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Abstract  

The study aimed to discussing the 

strategic planning skills among the 

owners of small and medium 

enterprises and their role in 

entrepreneurship, and focused on 

strategic analysis skills for the 

project work environment, skills for 

setting project goals, planning skills 

for project business growth, short and 

long-term planning skills, as 

independent variables, and 

entrepreneurship as dependent 

variable. 

The results at significance 

level of (a≤0.05) were confirming the 

existence of correlation and role 

between the strategic analysis skills of 

the project work environment and the 

entrepreneurship in small and 

medium enterprises in the State of 

Kuwait. It became clear that there was 

a correlation and role between the 

skills for setting the goals of project 

and entrepreneurship; correlation and 

role between planning skills for 

project business growth and 

entrepreneurship, short and long-term 

planning skills and entrepreneurship 

at a significant level of (a≤0.05). 

Among the most important 

suggestions of the study was the 

necessity of presenting various 

programs and workshops in the areas 

of strategic planning and 

entrepreneurship from the 

government institutions, inaugurating 

a professional incubator specializing 

in the strategic planning and 

entrepreneurship that provides all the 

required support to the owners of 

small and medium projects, 

establishing a national platform to 

broadcast materials and electronic 

media related to refining the 

capabilities and skills of 

entrepreneurs and setting up a 

national database and information that 

provides all the information support 

for the owners of small and medium 

projects in preparation of their project 

plans. 

Key Words: strategic analysis skills, 

project goal development skills, 

project business growth planning 

skills, short and long-term planning 

skills, entrepreneurship, and small 

and medium enterprises in Kuwait. 

 



256 

 

 256 

 دور مه�رات ا��خ��ط ا�س��ا��ج� � ��زيز ري�دة ا�ع��ل

               وا���س�� ��و�� ا�ك�ي�()دراس� �ق����� �ه�رات أصح�ب ا�ش�وع�ت ا��غ��ة 

 خ�ر � ���ر بن ع�� � ع�دلد. ،  خ�ر � ���ر بن ع�� � ف�يزةد.  |                                         

 

ISSN : 2410-1818 

 
  �����م ا������� وا�ج������

 م2020ي���� -إ��ي�( 7ا����� ) ( 31ا���د )

ا��م���ري�������ي����ا�سجا�����ا�ت��������را����ر  

 ( ا�ك�ي� ��و�� وا����سط� ا��غ��ة ا��ش�و��ت أص��ب ��ه�رات ������� دراس�) 

��ل���

م� أب�ز ع�ام� ��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ت�� ال� ت���� ���رس�� ال����� ا�داري�      

ا�س�ات��� ال�� ي�� أداة م��� م� أج� ت���� ا�س���دة ا����م�� خ�ص� ال� ت���� ع�ى ال����� 

 م� ك� ا�م��ن��� وا��ارد و���� ال������ وال�ؤ� ال� ت��ى ا���ري� إ� ال�ص�� إل���.

ك�� أ� ��رس�� ال����� ا�س�ات��� ���� م� رواد ا�ع��� وأص��� ا���وع�� ال���ة    

وا���س�� إ� ت��ي� م��را� وق�را� ع�ى ا����� ال���� م� أج� ا�س���دة م� ا��اي� ال� ي�ف�ه� 

دور� ا��� � وض� ال����� ا�س�ات��� ��� ت���� ا�داء � ا���ري� ال���ة وا���س��، ف��� ع� 

 خ�� ال��س� وال��� � أن��� ت�� ا���ري�.

ه��� ب�� آخ� م�� ل������ ا�س�ات��� م�ت�� ب����ري� ال���ة وا���س�� ي�ك� � دع��    

ال��� �ط�� ا�ف��ر ال�ي�دي� وال� ��� ا���ري� وت�ف� �� ال��را� ال���ف��� ا���زة ���رس�� 

، وت��� ا���ط�ة ب���ي� ك� م� ه� ج�ي� و���� � ا���ري� ال���ة، ك�� أن� ي�ف�  ال�ي�دة ل�ي��

 أدوا� م��� ل������ وال���� ب������� وال� ت�ع� ال��ج��� ال�ي�دي� .

ح�� ت��ى ت�� ال��ج��� ع�ى ا���درة وت�� ك� م� ه� ���� ع� ا�خ�ي� ب��رة اب���ري� ،     

���� م����� م���� م� خ�� أف��ر ���ري� وم� خ�� اس���� ال��� ال� وت��� ا���ط�ة �ج� 

ت��� � ب��� ا�ع��� ب��رة �����، ح�� ي���ب� دور ال����� ا�س�ات��� م� م������ ال�ي�دة م� 

ح�� ا�م��ن��� ال� ي�ف�ه� � ���� ب��� ا�ع��� واس���ا� ا������ ، وا��ذ ا�ج�اءا� ال� 

 م� اق���� ال��� � ب��� ا�ع���. ���

ل�ل� ت�ت� ال�راس� ا��ل�� � ض�ء ت�ج��� دول� ال��ي� ل�ع� ق�را� رواد ا�ع��� و������ م�    

 ل�� ا�س�ات��� ال����� م��را� ال���� � م��ري��� ال���ة وا���س��، ل���و� م�ض�� ت����

 ا�ع���. ري�دة � ودوره� وا���س�� ال���ة ا���وع�� أص���
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  أ���:�أهم���ا��راس�

� ت�ك��ه� ع�ى ا�ط� ال����� وال���ي� ���را� ال�����  ل��راس� ا�ك�د��� ا�ه��� ت���  

ا�س�ات��� ل�� أص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� خ�ص� أن� م� ا��ض�ع�� ا���ي� ال� ���� 

 ال��ب�� خ�ص� � ��� م�ض�ع�� ا���ري� ال���ة وا���س��. إ� ا��ي� م� ا���د ال����� � ال����

ك�� ت��� أه��� ه�� ال�راس� م� أه��� ري�دة ا�ع��� خ�ص� � ض�ء ت�ج� ال�و� إ� ت��ي� ه�ا    

ا��ن� �� ل� م� دور ك�� ع�ى إ��د ف�� ع�� وف�� اس����ري� أم�� ص��ر ا������ي� ورواد 

���س�� ا�ع���، ع�وة ع�ى ح�اث� ه�ا ا��ض�� م� ح�� اه���م� ����� ا���وع�� ال���ة وا

 ال�� ���� إ� ا��ي� م� ا���د ال����� ال��ب��.

ت���� ك�ل� أه��� ال�راس� ا��ل�� م� ح�� ك�ن�� ت��� � ت��ي� ب�� ا��ان� ال������� ل���ي�    

م��را� ال����� ا�س�ات��� ل�� أص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي�، ب��ض�ف� 

 �� ت�ع� ال��ج��� ال�ي�دي� ب��� ا���ري�.إ� ت��ي� ب�� م��ح

�ث�ن���:�أه�ا��ا��راس�

 ت��ى ال�راس� ا��ل�� إ� ���� ا�ه�ا� ا�ت��:

دراس� أب��د وم���� ا�ط� ا�ك�د��� وال����� ��ض�� م��را� ال����� ا�س�ات��ى  .1

 وأب��ده� ا������، وك�ل� م�ض�� ري�دة ا�ع���.

 ب����وع�� ا�ع��� وري�دة ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� را�اخ���ر م���ي� دور م�� .2

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة

 وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� وري�دة ا���و� أه�ا� وض� ��ي� م�� دور م��را� .3

 ال��ي�.  ب�ول�

وري�دة  ا���و� أع��� ل��� ال����� ج�ه�� ب� م��را� دور وج�د م�� وت�ك�� �� .4

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع���

 ال���ة ب����وع�� وري�دة ا�ع��� ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� ��ي� م�� دور م��را� .5

 ال��ي�. ب�ول� وا���س��

 

 

 

 



258 

 

 258 

 دور مه�رات ا��خ��ط ا�س��ا��ج� � ��زيز ري�دة ا�ع��ل

               وا���س�� ��و�� ا�ك�ي�()دراس� �ق����� �ه�رات أصح�ب ا�ش�وع�ت ا��غ��ة 

 خ�ر � ���ر بن ع�� � ع�دلد. ،  خ�ر � ���ر بن ع�� � ف�يزةد.  |                                         

 

ISSN : 2410-1818 

 
  �����م ا������� وا�ج������

 م2020ي���� -إ��ي�( 7ا����� ) ( 31ا���د )

 

 �����ً: ا��راس�ت ا������

����را��ا�ت�����ا�سجا����

����� �ب��د ��رس�� ت���� ���را�  (2018)وال���د� (Mazzarol ,et al., 2009)  ق�م�     

ال����� ا�س�ات��� خ�ص� � ا���وع�� ال���ة ال� ت�ك� ع�ى ���� ال��� � ���� ع���� 

، ح�� ت�� م� ن��ئ� ال�راس� أ� م��را� ال���� ا�س�ات��� ال� ت���� ب���و� م���ا� وق��ي� 

ال���� ا��رج�� ل����و� أح� ا���را� ا����، إ� ج�ن� م��را� ام��� خ�� م���ب� ت���� رؤي� 

 وت�ج��� ل���دة وال���� � أداء ا��ظ�� وزي�دة ا������.

