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Research Summary: 
The hopes for education for the intellectual and technical 
revolution in the State of Kuwait meet the aspirations of the new vision 
of Kuwait for the year 2030. Based on the pillars of quality education 
can be available skills and competencies that take the hand of the state 
towards achieving its hopes and aspirations. The State therefore recognized 
the great importance of the role of education and the importance of 
improving its inputs, processes and outputs. There has been growing 
interest in contemporary approaches to the creation of quality in the field of 
education. 
In order to improve the administrative process in schools and to cope 
with the recent trends and address the administrative problems facing the 
school process. In order for the school to initiate the development process, 
a modern management philosophy is required to manage these schools. 
This philosophy is based on the introduction of TQM as a way to increase 
production And the productivity of the tremendous success achieved in 
economic and educational institutions, and the most noticeable and tangible 
changes in terms of efficiency and effectiveness in performance and 
production in many institutions that took this method. 

 
 يمذيخ انجحش: 

ثنضسدٛز نغٕزر فكسٚز ٔصقُٛز فٙ دٔنةز ثنكٕٚةش صققةط صاهعةجس زكٚةز  ٕٚةش قد ثٜيجل عهٗ صُع
؛ فجعضًةجدث  عهةٗ ز ةجةص صعهةٛى يضعةى دةجنؾٕدر ًٚكةٍ فٌ صضةٕثفس ثنًٓةجزثس 0202ؽدٚدر ثنًُؽٕدر نعجو 

جنغةز ٔثنكفجءثس ثنضٙ صأخر دٛد ثندٔنز َقٕ صققٛةط ميجنٓةج ٔصاهعجصٓةجع ٔعهٛةّ فدز ةش ثندٔنةز ثًْٞٛةز ثنذ
ندٔز ثنضسدٛز ٔفًْٛز صؾٕٚد يدخ٣صٓج ٔعًهٛجصٓج َٕٔثصؾٓةجع ٔدةدف ٚضصثٚةد ث٢ْضًةجو ثنًعجـةسر دًةدثخم 

 إفدثط ثنؾٕدر فٙ يؾجل ثنضسدٛزع 
يٍ فؽةم ثنُٓةٕق دجنعًهٛةز ث٠دثزٚةز فةٙ ثنًةدثزض ٔيعةجٚسر ث٢صؾجْةجس ثنقدٚغةز ٔيعجنؾةز ٔ

ضعهًٛٛةةزو ٔفضةةٗ صةةضًكٍ ثنًدزظةةز يةةٍ إفةةدثط ثنًؽةةك٣س ث٠دثزٚةةز ثنًدزظةةٛز ثنضةةٙ صٕثؽٓٓةةج ثنعًهٛةةز ثن
ثَا٣قز فٙ عًهٛز ثنضإٚسو ٢دد يٍ فهعفز إدثزٚز فدٚغز ٠دثزر صهك ثنًدثزضو ْرِ ثنفهعفز صقٕو عهٗ 
ثٞخر دًفٕٓو إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز  عةذٛم نصٚةجدر ث٠َضةجػ ٔث٠َضجؽٛةز نًةج فققةّ يةٍ َؾةجؿ ْجةةم فةٙ 

فدط صغٛسثس يهقٕظز ٔيهًٕظز يٍ فٛظ ثنكفجءر ٔثنفعجنٛز فٙ ثنًؤظعجس ث٢قضفجدٚز ٔثنضعهًٛٛزو ٔف
  ع(0200و يفذجؿزلج ) ثٞدثء ٔث٠َضجػ فٙ  غٛس يٍ ثنًؤظعجس ثنضٙ فخرس دٓرث ثٞظهٕح

صعد إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز يٍ ثٞظجنٛخ ثنضٙ دخهش فدٚغج  إنٗ يؾجل ثنضسدٛز ٔثنضعهةٛى دعةد فٌ ٔ
فعذضش َؾجفٓج فةٙ يؾةج٢س فخةسٖع فٛةظ صعةعٗ ٠عةدثد ثناجنةخ دًٕثـةفجس يعُٛةز فضةٗ ٚعةٛػ فةٙ 

ثنقجنٛةةز  جنًسفهةةزفيسفهةةز صضعةةى دغةةصثزر ثنًعهٕيةةجس ٔصعةةجزو ثنضغٛٛةةس ٔثنضقةةدو ثنضكُٕنةةٕؽٙ ثنٓجةةةمو 
دًضغٛسثصٓج ثنًضعجزعز ٔثنؾدٚدر صضاهخ إَعجَج  ذث يٕثـفجس يعُٛز ٢ظضٛعجدٓج ٔثنضعجيم يعٓةج  قجديزٔثن

دفجعهٛزو ٔصقع ْرِ ثنًعةؤٔنٛز عهةٗ ثنًدزظةز فةٙ إعةدثد ففةسثد ٚعةضاٛعٌٕ ثنقٛةجو دةرنك دكفةجءر عجنٛةزو 
ٔيقًةٕد نٛةٕحو ًةد يق) ٔإدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ْٙ ففد ثٞنس ثنفعجنز ثٞظجظةٛز نهقٛةجو دٓةرِ ثنًًٓةز

 ع(46و ؾ0200و دزٔٚػ زيمجٌفعٍٛو ٔ
فةةٙ ثنًفةةجَع ٔثنًُؽةةجس ثنضؾجزٚةةزو فئَةةّ ٢ ٚعُةةٗ  إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهزٔدةةجنس ى يةةٍ ددثٚةةز 

دجنمةةسٔزر فٌ صفةةذـ ثنًؤظعةةجس ثنضعهًٛٛةةز يُؽةةجس صؾجزٚةةزو فٔ ـةةُجعٛز زدقٛةةزو ٔنكةةٍ يةةج ًٚكةةٍ 
عًهٛز ثنضسدٕٚةزو ْةٕ إدخةجل فظةجنٛخ إدثزٚةز صعهًٛٛةز؛ ث٢ظضفجدر يُّ دضاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثن

دٓةةدا ثنقفةةٕل عهةةٗ يلةةسػ صعهًٛةةٙ ذ٘ ؽةةٕدر عجنٛةةزو ٔيمةةجعفز إفةةجدر ثنًعةةضفٛد ثٞٔل يُةةّ ْٔةةٕ 
 (ع06و ؾ0200و دُٙ فًد  جش٘ثناجنخو ٔصؽؾٛع ثنًُجفعز نضققٛط ثنُضجةؼ ثنًسؽٕر )
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فجؽز يهقز نٓرِ ثنًؤظعةجس  ًج فٌ نسؿ قمٛز ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ يؤظعجس ثنضعهٛى فـذـ 
ٔز ٛةةصر فظجظةةٛز نٓةةج نضكةةٌٕ قةةجدزر ٔدًلضهةةع يعةةضٕٚجصٓج عهةةٗ ثنذقةةجء ٔإفةةدثط ثنضًُٛةةز ٔث٢شدْةةجز 
ثنًُؽةةٕدو ْٔةةرث يةةج ٚؾعةةم فًْٛةةز ثنؾةةٕدر فةةٙ ْةةرِ ثنًؤظعةةجس ٢ صقةةم فًْٛةةز فةةٙ ؽًٛةةع ثنًُ ًةةجس 

يٛةةدثٌ صُجفعةةٙ دةةٍٛ ثنفةةُجعٛز فٔ ثنلديٛةةز ثٞخةةسٖو ُْٔةةجع إؽًةةجو عةةجنًٙ عهةةٗ فٌ ثنضعهةةٛى ظةةٛكٌٕ 
ثنقٕٖ ثنعجنًٛز خفٕـج  فٙ عجنى ٚصدثد فّٛ ثنضسثده ٔثنضذجدل دؽةكم  ذٛةسو ٔيةع ذنةك صضعةسق ثنةُ ى 

 ـةجد فًةجدثسو ٔٔيقًةد ثنص ةٕلو دكةس ثنضعهًٛٛز نهُقد يةٍ ثنقٛةجدٍٚٛ ٔثنلذةسثء ٔفـةقجح ثنةسكٖ )
 (ع003و ؾ0202و ثنقجٚك

فـةةذـ َ ةةجو إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ظةةًز ثنعفةةس ٔلةةسٔزر نضاذٛةةط يذجدةٓةةج فةةٙ ثنُ ةةجو  فقةةد
ث٠دثز٘ ثنًدزظةةٙ فجنًةةدثزض فةةٙ يؾضًعُةةج يجشثنةةش صقةةٕو دجنعًةةم ثنسٔصُٛةةٙ يضًعةةكز دةةجنكغٛس يةةٍ 
ثنًًجزظجس ثنعقًٛز ٔثنضقهٛدٚزو ف٘ فٌ ثنضدزٚخ عهٗ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽةجيهز ٔصةدزٚخ ثنكةٕثدز ث٠دثزٚةز 

 جٚز ثًْٞٛزع ًٔٚكٍ ثنقةٕل إٌ إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ْةٙ ثنضقةد٘ ثنققٛقةٙ ثنةر٘ ظةٕٛثؽّ  فـذـ فٙ
  ع(020و ؾ0202و ٓجحٓسشثد ؼؼ) ثٞيى فٙ ثنعقٕد ثنقجديز

ٔنضاذٛط يذجدا إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فةٙ ثنعًهٛةز ثنضعهًٛٛةز ثنعدٚةد يةٍ ثنفٕثةةد ثنًًٓةزع فعهةٗ 
فٙ ثنضعهٛى ٚعًةم عهةٗ لةذه ٔصاةٕٚس ثنُ ةجو ث٠دثز٘  ثنؽجيهزإدثزر ثنؾٕدر ئٌ صاذٛط ظذٛم ثنًغجلو ف

فةةٙ ف٘ يؤظعةةز صعهًٛٛةةز َضٛؾةةز نٕلةةٕؿ ثٞدٔثز ٔصقدٚةةد ثنًعةةتٕنٛجس ددقةةزو ٔٚةةؤدٖ إنةةٗ ث٢زصقةةجء 
دًعضٕٖ ثناهذز فٙ ؽًٛع ثنؾٕثَخ ثنؾعًٛز ٔثنعقهٛةز ٔث٢ؽضًجعٛةز ٔثنُفعةٛز ٔثنسٔفٛةزو ٔٚعةجْى فةٙ 

ٍ ٔثنعجيهٍٛ دجنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ٔزفع يعضٕٖ فدثةٓىو ٔصٕفٛس ؽةٕ شٚجدر  فجٚجس ث٠دثزٍٚٛ ٔثنًعهًٛ
يٍ ثنضفجْى ٔثنع٣قجس ث٠َعجَٛز ثنعهًٛز دُٛٓىو يًج ٚقٕٖ ُعسٖ ثنضسثده ٔثنضكجيةم دٛةُٓىو ٔٚةؤدٖ إنةٗ 
شٚةةجدر ٔعةةٛٓى ٔثَضًةةجةٓى نهًؤظعةةز  ًةةج فٌ صاذٛةةط َ ةةجو ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ًٚةةُـ ثنًؤظعةةز ث٢فضةةسثو 

 (ع0033و ؾ0222و سفجٌظٔثنضقدٚس ) عجٌ 
عهٗ شٚةجدر َعةذز ث٠َضجؽٛةز يةٍ خة٣ل ثَلفةجق َعةذز ثنسظةٕح  إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهزعًم ٔص

ٔثنضعسح عُد ثنا٣حو ٔصقعٍٛ فٙ فدثء ثنعجيهٍٛ دجنًؤظعز ثنضعهًٛٛز َضٛؾز ثنضةدزٚخ ثنًعةضًس فعُةجء 
ثنعًم ٔصقفٛةص ثنًذةدعٍٛ ٔثنًذضكةسٍٚ ٔثنًذةجدزٍٚ فةٙ ثنعًةم يًةج ٚضسصةخ عهةٗ ذنةك ثزصفةجو يعةد٢س 

عٍ فٙ يعضٕٖ زلج ثنًعةضفٛدٍٚ يةٍ ثنًؤظعةز ثنضعهًٛٛةز فةٙ ثنةدثخم ثنُؾجؿ عُد ثنا٣حع ٔ رنك صق
 (ع02-04و ؾ0222و ثنسثظذٙٔثنلجزػ )َجـس 
ث٠دثزر ثنضعهًٛٛز داسٚقز يُٓؾٛةز يُ ًةز عهةٗ إفةدثط ثنضغٛٛةس  إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهزٔصعجعد 

س ثنذٛجَةجس فةٕل ثنًُؽٕد فٙ ثنًدزظزو فٛظ صؽدد دًذجدةٓج ٔفظجنٛذٓج ٔفدٔثصٓج ٔإؽسثءثصٓج عهةٗ صةٕفٛ
 م ؽٕثَخ ثنعًم ٔيؾج٢صّ عى صفعٛسْج ٔصقهٛهٓةج فضةٗ ٚةضى ثصلةجذ فَعةخ ثنقةسثزثس نضاةٕٚس ٔصقعةٍٛ 

 (ع03و ؾ0200و ثنغٛغْٙجَٙ ثٞدثء ثنًدزظٙ )
 ًةةةج فٌ إدثزر ثنؾةةةٕدر ثنؽةةةجيهز فةةةٙ ثنًؾةةةجل ثنضعهًٛةةةٙ صؽةةةٛس إنةةةٗ يؾًٕعةةةز يةةةٍ ثنًعةةةجٚٛس 

عضًس فٙ ثنًُضؼ ثنضعهًٛٙ ْٔرث ٚةؤدٖ إنةٗ صلفٛةع عةخء ٔث٠ؽسثءثس ٚٓدا صُفٛرْج إنٗ ثنضقعٍٛ ثنً
ثٞخاجز ثنضٙ صٕثؽٓٓج ثنًؤظعةز ثنضعهًٛٛةز نضقهٛةم فةج٢س ثنٓةدز ثنضةٙ صقفةم ٔدجنضةجنٙ ثنضٕـةم إنةٗ 

 (ع 33و ؾ0204و  جظىثنٓجو َضجةؼ يسلٛز يٍ خ٣ل صقهٛم ثٞخاجز )
قٛةةط ثنضغٛٛةسو ٔصقعةةٍٛ ٓةةدا إنةٗ صقٔصاذٛقٓةةج فةٙ ثنضعهةٛى ٚثنؾةةٕدر ثنؽةجيهز  يؾًةم ثنقةٕل إٌ

ثٞدثء ث٠دثز٘ نهًؤظعةز ثنضعهًٛٛةةزو ٔذنةةك يةةٍ خةة٣ل ثنضاةٕٚس ثنًعةةضًس نهعًهٛةةز ثنضعهًٛٛةةزو ٔثنضس ٛةةص 
عهةةٗ ثنؾةةٕدرو ٔثنعًةةم ثنؾًةةجعٙو ْٔةةٕ يةةدخم يٓةةجو نضقعةةٍٛ ثنضعهةةٛى ٔصاةةٕٚسِو فجنفجةةةدر يةةٍ صاذٛةةط 

ٛةز ثنضسدٕٚةز ٔيلسؽجصٓةج دفةٕزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فةٙ ثنعًهٛةز ثنضعهًٛٛةز فَٓةج صعًةم عهةٗ صقعةٍٛ ثنعًه
يعضًسر صضًغم فٙ )صقهٛةم ثٞخاةجءو صاةٕٚس ثنًٓةجزثس ثنقٛجدٚةز ٔث٠دثزٚةز نقةجدر ثنًؤظعةز ثنًدزظةٛزو 
ثنضس ٛةص عهةٗ صاةةٕٚس ثنعًهٛةجس ف غةةس يةٍ صقدٚةد ثنًعةةتٕنٛجسو صًُٛةز ثنًٓةةجزثس ٔيعةجزا ٔثصؾجْةةجس 

عذةةد ثنُجـةةس ) ثنًعهًةةٌٕو ثنًؾضًةةع( ثنعةةجيهٍٛو صققٛةةط زلةةج ثنًعةةضفٛدٍٚ )ثناهذةةزو فٔنٛةةجء ثٞيةةٕزو
 ع(060-062و ؾ0200و ثنؾٓجَٙ

إ٢ فٌ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنعًهٛز ثنضعهًٛٛز نٛط دجٞيس ثنٛعٛس دةم صكضُفةّ ثنعدٚةد 
ٚعةد يةٍ ثنًٕلةٕعجس ثنضةٙ  إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهزيٍ ثنفعٕدجسع فعهٗ ثنس ى يٍ فٌ صاذٛط يذةجدا 

ج فةةٙ ؽًٛةةع ثنًُ ًةةجس ٔفيكةةٍ إخمةةجو ْةةرِ ثنًُ ًةةجس دعةةٕٓنز نًعةةجٚٛس ٢قةةش زٔثؽةةج  فةةٙ ثظةةضلدثيٓ
ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ٔصاذٛةةط قٕثعةةةدْج نكةةٍ يةةٍ ثن٣ًفةةة فٌ صاذٛةةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ٔث٢نضةةةصثو 
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ٌِ يهقٕظ فةٙ صاذٛةط  دًعجٚٛسْج فٙ ثنًؤظعجس ثنضسدٕٚزو نى ٚضى دجنفٕزر ثنًاهٕدزو فًج شثل ُْجع صد
 (ع 6و ؾ0203و يسيػددٔز ضعهٛىو ٔخجـز فٙ ثنًدثزض )ْرِ ثنًذجدا فٙ يؾجل ثن

صٕثؽّ ـعٕدز فٙ قٛةجض ؽةٕدر ثنضعهةٛى فعهةٗ ثنعكةط يةٍ ثنفةُجعز ٢  ٛزًؤظعجس ثنضعهًٛٔثن
يج   جنذج   عقهٛج   ًٚكٍ دعٕٓنز صقدٚد ثنًُضؾجس دٕلٕؿ فٙ يؾجل ثنضعهٛى ٌٞ ْرِ ثنعًهٛز صضمًٍ ع٣ً  

اذٛةط يةدخم إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز فةٙ يؤظعةجس ثنضعهةٛى ٚفعخ قٛجظّ دؽةكم يذجؼةسو دجنضةجنٙ فةئٌ ص
ٔقٛةةجض ثنضاةةٕز ثنةةر٘ ٚقةةدط فةةٙ يؾةةجل ث٠دثزر ٔثنضةةدزٚط ٔثنذقةةظ ٚضاهةةخ دؽةةكم يضٕثـةةم صاةةٕٚس 

 (ع002و ؾ0203و ؼًجضَجدٚز ) يؤؼسثس ٔيقجٚٛط صٕلـ ثنؾٕٓد ثنضٙ صضعهط دجنؾٕدر
ظضسثصٛؾٛجس ثنضُفٛر ٔفٌ صُذةع ْةرِ ٔنكٙ ٚضى صُفٛر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنًدزظز ٢دد يٍ صًُٛز ث

ث٢ظةةضسثصٛؾٛجس يةةٍ ثنًدزظةةز ذثصٓةةج؛ فٛةةظ فٌ ثنًدزظةةز ْةةٙ ثنًعةةتٕنز عةةٍ ـةةٛج ز ٔصعةةدٚم ٔصُفٛةةر 
ذنك عهٗ ثعضذجز فٌ ثنضغٛٛس ٚؾخ فٌ ٚقدط يٍ دثخم ثنًدزظز ٢ٔ ٚفسق عهٛٓجو -ثنؾٕدر ثنؽجيهز دٓج

زقةٙ ثنًعةضٕٚجس دجٞخةر دةئدثزر ثنؾةٕدر ٔصقجٔل  غٛس يٍ ثندٔل ثنًضقديةز صاةٕٚس ثنعًةم ٔدفعةّ إنةٗ ف
 (ع03و ؾ0202و يقًددسعٙ  ثنؽجيهز َ سث  ًْٞٛضّ )

ـةٛغز صعجَٔٛةز ٠َؾةجش ثٞعًةجلو ْٔةرث ثنضعةجٌٔ ٚكةٌٕ ٚضاهخ ثنؾٕدر ثنؽجيهز إٌ صاذٛط إدثزر   
يؽضس ج دٍٛ قجةد ثنًدزظز ٔثنًعهًٍٛ ٔثنفٍُٛ ٔث٠دثزٍٚٛ ٔثناهذزو يٍ فؽم صققٛط فعهةٗ يعةضٕٖ يةٍ 
ثٞدثء ٔث٠َضجؽٛةةزو عهةةٗ فٌ صضةةٕثفس ثنًٓةةجزثس ٔثنقةةدزثس نةةدٖ  ةةم يةةٍ ثنًسكٔظةةٍٛ ٔثنقٛةةجدثس فٛٓةةجو 

 ع(22و ؾ0200و ثنكؽك دٕفيقًد ) و ْٕٔ يج صٓدا ثنّٛ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔثنعًم  فسٚط ٔثفد
ج٢ْضًجو دس ذجس ثنع٣ًء ٔث ضعجح عقضٓى فٙ ثنًُضؼ ثنضعهًٛٙ ٚفسق عهٗ يؤظعجس ثنضعهٛى ف

صاذٛط يعجٚٛس َٔ ى ثنؾٕدر ثنؽةجيهز فةٙ ثنعًهٛةز ثنضعهًٛٛةز يةٍ فٛةظ  فةجءر دسثيؾٓةج ٔصقعةٍٛ نةس  
صدزٚعٓج ٔصُٕعٓجو ٔصقدٚظ يفةجدز يعهٕيجصٓةج ٔصقُٛجصٓةجو ٔصفعٛةم فَؽةاضٓج ثنفةفٛز ٔ ٛةس ثنفةفٛزو 

 يٛةسرففعةٍو ٔشُٚةخ   ؽةكودغُٛةز ٔصٕنٛد ثنع٣قز دٍٛ ثنا٣ح ٔثنًعهًٍٛ ٔث٠دثزر ٔفٔنٛجء ثٞيٕز )
 (ع320و ؾ0202و ؼجٍْٛ

ٔيةةٍ َجفٛةةز فخةةسٖو فقةةد ٔث ةةخ ث٢ْضًةةجو ثنعةةجنًٙ دةةجنؾٕدر ثنؽةةجيهز ٔإدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز 
ث٢ْضًجو دجنعًم عهٗ صقهٛؿ صأعٛسثس ثنذؽس ثنعٛتز عهٗ ثنذٛتز ثناذٛعٛزو ٔث٢ْضًجو دجنضًُٛز ثنًعضدثيز 

ل ثنقجديزع ٔيٍ عى فقد  جٌ ُْجع عًم دًج ٚسثعٙ ثفضٛجؽجس ثنقجلس دٌٔ ث٠خ٣ل دجفضٛجؽجس ثٞؽٛج
 عهٗ قدو ٔظج  نضإٚس يدثخم ثنقٛجدر ٔث٠دثزر ثنضٙ صس ص عهٗ فًجٚز ثنذٛتز ٔث٢ْضًجو دٓجع

ٔ جٌ يٍ ثناذٛعٙ فٌ ٚضى ثنعًم عهٗ ثنًصثٔؽز دٍٛ ْرٍٚ ث٢ْضًجيٍٛ ثنعجنًٍٛٛ )ف٘ ث٠دثزر  
ٚعةةسا دةةئدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز  ثنذٛتٛةةز ٔثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز( ثٞيةةس ثنةةر٘ فعًةةس عةةٍ ظٓةةٕز يةةج

quality environmental management  total  ٔثنضةةٙ صعةةسا ثخضفةةجزث(TQEM)  ٙٔثنضةة
ْٙ دًغجدز صاذٛط يذجدا ٔعًهٛجس إدثزر ثنؾٕدر عهٗ ث٠دثزر ثنذٛتز نهًُ ًةجس ثنًلضهفةز ٔيةٍ عةى فةئٌ 

نسةٛعةٛز نهًُ ًةز ٔصعضًةد دؽةكم يذجؼةس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز صسصذه عهٗ َقٕ صةجو دجنٕظةجةع ث
 (ع Clelland, Douglas & Henderson, 2004عهٗ يج صضمًُّ ثنًُ ًز يٍ  فجٚجس )

ئدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز يٍ فْى ثنًٕلٕعجس ثنًاسٔفز عهٗ ثنعجفز فٙ ثنًؤظعجس ثنضسدٕٚز ف
فٙ ثَٜٔز ثٞخٛسرع ٔصٕظعش صاذٛقجصٓج دؽةكم  ذٛةس فةٙ  جفةز ؽٕثَةخ ثنعًهٛةز ثنضعهًٛٛةزع ٔعهةٗ َفةط 

ٙ ثنُٓؼ ؼٓدس صاذٛقجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثصعةجعج   ذٛةسث  ؼةًم ثنضس ٛةص عهةٗ ؽٕثَةخ ثٞدثء ثنذٛتة
نهًؤظعجس ثنًلضهفز يًج فعًس عةٍ ظٓةٕز إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔفةٙ يعةعٗ نضفعٛةم ثٞدٔثز 
ثنضٙ صهعذٓج ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز فٙ فًجٚز ثنذٛتزو ثقضسؿ ثنذعك صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز 

ج يةج فعذضضةّ دعةك فٙ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ٔعهٗ زفظٓج ثنًدثزض ٔذنك زثؽعةج  إنةٗ عةدر عٕثيةم يُٓة
 Akbasliثندزثظجس عٍ ثنضأعٛسثس ثنذٛتٛز نهًدثزض  ًج فٔلقضّ َضجةؼ دزثظز "ف ذجظهٙ ٔيٛةدثٌ" )

& Meydan, 2010 و ٔ رنك إظٓجيج  فٙ صفعٛم فدٔثز ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز فٙ ْرث ثنفددو ٔ ةرنك)
 ز ذز  فٙ ثنضإٚس ثنؽجيم ٞدثء ثنًدثزض يٍ ثنُجفٛز ثنذٛتٛزع 

 ٚجس ثنًضقدر ثٞيسٚكٛزو ؼٓدس فضسر فٔثخس ثنعضُٛٛجس "ظٕٓز ث٢ْضًجيجس ثنذٛتٛز"فٙ ثن٢ٕف
ع إ٢ فٌ ظٓةٕز ثنقمةجٚج ثنذٛتٛةز فةٙ ؽًٛةع قاجعةجس (Calder & Clugston, 2002)ثنضعهةٛى  فةٙ 

ثنًؾضًع ثندٔنٙ دًج فٛٓةج ثنضعهةٛى نةى ٚذةدف فضةٗ ثَعقةجد يةؤصًس ثٞيةى ثنًضقةدر ثنًضعهةط دجنذٛتةز ث٠َعةجَٛز 
ٔقةد فةٙ ظةضٕ ٕٓنى )ٔثنةر٘ فُؼةضٓس دًعةًٗ دٛةجٌ ظةضٕ ٕٓنى(ع  0320َٕٚٛةٕ  04نر٘ صى َؽسر فةٙ ٔث

يغهش َ ى ث٠دثزر ثنذٛتٛز ثنًقج٢ٔس ثٞٔنٗ نضمًٍٛ ث٢عضذجزثس ثنذٛتٛز فةٙ صلاةٛه ٔإدثزر ثٞعًةجل 
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جس عى صى صاذٛط ْرِ ثَٞ ًز ٢فقج  فٙ ثنًؤظع (وThomas, 2005, p. 188)ثنضؾجزٚز ٔثنفُجعٛز 
 ثنلديٛز ٔيٍ دُٛٓج ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛزع 

ٔصعةد يعةجٚٛس ثٞٚةصٔ ٔقد ظٓسس ثنعدٚد يٍ ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع 
( ٔثفدر يٍ دٍٛ يعجٚٛس فخسٖ صسصذه دٓجع ْٔٙ صًغم فدثر ًٚكٍ صاذٛقٓج دٓدا صقٕٚىو ٔيٍ 02220)

( عهةٗ 02220(ع ٔصةُؿ يقديةز يعةجٚٛس ثٞٚةصٔ )(Price, 2005عةى صقعةٍٛ ثٞدثء ثنذٛتةٙ نهًُ ًةز 
"صٓةةدا ثنًعةةجٚٛس ثندٔنٛةةز ثنضةةٙ صضعهةةط دةةج٠دثزر ثنذٛتٛةةز إنةةٗ صعسٚةةع ثنًُ ًةةجس دعُجـةةس َ ةةى ث٠دثزر 
ثنذٛتٛز ثنفعجنز ٔثنضٙ ًٚكٍ صكجيهٓج يع ثنًضاهذةجس ث٠دثزٚةز ثٞخةسٖ نًعةجعدر ثنًُ ًةجس عهةٗ صققٛةط 

ع ٔيةةع ذنةةك فةئٌ ثنعًةةم فةةٙ َ ةةى ث٠دثزر ثنذٛتٛةةز (BSI,1996, p.3)ثْٞةدثا ثنذٛتٛةةز ٔث٢قضفةةجدٚز" 
ٔيعةجٚٛس ثٞٚةصٔ  "EMAS"ؽُذج  إنٗ ؽُخ يع يج ٚسصذه دٓج يٍ يعجٚٛس دٔنٛز يغم يعجٚٛس "إًٚجض" 

فٌ ٚققط فٕثةد فخسٖ نهًُ ًز يٍ قذٛم صقعةٍٛ ثٞدثء ثنًةجنٙو  –ٔدؽكم َ س٘  –( ًٚكٍ 02220)
 ةةٕز يؤظعةةجس يغةةم ثنًؤظعةةجس ثنضعهًٛٛةةز ًٚكةةٍ فٌ ٚكةةٌٕ نضاذٛةةط ٔثنذٛتةةٙو ٔث٢ؽضًةةجعٙع ٔيةةٍ يُ

 يعجٚٛس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فدعجد ف غس فًْٛز ٔعًقج  ٔصأعٛسث ع 
َٔ ةةسث  نًْٟٛةةز ثنذجنغةةز نضاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتةةز فةةٙ ثنًؤظعةةجس ثنضعهًٛٛةةز فةةٙ 

ثنكٕٚضٛةز عهةٗ فٌ صٕث ةخ يعةجٚٛس ثنؾةٕدر  عفسَج ثنقجنٙو فئَّ يٍ ثنمسٔز٘ صفعٛم قةدزر ثنًةدثزض
ثنؽجيهز فٙ ْرث ثنًؾجل يةٍ خة٣ل إدثزر فعجنةز ٔيًجزظةجس قٛجدٚةز يضًٛةصرع ٔفةٙ ثندزثظةز ثنقجنٛةز ٚةضى 

ثظةضُجدث  إنةٗ  إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنضعهى ثنغجَٕ٘ ددٔنز ثنكٕٚةشنضاذٛط  صفٕز يقضسؿصقدٚى 
نًدثزض ثنكٕٚضٛز نكٙ صكٌٕ قةجدزر عهةٗ فٌ صعةٓى إظةٓجيج  فعةج٢  فةٙ إٌ ثع ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر

فًجٚز ثنذٛتز يةٍ ثٞخاةجز ثنضةٙ صضٓةددْجو ٔنكةٙ صسقةٗ إنةٗ يعةضٕٖ ثنًعةتٕنٛز ثنًُجنةز دٓةج ٚؾةخ فٌ 
صكٌٕ عهٗ فنفز دضاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةز ثظةضُجدث  إنةٗ ففةدط ثنضٕؽٓةجس ٔثنًعةجٚٛس ثندٔنٛةز 

ع ٔنةرنك فًةٍ ثنمةسٔز٘ فٌ ٚةضى ثنٕقةٕا عهةٗ 02220خجـز  يعجٚٛس ثٜٚصٔ ثنذٛتٛز  فٙ ْرث ثنًؾجل
ٔثقع صاذٛط ْرِ ثنًعجٚٛس ٔدُةجء صفةٕزثس يقضسفةز نضاذٛقٓةج فةٙ لةٕء ْةرث ثنٕثقةع ْٔةٕ يةج ٚةضى فةٙ 

 ثندزثظز ثنقجنٛزع 
 انذساعبد انغبثمخ: 

ثنٕقةش ثنقةجنٙ صس ص ْرِ ثندزثظز عهٗ ففد فْةى ثنًٕلةٕعجس ثنًاسٔفةز عهةٗ ثنعةجفز فةٙ 
ْٔةٕ يٕلةةٕو إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةةزع ٔٚعةةد ْةرث ثنًٕلةةٕو يٕلةةٕعج  يضؽةعذج  يضعةةدد ثٞدعةةجد 
ٔخجـز  عُديج ٚضعهط ثٞيس دضاذٛقّ فٙ ثنًؾجل ثنضعهًٛٙع إٌ دزثظز إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ 

جصةةّ فةةٙ ثنضعهةةٛى دؽةةكم عةةجوو عةةى ثنقاةةجو ثنضعهًٛةةٙ صعةةضهصو ف٢ٔ  دزثظةةز إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ٔصاذٛق
 ثنضاس  إنٗ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٔصاذٛقجصٓج فٙ ثنًؾجل ثنضعهًٛٙع 

ٔنكٙ ٚكٌٕ ثنذجفظ قجدزث  عهٗ ـٛج ز يؽكهز دزثظةضّ دٕلةٕؿ ٔفٌ ٚكةٌٕ يسؽقةج  نؾةدثزر 
ثظةجس يؽكهز دقغةّ دجندزثظةز فةئٌ ثٞيةس ٚعةضهصو فٌ ٚكةٌٕ ثنذجفةظ عهةٗ عقةز َجدعةز يةٍ يسثؽعةز ثندز

ثنعجدقز ٔصقدٚد يج صضمًُّ يٍ فؾٕثس فٔ عغسثس ٚعًم عهٗ فهٓج دئؽسثء دزثظضّ دًج ٕٚلـ يٕلع 
يج ٚؾسّٚ يٍ يؾٕٓد عهًٙ دٍٛ ث٠نجز ثٞعى ٔثٞٔظع َاجقج  ثنر٘ ٚؽضًم ثندزثظجس فٙ ْرث ثنًؾجلع 

اةةز َٔ ةةسث  نضؽةةعخ يٕلةةٕو ثندزثظةةزو فةةئٌ ثنذجفةةظ ظةةٕا ٚضاةةس  إنةةٗ ثندزثظةةجس ثنعةةجدقز ثنًسصذ
دًٕلٕو ثندزثظز فٙ يقٕزٍٚ زةٛعٍٛٛع فٙ ثنًقٕز ثٞٔلو ُٚفخ ثْضًجو ثنذجفةظ عهةٗ ثندزثظةجس 
ثنضةةٙ ز ةةصس عهةةٗ إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز فةةٙ ثنقاةةجو ثنضعهًٛةةٙ ٔدلجـةةز فةةٙ يةةدثزض ثنضعهةةٛى قذةةم 
ثنؾةةجيعٙع فيةةج فةةٙ ثنًقةةٕز ثنغةةجَٙ ْٔةةٕ ثنًقةةٕز ثٞ غةةس ثزصذجنةةج  دجندزثظةةز ثنقجنٛةةزو ففٛةةّ ٚعةةضعسق 

 نذجفظ ثندزثظجس ثنضٙ ز صس عهٗ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٔدلجـز فٙ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛزع ث
 دساعبد انًحىس األول:

ثظضعسق ْرث ثنًقةٕز عةدد يةٍ ثندزثظةجس ثنضةٙ ثْضًةش دضاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز فةٙ  
ثنضةٙ صةى عسلةٓجو  ثنقاجو ثنضعهًٛٙ ٔخجـز  فٙ يدثزض ثنضعهةٛى ثنعةجوع ٔيةٍ فٛةظ فْةدثا ثندزثظةجس

فئَُج َؾد فَفعُج فيجو فتضٍٛ زةٛعٛضٍٛ يةٍ ثندزثظةجس ٔفقةج  نهٓةدا يُٓةج ثٞٔنةٗ ثَفةخ ثْضًجيٓةج عهةٗ 
دزثظز ٔثقع صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنقاجو ثنضعهًٛةٙ )ٔ ةرنك ثنكؽةع عةٍ يعٕقجصةّو ٔيةدٖ 

ز ةص قعةى عةجَٙ يةٍ ثندزثظةجس ثخض٣ا ثٜزثء دؽأَّ ٔفقةج  نهًضغٛةسثس ثنؽلفةٛز نهًؽةجز ٍٛ(و دًُٛةج 
 عهٗ دزثظز ثنع٣قز دٍٛ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔعدد يٍ ثنًضغٛسثس ثنضعهًٛٛز ثٞخسٖع 

ٔ جٌ يٍ دٍٛ ثندزثظجس ثنضٙ ز صس عهٗ زـد ٔثقع إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز دزثظجس  م يةٍ 
ثن فٛةةس٘و ؛ ـةة٣ؿ 0200؛ يقًةةد نٛةةٕحو 0200؛ عذةةد ا ثنقةةجزعٙو 0204)فًةةد ثنًلًةةس٘و 
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ًؽةةٙو ؛ دةةدز ثن0226ٓ؛ يقًةةد ثنًلهفةةٙو 0226؛ ـةةذجؿ فًةةٕدرو 0202؛ دُةةدز ثنسؼةةٛد٘و 0200
(ع دًُٛةةج  ةةجٌ يةةٍ دةةٍٛ 0223؛ َعًةةز يُفةةٕزو 0223؛ ففًةةد  ُةةٛىو 0224؛ صًةةجزِ ثنعًةةدو 0226

