاتٝذٝات  اٱؾاز٠ َٔ تًو ايسضاغات (3

 .أزا٠ ايسضاغ١ ٚإعساز قاٚضٖا ٚقٝاغ١ بٓٛزٖا

تٛدٝ٘ ايباسح إٍ ايعسٜس َٔ إطادع ٚإكازض إتعًك١ َٛنٛع ايسضاغ١, ٖا ٚؾط  (4

 .عًٝ٘ ايهجرل َٔ ايٛقت ٚاؾٗس

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٗ ن٤ٛ َا اْتٗت إيٝ٘ تًو ايسضاغات َٔ  تؿػرل ْتا٥رَٓاقؿ١ ٚ (5

 .ْتا٥ر, ٚؼسٜس أٚد٘ ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف بٝٓٗا
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انفصم انثبنث 
 إجـراءاث انـذراست

 

متهًد 

ــطا٤ات اٱدـايباسح ٜػتعطض ٚؾٝ٘  ّجٌ ٖصا ايؿكٌ بسا١ٜ اؾاْب إٝساْٞ َٔ ايسضاغ١,      

; ٚشيو َٔ خ٬ٍ ٚاٱداب١ عٔ تػا٫٩تٗا, ٖـا يتشكٝـل أٖـــساف ايسضاغـ١إٓٗــذ١ٝ اييت اتبع

باٱناؾ١ إٍ أزا٠ ايسضاغ١ ٚإطاسٌ ٚخكا٥ل ايع١ٓٝ, , ٚعٝٓتٗا, ٚفتُعٗا, ؼسٜس َٓٗذٗا

ثِ ايتشكل ايتذطٜيب َٔ ا٭زا٠ َٔ سٝح ايكسم , ا٭غاغ١ٝ يبٓا٥ٗا َٚكٝاؽ تكشٝشٗا

ا٭غايٝب ٚنصا , ضا٤ات تطبٝل أزا٠ ايسضاغ١نُا ٜؿتٌُ ٖصا ايؿكٌ ع٢ً إز. ثباتٚاٍ

 .اٱسكا١ٝ٥ اييت مت اغتدساَٗا ٗ ؼًٌٝ ايبٝاْات َٚعاؾتٗا
 

 ميهج الدزاضُ .1

٫ؾو إٔ اغتدساّ إٓٗر ايبشجٞ إٓاغب ٖٛ َٔ إتطًبات ا٭غاغ١ٝ ٱلاظ ايباسح        

 :ٜٴعطف َٓٗر ايسضاغ١ أٚ َٓٗر ايبشح ع٢ً أْ٘ٚ . َ٪ططضاغت٘ ايع١ًُٝ بؿهٌ دٝس ٚيس

ايططٜك١ إ٪ز١ٜ إٍ ايهؿـ عٔ اؿكٝك١ ٗ ايعًّٛ بٛاغط١ طا٥ؿ١ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ اييت "

: 2000ّايعػاف, )" ًَٝات٘ ست٢ ٜكٌ إٍ ْتٝذ١ َع١ٓٝتُٗٝٔ ع٢ً غرل ايعكٌ ٚؼسز ع

(.  196م
     

, ٚاٱط٬ع ايباسح بتشسٜس َؿه١ً ايسضاغ١, ٚقٝاغ١ تػا٫٩تٗاقاّ ٚع٢ً شيو ٚبعس إٔ              

ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ إؿاب١ٗ ٕٛنٛعٗا, ٚبعس َطادع١ ا٭غؼ ٚإٓاٖر ايبشج١ٝ, مت 

ايتٛقٌ إٍ إٔ إٓٗر ا٥٬ِٕ يتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٖٛ إٓٗر ايٛقؿٞ 

ٚقاف زقٝك١ يًٛاٖط٠ إطاز زضاغتٗا عٔ أٜٚتٝح إٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ تكسِٜ  .ايتشًًٝٞ

ْع ايبٝاْات ٚٚقـ ايططم إػتدس١َ , نُا ٜعٌ ٗ تِٓٛٝ ٖصٙ ايبٝاْات, ٚٚقـ "ططٜل 

ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا ٗ عباضات ٚانش١ ٚقسٚز٠, َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ سكا٥ل زقٝك١ عٔ ايٛنع 

( .   102م: ّ 2010أبٛ سطب ٚقازم , " ) ايكا٥ِ ُٗٝسًا يتشػٝٓ٘

  جمتنع  الدزاضُ.2

فتُع ايسضاغ١ َٔ ْٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ايصنٛض َٔ ١ًٓ تهٕٛ      

ٚإٓتٌُٛ اْتٛاًَا نًًٝا ٗ ( أغتاش َػاعس -أغتاش َؿاضى -أغتاش)ايسنتٛضا٠ 
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أغتاشًا داَعًٝا, عًًُا أْ٘ مت ( 6135)اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايج٬خ ٚايعؿطٜٔ ٚايبايؼ عسزِٖ 

َطنع ) ثٓا٤ داَع١ ا٭َرل٠ ْٛض٠ بٓت عبسايطٓٔ يعسّ ٚدٛز ايػعٛزٌٜ ايصنٛض ؾٝٗااغت

.  (2012ّإسكا٤ات ايتعًِٝ ايعايٞ, 
      

وخصآصها   عًيـُ الـدزاضـُ. 3   
 

ع١ٓٝ ايسضاغ١  . 3/1              

عات ْٛطًا يكعٛب١ زضاغ١ ْٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ايصنٛض ٗ نٌ اؾاّ    

اؿسٚز ٚباعتباض ندل فتُع ايسضاغ١,  أما٤ إًُه١ إدتًؿ١, بػبب اؿه١َٝٛ إٓتؿط٠ ٗ

نإ ٖٛ     Samplingايع١َٝٓ ٚاٱَهاْات إاز١ٜ إتاس١ يًباسح, ؾإٕ أغًٛب إعا١ٜٓ

يصا ؾكس اتبع ايباسح عسز َٔ اـطٛات يًٛقٍٛ إٍ . ٭غًٛب ا٭َجٌ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ا

: ٖصٙ اـطٛات ٗ ايتايٞ تُجٌَٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚإُج١ً ْٗا١ٝ٥ اٍايع١ٓٝ 

مت تكػِٝ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايج٬خ ٚايعؿطٜٔ سػب تاضٜذ ْؿأتٗا إٍ ث٬خ ؾ٦ات;  .أ 

: قس١ّ, َٚتٛغط١, ٚسسٜج١, ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٍ إْؿا٥ٗا ٜٚككس بٗا اؾاَعات اؿه١َٝٛ اييت َط ع: اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ٠ (1

داَع١ أّ ايكط٣, : عاًَا, ٜٚكع نُٔ ْطام ٖصٙ ايؿ١٦ غبع داَعات, ٖٞ 16أنجط َٔ 

اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬, داَع١ اٱَاّ قُس بٔ غعٛز, داَع١ إًو عبسايععٜع, 

. داَع١ إًو غعٛز, داَع١ إًو ؾٝكٌ, داَع١ إًو ؾٗس يًبذلٍٚ ٚإعازٕ

ا اؾاَعات اؿه١َٝٛ اييت ٜذلاٚح تاضٜذ ٜٚككس ب٘: اؾاَعات َتٛغط١ ايٓؿأ٠ (2

داَع١ إًو : عاًَا, ّٚجًٗا مثإ داَعات, ٖٞ 16أعٛاّ ٚأقٌ َٔ  8إْؿا٥ٗا بٌ 

خايس, داَع١ ايككِٝ, داَع١ طٝب١, داَع١ داظإ, داَع١ إًو غعٛز يًعًّٛ 

. ايطب١ٝ, داَع١ ايطا٥ـ, داَع١ سا٥ٌ, داَع١ اؾٛف

ز بٗا اؾاَعات اؿه١َٝٛ اييت َط ع٢ً إْؿا٥ٗا ؾذل٠ ٜٚكل: اؾاَعات سسٜج١ ايٓؿأ٠ (3

: أعٛاّ, ّٚجًٗا مثإ داَعات, ٖٞ 8عاّ ٚست٢ أقٌ َٔ أقٌ َٔ ظ١َٝٓ تذلاٚح بٌ 

داَع١ ايباس١, داَع١ تبٛى, داَع١ ايسَاّ, داَع١ لطإ, داَع١ اؿسٚز 

 .ايؿُاي١ٝ, داَع١ ا٭َرل غًُإ, داَع١ ؾكطا٤, داَع١ اجملُع١

 

ٕع١ًَٝٛ ؾإٕ ايتكػِٝ ايعَين بعايٝ٘ ٖٛ ادتٗاز شاتٞ َٔ ايباسح ٭غطاض ايسضاغ١ ٍٚ      

ٖٚٞ أٍٚ داَع١ تأغػت  –اؿاي١ٝ, ٚقس مت ايتٛقٌ إيٝ٘ اْط٬قًا َٔ إٔ داَع١ إًو خايس 

عاًَا, ( 15)قس َه٢ ع٢ً إْؿا٥ٗا ست٢ اٯٕ سٛايٞ -بعس اؾاَعات ايػبع ايكس١ّ
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ّجٌ اؿس ايؿاقٌ بٌ ؾ١٦ اؾاَعات ( ظدل ايهػط ٚاّأع 8)ٚبصيو ؾٓكـ ٖصٙ إس٠ 

عاًَا ّجٌ اؿس ايعَين ايؿاقٌ بٌ ؾ١٦ ( 16)َتٛغط١ ايٓؿأ٠ ٚسسٜجتٗا, ٗ سٌ إٔ 

. اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ٠ َٚتٛغطتٗا

بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥ مت اختٝاض أضبع داَعات َٔ نٌ ؾ١٦ َٔ ايؿ٦ات ايػابك١, َا  .ب

داَع١ أّ ايكط٣, : ٚاؾاَعات اييت ٚقع عًٝٗا ا٫ختٝاض, ٖٞ. اَع١ز ٠فُٛع٘ اثٓيت عؿط

ٚداَع١ إًو غعٛز, ٚداَع١ إًو ؾٝكٌ, ٚداَع١ إًو ؾٗس يًبذلٍٚ ٚإعازٕ, ٚداَع١ 

إًو خايس, ٚداَع١ ايككِٝ,  ٚداَع١ طٝب١,  ٚداَع١ داظإ,  ٚداَع١ ا٭َـرل غًُإ,  

. ٠ لطإٚداَع١ ايباس١,  ٚداَع١ تبٛى, ٚ داَع

مت اختٝاض ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ظاَعات ايؿ١٦ ا٭ٍٚ  .ز 

يهدا١َ أعسازِٖ ٗ تًو ٗ نٌ داَع١, ْٛطًا  إْايَِٝٗٔ % 50بٛاقع ٚايجا١ْٝ 

. اؾاَعات

ايؿ١٦ ايجايج١, ْٛطًا يك١ً مت أخص ْٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ داَعات  .ز

.  ِٖ ؾٝٗاأعساز
 

اغتباْات, ٚاغتبعس ( 1105)اغتبا١ْ, عاز َٓٗا ( 1500) سٛايٞقس مت تٛظٜع ع٢ً ٖصا فٚ           

اغتبا١ْ إسكا٥ًٝا, بٓػب١ ( 1082) َعاؾ١  تقس مت أٟ أْ٘أخط٣ غرل َهت١ًُ, ( 23)َٓٗا 

 .َٔ إْايٞ ا٫غتباْات إٛظع١ %(72.1)
 

عهـٛ ٖٝــ١٦ تسضٜؼ ( 1082) قس بًؼدِ ايع١ٓٝ ايٓٗا١ٝ٥ ح ْا٤ً عًٝ٘ ؾُٝهٔ ايكٍٛ إٔٚب         

ناؾ١ٝ ٭غطاض َكبٛي١ ٚ, ٖٚٞ ْػب١ ايهًَٞٔ فتُع ايسضاغ١ %( 18)سٛايٞ ٜؿهًٕٛ 

%   5 ±زٚز اـطأ بح َكاض١ًْخكٛقًا ٗ ٌٚ ػاْؼ فتُع ايسضاغ١ ٚ, ايسضاغ١ اؿاي١ٝ

 . غًؿًا ٚاييت اضتهاٖا ايباسح

 

ـكا٥ل ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚؾكًا يبعض إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ,  تؿكًٝٞ ٚقـ ٚؾُٝا ًٜٞ           

تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚايعُط, ٚغٓٛات : ٚؼسٜسًا

. اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ
 

خكا٥ل ع١ٓٝ ايسضاغ١  .3/2 

تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١  . أ

تاي١ٝ تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ْٚػبتِٗ ا١ٜٛ٦ٕ اٍ( 6)ٚ ( 5)ٚ ( 4) أضقاّتبٌ اؾساٍٚ      

: سػب تاضٜذ ايٓؿأ٠ يهٌ داَع١ َٔ اؾاَعات إؿاضن١ ٗ ايسضاغ١



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
157 

(: 4)دسٍٚ ضقِ 

 تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٗ اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ٠

أ٠
ؿ

يٓ
١ ا

ّ
قس

ت 
عا

اَ
ؾ

ا
 

(
 ٔ

َ 
جط

ن
أ

16 
ًَا

عا
) 

اجملتُع اغِ اؾاَع١ 

ايؿعًٞ 

 داباتا٫غت٠ ايٛاضز داباتا٫غت

غرل ايكاؿ١ 

ا٫غتذابات ايكاؿ١ 

% ايعسز % ايعسز 

 34.93 211 5 35.76 216 604قط٣ ـــــ٠ أّ اٍــاَعـــــز

 24.62 326 11 25.45 337 1324داَع١ إًو غعٛز 

 37.96 70 _ 37.96 70 187داَع١ إًو ؾٝكٌ 

 36.28 82 2 37.16 84 226ز ـاَع١ إًو ؾ٘ـز

 %29.43 689 18 %30.20 707 2341اجملُٛع 

 

(: 5)دسٍٚ ضقِ 

 تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٗ اؾاَعات َتٛغط١ ايٓؿأ٠

ت 
عا

اَ
ؾ

ا
ط١

غ
تٛ

َ
 

أ٠
ؿ

يٓ
ا

 

(
 ٔ

َ 
جط

ن
أ

8
اّ

عٛ
أ

-
 ٔ

َ 
قٌ

أ
16

ًَا
عا

 )

 

اجملتُع اغِ اؾاَع١ 

ايؿعًٞ 

 داباتا٫غتايٛاضز٠  داباتا٫غت

غرل ايكاؿ١ 

ايكاؿ١  داباتا٫غت

% ايعسز % زز ايع

 40.78 93 _ 40.78 93 228 إًو خايس ٠ــاَعــز

 33.93 94 2 34.65 96 277 يكك٠ِٝ اــــــــاَعــــــــز

 48.78 100 1 49.26 101 205 طٝــــــــــب٠١ ـــــــــاَعـــــــــز

 46.77 29 _ 46.77 29 62 دــــاظا٠ٕ ــــــــاَعـــــــــز

 %40.93 316 3 %41.32 319 772اجملُٛع 

 
(: 6)دسٍٚ ضقِ 

 تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٗ اؾاَعات سسٜج١  ايٓؿأ٠
ت 

عا
اَ

ؾ
ا

 ١
ٜج

سس
 

أ٠
ؿ

يٓ
ا

 

(
سس

ٚا
 ّ

عا
 ٔ

َ
-

 ٔ
َ 

قٌ
أ

8 
اّ

عٛ
أ

) 

اجملتُع اغِ اؾاَع١ 

ايؿعًٞ 

 داباتا٫غتايٛاضز٠  داباتا٫غت

غرل ايكاؿ١ 

ايكاؿ١  داباتا٫غت

% ايعسز % ايعسز 

 54.54 12 _ 54.54 12 22 ا٭َرل غًُإ ع١اّز

 59.37 19 _ 59.37 19 32 يبــــــــاســـ١اَع١ اــــــــــز

 63.88 23 2 69.44 25 36 تبـــــــــــــــــٛىاَع١ ــــــــز

 52.27 23 _ 52.27 23 44 لـــــــــــــطإاَع١ ـــــــز

 %57.46 77 2 %58.95 79 134اجملُٛع 

 
 

                 

 

 

 

ا٫غتبا١ْ دا٤ت  إٔ أع٢ً ضزٚز يًُػتذٝبٌ ع٢ً( 6), (5), (4)ٜتهح َٔ اؾساٍٚ أضقاّ         

َٔ اجملتُع ايهًٞ ٭عها٤ %( 57.46)َٔ اؾاَعات سسٜج١ ايٓؿأ٠ بٓػب١ َؿاضن١ ٚقًت 

ٕتٛغط١ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات إؿاضن١ َٔ ٖصٙ ايؿ١٦, تًتٗا اؾاَعات ا
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َٔ اجملتُع ايهًٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ %( 40.93)ايٓؿأ٠ بٓػب١ َؿاضن١ ٚقًت 

ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات إؿاضن١ َٔ ٖصٙ ايؿ١٦ , ٚأخرلًا اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ٠ بٓػب١ 

َٔ اجملتُع ايهًٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات %( 29.43)َؿاضن١ بًػت 

 . ايؿ١٦ إؿاضن١ َٔ ٖصٙ

 

 :ايطتب١ ايع١ًُٝ . ب

 (:7)دسٍٚ ضقِ 

 تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػب َتػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ
)%(  ايٓػب١ ا١ٜٛ٦ٕايعسز  يطتب١ ا٭ناز١ّٝا

 19.1 207 أغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

 27.1 293 أغتاش َؿـــــــــــاضى

 53.8 582 أغتاش َػـــــــــاعـس

 %100 1082اجملُٛع 

 
    

ا٫غتبا١ْ دا٤ت َٔ قبٌ ز يًُػتذٝبٌ ع٢ً أع٬ٙ إٔ أع٢ً ضزٚ( 7)ٜتبٌ َٔ اؾسٍٚ ضقِ         

, ت٬ِٖ %(57.46)بٓػب١ َؿاضن١ ٚقًت  (582), سٝح بًؼ عسزِٖ ا٭غاتص٠ إػاعسٜٔ

 ًا ا٭غاتص٠, ٚأخرل%(27.1) ٚقًتبٓػب١ َؿاضن١  (293), ٚبًؼ عسزِٖ ا٭غاتص٠ إؿاضنٌ

     . َٔ إْايٞ عسز أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١%( 19.1) ٚقًتبٓػب١ َؿاضن١  (207)ٚبًؼ عسزِٖ 

ٖصٙ ايٓػب َعكٛي١ َٚٛاظ١ٜ يٓػب تٛظٜع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ َٔ ٖصٙ ايطتب  ٚ

 .ٗ اجملتُع ايهًٞ يًذاَعات إؿاضن١
 
 

ايعُط  . ز

(: 8)دسٍٚ ضقِ 

 سػب َتػرل ايعُط تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١
ايٓػب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايعسز  ؾ٦ات  ايعُط

 )%(

 31.3 339 غ١ٓ 40أقٌ َٔ 

 53.5 579 غ١ٓ 50أقٌ َٔ  -40

 15.2 164غٓــــــــــــــ١ ؾأنـــــــجــــــــــــط  50

 %100 1082اجملُٛع 
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١ْ دا٤ت َٔ قبٌ أع٬ٙ إٔ أنجط ضزٚز إػتذٝبٌ ع٢ً ا٫غتبا( 8)ٜتبٌ َٔ اؾسٍٚ ضقِ      

غ١ٓ, سٝح بًؼ عسزِٖ  50ٚ  40أعُاضِٖ بٌ  تطاٚستأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٖٔ 

غ١ٓ, سٝح بًؼ عسزِٖ  40 عٔأعُاضِٖ  قًت, ت٬ِٖ َٔ %(53.5)ّجًٕٛ َا ْػبت٘ ( 579)

غ١ٓ, سٝح بًؼ  50َٔ ػاٚظت أعُاضِٖ  ٚأخرلًا دا٤, %(31.3)ّجًٕٛ َا ْػبت٘ ٚ( 339)

 .عسز إػتذٝبٌ ايهًَٞٔ إْايٞ  %(15.2)بٓػب١ ( 164)عسزِٖ 
 

 غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ .ز   
(: 9)دسٍٚ ضقِ 

 تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػب غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ
ايٓػب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايعسز  ؾ٦ات غٓٛات اـس١َ

 )%(

 9.2 100 ـٓٛاتغـــــــــــــــــــ 5أقــــــــــــــٌ َٔ 

 21.1 228 غٓٛات 10أقٌ َٔ  -5َٔ 

 35.5 384 غ١ٓ 15أقٌ َٔ  -10َٔ 

 34.2 370غـــــــ١ٓ ؾأنجــــــــــــط  15َٔ 

 %100 1082اجملُٛع 

  

أع٬ٙ إٔ أنجط ضزٚز إػتذٝبٌ ع٢ً ا٫غتبا١ْ دا٤ت َٔ قبٌ ( 9)ٜتبٌ َٔ اؾسٍٚ ضقِ       

ٜٔ ٖٔ امكطت غٓٛات خسَتِٗ ٗ داَعاتِٗ اؿاي١ٝ  بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

غٓٛات  ; ت٬ِٖ َٔ ػاٚظت%(35.5)ّجًٕٛ َا ْػبت٘ ( 384)غ١ٓ, سٝح بًؼ عسزِٖ  15ٚ  10

; ًِٜٝٗ َٔ تطاٚست %(34.2)ّجًٕٛ َا ْػبت٘ ٚ( 370)غ١ٓ , سٝح بًؼ عسزِٖ  15خسَتِٗ 

; ٚأخرلًا دا٤ َٔ %(21.1)بٓػب١ ( 228)غٓٛات, سٝح بًؼ عسزِٖ  10ٚ  5غٓٛات خسَتِٗ بٌ 

َٔ %( 9.2)ٜؿهًٕٛ َا ْػبت٘ ( 100)غٓٛات, سٝح بًؼ عسزِٖ  5غٓٛات خسَتِٗ تكٌ عٔ 

 .   إْايٞ عسز إػتذٝبٌ ايهًٞ
 

 أداَ الدزاضُ. 4 

يًتعطف ع٢ً ٚاقع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚقسزات٘ إدتًؿ١    

قُِ ايباسح اغتبا١ْ خاق١ يتشكٝل ٖصا ايػطض, ٚتهْٛت ٖصٙ ا٫غتبا١ْ   ٚ آيٝات تُٓٝت٘,

: , ُٖادعأٜٔ ض٥ٝػٌَٝٔ 
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ايسضاغ١ ٚاييت تؿٌُ  بأؾطازٜٚهِ بعض إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ اـاق١  :اؾع٤ ا٭ٍٚ .أ

(. , ايعُط, غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝؾاَع١, ايطتب١ ايع١ًُٝاغِ ا)

ٚتهُٔ ايعباضات اـاق١ بكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  :اؾع٤ ايجاْٞ .ب

عباض٠ تٛظعت ع٢ً ايٓشٛ ( 98)ايػعٛزٟ, ٚقسزات٘, ٚاٯيٝات إكذلس١ يتُٓٝت٘, ٚعسزٖا 

: ايتايٞ

عباض٠ خاق١ بكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ أبعازٙ ( 18)-

ٚقس اغتؿاز . عباضات يهٌ بعس( 6), َكساض (, ٚا٫غتُطاضٟإعٝاضٟ, ٚايعاطؿٞ)ايج٬ث١ 

ٚظ٥٬َ٘  بٛضتط ايباسح ٗ قٝاغ١ عباضات ٖصا احملٛض َٔ بعض ايعباضات ايٛاضز٠ ٗ َكٝاغٞ

بعس تطْتٗا َٔ قبٌ ايباسح ٚتعسًٜٗا َا ٜتٛا٤ّ ٚ طبٝع١ ( 1991ّ)ٚ َاٜط ٚأئ ( 1974ّ)

. ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ ايػعٛز١ٜ

 ٠ خاق١ بكٝاؽ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟعباض( 50)-

, (عباضات 7)ايساؾع١ٝ يًعٌُ : , ٚقس سلًت ٖصٙ احملسزاتايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ

, (عباضات 8), ٚنػٛٙ ايعٌُ (عباضات 8), ٚخكا٥ل ايٛٚٝؿ١ (عباضات 8)ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ 

ٚقس (. عباضات 6), ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ (عباضات 7)١ُْٝٝٛ , ٚايعساي١ ايت(عباضات 5)ٚإطنع١ٜ 

َٔ إكاٜٝؼ ٚ ا٫غتباْات اييت مت اغتدساَٗا  ٚضاغتؿاز ايباسح ٗ قٝاغ١ عباضات ٖصا إح

 & Oldham: )َٚٔ تًو ايسضاغات. ٗ بعض ايسضاغات اييت مت اغتعطانٗا ٗ ٖصٙ ايسضاغ١

Hackman, 1981; Eisenberger et al., 1990 ;Han,1992  ;Dockel, 2003 ;

Tayyab, 2006 ,2006ّّ; ايعٛاز ٚاشلطإ, 2004ّ;  ايعُطٟ, 1995;  ايسخٌٝ اهلل .)

عباض٠ خاق١ باٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ( 30)-

يٝات آ/عباضات( 10), بٛاقع (, ٚايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟإعٝاضٟ)ايػعٛزٟ ٗ أبعازٙ ايج٬ث١ 

ع٢ً َا مت اغتعطان٘ ٗ اٱطاض  ٚضٚاعتُس ايباسح ٗ تطٜٛط عباضات ٖصا إح. يهٌ بعس

.  ايٓٛطٟ ٚايسضاغات ايػابك١ َٔ َعًَٛات َٚكذلسات تتعًل بت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

 

ايتايٞ ٜٛنح أدعا٤ ا٫غتبا١ْ ٚأبعازٖا ٚعسز عباضاتٗا ٗ قٛضتٗا ( 10)ٚاؾسٍٚ ضقِ      

: ايٓٗا١ٝ٥
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(: 10)دسٍٚ ضقِ 

أدعا٤ اغتبا١ْ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚأبعازٖا ٚعسز عباضاتٗا ٚأضقاَٗا ٗ 

 قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

األزقاو عدد العبازات أجصاْ اإلضتباىُ 

 : ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 1

18 

 

(1- 18 )

 6-1ا٫يتــعاّ إعـٝـــــــــاضٟ  

 12 -7ــؿٞ ا٫يتـــعاّ ايعاطـــ

 18 -13ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ 

 : قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 2

 

 

50 

(19-68 )

 26-19ايساؾـــــع١ٝ يًــعُــٌ  

 34-27ايطنـــــا ايٛٚٝـــؿٞ 

 41-35خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ 

 49-42نــــػٛٙ ايعـــــــــٌُ 

 54-50إـــــــــــــطنــــــعٜــــــــــــ١ 

 62-55ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ 

 68-63ايسعــِ ايتٓٛــُٝٞ 

 : آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 3

30 

(69-98 )

 78-69آيٝات تُٓٝــــ١ ا٫يتـعاّ إعٝــــــــاضٟ  

 88-79آيٝات تُٓٝـــ١ ا٫يتـعاّ ايعاطؿــــٞ 

 98-89آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ 

 

شنط إٔ عباضات ا٫غتبا١ْ ٖٞ َٔ ايٓٛع إػًل, ٚقس مت اغتدساّ َكٝاؽ ٚغين عٔ اٍ      

إتسضز شٚ اـُؼ ْكاٙ, ٚ ٖٛ أسس َكاٜٝؼ ا٫ػاٖات ؾا٥ع١  Likert Scaleيٝهطت 

أع٢ً ( 5)أز٢ْ َػتٜٛات اٱداب١, ٗ سٌ ُجٌ ايسضد١ ( 1)ا٫غتدساّ , عٝح ُجٌ ايسضد١ 

: ايتايَٞػتٜٛات اٱداب١ ,  ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ 

تكسٜط زضد١ إٛاؾك١ ع٢ً نٌ عباض٠ َٔ ايعباضات اـاق١ بكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  (1

, (5)َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ دسًا : يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚؾل ا٭ٚظإ ايتاي١ٝ

, غرل َٛاؾل (2), غرل َٛاؾل (3), َٛاؾل بسضد١ َتٛغط١ (4)َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ 

(. 1)بسضد١ عاي١ٝ 
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ضد١ إٛاؾك١ ع٢ً نٌ عباض٠ َٔ ايعباضات اـاق١ باحملسزات ايؿدك١ٝ تكسٜط ز (2

ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚؾل 

, َٛاؾل بسضد١ (4), َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ (5)َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ دسًا : ا٭ٚظإ ايتاي١ٝ

(. 1)عاي١ٝ , غرل َٛاؾل بسضد١ (2), غرل َٛاؾل (3)َتٛغط١ 

تكسٜط زضد١ أ١ُٖٝ نٌ عباض٠ َٔ ايعباضات اـاق١ بآيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  (3

ّ ٖا, (5)ّ بسضد١ عاي١ٝ دسًا ٖا: يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚؾل ا٭ٚظإ ايتاي١ٝ

 (.1)بسضد١ عاي١ٝ  ٖاّ, غرل (2)ّ ٖا, غرل (3)بسضد١ َتٛغط١  ّٖا, (4)بسضد١ عاي١ٝ 
    

بعض ايعباضات شات ايٛد١ٗ ٗ ثٓاٜاٖا ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ا٫غتبا١ْ قس تهُٓت              

ايػًب١ٝ, ا٭َط ايصٟ تطًب إعاز٠ ت٦ٝٗتٗا أثٓا٤ تكشٝح إدابات إػتذٝبٌ, ٚشيو بتػٝرل 

ايسضد١ " َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ دسًا"أٚظإ تًو ايعباضات بططٜك١ عهػ١ٝ, سٝح ُأعطٝت 

بايسضد١ ا٭ع٢ً " غرل َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ"بُٝٓا سٛٝت اٱداب١  ,(1)ا٭ز٢ْ َٚكساضٖا 

, ٚقس ٚنع  (37, 17, 16) ؼٌُ أضقاّ ٖٚصٙ ايعباضات. , ٖٚهصا َع بك١ٝ اٱدابات(5)َٚكساضٖا 

 Reverseٗ ايٓػد١ ايٓٗا١ٝ٥ ي٬غتبا١ْ اختكاضًا يه١ًُ  [R]أَاّ نٌ ٚاسس٠ َٓٗا اؿطف 

ٌٖ ؾطظٖا ُٚٝٝعٖا عٔ غرلٖا َٔ ا٫غتذابات شات ٚتعين عباض٠ عهػ١ٝ, ٚشيو ست٢ ٜؼ

 .ايٛد١ٗ إٛدب١

 

 تكيني  أداَ الدزاضُ. 5

: قاّ ايباسح بتكٌٓ ا٫غتبا١ْ, ٚشيو عػاب  ايكسم ٚايجبات, ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ     

: قسم ا٫غتبا١ْ. 5/1 

: اتبع ايباسح ايططٜكتٌ ايتايٝتٌ يًتشكل َٔ قسم ا٫غتبا١ْ     
 

 :ٚاٖطٟايكسم اٍ . أ

 Trusteeأٚ قسم احملهٌُ  logical Validity ٜٚػ٢ُ أٜهًا ايكسم إٓطكٞ     

Validity . ٜٔٴعدل ايكسم ايٛاٖطٟ ع َس٣ اْتػاب َهُٕٛ ؾكطات ا٭زا٠ يًبعس أٚ احملٛض "ٚ

ٜٴ٪خص بطأٟ احملهٌُ اـدلا٤ ٗ اجملاٍ يًشكٍٛ ع٢ً َ٪ؾط ايكسم " إطاز قٝاغ٘, سٝح 

ٚبػطض ايتشكل َٔ ايكسم ايٛاٖطٟ ي٬غتبا١ْ, قاّ (.   193م : 1992ّعٛز٠ ٚ ًَهاٟٚ, )

ايباسح بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ إعسازٖا ٗ قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ بعطنٗا ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهٌُ 
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. َٔ شٟٚ اـدل٠ ٚا٫ختكام ٗ فا٫ت اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ, ٚعًِ ايٓؿؼ, ٚاٱسكا٤ ايذلبٟٛ

٠ عباضات ا٫غتبا١ْ بؿهٌ عاّ; َٔ سٝح سلٛيٝتٗا ٚقس طًب َِٓٗ إبسا٤ ايطأٟ سٍٛ ٥٬َِ

ٚاضتباطٗا با٭بعاز ٚاحملاٚض اييت تٓسضز ؼتٗا, ٚٚنٛسٗا, ٚزق١ قٝاغتٗا ايًػ١ٜٛ, ٚأ١ٜ 

قهًُا َٔ أعها٤ ( 21)ٚقس ػاٚب َع ايباسح .   َكذلسات يًشصف أٚ اٱناؾ١ أٚ ايتعسٌٜ

َٚٔ خ٬ٍ   (. 2ْٛط إًشل ضقِ ا)عطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚاٍاَعات اجل بعض١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ 

اؾٗٛز إكسض٠ اييت بصشلا ايػاز٠ احملهُٕٛ ٚٗ ن٤ٛ َكذلساتِٗ ٚتٛدٝٗاتِٗ, قاّ ايباسح 

: عكط ايتعس٬ٜت اييت أتؿل عًٝٗا َعُِٛٗ , ٚنإ َٓٗا

احملهُٕٛ  عباضات ضأ٣( 9)ثطتٗا, ٚقس مت سصف تكًٌٝ عباضات ا٫غتبا١ْ بؿهٌ عاّ يو (1

. ٤ عٓٗاإَها١ْٝ ا٫غتػٓا

اختكاض بعض ايعباضات ايط١ًٜٛ أٚ إطنب١ ٗ عباضات قكرل٠ ؼٌُ ؾهط٠ ٚاسس٠  (2

. ؾك٘

ؽكك١ٝ زقٝك١, قس ؾ١ٝٓ أٚ إعاز٠ قٝاغ١ بعض ايعباضات اييت تتهُٔ َكطًشات  (3

 .  ٜػتعكٞ ع٢ً  بعض إػتذٝبٌ ؾُٗٗا
   

ع٢ً ؾشٛاٖا ٚأخص َٛاؾكت٘ عًٝٗا,  ٚبعس إدطا٤ ايتعس٬ٜت اي٬ظ١َ, ٚإط٬ع غعاز٠ إؿطف               

اض٠ َٛظع١ ع٢ً ث٬ث١ عب( 98)أقبشت عباضات ا٫غتبا١ْ ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚقسزات ا٫يتعاّ : قاٚض, ٖٞ

١٦ٜ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚآيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ٙ

يًتعطف ع٢ً ا٫غتبا١ْ ٗ ( 3)ٚإًشل ضقِ ( 1)اْٛط إًشل ضقِ ). ايػعٛزٟايتسضٜؼ 

 (.ايٓٗا١ٝ٥ا٭ٚي١ٝ ٚقٛضتٗا 

 :قسم ا٫تػام ايساخًٞ .ب

ا٫تػام أٚ ايبٓا٤ باٱناؾ١ إٍ ايكسم ايٛاٖطٟ ؾكس قاّ ايباسح بايتشكل َٔ قسم       

, Pearson Correlationاٙ برلغٕٛ حملاٚض ايسضاغ١ باغتدساّ َعاٌَ اضتبايساخًٞ 

بػطض ايتأنس َٔ َس٣ اْتُا٤ ٚاضتباٙ أبعاز نٌ قٛض ٚ ايعباضات إُج١ً ي٘ ٚشيو 

تبٌ  َعا٬َت اضتباٙ ايعباضات ( 13)ٚ ( 12)ٚ ( 11)ٚ اؾساٍٚ أضقاّ . بعهٗا َع بعض

ٜات ت١ُٝٓ بايسضد١ ايه١ًٝ ٭بعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚقسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚآٍ

 :ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
164 

 

 

(: 11)دسٍٚ ضقِ 

 َعا٬َت اضتباٙ ايعباضات بايسضد١ ايه١ًٝ ٭بعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟقِٝ 
 ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ

 َعاٌَ ا٫ضتباٙ ّ َعاٌَ ا٫ضتباٙ ّ باَٙعاٌَ ا٫ضت ّ

1 0.512** 7 0.558** 13 0.743** 

2 0.733** 8 0.717** 14 0.683** 

3 0.558** 9 0.627** 15 0.572** 

4 0.665** 10 0.588** 16 0.508** 

5 0.644** 11 0.692** 17 0.663** 

6 0.636** 12 0.735** 18 0.623** 

 (.0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ ** 

 

(: 12)دسٍٚ ضقِ 

 َعا٬َت اضتباٙ ايعباضات بايسضد١ ايه١ًٝ حملسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟقِٝ 

ايساؾع١ٝ 

يًعٌُ 

ايطنا 

ايٛٚٝؿٞ 

خكا٥ل 

ايٛٚٝؿ١ 

نػٛٙ 

ايعٌُ 

ايعساي١ إطنع١ٜ 

ايت١ُٝٝٛٓ 

ايسعِ 

ايتُٓٛٝٞ 

َعاٌَ ّ 

ا٫ضتباٙ 
َعاٌَ ّ 

ا٫ضتباٙ 
َعاٌَ ّ 

٫ضتباٙ ا
َعاٌَ ّ 

ا٫ضتباٙ 
َعاٌَ ّ 

ا٫ضتباٙ 
َعاٌَ ّ 

ا٫ضتباٙ 
َعاٌَ ّ 

ا٫ضتباٙ 

19 0.723** 27 0.742** 35 0.743** 42 0.795** 50 0.784** 55 0.737** 63 0.810** 

20 0.704** 28 0.769** 36 0.676** 43 0.786** 51 0.746** 56 0.748** 64 0.795** 

21 0.705** 29 0.779** 37 0.761** 44 0.845** 52 0.706** 57 0.815** 65 0.774** 

22 0.699** 30 0.664** 38 0.784** 45 0.703** 53 0.686** 58 0.747** 66 0.817** 

23 0.727** 31 0.712** 39 0.812** 46 0.833** 54 0.714** 59 0.776** 67 0.803** 

24 0.678** 32 0.753** 40 0.736** 47 0.845**   60 0.857** 68 0.822** 

25 0.716** 33 0.708** 41 0.710** 48 0.790**   61 0.889**   
26 0.662** 34 0.667**   49 0.777**   62 0.797**   
 (0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  **
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(: 13)دسٍٚ ضقِ 

عهٛ ١٦ٖٝ  َعا٬َت اضتباٙ ايعباضات بايسضد١ ايه١ًٝ ٯيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٍقِٝ 

 ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ
 آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ

 َعاٌَ ا٫ضتباٙ ّ َعاٌَ ا٫ضتباٙ ّ َعاٌَ ا٫ضتباٙ ّ

69 0.793** 79 0.858** 89 0.721** 

70 713. ** 80 0.768** 90 0.687** 

71 0.777** 81 0.758** 91 0.572** 

72 0.795** 82 0.788** 92 0.708** 

73 0.851** 83 0.805** 93 0.863** 

74 0.756** 84 0.835** 94 0.689** 

75 0.876** 85 0.870** 95 0.663** 

76 0.689** 86 0.746** 96 0.729** 

77 0.780** 87 0.764** 97 0.854** 

78 0.759** 88 0.681** 98 0.790** 

 (.0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  **

    

ٜتهح َٔ ْتا٥ر َعا٬َت ا٫ضتباٙ باؾساٍٚ ايػابك١ إٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات       

َع ايبعس ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘, ٖا ( 0.01)ا٫غتبا١ْ تطتب٘ اضتباطًا زا٫ً إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ 

. اي١ٝعاٍ َٚكبٍٛ ٭غطاض ايسضاغ١ احل اتػامٜؿرل إٍ ُتع ا٫غتبا١ْ بكسم 
 

: ثبات ا٫غتبا١ْ. 5/2 

ْؿؼ ايٓتا٥ر إشا َا أعٝس تطبٝكٗا  ا٫غتبا١ْ ٜككس بايجبات ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ تعطٞ       

ع٢ً ْؿؼ ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ ْؿؼ ايٛطٚف, ٚاشلسف َٔ قٝاؽ 

أعها٤  ب١زضد١ اغتذاايجبات ٖٛ ايتأنس َٔ َس٣ خًٛ ا٫غتبا١ْ َٔ ا٭خطا٤ اييت تػرل 

  .  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً َؿطزات ا٫غتبا١ْ َٔ ٚقت إٍ آخط

 

مت ايتشكل َٔ ثبات أزا٠ ايسضاغ١ عٔ ططٜل سػاب َعاٌَ أيؿا نطْٚبار ٚ     

Cronbach's Alpha ٚقس دا٤ت ايٓتا٥ر نُا ٜٛنشٗا . ؾُٝع قاٚض ٚأبعاز ا٫غتبا١ْ

ا٫غتبا١ْ قس تطاٚست بٌ يجبات ٭بعاز  إٔ قِٝ َعا٬َت اأزْاٙ, سٝح ٜتبٌ( 14)اؾسٍٚ ضقِ 
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, ٖٚصا بسٚضٙ ٜؿرل إٍ إٔ اغتبا١ْ (0.94), بُٝٓا بًؼ َعاٌَ ايجبات ايهًٞ (0.84)ٚ ( 0.95)

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

هعًٗا قاؿ١ يًتطبٝل ٗ   ايػعٛز١ٜ تتُتع بسضد١ عاي١ٝ َٔ إٛثٛق١ٝ ٚايجبات, ٖا

: اؿاي١ٝايسضاغ١ 

(: 14)دسٍٚ ضقِ 

 أيؿا نطْٚبار يجبات أزا٠ ايسضاغ١ تقِٝ َعا٬َ

َعاٌَ ايجبات ( ايبٓٛز)عسز ايعباضات احملاٚض ٚا٭بعاز 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 0.873 6ا٫يتعاّ إعٝاضٟ 

 0.931 6ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ 

 0.845 6ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ 

قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 0.950 8ايساؾع١ٝ يًعٌُ 

 0.914 8ايطنا ايٛٚٝؿٞ 

 0.860 7خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ 

 0.941 8نػٛٙ ايعٌُ 

 0.876 5إطنع١ٜ 

 0.901 8ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ 

 0.852 6ايسعِ ايتُٓٛٝٞ 

آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 0.928 10آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ 

 0.939 10آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ 

 0.912 10آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ 

 0.941 98ايجبات ايهًٞ يٲغتبا١ْ 

 
 تطبًل أداَ الدزاضُ وإجساْاته. 6

بعس ايتشكل َٔ ق٬س١ٝ ا٫غتبا١ْ يًتطبٝل إٝساْٞ, مت تٛظٜعٗا ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ٚؾكًا     

: يتاي١ٝيًدطٛات ٚاٱدطا٤ات ا

َٔ غعاز٠ إؿطف ع٢ً ايباسح إٍ غعاز٠ ض٥ٝؼ قػِ اٱزاض٠  اؿكٍٛ ع٢ً خطاب َٛد٘ . أ

ايذلب١ٜٛ ٚايتدطٝ٘ ظاَع١ أّ ايكط٣ ٕداطب١ َٔ ٜعٓٝ٘ ا٭َط بتػٌٗٝ ١َُٗ ايباسح 

. ٗ تطبٝل ا٫غتبا١ْ
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َٔ غعاز٠ ض٥ٝؼ قػِ اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايتدطٝ٘ إٍ  اؿكٍٛ ع٢ً خطاب َٛد٘ . ب

ٜس ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ أّ ايكط٣ ٕداطب١ َٔ ٜعٓٝ٘ ا٭َط بتػٌٗٝ ١َُٗ غعاز٠ عِ

. ايباسح ٗ تطبٝل ا٫غتبا١ْ

َٔ غعاز٠ عُٝس ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ أّ ايكط٣ إٍ غعاز٠  اؿكٍٛ ع٢ً خطاب َٛد٘ . ز

ٚ تاضٜذ   2429/1ٚنٌٝ داَع١ أّ ايكط٣ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ بطقِ 

 .طب١ َٔ ٜعٓٝ٘ ا٭َط بتػٌٗٝ ١َُٗ ايباسح ٗ تطبٝل ا٫غتبا١ْٕدا  ٖـ22/6/1433

اؿكٍٛ ع٢ً خطابات َٛد١ٗ َٔ غعاز٠ ٚنٌٝ داَع١ أّ ايكط٣ يًسضاغات ايعًٝا . ز

يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ  ٚيًبشح ايعًُٞ إٍ غعاز٠ ٚن٤٬ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ

يباسح ٚتٛظٜع ا٫غتبا١ْ ع٢ً ٚشيو يتػٌٗٝ ١َُٗ اٖـ 1433/ 23/6ٚتاضٜذ  1937بطقِ 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ كتًـ ايهًٝات ٚا٭قػاّ ايتابع١ يًذاَعات 

. إؿاضن١ ٗ ايسضاغ١

مت تٛظٜع ا٫غتبا١ْ ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات إؿاضن١, . ٖـ

: باغتدساّ ث٬خ ططم, ٖٞ

اٍ إباؾط بايهًٝات ٚا٭قػاّ ايع١ًُٝ, ٚقس ٚشيو َٔ خ٬ٍ ا٫تل: ايتٛظٜع إباؾط (1

غعٛز, ٚداَع١  قاّ ايباسح بصيو ٗ نٌ َٔ داَع١ أّ ايكط٣, ٚداَع١ إًو

. يس, ٚداَع١ داظإؾٝكٌ, ٚداَع١ إًو خا إًو

ٚشيو عٔ ططٜل َػاعسٟ ايباسح أٚ إزاضات ايسضاغات : ايتٛظٜع غرل إباؾط (2

داَع١ سح ايعًُٞ ٗ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبٚإعًَٛات ايتابع١ يٛن٤٬ اؾاَعات 

إًو ؾٗس, ٚداَع١ ا٭َرل غًُإ باـطز , ٚداَع١ ايككِٝ, ٚداَع١ طٝب١, 

. تبٛى, ٚداَع١ لطإايباس١, ٚداَع١ ٚداَع١ 

ٚشيو عٔ ططٜل إضغاٍ طًب إؿاضن١ ٗ تعب١٦ ا٫غتُاض٠ ٕٔ : ايتٛظٜع ا٫يهذلْٚٞ (3

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ عدل  أَهٔ ايٛقٍٛ يدلٜسٙ اٱيهذلْٚٞ َٔ

, سٝح تهُٔ ٗ  اؾاَعات إصنٛض٠ َٛاقعِٗ ايؿدك١ٝ أٚ قا١ُ٥ إعًَٛات

ايطًب ضاب٘ ا٫غتبا١ْ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ, ٚخطاب تػٌٗٝ ا١ُٕٗ َٔ غعاز٠ 

. عُٝس ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ أّ ايكط٣

ٚايبعض اٯخط بٛاغط١ ايدلٜس ع٢ً     مت ْع بعض ا٫غتباْات ٜسًٜٚا, ٚبعهٗا ايهذلًْٚٝا, .ٚ 

 .عٓٛإ ايباسح
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 املطتددمُ َضالًب اإلحصآٌاأل .7

ع٢ً ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥  تػا٫٩تٗااٱداب١ ع٢ً تكٌٓ أزا٠ ايسضاغ١ ٚاعتُس ايباسح ٗ     

 :ايتاي١ٝ
 

 (: Frequencies & Percentages) ايتهطاضات ٚايٓػب ا١ٜٛ٦ٕ .أ

زضاغ١, ٚ يتشسٜس اغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً ايبٝاْات اغتدسَت يٛقـ ع١ٓٝ اٍ 

. اـاق١  َتػرلات ايسضاغ١ ايتابع١ ٚإػتك١ً

 (: Means & Std Deviations) إتٛغطات ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ .ب

اغتدسَت ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ؿػاب ايك١ُٝ اييت أعطاٖا أؾطاز ايسضاغ١ يهٌ عباض٠ َٔ 

. ٠, نُا اغتدسَت ٗ تطتٝب عباضات نٌ بعس سػب أُٖٝتٗاعباضات ا٫غتبا١ْ ع٢ً سس

 (:Pearson Correlation) َعاٌَ ا٫ضتباٙ يبرلغٕٛ .ز

ٚقس مت اغتدساَ٘ ؿػاب قسم احملت٣ٛ, ٚؿػاب َكؿٛؾ١ ا٫ضتباٙ بٌ َتػرلات           

(.  عسا َتػرلٟ ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ)ايسضاغ١ 

 (:Pearson Correlation) َعاٌَ ا٫ضتباٙ يػبرلَإ .ز

ٚبٌ ( ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ)ٚاغتدسّ ؿػاب ق١ُٝ ٚق٠ٛ ا٫ضتباٙ بٌ إتػرلات ايؿ١ٜٛ٦ 

. ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

 (: Cronbach's Alpha) َعاٌَ أيؿا نطْٚبار .ٖـ

 .ايسضاغ١ ٚقس اغتدسّ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ أدٌ سػاب قِٝ َعا٬َت ايجبات ٭زا٠

 (: Linear Regression) أغًٛب ؼًٌٝ ا٫مساض اـطٞ .ٚ

ايسضاغ١, ٚشيو يتشسٜس َكساض أغ١ً٦  ٗ اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايػازؽ َٔٚاغتدسّ 

ٚأ١ُٖٝ ايتأثرل إباؾط يًُشسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ إسضٚغ١ ع٢ً 

يو َكسضتٗا ع٢ً ايتٓب٪ ب٘ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚنص

:  إػتكبٌ ٗ ٌٚ َعاٜرل قسز٠, تتهُٔ

 .ٕعطؾ١ ْػب١ َا تؿػطٙ احملسزات َٔ ا٫يتعاّ ايهًٞ( 2ض)َعاٌَ ايتشسٜس  (1

 .يتشسٜس َكساض ايتبأٜ ٚدٛز٠ َعازي١ ا٫مساض" ف"ق١ُٝ  (2

 .يتشسٜس ز٫ي١ امساض نٌ َتػرل َػتكٌ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ" ت"ق١ُٝ  (3
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 (: Path Analysis)أغًٛب ؼًٌٝ إػاض .ظ

إتعًل باختباض َع١ٜٛٓ  ٗ اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايػازؽ َٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ ٚاغتدسّ

ّٚهٔ تطبٝل أغًٛب ؼًٌٝ إػاض َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ . ِٛشز ايسضاغ١ إكذلح

: ٗ ايتايٞ( 2004ّ)اـطٛات ًٜدكٗا ايعُطٟ 

 .بٓا٤ ِٛشز غبيب (1

 .يع٬ق١ بٌ إتػرلات بايذلتٝبإْؿا٤ ِ٘ ٍ (2

 .ضغِ ِٛشز ؽطٝطٞ ٕػاض ايع٬قات بٌ إتػرلات (3

 (.Path Coefficients)سػاب َعا٬َت إػاض  (4

 .َع ايُٓٛشز ا٭غاغٞ( Goodness of Fit)اختباض سػٔ ايتطابل  (5

 (.145م )ؼًٌٝ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر  (6

 (: Chi Square) َعاٌَ ناٟ تطبٝع .ح

يسضاغ١ يًتأنس َٔ ؼكٝل ِٛشز ايسضاغ١ إكذلح يؿطٚٙ سػٔ ٚاغتدسّ ٗ ٖصٙ ا

. إطابك١, ٚنصيو يًتشكل َٔ ز٫ي١ قِٝ اختباض اعتساي١ٝ تٛظٜع بٝاْات ايسضاغ١

 (: One-Way Anova)أغًٛب ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ .ٙ

ٚاغتدسّ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ يتشسٜس ايؿطٚم ٗ اغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ سٍٛ َػت٣ٛ 

اّ ايتُٓٛٝٞ ٚاٯيٝات إكذلس١ يتُٓٝت٘ ٚؾكًا ٕتػرلٟ تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١ ا٫يتع

. ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 (: Scheffe)اختباض ؾٝؿٝ٘ .ٟ

ٚاغتدسّ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ٗ إكاضْات ايبعس١ٜ ٕعطؾ١ ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ عٓسَا تهٕٛ ق١ُٝ 

 .زاي١" ف"
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  در سة نت ئج 
 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة: أواًل

مناقشة وتفسير نتائج الدراسة : ثانيًا
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 انرابعنفصم ا
 نخــبئج انــذراسـت 

 

 متهًد

إٝسا١ْٝ, ٚ  ٜكسّ ايباسح ٗ ٖصا ايؿكٌ عطنًا َؿك٬ً بٓتا٥ر ؼًٌٝ بٝاْات ايسضاغ١    

ٜٚٓكػِ ٖصا ايؿكٌ إٍ قػٌُ; ٜتُجٌ ا٭ٍٚ ٗ عطض ٚؼًٌٝ . َٓاقؿتٗا ٚتؿػرلٖا

از ٗ ؼًٌٝ ٖصٙ ايبٝاْات بايسضد١ ا٭ٍٚ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١, ٚقس مت ا٫عتِ

باٱناؾ١ إٍ (. (SPSSع٢ً سع١َ ايدلاَر اٱسكا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ إعطٚؾ١ اختكاضًا 

 LISREL)ٖصٙ اؿع١َ ؾكس مت اغتدساّ بطْاَر إعازي١ ايبٓا١ٝ٥ اـط١ٝ أٚ َا ٜػ٢ُ 
َع ايبٝاْات اييت ٚشيو يًتأنس َٔ سػٔ َطابك١ ايُٓٛشز ايٓٛطٟ يًسضاغ١ ( 8.54

أَا ايكػِ ايجاْٞ ؾٝتهُٔ َٓاقؿ١ ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚتؿػرلٖا, . ْعٗا َٔ فتُع ايبشح

 . ٚضبطٗا بايسضاغات ايػابك١ ٚا٭زب ايٓٛطٟ

 

عسض وحتلًل ىتآج الدزاضُ . 1

ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚؾكًا يذلتٝب أغ١ً٦ ؼًٌٝ عطض ٚمت َٔ ايؿكٌ اؿايٞ ٗ ٖصا اؾع٤      

ططح ْل ايػ٪اٍ ثِ اٱداب١ عًٝ٘ َباؾط٠ً َٔ اؾساٍٚ ٚا٭ؾهاٍ إعس٠ خ مت سٞ ,ايسضاغ١

ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايباسح قس اعتُس , ٚقبٌ عطض ْتا٥ر ايسضاغ١ َٚٓاقؿتٗا. شلصا ايػطض

بعس َٔ ؾكط٠ ٚيًُتٛغ٘ ٗ نٌ  طات اؿػاب١ٝ ع٢ً اؿسٚز اؿكٝك١ٝٗ تؿػرل إتٛؽ

:  قٝاؽ اٱداب١ ايتايٞأبعاز ا٫غتبا١ْ ٚشيو تبعًا مل

ؾأنجط عٔ َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ دسًا, أٚ ٖاّ بسضد١ عاي١ٝ ( 4.51)ٜٴعدل إتٛغ٘ َٔ  . أ

 .دسًا
عٔ َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ, أٚ ٖاّ بسضد١ ( 4.51)إٍ أقٌ َٔ ( 3.51)عدل إتٛغ٘ َٔ ٟٴ . ب

 .عاي١ٝ
    أٚ ٖاّ  ,ٚغط١ـبسضد١ َتم ـعٔ َٛاف( 3.51)ٍ َٔ ـإٍ أم( 2.51)ٚغ٘ َٔ ـعدل إتٟٴ . ز

       .  بسضد١ َتٛغط١
 .عٔ غرل َٛاؾل, أٚ غرل ٖاّ( 2.51)إٍ أقٌ َٔ ( 1.51)عدل إتٛغ٘ َٔ ٟٴ . ز

. عٔ غرل َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ, أٚ غرل ٖاّ بسضد١ عاي١ٝ( 1.51)َٔ أقٌ عدل إتٛغ٘ ٟٴ. ٖـ
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ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ ب اـاق١ْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ  .1/1

( إعٝاضٟ, ٚايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟ)٣ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأبعازٙ َا َػتٛ": ْٚل ايػ٪اٍ      

يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ 

 "ايسضاغ١؟ فتُعٚد١ٗ ْٛط 

 

ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ, مت أ٫ًٚ سػاب إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ      

ابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات نٌ بعس َٔ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايج٬ث١ َٚٔ ثِ ٫غتر

سػاب إتٛغ٘ اؿػابٞ ٚا٫مطاف إعٝاضٟ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ 

( 18), ٚ (17), ٚ (16), ٚ (15)أضقاّ , ٚاؾساٍٚ ن١َٝٛايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات احل

: ا٫غتذابات َطتب١ تٓاظيًٝا سػب إتٛغ٘ اؿػابٞتٛنح ْتا٥ر ؼًٌٝ ٖصٙ 

 

ا٫يتعاّ إعٝاضٟ  . أ

(: 15)دسٍٚ ضقِ 

 ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات بعس ا٫يتعاّ إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) اضٟـإعٞ 

ٌ
شل

يا
لت

ب ا
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رت
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 4,85. أؾعط بايتعاّ أزبٞ قٟٛ  مٛ داَعيت وٍٛ زٕٚ تؿهرلٟ ٗ تطنٗا 1

 

 

 

 

عاي١ٝ دسًا  0,54

عاي١ٝ دسًا  0,67 4,75. أ٩َٔ بهطٚض٠ ا٫يتعاّ ٚا٫ْتُا٤ يًذاَع١ اييت أعٌُ بٗا 2

عاي١ٝ   1,20 4,24. َػطٜات أؾهٌ ٗ َهإ آخطأعتعّ ايبكا٤ ٗ داَعيت ست٢ َع ٚدٛز  3

عاي١ٝ  1,13 4,19. ١َٝٓٗ أزٜٔ بايهجرل َٔ ايؿهٌ ؾاَعيت ؾُٝا ؼكل يٞ َٔ لاسات 4

عاي١ٝ  1,33 3,57. أؾعط بتٛاؾل نبرل بٌ قِٝ اؾاَع١ اييت أعٌُ بٗا  ٚقُٝٞ اـاق١ 5

َتٛغط١  1,40 2,81. ٚاسس٠أض٣ إٔ ٜكهٞ ا٭غتاش اؾاَعٞ سٝات٘ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَع١  6

عاي١ٝ  1.04 4.07املتىضــــط  العـــــاو 

 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
173 

يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ  بسضد١ عاي١ٝتٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚدٛز ايتعاّ َعٝاضٟ      

( 4.07)ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ  ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, سٝح بًػت ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

 .(1.04)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ 
 

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١ َٚٔ ؾشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾطاز      

ُُٕج١ً يًبعس  َٛاؾل بسضد١ )بٌ  قس تٛظعتزضد١ إٛاؾك١  أٟ إٔ, (2.81)ٚ ( 4.85)بٌ  تتطاٚحا

ع٢ً  دا٤تٚيًتشسٜس بؿهٌ أندل ؾإٕ ا٫غتذابات (. َٛاؾل بسضد١ َتٛغط١)ٚ  (عاي١ٝ دسًا

 :مٛ ايتايٞاٍ

َا ٙتٞ َتٛغطٞعاي١ٝ دسًا, سٝح إٔ قِٝ َٛاؾك١ع٢ً زضد١  عباضتإ اثٓتإسكًت  (1

 :ٖٚاتإ ايعباضتإ ُٖا, (4.51) اؿػابٝإ ػاٚظتا

 " َٟٛتٛغ٘  "مٛ داَعيت وٍٛ زٕٚ تؿهرلٟ ٗ تطنٗاأؾعط بايتعاّ أزبٞ ق ,

(4.85.) 

