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وانمذسح ػهً ارخبر انمشاس نذي  االصزشارُدٍانزفكُش 

 سؤصبء االلضبو انؼهًُخ

 

 

 

 
 

 انخالصخ

علث  حلظككتث  حتصثظ حطتـب قحلةثدلس علث  حطلثخا حلةث حل لثدا لإصثخ  حت ضثخ            حلزلثغ حللثخلب رثخلظ       طظلدد مشكلش 

حلظككتث  حتصثظ حطتـب لثدا لإصثخ  حت ضثخ       حل لمتش فب ؿخم ش حتنزخل. قةهد  حلزلغ حللخلب حلظ ّ   علث  مضثظ ا   

 –حلظلظثض ععلمثب   حل لمتش، قدتلش حلك قق حتكظخثتش فب مضثظ ا حلظككتث  حتصثظ حطتـب لثدا حل تبثش طز ثخي لمظ تث        

انضخنب(، قمضظ ا حلةدلس عل  حطلخا حلة حل لثدا لإصثخ  حت ضثخ  حل لمتثش، قدتلثش حلكث قق حتكظثخثتش فثب مضثظ ا          

انضثخنب(، قحل ق ثش رثتل حلظككتث  حتصثظ حطتـب       –لة حل لدا حل تبش طز خي لمظ تث  حلظلظثض ععلمثب   حلةدلس عل  حطلخا ح

حعظمثد حلزخكؼثخخ وـث حص حلمثبهؾ حل طثكب لظلةتثف ح ثدح          قحلةدلس عل  حطلخا حلة حل لثدا لإصثخ  حت ضثخ  حل لمتثش.    

تش  ضثم علمثب فثب ؿخم ثش حتنزثخل لل ثخ        ( لثث 50رلؼهمخ، قطّم حوظتخل حل تبش رخلـ ةةش حل ش حثتش حلزضتـش، حا رل ض ع

( 45صظ حطتـب: ق د طك خ مل ع(، قأعد حلزخكؼخخ أدحطخ حلزلغ: حتقل : مةتخس حلظككت  حت2016 - 2015حلدلحصب ع

( 21, قحلؼخنتثثش: مةتثثخس حلةثثدلس علثث  حطلثخا حلةثث حل: ق ثثد طكثث خ مثثل طث لطتل, طثث لس عأ( قحلظثثب طك نثثض مثثل ع    فةث س 

كمثثخ طلةثثف حلزخكؼثثخخ مثثل حللظثثخثض حلةتخصثثتش للمةتخصثثتل       .( فةثث س 41طك نثثض مثثل ع ب م  كثثخي، قحلظثث لس عد( حلظثث  

م خلـثش حلزتخنثخص رخل صثخثال حتكظثخثتش     حلمةتخصتل عل  عتبش حلزلثغ قر ثد   قحلمظمؼلش رخلظدق قحلؼزخص, ق د طّم طـزتف 

ت ط ؿثد فث قق احص   ، قحكظثخثتخي   حصظ حطتـب ردلؿش دحلش ّخ لإصخ  حت ضخ  حل لمتش لدةهم طككتحل  أأظه ص حلبظخثؾ 

 –زا لمظ تث  حلظلظثض ععلمثب   اكظثخثتش رثتل لإصثخ  حت ضثخ  حل لمتثش فثب مضثظ ا حلظككتث  حتصثظ حطتـب ط ث          دتلش 

ط ؿد ف قق احص دتلش ، قطلخا حلة حل ردلؿش دحلش حكظخثتخيّخ لإصخ  حت ضخ  حل لمتش لدةهم حلةدلس عل  ح، قأحنضخنب(

فثثب مةتثثخس حلةثثدلس علثث  حطلثثخا حلةثث حل للظثث لسعأ(: حلم ح ثث ، قلظثثخلق حلظلظثثض     حكظثثخثتش رثثتل لإصثثخ  حت ضثثخ  

عحل لمب(، حمخ حلظ لس عد(:حلـمال، حظه ص حلبظخثؾ عد  قؿ د ف قق احص دتلش حكظخثتش رتل لإصخ  حح ضثخ  فثب   

ككتثث  قؿثث د عق ثثش ؿ دةثش رثثتل حلظ ، قكثلل   نضثثخنب(ح –حلةثدلس علثث  حطلثثخا حلةث حل ط ثثزا لمظ تثث  حلظلظثض ععلمثثب   

حتصثظ حطتـب قحلةثدلس علث  حطلثخا حلةث حل حا كلمثخ حلطكث  مضثظ ا حلظككتث  حتصثظ حطتـب حلطك ثض حلةثدلس علث  حطلثثخا              

 حلة حل.
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ABSTRACT 
The research problem is determined by identifying the current strategic thinking and decision-

making power with the heads of scientific departments in Anbar University. The aim of the 

current research to identify the level of strategic thinking among heads of scientific 

departments, and the significance of statistical differences in the level of strategic thinking 
among the sample depending on the specialization variable (human, scientific), and the level 

of decision-making power with the heads of scientific departments, and the significance of 

statistical differences in the level of decision-making power the sample has a variable 
depending on the specialization (human, scientific), and the relationship between strategic 

thinking and decision-making power with the heads of scientific departments. The researchers 

adopted steps descriptive approach to achieve the goals of their research, were selected 
sample simple random way, as it was (50) head of science department at Anbar University for 

the academic year (2015-2016), and prepared the researchers Odata Search: first: strategic 

thinking scale: may be from ( 45) paragraph, the second measure of the ability to make the 

decision: may be of two images, image (a), which consisted of (21) position, and image (b) 
consisted of (41) a paragraph that. Also check the two researchers from the standard 

characteristics of the two measures and of valid and reliable, has been applied to the two 

scales on the sample and after processing the data by statistical means the results showed that 
the heads of scientific departments have highly statistically significant strategic thinking, and 

there are no statistically significant differences between the heads of scientific departments in 

the level of thinking spreads strategic attributed to the specialization (my knowledge 

humanist), and that the heads of scientific departments have the ability to decide highly 
statistically significant, and no statistically significant differences between the heads of 

departments in the capacity for decision-making of the image scale differences (a): attitudes, 

and in favor of specialization (scientific), the image (b): the camel, the results showed no 
statistically significant differences between the heads of departments in the decision-making 

power differences due to the variable specialization (my knowledge humanist), as well as a 

positive relationship between strategic thinking and decision-making capacity any higher the 
level of strategic thinking decision-making capacity rose. 
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 انزؼشَف ثبنجحث

 يشكهخ انجحث اًل:أو

مل ةظظز  حل ح   حلظ ر ا قحلظ لتمب قحإلدحلا فب مئصضخص حلظ لثتم حل ثخلب قحلزلثغ حل لمثب وثقن حلضثب حص حلضثخرةش        

قفثب   ةـد مشكلش كةتةتش ط خنب مبهخ طل  حلمئصضخص ق ب ػ   حللـثؾ حتصثظ حطتـتش للبهث ع رثخلظ لتم فثب حلزلثد،      

حلـخنثثذ حلبيثث ا دقخ حلظـزتثثف حل ملثثب, قممكثثل لكثثالي حلةتثثخدحص حلظ ر ةثثش       كثثخن قؿثث د  ثثلط حللـثثؾ نـثثد خ ػثثمل     

حلم ؿ دس فب حلـخم خص حل  ح تش حكظشخ  ال  مل أقن ق لش, قعل  صزتال حلمؼخن ت حللظ : حلةث حلحص حلمظلثلس فثب    

أق كثثاّل عثثخ  دلحصثثب مثثل مثثبق حلـلزثثش دقل طكمتلثثب, أق مثثبلهم عشثث س دلؿثثخص أق أ ثثال, أق عثث دس حلم  بثثش  تثث د م,       

حكظضخد صبش عثد  لصث د للـلزثش, قلرمثخ حنضثلذ الث  علث  حلدلحصثخص حل لتثخ أكتخنثخي, قمؼثال  كثلح  ث حلحص ؿ لثض               

حل ةلتش حلمزدعش فب ادحلس حح ضخ  حل لمتش طبلض  فب حل مال حإلدحلا, اا ت ةلف لهثخ حتعظث حع ك نهثخ ؿهثش طبكتلةثش,      

خ  حل لمتش فب حلكلتثخص عثل أػث   كثلح  ث حلحص فثب طككتث  م        قعبدمخ طّم ط ؿته حصظزخنش مكظ كش ل دد مل لإصخ  حح ض

حتصظ حطتـب, طّم حللظ ن عل  اؿخرخص طمؼال فب كةتةظهخ مشكلش حلزلغ حللثخلب, قمبهثخ: حن ثدح  حلل ةثخص حتكخدةمتثش      

لةتثثخدس حتكخدةمتثثش قعثثد  فهثثم أ متثثش حترثثدحا فثثب حللتثثخس حلـخم تثثش,         حلثثدقل حللةتةثثب ل رمكه مهثثخ حللةتةثثب, قػثث     

حلضتخصخص حلزت ق  حؿتش قحل قطتل حلةخطال, قحلبظثخؽ حل لمثب عثدةم حت متثش قحلملكثف حكتخنثخي, قحن ثدح  حل مثال حلـمثخعب          ق

 .قػ   حلةتم حتكخدةمتش

ة د لإصخ  حح ضخ  فب حلـخم خص حلمل ل حح ثم فثب صثت  حل ملتثش حلظ لتمتثش قرلث ف ح ثدحفهخ حتصثظ حطتـتش قمظخر ثش          ق

قرخلظثخلب   لثثتش حلةضثم حل لمثب،   ش، حا ة طزؾ  نـخكهخ أق فشلهخ رثبمؾ حلظككتث  حلثلا  ةمخلصثه     طبكتل خ رخلظ لس حللةتةت

ر مظهخ, قأخ حلظككت  حتصثظ حطتـب حرث ا حنمثخؽ حلظككتث  حلثلا طمخلصثه        ة طزؾ ال  حلبـخف أق حلكشال رخل ملتش حلظ لتمتش

حلةتخدحص حلظ لتمتش حلبخؿلش, قة د مل حتطـخ خص حللدةؼثش فثب علثم حإلدحلس حللدةؼثش قحلثلا ةظلثظم علث   كثاّل  تثخدا أق          

ه فثب ادحلطثه   حػلادحلا حلظ    علته قممخلصظه قحلظلـتؾ للمضظةزال عل ؿ ةف طزبب أفكخلحي ؿدةدس قحصظ حطتـتش ق

أخ فثب  ثلح حلظثدد حلث       شعل  ال  فةد أشخلص حل دةثد مثل حلدلحصثخص قحلزلث ع حل لمتث      قربخ ي، للمئصضش حلظب ةة د خ

حلمئصضثثخص حلظ ر ةثثش، قالثث  لظثثدعتم امكخنخطهثثخ حلدحولتثثش قاةثثخدس   ادحلس فثثب ةثثئػ  رشثثكال قحصثث   حلظككتثث  حإلصثثظ حطتـب 

  (.1عحلزتجتش حلملظلكش قمضخندس طكتكهخ م  حلظ ت حص  دلحطهخ حلظبخفضتش قدف هخ للظةد  قحلبم  

قة ا علمخ  حتدحلس حلملظظتل فب  لح حلمتثدحخ أخ حلظككتث  حتصثظ حطتـب ةشثكال عثخمقي مثئػ حي فثب حطلثخا حلةث حلحص          

حإلصظ حطتـتش قفخعلتظهخ، فكؼتث حي مثخ ةمث  حلمضثئقن حتدحلا رم ح ث  ة متثش طظـلثذ مبثه حطلثخا  ث حل كتخلهثخ قعبثدمخ             

ة ـز عل ال  ةلـخ لجو ةل قرلل  ةك خ م ظمدحي علتهم أكؼ  مل حعظمخدط عل  نكضه ممخ ةدن عل  ػث   مهثخلحص   

  .حلظككت  حتصظ حطتـب لدةه

قربخ ي عل  مخ طةد  فخّخ مشكلش حلزلغ حللثخلب طثزدحد ح متثش, نظتـثش حليث ق  حلظثب ةمث  رهثخ حل ث حق عخمثشي قملخفيثش            

لظهـت  حلظب نظـض ؿ ح  حل ملتخص حلل رتش ػد حلمـخمت  حإلل خرتثش حلظثب حػث ص فثب     حتنزخل وخطشي, رضزذ عملتخص ح

حلمئصضخص حلظ ر ةش قحلظ لتمتش قؿ لظهخ فب كخلش ة ػ  لهخ, مل كتغ حلزبخةخص قحل ػخثف قحتلشكش حلمهمثش حلم ؿث دس   

ظككت  حتصثظ حطتـب فثب   فتهخ كلل  قػ  حلظدلةضتتل قحلم ظكتل قحلـلزش ققػ  مئصضخطهم, قمل  بخ ةيه  دقل حل

كثال حلمشثكلش حلظثب قحؿهثض  ثلط حلمئصضثخص, قححمث  ةظـلثثذ حطلثخا حلةث حلحص حلضثلتمش رمثخ ت ةهثدل حل  ثض قػثثتخا              

 مضظةزلهم فؼقي عل حلملخفيش عل  حل طخنش حل لمتش قطلةتف حح دح  حلظ ر ةش قحلظ لتمتش.

 ص ححطتش : قمل وقن مخ طةد  ةمكل طتخغش مشكلش حلزلغ حللخلب رخلظضخإت

 مخ مدا حصظلدح  لإصخ  حت ضخ  حل لمتش للظككت  حتصظ حطتـب فب حدحلس مئصضخطهم حلظ لتمتش؟ -1

 مخ مدا  دلس لإصخ  حت ضخ  حل لمتش عل  حطلخا حلة حلحص لظلةتف حت دح  حل لمتش قحلظ ر ةش؟ -2

  ال  بخك عق ه رتل حلظككت  حتصظ حطتـب قحلةدلس عل  حطلخا حلة حل؟ -3

 

 أهًُخ انجحث بًَُب:ث

ط د حلظ رتش  ـخعخي مل حلةـخعخص حل حص ش حلظب طشهد طل تص ص ة ش، قطظـلذ رلكم وؼ عهخ لمظ ت حص ؿدةدس  د 

طئػ  فب مضت طهخ عل طلةتف أ دحفهخ، حل  حصظلدح  حلظككت  حتصظ حطتـب تطلخا حلة حلحص حلمظ لةش رخلملخفيش عل  

 متش فب طلةتف أ دح  حلمبي مش حلظ ر ةش غدح ح ظمخ  م ح مش حلظ رتش للظ ت حص حلظب طلتؾ رهخ، لمخ لهخ مل أ

حلمئصضخص حلظ لتمتش عل  حوظق  أكـخمهخ قأن حعهخ مللتخي قعخلمتخي رخإلدحلس حإلصظ حطتـتش قحلظككت  حتصظ حطتـب, 
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حلظ    عل  أ متش حلظككت  حتصظ حطتـب فب حلبي س حلشخملش  أطزلض حلظ لس حكؼ  قػ كخ عل ؿ ةف كظ 

 ش حل  حلمضظةزال، قحل  مخ    مظخف قمخ ةمكل حللظ ن علته مضظبدحي فب ال  حل  حلمزخدأس حصل رخي لل مالقحلمظكخمل

 (.2ع

حلظككت  حتصظ حطتـب ة د حكد ح م ححصخلتذ حلم خط س، ك نه ةمؼال حدحس لظبخعش حلمضظةزال؛ تخ حلمضظةزال طبخعش 

 لح حلظدد :"حخ مل ة ـز عل حلظبزئ رخلمضظةزال  فب ( (Adin Bybikرش ةش تامش قكظمتش، حا ةة ن حدةل رخةز 

( ال  رة لهم : حخ حلظككت  حتصظ حطتـب ةضخعد حلمدة ةل Lvancevich,al,1997غت  ؿدة  رخل تش فته" قةئكد ع