ثندزثظجس ثنضٙ ز صس عهٗ صققٛط ثنٓدا ثنغجَٙ ثنًضًغم فٙ دزثظز فعس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽةجيهز 
ثنع٣قز دٍٛ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔثنًضغٛسثس ثٞخسٖ دزثظجس  م يٍ )فدٕ ثنقعٍ يقًدو فٔ 

؛ 0200؛ دعةةجو ثنسدٛةةعو 0202شيٙو ج؛ عةةدَجٌ ثنعُةةص٘ َٔةةجٚع ثنعةة0203؛ دةةدٔز يةةسيػو 0204
 (ع 0222َجـس ثنسثظذٙو 

ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔصةى  ٔصعددس ثنًُجذػ ٔثٞنس ثنًفجًْٛٛز ثنضٙ صى ث٢ظضُجد إنٛٓج فٙ دزثظز إدثزر 
ث٢عضًجد عهٛٓج  ًسؽعٛز نضٕـٛع إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثندزثظةجس ثنضةٙ عسلةُجْج إ٢ فٌ فؼةٓس 

عدد ثنًُجذػ ثنضٙ صى صٕظٛفٓج  ًسؽعٛز ًَٕذػ "دًُٚٛؼ" ٠دثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔثنر٘ صى  صٕظٛفّ فٙ 
ثظةةجس ْةةرث ثنًقةةٕز  جَةةش (ع َٔؾةةد فٌ يع ةةى دز0226ًؽةةٙ" )يةةٍ ثندزثظةةجس  دزثظةةز "دةةدز ثنٓ

دزثظجس عسدٛز ٔنذط دعمٓج فٙ دٔنز ثنكٕٚش  ًج ْٕ ثنقجل فٙ دزثظةجس  ةم يةٍ )عةدَجٌ ثنعُةص٘ 
 (ع 0226؛ ددز ثنٓجيؽٙو 0200؛ ـ٣ؿ ثن فٛس٘و 0202َٔجٚع ثنعصيٙو 

ٔيٍ فٛظ عُٛجس ثندزثظجس ثنعجدقزو فئَُج َؾد فٌ دعك ثندزثظجس قد صى صاذٛقٓج عهةٗ عُٛةجس  
؛ فًةةد ثنًلًةةس٘و 0204ٍٛ  ًةةج ْةةٕ ثنقةةجل فةةٙ دزثظةةجس  ةةم يةةٍ )فدةةٕ ثنقعةةٍ يقًةةدو يةةٍ ثنًعهًةة

؛ يقًةةد نٛةةٕحو 0200؛ دعةةجو ثنسدٛةةعو 0200؛ عذةةد ا ثنقةةجزعٙو 0203؛ دةةدٔز يةةسيػو 0204
(ع 0223؛ ففًد  ُٛىو 0224؛ صًجزِ ثنعًدو 0226؛ ددز ثنٓجيؽٙو 0226؛ يقًد ثنًلهفٙو 0200

ثنًؽةةسفٍٛ ثنضعهًٛٛةةٍٛ فٔ ثنضسدةةٍٕٚٛ يغةةم دزثظةةز "يقًةةد ٔصمةةًُش دعةةك ثندزثظةةجس عُٛةةجس يةةٍ 
(ع ٔصمةةًُش دزثظةةجس فخةةسٖ عُٛةةجس يةةٍ يةةدٚس٘ ثنًةةدثزض  ًةةج ْةةٕ ثنقةةجل فةةٙ 0226ثنًلهفةةٙ" )

؛ ـةذجؿ 0202؛ دُةدز ثنسؼةٛد٘و 0200؛ يقًةد نٛةٕحو 0204دزثظجس  م يٍ )فًد ثنًلًةس٘و 
(ع ٔيةةةٍ 0223فةةةٕزو ؛ َعًةةةز ي0223ُ؛ ففًةةةد  ُةةةٛىو 0226؛ يقًةةةد ثنًلهفةةةٙو 0226فًةةةٕدرو 

ثن٣ًفة فٌ ف هخ ثندزثظجس قد ثعضًدس عهٗ عُٛةجس يةٍ ثنًعهًةٍٛ ٢ظةضا٣و مزثةٓةى ٔثنكؽةع عةٍ 
ٔؽٓجس َ سْى دؽأٌ يدٖ صاذٛط يًجزظجس ٔيذجدا ٔعًهٛجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز فةٙ يدثزظةٓىو 

ًجزظةجس إدثزر ًٔٚكٍ فٌ ٚكٌٕ ذنك زثؽعج  دجٞظةجض إنةٗ فٌ ثنًعهًةٍٛ ْةى ف غةس يةٍ ٚضةأعس دضاذٛةط ي
ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزض ٔيٍ عى فقد  ثَفةخ ثْضًةجو ف هةخ ثندزثظةجس عهةٗ ثنًعهًةٍٛ دجعضذةجزْى 
ثنفتز ثٞ غةس صةأعسث  دضهةك ثنًًجزظةجس فضةٗ ٔإٌ  ةجٌ يٕلةع ث٢ْضًةجو ْةٕ إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز نةدٖ 

 صهك ثندزثظجسع ثنًدٚسٍٚ إ٢ فٌ ثَعكجض ْرِ ثنًًجزظجس عهٗ ثنًعهًٍٛ ْٕ دٛش ثنقفٛد فٙ 
ٔنقٛجض إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ دزثظجس ْرث ثنًقٕزو صى ث٢عضًجد  ًةج فٔلةقُج فةٙ ثنفقةسر 
ثنعجدقز عهٗ مزثء ثنًعهًٍٛ ٔفٙ دعةك ثٞفٛةجٌ ثنًةدٚسٍٚ ٔثنًؽةسفٍٛ ٔ جَةش ثٞدثر ثٞظجظةٛز نؾًةع 

عةدد  ذٛةس يةٍ دزثظةجس ثنذٛجَجس عٍ ذنك يًغهز فٙ فدٔثس ث٢ظضذجَجس ثنًقُُز ٔثنضٙ صةى صٕظٛفٓةج فةٙ 
؛ 0204؛ فًد ثنًلًس٘و 0204ْرث ثنًقٕز  ًج ْٕ ثنقجل فٙ دزثظجس  م يٍ )فدٕ ثنقعٍ يقًدو 

؛ دعةةجو 0200؛ عذةةد ا ثنقةةجزعٙو 0202؛ عةةدَجٌ ثنعُةةص٘ َٔةةجٚع ثنعصيةةٙو 0203دةةدٔز يةةسيػو 
؛ ـةذجؿ 0202؛ دُةدز ثنسؼةٛد٘و 0200؛ ـ٣ؿ ثن فٛةس٘و 0200؛ يقًد نٕٛحو 0200ثنسدٛعو 
؛ ففًةد  ُةٛىو 0224ثنعًةدو  ؛ صًةجز0226ًِؽٙو ؛ ددز ثن0226ٓو ؛ يقًد ثنًلهف0226ٙفًٕدِو 
(ع دًُٛج نى صٕظع ف٘ يٍ ثندزثظجس ثنضٙ صى 0222؛ َجـس ثنسثظذٙو 0223؛ َعًز يُفٕزو 0223

عسلٓج فةٙ ْةرث ثنًقةٕز ف٘ فدٔثس فخةسٖ نؾًةع ثنذٛجَةجس ظةٕثءث  ثنًقةجد٣س ثنؽلفةٛزو فٔ فظةجنٛخ 
فٔ صقهٛم يقضٕٖ ثنٕعجةط ثنًدزظٛزععع ثنة.ع ٔ ةجٌ ثظةضلدثو ث٢ظةضذجَجس ثنًقُُةز فةٙ يع ةى  ثن٣ًف زو

دزثظجس ْرث ثنًقٕز ي٣ةًج  نهًُجْؼ ثنذقغٛز ثنًعضلديز فٙ صهك ثندزثظةجسو فقةد  هةخ عهةٗ دزثظةجس 
ْرث ثنًقٕز ثظضلدثو ثنًُٓؼ ثنٕـةفٙ دجناسٚقةز ثنًعةقٛز ٔثنضةٙ صعةضهصو ثظةضلدثو ث٢ظةضذٛجٌ  أفمةم 

؛ 0202فدثر نؾًةع ثنذٛجَةةجس  ًةةج ْةةٕ ثنقةةجل فةةٙ دزثظةةجس  ةةم يةةٍ )عةةدَجٌ ثنعُةةص٘ َٔةةجٚع ثنعصيةةٙو 
(ع  ًج  جَش فدثر ث٢ظضذٛجٌ فٚمج  يُجظذز نؾًةع دٛجَةجس 0223؛ ففًد  ُٛىو 0200ـ٣ؿ ثن فٛس٘و 

 ًٛةةز ٢شيةةز نضٕظٛةةع يُةةجْؼ ثنذقةةظ ثنٕـةةفٛز ث٢زصذجنٛةةز ثنضةةٙ صةةى صٕظٛفٓةةج فةةٙ دعةةك ثندزثظةةجس 
 (ع 0203؛ ددٔز يسيػو 0204س  م يٍ )فدٕ ثنقعٍو  دزثظج

ٔقد خهفش دزثظجس ْرث ثنًقٕز إنٗ عةدد يةٍ ثنُضةجةؼ ثنًفٛةدر ٔثنضةٙ َةٕزد دعةك يُٓةج فةٙ 
نضاذٛط يذجدا ٔيًجزظجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزض صأعٛسثس يًٓز نهغجٚةز  -ثنعإز ثنضجنٛز: 

فٓٙ صعًم عهةٗ صقعةٍٛ ثٞدثء ثنضعهًٛةٙ نهًةدثزض ) ًةج صفٛةد دةرنك َضةجةؼ دزثظةز فدةٕ ثنقعةٍ يقًةدو 
( ٔصعًم عهٗ شٚجدر يعضٕٖ ثنفقز ثنضُ ًٛٛةز نهًةدثزض ) ًةج صفٛةد دةرنك َضةجةؼ دزثظةز دةدٔز 0204
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(  ًةج صعًةم عهةٗ صاةٕٚس فدثء يةدٚس٘ ثنًةدثزض ) ًةج صفٛةد دةرنك َضةجةؼ دزثظةز دعةجو 0203يسيػو 
 (ع 0200ثنسدٛعو 

ثنؾةةٕدر صٕؽةد ثنكغٛةس يةٍ ثنًعٕقةةجس ثنضةٙ صقةٕل دٌٔ ثنضاذٛةط ثنُةةجؽـ نًذةجدا ٔيًجزظةجس إدثزر  -
ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزض يٍ فدسشْج: لةعع ث٠يكجَٛةجس ثنًجنٛةز ثنًضجفةزو ٔيقجٔيةز ثنضغٛٛةس ثنًضًغةم 
فةةٙ صاذٛةةط يذةةجدا إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهزو ٔلةةعع ثنضةةدزٚخو ٔلةةعع ع٣قةةز ثنًدزظةةز دجنذٛتةةز 
ثنلجزؽٛزو ٔلعع ثنًؽجز ز فٙ ـُع ٔثصلجذ ثنقسثزثس فةٙ ثنًدزظةزو ٔيس صٚةز ـةُع ٔثصلةجذ 

 سو ٔعدو ٔؽٕد زكٚز ٔثلقز نضاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزضع ثنقسثزث

دُٛش َضجةؼ ثنكغٛس يٍ ثندزثظجس لعع ثنًعضٕٖ ث٠ؽًجنٙ نضاذٛط يذةجدا إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز  -
فٙ ثنًدثزض ٔثنقجؽز ثنًجظز إنٗ ثصلجذ إؽةسثءثس نهضغهةخ عهةٗ ثنًعٕقةجس ثنضةٙ صقةٕل دٌٔ ذنةك 

؛ 0223؛ َعًةةز يُفةةٕزو 0226ظةةجس  ةةم يةةٍ )يقًةةد ثنًلهفةةٙو ٔيةةٍ دةةٍٛ صهةةك ثندزثظةةجس دزث
(و  ًج فدسشس عدر دزثظجس ٔؽٕد يعضٕٚجس يضٕظةاز يةٍ صاذٛةط إدثزر 0222َجـس ثنسثظذٙو 

؛ دعةجو 0203ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزض  ًج ْٕ ثنقةجل فةٙ دزثظةجس  ةم يةٍ )دةدٔز يةسيػو 
؛ ففًةد 0226صًةجزث ثنعًةدو  ؛0226؛ ددز ثنٓجيؽةٙو 0200؛ ـ٣ؿ ثن فٛس٘و 0200ثنسدٛعو 
(ع ٔعهٗ عكط ثنعٛسو فصٗ عدد قهٛم يٍ ثندزثظجس صفٛةد دٕؽةٕد يعةضٕٚجس يسصفعةز 0223 ُٛىو 

؛ 0204يٍ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز  ًج ْةٕ ثنقةجل فةٙ دزثظةجس  ةم يةٍ )فًةد ثنًلًةس٘و 
 (ع 0226؛ ـذجؿ فًٕدِو 0202دُدز ثنسؼٛد٘و 

ى صقدو ف٘ دزثظز صفةٕزثس يقضسفةز نضاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر يٍ دٍٛ ؽًٛع دزثظجس ْرث ثنًقٕزو ن -
( ثنضةةٙ قةةديش صفةةٕزث  يقضسفةةج  0223ثنؽةةجيهز فةةٙ ثنًةةدثزض دجظةةضغُجء دزثظةةز "َعًةةز يُفةةٕز" )

 نضفعٛم إدثزر ثنًدثزض ثنغجَٕٚز فٙ  صر دجظضلدثو يذجدا إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهزع 

جزح فةٙ ثنُضةجةؼ دؽةأٌ فعةس دعةك فدسشس َضجةؼ دزثظجس ْرث ثنًقٕز ٔؽٕد َٕو يٍ فَٕثو ثنضم -
ثنًضغٛةةسثس ثنؽلفةةٛز نهًؽةةجز ٍٛ فةةٙ ثندزثظةةجس  ةةجنؾُطو ٔعةةدد ظةةُٕثس ثنلذةةسرو ٔثنًؤْةةم 
ثنعهًةةةٙو ٔثنضلفةةةؿ دؽةةةأٌ يةةةدٖ صاذٛةةةط ٔيعٕقةةةجس صاذٛةةةط إدثزر ثنؾةةةٕدر ثنؽةةةجيهز فةةةٙ صهةةةك 

 ثندزثظجسع 

نؾةةٕدر ثنؽةةجيهز عهةةٗ ثنةةس ى يةةٍ ثًْٞٛةةز ثنذجنغةةز نضقدٚةةد ثنعٕثيةةم ثنًةةؤعسر عهةةٗ صاذٛةةط إدثزر ث -
 ٔيضاهذجصٓج إ٢ فَُج َؾد فٌ فٚج  يٍ ثندزثظجس ثنضٙ صى عسلٓج فٙ ْرث ثنًقٕز نى صس ص عهٗ ذنكع 

 انزشبثه واالخزالف ثٍُ انذساعخ ودساعبد هزا انًحىس:
صضؽجدّ ْرِ ثندزثظز يع دزثظجس ثنًقةٕز ثٞٔل فةٙ عةدد يةٍ ثنؾٕثَةخ ْٔةٙ ثنضس ٛةص عهةٗ  

نؽةجيهزو ٔ ةرنك زـةد يعٕقةجس صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهزو ٔثظةضلدثو ٔثقع صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ث
يُٓؼ ٔـةفٙ دجناسٚقةز ثنًعةقٛزو ٔثظةضلدثو ثظةضذٛجَجس يقُُةز نؾًةع ثنذٛجَةجسو ٔث٢عضًةجد عهةٗ مزثء 
ثنًعهًةةٍٛ نسـةةد ٔثقةةع صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهزو ٔث٢ْضًةةجو دضاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز فةةٙ 

 ع يدثزض ثنضعهٛى ثنعجو
إ٢ فٌ ْرِ ثندزثظز فٙ َفط ثنٕقش صلضهع ثخض٣فج   ذٛسث  عٍ دزثظجس ْةرث ثنًقةٕز فةٙ عةدر 
ؽٕثَةةخو ْٔةةٙ: ثنضس ٛةةص عهةةٗ ثنؾجَةةخ ثنذٛتةةٙ ٠دثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز يةةٍ خةة٣ل ثنضس ٛةةص عهةةٗ إدثزر 

صفةٕز  ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنضقدٚد ٔنةٛط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز عهةٗ إن٣قٓةجو فمة٣  عةٍ صقةدٚى
 يقضسؿ ْٕٔ يج نى ٚضى صقدًّٚ فٙ ف هخ ثندزثظجس ثنعجدقز نٓرث ثنًقٕزع 

 رىظُف انذساعبد انغبثمخ نهًحىس األول فٍ انذساعخ انحبنُخ:
  جٌ نهدزثظجس ثنعجدقز صأعٛسثس ٔثَعكجظجس يًٓز فٙ ثندزثظز ثنقجنٛز َٕٔؽصْج فًٛج ٚهٙ:  

يقضةةسؿ نضفعٛةةم صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز  فدةةسشس ثندزثظةةجس ثنقجؽةةز ثنًجظةةز إنةةٗ صقةةدٚى صفةةٕز -
 ثنذٛتٛز فٙ يدثزض دٔنز ثنكٕٚشع 

صًش ث٢ظضفجدر يٍ ْرِ ثندزثظجس فٙ صقدٚد ثنًُٓؼ ٔثٞدثر ثنًُجظذز ٔصقدٚد ثنًضغٛةسثس ثنضةٙ ًٚكةٍ  –
 فٌ ٚكٌٕ نٓج صأعٛس عهٗ مزثء ثنًؽجز ٍٛع

يهز ٔصاذٛقجصٓةةج فةةٙ ثنًؾةةجل ثنضعهًٛةةٙ ففةةجدس ْةةرِ ثندزثظةةجس فةةٙ دهةةٕزر ي٣يةةـ إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةج – 
 ٔيدثزض ثنضعهٛى ثنعجوع

 دُٛش ثندزثظجس ثنعُٛز ثٞ غس ي٣ةًز نهدزثظزع – 
 صًش ث٢ظضفجدر يٍ َضجةؼ ْرِ ثندزثظجس فٙ يُجقؽز ٔصفعٛس ثنُضجةؼع  – 
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 انًحىس انضبٍَ: دساعبد اهزًذ ثئداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ 
ثندزثظجس ثنضةٙ ثؼةضس ش فةٙ ث٢ْضًةجو دةئدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ٚضمًٍ  ْرث ثنًقٕز عدد يٍ 

ثنذٛتٛز ٔ جٌ ف هذٓةج دزثظةجس يس ةصر عهةٗ ثنقاةجو ثنضعهًٛةٙو ٔإٌ  ةجٌ دعمةٓج نةى ٚس ةص عهةٗ ذنةكع 
ٔ جٌ ُْجع قدز ف ذةس يةٍ ثنضُةٕو فةٙ فْةدثا دزثظةجس ثنًقةٕز ثنغةجَٙ فذًُٛةج صةى ثنضس ٛةص عهةٗ ٔثقةع 

(و فقةد 0204ٛتٛز ٔيعٕقجصّ ) ًج ْٕ ثنقجل فةٙ دزثظةز عفةجو  ةجَىو صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذ
ز صس دزثظجس فخسٖ عهٗ ثنعٕثيم ثنًعجًْز فٙ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز  ًج ْٕ ثنقةجل 

 Ejdys(و ٔدزثظةز "إؽةدٚط ٔمخةسٍٚ" )Tomsic et al., 2016فٙ دزثظز "صٕيعٛك ٔمخسٍٚ" )
et al., 2016و ٔدزثظز "إٚفجَٕفج) ( "ٍٚٔمخسIvanova et al., 2014 ٖو ٔز صس دزثظجس فخس)

عهةةٗ صقةةدٚى ًَةةجذػ يقضسفةةز نضاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز  ًةةج ْةةٕ ثنقةةجل فةةٙ دزثظةةز "ؽةةجٍٚ 
(و ٔز ةصس دزثظةجس فخةسٖ عهةٗ ث٢صؾجْةجس َقةٕ صاذٛةط إدثزر Jain & Pant, 2010ٔدجَةش" )

 ,Sriphetakٛز  ًج ْٕ ثنقجل فٙ دزثظز "ظسٚفٛضجع" )ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛ
 (ع 2006
ٔيةةٍ فٛةةظ ثنًُةةجْؼ ثنذقغٛةةز ندزثظةةجس ْةةرث ثنًقةةٕزو فقةةد صةةى ثظةةضلدثو يةةُٓؼ ثنذقةةظ ثنٕـةةفٙ  

 Ivanova et(و ٔدزثظز "إٚفجَٕفج ٔمخسٍٚ" )0204دجناسٚقز ثنًعقٛز فٙ دزثظز "عفجو  جَى" )
al., 2014ُذؤٚز قجةًز عهٗ ثنًُرؽز ث٠ففجةٛز  ًج ْةٕ ثنقةجل فةٙ (و  ًج صى  صٕظٛع يُجْؼ دقغٛز ص

(و ٔصةى صٕظٛةع يةُٓؼ دقغةٙ  ٛفةٙ فةٙ دزثظةز Ejdys et al., 2016دزثظةز "إؽةدٚط ٔمخةسٍٚ" )
(و ٔصةةى صٕظٛةةع يُٓؾٛةةز ثنضقهٛةةم ثنسدةةجعٙ Akbasli & Meydan, 2010"ف ذجظةةهٙ ٔيٛةةدثٌ" )

(SWOT( "فٙ دزثظز "ؽجٍٚ ٔدجَش )Jain & Pant, 2010 ع) 
يةةٍ فٛةةظ دٛتةةجس صاذٛةةط ثندزثظةةجس ثنعةةجدقزو فئَُةةج َؾةةد فٌ دعةةك ثندزثظةةجس صةةى صاذٛقٓةةج فةةٙ ٔ 

فٛسَجَةةدٚص  -(و ٔدزثظةةز "نٛةة0204ٌٕثنضعهةةٛى ثنعةةجنٙ  ًةةج ْةةٕ ثنقةةجل فةةٙ دزثظةةز "عفةةجو  ةةجَى" )
 ,Jain & Pant(و ٔدزثظةز "ؽةجٍٚ ٔدجَةش" )León-Fernández et al., 2015ٔمخةسٍٚ" )

ثظجس فٙ يدثزض ثنضعهٛى ثنعجو  ًج ْةٕ ثنقةجل فةٙ دزثظةضٙ "ف ذجظةهٙ (ع ٔصى صاذٛط دعك ثندز2010
(ع ٔنُذقةةش Sriphetak, 2006(و ٔ"ظةةسٚفٛضجع" )Akbasli & Meydan, 2010ٔيٛةةدثٌ" )

دزثظجس فخسٖ فٙ يُ ًجس ٔيؤظعجس  ٛس صعهًٛٛز  ًج ْٕ ثنقجل فةٙ دزثظةز "صٕيعةٛك ٔمخةسٍٚ" 
(Tomsic et al., 2016"ٍٚو ٔدزثظز "إؽدٚط ٔمخس) (Ejdys et al., 2016 ع ٔيةٍ ثن٣ًفةةو)

فٌ ثندزثظز ثنٕفٛدر ثنضٙ نذقش فٙ ثنذٛتز ثنعسدٛز لًٍ دزثظجس ْرث ثنًقٕز  جَةش دزثظةز "عفةجو 
( ٔنى ٚضقفم ثنذجفظ عهٗ ف٘ دزثظز ظذط صاذٛقٓج عةٍ إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز 0204 جَى" )

 فٙ ثنقاجو ثنضعهًٛٙ ددٔنز ثنكٕٚشع 
ثنذٛجَةةجس عةةٍ صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةزو ثظةةضلديش دعةةك ثندزثظةةجس فدثر ٔنؾًةةع  

(و ٔدزثظةةةز "صٕيعةةةٛك ٔمخةةةسٍٚ" 0204ث٢ظةةةضذٛجٌ  ًةةةج ْةةةٕ ثنقةةةجل فةةةٙ دزثظةةةز "عفةةةجو  ةةةجَى" )
(Tomsic et al., 2016ٌٕو ٔدزثظةز "نٛة)- ( "ٍٚفٛسَجَةدٚص ٔمخةسLeón-Fernández et al., 

(ع ٔخ٣فةةج  ندزثظةةجس ثنًقةةٕز ثٞٔل ثنضةةٙ نةةى Sriphetak, 2006(و ٔدزثظةةز "ظةةسٚفٛضجع" )2015
صعضًد ظٕٖ عهٗ فدثر ث٢ظضذٛجٌو  جٌ ُْجع قدز ف ذس يٍ ثنضُٕو فٙ فدٔثس ؽًع ثنذٛجَجس فٙ دزثظجس 
ْرث ثنًقٕز فٛظ ثؼضًهش دعك ثندزثظجس عهٗ ثظةضلدثو ثنًقةجد٣س ؼةذّ ثنًقُُةز  ًةج ْةٕ ثنقةجل فةٙ 

(ع ٔصى صٕظٛع فدٔثس ثنضقهٛم ثنسدجعٙ Akbasli & Meydan, 2010دزثظز "ف ذجظهٙ ٔيٛدثٌ" )
(SWOT( "فٙ دزثظز "ؽجٍٚ ٔدجَش )Jain & Pant, 2010 ع) 

( عهٗ عُٛز يٍ 0204ٔيٍ فٛظ عُٛجس ثندزثظجس ثنعجدقزو صى صاذٛط دزثظز "عفجو  جَى" ) 
ٍ  ًةج ْةٕ فعمجء ْٛتز ثنضدزٚط فٙ ثنؾجيعجسو ٔصى صاذٛةط دزثظةجس فخةسٖ عهةٗ عُٛةجس يُجنًةدٚسٚ

(و ٔثؼةضًهش دزثظةجس فخةسٖ عهةٗ Tomsic et al., 2016ثنقجل فٙ دزثظز "صٕيعةٛك ٔمخةسٍٚ" )
 ,Akbasli & Meydanعُٛةجس يةةٍ ثنًعهًةٍٛ  ًةةج ْةٕ ثنقةةجل فةٙ دزثظةةز "ف ذجظةةهٙ ٔيٛةدثٌ" )

(و ٔثؼضًهش دعك ثندزثظجس عهةٗ عُٛةجس يةٍ Sriphetak, 2006(و ٔدزثظز "ظسٚفٛضجع" )2010
(و ٔز ةصس دزثظةجس فخةسٖ Sriphetak, 2006نقةجل فةٙ دزثظةز "ظةسٚفٛضجع" )ثنا٣ح  ًةج ْةٕ ث

 ,.Ivanova et alعهةةٗ عُٛةةجس يةةٍ ثنًةةٕظفٍٛ  ًةةج ْةةٕ ثنقةةجل فةةٙ دزثظةةز "إٚفجَٕفةةج ٔمخةةسٍٚ" )
(ع إ٢ فٌ ثنقجظى ثنًؽضسع دٍٛ  م ْرِ ثندزثظةجس ٔيةج صمةًُضّ يةٍ عُٛةجس  ةجٌ ثنضس ٛةص عهةٗ 2014

ٛط ٔثنعٕثيم ثنًؤعسر عهٗ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽٓجس َ س ثنًؽجز ٍٛ عٍ يدٖ صاذ
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ٔيةةٍ ثن٣ًفةةة  ةةرنك فَةةّ نةةى ٚكةةٍ ُْةةجع ثْضًةةجو  ذٛةةس ددزثظةةز يعٕقةةجس صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز 
 (ع 0204ثنذٛتٛز دجظضغُجء دزثظز "عفجو  جَى" )

ظةجس إنةٗ عةدر ٔيٍ فٛظ ثنُضجةؼ ثنضٙ فظفسس عُٓةج دزثظةجس ْةرث ثنًقةٕزو فقةد خهفةش ثندزث 
 َضجةؼ يًٓز  جٌ يٍ دُٛٓج يج ٚهٙ: 

ٔؽٕد يعضٕٖ لعٛع نضاذٛط يعجٚٛس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًؤظعجس ثنؾجيعٛةز  ًةج  (0)
فٛسَجَةةةدٚص  -( ٔذنةةةك خ٣فةةةج  نُضةةةجةؼ دزثظةةةز "نٛةةة0204ٌٕصفٛةةةد دةةةرنك دزثظةةةز "عفةةةجو  ةةةجَى" )

( ثنضٙ فظفسس عٍ يٕث ذز ثنؾجيعجس ث٠ظةذجَٛز León-Fernández et al., 2015ٔمخسٍٚ" )
 ن٣صؾجْجس ثندٔنٛز فٙ ْرث ثنفددع 

ندٖ ثنًعهًٍٛ ٔثنا٣ح ثصؾجْجس إٚؾجدٛز َقٕ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ ثنًةدثزض  (0)
 (ع Sriphetak, 2006 ًج صفٛد درنك َضجةؼ دزثظز "ظسٚفٛضجع" )

ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًدثزض؛ َ سث  نٕؽٕد دعةك يةٍ  صٕؽد فجؽز يجظز إنٗ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر (0)
 & Akbasliثنضأعٛسثس ثنذٛتٛز ثنعهذٛز نهًدثزض  ًج صفٛد درنك َضجةؼ دزثظز "ف ذجظهٙ ٔيٛدثٌ" )

Meydan, 2010ع) 
صٕؽد يؾًٕعز يةٍ ثنًضاهذةجس ثنًًٓةز ثنضةٙ ٚؾةخ فٌ صضةٕثفس يةٍ فؽةم ثنضاذٛةط ثنُةجؽـ نًعةجٚٛس  (2)

ٛتٛزو يغم: ٔؽٕد زكٚز يؤظعٛزو ٔصاذٛط ثنًقجظذٛزو ٔثنضعةجٌٔ ٔصقدٚةد إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذ
ثنعٕثيةم ثنًةؤعسر عهةٗ ثٞدثء ثنذٛتةٙ نهًؤظعةجسو ٔإصذةجو إظةضسثصٛؾٛز ٔثلةقز ثنًعةجنىو ٔٔؽةةٕد 
فةٕثفص نضاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةزو ٔصةةٕثفس ثنضقُٛةةجس ثن٣شيةةز  ًةج صٕلةةـ ذنةةك َضةةجةؼ 

 Ejdys(و ٔدزثظز "إؽدٚط ٔمخسٍٚ" )Tomsic et al., 2016دزثظز "صٕيعٛك ٔمخسٍٚ" )
et al., 2016( "ٍٚو ٔدزثظز "إٚفجَٕفج ٔمخس)Ivanova et al., 2014 ع) 

ًٚكٍ فٌ ٚعجعد صاذٛط ثنضقهٛم ثنسدجعٙ )َقجن ثنقٕر ٔثنمةعع ٔثنفةسؾ ٔثنًٓةددثس( فٌ ٚكةٌٕ  (3)
د ظةةذم صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر دًغجدةةز يُٓؾٛةةز يُجظةةذز نضقدٚةةد ثنضةةأعٛسثس ثنذٛتٛةةز نهًةةدثزضو ٔصقدٚةة

 ثنؽجيهز ثنذٛتٛز يٍ فؽم ثنضغهخ عهٗ َقجن ثنمعع ٔثنضٓدٚدثس ٔثظضغًجز َقجن ثنقٕر ٔثنفسؾع 
صٕؽةةد دعةةك ثنًعٕقةةجس ثنضةةٙ صقةةٕل دٌٔ صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز فةةٙ ثنًؤظعةةجس  (4)

ثيةم ث٠دثزٚةز ٔثنضُ ًٛٛةزو ثنضعهًٛٛز يٍ فًْٓج ثنًعٕقجس ثنفسدٚز ثنًضعهقز دًقجٔيز ثنضغٛٛةسو ٔثنعٕ
 (ع 0204ٔثنعٕثيم ثنًجدٚز ٔثنضقُٛز  ًج صفٛد درنك َضجةؼ دزثظز "عفجو  جَى" )

ٔصضؽجدّ دزثظجس ْرث ثنًقٕز  غٛسث  يع ثندزثظةز ثنقجنٛةز يةٍ عةدر ؽٕثَةخ يةٍ فًْٓةج ثنضس ٛةص  
 ISOيعجٚٛس ثٜٚةصٔ عهٗ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٔدلجـز فٙ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ثظضُجدث  إنٗ 

إ٢ فٌ ثندزثظز ثنقجنٛز صضفسد يٍ عدر ؽٕثَخ فدسشْج عهٗ ث٠ن٣  فَٓج صقدو ًَةٕذػ يقضةسؿ  14001
نضاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ ثنًةدثزض ٚعضسؼةد دضقهٛةم ثنٕثقةع ٔثنًضاهذةجس نضاذٛةط إدثزر 

ر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ْٕٔ يةج نةى ٚةضى ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزو ٔٚعضفٛد  رنك يٍ يعٕقجس صاذٛط إدثز
ثنضس ٛص عهّٛ فٙ يع ى دزثظجس ْرث ثنًقٕزع  ًج فٌ ْرِ ثندزثظز صس ص عهٗ يدثزض ثنضعهٛى ثنغجَٕ٘ 

 دؽكم يقدد ٔٚضى إؽسثةٓج فٙ دٛتز دٔنز ثنكٕٚش ْٔٙ َقاز صفسد يًٛصر نٓرِ ثندزثظزع 
ةةدر نهدزثظةز ثنقجنٛةز؛ َ ةسث  ن٣زصذةجن ٔ جَش دزثظجس ثنًقٕز ثنغجَٙ ْةٙ ثندزثظةجس ثٞ غةس فج 

 ثنٕعٛط دًُٛٓجو ٔقد ثظضفجد ثنذجفظ  غٛسث  يٍ ْرِ ثندزثظجس فٙ عدر ؽٕثَخ يُٓج: 
ثنٕقٕا عهٗ فْى يضاهذجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فةٙ ثنًةدثزض ْٔةٕ يةج ؼةكم ز ٛةصر  -

 زةٛعٛز نهضفٕز ثنًقضسؿ ثنًقدو فٙ ثندزثظز ثنقجنٛزع
 ئنةجز ُٚاهةط يُةّ ثنذجفةظ فةٙ  ISO 14001ظضُجدث  إنٗ ْرِ ثندزثظجس صقدٚد يعجٚٛس ثٜٚصٔ صى ث – 

 دزثظز إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٔصقدٚى ثنضفٕز ثنًقضسؿ نضاذٛقٓجع 
ثظضفجد ثنذجفظ يٍ ْرِ ثندزثظةجس فةٙ صقدٚةد فْةى ثنًعٕقةجس ثنضةٙ صقةٕل دٌٔ صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر  –

 ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًدثزضع 
صى ثنٕقٕا عهةٗ فْةى ي٣يةـ صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ ثنًؤظعةجس ثنضعهًٛٛةز دؽةكم  –

 خجؾع 
 صى صقدٚد فدثر ؽًع ثنذٛجَجس ثٞ غس ي٣ةًزع  –
صى ث٢ظضفجدر يةٍ ْةرِ ثندزثظةجس فةٙ إدةسثش ثنةُقؿ ثنٕثلةـ ثنةر٘ ٚعةضهصو إؽةسثء ثندزثظةز ثنقجنٛةز  –

فم٣  عٍ إدسثش فًْٛز صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فةٙ ثنًؤظعةجس ثنضعهًٛٛةز َ ةسث  نهضةأعٛسثس 
 ثنذٛتٛز نهًدثزضع
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 يشكهخ ورغبؤالد انذساعخ:  
ظةةز يةةٍ صُةةجيٙ ث٢ْضًةةجو ثنعةةجنًٙ ثنًعجـةةس دقمةةجٚج نقةةد ًَةةٗ إفعةةجض ثنذجفةةظ دًؽةةكهز ثندزث 

ثنذٛتز ٔثندٔز ثنضعهًٛٙ فٛٓجو ٔيج ثزصذه درنك يٍ ثْضًجو ندٖ قٛجدثس ثندٔنز دضهك ثنقمجٚج ٔصفعٛةم دٔز 
ثنضعهٛى فٙ ثنضعجيم يعٓجو ٔيج ٔث خ ث٢ْضًجو ثنعةجنًٙ دئـةدثز يعةجٚٛس ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز 

عجس ثنعًم عهٗ صققٛقٓةج ٔيةٍ دُٛٓةج ثنًؤظعةجس ثنضعهًٛٛةزع ٔيةع ذنةكو فةئٌ ثظضهصيش يٍ  جفز ثنًؤظ
َ سر فجففز نهٕثقع ثنًعجغ فٙ ثنًدثزض ثنكٕٚضٛز صٕلـ فَٓج نةى صٕث ةخ دعةد ْةرث ث٢صؾةجِ ثنًضُةجيٙ 
ن٣ْضًجو دئدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دم إَٓج نى صس  دعد إنٗ ثنًعةضٕٖ ثنًةأيٕل فةٙ صاذٛةط ثنًذةجدا 

