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ٌرفع هللا الذٌن ءامنوا منكم والذٌن
أوتوا العلم درجات وهللا بما تعملون
خبٌر


سورة اجملادلة :اآلية ()11
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اإلهداء
انً يُبسة انعهى ٔانعبنًٍٍ ٔصٍذ انتٕابٍٍ ٔاالٔنٍٍ انً األيً انزي عهى انبششٌت.
يذًذ صهً هللا عهٍّ ٔصهى
الً من كلله هللا بالهبة والوقار ...من علمنً العطاء بدون انتظار...وأحمل اسمه
بكل افتخار.
والدي رحمه هللا
انً بضًت انذٍبة ٔصش انٕجٕد...يٍ كبٌ دعبئٓب صش َجبدً ٔدُبَٓب بهضى جشادً
ايً انذبٍبت
انً يٍ ٔقفٕا بجبَبً ٔصبَذًَٔ فً كم شًء ...انً يٍ فشدٕا بثًشة َجبدً

اخٕتً ٔاخٕاتً

انً يٍ عهًًَٕ دشٔفب يٍ رْب ٔ...كهًبث يٍ دسس ...انً يٍ صبغٕا نً عهًٓى دشٔفب ٔيٍ فكشْى يُبسة تٍُش نً
يضٍشة انعهى.

اساتذتً الكرام

الً من تحلوا باإلخاء  ...وتمٌزوا بالوفاء والعطاء ...من برفقتهم فً دروب الحٌاة
الحلوة والحزٌنة ...من كانوا معً على طرٌق الخٌر والنجاح.
أحبائً وأصدقائً
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كلمة الشكر
اتقذو بتذٍت شكش صذاْب االدتشاو ٔانتقذٌش نكم يٍ صبْى فً إظٓبس ْزا انبذث بٓزِ
انصٕسة ٔال ٌضعُب بعذ ْزِ انشدهت انطٌٕهت إال اٌ َتقذو بجزٌم انشكش انً األصتبر
انفبضم ٔانًششف عهى ْزا انبذث أ :خبنذ سيضبٌ يب قذيّ نً يٍ يضبعذة
يهًٕصت ٔٔقفت جبدة نُجبح ْزا انبذث
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الفصل األول:
 1.1المقدمة
لقػػهد ػػاهدالالػػللـد ػػيؿدالالقػػهدال ش ػ دقػػفدالق ػ فدالال ػ شفد قػػهقلددو طػػو اددكبش ػ ادد
لوس ػػل ؿداال ص ػػلؿدوأس ػػللشبال،د لص ػػمد شق ػػلدش الم ػػؽدب ػػعظـدا ها ةدب ػػكؿد ػػلـد دو اش ػػهد
االه قػػلـدبالمػػـدا ها ةد ػػتدالواػػتدالصل ػ دكالعص ػ دأسلسػػتد ػػتدع ػػلحدق مػػؼدأع ػواعد
الق ػ و لت،د كفػػلاةدا ها ةدواػػه ا الد مػػهد صقشػػؽدأهػػها الدبل ػػتدهػػتدعقطػػمداال كػػل د
الول ػػهد ػػتد صقش ػػؽدأ د ق ػػهـد ػػتدالق ػػلالتداالا ص ػػلهشمدواال قل ش ػػمدوالسشلس ػػشمد ػػتد
للقع ػػلدالش ػػوـ دوبق ػػلدأفدالاليا ػػلتدالاللق ػػمده ػػتدوظشف ػػمدا ها ةدال ػػتد س ػػل هد ػػتدإالق ػػمد
اال صػػلؿدو اػػـدق بػػلهؿدبػػشفدالقؤسسػػمدو قاو هػػل،دقػػفدالالواقػػؿدال ػػتدأهتدإلػػهدإب ػ ا د
أهقشػػمدالالياػػلتدالاللقػػمدوا هشػػلهداه قػػلـدا ها ةدباػػل،دصشػػثدظاػ تداطل ػػلتد هشػػهةد ػػتد
اا صلهشلتدالهوؿدوقفدأهقالدالسشلصمدوال سوشؽدال ل

()1

د

وبقلدأفدالسػشلصمدأصػبصتدالشػوـدإصػهمدأهػـدالقػوا هداالا صػلهشمد مػهدالقسػ ومد
ا امشقػػتدوالال ػػللقت،دوق ػػهدظا ػػو دالقؤسس ػػلتدالس ػػشلصشمدوأع ػػط الدالق المق ػػمدبللاليا ػػلتد
ػيـدوالالياػلتدالاللقػمد لصػمد ػتدال ػ وش د

الاللقمدالسػشلصشم،دوقػفدهعػلدش مػهدهو دا

وال ذبدالسػشلصت،د للالياػلتدالاللقػمدالشػوـدأصػبصتدوسػشممدوأهاةدقػؤر ةدل مػؽد ياػلتد
ق قش ةدبشفدالقؤسسلتدو قاو هلدوكذلؾدأهقشمدال اػوهدال وش شػمدوال سػوشقشمدال ػتد الػهد
ػ ااددقػػفدقاػػلـدالالياػػلتدالاللقػػمد ع ػػلحدالب ػ اق دالسػػشلصشمد،د لصػػمد ػػتدظػػؿد كشػػهد
الالهشهدقفداله اسلتدأهقشمدال وش دالسشلصتدوال سػوشقتدبل بػل ادالقصػو دالفالػلؿدلمػدبطد
()2

بشفدالاليالتدالاللقمدوالسشلصمد

د

()1دقصقػه قعشػ ص ػلب ،سػص قصقػه وهبػت ،القػها ؿ السلسػشم لمالياػلت الاللقػم ،ها دالف ػ لمع ػ وال و شػه،دط،1دالقػله ة،د
،1992دص 135د

()2دقعػلؿ ػوات بػهالقالطت  ،صػقت ػهلت  ،ققهقػم ػت ا
ا سكعه شم،د،2111دص 89د
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ػيـ السػشلصت،دها الو ػلا لػهعشل الطبل ػم والع ػ  ،ط،1د

ولذلؾد لاتدهذاداله اسمدل بصػثددهو دالالياػلتدالاللقػمد ػتد قمشػمدال سػوشؽدوال ػ وش د
السشلصتد تدقهشعمدسبال د
 2.1مشكمة الدراسة:
قرؿدق كممداله اسمد تدالقالوالتدال ػتد وا ػ داها اتدالالياػلتدالاللقػمدب ػكؿد
لـدواس هاقل الدالق مفمد ػتد ػكشؿدالصػو ةدالذهعشػمد ػفدالوسػطدالسػشلصت،دوقال ػمد
الػػهو دالػػذ د مالبػ دالالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدال ػ وش دالسػػشلصت،دواػػهدعػ د ػػفدهػػذادالق ػػكممد
سؤاؿد شستدوهو7د د
قلدهودهو دالاليالتدالاللقمد تد قمشمدال سوشؽدوال وش دالسشلصتد تدقهشعمدسبال؟د د
 3.1أىمية الدراسة:
كقفدأهقشمداله اسمد شقلدشمت 7د
 -1قال مدهو دالاليالتدالاللقمد تده ـدالقطلعدالسشلصتدالذ دأصبحدشقرؿدبهشيدد
اا صلهشلددقفد ع دأفدشسلهـد تدعقوداله ؿدالوطعت د
 -2قال م دهو دال سوشؽ دوال وش د ت د ف دط شؽ د فالشؿ دإها ة دالاليالت دالاللقمد
بللقطلعدالسشلصتدبقهشعمدسبال د
 -3قال مدكشفشمد ذبدالسل حد مهدالقس ومدالقصمتدوالهولت د
 4.1أىداف الدراسة:
اهؼ هذا الهداسمدإله قصلولم ال ال ؼ مه:
 -1إبػ ا دالصل ػػمدالقلسػػمدلمالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدالقطػػلعدالسػػشلصتدوهو اد ػػتد صقشػػؽد
ال ذبدالسشلصت د
 -2قال ػم قػهم ا قػله القؤسسػلت السػشلصشم مػه سشلسػم ال ػ وش قػف ػيؿ
االه قلـ الاللقمد تدالق لؿ السشلصت تدقهشعمدسبال د
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 -3قال مدهو دالاليالتدالاللقمد تدال سوشؽدوال وش دالسشلصتدبقهشعمدسبال .د
 5.1تساؤالت الدراسة :شكقفدال سلؤؿدال شستد تدالسؤاؿدال للت 7د
مااا ىااو دور الت اااات التامااة ا عمميااة التسااوي والتااروي الساايا

ا مدينااة

سبيا؟ ومنو تتفرع األسئمة التالية  :د
 -1إلهدأ دقهمدسلهقتدإها ةدالاليالتدالاللقمد تد طوش دالقطلعدالسشلصت؟د د
 -2ق ػػلهتدالع ػػطمدوالوظ ػػل ؼدال ػػتد قل س ػػالدالاليا ػػلتدالاللق ػػمدل صس ػػشفدالص ػػو ةد
صوؿدالسشلصمد تدقهشعمدسبال؟ د
 -3قػػلهتدالقالواػػلتدال ػػتد وا ػ دإها ةدالالياػػلتدالاللقػػمد ػػتداطػػلعددالسػػشلصمد ػػتد
قهشعمدسبال؟ د
 6.1مني الدراسة:
اس ػ هقتدالبلصرػػلتدالقػػعا دالوصػػفتدوالػػذ دشال ب ػ دقػػفدأهػػـدالقعػػله دالالمقشػػمد
قي ق ػػمدلمه اس ػػلتدا

يقش ػػم،د ػػللقعا دالوص ػػفتدشسػ ػ اهؼد سػ ػ شؿدو صمش ػػؿدو فس ػػش د

الظػ ػواه د ػػتدو ػػالالدالػ ػ اهفدبال ػػهد ق ػػهدالبشلع ػػلتدالكل ش ػػمد عا ػػل،دو ص ػػعشفالدو صمشما ػػلد
ل صهش ػػهدقي قا ػػل،دواسػ ػ يصدع ػػل دوهالالتدا ػػهد فش ػػهد ػػتدو ػػهد ص ػػو دقس ػ ػ قبمتد
ل طوش دأهاادالاليالتدالاللقمد تدالقطلعدالسشلصتدب كؿد لـ د د
 7.1مصطم ات الدراسة :هعلؾدبالضدالقصطمصلتدوالقفلهشـدالالقمدال تدع غبد ػتد
قهشقالدقعال7د د
 الت اااااات التامااااة :شقك ػػفد ال شفا ػػلدب عا ػػلدوظشف ػػمدإها ش ػػمدقسػ ػ ق ةد ال ق ػػهد م ػػهد
ال طػػشطدو القػػؿدبػػشفدط ػ شفدهقػػلدالقعظقػػمدو قلهش هػػلد ػػفدط شػػؽدا س ػ هاـد
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القي ػ ػػـدلل صػ ػػلؿدووسػ ػػل ؿداال ػ ػػيـدباػ ػػهؼد صقشػ ػػؽدأهػ ػػهاؼدالط ػ ػ شفدبكفػ ػػلاةد
()1

