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 ةع مي  لواء الججزة

The degree of availability of organizational justice for school 
administration according to total quality standards from the point 

of view of the teachers of the Giza district 

 تربية ةنطمة الججزة –ةحمد الفجوةي  ا ةحمودلجن

Lina Mohammed Al-Fayoumi - Giza Education 

 الم خص

راتنظيميدرذاد ر  ذرامدف لدددددددددددددديدرذوتةد  ذام د    ذرا ر  ذذهدفتدهذهدالذرادف رلددددددددددددددرذةاتذرار رلذداتذ   درذ ررت ذرا دفرادرذذ
راشددددددددد هارذهرذو لرذ ظ ذه املذذارروذرا    ذوئجل لذ ت ة ذراف رلدددددددددرذو ر ذت و ذنرلذ  ارذة  ددددددددد ةيرذدنفذذ

(ذتلذ   رذ ررت ذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف لددددديرذوتيذه     ذرا ر  ذراشددددد هارذα =0.05هسدددددترالذراف ارذ 
ذ   رذ ررت ذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف لدددددددددددددديرذوتة  ذام     ذذذذهرذو لرذ ظ ذه امل ارروذرا    ذذوئجل لذئنَّ

ذ را ر  ذراشددددد هارذهرذو لرذ ظ ذه املذارروذرا    ذذ  ولذ ف  رذهترلدددددمرذوا مياذه   لذئ ر ذرا    ذوئنَّ
هرذو لرذ ظ ذه املذارروذرا    ذذذ   رذ ررت ذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف لددديرذوتة  ذام     ذرا ر  ذراشددد هار

ب ختاللذرا نسذ  ولذا ددددد اكذرااأر ذوئوددددددهذراف رلدددددرذباددددد و  ذة  هرذ و رلذ ف ة يرذاد ر رلذرامف لددددديرذ
ا  ضذهف هيمذرا فرارذراتنظيميرذهرذئ لذ  ة يذرا ر  ذراشدددد هارذرامنشددددر  ذذتلذرات ايمذرا ررهلذب ددددر  ذئ   ذ

رات ايمذتلذرامماكرذاامفر سذرات ب رذال ذهرذئ لذ م  يذ ظمذرا فرارذذوضدددددددددددد و  ذهت ب رذ مياذهف  ة لذرات  يرذوذ
ذراتنظيميرذوئلسل ذتلذهالذرامفر سذهرذئ لذر   ة وذب انظ مذرات  رةر 

 الك مات المفتاحية: العدالة التنظيمية ، اإلدارة المدرسية ، ةعالجر الجودة الشاة ة.
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Abstract 
This study aimed to determine the degree of availability of organizational justice for school 
administration according to the comprehensive quality standards from the point of view of 
the Giza district teachers. The viewpoint of the teachers of the Giza Brigade,  And it 
showed that the degree of organizational justice for school administration according to the 
comprehensive quality standards from the viewpoint of the Giza District teachers came to 
a medium degree for all areas of the research tool. And that the degree of organizational 
justice of the school administration according to the comprehensive quality standards from 
the point of view of the teachers of the Giza district, according to gender, came in favor of 
males. The study recommended the necessity of holding training courses for school 
administrations to present the concepts of organizational justice in order to achieve the 
desired overall quality in public education more, and the need for all education 
directorates in the Kingdom to follow up on their affiliated schools in order to implement 
organizational justice systems and its foundations in these schools in order to improve the 
educational system.  

Keywords:organizational justice, school administration, total quality 
standards. 
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 الممدةة:

 ذذذةشك ة البحث :

مااار ة تااار ااااالة  لتنظلتااار لترة    ااار تااا ةل     تمثدددلذهشدددرارذرا  ددد ذب اسدددور ذراددد ةيسذهدددر 

ذ؟لت ظ س ر وةقرً ت نري   لتجاة  لتشرملر من وتهر ن   منل ي  تالء لتج ز  

هييييت تخت ييييو درجيييية تييييوافر العداليييية التنظيمييييية وةتفدددد  ذهددددرذهددددارذراسددددور ذلددددور ذت دددددلذهددددر ذ
فمييياا لمعييييالجر الجيييودة الشيييياة ة ةيييين وج ييية  ظيييير ةع ميييي  لييييواء الججييييزة ليييإلدارة المدرسييييية و 

ذباختالف الجنس )ذكور، إ اث(؟

ذيستمفذهارذرا   ذئهم تهذهم ذيمررذئنذيسلمذبهذتل ذذذذأهمية البحث:

رامسددددد همرذ  دددددرذوير  ذرات  يدددددرذورات اددددديمذذ تةدددددفيمذ ة يمددددد  ذد هددددد ذالددددد ذتدددددلذور ددددداذ ددددد  ذرا فرادددددرذذ  1
ذراتنظيميرذاف ل  

   ةدددد ذ يمددددرذرا فراددددرذراتنظيميددددرذاددددفالذر  ر رلذرامف لدددديرذراهدددد ذراددددا ذ ددددو  ذةاددددتذ م يةلدددد ذ  2
 افالذ م د  ذورل  ذهنل  

 ذاا دددددددر  ذراشددددددد هارذتدددددددلذةثددددددد روذرامرت دددددددرذرات  رةدددددددرذتدددددددلذ يمدددددددرذرا فرادددددددرذراتنظيميدددددددرذورارددددددددرذ  3
 رامولس لذرات ايمل 

  لفلذرا   ذرا  الذةات ذذذأهداف البحث:

راكشددددددرذدددددددرذ   ددددددرذ ددددددررت ذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذاددددددد ر  ذرامف لدددددديرذوتةدددددد  ذام دددددد    ذرا ددددددر  ذ  1
 راش هارذهرذو لرذ ظ ذه املذذارروذرا    ذ 
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 ددددددر  ذراشدددددد هارذهددددددرذ   ددددددرذ ددددددررت ذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذاددددددد ر  ذرامف لدددددديرذوتةدددددد  ذام دددددد    ذرا  2
 و لرذ ظ ذه املذذارروذرا    ذذب ختاللذرا نسذ نأر ،ذة  ث( 

 ةصط حات البحث:

هرذ ف  ذئوذهسدددددددددددددترالذهم  لدددددددددددددرذه امذراادرذرا   يرذتلذرام  ارذر  تفرةيرذااكف ي لذدرجه توافر: 
و قيملمذداتذراملنير،ذو ة سذب اف  رذراتلذي  ددددددددددلذدا ل ذهرذخال ذرلددددددددددت  برذهف روذرامفر سذ

 را ر ذراتلذئدفه ذرا    ذالارذراد ض 

 ذهلذرام ةةدددرذراتلذي رمذراف  ذهرذخالالددد ذداتذددددفرادددرذرالددددددددددددددار ذرادددا ذذذالعييداليية التنظيمييية
يسدتدفههذرامف  ذتلذرات  هلذه هذداتذرامسدترة ر ذرارجيفلذور  سد  ل،ذوهرذهفلرمذ سد لذ ت ف ذذ

امد  د لذور   رورلذ رخدلذرامنظمدر ذذتلذضددددددددددددددروذهد ذ دف أدهذرامرجرذهرذ  رهدرذوهرضددددددددددددددر يدرذر
ذ( ذذ11،ذذ2007 ئ ر فر،ذذ

 ميدددددداذرا لدددددددر ذورا شدددددددمرذورا مايددددددد لذهددددددرذ دمدددددددي ،ذو نظددددددديم،ذوهت ب دددددددر،ذ اإلدارة المدرسييييييية:
و ر يدددده،ذو   بددددرذراتددددلذيةددددرمذ لدددد ذرامددددف  ذهددددداذرا دددد ها رذه ددددهذبددددد ضذ ندددد وذراتام دددداذهددددرذ ميددددداذ

) العجميييييي، ةسددددد همذتدددددلذ ةفهددددده رر يددددده،ذب  ددددد ذيسدددددتمياذئذنذ تكيددددد ذ ن ددددد  ذهددددداذرام تمددددداذوذ
 (30، ص2000

(ذئ هذية ددددددددددفذبم     ذرا ر  ذراشدددددددددد هارذتلذ2019يشدددددددددد  ذراد هف ذ ةعالجر الجودة الشييييييياة ة:  
رامولدسد لذرات ايميرذ ذ ااذراشد ووذئوذرامررددف لذذوراد د ةاذرارر فذ ررت ه ذتلذرامولدسد لذذ