 ٠دثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهزعثنعجيز 
ٔيةةٍ خةة٣ل ثن٣ًف ةةجس ثٞٔنٛةةز نهذجفةةظ فةةٙ ثنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز ددٔنةةز ثنكٕٚةةشو ٔيعجٚؽةةز 
ثنذجفظ نٕثقع يًجزظجس ث٠دثزر ثنضعهًٛٛز فةٙ ثنكٕٚةشو فقةد ٢فةة ثنذجفةظ لةعع ث٢ْضًةجو دجنقمةجٚج 

نًْٟٛز ثنذجنغةز نضاذٛةط إدثزر  ثنذٛتٛزو ٔعدو ثنضس ٛص عهٗ يعجٚٛس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز؛ َٔ سث  
إؽةةسثء دزثظةةز يٛدثَٛةةز  ٘ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ٔث٠دثزر ثنذٛتٛةةز فةةٙ عجنًُةةج ثنًعجـةةس فئَةةّ يةةٍ ثنمةةسٔز

صعضقفٙ يج إذث  جَش إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ياذقةز دؽةكم ؽٛةد فةٙ ثنًةدثزض ثنكٕٚضٛةزو ٔصقةدٚى 
ثظةةضُجدث  إنةةٗ  ثنةةضعهى ثنغةةجَٕ٘ ددٔنةةز ثنكٕٚةةش إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز فةةٙنضاذٛةةط  صفةةٕز يقضةةسؿ

 ع ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر
 ًج  جَش يسثؽعز ثندزثظجس ثنعجدقز دًغجدز زثفدث  مخس يٍ زٔثفد ث٠فعجض دًؽةكهز ثندزثظةز 
فٛظ فدةسشس دعةك َضةجةؼ ثندزثظةجس ثنضةٙ ز ةصس عهةٗ إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز فةٙ ثنقاةجو ثنضعهًٛةٙ 

ٛط يذجدا إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز نى ٚسصط دعد إنٗ ثنًعةضٕٖ ثنًةأيٕل فعهةٗ ظةذٛم ددٔنز ثنكٕٚش فٌ صاذ
( ٔؽةةٕد يعةةضٕٖ يضٕظةةه نضاذٛةةط إدثزر 0200ثنًغةةجلو فدةةسشس َضةةجةؼ دزثظةةز "ـةة٣ؿ ثن فٛةةس٘" )

دثزٍٚٛو  ًج صٕـهش دزثظز "دةدز ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ٔشثزر ثنضسدٛز ددٔنز ثنكٕٚش يٍ ٔؽٓز َ س ث٠
صفٕزثس ثنًعهًٍٛ فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز دجندٔنز ٠يكجَٛز صاذٛط يذجدا إدثزر  ( ف0226ًٌؽٙ" )ثنٓ

 ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔفقج  نفكس "دًُٚٛؼ"  جَش ددزؽز يضٕظاز فٚمج ع 
ٔ جٌ ْرث فًٛج ٚضعهط دضاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز دؽكم عةجوو فيةج فًٛةج ٚضعهةط دضاذٛةط إدثزر 

جو ثنضعهًٛةةٙ فٔ  ٛةس ثنقاةةجو ثنضعهًٛةةٙ فةٙ دٔنةةز ثنكٕٚةةش فةةئٌ ثنؾةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز ظةٕثءث  فةةٙ ثنقاةة
ثنذجفظ ثنقجنٙ ٔفٙ فدٔد يج فؽسثِ يٍ دقةظ ٔثظضقفةجء نةى ٚضٕـةم إنةٗ ف٘ يةٍ ثندزثظةجس ثنعةجدقز 
ثنضٙ صُجٔنش صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًدثزض ثنًلضهفز فٙ دٔنز ثنكٕٚش فم٣  عٍ قهز 

دؽةةكم عةةجو نضاذٛةةط يذةةجدا ٔيعةةجٚٛس إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز فةةٙ  عةةدد ثندزثظةةجس ثنضةةٙ فؽسٚةةش
 ثنقاجو ثنضعهًٛٙ عهٗ إن٣قّع 

ٔثظةةضُجدث  إنةةٗ يةةج ظةةذطو صضًغةةم يؽةةكهز ثندزثظةةز ثنقجنٛةةز فةةٙ ثنعذةةجزر ثنضجنٛةةز: "ثنقجؽةةز إنةةٗ 
ث٢ظةضُجد إنةٗ ثظضقفجء ٔثقع صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش ٔ

ثنضٕؽٓجس ٔثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر نضقدٚى صفةٕز يقضةسؿ نضفعٛةم صاذٛقٓةج"ع ًٔٚكةٍ ثنضعذٛةس عةٍ 
ْرِ ثنًؽةكهز دفةٛج ز ثنضعةجكل ثنسةٛعةٙ ثنضةجنٙ: يةج ثنضفةٕز ثنًقضةسؿ نضاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز 

عجنًٛةز ثنًعجـةسر ع ًٔٚكةٍ صذعةٛه ثنذٛتٛز فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش ثظضُجدث  إنةٗ ثنًعةجٚٛس ثن
 ْرث ثنضعجكل يٍ خ٣ل  نسؿ ثنضعجك٢س ثنضجنٛز: 

    إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزيج يفٕٓو ٔنذٛعز  -0
 يج ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر ٠دثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز   -0
دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش فٙ لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز  إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزيج ٔثقع  -0

 ثنًعجـسر يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽجز ٍٛ فٙ ثندزثظز  
 إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزيج يعٕقجس  -2

 دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽجز ٍٛ فٙ ثندزثظز  
إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز قةع ٔيعٕقةجس إنٗ ف٘ يةدٖ صلضهةع مزثء ثنًؽةجز ٍٛ فةٙ ثندزثظةز دؽةأٌ ٔث -3

دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚةش دةجخض٣ا يضغٛةسثس )ثنٕظٛفةزو ٔثنؾةُطو ٔعةدد ظةُٕثس  ثنذٛتٛز
 ثنلذسر فٙ ثنعًمو ٔثندٔزثس ثنضدزٚذٛزو ٔثنعًم ث٠دثز٘( 

ٙ دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز ددٔنةز ثنكٕٚةش فة إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزيج ثنضفٕز ثنًقضسؿ نضإٚس  -4
 لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر  
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 أهذاف انذساعخ 
 صٓدا ثندزثظز إنٗ

و ٔثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر ٠دثزر إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزصقدٚد يفٕٓو ٔنذٛعز   - 0
 ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

دجنًدثزض ثنغجَٕٚةز ددٔنةز ثنكٕٚةش فةٙ  إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛززـد ٔثقع ٔيعٕقجس  - 0
 لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽجز ٍٛ فٙ ثندزثظزع

إدثزر ثنؾةٕدر دزثظز يدٖ ثخض٣ا مزثء ثنًؽةجز ٍٛ فةٙ ثندزثظةز دؽةأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس  - 0
دجخض٣ا يضغٛسثس دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر  ثنؽجيهز ثنذٛتٛز

 )ثنٕظٛفزو ٔثنؾُطو ٔعدد ظُٕثس ثنلذسر فٙ ثنعًمو ٔثندٔزثس ثنضدزٚذٛزو ٔثنعًم ث٠دثز٘(ع 
دجنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز  إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةزصقةةدو ثندزثظةةز صفةةٕز يقضةةسؿ نضاةةٕٚس  - 2

 ددٔنز ثنكٕٚش فٙ لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسرع 
 أهًُخ انذساعخ:

ثظز فًْٛز يٍ ثنُجفٛضٍٛ ثنُ سٚز ٔثنضاذٛقٛز فٓٙ يضعددر ثنفٕثةد ٔثظعز ثنُاةج  فةٙ نٓرِ ثندز 
 فًْٛضٓجع ًٔٚكٍ إدسثش صهك ثًْٞٛز عهٗ ثنُقٕ ثنضجنٙ: 

   يٍ انُبحُخ انزطجُمُخ: -أ
فةةئٌ ْةةرِ ثندزثظةةز صقةةجٔل صاةةٕٚس ٔثقةةع ث٠دثزر دًةةدثزض ثنضعهةةٛى ثنغةةجَٕ٘ ددٔنةةز ثنكٕٚةةش يةةٍ 
خ٣ل صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزو ٔشٚجدر ث٢ْضًةجو دجنقمةجٚج ٔثنؾٕثَةخ ثنذٛتٛةز فةٙ ثنًةدثزض 

دٚس٘ ثنكٕٚضٛةزع ٔدجنضةةجنٙ ًٚكةةٍ فٌ ٚعةةضفٛد يةةٍ ْةةرِ ثندزثظةةز ثنًعةةتٕنٌٕ عةةٍ قاةةجو ثنضعهةةٛى ٔ ةةرنك يةة
ًٔٚكةةٍ فٌ ٚعةةضفٛد يةةٍ ْةةرِ ثندزثظةةز ثنًعةةتٕنٍٛ دةةٕشثزر ثنضسدٛةةز ثنكٕٚضٛةةز دئنقةةجء ثنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةزع 

ثنمٕء عهٗ فًْٛز صذُٙ َ س ٔيعجٚٛس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز ُْةجعو ٔفًْٛةز صاذٛقٓةج دةدءث  يةٍ 
ٕفدر نضذُٙ ٔصاذٛط يعضٕٖ ثنٕشثزر ٔفضٗ يعضٕٖ ثنًدثزضو ًٔٚكٍ فٌ صقدو ثٞظجض نذُجء يعجٚٛس ي

َ ى ث٠دثزر ثنذٛتٛز ثنفعجنز ثنًعضُدر إنٗ ففدط ثنضٕؽٓجس ثنعجنًٛز ثنًعجـسرع  ًج ًٚكٍ ث٢ظةضفجدر يةٍ 
َضجةؼ ثندزثظز ثنقجنٛز فٙ فٌ صكٌٕ دًغجدز فظجض ٠عةدثد دةسثيؼ صدزٚذٛةز ٔدةسثيؼ نهضًُٛةز ثنًُٓٛةز قذةم 

 ط دئدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزعٔفعُجء ثنلديز نضدزٚخ ثنًدٚسٍٚ ٔثنًعهًٍٛ فًٛج ٚضعه
 ويٍ انُبحُخ انُظشَخ: -ة
ْٙ ثٞٔنٗ يٍ َٕعٓج ثنضٙ صةدزض إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز  عهٗ فدعهى ثنذجفظفئٌ ْرِ ثندزثظز   

ثنذٛتٛز فٙ ثنضعهٛى ثنغةجَٕ٘ ثنكةٕٚضٙ ْٔةٙ صأخةر دصيةجو ثنًذةجدزر فةٙ ْةرث ثنًؾةجل ًٔٚكةٍ فٌ ٚهقةط دٓةج 
فذقد عهى ثنذجفظ نى ٚعذط فٌ صى صُفٛر دزثظجس ظجدقز فٙ ثنذٛتز ثنعسدٛةز فقزع ثنعدٚد يٍ ثندزثظجس ثن٣

دجظةةضغُجء ثندزثظةةز ثنضةةٙ فؽسثْةةج  -صضُةةجٔل صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز فةةٙ ثنقاةةجو ثنضعهًٛةةٙ
ٔثنضةٙ  جَةش ياذقةز فةٙ ثنًسفهةز ثنؾجيعٛةزع  ًةج فَةّ دقةدٔد عهةى ثنذجفةةظ  -(0204"عفةجو  ةجَى" )

ٚضى صاذٛط ف٘ دزثظز فٙ ثنذٛتز ثنكٕٚضٛز ثٞيس ثنر٘ ٚذسش فَُج فيجو يؾجل دكةس ٔدلجـةز فةٙ ثنقجنٙ نى 
 ثنذٛتز ثنعسدٛز ْٕٔ يج ٚهقٙ د ٣نّ عهٗ ثًْٞٛز ثنُ سٚز نهدزثظز ثنقجنٛزع

 حذود انذساعخ 
 :صاذٛةةط ثندزثظةةز عهةةٗ عُٛةةز يةةٍ ثنعةةجيهٍٛ )ثنًعهًةةٍٛ ٔث٠دثزٚةةٍٛ  انحددذود انجشددشَخ وانًكبَُددخ

 فٍٛ/ثنًٕؽٍٓٛٛ( فٙ عدد يٍ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚشع ٔثنًؽس
 :ع 0202ٔ 0204صاذٛط ثندزثظز خ٣ل ثنعجيٍٛ ثندزثظٍٛٛ  انحذود انضيبَُخ 
 ثنضس ٛةص عهةٗ ثنًعةجٚٛس ثنعجنًٛةز ثنًعجـةسر ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةةز انحدذود انًىضدىعُخ :

و ٔث٢عضًةةجد عهةةٗ فظةةهٕح ثنًعةةـ دج٢ظةةضذٛجٌ ثنقةةجةى عهةةٗ ثنضقسٚةةس 02220ْٔةةٙ يعةةجٚٛس ثٞٚةةصٔ 
ثنةةرثصٙ ٜزثء ثنًةةدٚسٍٚ ٔثنًعهًةةٍٛو ٔث٢قضفةةجز عهةةٗ دزثظةةز ثنؾٕثَةةخ ثنذٛتٛةةز فةةٙ إدثزر ثنؾةةٕدر 

ثنضةدزٚخ  -عةدد ظةُٕثس ثنعًةم -ثنٕظٛفةز -ثنًؤْةم ثنضعهًٛةٙ -ثنؾةُطٛةسثس: ثنؽجيهزو ٔصُجٔل يضغ
 عثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثنعجدط -ثنعجدط فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز

 يصطهحبد انذساعخ: 
 : Proposed scenarioانزصىس انًمزشػ 

ُٚعسا ثنضفٕز فٙ ثندزثظز عهٗ فَّ "زكٚز يضكجيهز صضمًٍ ثنضلاٛه نضاذٛةط يعةجٚٛس إدثزر 
ٔصضمةًٍ صقدٚةد  ISO 14001ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًةدثزض ثنغجَٕٚةز ٔفقةج  ٠زؼةجدثس ثٜٚةصٔ 



 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربية

 

054 

يضاهذجس ثنضفٕزو ٔإؽسثءثصّو ٔيسثفم صاذٛقّو ٔثنًؽجز ٍٛ فٙ ذنك"ع ْٕٔ زكٚز خجـةز دجنذجفةظ 
 ٕء يسثؽعضّ نٟددٛجس ثنًسصذاز دجندزثظزع فٙ ل

 إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ: 
دأَٓةج ْةٙ دًغجدةز صاذٛةط يذةجدا ٔعًهٛةجس إدثزر ثنؾةٕدر  إدثزر ثنؾٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزصُعسا 

عهٗ ث٠دثزر ثنذٛتز نهًُ ًجس ثنًلضهفز ٔيٍ عى فئٌ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةز صةسصذه عهةٗ َقةٕ صةجو 
 ,Clellandدجنٕظجةع ثنسةٛعٛز نهًُ ًز ٔصعضًد دؽكم يذجؼس عهٗ يج صضمًُّ ثنًُ ًز يٍ  فجٚجس )

Douglas & Henderson, 2004ٔ  صُعسا إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز إؽسثةٛةج  فةٙ ثندزثظةز (ع
)يعةةجٚٛس  0223ثنفةةجدزر فةةٙ عةةجو  02220ثنقجنٛةةز عهةةٗ فَٓةةج "إصذةةجو إزؼةةجدثس ٔيعةةجٚٛس ثٜٚةةصٔ 

ISO 14001:2005 Environmental management systems ععع يعجٚٛس ثٞٚصٔ نؾٕدر َ ى
نضعهًٛٛةةز  أظةةجض نضاذٛةةط عًهٛةةجس ٔيذةةجدا إدثزر ثنؾةةٕدر ث٠دثزر ثنذٛتٛةةز( ٔصاذٛقٓةةج فةةٙ ثنًؤظعةةجس ث
 ثنؽجيهز نضقعٍٛ ثٞدثء ثنذٛتٙ نهًدثزض"ع 

 انغىدح انشبيهخ انجُئُخ:يعبَُش 
إؽسثةٛةةج  فةةٙ ثندزثظةةز ثنقجنٛةةز دأَٓةةج صهةةك ثنًعةةجٚٛس ثنضةةٙ  يعةةجٚٛس ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز صُعةةسا 

 ISO 14001:2005 Environmentalٗ فـدزصٓج ثنًُ ًز ثندٔنٛز نهضٕفٛد ثنقٛجظةٙ صقةش يعةً
management systems  ع 

 ثنؾجَخ ثنضاذٛقٙ نهذقظ:
عٍ ثنضعجك٢س ثٞزدعز يةج دةٍٛ ثنغجنةظ ٔثنعةجدض ْٔةٙ ثنضعةجك٢س  ث٠ؽجدزؾصء ٚضمًٍ ْرث ثن 

عهةٗ عُٛةز  ٌثنضٙ صاهذش ثظضلدثو ٔصقهٛم ثنذٛجَجس ثنًٛدثَٛز نهدزثظز ثنضٙ صى ؽًعٓةج دضاذٛةط ث٢ظةضذٛج
 ثندزثظز ٔثخضذجز يج ٚسصذه دٓج يٍ فسٔق إففجةٛزع ْٔٙ ثنضعجك٢س ثنضٙ َفش عهٗ يج ٚهٙ: 

لةٕء ثنًعةجٚٛس ثنعجنًٛةز  فٙ يج ٔثقع إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚشع 0
 ثنًعجـسر يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽجز ٍٛ فٙ ثندزثظز  

ر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز دجنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز ددٔنةةز ثنكٕٚةةش  يةةٍ ٔؽٓةةز َ ةةس يةةج يعٕقةةجس إدثزر ثنؾةةٕدع 2
 ثنًؽجز ٍٛ فٙ ثندزثظز  

إنةةٗ ف٘ يةةدٖ صلضهةةع مزثء ثنًؽةةجز ٍٛ فةةٙ ثندزثظةةز دؽةةأٌ ٔثقةةع ٔيعٕقةةجس إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ع 3
ثنذٛتٛةةز دجنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز ددٔنةةز ثنكٕٚةةش لةةٕء ثنًعةةجٚٛس ثنعجنًٛةةز ثنًعجـةةسر دةةجخض٣ا يضغٛةةسثس 

 )ثنٕظٛفزو ٔثنؾُطو ٔعدد ظُٕثس ثنلذسر فٙ ثنعًمو ٔثندٔزثس ثنضدزٚذٛزو ٔثنعًم ث٠دثز٘( 
يج ثنضفةٕز ثنًقضةسؿ نضاةٕٚس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز ددٔنةز ثنكٕٚةش فةٙ ع 4

 لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر  
 انضبنش:  َزبئظ انزغبؤلعشض 

يةج ٔثقةع إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز ددٔنةز "َؿ ثنضعجكل ثنغجنةظ عهةٗ 
ٔن١ؽجدةز "ع لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر يٍ ٔؽٓةز َ ةس ثنًؽةجز ٍٛ فةٙ ثندزثظةز  فٙ ثنكٕٚش

  عثنضجنًٕٙلـ دجنؾدٔل ثن ثظضلدثو فظجنٛخ ث٠ففجء ثنٕـفٙ ٔفقج  نهًعٛجز صى عٍ ْرث ثنضعجكل 
  ن١ففجء ثنٕـفٙ نهدزثظز ى عهٗ ثنًضٕظاجس ثنقعجدٛز يعٛجز ثنقك :(02ؽدٔل )

 و
 انًزىعظ انحغبثٍ

 يعُبس انحكى
 انحذ األعهً انحذ األدًَ

 يُلفمز 42ع0 0 5
 يضٕظاز 0ع0 42ع0 5
 يسصفعز 0 00ع0 5
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ض (: ثنُضجةؼ ثنًضعهقز ددزؽز صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثز00) ؽدٔل
 َ س ثنعجيهٍٛ دٓج  ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش يٍ ٔؽٓز

 األثعبد انفشعُخ
انًزىعظ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

 يعُبس انحكى
 انشرجخ

ندٖ ث٠دثزر/ثنًدزظز ظٛجظةز دٛتٛةز يدعٕيةز يةٍ  -0
 ث٠دثزر ثنعهٛج

 3 يُلفمز 402ع2 332ع0

زر/ثنًدزظةةةةز عًهٛجصةةةةّ ثنضُفٛرٚةةةةزو صسثؽةةةةع ث٠دث -0
 قدد ثَٞؽاز ثنضٙ قد صؤعس عهٗ ثنذٛتزع صٔ

 0 يضٕظاز 406ع2 622ع0

صقدد ث٠دثزر/ثنًدزظز ثنًضاهذجس ثنقجََٕٛز ثنقجدهز  -0
 نهضاذٛط عهٗ ثنقمجٚج ثنذٛتٛزع

 02 يُلفمز 403ع2 364ع0

نةةدٖ ث٠دثزر/ثنًدزظةةز دةةسثيؼ دٛتٛةةز ذثس  جٚةةجس  -2
 ٔفْدثا يقددرع 

 6 يُلفمز 223ع2 332ع0

ٚماهع ففسثد دعُٛٓى دًعتٕنٛجس صضعهط دجنؽةتٌٕ  -3
 ثنذٛتٛز فٙ ث٠دثزر/ثنًدزظزع 

 2 يُلفمز 202ع2 336ع0

ٚةةةضى صقةةةدٚى صقةةةجزٚس صضعهةةةط دقمةةةجٚج ثٞدثء ثنذٛتةةةٙ  -4
 ن١دثزر ثنعهٛج ٔفقج  نؾدثٔل يقددر ٔدؽكم ثعضٛجد٘ع  

 0 يُلفمز 220ع2 443ع0

دؽةأٌ ٚضهقٗ ثٞفسثد فٙ ث٠دثزر/ثنًدزظز صةدزٚخ  -2
  ٛفٛز صقهٛم صأعٛسْى عهٗ ثنذٛتزع

 02 يُلفمز 336ع2 003ع0

ٚةةةةضى صٕعٛةةةةط ث٢صفةةةةج٢س ثندثخهٛةةةةز ٔثنلجزؽٛةةةةز  -6
 ثنًضعهقز دجنؽتٌٕ ثنذٛتٛزع

 00 يُلفمز 402ع2 243ع0

ٚضٕثفس ندٖ ث٠دثزر/ثنًدزظز َ ةجو نهضأ ةد يةٍ فٌ  -3
ثنًةةةٕظفٍٛ ٚعًهةةةٌٕ دًةةةج ٚضاةةةجدط يةةةع ث٠ـةةةدثزثس 

 ثنًعجٚٛس ثنذٛتٛزعثٞ غس فدثعز يٍ 
 00 يُلفمز 202ع2 304ع0

ٚةةةةضى صاذٛةةةةط خاةةةةز ن٣ظةةةةضعدثد ٔث٢ظةةةةضؾجدز  -02
 نهإثزا ثنذٛتٛز فٙ ث٠دثزر/ثنًدزظزع

 3 يُلفمز 400ع2 424ع0

ٚةةضى يسثقذةةز فٔ قٛةةجض ثنعًهٛةةجس ثنضةةٙ نٓةةج صةةأعٛس  -00
دٛتةةةٙ ٔفقةةةج  نؾةةةدثٔل شيُٛةةةز يقةةةددرو ٔعهةةةٗ فظةةةجض 

 ثعضٛجد٘ع 
 4 يُلفمز 232ع2 420ع0

صضذع ثنًدزظز إؽسثءثس نضفقٛـ عدو ث٢يضغجل  -00
 نهًعجٚٛس ثنذٛتٛزع

 0 يُلفمز 230ع2 443ع0

صاذةةةةةةط ث٠دثزر/ثنًدزظةةةةةةز إؽةةةةةةسثءثس ٠دثزر  -00
 ٔصلصٍٚ ثنضعؾ٣ٛس ثنذٛتٛزع

 2 يُلفمز 220ع2 440ع0

ٚةةةةضى عًةةةةم صقٛةةةةٛى دثخهةةةةٙ نهذسَةةةةجيؼ ثنذٛتةةةةٙ  -02
 ن١دثزر/ثنًدزظز ٔفقج  نؾدثٔل شيُٛز يقددرع

 03 يُلفمز 220ع2 000ع0

ٚةةضى يسثقذةةز ٔصقٛةةٛى ثنذسَةةجيؼ ثنذٛتةةٙ يةةٍ قذةةم  -03
 خذسثء خجزؽٍٛٛ ٔفقج  نؾدثٔل شيُٛز يقددرع

 04 يُلفمز 324ع2 046ع0

صسثؽةةةع ث٠دثزر ثنعهٛةةةج ثنذسَةةةجيؼ ثنذٛتةةةٙ ٔفقةةةج   -04
 00 يُلفمز 400ع2 220ع0  نؾدثٔل يقددر شيُٛج ع

 يُخفضخثذسعخ  5.005 انًزىعظ انحغبثٍ انعبو

 
صاذٛةةةط يعةةةجٚٛس َ ةةةى إدثزر ثنؾةةةٕدر ثنؽةةةجيهز ثنذٛتٛةةةز  زؽةةةزدٔيةةةٍ ْةةةرث ثنؾةةةدٔل ٚضمةةةـ فٌ  

 (ع330ع0 جٌ إؽًج٢  ددزؽز "يُلفمز" فٛظ دهغ ثنًضٕظه ثنقعجدٙ ثنعجو ) دجنًدزظز ددٔنز ثنكٕٚش
ٔقد صسثٔفش دزؽز صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًدزظةز يةج دةٍٛ "ثنًضٕظةاز" 
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( عذةةةجزر ددزؽةةةز صاذٛةةةط 03ٔ"ثنًُلفمةةةز"ع ٔفصةةةش عذةةةجزر ٔثفةةةدر ددزؽةةةز صاذٛةةةط "يضٕظةةةاز"و ٔ)
 "يُلفمز"ع 

زقةى  ٔقد فصش فٙ ثنسصذز ثٞٔنٗ  أعهٗ عذجزثس ْرث ثنذعةد صاذٛقةج  ٔددزؽةز )يضٕظةاز( ثنعذةجزر 
" دًضٕظةه قدد ثَٞؽاز ثنضٙ قةد صةؤعس عهةٗ ثنذٛتةزصعًهٛجصّ ثنضُفٛرٚزو ٔ صسثؽع ث٠دثزر/ثنًدزظز( "0)

صضذةع ثنًدزظةز ( "00(و صهضٓةج فةٙ ثنسصذةز ثنغجَٛةز ٔددزؽةز )يُلفمةز( ثنعذةجزر زقةى )622ع0فعجدٙ )
فٙ ثنسصذز ثنغجنغةز  (و صهضٓج443ع0" دًضٕظه فعجدٙ )إؽسثءثس نضفقٛـ عدو ث٢يضغجل نهًعجٚٛس ثنذٛتٛز

ٚضى صقدٚى صقجزٚس صضعهط دقمجٚج ثٞدثء ثنذٛتٙ ن١دثزر ثنعهٛج ٔفقج  ( "4ٔددزؽز )يُلفمز( ثنعذجزر زقى )
(و صهضٓةةج فةةٙ ثنسصذةةز ثنسثدعةةز ٔددزؽةةز 443ع0" دًضٕظةةه فعةةجدٙ )نؾةةدثٔل يقةةددر ٔدؽةةكم ثعضٛةةجد٘

" دثزر ٔصلصٍٚ ثنضعؾ٣ٛس ثنذٛتٛزصاذط ث٠دثزر/ثنًدزظز إؽسثءثس ٠( "00)يُلفمز( ثنعذجزر زقى )
ٚةضى " (02(و صهضٓج فةٙ ثنسصذةز ثنلجيعةز ٔددزؽةز )يُلفمةز( ثنعذةجزر زقةى )440ع0دًضٕظه فعجدٙ )

" دًضٕظةةةه فعةةةجدٙ صاذٛةةةط خاةةةز ن٣ظةةةضعدثد ٔث٢ظةةةضؾجدز نهاةةةٕثزا ثنذٛتٛةةةز فةةةٙ ث٠دثزر/ثنًدزظةةةز
 (ع424ع0)

ٚضى صٕعٛط ث٢صفج٢س ثندثخهٛز ( "6زقى )ٔؽجءس فٙ ثنسصذز ثنغجَٛز عؽس ٔددزؽز )يُلفمز( ثنعذجزر 
(و صهضٓةةج فةةٙ ثنسصذةةز ثنغجنغةةز عؽةةس 243ع0" دًضٕظةةه فعةةجدٙ )ٔثنلجزؽٛةةز ثنًضعهقةةز دجنؽةةتٌٕ ثنذٛتٛةةز

صسثؽةع ث٠دثزر ثنعهٛةج ثنذسَةجيؼ ثنذٛتةٙ ٔفقةج  نؾةدثٔل يقةددر ( "04ٔددزؽز )يُلفمز( ثنعذةجزر زقةى )
صذز ثنسثدعةز عؽةس ٔددزؽةز )يُلفمةز( ثنعذةجزر زقةى (و صهضٓج فٙ ثنس220ع0" دًضٕظه فعجدٙ )شيُٛج  

" دًضٕظةةه ٚضهقةةٗ ثٞفةةسثد فةةٙ ث٠دثزر/ثنًدزظةةز صةةدزٚخ دؽةةأٌ  ٛفٛةةز صقهٛةةم صةةأعٛسْى عهةةٗ ثنذٛتةةز( "2)
ٚةضى عًةم ( "02(و صهضٓج فٙ ثنسصذز ثنلجيعز عؽس ٔددزؽز )يُلفمز( ثنعذجزر زقى )003ع0فعجدٙ )

" دًضٕظةةةه فعةةةجدٙ دزظةةةز ٔفقةةةج  نؾةةةدثٔل شيُٛةةةز يقةةةددرصقٛةةةٛى دثخهةةةٙ نهذسَةةةجيؼ ثنذٛتةةةٙ ن١دثزر/ثنً
(و ٔؽجءس فٙ ثنسصذز ثٞخٛسر  أقم عذةجزثس ْةرث ثنذعةد صاذٛقةج  ٔددزؽةز )يُلفمةز( ثنعذةجزر 000ع0)

" ٚضى يسثقذز ٔصقٛٛى ثنذسَجيؼ ثنذٛتٙ يٍ قذم خذسثء خجزؽٍٛٛ ٔفقةج  نؾةدثٔل شيُٛةز يقةددر( "03زقى )
 (ع 046ع0دًضٕظه فعجدٙ )

 
 

 انشاثع: انزغبؤل َزبئظعشض 
يج يعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚةز ددٔنةز " عهٗ ثنسثدع َؿ ثنضعجكل

ٔفًٛةج ٚهةٙ  ع"ثنكٕٚش فٙ لٕء ثنًعجٚٛس ثنعجنًٛز ثنًعجـسر يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽجز ٍٛ فةٙ ثندزثظةز 
 عسق ثنُضجةؼ ثنضٙ صى ثنضٕـم إنٛٓج:

 
دزؽز فدر يعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز َضجةؼ (: 00ؽدٔل )

 "ثنًعٕقجس ثنفسدٚز"دعد : ثنعجيهٍٛ دٓجثنكٕٚش يٍ ٔؽٓز 

 األثعبد انفشعُخ
انًزىعظ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

 يعُبس انحكى
 انشرجخ

لةةعع يعةةضٕٖ ثنةةٕعٙ ثنذٛتةةٙ دؽةةكم عةةجو نةةدٖ  -0
 ث٠دثزر/ثنًدزظزعنجقى ثنعًم فٙ 

 3 يضٕظاز 204ع2 000ع0

ٚةةسٖ نةةجقى ثنعًةةم فٌ ثنقمةةجٚج ثنذٛتٛةةز دجعضذجزْةةج  -0
  ٛس ٔعٛقز ثنفهز دٓىع 

 4 يضٕظاز 462ع2 240ع0

عدو صٕثفس ثنقدز ثنكةجا يةٍ ثنًعسفةز نةدٖ نةجقى  -0
 ثنعًم دؽأٌ ثنقمجٚج ثنذٛتٛزع

 0 يضٕظاز 232ع2 032ع0

ُٚ س نجقى ثنعًم إنٗ فٌ ثنضسدٛز يٍ فؽم ثنضًُٛز  -2
 ثنًعضدثيز نٛعش يٍ يٓجو عًهٓىع 

 2 يضٕظاز 220ع2 202ع0

ٚةةةسٖ نةةةجقى ثنعًةةةم فٌ ثنًؽةةةجز ز فةةةٙ ثنقمةةةجٚج  -3
 ثنذٛتٛز ظٕا صصٚد يٍ فعذجء ثنعًم عهٛٓىع 

 2 يضٕظاز 663ع2 004ع0

عةةةدو صةةةٕثفس ثنٕقةةةش ثنكةةةجا نةةةدٖ نةةةجقى ثنعًةةةم  -4
 نهًؽجز ز فٙ ثنقمجٚج ٔث٢ْضًجيجس ثنذٛتٛزع 

 0 زيسصفع 202ع2 242ع0
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لةةةةعع يعةةةةضٕٖ يؽةةةةجز ز نةةةةجقى ثنعًةةةةم فةةةةٙ  -2
 ثَٞؽاز ثنٓجدفز نقًجٚز ثنذٛتزع 

 0 يضٕظاز 203ع2 002ع0

 يضٕظازددزؽز  002ع0 ثنًضٕظه ثنقعجدٙ ثنعجو

 
فةةدر يعٕقةةجس صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز  زؽةةزدٔيةةٍ ْةةرث ثنؾةةدٔل ٚضمةةـ فٌ  

دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽةجز ٍٛ فةٙ ثندزثظةز فةٙ دعةد ثنًعٕقةجس ثنفسدٚةز 
فدر ٔقد صسثٔفش دزؽز (ع 002ع0 جٌ إؽًج٢  ددزؽز "يضٕظاز" فٛظ دهغ ثنًضٕظه ثنقعجدٙ ثنعجو )

"يسصفعةز"و  فةدرددزؽةز  عذةجزر ٔثفةدر "ع ٔفصةشثنًضٕظةازعةز" ٔ"يةج دةٍٛ "ثنًسصف ثنذعةد عذجزثس ْرث
 ع "يضٕظاز" فدرددزؽز  ثسعذجز ظشٔ

( 4ٔقد فصش فٙ ثنسصذز ثٞٔنٗ  أعهٗ عذجزثس ْرث ثنذعد فدر ٔددزؽةز )يسصفعةز( ثنعذةجزر زقةى ) 
 " دًضٕظةةهعةدو صةةٕثفس ثنٕقةش ثنكةةجا نةةدٖ نةجقى ثنعًةةم نهًؽةجز ز فةةٙ ثنقمةةجٚج ٔث٢ْضًجيةجس ثنذٛتٛةةز"

عةدو صةٕثفس ثنقةدز ( "0(و صهضٓج فٙ ثنسصذز ثنغجَٛةز ٔددزؽةز )يضٕظةاز( ثنعذةجزر زقةى )242ع0فعجدٙ )
(و صهضٓةج فةٙ 032ع0" دًضٕظةه فعةجدٙ )ثنكجا يةٍ ثنًعسفةز نةدٖ نةجقى ثنعًةم دؽةأٌ ثنقمةجٚج ثنذٛتٛةز

َؽاز لعع يعضٕٖ يؽجز ز نجقى ثنعًم فٙ ثٞ( "2ثنسصذز ثنغجنغز ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذجزر زقى )
(و صهضٓةةج فةةٙ ثنسصذةةز ثنسثدعةةز ٔددزؽةةز )يضٕظةةاز( 002ع0" دًضٕظةةه فعةةجدٙ )ثنٓجدفةةز نقًجٚةةز ثنذٛتةةز

ٚةسٖ نةجقى ثنعًةم فٌ ثنًؽةجز ز فةٙ ثنقمةجٚج ثنذٛتٛةز ظةٕا صصٚةد يةٍ فعذةجء ثنعًةم ( "3ثنعذجزر زقى )
 (0ى )(و صهضٓج فٙ ثنسصذةز ثنلجيعةز ٔددزؽةز )يضٕظةاز( ثنعذةجزر زقة004ع0" دًضٕظه فعجدٙ )عهٛٓى

" دًضٕظةه فعةجدٙ لعع يعضٕٖ ثنٕعٙ ثنذٛتٙ دؽكم عةجو نةدٖ نةجقى ثنعًةم فةٙ ث٠دثزر/ثنًدزظةز"
 (ع000ع0)

ٚةةسٖ نةةجقى ثنعًةةم فٌ ثنقمةةجٚج ( "0ٔددزؽةةز )يضٕظةةاز( ثنعذةةجزر زقةةى ) ٔؽةةجءس فةةٙ ثنسصذةةز ثنعجدظةةز
ثٞخٛةسر (و ٔؽةجءس فةٙ ثنسصذةز 240ع0" دًضٕظةه فعةجدٙ )ثنذٛتٛز دجعضذجزْج  ٛةس ٔعٛقةز ثنفةهز دٓةى

ُٚ س نجقى ثنعًةم إنةٗ فٌ ثنضسدٛةز ( "2 أقم عذجزثس ْرث ثنذعد فدر ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذجزر زقى )
 (ع202ع0" دًضٕظه فعجدٙ )يٍ فؽم ثنضًُٛز ثنًعضدثيز نٛعش يٍ يٓجو عًهٓى

