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 كلوت العدد
 

راإلداريػػػ ر بإلن ػػػ رد  ػػػبلرةفرل ػػػ ر ػػػيفرةيػػػديالـر يسػػػررةسػػػرةرالقيػػػ راالعلوػػػإلدركاة قػػػـك

ـر  شػرراة ددراةحإلدمرعشررنفرنبقلهإلرنبق راةدراسإلتراالعلوإلدي ركاالبلنإلعي ركاةليرل كر

اةدراسإلتراة قني راةروي  راة إل   رنفراألعػبلـراةبػإلدةركاةنلصووػ رإلءػراعراة قػـركاةن ر ػ  ر

كعدراسػل إل تراةنبقػ ر  ص ػ رنػفرصيػرةراألسػإللذةراةنلصووػيفرإلبػراعرعنقيػ راةلحالػيـرالػإلفر

ةػػكرال يػػرراألءػػرر ػػيراالرل ػػإلعر  كعيػػ راأل حػػإلثر لةاليػػدر  ػػإلطراة ػػكةر يهػػإلركل ػػديؿرنػػإلريسػػلكببر

رل ديقك 

اةشالررةالؿرنفرسإلهـر يرإظهػإلررهػذاراة ػددرينقػيفرةفر قل ػير الػـرنبػددانر ػيرعػددر

رعإلدـ 
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 جامعة دنقال –تصدر عن كمية االقتصاد والعموم اإلدارية 
 الســــــودان –ـــال دنقـــــ

 همدهت:
نبقػػ راةدراسػػإلتراالعلوػػإلدي ركاالبلنإلعيػػ رمنبقػػ رعقنيػػ رنحالنػػ ر وػػؼرسػػػ كي  ر

راإلداري ر ربإلن  رد  بلر ر–لودررعفرالقي راالعلوإلدركاة قـك
ل  ؿراةنبق راة حكثركاألكراؽراة قني راةليرللسـر إلألنإل  ركاةنك ػكعي ركاةن هبيػ ر

فراة ر يػػ ركاإل بقيزيػػ لركلرحػػبراةنبقػػ ر اسػػهإلنإلتراة ػػإلحءيفركاةفإلئػػدةراة قنيػػ لركذةػػؾر ػػإلةق لي
نفرداصؿركصإلرجراةبإلن  ركاةليرللكّ رر يهإلرالؿرةسإلسيإلتراة حثراة قنيرشريط رةالرلالػكفر

رهذهراإلسهإلنإلترعدر شرترنفرع ؿرةكرلحتراة شرر يرةمرنبق رعقني رةصرل 
 لىاعد الٌر : 

راةنك كعي ركاةنسلكلراة قنيركاةدع  ر  1
لركنر  إلنرن كرعرصرA4راس رةكراةن إلؿرندع إلنرة كيإلنركنط كعإلنرعقىركرؽرله دـراةد  2

رالريزيدرعفرمر5 3ندنجر رالقن رم7777 ينإل ر فراغإلترنزدكب رر27  وفح  
ر شالؿرر5 2كهكانشر راأليسر راةبإل ب رعقى راألسفؿ ر ي راةوفحإلت ركلرعـ سـ

ةق حثرنلسقسؿرسكاعر إلةق  راة ر ي لرةـراإل بقيزي لرةـراةفر سي  ركير ؽرنقصصر
رم رعف ريزيد رةق  ر177ال رصبل إلن راةنبق  ر ي راةق إلتراةنسلصدن  ر احدل رالقن   

 اة حث ر
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ل رضراةن إلالتركاة حكثرعقىرنحالنيفرنلصوويفر يراةنبإلالتراةنصلقف ر  3
رحؽر ركةهإل راةنحالنيفل ر  رار راةن إلؿ رةوحإلب ر اصطإلر راةنبق  ركل كـ إلبإلزلهإل

ةفريصؿرذةؾر ن نكفررإبراعرةمرل ديبلترشالقي ربزئي رع ؿر شرراةنإلدةردكف
راةنإلدةراةن شكرةر يرحإلة راةنكا   ر  شرهإل 

رعدـر شرراةنكادراةليرس ؽر شرهإلرةكراةنرسق رةق شرر ةمرنبق رةكردكري رةصرل   4
رةـر  5 راةلي راةنكاد رل إلد ركال رةقنبق  راالسلشإلري  راةهيئ  راةنسإلهنإلترةلحاليـ لص  

رل شررةوإلح هإل 
رويإلغ   6 رإعإلدة ر يرحذؼرةك ر ح هإل راةنبق  ريلبلعـررلحلفظ   ضراةالقنإلتر نإل

رةكر راأل الإلر رةك رةقنك كع راة إلـ ر إلة سؽ راإلصبلؿ رعدـ رن  راة شر ر ي كةسقك هإل
 اةن قكنإلتراةكاردةر يك 

ركنراب هإلر  7 رنوإلدرهإل رعنر ريل دل رال راةلي ركاة حكث رةقدراسإلت راألكةكي  لين ح
رصنسرس كات 

 لل  راةطري  راألنريالي ر يرلكءيؽراةنوإلدر   8

راةطري  9 رلل   رةف ريبب رحيثرر  رنف راةكرع  رةك رة رضراة حثل راةنءقى اة قني 
رلـر راةلي ركاة لإلئج ركلحقيقكل ركعرضراةنك كع راة حثل رككسإلئؿ ركن إلهج اةصبلو 

راةلكوؿرإةيهإللركاةلكويإلتراةن دن لركعإلئن راةنراب رك ؽراةن هجراةنل   
رم17 رعرصرندنج ر ي راة حث راة إلحثرلسقيـ رنف ريطقب راةلحاليـ ر  د  CDرةكر  

رقىراة ريدراالةاللرك يرةقنبق  إرسإلؿراة حثرع
  رل  ؿراة حكثرنفرالإل  راة إلحءيفرنفرداصؿركصإلرجراةسكداف 11

ر  طركيلحنؿر12 رالإلل هإل ر يراة حكثرل  ررعفريراع راأل الإلرركاةن قكنإلتراةكاردة  
ر ير ربإلع رةنإل راة إل ك ي  راةنسؤكةي  راةن شكر اة إلحثراة قنيروإلحبراة حثراة قني

 اة حثرصإلةيرنفراةسرعإلتراألد ي رةكراة قني ر رراة حثرنفرن قكنإلتركح إلئؽلركةف
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 عقىرنكع راةنبق راالةاللرك ي رررر

  رةوكؿراةن إلالتراةليرلردرإةىراةنبق رالرلسلرب رسكاعر شرترةـرةـرل شر 14

ر رلحلفظراةنبق ر الإل  رح كؽراة شر 15
رمر 16 رةقكرع  راة شر ركمر7777رسكـ راةسكدافل رداصؿ رصإلرجرر57ب يك  دكالر 

 اةسكداف ر

ر رلرسؿراة حكثرإةىراةنبق رعقىراة  كافراةلإلةي:17
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 السعىدٌ  أث  الىدائع والتسهُالث علً سع  السهن يف السىق
 (الع بُت السعىدَت ادلولكت – بٌك ال اجحٍدراست تطبُمُت علً )

 
 ــداد:ـــــإعـــــ
 ز بن نفيسة أ. بدر بن عبدالعزي          &          إسماعيلأمير محمد دياب  د.  

Abstract 

 This study aimed to identify the impact of deposits and banking   ر
facilities on the share price of Al Rajhi Bank. The analytical 
descriptive method was used. Al Rajhi Bank publications and 
financial statements were adopted during the period 2711-2716ر.ر
 The study found a general development in all financial indicatorsر
of Al Rajhi Bank during the study period (2711-2716). It also 
noted that Al Rajhi Bank maintained its share price with a 
fluctuating high during the study period. The study showed that 
there is no effect of (deposits and banking facilities) on the share 
price in Al Rajhi Bank. Through the results, the study reached 
several recommendations, the most important of which is the 
necessity of working to maintain the market value of shares to 
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increase the volume of investment in banks. It also recommended 
the need to commit to publishing financial reports on profitability 
and returns on the stock and investors. 

 مستخمص
ىرس ررةىراةل رؼرعقىرةءرراةكدائ ركاةلسهيبلتراةنور ي رعقإهد تراةدراس ر

اةسهـر يرنورؼراةرابحيلرلـراسلصداـراةن هجراةكوفيراةلحقيقيلركعدرلـراالعلنإلدر
 لر2716ر-2711مرلرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعقىرن شكراتر  ؾراةرابحيرك يإل إللهإلراةنإلةي رصبلؿراةف

ركر راةدراس  رة  ؾرإلكوقت راةنإلةي  راةنؤشرات رالإل   ر ي رعإلـ ر شالؿ رلطكر ركبكد ةى
راةدراس رماةرابحيرصبلؿر ل رةشإلرتر2716ر-2711رة ةىرةفر  ؾراةرابحيرإ  رالنإل

ر يّر رة د راةدراس   ر لرة رارلفإلعرنلذ ذبرصبلؿ رن  راةسهـ  تراةدراس رحإل ظرعقىرس ر
عدـركبكدرةءررةالؿرنفرماةكدائ ركاةلسهيبلتراةنور ي  رعقىرس رراةسهـر يررىعق

ر راةرابحيل رنورؼ راةدراس  رلكوقت راة لإلئج رصبلؿ رلكويإلإكنف رعدة رةهنهإلةى رت
راالسلءنإلرر ير رةزيإلدةرحبـ راةسكعي رةؤلسهـ راة نؿرعقىراةحفإلظرعقىراة ين   ركرة

ةلزاـر  شرراةل إلريرراةنإلةي رحكؿراةر حي ركاة كائدرعقىراإلالنإلرةكوتر  ركرةرراة  كؾ 
 اةسهـركعقىراةنسلءنريف 
 أوال : االطار العام لمدراسة

المقدمة : ر  

را راالعلوإلد ر كرنفرعنقيإلترنور ي رل ل رراة  كؾرنفردعإلئـ رل كـ ةس كدمرةنإل
نل ددةرللنءؿر يرع كؿراةكدائ رعقىراصلبلؼرة كاعهإللر هيرل  ؿراةكدائ رنفراةنكاط يفر
كنفراةن ينيفر إلة نق راةس كدي رةكر إلة نبلتراألب  ي ركلن حراةلسهيبلترعقىراصلبلؼر

لرالنإلرل دـرلسهيبلترا كاعهإلركل دـراالعلنإلداتراةنسل دي رةقنسلكرديفرةلنكيؿراةنسلكردات
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كغيرهإلرنفراةلسهيبلتراةن إلشرةراةل إلنؿر إلة نبلتراألب  ي رك  إلنرةل قينإلتراة  ؾراةنرالزملر
ر  2773ن إلشرةرماةراكملراةغيرركر

لشالؿراةكدائ رعكاـركحيإلةراة  كؾراذرل ل ررنفرةهـراةنوإلدررةؤلنكاؿراةليرل لندر
رةذةؾرلحرص ركاالعرا ي ل راةنور ي  ر يرعنقيإللهإل رنفرصبلؿرل ني ررعقيهإل عقىرل نيلهإل

راةن ر لح ر ي ر إلةلكس  ركاالدصإلرم راةنور ي ركل سيطراةكعي راةنور ي  راةكحدات رنف زيد
يداعركر  رالفإلعةراألكعي راالدصإلري لرزيإلدةرء  راة نبلعرمراةسحبركاإلةبراعاتراةل إلنؿرإ

فرسيرر القنإلرازدادتراةء  رالقنإلرلنالفراةنورؼرنفربذبراةنزيدرنفراةكدائ راةالإل ي رةلةني
رةعنإلةكر راةنورؼرنفرنلإل    ركلناليف رنلكع   رصسإلئررغير ركانلوإلصرةي  رك نكه عنقك
رةحبـر رنلبلزن  رسن  رهي راةل ير رسن  ركة ؿ راةنكدعيفل رء   رللةءر رةف ردكف ك شإلطإللك
ركاةنطقك إلتراةنلداكة لر راةنكبكداتراةنلداكة  راةنسلنرر يرالؿرنف راةل ير ر ليب  اةكدائ 

رهيررةس ركهير إلةنكبكداتراةنلداكة  راة نقيإلتراةيكني  رةلنكيؿ ريسلصدـ رهن ننإلؿرعإلنؿ
فراةنكبكداتراةنلداكة ريلـرلنكيقهإلرا راة  ؾلركنفراة إلحي راةنءإلةي ر ةلسهيؿرلش يؿرة شط

   15لرص2779 كاسط راةنطقك إلتراةنلداكة ركغيرهإلرميحيىلر
 مشكمة وأسئمة الدراسة :

ؿر يراة  كؾراةس كدي رل نفربني رة راةدراس ر يرة كركعقىراةرغـرنفرلالنفرنشالق
رإالر راالعلوإلدي  راصلقفترة فسراة يئ  رةهدا هإل هإل ر يرلح يؽ ركه إلةؾرنفرحيثراةالفإلعة ل

رةديهإلاة ديدرنفراة كانؿراةل رلؤءررعقىر سبراةالفإلعة ركة ؿرنفرةهـيرعد لقؾراة كانؿررل
ر- :لرك  إلعرعقىرذةؾرينالفرلقصيصرنشالق راةدراس ر إلةلسإلؤالتراةلإلةياةكدائ ركاةلسهيبلت

 نإلرةءرراةكدائ رعقىرس رراةسهـر يرنورؼراةرابحي؟ 

 ؟اةرابحير يرنورؼس رراةسهـراةلسهيبلتراةنور ي رعقىررةءررنإل 



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

13 

 

 أىمية الدراسة:
ركاةلسهيبلترعقىر راةكدائ  رةءر ر يرلك يح رلهلـ ر يرالك هإل راةدراس  رةهني  لةلي

االئلنإل ي راةليرس رراةسهـرةنإلرةهإلرنفرةهني ر يرالصإلذراة راراتراةصإلو ر يراةلسهيبلتر
راةنسلءنريفلر رنف رالؿ راةحإلةي  راةدراس  ر لإلئج ركلفيد راةنبلؾل رءركة ركعقى راة  كؾ لن حهإل

داراتراة  كؾراةلبإلري ر يرإيبإلدرةهـراة كانؿراةليرلؤءرر يرس رراةسهـ   كا 
رل إلكةتر راةلي راةدراسإلت ر درة ر ي راألالإلديني  راة إلحي  رنف راةدراس  رةهني  لالنف

صإلو رعقىراة  كؾر يراةننقال راة ر ي راةس كدي رمعقىرحسبرنك كعراةدراس راةحإلةي ركر
رن طق إلنر رلشالؿ رة هإل رالنإل راة إلحث ل راة  كؾررعقـ ر ي رهإلـ رنك كع ر ي رنسل  قي  ة حكث

ركاةنإلةي  ررر
 نموذج الدراسة:

ر
ر

رر
ر
 
 
 
 
 

 فرضيات الدراسة:
قكدائ رعقىرس رراةسهـر يرنورؼرةريكبدرةءررذكردالة رإحوإلئي الرراألولى: الفرضية
راةرابحي 

 حزى انٕدائغ
 

 سؼز انسٓى

 حزى انتسٓٛالخ
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ررالرالفرضية الثانية: رإحوإلئي  ردالة  رذك رةءر ريكبد رعقى ر يرةقلسهيبلت راةسهـ س ر
رنورؼراةرابحي 
 محددات الدراسة:

راةحدكدراةنك كعي :رةءرراةكدائ ركاةلسهيبلترعقىرس رراةسهـ   1

اةننقال رر–اةحدكدراةنالإل ي :رل لورراةدراس ر يرلط ي هإلرعقىرنورؼراةرابحير  2

راة ر ي راةس كدي  

  2716ر-2711ةحدكدراةزن ي :رصبلؿراةفلرةرا  3

 ثبًٍب : اإلطبر الٌظزي والذراسبث السببقت 

راةليرةءرترعقىرعديدر ر إلة كةن  رحإلةيإل راة إلةـرلطكراتر صن ريطقؽرعقيهإل شهد
 يررؿإلاة طإلعإلتراالبلنإلعي ركاالعلوإلدي ركاةسيإلسي لرك ليب رةذةؾرةو حرةق  كؾردكرر  ّر

مر قدرنفراة قدافراالسل  إلعرعفرصدنإللكر إلة ظرراةىرنالفرألالريهذاراة إلةـلراذرا كراو حر
  ر2714معيإلش لرراة نؿراالسلراليبيراةذمري كـر كراة  ؾركاةنلنءؿر يرن حراةلسهيبلت

ذارةـرل ـراة  كؾر ذةؾراةدكرراةنطقكبرن هإلرحي هإلرلحلإلجرةنراب  رسيإلسإللهإلراةنل   ر ير كا 
نسإلئبلتراةليريكبههإلرةهإلرةوحإلبراةكدائ رل ديـراةلسهيبلتراالئلنإل ي لركلالكفرعر  رةق

ر  ر2774كاةنبلن راةذمرل نؿر كرماةفقيتلر
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 الودائع المصرفية:
اة  كدرعفرر   كؿراة إلسراةلزانإلتراة  كؾر ديبلنرربديدانرردصؿراة نؿراةنور يرعهدانر

ر رسكاع ر إلةديكفل راةك إلع رايوإلالتراإلة ي ر يروكرة رهذا رالإلف رةيداع ر يروكرة كانررةـ
ةنحررةرنفرع ؿراةنكدعيفرةدائ يهـرعقىراة  كؾ ركعدرادرالتراة  كؾر يراةحإلةليفراةورؼرا

عدرلهإلرعقىرل كيضرل هدالهإلر إلةد  رنحؿراة  كدر ينإلرلزكدر كرعنبلئهإلرنفرعركضرننإلر
زادتر ذةؾرعدرلهإلرعقىراالعراضرك إلةلإلةيرزيإلدةراةر حلركذةؾرنإلري ر كراالعلوإلديكفر  درةر

رم راة  كد رعنؿ رعقى راة  كؾ رنفر2713نحندل ردكة  رألم راةنور ي راةبهإلز ركيلالكف   
رالنورؼرةقحالكن لر ر دكره ر  ؾرنرالزمري كـ ردكة  رحيثرةالؿ نبنكعراةنوإلرؼراة إلنق 
كاةذمريصلقؼرعفرغيرهرنفراةنوإلرؼر يرالك كرالريسلهدؼراةر حلرالنإلرةكرحؽراإلشراؼر

راةنور ي راة طإلع ركحدات رعقى ريل . كاةرعإل   راةلي راةنإلةي  راةنؤسسإلت رن هإلركنف الكف
راةليرلزاكةهػإل راةليرلل كعراأل شط  راة  كؾرنفر . اةبهإلزراةنور يراة  كؾراةلبإلري  كهذه

راةنإلةي  رلنإلرسراةكسإلط  راةلي ر يررلاةنؤسسإلت ركاةل قيدي  راألسإلسي  رنهنلهإل حيثرللنءؿ
رسنيتر رحلى راةحالكني  ركاةنؤسسإلتركاةسقطإلت راال رادل ركدائ  رر-لق ي راةكدائ  ر-  كؾ

ر  American Bankers Association,2714األنكاؿرمكاة يإلـر اعراضر
 مفيوم الودائع المصرفية:

ر رعقى رةقكدائ  راة ظر رن ق إلنرةينالف راة نيؿ ر ن ل إله ريد   رالفإلؽ راةنإلؿرر هإل نف
راة  ؾر  ر ن ل إله ركيقلـز راةطقبر كسيق رنفركسإلئؿراةد  ل راةن قغرةق نيؿرع د رهذا كرةرد

راة  ؾر د  رةحيفريحؿر  كائدرعقىرعين راةكدي  لركللنءؿراةكدائ ر إلةن إلةغربقكلرالنإلرعدريقلـز
كرنؤسسإلتلرة رادرةراة  دي راةن يدةر يرد إللرراة  كؾراةلبإلري ركاةنسلح  رةقنكدعيفرسكاعانر

ر راةلبإلةكل رز راة  كؾ رحيإلة رعكاـ ر اعل إلرهإل راةكدائ  راةنودررهني  رلشالؿ رة هإل رحيث ري 
رراةرئيس راألنكاؿ رنوإلدر رةالءر ركل ل ر راة  كؾ ركرألنكاؿ رمس يدلرةصوك   رلالقف  عقهإل
ركر2776 رم   رعرؼرس يد رعقىر2774عد راةكدائ  راةنكدعرة  ر ن ل إله ريد   رالفإلؽ ر"  هإل
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ر ن ل إلهراةنورؼر ردرهذاراةن قغرةقننفراة  كدر كسيق رنفركسإلئؿراةد  رن ق إلنر كدعرلريقلـز
ر د بقكةكرحي نإلريحؿرةع دراةطقبر شإلررةر ر كائدرعقىرعين راةكدي  " رالنإللرالنإلرعدريقلـز
 هإلر"رللنءؿر إلةن إلةغراة  دي راةن يدةر يرد إللرراةنوإلرؼراةلبإلري ركاةنسلح  رةاةيهإلرعقىر

رسكاعانر ررةقنكدعيف رةالإل كا راةوية راد رعر هإل رالنإل رنؤسسإلت"  رمك راةكدائ ر2713في  
راأل رادرةكراةهيئإلترإةىراة  ؾرعقىرةفريل هدرةاةنور ي رعقىر راة  كدراةليري هدر هإل  هإل"

رةكرردرن قغرنسإلكرإةيهـرةدلراةطقبرةكر إلةشركطراةنلفؽرعقيك" رراألصيرر ردهإل
 - رة كاعراةكدائ رعقىراة حكراآللي:2716ة درحددراةبلنيلرم  أنواع الودائع :

/ركدائ راةحسإل إلتراةبإلري :ركل رؼر ة هإلرالفإلؽر يفراةز كفركاة  ؾريكدعر نكب كراةز كفر1
مركعتلركينالفرةن قغر يريرسحبراةنفراةنإلؿرةدلراةنورؼلركيالكفرةكراةحؽر رن ق إلنر

مر نبردرل ديـراةطقبركةهذارلإلصذراةنوإلرؼرحإلة رةسحبراةكدائ ر دكفراش إلراترنس   ر
 شط رةظر بزعرن هإلركاسلءنإلرراة إلعير يرعدـراالسل راررةقكدائ راةبإلري رنفرصبلؿراالحلفإل

رعإل ق رةقلنكيؿ 
ر كفريكدعر نكب كراةز كفرن ق إلنر/ركدائ راةلك ير:ركللنءؿرنفرصبلؿرالفإلؽر يفراة  ؾركاةزر2

كفراةحؽر يراةسحبرفريالكفرةقز ة ؾرن إل ؿرحوكةكرعقىر إلئدةلر شرطرنفراةنإلؿرةدلراة 
صطإلررسإل ؽلركالريبكزرالشؼرحسإل إلتراةلك يرركالرإمرةمركعتردكفرةنفراةكدي  ر ير

يلـرن حرد إللررشيالإلترألوحإل هإللر ؿريلـرن حهـرد إللررلك يررحيثريلـرااليداعركاةسحبر
  نكب هإل 

ال ررنفرنكاردراة  كؾراةلبإلري ركللالكفركلنءؿراةكدائ راةءإل ل راة س  راأل/راةكدائ راةءإل ل :ر3
 نفرااليداعإلتراةءإل ل راةليريل دـر هإلراة نبلعركاةهيئإلتراةنصلقف ركلالكفرعقىر كعيف:

راة  ؾرة/راة ددلرالر يراةنكعدراةنحإكراةنؤسس راةنإلةي ر د  هإلرةكدائ رألبؿ:رحيثرالريقلـز
اري طيراةحري رةق  ؾرمر  درندةرن ي  ريلفؽرعقيهإلروإلحبراةكدي  رن راة  ؾلركهذة

 كراسلءنإلرهإلركب يراة كائد رة يراعرا هإلر
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رعيدرعقىراةسحبرن هإلر راةكدائ ر ةصطإلر:رحيثرلشلرؾرن راةكدائ رألبؿر يركبكد ب/
رةصؼر س يإلنر رعيد ركةال ك ركيشير رإل رن إةىر ركرة راةسحبر ندة راة  ؾرع ؿ ي  رصطإلر

ركلناليفراة  ؾرنفراالحلفإلظر  دررةال  رةقسحبل رعإل ق  ركيالكفرةب قهإل ررنفراةسيكة ل
رعؿر يرلكظيؼراةنإلؿ رةةق  ؾرحري ر

 االئتمانية: التسييالت
ردا  إلنر رل ل ر ركاةلي راةلسهيبلت رةلنكيؿ ررئيسي  ر  ط  راة  كؾ ة نقي ررةسإلسيإلنررلشالؿ

دكؿر لك يررن إلخراسلءنإلرمرن إلسبراةل ني راالعلوإلدي ر يردكؿراة إلةـلرصإلو رع درعيإلـراة
راةلسهيبلتر رل ديـ ر ي رة كاعهإل رنصلقؼ ر ي راة  كؾ رالذةؾ ركل نؿ ر يهإل  راة إلنق  ةق  كؾ

ررا دانر ريشالؿ رننإل رة نبلئهإل راةنصلقف رراسإلسيإلنرراةنل كع  راسلءنإلرالهإل ر إلحي  رنف ةهإل
 راةلسهيبلتر2716هإلبراةديفرمعرؼرشكعدرر  Kariyawasam & Jayasiri, 2716م

فراالئلنإلفرهكرةيرلن حهإلراة  كؾرة نبلئهإل"لرحيثر كاعراالئلنإلفراةلةهإلر" كعرنفر ةعقىر
راة ركاوطقح رعقىراالعراضل رعقىر"اة درة راةلزاـرطرؼرةنفالركفر يراةنبإلالتراةنإلةي   ك

ر ر إلالعراضريةطرؼ ر ةصر رعر ت ر ي نإل راةنداي  "ل ر"عنقةك ر ن حر هإل راةدائف ر هإل ري كـ ي 
نكاؿر يركعترزاـرنفرصبلةهإلر د  رعين راألنفري كـر إلالةلنكاؿر نفرنهق رنفراةزرةاةنديفر

رلهإلعرهذاراةكعت" ر نحددركع درا
 أشكال وأنواع التسييالت المصرفية:

ل ل رراةلسهيبلتراالئلنإل ي رذاترةهني رال يرةرةق  كؾلرحيثرة هإلراةنودرراألسإلسير
رةسيإلسإلتراالئلنإل ي دارةراة قيإلر يراة  كؾر ك  راداتراة  كؾلر بلر درنفراهلنإلـراإلإليرا

شالإلؿرن هإلرمزايدةلرةداؼلركةقلسهيبلتراالئلنإل ي رعدةرهاةبيدةراةليرلسإلعدرعقىرلح يؽراأل
ر :2776
ر-ةى:إـراةلسهيبلتراالئلنإل ي راةن إلشرةركل سّر  1
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راة ػكعرنفراالئلنإلفر:ركلشالؿرةالءرراأل كاعراسلصدانإلنرالقروض والسمف لرحيثرينلإلزرهػذا
راة ػكعرةل طيػ رراة  دمراةن إلشررعفراالئلنإلف  شالؿراةبإلرمرنديفلركيلـراسلصداـرهذا

 احليإلبإلتراةن لر يفراةنصلقف  
رحيثرالإلفالجاري مدين راةرئيسر: راةشالؿ راةبإلرمرنديف ل ديـررة شإلطراة  كؾر يري ل ر

الرةفراسلصدانكرل قصر س برارلفإلعر س  راةنصإلطرةركعدـرإاالئلنإلفراة  دمراةن إلشرر
 إلةك اةدع ر يراةرعإل  رعقىراسل ن

رةل ظيـرالكمبياالت المخصومة ركلسلصدـ راألبؿل رعوير راالئلنإلف رةشػالإلؿ رنػف ركل ل ر :
 عبلعإلتراة ي راآلبؿر ػيفراةلبإلر 

 ةى:إـراةلسهيبلتراالئلنإل ي رغيرراةن إلشرةركل سّر  2

ر نإل إلنرخطابات الضمان راةالفػإلالت رهػذه رل ل ػر رحيث رنهنإل رنور يإلن ر شإلطإلن ركلنءؿ :
  يف رنور يإلنرةديفرةكراةلزاـرن

:ركلل كعراالعلنإلداتراةنسل دي راةليرلفلحهإلراة  كؾراةلبإلري رحسبراالعتمــاد المستنــدي
 اة رضرن هإلركاةشركطراةليرلحلكمرعقيهإل 

 شط راة  كؾراةلبإلري لرحيثرةةحدرةهـراةلطكراتراةليرحدءتر يرر:رك  دالتأجير التمويمي
داعرالإلنؿراة ين رةكرةن ردكفرةن داتركاةنكبػكداتراةبلزرة هإلرل نؿرعقىراةحوكؿرعقىرا

 اةالقف  
راةلسهيبلتراأل راكنف رنءؿرصرلراةليرل دنهإل راةصدنإلتراالةاللرك ي  رةبهزرةة  كؾ؛

راآل راةهإللؼاةوراؼ ركع ر راإل لر ت رع ر راةنور ي  ركاةصدنإلت رإنالإل ي ررةي اةنحنكؿل
ر ركل  ي راألإاةكوكؿ رن  راةلكاوؿ رصدنإلتلرنالإل ي  رنالإللب رككبكد رةق  كؾ راةنرالزي   رع

ر (Vivekanandan and Jayasena, 2712)إلة رع ركاالسلبإل  راةسري  ركاةف ّراةد
 الدراسات السابقة:
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(، بعنوان أثر توقيت االفصاح عن 0221دراسة )الخوري، رتاب وبالقاسم، مسعود )
القوائم المالية عمى أسعار األسيم وحجم التداول: دراسة تطبيقية عمى الشركات 

رةءررالؿرنفرةس إلرراالسهـرإةىررحيثرهد تراةداس المساىمة العامة األردنية(  ن ر  
عفراةل إلريرراةنإلةي راةس كي لركاةشرالإلتراةليرركحبـراةلداكؿرةقشرالإلتراةليرلفوحرن الرانر

راةلداكؿرةىرنبنكع رنفراة إللةصرر إلإل وإلح ركلكوقتراةدراس ر رلةءررحبـ لإلئجرةهنهإل
ر رلإلءيرانرة ي راإلركن  كيإلنرريبإل يإلنرإرسهنهإل ركةكوترر وإلحرعفع د راةس كي  راةنإلةي  اةل إلرير

ةىر ركرةرإعإلدةراة ظرر يراةفلرةراة إل ك ي رإ ركرةراالهلنإلـركلكبيكراةنشرعيفراةدراس ر 
رن الرانر رل إلريرهإل ر اودار راةشرالإلت ر اةزاـ ركذةؾ راةنسلءنريفررس يإلنررةئل وإلح رصدن  كراع

ر. لك يررن قكنإلترحديء رةهـ
ر  Facilities offeredوان )بعن Vivekananda & Jayasena(0260)دراس 

by the Banks and Expectations of IT Savvy Banking 
Customers, Procedia - Social and Behavioral Sciences)ر

رهد تركاةنل ق ر  د ر إلةلسهيبلتراة  الي  رةقلسهيبلترإ   راة نيؿ راسلبإل   راةل رؼرعقى ةى
نفراة لإلئجرن هإلرةفرةهـراةنرا ؽررةىرعددإيري دنهإلراة  ؾ ركلكوقتراةدراس راةنور ي راةل

رإةى راةدراس  رلصقص رالنإل ركين  ل ردعي   رصدنإلت رهي راة  ؾ رنف راة نبلعرراةنطقك   ةف
يلكع كفرةفري دـراة  ؾرنسلكلرعإلؿرنفراةصدن رةالءررنفراةحقكؿراإلةاللرك ي راة إلئن ر ير

رحدرذالك 
 Dividend Policy and Its Impact on)   كافرر Al Masum(0267)دراس ر

Stock Price – A Study on Commercial Banks Listed in Dhaka 
Stock Exchange, Global Disclosure of Economics and 

Business)ل ديرراةزيإلدةر يرعإلئداترسكؽررةىإاةليرلل قؽر س رراةسهـر  درهد تركرر
اةىرر2777كراؽراةنإلةي ر يراةفلرةرنفري رةبني راة  كؾر ير كرو ردالإلرةؤلسهـراةنإلةاأل
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 ي ر يفر س  رةىرعدةر لإلئجرنفرةهنهإلرةفره إلةؾرعبلع رايبإلإس ر ركلكوقتراةدرار2711
ةىرشرحرال يررةقل يراتر يرةس إلرراةسكؽرةؤلسهـلر يرإ إل  رإسهـراالحلفإلظركاس إلرراأل

رن ر راة رائبرةكرعبلع رسق ي ركغيررهإلن  ركاةر حر  د حيفرةفرلكزي إلتراألر إلحراة إلئد
راةدراس رإةىرةفرسيإلس رلكزي راألر إلحرةهإلرةس إلرراألسهـ ركلشي رراة لإلئجراإلبنإلةي رةهذه

 لةءيررإيبإل يرال يررعقىرةس إلرراألسهـ 
ر ( بعنوان )أثر الودائع في صافي دخل المصارف: بحث 0261حسين )رعميدراس 

كاةليرلل قؽر إلةكدائ ر  درهد تررتطبيقي في مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار(
كسطراة راعي رإل يردصؿرنورؼراةشرؽراألإلهن راةكدائ راةنور ي ر يروء إلترنسإةىرإ

ر راةدراس  ر إكلكوقت رعدة راألةى راةشرؽ رنورؼ راسلطإلع رةهنهإل راة راعيرلإلئج كسط
إلةي راالسلءنإلررنفراسل بلؿرزن ي راةكدائ راةءإل ل رككدائ راةلك يررةلح يؽردرب رنسإلهن رع

مرنسإلهن ر يرلح يؽرةةيسرةهإلررفراةكدائ راةبإلري ة يروإل يردصؿراةنورؼر يرحيفر
رةفرل كبراةن إلةغراةليرةتراةدراس رنبنكع رنفراةلكويإلتروإل يراةدصؿ ركةصوّر هنهإل

 شإلعرهذهراةنؤسس  رنفر نفراةنورك إلترإهإلراةنورؼرة نإلفركدائ كرم يرحإلؿريد  
راةليرلطرحرنفرنبنؿراةدصؿ 

ر الت المصرفية ( بعنوان )الحصة السوقية لمتسيي0261إبتسام شياب الدين )دراس 
وأثرىا عمى ربحية البنوك التجارية االردنية: دراسة اختبارية عمى البنوك التجارية 

ةىر يإلفرةءرراةحو رإكاةنل ق  ر إلةلسهيبلتر  درهد ترر(0267-0262االردنية لمفترة 
راة راة  كؾ رعقىرر حي  رةقلسهيبلتراةنور ي  رعنإلفراةسكعي  ر كرو  ر ي راةندرب  لبإلري 

راةنإلةيةؤل ركراؽ راةدراس  ركلكوقت ر يفرإ   رنإل رطردي  رعبلع  ركبكد رةهنهإل ر لإلئج رعدة ةى
تراةدراس رنبنكع روكؿر ركةصوّرلسهيبلتراةنور ي ركاة إلئدرعقىراألاةحو راةسكعي رةق
 ي لرردالي رهيالؿررةسراةنإلؿر يراة  كؾراألهنهإلر ركرةراةلراليزرعقىرنقةنفراةلكويإلتر
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رعنقيإلتراإل رعقىرلحسيف راة  كؾر وإلحكاة نؿ راألر ي راةسكعي  رةبذبرذاتراةحو  عؿ
رنسلءنريفربدد 

ر ررMakinde( 0261)دراس   Effect of Interest Rate on)   كاف
Commercial Bank Deposits in Nigeria (0222-0264),)كاةليرلل قؽرر

ر رلةءيررإ إلةكدائ راةنور ي  راةلبإلةةىرن ر   رعقىراةكدائ راةنور ي  ري ر يرس إلرراةفإلئدة
ركلكو ر يبيريإل  راةدراس  رإقت رعبلع ةةى ره إلؾ ررف ر يف ركاةكدةسق ي  راةفإلئدة ائ رس إلر

س إلرراةفإلئدةرةـرلالفرنسؤكة رعفركدائ راة نبلعرةفرةةىرإاةنور ي راةلبإلري رننإلريشيرر
ر  يراة  كؾراةلبإل ركةكوتراةدراس  ر ير يبيريإل  ر لكعي رةري  راةنوإلرؼراةلبإلري  فرل ـك

سلح ؽرةهـرع درء يؼر شةفرعيإلسراةفإلئدةراةليرالإل ي رةبذبراةنزيدرنفراةكدائ رصبلؿراةل
 نكاةهـرةدلراةنوإلرؼراةلبإلري  رةيداعرإ

ردراس ر رل إلكةت رحيث رنصلقف  ر طرؽ راةدراس  رنل يرات راةسإل    راةدراسإلت ل إلكةت
راةنإ( 0261حسين ) راةكدائ  رنسإلهن  راةشرؽرء إلت رنورؼ ردصؿ روإل ي ر ي ور ي 

راأل ردراس  رةنإل راةحو رإهد ترفقد  (0261شياب الدين )كسطراة راعيل رةءر ةىر يإلف
رعنإلفر ر كرو  ر ي راةندرب  راةلبإلري  راة  كؾ رعقىرر حي  رةقلسهيبلتراةنور ي  اةسكعي 

ءررعقىرالؿرنفرةىرلحديدراألإر(0221الخوري وبالقاسم )ةؤلكراؽراةنإلةي لركهد تردراس ر
راةلداكؿرةقشرالإلتراةليرلفوحرن الرانرس إلرراألة راةسرسهـركحبـ  كي لرعفراةل إلريرراةنإلةي 
رة ردراس  رإ هد تررMakinde( 0261)نإل رلةءير رعقىراةكدائ رةةىرن ر   راةفإلئدة س إلر

ر ردراس  ركهد ت ر يبيريإلل ر ي راةلبإلري   & Vivekanandan(0260)اةنور ي 
Jayasenaةىراةل رؼرعقىراسلبإل  راة نيؿرةقلسهيبلتراةنور ي راةليري دنهإلراة  ؾرإر

سلفإلدراة إلحءإلفر يرةفراةدراسإلتراةسإل    رةـرلل إلكؿرنل يراتراةدراس رنبلن  رالنإلرل إلكةلهإلركا 
رهذهراةدراس لرحيثرللنيزراةدراس راةحإلةي رعنإلرس  لهإلرنفردراسإلتر ينإلريقي:
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رلل إلكةكر  1 رةـ راةذم راةسهـ رس ر رعقى ركاةلسهيبلت راةكدائ  رةءر رع كا هإل  ي

 اةدراسإلتراةسإل    

  يرعي لهإلردراس رلط ي ي رم  ؾراةرابحي    2

  لتحميميةثالثا : الدراسة ا

 منيجية الدراسة :
رإلبراعرهذهراةدراس رلـراسلصداـراةن هجراةكوفيراةلحقيقير 

 مجتمع وعينة الدراسة:
عقىرال ررحبـراةنبلن ر  دررل ل رراة  كؾر يراةننقال رالإل  رنبلن ردراس لرك  إلعانر

لـراالعلنإلدرعقىرةسقكبراة ي  راة ودي لرحيثرلـرلحديدراةدراس رعقىرنورؼراةرابحير
 تراة يإل إلترحكؿرنل يراتراةدراس رنفرصبلؿرن شكراتراةنورؼرصبلؿراةفلرةرنفركبن

ر  2716-2711األعكاـرم
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  

رةسإلةيبراةن هجراةكوفيركلشنؿراةنلكسطإلتراةحسإل ي ركاال حراؼراةن يإلرم ر -1

ر -2 راال حدار رماةكدار (Regression)اصل إلر راةنسل ق  راةنل يرات راءر ئ لرةلحديد

 كاةلسهيبلت رعقىراةنل يرراةلإل  رمس رراةسهـ  ر
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:عرض نتائج التحميل  

لرحبـراةلسهيبلتلرحبـراةكدائ  رنل يراتراةدراس راةنسل ق رم1يك حراةبدكؿررعـرم
ر-ر2711 ركاةنل يرراةلإل  رس رراةسهـرة  ؾراةرابحيرصبلؿراةفلرةرمنبنكعراةنكبكدات

ر  رر2716

 لدراسة المستقمة والمتغير التابعمتغيرات ايوضح  :(6جدول رقم )

 سعر السيم باللاير حجم التسييالت حجم الودائع السنة
 السعودي

2711 173429465 179198111 61 77 
ر28 78ر212821539ر221394638ر2712
ر25 74ر226386283ر231589113ر2713
ر57 72ر248489583ر256777747ر2714
ر7 66ر257794732ر257821641ر2715
ر5 77ر259727773ر272593136ر2716

المعدل خالل فترة 
 775 71 5 229336278 3 235484173 الدراسة

 منشورات بنك الراجحي ىعم استناداً  الباحثين،المصدر : إعداد 

فرنلكسطرةكرن دؿرحبـراةكدائ رصبلؿرة ر1بلحظرنفرصبلؿراةبدكؿر إلةرعـرمي
ر قغرم راةدراس  ر قغرن دؿرةكرن3 235484173 لرة ر ينإل راةلسهيبلتر ل لكسطرحبـ

رةعقىرك ق ترم راةسهـر5 229336278عين  رنلكسطرس ر رةك رن دؿ ر قغ ركالذةؾ  
ر لركلك حراألشالإلؿراةلإلةي رلقؾراةنؤشرات:775 71م
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 الودائعحجم  : يوضح(6شكل رقم )

 
رم ررعـ راةشالؿ ر لرةرإر 1يشير ر  ؾراةرابحيرصبلؿ ر ي راةكدائ  ر يرحبـ رارلفإلع ةى
ر ر ي ر قغ رحيث راةدراس  ر173429465مر2711اة إلـ ركارلف  راةإ ل ر ي ر قغ رةف  إلـرةى

 ةىرلطكرراةكدائ ر شالؿرال يررصبلؿر لرةراةدراس  إ لرننإلريشيرر272593136مر2716
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 حجم التسييالت : يوضح (0شكل رقم )
 

 
ر

ةىرارلفإلعر يرحبـراةلسهيبلتر ير  ؾراةرابحيرصبلؿر لرةرإ ر2يشيرراةشالؿررعـرم
راة ر ي ر قغ رحيث راةدراس  راة إلـر179198111مر2711 إلـ ر ي ر قغ رةف راةى ركارلف   ل

ةىرزيإلدةركا ح ر يرحبـراةلسهيبلترصبلؿر لرةرإ لرننإلريشيرر259727773مر2716
راةدراس  

راختبار الفرضيات: 

 الفرضية األولى:

 عقىرس رراةسهـر يرنورؼراةرابحي رةقكدائ رالريكبدرةءررذكردالة رإحوإلئي 

 حداررةندلركبكدرةءررذكردالة رإحوإلئي رإبراعراصل إلرراإلر ي راةدراس رلـركالصل إلرر 
ر ةقكدائ رعقىرس رراةسهـر يرنورؼراةرابحي
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 إختبار قوة النموذج:
 

 ممخص النموذج: يوضح (0)رقم جدول 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

6 .546a .401 .652 1.64174 

a. Predictors: (Constant), اةكدائ _حبـ 
رspssنصربإلتر ر إلنجراةلحقيؿراالحوإلئيررىودر:رإعدادراة إلحءيفرإسل إلدانرعقاةن

 ر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ر ق تراةلإل  ركاةنل يرراةنسل ؿراةنل يرر يفراالرل إلطرن إلنؿرعين رةفر 2مراةبدكؿريشيررر

ركعقيكر ل326 7مر قغر 2Rمراةلحديدرن إلنؿرعين رك ق ترنك حلرهكرالنإلر ل571 7مرعينلك

راةنل يرر يراةحإلوق راةل يراترنفر% 6 32مرلفسررةفراسلطإلعتراةنسل ق راةنل يراتر اف

ر لةصرررة كانؿرلرب راةل يراترنفر%4 67ركةفراةلإل   
 إختبار المعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار:

 الصل إلررن  كي ر نكذجراإل حدار:رANOVAلحقيؿراةل إليفرر ر لإلئج3ينءؿراةبدكؿرم
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 bنتائج تحميل التباين : يوضح (4)رقم  جدول
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 72 944 1 72 944 1 937 .236b 

Residual 157 625 4 37 656   

Total 223 569 5    

a. Dependent Variable: اةسهـ_س ر 
b. Predictors: (Constant), اةكدائ _حبـ 

ررspssنصربإلتر ر إلنجراةلحقيؿراالحوإلئيررىودر:رإعدادراة إلحءيفرإسل إلدانرعقاةن
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رمر راةلفسيري ر3يك حربدكؿ راة كة راةل رؼرعقى راةل إليفركاةذمريهدؼرإةى رلحقيؿ  
عفرطريؽرلحقيؿرإحوإلئيررةءرراةكدائ رعقىرس رراةسهـر يرنورؼراةرابحي نكذجرةق
ر لركلـرويإلغ ر ر يإللكرالإلآللي:Fم

:ر نكذجراال حدارراةنل ددرغيررن  كمرمالريكبدرلةءيررةقنل يرراةنسل ؿرالفرضية الصفرية
رعقىراةنل يرراةلإل    

رلةالفرضية البديمة رميكبد رن  كم راةنل دد راال حدار ر نكذج رعقىر: راةنسل ؿ رةقنل ير ءير
 اةنل يرراةلإل    ر
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ري يّر رنإل رصبلؿ رمكنف ربدكؿ رإلصل إلرم3 ك رعإلةي  رن  كي  ركبكد رعدـ ريل ح ر ا ك  Fر 
 = Sig لرك نسلكلراةدالة رعيدرتر ػرم19 2عؿرنفرعينلهإلراةبدكةي رمة ر937 1ن درةر ػرم

رم236 رةعقىرنفرنسلكلراةدالة  رαر≥ر75 7  رع كؿ راةن طقؽريلـ ركنفرهذا اةفر ي ر 
الريكبدرةءررذكردالة رإحوإلئي رةقكدائ رعقىرس رراةسهـر يرنورؼرةمرا َّك:راةوفري ر
إلـراةنور يراةس كدمرط ي  راة ظإةىرر رك يررةمراة إلحثري زمرعدـركبكدراألءراةرابحي

ررنءبلنررلي ر  طرحيثراللكبدرةمرعكا يفرةصررسبلنن إلدلعراةشري  راإلرقىاةذمري كـرع لقـز
رنكاعيدهإلداسرىاةن رضرعق ر ي راة ركضراةنور ي  ر إلةنوإلرؼراةس كدي رد رحدا رننإل ل

 طقبرعين رعإلةي رةقرهكفرلسإلكمرة  إلؼراةن قغراةن لرض 

 الفرضية الثانية:

رنورؼر ال ر ي راةسهـ رس ر رعقى رةقلسهيبلت رإحوإلئي  ردالة  رذك رةءر يكبد
راةرابحي 

ذكردالة رإحوإلئي ركالصل إلرر ر ي راةدراس رلـرإبراعراصل إلرراال حداررةندلركبكدرةءرر
  ةقلسهيبلترعقىرس رراةسهـر يرنورؼراةرابحي

 

 

 

ر
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  إختبار قوة النموذج:

ممخص النموذج : يوضح(7)رقم جدول   

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

6 .527a .057 .214 1.75477 

a. Predictors: (Constant), اةلسهيبلت_حبـ 
ررspssنصربإلتر ر إلنجراةلحقيؿراالحوإلئيررىإعدادراة إلحءيفرإسل إلدانرعقودر:راةن

 
ر ق تراةلإل  ركاةنل يرراةنسل ؿراةنل يرر يفراالرل إلطرن إلنؿرعين رةفر 4مراةبدكؿريشيررر

ر افركعقيكر ل254 7مر قغر 2Rمراةلحديدرن إلنؿرعين رك ق ترنك حلرهكرالنإلر ل574 7م

راةنل يرر يراةحإلوق راةل يراترنفر% 4 25مرفسرلرةفَّرراسلطإلعتراةنسل ق راةنل يرات

ررراةلإل   
 إختبار المعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار:

رالصل إلررن  كي ر نكذجراإل حدار:رANOVA ر لإلئجرلحقيؿراةل إليفر5ينءؿراةبدكؿرم
 bنتائج تحميل التباين : يوضح(5)رقم  جدول

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 56 774 1 56 774 1 362 .378b 
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Residual 166 794 4 41 699   

Total 223 569 5    

a. Dependent Variable: اةسهـ_س ر 
b. Predictors: (Constant), اةلسهيبلت_حبـ 

ررspssنصربإلتر ر إلنجراةلحقيؿراالحوإلئيررىودر:رإعدادراة إلحءيفرإسل إلدانرعقاةن
ر

ربدر رميك ح راةلفسيري ر5كؿ راة كة راةل رؼرعقى راةل إليفركاةذمريهدؼرإةى رلحقيؿ  
عفرطريؽرلحقيؿررةءررحبـراةلسهيبلترعقىرس رراةسهـر يرنورؼراةرابحيةق نكذجر

ر لركلـرويإلغ ر ر يإللكرالإلآللي:Fإحوإلئيرم
:ر نكذجراال حدارراةنل ددرغيررن  كمرمالريكبدرلةءيررةقنل يرراةنسل ؿرالفرضية الصفرية

راةنل يرراةلإل    عقىر
رةقنل يرراةنسل ؿرعقىرالفرضية البديمة  رلةءير رن  كمرميكبد راةنل دد ر نكذجراال حدار :

 اةنل يرراةلإل    ر
رم ربدكؿ ري ي ك رنإل رصبلؿ رإلصل إلرم5كنف رعإلةي  رن  كي  ركبكد رعدـ ريل ح ر ا ك  Fر 

 = Sigمر لرك نسلكلراةدالة رعيدرتر ػ19 2عؿرنفرعينلهإلراةبدكةي رمة ر362 1ن درةر ػرم
رم378 رةعقىرنفرنسلكلراةدالة  راةفر ي رαر≥ر75 7  رع كؿ راةن طقؽريلـ ركنفرهذا  

ر راةوفري  را َّك: ر يرةم راةسهـ رس ر رعقى رةقلسهيبلت رإحوإلئي  ردالة  رذك رةءر ريكبد ال
  نورؼراةرابحي

ر
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 النتائج:
ر-ةىراة لإلئجراةلإلةي :إلكوقتراةدراس ر

ترة  ؾراةرابحيرصبلؿره إلؾرلطكرر شالؿرعإلـر يرحبـراةكدائ ركاةلسهيبل  1

   ر2716-2711 لرةراةدراس رم

ر لرةر  2 رصبلؿ رنلذ ذب رارلفإلع رن  راةسهـ رس ر رعقى راةرابحي ر  ؾ حإل ظ

 اةدراس  

ةىرة كرالريكبدرةءررذكردالة رإحوإلئي رةقكدائ رعقىرس ررإةشإلرتراةدراس ر  3

 اةسهـر يرنورؼراةرابحي 

ر  4 رةإةشإلرتراةدراس  رإحوإلئي  رةءررذكردالة  رالريكبد قلسهيبلترعقىرةىرة ك

 س رراةسهـر يرنورؼراةرابحي 

 التوصيات:

رحبـر  1 رةزيإلدة رةؤلسهـ راةسكعي  راة ين  رعقى راةحفإلظ رعقى راة نؿ  ركرة

 االسلءنإلرر يراة  كؾ 
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راةدعي  ر  2 راةنإلةي  راةل إلرير ر  شر راالةلزاـ رعقى راة نؿ ر ركرة راةدراس  لرل

ركر راةنسلءنريف ركعقى راةسهـ رعقى ركاة كائد راةر حي  رحكؿ عقىر لفإلويقهإل

 االسلءنإلر 

براعراةنزيدرنفراةدراس ركاة حكثرحكؿرنك كعراةدراس رنفرصبلؿرإ ركرةر  3

رس رر رعقى ر إلعؿ ر شالؿ رلؤءر راةلي راة كانؿ رة يإلف رنؤشراترنصلقف  دراس 

 اةسهـ 

 المراجع:
 . المراجع العربية:6

رمر- ررا ي  رسنرةل رادارةر2777ة ك ر ظري  رظؿ ر ي راةنور ي  راةكدائ  رسيإلس  رلطكير  ل
ررسإلة راةصوكـ ر ير قسطيفل راة إلنق  راةكط ي  رلط ي ي رعقىراةنوإلرؼراةلبإلري  ردراس  :

رنإلبسليرلراةبإلن  راالسبلني ر يرغزة 

 لرلحقيؿرحرال رةس إلرراألسهـر ير كرو راألكراؽراةنإلةي :ردراس ر2712بإل كلرسقيـرمر-
ة رلررسإل2717-2771حإلة راألسهـراةنلداكة ر ير كرو رعنإلفرصبلؿراةفلرةراةننلدةر يفر

ركرعق  ر-نإلبسليرلربإلن  رعإلودمرنر إلح



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

33 

 

رعقيرمر- ر حثرلط ي ير ير2716حسيفل رةءرراةكدائ ر يروإل يردصؿراةنوإلرؼ:  ل
نورؼراةشرؽراالكسطراة راعيرةبلسلءنإلرلرنبق رالقي ر  دادرةق قكـراالعلوإلدي راةبإلن  لر

ر 2716لر48اة ددر

رةءررلكعيتراال وإل2776اةصكرملررلإلبرك إلة إلسـلرنس كدرمر- راةنإلةي ر ل حرعفراة كائـ
راة إلن ر راةنسإلهن  راةشرالإلت رعقى رلط ي ي  ردراس  راةلداكؿ: ركحبـ راألسهـ رةس إلر عقى

ر 2776لر2لراة ددر2األرد ي لراةنبق راالرد ي ر يرادارةراالعنإلؿلراةنبقدر

رمر- ردعإلع راةنور ير2776زايدةل راةبهإلز ر ي راةنل ءرة راالئلنإل ي  راةلسهيبلت  ل
رلط ي ي ردراس  ررسإلة راةفقسطي ي: رغزةل رعطإلع ر ي راة إلنق  راةكط ي  راةنوإلرؼ رعقى  

رنإلبسليرلراةبإلن  راالسبلني ر يرغزة 

رمر- راةسبلـ رع د رالقي ر2774س يدل رنبق  رن لرحل ر نكذج راةنور ي : راةكدائ  رلحقيؿ  ل
راالعلوإلدي لراة ددر ر 2776لر11  دادرةق قـك

رمر- را لسإلـ رةقلسهيبلتراةنو2716شهإلبراةديفل راةسكعي  راةحو  رعقىر ل ركةءرهإل ر ي 
رةقفلرةر راالرد ي  راةلبإلري  راة  كؾ رعقى راصل إلري  ردراس  راالرد ي : راةلبإلري  راة  كؾ ر حي 

رلررسإلة رنإلبسليرلربإلن  راةشرؽراالكسط 2717-2714

راهللرمر- رع د ر يراة  كؾراالسبلني لر2713اةويفيل راةلةنيفرعقىراةكدائ راةنور ي   ل
ر 2713لر47لراةنبقدر2اة ددررنبق ردراسإلتلرعقـراةشري  ركاة إل كفل
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 لراة ظإلـراة إل ك يرةقكدي  راةنور ي راة  دي لررسإلة رنإلبسليرلر2714عيإلش لرن إلرمرمر-
ر 2بإلن  رسطيؼ

 لرةءرراةلسهيبلتراةنور ي رعقىرعطإلعإلتراالعلوإلدراةنصلقف لر2774اةفقيتلرصقكدرمر-
ررسإلة رنإلبسليرلراةبإلن  راالسبلني ر يرغزة 

ر رحيرمر- راةنور يراةبزائرملر 2713نحندل ر يراة ظإلـ راة  دي  راةكدي   رع د رةحالإلـ ل
ررسإلة رنإلبسليرلربإلن  ركهراف 

 . المراجع االجنبية0
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 دور ادلع فت السىلُت يف اختُبر اإلسرتاتُجُبث التٌبفسُت
 )دراست تطبُمُت علً بعض ادلصبرف التجبرَت السىداًُت(

 
 :دادـــــــــــــــإع     

 نجوى محمد الطيب القمع                                                                 . د
 عد                                                                    اـــتاذ إدارة االعمال المســـــاس

                                         وم والتكنولوجياــــــارات لمعمـــــكمية االم
Abstract 
    This study dealt discusses with the role of market knowledge in 
selecting competitive strategies and aimed to identify the nature of 
the relationship between them, analyze market knowledge data 
and competitive strategies, and reach a set of conclusions. The 
study problem was represented in what is the role of market 
knowledge in choosing competitive strategies in Sudanese 
commercial banks? The main hypothesis was measured: There is 
a statistically significant relationship between market knowledge 
and the choice of competitive strategies. 
    The study population consists of specialists consisting of 
department directors, department heads, and employees of the 
Faisal Islamic Bank and Bank of Khartoum. (115) questionnaires 
were distributed to the predetermined and targeted sample to 
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verify the study hypotheses, and the descriptive analytical 
approach was used. 
    The study reached a number of results, including: Market 
knowledge helps to create creativity and innovation in the bank, 
which results in a deliberate selection of competitive strategies, 
and knowledge of the customer helps to understand the consumer 
behavior patterns of customers, as marketing research enables 
the bank’s management to formulate marketing plans, programs 
and marketing policies, which helps real development of 
performance, the study also recommended the necessity of 
increasing banks’ interest in market knowledge and overcoming 
all obstacles facing the choice of marketing strategies, and that 
banks’ interest in choosing marketing strategies strengthens their 
competitive position, and banks must rely on strategic alternatives 
that enable them to achieve their competitive goals. 

 مستخمص
رررررر ر ي راةسكعي  راةن ر   ردكر راةدراس  ركهد تر اصليإلرل إلكةت راةل إل سي  اإلسلراليبيإلت

ركاإلسلراليبيإلتر راةسكعي  راةن ر   ر يإل إلت ركلحقيؿ ر ي هنإل راة بلع  رط ي   رعقى ةقل رؼ
رنفراالس ركاةكوكؿرإةىرنبنكع  ردكرررلل لإلبإلتاةل إل سي  ر يرنإل راةدراس  لنءقترنشالق 

كلـراةسكدا ي ؟راةلبإلري راإلسلراليبيإلتراةل إل سي ر إلةنوإلرؼر اصليإلراةن ر  راةسكعي ر ير
ركاصليإلر يفراةن ر  راةسكعي ررإحوإلئي  :رلكبدرعبلع رذاتردالة راةفر ي راةرئيسعيإلسر

ندراعرإداراتلرصلوإلصرنفرنفرذكمرااليلالكفرنبلن راةدراس رراالسلراليبيإلتراةل إل سي  
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لـرلكزي رعددررلكرؤسإلعرةعسإلـلركنكظفيفر   ؾر يوؿراإلسبلنيراةسكدا يرك  ؾراةصرطكـ
النإلرردراس  راسلنإلرةرعقىراة ي  راةنحددةرنس  إلنركاةنسلهد  رةقلح ؽرنفر ر يإلتراة115م

ري اةن هجراةكوفيراةلحقيقلـراسلصداـر
راةرإةىرلكوقتراةدراس  ن ر  راةسكعي رلسإلعدرعقىرصقؽرعددرنفراة لإلئجرن هإل:

ر رع ك ري لج رننإل ر إلة  ؾ ركاال لالإلر رراصليإلراال داع راةل إل سي ل رالنإلندركسرةئلسلراليبيإلت
ر راةسقكالي  راأل نإلط ر هـ رعقى ر إلة نيؿ راةن ر   رراالسلهبلالي لسإلعد لنالفرحيثرةق نبلعل

إلريسإلعدر حكثراةلسكيؽرإدارةراة  ؾرنفرويإلغ راةصططركاة رانجركاةسيإلسإلتراةلسكي ي رنن
اة  كؾر إلةن ر  رراهلنإلـعقىراةلطكيرراةح ي يرةؤلداعلرالنإلرةكوتراةدراس ر  ركرةرزيإلدةر

ر رلكابك راةلي راة   إلت رالؿ ركلذةيؿ راةسكعي  راصليإلر راةلسكي ي ل راهلنإلـاإلسلراليبيإلت ركةف
اة  كؾرةفرل لندررعقىكررلنرالزهإلراةل إل سينفرإسلراليبيإلترلسكي ي رل كمر إلصليإلرراة  كؾر
ر دائؿراإلسلراليبي راةليرلنال هإلرنفرلح يؽرةهدا هإلراةل إل سي  عقىراة

 أواًل: اإلطار المنيجي
 المقدمة:/ 6

ن ظنإلتراألعنإلؿرنفرل ييراترسري  رركلكابه يرعإلةـراةيكـركن راةلحديإلتراةلير
راةلسكيؽر رةصذ رحيث راةلسكيؽ رةهني  رلدرؾ راألعنإلؿ رن ظنإلت رةو حت رشديدة كن إل س 

اةن ظنإلتراةليرلس ىرإةىرلح يؽرنيزةرل إل سي رنسلدان رلب قهإلرةهني رال يرةرعقىرنسلكلر
اةرائدةر يراةسكؽراةنسلهدؼراةليرل نؿر يكلركلح يؽرلقؾراةريإلدةريلطقبرنفراةن ظنإلتر

راةلسقحر إلةن ر  راةسكعي راةليرلسإلهـر يرلح يؽراةنزايإلراةل إل سي  
ر راةن ر   راسلءنإلر رنف رةهإل ر د رال رن إل سيهإل رعقى راةن ظنإلت ر يرةللفكؽ اةسكعي 

إسلراليبيإللهإلراةل إل سي ر يراةن ظنإلترعإلن نرك وف رصإلو ر يراةن ظنإلتراةصدني راصليإلرر
ر راةن ظنإلت رهذه رةو حت ركاالسلنرار راة  إلع ركةلح ؽ رال يرةررلكابكالإلةنوإلرؼل لحديإلت

راةصدني ر راةن ظنإلت رلكبهت راة يئ  رهذه رك ي راةنسلنرل ر إلةل يير رللسـ ر يئ  ةللاليؼرن 



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

39 

 

عقىرن ر لهإلر إلة نيؿركاةن إل سيفرراعلنإلدانر إلعرإسلراليبيإللهإلراةلسكي ي ركصإلو راةنوإلرؼر  
 يرسكعهإلراةنسلهدؼركعنؿراة حكثراةلسكي ي رةقكوكؿرإةىراةن قكنإلتراةليرلحلإلبهإلر ير

ر اةل إل سي راسلراليبيإللهإلك  ر
 / مشكمة الدراسة:0

ر راةل  يد ركشديدة ردي إلنيالي  راةن ظنإلتر يئ  ر يهإل راةليرل نؿ راة يئ  ةذةؾرال درإف
 لقؾراة يئ رحيثرةفرهذهراةن ر  رهيراةليرلحددررهإلاةن ر  ركلطكيرررلكسي ةقن ظنإلترنفر

ر رنف رةهإل راةن ظنإلترةذةؾرال د رلقؾ ر شؿ رةك رر ن ر  راالهلنإلـ بإلح لركاحليإلبإللكاة نيؿ
سلراليبيإللهـراةل إل سي ركدراس راةسكؽرنفرصبلؿراة حكثراةلسكي ي  الحظتررلاةن إل سيفركا 

ر راةنوإلرؼرر ياة إلحء  راةلبإلري  رعدـ ر رهإلإدارالراهلنإلـاةسكدا ي  راةسكعي  اةالإل ي رإلةن ر  
ر راةل إل سي رهإلإسلراليبيإللاةليرلؤدمرإةىراصليإلرر

 تساؤالت الدراسة:
اإلسلراليبيإلتراةل إل سي راصليإلررنإلردكرراةن ر  راةسكعي ر يرر:اةسؤاؿراةرئيسرررر

راةسكدا ي ؟اةلبإلري رر إلةنوإلرؼ
رسئق رااللي :ركللفرعرن كراال

راإلسلراليبيإلتر 1 راصليإلر ر ي ر إلة نيؿ راةن ر   ردكر ررنإل راةلبإلري ر إلةنوإلرؼاةل إل سي 
راةسكدا ي ؟

ر إلةنوإلرؼر 2 ر يراصليإلرراإلسلراليبيإلتراةل إل سي  ر إلةن إل س  ردكرراةن ر   راةلبإلري رنإل
راةسكدا ي ؟

ر إلةنور 3 راةل إل سي  راإلسلراليبيإلت راصليإلر ر ي راةلسكيؽ ر حكث ردكر راةلبإلري رإلرؼنإل
 اةسكدا ي ؟

 
ر
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 / فرضيات الدراسة:4
 ر رذاتردالة  رعبلع  راالسلراليبيإلتررإحوإلئي لكبد ركاصليإلر راةسكعي  راةن ر    يف

 اةسكدا ي  راةلبإلري اةل إل سي ر إلةنوإلرؼر
رلي ر:كللفرعرن هإلراةفر يإلتراآل

ر  1 ر إلة نيؿ راةن ر   ر يف رإحوإلئي  رذاتردالة  رعبلع  رلكبد اإلسلراليبيإلتركاصليإلر
 اةل إل سي  

راةل إل سي ر  2 اإلسلراليبيإلتركاصليإلررلكبدرعبلع رذاتردالة رإحوإلئي ر يفراةن ر  
 اةل إل سي  ر

ر  3 راةلسكيؽ ر حكث ر يف رإحوإلئي  ردالة  رذات رعبلع  رلكبد اإلسلراليبيإلتركاصليإلر
راةل إل سي  

 / أىمية الدراسة:7
رراةذمريق  كر يرهذهراةدراس رنفرةهني راة طإلعراةنور يركاةدكراة قني رةهني راأللةلير

راةن ر يراإل راةلراالـ رصبلؿ رنف راةنوإلرؼ رلسلطي  راةن إل س  رشدة ركن  راةكط ي علوإلد
ر راةسكعي  رةقن ر   راةل إل سي اصليإلر راألرلإسلراليبيإللهإل رةنإل رراةلط ي ي هني  ر ي لك ررللنءؿ

عإلعدةرن ر ي ريسلفيدرن هإلراة طإلعراةنور ير يرظؿراةلحديإلتركاة  كطراةليريل رضر
راة رهذا رةهإل راة يئ  رنل يرات رن  راةلاليؼ رك ركرة ر إلة نيؿرراعلنإلدانر طإلع راةن ر   عقى

ردكرر حكثراةلسكيؽ ركاةن إل س ركل زيز
 / أىداف الدراسة:5
رراةل رؼرعقى .6 راةسكعي  ر يفراةن ر   راة بلع  اإلسلراليبيإلتراةل إل سي ركاصليإلررط ي  

 .اةسكدا ي راةلبإلري ر إلةنوإلرؼ
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كاصليإلررر حكثراةلسكيؽكرن ر  ر إلة نيؿركاةن إل س راةرط ي  راة بلع ر يفراةل رؼرعقى .0
 .اةسكدا ي راةلبإلري راإلسلراليبيإلتراةل إل سي ر إلةنوإلرؼ

اإلسلراليبيإلتراصليإلرررل ديـرعددرنفراةلكويإلترإلدارةراةنوإلرؼرلسإلهـر يرلحسيف  3
ر حكثراةلسكيؽ نفرصبلؿراةن ر  ر إلة نيؿركاةن إل س ركرراةل إل سي 

 / منيجية الدراسة:1
ر راإلحوإلئيل لند راةلحقيؿ رك ر إلنج راةكوفي راةن هج رعقى رSPSSراةدراس 

ر راةلإلريصي  راةدراس ركاةن هج ر يف راةفبكة ركسد رة بلع  رةلك يح راةلإلريصي راةن هج اسلصداـ
راةحإلةي ركاةدراسإلتراةسإل   ر؟

 / مصادر جمع المعمومات: 4
رسل إل  نوإلدررةكةي :راإل

ركاةنببل راةاللبركاةرسإلئؿ ر ي رللنءؿ ر: رءإل كي  راة دكاترنوإلدر رإةى ر إلإل إل   تراة قني 
ركاةنؤلنراتركاأل لر تر 

 .حدود البحث :2
رحدكدرنالإل ي ر:رر  ؾر يوؿراإلسبلنيرك  ؾراةصرطـك

رـ2727حدكدرزنإل ي ر:راةفلرةر
ر   ؾر يوؿراإلسبلنيرك  ؾراةصرطـكرحدكدر شري ر:راةنكظفيف

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 ـ:2717خيري عمي أوسو دراسة  1