  ر  ذرا مايرذرات ايميرذرات ايميرذبرلذئب   ه ذمذهفخاللذودماي لذوهد   لذبد ضذرارددددددددددر ذا ذ
 (165، ص2019)الغاةدي،  
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 حدود البحث وةحدداته:

ذ2022-2021راف لذراو ذهرذرا  مذراف رللذذذالحدود الزةا ية:

ذهفر سذارروذرا    ذذذالحدود المكا ية:

   رذ ررت ذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف لدديرذوتة  ذام     ذرا ر  ذراشدد هارذذ   الحدود الموضيويية
ذو لرذ ظ ذه املذذارروذرا     هرذذ

 الدب النظري والدراسات السابمة

 أوال: الدب النظري:

 العدالة التنظيمية لإلدارة المدرسية: 

(ذرا فراددددرذراتنظيميددددرذداددددتذئ لدددد ذرامسدددد ور ذراتددددلذ  ةدددديذاافدددد  ذذAdms, 1965ددددد لذ ئ هدددد ذذ
 مدددددلذرادددددتذ سددددد و ذتدددددلذرامد  ددددد لذورامدددددفخاللذهددددداذه دددددف ذهد  ددددد لذراددددد هالوذر خددددد ةرذتدددددلذرا

(ذذ2008 سددددد هذهدددددفخال ل ذدندددددفه ذيشددددد  ذرافددددد  ذب ا دددددف ذورامسددددد ور ،ذأمددددد ذود تلددددد ذرا ش بشدددددرذ ذ
ئ لدددددد ذ يمددددددهذهلمددددددهذور سدددددد سذور ذرذ مذر  سدددددد نذيشدددددد  ذبددددددهذردادددددد وذوهددددددرجفلذرامنظمددددددرذتددددددلذ
ةطددددددد  ذراتة يمددددددد لذرامترادددددددف ذ فسدددددددي ذة ر ةددددددد ذددددددددرذط ةددددددديذة ددددددد روذهة   دددددددهذ ددددددد رذراقددددددديمذرات   ايدددددددرذ

رامدددددددددرجف رذور  ر  ذرامنظمدددددددددرذوهدددددددددلذراتدددددددددلذ  ردددددددددسذدفرادددددددددرذرامت  دددددددددلذدا لددددددددد ذهدددددددددرذ  دددددددددلذ
رامد  ددددددد لذودفرادددددددرذر  ددددددد رورلذرامسدددددددتدفهرذتدددددددلذ ريةددددددداذرامد  ددددددد ل،ذوهدددددددرذخالايددددددد ذي ردددددددمذ
راتدددد ر ذدمدددددتذدفرادددددرذرالدددددار ذراددددا ذيسدددددتدفههذرامدددددف  ذتدددددلذرات  هددددلذهددددداذرامسدددددتر ذر  سددددد  لذ

وأددددداااذد تدددددهذ(ذو  ندددددلذرنذ  مدددددلذأدددددلذتددددد  ذهددددد ذيسدددددت ةه،ذذ2006ورامسدددددترالذرارجيفل ير دددددف،ذ
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ب  لددددد ذراقيمدددددرذرامت  دددددارذهدددددرذ ددددد روذة  رمذرا ددددد ها رذ  رهدددددرذوهرضدددددر يهذر  ددددد رورلذرامر دددددر  ذ
تددددلذرامنظمددددر،ذوريادددد ذداددددتذر لدددد ذ   ددددهذرامسدددد ور ذوران رهددددرذتددددلذرا ةددددر ذورارر  دددد لذراتددددلذ   دددد ذ

ذ(80،ذص2012درذدال رذراف  ذتلذرامنظمرذ را   ف ،ذذ

ور ذتلذرا ةر ذورارر   لذ رخلذرا ملذرامولسلذذود تهذرا فرارذراتنظيميرذئ ل ذ  نلذرامس 
و  ات الذهلذة س سذراف  ذرا  هلذ نر ذهرذدفرارذرامفخاللذورامد   لذراتلذ نشأذدرذذ

ذذ2019ئ ر ه نذ را ال  لذران شئرذتلذرامولسرذ  رذرا  هلذورامف  ذورامرجرذوذيه اه  
ذ(ذ14،ص

رذراتددددلذ ت مدددديذب امنظمددددر،ذ  دددد ذذأهمييييية العداليييية التنظيمييييية: وهددددلذهددددرذرامررضددددياذراملمددددرذ ددددف 
ئ لددددد ذ اةدددددرذرارددددددلذو ةمدددددرذر اتةددددد وذ ددددد رذرا ددددد ها رذوئهدددددفرلذرامدددددف روذتددددد امرجرذهنددددد ذةنرذشددددد  ذ
ب اهددددد نذرادددددرجيفلذهدددددرذخدددددال ذرا دددددف ذور   ددددد لذ  دددددفذئ دددددهذرامدددددف  ذي  دددددلذدادددددتذهددددد ذ  ت يدددددهذ

دددددددددرذهماددددددددفذئل لددددددددلذاا ضدددددددد ذ(ذئنذرا فراددددددددرذراتنظيميددددددددرذ  دددددددد   ذذ1990 وةدددددددد الذ   ةن دددددددد  ،ذ
راشد ددددددلذا تدددددد ر ،ذوهددددددرذراادددددد و  ذ م يةلدددددد ذتددددددلذرامنظمدددددد لذ سدددددد دفذتددددددلذ ددددددلذرامشدددددد  ل،ذ

(ذئنذراشددددداذراددددا ذي تةددددفذئ دددددهذ ت  هددددلذه  هاددددرذ فتةدددد ذةاددددتذرا فرادددددرذذ2006وةدددد الذ   وأندددد ،ذ
ور   دددددد لذتددددددلذدماددددددهذيشدددددد  ذبادددددددروذورضددددددم رب لذودددددددفمذ ر ددددددرذ فسدددددديرذذو تاددددددكذئهميددددددرذ

 ذ رضدددددديكذ قيةددددددرذ ريةدددددداذرا ور ددددددفذورا ددددددر ذتددددددلذرامنظمددددددرذوئنذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذهددددددرذخددددددال
را فرادددرذراترية يدددرذ  دددفذب دددفذهددد مذهدددرذراب ددد  ذراتدددلذهدددرذخالايددد ذ دددتمذ ة ددديمذرا  ةدددفذرامددد   ذ رخدددلذ
رامنظمددددر ذت ا فراددددرذراتنظيميددددرذ ددددو  ذةاددددتذراسدددديم  ذتددددلذدمايددددرذدددددناذراةدددد ر ذوهددددرذهندددد ذ تاددددكذ

ددددددر ذا هدددددفرلذراممار دددددرذتدددددلذرامولسدددددرذوأمددددد ذئنذرا فرادددددرذر   رةيدددددرذالددددد ذب دددددفذهددددد مذو و ذرارذ
ئنذرا فرادددددرذراتنظيميدددددرذ كشدددددرذددددددرذرامنددددد نذراسددددد ةفذ رخدددددلذرامنظمددددد لذو نددددد وذ  دددددر رلذ دددددر ذ
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را ال ددددد لذر  سددددد  يرذور  تم  يدددددرذتدددددلذرامنظمدددددرذورا فرادددددرذراتنظيميدددددرذ ددددد    ذبددددد اقيمذراخال يدددددرذ
الذراتدددددد ر ذتددددددلذوراف نيددددددرذدنددددددفذراتدددددد ر ذوهددددددرذ ددددددفو لذي ددددددف ذطدددددد  ذراتف دددددددلذوهددددددفالذرانادددددد ذاددددددف

رامولسدددد لذو ت ددددف ذتددددلذط ةةددددرذة  ر لددددمذامددددفالذ  ة دددديذرا فراددددرذ رخددددلذرامنظمددددر،ذوهندددد ذ تاددددكذ
هددددرذهددددالذراهميددددرذئنذرا فراددددرذراتنظيميددددرذ  ددددفذبمث بددددرذه دددد رنذيرشددددرذدددددرذهددددفالذر دددد رنذرامنظمددددرذ
داددددددتذهسددددددترالذراسددددددارمذر  ر  ذور  سدددددد  ل،ذو رضددددددكذئهميددددددرذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذهددددددرذخددددددال ذ