و الللشم

د
 :بػل ةد ػفدصمقػمدإ صػلؿدل و شػ دو عقشػمد ياػلتدالقا قػشفد

 التسوي السيا

دوالقع فالشفدبللسشلصمد تدبمهدقلدأودبشفدبمهشفدأودأكر دو غذشمدكػؿدطػ ؼدلر ػ د
بللقالموقلتدالسشلصشمدالصصشصمدب صمحدالط ؽدقهدالالقػؿد مػهد عقشػمدو صسػشفد
()2

واس ق ا دهذادالاليالتدققلدشع د ع د شلهةد تد ههدالسواحد
 :كل مدال اػوهدا

 التروي السيا

د

اله ل شػمدوالالياػلتدالاللقػمدال اقشػمد
يقشػمدو ّ

ؿدقالشعػػمد ػػفدالصػػو ةدالسػػشلصشمدلهولػػمدقػػلدأود
إلػػهدإ ػػهاهدوعقػػؿد سػػللمدأود سػػل
ّ
قعظقمدقلدإلهدأسواؽدقصههةدبللوسل ؿدالفالمشػمدبغػ ضد ػذبدال قػلهش دوه الاػـد

دأفدالاػػهؼدهػػود
إلػػهدققل سػػمدع ػػلطدسػػشلصتد ػػتد مػػؾدالقعػػلطؽدالقس ػ اه مدأ ّ
()3

الطمبدالسشلصت

د

 الساااايا ة :ه ػػتدق قو ػػمدظػ ػواه دو يا ػػلتد عػ ػ دق ػػفدال فل ػػؿدب ػػشفدالس ػػشلحد
وقق ػ ػػهقتدال ػ ػػهقلتدالس ػ ػػشلصشمدوالبم ػ ػػهافدأودالقع ػ ػػلطؽدالق ػ ػػشفمدوالق قال ػ ػػلتد
الققصوهةدال تد القؿد مهدا ذابدواس

()4

ل مدالسشلحدوال ا شفد

د

()1دقصقه بهاهلل بهال صشـ،دالاليالت الاللقمد ،ها دالالموـ،دط،1دالقله ة،د،1988دص14
()2دس شفف بش ،د

قم لله الاللق  ،إها ة السشلصم  ،ها الفل وؽ  ،ط،1دقص ،د،2117دص37

()3دإب اهشـدإقلـ،د فدالاليالتدالاللقمدوا

يـ،دقك بمدالع مودالقص شم،دط،2دقص ،د1981د،دصد95

( )4د غ شه أصقه قسمـ ،ال سوشؽ السشلصت فداال صلؿ وال فلوض ،هق ؽ -دسو شم،د،2114دص22
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دد

 8.1الدراسات السابقة:
 -1دراسة نسرين (:)2115
بتنوان (دور التروي عبر الت اات التامة ا ت ساين نشااطات المادمات السايا ة
دراسة الة وكالة السيا ة واالسفار -ورامة  -تطبيقا عمى وكالاة رشاال لمسايا ة
واألسفار)(.)1
،دوابػ ا دهو دال ػ وش دالسػػشلصتد
هػػه تدهػػذاداله اسػػمدإلػػهد عقشػػمدالػػو تدالسػػشلصت د
،دوا
ب دالاليالتدالاللقػمد ػتد عقشػمدهػذادالقطػلع د

ػل ةدإلػهدأفدالالياػلتدالاللقػمدالػهو د

ال شستد تدال وش دالسشلصتدبصفمد لقم،د ـداس هاـدالقػعا دالقسػصتدالوصػفتد ػتد
ه ػػذاداله اسػ ػػمدبلس ػ ػ هاـدأهواتد قػ ػػهدالقالموقػ ػػلتدوالبشلعػ ػػلتدل صقشػ ػػؽدهػ ػػهؼدالبلصرػ ػػمد د
و وصمتداله اسمدإلهدالع ل دال للشم7د د
هعػػلؾدهو د الػػلؿدوكبش ػ دلمالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدال ػ وش دلمسػػشلصمد ػػتدالقعطقػػمدو امػػمد-د
بو ػ ػ د ػػلـدش قر ػػؿد ػػتدع ػ ػ دال ػػو تدالس ػػشلصتد ػػو ش داها ةدالاليا ػػلتدالاللق ػػمدلموكللػ ػػمد
القالموقػػلتد ػػفدال ػ وش دالسػػشلصتدوهػػذادش ػػقفد شػػلهةدال بػػل فدالقسػػلهقمد ػػتدإ طػػلاد
ص ػػو ةدصش ػػمد ػػفدالق ػػه اتدالس ػػشلصشمدالق ػػو ةد ػ ػتدوالش ػػمدو ا ػػم،دالس ػػالتدل عقش ػػمدقالل ع ػػلد
وقصلولمدإب ا داه ا علد مهدال صمشؿدوال القؽد تدقوا شهدالسشلصم د
وأوصػ ػػتداله اسػ ػػمد7دب فالشػ ػػؿدالالياػ ػػلتدالاللقػ ػػمدكوسػ ػػشممدقػ ػػفدوسػ ػػل ؿدال ػ ػ وش د
السػػشلصتدل صسػػشفدالسػػشلصمد ػػتدالقعطقػػمدوع ػ دالرقل ػػمدالسػػشلصشمد،د وظشػػؼدالكفػػلااتد
ل ػػقلفدالع ػػلحدوبمػػوغدالهػػهاؼ د ياػػمداله اسػػمدبلله اسػػمدالصللشػػمد7د علولػػتداله اسػػمد
أهقشمدالاليالتدالاللقمد ػتدال ػ وش دالسػشلصتد دوهو دال ػ وش د بػ دالالياػلتدالاللقػمد ػتد
صسشفدع لطلتدال هقلتدالسشلصم د
()1دعس شف عو ،دهو ال وش
 2115د

ب الاليالت الاللقم ت صسشف ع لطلت ال هقلت السشلصم،د لقالمدالصه ق بلح،دال ا ،د
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 -2دراسة نواف (:)2111
بتنوان :عممية الت اات التامة بالمنشئات السيا ية باألردن(.)1
هػػه تدهػػذاداله اسػػمدإلػػهدال ال ػ ؼد مػػهد قمشػػمدالالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدالقع ػ لتد
،دوال ال ػ ػ ؼد مػ ػػهدالقعػ ػػلطؽدالسػ ػػشلصشمد ػ ػػتدال هفد دو قشػ ػػشـدوظػ ػػل ؼد
السػ ػػشلصشمدبػ ػػلل هف د
الاليالتدالاللقمد تدالقع لتدالسشلصشمدبلل هفدوقال مدالهو دالذ د قوـدبػ دالالياػلتد
الاللقػػمد ػػتد قمشػػمدال ػ وش دالسػػشلصت،د دو ػػـداسػ هاـدالقػػعا دالقسػػصتدالوصػػفتد ػػتدهػػذاد
اله اسمد،دوالقعا دال صمشمتدل قهدالبشلعلت د
و وصمتداله اسمدإلهدالع ل دال للشم 7د
-1

لاتدققل سمدالاليالتدالاللقمد تدالقع لتدالسشلصشمدبلل هفدق دوسطم د د

-2

لاداال صلؿدبللق بمدالولهدقفدصشثدالققل سمدلهمداها ةدالاليالتدالاللقػمد ػتد
القع لتدالسشلصشمدال هعشمد مش دالبصوثدرـدال طشطدوال قوشـ د

-3

هـدااله قلـدالكل تدقفدابؿدإها اتدالقع لتدالسشلصشمدبللاليالتدالاللقم د

وأوصػػتداله اسػػم7دب ػ و ةد فالشػػؿدالالياػػلتدالاللقػػمدبط شقػػمدأكرػ د الللشػػمد ػػتدالقع ػ لتد
السشلصشمدال هعشمدو عوشهدوسل مالدوداس هاقل الد د د
 -3دراسة مسكين (: )0202
بتن اوان :دور التسااوي
()2

الوطن لمسيا ة

ا تطااوير النشاااط الساايا

ا ال ائاار  -الااة ال اديوان

د

هػػه تدهػػذاداله اسػػمدإلػػهدقال ػػمدالػػهو دالػػذ د سػػلهـدو قػػوـدبػ دالالياػػلتدالاللقػػمد
ػػتد ط ػػوش دالع ػػلطدالس ػػشلصتدال ا ػ ػ د طبشق ػػلد م ػػهدال ػػهشوافدال ػػوطعتدلمس ػػشلصمد د-د
()1دعواؼد بهاهللد ا ب،د قمشمدالاليالتدالاللقمدبللقع لتدالسشلصشمدبلل هف،د لقالمدال ؽدالوسط،دكمشمدا

يـ،دال هف،د

 2111د
()2

بهالصفشظدقسكشف،دهو ال سوشؽ ت طوش الع لط السشلصت ت ال ا  ،لقالم قع و
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اسعطشعم ،سللمدقل س ش 2111،

ال ال ػ ؼد مػػهدالقعػػلطؽدالسػػشلصشمد ػػتدال ا ػ د-دال ال ػ ؼد مػػهدالػػهو دالػػذ د قػػوـدب ػ د
الاليالتدالاللقمد تد قمشمدال وش دالسشلصتد-دإب ا دهو دالاليالتدالاللقمد ػتد طػوش د
الع ػػلطدالسػػشلصت،داس ػ هـدالقػػعا دالقسػػصتدالوصػػفتد ػػتدهػػذاداله اسػػمدهػػودالػػذ د ػػـد
ا قلهادقفدابؿدالبلصثد د د
أهـدع ل داله اسمدودال وصشلتد7د د
 -1أرب تداله اسمدب فد ال دالاليالتدالاللقمدشص لجدإلهد طوش دود فالشؿدالػهو دب ػكؿد
أكب دلشسلهـد تد طوش دالع لطدالسشلصتدبلل ا د د د
-2