قط د حإلدحلس حتصظ حطتـتش، ر طكهخ فك حي قمؼم نخي قصل كخي قط ؿهخي، حل صتلش حلك خلش  (.3للمضظةزال عفب حلظلؼ  

 (.4ع مضظ ا أدح  حلمئصضخص رشكال عخ ، قحلمئصضخص حلظ ر ةش رشكال وخصلظلضتل 

قحخ مل مهخ  حلةخثد حتصظ حطتـب طب  حتصظ حطتـتش، فبخ  لط حل ملتش طظـلذ أف خت مظممش ربككخ ، قعل  أصخس 

  ا مل حلظ لم قحلدلحةش قحللز س، أكؼ  مل مضؤلش اطزخا أنيمش ق  حعد مز مـش قم دس صلكخي، كمخ حخ حلظككت  

صظلدح  مبخظ حص ن عتش ل  ع طـ ة  حفكخل حتصظ حطتـب لتش مهخلس حكظشخ  مخ حللا صتلدع، قانمخ    ح

مزظك س ؿدةدس، قاخ طك تال مكه   حلظككت  حتصظ حطتـب أطزق أم حي رخلغ حح متش فب حتدحلس؛ حنه ححصل د حللا 

ةظمكل عل ؿ ةةه حلةخدس مل ط ؿته حلمئصضش رد ي مل حتنظةخن حل  لإةش ملظلكش لل  حمال حلدةبخمتكتش حلدحولتش 

خدلس عل  طلةتف حلظ ت  فب حلزتجش حلملتـش رهم، رمخ ةلةف فب حلبهخةش ط ؿتهخي ف ختي رظ لس حفؼال قحللخلؿتش حلة

 (.5لمبيمخطهم ع

حخ نـخف حلةتخدحص فب أدح  مهخمهخ فب عظ نخ حللخلب ةظ    حل  كد ر تد عل  طك تال ادحلطهخ اػخفش حل   دلطهخ 

قةظ     لح عل  مخ ةمظلكه حتدحلا مل  دلحص قمهخلحص، عل  ط ؿته حل ملتش حتدحلةش نل  حح دح  حلم ص مش، 

 (.6عقمخ ةظظ  ره مل طكخص قممتزحص قمخ ةمظلكه مل م خل  قم ل مخص طظ لف رهلح حلمتدحخ 

خ حلةدلس عل  حطلخا حلة حل مل حلمهخ  حلـ   ةش قحل ظخث  ححصخس لإلدحلس، كتغ حخ مةدحل حلبـخف حللا طلةةه ا

ب حلمةخ  ححقن عل   دلس حلةخدس حإلدحلةتل قككخةخطهم, قفهمهم للة حلحص حإلدحلةش قأصخلتذ حةش مبيمش حنمخ ةظ    ف

حطلخا خ، قرمخ لدةهم مل مكخ تم طؼمل لشد حلة حلحص قفخعلتظهخ، قطدلك ح متش قػ كهخ قد ظهخ، قط مال عل  

حلة حل، فم كلش حطلخا حلة حل  مظخر ش طبكتل خ قطة ةمهخ, كتغ حخ حطلخا حلة حل مل ح م حلم حكال قلتش م حد  لظب 

 ب وقطش مخ ةظ طال حلته طخن   حلة حل مل م ل مخص قأفكخل ك ن حلمشكلش حلةخثمش، للل  ة د حطلخا حلة حل    

 نظخؽ عملتش طب  حلة حل رلحطهخ.

فخص حا ط د حلة حلحص حتدحلةش ؿ    عمال حلةتخدس حتدحلةش، ق ب نةـش حنـقق رخلبضزش لـمت  حلبشخؿخص قحلظظ 

 (.7ع حلظب طظم دحوال حلمبيمش، رال قفب عق ظهخ قطكخعلهخ م  رتجظهخ حللخلؿتش

ّخ حطلخا حلة حل ة د مل حلمضئقلتخص حل ثتضش حلظب ةظلملهخ لثتش حلةضم ر ط  حطلخا حلة حل نشخؿخي حدحلةخي ا

  مظلل حلة حل حخ ةلـؤ قطبيتمتخي فه  عملتش رش ةش طظـلذ طككت  قحرظكخل قحوظتخل رتل ردحثال مظخكش، للح ةـذ عل

 (.8عرخصظم حل حل  دلحصش قطللتال حلم ل مخص حلمظ ف س قحلظب ةبز ب حخ طك خ ملددس ققحػلش قشخملش 

 للح طكمل ح متش حلزلغ حللخلب فتمخ ةؤطب:

لإصخ  حت ضخ  قطلةتف حلكخثدس لهم ةمكل عل ؿ ةف  لط حلدلحصش حلظ    عل  حلظككت  حتصظ حطتـب لدا  

 ال ره فب حلكك  حتدحلا حللدةغ.عل ؿ ةف حل م

 حلةدلس عل  حطلخا حلة حلحص حتصظ حطتـتش.طزقةد حلةتخدحص حلظ ر ةش فب ؿخم ش حتنزخل  

للظككت  حتصظ حطتـب قمدا حصهخمهخ فب حلةدلس عل   لتش فب ط متف حل إةش حلظ ر ةشصظضخ م حلدلحصش حللخ 

 .حلمبخصذ فب ؿخم ش حتنزخل حطلخا حلة حل

 

  انجحث أهذافثبنثًب: 
 ةهد  حلزلغ حللخلب ال :

 حلظ    عل  مضظ ا حلظككت  حتصظ حطتـب لدا لإصخ  حت ضخ  حل لمتش. 

حلظ    عل  دتلش حلك قق حتكظخثتش فب مضظ ا حلظككت  حتصظ حطتـب لدا حل تبش طز خي لمظ ت   

 انضخنب(.  –حلظلظض ععلمب 
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 لإصخ  حت ضخ  حل لمتش. حلظ    عل  مضظ ا حلةدلس عل  حطلخا حلة حل لدا 

حلظ    عل  دتلش حلك قق حتكظخثتش فب مضظ ا حلةدلس عل  حطلخا حلة حل لدا حل تبش طز خي لمظ ت   

 انضخنب(. –حلظلظض ععلمب 

 حلظ    عل  حل ق ش رتل حلظككت  حتصظ حطتـب قحلةدلس عل  حطلخا حلة حل لدا لإصخ  حت ضخ  حل لمتش. 

 :حثطتشحلك ػتخص حلظك ةش  خخلخلب قػ  حلزخكؼحلزلغ حل أ دح قلظلةتف 

( رتل حلمظ صؾ حلك ػب لمةتخس حلظككت  α= 0.05ت ط ؿد ف قق دحلش اكظخثتخي عبد مضظ ا دتلش ع - أ

حتصظ حطتـب قمظ صؾ دلؿخص عتبش حلزلغ لدا لإصخ  حح ضخ  حل لمتش فب مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب 

 حلز دا.

( رتل مظ صـب دلؿخص عتبش حلزلغ فب α= 0.05عبد مضظ ا دتلش عت ط ؿد ف قق دحلش اكظخثتخي  - د

 انضخنب(. –مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب لدا لإصخ  حح ضخ  حل لمتش ط زا ال  حلظلظض ععلمب 

( رتل حلمظ صؾ حلك ػب لمةتخس حلةدلس عل  α= 0.05ت ط ؿد ف قق دحلش اكظخثتخي عبد مضظ ا دتلش ع - ص

ص عتبش حلزلغ لدا لإصخ  حح ضخ  حل لمتش فب مةتخس حلةدلس عل  حطلخا حطلخا حلة حل قمظ صؾ دلؿخ

 حلة حل حلز دا.

( رتل مظ صـب دلؿخص عتبش حلزلغ فب α= 0.05ت ط ؿد ف قق دحلش اكظخثتخي عبد مضظ ا دتلش ع - ع

 انضخنب(. –مةتخس حلةدلس عل  حطلخا حلة حل لدا لإصخ  حح ضخ  حل لمتش ط زا ال  حلظلظض ععلمب 

(  رتل مضظ ا حلظككت  α= 0.05ط ؿد عق ش حلطزخؿتش احص دتلش حكظخثتش عبد مضظ ا حلدتلش عت  - ؽ

 حتصظ حطتـب قمضظ ا حلةدلس عل  حطلخا حلة حل لدا لإصخ  حت ضخ  حل لمتش.

 

 حذود انجحث ساثؼًب:

 ةظلدد مـخن حلزلغ فب حللدقد حثطتش:   

 حلم    حل دة  فب حرب غ ةذ.حللد حلمكخنب : م    ؿخم ش حتنزخل ػمل  

  .2016ـ  2015حللد حلزمبب : حل خ  حلدلحصب  

 حللد حلزش ا : لإصخ  حت ضخ  حل لمتش فب حلكلتخص حلملك لس فب حللد حلمئصضب رـخم ش حتنزخل. 

لة حل لدا لإصخ  حللد حلم ػ عب: ح ظظ  حلزلغ عل  طلدةد مظ ت ا حلظككت  حتصظ حطتـب، قحطلخا ح 

 .حل لمتشحت ضخ  

حللد حلمئصضب :ح ظظ  حلزلغ عل  كلتخص ع حلظ رتش لل ل   حتنضخنتش، قحثدحد، قحل ل   حإلصقمتش،  

قحلظ رتش لل ل   حلظ فش، قحلظ رتش ربخص، قحلهبدصش، قحل ل  ، قحلزلحعش، قحلظتدلش ( حلظخر ش لـخم ش 

 حتنزخل.

 

 

 رحذَذ انًصغهحبد خبيضًب:

 (The Strategic Thinkingصزشارُدٍ )انزفكُش اإل 

 عَ فه عSternberg, 2000:) 

حلةدلس عل  ط كتد ملظل  حل إا قحلـ قكخص حل خمؼش قحلم ةدس، م  ححول فب حتعظزخل حلمخػب قحللخػ  ع

 .(9ع (قحلمضظةزال، قطة ةم حلم ل مخص قحلمل ؿخص عل ؿ ةف مبخظت  علمتش قكت ةش قاردحعتش قأوق تش مبيمش

عملتش ط كتزتش نخؿمش عل كضل ط ظت  لثتش حلةضم عةظمؼال فب:  صظ حطتـبللظككت  حإل حمخ حلظ  ة  حتؿ حثب

حل لمب لمةدلحص قمهخلحص حلظككت  لدةه فب لصم حلظ ؿهخص حتصظ حطتـتش للةضم حل لمب قحن كخصخطه عل  حدحلطه 

مل وقن حصظـخرظهم  تش لملإصخ  حت ضخ  حل ؿش ره، قةةخس رخلدلؿخص حلظب ةلظال علتهخلل ملتخص حتدحلةش حلمبخ

 (.قدلؿخص  تخصهخ عل  قفف حدحس حلزلغلكة حص حلمةتخس حللا حعّد لهلح حل  ع 
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 (Decision Takingارخبر انمشاس )

 ع ضظبـ فFestinger,1962:) 

حلك د لـم  أدق حلم ل مخص قحللز حص قححدح  حلظب طئكد قط زا حوظتخلط حكد حلزدحثال قطةلال مل أ متش ع

( م  فب حللا مل ػمبه حطلخا حلة حلحلزدةال حلم ف ع ممخ ةةلال مل كخلش حلظ حا حللا ةبظؾ عل حلظبخف  حلقؿخارتش 

 .(10ع

 ب  دلس لثتش حلةضم عل  حطلخا م  كخي حق حوظتخل كالي م تبخي حطـخط ع: فٍ ايب انزؼشَف اإلخشائٍ الرخبر انمشاس َزًثم

 (.للل  ةلحلم د لؿش حلظب صتلظال علتهخ فب حلمةتخصتلحلد   مشكال ةة  خ فته, قةةخس عل ؿ ةف ؼتش حق قػ

 

 (Chief of The Scientific Departmentسئُش انمضى انؼهًٍ )

 2005حلل لب ع:) 

عخلم ملظض فب ؿخنذ مل ؿ حنذ حلم  فش حإلنضخنتش ة لذ علته حتصظةقن قحلك دةش,  خثد ط ر ا ة مال رـ ةةش ع

م م  اةخدس حنظخؿتظهم  تجش حلظدلةش, ةل ص عل  طبمتش قتثهم للةضدةمة حؿتش م  ؿمخعش ط ت س مل أعؼخ  

 .(11ع (ححكخدةمتش

حلةخثد حلظ ر ا حللا ةظ ل  مهمش طبيتم حلةضم حل لمب ادحلةخ ع :ةظمؼال فبحل لمب حمخ حلظ  ة  حتؿ حثب ل ثتش حلةضم 

ةضتتل قحلم ظكتل قحلزخكؼتل قؿلزش قعلمتخي دحوال كلتخص ؿخم ش حتنزخل، قةبدلؽ طلض مضئقلتظه مـم عش مل حلظدل

حلدلحصخص ححقلتش قحل لتخ، لظلةتف أ دح  حلكلتش فب حلظ لتم قحلزلغ قحلظـزتف فب مـخن م  فب مظلظض حق 

مـم عش مل حلظلظظخص حلم  فتش حلمظةخلرش قحللةل ةظم حول آلحإ م فب حلظ    عل  مضظ ا حلظككت  

 (. هم فب ػ   حلمةخةتش حلم ّدس لهلح حل  عحإلصظ حطتـب ق دلطهم عل  حطلخا حلة حل لدة

 

 اإلعبس انُظشٌ نهجحث

( , فخخ  لح حلكظال صتظؼمل د  حلظ    عل  عحلظككت  حتصظ حطتـب, قحطلخا حلة حلضظهة  لح حلزلغ لمخ كخخ

قاؿخل خ حلبي ا مل حؿال حتؿقا عل  حثلح  حلكك ةش لهلط  -مل دقخ طكظتال  –ع ػخي لز غ حلبي ةخص 

  ق ب عل  مخ ةؤطب: , حلبي ةخص قحصظ حطتـتخطهخ حلظـزتةتش

 

 صزشارُدٍزفكُش اإل: انأواًل

 صزشارُدٍزفكُش اإلبد انزٍ رُبونذ انانُظشَ

 ( (Mindex Theroryيُذكشَظشَخ ـ 1 

( ال  أّخ حلظككت  حتصظ حطتـب    ؿ ةةش حلك د حللخطش فب حكظضخد حلم ل مش قطبيتم ححفكخل Mindexأشخل ع

قطؤلت  حلُزب  حلم  فتش حللخطش رخلك د قط ز  عل آلحثه قاحطه أمخ  حثو ةل, ق ب حلـ ةةش حللخطش فب م خلـش 

 حلم ل مخص قحلظب طـ له مكك حي حصظ حطتـتخي.

( أخ حطلخد حلـخنذ ححةض  مل حلدمخف  م حللةل ةبظهـ خ حلظللتال كؤصل د فب حلظككت  لم خلـش Mindexقة ا ع

حلظللتال ُةمّؼال حلمبـلف ححقن للظككت  حتصظ حطتـب ك خ حللـ حص حلؼقع ححقل  طضظبد الته, حلمشكقص, قاّخ 

قةظظ  أطلخد  لح ححصل د فب حلظككت  رؤنهم مل اقا شلظتخص رخلدس, رتبمخ ةظمتز أطلخد حلـخنذ ححةمل 

لمخدةش قحلظـ ةدةش مل حلدمخف, رؤصل د حلظككت  حللضب قأنهم مل أطلخد حلشلظتخص حلدحفجش, أمخ رخلبضزش للبخكتش ح

(  تخس Mindexفخلمخدة خ ةظضم خ رخلظككت  حل صتلب, فتمخ ةك خ طككت  حلظـ ةدةتل مكخ تمتخي طللتلتخي, ق د أؿ ا ع

 ( صظش عش  مك نخي مل حل ملتخص حلل بتش عل  قفف ححر خد حثطتش:16ع

 :ٍكاّل مخ ةظ لف رخلـخنذ حللضب.ق   مخ ةظ لف رخلظكؼتقص حلزظ ةش قحلضم تش, ق انزفضُم انحض 

 :ٍقةظؼمل طكؼتق حلظ ؿه نل  حلزمل, قحلظ ؿه نل  حلظكخطتال, قحلظ ؿه حلظةبب, قحلظ ؿه  انزفضُم انجُبئ

 نل  حلهد .