ب ددددقذراةدددد ر رلذرا دددد    ذتددددلذرامولسدددد لذوراتددددلذيمرددددرذئنذ ت دددد  ضذهدددداذ ددددفوثذئضدددد ر ذهددددرذ
ب ددددددددقذه دددددددد اكذراتدددددددد ر ذئوذرا م ددددددددد لذ رخددددددددلذرامولسدددددددد ل،ذورامة ددددددددر ذهندددددددد ذر ددددددددهذةنرذ ددددددددلذ
راشددددد ر ذب ا فرادددددرذراتنظيميدددددرذادددددفالذرامدددددرجف رذأامددددد ذير لذهشددددد د ذراظادددددمذوددددددفمذراتسددددد و ذتدددددلذ

ذ(23،ذص2007 ذخا  ،ذذ  را ةر ذ  رذرا  ها ر 

 التنظيمية:  ةبادئ العدالة 

ذه فئذرامس ور  ذه فئذ ك توذراف ص،ذورارج ةرذ  رذرات ر ذ رخلذرامولسرذ  1
ه دددددفئذراف ددددددرذورات ددددد يك ذوهندددددد ذ  ندددددتذراةدددددد ر رلذرامتددددددا ذداددددددتذئلددددد سذه ارهدددددد لذو ي  دددددد لذ  2

ذ  يةرذوورض ر 
ذه فئذر ات رم ذب اةرر  رذرا   ارذوخ رد  ذ رر  رذرام  هارذرامن فرذ  3
ذ تمثلذتلذراش لذوراه  رذوران رهرذرام فئذراخال ل ذوراا ذ  4
ذه فئذرامش  أر ذهس همرذألذراط رلذتلذراة ر رلذرامتدا ذوتلذدناذراة ر رل   5
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 أبعاد العدالة التنظيمية: 

 العدالة التوزيعية:

وةة دددددددفذب ا فرادددددددرذراترية يدددددددرذئ لددددددد ذ شدددددددملذرا ررةدددددددفذورامد  ددددددد لذئوذرا دددددددررت ذراتدددددددلذي  دددددددلذذ
دا لددددد ذرامرجدددددرذو شدددددملذرا ف دددددفذهدددددرذرا رر دددددفذرامسددددد ور ذو كددددد توذرافددددد صذةادددددتذ   دددددفذرا فرادددددرذ

(ذوأمددددددد ذيمردددددددرذ   ةفلدددددد ذئياددددددد ذئ لددددددد ذ   دددددددهذذ2010تددددددلذةشددددددد   ذر  تي  ددددددد لذ  دددددد  ذراددددددد  ،ذ
راقددددديمذرام  يدددددرذوة ددددد ذرام  يدددددرذراتدددددلذي  دددددارنذدا لددددد ذذراشددددد ر ذرامترادددددفذادددددفالذرا ددددد ها رذهة  اددددده

(ذأمددددددددددد ذئنذدفرادددددددددددرذراتريةددددددددددداذ ت اددددددددددديذ2008هدددددددددددرذرامولسدددددددددددرذ رددددددددددددفل ذهت ةةر را ش بشدددددددددددر،ذ
ب ام ددددد   لذرامد  ددددد لذراتدددددلذي  دددددلذدا لددددد ذرا  هدددددلذتددددد نذرا فرادددددرذر   رةيدددددرذ ت اددددديذب فرادددددرذ

(ذذ2009ر  دددددددد رورلذراتددددددددلذرلددددددددتدفههذتددددددددلذ  ف ددددددددفذ ادددددددداذرامد  دددددددد لذ راسدددددددد ر ذولددددددددام ن،ذ
وهددددالذر  ددددد رورلذهدددددلذة ددددد رورلذ ة ددددديمذئوذة دددد رورلذ  ف دددددفذرا دددددر ذور ددددد رورلذرانةدددددلذورات  يدددددرذ
ور دددددد رورلذرات  هددددددلذهدددددداذراشددددددر والذوراتظامدددددد لذئهدددددد ذراةادددددد ي ذرامت اةددددددرذتددددددلذرا فراددددددرذر   رةيددددددرذ
تلددددددددلذ   دددددددد درذراةادددددددد ي ذرامت اةددددددددرذبدددددددد ام  ذور ايدددددددد لذورا مايدددددددد لذرامسددددددددتدفهرذتددددددددلذ  ف ددددددددفذ

هددددددلذرام ةةددددددرذراتددددددلذ ددددددتمذهددددددرذخالالدددددد ذر ذودددددددر ذةاددددددتذ دددددد ر ذ ريةدددددداذذرامد  دددددد لذئوذرانتدددددد ة 
ذ(ذذ2008رامد   لذ راشاذ،ذذ

ذالعدالة التفاع ية:

يمردددددددرذ   ةددددددد ذرا فرادددددددرذراتف دايدددددددرذئ لددددددد ذهدددددددلذة سددددددد سذرامرجدددددددرذب فرادددددددرذرام  هادددددددرذراتدددددددلذذ
ي  دددددلذدا لددددد ذدندددددفذ م  ددددديذر  ددددد رورلذرا لدددددمير،ذوهدددددفالذه  هادددددهذرامتدددددأث ةرذبددددد اة ر ذبر رهدددددرذ

(ذوهدددددرذ   يدددددرذئخددددد الذتددددد نذرا فرادددددرذتدددددلذرام  هادددددرذ مردددددرذر  ر  ذ2010  ذراددددد  ،ور تددددد رمذ  دددددذ
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هددددددرذ  ة دددددديذراهددددددفرلذرا دددددد  رذبدددددد ات أ  ذداددددددتذ  ة دددددديذرانددددددر ذهددددددرذرات دددددد ونذ دددددد رذرا دددددد ها رذ
ب اددددلمذراددددد  قذهدددددارذو دددددهذرامنظمدددددرذةادددددتذ  ة ددددديذرا فرادددددرذتدددددلذرام  هادددددرذ تدددددتذ ذ ةددددداذ  دددددهذ

ذ(2012ط ةارذراة  رنذ  يسا ،ذذ

ذة  :العدالة اإلجرائي

 وهددددددلذرا  ددددددفذراث ادددددد ذهددددددرذئب دددددد  ذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذوهددددددلذهسددددددترالذراشدددددد ر ذرامتراددددددفذاددددددفالذذذ
را دددددددددد ها رذةيروذدفرادددددددددددرذر  ددددددددددد رورلذراتنظيميددددددددددرذراتدددددددددددلذ سدددددددددددتدفمذتددددددددددلذ  ف دددددددددددفذرامد  ددددددددددد لذ

ذ(ذذ2008راتنظيمير را ش بشر،ذذ

ذ ذذالعدالة التمويمية

(ذذ2003 راةم و ددددددهذ،ذهددددددرذئ ددددددرر ذرا فراددددددرذهددددددلذرا فراددددددرذراتةرةميددددددرذوهددددددرذ ددددددر ذ ربدددددداذأمدددددد ذنأدددددد 
وهدددددددلذ تادددددددمرذدمايددددددد لذور ددددددد رورلذئ ظمدددددددهذه دددددددف لذ سدددددددمكذب اتأ دددددددفذهدددددددرذ ةدددددددر ذرا ددددددد ها رذ

ذوهسترة  لمذو ةرةمل ذبم ةةهذد  اهذو وهرذالمذر لتة ر  

وةمرددددددددرذراةددددددددر ذبددددددددأنذهفلددددددددرمذرا فراددددددددرذراتنظيميددددددددرذهددددددددرذهفلددددددددرمذ سدددددددد لذبم نددددددددتذئنذر  دددددددد روذ
روذدددددد   ذ دددددفذأدددددرنذ ددددد روذ   ددددد ذئوذراتنظيمدددددلذرادددددا ذ نظددددد ذرايدددددهذهرجدددددرذهددددد ،ذدادددددتذئ دددددهذة ددددد ذ

ة دددد ذهرضددددردلذتددددلذ ظدددد ذهرجددددرذرخدددد ذوئنذرا فراددددرذراتنظيميددددرذ  ددددفثذتددددلذضددددروذهدددد ذ ددددف مذ
ذرامرجرذهرذ  رهرذوهرضر يهذاد  رورلذورامد   ل 
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 ةعالجر الجودة الشاة ة:

 تعريف الجودة الشاة ة

 ددددددد  ذذدددددددد لذذراةددددددد هرسذئ سدددددددفر  ذراه ةردددددددلذرا دددددددر  ذدادددددددتذئ لددددددد ذ   دددددددرذئوذهسدددددددترالذهدددددددرذراتم
(ذود تلدددددد ذه لددددددفذرا ددددددر  ذراف ددددددف رالذراه ةرددددددلذداددددددتذئ لدددددد ذ ئ روذ28،ذص2007 راسدددددد ه رةل،ذ

را مددددلذرا دددد يك،ذو  اشددددرلذرا دددد يكذهددددرذرامدددد  ذراواددددت،ذهدددداذر دتمدددد  ذداددددتذ ة دددديمذرامسددددتف فذ
ذ(31،ذص2012تلذه  ترذهفالذ  سرذرا رو ذ را رةاذوآخ ونذ

تددددددلذ ميدددددداذهظدددددد ه ذرا مددددددلذئ ذو  دددددد لذرا ددددددر  ذراشدددددد هار ذ ة ددددددفذ لدددددد ذرا  دددددد ذدددددددرذرا ددددددر  ذ
ر تدددددفروذهدددددرذرات ددددد لذدادددددتذر تي  ددددد لذرامسدددددتف فذةادددددتذة يدددددرذ ةدددددرةمذ ضددددد ذددددددرذرامندددددت ذرامةدددددفمذ

داددددددددتذئ لدددددددد  ذ شددددددددرلذ  دددددددد و لذا روذرادمدددددددد  ذوذ ت  ةدددددددداذرامررهددددددددفذوذذjohblonskiود تلدددددددد ذ
راةددددددف رلذاكددددددلذهددددددرذرا دددددد ها رذوج ر  ذات سدددددد رذر  تدددددد  ذوذرا ددددددر  ذبشددددددرلذهسددددددتم ،ذهسددددددتدفهرذ

هدددددرذخدددددال ذهةرهددددد لذرال لددددديرذان ددددد  ذتدددددلذرامولسدددددرذوهدددددلذرشدددددت رمذتدددددلذر  ر  ذتددددد  ذرا مدددددلذ
بأ لدددددد   ذراتدددددد رمذذTunksوهددددددارذات سدددددد رذرامسددددددتم ذاا مايدددددد لذورلددددددتدفرمذتدددددد  ذدمددددددلذوود تلدددددد ذ

و  لددددددفذأددددددلذهددددددرذة ر  ذوذرا دددددد ها رذ ت شدددددد فذرادمدددددد  ذب  دددددد ذ ا ددددددلذب ددددددر  ذهتن لددددددةرذ ر  دددددد لذ
 & Robbins(ذود تلددددددد ذ 55ص،ذ2016رامسدددددددتف فذئوذهددددددد ذيفر لددددددد ذ ذ  ةددددددد  ،ذ

Coulterدادددددتذئ لددددد  ذ تاسدددددفرذة ر ةدددددرذهر لدددددرذدادددددتذئلددددد سذرات سددددد رذرامسدددددتم ذوذر لدددددت  برذ)
ذ(31،ذص2007  تي   لذو ر   لذرا  رن  ذخا  ،ذذ

 مدددددد ذوةة ددددددفذبدددددد ا ر  ذراشدددددد هارذذهددددددلذ يدددددد   ذرا روذاتا يددددددرذهتما دددددد لذرامسددددددتلااذهددددددرذخددددددال ذ
رذئو ذهددددد  ذ ذوهدددددتذهدددددفخلذئ روذرادمددددد  ذدمدددددلذراشدددددي وذرا ددددد ي رذب ام ةةدددددرذرا ددددد ي رذوهدددددذ
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رادددددددفالذي ددددددد و ذ  ظددددددديمذرام أددددددد ذراتن تسدددددددلذاامنظمدددددددرذهدددددددرذخدددددددال ذرات سددددددد رذرامسدددددددتم ذا دددددددر  ذ
(ذرا ددددددددر  ذراشدددددددد هار ذ150،ذص2008رامنت دددددددد لذوراتدددددددد ر ذورا مايدددددددد لذورا  ئددددددددرذ  ذرا ددددددددر  ،ذ

رام ةةدددددرذئوذرارلددددد ارذراشددددد هارذاا مدددددلذراتدددددلذ شددددد اذرا ددددد ها رذاا مدددددلذضدددددمرذت ةددددديذور دددددفذهمددددد ذ
(ذ2016ي مددددددلذداددددددتذري دددددد  ذ يمددددددرذهادددددد ترذات ة دددددديذرشدددددد   ذ   دددددد لذرامسددددددتلاك رذ  مددددددر ذ،ذ

وهددددددددلذ  سدددددددد رذرالدددددددد ا فذراقي  يددددددددرذور  ر ةددددددددرذورا مددددددددلذداددددددددتذة خدددددددد  ذراتد  دددددددد رلذرامالةمددددددددرذ
ورا ف ددددف ذوجشدددد رمذأددددلذئدادددد وذرامف لددددرذتددددلذة ددددفرثذنادددداذراتد  دددد ذو شددددرلذ مدددد دلذو  دددد و لذ

ةنأددددد وذ و ذرامن تسدددددرذراشددددد ةفرذ ددددد رذرامدددددفر سذب  ددددد ذيرفدددددلذرات دددددف  ذوراتمدددددرة ذرامسدددددتم ذهددددداذ
ذ(2016اات ف ذات في لذرا   ذوراتمر رلذرامتال ةرذ را  ة  ،ذذ

 أهمية الجودة الشاة ة

 ذشدددددداذئنذرا ددددددر  ذتددددددلذرات ادددددديمذه   مددددددرذب ما تددددددلذراددددددت امذورات ادددددديمذور  ر  ذونادددددداذهددددددرذئ ددددددلذ
ت امددددد رذوة دددددفثذرادددددت امذ  ددددد ذرات اددددديمذب   ددددد لذرام تمددددداذو نددددد وذو نميدددددرذهاكدددددرذر  دددددفر ذدندددددفذرام

دنددددفه ذي ددددفثذ ف دددددلذ دددد رذرامددددت امذو  ئتددددهذوةمرددددرذه  تددددرذئنذراددددت امذ ددددفذ ددددفثذدنددددفذهال ظددددرذ
رات دددددف لذوراتد  ددددد ذدادددددتذلدددددارمذرامدددددت امذو و ذرات  دددددرة رذهنددددد ذة   دددددرذراف ددددددرذا دددددفوثذراتف ددددددلذ
 دددددلذي دددددفثذرادددددت امذو  اتددددد الذة دددددفرثذ د  ددددد ذ   دددددر ذهددددد  لذوهدددددارذي ندددددلذ دددددرت  ذأدددددلذراشددددد ووذ

را دددددد ا رذااددددددت امذهمدددددد ذيسددددددتر فذوضدددددداذه دددددد    ذاا مايدددددد لذبمدددددد ذيشددددددملذ ظدددددد مذه ددددددف ذذورا  ئددددددر
ذ(2011ااتأ فذهرذ ر  ذرات ايمذ ر  رهيمذ،ذذ

ةنذاا دددددددر  ذراشددددددد هارذئهميدددددددرذتدددددددلذرامنظمددددددد لذورامولسددددددد لذرات ايميدددددددرذ ر دددددددهذخددددددد صذوذ كمدددددددرذ
هددددفلذراهميددددرذتلددددلذ سددددد همذذتددددلذيةدددد   ذر  ت  يددددرذوذ د،ددددديقذراتكافددددرذو  ة دددديذ ضدددد ذرا م دددددل،ذ
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 ةدددددددددفيمذئ سدددددددددرذوئتادددددددددلذرامنت ددددددددد لذاا م دددددددددلذو  سددددددددد رذدمايدددددددددرذر   ددددددددد  ذ ددددددددد رذهدتادددددددددرذوذ
رامسدددددددددددددترة لذ،وذ نميدددددددددددددرذشددددددددددددد ر ذ ر دددددددددددددف ذرام مرددددددددددددددرذوذيةددددددددددددد   ذراثةدددددددددددددرذ ددددددددددددد رذراتددددددددددددد ر   ذ