ح�� رك�� ع�ى �� م��را� ال����� ا�س�ات��� ف��  (Strang , 2018) أم� ع�ى م����   

أ� م� أه� ه�� ا���را� ه� ت�� ال� �� ال��ام� ا��ج� وا�زم�� ا��ل�� ات�� م� ن��ئ� ال�راس� 

وا�ب���ر � ���� ال���، وم��را� ب��ء ال��را� ال� ت���� ب��ق� وت��ر ا������ � ال����، 

 .ب��ض�ف� إ� م��را� ال����� ا������ ب��ب���ر وإدارة ا��ارد ال���ي� و���� ال��س� � ا�س�ا�

ه��� أب��د أخ�� ت�ك� ع���� م��را� ال����� ا�س�ات��� �� اس���ا� ال����ل�ج��،    

���� ال������ ال������� ل����و�، وال����� ل����� ا�����، ب��ض�ف� إ� م��را� ا�دارة 

 (.Kitsios ,et al., 2019)ا�س�ات���� ال��م�� 

وم��را�  ال����� وال��� ال�واف� ��� م�ض�� أث� (Asah , et al., 2015) ب���� �� أ�    

أف�ي��� ، وق� ت�� م� ال���ئ� أ�  ج��� � وا���س�� ال���ة ال��ك�� أداء ع�ى ا�دارة ال����� و

ا�داري�  وا���را� ال����� ت�� ا���را� ت�ك� � ا��ف� ل���� ا���را� ،ال��رة ع�ى ت�ظ�� وال���

 م��را� ال����� �دارة ا��ارد ا��ل�� ت���� أع��ء ا���و� دو� أ� ت�خ�. ��م� ا���و�،

    � (Babelyte-Labanauske and Nedzinskas, 2017) ال��را�  � ال�ك�� ع�ى م�ض��

ا�ب�اع�، ال���ئ� أظ��� أ� ه�� ال��را� ال��� وال���ي� وا�داء  � ال������� ودوره�ال�ي��م���� 

ا�س�ات����، دور ه�ا ال���ذ� ع�ى دع� م��را� ال���ي� وا�ب�ا�، ب���ء ��ذ� ا�دارة �را� م�ت��� وا��

م��را� ب��ء خ�� ت������ ���رس�� ا�دارة ا�س�ات����، م� وج�د م��را� ت���� ب���ء م�ش�ا� ق��� 

 وم��ب�� ل����� ا����� � ا�ب�ا� وال���ي�.

دور م��را� ال����� ا�س�ات��� ا��ج�� ��  (Harrison , et al., 2018) ب���� ���    

ا��ج��  ال���دة ال�ي�دي�ا���وع�� ال�ي�دي� � ا�ق���دي�� ال��م�� ، ال���ئ� أب�ز� أه��� م��را� 
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م��را� ، م��را� ال����� �دارة ا�ع��� ال���ري� وت�س���، م��را� ال���م� م� ا�خ�ي� ل������ ،

 ، م��را� إدارة ا��ظ�� وب��ء اس�ات���� ا��ارد ال���ي� � ا���ري�. ت���� ا���ري���� و�

 ��ري�ا�ن��� ال��ائ� ا����� أم�� ت�ك� م��را� ال����� ا�س�ات��� ع�ى ق�را� ل����� ع�ى     

م� ا���را� ا����  ال����ري�وا���س��، ح�� ت��� م��را� ال����� ال��ئ�� ع�ى ف�� ���� ال���ة 

، ���� ال���� ا��رج�� (2017ج���،)، ال���� ا�س�ات���(��2016وال،) � ��� ا���ري�

، (2016ا���راوى،)ال��� ال�ه� ل����و�، م��را� ال����� �دارة ا��ارد ا��ودة ل����و�،

ال���� ا��رج�� ل����و� و��ي�ت��  ب��ض�ف� إ� م��را� ���� ال��ج��� ا�داري� ا���اف�� م�

(Nyuur, 2015). 

ا�س�ات��� وا�داء  اس����� دور م��را� ال����� (Donkor, et al., 2018) ه�ف�      

��اج�� ال�����ا� ال�ي��م���� � ا�س�ا�، ال���ئ� أب�ز� دور  ل���ك�� ال���ة وا���س�� � غ�ن�

ب��� ع�� ا���و�، م��را� ��ي� م��ق�� ا�داء ال������ ل����و� ،  ج�ه�� ���را� ���� ودراس�

، م��را� وض� أه�ا� ��اج�� دي��م���� ا�س�ا� وال����� ا�س�ات��� ل���� أداء ال��ك�

 وت���ه�.

ف�� اه��� ب�راس� أب��د ال����� ا�س�ات���  (Samuelsson, et al., 2016) أم�      

ا��س� � ا���ري� ال���ة وا���س�� ودور� � ت��ي� ال��ج� ال�ي�د� ل�� م�� ا���و� ، ات�� م� 

، إ� ال����� ق�� ا�ج� وال����� ط�ي� ا�ج� و��رس�� ا��س�� ا�داري� ال���ئ� دور م��را� 

�� أص��� ا���ري� ع�ى ت���� ق�را� ا���و� � ال����� ا��س� ج�ن� دور ال��ج� ال�ي�د� ل

 ا���س� ل���� ا��ك� ا��ل� ور��� ا���و�.

ال���رة ا�ل��ون��  ت��� م��را� ال����� ا�س�ات��� � ا���ري� ال���ة ب��رت�� ع�ى ت��     

�خ� ال��م� ل�دارة ا�س�ات����، ض�� اس�ات���� أداء ن��� ا���و�، إض�ف� إ� ��رس�� ا�

 .(Alzahrani, 2019)م��را� ت���� ب����� وت���� س��س�� وإج�اءا� م��س�� ل����رة ا�ل��ون�� 

 (Belhadi, et al., 2019)،  (Reheul and Jorissen, 2014)  أك�� ب��       

ل���� �  ،ت���� أن��� ال����� وا��اق�� وال����� أ� م��را� ال����� ا�س�ات��� ت�ك� �

ا���س�� ل�� ال���ف� ل����و�، م��را� ب��ء  ت���� ع�ام� ال���� ا����ب��� ع�� ا���و�،  م���ا�

ا��ظ��، م��را� ���� ع�ام� ا��ون� � أداء ا���و�، ب��ض�ف� إ� م��را� ���� ا��ارد ا��ل�� 

 ال�������، م��را� ��ي� أول�ي�� أه�ا� ا���و�.وال������ 
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وال����� ال�ات� ا�دارة ال�����  ن��� ���م��را� ت���� ب�ل����� ل� (Raar, 2015) ��د      

وال��م�، إدارة ع�ق�� ال���ء وال����� ال��� ا����� ل����و�، إض�ف� إ� م��را� وض� خ�� 

 �� ب�ل��� ال����.ل�خ�� ا�س�ا� ا��ي�ة ا���

أ� م��را�  (Jardioui, et al., 2019)،  (Avelar, et al., 2019) ت�� �       

 ، ا��اد م� وال���م� ا����م�� ال����� ت�ث� � ب��ء رش�ق� ل�� ا���و� � ا��ان� ال�������، ت�ف�

، ب��ض�ف� إ� أ� ت�� ا���را�  و������ ال��م�� ال��� وا�داء ، ت��ي� وا��دة ا�ن��ج�� ��� ��

م��را� ���� م�ش�ا� ت��ي�  وال���ف� ال������� ال���ل�، أن��� ق��� ا�داء��� ج�ان� ت���� ب���ء 

 ل����و�. ال���� ال���ف���

  ت�ج��� ال����� �دارة ال���ي� وال�ي�دة � ا���ري� (Wafeq, et al., 2019) ب����      

ا�����ة ، م��را� إدارة ب��� ا�ع��� ل����ري� ال���ة وا���س�� ال� ت��� ب��ض��ا� وع�� 

ا�س���ار م� ا���را� ا���� ل������ � ه�� ا���ري� ، ال�راس� أك�� ع�ى دور ج�ه�� ���ئ� 

 ة.أص��� ا���وع�� � اك���� ت�� ا���را� خ�ص� م���� ال����� ودرج� ت��� ا���ط�

�ري����ا��م���

���� ��ض�� ري�دة ا�ع��� م� خ�� ف�� دور  (Ebrahimi, et al., 2019) ت��� ل��        

ت��ي� ري�دة ا�ع��� ا�ع�م�� � ��� ال�س�ئ� ال�ق��� وا�ج���ع�� � أداء إدارة ع�ق�� ال���ء 

� ال��ك�� ال���ة وا���س�� ، ح�� ت�� م� ن��ئ� ال�راس� أ� ري�دة  و��رة ا��ات� ا���ل�

وا���س��، ك��  ال���ة ال��ك�� أداء ت��ي� و�� دور �  ال����ل�ج� ا�ع��� ت�ت�� ب��ب���ر

 وا���س�� � ه�ا ال��ج� ال�ي�د�. ال���ة ال��ك�� ب� ك�� أ� ال���ئ� أظ��� وج�د ف��

 (���2018ر،) (2010و��س�، ا���زم) (Alvarez-Torres, et al., 2019)ق�م���      

وا���س�� ودور ا��م��� ا������ �  ال���ة ال��ك�� ب�داء ال�ي�د� ال��ج� ل��� م�ض�� رب�

ال�ي�دة � دع� ه�ا ال��ج�، ال���ئ� أظ��� أ� ه��� دور م�ث� � ت�ج� س��ك��� ال�ي�دة ل�� أص��� 

ا���وع�� ، ك�� ت�� أ� ه�ا ال�ور ي�ث� � ن�� ث��ف� ال�ي�دة وع�ام� ��� �� ح�� ا���و�، إ� 

ج�ن� أ� ال���ئ� أظ��� أ� دور ا��م��� ي�ث� � ت���� م��ف� ا���و�، ث��ف� ال�ي�دة �ص��� 

 ا���وع�� ، ت�ج�� م��درا� ري�دي� ق�ئ�� ع�ى ت�س�� ح�� ا���وع��.

       � (Hooi, et al., 2016) (2011، و��� رس�ن)  ع� م��درا� ري�دة ا�ع��� ال��ئ�� ع�ى

ل���ج�� �� ت�� ا���درا� ، ات�� م�  ال�ظ��� ا�س��ام� � أداء ا���ري� ال���ة وا���س�� وال�ور

دة ت�ج� و��� ال���ئ� وج�د ��ي�� ف�ض� ع�ى ا���ري� زي�دة ال�ع� ���درا� ري�دة ا�ع���، زي�
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رواد ا�ع��� ل�ه���� ب�س��ام� أداء ا���ري�، ت�ت�� ا�س��ام� ب��را� رواد ا�ع��� � ال���� ب�ل��ام� 

وا�داء  ري�دة ا�ع��� ا����ام�ا��ث�ة ع�ى ���� ال���، ال���ئ� أظ��� وج�د ارت��� ج�ه�� ب� 

ي���� ���ي�  وا���ي� ال�ول�� ف���� ا������� ال�ع� ا����� وال���� ب ال���� ل����و� م� ح�� 

 .ال����

ال��� ا�ق���د� ع� ط�ي�  ت�ت�� ري�دة ا�ع��� ل����وع�� ال���ة وا���س�� � ا���ه�� ب�����    

ت��ي� م��را� ���ع�� ا������، ت�ل�� إي�ادا� ل�و ،(2016وردة، أ��) ا�� ب��� ك�� م� ال���ل�

 .(Okah-Efogo and Timba, 2015)� ق��ع�� أع��� ت�� ا���وع��  ال����رأ� ا��� 

ري�دة ا�ع��� � ال��ك�� ال���ة � ت��ي� ��رس�� ال���رة ا�ل��ون�� دور  ع� �      

ن��ئ� أب�ز� أ� ��رس�� ال�ي�دة ت�ت�� ب�ل��رة ع�ى   (Shemi and Procter, 2018)ق��  وا���س��

ا�ج��ة ا���ل� وش���� ال��اص�  ��ت���� �� ل����و�، إدخ��ا��س� ب��ء م���� م� ال��ح��إع�دة 

وت��ي� أف��ر  �ب���ر � ال���رة ا�ل��ون��� أع��� ا���وع�� ، م� ت��ي� م��را� ل ا�ج���ع�

 رائ�ة. 