 :قطشظمال عل  طلمال عد  حل م ع قم قنش حل أا, قحلم قنش حلدتلتش قحلظ ؿه  انًشوَخ انزهُُخ انؼمهُخ

 حتةـخرب, قكضل حلككخ ش.

  12ع : حلظب طظؼمل ؿخنزتل,  مخ: عم قنش حلكك س, قحلم قنش حلمبـةتش(انزفكُشيشوَخ). 
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 (Gregorc,1982َظشَخ غشَغىسن ) -2

( اّخ حلظككت  حتصظ حطتـب    حلـ ةف حتردحعب لةدلحص حل ةال فب طبيتم مهخمه Gregorcة ا غ ة  لك ع

ق لح ححم  ة  د حل  أخ لل ةال عدس  ب حص ةظلة  مل قوــه حتصظ حطتـتش, ق دلطه عل  حطلخا حلة حلحص حلبخؿلش, 

وقلهخ حلم ل مخص حلظب ةـ ا طللتلهخ عز   ب حص أو ا طظضم رخلككخ س قحلكخعلتش, قأخ مخ ةلدد حلةدلحص حلم  فتش 

( رتل ن عتل مل حلةدلحص Gregorcغ ة  لك عقةمتز  (،13ع. للك د      س قص ش قمهخلس حصظ مخن طل  حلةب حص

 طمكل حلك د مل حصظلدح   ب حطه حل ةلتش رككخ س عخلتش ػمل حلظككت  حتصظ حطتـب, ق مخ:حلظب 

 

ق   حل ملتش حلظب ةظم عل ؿ ةةهخ طلةب حلم ل مخص فظك خ لهخ مكه مخي قطضظ عزهخ  (:Perceptionاالدسان ) .1

 عل ؿ ةف حلظككت , ق لط حلم ل مخص طؤول شكقي مل ححشكخن حثطتش:

ق ب وخطتش حلظةخؽ حلم ل مخص قطك ةل مكخ تم لهخ قنظظ ل خ ا بتخي عل ؿ ةف  (:Abstractnessيدشدح ) 

 حلظككت .

ق ب وخطتش طمكل حلك د مل طلةب حلم ل مخص قطضـتلهخ فب حلل ل قال   (:Concretenessيحضىصخ ) 

 عل ؿ ةف حصظ مخن حلل حس مزخش س.

د رخلـ ةةش حلظب ة طذ قةبيم حلم ل مخص  ق ب حلةدلحص حلظبيتمتش حلظب طزقد حلك  (:Orderingانزُظُى ) .2

 قةزقد خ رخلم حؿ  قطيه  عل  شكال أكدا حلهتجظتل ححطتظتل: 

 ب وخطتش طظم فتهخ طهتجش حلل ل كظ  ةضظةزال قةبيم حلم ل مخص ػمل ط طتذ  (:Sequentialانززبثؼُخ ) . أ

ؿ لب  قمظدلؽ  قمبهـب ملدد صلكخ, ق لط حللخطتش طمكل حلك د مل ط طتذ ححؿزح  غت  حلمظ حرـش مل 

 حلم ل مخص قطبكتل خ طضلضلتخي ػم طظبتكهخ ال  فجخص.

 ب حلـ ةةش حلظب ةهتت حلك د فتهخ ا به لكب ةضظةزال حلم ل مخص, ػم ةبيمهخ رـ ةةش  (:Randomانؼشىائُخ ) . ة

مظ ددس حتطـخ خص, قرخل ش حثتش ةظضب  للك د أخ ةضظةزال كمخي  خثقي مل حلم ل مخص وقن ق ض  ظت  ؿدحي؛ حنهخ 

 (.14ع ت طلظز  رؤا ط طتذ

 

 (Sternbergنشوثشد صزُشَجشج ) WICS)َظشَخ انىَكش ) -3

 ,Wisdom ّد   لط حلبي ةش لقر ص صظ نز ؽ قةـلف علتهخ ط لتكش طكخمال حللكمش قحللكخ  قحإلردحا ع

Intelligence, and Creativity Synthe Sized  ق ب مل حلبي ةخص حل خلمتش رشؤخ حلةتخدس حلمزدعش قحلظككت ،)

 لس عخلتش، قحل ملتخص(.حتصظ حطتـب حلك خن حللا ةمكل طبمتظه عل ؿ ةف عحلم  فش، قحلظككت  رمهخ

ةبي  صظت نز ؽ ال  حلظككت  مل وقن حلم  زش حلةتخدةش، قحلظب طظؤل  مل طـم  عبخط  ػقػش مظآلكش قمظكخملش         

  :قمظبخغمش، ق ب

 (.W. عWisdomحللكمش  

 (.I. عIntelligenceحللكخ   

 (.C. عCreativityحإلردحا  

 (.S(. عSyntheSizedحلضخرةش قصمهخ حلظ كتزتش عحل ق ش حلةخثمش رتل حل بخط  حلؼقػش  

قة ظةد صظت نز ؽ أخ حلم   د    حللا ةظمظ  رةدلحص عةلتش عخلتش، قمضظ ا لفت  مل حإلردحا قحللكمش، 

قلكل ااح كخخ ةكظة  ال  حلظآل  قحلظبخغم رتل حل بخط  حلؼقػش صتك خ م   رخي فةؾ ، أمخ كظال عل   لح حلظآل  

ك حي حصظ حطتـتخي قةك خ فب مةدقلط حإلصهخ  فب طـ ة  حلمـظم ، قلكل أةؼخي  بخك دلؿخص قحلظبخغم صتظزق مك

 .(15ع  يمشلل ط ن ال  كدقد حل

 قةمكببخ طللتض قؿهش ني  صظت نز ؽ فب  لط حل بخط  حلؼقػش, قعل  حلبل  حثطب:

مل قؿهش ني  صظت نز ؽ اًخ حلظككت  حتصظ حطتـب ةلظخؽ ال  حللكخ   (:Intelligenceانؼُصش األول: انزكبء )

حل ملب, ق دلحص ةظمظ  رهخ حلك د عل  طلةتف أ دحفه فب صتخ هخ حتؿظمخعب قحلؼةخفب, قحتصظؼمخل فب ؿ حنذ حلة س 

زه مبهخ, قة د قحل مال عل  طظلتق ؿ حنذ حلؼ   قحلظ  ةغ عبهخ, قحلظكت  م  حلزتجش قطهتجظهخ أق حنظلخد مخ ةبخص
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حلظكت  م  حلزتجش مل حلمئش حص حلظب طدلال عل  حللكخ , ق ب مضؤلش مهمش فب حللتخس, قط ظت  ط لتكش مل حلةدلحص 

 (.16عحلظللتلتش قحتردحعتش قحل ملتش. 

قةةظد ره صظت نز ؽ    حلظضخإن حلمبيم حلـ ا  ك ن حتفظ حػخص, (: Creativityانؼُصش انثبٍَ: اإلثذاع )

و ةل عل  حلةتخ  رلل  قحلمشخلكش فته, قكاّل ال  ةـ ا ػمل اؿخل حلظككت  حلظللتلب حللا ةبدلؽ فب صتخق قكغ حث

 حإلردحا, قةشت  صظت نز ؽ ال  ؿملش أم ل ةبز ب أخ ةبظزه التهخ أطلخد حلظككت  حتصظ حطتـب, ق ب:

 تصظ حطتـب طخكذ حلم  زش عل  اّخ غخلزتش حتكظشخفخص طة ةزخي حنـ ص عل  ملخؿ س, للح ةـذ طدلةذ حلمكك  ح

 طلمال حلملخؿ س.

  مل ؿزت ش حل مال حل لمب حتصظ حطتـب طلمال حل م ع, قةبـ ا عل  ملخؿ س ال  ؿخنذ حل مال حلمظؤنب, قط لد

 حلكك س حتصظ حطتـتش ملخؿش رخلظضخإن قحلشك ك ق ب طظـ ل طدلةـتخي ال  أخ طبؼؾ قطكظمال.

 ؤنه مل حلمبز اةل, قت ةظد ه أكد, قعمله ت ةلي  رخلظةدة .ةش   طخكذ حلكك  حتصظ حطتـب حلمزدا ر 

  . اخ حطلخد حلظككت  حتصظ حطتـب ة مل خ عل  مش قعخطهم مل دقخ ط    م دقد خ حلمخدا أق حلم ب ا حلض ة

 (.17ع

طلدع صظت نز ؽ عل حللكمش ر طكهخ طـزتةخي لللكخ  قحإلردحا مل أؿال  (:Wisdomانؼُصش انثبنث: انحكًخ )

حلظككت  حتصظ حطتـب, قال  فب اؿخل مظك فش  تم حلك د اقحص حل ق ش رخل مال قححدح  قحلظلظتال فب اؿخل حلظ حاخ 

ش ةزلؼ خ عل فب حل ق ش رتل مخ    شلظب قرتل مخ    عخ , للل  أطلخد حلظككت  حتصظ حطتـب رخصظ مخلهم حللكم

 نهخةخص ؿتدس قنخف ش قمكتدس لهم قلجو ةل.

اّخ أ متش حللكمش ر طكهخ أكد ملخقل حلظككت  حتصظ حطتـب, طظـل  فب: ط ظت  اكخ  حلك د قدلؿش حإلردحا 

لدةه قحلم خل  حلظب أكظضزهخ فب طلةتف انـخاحص اقحص م ب , ق لط حإلنـخاحص طزب  عل  أصخس  خعدس مبي مش حلةتم 

طـضد حل غزش فب طبمتش حللحص قطلةتف مضظ ا عخٍن مل حلةتخدةش قحكظقن حلدقل حتؿظمخعب حلمبخصذ, قحل مال حلظب 

عل  طـ ة  حلمـظم  رظدق قأمخنش قؿم ف مضئقلتش, قم خلـش حلؼ   حلم ؿ د فب مبي مش حلضل كتخص 

 (.18. عقأوق تخص حصظلدح  حلظةبتخص حلملظلكش قحلةتم حلم طزـش رظ ظتكهخ

 

  ثبًَُب ـ ارخبر انمشاس

 انُظشَبد انزٍ رُبونذ ارخبر انمشاس

 َظشَخ انزحهُم انُفضٍ ـ1

 Sigmundاخ لمضلمخص  لط حلبي ةش حػ  فب مكه مهخ تطلخا حلة حل, كتغ ة د صتـم ند ف قةد ع

Freud)(1939-1856)  حلللس حلظب  مئصش  لط حلبي ةش، فخللظمتش حلبكضتش قحلـخ ش حللكتش قحلؼزخص قحتطزحخ قمزدأ

حكد علتهخ ف قةد ت طدا مـختي للش  فب أخ أا صل ك للكخثل حللب ق   ملدد رمخ لدةه مل دقحف  ش  لةش أق 

قحلة حل مل  .(19عمكز طش قرمخ    مظتض  لدةه مل ؿخ ش نكضتش، فؤكدص  لط حلبي ةش عل  حلمئش حص حلدحولتش 

للظ ط  قرمدا ط خلػه م  عحتنخ( حق حرظ خدط عل عحتنخ حل لتخ( قؿهش ني   لط حلبي ةش    مخ ةضززه مل حصظؼخلس 

قرمةدحل حلـخ ش حلبكضتش حلمظتض س لدا حلك د مظلل حلة حل ق دلطه عل  حلظ خمال م  حلم    ق   حتؿخل حللا ةظلدد 

قغت  عةقنتش فب رم ؿزه حلة حل، للح فؤنه ةئكد عل  حلمئػ حص حلدحولتش قط د دقحف  حطلخا حلة حل كظمتش ت ش  لةش 

 (.20ع حتغلذ

 انضهىكُخُظشَخ ان-2

طبي  حلضل كتش حل  عملتش حطلخا حلة حلحص ر د خ صل كخ ص ح  حكخخ ال  حلضل ك لشتدح عةقنتخ رظ لس كخملش أ  حنه 

ةمل  ؿخنزخي ملدقدحي مل حل شد قحل ةقنتش، قحخ حلضل ك حلظبيتمب لتش حت نظتـش ل ملتخص حطلخا حلة حلحص حلظب 

حلزتجش حللخلؿتش قحلدحولتش عل  ؿ ةةش حطلخا حلة حلحص، للل  طـ ا فب حلظبيتم، ق د حكد لقحد  لط حلبي ةش ح متش 

ح ظظ ص دلحصش  لط حلبي ةش عل  دلحصش حلضل ك حللخلؿب قحل ملتخص حلكضلـتش، فخلضل ك مل قؿهش ني  خ 

   كخطال  ((Watsen مـ د نظخؽ للظ لم عمكظضذ( مل غت  حخ ةك خ لل لحػش حػ  فب ال  ، قحلك د عبد قحؿضل

ل خدحص قلم طكل حل خدس غت  صلضلش مل حلمب كضخص حلش ؿتش حلظب ط حرـض نظتـش حلظك حل ، ق د لمـم عش مل ح

ق لط حلبي ةش طكظ ع حخ طخن ب حلة حل لتش  (.21عحن كضض مضلمخص  لط حلبي ةش عل  مكه   حطلخا حلة حل 

نب حق حطلخا حفؼال حلة حلحص لدةهم حلم  فش حلظخمش ك ن حلمشكلش قردحثلهخ، قحنهم غت  مئ لتل للةتخ  رظةتتم عةق
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حلممكبش ق د حصظلد  عصخةم خ( عزخلس "حل ةقنتش حلملددس" لظدن عل  طظ   مظللا حلة حل حللةل ة مل خ ػمل 

 (.22عكدقد  دلطهم عل  حطلخا حلة حلحص 

 َظشَخ انزُبفش انًؼشفٍ -3

حل دةد مل حلدلحصخص قحترلخع حلظب ق ب مل حلبي ةخص احص حلظؤػت  حلكزت  فب علم حلبكش حتؿظمخعب كتغ ؿلرض 

قمل حر ا حل لمخ  حللةل طبخقل ح  (،23ع ةظم مل وقلهخ طلدةد حتطـخ خص قحلم ظةدحص قطلقةذ حلةتم قحطلخا حلة حلحص

( قطزدأ حلبي ةش رخ ظ حف مكخدط: Leon Festingerحطلخا حلة حل قفةخ للل     حل خلم ححم ةكب لت خ فضظبـ  ع

عد  حتطضخق قر ؿه وخص انبخ ت نلذ عد  حتطضخق رتل حطـخ خطبخ قصل كبخ قكتبمخ طبشؤ  نبخ نك طعر طكبخ رش حي فب

قكتبمخ نلخقن حلظ خمال  (Dissionance)مؼال  لط حلي ق  فبنبخ نلز  كخلش ت طز غ حلض قل لدةبخ ط    رخلظبخف  

 (.24( عم   لط حلمشخع  قحل مال عل  حلظةلتال مبهخ فخخ غخلزخي مخ ةضك  عل ال  ط ت  فب حتطـخط

اّخ حلظبخف  حلم  فب ةبشؤ رتل حل بخط  حلم  فتش حلمظ لةش رخلزدةال حللا طم حوظتخلط قحل بخط  حلم  فتش حلمظ لةش 

 أم ل عدس مبهخ : رخلزدحثال ححو ا قةظ    مةدحل حلظبخف  عل 

 . أ متش حلة حل حلمظلل 

 . حلـخارتش حلبضزتش للزدحثال حلظب لم ةظم حوظتخل خ مةخلنش رـخارتش حلزدةال حلملظخل 

  25حل بخط  .عدلؿش حلظدحوال حلم  فب رتل). 