ذ(2003،46ئ مف،

 مددددد ذو سددددد دفذتدددددلذ  سددددد رذتدددددلذراسدددددم رذرام  دددددرذاامنظمدددددرذتدددددلذ ظددددد ذدمالةلددددد ذو  مدددددلذدادددددتذ
نظمدددددرذ   هلددددد  ذو  ندددددتذ تمرددددد رذرا ددددد ها رذهدددددرذراتد  ددددد ذتدددددلذلدددددارأي لذراتددددد ر ذرا  هادددددرذتدددددلذرام

راقيدددددد مذب مايددددددرذه ر  ددددددرذو ة دددددديمذادددددد  روذبشددددددرلذهسددددددتم ذوهيمددددددنل ذشدددددد هلذذاتد  دددددد ذب  ددددددفذدددددددرذ
ذ(54،ذص2006رانظ مذراتةا ف ذرامم يذتلذشرلذة  رورلذو  ر رل  راد هف ،ذ

 ةبادئ إدارة الجودة الشاة ة 

 دلذرا د  ث رذ،ة ذئ لمذر فةررذ مي د ذذبد ا ةمذهرذرختاللذرام ددددددددددددددما د لذات    ذدرذرا ر  ذهرذ 
داتذ فسذرام د  ،،ذ  د ذ  أ ذداتذ  سدددددددددددددد رذرا ر  ذأةر ذه ف  ذتلذأد تدرذرام د  لذرارجي،يدرذ

ذ(9،ذص2006ر رذ يش و ،ذذذذ(ورنذهفلذرام   ،ذ تاداذفيم ذ ال

ذرا  رنذهرذهرذي  لذرا ر  ،ذوراوارةرذهلذو ض لذدرذرامنت  

ذب ا ر  ،ذو ةفيمذراقي   ذال  رهتم مذر  ر  ذرا اي ذ

ذرا ر  ذهلذهسووايرذ مياذرات ر ذتلذرامنظمرذبرلذهسترة  ل  

ذرا ر  ذهلذ     ذدرذهرضر ذرلت ر ي ل،ذو لارذ تمافذخمرذةلت ر ي ير 
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ي فذداتذ مياذرارج ةرذتلذرامنظمرذئنذ  أ ذداتذ  سدددددد رذرا ر  ذرامسددددددتم  ،ذوهارذهرذر لذذ
ذ  ة يذئهفرلذةلت ر ي ير 

ذس رذرا ر  ذي فذراتف ةفذو  ايمذاك ترذرامرجف رذب لتم ر  ات ذ

ذ  لذهش  لذرا ر  ذ ت  ونذه ذ  رذرامرجف ر 

ةنذ  سددددد رذرا ر  ذوذ لذهشددددد  ال ذ تمافذرلدددددتدفرمذط  ذضددددد  ذرا ر  ذر   ددددد ةير  ذهال ،ذذ
ذ(18،ذص2005

 ةعالجر الجودة الشاة ة في المؤسسات التع يمية: 

ي نددددلذئنذهندددد مذه دددد    ذبمث بددددرذدةددددفذر تمدددد دلذادددديسذتةدددد ذذوضدددداذه دددد    ذاا ددددر  ذتددددلذرات  يددددر
 دددددد رذرام امدددددد رذوراسددددددام لذرات  رةددددددرذ ددددددلذئيادددددد ذ دددددد رذر بدددددد وذوراما ددددددرذهددددددرذ لددددددرذوراسددددددام لذ

ذ(ذوهنل ذر  لذ 2015رات  رةرذورام ام رذهرذ لرذث  يرذ ط يمرذ،ذذ

ذوضاذهسترة لذه ي  ةرذهتر  رذوه ةر رذوهتفيذدا ل ذا  روذرات  ر ذبرلذ رر  ه   1
ذ ةفيمذادرذهشت أرذوهفلذهشت مذامت ب رذو س  لذ    لذراما ر   2
ذةجل  ذ ف  ذرام ام رذداتذ  ة يذرا ف فذهرذرانرر  ذرام ف  ذهس ة    3
ذو ر ذه اره لذ شدي يرذاتةفيمذرا    ه ذراتف ةسلذادا وذه ئرذراتف ةس ذ  4
 مرددددددد رذه ئدددددددرذراتدددددددف ةسذهدددددددرذ  ف دددددددفذرامسدددددددترة لذرا  ايدددددددرذات  ددددددد لذراما دددددددرذوراتدمدددددددي ذذ  5

ذاات امذرامستة الذبرلذثةر 
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رلددددتدفرمذه ئدددددرذراتددددف ةسذااندددددرر  ذرام دددددف  ذأددددفا لذأي،يدددددرذرلدددددتدفرمذه تددددرالذرامدددددنل ذورامدددددرر ذ  6
ذرامس دف ذراخ الذ 

و و هددددددددمذرددددددددد   ذراتأ  ددددددددفذداددددددددتذئهميددددددددرذةطددددددددال ذرام امدددددددد رذا  ردددددددد مذدنددددددددفذ ة دددددددديمذراما ددددددددرذ  7
ذ متد   ر 

،ذ2006ةجلددددد  ذ دددددف  ذرام امددددد رذدادددددتذدةدددددفذهة   دددددرذامسدددددترة لذراما دددددر  ذرا ددددد الو ذو آخددددد ونذ  8
ذ(83ص

ذ ف يمذةي   يرذرام ام رذ  رذئل ا فذرات امذراممر  ذوخ رة ذراتةفمذرا ئلير   9
ذ ةفيمذةط  ذث  هذوهستة ذ دفر ذراتة  ة  ذ  10
ذراتأ  فذداتذرانرر لذر ي   يرذ    يرلذراما ر ذ  11
 شددددد ياذرام امددددد رذدادددددتذرلدددددتدفرمذرام تدددددرالذورا مايددددد لذ نمددددد  ذئولددددداذتدددددلذ دمددددديملمذ  12

ذو ف ةسلم 
ذ رت  ذل لذهس ةارذرام تماذاامف لر ذ  13
ذر تس  ذرام ام رذافك ذهت ف ذدرذأي،يرذ فك  ذو  امذراما ر   14
ي ذور دتدددددد رلذ ددددداااذأموشدددددد ذ  دددددر ذراما ددددددرذدادددددتذ دايددددددرذرذ   دددددرذوتدددددد صذااتدمدددددذذ  15

ذ(73،ذص2015اتةفهلم  ذط يمر،ذذ

 الدراسات السابمة:

(ذ ف رلددددددرذب نددددددررنذرا فرادددددرذراتنظيميددددددرذتددددددلذلددددددي  ذر  ر  ذ2021 ددددد مذراملدددددد و)ذ ددددددرلذد دددددف ذ 
رامف لددددددديرذه ادددددددرذراةددددددد رو ذورام  تدددددددرذ لدددددددفلذراف رلدددددددرذةادددددددتذئنذجددددددد ه  ذرا فرادددددددرذهدددددددرذراظدددددددرره ذ

 لذرا روذراتنظيمددددددلذا تدددددد ر ذورامولسدددددد لذي ددددددرنذبسدددددد فذراملمددددددرذتددددددلذر  ر  ،ذو  ر دددددداذهسددددددترةذ
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ددددددفمذرا فرادددددر،ذئهددددد ذتدددددلذ  ادددددرذرا فرادددددرذوشددددد ر ذراتددددد ر ذ لددددد ذفي دددددفثذرا  دددددس ذفي دددددفثذيةددددد   ذ
 ضدددد ذاامددددرجف رذدددددرذرامولسددددرذورام تلدددد ر،ذوهددددرذهندددد ذيددددأ لذو ةلددددمذالدددد ذ ددددلذوة ةددددف،ذ مدددد ذئنذ

رامسدددددتدفمذتدددددلذراف رلدددددرذذ  ة ددددديذرا فرادددددرذ رخدددددلذرامنظمددددد لذ دددددو  ذةادددددتذيةددددد   ذرا رو ذرامدددددنل 
هددددددرذرامددددددنل ذراردددددددفل،ذ  دددددد ذئنذهددددددالذراف رلددددددرذ ددددددمذ م يةلدددددد ذداددددددتذه تمدددددداذهددددددفر سذورا  نددددددرذ
ک  ددددددهذهددددددرذرامف لدددددد ر،ذورا ر ذراتددددددلذ ددددددمذرلددددددتدفرهل ذهددددددلذر لددددددت   ر ذر لددددددت   رذر ا ت و يددددددرذ
ورلدددددددتدفههذتدددددددلذ مددددددداذرا ي  ددددددد ل،ذذهدددددددرذئ دددددددلذ مددددددداذرا ي  ددددددد لذو  ا الددددددد ذورادددددددد و ذ نتددددددد ة ذ