�� � ا���وع�� أ� أب��د ري�دة ا�ع� (Bowen, 2019)، (Djip, 2014)  ت�ض�      

ال���ة وا���س�� ت��� ع�ى ب��ء ال��را� ال���ف��� ال� ��� ا���و�، ال���ء � ظ�و� ا���ف�� 

ال��ي�ة وا�س���ار � ت��ي� ا�ف��ر ال�ائ�ة ب����و�، ال��� � ا�س�ا� ال�ول�� وزي�دة م���� 

 ��.وزي�دة ال��� ف� ب��ء ال��م� ال���ري� ال���ي� ل����و�،

ع�ى �� ت�ج��� ري�دة ا�ع��� ال��ئ�� ع�ى ت�وي� أن���  (Ngoma, et al., 2017) ع���     

ا���وع�� ال���ة وا���س�� ع� ق�را� ال���ي� ، ال���ئ� أظ��� دور ك�� ل��را� أص��� ت�� 

� ب��ء خ�� ، إ� ج�ن� م��راا�ب�ا� ، ا�س���ق�� و��� ا���ط�ا���وع�� م� ح�� م��را� 

 ل����و� ت��ع� � اق���� ال��� � ب��� ا�ع��� ا���� وال�ول��. إس�ات����

وم�� ال�ي�دة  أب��د ت��را�اه��� ب���  (Stouraitis, et al., 2017)أخ�� ق�م��  �       

، ح�� ات��  ال�����ق��ع�� ال��ك�� ال���ة وا���س�� ���ر� ل�� ���ي� الف��  اق����

م� ال���ئ� أ� اق���� ف�� ال���ي� ي��� ب��ج��� ال�ي�دة ل�� أص��� ا���وع�� ال��ئ�� ع�ى 

��رس�� ل���ك��� ال��ق� ل��� ال���، وم��رات�� ال�ي�دي� � ك���� ��ي��� �ف��ر ت�ي� م� 

دي� � ق�را� ��ي� م����� ا���و� � أس�ا� ال���ي�، ال���ئ� ح�د ��رس�� ت�� ا���را� ال�ي�

ع�ام� ال���� ا��رج�� ، ا�س�ا� ال� م� ا���� ا� ت��� ب�� ف�� ال���ي�، درج� ت��ع� ا���و� 

 م� ت�� ا�س�ا�.
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ا��ارد غ� ع�ى �� ري�دة ا�ع��� م� ح��  (Radulovich, et al., 2018) ك�� رك��      

� اس�ا��� ال���ة وا���س�� ل���م�� ا����� � ا����س� ال� ت�ث� ع�ى ا�داء ال�ول� ل���ك

 م�� ت�ف� أب��د م���دة  ،ورأ� ا��� ال����ل����و� ، رأ� ا��� ، ال���ئ� أظ��� دور م�� � ��ش��ال

ت���� ب��ض�ف� إ� ال����� ال� ي�� ب��  ،، م��را� ال���ي� ال�ول�ب����و� ل������ ال���ي�

 س���.�و� م� ال��ح�� ا��ا��

 اس���ا� اس�ات����� وأس�ل�� ت��ي���ت���� ري�دة ا�ع��� � ا���وع�� ال���ة وا���س�� ع�ى      

 ،ال���ي� ال�ي�د�ت��ي� ق�را� ، (2015، �ه�ى)ف��ل� وم�ئ�� ع�ى ال�غ� م� ��ودي� م�ارد ا���و� 

إ� ج�ن� ذل� س��س�� ، (Hendijani, et al., 2018)ال�� ي�ي� م� ر��� ا���و�  ا����� ا��ل� ا�داء

 ح��م�� ���ة ل�ي�دة أع��� ق�ئ�� ع�ى ���� ال��� ا�ق���د�، م���� ال���ل� ورف� ف�� 

 ����� أه�ا� ا�ق���د ال���، رب� ري�دة ا�ع��� ب����وع�� ال���ة بح�� ا�ب���را� ال��ظ� ،

(Edoho, 2016). 

ب�� ري�دة ا�ع��� ت���� ع�ى ��وز ��ي�� دخ��  (Chandra, et al., 2020) ع�ز�       

 �ن��� ا���و� ، ك��ءة إدارة  ��� ا�داء ال�ول� ا�س�ا� ال�ول�� واس��ام� ا���ف�� ف���،

 ا���و� ، ق�را� ال���� إ� ا�دارة ال�ق��� ل����و�.

     � (Asemokha, et al., 2019) ة ع�ى ت��ي� ري�دة ا���وع�� ال���ة ات�� أ� ال��ام� ا��ث�

وا���س�� ت���� ب��را� ا���و� ع�ى ال��� � ت��ي� خ�م�� وم����� ق�ئ�� ع�ى ا�ق���� ل���� 

� ب��� ا�ع��� ، وال��� � ت���� م�س�� اب���ر� ي��ز ق�را� دخ�� ا�س�ا� ال�ول��، ال�ي�دة � 

 � ال��� ا��رج��.ت���� اس�ل�� إداري� ت���ع� ت����ا� ب��

م� ح�� ك��ءا� أص��� ا�ع��� ي�ت�� ا�داء ال�ي�د� ل����وع�� ال���ة ك�ل� ���ئ� و      

ل��ج� ا وم�� ت��ى ، ل���ي� ق�را� ت��م� ا���و� � أس�ا� م���دة ال���ف�� ال�ك�ء ال���� درج�

 .(Kadam, et al., 2019) ال���ءا� ا�داري� ا���و� ، إض�ف� إ�أداء � ال�ي�د� 

أ� ري�دة ا�ع��� � ا���وع�� ال���ة ت���� ع�ى ق�را�  (Asiedu, et al., 2019) أوض��     

��� ال������  ،���� ا�ت���� م� ال���ء وش�ك�ء ا�ع���ل ت���ل�ج�� ا��ت� ا����ت�ظ�� 

ت���ل�ج�� ف��ل� ��� م��� ب��ء  ،ن�ن�ري�دة ا�ع��� ال��ئ�� ع�ى ا� وب��ء م��ة ت��ف���، ال���ري�

 ن��� ا���و�.

��ور ل�ي�دة ا�ع���  (Amin, et al., 2019) ،(Tehseen, et al., 2019) ك�� وض��     

ال���ءة  ،ال���ءة ا�س�ات���� ،ك��ءا� ت���� ا���ري� ل����وع�� ال���ة وا���س�� ت�ك� �
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، ال��ج�� ال�ي�د� ال��ئ� ع�ى ت��ا� ا�س�ا�، ال��را� ال������� ل�� أص��� ا���و� ، ا�خ�ق��

 ق�رات�� ال�ي�دي� وال��ج� �� ا���ط�ة. 

�راب���:�ا������ا������

 � م��را� ال����� ا�س�ات��ى ت��ى ال�راس� ا��ل�� ل�ج�ب� ع� س�ا� رئ�� ه�: م� دور

ال��ي�؟ وي���� م�� ا�س���  أص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول����� ري�دة ا�ع��� ل�� 

 ا�ت��:

 ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة ���� � ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� م� دور م��را�

 ال��ي�؟ ب�ول� وا���س��

 ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة ���� � ا���و� أه�ا� وض� م� دور م��را�

 ال��ي�؟

 وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة � ���� ا���و� أع��� ل��� ال����� م� دور م��را�

 ال��ي�؟ ب�ول�

 وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة ���� � ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� م��را� دور م�

 ال��ي�؟ ب�ول�

 

�خ�����:�ف�ض����ا��راس�

 :ا��ل�� �خ���ر ال��ض��� ال��ل�� ت��ى ال�راس�  

م� ا���ق� أ� ت�د� م��را� ال����� ا�س�ات��� ل���� ع�� ا���و� إ� ���� ري�دة ا�ع��� ب����وع�� 

 ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي�

ري�دة ا�ع��� ب����وع�� ال���ة م� ا���ق� أ� ت��� م��را� وض� أه�ا� ا���و� إ� ���� 

 وا���س�� ب�ول� ال��ي�

م� ا���ق� أ� ت�د� م��را� ال����� ل��� أع��� ا���و� إ� ���� ري�دة ا�ع��� ب����وع�� ال���ة 

 وا���س�� ب�ول� ال��ي�

ا���س�� ت�د� م��را� ال����� ق�� وط�ي� ا�ج� إ� ���� ري�دة ا�ع��� ب����وع�� ال���ة و

 ب�ول� ال��ي�
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 (���ذ���راس��ا�ت� ا��ا������1ش���)

�س��س��:��������ا�����

اس���� ال��ح��� ا���� ال�ص�� ال������ وذل� م� أج� ب��ء ت�ص�� ع��� ن��� � دراس�  

م�ض�� م��را� ال����� ا�س�ات��� وري�دة ا�ع��� ب����وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي�، 

�ائ��، ح�� ي���� ال��� ك�� أ� م����� ال��� ت���� إج�اء دراس� م��ان�� م� خ�� ع��� ع�

ا���ان� ع�ى اس���ا� أداة ق��� ت���� � ت��ي� اس���ن� ت���� ع�د م� ا�ب��د ه� م��را� ال����� 

م��را� ال����� ل��س�� و��  م��را� وض� أه�ا� ا���و�، ا�س�ات��� ل���� ع�� ا���و�،

 وا���س��. ال���ة ب����وع�� ا�ع��� م��را� ال����� ق�� وط�ي� ا�ج�، وري�دة ا���و�،

 

 

 �ت� ا����تل��

���را��ا�ت�����

���را���ض�� �سجا���ىا

ا�ت����� ���را� ا�ه�ا�

���را��ا�ت����� ��ت�س���ا��م�

ق� ��ط�ي��

 ا���

ري����ا��م�����م�������ا��� ��

 �ا�ت�س��
 ا�ت� �ا�ت�ب�

H1 
H2 

H3 
H4 
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��تم��ا��راس�

 ي���� ���� ال�راس� � أص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي�. 