 "ِ(.4.75), َتٛغ٘ "ٍ بٗاأ٩َٔ بهطٚض٠ ا٫يتعاّ ٚا٫ْتُا٤ يًذاَع١ اييت أع 

بٌ  تٗااعاي١ٝ, سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغ٘ َٛاؾك١ع٢ً زضد١  ث٬خ عباضاتسكًت  (2

 :ٖٞ ٖصٙ ايعباضات, ٚ (4.51)أقٌ َٔ ٚ ( 3.50)

 "َتٛغ٘ "أعتعّ ايبكا٤ ٗ داَعيت ست٢ َع ٚدٛز َػطٜات أؾهٌ ٗ َهإ آخط ,

(4.24.) 

 "َٔ َٞتٛغ٘ "١َٝٓٗ لاسات أزٜٔ بايهجرل َٔ ايؿهٌ ؾاَعيت ؾُٝا ؼكل ي ,

(4.19) .

 "َتٛغ٘  ,"أؾعط بتٛاؾل نبرل بٌ قِٝ اؾاَع١ اييت أعٌُ بٗا  ٚقُٝٞ اـاق١

(3.57.) 

بًػت َتٛغط١, َتٛغ٘ سػابٞ  َٛاؾك١سكًت عباض٠ ٚاسس٠ ؾك٘ ع٢ً زضد١  (3

أض٣ إٔ ٜكهٞ ا٭غتاش اؾاَعٞ سٝات٘ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَع١ : ", ْٚكٗا (2.81)قُٝت٘ 

  ."ٚاسس٠
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: ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ . ب

 

(: 16)دسٍٚ ضقِ 

 ع٢ً عباضات بعس ا٫يتعا٫ّغتذابات أؾطاز ايسضاغ١  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) عاطؿٞاٍ 
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غأنٕٛ غعٝسًا يٛ تػ٢ٓ يٞ قها٤ َا تبك٢ َٔ سٝاتٞ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَعيت  1

.  اؿاي١ٝ

عاي١ٝ   0.98 4.48

تٛقع يًُػا١ُٖ ٗ لاح َٔ امل يسٟ ا٫غتعساز يبصٍ فٗٛز أندل 2

. داَعيت

عاي١ٝ   0.96 4.42

داَعيت ٚنأْٗا دع٤ َٔ َؿه٬تٞ  أْٛط إٍ إؿه٬ت اييت تٛادٗٗا 3

. ايؿدك١ٝ

عاي١ٝ   0.97 4.38

عاي١ٝ  1.06 4.11. داَعيت اييت أعٌُ بٗاتتًُهين عاطؿ١ ق١ٜٛ مٛ  4

عاي١ٝ  1.07 4.11. أؾعط با٫عتعاظ سُٝٓا أؼسخ يٰخطٜٔ عٔ داَعيت اييت أعٌُ بٗا 5

َتٛغط١  1.42 2.77. داَعيت اييت أعٌُ بٗاأؾعط بٛدٛز اؾٛ ا٭غطٟ ٗ  6

عاي١ٝ  1.07 4.04او ــــط العــــوعـاملت

يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ  بسضد١ عاي١ٝتٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚدٛز ايتعاّ عاطؿٞ     

( 4.04) ايعاّ ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ  سٝح بًػتايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, 

 (.1.07)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ 

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١أؾطاز َٚٔ ؾشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات    

ُُٕج١ً يٌ َٛاؾل بسضد١ )بٌ  ٠ تٛظعتزضد١ إٛاؾل أٟ إٔ, (2.77)ٚ ( 4.48)بٌ  تتطاٚحبعس ا

ٚيًتشسٜس بؿهٌ أندل ؾإٕ ا٫غتذابات ناْت ع٢ً (. َٛاؾل بسضد١ َتٛغط١)ٚ  (عاي١ٝ

 :ايٓشٛ ايتايٞ

طاتٗا اؿػاب١ٝ عاي١ٝ , سٝح إٔ قِٝ َتٛؽ َٛاؾك١عباضات ع٢ً زضد١  ٔؼسكًت  (1

, ٚ ٖٞ َطتب١ تٓاظيًٝا نُا ٚؾل َكٝاؽ ا٫غتذاب١( 4.51)أقٌ َٔٚ (3.51)ٚقعت بٌ 

ًٜٞ: 

 "غأنٕٛ غعٝسًا يٛ تػ٢ٓ يٞ قها٤ َا تبك٢ َٔ سٝاتٞ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَعيت اؿاي١ٝ" ,

 (.4.48)َتٛغ٘  
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 "يسٟ ا٫غتعساز يبصٍ فٗٛز أندل ٖا ٖٛ َتٛقع يًُػا١ُٖ ٗ لاح داَعيت" ,

 (.4.42)َتٛغ٘ 

 "أْٛط إٍ إؿه٬ت اييت تٛادٗٗا داَعيت ٚنأْٗا دع٤ َٔ َؿه٬تٞ ايؿدك١ٝ" ,

 (.4.38)َتٛغ٘ 
 "  ٛ(4.11), َتٛغ٘ "داَعيت اييت أعٌُ بٗاتتًُهين عاطؿ١ ق١ٜٛ م .

 "َتٛغ٘ "أؾعط با٫عتعاظ سُٝٓا أؼسخ يٰخطٜٔ عٔ داَعيت اييت أعٌُ بٗا ,

(4.11.) 

بًػت , َتٛغ٘ سػابٞ َٛاؾك١ َتٛغط٠١ ؾك٘ ع٢ً زضد١ سكًت عباض٠ ٚاسس (2

. "داَعيت اييت أعٌُ بٗاأؾعط بٛدٛز اؾٛ ا٭غطٟ ٗ  : ", ْٚكٗا (2.77)قُٝت٘ 
   

: ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ. ز

 

(: 17)دسٍٚ ضقِ 

 ع٢ً عباضات بعس ا٫يتعاّ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) غتُطاضٟا٫
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ب ا
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عاي١ٝ دسًا  0.86 4.65. ٫ ّهٓين سايًٝا تطى ايعٌُ ٗ ٖصٙ اؾاَع١ 1

اي١ٝ ع 1.27 4.14. ئ أْتكٌ يًعٌُ ٗ داَع١ أخط٣ طإا إٔ طبٝع١ ايعٌُ ٚاسس٠ 2

3 
 ٗ  غٛف تتأثط دٛاْب نجرل٠ ٗ سٝاتٞ غًبًا إشا َا قطضت تطى ايعٌُ

. باؾاَع١

عاي١ٝ  1.29 3.83

َتٛغط١  3.45 1.43 [R] .أعتعّ ايبكا٤ ٗ داَعيت يهٓٗا ٫ تكسّ يٞ إعاٜا ٚايؿطم ا٭ؾهٌ 4

5 
غٛف أؾكس ايهجرل َٔ ايع٬قات ايؿدك١ٝ اييت نْٛتٗا عدل ايػٌٓ ساٍ 

. يعٌُ بٗصٙ اؾاَع١تطنٞ ا
َتٛغط١  1.38 2.86

6 
أعتكس أْ٘ َٔ ايػٗٛي١ َهإ إٔ أسكٌ ع٢ً ؾطق١ عٌُ َٓاغب١ يٞ ٗ 

 [R] .داَع١ أخط٣

غرل َٛاؾل  1.38 2.44

عاي١ٝ  1.26 3.56او ــــط العــــوعــاملت
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ٚ ١٦ٖٝ يس٣ عضبسضد١ عاي١ٝ تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚدٛز ايتعاّ اغتُطاضٟ     

( 3.56)ايعاّ ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ  سٝح بًػتايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, 

 (.1.26)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ 

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١َٚٔ ؾشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾطاز     

ُُٕج١ً يًبعس  َٛاؾل بسضد١ )بٌ قس تٛظعت ٚاؾك١ زضد١ امل أٟ إٔ, (2.44)ٚ ( 4.65)بٌ  تتطاٚحا

ٚيًتٛنٝح بؿهٌ أندل ؾإٕ ا٫غتذابات ناْت ع٢ً ايٓشٛ (. غرل َٛاؾل)ٚ ( عاي١ٝ دسًا

 :ايتايٞ

َتٛغ٘ سػابٞ قسضٙ  سكًت عباض٠ ٚاسس٠ ؾك٘ ع٢ً زضد١ َٛاؾك١ عاي١ٝ دسًا (1

 ".٫ ّهٓين سايًٝا تطى ايعٌُ ٗ ٖصٙ اؾاَع١ : ", ْٚكٗا(4.65)
عاي١ٝ, سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغطاتٗا بٌ  َٛاؾك١ع٢ً زضد١  اثٓتإ عباضتإسكًت  (2

  :, ٚ ٖاتإ ايعباضتإ ُٖاٚؾل َكٝاؽ ا٫غتذاب١ (4.51) أقٌ َٔٚ( 3.51)
 " (4.14), َتٛغ٘ " ئ أْتكٌ يًعٌُ ٗ داَع١ أخط٣ طإا إٔ طبٝع١ ايعٌُ ٚاسس٠ .

 "يعٌُ غٛف تتأثط دٛاْب نجرل٠ ٗ سٝاتٞ غًبًا إشا َا قطضت تطى ا

 (.3.83),َتٛغ٘     "باؾاَع١

 اَّٟٙتٛغ٘ قُٝتا ٚقعتَتٛغط١, سٝح  َٛاؾك١ع٢ً زضد١ سكًت عباضتإ اثٓتإ  (3

 :ٖٚاتإ ايعباضتإ ُٖا, ( 3.51)ٚأقٌ َٔ ( 2.51) بٌ 
 "ٌَتٛغ٘       "أعتعّ ايبكا٤ ٗ داَعيت يهٓٗا ٫ تكسّ يٞ إعاٜا ٚايؿطم ا٭ؾه ,

(3.45.) 

 " ايع٬قات ايؿدك١ٝ اييت نْٛتٗا عدل ايػٌٓ ساٍ تطنٞ غٛف أؾكس ايهجرل َٔ 

 .  (2.86), َتٛغ٘ "ايعٌُ بٗصٙ اؾاَع١

, ٖٚٞ (2.44)ٚغطٗابًػت ق١ُٝ َت سكًت عباض٠ ٚاسس٠ ع٢ً زضد١ غرل َٛاؾل, سٝح (4

أعتكس أْ٘ َٔ ايػٗٛي١ َهإ إٔ أسكٌ ع٢ً ؾطق١ عٌُ َٓاغب١ :"ايعباض٠ اييت ْكٗا

 ".يٞ ٗ داَع١ أخط٣
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 ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ. ز

(: 18)دسٍٚ ضقِ 

 ا٫يتعاّ  قٛض٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ 

 (1082=ٕ)تُٓٛٝٞ  اٍ

مطتىّ االلتصاو االحنساف املعًازٍ املتىضط احلطابٌ البعد و 

عايٞ  1.04 4.07ا٫يتعاّ إعٝاضٟ  1

عايٞ  1.07 4.04طؿٞ ا٫يتعاّ ايعا 2

عايٞ  1.26 3.56ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ  3

عايٞ  1.12 3.89ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ  

    

َٔ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ ٚايعاطؿٞ  عاي١ٜٝتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل ٚدٛز َػتٜٛات      

ٚا٫غتُطاضٟ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, ٚإٔ أنجط ٖصٙ 

٭بعاز ٚٗٛضًا ٖٛ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ, ًٜٝ٘ ايعاطؿٞ, ٚأقًٗا ا٫غتُطاضٟ َتٛغطات سػاب١ٝ ا

نُا ٜتهح إٔ َتٛغ٘ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ . ع٢ً ايذلتٝب( 3.56)ٚ ( 4.04)ٚ ( 4.07)َكساضٖا 

, ٜٚكع نُٔ عاٍنًٞ  ايتعاّأٟ أْ٘  ,(1.12)َعٝاضٟ قسضٙ  بامطاٍف( 3.89)ايهًٞ قس بًؼ 

 .إعتُس ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ( َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ)٠ سسٚز ايؿ٧

 

ايػ٪اٍ ايجاْٞ ب اـاق١ْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/2

َا َػت٣ٛ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ بٛقؿُٗا َٔ احملسزات : ْٚل ايػ٪اٍ     

اؿه١َٝٛ  ايؿدك١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات

 "ايسضاغ١؟ فتُعبإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

 

سػاب إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ, مت     

 َتػرلٟ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ, ٚاؾس٫ٕ٫ٚغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات 

ا٥ر ؼًٌٝ ٖصٙ ا٫غتذابات َطتب١ تٓاظيًٝا سػب إتٛغ٘ ْت إٚنحٟ( 20)ٚ  (19)شٚا ايطقِ 

 :اؿػابٞ
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ايساؾع١ٝ يًعٌُ  .أ

(: 19)دسٍٚ ضقِ 

َتػرل  ع٢ً عباضات ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) ايساؾع١ٝ يًعٌُ
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 عاي١ٝ دسًا 0.52 4.92. ٜع٠إٔ تهٕٛ ْتا٥ر أزا٥ٞ يٛٚٝؿيت اؿاي١ٝ َِ أسطم 1

 عاي١ٝ دسًا 0.70 4.73.  ؼكل يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ َها١ْ ادتُاع١ٝ ٖٝع٠ 2

 عاي١ٝ  0.94 4.47. ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ َكساضًا نبرلًا َٔ إتع١ ٚايػعاز٠ 3

 عاي١ٝ  1.07 4.44. وؿعْٞ يًعٌُ َا أيكاٙ َٔ ثٓا٤ ٚتكسٜط َٔ اٯخطٜٔ 4

 عاي١ٝ  0.94 4.39. تػاعسْٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ٗ ؼكٝل ايٓذاسات اييت أقبٛ إيٝٗا 5

 عاي١ٝ  1.03 4.33. ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايجك١ بايٓؿؼ 6

 عاي١ٝ  0.92 4.32. َٚٗاضاتٞ ايتدكك١ٝ تٛؾط يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ؾطم تطٜٛط َعاضٗ 7

 عاي١ٝ  1.29 3.85. وؿعْٞ يًعٌُ َا أدٓٝ٘ َٔ َاٍ َٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 8

عاي١ٝ   0.92 4.43املتــىضــــط  العـــــاو 

 

يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ َٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُ  زضد١ عاي١ٝٚز تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚز    

( 4.43)ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ  سٝح بًػتعات اؿه١َٝٛ, ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاّ

 (.0.92)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ 
   

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١َٚٔ ؾشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾطاز     

ُُٕج١ً يًُتػرل قس  ٚيًتشسٜس بؿهٌ أندل ؾإٕ  زضد١,( 3.85)ٚ ( 4.92)بٌ  تتطاٚحا

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ دا٤تت ا٫غتذابا

تٞ َتٛغطُٝٗا عاي١ٝ دسًا, سٝح إٔ قِٝ َٛاؾك١ع٢ً زضد١  عباضتإسكًت  (1

 :تٓاظيًٝا نُا ًٜٞ ُٖا َطتبتإٚ , ع٢ً َكٝاؽ ا٫غتذاب١( 4.51) اػاٚظت اؿػابٝإ

 "(4.92), َتٛغ٘ "ٜع٠إٔ تهٕٛ ْتا٥ر أزا٥ٞ يٛٚٝؿيت اؿاي١ٝ َِ أسطم .

 " (4.73), َتٛغ٘ "َها١ْ ادتُاع١ٝ ٖٝع٠ؼكل يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ .

سٝح إٔ قِٝ َتٛغطاتٗا اؿػاب١ٝ عاي١ٝ,  َٛاؾك١زضد١  ع٢ً غت عباضاتقًت ح (2

 :, ٚ ّهٔ تطتٝبٗا تٓاظيًٝا نُا ًٜٞ( 4.51)ٚ أقٌ َٔ ( 3.51)تطاٚست بٌ 
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 "(.4.47), َتٛغ٘ "ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ َكساضًا نبرلًا َٔ إتع١ ٚايػعاز٠ 

 "ْٞ(4.44), َتٛغ٘ "يًعٌُ َا أيكاٙ َٔ ثٓا٤ ٚتكسٜط َٔ اٯخطٜٔ وؿع.  

 "َتٛغ٘ "تػاعسْٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ٗ ؼكٝل ايٓذاسات اييت أقبٛ إيٝٗا ,

(4.39) .

 "(4.33), َتٛغ٘ "ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايجك١ بايٓؿؼ .

 "َتٛغ٘ "تٛؾط يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ؾطم تطٜٛط َعاضٗ َٚٗاضاتٞ ايتدكك١ٝ ,

(4.32) .

 "(3.85), َتٛغ٘ "وؿعْٞ يًعٌُ َا أدٓٝ٘ َٔ َاٍ َٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ . 
 

 ايطنا ايٛٚٝؿٞ. ب

(: 20)دسٍٚ ضقِ 

َتػرل  ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات  ٕتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜا

 (1082=ٕ) ايطنا ايٛٚٝؿٞ
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 عاي١ٝ دسًا 0.68 4.75. عٔ ع٬قاتٞ بع٥٬َٞ ٗ ايعٌُا ضضاٍأؾعط ب 1

 عاي١ٝ دسًا 0.83 4.67. ضنا عٔ ع٬قاتٞ بط٩غا٥ٞ ٗ ايعٌُاٍأؾعط ب 2

يبشح, ايتأيٝـ, ايتسضٜؼ, ا)ضنا عٔ َػت٣ٛ إْتادٝيت ٗ ايعٌُ اٍأؾعط ب 3

(. خس١َ اجملتُع

 عاي١ٝ  0.97 4.47

عٔ دٛز٠ إكازض ٚإطادع ٚايٛغا٥ٌ إع١ٓٝ يٞ ع٢ً أزا٤  ايطناأؾعط ب 4

. ٚٚٝؿيت

 عاي١ٝ 1.45 3.78

َهتب, إنا٠٤, ت١ٜٛٗ, غهطتاض١ٜ, )عٔ ٚطٚف ايعٌُ إاز١ٜ  بايطناأؾعط  5

 ...(تهٓٛيٛدٝا, 

 عاي١ٝ 1.29 3.76

 َتٛغط١ 1.26 3.36. ٕ اؿٛاؾع إاز١ٜ اييت أتًكاٖاضنا عاٍأؾعط ب 6

ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ, إٓار ) عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ إع١ٜٛٓ  بايطناأؾعط  7

 ...(ايتُٓٛٝٞ, ا٭ِاٙ اٱزاض١ٜ,

 َتٛغط١ 1.26 3.35

إؾٗاض ٚ ايسعِ, ايجٓا٤, )ضنا عٔ اؿٛاؾع إع١ٜٛٓ اييت أتًكاٖا اٍأؾعط ب 8

 ...(اٱلاظ 

 َتٛغط١ 1.22 3.16

عاي١ٝ  1.12 3.91املتـــىضــــط العـــــــاو 
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     ٍٞ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ  بسضد١ عاي١ٝتٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚدٛز ضنًا ٚٚٝؿ

( 3.91) ايعاّق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ  سٝح بًػتايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, 

 (.1.12)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ 

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١م اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾطاز َٚٔ ؾح     

ُُٕج١ً يًُتػرل  َٛاؾل )بٌ  تٛظعتقس ٕ زضد١ إٛاؾك١ أٟ أ, (3.16)ٚ ( 4.75)بٌ  تطاٚستا

 دا٤تؾإٕ ا٫غتذابات  زمٚيًتشسٜس بؿهٌ أ(. َتٛغط١َٛاؾل بسضد١ )ٚ, (بسضد١ عاي١ٝ دسًا

: ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

َا ٙعاي١ٝ دسًا, سٝح إٔ قُٝيت َتٛغطٞ َٛاؾك١ ع٢ً زضد١ إتعباضت سكٌ (1

 :تٓاظيًٝا نُا ًٜٞ ُٖا َطتبتإٚ , ( 4.51) اػاٚظت اؿػابٌٝ

 "(.4.75), َتٛغ٘  " عٔ ع٬قاتٞ بع٥٬َٞ ٗ ايعٌُا ضضاٍأؾعط ب 

 "(.4.67), َتٛغ٘ "ضنا عٔ ع٬قاتٞ بط٩غا٥ٞ ٗ ايعٌُاٍأؾعط ب 

عاي١ٝ, سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغطاتٗا بٌ  َٛاؾك١ٍ زضد١ عباضات ع ث٬خسكًت  (2

 :, ٚ ٖصٙ ايعباضات َطتب١ تٓاظيًٝا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ(4.51)أقٌ َٔ ٚ ( 3.51)

 "ايتسضٜؼ, ايبشح, ايتأيٝـ, خس١َ )ضنا عٔ َػت٣ٛ إْتادٝيت ٗ ايعٌُ اٍأؾعط ب

 (.4.47), َتٛغ٘ "(اجملتُع
 "ٚايٛغا٥ٌ إع١ٓٝ يٞ ع٢ً أزا٤ ٚٚٝؿيتعٔ دٛز٠ إكازض ٚإطادع  ايطناأؾعط ب" ,

. (3.78)َتٛغ٘ 

 " َهتب, إنا٠٤, ت١ٜٛٗ, غهطتاض١ٜ, تهٓٛيٛدٝا, )عٔ ٚطٚف ايعٌُ إاز١ٜ  بايطناأؾعط

 (.3.76), َتٛغ٘ "..(
سكًت ث٬خ عباضات ع٢ً زضد١ َٛاؾك١ َتٛغط١, سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغطاتٗا بٌ  (3

 :ت َطتب١ تٓاظيًٝا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ, ٚ ٖصٙ ايعباضا(3.51)ٚ أقٌ َٔ ( 2.51)

 "(3.36), َتٛغ٘ "ضنا عٔ اؿٛاؾع إاز١ٜ اييت أتًكاٖااٍأؾعط ب .

 " ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ, إٓار ايتُٓٛٝٞ, ) عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ إع١ٜٛٓ  بايطناأؾعط

 (.3.35), َتٛغ٘ "..(ا٭ِاٙ اٱزاض١ٜ,
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 "(ايسعِ, ايجٓا٤, إؾٗاض اٱلاظ )ضنا عٔ اؿٛاؾع إع١ٜٛٓ اييت أتًكاٖا اٍأؾعط ب.." ,

 (.3.16)َتٛغ٘ 
ايجايح  ايػ٪اٍب اـاق١ْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/3

َا َػت٣ٛ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ ايعٌُ بٛقؿُٗا َٔ احملسزات : "ْٚل ايػ٪اٍ     

ايٛٚٝؿ١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ 

 "ايسضاغ١؟ فتُعب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط بإًُه١ ايعط
 

ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ, مت سػاب إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ      

٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات َتػرلٟ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ ايعٌُ, 

ضتب١ تٓاظيًٝا ٜٛنشإ ْتا٥ر ؼًٌٝ ٖصٙ ا٫غتذابات ّ( 22)ٚ ( 21)ٚاؾس٫ٕٚ شٚا ايطقِ 

 :سػب إتٛغ٘ اؿػابٞ

 

: خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ . أ

(: 21)دسٍٚ ضقِ 

َتػرل  ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) خكا٥ل ايٛٚٝؿ١
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 عاي١ٝ دسًا 0.47 4.89. أ٩َٔ إٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ٖا١َ ٚنطٚض١ٜ يٓذاح عٌُ  اؾاَع١ 1

 عاي١ٝ دسًا 0.61 4.80. تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َتٓٛع١ 2

ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايؿطق١ يتطبٝل أؾهاضٟ َٚا سكًت عًٝ٘ َٔ  3

.  تسضٜب

 ٠ عايٞ 1.10 4.25

أًَو اؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ي١ٝ اي٬ظ١َ ٭زا٤ ٚٚٝؿيت بايططٜك١ اييت أضاٖا  4

. َٓاغب١

 عاي١ٝ 1.15 3.98

 عاي١ٝ 1.21 3.87. تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َعكس٠ 5

 عاي١ٝ 3.74 1.18 [R] .ٚضتٝب١ ١ًٖأعتكس إٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ  6

 َتٛغط١ 1.28 3.36. ٕ ْتا٥ر أزا٥ٞ يعًُٞأتًك٢ باغتُطاض تػص١ٜ َطتس٠ ع 7

عاي١ٝ  1.00 4.12املتـــــىضـــــط  العــــــاو 
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تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٜسضى خكا٥ل ٚٚٝؿت٘     

بامطاٍف َعٝاضٟ ( 4.12)ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ ٚاييت بًػت  سٝح بًػت, بسضد١ عاي١ٝ

 (.1.00)ٙ َكساض

 

 

ُُٕج١ً  ايسضاغ١َٚٔ ؾشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات      ع٢ً ايعباضات ا

َٛاؾل بسضد١ )بٌ  قس تٛظعت, أٟ إٔ زضد١ إٛاؾك١ (3.36)ٚ ( 4.89)بٌ تطاٚست يًُتػرل 

ؾإٕ ا٫غتذابات ناْت ع٢ً  زمٚيًتشسٜس بؿهٌ أ(. َٛاؾل بسضد١ َتٛغط١)ٚ (عاي١ٝ دسًا

 :مٛ ايتايٞاٍ

َا ٙتٞ َتٛغطٞع٢ً زضد١ َٛاؾك١ عاي١ٝ دسًا, سٝح إٔ قِٝ عباضتإ اثٓتإسكًت  (1

 :ُٖا إتضايعبا  ٖاتإ ٚ,  ع٢ً َكٝاؽ ا٫غتذاب١ (4.51) اػاٚظتقس  اؿػابٌٝ

 " َتٛغ٘  "  أ٩َٔ إٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ٖا١َ ٚنطٚض١ٜ يٓذاح عٌُ  اؾاَع١ ,

(4.89.) 

 " (.4.80), َتٛغ٘ " اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َتٓٛع١ تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 

عاي١ٝ, سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغطاتٗا بٌ  َٛاؾك١عباضات ع٢ً زضد١  أضبعسكًت  (2

 :, ٚ ّهٔ تطتٝب ٖصٙ ايعباضات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ(4.51) أقٌ َٔٚ( 3.51)

 " ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايؿطق١ يتطبٝل أؾهاضٟ َٚا سكًت عًٝ٘ َٔ تسضٜب " ,

 (.4.25)ٚغ٘ َت
 " أًَو اؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ي١ٝ اي٬ظ١َ ٭زا٤ ٚٚٝؿيت بايططٜك١ اييت أضاٖا َٓاغب١" ,

. (3.98)َتٛغ٘ 

 " (.3.87), َتٛغ٘ " تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َعكس٠  
 "  (.3.74), َتٛغ٘ "ٚضتٝب١ ١ًٖأعتكس إٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 

ْٚل ٖصٙ (. 3.36)َتٛغ٘ قسضٙ  ٚاؾك١ َتٛغط١,سكًت عباض٠ ٚاسس٠ ع٢ً زضد١ ّ (3

 ".أتًك٢ باغتُطاض تػص١ٜ َطتس٠ عٔ ْتا٥ر أزا٥ٞ يعًُٞ :" ايعباض٠
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  :نػٛٙ ايعٌُ . ب

(: 22)دسٍٚ ضقِ 

َتػرل  ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ)نػٛٙ ايعٌُ 
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 عايــ١ٝ 1.38 3.82. ٫ تػتػٌ إَهاْٝاتٞ ٚقسضاتٞ بايؿهٌ إطًٛب 1

 َتٛغط١ 1.20 3.19. أعٌُ ؼت غٝاغات ٚإضؾازات غرل َتٛاؾك١ 2

 َتٛغط١ 1.39 3.11. زٚز٠أعتكس إٔ ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ إتاس١ يٞ ٗ داَعيت َح 3

 َتٛغط١ 1.28 2.86. أْا غرل َتأنس َٔ سسٚز غًطيت ٗ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 4

 َتٛغط١ 1.20 2.58. أؾعط بإٔ ٚقت ايعٌُ ايطزلٞ غرل ناف ٭زا٤ أعبا٤ عًُٞ ايَٝٛٞ 5

 َتٛغط١ 1.22 2.54. ٫ أعطف َػ٦ٛيٝاتٞ ٚإتٛقع َين بايتشسٜس 6

 غرل َٛاؾل 1.21 2.46. غتكبًٞ ايٛٚٝؿٞ ٗ ٖصٙ اؾاَع٫١ أؾعط با٭َإ إظا٤ ّ 7

 غرل َٛاؾل 1.00 2.12. أؾعط إٔ سذِ ايعٌُ إٓاٙ بٞ ٜتذاٚظ قسضتٞ ٚاغتعسازٟ 8

َتٛغط١  1.23 2.83املتـىضــط العــاو 

 

تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚدٛز َػت٣ٛ َتٛغ٘ َٔ نػٛٙ ايعٌُ يس٣ عهٛ      

ق١ُٝ  سٝح بًػتٚزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػع

 (.1.23)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ ( 2.83)إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ 

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١َٚٔ ؾشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾطاز      

ُُٕج١ً يًُتػرل  َٛاؾل )بٌ  قس تٛظعتزضد١ إٛاؾك١  إٔأٟ , (2.12)ٚ ( 3.82)بٌ  تطاٚستا

ٚيًشسٜح بؿهٌ أزم ؾإٕ ا٫غتذابات ناْت ع٢ً ايٓشٛ (. غرل َٛاؾل)ٚ  (بسضد١ عاي١ٝ

: ايتايٞ

, ( 3.82)عاي١ٝ, سٝح بًػت ق١ُٝ َتٛغطٗا  سكًت عباض٠ ٚاسس٠ ع٢ً زضد١ َٛاؾك١ (1

 ".٫ تػتػٌ إَهاْٝاتٞ ٚقسضاتٞ بايؿهٌ إطًٛب:" ْٚل ٖصٙ ايعباض٠ ٖٛ
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عباضات ع٢ً زضد١ َٛاؾك١ َتٛغط١, سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغطاتٗا بٌ  ٔؼسكًت  (2

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞتٓاظيًٝا , ٚ ّهٔ تطتٝب ٖصٙ ايعباضات (3.51)ٚ أقٌ َٔ ( 2.51)

 " (3.19), َتٛغ٘ " أعٌُ ؼت غٝاغات ٚإضؾازات غرل َتٛاؾك١ .

 " (.3.11), َتٛغ٘ " ٠أعتكس إٔ ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ إتاس١ يٞ ٗ داَعيت قسٚز  
 "  (.2.86), َتٛغ٘ "أْا غرل َتأنس َٔ سسٚز غًطيت ٗ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 
 " ََٞٛٝتٛغ٘ "أؾعط بإٔ ٚقت ايعٌُ ايطزلٞ غرل ناف ٭زا٤ أعبا٤ عًُٞ اي ,

(2.58.) 
 "(.2.54), َتٛغ٘ "٫ أعطف َػ٦ٛيٝاتٞ ٚإتٛقع َين بايتشسٜس 

ا بٌ َّٙتٛغطٞ تاٚاؾل, سٝح ٚقعت قِٝع٢ً زضد١ غرل ّ عباضتإ اثٓتإسكًت  (3

 :ٖٚصٙ ايعباضات سػب تطتٝبٗا ايتٓاظيٞ, ٖٞ(. 2.51)ٚأقٌ َٔ ( 1.51)

 "(.2.46)َتٛغ٘ , "٫ أؾعط با٭َإ إظا٤ َػتكبًٞ ايٛٚٝؿٞ ٗ ٖصٙ اؾاَع١ 
 "ٟ(.2.12)َتٛغ٘ , "أؾعط إٔ سذِ ايعٌُ إٓاٙ بٞ ٜتذاٚظ قسضتٞ ٚاغتعساز 

 

ايطابع ايػ٪اٍ ب اـاق١ْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/4

َا َػت٣ٛ إطنع١ٜ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿٗا َٔ : " ْٚل ايػ٪اٍ      

احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات 

" ايسضاغ١؟ فتُعاؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

 

ٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ, مت سػاب إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ ٍٚ    

عباضات اـاق١ َتػرلات إطنع١ٜ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ا٫ٍغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً 

تٛنح ْتا٥ر ؼًٌٝ ٖصٙ ا٫غتذابات ( 25)ٚ (  24), (23)ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ٚاؾساٍٚ أضقاّ 

 :تٛغ٘ اؿػابَٞطتب١ تٓاظيًٝا سػب امل
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: إطنع١ٜ . أ
 

(: 23)دسٍٚ ضقِ 

َتػرل  ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) إطنع١ٜ  
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 عاي١ٝ 1.22 3.84. إٔ و٢ٛ أٟ قطاض اؽصٙ َٛاؾك١ ض٥ٝػٞ ٜٓبػٞ 1

 عاي١ٝ 1.27 3.79. تعٌُ داَعيت ع٢ً إؾطانٞ ٗ اؽاش ايكطاضات اٱزاض٫١ٜ   2

ؼطم داَعيت ع٢ً إط٬عٞ ع٢ً ايدلاَر ٚاـط٘ ايتطٜٛط١ٜ ٫   3

. يًذاَع١

 َتٛغط١ 1.26 2.90

 َتٛغط١ 1.25 2.78. يًعاًٌَ َعِٗ  تِٜٗؿٛض ض٩غا٥ٞ ٗ ايعٌُ بعض غًطاْازضًا َا   4

 ست٢ْٞ اؽاش بعض اٱدطا٤ات سٝاٍ َا ٜعذلنين َٔ َؿه٬ت ّٕو٫  5

. ٜكازم ض٥ٝػٞ ع٢ً ايكطاض اـام بٗا

 غرل َٛاؾل 1.13 2.27

َتٛغط١  1.22 3.11او ــط العـــوعـاملت

 

٠ ٗ اؾاَعات تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚدٛز َػت٣ٛ َتٛغ٘ َٔ إطنعٟ     

( 3.11)ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ  سٝح بًػت, بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ اؿه١َٝٛ

 (.1.22)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ 

 

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١ٚبؿشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾطاز       

ُُٕج١ً يًُتػرل  بٌ  قس تٛظعت٣ آخط ؾإٕ زضد١ إٛاؾك١ , َٚعٔ(2.27)ٚ ( 3.84)بٌ  تطاٚستا

ٚيًشسٜح بؿهٌ أزم ؾإٕ ا٫غتذابات ناْت ع٢ً (. غرل َٛاؾل)ٚ  (َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ)

: ايٓشٛ ايتايٞ

, ٖٚاتإ ايعباضتإ سػب  ايذلتٝب عاي١ٝ َٛاؾك١سكًت عباضتإ اثٓتإ ع٢ً زضد١  (1

 :ايتٓاظيٞ ٕتٛغطُٝٗا, ُٖا

 "  ٙ(.3.84), َتٛغ٘ "َٛاؾك١ ض٥ٝػٜٞٓبػٞ إٔ و٢ٛ أٟ قطاض اؽص 
  " (.3.79), َتٛغ٘ "تعٌُ داَعيت ع٢ً إؾطانٞ ٗ اؽاش ايكطاضات اٱزاض٫١ٜ 

َتٛغط١, ٖٚاتإ ايعباضتإ سػب  ايذلتٝب  َٛاؾك١سكًت عباضتإ اثٓتإ ع٢ً زضد١  (2

 :ايتٓاظيٞ ٕتٛغطُٝٗا ُٖا
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 " ٠ يًذاَع١ؼطم داَعيت ع٢ً إط٬عٞ ع٢ً ايدلاَر ٚاـط٘ ايتطٜٛط٫ٟ" ,

 (.2.90)َتٛغ٘ 
 " َتٛغ٘ "ٜؿٛض ض٩غا٥ٞ ٗ ايعٌُ بعض غًطاتِٗ يًعاًٌَ َعِْٗازضًا َا ,

(2.78.) 
, (2.27)عباض٠ ٚاسس٠ ع٢ً زضد١ غرل َٛاؾل, سٝح بًػت ق١ُٝ َتٛغطٗا سكًت  (3

 ست٢ْٞ اؽاش بعض اٱدطا٤ات سٝاٍ َا ٜعذلنين َٔ َؿه٬ت ّٕو٫ : "ٖا ْٚل

 ."قطاض اـام بٗاٜكازم ض٥ٝػٞ ع٢ً اٍ
 

: ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ . ب

(: 24)دسٍٚ ضقِ 

َتػرل  ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ
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 عاي١ٝ 1.22 4.09. أعتكس إٔ أعبا٥ٞ ٚٚادباتٞ ايٛٚٝؿ١ٝ َٓاغب١ دسًا َكاض١ْ بع٥٬َٞ 1

 عاي١ٝ 1.31 3.56. أؾعط بعساي١ ْٛاّ ايذلقٝات ٗ اؾاَع١ َٚٛنٛعٝت٘ 2

 عاي١ٝ 1.14 3.55. ٜتاح يًذُٝع ايٛقٍٛ إٍ َا وتادْٛ٘ َٔ َكازض َٚعًَٛات 3

يتسضٜؼ تكسِٜ أٟ اعذلاض إظا٤ ايكطاضات تتٝح اؾاَع١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ا 4

. اييت ؽكِٗ

 عاي١ٝ 1.36 3.51

 َتٛغط١ 1.21 3.42.  أؾعط بعساي١ ايطاتب ايؿٗطٟ ايصٟ أتكاناٙ ٗ داَعيت 5

 َتٛغط١ 1.18 3.40. ٜتِ تكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل أغؼ ٚانش١ ٚغرل َتشٝع٠ 6

 َتٛغط١ 1.15 3.26. تتٓاغب غاعات ايعٌُ َع ٚطٚٗ اـاق١ 7

 َتٛغط١ 1.12 2.97. ٜعاٌَ ْٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايعسٍ زِٚا اغتجٓا٤ أٚ قابا٠  8

َتٛغط١  1.21 3.47املتــىضــط العـــاو 

 
    

 

َٔ ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ  َتٛغ٘تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ ٚدٛز َػت٣ٛ           

ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ سٝح بًػت , عطب١ٝ ايػعٛز١ٜن١َٝٛ بإًُه١ اٍاؾاَعات احل

 (.1.21)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ ( 3.47)



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
187 

 

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١ٚبؿشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾطاز      

ُُٕج١ً يًُتػرل  بٌ  تٛظعت, َٚع٢ٓ آخط ؾإٕ زضد١ إٛاؾك١ (2.97)ٚ ( 4.09)بٌ  تطاٚستا

ٚيًشسٜح بؿهٌ أزم ؾإٕ ا٫غتذابات (. َٛاؾل بسضد١ َتٛغط١) ٚ (َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ)

 :ناْت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغطاتٗا بٌ , عاي١ٝ َٛاؾك١عباضات ع٢ً زضد١  أضبعسكًت  (1

ايعباضات سػب  ايذلتٝب ٖصٙ ٚ ع٢ً َكٝاؽ ا٫غتذاب١, ( 4.51)ٚأقٌ َٔ ( 3.51)

 :ٖٞ ايتٓاظيٞ ٕتٛغطاتٗا,

 "  َٞتٛغ٘ "أعتكس إٔ أعبا٥ٞ ٚٚادباتٞ ايٛٚٝؿ١ٝ َٓاغب١ دسًا َكاض١ْ بع٥٬َ ,

(4.09.) 
 " ٘(.3.56), َتٛغ٘ " أؾعط بعساي١ ْٛاّ ايذلقٝات ٗ اؾاَع١ َٚٛنٛعٝت 
 " (.3.55), َتٛغ٘ "ٜتاح يًذُٝع ايٛقٍٛ إٍ َا وتادْٛ٘ َٔ َكازض َٚعًَٛات 
 " ضٜؼ تكسِٜ أٟ اعذلاض إظا٤ ايكطاضات اييت تتٝح اؾاَع١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتس

 (.3.51), َتٛغ٘ "ؽكِٗ
سٝح ٚقعت قِٝ َتٛغطاتٗا بٌ َتٛغط١,  َٛاؾك١ع٢ً زضد١ سكًت أضبع عباضات  (2

ٖٚصٙ ايعباضات  سػب  ايذلتٝب ع٢ً َكٝاؽ ا٫غتذاب١, ( 3.51)ٚأقٌ َٔ ( 2.51)

 :ايتٓاظيٞ ٕتٛغطاتٗا, ٖٞ
 " ٍ(.3.42), َتٛغ٘ "شٟ أتكاناٙ ٗ داَعيتأؾعط بعساي١ ايطاتب ايؿٗطٟ ا 
 " َتٛغ٘ "ٜتِ تكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل أغؼ ٚانش١ ٚغرل َتشٝع٠ ,

(3.40.) 
 " (.3.26), َتٛغ٘ " تتٓاغب غاعات ايعٌُ َع ٚطٚٗ اـاق١ 
 "  َتٛغ٘ "ٜعاٌَ ْٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايعسٍ زِٚا اغتجٓا٤ أٚ قابا٠ ,

(2.97.)  
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: ايسعِ ايتُٓٛٝٞ. ز

 

(: 25)دسٍٚ ضقِ 

َتػرل   ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً عباضات إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) ايسعِ ايتُٓٛٝٞ

 ٌ
شل

يا
لت

ب ا
تً

رت
ال

 العبــــــــــــــــــازَ         
ٌ

اب
ط

حل
ط ا

ىض
ملت

ا
 

ف
سا

حن
ال

ا
 

زٍ
ًا

ملع
ا

  ُ
فك

ىا
امل

 ُ
زج

د

ٟ ع٢ً َا أقسَ٘ َٔ فٗٛزات ٚإغٗاَات يٓذاح عٌُ ٜجين ظ٨٬َ 1

. اؾاَع١

 عاي١ٝ 1.23 3.95

 عاي١ٝ 1.27 3.93. ٜسعُين اؾُٝع ٗ ايٛطٚف ايكعب١ ٚايطاض١٥ 2

 َتٛغط١ 1.25 3.13. ٚتًُٛات ؽكين٣ تٗتِ داَعيت َا أضؾع٘ َٔ ؾهاٚ 3

 َتٛغط١ 1.27 2.95. ٜؿاخط إػ٦ٛيٕٛ ٗ داَعاتٞ بالاظاتٞ ايٛٚٝؿ١ٝ ٜٚؿٗطْٚٗا 4

 َتٛغط١ 1.29 2.91. تٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ اعتباضًا أغاغًٝا بأٖساٗ ٚقُٝٞ اـاق١ 5

 َتٛغط١ 1.14 2.74. تٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ عٓا١ٜ خاق١ بطؾا١ٖٝ ٚضاس١ أعها٤ ايتسضٜؼ ؾٝٗا 6

َتٛغط١  1.24 3.26او ـــط العـــوعــاملت

 

ايسعِ  قسضٕٟٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ إٔ  تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ    

, ٠َتٛغ٘ زضد١ب ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ايتُٓٛٝٞ اييت تكسَ٘ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٗ إًُه١

(. 1.24)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ ( 3.26)ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ  بًػت سٝح

 

ع٢ً ايعباضات  ايسضاغ١از ٚبؿشل اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات اغتذابات أؾط     

ُُٕج١ً يًُتػرل  بٌ  قس تٛظعتزضد١ إٛاؾك١  أٟ إٔ, (2.74)زضد١ ٚ ( 3.95)بٌ  تطاٚستا

ٚيًشسٜح بؿهٌ أزم ؾإٕ ا٫غتذابات (. َٛاؾل بسضد١ َتٛغط١)ٚ  (َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ)

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ دا٤ت

, ٖٚاتإ ايعباضتإ داب١ع٢ً َكٝاؽ ا٫غت ع٢ً زضد١ َٛاؾك١ عاي١ٝ سكًت عباضتإ (1

 : , ُٖاايتٓاظيٞ ٕتٛغطُٝٗا ايذلتٝبسػب 
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 " ٘ٚزات ٚإغٗاَات يٓذاح عٌُ اؾاَع١ٜجين ظ٥٬َٞ ع٢ً َا أقسَ٘ َٔ ف" ,

 (.3.95)َتٛغ٘ 
 " (.3.93), َتٛغ٘ " ٜسعُين اؾُٝع ٗ ايٛطٚف ايكعب١ ٚايطاض١٥ 

, ٖٚصٙ ٫غتذاب١ٚؾل َكٝاؽ ا َتٛغط١  َٛاؾك١سكًت أضبع عباضات ع٢ً زضد١  (2

 :ايعباضات سػب  ايذلتٝب ايتٓاظيٞ ٕتٛغطاتٗا , ٖٞ
 " ٚ(.3.13), َتٛغ٘ "ٚتًُٛات ؽكين ٣ تٗتِ داَعيت َا أضؾع٘ َٔ ؾها 
 " (.2.95), َتٛغ٘ " ٜؿاخط إػ٦ٛيٕٛ ٗ داَعاتٞ بالاظاتٞ ايٛٚٝؿ١ٝ ٜٚؿٗطْٚٗا  
 " ِٝ(.2.91), َتٛغ٘ "ٟ اـاق١تٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ اعتباضًا أغاغًٝا بأٖساٗ ٚق 
 " تٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ عٓا١ٜ خاق١ بطؾا١ٖٝ ٚضاس١ أعها٤ ايتسضٜؼ ؾٝٗا" ,

(. 2.74)َتٛغ٘ 

 

اـاَؼ  ايػ٪اٍ ب اـاق١ْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/5

بٌ   (α ≤ 0.05) ٌٖ تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس ": ْٚل ايػ٪اٍ     

ايعُط, عسز غٓٛات اـس١َ, ايساؾع١ٝ يًعٌُ, ٚايطنا )ؾدك١ٝ َتػرلات احملسزات اٍ

, ٚاحملسزات (خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, نػٛٙ ايعٌُ), ٚاحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ (ايٛٚٝؿٞ

ٚ بٌ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ( إطنع١ٜ, ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ)ايت١ُٝٝٛٓ

ن١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات احل

" ايػعٛز١ٜ؟

 

زضدات إتٛغ٘ قاّ ايباسح عػاب َعا٬َت ا٫ضتباٙ بٌ  غ٪اٍٚيٲداب١ عٔ ٖصا اٍ     

يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  تػرلات ايػابك١ ٚبٌ ايسضد١ ايه١ًٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞاؿػابٞ يًِ

 :ايػعٛزٟ, ٚدا٤ت ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ
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 (: 26 )دسٍٚ ضقِ 

ايه١ًٝ  احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ بايسضد١َتػرلات َعا٬َت اضتباٙ قِٝ 

 يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 ايكطاض2)َعاٌَ ا٫ضتباٙ إتػرلات

 - 1 ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ                           

١ٝ
ك

د
ؿ

اي
ت 

زا
حملس

ا
 

 ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ع٬ **0,58 ايعُط

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ **0,72 غٓٛات اـس١َ

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ **0,38 ايساؾع١ٝ يًعٌُ

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ **0,45 ايطنا ايٛٚٝؿٞ

١ٝ
ٝؿ

ٚ
يٛ

ت ا
زا

حملس
ا

 

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ **0,27 خكا٥ل ايٛٚٝؿ١

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ غايب١ **0,23 نػٛٙ ايعٌُ

ٜ
تٓ

اي
ت 

زا
حملس

ا
١ٝ

ّ
 

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ غايب١ **0,33 إطنع١ٜ

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ **0,29 ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ

 ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ **0,32 ايسعِ ايتُٓٛٝٞ

   (0,01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ ** 
    

َٔ ايٓتا٥ر باؾسٍٚ ايػابل ٚاـام َعا٬َت ا٫ضتباٙ بٌ احملسزات ايؿدك١ٝ        

َٔ د١ٗ ٚبٌ زضد١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ ( إتػرلات إػتك١ً)١ُْٝٝٛ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت

َٔ د١ٗ أخط٣, ٜتهح إٔ ٖٓايو ع٬قات ( إتػرل ايتابع)يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ 

                                                           
٫ضتباٙ مت سػاب ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ بٌ َتػرلٟ ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ باغتدساّ َعاٌَ ا( 2)

  . يػبرلَإ ْٛطًا يطبٝعتُٗا ايؿ١ٜٛ٦, بُٝٓا مت اغتدساّ َعاٌَ ا٫ضتباٙ يبرلغٕٛ َع بك١ٝ إتػرلات ا٭خط٣
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اضتباط١ٝ زاي١ إسكا٥ًٝا بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ْٚٝع إتػرلات إػتك١ً َٛنٛع ايسضاغ١, 

 : ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

بٌ ايعُط ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( 0.01)دٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ زاي١ عٓس َػت٣ٛ ٚ (1

ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

 (.0.58=ض), سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ 

ا٫يتعاّ بٌ غٓٛات اـس١َ ٚ( 0.01)ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ زاي١ عٓس َػت٣ٛ  (2

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

 (.0.72=ض)ايػعٛز١ٜ , سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ 

بٌ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚا٫يتعاّ ( 0.01)ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ زاي١ عٓس َػت٣ٛ  (3

١ٜ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿهّٛ

 (.0.38=ض)ايػعٛز١ٜ , سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ 

بٌ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚا٫يتعاّ  (0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ (4

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

 (.0.45=ض)سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ , ايػعٛز١ٜ 

بٌ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚا٫يتعاّ  (0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ (5

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

 (.0.27=ض)ايػعٛز١ٜ , سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ 

ٚا٫يتعاّ  بٌ نػٛٙ ايعٌُ( 0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ غايب١  (6

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

 (.0.23= ض)ايػعٛز١ٜ , سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ  

بٌ إطنع١ٜ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  (0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ غايب١ (7

٠ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, سٝح يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿهَٛٞ

 (. 0.33=ض)بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ  

بٌ ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚا٫يتعاّ  (0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ (8

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

 (.0.29=ض)ايػعٛز١ٜ , سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ 
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بٌ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫يتعاّ ( 0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١  (9

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ 

 (. 0.33=ض)ايػعٛز١ٜ , سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ 
 

 ناؾ١ َتػرلات ع٬قات إع١ٜٛٓ بٌٚخ٬ق١ ايكٍٛ, ؾإْ٘ ٜتهح ٖا غبل َٔ ْتا٥ر اٍ           

احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

  .ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ايػازؽ ايػ٪اٍ ب اـاق١ ْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/6

اّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ّهٔ ايتٓب٪ با٫يتعٌٖ : "ٚايصٟ ْك٘     

اؾاَعات اؿه١َٝٛ بسضد١ عاي١ٝ َٔ خ٬ٍ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ 

 ".؟إته١ُٓ ٗ ايسضاغ١

 

 Linear Regression اـطٞ اغتدسّ ايباسح ا٫مساض  ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ,      

ا٫مساض اـطٞ قسضت٘ ع٢ً سػاب َكساض ايتأثرل  َٚٔ أبطظ َعاٜا(. SPSS)َٔ خ٬ٍ بطْاَر 

إباؾط يهٌ َتػرل َٔ إتػرلات إػتك١ً ع٢ً إتػرل ايتابع ٚايػُاح بتكسٜط ا٭١ُٖٝ 

ٚيكس مت اغتدساّ (. 1999إططٗ, )ايٓػب١ٝ يتأثرل نٌ َتػرل َكاض١ْ بتأثرل بك١ٝ إتػرلات 

 :ٖصا ا٭غًٛب اٱسكا٥ٞ ع٢ً َطسًتٌ, ُٖا

 :ضس١ً ا٭ٍٚامل  . أ
ٚؾٝٗا مت اختباض تأثرل َتػرلات ايسضاغ١ ٗ فُٛعات ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚشيو      

يتكسٜط سذِ تأثرل نٌ فُٛع١ ٚأُٖٝت٘ ايٓػب١ٝ ٗ تؿػرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ 

احملسزات : ٚقس مت تكػِٝ ٖصٙ اجملُٛعات ٚؾكًا يًتكٓٝـ ايتايٞ. ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

٠, ٚاحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ, ٚاحملسزات ايت١ُٝٝٛٓ, ٖٚٛ ايتكٓٝـ ايصٟ تٛقٌ إيٝ٘ ايؿدكٞ

ٚاؾتًُت (. 77اْٛط م )ايباسح َٔ خ٬ٍ إطادع١ إػتؿٝه١ ٭زبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

فُٛع١ احملسزات ايؿدك١ٝ ع٢ً َتػرلات ايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, 

ٚٝؿٞ; بُٝٓا تهُٓت احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ َتػرلٟ خكا٥ل ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ, ٚايطنا ايٛ
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ايٛٚٝؿ١, ٚنػٛٙ ايعٌُ; ٗ سٌ تهُٓت فُٛع١ احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ َتػرلات 

 . إطنع١ٜ, ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ

 

٠ ٗ َعازي١ ا٫مساض ٚ قس قاّ ايباسح ٗ نٌ َط٠ بإزخاٍ َتػرلات نٌ فُٛع   

ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿ٘ َتػرلًا تابعًا َع ععٍ بك١ٝ إتػرلات ٗ َػتك١ً نُتػرلات 

ٚؾُٝا ًٜٞ عطض ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًُشسزات ايؿدك١ٝ . اجملُٛعتٌ ا٭خطٌٜ

 : ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً ايتٛايٞ

(: 27)دسٍٚ ضقِ 

اؾاَعات اؿه١َٝٛ  ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

َٔ خ٬ٍ احملسزات  ايؿدك١ٝ  

ٜتبٌ َٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٔ َعاٌَ ا٫ضتباٙ إتعسز ٕتػرلات احملسزات ايؿدك١ٝ     

ٜٚتهح (. 0,01)َػت٣ٛ ٖٚٞ زاي١ عٓس ( 605,79), سٝح بًػت ايٓػب١ ايؿا١ٝ٥ (0,83= )نهٌ 

يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ّهٔ  َٔ ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ%( 69)نصيو إٔ 

تؿػرلٙ َعطؾ١ ٖصٙ إتػرلات, أَا ايتبأٜ غرل إؿػط ٚايصٟ ٜطدع يعٛاٌَ أخط٣ ؾبًؼ 

, ٖا ٜسٍ ع٢ً ق٠ٛ احملسزات ايؿدك١ٝ إته١ُٓ ٗ ايسضاغ١ ع٢ً ايتٓب٪ %(31)َكساضٙ 

. با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

ايتايٞ ٜعطض قِٝ َعا٬َت امساض نٌ َتػرل َٔ َتػرلات احملسزات ( 28)ٚاؾسٍٚ ضقِ       

ايؿدك١ٝ ٚسذِ إغٗاَ٘ ٗ ايتأثرل ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ 