راف رلددددددددرذ ردددددددددان ذةاددددددددت ذرختافددددددددهذو لدددددددد لذرانظدددددددد ذتددددددددلذرب دددددددد  ذرا ال ددددددددرذذو ردددددددددي ل ذوهددددددددر
راتنظيميدددددرذهددددددنلمذهدددددرذودددددددفل ذهتد ددددد ذ   ددددددفذور دددددف،ذ  ا فراددددددرذر   رةيدددددر،ذوهددددددنلمذهدددددرذ ن والدددددد ذ
   دددددددسذب دددددددف رذوهمددددددد ذرا فرادددددددرذر   رةيدددددددرذوراترية يدددددددرذهثدددددددلذد دددددددفرا  يم،ذوهدددددددنلمذهدددددددرذ  الددددددد ذ

ذية يرذورات  هالل هتد  ذي  سذثالثرذئب   ذرا فرارذر   رةيرذوراترذ

 ف رلددددددددرذب نددددددددررنذ   ددددددددرذهم  لددددددددرذرا فراددددددددرذذ2019وئ دددددددد الذئ ددددددددرذ هدددددددد نذر وذه مددددددددفذددددددددد اكذ
راتنظيميددددددددرذاددددددددفالذهددددددددف   ذرامددددددددفر سذرال لدددددددديرذراد دددددددددرذتددددددددلذه  تظددددددددرذرا  دددددددددمرذدمدددددددد نذ
ودال تلددددددد ذبددددددد ا و ذرام نرةدددددددرذاام امددددددد رذهدددددددرذو لدددددددرذ ظددددددد ذهسددددددد دف ذرامدددددددف  ةرذهدددددددفتهذهدددددددالذ

را فراددددددرذراتنظيميددددددرذاددددددفالذهددددددف   ذرامددددددفر سذرال لدددددديرذراف رلددددددرذرات دددددد لذةاددددددتذ   ددددددرذهم  لددددددرذ
راد دددددددرذتددددددلذه  تظددددددرذرا  دددددددمرذدمدددددد نذودال تلدددددد ذبدددددد ا و ذرام نرةددددددرذاام امدددددد رذهددددددرذو لددددددرذ
 ظددددددددد ذهسددددددددد دف ذرامدددددددددف  ةر ذوات ة ددددددددديذئهدددددددددفرلذراف رلدددددددددرذ دددددددددمذرلدددددددددتدفرمذرامدددددددددنل ذرارددددددددددفلذ

 ذو كر ددددهذر    دددد طل ذو ددددمذ مددددرة ذرلددددت   رذا مدددداذرا ي  دددد ل،ذو ددددمذراتأ ددددفذهددددرذدددددف ل ذوث   لدددد 
رذذ هسدددددددد دفذوهسدددددددد دف ذهددددددددرذرامددددددددفر سذرال لدددددددديرذراد دددددددددرذتددددددددلذذذ100د نددددددددرذرافن رلددددددددرذهددددددددن

را  دددددمرذدمدددد ن ذو ددددفذئشدددد  لذرانتدددد ة ذةاددددتذئنذ   ددددرذهم  لددددرذرا فراددددرذراتنظيميددددرذاددددفالذهددددف ذ
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  ذرامدددددددفر سذ ددددددد ولذ ف  دددددددرذه  ف دددددددرذأاددددددددل،ذوئنذراددددددد و ذرام نرةدددددددرذادددددددفالذرام امددددددد رذأ  ددددددددهذ
 دددد رذذذα ≤ 0.05 دددد ةيرذدنددددفذهسددددترالذراف اددددرذذه  ف ددددر،ذوو ددددفلذتدددد و ذنرلذ  اددددرذة ذ

هترلدددددددددم لذرلدددددددددت  برذراف  دددددددددرذراكايدددددددددرذاف  دددددددددرذهم  لدددددددددرذرا فرادددددددددرذراتنظيميدددددددددرذادددددددددفالذهدددددددددف   ذ
رامدددددددفر سذراد ددددددددرذ  ددددددد الذا ددددددد اكذهتد ددددددد ذراموهدددددددلذرا امدددددددلذا ددددددد اكذرا رددددددد ار ةرس،ذوو دددددددر ذ

ذ10تددددد و ذنرلذ  اددددددرذة  ددددد ةيرذ  دددددد الذامتد ددددد ذلددددددنررلذرادفهدددددرذوأدددددد نذا ددددد اكذنوذرادفهددددددرذ
 ≥ αرلذوئ ثدددد  ذو ذ ر ددددفذهن ادددداذتدددد و ذنرلذ  اددددرذةن  دددد ةيرذدنددددفذ   ددددرذراف اددددرذذلددددنرذ

اف  دددددددرذ دددددددررت ذراددددددد و ذرام نرةدددددددرذادددددددفالذه امدددددددلذرامدددددددفر سذرال لددددددديرذراد ددددددددرذ  ددددددد الذذذ0.05
اامتد دددددددد رلذرا ددددددددنس،ذراموهددددددددلذرا امددددددددل،ذلددددددددنررلذرادفهددددددددر ذوئودددددددددهذرا   ثددددددددرذب ماددددددددرذهددددددددرذ

   ذراددددددردلذبأهميددددددرذ ددددددرت ذرادددددد و ذراتردددددددي لذأدددددد نذئهملدددددد ذضدددددد و  ذرا مددددددلذداددددددتذ  م دددددديذويةددددددذ
ذرام نرةرذو   ة ذرا فرارذراتنظيميرذ رخلذرا  ئرذرامف لير 

  رلددددددددرذب نددددددددررنذذور دددددددداذ م  دددددددديذه دددددددد    ذرا ددددددددر  ذذ2019ور دددددددد الذراد هددددددددف ذه  ددددددددفذد ددددددددفذ ذ
راشددددددد هارذب امدددددددفر سذراسددددددد ر يرذرا رةددددددددف ذبم  تظدددددددرذ دددددددف ذهدددددددرذو لددددددددرذ ظددددددد ذه ام لددددددد ذه اددددددددرذ

وهددددددفلذرا  دددددد ذذ4را ددددددف ذ27ت  رةددددددرذورانفسدددددديرذةدددددد  ذرام اددددددفذرا  ه ددددددرذر لددددددالهيرذااف رلدددددد لذرا
ةادددددتذرات ددددد لذدادددددتذهدددددفالذ م  ددددديذه ددددد    ذرا دددددر  ذراشددددد هارذدادددددتذرامدددددفر سذراسددددد ر يرذرا رةدددددف ذ
بم  تظدددددرذ دددددف ،ذوراكشدددددرذددددددرذرافددددد و ذنرلذراف ادددددرذر   ددددد ةيرذ ددددد رذهترلدددددم لذرلدددددت  ب لذ

 ر يرذرا رةدددددف ذراتدددددلذرام امددددد رذ دددددر ذهدددددفالذ م  ددددديذه ددددد    ذرا دددددر  ذراشددددد هارذتدددددلذرامدددددفر سذراسدددددذ
راموهدددددددددل(ذو  قيةددددددددد ذذ–راد ددددددددد  ذذ–راتد ددددددددداذذ–يمردددددددددرذد وهددددددددد ذةادددددددددتذ ذرام  ادددددددددرذراف رلددددددددديرذ

اهدددددددفرلذرا  ددددددد ذرلدددددددتدفمذرا   ددددددد ذرامدددددددنل ذرارددددددددفلذ،ذوشدددددددملذرا  ددددددد ذدادددددددتذد ندددددددرذهدددددددرذ
(ذه امددددددد ،ذ نسددددددد رذ360ه امدددددددلذرامدددددددفر سذراسددددددد ر يرذرا رةدددددددف ذبم  تظدددددددرذ دددددددف ذ اددددددد ذددددددددف همذ 
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را   دددددد ذرلددددددت   رذهرر ددددددرذهددددددرذلدددددد  رذرب دددددد  ذ مثددددددلذذ%ذ(هددددددرذه تمدددددداذرا  دددددد ذ ذوئدددددددف8 42 
ه دددددد    ذرا ددددددر  ذتددددددتذ  ذر  ر  ذرامف لدددددديرذ،ذرام اددددددمذ،ذرام اددددددفذ،ذئلدددددد ا فذراتددددددف ةسذ،ذرام نددددددتذ
رامف لددددددلذ،ذراتةددددددرةمذ،ذراشدددددد ر رذرام تم يددددددرذ( ذو ردددددددلذرا  دددددد ذةاددددددتذه مردددددددرذهددددددرذرانتدددددد ة ذ