هـدااله قلـدالكبش دقفدابؿدإها شتدالهشوافدالوطعتدلمسشلصمدبللاليالتدالاللقمد د د

 -3أهقشػػمدع ػػلطلتدالالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدصللػػمد فالشماػػلد ػتدق ػػلؿدال طػػوش دالسػػشلصتد
بلل ا
وأوصػػتداله اسػػمد7دب ػ و ةد فالشػػؿدالالياػػلتدالاللقػػمدود عوشػػهدأع ػػط الدوا طل اػػلدهو اد
أكب د ػتدالػهشوافدص ػهد سػلهـد ػتد طػوش دالع ػلطدالسػشلصتدال ا ػ د د ياػمداله اسػمد
بلله اسػػمدالصللشػػمد7دالالياػػمدوا ػػصمد ػػتدالاللقػػؿدالق ػ ؾدبشػػعاـدوهػػودالالياػػلتدالاللق ػمد
وال سوشؽدوال طوش دالسشلصتد د د
 -4دراسة كرمية (:)2115
بتنوان " الت اات التامة

المؤسسة السيا ية ال ائرية(")1

اهؼدهذاداله اسمدلم ال ؼد مهدوااػهدالالياػلتدالاللقػمد ػتدالقؤسسػمدالسػشلصشمد
ال ا شػم،دوال الػ ؼد مػػهدالق ػكيتدالقل قػػمد ػتدق ػػلؿدالالياػلتدالاللقػػمد ػتدالقؤسسػػمد
السػػشلصشمدواا ػ احدصمػػوؿدل طػػوش داها ةدالالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدالقؤسسػػمدالسػػشلصشم د قػػهد
ا قهتدالبلصرمد مهدقعا شفدهقلدالقعا دالقسصتدوقعا ده اسمدصللم.
()1

كرمٌة إبراهٌم ،العالقات العامة فً المؤسسات السٌاحٌة ،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة

الجزائر ،الجزائر.2115 ،
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و وصؿدإلهدالع ل دال للشم :د
 1قواػػهداها ةدالالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدالاشكػػؿدال عظشقػػتدلػػو ا ةدالسػػشلصمدهوفدالقكلعػػمد
الي قمدبالد غـدو وهدهشكؿدقس قؿدلققل سمدالاليالتدالاللقمدبو ا ةدالسشلصم
 2الوظل ؼدوالقالـدال تد قوـدبالداها ةدالاليالتدالاللقمد تدو ا ةدالسػشلصمدقصػهوهة،د
الد الهمد قمشمدال عسشؽدقهدوسل ؿداال يـدواال هاهدلمقصل

اتدوالقؤ ق ات

 3هعػ ػػلؾداع ػ ػػطمد صقػ ػػؽدا صػ ػػلالد الػ ػػلالدبػ ػػشفدالب ػ ػ اق دال ػ ػػتد ع اػ ػػلداها اتدوااسػ ػػلـد
الالياػػلتدالاللقػػمد ػػتدو ا ةدالسػػشلصمدكللع ػ اتدوالقالػػل ض،دو مقػػهدهػػذاداالع ػػطمد
اه قلـدالسشلح
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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الفصل الثان :
مقدمة :تتكممين عن الت اات التامة
أصبصت دأهقشم د الاليالت دالاللقم د ت دا هشله دقس ق د ،ب شلهة دال طو د ت د قمشمد
اال صلؿ دوأسللشبال دواع ل د دالسللشب دالصهشرم د ت دإها ة دالقؤسسلت دا هاهت دقالالد
اهقش دالاليالت دالاللق دكقل داف د صوؿ دالالقمشم دا ها شم دالكيسشكشم دالت د قمشم دإها شمد
قاللص ةدوال صوؿد فد طبشؽدالق ك شمدالتداليق ك شمدوالهشقق اطشمد تدا ها ة د

د

قفدالصل مدالتدو وهدبعشمدا صللشمدلماليالتدالاللقمدق صصمدوقالهةدا هاهاد شهاد
ع لح دوقسل هة دا ها ة د ت دال اللقؿ دقه د قاو هل دالها مت دوال ل ت دبصشغ داك د
الللشم دواه دأصبصت دالاليالت دالاللقم د

و ة دا قل شم دقصلصبم دلم غش ات دال تد

صهرت د ت دالق قاللت دالق مفم د ات د اهؼ دالت دال كشؼ دوال وا ؽ د ت دالقصللحد
الق

كم دبشف دالقؤسسلت دو قلهش هل دبلس هاـ دوسل ؿ دوأسللشب داال صلؿ دالق مفمد

بصشثدش صقؽدال وا فدبشفدال غش اتدالقلهشمدوالقالعوشمد تدههادالق قاللتد شسوهدبهلؾد
اال لادالتد قهش دأهااداال شفدو فاـدظ و اـدوالقه ةد متدال كشؼدوال وا ؽدقالاـد تد
سبشؿ دالقصمصم دالق

كم د دو سلهـ دالاليالت دالاللقم د ت د صقشؽ دالالهشه دقف دالههاؼد

ها ؿ دال كلت د ش و ب د مه دكؿ دصقمم دإ يعشم دال كش د مه د هة داههاؼ دقالشعمد
و مشؾ دأف د قوـ دب صهشه د مؾ دالههاؼ دابؿ دالبها د ت دال عفشذ دص ه دال د

شه د مهد

القؤسسلتدالكرش دقفدالقواؿدوالق اوهدوقفدبشفدأهـدالههاؼدال لصمدبللاليالتد
الاللقمدقلدشمت 7د
 1صقشؽدالق شهدقفدالرقمدالق بلهلمدها ؿدالقؤسسلت.
 2صقلشمدسقالمدالقعظقم.
 3سلهـ د ت دع

دالاليالت دالها مشم دبشف دالاللقمشف د ت دالقؤسسم دالواصهة دققلد

شسلهـد تدال بطدبشفدالاللقمشفد تدالقع آت.
15

 4أفدشكوفدهعلؾدصو ةدذهعشمدال قمد فدال كمدال تدشو هدبالدالاليالتدالاللقم.
 5أفدشكوفدهعلؾد وا ؽدوا حدبشفدالقصللحدال لصمدبللقؤسسمدوبشفدال قاو .
 6أفدش ـد صقشؽدالق شهدقفدالاليالتدال شهةدبشفدكؿدقفدا ها ةدالالمشلدوالاللقمشفد
ها ؿدالقؤسسلت.
 7وص ه د

عب د ال ض دالقؤسسم دإله دالكرش دقف دالق لكؿ د ت دالقس قبؿ دش ـد

إ هاهدالق شهدقفدالب اق دالوال شم.
 8أفدش ـداله لعد فدال كمدأودالقؤسسمد هدقلدشقلؿد عالدقفد ل اللتدأودقلد
شهو دصولالدقفد ل المدالدأسلسدلالدقفدالصصم.
9

ذب دالكرش دقف دالقال ات دوالكفلاات دقف دأ ؿ دالالقؿ دها ؿ دالقؤسسم دبقلد
شصقؽدالههاؼدال لصمدباـ.

 11د كقل دش ـ دااله قلـ دب كؿ دكبش دبلل أ دالاللـ دال ل ت دالذ دش صص دالقؤسسمد
والاللقمشفدبال.
 11دأف دش ـ دال ال ؼ د مه دالقكلعم دال لصم دبلل كم دأو دالقؤسسم د ت دالق قه دقفد
يؿدالكرش دقفدالط ؽدالق مفمدال تدش ـد عفشذهلد مهدأ ضدالوااه.
 12دأفدش ـد قهشـدالق و ةدإلهدا ها ةد لصمد عهدا لذدالق شهدقف الق ا ات.
 13د ال شؼد قلهش دالقعظقمدبلهها الدوسشلسل الدوقع ل الدقفدالسمهدوال هقلتد د
 14دإ طلاد ك ةدللها ةد فدا لهلتد قلهش دالقعظقمدوا ا الد د
 15د القسلهقم د ت دالق لا د مت دالق لكؿ دالها مشم د ت دالقعظقم دوال ت د ؤه دالتد
اممدالالقؿد شالدقفد يؿدو هدب اق دلماليالتدالاللقمدباهؼد صسشفدالاليالتدقهد
ال قلهش دالها مشمد د
16

 16د الصصوؿدعد لششهدال قلهش دو

لهـد فدع لطلتدالقعظقمدوقع ل الدو هقل الد د

 17دعصحداودا لهدا ها ةد تدا لهدالق ا اتدالقعلسبمدوو هدالسشلسمدالسمشقمد د
 18دو هداس ا ش شمد قؿدبشفدالقؤسسمدوالالقيا د
 21دال واصؿدبشفدالقؤسسمدوالقؤسسلتدال م د
 22د الش

طدافد كوفداههاؼداس ا ش شلتدبعلادالاليالتدال ل شمدلم كمدافد كوفد

الاليامدبشفدالالقيادوال كمد قط د
 24داس هاـدوسل ؿدال واصؿدالقعلسبمدلق لؿدال كمدو قي الد د
 25دلمبقلاد متدا صلؿدبللالقيادو ال شفاـدبلل كمد د
 26دال واصؿدبشفد قشهدااسلـدال كمد د
 28دعقؿدصو ةدإش لبشمد فدالقؤسسمدالتدالالقيا د
 29د شلهة د ص دال كم د ت دالصصوؿ د مت دالقوظفشف دالعسب دأصصلب دالقال اتد
الالللشمدلم كمدقفد يؿد هباـدالشالدبلالس ا شلتدالق مفمد د
 31دبعلاد يالتدبشفدالقوظفشفدوال كم د د
 31دالق ل كمد تدالق ا اتدا ها شمدوو هدال طط د
 32دق لبالم د قشه دوسل ؿ دال واصؿ دوا

يـ دوقال م د قشه دا بل دال كم د مشال دود

ال كهدقفدصصمدكؿداال بل دالق هاولمد فدالقؤسسمدو صصشحداال بل دال لط مدقعال د د
 33دق ل كمدالالقياد تدا ا اـ د
د
17

القؿ دالاليالت دالاللقم د مه د صقشؽ د هه دقف دالههاؼ د ،د كؿ دصقمم دقف دصقيتد
ا

يـ دشعبغت دإف د ك د مه دسمسمم دق كلقمم دقف دالههاؼ دوا غ اض د و ح دسمفلد
ش صقؽ دصهؼ دو اا دههؼ د ت دسمسمم دق بم د ،دوالع ش م دالاللقم دهت د صقشؽ دالههاؼد
قشالال دو ت دعالشم دبموغ دالاهؼ دالسقه دال لقؿ دالق اه د صقشق د ،دواذا دلـ دعصهه دهذاد