������ا��راس�

م� ، 1 � ��ي� ح�� ال���� م� خ�� اس���ا� ال��ح��� ���دل� ح��� ال���� ����م�� ح�� ا����

ا��ك�ي� ل�ح��ء وك�ل� ب��ن�� غ�ف� ��رة وص��ع� ال��ي�، خ�� رج�ع� إ� ب��ن�� ا�دارة 

 م��دة. 215وب��ن�� ال��� ا��ك�� ال��ي�، ح�� � ��ي� ح�� ال���� 

 وي�ض� ا��و� ال��ل� ت�زي� ال���� ك�� ي��:

 

 (��1ول )

 ��زي��ح��������ا��������أص����ا��������ا��� ���ا�ت�س���ب�����ا���ي�

 % ال��د ا���وع�� ال���� ع�ى أص��� ت�زي� ح�� �

 19.1 41 م��وع�� ص��ة ت��� � أن��� م��ل�� 1

 11.6 25 م��وع�� ص��ة ت��� � أن��� ت������ 2

 17.7 38 م��وع�� ص��ة ت��� � أن��� خ�م�� 3

 28.8 62 م��وع�� ص��ة ت��� � أن��� م��ع� 4

 22.8 49 ص��ع�� أن��� � ت��� ص��ة م��وع�� 5

 215 100 
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�أ�ا��ا����:

ت��� أداة ال��� ع�د م� ال���ص� وا��اح� ال� �� ب�� ح�ى ال�ص�� إ� ش���� ال���ئ�  

 ون�� إ� ذل� ك�� ي��:

 �� ت���� أداة ال�راس� ع�ى ��� ��ور: ��م���أ�ا��ا����:

 ��ر م��را� وض� أه�ا� ا���و�، ��ر ا���و�، ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� ��ر م��را� 

 ا�ج�، ��ر ري�دة وط�ي� ق�� ال����� ا���و�، ��ر م��را� و�� ل��س�� ال����� م��را�

وا���س��، و� ��ي� ع��را� وف��ا� ��ور ال��� م� خ�� ال�ج��  ال���ة ب����وع�� ا�ع���

 ا��ون� ا�س�ات���� وإدارة ع�ق�� ال���ء.إ� ع�د م� ال�راس�� ال��ب�� ا����� ��ض�� 

 وي�� ا��و� ال��ل� إ� ت�ض�� ��ور أداة ال��� وع��را� ال���� ا��ت��� ب�� ��ر: 

 

 (��2ول )

����ر�أ�ا��ا�����

 م��ى ا��را��ر
ع�د 

ال���را�

ن��� ع��را� 

 ا��ر

م� ع��را� ا�داة

 %19.6 11ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� م��را� ��ر

 %17.9 10 ا���و� أه�ا� وض� م��را� ��رال��ن�

 %19.6 11 ا���و� و�� ل��س�� ال����� م��را� ��ر

 %17.9 10 ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� م��را� ��رال�اب�

 %25 14وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة ��ر

 %100 56 ا����

�ص����ث����أ�ا��ا����:��

ي��� ب�ل��� م�� ق�رة أداة ال��� ع�ى ق��� ا��ض�� ال�� وض�� م� أج�� ���ى إ�  

أ� درج� ت��� أداة �� ال���ن�� ل���� ال��� ال�� وض�� م� أج�� ��� � ت��� ش�ء آخ� أو 

 ، و� إج�اء ال��� وف� م� ي��:( Sardantakos, 1998, P. 95)ت�� ش�ً�� آخ� إ� ج�ن��� 

وه� ي���� ب�ل��� ال��ه�� أو ال���� �داة ال��� ح��  :Face Validityا�����ا�ظ�ه��� (أ

ي�� م� خ�ل� ا��� ع�ى ا�داة وع��را� �� ال���ن�� ذا� ال��ق� ب�� ��ر م� ا��ور م� 

ا�داة ل���� ال��� وص�� ت�ت�� ب��د ح�� ارت��ط�� ���� وم�ض�� ال��� وم�� وض�� وم��س�� 

ال���را� وص�ح���� ل����� ع�ى إج�ب�� م� ع��� ال���، و� إج�اء ه�ا ا�خ���ر م� خ�� 

 ع��� م� ���� ال���.

وي���� ه�ا ال��� م� ال��� ع�ى م�� ص�� ا���� م� ح��  :Content Validityص���ا�ت�� (�

��� ل���ض��، و� ال���� م� ذل� م� خ�� ع�� أداة ���� ال���را� ����ا� ال��� وت���
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وذل� وف� ا���دل�   Pre-testال��� ع�ى ع��� م� ال��� و��ب��� ��ب� أول�� واس���ا� اخ���ر 

 ا�ت��:

=��������تم��
 ة�����ا�خ��ء1

����ا����ث�×�����ا�س����

���ع� م� ا���� ا������ وذل� ح�� � ع�� أداة ال��� ع�ى  ص���ا��م�: (�

ل��ك�� ج�ان� ال��� وال���غ� وال�ت�� وس�م� ع��را� ال���� وم�� م�ءم��� و� ال���� 

 ب�ج�اء ال���ي�� ال�زم� ال� اق�ح�� ا���� ع�ى ا�داة ق�� ت�زي��� ع�ى ع��� ال���.

ال���ئ� إذا � اس���ام�� أو إع�دت�� م�ة وه�� ا����د ب�ل���� أ� ت��� ا�داة ن��  ث����ا��ا�: (د

أخ�� �� ظ�و� ��ث��، ح�� � اح���ب� م� خ�� م��م� "أل�� ك�ون���"" ب�س���ا� ال�ن�م� 

 ح�� ي�ض� ا��و� ا�ت� ق��� ل�� ��ر وك�ل� ال���� ال��� ل�داة. "،SPSS" ا�ح��ئ�
 

 (��3ول )

�������أ����ا������ا��اخ�����ا��ا����

 م��ى ا��ر ا��ر
 م��م� ال����

Alpha 

 0.898 ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� م��را� ��ر

 0.862 ا���و� أه�ا� وض� م��را� ��ر

 0.881 ا���و� و�� ل��س�� ال����� م��را� ��ر

 0.824 ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� م��را� ��ر

 0.845 وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة ��ر

 0.862 ال���� ال��� وا�ت��� ال�اخ�� ل�داة

�����ر��ح����ا����:

 � ا���� ع�ى ب��ن�� ال��� م� خ�� م��ري� ن�ض���� ك�� ي��: 

وا�ح��ئ��� وه� ت���� ب�ل��� وال�وري�� وا��� وال���ا� وال����  ����ر�ث�ن�ي�: (أ

 ال��ب�� وا�����ي� ذا� ال��ق� ��ض�� م��را� ال����� ا�س�ات��� وري�دة ا�ع���

 وا���س�� . ال���ة ب����وع��

 ت���� � أداة ال��� اس���رة ا�س����� ال� � ت�زي��� ع�ى ع��� ال��� ا����� ل������. ����ر�أ����:

 :ال��اح� ال��ل��ك�� أ� ح�ود ال��� س�� ت���� ع�ى 

ع��� ال��� ت�ك� ع�ى أص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي�  ح����ب��ي�: (�

 � ان��� ا���وع�� ا���ل��، ا��م��، ال�������، ا���ع�، ال���ع��.

م��را� ال����� ا�س�ات��� ل��  ت��و� ع�ى ا��ل�� ال�راس� اق���� ح������ض����: (�

 ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� م��را� ح�� � ال���ة وا���س�� م�أص��� ا���وع�
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 م��را� ا���و�، و�� ل��س�� ال����� م��را� ا���و�، أه�ا� وض� ا���و�، م��را�

 ا���� ام� م����� ك����ا� ال���ف���، ال��را� ت��ي� ا�ج�، وط�ي� ق�� ال�����

 وا���س��. ال���ة ب����وع�� ا�ع��� س�ك� ع�ى ب�� ري�دة ال��ب�

 .2019 ح�ى 2016 م� ال��ة ا���وع�� ال���ة وا���س�� ع� ب��ن��ح����ز����:� (د

�ا�ت�����ا�ح��ئ�:

وذل� �ج�اء ال����� ال�ز�  SPSSاس���م� ال�راس� ا��ل�� ت������ ا��س� ا�ل�  

 ل���ن�� اس���را� ا�س����� وذل� م� خ�� ا������ ا�ح��ئ�� ا�ت��:

 ال��زي��� ال���اري� ���ئ� ع��� ال���. -أ

 م���ف� م��م�� ا�رت��� ����ا� ال���. -�

 م��م� ارت��� ك��ا�. -�

 ���� ا���ار R2م��م� ال���ي�  -�

��� �ا�ت���ل�� �ا��راس� ��ري����س�ب���: �ا�سجا���� �ا�ت���� ����را� ��ت� ا� �ب� �ا���ق�� ���

�ا��م���ب���������ا��� ���ا�ت�س���ب�����ا���ي�:

� ه�ا ا��ن� م� ال�راس� ال������� ال� ت��ى إ� ���� أه�ا� ال�راس� واخ���ر ال��و�  

�ص�� ع��� ال��� وك�ل� إج�اء ح�� � إع�اد ا�س���ن� وت�ك�� م��اق���� وث��ت��، ك�� أن� � ت

اخ���را� م���ف� ا�رت��� ب� م���ا� ال��� وك�ل� اخ���ر م��م� ارت��� ب�س�� وم��م� ال���ي� 

r2  وب�س���ا� ب�ن�م�SPSS و��ر ا�ش�رة ه�� إ� أن� � ال���� ��اج�� وت�ك�� ص�� ا�س���ب�� ،