 رةدددددف ذرا ررهيدددددرذبمف ندددددرذئهملددددد ذ ذئنذ م  ددددديذه ددددد    ذرا دددددر  ذراشددددد هارذب امدددددفر سذراسددددد ر يرذرا
 دددددفلذ ددددد وذ ف  دددددرذ م  ددددديذ    ددددد  (ذهدددددرذو لدددددرذ ظددددد ذرام امددددد ر،ذو ددددد وذ    دددددفذرام ددددد    ذهدددددرذ
  ددددددد ذ   دددددددرذ م يةلددددددد ذأمددددددد ذ ادددددددلذ رام ادددددددمذ، ر  ر  ذرامف لددددددديرذ،ئلددددددد ا فذراتدددددددف ةسذ،راتةدددددددرةمذ
،رام ندددددددتذرامف لدددددددل،ذراشددددددد ر رذرام تم يدددددددرذ،رام ادددددددف( ذ ذ ر دددددددفذتددددددد و ذ رادددددددرذة  ددددددد ةي ذدندددددددفذ

(ذ ددددد رذهترلدددددم لذرلدددددت  ب لذرام امددددد رذ دددددر ذهدددددفالذ م  ددددديذه ددددد    ذرا دددددر  ذ05 0هسدددددترالذ 
راشدددددد هارذتددددددلذرامددددددفر سذراسدددددد ر يرذرا رةددددددف ذ  دددددد الذةاددددددتذ راتد دددددداذ،ذراموهددددددلذراف رلددددددل(ذهدددددد ذ
ددددددفرذراشددددد ر رذرام تم يدددددرذوراتدددددتذو دددددفلذتددددد و ذ  رهددددد ذ  ددددد الذاموهدددددلذراف رلددددد لذرا ايددددد ،ذ ر دددددفذ

م لذرلدددددددت  ب لذرام امدددددد رذ دددددددر ذ(ذ دددددد رذهترلددددددذ05 0تدددددد و ذ راددددددرذة  ددددددد ةي ذدنددددددفذهسدددددددترالذ 
هدددددفالذ م  ددددديذه ددددد    ذرا دددددر  ذراشددددد هارذتدددددلذرامدددددفر سذراسددددد ر يرذرا رةدددددف ذ  ددددد الذةادددددتذلدددددنررلذ

ذ10راد دددد  ذتددددلذرات ادددديم،ذوأ  ددددهذرافدددد و ذا دددد اكذرام امدددد رذئددددد   ذلددددنررلذراد دددد  ذئ ددددلذهددددرذ
(ذ ددددددد رذهترلدددددددم لذرلدددددددت  ب لذ05 0لدددددددنررل،ذ ر دددددددفذتددددددد و ذ رادددددددرذة  ددددددد ةي ذدندددددددفذهسدددددددترالذ 

 ذ م  ددددددددديذه ددددددددد    ذرا دددددددددر  ذراشددددددددد هارذاب ددددددددد  ذ رام ادددددددددم،ذراتةدددددددددرةمذ،ذراشددددددددد ر رذرام امددددددددد رذ دددددددددرذ
رام تم يدددددر،ذورام ندددددتذرامف لدددددت(ذ  ددددد الذةادددددتذرام  ادددددرذراف رلددددديرذا ددددد اكذرلدددددت  ب لذأدددددلذهدددددرذ
ه امدددددلذرام  ادددددرذر  تفرةيدددددرذورام  ادددددرذرامترلدددددمر،ذ  نمددددد ذ ذ ر دددددفذتددددد و ذدادددددتذئب ددددد  ذ ر  ر  ذ

ف ةس(ذ  دددددددد الذةاددددددددتذرام  اددددددددرذراف رلير ورودددددددددتذرامف لددددددددير،ذرام اددددددددف،ذط رةدددددددديذوئلدددددددد ا فذراتددددددددذ
را   دددددد ذ تةددددددفيمذراددددددفدمذاامددددددفر سذرا رةددددددف ذور لددددددتف   ذهددددددرذخ   لدددددد ذو  ميملدددددد ذتددددددلذراسدددددد ر يرذ ذ
 مددددد ذروددددددتذ ت دددددميمذو نددددد وذه ددددد    ذاا دددددر  ذبمررددددددف لذ وايدددددرذب  ددددد ذ تن لدددددفذهددددداذرا  ئدددددرذ
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ادددددددددتذراسددددددددد ر يرذ ذب  ضددددددددد ترذرادددددددددتذ شددددددددد ياذو  ف ددددددددد ذرامدددددددددفر سذرا رةدددددددددف ذدادددددددددتذرا  دددددددددر ذد
ذر دتم  ذرافوال 

 ف رلرذب نررنذ   رذ م  يذه   ،ذة ر  ذرا ر  ذراش هارذتلذذ2018و  مذ هلذه مفذخا لذهسامذ
رامفر سذرال ليرذرا ررهيرذتلذهف نرذرا ق رذتلذرا  نذهرذو لرذ ظ ذرام ام رذ ل ارذ

  ذرا ر  ذه  ست  ذ  ه رذراش  ذر ول ذوذهفتهذراف رلرذرات  لذةاتذ   رذ م  يذه   ،ذة ر
راش هارذتلذرامفر سذرال ليرذرا ررهيرذتلذهف نرذرا ق رذتلذرا  نذهرذو لرذ ظ ذرام ام ر،ذذ

ورختاللذو ل لذرانظ ذب ختاللذهتد  رل ذرا نسذوراتد اذوراموهلذولنررلذراد    ذذ
تة  ذط ةهذذذذ63وات ة يذهارذرالفلذ مذرختي  ذرامنل ذراردفلذو مذ مرة ذرلت   رذهرر رذهرذ

ه ام ذوه امرذ،ذو مذراتأ فذهرذدف ذرا ر ذوث   ل ذ،ذذذ298د نرذدشررةيرذ ا ذدف ذئت ر ه ذذداتذ
ئش  لذ ت ة ذراف رلرذام ذهرذآلذ ذةنذ   رذ م  يذه   ،ذة ر  ذرا ر  ذراش هارذتلذرامفر سذ

رال ليرذرا ررهيرذتلذهف نرذرا ق رذتلذرا  نذهرذو لرذ ظ ذرام ام رذأ  هذهترلمرذ،ذةواتذذ
  رذهترلم لذرلت  برذذذذ𝑎≤0.05و ر ذت و ذنرلذ  ارذة   ةيرذدنفذهسترالذذدفمذ

رام ام رذاف  رذ م  يذه   ،ذة ر  ذرا ر  ذراش هارذتلذرامفر سذرال ليرذرا ررهيرذتلذهف نرذذ
ذرا ق رذتلذرا  نذ   الذامتد  رلذراف رلرذ 

(ذ  رلددددددددددددرذب نررنذرا فرارذراتنظيميرذافالذهف   ذذ2014وئ  الذراد اف ذئلددددددددددددم وذولددددددددددددالهرذأ  ف 
  امف  ،ذودال تلدد ذبدد ار وذراتنظيملذاام ام رذتلذ ادداذرامددفر سرامددفر سذراثدد  رةددرذتلذه دد تظددرذر

/ ذوهفتهذهالذراف رلدددددددرذرات  لذةاتذرا فرارذراتنظيميرذذ2ه ارذرامن   ،ذرام افذرا شددددددد ون،ذرا ف ذ
ادفالذهدف   ذرامدفر سذراثد  رةدرذتلذه د تظدرذرامف  ،ذودال تلد ذبد ار وذراتنظيملذاام ام رذتلذ اداذ