 

  دساصبد صبثمخ

 صزشارُدٍزفكُش اإلدساصبد رُبونذ ان -أواًل

 ( 2114انؼهٍ )دساصخ  -1

اًَبط انزفكُش االصزشارُدٍ ندذي سؤصدبء االلضدبو االكبدًَُدخ فدٍ انكهُدبد انزغجُمُدخ فدٍ         ثؼُىاٌ" دسخخ يًبسصخ 

 دونخ انكىَذ وػاللزهب ثاػبدح هُذصخ انؼًهُبد االداسَخ يٍ وخهخ َظش اػضبء هُئخ انزذسَش".

ش فثثب  ثثدفض  ثثلط حلدلحصثثش الثث  ط ثثَ   دلؿثثش ممخلصثثش حنمثثخؽ حلظككتثث  حتصثثظ حطتـب لثثدا لإصثثخ  حت ضثثخ  حتكخدةمتثث  

حلكلتثثخص حلظـزتةتثثش فثثب دقلثثش حلك ةثثض قعق ظهثثخ ربعثثخدس  بدصثثش حل ملتثثخص حتدحلةثثش مثثل قؿهثثش نيثث  حعؼثثخ   تجثثش          

( طدلةضثتخي, ق ثد حصثظلدمض فثب     180حلظدلةش, ق د حصظلد  حلمبهؾ حل طكب للدلحصثش, قطك نثض عتبثش حلدلحصثش مثل ع     

هث ص   بدصش حل ملتخص حتدحلةش, ق د حظ قحصظزخنش اعخدس حلدلحصش حدحطخخ, حتقل : حصظزخنش حنمخؽ حلظككت  حتصظ حطتـب,

نظخثؾ حلدلحصش حخ دلؿش ممخلصش لإصخ  حت ضخ  حتكخدةمتش فب حلكلتثخص حلظـزتةتثش فثب دقلثش حلك ةثض تنمثخؽ حلظككتث         

حتصظ حطتـب  مل قؿهش ني  حعؼخ   تجثش حلظثدلةش كخنثض مظ صثـش, قحخ دلؿثش ممخلصثش حعثخدس  بدصثش حل ملتثخص          

ةش لدا لإصخ  حت ضخ  حتكخدةمتش فب حلكلتخص حلظـزتةتش فب دقلش حلك ةض كخنض مظ صـش, قط ؿد  بثخك عق ثش   حتدحل

دحله حكظخثتخ رتل دلؿثش ممخلصثش لإصثخ  حت ضثخ  حتكخدةمتثه تنمثخؽ حلظككتث  حتصثظ حطتـب قدلؿثش ممخلصثش اعثخدس            

 .(26ع عؼخ   تجش حلظدلةش بدصش حل ملتخص حتدحلةش فب حلكلتخص حلظـزتةتش مل قؿهش ني  ح

 

 (Rosche, 2003) دساصخ سوشُه -2

 ."ػاللخ انشخصُخ ثبنزفكُش اإلصزشارُدٍ فٍ صُبق رُظًٍُ"ر ب حخ 

 دفض ال  حلزلغ فب حلظككت  حإلصظ حطتـب حللا ةظؼمل حلمةدلس عل  حلظلّتال قلإةش حلمضظةزال، قلظلةتف  لح حلهثد   

( ربثدحي كث ن حلظظث ل قحللتثخن، قعق ثش الث  رثؤنم اؽ حل  حمثال         12ةظكث خ مثل ع   قػ ض حلزخكؼش مةتخصثخي اصثظ حطتـتخي  

حللمضش للشلظتش: حل ظزتش، قحتنكظخف علث  حثوث ةل، قحتنكظثخف علث  حلظـثخلد، قحلةزث ن قحلث عب، قأػ  ثخ علث           

مث  فثب   ( مشثخلكَخ مثل أؿزثخ ، قادحلةثتل فثب شث كخص، ق ثخدس مـظ       110حلضل ك حلةتثخدا. قطثم طـزتثف حلمةتثخس علث  ع     

ر نخمؾ حلظبمتش حإلدحلةش فب ؿخم ش قتةش ؿ لؿتخ فب حل تةثخص حلمظلثدس ححم ةكتثش،  خمثض حلزخكؼثش رظللتثال حلزتخنثخص،        

قط طلض حلدلحصش ال  قؿ د حلطزخؽ مهم رتل حلظككت  حإلصظ حطتـب قمـخلب حلةز ن قحتنكظخف، فثب كثتل كثخخ حللتثخن     

 .(27ع أ ال حلطزخؿخي رخلمةتخس
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 دساصبد رُبونذ ارخبر انمشاس -ًُبثبَ

 (2111دساصخ يحًذ ) -1

ثؼُىاٌ" لهك انزفبوض واالصزهىاء وػاللزه ثدىدح ارخبر انمشاس نذي سؤصبء االلضبو انؼهًُخ فٍ انكهُبد 

  انحكىيُخ".

 دفض  لط حلدلحصش حل  م  فش  لف حلظكخقع لدا لإصخ  حت ضخ  حل لمتش فب حلـخم ش, قم  فش حلةخرلتش لقصظه ح  

لدا لإصخ  حت ضخ , قم  فش ؿ دس حلة حل لدا لإصخ  حت ضخ  حل لمتش فب حلـخم ش, قحصظلد  لزخكغ حلمبهؾ 

( مل لإصخ  حت ضخ  فب حلـخم خص حللك متش فب ر دحد, ق خ  213حل طكب للدلحصش, قطك نض عتبش حلدلحصش عل  ع

لبظخثؾ  ب: حنلكخع دلؿش  لف حلظكخقع لدا حلزخكغ رزبخ  حدقحص رلؼش حلؼقع لظلةتف ح دح  حلدلحصش, قكخنض ح

لإصخ  حت ضخ  حل لمتش, قحنلكخع فب دلؿش حلةخرلتش لقصظه ح , قحلطكخا دلؿش ؿ دس حلة حل لدا لإصخ  حت ضخ  

 .(28ع حل لمتش, حصهخ  مظ ت ا  لف حلظكخقع قحلةخرلتش لقصظه ح  قعل  حلظ حلب فب ؿ دس حلة حل

 ( (Keely, 2004كُُهٍ  دساصخ -2

ثؼُىاٌ" انجحث انًإصضٍ ودوس ئداسح انًؼشفخ فٍ رحضٍُ ػًهُخ رخغُظ وارخبر انمشاساد فٍ يإصضبد انزؼهُى 

 انؼبنٍ فٍ يذاسس كبنُفىسَُب".

 دفض حلدلحصش حل  فلض دقل حلزلغ حلمئصضب فب مئصضخص حلظ لتم حل خلب قدقل حتدحلس حلم  فتش فب طلـتؾ 

ق د حصظلد  حلمبهؾ حل طكب حلظللتلب للدلحصش, قطك نض عتبش حلدلحصش مل  قحطلخا حلة حلحص حلضلتمش فب حلمبيمخص,

م ظكخ فب مئصضخص حلظ لتم حل خلب, قلظلةتف حغ حع حلدلحصش طم حعدحد حصظزخنش للدلحصش, كتغ دلض حلبظخثؾ  450

مت  عل  حخ قظتكش حلزلغ حلمئصضب طظؼق مل وقن حصظلدح  حلم  فش حلؼمبتش قحل حػلش مل وقن مشخلكش ؿ

حتف حد فب حطلخا حلة حلحص ممخ ةدعم حلم ل مخص رتل حتف حد قةزةد مل حل ح  تش قحلؼةش, قرتبض حلبظخثؾ: قؿ د عق ش 

  ةش رتل حلك خلتش حلظبيتمتش قحصظلدح  ر حمؾ لظدعتم حتدحلس حلم  فتش, قحقط  حلزخكغ رؼ قلس طزقةد مئصضخص 

حلظلـتؾ قحطلخا حلة حلحص حتف حد فب حطلخا حلة حلحص لظلضتل عملتش حلظ لتم حل خلب رؤنيمش ق  حنتل طدعم مشخلكش 

 .(29ع حلكخعلش

 :اَت االفبدح يٍ انذساصبد انضبثمخخى

حصظكخدص حلزخكؼش مل حلدلحصخص حلضخرةش فب حعدحد رلؼهخ قحكضخره حلم ل مخص قحللةخثف حلظب طلض  -1

 مكخ تم رلؼهخ.

 دلصهخ غت  خ مل حلزخكؼتل.صخعدص حلزخكؼش عل  طـبذ دلحصش  ؼخةخ صزف قحخ  -2

 حلظ    عل  ن عتش حت دح  حلظب طبخقلظهخ  لط حلدلحصخص. -3

 ربخ  قطبيتم حتؿخل حلبي ا للدلحصش حللخلتش. -4

 

 يُهدُخ انجحث وئخشاءاره

 أواًل : يُهح انجحث 

حنه حتنضذ فب للخلب، حزلغ حلمبهؾ حل طكب ر طكه حلمبهؾ حلمقثم ح دح  حل حلزلغ حللخلبفب  خخصت ظمد حلزخكؼ

قط  حل ق خص حتلطزخؿتش رتل مظ ت حص حلزلغ قحلكش  عمخ رتبهخ مل ف قق فؼق عل حلض ب حل  طلدةد صمخص 

تظهخ رـ ةةش قمل ػم طشل (.30عحليخ  س حلمدلقصش قمل ػم قطكهخ قطكخي د تةخي قط تي حل  قػ هخ حللةتةب 

 (.31ع علمتش قر م ا لةخػتش

 

 وانؼُُخثبَُب : يدزًغ انجحث  

 (  2016-2015قةظمؼال مـظم  حلزلغ حللخلب ر إصخ  حت ضخ  حل لمتش فب كلتخص ؿخم ش حتنزخل، لل خ  حلدلحصب ع

ش لثخصش ؿخم ش حتنزخل ق د ( لثتش  ضم علمب قال  كضذ حكظخثتش  ضم حلظلـتؾ قحلمظخر 103قحلزخلغ عدد م ع 

( لثتش 50اا رل ض عتبش حلزلغ حتصخصتش ع ححصل د حل ش حثب حلزضتؾ فب حوظتخل عتبش حلزلغ، خخحصظ مال حلزخكؼ

%( مل حلمـظم  حلكلب م اعتل 48,54( ربضزش ع2016-2015 ضم علمب فب ؿخم ش حتنزخل لل خ  حلدلحصب ع

ل تبش، ق %( مل كـم ح42( لثتش  ضم علمب ػمل حلظلظظخص حتنضخنتش ربضزش ع21كضذ حلكلتخص ر ح   ع

 . %( مل كـم حل تبش58( لثتش  ضم علمب ػمل حلظلظظخص حل لمتش ربضزشع29ع
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 أدارـب انجحث ثبنثب: 

حلظككت  علـ ل لتمةتخص ححعدقعل  ححدرتخص قحلدلحصخص حلضخرةش احص حل ق ش رم ػ ا حلزلغ ،  خخؿل  حلزخكؼح

حلةتخصتش فب ربخ  حلمةخةتش حلبكضتش , رمخ ةظق   م  ف  فتهمخ حلش قؽ حطظ  (حتصظ حطتـب، قحلةدلس عل  حطلخا حلة حل

 حللخلب قؿزت ظه . زلغأ دح  حل

  صزشارُدٍنزفكُش اإل: يمُبس ا1

  ( ق ب ط لتكش طكخمال حللكمش قحللكخ  2011 قر ص صظ نز ؽ ع ل(Wics) ني ةش حل ةكش  خخحعظمد حلزخكؼ

حلظب ؿخ   (Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthe Sizedقحإلردحا فب حلظككت  حتصظ حطتـب ع

صخص عل  عدد مل حلدلحخخ زخكؼحل س حلظككت  حتصظ حطتـب، كمخ حؿل حتؿخل حلبي ا فب حعدحد مةتخاك  خ فب 

مةتخصخي لـــ  خخح دح  حلزلغ حللخلب, قعلته حعد حلزخكؼ مةتخصخي مبخصزخي ةـدحلم  مخقحتدرتخص احص حل ق ش قلكبه

، م  م حعخس م خةت  طتخغش فة حص حلمةتخس رظ لس (Wics)عحلظككت  حتصظ حطتـب( فب ػ   ني ةش حل ةكش 

ق د  ،صلتمش، عل  حخ طك خ ملددس ققحػلش قوخلتش مل حل م ع، لظبخصذ حف حد حل تبش قطلةف ح دح  حلزلغ

 ضش للظككت  حتصظ حطتـب.ختص لثت( ألر ش مـ4( فة س م اعش عل  ع45طك خ حلمةتخس مل ع

 

 يإششاد انصذق

 ـ انصذق انظبهش1ٌ

عل  مـم عش مل حلملكمتل مل اقا ( فة س 45تش قحلزخلغ عدد خ عفة حص حلمةتخس رظت ظهخ حتقلع ع حلزخكؼخخ 

اا ؿلذ ، حتوظظخص فب مـخن عحل ل   حلظ ر ةش قحلبكضتش، قحإللشخد حلظ ر ا، قفلضكش حلظ رتش, قؿ حثف طدلةش(

كاّل ملكم أردح  لأةه فب طقكتش حلكة حص, قمدا طمؼتلهخ للمـخن حللا أدلؿض طلظه, ق تخس مخ قػ ض مل 

 ق د أعظمدح، لةتخصه, فؼقي عل رتخخ حل أا فب حللكم عل  مدا طقكتش حلزدحثال قاعـخ  أا ط دةقص أق اػخفش

ص مل مـخن ثو , قفب ػ   %( فؤكؼ  مل حلح  حلملكمتل لظ دةال أق كل  أق نةال حلكة ح80نضزش حطكخق ع

حصظـخرخص حلملكمتل ؿ ا ط دةال طتخغش ر غ حلكة حص، قلم ةـِ  كل  أق نةال أا فة س، فؼقي عل م حفةش 

طم حإلرةخ  عل  ؿمت  حلكة حص قلم طلل  أا فة ط غت  حنه طم ط دةال ، غخلزتش حلملكمتل عل  ؿزت ش ردحثال حتؿخرش

 .( فة س45, قرلل  ةك خ مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب مك نخي ملع(34, 22, 18, 13, 7, 4( فة س, ق ل: ع6ع

 (Internal consistency انذاخهٍ ) اإلرضبقصذق -2

( قة ظمد عل  مدا حلطزخؽ فة حص حلمةتخس م  ر ؼهخ حتو  قم  32حلزبخ  عة د حتطضخق حلدحولب أكد أقؿه طدق 

رخلظلةف مل  حلزخكؼخخ  خ (. 33حلدلؿش حلكلتش للمةتخس عحلمـخن حللا طبمب الته، فؼقي عل حلطزخؽ كاّل فة س م  

طدق حتطضخق حلدحولب لمةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب عل ؿ ةف طـزتف حلمةتخس عل  عتبش حصظـقعتش مك نش مل 

لمةتخس, قحلـدحقن ( لثتش  ضم, قَطّم كضخد م خمال حلطزخؽ رت ص خ رتل فة حص حلمةتخس م  حلدلؿش حلكلتش ل50ع

 ( ط ػق ال .4( ق ع3( ق ع2( ق ع1ع

 

 (1ؿدقن ع

 م خمال حلطزخؽ فة حص حلمـخن ححقن عحللكمش( م  حلدلؿش حلكلتش للمـخن ػمل مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب

 

 حلكة حص: لثتش حلةضم ص
م خمال 

 حتلطزخؽ
 مضظ ا حلدتلش

 0,348 ةهظم رخلظ خمال م  ححشتخ  رم قنش قككمش. 1
دحلش عبد 

0,05 

2 
امقثب فب كاّل مشكقطهم؛ حنب أدلك حلمشكلش عل ؿ ةف ةلـؤ لب 

 مدل تطهخ حلضل كتش.
0,415 

دحلش عبد 

0,01 

3 
ةضظبد عل  حلم ـتخص حل ح  تش فب م  فش ؿزت ش حلمـظم  حللخلؿب حلملتؾ 

 رخلـخم ش.
0,599 

دحلش عبد 

0,01 
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 0,516 ةـ ف م خلـخص عملتش للمشكقص حلظب ط حؿه أعؼخ   تجش حلظدلةش. 4
دحلش عبد 