السمسمم دقف دالههاؼ دسمفل د ،د لف دالع ش م د ؤه دإله د شلع دال اه دوالقلؿ دوالواتد
وبلل للتدالف ؿدالذ شه د
و ت د وا دقل دأو هعلا دقف د الل دشؼ دلماليالت دالاللقم دعس ع دب ف دأههاؼ دالاليالتد
الاللقمد عصص دإلهدإالقمدالاليالتدالطشبمدوالرقمدالق بلهلمدبشفدالقؤسسمدوبشفدالاللقمشفد
شالد،دوبشعالدوشفدال قاو دالق اللقؿدأودقفدالقص قؿدإفدش اللقؿدقهدهذادالقؤسسم .
وشقكف دإف دع ش دإله دإف دالاهؼ دالسقه دلماليالت دالاللقم دهو د(( د صقشؽ داالعس لـد
وال وا ؽدبشفدالقعظقمدو قلهش هلد))دوهذادقلدش صقؽد فدط شؽدريثدقصلو د شسشمد
أودأسلسشمدهت-7
 1د او داش لبشمدل صقشؽدالرقمدبللقعظقم.
 2دالالقؿد مهدصقلشمدسقالمدالقعظقم.
 3دالاليالتدالها مشم .
أههاؼدالاليالتدالاللقم :-
 1د كوشفدصو ةدذهعشمدال قمد فدالقؤسسم
 2دال وا ؽدبشفدقصللحدالقؤسسمدوال قاو
 3د صقشؽد يالتدطشبمدبشفدالاللقمشفدبللقؤسسمدوا ها ةدالالمشل
 4دإ هاهدب اق دوال شمدال لذداالص شلطلتدبقلدش عبدالقؤسسمدال ال ضد
لمق كيت
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 4اله لعدالقو و تدالصلهؽد فدالقؤسسمد هدكؿدقلدشقلؿدأودش لعدأودشع

د

عال .
 6دالالقؿد مهد ذبدأ

ؿدالقال اتدوالكفلااتدلمالقؿدبللقؤسسم .

 7دااله قلـدبه اسمدال أ دالاللـدالها متدوال ل تدوالواوؼد مهداصهثدط ؽد
اشلس .
 8ال ال ؼد مهدقكلعمدالقؤسسمد تدالق قهد فدط شؽد صهدالقسوؿد
واال لهلتد لهالدو صمشمال.
 9د قهشـدالق و ةدللها ةدالالمشلد عهدا لذدالق ا اتدو سـدالسشلسلت .
 1دالق لؿداالا صله :
 عقشمدالو تدااله ل


شهدا عفلؽدالصكوقت



شهداالس ايؾ .

 د قهشـدا

لهد تدالق لؿدال ا تدوالصصتدوال غذشمد

دالخ .

 2الق لؿدالسشلست
 غ سدال الو دبلالع قلادالقوقتدلمقواطعشف
 دهؼدالقواطعشفدلمق ل كمد تدصعل مدالق ا دالسشلست
 دال صه دلص بدال ل اللت.
 ال ال ؼد مهدأ طلادالقس ولشفدو قهشـدالعصحدلاـ.
 اش دال قلهش دلم غشش اتدال تد صهثدسوااد تدق لالتدالسشلسمدالها مشمدأود
السشلسمدال ل شم .
 3دالق لؿدا ها

:-
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د فد و ش دالق وعمدوالص شمدلقوا امد

 إب ا دال مؼد تدالقواعشفدال تد ال
الظ وؼدالق طو ة .
د

شهدقبله اتدبالضدا ها ششفدلم غمبد مهدا

اااتدالبطش مدال تد ال اؿد

الالقؿ.
 د ع شطدالقعلا لتدالاله مدإلهد طو دال ال دا ها
وأ لؼدالهك و د(دقصقهدص بتدصسفد)دق لؿد ابهدوهو :-
 4دالق لؿداال قل ت :-
 ه ـدالبعلادألقشقتدلرقل مدالق قهد،دو صسشفدقس ومداالل اـدلهمدالقواطعشف
 دإ سلاده ل ـدال

لقفدوال اللطؼد مهدصالشهد لتدالسكلفدو ا ص د

الق مفم .
 د صسشفدالقس ومدال المشقتدو هدالقس ومدالرقل تدلمق قهدبقلدشؤهم د
الس شاللبدأباللهدال قهـدال قعتدوالعاوضدالص ل
 صسشفدالقس ومدالصصتد(دالوال تد،دودالالي تد)دلمقواطعشف
وهعللؾد ههدقفدالههاؼدصهههلدالبلصرشفدوهت : -
 1قسل هةدال قلهش د مهدال كشؼدوال غشش دالذ د صهر دب اق دالاليالتدالاللقم
 2قال مدا لهلتدال أ دالاللـدالصقشقشمد لادع لطدالقؤسسمد،دو

الد مهد

اشلهةدالقعظقمدلكتد بصرالد،دو بصثدقهمدأهقش الدو ل ه الدبللعسبمدلههاؼد
القعظقمدوأسموبد صقشؽد مؾدالههاؼ
 3إ يـدال أ دالاللـدبع لطدالقعظقمدوب اق الد،دوأهها الدلموصوؿدإلهدإاعلعد
ال أ دالاللـدبذلؾدوكسبدرق دو اللوع .
 4د

شهد وحداالع قلادلهمدالاللقمشفد تدالقؤسسمدو شلهةدوال اـدع ش مدالعظ د

تد كواهـدوق لكماـدوقاللعل اـد تد صقشؽد طمالل اـد،دالق دالذ دشعالكسد
اش لبشلد مهدأها اـد تدالقؤسسم .
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 5د رقشؼدالاللقمشفدو ه شباـدواطي اـد مهدكؿدقلدهود هشهد تدق غش اتد
الصعل مدوال هقلتدوال ادةدوالاليالتدوالقالموقلتدال لصمدب طوش دا ع لج
 6اهؼ دالاليالت دالاللقم دإله د ه دالكفلشم دا ع ل شم دب و ش دالاللقؿ دالقله د
والقالعو دو شلهةدالفوا هدال تد الوهد مهدأصصلبدال كلتدو قللالدوقس امكشالد
وقع ل ال

دال ت

دوال قل لت

د شال .

د القؿ

وشقكف دققل دذك دإش ل دأههاؼ دالاليالت دالاللقمدوهت دقل دش فؽ دقالال دالبلصثد
كوعالدأكر د قوالدو فصشيد،دوبشلعالدلهو دع لطدالاليالتدالاللقمدب كؿد اللؿد
ت

دالقؤسسم

دالههاؼ

دوهذا

دهت -

:

 1د صقشؽ دالسقالم دالصسعم دلمقعظقم دوه ـ داالعطبل لت دال شهة د عال دو قوـد
الاليالت دالاللقم د ت دكل م دالقعظقلت دب و ش داعطبل لت د الو شم دوال د الو شمد
لادالقعظقمدل كوشفدصو ةدصسعمدواعطبل لد شهاد فد

صشمدهذادالقعظقمد

وسقال الد تد وادقلد غبدإفد كوفدلهمد قاو هلدقفدا ؿد طشطدإ قللالد
بعلااد مهدقلد سق د تدأذهلفد قلهش هل
 2دال وش دلقع لتدالقعظقمدأود هقل الدو ع شطدالقبشاللت مالبدالاليالتد
الاللقمدهود ادقسل هادلع لطدال سوشؽد تدال وش د فدقع لتدال كمدالصللشمد،د
أودال تدس ع د شقلدبالهد،دو قوـدالاليالتدالاللقمدبلل وش دلمقع لتدال تد شهد
كللشؼ دإ يعال د ف دا ش اه دالق صصؿ دقف دقبشالل ال د ف دط شؽ دالع

دغش د

القه وعدأودب اق د وطشهدالسقالمدأود عظشـد شل اتد قلهش شمدلمقعظقمدأود عظشـد
القالل ض دالق مفم دال ت د ؤه دإله د شلهة دالقبشاللت دقف دهذا دالقع لت د فد
ط شؽد وش داسـدالقعظقمدو ا ال د
 3د عقشم د الو دالاللقمشف دبلالع قلا دلمقعظقم دوكسب د ششههـ دووال اـ
قف دالههاؼ دالقاقم دال ت د ساله دإلشال دالاليالت دالاللقم د ،دهو د مؽ دال الو د
لهمدالاللقمشفد تدالقعظقمدوش ـد فدط شؽدالالقؿد مهدإش لهد فلهـدق بلهؿدبشفد
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القعظقم دو قاو هل دالها مت دو قهش دالقعظقم دلالقؿ د قاو هل دقه دإبيغاـد
بللقالموقلت دال

و شم دواطي اـ د مه دسشلسم دالقعظقم دو

شه دالع طمد

الرقل شمدوال شل شمد شالدقهدالواوؼد مهدق لكؿد قاو هلدو و ش د ودشسل هد
مهداالس ق ا دقهدأ و د قؿدقعلسبم  .د
 4دكسب درقم دو ششه دال قاو

دال ل ت دالق اللقؿ دقه دالقعظـ7

شعصص د قؿدالاليالتدالاللقمد تدهذادالاهؼد فدط شؽدالسالتدأوالدل صهشهد
قلهش دالقعظقم دوالالقؿ د مه دإالقم دالاليالت دالطشبم دقالال د ،د

ي د فد

صقشؽ دال وا ؽ دوال علسب دبشف دأههاؼ دا ط اؼ دالق مفم دقه دالقسلهقم د تد
أع طمدالق قهدالقصمتدو قوشمالدل ؤكهد الللش الد تدالق قه .د
 5دالالقؿد متدا فلعدبقس و دال قمدالق بلهلمدها ؿدالقؤسسمدالق مفمد
 6دصقلشمدسقالمدالقؤسسمد فدط شؽد ص دالهامدوالقلعم د تدعقؿدوع

دالقالموقلتد

الصلصمدالقؤسسمدل قاو دالقس امكشف د
 7دلالدهو د اللؿد تد ه شـدالاليالتدالها مشمدا عسلعشم دبشفدالاللقمشفد تدالقؤسسمد
الواصهةدققلدشسلهـد تد شلهةدال ابطدبشفدالاللقمشفد تدالقؤسسمدوالالقؿدبكفلاةدا