  :اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 زضدات اؿط١ٜ

DF 

َطبعات ا٫مطاف 

SS 
فُٛع إطبعات .ّ

MS 
" ف"ق١ُٝ 

F 

ضتباٙ إتعسز ا٫

R 

َعاٌَ ايتشسٜس 

R² 

  122984,44 491937,76 4ا٫مساض 

605,79** 

 

0,83 

 

 203,015 218646,82 1077ايبٛاقٞ  0,69

-  710584,59 1081اجملُٛع 

. (0,01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ ** 
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(:  28) دسٍٚ ضقِ 

ززات ايؿدك١ٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قِٝ َعا٬َت ا٫مساض ٕتػرلات إح

 ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

إتػرلات 
إعاٌَ 

 "B"ايبا٥ٞ 

اـطأ إعٝاضٟ 

يًُعاٌَ ايبا٥ٞ 

بٝتا 

"β" 
" ت"ق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

ايس٫ي١ 

 0,01 23,34-   1.43 33,38إكساض ايجابت 

 0,01 5,88 0,15 0.35 2,09ايعُط 

 0,01 18,98 0,53 0.26 5,01ز١َ غٓٛات اخل

 0,01 6,39 0,15 0.04 0,30ايساؾع١ٝ يًعٌُ 

 0,01 4,42 0,11 0.03 0,16ايطنا ايٛٚٝؿٞ 

    

ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ احملسزات ايؿدك١ٝ َتُج١ً َتػرلات ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ     

ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ قس أغُٗت بتأثرل َعٟٓٛ َباؾط

, (0,30), (5,01), (2,09)قُٝتٗا  بًؼ "B"يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, َعا٬َت امساض با١ٝ٥ 

 (. 0,01) , ْٚٝعٗا زاٍ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ (0,16)ٚ 

إغٗاّ نٌ َتػرل َٔ َتػرلات احملسزات ايؿدك١ٝ ؾكس دا٤ َتػرل  تطتٝبأَا غكٛم     

, ٗ سٌ تػا٣ٚ َتػرلا (0,53)عاٍ بًػت قُٝت٘" بٝتا"َعاٌَ امساض َعٝاضٟ غٓٛات اـس١َ أ٫ًٚ

, بُٝٓا سٌ ايطنا ايٛٚٝؿٞ (0,15)ايعُط ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ َعاٌَ امساض َعٝاضٟ بًػت قُٝت٘

 (.0,11)أخرلًا ٗ َكساض إغٗاَ٘ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َعاٌَ امساض َعٝاضٟ بًػت قُٝت٘ 

 :ازي١ ايتٓب٪ نايتايٞٚع٢ً شيو تكبح َع 

 

 

 

 

(+ غٓٛات اـس١َ)5,01(+ ايعُط)2,09=  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

 33,38(+ ايطنا ايٛٚٝؿٞ)0,16(+ ايساؾع١ٝ يًعٌُ)0,30
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( 29)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ  

 َٔ خ٬ٍ احملسزات  ايٛٚٝؿ١ٝ

ٜتبٌ َٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٔ َعاٌَ ا٫ضتباٙ إتعسز ٕتػرلات احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ    

ٜٚتهح (. 0,01)ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ ( 56,58)ؾا١ٝ٥, سٝح بًػت ايٓػب١ اٍ(0,30=)نهٌ 

َٔ ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ %( 9)نصيو إٔ َا ْػبت٘ 

. ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ّهٔ تؿػرلٙ َعطؾ١ ٖصٙ إتػرلات

زاض نٌ َتػرل َٔ َتػرلات احملسزات ايتايٞ ٜعطض قِٝ َعا٬َت اْح( 30)ٚاؾسٍٚ ضقِ     

ايٛٚٝؿ١ٝ ٚسذِ إغٗاَ٘ ٗ ايتأثرل ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ 

 :اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

(: 30)دسٍٚ ضقِ 

ايػعٛزٟ  قِٝ َعا٬َت ا٫مساض ٕتػرلات احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

إتػرلات 
إعاٌَ 

 "B"ايبا٥ٞ 

اـطأ إعٝاضٟ 

يًُعاٌَ ايبا٥ٞ 

 بٝتا

"β" 
" ت"ق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

ايس٫ي١ 

 0,01 22,67-   2.67 60,57إكساض ايجابت 

 0,01 7,01 0,21 0.07 0,50خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ 

 0,01 4,81-  0,15- 0.04 0,22-نػٛٙ ايعٌُ 

    

 زضدات اؿط١ٜ

DF 

َطبعات ا٫مطاف 

SS 

فُٛع إطبعات . ّ

MS 

" ف"

F 

ا٫ضتباٙ إتعسز 

R 

َعاٌَ ايتشسٜس 

R² 

  4124,29 8248,59 2ا٫مساض 

56,58** 

 

0,30 

 

 72,54 78278,29 1079ايبٛاقٞ  0,09

-  86526,88 1081اجملُٛع 

 (0,01)عٓس َػت٣ٛ زاي١ ** 
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َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ َتُج١ً َتػرلٟ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١  ٜتهح    

ٚنػٛٙ ايعٌُ قس أغُٗت بتأثرل َعٟٓٛ َباؾط ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

, ٚنًُٝٗا زاٍ (0,22)-, ٚ (0,50)بًؼ قُٝتُٗا " B"ايػعٛزٟ, َعاًَٞ امساض با٥ٞ 

(.  0,01) إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ 

إغٗاّ نٌ َتػرل َٔ َتػرلات احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ؾكس دا٤ت  تطتٝبأَا غكٛم     

, ت٬ٙ َتػرل نػٛٙ (0,21)بًػت قُٝت٘ " بٝتا"ا٭ٚي١ٜٛ ٕتػرل خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ َعاٌَ 

, ٬ٜٚسٜ اػاٙ اٱغٗاّ ايػًيب يهػٛٙ ايعٌُ ٚإٕ (0,15)-َكساضٙ " بٝتا"ايعٌُ َعاٌَ 

ضاب ٗ ٌٚ ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ ايػايب١ اييت اؾذلنتٗا نإ ٖصا ا٭َط ٫ ٜسعٛ ي٬غتؼ

  . اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ اـاَؼايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚأنستٗا ْتا٥ر 

ٚعًَُٛا ٚع٢ً ايطغِ َٔ قػط ْػب١ إغٗاّ احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ٗ ؾطح ايتبأٜ ٗ َػت٣ٛ      

 -يؿدك١ٝ َج٬ًَكاض١ْ باحملسزات ا -ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

إ٫ إٔ ْٝع َتػرلات ٖصٙ اجملُٛع١ ايساخ١ً ٗ َعازي١ ا٫مساض إتعسز ناْت شات ز٫ي١ 

 .َع١ٜٛٓ ٖا١َ

 :ٚع٢ً شيو تهٕٛ َعازي١ ايتٓب٪ نايتايٞ   

      

  

(: 31)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ 

حملسزات  ايت١ُٝٝٛٓ َٔ خ٬ٍ ا

 زضدات اؿط١ٜ

DF 

َطبعات ا٫مطاف 

SS 

فُٛع إطبعات . ت

MS 

" ف"

F 

ا٫ضتباٙ إتعسز 

R 

عاٌَ ايتشسٜس ّ

R² 

  3793,64 11380,92 3ا٫مساض 

54,42** 

 

0,36 

 

 69,70 75145,95 1078ايبٛاقٞ  0,13

-  86526,88 1081اجملُٛع 

 (0,01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ ** 

نػٛٙ )0,22 –( خكا٥ل ايٛٚٝؿ١) 0,50= ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

 .60,57( + يعٌُا
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ٜتبٌ َٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٔ َعاٌَ ا٫ضتباٙ إتعسز ٕتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ     

ٜٚتهح (. 0,01)ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ ( 54,42), سٝح بًػت ايٓػب١ ايؿا١ٝ٥ (0,36= )نهٌ 

ؽ ايػعٛزٟ َٔ ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٟ%( 13)نصيو إٔ َا ْػبت٘ 

. ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ّهٔ تؿػرلٙ َعطؾ١ ٖصٙ إتػرلات

ايتايٞ ٜعطض قِٝ َعا٬َت امساض نٌ َتػرل َٔ َتػرلات احملسزات ( 32)ٚاؾسٍٚ ضقِ      

عات ايت١ُٝٝٛٓ ٚسذِ إغٗاَ٘ ٗ ايتأثرل ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاّ

: اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

(:  32) دسٍٚ ضقِ 

قِٝ َعا٬َت ا٫مساض ٕتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

إتػـــرلات 
إعاٌَ 

 "B"ايبا٥ٞ 

اـطأ إعٝاضٟ 

يًُعاٌَ ايبا٥ٞ 

بٝتا 

"β"  ت"ق١ُٝ "
غت٣ٛ ّ

ايس٫ي١ 

 0,01 27,53-  2.55 70,45إكساض ايجابت 

 0,01  4,95- 0,19- 0.08 0,43-إطنع١ٜ 

 0,01 0,75  0,02 0.05 0,03ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ 

 0,01 3,88 0,17 0.07 0,28ايسعِ ايتُٓٛٝٞ 
         

َتػرلات إطنع١ٜ ٚايعساي١  ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ٖج١ًً                   

ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ قس أغُٗت بتأثرل َعٟٓٛ َباؾط ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ 

( 0.28)ٚ( 0.03) ,(0.43)-قُٝتٗا  بًؼ "B"١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, َعا٬َت امساض با١ٝ٥ 

 (. 0,01)ع٢ً ايتٛايٞ, ْٚٝعٗا زاٍ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ 

إغٗاّ نٌ َتػرل َٔ َتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ؾكس دا٤ت ا٭ٚي١ٜٛ  تطتٝبقٛم أَا بذ     

, ت٬ٙ َتػرل ايسعِ ايتُٓٛٝٞ َعاٌَ (0.19)-بًػت قُٝت٘ " بٝتا"ٕتػرل إطنع١ٜ َعاٌَ 

, ٬ٜٚسٜ (0.02)َكساضٙ " بٝتا", ٚأخرلًا َتػرل ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ َعاٌَ (0.17)َكساضٙ" بٝتا"

اّ ايػًيب يًُطنع١ٜ ٚإٕ نإ ٖصا ا٭َط َتٛقعًا ٗ ٌٚ ع٬قتٗا ا٫ضتباط١ٝ اػاٙ اٱغ٘

  . اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ اـاَؼايػايب١ ٚاييت ناْت قس ععظتٗا ْتا٥ر 
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ٚعًَُٛا ؾإٕ ْٝع َتػرلات ٖصٙ اجملُٛع١ قس أٚٗطت تأثرلًا َعًٜٓٛا ٖاًَا ع٢ً ا٫يتعاّ      

 . ْسَا مت إزخاشلا ٗ َعازي١ ا٫مساضايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ع

 :ٚع٢ً شيو ؾإٕ َعازي١ ايتٓب٪ ٖٞ نايتايٞ    

 
 
 

 

ٚخ٬ق١ ايكٍٛ ؾإٕ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض ٗ ٖصٙ إطس١ً قس اْتٗت إٍ ٚدٛز تأثرل      

يًُتػرلات إػتك١ً ٗ فُٛعات ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, َع تؿاٚت ٚانح يٮ١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يتأثرل نٌ  اؾاَعات

فُٛع١ َٔ احملسزات عٓس إزخاشلا َٓؿطز٠ ٗ َعازي١ ا٫مساض, سٝح أٚٗطت احملسزات 

ايؿدك١ٝ أ١ُٖٝ أندل ٗ ايتأثرل ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ , تًتٗا احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ثِ 

. ايٛٚٝؿ١ٝ

:  ثا١ْٝإطس١ً اٍ . ب

ٚؾٝٗا مت ؾشل َس٣ ق٠ٛ تأثرل َتػرلات ايسضاغ١ فتُع١ ٗ تؿػرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ      

, سٝح مت إزخاٍ إتػرلات إػتك١ً زؾع١ ٚاسس٠ ٗ َعازي١ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

ا٫مساض, َٔ أدٌ َعطؾ١ َا إشا نإ َكساض ق٠ٛ تأثرل إتػرلات ٚأُٖٝت٘ ايٓػب١ٝ زاخٌ 

ٚقس اْتٗت إعاؾ١ اٱسكا١ٝ٥ إٍ ايٓتا٥ر . ٚعات ىتًـ عٓ٘ إشا مت إزخاشلا فتُع١اجملِ

: إٛنش١ ٗ اؾسٍٚ ايتايٞ

(: 33)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض يًتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ  

 َٔ خ٬ٍ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚ ايت١ُٝٝٛٓ
 زضدات اؿط١ٜ

DF 

َطبعات ا٫مطاف 

SS 

فُٛع إطبعات . ّ

MS 

" ف"

F 

ا٫ضتباٙ إتعسز 

R 

َعاٌَ ايتشسٜس 

R² 

  5763,53 51871,79 9ا٫مساض 

178,28** 

 

 32,23 34655,09 1072ايبٛاقٞ  0,60 0,77

-  86526,88 1081اجملُٛع 

 (0,01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ ** 

ايسعِ ) 0,28(+ إطنع١ٜ) 0,43=  -ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

 .70,45( + ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ)0,03( + ايتُٓٛٝٞ
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َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٍ إٔ َكساض ايتأثرل ٕتػرلات ايسضاغ١ فتُع١ نإ  ّهٔ ايتٛقٌ    

ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, سذِ َٔ ( 0,60)عايًٝا, سٝح ؾهٌ تأثرلٖا بكؿ١ عا١َ َا َكساضٙ

, َٚع شيو ٚبؿشل َعا٬َت ( 0,01)ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ ( 178,28)بٓػب١ ؾا١ٝ٥ َكساضٖا

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ؾكس بست ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يتأثرل نٌ َتػرل  امساض ٖصٙ إتػرلات ع٢ً

 :َتبا١ٜٓ َٚتؿاٚت١ نُا ٖٛ ٚانح ٗ اؾسٍٚ ايتايٞ

(: 34)دسٍٚ ضقِ 

قِٝ َعا٬َت ا٫مساض ٕتػرلات احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚ ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 ١ٜيعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿهّٛ

إتػرلات 
إعاٌَ 

 "B"ايبا٥ٞ 

اـطأ إعٝاضٟ 

يًُعاٌَ ايبا٥ٞ 

بٝتا 

"β" 
" ت"ق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

ايس٫ي١ 

 0,01 11,88 - 2.79 33,23إكساض ايجابت 

 0,01 6,13 0,17 0.37 2,27ايعُط 

 0,01 18,30 0,53 0.26 4,93غٓٛات اـس١َ 

 0,01 6,59 0,16 0.04 0,31ايساؾع١ٝ يًعٌُ 

 0,02 2,20 0,08 0.05 0,11ٚٚٝؿٞ ايطنا اٍ

 0,04 1,97 0,05 0.06 0,11خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ 

 0,02 1,25- 0,03- 0.03 0,04-نػٛٙ ايعٌُ 

 0,72 0,01- 0,01- 0.06 0,02-إطنع١ٜ 

 0,55 0,01- 0,02- 0.04 0,02-ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ 

 0,67 0,01- 0,02- 0.05 0,02-ايسعِ ايتُٓٛٝٞ 
    

ٚاٖط ٗ اؾسٍٚ بعايٝ٘, ؾإْ٘ ٚضغِ نجط٠ إتػرلات إػتك١ً َٛنع ايسضاغ١ ؾإْ٘  ٚنُا ٖٛ    

مل ٜٛٗط َٓٗا ٗ ِٛشز ا٫مساض غ٣ٛ غت١ َتػرلات ٖٞ ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ ٚايطنا 

 "B"ايٛٚٝؿٞ ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚخكا٥ل ايٛٚٝؿ١, ٚ نػٛٙ ايعٌُ , َعا٬َت امساض 

ع٢ً ايتٛايٞ, ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ ( 0,04-), ٚ (0,11), (0,31), (0,11), (4,93), ( 2,27)َكساضٖا 

يًطنا ايٛٚٝؿٞ ٚنػٛٙ ايعٌُ, َٚػت٣ٛ ( 0.02)ا٭ٚا٥ٌ, َٚػت٣ٛ  يًُتػرلات ايج٬ث١( 0,01)

 . ـكا٥ل ايٛٚٝؿ١( 0.04)
    

ا٫يتعاّ أَا بايٓػب١ يذلتٝب ٖصٙ إتػرلات سػب ق٠ٛ تأثرلٖا َٚس٣ إغٗاَٗا ٗ تؿػرل             

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ؾكس أؾاضت ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض إٍ أ١ُٖٝ عاي١ٝ 
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دسًا ٕتػرل غٓٛات اـس١َ, سٝح ٌٚ قتؿّٛا بذلتٝب٘ إتكسّ ع٢ً غا٥ط إتػرلات غٛا٤ً 

إش نإ َعاٌَ ا٫مساض إعٝاضٟ ي٘ نبرلًا َٚطابكًا ٗ نًتا  فتُع١ أٚ زاخٌ فُٛعات

, ٚٗ ٖصا َا ٜؿرل إٍ ع٬قت٘ ا٫ضتباط١ٝ اؿكٝك١ٝ با٫يتعاّ ( 0,53)ؿايتٌ بك١ُٝ بًػت  ا

 . ايتُٓٛٝٞ ٚقٛت٘ ايتٓب٪١ٜ ب٘
    

ٚقس ت٬ َتػرل غٓٛات اـس١َ َٔ سٝح سذِ إػا١ُٖ ٗ ايتأثرل ٚيهٔ بسضد١ أقٌ َتػرل             

َٚٔ (. 0,08= بٝتا), ثِ ايطنا ايٛٚٝؿٞ (0,16=بٝتا), ؾايساؾع١ٝ يًعٌُ (0,17=بٝتا)ايعُط 

ايٓتا٥ر اشلا١َ أٜهًا اييت أٚٗطٖا ؼًٌٝ ا٫مساض ٗ ٖصٙ إطس١ً ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ ـكا٥ل 

ايٛٚٝؿ١, ٚنػٛٙ ايعٌُ ٗ تؿػرل ايتبأٜ ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ 

غ١ ع٢ً ايتٛايٞ َٔ بٌ ١ًْ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, سٝح س٬ ٗ إطتبتٌ اـاَػ١ ٚايػاز

ُٕسخ١ً َعاًَٞ امساض َعٝاضٟ   (. 0,03–)ٚ ( 0,05)بًػت قُٝتُٗا " بٝتا"إتػرلات إػتك١ً ا
    

         ٍٕ ٚاسس ٖٛ ت٬ؾٞ ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يهٌ  َٚع شيو ؾإٕ َا أثاض ايسٖؿ١ ٚا٫غتػطاب ٗ آ

ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ أٟ إطنع١ٜ  –َتػرلات فُٛع١ احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ 

ٗ تؿػرل ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ عٓس  -ايتُٓٛٝٞ

ؾشل ق٠ٛ تأثرلٖا َع بك١ٝ إتػرلات ا٭خط٣ فتُع١, ضغِ تأثرلٖا ٗ ا٭قٌ عٓس إزخاشلا ٗ 

ايسضاغ١ َٚع  َعازي١ ا٫مساض نُذُٛع١ َػتك١ً , ٖٚٞ ْتٝذ١ دا٤ت َتٓاقه١ َع اؾذلانات

 .ْتا٥ر زضاغات ٖاث١ً
   

ٚإْا٫ً ّهٔ ايكٍٛ أْ٘ ثبت ٚعٔ ططٜل أغًٛب ؼًٌٝ ا٫مساض ايصٟ مت اغتدساَ٘ ع٢ً             

َطسًتٌ إٔ ٕتػرلات ايسضاغ١ عٓس ؾشكٗا ٗ فُٛعات َػتك١ً نٌ ع٢ً سسٙ تأثرلٖا  

اؾاَعٞ ايػعٛزٟ, بُٝٓا ت٬ؾ٢ إباؾط نُشسزات ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

عٓس ؾشل  -ايت١ُٝٝٛٓ ٚسكطًا–بعض احملسزات إباؾط ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ تأثرل 

ع٢ً شيو ٚأَاّ ٖصٙ ايٓتٝذ١ غرل اؿازل١ ؾكس ٜهٕٛ َٔ ٚ. اسس٠َتػرلات ايسضاغ١ زؾع١ ٚ

ٕػاض نتشًٌٝ ا -إٓاغب اختباض َتػرلات ايسضاغ١ باغتدساّ أغًٛب إسكا٥ٞ آخط َتكسّ

. ٜٛٗط تأثرلٖا إباؾط ٚغرل إباؾط ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ -َج٬ً
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 ايػابع ايػ٪اٍاـاق١ بْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ  .1/7

ايباسح يسضاغ١ تأثرل  اقذلس٘ايٓٛطٟ ايصٟ ايػبيب وكل ايُٓٛشز ٌٖ :" ٚايصٟ ْك٘    

يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 ".؟ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ؾطٚٙ سػٔ إطابك١

   

 Linearايباسح بطْاَر إعازي١ ايبٓا١ٝ٥ اـط١ٝ اغتدسّ  ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ,    

Structural Relationship   ٚإعطٚف اختكاضًا(LISREL 8.54) ٚايكا٥ِ ع٢ً أغًٛب ,

, ٚشيو يًتأنس َٔ ع٬قات ايتأثرل إباؾط٠ ٚغرل إباؾط٠  Path Analysisؼًٌٝ إػاض 

 :ايتايٞ غبيبزضاغ١ إته١ُٓ ٗ ايُٓٛشز اٍبٌ َتػرلات اٍ

 

    

 

                                                

 

 

 

 

 

 (: 7)ؾهٌ ضقِ

 إكذلح ايػبيبِٛشز ايسضاغ١ َتػرلات َٚػاضات 

 

نُٓت إتػرلات ايساخ١ًٝ ٚٗ ايبس٤ مت تطَٝع َتػرلات ايُٓٛشز, سٝح ت    

(Endogenous Variables ) إتػرل ايتابع يًسضاغ١ ٖٚٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚقس مت

 انعًــــر

سنواث 
 اخلذيت

انذافعيت 
 نهعًم

 ادلركـسيت

انعذانت 
 يتانخنظيى

انذعى 
 انخنظيًي

ضغوط 
 انعًم

خصبئص 
 انوظيفت

االنخساو 
 انخنظيًي

انرضب 
 انوظيفي

)+( 

)+( 

)+( 

)+( 

)+( 

)+( 

)+( 

)+( 

(-) 
(-) 

(-) 

)+( 

(-) 

)+( 

)+( 

(-) 

)+( 

(-) 

(-) 

)+( 

(-) 

(-) 

)+( 

)+( 

)+( 

(-) 

)+( 

(-) 

)+( 
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 Exogenous)غرلات اـاضد١ٝ , بُٝٓا تهُٓت إت(Y1)تطَٝعٙ اختكاضًا بايطَع 

Variables )إتػرلات إػتك١ً ٚضَٛظٖا ايتاي١ٝ : 

 ,(X4= ), إطنــــــــع١ٜ( X3= ), ايساؾعٝـــــــــ١ يًعٌُ(X2= ),  غٓـــــــٛات اـس١َ(X1= )ايعـــــــُط

 ,(X7= )م ايٛٚٝـــــــــؿ١, خكــــــا٨(X6=), ايسعــــــِ ايتٓٛٝــــــُٞ (X5= )ايعـــــــــساي١ ايت١ُٝٝٛٓ

 (.X9= ), ايطنا ايٛٚٝؿٞ(X8= )نػٛٙ ايعٌُ

بٌ إتػرلات ايػابك١ ٖٞ ا٭غاؽ  Correlation Matrixٚتعس َكؿٛؾ١ ا٫ضتباطات     

ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛنح , LISREL ايصٟ قاَت عًٝ٘ ع١ًُٝ ؼًٌٝ إػاض َٔ خ٬ٍ بطْاَر 

 :إكؿٛؾ١ اييت مت ا٫عتُاز عًٝٗا

 (: 35) ٍٚ ضقِ دس

 اضتباٙ إتػرلات إػتك١ً بايسضد١ ايه١ًٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ َكؿٛؾ١
 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 إتػرلات

Y1 1          

X1 0,58 1         

X2 0,72 0,69 1        

X3 0,38 0,19 0,23 1       

X4 0,33 0,20 0,34 0,28 1      

X5 0,29 0,01 0,27 0,40 0,65 1     

X6 0,32 0,16 0,29 0,48 0,65 0,76 1    

X7 0,27 0,01 0,22 0,32 0,49 0,49 0,52 1   

X8 0,23 0,02 0,20 0,24 0,40 0,37 0,24 0,37 1  

X9 0,45 0,23 0,39 0,60 0,55 0,63 0,66 0,61 0,50 1 
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٠ ؼًٌٝ إػاض ٫ختباض قش١ ايُٓٛشز ايٓٛطٟ اؿكٍٛ ع٢ً قِٝ ٚنإ َٔ ْتا٥ر عًُٞ   

: ايتاي١ٝ  Path Coefficientsَعا٬َت إػاض 

 

 

    

 

                                                

 

 

 

 

 

 (: 8)ؾهٌ ضقِ

      إته١ُٓ ٗ ِٛشز ايسضاغ١ ايػبيب إكذلحٕػاض يًُتػرلات إػتك١ً َعا٬َت اقِٝ 

 

 إكاب١ً شلا,  ٚٗطت ز٫ي١ َعِٛ" ت"إ٫ إْ٘ َٚكاض١ْ قِٝ َعا٬َت إػاض احملػٛب١ بكِٝ      

, ا٭َط ايصٟ أغتسع٢ ( إتكطع١), ٗ سٌ إٔ ايكًٌٝ َٓٗا مل ٜهٔ زا٫ً (إتك١ً )إػاضات 

:  إكاب١ً ٕعا٬َت إػاض" ت"ٚ ايؿهٌ ايتايٞ ٜٛنح قِٝ . ٕ ِٛشز ايسضاغ١ ايٓٗا٥ٞسصؾٗا ّ

 

 

 انعًــــر

سنواث 
 اخلذيت

انذافعيت 
 نهعًم

 ادلركـسيت

انعذانت 
 انخنظيًيت

انذعى 
 انخنظيًي

ضغوط 
 انعًم

خصبئص 
 انوظيفت

االنخساو 
 انخنظيًي

انرضب 
 انوظيفي

0.17 

3.14 

0.53 

0.08 0.09 

-0.27 

0.16 

0.09 

-0.23 

0.31 

0.13 

0.28 

0.36 

0.22 

0.23 
-0.08 

-0.22 

0.25 

0.05 

0.25 

-0.23 

0.19 

-0.22 

-0.01 

-0.2 -0.01 

-0.14 

0.02 

0.05 

-0.08 
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 (: 9)ؾهٌ ضقِ

 ٗ ِٛشز ايسضاغ١ ايػبيب إكذلح ضإكاب١ً ٕعا٬َت إػا" ت"قِٝ 
 

( 62.70)احملػٛب١  2نا ٚبؿشل ؾطٚٙ سػٔ إطابك١ يًُٓٛشز إكذلح, ناْت ق١ُٝ    

َٚٔ ايٓاس١ٝ اٱسكا١ٝ٥ . , ٚنإ ٜٓبػٞ أ٫ تهٕٛ نصيو(0.01)ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

عسّ غاؽ ٚضزا٠٤ بٓا٤ ايُٓٛشز إؿشٛم ٗ ا٭إَا ٍ: إٍ أسس أَطٜٔ 2ؾكس تطدع ز٫ي١ نا

يًبعس  2ناَع ايبٝاْات اجملُٛع١ َٔ فتُع ايسضاغ١, ٚإَا ؿػاغ١ٝ َ٪ؾط  ٙتٛاؾل َػاضات

نُا ٜكٍٛ –عٔ ا٫عتساي١ٝ يًُتػرلات إكاغ١ ايساخ١ً ٗ بٓا٤ ايُٓٛشز, ٖٚصٙ اؿػاغ١ٝ 

تكٛز إٍ ضؾض غرل قشٝح يًُٓاشز احملسز٠ ؼسٜسًا  -(362 م:2008ّ)عبساؿُٝس 

  .قشٝش١ ٤ أطط ْٛط١ٜسكٝكًٝا ٗ نٛ

       

يصا ؾكس قاّ ايباسح بإزخاٍ بعض ايتعس٬ٜت ع٢ً ِٛشز ايسضاغ١ نُا أقذلسٗا بطْاَر         

LISREL ٚعٓس إدطا٤ ؼًٌٝ إػاض يًُٓٛشز إعسٍ, أنس ايدلْاَر ْؿػ٘ إٔ ايُٓٛشز ,

ٚع٢ً . ات ايسضاغ١ا٭قًٞ ايصٟ بٓاٙ ايباسح ٖٛ ايُٓٛشز ا٭َجٌ يسضاغ١ ايع٬قات بٌ َتػرل

 انعًــــر

سنواث 
 اخلذيت

انذافعيت 
 نهعًم

 ادلركـسيت

انعذانت 
 انخنظيًيت

انذعى 
 انخنظيًي

ضغوط 
 انعًم

خصبئص 
 انوظيفت

االنخساو 
 انخنظيًي

انرضب 
 انوظيفي

3.73 

3.14 

18.38 

9.05 

2.25 

-4.80 

6.59 
-0.34 

-1.95 

2.25 

0.46 

-6.62 

7.52 

3.80 

-0.61 

12.06 

6.66 

5.35 

5.56 

-0.42 

-2.25 

-2.66 

9.05 

1.99 

9.05 

-6.69 

5.30 

-3.33 

-1.05 

-0.95 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
205 

باغتدساّ  (إكاغ١)إثط شيو قاّ ايباسح باختباض إعتساي١ٝ تٛظٜع زضدات إتػرلات إؿاٖس٠ 

 : , ٚقس دا٤ت ْتا٥ر ٖصا ا٫ختباض ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ LISRELبطْاَر 

 

( : 36)دسٍٚ ضقِ 

 ٕتػرلات إؿاٖس٠تباض إعتساي١ٝ تٛظٜع ايسضدات  يبعض اْتا٥ر ار

ات تػريـــــامل
االلتىاْ والتفلطح التفلطح االلتىاْ 

 2قًنُ كا Zقًنُ  Zقًنُ 

 **89. 67 **3.29 **7.55ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

 **176.3 **3.78 **12.71ايساؾع١ٝ يًعٌُ 

 **71.92 0.08 **8.48ايطنا ايٛٚٝؿٞ 

 **99.69 **3.07 **9.49خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ 

 **58.36 1.72 **7.44نػٛٙ ايعٌُ 

 **21.45 *2.95 **3.56ضنع١ٜ امل

 8.87 *2.88 0.72ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ 

 **17.68 **4.14 0.07ايسعِ ايتُٓٛٝٞ 

 0.01عٓس  ٠زاٍ**      0.05عٓس  ٠زاٍ*

ايػابل إٔ تٛظٜع بٝاْات بعض إتػرلات إسضٚغ١, مل ٜهٔ ( 36)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ضقِ     

. نؿطٙ َٔ ؾطٚٙ سػٔ إطابك١ 2ضؾع َٔ ق١ُٝ ناتػبب ٗ اٍ, ا٭َط ايصٟ اعتسايًٝا

, ٚقس دا٤ت ْتا٥ذٗا ع٢ً 2يصيو اعتُس ايباسح ع٢ً ؾطٚٙ سػٔ إطابك١ ايبس١ًٜ عٔ نا

: ايٓشٛ ايتايٞ

. , ٖٚٛ قطٜب َٔ ايكؿط0.02=(RMR)دصض َتٛغ٘ َطبع ايبٛاقٞ  (1

 ., ٖٚٛ قطٜب َٔ ايكؿط0.02=(SRMR)دصض َتٛغ٘ َطبع ايبٛاقٞ إعٝاضٟ  (2

. , ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٛاسس ايكشٝح0.99= (GFI)سػٔ إطابك١  زيٌٝ (3

. , ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٛاسس ايكشٝح0.80= (AGFI)زيٌٝ سػٔ إطابك١ إكشح  (4

. ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٛاسس ايكشٝح 0.99=(NFI)زيٌٝ إطابك١ ايطبٝعٞ  (5

. ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٛاسس ايكشٝح 0.90=(NNFI)زيٌٝ إطابك١ غرل ايطبٝعٞ  (6

. ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٛاسس ايكشٝح 0.99=(CFI)ق١ إكاضٕ زيٌٝ إطاب (7

. ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٛاسس ايكشٝح 0.99=(IFI)زيٌٝ إطابك١ ايتعاٜسٟ  (8
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. ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٛاسس ايكشٝح 0.95= (RFI)زيٌٝ إطابك١ ايٓػيب  (9

نبرل٠ َع ايُٓٛشز بسضد١  تطابلايباسح إٍ  ٚٗ ٌٚ ؼكل ؾطٚٙ إطابك١ اطُإٔ    

ٜٴٛٗط ِٛشز ايسضاغ١ ٗ ( 14)ٚايؿهٌ ضقِ  .فتُع ايع١ٓٝ ييت مت ْعٗا َٔايبٝاْات ا

: ؾهً٘ ايٓٗا٥ٞ

 

    

 

                                                

 

 

 

 

 

 (: 10)ؾهٌ ضقِ

 إكذلح ٗ ؾهً٘ ايٓٗا٥ٞ ايػبيب ِٛشز ايسضاغ١

 
عا٬َت ايتشسٜس إعٝاضٟ يُٓٛشز ايسضاغ١ ايٓٗا٥ٞ, ٚناْت ٚبعس شيو مت سػاب ّ   

 :ايٓتا٥ر نايتايٞ

, أٟ إٔ 0,60بًؼ َعاٌَ ايتشسٜس إعٝاضٟ يًُتػرلات ايساخ١ً ٗ ايُٓٛشز فتُع١  (1

َٔ ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ % 60إتػرلات إػتك١ً َػ٦ٛي١ عٔ تؿػرل 

ٖٚٞ ْػب١ دٝس٠ دسًا مل تكًٗا ايهجرل َٔ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ نُتػرل تابع, 

 . ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ ا٭خط٣, ٖا ٜسٍ ع٢ً قسم ايُٓٛشز َٚعٜٓٛت٘

 انعًــــر

سنواث 
 اخلذيت

انذافعيت 
 نهعًم

 ادلركـسيت

انعذانت 
 انخنظيًيت

انذعى 
 انخنظيًي

ضغوط 
 انعًم

خصبئص 
 انوظيفت

االنخساو 
 انخنظيًي

انرضب 
 وظيفيال
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ٜتشسز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ   (2

, (0,53= َعاٌَ َػاض)غٓٛات اـس١َ : بهٌ َٔ إتػرلات ايتاي١ٝ بايذلتٝب

َعاٌَ ), ٚ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ( 0,16), ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ (0,17 =َعاٌَ َػاض)ٚايعُط

َعاٌَ ), ٚنػٛٙ ايعٌُ (0,05= َعاٌَ َػاض), ٚخكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ( 0,08=َػاض

َٚكاض١ْ قِٝ ٖصٙ إتػرلات ايٓاػ١ عٔ ؼًٌٝ إػاض لس إٔ شلا  ( . 0,03= -َػاض

زٍٚ ضقِ اجلاْٛط )ز ْؿؼ ايكِٝ اييت مت اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ ؼًٌٝ ا٫مساض إتعس

 ., ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓايو ع٬ق١ بٌ ؼًٌٝ إػاض ٚؼًٌٝ ا٫مساض إتعسز( 34

ٜتهح إٔ أندل تأثرل َباؾط يًُتػرلات إػتك١ً ٚاييت شلا ع٬ق١ اضتباط١ٝ زاي١ َع   (3

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ  ٖٛ يػٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ 

ٖٚٞ ْتٝذ١ مت ايتٛقٌ إيٝٗا أٜهًا باغتدساّ أغًٛب ( 0,53= اٌَ َػاضَع)اؿاي١ٝ 

 . ايػابل ٗ ايػ٪اٍؼًٌٝ ا٫مساض إتعسز 

ٜتبٌ َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ إػاض إٔ أندل تأثرل َباؾط يًُتػرلات إػتك١ً ٗ  (4

فُٛعات ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ نإ يًُشسزات 

د١ أقٌ يًُشسزات ايٛٚٝؿ١ٝ بُٝٓا أْعسّ تأثرل احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ايؿدك١ٝ ٚبسض

غرل   -أٟ اْعساّ ايتأثرل إباؾط يًُشسزات ايت١ُٝٝٛٓ -إباؾط, ٖٚصٙ ايٓتٝذ١

َتٛقع١ ٚكايؿ١ ٫ؾذلانات ايُٓٛشز ايٓٛطٟ يًسضاغ١, نُا أْٗا دا٤ت َتطابك١ 

 .اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايػابلَع ْتا٥ر 

اختباض ايُٓٛشز أْ٘ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َتػرل إطنع١ٜ يٝؼ ي٘ أٟ  ٜتبٌ َٔ ْتا٥ر (5

تأثرل َعٟٓٛ َباؾط ٗ تؿػرل ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ايػعٛزٟ, إ٫ أْ٘ ٜ٪ثط ؾٝ٘ بططٜك١ غرل َباؾط٠ عٔ ططٜل َتػرلات ٚغٝط١ أخط٣ 

 .ٖٞ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ ايعٌُ

ٟ ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ يٝؼ شلُا أٟ تأثرل ٜتبٌ أٜهًا إٔ َتػرل (6

َعٟٓٛ َباؾط ٗ تؿػرل ايتبأٜ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ايػعٛزٟ, ٚيهُٓٗا ٜػُٗإ بططٜك١ غرل َباؾط٠ ٗ ايتأثرل ؾٝ٘ عٔ ططٜل َتػرلات 

 . خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ ايعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ

ٜؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ بهٌ َٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٜتشسز ايطنا ايٛٚ  (7

, (0,23= -َعاٌَ َػاض), ٚنػٛٙ ايعٌُ (0,25), ٚ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ (0,27)

َعاٌَ ), ٚايعُط (0,13= َعاٌَ َػاض), ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ (0,22)ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ 

ايتشسٜس , ٚقس بًؼ َعاٌَ ( 0,07= َعاٌَ َػاض), ٚغٓٛات اـس١َ (0,07= َػاض

, ٚٗ ٖصا َا ٜجبت أ١ُٖٝ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ايٓػب١ٝ ٗ تؿػرل ايتأثرلات 0,70إعٝاضٟ 
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ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ( عسا إطنع١ٜ)غرل إباؾط٠ يًُتػرلات إػتك١ً 

ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, نُا ٜجبت قش١ َٛنع٘  ٗ ايع٬قات إؿذلن١ ٗ ِٛشز 

 .ايسضاغ١ ايٓٛطٟ

جملٌُ, ْٚٛطًا ؿػٔ َطابك١ ايُٓٛشز إكذلح, ٚايك٠ٛ ايتؿػرل١ٜ ايعاي١ٝ ي٘, ؾإْ٘ ٚٗ ا   

 : ّهٔ ايتٛقٌ إٍ اـ٬ق١ ايتٓٛرل١ٜ ايتاي١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 ثأَاٍ ايػ٪اٍاـاق١ بْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/8

ّٞ َا زضد١ أ١ُٖٝ بعض اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتٜٓ : "ٚقس ْل ع٢ً ايتايٞ    

يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ 

" ايسضاغ١؟ فتُعْٛط 

 

ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ, مت أ٫ًٚ سػاب إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ      

ّٞ ٗ أبعازٙ ايج٬ث١ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتٜٓ

َٚٔ ثِ سػاب إتٛغ٘ اؿػابٞ ٚا٫مطاف إعٝاضٟ ( إعٝاضٟ, ايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟ)

٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا ٭١ُٖٝ يسضد١ ايه١ًٍٝ

تٛنح ْتا٥ر  (40), ٚ (39), ٚ (38), ٚ (37)ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, ٚاؾساٍٚ أضقاّ 

: ؼًٌٝ ٖصٙ ا٫غتذابات َطتب١ تٓاظيًٝا سػب إتٛغ٘ اؿػابٞ

 

 

ٜتأثط ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ 

احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ, : ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بج٬ث١ أْٛاع َٔ احملسزات ٖٞ 

ق١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ بططٜك١ َباؾط٠ بصاتٗا ٚبططٜك١ غرل َباؾط٠ َٔ إش ت٪ثط ؾٝ٘ احملسزات ايؿذ

خ٬ٍ َتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ, بُٝٓا ت٪ثط ؾٝ٘ احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ بططٜك١ غرل َباؾط٠ ؾك٘ 

َٔ خ٬ٍ ايطنا ايٛٚٝؿٞ, ٚإْ٘ َٔ بٌ نٌ إتػرلات اييت تهُٓتٗا احملسزات ايػابك١ ٚسسٙ 

ي١ٝ ًّو ايك٠ٛ اٱغٗا١َٝ ايع٢ُٛ ٗ تؿػرل ٖصا َتػرل غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿا

 . ا٫يتعاّ
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: آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ . أ

(: 37)دسٍٚ ضقِ 

  آيٝات ت٫١ُٝٓغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) ا٫يتعاّ إعٝاضٟ

 ٌ
شل

يا
لت

ب ا
تً

رت
ال

 العبــــــــــــــــــازَ                          
ٌ

اب
ط

حل
ط ا

ىض
ملت

ا
 

ف
سا

حن
ال

ا
 

زٍ
ًا

ملع
ا

  ُ
نً

أله
ُ ا

زج
د

إعساز َٝجام بأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ وسز ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚادباتِٗ  1

. َٚػ٦ٛيٝاتِٗ ٚسكٛقِٗ

 عاي١ٝ دسًا 0.39 4.93

تبازي١ ٚتٛؾط ٭عها٤ بٓا٤ ب١٦ٝ ت١ُٝٝٛٓ تتػِ بع٬قات ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚايجك١ امل 2

. ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايؿعٛض بايطاس١ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

 عاي١ٝ دسًا 0.43 4.93

تبين ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نك١ُٝ عًٝا نُٔ ضغاي١ ٚغٝاغات ٖٚاضغات نٌ  3

. داَع١

 عاي١ٝ دسًا 0.44 4.90

تهٌُ َػأي١ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قُِٝ َػ٦ٛيٝات  3

. قٝازات ا٭ناز١ّٝ إدتًؿ١اٍ

 عاي١ٝ دسًا 0.44 4.90

اغتشساخ بطاَر خاق١ يتٜٓٛط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسز ٚتػٌٗٝ اْسَادِٗ ٗ  5

(. بطاَر ت١٦ٝٗ إضؾاز١ٜ َج٬ً)ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ

 عاي١ٝ دسًا 0.45 4.90

اؿٛاؾع تبين َباز٨ ايعساي١ ٚإٛنٛع١ٝ ٗ ايػٝاغات اؿان١ُ يتٛظٜع ايعٌُ ٚ 6

. ٚؾطم ايتسضٜب ٚايذلقٝات ٚايع٬ٚات اـاق١ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 عاي١ٝ دسًا 0.48 4.90

تؿطٜع ا٭١ُْٛ اييت تؿذع ايتعإٚ ٚ تبازٍ اـدلات ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ بٌ  7

. أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ كتًـ ا٭قػاّ ٚايهًٝات ا٭ناز١ّٝ

 عاي١ٝ دسًا 0.54 4.88

اع١ً ؿُا١ٜ غ١َ٬ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا١ٕٝٓٗ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً غٔ قٛاٌْ ف 8

. قشتِٗ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ

 عاي١ٝ دسًا 0.57 4.87

ا٫ٖتُاّ بإعساز ٚتٛظٜع زيٌٝ إضؾازٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسٜس وٟٛ  9

. َعًَٛات عٔ قِٝ ٚثكاؾ١ اؾاَع١ ٚنٛاب٘ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚغرلٖا

 عاي١ٝ دسًا 0.74 4.72

إقا١َ ا٭ْؿــط١ ٚإٓاغبات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ إتٓٛع١ َا ٜععظ قِٝ ايت٬سِ  10

. ٚا٫ْتُا٤ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 عاي١ٝ دسًا 0.97 4.55

عاي١ٝ دسًا  0.54 4.84املتـــىضـط العــاو 

 

 

 

اؿه١َٝٛ ٗ اؾاَعات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ إٔ      

بسضد١ أ١ُٖٝ عاي١ٝ  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜكسضٕٚ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ

 (.0.54)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ ( 4.84)ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايعاّ  سٝح بًػتدسًا, 

 

َج١ً يًبعس املٴ اٯيٝاتٚبايتُعٔ ٗ اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات ا٫غتذابات ع٢ً             

 (ٖاّ بسضد١ عاي١ٝ دسًا)ٗ خا١ْ ايؿ١٦  تكع, أٟ إٔ ْٝعٗا زضد١ (4.55)ٚ ( 4.93)بٌ  تطاٚست
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, َٚع٢ٓ آخط ؾإٕ ٖٓايو اػاٙ ٚانح مٛ ا٭١ُٖٝ ايتا١َ ؾُٝع ع٢ً َكٝاؽ ا٫غتذاب١

: يٞشٙ اٯيٝات ع٢ً ايٓشٛ ايتاايتٓاظيٞ ي٘تطتٝب اٍ ٚعًَُٛا ؾكس دا٤. يٝات إكذلس١اٯ

 "ِٗإعساز َٝجام بأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ وسز ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚادباتِٗ َٚػ٦ٛيٝات 

 .(0.39)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ  (4.93), َتٛغ٘ " ٚسكٛقِٗ
 " بٓا٤ ب١٦ٝ ت١ُٝٝٛٓ تتػِ بع٬قات ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚايجك١ إتبازي١ ٚتٛؾط ٭عها٤

ٚامطاف  (4.93), َتٛغ٘ "اض١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايؿعٛض بايطاس١ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكط

 .(0.43)َعٝاضٟ قسضٙ 
 " ٌتبين ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نك١ُٝ عًٝا نُٔ ضغاي١ ٚغٝاغات ٖٚاضغات ن

 (.0.44)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.90), َتٛغ٘ "داَع١
 " تهٌُ َػأي١ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قُِٝ َػ٦ٛيٝات

 (.0.44)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.90), َتٛغ٘ "يؿ١ايكٝازات ا٭ناز١ّٝ إدت
 " ٗ ِٗاغتشساخ بطاَر خاق١ يتٜٓٛط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسز ٚتػٌٗٝ اْسَاد

 .(0.45)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.90), َتٛغ٘ "ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ
 " تبين َباز٨ ايعساي١ ٚإٛنٛع١ٝ ٗ ايػٝاغات اؿان١ُ يتٛظٜع ايعٌُ ٚاؿٛاؾع

, َتٛغ٘ "ضم ايتسضٜب ٚايذلقٝات ٚايع٬ٚات اـاق١ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼٚف

 .(0.48)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.90)
 " ٌتؿطٜع ا٭١ُْٛ اييت تؿذع ايتعإٚ ٚ تبازٍ اـدلات ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ ب

( 4.88), َتٛغ٘ "أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ كتًـ ا٭قػاّ ٚايهًٝات ا٭ناز١ّٝ

 .(0.54)ٜاضٟ قسضٙ ٚامطاف َع
 " غٔ قٛاٌْ ؾاع١ً ؿُا١ٜ غ١َ٬ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا١ٕٝٓٗ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً

 .(0.57)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.87), َتٛغ٘ "قشتِٗ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ
 " ا٫ٖتُاّ بإعساز ٚتٛظٜع زيٌٝ إضؾازٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسٜس وٟٛ َعًَٛات

( 4.72), َتٛغ٘ "ب٘ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚغرلٖاعٔ قِٝ ٚثكاؾ١ اؾاَع١ ٚنٛا

 .(0.74)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 
 " ِإقا١َ ا٭ْؿــط١ ٚإٓاغبات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ إتٓٛع١ َا ٜععظ قِٝ ايت٬س

 .(0.97)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.55)َتٛغ٘  ,"ٚا٫ْتُا٤ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
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 :آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ.ب
 

(: 38)دسٍٚ ضقِ 

آيٝات ت١ُٝٓ ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  إتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ

 (1082=ٕ) عاطؿٞا٫يتعاّ اٍ 
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ّ ايتُٓٛٝٞ ايعاٍ أغاغًا ٖاًَا يًكطاضات إطتبط١ بعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اعتُاز ا٫يتعا 1

. (تعٌٝ , تكِٝٝ أزا٤, تطق١ٝ, أٚي١ٜٛ ؾطم ايتسضٜب)

 عاي١ٝ دسًا 0.33 4.95

ُهٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ايٛقٍٛ إٍ َكازض إعًَٛات ٚاغتدساَٗا  ٚتبازشلا  2

. عط١ٜ ٗ نٌ ا٫ػاٖات

 ًاعاي١ٝ دس 0.36 4.94

تعطٜـ ا٭غتاش اؾاَعٞ بٓتا٥ر تكِٝٝ أزا٥٘ ٚ إؾطان٘ ٗ ضغِ اـط٘ ايتكشٝش١ٝ  3

. إٓاغب١

 عاي١ٝ دسًا 0.37 4.94

تطٜٛع تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات إتكس١َ ٗ إضغا٤ ْٛاّ ؾعاٍ ي٬تكا٫ت بٌ اؾاَع١  4

. ٚعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 عاي١ٝ دسًا 0.45 4.90

٣ بتكسِٜ اـسَات اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت وتادٗا اغتشساخ إزاض٠ َػتك١ً تعٔ 5

. عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

 عاي١ٝ دسًا 0.55 4.89

تؿعٌٝ زٚض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ إػا١ُٖ ٚايتأثرل ٗ قٓاع١ ايكطاض ا٭نازّٞ  6

. بٓٛعٝ٘ ايطٚتٝين ٚا٫غذلاتٝذٞ

 عاي١ٝ دسًا 0.53 4.88

نايعُــٌ َٔ )َٚط١ْ أَاّ أعهـــا٤ ٖـــ١٦ٝ ايتسضٜؼ ٭زا٤ ايعٌُ  إتاســ١ قٝــؼ دــــسٜـس٠ 7

(. إٓعٍ ٚ اٱؾطاف ا٫يهذلْٚٞ ٚؾطم ايعٌُ عدل ا٫ْذلْت

 عاي١ٝ دسًا 0.57 4.88

إغكاٙ اؿٛادع إع١ٜٛٓ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚبٌ ايكٝازات اؾاَع١ٝ َٔ خ٬ٍ  8

 .تبين َؿاِٖٝ اٱزاض٠ ايتؿاضن١ٝ

 عاي١ٝ دسًا 0.57 4.84

إدطا٤ زضاغات َػش١ٝ بكٛض٠ زٚض١ٜ يًتعطف ع٢ً استٝادات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  9

. ايتسضٜب١ٝ ٚايتطٜٛط١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا

 عاي١ٝ دسًا 0.59 4.83

اغتجُاض طاقات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ َػتٜٛات ا٫لاظ ايعًٝا ٗ ايٛٚا٥ـ  10

. ٜطايكٝاز١ٜ أٚ نٛن٤٬ يًتػٝرل ٚايتطٛ

 عاي١ٝ دسًا 0.78 4.79

عاي١ٝ دسًا  0.51 4.89املتـــىضــط العــــاو 

      

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ إٔ          

اؿه١َٝٛ ٜكسضٕٚ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بسضد١ أ١ُٖٝ 

بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ ( 4.89) ايعاّ  ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ سٝح بًػت, ًاعاي١ٝ دس

(0.51 .)
     