0,01 

 0,697 ةظ خمال رؤصل د حللكمش قحلضقمش م  أعؼخ   تجش حلظدلةش. 5
دحلش عبد 

0,01 

 0,681 ة حا مشخع  حثو ةل  زال مشخع ط. 6
دحلش عبد 

0,01 

 0,389 ةزدا ح ظمخمخي كزت حي ربظخثؾ كاّل حلمشكقص أكؼ  مل وـ حص كلهخ. 7
دحلش عبد 

0,01 

8 
شخملش فب حلةضم مل حؿال طلةتف حح دح  مل دقخ ةضظـت  اؿ ح  ط تت حص 

 حعظ حع.
0,559 

دحلش عبد 

0,01 

9 
ة ظمد نمؾ حتطظختص غت  حل صمتش رشكال قحص  فب طلةتف حح دح  

 حتصظ حطتـتش للةضم.
0,520 

دحلش عبد 

0,01 

 0,497 ة حاخ رتل حلمظخلق ر إةش حصظ حطتـتش عبد حوظتخل حلزدةال حلمبخصذ. 10
دحلش عبد 

0,01 

11 
ةضظكتد مل حلك ص حلـدةدس فب ط لتد وتخلحص مظب عش طق   حلم    حللا 

 ة حؿه حصظ حطتـتش حلةضم.
0,697 

دحلش عبد 

0,01 

 (0,354( = ع0,01( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 (0,273( = ع0,05بد مضظ ا دتلش ع( قع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 

 

 (2ع ؿدقن

 م خمال حلطزخؽ فة حص حلمـخن حلؼخنب عحللكخ ( م  حلدلؿش حلكلتش للمـخن ػمل مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب

 حلكة حص: لثتش حلةضم ص
م خمال 

 حتلطزخؽ
 مضظ ا حلدتلش

 0,01دحلش عبد  0,839 ةهظم رةتمش ححفكخل قن عتظهخ قكدحػظهخ. 1

 0,01دحلش عبد  0,765 ة ظ   دلحطه حل ةلتش فب طلةتف حح دح  حتصظ حطتـتش للةضم.  2

 0,01دحلش عبد  0,811 ة  س فب ؿلزظه حلز د عل طزب  أنمخؽ فك ةش ملددس. 3

 0,01دحلش عبد  0,697 ة ف  حلمبخم حلمبخصذ لظ لتد ححفكخل حلـدةدس. 4

 0,01دحلش عبد  0,877 حلمـظم .ة ظمد عل  أفكخلط فب م  فش ؿزت ش  5

 0,01دحلش عبد  0,831 ةبمب قةضظؼت  حلةدلحص حترظكخلةش لدا حلظدلةضتتل قحلـلزش. 6

 0,01دحلش عبد  0,697 ةشـ  أعؼخ   تجش حلظدلةش عل  حلمشخلكش فب حطلخا حلة حلحص. 7

 0,01دحلش عبد  0,799 ةمظل  حلةدلس عل  طلدةد نةخؽ حلة س قحلؼ   فب عمله. 8

 0,01دحلش عبد  0,755 ةزلغ  ركك  حصظ حطتـب عل مخ    ؿدةد فب ص ق حل مال. 9

10 
ةكك  رـدةش عخلتش فب مضئقلتش حللـؤ حلمظ طذ عل حلة حلحص حلظخدلس 

 عبه.
0,913 

 0,01دحلش عبد 

 0,01دحلش عبد  0,812 ةمظل  مبي مش  تمتش قة ظكهخ فب طؤؿت  حلة حل حللكتم. 11

 0,01دحلش عبد  0,516 ل ػ  لإةش قلصخلش قحصظ حطتـتش رلكخ  عملب.ةضظ د  12

 (0,354( = ع0,01( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 (0,273( = ع0,05( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع
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 (3ؿدقن ع

 حلكلتش للمـخن ػمل مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـبم خمال حلطزخؽ فة حص حلمـخن حلؼخلغ عحإلردحا( م  حلدلؿش 

 مضظ ا حلدتلش م خمال حتلطزخؽ حلكة حص: لثتش حلةضم ص

 0,01دحلش عبد  0,862 ةكك  رؤ متش حإلردحا حإلدحلا قحل لمب ر ّدِط ر دحي طبخفضتخي. 1

 0,01دحلش عبد  0,604 ة مال عل  حصظةـخد عة ن ؿدةدس مظلظظش لظلةتف متزس حإلردحا. 2

 0,01دحلش عبد  0,894 ةض   ال  اةـخد  تم ؿدةدس عل ؿ ةف طشـت  حترظكخلحص قحلمةظ كخص. 3

 0,01دحلش عبد  0,609 ةظزب  ػةخفش طبيتمتش طهظم رخحفكخل حلـ ةجش مل دقخ و   أق  تد. 4

 0,01دحلش عبد  0,680 ةزل ل أكؼ  مل فك س وقن مدس امبتش  ظت س رظلةخثتش قُةضٍ . 5

 0,01دحلش عبد  0,777 ةلخقن اةـخد رتجش مقثمش فب حلةضم لظلةتف حإلردحا. 6

 0,01دحلش عبد  0,527 ةظ دد فب ط تت  م  كه عبد ح ظبخعه ر د  طلظه. 7

 0,01دحلش عبد  0,898 ةضظكش  حلةدلحص حإلردحعتش مل أؿال طلضتل ححدح  عل  مضظ ا حلةضم. 8

 0,01دحلش عبد  0,865 حلمظز ش فب حنـخا حل مال.ةش   رخلملال مل طك حل حتؿ ح حص  9

 0,01دحلش عبد  0,822 ةضظشت  حلم إقصتل فب عملتخص حلظـدةد قحإلردحا. 10

 0,01دحلش عبد  0,915 ةلغ حثو ةل عل  حكظضخد مهخلحص حلزلغ قحلظ لم حللحطب قحتردحا. 11

 0,01دحلش عبد  0,637 ةل ص عل  م  فش حل أا حلملخل  ل حةه لإلفخدس مبه. 12

 (0,354( = ع0,01( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 (0,273( = ع0,05بد مضظ ا دتلش ع( قع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 

 (4ؿدقن ع

 م خمال حلطزخؽ فة حص حلمـخن حل حر  عحلظ كتزتش( م  حلدلؿش حلكلتش للمـخن ػمل مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب

 حلكة حص: لثتش حلةضم ص
م خمال 

 حتلطزخؽ
 مضظ ا حلدتلش

 0,01دحلش عبد  0,494 ةظلل   حلحص قحػلش قككتمش رـ ةةش حلةتخدس حلمزدعش. 1

 0,01دحلش عبد  0,617 ةضظش    ؼخةخ حلمضظةزال رلكمش عخلتش قلإةش حردحعتش. 2

3 
حلضخرةش ة مال عل  اؿ ح  حلمةخلنخص مخ رتل حلبظخثؾ حللخلتش قحلضب حص 

 قحلمظ   ش مضظةزقي.
0,485 

 0,01دحلش عبد 

 0,01دحلش عبد  0,660 ةلخقن حإلفخدس مل اقا حللز س قحصظشخلطهم فب طتخغش حللـؾ حلمضظةزلتش. 4

 0,01دحلش عبد  0,663 ةكك  رـ ةةش شخملش طمكبه مل ط    نظخثؾ حللل ن حلظب ةظال التهخ. 5

 0,01دحلش عبد  0,637 للمشكقص رلكخ  طللتلب قعملب.ةضظلد  أصخلتذ حللال حإلردحعب  6

 0,05دحلش عبد  0,362 ةبـلف رة حلحطه مل لإةظه حللخطش عل حلمضظةزال قلتش مل كخؿش حل مال. 7

 0,01دحلش عبد  0,608 ةضبد مهمش طبكتل حتصظ حطتـتش ال  مقكخص احص طلظض د تف. 8

9 
قحلظهدةدحص حلظب ط حؿه حلةضم قؿ ةةش ةلدد حلةؼخةخ حلمضظةزلتش قحلك ص 

 حلظ خمال م هخ.
0,493 

 0,01دحلش عبد 

 0,01دحلش عبد  0,517 ةمظل  حصظ حطتـتش طككال حصظم حلةش حلةضم قطـ ة ط. 10

 (0,354( = ع0,01( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 (0,273( = ع0,05ع( قعبد مضظ ا دتلش 48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع
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ةظؼق مل حلـدحقن حلضخرةش أخ م خمقص حتلطزخؽ رتل حلكة حص قحلدلؿش حلكلتش للمـخن حللا طبدلؽ طلظه حلكة س دحلش 

 – 0,348( ق د أظه ص حلبظخثؾ أخ م خمقص حتلطزخؽ ؿمت هخ  د ط حقكض رتل ع0,01ق  0,05عبد مضظ ا دتلش ع

 حلمةتخس عل  عتبش حلدلحصش. ( ممخ ةـمجل حلزخكؼش ال  طـزتف0,915

 صذق انجُبء-3

ة ط  طدق حلزبخ  رؤّنه حكؼ  حن حا حلظدق طمؼتقي لمكه   حلظدق، قة َ   طدق حلزبخ  رؤَنه مدا  تخس حتوظزخل 

قللظلةف مل حلظدق حلزبخثب لمةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب  خمض حلزخكؼش  (،34علضمش أق ظخ  س صل كتش م تبش 

رلضخد م خمقص حتلطزخؽ رتل دلؿش كاّل مـخن مل مـختص مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب قحلمـختص ححو ا, 

كلتش قكلل  رتل كاّل مـخن قحلدلؿش حلكلتش للمةتخس، طزتل أخ ؿمت  حلمـختص ط طزؾ رز ؼهخ حلز غ قرخلدلؿش حل

(, ق لح ةدلال عل  أخ حلمةتخس 0,05( ق ع0,01لمةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب اح دتلش اكظخثتش عبد مضظ ا دتلش ع

 ةظمظ  ردلؿش عخلتش مل حتطضخق قطدق حلزبخ .

 

 صزشارُدٍانزفكُش اإلٍ نفمشاد يمُبس انزحهُم اإلحصبئ

 -فب حلظللتال حإلكظخثب  ب :عدس ف حثؿ  خخحعظمد حلزخكؼ

 حضبة  انمىح انزًُزَخ نهفمشاد  أصهىة

طظـلذ حلمةخةتش حلبكضتش كضخد حلة س  حلظمتزةش لكة حطهخ رهد  حصظز خد حلكة حص حلظب ت طمتز رتل حلمضظـتزتل ، 

( ػ قلس حوظزخل حلة س  ,Ghisell  & et al 1981قحإلرةخ  عل  حلكة حص حلظب طمتز رتبهم ، اا ةشت   ؿتزةال ع

 ( .35حلظمتتزةش حل خلتش قطؼمتبهخ  رخلمةخةتش رظت ظهخ حلبهخثتش . ع

 أصهىة انًدًىػزٍُ انًزغشفزٍُ

  -أصل د حل تبظتل حلمظـ فظتل فب عملتش طللتال حلكة حص قال  عل  قفف حللـ حص حثطتش : خخحصظ مال حلزخكؼ 

 ضم، قط طتذ حلدلؿخص حلكلتش حلظب كظال علتهخ حف حد ( لثتش 50طـزتف حلمةتخس عل  عتبش رلغ عدد خ ع -1

 (85( قح ال دلؿش ع190حل تبش  ط طتزخي طبخالتخي مل أعل  دلؿش حل  حدن  دلؿش، اا رل ض حعل  دلؿش ع

، اا ط حقكض ( حصظمخلس25قر ح   ع %( مل حتصظمخلحص حللخطلش عل  حعل  حلدلؿخص50كددص ع  -2

%( مل حتصظمخلحص حللخطلش عل  حدن  50( دلؿش، قع19( دلؿش قرمدا ع171-190دلؿخطهخ رتل ع

 ( دلؿش.16( دلؿش قرمدا ع85-101، اا ط حقكض دلؿخطهخ ع( حصظمخلس25قر ح   ع حلدلؿخص

قكخنثض ملظث لس رثتل    ظل ؿض حلةث س حلظمتتزةثش لكثاّل فةث س     رخصظ مخن حتوظزخل حلظخثب ل تبظتل مضظةلظتل، حصث 

( 0,05( عبثثد مضثثظ ا دتلثثش ع  2,01لةتمثثش حلـدقلتثثش حلظثثب طضثثخقا ع  عثثل ؿ ةثثف مةخلنظهثثخ رخ ( ق11,925 -3,190ع

 (، اا حظه ص حخ ؿمت  فة حص حلمةتخس ممتزس.48قردلؿش ك ةش ع

 

 نًمُبس انزفكُش اإلصزشارُدٍانثجبد 

 رـ ةةظتل  مخ : صظ حطتـبظككت  حإل حؽ ػزخص مةتخس حلحصظل

 (Test- Rrtest Methodعشَمخ ئػبدح االخزجبس )  -1

للضخد ػزخص  (Test-Re-test)رخصظلدح  ؿ ةةش حتوظزخل قحعخدس حتوظزخل  ػزخص حتدحس حصظلد  حلزخكؼخخللظؤكد مل 

( 50حلمةتخس، اا طم ط اة  حتصظزخنش عل  عتبش مل لإصخ  حت ضخ  حل لمتش فب كلتخص ؿخم ش حتنزخل قحلزخلغ عدد م ع

اعخدس طـزتف حلمةتخس عل  حل تبش نكضهخ، قر د  لثتش  ضم، طَم طـزتف حتدحس علتهم، قر د مؼب حصز عتل طّم

حللظ ن عل  نظخثؾ حلظـزتةتل للمةتخس، طَم كضخد م خمال حلطزخؽ  رت ص خ لقصظزخنش ككال قحنمخؿهخ حتلر ش كتغ 

 (.36, ع( ق لط حلةتمش ط د مئش حي ؿتدحي عل  حلؼزخص0,909رل ض  تمش م خمال حتلطزخؽ رهلط حلـ ةةش ع

  كشوَجبخ( -انذاخهٍ )يؼبيم أنفب  ـ عشَمخ االرضبق2

 –قرخصظ مخن حلكخ   ك قنزخم –حن م خدلش حلكخ م خمال حلؼزخص لمةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب  خخحصظل ؽ حلزخكؼ

أخ م خمال حلؼزخص حلكلب لمةتخس حلظككت  طزتل   ( لثتش  ضم,50ك قنزخم عل  عتبش حلؼزخص نكضهخ حلزخل ش ع

عل  أخ حلمةتخس ةظمظ  ردلؿش ؿتدس مل حلؼزخص ق حتصظة حل, قةمكل للزخكؼش  ( ق لح ةدن0,913حتصظ حطتـب ع

 طـزتةه عل  عتبش حلزلغ حللخلب.
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 انمذسح ػهً ارخبر انمشاسثبًَُب: يمُبس 

  -طظـلذ حللـ حص حثطتش: مةتخس حلةدلس عل  حطلخا حلة حل اخ عملتش اعدحد  

 خي  فب طلدةد مكه   حطلخا حلة حلاؿخلحي ني ة عل  ني ةش حلظبخف  حلم  فب لل خلم لت خ فضظبـ  خخحعظمد حلزخكؼ  -أ

 قفب طكضت  حلبظخثؾ . اسقفب اعدحد مةتخس حلةدلس عل  حطلخا حلة 

عل  حتدرتخص قحلدلحصخص حلضخرةش، فؼق عل  حطلخا حلة حل حؿل  حلزخكؼخخ ل  ع حعدحد مةتخس حلةدلس عل  -د