ؿد

قف دالقاـ د ها داف د كوف دهعلؾ دصو ة دههعشم دق الشم د ف دالقؤسسم دو سلل ال دال تد
القؿدقفدا ؿد صقشقالدوهلؾدشكوفدهو دالاليالتدالالللقمد تدالقؤسسم دالبصتد فد
صمقم دوصؿ دبشف دالقصللح دال لصم دبللقؤسسم دوبشف دالقس امكشف دوقصلولم د مبشمد
اص شل ل اـدبقلدش ياـدقهدإقكلعشلتدالقؤسسمد
 8داف دشكوف دهعلؾ د ابط دو يام دوهشم دبشف دا ها ة دالالمشل دلمقؤسسم دوبشف دالاللقمشفد
ها مالدقفدا ؿد صقشؽداس فلهةداكب دو شلهةدا ع ل شمد تدالقؤسسمد
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 9د لالدهو د اللؿد تدصقلشمدالقؤسسمدقفدالالهشهدقفدالق كيتدالقس قبمشمدصشثدش ـد
ا هاهدالق شهدقفدالب اق دالوال شمدال تد سلهـد تدصؿدالق كيتدوالسشط ةد مشالد الهد
بق لب دصل طدالصهداوداله لعدلمقؤسسمدوال تدش ـدقفد يلالده ـدال كمد هدكؿدقلد
ش هاوؿد عالدقفد ل اللتدالدأسلسدلالدقفدالصصمد
 11دشس طشهد هبد ههدكبش دقفدالكفلااتدالققش ةدلمالقؿدها ؿدالقؤسسمدققلدشسلهـد
ت د صقشؽ داههاؼ دالقؤسسم دبفل مشم دوكهلؾ د قلف د وهة دالقع لت دال ت د قهقالد
القؤسسم د
 11دلال دهو دكبش د ت دااله قلـ دبلل ف دال ل ت دلمقؤسسم دو و شح دو ام دعظ د
القؤسسم دوالاللقمشف دبال دال ا دالاللـ دال ل ت دوقصلولم د ق شب دو الت دالعظ دبكفلاةد
كبش ةد
 12دقف د يؿ دالاليالت دالاللقم دش ـ د صهشه دقكلع دالقؤسسم دواهقش ال د ت دالق قهد
ققل عمدبللقؤسسلتدال مد د
 13دش ـ دقف د يلال د قهشـ داس ل ات د ها ة دالقؤسسم دوقسل ه ال دقف د مت دا لهد
ا

ؿدالق ا اتدالسمشقمد د
 -1ه ـدسشلسلتدالقؤسسمدو قبؿدال قاو دلالد
ؾدوالق بلهؿدبشفدالقؤسسمدو قاو هلد

-2

صقشؽد عقشمدال فلهـدالق

-3

ال ش درق دال قاو دبللقؤسسمد

-4

قوشـدا لهلتدال قاو دوال عبؤدبالدواالس لبمدلالد

 -5الالقؿدؾدعظلـداعها دقبك دشسل هدا ها ةد تدا لهدالق ا اتد
-6

وسالمد عقشمدأع طمدالقع مدو هقل الدواسوااالد

-7

كوشفدصو ةدههعشمدإش لبشمد
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-8

كوشفد ا د لـدإش لبتدوقؤشهد

 -9سش دالف وة دبشف دا اه دوال قل لت دو صقشؽ داالهقلج دو مؽ دصللم دقف دالقال مد
والفاـدل وصشهداال لهلتدوالقعل لتد د
-11السالتدلم ال شؼدب اوهدالقؤسسلتدو هقل الدوالطمبدقفدا اهدالق قهدال اللوفد
وال عسشؽد د
-11د عدال قمدبشفدالقؤسسلتدواال اهدقفد يؿدقهد سو دال واصؿد د
 -12دال فل ؿ دا ش لبت دقه داالصهات دوقسلش ة داه قلقلت دالعلس دو غبل اـ دبقل دالد
ش الل ضدقهدالعظقمدوالقواعشفدالسل هةدال تد عظـدالصشلةدالاللقمد د
 -13دالرل ش د متدال ا دالاللـدوالالقؿد متدالقصل ظمد متدو وهد أ دالاللـدق غوبد
ش د لادالقؤسسمدواالس فلهةدقفدالبشلعلتدبالهد صمشمالدقفد

شهدالق ا اتد د

 -14داهشـدالقاقلتدا ها شم دوال هقلتداالس ل شمدال تد سل هدالقؤسسمد متد عفشهد
ب اق الدوال طشطدلق ل شالالدو ؽد صو دكلؼدوه اسمدق عشمد د
-15وشقكف دالقوؿ داف دهو دا صلصت دالاليالت دالاللقم د ت دالقؤسسلت دالصكوقشمد
ح دأع طم دهها دالقؤسسم دلمقواطعشف دوقسل هة دوسل ؿ داال يـ د ت د غطشم دأع طمد
ههادالقؤسسلتد د
دوبلل للت د لف دالاليالت دالاللقم د سالت دالت داب ا دالصو ة دالق ام دلمقؤسسم د تد
الق قه دواعال د سالت دل هقم دو القؿ دع دصشلعم دقصللصم دوالاليالت دالاللقم د ت دههاد
القسالت د قهـ د هقم دالق قه دقف د يؿ دالق ل اة د ت دالبصت دوال طوش دوقه د سو د
ال قم د
د
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د
د
د
د
د
د
عبهةدق ص ةدعدالسشلصمدؼدال عوبدالمشبت د
هت دبصش ة د ت د قؽ دالصص اا د قه د عوب دلشبشل د صشطال دقف د قشه دال واعب د بلؿد
قمشمدق ص كمدولكفداه اداهللدال هـدههادالبصش ةدوهتدهاتدقشلادقللصمد قتدكرش د
قف داالق اض دال مهشم دوسقشت دبصش ة داب وف دعسبم دلمولت دالصللح د وف دصشث ده فد
ب لعبدالبصش ةد د
شل وهلدالسواحدقفدكؿدقكلفدلش ق الودب قللالدالههبشمدو قلؿدقشلهالدوا

ؿداالوالتد

ل شل الد ا دعو قب دوهشسقب دصشتدالبص دلطشؼ د
ابرعون
ص ؿدالصص اادقسلصمدواسالم،دقفدالقط دالمشبتدال لسه،د مؼد شط دالسلصمت،د
القق ه د مه د فلؼ دالبص دالق وسط ،دبصل دقف د قلؿ ،دقمش م دبلللغل دوالال ل ب،د

وقوااهدعله ةدلمسشلصمدالصص اوشم،دال تدلـد ُس غؿدص هدشوقعلدهذا

و ال ب دبصش ة داب د وف ،دإصهم دهذا دالال ل ب دالسلص ة ،د ت دال عوب دالغ بت دقفد
الصص اادالمشبشم،د قهدبشفده لبدذهبشمد للشمدقفدال قلؿدالعل قم،دشفصؿدبشعالدص اـد
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قفدالع شؿدال

،دو تدالسفؿد س مقتدالبصش ة،دبموعالدال ؽدالالهئ،دلش كؿدهذاد

الق ش دالريرتدالموفدلوصمدسلص ة،د مهداق هاهدالدعال تدقفدالفشل تدالقلصمم د

ولشسدالقعظ دالقههشد قط،دهودقلدشسمبدالالقوؿد عهد شل ةدالبصش ةد،دبؿد صل صالد
الال شبم،دال تد المالدق ا اد ي شلدوقيذادسشلصشل،دلمال بشفدقفد و لادالقهف،د تد

آفدواصه د

نة لمناظرين د
قهدبصش ةداب د وف،دغ بدقهشعمدسبالد لصقمدال عوبدالغ بتدلمشبشل،دبعصود131د
كشموق ا د ق شبل،دوشبمغدطولالدعصؼدكشموق ،دو

و91ددق اد عهدأاص دعقطمد شال د

الد 211دق د عهدأطوؿدعقطمد

عف ه دالبصش ة ،دبقش ة دعله ة دبشف دقرشي ال دقف دالبصش ات دالصص اوشم ،دوهت دقموص الد
وا فلعدعسبمدالكب شتد شال،دوص ا ةدقشلهالدال تدشصؿد ققالدإلهدسبالمدأق ل ،د عهد

أاصهدعقطمد تدال ال د
ع ائب ال تنقض د

ا دالبصش ة دبقش ات دعله ة دو صل ص د

شبم ،دأولال دأعال دقصصعم د ه دالغ ؽ،د

بسببد هةدقموصمدقشلهالدالكب ش شم،دقلدش الؿدأ د سـدشه ؿدإلشالدشطفودإلهدالسطح،د

ولذادلـد س ؿدأ دصللمدغ ؽدبللبصش ة،د تدأ دواتدق ه د

رلعتدالغ ا ب،دال تد ك فالدالبصش ةد بل ل دل وا هل،دص ا ةدقشلهالدالها قم،دوال تد هاهد
كمقل د و ات دإله دال قلؽ ،دوشقكف دال الو دباذا دالص ا ة دبو وح دباله د لو د قؽد

ق دوعصؼدالق ،دعصودأسفؿدالبصش ة د

و قه درللث دالغ ا ب د مه دباله دأق ل دامشمم دقف دالبصش ة دال هشهة دالقموصم ،دصشث دشقكفد
ب دالصف دبللشهشف دلقسل م دق دأو دق دوعصؼ ،داس
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اج دقلا د ذب د لؿ دقفد

القموصم د قلقل ،دوهذا دأق دا ا ت دب دالبصش ة د عه دالسكلف دالقصشطشف دبال ،دو وا هلد
مهدصهدسواا د

شطمؽ د مت دبصشد ة داب وف داسـ دبصش ة داـ دالبصش ات دوشهك داف دشسبب د سقش ال دببصش ةد
اب وف دهو داعال دقعسوبم دالت داصه داالولشلا داو دالق ابطشف دالشبششف دوكلف دهها دالق ابطد
شه تدبالوفدوالدش اؿداب ادقو وهد تد مؾدال االمدوش صههدقواال د تدق فهد قمتد لهؽد
والالمودواله دشو هد متدال لعبدالشقفدلمبصش ةدوش ه دبللهك دافدأهللتداب وفد صمود
عالد لـد 1989ـدولقهدبعتدلاـدا شمد هشهةد تدواه داال لؿدوسقشتدا ش اـدبق شمد

اب وفدعسبمدالسـدالبصش ة

دددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 -1د اب د وفدهتدبصش ةدأودواصمدقشلادقللصمد قهد تدالصص اادالكب مد عوب دلشبشل،د
ال ب دققصهادسشلصشلدهلقل،دقفدصفل الدأع دلـدشس ؿدصلالتدغ ؽدبال،دلفدكؿد تد

مهدسطصالدبسببدالقموصمدال هشهة
د
شطفود

 -2دوهت دقصلطم دبللع شؿ دوال قلؿ دقف دكؿ دعلصشم ،دو ققال د7.1ق  ،دو قش دأش لد
بقشلهالدالسل عمد هاد بهأدقفد قؽد1.5دق

دو ق هدإلهدأسفؿ.

 -3ال ب داب وف دواصم د باله دصوالت د 45دكشموق د ف دقعطقم د ك كشبم ،دوهت داا بد
عقطمدسكعشمدقفدواصمداب وف دشو هدب لعبدالواصمدققاهدوقطالـ.