ال�اردة � ا�س���ن�� ا��زع� وال���� ب��ك��ه� و����ه� ����ا� ل���ي��� إ� م���� "ك��" ق�ب� 

، و� ك�ل� اس���ا� م���� "ل����" ا���س� SPSSل�دخ�� إ� ب�ن�م� ال����� ا�ح��ئ� 

(، 3(، ��ي�)4(، م�اف�)�5 م���� م� م���ي�� ا����� وف�� �� ي�� : م�اف� جً�ا)وإع��ء وز� ل�

( وإدخ�� ال���ن�� إ� ال�ن�م� وف��� ��� ا�وزا� وت��ي� ع��را� 1( ، غ� م�اف� جً�ا)2غ� م�اف�)

�ذ� ع�د ال���� وا�س���ب�� وذل� ل���� م��م�� ا�رت���، ك�� أ� ع�د ا����ا� ال�اخ�� � ال��

 م��� ت�ب�"، وذل� ك�� ي��: 1م��� م����  و 2( م���ا� "3)

 

�(��ت� ا��ا����:Pearson Correlationة�����ف���������ا�ر���و�)1

 Pearson)� اخ���ر ال��ق� ب� م���ا� ال��� م� خ�� اس���ا� أس��� م��م� ا�رت���  

Correlation،)  ه�ا ا�خ���ر وال� أظ��� وج�د ع�ق�� ارت���  ع�ى ن��ئ� (4)ح�� ي�� ج�و�

 (. level= 0.05)م���وت� وذل� ع�� م���� د�ل� إح��ئ�� 
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 (��4ول )

�����ف��ا�ر���و�ب���ت� ا��ا����

 ا����ا�

 م��را�

 ال�����

ا�س�ات���

 م��را�

 وض�

 أه�ا�

 ا���و�

م��را� 

ال����� 

ل��� أع��� 

 ا���و�

 م��را�

 ال�����

 وط�ي� ق��

 ا�ج�

 ري�دة

 ا�ع���

 ال������������������      م���������������را� 

 ا�س�ات���
1     

 أه�ا� وض������������������ م��را�

 ا���و�
 **0.841 1    

 ل��� ال����� م����������را�

 ا���و� أع���
 **0.798  **0.828 1   

 ق����������� ال����� م��را�

 ا�ج� وط�ي�
 **0.823  **0.744  **0.831 1  

 1 0.793**  0.855**  0.796**  0.865**  ا�ع��� ري�دة

** Significant at the 0.05 Level (2-Tailed) 

ل���ق� ب� م���ا� ال��� ال��ث� أ�  Pearson Correlationي��� م� ج�و� م���ف� ارت���       

 ا���و�، م��را� أه�ا� وض� ا�س�ات��� م� ج�ن� وم��را� ال����� ه��� ع�ق� ارت��� ب� م��را�

ا�ع��� ح�� ج�ء� ب����  ا�ج� وري�دة وط�ي� ق�� ال����� ا���و� و م��را� أع��� ل��� ال�����

 ع�ى ال��ال�. 0.865، 0.823، 0.798، 0.841

 ا���و� م� ج�ن� و م��را� أه�ا� وض� ب� م��را� Pearson Correlation ب���� ج�ء� ق�� 

، 0.744، 0.828 ا�ع��� ا�ج� و ري�دة وط�ي� ق�� ال����� ا���و� و م��را� أع��� ل��� ال�����

ا���و� م�  أع��� ل��� ال����� ب� م��را� Pearson Correlationع�ى ال��ال�. ام� ق��� 0.796

ع�ى ال��ال�.  0.855، 0.831ج�ء� ب����  ا�ع��� ا�ج� و ري�دة وط�ي� ق�� ال����� ج�ن� و م��را�

 0.793ب���� ج�ء� ا�ع��� وري�دةا�ج�  وط�ي� ق�� ال����� ك�� ج�ء� ق��� ا�رت��� ب� م��را�

 ، و����� ق�� ت�� ع�ى وج�د ع�ق� ب� م���ا� ال���. 
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�.��اخت��ر�ف����ا����:2

�اخت��ر�ا�����ا���

 ي�� ه�ا ال��� إ� م� ي��: 

 ا�ع��� ري�دة ���� إ� ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� م��را� ت�د� أ� ا���ق� " م� 

ال��ي� " و�ج�اء ه�ا ا�خ���ر � اس���ا� م��م� ارت���  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

 ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� "ك��ا�"، وك�ل� اخ���ر ���� ال���ي� ب� م���� م��را�

ا�ع��� ، ك�� � اس���ا� اخ���ر ���� ا���ار ب� ه�ي� ا����ي� ال��ب� ا�ش�رة إل���  وري�دة

 وم���ي�ت��، ون�� إ� ذل� ع� ا��او� ال��ل��: ���R2ف� ق��� 

�أ(�اخت��ر�������ار���و�"ك��ا�":

 (��5ول )

�ا��م���"���ت� �"�ري����ا�سجا�����"�ا�ت������������ا�ر���و�"ك��ا�"�ب���ت� �"����را�

 ا���� ال��ب�م��م� ارت��� "ك��ا�" ا���� ا�����
 Sig ا�����

 ا��م���ري��� 0.004 0.865 ا�سجا�����ا�ت��������را�

��0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي��* 
 

ه��� ع�ق� ارت��� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� ا�رت��� م� خ�� م��م� ارت��� "ك��ا�" أ� 

 ا�ع��� ا���و� " وا���� ال��ب� " ري�دة ع�� ا�س�ات��� ل���� ال����� ب� ا���� ا����� " م��را�

ب�  0.05" وذل� ل�ج�د د�ل� م���ي� ع�� م����  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

 ا����ي�.

 

����ة������ا�ت��ي�:

 (��6ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا�سجا�����ا�ت��������را�"�نت�ئ�������ا�ت��ي��ب��

ال���� x1ا���� ا����� 
 ����

 ا��ب���

م��س� 

 ا��ب���
d.f. اخ���ر"F" 

 ال����� م��را�

 ا�س�ات���

 Sig ا����� 124 290.229 23116.109ا���ار

 0.004 119.890  2.881 391.220ال��اق�

 �0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي��* 

�
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 ع�� ا�س�ات��� ل���� ال����� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل����� ال���ي� ب� م���� م��را� 

" F"، إ� ق��� اخ���ر  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ، ري�دة ا���و�

وي�� ذل� ع�ى ص�� وج�د  124ودرج� ح�ي�  0.05وه� دال� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي�  (119.890)

 ع�ق� ب� ا����ي�.

��(������ا���ار:

 (��7ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا�سجا�����ا�ت��������را�"� ن��ئ� ���� ا���ار ب� م���

 B ا���� ا�����
ا��� 

 ا����ر�
r2 Beta

ق��� 
(t) 

ا����ي�

 ال����� م��را�

 ا�س�ات���

 2.6560.397ا�����
0.748 

 0.004 9.115 ـ

X1 0.3320.091 0.0220.339 0.004 

 0.05 �ا���ح��ئً���������ت�������ي�* 

 " و" ري�دة ا�س�ات��� ال����� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� و���� ا���ار ب� " م��را�    

 ا�س�ات��� ل���� ال����� وه�ا م���� أ� م��را�0.748ت��و� ( r2)أ� ق��� م��م� ال���ي�  " ا�ع���

،  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ا�ع��� ب����وع�� م� ري�دة %75ا���و� ت��� م� ق����  ع��

 أم� ال���� ال��ق�� ف����ه� م���ا� أخ�� � ت�خ� � ع�ق� ا���ار ه��.

وه� دال� إح��ئً�� وت��  (0.004)وق��� ا����ي� ت��و�  (0.339)ت��و�  "t" ك�� أ� ق��� اخ���ر      

 ب����وع�� ا�ع��� " ي�ث� � " ري�دة ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� أ� ا���� ا����� " م��را�

 � ت�� إ� ال���." t""، وه� دور ج�ه�� ح�� أ� ق���  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة

�اخت��ر�ا�����ا���ن�

 ���� إ� ا���و� أه�ا� وض� م��را� ت��� أ� ا���ق� ع�ى م� ي��: " م�وي�� ه�ا ال���  

ال��ي�". ون�ض� دراس� واخ���ر ه�ا ال��� م�  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة

 خ�� ا��او� ا�ت��:

�أ(�اخت��ر�������ار���و�"ك��ا�":

 (��8ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا������أه�ا���ض�����را��"�������ا�ر���و�"ك��ا�"�ب���ت� �

 ا���� ال��ب� م��م� ارت��� "ك��ا�" ا���� ا�����
 Sig ا�����

 ا�ع��� ري�دة 0.008 0.796ا���و� أه�ا� وض� م��را�
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 �0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي��* 

م��م� ارت��� "ك��ا�" أ� ه��� ع�ق�  ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� ا�رت��� م� خ�� 

 ا�ع��� ب����وع�� ا���و� " وا���� ال��ب� " ري�دة أه�ا� وض� ارت��� ب� ا���� ا����� " م��را�

 ب� ا����ي�. 0.05" وذل� ل�ج�د د�ل� م���ي� ع�� م����  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة

����ة������ا�ت��ي�:

 (��9ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا������أه�ا���ض�����را�"�������ا�ت��ي��ب���ت� �نت�ئ�

ال���� x1ا���� ا����� 
 ����

 ا��ب���

م��س� 

 ا��ب���
d.f. اخ���ر"F" 

 أه�ا� وض� م��را�

 ا���و�

 Sig ا�����122 288.344 22867.623ا���ار

117.9880.008  2.981 391.214ال��اق�

 0.05* د�ل إ���ئً�� ��� م���� م����� 

 ، ري�دة ا���و� أه�ا� وض� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل����� ال���ي� ب� م���� م��را� 

وه� دال�  F( "117.988)"ال��ي� ، إ� ق��� اخ���ر  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع���

 وي�� ذل� ع�ى ص�� وج�د ع�ق� ب� ا����ي�. 122ودرج� ح�ي�  0.05إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� 

��(������ا���ار:

 (��10ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا������أه�ا���ض�����را�"��نت�ئ�������ا���ار�ب���ت� 

 B ا���� ا�����
ا��� 

 ا����ر�
r2 Beta

ق��� 
(t) 

ا����ي�

 أه�ا� وض� م��را�

 ا���و�

 2.6780.402ا�����
0.634 

 0.008 9.351 ـ

X1 0.3560.061 0.0210.388 0.008 

 0.05 �ا���ح��ئً���������ت�������ي�* 

 "و" ري�دة ا���و� أه�ا� وض� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� و���� ا���ار ب� " م��را�    

ا���و�  أه�ا� وض� وه�ا م���� أ� م��را� 0.634ت��و�  (r2)" أ� ق��� م��م� ال���ي�  ا�ع���

، أم� ال����  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ا�ع��� ب����وع�� م� ري�دة %63ي��� م� ق���� 

 ال��ق�� ف����ه� م���ا� أخ�� � ت�خ� � ع�ق� ا���ار ه��.