ةدراس ردكرراةن ر  راةسكعي ر يرلح يؽراال لالإلرراةلسكي يلركهد ترةقل رؼرل إلكةترا
رلنءقتراةنشالق ر راةن ظنإلتراةسيإلحي ل رنف ر يرعدد راةنل يريف ر يف راة بلع  عقىرط ي  
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ر ر ي راةن ر  رراإلبإل  اةدراس  رعف راةن حكء  رةقن ظنإلت ركا ح رلوكر ره إلؾ رهؿ عقى
ن  كي ررارل إلط ر يرة كرلكبدرعبلع راةرئيساةلسكي ي؟ركلنءقتراةفر ي راةسكعي ركاال لالإلرر

رعبلع ر ركبكد راةلحقيؿ ر لإلئج رةظهرت راةلسكي يل ركاال لالإلر راةسكعي  راةن ر   ر يف نكب  
راةندراعررارل إلط رةكوت رالنإل راةلسكي يل ركاال لالإلر راةسكعي  راةن ر   ر يف رنكب   ن  كي 

ر رراألعسإلـكاةن إلك يفركرؤسإلع راةسكعي  ر إلةن ر   ركركراالهلنإلـ رةلح يؽراال لالإلررل زيزهإل   قهإل
اةز إلئفركللفكؽراحليإلبإلتراةلسكي يركنكاال  رنل يراتراة ورركل ديـر رانجرلسكي ي رلق ير

 عقىراةن إل سيف 
 م:0260دراسة يونس عبدالعزيز مقدادي وآخرون  .0

راةل إل سي لر راالسلراليبيإلت رلحديد ر ي ركدكرهإل راةسكعي  راةن ر   راةدراس  ل إلكةت
راةدكررة لرلنءقتراألرد ي ة ي  رنفراةبإلن إلترراألالإلديني ق رانجركهد ترةلك يحرهذا

اةنشالق ر يرنإلرةءرراةن ر  راةسكعي ر يرلحديدراالسلراليبيإلتراةل إل سي راةليرلط  هإلر
اةصإلو ؟رلـرعيإلسرعددرنفراةفر يإلترن هإلرالريكبدرةءررذكرراألرد ي إدارةراةبإلن إلتر

اةصإلو رننءق رراألرد ي اةبإلن إلتردالة رإحوإلئي رةقن ر  راةسكعي راةليرلنلقالهإلرإدارةر
راةل إل سي معيإلدةر راالسلراليبيإلت رلحديد ر ي راألعسإلـ  ركرؤسإلع راة نداع  يماةرؤسإلعل

ر ركاةلراليز ةق رانج راةلنيز راألالإلديني اةلالقف ل رإةى راةلحقيؿ ر لإلئج رةظهرت راهلنإلـل
ر ر إلةبإلن إلت راالسلراليبيإلتراألرد ي اإلدارييف رلحديد ر ي راةسكعي  رةقن ر   راةصإلو 

ر رةق رانج راالسلراليبيإلتراةل إل سي  رلحديد رةكوتر  ركرة رالنإل راألالإلديني اةل إل سي لل
 ر شالؿردكرمر   رحإلبإلتركرغ إلتراةطق  رك ركرةرةصذرةراعراةطقي نإلريلبلعـرن رط 

  األالإلديني ةقلةالدرنفرلح يؽراةنزايإلراةل إل سي رةق رانجر
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 :م0264دراسة محمد جودت ناصر   3

راة رةءر راةصيإلراترل إلكةتراةدراس  رعقى راالسلراليبي اةل إل سي رراإلسلراليبي لحقيؿ
راةراليزةر رل د راةلي راة يئي  راة كانؿ رةلحقيؿ راةدراس  رهد ت راةسكري  راةدكائي  ةقن شآت

ر ركاصليإلر رلحديد ر ي راالصليإلررراإلسلراليبي األسإلسي  ر بإلح ريلكعؼ رحيث اةن إلس  ل
رة راالسلراليبي راةلحقيؿ ر لإلئج رعقى رةقن شةة راةداصقي راالسلراليبي ر يئلهإل رنف الؿ

ركااللشإلؼراةفرصر راةداصقي  ر يئلهإل ركاة  ؼر ي راة كة ر  إلط رإةى رةقكوكؿ كاةصإلربي 
رإةىر راةدراس  رلكوقت راةصإلربي   ر يئلهإل ر ي راةن شةة رعنؿ رل يؽ راةلي كاةلهديدات
ركلحقيؿر  ضر رلراليزراةن شآتراةدكائي رعقىرل ييـ نبنكع رنفراة لإلئجرعقىررةسهإل

يركعدـراةلراليزرعقىرلحقيؿرنالك إلتراة يئ راةصإلربي لر إلإل إل  ربكا براألداعراةداصق
رلحديدر ر ي راةدكائي  راةن شآت ر ك رل كـ راةذم راة يئي راةلحقيؿ رعنقي  ر  إلةي  رعدـ إةى
اةصيإلرراالسلراليبيراةذمريح ؽراةنيزةراةل إل سي رةهإللركعدنترنبنكع رنفراةن لرحإلتر

اةلحقيؿراة يئير يراةن شآترركاةلكويإلتراةليرنفرشة هإلرةفرلسهـر يرلطكي رعنقي 
رنفرل  يرصيإلراتر رينال هإل ر نإل ررإسلراليبي اةدكائي  رك  إلة  عقىرلح يؽرركعإلدرة إلبح 

 اةنيزةراةل إل سي رةهإل 
ر:(0262دراسة محمد عمي احمد رحمة اهلل)  4

ل إلكةتراةدراس ر"ةءرراةدكرراةكسيطرةبلسلراليبيإلتراةل إل سي رعقىراة بلع ر يفراةء إل  ر
لكبكراةريإلدم"رلنءقترنشالق راةدراس ر يرنإلرهيراة بلع ر يفراةء إل  راةل ظيني راةل ظيني ركاة

كاةلكبكراةريإلدمرنفرصبلؿراةدكرراةكسيطرةبلسلراليبيإلتراةل إل سي لركالصل إلررلقؾراة بلع ر
راة لإلئجر ركةظهرت راةدراس   رةهداؼ رةلح يؽ راةكوفي راةلحقيقي راةن هج رعقى راالعلنإلد لـ

رطردي رارل إلطيك رعبلع  ركبكدركبكد ر ي رةقن ظن  راةل ظيني  راةء إل   ر يف رمنكب     
رلك رترء إل  ر رالقنإل ري  يرة ك راةريإلدمرةقن ظن لركهذا راةل إل سي رعقيراةلكبك اإلسلراليبي 
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اسلش إلررةهني ردكرراةلكبكراةريإلدملركبكدرعبلع رإةىررل ظيني رعكي ركداعن رةدمرذةؾ
راةل إل سي ر ارل إلطي راإلسلرالبيإلت ر يف رمنكب    رةلقؾررطردي  راةريإلدم ركاةلكبك ةقشرالإلت

اةشرالإلتلركهذاري  يرة كرالقنإلرلكا رترةلقؾراةشرالإلترإسلراليبيإلترل إل سي رللنيزر هإلرةدمر
رةظهررإةىررذةؾ رالنإل راةريإلدم  رلكبههإل راإلعنإلؿر ذةؾريدعـ إفرلالكفرنفرشرالإلترريإلدة

ل  هإلراةن ظن راةلحقيؿركبكدرعبلع رارل إلطيكرطردي رمنكب   ر يفراةء إل  راةل ظيني راةليرل
 كاإلسلراليبي راةل إل سي  

ر:(0262دراسة عمر صالح بسمم باحميد)  5

ر شرالإلتراةهإللؼررررر راةسكعي  راةحو  ر يرلح يؽ راةسكعي  راةن ر   ردكر ل إلكةتراةدراس 
ركاةحو ر راةسكعي  راةن ر   ر يف راة بلع  ر كع ركهد ترةلك يح رعدفل رنحإل ظ  ر ي اة  إلؿ

اةرئيسيرنإلردكرراةن ر  راةسكعي ر يرلح يؽراةحو راةسكعي لرلنءقتراةنشالق ر يراةسؤاؿر
اةسكعي ؟كاةفر ي راةرئيسي رنلنءق ر ي:رالريكبدرلةءيررذكردالة رإحوإلئي رةقن ر  راةسكعي ر
 يرلح يؽراةحو راةسكعي لرلـراسلصدـراةن هجراةكوفيراةلحقيقيرلكوقتراةدراس رإةىرةفر

ر رناةشرالإلت رنرلف   رسكعي  رن ر   رلنلقؾ راةدراس  رإسلراليبيإللهإلنلك   ررسـ رنف رال هإل
راةراةلسكي ي  رعقى راةشرالإلت رلقؾ رلرالز ربيدل راةن ر  رن شالؿ رنف رةالءر ر إلة نيؿ  ر  

ر رةكوتر  ركرة رالنإل ري   يرعقىراةشرالإلترراالهلنإلـ إلةن إل سيفل رالنإل راةسكعي   إلةن ر  
راة راراتراةلسكي ي راةنصلقف  رررالصإلذر  رالفإلعةراسلصداـرلقؾراةن ر  ر ير

 اسة بالدراسات السابقة:مقارنة الدر 
اةدراس راةحإلةي رن ردراس رصيرمرعقير يرنل يرراةن ر  راةسكعي ركاصلقفلإلر يررالف ت

رلقؾر ر ي راةلسكي ي راال لالإلر رلح يؽ ر ي راةسكعي  راةن ر   رعيإلسردكر ر لـ راةلإل   اةنل ير
رصلقفلإلااإلسلراليبيإلتراةل إل سي رالنل يررلإل  رالنإلراصليإلرراةدراس ركاةدراس راةحإلةي رةصذتر

ر راةدراس   ر يهإل رلنت راةلي راة يئ  راةسكعي رردراسة ي رماةن ر   رن دادم يك سرع داة زيز
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ردراسلهإلر رلنت راةلي راةنل يرات ر ي رالف لإل راةل إل سي  ل راالسلراليبيإلت رلحديد ر ي كدكرهإل
راةلحقيؿر ر إلورمةءر ربكدت رنحند راةدراس لدراس  ر يهإل رلنت راةلي راة يئ  ر ي كاصلقفلإل

راة رعقى راالسلراليبي رراإلسلراليبي صيإلرات ر يرراصلقفتاةل إل سي   راةحإلةي  راةدراس  ن 
ركر راةدراس  ر يهإل رلنت راةلي ركاة يئ  راةنسل ؿ راةنل يررااةنل ير ر ي رن هإل لف ت

نحندرعقيراحندررحن راهلل"مةءرراةدكرراةكسيطردراسة اةل إل سي  لرةنإلرراإلسلراليبي اةلإل  م
 إل  راةل ظيني ركاةلكبكراةريإلدم راصلقفترن رةبلسلراليبيإلتراةل إل سي رعقىراة بلع ر يفراةء

 يراة يئ راصلقفتراإلسلراليبيإلتراةل إل سي رالنل يرركسيطركةي إلنرراةدراس راةحإلةي ر يرةصذ
راةحو ر رلح يؽ ر ي راةسكعي  راةن ر   روإلةحمدكر رعنر ردراس  راةدراس ل ر يهإل رلنت اةلي

ر ررالف تاةسكعي   راةنسل ؿ راةنل ير ر ي راةحإلةي  راةدراس  راةلإل  ررفتكاصلقن  راةنل ير  ي
ركاة يئ راةليرلنتر يهإلراةدراس رر 

 ثالثًا: اإلطار النظري
 المعرفة السوقية: .6

لقؼراةنسلكيإلترلشالؿرنودررصاة ديدرنفراةن ظنإلترةفراةن ر  رعقىرنرااللشفت
رةقر حرةبل لالإلر راةنح    راةننإلرس ركاأل الإلر ركبك رل ير راةيكـ رن ظنإلت ر دةت رةذا ل

اة إلنقيفرعقىراألو دةررلنفإلدهإلرإطبلؽراةطإلعإلتراةالإلن  رةداإلداري لركل لندر قسف ر
ر  19لص277الإل  رنفرةبؿرإصراجرة  ؿرنإلرةديهـمع يدر  ـل

ركاة يـركاةن قكنإلتراةسإل   ركاةرؤلراةص يرةرر  إلةن ر  :رهيراةنزيجراةسإلئؿرنفراةص رة
  25لص2778اةليرل دـرإطإلررةل ييـركل ريرراةص راتركاةن قكنإلتراةبيدةم بـرع كدل

 
 
ر
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 مفيوم المعرفة السوقية: 
راةننإلرسإلتر رةلطكير راةن ظن  ر ي راة إلنقيف رةؤل راد راةن   ط  راةنؤشرات هي

ر راةنل دد راةلسكي ي راةنبإلؿ ر ي راةن إل س ررةبللبإلهإلتكاةلط ي إلت ر  در رذةؾ كيلبقى
ر  5لرص2774ةقلاليؼركاةل إلنؿرن هإلماة الرمل

ؽراةنسلهد  رنفرصبلؿرلحديدراةن ر  راةسكعي رهيربن ركلحقيؿراة يإل إلترحكؿراألسكا
ر ن دالتر راةل  ؤ ركالذةؾ رصدنلهإلل رعقى راة إلدرة راةنلكع   راةسكعي  ركاةحو  راةسكؽ حبـ
راة نبلعلرر ركرغ إلت رحإلبإلت رلحديد رنف ركلنال هإل راةن ظن  رلصدنهإل راةلي رةؤلسكاؽ اة نك

ر  رررKotler, 2777,p.412كط ي  راةن إل س لركن ر  راةنيزةراةل إل سي راةن إلس  م
ر 56ـلرص2717ني راةن ر  راةسكعي ر يراةبكا براآللي :ماةونيدعيللالنفرةه

لؤدمردكرانرنهنإلنر يرعنقي رإ داعراةسكؽرنفرصبلؿراةحكارراةنلكاوؿر يفراةن ر  ر  1
 اةوريح ركاةن ر  راة ن ي  

 زيإلدةرعدرةراةن ظن رعقىرةيبإلدرطرؽربديدةرةحؿرنشإلالؿراةلسكيؽ   2
يفر شالؿرة  ؿلركةفرل نؿر شالؿرةدؽرلسإلعدراةن ظن رعقىرن ر  راةز إلئفراةحإلةي  3

 السلهداؼراةز إلئفراةنرل  يف 
 اةل  ؤر إلةحإلبإلترةقز إلئفراةبدد   4
راةز إلئفر  5 رنف راةنزيد ربذب ر هدؼ راةنلفكع  راةن لبإلت رعف رةق حث راةن ظن  لشبي 

 اةبددركاةحدرنفرصطكرةر  دافراةز إلئفراةحإلةييف 
 ت لنالفراةن ظن رعقىرلحديدرشرالإلعرة  ؿرنفرةبؿر  إلعراة درا  6
 لالكفركاحدةرنفراةصطكاتراةنس   راةليرلكدمرإةىراةنزيدرنفراإل داع   7
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قبرن ر  رءبلء رع إلوررةسإلسي :رطةشإلررالكلقررإةىرةفراةحوكؿرعقىراةن ر  راةسكعي رلل
راةسكؽ ركلطكير رك حكث ر إلةن إل سيف راةن ر   ر إلة نبلعل  ,Kotler)اةن ر  

2777,p.257).ر
 معرفة العميل:  2

راة نيؿ رن ر   رنفهكـ راةن ر  لرري د رإدارة رنبإلؿ ر ي ر س يإلن راةن إلورة راةنفإلهيـ نف
كلحإلكؿراةالءيررنفرن ظنإلتراألعنإلؿربإلهدةرةقحوكؿرعقىرهذهراةن ر  لرإذرةفره إلؾر
رهذهر رل إلدؿ رةبؿ رنف ر ظيرالهإل رن  رلحإلةفإلت رعنؿ رعقى رل نؿ راةلي   ضراةن ظنإلت

رعإلـرعقىرلكبيكربهكدهإلرةقز إلئفلر ك إلةلإلةيرلرغبراةن ر  لركل نؿراةن ظنإلترعقىر حكو
رلش  ر رك بكدة رل إلسبردصكةهـ ركصدنإلتر ةس إلر رسق إلن راةرغ إلتر لك يرهإل  يرإش إلعرهذه

النإلررل 456ـلرص2779الكلقرلر قيبركةرنسلرك ؾلرغ إللهـر شالؿرة  ؿرنفراآلصريفم
إةىرلحسيفراةوكرةررمكلؤدل نؿراةن ظنإلترعقىرل ديـرن لبإلتريالكفراة نيؿر حإلب رةهإلر

راالسلهبلالي ن ركن لبإللهإلركيلطقبرذةؾرلحقيؿراأل نإلطراةسقكالي راةذه ي رةديكرعفراةن ظ
  ركهذاري كدراةن ظن رةك  رإسلراليبيإلترلسكي ي ر163لرص2773أل رادراةسكؽمبكادل

راة رانجر دارة عدادركا  ركا  لل نفرك  ررؤي رةقن ظن ركلطكيرهإلركلحديدراألهداؼركل فيذهإل
را راألسكاؽ ر ي راة نبلع رنلطق إلت رةلق ي   &Cravens  مدةنسلهاةلسكي ي 

Piercy,2776,p.29   
 
ر
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 المعرفة بالمنافسة: .4

ركن رةفراةن إل سيفريس كفرإةىرب ؿر راةن إل سيفل رعقىرنكابه  لنءؿرنودرراة درة
رةل قـر ر روإلن رل دـ ركن لبإلتركصدنإلتراةن إل سيف رةعنإلؿ رةف رإال راةل قيدل رو    ن ر لهـ

ر (Blythe, 2773.p.25)  اةن ظنإلترن هإلرنفرصبلؿرلحقيؿر  إلطراة كةركاة  ؼرةديهـ
إفراةنيزاتراةل إل سي ر يراإلطإلرراة ديـرينالفرةفرلسل سخركل قدرنفرع ؿراةن إل سيفرةكر
رلصلفيرةكرلزكؿرسري إلنر حالـركبكدرن إل سيفرةعكيإلعركنلإل  يفرة نؿراةن ظن ركةالفر ة هإل
إلرراةنيزاتراةل إل سي راةنسل دةرإةىراةن ر  ركرةسراةنإلؿراةن ر يرينالفرةفرلصرجرنفرإط

هذهراإلشالإلةي ر حالـرالكفراةن ر  راةليرلسل درإةيهإلرلنءؿرصوإلئصرإسلراليبي رةقن ظن ر
ر  141لص2778محسيفرعببلفلاآلصريفينالفرل قيدهإلر سهكة رنفرع ؿررال
 :بحوث التسويق  4

هيرعنقي ربن ركلحقيؿركلكزي راةن قكنإلتر  رضردعـراة راراتراةنل ق  ر إلةنشإلالؿر
رلكابك راةلي راةلسكي ي  رطكلركاةفرص رةهدا هإلمطإلرؽ رلح يؽ ر ي لر2778اةن ظن 

ر  515ص
راةنشإلالؿر ر هدؼرحؿ راةن قكنإلترةقنسكعيف ركلكويؿ ركلفسير ركبن  رلونيـ هيرعنقي 
رصدن ر رةك رسق   رةشراع رعقيهـ ركاةلةءير راةز إلئف رإةى راةكوكؿ رعنقي  ر ي ريكابهك هإل اةلي

   122لص2771ن ي  منحندرعإلسـراة ريكليل
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 ة:اإلستراتيجيات التنافسي .5

رنصلقؼر :اإلسلراليبي رررر ر ي ر إلةن ظن  راةصإلو  راةسيإلسإلت ريحالـ رعإلـ رإطإلر هي
ة كرراةرسإلة مع داةن طيركهيراإلطإلرراة إلـراةذمرلل قكرر يكرراإلسلراليبي ررررراةنبإلالتر

ر  88لص2779اةربل
هيراة دائؿراإلسلراليبي راةل إل سي راةليريلـراعلنإلدهإلرنفر يفرراإلسلراليبيإلتراةل إل سي :رر

ر ير راةل إل سي رنرالزهإل ركل كي  رةهدا هإل رلح يؽ رنف راةن ظن  رلنالف ركاةلي راةنلإلح  اة دائؿ
   27ـلرص2773اةسكؽمشإلالرراةصشإلةيلر

رنتائج التحميل واختبار فروض الدراسةرابعًا: 
ر:  دراسةعينة الو مجتمع 

ر رلحديد راةليرلح ؽرةغراضراةاةلـ راة قني  ر نكاوفإللهإل رمدكرراةن ر  ر ي   دراس 
ندراعرإداراترلرنفرذكمراالصلوإلصرنفرر يراصليإلرراإلسلراليبيإلتراةل إل سي  راةسكعي 

لـرلكزي رعددركرؤسإلعرةعسإلـلركنكظفيفر   ؾر يوؿراإلسبلنيراةسكدا يرك  ؾراةصرطـك ر
كلـرردراس  راسلنإلرةرعقىراة ي  راةنحددةرنس  إلنركاةنسلهد  رةقلح ؽرنفر ر يإلتراة115م

ر%  87إللرةمر  س  رم راسلنإلرةرةلحقيقه177بن رعددرم
 ثبات وصدق أداة البحث:

 الثبات والصدق اإلحصائي:
رم رنف رنالك   راالسل يإلفرعقىرعي   رلكزي  ر27لـ راة حثركنفرر رد  رنبلن  نف

راةء إلتلر راة حثركذةؾرةحسإلبرن إلنؿ رعي   رن  ر يرصكاوهإل راة حثرنلف   صإلرجرعي  
راأل رعقى ركاةل رؼ رةبلسل يإلف راةن حكءيف راسلبإل   ردرب  لإلح ركةلحديد ركا  راة إلن   سئق 

ي إلحر  ضرنشإلالؿراةلونيـركاةن هبي   راالصل إلرراةن دئيرةقفر يإلتلركا 
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راة ليب ركةير ركالإل ت رالرك  إلخ رةةفإل رن إلنؿ ر إلسلصداـ راالسل يإلف راةء إلترألسئق  راصل إلر برم
ر رةد إلهر:1 ركهكري  يرةفره إلةؾرء إلتر يراة يإل إلترالنإلرن يفر يراةبدكؿرم88 7م

 (6جدول رقم )
 ألفا كرونباخ لعبارات االستبيانمعامل 

 معاماللصدقالذاتى معاماللثبات عدد العبارات الفرضيات

 778 7 6767. 5 االكػؿراةنحكر

 758 7 5757. 5 اةنحكرراةءإل ي

 755 7 5697. 5 اةءإلةثاةنحكرر

 847 7 7177. 5 اةرا  اةنحكرر

 778 7 5727. 5راةصإلنساةنحكرر

 888 7 7897. 25 االسل إل  رالإلنق 

رـ2727اةنيدا ي لرراةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرإعداد:رةنودرا
ررعـ راةبدكؿ رنف رةق إلحء  راةودؽر6مريل ح راةء إلتركن إلنؿ رن إلنؿ ر س   رةف  

اةذالير إلسلصداـرن إلدة رالر  إلخراةفإلرةق  إلراترةالإلنؿراسلنإلرةراالسل إل  ربني هإلرعإلةي ربداىر
 إلرالهإلرنفرع ؿراةن حكءيفلركنفرءـرننإلري طىرنؤشرربيدرة كةركودؽراالسل إل  رك هـرع

راالعلنإلدرعقيهإلر يراصل إلرر ر يإلتراةدراس  
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

رةلح يؽرةهداؼراة حثركةقلح ؽرنفر ر يإللهإللرلـراسلصداـراألسإلةيبراإلحوإلئي راةلإلةي :
 األشالإلؿراة يإل ي   -
 اة سبراةنئكي  اةلكزي راةلالرارمرةئلبإل إلتركر -
 ةحسإلبرن إلنؿراةء إلت ر–اةفإلررن إلدة رالر  إلخ -
 اةكسطراةحسإل يركاال حراؼراةن يإلرم  -
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 وح راةفر يإلت رإلء إلتر(t)اصل إلرر -
 ن إلنؿراالرل إلط  -
 تحميل البيانات واختبار الفرضيات 

 :لعينة الدراسة الميدانية: الوصفيالتحميل 
 ر  درلحاليـراالسل إل  رإةىرلكزي هإلرعقىرعي ر اة إلحءرتةبةرةلط يؽرةداةراةدراس 

رلفريغر رلـ ركعد راةدراس  رعي   رة راد رنف راسلنإلراتراالسل إل   راسلبلـ ر  د راةن ررة  اةدراس 
 لرحيثرلـرلحكيؿرSPSSإلنجراإلحوإلئيرم اة يإل إلتر يراةبداكؿرلكطئ رإدصإلةهإلر يراة رر

رإةىر ر شدة  رنكا ؽ رغير رنكا ؽل رغير رنحإليدل رنكا ؽل ر شدةل رمنكا ؽ اةنل يراتراالسني 
ر رعقىراةلرليب ر1ل2ل3ل4ل5نل يراترالني رم

 المعرفة السوقية :األولتحميل ومناقشة المحور 
رالبإلهيهدؼرهذاراةنحكررةن ر  راةن ر  راةسكعي ركالصل إلررهذاراةنحكررال درنفر يإلفرررر
رراعرة رادرعي  راةدراس رةالؿرع إلرةرنفرع إلرالكر ي

 (0جدول رقم )
 المحور األولالتوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة 

 الـعبـــــــــــــبرة

ال اوافق 

 بشذة

ال 

 أوافق
 اوافق هحبٌذ

اوافق 

الىسظ  بشذة

 الحسببً

االًحزاف 

 الوعٍبري

درجت 

 الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الوىافقت

 الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت

 تساػذ انًؼزفح

ػهٗ خهك  انسٕلٛح

تكار اإلتذاع ٔاالت

 كتانثُ

1 1 1 25 72 

4666 
 

.655 
 

أٔافك 

 :7261 :2561 :161 :161 :161 تشذج
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 انًؼزفح تساػذ

 انًؤسسح انسٕلٛح

 انؼًالء ػزفح ػهٛى

 تشكم انحانٍٛٛ

 أفضم

1 1 4 42 54 

4651 
 

.577 
 

 أٔافك

 :5461 :4261 :461 :161 :161 تشذج

 انًؼزفح تساػذ

 سٚادج فٙ انسٕلٛح

 ػهٙ سحانًؤس لذرج

 رذٚذج طزق إٚزاد

 يشاكم نحم

 انتسٕٚك

1 1 3 49 47 

4642 
 

.616 
 

 أٔافك

 :4761 :4961 :361 :161 :161 تشذج

 انًؼزفح تساػذ

 ػٍ نهثحج انسٕلٛح

انًتفٕلح  انخذياخ

 انًشٚذ رذب تٓذف

 انؼًالء يٍ

1 1 7 36 56 

4647 
 

.674 
 

أٔافك 

 :5661 :3661 :761 :161 :161 تشذج

 انًؼزفح ذتساػ

 انتطٕٚز فٙ انسٕلٛح

 يٍ نألداء انحمٛمٙ

 انمذراخ تُاء ارم

1 2 11 41 48 

4634 
 

.742 
 

 أٔافك
161: 261: 1161: 4161: 4861: 

 الوعزفت السىقٍت
1 5 25 192 277 

4648 

 
.417 

 

أوافق 

 :5564 :3864 :561 :161 :2. بشذة

رـ2727ةنيدا ي لرا اةدراس   يإل إلت نف  اة إلحء عدادإراةنودر:
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 ر بدراةن ر  راةسكعي كؿرم لإلئجراةنحكرراألصإلصر ةا ر2مررعـراةبدكؿرنفريل يفر
حسبرن يإلسرةيالإلرتراةصنإلسي ر نكا ؽر شدة رةمر48 4ة كرحوؿرعقىركسطرحسإل يم

رة راةن حكءيفةم رغإلة ي  ر  شدة نكا  كف ف راةنحكر ر   إلرات ربإلع رنإل اةن ر  رركؿاألعقى
راةسكعي  

 المعرفة بالعميلمناقشة عبارات المحور الثاني: ثانيًا تحميل و 
كالصل إلررهذاراةنحكررالر درنفر يإلفر لالمعرفة بالعميل يهدؼرهذاراةنحكررةن ر  

رةراعرة رادرعي  راةدراس رةالؿرع إلرةرنفرع إلراترهذاراةنحكر رهالبإل
ر(4) رقم جدول

 انيات المحور الثلعبار  الدراسة عينة أفراد إلجاباتالتكراري  التوزيع

 الـعبـــــــــــــبرة

ال 

 أوافق

 بشذة

ال 

 أوافق
 أوافق هحبٌذ

 أوافق

الىسظ  بشذة

 الحسببً

االًحزاف 

 الوعٍبري

درجت 

 الوىافقت
 الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار

 الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت

ًٚتهك انثُك لاػذج  

تٛاَاخ تٕفز 

يؼهٕياخ ػٍ 

 ءسٕق انؼًال

1 5 8 51 36 

4618 
 

.783 
 

 أٔافك

161: 561: 861: 5161: 3661: 

ٚسؼٙ انثُك نفٓى 

حاراخ انؼًالء 

ٔتٕفٛز انًؼهٕياخ 

إنٗ  ػُٓا نتزرًتٓا

 سهغ ٔخذياخ

1 1 7 61 32 

4625 
 

.575 
 

 أٔافك

 تشذج

161: 161: 761: 6161: 3261: 
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إنٗ  ٚسؼٙ انثُك

يٕاكثح انتغٛٛزاخ 

فٙ حاراخ 

 انؼًالء ٔرغثاخ

1 1 9 38 53 

4644 
 

.656 
 

 أٔافك

 تشذج

161: 161: 961: 3861: 5361: 

ٚمٕو انثُك تانتُثؤ 

تًؼذالخ انًُٕ 

نألسٕاق انتٙ 

 ٚخذيٓا

1 3 15 34 48 

4627 
 

.827 
 

أٔافك 

 تشذج

161: 361: 1561: 3461: 4861: 

 لحقيؿرٚمٕو انثُك 
راةسقكالي ر األ نإلط

 االسلهبلالي 

لحسيفرةرنهؼًالء
راةذه ي ر اةوكرة

 ةديهـ

1 4 25 42 29 

3696 
 

.841 
 

 أٔافك

161: 461: 2561: 4261: 2961: 

 الوعزفت ببلعوٍل
1 12 64 226 198 

4622 
 

.453 
 

أوافق 

 :3966 :4562 :1268 :264 :161 بشذة

رـ2727اةنيدا ي لرراةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرعدادإراةنودر:
ر

 ر بدرالمعرفة بالعميلاةصإلصر  لإلئجراةنحكرراةءإل يرم ر3عـرميل يفرنفراةبدكؿررر
 شدةرحسبرن يإلسرةيالإلرتراةصنإلسي ررةكا ؽ رةمر22 4ة كرحوؿرعقىركسطرحسإل يم

رفرغإلة ي راةن حكءيفريكا  كفر شدةرنإلربإلعر   إلراتراةنحكرراةءإل يراةن ر  ر إلة نيؿ ةرةم
 المعرفة التنافسيةتحميل ومناقشة نتائج عبارات المحور الثالث:  ءإلةءإلن 

ري رةن ر   راةنحكر رنفررلالمعرفة التنافسيةهدؼرهذا رال د راةنحكر رهذا كالصل إلر
رعي  راةدراس رةالؿرع إلرةرنفرع إلرالك رإ رادرةراع يإلفرالبإلهر
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ر(7جدول رقم )
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة المحور الثالث

 الـعبـــــــــــــبرة

ال اوافق 

 شذةب

ال 

 اوافق
 اوافق هحبٌذ

اوافق 

الىسظ  بشذة

 الحسببً

االًحزاف 

 الوعٍبري

درجت 

 الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الوىافقت

 الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت

ٚسؼٙ انثُك نتحمٛك 

فزص تسٕٚمٛح 

تاالستفادج يٍ َماط 

 انضؼف

 نذ٘ انًُافسٍٛ     

1 1 11 29 61 

4.48 

 

.717 

 

أٔافك 

 :6161 :2961 :1161 :161 :161 تشذج

ٚسؼٙ انثُك نتحذٚذ 

ٔيؼزفح أشكال 

انسهٕكٛاخ انًختهفح 

 نهًُافسٍٛ

1 1 21 39 41 

4618 

 

.783 

 
 أٔافك

161: 161: 2161: 3961: 4161: 

ٚمٕو انثُك تاختٛار 

نًُافسٍٛ انذٍٚ سٛتى 

 انتؼايم يؼٓى

3 5 18 35 39 
4612 

 

16125 

 
 أٔافك

361: 561: 1861: 3561: 3961: 

انثُك لادر ػهٗ  

 خيٕارّ تٓذٚذا

 دخٕل يُافسٍٛ رذد

1 1 15 35 51 
4635 

 

.731 

 
 أٔافك

161: 161: 1561: 3561: 5161: 

ٚساػذ َظى 

انًؼهٕياخ اإلدارٚح 

فٙ تًهٛك 

انًؼهٕياخ ػٍ 

انثُك نهؼًالء 

 انًستٓذفٍٛ

1 1 22 53 24 

4611 

 

.711 

 
 أٔافك

161: 161: 2261: 5361: 2461: 

 الوعزفت الخٌبفسٍت
3 8 85 191 213 4621 

 

.486 

 أوافق 
.6: 166: 1761: 3862: 4266: 

رـ2727اةنيدا ي لر اةدراس   يإل إلت نف  اة إلحء عدادإراةنودر:
المعرفة اةصإلصر  لإلئجراةنحكرراةءإلةثرم ر4ك شالؿرعإلـريل يفرنفراةبدكؿررعـرم

حسبرن يإلسرةيالإلرترموافق   رةمر21 4 ر بدرة كرحوؿرعقىركسطرحسإل يمفسيةالتنا
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راةن حكءيف رغإلة ي  رةمرةف رنإلر)موافقون(اةصنإلسير راةءإلةثررعقىر ر   إلراتراةنحكر بإلع
راةن ر  راةل إل سي  

 بحوث التسويق لرابع:ا تحميل ومناقشة نتائج عبارات المحور را  إلن 
راةنحكررةن ر  ر حكثراةلسكي راةنحكررال درنفر يإلفريهدؼرهذا ؽركالصل إلررهذا

رالبإلهراراعرا رادرعي  راةدراس رةالؿرع إلرةرنفرع إلراترهذاراةنحكرر 
ر(5جدول رقم )

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة المحور الرابع

 الـعبـــــــــــــبرة

 أوافقال 

 بشذة
 أوافق هحبٌذ أوافقال 

 أوافق

الىسظ  بشذة

 بًالحسب

االًحزاف 

 الوعٍبري

درجت 

 الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الوىافقت

 الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت

تساػذ انثحٕث 

انتسٕٚمٛح 

يذٚز٘ انتسٕٚك 

فٙ تحمٛك 

األْذاف 

 انتسٕٚمٛح

1 1 9 25 65 

4654 

 

.712 

 

 أٔافك

161: 161: 961: 2561: 6561: 

ث تًكٍ تحٕ

انتسٕٚك انثُك 

يٍ طٛاغح 

انخطظ 

ٔانثزايذ 

ٔانسٛاساخ 

 انتسٕٚمٛح

1 1 13 44 42 

4627 

 

.723 

 

 أٔافك

161: 161: 1361: 4461: 4261: 

تساْى أتحاث 

انتسٕٚك فٙ 

انتمهٛم يٍ 

انتكانٛف 

انًٓذرج انًتؼهمح 

تانتسٕٚك ٔغٛز 

 انضزٔرٚح

1 1 21 31 48 

4628 

 

.783 

 

 أٔافك

161: 161: 2161: 3161: 4861: 
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تٓذف تحٕث 

إنٗ  انتسٕٚك

يساػذج 

انًُتزٍٛ ػهٙ 

تحذٚذ انؼًالء 

 انًستٓذفٍٛ 

1 1 21 49 31 

4619 

 

.712 

 

 أٔافك

161: 161: 2161: 4961: 3161: 

تحٕث انتسٕٚك 

تٕفز يؼهٕياخ 

تساػذ إدارج 

انثُك ػهٗ 

انتُثؤ تًؼذالخ 

انًُٕ نألسٕاق 

رانتٙ ٚخذيٓا
 اة  ؾ

1 1 24 51 25 

4611 

 

.713 

 

أٔافك 

 تشذج

161: 161: 2461: 5161: 2561: 

بحىد 

 الخسىٌق

1 2 87 211 211 4624 

 

.497 

 
 أوافق

161: .4: 1764: 4161: 4261: 

رـ2727اةنيدا ي لرراةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرعدادإراةنودر:
كيؽ ر بدراةصإلصر  لإلئجراةنحكرراةرا  رم حكثراةلس ر5يل يفرنفراةبدكؿررعـرم
 رةمراةصنإلسي رةمرنكا  كفرحسبرن يإلسرةيالإلرتر24 4ة كرحوؿرعقىركسطرحسإل يم

رنإلربإلعر   إلراتراةنحكرراةرا  ر حكثراةلسكيؽ رنكا  كفرعقىرةفرغإلة ي راةن حكءيف
 تحميل ومناقشة نتائج عبارات المحور الخامس:اإلستراتيجية التنافسيةصإلنسإلن ر

هذاراةنحكررالر درنفرركالصل إلربي راةل إل سي ريهدؼرهذاراةنحكررةن ر  راإلسلرالي
رراعرة رادرعي  راةدراس رةالؿرع إلرةرنفرع إلراترهذاراةنحكر يرالبإله يإلفر

ر
ر
ر
ر
ر
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ر(1جدول رقم )
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة المحور الخامس

 الـعبـــــــــــــبرة

ال 

 أوافق

 بشذة

ال 

 أوافق
 أوافق هحبٌذ

 أوافق

الىسظ  بشذة

 الحسببً

االًحزاف 

 الوعٍبري

درجت 

 الوىافقت
 الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار الخكزار

 الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت الٌسبت

ٚؼًم انثُك ػهٙ اختٛار 

االستزاتٛزٛاخ انتُافسٛح 

 انتٙ تزضٙ انؼًالء

1 1 11 51 39 

4628 
 

.653 
 

أٔافك 

 :3961 :5161 :1161 :161 :161 تشذج

ٚسؼٙ انثُك نالػتًاد 

اة دائؿرػهٗ 
اإلسلراليبي راةليرلنال كر

نفرلح يؽرةهدا كر
 اةل إل سي 

1 6 13 37 44 

4619 
 

.884 
 

 أٔافك
161: 661: 1361: 3761: 4461: 

ٚختار انثُك 

استزاتٛزٛاخ تساػذِ 

ػهٗ تمذٚى خذياخ 

تًٛشِ ػٍ تالٙ خذياخ 

 انًُافسٍٛ

1 1 18 49 33 

4615 
 

.712 
 

 أٔافك
161: 161: 1861: 4961: 3361: 

ٚختار انثُك 

ل كمرراستزاتٛزٛاخ 
نرالزهراةل إل سير ير

ٔتؼًم ػهٗ اةسكؽر

 رذب انؼًالء

1 1 15 57 27 

4611 
 

.674 
 

 أٔافك
161: 161: 1561: 5761: 2761: 
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ٚضغ انثُك 

استزاتٛزٛاخ تزكٛش 

ػهٙ لطاع يؼٍٛ يٍ 

انسٕق أ يزًٕػح يٍ 

 ؼًالءان

1 4 21 51 25 

3696 
 

.791 
 

 أٔافك
161: 461: 2161: 5161: 2561: 

 االسخزاحٍجٍت الخٌبفسٍت
1 11 78 243 168 4614 

 
.431 

 
 أوافق

161: 262: 1566: 4866: 3366: 

رـ2727اةنيدا ي لرراةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرعدادإراةنودر:
رم ررعـ راةبدكؿ رنف ر6يل يف ر  ر  لإلئج رمراةنحكراةصإلص راإلسلراليبي اةصإلنس

كا  كفرحسبرن يإلسرةيالإلرتر رةمرن14 4اةل إل سي  ر بدرة كرحوؿرعقىركسطرحسإل يم
راةصإلنسرراةصنإلسي راةنحكر ر   إلرات ربإلع رنإل رعقى رنكا  كف راةن حكءيف رغإلة ي  رةف ةم

راةل إل سي  راإلسلراليبي 
ر:الوصفية لعبارات محاور عينة الدراسة اإلحصاءات 

 المعرفة السوقية:األولالمحور  نتائجة .تحميل ومناقش6
رهذ ركالصل إلر راةسكعي   راةن ر   رةن ر   راةنحكر رهذا راةنحكررايهدؼ ةسلصدـرل

رر ةق ي  راةكاحدة رإلبإل إلترة رادرعي  راةدراس ر–متراصل إلر
ر
 
 
 
 
 
ر
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 (4الجدول رقم )
 المعرفة السوقية ( إلجاباتOne- Sample Testالوسط واختبار العينة الواحدة) 

 العبارة و
ت ـ 

 المحسوبة
درجات 
 الحرية

المعن
 وية

االىمية 
 القرار النسبية

1 
تساػذ انًؼزفح انسٕلٛح ػهٗ خهك 

 كاإلتذاع ٔاالتتكار تانثُ
71 173 99 .77

7 
داة ر :2 93

 إحوإلئيإل

2 
تساػذ انًؼزفح انسٕلٛح انًؤسسح ػهٙ 

 يؼزفح انؼًالء انحانٍٛٛ تشكم أفضم
77 942 99 .77

7 
داة ر :7 97

 حوإلئيإلإ

3 
تساػذ انًؼزفح انسٕلٛح فٙ سٚادج لذرج 

انًؤسسح ػهٙ إٚزاد طزق رذٚذج نحم 

 يشاكم انتسٕٚك

72 934 99 .77
7 

داة ر :4 88
 إحوإلئيإل

4 
تساػذ انًؼزفح انسٕلٛح نهثحج ػٍ 

انخذياخ انًتفٕلح تٓذف رذب انًشٚذ 

 يٍ انؼًالء

66 367 99 .77
7 

داة ر :4 89
 إحوإلئيإل

5 
نسٕلٛح انًؤسسح فٙ تساػذا نًؼزفح ا

انتطٕٚز انحمٛمٙ نألداء يٍ ارم تُاء 

 انمذراخ

58 526 99 .77
7 

داة ر :8 86
 إحوإلئيإل

رـ2727راةنيدا ي راةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرإعداد:راةنودر
رم راةن  كي  ر رنل يراتراةدراس  ر رنسلكلردالة ر77 7 ق ترعين  رنف راعؿ ركهى  

رم75 7م رحري  ردرب  رع د ركنسلكلردالة99  ر  ر ركؽرذاتر5  ريدؿرعقىركبكد %رننإل
 يفرإبإل إلترة رادراة ي  ركةوإلةحراةنكا  يفرعقىرنإلربإلعر إلةنحكرراألكؿررإحوإلئي دالة ر

 اةن ر  راةسكعي  
 
 
 
ر
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 المعرفة بالعميل  المحور الثاني : نتائجتحميل ومناقشة  -0
 يإلفركالصل إلررهذاراةنحكررالر درنفرالمعرفة بالعميل  يهدؼرهذاراةنحكررةن ر  

اة ي  ررالصل إلرالبإلهرةراعرة رادرعي  راةدراس رةالؿرع إلرةرنفرع إلراترهذاراةنحكرلراسلصدـر
راةدراس رةنحكرراةن ر  ر إلة نيؿر رإلبإل إلترة رادرعي  One- Sample Testاةكاحدةرمر

 (2جدول رقم )
أفراد  إلجابات (One- Sample Testالوسط الحسابي واختبار العينة الواحدة ) 

 المعرفة بالعميللدراسة لمحور عينة ا

ت ـ  العبارة ـ
 المحسوبة

درجات 
االىمية  المعنوية الحرية

 القرار النسبية

ًٚتهك انثُك لاػذج يؼهٕياخ  1

 حٕل سٕق انؼًالء
 داة رإحوإلئيإل :6 83 777. 99 356 53

2 
ٚسؼٙ انثُك نفٓى حاراخ 

انؼًالء ٔتٕفٛزا نًؼهٕياخ 

سهغ إنٗ  ػُٓا نتزرًتٓا

 ٔخذياخ

73 893 99 .777 85 7: 
 داة رإحوإلئيإل

3 
يٕاكثح إنٗ  ٚسؼٙ انثُك

انتغٛٛزاخ فٙ حاراخ 

 ٔرغثاخ انؼًالء

67 654 99 .777 88 8: 
 داة رإحوإلئيإل

ٚمٕو انثُك تانتُثؤ تًؼذالخ  4

 انًُٕ نالسٕاق انتٙ ٚخذيٓا
 داة رإحوإلئيإل :4 85 777. 99 632 51

5 
األ نإلطرر لحقيؿانثُك ٚمٕو 

راال نهؼًالء  سلهبلالي اةسقكالي 

 اةوكرةراةذه ي رةديهـرةلحسيف

47 148 99 .777 79 2: 
 داة رإحوإلئيإل

رـ2727رلاةنيدا ي راةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرإعداد:راةنودر
رم راةن  كي  ر رنل يراتراةدراس  ر رنسلكلردالة ر77 7 ق ترعين  رنف راعؿ ركهى  

رم75 7م رحري  ردرب  رع د ر99  ركنسلكلردالة  ر ركؽرذاتريدؿرعر%رننإل5  قىركبكد
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 يفرإبإل إلترة رادراة ي  ركةوإلةحراةنكا  يفرعقىرنإلربإلعر إلةنحكرراةءإل يررإحوإلئي دالة ر
راةن ر  ر إلة نيؿ 

 تحميل ومناقشة نتائج المحور الثالث:المعرفة التنافسية -4
ري   يرن ر  ر ركةقلح ؽرنفرذةؾل راةل إل سي   راةن ر   راةنحكررةن ر   يهدؼرهذا

اةدراس ر صوكصرالؿرع إلرةرنفراة  إلراتراةنحكرراةءإلةثلركيلـراصل إلررالبإلهريراعرعي  ر
 رإلبإل إلترة رادرعي  راةدراس رةنحكرراةن ر  رOne- Sample Testاة ي  راةكاحدةرمر

 اةل إل سي  
 (0جدول رقم )

إلجابات أفراد عينة الدراسة لمحور  (One- Sample Testاختبار العينة الواحدة ) 
 المعرفة التنافسية

 العبارة ـ
ت ـ 

 المحسوبة
درجات 
 المعنوية الحرية

األىمية 
 القرار النسبية

1 
ٚسؼٙ انثُك نتحمٛك فزص تسٕٚمٛح 

تاالستفادج يٍ َماط انضؼف نذ٘ 

 انًُافسٍٛ
62 443 99 .777 89 6: 

داة ر
 إحوإلئيإل

2 
ٚسؼٙ انثُك نتحذٚذ تمذٚز أشكال 

 :6 83 777. 99 356 53 انسهٕكٛاخ انًختهفح نهًُافسٍٛ
داة ر
 إحوإلئيإل

3 
ٚمٕو انثُك تاختٛار انًُافسٍٛ انذٍٚ 

 :4 87 777. 99 229 39 سٛتى انتؼايم يؼٓى
داة ر
 إحوإلئيإل

4 
ٚساْى استخذاو َظى انًؼهٕياخ 

اإلدارٚح فٙ دػى انًزاكش انتُافسٛح 

 نهًؤسسح
59 593 99 .777 87 7: 

داة ر
 إحوإلئيإل

5 
ٚساػذ َظى انًؼهٕياخ اإلدارٚح فٙ 

ٕياخ ػٍ انثُك نهؼًالء تًهٛك انًؼه

 انًستٓذفٍٛ
56 285 99 .777 87 7: 

داة ر
 إحوإلئيإل

رـ2727رلاةنيدا ي راةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرإعداد:راةنودر
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رم راةن  كي  ر رنل يراتراةدراس  ر رنسلكلردالة ر77 7 ق ترعين  رنف راعؿ ركهى  
رم75 7م رحري  ردرب  رع د ر99  ركنسلكلردالة  ر ركؽرر%رننإل5  ذاتريدؿرعقىركبكد

نإلربإلعر إلةنحكرراةءإلةثرراة ي  ركةوإلةحراةنكا  يفرعقىرإ رادرإبإل إلت يفررإحوإلئي دالة ر
ر اةن ر  راةل إل سي 

ر: عرض ومناقشة نتائج المحور الرابع: بحوث التسويق-7
رن ر  ر ري   ي رذةؾل رنف ركةقلح ؽ راةلسكيؽ  ر حكث رةن ر   راةنحكر يهدؼرهذا

ةرنفراة  إلراتراةنحكرراةرا  لركيلـراصل إلررالبإلهريراعرعي  راةدراس ر صوكصرالؿرع إلرر
ر رم راةكاحدة ر حكثرOne- Sample Testاة ي   رة  د راةدراس  رعي   رة راد رإلبإل إلت  

راةلسكيؽ 
 (62جدول رقم )
إلجابات أفراد  (One- Sample Testالوسط الحسابي اختبار العينة الواحدة ) 

 بحوث التسويقعينة الدراسة لمحور 

ت ـ  العبارة ـ
 سوبةالمح

درجات 
 الحرية

االىمية  المعنوية
 النسبية

 القرار

1 
تساػذ انثحٕث انتسٕٚمٛح يذٚز٘ 

انتسٕٚك فٙ تحمٛك األْذاف 

 انتسٕٚمٛح

داة ر :8 97 777. 99 638 64
 إحوإلئيإل

2 
تًكٍ تحٕث انتسٕٚك انثُك يٍ 

طٛاغح انخطظ ٔانثزايذ ٔانسٛاساخ 

 انتسٕٚمٛح

داة ر :4 85 777. 99 782 59
 إحوإلئيإل

3 
تساْى أتحاث انتسٕٚك فٙ انتمهٛم يٍ 

انتكانٛف انًٓذرج انًتؼهمح تانتسٕٚك 

 ٔغٛز انضزٔرٚح

داة ر :7 85 777. 98 424 54
 إحوإلئيإل

4 
يساػذج إنٗ  تٓذف تحٕث انتسٕٚك

انًُتزٍٛ ػهٗ تحذٚذ انؼًالء 

 انًستٓذفٍٛ

داة ر :8 81 777. 99 442 57
 إحوإلئيإل

داة ر :2 87 777. 99 774 57تحٕث انتسٕٚك تٕفز يؼهٕياخ  5
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ػذ انثُك ػهٗ انتُثؤ تًؼذالخ تسا

 انًُٕ نألسٕاق انتٙ ٚخذيٓا
 إحوإلئيإل

رـ2727رلاةنيدا ي  اةدراس   يإل إلت نف  اة إلحء إعداد:رةنودرا
رم راةن  كي  ر رنل يراتراةدراس  ر رنسلكلردالة ر77 7 ق ترعين  رنف راعؿ ركهى  

رم75 7م رحري  ردرب  رع د ر99  ركنسلكلردالة  ر ركؽرذاتررنإل%رن5  يدؿرعقىركبكد
اة ي  ركةوإلةحراةنكا  يفرعقىرنإلربإلعر إلةنحكرراةرا  ررة رادرإبإل إلت يفررإحوإلئي دالة ر

ر  حكثراةلسكيؽ
 التنافسية اإلستراتيجيةعرض ومناقشة نتائج المحور الخامس:  -5

ر رةن ر   راةنحكر ري   يرالتنافسية اإلستراتيجيةيهدؼرهذا رذةؾل رنف ركةقلح ؽ  
بإلهريراعرعي  راةدراس ر صوكصرالؿرع إلرةرنفرع إلراتراةنحكرراةصإلنسلركيلـرن ر  رال

 رإلبإل إلترة رادرعي  راةدراس رةنحكررOne- Sample Testاصل إلرراة ي  راةكاحدةرمر
راةل إل سي رالنإلر يراةبدكؿراآللي:راإلسلراليبي 

 (66جدول رقم )
ينة الدراسة لمحور (إلجابات أفراد عOne- Sample Testاختبار العينة الواحدة ) 

 التنافسية اإلستراتيجية

 العبارة ـ
ت ـ 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 المعنوية

األىمية 

 النسبية
 القرار

ٚؼًم انثُك ػهٙ اختٛار  1

االستزاتٛزٛاخ انتُافسٛح انتٙ 

 تزضٙ انؼًالء

65 586 99 .777 85 6: 
داة ر

 إحوإلئيإل

اة دائؿرٚسؼٙ انثُك نالػتًاد ػهٗ  2
رلح يؽراإلسلراليبي رنف راةليرلنال ك  

داة ر :8 83 777. 99 397 47
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 إحوإلئيإل ةهدا كراةل إل سي 

ٚختار انثُك استزاتٛزٛاخ تساػذِ  3

ػهٗ تمذٚى خذياخ تًٛشِ ػٍ تالٙ 

 خذياخ انًُافسٍٛ

59 147 99 .777 83 7: 
داة ر

 إحوإلئيإل

4 
ل كمررٚختار انثُك استزاتٛزٛاخ 
ر راةسكؽ ر ي راةل إل سي ٔتؼًم نرالزه

 ب انؼًالءػهٗ رذ

67 813 99 .777 82 7: 
داة ر

 إحوإلئيإل

ٚضغ انثُك استزاتٛزٛاخ تزكٛش  5

ػهٙ لطاع يؼٍٛ يٍ انسٕق أ 

 يزًٕػح يٍ انؼًالء

57 175 99 .777 79 2: 
داة ر

 إحوإلئيإل

رـ2727رلاةنيدا ي راةدراس ر يإل إلترنف راة إلحءرإعداد:رةنودرا
رم راةن  كي  ر رنل يراتراةدراس  ر ركر77 7 ق ترعين  رنسلكلردالة ر  رنف راعؿ هى

رم75 7م رحري  ردرب  رع د ر99  ركنسلكلردالة  ر ركؽرذاتر5  ريدؿرعقىركبكد %رننإل
دالة رإحوإلئي ر يفرإبإل إلترة رادراة ي  ركةوإلةحراةنكا  يفرعقىرنإلربإلعر إلةنحكرراةصإلنسر

  اإلسلراليبي راةل إل سي 
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 اختبار واثبات صحة الفرضيات: تحميل االرتباط البسيط:

 (:اإلستراتيجية التنافسيةكالمعرفة السوقية تحميل االرتباط بين المتغيرات ) 
 (60) رقم جدول

اختيار كالمعرفة السوقية نتائج تحميل االرتباط الخطي لقياس العالقة بين 
 االستراتيجيات التنافسية

الوخغٍزاث 

 الوسخقلت
 هعبهل االرحببط

 الوخغٍز الخببع :اإلسخزاحٍجٍت

 الخٌبفسٍت
 دستُتااال

 انًؼزفح انسٕلٛح

 128. يؼايم ارتثاط تٛزسٌٕ

 215. انًؼُٕٚح ارتثاط غٛز يؼُٕ٘

 111 حزى انؼُٛح

 انًؼزفح تانؼًٛم

 161. يؼايم ارتثاط تٛزسٌٕ

 112. انًؼُٕٚح ارتثاط غٛز يؼُٕ٘

 111 حزى انؼُٛح

 انًؼزفح انتُافسٛح

221. يؼايم ارتثاط تٛزسٌٕ
*
 

 128. نًؼُٕٚحا ارتثاط يؼُٕ٘

 111 حزى انؼُٛح

 تحٕث انتسٕٚك

348. يؼايم ارتثاط تٛزسٌٕ
**

 

 111. انًؼُٕٚح ارتثاط يؼُٕ٘

 111 حزى انؼُٛح

رو2121، ًٛذاَٛحيٍ انذراسح ان ح: إػذاد انثاحخانًظذر
ر(60)يتضح من الجدول رقم 

النل يررنسل ؿررسوقيةالمعرفة الطردمر يفررارل إلط ةظهرتر لإلئجراةل ديرركبكدر1ررررررر
اة سيطراةليرراالرل إلطالنل يررلإل  لركذةؾرنفرصبلؿرعين رن إلنؿرراإلسلراليبي راةل إل سي كر
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 ر75 7 ركهيراال ررنفرنسلكلردالة رم275 7 لرالنإلر ق ترعين راةن  كي رم128 7 قغم
ر رراةل إل سي راإلسلراليبي كرراةن ر  راةسكعي  كهذاريدؿرعقىرعدـركبكدرعبلع رن  كي ر يف

ىناك رننإلرل دـرلسل لجرراة إلحء رةفر ر ي راةدراس راألكةىركاةلير وترعقىرةف:
رررررر.قد تحققت التنافسية اإلستراتيجيةالمعرفة السوقية و عالقة بين 

ر.0 ر يف رطردم رارل إلط ركبكد راةل دير ر لإلئج ركالمعرفة بالعميل ةظهرت رنسل ؿ رالنل ير
اة سيطراةليرراالرل إلطصبلؿرعين رن إلنؿررالنل يررلإل  لركذةؾرنفراإلستراتيجية التنافسية

رم رم167 7 ق ت راةن  كي  رعين  ر ق ت رالنإل ردالة ر112 7 ل رنسلكل رنف راال ر ركهي  
ريدؿرعقىرعدـركبكدرعبلع رن  كي ر يف75 7م اإلستراتيجية كالمعرفة بالعميل   ركهذا

ر التنافسية
ىناك عالقة "رىرةف:ننإلرل دـرلسل لجرراة إلحء رةفر ر ي راةدراس راةءإل ي ركاةلير وترعق

رقد تحققت التنافسية واإلستراتيجيةالمعرفة بالعميل بين 
ر.4    ر يف رطردم رارل إلط ركبكد راةل دير ر لإلئج راةل إل سي ةظهرت راةن ر   النل يرر عيإلس

رك رراإلستراتيجية التنافسيةنسل ؿ رن إلنؿ رعين  رصبلؿ رنف ركذةؾ رلإل  ل راالرل إلطالنل ير
 ركهيراعؿرنفرنسلكلر728 7 ترعين راةن  كي رم لرالنإلر ق*227 7اة سيطراةلير ق ترم

ر يف5 7دالة م رن  كي  رعبلع  ركبكد رعقى ريدؿ ركهذا ر   راةل إل سي  راإلسلراليبي كراةن ر  
ر اةل إل سي 

ه إلؾرعبلع ر"رننإلرل دـرلسل لجرراة إلحء رةفر ر ي راةدراس راةءإلةء ركاةلير وترعقىرةف:
رعدرلح  تراةل إل سي ركاإلسلراليبي اةن ر  راةل إل سي ر يفر
رارل إلطرطردمر يفر4رر راةل ديرركبكد  النل يررنسل ؿركرر حكثراةلسكيؽ ةظهرتر لإلئج

النل يررلإل  لركذةؾرنفرصبلؿرعين رن إلنؿراالرل إلطراة سيطراةليرراالستراتيجية التنافسية
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رم**348 7 ق ترم راةن  كي  ر ق ترعين  رالنإل ركهيراعؿرم777 7 ل ريدؿر75 7  ركهذا  
ر راةل إل سي ركاإلسلراليبي  حكثراةلسكيؽر  ر يفعقىركبكدرعبلع رن  كي

رل دـرلسل لجراة إلحء رةفر ر ي راةدراس ر ىناك عالقة "كاةلير وترعقىرةف:راةرا   ننإل
رعدرلح  تراةل إل سي ركاإلسلراليبي  حكثراةلسكيؽربين 

 نتائج اختبار الفرضيات:
ر:ننإلرل دـر سل لجرةف

ر  1 ر يفه إلؾ رن  كي  رعبلع  ركبكد ر رعدـ راةن ر   رنسل ؿرإلة نيؿ النل ير
راةل إل سي كر ري  يرةفراةنوإلرؼراةلبإلري رنك  رراإلسلراليبي  النل يررلإل  ركهذا

ر يرلحقيؿراأل نإلطراةسقكالي ر رةديهإل ر إلة نيؿراةنالك   راةن ر   رالرلسلصدـ اةدراس 
 إسلراليبيإللهإلراةل إل سي  االسلهبلالي رةق نبلعرننإلري  السرسق إلنرعقىراصليإلرر

راإلسلراليبي راةل إل سي النل يررنسل ؿركراةن ر  راةل إل سي ريفركبكدرعبلع رن  كي ر   2
رالنل يررلإل  ركهذاري  يرةفراةنوإلرؼراةلبإلري رنك  راةدراس رلسلصدـراةن ر  

 إسلراليبيإللهإلراةل إل سي  راةل إل سي رةقدصكؿرإةىراألسكاؽرننإلري  السرايبإل يإلنرعقى
رسلراليبي راةل إل سي اإلالنل يررنسل ؿركرر حكثراةلسكيؽكبكدرعبلع رن  كي ر يفر  3

ري  يرةفراةنوإلرؼراةلبإلري رنك  راةدراس رلسلصدـر  حكثرالنل يررلإل  ركهذا
ر  راة راراتراةلسكيؽ ردعـ ر  رض راةن قكنإلت ركلكزي  ركلحقيؿ ربن  رعنقي  ي

ر رلكابههإل راةلي ركاةفرصراةلسكي ي  ر إلةنشإلالؿ رعقىاةنل ق   رايبإل يإلن ري  الس رننإل
 إسلراليبيإللهإلراةل إل سي  

رل دـرك  إلنرعقى ك  درع كؿراةفر ي راةرئيسي ركاةفر يإلتراةفرعي ريل حر ةفررنإل
ر اةل إل سي رإلتاإلسلراليبيرةقن ر  راةسكعي رةهإلرلةءيررن  كمر يراصليإلر
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 :والتوصيات النتائج
 أواًل: النتائج

رةظهرتر لإلئجراةدراس رةف:
راصليإلراةن ر  راةسكعي رلسإلعدرعقىرصقؽراال داعركاال لالإلرر إلة  ؾرننإلري لجرع كر 16

 ندركسرةئلسلراليبيإلتراةل إل سي  
اةن ر  راةسكعي رلسإلعدر يرزيإلدةرعدرةراة  ؾرعقىرإيبإلدرطرؽربديدةرةحؿرنشإلالؿر 26

 اةلسكيؽ 
 اةن ر  راةسكعي ررلسإلعدراة  ؾرعقىرن ر  راة نبلعراةحإلةييفر شالؿرة  ؿ  36
ةىرإراة  ؾريس يرةنكاال  راةل ييراتر يرحإلبإلتركرغ إلتراة نبلعرةفهنهإلركلربنلهإل 46

 سق ركصدنإلت 
 نفر  إلطراة  ؼرةدمراةن إل سيف ر إلالسلفإلدةاة  ؾريس يرةلح يؽر رصرلسكي ي ر 56
ر 66 راةسقكالي  راأل نإلط ر هـ رعقى رلسإلعد ر إلة نيؿ ننإلررةق نبلعراالسلهبلالي اةن ر  

ر رةهإل ر حإلب  راة نيؿ ريالكف رن لبإلت رل دـ راةن ظنإلت رلحسيفرركلؤدميب ؿ إةى
 اةوكرةراةذه ي رةديك 

رلن 76 راةلسكيؽ ركاةسيإلسإلترالّر حكث ركاة رانج راةصطط رويإلغ  رنف راة  ؾ رإدارة ف
 اةلسكي ي رننإلريسإلعدرعقىراةلطكيرراةح ي يرةؤلداعر يراة  ؾ 

 حكثراةلسكيؽررلك ررن قكنإلترلسإلعدرإدارةراة  ؾرعقىراةل  ؤر ن دالتراة نكرر 86
 اةليريصدنهإلراة  ؾ رةؤلسكاؽ

رلر يراة نبلع اإلسلراليبيإلتراةل إل سي راةليراصليإلرراة  ؾري نؿرعقىر 96
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 التوصياتثانيًا: 
ر  1 رزيإلدة رلكابكرراهلنإلـ ركرة راةلي راة   إلت رالؿ ركلذةيؿ راةسكعي  ر إلةن ر   اة  كؾ

 اإلسلراليبيإلتراةلسكي ي  اصليإلرر
إسلراليبيإلتررلسكي ي رل كمررنرالزهإلراةل إل سير يراةسكؽر إلصليإلرراة  كؾرراهلنإلـ  2

 كل نؿرعقىربذبراة نبلع 
 ةر يإل إلترةلك يررن قكنإلترعفرسكؽراة نبلع عقىراة  كؾرةفرلنلقؾرعإلعد  3
راة إلدرةر  4 راةنلكع   راةسكعي  راةسكؽركاةحو  رحبـ راة  كؾر لحديد رل كـ رةف  ركرة

 عقىرصدنلهإل 
 ةشالإلؿراةسقكاليإلتراةنصلقف رةقن إل سيف ركن ر  عقىراة  كؾرلحديدر  5
ر  6 راةن قكنإلت ر ظـ رلطكير رن قكنإلترراإلداري  ركرة راةنسلهد يف راة نبلع ةلنقيؾ

   ؾ عفراة
رلح يؽر  7 رنف رلنال هإل راةلي راإلسلراليبي  راة دائؿ رعقى راة  كؾ رل لند رةف  ركرة

 ةهدا هإلراةل إل سي  
كاالسلبإل  رر ركرةراةلراليزرعقيرعطإلعرن يفرنفراةسكؽرةكرنبنكع رنفراة نبلع  8

 ةحإلبإللهـركرغ إللهـ ر
ر  9 راة  ؾ رر إلالهلنإلـ كوي راة نبلع رعبلعإلترن  رننإلرركاالسلبإل     إلع ةنلطق إللهـ

 اةوكرةراةذه ي رةديهـ ريحسف
 
ر
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 المصادر و المراجع:
إسلراليبي راة بلع رن راةز كفلراةنؤلنرر إلعلنإلدراة الرمرءإلنرلرإدارةراةن ر  راةلسكي ي ر  1

 ـ 2774لراألردف يسإلفلربإلن  راةزيلك  لر28-26اةس كمراةدكةيراةرا  ر
ر  2 رالنيركلحقيقيل رندصؿ ربإلسـلاسلراليبيإلتراةلسكيؽ: رنحنكد لر:عنإلف(اةونيدعيل

   2717دارراةحإلندرةق شرركاةلكزي لرر
ر  3 ر ي راةسكعي  راةن ر   رةءر رالإلظـل رعد إلف راةل إل سي لرراصليإلربكادل االسلراليبيإلت

كاةلنيزر يراألداعلردراس راسلطبلعي ر يرعطإلعراةسق راةن نرةر يراألردفلراةنبق ر
راةلط ي ي لراةنبقدراةسإلدسلراة ددراةءإل يل  ـ 2773األرد ي رةق قـك

رعببل  4 راألعنإلؿلرحسيف رن ظنإلت ر ي راةن ر ي  راإلدارة رإسلراليبيإلت رحسفل ف
 ـ  2778عنإلفلاالردفلرداررإءراعرةق شرركاةلكزي لر

صيرمرعقيرةكسكلردكرراةن ر  راةسكعي ر يرلح يؽراال لالإلرراةلسكي يلرنبق رالقي ر .5
  ـ2717 ل97 لاة ددم32اةرا ديفلاةنبقدمراإلدارةركاالعلوإلدربإلن  راةنكوؿلل ني 

ر إلةصيإلرراإلسلراليبيرةقنديريفلرراهلللربإلدرةصشإلةيشإلالررا  6 راة نؿراإلداري  رعيـ عبلع 
راةلط ي ي لراةنبقدراةسإلدسلراة ددراةءإل يل رـ ر2773اةنبق راألرد ي رةق قـك

 ـ  2778ري :ردارراةفالرراةبإلن يلردسال طإلرؽرطكلرإدارةراةلسكيؽلرماإل .4
اةبإلن ي رةق شررر:راةداررر دري اإلساللرمراإلسلراليبي راإلدارةع دراةن طيرا كراةربلر  8

 ـ  2779لر
ع يدر  ـرحسيفلةءرراسلءنإلرررةسراةنإلؿراةفالرمر يراألداعلردراس رعقىرعي  رنفر  9

 ـ 2777كاالعلوإلدلربإلن  ر  دادلرراإلدارةشرالإلتراة طإلعراةو إلعيراةنصلقطلرالقي ر
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ر إلحنيد  17 ر سقـ روإلةح راةسكعي رر،عنر راةحو  رلح يؽ ر ي راةسكعي  راةن ر   دكر
 ـ 2718 ل37 لراة ددم5تراةهإللؼراة  إلؿر يرنحإل ظ رعدفلراةنبقدرم شرالإل

رعقير  11 رد سركر رل ريب راةلسكيؽ"ل رالإلرم"ةسإلسيإلت ركةرنسلرك ؾل ر قيب الكلقرل
 ـ  2779إ راهيـرسركرلرماةريإلض:ردارراةنريخرةق شرلر

ر .60 راةصيإلرات رعقى راالسلراليبي راةلحقيؿ رةءر ر إلورل ربكدت راإلسلراليبي نحند
رةقن شآت ركاةدراسإلترراةل إل سي  رةق حكث رلشريفل ربإلن   رنبق  راةسكري ل اةدكائي 

راة إل ك ي لراةنبقدم راالعلوإلدركاة قـك  ـ2713ر ل35 لراة ددم3اة قني لرسقسق رعقـك
راهلل .64 ررحن  راحند رعقي ر يررلنحند راةل إل سي  رةبلسلراليبيإلت راةكسيط راةدكر ةءر

راةء ر يف راة بلع  راةريإلدم ركاةلكبك راةل ظيني  رعقىرل إل   راةشرالإلترردراس  رنف عي  
ر يرإدارةر راةفقسف  رداللكراه رة يؿردرب  رن دن  ر يراةسكدافرلدراس  راة إلنق  اةو إلعي 

 ـ 2718ربإلن ػػ راة يػقيفلراةصرطكـرلاةسكدافلراألعنإلؿلرعسـرإدارةراألعنإلؿل
راة ريكليل  14 رعإلسـ راةحرنحند راةلسكيؽ رمعنإلفلدن إلدئ ركائؿرريثل ردار االردفل

 ـ  ر2771ةقط إلع ركاة شرل
رلحديدريكر  15 ر ي ركدكرهإل راةسكعي  راةن ر   ركيصركفل رن دادم رع داة زيز  س

 لر17االسلراليبيإلتراةل إل سي لراةنبق راة ر ي رة نإلفربكدةراةل قيـراةبإلن يلراة ددم
 ـ 2712اةنبقدراةصإلنسلر

لرنؤسس ر2طر بـرع كدر بـلرإدارةراةن ر  راةنفإلهيـركاإلسلراليبيإلتركاة نقيإلتل  16
 ـ 2778رعنإلفلراةكراؽرةق شرركاةلكزي ل



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

73 
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 عدم متبثل ادلعلىهبثيف احلد هي  التحبسب الض َبٍأث  جىدة 
 (السىداى - ىالَت اخل طىمب)دراست هُداًُت علً دَىاى الض ائب 

 إعـــــــداد:                        
 د. محمد الطيب الياس   &    د. عبد الرحمن البكري منصور

 أستاذ المحاسبة المشارك                                   
 جامعة النيمين

Abstract 
             

            The study aimed to study the impact of the quality of tax 

accounting in reducing information asymmetry, which benefits and 

benefits some users at the expense of others and those who use the 

Sudanese tax office. To achieve this goal, the researchers 

developed and tested a number of hypotheses related to the 

requirements of the quality of tax accounting and the phenomenon 

of asymmetry of information. The study reached a number of 

results, including a significant relationship between the quality of 

tax accounting and reducing the case of asymmetry of information 

and to achieve the quality of tax accounting. The study 

recommended the need for continuous professional development 

and qualification of the employees of the Taxation Department , 

should be ensured appropriate environment for the work. Should be 

provided.                              