ُُٕج١ً يًبعس              ٚبايتُعٔ ٗ اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات ا٫غتذابات ع٢ً ايعباضات ا

ٚؾل  (زًاٖاّ بسضد١ عاي١ٝ ز)ٗ خا١ْ ايؿ١٦  تكع, أٟ إٔ ْٝعٗا (4.79)ٚ ( 4.95)بٌ  تطاٚست

, َٚع٢ٓ آخط ؾإٕ ٖٓايو اػاٙ ٚانح مٛ ا٭١ُٖٝ ايتا١َ ؾُٝع َكٝاؽ ا٫غتذاب١
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دٌ ايتشسٜس بؿهٌ أزم  ؾكس دا٤ ايذلتٝب ايتٓاظيٞ شلصٙ اٯيٝات َٚٔ أ. اٯيٝات إكذلس١

  : سػب أُٖٝتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 " تبط١ بعهٛ ١٦ٖٝ اعتُاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاٍ أغاغًا ٖاًَا يًكطاضات إط

 (4.95)َتٛغ٘  ,"(تعٌٝ , تكِٝٝ أزا٤, تطق١ٝ, أٚي١ٜٛ ؾطم ايتسضٜب)ايتسضٜؼ 

 (.0.33) ٚامطاف َعٝاضٟ
 "  ُهٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ايٛقٍٛ إٍ َكازض إعًَٛات ٚاغتدساَٗا

 (.0.36)قسضٙ  ٟٚامطاف َعٝاض( 4.94), َتٛغ٘ "ٚتبازشلا عط١ٜ ٗ نٌ ا٫ػاٖات
 "ضٜـ ا٭غتاش اؾاَعٞ بٓتا٥ر تكِٝٝ أزا٥٘ ٚ إؾطان٘ ٗ ضغِ اـط٘ تع

 (.0.37)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.94), َتٛغ٘ "ايتكشٝش١ٝ إٓاغب١
 " تطٜٛع تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات إتكس١َ ٗ إضغا٤ ْٛاّ ؾعاٍ ي٬تكا٫ت بٌ اؾاَع١

 (.0.45)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.90), َتٛغ٘ "ٚعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
 " اغتشساخ إزاض٠ َػتك١ً تع٢ٓ بتكسِٜ اـسَات اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت وتادٗا

 (.0.55)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.89), َتٛغ٘ "عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١
 " ّٞتؿعٌٝ زٚض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ إػا١ُٖ ٚايتأثرل ٗ قٓاع١ ايكطاض ا٭ناز

 (.0.53)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.88), َتٛغ٘ "دٞبٓٛعٝ٘ ايطٚتٝين ٚا٫غذلاتٞ
 " ٌُنايعُــٌ )إتاســ١ قٝــؼ دــــسٜـس٠ َٚط١ْ أَاّ أعهـــا٤ ٖـــ١٦ٝ ايتسضٜؼ ٭زا٤ ايع

( 4.88), َتٛغ٘  "(َٔ إٓعٍ ٚ اٱؾطاف ا٫يهذلْٚٞ ٚؾطم ايعٌُ عدل ا٫ْذلْت

 (.0.57)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 
 " بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚبٌ ايكٝازات اؾاَع١ٝ َٔ إغكاٙ اؿٛادع إع١ٜٛٓ

ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.84), َتٛغ٘ "خ٬ٍ تبين َؿاِٖٝ اٱزاض٠ ايتؿاضن١ٝ

(0.57.) 
  إدطا٤ زضاغات َػش١ٝ بكٛض٠ زٚض١ٜ يًتعطف ع٢ً استٝادات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

ضاف َعٝاضٟ قسضٙ ٚاْح( 4.83), َتٛغ٘ ايتسضٜب١ٝ ٚايتطٜٛط١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا

(0.59.) 
  " اغتجُاض طاقات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ َػتٜٛات ا٫لاظ ايعًٝا ٗ ايٛٚا٥ـ

قسضٙ  َعٝاضٟ ٚامطاف (4.79), َتٛغ٘ " ايكٝاز١ٜ أٚ نٛن٤٬ يًتػٝرل ٚايتطٜٛط

(0.78.) 
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 :ٟآيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاض. ز  
 

(: 39)دسٍٚ ضقِ 

آيٝات ت١ُٝٓ  ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ً  ؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜإتٛغطات ا

 (1082=ٕ) غتُطاضٟا٫يتعاّ ا٫ 
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ٚايتأٌَ نس اؿٛازخ اـاق١ بعهٛ  تٛؾرل بطاَر ايتأٌَ ايكشٞ ٚا٫دتُاعٞ 1

. ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ

 عاي١ٝ دسًا 0.28 4.98

ايتٓػٝل َع اؾاَعات ايعا١ٕٝ إتكس١َ ٱٜؿاز ا٭غاتص٠ إتُٝعٜٔ إيٝٗا بػطض  2

. تطٜٛط قسضاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚإٓٗاد١ٝ ٚايًػ١ٜٛ

 عاي١ٝ دسًا 0.32 4.95

 عاي١ٝ دسًا 0.36 4.95. اْٞ إٓاغب يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚأغطت٘ بايكطب َٔ داَعت٘إتاس١ ايػهٔ إر 3

اغتشساخ دا٥ع٠ ا٭غتاش اؾاَعٞ إتُٝع ٗ فا٫ت ايتسضٜؼ ٚايبشح ٚخس١َ  4

. اجملتُع ع٢ً َػت٣ٛ نًٝات اؾاَع١

 عاي١ٝ دسًا 0.39 4.93

اغتدساّ أعها٤ ١٦ٖٝ إهاز ٚغا٥ٌ يًذلؾٝ٘ ٚايذلٜٚح ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ خاق١ ب 5

. ايتسضٜؼ

 عاي١ٝ دسًا 0.43 4.93

 عاي١ٝ دسًا 0.46 4.92. تػٌٗٝ َؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝعٜٔ ٗ إ٪ُطات احمل١ًٝ  ٚايعا١ٕٝ 6

ضؾع ضٚاتب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يتشكٝل اغتكطاضِٖ ا٫قتكازٟ ٚايٓؿػٞ َٚا  7

. ١ٕٝٓٗ ا٭خط٣ٜكًٌ َٔ ايؿطٚقات بِٝٓٗ ٚبٌ ايؿ٦ات ا

 عاي١ٝ دسًا 0.53 4.89

أثٓا٤ ا٫يتشام  ؽؿٝـ ايعب٤ ايتسضٜػٞ ٚاٱزاضٟ عٔ ناٌٖ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 8

 .بدلاَر ايتطٜٛط ٚايُٓٛ إٗين

 عاي١ٝ دسًا 0.75 4.74

إْؿا٤ اؼازات ٚأْس١ٜ خاق١ ّاضؽ َٔ خ٬شلا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٓاؾطِٗ  9

. إتٓٛع١

 ٠ دسًاعايٞ 0.76 4.72

 عاي١ٝ دسًا 1.06 4.36. إؾٗاض عطا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝع زاخٌ ٚخاضز اؾاَع١ 10

دسًا  عاي١ٝ 0.50 4.81املتـىضــــط العـــــاو 
     

 

 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات تٴؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل إٍ إٔ       

ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بسضد١ أ١ُٖٝ اؿه١َٝٛ ٜكسضٕٚ اٯيٝات إكذلس١ ٍ

(. 0.50)بامطاٍف َعٝاضٟ َكساضٙ ( 4.81)ق١ُٝ إتٛغ٘ اؿػابٞ يعاّ  سٝح بًػتً,  عاي١ٝ دسًا

 

ُُٕج١ً يًبعس      ٚبايتُعٔ ٗ اؾسٍٚ إْا٫ً ٜتبٌ إٔ َتٛغطات ا٫غتذابات ع٢ً ايعباضات ا

, (ٖاّ بسضد١ عاي١ٝ دسًا)ٗ خا١ْ ايؿ١٦  تكعأٟ إٔ ْٝعٗا  ,(4.36)ٚ ( 4.98)بٌ  تطاٚست

. ٚبكٝػ١ٍ أخط٣ ؾإٕ ٖٓايو اػاٙ ٚانح مٛ ا٭١ُٖٝ ايتا١َ ؾُٝع اٯيٝات إكذلس١

:   ؾكس دا٤ ايذلتٝب ايتٓاظيٞ شلصٙ اٯيٝات سػب أُٖٝتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞٚعًَُٛا 
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 " ّنس اؿٛازخ اـاق١ بعهٛ تٛؾرل بطاَر ايتأٌَ ايكشٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايتأ ٜٔ

 (.0.28)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ , (4.98)َتٛغ٘ قسضٙ  ," ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ
 " ايتٓػٝل َع اؾاَعات ايعا١ٕٝ إتكس١َ ٱٜؿاز ا٭غاتص٠ إتُٝعٜٔ إيٝٗا بػطض

, (4.95), َتٛغ٘ "تطٜٛط قسضاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚإٓٗاد١ٝ ٚايًػ١ٜٛ

 .(0.32)مطاف َعٝاضٟ قسضٙ ٚا
 "٘إتاس١ ايػهٔ اجملاْٞ إٓاغب يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚأغطت٘ بايكطب َٔ داَعت" ,

 .(0.36)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ , (4.95)َتٛغ٘ 
 " اغتشساخ دا٥ع٠ ا٭غتاش اؾاَعٞ إتُٝع ٗ فا٫ت ايتسضٜؼ ٚايبشح ٚخس١َ

ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ , (4.93), َتٛغ٘ "اجملتُع ع٢ً َػت٣ٛ نًٝات اؾاَع١

(0.39). 
 " إهاز ٚغا٥ٌ يًذلؾٝ٘ ٚايذلٜٚح ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ خاق١ باغتدساّ أعها٤ ١٦ٖٝ

 .(0.43)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ , (4.93), َتٛغ٘ "ايتسضٜؼ
 "تػٌٗٝ َؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝعٜٔ ٗ إ٪ُطات احمل١ًٝ  ٚايعا١ٕٝ" ,

 .(0.46)عٝاضٟ قسضٙ ٚامطاف ّ, (4.92)َتٛغ٘ 
 " ضؾع ضٚاتب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يتشكٝل اغتكطاضِٖ ا٫قتكازٟ ٚايٓؿػٞ َٚا

ٚامطاف , (4.89), َتٛغ٘ "ٜكًٌ َٔ ايؿطٚقات بِٝٓٗ ٚبٌ ايؿ٦ات ا١ٕٝٓٗ ا٭خط٣

 .(0.53)َعٝاضٟ قسضٙ 
 "أثٓا٤ ا٫يتشام  ؽؿٝـ ايعب٤ ايتسضٜػٞ ٚاٱزاضٟ عٔ ناٌٖ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 .(0.75)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ , (4.74), َتٛغ٘ "بطاَر ايتطٜٛط ٚايُٓٛ إٗينب
 " ِٗإْؿا٤ اؼازات ٚأْس١ٜ خاق١ ّاضؽ َٔ خ٬شلا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٓاؾط

 .(0.76)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ , (4.72)َتٛغ٘  ,"إتٓٛع١
  "(4.36)َتٛغ٘  ," إؾٗاض عطا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝع زاخٌ ٚخاضز اؾاَع١ ,

 (.1.06)ٚامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 
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 :آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايت١ُُٖٝٞٝٛٓ ايسضد١ ايه١ًٝ ٭. ز
 

(: 40)دسٍٚ ضقِ 

  آيٝات ت١ُٝٓ  قٛض ٫غتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ع٢ًإتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات إعٝاض١ٜ 

تُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ا٫يتعاّ اٍ

األهنًُ  دزجُاالحنساف املعًازٍ املتىضط احلطابٌ البعد و 

 عاي١ٝ دسًا 0.51 4.89آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ  1

عاي١ٝ دسًا  0.54 4.84آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ  2

 عاي١ٝ دسًا 0.50 4.81آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ  3

او الدزجُ الكلًُ ألهنًُ آلًات تينًُ االلتص

التيظًنٌ 

 عاي١ٝ دسًا 0.52 4.85

    

 يٰيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ دسًا عاي١ٝ أ١ُٖٝ زضد١نح َٔ اؾسٍٚ ايػابل ٚدٛز ٜت      

ا٫يتعاّ إعٝاضٟ ٚايعاطؿٞ ٚا٫غتُطاضٟ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات 

١ًَٝ ٖٞ تًو اـاق١ اٯيٝات أٙ, ٚإٔ أنجط ٖصٙ ايسضاغ١ فتُعَٔ ٚد١ٗ ْٛط  اؿه١َٝٛ

, ٚأقًٗا عٝاضٟامل ا٫يتعاّبعس ا اٯيٝات اـاق١ بت١ُٝٓ , ًٜٝ٘ا٫يتعاّ ايعاطؿٞبعس بت١ُٝٓ 

ٚ ( 4.89)ا٫غتُطاضٟ َتٛغطات سػاب١ٝ َكساضٖا ا٫يتعاّ بعس اٯيٝات اـاق١ بت١ُٝٓ 

يٝات ايسضد١ ايه١ًٝ ٭١ُٖٝ اٯنُا ٜتهح إٔ َتٛغ٘ . ع٢ً ايذلتٝب( 4.81)ٚ ( 4.84)

بامطاٍف ( 4.85)قس بًؼ  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إكذلس١ يت١ُٝٓ 

بسضد١  ٖاّ)قع نُٔ سسٚز ايؿ١٦ دسًا, ٚت عاي١ٝ ا زضد١ ن١ًٝ, أٟ أْ٘(0.52)َعٝاضٟ قسضٙ 

 .إعتُس ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ( دسًا عاي١ٝ
 

 ايتاغع ايػ٪اٍب ـاق١ اْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/9 

ٗ َػت٣ٛ  ( α ≤ 0.05) تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓسٌٖ :"ٚقس ْل ع٢ً ايتايٞ     

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ 

 ي١ٝ, ٚايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاَتػرلات ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تعع٣ ٫خت٬ف 

". ؟تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
      

 One-Wayاغتدسّ ايباسح ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ  ,ٚيًهؿـ عٔ ٖصٙ ايؿطٚم                

ANOVA  ايتايٞ ع٢ً ايٓشٛٚقس دا٤ت ايٓتا٥ر :
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: ايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل ايعُط . أ

(: 41)دسٍٚ ضقِ 

٭سازٟ يًهؿـ عٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ  ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا

 ايعُط ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل

" ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات زضدات اؿط١ٜ َكسض ايتبأٜ 

 10363.41 31090.24 2بٌ اجملُٛعات 
201.52** 

 51.41 55436.64 1079زاخٌ اجملُٛعات 

( 0.01)عٓس َػت٣ٛ  زاي١ **

ٖٚٞ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  201.52=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف       

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز ؾطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ (0.01)

ٚيًهؿـ عٔ َكسض ٖصٙ ايؿطٚم  .ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ تعع٣ ٕتػرل ايعُط

, ٚناْت ايٓتا٥ر (Scheffe)قاحل أٟ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ, اغتدسّ ايباسح اختباض ؾٝؿ١ٝ ٍٚ

: ايتايٞ( 42)ٖٛ َٛنح ٗ اؾسٍٚ ضقِ نُا 

(: 42)دسٍٚ ضقِ 

ٜؼ ْتا٥ر اختباض ؾٝؿٝ٘ يتشسٜس اػاٙ  ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسض

( 1082=ٕ)ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل ايعُط

غ١ٓ 40أقٌ َٔ ؾ٦ات ايعُط 

(ٕ2=339) 

غ١ٓ   50أقٌ َٔ -40

(ٕ3=579) 

غ١ٓ ؾأنجط  50

(ٕ4=164) 

إتٛغ٘ 

غ١ٓ 40أقٌ َٔ 

(ٕ2=339 )
 - * *3.53 

غ١ٓ 50أقٌ َٔ -40

(ٕ3=579 )
 * - *3.98 

غ١ٓ ؾأنجط  50

(ٕ4=164 )
 * * -4.33  

  
ُْٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ إٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل     

, ٚيكاحل أعها٤ ث٬خبٌ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ اٍ ٠َٛدٛز ت١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ نإ

, (4.33)غ١ٓ ؾأنجط َتٛغ٘ قسضٙ 50ايػعٛزٌٜ ٖٔ ناْت أعُاضِٖ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 
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, ثِ َٔ (3.98)غ١ٓ َتٛغ٘ قسضٙ  50ٚ أقٌ َٔ  40ت٬ِٖ َٔ تطاٚست أعُاضِٖ بٌ 

 (.3.53)غ١ٓ َتٛغ٘ قسضٙ  40ٚ أقٌ َٔ  30تطاٚست أعُاضِٖ بٌ 

 :ايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ . ب
 

(: 43)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ يًهؿـ عٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ  

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ

" ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات زضدات اؿط١ٜ قسض ايتبأٜ ّ

 15870.59 47611.77 3بٌ اجملُٛعات 
439.63** 

 36.09 38915.11 1078زاخٌ اجملُٛعات 

( 0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  **

ٖٚٞ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  439.63=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف      

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز ؾطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ (0.01)

. غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ تعع٣ ٕتػرل 

, اغتدسّ ايباسح ايؿطٚم ٚيكاحل أٟ ؾ٦ات غٓٛات اـس١َ ٚيًهؿـ عٔ َكسض ٖصٙ    

, ٚناْت ايٓتا٥ر نُا ٖٛ َٛنح ٗ اؾسٍٚ ايبعس١ٜيًُكاضْات  (Scheffe)اختباض ؾٝؿ١ٝ 

: ايتايٞ( 44)ضقِ 

(: 44)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر اختباض ؾٝؿٝ٘ يتشسٜس اػاٙ  ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

( 1082=ٕ)غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل 

غٓٛات  5أقٌ َٔ غٓٛات اـس١َ  ؾ٦ات

(ٕ1=100) 

غٓٛات  10أقٌ َٔ -5

(ٕ2=228) 

غ١ٓ   15أقٌ َٔ -10

(ٕ3=384) 

غ١ٓ ؾأنجط  15

(ٕ4=370) 

إتٛغ٘ 

غٓٛات  5أقٌ َٔ 

(ٕ1=100 )
 - * ** 3.00 

 غٓٛات 10أقٌ َٔ -5

(ٕ2=228 )
 * - * *3.61 

غ١ٓ   15أقٌ َٔ -10

(ٕ3=384 )
 * * - *3.89 

غ١ٓ ؾأنجط  15

(ٕ4=370 )
 * * * -4.28 
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ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ    

ا٭ضبع, ٚيكاحل  غٓٛات اـس١َؾ٦ات ٚز٠ بٌ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ناْت َٛز

غٓٛات خسَتِٗ ٗ داَعاتِٗ اؿاي١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٖٔ ناْت 

ٚ  10بٌ  غٓٛات خسَتِٗ َٔ تطاٚست, ت٬ِٖ (4.28)ؾأنجط َتٛغ٘ قسضٙ  غ١ٓ 15

ٚ أقٌ َٔ  5بٌ  غٓٛات خسَتِٗ, ثِ َٔ تطاٚست (3.89)غ١ٓ َتٛغ٘ قسضٙ  15أقٌ َٔ 

غٓٛات خسَتِٗ ٗ داَعاتِٗ , ٚأخرلًا أت٢ َٔ قًت (3.61)َتٛغ٘ قسضٙ  غٓٛات 10

 (.3.00)َتٛغ٘ قسضٙ  غٓٛات 5عٔ  اؿاي١ٝ

 

: اَع١ايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ اجل. ز

(: 45)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ يًهؿـ عٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ  

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١

" ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات زضدات اؿط١ٜ َكسض ايتبأٜ 

 15926.22 31852.44 2بٌ اجملُٛعات 
314.30** 

 50.76 54674.44 1079زاخٌ اجملُٛعات 

( 0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  **

ٖٚٞ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  314.30=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف      

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز ؾطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ (0.01)

. ؿه١َٝٛ تعع٣ ٕتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات ا

ٚيًهؿـ عٔ َكسض ٖصٙ ايؿطٚم ٚيكاحل أٟ ؾ٦ات اؾاَعات سػب ْؿأتٗا, اغتدسّ      

( 46)ضقِ , ٚناْت ايٓتا٥ر نُا ٖٛ َٛنح ٗ اؾسٍٚ (Scheffe)ايباسح اختباض ؾٝؿ١ٝ 

: ايتايٞ
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(: 46)دسٍٚ ضقِ 

 َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ْتا٥ر اختباض ؾٝؿٝ٘ يتشسٜس اػاٙ  ايؿطٚم ٗ

( 1082=ٕ) تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل 

اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ٠ ؾ٦ات اؾاَعات 

(ٕ1=689) 

اؾاَعات َتٛغط١ ايٓؿأ٠ 

(ٕ2=316) 

اؾاَعات سسٜج١ ايٓؿأ٠  

(ٕ3=77) 

إتٛغ٘ 

اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ٠ 

(ٕ1=689 )
 - * *4.07 

اؾاَعات َتٛغط١ ايٓؿأ٠ 

(ٕ2=316 )
 * - *3.69 

اؾاَعات سسٜج١ ايٓؿأ٠  

(ٕ3=77 )
 * * -2.99 

  
 

ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ     

, ٚيكاحل أعها٤ اؾاَعات ايج٬خ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ناْت َٛدٛز٠ بٌ ؾ٦ات 

سٝح ناْٛا ا٭نجط ايتعاًَا  ٚزٌٜ ٗ اؾاَعات قس١ّ ايٓؿأ١٦ٖٝ٠ ايتسضٜؼ ايػع

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ , ت٬ِٖ ٖٚٛ ايتعاّ عاٍ (4.07)َتٛغ٘ قسضٙ تًُٓٛٝٝا 

, ايتعاّ عاٍأٜهًا ٖٚٛ  (3.69)َتٛغ٘ قسضٙ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات َتٛغط١ ايٓؿأ٠ 

َتٛغ٘ قسضٙ ٠ ايٓؿأ٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات سسٜحٚأخرلًا 

 .ٖٚٛ ايتعاّ َتٛغ٘ (2.99)

 

: ايطتب١ ايع١ًُٝ ايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل. ز

 

(: 47)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ يًهؿـ عٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ  

( 1082=ٕ) ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

" ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات زضدات اؿط١ٜ َكسض ايتبأٜ 

 15272.89 30545.79 2بٌ اجملُٛعات 
294.37** 

 51.88 55981.09 1079زاخٌ اجملُٛعات 

( 0.01)زاي١ عٓس َػت٣ٛ  **
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ٖٚٞ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  294.37=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف      

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز ؾطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ (0.01)

. ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ تعع٣ ٕتػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

ٚيًهؿـ عٔ َكسض ٖصٙ ايؿطٚم ٚيكاحل أ١ٜ ضتب١, اغتدسّ ايباسح اختباض ؾٝؿ١ٝ      

(Scheffe)ٍايتايٞ نُا ٖٛ َٛنح ٗ اؾسٍٚ  ْتا٥ر, ٚناْت ا :

(: 48)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر اختباض ؾٝؿٝ٘ يتشسٜس اػاٙ  ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

( 1082=ٕ) ايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل 

إتٛغ٘ ( 582=3ٕ) ش َػاعسأغتا (293=2ٕ)أغتاش َؿاضى  (207=1ٕ) أغتاشايطتب١ ايع١ًُٝ 

  أغتاش

(ٕ1=207 )
 - * *4.36 

 أغتاش َؿاضى

(ٕ2=293 )
 * - *3.63 

أغتاش َػاعس 

(ٕ3=582 )
 * * -4.06 

  
 

ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ     

ٚيكاحل أعها٤ ايج٬خ,  ايطتب ايع١٦ٖٝ١ًُٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ناْت َٛدٛز٠ بٌ 

َتٛغ٘ تًُٓٛٝٝا سٝح ناْٛا ا٭نجط ايتعاًَا  َٔ شٟٚ ضتب١ أغتاش١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٍٍ (4.36)قسضٙ   َٔ شٟٚ ضتب١ أغتاش َػاعس, ت٬ِٖ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  ٖٚٛ ايتعاّ عا

ٍٍ (4.06)َتٛغ٘ قسضٙ  َٔ شٟٚ ضتب١ , ٚأخرلًا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٜهًا ٖٚٛ ايتعاّ عا

ٍٍ (3.63)َتٛغ٘ قسضٙ  ىأغتاش َؿاض . ْػبًٝا ٖٚٛ ايتعاّ عا

 

 ايعاؾط ايػ٪اٍب اـاق١ْتا٥ر اٍعطض ٚؼًٌٝ . 1/10

زضد١ اٍٗ ( α ≤ 0.05)تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس ٌٖ :"ٚقس ْل ع٢ً ايتايٞ     

أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايه١ًٝ يتكسٜط 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
221 

ات ايعُط, عٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تعع٣ ٫خت٬ف َتػرلايؼ

تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ  ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ٚ

". ؟ايتسضٜؼ

 One-Wayٚيًهؿـ عٔ ٖصٙ ايؿطٚم, اغتدسّ ايباسح ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ      

ANOVA ٤ت ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞٚقس دا :

 

: ايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل ايعُط . أ

(: 49)دسٍٚ ضقِ 

أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ تكسٜط ايه١ًٝ ٍزضد١ اٍْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ يًهؿـ عٔ ايؿطٚم ٗ 

 ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل ايعُط

َػت٣ٛ ايس٫ي١ " ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات ض١ٜ زضدات احلَكسض ايتبأٜ 

 140.74 422.74 2بٌ اجملُٛعات 
2.01 

 

0.11 

 

 

 69.70 75144.56 1079زاخٌ اجملُٛعات 

 

 زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ غرل ٖٚٞ  2.01=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف               

(α ≤ 0.05)ٍأ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ تكسٜط ايسضد١ ايه١ًٝ ٍٚدٛز ؾطٚم ٗ  عسّ , ٖا ٜؿرل إ

َٔ ٚد١ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ يت١ُٝٓ 

. تعع٣ ٕتػرل ايعُطْٛط أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

: ايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ . ب

(: 50)دسٍٚ ضقِ 

ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ يًهؿـ عٔ ايؿطٚم ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ ٭١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ  ْتا٥ر

 ٚؾكًا ٕتػرل غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ 

َػت٣ٛ ايس٫ي١ " ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات زضدات اؿط١ٜ َكسض ايتبأٜ 

 626.97 1880.93 3بٌ اجملُٛعات 
9.17 0.01 

 68.35 73685.86 1078زاخٌ اجملُٛعات 
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, (0.01)ٖٚٞ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  9.17=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف                         

ا٫يتعاّ ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ ٭١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز ؾطٚم 

غٓٛات ٕتػرل ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ تعع٣ 

ٚيًهؿـ عٔ َكسض ٖصٙ ايؿطٚم ٚيكاحل أٟ ؾ٦ات غٓٛات  .اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ

, ٚناْت ايٓتا٥ر نُا ٖٛ َٛنح ٗ (Scheffe)اـس١َ, اغتدسّ ايباسح اختباض ؾٝؿ١ٝ 

: اؾسٍٚ ايتايٞ

(: 51)دسٍٚ ضقِ 

ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ ٭١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ْتا٥ر اختباض ؾٝؿٝ٘ يتشسٜس اػاٙ  ايؿطٚم 

( 1082=ٕ)ٕتػرل غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ ايتُٓٛٝٞ  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا 

غٓٛات  5أقٌ َٔ ؾ٦ات غٓٛات اـس١َ 

(ٕ1=100) 

غٓٛات  10أقٌ َٔ -5

(ٕ2=228) 

غ١ٓ   15أقٌ َٔ -10

(ٕ3=384) 

غ١ٓ ؾأنجط  15

(ٕ4=370) 

إتٛغ٘ 

غٓٛات  5أقٌ َٔ 

(ٕ1=100 )
 - * ** 4.89 

غٓٛات  10أقٌ َٔ -5

(ٕ2=228 )
 * - - -4.70 

غ١ٓ   15أقٌ َٔ -10

(ٕ3=384 )
 * - - -4.70 

غ١ٓ ؾأنجط  15

(ٕ4=370 )
 * - - -4.70 

  
أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ تكسٜط م ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ ٍنح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ايؿطٜٚت    

ناْت يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ 

غٓٛات خسَتِٗ ٗ داَعاتِٗ  ؾ١٦ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ َٖٔٛدٛز٠ بٌ 

ٖصٙ ايؿ١٦ , ٚيكاحل ٭خط٣ؾ٦ات غٓٛات اـس١َ ايج٬خ ا اؿاي١ٝ أقٌ َٔ ٔؼ غٓٛات ٚبٌ 

.  (4.89)َتٛغ٘ قسضٙ 

 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٖٔ ؾطٚم َع١ٜٛٓ بٌ  نُا ٜتهح أٜهًا عسّ ٚدٛز     

َٔ تطاٚست غٓٛات خسَتِٗ ٚغ١ٓ ؾأنجط  15ناْت غٓٛات خسَتِٗ ٗ داَعاتِٗ اؿاي١ٝ 

ٗ ايسضد١  غٓٛات 10ٍ َٔ ٚ أم 5َٔ تطاٚست غٓٛات خسَتِٗ بٌ ٚغ١ٓ  15ٚ أقٌ َٔ  10بٌ 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
223 

شٙ ايؿ٦ات ي٘, ٚشيو يتػاٟٚ زضد١ إتٛغ٘ اؿػابٞ ايه١ًٝ يتكسٜط أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١

  .ايج٬خ

 

: ايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١. ز

(: 52)دسٍٚ ضقِ 

إكذلس١ يت١ُٝٓ  أ١ُٖٝ اٯيٝاتتكسٜط ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ يًهؿـ عٔ ايؿطٚم ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ ٍ

 ٕتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا 

َػت٣ٛ ايس٫ي١ " ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات زضدات اؿط١ٜ َكسض ايتبأٜ 

 179.61 359.22 2بٌ اجملُٛعات 
2.53 

 

0.13 

 70.75 76349.40 1079زاخٌ اجملُٛعات 

  

 ٖٚٞ غرل زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  2.53=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف     

(α ≤ 0.05) ٖا ٜؿرل إٍ عسّ ٚدٛز ؾطٚم ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ يتكسٜط أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ ,

يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ ٚد١ٗ 

   .ع١ٓٝ ايسضاغ١ تعع٣ ٕتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١ ْٛط أؾطاز

: ايطتب١ ايع١ًُٝايؿطٚم ٚؾكًا ٕتػرل  .ز 

 

(: 53)دسٍٚ ضقِ 

أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ تكسٜط عٔ ايؿطٚم ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ ٍْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ يًهؿـ 

  غرل ايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼٕتٚؾكًا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ 

َػت٣ٛ ايس٫ي١ " ف"ق١ُٝ َتٛغ٘ إطبعات فُٛع إطبعات زضدات اؿط١ٜ َكسض ايتبأٜ 

 258.84 517.68 2بٌ اجملُٛعات 
3.72 

 

0.02 

 69.55 75049.10 1079زاخٌ اجملُٛعات 

  

, (0.02)إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  ٖٚٞ زاي١ 3.72=  (F)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ ق١ُٝ ف     

ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز ؾطٚم ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ يتكسٜط أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ 
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ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أؾطاز ع١ٓٝ 

. تػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼايسضاغ١ تعع٣ مل

ؾـ عٔ َكسض ٖصٙ ايؿطٚم ٚيكاحل أ١ٜ ضتب١, اغتدسّ ايباسح اختباض ؾٝؿ١ٝ ٚيًو     

(Scheffe)ٞٚناْت ايٓتا٥ر نُا ٖٛ َٛنح ٗ اؾسٍٚ ايتاي , :

(: 54)دسٍٚ ضقِ 

ْتا٥ر اختباض ؾٝؿٝ٘ يتشسٜس اػاٙ  ايؿطٚم ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ يتكسٜط أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ 

٠ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚؾكًا ٕتػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ٧ٖٝ

(ٕ=1082 )

إتٛغ٘ ( 582=3ٕ)أغتاش َػاعس  (293=2ٕ)أغتاش َؿاضى  (207=1ٕ)أغتاش ايطتب١ ايع١ًُٝ 

أغتاش  

(ٕ1=207 )
 - - *4.66 

أغتاش َؿاضى 

(ٕ2=293 )
 - - *4.67 

أغتاش َػاعس 

(ٕ3=582 )
 * * -4.73 

  
 

تهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ َٔ شٟٚ ضتب١ أغتاش ٟ    

يعهٛ ١٦ٖٝ  َػاعس ِٖ ا٭نجط تكسٜطًا ٭١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

, ت٬ِٖ ٗ شيو ٚبسضد١ (4.73) قسضٙ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َتٛغ٘

( 4.66)ٚ ( 4.67) ٜٔ قسضُٖاَتٛغ٘ ٭غاتص٠ إؿاضنٌ ٚا٭غاتص٠َتُاث١ً تكطٜبًا ن٬ً َٔ ا

. ع٢ً ايتٛايٞ
 

 ىتآج الدزاضُوتفطري مياقػُ . 2

     ا٭ٍٚ بايػ٪اٍ َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١. 2/1 

ايسضاغ١ إٔ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  أغ١ً٦ا٭ٍٚ َٔ  أٚٗطت ْتا٥ر اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ      

بًؼ َكساضٙ  نًَٞتٛغ٘  عايًٝابعازٙ إدتًؿ١ نإ تسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ أيعهٛ ١٦ٖٝ اٍ
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ٚٗ ايٛاقع ؾإٕ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ؽتًـ عُا خًكت إيٝ٘ ايسضاغات اييت أدطٜت ٗ (. 3.56)

, ٚزضاغ١ ايعتٝيب ٚايػٛاٙ (1995ّ)ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ احمل١ًٝ, ٚؼسٜسًا زضاغ١ ايسخٌٝ اهلل 

, سٝح تٛقًت ٖصٙ (2006ّ), ٚزضاغ١ ايعٛاز ٚاشلطإ (1999ّ), ٚزضاغ١ ايعُطٟ (1997ّ)

ايسضاغات ْٝعٗا إٍ ْتٝذ١ ٚاسس٠ َؿازٖا بإٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ 

. بعض اؾاَعات ايػعٛز١ٜ نإ َتٛغطًا
 

ٚقس ٜطدع ٖصا ا٫خت٬ف َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايباسح إٍ قػط سذِ عٝٓات ايبشح ٗ             

ت إؿاض إيٝٗا, ٚإٍ قسٚز١ٜ اجملاٍ إهاْٞ يتطبٝكٗا سٝح اقتكطت تًو ايسضاغا

. ايسضاغات ع٢ً داَعتٌ سهَٛٝتٌ ُٖا داَع١ إًو غعٛز ٚداَع١ إًو عبسايععٜع

نُا ّهٔ إضداع ٖصا ا٫خت٬ف ٗ ايٓتا٥ر أٜهًا إٍ ُاٜع ع١ٓٝ ايبشح ٗ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ 

َٔ سٝح َتػرلٟ اؾٓػ١ٝ ٚايطتب١ ايع١ًُٝ, ؾايسضاغ١ عٔ ايسضاغات احمل١ًٝ ايػابك١ 

اؿاي١ٝ اقتكطت ع٢ً ١ًٓ ايسنتٛضا٠ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ؾك٘, بُٝٓا 

اغتككت ايسضاغات إصنٛض٠ اػاٖات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٔ ٗ سهُِٗ َٔ 

ات ا٫يتعاّ ٜٚٛدس ايعسٜس َٔ ايؿٛاٖس ايبشج١ٝ ع٢ً إٔ َػتٟٛ.  ايػعٛزٌٜ ٚغرلِٖ

 Fjoroft,1993;Marchiori ;1999ّ غ١َ٬,) ايطتب١ ايع١ًُٝايتُٓٛٝٞ تكٌ بانؿاض 

&  Henkin, 2004 ), ٚاْتُا٤اتِٗ ٤٫ٚاتِٗ إٔ ْتٝذ١ ايٛطٌٓٝ غرل يس٣ تكٌ نُا 

ُٕٓٛاتِٗ ا٭ق١ًٝ, أٚ يكعٛب١ تهٝؿِٗ ٚاْسَادِٗ ٗ ب٦ٝات أعُاشلِ  ايػايب ٗ تهٕٛ

, ٚضَا إٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ (Harrison & Hubbard, 1998ّ; 1987قطإ, )اؾسٜس٠ 

.  فتُع١ قس أثطت ٗ زضد١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ ٗ تًو ايسضاغات 
      

أٟ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  – ٚع٢ً قعٝس ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚايعا١ٕٝ, ؾإٕ ٖصٙ ايٓتٝذ١            

ٗ اؾاَعات ايؿًػط١ٝٓٝ, ٚؽتًـ َع ( 2005ّس١ْٛٓ, )تتؿل َع ْتا٥ر زضاغ١  -ايعايٞ

 َٓدؿض تُٓٛٝٞ ٫يتعاّ بطقسُٖا ,( 1996ّ) ٚآخطٕٚ خهرل ٚ Fjoroft (1993)زضاغيت 

نُا إٔ ٗ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ضؾض قطٜح ٕا  .نا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات إسضٚغ١أع يس٣

يس٣  َٔ إٔ زضد١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ   Joffres & Haughey (2001)نإ قس قطضٙ 

 . َتس١ْٝ ايتعًِٝايعاًٌَ ٗ َٝسإ 
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ٚ ٜؿػط ايباسح اضتؿاع زضد١ ا٫يتعاّ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ٖصٙ     

اؾاَعٞ ايػعٛزٟ  ا٭غتاشاييت ًّهٗا  ايسضاغ١ ١ََٛٛٓ ايكِٝ ٚايتطبٝع ا٫دتُاعٞ

ٜٓبجل  ٗ  اٱغ١َٝ٬ايٓٛط ا٫يتعاّ مٛ ا١ُٕٛٓ َٔ ٚد١ٗ ف. بٛقؿ٘ َػًًُا ٗ إكاّ ا٭ٍٚ

ٚد٘ املٚ احملسز ٖٞ اٱطاض إطدعٞ ٚاييت اٱغ١َٝ٬ا٭قٌ َٔ ا٫يتعاّ َباز٨ ايعكٝس٠ 

-ٗ اٱغ٬َّعٝاض ا٫يتعاّ  نُا إٔ. غًٛى ايعاًٌَ ٗ َٛاقعِٗ ايت١ُٝٝٛٓ ٚا٫دتُاع١ٍٝ

ٚف َٔ عكاب اهلل ٠ ٚ اخلإػ٦ٛيَٞطزٙ ؼٌُ ا٭َا١ْ ٚشاتٞ ٚزاخًٞ  (-1999ّ)إعاْٞ بطأٟ

ٚايطاقٞ ايػًٛى ا٫هابٞ  نٌ َػًِ ٱتباع ٜسؾعٚضدا٤ ضٓت٘, َٚٔ إؿذلض إٔ ٖصا بسٚضٙ 

ٚتأز١ٜ ٚادبات٘ بهٌ أَا١ْ ٚإخ٬م ٚإتكإ, ٚايػعٞ يتشكٝل ٗ عًُ٘ ٚاحملاؾ١ٛ عًٝ٘, 

ت ايػُع١ ايطٝب١ ٚاٱْتاد١ٝ ايعاي١ٝ ي١ًُُٛٓ زٕٚ اغتػ٬ٍ إٛقع ايٛٚٝؿٞ يتشكٝل غاٜا

ٚعًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ اٱغ٬ّ ٜعتدل ٚادبًا . (50م ) ؾطز١ٜ خاق١

.  أخ٬قًٝا ٜتعس٣ فطز ايطنا عٔ اؿٛاؾع إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ
     

َٓص ظَٔ بعٝس إٍ زٚض ايكِٝ ٚإعتكسات ٗ تٛدٝ٘  Salanick (1971)ٚقس أؾاض              

إٕ ايؿطز ٜكبح : "  ٜطٛض ايؿطز َٔ خ٬شلا ع٬ق١ ا٫يتعاّ ػاٙ َُٓٛت٘, بكٛي٘ايعًُٝات اييت

َطتبطًا َُٓٛت٘ ْتٝذ١ يًػًٛنٝات إذلان١ُ اييت ٜكّٛ بٗا ٚاييت تعدل ٗ ا٭غاؽ عٔ 

َعتكسات٘ ػاٙ ايعٌُ ٚا١ُٕٛٓ ْؿػٗا عٝح تكبح ٖصٙ ايػًٛنٝات ًَع١َ يًؿطز ؾُٝا 

٩ٜس ٖصا إصٖب ٗ ايتؿػرل, اضتؿاع زضد١ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ ٚعًَُٛا ؾُا ٟ.  (P.62)"بعس

, سٝح سٌ أ٫ًٚ ع٢ً غا٥ط أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايسضاغ١اييت غذًٗا أؾطاز ( ا٭خ٬قٞ)

(.  4.07)ا٭خط٣ َتٛغ٘ سػابٞ بًػت قُٝت٘ 
      

ٗ ايصٟ ٜؿعط ب٘ عهٛ إٍ ا٭َٔ ايٛٚٞ إطتؿعّٚهٔ إٔ تٴعع٣ ْػب١ َٔ ٖصا ا٫يتعاّ            

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚايٓاؾ٧ بسٚضٙ 

ؿهَٛٞ ٗ إًُه١,  ايتجبٝت ٗ اـس١َ, ٖٚٞ َٝع٠ ٜتُتع بٗا إٛٚؿٕٛ ٗ ايكطاع اعٔ عاٌَ 

يعكٛز ٚبا٭خل َٔ شٟٚ ا - ٗ إ٪غػات اـاق١ ٚإُٓٛات ايطع١ٝبعهؼ إٛٚؿٌ

ٚايصٜٔ ٜطظسٕٛ غايبًا ؼت ْرل ايكًل ايسا٥ِ َٔ عًُٝات إعاز٠ ٖٝه١ً ايٛٚا٥ـ  -ايككرل٠

ٚتكًٝل سذِ ايعُاي١, ٚاييت عاز٠ َا تًذأ إيٝٗا تًو إٓؿآت َٔ ٚقت إٍ آخط بػطض 

ٚشلصا ايتؿػرل أٜهًا َا ٜسعُ٘ . تهدِٝ عا٥ساتٗا ٚؼكٝل إٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٗ غٛم ايعٌُ
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 ٗ عسز غٓٛات اـدل٠ ٚايعُطبعض ايسضاغات إٔ ايتجبٝت ٗ اـس١َ أِٖ َٔ ؾكس أؾاضت 

 ٚزضاغ١ ,Buchanan( 1974) زضاغ١: ايسضاغات ٖصٙ َٚٔ ايتُٓٛٝٞ, ا٫يتعاّ ؼكٝل

Krushman (1992), (2006ّ)ٚآخطٜٔ  عطاضٟ ٚزضاغ١  .

ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ  زٚض آخط ٗ اضتؿاع َػت٣ٛ ا٫يتعاّ" ايعكس ايٓؿػٞ"ٚقس ٜهٕٛ ٕؿّٗٛ      

اضتباٙ ٚدساْٞ ٚ ايعكس ايٓؿػٞ ٜؿرل إٍ . يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١

 ا٫ْتُا٤ضغبت٘ ايك١ٜٛ ٗ  اعتعاظٙ ٚ ٜعدل َٔ خ٬ي٘ ايؿطز عٔسكٝكٞ غرل َهتٛب ٚيهٓ٘ 

بٗا  ٚايتهش١ٝ َٔ أدًٗا, ْتٝذ١ ضناٙ عٔ ايططٜك١ اييت تعاًَ٘ بٗا ا١ُٕٛٓ, ٚتعاجل ُْٛت٘مل

م : 1998ّٖٝذإ, )سادٝات٘, ٚتػتػٌ بٗا طاقات٘ َٚٗاضات٘, ٚتكسض بٗا فٗٛزات٘ ٚالاظات٘ 

ع٢ً أْعت ْػب١ نبرل٠ َِٓٗ  سٝحٚيكس أٚضز أؾطاز ايسضاغ١ َا ٜسعِ ٖصا ايتٛد٘, (. 41

يٰخطٜٔ  ٜتشسثٕٛبا٫عتعاظ سُٝٓا  أِْٗ هسٕٚ اؾٛ ا٭غطٟ ٗ داَعاتِٗ, ٚأِْٗ ٜؿعطٕٚ

ا٫غتعساز يبصٍ فٗٛز أندل ٖا ٖٛ َتٛقع يًُػا١ُٖ  ِٖيسٟ تِٗ اؿاي١ٝ, ٚإٔاعٔ داَع

ؾٝٗا, ٚنٌ شيو  ا١ٕٝٓٗ ِٖقها٤ َا تبك٢ َٔ سٝاتٜطغبٕٛ ٗ  اتِٗ, ٚأِْٗٗ لاح داَع

ع٢ً بعس ا٫يتعاّ  إػتذٝبٕٛػػسٙ ايسضد١ ايعاي١ٝ اييت غذًٗا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 . زضاغ١أزا٠ اٍ ايصٟ تهُٓت٘ايعاطؿٞ 

. ع٢ً اٱْاٍٚأخصٖا َٚع شيو ؾٝٓبػٞ اؿصض ٚعسّ ايتػطع ٗ ؾِٗ ٖصٙ ايٓتٝذ١     

أٚشلُا إٔ ا٫ضتؿاع ٗ َػت٣ٛ : َٚكسض قًل ايباسح َٔ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ٜعٛز ٭َطٜٔ اثٌٓ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٜعٛز ٗ قػِ ٖاّ َٓ٘ إٍ ا٫ضتؿاع 

ايتعاّ ٚاٖطٟ ٫ ٜٛاظٟ  -نط غابكًانُا شٴ-بعس ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ, ٖٚٛإػذٌ ٗ 

ٚبكٝػ١ أخط٣ ؾإٕ ايطنا عٔ اؿٛاؾع ٚايؿطم اييت . أ١ُٖٝ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ٚإعٝاضٟ

تكسَٗا اؾاَع١, أٚ أيؿ١ َهإ ايعٌُ ٚايع٤٬َ, أٚ ْكل ايبسا٥ٌ ايٛٚٝؿ١ٝ اييت تتٛاؾل 

ٚ اٱسػاؽ بعسّ ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ ٚاٱبساع ٚ ايٓذاح ٗ َهإ ٚايكسضات ٚإٗاضات ايؿ١ٝٓ, أ

.    آخط, ٖٞ عٛاٌَ ضَا أزت إٍ تهدِ إػت٣ٛ ايهًٞ ي٬يتعاّ إطقٛز
      

ٚثاُْٝٗا إٔ ايباسح ٫ ٜػتبعس أٜهًا سسٚخ تهدِ َٔ ْٛع َا ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ ي٬يتعاّ               

نٔ نُٔ أٖساف ٖصٙ ايسضاغ١ اختباض تأثرل إطنع ايتُٓٛٝٞ إػذٌ, سٝح أْ٘ مل ٟ

ايٛٚٝؿٞ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚع٢ً شيو ؾكس 
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ايسضاغ١ ؾطو١ ٫ بأؽ بٗا َٔ ايكٝازٌٜ ٚشٟٚ ا٭زٚاض إطَٛق١ ٗ  ع١ٜٓٝهٕٛ نُٔ 

ُْٛٝٞ ٜطتب٘ إهابًا بإطنع يكس ثبت بايكطا٥ٔ ايبشج١ٝ إٔ ا٫يتعاّ ايت. داَعاتِٗ اؿاي١ٝ

 Sheldonايٛٚٝؿٞ, ٚبايصات عٓسَا ٜهٕٛ عايًٝا, ٚقس مت تؿػرل ٖصا ا٫يتعاّ َٔ قبٌ 

ع٢ً أغاؽ ايؿطم ٚإها١ْ ٚا٫عذلاف اييت تتٝش٘ ٖصٙ إطانع ( 1998ّ)ٚ ٖٝذإ  (1971)

ٖا ٗ ٖصٙ أٚ إٓاقب ٭قشابٗا, نُا إٔ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ إٛٚؿٌ بسٚضٖا تٓٛط إٍ تعٌٝ

إطانع باعتباضٙ ْٛع َٔ تكسٜط ا١ُٕٛٓ جملٗٛزاتٗا ٚإَهاْٝاتٗا, ٖا ٜؿطض عًِٝٗ ا٫يتعاّ 

.  مٛ َُٓٛاتِٗ بططٜك١ أٚ بأخط٣

 

ايجاْٞ  غ٪ا٠ٍ بآٍَاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـام. 2/2

ٍٍت٣ٛ َؼ ايسضاغ١ ٚدٛز أغ١ً٦ايجاْٞ َٔ  اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍأٚٗطت ْتا٥ر        َٔ  عا

ايسضاغ١ بٛقؿُٗا َٔ احملسزات ايؿدك١ٝ  فتُعيس٣ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚ

عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٍ

  (.3.91), ٚيًجاْٞ (4.43) ٭ٍٍٚسػابٞ بًؼ َتٛغ٘ ٚايػعٛز١ٜ 

ْتا٥ر زضاغات  ٚتٓػذِ ٍ, ؾإٕ ايٓتٝذ١ اـاق١ ب٘ ايساؾع١ٝ يًعِتػرل أَا ؾُٝا ٜتعًل مب     

, ٗ Tayyab (2006) , ٚزضاغ١ Tella(2007), ٚزضاغ١ (1999ّ)زضاغ١ ٜٛغـ : َجٌأخط٣ 

َٔ ايساؾع١ٝ نؿؿت عٔ َػت٣ٛ َتٛغ٘  ٚاييت (2000ّ)سٌ أْٗا ؽتًـ ٚزضاغ١ قازم 

 داَعيت قطط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إػتذٝبٌ ٗيس٣  (ا٫ػاٙ مٛ ايعٌُ) يًعٌُ

. ٚاٱَاضات

َٚا أْ٘ ّهٔ تكٓٝـ ايساؾع١ٝ يًعٌُ سػب َكسض اغتجاضتٗا إٍ ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ      

, ؾإٕ ايباسح بسٚضٙ ٜععٚ (2009ّ)ٚايساؾع١ٝ اـاضد١ٝ ٚشيو ع٢ً سس ٚقـ أبٛعٛاز 

ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ يًعٌُ يس٣  يعاي١ٝايساؾع١ٝ ا

يٓػب١ أَا با. إٍ عٛاٌَ زاخٌ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚعٛاٌَ خاضد٘ضقٛز٠ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚامل

نٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ أٚ قػًُا نبرلًا إٔ  يعٛاٌَ ايسؾع ايساخ١ًٝ, ؾًطَا

َِٓٗ قس دا٤ٚا إٍ داَعاتِٗ ِٖٚ ّتًهٕٛ ٗ ا٭غاؽ ١ًْ َٔ ايهؿاٜات ٚايكسضات 

ؾٝع ايصاتٞ ٗ ايعٌُ; نتكسٜط إػ٦ٛي١ٝ, ٚايكدل, ٚايكسض٠ ع٢ً اـاق١ إطتبط١ بايتح
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ايتشٌُ, ٚايكسض٠ ع٢ً سٌ إؿه٬ت, ٚايتهٝـ ٚايتٛاؾل ا٫دتُاعٞ, ٚايصنا٤ ا٫دتُاعٞ, 

.  َٚٗاضات ا٫تكاٍ, ٚايعٌُ ايؿطٜكٞ, ٚغرلٖا

ا ٚيس أٚ قس ٜهٕٛ ٗ اْتُا٥ِٗ إٍ َُٓٛات شلا خكا٥ل دصاب١ َٚطغٛب١ ادتُاعًٝا, ّ     

أز٣ يسِٜٗ بك١ُٝ ايعٌُ اؾاَعٞ ٚأُٖٝت٘ ٗ ؼكٝل شٚاتِٗ, ا٭َط ايصٟ ٟ اٱسػاؽ ايعاٍ

ٚعًَُٛا ؾكس . إطقٛز ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ٚ َٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُ يعايٞإػت٣ٛ ابسٚضٙ ؿسٚخ 

أٚٗط أؾطاز ايسضاغ١ َا ٜػٓس ٖصا ايتؿػرل, عٓسَا أؾازٚا إٔ عًُِٗ ٗ داَعاتِٗ ّٓشِٗ 

.  (19ضقِ  اْٛط دسٍٚ) بايٓؿؼ ٚايػعاز٠ ٚايٓذاح ٚايٓٛط٠ اٱهاب١ٝ يًشٝا٠ايجك١ 

 ايعايٞإػت٣ٛ ٚؾُٝا ٜتعًل بإكازض اـاضد١ٝ ٚاييت ٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ شلا زٚض ٗ إسساخ      

عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١, ؾُٝهٔ سكطٖا ٗ ز٣ ٍ َٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُ

ت اٱناؾ١ٝ يهازض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  ٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ فُٛع١ اؿٛاؾع ٚايبس٫

َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ, : َٚٔ ٖصٙ اؿٛاؾع ٚايبس٫ت. قطٖا َ٪خطًا فًؼ ايٛظضا٤ إٛقطٚاييت أ

ٚبسٍ ايتعًِٝ اؾاَعٞ, ٚبسٍ ْسض٠ ايتدكل, ٚبسٍ اؾاَعات ايٓاؾ١٦, ٚبسٍ سهٛض 

بطا٤ات ا٫خذلاع أٚ اؿكٍٛ ع٢ً دٛا٥ع ق١ًٝ أٚ اؾًػات ٚا٫دتُاعات, َٚهاؾأ٠ ايتُٝع ٍ

(. 973ضغاي١ داَع١ إًو غعٛز, ايعسز )إق١ًُٝٝ أٚ عا١ٕٝ, َٚكابٌ ايعٌُ اٱزاضٟ ٗ اؾاَع١ 

ٚغكٛم ايطنا ايٛٚٝؿٞ, ؾإٕ ايٓتٝذ١ اـاق١ ب٘ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ تتؿل ٚزضاغ١ غِٓٝ      

١٥ ايتسضٜؼ ٗ داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ يس٣ عهٛ ٖٞ عاٍٚٚٝؿٞ  بتػذًٝٗا ضنًا( 2006ّ)

تًـ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ نُا تذ(. 3.58)َتٛغ٘ بًؼ َكساضٙ 

بطقسٖا يطنا ٚٚٝؿٞ َتٛغ٘ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايعاًٌَ ٗ اؾاَعات ( 2009ّ)

  (.3.12)ا٭ضز١ْٝ اـاق١ بًػت ق١ُٝ َتٛغط٘ اؿػابٞ 
      

إطتؿع يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ٣ أْ٘ ّهٔ ضز ايطنا ايٛٚٝؿٞ عٌ             

ٖٓا  َٓ٘ؾإػت٣ٛ ايعايٞ . اييت ٜتعطض شلا زاخٌ داَعت٘اٱهاب١ٝ إٍ ْٛع١ٝ خدلات ايعٌُ 

ٜٛسٞ بايطنا ايصٟ ٜبسٜ٘ أغاتص٠ اؾاَعات إٛاطٌٓ عٔ ٚاقع َٚعطٝات ب١٦ٝ أعُاشلِ 

ايطنا عٔ َػت٣ٛ , ٚبايطنا عٔ دٛز٠ ايتؿاع٬ت ٚا٫تكا٫ت ايت١ُٝٝٛٓ, ٚبإاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ

 .ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚاجملتُع١ٝ إْتادٝتِٗ
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َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايجايح . 2/3

ٍٍأٚٗطت ْتا٥ر اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايجايح َٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ ٚدٛز َػت٣ٛ         عا

ُٕسضـكا٥ل ايٛٚٝؿ١  ضاغ١ ايس فتُعيس٣  ايعٌُ َتٛغ٘ َٔ نػَٛٙٚػت٣ٛ ن١ ا

ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ  بٛقؿُٗا َٔ احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ

, (4.12)َٚتٛغ٘ سػابٞ بًؼ يٮٍٚ  ,اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

(.  2.83)ٚيًجاْٞ 

       

ػاٙ  َٔ خ٬ٍ ٚٚٝؿت٘ اييت ٜ٪زٜٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼٚ ا١ُٚٚإتعإٕ ا٭زٚاض إتعسز٠      

ٗ تؿهٌٝ اػاٖات٘  -٫ٚ ؾو-تػِٗ إغٗاًَا َباؾطًافتُع٘ ٚداَعت٘ ٚط٬ب٘ ْٚؿػ٘ 

, خكٛقًا إشا نإ ٜػتؿعط أ١ُٖٝ ٖصٙ ا٭زٚاض ّٚاضغٗا ٗ ٚإزضانات٘ مٛ ايٛٚٝؿ١ ْؿػٗا

َػت٣ٛ إزضاى ٖصا ؾُٝهٔ إضداع  ٚع٢ً. زضد١ َٓهبط١ َٔ ا٫غتك٬ي١ٝ ٚسط١ٜ ايتكطف

ايصٟ ع٢ٓ املإٍ  ـكا٥ل ٚٚٝؿت٘ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ يعايٞعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ا

َٚس٣ ؾعٛضٙ بإػ٦ٛي١ٝ  ,تٓٛعٗاإٍ ٚ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ,ُجً٘ ايٛٚٝؿ١ اؾاَع١ٝ 

.  داَعت٘ ٚفتُعَ٘ػت٣ٛ ع٢ً  إطتبط١ بأزا٥ٗاْتا٥ر اٍٚ ٚٚٝؿت٘ػاٙ 
     

ٚعًَُٛا تتؿل ايٓتٝذ١ اـاق١ َتػرل خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ َع ْتا٥ر               

 Gearing (1996) ٚ Han (1992) ٚ( 2000ّ)ٚايػ١َ٬ ( 2009ّ)عبسايساِٜ زضاغ١ 

ُٕسضن١, ٚؽتًـ َع ْتٝذ١ زضاغ١  عاٍبطقسِٖ ٕػت٣ٛ   Dockelَٔ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ا

ُٕسضن١ يس٣ ع١ٓٝ ايسضاغ١ غت٣ٛ َتٛملبطقسٖا  (2003) غ٘ َٔ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ا

. إػتؿتا٠

ٚؾُٝا ٜتعًل بٛدٛز َػت٣ٛ َتٛغ٘ َٔ نػٛٙ ايعٌُ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ       

غبل ايسضاغ١, ؾُٝهٔ تؿػرل ٖصٙ ايهػٛٙ ٚضزٖا إٍ َكازض  تٛقًت إيٝ٘ايػعٛزٟ نُا 

تػرل نػٛٙ ايعٌُ نُا ٗ ٚأٚٗطتٗا ْتا٥ر ؼًٌٝ اغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ اـاق١ مب

, ٚقس تبٌ إٔ أنجط َكازض ٖصٙ ايهػٛٙ ٖٞ إتعًك١ بعسّ اغتػ٬ٍ (22)اؾسٍٚ ضقِ 

إَهاْٝات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚقسضات٘ بايؿهٌ إطًٛب, ٚايعٌُ ٗ ٌٚ غٝاغات 
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 زضاغاتٚتتؿل َع ٖصٙ ايٓتٝذ١ ْتا٥ر  .ٚإضؾازات َتٓاقه١, ٚقسٚز١ٜ ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ

.   Klenke- Hamel (1982), ٚ (2002ّ)اشلٓساٟٚ  , ٚ(2003ّ)ايٝاَٞ  :نٌ َٔ

 ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايطابع َٓاقؿ١ ٚتؿػرل. 2/4

أٚٗطت ْتا٥ر اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايطابع َٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ ٚدٛز َػت٣ٛ َتٛغ٘ َٔ       

اؿه١َٝٛ َٔ يػعٛز١ٜ اايسعِ ايتُٓٛٝٞ ٗ اؾاَعات ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚإطنع١ٜ ٚ

بٛقؿٗا َٔ احملسزات -ٚيكس بًؼ َتٛغ٘ ٖصٙ إتػرلات . ايسضاغ١ فتُعٚد١ٗ ْٛط 

يًُطنع١ٜ, ٚ ( 3.11) -ايت١ُٝٝٛٓ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

       .يًسعِ ايتُٓٛٝٞ( 3.26)يًعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚ ( 3.47)
 

غرل إٔ  ,ًَشًاتًُٓٛٝٝا قس ٜهٕٛ َطًبًا َا ٕ إطنع١ٜ ٗ ١َُٛٓ ٗ ايٛاقع إٕ ٚدٛز قسض ّ        

َػأي١ َٛقؿ١ٝ ( -1995ّ)بطأٟ ايسخٌٝ اهلل -َػأي١ ؼسٜس ايكسض إٓاغب َٓٗا تبك٢

دسًا إٔ اؾاَعات َٔ ايٛانح ٚ .ززٖا طبٝع١ أٖساف َٚٗاّ نٌ ١َُٛٓ عٔ غرلٖاتح

ٗ اٱزاض٠,  تكًٝسٟٕٝهاْٝهٞ اٍتتبع ايُٓ٘ ا-ٗ َعُٛٗا-٫ظايت  اؿه١َٝٛايػعٛز١ٜ 

, ٚايصٟ ٜهع أعها٤ Division of Labour" تكػِٝ ايعٌُ"إبسأ إعطٚف بـٚايكا٥ِ ع٢ً 

ايػًطات ٚايك٬سٝات ٗ أٜسٟ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ إػت٣ٛ ايتٓؿٝصٟ, بُٝٓا ٜطغذ ٜٚطنع 

زضاى ايػًيب إٔ اٱ ٜٚسعِ ٖصا إصٖب ٗ ايتؿػرل .عسز قسٚز َٔ ايكٝازات ا٭ناز١ّٝ

ُٕتٓاٚي١ ٕطنع١ٜ عِٛ خكا٥ل اإًشٛٚ َٔ قبٌ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ مل ٗ ٖصٙ ا

ؾٝ٘ ٗ ا٭ٚغاٙ  ايسضاغ١ ٜعهؼ سذِ ايٓؿٛض َٓٗا بٛقؿٗا أغًٛبًا إزاضًٜا غرل َطغٍٛب

عسّ ايجك١  -َٔ ٚد١ٗ ْٛط عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ-أٜهًانُا ٜعهؼ اؾاَع١ٝ, 

ايؿطم إتاس١ ي٘ ٭ٕ ٜهٕٛ قاسب ضأٟ ٚقطاض ٗ داَعت٘, بٌ ع٢ً ق١ً  عدلؾٝ٘ ايت١ُٝٝٛٓ 

تٛدٝٗاتِٗ َٚا  ايطدٛع زًَٚا إٍ أؾدام َعٌٝٓ ًّٕٛ عًٝ٘إيعاَ٘ ب ٜتَِٔ شيو ايعهؼ 

  .ست٢ ٗ أخل تؿاقٌٝ عًُ٘ ٜتٛدب ؾعً٘
 

ٗ إًُه١ , ؾإٕ  اشل١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يًذاَعات اؿه١َٝٛ ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓٚؾُٝا ٜتعًل ب        

ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ؼتِ إٔ تؿهٌ ايعساي١ ؾٝٗا َهًْٛا ضباًْٝا ٖاًَا ٚضنًٓا أغاغًٝا َٔ أغطاض 

ٚيكس عس ايبعض ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ أسس َهْٛات اشلٝهٌ ا٫دتُاعٞ . بكا٥ٗا ٚاغتُطاضٖا

ز ٚايٓؿػٞ ي١ًُُٛٓ ٗ اٱغ٬ّ, إش ٜ٪زٟ غٝابٗا أٚ ْككٗا إٍ كاطط دػ١ُٝ تٗسز ايؿط
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ٚا١ُٕٛٓ َعًا, يٝؼ أقًٗا ايتككرل ٗ أزا٤ ايعٌُ ٚتٓاَٞ غًٛنٝات ايعسا٤ ٚا٫ْتكاّ ػاٙ 

َٚع شيو ؾإٕ ايسضد١ إتٛغط١ َٔ ايعساي١ (. 8-3م م : 2006ّظاٜس, )ا١ُٕٛٓ ٚقازتٗا 

ايت١ُٝٝٛٓ إػذ١ً ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ تؿرل إٍ أْٗا َؿّٗٛ ْػيب ىتًـ إزضان٘ َٔ عهٛ 

ٗ  إًشٛٚا٫ْكػاّ  ,ٚؾاٌٖس ع٢ً ٖصا . آخط َٚٔ داَع١ إٍ أخط١٦ٖٝ٣ تسضٜؼ إٍ

ٚإدطا٤ات َا بعساي١ تٛظٜع  أؾازت سٍٛ عباضات ٖصا إتػرل بٌ ؾ١٦أؾطاز ايسضاغ١ اغتذابات 

ٜٓاٙ بِٗ َٔ َٗاّ ٚأعُاٍ َٚا وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ سٛاؾع َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ َٚػاٚات٘ ٕا وكٌ 

, ٗ َكابٌ أٚ إُٓٛات ا٭خط٣ اييت تعٌُ ٗ ْؿؼ اجملاٍِٖ ٗ ْؿؼ اؾاَع١ عًٝ٘ ْٛطا٩

ٚتطبٝل  بٛدٛز سا٫ت َٔ عسّ ايعساي١ ٗ ايتٛظٜع ٚايتشٝع ٗ ايتعاٌَ تأؾاز أخط٣ ؾ١٦

(.    24اْٛط اؾسٍٚ ضقِ) اٱدطا٤ات
    

ضاغ١ ٗ ٖصٙ ايسٚإطقٛز َٚٔ داْب آخط, ؾإْ٘ ّهٔ تؿػرل ايسعِ ايتُٓٛٝٞ إتٛغ٘               

بٴ٢ٓ اؾاَعات ع٢ً أغاؽ إٔ ٖصا إؿّٗٛ اؿسٜح ْػبًٝا مل ٜتأقٌ بعس نُا ٜٓبػٞ نُٔ 

بطاَر ٚأْؿط١  بتٛدٝ٘ إُٓٛات عًَُٛاإٕ قٝاّ . ٠ اؿه١َٝٛ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايجكاؾ١ٟٝايػعٛز

ت٪خص نسيٌٝ ع٢ً كطط١ تػتٗسف زعِ ايعاًٌَ ؾٝٗا ٚتٛؾرل ايطاس١ ٚايطؾا١ٖٝ شلِ 

غرل إٔ ا٭َط ٗ اؾاَعات  .(3 م: 2003ّإػطبٞ, ) ٚتأٜٝسٖا شلِػاِٖٗ  ضقٝٗا ٚايتعاَٗا

, ٜؿتكط بعض ايؿ٤ٞ إٍ َجٌ ٖصٙ اؾٗٛز ا١ُٕٛٓ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ اؿه١َٝٛ ٗ إًُه١

-نُا أؾاز أؾطاز ايسضاغ١-سٝح إٔ دٌ َا ًٜكاٙ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ َٔ زعِ 

ؾطز١ٜ َٔ ظ٤٬َ ايعٌُ ٗ ٌٚ ْكل ايسعِ ايكٝازٟ ٚزعِ ٜأتٞ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ بادتٗازات 

.  إؿطؾٌ أٚ ايط٩غا٤ إباؾطٜٔ

 

 ـاَؼَٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ا. 2/5

أٚٗطت ْتا٥ر اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ اـاَؼ َٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ زاي١      

يتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ بٌ ا٫يتعاّ ا( 0.01)إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ 

  .  اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚبٌ ْٝع إتػرلات إػتك١ً إته١ُٓ ٗ ايسضاغ١
    
ٜٚطدع ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ إٍ تٛؾل ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٗ ايٛؿط َتػرلات َع١ٓٝ غبل         

َٔ . َٔ قبٌ زضاغات غابك١اٱْاع ع٢ً تأثرلٖا ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ أٚغاٙ َتٓٛع١ 
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ٖصٙ إتػرلات َاي٘ ق١ً غكا٥ل ايؿطز ايؿدك١ٝ نايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ, ٚايساؾع١ٝ 

يًعٌُ, ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚقس أزضدت ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ؼت َػ٢ُ احملسزات ايؿدك١ٝ; 

َٚٓٗا َا ي٘ ق١ً بٛٚٝؿ١ ايؿطز اييت ٜ٪زٜٗا َجٌ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, ٚنػٛٙ ايعٌُ, ٖٚٞ 

زلٝت باحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ; َٚٓٗا َا ي٘ ق١ً غكا٥ل ايتِٓٛٝ نإطنع١ٜ,  اييت

ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ, ٚقس قٓؿت ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ؼت َػ٢ُ احملسزات 

.   ايت١ُٝٝٛٓ
   

ٚٗ سكٝك١ ا٭َط ؾإٕ ايتٛقٌ إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١ نإ َجاب١ ايتأٜٝس ايٛقؿٞ ا٭ٚيٞ ٕا        

ايصٟ بٓاٙ سٍٛ ْػل ايع٬قات بٌ ٖصٙ إتػرلات ايػبيب ايباسح ٗ ايُٓٛشز ايٓٛطٟ  اؾذلن٘

ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, نُا نإ أٜهًا َجاب١ ايسعِ ٕا 

اْتٗت إيٝ٘ بعض ايسضاغات ايػابك١ َٔ ْتا٥ر, ٚبا٭خل تًو اييت مت اغتعطانٗا ٗ 

ّ; عطاضٟ 2006ّ; ايعٛاز ٚاشلطإ, 2009خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ,  :ضاغاتز ايسضاغ١ اؿاي١ٝ, َجٌ

 قازم, ;2002ّ اشلٓساٟٚ,ّ; 2003ّ; ايٝاَٞ,2004ّ; ايعُطٟ, 2005ّ; س١ْٛٓ, 2006ٚظ٥٬َ٘, 

 ,.Bhatti et al ; 1995ّ; ايسخٌٝ اهلل, 1997ّٚايػٛاٙ,  ايعتٝيب ;1999ّ ٜٛغـ, ;2000ّ

2011;Ayres, 2010;Tayyab, 2006; Eker & Eker, 2008; Dockel, 2003; 

Hawkins, 2000  .
   