ثنُضجةؼ ثنًضعهقز ددزؽز فدر يعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض (: 00ؽدٔل )
 ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛز"ثنًعٕقجس "دعد فٙ غجَٕٚز ددٔنز ثن

 األثعبد انفشعُخ
انًزىعظ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

 يعُبس انحكى
 انشرجخ

لعع ثندعى ثنًقدو يٍ ث٠دثزر ثنعهٛةج نًذةجدزثس  -0
 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

 0 زيسصفع 406ع2 030ع0

عةةةدو ٔؽةةةٕد زكٚةةةز ٔثلةةةقز ثنًعةةةجنى نهقمةةةجٚج  -0
 ثنذٛتٛزع 

 2 يضٕظاز 232ع2 032ع0

 4 يضٕظاز 323ع2 033ع0 عدو صٕثفس ثنًقسزثس ثنضدزٚذٛز ثنذٛتٛز ثن٣شيزع   -0

صقضةةم ثنًؽةةسٔعجس ٔث٢ْضًجيةةجس ثنذٛتٛةةز يسصذةةز  -2
 يضأخسر فٙ ظهى فٔنٕٚجس ث٠دثزر/ثنًدزظزع 

 3 يضٕظاز 460ع2 042ع0

ثنغقجفةةز ثنعةةجةدر دجنًدزظةةز  ٛةةس يٕثصٛةةز نضاذٛةةط  -3
 َ ى ث٠دثزر ثنذٛتٛز دُؾجؿع 

 2 يضٕظاز 230ع2 000ع0

عةةدو ٔؽةةٕد َ ةةى نًكجفتةةز ؽٓةةٕد ثنًؽةةجز ز فةةٙ  -4
 ثنقمجٚج ٔثنًؽسٔعجس ثنذٛتٛزع 

 0 زيسصفع 402ع2 242ع0

قةةد ٚضعةةجزق صاذٛةةط َ ةةى إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز  -2
 ثنذٛتٛز يع صققٛط ثْٞدثا ثنسةٛعٛز نهًدزظزع 

 0 زيسصفع 400ع2 032ع0

 يضٕظازددزؽز  003ع0 ثنًضٕظه ثنقعجدٙ ثنعجو

 
فةةدر يعٕقةةجس صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز  زؽةةزدٔيةةٍ ْةةرث ثنؾةةدٔل ٚضمةةـ فٌ  

 ةجٌ  ثنًؽجز ٍٛ فٙ ثندزثظز فٙ دعد ثنًعٕقجس ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛزدجنًدثزض ثنغجَٕٚز يٍ ٔؽٓز َ س 
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 فةدر ٔقةد صسثٔفةش دزؽةز(ع 003ع0إؽًج٢  ددزؽز "يضٕظةاز" فٛةظ دهةغ ثنًضٕظةه ثنقعةجدٙ ثنعةجو )
"يسصفعةز"و  فةدر ددزؽةز ثسعذةجز عة٣ط"ع ٔفصةش ثنًضٕظازعذجزثس ْرث ثنًذدف يج دٍٛ "ثنًسصفعز" ٔ"

  عظاز""يضٕ فدرددزؽز  ثسعذجز ٔفزدع
( 4ٔقد فصش فٙ ثنسصذز ثٞٔنٗ  أعهٗ عذجزثس ْرث ثنذعد فدر ٔددزؽز )يسصفعز( ثنعذجزر زقى )

" دًضٕظةةه فعةةجدٙ عةةدو ٔؽةةٕد َ ةةى نًكجفتةةز ؽٓةةٕد ثنًؽةةجز ز فةةٙ ثنقمةةجٚج ٔثنًؽةةسٔعجس ثنذٛتٛةةز"
 قةةد ٚضعةةجزق صاذٛةةط َ ةةى( "2(و صهضٓةج فةةٙ ثنسصذةةز ثنغجَٛةةز ٔددزؽةةز )يسصفعةةز( ثنعذةةجزر زقةةى )242ع0)

(و 032ع0" دًضٕظةةه فعةةجدٙ )إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز يةةع صققٛةةط ثْٞةةدثا ثنسةٛعةةٛز نهًدزظةةز
لةعع ثنةدعى ثنًقةدو يةٍ ث٠دثزر ثنعهٛةج ( "0صهضٓج فٙ ثنسصذز ثنغجنغةز ٔددزؽةز )يسصفعةز( ثنعذةجزر زقةى )

ثنسثدعةز ٔددزؽةز (و صهضٓج فٙ ثنسصذز 030ع0" دًضٕظه فعجدٙ )نًذجدزثس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز
" ثنغقجفز ثنعجةدر دجنًدزظز  ٛس يٕثصٛز نضاذٛط َ ى ث٠دثزر ثنذٛتٛز دُؾجؿ( "3)يضٕظاز( ثنعذجزر زقى )

صقضةم " (2(و صهضٓج فةٙ ثنسصذةز ثنلجيعةز ٔددزؽةز )يضٕظةاز( ثنعذةجزر زقةى )000ع0دًضٕظه فعجدٙ )
" دًضٕظةه فعةجدٙ دثزر/ثنًدزظزثنًؽسٔعجس ٔث٢ْضًجيجس ثنذٛتٛز يسصذز يضأخسر فٙ ظهى فٔنٕٚجس ث٠

عةدو صةٕثفس ثنًقةسزثس ( "0ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذجزر زقى ) (ع ٔؽجءس فٙ ثنسصذز ثنعجدظز042ع0)
(و ٔؽجءس فٙ ثنسصذز ثٞخٛسر  أقم عذةجزثس ْةرث 033ع0" دًضٕظه فعجدٙ )ثنضدزٚذٛز ثنذٛتٛز ثن٣شيز

" ز ٔثلةقز ثنًعةجنى نهقمةجٚج ثنذٛتٛةزعدو ٔؽةٕد زكٚة( "0ثنذعد فدر ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذجزر زقى )
 (ع 032ع0دًضٕظه فعجدٙ )

 
ثنُضجةؼ ثنًضعهقز ددزؽز فدر يعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض (: 02ؽدٔل )

 ثنًجدٚز ٔثنضقُٛز"ثنًعٕقجس "ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽجز ٍٛ فٙ ثندزثظز فٙ دعد 

 األثعبد انفشعُخ
انًزىعظ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

 يعُبس انحكى
 انشرجخ

لةةعع ثنًةةٕثد ثنًجنٛةةز ثن٣شيةةز نضاذٛةةط يعةةجٚٛس  -0
 َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع

 3 يضٕظاز 602ع2 334ع0

شٚجدر يضاهذجس ثنضٕعٛط ثنًسصذاز دضاذٛط يعجٚٛس  -0
 َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

 4 يضٕظاز 322ع2 042ع0

عدو صٕثفس ثنكٕثدز ثنًؤْهز نضاذٛط يعةجٚٛس َ ةى  -0
 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

 3 يضٕظاز 226ع2 002ع0

لةةةعع ثنذُٛةةةز ثنضقٛةةةز ثنضقُٛةةةز ثن٣شيةةةز نضاذٛةةةط  -2
 يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

 0 زيسصفع 322ع2 242ع0

 ٛةةةس يفةةةًًز  ISO 14001يعةةجٚٛس ثٞٚةةةصٔ  -3
 دجٞظجض نهضاذٛط فٙ ثنًؤظعجس ثنضعهٛى ثنعجنٙع 

 6 يضٕظاز 432ع2 032ع0

عدو صٕثفس يقجٚٛط يُجظةذز نقٛةجض صةأعٛسثس َ ةى  -4
 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع

 0 يضٕظاز 220ع2 000ع0

عةةةدو ٔؽةةةٕد عجةةةةد قفةةةٛس ثٞيةةةد نضاذٛةةةط َ ةةةى  -2
 ث٠دثزر ثنذٛتٛز ثنًعضُدر نًعجٚٛس ثنؾٕدرع

 2 يضٕظاز 402ع2 006ع0

لةةةعع ثنةةةدعى ثنقكةةةٕيٙ نضاذٛةةةط يعةةةجٚٛس َ ةةةى  -6
 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع

 2 يضٕظاز 464ع2 033ع0

لعع ثندعى ثنًقدو يٍ ثنًؾضًع ثنًقهٙ نضاذٛط  -3
 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

 0 يضٕظاز 200ع2 000ع0

 يضٕظازددزؽز  022ع0 ثنًضٕظه ثنقعجدٙ ثنعجو

 
فةةدر يعٕقةةجس صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز  زؽةةزدٔيةةٍ ْةةرث ثنؾةةدٔل ٚضمةةـ فٌ  

ثنًجدٚةز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش يٍ ٔؽٓز َ ةس ثنًؽةجز ٍٛ فةٙ ثندزثظةز فةٙ دعةد ثنًعٕقةجس 
ٔقةد صسثٔفةش (ع 022ع0ٔثنضقُٛز  جٌ إؽًج٢  ددزؽز "يضٕظاز" فٛظ دهةغ ثنًضٕظةه ثنقعةجدٙ ثنعةجو )
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ددزؽةةز عذةةجزر ٔثفةةدر "ع ٔفصةةش ثنًضٕظةةازعذةةجزثس ْةةرث ثنًذةةدف يةةج دةةٍٛ "ثنًسصفعةةز" ٔ" فةةدر دزؽةةز
  عددزؽز "يضٕظاز" ثسعذجزٔعًجٌ س"يسصفعز"و 

( 2ٔقد فصش فٙ ثنسصذز ثٞٔنٗ  أعهٗ عذجزثس ْرث ثنذعد فدر ٔددزؽز )يسصفعز( ثنعذجزر زقى )
" دًضٕظةةه ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز لةةعع ثنذُٛةةز ثنضقٛةةز ثنضقُٛةةز ثن٣شيةةز نضاذٛةةط يعةةجٚٛس َ ةةى إدثزر"

عةدو صةٕثفس يقةجٚٛط ( "4(و صهضٓج فٙ ثنسصذز ثنغجَٛز ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذجزر زقى )242ع0فعجدٙ )
(و صهضٓج فٙ ثنسصذز 000ع0" دًضٕظه فعجدٙ )يُجظذز نقٛجض صأعٛسثس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز

عع ثندعى ثنًقدو يٍ ثنًؾضًةع ثنًقهةٙ نضاذٛةط إدثزر ل( "3ثنغجنغز ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذجزر زقى )
(و صهضٓةةج فةةٙ ثنسصذةةز ثنسثدعةةز ٔددزؽةةز )يضٕظةةاز( 000ع0" دًضٕظةةه فعةةجدٙ )ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز

" عدو ٔؽٕد عجةد قفٛس ثٞيد نضاذٛط َ ى ث٠دثزر ثنذٛتٛز ثنًعضُدر نًعةجٚٛس ثنؾةٕدر( "2ثنعذجزر زقى )
عةدو " (0ٙ ثنسصذةز ثنلجيعةز ٔددزؽةز )يضٕظةاز( ثنعذةجزر زقةى )(و صهضٓةج فة006ع0دًضٕظه فعةجدٙ )

 (ع002ع0" دًضٕظه فعةجدٙ )صٕثفس ثنكٕثدز ثنًؤْهز نضاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز
شٚجدر يضاهذةجس ثنضٕعٛةط ثنًسصذاةز ( "0ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذجزر زقى ) ٔؽجءس فٙ ثنسصذز ثنعجدظز
(و ٔؽةجءس فةٙ ثنسصذةز 042ع0" دًضٕظةه فعةجدٙ )ر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزدضاذٛط يعةجٚٛس َ ةى إدثز

لةعع ثنةدعى ثنقكةٕيٙ ( "6ثٞخٛسر  أقم عذجزثس ْرث ثنذعد فدر ٔددزؽز )يضٕظاز( ثنعذةجزر زقةى )
 (ع 033ع0" دًضٕظه فعجدٙ )نضاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز

 انزغبؤل انخبيظ: َزبئظعشض 
إنٗ ف٘ يدٖ صلضهع مزثء ثنًؽجز ٍٛ دجندزثظز دؽأٌ " ثنلجيط نٓرِ ثندزثظز عهٗ َؿ ثنضعجكل

يضغٛسثس  ددٔنز ثنكٕٚش دجخض٣أثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 
)ثنٕظٛفزو ٔثنؾُطو ٔعدد ظُٕثس ثنعًمو ٔثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثنعجدطو ٔثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ ثنؾٕدر 

 " ثنًؤْم ثنعهًٙ( ثنؽجيهز ٔ
 ثنفسٔق ث٠ففجةٛز ثنضجنٛز: ٔن١ؽجدز عٍ ْرث ثنضعجكلو صى ـٛج ز 

٢ ٕٚؽد فس  دثل فٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ ٔثنًؽةسفٍٛ ٔث٠دثزٚةٍٛ دؽةأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر  -0
 يضغٛس ثنؾُطع  ددٔنز ثنكٕٚش دجخض٣اثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 

٢ ٕٚؽد فس  دثل فٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ ٔثنًؽةسفٍٛ ٔث٠دثزٚةٍٛ دؽةأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر  -0
 يضغٛس عدد ظُٕثس ثنعًمع  ددٔنز ثنكٕٚش دجخض٣اثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 

٢ ٕٚؽد فس  دثل فٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ ٔثنًؽةسفٍٛ ٔث٠دثزٚةٍٛ دؽةأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر  -0
 يضغٛس ثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثنعجدطع  ددٔنز ثنكٕٚش دجخض٣انؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز ث
٢ ٕٚؽد فس  دثل فٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ ٔثنًؽةسفٍٛ ٔث٠دثزٚةٍٛ دؽةأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر  -2

 ر ثنؽجيهزع يضغٛس ثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ ثنؾٕد ددٔنز ثنكٕٚش دجخض٣اثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 
٢ ٕٚؽد فس  دثل فٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ ٔثنًؽةسفٍٛ ٔث٠دثزٚةٍٛ دؽةأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر  -3

 يضغٛس ثنًؤْم ثنضعهًٛٙع ددٔنز ثنكٕٚش دجخض٣اثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 
٢ ٕٚؽد فس  دثل فٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ ٔثنًؽةسفٍٛ ٔث٠دثزٚةٍٛ دؽةأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر  -4

 ثنٕظٛفزع يضغٛس ددٔنز ثنكٕٚش دجخض٣اثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 
 َزبئظ انفشض اإلحصبئٍ األول: 

نهدزثظةةةز عهةةةٗ "٢ ٕٚؽةةةد فةةةس  دثل فةةةٙ مزثء ثنًعهًةةةٍٛ ث٠ففةةةجةٙ ثٞٔل َةةةؿ ثنفةةةسق 
ددٔنةز نًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز ٔث

ث٢ظةضد٢نٙ صةى ثظةضلدثو فظةجنٛخ ث٠ففةجء  ٢ٔخضذةجز ْةرث ثنفةسقع "يضغٛس ثنؾةُط ثنكٕٚش دجخض٣ا
  ًةج ٚضذةٍٛ يةٍ (Independent Samples T.Test)ثخضذةجز "س" نعُٛضةٍٛ يعةضقهضٍٛ  ثنًضًغهةز فةٙ

 ثنؾدٔل ثنضجنٙ:



 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربية

 

057 

دؽأٌ  عُٛز ثندزثظزند٢نز ثنفسٔ  دٍٛ يضٕظاجس صقدٚسثس ثخضذجز "س" َضجةؼ (: 03ؽدٔل )
 ثنؾُط ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 

 انعذد  انغُظ يحبوس االعزجُبٌ
انًزىعظ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

 دسعبد
 انحشَخ

لًُخ 
 "د"

انذالنخ 
 اإلحصبئُخ 

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر 
ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز 

 دجنًدزظز 

 066ع4 032ع04 022 يعهى
 300ع2 002

دثل عُد 
يعضٕٖ 

 402ع4 000ع00 33 يعهًز (20ع2)

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز 

ف٢ٔ : ثنًعٕقجس 
 ثنفسدٚز

 202ع0 323ع00 022 يعهى
 642ع02 002

دثل عُد 
يعضٕٖ 

 320ع0 400ع02 33 يعهًز (20ع2)

عجَٛج : ثنًعٕقجس 
ث٠دثزٚز 
 ٔثنضُ ًٛٛز

 306ع0 026ع04 022 يعهى
 322ع2 002

 ٛس دثل 
 302ع2 230ع04 33 يعهًز إففجةٛج  

عجنغج : ثنًعٕقجس 
 ثنًجدٚز ٔثنضقُٛز

 600ع0 060ع03 022 يعهى
 233ع2 002

دثل عُد 
يعضٕٖ 

 333ع2 023ع00 33 يعهًز (20ع2)

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز
 402ع6 343ع26 022 يعهى

 232ع3 002
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 303ع00 046ع34 33 يعهًز (20ع2)

   ( إنٗ يج ٚهٙ:03ٔصؽٛس َضجةؼ ثنؾدٔل زقى )
فًٛةج  عُٛز ثندزثظةز يضٕظاجس صقدٚسثسدٍٛ  (20ع2ج  عُد يعضٕٖ د٢نز )إففجةٛ دثلفس  ٕٚؽد  -0

ٔفقةج   "دزؽز صاذٛط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًدزظةزٚضعهط دجنًقٕز ثٞٔل "
 عثنعجيهٍٛو ٔؽجء ثنفس  نفجنـ نًضغٛس ثنؾُط

ٔفقةج  عُٛز ثندزثظةز  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ د٢نز )ٕٚ -0
ٔؽةجء  نغجَٙ فٙ دعد "ثنًعٕقجس ثنفسدٚز ٔفقةج  نًضغٛةس ثنؾةُطفًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ث نًضغٛس ثنؾُط
 عثنعجي٣س ثنفس  نفجنـ

 ضعهةط دةجنًقٕز ثنغةجَٙعُٛةز ثندزثظةز فًٛةج ٚ يضٕظةاجس صقةدٚسثس٢ ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  دةٍٛ  -0
 فٙ دعد "ثنًعٕقجس ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛز"ع  ٔفقج  نًضغٛس ثنؾُط

فًٛةج  عُٛز ثندزثظةز يضٕظاجس صقدٚسثسدٍٛ  (20ع2ج  عُد يعضٕٖ د٢نز )إففجةٛ دثلفس  ٕٚؽد  -2
و ٔؽةجء ثنفةس  ٔفقةج  نًضغٛةس ثنؾةُط ٚضعهط دجنًقٕز ثنغةجَٙ فةٙ دعةد "ثنًعٕقةجس ثنًجدٚةز ٔثنضقُٛةز"

 عثنعجي٣سنفجنـ 
عُٛز ثندزثظةز فًٛةج  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ د٢نز ) -3

 ع ثنعجي٣سو ٔؽجء ثنفس  نفجنـ ٔفقج  نًضغٛس ثنؾٍ ٚضعهط دجندزؽز ث٠ؽًجنٛز
٢ ٕٚؽةةد فةةس  دثل فةةٙ مزثء ٔدةةرنك َةةسفك ثنفةةسق ث٠ففةةجةٙ ثٞٔل ثنةةر٘ َةةؿ عهةةٗ "

دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚةز ثنًعهًٍٛ ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠
 ع "ثنؾُط ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش 
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 نًضغٛس ثنؾُط ثنفسٔ  فٙ يضٕظاجس صقدٚسثس عُٛز ثندزثظز ٔفقج   (:02ؼكم )

 َزبئظ انفشض اإلحصبئٍ انضبٍَ: 
٢ ٕٚؽةةةد فةةةس  دثل فةةةٙ مزثء ثنًعهًةةةٍٛ نهدزثظةةةز عهةةةٗ "ث٠ففةةةجةٙ ثنغةةةجَٙ َةةةؿ ثنفةةةسق 

ددٔنةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 
صةةى ثظةةضلدثو فظةةجنٛخ ث٠ففةةجء  ٢ٔخضذةةجز ْةةرث ثنفةةسقع "عةةدد ظةةُٕثس ثنعًةةم ٔفقةةج  نًضغٛةةسثنكٕٚةةش 

 ع ٔؽجءس ثنُضجةؼ  ًج ٕٚلـ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:صؾجِث٢ صقهٛم ثنضذجٍٚ ثٞفجد٘ثنًضًغهز فٙ  ث٢ظضد٢نٙ
دؽأٌ  صقدٚسثس عُٛز ثندزثظزند٢نز ثنفسٔ  دٍٛ يضٕظاجس صقهٛم ثنضذجٍٚ َضجةؼ (: 04ؽدٔل )

"عدد  ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 
 ظُٕثس ثنعًم"

 ثنضذجٍٚيفدز  يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
يؾًٕو 
 ثنًسدعجس

دزؽجس 
 ثنقسٚز

يضٕظه 
 ثنًسدعجس

قًٛز 
 "ا"

ثند٢نز  
 ث٠ففجةٛز

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر 
ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز 

 دجنًدزظز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 006ع0222 0 424ع0602

 243ع20
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 326ع00 004 222ع2244

   006 223ع02360 ثنكهٙ

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز

ف٢ٔ : 
ثنًعٕقجس 
 ثنفسدٚز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 000ع2 0 044ع2

 226ع2
 ٛس دثل 
 إففجةٛج  

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 426ع03 004 336ع0430

   006 042ع0430 ثنكهٙ

عجَٛج : 
ثنًعٕقجس 
ث٠دثزٚز 
 ٔثنضُ ًٛٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 243ع040 0 303ع304

 462ع00
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 004ع00 004 222ع0403

   006 220ع0030 ثنكهٙ
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 ثنضذجٍٚيفدز  يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
يؾًٕو 
 ثنًسدعجس

دزؽجس 
 ثنقسٚز

يضٕظه 
 ثنًسدعجس

قًٛز 
 "ا"

ثند٢نز  
 ث٠ففجةٛز

عجنغج : 
ثنًعٕقجس 
ثنًجدٚز 
 ٔثنضقُٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 040ع046 0 202ع304

 422ع02
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 024ع06 004 200ع2004

   006 226ع2620 ثنكهٙ

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 300ع633 0 620ع0203

 046ع2
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 000ع006 004 320ع02300

   006 604ع03420 ثنكهٙ

 ( إنٗ يج ٚهٙ:04ثنؾدٔل زقى )ٔصؽٛس َضجةؼ 
 ٔفقج  نًضغٛسعُٛز ثندزثظز  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -0

دزؽز صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر ثنؾةٕدر فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثٞٔل ن٣ظضذٛجٌ " "عدد ظُٕثس ثنعًم"
 "ع ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز

"عةةدد ظةةُٕثس  ٔفقةةج  نًضغٛةةس عُٛةةز ثندزثظةةز يضٕظةةاجس صقةةدٚسثس٢ ٕٚؽةةد فةةس  دثل إففةةجةٛج  دةةٍٛ  -0
 "ع ثنًعٕقجس ثنفسدٚزفًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ ن٣ظضذٛجٌ فٙ دعد " ثنعًم"

 ٔفقج  نًضغٛس عُٛز ثندزثظز يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -0
 "ع ثنًعٕقجس ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛزفًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ ن٣ظضذٛجٌ فٙ دعد " نعًم""عدد ظُٕثس ث

 ٔفقج  نًضغٛسعُٛز ثندزثظز  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -2
 "ع زثنًعٕقجس ثنًجدٚز ٔثنضقُٛفًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ ن٣ظضذٛجٌ فٙ دعد " "عدد ظُٕثس ثنعًم"

 ٔفقج  نًضغٛس عُٛز ثندزثظز يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -3
 فًٛج ٚضعهط دجندزؽز ث٠ؽًجنٛز ن٣ظضذٛجٌع "عدد ظُٕثس ثنعًم"

٢ ٕٚؽةد فةس  دثل فةٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ  " ٔدرنك َسفك ثنفةسؾ ث٠ففةجةٙ ثنةر٘ َةؿ عهةٗ
ددٔنةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 

  "ع عدد ظُٕثس ثنعًم ٔفقج  نًضغٛسثنكٕٚش 
ٔفقج  نًضغٛس عدد ظُٕثس  عُٛز ثندزثظز يضٕظاجس صقدٚسثسٔنهكؽع عٍ يفدز ثنفسٔ  دٍٛ 

 "و ٔؽجءس ثنُضجةؼ  ًج ٕٚلـ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:Sheffeثظضلدثو ثخضذجز ؼٛفّٛ "صى ثنعًمو 
فٙ صقدٚسثس عُٛز  ( نهكؽع عٍ يفدز ثنفسٔ Sheffeثخضذجز "ؼٛفّٛ" ) : َضجةؼ(02ؽدٔل )

 ثنًؤْم ثنضعهًٛٙ صذعج  نًضغٛس ثندزثظز

 يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
عدد ظُٕثس 

 ثنعًم
 ثنًضٕظه

فقم يٍ 
خًط 
 ظُٕثس

يٍ خًط 
إنٗ عؽس 
 ظُٕثس

ف غس يٍ 
عؽس 
 ظُٕثس 

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى 
إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز 

 ثنذٛتٛز دجنًدزظز

فقم يٍ خًط 
 ظُٕثس

 - - - 60ع00

يٍ خًط إنٗ 
 عؽس ظُٕثس

 - - *  203ع4 30ع03

ف غس يٍ عؽس 
 ظُٕثس

 - *  322ع2 640ع2 33ع00

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 

عجَٛج : 
ثنًعٕقجس 
ث٠دثزٚز 
 ٔثنضُ ًٛٛز

فقم يٍ خًط 
 ظُٕثس

 - - - 62ع00

يٍ خًط إنٗ 
 عؽس ظُٕثس

 - - *  304ع0 62ع04
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 يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
عدد ظُٕثس 

 ثنعًم
 ثنًضٕظه

فقم يٍ 
خًط 
 ظُٕثس

يٍ خًط 
إنٗ عؽس 
 ظُٕثس

ف غس يٍ 
عؽس 
 ظُٕثس 

يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز

ف غس يٍ عؽس 
 ظُٕثس

 - 463ع2 *  404ع0 23ع02

عجنغج : 
ثنًعٕقجس 
ثنًجدٚز 
 ٔثنضقُٛز

فقم يٍ خًط 
 ظُٕثس

 - - - 00ع03

إنٗ  يٍ خًط
 عؽس ظُٕثس

 - - 022ع2 04ع03

ف غس يٍ عؽس 
 ظُٕثس

 - *  003ع0 *  336ع0 03ع00

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز

فقم يٍ خًط 
 ظُٕثس

 - - - 24ع26

يٍ خًط إنٗ 
 عؽس ظُٕثس

 - - 422ع0 22ع32

ف غس يٍ عؽس 
 ظُٕثس

 - 622ع0 *  330ع4 40ع32

 ( ثنُضجةؼ ثنضجنٛز:02ٔٚضمـ يٍ ثنؾدٔل )
دسعدخ رطجُدك يعدبَُش َظدى فٍ انًحىس األول نالعدزجُبٌ  عُُخ انذساعخأوالً: انفشوق ثٍُ اعزغبثبد 

 :إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ ثبنًذسعخ
يةٍ صقةم خذةسصٓى  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نز إففجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -

دزؽةةز صاذٛةةط عةةٍ خًةةط ظةةُٕثس ٔيةةٍ صضةةسثٔؿ خذةةسصٓى يةةٍ خًةةط إنةةٗ عؽةةس ظةةُٕثس فًٛةةج ٚضعهةةط د
و ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ يًٍ صضسثٔؿ خذسصٓى يةٍ يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز

 خًط إنٗ عؽس ظُٕثسع
يٍ صضسثٔؿ خذسصٓى  س صقدٚسثسيضٕظاج( دٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نز إففجةٛز عُد يعضٕٖ ) -

دزؽةةز صاذٛةةط يةةٍ خًةةط إنةةٗ عؽةةس ظةةُٕثس ٔفٔنتةةك يًةةٍ صصٚةةد خذةةسصٓى عؽةةس ظةةُٕثس فًٛةةج ٚضعهةةط د
و ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ يًٍ صضسثٔؿ خذسصٓى يةٍ يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز

 خًط إنٗ عؽس ظُٕثسع
يعىلدبد رطجُدك يعدبَُش فدٍ انًحدىس انضدبٍَ نالعدزجُبٌ  عُُخ انذساعدخصبَُبً: انفشوق ثٍُ اعزغبثبد 

 َظى إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ
 : انًعىلبد اإلداسَخ وانزُظًُُخصبَُبُ: 

يةٍ صقةم خذةسصٓى  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نز إففجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -
ٕثس فًٛةج ٚضعهةط دًعٕقةجس عٍ خًط ظُٕثس ٔفٔنتك يًٍ صضسثٔؿ خذةسصٓى يةٍ خًةط إنةٗ عؽةس ظةُ

صاذٛط يعجٚٛس َ ةى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔؽةجءس ثنفةسٔ  نفةجنـ يةٍ صضةسثٔؿ خذةسصٓى يةٍ 
 خًط إنٗ عؽس ظُٕثسع 

يةٍ صقةم خذةسصٓى  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نز إففجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -
فًٛج ٚضعهط دًعٕقةجس صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى عٍ خًط ظُٕثس ٔفٔنتك يًٍ صصٚد خذسصٓى عؽس ظُٕثس 

 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ يٍ صصٚد خذسصٓى عٍ عؽس ظُٕثسع
 : انًعىلبد انًبدَخ وانزمُُخصبنضبً: 

يةٍ صقةم خذةسصٓى  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نز إففجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -
صٚد خذسصٓى عٍ عؽس ظُٕثس فًٛةج ٚضعهةط دًعٕقةجس صاذٛةط يعةجٚٛس عٍ خًط ظُٕثس ٔفٔنتك يًٍ ص

 َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ يٍ صصٔٚد خذسصٓى عٍ عؽس ظُٕثسع
يٍ صضسثٔؿ خذسصٓى  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نز إففجةٛز عُد يعضٕٖ ) -

يٍ خًط إنٗ عؽس ظُٕثس ٔفٔنتك يًٍ صصٚد خذسصٓى عٍ عؽس ظُٕثس فًٛج ٚضعهط دًعٕقجس صاذٛط 
 يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثٞ غس خذسرع 
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 ساثعبً: انذسعخ اإلعًبنُخ: 
يةٍ صقةم خذةسصٓى  ٕظةاجس صقةدٚسثسيض( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نز إففجةٛز عُد يعضٕٖ )  -

عةةٍ خًةةط ظةةُٕثس ٔفٔنتةةك يًةةٍ صصٚةةد خذةةسصٓى عةةٍ عؽةةس ظةةُٕثس فًٛةةج ٚضعهةةط دجندزؽةةز ث٠ؽًجنٛةةز 
 نًعٕقجس صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثٞ غس خذسرع 

22.81

29.53

21.95

14.8614.7814.8313.87
16.8017.4919.3319.16

22.29

48.06
50.74

54.61

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

أقل من

خمس

سنوات

من

خمس

إلى

عشر

سنوات

أكثر من

عشر

سنوات

أقل من

خمس

سنوات

من

خمس

إلى

عشر

سنوات

أكثر من

عشر

سنوات

أقل من

خمس

سنوات

من

خمس

إلى

عشر

سنوات

أكثر من

عشر

سنوات

أقل من

خمس

سنوات

من

خمس

إلى

عشر

سنوات

أكثر من

عشر

سنوات

أقل من

خمس

سنوات

من

خمس

إلى

عشر

سنوات

أكثر من

عشر

سنوات

ٌاً: المعوقات اإلدارٌةأوالً: المعوقات الفردٌة ثان

والتنظٌمٌة

ثالثاً: المعوقات المادٌة

والتقنٌة

الدرجة اإلجمالٌة

المحور األول:  درجة تطبٌق

معاٌٌر نظم إدارة الجودة

الشاملة البٌئٌة بالمدرسة 

المحور الثانً:  معوقات تطبٌق معاٌٌر نظم إدارة الجودة الشاملة البٌئٌة 

الفرق فً المتوسطات وفقاً لمتغٌر عدد سنوات العمل

 
 عدد ظُٕثس ثنعًم سٔفقج  نًضغٛ يضٕظاجس صقدٚسثس عُٛز ثندزثظز   فٙٔثنفس (:00ؼكم )

 
 َزبئظ انفشض اإلحصبئٍ انضبنش: 

نهدزثظةةةز عهةةةٗ "٢ ٕٚؽةةةد فةةةس  دثل فةةةٙ مزثء ثنًعهًةةةٍٛ ث٠ففةةةجةٙ ثنغجنةةةظ َةةةؿ ثنفةةةسق 
ددٔنةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 

صةى ثظةضلدثو فظةجنٛخ ث٠ففةجء  ٢ٔخضذةجز ْةرث ثنفةسقع "ثنضدزٚخ ثنذٛتةٙ ثنعةجدط ٔفقج  نًضغٛسثنكٕٚش 
  ًج ٚضذٍٛ يٍ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:ثنًضًغهز فٙ ثخضذجز "س" نعُٛضٍٛ يعضقهضٍٛ  ث٢ظضد٢نٙ

دؽأٌ  صقدٚسثس عُٛز ثندزثظزند٢نز ثنفسٔ  دٍٛ يضٕظاجس ثخضذجز "س" َضجةؼ (: 06ؽدٔل )
 ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش نغجَٕٚز ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ث
 ثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثنعجدط

 يحبوس االعزجُبٌ
انزذسَت 
انجُئٍ 
 انغبثك

 انعذد 
انًزىعظ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

دسعبد 
 انحشَخ

لًُخ 
 "د"

انذالنخ 
 اإلحصبئُخ 

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز صاذٛط 
يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر 
 ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز 

 630ع3 306ع02 042 نى فصهط 
 320ع2 002

 ٛس دثل 
 إففجةٛج  

 020ع6 240ع03 23 صهقٛش

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 

ف٢ٔ : ثنًعٕقجس 
 ثنفسدٚز

 330ع0 323ع02 042 نى فصهط 

 643ع2 002
 ٛس دثل 
 300ع0 324ع02 23 صهقٛش إففجةٛج  

 ٛس دثل  300ع0 002 203ع2 366ع03 042 نى فصهط عجَٛج : ثنًعٕقجس 
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 يحبوس االعزجُبٌ
انزذسَت 
انجُئٍ 
 انغبثك

 انعذد 
انًزىعظ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

دسعبد 
 انحشَخ

لًُخ 
 "د"

انذالنخ 
 اإلحصبئُخ 

َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز 

 إففجةٛج   420ع0 323ع04 23 صهقٛش ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛز

عجنغج : ثنًعٕقجس 
 ثنًجدٚز ٔثنضقُٛز

 222ع2 432ع02 042 نى فصهط 
 320ع2 002

 ٛس دثل 
 إففجةٛج  

 463ع2 263ع02 23 صهقٛش

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز
 030ع00 400ع30 042 نى فصهط 

 222ع2 002
 ٛس دثل 
 600ع02 322ع30 23 صهقٛش إففجةٛج  

   ( إنٗ يج ٚهٙ:06ٔصؽٛس َضجةؼ ثنؾدٔل زقى )
ثنضةدزٚخ ثنذٛتةٙ  ٔفقةج  نًضغٛةس عُٛةز ثندزثظةز يضٕظةاجس صقةدٚسثسدةٍٛ ج  إففجةٛ دثلفس  ٢ ٕٚؽد  -0

 "عصاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظزدزؽز فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثٞٔل " ثنعجدط
ثنضةدزٚخ ثنذٛتةٙ  ٔفقةج  نًضغٛةسعُٛةز ثندزثظةز  يضٕظةاجس صقةدٚسثس٢ ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  دةٍٛ  -0

 فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ فٙ دعد "ثنًعٕقجس ثنفسدٚز"عثنعجدط 
ثنضةدزٚخ ثنذٛتةٙ  ٔفقةج  نًضغٛةس ُةز ثندزثظةزعٛ يضٕظةاجس صقةدٚسثس٢ ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  دةٍٛ  -0

 فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ فٙ دعد "ثنًعٕقجس ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛز"ع  ثنعجدط
ثنضةدزٚخ ثنذٛتةٙ  ٔفقةج  نًضغٛةس عُٛةز ثندزثظةز يضٕظةاجس صقةدٚسثسدةٍٛ ج  إففجةٛ دثلفس  ٢ ٕٚؽد  -2

 ٚز ٔثنضقُٛز"عفًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ فٙ دعد "ثنًعٕقجس ثنًجد ثنعجدط
ثنضةدزٚخ ثنذٛتةٙ  ٔفقةج  نًضغٛةس عُٛةز ثندزثظةز يضٕظةاجس صقةدٚسثس٢ ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  دةٍٛ  -3

 فًٛج ٚضعهط دجندزؽز ث٠ؽًجنٛزع  ثنعجدط
٢ ٕٚؽد فس  دثل فٙ مزثء ثنًعهًةٍٛ ٔدرنك َقذم ثنفسق ث٠ففجةٙ ثنغجنظ ثنر٘ َؿ عهٗ "

ددٔنةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 
 ع"ثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثنعجدط ٔفقج  نًضغٛسثنكٕٚش 

 
نًضغٛس ثنضدزٚخ ثنذٛتٙ  ثنفسٔ  فٙ يضٕظاجس صقدٚسثس عُٛز ثندزثظز ٔفقج   (:00ؼكم )