          Keywords  : quality of tax accounting, information 

asymmetry.                                   
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 هسخخلص

 وكرةرةسإلسي ردراس رةءرربكدةراةلحإلسبراة ري ير يراةحدرنفرعدـرهد تراةدراس ررررر
رة  ضراةنسلصدنيفرعقىرحسإلبراة  ضر رك كائد ركاةليرلح ؽرنزايإل لنإلءؿراةن قكنإلترل
رعإلـر راةهدؼ رهذا ركةلح يؽ راةسكدا يل راة رائب رديكاف راةنسلصدنيف رهؤالع ركنف اآلصر

رنبنكع صل إلر ركا  ر ك   راةلحإلسبراة إلحءإلف ربكدة ر نلطق إلت رلرل ط راةفر يإلت رنف  
راةل إلئجر رنف رإةىرنبنكع  ركلكوقتراةدراس  راةن قكنإلتر  رلنإلءؿ رعدـ اة ري يركظإلهرة
رلنإلءؿر رعدـ رحإلة  ركل قيؿ راة ري ي راةلحإلسب ربكدة ر يف رن  كي  رعبلع  ركبكد ن هإل

لةهيؿراةن قكنإلتركةلح يؽربكدةراةلحإلسبراة ري يرةكوتراةدراس ر  ركرةراةلطكيرركاة
رعنؿر ر يئ  راة رائبركلك ير ر ديكاف راةلفليشركاةنراب   ر ادارة رةق إلنقيف راةنسلنر اةنه ي

رنبلئن رة نقي راةلحإلسبراة ري ير 
راةالقنإلتراةنفلإلحي :ربكدةراةلحإلسبراة ري يرلرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر 

 : االطبر الوٌهجً للذراست  أوالا 

 حوهٍذ:

ن رةن قكنإلتراةل إلريرراةنإلةي ركاةنسلفيدةرن هإلرنفر إل يراةبهإلتراةصإلربي ركاةنسلصدلررررر
راإلداراتر رل كـ ر  د راة رائبل رديكاف راةبهإلت رهذه ركنف راةن قكنإلت رلنإلءؿ رعدـ ظإلهرة
ر نإلر راةنإلةي  رعقىرعراراترنسلصدنيراةل إلرير رللرؾرلةءيران ركاةليرعد راةظإلهرة رهذه  ننإلرس 

راة ري ي ل راإلدارة ر  ن  يهـ راة ري ي  راإلدارة رل كـ رةالإل  رحيث راة ري ي راةلحإلسب قي 
اةننكةيفلر بل درةفرلالكفرهذهراة نقي راةصإلو ر إللحإلسبراة ري يرللوؼر إلةبكدةركذةؾر
رلل إلسبركنراالزراةننكةيفر راةلحإلسبراة ري يرلسهـر ير رضر ري  رعإلدة  ألفربكدة

 اةنإلةي ر 
 
ر
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 هشكلت الذراست :

ر يرعنقي راةررررر رنهنإلن لحإلسبراة ري يلر إلةن قكنإلترلق براةن قكنإلتراةنحإلس ي ردكران
رلنإلرسر ر  ضراإلدارات ركةالف رل ركعإلدؿ ربيد رلحإلسبر ري ي رإةى رلؤدم ر هإل اةنكءكؽ
راة ري  ر رك إلةلإلةي راة ري   رر ط رعقى رسق إلن ريؤءر رننإل راةن قكنإلت رلنإلءؿ رعدـ ظإلهرة
ر رعقىرإدارةرديكافراة رائبرر  رالفإلعةراةفإلحصراة ري يرةي ـك اةند كع رةقديكافرلرةذارةـز

بر ري يرذمربكدةرعإلةي رينالفرنفراةحدرنفرظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتلرعقيكر لحإلس
رينالفرلحديدرنشالق راةدراس رنفرصبلؿرإءإلرةراةلسإلؤالتراةلإلةي ر:

رهؿرلكبدرعبلعكر يفربكدةراةلحإلسبراة ري يركاةحدرنفرظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلت؟-
رار- ر ديكاف ركاةلفليش راةنراب   ر ادارة راة إلنقيف رةدل رعقىرهؿ راة درة راةسكدا ي ة رائب

رلح يؽربكدةراةلحإلسبراة ري ي؟
 أهوٍت الذراست :

رةهني راةدراس رنفراآللير:رل   
رالإل تراةل إلريرراةنإلةي راةن دن رألغراضراةلحإلسبراة ري يرلحلكمر - رإذا  يإلفرنإل

رعقىرننإلرس رظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر 
راة - راةلحإلسب ربكدة رةنك كع رلطرعت راةلي راة حكث رنفر درة راةحد ر ي  ري ي

رننإلرس رظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر 
نفراةنلكع رةفرلسهـر لإلئجرهذهراةدراس ر يرل قيؿرظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر -

ر يراة كائـراةنإلةي  
 أهذاف الذراست :

ر-:األهداؼراآللي هد تراةدراس رإةىرلح يؽررر
رأل - راةنإلةي  راةل إلرير ر ي راةن قكنإلت رلنإلءؿ رعدـ رظإلهرة راةلحإلسبرلحديد غراض

راة ري ير 
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ن ر  رنإلرإذارالإلفراة إلنقكفر ادارةراة رائبرنفرنفلشكفركنراب كفرةديهـراة درةر -
رعقىرلح يؽربكدةراةلحإلسبراة ري ي 

 يإلفرط ي  راة بلع ر يفربكدةراةلحإلسبراة ري يركظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر -
ر 

 فزضٍبث الذراست :

ر:ةي إلصل إلرراةفر يإلتراةلإلرلس ىرهذهراةدراس 
رلنإلءؿررؾه إل - ركدرب  راة ري ي راةلحإلسب ربكدة ر يف رإحوإلئي  ردالة  رذات عبلع 

راةن قكنإلتراةنحإلس ي ر 
كنكءكعي راةن قكنإلتررؾرعبلع رذاتردالة رإحوإلئي ر يفربكدةراةلحإلسبراة ري يه إل -

 اةنحإلس ي ر 

 هٌهج الذراست :

ريسلصدـر يرهذهراةدراس راةن إلهجراآللي :رسكؼ
ر إلطيرةلحديدرط ي  راةنشالق ركويإلغ ر ر يإللهإلر  رراةن هجراإلسل 1
ر رراةن هجراإلسل رائيرإلصليإلرر ر يإلتراةدراس ر 2
ر رراةن هجراةلإلريصيرةلل  راةدراسإلتراةسإل   ر 3
صل إلرراةفر يإلتر 4   رراةن هجراةكوفيراةلحقيقيرةلحقيؿردراس راةحإلة ركا 

 ثبًٍبا : الذراسبث السببقت 
 :( 0221ياسر ) . 6
رلنرل إلكةتررر رعدـ رظإلهرة رنف رةقحد راةنحإلس ي رةئل وإلح رن لرح رإطإلر إلءؿراةدراس 

عرضركلحقيؿرظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتركاةن إلر  ررىاةن قكنإلتر كهد تراةدراس رإة
 اسلصدانهإلركةي إلنرل ديـرإطإلررن لرحرشإلنؿرةئل وإلحريشنؿرحبـراإل وإلحركلكعيلكررةقحدر

راةن قكنإلت  رلنإلءؿ رعدـ رنشالق  راةدرررنف رراس كصقوت رلنإلءؿرإةى رعدـ رنشالق  ةف
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رنشالق ر ركاةنسلءنريفرم رلنإلءؿراةن قكنإلتر يفراإلدارة رعدـ ربإل  يفرهير: اةن قكنإلترةهإل
رلسريبر رمنشالق  رة فسهـ راةنسلءنريف راةن قكنإلتر يف رلنإلءؿ ركعدـ ر  اةن قكنإلتراةداصقي 

ر راةن إلر  ر يراةن قكنإلترنفرع ؿراإلدارةإةىرراةن قكنإلتر ركهذارنإلريؤدم
 ( : 0222يد ) الس. 0
راةدراس ررررر راةل إلرل إلكةت راةنإلةيرردكر رحإلةر ير رلصفيض ر ي رلنإلءؿرر اةن شكرة عدـ

صل إلرراةنيدا يرإةىراإلر سإلسيةر  وفر النإلرهد تراةدراس رسراةنإلؿةرررؽاةن قكنإلتر يرسكر
نإلءؿراةن قكنإلترلعدـرر  يرلصفيضرحإلةر ةقشرالإلتراةنوريراةن شكرةر يرراةنإلةيرر إللةدكرراة

ر:ر ةق لإلئجراةلإلةير كلكوقتراةدراسرلر يراةسكؽ
راةل إل - راةنإلةيرر شر رلر ةقشرالإلتراةنورير ير رن قكنإلتراليؤدمرحكيككنإل إةىررنف

عدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر يراةسكؽر  دراة شررعنإلرالإل ترعقيكرنفرر  صفإلضرحإلةإ
 ع ؿراة شر

ر - راة كعيكرنفراةنإلزايد رهذه  قكنإلتر يراةسكؽراةنورمر يرحدكدرحلنإلؿركبكد
رةئلر صفإلضإ راةل إلاةشفإل يك ر ي راةنإلةيرر وإلح رة در ير ر ليبك ةلزاـراإلرـاةن شكرة
  اةشرالإلتر رن حكال 

ر :(0264) . ىالة 4
ل إلكةتراةدراس رةءررلصفيضرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلترعقىرالفإلعةرسكؽررةسررررررر
راةن قكنإلترراةنإلؿ رلنإلءؿ راةنفإلهينيرة دـ راإلطإلر رإةىرلحقيؿ رهد تراةدرس  كعد

را ركسإلئؿ راةشرالإلتركن ر   رنف رعي   رعقى ردراس  براع ركا  راةظإلهرة رلقؾ رنف ةحد
 اة إلنق ر سكؽراألكراؽراةنإلةي راةنورمر 

ركلكوقتراةدراس راةىراة ديدرنفراة لإلئجرن هإلر:ر
إفرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلترهكرسقكؾرنل ندرنفرع ؿرةطراؼرلنلقؾرنيزةرن قكنإلتر -

 ؾرلقؾراةنيزةر ر هدؼرلح يؽرعإلئدرغيررعإلدمرعقىرحسإلبرةطراؼرةصرلرالرلنلق
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إفراةحدرنفرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر يرسكؽراألكراؽراةنإلةي ري كدرإةىراةكوكؿر
إةىراألس إلرراةح ي ي ررةؤلسهـركزيإلدةرحبـراةلداكؿرننإلريح ؽردرب رعإلةي رنفر

ر رننإل ررةسراةنإلؿ رلصفيضرلالقف  رءـ ركنف رالفإلعةراةسيكة  ي  السر إلإليبإلبرعقى
  اةسكؽر 

ر :( 0264محمود ) . 7
رلنإلءؿررررررر رعدـ رنف راةحد ر ي راإلةاللرك ي راأل وإلح ردكر راةدراس  ل إلكةت

راةنورم راةنإلؿ ررةس رسكؽ رالفإلعة رعقى رذةؾ ركا   الإلس رهد ترراةن قكنإلت كعد
اةدراس رإةىرلسقيطراة كعرعقىرط ي  راإل وإلحراإلةاللرك يركنلطق إلترلط ي كر

تر يركنراحؿرلطكرهركةهنيلكرلركدكرهر يراةحدرنفرظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإل
ر سكؽررةسراةنإلؿرلركا   الإلسرذةؾرعقىرالفإلعةرسكؽررةسراةنإلؿراةنورمر

ركلكوقتراةدراس رة لإلئجرةهنهإلر:رر
رطر يرر- رألحد رن قكنإللي  رنيزة ركبكد رهك راةن قكنإلترل رلنإلءؿ رعدـ رظإلهرة إف

 اةل إلنؿرلركهذاريؤدمرإةىرعدـرلح يؽراة داة ر يرإلنإلـراةوف إلتر ر
لصقؽر  ضراةسق يإلترلرةهنهإلرزيإلدةرلالقف ررإفرظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر-

راةن قكنإلتر ر ي راةنلإلبرة ر س ب راةنإلؿ ررةس رسكؽ ركا  صفإلضرالفإلعة راةنإلؿ رةس
راةداصقي ر 

ر:(  0261محمد ) ر 5
ل إلكةتراةدراس ر نكذجرن لرحرةقلحإلسبراة ري يرةلحفيزرلنكيؿراةل ني ر  ظإلـررر
ر رلB.O.Tم
ر ير:ركهد تراةدراس رإةىرعددرنفراألهداؼرلنءقتر 

رم - رة ظإلـ راةنفإلهيني راإلطإلر رلرB.O.Tن ر   رةطرا ك رل راةل ريؼ رحيث رنف  
 كصوإلئوكرلركنزايإلهر ر
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  ر رB.O.Tاةل ريؼر  نقي راةلحإلسبراة ري يرالنرشدراةلحإلسبرعفر ظإلـرم -
  ر رررررB.O.Tلطكيرر نكذجرنبلئـرةقلحإلسبراة ري يرةقنشركعإلتراةننكة ر  ظإلـرم -

راة نكذجراةن لرحركلكوقتراةدراس رإةىر ليب رنفإلر رةفراةن إلةب راةليريل  إلهإل دهإل
للنشىرن رعنقي راةلحإلسبراة ري يراةليريرلالزرعقيهإلرلحديدراة بعراة ري ير
رللفكؽر يرنبإلؿربذبراإلسلءنإلراترةلنكيؿراةل ني ر  ظإلـر ركسيق  ريب قهإل رننإل ل

ر ر رB.O.Tم
ر:م ( 0264)رعبد الرحمن. 1

راةدل إل رصوإلئصراةنراب   رةءر راةدراس  راةلحإلسبركةت رالفإلعة رلح يؽ ر ي اصقي 
ر ير راةداصقي  راةنراب   رصوإلئص ردكر رعقى راةل رؼ رإةى راةدراس  ركهد ت اة ري ي
اةلحإلسبراة ري يركاةل رؼرعقىرندلرإسل بلةي راةنراب راةداصقير يرعنقيإلتراةلحإلسبر

راة ري ير كلكوقتراةدراس رإةىرعددرنفراة لإلئجرةهنهإلر:
رؤدمرإةىرالفإلعةراةلحإلسبراة ري ير عيإلسراإليراداتراةصإل   رةق ري  ري -
إةنإلـراةنراب راةداصقير إلةلطكراتر يرن إلييرراةنراب  ريؤدمرإةىرلك يررن قكنإلتر -

 لسإلعدر يردع راةلحإلسبراة ري ير 
 : اإلطبر الٌظزي ثبلثبا 

 : مفيوم التحاسب الضريبي

 إلريؼرةهـرلقؾراةلرإلفه إلؾرعدةرل ريفإلترةقلحإلسبراة ري يرك ينإلريقيريسل رضراة إلحءرر
ر-عقىراة حكراةلإلةير:

اليفي رعرؼرعقىرة كرعنقي ري ودر هإلر شالؿرعإلـراةل ظيـراةف يرةق ري  ركاةذمريل إلكؿر
مس كدرر رلركر طراة ري  ركلحويقهإلر ليب ررهذاراة يإلسعيإلسراةدصؿراةصإل  رةق ري  

ر ر 241صر ل2711ل
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ةننكةيفر:رهكرع إلرةرعفرلسكي راةحسإل إلتر يفرنوقح راة رائبركاالنإلرعرؼراي إلنر
راإلعراراتراة ري ي ر رل ديـ ك ذةؾريشنؿراةلحإلسبراة ري يرعنؿرنوقح راة رائبرن ذ

يرلريصررةفراةلحإلسبراة ري يركرر ر6لرصر1975ر رمالنإلؿرلكحلىرر طراة ري  ر هإلئيإلنر
ر كوفكر ر دراسلهإل راة ري ي راةنحإلسب ري كـ رن ي   ركعإلئ  ر يك راةدراس  ر طإلؽ ر لل نف

ةراة ري ي ركللنءؿرهذهراةكعإلئ ر ير حصرسببلتركد إللررنلصووإلنرنالقفإلنرنفرع ؿراإلدارر
ننكةيراة رائبركاإلطبلعرعقىراةنسل داتراةنؤيدةرةق نقيإلتراةليرلنترصبلؿراةفلرةرنحؿر
ريهدؼراةلحإلسبراة ري ير ركعرائفراإلء إلتر ك وف رعإلن  اةفحصركاةحوكؿرعقىرةدة 

الإلـراةلشري راة ري يراةذمري كـر كراةفإلحصراة ري يرإةىراةلح ؽرنفرسبلن رلط يؽرةح
كنلإل   رنحإلكالتراةلهربراة ري يرنفرةداعراة ري  رالنإلريهدؼرإةىراةلح ؽرنفرسبلن ر
رإالر لح ؽراةنكا   ر راةلحإلسبراة ري يرالرللـ رإعراراتراةننكةيفركيرلرإفرعنقي  كةنإل  

ر حص رعقى رل لور ركال راة ري   رعقى ررةقن شةة ريقزنكف راةذيف راةننكةيف نسؾر إعرارات
ركر راةليرد إللر راةصلإلني  راةحسإل إلت رةسإلس رعقى رةعنإلةهـ ر لإلئج ركلحدد رن لظن  سببلت

ي دك هإلر ؿرلشنؿرإةىربكاررهؤالعربنهكرراةننكةيفراةذيفرالريحلفظكفر سببلتركد إللرر
راةد إللر رنف رالإلنق  رغير رينسالكفرنبنكع  ررةك رك  إلنرك راة رائبرعقيهـ اةسببلتر ل در

ر  ر إلةط   رلصلقؼ رعقيهإل رنل إلرؼ رطألسس ريزاكةكاصلبلؼ راةذم راة شإلط راةننكؿر ي  
ر ر ر21لرصر1983ر منلكةيرل

رس يؿر ر ي ريلفإلعؿ راةذم راةلط ي ي راةف ي راةشؽ ر ة ك راة ري ي راةلحإلسب رعرؼ النإل
مة كط ؿرلرر رإ بإلزهرراةص رةراةف ي ركاةنحإلس ي ركاة إل ك ي رةلربن رةهداؼراةنشرعراة ري ي

ر ر ر152لرصلر1979
 إلحءإلفرةفراةلحإلسبراة ري يرنإلرهكرإالرلط يؽركنفرصبلؿراةل ريؼراةسإل ؽريرلراة

فريالكفر يرظؿركبكدراةص رةرة  راة ري ي ركهذاراةلط يؽرالر درإلبراعاتركعكاعدراةنحإلس
كينالفرل ريؼراةلحإلسبراة ري ير ة كراةصطكاترر ف ي ركاةنحإلس ي رةنلحوقيراة ري  اة



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

82 

 

رةكردهراةننكؿرنفر  يإل إلتركحسإل إلتراةليرلزيدرطنة ي  راةفإلحصراة ري ير يروح رنإل
 ةقديكافر ر

 أىمية التحاسب الضريبي :
راةلحإلسبراة ري يرررر رةهني  رةقنكاردررل    راألنءؿ ر إلإلسل بلؿ راالدارة ريقـز رة ك نف

رلط يؽر رعف راة إللب  رةئل حرا إلت رلحقيؿ رعقىرعنؿ رةي إلن ركيب رهإل رالفؤة ر وكرة اةنلإلح 
رلح يؽرة راألس إلبراةليرةدترإةىرعدـ ركلحديد رإفركبدتل ركاة نؿراةصط  هداؼراةصط 

    ر12عقىرن إلةبلهإلر وكرةرسري  ركالفؤةرمرعقيرلرد:رفلرصر

النإلرةفراةلحإلسبراة ري يرينالفرشرالإلتراةنسإلهن راة إلن ر شالؿرعإلـركاةشرالإلتر
اةندرب ر يراةسكؽراةنإلةير شالؿرصإلصلرنفراة نؿرعقىرلكبيكرإسلءنإلرالهإلر يراةنبإلالتر

ةهنيلكرة كري نؿرعقىرلح يؽراألهداؼراةليرراةليرلح ؽرةهإلرك كراتر ري ي ر ركةي إلنرنف
ك  ترنفرع ؿراةدكة ر صوكصرلشبي راإلسلءنإلرركلح يؽراةل ني راإلعلوإلدي  رماةحإلجر

ر ر35لرصرر2715لر
 إجزاءاث الخحبسب الضزٌبً 

رعنقي ر رللـ ركال راة رائب رديكاف ر ي راة نؿ ربكهر ري ل ر راة ري ي اةلحإلسب
ركاةد إللرراةن لظن رلر ن  يراةلحإلسبرهكرحسباةلحإلسبراة ري يرإالر لك رراةنسل داتر

لسكي راةحسإلبرن رشصصريصرركعقىرهذارينالفررىاةنإلؿرةكرعدهرةكرةحوإلهررةمر ن  
راةنالقفيف راة رائبرك رديكاف راةحسإلبر يف رلسكي  رهك راةلحإلسبراة ري ي ر ةف  ررراة كؿ

ر ر4ر-3محسفلرد:رترلرصرصر
راة إلن رةقنحإلس  ركنبإلالترإفراإلرل إلطراة إلئـر يفراةنحإلس  راة ري ي ركاة ظرر ي 

اةن ر  راةنحإلس ي راةنرل ط ر هإلرةـريةلير نبردراةود  رةالفرهذاراإلرل إلطرعدرسإلهـر ير
راة ري يلر راةلحإلسب رنءبل ر يهإلل راةرةم رإ داع راة وكصرعف رل بز راةلي راةنشإلالؿ حؿ
رحورر ر ي رلسإلهـ راةلي راة يإل إلت ركلحقيؿ رلبني  رعبع رعقي  ري   راة ري ي  إلةنحإلسب
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رةق ري  لرراةنالقفيف راةصإل    ركاةلور إلت راةدصكؿ ركعيإلس راة ري ي راةنبلن  داصؿ
رد إللرراةنالقفيفرإةىرر إلإل إل   رل ظيـ ركيكالؿرإةيكرنهن  ر افراةنحإلسبراة ري يرعد هذا

صل إلرراةنبنكع راةد لري ركاةدكراتراةنسل دي راةليرل إلسبركط ي  راة شإلطراةذمريزاكةكر كا 
ليإلرهراةسببلتركاةدكراتراةنسل دي رنإلريلطق كراةنحإلسبراة ري يرع درإصرلنشركعركيرراة

عإل كفراةد إللرراةلبإلري ركاةلشري إلتراة ري ي ركالري ؼردكرراةنحإلسبراة ري يرع درهذار
علنإلدهإلركي ودر اعلنإلدراإلعرار انضزٚثٙ يٍ  اةحدر ؿري كـر اعدادررإعراراتراةنالقفيفركا 

راةصإل  رنحإلسبراة رائبراإلعلراؼراةوريحرن كر ةفروإل يراةر حرةكرو إل يراإليراد
 رةق ري  رعدرلـر نإلريلفؽرن رةحالإلـراةلشري راة ري يركن إلدئراةنحإلس  راةنل إلرؼرعقيهإل

ر ر18لرصرر1983مرنلكةيرلر
ر رد رة  راةلحإلسبراة ري يرةنإل رعنقي  رللـ رةف ر يرلرةفراألوؿ رط ؿ عيسىرة ك

نإلريح  كررس كيإلنر إلة س  رةقنالقفيفراةصإل  يفرةق رائبرعقىراإليراداتراةليرلفرضرعقى
كه إلركاع  راةن شةةرةق ري  لراةنالقؼرنفرةر إلحرةكرإيراداترس كي رلركعدرللـرالقنإلرلح  تراة

عقىراألر إلحرر يفرديكافراة رائبرك يفراةنالقفيفر إلة ري  ر ري ياةرلحإلسباةرل شةرعنقي 
ر ر ر153ر-152لرصرصرر1979مة كط ؿرلرلراةلبإلري ركاةو إلعي 

تراةلحإلسبراة ري يرةق ري  ر يرالفرلقصيصرإبراعايرلراة إلحءإلفرة كرننإلرل دـرين
رر-لير:اآل
  حصراإلعراراتراة ري ي رةقنالقفيف ر -1
 لحديدراةدصؿراةصإل  رةق ري  ر ر -2
 لحديدرن دارراة ري  ر ر -3
 لحويؿراة ري  رنفراةنالقفيفر د  هإلر ر -4
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 :رىداف التحاسب الضريبيأ
ر-:إليقي يرلح يؽرةهداؼرعديدةرن هإلرنلسلهدؼرعنقي راةلحإلسبراة ري

اةلح ؽرنفرةفراةسببلتركاةد إللررسكاعانريةيإلنرةكريدكيإلنرن لظن رنفرحيثراةشالؿركحورهررر
ر  ركاةليرل ظـرطري  راةحفظركاة يدك  إلنرةق كاعدركاألوكؿراة إل ك ي ركاةنحإلس ي

ر إلةد إللرر - ركاة يد راةنسبق  راةنحإلس ي  راة يإل إلت ركودؽ ردع  روح  رنف اةلح ؽ
رةقكوكؿكاةالشك إلتركاةسببلتركندلراإلع رعقيهإل رةكررلنإلد راةح ي   إةىراألر إلح

ر اةصسإلئر
رةكر - رلبلعب رةك رةصطإلع رةم رنف رصإلةي  راةالشك إلت رةك راةسببلت رهذه رةف اةلةالد

رلزكير 
ن إلةب رالؿرنإلربإلعر إلةد إللرركاةسببلتركلوحيحهإلرنفركبه راة ظرراة ري ي رر -

 كع راةليرالةفريراعىر  بلنرن دةرإسل بلؿراةس كاتراة ري ي ركلحديدراإليراداتراةنل
ر ر ر9لرصرر2775لدصؿر يركعإلعراة ري  رك  إلنرةق إل كفر مراةس إلعيرلر

ررر ريصر ركرةل ريرل رإةةف ريهدؼ راة ري ي ركةنإلرىاةلحإلسب رسبلن  رنف   راةلح ؽ
اةلح ؽرنفرسبلن رلط يؽرةحالإلـراةلشري راة ري يركلل  ررىإعراراتراةنالقفيفرالنإلريهدؼرإة

اةنحإلسبراة ري ير نلإل   رنإلري شةرنفرصبلؼرنحإلكالتراةلهربرنفرةداعراة ري  ركي كـر
راةنحإلسبراة ري يرنذالراتر راألحكاؿري دـ  يفراةنالقؼركديكافراة رائبرك يرنءؿرهذه
رعقىرإعرارراةنالقؼر راةفإلحصراة ري ير اإلعلراضركاةط فر يراةل ديبلتراةليريبريهإل

ر9لرصرصر رمنلكةيرلركيصركفرلرد:رتركنإلرعدريبريكرنفرر طرعدريالكفرنصإلةفإلنرةقح ي  
   ر17ر–
 
ر
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 :  تماثل المعمومات مفيوم ومقاييس وآثار عدم 
 مفيوم عدم تماثل المعمومات : 

 وكرةرال يرةر  Information Asymmetry شإلعرنوطقحرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر    
لرمر إلزر بإلئزةر ك ؿـركاةذ1977 يراة إلـرر Akerlof يراآلك  راألصيرةركصإلو ردراس ر

رنفه ر لةويؿ رعإلـ راةسكؽرحيث ر ي ركاةنشلريف راة إلئ يف ر يف راةن قكنإلت رلنإلءؿ رعدـ كـ
ر إلةلط يؽرعقىرسكؽراةسيإلراتراةنسل نق ر 

ررر ر انلبلؾر  Akerlofكعرؼ رللنيز راةلي راةحإلة  ر ة هإل راةن قكنإلت رلنإلءؿ عدـ
راةشرال ر ر ي ر إلة إلنقيف رل رن  ر ر صوكصرشئ رنصلقف  رةن قكنإلت األشصإلصراةنصلقف 

رن قكنإلتر صوكصرعدراله راةشرال ةديهـ رإدارة رلنلقالهإل راةلي رلقؾ رنف رةالءر رمـ رلر  ع يد
ر  137لصرلرر2778

رةؤلطراؼر راةنلإلح  راةن قكنإلت رحبـ ر ي راالصلبلؼ رن دار ر ة هإل ريصر كعر هإل
رال ركاةلي راةن إلنبلت ر شةف راةنصلقف  رالنإلـرراةنل كع  ر ي راةنسإلكاة رعدـ رعقى لب قهـ

ر ر ر52لرصرر2713ميسفرلاةوف إلتر

رحيإلزر ر ة هإل رةي إل رعين ركعر ت رحكؿ رن قكنإلترصإلو  رعقى رةالءر رةك رنسلنرة ة
فردرب ر ركا  رل رلقؾراةن قكنإلتر  د رنسلءنركفريصركفرةـرلوؿرإةيهـ ريكبد ر ي نإل اةشرال 
اسلفإلدلهـرل ؼرع دراةن قكنإلتراة إلن ر  طرننإلريؤءررعقىرعدرلهـر شةفراةلنييزر ك كحر

ر رر ر7لرصررر2775لر رمراةسيد يفراألر إلحراةح ي ي ركاألر إلحراةنحإلس ي راةن دررع هإل

كهيرةي إلرحيإلزةرةحدرةطراؼراةل إلنبلتراةلبإلري رةن قكنإلترإنإلرغيررنلك رةرةكر
ر رر43 مراةدهراكمرلرصرة  ؿرةكرةالءررلفويبلرعفراةن قكنإلتراةنلك رةرةقطرؼراآلصر
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راةنلإلح ر راةن قكنإلت رحبـ رنف راألصلبلؼ رن دار ر ة هإل رةي إل رل ريفهإل رلـ النإل
 شةفراةن إلنبلترلركاةليرالرلب قهـرعقىرعدـراةنسإلكاهر يررةؤلطراؼراةنل كع راةنصلقف 

ر ر52لرصرر2713 مريسفرلررإلنإلـراةوف إلت
ريرلراة إلحءررر راةل ريفإلتراةسإل    راةرإلفنفرصبلؿ رلنإلءؿ ن قكنإلتري  يركوكؿرةفرعدـ

رحده رعقى رالؿ راةصإلربي  رةقبهإلت رلقؾرن قكنإلت رعرارات رعقى راةن قكن  رهذه رلؤءر رةم ل
كوكؿرلقؾررلودررعراراترحلىر ركةذةؾراللك ررةديكرنفرن قكن الؿرحسبرنإلرلراةبهإلز

رال ركاةلي راةلكعيتراةن قكنإلت رذات ر ي راأل راد رةالؿ راةنسإلكاةرلوؿ ر ةف راة كؿ ركينالف  
راةءإل ي ر راةحإلة  رةنإل رحإلة  رهذه ركاألطراؼراةصإلربي  راةن شإلة ر يفرإدارة  إلنلبلؾرةمرن قكن 

راؼراةصإلربي ركه إلريظهررعدـراةلنإلءؿر يرعدـراةنسإلكاهر يراةن قكنإلتر يفراإلدارةركاألط
   اةن قكنإلتر ر

رمقاييس ظاىرة عدم تماثل المعمومات : 
كاةليرل طيرنؤشرانرحكؿررنحددةن إلييسرلـرعيإلسرظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلترك ؽري  

 -ندلرننإلرس راةن شةةرةهذهراةظإلهرةركللنءؿرلقؾراةن إلييسر يراآللير:ن ر  ر
 مات : حجم التداول في المعمو  -6

ي ل ررحبـراةلداكؿر يراةن قكنإلترنفراةنؤشراتراةليريسلدؿرن هإلرعقىردرب رعدـر
 رع رعالسي رن رعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتلنإلءؿراةن قكنإلتر رحيثريرل طرحبـراةلداكؿر  بل

رإنإلر ري  ي راةنإلةي  راألكراؽ رسكؽ رداصؿ راةنل إلنقيف رالؿ راةى راةن قكنإلت ركوكؿ نفهكـ
مرر رإ صفإلضرحبـراةنل إلنقيفرذكمراةن قكنإلتر يراةسكؽرا سبإلنهـرنفراةسكؽر هإلئيإلرةك

ر 96لرصرر2715 إلبيرلر

راة إلحء ريرل رعدـررإلفه إل ركننإلرس  راة ري   راإلدارة راةن قكنإلتراةى ركوكؿ رعدـ ةف
راةلنإلءؿر يراةن قكنإلتريؤءررعقىرعراررر طراة ري  ر 
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 ربحية التداول الداخمي :  -0
اصقي رذاتروق ر إلةن قكنإلترحيثرةر إلحركي كـرهذاراةن يإلسرعقىر الرةرةفراألر إلحراةد

رلر إلبيمراةلداكؿراةداصقير درب راةل إليفر يراةن قكنإلتر يفراإلدارةركاألطراؼراةبإلربي ر
ر 96رصرلر2715

 تنبؤات المحمميين الماليين :  -4
رعالسي رعبلع  ركبكد راةن يإلسرعقى رهذا راةنحققيكي كـ رل  ؤات ركلطإل ؽ ردع  ر يف فر 

إلترلر القنإلرزادتردرب رعدـرلنإلءؿراةن قكنإلترالقنإلرا صف ترفركعدـرلنإلءؿراةن قكنياةنإلةي
دع رل  ؤاتراةنحققيفركزادتردرب راالصلبلؼر يفرل  ؤاترنبنكع رنفراةنحققيفر شةفر  در
ن يفرلرةي إلرالقنإلرا صف تردرب رعدـراةلنإلءؿرزادتردع راةل  ؤاتركادلرذةؾراةىرلطإل ؽر

ر ر12لرصرر2775لر مراةسيدلإلـر يفرل  ؤاتراةنحققيفر يرهذاراة  د

رس ؽريرلراة إلحءرر رنإل راة ري  ررإلفنفرصبلؿ ر يفرر طركل در رعالسي  ةفره إلةؾرعبلع 
ربيدر يرحإلؿرإ صفإلضرةكرة  داـر كعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر يالكفرر طراة ري  ركل ديرهإل
عدـرلنإلءؿراةن قكنإلترلر ي نإلريالكفراةر طر  يدرعفراةح ي  رإذارالإلفره إلةؾرزيإلدةر يرعدـر

ركنإلتر رلنإلءؿراةن ق
 اآلثار المترتبة عمى عدم تماثل المعمومات :

ةحدراألطراؼرن قكنإلترةالءرركة  ؿررـرلنإلءؿراةن قكنإلترع دنإلريالكفرةدلإفرعدرررررر
رر-نفراةن قكنإلتراةنلإلح رةؤلطراؼراألصرلرلركيؤدمرعدـراةلنإلءؿرإةىراةنصإلطرراةلإلةي ر:

 سكعراةفهـر ر -
 سكعراةلفسيرر ر -
 ؿر رسلدالسكعراالسل لإلجركاال -
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إذانر يرحإلة رعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر افرهذارسكؼريؤدمرإةىرنصإلطررغيررنرغكبر يهإلر
رنءؿر:ر
 زيإلدةرلالإلةيؼراة نقيإلتر ر -1
 لصفيضردرب راةسيكة رةؤلكراؽراةنإلةي ر ر -2
 إ صفإلضرحبـراة نقيإلتر ر -3

ري  السرذةؾرعقىراإلعلوإلدر رننإل ر سكؽررةسراةنإلؿ رالفإلعة رعدـ ري لجرعف رس ؽ رنإل الؿ
ر 55ـلرصر2713يسفلرمر اة كنيرالقك

ةفرسكعراةفهـرةكرسكعراةلفسيررةكرسكعراألسل لإلجررإلفرإةىننإلرس ؽريصقصراة إلحءرررررر
يةلير ليب رة يإلبراةن قكنإلترنفرحيثراةالني ركاةبكدةركاةلكعيترننإلري  السرسق إلىرعقىر

ر رإلتراةن دن رنفراةننكؿاةنفلشراة ري يراةذمري  يرعرارهرعقىراةن قكن
لنإلءؿراةن قكنإلترينالفرل سينهإلرهذهراآلءإلرراةنلرل  رعقىرعدـررةفرباحدراةاللإلكيرلررررر
رر-إلبإلهيفر:رإةى

كيرلرةفرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر ةشالإلةهإلراةنصلقف رلؤدمرإةىرلح يؽرعإلئدرراإلتجاه األول :
ر رن ر لهـ رصبلؿ رنف رةصرل رةطراؼ رحسإلب رعقى رة  ضراألطراؼ رعإلدم اةن الرةرغير

إلرس ؽريلرؾرلةءيرانرسق يإلنرعقىرالؿراةنل إلنقيفراةصإلربيفرلركةفرن ن قكنإلترعفرةداعراةشرال 
ركاإلعلوإلدراة كنير ر

سلي إل هإلرلركه إلريب ؿرركيرلرإنالإل ي رن ر  راةسكؽرةقن قكنإلتراةصإلو رر:اإلتجاه الثاني كا 
رغيررعإلدمرةقنل إلنقيفركذكمراةن قكنإلترعقىرحسإلبرغيرهـر نفراةو برلح يؽرعإلئد

ر  49 ماةدهراكملرصر
بكدرحإلة رعدـراةلنإلءؿرةقن قكنإلتر يرسكؽررةسراةنإلؿرسكاعرالإلفر يفرإدارةرالنإلرةفركررررر

اةشرال ركاةنسلءنريفرةكر يفراةنسلءنريفرة فسهـرينالفرةفريلرلبرعقيهإلرعدداىرنفراآلءإلرر
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رةكرنسلكلرسكؽررةسراةنإلؿراةذمرريرراةنرغكبر يهإلرسكاعانرعقىرنسلكلغ اةشرال رذالهإل
رل نؿر يكر 

 م تماثل المعمومات : طرق ووسائل الحد من عدرر
ل ل ررظإلهرةرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلترنفراةظكاهرراةلير إلةترإهلنإلنإلنرنقحكظإلنرنفرع ؿرررر

رةفركسإلئؿر ر  بد راةظإلهرة اةنهلنيفرةذةؾر حءتربهإلترعديدةرعفركسإلئؿرةقحدرنفرهذه
رر- كعيفرهنإلر:رل سـرإةىاةحدرنفرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلتر

 اإلصليإلررغيرراةنبلئـر ر -
 األصبلعير رراةلصقصؿ -

  أواًل : اإلختيار غير المالئم 
رةن قكنإلترحكؿرررررر راألصرم ركاألطراؼراةداصقي  راإلدارة رحيإلزة ر ي راةنشالق  رلقؾ للنءؿ

لرحيثرينلقؾررال رةـرلوؿرإةىراألطراؼراةصإلربي األداعراةنإلةيراةحإلةيركاةنسل  قيرةقش
اةءإل ير إلةشالؿراةذمررذةؾراةطرؼرلقؾراةن قكنإلترةلح يؽرنيزةر س ي رعقىرحسإلبراةطرؼ

رع رعقى ركا حإلن ركلةءيران رةءران ربيدةيلرؾ رعرارات رإلصإلذ رعقى رهؤالع ريو حردرة رءـ ركنف ل
إصليإلرهـرغيررنبلئـرةذةؾرلق براةنحإلس  ردكرانرهإلنإلنر يراةحدرنفرلقؾراةنشالق رنفرصبلؿر

رر-دكرهإلر يرلحكيؿراةن قكنإلتراةصإلو رإةىرن قكنإلترعإلن ركذةؾرصبلؿركسيقليفرهنإلر:
  ركسي ر يراإل وإلحراةنحإلس ياةل  رة
  ر يؿردكررإدارةراةن ر  راةنحإلس ي لف  رب

 ثانيا : التخمخل األخالقي 
رنرررر ركاةلةالد راإلدارة رةداع ررعإل   ر يرظؿرو ك   ركا ح  راةنشالق  رهذه رعيإلنهإلرلظهر ف

لركةذةؾر بدرةفرلحفيزراإلدارةر شةفرلك يررن قكنإلترللرؾرلةءيرانر كاب إللهإلرعقىرةالنؿركبك
عقىرعين راةشرال ر نءبلنرزيإلدةرالني راةن قكنإلتراةنكءكؽر يهإلرسكؼرلزيدرنفرء  ررإيبإل يإلنر
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ركهذار رل ررةسراةنإلؿ ركا  صفإلضرلالقف  راألسهـ رعقىرةس إلر ر إلةزيإلدة ري كد اةنسلءنريفرننإل
ر2713مرةحندرلرر يؤدمرإةىردعـرر حي راةشرال ركعينلهإلرءـردعـراة ين راةسكعي رةقنديريف

ر 195لرصر
ةفرهذيفراة كعيفريق يإلفر ظبلةهنإلرعقىرعراراتراإلدارةراة ري ي رحيثررإلفيرلراة إلحءرررر

ر راةصإلربي  راألطراؼ ركء   راةن قكنإلت رلنإلءؿ رعدـ ر يف رطردي  رعبلع  ره إلةؾ نءؿررةف
 يرعكائـرلقؾراةشرال ر القنإلرزادترظإلهرةرعدـراةلنإلءؿرةقن قكنإلترزادترعدـرء  رراة رائب

يؤءررسق إلنرعقىراةشرال ر يرن  ؿراأليإلـرنفراألطراؼراةصإلربي ر إلةشرال راةشئراةذمرسكؼر
ر إلحي رل ديرركر طراة ري   

 :إجراءات الدراسة الميدانية
 نبذة تعريفية عن مجتمع الدراسة:

 نشأة ديوان الضرائب:
ع إلعرـرةي كـر ة1954اةنإلةي ر يراة إلـررة شئرديكافراة رائبرال سـرو يرر كزارةرر

ر ري   رةقشرالإلتركاألرإدارة راة رادةر إلحراألعنإلؿ رل دير رإصلوإلصراة سـ ركالإلف  ري  رل
لركنفرعؿردصقكرعفرذةؾريلـرل ديرهر كاسط رةبإلفرلشالقهإلرةنفريزيدردصقكرعفرةةؼرب يك

راةحالكن راةنحقي ركهكرنإلرةطقؽرعقيكرالشؼراةكزيرركاةالشؼراةنحقي 
راةنإلةي رءـرلقيرذةؾر1967ك يرعإلـررر رةق رائبرصإلرجرن  ىركزارة ـرة شئترإدارة

يبيرةهذهراالدارةر ليب رةقلكس ر يراةكعإلعراة ري يرلركاةذمرةو حريشنؿراةلكس راةلدرر
إةىربإل برةر إلحراألعنإلؿردصؿرإيبإلرراة  إلراتركاةدصؿراةشصويركالإلفرذةؾر يراة إلـر

رـ 1964
ـر1974ـربإلعررسـراةدن  ركنفرءـراألر إلحراةراسنإلةي ر يرعإلـر1968ك يرعإلـررر

ر راةن ي إلت راةن لر ي1987ءـ ر ري   ركعإل كف رـ ر ي رةو حتر1981ف رةذةؾ رك ليب  ـ
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راةنإلةي اة رائبرنوقح رنديرركلل  رةكزارة رةكر رةهإل رةو حرديكا إلن لركنفرءـركاليؿركاصيران
لركالإلفرنفراس إلبراةلكس راإلدارمرةقبهإلزراة ري يرفرعإلـركيل  رراسإلنرةكزيرراةنإلةي ةني

ر رةس   راةدصؿ ر ري   رعإل كف رةق ري  1971ودكر راةننكةييف رص كع ركبد ركاةذم رـ
ـرلحكةترنوقح ر1984اةنرالزي ردكفرإعل إلررةنسلكيإلتردصكةهـراةنصلقف ر رك يرعإلـر

ركاة رائب  راةزالإلة رديكاف راةى راة إلن رراة رائب راإلدارة راالسلراليبيل راةلصطيط مدائرة
ر  2ـلرصر2779ةئلحوإلعركاة حكثلر

ررر رعإلـ راة رائ1986ك ي رعف راةزالإلة ريفوؿ راةكزراع رنبقس رعرار رودر رلرـ ب
لركةو حرةديكافراة رائبركاليبلنرءـراني إلنرعإلنإلنريل  رةكزيررإلةرديكا إلنرنسل بلنركةو حترةقزال

راةن إل  ر يرعإلـررلاةنإلةي  ر ير2771كادصؿرعإل كفراة ري  رعقىراة ين  ـركلـرلط ي هإل
رنؤعتر ةنرراةطكارمرة إلـر2777اة إلـر ر ـ1999ـر نرسـك

راة إلحءرررر ررإلفيل إلكؿ ركاإلبراراةدراس  يرهذا رةقطري   ر يركوفإلن رال  إلهإل عاتراةلي
كعي  راةدراس رك يإلفراألسإلةيبركاةن إلةبإلتررل فيذراةدراس لريشنؿرذةؾركوفإلنرةنبلن 

راة يإل إلتر رلحقيؿ رإةى ركوكالن راةدراس  ر ر يإلت رالصل إلر راةنسلصدن  اإلحوإلئي 
 كاةلح ؽرنفر ر يإلتراةدراس  

لر راةصرطـك يرديكافراة رائبركاليريلنءؿرنبلن راةدراس رمجتمع وعينة الدراسة :
راة إلنق ر رنالإلل هإل ر نصلقؼ راة رائب ر ديكاف راة إلنقيف ر ي رللنءؿ راةدراس  رعي   ةنإل

ر راةصرطـك رةغراضر كالي  رلح ؽ راةلي راة قني  ر نكاوفإللهإل راةدراس  رعي   رلحديد لـ
رنإلةيل رنحإلسب رداصقيل رنراب  رنإلةيل رندير راالصلوإلصرنف رذكم رنف راةدراس 

ر رلحديرلفةالإلدينيينحإلسبرلالإلةيؼل راة ي  رةصرلرلـ رةنإلرةلح يؽرةغراضراةدراس د  
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هلنإلـر نك كعراةدراس رم ٙ ف انتحاسة انضزٚثٙأحز رٕدج ةديهـرنفروق ركءي  ركا 

ر6ٔتى إختٛار انؼُّٛ تظٕرج ػشٕائٛح 6انحذ يٍ ػذو تًاحم انًؼهٕياخ (
 :جمع البيانات

ح ؽرسلنإلرةرعقىراة ي  راةنحددةرنس  إلنركاةنسلهد  رةقلإ ر277لـرلكزي رعددرمررررر
ر%  93 راسلنإلرةرةلحقيقهإللرةمر  س  رم197نفر ر يإلتراةدراس ركلـربن رعددرم

 المؤىل العممي: .6
 (6) رقم جدول

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤىل العممي: 
 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي
 %5 39 75  الإلةكريكس
رعإلةي  %2 14 27 د قـك
 %7 24 47 رنإلبسلي
 %9 8 17 داللكراه
 %6 12 24 ةصرل
 %177 197 اةنبنكع

 م7102عخوبد على بٍبًبث الذراست الوٍذاًٍت ، ببإل ، ٍيالوصذر: إعذاد الببحث

رم راةبدكؿ رصبلؿ ر1نف رةف  راة إلحءإلف رحسبرريبلحظ راةدراس  رعي   رة راد لكزي 
ر رةف ر بد راة قنيل ر ق ترم75مر الإلةكريكساةنؤهؿ رن حكثرك  س   ركم5 39   ر%27 

رعإلةير% 2 14ن حكثرك  س  رم % لر7 24 رن حكثرنإلبسليررك  س  رم47لركرمد قـك
رم رداللكراه رم17ك ر ق ت ر  س   رك رن حكث ركر9 8  رحنق رر 24يكبدم% ل رنف ن حكث

ر % 6 12  س  رمرنفراة ي  راةن حكء رةصرلنؤهبلتر
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ريكسرحيثر قغراة ي  راةن حكء رهـرنفرحنق راة الإلةكررة رادن ظـررةفيل حرننإلرس ؽر
ر%ركهكرنإلري إلدؿر وؼراة ي  راةن حكء  5 39ن حكثرك  س  رر75عددهـر

 التخصص العممي: .0

 (0) جدول رقم
 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العممي: 

 النسبة المئوية العدد التخصص العممي
 %9 27 53 نحإلس  

 %1 22 42رإدارةرةعنإلؿ
 %1 12 23راعلوإلد

 %2 13 25رلالإلةيؼركنحإلس  رإداري 
 %3 15 29ر ظـرن قكنإلترنحإلس ي 
 %2 4 8ردراسإلترنإلةي ركنور ي 

 %3 5 17 ةصرل
 %177 197 اةنبنكع

 م.7102عخوبد على بٍبًبث الذراست الوٍذاًٍت، ، ببإلٍيالوصذر: إعذاد الببحث

. 

رم راةبدكؿ رصبلؿ راة إلحءر(2نف ررةفرإلفيبلحظ راة ي   رنل يررة راد حسب
رم رعدد رم53اةلصوصراة قنيل رك  س   رن حكثرلصوصرنحإلس   ر% ل9 27 

رم رم42كعدد ر  س   رن حكثرك رلصوصر1 22  رةعنإلؿل%  رمرإدارة  ر23كعدد
رم ر  س   رلصوصر1 12ن حكثرك رل%  رمراعلوإلد رن حكثرك  س  ر25كعدد  

رلصوص2 13م رإداري ر%  ركنحإلس   رمرللالإلةيؼ رك  س  ر29كعدد رن حكث  
رلص3 15م رنحإلس ي روص%  رن قكنإلت رمرل ظـ رك  س  ر8كعدد رن حكث  
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رلصوصر2 4م ركنور ي %  رنإلةي  ردراسإلت رالنإل رل رنف ريكبد اةن حكء راة ي  
 %  3 5ك  س  رمرن حكثرنفراةلصووإلترةصرل ر17م

عي  راةدراس رهـرنفرلصوصرنحإلس  رحيثررة راديل حرننإلرس ؽرةفرةغق ي ر
نفراة ي  راةن حكء لرر %9 27من حكثرك  س  ر ق ترر 53م قغرعددراةن حكءيفر

راالسل إل   رةسئق اةذمريسإلعدرعقىر هـرراألنرننإلريدؿرعقىراةلصووي ر
 :المؤىل الميني .4

 ( 4)رقم جدول   
 ي:ؤىل المينالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الم

 اة س  راةنئكي  اة دد اةنه ي
 %37 57 زنإلة راةنحإلس يفراة إل ك يفراةسكدا ي 
 %4 7 14 زنإلة راةنحإلس يفراة إل ك يفراة ر ي 

 %8 6 13 زنإلة راةنحإلس يفراة إل ك يفراألنريالي ر
 %2 4 8 زنإلة راةنحإلس يفراة إل ك يفراة ريطإل ي ر

 %3 35 67رالريكبدرنؤهؿ
 %3 16 31رةصرل
 %177 197 اةنبنكع

 م.7102وٍذاًٍت، ، ببالعخوبد على بٍبًبث الذراست الٍيالوصذر: إعذاد الببحث 

لكزي رة رادرعي  راةدراس رحسبررةفرإلف ريبلحظراة إلحء3مررعـرنفرصبلؿراةبدكؿ
اةسكدا ي ررحإلوقيفرعقىرزنإلة راةنحإلس يفراة إل ك يف رن حكثر57لرماةنؤهؿراةنه ينل يرر

رم رم37ك  س   رك رن حكثر14% ل راة ر ي ر  راة إل ك يف راةنحإلس يف رزنإلة  رعقى حإلوقيف
رحإلوقيفرعقىرزنإلة راةنحإلس يفراة إل ك يفراألنريالي ن حكثر ر13م% لركر4 7  س  رمكر
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حإلوقيفرعقىرزنإلة راةنحإلس يفراة إل ك يفراة ريطإل ي ررن حكث ر8كالرم% لر8 6ك  س  رم
رم رم2 4ك  س   ركعدد رم67 ل رك  س   رنؤهبلترنه ي  رن حكثرةيسترةديهـ % لر3 35 
رر % 3 16 رن حكثرحإلوقيفرعقىرزنإلة رةصرلرك  س  رم31كعددرم

رس ؽرررر ريرفةيل حرننإل رننإل رنفراةنحإلس يفل راةن حكءيفرهـ راإلبإل  الدرودؽرؤرن ظـ
راةنطركح ر يراالسل إل   راألسئق عقىر
 المسمى الوظيفي: .7

 ( 7) رقم جدول  
 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمى الوظيفي:

 الٌسبت الوئىٌت العذد الىظٍفت

 %2362 44 ػاو  يحاسة

 %869 17 يزارغ داخهٙ

 %568 11 يحاسة تكانٛف 

 %764 14 رئٛس لسى

 %3864 73 يذٚز يانٙ

 %467 9 يزارغ خاررٙ

 %1166 22 أخزٖ

 %111 191 انًزًٕع

 م.7102، ببالعخوبد على بٍبًبث الذراست الوٍذاًٍت، ٍيالوصذر: إعذاد الببحث 

ي رة رادرعي  راةدراس رحسبرنل يررلكزررةف ريبلحظراة إلحثر4مررعـرنفرصبلؿراةبدكؿ
رم راةكظيفيل رن حكثر44اةنسنى رم نحإلسبرعإلـ  رم%2 23ك  س   رك رن حكثر17 ل  

رداصقي رمرنراب  ركم9 8ك  س   رن حكثر11% ل رمرنحإلسبرلالإلةيؼ  % لر8 5ك  س  
رم رن حكث14كعدد رعسـر  رمررئيس رم4 7ك  س   ركعدد رنإلةير73% ل رندير رن حكث  
 ر22% رنراب رصإلربيرلركعددرم7 4ن حكثرك  س  رم ر9% لركعددرم4 38ك  س  رم

ر % رةصرلرنفراة ي  راةن حكء 6 11ن حكثرك  س  رم
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راإلبإل  الدرودؽرؤرن ظـراةن حكءيفرهـرنفراةنحإلس يفلرننإلريرةفيل حرننإلرس ؽر
راةنطركح ر يراالسل إل   راألسئق عقىر
 سنوات الخبرة: .5

 (5) رقم جدول
 نة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة:التكرارات والنسب المئوية ألفراد عي 

 

بٍبًبث الذراست الوٍذاًٍت ،  ببالعخوبد على ،ٍيالوصذر : إعذاد الببحث

 م.7102

لكزي ررة رادرعي  راةدراس رحسبرنل يررس كاترص رةررةف ريل يفر5نفرصبلؿراةبدكؿرم
 -الإلآللي:

ر26م رنف راعؿ رص رلهـ رن حكث رمر5  رك  س   رم7 13س كات ركعدد  ر24% ل
 رن حكثرك  س  ر56مرعددس   لركر17رإةىر6% رص رلهـرمنفر6 12ن حكثرك  س  رم

رص5 29م ر%  رمنف رر15اةىر11 رلهـ رم25مكس   ل رك  س   رن حكث % ر2 13 
رر27اةىر16منفرـص رله رم59مرعددكررلس    رن حكثرك  س   ر كؽر1 31  رص رلهـ  %
رر س  ر21

 اة س  راةنئكي  اة دد س كاتراةص رة
 %7 13 26 س كاتر5اعؿرنفر

 %6 12 24 س كاتر17إةىرر6نفرر
 %5 29 56 س  15إةىرر11نفر
 %2 13 25 س  ر27اةىر16نفر

 %1 31 59رس  ر ةالءرر21
ر%177 197 اةنبنكع
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حيثر ق تر س لهـر يراة ي  ررس  ر21لفكؽريل حرةفرةغق ي راةن حكءيفرص رلهـر
ر%1 31م رص رلهـر  رنف رمركيقيهـ ر يف رس  15-11للراكح ر ق تر   س لهـررحيث
ري% ر5 29م   إلعررإةيهإلالدرودؽراة لإلئجراةليريلـراةلكوؿرؤرنفراة ي  راةن حكء رلرننإل

راةنطركح رعقيهـ راألسئق عقىر
 ر:الذراست  لعببراث  اإلحصبئًوالخحلٍل  العزض

التحاسب الضريبي جودة ذات داللة إحصائية بين  ك عالقة: "ىناالفرضية األولى      
 المحاسبية "ودرجة تماثل المعمومات 

  صوكص اةدراس  عي   يراع البإله ن ر   ي   ي اةفر ي ل هذه وح  نف كةقلح ؽرررر
راةنل ق   اة  إلرات نف ع إلرة الؿ راةحسإل يراألكةى  إلةفر ي ر راةكسط راسلصداـ رلـ ل

كاال حراؼراةن يإلرمركنر  رالإلمرةق ي  راةكحدةرةقلةالدرنفرندلرنكا   را رادرعي  راةدراس ر
ر:راتركيلـرلك يحهإلرالنإلر يراةبدكؿراةلإلةيعقىربني راة  إل

 والداللة اإلحصائيةمربع كاي المعياري و  فواالنحرا لوسط الحسابيا: (1)رقم جدول 
 إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 العبارات ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مربع كاي
 الداللة
اإلحصائ
 ية

رلؤدم  16 راة ري ي راةلحإلسب إةىرربكدة
رصإلو راإلدراحلفإلظ ر ن قكنإلترنإلةي  ارة
رةآلصريفرع هإللفوحرر هإلركال

4612 1621 117668 .111 

رلؤدم  26 راة ري ي راةلحإلسب إةىرربكدة
اة كائـررإعداداةنحإل ظ رعقىراةحيإلدرع در

ركاةل إلريرراةنإلةي 
3677 1611 74684 .111 

ر  36 راة ري يبكدة  111. 85641 1661 4655إةىرريؤدمراةلحإلسب
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رااللوإلؿر إلةنالقفيفرإنالإل ي رزيإلدةر
ر  46 راة ري ي راةلحإلسب رإدارةربكدة لقـز

ر رعقي رلصدـررإعداداةشرالإلت ل إلرير
رةقن قكنإلتراةنحإلس ي اةكسطرراةنسلصدـر

4646 1672 148615 .111 

رنفر  56 رلحسف راة ري ي راةلحإلسب بكدة
رالني رن قكنإلتراةل إلريرراةنإلةي  

4647 175 161612 .111 

رنفر  66 رلحسف ر راة ري ي راةلحإلسب بكدة
رقكنإلتراةل إلريرراةنإلةي  كعي رن 

4631 1683 212679 .111 

رنفر  76 رلزيد راة ري ي راةلحإلسب بكدة
راةنفوحررإنالإل ي  راةن قكنإلت لحديث

رع هإلر إلةل إلريرراةنإلةي 
4628 1666 42648 .111 

رإةىر  86 رلؤدم راة ري ي راةلحإلسب بكدة
راةن قكنإلتر ر يف رلطإل ؽ لح يؽ

ر ركاةكاردة راةن شكرة رر إلةل إلرياةنحإلس ي 
راةنإلةي 

4637 1668 42648 .111 

ر  96 راة ري ي راةلحإلسب رإةىرلبكدة ؤدم
رك راةلفسير رسكع رنف راالسل لإلجراةل قيؿ

رةقن قكنإلتراةن دن  
4642 1659 67637 .111 

ر ير  116 رلسهـ راة ري ي راةلحإلسب بكدة
راة ري  ررإدراؾ ر ةهني  اةنالقؼ

ركلشري إللهإل 
4649 1674 165696 .111 

 م7102اسة الميدانية، من الدر نيالمصدر: إعداد الباحث     

اإلحوإلعاتراةكوفي رةق  إلراتررةفرإلف ريبلحظراة إلحء6مررعـرنفرصبلؿراةبدكؿ
اةلحإلسبرربكدةرذاتردالة رإحوإلئي ر يفره إلؾرعبلع ر"راةليري صرعقىراةفر ي راالكةي
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راةندلةكرل  ر يرر اةحسإل يراألكسإلطفرا  ر"اة ري يركدرب رلنإلءؿراةن قكنإلتراةنحإلس ي 
رم ر يف ر 55 4ر–ر77 3نإل ر ل رةيالرت راةصنإلسي راةن يإلس ركحسب راة  إلرات فراةبني 

راةنكا   ركاةنكا   ر شدة رلشيررإةىإبإل إلتراةن حكءيفر
را رإحوإلئي رره إلؾرعبلع "راةذمري صرعقى:رةفر ي الصل إلرروح  ذاتردالة 

رلنإلءؿراةن قكنإلتراةنحإلس ي  راصل إلررنر  رر " يفراةلحإلسبراة ري يركدرب  راسلصداـ لـ
ر–ر84 74ر–68 117راتراةنحكرركبإلعترعيـرنر  رالإلمراةنحسك  رالإلآلليرمالإلمرة  إل
ر-37 67ر-48 42ر-48 42ر–ر79 272ر–ر72 167ر–ر15 148ر–47 85

 ركع در777.ةبني راة  إلراترمرSig رك نسلكلردالة ر4-2 رك دربإلترحري رمر96 165
نسلكلراةدالة رر ر بدرةف75 7 نسلكلراةن  كي راةنسنكحر كرمرsigن إلر  رنسلكلراةدالة ر

sig رل ؿرعفرنسلكلراةن  كي رننإلري  يركبكدر ركؽرذاتردالة رإحوإلئي رة  إلراتر
 الضريبي التحاسب جودة بين إحصائية داللة ذات عالقة ىناك:  الثانية الفرضية
 . المحاسبية المعمومات وموثوقية

ر صوكصرس اةدرارعي  ريراعرالبإلهرن ر  ري   يراةفر ي لرهذهروح رنفركةقلح ؽ     
راةنل ق  راة  إلراترنفرع إلرةرالؿ راةحسإل يراةكسطرسلصداـإرلـرلءإل ي اةر إلةفر ي ر
راةدراس رعي  ر رادةرنكا   رندلرنفرةقلةالدراةكحدةرةق ي  رالإلمركنر  راةن يإلرمر حراؼكاإل
ر-:اةلإلةيراةبدكؿر يرالنإلرلك يحهإلركيلـراة  إلراتربني رعقى
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 مربع كاي والداللة اإلحصائيةالمعياري و  نحرافوسط الحسابي واال ال: (4)رقم جدول 
 إلجابات أفراد عينة الدراسة

الوسط  العبارات ت
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مربع 
 كاي

داللة ال
 اإلحصائية

راةلحإلسبراة ري يرلسهـر   1 بكدة
 يرااللشإلؼرندلرودؽركلنءيؿر

ركحيإلدي رراةن قكن راةنحإلس ي 
4 52 7 84 

271 5
4 .777 

راةلح   2 رلزيدربكدة راة ري ي إلسب
رنفر راةلح ؽ رإنالإل ي  نف
راةن قكنإلتر نك كعي 

راةنحإلس ي ر

4 76 7 67 
351 6
8 

.777 

راةلحإلسبراة ري يرلؤدم   3 ربكدة
ر رللسـرإةى رنحإلس ي  ن قكنإلت

ر إلةحيإلدي ر
4 49 7 77 179 6

7 
.777 

راةلحإلسبراة ري يرلؤدم   4 ربكدة
ر راةفإلحصرإةى دراؾ ركا  ن ر  

ركعإل قي  راةحيإلد ر ةهني  راة ري ي
راةن قكن رةقفهـر

4 55 7 76 
277 2
6 

.777 

راةلحإلسبراة ري يرلؤدم   5 ربكدة
ر رذاترإةى رنحإلس ي  ن قكنإلت

رنسلكلرعإلةيرنفراةنكءكعي رر
4 33 7 91 127 7

7 
.777 
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بكدةراةلحإلسبراة ري يرل لندر  .1
راةن قكنإلتر رعدرة رندل عقى
راةلنءيؿر رعقى اةنحإلس ي 
راةوإلدؽرةقحإلة راةنإلةي رةقنالقؼ

4 52 7 63 
173.7
3 

.777 

راةلحإلسبراة ري يرلؤدمر  .4 بكدة
راةن قكنإلتر رء   رزيإلدة إةى
رنفر رصقكهإل رءـ ركنف ر اةنحإلس ي 

راألصطإلعر

4 47 7 87 
143 4
3 

.777 

ربيدر  .2 ر ري ي رلحإلسب ةلح يؽ
رنفر راة ري ي راةفإلحص يلح ؽ
رنحإلس ي ر رن قكنإلت نودر
ر الؿرك كحركنفر نفوحرع هإل

رنوإلدررنكءكعك 

ر69 7ر26 4
147 7
3 

777 

حإلسبراة ري يرلسإلعدربكدةراةل  .0
 يرزيإلدةراةشفإل ي ركاةك كحر ير

راةن قكنإلتراةنحإلس ي ر
ر91 7ر36 4

137 7
9 

777 

بكدةراةلحإلسبراة ري يرلسإلعدر  .62
رنحإلس ي ر رن قكنإلت رلك ير  ي

رعإل ق رةقلح ؽ
ر73 7ر36 4

122 7
7 777 

 م0264ن من الدراسة الميدانية، يالمصدر: إعداد الباحث
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راةبدكؿرررر رصبلؿ راة إلحءر 7مررعـرنف رةق  إلراتررإلفيبلحظ راةكوفي  راإلحوإلعات ةف
راةلحإلسبر ر يف رإحوإلئي  ردالة  رذات رعبلع  ر"ه إلةؾ ري صرعقى راةلي راةءإل ي  اةفر ي 

نإلرراةندلةكرل  ر يرر فراألكسإلطراةحسإل يا  راةن قكنإلتراةنحإلس ي "نكءكعي راة ري يركر
فرإبإل إلتراتر ةبني راة  إلراتركحسبراةن يإلسراةصنإلسيرةيالررلر 76 4ر–ر26 4 يفرم

راةنكا   ركاةنكا   ر شدة رلشيررإةىاةن حكءيفر
راةذمري صرعقى: راةفر ي  رإحوإلئي ررالصل إلرروح  رذاتردالة  "ه إلةؾرعبلع 