َٚع إٔ ؼًٌٝ ا٫ضتباٙ قس قسّ َعًَٛات َؿٝس٠ عٔ طبٝع١ ايع٬قات إتٛقع١ بٌ       

إتػرلات إسضٚغ١, إ٫ أْ٘ نإ قسٚز ايكسض٠ ٗ إٚٗاض ؾٛاٖس عج١ٝ ع٢ً ٚدٛز أٚ عسّ 

إٍ اـطأ ايصٟ ٜكع ؾٝ٘ ايهجرل ( 1999ّ)ططٗ ٚقس أؾاض امل. ٚدٛز ع٬قات تأثرل١ٜ ؾُٝا بٝٓٗا

َٔ ايباسجٌ عٓسَا ًٜذإٔٚ إٍ تؿػرل ا٫ضتباٙ احملػٛب بٌ َتػرلٜٔ أٚ أنجط ع٢ً أْ٘ 

ٚنجرل َٔ ايباسجٌ ٜهتؿٞ با٫ضتباٙ : "ٗ شيو ٜكٍٛ إططٗ. ْٛع َٔ ايع٬قات ايػبب١ٝ

ات٘ بإٔ ٖصٙ إتػرلات إػتك١ً ٖٞ ايساٍ بٌ ايعٛاٌَ إػتك١ً ٚايعاٌَ ايتابع ٜٚكسض قطاض

اييت ت٪ثط ٗ إتػرل ايتابع َع ايعًِ إٔ ٖصا ا٫ضتباٙ ايساٍ قس ٜهٕٛ ؼت تأثرل َتػرل أٚ 

(.   73م " )َتػرلات َػتك١ً أخط٣
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" َكسَات"ع٢ً أْٗا ّهٔ اعتباض ْٝع إتػرلات إػتك١ً ٗ ٖصٙ إطس١ً فٚبٓا٤ عًٝ٘       

يتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٗ إًُه١ ٫يتعاّ اٍ

 .ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ضٜجُا تجبت ع٬قتٗا ايتأثرل١ٜ ؾٝ٘
 

بايػ٪اٍ ايػازؽ  َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١. 2/6   

اٱداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايػازؽ َٔ ْتا٥ر اغتدساّ أغًٛب ؼًٌٝ ا٫مساض عٓس  أؾاضتيكس      

ايسضاغ١ أْ٘ ّهٔ تؿػرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚايتٓب٪ ب٘  ي١أغ٧

, إ٫ إٔ دٌ %(60)َٔ خ٬ٍ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ؾك٘, سٝح بًؼ َعاٌَ ؼسٜسٖا 

, ت٬ٙ (0.53=بٝتا) ع٢ً ٚد٘ اـكٛماٱغٗاّ ٗ ٖصا ايتأثرل نإ ٕتػرل غٓٛات اـس١َ 

, ثِ (0.08=بٝتا) , ثِ ايطنا ايٛٚٝؿٞ(0.16= بٝتا) , ؾايساؾع١ٝ يًعٌُ(0.17=بٝتا) ايعُط

 . (0.03=بٝتا) , ٚنػٛٙ ايعٌُ(0.05=بٝتا) ٚبسضد١ أقٌ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١
     

إٕ ايتأثرل ايكٟٛ يػٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ            

ٙ ع٢ً أغاؽ إَها١ْٝ اعتباض غٓٛات اـس١َ َجاب١ ْٛع ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ّهٔ تؿػرل

 -ؾبشهِ ايتشام عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ . َٔ ا٫غتجُاض ايصاتٞ اجملسٟ

ؾإْ٘ ٜبسأ َٓص ايّٝٛ ا٭ٍٚ  -ٖٚٞ اييت ُجٌ عطؾًا ٚاسس٠ َٔ أضق٢ ايب٦ٝات ا٫دتُاع١ٝ

تكازّ ايػٌٓ ٜبسأ شيو ايعهٛ  با٫غتجُاض طٛعًا ٗ قسضات٘ َٚٗاضات٘ ٚطُٛسات٘, َٚع

, آخصًا ٗ سػباْ٘ َكازض أخط٣ ٫ ّهٔ اغتجُاضات٘ اييت ِاٖا َٔ خ٬ٍ داَعت٘ عػاب

ٚع٢ً ا٭ضدح ؾإٕ ايكطاض ايٓاتر عٔ ٖصا . اغذلزازٖا نايٛقت ٚايكش١ ٚايع٬قات اٱْػا١ْٝ

. ؾٝٗا دسٜس٠ تجُاضاتاؽ ت١ُٝٓ ع٢ًايتكِٝٝ ٖٛ ا٫يتعاّ بايبكا٤ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ ٚايعٌُ 

 Wiener (1982) ٚ Cohen َٔ نٌ ٚدس ؾًكس تسعُ٘, عج١ٝ قطا٥ٔ ايتؿػرل ٚشلصا

 ايصاتٞ ا٫غتجُاض بٌ ايع٬ق١ ٗ إ٪ثط٠ ايٛغٝط١ إتػرلات َٔ ٖٞ اـس١َ َس٠ إٔ (1993)

. ايتُٓٛٝٞ ٚا٫يتعاّ
    

ّهٔ ضبط٘ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٠ اؿايٖٞصا ايتأثرل يػٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ ٚ             

َٔ خ٬ٍ ْٛط١ٜ ايطٖاْات اؾاْب١ٝ يبٝهط ٚاييت بٛد٘ عاّ أٜهًا بػٓٛات اـس١َ ٗ ايسٚي١ 

َٚٔ ٖصا إٓٛٛض ؾإْ٘ َٔ . مت اغتعطانٗا غابكًا, ٚايكا١ُ٥ ٗ ا٭غاؽ ع٢ً إكاحل إتبازي١
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تِٗ ٗ داَعاتِٗ اؿاي١ٝ ايطبٝعٞ إٔ ٜٓٛط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٜٕٛ إٍ خسّ

نذع٤ َٔ خسَتِٗ ايعا١َ ٗ ايكطاع اؿهَٛٞ, ٖٚٞ اـس١َ اييت ُٓشِٗ ايتجبٝت 

يصا ؾُٔ ايٛاضز دسًا إٔ . ايٛٚٝؿٞ ٚايع٬ٚات َٚهاؾآت ايتكاعس, ٚبايتايٞ ا٭َٔ ايٛٚٝؿٞ

م ٜبازٍ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ داَعاتِٗ ا٫يتعاّ ٚايتُػو بايبكا٤ ٗ عهٜٛتٗا, َٔ َٓطٌ

. إٔ ا٫يتعاّ مٖٛا إِا ٖٛ َٔ قبٌٝ ا٫يتعاّ باـس١َ ٗ ايسٚي١

تتػل ٚايؿٛاٖس ايبشج١ٝ  ٖٓاٚبا٫ْتكاٍ إٍ َتػرل ايعُط, ؾإٕ ايٓتٝذ١ إتعًك١ ب٘      

 عسٙ ؾكس ا٭َط ٚاقع ٚٗ. ؾٝ٘ ٚايتأثرل با٫يتعاّ بع٬قت٘ ايٛثٝك١إتٛاتط٠ ٚايكا١ً٥ 

Mathieu & Zajac (1990)   ٙسٌ ٗ اٱط٬م, ع٢ً ايتُٓٛٝٞ ا٫يتعاّ قسزات ّأ 

, ايعتٝيب ٚايػٛاٙ (1996ّ), ايطذِ (1987ّ) قطإ: َٔ نٌ أدطاٖا اييت ايسضاغات أنست

( 2009ّ), خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ (2006ّ), ايعٛاز ٚاشلطإ ( 2000ّ), ضٜإ (1999ّ), ٜٛغـ (1997ّ)

 ,Chughatti & Zafar (2006),Marchiori & Henkin(2004)  ,Hawkins, 

(2000) ,Harrison & Hubbard (1999) , ايع٬ق١ ايتأثرل١ٜ اٱهاب١ٝ ايك١ٜٛ ع ٍ

  .ٕتػرل ايعُط ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ّٚهٔ إضداع ع٬ق١ ايتأثرل إٛدب١ يًعُط ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ      

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً  ايػعٛزٟ إٍ تها٤ٍ ايؿطم إتاس١ أَاّ عهٛ

بسا٥ٌ ٚٚٝؿ١ٝ أؾهٌ ٗ داَعات أٚ أَانٔ عٌُ أخط٣ بتكسَ٘ ٗ ايػٔ, ؾٝكبح بصيو 

أنجط ضنًا ٚٚاقع١ًٝ ٚقٓاع١ً َٔ شٟ قبٌ, ٖا ٜٓعهؼ ع٢ً ضغبت٘ ٗ ايبكا٤ ٗ داَعت٘ اؿاي١ٝ 

 Tayyab: زضاغات ٖٚصا ايتؿػرل قس قايت َجً٘ بعض ايسضاغات, ٚؼسٜسًا. ٚعسّ تطنٗا

(2006) ٚ ,Mathieu & Zajac (1990) ٕٖٚٝذإ (1993ّ), ٚايعتٝيب (1987ّ), ٚايكطا ,

(1998ّ.)   

ّٚهٔ أٜهًا ايطب٘ بٌ اظزٜاز ايعُط ٚغٓٛات اـس١َ ٚاضتؿاع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إػذٌ      

إٔ ايتكسّ ٗ  ؾٓاٖٝو عٔ. يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١

ايعُط ٚاظزٜاز غٓٛات اـس١َ ٜعتدلإ ٚغًٝتإ ٖاَتإ َٔ ٚغا٥ٌ انتػاب اـدل٠ إطدع١ٝ 

ٚا٫غتجُاضات ايصات١ٝ نُا أؾرل إٍ شيو َٔ قبٌ, ؾإْ٘ ٚ َٔ ايجابت أٜهًا إٔ ع٬قتُٗا 
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 , ٚ ِٛ ايتٛسس(2003ّضؾٝس, )با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إِا تعهؼ ِٛ ايتُاثٌ َع ا١ُٕٛٓ 

(.  2003ّايٝاَٞ, ), ٚظٜاز٠ ايتعًل با١ُٕٛٓ (1995ّايسخٌٝ اهلل, )با١ُٕٛٓ 

ٚؾُٝا ٜتعًل َتػرل ايساؾع١ٝ يًعٌُ, ؾكس أٚٗط َٓص اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ َٔ خ٬ٍ اٱسكا٤ات      

ايٛقؿ١ٝ يًبٝاْات اجملُٛع١ عٓ٘, َٚٔ خ٬ٍ سػاب َعا٬َت ا٫ضتباٙ, اػاًٖا إهابًٝا ٗ 

ّ ايتُٓٛٝٞ, يصا ؾًٝؼ َٔ إػتػطب إٔ ٜهٕٛ ٗ احملك١ً ٚاسسًا َٔ ايعٛاٌَ ع٬قت٘ با٫يتعا

ٚتٓػذِ . احملسز٠ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ

 ,Tella,2007  ;Han ّ; 2000قازم, ; 1999ٜٛغـ, )ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغات 

1992 ;Klenke-Hamel, 1982)  أنست إٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُ َٔ أنجط إٓب٦ات ْٚٝعٗا

ٚع٢ً اؾاْب اٯخط ؽتًـ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا تٛقًت إيٝ٘  .با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أ١ًُٖٝ

إٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٖٞ إتػرل ا٭نجط  سٝح ثبت يس٣ ايباسج١ Tayyab (2006)زضاغ١ 

. ؼسٜسًا ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ٕتػرل ايساؾع١ٝ يًعٌُ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  ايباسح ايك٠ٛ ايتأثرل١ٜٜٚععٚ      

إٔ ا٭غتاش اؾاَعٞ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٜػتؿعط إٔ ايعٌُ عباز٠ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ إٍ 

ٗ ايٓؿٛؽ ٜٚػُٛ بايعكٍٛ ٜٚعٜس -٫ٚ ؾو–هلل ٗ إكاّ ا٭ٍٚ, َٚجٌ ٖصا ايؿعٛض ٜ٪ثط 

١ّ ٖصا ايساؾع ايطٚساْٞ تٓاَٞ زاؾع ا٫ْتُا٤ ٚقس ٜعٜس َٔ م.  َٔ ؾاع١ًٝ ايؿطز ٚإْتاد٘

ا٫ْهُاّ إٍ عه١ٜٛ َٔ خ٬ٍ غايبًا  ٜٓتريس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚايصٟ 

ٗ  أغاغًٝا إش تٴعس عٓكطًا, ناؾاَعات َُٓٛات شلا خكا٥ل دصاب١ َٚطغٛب١ ادتُاعًٝا

َٔ أعُاٍ  ؾٝٗاٚتٛنٝسٖا َٔ خ٬ٍ َا ٜٓذعٙ  ؼكٝل شاتٍ٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼغعٞ 

ٜتُاؾ٢ ٚق١ُٝ ٚدٛزٙ اٱْػاْٞ ٚعبٛزٜت٘  َٚا ٜػع٢ إيٝ٘ َٔ أغًٛب سٝا٠ أؾهٌ, ,ٚأٖساف

ايساؾع ايٓؿػٞ ؿسٚخ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إطقٛز ٗ ٖصٙ  باحملك١ًنٌ فا٭َط ايصٟ يطب٘, 

   .ايسضاغ١

زاؾع١ٝ عهٛ ١٦ٖٝ ٗ  نُا ٫ ّهٔ إغؿاٍ ايسٚض ايصٟ تًعب٘ اؿٛاؾع إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ     

ايبس٫ت إكطض٠ سسٜجًا يعهٛ ١٦ٖٝ , فايتسضٜؼ ايػعٛزٟ يعًُ٘ ٚظٜاز٠ ايتعاَ٘ مٛ داَعت٘

 , ٚيٝػت بك١ُٝ ٚسذِ تأثرلخاضد١ٝؾهٌ قؿعات ٚإٕ ناْت ت ست٢ايتسضٜؼ اؾاَعٞ, 

ٗ ايتعاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  عا٬ًَ أغاغًٝا ٚنطٚضًٜاإ٫ أْٗا تبك٢ ايسٚاؾع ايساخ١ًٝ, 
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ٚقس قاٍ بعض ايباسجٌ بايسٚض ايصٟ . يػعٛزٟ ٚعسّ اْتكاي٘ إٍ َُٓٛات أخط٣ َٓاؾػ١ا

قًٕٛ عًٝٗا ع٢ً قطاض ايبكا٤ ًٜعب٘ إزضاى ايعاًٌَ ؿكٝك١ ا٫َتٝاظات ٚإٓاؾع اييت غٝح

 & Becker, 1960 ;Marsh & Mannari, 1977 ;Alen)ٚا٫ْتُا٤ ُٕٓٛاتِٗ 

Meyer, 1991 ,ٕ2011ّ ,ضّٚاــ ّ;1998; ٖٝذا .)

ٖٚٓاى تؿػرل آخط ّهٔ إضداع٘ إٍ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ايعاٍ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ      

 Mathieu & Zajacقس ثبت يس٣ ٚنإ ايػعٛزٟ ٚايصٟ أٚٗطت٘ ْتا٥ر ايسضاغ١ اؿاي١ٝ, 

زضاغ١ غابك١ ٗ ا٫يتعاّ, إٔ ايساؾع١ٝ ( 40)َٔ خ٬ٍ َطادعتُٗا ايتش١ًًٝٝ يٓتا٥ر   (1990)

.  خ١ًٝ يًعٌُ تطتب٘ إهابًٝا با٫يتعاّ ايعاطؿٞايسا

ع٢ً أْ٘ ّهٔ ضز ايٓتٝذ١ اـاق١ َتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚقٛت٘ ايتأثرل١ٜ ٗ تؿػرل     

لاح اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٗ تٛؾرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ إٍ 

ؾجبات تأثرل ايطنا . ايتسضٜؼ َٗاّ عًُ٘إكَٛات إاز١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ اي٬ظ١َ يكٝاّ عهٛ ١٦ٖٝ 

 ايٛٚٝؿٞ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ َٓؿطزًا ٚٗ فُٛعات

, ٜٛسٞ بايطنا ايصٟ ٜبسٜ٘ أغاتص٠ اؾاَعات إٛاطٌٓ عٔ نُا أٚٗطٙ ؼًٌٝ ا٫مساض

دٛز٠ ؾآت, ٚبايطنا عٔ ايطٚاتب ٚإهاب١٦ٝ أعُاشلِ إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ, ٚبايطنا عٔ طبٝع١ ٚ

, ٖٚصا ٗ سس شات٘ اٱلاظ ايؿدكٞٚا٫تكا٫ت ايت١ُٝٝٛٓ, ٚبايطنا عٔ َػت٣ٛ  ايع٬قات

.  َسعا٠ يًؿعٛض بايعه١ٜٛ ٚا٫يتعاّ

نٕٛ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ أِٖ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜٚتؿل َع       

 Dockel, ٚ (2006ّ)ايعٛاز ٚاشلطإ ,  ٚ(2004ّ)ايعُطٟ نسضاغ١ ْتا٥ر زضاغات غابك١, 

(2003)ٚ , Tayyab (2006)ٚ , Ayres (2010) . بُٝٓا ؽتًـ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع

 & Harrison, ٚ (2006ّ), ٚغِٓٝ (1995ّ)سٝح خًل ايسخٌٝ اهلل ْتا٥ر زضاغات أخط٣, 

Hubbard (1998) ٚ ,Klenke-Hamel (1982)  , ٖٛ ٞإٍ إٔ ايطنا ايٛٚٝؿ

   .نجط ؼسٜسًا ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞإتػرل ا٭

َٚٔ داْب آخط, ؾإٕ يطبٝع١ ايٛٚٝؿ١ اييت ّاضغٗا ايؿطز ْٚٛع١ٝ تكُُٝٗا تأثرلٖا ع٢ً      

إكسَات اييت ؼهِ ايتعاَ٘ َُٓٛت٘, خكٛقًا إشا َا ناْت شات َع٢ٓ يسٜ٘, ٚشات أ١ُٖٝ 
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ّ; 2000ايػ١َ٬, ) فيٰخطٜٔ, ٚنًُا ناْت َتٓٛع١, َٚام١ ي٬غتك٬ي١ٝ ٚسط١ٜ ايتكط

Tayyab, 2006; Dockel,2003 ; Han, 1992 ;Klenke- Hamel, 1982)  . ٚع٢ً

ٖصا ؾُٝهٔ إضداع ْػب١ َٔ ايتأثرل إباؾط ٕتػرل خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

تٓٛع ايٛٚا٥ـ ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ ٚاجملتُع١ٝ اييت ٜ٪زٜٗا ٭١ُٖٝ ٚيعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٍِ نبرٍل َٔ إٗاضات  -نُا ٖٛ َعطٚف-ش اؾاَعٞ, ٚنًٗا ا٭غتا تتطًب اغتدساّ ن

.  ٚايكسضات إتدكك١ ٚإتكس١َ

نُا أْ٘ َٔ غرل إػتبعس ٚٗ خهِ اؿطاى ايصٟ تؿٗسٙ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ سايًٝا َٔ     

ٙ أدٌ تٛنٝس اؾٛز٠ ٗ بٴٓاٖا ٚأُْٛتٗا ٚتٛؾرل ا٫عذلاف يدلافٗا, إٔ ٜهٕٛ قس أْٞ

بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ قٝاز٠ زؾ١ ايتػٝرل, عدل ايكٝاّ 

ٖصا ا٫نطاٙ . ضًا ٚاؾطًا َٔ اٱبساع ٚايتشسٟز٠ َٚػ٦ٛيٝات غرل َأيٛؾ١, ؼتاز قسبأزٚاض دسٟ

ٜذلتب عًٝ٘ ػاٚظ ا٭ْا ٚايصات ٚاغتبطإ إكاحل  -إٕ داظ ايتعبرل –ٗ اشلِ اؾُعٞ 

.  ١َٝ ايه١ًٝ, قسثًا باحملك١ً ايتعاًَا تًُٓٛٝٝا ضاقًٝاايتٓٛٞ

ٚبايٓػب١ يهػٛٙ ايعٌُ, ؾكس تبٌ أٜهًا تأثرلٖا إعٟٓٛ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ      

ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ تتؿل . ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ُٚٝعٖا نعاٌَ ٖاّ َٔ ايعٛاٌَ احملسز٠ ي٘

, (2003ّ), ٚزضاغ١ ايٝاَٞ (2004ّ)زضاغ١ ايعُطٟ : َجٌْٚتا٥ر زضاغات عطب١ٝ ٚعا١ٕٝ نجرل٠, 

.   Klenke- Hamel, 1982, ٚزضاغ١ (2002ّ)ٚزضاغ١ اشلٓساٟٚ 

مساض ايػايب يهػٛٙ ايعٌُ نُا أٚٗطٖا أغًٛب ؼًٌٝ ا٫إعٟٓٛ إٕ سذِ ايتأثرل     

ايػعٛزٟ ايسضاغ١, ٜعين إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  عٔ ايػ٪اٍ ايػازؽ َٔ أغ١ً٦ عٓس اٱداب١ 

ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٜعاْٞ َٔ بعض ايهػٛٙ إطتبط١ بايعٌُ ضغِ ايتعاَ٘ ايتُٓٛٝٞ 

ٗ  زقٝك١ع١ًُٝ ٜٚؿػط ايباسح ٖصٙ ايهػٛٙ بعسّ ٚدٛز ٖٝه١ًٝ ٚانش١ ٚآيٝات . ايعايٞ

ٚايطاقات ايها١َٓ ٭عها٤  اٱبساعاتيهؿـ عٔ اب تػُحاؾاَعات ايػعٛز١ٜ اؿه١َٝٛ 

ٜؿٗا ايتٛٚٝـ ا٭َجٌ ٗ نٌ َا ٜععظ ؾاع١ًٝ تًو اؾاَعات ٚؼكٝل ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتٛٚ

اغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ْتا٥ر ؼًٌٝ ٚقس غبل ٚأٚٗط . إٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت تٓؿسٖا

ٕ أنجط َكازض ٖصٙ ايهػٛٙ , أ(22)اـاق١ َتػرل نػٛٙ ايعٌُ نُا ٗ اؾسٍٚ ضقِ 
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ٜات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚقسضات٘ ٖٞ إتعًك١ بعسّ اغتػ٬ٍ إَهإع٢ً اٱط٬م 

. بايؿهٌ إطًٛب

ٚبا٫ْتكاٍ إٍ إتػرلات ا٭خط٣ ٗ ايسضاغ١ ٚاييت أثبتت ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض عسّ      

تأثرلٖا ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ مٛ اؾاَع١ اييت ٜعٌُ بٗا, 

١ٜ ؼت احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ, ٚؼسٜسًا إطنع١ٜ يٓذس أْٗا تطنعت ٗ إتػرلات إٓهٛ

 Klenke-Hamelأدطتٗا ٚناْت ايسضاغ١ اييت . ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ

 قس خًكت أٜهًا إٍ ْؿؼ ايٓتٝذ١ ؾُٝا ٜتعًل بعسّ ٚدٛز ع٬ق١ غبب١ٝ ٖا١َ بٌ (1982)

.  ٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞٚبٌ ا( اي٬َطنع١ٜ ٚايطزل١ٝ)ايعٛاٌَ إ٪غػ١ٝ اييت زضغتٗا 

ٜٚطدع ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ إتعًك١ َتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ َٛنع ايسضاغ١ إٍ      

ٜتُجٌ ا٭ٍٚ ٗ إٔ عسّ تأثرلٖا ٜكتهٞ ٚدٛزٖا بايكسض إطًٛب, أٚ غٝابٗا : أسس اؾذلانٌ

ؾإٕ ٚدٛز ٚبكٝػ١ أخط٣ . ٫ْتؿا٤ اؿاد١ يٛدٛزٖا ٗ ٚاقع ا٭ٚغاٙ اؾاَع١ٝ ايػعٛز١ٜ

زضد١ عاي١ٝ َٔ إطنع١ٜ ٗ اؾاَعات عًَُٛا ٜتٓاؾ٢ ٚأبػ٘ َا ٜتطًب٘ ايعٌُ ا٭نازّٞ 

نصيو . يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ا٫غتك٬ي١ٝ ٚاؿط١ٜ ٚإط١ْٚ ٚإؿاضن١ ٗ قٓع ايكطاض

قس ٫ تهٕٛ ا٭ٚغاٙ اؾاَع١ٝ عاد١ يٛدٛز ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ 

ٖٛ ٗ تعاضف عًٝ٘ ٗ ا٭ٚغاٙ ا٭خط٣, ٭ٕ ايتؿاعٌ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َعٓاُٖا امل

َٔ ايٓٛع اٱهابٞ ٚإؿتٛح, َٚا نإ يٝهٕٛ نصيو ي٫ٛ ٚدٛز ايكسض إطًٛب َٔ  ايػايب

ايعساي١ ٗ ايتٛظٜع ٚايتعا٬َت ٚاٱدطا٤ات, نُا إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بطبٝعتِٗ 

اْس٠ ا٫دتُاع١ٝ َا هعًِٗ ٗ غ٢ًٓ عٔ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ اـاق١ ًّهٕٛ َٔ آيٝات إؼ

غطعإ َا ٜتهح عسّ َٓطك١ٝ ٖصا ا٫ؾذلاض ٭ْ٘ ىل قٛض٠ . ايصٟ تكسَ٘ داَعاتِٗ

١ًْٝ ؾاَع١ َجاي١ٝ مل ؽًل بعس, ثِ إٕ أؾطاز ايسضاغ١ ناْٛا قس أؾازٚا بأْؿػِٗ بٛدٛز 

يتُٓٛٝٞ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, سا٫ت َٔ إطنع١ٜ ايكاض١َ, ٚايتشٝع, ْٚكل ايسعِ ا

.     عٓس اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايطابع َٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١نُا ٚٗط غابكًا 

أَا ا٫ؾذلاض ايجاْٞ, ؾٝتُجٌ ٗ إٔ عسّ تأثرل ٖصٙ إتػرلات ٫ ٜعين عسّ ٚدٛزٖا ٗ ٚاقع      

ؾكس ٜهٕٛ ٚبعباض٠ أخط٣ . ا٭ٚغاٙ اؾاَع١ٝ اؿه١َٝٛ, ٚيهٓٗا َٛدٛز٠ ؼت ؾطٚٙ َع١ٓٝ

 -إطنع١ٜ, ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ -ٕتػرلات احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ
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تأثرلٖا ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚيهٔ بططٜك١ غرل َباؾط٠ عٔ 

ع٢ً . ططٜل َتػرلات أخط٣ تتٛغ٘ ايع٬ق١ بٌ ٖصٙ إتػرلات ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ا ا٫ؾذلاض ٖٛ ايكشٝح, َٚا ٜ٪ٜس شيو ٚٗٛض تأثرل ٖصٙ إتػرلات إعٟٓٛ ا٭ضدح إٔ ٖص

ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ عٓسَا اختدلت َٓؿطز٠ ٗ فُٛعات َػتك١ً, ٖا ٜٛسٞ بٛدٛز 

. غًب١ َٔ ْٛع َا ٕتػرلات أق٣ٛ َٓٗا عٓس اختباض ناؾ١ إتػرلات زؾع١ ٚاسس٠

اٍ ايػابع غرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪َٓاقؿ١ ٚتـ. 2/7 

يًسضاغ١ نُا ٗ  (ايٓٛطٟ)ايػبيب أغًٛب ؼًٌٝ إػاض ٫ختباض َع١ٜٛٓ ايُٓٛشز  أٚٗط       

عسز َٔ ايٓتا٥ر اشلا١َ اييت ٜٓبػٞ ايٛقٛف عًٝٗا  ايسضاغ١ َٔ أغ١ً٦ بعايػ٪اٍ ايػا

تأنس ايتأثرل غرل إباؾط يًُشسزات ايت١ُٝٝٛٓ ٗ  ٚيعٌ أٍٚ ٖصٙ ايٓتا٥ر ٖٞ. ٚتؿػرلٖا

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ إَا عٔ ططٜل ايطنا ايٛٚٝؿٞ أٚ َتػرلٟ  يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛا٫

إٕ ٗ تأنس ٖصٙ ايٓتٝذ١ َا . خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, ٚنػٛٙ ايعٌُ: احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ

ايت١ُٝٝٛٓ ٜتٓاقض ٚ بعض ا٫غتٓتادات إتٛاتط٠ ٚايكا١ً٥ بٛدٛز تأثرل َباؾط يًُشسزات 

 ٚ Herman & Hulin (1975) َٔ نٌ ب٘ قاٍ ؼسٜسًا َاع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚ

Mowday et al. (1982) (2008ّ), ٚايعٓعٟ (1998ّ), ٖٚٝذإ (1995ّ), ٚ ايسخٌٝ اهلل ,

َٔ أْ٘ ّهٔ إضداع ْػب١ نبرل٠ َٔ ايتبأٜ ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ إتػرلات 

  .ايت١ُٝٝٛٓ
 

إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  يكس أٚٗط أغًٛب ؼًٌٝ إػاض أٜهًا    

غٓٛات اـس١َ : ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٜتشسز بهٌ َٔ إتػرلات ايتاي١ٝ بايذلتٝب

, ٚ ايطنا ( 0,16), ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ (0,17= َعاٌَ َػاض), ٚايعُط(0,53= َعاٌَ َػاض)

, ٚنػٛٙ ايعٌُ (0,05= ضَعاٌَ َػا), ٚخكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ( 0,08=َعاٌَ َػاض)ايٛٚٝؿٞ 

َٚكاض١ْ قِٝ ٖصٙ إتػرلات ايٓاػ١ عٔ ؼًٌٝ إػاض لس إٔ شلا  ( . 0,03= َعاٌَ َػاض)

, ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ (34اْٛط دسٍٚ )ْؿؼ ايكِٝ اييت مت اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ ؼًٌٝ ا٫مساض 

 path غاضٖٓايو ع٬ق١ بٌ ؼًٌٝ إػاض ٚؼًٌٝ ا٫مساض , سٝح إٔ قِٝ َعا٬َت امل

coefficients  اـاق١ بايتأثرل إباؾط يًُتػرلات إػتك١ً ع٢ً إتػرل ايتابع َا ٖٞ إ٫
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ٖٚٛ  قِٝ َعا٬َت ا٫مساض اؾع٥ٞ إعٝاضٟ يًُتػرلات إػتك١ً شاتٗا ع٢ً إتػرل ايتابع,

 (. 1999ّ)تٛقٌ إيٝ٘ إططٗ نإ قس تأنٝس ٫غتٓتاز إسكا٥ٞ 

بأغًٛب ؼًٌٝ إػاض إٔ أندل تأثرل َباؾط  ايػبيباختباض ِٛشز ايسضاغ١ تبٌ أٜهًا َٔ      

زاي١ َع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  َع١ٜٛٓيًُتػرلات إػتك١ً ٚاييت شلا ع٬ق١ 

ٖٚٞ ( 0,53= َعاٌَ َػاض)ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ  نإ يػٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ 

اٱداب١ ع٢ً باغتدساّ أغًٛب ؼًٌٝ ا٫مساض عٓس  ايٓتٝذ١ اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا أٜهًا

ٜٚطدع ايباسح ٖصٙ ايك٠ٛ ايتأثرل١ٜ ايعاي١ٝ إٍ ايع٬ق١ اؿكٝك١ٝ . ايػابل ايػ٪اٍ ايػازؽ

إٛدٛز٠ ٗ ايٛاقع بٌ غٓٛات اـس١َ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, 

.  ٖٚٞ ايع٬ق١ اييت غبل تؿػرلٖا َٔ قبٌ

ٖٚٓايو ْتٝذ١ أخط٣ ٖا١َ أٚٗطتٗا ْتا٥ر ؼًٌٝ إػاض, ٖٚٞ إتعًك١ بسٚض ايٛغٝ٘     

ايصٟ يعب٘ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٗ تؿػرل ايتأثرلات غرل إباؾط٠ يًُتػرلات إػتك١ً ع٢ً 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ؾكس ٚنح ايتأثرل إباؾط ؾُٝع 

ع٢ً ايطنا ايٛٚٝؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ( ضنع١ٜعسا امل)إتػرلات إسضٚغ١ 

َٓ٘, ٚٗ ٖصا َا ٜجبت أُٖٝت٘, نُا ٜجبت %( 70)سٝح أغُٗت فتُع١ً ٗ تؿػرل سٛايٞ 

ؾإٕ ٖصٙ  ،ٚع٠ًٚ٬ ع٢ً شيو. قش١ َٛنع٘ ٗ ايع٬قات إؿذلن١ ٗ ِٛشز ايسضاغ١ ايٓٛطٟ

 Mathieu & Zajac أْتٗٞ إيٝ٘ ايٓتٝذ١ بايتشسٜس تكسّ ايسعِ ايبشجٞ ع٢ً قش١ َا

 ؾك٘, ايتُٓٛٝٞ ا٫يتعاّ ع٢ً َباؾط غرل تأثرل شلا إتػرلات َٔ ايهجرل إٔ َٔ  (1990)

 (.616م )َٔ خ٬ٍ تأثرلٖا إباؾط ع٢ً ايطنا ايٛٚٝؿٞ 

قس تبٌ قسم ايُٓٛشز إكذلح ٚإَها١ْٝ تعُُٝ٘ ٚتطبٝك٘ ع٢ً اؾاَعات ٍٚعًَُٛا ف     

يه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, باعتباض ايك٠ٛ ايتؿػرل١ٜ ايعاي١ٝ ي٘, سٝح أَهٔ َٔ اؿه١َٝٛ ٗ إِ

َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ %( 60)خ٬ٍ ع٬قات٘ َٚػاضات٘ تؿػرل َا ْػبت٘ 

ٖصٙ ايٓػب١ ايتؿػرل١ٜ ؾاقت ٗ سكٝك١ ا٭َط ايٓػب إطقٛز٠ ٗ ْٝع ايسضاغات . ايػعٛزٟ

ٚاييت نإ ٖسؾٗا ا٭غاؽ اختباض بعض ايُٓاشز ايبٓا١ٝ٥ يسضاغ١  اييت أَهٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا

 10)ٚقس ٜعٛز ايػبب يهجط٠ إتػرلات ايساخ١ً ٗ ِٛشز ايسضاغ١ اؿاي١ٝ . ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ
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غبل اٱْاع عًٝٗا ٗ ), ٚ زق١ اختٝاضٖا (ؾدك١ٝ, ٚٚٝؿ١ٝ, ت١ُٝٝٛٓ), ٚتٓٛعٗا (َتػرلات

(.  زضاغات غابك١

 يك١ً ٖا,بعضٍ إطن١ٝ غرل ايتؿػرل١ٜ ايك٠ٛ تطدع ؾكسم ايُٓاشز ا٭خط٣, ٚؾُٝا ٜذ     

 ,Tayyab;2004ّايعُطٟ, :ِاشز َجٌ) تٓٛعٗا ٚعسّ بٓا٥ٗا ٗ ايساخ١ً إتػرلات عسز

2006; Laka-Mathipula,2004; Mc-Murray, 2000), ٚايع٬قات يهعـ أ 

 إٔ دسًا ايٛاضز َٚٔ(. Laka-Mathipula, 2004: ِٛشز َجٌ) َتػرلاتٗا بٌ ايػبب١ٝ

 زضاناتإف أٜهًا, زٚضًا يعبت قس ايُٓاشز تًو بعض ؾٝٗا طبكت اييت ا١ٕٝٓٗ ا٭ٚغاٙ تهٕٛ

 سٝح ا٭ناز١ّٝ, ا٭ٚغاٙ ٗ بايتأنٝس عٓٗا ؽتًـ ا١ٕٝٓٗ ا٭ٚغاٙ ٗ إػتذٝبٌ

 إٔ إػتبعس ايػرل َٚٔ. ايتعًُٝٞ ٚإػت٣ٛ ايٛٚا٥ـ ٚخكا٥ل ايتُٓٛٝٞ ايبٓا٤ ٗ ايتػاٜط

 إَها١ْٝ ٗبعض تًو ايُٓاشز قس ٚادٗت بعض اٱؾها٫ت ايبشج١ٝ اييت تكسح  تهٕٛ

, أٚ  (Tayyab, 2006; Han, 1992: ِٛشدٞ َجٌ) ايع١ٓٝ سذِ نكػط تعُُٝٗا,

-Laka: ِاشز َجٌ) إػاضا٫عتُاز ع٢ً سػاب َعا٬َت ا٫ضتباٙ بس٫ً َٔ سػاب َعا٬َت 

Mathipula, 2004; McMurray, 2000; Han, 1992 .) 

بايػ٪اٍ ايجأَ َٓاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ . 2/8 

, تبٌ إٔ اٯيٝات اـاق١ بت١ُٝٓ بٴعس (44)ٗ ن٤ٛ ايٓتا٥ر إٛنش١ ٗ اؾسٍٚ ضقِ     

ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ؼتٌ إطتب١ ا٭ٍٚ نأنجط آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ 

ايسضاغ١, سٝح سكًت ع٢ً زضد١ أ١ُٖٝ  فتُعأ١ًُٖٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ 

ٚقس ت٬ٖا َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ اٯيٝات اـاق١ (.  4.89)عاي١ٝ دسًا َتٛغ٘ سػابٞ قسضٙ 

, ٚأخرلًا اٯيٝات اـاق١ بت١ُٝٓ ( 4.84)بت١ُٝٓ بٴعس ا٫يتعاّ إعٝاضٟ َتٛغ٘ سػابٞ قسضٙ 

 (.4.81)غابٞ قسضٙ بٴعس ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ َتٛغ٘ ح

 

ٜٚط٣ ايباسح ٗ أغبك١ٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ع٢ً َا عساٖا َٔ      

اٯيٝات ْتٝذ١ َٓطك١ٝ ٚتعهؼ أَطًا ٖاًَا ٜتُجٌ ٗ إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

أنجط َٔ  اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايػعٛز١ٜ ٜكسض ايعٛاٌَ إطتبط١ بايسٚض أٚ إهُٕٛ ايٛٚٝؿٞ

.  ايعٛاٌَ إطتبط١ با٫يتعاّ ْؿػ٘ نك١ُٝ أخ٬ق١ٝ أٚ تًو ايعٛاٌَ إطتبط١ بب١٦ٝ ايعٌُ
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ٚع٢ً ٖصا ٜؿػط ايباسح ٖصٙ ا٭غبك١ٝ ٗ استُاي١ٝ أ٫ ٜهٕٛ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ      

ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايػعٛز١ٜ قس ٚقٌ بعس إٍ زضد١ اٱؾباع َٔ ايعٛاٌَ 

ؾٗٛ ٜطًب أنجط َٔ فطز ايطغب١ ٗ أدط َطتؿع أٚ ٚطٚف  َهُٕٛ ايٛٚٝؿ١,إطتبط١ 

ٚإع٢ٓ , ٚايتشسٟ ٗ ايعٌُ, بٌ أقبح ٜتطًع إٍ ؾطم ا٫غتك٬ٍ ٚا٫لاظ, عٌُ َٓاغب١

يصا ؾسضد١ تكسٜطٙ ايعاي١ٝ دسًا يٰيٝات إطتبط١ بت١ُٝٓ بعس ا٫يتعاّ  إطتب٘ بايعٌُ,

 .ٗ أغاغٗا َٔ ْكل اٱؾباع ٗ ٖصا اؾاْبايعاطؿٞ أنجط َٔ غرلٖا تٓبع 

ع٢ً إٔ ٖصا ايتؿػرل إٕ قح, ؾإٕ ْكل اٱؾباع إطتب٘ َهُٕٛ ايٛٚٝؿ١ يٝؼ سهطًا     

ع٢ً عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, بٌ ٖٛ أَط قس ٫سٛ٘ ٚسصض َٓ٘ 

إٔ   Mottaz (1989)شنط ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ, ٟ.  بعض ايطٚاز ٗ فاٍ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

َعِٛ اؾٗٛز ايطا١َٝ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ايٛاقع ايعًُٞ يًُُٓٛات , تٓكب ٗ 

أؾهًٗا ع٢ً ؼػٌ َهإ ايعٌُ ٚا٫ٖتُاّ بإهاؾآت إطتبط١ بب١٦ٝ ايعٌُ, ٚإٕ ايػبب 

ٚاؾع ايٛسٝس يتؿػرل ٖصا ايػًٛى ٖٛ إٔ إُٓٛات تط٣ أْ٘ َٔ ا٭غٌٗ ايطقاب١ ع٢ً احل

 اـاضد١ٝ إطتبط١ بب١٦ٝ ايعٌُ أٚ قٝط٘ عٔ تًو إطتبط١ َهُٕٛ ايٛٚٝؿ١ أٚ قتٛاٖا

(p.473)   . ٚبسٚضٙ ٜط٣Maehr (1995)   إٔ اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتكًٝس١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ظٜاز٠

اؿٛاؾع ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ إهاؾآت أٚ إعاٜا إطتبط١ بب١٦ٝ ايعٌُ يٝػت ع٢ً زضد١ 

. (p.6) اي١ٝ إهاؾآت إطتبط١ َهُٕٛ ايٛٚٝؿ١ ٗ ظٜاز٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞؾع
  1 

 & Meyerٚعًَُٛا تتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ايعسٜس َٔ ايكطا٥ٔ ايبشج١ٝ,  ؾكس شٖب        

Alan (1991)  ;٘إٍ إٔ تطًعات ايؿطز ٗ ايعٌُ ٚ زضد١ إزضان٘ يًدكا٥ل إُٝع٠ يٛٚٝؿت

١ُٖٝ ايٛٚٝؿ١, ٚتٓٛع إٗاضات, ٚايتػص١ٜ ايطادع١ َٔ اٱؾطاف, نسضد١ ا٫غتك٬ي١ٝ, ٚأ

 ٚإؿاضن١ ايؿعاي١ ٗ ع١ًُٝ قٓع ايكطاضات, نًٗا عٛاٌَ ١َُٗ ٗ تطٛض ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ

(p.63) . َٔ ٌنصيو تتؿل َع ايٓتٝذ١ اييت تٛقٌ إيٝٗا نGearing (1996)، 

إطتبط١ َهُٕٛ ٚخدلات ايعٌُ  ٚاييت ؾشٛاٖا إٔ اـكا٥ل( 1997ّ)ٚايعتٝيب ٚايػٛاٙ 

. ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚبايصات ٗ بعس ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ ١ًِٖٝٞ أنجط اـكا٥ل ت

ٜٚ٪نس أُٖٝــ١ ايعٛاٌَ ٚاؿٛاؾع ايساخ١ًٝ إطتبط١ َهُٕٛ ايٛٚٝؿ١ ٗ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ       

ٚاؾع ايساخ١ًٝ إٍ إٔ ْتا٥ر زضاغت٘ أٚنشت إٔ احل( 1991ّ)ايعاطؿٞ, إؾــاض٠ عُطإ 
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ٚا٫غتك٬ي١ٝ , ٚايؿعٛض با٭َإ ٚا٫غتكطاض , إؿاضن١ ٗ اؽاش ايكطاضات : َجٌ( إع١ٜٛٓ)

ٚاؿط١ٜ  تًعب زٚضًا أندل ٗ ضؾع زضد١ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ  ٚ َػت٣ٛ ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ  ٖا 

. (401م) نإطتبات ٚا٭دٛض ٚإعاٜا ايع١ٝٓٝ( إاز١ٜ)تًعب٘ اؿٛاؾع اـاضد١ٝ 

إٔ ايعٛاٌَ إطتبط١ َشت٣ٛ  O'Reilly & Coldwell (1980)نصيو ؾكس أنس     

ايٛٚٝؿ١ ت٪ز٣ زٚضًا ًَُٗا ٗ ايتأثرل ع٢ً نٌ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ أنجط 

َٔ تأثرل ايعٛاٌَ إطتبط١ بب١٦ٝ ايعٌُ ٚاييت ؼسز بطبٝعتٗا ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ 

 (2009) عًٝ٘   تاجملاٍ ايتطبٝكٞ تتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع أنس ٚؾ٢. (p.559)يٮؾطاز

Nemeh  َٔ َٔ ْ٘اييت يعٜاز٠ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚ اٱغذلاتٝذٝات ايٓادش١نُٔ أ

 BAE ,Lloyds ,Kodak ,Toshiba ,ESOPَجٌ  ,ايعا١ٕٝاغتدسَتٗا بعض ايؿطنات 

 .(p. 8) ناْت بطاَر تهبرل ايٛٚٝؿ١ ٚاٱثطا٤ ايٛٚٝؿٞ

 

بايػ٪اٍ ايتاغع ْاقؿ١ ٚتؿػرل ايٓتا٥ر اـاق١ ّ. 2/9

ٗ  دٖٛط١ٜ ايسضاغ١ ٚدٛز ؾطٚم  أغ١ً٦اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايتاغع َٔ ْتا٥ر  أٚٗطت      

يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ّهٔ ععٖٚا إٍ اخت٬ف ايهًٞ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

ٚايطتب١ ايع١ًُٝ  ,ر ْؿأ٠ اؾاَع١تاضَٟتػرلات ايعُط, ٚغٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ٚ

.  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

   

ؾإٕ ا٫يتعاّ ( 42)ؾبايٓػب١ إٍ َتػرل ايعُط, ؾهُا ٖٛ ٚانح َٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ      

ٚأقٌ َا ٜهٕٛ يس٣ ايؿ١٦ ( غ١ٓ ؾأنجط 50)ايتُٓٛٝٞ نإ أع٢ً َا ٜهٕٛ يس٣ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٜعٜس يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ  ايكٍٛ إٔٙ ّهٔ , أٟ إٔ(غ١ٓ 40أقٌ َٔ )ايعُط١ٜ 

إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  ّٚهٔ تؿػرل ٖصٙ ايٓتٝذ١ باعتباض. ايعُط باظزٜازايتسضٜؼ ايػعٛزٟ 

ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ ايهبرل٠ تكٌ تٛقعاتِٗ َٔ ٚٚا٥ؿِٗ نًُا تكسّ بِٗ 

ٜكبشٕٛ تبعًا يصيو أنجط ايعُط, ٚتكٌ ايبسا٥ٌ ايٛٚٝؿ١ٝ إتاس١ شلِ ٗ َُٓٛات أخط٣, ف

أعها٤ ١٦ٖٝ ٖٚصا بعهؼ . ٚاقع١ٝ ٚقٓاع١, ٖا ٜذلتب عًٝ٘ ظٜاز٠ ايتعاَِٗ ايتُٓٛٝٞ

اؿكٍٛ ع٢ً إٍ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ ا٭قٌ سٝح ٜػعٕٛ ٗ بسا١ٜ عًُِٗ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ 

ْٛطًا ٭ٕ تٛقعاتِٗ َٔ ٚٚا٥ؿِٗ نبرل٠ ٚمل ٜكًٛا بعس إٍ سس اٱؾباع  ٚنع َازٟ أؾهٌ
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شلصٙ ايتٛقعات, ٚع٢ً شيو ؾإٕ ايهجرل َِٓٗ قس ٫ ٜذلزز ٗ َػازض٠ داَعت٘ إٍ  ٚاظٟملا

داَعات أٚ َُٓٛات أخط٣, خكٛقًا إشا ناْت أَانٔ ايعٌُ اؾسٜس٠ َتُاث١ً َٔ سٝح 

ا٭١ُْٛ اييت ؼهِ ؾ٦ٕٛ إٛٚؿٌ ؾٝٗا, نُا ٖٛ اؿاٍ َع ايكطاع اؿهَٛٞ ٗ إًُه١ 

. ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
 

نُا ّهٔ ايٓٛط إٍ تكازّ ايعُط نٓٛع َٔ انتػاب اـدل٠, إش أْ٘ َٔ إ٪نس إٔ      

مل ًٜتعَٛا ايبكا٤ ٗ عه١ٜٛ ( غ١ٓ ؾأنجط 50)أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ 

داَعاتِٗ نٌ ٖصٙ إسز ايع١َٝٓ, إ٫ أِْٗ قس ٚدسٚا بايؿعٌ ٗ داَعاتِٗ ا٫غتكطاض 

ايتطٛض ٚايذلقٞ ايٛٚٝؿٞ ٚإهاغب إع١ٜٛٓ ا٭خط٣ ناؿ٠ٛٛ  ايٛٚٝؿٞ ايصٟ ٜ٪َٔ شلِ

, ٚبايتايٞ اظزٜاز اييت ٜعًُٕٛ بٗا ايبكا٤ ٗ داَعاتِٗبَٔ ُػهِٗ بسٚضٙ  ظازٚا٫سذلاّ, ٖا 

.  َػت٣ٛ ايتعاَِٗ ايتُٓٛٝٞ بؿهٌ ًَؿت عٔ غرلِٖ

  