وه� دال� إح��ئً�� وت�� ( 0.008)وق��� ا����ي� ت��و�  (0.388)" ت��و� tك�� أ� ق��� اخ���ر "      

 ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ا���و� " ي�ث� � " ري�دة أه�ا� وض� أ� ا���� ا����� " م��را�

 " � ت�� إ� ال���.tال��ي� "، وه� دور ج�ه�� ح�� أ� ق��� " ب�ول� وا���س��
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 اخ���ر ا�ف�ض ا�����

 ���� إ� ا���و� أع��� ل��� ال����� م��را� ت�د� أ� ا���ق� وي�� ه�ا ال��� ع�ى م� ي��: " م�

ال��ي� ". ون�ض� دراس� واخ���ر ه�ا ال��� م�  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة

 خ�� ا��او� ال��ل��:

�أ(�اخت��ر�������ار���و�"ك��ا�":

 (��11ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا������أ�م�����م��ا�ت��������را�"���������ا�ر���و�"ك��ا�"�ب���ت� 

 ا���� ال��ب�ارت��� "ك��ا�"م��م�  ا���� ا�����
 Sig ا�����

 أع��� ل��� ال����� م��را�

 ا���و�
 ا�ع��� ري�دة 0.0011 0.855

��0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي��* 

ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� ا�رت��� م� خ�� م��م� ارت��� "ك��ا�" أ� ه��� ع�ق�  

ا�ع���  " وا���� ال��ب� " ري�دة ا���و� أع��� ل��� ال����� م��را�ارت��� ب� ا���� ا����� " 

ب�  0.05" وذل� ل�ج�د د�ل� م���ي� ع�� م����  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

 ا����ي�.

  ��ة������ا�ت��ي�:

 (��12ول )

 " ا��م���ري���"����ت� "��ا������أ�م�����م��ا�ت��������را�"��نت�ئ�������ا�ت��ي��ب���ت� 

ال���� x1ا���� ا����� 
 ����

 ا��ب���

م��س� 

 ا��ب���
d.f.  اخ���ر"F" 

 ل��� ال����� م��را�

 ا���و� أع���

 Sig ا����� 124 265.321 22167.211ا���ار

 0.0011 118.341  2.716 377.213ال��اق�

 ��0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي�* 

و  ا���و� أع��� ل��� ال����� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل����� ال���ي� ب� م���� م��را� 

وهى  F( "118.341)"، إ� ق��� اخ���ر  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة

 ع�ق� ب� ا����ي�.وي�� ذل� ع�ى ص�� وج�د  124ودرج� ح�ي�  0.05دال� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� 
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��(������ا���ار:

 (��13ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا������أ�م�����م��ا�ت��������را�"��نت�ئ�������ا���ار�ب���ت� 

 B ا���� ا�����
ا��� 

 ا����ر�
r2 Beta

ق��� 
(t) 

ا����ي�

 ل��� ال����� م��را�

 ا���و� أع���

 2.4160.366ا�����
0.731

 9.1230.0011 ـ

X1 0.3240.076 0.0180.3340.0011 

 

 �0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي��* 

" و"  ا���و� أع��� ل��� ال����� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� و���� ا���ار ب� " م��را�    

 أع��� ل��� ال����� م���� أ� م��را� وه�ا 0.731ت��و�  (r2)" أ� ق��� م��م� ال���ي�  ا�ع��� ري�دة

ال��ي�، أم�  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� م� ري�دة %73 ت��� م� ق���� ا���و�

 ال���� ال��ق�� ف����ه� م���ا� أخ�� � ت�خ� � ع�ق� ا���ار ه��.

وه� دال� إح��ئً��  (0.0011) وق��� ا����ي� ت��و�( 0.334)ت��و�  "t"ك�� أ� ق��� اخ���ر       

 ا�ع��� ب����وع�� " ي�ث� � " ري�دة ا���و� أع��� ل��� ال����� وت�� أ� ا���� ا����� " م��را�

 " � ت�� إ� ال���.t"، وه� دور ج�ه�� ح�� أ� ق��� " ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة

�اخت��ر�ا�����ا��اب�

 ا�ع��� ري�دة ���� إ� ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� م��را� وي�� ه�ا ال��� ع�ى م� ي��: " ت�د�

ال��ي�". ون�ض� دراس� واخ���ر ه�ا ال��� م� خ�� ا��او�  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

 ال��ل��:

�أ(�اخت��ر�������ار���و�"ك��ا�":

 (��14ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا�����ط�ي��ق� �ا�ت��������را�"���������ا�ر���و�"ك��ا�"�ب���ت� 

 ا���� ال��ب�م��م� ارت��� "ك��ا�" ا���� ا�����
 Sig ا�����

 ق�� ال����� م��را�

 ا�ج� وط�ي�
 ا�ع��� ري�دة 0.002 0.793

��0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي��* 
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ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� ا�رت��� م� خ�� م��م� ارت��� "ك��ا�" أ� ه��� ع�ق�  

ا�ع���  وا���� ال��ب� " ري�دة"  ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� ارت��� ب� ا���� ا����� " م��را�

ب�  0.05" وذل� ل�ج�د د�ل� م���ي� ع�� م����  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

 ا����ي�.

  ��ة������ا�ت��ي�:

 (��15ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا�����ط�ي��ق� �ا�ت��������را�"��نت�ئ�������ا�ت��ي��ب���ت� 

ال���� x1ا���� ا����� 
 ����

 ا��ب���

م��س� 

 ا��ب���
d.f.  اخ���ر"F" 

 ق�� ال����� م��را�

 ا�ج� وط�ي�

 Sig ا�����122 278.344 21987.655ا���ار

115.9780.002  2.671 357.112ال��اق�

��0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي���*

و  ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� ال���ي� ب� م���� م��را�ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�����  

وهى  F( "115.978)"ال��ي� ، إ� ق��� اخ���ر  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة

 وي�� ذل� ع�ى ص�� وج�د ع�ق� ب� ا����ي�. 122ودرج� ح�ي�  0.05دال� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� 
 

�ا���ار:�(������

 (��16ول )

�"�ا��م���ري���"����ت� "��ا�����ط�ي��ق� �ا�ت��������را�"��نت�ئ�������ا���ار�ب���ت� 

 B ا���� ا�����
ا��� 

 ا����ر�
r2 Beta 

ق��� 
(t) 

ا����ي�

 ق�� ال����� م��را�

 ا�ج� وط�ي�

 3.1150.359ا�����
0.629

 8.6620.002 ـ

X1 0.4010.066 0.0240.3890.002 

 

 �0.05ا���ح��ئً���������ت�������ي��* 

" و"  ا�ج� وط�ي� ق�� ال����� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� و���� ا���ار ب� " م��را�    

ت��و�  (r2)" أ� ق��� م��م� ال���ي�  ال��ي� ب�ول� وا���س�� ال���ة ا�ع��� ب����وع�� ري�دة

 ا�ع��� م� ري�دة %65ا�ج� ت��� م� ق����  وط�ي� ق�� ال����� وه�ا م���� أ� م��را� 0.629

ال��ي� ، أم� ال���� ال��ق�� ف����ه� م���ا� أخ�� � ت�خ�  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

 � ع�ق� ا���ار ه��.
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وه� دال� إح��ئً�� وت�� ( 0.002)وق��� ا����ي� ت��و�  (0.389) " ت��و�tك�� أ� ق��� اخ���ر "      

 ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ا�ج� " ي�ث� � " ري�دة وط�ي� ق�� ال����� أ� ا���� ا����� " م��را�

 � ت�� إ� ال���." t"ال��ي� "، وه� دور ج�ه�� ح�� أ� ق���  ب�ول� وا���س��

 

 ث�م�ً�: م��� ن��ئج ا��راسة

� ض�ء ال�راس� ال������� ال��ب� ت��و�� ي�ج� ال��ح��� ال���ئ� ال� اس������� � ال���� ا�ت��     

 ي��: ك��

 ال����� ت�� م� ال���ئ� ع�ى م���� اخ���ر ال��ض�� ا�و� ص�� وج�د ع�ق� ارت��� ب� م��را� .1

 |ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة و ا���و� ع�� ل���� ا�س�ات���

وف�� ���م� ارت���  0.865إ�  0.05، ح�� وص�� ق��� ه�� ال��ق� ع�� م���� ث��  ال��ي� 

ا���و� ت�ت��  ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� ك��ا�، وا�م� ال�� ي�� ع�ى أ� م��را�

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ب����� ري�دة

 ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� أظ��� ن��ئ� ال�راس� ا��ل�� أ� ه��� دور ج�ه�� م� م��را�  .2

ال��ي� وص� إ� ق���  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ع�ى ري�دة ا���و�

ا���و� ت�ث�  ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� ، وه� ق��� ج�ه�ي� �� ي��ى أ� م��را�0.748

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� � ���� ري�دة %75 ب����

 ج�ان� ا���و� ت���� ع�ى ��ي� ع�� ل���� ا�س�ات��� ال����� ال���ئ� أ� م��را�ات�� م�  .3

 ا������ ال����ري�ه�� ��ي� م� ا��رج�� ال��� ب��� و���� ب����و�، وال��� ال��ة

 ال���� و���� ا���و� ب��� و���� �س����� ا�س�ات��ى ال���� م��را� واس���ا�

 ل����. م��س�� ح��� وض� ال���ي�� ع�ى ل����� م��س�� إج�اءا� وض� م� ال���ف���،

 وض� � ض�ء ن��ئ� دراس� ال��ض�� ال��ن�� ت�� م��� ج�ه�ي� وج�د دور ارت��� ب� م��را� .4