لـراسلصداـراصل إلررنر  ر ر يفربكدةراةلحإلسبراة ري يركنكءكعي راةن قكنإلتراةنحإلس ي "
ر–68 351ر–54 271الإلمرة  إلراتراةنحكرركبإلعترعيـرنر  رالإلمراةنحسك  رالإلآلليرم

ر-79 137ر-73 147ر-43 143ر–ر73 173ر–ر77 127ر–26 277ر–67 179
 ركع درن إلر  رنسلكلراةدالة ر777.ةبني راة  إلراترمرSig رك نسلكلردالة رر77 122

sigر بدرةفرنسلكلراةدالة ر75 7 نسلكلراةن  كي راةنسنكحر كرمر sig ل ؿرعفرنسلكلرر
رتردالة رإحوإلئي رة  إلراتراةفر ي  اةن  كي رننإلري  يركبكدر ركؽرذا

 النتائج :
إفربكدةراةلحإلسبراة ري يرلةءررإيبإل إلنر يراةحدرنفردرب رلنإلءؿراةن قكنإلترر 1

راةنحإلس ي  
رإ2 ر ير  راةلحإلسبراة ري يرلسهـ ر يرنحلكلرفربكدة راال وإلحركاةشفإل ي  زيإلدة

ر نإلتراةنحإلس ي نفردرب رلنإلءؿراةن قكريبإل إلنر يراةحدراة كائـراةنإلةي رننإلري  السرإ
فربكدةراةلحإلسبراة ري يرلدعـرنفرلط يؽرصوإلئصراةن قكنإلتراةنحإلس ي ر رإ3

  درب رلنإلءؿراةن قكنإلتراةنحإلس ي ر  رضراةحدرنف
 
ر
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 التوصيات :
 ركرةراالهلنإلـر إلةلطكيرراةنسلنررةق إلنقيفر ديكافراة رائبرن راةلراليزرعقىرر 1

ر اة ري يرةنلصوو ر يرنبإلؿراةلحإلسباراةدكراتراةلدري ي 
راةنحلكلراةن قكنإلل2 ريةيإلتراةلحإلسبراة ري يركدعـ رلطكير ر ركرة ر ةق ظإلـرري 

ر اة ري ي
دصإلؿر ر إلنجراةحالكن راالةاللرك ي ر رزيإلدةرنسلكلراال وإلحركاةشفإل ي رنفرصبلؿرإ3

ر يرديكافراة رائب 
 قائمة المراجع :

 أواًل: الكتب
مراة إلهرةر:ردلررإلهن لعوإلـرنحندراةحإلجرلراةلحإلسبراة ري ير يرشرالإلتراةنس -

 ر ـر 2715فرلر
راة إلهرةر:ردارررليرلردراسإلتر يراةنحإلس  راة ري ي عوإلـراةديفرنحندرنلكة - م

رر ـر 1983اة ه  راة ر ي رلر
راةن - ركاةلحإلسبراة ري يعيسىرة كرطن ؿرل راة ري ي  راة إلهرةرلحإلس   ردارررم :

ر رـر 1979اة ه  راة ر ي رلر
ةر:ردلرمراة إلهرررل يراةلحإلسبراة ري يركالن راةشرالإلتنوطفىرنحندرعقيرلرح -

ر فرلردلتر 
  ثانيًا: الدوريات العممية 

دكرراةل إلريرراةنإلةي راةن شكرةر يرلصفيضرحإلة رعدـرلنإلءؿرلر راهيـراةسيدرع يدإ -
لر77إلس  ركاإلدارةركاةلةنيفراة ددراةن قكنإلتر يرسكؽرراسراةنإلؿرلرنبق راةنح

 رـ 2778
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راةنحإلس ير يرلصفيضرعدـررلنوطفيراةديفرالنإلؿ اةدهراكمرل - راإل وإلح دكر
رةق حكثر راةلبإلرة رالقي  رنبق  رسكؽررةسراةنإلؿرل رالفإلعة راةن قكنإلتركزيإلدة لنإلءؿ

راة قني رلراة ددراةءإل يراةنبقدراةكاحدركاةءبلءكفر ر
اةلكس ر يراإل وإلحراةنحإلس يركعدـرلنإلءؿراةن قكنإلترلرنحنكدروفإل اةسيدرلر -

كؿرلر إلورةرلربإلن  رسكهإلجرلراة ددراأل إلة كرو راةنوري رلرنبق راة حكثراةن
  رـ2775اةنبقدراةلإلس رعشرلر

اةن كنإلتراالعلوإلدي رااليدكةكبي راةف ي ر يراة ظإلـراةنحإلس يرحسفرنحندرالنإلؿلرر-
رـ 1975لراة ري يرلرنبق راةنإلؿركاةلبإلرة

 يرلح يؽررلرةءررصوإلئصراةنراب  راةداصقي صقيؿركيصركفع دراةرحنفرعإلدؿررر-
راةلحإل ر لسبراة ري يالفإلعة راةلبإلري  راةشرالإلت رعقى رنيدا ي  رمدراس  راةدراسإلتررل نبق 

رـ ر2717اةنبقدراة إلشررلرديسن رلرر37داة قيإلرلربإلن  راة يقيفرلراة د
لةءيرراصليإلررطري  رعيإلسرلالقف راإل لإلجرعقىرعنقي رردلنرلع دراةر إلرحسفرس كدر-

ررـ 2711لر1 راة ورةرلراة ددراةلحإلسبراة ري يرلرنبق رالقي راإلدارةركاالعلوإلدرلربإلن 
رغ يـ - ررببريسف رلنإلءؿررلنحنكد رعدـ رنف راةحد ر ي راإلةاللرك ي راإل وإلح دكر

رنبق ر رل راةنورم راةنإلؿ ررةس رسكؽ رالفإلعة رعقى رذةؾ ركا   الإلس اةن قكنإلت
 ـ 2713إلن  ر  هإلرلراة ددراألكؿلراةدراسإلتركاة حكثراةلبإلري رلرب

ةلحفيزرلنكيؿراةل ني ر  ظإلـررلر نكزجرن لرحرةقلحإلسبراة ري ينحندرع إلسر دكم -
 رلرنبق راةفالرراةنحإلس يرلربإلن  رعيفرشنسرلرالقي راةلبإلرةرلراة ددرB.O.Tم

رر رـ2716لراةءإل يرلراةبزعراالكؿرلراةس  راة شركف
عيإلسركلفسيرراة بلع ر يفراةسيإلسإلتراةنحإلس ي راةنش   رررلنحندرشكيالإلر  إلبيرلر-

يرركراؽراةنإلةي ردراس رلط ي ي رلررسإلة رنإلبسلكبكدةراألر إلحركا  الإلسإللهإلرعقىرةس إلرراأل
رـر 2715غيررن شكرةرلربإلن  رعيفرشنسلر
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عيإلسرةءررلصفيضرعدـرلنإلءؿراةن قكنإلترعقىرالفإلعةرهإلة رحندمرةحندرحسإل يفلرر-
راةسكيسرلر رع إلة رةقدراسإلتراةلبإلري ركاة يئي رلربإلن   راة قني  راةنبق  سكؽرراسراةنإلؿرل

رر رـ2713لر اة ددراالكؿرلراةنبقدراةرا 
إطإلررن لرحرةئل وإلحراةنحإلس يرةقحدرنفرظإلهرةرعدـرلنإلءؿرريإلسررةحندرنحندلر-

اةن قكنإلترلررسإلة رداللكراةرغيررن شكرةرلربإلن  رط طإلرلرنبق راةلبإلرةرعسـراةنحإلس  ر
رـ 2776ل

رلر- رلنإلءؿررلرببرنحنكد يسف رعدـ رنف راةحد ر ي راالةاللرك ي راإل وإلح دكر
رعقى رذةؾ ركا  الإلس راةدراسإلترراةن قكنإلت رنبق  رل راةنورم راةنإلؿ ررةس رسكل الفإلعة

ر رـ2713ء ركاةءبلءكفلركاة حكثراةلبإلري ربإلن  ر  هإلرلراة ددراألكؿرلراةس  راةءإلة
 ثالثًا : المؤتمرات 

راةس إلعي - راةن  ـ رع د راةنؤلنررل اةفحصراة ري يراةننالفركنشالبلتراةلط يؽرل
راة ري ي اة ري  راةن ظكن  ر  إلع رإلعإلدة راي راةبن ي  راة إلن رل رةقنإلةي  ةنوري 

  ـ2775لركاة رائب
ر
ر
 
 
 
 
 
ر
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 أث  ادلربركت الرعبُت علً التٌوُت ال َفُت
 السىداى( -والَبث ك دفبى  -)ببلتطبُك علً هر وع صٌدوق تٌوُت اجملتوع

 تماضر جابر البشير د.      إعداد: د. حسن محمد ماشا عربان    د. صالح أحمد منيل محمد    
 أستاذ االقتصاد المساعد     أستاذ االقتصاد المساعد        قتصاد المشاركأستاذ اال       

 جامعة كردفان             -كمية االقتصاد      جامعة كردفان -جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية     كمية االقتصاد 

 
Abstract 

   This study addressed  to identify the impact of the popular 

participation in rural  development in Community Development 

Fund Project, in Kordofan states. The study aimed to show the 

impact of popular participation on rural  development. The study 

hypotheses that there was a positive relationship between popular 

participation and rural  development. The study was based on 

qualitative data collected by  questionnaire and distributed to a 

random sample of 451 community size. The study relied on 

historical method,  deductive method and descriptive statistics 

method used factor analysis. The results of the study showed the 

most important of which are the  popular participation in provided 

positive water, health services and improved education  (B =1.352 

Sig 16111), the study model is significant (F = 556958).  The study 

recommended more interest should be given to the mechanism of 

popular participation in rural project to ensure continuous 

development, confuted on should be done additional studies on the 

role of popular participation  rural development.                               
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 مستخمص
ل إلكةتراةدراس ررةءرراةنشإلرال راةش  ي ر يراةل ني راةريفي ر إلةلط يؽرعقىرنشركعر
راةنشإلرال ر رةءر ر يإلف رإةى راةدراس  رهد ت رالرد إلفل ركاليإلت ر ي راةنبلن  رل ني  و دكؽ

راةريؼ رل ني  رعقى راةنشإلرال را لرلاةش  ي  ر يف رايبإل ي  رعبلع  ره إلؾ رةف راةدراس  ر ت
رطريؽر رعف ربن هإل رلـ ر كعي  ر يإل إلت رعقى راةدراس  ركاسل دت راةريؼل ركل ني  اةش  ي 

اعلندتراةدراس رلرنفرنبلن راةدراس ر451االسل إل  ركزعترعقىرعي  رعشكائي رحبنهإلر
راةكوفي راإلحوإلئي ركاةن هج راالسل  إلطي راةن هج راةلإلريصيل راةن هج  إلسلصداـررعقى

راة إلنقي رةهنهإلرلاةلحقيؿ راة لإلئج رنف رعدد رإةى راةدراس  ررلكوقت راةش  ي  رةءرةقنشإلرال 
كنسلكلرر352 7م يلإلرل قيـركلحسيفراةراةنيإلهركلك يرراةصدنإلتراةوحي رايبإل ير يرلك ير

ر ر 777 7اةن  كي  رل ر نكذج ررن  كماةدراس  رمر((Fعين  رالإل ت رل 958 55اةنحسك  
ر إلهلنإلـ راةدراس  راةل ني ررةكوت رنشإلري  راسلنراري  رة نإلف راةش  ي  ر إلةنشإلرال  ةالءر

ر اةريؼر ني  يرلراةنشإلرال راةش  ي إبراعردراسإلترإ إل ي ر يردكرراةريفي لر
 المنيجي والدراسات السابقةطار اإلأواًل: 
 / المقدمة: 6

ر رةو حت راةريؼ رل ني  ر يكرذإف رلنإلرس راةريؼ ركةف رصإلو  رال رلل رةهني  ات
رك  ريندذاةزراع  راسل رارررةؾ ر ي رلسإلعد راةريؼ رل ني  رك إلةلإلةي راةصإلـل ر إلةنكاد اةو إلع 

راألصيرةر راآلك   ر ي ركةو حت راإل لإلبي ل راة نقي  ر ي ريسإلعد رءـ ركنف راةريؼ إ سإلف
رنشإلري ر رإ بإلح ر ي ر إلة   رةهني  رنف رةهإل رةنإل راةش  ي  راةنشإلرال  رعقى رلرالز اةن ظنإلت

راةن ر ي ر إلةنشإلرال  راةن  ي  ركاةفئإلت راةل ني ل راةل فيك رانج راةنحقيل ركاةنلةءريفرذبلن  يكف
ي ودر إلةنشإلرال راةش  ي رنشإلرال راأل رادركاةبنإلعإلتركاة يإلداتررل نشإلري رك رانجراةل ني 

 يرالؿرنإلريلوؿر إلةحيإلةر يراةنبلن راةنحقيلر يرالؿرنإلريل قؽر ل ني راةنكاردركيسإلهـر
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ر دا  ررغ  رح ي ي ر إل   رن ريسلطي كرةكرينلقالك رالؿرنكاطفرننإل رابلنإلعير يهإل فرالبإله
كةهـرنرلالزاتراةنشإلرال راةدين راطي لراةبلنرالزي لركعيراإل سإلفررلكن إلدئرء إل ي رةصبلعي 

راةنحقيلراةرغ  ر يراةنشإلرال ركاةلنءيؿراةح ي يرةقنكاط يف 
راةدراس / مشكمة الدراسة: 0 رنشالق  رل ني ر للنءؿ رعقى رةءر راةش  ي  رةقنشإلرال  رهؿ  ي

راةريؼ؟ 
ر-دؼراةدراس رإةىراآللي:له/ أىداف الدراسة: 4

ر رلك يحراة بلع ر يفرنل يراتراةدراس  1
ر ر يإلفرةءرراةنشإلرال راةش  ي رعقىرل ني راةريؼ 2

رحيثر/ أىمية الدراسة: 7 رنف ركاة نقيل راة قني راةبإل  يف رةلشنؿ راةدراس  رةهني  لنلد
را راةننإلرس  رةقل رؼرعقىركاع  ركاة إلحءيف رةؤلالإلدينييف ردةيبلن ة نقي راةبإل براة قنيرلالكف

ةقنشإلرال راةش  ي ر يراةل ني لرةنإلراةبإل براة نقيرإ رازرةهني راةنشإلرال راةش  ي ر يرل ني ر
راة راراتراةسقين ر شة هإل رذاةريؼركنسإلعدةربهإلتراالصلوإلصر يرالصإل

 اةريؼ رر ني كلراةنشإلرال راةش  ي لكبدرعبلع رايبإل ي ر يفر الدراسة: ةفرضي/ 5
رحدود الدراسة:  /1

  ـ2713-ـ2776إل ي :راةحدكدراةزن  1
 اةحدكدراةنالإل ي :ررالزتراةدراس رعقىركاليإلترالرد إلف   2

 رالدراسات السابقة:
ر(: 0220. دراسة سعاد )6

ر راةنحقير يراةسكدافل إلكةتراةدراس  ر يراةحالـ راةش  ي  راةنشإلرال  هد تررلدكر
س رال  تراةدرارلإةىر يإلفردكرراةنشإلرال راةش  ي ر يراةحالـراةنحقير يراةسكدافاةدراس ر

اةن هجراةلحقيقيراالحوإلئي رلكوقتراةدراس رإةىرةفرةقنشإلرال راةش  ي ردكررايبإل ير ير
رةكوتراةدراس ر لف يؿرنشإلرال راةنكاط يفر يرعنقي راةل ني راةنحقي   لاةحالـراةنحقي
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رر(:0222. دراسة منال عبد المعطي )0
ر راةل إلكةتراةدراس  راةنبلن  ركلطكير رل ني  ر ي راةنبلن ي  راةنشإلرال  نحقيلردكر

ر إل قس رندي   راةسال ي  رةقبإلفراألحيإلع ردراسي  راةحإلة رلحإلة  رن هجردراس  رلال  تراةدراس 
رايبإل ير يرلطكيرر ردكر راةسال ي  راةقبإلفر يراألحيإلع رإةىرةفرةنشإلرال  لكوقتراةدراس 

رةكوتراةدراس ر  ركرةرلف يؿردكرراةقبإلفراةنحقي   لاةنبلن راةنحقي
 (: 0260. دراسة عبد العظيم )4 

رل إل راةنسػػلدين ر يراةنبلػػن إلتركةتراةدراس  راةشػػ  ي ر يراةلػػ ني  دكرراةنشػػإلرال 
إةىرإ رازرةهني ردكرراةنشإلرال راةش  ي ر ير رهد تراةدراس راةنحػػقي راةريفػػػي ر يرإ ػػري يإل

راة إلني  راةدكؿ ر ي راةريفي  راةنبلن إلت ر ي راةنسلدان  راةن هجررلاةل ني  راةدراس  ال  ت
لد يردرب ركعيراةنكاط يفرل درعكانؿرسإلة  رل كدرةفشؿرء لتراةدراس رةفرارلاالسل  إلطي

ةكوتراةدراس ر  ركرةرلكعي راةنكاط يفر يرةهني ر لاةنشإلرال راةش  ي ركنشإلري راةل ني 
 نشإلراللهـر يرنشإلري راةل ني ر يرنصلقؼرنراحقهإل 

 (:0267. دراسة فريد صبح القيق)7
ي ر يرلح يؽراةل ني راةنسلدان لراةصططردكرراةنشإلرال راةنبلن ل إلكةتراةدراس ر

 رال  تراةدراس رن هجردراس راةحإلة ركاةلحقيؿراالسلراليبي رةقندفراةفقسطي ي رالحإلة ردراسي 
راةنبلن ي ردكررايبإل ير يرلح يؽراةل ني ررلاةكوفي لكوقتراةدراس رإةىرةفرةقنشإلرال 

ر اةنسلدان  
 (: 0261. دراسة دار السالم )5

رراةنشإلرال راةش  ي ر يراةل ني راةريفي  رهد تراةدراس رةقل رؼرل إلكةتراةدراس ردكر
ر يرل ني ركلطكيرراةنبلن راةنحقي راةش  ي  رن هجررلعقىردكرراةنشإلرال  ال  تراةدراس 

ررلاة حثراالبلنإلعي رةف ر يرة شط ر91اء لتراةدراس  راةن لبيفرشإلرالكا %رنفرو إلر
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اةسيإلسي ركاةش  ي ر يفرالإل  ررةكوتراةدراس ر  ركرةراةل سيؽركل إل رراةبهكد لاةنشركع
راةنؤسسإلترذاتراةوق ركاةن ظنإلتراةطكعي راة إلنق ر يرنبإلؿراةل ني  

ركر3دراسإلترر5اشلنقتراةدراسإلتراةسإل   رعقىر رنحقي  راسلفإلدرر2ن هإل اعقيني  
رن ظـر رالف ت رحيث ركاةفر يإلت  راةنشالق  رويإلغ  ر ي راةسإل    راةدراسإلت رنف اةدراس 

راةهدؼر ر ي راةسإل    راةريفي لراةدراسإلت راةل ني  ر ي راةش  ي  راةنشإلرال  ردكر رلك يح كهك
ركاعلندترعقىرن إلهجرنصلقف رن هإلراةلحقيقيراةكوفيركدراس راةحإلة  ر

اةدراس راةحإلةي رللفؽرن راةدراسإلتراةسإل   ر يراةهدؼركةالفرلصلقؼر يرن هبي ر
ر راةدراس  راةلحقيؿرحيثراسلصدنتراةدراس راةحإلةي راةلحقيؿراة إلنقيركاةفلرةراةزن ي ركعي 

 ثانيًا: االطار النظري
راة إلئن رر/ المشاركة الشعبية:6 راةش  ي  ر إلةنشإلرال  رعقيراةطكيؿ:ماةن وكد ي كؿرنحند

رنإلر ركاةبنإلعإلتركاة يإلداتر يرالؿ راأل راد رنشإلرال  راالبلنإلعي ل ر إلةنسئكةي  راةش كر عقى
راة إلسرا رنكارد ريل قؽر ل ني  ر يرالؿرنإل راةنحقيل ر يراةنبلن  البلنإلعي ريلوؿر إلةحيإلة

ر دا  ررغ  ر رينلقالك رةك ريسلطي ك رالؿرنكاطفرننإل ر يهإل رحلىريسهـ ركاةفالري  كاالعلوإلدي 
ك إلةلإلةيرةهـررل 2772ح ي ي ر إل   رنفرالبإلهرابلنإلعيركن إلدئرء إل ي رةصبلعي  مس إلدلر

ر-نرلالزاتراةنشإلرال رهي:
ركاةبنإلع ر يراصليإلررنفرينءقه1ر راةحري رهيرحؽرةويؿرةقفرد راةدين راطي : رةلةنيفر  ـ

رحؽراةنشإلرال رااليبإل ي  ر
 راةبلنرالزي راإلداري :رةفرلديرراألعإلةيـركاةنحقيإلترشئك هإلر كاسط رننءقيهإلرنفرنكاط ير2

ر ركعير3اةن ط    رعقى ري  ى رةف رال د راةل ني  رة رانج راةش  ي راةدعـ رإف راةكعي:  درب 
ر  1999فلاةنبلن ر نشإلالقكركاحليإلبإللكلركنفرءـرلح يؽرنزيدانرنفراةصدنإلتمإ دبنإل

راةنكاط يفراةح ي ي ر4ر راةح ي ي ررغ   رللطقبراةنشإلرال  راةدا  ي ركاةرغ  ر يراةنشإلرال :  
رعقىراةكعيراةالإلنؿر نشإلالؿراةنبلن  
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ريؤنفر5ر ر نإل رنسلدان  رل ني  رلح يؽ راةنشإلرال  رنف راةنشإلرال :اة إلي  رن إلنيف رك كح  
ريؤسسرع راةنشإلرال  رعف راة إللج ر إلةل يير راةن  يل راةرؤي راحليإلبإلتراةنبلن  قىرك كح

ركننءقيك   إلة س  رةقنبلن رك
 اةلنءيؿ:ري   يرعقىراصليإلررة  ؿرة رادراةنبلن رنفراةراغ يفر يرصدن رنبلن إللهـر6ر

راةكعي مدا يل رنف رعدر رعقى رهـ ر ل إلدؿررل 2778ننف راةنشإلرال  كلالكف
ر رانجراةل ني  رذاةن قكنإلتماةشفإل ي  رةكرلالكفر إلالسلشإلرةرةكر يرنرحق رل في

ر- :2771للنءؿرن كعإلتراةنشإلرال ر يراآلليمعءنإلفلررات المشاركة:معوقر
ةفرسيطرةرنصلويراةل ني رنفراةص راعراألبإل برنفرصإلرجراةص راعراألبإل ب:رسيطرةر ر1

ةؾرأل هـريبهقكفرء إل إلترلقؾراةنبلن إلتلررذاةدكؿراة إلني رل درنفرن كعإلترصططراةل ني لر
رطكيررعدراتراةنبلن راةنحقي ننإلريؤدمرإةىر  ؼر رصر بإلحراةل ني ركعدـرل

 رط يإلفردكرراةدكة :رةفردكرراةدكة راة إلةبركط يإل كريؤدلرإةىر  ؼرعنقي رو  ر2
راةنبلن  رةل ني  راةهإلد   راةصطط ركل فيذ رنشإلرال ررلاة رارات راةل ني  ر ي راةشراال   لالكف

راةسيإلسير راةك   رةنسإل دة رعإلئن  رال بلع  رلسل ؿ رنشإلرال  رلالكف رةف رل دك ركال وكري 
رإلراةدكة ركلكبههإلر حكراهلنإلنإلتراةسيإلس راةنرالزي  كلسل قه

 ي نإلرالررل راةلراليزرعقىرإظهإلرراة بإلحإلت:ريظهرراة ظإلـراةحإلالـراةكبكراةنشرؽركاة بإلح3
كهذار يرحدرذالكري يؽراةل قيـركاةل قـركاالسلفإلدةرنفراةن ر  رررللظهرراةلبإلربراةفإلشق 
راةلراالني ر ةس إلبراةفشؿ 

إلرال :رعإلدةرنإلرللـراةدعكةرةقنشإلرال ر يرعنقيإلتراةلصطيطراةل نكمر راال ل إلئي ر يراةنش4
ركاة فكذ راةنبلن  رة إلدة ركاإلعقيني رلاةنحقي رل كدرر رن وكدة ر إل ل إلئي  رهؤالع راصليإلر كيلـ

رن ف  راةل ني رك لإلئبهإلرةهـردكفر  راعراةنبلن  رر
راةن5 رل إلرضرةهداؼراةل ني  رةف ر راةنبلن : راةنبنكعإلترداصؿ رل إلربراهلنإلـ حقي ر 

ر يرلقؾر ر ئإلتراةنبلن ركذةؾرحسبراةل إلع إلتراةسإلئدة رةل إلربرنوإلةح يالكفر ليب 
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كيالكفرنودرراةل إليفر يراةرؤلرنءبلنر يراةنبلن إلترذاتراةلراليبراةسالإل يررلاةنبلن إلت
راةدينكغرا يرل إلي إلنراء يإلنرةكر يفرال إلرراةسفركو إلرهإلرك يفراة إلطقيفركاة إلنقيف 

إلدةرننفري ل ركفروفكةراةنبلن ركهين  راة ص  ركاةطإلئف ر رسيطرةراة صب:رسيطرةركسي6
راةح ي ير راةلنءيؿ رنحلكل رنف راةنشإلرال  ريفرغ راةل نكي  راة رارات ربني  رعقى اةحإلالن 
راة رانجر رلح يؽ رعدـ رذةؾ رعف ري لج ركعد راةنهن   رن إلدئهإل راصلفإلع رك إلةلإلةي ةقنبلن  

ركاةنشإلري رةهدا هإلراةل نكي رننإلري  ىر شقهإل 
راالهل7 رعدـ رةق لإلئجر  ر إلةكوكؿ راالهلنإلـ رذةؾ ري  ي راةل ظيني : ركاألطر ر إلةنؤسسي  نإلـ

كصيررنءإلؿرةذةؾرنحإلكة رحؿرنشإلالؿراةنبإلعإلتررلاةسري  رعقىرحسإلبراألطرراةنؤسسي 
كاةف رر لكزي راةنسإلعداتركنكادراإلغإلء ر يرشالؿرةغذي ر دالنرعفرن إلةب رعكانؿركةس إلبر

ر األزنإلتركاةف ررالحؿر إلبزرن إل ؿراةلصدير
راةنشإلرال رر 8 ر ي رع    ر إلةنشإلرال  رينءؿر  ؼراالهلنإلـ راةنكاط يف: ركعي لد يردرب 

اةح ي ي راةفإلعق لركعدريرب رذةؾرإةىرعدـراةرغ  رك إلةلإلةيرلد يرنسلكلراةدا  ي ر يفرة رادر
راةنبلن  

راالبلنإلعي رر/ تنمية الريف:0 راة بلعإلت رعقى راةريفي راةنبلن  رل ني  رنفهكـ يرالز
 ل رؼررلن ر يفراأل رادر إلة س  رةبلهلنإلـر نوإلةحهـركاحليإلبإللهـراةنشلرال كاةنشإلرال راة إلئ

عنقي راةل يرراالرل إلئيراةبذرمراةنصططلركاةن ظـلركاةليريلـرإحداءهإلرراةل ني راةريفي ر ة هإل
 ير  يإلفرككظإلئؼراأل ظن راالعلوإلدي ركاالبلنإلعي ركاةسيإلسي رنفرصبلؿرل فيذرنبنكع ر

ز  لركنل إلس  رنفراة رانجركاةنشركعإلتراةل نكي لراةليرل فذرعػفرشإلنق لركنلالإلنق لركنلكا
طريؽرلالإلنؿراةبهكدراةحالكني لركاةبهكدراةطكعي رةقسالإلفراةريفييفلركنشإلراللهـراةش  ي لر
كا لالإلرهـراة  إلعركذةؾررالقكرةلح يؽراةرصإلعراالعلوإلدمركاةر إلهراالبلنإلعيركاةر إلراة فسير

رلكزي  رعداة  ريالفؿ ر نإل راةريؼل راةسالإلفررةسالإلف رنف راألعظـ راةسػكاد رعقى راةل ني  نردكد
راةريفييفرك  رائهـ ركنفراة  إلورراألسإلسي رةقل ني :
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عإلن راةل ظينإلتراةبلزن رةذةؾ   1  زيإلدةراإل لإلجركا 

زيإلدةركلكسي ر رصراة نؿرعفرطريؽرلشبي راةو إلعإلتراةريفي رصإلو رلقؾر  2
 اةليرل لندرعقىراالعلوإلدراةزراعي 

رن  3 ركلح يؽ راةف ر رنف راةريؼركاةنبلن راةحد رة  إلع ر يف راالبلنإلعي  راة داة   دة
 اةكاحدر يراةريؼركاةح ر 

ر يراةنبلن ر  4 راةل ني  ر رانج ر يرلصطيطركل فيذ راةش  ي  راةنشإلرال  لح يؽرن دة
 اةنحقيراةريفي 

ريح ؽر  5 ر حيث راةريفي ركاةن زؿ ركاةل قيني ركاةل ذكم راةوحي راةك   لحسيف
 اة داة ر يفراةب سيف 

بإلهإلترااليبإل ي ر حكراة نؿركاةل دـراةل  ير يراإل لإلجرن رإالسإلبراةسالإلفراالل  6
 لزكيدهـر إلةنهإلراتراةبلزن رنفرصبلؿراةلدريبراةن إلسبرةهـ ر

 (: عالقة المشاركة الشعبية بتنمية الريف6شكل رقم )

ر
رـ 2712اةنودر:راةح يطيلر

ر

 الوشبركت

 الشعبٍت

الوسبهوت 

الوجخوعٍت/ 

 الشفبفٍت

 االسخوزارٌت
ثزايذ ن

 انتًُٛح
 

تزايذ 

 انتًُٛح

 انزٚفٛح
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ركاةل فيإ راةلصطيط رلرؾ رةقرذف راةريفي  رالرةقل ني  راةنبلن  رنشإلرال  ردكف حالكن 
ل نفر بإلحرنشإلري رك رانجراةل ني ركاسلدانلهإللر إلةنشإلرال راةش  ي رللنءؿر يرنسإلهن ر

ةؾراةشفإل ي راةليرذكل ييـرنشإلري راةل ني لركالرذاةنبلن راة  دي ركاة ي ي ر يرلصطيطركل في
ركاةنل  ير ريصصراة رانج ر ينإل رن هـ رل إلدةهإل ر إلةن قكنإلترةك راةسالإلف راةنرادرلزكيد شإلري 

فرنشإلرال راةنبلن راةنحقير يرإرلإعإلنلهإلركذةؾر ن حهـراةفرو رةقنشإلرال ر يرالصإلذراة رار
رعقيهإلر رةقنحإل ظ  ر ركرم رع ده رل فذ راةلي راةنشإلري  ركا  بإلز ر  إلع  ف إلت

ر  ـ2712اةح يطيلركاسلنرارهإلم
 Community Development Fundمشروع صندوق تنمية المجتمع/ 4

project(CDF) 
راةسكدافرررر رشنإلؿ ر ي رل فيذه ر رلـ ركط ي رنشركع رهك راةنبلن  رل ني  رو دكؽ نشركع

رل فيذي رنسل ق ر راةنإل حيفرع رركحدة راةكط ي ركو دكؽردعـ راةكحدة ر يفرحالكن   شراال 
ي نؿرنشركعرو دكؽررر رعقىراةنسلكلرااللحإلدملرككحداترل فيذي ر إلةنحقيإلتراةنسلهد  

رشنإلؿ رل رالسبل ركاليإلت: ر ي راةنبلن  ركررل ني  راةال رل  رب كبرالرد إلفمالرد إلف الرد إلفل
ر  2713كالي راة يؿراألزرؽرمل ريررنشركعرو دكؽرل ني راةنبلن لر  راير
ر-:يس ىرنشركعرو دكؽرل ني راةنبلن رإةىرلح يؽراألهداؼراةلإلةي 

لق ي راحليإلبإلتراةل نيرركل ني راةنبلن ر يراةن إلطؽراةنلةءرةر إلةحربركاةن إلطؽراألعؿر .1
رشر نكانر ركاة  ىر ي ركاالعلوإلدي  راالبلنإلعي  راةصدنإلت رلك ير رطريؽ رعف راةسكداف نإلؿ

راةلحلي  
راةنشركعرالكسيق رةحؿراة زاعإلتركةلح يؽراسلح إلعإلتر .2 اسلصداـراةصدنإلتراةليريك رهإل

راةسبلـر يراةن إلطؽراةليرلةءرتر إلةحرب رر
ررر راة دراترنشركعاةيلالكف رك  إلع ركاةلدريب راةفرعي  راةنشركعإلت  Project))نف

Proposal2117:نالكفراةنشركعإلتراةفرعي ر:Sub-projects   كهكرنالكفري  ىر ل فيذر
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ل ني رعفرطريؽرةقاةن إلدراتراةنبلن ي راةليريلـرلحديدهإلر كاسط راةنبلن إلتررالةكةكيإلتر
ر ر إلةنشإلرال  رةقريؼ راةسري  راةل ييـ رن هج ر  Participatory Rural)اسلصداـ

Appraisal)ر ر  رلشييد ركيشلر317لـ رلنحط رنيإلهر117كحدةروحي ركر47نؿرندرس 
دارةراةنشركع :ركيس ىر  Capacity Buildingنالكفر  إلعراة دراتركاةنلإل   ركاةل كيـركا 

هذاراةنالكفرإةىرلك يررصدنإلتراةلدريبركاة كفراةف يرك  إلعرعدراتراةنحقيإلتركاةن ظنإلتر
ركاإلداري  راةف ي  راةنهإلرات رلحسيف ر  رض راة إلعدي  راةنبلن  ررلكل ظينإلت لدريبرلـ

يل  ىرنشركعرو دكؽرل ني راةنبلن رلط يؽرعددرنفراالسلراليبيإلتررلنسلفيدانرر51174
ر رةهدا ك رةلح يؽ ر ركاألدكات راةل فيذن هإل رنراحؿ رالإل   ر ي راةنصلإلرة راةنبلن إلت رإشراؾ

ر  2713نسإلهن راةنبلن إلتمل ريررنشركعرو دكؽرل ني راةنبلن لر  رايركر
 ثالثًا: الدراسة الميدانية

ر: الدراسة منيجية/ 6 راةدراس  ر يرهذه ر بإل برايسلصدـ رهذا راةكوفيراةلحقيقيل اةن هج
طيهإلراةدراس لرهذاراةن هجراةلإلريصيركذةؾرنفرةبؿرلل  رسيرراةظإلهرةرصبلؿراةفلرةراةليرل 

رإةى رر إلإل إل   رةق قـك راإلحوإلئي  راةحـز ر ر إلنج راسلصداـ رلـ رحيث راإلحوإلئيل اةن هج
اةدراس رك ي رلـراسلصداـراألسإلةيبراةلإلةي :رةسإلةيبررةلحقيؿر يإل إلت،  SPSSاالبلنإلعي رم

راال حراؼراةن يإلرم ر راةكسطراةحسإل يل راة سبراةنئكي ل رماةلالراراتل راةكوفي: اإلحوإلع
رةهإل ركاةصوإلئصراةدينكغرا ي  راةدراس  ركذةؾررلةكوؼرعي   راةلحقيقي: ةسإلةيبراإلحوإلع

راةد ركلك يؽر نكذج ركبكدة راةدراس  رةداة ركاةنل يراتركاصل إلرر  رضرعيإلسراعلنإلدي  راس 
/رن إلدة رةةفإلرالرك  إلخرةحسإلبرن إلنؿراةء إلتلركذةؾر1اةفر يإلتلركذةؾرنفرصبلؿراآللي:ر

/رةسقكبراةلحقيؿراة إلنقي:ر2ة يإلسراعلنإلدي راألداةراةنسلصدن ر يراةدراس رماإلسل إل    ر
رلك يؽر ربكدة رةبؿ رنف راألسإلسي  راةنالك إلت رطري   ر ي رنلنءبلن راألسقكب رهذا يسلصدـ

حيثرلبرلرل ييراتر يراة نكذجركالذةؾرلبرلرل ديبلتر يررلنل يراترك نكذجراةدراس 
ر راة إلنقي  راةلحقيؿ رعقىر لإلئج رة يإلسردرب ر3اةفر يإلتر  إلعن رارل إلطر يرسكف: رن إلنؿ /
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راةنل يرر ر  كد رك يف راةنل يرات ر يف راالرل إلط رعكة رل الس ركاةلي راةنل يرات ر يف االرل إلط
ر:رالصل إلرراة بلع ر يفراةنل يراتراةنسل ق ركاةلإل    /راال حدارراة سيط4اةكاحد ر

ررأداة الدراسة: /0 ر يإل إلتراةدراس اعلندتراةدراس  رةبن  ررئيس  رالةداة لرعقىراإلسل إل  
سل إل  رصطإلبرةقن حكثرلـر يكرل كيرهر نك كعراةدراس ركهد كركغرضرةر ؽرن راإلحيثر

ؿ:رل نفراة يإل إلتراةشصوي ركّراة سـراألرسل إل  رعقىرعسنيفرهنإل:اإلركاحلكتسل إل  لراإل
ر راةدراس ل رعي   ررذةؾركاشلنؿأل راد رعقى رر يإل إلتاةاةبزع راة كعاةدينكغرا ي : رلاة نرل

 رع إلرةلرطقبرنفر51عقىرعددرمراحلكلاة سـراةءإل ي:رراةنؤهؿراة قنيركس كاتراةص رة 
ر رةفريحددكا راةدراس  رعي   رك ؽرن يإلسرراسلبإل لهـة راد رالؿرع إلرة رلوفك رتةيالررعفرنإل

ر رنسلكيإلت رصنس رنف ريلالكف راةذم راةنلدرج رالراةصنإلسي رنحإليدل رةكا ؽل ر شدةل مةكا ؽ
رةكا ؽلرالرةكا ؽر شدة  

 رج الدراسة المقترح:ذ/ نمو 4
 نموذج الدراسة المقترح: (0شكل رقم )

 
 تنمية الريف        المشاركة الشعبية                              

 
   
 

 المتغير التابع                                   المتغير المستقل       
ر
ر

رـ 2717رةاللك رلرريفاةنودر:رإعدادراة إلحءرررررررر

 6انًساًْح انًزتًؼٛح1

 6انشفافٛح2

 6تٕفٛز انًٛا1ِ

 6تٕفٛزانخذياخ انظحٛح2

 تحسٍٛ انتؼهٛى6 3

 انخظائض انشخظٛح: انُٕع، انؼًز، انحانح االرتًاػٛح ٔانًؤْم انؼهًٙ
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 درجة اعتمادية األداة المستخدمة في الدراسة )اإلستبانة(: /7

ر:اعلنإلدي راإلسل إل  ر إلسلصداـرن إلدة رةةفإلرالرك  إلخ :ردرب ر1بدكؿررعـرم
ألفا  عاملم عدد العبارات  المتغير الرقم

alpha 
رلح يؽر 1 راةنبلن ل رمنسإلهن  راةش  ي  اةنشإلرال 

 اةشفإل ي  
12 7 916 

 862 7 11  لرل قيـ يوحصدنإلتراةريؼرمنيإلهلرر ني ل 2
رـ  2717نفركاع ر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي رمريفاةنودر:رإعدادراة إلحء

إلبإل إلترة رادرر ك إلخةةفإلرالرر رةفربني رن إلنبلتر1يل حرنفر لإلئجراةبدكؿررعـرم
اة ي  راالسلطبلعي رعقىراة  إلراتراةنل ق  ر الؿرعإلنؿرنفرعكانؿراةدراس رالإل ترةال ررنفر

% رننإلريدؿرعقىرةفرإسل إل  راةدراس رللوؼر إلةء إلتركاةودؽراةال يريفر نإلريح ؽر57م
رةغراضراةدراس لركيب ؿراةلحقيؿراإلحوإلئيرسقينإلنركن  كالن 

ريل مجتمع وعينة الدراسة:/ 5 رنف راةدراس  رنبلن  رل ني ررعرلالكف رو دكؽ نشركع
اة إلةغرحبنكرراةنبلن ر يركاليإلترالرد إلفمشنإلؿرالرد إلفلرب كبرالرد إلفركغربرالرد إلف 

رن حكءإلنر21877م رطري  رل  رعقى راسل إلدان راة ي   رحبـ رلحديد رلـ  Uma )ركعد

Sekaran)م  Uma Sekaran, 1992, رعقىرةسقكبراة ي  رل راعلندتراةدراس  ركعد
رركائي اة ش راةنراحؿماة   كدي   رمنل ددة ر457حبنهإل ر  س   رن حكءإلن رنبنكعر2  رنف %

راةدراس  رنبلن  ر  ر لكزي  راة إلحث رعإلـ رر457حيث راةنسلهد يفإاسلنإلرة رعقى رلسل إل  
ريك حر س  راالسلبإل  رإلسل إل  راةدراس   ر2كاةبدكؿم
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 الدراسةجابة أفراد العينة ألداة (: نسبة است0جدول رقم )
 النسبة العدد البيان

 %2 88 397 اإلسل إل إلتراةنسلردة
 %8 11 53 اإلسل إل إلتراةليرةـرلرد

 7 7 اإلسل إل إلترغيرراةوإلةح رةقلحقيؿ
 %2 88 397 اإلسل إل إلتراةوإلةح رةقلحقيؿ

 %177 457 اإلسل إل  راةنكزع 
 ـ  2717راللك رةنفركاع ر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي رلررفياةنودر:رإعدادراة إلحءرر

إسل إل  لركلـراسلردادرر457 رةفرعددراإلسل إل إلتراةنكزع ر قغر2يك حراةبدكؿرم
ر رر397عدد ر2 88  س   رلرد رةـ راإلسل إل إلتراةلي رعدد ر قغ رالنإل ر  س  رر53%ل إسل إل  
سل إل  ر  س  رإر397%لركالإلفربني راإلسل إل إلتراةنسلردةروإلةح رةقلحقيؿرةمرعددر8 11
ر2% 88 راعل إلركعقيل رل طىرينالف رةف رينالف راإلسل إل إلت رنف راةنسلقن  راة س   رإف ر

     اةدراس لركن هإلرينالفراةكوكؿرإةىر لإلئجرن  كة  
 واختبار الفرضية: تحميل البيانات/ 1
إفراةهدؼرنفرلحقيؿراة يإل إلتراةشصوي رةقن حكءيفلرهكر: الشخصية .تحميل البيانات6

رةنبلن راةدراس  ر  اةكوكؿرإةىرن ر  رندلرلنءيقهـ راالعلنإلدي رهذا رإةىردرب  إلإل إل  
راة نرلر راةن قكنإلتراةصإلو ر الؿر ردرنفرحيثراة كعل عقىرإبإل إللهـلرنفرصبلؿرن ر  

  اةحإلة راالبلنإلعي لراةسالفلراةنسلكلراةل قينيركاة نؿ 
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 وصف أفراد عينة الدراسة: (4جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد مستويات المتغير المتغير

ر%2 61ر243رذالر :نوع أفراد العينة
ر%8 38ر154رة ءى

ر%7 35ر139رس  ر37ةعؿرنفر الفئة العمرية:
ر%7 34ر135رس  ر47ر----ر31
ر%2 21ر84رس  ر57ر----ر41

ر%8 9ر39رس  ر ةالءرر51
ر%9 14ر59 ةني المؤىل العممي:

ر6 17ر77رةسإلس
ر%7 27ر177رءإل كم
 %2 33ر132 بإلن ي

 %3 7ر29ر كؽراةبإلن ي
ر%5 33ر133 شنإلؿرالرد إلف ة السكن:والي

ر%7 34ر135رب كبرالرد إلف
 %7 32 129رغربرالرد إلف

رـ 2717رةاللك رنفركاع ر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي رلررفياةنودر:رإعدادراة إلحء
ر

رمرررررررر راةبدكؿ رنف ر3يل ح رعدد ر  س  رر243  رذالكر راةدراس  رعي   رة راد نف
لفكؽرعددراةذالكررعقىرحيثريل حررل%8 38إ إلثر  س  رر154%لر ي نإلرعددر2 61

ر139ةفرعددررر ينالفراةحوكؿرعقىر لإلئجرن  كة رل السررةمراةطر يف ركاإل إلثلرعقي
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%لركةفرعددر7 35س  ر ةعؿ ر  س  ر37نفرة رادرعي  راةدراس رهـرنفراةفئ راة نري رم
نإلر%لر ي 7 34 رس  ر  س  ر47-31نفرة رادرعي  راةدراس رهـرنفراةفئ راة نري رمر135
%لركةفر2 21 ر  س  ر57-ر41نفرة رادرعي  راةدراس رهـرنفراةفئ راة نري رمر84عدد
ر% 8 9س  ر ةالءر ر  س  رر57نفرة رادرعي  راةدراس رهـرنفراةفئ راة نري رمر39عددر

ر135%لركالي رب كبرالرد إلفر5 33  س  رر133كالي رشنإلؿرالرد إلفرركبإلعرلكزي راة ي  
نفرة رادرر59ةفرعددركرر% 5 32  س  رر129 إلفر%لركركالي رغربرالرد7 47  س  ر

%لر6 17نسلكاهـراةدراسيرةسإلسر  س  رر77عددركر%لر9 14عي  راةدراس رةنييفر  س  ر
نؤهقهـراة قنيرر132%لركةفرعددر7 27نؤهقهـراة قنيرءإل كمر  س  رر177 ي نإلرعددر

رؿال ر%3 7نؤهقهـراة قنير كؽراةبإلن ير  س  رر29%لر ي نإلرعددر2 33بإلن ير  س  ر
راةحوكؿرعقىرإبإل إلتري لندرعقيهإلر يراةدراس  ررسإلعدر يذةؾري

 التحميل العاممي ألداة الدراسة:  .0
ر يفر راالصلبل إلت رالصل إلر راةدراس ل رإلسل إل   راة إلنقي راةلحقيؿ رعنقي  رإبراع لـ
اة  إلراتراةليرل يسرالؿرنل يررنفرنل يراتراةدراس لرحيثرل كـرعنقي راةلحقيؿراة إلنقيرر

راة  إلراتراةلير لكزي رع ركليكزعرعقيهإل  إلراتراإلسل إل  رعقىرنل يراترن يإلري ريلـر ر هإل
رعفراةكسطراةحسإل ي ر ر إلنجررلل يسرالؿرنل يررعقىرحسبرا حرا هإل رحزن  راسلصدـ لـ

 يرإبراعرعنقي راةلحقيؿراة إلنقيرةنل يراتراةدراس رحيثررSPSSر21اةلحقيؿراإلحوإلئير
رنفراة  إلراتراةلير رإعطإلعرالؿرع إلرة راسـرلـ اسلصدنترة يإلسرالؿرنل يرر يراإلسل إل  

رنل يرلرك ينإلريقير لإلئجررعنقي راةلحقيؿراة إلنقيرةنل يراتراةدراس :
 المشاركة الشعبيةالتحميل العاممي لبنود المتغير المستقل  .6
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 مستقلمصفوفة الدوران الناتجة عن التحميل العاممي لممتغير ال(: 7جدول رقم )
 المشاركة الشعبية

 زالرم م
 عدد العوامل

6 0 
1 A0 .121 -354.- 
2 A7 .422 -371.- 
3 A3 .446 -273.- 
4 A4 .401 -218.- 
5 A5 .440 -329.- 
6 A6 .450 -248.- 
7 A2 .140 319. 
8 A8 .444 247. 
9 A9 .444 267. 
17 A01 .141 333. 
11 A00 .422 335. 
12 A07 .114 343. 

 Initial Eigen values 6 325 1 126 عين راةبذكرراةالإلن  
 387 9 779 52  س  راةل إليفراةنفسررم% 

 النسب اإلحصائية:



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

122 

 

 789 62 نبنكعر س  راةل إليفراةنفسر
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO) 
.927 

Bartlett,s Test of  Spherecity 2 577E3 
Sig. .777 

رـ 2717لررSPSSكاع ر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي رلر ر إلنجررنفرفياةنودر:رإعدادراة إلحء
رم      راةبدكؿ رر 4نف راةنوفك   رةف رليل يف ر يرعإلنؿركرةـ راالشلراالإلتراظهر ركعيـ حد

 لرلـرإبراعرعنقي راةلحقيؿراة إلنقير5 7 لركاةلش  إلترةال ررنفرم5 7األكةي رلزيدرعفرم
راة راةنل يرات راألكةىلرنسل ق ة  إلرات رةقنرة ر   هإل ر  كدررن  رنف ر  د رةم ريحذؼ كةـ

اةنل يراتلركعدر لجرعفرهذهراة نقي راسل  إلعرعددرنفراة  كدراةصإلو ر إلةنل يررالنإلرهيلر
ر  7777.مر.Sigلركعين ر927 7حكاةيررKMOكة در ق ترعين راصل إلرر

 مستقمةأسماء المتغيرات المقابمة ليا في التحميل العاممي لممتغيرات ال: (5جدول رقم )
 شعبيةالمشاركة ال

رالبنود م
 

 الحالة الرمز
 عدد العوامل

6 0 

1 
راة  دي  /اة ري ررماة ي ي  نسإلهن  

A1 
ةـر
 يحذؼ

.121 -.457- 

2 
 اة ري   ي  اةل ني  ةب   لالكيف

A2 
ةـر
 يحذؼ

.422 -.446- 

3 
 اة ري   ي دين راطي   طري   اةل ني  ةب   اصليإلر

A3 
ةـر
 يحذؼ

.446 -.044- 
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4 
 اةفرعي  اةنشإلري  لحديد  ي  ري اة ة راد ةشراؾ
 اةن فذة

A4 
ةـر
 يحذؼ

.401 -.062- 

5 
 ل فيذ  ي كاة ي ي  اة  دي  اةنسإلهن  بن 

  اةفرعي  اةنشركعإلت
A5 

ةـر
 يحذؼ

.440 -.400- 

6 
 اةنشركعإلت ل فيذ  ي سإلهـ اةنبلن ي اةل إلعد
 اة ري   ي اةفرعي 

A6 
ةـر
 يحذؼ

.450 -.072- 

7 
  ي ةءرت كاةنشركع  ري اة  يف اةن قكنإلت ل إلدؿ
 اةنشإلري  إ شإلع

A7 
ةـر
 يحذؼ

.140 .460 

8 
 نشركعإلت عف اةن قكنإلت نوإلدر ل كي 
 اة ري   ي  اةل ني 

A8 
ةـر
 يحذؼ

.444 .074 

9 
  ي اةل ني   نشركعإلت اة ري  ة راد ل كير

  اةنصلقف  اةنراحؿ
A9 

ةـر
 يحذؼ

.444 .012 

17 
 ةب   ل يير عقى اة درة ينقالكف  اة ري  ة راد

 اة ركرة ع د اةل ني 
A11 

ةـر
 يحذؼ

.141 .444 

11 
  الؿ اة ري   ي األسإلسي  اةصدنإلت ن إلعش 
 ك كح

A11 
ةـر
 يحذؼ

.422 .445 

12 
 نؤسسإلت ةدل اة ري   إلحليإلبإلت اةنكاطف ل  ير

 كاةن ظنإلت اةحالكن 
A12 

ةـر
 يحذؼ

.114 .474 

راة إلحء رإعداد راة رفياةنودر: رةقلحقيؿ راةدكراف رنوفك   راةدراس رنف رة يإل إلت إلنقي
رـ 2717اةنيدا ي ل
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رمررررر راةبدكؿ رنف راةنل يرر5يل يف رعقى رة  ى رعد راة إلنقي راةلحقيؿ رعنقي  رإف ريل يف  
راةش  ي لررنسل ؿاة راةنشإلرال  ر  يإلس راةصإلو  راة  كد رنف ر  د رةم ريحذؼ ركةـ ر رهك النإل

راة راةنل ير رة يإلس راسلصدانهإل ريلـ رسكؼ راةلي راة  كد رةلو ح رىنسناةرنسل ؿكاة  كدل
اةنشإلرال راةش  ي رمنسإلهن راةنبلن ركلح يؽراةشفإل ي  رهيراةليرةسنإلعرةقنل يراتراةن إل ق ر

لركي قغر A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A17, A11, A12ةهإلرهي:رم
رم رةق إلنؿر12عددهإل رةةفإل رالر ك إلخ رعين  ركالإل ت رةقن حكءيف راالعلنإلدي  رعيإلس رلـ ر  د   

رارنسل ؿاة راةنشإلرال  رةكؿراةنسنى رنسل ؿ رالنل ير راعلنإلده ركةذةؾرلـ رعكي ل رعين  ةش  ي 
    916 7 درب راعلنإلدي رم

رالريف نميةالتحميل العاممي لبنود المتغير التابع ت .0
 نميةمصفوفة الدوران الناتجة عن التحميل العاممي لممتغير التابع ت :(1)رقم جدول 

 الريف

 الرمز م
 عدد العوامل

6 0 
1 B0 .474 -.453- 
2 B7 .267 -.379- 
3 B 3 .442 -.397- 
4 B4 .466 -.482- 
5 B5 .571 .387 
6 6B 551. 683. 
7 7B 612. 662. 
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8 B8 .417 .424 
9 B9 .464 .113 
17 B01 .414 -.127- 
11 B00 .144 -.777- 

 Initial Eigen values 5 731 2 433 عين راةبذكرراةالإلن  
 115 22 732 45  س  راةل إليفراةنفسررم% 

 النسب اإلحصائية:
 847 67 نبنكعر س  راةل إليفراةنفسر

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO) 
.841 

Bartlett,s Test of  Spherecity 3 775E3 
Sig. .777 

رـ 2717لررSPSSنفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لر ر إلنجررفياةنودر:رإعدادراة إلحء
 رعإلنؿركعيـراالشلراالإلتراألكةي ر2 ريل يفرةفراةنوفك  رظهرتر يرم6فراةبدكؿرمن     

 لرلـرإبراعرعنقي راةلحقيؿراة إلنقيرة  إلراتر5 7 لركاةلش  إلترةال ررنفرم5 7لزيدرعفرم
رحذؼر ر  ط  راسلصداـ رلـ ركعد راألكةىل رةقنرة ر   هإل رن   Cut off)اةنل يراتراةلإل   

point)رمر رنف رةعؿ رال475 7 ن دار رل إلط ر ل ر  إلط ر هإل راةلي راةنل يرات رحذؼ رلـ نإل
(Cross loading)كعدر لجرعفرهذهراة نقي رحذؼرعددرنفراة  كدراةصإلو ر الؿرنل يررر

   7777.مر.Sigلركعين ر841 7حكاةيررKMOكة در ق ترعين راصل إلرر
ر
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أسماء المتغيرات المقابمة ليا في التحميل العاممي لممتغيرات التابعة : (4) جدول رقم
 الريف ميةنت

 م
رالبنود
 

 الحالة الرمز
 عدد العوامل

6 0 
 -453.- 474. ةـريحذؼ B0 األكةي  اةوح  صدن  لك ير 1
 -379.- 267. ةـريحذؼ B7 ةقنكاط يف اة بلج لالإلةيؼ لصفيؼ 2
 -397.- 442. ةـريحذؼ B3 اةوحي اةلةنيف نظق   ي اةنكاط يف إدصإلؿ 3
 -482.- 466. ةـريحذؼ B4 كاةطفكة  األنكن  ةنراض لصفيض 4
 387. 571. ةـريحذؼ B5 اةل قيـ صدن  لحسيف 5
 .683 .551 تم الحذف 6B ةقندرس  اةل قيـ كسإلئؿ لك ير 6
 .662 .612 تم الحذف 7B ةقلبلنيذ اةندرسي  اةرسـك ل قيؿ 7

8 
 احليإلبإلت ةلق ي  الإل ي  اةنإلةي  اةنسإلهن 

 اةل قيـ
8B 424. 417. ةـريحذؼ 

 113. 464. ةـريحذؼ B9 اةوحي  اةنيإله لك ير 9
 -127.- 414. ةـريحذؼ B01 ةقنكاط يف اةنيإله لالإلةيؼ ا صفإلض 17
 -777.- 144. ةـريحذؼ B00 اة ري  ل ني   ي اةنيإله إيرادات لكظيؼ 11

رـ 2717لررSPSSنفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لر ر إلنجررفياةنودر:رإعدادراة إلحء
رلإل   ريل يفرإفرعنقي راةلحقيؿراة إلنقيرعدرعسنتراةنل يرراة7مرـيل يفرنفراةبدكؿررعررررر

إةىرعإلنقيفركحذ تر  ضراة  كدراةصإلو ر  يإلسرلحسيفراةريؼلركاة  كدراةليرلـرحذ هإلر
رةهإلم راةن إل ق  راةنل يرات رةسنإلع راةلي ريلـر B6, B7هي رسكؼ راةلي راة  كد رةلو ح ل
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يفراةريؼر حكرملك رراةنيإلهلرلك يرراسلصدانهإلرة يإلسراةنل يرراةلإل  راألكؿراةنسنىر لحس
 ,B1 ركلحسيفراةل قيـ رهيراةليرةسنإلعرةقنل يراتراةن إل ق رةهإلرهي:رمياةوحاةصدنإلتر

B2, B3, B4, B5, B8, B9, B17, d11 رم رعددهإل ركي قغ رعيإلسر11ل رلـ ر  دل  
لراالعلنإلدي رةقن حكءيفركالإل ترعين رالر ك إلخرةةفإلرةق إلنؿر لحسيفراةريؼر حكرملك رراةنيإله

ر رلإل  رياةوحاةصدنإلترلك ير رالنل ير راعلنإلده رلـ ركةذةؾ رعكي ل رعين  راةل قيـ  ركلحسيف  
ر  862 7 درب راعلنإلدي رم

رنفر قياس درجة اعتمادية إستبانة الدراسة بعد إجراء التحميل العاممي:  3 يل ح
رم رإةىر8اةبدكؿ ريشير رننإل رنرلف  ل رل د راةدراس  رةداة راعلنإلدي  رن إلنبلت رعيـ رإف  
رإلتراة لإلئجراةليرينالفراةحوكؿرعقيهإلرنفراإلسل إل  رع درلط ي هإل إنالإل ي رء 

 إلستبانة الدراسة باستخدام االعتمادية درجة قياس اختبار نتائج :(2) رقم جدول
 كرونباخ بعد التحميل العاممي ألفا معامل

عدد  المتغير م
 العبارات

 معامل ألفا

alpha 
 

رلح يؽ 1 راةنبلن ل رمنسإلهن  راةش  ي  راةنشإلرال 
 اةشفإل ي  

12 7 916 

رلك ير 2  لريوحرصدنإلترلحسيفراةريؼرملك يررنيإلهل
 لحسيفرل قيـ 

11 7 862 

رـ 2717لررSPSSنفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لر ر إلنجررفياةنودر:رإعدادراة إلحء
راإل رةسئق  راصل إلر رلـ راالعلنإلدي  ردرب  رنف رن يإلسر سل إل  ةقلةالد رعقى  إلالعلنإلد

رحيث ر را االعلنإلدي  ررعـميك ح رن إلنؿ8ةبدكؿ رةف رالإلفر   رةةفإل  رالرك  إلخ االعلنإلدي م
راالعلنإلدي  رنف رعإلةي  ر درب  راةنالك  رل رةق  إلرات ر إلة س   راالعلنإلدي  رن إلنؿ ر قغ حيث



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

128 

 

راة راةش  ي ةنل ير ر916 7مرنشإلرال  رةنل ير راالعلنإلدي  رن إلنؿ ر قغ ر ي نإل ل ني ر ل
ر  862 7ماةريؼ

 العاممي: نموذج الدراسة بعد إجراء عممية التحميل .7
ر ريك حر نكذجراةدراس ر  درإبراعرعنقي راةلحقيؿراة إلنقي:2شالؿررعـم

 
 عدلنموذج الدراسة الم: (4شكل رقم )

 المشاركة الشعبية                          تنمية الريف    
 
   

  
 المتغير المستقل                             المتغير التابع      
ر
ر

رـ 2717رةاللك رلرريفر:رإعدادراة إلحءاةنود        
رلـرفرضيات الدراسة بعد إجراء التحميل العاممي:   4 راةني دؿ راةدراس  رعقىر نكذج   إلعن

ر-ل ديؿر ر يإلتراةدراس رةآللي:
راةش  ي  - راةنشإلرال  ر يف رايبإل ي  رعبلع  ركاةشفإل ي  رلكبد راةنبلن ي  رماةنسإلهن 

  ي ركلحسيفراةل قيـ ملك يرراةنيإلهلرلك يرراةصدنإلتراةوحاةريؼر ني كل
 
 

 6تٕفٛز انًٛا1ِ 6انًساًْح انًزتًؼٛح ٔانشفافٛح1

 6تٕفٛز انخذياخ انظحٛح2 

 6تحسٍٛ انتؼهٛى3 

 ْم انؼهًٙانخظائض انشخظٛح: انُٕع، انؼًز، انحانح االرتًاػٛح ٔانًؤ
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة: .5
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة :(0) جدول رقم

نوع  اسم المتغير
 المتغير

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

راةنبلن لر رمنسإلهن  راةش  ي  اةنشإلرال 
 ي  لح يؽراةشفإل 

 92 7 785 1 نسل ؿ

 87 7 277 2 لإل    لرل قيـ يوحصدنإلتراةريؼرمنيإلهلرر ني ل
رـ 2717لررSPSSنفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لر ر إلنجرريفاةنودر:رإعدادراة إلحء

 رةفراةكسطراةحسإل يرةبني رنل يراتراةدراس ر9مريبلحظرنفرصبلؿراةبدكؿررعـ
ؼراةن يإلرمرةبني راةنل يراترةعؿرنفراةكاحدرةال ررنفراال حراؼراةن يإلرملركةفراال حرا

ركهذاريدؿرعقىرةفره إلةؾرلبإل سر يفرإبإل إلترة رادراة ي  رعفربني رع إلراتراةنل يرات 
 االرتباطات بين متغيرات الدراسة: .1

راالرل إلطر يفرنل يراتراةدراس ر رن إلنؿرارل إلطر يرسكفرة يإلسردرب  راسلصداـ لـ
ي يفرارل إلطر ر17متراةنسل ق رعفر   هإل راةبدكؿررعـكاةلةالدرنفرندلراسل بلؿراةنل يرا

رر-نل يراتراةدراس ر ينإلر ي هإللرة درلـراسلصداـرنل يراتراةدراس لركلرنيزهإللركهي:
راةنشإلرال راةش  ي ر حكرمنسإلهن راةنبلن ركاةشفإل ي   رر≡ر1ـ
ر ركلحسيفراةل قيـ  ياةوحراةصدنإلتراةريؼر حكملك يرراةنيإلهلرلك يرر ني لر≡ر2ـ
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 بين متغيرات الدراسة بيرسون ارتباط معامل :(62) رقم جدول
ر2ـر1ـ المتغير

رر1راةنشإلرال راةش  ي ر حكرنسإلهن راةنبلن ركاةشفإل ي 
رر ني ل راةنيإلهل ركلحسيفرياةوحاةصدنإلتراةريؼر حكملك ير  

راةل قيـ 
ر1ر52 .