(، 2011(، قمةتخس عمظزق، 2007( ، قععزدقخ،2002حؿقعهخ عل  ر غ حلمةخةتش مبهخ مةتخس عحلضزت ب،

 تطلخا حلة حل، طمكبض حلزخكؼش مل طتخغش فة حص حلمةتخس، طمم حلمةتخس عل  ط لطتل:

 خلس مظز عش رؼقػش وتخلحص مل حعدحد ( عز21حلظ لس عأ( صمتض: حوظزخل حلم ح   قةظك خ مل ع

 (.2007ععزدقخ، 

 فة س مل حعدحد حلزخكؼش.41حلظ لس عد( صمتض: حوظزخل حلـمال قةظك خ مل ع ) 

حخ حلظ لس عأ( ممكل حعظمخد خ م  حل تبش ك نهخ طظمخش  م  مبـلةخص حلزلغ  تؿقا طزتل للزخكؼخخقر د ح

ل  ح تش قحل تبش رش ؽ حخ ط  ع عل  حللز ح  قحلملكمتل، حمخ حللخلب كتغ ؿخ ص عزخلحطهخ مظ حفةش م  حلزتجش ح

حلظ لس عد( قؿدص حلزخكؼش حنه مل حتفؼال ربخ   مةتخس ةةتش حلةدلس عل  حطلخا حلة حل عل  شكال ؿمال ةك خ 

 .مقثمخي للظخثض مـظم   لح حلزلغ، قةظ حف  فته ش قؽ حلمةخةتش حل لمتش

 

  يمُبس انمذسح ػهً ارخبر انمشاس صذقيإششاد 

 ـ انصذق انظبهش1ٌ

ر د حخ ؿم ض حلكة حص رشكلهخ حتقلب ع ػض عل  احص حلمـم عش مل حلملكمتل فب مـخن حل ل   حلظ ر ةش 

لةتخس حلةدلس عل  حطلخا حلة حل،  ( وزت حي، قال  للظؤكد مل طقكتش حلكة حص قمق مظهخ21قحلبكضتش رلغ عدد م ع

%( عل  طقكتش حلكة حص ق د طزتل حخ ؿمت  حلكة حص طخللش 80علمخي حخ حلزخكؼخخ حعظمدح نضزش حطكخق رتل حللز ح  ع

  قلم طلل  حةش فة س ص ا ط دةقص ؿكتكش كظلض عل  ر غ حلكة حص للمةتخس فب ط لطه عد(: حلـمال .

 صذق اإلرضبق انذاخهٍ-2

رخلظلةف مل طدق حتطضخق حلدحولب لمةتخس حطلخا حلة حل عل ؿ ةف طـزتف حلمةتخس عل  عتبش  حلزخكؼخخطلةف 

( لثتش  ضم, قَطّم كضخد م خمال حلطزخؽ رت ص خ رتل فة حص حلظ لس عأ( قحلدلؿش 50حصظـقعتش مك نش مل ع

دلؿش حلكلتش لمةتخس حلةدلس عل  حلكلتش لمةتخس حلةدلس عل  حطلخا حلة حل/ حلم ح  ، قفة حص حلظ لس عد( م  حل

 ( ة ػلخخ ال .6( قع5ع قحلـدحقنحطلخا حلة حل/ حلـمال، 

 

 (5ؿدقن ع

 م خمال حلطزخؽ كال فة س مل فة حص حلظ لس عأ( م  حلدلؿش حلكلتش لقوظزخل

 مضظ ا حلدتلش م خمال حتلطزخؽ  

 0,01دحلش عبد  0,773 1

 0,01دحلش عبد 0,636 2

 0,01دحلش عبد  0,709 3

 0,01دحلش عبد  0,714 4

 0,01دحلش عبد  0,617 5

 0,01دحلش عبد  0,773 6

 0,01دحلش عبد  0,649 7

 0,01دحلش عبد  0,361 8

 0,01دحلش عبد  0,553 9

 0,05دحلش عبد  0,327 10
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 (0,354( = ع0.01( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 (0,273( = ع0.05( قعبد مضظ ا دتلش ع(48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش 

 

 (6ؿدقن ع

 ةزتل  تم م خمقص حتلطزخؽ رتل كال فة س مل فة حص حلظ لس عد( م  حلدلؿش حلكلتش لقوظزخل

 مضظ ا حلدتلش م خمال حتلطزخؽ حلكة س ص

 0,01دحلش عبد  0,566 حمل  حلةدلس عل  حوظتخل أنضذ ححق خص تطلخا   حل. 1

 0,01دحلش عبد  0,648 لدا حللز س قدلؿش حلظ لتم حلكخفتتل تطلخا حلة حل حلبخؿق. 2

 0,01دحلش عبد  0,732 أفك  ر مف  زال حطلخا اا   حل. 3

 0,01دحلش عبد  0,645 أصظـت  حلظ    عل  حلمشكلش قحكدد خ رد ش. 4

 0,01دحلش عبد  0,652 أرِل   حلحطب عل  م  فظب رخللةخثف حل لمتش. 5

 0,01دحلش عبد  0,621 أوـؾ رشكال قحػق قملدد تطلخا   حلحطب. 6

 0,01دحلش عبد  0,648 حلطد حلبظخثؾ حلمظ طزش عل  حطلخا حلة حل. 7

 0,01دحلش عبد  0,630 ح دل مضئقلتش حطلخا حلة حل. 8

 0,01دحلش عبد  0,732 أطلمال مضئقلتش حلكشال فب أا   حل وخؿت. 9

 0,01دحلش عبد  0,566 أع د ال  حلة حنتل قحلظ لتمخص تصظ شد رهخ عبد حطلخا حلة حل. 10

 0,01دحلش عبد  0,665 حكدد ف حثد حطلخا حلة حل قطز خطه. 11

 0,01دحلش عبد  0,520 أطخر  نظخثؾ حلة حل حللا حطللط. 12

 0,05دحلش عبد  0,321 حعُد نكضب ممل ةشظ ك خ فب حلمبخ شخص رخصظم حل تطلخا حلة حل 13

 0,01دحلش عبد  ,0584 أ ّ   حلم ح   عبد حطلخا حلة حل عل  حللز حص حلضخرةش. 14

حصظز د حللل ن حلظب طظـد  رخلة حنتل قحلل حثق حلظب ت ةمكل  15

 ط تت  خ.
 0,01دحلش عبد  0,464

 0,01عبد دحلش  0,674 حعظمد عل  حتطظخن حلشلظب رخثو ةل عبدمخ حطلل   حلٌح. 16

حعكب حلمشخلكتل فب حطلخا حلة حل مل مضج لتش حلبظخثؾ حلمظ طزش  17

 عبه.
 0,01دحلش عبد  0,566

أطلدع عل  حنك حد م  حثو ةل فب صزتال لللظ ن عل  لأةهم  18

 رظ حكش فب مشكلش مخ.
 0,01دحلش عبد  0,754

 0,01دحلش عبد  0,427 11

 0,01دحلش عبد  0,514 12

 0,01دحلش عبد  0,506 13

 0,01دحلش عبد  0,664 14

 0,01دحلش عبد  0,651 15

 0,01دحلش عبد  0,436 16

 0,01دحلش عبد  0,481 17

 0,01دحلش عبد  0,661 18

 0,01دحلش عبد  0,709 19

 0,01دحلش عبد  0,522 20

 0,01دحلش عبد  0,901 21
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طبخالب عل ر غ أفكخلا ق ز ن حت ظ حف حلمةد  مل حثو ةل  19

 عقمش ػ   لب.
 0,01دحلش عبد  0,824

 0,05دحلش عبد  0,315 ألحؿ    حلحطب حلمظللس م س ػخنتش. 20

حعظمد حصل د طؤوت  حطلخا حلة حل عل  أمال حل ط ن ال  أفؼال  21

 حللل ن.
 0,01دحلش عبد  0,663

 0,01دحلش عبد  0,464 حصمق لجلح  حلضخرةش أخ طئػ  فب   حلحطب. 22

 0,01دحلش عبد  0,548 حطلخا   حلحطب.أط دد عبد  23

 0,01دحلش عبد  0,621 طئػ  كخلظب حلبكضتش فب نظتـش   حلحطب. 24

 0,01دحلش عبد  0,652 أط حؿ  فب   حلا ر د حطلخاط. 25

 0,01دحلش عبد  0,621 أعخنب علبخي مل حلش  فب   حلحطب مل كتغ حللـؤ أق حلظ حد. 26

 0,01دحلش عبد  0,566 أش   رؤخ   حلحطب مظلتزس. 27

 0,01دحلش عبد  0,646 م  فش لأا حلـمخعش كظخرش ةضظ  ق ق ظخي ؿ ةٌق 28

أقحؿه حتوظقفخص فب مت ن قحطـخ خص حإلف حد ر ػ  مزخدة  29

 عخمش.
 0,01دحلش عبد  0,642

أش   رؤَخ لدا حلةدلس حلمـلةش عل  اةـخد ردحثال قكل ن ف خلش حةش  30

 مشكلش.  
 0,01دحلش عبد  0,584

 0,01دحلش عبد  0,464 لدا حلةدلس عل  كضذ طؤةتد حلم بتتل رخلة حل. 31

 0,05دحلش عبد  0,343 أرِل   حلحطب كضذ حلي   حللا ن تشه. 32

 0,01دحلش عبد  0,584 أدحف  عل حلة حل حللا حطللط رؤصل د علمب . 33

 0,01عبد دحلش  0,630 أطلل   حلحص مهمش فب كتخطب حلمهبتش. 34

 0,05دحلش عبد  0,325 أطلل حلة حل حلمبخصذ فب حل  ض حلمبخصذ. 35

 0,01دحلش عبد  0,645 حلظز  رخلة حلحص حلظب ألا رؤَنهخ طخللش قت أط حؿ  عبهخ. 36

 0,01دحلش عبد  0,566 أصظـت  طلدةد مزحةخ كاّل ردةال مل ردحثال حلة حل قعت ره . 37

 0,01دحلش عبد  0,458 رةدلحطب فب م ػ ا حلمشكلش .  حلحطب ط ظمد عل  ػةظب  38

 0,05دحلش عبد  0,302 لدا  دلس عل  حطلخا اا   حل ةظ لف رمضظةزال حلةضم. 39

لدا حلةدلس عل  حلظمتتز رتل حل  خث  قحل أا حلشلظب عبد حطلخا  40

 حلة حل.
 0,05دحلش عبد  0,298

حثو ةل رخطلخا حلة حل حصظ مال أصل د حلمبخ شش حلهخدة إل بخا  41

 حلمبخصذ.
 0,01دحلش عبد  0,464

 (0,354( = ع0,01( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع 

 (0,273( = ع0,05( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع 

 

( حخ م خمق حتلطزخؽ رتل حلكة حص قحلمـم ا حلكلب لقوظزخل دحلش عبد مضظ ا دتلش 6( قع5ةظؼق مل ؿدقلب ع

 (، ممخ ةـمجل حلزخكؼش حل  طـزتةهخ عل  عتبش حلزلغ. 0,05-0,01ع
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 انمذسح ػهً ارخبر انمشاس انزحهُم اإلحصبئٍ نفمشاد يمُبس

 أصهىة حضبة انمىح انزًُُزَخ

أصل رتل إلؿ ح  عملتش حلظللتثال  مثخ أصثل د حلمـمث عظتل حلمظـث فظتل قعق ثش دلؿثش حلكةث س رخلدلؿثش           خخحطز  حلزخكؼ

 حلكلتش .

  أصهىة انؼُُزٍُ انًزغشفزٍُ

( فةث س علث  عتبثش حصثظـقعتش مثل لإصثخ  حت ضثخ         41طم طـزتف حلمةتخس رخلظت ش حلظب حطكف علتهخ حللز ح ، ق ب ع

( طثثم حوظتثثخل م عشثث حثتخي قر ثثد طظثثلتق حتؿخرثثخص قط طتثثذ     50حلزثثخلغ عثثدد خ ع  حل لمتثثش فثثب كلتثثخص ؿخم ثثش حتنزثثخل   

( حا حخ عثدد حتصثظمخلحص حلظثب    25حلدلؿخص مل حعل  دلؿش حل  حدن  دلؿش، رلغ عدد حتصظمخلحص لكال مـم عش ع

حل لتثخ  ( حصثظمخلس مبهثخ طمؼثال حلمـم عثش     25( حصثظمخلس مثل مةتثخس حطلثخا حلةث حل ر ح ث  ع      50وؼ ض للظللتال رل ثض ع 

( ل تبظثثتل  T-test( حصثثظمخلس مبهثثخ طمؼثثال حلمـم عثثش حلثثدنتخ، قطثثم طللتثثال حلكةثث حص رظـزتثثف حتوظزثثخل حلظثثخثب ع          25قع

ب حلمةتثخس، اا كخنثض   مضظةلظتل توظزخل دتلش حلك ق رتل حلمـم عظتل حل لتثخ قحلثدنتخ علث  كثال م  ث  مثل حلم ح ث  فث        

( للظثث لس عد( 12,028-2,786 ثثض حلثثدلؿخص ع ( للظثث لس عأ( قرل16,681-3,203س رثثتل عحلثثدلؿخص ملظثث ل 

 طزتل حخ حلكة حص ؿمت هخ ممتزسقعبد مةخلنظهخ رخلةتمش حلـدقلتش 

 

 بط دسخخ كم فمشح ثبنذسخخ انكهُخ انمىح انزًُُزَخ ثأصهىة اسرج

 نًمُبس انمذسح ػهً ارخبر انمشاس انثجبد

  مخ: حصظل حؽ حلؼزخص رـ ةةظتل

عأ ق د( عثل   عل  حطلخا حلةث حل رظث لطه حتقلتثش    حتوظزخل لةتخس ػزخص مةتخس حلةدلسحصظلد  حلزخكؼخخ ؿ ةةش حعخدس 

( لثثثتش  ضثثم قمثثل ػثثم حعثثخدس طـزتةثثه ر ثثد مثث قل    50ؿ ةثثف طـزتثثف حلمةتثثخس علثث  عتبثثش حصثثظـقعتش مك نثثه مثثل ع   

عد(، كضثذ  رظث لطته عأ( ق  قر ثد حللظث ن علث  نظثخثؾ حلظـزتةثتل للمةتثخس        حصز عتل( قط د  ثلط حلمثدس مبخصثزش،   ع

( 0,849( رثتل دلؿثخص حلظـزتثف حتقن قحلظـزتثف حلؼثخنب فزلثغ ع      Personحلؼزخص رم خمال حتلطزخؽ رت ص خ ع حلزخكؼخخ

( للظ لس حلؼخنتش عد( ق   م خمال ػزخص ؿتد، حا ةشت  حتدد حلظ رث ا حلث  حخ مؼثال    0,915للظ لس حتقل  عأ( ق ع

 .(37ع لط حلبضزش ط د ؿتدس قعخلتش 

 كشوَجبخ( –انذاخهٍ )نًؼبيم انفب ضبق ـ عشَمخ االر2

حصظلد  حلزخكؼخخ م خدلش حلكخ ك قنزخم، قال  إلةـخد م خمال ػزخص مةتخس حلةدلس عل  حطلخا حلة حل كظلض عل   تمش 

م خمال  قة ظز (، 0,883( قللمةتخس ككال    ع0,920( قللظ لس عد(    ع0,905م خمال حلكخ للظ لس عأ(    ع

 حلؼزخص م طك  ؿدحي قة ـب مئش حي ؿتد طـمجل حلزخكؼش حل  طـزتةه عل  عتبش حلزلغ.