ٚدسا إٔ ايؿطٚم ٗ , إش (2006ّ)ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ايعٛاز ٚاشلطإ     

َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ داَع١ إًو غعٛز نإ يكاحل 

خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ  , نُا تتؿل ْٚتا٥ر زضاغ١(غ١ٓ ؾأنجط 54)ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ا٭ع٢ً

إٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  خًكا إٍ, إش ( 2009ّ)

ٚع٢ً َػت٣ٛ . (غ١ٓ ؾأنجط 50)ؾاَعات ا٭ضز١ْٝ اـاق١ نإ يكاحل ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ٗ ا

, (1998ّ), ٖٚٝذإ (1987ّ)ا٭ٚغاٙ ا١ٕٝٓٗ تٓػذِ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغات قطإ 

 Laka-Mathipulaٚ ( 1997ّ)زضاغيت ايؿهًٞ  , ٚتتٓاقض َع ْتا٥ر(1999ّ)ٜٛغـ ٚ

ٍ يكاحل ايؿ٦ات ايعُط١ٜ ا٭قٌ, بُٝٓا مل تطقس سٝح ناْت ايؿطٚم ٗ ا٭ٚ (2004)

  . ايجا١ْٝ أ١ٜ ؾطٚم دٖٛط١ٜ ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بٌ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ إػتؿتا٠
 

ٚؾُٝا ٜتعًل بػٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ؾكس أتهح إٔ ايؿطٚم ٗ َػت٣ٛ       

, (غ١ٓ 15)تِٗ ٖٔ ػاٚظت خسّ نا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ناْت يكاحل أع

, ثِ َٔ ناْت غٓٛات (غ١ٓ 15ٚأقٌ َٔ  10)ت٬ِٖ َٔ تطٚاست غٓٛات خسَتِٗ بٌ 

ٗ سٌ نإ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٔ ناْت , (غٓٛات 10ٚأقٌ َٔ  5)خسَتِٗ بٌ 

ٚع٢ً  .ِٖ ا٭قٌ ايتعاًَا تًُٓٛٝٝا (غٓٛات 5أقٌ َٔ )غٓٛات خسَتِٗ ٗ داَعاتِٗ اؿاي١ٝ 
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ؾإْ٘ ّهٔ ايكٍٛ إٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  -ٚبكٝػ١ أخط٣– يوش

. ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٜعٜس باظزٜاز غٓٛات اـس١َ
 

ٚقس ٜطدع ايػبب ٚضا٤ ٖصٙ ايٓتٝذ١ إٍ إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٔ ػاٚظت غٓٛات      

َٔ  -َازًٜا َٚعًٜٓٛا-ِٖ اؿاي١ٝ ِٖ ا٭نجط اغتجُاضًاٗ داَعات(غ١ٓ 15)خسَتِٗ  

تهًؿ١ اٍظٜاز٠ سٝح ٜسضنٕٛ سذِ اـػاض٠ ٚغرلِٖ َٔ شٟٚ غٓٛات اـس١َ ا٭خط٣, 

أَانٔ عٓس ا٫ْتكاٍ إٍ اييت ِٖٛا عدل ايػٌٓ شلصٙ ا٫غتجُاضات  ّتطن٘إذلتب١ ع٢ً 

ؿاي١ٝ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ا ّت٘اداَعٗ  ّعٌُ آخط, ا٭َط ايصٟ ٜععظ َٔ ؾطم بكا٥٘

. مٖٛا
 

ّٚهٔ أٜهًا تؿػرل ُٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ شٟٚ غٓٛات اـس١َ ايهبرل٠ ٗ     

اشل١ٜٛ "َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ عٔ غرلِٖ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ اظزٜاز تعطنِٗ عدل ايػٌٓ يـ

ا ظازت َس٠ خس١َ ايؿطز ٗ ٜط٣  ضؾٝس أْ٘ نًِ(. 2003ّ)ٚاييت قاٍ بٗا ضؾٝس " ايت١ُٝٝٛٓ

١َُٛٓ َا, نًُا اظزاز َػت٣ٛ ٚعُل تعطن٘ ي١ًٜٛٗ ايت١ُٝٝٛٓ اؾُع١ٝ, َٚع َطٚض ايٛقت 

ٚبأزا٤ إعٜس َٔ إُٗات ايت١ُٝٝٛٓ ايٓادش١ ٚتعُل تؿاع٬ت٘ اي١َٝٛٝ ٗ قٝط٘ 

يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ؾإٕ ضناٙ ايٛٚٝؿٞ ٜتٓا٢َ باحملك١ً ٜٚعزاز اغتعسازٙ ايٓؿػٞ يًتُاثٌ ٚا٫

ٚقس ٜهٕٛ شيو ٖٛ َا وسخ بايهب٘ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ (. 17م )مٛ ا١ُٕٛٓ 

 .ايػعٛزٟ باظزٜاز غٓٛات خسَت٘ ٗ داَعت٘ اؿاي١ٝ
   

َجٌ زضاغ١ خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ : ٚعًَُٛا تتػل ٖصٙ ايٓتٝذ١ ْٚتا٥ر زضاغات عسٜس٠      

 ،(م1998) ٖٚٝذإ, (2000ّ)ٚ قازم  ,(2004ّ), ٚايعُطٟ (2006ّ), ٚ ايعٛاز ٚاشلطإ (2009ّ)

 ٚ ,Marchiori & Henkin (2004) ٚ ,(1995ّ) اهلل ايسخٌٝٚ ,(1996ّ) ايطذِو

Harrison & Hubbard (1998) .نٌ زضاغات ْتا٥ر َع ٚؽتًـ َٔ: Ayres 

(2010), ٚ Tayyab (2006),  ًٞا٭ٍٚ أ١ٜ ؾطٚم ايسضاغ١ , إش مل تٛٗط (1997ّ)ٚ ايؿه

ت اـس١َ إسضٚغ١, بُٝٓا ناْت ايؿطٚم ٗ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ يكاحل ؾ٦ات بٌ ؾ٦ات غٓٛا

. غٓٛات اـس١َ ا٭قٌ
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ٕ ؾإ( 46)بايٓػب١ إٍ َتػرل تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ؾهُا ٖٛ ٚانح َٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ ٚ      

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نإ عايًٝا ؾك٘ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ٗ اؾاَعات 

١ّ ايٓؿأ٠ َٚتٛغط١ ايٓؿأ٠, ٗ سٌ نإ َتٛغطًا يس٣ ْٛطا٥ِٗ ٗ اؾاَعات سسٜج١ قس

.  ايٓؿأ٠
  

ٗ " عُط ا١ُٕٛٓ"ٕتػرل تاضٜذ ايٓؿأ٠ أٚ َا ٜعطف أسٝاًْا بـايٓٛط١ٜ ا٭١ُٖٝ  تطغدت يكس      

 Mowday etأزبٝات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, سٝح قس قاٍ بأُٖٝت٘ ايٓٛط١ٜ بعض ايطٚاز َجٌ 

al. (1982)   ٗ ِٗٚايػٝاب ا٫يتعاّ غٝهٛيٛد١ٝ: ٚا١ُٕٛٓ إٛٚـ ايك١ً بٌ"نتاب 

: ايعٌُ َهإ ٗ ا٫يتعاّ" نتابُٗا ٗ Meyer & Allen (1990) ٚ ,"ايٛٚٝؿٞ ٚايتػطب

 ايتش١ًًٝٝ زضاغتُٗا ٗ Mathieu & Zajac (1990) ٚ ,"ٚايتطبٝل ٚايبشح, ايٓٛط١ٜ,

 غ٣ٛ ايباسح هس مل شيو ٚضغِ. ايتُٓٛٝٞ ا٫يتعاّ ٗ ٠ايػابل ايسضاغات ْتا٥ر يتذُٝع

 ٖٚٞ أ٫ ا٫دتُاع١ٝ, اـس١َ َُٓٛات إسس٣ ٗ شيو ٚنإ بايبشح تٓاٚيت٘ ٚاسس٠ زضاغ١

 ا١ُٕٛٓ عُط إٔ َؿازٖا ْتٝذ١ إٍ خًكت ٚاييت , Glission & Durick (1988) زضاغ١

يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ با٫ خ٬شلا ّٕ ايتٓب٪ ّهٔ اييت ايت١ُٝٝٛٓ إ٪ؾطات أؾهٌ َٔ ٜعتدل

يصا ؾإْ٘ َٔ إتٛقع إٔ ٜهٕٛ ٗ ٖصٙ ايٓتٝذ١ إتعًك١ بتاضٜذ ايٓؿأ٠ ٗ ايب١٦ٝ . إُٓٛات

ا٭ناز١ّٝ ايػعٛز١ٜ ايعسٜس َٔ إهاٌَ ع٢ً َػتٜٛٞ ايٓٛط١ٜ ٚايتطبٝل ٗ فاٍ 

.  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ
 

غت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ مل ايسضد١ إتٛغط١ٚعًَُٛا ٜؿػط ايباسح       

ٗ اؾاَعات ايكس١ّ  بايسضد١ ايعاي١َٝكاض١ًْ  ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات سسٜج١ ايٓؿأ٠

 ْاؾ١٦اٍ, بعسّ انتُاٍ تأغٝؼ ايبٴ٢ٓ ايتشت١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٗ اؾاَعات ٚإتٛغط١ ايٓؿأ٠ 

ْ٘ َٚكٝاؽ عُط إُٓٛات, ٚٗ ايٛاقع ؾإ. ست٢ اٯٕ , ٖٚٛ أٌَط طبٝعٞ عهِ سساث١ عٗسٖا

ؾإْ٘ ّهٔ ايكٍٛ إٔ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ ايٓاؾ١٦ ٫ ظايت ٗ طٛض ايبس٤ أٚ ا٫غت٬ٍٗ, أٚ َا 

تؿهٌٝ ْٛاّ سٞ ي٘ ثكاؾت٘ ٚإٜسٜٛيٛدٝت٘ اـاق١ ب٘, ٚي٘ "َطس١ً ( 2001ّ)أزلاٙ ايطٌٜٛ 

ض, ٚباعتباض إٔ ٚست٢ ٜتشكل ٖصا ا٭ّ(. 342م" )ض٠ ع٢ً تِٓٛٝ ٚتطٜٛط ْؿػ٘ شاتًٝاايكس

َٚٓٗا ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  -ا١ُٕٛٓ ٖٞ أغاؽ ا٫ػاٖات ٚايػًٛنٝات ايت١ُٝٝٛٓ
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ؾإْ٘ َٔ غرل إٓطكٞ تٛقع َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤  -بايطبع

. ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ تًو اؾاَعات ٗ ٌٚ ساي١ عسّ ايتٛاظٕ ايتُٓٛٝٞ اييت تؿٗسٖا سايًٝا
 

اؾذلاض ٚدٛز ايجكاؾ١ ايطاغد١ ٚاشل١ٜٛ ايت١ُٝٝٛٓ ايٛانش١ ٗ اؾاَعات  ٗ سا٣ٍ ست     

َا ؾِٝٗ أعها٤  -ايٓاؾ١٦, ؾإْ٘ َٔ بسٜٗٝات ا٭َٛض إٔ ٫ ٜعاٍ ايعإًَٛ ٗ تًو اؾاَعات

ىهعٕٛ يًتطبٝع ايتُٓٛٝٞ زاخٌ داَعاتِٗ, ٖٚٞ ايع١ًُٝ إدطط١  -١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

اغتهؿاف ب١٦ٝ َُٓٛاتِٗ ٚايتعطف ع٢ً قُٝٗا ٚأٖساؾٗا  اييت ٜتِ يٮؾطاز َٔ خ٬شلا

ٗ  ٚاغذلاتٝذٝاتٗا, أ٬ًَ ٗ ؼكٝل ايتٛسس ٚايتُاثٌ َع تًو ا٭ٖساف ٚايكِٝ, ٚضغب١ً

ٚيكس مت اٱؾاض٠ غابكًا ٗ َعطض اؿسٜح عٔ . اؿكٍٛ ع٢ً ايتعاَِٗ ايتُٓٛٝٞ مٖٛا

٠ تطان١ُٝ ٜػتػطم ؼكٝكٗا ٚقتًا َطاسٌ تطٛض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إٍ إٕ ا٫يتعاّ َػأٍ

إطٚض بايهجرل َٔ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚايػًٛن١ٝ, ط٬ًٜٛ, بٌ قس ٜتطًب تبٓٝٗا ٚايٓهر ؾٝٗا 

, ٚقس أٚضز دسٜس٠ َا أٚ ؾهط٠ٍ عٓس تبين تػٝرٍل ايؿطز اييت ّط بٗاايعًُٝات بٓؿؼ ُاًَا 

 . ٖصٙ ايعًُٝات ٚؾكٌ ؾٝٗا( 1996ّ)ايعٖطاْٞ 

 

ايهجرل َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ قس مت أٜهًا إغؿاٍ سكٝك١ إٔ  ٫ ّهٔٚ     

يٝػُٗٛا ٗ ايعٌُ اٱزاضٟ ٚا٭نازّٞ ٗ اؾاَعات اْتسابِٗ َٔ داَعاتِٗ ا٭ق١ًٝ 

َٛاضز ايبؿط١ٜ بٗا, ٗ سٌ إٔ ايبعض قس اْتكٌ ايهُٞ ٚايٓٛعٞ يٌْكل اٍايٓاؾ١٦ ٗ ٌٚ 

بػطض ؼػٌ ٚشيو -بس٫ت إػط١ٜ اييت تكسَٗاَسؾٛعًا باٍ-نًًٝا يتًو اؾاَعات 

ٚا٫دتُاعٞ, َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٫ ٜعاٍ ايهجرل َٔ ٤٫ٚ ٖ٪٤٫ ٚايتعاَِٗ  ٚنع٘ ا٫قتكازٟ

ايتُٓٛٝٞ ٜتذ٘ مٛ داَعاتِٗ ا٭ّ, ٖٚٛ َا أغِٗ ٗ احملك١ً ٗ ٚٗٛض ايسضد١ إتٛغط١ 

   . ايٓاؾ١٦ َٛنع ايسضاغ١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعاتا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ  َٔ 

 

اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايتاغع َٔ أٚٗطت ْتا٥ر ؾًكس ٚغكٛم َتػرل ايطتب١ ايع١ًُٝ,          

اخت٬ف َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ , ( 48)نُا ٖٛ َٛنح باؾسٍٚ ضقِ ٚايسضاغ١  أغ١ً٦

غاتص٠ يكاحل ا٭غاتص٠ ثِ ا٭ ,يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ باخت٬ف ضتبت٘ ايع١ًُٝ

.                             إػاعسٜٔ ٚأخرلًا ا٭غاتص٠ إؿاضنٌ
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ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ ٚتؿػرل ٖصٙ ايٓتٝذ١ اشلا١َ, ٚقبٌ َٓاقؿ١       

ؾُٝا ٜتعًل بتأثرل ايطتب١ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يٮؾطاز ٗ إُٓٛات اـس١َٝ, دا٤ت ٗ 

إ َتػك١, إش ّهٔ تتبع ع٬قتٗا ايك١ٜٛ ٚايططز١ٜ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ أغًب ا٭سٞ

, (1996ّ), ايطذِ (1998ّ), ٖٝذإ (2000ّ), ايػ١َ٬ (2006ّ)ايٛظإ : زضاغات عسٜس٠ َجٌ

Eker & Eker (2008)  . َكابٌ شيو ناْت ايٓتا٥ر اـاق١ بسضاغ١ تأثرل ايطتب١ ٗٚ

 ايب٦ٝات اؾاَع١ٝ غرل سازل١ َٚتهاضب١, بٌ زضاغات ايع١ًُٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ

, إٍ أخط٣ (2006ّّ; ايعٛاز ٚاشلطإ, 2009خًٝؿات ٚا١ٓ٬ٕ, )خًكت إٍ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ 

(.  Marchiori &  Henkin (2004)  ;Fjoroft ,1993ّ; 1999غ١َ٬, )أنستٗا 
 

ٍ ٚدٛز تأثرل َعٟٓٛ ٕتػرل ايطتب١ ٚضغِ إٔ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ قس قسَت ايسيٌٝ ايبشجٞ ع       

ايع١ًُٝ ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ساشلا ساٍ ْتا٥ر ايسضاغات 

ايج٬خ إؿاض إيٝٗا َٓص قًٌٝ, إ٫ أْٗا ؽتًـ َعٗا بسٚضٖا ٗ اػاٙ ايؿطٚم, سٝح َايت 

ٖا ْع٫ًٚ, بُٝٓا غاضت ٗ ايؿطٚم ٗ تًو ايسضاغات يكاحل ضتب١ أغتاش ثِ ايطتب اييت تعكب

.   ٖصٙ ايسضاغ١ يكاحل ضتب١ أغتاش, ًٜٝٗا ضتب١ أغتاش َػاعس, ٚأخرلًا دا٤ت ضتب١ أغتاش َؿاضى
 

زضد١ اٱؾباع ايٛٚٝؿٞ, : ٜٚععٚ ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ ٗ ْٝع ايطتب إٍ أٍَٛض ث٬خ, ٖٞ      

عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ؾبدكٛم أ. ٚزضد١ ايتُهٔ ايٛٚٝؿٞ, ٚ زضد١ ا٫ْسَاز ايتُٓٛٝٞ

شٟٚ ضتب١ أغتاش ٚؼكٝكِٗ ا٭غبك١ٝ ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ؾطَا ٜطتب٘ شيو 

ٖٚٞ شيو إطُح ايصٟ غدطٚا ٗ غبٌٝ ايٛقٍٛ إيٝ٘ -عكٛشلِ ع٢ً زضد١ ا٭غتاش١ٜ

, ٚبتشكل ٖصا ايػكـ ا٭ع٢ً َٔ ايطُٛح ضَا مل ٜعس شلصٙ -مثٌ ٚقتِٗ ٚخايل دٗسِٖ

ٖصا . ظٜس يٝشككٛٙ َٔ ٚٚا٥ؿِٗ, خكٛقًا ٚإٔ ايهجرل َِٓٗ ع٢ً أعتاب غٔ ايتكاعسايؿ١٦ امل

ا٫غتكطاض ايٛٚٝؿٞ بسٚضٙ ٜٛيس ْٛعًا َٔ ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ, ا٭َط ايصٟ هعٌ ٖ٪٤٫ 

اٖتُاَاتِٗ ٚٚنعِٗ اؿايٞ,  ًا َعتٓاغبأنجط أقٌ نػٛطًا ٜٚٓكطؾٕٛ إٍ أزا٤ أزٚاض دسٜس٠ 

ٚا٫غتؿاضات ايبشج١ٝ ٚا٫نطاٙ ٗ أْؿط١ داَعاتِٗ  نايتأيٝـ ٚخس١َ اجملتُع

.   ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ
 

باٱناؾ١ إٍ شيو, ؾكس ٜهٕٛ ٕعِٛ أؾطاز ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايهجرل      

َٔ ايػًط١ إعطؾ١ٝ, ٚاييت طٛضٖٚا عدل ايػٌٓ َٔ خ٬ٍ ُهِٓٗ َٔ ت١ُٝٓ َٗاضات ؾ١ٝٓ 
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ٌٳ سؿا٠ٍٚ ٚتكسٜط, َٚجاب١ ا٭طط إطدع١ٝ اييت ٫ ّهٔ َتدكك١, ٖا هعًِٗ  ق

ا٫غتػٓا٤ عٓٗا, ٚنٌ ٖصا ٜٓعهؼ ستًُا ع٢ً ق٠ٛ ايطابط١ بِٝٓٗ ٚبٌ داَعاتِٗ اييت 

. ٜٓتػبٕٛ إيٝٗا
  

ش٠ ٚؾُٝا ٜتعًل با٭غاتص٠ إػاعسٜٔ, ؾإٕ تػذًِٝٗ يٮؾه١ًٝ بعس ا٭غاتص٠ ٚقبٌ ا٭غات      

ضَا ٜهْٛٛا أنجط تطًعًا يًُػتكبٌ, نُا إٔ غكـ  باسح بإٔ ٖ٪٤٫إؿاضنٌ, ٜؿػطٙ اٍ

زؾعِٗ تٛقعاتِٗ ٚساداتِٗ َٔ ٚٚا٥ؿِٗ ٚداَعاتِٗ عاي١ٝ َٚتٓٛع١ َكاض١ًْ بػرلِٖ, ٚضَا 

إٔ ٗ ايبكا٤ ٗ داَعاتِٗ اؿاي١ٝ َا ٜػاعسِٖ ع٢ً ؼكٝل طُٛساتِٗ َٚا ٖصا ي٬عتكاز ب

 Duncanقٍٛ ٚع٢ً سس  -ٚٝؿٞ إٓؿٛز, يصا ؾتذسِٖٜ٪َٔ شلِ ايُٓٛ إٗين ٚايذلقٞ ايٛ

.  ٜطبطٕٛ َكرلِٖ َكرل داَعاتِٗ -(2002)
 

ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٜهًا سسٜج١ عٗس أنجط َٔ غرلٖا      

بعًُٝات ايتطبٝع ايتُٓٛٝٞ ٚاييت ىهعٕٛ يدلافٗا َٓص َِٜٛٗ ا٭ٍٚ ٗ داَعاتِٗ, ٚقس 

إٔ اْكٗطت قُِٝٗ ٚأٖساؾِٗ اييت دا٤ٚا بٗا ٗ ايكِٝ ٚا٭ٖساف ايه١ًٝ ٜهٕٛ َٔ ْتادٗا 

ؾاَعاتِٗ, ا٭َط ايصٟ هعًِٗ ًّٕٝٛ إٍ ض١ٜ٩ أْؿػِٗ أِْٗ ّجًٕٛ داَعاتِٗ, ٚهعًِٗ 

, ٚايسؾاع عٔ زلعتٗا أَاّ اٯخطٜٔ, َٛٗطٜٔ ٖاع٢ً أٖب١ ا٫غتعساز يًُشاؾ١ٛ ع٢ً َكاحل

ت١ُٝٝٛٓ ايطاق١ٝ اييت ٜعدلٕٚ بٗا عٔ َكساض اضتباطِٗ ٗ نٌ شيو غًٛنٝات إٛاط١ٓ اٍ

".  َٝهاْعَات ايتعًل( "1995ّ)ايعاطؿٞ ظاَعاتِٗ, ٖٚصا َا أزلاٙ ايسخٌٝ اهلل 

. أَا بايٓػب١ يٮغاتص٠ إؿاضنٌ, ؾإٕ ايٓتٝذ١ اييت تتعًل بِٗ ٗ سكٝك١ ا٭َط قرل٠     

ض بعس ْٛطا٥ِٗ ا٭غاتص٠ ٚا٭غاتص٠ ٚضغِ شيو ٜؿػط ايباسح تػذًِٝٗ ٖصا إٛقع إتأر

ْتٝذ١ تهطٜػِٗ دٌ ضَا إػاعسٜٔ بػ٤ٛ اخت٬طِٗ ٚاْسَادِٗ ٗ ب٦ٝاتِٗ اؾاَع١ٝ, 

ٚقتِٗ أٚ أدعا٤ نبرل٠ َٓ٘ ٗ عٛخ ايذلق١ٝ, ضغب١ً َِٓٗ ٗ ايٛقٍٛ إٍ ا٫غتكطاض ايٛٚٝؿٞ 

ؼكٝل ٖصا اشلسف أٚ ايتأخط غرل إٔ عسّ . ٚايسٚض إعٟٓٛ إطَٛم ايًصٜٔ تٛؾطُٖا ضتب١ أغتاش

ٗ ؼكٝك٘ قس ٜ٪زٟ بِٗ إٍ ايتذُس ايٛٚٝؿٞ ٗ ضتبتِٗ اؿاي١ٝ, ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ 

ٚضَا ٜعزاز . ٜؿكسِٖ اؿُاغ١ ٚايطغب١ ٗ ايتذسٜس ٚايكاب١ًٝ يًُؿاضن١ ٗ أْؿط١ اؾاَع١

ٚا٥ؿِٗ, ٚقس ٜهٕٛ ا٭َط غ٤ًٛا إشا مل ٜتُهٔ بعهِٗ َٔ ت١ُٝٓ إٗاضات ايؿ١ٝٓ اي٬ظ١َ ٭زا٤ ٚ
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ٗ ٖصا َسعا٠ يٓعٍض َِٓٗ ٭ٕ ًٜكٞ بايًّٛ ع٢ً داَعت٘ ٜٚعسٖا َػ٦ٛي١ عٔ  ايتككرل ٗ 

      .داْب٘

غرل ايٓتا٥ر اـاق١ بايػ٪اٍ ايعاؾط َٓاقؿ١ ٚتـ. 2/10

(  52)ٚضقِ ( 49)باؾسٚيٌ ضقِ نُا ٖٛ َٛنح  اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍأٚٗطت ْتا٥ر      

تكسٜط أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ ايسضد١ ايه١ًٝ ٍشات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٗ  أْ٘ ٫ تٛدس ؾطٚم

يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ 

ٚٴدسباخت٬ف ايعُط أٚ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تتعًل  ت ؾطٚم دٖٛط١ٜ تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, بُٝٓا 

شٙ اٯيٝات ّهٔ ععٖٚا ٫خت٬ف غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ ٗ ايسضد١ ايه١ًٝ يتكسٜط ٙ

, ٫ٚخت٬ف (غٓٛات 5)اؿاي١ٝ يكاحل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٔ تكٌ غٓٛات خسَتِٗ عٔ 

  .ايطتب١ ايع١ًُٝ يكاحل ا٭غاتص٠ إػاعسٜٔ
 

ع٢ً َتٛغطات اغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ ايعُط  ٜٚععٚ ايباسح عسّ ٚٗٛض تأثرل َتػرل     

ٍ أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ سٛ

, ٚأُٖٝتٗا ٚتٓٛعٗا ,اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, إٍ سلٛي١ٝ ٖصٙ اٯيٝات

ٚؾُٝا . , ٚنصيو يتُاثٌ إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٭ؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ؾُٝع ايؿ٦ات ايعُط١ٜ

إٍ سلٛي١ٝ ٚتٓٛع ٖصٙ أٜهًا   تاضٜذ ايٓؿأ٠, ؾإْ٘ ّهٔ ضز ايٓتٝذ١ اـاق١ بٜ٘تعًل َتػرل

, ٚإٍ ػاْؼ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ د١ٗ أخط٣, ا٭َط ايصٟ دعٌ إزضاى اٯيٝات َٔ د١ٗ

َهُٕٛ اٯيٝات إكذلس١ ٜهٕٛ بٓؿؼ إػت٣ٛ ٗ اؾاَعات ايكس١ّ, ٚإتٛغط١, ٚاؿسٜج١ 

ٖصٙ احملك١ً تأثرل تاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١ ع٢ً ايسضد١ ايه١ًٝ ٭١ُٖٝ  ايٓؿأ٠, ٖٚٛ َا غٝب ٗ

.    اٯيٝات إكذلس١

ايطتب١ ايع١ًُٝ  َتػرلٟ غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ ٚ ٚؾُٝا ٜتعًل بٛٗٛض تأثرل     

ع٢ً َتٛغطات اغتذابات أؾطاز ايسضاغ١ سٍٛ أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٔ تكٌ غٓٛات  يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ يكاحلايتُٓٛٝٞ 

ايطب٘ بٌ غٓٛات اـس١َ ا٭غاتص٠ إػاعسٜٔ, ؾإْ٘ ّهٔ  نصاٚخسَتِٗ عٔ ٔؼ غٓٛات 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ إضداع شيو إٍ َا قس غبل اٱؾاض٠ إيٝ٘ َٔ إٔ  ٚايطتب١ ايع١ًُٝ ب

ضَا ٜهْٛٛا أنجط تطًعًا يًُػتكبٌ َٔ  (٭غاتص٠ إػاعسٜٔا)ايطتب١ ا٭قٌ اـس١َ ا٭قٌ ٚ
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, نُا إٔ غكـ تٛقعاتِٗ ٚساداتِٗ َٔ ٚٚا٥ؿِٗ ٚداَعاتِٗ شٟٚ اـس١َ أٚ ايطتب ا٭ع٢ً 

ٚع٢ً شيو ؾكس تهٕٛ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ . عاي١ٝ َٚتٓٛع١ َكاض١ًْ بػرلِٖ

ّ ايتُٓٛٝٞ بأبعازٙ ايج٬ث١ َا هػس تٛقعاتٗا قس ٚدست ٗ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعا

ُٕؿبع١ يسٜٗا, ٚقس عدلت عٔ شيو بسضد١ عاي١ٝ دسًا ع٢ً أ١ُٖٝ اٯيٝات  ٚاؿادات غرل ا

بؿهٌ  إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١

.   ؾام ْٛطا٤ِٖ ٗ ايؿ٦ات ا٭خط٣
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ايس انفصم اخل
انــذراست   نخبئج خالصــــت

 
تمهيد 

, باٱناؾ١ ايسضاغ١ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗاايؿكٌ ًَدكًا ب ٜكسّ ايباسح ٗ ٖصا     

إٍ بعض َٔ ايتٛقٝات ٚإكذلسات اييت وػبٗا ٖا١َ ٗ غبٌٝ تععٜع ثكاؾ١ ا٫يتعاّ 

. اؾاَع١ٝ ايػعٛز١ٜ ايتُٓٛٝٞ ٗ ايب١٦ٝ

ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ ايتعطف ع٢ً ٚاقع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ      

ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ٚايعٛاٌَ احملسز٠ ي٘, ٚاٯيٝات 

ُٕكذلس١ يتُٓٝت٘ :  غ١ ايتاي١ٝاٱداب١ عٔ أغ١ً٦ ايسضاٚقس مت ؼكٝل ٖصا اشلسف َٔ خ٬ٍ . ا

  :ا٭ٍٚ ايػ٪اٍ 

يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ( إعٝاضٟ, ٚايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟ)َا َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بأبعازٙ  

ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ

ايسضاغ١؟  فتُع

 : ايػ٪اٍ  ايجاْٞ

ٟ بٛقؿُٗا َٔ احملسزات ايؿدك١ٝ ي٬يتعاّ َا َػت٣ٛ ايساؾع١ٝ يًعٌُ ٚايطنا ايٛٚٝـ

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

 ايسضاغ١؟ فتُعَٔ ٚد١ٗ ْٛط 

 :ايػ٪اٍ  ايجايح

خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ ايعٌُ بٛقؿُٗا َٔ احملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ي٬يتعاّ َا َػت٣ٛ 

ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ 

 ايسضاغ١؟ فتُعَٔ ٚد١ٗ ْٛط 

  :ايػ٪اٍ  ايطابع

إطنع١ٜ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ بٛقؿٗا َٔ احملسزات َا َػت٣ٛ 

ايت١ُٝٝٛٓ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ 

 ايسضاغ١؟ فتُعًُٕه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط با
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  :اَؼايػ٪اٍ  اخل

بٌ َتػرلات احملسزات   (α ≤ 0.05) ٌٖ تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس 

, ٚاحملسزات (ايعُط, عسز غٓٛات اـس١َ, ايساؾع١ٝ يًعٌُ, ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ)ايؿدك١ٝ 

إطنع١ٜ, ٚايعساي١ ), ٚاحملسزات ايت١ُٝٝٛٓ(عٌُخكا٥ل ايٛٚٝؿ١, نػٛٙ اٍ)ايٛٚٝؿ١ٝ 

ٚ بٌ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ( ايت١ُٝٝٛٓ, ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ

 ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ؟

  :غازؽايػ٪اٍ  اٍ

عٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٌٖ ّهٔ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايؼ

بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ إته١ُٓ 

ٗ ٖصٙ ايسضاغ١؟ 

  :غابعايػ٪اٍ  اٍ

ٌٖ وكل ايُٓٛشز ايػبيب ايصٟ اقذلس٘ ايباسح يسضاغ١ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ 

١َٝٚ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ؾطٚٙ سػٔ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿو

إطابك١؟ 

  :ثأَايػ٪اٍ  اٍ

َا زضد١ أ١ُٖٝ بعض اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 فتُعايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

 ايسضاغ١؟

  :تاغعايػ٪اٍ  اٍ

ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ( α ≤ 0.05) شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس  ٌٖ تٛدس ؾطٚم

غعٛز١ٜ تعع٣ ٫خت٬ف ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ اٍ

 ؟ايطتب١ ايع١ًُٝتاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١, ٚ َتػرلات ايعُط, غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ٚ

  :عاؾطايػ٪اٍ  اٍ

ٗ زضد١ أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ( α ≤ 0.05) ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ 

, غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ, ٚ تاضٜذ ايعُط,  تعع٣ ٫خت٬ف َتػرلات ٠يػعٛزٟايعطب١ٝ ا

  ؾأ٠ اؾاَع١, ٚايطتب١ ايع١ًُٝ؟ٕ
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:  ٭بطظ ْتا٥ر ايسضاغ١, ٚأِٖ ايتٛقٝات ٚإكذلساتٚؾُٝا ًٜٞ عطٌض ًَدلٌ      

خالصُ اليتآج . 1

 :خًكت ايسضاغ١ إٍ عسز َٔ ايٓتا٥ر اييت ّهٔ تًدٝكٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ  

ٍٍاتهح ٚدٛز َػت٣ٛ ايتعاّ تُٓٛٝٞ نًٞ  (1 تسضٜؼ ْػبًٝا يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ اٍ عا

ٚبامطاف ( 3.89)قُٝت٘ َتٛغ٘ سػابٞ بًػت ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايػعٛزٟ 

  .(1.12)َعٝاضٟ قسضٙ 

بامطاف ( 4.07)ا٫يتعاّ إعٝاضٟ يس٣ أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ بعس إٔ َتٛغ٘  اتهح (2

ٍٍ(1,04)َعٝاضٟ قسضٙ  ْػبًٝا يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  , ٖا ٜؿرل إٍ ايتعاّ َعٝاضٟ عا

, ٚقس سٌ ٗ إطتب١ ا٭ٍٚ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ايػعٛزٟ

 .بٌ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ا٭نجط ٚٗٛضًا

بامطاف َعٝاضٟ ( 4.04)إٔ َتٛغ٘ ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ يس٣ أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (3

يتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ , ٖا ٜؿرل إٍ ايتعاّ عاطؿٞ عاٍ ْػبًٝا يعهٛ ١٦ٖٝ ا(1.07)قسضٙ 

ٚقس سٌ ٗ إطتب١ ايجا١ْٝ بٌ أبعاز  اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 .إسضٚغ١ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

بامطاف ( 3.56)إٔ َتٛغ٘ ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ يس٣ أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (4

ًٜا يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ , ٖا ٜؿرل إٍ ايتعاّ اغتُطاضٟ عاٍ ْػب(1.26)َعٝاضٟ قسضٙ 

, ٚقس سٌ ٗ إطتب١ ايجايج١ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 .إسضٚغ١بٌ أبعاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ 

بامطاف َعٝاضٟ ( 4.43)إٔ َتٛغ٘ ايساؾع١ٝ يًعٌُ يس٣ أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (5

ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ , ٖا ٜؿرل إٍ إٔ عهٛ ١٦ٖٝ (0.92)قسضٙ 

 .َٔ ايساؾع١ٝ يًعٌُايػعٛز١ٜ ٜتُتع بسضد١ عاي١ٝ بإًُه١ ايعطب١ٝ 
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بامطاف َعٝاضٟ ( 3.91)إٔ َتٛغ٘ ايطنا ايٛٚٝؿٞ يس٣ أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (6

, ٖا ٜؿرل إٍ إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ (1.12)قسضٙ 

 .ن١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٜتُتع بسضد١ عاي١ٝ ْػبًٝا َٔ ايطنا ايٛٚٝؿٞبإٌُ

( 4.12)إٔ َتٛغ٘ خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ نُا أزضنٗا أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (7

, ٖا ٜؿرل إٍ إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ (1.00)بامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 

 .ٚٚٝؿت٘  بسضد١ عاي١ٝ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٜسضى خكا٥ل

بامطاف َعٝاضٟ ( 2.83)إٔ َتٛغ٘ نػٛٙ ايعٌُ يس٣ أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (8

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز زضد١ َتٛغط١ َٔ نػٛٙ ايعٌُ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ (1.23)قسضٙ 

 .ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

بامطاف َعٝاضٟ ( 3.11)زضنٗا أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ إٔ َتٛغ٘ إطنع١ٜ نُا أ اتهح (9

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز زضد١ َتٛغط١ َٔ إطنع١ٜ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ (1.22)قسضٙ 

 .بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

( 3.47)إٔ َتٛغ٘ ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ نُا أزضنٗا أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (10

َٔ ايعساي١  َتٛغط١ؾرل إٍ ٚدٛز زضد١ , ٖا ٟ(1.21)بامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 

  .ايت١ُٝٝٛٓ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

بامطاف ( 3.26)إٔ َتٛغ٘ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ نُا أزضن٘ أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  اتهح (11

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز زضد١ َتٛغط١ َٔ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ٗ (1.24)َعٝاضٟ قسضٙ 

 .١ٜ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜاؾاَعات اؿهّٛ

عٓس َػت٣ٛ ا٫ضتباٙ ٚدٛز ع٬ق١ دٖٛط١ٜ زاي١ إسكا٥ًٝا  ؼًٌٝاتهح َٔ ْتا٥ر  (12

بٌ نٌ إتػرلات إُج١ً يًُشسزات ايؿدك١ٝ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( 0.01)

يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ 

, ٚيًطنا (0.38= ض), ٚ يًساؾع١ٝ يًعٌُ (0.72=ض), ٚ يػٓٛات اـس١َ(0.58=ض) يًعُط

 .(0.45-ض)ايٛٚٝؿٞ 
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عٓس َػت٣ٛ  اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫ضتباٙ ٚدٛز ع٬ق١ دٖٛط١ٜ زاي١ إسكا٥ًٝا (13

بٌ نٌ إتػرلات إُج١ً يًُشسزات ايٛٚٝؿ١ٝ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ  ( 0.01)

اؾاَعات اؿه١َٝٛ, سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ 

 (.0.23= ض), ٚ يهػٛٙ ايعٌُ (0.27=ض)ـكا٥ل ايٛٚٝؿ١ 

عٓس َػت٣ٛ اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫ضتباٙ ٚدٛز ع٬ق١ دٖٛط١ٜ زاي١ إسكا٥ًٝا  (14

بٌ نٌ إتػرلات إُج١ً يًُشسزات ايت١ُٝٝٛٓ ٚبٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( 0.01)

ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباٙ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

= ض) , ٚ يًسعِ ايتُٓٛٝٞ(0.29=ض), ٚ يًعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ (0.33= ض)يًُطنع١ٜ 

0.32.) 

اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض أْ٘ ّهٔ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  (15

زات ايؿدك١ٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ احملس

ٚايٛٚٝؿ١ٝ ؾك٘, سٝح أغُٗت َتػرلات غٓٛات اـس١َ ٚايعُط ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ 

َٔ %  60ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚخكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚنػٛٙ ايعٌُ ٗ تؿػرل َا ْػبت٘ 

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, عًًُا إٔ أندل إغٗاّ ٗ ايتأثرل 

َٔ ايتبأٜ ايهًٞ ٗ % 53ِٖ يٛسسٙ ٗ تؿػرل نإ ٕتػرل غٓٛات اـس١َ, سٝح أؽ

 .ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ

اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض أْ٘ ٫ ّهٔ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ  (16

ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ احملسزات ايت١ُٝٝٛٓ ٚإتُج١ً 

٠ ٚايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسعِ ايتُٓٛٝٞ, سٝح مل ٜٛٗط ٗ َتػرلات إطنعٟ

تأثرلٖا إعٟٓٛ إباؾط ٗ تؿػرل ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 . ايػعٛزٟ

اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ إػاض إٔ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ شلا تأثرلٖا إباؾط  (17

ٜؼ ايػعٛزٟ, بُٝٓا نإ ٚغرل إباؾط ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسض
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يًُشسزات ايت١ُٝٝٛٓ تأثرلٖا غرل إباؾط ؾك٘ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ بعض إتػرلات 

 .ايٛغٝط١

اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ إػاض ا٭١ُٖٝ ايٓٛع١ٝ ٕتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٗ تؿػرل  (18

ع٢ً ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( عسا إطنع١ٜ)ايع٬قات غرل إباؾط٠ يًُتػرلات إػتك١ً 

 .١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ يعهٛ

اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ إػاض قسم ِٛشز ايسضاغ١ ايٓٛطٟ إكذلح َٚعٜٓٛت٘; سٝح  (19

َٔ % 60سكل ؾطٚٙ سػٔ إطابك١, نُا أغُٗت إتػرلات ايساخ١ً ؾٝ٘ ٗ تؿػرل 

 .  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

ايه١ًٝ يتكسٜط أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ  إٔ َتٛغ٘ ايسضد١ اتهح (20

ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ 

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز زضد١ أ١ُٖٝ عاي١ٝ دسًا (0.52)بامطاف َعٝاضٟ قسضٙ ( 4.85)

 .١ٜ ايػعٛز١ٜيهاؾ١ اٯيٝات  إكذلس١ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب

ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ إعٝاضٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أ١ُٖٝ آيٝات إٔ َتٛغ٘  اتهح (21

( 4.84)َٔ ٚد١ٗ ْٛط أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايػعٛزٟ 

, ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز زضد١ أ١ُٖٝ عاي١ٝ دسًا شلصٙ (0.54)بامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 

 .بٌ أبعاز اٯيٝات إكذلس١ ا١ْٝ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝٗ إطتب١ ايح , ٚقس سًت اٯيٝات 

ا٫يتعاّ ايعاطؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بعس ت١ُٝٓ إٔ َتٛغ٘ أ١ُٖٝ آيٝات  اتهح (22

( 4.89)َٔ ٚد١ٗ ْٛط أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ  ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايػعٛزٟ

شلصٙ , ٖا ٜؿرل إٍ ٚدٛز زضد١ أ١ُٖٝ عاي١ٝ دسًا (0.51)بامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 

 .اٯيٝات إكذلس١أبعاز بٌ  إطتب١ ا٭ٍٚ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝقس سًت ٗ ٚ ,اٯيٝات

ا٫يتعاّ ا٫غتُطاضٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بعس ت١ُٝٓ آيٝات أ١ُٖٝ إٔ َتٛغ٘ اتهح  (23

( 4.81)َٔ ٚد١ٗ ْٛط أؾطاز ايسضاغ١ قس بًؼ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايػعٛزٟ 

ا ٜؿرل إٍ ٚدٛز زضد١ أ١ُٖٝ عاي١ٝ دسًا شلصٙ , َِ(0.50)بامطاف َعٝاضٟ قسضٙ 

 .بٌ أبعاز اٯيٝات إكذلس١ ٗ إطتب١ ايجايج١ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ ٚقس سًت اٯيٝات 
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اتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ إٔ ٖٓايو ؾطٚقًا ٗ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ  (24

 غرلايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ تعع٣ ٕت

ؾأنجط َتٛغ٘ ( غ١ٓ 50)ايعُط يكاحل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٔ بًػت أعُاضِٖ 

ٚيػٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ يكاحل َٔ ػاٚظت غٓٛات  , (4.33)قسضٙ 

يكاحل اؾاَعات , ٚيتاضٜذ ايٓؿأ٠ (4.28)ؾأنجط َتٛغ٘ قسضٙ ( غ١ٓ 15)خسَت٘ 

١ٜ يكاحل ا٭غتاش َتٛغ٘ قسضٙ ٚيًطتب١ ايعًِ, (4.07)َتٛغ٘  قس١ّ ايٓؿأ٠

(4.36.) 

 ايه١ًٝ يتكسٜط زضد١اٍاتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ ٚدٛز ؾطٚم ٗ  (25

أ١ُٖٝ اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ 

غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ يكاحل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٔ تعع٣ ٕتػرل 

يكاحل , ٚيًطتب١ ايع١ًُٝ (4.89)َتٛغ٘ قسضٙ  (غٓٛات 5)ٍ غٓٛات خسَتِٗ عٔ تل

, بُٝٓا مل ٜٛٗط تأثرل َتػرلٟ ايعُط (4.73) ا٭غاتص٠ إػاعسٜٔ َتٛغ٘ قسضٙ

 . ٚتاضٜذ ْؿأ٠ اؾاَع١ ع٢ً ايسضد١ ايه١ًٝ

تىصًات الدزاضُ . 2

: ٗ ن٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١ ٜٛقٞ ايباسح َا ًٜٞ    

قٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات ا٫ٖتُاّ ب (1

اؿه١َٝٛ َٔ ٚقت ٯخط, ؾا٫يتعاّ ايعايٞ إطقٛز ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ قس ٜتػرل َطٚض 

ايٛقت ْٛطًا يطبٝع١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ غرل ايجابت١ ْػبًٝا ٚتأثطٙ ظ١ًُ َٔ ايعٛاٌَ 

ٜٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚداَعاتِٗ نُا إٔ نعـ ايك١ً ب. ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ

قس ٜٓعهؼ بططٜك١ أٚ أخط٣ ع٢ً إعاق١ اؾاَعات اؿه١َٝٛ عٔ ؼكٝل أٖساؾٗا 

إٓؿٛز٠, يصيو ؾايكٝاؽ ايسٚضٟ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ قس ٜػاعس ٗ اؽاش ايتسابرل 

 . يتكٜٛت٘ ٚنبط٘ٗ ايٛقت إٓاغب ٚايتسخ٬ت ا١ُ٥٬ٕ 

١َٝ يًُٓٛشز إكذلح ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ َا ٜػِٗ ٗ تبين اؾاَعات ايػعٛز١ٜ اؿهٛ (2

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ عٌُ اٱؾاز٠ َٓ٘ نآي١ٝ يؿِٗ 

ٚقسزات٘ ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ُٗٝسًا ٱزاضت٘ ٚايتشهِ ٗ َػببات٘, 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
261 

يتُٓٛٝٞ ٚ نُا ّهٔ اٱؾاز٠ َٔ تطتٝب َتػرلات٘ ٚأُٖٝتٗا ايٓػب١ٝ ٗ ايتكُِٝ ا

 .تكُِٝ ٚٚا٥ـ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ إعاز٠ تكُُٝٗا ٚؾكًا ٕبسأ ا٭ٚي١ٜٛ

تبين اٯيٝات إكذلس١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ أبعازٙ  (3

ٚاييت خطدت بٗا ٖصٙ ايسضاغ١ تك٬ًًٝ ( إعٝاضٟ, ٚايعاطؿٞ, ٚا٫غتُطاضٟ)ايج٬ث١ 

ت١٦ٝٗ ايػٝاغات ٚاٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يٛنعٗا َٛنع يًذٗس ٚايتهايٝـ, َع نطٚض٠ 

 .ايتٓؿٝص

ايعٓا١ٜ بإعساز بطاَر ايتطبٝع ايتُٓٛٝٞ إٛد١ٗ مٛ ضب٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  (4

ظاَعت٘ اييت ٜعٌُ بٗا ٚشيو َٓص ا٭ٜاّ ا٭ٍٚ ٫يتشاق٘ بٗا بس٫ً َٔ ا٫عتُاز 

ظاّ, ٚقس أثبتت ْتا٥ر ع٢ً اـس١َ ايط١ًٜٛ أٚ ظٜاز٠ ايعُط يًشكٍٛ ع٢ً ٖصا ا٫يت

ايسضاغ١ ا٭١ُٖٝ ايكك٣ٛ يًُتػرلات إطتبط١ بعاٌَ ايعَٔ ٚؼسٜسًا غٓٛات 

اـس١َ, ٚايعُط بٛقؿُٗا غببٌ َباؾطٜٔ َٔ َػببات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ 

 .١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ْٚٛطت٘ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايساؾع١ٝ ايعاي١ٝ يًعٌُ يس٣ عهٛ  (5

اٱهاب١ٝ مٛ ٚٚٝؿت٘ يتععٜع َؿاِٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يسٜ٘, ٚشيو َٔ خ٬ٍ 

َٓح أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إعٜس َٔ ا٫غتك٬ي١ٝ إػ٦ٛي١ ٚؽؿٝـ َػت٣ٛ 

ٚايسٚض ٚايعٌُ بهٌ ايٛغا٥ٌ إبتهط٠ ع٢ً إبطاظ أ١ُٖٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إطنع١ٜ 

 .  ٚٝؿٞ ايصٟ ٜكَٕٛٛ ب٘ يطقٞ اجملتُع بطَت٘ايٛ

 نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بعٜاز٠ ضنا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ عٔ ٚاقع٘ ايٛٚٝؿٞ (6

, ؾكس أٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ زٚض ايٛغٝ٘ ايصٟ ًٜعب٘ ٚبا٭خل ٗ اؾاَعات ايٓاؾ١٦

ٟ َتػرل ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٗ ؾُٗٓا ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛز

َٚٔ إُهٔ اغتجاض٠ زاؾع١ٝ ا٭غتاش اؾاَعٞ ٚبايتايٞ ضناٙ . ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

ايٛٚٝؿٞ َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ع٢ً دٛز٠ سٝا٠ ايعٌُ إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٚتهُٝٓٗا 

ا٫ستٝادات ا٭غاغ١ٝ ٚإ٪ثطات اٱهاب١ٝ اييت ٜتٛقع عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؿكٍٛ 

 .  عًٝٗا ٜٚطاٖا عازي١

َِٝ أ١ُْٛ اؿٛاؾع عٝح ؼٟٛ سعًَا َتٓٛع١ ّهٔ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إعاز٠ تل (7

ا٫ختٝاض َٔ بٝٓٗا, ٚإٔ تهٕٛ َطتبط١ ظٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازّٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, 

َع نطٚض٠ ايتٓب٘ إٍ تػٝرل ٖصٙ ا٭١ُْٛ َٔ سٌ ٯخط ست٢ ٫ تؿكس ؾاعًٝتٗا َع 

 .َطٚض ايعَٔ

ا٭َجٌ يطاقات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  تجُاض٫ؽتتٝح ااييت اؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ  (8

َا وكل  , َا ٜكًٌ َٔ نػٛٙ ايعٌُ ايػًب١ٝ يسٜ٘, ٚايػعٛزٟ ٚقسضات٘ َٚٗاضات٘
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يصا ؾُٔ إُهٔ . اٱؾباع ايٛٚٝؿٞ ي٘ ٜٚععظ َٔ ايتعاَ٘ ايتُٓٛٝٞ مٛ داَعت٘

دٝع تهبرل ايسٚض ايٛٚٝؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚإثطا٩ٙ َٔ خ٬ٍ تـ

َبازضات٘ ٚتبين إٓاغب َٔ أؾهاضٙ, ٚإؾطان٘ ٗ ؾإ ايتطٜٛط اؾاَعٞ ٚؾطم ايعٌُ, 

 .ٚإتاس١ ايؿطق١ أَاَ٘ يؿػٌ إٓاقب ايكٝاز١ٜ ٚؾل َعاٜرل َٛنٛع١ٝ قسز٠ غًؿًا

نطٚض٠ اؽاش ايتسابرل اي٬ظ١َ يعٜاز٠ ايسعِ ايتُٓٛٝٞ إكسّ َٔ اؾاَعات  (9

ٜٗا, ؾكس أثبتت ْتا٥ر ايسضاغ١ ايٓكل ٗ ٖصا اؿه١َٝٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ف

اؾاْب, ع٠ًٚ٬ ع٢ً إٔ َعِٛ ايسعِ اؿايٞ ايصٟ ٜتًكاٙ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜأتٞ 

ّٚهٔ ضؾع َػت٣ٛ ٖصا ايسعِ َٔ خ٬ٍ اٱّإ أ٫ًٚ بأ١ُٖٝ ٖصا . َٔ قبٌ ايع٤٬َ

ايعٓا١ٜ ٤٬ٜ ع٢ً أٖساف اؾاَع١ نهٌ, َٚٔ ثِ إ ايسعِ ٚاْعهاغات٘ اٱهاب١ٝ

ايؿا٥ك١ بطاس١ ٚضؾا١ٖٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚايبت ايػطٜع ؾُٝا ٜطؾعْٛ٘ َٔ 

ؾها٣ٚ ٚتًُٛات ؽكِٗ ٚؽل أعُاشلِ, ٚاغتػ٬ٍ بعض إٓاغبات نا٭عٝاز 

َج٬ً يت٦ٓٗتِٗ ٚاٱؾاز٠ بسٚضِٖ, ٚؽكٝل أٚقات أخط٣ خ٬ٍ ايعاّ ايسضاغٞ 

 . يتهطِّٗ ٚاٱع٬ٕ عٔ الاظاتِٗ

 

نٌ داَع١ ٍسكٝل ٖصٙ ايتٛقٝات ٚٚنعٗا َٛنع ايتٓؿٝص, ؾإْ٘ َٔ ايهطٚضٟ ٚيت     

سه١َٝٛ تٛٚٝؿٗا ٚغرلٖا َٔ ا٭ؾهاض نُٔ دٗٛز كطط١ تػتٗسف ٚنع ض١ٜ٩ اغذلاتٝذ١ٝ 

ؾا١ًَ مٛ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜتهاٌَ ؾٝٗا عسز َٔ إكَٛات ايتدطٝط١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ 

ٕأٍَٛ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ اؾاَعات ٚإاي١ٝ, ٚشيو َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ايٛنع ا

 :   ٚإكَٛات, ايتايٞ َٚٔ ٖصٙ ايسعا٥ِ. ٚز١ٜايػع

تؿهٌٝ ٚعٞ ايكٝازات ايعًٝا ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ مٛ  (1

اٱّإ بأ١ُٖٝ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يهاؾ١ َٓػٛبٝٗا ٚ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بؿهٌ 

 :ايٛعٞ اْط٬قًا َٔ إٛدٗات ايتاي١ٝ خام, ّٚهٔ تؿهٌٝ ٖصا

اعتباض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َكًَٛا ٖاًَا َٔ َكَٛات لاح اؾاَعات اؿه١َٝٛ -

ٚظٜاز٠ ؾاعًٝتٗا ٚؼكٝل إٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت تٓؿسٖا, بٌ ٚعا٬ًَ َٓب٦ًا باغتُطاض 

.  ايعاملسٝاتٗا ٗ ٌٚ ايتشسٜات اؾسٜس٠ اييت تٛاد٘ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ سٍٛ 

اعتباض ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ عٓكطًا ٖاًَا ٗ  ايطب٘ بٌ اؾاَع١ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ -

ايتسضٜؼ ؾٝٗا, ٫ غُٝا ٗ ا٭ظَات ٚؾح إٛاضز أٚ ا٭ٚقات اييت ٫ تػتطٝع ؾٝٗا 

اؾاَعات تكسِٜ اؿٛاؾع ا١ُ٥٬ٕ يسؾع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ ؼكٝل َػتٜٛات 

. عاي١ٝ َٔ ا٭زا٤ ٚاٱلاظ
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اعتباض اؾاَع١ ٖٞ أغاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ, يصا ؾإٕ إٓٛٛض اييت -

تتعاٌَ َٔ خ٬ي٘ اؾاَع١ َع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾٝٗا ٚايططٜك١ اييت تعاجل بٗا 

ساداتِٗ ٚضغباتِٗ ُجٌ ٗ ايٛاقع اٯي١ٝ اييت تكٛز إٍ ايتعاّ أٚ عسّ ايتعاّ أعها٤ 

  .١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٖٛا

إٔ تكبح َػ٦ٛي١ٝ إؾاع١ َؿّٗٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚتُٓٝت٘ دع٤ًا أغاغًٝا َٔ -

ًُٕع١َ يهٌ ايكٝازات ا٭ناز١ّٝ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بس٤ًا َٔ َسٜط  إٗاّ ا

. اؾاَع١ ٚاْتٗا٤ً بط٩غا٤ ايٛسسات ٚا٭قػاّ

٠ بإًُه١ ْؿط ثكاؾ١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اؿهَٛٞ (2

 :ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ّٚهٔ إٔ ٜتِ شيو باغتدساّ عس٠ ططم ٚٚغا٥ٌ, َٓٗا

عكس ايٓسٚات ٚإ٪ُطات ايع١ًُٝ ٚإقا١َ ايدلاَر ٚايٛضف ايتسضٜب١ٝ سٍٛ َؿاِٖٝ -

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ْٚٛطٜات٘ ٚأُٖٝت٘ ٚايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ؾٝ٘ ٚاٯثاض إذلتب١ عًٝ٘ 