    ،      2.25مستوى المعنوية * ،       2.26 ةمستوى المعنوي **ممحوظة: 
n= 404 

رـ 2717لررSPSSنفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لر ر إلنجررفياةنودر:رإعدادراة إلحءرررر
ررعـ ركعكةر11مراةبدكؿ رك كع راةدراس  ر ي راةنسلصدن  راةنل يرات رارل إلط ري يف  

راالرل إلطر رة بلع  راةنفسرة ركينالفرلك يحرذةؾر يراةبداكؿراةلإلةي  راالرل إلطر ي هإلل عبلع 
رك لإلئبهإل:

ر
 مع متغيرات الدراسة: المشاركة الشعبيةمستقل عالقة المتغير ال :(66) مجدول رق

 ر1مـ المتغيرات
Pearson Sig. (2-tailed) 

عبلع ر
 االرل إلط

 اة ليب 

 عكي  ايبإل ي  777. **352. 4ـ
 6*Correlation is significant at the 1615 level (2-tailed6) 

 6**Correlation is significant at the 1611 level (2-tailed6) 

n= 397 

رـ 2717لررSPSSنفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لر ر إلنجررفياةنودر:رإعدادراة إلحء
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اةنشإلرال راةش  ي ر حكرنسإلهن ررنسل ؿ رإفراةنل يرراة11يل يفرنفراةبدكؿررعـم
رل رن  رمايبإل ي  رطرديإلن ريرل طرارل إلطإلن ركاةشفإل ي  راةنيإلهر ني اةنبلن  لراةريؼر حكمكلك ير

ر r=ر7**352. ركلحسيفراةل قيـ مياةوحراةصدنإلترلك ير
ر:اختبار فرضيات الدراسة.2 ر ر ر راةر رهذا رلـرربزعل إلكؿ راةلي ر ر يإلتراةدراس  اصل إلر

ويإلغلهإلر  درإبراعراةلحقيؿراة إلنقيرألداةراةدراس  ركسكؼريلـراسلصداـراال حدارراةنل ددر
ر اةريؼر ني كاةنل يرراةلإل  رلراةش  ي راةنشإلرال الصل إلرراة بلع ر يفراةنل يراتراةنسل ق ر

رل رك يف راةش  ي  راةنشإلرال  ر يف رايبإل ي  رعبلع  رلكبد رعقى راةفر ي  راةريؼ ر ني  وت
رإ إل  ر رك  ؼراة بلع  رعكة راة سيطرالصل إلر راال حدار راسلصداـ رلـ ر  د راة بلع  الصل إلر

رم ر يلإل رعين  رنف رالؿ رعقى راةحوكؿ رلـ يبإل يإللهإل  ركا  رن إلβةسق يإللهإل رعين  راةلحديد ل  نؿ

(R
2

ر( راةلحديد رن إلنؿ ر ر(Adjusted  R Square)ل راةلحديدرل رن إلنؿ ر ي اةل ير
(Change R Square) عين رFراةنحسك   ر

ر الريف نميةترالمشاركة الشعبية والمتغير التابعالمستقل  العالقة بين المتغير
راةريؼ:ر ني /راال حداررةقنشإلرال راةش  ي ركل1رررررر

 المستقلاختبار تحميل االنحدار البسيط لمعالقة بين المتغير  نتائج: (60) جدول رقم
 الريف. نميةتالمتغير التابع المشاركة الشعبية وبين 

 اةريؼر ني ل المتغير
Beta ( Sig) 

 7777. 3527. اةنشإلرال راةش  ي ر
 اة سبراإلحوإلئي 

R)ن إلنؿراةلحديدر
2

) .1247  
Rن إلنؿراةلحديدر

2
 (Adjusted) .1227  

R)ل يرر يرن إلنؿراةلحديدراة
2

 Δ) .1247  
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 777 7 958 55 اةنحسك  رFعين ر
ر75 7نسلكلراةن  كم=رررلر777 7اةنحسك  رهير=ررfنقحكظ :رنسلكلراةن  كي رع در

 ـ 2717لرSPSSنفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لر ر إلنجررفياةنودر:رإعدادراة إلحء
ل إلررلحقيؿراال حدارراة سيطر ريل يفرة كرعدرلـراسلصداـراص12مرنفراةبدكؿررعـ

لـراالعلنإلدرررلاةريؼر ني كاةذمريهدؼرإةىراةل رؼرعقىرلةءيرراةنشإلرال راةش  ي رعقىرل
ةن ر  راةل يرراةنلكع ر يراةنل يرراةلإل  ر س براةل يرراةحإلوؿرر(Beta)عقىررن إلنؿر

راة رنفراةنل ير ركاحدة رعقىنسل ؿ يركحدة راالعلنإلد رلـ رالنإل ر( R)ل ةرةقل رؼرعقىرعدررر
كاةنل يرراةلإل  لر إلإل إل  رإةىراسلصداـررنسل ؿاة نكذجرعقىرلفسيرراة بلع ر يفراةنل يرراة

رلـراالعلنإلدرعقىرنسلكلراةدالة ررFاصل إلرر ركعد ةقل رؼرعقىرن  كي ر نكذجراال حدار 
ةقحالـرعقىرندلرن  كي راةلةءيرلرحيثرلـرن إلر  رنسلكلراةن  كي راةنحلسبرن رر75 7

راةدالة  رنسلكل ررعين  راةلةءيرات ركل د رنسلكلررإلنرإحوإلئيرن لندةاةن لندل رعين  رالإل ت إذا
 ركاة السروحيحلرنفرصبلؿر75 7اةدالة راةنحلسبرةو ررنفرنسلكلراةدالة راةن لندرم

ر ني لحقيؿراال حداررل يفرةفره إلةؾرعبلع رإيبإل ي رن  كي ر يفراةنشإلرال راةش  ي رك يفرل
  ررالنإلرةفراةل ييرراةذمريحدثر777 7 ركنسلكلراةن  كيرر3527.اةريؼ رمعين ر يلإلر

 رك  ي راة س  رلالكفرة كانؿر4:12.  س  رمرنسل ق اةريؼلرلفسرهراةنل يراتراةرل ني  ير
ةصرلرن هإلراةصطةراة شكائيلركنفرصبلؿرن إلنؿراةن  كي راةالقي رةق نكذجر بدرةفراة نكذجر

ر رالإل ترمر((Fن  كمرألفرعين  رس ؽ958 55اةنحسك   رعقىرنإل رك  إلعن رةفرر   نفر بد
رهيراةنشإلرال راةش  ي  راةريؼر ني اة كانؿراةنؤءرةرعقىرل

 الفرضية: اختبارممخص نتائج . 0
رة كررررر رعقى رلرل صراةفر ي  رك يف راةش  ي  راةنشإلرال  ر يف رايبإل ي  رعبلع  ر ني لكبد
  يل يفرةفرهذهراةفر ي رعدردعنتر إلةالإلنؿر 13مررعـلركنفراةبدكؿراةريؼ

ر
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 الفرضية ختبارإممخص  :(64) رقمجدول 
 التعميق نص الفرضية: توجد عالقة إيجابية ومعنوية بين: رقم الفرضية

 دعنتر إلةالإلنؿ اةنشإلرال راةش  ي  1
رـ 2717نفر يإل إلتراةدراس راةنيدا ي لررفياةنودر:رإعدادراة إلحء

ر
رلـرر:. مناقشة النتائج62 راةلي راة لإلئج ركلفسير رن إلعش  راةدراس  رنف راةبزع رهذا يل إلكؿ

 يراطإلرر يإل إلتراةريؼركاة بلع ر ي هـرر ني ؿرإةيهإلرنفرعيإلسراةنشإلرال راةش  ي لركلاةلكو
اة حءي لركي كـرهذاراةبزعر إلسل راضرركذةؾر ير كعراألهداؼركاةلسإلؤالترلعي  راةدراس 

ر-كراةلكويإلترةقدراسإلتراةنسل  قي لرالإلةلإلةي:اةحإلةي رن إلعش ر لإلئجراةدراس ر
 راةدراس راةنيدا يراةدراس رنفركاع ر يإل إلتر صل إلرر ر يلـرارالدراسة: ةنتائج فرضي. 66
رلي:الإلآل
لراةريؼر ني يبإل ي ر يفراةنشإلرال راةش  ي رك يفرلإلكبدرعبلع ررعقىرة كراةفر ي  ل صررر

ر-ك  دراةلحقيؿرل يفراةلإلةي:
ركن  رإيبإل ي  رعبلع  رإكبكد رلرحوإلئيإلنرلندة رك يف راةش  ي  راةنشإلرال  اةريؼرر ني  يف

رملح  ت  
ررابعًا: الخاتمة 

 كللالكفرنفراة لإلئجركاةلكويإلت
 ة ونظرية: تم تصنيفيا إلى نتائج رئيسو  النتائج /6

 :ةالنتائج الرئيس
 -لكوقتراةدراس رنفرصبلؿرلحقيؿراة يإل إلترإةىربنق رنفراة لإلئجر هيرالإلآللي:

رر 1 راةش  ي  راةصدنإلتراةوحي رايبإل ير يرلك يررةءرةقنشإلرال  ركلك ير كلحسيفرراةنيإله
ر  777 7كنسلكلراةن  كي رر352 7م يلإلرل قيـاة
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ر  958 55اةنحسك  رالإل ترمر((F بدرةفراة نكذجرن  كمرألفرعين رر 2
رر 3 ر ي ريحدث راةذم راةل يير رةف راةرل ني النإل رلفسره راةش  ي اةريؼل   س  ررنشإلرال 
   1247.) يسإلكم ( R)ن إلنؿراةلحديدرر 4:12.م
 
ر

 النتائج النظرية:
ر رلسإلعدر يراسلنراري رنشإلري راةل ني   راةنشإلرال راةش  ي1
ر راةشفإل ي رلسإلعدر يراالحليإلبإلتراةف قي رةقنبلن  2
ر  إلعنرعقىراة لإلئجرلكويراةدراس ر إلآللي:التوصيات:  .0
ة نإلفرر إلةنشإلرال راةش  ي رةالءرعقىراةحالكن ركاةن ظنإلتراة إلنق ر يراةريؼراهلنإلـرر 1

ر إلةريؼ راألسإلسي راسلنراري راةصدنإلتر
رةالءرر لح يؽراةشفإل ي ر يفراةحالكن ركاةن ظنإلتركاةنبلن إلتراةريفي رة نإلفرار 2 هلنإلـ

راالسلدان  
راةريؼ ر ني  يرلراةنشإلرال راةش  ي إبراعردراسإلترإ إل ي ر يردكرر ر3ر

 :المصادر والمراجع
رإ راهيـر  1 رل ريبرنحند ركاةسيإلس ل راةالقيراة ظري  راالعلوإلد رنإليالؿل ا دنبإلفل

 ـ 1999ريخرةق شرلرن وكرلراةريإلضردارراةن
راةل ني ر  2 ر ي راةنبلن  ر لكبيك راةل ني  رن هج ردكر رل راةالريـ رع د رإ راهيـ يدـل

راةنبلن  رل ني  رو دكؽ رنشركع رحإلة  ردراس  رسكدرمر-اةنسلدان  -نحقي 
اةسكدافر حثرلالنيقيرة يؿردرب راةنإلبسليررغيررن شكرةلرر-شنإلؿرالرد إلف

راةريفي  ركاةل ني  راةنبلن  ردراسإلت ربك إللرراةل قيـر-القي  ربإلن   ر  دل عف
 ـ 2717
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راةلػػ ني رر  3 ر ي راةشػػ  ي  راةنشػػإلرال  ردكر رةحندل رعءنإلف راة ظيـ رع د اإلنإلـل
ركرع ر رإ ػػري يإلل ر ي راةريفػػػي  راةنحػػقي  راةنبلػػن إلت ر ي اةنسػػلدين 

رـ 2712 حءي ل
إسنإلعيؿرلراةنشإلرال راةش  ي ر يراةحالـراةنحقير يررداة يقيلرس إلدرسيدرةحن  4

  2772سإلة رنإلبسليررغيررن شكرة لراةسكدافرمرر
دارةراةن ر  راةطرؽراةن إل بلتر  5 اةح يطيلردكصيرع دراةرحيـلراةل ني راةريفي ركا 

 ـ 2712كاألدكاتلرنؤل لراألردفلر
اة يؽلر ريدرو حلردكرراةنشإلرال راةنبلن ي ر يرلح يؽراةل ني راةنسلدان لر  6

ركرر ردراسي ل رالحإلة  راةفقسطي ي  رةقندف راالسلراليبي  رالقي راةصطط ر حءي ل ع 
 ـ 2714اةه دس راةن نإلري لراةبإلن راإلسبلني ر  زةلر

رهيئ ر  7 ل راةصرطـك ربديدةل رعراعة ر راةنحقي: راةحالـ رنحندل رةحند رنحند دا يل
  2776اةلر ي رةقط إلع ركاة شرل

اةرشيدلرطإلرؽرنحندلراألسإلةيبراةالني رةق حثراة قنيرعرضراة يإل إلتريدكيإلنر  8
 ـ 2776لرSPSSك إلسلصداـر ر إلنجر

 دراهلللرعذا ير كرملردكررو دكؽرل ني راةنبلن ر يراةل ني راةريفي ر كالي رع  9
شنإلؿرالرد إلفرنحقي ركدر  دالررسإلة رنإلبسليرر يراالعلوإلدلرالقي راةدراسإلتر

 ـ 2712اةلبإلري لربإلن  رالرد إلفلراأل يضل
ر  17 رعإلن  ركن إلدئ رةسس راةلصطيط: رل رنحند رعءنإلف رداررر–غ يـل عنإلف

  2771   راةءإل ي لوفإلعرةق شرركاةلكزي لراةط
عدكنيلرن إلؿرع دراةن طيروإلةحلردكرراةنشإلرال راةنبلن ي ر يرل ني ر  11

كلطكيرراةنبلن راةنحقيلرحإلة ردراسي رةقبإلفراألحيإلعراةسال ي رندي  ر إل قسلر
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راةكط ي لر راة بإلح ربإلن   راة قيإلل راةدراسإلت رالقي  رن شكرةل رنإلبسلير رسإلة 
 ـ 2778

دكرراةنشإلرال راةش  ي ر يراةل ني رالإل يلردارراةسبلـرع دراة إلدرر شيرلر  12
اةريفي لردراس رحإلة رنشركعردعـراةن لبيفراة طإلعراةنطرمراةل قيدمرنحقي ر
رعسـر راةنإلبسليرل ردرب  رة يؿ رلالنيقي ر حث رس إلرل ركالي  ل ركاةنزنـك اةداةي
راةسكدافلر ربإلن   راة قيإلل راةدراسإلت رالقي  راةريفي ل ركاةل ني  راةزراعي االرشإلد

رـ 2716
 ـ 2713كعرو دكؽرل ني راةنبلن ر رل ريررنشرر13

14  JohnE.Floyd(2111),Statistics For Economists: A beginning, 

University of Toronto. 

156 Uma Sekaran.(1992)Research Methods  For Business : A Skill 

- Building Approach, John Wiley and Sons , InC 

166 The Republic of Sudan/Multi Donor Trust Fund –National 

(MDTF-N) project proposal, community development Fund project 

(CDF) phase 1 slice 2,August 2117. 
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 السىداى - السُبحت وتٌوُت اجملتوعبث احمللُت
 إعـــــــــــــــــــــــــداد:

 د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد ابراىيم  
 ميد كمية السياحة والفنادقع       
 جامعة دنقال   

Abstract 

     The aim of this study is to identfy the importance of the 

potentials involved in tourism’s support for local communities’ 

development opportunities worldwide. To achieve this objective, 

the researcher used the descriptive and analytical methods 

respectively where he pinpointed a host of results that reflected the 

vital role played by Local Communities in their reinforcement for 

Sustainable Developmental Tourism (SDT) and the role, which 

SDT plays in the social as well as in the economic domains. SDT 

has its great effects and influence in bridging the gap between the 

vastly diversified peoples and communities as well as making the 

communities less vulnerable for rejection and more likely 

acceptable for the cultural and social changes that overwhelm 

communities. Tourism therefore, contributes generously to the 

activation of social maneuver and transformation of the local 

community in addition to the vital role it plays in achieving 

economic development via increasing incomes of these 

communities and promoting the availability of hard currencies. It 

further opens new jobs opportunities and abolishes and/or reduces 

unemployment to the minimum level in such communities. Further, 

tourism in this context plays a pivotal role in reshaping the 

demographic structure and population set-up via creation of new 

jobs in different tourism industry domains. The most vital 

recommendations concluded by the researcher are the development 
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of tourism for awareness at the local communities. In addition to 

injecting those into the vitality of the role and contribution of 

tourism aiming at scoring sustainable economic and social 

development both at the national and local levels alike. This is 

because tourism avails further job opportunities and consequently; 

works for raising the standards of living and becomes a vehicle for 

achieving the ambitions and objectives of the local communities’ 

development, welfare and progress.                                            

Key Words: Tourism - Development –– Local Communities – 

Economic development - Social development. 
 مستخمص

رةقل رؼرعقىرررررر راةدراس  رنالإل إلتورا ركررطإلعإلتوررنفراةسيإلح رلحنقكرنإلرةهني رهد ترهذه
ك يرس يؿرذةؾراسلصدـراة إلحثرراة إلةـلرحكؿراةنحقي راةنبلن إلترةدلراة نكّرر رصرةدعـ

ر راةكوفي ركلكوؿاةن هج راةهدؼل رذةؾ رةلح يؽ رركاةلحقيقي ركاةليرإةى راة لإلئج رنف عدد
راةنسلدان راةسيإلحي راةل ني رل زيزر يراةنحقيراةنبلن ر كري طق راةذمراةدكررلنءقتر ي

ر يركلسهـراةش كبلر يفراةل ريبر يرلؤءرر هيلر  يراةبكا براالبلنإلعي ركاالعلوإلدي
ر يراةسيإلح ركلسإلهـرل لريكلراةليركاالبلنإلعي راةء إل ي رةقل يراترع كالنررةالءرراةنبلن رب ؿ
رلح يؽر يرهإلنإلنرردكرانرراةسيإلحي رلق بالنإلرراةنحقيلراةنبلن ر يراالبلنإلعيراةحراؾرل شيط
رنفراةنبلن إلترةهذهراةدصؿرزيإلدةرصبلؿرنفراةنحقي رةقنبلن إلتراالعلوإلدي راةل ني 

راةحدراألعؿرعقىركةراة طإلة رعقىرةل  يربديدةرعنؿر رصركلك يرراةو   لراة نبلت
ر يربديدةرنهفرنفرل لبكرنإلرصبلؿرنفرةقسالإلفراةنه يراةلراليبرل ييرعفرر  بلرن هإلل

راةكعيرل ني اةنصلقف لركنفرةهـراةلكويإلتراةليرصقوتراةيهإلراةدراس رراةسيإلحي رنبإلالت
راالعلوإلدي راةل ني رلح يؽر يراةسيإلح ردكرر ةهني راةنحقي رةقنبلن إلتراةسيإلحي

ر إلةسيإلحي راالهلنإلـر ركرةكررلكاةنحقيراةكط يراةنسلكلرعقيرةهـراةنسلدان ركاالبلنإلعي 
رل نؿرك إلةلإلةيرةق نإلة لرةالءرر رصرصقؽرعقىرلسإلعدرأل هإلراةنحقي راةنبلن إلترةل ني 



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

139 

 

رنفراةنحقيراةنبلن رإةيكريو كرنإلرإةىرةقكوكؿرن ي إلنرركلالكفراةن يش رنسلكلرر  رعقى
ر كريعيرل دـ

 –تنمية اقتصادية  –المجتمعات المحمية  –التنمية  –ياحة الكممات المفتاحية: الس
 تنمية اجتماعية.

 مقدمة:
راةلوديريرررررر راةو إلع  راةسيإلح  راة شريفلرر ةو حت راة رف ر  هإلي  راة إلةـ ر ي األكةى

كهذاري  يرةفراالنكاؿراةليرللكا ررنفرل إلدؿراة إلسرعقيراةو يدراة إلةنير إلعترحويق ر
ر ركةهني  ر إلة فطل ر يكراةلبإلرة رةو حت رعإلةـ ر في راة إلني ل رةقدكؿ ركا ح  راةءركة هذه

اةو إلعإلتراةلحكيقي ركاةلبإلرةرل لندافرعقيراةلال كةكبيإلر ي نإلرل لندرو إلع راةسيإلح رعقير
راة شرر ير بإلحهإل ر

اة ديدرنفراةدكؿرصططػترةق هػكضر إلعلوػإلدهإلركاسػل بلؿرنكاردهػإلركب قػتراةسػيإلح ررررررر
قيهإلرةدعـراالعلوإلدركاةدصؿراة كنيركاة هكضر إلةنبلن إلتركاحدانرنفراةنكاردراةليري لندرع

فرحرالػػػ رة ػػرصراةل نيػػ ركي لشػػػرراةف ػػر رالنػػإلرراةنحقيػػ رصوكوػػإلنرصػػػإلرجراةنػػدفرحيػػثرل ػػػؿ
راةنبلن ػػػإلتراةنحقيػػػ رنػػػفرصػػػبلؿرلػػػك يراعلوػػػإلدراةسػػػيإلح ركصػػػدنإللهإلرلالػػػكفرعػػػإلنبلنرةلطػػػكيرر

اةوػػػػػرؼراةوػػػػػحيرر–اةنػػػػػإلعرر–اةالهر ػػػػػإلعرر–اةطػػػػػرؽررنءػػػػػؿ:اة  يػػػػػإلتراةلحليػػػػػ ركاألسإلسػػػػػي ر
ركاةن شآتراةسيإلحي  ر

ريببرررررر راةلي ركاةوحي   ركاة نرا ي ل ركاةبنإلةي ل رماالبلنإلعي ل رة  إلدهإل رةهإل اةسيإلح 
رةهني ر رةك ركاو حترو إلع رألفراة  ورراة شرمر يهإل راةسيإلحي ل راةل ني  رع د نراعإللهإل

راال سإلفل رةنطإلةب راسلبإل   ركاةن دات راآلالت رلحرؾ راةو إلع  رالإل ت ر اذا  افررال يرة
اةسيإلح رهيرحيإلةراإل سإلفر فسكرأل هإلرلسلهدؼراسل إلدةراةقيإلع راةذه ي ركاة و ي رةنإلريفيدر
راال لإلجلر إلةسيإلح رو إلع ر شري رنفراةدرب راألكةىركلح ؽراةر إلهي رةقنبلن إلتراةنحقي  
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ركالررررررر راة بلد ركظركؼ ركط ي   رللبلعـ راةلي راةسيإلحي  راأل نإلط راصليإلر ريلـ رنإل دائنإلن
رألال ررعددررلل إلرض راةنشإلرال  رعإلعدة ركلكس  ركةصبلعيإلتراةنبلن إلتراةنحقي ل راة يـ ن 

رنفر رننالف رعدد رةال ر رلسلكعب ر حيث راةسيإلحي  راةن شآت رداصؿ راةنكاط يف رنف ننالف
ر إلةنشركعراةسيإلحيرةلح يؽراةكالعر يفراةنبلن ر راةنحيط  اة إلنقيفرنفراةن إلطؽراةسال ي 

 اةنحقيركاةنشركعراةسيإلحي 
 :مشكمة الدراسة
ألمرن ط  ردكفراةك  ر يراالعل إلررظركؼراسل بلؿراةنكاردراةسيإلحي ررالرينالف

اةنبلن راةنحقيركنوإلةحكركاحليإلبإللػكراةحيكيػ لرةػذةؾرلالنػفرنشػالق راة حػثر ػيرافره ػإلؾر
اةالءيررنػفراةنشػإلري راةسػيإلح راةلػيرة شػئتر ػير  ػضراةن ػإلطؽردكفراةػزاـراةنسػلءنريفر ػير

حهـر يروكرةراةلالإل ؿراالبلنإلعيركلك يرر رصرعنؿرنبإلؿراةسيإلح ر اعإلدةربزعرنفرار إل
كاةنسػػإلهن ر ػػيرنشػػإلري راة  يػػ راةلحليػػ رنػػفرطػػرؽركنػػدارسركنسلشػػفيإلتركنيػػإلهراةشػػربررةػػك

ركاةالهر إلعركاةورؼراةوحيركااللوإلالتركاةليرل كدر إلة ف رةسالإلفراةنبلن راةنحقي ر
رر:الدراسةأىمية 

ر دايػ رإلتراةنحقيػ اةنبلن ػريػ ل نر ػيراةسػيإلح ردكررلالنفرةهني راةدراسػ ر ػيرا ػراز
ءػركاترسػيإلحي رنلنءقػ ررنػفرلحكيػكركنػإلر ػكراةنحيطػ راة يئػ ر ةهنيػ راةفػردرندارؾرلكسي رنف
لركالػػذةؾراالهلنػػإلـرةقسػػيإلحربػػذبر  ػػإلطرلشػػالؿرصبل ػػ ر يئيػػ رةكرلإلريصيػػ رةكردي يػػ رنكاعػػ ر ػػي

دهـر إلةنبلن ػػإلتراةنحقيػػ ر ػػيراةلصطػػيطرةقل نيػػ راةسػػيإلحي ركر ػػطرحيػػإللهـركنوػػإلةحهـرككبػػكر
 إل ل إلشراةسيإلح ركش كرهـر ةهني رهذهراةنشإلري راةسيإلحي ركاةد إلعرع هإلراذارل ر ترألمر
نصػػإلطرلركهػػذهراةشػػراال ر ػػيفراوػػحإلبراةنشػػإلري راةسػػيإلحي ركاةنبلنػػ راةنحقػػيرلػػؤءررلػػةءيرانر
إيبإل يػػػػإلنر ػػػػيراعلوػػػػإلدراةدكةػػػػ ركلػػػػك يرر ػػػػرصراة نػػػػؿركاةنسػػػػلكلراةن يشػػػػيرأل ػػػػرادراةنبلنػػػػ ر

 اةنحقي 

ر
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 سة:أىداف الدرا
رلح يؽرعدةرةهداؼرن هإل:إةىررلهدؼرهذهراةدراس 

  إلتراةنحقي اةنبلن رل ني ر يراةسيإلح دكرررزاررا   1
راةلصطيط  2 رع د راةنحقي  راةنبلن إلت رةقراشراؾ راةنشركعإلت ركاالسلءنإلرسيإلحي 

اعلوإلديإلنركابلنإلعيإلنركء إل يإلنر يردعـراةل ني ررةبلسلفإلدةرنفرهذهراةنشإلري اةسيإلحير
  اةن إلطؽراةسيإلحي  يرراةسيإلحي راةنسلدان 

 رةقنبلن إلتراةنحقي  راالبلنإلعيراةلالإل ؿ يرراةسيإلح ل شيطردكرر  3
ر إلةسقكؾرةقلكعي راة إلـراةسيإلحيراةكعير شرةرحإل فرنبلن يركعيرصقؽ  4

 ر اةسقيـراةسيإلحي
راةلكويإلتر  5 رل فيذ رنف رةبلسلفإلدة راة رار رنلصذم رلسإلعد رعقني  ردراسإلت لك ير

رحث كاةن لرحإلتراةليريلكوؿراةيهإلراة 
 :الدراسةمنيج 
ةكوؼراآلءإلرراالعلوإلدي ركاالبلنإلعي ركاةء إل ي رر:رلـراسلصدان المنيج الوصفي  1

 ةقسيإلح ركدكرهإلرل ني راةنبلن إلتراةنحقي  
رةقظكاهررالمنيج التحميمير  2 راةن هجر يرلحقيؿراةن إلنيفراةف قي  رهذا راسلصداـ :

ركلفسيرهإلل رك هنهإل راةنؤشرات ركاسلصبلص راةدراس  رهذاركع ركعقيرنك كع
  اةبلزن راةلكويإلترصاسلصبلإةىررل كدر لإلئجإةىرراة إلحثريلكوؿراةلحقيؿ

 :Concept of Tourism السياحة مفيوم

رنفر راة ديد ر يفرء إليإله رل  ررعفر شإلطرإ سإل يري ـ رةسإلسي  رظإلهرة راةسيإلح  لي د
رأل نإلطه ر ظران ر ذالك رنحددان ر نطإلن رةك رءإل لإلن رشالبلن رللصذ رال راةلي ركاةسنإلت إلراةن إلنيف

ركاةء إل ي ر ركاالبلنإلعي  ركاالعلوإلدي  راة يئي  راة طإلعإلت رعقي ركلةءيرهإل ركلداصقهإل اةنل ددة
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كاةلال كةكبي لر لشالؿراةسيإلح رةهني رصإلو رةدمرش كبراة إلةـرصإلو رن رلطكررا نإلطهإلر
راة إلةني ركاةنحقي لركل السر رةقنل يراتركاةلحكالتراةنبلن ي  رل  إلن راةليرلنرر هإل كنراحقهإل

 ركاةنفرداتراةنل ددةرةقالءيررنفراةنحإلكرراةليرلل نفرلشاليقهإلر  إلعنرعقيراالطرراةشنكةي
راة شري ر ركاةنبلنح راةط ي ي  راةظكاهر رنصلقؼ ر يف راةنل إلدؿ ركاةلةءير راةلفإلعبلت ط ي  
راةسيإلح رو إلع رنرال  رللةةؼرنفرحيثر ةقنبلن رسكاعراة إلةنيرةكراةنحقيلرحيثرل د

ركح إل رك شري  رط ي ي  رع إلور رعدة رنف ركاة  ضراألوؿ راةلةءير رنلداصؿ ر   هإل ري 
ر  7ـلرص2777اآلصررن فردراةلةءير رمدع س:ر

ةو حرةقسيإلح رةءرر إلرزر يردعـراعلوإلديإلتراة ديدرنفراةدكؿركل شيطهإلرةالك هإلر
نفربه رةداةر  إلة ركنؤءرةر يرعيإلـرو إلعإلترةصرلركل نيلهإللركنإلريل  رذةؾرنفرزيإلدةر ير

 ركنفربه رةصرلرةو حتراةسيإلح رنودرانر رصراة نؿرك يرلحسيفرنسلكلراةن يش 
هإلنإلنرةق  دراألب  يراةذمرييسإلهـر يرلنكيؿراةنشركعإلترك يرلةنيفراةنسلقزنإلتراإل لإلبي  ر
إفراةدكؿراةليرل بحر يرزيإلدةرعدرلهإلرعقىرلنكيؿرعإلعدلهإلراإل لإلبي ركلكسي هإلر يراة طإلعر

رس راة طإلعإلتلاةسيإلحي ر ي ركاالسلءنإلر راةلكظيؼ ر رزيإلدة ر ي راةسق ي ررسإلهـ اإل لإلبي 
كسلحوؿرعقىرن دالتر نكرنرلف  ر يراة طإلعراةسيإلحيركزيإلدةر يرركاةصدني راةنسإلعدةل

ريؤدم راةذم راألنر راةسيإلحيل رراة إللج راالعلوإلدي رإةى راة طإلعإلت ر ي راالسلءنإلرات زيإلدة
ر رةلةنيف رراحليإلبإلتاألصرل راةسيإلحي   ركاةن شآت راة طإلعرإفرعقىريدؿركهذااةسيإلح

ركاةسق ي راإل لإلبي رةق طإلعإلتركاةن شط ركاةنحفزةراةرئيسي راة طإلعإلترةهـرةحدراةسيإلحي
راةن شآتر يرنل كع ركلبهيزاتركةءإلثرإ شإلئي رنكادرنفراةن لبكفريسلهقالكرةنإلركاةصدني ل
راةن لب ركاةصدنإلتراةسق رنفركاةنحقيكفراةكا دكفراةسيإلحريسلهقالكركةنإلراةن إلن لراةسيإلحي 
راةدكؿر يرك صإلو راالعلوإلدي لرةقل ني ركسيق راةسيإلحي رني اةل رلالكفره إلركنفرنحقيإلنل
راةفردمراةدصؿرنسلكلرا صفإلضرن دنلهإلر يريةليرعديدةرنشإلالؿرلكابكراةليراة إلني 
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راة س ي ركاة درةرةقصإلرجراالعلوإلدي ركاةل  ي ركلوديرهإلراألكةي راةنكادرإ لإلجر يركاةلصوص
راإل لإلجرهيالؿرنسلكلركلكا  راةلونيـرك  ؼراةهيالقي ركاة طإلة راألنكاؿرةرؤكس
راةن  دةراةنشإلالؿرهذهرإف ركاةلال كةكبيراةل ظينيراةنسلكلرا صفإلضرعفر  بلنرراةزراعي

رالةداةراةسيإلح رالصإلذرعقىرن هإلراة ديدرشب ترعدراة إلني راةدكؿرةغقبرن هإلرل إل يراةلي
رتذارح ري رنبلن إلترإةىرل قيدمرزراعيراعلوإلدرعقىراعلنإلدهإلرنفرةنبلن إللهإلرلحكيؿ
ر وف راةريفي راةنبلن إلتر يراالعلوإلدمراة نكركيد  راةلو ي ريدعـرنصلقطراعلوإلد
راالسإلسيراةنحرؾرلي دراةسيإلح ر افةذةؾرراةنفركضلراالعلوإلدمراةلحكؿركيح ؽرصإلو 
:راةند كعإلترنيزافر يركلكازفردعـرنفرلح  كرةنإلراالعلوإلدي رةقل ني  ـلر2715 رماة لـك
ر 3ص

ر ركريإلنرةحيإلةراال رادرلنلدريءإلرهراةن إلشرةركغيرراةن إلشرةرالنإلرل ل رراةسيإلح ر شإلطإلنر
راةسيإلح رإةىر رحيثرل د رةقنبلن ل ركاةسيإلسي  ركاةء إل ي  ركاالعلوإلدي  راالبلنإلعي  اةنيإلديف

نحرالإلنررئيسإلنرنفرنحرالإلتراةل ني لركرغـرل إليفراآلراعراالعلوإلدي ركاالبلنإلعي ركاةسيإلسي ر
شطلهإلركنراحقهإلرإالرةفراةدالئؿراة قني ركلبإلربراةدكؿرةو إلع راةسيإلح ركل إليفرا كاعهإلركا 

راةشإلنؿ ر ر نفهكنهإل راةل ني  رع إليإل ر ي رصوكوإلن راةسيإلح  ردكر ر ي رنقحكظ رةلزايد لشير
 ررر  ر26ـلرص2773محبإلب:ر
 :السياحة تعريف

ر راةنإلع رمسإلح  رسيح رسإلح رالقن  رةقرازم راةوحإلح كبكررعقيررلبي رؼرنصلإلر
راةب راةنإلع رةي إلن ركماةسيح  رمسيإلحإلن مسيكحإلن راألرض ريسيح راألرض ر ي ركمسإلح  إلرم
رر  19ـلرص2778ماةوإلدؽ:رهب ذاركمسيإلح  ركمسيحإلف ر فلحراةيإلعرةم

رةكر رةقل زه رطق إلن رآلصر ر قد رنف ر"اةل  ؿ راةسيإلح  ر ل  ي راةكسيط راةن بـ ر ي ةنإل
ر  ر11ـلرص2779-2778االسلطبلعركاةالشؼ"رماةوير ي:ر
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يراة إلنكسراةسيإلحير نك ترالإلرةكرـ رةقسيإلح ر 1952ادرجرل ريؼردمرنإليررم
را ل إلدر رعف ركاة إللب  رعقيهإل راةنلرل   ركاال شط  راة شري  راةل  بلت ر"نبنكع  رة هإل عقي

ر رمةطيؼ: ر رد" رالؿ ر ي راةالإلن   راال طبلؽ رةرغ   رلح ي إلن رنكط ك رعف ـلر1994اإل سإلف
ر  13ص

كي  ير إلةق  راال بقيزي ررحق ري كـر هإلرر TourنفرةفظررTourismرةفظرسيإلح 
ةشصصركي كدرإةىر فسراة  ط راةلير دةرن هإللركةمررحق ردائري رلـراةلصطيطرةهإلرةزيإلرةرا

راة طبلت ركصإلو  راةل قيـ رةك ركاالسلبنإلـ راةنل   رةبؿ رنف رةنإلالف ماةشرعإلكم:رر عدة
ر  3ـلرص2779

ر ريك يك ر ال دال رةكلإلكا رمنؤلنر راةن إلورة راةل ريفإلت رهيرر ـ1991نف اةسيإلح 
صرإةىرنالإلفرصإلرجر يئلكراةن لإلدةرةندةرزن ي ردكفرةفريالكفراأل شط راةليري كـر هإلراةشص

اةهبرةراةنؤعل رةننإلرس رراةل ريؼركيسل  درلغر كرنفراةسفررداصؿرنالإلفراإلعإلن راةالسب
ر ركعد راةالسبل رابلنإلعي رةة شط  رظإلهرة ر ة هإل ر ل ريؼريصررةقسيإلح  علرحراةنؤلنرراألصذ

ر رةشصإلصررا ل إلؿلشنؿ رنالإلفشصصرةك راةن لإلرنف رةصرلرداصؿرإعإلنلهـ رةنإلالف رإةى دة
دكةهـلركهذهرهيراةسيإلح راةداصقي رةكرصإلرجرحدكدردكةهـركل ل ررهيرسيإلح رصإلربي رةكر

ر  28ـلرص2711مصقيف :رردكةي  
نالإلفريصررةيسر س برإةىرركل رؼراةسيإلح ر إل هإلر"اال ل إلؿرنفراةنكطفراألوقي

اس رةكراة بلجرةكراةء إل  راة نؿرةكراةهبرةركةالفرألس إلبرةصرلرعديدةرن هإلراةلر يكرةكراةدرر
رماةلرهك ي:ر ـلر2778كالريحوؿراةسإلئحرعقيرةمردصؿرنإلدمرنفراةنالإلفراةن ل ؿرإةيك"

ر  ر19ص
 :Tourist مفيوم السائح

عػػػػّرؼرنػػػػؤلنررن ظنػػػػ راألنػػػػـراةنلحػػػػدةر إلالشػػػػلراؾرنػػػػ رااللحػػػػإلدراةػػػػدكةيرةقسػػػػيإلح ر
عراةل ريػؼرعقػىركبػإلر–ـر9/9/1963ر–ر19/8اةرسني ركاةذمرا   در ركنإلر يراةفلػرةرنػفر
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اة حكراةلإلةي:رمالؿرزائررنؤعترةق قدراةح ي يلرألمرغرضرغيرراة نؿلركالرل ؿرندةراةزيػإلرةر
سإلع ركالرلزيدرعفراء ػيرعشػررشػهرانركلالػكفرألغػراضراةزيػإلرةراة إلئقيػ لرةكرع ػإلعرر24عفر

االبػػإلزاترةكرح ػػكررابلنإلعػػإلترةكرنػػؤلنراترةكرنهربإل ػػإلترريإل ػػي رةكر  يػػ لرةكر  ػػرضر
  ركه ػػإلؾرل ريػػؼرةقسػػإلئحر15ـلرص1999سلشػػفإلعرةكرطقػػبراة قػػـ  رمالػػإل ي:راة ػػبلجركاال

ـر1968ودررعفرن ظن راةسيإلح راة إلةني ركاعرلكراةقب  راالحوإلئي رةؤلنػـراةنلحػدةرعػإلـر
كي صرعقىرةفراةسإلئحرهك:مرالؿرشصصري يـرصإلرجرحدكدرنكط ػكراةن لػإلدرةفلػرةرلزيػدرعػفر

ـلر2774إةػىراعإلنػ ردائنػ   رماةسيسػي:ررةر  ركعشريفرسإلع رعقىرةالرللحكؿرهػذهراالعإلنػ 
ر  22ص

 :Tourism Developmentمفيوم التنمية السياحية 
ل  يراةل ني راةسيإلحي راةلطكرركاال إل إلتركاةلبنيؿرةن إلطؽرةكرندفرلوقحرةقل ني ررررررر

اةسيإلحي رنفرصبلؿرلزكيدهإلر إلةنرا ؽراألسإلسي ركاةن شآترااليكائي ركاةصدني ركاةلركيحي لر
االعنإلؿراةه دسي راةنرل ط ر ل سيؽراةنكع رن راةحفإلظراةنسلنررعقيراة يئ رإةىرر  إلإل إل 

كا  شإلعراةنحنيإلتراةط ي ي راة ري ركاة حري ركاةرعإل  راةنسلنرةرةقن كنإلتراةط ي ي  ر إلةل ني ر
راةح إلرمر رصإلصر يراطإلره رنالك إلتراةن لجراةسيإلحيرك كبك رل ني  ر هإل ري ود اةسيإلحي 

ريص ر ن  ى رةك رنبنكعركاةط ي يل ر نف ركاةح إلري  راةط ي ي  راةسيإلحي  راةنكارد رل ني  ر
رر  ر139صرـل2774:راةسيسيماةنكادراةسيإلحي راةنلإلح ر يراةدكة  ر

راةنالإل ي رريلس رررررر ر إلأل نإلط راةنل ق   راةبكا ب ربني  رةيشنؿ راةسيإلحي  راةل ني  نفهـك
ركاةلد راةسيإلحي  رةقن إلود راةب را ي ركاةلكزي  راةسيإلحيل ركاةطقب ركاةحرال رةق رض  ؽ

اةسيإلحي لركلةءيراتراةسيإلح راةنصلقف لركذةؾرةلح يؽراةك إلؽر يفربإل  يراة رضركاةطقبر
رةلالكفر رعكني ركاعقيني رنك كع رسقفإلن كاش إلعررغ إلتراةسيإلحلركاةكوكؿرألهداؼرنحددة

ر  42ـلرص2777ن يإلرانرة يإلسردربإلتراةل ني راةنطقك   رماةقحإلـ:ر
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ر:Important of Tourismأىمية السياحة 
رعقيرنصلقؼربكا براةنبلن ر رلةءيراترنل إلي   رنف رةهإل رةنإل راةسيإلح  رةهني  لرب 

راالعلوإلدي ركاالبلنإلعي ركاةء إل ي ركاةسيإلسي لركلةليرعقيراة حكراةلإلةي:
 األىمية االقتصادية لمسياحة:  .6

ي دراةبإل براالعلوإلدمركاحدانرنفرةهـراةبكا براةليرل ؼركراعرهذهراةنالإل  راة إلةي ر
إلتريحلقهإلراة شإلطراةسيإلحير يراةكعتراةراهفلر إلةسيإلح رةـرل درنبردرعنقي رل  ؿراةلير 

كلرحإلؿرالنإلرالإل تر يرعديـراةزنإلفلر ؿرهيراآلفرو إلع رةهإلربكا برنل ددةلرلوؿر ير
راة قدافلر رنف رةقالءير راالعلوإلدي  راةنداصيؿ رعقيهإل رل لند رةف ر  ضراالحيإلف ر ي اهنيلهإل

ركاس إل راةيك إلفرك ر سإل ركنوررينءؿراة شإلطراةسيإلحير يهإلر  قدافرنءؿ ركلراليإل ركايطإلةيإل  يإل
راة نكدراةف رمر يراةدصؿراة كني 

ركاالب  ي لر راةكط ي  ر بذبررؤكسراألنكاؿ راالعلوإلدي  راة إلحي  رنف راةسيإلح  لهلـ
ركاةل رؼرعقيراةلطكراتر راإلداري ل ركير  راةالفإلعة راةلنكيقي ل راةطإلع  ريسهـر يرزيإلدة كهذا

ر لي ركذةؾ رلل ق ؿراةلال كةكبي ل ركاةلي ر هإل راةنل ق   ركاةسق  راةسيإلحي  راةصدنإلت رة ي  ب 
ر  36ـلرص2712كللكزعرعقيربني راة طإلعإلتراةنل ق  ر إلة شإلطراةسيإلحي رماة زا ي:ر

 األىمية االجتماعية لمسياحة: .0
الرللكعؼرةهني راةسيإلح ر ينإلرلحلقكرنفرنالإل  ر يراة شإلطراالعلوإلدمرةالءيررنفراةدكؿر

هإلنإلنرنفراة إلحي راالبلنإلعي لركة ؿراةلإلريخركاةلراثراة ر يراالسبلنيرر ؿرافرةقسيإلح ردكرانر
اةصإلصر إلةرحإلة راة ربري طي إلر الرةربيدةرعفراةدكرراةنهـراةذمرة  لكراةسيإلح ركاةلرحإلؿر
رنإلر رةالءيررنفراة قدافل ركاةن  كي  راةنإلدي  راالسبلني ر   إلورهإل ركاةء إل    ير  ؿراةح إلرة

إةيهإلرةكرالراةلرحإلؿركاةسفرركاةذمري درنحكرانراسإلسيإلنر يراة شإلطررالإلفرةهذهراةء إل  رةفرل ل ؿ
راةسيإلحيلركللنءؿراألهني راالبلنإلعي رةق شإلطراةسيإلحير يراآللي:
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عفرطريؽراةسيإلح ريحدثرالوإلؿرء إل ير يفراةسإلئحركا  إلعراةنبلن راةنحقيركنإلر  ةر
رةق رن  كي  رةك رنإلدي  رلالكف رعد رن إلرؼرء إل ي  را ل إلؿ رنف رذةؾ نبلن ريلرلبرعقي

 اةنحقيركاة قدراةن يؼ ر
رابلنإلعي ر  بر رعبلعإلت ر ي راةنحقي  رماةنبلن  راةن يؼ راة قد ركسالإلف راةسإلئح يدصؿ

ركا  إلعر راةسإلئحيف رنف راةء إل يرةالؿ رحسبراةنحلكل رنل إلي   رة نإلطرسقكالي  للصققهإل
   رر21اة قدراةن يؼ رمةطيؼ:رد تلرص

راةذيفري يشكف  جر راأل راد ر يرحيإلة رن إلشرة  يراةدكؿراةسيإلحي ررلؤءرراةسيإلح ر وكرة
راةفراغر رةكعإلت راسل بلؿ ر ةهني  راةنحقي راةنبلن  رة راد راع إلع ر ي راةسيإلح   لسهـ
اسل بلالنرإ لإلبيإلنلركع إلعرةكعإلتراالبإلزاتر وكرةرنفرشة هإلرر  رنسلكلراةوح ر

 ر  41ـلرص2712ماة زا ي:راة فسي رةديهـركهذاريسنىر ةءرراةنشإلهدةركاةل قيد ر
رةدلراةنبلن راةنحقيرل نؿراةسيإلح رعقيرزيإلد  در رصإلو  ركاةلدريبل ر رصراةل قيـ ة

رن ر راةل إلنؿ ريسهؿ ر شالؿ راالب  ي  راةق إلت راةنبلن  رهذا رل قيـ ر ي رلسهـ حيث
راةسيإلحر رن  راةن إلشر راالحلالإلؾ رذكم ركاة إلنقكف رن هـ راة إلع  ركصإلو  اةسإلئحيف

   29لرص2776اةكا ديفرنفرنصلقؼردكؿراة إلةـ رمعيإلد:ر
رنفرنو  قر رنودران راةسيإلح  راةنبلن إلترل د رة راد راةط  ير يف راةل ييرركاةلحكؿ إلدر

اةنحقي ر ظرانرألفر  ضر ئإلتراةنبلن راةليرلرل طرةعنإلةهـر إلةسيإلح رسكاعر شالؿر
ريح  ك كرنفر ن إلشررةكرغيررن إلشرري ل قكفرنفرط   رابلنإلعي رةط   رةعقىرةنإل

 نالإلسبركةر إلحرنفراة نؿراةسيإلحي 
ةء إل  ر يفراةش كبركاةنبلن إلتراةنصلقف لرل ل رراةسيإلح ركسيق رح إلري رةل ني را  كر

رسإلئحير رنف راةنصلقف  ركاةص رات راةء إل ي  راةنهإلرات راةسيإلحي  راةدكؿ رلاللسب حيث
 اةدكؿراة إلدنيفرإةيهإلرنءؿراةق  ركاأل الإلر 
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راةزيإلراتر  زر راةنحقيرع ر راةنبلن  رة راد رةدل راةسيإلحي راةكعي ر لدعيـ راةسيإلح  ل ـك
ين رنإلريحيطر هـركي نقكفرعقيرل دينكر يركاةرحبلتراةليرلب قهـريل ر كفرعقيرع

ر رماةسيسي: راة إلةـ  ردكؿ رنصلقؼ رنف راةسيإلح رلبذب روكرة ـلر2771ة  ؿ
   172ص

 األىمية الثقافية لمسياحة: .4
اةسيإلح رةيستر  طرظإلهرةراعلوإلدي رةكرابلنإلعي لر ؿراي إلنرظإلهرةرء إل ي رةقدرب ر

ع كاتر  ؿراةء إل  لركهيرعنقي راةليرينالفرن هإلراة كؿر ةفراةسيإلح رل درع إلةرةسإلسي رنفر
للـر سهكة ركيسررع رراة شإلطراةسيإلحيراةنؤسسرعقيراال ل إلؿلركللنءؿراألهني راةء إل ي ر

رةق شإلطراةسيإلحير يراآللي:ر
رن يش ر  ةر رةسإلةيبركطرؽ رنف رنزيد رةقل رؼرعقي راأل راد رلطق إلت راةسيإلح  لح ؽ

بإل براةلر يكرةىرإراةنبلن إلتراألصرلرالكسيق رنفركسإلئؿراةن ر  ركل ني راةذاتل
رسنإلتر رنف رالسن  راة ك إلع ركعو ي  راةلكلر رنف ركاةلصفيؼ راةشصص عف

   ر33ـلرص1999اة ور رمغ ين :ر
راةبكا بر  بر ر ي راألءر ر إلةغ رةهإل ر نإل راة كةن  رعنقي  رنف ربزعان راةسيإلح  ل ل ر

ر ير رلؤءر رالنإل ر إلةنبلن ل راةصإلو  ركاةسيإلسي  ركاةء إل ي  ركاالبلنإلعي  االعلوإلدي 
 رذاتراةطإل  راةسيإلحيلركل كـر دكررنحكرمر يرل ني راةء إل  راةنبلن إلتراةنحقي

كصإلو راةنإلدي رةلسهـر يرلطكيرهإلركلحديءهإللركل  ؿراةء إل  راة إلةني رننإلريب قهإلر
ر رمصقيف : ركاة كةن   راةحداء  رة ور رةقدصكؿ راة طإلعإلت رةهـ ـلر2711ةحد

   47ص
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ركن   جر ركاصلبلطهإلل راةنصلقف  راةب سيإلت رةل إلرؼ ركسيق  راةسيإلح  راة يـرل د إليش 
كاةل إلةيدركاة إلداتراةليرلحالنهإللرنإلريسهـر يراةكوكؿرالعل إلعرالؿرن هـر إلآلصرر

 كاحلرانكرةك 
راةدكؿر  در ر ي راةف ي  ركاةن إلةـ ركاةح إلري  راةبنإلةي  ر إلة يـ رةبلهلنإلـ راةسيإلح  لؤدم

عإلدةر ر يرذةؾرإحيإلعراةلراثراةش  يركاةف كفراةنحقي لركا  رةقسإلئحيفر نإل اةنسل  ق 
رة  ضرعإلد رن دالتر  ث رزيإلدة رعقي راةسيإلح  رل نؿ رحيث رةهقهإلل ركل إلةيد ات

راةدكؿر رش كب رك يف راةب سيإلت رنصلقؼ رنف راةسإلئحيف ر يف راةء إل ي اةل إلدؿ
رةآلصررنإلر رنفراةن كنإلتراةء إل ي  ر   إلن رحيثرياللسبرالؿرن هـ رةهـل اةنسل  ق 

ر رمةطيؼ: راةنل إلدؿ  راالحلراـ ركاةي ر ي هـ راةفكارؽ رنف رةقل قيؿ ـلر1994يؤدم
   45ص

ر يرإةىررلؤدمراةسيإلح   قر راةنبلن  ركا راد راةسإلئحيف راةلآةؼركاال دنإلجر يف لرسيخ
ر رماةسيسي: رء إل يإلن  رةك رة كيإلن راةلآةؼ رهذا ريالكف رعد راةزيإلرةل ـلر2771دكة 

ر  ر171ص
 المجتمع المحمي: أثر السياحية عمى

ي ودر إلةنبلن راةنحقير شالؿرعإلـرنبنكع رنفراة إلسري ينكفر يرن ط  رب را ي ر
ر ينإلرنحدد ركيالك كف ركاةسيإلسي ل ركاالعلوإلدي  راالبلنإلعي  راال شط  ر ي رن إلن ركيشلرالكف ة

رعيـرعإلن ريش ركفر إلال لنإلعرإةيهإللركنفر  ي هـركحدةرابلنإلعي رذاترحالـرذاليلرلسكدهإل
ر   اةخ   راةحإلرة راةحيل راة ري ل راةو يرةل رماةندي   راةنحقي راةنبلن  ماة زا ي:ررةنءق 

ر  138ـلرص2712
راةسيإلح رعقيراةنبلن راةنحقيرنفرصبلؿرن ظكريف: لةءير عف ينالفراةحديث
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ريلرالكراة شإلطراةسيإلحيرعقيراةنكاطفر يرنكط كراألوقيلرالمنظور األول :ريلوؿر نإل
 إلفرل شيطراةسيإلح راةداصقي رةنررنفرشة كرل زيزرا لنإلعراال سإلفرةكط كلركهذارانرركاع ير

فرالري رؼرةبزاعرالءيرةرن كلر الـرنفرع دنإلر ةصذر يراالعل إلررةفراةالءيررنفرة  إلعراةكط
رةشصإلصرلكبدرن إلطؽرسيإلحي ر يراكطإل هـرةـريذه كارإةيهإلرطيق رحيإللهـ ر

رع دنإلرالمنظور الثاني راةنحقيل راةنبلن  رعقي راةسيإلح  رللرالك رةف رينالف ر نإل ر يل قؽ :
راةزائريف رذةؾرةفرح كر راةنحقيل راةزائريفر يراةنبلن  ةمر قدرإةىرر لحدثرعفرلةءير

يرة نإلطرن يش رةهإلةيرهذاراة قدلركغإلة إلنرنإلريالكفرةقطري  راةليريديرر هإلراةزكارريؤءررعق
رعنيؽر رةءر راةنحقي  راةن يؼرماةنبلن  راة قد رنكاط ي رن  راةشصوي  ركعبلعلهـ ة فسهـ
عقيرطري  راةحيإلةركالبإلهإلترة رادراةنبلن راةنحقييفلرينالفرنبلحظ رهذهراةظإلهرةرحيفر

راةشنإل رةنريالإل رنف راةزائريف ركسفرهـعدكـ راة ر ي  ركاكرك إل ررةي  رللنيزرإةى رء إل   رةهإل  قدة
ر  285ـلرص2772 نسلكلرن صفضراعلوإلديإلنركن يشيإلن رمنإلال لكش:ر

 شروط نجاح صناعة السياحة:
ر-ةاليرلالكفرو إلع راةسيإلح ر إلعق رك إلبح ري   يرلك رراةشركطراةلإلةي :

ر إلةسي  1 راةنحقي ركاةنبلن  راةن يف  ر إلةدكة  راةنسلكيإلت رةعقي ركةهنيلهإلرع إلع  إلح 
 ر ك كائدهإلراةنل ددة

ر  2 ركيحلـر راةن يؼ راةنبلن  رصوكوي  ريراعي ركن   طإلن رن ظنإلن ر شإلطإلن رلالكف ةف
 اةسإلئحركيحإل ظرعقيراة يئ  

 ةفرل   يرعقيرةسسرل  ي رنلطكرة   3
ركصدنإلتر  4 ركء إل ي  رط ي ي  رسيإلحي  رءركة رنف راةرئيس  نالإل إللهإل ركا  رن كنإللهإل لك ر

 كةن ي رسيإلسيركاسل راركلسهيبلترسيإلحي ر
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لك ررالكادرر شري رندر  ركنؤهق ركعإلدرةرعقيرإش إلعررغ إلتراةسيإلحركلح يؽرةعقىر  5
 دربإلتراةر إلرةهـ 

 ةصبلعيإلتراةنه  رةسكةر إلةنهفراألصرلرنءؿراةطبركاةل قيـ  رلقلـزةفر  6
 ةفرلسهـر فإلعقي ر يراعلوإلديإلتراةدكة ركا   إلشردصكؿراةنبلن إلتراةنحقي    7
ن راةلراليزرراةنحقيرة طإلعراةصإلصركاة إلـركاةنبلن اةشراال راةذالي ر يفراةفرلو  ر  8

ر ير راةفإلعؿ ركدكره راةسيإلح  رو إلع  رنحكر ريشالؿ راةذم راةصإلص راة طإلع عقي
 االسلءنإلرر يراة طإلعإلتراةسيإلحي راةنل ددةركاةنل كع  

معسين :ركلطكي رهذهراةو إلع  ررإلدارةب ؿرةسسركن إلدئراةل ني راةنسلدان رةسقك إلنر  9
ر  3د رتلرص

 لتنمية االقتصادية في المجتمعات المحمية:السياحة وا
لق براةسيإلح ردكرانرهإلنإلنر يرلح يؽراةل ني راالعلوإلدي رةقدكؿرنفرصبلؿرنإلرلح  كر

راةنكبه  راالسلءنإلراتراةنصلقف  رعقيراةنبلن ر كاسط  رل كد رك كائدرعديدة إةىررنفرنزايإل
اةيك إلفركغيرهإللركاةليراة طإلعراةسيإلحيلرنءؿرنإلرحدثر يرإيطإلةيإللركاس إل يإللركاةنالسيؾلركر

رح  ترل دنإلنرال يرانر يرهذاراةنبإلؿ 
رنفرنوإلدرراةدصؿراة كنيلر رالءيررنفراةدكؿرعقيراةسيإلح رالنودررهإلـ كل لند

ةرعإلـرال يرةرةق إللجراةسيإلحيرةنإلرللنل ر كراةسيإلح رنفرإةىرركاسلطإلعترهذهراةدكؿراةكوكؿ
رلح  رعقي رةءره ركي  الس راةدكؿل رهذه راعلوإلديإلت ر ي رال ير رنيزافركزف ر ي راةلكازف يؽ

ر ةو حتر رلكابههإلل راةلي ركاالبلنإلعي  راالعلوإلدي  راةنشإلالؿ ر  ض ركحؿ اةند كعإلت
ريدرسر ير رنبردان رالإل ترعقنإلن رةف ر  د رارل إلطرال ير راالعلوإلدي  رلرل طر إلةل ني  اةسيإلح 
اةبإلن إلتركاةن إلهدراة قني لر هير يراةح ي  رلنءؿرةحدراةوإلدراتراةهإلن رغيرراةن ظكرةلر

ر ر هإلركع ور ركةهلنت راةنصلقف ل راةدكؿ ر ي راالعلوإلدم راة شإلط رع إلور رنف ةسإلسي
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رن ظن راةيك سالك راةليرةو حترل ظرر–اةن ظنإلتراة قني ركاالعلوإلدي رماة  ؾراةدكةير
ـلر2774ماةسيسي:رراةسيإلح رال إلنؿرعإلـرنفرعكانؿراةل ريبر يفراةء إل إلتراة إلةني  إةىر
ر  62ص

 ة االقتصادية من خالل:ويمكن تناول دور السياحة في التنمي
ر الؿرالسياحة مصدر ىام من مصادر العمالت األجنبية:   1 راةسيإلح  ل ل ر

ري ف كر ر نإل رااللسإلبراة نبلتراألب  ي  رنفرنوإلدر ررئيسيإلن رنودران ركة كاعهإل ا نإلطهإل
 اةسإلئحرعقيراةسق ركاةصدنإلترنفرعنبلترةب  ي  

رالسياحة وعاء ضريبي جيد  2 رزيإلدة رلح يؽ راةدكة  رلسلطي  رحيث ر ير: ال يرة
راة إلن رعفرطريؽراةسيإلح رنفرصبلؿرلحويؿرة كاعرنصلقف رنفراة رائبر إيرادالهإل

راةليرلفرضرعقيراأل شط ركاةصدنإلتراةسيإلحي رمرسكـرلةشيراتراةدصكؿ إةىرركاةرسـك
رعقير ركاةرسكـ راة حري ل راةسفف ررسك ركرسكـ راةطإلئراتل يكاع ركا  ره كط ركرسكـ اة بلدل

ر ركاةنحبلت ركاةنبلهي راةسفر ركاةنةالكالترلذاالر ر إلةف إلدؽ راإلعإلن  رك كالير اة إلن 
 كاةنشرك إلتركغيرهإل 

راة شإلطرالسياحة تحقق التوازن في ميزان المدفوعات  3 راةسيإلح  رل شط :
راةنلكازفر راة نك ركلح ؽ راةسيإلحي ل راةسق  راةن ي إلتر ي االسلءنإلرمراةسيإلحيركحرال 

رإلحداثراةل ني ر نالك إللهإلراة ديدة ر راةبلـز
رنفررمن مصادر العمالة: السياحة مصدر ىام  4 رهإلـ رنودر رل د اةسيإلح 

نوإلدرراة نإلة لركذةؾرألفرعطإلعراةسيإلح ركاة طإلعإلتراألصرلراةن لندةرعقيكر شالؿر
األ شط راالعلوإلدي رإةىررن إلشررمشديدةراةالءإل   ر يراسلصداـرع ورراة نإلة ر إلة ظر

ر ه ركاةنرل ط  رةهإل راةنوإلح   راال شط  رنف رةق ديد رلركج راةسيإلح  رحيثراألصرل  إل
رالءيررنفراال رادلرك إلةلإلةيرللكا رر رصرعنؿرةهـرمه إلؾر و إلع رر52يسلفيدرن هإل

ر2775ةفرالؿرغر  ر  دعي رلصقؽرإةىرركصدن رنرل ط ر إلةسيإلح  لركلشيرراةدراسإلت
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ر رو رعنؿ  ر275=رر2775غر  ر*ر177 رو رعنؿر يرنبإلالترنصلقف لرةمرم
ر ر يرسكؽراةسيإلح  راةبإلري  راةدراسإلتراةدكةي  راةحإلةيرالؿ راة رف ر داي  رن  رة ك لؤالد

سكؼريالكفرنفر يفرالؿرلس  ري نقكفريكبدركاحدرنفراة إلنقيفر يرنبإلؿراةسيإلح ر
راة إلةـ  ر ي رةمرو إلع  رل دنهإل ر رو  رةعقي ركهي راةسيسيمركاةف إلدؽل رـل2774:

ر  64ص

 السياحة والتنمية االجتماعية في المجتمعات المحمية:
رعقري  ي رةقسيإلح  راةنسلنر راالزدهإلر رماة طإلة  راةنشإلالؿ رنف راة ديد اةرالكدرر–ي

االعلوإلدم لركي يدرلكزي راةسالإلفر شالؿرة  ؿلركذةؾر إلةنشركعإلتراةسيإلحي راةليرل إلـر
 يراةنبلن إلتراة نرا ي راةسيإلحي راةبديدة ركاةسيإلح رةهإلرة  إلدهإلرماالبلنإلعي لركاةبنإلةي لر

راةسي راةل ني  رع د ريببرنراعإللهإل راةلي ركاةوحي   رنفركاة نرا ي ل رةالءر ركاو حت إلحي ل
رالإل تراةو إلع رلحرؾراآلالتر ر اذا رةكرةهني رال يرة مو إلع  رألفراة  ورراة شرمر يهإل
كاةن داتراسلبإل  رةنطإلةبراال سإلفلر افراةسيإلح رهيرحيإلةراإل سإلفر فسكرأل هإلرلسلهدؼر
ر إلةسيإلح رو إلع ر شري رنفراةدرب ر فيدراال لإلجل راةقيإلع راةذه ي ركاة و ي رةنإل  راسل إلدة

رللبلعـر راةلي راةسيإلحي  راأل نإلط راصليإلر ريلـ رنإل ركدائنإلن رةقنبلن   راةر إلهي  األكةىركلح ؽ
رعإلعدةر ركلكس  راةنبلن ل ركةصبلعيإلت راة يـ رن  رلل إلرض ركال راة بلد ركظركؼ كط ي  
اةنشإلرال رألال ررعددرننالفرنفراةنكاط يفرداصؿراةن شآتراةسيإلحي ر حيثرلسلكعبرةال رر

ةن إلطؽراةسال ي راةنحيط ر إلةنشركعراةسيإلحيرةلح يؽراةكالعرعددرننالفرنفراة إلنقيفرنفرا
ر يفراةنبلن ركاةنشركعراةسيإلحي 

االسلءنإلرراةسيإلحيردائنإلنريالكفرةكرعإلئدرإيبإل يريلنءؿر يرروؼراةطرؽلركلبنيؿر
اةن إلطؽلركلحسيفرصدن رااللوإلالتلركنشركعإلتراةورؼراةوحيلركالذةؾريحدثرركاجر

اةسيإلح ررسلفيدراةنبلن ر الؿرهذهراةصدنإلت رعقيرنسلكلراةن إلطؽراةسيإلحي لركي
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ر  إلعر ر ي ركلسإلهـ ر إلةكطفل ركاالعلزاز راة كني راةكعي ركل ني  راال لنإلع رةل نيؽ رةداة ةي إلن
إةىرراةشصوي راال سإل ي لركل نؿرعقيراةلر يكركاةلركيحراة فسيركاةبسدمر ي كدراةنكاطف

ركيؤدم ركا  لإلبي ل ر شإلط رةالءر ررعنقك ريليحإةى ر نإل راةنبلن  راةلآةؼرلنإلسؾ رةةكاف رنف ك
رلسهؿر راةلي راة يئ  ركا  شإلع راةبديدة راةنبلن إلت ركا  شإلع راةسيإلح  رلطكير كاةل إلرؼ 

اةل ني راالبلنإلعي رةقن إلطؽرإةىررااللوإلالتركاالحلالإلؾر ء إل إلتركح إلراترنصلقف رلؤدم
كاةسيإلح ر شإلطرإ سإل ير إلةدرب راألكةىركظإلهرةرابلنإلعي رلسكدرراةنزدهرةرسيإلحيإلن ر

رعقيرلفإلعؿرن إلشرر يفراةسإلئحراةنبلن إلتر رل ـك رأل هإل يبإل إلن ركا  رسق إلن ر لؤءرر هإل اةنصلقف 
ر يفر راةء إل   رةل ني  رح إلري  ركسيق  ركهي راةن يؼل راةنبلن  ركة راد راالبلنإلعي  كاة يئ 
اةش كبركاةنبلن إلتراةنصلقف رحيثرلاللسبراةدكؿراةسيإلحي راةنهإلراتراةء إل ي ركاةص راتر

إلدنيفرإةيهإلرنءؿراةق  ركاال الإلرراةسقين  ركاةسيإلح راةداصقي راةنصلقف رنفرسإلئحيراةدكؿراة 
راةنبلن إلتر رة  إلع ر يف راةن إلشر ر إلالحلالإلؾ رةقنبلن  راة كني راة سيج رلدعـ ماةنحقي  
رابلنإلعي رةسإلسي ر يراةنبلن ركل نؿرعقير اةنحقي لركلؤالدرعقيرلنإلسؾراألسرةرالكحدة

ـرلحتر2773يإلح راة إلةنيرس لن ررلةنيفركحدةراةلرابراةكط ي ركاحلفؿراة إلةـر يكـراةس
راةلكا ؽر ركلح يؽ راةكظإلئؼ ركصقؽ راةف ر رحدة رةلصفيؼ ردا    رعكة رماةسيإلح  ش إلر

راالبلنإلعي   رةقل ني  رال إلطرة راةسيإلح  رةدكر رلةاليدان رذةؾ ربإلع :راةسيسيمراالبلنإلعي ل
ر  73صرـل2774

راةسيإلح ر  رو إلع  ردكر رل إلظـ ر ي رااللبإلهإلتركاالهلنإلنإلتراةحديء  رةهـ كنف
رال إلطرةرةقل ني راالبلنإلعي رينالفراالشإلرةراةي:

راةو برلوكررالسياحة والتكافل االجتماعي )السياحة ضد البؤس(:   1 نف
ةنالإل ي رحنإلي راةلد ؽراةسيإلحيركاسلنرارهردكفرةفر   ر يراعل إلر إلرظركؼراة إلسر
رلحتر راةشهيرة ركنزارالهإل راةفإلصرة ر  إلدعهإل ركحكؿ راةسيإلحي  راةندف اةذيفري يشكفرحكؿ

اةف رر يرالءيررنفراةن إلودراةسيإلحي ر إلةدكؿراة إلني  ركهؤالعراةف راعريشإلهدكفرصطر



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

155 

 

طكاؿرةيإلنهـرة كاجراةسيإلحراألبإل براة إلدريفريل  قكفر يرر إلهي ركا ح ر يفراةف إلدؽر
رهؤالعر ر ي نإل راةهكاعل رناليف  ر صن  ر  ؿ ر كسإلئؿ راةسيإلحي  ركاةندف ركاةنزارات اةفإلصرة

ريلقإةىرر إلإل إل   راةندع  رلرل در  رهـ رةك رلحترةهيبرشنسراةويؼراةحإلرع  ظكف
ر افر ر"اةلراحـ" رعدر رشيع ركاةالراهي  راةح د رسـ ريالسر ركال راةشلإلع  ر رد رنف ابسإلدهـ
ر يروكرةر رنفرةر إلحهـ ربزع رةفري يدكا اةدكررعقيراةنسلءنريفر يرنبإلؿراةسيإلح 

در  درماةلالإل ؿراالبلنإلعي لرعقيرةفري دةرهؤالعراةنسلءنركفر ن إلطؽراسلءنإلرالهـرةينل
رككحدةرإةىررذةؾ رنيإله رنسلشفيإلتركندارسركطرؽرككحدة رالة شإلع راةكطفل ر  إلع الؿ

رعفر ركاحدة رةحظ  رهؤالع ريلةصر ركةف رةقش إلبر   اةخ  ر رصراة نؿ ركلك ير الهر إلع
حنإلي رو إلع راةسيإلح ر ةركاحهـرةكرل ر ترةنصإلطررإلحسإلسهـر إلفرةهـر ويبر

ر ر  ض رحديءإلن رك شةت راةسيإلحي  راالسلءنإلر رعإلئدات رلدعكرنف راةلي اةن ظنإلت
راة إلةـ ر ي راةسيإلح  ررنصططي راةنبلن إلترإةى رنسإلعدة رةهني  راالعل إلر ر ي االصذ

ر إلئ  ر ريزكررن إلطؽرسيإلحي  رنإل ركاالهلنإلـر ح كؽراإل سإلفلرألفراةسإلئحرغإلة إلن اةف يرة
اةركع ركةال كرالري ظررة  درنفرنالإلفرعدنيكرةيرلرةفرهذهراةن إلطؽريحيطر هإلراةف رلر

إلؿره إلؾر يراةالإلري يرن إلطؽرسيإلحي ري ل رهإلراةسإلئحكفر نءإل  رب  ركعقيرس يؿراةنء
ر ظر إل ركةالفرإذا ر يهإلل رةس كعركاحد ريالؼردكالررة  إلع األنإلالفرإةىرريد  كفرس   

راةنبإلكرةرةهإلر س بدرةفراة إلسرينكلكفر إلألنراضركسكعراةل ذي ركي إل كفراةف ر ر
رالسياحة وكيفية خمق وعي مجتمعي حاضن:   2 رعطإلع رةفراةسيإلح  رينالف ال

ي نؿرنسل بلنرعفراة ر إلنجراة كنيرةقلكعي ر ةهني راةسيإلح رك شرراةكعيراةسيإلحيلر
راةنبلن ر رح  هإل رإذا رإال رل هضركلزدهر ركةف ر سقكاليإلتراأل راد رنرل ط   إلةسيإلح 

رة ركي    راةنبلن   رع إليإل رنف ركاحدة رإةىكهي راةسيإلحي ر إلةكعي راالرل إلع ةفررهني 
ر إل راةن ط   ري إلدر راةذم رلإلةي لراةسإلئح رةزيإلرات رنرل  إلن رعنيبلن ري ل ر  ط إلعإلترطي  

ةهقكركن إلر كرننإلرينءؿرةال ررإةىرركاألهـرنفرذةؾرعيإلنكر   ؿر ويحلكرةهذهراةلبر  
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 ركاة السرWord of Mouthة كاعراةدعإلي رلةءيرانركهكرنإلري رؼر إلةالقن راةن طكع ر
رلل  راةلي راة طإلعإلت رع ؿ رنف راةسإلئحيف راسل بلؿ رنحإلكة  رن ع د رهذارإلنؿ ر اف ك

رإةى رسيؤدم ر قدارراةسقكؾ راصليإلر ر ي ر صطلك حسإلسك ركا  رةنؿ ر صي   راةسإلئح ش كر
رسيإلحيركهيرا ط إلعإلترسي  قهإل رينءؿرعإلنؿرطردرإةىررالن ود رننإل ر ك اةنحيطيف

راةكعير رك شر راةسإلئحيف  رنف رنلزايدة رحرال  ربذب ر ي راةدكة  ر رص رنف كي قؿ
ةقلكعي ر إلةسقكؾراةسيإلحيررميرراةسيإلحيراة إلـريالكفرنفرصبلؿركسإلئؿراإلعبلـراةبنإله

رةقسيإلح   ركةيسرطإلردان رحإل ف رسيإلحي رنبلن  ركصقؽ راةسيسيمراةسقيـ رـل2774:
ر  62ص