 ثنعجدط
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 َزبئظ انفشض اإلحصبئٍ انشاثع: 
٢ ٕٚؽةةةد فةةةس  دثل فةةةٙ مزثء ثنًعهًةةةٍٛ نهدزثظةةةز عهةةةٗ "ث٠ففةةةجةٙ ثنسثدةةةع َةةةؿ ثنفةةةسق 

ددٔنةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 
صةى ثظةضلدثو فظةجنٛخ  ْرث ثنفةسق ٢ٔخضذجزع "ثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔفقج  نًضغٛسثنكٕٚش 

  ًج ٚضذٍٛ يٍ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:ثخضذجز "س" نعُٛضٍٛ يعضقهضٍٛ ثنًضًغهز فٙ  ث٢ظضد٢نٙث٠ففجء 
دؽأٌ  صقدٚسثس عُٛز ثندزثظزند٢نز ثنفسٔ  دٍٛ يضٕظاجس ثخضذجز "س" َضجةؼ (: 03ؽدٔل )

 ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 
 ثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز

 يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ

ثنضدزٚخ 
ثنعجدط 
فٙ 

ثنؾٕدر 
 ثنؽجيهز

 ثنعدد 
ثنًضٕظه 
 ثنقعجدٙ

ث٢َقسثا 
 ثنًعٛجز٘

دزؽجس 
 ثنقسٚز

قًٛز 
 "س"

ثند٢نز 
 ث٠ففجةٛز 

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز صاذٛط 
يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر 
 ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز 

 022ع4 340ع02 006 نى فصهط 
 400ع2 002

 ٛس دثل 
 022ع2 200ع02 000 صهقٛش إففجةٛج  

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز 

ف٢ٔ : ثنًعٕقجس 
 ثنفسدٚز

 322ع0 630ع03 006 نى فصهط 

 300ع2 002
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 222ع2 400ع00 000 صهقٛش (20ع2)

عجَٛج : ثنًعٕقجس 
 ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛز

 424ع0 032ع04 006 نى فصهط 
 030ع2 002

 ٛس دثل 
 426ع0 043ع04 000 صهقٛش إففجةٛج  

عجنغج : ثنًعٕقجس 
 ثنًجدٚز ٔثنضقُٛز

 222ع2 243ع02 006 نى فصهط 
 204ع2 002

 ٛس دثل 
 إففجةٛج  

 202ع3 233ع02 000 صهقٛش

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز
 332ع02 322ع30 006 نى فصهط 

 240ع0 002
 ٛس دثل 
 246ع00 233ع32 000 صهقٛش إففجةٛج  

   ( إنٗ يج ٚهٙ:03ٔصؽٛس َضجةؼ ثنؾدٔل زقى )
ثنضةدزٚخ ثنعةجدط  ٔفقةج  نًضغٛةس عُٛةز ثندزثظةز صقةدٚسثسيضٕظاجس دٍٛ ج  إففجةٛ دثلفس  ٢ ٕٚؽد  -0

دزؽز صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةز فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثٞٔل " فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز
 "عدجنًدزظز

ٔفقةج  عُٛةز ثندزثظةز  يضٕظاجس صقةدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ د٢نز ) -0
فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغةجَٙ فةٙ دعةد "ثنًعٕقةجس ثنفسدٚةز"و ثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز  نًضغٛس

 ٔؽجء ثنفس  نفجنـ ثنرٍٚ نى ٚضهقٕث صدزٚخ ظجدطع
ثنضةدزٚخ ثنعةجدط  ٔفقةج  نًضغٛةس عُٛةز ثندزثظةز يضٕظاجس صقةدٚسثس٢ ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  دٍٛ  -0

 ز ثنغجَٙ فٙ دعد "ثنًعٕقجس ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛز"ع فًٛج ٚضعهط دجنًقٕ فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز
ثنضةدزٚخ ثنعةجدط  ٔفقةج  نًضغٛةس عُٛةز ثندزثظةز يضٕظاجس صقةدٚسثسدٍٛ ج  إففجةٛ دثلفس  ٢ ٕٚؽد  -2

 فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ فٙ دعد "ثنًعٕقجس ثنًجدٚز ٔثنضقُٛز"ع فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز
ثنضةدزٚخ ثنعةجدط  ٔفقةج  نًضغٛةس عُٛةز ثندزثظةز س صقةدٚسثسيضٕظاج٢ ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  دٍٛ  -3

 ع نهًعٕقجس فًٛج ٚضعهط دجندزؽز ث٠ؽًجنٛز فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز
٢ ٕٚؽةةد فةةس  دثل فةةٙ مزثء ثنًعهًةةٍٛ ٔدةةرنك َقذةةم ثنفةةسق ث٠ففةةجةٙ ثنةةر٘ َةةؿ عهةةٗ "

ددٔنةز ض ثنغجَٕٚةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثز
  ع "ثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔفقج  نًضغٛسثنكٕٚش 
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ثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ نًضغٛس  ثنفسٔ  فٙ يضٕظاجس صقدٚسثس عُٛز ثندزثظز ٔفقج   (:00ؼكم )

 ثنؾٕدر ثنؽجيهز
 َزبئظ انفشض اإلحصبئٍ انخبيظ: 

٢ ٕٚؽةةد فةةس  دثل فةةٙ مزثء ثنًعهًةةٍٛ نهدزثظةةز عهةةٗ "ث٠ففةةجةٙ ثنلةةجيط َةةؿ ثنفةةسق 
ددٔنةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 

صةةى ثظةةضلدثو فظةةجنٛخ ث٠ففةةجء  ٢ٔخضذةةجز ْةةرث ثنفةةسقع "ثنًؤْةةم ثنضعهًٛةةٙ ٔفقةةج  نًضغٛةةسثنكٕٚةةش 
 ع ٔؽجءس ثنُضجةؼ  ًج ٕٚلـ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:ث٢صؾجِ صقهٛم ثنضذجٍٚ ثٞفجد٘ثنًضًغهز فٙ  ث٢ظضد٢نٙ

دؽأٌ  صقدٚسثس عُٛز ثندزثظزند٢نز ثنفسٔ  دٍٛ يضٕظاجس صقهٛم ثنضذجٍٚ َضجةؼ (: 02ؽدٔل )
ثنًؤْم  ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 

 ثنضعهًٛٙ

 ضذجٍٚيفدز ثن يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
يؾًٕو 
 ثنًسدعجس

دزؽجس 
 ثنقسٚز

يضٕظه 
 ثنًسدعجس

قًٛز 
 "ا"

ثند٢نز  
 ث٠ففجةٛز

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر 
ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز 

 دجنًدزظز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 622ع0262 0 203ع0323

 022ع24
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 004ع00 004 022ع2423

   006 223ع02360 ثنكهٙ

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز

ف٢ٔ : ثنًعٕقجس 
 ثنفسدٚز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 230ع40 0 322ع004

 033ع2
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (23ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 000ع03 004 042ع0344

   006 042ع0430 ثنكهٙ

عجَٛج : 
ثنًعٕقجس 
ث٠دثزٚز 
 ٔثنضُ ًٛٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 036ع020 0 304ع422

 332ع02
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 232ع02 004 062ع0326

   006 220ع0030 ثنكهٙ
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 ضذجٍٚيفدز ثن يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
يؾًٕو 
 ثنًسدعجس

دزؽجس 
 ثنقسٚز

يضٕظه 
 ثنًسدعجس

قًٛز 
 "ا"

ثند٢نز  
 ث٠ففجةٛز

عجنغج : ثنًعٕقجس 
 ثنًجدٚز ٔثنضقُٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 364ع032 0 020ع260

 303ع00
عُد  دثل

يعضٕٖ 
 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 022ع02 004 024ع2230

   006 226ع2620 ثنكهٙ

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 006ع0060 0 424ع0240

 002ع00
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 320ع000 004 022ع04660

   006 604ع03420 ثنكهٙ

 ( إنٗ يج ٚهٙ:02َضجةؼ ثنؾدٔل زقى )ٔصؽٛس 
ٔفقةةج  عُٛةةز ثندزثظةةز  يضٕظةةاجس صقةةدٚسثس( دةةٍٛ 20ع2ٕٚؽةةد فةةس  دثل إففةةجةٛج  عُةةد يعةةضٕٖ ) -0

دزؽةز صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر فًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثٞٔل ن٣ظةضذٛجٌ "ثنًؤْم ثنضعهًٛٙ  نًضغٛس
 "ع ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز

ٔفقةةج  عُٛةةز ثندزثظةةز  يضٕظةةاجس صقةةدٚسثس( دةةٍٛ 23ع2ٕٚؽةةد فةةس  دثل إففةةجةٛج  عُةةد يعةةضٕٖ ) -0
 "ع ثنًعٕقجس ثنفسدٚزفًٛج ٚضعهط دجنًقٕز ثنغجَٙ ن٣ظضذٛجٌ فٙ دعد "ثنًؤْم ثنضعهًٛٙ  نًضغٛس

ٔفقةةج  عُٛةةز ثندزثظةةز  يضٕظةةاجس صقةةدٚسثس( دةةٍٛ 20ع2ٕٚؽةةد فةةس  دثل إففةةجةٛج  عُةةد يعةةضٕٖ ) -0
ثنًعٕقةةجس ث٠دثزٚةةز فًٛةةج ٚضعهةةط دةةجنًقٕز ثنغةةجَٙ ن٣ظةةضذٛجٌ فةةٙ دعةةد "ثنضعهًٛةةٙ  ثنًؤْةةم نًضغٛةةس

 "ع ٔثنضُ ًٛٛز
ٔفقةةج  عُٛةةز ثندزثظةةز  يضٕظةةاجس صقةةدٚسثس( دةةٍٛ 20ع2ٕٚؽةةد فةةس  دثل إففةةجةٛج  عُةةد يعةةضٕٖ ) -2

ثنًعٕقةةجس ثنًجدٚةةز فًٛةةج ٚضعهةةط دةةجنًقٕز ثنغةةجَٙ ن٣ظةةضذٛجٌ فةةٙ دعةةد "ثنًؤْةةم ثنضعهًٛةةٙ  نًضغٛةةس
 "ع ٔثنضقُٛز

ٔفقةةج  عُٛةةز ثندزثظةةز  يضٕظةةاجس صقةةدٚسثس( دةةٍٛ 20ع2ٕٚؽةةد فةةس  دثل إففةةجةٛج  عُةةد يعةةضٕٖ ) -3
 فًٛج ٚضعهط دجندزؽز ث٠ؽًجنٛز ن٣ظضذٛجٌعثنًؤْم ثنضعهًٛٙ  نًضغٛس

٢ ٕٚؽةةد فةةس  دثل فةةٙ مزثء " ثنفةةسؾ ث٠ففةةجةٙ ثنلةةجيط ثنةةر٘ َةةؿ عهةةٗ َةةسفكٔدةةرنك 
يعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚةز ثنًعهًٍٛ ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقع ٔ

 "ع ثنًؤْم ثنضعهًٛٙ ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش 
يةةٍ يعهًةةٙ ٔيعهًةةجس  عُٛةةز ثندزثظةةز يضٕظةةاجس صقةةدٚسثسٔنهكؽةع عةةٍ يفةةدز ثنفةةسٔ  دةةٍٛ   

"و Sheffe" صى ثظضلدثو ثخضذجز ؼةٛفّٛثنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش ٔفقج  نًضغٛس ثنًؤْم ثنضعهًٛٙو 
 ٔؽجءس ثنُضجةؼ  ًج ٕٚلـ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:

فٙ صقدٚس عُٛز ثندزثظز نٕثقع ثخضذجز "ؼٛفّٛ" نهكؽع عٍ يفدز ثنفسٔ   (00ؽدٔل )
 ثنًؤْم ثنضعهًٛٙ نًضغٛس ٔفقج  ٔيعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز 

 يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
ثنًؤْم 
 ثنضعهًٛٙ

 ثنًضٕظه
 دكجنٕزٕٚض/
 نٛعجَط

دزثظجس 
 عهٛج

 يجؽعضٛس/
 د ضٕزثِ 

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر 
ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز 

 دجنًدزظز

دكجنٕزٕٚض/ 
 نٛعجَط

 - - - 23ع04

 - - *  442ع4 26ع03 دزثظجس عهٛج

يجؽعضٛس/ 
 د ضٕزثِ

 - *  043ع6 220ع0 03ع06

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  

ف٢ٔ : 
ثنًعٕقجس 

دكجنٕزٕٚض/ 
 نٛعجَط

 - - - 42ع03
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 يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
ثنًؤْم 
 ثنضعهًٛٙ

 ثنًضٕظه
 دكجنٕزٕٚض/
 نٛعجَط

دزثظجس 
 عهٛج

 يجؽعضٛس/
 د ضٕزثِ 

يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز

 - - 032ع0 30ع02 دزثظجس عهٛج ثنفسدٚز

يجؽعضٛس/ 
 د ضٕزثِ

 - 362ع2 *  203ع0 32ع00

عجَٛج : 
ثنًعٕقجس 
ث٠دثزٚز 
 ٔثنضُ ًٛٛز

دكجنٕزٕٚض/ 
 نٛعجَط

 - - - 04ع03

 - - *  033ع0 34ع06 دزثظجس عهٛج

يجؽعضٛس/ 
 د ضٕزثِ

 - *  420ع0 222ع2 33ع02

عجنغج : 
ثنًعٕقجس 
ثنًجدٚز 
 ٔثنضقُٛز

دكجنٕزٕٚض/ 
 نٛعجَط

 - - - 60ع03

 - - *  232ع0 30ع00 دزثظجس عهٛج

يجؽعضٛس/ 
 د ضٕزثِ

 - *  262ع2 032ع0 20ع06

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز

دكجنٕزٕٚض/ 
 نٛعجَط

 - - - 63ع32

 - - *  002ع3 33ع33 دزثظجس عهٛج

يجؽعضٛس/ 
 د ضٕزثِ

 - *  442ع6 303ع0 00ع22

 ( ثنُضجةؼ ثنضجنٛز:00ٔٚضمـ يٍ ثنؾدٔل )
دسعددخ رطجُددك فًُددب َزعهددك ثددبنًحىس األول نالعددزجُبٌ  عُُددخ انذساعددخأوالً: انفددشوق ثددٍُ اعددزغبثبد 

 :يعبَُش َظى إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ ثبنًذسعخ
ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -

دزؽز صاذٛط يعجٚٛس َ ةى إدثزر ثنقجـهٍٛ عهٗ دزثظجس عهٛج فًٛج ٚضعهط د ٔفنتكدكجنٕزٕٚض/نٛعجَط 
 و ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنقجـهٍٛ عهٗ دكجنٕزٕٚضعثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز

ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2س د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ )صٕؽد فسٔ  ذث -
دزؽةز صاذٛةط يعةجٚٛس ثنقجـهٍٛ عهٗ ثندزثظجس ثنعهٛج فًٛج ٚضعهةط د ٔفنتكدزؽز ثنًجؽعضٛس/ثند ضٕزثِ 

 و ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ فًهز ثنًجؽعضٛس/ثند ضٕزثِعَ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظز
يعىلدبد رطجُدك فًُب َزعهك ثدبنًحىس انضدبٍَ نالعدزجُبٌ  عُُخ انذساعخصبَُبً: انفشوق ثٍُ اعزغبثبد 

 :يعبَُش َظى إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ
 : انًعىلبد انفشدَخأوالً: 

ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -
ثنقجـهٍٛ عهٗ يجؽعضٛس/ د ضٕزثِ فًٛج ٚضعهط دجنًعٕقجس ثنفسدٚز نضاذٛط  فنتكٔدكجنٕزٕٚض/ نٛعجَط 

ٔؽةةجءس ثنفةةسٔ  نفةةجنـ ثنقجـةةهٍٛ عهةةٗ دكةةجنٕزٕٚض . يعةةجٚٛس َ ةةى إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز
 ٔنٛعجَطع

 انًعىلبد اإلداسَخ وانزُظًُُخ:صبَُبً: 
ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -

ثنقجـهٍٛ عهٗ دزثظجس عهٛج فًٛج ٚضعهط دًعٕقجس صاذٛط يعةجٚٛس َ ةى  كٔفٔنتدكجنٕزٕٚض ٔنٛعجَط 
 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنقجـهٍٛ عهٗ دزثظجس عهٛجع
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ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -
ثنقجـةهٍٛ عهةٗ يجؽعةضٛس/د ضٕزثِ فًٛةج ٚضعهةط دًعٕقةجس صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى  كٔفٔنتةدزثظجس عهٛةج 

 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنقجـهٍٛ عهٗ دزثظجس عهٛجع
 : انًعىلبد انًبدَخ وانزمُُخصبنضبً: 

ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2صٕؽد فسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ ) -
دزثظجس عهٛج ٔفٔنتك ثنقجـهٍٛ عهٗ دكجنٕزٕٚض ٔنٛعجَط فًٛج ٚضعهط دًعٕقجس صاذٛط يعةجٚٛس َ ةى 

 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنقجـهٍٛ عهٗ دزثظجس عهٛجع
ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع٢2نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ )صٕؽد فسٔ  ذثس د -

صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى  دزثظجس عهٛةج ٔفٔنتةك ثنقجـةهٍٛ عهةٗ يجؽعةضٛس/د ضٕزثِ فًٛةج ٚضعهةط دًعٕقةجس
 ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنقجـهٍٛ عهٗ دزثظجس عهٛجع. إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز
 ساثعبً: انذسعخ اإلعًبنُخ: 

ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2فسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ )صٕؽد  -
دزثظجس عهٛج ٔفٔنتك ثنقجـهٍٛ عهٗ دكجنٕزٕٚض ٔنٛعجَط فًٛج ٚضعهةط دجندزؽةز ث٠ؽًجنٛةز نًعٕقةجس 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔؽةجءس ثنفةسٔ  نفةجنـ ثنقجـةهٍٛ عهةٗ دزثظةجس 

 عهٛجع
ثنقجـةهٍٛ عهةٗ  يضٕظةاجس صقةدٚسثس( دةٍٛ 23ع2ؽد فسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز عُةد يعةضٕٖ )صٕ -

دزثظةةجس عهٛةةج ٔفٔنتةةك ثنقجـةةهٍٛ عهةةٗ يجؽعةةضٛس/د ضٕزثِ فًٛةةج ٚضعهةةط دجندزؽةةز ث٠ؽًجنٛةةز نًعٕقةةجس 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔؽةجءس ثنفةسٔ  نفةجنـ ثنقجـةهٍٛ عهةٗ دزثظةجس 

 عهٛجع
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ٌاً: المعوقات اإلدارٌةأوالً: المعوقات الفردٌة ثان

والتنظٌمٌة

ثالثاً: المعوقات المادٌة

والتقنٌة

الدرجة اإلجمالٌة

المحور األول:  درجة

تطبٌق معاٌٌر نظم إدارة

الجودة الشاملة البٌئٌة

المحور الثانً:  معوقات تطبٌق معاٌٌر نظم إدارة الجودة الشاملة البٌئٌة 

الفرق فً المتوسطات وفقاً لمتغٌر المؤهل التعلٌمً

 
 ثنًؤْم ثنضعهًٛٙ نًضغٛس ثنفسٔ  فٙ يضٕظاجس صقدٚسثس عُٛز ثندزثظز ٔفقج   (:02كم )ؼ

 
 َزبئظ انفشض اإلحصبئٍ انغبدط: 

٢ ٕٚؽةةد فةةس  دثل فةةٙ مزثء ثنًعهًةةٍٛ نهدزثظةةز عهةةٗ "ث٠ففةةجةٙ ثنعةةجدض َةةؿ ثنفةةسق 
ددٔنةز ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقةع ٔيعٕقةجس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 

 ث٢ظةةضد٢نٙصةةى ثظةةضلدثو فظةةجنٛخ ث٠ففةةجء  ٢ٔخضذةةجز ْةةرث ثنفةةسقع "نٕظٛفةةزث ٔفقةةج  نًضغٛةةسثنكٕٚةةش 
 جةؼ  ًج ٕٚلـ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:ع ٔؽجءس ثنُضصقهٛم ثنضذجٍٚ ثٞفجد٘ثنًضًغهز فٙ 
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دؽأٌ  صقدٚسثس عُٛز ثندزثظزند٢نز ثنفسٔ  دٍٛ يضٕظاجس صقهٛم ثنضذجٍٚ َضجةؼ (: 00ؽدٔل )
 ثنٕظٛفز ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز 

 يقجٔز ث٢ظضذٛجٌ
يفدز 
 ثنضذجٍٚ

يؾًٕو 
 ثنًسدعجس

دزؽجس 
 ثنقسٚز

يضٕظه 
 ثنًسدعجس

قًٛز 
 "ا"

ثند٢نز  
 ث٠ففجةٛز

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى 
إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز 

 ثنذٛتٛز دجنًدزظز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 002ع022 0 423ع066

 002ع0
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (23ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 400ع20 004 223ع02030

   006 223ع02360 ثنكهٙ

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز

ف٢ٔ : 
ثنًعٕقجس 
 ثنفسدٚز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 034ع023 0 200ع036

 062ع02
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 062ع02 004 330ع0032

   006 042ع0430 ثنكهٙ

عجَٛج : 
ثنًعٕقجس 
ث٠دثزٚز 
 ٔثنضُ ًٛٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 406ع300 0 004ع0222

 430ع36
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 300ع6 004 242ع0023

   006 220ع0030 ثنكهٙ

عجنغج : 
ثنًعٕقجس 
ثنًجدٚز 
 ٔثنضقُٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 443ع260 0 003ع343

 022ع03
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 342ع04 004 006ع0326

   006 226ع2620 ثنكهٙ

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز

دٍٛ 
 ثنًؾًٕعجس

 020ع0323 0 462ع3636

 000ع03
دثل عُد 
يعضٕٖ 

 (20ع2)

ثنلاأ )دثخم 
 ثنًؾًٕعجس(

 403ع022 004 000ع00223

   006 604ع03420 ثنكهٙ

 إنٗ يج ٚهٙ:( 00ٔصؽٛس َضجةؼ ثنؾدٔل زقى )
عُٛز ثندزثظةز فًٛةج ٚضعهةط  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 23ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -0

 "ع دزؽز صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدزظزدجنًقٕز ثٞٔل ن٣ظضذٛجٌ "
عُٛز ثندزثظةز فًٛةج ٚضعهةط  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -0

 "ع ثنًعٕقجس ثنفسدٚزدجنًقٕز ثنغجَٙ ن٣ظضذٛجٌ فٙ دعد "
عُٛز ثندزثظةز فًٛةج ٚضعهةط  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -0

 "ع ثنًعٕقجس ث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛزدجنًقٕز ثنغجَٙ ن٣ظضذٛجٌ فٙ دعد "
عُٛز ثندزثظةز فًٛةج ٚضعهةط  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2د يعضٕٖ )ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُ -2

 "ع ثنًعٕقجس ثنًجدٚز ٔثنضقُٛزدجنًقٕز ثنغجَٙ ن٣ظضذٛجٌ فٙ دعد "
عُٛز ثندزثظةز فًٛةج ٚضعهةط  يضٕظاجس صقدٚسثس( دٍٛ 20ع2ٕٚؽد فس  دثل إففجةٛج  عُد يعضٕٖ ) -3

 دجندزؽز ث٠ؽًجنٛز ن٣ظضذٛجٌع
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٢ ٕٚؽةةد فةةس  دثل فةةٙ مزثء " ففةةجةٙ ثنعةةجدض ثنةةر٘ َةةؿ عهةةٗٔدةةرنك َةةسفك ثنفةةسؾ ث٠
ثنًعهًٍٛ ٔثنًؽسفٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ دؽأٌ ٔثقع ٔيعٕقجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚةز 

 "ع ثنٕظٛفز ٔفقج  نًضغٛسددٔنز ثنكٕٚش 
يةٍ يعهًةٙ ٔيعهًةجس  عُٛةز ثندزثظةز يضٕظةاجس صقةدٚسثسٔنهكؽع عٍ يفدز ثنفسٔ  دةٍٛ 

"و ٔؽةجءس Sheffeصى ثظضلدثو ثخضذجز ؼٛفّٛ "ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش ٔفقج  نًضغٛس ثنٕظٛفزو 
 ثنُضجةؼ  ًج ٕٚلـ ثنؾدٔل ثنضجنٙ:

فٙ صقدٚسثس عُٛز  ( نهكؽع عٍ يفدز ثنفسٔ Sheffeثخضذجز "ؼٛفّٛ" ) : َضجةؼ(00ؽدٔل )
 ثنٕظٛفز صذعج  نًضغٛس ثندزثظز

 ٢ظضذٛجٌيقجٔز ث
ثنًؤْم 
 ثنضعهًٛٙ

 يؽسا/ يٕؽّ يعهى إدثز٘ ثنًضٕظه

ثنًقٕز ثٞٔل: دزؽز 
صاذٛط يعجٚٛس َ ى 
إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز 

 ثنذٛتٛز دجنًدزظز

 ـ ـ ـ 06ع04 إدثز٘

 ـ ـ 320ع0 22ع02 يعهى

يؽسا/ 
 يٕؽّ

 ـ 360ع2 *  302ع0 24ع00

ثنًقٕز 
ثنغجَٙ:  
يعٕقجس 
صاذٛط 
يعجٚٛس 
َ ى 
إدثزر 
ثنؾٕدر 
ثنؽجيهز 
 ثنذٛتٛز

ف٢ٔ : 
ثنًعٕقجس 
 ثنفسدٚز

 ـ ـ ـ 36ع04 إدثز٘

 ـ ـ *  460ع0 32ع00 يعهى

يؽسا/ 
 يٕؽّ

 ـ 602ع2 *  343ع0 40ع02

عجَٛج : 
ثنًعٕقجس 
ث٠دثزٚز 
 ٔثنضُ ًٛٛز

 ـ ـ ـ 30ع02 إدثز٘

 ـ ـ *  630ع0 22ع02 يعهى

يؽسا/ 
 يٕؽّ

 ـ *  233ع2 426ع2 32ع06

عجنغج : 
ثنًعٕقجس 
ثنًجدٚز 
 ٔثنضقُٛز

 ـ ـ ـ 00ع00 إدثز٘

 ـ ـ *  204ع2 00ع06 يعهى

يؽسا/ 
 يٕؽّ

 ـ *  220ع2 204ع2 03ع00

 ثندزؽز ث٠ؽًجنٛز

 ـ ـ ـ 60ع34 إدثز٘

 06ع24 يعهى
 330ع02

 * 
 ـ ـ

يؽسا/ 
 يٕؽّ

 ـ *  042ع3 030ع0 32ع33

 ( ثنُضجةؼ ثنضجنٛز:00ٔٚضمـ يٍ ثنؾدٔل )
دسعدخ رطجُدك يعدبَُش َظدى فٍ انًحىس األول نالعدزجُبٌ  عُُخ انذساعخأوالً: انفشوق ثٍُ اعزغبثبد 

 :إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ ثبنًذسعخ
ث٠دثزٚةةةٍٛ  يضٕظةةةاجس صقةةةدٚسثس( دةةةٍٛ 23ع2صٕؽةةةد فةةةسٔ  ذثس د٢نةةةز إففةةةجةٛز عُةةةد يعةةةضٕٖ ) -

و إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دجنًدزظةز دزؽز صاذٛط يعجٚٛس َ ىثنًٕؽٍٓٛ فًٛج ٚضعهط دٔثنًؽسفٍٛ/
 ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ث٠دثزٍٚٛع
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يعىلدبد رطجُدك يعدبَُش فدٍ انًحدىس انضدبٍَ نالعدزجُبٌ  عُُخ انذساعدخصبَُبً: انفشوق ثٍُ اعزغبثبد 
 َظى إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ

 : انًعىلبد انفشدَخأوالً: 
ثنًعهًةةةٍٛ  يضٕظةةةاجس صقةةةدٚسثس( دةةةٍٛ 23ع2صٕؽةةةد فةةةسٔ  ذثس د٢نةةةز إففةةةجةٛز عُةةةد يعةةةضٕٖ ) -

ٔث٠دثزٍٚٛ فًٛج ٚضعهةط دًعٕقةجس صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔؽةجءس ثنفةسٔ  
 نفجنـ ث٠دثزٍٚٛع

 يضٕظةةةةةةاجس صقةةةةةةدٚسثس ( دةةةةةة23ٍٛع2نةةةةةةز إففةةةةةةجةٛز عُةةةةةةد يعةةةةةةضٕٖ )صٕؽةةةةةةد فةةةةةةسٔ  ذثس د٢ -
/ثنًٕؽٍٓٛ ٔث٠دثزٍٚٛ فًٛج ٚضعهط دًعٕقجس صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ثنًؽسفٍٛ

 ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ث٠دثزٍٚٛع
 : انًعىلبد اإلداسَخ وانزُظًُُخصبَُبً: 

ثنًعهًةةةٍٛ  يضٕظةةةاجس صقةةةدٚسثس( دةةةٍٛ 23ع2صٕؽةةةد فةةةسٔ  ذثس د٢نةةةز إففةةةجةٛز عُةةةد يعةةةضٕٖ ) -
عٕقةجس صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔؽةجءس ثنفةسٔ  ٔث٠دثزٍٚٛ فًٛج ٚضعهةط دً

 نفجنـ ث٠دثزٍٚٛع
 يضٕظةةةةةةاجس صقةةةةةةدٚسثس( دةةةةةةٍٛ 23ع2صٕؽةةةةةةد فةةةةةةسٔ  ذثس د٢نةةةةةةز إففةةةةةةجةٛز عُةةةةةةد يعةةةةةةضٕٖ ) -

ثنًؽسفٍٛ/ثنًٕؽٍٓٛ ٔثنًعهًٍٛ فًٛج ٚضعهط دًعٕقجس صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةزع 
 ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنًؽسفٍٛ/ثنًٕؽٍٓٛع

 : انًعىلبد انًبدَخ وانزمُُخصبنضبً: 
ثنًعهًةةةٍٛ  يضٕظةةةاجس صقةةةدٚسثس( دةةةٍٛ 23ع2صٕؽةةةد فةةةسٔ  ذثس د٢نةةةز إففةةةجةٛز عُةةةد يعةةةضٕٖ ) -

فًٛج ٚضعهةط دًعٕقةجس صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔؽةجءس ثنفةسٔ  ٔث٠دثزٍٚٛ 
 نفجنـ ث٠دثزٍٚٛع

 يضٕظةةةةةةاجس صقةةةةةةدٚسثس( دةةةةةةٍٛ 23ع2صٕؽةةةةةةد فةةةةةةسٔ  ذثس د٢نةةةةةةز إففةةةةةةجةٛز عُةةةةةةد يعةةةةةةضٕٖ ) -
 ثنًؽسفٍٛ/ثنًٕؽٍٓٛ ٔثنًعهًٍٛ فًٛج ٚضعهط دًعٕقجس صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةزع

 ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنًؽسفٍٛ/ثنًٕؽٍٓٛع
 ساثعبً: انذسعخ اإلعًبنُخ:

ثنًعهًةةةٍٛ  يضٕظةةةاجس صقةةةدٚسثس( دةةةٍٛ 23ع2صٕؽةةةد فةةةسٔ  ذثس د٢نةةةز إففةةةجةٛز عُةةةد يعةةةضٕٖ ) -
ٔث٠دثزٍٚٛ فًٛج ٚضعهةط دًعٕقةجس صاذٛةط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع ٔؽةجءس ثنفةسٔ  

 نفجنـ ث٠دثزٍٚٛع
 يضٕظةةةةةةاجس صقةةةةةةدٚسثس( دةةةةةةٍٛ 23ع2سٔ  ذثس د٢نةةةةةةز إففةةةةةةجةٛز عُةةةةةةد يعةةةةةةضٕٖ )صٕؽةةةةةةد فةةةةةة -

ثنًؽسفٍٛ/ثنًٕؽٍٓٛ ٔثنًعهًٍٛ فًٛج ٚضعهط دًعٕقجس صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةزع 
 ٔؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ثنًؽسفٍٛ/ثنًٕؽٍٓٛع
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ٌاً: المعوقات اإلدارٌةأوالً: المعوقات الفردٌة ثان

والتنظٌمٌة

ثالثاً: المعوقات المادٌة

والتقنٌة

الدرجة اإلجمالٌة

المحور األول:  درجة

تطبٌق معاٌٌر نظم إدارة

الجودة الشاملة البٌئٌة

المحور الثانً:  معوقات تطبٌق معاٌٌر نظم إدارة الجودة الشاملة البٌئٌة 

الفرق فً المتوسطات وفقاً لمتغٌر الوظٌفة

 
صذعج   فٙ صقدٚسثس ثنًؽجز ٍٛ نهكؽع عٍ يفدز ثنفسٔ  ثخضذجز "ؼٛفّٛ"َضجةؼ (: 03ؼكم )

 ثنٕظٛفز نًضغٛس
 يُبلشخ ورفغُش انُزبئظ: 

 ًٚكٍ صهلٛؿ فْى يج فظفسس عُّ ثندزثظز يٍ َضجةؼ فٙ ثنُقجن ثنضجنٛز:
 جَش دزؽز صاذٛط يعجٚٛس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ ثنًةدثزض ثنغجَٕٚةز ثنكٕٚضٛةز إؽًةج٢   (0)

س يٍ فـم ظش عؽس يٍ ْةرِ ثنًعةجٚٛس ددزؽةز )يُلفمز(  ًج ؽجءس دزؽز صاذٛط خًعز عؽ
 يُلفمزو دًُٛج ؽجء يعٛجز ٔثفد فقه ددزؽز صاذٛط يضٕظازع

 جَش ُْجع دزؽز يضٕظاز يٍ فدر يعٕقجس صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ ثنًةدثزض  (0)
 ًٛٛةز ثنغجَٕٚز ثنكٕٚضٛز يٍ ٔؽٓز َ س ثنًؽجز ٍٛ " ظٕثءث  ثنًعٕقةجس ثنفسدٚةز فٔ ث٠دثزٚةز ٔثنضُ

 فٔ ثنًجدٚز ٔثنضقُٛزع
ٔؽٕد فةسٔ  ذثس د٢نةز إففةجةٛز فةٙ صقةدٚس ثنًؽةجز ٍٛ نٕثقةع ٔيعٕقةجس صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر  (0)

ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚز دجنكٕٚش ٔفقج  نًضغٛس ثنؾةُط ٔؽةجءس ثنفةسٔ  نفةجنـ ثنةر ٕز 
 فٙ دزؽز ثنضاذٛطو دًُٛج ؽجءس ثنفسٔ  نفجنـ ث٠َجط فٙ ثنًعٕقجسع

دو ٔؽٕد فسٔ  دثنز فٙ إدزثع ٔثقع صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٔيعٕقجصّ ٔفقج  نًضغٛس ع (2)
 ثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثنعجدطع

عدو ٔؽٕد فسٔ  دثنز فٙ ٔثقع ٔيعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجنًدثزض ثنغجَٕٚةز  (3)
 ٔفقج  نًضغٛس ثنضدزٚخ ثنعجدط فٙ ثنؾٕدر ثنؽجيهزع 

فةةسٔ  دثنةةز إففةةجةٛج  فةةٙ دزؽةةز صاذٛةةط ٔيعٕقةةجس صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز ٔؽةةٕد  (4)
ثنٕظٛفةز ٔثنًؤْةم ثنضعهًٛةٙو ٔعةدد ظةُٕثس  ثسدجنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنةز ثنكٕٚةش صسؽةع نًضغٛةس

 ثنعًمع 
ٔدرنك صؽٛس ثنُضةجةؼ إنةٗ فٌ ثنًةدثزض ثنغجَٕٚةز ددٔنةز ثنكٕٚةش ٢ صاذةط يعةجٚٛس إدثزر ثنؾةٕدر 
ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز  ًةةج ٚضمةةـ يةةٍ ثندزؽةةز ثنًُلفمةةز نضاذٛةةط خًةةط عؽةةس يةةٍ فـةةم ظةةش عؽةةس يةةٍ 
ثنًعجٚٛس ْٕٔ يةج ٚؽةٛس إنةٗ  ٛةجح َ ةى فعجنةز نة١دثزر ثنذٛتٛةز ٔإدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ صهةك 

دثزض ٔصؽٛس إنٗ فٌ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز دجندٔنز ٢ صصثل صقذٕث خإثصٓةج ثٞٔنةٗ فةٙ ْةرث ثنًمةًجز ثنً
ٔدقجؽةةز إنةةٗ صقةةدٚى صفةةٕز يقضةةسؿ ؼةةجيم ٚذةةدف يةةٍ َقاةةز ثنفةةفس نٟخةةر دأٚةةد٘ ثنًةةدثزض ٔث٠دثزثس 
ثنضعهًٛٛةةز َقةةٕ صاذٛةةط يًةةُٓؼ ٔؼةةجيم َٔ ةةجيٙ نًعةةجٚٛس إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةزع ٔفةةٙ ثنففةةم 
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ثنضجنٙو ظٕا ٚقدو ْرث ثنضفٕز ثنًقضسؿ ثظضُجدث  إنةٗ ث٢صؾجْةجس ثنعجنًٛةز ثنًعجـةسر فةٙ َ ةى ث٠دثزر 
 ثنذٛتٛز ٔإدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