ال��ي� ، ح�� وص��  ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة � ا���و� أه�ا�

وف�� ���م� ارت��� ك��ا�، وا�م� ال��  0.796إ�  0.05ق��� ه�� ال��ق� ع�� م���� ث�� 

 ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ت�ت�� ب����� ري�دة ا���و� أه�ا� وض� ي�� ع�ى أ� م��را�

 ال��ي�. ب�ول� وا���س��
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 ض�� أ� ه��� دور ج�ه�� م� م��را�ك�� أ� ال���ئ� ع�ى م���� ال��ض�� ال��ن�� ك�ل� أو .5

، وه� ق��� ج�ه�ي� �� ي��ى 0.634ا�ع��� وص� إ� ق���  ع�ى ري�دة ا���و� أه�ا� وض�

 ال���ة ب����وع�� ا�ع��� � ري�دة %63ت�ث� ب����  ا���و� أه�ا� وض� أ� م��را�

 ال��ي�. ب�ول� وا���س��

 وق�را� ت���� ع�ى م��را� ا���و� أه�ا� وض� م� ن��ئ� ال��ض�� ال��ن�� ت�ك� أ� م��را� .6

 ض�ء � وا��ظ�� ا��ل�� وا��ان� وال��� ال���� �� ل����و� أه�ا� وض� ��

 ال��ق�� ووض� ل���� م�ش�ا� وض� م� ال��م��، ق�را� و ا���ف�ة وا��دي� ا��ل�� ا�م��ن���

 م��ق�� ��ي� إ��ز� � م� ���ب�� أس��� وض� م� ال�����، ��� وع�ام� ل�����ه� ا���س�

 وح���. ال�����

 و ري�دة ا���و� أع��� � �� ال����� � ال��ض�� ال��ل�� ال���ئ� أب�ز� ل�� ج�ه�ي� دور م��را� .7

 ارت��� ���م� وف�� 0.855 إ� 0.05 ث�� م���� ع�� ال�ور ه�ا ق��� وص�� ح�� ، ا�ع���

 ا�ع��� ري�دة ت�ت�� ا���و� أع��� ل��� ال����� م��را�أ�  ع�ى ي�� ال�� وا�م� ك��ا�،

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

وج�  ا�ع��� وري�دة ا���و� أع��� ل��� ال����� م� ن��ئ� ���� ع�ق� ا���ار ب� م��را� .8

وص� إ�  ا�ع��� ع�ى ري�دة ا���و� أع��� ل��� ال����� أ� ه��� دور ج�ه�� م� م��را�

ا���و� ت�ث� ب����  أع��� ل��� ال����� ، وه� ق��� ج�ه�ي� �� ي��ى أ� م��را�0.731ق��� 

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� � ري�دة 73%

 وض� ع�ى ت�ك� ال� ا���و� ت���� � ال��را� أع��� ل��� ال����� ت�ك� ال���ئ� أ� م��را� .9

 م� ال���ء م� ع�ي�ة ش�ائ� ج�� اس��ام� و ال���� �س���اري� ال����� و ل����و� رؤي�

 وت��ي� ، ا������ ح�� زي�دة و ا���و� وم����� خ�م�� ان���ر ت��ي� م� ج�ي�ة أس�ا� دخ��

 ا���و�. واس���ار ب��ء ت��� واض�� خ�� وج�د م� ا�ن���

 ال����� م��� ج�ه�ي� ال��ق� ب� م��را�أم� ع�ى م���� ن��ئ� ال��ض�� ال�اب�� ف�� ات��  .10

 إ� 0.05 ث�� م���� ع�� ال��ق� ه�� ق��� وص�� ح�� ، ا�ع��� ا�ج� و ري�دة وط�ي� ق��

 وط�ي� ق�� ال����� أ� م��را� ع�ى ي�� ال�� وا�م� ك��ا�، ارت��� ���م� وف�� 0.793

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� ري�دة ب����� ا�ج� ت�ت��

،  ا�ع��� ا�ج� وري�دة وط�ي� ق�� ال����� � ن��ئ� دراس� ع�ق� ا���ار ب� م��را� .11

وص�  ا�ع��� ا�ج� ع�ى ري�دة وط�ي� ق�� ال����� وج� أ� ه��� دور ج�ه�� م� م��را�
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ا�ج� ت�ث�  وط�ي� ق�� ال����� ، وه� ق��� ج�ه�ي� �� ي��ى أ� م��را�0.629إ� ق��� 

 ال��ي�. ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع�� ا�ع��� � ���� ري�دة %63ب���� 

ا�ج� ت���� �   ال��را� ال� ��� م�  وط�ي� ق�� ال����� ت�ك� ال���ئ� أ� م��را� .12

 وال��ي�� �ع��ل� م� وض� رؤي� ال���ة ال��ة ت��ى ا���و� ل���� خ�� خ��� وض�

 وال���� ووض� ال��� ا��� ع�ى ا���و� � ا�ب���ر وال��� ع�ى  ������  م� ت��ي�م������� 

 ا��ل�� وخ�� ال���ل�� وزي�دة م���� ال����. ا��ارد ل�ي�دة وال��ي� ال��� ا�ج� � خ��

 ا�ع��� ك�ل� ت�ك� ال���ئ� ال� ت�ص�� �� ال�راس� ا��ل�� أ� م� أه� ع��ص� ري�دة .13

 وخ�م�� ال��ي� ه� ا���رس�� ا������ ب���ي� أف��ر ب�ول� وا���س�� ال���ة ب����وع��

 ال����ل�ج�� و��� ا�ب���را� ري�دي� ل����� ال���ء م��درا� م� ج��ة ع�ق�� م� ب��ء ت�ي�

���، وت��ي�  إ� و��ي�� ال��� � ��� ج�ي�ة، م� ال�ي�دة م����� ت��ي� � ا���ط�ة

 ك�ف� � ال�ي�د� ال���ي� ال����، وت��ى ت�ج��� ح�� ت�س�� ع�ى ق�ئ�� ري�دي� م��درا�

 ن��ط�.   

���س���:�ا�ت�ص����ا�لجح��

ي��� ال��ح��� ���ع� م� ال��ص��� � ض�ء ال���ئ� ال� ت�ص�� إل��� ال�راس� ا��ل��، وال� م�      

 ال���ة ب����وع�� ا�ع��� �ات��� ��� ���� ري�دةش�ن�� ا� ت��� � ت��ي� م��را� ال����� ا�س

 ال��ي�: ب�ول� وا���س��

ي���� ا� ت��� م�س��� ال�ول� ال�اع�� ل����وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي� إ�  .1

 ت��ي� ب�ام� وور� ع�� م���ع� � ���� ال����� ا�س�ات��� ال� �� ا���ري�.

ت�خ�� �ص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� إ� ب�� أ� ي�� اج���ز  ض�ورة ا� � ي�� م�� ا� .2

 ب���� دورا� ت�ري��� ����� � م��را� ت���� ال����� ا�س�ات��� ع�ى م��ري���.

ت�ش� ح�ض�� ح�ف�� م����� � ال����� ا�س�ات��� ت��� ك�ف� ال�ع� ا����� �ص���  .3

��� ه�� ا��ض�� � ت��ي� م��رات�� � ت���� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ، ��� ت

 ال����� ا�س�ات���.

م� ا��� ا� ي��ى أص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي� اه���� أك�� ب���ي�  .4

ق�رات�� � م��را� إع�اد ا�ه�ا� ا�س�ات���� وال������� ���وع�ت��، ب��ض�ف� إ� م��را� 

 ��ي� وا��ظ�� � ا���و�.وض� ا��� ���� ال�
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 إن��ء م��� وط��� ل�� م�اد ووس�ئ� ال��ون�� ت���� ب��� ق�را� وم��را� أص��� .5

ال��ي� � ال����� ا�س�ات��� وري�دة ا�ع���، ���  ب�ول� وا���س�� ال���ة ا���وع��

 ت��� ا���� م��را� �ك���� ت�� ا���را�.

� ا��و� ال� ت��� ل���س��� ا���ح� ب�ل��ي� ا� ي�� وض� ش�� ض�� ش�و� دراس� .6

ل����� ع�ى ال���ي� وا�ع���دا� ب���ي� خ�� اس�ات���� ض�� ا�����ا� ا����ب� ح�ى ي�� 

 م�� ال���ي� ال�ز� ل����و�.

ي���� ع�ى م�س��� ال�ول� ���� وت���� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ب�ول� ال��ي� ال�  .7

ة � ��� اس���ا� ال����� ا�س�ات��� وت�ظ��� � أن��� ا���و�، ح�ى ��� ���ا� وري�د

ي�د� ذل� إ� ان���ر ف�� ال����� ا�س�ات��� وري�دة ا�ع��� � ق��� ا���ري� ال���ة 

 ب�ول� ال��ي�.

أ� ي�� إن��ء ق�ع�ة ب��ن�� وم���م�� وط��� ت�ف� ك� ال�ع� ا����م�ت� �ص��� ا���وع��  .8

وا���س�� ف��� �� إع�اد خ�� م��وع�ت��، وت��ي� ا�ف��ر وا���درا� ال�ي�دي�  ال���ة

 � ض�ء اس���ده� ل��� ال���ن��.

أ� ت�عى ا��س��� ا���ح� ل����ي� �ص��� ا���وع�� ال���ة وا���س�� ت�ف� ور� ع��  .9

ة ا�ع��� وم��را� وم���ا� س��ي� ل��� ال���ر� ال�ول�� وا���� ال��ج�� � ���� ري�د

 ال����� ا�س�ات��ى.

ي���� ع�ى م�س��� ال�ول� ا� ��� م��ان�� س��ي� ل��ري� أص��� ا���وع�� ال���ة  .10

وا���س�� وا��ظ�� � ت�� ا���ري� ع�ى اك���� م��را� ال����� ا�س�ات��ى وم��را� 

 ري�دة ا�ع���.