 

 انىصبئم اإلحصبئُخ  خبيضًب:

 قطللتال نظخثـه، حل صخثال حإلكظخثتش حثطتش: حلزلغ,فب اؿ ح حص  خخصظ مال حلزخكُؼح   

 ( ل تبظتل مضظةلظتل .T-Testحتوظزخل حلظخثب عـ 1

 ـ م خمال حلطزخؽ رت ص خ . 2

 ( .  Alpha Cronbachـ م خدلش حلكخك قنزخم ع 4

 ( لّ تبش قحكدس .t-testـ حتوظزخل حلظخثب  ع6

 . ةظخم خمال آـ 7

 لظللتال حلزتخنخص حلبهخثتش . Spssطم حتصظ خنش رخللةتزش حإلكظخثتش ـ 8

 

 ورفضُشهب ػشض انُزبئح

  تكضظم طقة قف ػتخطه، عل  قفِف أ دح  حلزلغ خخكؼخط طال التهخ حلزحلبظخثؾ حلظب صتظم ع ع فب  لح حلكظال 

 حلبظخثؾ فب ػ   حثلح  حلبي ةش حلظب طم حعظمخد خ، قحتصظبظخؿخص حلظب ط طال التهخ، قحلظ طتخص قحلمةظ كخص.
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 ػشض َزبئح انجحث ورفضُشهب

ًزىصدظ انفشيدٍ نًمُدبس انزفكُدش     ( ثدٍُ ان α= 0.05ال رىخذ فشوق داندخ ئحصدبئًُب ػُدذ يضدزىي دالندخ )     "  اوال:

 االصزشارُدٍ ويزىصظ دسخبد ػُُخ انجحث نذي سؤصبء األلضبو انؼهًُخ رؼزي ئنً أثش انزفكُش االصزشارُدٍ".

 

رلضثثخد حلمظ صثثـخص حللضثثخرتش قحتنل حفثثخص حلم تخلةثثش    للظلةثثف مثثل نظثثخثؾ حلكثث ع حتقن  ثثخ  حلزخكؼثثخخ  ق

لثثدلؿخص لثثدا عتبثثش حلزلثثغ فثثب مةتثثخس حلظككتثث  حتصثثظ حطتـب رشثثكال عثثخ  قلكثثال مـثثخن مثثل مـثثختص حدحس     

 لغ، قكخنض حلبظخثؾ عل  مخ ةؤطب :حلز

 

مثش  ( ق ثب حعلث  مثل حلةت   26,28حلمـخن حتقن: حللكمش، حظه ص حلبظخثؾ حخ حلةتمش حلظخثتش حلملض رش ع -1

 (.49( قردلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع1,68حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش ع

( ق ب حعل  مل حلةتمش 25,433حظه ص حلبظخثؾ حخ حلةتمش حلظخثتش حلملض رش عحلمـخن حلؼخنب: حللكخ ،   -2

 (.49( قردلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع1,68حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش ع

ق ثثب حعلثث  مثثل   (34,182حظهثث ص حلبظثثخثؾ حخ حلةتمثثش حلظخثتثثش حلملضثث رش ع  حترثثدحا،  حلمـثثخن حلؼخلثثغ: -3

 (.49( قردلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع1,68حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش ع

ق ثب حعلث  مثل     (23,802حظهث ص حلبظثخثؾ حخ حلةتمثش حلظخثتثش حلملضث رش ع     حلمـثخن حل حرث : حلظ كتزتثش،     -4

 (.49( قردلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع1,68لـدقلتش حلزخل ش عحلةتمش حلظخثتش ح

ق ثب حعلث  مثل حلةتمثش حلظخثتثش       (48,263حظه ص حلبظخثؾ حخ حلةتمش حلظخثتش حلملضث رش ع حلمةتخس ككال:  -5

(.ق لح ةشت  حل  حخ لإصخ  49( قردلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع1,68حلـدقلتش حلزخل ش ع

 خخحلزخكؼث  لفغ حلك ػتش حلظك ةش حلظثب قػث هخ   حت ضخ  حل لمتش لدةهم طككت  حصظ حطتـب قرخلظخلب ةظم

 ( ة ػق ال .7ق ز ن حلك ػتش حلزدةلش، قحلـدقن ع

 

 

 (7ؿدقن ع

ة ػق حل صؾ حللضخرب، قحتنل ح  حلم تخلا، قحلةتمش حلظخثتش عحلملض رش قحلـدقلتش( قمضظ ا حلدتلش ل تبش 

 قمـختطهحلزلغ فب مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب 

 كـم حل تبش حلمـخن
حل صؾ 

 حللضخرب

حتنل ح  

 حلم تخلا

حلمظ صؾ 

 حلك ػب

 حلةتمش حلظخثتش

دلؿش 

 حلل ةش

مضظ ا 

 حلدتلش

عبد 

 (0.05ع

 حلـدقلتش حلملض رش

ححقن: 

 حللكمش
50 42,04 2,432 33 26,28 1,68 49 

دحلش 

 اكظخثتخي

حلؼخنب: 

 حللكخ 
50 45,42 2,619 36 25,433 1,68 49 

دحلش 

 اكظخثتخي

حلؼخلغ: 

 حإلردحا
50 47,8 2,441 36 34,182 1,68 49 

دحلش 

 اكظخثتخي

حل حر : 

 حلظ كتزتش
50 39,92 2,947 30 23,802 1,68 49 

دحلش 

 اكظخثتخي

حلدلؿش 

 حلكلتش
50 175,12 5,878 135 48,263 1,68 49 

دحلش 

 اكظخثتخي

قفتمخ ةظ لف رلـم حلدتلش حتكظخثتش قم خمال حلظؤػت ,  خمض حلزخكؼش رلضخد م ر  حةظخ، قعل ؿ ةةه حمكل حةـخد 

 ال .( ة ػق 8( حلظب ط ز  عل كـم طؤػت ، قحلـدقنعD تمشع
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 (8ؿدقن ع

 حلةتمش حلظخثتش قدلؿش حلل ةش، قم ر  اةظخ قكـم حلظؤػت  فب مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب قمـختطه

 كـم حلظؤػت  D م ر  اةظخ حتوظزخل حلظخثب دلؿش حلل ةش حلمـخن 

 ػلم  7,508 0,933 26,28 49 ححقن: حللكمش

 ػلم  7,266 0,929 25,433 49 حلؼخنب: حللكخ 

 ػلم 9,766 0,959 34,182 49 حلؼخلغ: حإلردحا

 ػلم 6,800 0,920 23,802 49 حل حر : حلظ كتزتش

 ػلم 13,789 0,979 48,263 49 حلدلؿش حلكلتش 

    

قةمكل طكضت   لط حلبظتـش أّخ لإصخ  حت ضخ  حل لمتش فب ؿخم ش حتنزخل ةظمظ  خ رظككت  حصظ حطتـب رمضظ ا ف ق 

  ؿزت ش حل مال حتدحلا قملظ حط قمخ ةظخكزه مل ش  ل رخإلنـخا قحتكظ ح  قودمش حلمـظمحلمظ صؾ مل وقن 

 لط حلبظتـش حل  حخ لإصخ  حت ضخ  ةدلك خ ح متش دقل م  قحلـخم ش قحلظ خمال م  حلم ظكتل، قة زق حلزخكؼخخ

خدلةل عل  حلبي  حل  حل مال حلةتخدا فب حل ملتش حلظ لتمتش قحلظـ لحص حلظب  د طلتؾ ري ق  عملهم، ق لح ةـ لهم  

فب اؿخل حلـخم ش رؤّنه لتش م    قحكد قةبةؼب، قانمخ ةشكال كتخس كخملش، قرخلظخلب ت رد لهم مل حلش  ل رؤ متش 

حلم قنش فب حلظ خمال، قحلضمخف رظـزتف كال مخ    ؿدةد قمبخصذ قةلد  حل ملتش حلظ لتمتش، ق لح ةظـلذ حت ظمخ  

 حلظب طـ ا فب حل ملتش حلظ ر ةش، فؼقي عل مظخر ش كال مخ    ؿدةد. رم حكزش حلظـ لحص قحلظ ت حص

 

( ثدٍُ يزىصدغٍ دسخدبد ػُُدخ انجحدث فدٍ       α= 0.05ال رىخذ فدشوق داندخ ئحصدبئًُب ػُدذ يضدزىي دالندخ )       "ثبًَُب:

 ئَضبٍَ(. –ص )ػهًٍ يمُبس انزفكُش االصزشارُدٍ نذي سؤصبء األلضبو انؼهًُخ رؼزي ئنً انزخص

نظخثؾ حلك ع حلؼخنب حصظل ؿض حلمظ صـخص حللضخرتش قحلظزخةبخص رتل حلدلؿخص لمـم عظتل حلزلغ قللظلةف مل 

حنضخنب(  قحصظلدمض حلزخكؼش حتوظزخل حلظخثب ل تبظتل مضظةلظتل قحظه ص حلبظخثؾ مخ  -طز خي لمظ ت  حلظلظض ععلمب

 -ةؤطب :

ال مل حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش ( ح 0,397حلمـخن حتقن: حللكمش، حخ حلةتمش حلظخثتش حلملض رش ع -1

 (.48( قدلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع2,01ع

( ح ال مل حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش 1,302ع ، حخ حلةتمش حلظخثتش حلملض رشحلمـخن حلؼخنب: حللكخ  -2

 (.48( قدلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع2,01ع

( ح ال مل حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش 0,093ع حلةتمش حلظخثتش حلملض رشحخ حلمـخن حلؼخلغ: حتردحا،  -3

 (.48( قدلؿش ك ةش ع0,05( عبد مضظ ا دتلش ع2,01ع

( ح ال مل حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش 0,318ع حخ حلةتمش حلظخثتش حلملض رشحلمـخن حل حر : حلظ كتزتش،  -4

 (.48ةش ع( قدلؿش ك 0,05( عبد مضظ ا دتلش ع2,01ع

( عبد 2,01( ح ال مل حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتش حلزخل ش ع0,558ع حخ حلةتمش حلظخثتش حلملض رشحلمةتخس ككال: 

(، ق لح ةشت  حل  حنه ت ط ؿد ف قق احص دتلش حكظخثتش فب مضظ ا 48( قدلؿش ك ةش ع0,05مضظ ا دتلش ع

 ( ة ػق ال .9لـدقن عقححلظككت  حتصظ حطتـب طز خي لمظ ت  حلظلظض ععلمب، حنضخنب( 

 

 (9دقن عؿ

حلمظ صؾ حللضخرب، قحتنل ح  حلم تخلا، قحلظزخةل، قحلةتمش حلظخثتش قمضظ ا حلدتلش ل تبش حلزلغ فب مةتخس حلظككت  

 انضخنب( -حتصظ حطتـب قمـختطه طز خي لمظ ت  حلظلظض ععلمب 

 

 حلظلظض حلمـخن
كـم 

 حل تبش

حلمظ صؾ 

 حللضخرب
 حلظزخةل

دلؿش  حلظخثتشحلةتمش 

 حلل ةش

حلدتلش 

حإلكظخثتش 

 (0.05ع
 حلـدقلتش حلملض رش

 غت  دحلش 48 2,01 0,397 4,647 41,827 29 علمبححقن: 
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 7,762 42,190 21 انضخنب حللكمش

حلؼخنب: 

 حللكخ 

 غت  دحلش 48 2,01 1,302 6,291 45,827 29 علمب

 7,428 44,857 21 انضخنب

 حلؼخلغ:

 حإلردحا

 غت  دحلش 48 2,01 0,093 5,862 47,827 29 علمب

 6,390 47,761 21 انضخنب

حل حر : 

 حلظ كتزتش

 غت  دحلش 48 2,01 0,318 11,391 40,034 29 علمب

 5,290 39,761 21 انضخنب

حلدلؿش 

 حلكلتش 

 غت  دحلش 48 2,01 0,558 174,571 175,517 29 علمب

 36,657 33,901 21 انضخنب

ال  حل  حخ حعزخ  حلةضم قحكدس ت طظ ت  رظ ت  حلةضم مل ط اة  حلـقد قمظخر ظهم قطبضتف قلثخصش  قةمكل طكضت 

مـلش حلةضم ص ح  كخخ  لح حلةضم علمتخي حق حنضخنتُخ قحخ حلمضظ ا حلكك ا قحتدحلا ل ثتش حلةضم ةك خ فب مضظ ا 

 قحكد ت ةلكمه حلظلظض حل لمب رال ل حثق ق  حنتل قمهخ  حت ضخ .

 

( ثٍُ انًزىصظ انفشيٍ نًمُدبس انمدذسح ػهدً    α= 0.05بنثًب: ال رىخذ فشوق دانخ ئحصبئًُب ػُذ يضزىي دالنخ )ث

  ارخبر انمشاس ويزىصظ دسخبد ػُُخ انجحث نذي سؤصبء األلضبو انؼهًُخ رؼزي ئنً أثش انمذسح ػهً ارخبر انمشاس.

ظثثخثب ل تبثثش قحكثثدس قلم  فثثش دتلثثش حلكثث قق     حتوظزثثخل حل ةثثف مثثل نظثثخثؾ حلكثث ع حلؼخلثثغ حصثثظلد  حلزخكؼثثخخ    قللظل

حتكظخثتش رتل حلمظ صؾ حللضخرب قحلمظ صؾ حلك ػب لدلؿخص لإصخ  حت ضخ  عل  مةتخس حلةدلس علث  حطلثخا   

 حلة حل، قكخنض حلبظخثؾ للمةتخس:

خل ثثش ( ق ثثب حعلثث  مثثل حلةتمثثش حلظخثتثثش حلـدقلتثثش حلز  3,816رظثث لطه عأ( حلم ح ثث : حلةتمثثش حلظخثتثثش حلملضثث رش ع  -

 (.49( قردلؿش ك ةش ع0,05( قعبد مضظ ا دتلش ع1,68ع

ق ثثب حعلثث  مثثل حلةتمثثش حلظخثتثثش حلـدقلتثثش حلزخل ثثش     (9,998حلةتمثثش حلظخثتثثش حلملضثث رش ع رظثث لطه عد( حلـمثثال:  -

 (.49( قردلؿش ك ةش ع0,05( قعبد مضظ ا دتلش ع1,68ع

( 1,68ق ب حعل  مل حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتثش حلزخل ثش ع   (9,353حلةتمش حلظخثتش حلملض رش عللمةتخس ككال كخنض  -

 (.49( قردلؿش ك ةش ع0,05قعبد مضظ ا دتلش ع

ش ق ثلح ةشثثت  حلث  حخ لإصثثخ  حت ضثخ  حل لمتثثش لثدةهم حلةثثدلس علث  حطلثثخا حلةث حل، قفثثب ػث    ثثلط حلبظتـثث         

 ( ة ػق ال . 10قحلـدقنع قطةزال حلك ػتش حلزدةلش ط فغ حلك ػتش حلظك ةش حلظب قػ هخ حلزخكؼخخ

 

 (10ؿدقن ع

ة ػق حل صؾ حللضخرب، قحتنل ح  حلم تخلا، قحلةتمش حلظخثتش عحلملض رش قحلـدقلتش( قمضظ ا حلدتلش ل تبش 

 حلزلغ فب مةتخس حلةدلس عل  اطلخا حلة حل عأ ق د(

 حلظ لس

كـم 

 حل تبش

حل صؾ 

 حللضخرب

حتنل ح  

 حلم تخلا

حلمظ صؾ 

 حلك ػب

 حلةتمش حلظخثتش

دلؿش 

 حلل ةش

مضظ ا 

حلدتلش 

عبد 

 (0.05ع

 حلـدقلتش حلملض رش

ححقل  

عأ: 

 حلم ح  (

50 45,26 6,040 42 3,816 1,68 49 
دحلش 

 اكظخثتخي

حلؼخنتش 

عد: 