ٔدرنك صأصٙ ْرِ ثنُضٛؾز يضفقز يع َضجةؼ عدد يٍ ثندزثظجس ثنعجدقز فٓةٙ صضفةط يةع ثنُضةجةؼ ثنضةٙ  
ثنضٙ صٕـهش إنةٗ فٌ دزؽةز صققٛةط يعةجٚٛس َ ةى إدثزر ( 0204خهفش إنٛٓج دزثظز "عفجو  جَى" )

ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ؽجيعز يدُٚز ثنعجدثس دؾًٕٓزٚز يفس ثنعسدٛز  جَش "لعٛفز"ع  ًج صضفةط 
( ثنضةٙ فدةسشس ٔؽةٕد فجؽةز Akbasli & Meydan, 2010يع َضجةؼ دزثظز "ف ذجظهٙ ٔيٛةدثٌ" )

ٔإعةةجدر صةةدٔٚسْج فةٙ ثنًةةدثزض ث٢دضدثةٛةةز ثنضس ٛةةزع يجظةز نضًُٛةةز ثنةةٕعٙ دًؽةةك٣س ثنًلهفةجس ثنفةةهذز 
( ثنضٙ فدسشس فٌ دسثيؼ ثنضسدٛز ثنذٛتٛز ٔثنضعهٛى ثنذٛتٙ نةى ٚكةٍ 0202َٔضجةؼ دزثظز "ـ٣ؿ ففًد" )

نًٓج صأعٛس فٙ دعى ثنعهٕع ث٠ٚؾجدٙ فٙ ثنذٛتز ثنؾجيعٛز دؾجيعز فو دزيجٌ ث٠ظة٣يٛز دجنعةٕدثٌع دًُٛةج 
 ,.León-Fernández et alفٛسَجَةدٚص ٔمخةسٍٚ" ) -ةؼ دزثظةز "نٛةٌٕصلضهةع ْةرِ ثنُضةجةؼ يةع َضةج

( ثنضٙ فدسشس يٕث ذز ثنُ جو ثنؾجيعٙ فٙ فظةذجَٛج نًعةجٚٛس إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز دؽةكم 2015
 ؽٛدع 

ٔدج٠لجفز إنٗ ذنكو صضفط ثنُضجةؼ ثنًضعهقز دًعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز يةع يةج  
( ثنضٙ صٕـهش إنٗ دزؽز يضٕظةاز يةٍ ثنًعٕقةجس 0204ّ َضجةؼ دزثظز "عفجو  جَى" )صٕـهش إنٛ

ثنفسدٚزو ٔث٠دثزٚز ٔثنضُ ًٛٛزو ٔثنًجدٚز ٔثنضقُٛز نضاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز يٍ ٔؽٓةز َ ةس 
َٔضةجةؼ دزثظةز "ؽةجٍٚ  ُةز ثنعةجدثس دؾًٕٓزٚةز يفةس ثنعسدٛةزوفعمجء ْٛتز ثنضدزٚط فٙ ؽجيعةز يدٚ

( ثنضةةٙ فدةةسشس ٔؽةةٕد يعٕقةةجس نضاذٛةةط َ ةةى ث٠دثزر ثنذٛتٛةةز فةةٙ Jain & Pant, 2010ش" )ٔدجَةة
 يؤظعجس ثنضعهٛى ثنعجنٙع 

ٔيٍ َجفٛةز فخةسٖو فةئٌ َضةجةؼ ْةرِ ثندزثظةز صةأصٙ يٕث ذةز نُضةجةؼ عةدد يةٍ ثندزثظةجس ثنعةجدقز  
ثنةدٔل ثنعسدٛةز  ثنًضعهقز دجنًعضٕٖ ثنعجو ندزؽز صاذٛط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز فةٙ ثنًةدثزض فةٙ دعةك

( ثنضةٙ دُٛةش ٔؽةٕد قفةٕز فةٙ 0226ٔدٔنز ثنكٕٚشع فٓٙ صضفط يع َضجةؼ دزثظز "يقًد ثنًلهفٙ" )
صذُٙ ٔدعى ث٠دثزر ثنعهٛج فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ثنقكٕيٛةز فةٙ ثنًدُٚةز ثنًُةٕزر نضاذٛةط يذةجدا ثنؾةٕدر 

ثنضلاةٛهع  ًةج صضفةط يةع  ثنؽجيهز ٔ رنك ثنقفٕز فٙ صهذٛز فجؽجس ثنًعةضفٛدٍٚ ٔإؼةسثع ثنعةجيهٍٛ فةٙ
( ثنضةٙ صٕـةهش إنةٗ فٌ يعةضٕٖ صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز 0223َضجةؼ دزثظز "َعًز يُفٕز" )

دجنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز دًقجف ةةز  ةةصر قةةد ؽةةجء ددزؽةةز يُلفمةةزو َٔضةةجةؼ دزثظةةز "َجـةةس ثنسثظةةذٙ" 
ثنغجَٕ٘ دعهاُز ( ٔثنضٙ دُٛش لعع صاذٛط يذجدا إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ يلسؽجس ثنضعهى 0222)

عًجٌع دًُٛج صلضهع يع عدد يٍ َضجةؼ ثندزثظجس ثٞخسٖ ثنضٙ فدةسشس ٔؽةٕد يعةضٕٚجس يسصفعةز يةٍ 
( ثنضةٙ صٕـةهش إنةٗ 0204صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز  ًج ْٕ ثنقجل فٙ دزثظز "فًد ثنًلًس٘" )

ز فةٙ يقةجف ضٙ يعضٕٖ يسصفع يٍ صاذٛط يذةجدا إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز فةٙ يةدثزض ثنًسفهةز ثنغجَٕٚة
( ثنضةٙ خهفةش إنةٗ دزؽةز يسصفعةز 0202ؼًجل ٔؽُٕح ثنذجنُزو َٔضجةؼ دزثظز "دُةدز ثنسؼةٛد٘" )

يةةٍ صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز فةةٙ ثنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز دًُاقةةز فجةةةم ثنضعهًٛٛةةز دجنًًهكةةز ثنعسدٛةةز 
ثنؽةةجيهز  ( ٔثنضةةٙ خهفةةش إنةةٗ فٌ إدثزر ثنؾةةٕدر0226" )عةةعٕدٚزو َٔضةةجةؼ دزثظةةز "ـةةذجؿ فًةةٕدرثن

ياذقةةز فةةٙ ثنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز ثنلجـةةز فةةٙ عًةةجٌ دةةجٞزدٌ ددزؽةةز يسصفعةةزع ٔصةةأصٙ ثنُضةةجةؼ ثنًضعهقةةز 
دًعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ ثندزثظةز ثنقجنٛةز يضفقةز يةع َضةجةؼ دعةك ثندزثظةجس 

ض يٕلةةع ثنضةةٙ فظةةفسس عةةٍ ٔؽةةٕد يعٕقةةجس صقةةٕل دٌٔ صاذٛةةط إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز فةةٙ ثنًةةدثز
( ثنضٙ صٕـهش إنٗ ٔؽٕد ثنعدٚد يٍ 0200ثندزثظز  ًج ْٕ ثنقجل فٙ َضجةؼ دزثظز "يقًد نٕٛح" )

يعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ يةدثزض ثنضعهةٛى ثنعةجو دعةٕزٚج يةٍ فدسشْةج: لةعع ثنضأْٛةم 
 هزع ٔثنضدزٚخ ٔيٓجزثس ثنضٕثـمو ٔيقجٔيز ثنضغٛٛس ٔثنضسدد فٙ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجي

ٔقةةد دُٛةةش َضةةجةؼ ثندزثظةةز فٌ عةة٣ط يةةٍ ثنًضغٛةةسثس ثنؽلفةةٛز ثنضةةٙ صةةى دزثظةةضٓج فةةٙ ثنضفةةًٛى  
عهةٗ مزثء ثنًؽةجز ٍٛ دؽةأٌ دزؽةز صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر  -دؽةكم عةجو -ثنذقغٙ نى ٚكةٍ نٓةج صةأعٛس دثل

ثنعةجدط ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٔيعٕقجس صاذٛقٓج ْٔى يضغٛسثس ثنؾُطو ٔثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثنعةجدطو ٔثنضةدزٚخ 
فةٙ ثنؾةٕدر ثنؽةةجيهزع دًُٛةج  ةةجٌ ُْةجع صةةأعٛس نةغ٣ط يضغٛةسثس ؼلفةةٛز ْٔةٙ يضغٛةةسثس عةدد ظةةُٕثس 
ّٙ فٌ مزثء ثنًؽةجز ٍٛ نةى صلضهةع دةجخض٣ا ؽُعةٓى  ثنعًمو ٔثنًؤْم ثنضعهًٛٙو ٔثنٕظٛفزع ْٕٔ يج عُة

عهةٗ مزثةٓةى   ًج فٌ يج ففهٕث عهّٛ يٍ صدزٚخ ظجدط فًٛج ٚضعهط دجنذٛتةز فٔ ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز نةى ٚةؤعس
عٍ دزؽز صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٔيعٕقجصٓج ٔزدًج ٚكٌٕ ذنك زثؽعج  فٌ ثنضدزٚخ نى ٚكةٍ 

ٔإدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز  ISO 14001يضعهقةةج  دؽةةكم زةٛعةةٙ دةةُ ى ث٠دثزر ثنذٛتٛةةز ٔيعةةجٚٛس ثٞٚةةصٔ 
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ا عةدد ظةُٕثس ثنعًةم فٔ ثنذٛتٛزع دًُٛج  ةجٌ ٢خةض٣ا ثنٕظٛفةز دةٍٛ يعهةى ٔإدثز٘ ٔيؽةساو ٔثخةض٣
ثنضقدو فٙ عدد ظةُٕثس ثنعًةمو ٔ ةرنك ثخةض٣ا ثنًؤْةم ثنضعهًٛةٙ ٔثنضقةدو فةٙ ثندزثظةز ثنعهًٛةز صةأعٛس 

 عهٗ مزثء ثنًؽجز ٍٛ دؽأٌ دزؽز صاذٛط ٔيعٕقجس صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 
ٕـةهش إنٛٓةج َضةجةؼ دزثظةز ٔصأصٙ ثنُضٛؾز ثنًضعهقز دضأعٛس يضغٛس ثنؾُط يضفقز يع ثنُضجةؼ ثنضةٙ ص 

( ثنضٙ دُٛش عةدو ٔؽةٕد فةسٔ  دثنةز فةٙ دزؽةز صاذٛةط يذةجدا إدثزر ثنؾةٕدر 0203"ددٔز يسيػ" )
ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ثنلجـةز صُعةصٖ نًضغٛةس ثنؾةُط ْٔةٙ َفةط ثنُضةجةؼ ثنضةٙ صٕـةهش إنٛٓةج 

صلضهةع ْةرِ ثنُضةجةؼ  ( دًُٛةج0226( َٔضجةؼ دزثظز "ـةذجؿ فًةٕدِ" )0200دزثظز "دعجو ثنسدٛع" )
( ثنضةٙ فدةسشس ٔؽةٕد فةسٔ  فةٙ إدزثع دزؽةز صاذٛةط 0200يع َضجةؼ دزثظةز "ـة٣ؿ ثن فٛةس٘" )

 إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز نفجنـ ث٠َجط فٙ ٔشثزر ثنضسدٛز ددٔنز ثنكٕٚشع 
ٔفًٛج ٚضعهط دضأعٛسثس يضغٛس ثنلذةسرو فقةد فصةش ْةرِ ثنُضةجةؼ يضعجزلةز يةع َضةجةؼ دزثظةز "دةدز  

( ثنضٙ صٕـهش إنٗ عدو ٔؽٕد فسٔ  فٙ صفٕزثس ثنًعهًٍٛ دجنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 0226) ثنًٓجيؽٙ"
ضغٛةس ثنلذةسرو َٔضةجةؼ ددٔنز ثنكٕٚش ٠يكجَٛز صاذٛط يذةجدا "دًٚٛةُؼ" ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ٔفقةج  نً

( ثنضٙ صٕـهش إنٗ َضجةؼ يؽجدٓز فٙ دزثظةضٓج ثنًاذقةز عهةٗ عُٛةز يةٍ 0224ثنعذد" ) دزثظز "صًجزِ
( فةٙ دزثظةضٓج 0203و َٔضجةؼ دزثظز "ددٔز يسيػ" ) س٘ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز فٙ يقجف ز ثنًفسيدٚ

ثنًاذقز عهٗ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز دًقجف ةز عًةجٌع ٔصضفةط ثنُضةجةؼ يةع َضةجةؼ دزثظةز "َجـةس ثنسثظةذٙ" 
( ثنضٙ صٕـهش إنٗ ٔؽٕد صأعٛس دثل نًضغٛس ظُٕثس ثنلذةسر فةٙ صقٛةٛى يٕثـةفجس ثنًلسؽةجس 0222)

 ٛى ثنغجَٕ٘ فٙ لٕء صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهزع نهضعه
ٔصأصٙ ثنُضجةؼ ثنًضعهقز دضأعٛس يضغٛس ثنًؤْم ثنضعهًٛةٙ يضفقةز يةع َضةجةؼ دزثظةز "دةدٔز يةسيػ"  

( ثنضٙ صٕـهش إنٗ صأعٛس دثل نًضغٛس ثنًؤْم ثنعهًٙ عهةٗ إدزثع دزؽةز صاذٛةط يذةجدا إدثزر 0203)
( 0200ٞزدٌو ٔ ةرنك َضةجةؼ دزثظةز "عذةد ا ثنقةجزعٙ" )ثنؾٕدر ثنؽةجيهز فةٙ ثنًةدثزض ثنغجَٕٚةز دةج

ثنًاذقز فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز دًُاقز صذٕع دجنًًهكز ثنعسدٛز ثنععٕدٚزو دًُٛج صلضهةع ْةرِ ثنُضةجةؼ يةع 
( ثنضٙ صٕـهش إنٗ عدو ٔؽٕد صأعٛس دثل نًضغٛس ثنًؤْةم ثنعهًةٙ 0200َضجةؼ دزثظز "دعجو ثنسدٛع" )
ثنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز دًقجف ةةز ثنذهقةةجء َٔضةةجةؼ دزثظةةز "دُةةدز ثنسؼةةٛد٘" فةةٙ ثندزثظةةز ثنًاذقةةز عهةةٗ 

( ثنضةةٙ دُٛةةش عةةدو ٔؽةةٕد فةةسٔ  دثنةةز ٔفقةةج  نًضغٛةةس ثنًؤْةةم ثنعهًةةٙ فةةٙ دزؽةةز صاذٛةةط إدثزر 0202)
 ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز دًُاقز فجةم ثنضعهًٛٛزع 

ٔصأصٙ ثنُضجةؼ ثنًضعهقز دضأعٛس يضغٛس ثنٕظٛفز يضفقز يع ثنُضجةؼ ثنضٙ صٕـهش إنٛٓةج دزثظةز "فًةد  
( ثنضٙ صٕـهش إنٗ ٔؽٕد فعس دثل نُٕو ثنٕظٛفز نفجنـ ثنًدزثء ٔذنك فٙ دزؽةز 0204ثنًلًس٘" )

ذجنُةزو صاذٛط يذجدا إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فةٙ ثنًةدثزض ثنغجَٕٚةز دًقةجف ضٙ ؼةًجل ٔؽُةٕح ثن
( ثنضٙ صٕـهش إنٗ َضجةؼ يؽجدٓز فٙ ثندزثظز ثنًاذقةز 0226ٔ رنك َضجةؼ دزثظز "يقًد ثنًلهفٙ" )

 دجنًدثزض ثنغجَٕٚز دجنًدُٚز ثنًُٕزرع 
 ًٔٚكٍ صفعٛس ْرِ ثنُضجةؼ فٙ لٕء ثنعٕثيم ثنضجنٛز:  

ٔنةز نةى ٚفةم فٌ يعضٕٖ صاذٛط يذجدا إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز دؽكم عجو فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز دجند (0)
دعد إنٗ ثنًعضٕٖ ثنًسصفع ثنر٘ يعّ صكٌٕ ندٖ ثنًدثزض خذةسثس  ذٛةسر فةٙ صاذٛةط يذةجدا إدثزر 

 ثنؾٕدر ثنؽجيهز يًج ٚعجعد فٙ ثَضقجل فعس صعهًٓج إنٗ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 
يسفهةةز  لةةعع ثنضةةدزٚخ ثنًقةةدو نهًةةدٚسٍٚ ٔثنًؽةةسفٍٛ ٔثنًعهًةةٍٛ دجنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز ظةةٕثءث  فةةٙ (0)

 ث٠عدثد ثنؾجيعٙ فٔ فعُجء ثنلديز فٙ يؾجنٙ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔث٠دثزر ثنذٛتٛز  رنكع 
 دثزر ثنذٛتٛز ٔدلجـز فٙ ثنًدثزضعظجدقز ندٖ ثنًدٚسٍٚ دؽأٌ صاذٛط َ ى ث٠ ٔؽٕد خذسثسعدو  (0)
ثنذٛتٛةز فةٙ لعع ثٞددٛجس ثنعهًٛةز ثنًضعهقةز دضاذٛةط َ ةى ث٠دثزر ثنذٛتٛةز ٔإدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز  (2)

ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز دًج ٚمعع ثنلهفٛز ثنًعسفٛز ثنضٙ ًٚكٍ ث٢ظضُجد إنٛٓج فٙ صاذٛةط ْةرِ ثنةُ ى 
 فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚزع

عدو إصجفز فسؾ فيجو ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ن٣ظضفجدر يٍ ثنلذةسثس ثنعجنًٛةز فةٙ يؾةجل صاذٛةط إدثزر  (3)
 ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع

ٔث٠دثزثس ثنضعهًٛٛةةز ثنًُضًٛةةز نٓةةج نهقفةةٕل عهةةٗ ؼةةٓجدر ثٞٚةةصٔ عةةدو ظةةعٙ ثنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز  (4)
نهؾةةٕدر ثنذٛتٛةةز ثٞيةةس ثنةةر٘ ٚغُةةٙ عةةصو ث٠دثزثس ثنًدزظةةٛز عةةٍ يضجدعةةز ٔدةةرل ثنؾٓةةٕد  14001

نضاذٛط َ ى يضكجيهز ن١دثزر ثنذٛتٛز ٔإدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛةز فةٙ ثنًةدثزض ٔيةج ٚعةضضذع ذنةك 
 يٍ إؽسثءثسع
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لعع ثنمغٕن ثنقكٕيٛز ٔلغٕن ٔشثزر ثنضسدٛز عهٗ ثنًدثزض نضاذٛط يعةجٚٛس إدثزر ثنؾةٕدر   (2)
 ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 

عدو صٕثفس  ٕثدز يؤْهز ٔيدزدز فٙ ثنًدثزض نهضعجيم يع قمجٚج صقٛٛى ثنضأعٛس ثنذٛتةٙ ٔث٢ظةضؾجدز  (6)
ذٛتٛةةز ٔيعةةجٚٛس إدثزر نهاةةٕثزا ثنذٛتٛةةز ٔيضجدعةةز ثنذسَةةجيؼ ٔثٞدثء ثنذٛتةةٙ ٔصاذٛةةط َ ةةى ث٠دثزر ثن

 ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع 
ؼٕٛو عقجفز ٢ صقذر ث٢ْضًجو دجنقمةجٚج ثنذٛتٛةز ٔعةدو ثنةٕعٙ دأًْٛةز صاذٛةط يعةجٚٛس إدثزر ثنؾةٕدر  (3)

 ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دجعضذجزْج ٢ صقضم فٔنٕٚز يًٓز دجنُعذز نضهك ثنًدثزضع
 لعع صٕثفس ثنعدٚد يٍ ثنضؾٓٛصثس ثنضقُٛز ثن٣شيز نضاذٛط َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع  (02)

ثزصفةةجو ثنضكةةجنٛع ثنًذدةٛةةز نضؽةةغٛم َ ةةى ث٠دثزر ثنذٛتٛةةز فةةٙ ثنًةةدثزض دةةجنُ س إنةةٗ فَٓةةج (  00)
يؤظعجس  ٛس ْجدفز نهسدـ؛ ٔدرنك صكٌٕ ُْجع فجؽةز إنةٗ يصٚةد يةٍ ثنةدعى ٔثنًلففةجس 

  إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ثنًجنٛز نضاذٛط
 انزصىس انًمزشػ نزطجُك إداسح انغىدح انشبيهخ انجُئُخ فٍ انًذاسط انضبَىَخ انكىَزُخ 

ثعضًد ثنذجفظ فٙ إعدثد ْرث ثنضفٕز ثنًقضسؿ عهٗ يسثؽعز ثندزثظةجس ثنعسدٛةز ثنضةٙ صُجٔنةش 
س ْٔةٙ ثندزثظةجس ثنضةٙ ظةذط فٌ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنقاجو ثنضعهًٛٙ يٍ فٛظ ثنٕثقع ٔثنًعٕقج

ذ سَجْج عُةد إعةدثد فدثر ثندزثظةزع  ًةج قةجو ثنذجفةظ دةجنسؽٕو إنةٗ عةدد يةٍ ثندزثظةجس ثٞؽُذٛةز ثنضةٙ 
صُجٔنش صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ٔدؽكم ف غس صقدٚةدث و قةجو ثنذجفةظ 

 ;León-Fernández & Domínguez-Vilches, 2015دةجنسؽٕو إنةٗ ثندزثظةجس ثنضجنٛةز: )
Popescu & Beleaua, 2014; Pillania, 2013; Jones, Panoriou, Thiveou, 
Roumeliotis, Allan, Clark, Evangelinos, 2012; Jain & Pant, 2010; Taddei-
Bringas, Esquer-Peralta & Platt-Carrillo, 2008; Nicolaides, 2006; Price, 
2005; Savely, 2005; Sammalisto & Arvidsson, 2005; Arvidsson, 2004; 

Gareth & Nolan, 2004; Spellerberg, Buchan & Englefield, 2004 ٗع ٔثظضُجدث  إن)
ْرِ ثندزثظجس ٔ رنك ثظةضُجدث  إنةٗ َضةجةؼ ثندزثظةز ثنًٛدثَٛةز خهةؿ ثنذجفةظ إنةٗ صقةدٚى صفةٕز يقضةسؿ 

 ز فٙ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ددٔنز ثنكٕٚش نضفعٛم صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛ
ْرث ثنضفٕز ثنًقضسؿ يةٍ عة٣ط يسثفةم فظجظةٛز دقٛةظ ٚضُةج ى ثظةضلدثيّ يةع ثنعًهٛةز  ٚضأنع

ثنضُفٛرٚز ٠دثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع فٛظ صُإ٘ يسفهضّ ثٞٔنٗ ثنقفٕل عهٗ دعى ث٠دثزر ثنعهٛج 
 ثؽعةزثنًضاهذةجس ٔث٢ؼةضسثنجس ثنقجََٕٛةزو ٔيسنهًدزظزو ٔلع دُٛز نهًعةجءنز )ثنًقجظةذٛز(و ٔصقدٚةد 

و ٔصقدٚةةد ثَٞؽةةاز ثنضةةٙ قةةد صةةؤعس عهةةٗ ثنذٛتةةزو ٔصاةةٕٚس ظٛجظةةز operationsث٠ؽةةسثءثس ثنع٣ًَٛةةز 
دٛتٛزع ٔفٙ ثنًسفهز ثنغجَٛزو ٚضى صدؼٍٛ دسثيؼ دٛتٛز صعضٓداو ٔصسثقخو ٔصقٛط ث٠ؽسثءثس ثنع٣ًَٛةزو 

و ٔثنضةةدزٚخ دةةزدؼةةٍٛ ٔصُفٛةةر ث٢ؽةةسثءثس ثنذٛتٛةةز ثنًاهٕٔإزظةةجء َ ةةجو نمةةذه ثنٕعةةجةط ٔثنضٕعٛةةطو ٔص
ٔثنضٕثـمع فيج ثنًسفهز ثنغجنغز فضُإ٘ عهٗ ثنًسثؽعز ٔثنضةدقٛط يةٍ قذةم فنةسثا دثخهٛةز ٔخجزؽٛةزع 

 ٔفًٛج ٚهٙ عسق ف غس صففٛم نهًسثفم ثنغ٣طع  
 ثٞٔنٗ نهضفٕز ثنًقضسؿ: ثنًسفهز
 ز: ٔصضمًٍ ْرِ ثنًسفهز ث٠ؽسثءثس ثنسةٛعٛز ثنضجنٛ 

 ثنقفٕل عهٗ دعى ث٠دثزر ثنعهٛج نضُفٛر إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز -0 
ًٚكٍ صُفٛر إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فةٙ  ٛةجح ثنةدعى ثنكجيةم ٔثنققٛقةٙ يةٍ قذةم ث٠دثزر ثنعهٛةجع  ٢

ثزر ٔففٛجَج  ٚكٌٕ ثنقفٕل عهٗ ْرث ثندعى يٍ فظٓم يُج٢  يٍ ثنقفٕل عهٗ دعى ثنعةجيهٍٛ؛ ٌٞ ث٠د
ٚكٌَٕٕ ف غس صقذ٣   - ث٠دثزردًج ٚضًضع دّ ففسثدْج يٍ يعضٕٖ عجنٙ يٍ ثنضعهٛى ٔث٠نًجو دًذجدا  -ثنعهٛج

نًفٓةةٕو فٔ فكةةسر صاذٛةةط يًجزظةةجس ثٞعًةةجل عهةةٗ ثنقمةةجٚج ثنذٛتٛةةزو دلةة٣ا ثنًعهًةةٍٛ ٔ ٛةةسْى يةةٍ 
 ثنعجيهٍٛ ٔث٠دثزٍٚٛ ثنر٘ قد ٚذدٌٔ صريسث فٔ يقجٔيز نًغم صهك ثٞفكجزع

يع ذنكو ف٣ ُٚذغٙ صؾجْم فٌ ث٠دثزر ثنعهٛج ٔ ٛسْج يٍ ثنفتجس ثنٕظٛفٛز قةد صكةٌٕ يضةسددر فةٙ   
صٕظٛع ثٞدثء ثنذٛتٙ نٛؽضًم عهٗ مفج  ٔفدعجد إلجفٛز قد ٚقعذَٕٓج  ٛةس لةسٔزٚزع إنةٙ ؽجَةخ ذنةكو 

صُضٓةٙ ٔظٛفضٓةج ٚؾخ فٌ صكٌٕ ث٠دثزر ثنعهٛج يدز ز فٌ صُفٛر إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز نٛعةش ْةدفج  
دضققٛقّو دم إَٓج دجٞفسٖ عًهٛز صقعةٍٛ يعةضًسرع ٔيةٍ عةىو فًةٍ ثنًًكةٍ ث٠فةجدر يةٍ ؽًهةز ثنقمةجٚج 
ثنضُ ًٛٛز ثنًضعهقز دٓرث ثٞيسو ٔثنًكجظخ ثنًضٕقعز نهًؤظعز ثنضعهًٛٛز ذثصٓجو ٔإٚؾجش ثنعُجـس ثنضٙ ٢ 
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( فٙ ـٛج ز عسلج  فعج٢  ٔفؾز غغسثسنصضًضع دٓج ثنًؤظعز ٔصهك ثنضٙ صفضقس إنٛٓج )فٙ ظٛج  صقهٛم ث
 يعضعج ز ٚضى صقدًٚٓج نهًعضٕٚجس ثٞعهٗ يٍ ث٠دثزرع 

 مةةٌٕ صهةةك ثنًسفهةةزو ًٚكةةٍ صقدٚةةد َاةةج  ثنضُفٛةةر؛ دًعُةةٗ يةةج إذث  جَةةش إدثزر ثنؾةةٕدر  ٔفةةٙ
ثنؽجيهز ثنذٛتٛز يةٍ ثنًعةضٓدا صاذٛقٓةج عذةس ثنًؤظعةز ثنضعهًٛٛةز  كةم فو فٌ ثنضاذٛةط ظةٛكٌٕ قجـةسث  

ٕثَخ يعُٛز يُٓج )إدثزر ثنًُؽأر ٔثنًسثفط عهٗ ظذٛم ثنًغةجل(ع فةئذث يةج ؽةسٖ صقفةٛم يٕثفقةز عهٗ ؽ
ثنعهٛةةجو ٚضعةةٍٛ إدةة٣ا ْةةرث ث٢نضةةصثو ثنًؤظعةةٙ نكجفةةز ثٞنةةسثا ثنًعُٛةةز فةةٙ ثنًؤظعةةز عذةةس  ٠دثزرث

 ثنًر سثس فٔ ثنذسٚد ث٢نكضسَٔٙع   
 يهز ثنذٛتٛزإزظجء دُٛز نهًعجءنز )ثنًقجظذٛز( ٠دثزر ثنؾٕدر ثنؽج -0

ثنعُجـس ثنقجظًز ٔثنضٙ ٢  ُٗ عُٓةج نهضُفٛةر ثنُةجؽـ ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز ْةٙ  يٍ
صقدٚدو ٔصٕعٛطو ٔدٛجٌ يٍ ْةٕ ثنًعةتٕل صقدٚةدث  عةٍ ثنًعةجةم ثنذٛتٛةز ٔإدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزو 

نة١دثزر ثنعهٛةج عهةٗ  ٓةجدٚى صقةجزٚس دٔفٌ ثنقمجٚج ثنًضعهقز دئدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ٚضى إد٣ ٓج ٔصق
 فظجض يُض ىع
يؤظعز صعهًٛٛةز فةٙ ثن٢ٕٚةجس ثنًضقةدر   303صؽٛس دزثظز يعقٛز فؽسٚش يؤخسث  عهٗ  فٛظ
% يٍ ثنًؤظعجس ثنضٙ فؽجدش عهٗ ْرث ثنًعـ فقسس دأٌ ثٞفسثد ثنًعتٕنٍٛ  جٌ ٚضى 32إنٙ فٌ َعذز 

صٓىو  ًةج فٌ يةج ٚقةسح يةٍ ثنُفةع  ةجَٕث ٚقةديٌٕ إظُجد يعتٕنٛجس ثنًعجةم ثنذٛتٛةز إنةٛٓى فةٙ يؤظعةج
% يةُٓى 04عٍ قمجٚج ثٞدثء ثنذٛتٙ إنٙ ث٠دثزر ثنعهٛج عهٗ فظجض دٔز٘ يُض ىو فٙ فٍٛ فٌ  ٚسصقجز

فقةةه فؼةةجزٔث إنةةٙ فٌ ث٠دثزر ثنعهٛةةج قةةد قجيةةش دًسثؽعةةز دةةسثيؾٓى ثنذٛتٛةةز دؽةةكم يُةةض ىع ٔقةةد زؽقةةش 
ثنؽةجيهز  درًٛز ثنضٙ نذقش ثنعُجـس ثنغ٣عز يعج  ٠دثزر ثنؾةٕثندزثظز فٌ ثنسقى ثنفعهٙ نهًؤظعجس ثنضعهٛ

 %ع02ثنذٛتٛز فقم يٍ ذنك َ سث  ٌٞ يعدل ث٢ظضؾجدز نهًعـ نى ٚضؾجٔش َعذز 
فٌ صذةةدف ثنًعةةجءنز عهةةٗ ث٠دثزر ثنذٛتٛةةز عهةةٗ فعهةةٗ ثنًعةةضٕٚجس فضةةٗ صفةةم فةةٙ َٓجٚةةز  ٢ٔدةةد

ز نةة١دثزر عهةةٗ يعةةضٕٖ ثنًدزظةةز؛ دًعُةةٗ فٌ ثنًاةةجا إنةةٙ ثنقةةجةًٍٛ عهةةٗ ثنًٓةةجو ثنضُفٛرٚةةز ٔثنضكضٛكٛةة
ثنًعجءنز ٢ صعضغُٙ ففدث  فٙ ثنًؤظعز؛ يٍ ث٠دثزر ثنعهٛةج إنةٙ فـةغس عجيةم فةٙ ثنًؤظعةزع ٔفةٙ ْةرث 

و ًٚكٍ نهًلاه ثنضُ ًٛٙ فٌ ٚعجعد فٙ دٛجٌ ثنًعتٕنٛز عةٍ قمةجٚج فدثء إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنفدد
دز دُٕد دثةًز عهٗ ؽدٔل فعًجل ثؽضًجعةجس نؾُةز ثنعة٣يز ثنذٛتٛزو ٔفٌ صكٌٕ يسثؽعجس ثنذسَجيؼ دًغج

إدثزر ثنؾةٕدر  فسٚطثنًؤظعٛز ٔ رنك فٙ ث٢ؽضًجعجس ثنسٔصُٛٛز يع ث٠دثزر ثنعهٛجع  ًج ُٚذغٙ فٌ ٚقٕو 
ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز )ثنفسٚةةط ثٞظجظةةٙ ٔثنهؾُةةز ثنضٕؽٛٓٛةةزو ثنةة.( دعقةةد ثؽضًجعةةجس يُض ًةةز فعُةةجء يسثفةةم 

صؽضًم صهك ث٢ؽضًجعجس عهٗ يًغهٍٛ نكجفز فنسثا ثنًؤظعز يٍ ث٠دثزر ثنعهٛجو ث٠عدثد ٔثنضُفٛرو ٔفٌ 
ٔثنًعةتٕنٍٛ عةٍ ثنًعةجةم ثنذٛتٛةزو  سٔثنًضٕظازو ٔثنًعهًٍٛو ٔث٠دثزٍٚٛو ٔثنًعتٕنٍٛ عةٍ ثنًؽةضسٚج

فمةة٣  عةةٍ ثناةة٣حو ٔفعمةةجء ثنًؾضًةةع ثنًقهةةٙع ذنةةك فٌ صؾجْةةم فٔ ثنضغجلةةٙ عةةٍ ثنٕثقةةع ثنعٛجظةةٙ 
ٌ يمه٣  فٔ ٚعفس عٍ فؾخ ثنققجةطو ْٕٔ يج ٚعضٕؽخ ثخضٛجز ثنفسٚةط يةع يسثعةجر نهًؤظعز قد ٚكٕ

ثنققجةط ثنعٛجظز يٍ فؽم لًجٌ ظ٣ظز ثٞدثء ثنٕظٛفٙع ُٔٚذغٙ ثخضٛجز يعتٕل فٔ قجةةد نفسٚةط إدثزر 
 ثنؾٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز نٛمةاهع دقٛةجدر ؽٓةٕد ثنضُفٛةرع ٔإذث  ةجٌ دعةى ث٠دثزر ثنعهٛةج نٓةرِ ثنعًهٛةز فيةس
ٔثؽخ ٢ٔ ًٚكٍ ث٢ظضغُجء عُّو فئٌ دعى ث٠دثزر ثنًضٕظاز ٔثنعجيهٍٛ فيس فٕٛ٘ ْةٕ ثٜخةس ٔإٌ نةى 

 ٚكٍ درثس ثًْٞٛزع  
 جَةةش ثنًؤظعةةجس ثنضعهًٛٛةةز ثنكذةةسٖ  جنؾجيعةةجس عهةةٗ ظةةذٛم ثنًغةةجل صٕظةةع ثنعدٚةةد يةةٍ  ٔإذث

؛ يغةم 02220ثنهؾجٌ نًعجعدصٓج فةٙ صُفٛةر إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز ثنقجةًةز عهةٗ يعٛةجز ثٞٚةصٔ 
نؾُز ث٢يضغةجل ثنذٛتةٙ ث٠دثز٘و ٔنؾةجٌ صٕؽٛٓٛةز )صؽةضًم عهةٗ يةدٚس نهفةقز ثنذٛتٛةزو ٔيةدٚس صُفٛةر٘ 

ٔثنضعٕٚطو ٔيعةجعد خةجؾ نهضًُٛةز ث٢قضفةجدٚز(و ٔنؾُةز فظجظةٛز ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز  فج٢سن٣ص
ثنذٛتٛةةز )صؽةةةضًم عهةةٗ زكظةةةجء ثٞقعةةةجوو ٔفُٛةةٙ ثنًلضذةةةسثسو ٔيةةةٕظفٙ ثنفةةقز ٔثنعةةة٣يز ثنذٛتٛةةةزو 
ٔيعتٕنٍٛ عٍ ثنُذجصجس ثناذٛعٛزو ٔدعك ثناة٣ح(و ٔنؾُةز ثظضؽةجزٚز نًةٕثزد إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز 

ٛتٛةةز )صؽةةضًم عهةةٗ ثنلةةديجس ثنا٣دٛةةزو ٔدٛتةةز ثنعًةةمو ٔثنًةةٕثزد ثنذؽةةسٚزو ٔيؤظعةةجس ثٞدقةةجطو ثنذ
ٔإدثزر ثٞيٍ دجنًؤظعز(و فئٌ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ثٞـغس َاجقج  ٔثٞقم صٕظةعج   جنًةدثزض ثنغجَٕٚةز 