 :وتنمية المجتمعات المحمية السياحة

ررالإلف ر ي راة إلةني راةسيإلح  ر يـك راالحلفإلؿ  يرندي  ررـ2714رس لن رر27ش إلر
ر رن ظن ر ي اةنحقراةنبلن إلتركل ني راةسيإلح ْٕ ) إلةنالسيؾ غكاداالصإلرا راعلإلدت ر  د ل

كهكراةيكـراةذمرلةسستر يكرن ظن راةسيإلح رر ذةؾراةيكـس كيإلرراالحلفإلؿاةسيإلح راة إلةني ر
راة كاحير ربني  ر ي راةنقنكس  ركعينلهإل راةسيإلح  ر ةهني  راةكعي رة شر ركذةؾ اة إلةني ل

 . ياالبلنإلعي ركاةء إل ي ركاة يئكراالعلوإلدي ر
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 (6صورة رقم )
 م0267سبتمبر  04حة العالمي شعار يوم السيا

 
 م.0267 –المصدر: موقع منظمة السياحة العالمية 

 
راة إلةني راةسيإلح  ر يكـ راالحلفإلؿ رندي  ر يرـ2714رس لن رر27ريكـربإلع

ر هدؼ رغكاداالصإلرا رل ني ر يرةقسيإلح راةحيكمراةدكررعقىراة كعرلسقيطرإلةنالسيؾ
راة إلةنيراةسيإلح ريكـركيسقطرلان اةنسلدراةل ني رةهداؼركلح يؽراةنحقي راةنبلن إلت

رنسلكلرعقىراةنسلدان راةل ني رعبق رد  رنفراةسيإلح رلناليفرطرؽرعقىراة كعر2714
رو إلع رعنقي ر يراةنشإلرال رنفراةنحقييفراةسالإلفرلناليفرعقىريحثرالنإلراةنبلن إلت

ركااليراداتراالبلنإلعيراةلنإلسؾرل زيزر يريسإلهـر نإلراةنحقي رةؤلكةكيإلترك  إلراة رار
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راإليبإل ي راالءإلررن إلعف رعقىري نؿر نإلربديدةرعنؿر رصرصقؽربإل برإةىرعلوإلدي اال
ررسإلةلكر يرـ 2716-2777مرنكفرالير إلفراةنلحدةرةؤلنـراة إلـراالنيفرةالدكررلةقسيإلح 
راة شإلطرافرن ل رانرراةسيإلح رل ني ر يراةنحقييفراةسالإلفرإشراؾر ركرةر شةفراةرسني 
ر يرنصلقف رعطإلعإلتركلطكيرراةنهإلراترنفرع ن كررنبنكع رل ني ر يريسإلهـراةسيإلحي

راةيدكي راةحرؼرةكراة  إلعرةكراةزراع ر يرسكاعراةنبلن إلت رافرنكفرالير إلفركاعل رل
رحنإلي ر يركاةنسإلعدةراةنرةةرلناليفركل زيزراةف ررنفراة إلسرا لشإلؿرعقىرعإلدرةراةسيإلح 
رالؿر ير إلتاةنبلنر يركنسلداـرإيبإل يرل يررلح يؽر يراةنسإلهن ربإل برإةىراة يئ 
راة إلةـرة حإلع رةكرسيالكفرةقسيإلح راةهإلئق راةفكائدرلسصيررافرعقىراةسيإلؽرهذار يركشددل
ر إلألنـراةصإلو راةل ني رصط ركل فيذراةنسلدان راةل ني رةهداؼرلح يؽر يرحيكمردكر

رلرالك إل  ررررر2714س لن ررر26:ركطف مر 2715رعإلـر  درةنإلراةنلحدة
راألنيفراةداللكررإلدع راةر إلعي راة إلةني رطإلةب راةسيإلح  رةن ظن  ر–ر2779مراة إلـ
 يررسإلةلكراةنكبه ر ن إلس  راالحلفإلؿر يكـراةسيإلح راة إلةنير إلالهلنإلـر إلةسيإلح ررـ 2717

راة إلةنيرةقسيإلح رعإلـر»حيثرعإلؿر لرةكدرةفرةدعكربني راة إلنقيفر ير2714 ن إلس  راةيـك
رن إلنر رةق نؿ ركاةنبلن إلتراةن يف  راةياةسيإلح  ر هذا ركاالحلفإلؿ ررنزانرل ر إلعل إلره ةبهكد إلرركـ

اةنشلرال ر يرب ؿراةسيإلح رةحدراألعندةراةح ي ي رةقل ني راةنبلن ي ركل ني راةنبلن رعقىر
ر يمراة إلةني راةسيإلح رةن ظن راة إلـراألنيفرلركا إلؼ»ةسإلسرعطإلعرسيإلح رةالءرراسلدان 

رنحقِّيرن ودورر نفر  ؿورركسيق ر سلصدـرر َّنإلرةكريصرلرإةىرنالإلفوررنفر يهإلر سإل ررنرَّةوررالؿ
ر ير سإلهـر ذةؾر  ـكرنرَّةرالؿ رر يرلاةنحقي راألسكاؽرةحدرنفراةن لبإلتر  لإلعرةكرن يَّف
راةنبلن إلترعدراتركل  يراة يشلرس ؿركلؤنِّفراة نؿلر رصرلصقؽرطكيق رعيني رسقسق 

راةر إلعيركي يؼر لة  ؿرةنسل  ؿورربديدةر روإلنرراة هإلي ر يركلكةِّدراةنحقي ل رةفَّررغيرم:
ر يرنسإلهنلهإلرطريؽرعفراةنحقييفراةسالإلفرةشرالترإذارإالَّررلزدهررةفرينال هإلرالرإلح اةسي
زةراةنحقي ركاإلدارةركاةل قيـراةنشإلرال رنءؿراالبلنإلعي راة يـ راةن زَّ رالر فسكلراةكعترك ي 
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راة رررإةحإلؽراةل ني رهذهر لإلئجرنفرالإلفرإذارح ي ي رسيإلحي وررل ني وررعفر لالقَّـرةفرينال َّ إل
راةفكائدرعبزترإذارةكركء إل إللهإللراةنحقي راةنبلن إلتر  يـراألشالإلؿرنفرشالؿورر ةم

ر" اةنحقيراةنبلن رنسلكلرإةىراةكوكؿرعفراةسيإلح رلدّرهإلراةليراالعلوإلدي راالبلنإلعي 
ر  2714رس لن ر/ةيقكؿر27من ظن راةسيإلح راة إلةني :ر

رؾراةفردر داي ر يرلكسي رندارإلتراةنحقي ل رزرةهني راةسيإلح ر يرل ني راةنبلن 
 ةهني راة يئ راةنحيط ر كركنإلرلحكيكرنفرنكاع ردي ي رةكرلإلريصي رةكر يئي رصبل  رلشالؿر

ر رةقسيإلح ربذب راةوفكؼركر  إلط رصبلؿ رسكاع راةنكاع  رهذه ر دراس  رء إل لك رزيإلدة نالإل ي  ا 
ر يرذةؾرةهني رإليبإلدرراالةلحإلؽاةندرسي رةكر  إلةلصووإلتراةسيإلحي ر يراةبإلن إلترةنإل

اةسيإلح  رصإلو رإذارعقن إلرةفرعطإلعراةسيإلح رالفيؿر صقؽر رصرر رو رعنؿر يرنبإلؿ
عنؿرالءيرةلر  طإلعراةسيإلح ريلنيزر  نكرنسلنررك ل كعراةكظإلئؼراةنلإلح لرك إلةلإلةيري در

صإلو رن رارلفإلعر س  رنفرةالءرراة طإلعإلتراةليرلحإلربراة طإلة راةليرلهددراةنبلن إلتر
يرر رصرعنؿرنصلقف رسكاعر يرنالإللبر نحإلر  راةسيإلح رةق طإلة ر لك راة طإلة ر شالؿرعإلـل

كالبلعراةسيإلح رةكر يراةف إلدؽراكراةحإل بلتراةسيإلحي رةكراألدالعراةسيإلحييفركغيرهإلري نفر
رلالذةؾرلزيدرنفر س  راةدصؿراة كنيرةقنبلن ر شالؿرعإلـكرلحسيفرنسلكلراةن يش رةقفردرلر
ري نفرلطكرراةنبلن إلتر ري نفرصقؽر رصرعكرننإل نؿربذبراسلءنإلراترنل كع رننإل

ر رةال رل ركر شالؿ راةنبلن إلت ر ي راةلحلي  راة  ي  راةلطكراتراةنحقي لحسيف رنف ركغيرهإل ل
 .اةنقنكس ر يرالإل  رشؤكفراةحيإلة

راةنبلن إلت ر يرل ني  رعفراءرراةسيإلح  راةء إل ي راةنحقي رةنإل  إلةء إل  رر:نفراة إلحي 
رهذهر ر يف راةلكاوؿ ربسر ر هي رلطكرهإلل رك راةنبلن إلت ر  إلع ر ي راألسإلس رحبر ل د

للنيزر لةءيررنل إلدؿرك  إلؿرةيسر  طرأل رادراةنبلن ر ؿرةقسيإلحراي إلنلررحيثر إلتاةنبلن
كرهير إل ذةراةنبلن رعقىراة إلةـراةصإلربيلر نفرصبلؿراةسيإلح ريسلطي را  إلعراةنبلن ر



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

161 

 

رء إل ل ركن ر   رةل قـركاةنحقيراال فلإلحرعقىراآلصر رةيوؿ رينلد رعد راألءر رهذا رحلىرةف ل
راةلكاو رنف رةقلنالف رن ة إلترنصلقف  راةق إلترؿ رلقؾ رةقل رؼرعقىرةوحإلب ر إلإل إل   ل

رن ر ر إلعقي  رةالءر ركةيو حكا رء إل لهـ رك إلةلإلةيرلزداد رلفاليرهـل ركطري   ركل إلةيدهـل عإلدالهـ
 إللهـراةنحقي  نبلن 

راةنربكة راةل ني  راةنحقي رةلح يؽ ربني ررةقنبلن إلت رعقى ريبب راةسيإلح ل نف
 يررفرة رادراةنبلن ركنحإلر  رء إل  راة يباةبهإلتراةن  ي راة يإلـر  شرراةلكعي راةسيإلحي ر ي

راةكظإلئؼ رعنؿركرشرش ؿ رةك ر يراةندارسل راةسيإلح  رالإلفرذةؾر لدريسرن إلهج رسكاع ل
اةسيإلحي ررء إل  عنؿرويفي ر إلةل سيؽرن ركزارةراةلر ي ركاةل قيـركاةليرنفرشة هإلرةفرل رسر

 رنفرالفإلعةرر يا شإلعرن إلهدرلدريبرنه يركر يراةطبلبرع ؿركوكؿراةنرحق راةبإلن ي لر
اةسيإلح رصإلو ر يراةنبلن إلتراةنحقي راةف يرةركةؤل رادرنبإلؿراةنكاردراة شري راة إلنق ر ير

ر راةبإلن ي ل ردراسلهـ رإلالنإلؿ راةحظ ريحإلةفهـ رةـ ركش ال ركراةذيف راةلحلي  راة  ي  لطكير
ر رصراة نؿررتاسلءنإلرااةنكاوبلترلشبي ربذبر راألنرراةالفيؿر زيإلدة سيإلحي رك  دعي 

رنحإل ركاةف رك إلةلإلةي راة طإلة  راةنبلن إلترر   رهذه رنسلكلر ي رلحسيف رإةى ريؤدم رننإل ل
ركاةء إل ي ركاالبلنإلعي رةقنبلن إلتراالعلوإلدي كد  راة بق ررهذهراةنبلن إلتراةن يش رأل راد

رـ  2714س لن ررر26:رع كارمر.اةنحقي 

ر يراة ربراةسيإلح رص راعرةبن ي راة إلـراألنيفراةرشيدرصإلةدكبإلعر يرن إلؿرةقداللكرر
ررالبلكدرنكع  ر لإلريخ رر73االةاللرك ي راةسيإلحير2714ةاللك ر ريكـ رش إلر رعف رنلحدءإلن ـ

ري كؿ: راةنحقي " راةنبلن إلت ركل ني  راةسيإلح  ريصلوررر"اة إلةني راة  كاف رهذا رةف ح ي  
ردكرر رعف ركبقي  ركا ح  روكرة ركي طي رةقسيإلح  راةكاع ي راةنفهـك رنف راةالءير كيصلزؿ

ر إلة راةن إلشرة راةسيإلحيركعبلعلك راة طإلعراة طإلع رهذا رةهني  رنف ر  إلةرغـ ر شالؿرعإلـل ل ني 
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ر رم راةنبإلالت ربني  رعقى رن إلشر ركغير رن إلشر ر شالؿ ركلةءيره راالعلوإلدي اةحيكم
رنفرركاالبلنإلعي  راةدكؿ رنف رةق ديد راة طإلع رهذا رينءقك رنإل رنفرصبلؿ ر  رإةخ ر    اةء إل ي 
دكرهراةال يررراةكط يلركالذةؾرنفرصبلؿرالعلوإلدهإلرهإلنإلنرر صن ركرا دانرراعلوإلدي عإلئداتر

ر ر رصراة نؿ رصقؽ رنفررأل راد ي راة ديد رعقى راةن إلشر رلةءيره رصبلؿ رنف رةك اةنبلن ل
راةل نكي  رنفراأل شط  ر إلة ديد راةو إلعإلتركاةنهفركعبلعلك رإةىراةدكرراةء إل يرل  إلإل إل  
كةالفراةسيإلح راةيكـرلةليرة إلرلراةهإلـرةقسيإلح ر يراةنحإل ظ رعقىراةء إل  ركاةنكركثراةش  ي

ر ر  إلعر  إل كف رعقى راة نؿ ر  ركرة راةدكؿ رةبني  رهإلن  ررسإلة  رصبلةك رنف رلرسؿ بديد
رن هإل:راةنبلن رك يئلكرةاليرلو حر يئ رنبلن ي ربإلذ  رنفرصبلؿرلط يؽرةعقىرن إليير

 . عقىربني راألو دةركاالبلنإلعياةسيإلسيرركاالسل رارلح يؽراألنفر  1

 .صدنإلتراةسيإلحي لح يؽرن إلييررعإلةي رةقسبلن راةنبلن ي ر يربني راةن شآتركاة  2

راةل ني راةنسلدان ر يربني ربكا برحيإلةراةنبلن   3  . لح يؽرنفهـك

 . اةدكة ركصدنإللهإلركلطكيرراأل ظن ركاة كا يفرةبهزةلطكيرر  4

 . إالنإلؿراة  ي راةلحلي رةقدكة ر ل  يإلترعإلةي ركحديء   5

 . لك يررن لبإلترسيإلحي رنل كع رلصدـربني ر ئإلتراةنبلن ر صدنإلتركبكدةرعإلةي   6

ر ركنف راة إلةني  راةسيإلح  رش إلر رةهني  ربإلعت ركل ني ر"رـ2714رق إلـةه إل اةسيإلح 
ر إلة شإلطراةسيإلحيررةداعاةسيإلح رن يإلررةبكدةررةو حت  در"لركراةنبلن  اةدكؿركلح رهإل

يلكابدرحيفرللكابدراةدكة راةنلح رةراةنلالإلنق رة  إلورراةل ني لركسكؼرلل إلعؿر رصر
ي راةنبلن ي ركلك يرر يئ ربإلذ  رةش  هإللر ؿراةن إل س رةقدكؿراةليرعبزترعفرلح يؽراةل ن

رةقسإلئحراةنحقير رك يئ رطإلردة رأل  إلئهإل رعقىرلح يؽراةس إلدة رسلو حر يئ رغيررعإلدرة ة هإل
ر راإل فإلؽ رالإلف راةن ريإلتركنهنإل رالإل ت رنهنإل راةسكاع رعقى ركاألب  ي راةلسكيؽعقي كهذهرل
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ر راةهإلن  رةاةرسإلة  ر ةهني  راةدكؿ رةبني  راراسلش إلرقسيإلح  ر  إلع راةداصؿلردكر رنف ةدكة 
النإلرة كريلكببرعقىربني راةدكؿرةفرل يررل إلةلسكيؽركاةبذبراةسيإلحيري دةرنفراةداصؿ

رةكراةلإلريصي ركاةلراءي رةيسرالإل يإلنررانلبلؾ ةفر راةط ي ي   يرلح يؽر يئ رراةن كنإلتراة يئي 
ربإلذ   ري  يررا دانررلسيإلحي  رةك رسيإلح  ر يردراعلوإلديإلنرركالريو   راةدكة  رعقيك رـعل لند

كةفرعقيهإلرةفرل نؿر. كيسإلهـر يراة  إلعركيح ؽراةل ني راةح ي ي رةقدكة ركةقنبلن راعلوإلدهإل
كنلطق إللكرإذارنإلرةرادترةفرلو حرداصؿرراحليإلبإللكةكالرعقىر  إلعرنبلن إللهإلركلق ي ربني ر
رعقىر راة إلةني ركعإلدرة راةل إل سي  ر إلةدكة رراسل طإلبن ظكن  اةسيإلحرنفرنصلقؼراةكبهإلتل

ركاةنل  رر طيالرلسلاةلير رةفرللنالفرنفرلح يؽراةس إلدة ر ة هإل راةنؤالد رنف رش  هإل إس إلد
 ـ  2714رةاللك رر73:رن إلؿلراةرشيدمر. ةزكارهإل

 في المجتمعات المحمية: المعوقات التي تعترض التنمية السياحية

ل لرضراةل ني راةسيإلحي رعددرنفراةن كعإلتراةليرلؤصرركل قصردكرهإلر يرنبإلالتررررررر
رنإليكرن إلؿلر:اال وإلرممر :علوإلدي ركاالبلنإلعي ركنفرةهـرهذهراةن كعإلتاةل ني راال
   ـ2714

رةقن قكنإلتر :المعوقات الخاصة بالتخطيط السياحي .6 راةبيد كللنءؿر يرغيإلبراة ظإلـ
راةبذبر ر ن إلطؽ راةصإلو  راةن قكنإلتركاة يإل إلت رلك ر رةف رشؾ ر بل راةسيإلحيل كاإلحوإلع

ررةحدراألعندةراةلصطيطي  ر إلة ظإلـراإلحوإلئير يراةسيإلحيرةكراةنل ق  ر  شإلطرن يفرل ل 
راةشنكؿركي لوررعقىر  ضراألرعإلـر ريلوؼر  دـ راة ر ي رن هإل   ضراةدكؿرصوكوإلن
رعقىرشهكرر رنكزعإلن راةسإلئحيف ركعدد رعقىرحسبراةب سي ل ر لو يؼراةسإلئحيف اةصإلو 

براةالءيرراةس  ركعددراةقيإلةيراةسيإلحي  رإفراةبإل براةسق ير يرهذاراة ظإلـريالنفر يرغيإل
 :نفراةن قكنإلتراةنهن ركاةبلزن رةق إلحءيفرةكراة إلئنيفر إلةلصطيطر يرنبإلؿراةسيإلح رنءؿ

  لكزي راةسيإلحرعقىرحسبرطري  راةكوكؿرإةىراة قدر رانرةكر حرانرةكربكانر  ةر
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 .اة رضرنفراة دـك  بر

ر  جر رماةندف راةسيإلح رإعإلن  رر–اةنوإليؼرر–ةنإلالف رر–اةف إلدؽ راةسيإلحي   يكترر–اة رل
   ؽركاة رؼراةنفركش اةش ر–اةش إلبر

 .األنإلالفراةليريزكرهإلراةسإلئح  در

 .لو يؼراةسيإلحرعقىرحسبراةسفركاةب سرك قدراة دـك  قر

 .لو يؼراةسيإلحر يراةرحبلتراةسري  رةكراةلرا زيترعقىرحسبراةب سي ركاةندة  كر

 .اسلطبلعررةمراةسيإلحر يراألنإلالفراةسيإلحي   زر

راة يإل إلتركاةن قكنإلتريناّلفراة إلئنيفر إلةلص طيطرعقىرلراليزربهكدهـرإّفرلك ررهذه
ربه لر رنف راةصدنإلتر يهإل رةداع ركلحسيف رن ي   ر ئ  رنف راةف إلدؽ رإ شإلع ر ي راةلكس   حك
راةنكاردر ركلطكير رل ني  ركالذةؾ رةصرل  رنفربه  ر هإل ركاةنقح   راةصدنإلتراةنر    كلطكير
كاةن كنإلتراةسيإلحي راةنكبكدة رالنإلرةفرن ر  رعددراةسيإلحرنكزعإلنرط  إلنرةطري  راةكوكؿر

 يرلطكيررةكردعـرطرؽراة  ؿرككسإلئؿراةنكاوبلتراةبلزن رنفراة قدرإةىراةصإلرجرريسإلعد
ي إلؼرإةىرذةؾر افرعدـرر.ةكرنفرصإلرجراة قدرإةىراألنإلالفراةسيإلحي راةنكبكدةرداصؿراة قد

لك رراللي إلتركصرائطرسيإلحي رالإلنق ركشإلنق رلحلكمرعقىرن إلطؽراةبذبراةسيإلحيراة إلئن لر
ر ي راالصلوإلوإلت ركلشلت راةنؤسسإلتركل إلرب رك  ض ر إلةسيإلح  راةنصلو  راةكزارة ف

كاةكزاراتراألصرلرذاتراة بلع لركا صفإلضراةكعير ةهني ركعين راةلراثراةح إلرمرالنإلرهكر
راةبلزن ر ركاألب  ي  راةنحقي  راألنكاؿ ررؤكس رلك ر ركعدـ راةءإلةثل راة إلةـ ر  ضردكؿ  ي

راةرئيس راةسق ي  راة كانؿ رةهـ رنف ربني هإل رل ل ر راةسيإلحيل رعقىرةبلسلءنإلر راةنؤءرة ي 
 .اةلصطيطراةسيإلحي

راةدكؿر :سوء توجيو االستثمارات في قطاع السياحة  .0 رنف راة ديد ر ي ريبلحظ كعد
رلرالزراسلءنإلرالهإلر ركاألب  ي  راةكط ي  رةفر  ضرشرالإلتراالسلءنإلرراةسيإلحي  اةسيإلحي 
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رالإلة كادمركنحبلتراةلر يكر راةسإلئحرةكريرغبر يهإل  يرنبإلالتر ي  رعدرالريحلإلبهإل
 . اةقيقي

راةن لجر :عدم فعالية التسويق السياحي  .4 ر ي  ر ي رهإلـ راةسيإلحير دكر راةلسكيؽ ي كـ
اةسيإلحيلر إلةلسكيؽراةسيإلحيرنفرصبلؿراةدعإلي ركاإلعبلفريالكفرةنرانر ركريإلنر إلة س  ر
ةن لجري لندرعقىراةر إلركاةنل  راةليريلكع هإلراةنسلهقؾرنفرعنقي راةشراعلركاةلسكيؽر

ءيرررغ  راةنسلهقؾركيكةدراة  إلع رةديكر ةفراةن لجراةسيإلحيراةسيإلحيراة إلبحرهكراةذمري
عدرر.اةن قفرع كرهكرة  ؿراةنلك رر يرسكؽراةسيإلح راة إلةني ركيق يررغ إللكراةنطقك  

لرن ظـردكؿراة إلةـراةءإلةثلنلقؾراةدكة راة ديدرنفراةنكاردراةسيإلحي راةنهن رالنإلرهكر ير
رنكا رلسكيؽ ر ي راةل وير رنشالق  رنف رل إل ي ركصإلربيإلنلركةال هإل رداصقيإلن ركن كنإللهإل ردهإل

 ن  ىريصررةفراةحدراألد ىرنفراةبهكدركاأل شط راةلسكي ي راةبلزن رةل شيطراةحرال ر
 .اةسيإلحي رةـريلك رر  در يرنءؿرلقؾراةدكؿ

راة كانؿر :التضخم  .7 رةحد ركاةصدنإلت راةسق  رةس إلر ر ي راةنسلنر راالرلفإلع ي ل ر
راةدكؿراة ر ي رنفراةدكؿرراالعلوإلدي راةنؤءرةرعقىراةطقبراةسيإلحير ي ركل د رنإل   قدو

رذةؾرإةىرعدةر ركي كد راةس كمل اةليرل إل يرنفراالرلفإلعراةنسلنرر يرن دؿراةل صـ
 .ةس إلبرنفرةهنهإلرا صفإلضراال لإلبي ركعق راة رضرعيإلسإلنر حبـراةطقب

رةطرؽر :انخفاض مستوى الخدمات المساعدة لمسياحة .5 راة س ي راةلحسف رغـ
إلالتراةسقالي ركاةبلسقالي راةداصقي ركاةصإلربي ر يراةالءيررنفراةنكاوبلترككسإلئؿرااللو

دكؿراة إلةـلرإالرةفراةدكؿراةن  ي ر إلةسيإلح ر يراة إلةـراةءإلةثرنإلزاةترل إل يرنفر  ؼر
راةوحير راةورؼ ر نشإلري  رلل قؽ رةصرل رنشالبلت رنف ركالذةؾ رااللوإلالت صدنإلت

 يفراةنكاع ركاألنإلالفركش الإلتراةنيإلهركاةالهر إلعركاإل إلرةركطرؽراةنكاوبلتراةليرلر طر
 .اةسيإلحي راةنل كع 
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ركاالعلوإلدر :االستقرار السياسي واألمن االجتماعي  .1 راةسيإلح  رص راع راعلراؼ رغـ
رإالرةفر رلنل راةدكؿراةسيإلحي ر درب رعإلةي رنفراالسل رارراألن يركاةسيإلسيل   ركرة

ةسيإلسير ظرانراة ديدرنفردكؿراة إلةـراةءإلةثرنإلرزاةترل إل يرنفرعق راالسل رارراألن يركا
 .ة  ؼراة إل كفركلدهكرراالعلوإلدركا لشإلرراة طإلة ركلفشيراةبرين ركاةفسإلد

ه إلؾرةي إلنرنشإلالؿرةصرلرلشلرؾر يهإلرن ظـراةدكؿراةسيإلحي ر :مشاكل ومعوقات أخرى .4
   ـ2714رنإليكن إلؿلر:راال وإلرمم : يراة قدافراة إلني ركةهنهإل

 .ألءري ركاةدي ي رن هإلعدـراالهلنإلـر  ظإل  راألنإلالفراةسيإلحي رصوكوإلنرا  ةر

راألءري ر  بر ركصإلو  راةسيإلحي  راةن إلطؽ ر  ض ر ي رةقسيإلح  رشرط  ركبكد عدـ
 .كاةلإلريصي 

 .لصقؼرصدنإلتراةسيإلح راةنور ي ر يراة  كؾركصإلو ر يراةف إلدؽ  جر

 .سكعراةن إلنق ر نالإللبرشرالإلتراةسيإلح ركاةطيرافر يراةداصؿركاةصإلرج  در

رةنبإلني راةسيإلحرن  قر فراألبإل بر وف رعإلن رننإلراسل بلؿرسإلئ يرسيإلراتراألبرة
 .يسيعرإةىرسن  راة قدافراةسيإلحي 

رن ر  كر راةسيإلح  رعطإلع ر ي راةصإلصر إلة إلنقيف ركاةزم راة إلـ ر إلةنظهر راالهلنإلـ عدـ
 ر.نلطق إلتراة نؿ
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 :النتائج
راةسيإلح ردراس رصبلؿركنفرل دـرنإلرالؿرنفرررررر راةنحقي رر يردكر راةنبلن إلت ل ني 
راةنبلن إلتركاالعلوإلدي راالبلنإلعي رل ني اةر يراةسيإلح ردكرركل إلكؿ رإةىر صقصرةهذه
ر:اآلليركهيراة لإلئجرنفربنق 
رعقىراةلراليزريحلـرننإلركا حإلنررإسهإلنإلنررإلتراةنحقي اةنبلن رل ني ر يراةسيإلح رلسإلهـ  1

ر إلسلصداـراةسيإلحي راةصدنإلترنسلكلرلحسيفرصبلؿرنفرال يرر شالؿراةسيإلح رعطإلع
  اةنبلن إلترهذهر يراةنلالإلنؿراةسقيـراة قنيراةلصطيط

ر شالؿةقنبلن إلتراةنحقي رراالبلنإلعي راةل ني رلح يؽر يرال يرانرردكرانرراةسيإلحي رلق ب   2
راالبلنإلعي راةبكا برنفراةالءيرر يرلةءيرهإلرصبلؿرنفرن إلشرلرغيرر شالؿرةكرن إلشر
ر يرلؤءرر هيرال يرةلر ةعدادراةسيإلحريسل  ؿرنبلن رةمر يرةؤل رادركاة فسي ركاةء إل ي 
ركلسهـركاةنبلن إلتلراةء إل إلتر يفركاةحكارراةسقـرن إلدئرك شرراةش كبر يفرباةل ري
رعنإلر  بلنررل لريكلراةليركاالبلنإلعي راةء إل ي رةقل يراترع كاليررةالءرراةنبلن رب ؿر ي

ر يراةسق ي راالبلنإلعي ركاةل إلةيدركاة إلداتراة يـر سؽر يرل ييررنفرلحدءكرةفرينالف
رلاةنحقيراةنبلن ر يراالبلنإلعيراةحراؾرل شيطر يركلسإلهـراةنبإلالتلرنفراةالءير
ركاالعلوإلدي راالبلنإلعي راةل ني ر يراةنبلن راةنحقيرنشإلرال رزيإلدةر يرلسإلهـركهي
 .اةسيإلحي راةل ني ر يرنسإلهنلكرصبلؿرنف

ر شالؿرةقنبلن إلتراةنحقي راالعلوإلدي راةل ني رلح يؽر يرهإلنإلنرردكرانرراةسيإلحي رلق ب    3
رلاةو   راة نبلتنفررزيإلدةراةدصؿرةهذهراةنبلن إلترؿصبلرنفرن إلشرلركغيررن إلشر
رعنؿر رصركلك يررلاة إلني راةن إلطؽرةهذهراةنبلن إلترةنيزا ي رطإلئق رن إلةغركلك ير
راةنبلن إلترن هإلرةلحدراألعؿرعقىرةكراة طإلة رعقىرةل  يربديدة ر  بلرل يرهذه
ةهذهررعلوإلدماالراةبإل بر يراةسيإلحي رةقل ني راةن إلعؼراألءرريحدءكرةفرينالفرعنإل
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ر يربديدةرنهفرنفرلصق كرنإلرصبلؿرنفرةقسالإلفراةنه يراةلراليبركل ييررلاةنبلن إلت
 .اةسيإلحي راةنراالزرك إلعيركاةسفرراةسيإلح رككالإلالتراةف إلدؽر يراة نؿرنبإلالت

راةدعيؽراة قنيراالسلءنإلررل ني راةنبلن إلتراةنحقي رنفرصبلؿر يراةسيإلح رلسإلهـ    4
راالبلنإلعي ر إلألك إلعراة هكضرس يؿر يراةنحقيربلن ةقنراةنلإلح راةنكاردرةالإل  

ربديدةرنرحق رإةىر هإلرنرغكبرغيررنرحق رنفر هـركاال ل إلؿرأل رادهركاالعلوإلدي 
ركلح يؽراةنل دن راةنبلن إلترعفرلفوقكراةليراةفبكةرل قيؿرةبؿرنفر هإلرنرغكب
 .اةنسلدان راةل ني 

رة رادر يفراةط  يرلحكؿكاةراةل ييررنوإلدررنفرنهنإلنررنودرانررةو حتراةسيإلح   5
راةن إلطؽراةنبلن إلت ر ي راةليراةنبلن ر ئإلتر  ضرألفر ظرانرراةسيإلحي راةنحقي 

رط   رنفري ل قكفرن إلشررغيررةكرن إلشرر شالؿرسكاعر إلةسيإلح رةعنإلةهـرلرل ط
  اةسيإلحيراة نؿرنفركةر إلحرنالإلسبرنفريح  ك كرةنإلرة  ؿرط   رإةىرابلنإلعي 

رلح يؽر يركحيكمر إلعؿر شالؿرإلهـلن إلتراةنحقي رةيسعقيرل ني راةنبراةسيإلح ل نؿر  6
رلس ىراةليراألهداؼرةهـرةحدرينءؿراةذمراالبلنإلعيلركاالسل رارراالعلوإلدمراةلكازف
 .اة إلني راة قدافرالؿر يراةل ني رصططرلح ي هإلرإةى

رحيثراةنصلقف ركاةنبلن إلتراةش كبر يفراةء إل  رةل ني رح إلري ركسيق رهيراةسيإلح   7
راةدكؿرسإلئحيرنفراةنصلقف ركاةص راتراةء إل ي راةنهإلراترإلتراةنحقي اةنبلن رلاللسب
  اةسقين ركاأل الإلرراةق  رنءؿرإةيهإلراة إلدنيف

راةنحقي راةسيإلحي راةل ني رإف   8 راةنبلن إلت ر حثرةكردراس ر دكفرلنترنإلرإذار ي
ر يرسإلهـيسرلةهذهراةنبلن إلتركاةء إل يركاالبلنإلعيراالعلوإلدمرةقكاع رنيدا يرعقني
ركاة يئي لركاالبلنإلعي راالعلوإلدي راةحيإلةرنبإلالترنصلقؼر يرة راررإحداث

رعإلنبلنررلالكفرةفرنفر دالرإلتراةنحقي اةنبلن رل دـرل يؽرسق يإلترعقيهإلركسيلرلب
 إل كلطكرهرإلل نيلهر يرهإلنإل
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رن راةل إلنؿركاليفي ر يراةنبلن إلتراةنحقي راة يئيراةكعيرر  ر يراةسيإلح رلسإلهـ    9
راةنشإلالؿرلس برعدراةليراةسقكؾرة نإلطر يركاةل يررةنبلن إلتل هذهراراةنحيط راة يئ 

ر  بلنررلن هإلراة ري  ركاةن إلطؽراةسيإلحي راةنراالزر يركاةسإلئحيفرةقنكاط يفراةوحي 
راةنحقي اةنبلن ر يراة ظإل  ر ةهني راةكعير شرر يردكرهإلرعف رة يـركل  يكرإلت

 .اةنبإلؿرهذار يرايبإل ي رابلنإلعي 

راةسيإلح ح ل   17 راةنحقيرأل رادرعق  إلرنشإلرال رؽ راةل ني رعنقيإلتر يراةنبلن 
رك  درالهـر ة فسهـرء لهـرر  ر يريسإلهـرننإلرةنبلن إللهـركاالعلوإلدي راالبلنإلعي 
رصططرإ بإلحرس يؿر يركاةلطكعركاةنشإلرال راةن إل س رركحر يهـركيحفزراةنصلقف 
ركلحنقهإلر إلةنسئكةي رإحسإلسإلرةالءرركلب قهـرلح ي هإللرإةىراة قدريس ىراةليراةل ني 
 .اةنبإلؿرهذار يرااليبإل ي راة يـركل  ي

ةقنبلن إلترراالعلوإلدمراةلكازفركلح يؽراةشإلنق راةل ني ر يراةسيإلحي رلسإلهـ  11
ر راةبديدةراةسيإلحي راةنشركعإلترإ شإلعر لصطيطراة يإلـرلـرنإلرإذارصإلو اةنحقي 
راةدكة رنصلقؼرعقىركلكزي هإل رداصؿ راةل ني رةفراةن ركؼرنفرةفرإذرلاةن إلطؽ

رن ط  رةوإلةحرلةليرالركةفركاةلكازفراةشنكؿر صإلوي رللوؼرةفريببرنق اةشإل
 .ةصرلرحسإلبرعقى

 يرركاألءري راةلإلريصي راةنكاع ركويإل  رلطكيرر يراةسيإلح راةل ني رلسإلهـ    12
ركالر قدلرةمر يراةء إل ي راةسيإلحي راةنراالزرةهـرنفرل دراةليكرراةنبلن إلتراةنحقي 

راةنحقي راةنبلن إلترلراثرعقىراةحفإلظر يرهإلـرةءررنفراةبهدرةهذارنإلريصفى
دانلهإل  .كا 

 يراةنبلن إلترراة سيط راةش  ي راةو إلعإلتركلطكيررل شيطر يراةسيإلح رلسإلهـ   13
ركابلنإلعي راعلوإلدي رل ني رس يؿر يرهإلن ر رو رلالكفرةفرينالفركاةليراةنحقي 
رةفرينالفرنإلرصبلؿرنفراة إلني لراةنبلن إلتر صإلو رنبلن رةمر يركح ي ي ربإلدة
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راةن لبإلترهذهرنءؿر إلعل إلعرالءيرانرريهلنكفراةذيفرةقسيإلحراةو إلعإلترهذهرنفرعي إل
 .ال يرر شالؿرعقيهإلركي  قكف

ردكرانررلق ب  14 رصبلؿراةسيإلح  رنف راةنحقي  راةنبلن إلت رل ني  ر ي رإشراؾرزيإلدةرهإلنإلن
ةهذهرركاالعلوإلدي راالبلنإلعي راةل ني رعنقي ر يراةصإلصراة طإلعركلناليف

ركل شيطراةسيإلح رعطإلعر يراالسلءنإلرر يراةفإلعق ركنسإلهنلرصبلؿرنفاةنبلن إلتر
رلح ي هإلرعقىريل إلكفراةليكررةقنبلن إلتراةنحقي راةسيإلحي راةل ني رعنقي ر يردكره
 .اةصإلصركاة طإلعراة إلـراة طإلعرنفرالؿ

رصبلؿرإةىراةسيإلح رلؤدم   15 رنف راةنحقي  راةنبلن إلت راةلحلي راة  ىرلطكررل ني 
راة  ؿرالصدنإلتراةنبلن رة  إلعرعقيهإلريحوؿراةليراةصدنإلتركلحسيفركاةفكعي 

 .اةػػػخ   كاإلعبلـركاة ظإل  ركاةنكاوبلتركااللوإلؿ

اةنبلن إلترركح إلرةركلراثرلإلريخرعفروكرةرة  ؿرل ديـر يراةسيإلح رلسإلهـ   16
ركذةؾراةنحقي  ر نصلقؼرةقسيإلحرل دـراةليراةسيإلحي ركاةدعإلي راإلعبلفر ف ؿر
رنصلقؼر يفراةح إلرةر لقؾركاةء إل  رر  اةن ر شرر يريسإلهـرننإلراةدعإلئي لراةكسإلئؿ
  .اة إلةـرش كب

ركاةصدني راالعلوإلدي راة طإلعإلتر يفراة بلعإلتركل ني رصقؽر يراةسيإلح رلسإلهـر  17
راةنحقي راةسيإلح رعطإلعرك يف راةنبلن إلت ركاأل  يراةرةسيراةلالإلنؿركلح يؽر ي

  ةقنشإلري راةسيإلحي ر يرهذهراةنبلن إلت

راةسيإلح   18 رة  إلعر يفراةن إلشرر إلالحلالإلؾرةقنبلن رةكط ياراة سيجراةداصقي رلدعـ
ر يرةسإلسي رابلنإلعي رالكحدةراألسرةرلنإلسؾرإةىركلؤدمراةنحقي لراةنبلن إلت
  اةكط يراةلرابركحدةرل زيزرعقىركل نؿراةنبلن 

رري  ي  19 راةنبلن إلتراةنحقي  ر ل ني  نفرصبلؿرراةنشإلالؿرنفراة ديدرعقىاالهلنإلـ
عإلدةراالعلوإلدملركاةرالكدرالإلة طإلة رةقسيإلح لراةنسلنرراالزدهإلر راةسالإلفرلكزي ركا 
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راةسيإلحي راة نرا ي راةنبلن إلتر يراةسيإلحي راةنشإلري ر اعإلن ركذةؾرة  ؿر شالؿ
  اةبديدة

رنفر اةسيإلحير يررإلكاةنشرإلتراةنحقي اةنبلن ر يفراةلآةؼرلح يؽرإةىرل كدراةسيإلح   27
ركاةليرلن إلتهذهراةنبرظركؼركط ي  رللبلعـراةليراةسيإلحي راأل نإلطراصليإلررصبلؿ

رنفرعددرألال رراةنشإلرال رعإلعدةركلكس رلكل إلةيدهإلرككعإلدالرهإلعينرن رلل إلرضرال
رننالفرعددرةال ررلسلكعبر حيثراةسيإلحي راةن شآترداصؿرهذهراةنبلن إلترنكاط ي

  اةسيإلحير إلةنشركعراةنحيط راةسال ي راةن إلطؽر يراة إلنقيفرنف

 

 التوصيات:
رةلكويإلترة ؿرةهنهإل:اة ديدرنفرارلكوقتراةدراس رإةىرررررر
رلح يؽر  1 ر ي راةسيإلح  ردكر ر ةهني  راةنحقي  رةقنبلن إلت راةسيإلحي راةكعي ل ني 

رعقيراةنسلكلراةكط يركاةنحقير رةهـ راةنسلدان  راالعلوإلدي ركاالبلنإلعي  اةل ني 
ننإلريح ؽرل ييرراةنفإلهيـركاةسقكاليإلتركاةننإلرسإلتراةصإلطئ رلبإلهراةسيإلح ركصقؽر

  يئ رنبلئن ركودي  رةقسيإلح  

ركاالرشإلدي ركاةء إل ي راةل قيني ركاةنؤسسإلتراةند يراةنبلن رن ظنإلتردكررلف يؿ  2
رعقيراةحفإلظر ةهني راةلكعي ةقنبلن إلتراةنحقي لركرراةسيإلحي راةلكعي ر يراةدي ي 
  اةن إلس  راةسيإلحي راة يئ ركلك يرراةسيإلحي راةنكارد

رل دنإلنرركةالءرهإلراةكسإلئؿرةالفةركيسلصدـر إلةنه ي ريلنل ر إلعؿرسيإلحيراعبلـرإيبإلد  3
ع إلعيكركن ر ي رلكعكي رإعبلني ررسإلئؿرةل ديـ ركيسإلهـراةنداصؿرة  ؿر إلعلنإلدركا 
اةنبلن إلترراكسإلطر يراةسيإلحيراةكعيرنسلكلرر  كرراةسيإلحي راةء إل  ر شرر ي

  اةنحقي 
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راالش إلؿرن دالترةر  راةسيإلحيراة طإلعر يرةبلسلءنإلرراةصإلصراة طإلعرلشبي   4
رعنؿر رصرصقؽر يراةنسإلهن كرراةسيإلحي رةقن شآتري كاةصدنرااليكائي رةقطإلع 
راألسإلسي راة  ي رصدنإلترلك ير يراةنبلن إلتراةنحقي لركرراة طإلة رنفرةقحدربديدة

   يهإلركاالسلءنإلررل نيلهإلراةنسلهدؼراةسيإلحي راةن إلطؽر يراة إلن ركاةنرا ؽ

ر رعر يراةنبلن إلتراةنحقي راةسيإلحيراة طإلعر يراة إلنقيفركنهإلراترعدراتر  إلع  5
راداعر يراةنإلهرركاةحإلذؽر إلةكعيراةنلنيزراة إلنؿرةلك يرركاةلةهيؿركاةلدريبراةل قيـ
راةف دعي راة نإلة رنفراةصإلربي كرراةنحقي راةسكؽراحليإلبإلتركلق ي راةسيإلحي رنه لك

  اةدكةي رةقن إلييررنطإل   رنصربإلت ركاةسيإلحي 

 يررةقسيإلح رإل سي اةل راة درةري ززر نإلراةسيإلحيركاةلسكيؽراةلركيجركسإلئؿرلطكير  6
راةنحقي  رلحسيفرصبلؿرنفرةهـراةسيإلحي راةوإلدراترحبـركزيإلدةراةنبلن إلت

  ةقسيإلح راةنودرةراةدكةي راةسيإلحي راالسكاؽر يرةن إلط هـراةسيإلحي راةوكرة

ركل ديـراةدكةي راةنكاوفإلترن ريلكا ؽر نإلراةسيإلحي راةصدنإلتر بكدةراالرل إلع  7
راة درةرلطكيركررإلحيياةسركاةنحيطراةسيإلحي راةنكاع ر يرةقسيإلحراةبلزن راةصدنإلت
ركاال شط راةصدنإلتركبكدةراةسيإلحيراةن لجرع إلوررل كعرةسإلسرعقيراةل إل سي 
  اة بلدرعقيراةسيإلحيراةطقبر يرزيإلدةرةلح يؽراةسيإلحي 

رل ظيـكراةسيإلحي رراةل ني رنفركاالسلفإلدةراةنسإلهن ر يراةنحقي راةنبلن إلترإشراؾ  8
راال فإلؽرنسلكلر يرابنإلةي رزيإلدةر لح يؽرةقسيإلح رلنإلعي كاالبراالعلوإلدي راآلءإلر

رصبلؿرنفراةكط يراالعلوإلدر يراة إلئداترنفراةننالفراةحدركلةنيفراةسيإلحي
رنلطق إلترةنكاال  ركاعدةربديدةرسيإلحي رن إلطؽركلهيئ راةسيإلحيراةن لجرلطكير
  اةسيإلحيرةق شإلطراةنصلقف راال نإلط

راةنبلن إلتراةنحقي  9 رعقيرنسإلهن  ر يراةلةاليد رةقنكاردراةنسلدان راةل ني رلح يؽ 
ركاالسلصداـركاةهدرراةسطكرنفركحنإليلهإلراةط ي ي رةق يئ راةسيإلحي ركاالنالإل يإلت
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راةسيإلحي ركاالوكؿرةقنكاردراالنءؿراالسل بلؿلركراةن إلخركل يراتركاةلقكثراةبإلئر
رإلبإلذ يلهرعقيركاةحفإلظركويإل لهإلرةقدكة راةء إل يركاةنكركثركاةلإلريصي راةح إلري 
  كاسلدانلهإل

شراؾكراةسيإلحيرركاالسل رارراألنفرل زيز  17 راألنفرلء يتر يراةنحقيراةنبلن رسالإلفرا 
رالةسإلسراةنبلن يراةسيإلحيراةكعيركل ني راةسيإلح ر  كائدركاال لفإلعراةسيإلحي
  اةسيإلحي راةحرال ر نكركل شيطراةسيإلحي راةل ني رةلح يؽ

راةل ني ر يفرلكازفركصقؽري اةسيإلحراةل ني رنشإلري ر يراةنحقي راةنبلن إلتراشراؾ  11
راةنحقيراةنبلن رنسإلعدةرصبلؿرنفراةنحقي راةنبلن إلتركنلطق إلتراةسيإلحي 

ر كاسط ركاالعلوإلدي ركاةء إل ي راالبلنإلعي رطنكحإللكرنفرعدررلح يؽرعقي
  اةسيإلح 

  اةو يرةراةسيإلحي راةنشركعإلترإعإلن رعقيراةنحقييفراةسالإلفرلشبي   12

راةن إلطؽركننيزاتراةط ي ي راة يئ رعقيراةحفإلظر يراةنحقيراةنبلن راشراؾ  13
  اةنحقيراةنبلن راحليإلبإلتريق ير نإلركلهيئلهإلراةط ي ي 

يبإلدكرراةسيإلح رعطإلعإلتر يفركاةشراال راة بلع رل زيز  14 ر يفراةكط ي رةقشراال رعإلعدةرا 
را  شإلعكرراةنحقيرةقنبلن راةند ي ركاةنؤسسإلتراةصإلصركاة طإلعراة إلـراة طإلع
راةنبلن رر إلة بلدراةسيإلح رو إلع ر شرالإلعرصإلو رل سي ي رنبإلةس ر يهإل يسإلهـ

  اةنحقيرنسإلهن ر إلعق 

ر   15 راالهلنإلـ راةنحقي رإلةسيإلحي  ركرة راةنبلن إلت رصقؽرعقىرلسإلعدرأل هإلرةل ني 
رن ي إلنرركلالكفراةن يش رنسلكلرر  رعقىرل نؿرك إلةلإلةيرةق نإلة لرةالءرر رص

  كريعيرل دـرنفراةنحقيراةنبلن رإةيكريو كرنإلرإةىرةقكوكؿ

ركاة يئي ركاةط ي ي راةسيإلحي راةنراالزرحنإلي  راةنحقيرةقنبلن راةحيإلةر كعي رسيفلح  16
راة يـرعقىركاةحفإلظراةنحقيرةقنبلن راةء إل يراةنكركثركاحلراـراة قدلرداصؿ
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 يرراةلسإلنحلرسيخرعين ركرراةء إل ي راة بلعإلتر هـر يركاةنسإلهن راةل إلةيدكركاة إلداتر
 هذهراةنبلن إلت 

رن إل  رنفرع هإلري لجرنإلرلك يررن راألندراةطكيق رسيإلحي اةراةصططرعقىراةلةاليد  17
راةنسإلهن لراةبهإلترعقىرعإلدة ر وكرةركلكزي هإلرةقنبلن إلتراةنحقي راعلوإلدي 

رهذهرراةف رركنحإلر  راةفردردصؿرةلحسيفراة نؿر رصرلك يرركن هإل  ي
 اةنبلن إلت 

ركاةكعير اةسيإلحيراةنفإلهيـرلرسيخكررةقدصؿردائـرالنودرراةسيإلح رلطكير راالهلنإلـ  18
 اةنحقي ركاةنبلن راةحالكن رع در هإل

راةنحقير رلطكراة نؿرعقير  19 رةقل ني رلوقحراةليراةندفكرراةن إلطؽرلبنيؿاةنبلن 
ركاةصدني رااليكائي ركاةن شآتراة إلن راألسإلسي ر إلةنرا ؽرلزكيدهإلرصبلؿرنفراةسيإلحي 

راةحفإلظرن راةنكع ر ل سيؽراةنرل ط راةه دسي راألعنإلؿرإةىر إلإل إل  ركاةلركيحي 
راةرعإل  ركلك يرركاة حري راة ري راةط ي ي راةنحنيإلتركا  شإلعراة يئ رعقىراةنسلنر
  هإل ركاةسيإلحي راةط ي ي رةقن كنإلتراةنسلنرة

ركاةصدنإلتراةن شآتربني ر يراةنبلن ي رةقسبلن رعإلةي رن إلييررلح يؽاة نؿرعقير  27
  اةسيإلحي 

  إلتراةنحقي اةنبلن رحيإلةربكا بربني ر يراةنسلدان راةل ني رنفهكـرلح يؽ  21

 

 

 

 

 

 

ر
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 المراجع والمصادر:
 أواًل: الكتب:

رم  1 رنيبلد رنحسف ر نكذجر2778اةلرهك يل ر"دراس  راةنسلدان  راة يئي  راةسيإلح  ـ ل
رةقلراثلرطرا قس   اةنبلن راةقي يلردارراةحـر

  اة إلهرةعإلةـراةاللإلبلررل يفراة ظري ركاةلط يؽراةسيإلح رلـ 1997مرةحندرلاةببلد  2
راةصإلةؽرلاةسيسي  3 راة يؿراة ر ي لررلاةسيإلح رن إلدئرـ ل2771مرنإلهررع د نبنكع 

  اة إلهرة

رلااللبإلهإلتراةحديء ر يرو إلع راةسيإلح رـ ل2774مرنإلهررع دراةصإلةؽرلاةسيسي  4
 كاالدارة القي راالنيررسقطإلفرةقسيإلح ر

راةسيإلح رـ ل2779مر لحيرلاةشرعإلكم  5 رعقـ رن إلدئ راةبإلن ي ل راةن ر   رلدار
 اإلسال دري  

رعنررلاةوإلدؽ  6 رسكدا ي رـ ل2778مروبلح اةصرطكـ:رر-راةسيإلح ر يردراسإلت
راةصرطـك ر-نالل  راةشريؼراألالإلديني رةق شرركاةلكزي 

رم  7 رنحند راةب2779اةوير يل راةناللب راةسيإلحيل راةلصطيط رنهإلرات إلن يرـ ل
 اةحديثلراة إلهرة 

راة ري يرم  8 رعنراف رإةهإلـ راةحالن ر2712اة زا يل ردار راةسيإلحيل راالبلنإلع رعقـ ـ ل
 لرزهراعرندي  ر ور 1ةقط إلع ركاة شرركاةلكزي لرط

ـ لراةسيإلح ركاةنبلن ر"دراس رك حكثرة ءرك كةكبيإلراةسيإلح "ر2777دع سلريسرمرم  9
رم ركاةنلحفي  راةسيإلحي  ركاة حكث راةدراسإلت رةئل داعر19سقسق  راةنورم راةنقل ى  ل

 كاةل ني لراالسال دري  
رم  17 رن ير رنحند ركاةلكزي لر2773حبإلبل رةق شر راةفبر ردار راةسيإلحيل راالعبلـ ـ ل

 اة إلهرة 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8+2001+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-04-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ـ لراآلءإلرراة يئي رةقلد ؽراةسيإلحير يرنورلر1999غ ين لرع دراةفلإلحرنوطفىرم  11
 سقسق راةلكاوؿراةح إلرملردارراةف كفراة قني لراإلسال دري  

لرن إلدئرـ 2777مرب فررنحندرنوطفيرلزيدرة كرإيهإلبرنحندرعءنإلفركرل  يرم  12
 دارراة قـرةق شرركاةلكزي ر إلةفيكـ رل2و إلع راةسيإلح رط

رل ني ركلطكيرراةسيإلح ر يراةكالي ررمدرت لرال إلشيرحسيفرلعسين   13 الليبر   كاف:
  دكفردارر شر رلاةشنإلةي 

رمرلالفإل ي  14 ر1999حسيف راةسيإلحي  رةقل ني  رعوري  ررؤي  راة إلني لرـ ل راةدكؿ  ي
 اة إلشرراةهيئ راةنوري راة إلن رةقاللإلبلراة إلهرة 

رم  15 رر يؽ ر سريف ر2777اةقحإلـل راةلراءي ل رةقن إلطؽ راةسيإلحي راةلصطيط ردارر دكف ل
   شر

رم  16 رهدمرسيد رةق شرر1994ةطيؼل راة ر ي  راةشرال  ركاةلط يؽل راة ظري  راةسيإلح  ـ ل
 لراة إلهرة 1كاةلكزي لرط

ركاةن ظنإلتراةسيإلحي لراةشرال راة ر ي رةق شررةطيؼلرهدمرسيدرمد رت لراأل  17 بهزة
 كاةلكزي لراة إلهرة 

رم  18 ررك رت رنحندر2772نإلال لكشل رعطي  رلربن  راةسيإلحي ل راةحيإلة ر إل كرانإل ـ ل
 رشحإللكلراةنبقسراألعقىرةقء إل  لراة إلهرة 

 ثانيًا: بحوث غير منشورة
ل  1 ركةءرهإلربرشرنحإل ظ ر يراةسيإلحي راةل ني رل ـ2715:رموإلةحرةحندرنحندراة لـك

راةزعيـربإلن  ر–رغيررن شكرةرداللكراهررسإلة ر–راألردفر يراةسيإلحيراةبذبرعقى
 .اةصرطـكراالزهرمل
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رم  2 رس د راةن ركؾ رغدانسر2711صقيف ل رندي   ر ي راةنإلدي  ركاةء إل   راةسيإلح  ـ ل
رغيرر رداللكراه ررسإلة  راةء إل ي ل راال ءرك كةكبيإل ر ي رنيدا ي  ر"دراس  راةقي ي   إلةبنإلهري 

 ن هدراة حكثركاةدراسإلتراال ري ي لرعسـراال ءرك كةكبيإل لررن شكرة
ـ لراةكعيراةسيإلحيرةدلراةنبلن راةنحقيركةءرهر ير2776عيإلدلرنركةر  يؿرنحندرم  3

لربإلن  رحقكافلرالقي ررل شيطرحرال راةسيإلح راةكا دةلررسإلة رنإلبسليررغيررن شكرة
 اةسيإلح ركاةف إلدؽلرعسـراةدراسإلتراةسيإلحي  

 

 نترنتثالثًا: مواقع اال 
رن إلؿر   كاف: ـ2714رنإليكمرعقيرنحندررؤكؼراال وإلرمل  1 ركدكرهإلراةسيإلح رل

 لاالةاللرك ي راةسطكررنبق رلكاالبلنإلعي راالعلوإلدي راةل ني ر ي

http://www.soutour.tnر  

ـ لر2714رةاللك رر73مراة ربراةسيإلح رص راعرةبن ي راة إلـراألنيفرلصإلةدرلاةرشيد  2
رنكع اةسيإلح رن كنإلترةهـرهيراةنبلن رل ني رن إلؿر   كاف: االةاللرك يلررالبلكدرل

https://www.makalcloud.com/post/z8a2wq6ie  
رع كار  3 رر26مر إلوررعك ي: رن إلؿراةنبلن لركل ني راةسيإلح رل ـ2714س لن ر

 http:// www. alrai.comر االةاللرك ي راالرد ي راةرةمر وحيف 

راالةاللرك ي  4 راةنلحدة راالنـ رر27مرنكع  راة إلةنيرر–ر ـ2715س لن ر راةسيإلح  يكـ
ررلحت رسإلئح رنقيإلر رعنؿكرش إلر ر رو  رر-رنقيإلر

http://www.un.org/ar/events/tourismday  
راةسيإلح نكع ر  5 راة إلةنيراةسيإلح ريكـر–ر ـ2714س لن ررر27مراالةاللرك يرن ظن 

  http://wtd.unwto.orgر-اةنبلن إلتراةنحقي رلحترش إلر:راةسيإلح ركل ني ر

http://www.un.org/ar/events/tourismday
http://www.un.org/ar/events/tourismday
http://wtd.unwto.org/
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ريسقطر2714راة إلةنيراةسيإلح ريـك:ر  كاف رن إلؿرل ـ2714رس لن رر26مره إلدمركطف ل
راةنجرل ني ر يراةسيإلح ردكررعقىراة كع

ر

ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر
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 السىداى –دًمال العبهلت مبكتببث جبهعت  يتدرَب المى
 

 د. أميرة عالء الدين صالح محمد           داد: ـــــــــــإع                             
 قسم المكتبات والمعمومات  –أستاذ مساعد                                                    

 جامعة دنقال –كمية اآلداب والدراسات اإلنسانية                                                  
 

Abstract 
    The aim of this study is the training in the university libraries by 
identifying the training programs offered by the libraries of 
Dongola University and its fields. The means and methods of 
training is to raise the skills of its employees to provide the best 
services to achieve its objectives. The study followed the 
analytical descriptive method to achieve the objectives of the 
study, which was to highlight the efforts exerted to develop the 
staff of the university libraries, raise their abilities and skills to 
perform the tasks assigned to them, in order to keep pace with 
the training programs provided by the library management.  
    The study reached a number of results; most importantly the 
interest in training of the library staff should be in a number of 
ways, the geographical dimension of the university faculties and 
therefore libraries has made it difficult to organize periodic 
meetings of the staff.    
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 مستخمص
اة رانجررىل إلكةترهذهراةدراس رنك كعراةلدريبر إلةنالل إلتراةبإلن ي لر إلةل رؼرعق

رةر  ر راةلدريب ركطرؽ رككسإلئؿ ركنبإلاللكل رد  بل ربإلن   رنالل إلت رل دنهإل راةلي اةلدري ي 
رةهدا هإل رةلح يؽ راةصدنإلتل رة  ؿ رةل ديـ ر هإل راة إلنقيف راةن هجررلنهإلرات راةدراس  ال  ت

 يؽرةهداؼراةدراس ركاةليرلنءقتر ي:رلسقيطراة كعرعقيراةبهكدراةكوفيراةلحقيقيرةلح
اةن ذكة رةلطكيرراة إلنقيفر نالل إلتراةبإلن  لركر  رعدرالهـركنهإلرالهـرألداعراةنهإلـراةن كط ر
ر هإلر رةق إلنقيف راةندركس  راةنالل   رادارة رلك رهإل راةلي راةلدري ي  راة رانج رنكاال   ركندم  هـل

راألهداؼررلكعرضراألسإلةيبراةليرالي  تةقلطكراتركاةل  يإلتر يراةنبإلؿ ر كةلح يؽرهذه
ركظفتراةدراس راةن هجراةكوفيراةلحقيقي 

عددرنفراة لإلئجلرةهنهإلراالهلنإلـر لدريبراة إلنقيفر نالل إلتراةبإلن  ررإةىلكوقتراةدراس ر
راةب را يرةالقيإلتراةبإلن  رك إلةلإلةيراةنالل إلترةد رافراة  د رالنإل رىةإرل  ددرنفراةكسإلئؿل

راالبلنإلعإلتراةدكري رةق إلنقيفر هإل رو ك  رل ظيـ
 الكممات المفتاحية:

راالحليإلبإلتراةلدري ي  -اةنالل إلتراةبإلن ي ررر–اة إلنقيفر إلةنالل إلترر–اةلدريبر
 :مقدمة

راة كر راةنوإلدرررللي ل ر راحد راةن ر ي  ركاةص رات راةنهإلرات رذكم رنف اة شري 
النإلرافربني راأل شط رراألسإلسي راةليرل لندرعقيهإلراةن ر  ر يراةنؤسسإلتركاةن ظنإلتل

ررةسإلسيإلنرعقيراإل سإلف رإذرةف اة  ورراة شرمري در اةليرللـر إلةنؤسسإلترل لندراعلنإلدا
اةءركةراةح ي ي رةقل ني راةكط ي لرةذاريببراالهلنإلـر كركلطكيرهرةنكاال  راةل ييرركاةلبددر ير

 نصلقؼراةنبإلالترننإلريفرضرنكاال  رنسلبداتراةحيإلة 
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عإلنؿر  إلؿر يراالسلءنإلرر يراة طإلعإلترعإلن لركاةنالل إلتررل ل رراةنكاردراة شري 
صإلو لركنحكرانرةسإلسيإلنلركةداةر إلعق ررةلح يؽرةهدا هإلرةذارنفراة ركرةراالهلنإلـر إلةلدريبر
ةالإل  راأل رادراة إلنقيفرةقكوكؿرإةىراةالفإلي راةنطقك  ر يرةداعراألعنإلؿركلبكيدهإللركلح يؽر

راة إلنقيف ررلةدرىاةر 
ر رحبـ رة نك راةفالرمر ليب  راال لإلج رحبـ ر ي راةهإلئق  رةقزيإلدة ر ليب  اةنالل إلت

ركة إللكل رةشالإلةك ركل دد رعنقي رراةن شكرل رةلسهيؿ ركاةل ظيـ رةقلحقيؿ راال لإلج رهذا كاحليإلج
راةنالل إلتر ركلكظيؼ راةنسلحدء  ركاةلطكرات رك سرع   راةنطقك   رةقن قكنإلت اةكوكؿ

اةنسلنرةرةهذهراة ظـلرالؿرذةؾراةبإلن ي رةهإلر ا شإلعرش الإلتراةن قكنإلترك ظنهإلركاةلطكراتر
ةدمرإةىر ركرةرإعدادراة كمراة شري رإعدادانرنه يإلنربيدانرةل ديـرة  ؿراةصدنإلترةنكابه ر
ركاةل يرر يراحليإلبإلتراةنسلفيديفرنفراةنالل إلتركنراالزر ركاةنلبددةل اةلحديإلتراة وري 

ل إلت ركي ل رراةن قكنإلتلرعفرطريؽر رانجراةلةهيؿركاةلدريبرةبني ر ئإلتراة إلنقيفر إلةنال
عنؿراةنالل إلترنفرة رزراةنهإلـركاألعنإلؿراةليرلدعـرعنقي راةل قيـركاةل قـرعقيرنصلقؼر

رنسلكيإللكلرالنإلرافراةصدن راةنالل ي رل ل رراةراليزةراةليرل لندرعقيهإلراة نقي راةل قيني  
رةسإلسيإلنر ر يراةنبلن رةو حريشالؿرن  طفإل راةبذرمراةذمرطرة يببررإفراةل يير

ري  ابليإلزه ر إلإلةنإلـركال ريصلص ر ينإل ر طري  رعدرات رةديك رلالكف رنصلصرةف رألم نالف
 لصوصريلطكرركيل يرر ف ؿرإدصإلؿراةلال كةكبيإلتراةحديء رةقن قكنإلتركااللوإلؿركاةلير

راةن قكنإلت" رك ث ركاسلربإلع ركلصزيف رةبن  راةبديد ر ػ:"اة قـ ر كرسلير هذهر ي ر هإل
ركل راةزنف رك راةنسإل   رعقى رلد ؽراةلال كةكبيإلتراةليرةو حترل  ى رةنإلـ راةحكابز زيؿ

رعنقي ررلاةن قكنإلت راةن قكنإلت رعف راة حث رل  يإلت رعقى راةسيطرة ريب ؿ راةذم اةشيع
رلطكيرر رنسةة  ركةو حت راةلدريب  ر ي راسلنراري  ةى ركا  رل قـ ةى ركا  رلالكيف رإةى لحلإلج
اة إلنقيفر يراةنالل إلتركنراالزراةن قكنإلتركلةهيقهـرنفراألنكرراةنهن رةنكابه راةل يراتر

ر ي ربديدرراةسري   رهك رنإل رالؿ ركل ديـ راةن قكنإلتل رلال كةكبيإل رنبإلؿ رك ي راةنبإلؿ هذا
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رةق هكضر إلةنالل إلتركب قهإلر راةنسلكيإلتل رةلكةيرةمرن وبر يربني  عداده ركا  ةقنسلفيد
رنسإليرةرة وررلال كةكبيإلراةن قكنإلت 

 مشكمة الدراسة:
يؽراة إلنق ر إلةنالل إلترع ورانرنهنإلريلكعؼرعقيكر بإلحراةنالل  ر يرلح رللنءؿراة كر

ر ة  ؿراةطرؽ رلنءقترنشالق رهذهراةدراس ر ةهدا هإللرنفرصبلؿرزيإلدةراةصدنإلتركل دينهإل
رككسإلئؿر رد  بلركنالك إللك رنالل إلتربإلن   راةليرل دنهإل  يراةل رؼرعقيراة رانجراةلدري ي 

رل فيذهرةر  رالفإلعةراة إلنقيفركلحسيفرةدائهـلركنسإليرةراةلطكراتراةليرلحدثر يراةنبإلؿ 
 أىداف الدراسة

ر:ىةإؼرهذهراةدراس رلهد
رد  بللرر  1 ر نالل إلتربإلن   راة إلنقيف رةلطكير راةن ذكة  راةبهكد رعقي راة كع لسقيط

كر  رعدرالهـركنهإلرالهـرألداعراةنهإلـراةن كط ر هـلركندمرنكاال  راة رانجراةلدري ي ر
 اةليرلك رهإلرادارةراةنالل  راةندركس رةق إلنقيفر هإلرةقلطكراتركاةل  يإلتر يراةنبإلؿ 

 اةلدريبركطرعك رعرضرةسإلةيب  2
راةكعكؼرعقيراةن كعإلتراةليرلكابكرعنقي راةلدريبر نالل إلتربإلن  رد  بل ر  3

 منيج الدراسة:
ال  تراةدراس راةن هجراةكوفيراةلحقيقيلركاةن هجراةكوفيرهكرطري  رةقحوكؿر

لر إل لهإلجردراس راةحإلة رةقل رؼر[4]عقيرن قكنإلتركا ي ركدعي  رلوكرراةكاع راالبلنإلعي
راةلدريب رةبن ررعقي راةن إل ق  رةداة ر لكظيؼ راةندركس   ر إلةنؤسس  ركن كعإللك كةسإلةي ك
 اةن قكنإلت 
 
 
ر
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 الدراسات السابقة:
رنفراةدراسإلتر نفرصبلؿراةل  يبر يرنوإلدرراةن قكنإلترال حرةفره إلؾرعددان
اةسإل   راةليرل إلكةترنك كعرلدريبراة كمراة شري ر إلةنالل إلتر وكرةرعإلن لرك إلةنالل إلتر

رإلصلركهي:اةبإلن ي ر شالؿرص
االتجاىات الحديثة في تأىيل العاممين في مجال  ل:متولي، ناريمان اسماعي .6

ر:رالمكتبات والمعمومات
ركااللبإلهإلتر راةن قكنإلتل رلال كةكبيإل راةل ييراتراةليرةحدءلهإل راةدراس  ل إلكةترهذه
راةلطكراتركااللبإلهإلتراةحديء ر رهذه راةلدريسر يرنكاال   رهيئ  رةع إلع رةنسإلعدة اةحديء 