كقلد ال ب دهذادالبصش ةدقفدأكر دالبصش اتدعه ةد تدالالللـدككؿ،دوذلؾدلقلد ق ل دب دقفد
قمشمد
سص ٍ دو قلؿ،دبل ل ِم دإلهدقواالالد تدامبدالصص اادوال تد طواالدكربلعالدال ّ
قف د قشه داال لهلت ،وقل دشرش دذهوؿ د وا دالقكلف دب ع د ت دصللم دالصف دبلل قلؿد
الوااالمدإلهد لعبدالبصش ةدبوسلطمدالشهد إع د ظا دقشلاٌد ذبمدصللصمدلم ب .

 4د ق ل دبللص ا ةدالالللشمدلقشلهال،دوال تد هاهدكمقلدا هاهدالغوصد تدأ قلاالدبل لاد
السفؿ .

 5شال قهدالبالضدأفدال و دإلهدالبصش ةدأقٌ دشصقؿدالكرش دقفدالق لؽدوالصاللب،دلكفد
هذا داال قله د لطئ ،دصشث د و ه دالالهشه دقف دالط ؽ دليعطيؽ دبل لا دالقكلف ،دوأصهد
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هذادالط ؽدط شؽدا شمداب د وفدالصهشرمد(قعه ة)،دأودط شؽدا شمد ك كشبمدال تد ال ب د
قفدأكر دالقوااهدالق هولمدا بل دقف دالبصش ة،دوال تد بالهد عالدصوالتد 45دكشموق ا،دأود
ط شؽدا شمدالف ش ،دأودقفدقهشعمدأوبل .

دالسشل ات دالقالهة د شها ،دشقوههل دسل قوفد
 6ق ل دعقلط داالعطيؽ دإله دالبصش ة دب و
ّ
قمشم،د
اوشم ،دوال اللقؿ دقه دكربلعال دال ّ
قا ة دلاـ د ب ة دواسالم د ت دسموؾ دالط ؽ دالصص ّ
وشال ب دالط شؽدبل لادالبصش ةدواطهدالصص اادقفدأ قؿدقصطلتدال صممدبقلدش ا قالد

قمشلتدصالوهدوهبوطد مهدهذادالكربلفدال تداهدشصؿدا فل الدأصشلعلدإلهدأكر د
قفد ّ
قفد ةدأق ل ،دوبالهداطهدقسل ٍم د لو دالريرشفدإلهدأ بالشفدكشموق ا دوسطدبص ٍ د
واؼدالسشل ةد
قفدهذادالكربلف،د
ّ

اد وؽدأصهدهذادالكربلفدالالللشمدوالذ دشطؿد مهد

بصش ةداب د وف،د لصمدالق لؿدلم ا دل ؤشمدالق اهدال يبدقفدهذادالالمودبل

الل قلطدبالضدالصو .

ل مد

 7ق ل د كللشؼدال صممدإلهدهذادالبصش ةدب عالد تدق علوؿدال قشه،دوهذادالق دشه هد
ٍ
ٍ
هةدلشلؿ د تدالقكلف دشال ب د ا د شفدالوؿدقفدكؿد لـد
لادلشمم دأود
السل حدلق
قفدأ

ؿدال ا دل شل ةدالبصش ةدوال قلطدالصو د شال،دوأش ل د إف دالقعطقمدالقصشطمد

صو دالالهشه دقف دالق ع هلت دوأقلكف دللشواا ،دبل

ٍ
دقصلؿ دلبشه دال ذكل اتد
ل م دلو وه

وو وهدققاه،دو تد لـدال صممدبل قكلفد شل ةد ٍ
ههدقفدالبصش اتدالق لو ةدلمقكلف.

 8والبصش ةدذاتدقشلادقللصمد فتدكرش دقفدالق اضدال مهشمدودسقشتدببصش ةداب د
وفدعسبمدلم دولهدالصللحد وفدصشثده فدب لعبدالبصش ةد،دش وعالدالسواحدقفدكؿد
قكلف دلش ق الوا دب قللال دالذهبشم دو د قلؿ دقشلهال دو دا

دعو قب دودهشسقب د

ؿ دالوالت دل شل ال د ا اد

د)9د صؿدسكلفدوأهللتداب وفد عالد تدالاللـد،1989دصشثد ـدبعلادا شمد هشهةد
لاـد تدقعطقمدواه داآل لؿ،د صقؿداسـدادشمدالبصش ة د

د)11د ال ب دبصش ةداب وفدوبصش ةدالقعه ةدوأـدالقلادالوااالمد قفد د
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د 11د بصش ةد تد قممدال الؼدقفدأ ا دالبصش اتدالصص اوشمدال تد

ذبدالسشلحدود

ال وا ،دكقلد الهدبصش ةدب شقمدال تد صشطدبالد قممد بشلعمدودالوااالمدبللق بدقفدواصمد

الكف ةد الهدذاتدإقكلعشلتدسشلصشمدهلقم د
د
د
د
د
د

هود بؿدب كلعتدشقهد عوبدالا وجدوشالهدقفداغ بدقعلطؽدالالللـدلكوع د بل ةد فد
بؿدب كلعتدوصفشحدب كلعتد لقهده دص و دبل لع ش دسوهااد د

وصؼدبالضدالالقياد،بلع داطال دقفدالقق د متدسطحداال ضدلموفدا
ّ

وطبشال دالق شبمدقفدسطحداال ض د

دالقلهشمد

د
بل واو الناموس
بؿدواودالعلقوسدهود بؿدب كلعتد تد عوبدوسطدلشبشلدشبمغدا فل

د 575دق ،د

وشال ب دقف دأكر دقعلطؽ دالالللـ دغ ابم دوهو د بل ة د ف د بؿ دب كلعت د لقه د ،دو علر د
صول دالصفل حدالب كلعشمدالسوهاادالقع
وال ش افدوال

ةد مهدسفص دقهدالعبل لتدالق عو مدكللقصبد

ل دالقو وهةدا ب دكللع شؿ دوالرؿدو ق هد وهمدالب كلفدالها شمد مهد

قسل مد قه دبقلدبشفد 11دإلهد 21دكشموق دق بهدو و دالقعطقمدظ وؼدطبشالشمدققلد
ش المال دقصقشم دطبشالشم دلالهه دقف دالطشو دوالصشواعلت د ،د ا

دأوؿ دبالرم داس ك ل شمد

عسشمدبقشلهةدال صللمدالف عستدلو افد بشمتد تدالاللـد 1918دـدإ ل مدلبالرلتدأ مد
الصقمد،دو ش دقالظـداله اسلتدالالمقشمدإلهدأفدال سقشمدددبواودالعلقوسدددأ تدبسببد
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أ واجدالبالوضدال تدكلعتد ع

د تدالقكلفد،دصشثدشسقهدقصمشلدبللعلقوسد،دوش حد

مقلادالعر وبشولو شلدأود مـدا عسلفدب فداس هاـدالصهشهد تدغ بدأ شقشلدشالوهدإلهد
بوه ةدالصهشهدال تد س هـدلهمدص ل ةدالعوؽ ) )  NOKوهذادالبوه ةدق وا هةد تد
القعطقم دال عوبشم دالغ بشم دقف دقواه دواو دالعلقوس د ،دو اله د مؾ دالقعطقم دقواه د ذبد
سشلصتدقفدالط ا دالوؿد،دصشثدش باالدال وا دب عالددداطالمدقفدسطحدالقق دسقطد
مهدال ضدد د،دوالدشال ؼد ل شخدآ

درو اف دب كلعتد،دولكفداه دشكوفدقعذ دب المد

ا وف دق ت د ،دوهو دش ـ دريث دبصش ات دقللصم دصغش ة د ،دو ه دا

ل ة دإله دأفد

واصهةدقفدالبصش اتدها مدوهتدصغش ةدلوعالدق غش دوع ش مدال سلعدص ـدالفوهمد فد
الظيـدال لسهدشسقحدالفدشعظ دإلشالدبساولمدقفدالف لاد،دصشثدأفداال سلعدكقلد
ذك علدش اوحدقلدبشفد 11دإلهد 21دكشموق ادوال تد مدقفدال مهدبقالمدقظمقمد،دكقلد
بهاد تدب علق دوا حد ت ( Google Earthاواؿداش ثد)د،دكقلدأفدواودالعلقوسد
عواعل دلك لب د ـ د لشف دقف دابؿ دال شولو ت دا شطللت دأع شمو د ،دوهو دش علوؿ دالقعطقمد
القق هة د عوب دوسط دلشبشل دوالقعطقم دال قللشم دقف د له د ،دالذ دع
ليس ك ل لت

دالب ولشم

دت

دلشبشل

د لـ

د1966

د قالشمد
د ـ.

وكمقمدواودعلقوسد تدالمغلتدال مداسـدشفس د مهدأع ددواصمدقفدالبالوضدد،دأود
و قل دل فسش دآ

دد دالصف ة دقف دالبالوض دد ،دصشث دأع دقف دالصقل ؽ دأف دالبصش اتد

الصغش ةدالقصشطمدبللفوهمد ال دبللبالوضد،دوبلل للتدش طمبدال ششـدا شبدقفدالب كلفد
بكلت دوااشم دأرعلا دالعوـ دأو دقواه دطل هة دلمبالوض دقصعالم د صشصل دأو دقرؿ دال تد
شس هقال دالسكلف دالقصمششف دوال ت د كوف دقف دالروـ دال لـ دالذ دشسصؽ د ت د شتد
ال ش وفدوشس هـدكق هـد،دوقهدهذاد،دهعللؾدعو لفدقفدالصموؿدلاذادالق كممد،دالوؿد
ودهودال ششـد تدال ادالالمو دقفدالب كلفد،دبللق بدقفدقصبدالب كلفد،دصشثدالد
شو هدالبالوضد،دوالرلعتدوهودالبقلاد تدق شـدالذ دشقهد مهدبالهد41دكشموق اد،دوهود
قواه د كسوا دال قلؿ د ،دوشس هـ د لهة دلم ششـ دابؿ دأف د صؿ دإله دواو دالعلقوس د ،دود
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الص و دالصغش ة دالق شبم دقف دالق وط دالق ك
اب م

دالشه

دقف

و ال ب دالصص اادالمشبشمد للـدآ

دال ب ه

د قؿ دالبل لت دو دبال ال دبص ـد
دال ش وعت

دال

.