نهعًةم يعةج   عٓةجزدًج ٢ صكٌٕ دقجؽز نكم صهك ثنذُٛز ثنضقضٛز ثنًٕظعز ٌٞ صؽكٛم  م صهةك ثنهؾةجٌ ٔؽً
ٚعةضغس  ثنٕقةةش ثنكغٛةةسو ٔقةةد ٢ ٚكةةٌٕ نٓةةج فجؽةةز لةةسٔزٚز ٔيجظةةزو ٔيةةٍ عةةى فةةًٛكٍ ث٢ظةةضغُجء عةةٍ 

 ثنكغٛس يُٓج فٔ ديؼ دعمٓج نضقٕو دأ غس يٍ يًٓزع 
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ثنًفٛد فٙ ْرث ثنعٛج  صكجيم إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔفْةدثفٓج ثنًسفهٛةز ٔ جٚجصٓةج ثنُٓجةٛةز  ٔيٍ
عهًٛٛةز؛ دًةج فةٙ ذنةك إدزثػ يعةتٕنٛجس َ ةجو ث٠دثزر ثنذٛتٛةز فةٙ صقش ي هةز خاةز عًةم ثنًؤظعةز ثنض

ثنًٕثـةةفجس ثنٕظٛفٛةةز ٔيسثؽعةةجس ثٞدثء ثنةةٕظٛفٙ نهًةةٕظفٍٛو ٔصدؼةةٍٛ دسَةةجيؼ فةةٕثفص ٔيكجفةةجس 
ع فعُد  ضجدز يٓجو ٔٔثؽذجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز فٙ ثنًٕثـفجس ثنٕظٛفٛزو يٍ  ٛةس هًٕظفٍٛن

ٌ عةةٍ ثنًٓةةجو ثنًاهٕدةةز يةةُٓى فًٛةةج ٚضعهةةط دةةئدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز ثنةةسثؽـ فٌ ٚضغجفةةم ثنًٕظفةةٕ
ثنفةقٛـ ٔلةع  ًعةجزٔيعتٕنٛجس ث٠دثزر ثنذٛتٛزع ٔيٍ ثنٕظةجةم ثنُجؽعةز ن١دقةجء عهةٗ ثنضُفٛةر عهةٗ ثن

ؽدٔل شيُٙ ن١دثزر نضُفٛر ثنًؽسٔعجسو ٔصقدٚد ثنًٕثعٛد ثنُٓجةٛزو ٔثنًةٕثزدو ٔثنًعةتٕنٛجس نضققٛةط 
ٚجس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع  رنك فًٍ فؽةم ؽعةم إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز ذثس فْدثا ٔ ج

عهةٗ ٔعٛقةز ث٢نضةصثو دةج٠دثزر  ٌٕيعُٗ ٔقًٛز فقٛقٛةز نهاة٣ح ٔثنعةجيهٍٛو ًٚكةٍ ؽعةم ثناة٣ح ٕٚقعة
ٕ٘ ٔفةط ثنؾٛدر نهذٛتز فٔ ثنعٛجظز ثنضٙ صُضٓؾٓج ثنًدزظزع ٔقد ٚكٌٕ صٕقٛع ْرِ ثنٕعٛقز عهٗ فظجض ظةُ

 َ ى ثنضعؾٛم ث٢نكضسَٔٙ ثنًضجفز فٙ ثنكغٛس يٍ ثنًدثزض دجنفعمع 
 صقدٚد ثنًضاهذجس ثنقجََٕٛز ثنعجزٚز عهٗ ثنقمجٚج ثنذٛتٛز -0

ثنمةةسٔزر دًكةةجٌ فٌ صق ةةٗ ثنًؤظعةةجس ثنضعهًٛٛةةز دٕعٛقةةز إؽسثةٛةةز صقةةدد ثنًضاهذةةجس  يةةٍ
فٌ  02220ضٕؽخ يعٛةةجز ثٞٚةةصٔ ٔث٢ؼةةضسثنجس ثنقجََٕٛةةز ثنعةةجزٚز عهةةٗ ثنقمةةجٚج ثنذٛتٛةةزع فٛةةظ ٚعةة

صماهع ثنًؤظعز دضدؼٍٛ ٔصسظٛ. ٔعٛقةز صقةدد ٔصمةًٍ صققٛةط ث٢ؼةضسثنجس ثنقجََٕٛةز ٔ ٛسْةج يةٍ 
دٓج ثنًؤظعز ٔثنضٙ ًٚكٍ صاذٛقٓج عهٗ ثنؾٕثَخ ثنذٛتٛز َٞؽةاضٓجو فٔ يُضؾجصٓةج  هضصوثنًضاهذجس ثنضٙ ص

ًةةةدثزض صقةةةجٔل ث٢نضةةةصثو دًغةةةم صهةةةك فٔ خةةةد يجصٓةةةج"ع ٔيةةةع فٌ ثنكغٛةةةس يةةةٍ ثنًؤظعةةةجس ثنضعهًٛٛةةةز ٔثن
ث٢ؽةةسثءثس ٔثنقةةٕثٍَٛو فئَٓةةج ٢ صمةةاهع دةةرنك دؽةةكم زظةةًٙ دضٕعٛةةط يةةج صقةةٕو دةةّ دًةةج ٚؤ ةةد ث٢نضةةصثو 

ثنقجََٕٛةةز ٔث٢ؽسثةٛةةز ثنًضعهقةةز دضهةةك ثَٞؽةةازع ٔفةةٙ ْةةرث ثنفةةددو صعةةد ؽدٔنةةز دٛجَةةجس  جسدجنًقضمةةٛ
ث٢ؼضسثنجس ثنقجََٕٛز ثنضٙ صى ثنسؽٕو إنٛٓج ثَٞؽاز ٔثنهٕثةـ ثنًعًٕل دٓج نسٚقز دعٛاز نضٕعٛط صهك 

 يٍ قذم ثنًدزظزع
 يسثؽعز ثنعًهٛجس ٔصقدٚد ثَٞؽاز ثنضٙ قد صؤعس عهٗ ثنذٛتز -2

يسثؽعز ٔثظضعسثق ثنعًهٛجس ٔصقدٚد ثَٞؽاز ثنضٙ قد صؤعس عهٗ ثنذٛتز يٍ ثنًعجةم ثنضٙ  إٌ
دؽكم ؼجيم ْٕ ثنعًم عهٗ صًغٛةم صعضغس  ثنكغٛس يٍ ثنٕقشع ٔيٍ فْى عٕثيم ثظضكًجل ْرِ ثنلإر 

 س جفز َاجقجس ثنًؤظعز ثنضعهًٛٛزو ٔدلجـز يًغهٍٛ عٍ إدثزر ثنًسثفطو ٔصأيٍٛ ثنضؾٓٛصثس ٔثنلةديج
نهًؤظعزو ٔيؾًٕعجس ثنفقز ٔثنع٣يز ثنذٛتٛزع ٔصهةك ثنًؾًٕعةجس عةجدر يةج ٚةضى إؼةسث ٓج فةٙ إدثزر 

تةٙ ثنذةجنغ ٔثنضةٙ ٚعةٓم ثظةضٓدثفٓج يةٍ فؽةم ثناجقز ٔثنضلهؿ يٍ ثنُفجٚجسو ٔثنُاجقةجس ذثس ثٞعةس ثنذٛ
 ٔصسظة.فَّ ٚضعٍٛ عهٗ ثنًؤظعز فٌ "صدؼةٍ  02220إفسثش صقعُٛجس يعضًسرع ٔٚذٍٛ يعٛجز ثٞٚصٔ 

ث٢ؽسثءثس ثن٣شيز نضقدٚد ثنؾٕثَخ ثنذٛتٛز َٞؽاضٓجو فٔ يُضؾجصٓجو فٔ خديجصٓج داسٚقز صؾعهٓج قةجدزر 
س عهةٗ ثنذٛتةز فضةٗ صةضًكٍ يةٍ صقدٚةد ثنؾٕثَةخ ثنضةٙ عهٗ لذه ٔثنضقكى فٙ  م يج يةٍ ؼةأَّ فٌ ٚةؤع

 صؤعس فٔ قد صؤعس دؽكم  ذٛس عهٗ ثنذٛتزع 
ثنًؤظعز لًجٌ فٌ صكٌٕ ثنؾٕثَخ ذثس ثنفهز دضهك ثنضأعٛسثس ثنكذةسٖ يةأخٕذر دعةٍٛ  ٔعهٗ

ث٢عضذةةجز فةةٙ ٔلةةع ثنًؤظعةةز ْٞةةدثفٓج ثنذٛتٛةةزو ٔفٌ صعًةةم عهةةٗ صقةةدٚظ صهةةك ثنًعهٕيةةجس دفةةفز 
يعةضًسرع" ٔفةةٙ فةةٍٛ فَةّ يةةٍ ثًْٞٛةةز دًكةةجٌ فٌ ٚؽةضًم ثنضًغٛةةم عهةةٗ  جفةز ثنُاجقةةجس ثنًؽةةًٕنز فةةٙ 

فًْٛز يٍ ذنك دؽكم ٢ ًٚكٍ ث٢ظضغُجء عُّ ْٕ إؼسثع ثٞنسثا ثٞظجظٛز فٙ  غسثٞ ثنًؤظعزو فئٌ 
ثنذدء ٔثنعًم عهٗ صُقٛـ ثنًعهٕيجس فٙ لٕء صإز َٔمٕػ إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيم ثنذٛتٛةز يةع يةسٔز 
ثنٕقشو ٔإ٢ فقد صغس  ثنًؤظعز فٙ عًهٛز ثنضقٕٚى يًج ٚؾعهٓج صضأخس فةٙ إفةسثش صقةدو فعهةٙ فةٙ إدثزر 

 ثنؽجيهز ثنذٛتٛزع ؾٕدرثن
يج صعضلدو ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ثنضٙ ثلاهعش دجنفعم دضقدٚد ثنؾٕثَخ ثنٓجيز ٔثٜعجز  ٔعجدر

ثنًضسصذز عهٗ ثنذٛتز ؽدثٔل دٛجَجس صقضٕٖ عهٗ ع٣عز فعًدر صُإ٘ عهةٗ صفجـةٛم ثنُؽةجنو ٔؽٕثَذةّ 
عهٛةّ )ف٘ ثنضغٛةسثس ثناجزةةز  )ف٘ ثَٞؽاز فٔ ثنلديجس ثنضٙ قد صضفجعم يع ثنذٛتةز(و ٔثٜعةجز ثنًضسصذةز

عهٗ ثنذٛتز َضٛؾز نضهك ثَٞؽاز فٔ ثنلديجس(ع ٔؽدٔل ثنذٛجَجس ْرث ًٚكةٍ صقعةُّٛ ٔصُقٛقةّ ٢فقةج  فةٙ 
ظٛج  صقٛٛى ثنًلجنس نضهك ثنؾٕثَخ يٍ فؽم ثنًعجعدر فٙ صقدٚد فٔنٕٚةجس ثْٞةدثا ٔثنغجٚةجس ثنذٛتٛةزع 

ثنضجنٛةز: ثؼةضسثنجس ث٢يضغةجل  دٚسيسٚكٙ  يعجٚٛس ثنضقٔفٙ ْرث ثنفددو ٚقدد دنٛم ْٛتز فًجٚز ثنذٛتز ثٞ
ٍٙ ٔثنضذعةجس ثنذٛتٛةز ثنًقضًهةز  ثنضُ ًٛٙو ٔثفضًجنٛز فدٔط فعس ظهذٙو ٔيدٖ صكسثز فدٔط ثٞعس ثنعهذ
عهٗ ـةقز ث٠َعةجٌ َضٛؾةز نٓةرث ثٞعةس ثنعةهذٙ ثنًقضًةمو ٔثنكهفةز ثنضةٙ صضكذةدْج ثنًؤظعةز َضٛؾةز نٓةرث 



 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربية

 

057 

ثنعةةهذٙو ٔثفضًجنٛةةز ثنضعةةسق نهغسثيةةز فٔ  ٞعةةسثنًاهةةٕح نهقةةد يةةٍ ث ثٞعةةسو ٔ هفةةز فٔ يعةةضٕٖ ثنؾٓةةد
ثنعقٕدزو ٔإيكجَٛز إنقج  ثنمسز دجنفةٕزر ثنعجيةز نهًؤظعةزع"  ًةج ًٚكةٍ إؽةسثء صقةٕٚى ف غةس دعةجنز 
ٚعضُد إنٙ "ثٞعس ثنذٛتٙ ثنعجوو ٔثنٕلعٛز ثنقجََٕٛزو ٔثنكهفز ثنًفجفذز ٠دثزصةّو ٔيلةجٔا ثٞنةسثا 

 ثنًعُٛز"ع
صاذٛط ف٘ َ جو صعؾٛم عدد٘ نجنًج  جٌ ثنُ جو يقددث ؛ فٛظ ًٚكٍ عهٗ ظةذٛم ثنًغةجل ًٔٚكٍ   

( ثٞقةم فًْٛةزو ًٔٚغةم 0دقٛةظ ًٚغةم ثنةسقى ) 02-0صقدٚس يعجٚٛس ثنؾٕثَخ عهةٗ يقٛةجض يضةدزػ يةٍ 
( ثٞ غس فًْٛزو ٔصكٌٕ ثٞزقجو ثٞعهٗ نًؾًٕو دزؽجس ثنًعةجٚٛس ْةٙ ثنًقةددر نهؾٕثَةخ ثنذٛتٛةز 02)
( ثظةضلدثو "ثنًُاةط ثنضسؽٛقةٙ"؛ ْٔةٕ 41) Batesْٟدثا ٔثنغجٚةجسع  ًةج ٚقضةسؿ "دٛةضط" ن نٓجيزث

فظةةهٕح يةةٍ فظةةجنٛخ ثنةةر جء ث٢ـةةاُجعٙ ًٚكةةٍ يةةٍ ثنًُرؽةةز ثنسٚجلةةٛز نهذٛجَةةجس ثنكٛفٛةةز نضٕنٛةةد فٔ 
ثنقفٕل عهٗ إؽجدجس ف غس ثصعجقج  يع ثنعجنى ثنٕثقعٙ"و ٔذنك يٍ فؽةم صقدٚةد ٔصقةدٚس زصةخ ثنؾٕثَةخ 

 ثنٓجيز "عذس قدز فعهٗ يٍ ث٢صعج  ٔثنمذه" يٍ فؽم ثنقمجء عهٗ ثنضقٛصع ثنذٛتٛز
 ٔلع ظٛجظز دٛتٛز -3

عهٗ فٌ "صقةدد ث٠دثزر ثنعهٛةج ثنعٛجظةز ثنذٛتٛةز  02220يعٛجز ث٠دثزر فٙ ٔعٛقز ثٞٚصٔ  ُٚؿ
ٓةج نهًُ ًز ٔصمًٍ ي٣ءيضٓج ناذٛعزو َٔاج و ٔثٜعجز ثنذٛتٛز َٞؽةاضٓج ٔخةديجصٓجو ٔصضمةًٍ ثنضصثي

دجنضقعةةةٍ ثنًعةةةضًس ٔثنٕقجٚةةةز يةةةٍ ثنضهةةةٕطو ٔث٢نضةةةصثو دجنضؽةةةسٚعجس ٔثنهةةةٕثةـ ثنذٛتٛةةةز ذثس ثنفةةةهز 
ٔثنًقضمٛجس ثٞخسٖ ثنضةٙ صعًةم ثنًُ ًةز فةٙ ظهٓةجو ٔصقةدو إنةجز عًةم نٕلةع ٔيسثؽعةز ثْٞةدثا 
ثنذٛتٛةةز ثنًسفهٛةةز ٔثنغجةٛةةزو ٔصؤ ةةد عهةةٗ صٕعٛةةط ٔصُفٛةةر ٔصسظةةٛ. ٔلةةًجٌ ثظةةضًسثزٚز صهةةك ثْٞةةدثا 

 ٛةجزجَٓج نكجفز ثنًٕظفٍٛ ع٣ٔر عهٗ إصجفضٓج نهؾًٕٓزع ٔيع فٌ ثنعدٚد يٍ ثنًُجذػ صقضةسؿ ْةرث ثنًعٔدٛ
 لاةةٕر فٔنةةٗو فًةةٍ ثنًًكةةٍ فٌ صفةةذـ ثنعٛجظةةز ثنذٛتٛةةز ف غةةس ٔلةةٕفج  ٔؽةةدٖٔ ٔفٌ ٚةةضى صفةةًًٛٓج 
خفٛفةج  نهًؤظعةةز إذث يةج صةةى ثنذةدء دضقدٚةةد ثنؾٕثَةخ ثنٓجيةةزو عةى ؽةةسٖ صٕظٛةع صهةةك ثنًعهٕيةجس فةةٙ 

فةٙ  ٍقدٚد ثنعٛجظز ثنذٛتٛةز نهًُ ًةزع ُٔٚذغةٙ إدزثػ ثنقمةجٚج ثنذٛتٛةز  ٛةس ثنلجلةعز نهةٕثةـ ٔثنقةٕثَٛص
ثنعٛجظةةز ثنذٛتٛةةزو عةة٣ٔر عهةةٗ ثنقمةةجٚج ثنلجلةةعز ن٣يضغةةجل ثنضُ ًٛةةٙ يةةٍ فؽةةم صعصٚةةص فؾٛةةز ففمةةم 

ثس ثنًًجزظجس عذس ثنًؤظعزع ٔفٙ ْرث ثنفددو َؤ د عهٗ فًْٛةز يفٓةٕو ثنضقعةٍٛ ثنًعةضًس "نهلاةٕ
 ٔثٞفعجلو ٔثنًسثؽعز ٔثنضققطو ٔثنضفسا ثنسؼٛد" فٙ ثنعٛجظز ثنذٛتٛزع 

ؽجَخ ذنكو ٚؽضًم دنٛم ْٛتز فًجٚز ثنذٛتز ثٞيسٚكٙ عهٗ ع٣ط َفةجةـ ٠زظةجء ظٛجظةز  إنٙ
دٛتٛز زؼةٛدر ْةٙ: "ديةؼ ٔث٠فةجدر يةٍ ٔؽٓةجس ثنُ ةس ثنًضعةددر" ثنفةجدزر عةٍ يلضهةع ثنفةجعهٍٛ فةٙ 

ناةةة٣حو ٔثنعةةةجيهٍٛو ٔث٠دثزر ثنضُفٛرٚةةةزو ٔثنًعهًةةةٍٛو ٔفعمةةةجء ثنًؾضًةةةع ثنًؤظعةةةز ثنضعهًٛٛةةةز )ف٘ ث
ثنًُلسنٍٛ  ًؾجنط ثٞيُجء عهةٗ ظةذٛم ثنًغةجل(و "ٔٔلةع خاةز صعةٕٚط" صعًةم عهةٗ َؽةس  ٙثنًقه

ٔصعًٛى ثنعٛجظز ثنًٕلٕعزو ٔفخٛسث  "إظٓجز يج ٚغذش ثنضصثو ثنًؤظعز ثنضعهًٛٛز دجنلاز" ٔذنةك عذةس 
ثنًةٕظفٍٛ ثنسةٛعةٍٛٛ دجنًؤظعةزع ٔدجنُعةذز نضعةٕٚط ثنعٛجظةز ثنذٛتٛةزو صعةد صقفٛم يٕثفقةز ٔصٕقٛعةجس 

ثندٔزٚةةزو ٔثنًٕثقةةع ث٢نكضسَٔٛةةزو ٔنٕفةةجس ث٠ع٣َةةجسو ٔثنًؾةة٣س ثنضؾجزٚةةزو ٔثنضقةةجزٚس  ؽةةسثسثنُ
ثنعُٕٚزو ٔداجقجس ثنعًمو ٔث٢ؽضًجعجس يع ثنًٕظفٍٛ ٔثنًضعجقدٍٚ ٔيٕزد٘ ثنلةديجسو صعةد ؽًٛعٓةج 

نهضٕثـةةمع ٔيةةٍ ثناةةس  ثنعةةسٚعز ٔثنفعجنةةز ٠عةةدثد ظٛجظةةز دٛتٛةةز َجؽعةةز ياجنعةةز يةةٍ ثناةةس  ثنُجؽعةةز 
ثنذٛتٛز ثنًٕلةٕعز ٔثنًضذعةز يةٍ قذةم ثنًؤظعةجس ثنضعهًٛٛةز ثنعسٚقةز ثنضةٙ نٓةج دةجو فةٙ ْةرث  نعٛجظجسث

 ثنفدد ٔث٠فجدر يُٓج فٔ ثنذُجء عهٛٓجع 
 ثنغجَٛز نهضفٕز ثنًقضسؿ  ثنًسفهز
 ٔصضمًٍ ْرِ ثنًسفهز ث٠ؽسثءثس ثنسةٛعٛز ثنضجنٛز:  

صدؼٍ دسثيؼ دٛتٛةز صُاةٕ٘ عهةٗ فْةدثا يسفهٛةز قسٚذةز ٔ جةٛةز دعٛةدرو ٔصضمةًٍ يسثقذةز ٔقةجٚط  -0
 ثنعًهٛجس ثنذٛتٛزع

فًٛج ٚضعهط دضدؼٍٛ إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزو فئَةّ  02220نًج ٕٚزدِ يعٛجز ثٞٚصٔ  ٔفقج  
إَؽجء ٔصسظٛ. دسَجيؼ نضققٛةط فْةدثفٓج فةٙ ثنًسفهٛةز ثنقسٚذةز ٔثنغجةٛةز ثنذعٛةدرو "ٚضعٍٛ عهٗ ثنًُ ًز 

ٔيعضٕٖ فٙ  زٔفٌ ٚضمًٍ ذنك صقدٚد ثنًعتٕنٛز عٍ صققٛط صهك ثْٞدثا ٔثنغجٚجس دجنُعذز نكم ٔظٛف
ثنًُ ًز ٔ رنك ثنٕظجةم ٔث٠نجز ثنصيُٙ ثنر٘ ُٚذغٙ فٌ صضققةط فٛةّع فةئذث يةج  ةجٌ ثنًؽةسٔو يضفة٣  

ثس ؽدٚدر ٔفَؽاز ٔخديجس ؽدٚدر فٔ يعدنزو فُٛذغٙ صعدٚم ثنذسَجيؼ فعخ ث٢قضمجء نمًجٌ دضإٚس
فٌ ث٠دثزر ثنذٛتٛةةز صُاذةةط عهةةٗ ثنًؽةةسٔو"ع ٔيةةٍ عةةىو فعهةةٗ ثنًؤظعةةز ثنضعهًٛٛةةز دزثظةةز ٔيسثؽعةةز 
 ثنًضاهذجس ٔث٢ؼضسثنجس ثنقجََٕٛةزو ٔثنضًٕٚهٛةزو ثنضؽةغٛهٛز ثنع٣ًَٛةزو ٔث٠دثزٚةزو فمة٣  عةٍ يسثعةجر
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مزثء ثٞنةةسثا ثنًعُٛةةز دةةجٞيس عُةةد ٔلةةعٓج ْٞةةدثفٓج ثنًسفهٛةةز ٔثنغجةٛةةزع ُٔٚذغةةٙ فٌ صكةةٌٕ صهةةك 
 ثْٞدثا ٔثنغجٚجس دعٛازو ٔقجدهز نهقٛجض ٔثنضققطو ٔيَٕؽٓز دجنُضجةؼو ٔيؤنسر شيُٛج ع

صفةةُٛع فٔ صقٛةةٛى يلةةجنس ثنؾٕثَةةخ ثنًلضهفةةزو ًٚكةةٍ ث٠فةةجدر يةةٍ ثنذٛجَةةجس ثنُجصؾةةز فةةٙ  ٔعُةةد
ثَةةخ ثنٓجيةةز ثنضةةٙ ٚضعةةٍٛ ٔلةةع ثْٞةةدثا ثنًسفهٛةةز ٔثنغجةٛةةز فةةٙ لةةٕةٓجع ٔٚؽةةٛس ثنٓةةدا صقدٚةةد ثنؾٕ

إنةٙ "ْةدا عةجو نهًؤظعةز ثنضعهًٛٛةز ٚضًجؼةٗ  -ٔفقج  نًج ْٕ يٕلـ ددنٛم ٔ جنز فًجٚز ثنذٛتز  -ثنغجةٙ
ٛتٛةز ظٛجظضٓج ثنذٛتٛزو ٔثنؾٕثَخ ٔثٜعةجز ثنذٛتٛةز ذثس ثٞٔنٕٚةز دجنُعةذز نٓةجو ٔٚضعةط يةع ثنهةٕثةـ ثنذ عي

ثنًعًٕل دٓج"؛ فٙ فٍٛ ٚؽٛس ثنٓدا ثنًسفهٙ إنٙ "ْدا إؽسثةٙ ف غس صفف٣ٛ  ٚسصذه ٔٚدعى ثنٓدا 
ثْٞةدثا ثنغجةٛةز  ؼٍٛثنغجةٙ"ع ٔعجدر يج ٚكٌٕ ُْجنك ثنعدٚد يٍ ثنؾٕثَخ ثنٓجيز ثنضٙ ٚضى يٍ فؽهٓج صد

ك ثنًعهٕيجس فٙ ؽةدٔل ٔثنضٙ ٚضمًٍ  م يُٓج عددث  يٍ ثْٞدثا ثنًسفهٛزع ٔيٍ ثنًفٛد ُْج صًغٛم صه
دٛجَةةجس ٔصاةةٕٚس دنٛةةم إؽسثةةةٙ نضقدٚةةد ثْٞةةدثا ٔثنغجٚةةجس ٔخاةةز عًةةم نهًعةةجعد فةةٙ صققٛقٓةةج  ضهةةك 

 ثنًٕؽٕدر فٙ دنٛم ْٛتز فًجٚز ثنذٛتز ثٞيسٚكٛزع
فٌ صعٛس عًهٛجس ثنسـد ٔثنقٛجض ثنسٔصُٛٛز نهعًهٛةجس ٔثَٞؽةاز ثنضةٙ ٚضسصةخ عهٛٓةج  ُٔٚذغٙ

يةةع زـةةد ٔقٛةةجض ثْٞةةدثا ٔثنغجٚةةجس؛ فٛةةظ صعًةةم ثنًعهٕيةةجس ثنضةةٙ ٚةةضى معةةجزث  دٛتةةز ؽُذةةج  إنةةٙ ؽُةةخ 
 صؾًٛعٓج يٍ عًهٛجس ثنسـد ٔثنقٛجض فٙ إعسثء صضذع يدٖ صققٛط ثنٓداع  

 إَؽجء َ جو نهضٕعٛط ٔلذه ثنٕعجةط -0
إنةٙ  -ْٕٔ يفٕٓو  سٚخ عهٗ ثنعدٚد يٍ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛةز -يفاهـ لذه ثنٕعجةط ٚؽٛس

ءثس فةةٙ لةةٕء ففةةدط إـةةدثزثس ثنٕعةةجةطع فًع ةةى ثنًؤظعةةجس ثنضعهًٛٛةةز دجصةةش صقٛٛةد ثظةةضلدثو ث٢ؽةةسث
صضًضع دجنقدزر ثنقجظةٕدٛز ثن٣شيةز ٠دثزر ٔعجةقٓةج ثنكضسَٔٛةج ع ٔيةٍ عةى فةئٌ ثنًؤظعةز ثنضةٙ صعًةم عهةٗ 

لذه ثنٕعجةط صؾعم ث٠ـدثز ثٞفدط فقه ْٕ ثنًضجؿ عهٗ يٕقعٓج ث٢نكضسَٔٙ يع إصجفةز َعة.  مصفعٛ
ثس  ٛةةس َٓجةٛةةز َ ةةسث  نهًٛةةم ثنذؽةةس٘ نهكضجدةةز ثنٛدٔٚةةز نهًسثؽعةةجس فعُةةجء ثنضاذٛةةط ياذٕعةةز فٔ يعةةٕد

ثنًٛةةدثَٙ ن١ؽةةسثءع ٔيةةٍ ثًْٞٛةةز دًكةةجٌ ثنضًٛةةص ثنٕثلةةـ دةةٍٛ ثنٕعةةجةط ٔثنعةةؾ٣س نضفةةجد٘ فةةدٔط 
ع فجنٕعجةط صقدد يج ُٚذغٙ ثنقٛجو دّو فٙ فٍٛ صُإ٘ ثنعؾ٣س عهةٗ يةج ٚةدل فٌ ثنعًةم قةد صةى زصذجعث٢

نفعمو  ًج فٌ ثنٕعجةط ًٚكٍ إؽسثء صغٛٛسثس فٛٓج َٞٓج صعذس عٍ خاه ٔثؽسثءثس يعضقذهٛزو إَؾجشِ دج
 فٙ فٍٛ ٢ ًٚكٍ ذنك دجنُعذز نهعؾ٣س ثنضٙ صؽًم يع صى ثنقٛجو دّ فعهٛج ع

عهٗ فٌ َ جو لذه ثنٕعجةط ٢دد فٌ ٚكٌٕ ُيفع م دؽكم ـقٛـ  02220يعٛجز ثٞٚصٔ  ٔٚؤ د
نؽجيهز ثنذٛتٛز؛ دقٛظ صكٌٕ ث٢ؽسثءثس ثنسثُْز يضجفز فٛغًةج ٚةضى صُفٛةر  ؽسن فظجظٙ ٠دثزر ثنؾٕدر ث

ثَٞؽاز ثنذٛتٛزو ٔفٌ ٚضى فرا ثنٕعجةط ثنًهغجر يٍ ث٢ظضلدثو ٔٚضى صقدٚدْج عهٗ ْةرث ثنُقةٕو ٔفٌ ٚةضى 
يسثؽعزو ٔصُقٛـو ٔثنًٕثفقز عهٗ ثنٕعجةط ثنقجنٛز دففز دٔزٚزع ٔصضؾهٗ فًْٛز ْرث ث٠ؽسثء فٙ لٕء 

فٌ ف غةةس فٔؽةةّ عةةدو ثنًاجدقةةز نًضاهذةةجس إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز ْةةٕ يةةج ٚضفةةم دمةةذه فقٛقةةز 
ثنٕعجةطع ٔيٍ عى ف٣دد يٍ ثنقٛاز ثنؽدٚدر نض٣فٙ ثنضٕثزٚ.  ٛةس ثنفةقٛقزو فٔ عةدو ٔؽةٕد ـةفقجس 

 فٔ فزقجو نهًسثؽعزو فٔ لعع صضذع/يضجدعز ثنضٕعٛطو فٔ عدو ثنقفة ثنكجيم نهعؾ٣سع
فٌ صٕعٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز قد ٔزد دؽكم يٕؽص فةٙ يعٛةجز ثٞٚةصٔ دجنر س  ٔؽدٚس

فٙ إؼجزصّ إنٙ لسٔزر ثنقفجظ عهٗ ثنًعهٕيجس ثنضٙ صفةع ٔصذةٍٛ "ثنعُجـةس ٔثنًكَٕةجس  02220
ثٞظجظٛز ٔصفجعهٓج يعج "و ٔصقدٚى "ثنضٕؽّٛ نهٕعجةط ذثس ثنفهز"ع  ًج ًٚكٍ ثنقفٕل عهٗ ثنًصٚد يةٍ 

زؼجدٚز ثن٣شيز يٍ خ٣ل دنٛم ْٛتز فًجٚز ثنذٛتز ثنر٘ ٚماهع دضذٛجٌ فزدعز يعةضٕٚجس ث٠ ثنضٕؽٛٓجس
نهضٕعٛةةةط: ْةةةٙ ثنعٛجظةةةز ثنذٛتٛةةةز ٔصٕـةةةٛع إدثزر ثنؾةةةٕدر ثنؽةةةجيهز ثنذٛتٛةةةزو ٔث٢ؽةةةسثءثس ثنع٣ًَٛةةةز 

 عؾ٣سٔث٠دثزٚزو ٔصعهًٛجس ثنعًم فٔ ث٢ؽسثءثس ثنقٛجظٛزو ٔثنلاه ٔثنٕعجةط ثنًسؽعٛزو ٔثنع
 ٍ ٔصُفٛر ث٢ؽسثءثس ثنذٛتٛز ثن٣شيزصدؼٛ -0

ٚضغُٗ صققٛط إدثزر فعجنز نهؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛزو يٍ ثنمسٔز٘ صدؼٍٛ ٔصُفٛر إؽسثءثس  فضٗ
يةةٍ ؼةةأَٓج صقهٛةةم ثنقٛةةدر عةةٍ ثنعٛجظةةز ثنذٛتٛةةز ثنعجيةةزو ٔصقدٚةةد ثفضًجنٛةةجس فةةدٔط يٕثقةةع نجزةةةز 

 َةخثنضٙ قد صكٌٕ يفجفذز نٓجو ٔصفقٛـ ؽٕثٔث٢ظضؾجدز نٓجو ٔثنٕقجٚز فٔ ثنضلفٛع يٍ ثٜعجز ثنذٛتٛز 
عدو ثنضٕثفط ثنذٛتٙو ٔإدثزر ٔصلةصٍٚ ثنعةؾ٣س ثنذٛتٛةزع ٔٚؽةضًم دنٛةم ْٛتةز فًجٚةز ثنذٛتةز عهةٗ فيغهةز 

 نضهك ث٢ؽسثءثس ًٚكٍ ث٠فجدر يُٓج ٔثنذُجء عهٛٓجع
ظةهع ثنةر سو صقةٕو ثنعدٚةد يةٍ ثنًؤظعةجس دجظةضلدثو ثؽةسثءثس يفةج ز ثنكضسَٔٛةج  يةٍ  ٔ ًج

ل ثٞدٔثس ثنًأنٕفز نًعجنؾز ثنُفٕؾ ٔثنسظةٕيجسو ٔثنضةٙ ٚةضى صقٕٚهٓةج إنةٙ ـةٛغ يقًهةز عذةس خ٣
ث٢َضسَش فعخ ثنقجؽز نرنك يٍ قذم ثٞفسثد ذٔ٘ ثنًٓجزثس ثنقجظٕدٛز ٔنٛط يةٍ قذةم ٔثلةعٙ صهةك 
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ث٢ؽةةةسثءثسع ٔفةةةٙ دعةةةك ثنقةةةج٢سو قةةةد ٚقضةةةجػ ثنًٕظفةةةٌٕ ثنًٛةةةدثٌَٕٛ ذٔٔث ثنًٓةةةجزثس ثنقجظةةةٕدٛز 
ثنًعةةجعدر فةةٙ ٔلةةع ث٢ؽةةسثءثس ثٞظجظةةٛز ظةةٕثء فةةٙ  ضجدضٓةةج فٔ نذجعضٓةةج فةةٙ ـةةٛغز  ثنًُلفمةةز
 يعسٔفزع

 ثنضدزٚخ ٔثنضٕثـم -2
ثنضةةدزٚخ ٔثنضٕثـةةم ثنذٛتةةٙ ثنًضعهةةط دضُفٛةةر إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز يةةٍ ثنعُجـةةس  ٚعةةد

سن يعٛةجز ثنًقٕزٚز فٙ ثنقفةٕل عهةٗ فؼةكجل ٔثظةعز ثنُاةج  يةٍ ثنةدعىو ٔثنفٓةىو ٔثنضغاٛةزع ٔٚؽةض
إؽسثء ثنضدزٚخ فٙ ثنًؤظعز ثنضعهًٛٛز ٞ٘ ؼةلؿ ٚةؤعس عًهةّ دؽةكم ٔثلةـ عهةٗ  02220ثٞٚصٔ 

ًٚكٍ ثنضٕظع فّٛ )ف٘ ثنضدزٚخ( نٛؽًم ف٘ ؼلؿ قد صؤعس فَؽاضّ )فضٗ ٔإٌ  جَش  ٛةس  جثنذٛتزو  ً
ثنضٕثفط يع  يضفهز دجنعًم يذجؼسر( عهٗ ثنذٛتزع ٔصؽضًم ثنعُجـس ثنضٙ ُٚذغٙ ثنضدزٚخ عهٛٓج: "فًْٛز

 نذٛتٛةةزثنعٛجظةةز ثنذٛتٛةةز ٔث٢ؽةةسثءثس ٔثنًضاهذةةجس ثنًضعهقةةز دةةئدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةزو ٔثٜعةةجز ث
َٞؽةةاز ثنعًةةمو ٔثنفٕثةةةد ثنذٛتٛةةز ثنعجةةةدر يةةٍ صقعةةٍٛ ثٞدثء ثنؽلفةةٙو  -ثنفعهٛةةز فٔ ثنًقضًهةةز -ثنٓجيةةز

ثنعٛجظةةةز ٔث٢ؽةةةسثءثس ثنذٛتٛةةةز ٔفدٔثز ثنعةةةجيهٍٛ ٔيعةةةتٕنٛجصٓى فةةةٙ صققٛةةةط ث٢يضغةةةجل ٔثنضٕثفةةةط يةةةع 
ثناجزةةةةز  سٔثؼةةةضسثنجس ٔيقضمةةةٛجس إدثزر ثنؾةةةٕدر ثنؽةةةجيهز ثنذٛتٛةةةز؛ دًةةةج فةةةٙ ذنةةةك ثنضأْةةةخ نهقةةةج٢