 حلـمال(

50 134,66 8,246 123 9,998 1,68 49 
دحلش 

 اكظخثتخي
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حلدلؿش 

 حلكلتش 
50 180 7,56 165 9,353 1,68 49 

دحلش 

 اكظخثتخي

قفتمخ ةظ لف رلـم حلدتلش حتكظخثتش قم خمال حلظثؤػت ،  خمثض حلزخكؼثش رلضثخد م رث  حةظثخ، قعثل ؿ ةةثه حمكثل حةـثخد           

 ال .( ة ػق 11( حلظب ط ز  عل كـم طؤػت ، قحلـدقن عD تمشع

 

 

 (11ع ؿدقن

 حلةتمش حلظخثتش قم ر  اةظخ قكـم حلظؤػت  فب مةتخس حلةدلس عل  اطلخا حلة حل قط لط ع أ ق د(

 كـم حلظؤػت  D م ر  اةظخ حتوظزخل حلظخثب دلؿش حلل ةش حلظ لس

 ػلم 1,090 0,229 3,816 49 ححقل  عأ: حلم ح  (

 ػلم 2,856 0,671 9,998 49 حلؼخنتش عد: حلـمال(

 ػلم 2,672 0,640 9,353 49 حلدلؿش حلكلتش 

 

 Cohensػثثلم، علث  قفثثف م تثخل كثث  تل ع  ( َأَخ كـثثم حلظثثؤػت ع  س أق دلؿثش حلظثثؤػت (  11قةضثظدن مثثل حلـثدقن ع  

Standard.)  ق لح ةشت  حل  حخ لإصخ  حت ضخ  ةظظك خ رةدلس عخلتش عل  حطلخا حلة حل قحنهم ةظمتزقخ رخلـ أس قحللضم فب

حطلخا حلة حلحص حلمهمش فب كتخطهم حل ملتش، قط زق حلزخكؼش ال  لمخ ةمظلك نه مل عةلتش مظكظلش قأفف قحص  للبي  فثب ع ح ثذ   

حتم ل ممخ ةضخعد م عل  م حؿهش حتكظمختص حلمظ ددس قحتقػثخا حل خمثش قحطلثخا حلةث حلحص حلضثلتمش  ق ثلح مثخ طئكثد علتثش          

 .ني ةش حطلخا حلة حل رؤخ حلةدلس عل  حطلخا حلة حل طزدحد كتبمخ ةك خ  بخك مـم عش مل حلزدحثال قحلم ل مخص حلقامش

 

( ثدٍُ يزىصدغٍ دسخدبد ػُُدخ انجحدث فدٍ       α= 0.05يضدزىي دالندخ )   ساثؼًب: :ال رىخذ فدشوق داندخ ئحصدبئًُب ػُدذ    

 ئَضبٍَ(". –يمُبس انمذسح ػهً ارخبر انمشاس نذي سؤصبء األلضبو انؼهًُخ رؼزي ئنً انزخصص )ػهًٍ 

حتوظزثخل حلظثخثب ل تبظثتل مضثظةلظتل قحظهث ص حلبظثخثؾ حخ        حصظلد  حلزخكؼثخخ  قللظلةف مل نظخثؾ حلك ع حل حر 

 حلملض رش لمةتخس حلةدلس عل  حطلخا حلة حل للظ لس:حلةتمش حلظخثتش 

( قدلؿثش  0,05( عبد مضثظ ا دتلثش ع  2,01( حعل  مل حلةتمش حلظخثتش حلـدقلتش ع3,586عأ(: حلم ح    ب ع

( ق لح ةشت  حل  قؿ د ف قق احص دتلثش حكظثخثتش فثب مضثظ ا حلةثدلس علث  حطلثخا حلةث حل لثدا لإصثخ            48ك ةش ع

 حنضخنب( قلظخلق حلظلظض حل لمب.-لمظ ت  حلظلظض ععلمب حت ضخ  حل لمتش طز خي

عد(: حلـمال, حظه ص نظخثؾ حتوظزخل حلظخثب ل تبظثتل مضثظةلظتل لمةتثخس حلةثدلس علث  حطلثخا حلةث حل للظث لس         

( 0,05( ح ثثال مثثل حلةتمثثش حلظخثتثثش حلـدقلتثثش عبثثد مضثثظ ا دتلثثش ع  0,840عد(: حلـمثثال، حخ حلةتمثثش حلظخثتثثش حلملضثث رش ع 

 (،48ش عقدلؿش ك ة

( ح ثال مثل حلةتمثش حلظخثتثش حلـدقلتثش عبثد مضثظ ا دتلثش         1,739للمةتخس ككال كخنثض حلةتمثش حلظخثتثش حلـدقلتثش ع    

، ( ق ثثلح ةشثثت  حلثث  عثثد  قؿثث د فثث قق احص دتلثثش حكظثثخثتش طز ثثخي لمظ تثث  حلظلظثثض     48( قدلؿثثش ك ةثثش ع 0,05ع

 ( ة ػق ال .12قحلـدقن ع

 

 (12ؿدقن ع

حلمظ صؾ حللضخرب، قحتنل ح  حلم تخلا، قحلظزخةل، قحلةتمش حلظخثتش قمضظ ا حلدتلش ل تبش حلزلغ فب مةتخس حلةدلس 

 انضخنب(  -عل  اطلخا حلة حل قط لط عأ ق د( طز خي لمظ ت  حلظلظض ععلمب 

 

 حلظلظض حلظ لس
كـم 

 حل تبش

حلمظ صؾ 

 حللضخرب
 حلظزخةل

دلؿش  حلةتمش حلظخثتش

 حلل ةش

حلدتلش 

حإلكظخثتش 

 (0.05ع
 حلـدقلتش حلملض رش

ححقل  

عأ: 

دحلش  48 2,01 3,586 34,433 47,827 29 علمب

 25,228 42,143 21 انضخنب اكظخثتخي
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 حلم ح  (

حلؼخنتش 

عد: 

 حلـمال(

 غت  دحلش 48 2,01 0,840 83,778 133,724 29 علمب

 46,514 135,714 21 انضخنب

حلدلؿش 

 حلكلتش 

 غت  دحلش 48 2,01 1,739 59,542 181,552 29 علمب

 48,528 177,857 21 انضخنب

 

ال  حل  حخ عملتش حلةدلس عل  حطلخا حلة حل عملتش شلظتش للح فؤخ حتف حد ةلظلك خ فب ط خملهم م   قةشت 

حلم ل مخص قطللتلهخ قمل ػم  دلطهم عل  حطلخا حلة حلحص حلمقثمش حاح  حلمشكقص حلظب ط حؿههم، قحخ ؿزت ش حطلخا 

لةضم مل م  زش حدحلةش ق لح ةشت  حل  حخ حلة حل حتدحلا ت عق ش له رب ا حلةضم رال مخ ةظمتز ره لثتش ح

 حلظلظض لتش له أػ  فب حلةدلس عل  حطلخا حلة حل رال شلظتش حلك د نكضهخ.

 

(  ثٍُ يضزىي انزفكُدش  α= 0.05خبيضًب: :" ال رىخذ ػاللخ اسرجبعُخ راد دالنخ احصبئُخ ػُذ يضزىي انذالنخ )

 سؤصبء االلضبو انؼهًُخ".االصزشارُدٍ ويضزىي انمذسح ػهً ارخبر انمشاس نذي 

رلضخد م خمال حلطزخؽ رت ص خ للكشث  عثل حل ق ثش رثتل      لظلةف مل نظخثؾ حلك ع حللخمش  خ  حلزخكؼخخقل

حلظككت  حتصظ حطتـب قحلةدلس عل  حطلخا حلة حل لدا لإصخ  حت ضخ  حل لمتش، للكش  عل  تمش م خمثال حتلطزثخؽ رثتل    

 ( ة ػق ال .13حلمظ ت ةل، قحلـدقن ع

 (13ؿدقن ع

 م خمال حتلطزخؽ رتل مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب قمةتخس حلةدلس عل  اطلخا حلة حل 

 مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب

 مةتخس حلةدلس عل  اطلخا حلة حل

 م خمال حتلطزخؽ 

 حلدلؿش حلكلتش للمةتخس

 حلدتلش عبد مضظ ا 

 (0,05ع

 حلدتلش عبد مضظ ا 

 (0,01ع

 للمةتخسحلدلؿش حلكلتش 
0,460 

احص دحلش م ب ةش 

 حكظخثتخي

احص دحلش م ب ةش 

 حكظخثتخي

 (.0,354( = ع0,01( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 (.0,273( = ع0,05( قعبد مضظ ا دتلش ع48ل حلـدقلتش عبد دلؿش ك ةش ع

 

حلظككت  حتصظ حطتـب  قحلةدلس عل  حطلخا حلة حل، ( قؿ د عق ش حلطزخؿتش دحلش حكظخثتخي رتل 29ةظؼق مل حلـدقن ع

( قرخلظخلب ةظم لفغ حلك ػتش 0,05( ق ع0,01( ق   دحن عبد مضظ ا دتلش ع0,460كتغ كخخ م خمال حتلطزخؽ ع

حلظك ةش حلظب قػ ظهخ حلزخكؼش، ق ز ن حلك ػتش حلزدةلش ر ؿ د عق ش ؿ دةش رتل حلظككت  حتصظ حطتـب قحلةدلس 

ة حل، قط بب كلمخ احدص دلؿخص حلظككت  حتصظ حطتـب لدا لإصخ  حت ضخ  حل لمتش كلمخ احدص حلةدلس عل  حطلخا حل

 عل  حطلخا حلة حل.

 

 لط حلبظتـش حل  حخ عملتش حطلخا حلة حل طلظخؽ حل  ؿهد فك ا قحردحعب فخإلردحا قحللكمش قحللكخ   ةكض  حلزخكؼخخق

 حلحص قكال حلمشكقص قحدحلس قط ؿته عملتش حلظ تت  فب حلمئصضخص مل حتصش حلظب طة   علتهخ عملتخص حطلخا حلة

قحلةدلس عل  ط فت  دلؿش عخلتش مل حلم قنش فب حلظب ة  قحلظلةخثتش فب ط لتد حتفكخل، فخلة حل ةلظخؽ حل  حتردحا 

دلس قحػلش قحلمزدع خ فب حطلخا حلة حلحص  م حقلج  حللةل ة مل خ دحثمخي عل  طتخغش حتقل ةخص، قطك خ لدةهم  

 عل  طتخغش حلة حلحص احص حتػ  حلة ةذ حلمدا قحلة حلحص احص حتػ  حلز تد حلمدا.
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 االصزُزبخبد

 -مخ ةؤطب: خخ، ةضظبظؾ حلزخكُؼحلزلغ حللخلبربخ ي عل  حلبظخثؾ حلظب ط طال التهخ 

قحللكخ  حلظب طمكبهم لإصخ  حت ضخ  حل لمتش لدةهم طككت  حصظ حطتـب لك نهم ةظمظ  خ رخإلردحا قحللكمش حخ  

 مل   ح س حلي ق  حلمضظةزلتش قم حؿهش حلظ  رخص حلظب ط حؿههم.

حخ لإصخ  حت ضخ  حل ال ةظمظ  خ رةدلس عخلتش فب حطلخا حلة حل ق لح ة  د لك نهم ةظظك خ رخلـ أس  

قحللضم فب حطلخا حلة حلحص حلمهمش ق لح ة  د حل  ك نهم ةمظلك خ مهخلحص ق  ا عةلتش مل شؤنهخ 

 تصهخ  فب ربخ  قحطلخا م لة حلحطهم.ح

 حخ لإصخ  حت ضخ  قفف للي ق  حلظ زش حلظب ةظ  ػ ح لهخ لدةهم حلةدلس عل  حطلخا حلة حلحص حلضلتمش. 

( رتل مظ صـب دلؿخص 0,05حظه ص حلبظخثؾ حنه ت ط ؿد ف قق احص دتلش حكظخثتش عبد مضظ ا دتلش ع 

 حنضخنب(. –ط زا حل  حلظلظض ععلمب  عتبش حلزلغ فب مةتخس حلظككت  حتصظ حطتـب

حظه ص حلبظخثؾ حنه ط ؿد ف قق احص دتلش حكظخثتش رتل لإصخ  حت ضخ  فب مةتخس حلةدلس عل  حطلخا  

عأ(: حلم ح  ، قلظخلق حلظلظض عحل لمب(، حمخ حلظ لس عد(:حلـمال، حظه ص حلبظخثؾ  حلة حل للظ لس

لةضخ  فب حلةدلس عل  حطلخا حلة حل ط زا لمظ ت  ر د  قؿ د ف قق احص دتلش حكظخثتش رتل لإصخ  ح

 حنضخنب(. –حلظلظض ععلمب 

 

 انزىصُبد

 رمخ ةؤطب:   خأْخ ة طت خخفب ػ   حلبظخثؾ حلظب َطَم حلظ طال التهخ, قحتصظبظخؿخص حلضخرةش ةمكل للزخكؼ

رخلظككت  عةد دقلحص طدلةزتش رخلظبضتف م  حلـهخص حلم بتش فب قاحلس حلظ لتم حل خلب للظ  ة   

 حتصظ حطتـب، رلتغ طظؼمل  لط حلدقلحص ر حمؾ طدعم  لح حلمكه   حتدحلا قط زا كؼ لط.

نش  ػةخفش حلظككت  حتصظ حطتـب رتل حقصخؽ لإصخ  حت ضخ  حل لمتش فب حلكلتخص عل ؿ ةف ر حمؾ وخطش  

 لظ زةز ػةخفش حلظككت  حتصظ حطتـب قدقلط فب حطلخا حلة حلحص.

حلظ لتم حل خلب فب مـخن حطلخا حلة حل ص ح  كخخ مل وقن ف ق حل مال قحللـخخ حق  ط زةز صتخصش قاحلس 

حت ضخ  قحل كدحص حتو ا ممخ ةك خ له حػ  حةـخرب فب حدقحل حل إصخ  قحلم إقصتل عل  كد ص ح  

 قةدعم حؿ ح  حلؼةش قحلظ خقخ حلمظزخدن قةلكز حلةدلحص حتردحعتش.

 

 انًمزشحبد

 حلمةظ كخص حثطتش لدلحصخص تكةش: خخ, قطـ ة حي له ةؼ  حلزخكُؼحلزلغ حللخلبحصظكمختي لمخ ط طال الته 

 اؿ ح  دلحصش ك ن دقل حلظككت  حتصظ حطتـب فب طلةتف متزس طبخفضتش مضظدحمش للـخم خص. 

طبخقلهخ فب حلزلغ اؿ ح  دلحصخص حو ا ك ن مكه   حلظككت  حتصظ حطتـب طظبخقن مظ ت حص غت  حلظب طم  

 غت  حلظب طم طـزتف حلدلحصش علتهخ. حللخلب، قعل  مـظم خص حو ا

 

 انًصبدس

(: دقل ممخلصش حلظ لم حلظبيتمب فب مضخندس حلظ تت  فب حلمبشآص حلض  دةش حلكز ا، 2004أة د، نخةخ كزتذع (1ع

 ، حل ةخع، م هد حتدحلس حل خمش.44مـلش حتدحلس حل خمش، حل دد حتقن، مـلد 

(: قح   حلظككت  حتصظ حطتـب لدا مدة ا حلمدحلس حلؼخن ةش 2010حلشه ا، ملمد رل علب رل فخثزع (2ع

رمدحلس حلظ لم حل خ  حللك متش قحت لتش رمدةبش حلـخث . لصخلش مخؿضظت  غت  مبش لس، ؿخم ش ح  حلة ا، مكش 

 حلمك مش، حلض  دةش.

قحن كخصخطه عل  نـخف مبيمخص حتعمخن، (: حلكك  حتصظ حطتـب 2009حلدقلا، اك ةخ قطخلق، حكمدع (3ع

 .للـزخعش قحلبش   ح حص قرل ع، عمخخ، حلتخاقلدا 
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 للبش  قحلظ اة .
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(19) Bartton, M.(1978): Decision-making in compley educational organization, 

Dissertation  Abstract International. 
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