راةن قكنإلتلراةل رةنبلن  رةبلسلبإل   راةنل دن  راةدكؿ ر ي راة قني  ر  ضراألعسإلـ رل  لهإل ي
راةنه يكفر يراةن قكنإلت ركاة  در كااللبإلهإلتر إلة س  رةقالفإليإلتراةليريببرةفريلحقير هإل

ركند ركاةن قكنإلت رةقنالل إلت راة إلني رلاةدكةي رةقدكؿ راةن هجررلنسإلعدلك راةدراس  ال  ت
ر رةفراةل ييراتراةكوفيراةلحقيقيراةن إلرف  رةهنهإل رنفراة لإلئجل رإةىرعدد لكوقتراةدراس 

رذاتر راةن قكنإلت رككنؤسسإلت راةنالل إلت رة شط  ر ي راةن قكنإلت رلال كةكبيإل رةحدءلهإل اةلي
رةصدنإلتر راةدكةي راة  د ركةف ركاةن قكنإلتل راةنالل إلت رةعسإلـ رن إلهج رعقي ركا ح لةءير

رؿ اةن قكنإلترةكرةهني رال يرةر يراةل رؼرإةىرااللبإلهإلتر يراةنبإل
تدريب العاممين من غير المينيين في المكتبات بالمممكة  :عباس، ىشام عبد اهلل رر2

رالعربية السعودية:
راة ر ي رر ر رانجراةلدريبر يراةنالل إلتر يراةننقال  راة حثرإةىراةل ريؼر ةهـ هدؼرهذا

راةفئ رنفراة إلنقيفر رةلدريبرهذه ر هإل اةس كدي لركعرضرطرؽراةلدريبراةليرينالفراألصذ
رعق إلةنال ركلةءيرهإل ر إلةننقال ل راةنالل إلت رلكابك راةلي راةنشالبلت ركعرضركلحقيؿ رىل إلتل
 األداعركل ديـراةصدنإلترةقنسلفيديف رلنسلكر
ر
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تحديد االحتياجات في التخطيط لمبرامج التدريبية مع إشارة  :السالم، سالم بن محمد. 4
 خاصة لبرامج المكتبات والمعمومات:

ةلدري ي ركةهني رلحديدهإلر يراة رانجراةلدري ي رعإلةبتراةدراس رنك كعراالحليإلبإلترا
اةدع ر يررىكال حرة كريلرلبرعقرلعإلن رك ير رانجراةنالل إلتركاةن قكنإلتر شالؿرصإلص

رنسلكر رلحديد راةلدري ي  راالحليإلبإلت رإةيهإلرللحديد راةكوكؿ راةنرغكب ركاةنهإلرة رلاألداع
راالحليإلبإلت رلق ي  رإةى رلفل ر راة رانج رن ظـ رةف رإةى راةدراس  رةنه  ررلكوقت اةح ي ي 
ركاة نؿرعق راةنك كعإلتراةل قيدي  ريلطقبراةصركجرعف رةهإلررىاةن قكنإلترننإل رنكاد ل ديـ

رعبلع ر إلةلطكراتراةحديء  
 مفيوم التدريب:

ركردترعدةرل ريفإلترةقلدريبرن هإل:
ر ةعنإلةهـر - راةنل ق   راةلصووي  راةكظيفي  ركاةن إلرؼ راةن قكنإلت راأل راد "االسإلب

ر  راألنءؿ راألداع ر هإلركةسإلةيب ريلنل كف راةلي ركاة درات راةنهإلرات ركو ؿ يهإلل
كلنالي هـرنفراسلءنإلرراةطإلعإلتراةليريصلز ك هإلركةـرلبدرطري هإلرةبلسلصداـراةف قير
  در إلال إل  رإةىرل ديؿراةسقكؾركلطكيررةسإلةيبراألداعراةليرلودررعفراأل رادر
راة ن ر ي ركاةلطكير راةلحسيف رنف راةفرصركاةنزيد رالإلح  رةبؿ رنف ركذةؾ ؿر  بل

ر اال لإلبيركلةنيفراةكوكؿرإةىراألهداؼراال لإلبي راةنلوإلعدة
ركلحسيفر - ر راةسقكؾ ركة نإلط رااللبإلهإلت رل يير رإةى ريهدؼ رن ظـ ر شإلط اةلدريب

اةنهإلراترركاألداعرركلحسيفراة درةرعقيرحؿراةنشالبلترركارلفإلعراةنهإلرةراالداري ر
  كالذةؾراةالفإلي راال لإلبي 

راةلكظيؼلركيهلـر زيإلدة - راةركا دررهكرةحدرنهإلـ ركي درنفرةهـ ن إلرؼراةنكظفيفل
ر ير ر يراألداع ركاةلنيز ركاةن ظنإلترةلح يؽراةبكدة ر إلال راد رإةىراالرل إلع اةهإلد  
عوررلال كةكبيإلراةن قكنإلتلرك نإلرةفراةفردرهكرنحكرراةل ني ركاةلطكيرريببرةفر
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لل نفرصط راةلدريبرنبنكع رنفراة شإلطإلتراةلدري ي راةنلطكرةركاةنلبددةراةلير
ركاةلطكيررل  راةل ني  رحإلبإلت رةلق ي ركاةل ظيني  راالداري  راةنسلكيإلت ربني  إلسب

  ةبني راة إلنقيف
 :تعريف منظمة األمم المتحدة -
هك"عنقي رشإلنقكركن  دةرلل إلكؿربني راةلدا يرراةبلزن رإليوإلؿراةفردرإةىرك  ر -

  ينال كرنفراال طبلعر كظيف رن ي  ركا بإلزراةنهإلـراةليرللطق هإلرهذهراةكظيف "
رةكرة - رلء يؼرن هبيرةالإل  رنسلكيإلتراة إلنقيفرعقىرنكاعؼرةكرنهإلراتربديدة  ك

ر  نطرنفراةل قيـراةنسلنررةكراةل قيـر نكع راة نؿ
راةليرل لندهإلر رن كنإلتراةل ني  راةلدريبر يراةن ظنإلتراةحديء رنفرةهـ كل دركظيف 

رعق ركاةنسل  ؿ راةحإل ر ر ي رعإلدر ربهإلز ر  إلع ر ي راةن ظنإلت راة  كطرىهذه رنكابه 
ركللكعؼرعق ر إلةفرد  رن إلشرة رلرل ط راةلي ركاالداري  ركاةل  ي  الفإلعلكررىكاةلحديإلتراال سإل ي 

راألصرر راة  إلور ربني  رنكابه ررلالفإلعة ر ي راةل ظيني راألداع رالفإلعة رك إلةلإلةي ةقن ظن 
راةنل يراترذاترااللبإلهإلتراةنصلقف راةليرلؤءرر يرهذاراألداع 

 أىمية التدريب
ةىرلح يؽرل يرر يرن إلرؼراةفردركنهإلرالكركعدرالكلراةلدريبر شإلطرن لظـريهدؼرإ

ر ةن إل ق راحليإلبإلترنحددةر يراةحإل رركاةنسل  ؿر ير كعرنلطق إلتراةكظيف راةليري ـك
االلبإلهإلتركاةسقكؾركلحسيفررى هإللر هكري دـرن ر  ربديدةركن قكنإلترنل كع رلؤءررعق

ر-: ن دالتراألداع رللنءؿرةهني راةلدريبرنفرصبلؿراة  إلورراةلإلةي
لالقف ركةعؿررى:ري  السرهذار يرزيإلدةرا لإلبيلكلركلحسيفراةدائكر ةد تحسين أداء الفرد 1

 بهدركةسرعركعت 
 
ر
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رمواكبة التطورات التكنولوجية 2
:راة إلنؿراةنلدربري ير نلطق إلترعنقكلركيسلطي را بإلزرتقميل الحاجة إلى اإلشراف ر3

 إلةلإلةيريك رركعلهـر لكظيفكر يرنهإلنكردكفراةحإلب رإةىرلكبيكرةكررعإل  رنفرنشر يكلركر
ر لنهإلـرةصرر

ر:رنفرصبلؿرل ديـراةن لبإلت تحسين خدمات المؤسسة ر4
ر5 ر يررتحقيق االستقرار الوظيفي  راةء إلتركحسفراةسن   روف  ركاالسإل هإل  يراةنؤسس 

راةنبلن  
 -التدريب في المكتبات:

نلإل   رنه  راةنالل إلترشة هإلرالسإلئرراةنهفراةلط ي ي راألصرلراةليرلحرصرعقىر
رإةىرةحدثراةلطكراتر يرنبإلؿرلصووهـ راةنه   رننإلرسيرهذه كهكر ركرمرةبني رل

ر ئإلتراة إلنقيفر إلةنالل   
كيي رؼراةلدريبر يراةنالل إلتر ة كر"رعنقي رشإلنق ركن  دةرلل إلكؿربني راةلدا يرر

 بإلزراةنهإلـراةليرا ريوإلؿراةفردرإةىرك  رينال كرنفراال طبلعر كظيف رن ي  ركراةبلزن رإل
 هكرلء يؼرن هبيرةالإل  رنسلكيإلتر ر هإلرهذهراةكظيف ركب قكرعإلدرانرعقيرنلإل   راة نؿللطق

ر نكع ررىاة إلنقيفرعق راةل قيـ راةنسلنررةك رةكرهكر نطراةل قيـ نكاعؼرةكرنهإلراتربديدة
ر اة نؿ

كي ودر إلةلدريبرالصإلذرالإل  راةكسإلئؿراةليرل نفرةقنالل  رةداعرة  ؿر يربني ر
 دنهإل األعنإلؿركاةصدنإلتراةليرل 

 
 
 
ر
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 أىمية التدريب في المكتبات:
ر-:اةلدريبرةكرنزايإلرعديدةرسكاعرةق إلنقيفرةكراةنؤسس ر فسهإللركهي

 المؤسسة، منيا: ىالمزايا التي تعود عم -اوالً 
راةصدنإلتر - رةك راال لإلج رزيإلدة رك إلةلإلةي ر إلةنؤسسإلتل راة إلنقيف راأل راد رالفإلي  ر  

 ةنالل   كةداؤهإلر ة  ؿراةطرؽرك إلةلإلةيرلح يؽرةهداؼرا
 ل ني راةركحراةن  كي ر يفراة إلنقيف  -
 يسإلعدرعقيرلكحيدرةسإلةيبراة نؿ  -
رصقؽراالسل رارركاةلنإلسؾر يرنبلن راةنالل    -
 العاممين: ىالمزايا التي تعود عم -ثانياً 
 لهيئ راةفرصرةؤل رادرةل قـركاب إلتركظيفلهـركنسؤكةيإللهـ  -
حدةركاة ر  راةليريش رراةل قبرعقيراةش كرر إلةكررىنسإلعدةراةنكظفيفراةبددرعق -

  هإلرةمرعإلدـربديد 
ركاةنؤسسإلتر - رةؤل راد رنيزة ركاةليرل ل ر رإوإل إلتراة نؿل لصفيؼراةنلإلعبرك س  

 ن إلن 
 ةداعرةعنإلةهـر الفإلي رعإلةي  رىزيإلدةراةء  ر إلة فسرةديهـر ليب رةزيإلدةرعدرالهـرعق -

 دوافع التدريب
 -تتمثل دوافع التدريب في العوامل التالية:

رنكظفيفربدد  رل ييفر1
ر0 رةعداد ريلطقب راألنر ركهذا ربديدةل رةعسإلـ ركا شإلع راةنالل إلت رحبـ رنفرإ زيإلدة  إل ي 

 األعنإلؿراةبديدة رىاةنكظفيفراةنؤهقيفلركنهإلراترن ي  رللطقبراةلدريبرعق
رةقلطكراتر يراةنبإلؿركلكظيؼراةل  يإلتر3 راةل ييراتراةليرلحدثر يراةكظإلئؼر ليب   

ر إلةنالل إلتلركالذةؾرل  ؿراأل رادر يفراةكظإلئؼراةنصلقف  راةحديء ر يراألعنإلؿراةنصلقف 
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راةصطكاتر رعقي راةنصطط ركيشنؿ رةكل راةلصطيط ريلـ رةف رال د راةلدريب رةهداؼ ةلح يؽ
ر-:اةلإلةي 

رة رلحديدراالحليإلبإلتراةلدري ي رر
راةلونيـركاةلصطيط رب 
رل فيذراةلدريب رررررررررررررررررررررررررررررررررج 
رريب رل ييـرنصربإلتراةلدرد 

ر(  دورة حياة برنامج التدريب6شكل رقم )
ر
ر
ر
 
 

 
 اةنودر:رةحندرةنيفركيصركفر

 
 

 :تحديد االحتياجات التدريبية
راةلدريبر رعقيهإل ري ـك راةلي راةن إلدئ رةهـ رنف ري د راةلدري ي  راالحليإلبإلت اةل رؼرإةى

رلؤد راةلي راةفإلعق  راةلدري ي  راة رانج ركلونيـ رلطكير ركي لند رالفإلعةراة إلبحل رر   رإةى م
ةمرةفراةلدريبري دةر كبكدرة رادريحلإلبكفررلاة إلنقيفرإةىرلحديدراحليإلبإلتراةفئ راةنسلهد  

راةلدري ي راة نؿ رعيإلـ رل رر راةلي رهي ر إلةحإلب  رعق لاةيكل ر  ي ررىكيلكعؼ راةصطكة هذه

 مراقبة

 تحديد احتياجات التدريب

التصميم والتخطيط 
 للتدريب

 تقييم مخرجات التدريب

 تنفيذ البرنامج التدريبي
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كلح ؽرهذهراةصطكةرعدةرةهداؼلرللنءؿررلاة إل إلورراةنالك  رةدكرةرحيإلةراة ر إلنجراةلدري ي
ر-: ي

راةليرلحلإلجر  1 راةفئ  ركلحديد رنشالبلترإةل ريرر كعراةلدريبراةنطقكبل رةن إل ق  يكل
 عقني رنحددةلرةكرلطكيررةسإلةيبراة نؿ 

هداؼراةليريببرةفريح  هإللركاةنهإلراترل ريررندةراة ر إلنجراةنطقكبلركلحديدراأل  2
 اةنطقكبرااللسإل هإل 

 اةل  ؤر إلالحليإلبإلتراةنسل  قي    3
ر-كدر نطيفرنصلقفيفرةلحديدراالحليإلبإلتراةلدري ي لرهنإل:كلشيرراألد يإلترإةىركب

 Descriptive Needs Assessment أ.النمط الوصفي
رةفر ريبب رنإل ركلحديد راةلدري ي ل راحليإلبإللهـ ر لحديد راأل راد ري ـك راة نط رهذا  ي

رش إلعرلقؾراةحإلبإلت يل قنكهرإل
 Prescriptive Needs Assessment ب.النمط الفرضي

رة رادريصركفر لحديدراحليإلبإلتراةنلدر يفلر إلالسل إل  ر   ضر يرهذاراة نطري  ـك
رلركاةن إلعشإلت لةسإلةيبراةل كيـرةل ويراةحإلبإلتلرنءؿراصل إلراترلحديدراةنسلكر

 :أساليـب التدريـب
 .تعريف الموظفين الجدد بالمكتبة6

راة إلن لركهكراةصطكةر نفراة ركرمرل ريؼراةنكظؼراةبديدر إلةنالل  ركسيإلسإللهإل
ركظركؼرر يرىاألكة راةنل   ل ركاة كاعد رنكظفيهإل ر حك راةنالل   ر سيإلس  ركل ريفك اةلدريب 

نراحؿركياللفير يررىةفريلـرذةؾرعقرىاة نؿلرالنإلريببرل دينكرإةىرزنبلئكر يراة نؿرعق
اة داي ر ل دينكرةنفرسي نؿرن هـرنفراةنكظفيفر يراةكحدةلرةكرةنفرسيالكفرالوإلةكر هـر

رل ظـ ريببرةف رالنإل رن إلشران  راةن  رالوإلالن ر يهإل ريلف د ربكة  رةيل رؼرعقرىةك رىكةعسإلنك
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راةلفويؿلر ر شئرنف ر ل إلعشرن ك ركاب إلتراةكظيف  رةنإل راةداصقيركيةةؼراةنالإلف  اةل ظيـ
ر كلصلقؼر لرلهإلرل  إلنرةقكظيف ركدرب رل  يدهإل

رعق راةبديد راةنكظؼ رلدريب ر رىي لند راةسإل   ل راةن إلوبرةص رالك وحإلب
رإ ريحلإلبكف رال ركاةف ي  رطكيؿاإلشرا ي  رلدريب ررلةى ريالفي راةنالل  رإ ؿ ر سيإلس  ةنإلنهـ

ةنإلرر كللطقبراةكظإلئؼراةاللإل ي رلدريبرنحددرحذررلكةهدا هإللركلسييرراألنكرر وف رعإلن 
اةكظإلئؼراةيدكي لرنءؿروؼراة طإلعإلتركغيرهإلرنفراةنهإلـراةليرالرللطقبرةمرنهإلرةر هير

ر لحلإلجرإةىرل قينإلترنفوق 
 Staff Manual .دليل العمل0

رك شرةري ل راةبددل راةنكظفيف رةلدريب راة إلبح  راالداري  راةكسإلئؿ رنف راة نؿ ردةيؿ  ر
راةنكظؼ  ر هإل ري كـ راةلي ركاة نقيإلت ر نصلقؼراأل شط  راةندربررل ريفي  رن إلـ رل كـ  هي

ركه إلؾر كعإلفرنفرةدة راة نؿ:رلرةقنكظؼراةاللإل يلرككسيق رةلحقيؿراة يظـرةقنه ييف
راةذمريل نفر نكذبإلنر - راإلراةدةيؿراةشإلنؿ: دارمرةقنالل  ركاةقكائحراةصإلو رةقل ظيـ

  إلة إلنقيفلرككوؼرةقسيإلس راةنل   ر يراأل شط ركاةصدنإلتراةنصلقف ر إلةنالل   
براعاتر يرعسـرةكركحدةررشإلدمراةنفوؿ:رهذاراة كعريصلصر ط ي  راإلاةدةيؿراإل -

 ن ي  لرةكربإل برنحددرنفربكا براةنالل   
 .التسجيل في بعض المواد الدراسية4

كر  ضراةنالل إلترةقسنإلحرةق إلنقيفر هإلرنفرنكاوق راةدراس رةل ني رن قكنإللهـرللب
راةنه ي لركر  رنسلكمراألداعر يراةصدنإلتراةليري دنك هإلرةقنالل   

رThe Understudy System of Instructing.نظام إعانة األفراد 4
راةنسإلعد ر إلة ظإلـ رعقرHelper Systemكي رؼ راةنكظؼررىي كـ رعيإلـ ةسإلس

راةلدريبرعقرىعقراةبديد رةم راة دانيل رلحترإشراؼراأل راد ركل فيذه رن يف رعنؿ رىةداع
ر عنؿرن يف
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 Staff Meeting.االجتماعات 5
راة  إليإلر ركن إلعش  راآلراع رةل إلدؿ راةفرو  رةق إلنقيف راةدكري  راالبلنإلعإلت لليح
ركاةصدنإلتراةلير راةنالل   ر ي ركلؤءر راةنصلقف  راةنهإلـ رةداع ر ي رلكابههـ كاةنشالبلتراةلي

رالنإلرة هإلرلصقؽراةكالعراةكظيفي ريبإلدراةحقكؿراةن إلس  رةهإل ا ركررلدنهإلل 
 Conferences& Seminarsالمؤتمرات والحمقات الدراسية  6ر

األداعررلل ل رراةنؤلنراتركاةحق إلتراةدراسي رنفراةكسإلئؿراةنهن رةبلرل إلعر نسلكر
كثراةليرل دـراةنه يلركاةكعكؼرعؿرةحدثراةلطكراتركاأل الإلرر يراةنبإلؿرنفرصبلؿراة ح

كلنلإلزراةحق إلتراةدراسي ر إلةلراليزركاةلرا طركاة نؽر يررلكاةن إلعشإلتراةليرللصقؿراةنؤلنرات
ردراس ركن إلعش راةنك كعإلتراةليرليطرح 

 .البرامج التدريبية 4
راةبيدر ركاإلعداد رل إلسبراحليإلبإلتراةنالل إلتل راةلي راةلدري ي  راةرانج يببرك  

راة ر إلنج رلةنحلكر
 نية ) واقع تدريب العاممين بمكتبات جامعة دنقال(الدراسة الميدا

 إل  رإةىرعشرةرنالل إلتر رعي رلل  رل ـرعنإلدةراةنالل إلتراةنالل  راةنرالزي ر إلإل
رةالقيإلتراةبإلن  راةنصلقف  

رةلح يؽرةهداؼراةنالل  ر راألداعركلحسي كل رالفإلعة راةلدريبرةقنالل إلترةر   كألهني 
راهلنت رةقنسلفيديفل راةصدنإلت رة  ؿ رل ديـ ر إلةلدريبرر ي رد  بل ربإلن   رنالل إلت ر ادارة

ر-: إلل إلعراةكسإلئؿراةلإلةي 
 تعريف الموظفين الجدد بالمكتبة:

ةسقكبرل ريؼراةنكظفيفراةبددر  كاعدراةنالل  ركسيإلس رد  إلرلل   رنالل إلتربإلن  ر
رعق ر إلةلدريج ركل ريفهـ راةنكظفيفررىاة نؿل رإشراؼ رلحت راةنصلقف  ركاةنهإلـ األعنإلؿ
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نؿرالؿر لرةر كظيف رنحددةلركالريل  رهذاراألسقكبر إلةنالل إلتراةفرعي رةفري رىاة دانيلرعق
راةليرلل  راةالقيإلترصإلرجرندي  رد  بل 

رالدورات التدريبية:
دارةراةنالل إلتر إلةدكراتراةلدري ي رالكسيق رةسإلسي رةلدريبراة إلنقيفر هإللرحسبرإاهلنتر

ةدكراتر ك  ربداكؿرزن ي ردكفراالهلنإلـر إلةل ظيـرةهذهرارلاالحليإلبإلتراةكظيفي ر إلةنالل  
ركذةؾررلنحددة رنه ييفل راة ير راة إلنقيف رةفئ  راةلدري ي  راةدكرات رنف راء يف رعدد ك ظنت

 لحديدراحليإلبإلترهذهراةفئ رنفراةن قكنإلترةيلنال كارنفرةداعرنهإلنهـركال إلعراة كاعدر ير
راة قن راألوكؿ راةلدريب ر رانج رل ن ت راةكظيف   ركالفإليإللهـ رعدرالهـ ركةر   ي را بإلزهإلل

ر-كاةلط ي ي رر يراالبراعاتراةف ي ر إلةنالل إلتركاةليرلنءقتر ي:
 اةكوؼراة  قيكبرا يرألكعي راةن قكنإلت ر 
  اةلو يؼ 
  إدارةراةنالل إلت 
  اةلحقيؿراةنك كعي 

راةحديء ر ركاأل ظن  راة رانج ر ي راةنه ييف رةفئ  راةلدري ي  راةدكرات ر رانج كلنءقت
ر-لي:كاةليرل ن تراآلرةنكاال  راةلطكراتلاةنسلصدن ر يراةنالل إلتركنراالزراةن قكنإلتلر

 مر21نإلرؾرر– ظإلـراةفهرس راةن رؤةريةيإلنرMARC21   
 ظإلـرالكهإل  Koha  
 ظإلـر D-space 

النإلرك رترإدارةراةنالل  ردكراترلدري ي ر يرنبإلالترنصلقف رةق إلنقيفر هإللرننءق ر ير
ر-اةدكراتراةلإلةي :

 إدارةراةكعت ر–اةلكاوؿراةف إلؿرر–اةسالرلإلري ر
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 ؤتمرات والحمقات الدراسيةالم
رداصؿر ر إلةنؤلنراتراةليرلي  د ر رصراةنشإلرال  راةنالل إلترةق إلنقيفر هإل رإدارة لليح

األ الإلرركةحدثراةلطكراتر يراةنبإلؿرنفرصبلؿراة حكثراةليررىاةسكدافر  طلرةقكعكؼرعق
رل دـلركل إلدؿراةص راترن راة إلنقيفر يرح ؿراةنالل إلت 

راأله رنف راةدراسي  راةحق إلت راةليركل ل ر راةنك كعإلت ر ي ركاة نؽ رةقلراليز ني 
لرللطرحلرةذاراهلنترادارةرنالل إلتربإلن  رد  بلر   دراة دكاترككرشراة نؿرنفر لرةرألصرر

إذرةيسره إلؾر رانجرءإل ل رةهذاراة كعرنفرة كاعراةلدريبلركاةحق إلتراةدراسي راةليرع دلهإلر
ر-دارةرلنءقتر ي:اإل
راةنودررمكرش رعنؿ  ر راةنسلكدعإلتراةرعني ركاة ظـراةنفلكح 1
ر رع إليإلراة شر:راةل قيدمركاالاللرك يرم دكة  2
ر رةهني ركدكرراةنالل  ر يراة حثراة قنيرمنحإل رة  3
ركرش رعنؿ  إدارةراةنالل إلترم 4

 االجتـماعات
ل ظـرإدارةراةنالل إلتراةندركس رابلنإلعإلتر إلة إلنقيفر الؿرنالل  رالقي رنفرالقيإلتر

كةيسره إلؾر ر إلنجررلالبلتركن إلعش راالحليإلبإلتاةنشرىةقكعكؼرعقرلحدرىاةبإلن  رعق
ر لراترن ي  رةهذهراةق إلعاتر س  رةق  دراةب را يرةالقيإلتراةبإلن   رىنحددرعق

 التسجيل في بعض المواد الدراسية
يلـرا ل إلثر  ضراة إلنقيفر إلةنالل إلترةنكاوق راةدراس لرإنإلرةقدراس راةبإلن ي رةكر

  لركالرلك رراةنالل  ر رصراةدراس رةق إلنقيفر كؽراةبإلن ي لر نفر رانجراةلدريبرةقبإلن
  هإل 

 
ر
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 النـتائــج والتوصيات
 النتائج :أوالً 

ر-إةىراة لإلئجراةلإلةي :ر لكوقتراةدراس
ر-:اآلليراهلنإلـرإدارةرنالل إلتربإلن  رد  بلر إلةلدريبر  ددرنفراةطرؽرلنءقتر ي  1
رل -رة راةلي راةنصلقف  ركاالبراعات راةنالل إلت ر سيإلس  راةبدد راةنكظفيف ر هإلرل ريؼ  كـ

راةنالل إلتركصإلو ر ر الؿ رللك ر رال راةكسيق  رهذه رةف راةدراس  رنف ركال ح اةنالل  ل
 اةنالل إلتراةفرعي راةليرلل  رةالقيإلتراةبإلن  راةنلكابدةرصإلرجرندي  رد  بل 

ر رانجراةدكراتراةلدري ي رحسبراحليإلبإلتراة نؿر يرنك كعإلترنصلقف لرإ -رب لإلح 
 إلتركاةن قكنإلت كنكاال  راةلطكراتراةليرلحدثر يرنبإلؿراةنالل 

راةحق إلترر -رج ركع د راةسكدافل رداصؿ راةنؤلنرات رةح كر رةق إلنقيف راةفرص إلإلح 
 اةدراسي راةليرلل إلكؿرنك كعإلترنصلقف ر يرنبإلؿراةنالل إلت 

ركهير -رد راةبإلن  ل راةنالل إلتراةليرلل   راةنشالبلتراةليرلكابك رةلحديد االبلنإلعإلتل
 غيررن لظن لركللـر الؿرنالل  ر رعي رعقيرحدم 

اة إلنق ركص راتررلحليإلبإلتراة إلنقيفلرنفرلحقيؿراة كردراس رلفويقي رةلحديدرار الرلكبد2
رلحديدر ر ي رلسإلعد راةلي راة  إلور رنف ركغيرهإل راةلدريب ركبكدة راة إلنقيف ركةداع اة نؿ

عدةرعكانؿرنفر ي هإلرلحديدررىةفر بإلحرعنقي راةلدريبريلكعؼرعقراحليإلبإلتراة إلنقيفلرإذ
راحليإلبإلتراةفئ راةنسلهد   

داري ر إلبح رإلنإلـر اودارردةيؿراة نؿر إلةنالل  لر إلةرغـرنفرةهنيلكرالكسيق راله عدـرا3
ر إلةنالل  لر رللـ راةلي ركاة نقيإلت راأل شط  ر نصلقؼ ر ركاةل ريؼ راةبددل راةنكظفيف ةلدريب

ركاةل ريؼر إلةقكائحرركاةصدنإلتراةليرل دنهإلراةنالل  رةقنسلفيديفرن هإل 
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راةب را يرةالقيإلتراةبإلن  ركر4 رةد إلةلإلةير اة  د را لظإلـررلاةنالل إلتراةليرلل  هإل إةىرعدـ
راآلراعر ركل إلدؿ رلكابههـل راةلي راةنشالبلت رةن إلعش  ر هإل ر إلة إلنقيف ركاالبلنإلعإلت اةق إلعات

ركاأل الإلرلركاالسلفإلدةرنفراةطرؽراةليرال  لهإلراةنالل إلتراةفرعي رةحؿرنشالبللهإل 
ر رعدـراالهلنإلـر ل ييـرنصربإلتراةلدريب 5

 -وصت الدراسة باآلتي:لتطوير أساليب التدريب أ
راحليإلبإلتراة كر1 راةلدريبرإةىررل لحديد راةذمريكبك راةنؤشر ر إلةنالل إلتر إلعل إلره اة إلنق 

رال راةوحيحرةر   ركذةؾر لك يحرنسلكرااللبإله راة إلنقيفل راةنرغكبررلفإلي  ركاةنهإلرة األداع
راةكوكؿرإةيهإل 

ريل2 ركاإل إودارردةيؿرشإلنؿرةقنالل  ل عاتركاة نقيإلتربرا نفرةكائحراةنالل  ركسيإلسإللهإل
راةليرللـر هإللركاةصدنإلتراةليرل دنهإلرةقنسلفيديف 

 االسلفإلدةرنفرلال كةكبيإلراةن قكنإلتركااللوإلالتر   دراالبلنإلعإلتلركاةنحإل راترعفر3
ر س  ر رةهإلل رةل إلدؿراآلراعركطرحراةنشالبلتركاةحقكؿراة إلب   رةالؿراة إلنقيفر إلةنالل  ل   د

ب ؿراالبلنإلعإلتراةشإلنق رةالؿراة إلنقيفر نالل إلتر دراةب را يرةنالل إلتراةبإلن  رننإلريةق ير
 اةبإلن  رةنرانرو  إلنلركي ل ررعإلئ إلنرةل ظيـرابلنإلعإلتردكري  

 المصادر والمراجع
1. COGBURN, D. L.(1998) Globalization, knowledge, 

education and training in the information age. International 
Forum on Information and Documentation,  vol.23 , n.4 

لرعفر يكتراةص رةر يرنبإلؿراةنالل إلتركراةن قكنإلتلرصقيف لرش  إلفرع دراة زيز  2
  1995نبق راةنالل إلتركراةن قكنإلترلر

عس طي  رلراةن قكنإلتراالةاللرك ي ركرة لر يتر يراةنالل إلتررلوك يلرع دراةقطيؼ  3
  ـ2771رل:نط كعإلتربإلن  رن لكرمرعس طي  
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دارراةيإلزكرمررل حثراة قنيركاسلصداـرنوإلدرراةن قكنإلتاةرلع ديقبيلرعإلنر  4
 ـ 1999لرعنإلفرلاة قني 

راسنإلعيؿ  5 ر إلرينإلف رنبإلؿررلنلكةيل ر ي راة إلنقيف رلةهيؿ ر ي راةحديء  االلبإلهإلت
راةنالل إلتركاةن قكنإلتلنج ركاةلدريبر يرنبإلؿ راةل قيـ رل4اةنالل إلتركاةن قكنإلت 

 ـ 2778لر 4نس ؛ماةسقسق راةصإلراةريإلض:نالل  راةنقؾر هدراةكط ي ل
لدريبراة إلنقيفرنفرغيرراةنه ييفر يراةنالل إلتر إلةننقال ررلع إلسلهشإلـرع دراهللر  6

راةس كدي  ركاةن قكنإلترلاة ر ي  راةنالل إلت رنبإلؿ ر ي ركاةلدريب  ر4نجرلاةل قيـ
رـ 2778لر4ماةسقسق راةصإلنس ؛رلاةريإلض:رنالل  راةنقؾر هدراةكط ي 

اةل قيـررل يراةلصطيطرة رانجراةلدريبلحديدراالحليإلبإلتررلسإلةـر فرنحندراةسإلةـر  7
ركاةن قكنإلتل راةنالل إلت رنبإلؿ ر ي ر هدر4نجركاةلدريب راةنقؾ راةريإلض:نالل    

 ـ 2778رل 4ماةسقسق راةصإلنس ؛رلاةكط ي 
اةنؤلنرراة ر يراألكؿرةقلدريبررلاألسسراة ظري رةلصطيطراةلدريبرلاةسقنيلرعقي  8

لر  رايررلك س:رل راةدكؿراة ر ي بإلن ر-اةن ظن راة ر ي رةق قكـراالداري رلاالدارم
 ـ 1976

رةحند  9 ردراس ررلاة يسإلبل راةس كدي : راة ر ي  راةننقال  ر ي راةلدري ي  االحليإلبإلت
بإلن  راةنقؾرع دراة زيزلرر-نرالزراة حكثركاةل ني راالداري لراسلطبلعي رنيدا ي 

 بدة 
رسنير  17 راإلرلاةشك اليل رعنإلفرلدارماةن بـ رةق شرركاةلكزي ل لردارراسإلن 

  ـ2717
نراالزراةن قكنإلتركاةلكءيؽرك ظـررلاةوكوإلعلرع كدررحيـلراحبلـر رجر  11

 ـ 2777رلداررزهرافلرعنإلفرلن قكنإللهإل
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رزهير  12 راةن قكنإلت ]رلحإل  يل رنبإلؿ ر ي راةنسلفيديف -75-72لالكيف
ر[ ن قكنإلترنلإلح رعقى:18:56[ ]271

http://www.journal.cybrarians.info*index.php?option=comcontent  
 232&catid=43-7-77-22-78-2711: 521&view =article&id=  

راةنؤنف  13 رع د راهلل رع د راةن قكنإلتررلاةلنينيل رالقي  رطبلب البإلهإلت
كاإلعبلـركاة قكـراإل سإل ي ر ش ال ربإلن  رعنإلفرةق قكـركاةلال كةكبيإلرحكؿراةلدريبر

 ـ 2711ل28نبق رشؤكفرابلنإلعي  رسرلعبلنير إلةالقي اإل
14. Hanson,Tery& Day, Joan(1998).  Managing The 

electronic library, London: Bowker. 
راةسيد  15 رنحسف ركنراالزررلاة ري يل ر إلةنالل إلت رةق إلنقيف راةنه ي  اةل ني 

 ـ 1991لراة إلهرةلراةدارراةنوري راةق  إل ي رلاةن قكنإلت
ررر  16 رنصلإلرل رحنزةل رصقيؿ رعقي رسني  راالدارمل راةنبلن ررلاةسقكؾ دار

 اة قنيرلربدة ر
ادارةراةل ني راة شري ر يراةنالل إلتراإلةاللرك ي :ررلعقيإلفلرر حيرنوطفي  17

 ـ 2774لر3لرع27نجلرنبق ربإلن  ردنشؽرلدراس ركءإلئ ي 
رع در  18 رغريب رةسإلن  رلهإلنيل رنحند رنوطفي رس دةل رة ك رةنيف ةحند

راةسريحرلاة إلطي راةلدريبر يررليإشراؼرحسفرعكاد ر رانج رالعلنإلد رةعقـ دةيؿ
 ـ 2717لرسكهإلـرةق شرركاةلكزي لراة إلهرةرلاةنالل إلتركاةن قكنإلت

ررن إلف  19 رعإلدؿ راة شري رلاةز إلدمل راةنكارد رشنسلررللدريب رعيف نالل  
 ـ 1993لراة إلهرة

رةنيف  27 رنحند راةنالل إلتإرلاة  هإلكمل ر ي راة إلنقيف رةق شرررلدارة اة ر ي
 ـ 1994لر إلهرةكاةلكزي لراة

http://www.journal.cybrarians.info*index.php/?option=com
http://www.journal.cybrarians.info*index.php/?option=com
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21. Walter D Scott. Personnel Management: principles, 
Practices, and point of view. 5th ed. New York: Mc Graw- Hill 
Book Company, 1961. 

  رـ2718لرن إل ق رشصوي رلعنيدرنالل إلتربإلن  رد  بللرحسفرع دراةرحيـ  22
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       مبًىىوال اإلسالهٍهبدأ سلطبى اإلرادة يف الفمه 
 داد:  ــــــإع   
 د. الغزالي محمد محمد الحسن محمد صالح                                       

 ربيةـمية التـك -امعة دنقالـاعد بجـتاذ مسـأس                                 
  

Abstract 

     This Study aims to identify the attitude of the Islamic 

jurisprudence from the principle of the will domination, that is by 

studying the opinion of the jurists of juristic denominations and to 

know the opinion of the civil law to wards the principle of the will 

domination.                                                                                                                       

     The researcher followed the statistical inductive method in 

tracing the points of the research.                                                                                                                           

     The study finds out many results, the most highlighted one is: 

the one which proved by the law in the 27th
 century around the 

lordship freedom in contracts, agree with the Holy Quran and  the 
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(sunnah). Malik- Ibn Hanbel and Ibn Taimiah, loosen the volition 

of man in contracts, they gave the volition.                                                                                 

     Finally, and according to the results, the researcher suggests 

some recommendations. 

 مستخمص

هد ترهذهراةدراس رةن ر  رن دةرسقطإلفراإلرادةر يراةف كراالسبلنيركاة إل كفراةند يرررررر

كذةؾر إلة الكؼرعقىريراعر  هإلعراةنذاهبراةف هي لركن ر  ررةمراة إل كفراةند يرحكؿرن دةر

  إلطررسقطإلفراإلرادةلرال  راة إلحثراةن هجراالسل رائيركاةن هجراةلحقيقير يرلل  ركلحقيؿ

راة حث 

لكوقتراةدراس رإةىرنبنكع رنفراة لإلئجلرة رزهإلرنإلراسل ررعقيكراة إل كفر يراة رفرررررر

ركاةس  ر راةالريـ راة ريف رعرره رنإل ركنإليلفؽرن  ر يراة  كد راإلرادة اة شريفرحكؿرندلرحري 

ركي طكفر راة  كد ر ي راإل سإلف رإرادة ريطق كف رليني  ركا ف ركاةح إل ق  راةنإلةالي  ف ركا  اةنطهرةل

ر  ضراإل رإةى راة إلحث رلكوؿ راة لإلئج ر كع ركعقى ركةصيران رذةؾل ر ي ركاس   رسقط  رادة

راةلكويإلت 

راةالقنإلتراةنفلإلحي :راةف كراةن إلرفلراةحري 
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 مقدمة:

إفرإرادةراإل سإلفر بلرشؾرل ل ررنفرةهـرنظإلهررحريلكلركةذةؾر بدرةءرهإلراةفإلعؿر يرررررر

 يرإ راـرع كدهـرحس نإلريركفرك إلة دررإ راـراة  كدركلحديدريءإلرهإللر إلألشصإلصرةهـراةحري ر

اةذمريريدكفلر شرطرعدـراإل راررةكراةل دمرعقىرحري راآلصريفركح كعهـرمة كرس ح ر

ريل قكرر يراة رفر31ـلرص1996نحندرعقيفر  ر إلةنل  رةن دةرسقطإلفراإلرادةريبدهري دة

نبدراةذمراةسإل  رعشرراةنيبلدمرك قغرةكجرنبدهر يرةكاصرراة رفراةلإلس رعشرلر يدرةفراة

كوؿرإةيكر دةريلراب ر س  رةل يرراألك إلعراالعلوإلدي ركاالبلنإلعي ر يراة رفراة شريفر

رنحندر رمب فر راةفرد رال راةبنإلع  رنوإلةح رنف ري د راةذم راةنذهبراالشلراالي رظهكر   د

ر  ر77ر-69قلرص1422عقيلر

رررررر راةنسقنيفل ربإل براةف هإلع رنف ر إلالعلراؼركاةل دير راإلرادة رسقطإلف دكفرحظيرن دة

 رضرعقىرحري راةنل إلعديفرإالر يرحدكدرنإلرةك حكراةشإلرعرنفرنحظكراتلرصبلرذةؾر

رل ير راةلزانإلتركح كؽرما فرليني  رنف رةهإل ريحقك رنإل ر يرإ راـ رنطقؽراةحري  رةهإل  إلإلرادة

   229ـلرص1985اةديفلر

 

ر
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 مشكمة البحث:

راإلررررر رسقطإلف ر ن دة راةنراد رنإل راآللي: راةسؤاؿ راة حثر ي رنشالق  راةف كرللنءؿ ر ي رادة

ركاة إل كفلركيلفرعرنفرهذاراةسؤاؿرعدةرلسإلؤالتر رعي ركهي:

 هؿرةهذاراةن دةرمسقطإلفراإلرادة رنشركعي ر يراةف كراإلسبلني؟  1

 هؿره إلؾرالفإلؽر يفر  هإلعراةنذاهبراةف هي رحكؿرحري راإلرادةر يرإ شإلعراة  كد؟  2

 نإلرهكرنكعؼراة إل كفرنفرن دةرسقطإلفراإلرادة؟  3

 :البحثأىمية 

راةدراس ر يرل يإلفرنكعؼراةف كراإلسبلنيرل  1 راةنك كعراةذمرللودلرةك النفرةهني 

 كاة إل كفراةند يرنفرن دةرسقطإلفراإلرادةراة  دي  

راإلسبلنير  2 راةف ك رنكعؼ رعف ركلط ي ي ر ظرم رإطإلر رلك ير ر ي راةدراس  رهذه لسهـ

 كاة إل كفراةند يرحكؿرن دةرسقطإلفراإلرادة 

 ةركيراعرصوكنك إ رازريراعرة وإلررن دةرحري راإلراد  3
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 :بحثمنيج ال

ر يراللبرررررر رعقىراةن قكنإلترنفراةنوإلدرراةنلنءق  راةدراس ر يرحوكةهإل رهذه ل لند

راةف كراإلسبلنيركاللبراة إل كفراةند ي 

 :بحثخطة ال

رعسنترهذهراةدراس رإةىرةر   رنحإلكررهي:ررررر

 ل ريؼرن دةرسقطإلفراإلرادةرة  نركاوطبلحإلن   1

 ادةر يراةف كراإلسبلني نشركعي رن دةرسقطإلفراإلرر  2

 يراعراةف هإلعر يرندلرحري راإلرادةر يرإ شإلعراة  كد   3

 نكعؼراة إل كفرنفرن دةرسقطإلفراإلرادة   4

 تعريف مبدأ سمطان اإلرادة: - أ

رةرد إلرل ريؼراة  إلرةلرال درنفرل ريؼرررررر سقطإلفراإلرادةرنرالبرإ إل يلر اذا

ر 667ـلرص1962بزئيهإلرالؿرعقىرحدةرمندالكررنحندرسبلـلر

نفر إلبرمسقط رعقىركزفرم  بلف ركاةبن رسبلطيفلركن  ىراةسقطإلف:ررمطان:س  1

اةحب ركاة رهإلفركاةلسقطركعدرةراةنقؾلركاةسقطإلفراسـلركسنىرسقطإلفرأل كرحب ر
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رم بٌِنٍ اهللر يراألرضرعإلؿرل إلةى: اتَِنا َوُسْلَطاٍن مُّ ٌَ رهكدلرَولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسٰى بِآ رمسكرة  

هإلفرعقىرودؽررسإلةلك ركسنىراألنراعرسبلطيفرأل هـر رةم:رحب رك رر96اآلي ر

راة درةرعقىراةنقؾلركعدرةرنفرب ؿر اةذيفرل إلـر هـراةحب ركاةح كؽ ركاةسقط  :

رال كةؾ:رب ق يرةكرسقطإل إلنر ذةؾرةكلركسقطإلفرالؿرشيعرشدلكركحدلكركسطكلكل

  ر إلةسقطإلفر379عقىرةصذرح يرنفر بلفرماةرازمرنحندرة ير الرلرد تلرص

ر ريصرجرنف ركيشهدرال راالةلزاـ راهللرعقىركبك رةحالإلـ ر ل فيذ ركاةلنسؾ راة كة ن  ى

َنهُْم  ذةؾراة ريفراةالريـر يرعكةكرل إلةى:رم ٌْ ُموَك فٌَِما َشَجَر َب ٌَُحكِّ ٰى  ٌُْؤِمُنوَن َحتَّ َك ََل  َفََل َوَربِّ

ٌَُسلُِّموا َتْسلٌِمً  َت َو ٌْ ا َقَض مَّ ِجُدوا فًِ أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ ٌَ   65 رمسكرةراة سإلعلراآلي راُثمَّ ََل 

نفرةرادراةشيعرةرادهلرةمرشإلعهلركةرادراةشيعرةمرةح كركع ىر كلركاالسـرراإلرادة:  2

راةنرعرعقىرل فيذر اةريدرنفراإلرادةركهيراةنشيئ ركاة درةرعقىرل ديرراةشيعركعـز

  ربإلعر يراةل ريفإلت:ر191قلرص1421اةف ؿرةكراالنل إلعرع كرما فرن ظكرلر

 رلكببرةقحيرنإلالري  رن كراةف ؿرعقىركبكلرك يراةح ي  رهيرمإفراإلرادةروف

نإلالريل قؽردائنإلنر إلةن دكـلر ا هإلروف رةحوكؿرةنرركبكده رماةبربإل يرعقيلر

ُكونُ   رعإلؿرل إلةى:رم7ـلرص1971 ٌَ قُولَ لَُه ُكن َف ٌَ ًئا أَن  ٌْ َما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َش  رمسكرةرإِنَّ

راآلي ر رلل  رال82يسل ر إلإلرادة لرءـرلونيـرعقىر  ؿرةكرلرؾلر  رءـرعـز رغ  ل
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ُ انبَِعاَثهُْم كيدؿرعقىرذةؾرعكةكرل إلةى:رم
ِكن َكِرَه َّللاَّ ًة َولَٰ وا لَُه ُعدَّ َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج ََلََعدُّ

َطهُْم َوقٌِلَ اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدٌنَ    رننإلرس ؽرةصقصرإةىرةفر46مسكرةراةلك  لراآلي رر َفَثبَّ

 وكدر   إلرةرسقطإلفراإلرادةرة  لرعدرةراةشصصركلونينكرعقىرل فيذرةنررةكراةن

 لرؾركسقطإلفراإلرادةراة  دي لرل  يرعدرةرإرادةراةشصصرعقىرإ شإلعركا  راـراة  كد 

 :تعريف مبدأ سمطان اإلرادة فقياً   - ب

رداـراإل سإلفر إلةصيإلرر يرع إلدةراهللرررررر اإلسبلـرحريصرعقىررعإلي راةفردلر نإل

شرر يفرلكحيدهر إلةر ك ي ركعدـرذةؾلر قيسر نسل ربرةفريالكفر إلةصيإلررصإلةؽراة 

 يرلح يؽرإرادلكلركةذةؾرب ؿراهللرحري راإل سإلفرةسإلسرع إلدلكرحيثرعإلؿرل إلةى:ر

ر راآلي  راة  رةل رمسكرة راة ي  رنف راةرشد رل يف رعد راةديف ر ي رإالراه رهذار256مال  

كعقىرس يؿراةنءإلؿراألوؿراةالقيراةنطقؽرعدر وقكراة ريفر يرةالءررنفرنك  ر

َهَي َهي فًِ اْْلَْرِض ُكلُُّهْن َجِوٍعاب ۚ أَفَأًََج حُْكِزٍُ الراةحورلرعإلؿرل إلةى:رم ََ َولَْى َشبَء َربَُّك 

رالٌَّبَس َحخَّٰى ٌَُكىًُىا ُهْؤِهٌٍِيَ  راآلي  ريك سل رمسكرة رة تر99  رمكنإل رل إلةى: ركعإلؿ  ل

ليفرا لفإلعروريحرةنإلرينسر ر فيرهإلليفراآلي45عقيهـر ب إلر رمسكرةرؽلراآلي ر

اإلرادةرنفرعهرلرك هيركا حرعفرإب إلرهإلر إلة كة ركة ؿراة إلحثر يراللبراةف كر
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اة دين رالري ءررعقىرل ريؼرةن دةرسقطإلفراإلرادةلركةالفراةذيفرالل كارعفراةشري  ر

راةشي رن هـ راةن دة رهذا رل ريؼ رحإلكةكا راةن إلوريفل راة قنإلع رنف رخاإلسبلني 

در سقطإلفراإلرادةرعدرةراةنل إلعديفرعقىرإ شإلعرنإلريلرا يإلفراة ريرر  درعإلؿ:رميرا

عقيكرنفراة  كدلركعقىرلحديدراآلءإلررحس نإلريريدافرعفرطريؽراةشركطراةليرل يدر

 رحيثراشلنؿرهذار21ـلرص1967اآلءإلرراةنك كعي رةق  د رماة ريرروديؽلر

اةذمراةل ريؼرعقىرنفرةكرحؽرإ شإلعراة  كدركلحديدريءإلرهإللرالنإلرل نفراةر إلركر

ي ل ررةسإلسراة  كدر يراةف كراإلسبلنيرك إلةلإلةيرةسإلسرةن دةرسقطإلفراإلرادة رعإلؿر

وإلحبراةندصؿرةقف كراإلسبلني:رم بدراةف كراإلسبلنير يراةشركطراة  دي رةكر

راةذيفرالري يحكفر راةظإلهري  رندرس  ر يفرندرسليفل رسقطإلفراإلرادة رةن دة  إلة س  

لركا فرليني راةذمري كؿراألوؿر يراةشركطرع دانركالرشرطإلنرإالرإذاربإلعر كراة ص

 ر667ـلرص1962كاة  كدراإل إلح رإالرإذاربإلعر صر إلةحظررمندالكررنحندلر

حيثراعل رراةشركطراةن لر  ر إلة  درهيرن دةرسقطإلفراإلرادةلرألفراةشركطرشؽر

رةـر راإل إلح  ر إلة  كد راةشؽراةءإل يركاةذمريل قؽر يراألوؿ رةنإل رنفراةن دةل كاحد

ريش راة ريرراةحظررةـ راة إلحثرةفرل ريؼراة بلن  رةذةؾريبد راةل ريؼل نقكرهذا

رالإلفراألشنؿركاألدؽ 
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 :تعريف مبدأ سمطان اإلرادة قانوناً   - ت

رلالفيركحدهإلرررررر راإلرادة رةف راألكؿ: راألنر رةنرافل راإلرادة رسقطإلف ر ن دة ي ود

ر ير رحرة راإلرادة رةف راةءإل ي: راألنر رعإلـ  راة إل ك ير كبك راة نؿ رةك راة  د إل شإلع

 ريلفرعرعقىر63ل ييفراآلءإلرراةليرللرلبرعقىراة  درمنرعسرسقينإلفلرد تلرص

رنفرع كدرةكرةفرينل  ر رننإلري ـر اة كؿراألكؿرحري راةشصصر يرةفريل إلعدلر يقـز

رعقىر راةنسإلكن  راألشصإلصر ي رحري  رةي إل رعقيك ركيلفرع رن يفل رع د رإ راـ عف

ةطر يفريالكفرةهنإلرحري رشركطراةل إلعدركاإل إل  لركيلفرعرعقىراألنرراةءإل يرةفرا

لرليبراآلءإلرراة إل ك ي راةليرللرلبرعقىرل إلعدهنإل ريذهبر ريؽريصررنفر  هإلعر

رهيروإلح  ر ركحدهإل راإلرادة رةف راإلرادة رسقطإلف رةن دة راةن وكد رةف رإةى اة إل كف

اةسقطإلفراألال رر يرإ شإلعراةلور إلتراة إل ك ي رك يرلحديدريءإلرهإلرغيررنل يدةر ير

راة راة  كد ر ة كاع رعقيهإلرذةؾ راةند يركاةليريطقؽ راة إل كف ر ي راةنشرع لير ظنهإل

ر رماةس هكرمل راةنسنإلة  راةحري ر ير141ـلرص1952اة  كد ريالكفرةئلرادة رالنإل  

لحديدريءإلرراةلورؼرغيررن يدةر إلآلءإلرراةليريرل هإلراةنشرعرعقىر كعرن يفرنفر

ذ هإللراةلور إلتلركا  نإلريالكفرةهإلراةحري ر يرل ييؽرهذهراآلءإلررةكرلكسي هإلرةكرح
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رإ هإلعر ر ي ركالذةؾ رعيإلنهإلل ر  د راآلءإلر رهذه رل ديؿ ر ي راةحري  رةئلرادة ريالكف النإل

رمعدكلرببلؿلر  ركيذهبر ريؽريصرر163ـلرص1997اةلور إلتر  دركبكدهإل

رالإل ي ر ركحدهإل راإلرادة رةف ري  ي: راإلرادة رسقطإلف رإةىرةفرن دة راة إل كف ر  هإلع نف

ي  رر هإلرعفرهذهراإلرادةرإل شإلعراةلور إلتردك نإلرحإلب رإةىركركدروكرةرن ي  ر

ـ ريسل لجرنفرذةؾرةفرةهذاراةن دةرش يف:راألكؿريل قؽر1994م رجرع دراةرازؽلر

راةلورؼر رإ شإلع رعقى ريلرلب رنإل رلحديد رعقى راإلرادة رعدرة ركاةءإل ي  إلةر إلئي  

ر  63منرعسلرسقينإلفلرد تلرص

 تعريف مبدأ سمطان اإلرادة في القانون السوداني:

راةررررر رعإل كف ريفرد رةـ رةس   راةسكدا ي راةند ي  رنإل  إلنر1984ن إلنبلت رل ريفإلن ـ

راإلرادةر ر حري  ركةالفرنفرصبلؿراة وكصراةنل ق   رسقطإلفراإلرادةل رةن دة بإلن إلن

راةن دة ر هذا راة إلحثرةفري رؼراةنراد ريسلطي  رسقطإلفرر- يرإ شإلعراالةلزاـ  ن دة

كلحددريءإلرهلراإلرادةرن  يإلفراألكؿ:رافراإلرادةرهيراةليرل شئراةلورؼراة إل ك ير

رةق داة لربإلعر ير صر ر ا كري ل ررنح  إل اةءإل ي:رةفرالؿراةلزاـرعإلـرعقىراةر إل

رم رإالر إللفإلؽر113اةنإلدة راةنل إلعديفر بلريبكزر   كركالرل ديقك رماة  درشري    

راةسكدا ير راةن إلنبلتراةند ي  رمعإل كف راة إل كف ري ررهإل رةؤلس إلبراةلي رةك اةطر يف
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يرادر ن دةرسقطإلفراالرادةرعدرةراإلرادةرعقىرإ شإلعرـ ر  إلعنرعقىرذةؾر1984ةس  ر

ريفر كراة إل كفرنفر رنإل رنفريءإلررن رنراعإلة ريلرلبرعقيهإل اةلور إلتركلحديدرنإل

ر 28شركطرمعنررنحندراةشيخلرد تلرص

 مشروعية مبدأ سمطان اإلرادة في الفقو اإلسالمي:

راألسإلسررررر راةن إلدئ رنف راةل إلعدي  راةحري  رةك راإلرادة رسقطإلف راةف كرن دة ر ي ي 

رءإل ل رن ذر برراةدعكةراإلسبلني لريالشؼرعفر راةن دة فربذكررهذا اإلسبلنيلركا 

ٌٍَُْكن ذةؾربنق رنفراة وكصرن هإلرعكةكرل إلةى:رم ٌَب أٌََُّهب الَِّذٌَي آَهٌُىا اَل حَأُْكلُىا أَْهَىالَُكن بَ

ٌُكنبِبْلبَبِطِل إاِلَّ أَى حَُكىَى   ر إلةلرا يرهكر29اة سإلعلراآلي ررمسكرةر(حَِجبَرةا َعي حََزاٍض هِّ

راألوؿراةذمرة شةراة بلعإلتراةل إلعدي رأل كرن ل ررشرعإلنر يراةلور إلت 

 آراء الفقياء في مبدأ حرية اإلرادة في إنشاء العقود:

اصلقؼراةف هإلعر يرندلرحري راإل سإلفر يرإ شإلعراة  كدلرذةؾرألفراةشإلرعرررررر

رن  رةس إل إلن ركب قهإل راة  كد ر  ض ر صرعقى رهذارعد ري ل ر ر هؿ رآلءإلرهإلل  ي 

راةشإلرعركحددهإلر رةفريءإلرراة  كدرعي هإل رنفرإ شإلعرغيرهإل؟رالنإل اةلصويصرنإل  إلن

راة إلعدرةكر راآلءإلررةنوقح رهذا  إلة س  رةالؿرع در هؿرينقؾراةنل إلعدرل ديؿرهذه

راةذيفر راةن يدكف رن هـ راة إلبل رهذا ر ي راةف هإلع راصلبلؼ ربكاهر رهك رهذا ذاؾ؟
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عقىرإ إلح راة  دلركن هـراةنكس كفراةذيفرالريشلرطكفريشلرطكفراة صراةوريحر

اة صراةوريحرعقىراإل إلح ر ؿرااللفكار  دـركبكدراة صرعقىرلحريـراة  درةي كةكار

لر  رما فر1983 إلةبكازركن هـراةنلكسطكفراةذيفرهـر يفرهؤالعركةكةئؾرما فرحـز

ر 1984عدان لر

 ين:رأي المضيق - أ

يفكفرعقيهإلر ير إلبراة  كدلرألفراألوؿركهؤالعري يدكفرإرادةراإل سإلفركي ررررر

ع دهـرلحريـرالؿرع دارةكرشرطرإالرنإلركردراةشإلرعر ابإلزلكلركهـر  هإلعراةنذهبر

اةظإلهرملراةذيفرةـريوححكارع دانركالرشرطإلنرإالرنإلرء تربكازهر  صرةكرإبنإلعر

لر ذارةـريء ترة طقكهرما فرحـز ـ ر ارادةراإل سإلفرعقىرهذاراةرةمرالرل شئر1983كا 

ة  كدرإالرنإلر صراةشإلرعرعقىرإ إلحلكلرةنإلرنإلركراعرذةؾر هيرالرلنقؾرإ شإلعهرنفرا

رن هإل:ررررررررر رةدة  ر بنق  ررةيهـ رعقى راةظإلهر رةهؿ ركاسلدؿ ر إلطبلن رالإلف ر  قلك ف كا 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ٍء الَِّذي لَ اسلدةكارنفراة ريفر  كةكرل إلةى:رم  1 ًْ ُ َعلَٰى ُكلِّ َش
َماَواِت َواَْلَْرِض ۚ َوَّللاَّ ُه ُمْلُك السَّ

رَشِهٌد   راآلي  راة ركجل رمسكرة رالؿر9  ر ي ترةف راآلي  رةف رهك راالسلدالؿ رككبك  

شيعرنقؾرهللرل إلةيركالريحؽراةلورؼر يكرإالر ةنرهلرةم:رةفراةشري  رةـرللرؾر
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ؿرع درةـري لندرعقىردةيؿراة إلسرعقىرةهكائهـرن  إلنرةقبدؿراةنؤدمرةق زاعر ال

 ي ل ررل ديإلنرعقىرح كؽراهلل 

دةتراةس  رعقىراةن  رنفرإ شإلعرةمرع درةكرشرطرةـريردراةشإلرعر بكازهلركنفر  2

ر هكررد ر رةنر إل رمنفرعنؿرعنبلرةيسرعقيك ذةؾرعكةكروقيراهللرعقيكركسقـ:

 ركعقيكرنفرع درع دانرةكرشرطرشرطإلنرةـريردر كر صريالكفرـ1987ماة صإلرملر

رعررروإلحبراةنذهبراةظإلهرمرصإلرر رعقىرةنرراةشرعر يالكفر إلطبلنلرك هذا بإلن

م طبلفرالؿرع درع دهراإل سإلفركاةلزنكرإالرنإلروحرةفريالكفرع دانربإلعراة صر

لر   رك ير599ـلرص1983ةكراإلبنإلعر اةزانكر إلسنكرة إلحلكر  ي ك رما فرحـز

كفرشركطإلراةحديثرعإلؿررسكؿراهللروقيراهللرعقيكركسقـ:رمنإلر إلؿرة إلسريشلرط

فرالإلفر ةيستر يراللإلبراهللرنفراشلرطرشرطإلنرةيسر يراللإلبراهللر هكر إلطؿركا 

ر رماة صإلرمل رشرط  رص1987نإلئ  رةوحإلبر186ـل رةف ريل ح رس ؽ رننإل   

راةحري راةل إلعدي رةكرن دةرسقطإلفر اةظإلهررةالءررلشددانر يرإطبلؽراة  إلفرةن دة

 اإلرادة 

 

 



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

211 

 

 رأي الموسعين: - ب

راةررررر رهـ راةرةم رهذا ركةوحإلب ررشدل رما ف رص1987نإلةالي   ر176ـل

ر رعدان ل رما ف رص1984كاةح إل ق  رما فر186ـل رليني  را ف ررةسهـ ركعقى  

 ركهؤالعريطق كفرإرادةراإل سإلفر يراة  كدركاةشركطر187ـلرص1985ليني لر

كي طكفراإلرادةرحري ركاس  ر يرهذهراة إلبركالري ي كفركالري يدكفرالنإلر  ؿر

را رع د راألوؿ رذةؾرألف راةظإلهر راةوح رةهؿ ركاةشركط راة  كد ر ي ةنكس يف

رن هإلركالري طؿرإالرنإلردؿرعقىرلحرينكركا  طإلةكر صرنفر كاةبكازلر بلريحـر

ر رليني ل راة يإلسرما ف رةك راإلبنإلع رةك راةس   رةك رص1985اةاللإلب  ر193ـل

 هؤالعريصلقفكفرن رةوحإلبرااللبإلهراألكؿراصلبل إلنر ي إلنلر بلريشلرطكفراة صر

  طرةفريكبدر صر لحريـرهذاراة  درةكراةشرطلر افركاإل إلح لركا  نإلريشلرطكفر

رنإلر رإ شإلع ر ي رةئل سإلفرنطقؽراةحري  رالإلف راة صراةنحـر رهذا رنءؿ ريكبد ةـ

رن هإل:رررررررررررررررررررررررررررررر رةدة  ر بنق  راةرةم رهذا رةهؿ ركاسلدؿ يريدل

 رررررررررررررررررررررررررررر
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َها الَِّذٌَن آَمُنواعكةكرل إلةى:رم  1 ٌُّ ا أَ  ركعكةكر1 رمسكرةراةنإلئدةلراآلي رأَْوفُوا بِاْلُعقُودِ  ٌَ

رم مْ ل إلةى: ِ إَِذا َعاَهدتُّ رَوأَْوفُوا بَِعْهِد َّللاَّ راآلي  راة حؿل رمسكرة راهللر91  رةنر ر  د  

 إلةك إلعر إلة  كدركهذارعإلـركالذةؾر إلةك إلعر  هدراهلللركعدردصؿر يرذةؾرالؿرنإلر

فرةـريالفراهللرعدرة نرر  فسرذةؾراةن  كدرعقيكرع ؿرع دهراةنرعرعقىر فسكركا 

 اة هدرالإلة ذرركاة ي ركا نإلرةنرر إلةك إلعر ك 

روقيراهللر  2 ركنفرذةؾرعكةك ر إلة هد راةك إلع راة درركعدـ ر هترعف راةس   إف

عقيكركسقـ:رمةر  رنفرالفر يكرالإلفرن إل  إلنرصإلةوإلنركنفرالإل تر يكرصوق ر

ذ ارحدثرن هفرالإل تر يكرصوق رنفراة فإلؽرحلىريدعهإل:رإذارةؤلنفرصإلفلركا 

ذارصإلوـر بر رماة صإلرملر ذارعإلهدرغدرلركا    2114ـلرص1987الذبلركا 

ررأي المتوسطين: -رت

رإل إلح رررررر ريشلرطكف ر بل ركاةءإل يل راألكؿ راةرةم ر يف ريلكسطكف كهؤالع

راشلرطرةوحإلبراةرةمر رالنإل ر صرصإلصر إلإل إلح ل ركاةشركطركبكد اة  كد

ذهبرةوحإلبرراألكؿركالريب قكفراألوؿر يراة  كدركاةشركطراإل إلح لرالنإل
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ر   هإلر ركاسلء كا راةلحريـل ر يهإل راألوؿ رةف رإةى رينيقكف ر ؿ راةءإل يل اةرةم

ر  94ـلرص1984كةال هـرلكس كار يراالسلء إلعرما فرعدان لر

 :في القانون مبدأ سمطان اإلرادةررررررر

رل  ىررررررر رإذ راة إل كفل ر نالإلفر يرعقـ رنفراألهني  رسقطإلفراإلرادة ي ل ررن دة

  رةكراألحالإلـركاة كاعدر يرنبإلؿراة  كدركاةن إلنبلتلركة درعقيكراة ظريإلتركلكر

نرر ةدكاررنصلقف رل إلؽرحي إلنركللس رحي إلنرةصرركةـريالفر طإلعكريسل ررإةىراآلفر

ر  هإلعر ركيذهب ركاةسيإلسي ل راالعلوإلدي  ركاة كانؿ راة إل ك ي  راة ظـ رالصلبلؼ ل  إلن

راة إل كفر يرن دةرسقطإلفراإلرادةرإةىرءبلء ريراعركهي:

 نصار مبدأ الحرية لسمطان اإلرادة: رأي أأوالً 

يذهبرةوحإلبرهذهراةرةمرإةىرةفراإلرادةرةهإلرسقطإلفرةال رر يرلالكيفراة  درررررر

كنإلريلرلبرعقيكرنفريءإلرلركع دهـرةفراة ظإلـراالبلنإلعيريرلالزرعقىراةفردلركهكر

ةفراةفردراة إلي ر يرذةؾلركةفرالريسلالنؿرشصويلكرإالر إلةحري لر ؿرإفرنظهرر

را ر يرهذه ري يش راةفرد رالإلف ركةنإل راةنسل ق ل راةحرة راإلرادة ر ي رللنءؿ ةشصوي 

رادلكرالإلفرنفراةكاببرةفر اةنبلن لركةنإلرالإل تراة إلي راألكةىرهيراحلراـرحريلكركا 

لالكفرركا طكر  يرهرنفرة رادراةنبلن رةسإلسرةئلرادةراةحرةلر بلريص  رةكاب إلتر
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رإذفرهيرن  راةحرة ر إلإلرادة رة فسكل رارل إلهإل رال درإالرإذا راةفرد ر حري  راة إل كفل دة

ركاآلصريفر راةفرد راةلكازفر يفرحري  ركهذا رنفراةلنإلشيرن رحريإلتراآلصريفل  يهإل

 ركيذهبرهذار27ـلرص1987ن كطر إلةنشرعرةفري  ير كركي ظنكرماةس هكرملر

اةن دةرإةىراةن إلالتر يردائرةرهذهراةن دةر إلة كؿر ةفراإلرادةرةيسترحرةر يرلالكيفر

ريء ركلحديد رإفراة  د ركعإلةكا راالةلزانإلتل رة شكع راألسإلس رهي ركا  نإل ر حسبل إلره

سقطإلفراإلرادةرالري لوررعقىرلكاليدراالةلزانإلتركحدهإلر ؿرينلدرةيكةدرالؿراةح كؽر

األصرللر حؽراةنقالي رعإلئـرعقىرحري راإلرادةركسقطإل هإلركالذةؾرطرؽرااللسإل هإللر

ر رةف رةعق كا رحي نإل راةن إلالة رحد رإةى راةن دة رهذا رة وإلر ركوؿ راةل فيذركعد طرؽ

رنس  إلنر اةب ري رلرلالزرعقىراإلرادةلرألفراةنديفرحيفراةلزانكر إلةديفريالكفرعإلةنإلن