ال����� ا�س�ات��� وري�دة ا�ع��� ب�ول�  أ� ي�� وض� وث��� وط��� ت���� م��ي� ���را� .11

ال��ي� ��� ت��� دل�� �ص��� ا���ري� ورواد ا�ع��� ل����� ا���رس�� وا�ن��� ال� 

 ت��� م� ت�� ا���ي�.
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���ش�ا�:�ا�ت������ا�������ا��تل�����ا�لجح�������را��ا�ت�����ا�سجا������ري����ا��م��:

ا��� ال���� ا��ل� وا��ج� إ� إث�اء ا����� ال��ب�� ب��ج��� ���� م������� ف�� ن��ا �ه���    

 ال��ح��� ي��ح�� ا��ض�ع�� ال����� ا�ت��

دور اس���ا� ���� ب��� ا�س�ات��ى � ت�ظ�� ا����ا� ال���� ل���ء ال��رة ال���ف���  .1

 ل����وع�� ال���ة وا���س��.

ال���ي��� ال��ئ�� ع�ى ال��ج� ب�ل���ء � ت��ي� ال��را� ال���ف��� � دور ا�س�ات����  .2

 ا���وع�� ال���ة وا���س��.

دور إدارة ع�ق�� ال���ء � دع� ت�ج��� ال���ي� ال�ي�د� وال��رة ال���ف��� ل����وع��  .3

  وا���س��. ال���ة
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���� ا� أق�� ب����� ب��� ع�� ا���و�  2

ا��رج�� و��ي� ال��� وال���ي�ا� ال� ت�اج��

     

���ور� اج�اء ���� ل���ي� ال����ري�ه��  3

 ا������ ال� ��� ا� ي���� �� ن��� ا���و�

     

أق�� ب���ذ إج�اءا� م��س�� � ض�ء م� � ��ي��  4

 ب����و� وال��� ال��ة ج�ان� م�

     

 ع�� ت���س� م�  ب���اع�� ك���� وض� إج�اءا�  5

  وال���ي�ا� ا��رج�� ال��� ا���و�

     

اع�� ع�ى ت�س�� ق�اع� ب��ن�� ح�ي�� ع� ب���   6

 ال��� ا��رج�� ل����و� 
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�

 

  

اس���� م��را� ال���� ا�س�ات��ى  7

�س����� و���� ب��� ا���و� ال�اخ��� 

 وا��رج��

     

     ال���ف��� ل����و� اع�� ع�ى دراس� و���� ال���� 8

اع�� ع�ى دراس� و���� ن��� ال��ة وال��� �  9

 ت��ي� أن��� ا���و�

     

���ور� وض� إج�اءا� م��س�� ل����� ع�ى  10

 ال���ف��� ال���� ��ي��  ����

     

أس���� وض� ح��� ل��� ن��� ���� ج�ان�  11

 ال��� � ت��ي� أن��� ا���و�
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�ا������أه�ا���ض��ث�ن���:����را�

 

 

 ا��ل�ا� �

غ �

���اف�

(����1) 

غ �

��اف�

(2) 

��ي�

(3) 

��اف�

(4) 

��اف��

�����

(5) 

1 
أس���� وض� أه�ا� ل����و� � ض�ء 

 ا�م��ن��� ا��ل�� وا��دي� ا���ف�ة ب����و�

     

2 
اه�� ب�ض� أه�ا� ل����و� � ض�ء ق�را� 

 ال��م�� ب�

     

3 
أق�� ب�ض� م�ش�ا� ل���� م� � إ��ز� م� 

 ا�ه�ا� ال� وض�� ل����و�

     

4 
���ور� ��ي� م��ق�� ت���� أه�ا� ا���و� 

 وح���

     

     أس���� ا� أح�د ال��ق�� ا���س� ل����� ا�ه�ا�  5

6 
���ور� ا� أح�د ل�� ه�� ا��ارد ال�زم� 

 ل������ ب���� 

     

7 
وض� أه�ا� ف��ل� ت���� ب��ظ�� ا��ارد أس���� 

 ا��ل�� ل����و� ب��� ج��

     

8 
أ��� م� وض� أه�ا� ت���� ب���� خ�م�� 

 وم����� ا���و�

     

9 
���ور� وض� أه�ا� ف��ل� ل���ي� م��را� 

 م�ظ�� ا���و� 

     

10 
أس���� ا� أح�د أه�ا� ف��ل� ل�ي�دة ر��� 

 ا���و�
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�ا������أ�م�����م��ا�ت�����ث�����:����را�

�

 ا��ل�ا� �

غ �

���اف�

(����1) 

غ �

��اف�

(2) 

��ي�

(3) 

��اف�

(4) 

��اف��

�����

(5) 

      اه�� ب�ض� رؤي� ل��س�� ن��� ا���و� 1

2 
اع�� ك���� ال����� �س���اري� ر��� ا���و� 

 

     

3 
ع�ى ام��� ا���رة � وض� خ�� ت��ع�ن� 

 اس��ام� ج�� ش�ائ� ع�ي�ة م� ال���ء

     

4 
أس���� ا� اض� إج�اءا� ل����� خ�� ���� 

 م� دخ�� أس�ا� ج�ي�ة

     

5 
���ور� ا� اس���ا� وس�ئ� ت��ي��� ع� وس�ئ� 

 ال��اص� ل���ي� ان���ر خ�م�� وم����� ا���و�

     

     ام��� خ�� واض�� ل�ي�دة ح�� م����� ا���و�  6

7 
أس���� ��ي� ال��را� ا��ه�ي� ال� ت�ي� 

 ف�� ا���و� � ال���ء وال���

     

8 
ل�� خ�� واض�� ل�ب���ر � أن��� ت��ز م� 

 اس��ام� ن��� ا���و�

     

9 
ل�� خ�� واض�� ت��� ب��ء ا���و� � ظ� 

 ت��� ظ�و� ا���ف��

     

10
ا���و� أس���� وض� خ�� ت��ع� ع�ى اس���ار 

 � ت��ي� أن����

     

11
اس���� ا� اض� أه�ا� ف��ل� ت��ع� ع�ى �� 

 ا���و� وت�س�� 
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�ا�����ط�ي��ق� �ا�ت�����راب���:����را�

 

 

 

 

 

غ � ا��ل�ا� �

���اف�

(����1) 

غ �

��اف�

(2) 

��ي�

(3) 

��اف�

(4) 

��اف��

�����

(5) 

1 
ال��ة اه�� ب�ض� خ�� ل���� ا���و� ت��ى 

 ال���ة �ع��ل�

     

2 
أس���� ا� اض� خ�� ط�ي�� ا�ج� ت��س� أن��� 

 ع�� ا���و� 

     

3 

اخ�� � اع���ر� ا����ا� ح�� ا���و� ع�� 

وض� ا��� ال�����ي� ق��ة ا�ج� ل���� 

 ا���و�

     

4 
أق�� ب�ض� رؤي� م������� ل������� ع�ى ا��� 

 ال���� � خ�� ا���و�

     

5 
اع�� ع�ى ال����� ���ز أه�ا� ط�ي�� ا�ج� 

 ت�ت�� ����� ا���و�

     

6 
أس���� وض� خ�� ط�ي�� ا�ج� ل�خ�� ن��� 

 ا���و� إ� ا�س�ا� ال�ول�� 

     

7 
اض� خ�� ���� م� ت��ي� ا�ب���ر � 

 ا���و� ع�ى ا��� ال��� وال����

     

8 
ال��� وال��ي� ���� وض� خ�� � ا�ج� 

 ل�ي�دة ا��ارد ا��ل�� ل����و�

     

9 
أس���� وض� خ�� ���د ح��� ف��ل� 

 ���ك�� ا���و� � ا��� ال��� وال��ي�

     

10 
ل�� ال��رة ع�ى ال����� ��� ت��ل�� 

 ا���و� � ا�ج� ال��� وال��ي�
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 ب���������ا��م���خ�����:�ري���

 ا��ل�ا� �

غ �

���اف�

(����1) 

غ �

��اف�

(2) 

��ي�

(3) 

��اف�

(4) 

��اف��

�����

(5) 

1 
 ي��� ا���و� ب�س���ار أف��ر وخ�م�� ت�ي� م�  ب��ء

 ج��ة م� ال���ء ع�ق��

     

2 
ي���ى ا���و� م��درا� ري�دي�   ل����� ا�ب���را� 

 ال����ل�ج�� � ن��ط� 

     

3 
 م����� � ت��ي� ا���ط�ة ي��در ا���و� ب����

 ا���و� ن��� � ج�ي�ة

     

4 
 إ� و��ي�� ال��� ���ور ا���و� ال�ي�دة �  ���

��� 

     

5 
 وا�داء ي���ى ا���و� ت�ج� ري�د� ق�ئ� ع�ى  ا�س��ام�

 ال����

     

6 
 ي��ز ا���و� م� ال��ج� ال�ي�د� ا���اف� م� ال���

 ال���ل�   م� ا�� و ا�ق���د�

     

7 
 اداؤ� ع�ى ال�ي�دة �  ب��ء م��را� ي���� ا���و� �

 � ���� ع��� ال���� ا��� رأ�

     

8 
 ال���رة رائ�ة  � أف��ر ��� ا���و� ع�ى ت��ي�

 ا�ل��ون��

     

9 
ال�ائ�ة  ا�ف��ر ت��ي� � ي��� ا���و�  ب��س���ار

 ع�ى ال�غ� م� ظ�و� ا���ف�� ال��ي�ة

     

10 
ف��� م� ت�ج���  ال��� وزي�دة ال���ري� ال��م� ب��ء

 ال�ي�دة ال� ��� ع���� ا���و� 

     

11 
ح��  ت�س�� ع�ى ق�ئ�� ري�دي� ي���ى ا���و� م��درا�

 ال���� 

     

12 
ي��ز ا���و� م� ت�ج��� ري�دي� ا�ع��� ع� وس�ئ� 

 ال��اص� ا�ج���عى

     

13 
وال���� أح� ت�ج��� اس��ام� وت��ي� ا��ارد ا��ل�� 

 ري�دة ا�ع��� ل�� ا���و�

     

14
ي��� ا���و� ت�ج��� ال���ي� ال�ي�د� � ك�ف� 

 ن��ط�

     