دقغلش دلمق لوؼدبؿدهتد والـد ا ةدقفدالغ ا بدود

الال ل ب دقأل دبل س ا د وال صشؿ دإلشال دق وؽ دش قه دبشف دالق الم دو دالفل هة د شبهأ دقفد
الف لا دالسقلو دو دال صلب دالالفو د ت دأص لف دالطبشالم دالبك دعال ا د سطه د ش د
قس دالصشلة دو ا ؼ د ش دال قلؿ دالعل قم دب ع وهة دصللقم دبشف دالواصلت دال قشممد
والبصش اتدالسلص ةد،دولشيد قشيدشعسكبد ش د وادالقق د مهدال كوشعلتدالص شمد
تدوال دوع وق د أللدكالقهدرقشفدو ال ؾد عهد قمالدأعالدا شبمد هادقعؾد،د ال ؾد
وك عؾد ت دكوكبدبالشه دغش دهذادالكوكبدواعؾ د الششد تدأ واادغش دال واادال تد
الف الدو الوهتد مشالدو و هد تدبطفدالصص اادالمشبشمدقعطقمدأ ب دقلد كوفدبسطحد
القق دقعطقم دواو دالعلقوس دهذا دالقعطقم د سص دالالشوف دب قللال دوبقعلظ هل دالطبشالشمد
ال تد سص دالقموبدو ذداللبلب د ال ب دقفداغ بدالقعلطؽدالقو وهةد مهدكوكبد
ال ض دقعطقم دأ ذت داسقال د مه دصشف دغفمم دولـ د س
أصها د ع دهت د بل ة د ف د بؿ دب كلعت دأو دبقالعه دآ

دأصها دب دوكذلؾ دلـ د ب د
د بل ة د ف دق وط دب كلعتد

ش كوف دقف دبقلشل دطفصشم دو قله دب كلعت دقصلط دببصش ات د قشمم دقصشطم دبال دأ

ل د

الع شؿ دو دهت د قه د عوب دالال وج دالبشض دا ض دلوعال دأ ب دبسطح دالقق دإقلد
البصش اتد اتد مهد كؿدهيلشمدريثدبصش اتدكبش ةد اشمدوغ بشمدو عوبشمدوبصش ةد
كب ش شم دذات دلوعل دأصق د ا ه دإقل دالفوهم دالقصلطم دبال دكبش ة دذات د بم دسوهاا د قلد
أق ال دقفدقعظ د ال

دكؿدالكمقلتد فدوصف دوشبقهدقفدأ قؿدالقعلطؽدالطبشالشمد،د

هذا دالقعطقم دا ذبت د هه دكبش دقف دالسل صشف دقل دشقل ب دقف د 4111دإله د7111د
سل حدع ش مدلمكسوؼدالكمهدلم قسدالذ دصهثد تد 2116/3/29دوالذ دبقهد شالد
اكب د ةدودس بقهد تدذاك اـدقهمدالصشلة،دهذادهتدلشبشلد قش دب عوعداآلرل دوطبشالمد
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دإله دالال وجد

ال ض دولشبشل دألواف دق الههة د قف دالبص دالبشض دإله دال بؿ دال
السوهدودالبشضدإلهدالصقلهةدالصق اا د
د
د
د
د
د
د
بال الياروج *

بلؿدالا وجدهتداكب د قهدلم بلؿدالب كلعشمد تدقعطقمد قلؿدإ شقشلد بمغدقسلص الد
45.111

دكمـ

دق به

د قه

دت

دوسط

دلشبشل

شو هد 151دب كلعل دو عقسـد بلؿدالا وجدإلهداسقشفدالقعطقمدالولهد قهد تدالط ؼد
ال قللت دوهت دالا وج دالسوه دوهت د بلؿ دب كلعشم دو غطه دقالظـ دالقعطقم دو و ه دبالد
االّبمدبل ل شمدوالقعطقمدالرلعشمدالا وجدالبشضدو قهد تدالط ؼدال عوبتدو كوفدقفد
شولو شل دقف دص و د ش شم دبش لا دوأاصه دا فلع دلال د 1211دق
وقف دأ ا دالب اكشف د شال دب كلف دأـ دالهصت دوب كلف د لشه دوب كلف دطشبم داالسـ دب اكشفد
قعطقم دالسبالم دوب كلف دالصف اا دوب كلف دالقيع دوب كلف دبو دعالشـ
" الال وجداالسوهدددأ ضدالصقـدودالب اكشفدقوطفد اعـد تدالقل تدالسصشؽد قهد
هذادالقعطقمد تدوسطدلشبشلد صهشهاد71دكـد عوبدقهشعمد لمد ص و دهذاداال ضد مهد
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الكرش دقفدالب اكشفدال ل قهةدأكب هلدب كلفدددالق قؽدددشمش دب كلفدددالاشفوؼدالذ دكلفد
شقذؼدصققلدشصؿدقهاهلدؿ 211دكـد ق شبلدصسبدال ب اادهتدا ضدذاتد
السشم د ها د ع

ل شسد

د مه دسطصال دالصقـ دالق ص ة دو دال ت د قرؿ دالغللبشم دالالظقه دقفد

كوشفدهذاداال ضداقلدالبلاتد اود بل ةد فدقسلصلتدودقق اتدقفدالدقلهدالب كلعتد
ودشو هدبالدبالضدالغه افدالالذبمدال تد كوعتدبفالؿدهطوؿداالقطل دالقوسقشمدال تد
سقطد مهدالقعطقمدبلس ق ا دوداكب دهذادالغه افدهودغهش دددال وشمهدددشمش دغهش ددد
طشبمداالسـدددود ع

دبالضداال

ل دودالعبل لتدالق مفمدصوؿدهذادالغه افدودال تد

قرؿدقو هادغذا شل دقاقلدلكرش دقفدالصشواعلتدالب شمدقرؿدالغ الفدوداال اعبدودالصقش د
الب شم دو دبالض دالصشواعلت داال م دكقل د و ه دبالض دالعقوش دالقهشقم د مه دالص و د
القصشطم دبغهش دال وشمه دقرؿ دال اؼ دو دالعاللـ دو دوصشه دالق ف دو د ـ د شال داك لؼد
كاؼ د

ـ دو دكبش د صت داال ض د كوف دبفالؿ دالصقـ د

ق ل دهذا دالقعطقم دبلعالد

قشهدبشفدق علا لتدكرش ةد اتد قهدبشفدالق المدودال وشؽدوداالرل ةدودبشفدالقسوةد
ودال هبمدودالاشبمدودهتدققصهدقفدالققلصهدالسشلصشمدالالقمدودكع دقفدكعو دبيهعلد
السلص ة دال ت د ع

د ت دصص اا دبيهعل دال ا الم دو دلقف دا اه داف دشال ؼ دقواه دهذاد

اال ضدقل مش داال د حد ل طمدلشبشلد مهدالقواؿداس
بل ةد فدبقالمدكبش ةدسوهااد تدوسطدالبيهد

33

صهشها .

ا دل دهذادالقعطقمدبو وحد

الفصؿدالرللث7دالتحليل اإلحصائي للبيانات
المقدمة:
بؼذ االّخٖبء ٍِ حضَيغ اىبيبّبث ٗإدخبىٖب ٗاىخحقق ٍِ ػذً ٗص٘د أخطبء بٖب ,حأحي ٍشحيت ححييو
اىبيبّبث .حيذ يحخبس اىببحذ إىي ححييو اىبيبّبث إحصبئيب حَٖيذا السخخالص اىْخبئش ٍْٖب ٗحقذيش
إٍنبّيت حؼَيَٖب حيذ يخخز اىخحييو اإلحصبئي ػذة أشنبه ٗىؼو اإلحصبء اى٘صفي ىيبيبّبث ٕ٘
أٗه ٍب يسخخذً ى٘صف اىبيبّبث إٍب ػيي شنو صذاٗه أٗ سسٍ٘بث بيبّيت ٗرىل ىؼشض اىبيبّبث
بشنو ٍخخصش ٍٗفيذ ٕٗ٘ أٗه ٍب يشيذٓ اىببحذ.

البرنامج اإلحصائي SPSS
تم استخدام برنامج  SPSSحٌث ٌطلق علٌه بالحزمة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة وهو
اختصار لكلمة  Statistical Package For Sociality scienceحٌث ٌحتوي البرنامج
علً مجموعة كبٌرة من االختبارات اإلحصائٌة حٌث تتدرج من اإلحصاء الوصفً البسٌط إلً
اإلحصاء االستداللً األكثر تعقٌدا مثل تحلٌل التباٌن ,وتحلٌل االنحدار .وأن البرنامج ٌساعد
الباحث فً إجراء هذه االختبارات اإلحصائٌة حٌث أن إجراء هذه االختبارات ٌدوٌا ٌعد أمرا
صعبا وغٌر ممكن فً ضوء البٌانات الهائلة إضافة إلً التعقٌدات الحسابٌة لمعادالت
االختبارات اإلحصائٌة المعقدة.
 -0.0أداة مع بيانات التينة الرئيسية 7
ػـداسػ هاـداالسػ بلعمدكوسػػشممدل قػهدالبشلعػػلتدالي قػػمدلل لبػػمد مػهد سػػلؤالتداله اسػػمد،دواػػهد
ا قمتداس قل ةداالس بلعمد مهداسقشف،دالقسـدالوؿداص ومد مهدالق غش اتدال

صػشم،دأقػلدالقسػـد

الرػلعتد شص ػػو د مػػهد()8د قػداتدوذلػػؾدلقال ػػمدهو دالالياػلتدالاللقػػمد ػػتد قمشػػمدال سػػوشؽدوال ػ وش د
السشلصتدبقهشعمدسبال د
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القسااا األولد7دش ػػقؿدقالموقػػلتد لقػػمد ػػفدالق ػػل كشفد ػػتداله اس ػمدقػػفدصشػػثدال ػػعس،دالالق ػ ،دد
سعواتدال ب ةدوالصفمدالوظشفشم د د
دالقسا الثان د7دشص و د مهد(د8د)د ق اتدوذلؾدلقال مدهو دالاليالتدالاللقمد ػتد قمشػمدال سػوشؽد
وال وش دالسشلصتدبقهشعمدسبال د
 -0األساليب اإل صائية المستمدمة -:
ا قهتدهذاداله اسمد مهدا صصلادالوصفتد ػتد صمشػؿدالبشلعػلت،دوا صصػلاداالسػ ع ل ت،دصشػثد
ػ ػػـد ف ش ػ ػػغدبشلع ػ ػػلتداالسػ ػ ػ قل اتدوالبطلا ػ ػػلتدو اش ه ػ ػػلدلم صمش ػ ػػؿدا صص ػ ػػل تدبلسػ ػ ػ هاـدالص قػػ ػػمدد
ا صص ػػل شمدلمالم ػػوـداال قل ش ػػمد(،)SPSSدو ػػـداسػ ػ هاـددا صص ػػلادالوص ػػفتدو ػػقمتدال كػ ػ ا اتد
والعسبمدالق وشمدوال سوقلتدالبشلعشم
ت ميل القسا األول من االستبانة (متمومات عامة)
حضَِ ٕزا اىقسٌ ححييو اىبيبّبث األٗىيت اىخبصت ببىَشبسميِ ٗاىَخَزيت ٍِ حيذ اىضْس,
اىؼَش ,سْ٘اث اىخبشةٗ ,اىصفت اى٘ظيفيت ٗ .مبُ ّخبئش اىخحييو ػيى اىْح٘ اىخبىي :
انجُش  :يبيِ اىضذٗه (  ) 1ح٘صيغ أفشاد اىؼيْت في اىذساست حسب انجُش حيذ ّالحع أُ
ّسبت اىزم٘س قذ بيغج ( ٗ ) % 55قذ حسبٗث ٍغ ّسبت االّبد ( .) % 55