ر 97ر-96ـلرص2777 ة كرسيب ررعقىراةك إلعر ذةؾراالةلزاـرماةب ركرمريسيفلر

       : آراء خصوم مبدأ سمطان اإلرادةثانياً 

راعررررر رعكانؿ رإةى راإلرادة رسقطإلف رن دة را لوإلر رةرب  إل رنإل ركهيرإذا لوإلدي 

ركاةلإلس ر رعشر راةءإلنف راة رف ر ي راةفردي  راةركح را لشإلر رإةى رةدت راةلي اة كانؿ

عشرلر هذهراة كانؿرذالهإلر  درةفرةحدءترلطكراتراعلوإلدي ركابلنإلعي ر يراة رفر

رشرالإلتر رعإلنت ر  د رةصرلل رعكانؿ رةنإلـ راةنبإلؿ رةلفلح رل النش رةصذت اة شريف
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رع دنإل راة نإلة ل رنف رعري   ركظهرترط    راةلكازفرر صن  ر ي راإلصبلؿ ظهر

االعلوإلدمرننإلرةدلرإةىرل ظيـر  إل إلتراة نإلؿرإلعإلدةراةلكازفلركظهرتراةنذاهبر

رعقىر راةنبلن  رنوقح  رلربح ركاةلي راةفردمل رةقنذهب راةن إلدة االشلراالي 

راإلرادةر رسقطإلف رن دة رماةصوـك  راةن دة رغإلةبرةوحإلبرهذا ر  د راةفردل نوقح 

رإةىرةفراألنرراةذمركوؿر هـرإةىر فيراةن راة  در ذه كا رنفردائرة ذهبرإطبلعإلن

راة إلعدراةنبردةلر ؿرلرلالزرإةىر االةلزانإلتراة إلشئ رعفراة  درالرلسل درإةىرإرادة

اعل إلراترابلنإلعي لرالنإلرةفراة  دراةذمري دكرةفرعكانكرلكا ؽرإرادليفرالءيرانرنإلرالر

رةعكلرنفراآلصرر ينقيرعق رإذريالكفرةحدهنإل يكرإرادلكرللك رر يكرحري راةطر يفل

راإلذعإلفراةلير رك يرع كد رربراة نؿرعقىراة إلنؿل راةليرينقيهإل ر يراة  كد النإل

رماةب ركرملر ر-97ـلرص2777لنقيهإلرشرالإلتراالحلالإلررعقىراةنل إلعديفرن هإل

رلح يؽر98 ر ك ريراد ر ظإلـ رإال رهك رنإل راإلرادة رسقطإلف رن دة رصوكـ رع د ر إلة  د  

رسقطإلفراإلرادةرمنرعسلراةل إلنفراالبلنإلعيلركةيسراةنرادر كراالسلسبلـر ةن دة

  53د تلرص

 

ر
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 ثالثًا: آراء المعتدلين

راةن دةررع درعرضررررر ررةمرةفرهذا رسقطإلفراإلرادة اة إلحثرةرةمراةن إلةيفرةن دة

ماةن إلةيف رةصذرنطق إلنر يرالؿر كاحيراة إل كفلركهذهراةن إلالةرالإل ترس  إلنر يرردر

ر ركةالف راإلرادةل رسقطإلف رن دة رصوـك ر ك رعإلـ راةذم راألصذراةف ؿ ريركف اةن لدةيف

ر ن دةرسقطإلفراإلرادةرالن دةرعإلـركةالفر يرحدكدرن ي   

رررالنتائج والتوصيات:

راةكبكر رعقي را رازهإل ركاةلكويإلترينالف راة لإلئج رنف رةبنق  راةدراس  رهذه لكوقت

 اةلإلةي:

 : النتائج:أوالً 

إفرنإلراسل ررعقيكراة إل كفر يراة رفراة شريفرحكؿرندلرحري راإلرادةر ير  1

 يلفؽرن رنإلرعررهراة ريفراةالريـركاةس  راةنطهرة راة  كد

إفراةنإلةالي ركاةح إل ق ركا فرليني ريطق كفرإرادةراإل سإلفر يراة  كدلركي طكفر  2

 اإلرادةرسقط ركاس  ر صبلؼرةهؿراةظإلهرراةذمري يفكفرعقىرذةؾ 

إفررةمرة وإلررن دةرسقطإلفراإلرادةريرلالزرعقىرةفراإلرادةرةهإلرسقطإلفر ير  3

 حديدريءإلره لالكيفراة  دركل
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إفررةمرصوكـرن دةرسقطإلفراإلرادةريرلالزرعقىر فسرحري رإرادةراةنل إلعديفر  4

 نفردائرةراة  كدلرةظهكرراةنذاهبراالشلراالي راةن إله  رةقنذهبراةفردم 

حري راةل إلعدرإالررة بدرإفراةن لدةيفرنفرن دةرسقطإلفراإلرادةري لر كفر اراد  5

اة ركلح يؽراةلكازفراالعلوإلدمرة هـري يدك هإلر يرحدكدرن رنإلريلفؽرن راة د

 كاالبلنإلعيرةقنوقح راة إلن  

 :ثانيا: التوصيات           

راةند ي ر  1 راةن إلنبلت رة إل كف رنوإلح   رلفسيري  رنذالرة رك    ركرة

راةنرادر   ضراةنوطقحإلتلرن هإلرن دةر1984اةسكدا يرةس  ر ـرل يفرنإل

 سقطإلفراإلرادة 

 رادةركنراحؿرلطكرهركندارسك إحإلط ردارسراة إل كفر لإلريخرن دةرسقطإلفراإل  2

 المصادر والمراجع:ررررررررر

إ فرليني لرل ىراةديفرةحندر فرع دراةحقيـلراةفلإلكلراةال رللراةدارراة قني ر .6

 .ـ1987 يركتلر
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راإلحالإلـر يرةوكؿراألحالإلـلرط  2 راةظإلهرمل ر فرحـز لرنحند لر2ا فرحـز

 ـ 1983دارراألكعإلؼلر يركتلر

ر  3 راأل دةسيل ررشد ر ف رنحند ررشدل راةن لودلرإ ف رك هإلي  راةنبلهد  داي 

 ـ 1987 يركتلر

إ فرعدان لرنك ؽراةديفلراةن  يرعقىراةشرحراةال يرلردارراةفالرر يركتلر  4

 ـ 1984

راةلراثراة ر يلر  5 رداررإحيإلع رةسإلفراة ربل ل ر فرنالـر رنحند ا فرن ظكرل

 هػػ 1421 يركتلر

رلح يؽرنوطفىرديبر  6 راة صإلرمل روحيح ر فرإسنإلعيؿل رنحند اة صإلرمل

 ـ 1983لرداررا فرالءيرلر يركتلر3طراة  إلل

ركائؿر  7 ردار راةند يل راة إل كف رشرح ر ي راةن سكط رنحندل ريسيف اةب كرمل

 ـ 2777ةقط إلع ركاة شرلرعنإلفلر

اةبربإل يلرة كراةحسفرعقير فرنحندلراةل ريفإلتلراةدارراةلك سي رةق شرلر  8

 ـ 1971لك سلر
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ر يركر  9 راةحديثل ردار راةوحإلحل رنصلإلر ر الرل رة ي ر ف رنحند تلراةرازمل

 د ت 

راةبيؿلر  17 ردار راة  كدل ر ي ركةءره راة رر راألنيفل رنحند راةوديؽ اة ريرل

 ـ 1967 يركتلر

ردارر  11 راةبديدل راةند ي راة إل كف رشرح ر ي راةكسيط راةرازؽل رع د اةس هكرمل

 ـ 1952اة شرر إلةبإلن إلتراةنوري لراة إلهرةلر

راةن إلرؼلر  12 رن شةة راة إل كفل رةدراسي  راةندصؿ رعقيل رببلؿ اة دكم

 ـ 1997اإلسال دري لر

راةاللإلبراألكؿلرنوإلدرر  13 راة ظري راة إلن رةبلةلزاـل راةرازؽل حسفر رجرع د

 ـ 1994االةلزاـلرد تلر

نحندرعقير إل الررة كرس ح لرسقطإلفراإلرادةراة  دي ر يراةف كراإلسبلنيلر  14

 ـ 1996رسإلة رنإلبسليررغيررن شكرةلربإلن  راةصرطكـلر

راة ه    15 ردار ركلطكرهإلل راة كا يف ر شةة رب فرل رعقي ر يركتلرنحند ل

 ـ 1987
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راةندصؿراةف هيراإلسبلنيلردارراة ه  لر يركتلر  16 ندالكرلرنحندرسبلـل

 ـ 1962لر2ط

 لرد ت 1نرعسلرسقينإلفلراةكا ير يرشرحراة إل كفراةند يراةبديدلرط  17

رنطإل  ر  18 راإلرادي ل راةنوإلدر راةن فردةل راإلرادة راة  د رعنرل راةشيخ نحند

 سبؿراة ربلردرت 

 ـ 1984دا يرةس  رعإل كفراةن إلنبلتراةند ي راةسكر  19
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 التدرَس هُئت أعضبء لدي تفعُلهب وسبل اجملتوعُت ادلسؤولُت
  السىداى - الدلٌج جببهعت

 مكي حسن آدم القادر عبد.د  &   أبكر حامد مكي موسى .د  & قمر أحمد محمد أحمد مجذوب .د: إعــــــداد

 دنقال جامعة مساعد أستاذ      الدلنج ةجامع مساعد أستاذ      دنقال جامعة مشارك أستاذ          

Abstract 

    This study aimed at identifying the social responsibility 

andmodes of revitalization among staff members at Dalanj 

University as well as the effect of some variables (gender, 

qualification, functional rank, and experience).The sample 

consisted of (84) staff members, taken from the total population of 

the studyand the sample selected bystratified random sampling 

with ( 25:). The method used in this study was the descriptive 

method. In attaining this aim, the researchers used social 

responsibility criterion, the researchers used multi methods in 

statistical processing such as the (T-test) for the two correlated 

groups, Pearson's correlation coefficient, validity (Alpha 

Cornbliance), and variant analysis (ANOVA). The study indicated 

that the social responsibility of staff members at Dalanj university 

was immensely great according to the statistical analysis, also the 

study didn't find statistical inference of the tool entirely in social 

responsibility and the modes of revitalization among the staff 

members at Dalanj university ascribed to variables ( gender, 

qualification, functional rank, years of experience), furthermore, 
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the study found out inferences in social responsibility in favour of 

the student and master holders, and finally the study came out with 

a anumber of inferences and recommendations. 

 مستخمص

رةدلرلف يقهإلركس ؿراةنبلن ي راةنسؤكةي رعفراةالشؼرإةىراةدراس رهذهرهد ت
راةب سلمراةنل يراتر  ضرلةءيررإةىر ا إل  رلاةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلع
رع كانر ر84منفراةدراس رعي  رلالك تر اةص رةرس كاتراةكظيفي لردرب اةراة قنيلراةنؤهؿ

رطريؽرعفراصليإلرهإلرلـرل 211ماةالقيراةدراس رنبلن رنفرلاةلدريسي راةهيئ رةع إلعرنف
راةن هجرهكراةدراس رهذهر يراةنسلصدـراةن هجرل% 25م  س  راةط  ي راة شكائي راة ي  

راسلصدـرلاالبلنإلعي راةنسؤكةي رن يإلسراة إلحءكفراسلصدـراةهدؼرهذارةلح يؽر اةكوفي
رتمراصل إلرر يرلنءقتراإلحوإلئي راةن إلةبإلتر يرنل ددةرطرؽراة إلحءكف رةقنبنكعليف 

ركلحقيؿرل الرك  إلخراةفإلمرء إلتركن إلنؿرل  يرسكفمرارل إلطركن إلنؿراةنرل طليف
ربإلن   راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلراةنبلن ي راةنسؤكةي رةفرإةىراةدراس رةشإلرت اةل إليف
رذاتر ركؽراةدراس رلبدرةـرالذةؾراإلحوإلئيلراةلحقيؿرحسبرال يرةر درب ربإلعتراةدة ج
رةع إلعرةدلرلف يقهإلركس ؿراةنبلن ي راةنسؤكةي ر يرالالؿراألداةرعقىرإحوإلئي ردالة 
راةكظيفي لراةدرب راة قنيلراةنؤهؿراةب سلمةنل يراترل زلراةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ 

راةطإلةبرالبإلهراالبلنإلعي راةنسؤكةي ر ير ركؽراةدراس ركبدترالذةؾرل اةص رةرس كات
راالسل لإلبإلترنفر نبنكع راةدراس رصربترعدركةصيرانرراةنإلبسليرلرحنقتركةوإلةح

ر كاةلكويإلت
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 :النظرية والخمفية المقدمة

رننإلرسلهإللرل ييرراةبإلن إلتر يهإلر نإلراةن ظنإلتربني رعقىراة وررهذار رضر
عإلدة عإلدةراةل ني ر نشإلري رر طهإلريح ؽرإل نر شإلطهإلر يراةلفاليرركا  رن إلييرر يراة ظرركا 
ر االبلنإلعي ر إلةنسؤكةي ركاة يإلـراةنكاعن لردربإلترةعقىرلح يؽر  ي رةهإلراةداصقي راةالفإلعة

رةئلعدادرنح فرةال رركلشالؿراة قني لراةنؤسسإلترطقي  ر يراةبإلن إلترلي د
رنبإلالترالإل  ر يراةنبلن ر نشإلرالرل زيزر يراةرائدردكرهإلرإةىر ا إل  ركاةلبديدلركاة حث
راةلحسيفرسيإلس رلل  رةـرنإلرنلنيزانررل قينإلنررل دـرةفراةبإلن  رلسلطي ركالراةنسلدان لراةل ني 

ر كعي رلحسيفرعقىري  السرننإلراةنصلقف لراةنببلتر ير يهإلركاة إلنقيفرةالكادرهإلركاةلطكير
ريلفؽراةليراةبإلن  ر رسإلةرةفرالنإلرن دع لرل قيني ر يئ رةهـركيك ررةقطق  لراةن دـراةل قيـ
راةلدريسركهيرنرل ط رءبلء رةرالإلفرك ؽرللحددراةلر ي ركص راعراة إلحءيفرن ظـرعقيهإل

ر  152:ر2714وإلين لرشقدافلماةنبلن ركصدن راة قنيلركاة حث

راةنبلن ركل ني راة شري راةالكادررةلالكيفراةرئيسراةنودررهيراةبإلن  رالإل ترإذار
رن راةبإلن  لررالإلئزرةهـرنفرةي إلنرركهكرذةؾلر يراألسإلسرهكراةلدريسرهيئ رع كر اف
رعدرلهإلرةفراةن إلورةلإالّرراةشصوي ر  إلعر ير  إلة رنؤسس رلي دّرركل ظيـرالنفهكـراةبإلن  رةف

ريلصققهإلركنإلركاةطإلةبراةلدريسرهيئ رع كر يفراةلر كي راة بلع ركاع رعقىرل لندرذةؾرعقى
رلذكيبرنفراةطإلةبرلنالِّفرةاليرإل رلل ربني هإلركهذهركاةلةءيرلركاةلنءيؿراة نذب ريةيإلترنف
:ر2715راةحر يلماةبديدراةبإلن يراالبلنإلعيراة ظإلـرن ر فسكريدنجركةفراةبديدةراة يـ
ر  132
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راةنبلن إلت؛رلؤسّسهإلراةليرهيراةبإلن إلترن دنلهإلر ير نإلراةلر كي راةنؤسسإلترإفر
رإلةهإللةبيركوإل   رنبلن هإللركحإلني ررسإلةلهإللرحإلنق ركهيرة  إلئهإللرلر ي ر يرةلسهـ

رشصويإللهـلركل ني رة رادهإلرلر ي ر يراألال رراة بعرعقيهإلري  رإذرعقيهـلركاألني  
راةلّ ني رحرال ر يراإلسهإلـرعقىرنؤّهقيفرن هإلرةيلصربكاركابلنإلعيَّإلن؛ركعنقيَّإلنررعقنيإلنرركلةهيقهـ

ر  277:ر2716راليلإللماةنبلن يّرراة هكضرعبق ركد  راةنبلن يَّ ل

رنراحؿرةهـرلي دّررةقبإلن إلتراالبلنإلعي راةنسؤكةي رإف ر489:ر2716ماة  يدريرلر
ركنإلراةبإلن  لرةدلراةنبلن رصدن ركظيف رل طيرأل هإلركةدكارهإل؛راةبإلن  ركظإلئؼراسلالنإلؿ
رإحدلرةي إلنرركهيراةنبلن لر يراةنلسإلرع راةنل يراترع رركظيفي رلطكراترنفريوإلح هإل

ر ير إلةبإلن إلترن كطإلنررةو حر  درةذاراةل قيـلرسيإلس رةهداؼرةلح يؽراةبإلن  رة  إلدرةهـ
رةقنسؤكةي رلح ي هإلر يرلسهـراةليراةل قيني ركاة رانجراأل شط رل فيذراةراهفراةكعت

عدادراالبلنإلعي  رةقنسؤكةي رلح ي إلنرراة إلن راةحيإلةر يرةقنشإلرال ركةع إلئهإلرطبل هإلركا 
ركبكدريلطقبراألنرركهذاراةنبلن لر حكركاةنسؤكةي راةل حي رنفإلهيـركغرسراالبلنإلعي 

رةديهإلراالبلنإلعي راةنسؤكةي رنفهكـرل نؽر يرلسإلعدهإلراةن إلةـلركا ح رةقبإلن  ريةي 
راةنشالبلترنفرةقحدركاحدانلر سيبإلنررن هإلرةلب ؿراالبلنإلعيلراإلطإلررك ؽرن سك يهإلركةدل
ر اةنبلن رل ني رل يؽراةلي

ر ردرالؿر هإلريلحقىرةفريببراةليراةوفإلترنفراالبلنإلعي راةنسؤكةي رلحنؿرإفر
راسلطإلعر افرة رادهلر هك كرعقىرنلكعؼر هك كرألفري هضرةفريريدراةذمرنبلن اةرنف
رعقىرعإلدريفرغيررة رادهرالإلفرإذارةنإلركلسإل دلراةنبلن رارل ىراةنسؤكةي ريلحنؿرةفر ردرالؿ
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رنفرغيرهرإةىرنسؤكةيإللكري زكرالالإلةيرنبلن رلالكيفرإةىرهذارةدلر  دراةنسؤكةي رلحنؿ
ر ير فسي رك  كطرشصوي را طرا إلترحدكثرةىإر دكرهريؤدمركهذاراةنبلن إلتل
راةنبلن ر يراالبلنإلعي رةقكاب إلترإدراالهـركعدـرنسؤكةيإللهـر يراأل رادركلهإلكفراةنبلن ل

ر درالهإلراةليراال طرا إلترنظإلهرركةفركاةوبلتلراة بلعإلترلنزؽرإةىريؤدمرةفرشة كرنف
رسؤكةي اةنر  ؼر يرلل حركاةليراالبلنإلعي راةنسؤكةي ر  ؼرإةىرلرب رإ نإل

ردراس ر افرةذةؾراألعنإلؿلر يراةسق ي راةنشإلرال ركا لشإلرراألدكارركعق راالبلنإلعي 
ر  8:ر1996رعءنإلفلم ركري راالبلنإلعي راةنسؤكةي 

رعإلن راإل سإل ي راةنبلن إلتر يرنهنإلنررنك كعإلنرراالبلنإلعي راةنسؤكةي رلنءؿر
راةل ظيـر يرل دن نردرب رعقىرالإل ترالقنإلر إلةنسؤكةي راةنبلن إلترهذهراهلنإلـركيزداد

حالإلـرلشري إلتريلطقبراةذمراالبلنإلعي ر يكراإل سإل يراة شإلطرةةكافرة  طرصإلو ركا 
رةـرلبإلري لرةـرنه ي رةـراعلوإلدي رةـرةصبلعي رةـردي ي رةـرابلنإلعي راة شإلطإلترهذهرةالإل ت
راة نيرروحكةرةفرالنإلراةنبلن لرداصؿراإل سإل ير إلةف ؿريرل طر شإلطر يرذةؾرغير

حراالبلنإلعي رنفركاة ظإلـركنبلن هـرة فسهـر حكر نسؤكةيلهـراةنبلن رة رادرسإلسكا 
   74:ر1995راةحإلرءيلماةحيإلةر يركةسإلسرنهـررالفرهكرعإلن ر وكرةرحكةهـ

رظؿر يرال يرةراةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلراةنبلن ي راةنسؤكةي رةفرشؾركال 
رةنسؤكةي ار لحنؿرنطإلة كفرة هـر حيثراةنسلنرةلركاةحيإللي راةدي إلنيالي راةل يرات

رن ركاةلفإلعؿرحرنإللكلرعفركاةد إلعرن درالكلرعقىراةحرصر يرنبلن هـرلبإلهراالبلنإلعي 
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رشقدافم إلةلدريسركاالاللفإلعراةبإلن  لرةسكاررداصؿراةل كع ركعدـرنشالبللكل
ر  ر152:ر2714كوإلئن ل

راالبلنإلعي راةنسؤكةي رنك كعرل إلكةتراةليراةسإل   راةدراسإلترنفراة ديدره إلؾ
راة يئ رو يدركعقىراةنبلن ؛رنفرنصلقف رشرائحرةدلراةنل يراتر  ض رعبلعلهإلر ي

ر2714مكوإلئن رشقدافردراس ر بدراة ر ي  راةنسؤكةي رعقىراةل رؼرإةىرهد تراةلي 
رعي  رعقىرلف يقهإللركس ؿراإلسبلني راةبإلن  ر يراةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي 

راةنسؤكةي رةفرإةىراةدراس رتلكوقركعدراةلدريسلرهيئ رةع إلعرنف ر135مرنفرنالك  
ر58 79مر ق تراةبإلن  ر يراةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي  رال يرةر درب   رال 

ركاةسفراةب سرةنل يررلي زلرإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽرلكبد ردالة رذاتر ركؽركبكد 
ر اةشرعي راةالقي ركةوإلةحراةالقي رةنل يررل زلرإحوإلئي 

ر2713مهققكردراس ر راةنبلن رصدن ر يراةفقسطي ي ربإلن إلتاةردكرر   كاف 
ر158مرنفرنالك  رعي  رعقىراالبلنإلعي لرنسؤكةيلهإلر كعر يراةنحقي رهيئ رع ك 

رنسؤكةيلهإلر كعر يراةنبلن رصدن ر يراةبإلن  ردكررةفرإةىركلكوقتراةلدريسل
% ر67مرنفرةالءررةن دؿريرل يرالراةلدريسرهيئ رةع إلعر ظرركبه رنفراالبلنإلعي 

راةب سلمةنل يراترل زلرإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽركبكدرعدـر لنلكسطردرب ركهي
ر  اة نؿرنالإلفراةصدن لرس كاتراة نرل

ردكررعفر دراس  رSenol and Dahan, 2712مرعإلـراألب  يراةو يدرعقىر
رنفراةدراس رعي  رلالك تراالبلنإلعي لراةنسؤكةي رننإلرس ر يراسط  كؿر يقبيربإلن  
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ربإلن  رلبر  رةفرإةىراةدراس ركلكوقتركاة إلحءيفلراةنبلن رصدنإلترل ديـرنرالز ر14م
ر  إلبح رلبر  راالبلنإلعي راةنسؤكةي رنبإلؿر يراسط  كؿر يقبي

رنك كعرل إلكةتراةليراةسإل   راةدراسإلتر درةراةسإل   راةدراسإلترنفريبلحظر
رعقيكراة إلحثرعقـرحدر يراةلدريسي راةهيئ رةع إلعرشريح رةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي 
ر يربني إلنرركالف تراةدراس رعقيهإلرةبريتراةليراة ي إلتر يراةسإل   رسإلتاةدراراصلقفت
راصليإلرر يرةق إلحءيفرنسإلعدانررعك إلنرراةسإل   راةدراسإلترالإل تركعدراةكوفيلراةن هجراسلصداـ

ر كلحقيقهإلراةدراس رنشالق رويإلغ ركاليفي راإلحوإلئي ركاةطرؽركاةن هجلراةدراس لرةداة

 :وأسئمتيا الدراسة مشكمة

رذةؾركيةليرةقبإلن إلتلراالبلنإلعي راةنسؤكةي ر نك كعراهلنإلنإلنرر إلةـاةريشهدر
راةليراةل قيدي راةكظيفي راة ظرةرللبإلكزركاةليرةهإللراةبديدةراة ظرةرن طقؽرنفراالهلنإلـ
رنفلكح رش ال راةحإلؿر ط ي  رالذةؾركهيرابلنإلعي ركل قيني رعقني رنؤسس راةبإلن  رل ل ر
لراةن ر  رإ لإلجر دكررل كـراة إلةـرعقى ركي لندراةن ر ي رةقن قكنإلترنبلن ركلالكيفركاة قـك

:ر2716نحندلماةنصلقف ركاةرؤلركاة ظريإلترةؤل الإلرراةحيركاةلفإلعؿركاةحكارراةنشإلرال 
ر479 رHellmann, 2113.p27مريرل   ردكفراةل قـرعنقي رةهداؼرلح يؽرينالفرالرة ك 

رعبلكةراةل قـلريإلتاسلراليبرلكظيؼرينال هـراةذيفراةلدريسرهيئ رةع إلعرعقىراالعلنإلد
رلح ؽرةفراةليراةل قيني راة نقي ر يراةرئيسي راةّدعإلن راةلدريسرهيئ رع كريي دّررس ؽرعنإل

رالؿريسصرراةذمراةبيدلراةلدريسرهيئ رع كرلكا رردكفرن هإلراةن شكدةراة إليإلت
راةطق  رةدلركااللبإلهإلتركاةنهإلراتراةص راترةلالكيفراةظركؼركيهيئركاةفرصلراإلنالإل يإلت
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رلقصيصرينالفرعقيكرةصرللربه رنفراالبلنإلعي راةصدنإلترل ديـر يركدكرهربه لرنف
رةدلراةنبلن ي راالبلنإلعي راةنسؤكةي ركاع رنإل:"اةلإلةيراةرئيسراةسؤاؿر يراةدراس رنشالق 
ر؟اةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلع راةفرعي راألسئق راةرئيسراةسؤاؿرهذارنفركللفرع"
ر:اةلإلةي 

 اةدة ج؟ر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلرلنإلعي االبراةنسؤكةي ردرب رنإل  1
راةنبلن ي راالبلنإلعي راةنسؤكةي ردرب ر يرإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽره إلؾرهؿ  2

راة كعلمرةنل يراترلي زلرلف يقهإلركس ؿراةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرةدل
 ؟ اةص رةرس كاتراةكظيفي لراةدرب راة قنيلراةنؤهؿ

 :الدراسة أىمية

 -:اةلإلةيراة حكرعقىرلط ي ي ركةصرلر ظري رةهني راةدراس رةهذهر

ر بإلن  راةلدريسي راةهيئ رةع إلعركهيرإالراةدراس رلل إلكةهإلراةليراةشريح رةهني   1
  اةدة ج

رةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي رل إلكةتراةليراة إلحثرعقـرحدرعقىراألكةىراةدراس رل د  2
  اةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلع

رلءرمرالح  ر حكثرإلبراعراة إلحءيفرةنإلـراةنبإلؿر لحر يراس اةدرررلسإلهـرعد  3
  ةصرلر بإلن إلتراةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي رحكؿراةن ر  
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 األىمية التطبيقية:

راةسكدا ي ر إلةبإلن إلتراةلدريسرهيئ رألع إلعركن  هإلنرردا  إلنرراةدراس رهذهرل ل ر  1
رالبإلهراالبلنإلعي راةنسؤكةي ريؿ لف رصإلصر شالؿراةدة جركبإلن  رعإلـر شالؿ

  اةنبلن 
رةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي رن كنإلترإدراجرةهني رلةاليدر يراةدراس ر لإلئجرلفيد  2

راةبإلن يراةلطكررة نإلدةراةلدري ي ركاة رانجراةصططر يراةلدريسرهيئ رةع إلع
دارة    إلةبإلن  راإلدارمراةلطكرركا 

راةنسؤكةي رةل ني رلرحإلتن رنفرلطرحكرنإلرصبلؿرنفرةهنيلهإلراةدراس رلاللسب  3
  اةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي 

رن كنإلترعقىراةل رؼرنفراةدة جربإلن  ر يراةلدريسرهيئ رةع إلعراسلفإلدةريلكع   4
  اةراه  راةدراس ر لإلئجر كعرعقىراالبلنإلعي راةنسؤكةي 

 :الدراسة أىداف

ر-إةى:راةدراس رهذهرلهدؼر

ر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلرعي االبلنإلراةنسؤكةي ررنسلكلرعفراةالشؼ  1
  اةدة ج

راالبلنإلعي راةنسؤكةي ردرب ر يرإحوإلئي ردالة رذاتراةفركؽرعفراةالشؼ  2
رينالفراةليرلف يقهإلركس ؿراةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلراةنبلن ي 

رةنل يراترلي زلرةف راة قنيلراةنؤهؿراةكظيفي لراةدرب راة قنيلراةنؤهؿراة كعلم
   ص رةاةرس كات

 :الدراسة محددات



 م0202 مارس  – احلادي عشرالعدد                    جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

231 

 

 -:اةلإلةيراة حكرعقىرعر هإلرينالفر

رةع إلعرةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي رعقىراةدراس راعلورتر:الموضوعي الحد  1
  لف يقهإلركس ؿراةدة جر بإلن  رهيئ 

ر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرعقىراةدراس رل لورر:والمكاني البشري الحد  2
  اةسكدافربنهكري ر-الرد إلفرب كبراةدة ج

راة إلـرنفراةدراسيراةفوؿر يراةنيدا ي راةدراس رلط يؽرلـر:الزماني لحدا  3
ر  2719-2718م
 :اإلجرائية التعريفات

راالبلنإلعي راةنسؤكةي  راةبإلن  رنبلن رةداعرةبكدةراألصبلعي راةسيإلس رإ هإل:
راة يئي راةلةءيررإدارةرنسؤكةي رن ركذةؾركاآلدارييفراةلدريسلرهيئ رةع إلعراةطإلةبل"

راةل ني رةلحسيفراةنبلن رن رلفإلعقيرحكارر يركذةؾراة نؿركسكؽراةل قيني ركاةن ر  
راةن ظن رع ؿرنفراةطكعي راةبهكدرهيرةك رJossey, 2778: P.12ماةنسلدان راة شري 
 :Obalola,2778ماةّر إلهي رك يفراالعلوإلدي راألهداؼر يفرنإلراةلكازفرةلح يؽ

P.477  ركاةلير حلإلنلرنإلةيإلنرربإل  إلنررلل نفرالركاةليراأل شط رلبإلهراةنسؤكةيإلترهيرةك
 Abu And Abdel موريحرةكر ن يمنحددرع درك ؽر هإلرنطإلة  راةن ظن رلالكف

Karim 1998: P.479  رعقيهإلريحوؿراةليراةدرب ر ة هإلرإبرائيإلنرراة إلحءكفركي ر هإل
 ر157-37م يفرنإلرللراكحرحيثراةدراس رهذهر يراةنسلصدن راألداةرعقىراةنسلبيب
 ركاةبإلن  راةطإلةبمرالبإلهراةنسؤكةي ركاةءإل يراألكؿراةنحكررك ي ر97معدرهر ظرمر نلكسط

ر الذةؾراألصرلراأل  إلدرك ي ر37معدرهر نلكسط ر57-17مر يفرنإل
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جراءاتيا الدِّراسة منيجية  :وا 

راةدراس ركنبلن راةدراس رن هجراة إلحءكفريسل رضرسكؼراةدراس رنفراةبزعرهذار ي
ر:اةلإلةيراة حكرعقىراةدِّراس رةةداركء إلتركودؽراةدِّراس ركعي  

ر:الدِّراسة منيج :أوالً 

ر يرلل  إلنرركذةؾراةلحقيقيلراةكوفيراةن هجرهكراةدراس رهذهر يراةنسلصدـراةن هج
  كنل يرالهإلراةدراس رعي  ركوؼ

ر:الدِّراسة مجتمع: ثانياً 

رب كبركالي راةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعربني راةدِّراس رنبلن ريشنؿ
ر القيإللهإلربني رنف ر211معددهـركي قغراةسكدافرلالرد إلف

 الدِّراسة عينة :ثالثاً 

ر:االستطالعية العينة  رة

ر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرنفرع كانر ر47مراالسلطبلعي راة ي  رحبـر قغ
ركء إلترودؽرنفراةلةالدر هدؼراة سيط راة شكائي راة ي  رطريؽرعفراصليإلرهـرلـراةدة جل
  اةدراس رةداة

ر
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 (:الفعمية)دِّراسةال عينة.ب

ر84مرنفراةدِّراس رعي  رلالك تر ر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرنفرع كانر 
راةط  ي راة شكائي راة ي  رطريؽرعفراصليإلرهـرلـرة ءىل ر39مكرذالر ر45مرن هإلراةدة جل
ر25مر  س   ر1ماةبدكؿريقير ينإل  211ماةالقيراةنبلن رنف%  رة رادرلكزي إلتريك ح 
ر راةدراس راتنل يرررعقىراةدراس رعي  

رالدراسة متغيرات عمى الدراسة عينة أفراد توزيعات يوضح :(6)جدول

 الكمية الدرجة الوظيفية

راة س  %راةلالرارراةالقي راة س  %راةلالرارراةدرب 

 %28 23راةلر ي ر- -رةسلإلذ

 %19 16راةزراع  21% 18رةسلإلذرنشإلرؾ

 %26 22رن قنيف 54% 45رةسلإلذرنسإلعد

 %8 7رـعقكر 25% 21رنحإل ر

 %19 16راةنبلن  - -رنسإلعدرلدريس

 %177 84راةنبنكع 177% 84 اةنبنكع
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 المؤىل العممي سنوات الخبرة

راة س  %راةلالرارراةنؤهؿراة س  %راةلالرارراةص رة

 27% 23رنإلبسلير 26% 22ر رس كات7ةعؿرنفرم

 72% 61رداللكراه 48% 47ر رس  15-7م

راةنبنكع 26% 22ر رس  15ةالءررنفرم
84 %177 

 177% 84راةنبنكع

 رابعًا: أداة الدراسة:

 مقياس المسؤولية االجتماعية:

ر2714مركوإلين رشقدافرإعدادرنف راةل ديبلتر  ضراة إلحءكفرعقيهإلرةبرل 
راالبلنإلعي راةنسؤكةي رل يسرع إلرة ر32مرنفراألداةرللالكفراةدراس لر يئ رن ريلنإلشىرحلى
ر17مراةطإلةبرالبإلهراةلدريسي راةهيئ رةدل راةهيئ رةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي ر  رةل 

ر11مراةبإلن  رالبإلهراةلدريسي  رالبإلهراةلدريسي راةهيئ رةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي ر  رةل 
ر11مراةنبلن  رنلكسط لرال يرةلربدانلرال يرةماةصإلنسرةقسّقـرك  إلنررعقيهإلريبإلكبر  راتل 
رةق  إلرات ر1-2-3-4-5ملكاةياةرعقىراةلإلةي راةدربإلترةيعطيترحيث ربدانررعقيق رعقيق ل

  اةسإلة  رةق  إلراتركاة السراةنكب  
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 :الدراسة أداة صدق

ر:اةلإلةيراة حكرعقىراةودؽردالالترعقىرنؤشراترةر  راة إلحءكفراسلصدـر

ريلطقبراةنحلكلرودؽرةكراةظإلهرمراةودؽرإف:Face Validity الظاىري الصدق. 6
ركنطإل  لهإلراةن يإلسرةنحلكيإلترط ياةن راةلحقيؿريلـرحيثرإحوإلئي لركةسترن ط ي رةدة 
رةالءررعقىراالعلنإلدركيف ؿراةنحالنيفرع ؿرنفراةن إلسراةسقكاليراةبإل برنحلكيإلترن 
 ر3معددرعقىر  ر كركفاة إلحءرعإلـكنلس  رنلبإل س رل ديراترعقىرةقحوكؿرنحالـرنف
رع إلراترةفحصراةنصلقف راةدة جربإلن  ر يركاةلر ي راة فسرعقـر يركاةص راعراألسإللذةرنف
  ع إلرةرالؿرعقىرهـعيرارركاكا درةن إلييسا

ر:Construct Validity:  البناء صدق. 0

راةف راترةن ر  راةداصقيركاةل إلسؽراة إلنقيراةلحقيؿرن هإلرطرؽر  دةرحسإل كريلـ
ر يفراالرل إلطرن إلنؿر حسإلبرإحوإلئيإلنرراة إلحءكفرن كركلح ؽرلاة  ضر   هإلرن راةنلس  
  ذةؾريك حر 2مركاةبدكؿرسةقن يإلراةالقي راةدرب ركر  درالؿردرب 

 

 

 

ر
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 لممقياس الكمية الدرجة مع المقياس فقرات من فقرة كل ارتباط :(0)جدول

 اتجاه التدريسية الييئة لدى االجتماعية المسؤولية

 المجتمع الجامعة الطالب

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

 43 7**ر23 58 7**ر12ر56 7**ر1

 65 7**ر24 47 7**ر13 28 7ر2

 74 7**ر25 28 7ر14 35 7*ر3

 55 7**ر26 45 7** 15 47 7**ر4

 62 7**ر27 51 7**ر16 57 7**ر5

 74 7**ر28 64 7**ر17 63 7** 6

 33 7*ر29 61 7**ر18 67 7**ر7

 45 7**ر37 77 7**ر19 74 7**ر8

 69 7**ر31 63 7**ر27 68 7** 9

 49 7** 32 45 7**ر21 52 7**ر17
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 56 7**  69 7** 22 49 7**ر11

  a≥7 71ماةدالة رنسلكلرع درداؿ**

  a≥7 75ماةدالة رنسلكلرع درداؿ*

 رةفربني رن إلنبلتراالرل إلطرنرلف  ركداة رع درنسلكلر2يبلحظرنفراةبدكؿرم
رةفراةف رليفم75 7كر71 7اةدالة م ر يرحيفر بد رةذار25كر2  رداةليفرإحوإلئيإلنل رغير  

 ر  راترةالؿر17 رع إلرةلرم37هذارلالكفرةداةراةدراس رنالك  رنفرمعررراة إلحءكفرحذ هنإللر 
 نحكر رر

ردرب ر 14مرةعقىر حسإلبركفاة إلحءرعإلـ (:الصدق التمييزي) :صدق المقارنة الطرفية.4
ر حسإلبركذةؾرالالؿرةؤلداةردربإلترةد ىرنفردرب ر 14مكرالالؿرةؤلداةراةالقي راةدرب رنف

ر ذةؾريك ح ر3مركاةبدكؿرفنسل قليرنبنكعليفر يف رT-testم رتماصل إلر

 (72=ن.)وأدناىا درجاتال أعمى بين التميزي الصدق معامالت يوضح: (4)جدول

راالسل لإلجراةدالة رعين رمت راال حراؼرراةكسطرراة ي  راةفئ 

رداة ر77 7* 43 4- 43 24 71 1 14راة قيإل

 84 5 38 1 14راةد يإل

ر ر75 7ماةدالة رنسلكلرع درداة راةلإلئي راة ين *
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ر 75 7منفرةعؿردالة رنسلكلرإحوإلئيإلنع درداة ر ركؽركبكدر 3ماةبدكؿري يف
روبلحي رعقىيدؿررننإلراالبلنإلعي رن يإلسراةنسؤكةي رعقىراةدربإلتركنرلف رن صفضر يف

ر.اةدراس رعي  رة راداالبلنإلعي رةدلررلراةنسؤكةي نسلكرر يفرةقلنييزراةن يإلس

ر:Intrinsic Validity:الذاتي الصدق. 7

 ر4مركاةبدكؿراةذاليلراةودؽرةيبإلدرةةفإلرالرك  إلخرطري  رعقىراة إلحءكفررداعلن
ر رالالؿرةؤلداةراةالقي ركاةدرب راةفرعي راةن إلييسر يفراةّذاليراةودؽرن إلنبلتريك ح

 ككل واألداة الفرعية المقاييس بين الذاتي الّصدق معامالت :(7)جدول

راألداةرالالؿرالبإلهردريسي اةلراةهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي راأل  إلد

راةنبلن راةبإلن  راةطإلةب

ر94 7ر91 7ر91 7ر97 7 اةودؽراةذالي

ر4ماةبدكؿرنفراة إلحءيفريبلحظ راةّذاليراةودؽرن إلنبلترةف  راةن يإلسرعقىر
ر راةدراس رعي  رعقىر إلةلط يؽرةكريسنحرننإلربدانرربيدةرالإل ت

رن لظن رغيرراألصطإلعرنفرإلصقكهرندلراالصل إلرردربإلتر كري ودر:الدراسة أداة ثبات
ريهدؼراةليرةقسن راةح ي يرةقن دارراالصل إلررعيإلسرندلرةمراة يإلسرلشكبراةلي

رعقىرةدالة رنؤشريفراةدراس رهذهر يراة إلحءكفراسلصدـ   131:ر272772عبلـلمة يإلسهإل
 -:اةلإلةيراة حكرعقىركهيراألداةرء إلت
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رSplit-Half:رالنصفية التجزئة.6

ر  قغرالالؿراألداةرعقىراةزكبي ركاألعدادراةفردي رألعدادار حسإلبراة إلحءكفرعإلـر
راالرل إلطرن إلنؿ ر71 7مراةدالة رنسلكلرع د(**91 7)ر ر ر ن إلدة رن إلةبلكركلنت 

رSpearman-Brownم راكفرس يرنإلف ر95 7مر ةو ح  رنفرةالءررء إلترن إلنؿر هك 
ر عقيكراالعلنإلدركينالف ر67 7م

رInternal Consistencyالداخمي االتساق طريقة.0 ر طري  رن يإلسرحسإلبرلـ :
رKronbach Alphaمرةةفإلرالرك  إلخ ر5ماةبدكؿريقيرك ينإل  راةء إلترن إلنبلتريك ح 
ر الرك  إلخرةةفإلر طري  

 .ككل واألداة الفرعية كرونباخمممقاييس ألفا بطريقة الثبات معامالت :(5)جدول

رداةرالالؿاألرالبإلهراةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي راأل  إلد

راةنبلن راةبإلن  راةطإلةب

ر88 7ر83 7ر82 7ر81 7راةء إلت

ر

ركاةلبزئ رةةفإلرطري  ر يراةء إلترن إلنبلترةف ر5مراةبدكؿرنفراة إلحءيفريبلحظ
ربدانلرعإلةي رء إلترن إلنبلتركهي ر67منفرةال ررةةفإلركالرك  إلخر ركفر-س يرنإلفركن إلةب 
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رعقىر لط ي كرلسنحرعإلةي ركء إلترودؽر درب راةن يإلسرلنيزراةسإل   راإلبراعاتركنف
ر صإلو ر وف راةدة جركبإلن  رعإلن ر وف راةسكدا ي راة يئ 

 :التطبيق إجراءات:خامساً 

 -:اةلإلةي راةل فيذي ر إلإلبراعاتراة إلحءكفرعإلـر

ر اةدِّراس ر نل يراتراةنل ق  راةسإل   ركاةدراسإلتراة ظرمراإلطإلرربن  1

ر ي اة هإلئر وكرلهإلراةدِّراس رةدكاترإعداد 2

ر 2719-2718راةدراسيراة إلـر يراةدِّراس رعي  ركاصليإلرراةدِّراس رنبلن رلحديد 3

راة ر إلنجر إلسلصداـرإحوإلئيإلنرركن إلةبلهإلراةدِّراس لرعي  رة رادرإبإل إلترلفريؽ 4
ر  S.P.S.Sماإلحوإلئي

ر كلفسيرهإلركن إلعشلهإلركلحقيقهإلراةدِّراس ر لإلئجراسلصراج 5

ر: اإلحصائية األساليب: سادساً 

ر:اةدِّراس رةهداؼرةلح يؽراآللي راإلحوإلئي راةكسإلئؿراسلصدنت

 Pearson correlation coefficient  يرسكفررارل إلطرن إلنؿ  1
 (T-Test Two Independent sample).نسل قليفراةلإلئيرة ي ليفراالصل إلر  2
 Cronbach – Alpha formula ).مرةةفإلرالرك  إلخرن إلدة   3
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رءبلثرنلكسطإلتر يفرةقفركؽرل One Way Anovaماألحإلدمراةل إليفرلحقيؿ  4
   ةالءررعي إلت

 اة س يركاةكزفراةن يإلرمركاال حراؼراةحسإل ي راةنلكسطإلت  5
 سابعًا: متغيرات الدراسة:

راةنسل ق راةنل يرات  1 رهيرنسل ق رنل يراترءبلثرعقىراةدراس راشلنقت: راة كع:
رؾلنشإلرررةسلإلذرةسلإلذلماةكظيفي راةدرب رل ة ءىرذالرلمنسلكيإلفركةكراالبلنإلعي

رس كاتل ر7مرنفرةعؿمراةص رةرس كاترل لدريسرنسإلعدرنحإل رلرنسإلعدلرةسلإلذ
ر15-7منف ر15منفرةالءررس  ل  راة قكـلراةن قنيفلراةلر ي لمراةالقي   س   

ر  اةنبلن رل ني راةزراع ل
راةنل يرراةنسل ؿ:راةنسؤكةي راةنبلن ي    2

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

ركن إلعشلهإلرإةيهإلرلكوقتراةليراةدراس رة لإلئجرنفوبلنررعر إلنرراة إلحءكفري دـ
  كلسإلؤاللهإلراةدراس رنشالق ر كعر يركلفسيرهإل

رنسلكلرةلو يؼرل Ozen et al, 2712مرنحؾراةنحؾراة إلحءكفراعلند
راةلإلةيراة حكرعقىرن صفضرنلكسطلرنرلف لرإةىراالبلنإلعي راةنسؤكةي  راألعقىراةحد:
 راةفئ رطكؿر8 7=رر5رل سيـر1-5=ررتاةفئإلرعددرل سيـرةقن يإلسراألد ىراةحدر–رةقن يإلس
 ذةؾريك ح ر6مكاةبدكؿ

ر
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 الدراسة ىذه في المعتمد المحك يوضح :(1)جدول

 27 4-41 3 47 3-61 2 67 2-87 1 8 1-1 طكؿراةصقي 

 %ر ةالءر73نفر %68-35 %52-37 %36-%27 اةكسطراة س ي

 نرلف  نلكسط ن صف   ن صف  ربدانر درب راةنكا   

 :األول السؤال نتيجة عرض: أوالً 

رهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي ردرب رنإل"رعقىراألكؿراةسؤاؿر ص
راةدة ج؟ر بإلن  راةلدريس ركاال حرا إلتراةحسإل ي راةنلكسطإلتر حسإلبراة إلحءكفرعإلـ"
ر  7ماةبدكؿر يرن يفرهكرالنإلركاحدةرة ي   رتمراصل إلرركعين راةن يإلري 

 النسبية واألىمية المعيارية اتواالنحراف الحسابية المتوسطات :(4)جدول
 لدى المجتمعية االجتماعية المسؤولية مستوى لمعرفة مستقمة لعينة( T)واختبار

 بالدلنج التدريسية الييئة أعضاء

راأل  إلد

راةنسؤكةي 

رالبإله

اةدرب ر
اةالقي ر
رةق  د

اةكسطر
راةفر ي

اةكسطر
راةحسإل ي

اال حراؼر
راةن يإلرم

عين ر
رمت 

األهني ر
راة س ي 

نسلكلر
رالة اةد

راةل ييـراةلرليب
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رنرلف ر2ر77 7*ر%74 75 26 54 34 6 52 37ر37ر57راةطإلةب

 نرلف ر1 77 7*ر%62 75 31 52 63 6 81 37 37ر57راةبإلن  

 نرلف ر3 77 7*ر%54 71 77 44 44 7 77 35 37ر57راةنبلن 

األداةر
رالالؿ

ر97ر157
111 1 18 71 56 54 

 نرلف ر 77 7*ر77% 74

  a≥7 75مة اةدالرنسلكلرع درداؿ*

ر177×ةق  دراةالقي راةدرب ÷راةحسإل يراةكسط=رراة س ي راألهني 

رالالؿراألداةرعقىراةحسإل يراةكسطرةف ر7مراةبدكؿرنفراة إلحءكفريبلحظر
ر1 111مر قغ ر97م ظرمر نلكسط  راصل إلررعين ركالإل ترل 71 18من يإلرمركا حراؼ 
رمتم ر54 56  ركهذا% ر77 74مإلعدرهر س ي ر ةهني رل a≥7 75مراةنسلكلرع درداة  

رنرلف  راةدة جر بإلن  راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلراةنبلن ي راةنسؤكةي رةفرإةىريشير
رالبإلهراةطإلةبلرالبإلهراةبإلن  لرالبإلهراةنبلن ي راةنسؤكةي :راةلإلةيراة حكرعقىرنرل  ركبإلع

رهيئ رةع إلعرةنسؤكةي رلنإلنإلنرراةكاع رعالستراة ليب رهذهرةفراة إلحءكفريرلراةنبلن ل
رل ني رن دن ر يريةلكفراةذيفراأل رادرنفراةلدريسرهيئ رةع إلعري درإذرةلدريسلا

راةذمراةطإلةبرشصوي رل ني ر يرابلنإلعيررائدرهـر ؿراةنبلن ر يراالبلنإلعي راةنسؤكةي 
ر يرنل ددةرةقبنإلعإلترعإلئدراةلدريسرهيئ رع كرةفرالنإلراةنبلن لر ير  بلنرر ردانرري د

راةطق  رشصوي رلالكيفرعنقي ر يراةف إلؿراة  ورر هكررانلال يرلةءيرانررعقيهـريؤءرراةبإلن  
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رشقدافمدراس رن راةدراس رالف تراةنبلن ر يراةنبلن ي راةنسؤكةي ر حكركالبإلهإللهـ
رهيئ رةع إلعرةدلراالبلنإلعي راةنسؤكةي رةفرإةىراةدراس رلكوقتراةلي ر2714مكوإلئن 
 ر2713مهققكردراس ر نركاصلقفت ررال يرةر درب  ر58 79مر ق تراةبإلن  ر يراةلدريس

راالبلنإلعي رنسؤكةيلهإلر كعر يراةنبلن رصدن ر يراةبإلن  ردكررةفرإةىرلكوقتراةلي
ر67مرنفرةالءررةن دؿريرل يرالراةلدريسرهيئ رةع إلعر ظرركبه رنف ردرب ركهي% 

رةفرإةىرةشإلرتراةلي رSenol and Dahan, 2712مردراس رن رالف ترالنإل رنلكسط 
ر  إلبح رلبر  راالبلنإلعي راةنسؤكةي رنبإلؿر يراسط  كؿر يقبيربإلن  رلبر  

 :الثاني السؤال نتيجة عرض: أوالً 

ردرب ر يرإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽره إلؾرهؿ"رعقىراةءإل يراةسؤاؿر ص
رلف يقهإلركس ؿراةدة جر بإلن  راةلدريسرهيئ رةع إلعرةدلراةنبلن ي راالبلنإلعي راةنسؤكةي 

ر:اةلإلةيراة حكرعقىرحسإل كركلـ"ر؟ اةص رةرس كاتراةكظيفي لراةدرب راة كعلمةنل يراترلي زل

رTماصل إلرر ابراعراة إلحءكفرعإلـر:االجتماعي النوع متغير  رةم رنسل قليفرة ي ليف 
  اإلبراعرذةؾريك ح ر8مكاةبدكؿ

 

 

ر
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( ت)اختبار وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(2)جدول
 مستقمتين لعينتين

رررررررررررررررر
راة كع

كةي راةنسؤر
رالبإله

عين رراإل إلثراةذالكر
رمت 

نسلكلر
راةدالة 

راال حراؼراةنلكسطراال حراؼراةنلكسط

 7.35 7.26 17 6 33 37 54 6 69 37راةطإلةب

 7.21 59 1 34 7 59 36 81 5 87 38 اةبإلن  

 7.37 39 1 78 8 56 34 75 6 82 36راةنبلن 

 7.35 25 1 66 19 48 178 33 16 38 113راألداةرالالؿ

ر a≥7 75ماةدالة رنسلكلرع درداؿ

رإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽرلكبدرالرة ك ر8ماةبدكؿرنفراة إلحءكفريبلحظر
راةهيئ رةع إلعرةدلرلف يقهإلركس ؿراةنبلن ي راةنسؤكةي ر ي a≥7 75مراةنسلكلرع د

ركيفسرراةب سلرةنل يررل زلرالالؿركاألداةراأل  إلدربني ر يراةدة جر بإلن  راةلدريسي 
راالبلنإلعي راةنسؤكةي رلح يؽر يررغ لكري دمراةلدريسي راةهيئ رع كر ةفرؾذةراة إلحءكف

راةدراسي راألع إلعر س براةهدؼرهذارلح يؽرعقىرعدرلهـر  دـرلوطدـراةرغ  رهذهركةالف
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ر بإلن  راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةفرإةىري زلرعدرةصرلربه ركنفربه رنفرةديهـل
راة إلدةرلصريجرعفرنسؤكة رعيني رعي ابلنإلرنؤسس راةبإلن  ر ةفرع إلع رعقىراةدة ج

رالف تر ي هـلر ينإلراةفردي راةفركؽرغيإلبرإةىرذةؾرةدلرر نإلراةنبلن ر يركاةوإلةحيف
رلي زلرإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽرلبدرةـراةلي ر2714مكوإلئن رشقدافمدراس رن راةدراس 
ر2713مهققكركدراس راةب سلرةنل ير ردالة رذاتر ركؽركبكدرعدـرةك حتراةلي 
ر  اة نؿرنالإلفراةصدن لرس كاتراة نرلراةب سلمةنل يراترل زلرإلئي إحو

رTماصل إلرر ابراعراة إلحءكفرعإلـر:العممي المؤىل متغير (ب) رنسل قليفرة ي ليف 
ر اإلبراعرذةؾريك ح ر9مكاةبدكؿ

( ت)اختبار وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(0)جدول
 مستقمتين لعينتين

رررررررررررررررر
راة كع

اةنسؤكةي ر
رالبإله

عين ررداللكراهرنإلبسلير
رمت 

نسلكلر
راةدالة  راال حراؼراةنلكسطراال حراؼراةنلكسط

 7.72 7.42 22 7 34 37 77 3 77 38راةطإلةب

- 21 7 98 37 84 4 35 37راةبإلن  
7.39 

7.27 
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- 71 8 28 36 57 5 43 34راةنبلن 
1 71 

7.13 

األداةر
 الالؿ

179 78 11 64 11 67 19 95 -
7.41 

7.12 

ر  75 7داؿرع درنسلكلراةدالة م

ر9ماةبدكؿرنفراة إلحءكفريبلحظ رع درإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽرلكبدرالرة ك 
راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلرلف يقهإلركس ؿراةنبلن ي راةنسؤكةي ر ي رa≥7 75مراةنسلكل
راة  درعدارنإلراة قنيراةنؤهؿرةنل يررل زلراأل  إلدركبني رالالؿراألداةر يراةدة جر بإلن  
راةنإلبسليرلرحنقتركةوإلةحر ركؽر يكر لكبد راةطإلةبرالبإلهراةنبلن ي راةنسؤكةي ماألكؿ
رهذهر ةفراةالقي راةدرب رعقىراةفركؽر  يإلبريل قؽر ينإلراة ليب رهذهراة إلحءكفركيفسر

رةوإلةحرةنإلرةديهـلراألالإلديني راة  كطإلترنفر كعركبكدر يرلح ي هإلريو براةطنكحإلت
راةنبلن ي راةصدن رةفريركفرةذاراةبإلن  ر يراة ويرةرةص رلهـري كدرر نإلرةنإلبسليرارحنقت
رطري  ر يريلةءرراةطإلةبرةفراآلليل إلعل إلرراةنبلن ر إلعل إلرهراةطإلةبرعقىرلرلالزرةفريبب
رعين رلالكيفرعقىريسإلعدهـر هكراةلدريسرهيئ ر   كركالبلنكركسقكالكركعإلدالكرلفاليره

رةآلصريفراةلدريسي راةهيئ ر كعرل إلنؿرطري  ركالذةؾرةصبلعيك رةق إلحءيفريلس ىرةـ 
رهذاريالكفرسكؼركعقيكرعقنهنإللرحدرعقىراةسؤاؿرهذارل إلكةتردراس رعقىراةحوكؿ
ر الح  رةدراسإلتربديدرن طقؽرهكراةسؤاؿ
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ر يرالنإلراألحإلدمراةل إليفراصل إلرر ابراعراة إلحءكفرعإلـر:الوظيفية الدرجة متغير (ج)
ر  17ماةبدكؿ

 الوظيفية الدرجة متغير ألثر األحادي التباين تحميل( 62) جدول

نودررراةنبإلالت
راةل إليف

نبنكعر
راةنر  إلت

درب ر
راةحري 

نلكسطر
راةنر  إلت

عين ر
رمؼ 

راةدالة 

اةنسؤكةي ر
رالبإلهراةطإلةب

 يفر
 21 23 2 41 46راةنبنكعإلت

7.57 
 

7.57 
 

داصؿر
 59 47 81 54 3288راةنبنكعإلت

  83 95 3334راةنبنكع

ةي راةنسؤكر
البإلهر

راةبإلن  

 يفر
 14 5 2 29 17راةنبنكعإلت

7.12 
 

7.89 
 

داصؿر
 85 44 81 66 3632راةنبنكعإلت

  83 95 3642راةنبنكع
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اةنسؤكةي ر
البإلهر

راةنبلن 

 يفر
 65 45 2 31 91راةنبنكعإلت

7.82 
 

7.44 
 

داصؿر
 59 55 81 39 4573راةنبنكعإلت

  83 77 4594راةنبنكع

فر يراألداةرالالؿ
 76 119 2 53 239راةنبنكعإلت

داصؿر 7.69 7.36
 49 329 81 51 26688راةنبنكعإلت

ر 83 74 26928راةنبنكع

رع درإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽرلكبدرالرة ك ر17ماةبدكؿرنفراة إلحءكفريبلحظ
راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلرلف يقهإلركس ؿراةنبلن ي راةنسؤكةي ر ي رa≥7 75مراةنسلكل
ركي زمراةكظيفي لراةدرب رةنل يررل زلراأل  إلدركبني رالالؿراألداةر يراةدة جر بإلن  
راةهيئ رة  كرةفرلرلرل إلي هإلرعدررعقىراةكظيفي راةدرب رةفرإةىراةفركؽرغيإلبراة إلحءيف
ركيرلركاةنبلن لركاةبإلن  راةطإلةبرالبإلهرل نيلهإلر يرال يرانرردكرانرراةدة جر بإلن  راةلدريسي 
ر 66-65:ر1986معءنإلف
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ر حإلب ر ردي لرحإلب رهيرنإلر  دررابلنإلعي رحإلب رل دراالبلنإلعي راةنسئكةي رإف
رنسئكؿراةفردرإةىرحإلب ر يرالإل  ركةبهزلكركنؤسسإللكلر ةسرهلراةنبلن رألفرابلنإلعي 
راةذاتلرةنإلـراةفردرنسئكةي رةسإلسإلنررهيراالبلنإلعي ر إلةنسئكةي ركعإل ك يإلنلركنه يإلنلرابلنإلعيإلنل

رارل إلطإلنرر إلةبنإلع رنرل طركهكرإالرذاليإلنررل  جرةكركللالإلنؿرشصويلكرللفلحر ردرنفر نإل
رإالركبكدهر يركلسإلنيكراألصبلعيلركلالإلنقكراة فسي لروحلكرةقفردرللكا ررةفرحيثرعإلطفإلنل
رةقشصوي لراالبلنإلعيراةلح ؽروح رهيراة فسي ر إلةوح ربنإلعلكلرن رلكحدهر وح 
رالرابلنإلعيإلنررةعنىركهكراةشصوي رلح يؽريوحر بلرةقذاتلراألصبلعيراةلح ؽركوح 
ر درةكرحسإل هإللرعقىرةكراةبنإلع لرعفر  يدانرراةصإلو رإنالإل إللكرةكرذالكلرحدكدرة  دريرل

رنفرة  دريرلرةصبلعيإللالرةعنىركهكراةذاترلح يؽريوحركالرةقبنإلع لراة هإلئي راةنوقح 
ر دهإللرةكرحسإل هإلرعقىرةكراألصبلعي لرعفر  يدانررالإلفرةكرحلىرك زعإللكرحإلبإللكرحدكد

ريلس ىرةـر.األصبلعي ركاةوح راالبلنإلعي راةوح رهيراة فسي راةوح رل ل ررذةؾة
ر عقنهنإلرحدر يراة ليب رهذهرل إلكةتردراس رعقىراةحوكؿرةق حءيف

ر يرالنإلراألحإلدمراةل إليفراصل إلرر ابراعراة إلحءكفرعإلـر:الكمية نوع متغير (د)
   11ماةبدكؿ

 

 

ر
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 الخبرة سنوات غيرمت ألثر األحادي التباين تحميل :(66) جدول

نودررراةنبإلالت
راةل إليف

نبنكعر
راةنر  إلت

درب ر
راةحري 

نلكسطر
راةنر  إلت

عين ر
رمؼ 

راةدالة 

اةنسؤكةي ر
البإلهر
راةطإلةب

 يفر
 91 48 4 65 195راةنبنكعإلت

1 23 
 

7.31 
 

داصؿر
 74 39 79 37 3139راةنبنكعإلت

  83 95 3334راةنبنكع

اةنسؤكةي ر
البإلهر

راةبإلن  

 يفر
 26 27 4 72 179رنكعإلتاةنب

7.61 
 

7.66 
 

داصؿر
 73 44 79 93 3533راةنبنكعإلت

  83 95 3642راةنبنكع

اةنسؤكةي ر
البإلهر

 يفر
 95 69 4 81 279راةنبنكعإلت

1 28 
 

7.29 
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داصؿرراةنبلن 
 62 54 79 89 4314راةنبنكعإلت

  83 77 4594راةنبنكع

 يفرراألداةرالالؿ
 77 297 4 87 1197راةنبنكعإلت

داصؿر 7.46 7.91
 79 325 79 23 25737راةنبنكعإلت

ر 83 73 26928راةنبنكع

رع درإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽرلكبدرالرة ك ر11ماةبدكؿرنفراة إلحءكفريبلحظ
راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلرلف يقهإلركس ؿراةنبلن ي راةنسؤكةي ر ي رa≥7 75مراةنسلكل
راة إلحءكفركيفسرراةالقي لر كعرةنل يررل زلراأل  إلدركبني رالالؿراألداةر يراةدة جر بإلن  
رعفرنسئكؿراةفردرةفريرلرحيث ر111:ر2779منشرؼرذالرهرنإلرعقىر  إلعنرراةفركؽرغيإلب
ر يرالة رادرةع إلئهإلركعفركةهدا هإللر فسهإلرعفرنسئكة ركاةبنإلع راةبنإلع لركعفر فسك
رك ىراة إلن لرةقنوقح ر ركري راالبلنإلعي راةنسئكةي ركل ل رركاألحكاؿلراألنكرربني 
راالبلنإلعي ر إلةنسئكةي ر إلةسبلـلراةنبلن ركي  ـراةبنإلع لركللنإلسؾراةكحدةرللح ؽر كئهإل
راةن إلنق لر يركاةدين راطي ركاةحبلركاالحلراـلركاةل إلنفلركاالةلزاـلراةل إلكفلرلفرض

رلحقيؿاةرحسبرةءررةكريالفرةـراةالقي ر كعرنل يررةفراة إلحءكفريرلرةذاراةبإلدةلركاةنشإلرال 
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ر ةفراةدة جر بإلن  راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرإحسإلسرإةىرذةؾري كدرر نإلراإلحوإلئيل
ردراس رن راةدراس راصلقفترةديهـلرنشلرؾرإحسإلسرهكراةنبلن ي راةنسؤكةي رنك كع

راةالقي لرةنل يررلي زلرإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽركبدتراةلي ر2714مكوإلئن رشقدافم
رإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽركبكدرعدـرإةىرةشإلرترلياة ر2713مهققكردراس رن ركالف ت
ر اة نؿرنالإلفرةنل يررل زل

ر يرالنإلراألحإلدمراةل إليفراصل إلرر ابراعراة إلحءكفرعإلـر:الخبرة سنوات متغير (ىـ)
ر  12ماةبدكؿ

 الخبرة سنوات متغير ألثر األحادي التباين تحميل :(60) جدول

نودررراةنبإلالت
راةل إليف

نبنكعر
راةنر  إلت

درب ر
رةحري ا

نلكسطر
راةنر  إلت

عين ر
رمؼ 

راةدالة 

اةنسؤكةي ر
رالبإلهراةطإلةب

 يفر
 19 17 2 39 34راةنبنكعإلت

7.42 
 

7.65 
 

داصؿر
 74 47 81 56 3377راةنبنكعإلت

  83 95 3334راةنبنكع

 7.26 33 1 14 58 2 29 116 يفراةنسؤكةي ر
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  راةنبنكعإلترالبإلهراةبإلن  

داصؿر
 53 43 81 66 3526راةنبنكعإلت

  83 95 3642راةنبنكع

اةنسؤكةي ر
رالبإلهراةنبلن 

 يفر
 91 24 2 84 49راةنبنكعإلت

7.44 
 

7.64 
 

داصؿر
 17 56 81 86 4544راةنبنكعإلت

  83 77 4594راةنبنكع

 يفرراألداةرالالؿ
 25 71 2 49 142راةنبنكعإلت

داصؿر 7.87 7.21
 68 337 81 54 26785راةنبنكعإلت

ر 83 73 26928راةنبنكع

ر 75 7داؿرع درنسلكلراةدالة م
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رع درإحوإلئي ردالة رذاتر ركؽرلكبدرالرة ك ر12ماةبدكؿرنفراة إلحءكفريبلحظ
راةلدريسي راةهيئ رةع إلعرةدلرلف يقهإلركس ؿراةنبلن ي راةنسؤكةي ر ي رa≥7 75مراةنسلكل
ركيفسرررةلاةص رس كاترةنل يررل زلراأل  إلدركبني رالالؿراألداةر يراةدة جر بإلن  
رةدلراةنبلن ي راةنسؤكةي رةفرعقىرالف ترل إلي هإلرعقىراةص رةرس كاتر ةفرذةؾراة إلحءإلف
راةلدريسي راةهيئ رة  كراألسإلسي راةنسؤكةيإلتر نفرنفراةلدريسي راةهيئ رةع إلع
راةهيئ رع كر هإلريلحقىرةفريببراةليراةوفإلترنفرأل هإلرص رالهـلرس كاتر نصلقؼ
ر يهإلركاة  صر إلةنسئكةي ر إلةبهؿرعقيكلرللكعؼراةنبلن ر ه  رألفراةنبلن ر يراةلدريسي 
ركراة فسيراال طرابرة كاعرنفركي ل رراةنبلن لرعقىرصطرانررينءؿر نكهإلرك  ؼ

ر2713مهققكردراس رن راةدراس رالف تراالبلنإلعي ردالة رذاتر ركؽرلبدرةـراةلي 
ر اةصدن رس كاترةنل يررل زلرإحوإلئي 

 :التوصيات

ر-:اةلإلةي ر إلةلكويإلتراة إلحءكفريكويرةدراس ار لإلئجر كعرعقىر

ر إلال فلإلحرةهـريسنحرننإلراةلدريسي راةهيئ رةع إلعرعقىراإلدارمراة بعرل قيؿ  1
  اةنبلن ي راة رانجرنفرعدررةال رركل ديـراةنبلن رعقى

راةدراسإلترنفراة ديدرإبراعرعقىراة إلحءيفراة إلةيركاةل قيـراةلر ي ركزارةرلشب رإف  2
ركن إلةب راإليبإل يإلترعقىراةكعؼر هدؼراةنبلن ي ر  إلةنسؤكةيرلهلـراةلي

  دك هإلرلحكؿراةليراةسق يإلت
ر بإلن  راةلدريسي راةهيئ رألع إلعرنلصوو رإرشإلدي ر رانجره إلؾرلالكفرةف  3

ر اةنبلن رالبإلهراةنبلن ي راةنسؤكةي ر يردكرهـرعفراةدة ج
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