ٔيضاهذةةجس ث٢ظةةضؾجدز نٓةةج ٔثنضعةةجنٙ يعٓةةجو ٔثنعٕثقةةخ ثنًقضًهةةز نهلةةسٔػ عةةٍ إؽةةسثءثس ثنضؽةةغٛم 
نضؽةغٛمو ٔثنمةذه/ثنًسثقذزو ثنًقددر"ع ُْٔجنك ع٣عةز فَةٕثو يةٍ ثنضةدزٚخ عهةٗ ثنضدقٛط/ثنًسثؽعةزو ٔث

ٔصهك ثَٕٞثو صعضًد ي٣ءيضٓج عهٗ فدٔثز ثنًضدزدٍٛ فٙ ثنًؤظعز ثنضعهًٛٛزع ٔإنٙ ؽجَخ ث٢َلسثن فٙ 
ثنضدزٚخو ُٚذغٙ فٌ ٚكٌٕ ثنًعهًٌٕ ٔث٠دثزٌٕٚ دجنًدزظز ف فجء فٙ فدثء فٚز فَؽةاز قةد ٚضسصةخ عهٛٓةج 

 فعسث   ذٛسث  عهٗ ثنذٛتزع
فًًج  دًج ُٚجظخ  م فسد فٙ ثنًدزظز ٔفٌ ٚؽةضًم عهةٗ ثنعُجـةس فٌ ٚكٌٕ ثنضدزٚخ ي ٢ٔدد

ثٞظجظٛز ثنًر ٕزر فع٣ِع ًٔٚكٍ ث٢ظضعجَز دأيغهز يٍ ثَٞؽاز ثنضةٙ ُٚلةسن فٛٓةج ثنًضةدزدٌٕ دجنفعةم 
ع نذٛتٛةزنؾعهّ ف غس ٔلٕفج  دجنُعةذز نٓةىو يةج ٚصٚةد يةٍ يقةدثز ثنقذةٕل ٔثنةدعى ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ث

دزٚخ زدًج ٚكٌٕ ثنضدزٚخ ثنذٛتٙ ثٞٔل ثنر٘ ٚضهقجِ ثنعدٚد يٍ ثنا٣ح ٔثنعجيهٍٛ فةٙ ٔفٛظ فٌ ْرث ثنض
ثنًؤظعز ثنضعهًٛٛزو فًٍ ؼأٌ صقدٚى خهفٛز يُجظذز يٍ ثنًعهٕيجس ثٞظجظٛز فٕل ثنًٕلٕو فٌ ًٚةدْى 

 دجنضفجـٛم ثنضٙ صذٍٛ  ٛفٛز صأعٛس فَؽاضٓى عهٗ ثنذٛتزع
نًضعهقز دئدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز عهةٗ يعةضٕٖ صُفٛر ٔصٕعٛط إؽسثءثس ثنضٕثـم ث ُٔٚذغٙ

م صدؼٍٛ خاه يقددر نهضٕثـم ٚؾس٘ ثصذجعٓجع  ًج  ثنًؤظعز ثنضعهًٛٛزو ٔفٙ  غٛس يٍ ثٞفٛجٌو ٚفم 
يةع  سصقٕو ثنعدٚد يٍ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز دعًم ؽدٔل دٛجَجس نعؾم ثنضٕثـم يٍ فؽم صضذةع ثنضذةجد٢

 ًٛٛز عهٗ ظذٛم ثنًغجلع إٌ ثنضٕثـم ٚفذـ عجي٣  فظجظٛج  ٢  ُٗ ثٞنسثا ثنلجزؽٛز؛  جنٓٛتجس ثنضُ
% يًةٍ ٚؽةغهٌٕ يُجـةخ إدثزٚةز عهٛةج  ةجَٕث عهةٗ 22عُّ عُد صُفٛةر َ ةى ث٠دثزر؛ إذ َؾةد فٌ َعةذز 

ُٚذغةةٙ  كقُجعةةز دةةأٌ صُفٛةةر يعةةجزثس ث٢صفةةجل ثنسظةةًٙ صفمةةٙ إنةةٙ صقعةةٍٛ ثنضٕثـةةم ثنلةةجزؽٙع  ةةرن
 ـم ثندثخهٙ ٔثنلجزؽٙ ثنًضعهقز دجنًعجةم ٔثنقمجٚج ثنذٛتٛزعيسثعجر صٕعٛط  جفز فؼكجل ثنضٕث

 ثنغجنغز نهضفٕز ثنًقضسؿ: ثنًسثؽعز يٍ قذم ثٞنسثا ثندثخهٛز ٔثنلجزؽٛز ثنًسفهز
إؽةةسثء عًهٛةةجس يسثؽعةةز نمةةًجٌ فٌ إدثزر ثنؾةةٕدر ثنذٛتٛةةز ثنؽةةجيهز ٚؾةةس٘ صُفٛةةرْج ٔصسظةةٛلٓج  ُٚذغةةٙ

جزٚس دجنُضجةؼ ن١دثزر ثنعهٛج نهًؤظعز ثنضعهًٛٛةزو ٔزدًةج صةضى ٔثنعًم عهٗ ثظضًسثزٚضٓجع ُٔٚذغٙ صقدٚى صق
 ث٢ظضعجَز دؾٓجس خجزؽٛز  رنك نًسثؽعز ثنذسثيؼ ثنذٛتٛز نهًؤظعزع

يسثؽعز ثنغغسثسو ٔث٢يضغةجلو ٔثنًسثؽعةز ثندثخهٛةز ٠دثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز ف غةس  ٔصعد
فؼكجل ثنضدقٛط ثنضٙ صغذش َؾجعضٓج فٙ ْرث ثنفددع فعذس ثنًقجزَز دةٍٛ ثنعُجـةس ثنضةٙ قجيةش ثنًؤظعةز 

و ػفٔ  ٛةةسِ يةةٍ ثنًُةةجذ 02220دضُفٛةةرْج دجنفعةةمو ٔصهةةك ثنًاهةةٕح صُفٛةةرْج دًٕؽةةخ يعٛةةجز ثٞٚةةصٔ 
مةةاهع صقهٛةةم فٔ يسثؽعةةز ثنغغةةسثس دضقدٚةةد ثنلاةةٕثس ٔث٢ؽةةسثءثس ثنضةةٙ ٚضعةةٍٛ عهةةٗ ثنًؤظعةةز ٚ

ثنضعهًٛٛةةةةز ثصلجذْةةةةج نهضُفٛةةةةر ثنكجيةةةةم ٠دثزر ثنؾةةةةٕدر ثنؽةةةةجيهز ثنذٛتٛةةةةزع ٔيةةةةٍ ثنًفٛةةةةد إؽةةةةسثء صقهٛةةةةم 
ثنفؾٕر/ثنغغسثس فٙ يسفهز يذكسر يٍ ثنعًهٛزو زدًةج فضةٗ قذةم ثنعةسق عهةٗ ث٠دثزر ثنعهٛةج يةٍ فؽةم 

 يصٚد يٍ ثندعى دقدز ث٠يكجٌ نٕلع َٓؼ يضفط عهّٛ نهضُفٛرع مصقفٛ
يج صكٌٕ ثنًدثزض ٔثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛةز ثنًضُٕعةز عهةٗ دزثٚةز صجيةز دعًهٛةز يسثؽعةز  ٔعجدر

ث٢يضغةةجلو فةةٙ ظةةٛج  يقجزَضٓةةج نهًًجزظةةجس ٔثنضٕعٛقةةجس ثنقجةًةةز دةةجنهٕثةـ ثنًٕلةةٕعز دعةةذخ عًهٛةةجس 
ثنًسثؽعةةز ٔثنضةةدقٛط ثندٔزٚةةز ثنضةةٙ صؾسٚٓةةج نٓةةج ث٠دثزثس ثنضعهًٛٛةةز ٔ ٛسْةةج يةةٍ ثنؾٓةةجس ثنًلضفةةزع 

هٛةةجس ثنًسثؽعةةز ٠دثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز فَٓةةج صةةدفع دجصؾةةجِ ثنضقعةةٍٛ ثنًعةةضًس ٔذنةةك عً ٛةةصًٔٚ
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دجنضققط يٍ ثٞدثء ثنفعهٙ نهًؤظعز ثنضعهًٛٛز يقجدم يج فددس ثنًؤظعز فَّ ظضقٕو دّ يٍ ٔثقع ٔعجةقٓج 
ل ع ٔنضققٛط فقفٗ قةدز يةٍ ثنفٕثةةد ٞ٘ ؼةكم يةٍ فؼةكج02220فٔ فٙ لٕء يقكٛز يعجٚٛس ثٞٚصٔ 

صٕعٛط ثنًسثؽعز ٔيضجدعضٓجو ٔإصًجيٓجو ٢دةد يةٍ صاذٛةط ث٢ؽةسثءثس ثنضفةقٛقٛز ٔثنٕقجةٛةز ث٢ظةضذجقٛز 
ع ًٔٚكةٍ ثنقٛةجو دةرنك داسٚقةز يذعةاز يةٍ خة٣ل إعةدثد 02220ثنًُفٕؾ عهٛٓج فٙ يعٛجز ثٞٚةصٔ 

سثؽعةز نه ثسؽدٔل دٛجَجس نضٕعٛط ٔإعذجس عًهٛجس ثنًضجدعز ٔث٢ ٣  ثنلضجيٙع ُٔٚذغةٙ ٔلةع إؽةسثء
 إٌ نى صكٍ يٕؽٕدر دجنفعم ٔإدخجنٓج إنٙ َ جو لذه ثنٕعجةطع 

( عًةةجٌ خاةةٕثس Karapetrovic & Wiliborn" ةةجزثدٛضسٔفٛضػ ٔٔٚهٛذةةٕزٌ" ) ٔٚقةةدد
٠ؽسثء عًهٛز ثنًسثؽعز صؽةضًم عهةٗ: ثنذةدء فةٙ ثنًسثؽعةزو صقدٚةد ٔيسثؽعز/ثظةضعسثق ثنًسثؽعةزو 

نضُفٛةةرو ٔلةةع ثنضقةةجزٚس ٔثنًضجدعةةزو ٔث٢ؽةةسثءثس ثنضلاةةٛه ٔثنضفةةًٛىو صلفةةٛؿ ٔصٕشٚةةع ثنًةةٕثزدو ث
فزدةةةع خاةةةٕثس ٚسثْةةةج لةةةسٔزٚز نُؾةةةجؿ   Wilsonثنضفةةةقٛقٛز/ثنٕقجةٛزع  ًةةةج ٚمةةةع "ٔٚهعةةةٌٕ" 

ثنًسثؽعز ثندثخهٛز ْٙ: فٓى ثنؾٕثَخ ثنذٛتٛةز نهًؤظعةز ثنًضعهقةز دلةديجصٓج ٔفَؽةاضٓجو ٔثنضعةسا عهةٗ 
عةجز ثنًقضًهةز ثٞٔنٛةز ٔثنُٓجةٛةز ٔ ةرنك ثٜعةجز ثنضؽسٚعجس ثنذٛتٛز ذثس ثنفهز دجنًؤظعةزو ٔيسثعةجر ثٜ

و ٔثنضًضع دجنقدزر عهٗ زكٚز ثنُ ةجو  كةم ٔصقٛةٛى قدزصةّ عهةٗ صققٛةط ثْٞةدثا ًدٖثنفٕزٚز ٔنٕٚهز ثن
 ثنذٛتٛز ثنًقددرع

 ** ثنقفٕل عهٗ ثنًعجعدر ثنلجزؽٛز
در ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع يٕثزد عدر يضجفز نًعجعدر ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز فةٙ صدؼةٍٛ ٔصُفٛةر إدثزر ثنؾةٕ عًز

فعهةةٗ ظةةذٛم ثنًغةةجلو ٚقةةدو ثنًٕقةةع ث٢نكضسَٔةةٙ نًس ةةص  ُضةةج ٙ نًكجفقةةز ثنضهةةٕط نجةفةةز ٔثظةةعز يةةٍ 
ثنلذةةسثس يعةةضقجِ يةةٍ  ذسٚةةجس ثنؽةةس جس ٔثنًؤظعةةجس ٔثنًُؽةةجس ثنععةةكسر دًةةج فةةٙ ذنةةك ثٞؼةةكجل 

ذٛعةةز ثنًؤظعةةجس ٔثنضةةٙ ًٚكةةٍ صعةةدٚهٓج فٔ ثٞخةةر يُٓةةج ٔثنذُةةجء عهٛٓةةج دًةةج ٚضًجؼةةٗ يةةع ن ٔث٢ؽةةسثءثس
ثنضعهًٛٛزع صٕؽد  رنك ثنعدٚد يٍ ثنًفجدز ٔٔعجةط ثنضٕؽّٛ ثنًضجفز عهٗ ث٢َضسَش ٔثنضٙ ًٚكٍ ث٠فجدر 

 يُٓج فٙ ْرث ثنفددع
يج ًٚغم صًٕٚم إدثزر ثنؾٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز صقةدٚج   ذٛةسث  نهًؤظعةجس ثنضعهًٛٛةزع ٔفةٙ  ٔ غٛسث  

)فٔ ثنذقةظ عةٍ صًٕٚةم  -ؽةجزٍٚ يةدفعٍٛ ثٜؽةسعٕلةج  عةٍ صٕظٛةع يعض–ْرث ثنفةددو يةٍ ثنًًكةٍ 
ثصذجو يقجزدز ثقضفةجدٚز فةٙ ثنًسثؽعةز ثنلجزؽٛةز ثنضةٙ صعةضُصا قةدزث   ذٛةسث  يةٍ  -فكٕيٙ فٔ خجؾ(

فٙ ثنعجدرع ْٔرِ ثنًقجزدز صٕظع يٛصر يسثؽعةز ثٞقةسثٌ ثنضةٙ ًٚكةٍ صدؼةُٛٓج يةع يةدثزض فٔ  ًٕثزدثن
ٗ صُفٛةر إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةزع  ًةج قةد صقةٕو يؤظعجس صعهًٛٛز فخسٖ صُفر دجنفعم فٔ عجشيز عه

ثنلجزؽٛةز  ثؽعةزدعك ثنؾجيعجس فٔ ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ثٞ غس قسدج  يٍ عًهٛز ثنًسثؽعز دضُفٛةر ثنًس
 ٔصدزٚخ  ٕثدز يٍ دثخم ثنًؤظعز عهٗ ثنًسثؽعز ثندثخهٛز ٔعجدر يج ٚكٌٕ ذنك دكهفز ثقضفجدٚز فقمع

زؽٛةز ثنضةٙ ٚمةاهع دٓةج نةسا عجنةظ خةجزػ ثنًؤظعةز ثنضعهًٛٛةز عهةٗ عًهٛز ثنًسثؽعز ثنلج ٔصُإ٘
عةة٣ط يسثفةةم: ثنًسفهةةز ثٞٔنةةٗ صضًغةةم فةةٙ يسثؽعةةز ثنُ ةةجو )عذةةس يقجزَةةز ثنُ ةةجو ثنًلاةةه دجنًعٛةةجز 

 جسثنًقكٙ(و ٔصٓدا ثنًسفهز ثنغجَٛز نًسثؽعز ث٢يضغجل فٔ ثنضٕثفط )يقجزَز ثنُ جو ثنًلاه دجنًًجزظة
نغجنغز فضؽضًم عهٗ يسثؽعز فعجنٛز ثنُ جو )يسثؽعز ثنًلسؽجس يغم ث٢َذعجعةجس ثنفعهٛز(و فيج ثنًسفهز ث

إؽةةةسثء  02220ثنٕٓثةٛةةةز ٔيقجزَضٓةةةج دجنًعةةةجٚٛس ثنًقةةةددر(ع ٔٚؽةةةضسن نهقفةةةجظ عهةةةٗ ؼةةةٓجدر ثٞٚةةةصٔ 
 يسثؽعجس ظُٕٚز ٔإعجدر ثنضأْٛم دففز دٔزٚزع

 ** صؾُخ ثنًلجنس ثنؽجةعز فٙ ثنضُفٛر 
ٔفةةةط يةةةج ٚةةةسثِ " ٛصٚهُٛةةةٙ ٔعٕزظةةةضٌٕ"  -ذغةةةٙ صؾُذٓةةةجظةةةضز "ؼةةةسثع نهقةةةسثز" ُٚ ُْجنةةةك

(Ghisellini & Thurston )-  ٔنذٛعةز إدثزر ثنًعٛةجز  02220فٙ ظٛج  صُفٛر يعٛجز ثٞٚص :ْٙٔ
)ف٘ إدثزصّ دؽكم ددٚٓٙ ٔفط ثنعةجدر ٔنةٛط دُةجء عهةٗ خاةٕثس ٔيعةجٚٛس يقةددر(و ٔعةدو صقدٚةد خةه 

ثنضس ٛةةص ثنًفةةسن عهةةٗ ثْٞةةدثا ثنًُ ةةٕزر ثنلةةجنب نًُةةع ثنضهةةٕطو ٔ ضفةةٕزفظةةجض دٛتةةٙ ـةةجزوو ٔثن
قفةٛسر ثٞؽةمو ٔثنضس ٛةةص ثنصثةةد عهةٗ ث٢يضغةةجل ثنضُ ًٛةٙ ٔث٢نضةصثو دةةجنهٕثةـو ٔصقٕٚةم يةةٕثزد إدثزر 

 ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز إنٙ َ جو ثنضٕعٛطع
إدثزر ثنًعٛجز قةد صةؤد٘ دةجنذعك نضُفٛةر إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز ثنضةٙ صضعةى ْةٙ  فاذٛعز

ج دجنضقعٍ ثنًعضًس نكةٍ دٌٔ فٌ صعةفس عةٍ صقعةُٛجس دٛتٛةزع يةٍ َجفٛةز فخةسٖو ٢ ٚقةٕو ثنةذعك ذثصٓ
دٕلع خه فظجض ٔثلـ دًج ٚكفٙ نضضذع ثنضقعةُٛجسع  ًةج فٌ يقةك "يكجفقةز ثنضهةٕط" ثنضةجدع نًعٛةجز 

ٚةةرْخ دةةجنذعك نهضس ٛةةص عهةةٗ ثٜنٛةةجس ثنضقهٛدٚةةز نًسثقذةةز ٔلةةذه ثنضهةةٕط فةةٙ َٓجٚةةز  02220 ٞٚةةصٔث
ٚةز ثنذٛتةزع ز؛ يضؾجٔشٍٚ فٙ ذنك ثنعدٚد يٍ ثنقٕثٍَٛ ثنضٙ صمعٓج ثندٔنز نهٕقجٚز يٍ ثنضهٕط ٔفًجثنعًهٛ
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 فعةجحٔعجدر يج صفمٙ عًهٛجس ثنًسثؽعز ثنعُٕٚز إنٙ ثنضس ٛةص عهةٗ ثْٞةدثا قفةٛسر ثٞؽةم عهةٗ 
 ثْٞةةدثا ثنذعٛةةدر نٕٚهةةز ثنًةةدٖع إنةةٙ ؽجَةةخ ذنةةكو فةةئٌ ثنضس ٛةةص عهةةٗ ث٢يضغةةجل ثنضُ ًٛةةٙ قةةد ٚؾعةةم
ثنًؤظعةةز ثنضعهًٛٛةةز صفةةٕس ثنفسـةةز نًٕثؽٓةةز ٔثنضفةةد٘ نٝعةةجز  ٛةةس ثنلجلةةعز نهقةةٕثٍَٛ ٔثنهةةٕثةـ 

 ُلةسنثنضُ ًٛٛز  جظضُصثا ثنًٕثزد ثناذٛعٛز عهٗ ظذٛم ثنًغجلع ٔفخٛسث و فةئٌ دعةك ثنًؤظعةجس قةد ص
نقمةجٚج فٙ عًهٛز داٛتز ٠عجدر صٕؽّٛ ثنًٕثزد ن١دقجء عهٗ ثنُ جو ثنذٛسٔقسثنٙ عٕلج  عٍ يعجنؾز ث

 ثنذٛتٛز ثنٓجيزع
فؼجزس دزثظز فؽسصٓج إفةدٖ ثنًؤظعةجس ثنضعهًٛٛةز ٔثنضةٙ دقغةش فةٙ ثنفٕثةةد ثنعجةةدر يةٍ  فقد

إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز إنةةٙ فٌ إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز ثنًعضًةةدر يةةٍ ثٞٚةةصٔ ٔثنًسثؽعةةز 
و دةس ى رز دجنًؤظعةجس  ٛةس ثنًعضًةدخجزؽٛج  زدًج ٢ صعفس عٍ صقعُٛجس ف ذس فٙ ثٞدثء ثنذٛتٙ يقجزَ

فَٓج ٔؽدس فٌ صاذٛةط إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز ثنذٛتٛةز  ةجٌ يفةقٕدج  دفةفز عجيةز دضقعةٍ إؽًةجنٙ فةٙ 
 ثٞدثء ثنذٛتٙ ثنًقددع

 خجصًز
ثنًؤظعجس ثنضعهًٛٛز يٍ فؽم ث٢يضغجل نهضؽةسٚعجس ٔثنقةٕثٍَٛ ثنذٛتٛةزو ٔصعةعٗ نضفةًٛى  صكجفـ

ٔصُفٛةةر ف غةةس َ ةةى ث٠دثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز ثنذٛتٛةةز يُجظةةذز نٓةةج نمةةًجٌ ف ذةةس قةةدز يةةٍ ث٢يضغةةجل نضهةةك 
 صُاةٕ٘ثنضؽسٚعجسع  ًج فٌ ثنعدٚةد يةٍ ثنًؤظعةجس ثنضعهًٛٛةز نةدٚٓج فؽُةدصٓج ثنٕثلةقز ٔثنًعهُةز ثنضةٙ 

عهٗ فْدثا صققٛط ٔثظضدثيز ثنؾٕدر ثنذٛتٛز  ًج فَٓج صعسح عٍ ز ذضٓج فٌ صكةٌٕ ًَجذؽةج  ٚقضةرٖ دٓةج 
ظٕثء يٍ فٛةظ ثنًذةجدا ثنضُ ٛسٚةز فٔ ثنًًجزظةز ثنفعهٛةزع ٔثٞيةم يعقةٕد فٌ ٚعةفس ثنضفةٕز ثنًقضةسؿ 

ز نٓرث ثنًٕلٕو ٠دثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز ثنًقدو فٙ ثندزثظجس ثنقجنٛز عٍ صقدٚى إزؼجدثس ٔثلق
نهًؤظعجس ثنضعهًٛٛز ثنسث ذز فٙ صُفٛر إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز خجـز ثنًدثزض ثنغجَٕٚز فٙ لٕء 

 يج ٚقديّ يٍ ثظضسثصٛؾٛز ٔثلقز ٔفعجنز ٔ ٛس يكهفزع  
 
 انًشاعع:

 أوالً: انًشاعع انعشثُخ
ء فددٍ يذسعددخ األيبَددخ أصددش رطجُددك إداسح انغددىدح انشددبيهخ عهددً األدا (ع 0204يقًةةد )فدةةٕ ثنقعةةٍ 

 .ع زظجنز يجؽعضٛس  ٛس يُؽٕزرع ؽجيعز فو دزيجٌ ث٠ظ٣يٛزو فو دزيجٌانضبَىَخ انخبصخ
(ع صاذٛط يذجدا إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ٔع٣قضٓةج دجنكفجٚةجس ثنًُٓٛةز نةدٖ ثنًعهًةٍٛ 0223ففًد  ُٛى )

انمددشي نهعهددىو  يغهددخ عبيعددخ أوفةةٙ ثنًةةدثزض ثنغجَٕٚةةز ثنقكٕيٛةةز نهذُةةٍٛ دجنًدُٚةةز ثنًُةةٕزرع 
 ع000 - 00(و 0و )54انزشثىَخ واالعزًبعُخ واالَغبَُخ، 

(ع يضاهذجس صفعٛم إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٗ 0202 ؽكو شُٚخ فعٍو ٔفيٛسر ؼجٍْٛ )دغُٛز 
  ع 360-330(و 03) 7، يغهخ انجحش انعهًٍ فٍ انزشثُخع ثنًدزظز ثنًفسٚز

انضبَىَخ فٍ دونخ انكىَذ إليكبَُخ رطجُك يجبدا رصىساد يعهًٍ انًذاسط (ع 0226ددز ثنًٓؽٙ )
ع زظجنز يجؽعضٛس  ٛس يُؽٕزرع ؽجيعز عًجٌ دًَُغ فٍ إداسح انغىدح انشبيهخ فٍ يذاسعهى

 ثنعسدٛزو عًجٌع
دسعخ رطجُك يجبدا إداسح انغىدح انشبيهخ فٍ انًذاسط انضبَىَدخ انخبصدخ  (ع 0203يسيػ )ددٔز 

ع زظةةجنز انصدحخ انزُظًُُدخ يدٍ وعهدخ َظدش انًعهًدٍُثًحبفظدخ عًدبٌ وعاللزهدب ثًغدزىي 
 .يجؽعضٛس  ٛس يُؽٕزرع ؽجيعز ثنؽس  ثٞٔظهو عًجٌ

فبعهُخ اإلداسح انًذسعُخ فٍ ضىء إداسح انغىدح انشبيهخ يٍ وعهخ َظش  (. 0202يقًد )دسعٙ 
ظجنز د ضٕزثِ  ٛس ز. يذَشٌ ويذَشاد األعبط: دساعخ يُذاَُخ ثىالَخ انُُم األصسق

  .ؽجيعز فو دزيجٌ ث٢ظ٣يٛزو فو دزيجٌيُؽٕزرع 
(ع فعةس صاذٛةط فظةهٕح إدثزر ثنؾةٕدر ثنؽةجيهز فةٙ صاةٕٚس فدثء يةدٚس٘ ثنًةدثزض 0200دعجو ثنسدٛةع )

ثنغجَٕٚةز ثنعجيةةز فةةٙ يقجف ةةز ثنذهقةةجء دجنًًهكةةز ثٞزدَٛةةز ثنٓجؼةةًٛز يةةٍ ٔؽٓةةز َ ةةس ثنًعهًةةٍٛع 
 ع64-40(و 0) 030 ثنضسدٛز )ؽجيعز ثٞشْس(و

(ع يعضٕٖ فدثء يدزظٙ ثنضسدٛز ثنذدَٛز فٙ 0202ثنقجٚك ) ـجد فًجدثسو ٔٔيقًد  ثنص ٕلودكس 
يسفهضٙ ثنضعهٛى ثٞظجظٙ ٔثنغجَٕ٘ فٙ لٕء يعجٚٛس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثٞزدٌ يٍ 

 ع023-000(و 032) 5، انزشثُخ )عبيعخ األصهش(ع ٔؽٓز َ س ثناهذز
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انشبيهخ فٍ انًذاسط انضبَىَخ فٍ يُطمخ حبئم دسعخ رطجُك إداسح انغىدح (ع 0202دُدز ثنسؼٛد٘ )
ع زظةجنز انزعهًُُخ فٍ انًًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ يٍ وعهخ َظش يذَشٌ انًذاسط ووكالئهب

 يجؽعضٛس  ٛس يُؽٕزرع ؽجيعز يؤصزو يؤصزع
يذي يًبسعخ يذَشٌ انًذاسط انضبَىَدخ نًجدبدا إداسح انغدىدح انشدبيهخ يدٍ (ع 0224صًجزِ ثنعًد )

ع زظةجنز يجؽعةضٛس  ٛةس يُؽةٕزرع هًٍ انًشحهخ انضبَىَخ فٍ يحبفظدخ انًفدشقوعهخ َظش يع
 ؽجيعز مل ثنذٛشو ثنًفس ع

(ع دزؽةةز صاذٛةةط يذةةجدا إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز فةةٙ ثنًةةدثزض ذثس ثنفةةفٕا 0204ثنًلًةةس٘ )فًةةد 
( يةةٍ ٔؽٓةةز َ ةةس يةةدٚس٘ ثنًةةدثزض ٔثنًعهًةةٍٛ فةةٙ يقةةجف ضٙ ؼةةًجل ثنذجنُةةز 00 - 00)

  ع20-0(و 34) 54، نى انزشثُخعب عٔؽُٕح ثنذجنُز
(ع إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ يدثزض ثنضعهٛى ثٞظجظٙ دهٛذٛج: ثنًفٕٓو ٔثنًذجد٘ء 0200يفذجؿ )زلج 

 ع002-032(و 02) 50، انزشثُخٔثنًضاهذجسع 
(ع صإٚس ثٞدثء ث٠دثز٘ نًدٚس٘ يدثزض ثنضعهٛى ثٞظجظٙ فٙ نٛذٛج عهٗ لٕء 0200) يفذجؿزلج 

 ع0302-0300(و 00) 5، يغهخ انجحش انعهًٍ فٍ انزشثُخيدخم إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهزع 
(ع ث٢ظضسثصٛؾٛجس ثنًُجظذز نضدزٚخ يدٚس٘ ثنًدثزض ثنغجَٕٚز ٔث٠عدثدٚز 0202ؼٓسشثد ؼٓجح )

  ع023-020(و 0) 55، انعهىو انزشثىَخ عإدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز دجنعسث  فٙ لٕء يعجٚٛس
دسعدخ رطجُدك إداسح انغدىدح انشدبيهخ فدٍ انًدذاسط انضبَىَدخ انخبصدخ فدٍ (ع 0226ـذجؿ فًةٕدر )

ع زظةجنز يجؽعةضٛس  ٛةس يُؽةٕزرع ؽجيعةز ثنؽةس  انعبصًخ عًبٌ يٍ وعهدخ َظدش انًدذَشٍَ
 ثٞٔظهو عًجٌع

انصحُخ فٍ ضىء يعبَُش إداسح انغىدح انشبيهخ: دساعخ حبنخ  رمىَى انجُئخ (ع0202ـ٣ؿ ففًد )
زظجنز يجؽعضٛس  ٛس  عو 5557 - 5555عبيعخ أو دسيبٌ اإلعاليُخ فٍ انفزشح يٍ 

 زعيُؽٕزرع ؽجيعز فو دزيجٌ ث٠ظ٣يٛ
دسعخ رطجُدك إداسح انغدىدح انشدبيهخ وعاللزهدب ثدبنزخطُظ االعدزشارُغٍ (ع 0200ـ٣ؿ ثن فٛس٘ )

ع زظةةجنز يجؽعةةضٛس  ٛةةس ثُددخ فددٍ دونددخ انكىَددذ يددٍ وعهددخ َظددش اإلداسَددٍُفددٍ وصاسح انزش
 يُؽٕزرع ؽجيعز ثنؽس  ثٞٔظهو عًجٌع

(ع يدٖ صاذٛط إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ يةدثزض صاةٕٚس دجنًسفهةز ثنغجَٕٚةز 0200ثنقجزعٙ )عذد ا 
زثظةز فٙ يُاقز صذٕع دجنًًهكةز ثنعسدٛةز ثنعةعٕدٚز يةٍ ٔؽٓةز َ ةس ثنًعهًةٍٛ ٔثنًعهًةجس "د

 ع003-60و 555، يغهخ انمشاءح وانًعشفخ "عيٛدثَٛز
 57، عبنى انزشثُخ ع(ع ث٠دثزر ثنًدزظٛز فٙ لٕء إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز0200ثنؾٓجَٙ )عذد ثنُجـس 

 ع033-023(و 22)
(ع دٔز إدثزر ثنؾةةٕدر ثنؽةةجيهز فةةٙ صاةةٕٚس ثصلةةجذ ثنقةةسثز 0202ثنعُةةص٘و َٔةةجٚع ثنعةةجشيٙ )عةةدَجٌ 

، دساعدبد رشثىَده وَفغدُخ: يغهدخ كهُدخ انزشثُدخ ثبنضلدبصَكع ددٔنةز ثنكٕٚةشدٕشثزر ثنضسدٛةز 
 ع002-060و 47

(ع ٔثقع صاذٛط يعجٚٛس َ ى إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ثنذٛتٛز دًعٓد ثندزثظجس 0204 جَى ) عفجو
ثحىس انًؤرًش انعشثٍ انذونٍ ع ٔثنذقٕط ثنذٛتٛز يٍ ٔؽٓز َ س فعمجء ْٛتز ثنضدزٚط

عبيعخ انغىداٌ نهعهىو  - LACQA 2016 انزعهُى انعبنٍانغبدط: نضًبٌ عىدح 
 .232 - 204ثنلسنٕو: ؽجيعز ثنعٕدثٌ نهعهٕو ٔثنضكُٕنٕؽٛجو  ثنعٕدثٌو - وانزكُىنىعُب

(ع زكٚز يقضسفز نضٕنٍٛ ثنضدزٚخ فٙ ثنًدثزض فٙ لٕء إدثزر ثنؾٕدر 0222 عجٌ ظسفجٌ )
د يؤعغبد انزعهُى انعبو فٍ انىطٍ انًؤرًش انعهًٍ انضبيٍ نهزشثُخ )عىدح واعزًبثنؽجيهزع 
ؽجيعز  -و ثنفٕٛو:  هٛجس ثنضسدٛز ٔثنضسدٛز ثنُٕعٛز ٔزٚجق ثٞنفجل  0يفسو يؼ  -انعشثٍ(
 ع0023 - 0030ثنفٕٛوو 

(ع دزؽز صاذٛط يعجٚٛس إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنًدثزض ثنسثةدر فٙ يدُٚز 0200ثدٕثنكؽك )يقًد 
  ع24-02و 55، يغهخ كهُخ انزشثُخ ثجىسععُذ عٚزظكج ج فٙ ثنًًهكز: ثنعسدٛز ثنععٕد

والدددع رطجُدددك يجدددبدا إداسح انغدددىدح انشدددبيهخ فدددٍ انًدددذاسط انضبَىَدددخ (ع 0226يقًةةةد ثنًلهفةةةٙ )
ع زظةةةجنز يجؽعةةةضٛس  ٛةةةس يُؽةةةٕزرع ثنؾجيعةةةز انحكىيُدددخ )ثُدددٍُ( ثًُطمدددخ انًذَُدددخ انًُدددىسح

 ثنلهٛؾٛزو ثنًُجيزع
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ٕدر ثنؽةةجيهز فةةٙ يةةدثزض ثنضعهةةٛى ثنعةةجو: دزثظةةز (ع يعٕقةةجس صاذٛةةط إدثزر ثنؾةة0200يقًةةد نٛةةٕح )
يغهخ عبيعخ رششٍَ نهجحىس وانذساعبد انعهًُخ )عهغهخ انعهىو يٛدثَٛز فٙ يدُٚز ثن٣ذقٛزع 

 ع66-43(و 4) 55، االلزصبدَخ وانمبَىَُخ(
(ع إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز فٙ ثنضعهٛى ثنًدزظٙ دجنؾصثةس: ثنٕثقع : دزثظز 0203ؼًجض )َجدٚز 

يغهخ انحكًخ  ع ثظضا٣عٛز دغ٣ط يدثزض ثدضدثةٛز ٔيضٕظاز دقٙ  ٕؼز ثنؾٛس ْٔسثٌ
 ع004-003و 55، يؤعغخ كُىص انحكًخ نهُشش وانزىصَع -نهذساعبد االعزًبعُخ 

رطددىَش انزعهددُى انضددبَىٌ وفددك يجددبدا إداسح انغددىدح انشددبيهخ فددٍ وصاسح (ع 0222َجـةةس ثنسثظةةذٙ )
زظةجنز د ضةٕزثِ  ٛةس يُؽةٕزرع ثنؾجيعةز ث٢زدَٛةزو عًةجٌو ع انزشثُخ وانزعهُى ثغهطُخ عًدبٌ

 ثٞزدٌع
رصىس يمزشػ نزىظُف يجبدا إداسح انغىدح انشبيهخ فٍ انًذاسط انضبَىَدخ (ع 0223َعًز يُفٕز)

 ع زظجنز يجؽعضٛس  ٛس يُؽٕزرع ثنؾجيعز ث٠ظ٣يٛز ) صر(و  صرعثًحبفظبد غضح
ٙ صلفٛع عخء ثٞخاجز: دزثظز صاذٛقٛز فٙ  هٛز (ع دٔز إدثزر ثنؾٕدر ثنؽجيهز ف0204 جظى )ثنٓجو 

(و 0) 54، وااللزصبدَخ اإلداسَخيغهخ انمبدعُخ نهعهىو  عث٠دثزر ٔث٢قضفجد ؽجيعز ثنقجدظٛز
 ع32-62

عهطُخ عًبٌ:  فٍ انًذسعٍرطىَش األداء  فٍيعبَُش إداسح انغىدح انشبيهخ (ع 0200ْجَٙ ثنغٛغٙ )
 ٕزرع ؽجيعز صَٕطو صَٕطعع زظجنز د ضٕزثِ  ٛس يُؽًَىرط يمزشػ
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