جدول (  ) 1توزٌع أفراد العٌنة حسب انجُش
انجُش
ذكور
اناث
اإلجمالً
ولتوضيح انجُش لعٌنة

العدد
15
15
31

النسبة %
51
51
111

الدراسة عن طريق الرسم البياني تم استخدام أعمدة بيانية كما هو موضح في الشكل (

) 0

35

50

50

اناث

ذكور

الشكل (  ) 0انُضبت انًئٌٕت ىؼيْت اىذساست دضب انجُش
العمر  :يبيِ اىضذٗه (  ) 2ح٘صيغ أفشاد اىؼيْت في اىذساست حسب العمر حيثذ ّالحثع
أُ أػيي ّسبت مبّج ٕٗ %66.7ثي ىيفئثت األٗىثي ( )35-25أٍثب أقثو ّسثبت مبّثج ىيفئثت
اىزبّيت (ٗ )45-35قثذ بيغثج  %15بيَْثب ّسثبت اىفئثت اىزبىزثت ( 45فَثب فث٘ ) فقثذ بيغثج
.%23.3
جدول (  ) 2توزٌع أفراد العٌنة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة %

35-25
41-35
 41فما فوق
المجموع

21
3
7
31

6667
11
2363
111

مَب حٌ اسخخذاً أػَذة بيبّيت ىخ٘ضيح اىؼَش ىؼيْت اىذساست مَب ٕ٘ ٍبيِ في اىشنو ( ) 2
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66.7

23.3
10

35-25

 41فما فوق

41-35

الشكل (  ) 0انُضبت انًئٌٕت ىؼيْت اىذساست دضب العمر
عذد صُٕاث انخبشة  :يبيِ اىضذٗه (  ) 3ح٘صيغ أفشاد اىؼيْت في اىذساست حسب عذد صُٕاث
انخبشة حيذ ّالحع أُ أػيي ّسبت (ٕٗ )%65ي ىيفئت األٗىي ( )11-1أٍب أقو ّسبت فقذ بيغج
( )16.7مبّج ىيفئت اىزبىزت .
صذٗه (  ) 3ح٘صيغ أفشاد اىؼيْت حسب ػذد سْ٘اث اىخبشة
عدد سنوات الخبرة

العدد

النسبة %

11-1
21-11
35-21
المجموع

18
7
5
31

61
2363
1667
111

كما تم استخدام األعمدة البيانية لتوضيح عدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة كما هو مبين في الشكل ( ) 3
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73.4

23.3

3.3

مدٌر إدارة

موظف

رئٌس قسم

الشكل (  ) 3أعمدة بيانية توضح النسب المئوية حسب عدد سنوات الخبرة

انصفت انٕظٍفٍت  :يبيِ اىضذٗه (  ) 4ح٘صيغ أفشاد اىؼيْت في اىذساست حسب انصفت انٕظٍفٍت
حيذ ّالحع أُ أػيي ّسبت (ٕٗ )%73.4ي ىيفئت اىزبىزت (موظف) أٍب أقو ّسبت فقذ بيغج ()3.3
ٕٗي ىيفئت األٗىي (ٍذيش اداسة).
صذٗه (  ) 4ح٘صيغ أفشاد اىؼيْت حسب اىصفت اى٘ظيفيت
انصفت انٕظٍفٍت

العدد

النسبة %

مدٌر إدارة
رئٌس قسم
موظف
المجموع

1
7
22
31

363
2363
7364
111

كًب تى اصتخذاو األعًذة انبٍبٍَت نتٕضٍخ انًؤْم انًًُٓ نعٍُت انذساصت كًب ْٕ يبٍٍ فً انشكم ( ) 4
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73.4

23.3

3.3

مدٌر إدارة

موظف

رئٌس قسم

الشكل (  ) 4أعمدة بيانية توضح النسب المئوية حسب انصفت انٕظٍفٍت
تحليل القسم الثاني من االستبانة -:
ٌحتوى هذا القسم على (  ) 8سؤاالً تم صٌاغتها لمعرفة إلى أي مدى ٌوافق أو ال ٌوافق
المشاركٌن فً الدراسة ,على هو دالاليالتدالاللقمد تد قمشمدال سوشؽدوال وش دالسشلصتدبقهشعمد
سبال حٌث تم عرض نتائج إجابات المبحوثٌن فً الجدول التالً:
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هوؿد()دال ك ا اتدوالعسبمدالق وشمد
ا

لبلتدالقبصورشف د

لبم د

ال د

التبارة

عالـ د

الق قوع د

ال ك ا د العسبم د ال ك ا د العسبم د ال ك ا د العسبم د
اإلدارة باإلع ا عن

ىل تقوا إدارة الت اات التامة

6د

 03د

 12د

 43د

 03د

 233د

أىداف المؤسسة وأنشطتيا السيا ية والت ارية؟
إدارتكا عمى كسب

ىل ت رص إدارة الت اات التامة

0د

 23د

 14د

 63د

 03د

 233د

ثقة الرأي التاا وتأييده
تطور التروي السيا

ىل تساىا إدارة التامة باإلدارة

 23د  20 0د  21د  13 4د  03د

 233د

والت اري بالمؤسسة؟
ىل ت رص إدارة الت اات التامة
الم تمع الم م والمار

اإلدارة عمى ت ويد

 23د  00 0د  13د  33 4د  03د

 233د

بأمبار اإلدارة؟

ىل يقتصر عمل الت اات التامة دامل المؤسسة عمى

 11د  40 0د

5د

 13 4د  03د

 233د

التوعية السيا ية واإلرشاد والوظائف اإلع مية قط؟
ىل تساىا إدارة الت اات التامة

ت قي

أىداف

4د

 10 0د  10د  43 4د  03د

 233د

واستراتي يات الدائرة؟
ىل تقوا ادارة الت اات التامة
تروي ية عن السيا ة

اإلدارة بتنظيا م ت

المنطقة بشكل يد؟

ىل تتتبر الت اات التامة السيا ية اداة لت سين صورة
المؤسسة اماا ال ميور السيا

الق قوع د

 11د

 53د

3د

 13د

 03د

 233د

4د

 10 0د  10د  43 4د  03د

 233د

؟

 65د  3 12د  211د  3 26د  113د  233د

د
د

41

َتبئج اإلجببت عٍ انتضبؤل األٔل ٔيُبقشتٓب دٍث كبٌ انتضبؤل األٔل ٌُص عهً :إلى أي
مدى ساىمت إدارة الت اات التامة

تطوير القطاع السيا

؟

ٍِٗ خاله ّخبئش اىضذٗه أػالٓ ّالحع أُ ّسبت ( ٍِ )%53.3إصبببث اىَبح٘ريِ حؤمذ أُ اإلداسة
اىؼبٍت ببإلداسة ال حسبٌٕ في حط٘يش اىقطبع اىسيبحي ٗاىخشٗيش ىٔ بيَْب اىْسبت اىَخبقيت ()%46.7
ٕٗي األقو حؤمذ بأُ ْٕبك ٍسبَٕت ٍِ اإلداسة في حط٘يش اىقطبع اىسيبحي ببإلضبفت اىي رىل أُ
( ٍِ )%85إصبببث اىَبح٘ريِ حؤمذ بأّٔ ال حقً٘ اداسة اىؼالقبث اىؼبٍت في اإلداسة بخْظيٌ حَالث
حشٗيضيت ػِ اىسيبحت في اىَْطقت بشنو صيذ.
َتبئج اإلجببت عٍ انتضبؤل انثبًَ ٔيُبقشتٓب دٍث كبٌ انتضبؤل انثبًَ ٌُص عهً :يبًْ
األَشطت ٔانٕظبئف انتً تًبسصٓب انعالقبث انعبيت نتذضٍٍ انصٕسة دٕل انضٍبدت فً يذٌُت
صبٓب؟
ٍِٗ خاله ّخبئش اىضذٗه أػالٓ ّالحع أُ ّسبت ( ٍِ )%75إصبببث اىَبح٘ريِ حؤمذ بأُ اإلداسة
اىؼالقبث اىؼبٍت حقً٘ ببإلػالً ػِ إٔذاف اىَؤسست ٗأّشطخٖب اىسيبحيت ٗاىخضبسيت ببإلضبفت اىي
رىل ّالحع أُ ّسبت ( )%66.7حؤمذ بأُ إداسة اىؼالقبث اىؼبٍت في اإلداسة ححشص ػيى حضٗيذ
اىَضخَغ اىَحيي ٗاىخبسصي بأخببس اإلداسة مَب حؤمذ إصبببث ػيْت اىذساست ٗبْسبت ( )%76.7أُ
اىؼالقبث اىؼبٍت اىسيبحيت حؼخبش اداة ىخحسيِ ص٘سة اىَؤسست اٍبً اىضَٖ٘س اىسيبحي.
َتاابئج اإلجبباات عااٍ انتضاابؤل انثبنااث ٔيُبقشااتٓب دٍااث كاابٌ انتضاابؤل انثبنااث ٌاُص عهااً :ماااى
المتواات الت توا و إدارة الت اات التامة

اطاع السيا ة

مدينة سبيا؟

قفد قفدالقالوالتدال تد وا دإها ةدالاليالتدالاللقمد هـد اللوفدالقكل بدالسشلصشمدو ػهـددو ػوهد
القفدالي ـدلمقشلـدبلل صيتدالسشلصشم د

د

41

الق ا ه د
-1قصقػهدأصقػهدالصػلهؽدالالياػلتدالاللقػمدوار هػلد ػتد طػوش دو عقشػمدالسػموؾدال عظشقػتد
ػػتدالقؤسسػػلتدالاللقػػمدو ػ كلتدالقطػػلعدال ػػلصد سػػللمدالػػهك و ااد ػػتداها ةداال قػػلؿد
لقالمدالسوهافدلمالموـدوال كعولو شلدال طوـ
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