ٍ إزاضت٘ شاتًٝا ٚتًُٓٛٝٝا, َع قٝاؽ ٚتكِٝٝ أثط ٖصٙ َٚعٛقات٘ ٚآيٝات تُٓٝت٘ ٚغب

  .   ٚخاضدٗا اؾاَع١ ٖٛز, ؾطٜط١ إٔ ٜكّٛ عًٝٗا َتدككٕٛ َٔ زاخٌ اجل

تأٌَ َكازض اٱط٬ع ٚايتجكٝـ ايصاتٞ سٍٛ َٛنٛع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ َٔ   -

ُهٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ٚ نتب ٚف٬ت ع١ًُٝ ٚقٛاعس بٝاْات َتطٛض٠ ٚغرلٖا, 

ٚتبازشلا عط١ٜ ٗ نٌ  قازض ٚاغتدساَٗاٖصٙ املٜؼ َٔ ايٛقٍٛ إٍ ايتسض

 .ا٫ػاٖات

تٛؾرل ايسعِ ايتُٓٛٝٞ اي٬ظّ يتؿذٝع ايباسجٌ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ -

ايكسضات ايبشج١ٝ ايعاي١ٝ ٗ تهجٝـ إدطا٤ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايع١ًُٝ إباؾط٠ ٗ 

ؾاز٠ َٔ َباز٥٘ َٚهاَٝٓ٘ ٗ تععٜع فاٍ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ, ٚنٝؿ١ٝ ا٫غت

.  ايهؿا٠٤ اؾاَع١ٝ ٚا٫غذلاتٝذٝات ايتطٜٛط١ٜ ؾٝٗا

قِٝ َٔ إقا١َ ا٭ْؿــط١ ٚإٓاغبات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ إتٓٛع١ َا ٜععظ -

. ٚا٫ْتُا٤ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼٚا٭يؿ١ ايت٬سِ 

ٖـ٦ٝـ١ ايتـسضٜؼ يتعـعٜع قـِٝ  تؿذٝع شٟٚ ا٫يتــعاّ ايتُٓٛٝــٞ ايعايـٞ َٔ أعهــا٤ -

 .ٚ غًٛنٝات ا٫يتعاّ ٗ غرلِٖ َٔ ا٭عها٤ ٚغاق١ اؾسز َِٓٗ    
ٚنع َؿطٚع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ نُٔ قا١ُ٥ أٚيٜٛات إزاضات  (3

ايتدطٝ٘ ٚايتطٜٛط ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ّٚهٔ إٔ 

 :ايٜٞتِ شيو َٔ خ٬ٍ ايت
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إعاز٠ قٝاغ١ ضغاي١ ٚغٝاغات ٚأٖساف نٌ داَع١ يتتهُٔ ٗ بعض دٛاْبٗا -

ٚنطٚض٠ ًَش١ ًُٝٗا َتػرلات ق١ُٝ عًٝا بٛقؿ٘ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايذلنٝع ع٢ً 

 . ايعكط ٚايتطٛضات ايعا١ٕٝ اؾسٜس٠

إٔ ٜٓل ٗ ايًٛا٥ح ايساخ١ًٝ ا١ُٕٛٓ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٔ ٗ سهُِٗ ٗ -

اٱهاب١ٝ ع٢ً إػتٌٜٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚآثاضٙ ع١ سه١َٝٛ ع٢ً أ١ُٖٝ نٌ داّ

. ايؿطزٟ ٚايتُٓٛٝٞ, ٚع٢ً نْٛ٘ غًٛنًا إهابًٝا َطغٛبًا

تطٜٛط إٛاضز إاي١ٝ يهٌ داَع١ َا ٜػاعس ٗ تأٌَ إٝعاْٝات ايهاؾ١ٝ يًدلاَر -

ٜؼ, ٚايعٌُ إٔ تهٕٛ ٚاـط٘ اشلازؾ١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسض

.  ٖصٙ إٝعاْٝات نُٔ ايبٓٛز ايجابت١ ٗ إٝعا١ْٝ ايعا١َ يهٌ داَع١

ايٓٛط ٗ إَها١ْٝ غٔ ايتؿطٜعات اي٬ظ١َ ٕهاؾأ٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ -

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ ٚإدلظٜٔ ٗ خس١َ أٖساف اؾاَع١, َٔ خ٬ٍ َٓشِٗ 

ايتؿطؽ ايعًُٞ, ٚا٭ٚي١ٜٛ ٗ سهٛض ايسٚضات  ايع٬ٚات ا٫غتجٓا١ٝ٥, ٚإداظات

ٚإ٪ُطات ٚايتبازٍ ايعًُٞ ٚايذلؾح يًُٓاقب اٱزاض١ٜ, ُٚسٜس اـس١َ عٓس بًٛؽ 

.  غٔ ايتكاعس

اغتشساخ إزاض٠ َػتك١ً تع٢ٓ بتكسِٜ اـسَات اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت -

َؿه٬ت تعٝك٘ ٍ نٌ َا ٜعذلن٘ َٔ ٟٚتصٍ وتادٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

إٔ تهٕٛ سًك١ ٚقٌ بٌ  شلصٙ اٱزاض٠ عٔ أزا٤ أعُاي٘ بايؿهٌ إطًٛب, نُا ّهٔ

 .اؾاَع١ ٚبٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ نٌ َا ىكِٗ َٔ بطاَر ٚخط٘

إدطا٤ ايتشػٝٓات ٚايتسخ٬ت اي٬ظ١َ ع٢ً َػت٣ٛ ايبٴ٢ٓ ايت١ُٝٝٛٓ يًذاَعات  (4

يتسضٜؼ ٗ أْؿط١ اؾاَعات ٚؾعايٝاتٗا   اؿه١َٝٛ َا وؿع َؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ا

 : , َٚٔ ايتشػٝٓات ٚايتعس٬ٜت إطًٛب١, اٯتٞإدتًؿ١

إهاز ٖٝانٌ ت١ُٝٝٛٓ َط١ْ َعتُس٠ ع٢ً تك١ٝٓ إعًَٛات ٚايتِٓٛٝ ا٭ؾكٞ -

َٚٓبجك١ َٔ ايُٓاشز ٚا٫غذلاتٝذٝات اؿسٜج١ ٗ ايتطٜٛط ايتُٓٛٝٞ ٕ٪غػات 

َا ٜهؿٌ ؼكٝل ايتُٝع ؾُٝع عٓاقط ايب١٦ٝ  -٫ًناؾٛز٠ َح-ايتعًِٝ ايعايٞ 

.  اؾاَع١ٝ َا ؾٝٗا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

زعِ ايتٛد٘ مٛ ٫َطنع١ٜ اٱزاض٠ اؾاَع١ٝ بايكسض ايصٟ ٜػُح بإؾطاى أعها٤ -

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ ايط١ٜ٩ ٚايهؿا٠٤ ٗ ايػًط١ ٚٗ قٓع ايكطاضات اٱغذلاتٝذ١ٝ 

. ٚاـط٘ ايتطٜٛط١ٜ ؾاَعاتِٗ
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إتاس١ ايكسض ايهاٗ َٔ اؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ي١ٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يتطٜٛط -

ايدلاَر ٚاـط٘ ايسضاغ١ٝ, ٚدسٚي١ أعُاي٘, ٚؽطٝ٘ َػاضات٘ ا١ٕٝٓٗ َع نطٚض٠ 

. اعتُاز ْٛاّ زقٝل يًُػا٤ي١ ٚاحملاغب١ ٗ ن٤ٛ ايك٬سٝات إُٓٛس١

ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚع٬قات  بٓا٤ إٓار ايتُٓٛٝٞ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫تكا٫ت إؿتٛس١-

ٚعسّ ايتشٝع ٗ ايتعا٬َت ٚاٱدطا٤ات, ا٭َط ايصٟ ٜععظ اػاٖات  ٚايجك١ إتبازي١

 .أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اٱهاب١ٝ مٛ داَعاتِٗ ٜٚعٜس َٔ ٥٫ِٚٗ ٚايتعاَِٗ مٖٛا

بٓا٤ ايب١٦ٝ ايت١ُٝٝٛٓ شات١ٝ ايتِٓٛٝ ٚايساع١ُ يًتعًِ ايتُٓٛٝٞ ٚايتعًِ -

.  ض ٚايتؿهرل اٱبساعٞ ٚا٫بتهاضإػتِ

ع ايتعإٚ ٚ تبازٍ اـدلات ٟتؿرتععٜع َؿّٗٛ ايعٌُ ايؿطٜكٞ ٱلاظ ا٭عُاٍ ٚ-

ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ كتًـ ا٭قػاّ ٚايهًٝات 

.  َا ُٜٓٞ ايؿعٛض ايتُٓٛٝٞ اؾُعٞ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا٭ناز١ّٝ

إزاض٠ إٛاضز ايبؿط١ٜ ٗ نٌ داَع١ غعٛز١ٜ سه١َٝٛ بٛنع خط١ ايعٓا١ٜ بإٔ تكّٛ  (5

ع١ًُٝ ؾا١ًَ تػِٗ ٗ تععٜع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ, 

 :ّٚهٔ إٔ تتهُٔ ٖصٙ اـط١ ايتايٞ

نطٚض٠ اختٝاض إعٝسٜٔ ٚاغتكطاب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسز ٚؾل َعاٜرل -

اَٗا ايهؿا٠٤ ٚإٗاض٠ ٚايتُٝع ٚايكسض٠ ع٢ً ايتٛاؾل زقٝك١ قٛٚغٝهَٛذل١ٜ َٛنٛع١ٝ 

  (.ساٍ أَهٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا)َع أٖساف ٚقِٝ اؾاَع١ ٚغذ٬ت ا٫يتعاّ ايػابك١ 

اغتشساخ بطْاَر اغتكباٍ إٛٚؿٌ اؾسز  بػطض ايت١٦ٝٗ اٱضؾاز١ٜ شلِ  -

 .ٚايهؿا٠٤ ٚإزَادِٗ ٗ ب٦ٝات أعُاشلِ ,  ع٢ً إٔ ٜكّٛ عًٝ٘ كتكٕٛ عايٛا ايتأٌٖٝ

إْؿا٤ ْٛاّ َتهاٌَ ٱزاض٠ ا٭زا٤ ٜهٕٛ اشلسف َٓ٘ اغتدساّ أغايٝب ع١ًُٝ  -

زٚض١ٜ ٚغرل تكًٝس١ٜ يتكِٝٝ ا٭زا٤, َع ضب٘ ْتا٥ر تكِٝٝ ا٭زا٤ بدلاَر ايتشؿٝع 

. ٚؾطم ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ٚايذلقٝات ايٛٚٝؿ١ٝ ٚقطاضات ا٫غتبكا٤ ٚإْٗا٤ اـس١َ

ٗ ايتدطٝ٘ يدلاَر ايتطٜٛط إٗين إدتًؿ١ َٔ  إؾطاى عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ   -

خ٬ٍ ايعٓا١ٜ بإدطا٤ زضاغات َػش١ٝ يتكسٜط استٝادات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

  .ايتسضٜب١ٝ ٚايتطٜٛط١ٜ

يعهٛ ع٢ً إٗاضات ا٭زا١ٝ٥ ايع١ًُٝ  تطنع تكُِٝ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ ٚؾل َعاٜرل -

, اغتدساّ ٚغا٥ٌ َتعسز٠ ٗ ايتسضٜباؿسٜج١ ٚايتكٓٝات  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚتكّٛ ع٢ً

دٛز٠ إاز٠ ايتسضٜب١ٝ َٔ سٝح سساثتٗا ٚزقتٗا َع َطاعا٠ نؿا١ٜ ظَٔ ايتسضٜب ٚ

 .ايع١ًُٝ

 .تكسٜط اؾٗٛز اييت ٜبصشلا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ تطٜٛط ْؿػ٘ ًَٗٓٝا -
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تٝػرل اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ ٕؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ْٝع ايطتب -

زٕٚ اغتجٓا٤ ٗ إ٪ُطات ٚايًكا٤ات ٚايٓسٚات ايع١ًُٝ ٚتػط١ٝ ْؿكات تًو ايع١ًُٝ 

.  إؿاضن١

ا٫غتؿاز٠ َٔ ايعط٬ت ايكٝؿ١ٝ ٚإداظات ايتؿطؽ ايعًُٞ ٱٜؿاز أعها٤ ١٦ٖٝ -

. ايتسضٜؼ إتُٝعٜٔ يًتسضٜب ٚايتطٜٛط ٗ اؾاَعات إتكس١َ

ٚ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َا ٜهُٔ تٛؾرل َكَٛات ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚايٛٚٝؿٞ ايهاٌَ يعض (6

تؿطغ٘ يت١ُٝٓ قسضات٘ ٚاٱبساع ٗ ناؾ١ فا٫ت عًُ٘ اؾاَعٞ, َٚٔ ٖصٙ إكَٛات 

 :ايتايٞ

اٱع٤٬ بهٌ ايٛغا٥ٌ إبتهط٠ َٔ ؾإٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚزٚضِٖ نُكازض -

ْؿٝػ١ ٗ ؼكٝل إٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت تٓؿسٖا نٌ داَع١, ٚاعتباض إػاؽ 

  .ٚ ا٫عتسا٤ ع٢ً غ٬َتِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚاؾػس١ٜ اْتٗانًا ٫ ّهٔ ػاٚظٙبهطاَتِٗ أ

إعساز َٝجام بأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ وسز ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚادباتِٗ -

. َٚػ٦ٛيٝاتِٗ ٚسكٛقِٗ

إعاز٠ ايٓٛط ٗ غًِ ضٚاتب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, َا -

٠ بٓٛطا٥ِٗ ٗ زٍٚ اـًٝر ٠ إكس١َ شلِ أغٜٛعٜس َٔ ضٚاتبِٗ ٚإعاٜا ا٫قتكازٟ

. ع٢ً ا٭قٌ ايعطبٞ

تٛؾرل ايػهٔ ا٥٬ِٕ ٚايتأٌَ ايكشٞ ايؿاٌَ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚأغطِٖ -

نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ بعض ايكطاعات اؿه١َٝٛ ا٭خط٣ ٚخكٛقًا ايعػهط١ٜ 

. ٚا٭١َٝٓ

٠, ٚقس ٜهٕٛ َٔ إؾٗاض عطا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝع زاخٌ ٚخاضز اؾاَع-

ا٥٬ِٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات اؿسٜج١ ٗ إعساز قٛاعس بٝاْات خاق١ 

بهٌ عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ تتهُٔ ًَؿات الاظات٘ ْٚتادات٘ ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ, ٜتِ 

 .اَعات ٚايهًٝاتؼسٜجٗا نٌ ؾكٌ زضاغٞ ٚتٓؿط عدل ؾبه١ إعًَٛات ٗ َٛاقع اجل

قازض إع١ٓٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايكٝاّ بأزا٤ ٚٚا٥ؿ٘ تٛؾرل ايتذٗٝعات ٚامل-

بايؿهٌ إطًٛب, نإهتبات إتدكك١ َٚطانع ايبشٛخ ٚايكاعات ايصن١ٝ, 

ٚايتأنس َٔ استٛا٥ٗا ع٢ً إطادع ٚايهتب ٚايسٚضٜات ٚايتكٓٝات اؿسٜج١ ٚإٛاز 

.   إطبٛع١ ٚإػُٛع١

 باغتدساّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اق١إطاؾل ٚايٛغا٥ٌ ايذلؾ١ٝٗٝ اخلإهاز -

ٚا٫عتٓا٤ بتشػٝٓٗا ٚقٝاْتٗا ٚايتأنس َٔ تػٌٗٝ ٚقٍٛ ْٝع َٓػٛبٞ اؾاَع١ 

 .إيٝٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٔ خسَاتٗا
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الدزاضات املطتكبلًُ املكرتحُ . 3

: اغتهُا٫ً يًسضاغ١ اؿاي١ٝ, ٜكذلح ايباسح إدطا٤ ايسضاغات ايبشج١ٝ ايتاي١ٝ    

ع١ٝ طٛي١ٝ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ إدطا٤ زضاغ١ تتب (1

اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٕعطؾ١ َا ٜططأ عًٝ٘ َٔ تػرلات 

 .ٚتكًبات عدل ايعَٔ ٚاغتد٬م إهاٌَ إعطؾ١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ َٔ شيو

اّ إٗين ٚا٫يتعاّ إدطا٤ زضاغ١ ٖاث١ً ٕعطؾ١ ايؿطم بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫يتع (2

ايٛٚٝؿٞ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٚعطؾ١ قسزات نٌ 

 .ْٛع ٚع٬قت٘ َػت٣ٛ ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

إدطا٤ زضاغ١ ٖاث١ً تع٢ٓ بسضاغ١ خكا٥ل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ ا٫يتعاّ  (3

ز١ّ ايٓؿأ٠ َٚتٛغط١ ايٓؿأ٠ ايتُٓٛٝٞ إطتؿع ٚخكٛقًا ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ م

نُا ٚٗط ٗ ٖصٙ ايسضاغ١, ٚشيو بػطض ايتأنس َٔ سكٝك١ إٔ ٖٓايو بعض 

ا٭ؾطاز ٖٔ ٌٜٛ ايتعاَِٗ ايتُٓٛٝٞ َطتؿعًا أًٜا نإ ايتػرل ٗ ايٛطٚف ٚايب٦ٝات 

 .ٚايػٝاغات

إدطا٤ زضاغ١ أخط٣ تػتدسّ تكٓٝات عج١ٝ نٝؿ١ٝ أنجط تعُكًا يًتعطف عٔ نجب  (4

نٕٛ ا٭غاتص٠ إؿاضنٌ ٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ اؿه١َٝٛ ِٖ أقٌ  ع٢ً أغباب

ايتعاًَا َٔ غرلِٖ, َٚٔ ثِ اـطٚز بتكٛض َكذلح ٜتهُٔ اٯيٝات اي٬ظ١َ يت١ُٝٓ 

 .   ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

ٕ ٖسؾٗا ؼػٌ إدطا٤ زضاغ١ ٖاث١ً تٓطًل َٔ ايُٓٛشز إكذلح ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ٜٚهٛ (5

ايك٠ٛ ايتؿػرل١ٜ ي٘ , ٚشيو بتهُٝٓ٘ َعٜسًا َٔ إتػرلات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ 

ٚايت١ُٝٝٛٓ ٚاييت ّهٔ اغتٓباطٗا َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ أٚ َٔ ايسضاغات ايػابك١ ٗ ٖصا 

اجملاٍ, نُا ّهٔ تٛدٝ٘ ايذلنٝع ع٢ً بعض ايعٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ إٛدٛز٠ زاخٌ ايؿطز 

 .از ٚعًُٝات ايتٛسس ٚا٫غتبطإ ٚايصنا٤ ٚغرلٖانايكسض٠ ع٢ً ا٫ْسّ

إدطا٤ زضاغ١ َكاض١ْ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ  (6

اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚاؾاَعات اـاق١ ٕعطؾ١ َس٣ تأثط ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بعٛاٌَ 

 .ا٭َٔ ايٛٚٝؿٞ ٚاؿٛاؾع ٚدٛز٠ سٝا٠ ايعٌُ

اّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ إدطا٤ زضاغ١ َكاض١ْ ي٬يتع (7

ايصنٛض ٚاٱْاخ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ, يطقس أثط َتػرل ْٛع اؾٓؼ ع٢ً َػت٣ٛ 

 .ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايٛقٛف ع٢ً َػببات َٚعٝكات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ نٌ ؾ١٦
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ايػعٛزٟ إدطا٤ زضاغ١ عٔ ايع٬ق١ بٌ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  (8

ايؿاع١ًٝ ايه١ًٝ : ٚبعض ْٛاتر ايػًٛى إطغٛب١ ٚغرل إطغٛب١ إذلتب١ عًٝ٘, َجٌ

يًذاَع١, ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ, ايطٚح إع١ٜٛٓ, غًٛى إٛاط١ٓ ايت١ُٝٝٛٓ, ا٫غتػطام 

 .ايٛٚٝؿٞ, ايتأخط ٚايػٝاب, َعسٍ زٚضإ ايعٌُ, َؿه٬ت ٚسٛازخ ايعٌُ, ٚغرلٖا

عطؾ١ َس٣ إَها١ْٝ تٛٚٝـ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ إدطا٤ زضاغ١ اغتهؿاؾ١ٝ مل (9

 . ايتسضٜؼ ٗ ايكٝاّ بايتػٝرلات ايت١ُٝٝٛٓ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

أدطا٤ زضاغ١ تٗسف إٍ اـطٚز بط١ٜ٩ ؾا١ًَ عٔ َتطًبات بٓا٤ ٚتععٜع ثكاؾ١ ا٫يتعاّ  (10

 . ايتُٓٛٝٞ ٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ ٗ ٌٚ ؼسٜات َٚتػرلات ايعكط

٤ زضاغ١ تٗسف إٍ ٚنع بطْاَر تسضٜيب َكذلح قا٥ِ ع٢ً قِٝ ايعٌُ اٱغ١َٝ٬ إدطا (11

ٗ ضؾع َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٚاختباض أثطٙ 

 .ٚتك١ٜٛ ايك١ً بٝٓ٘ ٚبٌ داَعت٘ اييت ٜعٌُ بٗا
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    ع   در سـة 
 

 المراجع العربية: أواًل

المراجع األجنبية : ثانيًا
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 انذراست راجعو

 المراجع العربية :أواًل

: بطاَر ايتطٜٛط إٗين يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات ايػعٛز١ٜ( 2005ّ)آٍ ظاٖط, عًٞ  .1

, ضغاي١ زنتٛضا٠ َٓؿٛض٠, َه١ فا٫تٗا ٚططم تٓؿٝصٖا َٚعٛقاتٗا َٚكَٛات لاسٗا

 .داَع١ أّ ايكط٣, َعٗس ايبشٛخ ايع١ًُٝ: إهط١َ

: ٠ ايتسضٜؼ َٔ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞتػطب أعها٤ ٧ٖٝ"( 1999ّ)آٍ َصٖب, َعسٟ  .2

 .51-1, م م (1)38, ف١ً اٱزاض٠ ايعا١َ, "زضاغ١ اغتط٬ع١ٝ ع٢ً داَع١ إًو غعٛز

َٓاٖر ايبشح ٚططم ايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ ٗ ايعًّٛ ( 2010ّ)أبٛ سطب, ؾ٪از ٚقازم آَاٍ  .3

 .َهتب١ ا٭لًٛ إكط١ٜ:, ايكاٖط1٠, ٙايٓؿػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ

زضاغ١ (: AMS)ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ٕكٝاؽ ايساؾع١ٝ ا٭ناز١ّٝ ( "2009ّ)ٜاٍ أبٛ عٛاز, ؾط .4

غٝهَٛذل١ٜ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١ ايكؿٌ ايػازؽ ٚايعاؾط ٗ َساضؽ ٚناي١ ايػٛخ 

 .471-433, م م (3)25, ف١ً داَع١ زَؿل, "ٗ ا٭ضزٕ( ا٭ْٚطٚا)

غػ١ ع٢ً ضغب١ ايعاًٌَ ٗ تأثرل اٱّإ بإ٪( "2011ّ)أبٛ ايطٚؽ, غاَٞ ٚس١ْٛٓ, غاَٞ  .5

زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً اؾاَعات : اؾاَعات ايؿًػط١ٝٓٝ ٗ ا٫غتُطاض بايعٌُ ٗ داَعاتِٗ

 .1310-1259, م م (1)19 ,ف١ً اؾاَع١ ا٫غ١َٝ٬, "ايؿًػط١ٝٓٝ ٗ قطاع غع٠

ّ ؼًٌٝ ع٬ق١ بعض إتػرلات ايؿدك١ٝ ٚأِاٙ ايكٝاز٠ با٫يتعا( 2007ّ)أبٛ ْسا, غا١َٝ  .6

زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً ايٛظاضات ايؿًػط١ٝٓٝ ٗ : ايتُٓٛٝٞ ٚايؿعٛض بايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ

 .اؾاَع١ ا٫غ١َٝ٬: ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, غع٠قطاع غع٠, 

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚع٬قت٘ باـكا٥ل ايؿدك١ٝ ٚايطغب١ ٗ ( "2004ّ)ا٭ٓسٟ, ط٬ٍ  .7

ٜٔ ايعاًٌَ ٗ َػتؿؿٝات ٚظاض٠ ايكش١ زضاغ١ َٝسا١ْٝ يًُُطض: تطى ا١ُٕٛٓ ٚا١ٕٓٗ

 .41-1, م م (1)24, اجمل١ً ايعطب١ٝ يٲزاض٠, "َس١ٜٓ ايطٜاض

اٖتُاّ إزاض٠ اؾاَع١ ايػعٛز١ٜ بعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ ن٤ٛ َباز٨ ( 1999ّ)باضّٚ, زلرل٠  .8

 ., ضغاي١ زنتٛضا٠ َٓؿٛض٠, َهتب١ زاض دس٠اٱزاض٠ ايٝابا١ْٝ

ثط ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ بًٛض٠ ايتُاثٌ ايتُٓٛٝٞ ٗ إ٪غػات أ"( 2008ّ)ايبؿابؿ١, غاَط  .9

 .461-427, م م (4)4, اجمل١ً ا٭ضز١ْٝ ٗ إزاض٠ ا٭عُاٍ, "زضاغ١ َٝسا١ْٝ: ايعا١َ ا٭ضز١ْٝ

زضاغ١ تطبٝك١ٝ : ع٬ق١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بب١٦ٝ ايعٌُ ايساخ١ًٝ( 2002ّ)ايجُايٞ, عبساهلل  .10

أناز١ّٝ ْاٜـ ايعطب١ٝ : ي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ايطٜاض, ضغاع٢ً قٛات ا٭َٔ اـاق١

 .يًعًّٛ ا٭١َٝٓ

, "نٛاب٘ بس٫ت َٚهاؾآت أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسٜس٠", (2009ّ)داَع١ إًو غعٛز  .11

 :إٛقع ا٫يهذلْٚٞ,   (1)ضغاي١ داَع١ إًو غعٛز, ايعسز 
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http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessage/Archive/973/News/Pages/Sub_

T3.aspx ,  2012ّ/ 6/3اغذلدع بتاضٜذ. 

ايطٚح إع١ٜٛٓ ٚع٬قتٗا باي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يًعاًٌَ َذًؼ  (2010ّ)اؾطٜػٞ, بسض .12

داَع١ ْاٜـ : , ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ايطٜاض ايؿٛض٣ ايػعٛزٟ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ

 .ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ

اّ قٝاؽ ا٭زا٤ إتٛاظٕ ٚأثطٙ ٗ ا٫يتعاّ إ٪غػٞ تطبٝل ْٜ( "2008ّ)دٛز٠, قؿٛٚ  .13

, م م (2)11 , اجمل١ً ا٭ضز١ْٝ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ, "يًعاًٌَ ٗ ؾطنات ا٭ّْٕٛٝٛ ا٭ضز١ْٝ

273-292. 

ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ٚع٬قت٘ ببعض إتػرلات ايٛٚٝؿ١ٝ يس٣ ايكٝازات ( 2004ّ)دًٜٛٞ, بػاّ  .14

, ضغاي١ زنتٛضا٠ غرل زضاغ١ َٝسا١ْٝ: ٖٛضٟ َكط ايعطب١ٝإسضغ١ٝ بايتعًِٝ ايجاْٟٛ ٗ دِ

 . داَع١ ا٭ظٖط: َٓؿٛض٠, ايكاٖط٠

أثط سادات َان٬ْس ع٢ً ا٫يتعاّ ( "2006ّ)اؿطاسؿ١, قُس ٚايبؿابؿ١, غاَط  .15

ف١ً داَع١ ايؿاضق١ , "ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايعاًٌَ ٗ ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ َشاؾ١ٛ ايهطى

 .54-11, م م (2) 3 , يًعًّٛ ايبشت١ ٚايتطبٝك١ٝ

 قِٝ ايعٌُ ٚا٫يتعاّ ايٛٚٝؿٞ يس٣ إسٜطٜٔ ٚإعًٌُ ٗ إساضؽ,( 2006ّ)ٓازات, قُس  .16

 .زاض َٚهتب١ اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع: , عُا1ٕٙ

ايع٬ق١ بٌ اؿط١ٜ ا٭ناز١ّٝ ٚاي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يس٣ أعها٤ اشل١٦ٝ ( 2008ّ)ٓسإ, زاْا  .17

داَع١ ايٓذاح : , ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ْابًؼيؿًػط١ٝٓٝايتسضٜػ١ٝ ٗ اؾاَعات ا

 .ايٛط١ٝٓ

َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايعاًٌَ ٗ اؾاَعات ( 2005ّ)س١ْٛٓ, إبطاِٖٝ  .18

 .اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬: ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, غع٠ايؿًػط١ٝٓٝ بكطاع غع٠, 

زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً : يتعاّ ايتُٓٛٝٞتأثرل َٓار اـس١َ ٗ ا٫( "2011ّ)اـؿطّٚ, قُس  .19

ف١ً داَع١ زَؿل يًعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ , "ايعاًٌَ ٗ ايهًٝات ايتك١ٝٓ ايتابع١ ؾاَع١ سًب

 .199-169, م م (3)27, ٚايكا١ْْٝٛ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚؾاع١ًٝ ( "1996ّ)خهرل, ْع١ُ ; ايٓعُٝٞ, عسْإ ٚايٓعُٝٞ, ؾ٬ح  .20

ف١ً اؼاز , "يٝات ايع١ًُٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٗ داَع١ بػساززضاغ١ َكاض١ْ بٌ ايو:ا١ُٕٛٓ

 .105-74, م31, اؾاَعات ايعطب١ٝ

زضاغ١ َٝسا١ْٝ عٔ إطأ٠ : ا٫ْتُا٤ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا عٔ ايعٌُ( "1988ّ)خطاب, عاٜس٠  .21

 . 64-23, م م (1)13, ف١ً ايعًّٛ اٱزاض١ٜ, "ايعا١ًَ ايػعٛز١ٜ

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚع٬قت٘ بايطنا ايٛٚٝؿٞ ( "2009ّ) خًٝؿات, عبسايؿتاح ٚ ا١ٓ٬ٕ, ٢َٓ .22

, م (4) 25 , ف١ً داَع١ زَؿل, "يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات اـاق١ ا٭ضز١ْٝ

 .340-289م 
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ف١ً داَع١ إًو  ,"َكسَات ا٫يتعاّ ١ُٕٛٓ أناز١ّٝ( "1995ّ)ايسخٌٝ اهلل, زخٌٝ  .23

 .77-33, م م (1) ١َٝ7, يذلب١ٜٛ ٚايسضاغات ا٫غ٬, ايعًّٛ اغعٛز

زضاغ١ اغتط٬ع١ٝ ٯضا٤ بعض إػ٦ٛيٌ ٚأعها٤ ( 2007ّ)زضْسضٟ, إقباٍ ٚ ٖٛى, طاٖط٠  .24

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ إدطا٤ات تطبٝل عًُٝات ايتكِٜٛ ٚتٛنٝس اؾٛز٠ ٗ اؾاَعات 

عح َكسّ إٍ إ٪ُط ايػٟٓٛ ايطابع عؿط يًذُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يًبشٛخ ايذلب١ٜٛ  , ايػعٛز١ٜ

 .ٖـ1428/ 29/4-28, ايككِٝ (دػً)ٚايٓؿػ١ٝ 

: نػٛٙ ايعٌُ ٚع٬قتٗا باي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٗ ا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ( 2005ّ)ايسٚغطٟ, غعس  .25

, ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً َٓػٛبٞ ؾطط١ إٓطك١ ايؿطق١ٝ

 .داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ: ايطٜاض

يتُٓٛٝٞ ٚع٬قت٘ باٱْتاد١ٝ ٭عها٤ اشل٦ٝات ايتسضٜػ١ٝ ٗ اي٤٫ٛ ا( 1988ّ)ضزاٜس٠, قاحل  .26

 .داَع١ ايرلَٛى: , ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ا٭ضزٕنًٝات اجملتُع اؿه١َٝٛ

ؼًٌٝ يًُؿّٗٛ ٚا٭بعاز : اشل١ٜٛ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايتُاثٌ ايتُٓٛٝٞ( 2003ّ)ضؾٝس, َاظٕ  .27

ضات َطنع ايبشٛخ به١ًٝ ايعًّٛ إقسا: ايطٜاض, داَع١ إًو غعٛز ايػًٛن١ٝ يتطبٝكات٘,

 .اٱزاض١ٜ

, 1, ٙقٓاع١ ايكطاض إسضغٞ ٚايؿعٛض با٭َٔ ٚاي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ( 2007ّ)ايطٚاؾس٠, خًـ  .28

 .زاض اؿاَس: عُإ

: غٌ ْٚتا٥ذ٘ٚقسزات اٱزضاى اٱزاضٟ ي٬يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إط٩( "2000ّ)ضٜإ, عازٍ  .29

 اجمل١ً ايعطب١ٝ يًعًّٛ, "زاضٟ ظاَع١ أغٝٛٙزضاغ١ َطبك١ ع٢ً ايعاًٌَ باؾٗاظ اٱ

 .77-39, م م (2) 7  اٱزاض١ٜ,

ف١ً , "ؽطٝ٘ ايتػٝرل ٚإزاضت٘ ٗ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ" (1996ّ)ايعٖطاْٞ, غعس  .30

 (.12), ايػ١ٓ ايتاغع١, عسز داَع١ أّ ايكط٣
ع٢ً  ساي١ زضاغ١:ض١ٜايبـ إٛاضز أزا٤ ع٢ً ايت١ُٝٝٛٓ ايجكاؾ١ تأثرل (2006ّ)غامل , إيٝاؽ  .31

داَع١ : , ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠ , اؾعا٥ط يٮّٕٓٝٛ بإػ١ًٝ اؾعا٥ط١ٜ ايؿطن١

 .قُس بٛ نٝاف 
ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ  ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ به١ًٝ ( "1999ّ)غ١َ٬, عازٍ  .32

 .143-111, م م (1)23 , ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ,"ايذلب١ٝ ظاَع١ عٌ سلؼ

: اـكا٥ل ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ( 2000ّ)ايػ١َ٬, عبساهلل  .33

داَع١ : ايطٜاض زضاغ١ َكاض١ْ ع٢ً ايكطاع اؿهَٛٞ ٚايكطاع اـام ٗ َس١ٜٓ ايطٜاض,

 .ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ

زضاغ١ َٝسا١ْٝ : ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚع٬قتٗا با٫ْتُا٤ ايتُٓٛٝٞ( 2005ّ)ايؿًٟٛ, ٓس  .34

داَع١ : ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ايطٜاضع٢ً َٓػٛبٞ ن١ًٝ إًو خايس ايعػهط١ٜ, 

 .ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ
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ٗ  ف١ً ايبشح, "ايع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫ػاٙ مٛ ايعٌُ( "2000ّ)قازم, سك١  .35

 .293-263, م (1) 2, ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

قٝاؽ َس٣ قسض٠ ايعٛاٌَ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايسّػطاؾ١ٝ ٗ ايتٓب٪ ( "1996ّ)ايطذِ, عبساهلل  .36

 4, اجمل١ً ايعطب١ٝ يًعًّٛ اٱزاض١ٜ ,"َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ با٭دٗع٠ اٱزاض١ٜ ايػعٛز١ٜ

 .125-103, م م (1)

َطبٛعات ن١ًٝ إًو : , ايطٜاضايع٬قات اٱْػا١ْٝ ٗ ايعٌُ( 1986ّ)ايطدٝؼ, إبطاِٖٝ  .37

 .١َٝٓؾٗس ا٭

غًٛى ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ٗ : اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايػًٛى إُٓٛٞ( 2001ّ)ايطٌٜٛ, ٖاْٞ  .38

 .زاض ٚا٥ٌ يًطباع١ ٚايٓؿط: ,  عُا3ٕ, ٙايِٓٛ

زضاغ١ اغتط٬ع١ٝ ٯضا٤ : ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ ٗ إ٪غػات ايعا١َ( 2001ّ)ايعاَطٟ, أٓس  .39

 .سٛخ اؾاَع١ٝداَع١ إًو غعٛز, َطنع ايب: , ايطٜاضإٛٚؿٌ

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚايعٛاٌَ إطتبط١ ب٘ يس٣ َسٜطٟ َساضؽ ( 2000ّ)ايعبازٟ, أٓس  .40

داَع١ أّ : ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, َه١ إهط١َ ايتعًِٝ ايعاّ يًبٌٓ َشاؾ١ٛ دس٠,

 .ايكط٣

ض ايساؾع١ٝ يٲلاظ ٚع٬قتٗا بهٌ َٔ تٛنٝس ايصات ٚبع"( 2003ّ)عبساؿُٝس, إبطاِٖٝ  .41

, اجمل١ً ايعطب١ٝ يٲزاض٠ ,"إتػرلات ايسّٛدطاؾ١ٝ يس٣ ع١ٓٝ َٔ ؾاغًٞ ايٛٚا٥ـ إهتب١ٝ

 .38-1م م, (1)1

قٝ٘ ايعٌُ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫ْسَاز ايٛٚٝؿٞ ( 2009ّ)عبسايساِٜ, ايػٝس  .42

اختباض : نعٛاٌَ ٚغٝط١ ٗ ِٛشز ايساؾع١ٝ يًعٌُ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

 . َطبٛعات داَع١ ايعقاظٜل: , ايكاٖط٠ِٛشز إزاضٟ ٗ فاٍ ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼيكسم 

: عُإ, 1ٙ, إساخٌ اٱزاض١ٜ اؿسٜج١ ٗ ايتعًِٝ( 2010ّ)عبسايعًِٝ, أغا١َ ٚ ايؿطٜـ عُط  .43

 . زاض إٓاٖر يًٓؿط ٚايتٛظٜع

 .َعٗس اٱزاض٠ ايعا١َ: ايطٜاضَكس١َ ٗ اٱزاض٠, ( 1982ّ)عبسايٖٛاب, عًٞ  .44

: , ايكاٖط1٠, ٙإزاض٠ ا٭ؾطاز ٚايع٬قات اٱْػا١ْٝ( 1993ّ)عبسايٖٛاب, عًٞ ٚ خطاب, عاٜس٠  .45

 . َهتب١ عٌ سلؼ

زاض أغا١َ يًٓؿط : , عُا1ٕٙ َباز٥٘ ٚأغاغٝات٘,: ايتِٓٛٝ اٱزاضٟ( 2006ّ)عبٟٛ, ظٜس  .46

 .ٚايتٛظٜع

اي١ ايٛاؾس٠ ٗ ايكطاع ايٛٚٝؿٞ يس٣ ايعُاي١ ايهٜٛت١ٝ ٚايعِ اٱسباٙ"( 1998ّ)ايعتٝيب, آزّ  .47

 .40-15, م م (1)90, ف١ً زضاغات اـًٝر ٚاؾعٜط٠ ايعطب١ٝ, "اؿهَٛٞ بسٚي١ ايهٜٛت

اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٕٓػٛبٞ داَع١ إًو عبسايععٜع ( "1997ّ)ايعتٝيب, غعٛز ٚايػٛاٙ, طًل  .48

 .67-13, م م (5) 2, ف١ً اٱزاضٟ, "ٚايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ؾٝ٘
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ؼًٌٝ ايع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚإسػاؽ ايعاًٌَ بايعساي١ "( 1998ّ)ايعذُٞ, ضاؾس  .49

 .98-71, م م (2)20, ف١ً اٱزاضٟ, "ايت١ُٝٝٛٓ

َهتب١ : , ايطٜاض2, ٙإسخٌ إٍ ايبشح ٗ ايعًّٛ ايػًٛن١ٝ( 2000ّ)ايعػاف, قاحل  .50

 .ايعبٝهإ يًطباع١ ٚايٓؿط

: يعٛاٌَ ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓاي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚع٬قت٘ با( "1995ّ)ايعها١ًٜ, عًٞ  .51

 10, ف١ً َ٪ت١ يًبشٛخ ٚايسضاغات ,"زضاغ١ َكاض١ْ بٌ ايكطاعٌ ايعاّ ٚاـام ا٭ضزٌْٝ

(6). 

عطاضٟ, عاضف; ناِٚ, عًٞ; اؾُايٞ, ؾٛظ١ٜ; ايًٛاتٞ, طاٖط٠;ايهٓسٟ, ْاقط; ٚاؿذطٟ,  .52

ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ي١٦ًٝٗ اٱزاض١ٜ ٚايتسضٜػ١ٝ َساضؽ "( 2006ّ)غامل 

, (2)18 ,ٚاٱْػا١ْٝف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يًعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ , "بػًط١ٓ عُإ

 .82-13م م 

: , داَع١ ايكازغ١ٝ "أثط ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ ا٭زا٤ ايػٝاقٞ( "2007ّ)ايعطٟٛ, عاَط  .53

 .52-33, م (1)10 ,ف١ً ايكازغ١ٝ يًعًّٛ اٱزاض١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ

أثط خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ ٚإتػرلات ايؿدك١ٝ ع٢ً زضد١ اي٤٫ٛ "( 1991ّ)َطإ, ناٌَ ع .54

ن١ًٝ ايتذاض٠ , ,  ف١ً احملاغب١ ٚاٱزاض٠ ٚايتأٌَ, "ايٛٚٝؿٞ َٚػت٣ٛ ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ

 .436 -401, م م  41داَع١ ايكاٖط٠ , 

يكٝازٟ يط٩غا٤ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايُٓ٘ ا( "1999ّ) ايعُطٟ, عبٝس  .55

-111, م11, ف١ً داَع١ إًو غعٛز, "زضاغ١ َٝسا١ْٝ: ا٭قػاّ ٗ داَع١ إًو غعٛز

134. 

بٓا٤ ِٛشز غبيب  يسضاغ١ تأثرل نٌ َٔ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ( "2004ّ)ايعُطٟ, عبٝس  .56

ف١ً داَع١ أّ , "ايٛٚٝؿٞ ٚنػٛٙ ايعٌُ ع٢ً ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ ٚايؿاع١ًٝ ايت١ُٝٝٛٓ

 . 169-116, م م (1)16 ٣ يًعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ,ايكط

ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اؾاَعات "( 2010ّ)ايعٓعٟ, غعٛز  .57

 .262-237, م م (2)109, ف١ً ايكطا٠٤ ٚإعطؾ١, "ايػعٛز١ٜ ايٓاؾ١٦ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ

ٟ يًُٛٚؿٌ إسٌْٝ ٚايعػهطٌٜ ٗ ن١ًٝ َػت٣ٛ اي٤٫ٛ ايتِٓٛٝ( 2008ّ)ايعٓعٟ, ؾٝاض  .58

 .داَع١ إًو غعٛز: ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ايطٜاضإًو خايس ايعػهط١ٜ, 

ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٭عها٤ ( 2006ّ)ايعٛاز, عبساهلل ٚ اشلطإ, قُس  .59

 .يعًّٛ اٱزاض١َٜطنع عٛخ ا: داَع١ إًو غعٛز ,١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَع١ إًو غعٛز

 . َهتب١ ايهتاْٞ: أغاغٝات ايبشح ايعًُٞ, إضبس( 1992ّ)عٛز٠, أٓس ٚ ًَهاٟٚ, ؾتشٞ  .60

زضاغ١ َٝسا١ْٝ : ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚع٬قتٗا با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ( 2005ّ)ايعٛٗ, قُس  .61

: ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ايطٜاض ع٢ً ١٦ٖٝ ايطقاب١ ٚايتشكٝل ايعاّ َٓطك١ ايطٜاض,

 .داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ
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ايع٬ق١ بٌ ايطنا ايٛٚٝؿٞ ٚاي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ عٓس أعها٤ ١٦ٖٝ ( 2006ّ)غِٓٝ, ٜٛغـ  .62

 .داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ: , ْابًؼايتسضٜؼ ٗ داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ

 ,"أثط غٝاغات ايتشؿٝع ٗ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ بإ٪غػات ايعا١َ( "2011ّ)ايؿاضؽ, غًُٝإ  .63

 .91-69, م م (1)27, ف١ً داَع١ زَؿل يًعًَٛا٫قتكاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ

ع٬ق١ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ بع٬قات ايعٌُ َا بٌ ايط٥ٝؼ ٚتابعٝ٘ ( "1997ّ)ايؿهًٞ, ؾهٌ  .64

 (.1)37, اٱزاض٠ ايعا١َ: ,  َعٗس اٱزاض٠ ايعا١َ بايطٜاض"ٚإتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ

ٗ ٚع٬قت٘ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يس٣ إؿطؾٌ ايطنا ايٛٚٞ( 2009ّ)ؾًُبإ, إٜٓاؽ  .65

ضغاي١ َادػترل , ايذلبٌٜٛ ٚإؿطؾات ايذلبٜٛات بإزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ َس١ٜٓ َه١ إهط١َ

 .قػِ اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايتدطٝ٘: غرل َٓؿٛض٠, داَع١ أّ ايكط٣

٩غػات ايتع١ًُٝٝ, ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ٗ إزاض٠ امل( 2005ّ)ؾًٝ٘, ؾاضٚم ٚعبساجملٝس, ايػٝس  .66

 .زاض إػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: , عُا1ٕٙ

تأثرلات ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ اي٤٫ٛ "( 2004ّ)ايؿٗساٟٚ, ؾُٗٞ ٚايكطا١ْٚ, ْؿأت  .67

 .52-1, م م (2) 2,  اجمل١ً ايعطب١ٝ يٲزاض٠  ,"ايتُٓٛٝٞ

ايٛضام  َ٪غػ١: , عُإعًِ ايٓؿؼ إٗين بٌ ايٓٛط١ٜ ٚايتطبٝل( 2001ّ)ايكاغِ, بسٜع  .68

 .يًٓؿط ٚايتٛظٜع

 .زاض ٚا٥ٌ يًطباع١ ٚايٓؿط: عُإ ْٛط١ٜ ا١ُٕٛٓ ٚايتِٓٛٝ,( 2000ّ)ايكطٜٛتٞ, قُس  .69

ايع٬ق١ بٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ  ٚايكؿات ايؿدك١ٝ ٚا٭زا٤ ( "1987ّ)ايكطإ, عبسايطسِٝ  .70

ز١ٜ زضاغ١ َكاض١ْ بٌ ايعُاي١ اٯغ١ٜٛٝ ٚايعُاي١ ايعطب١ٝ ٚايعُاي١ ايػعٛ: ايٛٚٝؿٞ

 .32-5, م م (2)16, اجمل١ً ايعطب١ٝ يٲزاض٠ ,"ٚايعُاي١ ايػطب١ٝ

زاض ايؿطم يًطباع١ : ايسٚس١ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ٚقهاٜاٙ إعاقط٠, ( 1998ّ)ايهبٝػٞ, عاَط  .71

 .ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

نٝؿ١ٝ ت١ُٝٓ غٛى اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ايعاًٌَ,  (2010ّ)أٓس ايهطزٟ,  .72

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/04/blog-post_1390.html ,تاغذلدع 

 .6/3/2012ّبتاضٜذ 

زاض ٚا٥ٌ : عُإ أغاغٝات َٚؿاِٖٝ سسٜج١,: ايتطٜٛط ايتُٓٛٝٞ( 1999ّ)ايًٛظٟ, َٛغ٢  .73

 .يًطباع١ ٚايٓؿط

٠ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚاي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ إٗين يس٣ أعها٤ أُٖٞ( "2001ّ)إد٬ٗ, قُس  .74

 .217-185, م م (2) 17, ف١ً داَع١ زَؿل ,"١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ داَع١ قٓعا٤

غٝهٛيٛدًٝا ٚإزاضًٜا : ؼًٌٝ ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ( 1995ّ)إسٖٕٛ, َٛغ٢ ٚ اؾعضاٟٚ, إبطاِٖٝ  .75

 .ايط٬ب١ٝإطنع ايعطبٞ يًدسَات : , عُا1ٕٙيًعاًٌَ ٚاؾُٗٛض, 

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/04/blog-post_1390.html
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اغتدساّ بعض ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ إدتًؿ١ يسضاغ١ ايع٬ق١ بٌ ( 1999ّ)إططٗ, سػٔ  .76

داَع١ أّ : , ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, َه١ إهط١َإتػرلات إػتك١ً ٚإتػرل ايتابع

 .ايكط٣

َ٪غػ١ : عُإغًٛى َٓهب٘ ٚإلاظ َبسع, : اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ( 1999ّ)إعاْٞ, أّٔ  .77

 .ايٛضام

أثط إتػرلات ايسّػطاؾ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يس٣ ( "2002ّ)إعٝٛف, ق٬ح  .78

, (107) 28, ف١ً زضاغات اـًٝر ٚاؾعٜط٠ ايعطب١ٝ, "إٛٚؿٌ ٗ ايكطاع ايعاّ ايػعٛزٟ

 .150-111م 

: يٛٚٝؿٞدٛز٠ سٝا٠ ايعٌُ ٚأثطٖا ٗ ت١ُٝٓ ا٫غتػطام ا"( 2004ّ)إػطبٞ, عبساؿُٝس  .79

 .51-2, م م (2)3, ف١ً ايسضاغات ٚايبشٛخ ايتذاض١ٜ, "زضاغ١ َٝسا١ْٝ

أثط قسزات ازضاى ايسعِ ايتُٓٛٝٞ ع٢ً زاؾع١ٝ ا٭ؾطاز ( 2002ّ)إػطبٞ, عبساؿُٝس  .80

زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايؿطنات ايكٓاع١ٝ ايتابع١ يكطاع ا٭عُاٍ ايعاّ ٗ : ي٬لاظ

 .داَع١ إٓكٛض٠: ايكاٖط٠, عطب١ٝقاؾ١ٛ ايسق١ًٝٗ ظُٗٛض١ٜ َكط اٍ

زاض ايؿهط يًٓؿط : , عُا3ٕ, َٙؿاِٖٝ ٚأغؼ: ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ( 2004ّ)إػطبٞ, ناٌَ  .81

 .ٚايتٛظٜع

ايع٬ق١ بٌ نػٛٙ ايعٌُ ٚبٌ اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚا٭زا٤ ٚايطنا " (1995ّ)إرل, عبسايطسِٝ  .82

 .252-207م م  ,(2)35, ف١ً اٱزاض٠ ايعا١َ, "زضاغ١ َكاض١ْ: ايٛٚٝؿٞ

, إ٪ُط ايكَٛٞ ايت١ُٝٓ ا١ٕٝٓٗ ٭غتاش اؾاَع١ ٗ عكط إعًَٛات١ٝ( 1999ّ)ايٓاق١, قُٛز  .83

, ْٛؾُدل 24-23إٓعكس ٗ ايؿذل٠ َٔ  ايػٟٓٛ ايػازؽ ٕطنع تطٜٛط ايتعًِٝ اؾاَعٞ

 .داَع١ عٌ سلؼ: ايكاٖط٠

, داَع١ ايتسضٜؼ اؾاَعٞأغايٝب تكِٜٛ أزا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ( 2006ّ)ايٓذاض, عبسايٖٛاب  .84

 .إقساضات ن١ًٝ ايذلب١ٝ: إًو غعٛز

اختباض أثط ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايجك١ ( "2002ّ)ايٓعػاْٞ, عبساحملػٔ ٚ ايٝٛغؿٞ, أٓس  .85

نُتػرلات ٚغٝط١ ٗ ع٬ق١ ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚايتبازي١ٝ بػًٛنٝات إٛاط١ٓ 

 . 42-21, م م (1) 32, ف١ً داَع١ سًب, "ايت١ُٝٝٛٓ

 ,"ايطنا ايٛٚٝؿٞ يًُٛٚـ ايػعٛزٟ ٗ ايكطاعٌ ايعاّ ٚاـام( "1993ّ)ايُٓط, غعٛز  .86

 .109-63, م م(1) 5, ف١ً ايعًّٛ اٱزاض١ٜ

زضاغ١ : اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚأثطٙ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭زا٤ ايٛٚٝؿٞ( 2002ّ)اشلصيٍٛ, ٖصيٍٛ  .87

, ضغاي١ َادػترل غعٛز١ٜتطبٝك١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ ايتشكٝل ٚاٱزعا٤ ايعاّ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ اٍ

 .داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ: غرل َٓؿٛض٠, ايطٜاض

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚنػٛٙ ايعٌُ اٱزاضٟ ٕسٜطٟ َساضؽ ايتعًِٝ ( 2002ّ)اشلٓساٟٚ, ٜاغط  .88

 .داَع١ عٌ سلؼ: ايكاٖط٠ا٭غاغٞ ظُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ, 
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َطبٛعات : ايطٜاضَسٜط ايػعٛزٟ, اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ يٌ( 1998ّ)ٖٝذإ, عبسايطٓٔ  .89

 .أناز١ّٝ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ

اي٥٬ش١ ا١ُٕٛٓ يؿ٦ٕٛ َٓػٛبٞ اؾاَعات ايػعٛزٌٜ َٔ أعها٤ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ,  .90

فًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ ايػعٛزٟ, ا٭َا١ْ :, ايطٜاض(1997ّ) ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٔ ٗ سهُِٗ

 .ايعا١َ

إسكا٤ات أعها٤ ١٦ٖٝ : َطنع إسكا٤ات ايتعًِٝ ايعايٞ( 2012ّ)ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ  .91

-http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning, ايتسضٜؼ

and-Information-affairs/HESC/Ehsaat/Docs/اغذلدعت  ،B1432-1433-4-8.html

 .2012ّ/ 5/3بتاضٜذ 

ضغاي١ َادػترل غرل  ع٬قت٘ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ,إٓار ايتُٓٛٝٞ ٚ( 2006ّ)ايٛظإ, خايس  .92

 .داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ: َٓؿٛض٠, ايطٜاض

َكاض١ْ بٌ بعض خكا٥ل ٚاػاٖات إط٩ٚغٌ ٚبعض غًٛنٝات ( "2008ّ)ايٝاَٞ, أٓس  .93

, م م (3) 48, زٚض١ٜ اٱزاض٠ ايعا١َ, "ايكٝاز٠ ٗ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يًُط٩ٚغٌ

327-358. 

زضاغ١ تٓب٪١ٜ يبعض ايعٛاٌَ اييت تػبل ا٫يتعاّ ايٛٚٝؿٞ يؿاغًٞ ( "2003ّ)ايٝاَٞ, أٓس  .94

 .43-1, م م (2) 23 , ضب١ٝ اٱزاض١ٜاجمل١ً ايع, "ايٛٚا٥ـ غرل اٱؾطاؾ١ٝ

ايع٬ق١ بٌ زاؾع١ٝ ايعٌُ ايساخ١ًٝ ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٚا٭زا٤ "( 1999ّ)ٜٛغـ, زضٜٚـ  .95

, م م (3) 39 , ف١ً اٱزاض٠ ايعا١َ, "زضاغ١ َٝسا١ْٝ: ايؿطز١ٜايٛٚٝؿٞ ٚاـكا٥ل 

493-515. 
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م   س        حم     حي

                                                                                                                                                                                                                                                     إٛقط                                                                                                                / ايسنتٛض    غعاز٠    

                                           :-ٚبعس                                                  ايػ٬ّ عًٝهِ ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘

١ٜ ٚايتدطٝ٘  ٚته١ًُٝٝ يٌٓٝ زضد١ ايسنتٛضا٠ ٗ اٱزاض٠ ايذلبنُٔ إتطًبات اٍٜكّٛ ايباسح بإدطا٤ زضاغ١ ع١ًُٝ    

ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ : "بعٓٛإَٔ داَع١ أّ ايكط٣ 

ٟٴ". تُٓٝت٘ قسزات٘, ٚآيٝاتٚٚاقع٘, : ايػعٛز١ٜ َكساض ايك٠ٛ "قطًح ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ مب قكسٚ

ا٫عتكاز ايكٟٛ بأٖساؾٗا ٚقُٝٗا, : َٔ خ٬ٍاييت تتعًل باْسَاز عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ داَعت٘  ا٫ضتباط١ٝ

ٜٚأخص ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ . "ٚا٫غتعساز يبصٍ أقك٢ دٗس ٖهٔ يكاؿٗا, ٚايطغب١ ايك١ٜٛ ٗ ا٫غتُطاض ٗ عهٜٛتٗا

. , ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاطؿٞ, ٚا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ا٫غتُطاضٟ(ا٭خ٬قٞ)ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إعٝاضٟ: أبعازًا ث٬ث١ ٖٞ

: ٚؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ ؼكٝل ا٭ٖساف ايتاي١ٝ

 فتُع١َٝٚ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿو َػت٣ٛ ؼسٜس. 1

 .ايسضاغ١

ايطنا ٚايساؾع١ٝ يًعٌُ,  ,ايعُط, عسز غٓٛات اـس١َ )بٌ احملسزات ايؿدك١ٝ  ضتباط١ٝايتعطف ع٢ً ْٛع ايع٬ق١ ا٫ .2

إطنع١ٜ, ايعساي١ ), ٚاحملسزات ايت١ُٝٝٛٓ (خكا٥ل ايٛٚٝؿ١, ٚنػٛٙ ايعٌُ)ٚاحملسزات ايٛٚٝؿ١ٝ  ,(ايٛٚٝؿٞ

بإًُه١  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚبٌ( ايتُٓٛٝٞايت١ُٝٝٛٓ, ٚايسعِ 

 .ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

ايٛقٛف ع٢ً َس٣ ق٠ٛ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ إته١ُٓ ٗ ايسضاغ١ ٗ ايتٓب٪ با٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ . 3

ن١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ٚتطتٝبٗا سػب ق٠ٛ تأثرلٖا ع٢ً يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات احل

 .ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ

ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات ٍ إكذلس١ يٝاتاٯ زضد١ أ١ُٖٝ بعضؼسٜس  .4

 .ايسضاغ١ فتُعاؿه١َٝٛ ٚتطتٝبٗا سػب زضد١ أُٖٝتٗا َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

   

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٌٜ ايصنٛض اؿاقًٌ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضا٠ ٗ  ْٝعايسضاغ١  فتُعسلٌ ٟٚ        

ا٭ٍٚ وتٟٛ ع٢ً َعًَٛات أٚي١ٝ عٔ : ٚتتهٕٛ ا٫غتبا١ْ َٔ قػٌُ. اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

بُٝٓا وتٟٛ ايكػِ  :ٗ داَعت٘ اؿاي١ٝ ٚات خسَت٘, ٚعُطٙ, ٚغٔعًُٝ٘تبت٘ اٍاغِ داَعت٘, ٚض :تهُٔتٚ ,إػتذٝب

تؿٌُ ٚاقع ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٟ, ٚقسزات٘, ٚاٯيٝات إكذلس١  , ٚايجاْٞ ث٬ث١ قاٚض

ٚغرل  دسًا َٛاؾل بسضد١ عاي١ٝ)ٚقس مت ؼسٜس زضدات ا٫غتذاب١ ٚؾل َكٝاؽ ٔاغٞ َتسضز ٜذلاٚح بٌ . يتُٓٝت٘

. يًُشٛض ايجايح (بسضد١ عاي١ٝ ٖاّٚغرل  دسًا بسضد١ عاي١ٝ ٖاّ)يًُشٛضٜٔ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚ( م بسضد١ عاي١ٝ َٛاف

 

ْٚٛطًا ـدلتهِ ايط١ًٜٛ ٚض٩ٜتهِ ايػسٜس٠, أضدٛ َٔ غعـازتهِ ايتهطّ بتشهِٝ ٖصٙ ا٫غتبا١ْ ٚشيو بإبسا٤ ضأٜهِ         

ٙ ٚٚنٛح ايكٝاغ١ ايًػ١ٜٛ, ٚتكسِٜ أ١ٜ تعس٬ٜت أٚ إناؾات تطْٚٗا ؾٝٗا َٔ سٝح اْتُا٤ ايؿكطات يًُشٛض إسضد١ نُٔ

َٓاغب١, ٚيهِ دعٌٜ ايؿهط ٚٚاؾط ايتكسٜط ع٢ً يطٝـ تعاًَهِ ٚسػٔ تعاْٚهِ,,,   

أٓس عٛض أٓس ايؿٗطٟ : ايباسح                       

 ah123mad@hotmail.com 059088؟؟؟؟/ دٛاٍ      

mailto:ah123mad@hotmail.com
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ازَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

 وضىح الصًاغُ اللػىيُ اىتناْ العبازَ للنخىز

 غري واضخُ واضخُ  ال تيتنٌ تيتنٌ مالحظات

( ا٭خ٬قٞ)ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إعٝاضٟ . أ

     . ٗ تطنٗا زؾعين يعسّ ايتؿهرلأؾعط بايتعاّ أزبٞ قٟٛ  مٛ داَعيت ٟ 1
     . ست٢ َع ٚدٛز َػطٜات أؾهٌ ٗ َهإ آخطٖصٙ اؾاَع١ يبكا٤ ٗ ا أعتعّ 2
     . يًذاَع١ اييت أعٌُ بٗا ٚا٫ْتُا٤أ٩َٔ بهطٚض٠ ا٫يتعاّ  3
     . نبرل بٌ قِٝ اؾاَع١ اييت أعٌُ بٗا  ٚقُٝٞ اـاق١ٚاؾل أؾعط بت 4
ٟ َٔ لاسات ؾدك١ٝ زٜٔ بايهجرل َٔ ايؿهٌ ؾاَعيت ؾُٝا ؼكل ٍأ 5

١َٝٓٗٚ .

     

     . إٔ ٜكهٞ ا٭غتاش اؾاَعٞ سٝات٘ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَع١ ٚاسس٠ أض٣ 6
ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاطؿٞ . ب

َا تبك٢ َٔ سٝاتٞ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَعيت  غأنٕٛ غعٝسًا يٛ تػ٢ٓ يٞ قها٤ 7

.  اؿاي١ٝ

     

     . اييت أعٌُ بٗا أؾعط با٫عتعاظ سُٝٓا أؼسخ يٰخطٜٔ عٔ داَعيت 8
أْٛط إٍ إؿه٬ت اييت تٛادٗٗا داَعيت ٚنأْٗا دع٤ َٔ َؿه٬تٞ  9

. ايؿدك١ٝ

     

يًُػا١ُٖ ٗ لاح  ٖا ٖٛ َتٛقعيسٟ ا٫غتعساز يبصٍ فٗٛز أندل  10

. داَعيت

     

     . تتًُهين عاطؿ١ ق١ٜٛ مٛ ٖصٙ اؾاَع١ 11
     . اَع١أؾعط بٛدٛز اؾٛ ا٭غطٟ ٗ ٖصٙ اجل 12
ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ا٫غتُطاضٟ . ز

     . ضغبيت ٗ شيو ضغِ سايًٝا تطى ايعٌُ ٗ ٖصٙ اؾاَع١ ّهٓين٫  13
إشا َا قطضت تطى ايعٌُ  غًبًا تتأثط دٛاْب نجرل٠ ٗ سٝاتٞغٛف  14

. باؾاَع١

     

     . داَع١ أخط٣ طإا إٔ طبٝع١ ايعٌُ ٚاسس٠أْتكٌ يًعٌُ ٗ ئ  15
       .أؾهٌ ٖا تكسَ٘ اؾاَعات ا٭خط٣تكسّ يٞ داَعيت َٔ إعاٜا ٚايؿطم  16
ع٢ً ؾطق١ عٌُ َٓاغب١ يٞ ٗ  أعتكس أْ٘ َٔ ايػٗٛي١ َهإ إٔ أسكٌ 17

 *[R].داَع١ أخط٣

     

غٛف أؾكس ايهجرل َٔ ايع٬قات ايؿدك١ٝ اييت نْٛتٗا عدل ايػٌٓ ساٍ  18

. تطنٞ ايعٌُ بٗصٙ اؾاَع١

     

                                                                                                                                                                                               
 نعضو هيئت انخذريس انسعودي االنخساو انخنظيًي: أوالًال 

 

 

  .ْس تكشٝشٗا ٚؼًًٝٗاإٍ إٔ ايعباض٠ شات ٚد١ٗ غايب١, ٖا ٜعين تٛخٞ اؿصض ع [R]تؿرل* 
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  وضىح الصًاغُ اللػىيُ اىتناْ العبازَ للنخىز

 مالحظات
 غري واضخُ واضخُ  ال تيتنٌ تيتنٌ

ايساؾع١ٝ يًعٌُ . أ

     .  ؼكل يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ َها١ْ ادتُاع١ٝ ٖٝع٠ 19
     . ٠ ٗ ؼكٝل ايٓذاسات اييت أقبٛ إيٝٗاتػاعسْٞ ٚٚٝؿيت اؿايٞ 20
تٛؾط يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ؾطم تطٜٛط َعاضٗ َٚٗاضاتٞ ايتدكك١ٝ  21

. ٚاؿٝات١ٝ

     

     . ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايجك١ بايٓؿؼ 22
     . ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ َكساضًا نبرلًا َٔ إتع١ ٚايػعاز٠ 23
     . ا أدٓٝ٘ َٔ َاٍ َٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝوؿعْٞ نجرلًا يًعٌُ ّ 24
     . وؿعْٞ نجرلًا يًعٌُ َا أيكاٙ َٔ ثٓا٤ ٚتكسٜط َٔ اٯخطٜٔ 25
      .نجرلًا إٔ تهٕٛ ْتا٥ر أزا٥ٞ يٛٚٝؿيت اؿاي١ٝ َطن١ٝ أسطم 26
ايطنا ايٛٚٝؿٞ  . ب

َهتب, إنا٠٤, ت١ٜٛٗ, غهطتاض١ٜ, )عٔ ٚطٚف ايعٌُ إاز١ٜ  بايطناأؾعط  27

..( تهٓٛيٛدٝا, 

     

ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ, إٓار ايتُٓٛٝٞ, ) عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ إع١ٜٛٓ  بايطنا أؾعط  28

...( ا٭ِاٙ اٱزاض١ٜ, 

     

عٔ دٛز٠ إكازض ٚإطادع ٚايٛغا٥ٌ إع١ٓٝ يٞ ع٢ً أزا٤   بايطنا أؾعط  29

. ٚٚٝؿيت

     

     . قاٖاعٔ اؿٛاؾع إاز١ٜ اييت أتٌ  بايطنا أؾعط  30
 ايسعِ, ايجٓا٤, إؾٗاض اٱلاظ)عٔ اؿٛاؾع إع١ٜٛٓ اييت أتًكاٖا   بايطنا أؾعط  31

.. )

     

     . عٔ ع٬قاتٞ بع٥٬َٞ ٗ ايعٌُ  بايطنا أؾعط  32
     . عٔ ع٬قاتٞ بط٩غا٥ٞ ٗ ايعٌُ  بايطنا أؾعط  33
ٜؼ, ايبشح, ايتأيٝـ, ايتسض)عٔ َػت٣ٛ إْتادٝيت ٗ ايعٌُ   بايطنا أؾعط  34

(. خس١َ اجملتُع

     

خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ . ز

     . تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َتٓٛع١ 35
     . تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َعكس٠ 36
     . [R]١ًٖٚ  أعتكس إٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ضتٝب١ 37
     . ١َ ٚنطٚض١ٜ يٓذاح عٌُ  اؾاَع١أ٩َٔ إٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ٖا 38
أًَو اؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ي١ٝ اي٬ظ١َ ٭زا٤ ٚٚٝؿيت بايططٜك١ اييت أضاٖا  39

. َٓاغب١

     

     ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايؿطق١ يتطبٝل أؾهاضٟ َٚا سكًت عًٝ٘ َٔ  40

 حمذداث االنخساو انخنظيًي نعضو هيئت انخذريس انسعودي:  بنيبًال 
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.  تسضٜب

     . تػص١ٜ َطتس٠ عٔ ْتا٥ر أزا٥ٞ يعًُٞباغتُطاض أتًك٢  41
نػٛٙ ايعٌُ . ز

     . ٫ أعطف َػ٦ٛيٝاتٞ ٚإتٛقع َين بايتشسٜس 42
     . أْا غرل َتأنس َٔ سسٚز غًطيت ٗ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 43
     . ٟاتتٞ ٚاغتعسازاأؾعط إٔ سذِ ايعٌُ إٓاٙ بٞ ٜتذاٚظ قسض 44
     . ايَٝٛٞ عًُٞغرل ناف ٭زا٤ أعبا٤  ايطزلٞأؾعط بإٔ ٚقت ايعٌُ  45
     . عٌُ ؼت غٝاغات ٚإضؾازات غرل َتٛاؾك١أ 46
     . أعتكس إٔ ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ إتاس١ يٞ ٗ داَعيت قسٚز٠ 47
     . ٫ تػتػٌ إَهاْٝاتٞ ٚقسضاتٞ بايؿهٌ إطًٛب 48
     . ٫ أؾعط با٭َإ إظا٤ َػتكبًٞ ايٛٚٝؿٞ ٗ ٖصٙ اؾاَع١ 49

إطنع١ٜ . ـٙ

      [R].بٗاع٢ً ايدلاَر ٚاـط٘ ايتطٜٛط١ٜ ٟ ط٬عع٢ً إ داَعيتؼطم  50
      [R].ٗ اؽاش ايكطاضات اٱزاض١ٜ عٌُ داَعيت ع٢ً إؾطانٞت 51
      [R].ٜؿٛض ض٩غا٥ٞ ٗ ايعٌُ بعض غًطاتِٗ يًعاًٌَ َعِٗ 52
     . ٜٓبػٞ إٔ و٢ٛ أٟ قطاض اؽصٙ َٛاؾك١ ض٥ٝػٞ 53
غٝط١ سٝاٍ َا ٜعذلنين َٔ َؿه٬ت ضٜجُا ّهين اؽاش بعض اٱدطا٤ات ايب 54

 [R].ٜكازم ض٥ٝػٞ ع٢ً ايكطاض اـام بٗا

     

ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ . ٚ

     .  ٖصٙ اؾاَع١أؾعط بعساي١ ايطاتب ايؿٗطٟ ايصٟ أتكاناٙ ٗ  55
     . أؾعط بعساي١ ْٛاّ ايذلقٝات ٗ اؾاَع١ َٚٛنٛعٝت٘ 56
     . َكاض١ْ بع٥٬َٞ ٜؿ١ٝ َٓاغب١ دسًاأعتكس إٔ أعبا٥ٞ ٚٚادباتٞ ايٛٚ 57
     . تتٓاغب غاعات ايعٌُ َع ٚطٚٗ اـاق١ 58
تتٝح اؾاَع١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ تكسِٜ أٟ اعذلاض إظا٤ ايكطاضات اييت  59

. ؽكِٗ

     

     . ٜتِ تكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل أغؼ ٚانش١ ٚغرل َتشٝع٠ 60
     . ٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايعسٍ زِٚا اغتجٓا٤ أٚ قابا٠ ٜعاٌَ ْٝع أعها 61
     . ٜتاح يًذُٝع ايٛقٍٛ إٍ َا وتادْٛ٘ َٔ َكازض َٚعًَٛات 62

 ايسعِ ايتُٓٛٝٞ. ظ

     . تٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ اعتباضًا أغاغًٝا بأٖساٗ ٚقُٝٞ اـاق١ 63
     . ٤ ايتسضٜؼ ؾٝٗاتٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ عٓا١ٜ خاق١ بطؾا١ٖٝ ٚضاس١ أعها 64
     . ٜؿاخط إػ٦ٛيٕٛ ٗ داَعاتٞ بالاظاتٞ ايٛٚٝؿ١ٝ ٜٚؿٗطْٚٗا 65
     . ٜسعُين اؾُٝع ٗ ايٛطٚف ايكعب١ ٚايطاض١٥ 66
     . َا أقسَ٘ َٔ فٗٛزات ٚإغٗاَات يٓذاح عٌُ اؾاَع١ثين ظ٥٬َٞ ع٢ً ٟ 67
     . ْٞ أٚ ؽل عًُٞٚتًُٛات ؽل ٣َٚا أضؾع٘ َٔ ؾها تٗتِ داَعيت 68
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 وضىح الصًاغُ اللػىيُ اىتناْ العبازَ للنخىز

 غري واضخُ واضخُ  ال تيتنٌ تيتنٌ مالحظات

( ا٭خ٬قٞ)آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إعٝاضٟ . أ

يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نك١ُٝ عًٝا نُٔ ضغاي١ ٚثكاؾ١ ٚغٝاغات تبين ا٫ 69

 .ٖٚاضغات نٌ داَع١

     

اعتباض َػأي١ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهاؾ١ أبعازٙ  70

ًُٕع١َ يهٌ ايكٝازات ا٭ناز١ّٝ . َٔ إػ٦ٛيٝات ا

     

ٜؼ ٚزٚضِٖ اٱع٤٬ بهٌ ايٛغا٥ٌ إبتهط٠ َٔ ؾإٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسض 71

. نُكازض ْؿٝػ١ ٗ ؼكٝل إٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت تٓؿسٖا نٌ داَع١

     

إعساز َٝجام أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ وسز ٚادباتِٗ  72

َٚػ٦ٛيٝاتِٗ ٚسكٛقِٗ ع٢ً إٔ ٜعس ا٫يتعاّ ب٘ أغاغّا ٗ ايتكِٜٛ ايسٚضٟ 

. ٚقطاضات ا٫غتبكا٤ أٚ إْٗا٤ اـس١َ

     

ْٞ َباز٨ ايعساي١ ٚايٓعا١ٖ ٚإٛنٛع١ٝ ٗ تٛظٜع ايعٌُ ٚاؿٛاؾع ٚؾطم تب 73

. ايتسضٜب ٚايذلقٝات ٚايع٬ٚات اـاق١ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

     

ايتعاّ اؾاَع١ بتطٜٛط ايكسضات ايص١ٖٝٓ ٚإعطؾ١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  74

. ٚؾل زضاغات ؼسٜس استٝاداتِٗ ايتسضٜب١ٝ

     

ايٛغا٥ٌ إُه١ٓ ؿُا١ٜ غ١َ٬ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا١ٕٝٓٗ اؽاش نٌ  75

. ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً قشتِٗ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ

     

بٓا٤ ب١٦ٝ ت١ُٝٝٛٓ تتػِ بع٬قات ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚايجك١ إتبازي١ ٚتٛؾط  76

. ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايؿعٛض بايطاس١ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

     

سِ يـس٣ عهٛ ٦ٖٝـــ١ ايتسضٜؼ عٔ ططٜـــل تهجٝـ غطؽ ا٫ْتُا٤ ٚايت٬ 77

 .ا٭ْؿــط١ ٚإٓاغبات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

     

تؿذٝع ايتعإٚ إؿذلى ٚتبازٍ اـدلات ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ بٌ أعها٤  78

. ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ كتًـ ا٭قػاّ ٚايهًٝات ا٭ناز١ّٝ

     

عايٞ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ اغتدساّ شٟٚ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ اٍ 79

. تععٜع قِٝ ٚغًٛنٝات ا٫يتعاّ ٗ غرلِٖ َٔ ا٭عها٤

     

اغتشساخ بطاَر خاق١ يتٜٓٛط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسز ٚتػٌٗٝ  80

. اْسَادِٗ ٗ ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ

     

إعساز ٚتٛظٜع زيٌٝ إضؾازٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسٜس وٟٛ َعًَٛات  81

ٚثكاؾ١ اؾاَع١ ٚٚٚا٥ـ ا٭قػاّ ٚخسَات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ قِٝ 

. ٚغرلٖا

     

آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاطؿٞ . ب

عهٛ ١٦ٖٝ اعتُاز ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ايعاٍ أغاغًا ٖاًَا يًكطاضات إطتبط١ ب 82

  .(, تكِٝٝ أزا٤, تطق١ٝ, أٚي١ٜٛ ؾطم ايتسضٜبتعٌٝ )ايتسضٜؼ 

     

اض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسز ٚؾل َعاٜرل زقٝك١ َا ٜهؿٌ اؿكٍٛ اخيت 83

 .ايهؿا٠٤ ٚايكسض٠ ع٢ً ايتٛاؾل َع ا٭ٖساف ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً شٟٚ

     

 آنيبث حنًيت االنخساو انخنظيًي نعضو هيئت انخذريس انسعودي:  بنثبًال 



 االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 
296 

ايعًٝا ٗ ا٫لاظ شٟٚ سادات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اغتدساّ طاقات  84

. ايٛٚا٥ـ ايكٝاز١ٜ أٚ نٛن٤٬ يًتػٝرل ٚايتطٜٛط

     

ع٢ً إعاز٠ تكُِٝ ٚٚا٥ـ َٚٗاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َا ٜهُٔ ايعٌُ  85

.  تٛؾرل ْٛع َٔ ايتشسٜات إعكٛي١ َٚػ٦ٛيٝات ايعٌُ ايػرل َأيٛؾ١

     

إغكاٙ اؿٛادع إع١ٜٛٓ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚبٌ ايكٝازات  86

 .اؾاَع١ٝ َٔ خ٬ٍ تبين َؿاِٖٝ اٱزاض٠ ايتؿاضن١ٝ

     

يت١ُٝٝٛٓ احملسز٠ إٗاّ ٚإػ٦ٛيٝات ٚططم ا٫تكاٍ بٓا٤ اشلٝانٌ ا 87

. ْٚطاقات اٱؾطاف

     

إتاســ١ قٝــؼ دــــسٜـس٠ أَاّ أعهـــا٤ ٖـــ١٦ٝ ايتسضٜؼ ٭زا٤ ايعٌُ نايعُــٌ  88

. ا٫يهذلْٚٞ ٚؾطم ايعٌُ عدل ا٫ْذلْت ؾطافَٔ إٓعٍ ٚ اٱ

     

١٥ ايتسضٜؼ ٚؾل َعاٜرل اغتشساخ ْٛاّ َتهاٌَ يتكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ٖٞ 89

 .عا١ٕٝ زقٝك١

     

ٚ إؾطان٘ ٗ ضغِ اـط٘  تعطٜـ ا٭غتاش اؾاَعٞ بٓتا٥ر تكِٝٝ أزا٥٘ 90

. ايتكشٝش١ٝ إٓاغب١

     

إهاز إزاض٠ َػتك١ً تع٢ٓ بتكسِٜ اـسَات اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت  91

. وتادٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

     

يٛدٝا إعًَٛات إتكس١َ ٗ إضغا٤ ْٛاّ ؾعاٍ ي٬تكا٫ت بٌ تطٜٛع تهٓٛ 92

. اؾاَع١ ٚعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

     

تؿعٌٝ زٚض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بإػا١ُٖ ٚايتأثرل ٗ قٓاع١ ايكطاض  93

. ا٭نازّٞ بٓٛعٝ٘ ايطٚتٝين ٚا٫غذلاتٝذٞ

     

إتعًك١ َذاٍ ُهٌ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ َٔ اؽاش ايكطاضات  94

. ؽكك٘ ٚاٖتُاَات٘ ايع١ًُٝ ٚايتطٜٛط١ٜ

     

ُهٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ايٛقٍٛ إٍ َكازض إعًَٛات  95

. ٚاغتدساَٗا  ٚتبازشلا عط١ٜ ٗ نٌ ا٫ػاٖات

     

      .إقساض زٚض١ٜ تع٢ٓ بؿ٦ٕٛ تطٜٛط قسضات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ 96

ظاّ ايتُٓٛٝٞ ا٫غتُطاضٟ آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يت. ز

ضؾع ضٚاتب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يتشكٝل اغتكطاضِٖ ا٫قتكازٟ ٚايٓؿػٞ  97

. َٚا ٜكًٌ َٔ ايؿطٚقات بِٝٓٗ ٚبٌ ايؿ٦ات ا١ٕٝٓٗ ا٭خط٣

     

تٛؾرل بطاَر ايتأٌَ ايكشٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايتأٌَ نس اؿٛازخ اـاق١  98

. بعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ

     

ت١٦ٝٗ ايػهٔ اجملاْٞ إٓاغب يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚأغطت٘ بايكطب َٔ  99

. داَعت٘

     

إهاز ٚغا٥ٌ يًذلؾٝ٘ ٚايذلٜٚح ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ خاق١ باغتدساّ أعها٤  100

 .١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

     

إْؿا٤ اؼازات ٚأْس١ٜ خاق١ ّاضؽ َٔ خ٬شلا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  101

. َٓاؾطِٗ إتٓٛع١

     

 َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼإتاس١ ايؿطق١ يصٟٚ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعايٞ  102

 .يًشكٍٛ ع٢ً َهاؾآت َاي١ٝ َٚع١ٜٛٓ اغتجٓا١ٝ٥
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      .ؽؿٝـ ايعب٤ ايتسضٜػٞ ٚاٱزاضٟ عٔ ناٌٖ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 103

ٚنع يكب ا٭غتاش اؾاَعٞ إتُٝع ٗ فا٫ت ايتسضٜؼ ٚايبشح ٚخس١َ  104

. ع٢ً َػت٣ٛ نًٝات اؾاَع١ اجملتُع

     

     . إؾٗاض عطا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝع زاخٌ ٚخاضز اؾاَع١ 105

إيٝٗا ا٭غاتص٠ إتُٝعٜٔ ايتٓػٝل َع اؾاَعات ايعا١ٕٝ إتكس١َ ٫بتعاخ  106

بػطض تطٜٛط قسضاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚإٓٗاد١ٝ ٚايتك١ٝٓ 

. ٚايًػ١ٜٛ

     

تػٌٗٝ َؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝعٜٔ ٗ إ٪ُطات احمل١ًٝ  107

. ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايعا١ٕٝ

     

 اسم المحكم رباعيًا 

 الدرجة العلمية 

 العمل الحالي 

 جهة العمل 
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  (2)ملحق رقم 

 

قهُٞ  بٝإ بأزلا٤ ايػاز٠

 أزا٠ ايسضاغ١
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نسبدة اخلرباء حمكًي أداة انذراست بيبٌ بأمسبء ا

العنل احلالٌ وجهته اضه احملكه و 

. ض٥ٝؼ قػِ اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايسضاغات إكاض١ْ , ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ ا٭ظٖطأغا١َ قُس ؾانط عبسايعًِٝ .  ز.أ 1

. ٠ إًو خايسأغتاش اٱزاض٠ ٚاٱؾطاف ايذلبٟٛ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَعاؿػٔ بٔ قُس إػٝسٟ . ز.أ 2

. أغتاش اٱسكا٤ ٚايبشٛخ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ أّ ايكط٣ضبٝع غعٝس ط٘ . ز.أ 3

. أغتاش إٓاٖر ٚايذلب١ٝ ايع١ًُٝ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ إًو عبسايععٜعنٝا٤ ايسٜٔ قُس َطاٚع . ز. أ 4

. ٠, داَع١ إًو غعٛزأغتاش إزاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ, ن١ًٝ ايذلبٞعبسايطٓٔ أٓس قا٥ؼ . ز. أ 5

. أغتاش اٱزاض٠ ٚأقٍٛ ايذلب١ٝ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ ايرلَٛىعسْإ بسضٟ ضظم اٱبطاِٖٝ . ز.أ 6

أغتاش اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ إؿاضى, عُاز٠ ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ ٚايتعًِ عٔ بعس, أٓس لِ ايسٜٔ عٝساضٚؽ  . ز 7

. داَع١ ايطا٥ـ

. اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ إؿاضى, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ إًو عبسايععٜع أغتاشأؾطف ايػعٝس أٓس . ز 8

. أغتاش عًِ ايٓؿؼ ايذلبٟٛ إؿاضى, ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ إًو خايسايػٝس عبسايساِٜ غهطإ . ز 9

. خايسأغتاش اٱزاض٠ ٚ أقٍٛ ايذلب١ٝ إؿاضى, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ إًو قاحل بٔ عًٞ أبٛعطاز ايؿٗطٟ . ز 10

. أغتاش إٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ إؿاضى, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ إًو خايسعبسايط٩ٚف قُس ايؿكٞ . ز 11

. أغتاش اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ  إؿاضى, ٚنٌٝ داَع١ إًو خايس يهًٝات ايبٓاتعًٞ ْاقط ؾتٟٛ آٍ ظاٖط . ز 12

. إؿاضى, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ أّ ايكط٣أغتاش اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايتدطٝ٘ ناٜس قُس غ١َ٬ . ز 13

. أغتاش اٱزاض٠ ٚأقٍٛ ايذلب١ٝ إؿاضى, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ إًو خايسقُس عبسايعِٛٝ ط٘ . ز 14

أغتاش اٱسكا٤ ٚايبشٛخ إؿاضى,  َسٜط ٚسس٠ تكُِٝ ايبشٛخ ٚايتش٬ًٝت ٖؿاّ ؾتشٞ داز ايطب . ز 15

. أّ ايكط٣اٱسكا١ٝ٥, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ 

. أغتاش اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ إػاعس, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ إًو عبسايععٜعقاحل بٔ عًٞ ٜعٔ اهلل ايكطْٞ . ز 16

. أغتاش اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ إػاعس, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ إًو غعٛزَادس٠ ابطاِٖٝ اؾاضٚزٟ . ز 17

تسضٜؼ إػاعس, ٚنٌٝ عُاز٠ ايتطٜٛط ٚاؾٛز٠, داَع١ أغتاش إٓاٖر ٚططم اٍقُس بٔ ساَس ايكطْٞ . ز 18

. إًو خايس

. أغتاش إعًَٛات إػاعس, ٚنٌٝ ن١ًٝ اٯزاب يًذٛز٠, داَع١ طٝب١َؿعإ بٔ غٗٛ َػؿط ايعتٝيب . ز 19

. أغتاش اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايتدطٝ٘ إػاعس, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ أّ ايكط٣َكطؿ٢ ط٘ َكطؿ٢ ايٓٛباْٞ . ز 20

أغتاش اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ إػاعس, َسٜط٠ َطنع اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازّٞ, ٖٓس قُٛز َطظا . ز 21

. اؾاَع١ ايعطب١ٝ إؿتٛس١
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  (3)ملحق رقم 

 

 أزا٠ ايسضاغ١ ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

 ]بعس ايتشهِٝ[
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بسن اهلل الرمحن الرحين 

ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ                               

                                                                                                                                       داَع١ أّ ايكط٣                                     

 نًٝـــــ١ ايتــطبٝـ١                                  

 قػِ اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايتدطٝ٘                           

 

                                                                                                                                                                          املوقر                                                                                                                                                                                             و هيئة التدريس سعبدة عض

 :-وبعد                                               السالم عليكن ورمحة اهلل وبركبته                                                                                        

ٜكّٛ ايباسح بإدطا٤ زضاغ١ ع١ًُٝ نُٔ إتطًبات ايته١ًُٝٝ يٌٓٝ زضد١ زنتٛضا٠ ايؿًػـؿ١ ٗ اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ      

ٗ اؾاَعات ايػعٛزٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ: "بعٓٛإ َٔ داَع١ أّ ايكط٣ٚايتدطٝ٘ 

ٚتٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ ايتعطف ع٢ً ". قسزات٘, ٚآيٝات تُٓٝت٘ٚٚاقع٘, : ٠ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜاؿه١َٝٛ بإًُو

ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ  ايػعٛزٟ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايهًٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

١ُْٝٝٛ ٚبٌ َػت٣ٛ ا٫يتعاّ ايػعٛز١ٜ, ٚايٛقٛف ع٢ً ْٛع ايع٬ق١ بٌ عسز َٔ احملسزات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ٚايت

٠ ا٫يتعاّ , َٚٔ ثِ ؼسٜس زضد١ أ١ُٖٝ بعض اٯيٝات إكذلس١ يتُٓٞاؾاَعٞايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 .نُا ٜطاٖا أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ايتُٓٛٝٞ 

ٟٴ   عهٛ ١٦ٖٝ  َكساض ايك٠ٛ ا٫ضتباط١ٝ اييت تتعًل باْسَاز": ايسضاغ١ ٖصٙ قكس َكطًح ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ٗ ٚ

ايكٟٛ بأٖساؾٗا ٚقُٝٗا, ٚا٫غتعساز يبصٍ أقك٢ دٗس ٖهٔ يكاؿٗا, ز ا٫عتكا: ايتسضٜؼ ٗ داَعت٘ َٔ خ٬ٍ

, (ا٭خ٬قٞ)ا٫يتعاّ  إعٝاضٟ: ٜٚأخص ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ أبعازًا ث٬ث١ ٖٞ". ٚايطغب١ ايك١ٜٛ ٗ ا٫غتُطاض ٗ عهٜٛتٗا

 .ضاضٟا٫غتِ ٚا٫يتعاّ ايعاطؿٞ, ٚا٫يتعاّ

آٌَ َٔ غعازتهِ ايتهطّ  ٚ٭ٕ لاح ٖصٙ ايسضاغ١ ٜعتُس ٗ إكاّ ا٭ٍٚ ع٢ً تعاْٚهِ َٚؿاضنتهِ, ؾإْين  

سٝح ٫ تٛدس إدابات قشٝش١ ٚأخط٣ , باٱداب١ ع٢ً ْٝع ؾكطات ا٫غتبا١ْ إطؾك١, عًًُا أْٗا يٝػت اختباضًا

ٚأ٩نس يػعازتهِ إٔ َا غتكسَْٛ٘ َٔ . قطاتٗاخاط١٦ بٌ تٗسف إٍ َعطؾ١ ضأٜهِ ايؿدكٞ ٚإٛنٛعٞ سٝاٍ ف

اغتذابات غٝش٢ٛ بايػط١ٜ ايتا١َ, ٚئ تػتدسّ إ٫ ٗ ا٭غطاض ايع١ًُٝ شلصٙ ايسضاغ١, نُا أْ٘ يٝؼ ٖٓايو 

 .ساد١ يصنط ا٫غِ أٚ ايعٓٛإ إ٫ ٗ ساٍ ضغبتِ اؿكٍٛ ع٢ً ًَدل بٓتا٥ذٗا

طعْٛ٘ َٔ ٚقت يٲداب١ ع٢ً ؾكطات ا٫غتبا١ْ , ؾإٕ إطدٛ َٔ ٚإْين إش أؾهط يهِ َا تبصيْٛ٘ َٔ دٗس َٚا تػتل    

يًباسح أٚ إعازتٗا ع٢ً ايعٓٛإ إٛنح أزْاٙ ٚشيو خ٬ٍ  ع٢ً ايدلٜس ا٫يهذلْٚٞبعس ايؿطاؽ َٓٗا  إضغاشلاغعازتهِ 

 .أغبٛع ٚاسس َٔ ٚضٚزٖا إيٝهِ

 ...ٖصا ٚتكبًٛا خايل ايتكسٜط ٚا٫سذلاّ, ٚاهلل وؿٛهِ                                                                  

أٓس عٛض أٓس ايؿٗطٟ   / يباسحا                                                                                                  

                                                                                                                                                                          151: ب.,  مَه١ إهط١َ                                                                                                    

  : دٛاٍ                                                                                                      

                                                                     

                                   Email: ah123mad@hotmail.com 

 

 

mailto:ah123mad@hotmail.com
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انبيبنبث األونيت  :أوالًال 

: أَاّ اـٝاض إٓاغب ؾُٝا ًٜٞ( √)ؾه٬ً نع ع١َ٬ 

 ]                       [  (:ٜٴطد٢ نتاب١ اغِ اؾاَع١)اؾاَع١ اؿاي١ٝ  .1
 :ع١ًُٝايطتب١ اٍ .2

 

 

 

 
 

 :ايعُط .3

 

 

 

 

 

: غٓٛات اـس١َ ٗ اؾاَع١ اؿاي١ٝ .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 سنة فأكثر 50

 سنة 50أقل من  -40 

 سنة 40أقل من  

 سنوات 5أقل من 

 سنة فأكثر 15من 

 سنة 15أقل من  -10من 

 سنوات 10أقل من  -5من 
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  نعضو هيئت انخذريس انسعودي يياالنخساو انخنظي:  بنيبًال 

 ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ  ايػعٛزٟ ؾُٝا ًٜٞ عسز َٔ ايعباضات يكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 

 

ازَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب
مىافل بدزجُ 

عالًُ جدًا 

مىافل بدزجُ 

عالًُ 

مىافل بدزجُ 

متىضطُ 

غري مىافل غري مىافل 

بدزجُ عالًُ 

( ا٭خ٬قٞ)ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إعٝاضٟ . أ

     . ؾهرلٟ ٗ تطنٗاأؾعط بايتعاّ أزبٞ قٟٛ  مٛ داَعيت وٍٛ زٕٚ ت 1
     . أعتعّ ايبكا٤ ٗ داَعيت ست٢ َع ٚدٛز َػطٜات أؾهٌ ٗ َهإ آخط 2
     . أ٩َٔ بهطٚض٠ ا٫يتعاّ ٚا٫ْتُا٤ يًذاَع١ اييت أعٌُ بٗا 3
     . أؾعط بتٛاؾل نبرل بٌ قِٝ اؾاَع١ اييت أعٌُ بٗا  ٚقُٝٞ اـاق١ 4
     . ١َٝٓٗ َا ؼكل يٞ َٔ لاساتأزٜٔ بايهجرل َٔ ايؿهٌ ؾاَعيت ٗ 5
     . أض٣ إٔ ٜكهٞ ا٭غتاش اؾاَعٞ سٝات٘ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَع١ ٚاسس٠ 6
ِٞ. ب َٞ ايعاطؿٞ ا٫يتعاّ ايتٓٛ

غأنٕٛ غعٝسًا يٛ تػ٢ٓ يٞ قها٤ َا تبك٢ َٔ سٝاتٞ ا١ٕٝٓٗ ٗ داَعيت  7

.  اؿاي١ٝ

     

     . عيت اييت أعٌُ بٗاأؾعط با٫عتعاظ سُٝٓا أؼسخ يٰخطٜٔ عٔ داّ 8
أْٛط إٍ إؿه٬ت اييت تٛادٗٗا داَعيت ٚنأْٗا دع٤ َٔ َؿه٬تٞ  9

. ايؿدك١ٝ

     

يسٟ ا٫غتعساز يبصٍ فٗٛز أندل ٖا ٖٛ َتٛقع يًُػا١ُٖ ٗ لاح  10

. داَعيت

     

     . داَعيت اييت أعٌُ بٗاتتًُهين عاطؿ١ ق١ٜٛ مٛ  11
     . داَعيت اييت أعٌُ بٗاضٟ ٗ أؾعط بٛدٛز اؾٛ ا٭ؽ 12
ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ا٫غتُطاضٟ . ز

     . ٫ ّهٓين سايًٝا تطى ايعٌُ ٗ ٖصٙ اؾاَع١ 13
غٛف تتأثط دٛاْب نجرل٠ ٗ سٝاتٞ غًبًا إشا َا قطضت تطى ايعٌُ  14

. باؾاَع١

     

     . ئ أْتكٌ يًعٌُ ٗ داَع١ أخط٣ طإا إٔ طبٝع١ ايعٌُ ٚاسس٠ 15
      *[R].أعتعّ ايبكا٤ ٗ داَعيت يهٓٗا ٫ تكسّ يٞ إعاٜا ٚايؿطم ا٭ؾهٌ 16
أعتكس أْ٘ َٔ ايػٗٛي١ َهإ إٔ أسكٌ ع٢ً ؾطق١ عٌُ َٓاغب١ يٞ ٗ  17

 [R].داَع١ أخط٣

     

غٛف أؾكس ايهجرل َٔ ايع٬قات ايؿدك١ٝ اييت نْٛتٗا عدل ايػٌٓ ساٍ  18

. ٠تطنٞ ايعٌُ بٗصٙ اؾاَع

     

 نعضو هيئت انخذريس انسعودي انخنظيًياالنخساو :  بنيبًال     
   ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ  ايػعٛزٟ ؾُٝا ًٜٞ عسز َٔ ايعباضات يكٝاؽ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

             نٌ عباض٠ ٚ شيو ٜٴطد٢ تكسٜط زضد١ َٛاؾكتو ع٢ً . ٚا٫غتُطاضٟايعاطؿٞ, ٚ, (ا٭خ٬قٞ) إعٝاضٟ: أبعازٙ ايج٬ث١ايػعٛز١ٜ ٗ     

. ٗ إطبع ايصٟ ٜٓطبل ٚٚد١ٗ ْٛطى( √)بٛنع ع١َ٬      

 

  .قشٝشٗا ٚؼًًٝٗاإٍ إٔ ايعباض٠ شات ٚد١ٗ غايب١, ٖا ٜعين تٛخٞ اؿصض عٓس ت [R]تؿرل* 
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مىافل بدزجُ ازَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

عالًُ جدًا 

مىافل بدزجُ 

عالًُ 

مىافل بدزجُ 

متىضطُ 

 غري مىافل بدزجُغري مىافل 

عالًُ 

ايساؾع١ٝ يًعٌُ . أ

     .  ؼكل يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ َها١ْ ادتُاع١ٝ ٖٝع٠ 19
     . تػاعسْٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ٗ ؼكٝل ايٓذاسات اييت أقبٛ إيٝٗا 20
     . تٛؾط يٞ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ؾطم تطٜٛط َعاضٗ َٚٗاضاتٞ ايتدكك١ٝ 21
     . ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايجك١ بايٓؿؼ 22
     . ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ َكساضًا نبرلًا َٔ إتع١ ٚايػعاز٠ 23
     . وؿعْٞ يًعٌُ َا أدٓٝ٘ َٔ َاٍ َٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 24
     . وؿعْٞ يًعٌُ َا أيكاٙ َٔ ثٓا٤ ٚتكسٜط َٔ اٯخطٜٔ 25
     . ٜع٠إٔ تهٕٛ ْتا٥ر أزا٥ٞ يٛٚٝؿيت اؿاي١ٝ َِ أسطم 26
ٚٝؿٞ  ايطنا ايٛ. ب

َهتب, إنا٠٤, ت١ٜٛٗ, غهطتاض١ٜ, )عٔ ٚطٚف ايعٌُ إاز١ٜ بايطنا أؾعط  27

..( تهٓٛيٛدٝا, 

     

ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ, إٓار ايتُٓٛٝٞ, ) عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ إع١ٜٛٓ  بايطنا أؾعط  28

..( ا٭ِاٙ اٱزاض١ٜ,

     

٠ يٞ ع٢ً أزا٤ عٔ دٛز٠ إكازض ٚإطادع ٚايٛغا٥ٌ إعٌ  بايطنا أؾعط 29

. ٚٚٝؿيت

     

     . عٔ اؿٛاؾع إاز١ٜ اييت أتًكاٖا بايطنا أؾعط  30
, ايسعِ, ايجٓا٤, إؾٗاض اٱلاظ )عٔ اؿٛاؾع إع١ٜٛٓ اييت أتًكاٖا  بايطنا أؾعط  31

).. 

     

     . عٔ ع٬قاتٞ بع٥٬َٞ ٗ ايعٌُ بايطنا أؾعط  32
     . ٥ٞ ٗ ايعٌُعٔ ع٬قاتٞ بط٩غا بايطنا أؾعط 33
ايتسضٜؼ, ايبشح, ايتأيٝـ, )عٔ َػت٣ٛ إْتادٝيت ٗ ايعٌُ  بايطنا أؾعط 34

(. خس١َ اجملتُع

     

خكا٥ل ايٛٚٝؿ١ . ز

     . تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َتٓٛع١ 35
     . تتطًب ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ اغتدساّ َٗاضات ٚقسضات َعكس٠ 36
      [R].ٚضتٝب١ ١ًٖٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ  أعتكس إٔ 37
     . أ٩َٔ إٔ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ٖا١َ ٚنطٚض١ٜ يٓذاح عٌُ  اؾاَع١ 38
أًَو اؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ي١ٝ اي٬ظ١َ ٭زا٤ ٚٚٝؿيت بايططٜك١ اييت أضاٖا  39

. َٓاغب١

     

 نعضو هيئت انخذريس انسعودي حمذداث االنخساو انخنظيًي:  بنثبًال 

ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإًُه١  ؾُٝا ًٜٞ عسز َٔ ايعباضات تكٝؼ قسزات ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

ٗ إطبع ايصٟ ٜٓطبل (  √)ٚشيو بٛنع ع١َ٬ ؾُٝا ًٜٞ ٜٴطد٢ تكسٜط زضد١ َٛاؾكتو ع٢ً نٌ عباض٠  .ضب١ٝ ايػعٛز١ٜايع

 .ٚٚد١ٗ ْٛطى
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ُٓشين ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ ايؿطق١ يتطبٝل أؾهاضٟ َٚا سكًت عًٝ٘ َٔ  40

.  تسضٜب

     

     . أتًك٢ باغتُطاض تػص١ٜ َطتس٠ عٔ ْتا٥ر أزا٥ٞ يعًُٞ 41
نػٛٙ ايعٌُ . ز

     . ٫ أعطف َػ٦ٛيٝاتٞ ٚإتٛقع َين بايتشسٜس 42
     . أْا غرل َتأنس َٔ سسٚز غًطيت ٗ ٚٚٝؿيت اؿاي١ٝ 43
     . أؾعط إٔ سذِ ايعٌُ إٓاٙ بٞ ٜتذاٚظ قسضتٞ ٚاغتعسازٟ 44
     . إٔ ٚقت ايعٌُ ايطزلٞ غرل ناف ٭زا٤ أعبا٤ عًُٞ ايَٝٛٞأؾعط ب 45
     . أعٌُ ؼت غٝاغات ٚإضؾازات غرل َتٛاؾك١ 46
     . أعتكس إٔ ؾطم ايُٓٛ ٚايذلقٞ إتاس١ يٞ ٗ داَعيت قسٚز٠ 47
     . ٫ تػتػٌ إَهاْٝاتٞ ٚقسضاتٞ بايؿهٌ إطًٛب 48
     . يٛٚٝؿٞ ٗ ٖصٙ اؾاَع٫١ أؾعط با٭َإ إظا٤ َػتكبًٞ ا 49

إطنع١ٜ . ٙ

      .يًذاَع١ ٚاـط٘ ايتطٜٛط١ٜعٞ ع٢ً ايدلاَر ؼطم داَعيت ع٢ً إط٫٬  50
      .تعٌُ داَعيت ع٢ً إؾطانٞ ٗ اؽاش ايكطاضات اٱزاض٫١ٜ  51
     . ٜؿٛض ض٩غا٥ٞ ٗ ايعٌُ بعض غًطاتِٗ يًعاًٌَ َعِْٗازضًا َا  52
     . و٢ٛ أٟ قطاض اؽصٙ َٛاؾك١ ض٥ٝػٞ ٜٓبػٞ إٔ 53
 ست٢ ْٞ اؽاش بعض اٱدطا٤ات سٝاٍ َا ٜعذلنين َٔ َؿه٬تّٕو٫  54

. ٜكازم ض٥ٝػٞ ع٢ً ايكطاض اـام بٗا

     

ايعساي١ ايت١ُٝٝٛٓ . ٚ

     .  أؾعط بعساي١ ايطاتب ايؿٗطٟ ايصٟ أتكاناٙ ٗ داَعيت 55
     .  اؾاَع١ َٚٛنٛعٝت٘أؾعط بعساي١ ْٛاّ ايذلقٝات ٗ 56
     . أعتكس إٔ أعبا٥ٞ ٚٚادباتٞ ايٛٚٝؿ١ٝ َٓاغب١ دسًا َكاض١ْ بع٥٬َٞ 57
     . تتٓاغب غاعات ايعٌُ َع ٚطٚٗ اـاق١ 58
تتٝح اؾاَع١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ تكسِٜ أٟ اعذلاض إظا٤ ايكطاضات اييت  59

. ؽكِٗ

     

     . ايتسضٜؼ ٚؾل أغؼ ٚانش١ ٚغرل َتشٝع٠ٜتِ تكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ  60
     . ٜعاٌَ ْٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايعسٍ زِٚا اغتجٓا٤ أٚ قابا٠  61
     . ٜتاح يًذُٝع ايٛقٍٛ إٍ َا وتادْٛ٘ َٔ َكازض َٚعًَٛات 62

 ايسعِ ايتُٓٛٝٞ. ظ

     . تٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ اعتباضًا أغاغًٝا بأٖساٗ ٚقُٝٞ اـاق١ 63
     . تٛيٞ داَعيت اؿاي١ٝ عٓا١ٜ خاق١ بطؾا١ٖٝ ٚضاس١ أعها٤ ايتسضٜؼ ؾٝٗا 64
     . ٜؿاخط إػ٦ٛيٕٛ ٗ داَعاتٞ بالاظاتٞ ايٛٚٝؿ١ٝ ٜٚؿٗطْٚٗا 65
     . ٜسعُين اؾُٝع ٗ ايٛطٚف ايكعب١ ٚايطاض١٥ 66
     . ؾاَع١ٜجين ظ٥٬َٞ ع٢ً َا أقسَ٘ َٔ فٗٛزات ٚإغٗاَات يٓذاح عٌُ ا 67
     . ٚتًُٛات ؽكين٣ تٗتِ داَعيت َا أضؾع٘ َٔ ؾهاٚ 68
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ازَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

بدزجُ  هامُ

عالًُ جدًا 

بدزجُ   هامُ

عالًُ 

بدزجُ  هامُ

متىضطُ 

هامُ غري  هامُغري 

 بدزجُ عالًُ

( ا٭خ٬قٞ)٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ إعٝاضٟ آيٝات ت١ُٝٓ ا. أ

تبين ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ نك١ُٝ عًٝا نُٔ ضغاي١ ٚثكاؾ١ ٚغٝاغات  69

. ٖٚاضغات نٌ داَع١

     

تهٌُ َػأي١ ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهاؾ١ أبعازٙ  70

. قُِٝ َػ٦ٛيٝات ايكٝازات ا٭ناز١ّٝ إدتًؿ١

     

ثام بأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ وسز ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚادباتِٗ إعساز َٞ 71

. َٚػ٦ٛيٝاتِٗ ٚسكٛقِٗ

     

تبين َباز٨ ايعساي١ ٚإٛنٛع١ٝ ٗ ايػٝاغات اؿان١ُ يتٛظٜع ايعٌُ  72

ٚاؿٛاؾع ٚؾطم ايتسضٜب ٚايذلقٝات ٚايع٬ٚات اـاق١ بأعها٤ ١٦ٖٝ 

. ايتسضٜؼ

     

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا١ٕٝٓٗ ٚاحملاؾ١ٛ غٔ قٛاٌْ ؾاع١ً ؿُا١ٜ غ١َ٬  73

. ع٢ً قشتِٗ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ

     

بٓا٤ ب١٦ٝ ت١ُٝٝٛٓ تتػِ بع٬قات ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚايجك١ إتبازي١ ٚتٛؾط  74

. ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايؿعٛض بايطاس١ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

     

إتٓٛع١ َا ٜععظ قِٝ  إقا١َ ا٭ْؿــط١ ٚإٓاغبات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 75

. ايت٬سِ ٚا٫ْتُا٤ يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

     

تؿطٜع ا٭١ُْٛ اييت تؿذع ايتعإٚ ٚ تبازٍ اـدلات ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ  76

. بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ كتًـ ا٭قػاّ ٚايهًٝات ا٭ناز١ّٝ

     

زز ٚتػٌٗٝ اغتشساخ بطاَر خاق١ يتٜٓٛط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اجل 77

(. بطاَر ت١٦ٝٗ إضؾاز١ٜ َج٬ً)اْسَادِٗ ٗ ايب١٦ٝ ا٭ناز١ّٝ

     

ا٫ٖتُاّ بإعساز ٚتٛظٜع زيٌٝ إضؾازٟ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾسٜس وٟٛ  78

. َعًَٛات عٔ قِٝ ٚثكاؾ١ اؾاَع١ ٚنٛاب٘ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚغرلٖا

     

آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاطؿٞ . ب

َاز ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ايعاٍ أغاغًا ٖاًَا يًكطاضات إطتبط١ بعهٛ ١٦ٖٝ اعت 79

.  (تعٌٝ , تكِٝٝ أزا٤, تطق١ٝ, أٚي١ٜٛ ؾطم ايتسضٜب)ايتسضٜؼ 

     

اغتجُاض طاقات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ َػتٜٛات ا٫لاظ ايعًٝا ٗ  80

. ايٛٚا٥ـ ايكٝاز١ٜ أٚ نٛن٤٬ يًتػٝرل ٚايتطٜٛط

     

     اٙ اؿٛادع إع١ٜٛٓ بٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚبٌ ايكٝازات إغل 81

 نعضو هيئت انخذريس انسعودي آنيبث حنًيت االنخساو انخنظيًي : رابعبًال    را
ايػعٛزٟ ٗ اؾاَعات ؾُٝا ًٜٞ عسز َٔ اٯيٝات اييت تكذلسٗا ايسضاغ١ يت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٗ إطبع (  √)ع١َ٬  ٠ أ١ُٖٝ نٌ آي١ٝ ٚشيو بٛنعٜٴطد٢ ايتهطّ بتكسٜط زضز. اؿه١َٝٛ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 .إٓاغب
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 وفقكم اهلل وسدد على الخير خطاكم،،،  .. أشكر لكم حسن تعاونكم ومشاركتكم

.. لم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلى اهلل وس 

 .اؾاَع١ٝ َٔ خ٬ٍ تبين َؿاِٖٝ اٱزاض٠ ايتؿاضن١ٝ

اغتشساخ إزاض٠ َػتك١ً تع٢ٓ بتكسِٜ اـسَات اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت  82

. وتادٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

     

ز١َ ٗ إضغا٤ ْٛاّ ؾعاٍ ي٬تكا٫ت بٌ تطٜٛع تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات إتل 83

. اؾاَع١ ٚعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

     

إتاســ١ قٝــؼ دــــسٜـس٠ َٚط١ْ أَاّ أعهـــا٤ ٖـــ١٦ٝ ايتسضٜؼ ٭زا٤ ايعٌُ  84

(. نايعُــٌ َٔ إٓعٍ ٚ اٱؾطاف ا٫يهذلْٚٞ ٚؾطم ايعٌُ عدل ا٫ْذلْت)

     

عطف ع٢ً استٝادات أعها٤ ١٦ٖٝ إدطا٤ زضاغات َػش١ٝ بكٛض٠ زٚض١ٜ يًت 85

. ايتسضٜؼ ايتسضٜب١ٝ ٚايتطٜٛط١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا

     

تعطٜـ ا٭غتاش اؾاَعٞ بٓتا٥ر تكِٝٝ أزا٥٘ ٚ إؾطان٘ ٗ ضغِ اـط٘  86

. ايتكشٝش١ٝ إٓاغب١

     

تؿعٌٝ زٚض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٗ إػا١ُٖ ٚايتأثرل ٗ قٓاع١ ايكطاض  87

. ٚعٝ٘ ايطٚتٝين ٚا٫غذلاتٝذٞا٭نازّٞ بٔ

     

ُهٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ايٛقٍٛ إٍ َكازض إعًَٛات  88

. ٚاغتدساَٗا  ٚتبازشلا عط١ٜ ٗ نٌ ا٫ػاٖات

     

آيٝات ت١ُٝٓ ا٫يتعاّ ايتُٓٛٝٞ ا٫غتُطاضٟ . ز

ضؾع ضٚاتب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يتشكٝل اغتكطاضِٖ ا٫قتكازٟ ٚايٓؿػٞ  89

. ا ٜكًٌ َٔ ايؿطٚقات بِٝٓٗ ٚبٌ ايؿ٦ات ا١ٕٝٓٗ ا٭خط٣ٚمب

     

تٛؾرل بطاَر ايتأٌَ ايكشٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايتأٌَ نس اؿٛازخ اـاق١  90

. بعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ

     

إتاس١ ايػهٔ اجملاْٞ إٓاغب يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚأغطت٘ بايكطب َٔ  91

. داَعت٘

     

يذلؾٝ٘ ٚايذلٜٚح ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ خاق١ باغتدساّ أعها٤ إهاز ٚغا٥ٌ ٍ 92

. ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

     

إْؿا٤ اؼازات ٚأْس١ٜ خاق١ ّاضؽ َٔ خ٬شلا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  93

. َٓاؾطِٗ إتٓٛع١

     

أثٓا٤  ؽؿٝـ ايعب٤ ايتسضٜػٞ ٚاٱزاضٟ عٔ ناٌٖ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 94

 .ٖينا٫يتشام بدلاَر ايتطٜٛط ٚايُٓٛ امل

     

     . إؾٗاض عطا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝع زاخٌ ٚخاضز اؾاَع١ 95

اغتشساخ دا٥ع٠ ا٭غتاش اؾاَعٞ إتُٝع ٗ فا٫ت ايتسضٜؼ ٚايبشح  96

. ٚخس١َ اجملتُع ع٢ً َػت٣ٛ نًٝات اؾاَع١

     

ٜٗا ايتٓػٝل َع اؾاَعات ايعا١ٕٝ إتكس١َ ٱٜؿاز ا٭غاتص٠ إتُٝعٜٔ إٍ 97

. بػطض تطٜٛط قسضاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚإٓٗاد١ٝ ٚايًػ١ٜٛ

     

تػٌٗٝ َؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إتُٝعٜٔ ٗ إ٪ُطات احمل١ًٝ  98

. ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايعا١ٕٝ
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ِاشز َٔ اـطابات ايطزل١ٝ 
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