(ذه ام  ذوه امرذذ648راف رلدددددددرذب ام ةةرذرام قيرذرا شدددددددررةيرذبم مر ذ رامفر س ذو مذرختي  ذد نرذذ
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هرذه املذرام  اددرذراثدد  رةددرذوه امدد  لدد ذتلذهددف  ةدد لذرات  يددرذورات ايمذراتدد ب ددرذام دد تظددرذرامف   ذذ
وات ة يذئهفرلذراف رلددددرذ مذرلددددتدفرمذرامنل ذراردددددفلذر     طل،ذو مرة ذئ ر  رذهم  ذرلددددت   هذذ

(ذتة  ذهريددددرذداتذثالثدددرذه ددد  ل،ذذ29يدددرذادددفالذرامدددف  ةرذو كر دددهذهرذ  م  يذرا دددفرادددرذراتنظيم
وهل ذه   ذدفرارذراتريةا،ذوه   ذدفرارذر   رورل،ذوه   ذدفرارذرات  هالل،ذورلددددددددت   هذرار وذ

اددددفالذرام ام ر ذو مذذ25راتنظيمل،ذو كر ددددهذهرذ  راددددف  ددددرذراكايددددرذاار وذراتنظيملذ (ذتة  ذ قيسذ
راف رلددددددددددر،ذو فذئجل لذ ت ة ذراف رلددددددددددرذئنذ   رذ م  يذرا فرارذذذذ  ة يذرا ددددددددددف ذوراث  لذا ر ل

راتنظيميددرذاددفالذهددف   ذرامددفر سذراثدد  رةددرذتلذه دد تظددرذرامف  ،ذهرذو لددرذ ظ ذرام ام ر،ذأدد  ددهذذ
ه  ف در،ذ  د ذ د وذه د    ددفرادرذراتريةا ذبد ام   درذراوات ،ذ  نمد ذ د وذه د  ذ ددفرادرذر   رورل ذذ

رلذ  ادرذة  ددددددددددددددد ةيدرذ   الذاث ذرا نسذتلذ مياذرام د  ل،ذذبد ام   درذراخ   ،ذوو ر ذت و ذن
و د ولذراف و ذا دددددددددددددد اكذر  د ث،ذوددفمذو ر ذت و ذنرلذ  ادرذة  دددددددددددددد ةيدرذ   الذاث ذراموهدلذ
را املذورامدف  ةدرذتلذ مياذرام د  ل،ذوجنذ   درذرار وذراتنظيملذادفالذه املذرامدفر سذراثد  رةدرذذ

  ف در،ذوو ر ذت و ذنرلذ  ادرذة  ددددددددددددددد ةيدرذتلذه د تظدرذرامف  ذ،ذهرذو لدرذ ظ همذ،ذ د ولذه
   الذاث ذرا نس،ذو  ولذراف و ذا  اكذر   ث،ذودفمذو ر ذت و ذنرلذ  ارذة   ةيرذ   الذذ
اث ذراموهلذرا املذورامف  ةر،ذوو ر ذدال رذةي   يرذ رارذة  دددددددددددددد ةي ذ  رذرا فرارذراتنظيميرذافالذ

ذاتنظيملذافالذه ام لم هف   ذرامفر سذراث  رةرذتلذه  تظرذرامف  ذورار وذر

(ذ  رلدددرذهدددفتهذةادددتذBalassiano and Salles, 2012وئ ددد الذب  لدددي  رذولددد ايسذ 
راكشددددرذدددددرذئثدددد ذرا فراددددرذراتنظيميددددرذداددددتذراددددر وذراتنظيمددددل ذو كر ددددهذراف رلددددرذهددددرذد نددددرذهددددرذ

(ذه امددددد  ذوه امدددددرذتدددددلذرامدددددف رسذراث  رةدددددرذورا ددددد ها رذأتةن ددددد رذوج ر ةددددد رذتدددددلذهف ندددددرذتتر ةددددد ذ73 
ةدددددل ذورلدددددتدفههذرلدددددت   رذهرر دددددرذهدددددرذثدددددالثذ اسددددد لذهددددداذتةددددد رلذهمدددددر  ذااكشدددددرذددددددرذب ا  ريذ
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ئثدددددد ذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذداددددددتذراددددددر وذراتنظيمددددددل ذو ددددددفذئجلدددددد لذ تدددددد ة ذراف رلددددددرذئنذه دددددد هاللذ
(،ذهمدددددد ذ ددددددف ذ05 0راددددددر وذراتنظيمددددددلذأ  ددددددهذ مي لدددددد ذ راددددددرذة  دددددد ةي  ذدنددددددفذهسددددددترالذراف اددددددرذ 

ذداتذرار وذراتنظيمل داتذراث ذر ي   لذاا فرارذراتنظيميرذذ

 تم  ذ  رلدددددرذرا   ثرذدرذ ااذراف رلددددد لذبأنذ  رلدددددتن ذب ثهذذذذالتع جق ع ى الدراسييييات السييييابمة:
   درذ ررت ذرا دفرادرذراتنظيميدرذاد ر  ذرامدف لدددددددددددددديدرذوتةد  ذام د    ذرا ر  ذراشدددددددددددددد هادرذهرذو لدرذ ظ ذذ

بةرذهم ذيسددد همذتلذ تفذذه املذذارروذرا    ذ،ذوهرذراه ذراا ذامذ  فلذي تماذافالذئ ذ  رلدددرذلددد 
رام فرنذرات  ر ذوراقي  رلذرات  رةرذتلذور اذ   ذهسددترالذرا فرارذراتنظيميرذاد ر رلذرامف لدديرذتلذ

ذهارذرااررو 

 ةن جية البحث وإجراءاته

هدددفلذهدددارذرا  ددد ذرات  لذداتذ   دددرذ ررت ذرا دددفرادددرذراتنظيميدددرذاد ر  ذذذذالطريميية واإلجراءات:
رامف لدددددددددديرذوتة  ذام     ذرا ر  ذراشدددددددددد هارذهرذو لرذ ظ ذه املذذارروذرا    ،ذو ن و ذهارذرا  وذذ
ذام تماذرا   ،ذود نته،ذوئ ر ه،ذوط  ذرات ةيذهرذث   ل ذودددددف ل ،ذوج  رور ل ،ذ د ضدددد  ذهف ددددال 

 لذر    ةيرذراتلذ  الذرلتدفرهل ذتلذراردر ذةاتذرانت ة  ذذوهتد  ر ل ،ذورام  ا  

ردتمفذرا   ذرا  الذداتذرامنل ذراردددددددفلذراا ذيةرمذداتذ ماذرا ي   لذذذأوال: ةن جية البحث:
ذور   برذدرذئلئاتل ،ذةنذُرلتدفههذرلت   ر 

ا: ةجتمع البحيث: (ذذ74 كّرنذه تماذرا  د ذهرذه املذهدفر سذارروذرا    ذذرا د ا ذددف همذ ذذثيا ييا
ذ(ذ 2022-2021 ذ(ذه امر،ذااف لذراف رللذراو 30(ذه ام ،ذو 44ه ام ذوه امر،ذهنلم،ذ 
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ا: عجنية البحيث: ًيا (ذه امدد  ذوه امددر،ذراددا رذ مرنددهذرا دد  ثددرذهرذذ74 كر ددهذد نددرذرا  دد ذهرذ ذذثيال
(ذ رضددددددددددكذ ريةاذراتك ر رلذذ1ةنذ  الذرختي  همذب ام ةةرذرا شددددددددددررةير،ذورا فو ذ   راردددددددددددر ذةا لم

ذورانسفذرامئرةرذات ر ذد نرذرا    

ذوية لفراد عجنة البحثالتكرارات والنسب المئذلوضح توزيعذ(1الجدول)

 النسبة المئوية  تكرارال المستوى  المتغجر

 الجنس 
 %ذ67ذ44ذنأ 

 %33ذ30 ئ ثت
 100%ذ74 المجموع

ات ة يذئهفرلذرا   ذور   برذدرذئلددددددددددئاته،ذئدفلذرا   ثرذرلددددددددددت   رذا ماذذذرابعاا: أداة البحث:  
رذتلذةدفر لذداتذرادمررلذر  ير  ذرا ي   ل،ذوتيذهشرارذرا   ذوئهفرته،ذو س ت  ه،ذه تمف 

ذر طال ذداتذرا  ذرات  ر ذورافّن رل لذراس بةر   1
رافيمرة رفيدددددددددرذا  ندددددددددرذرا  ددددددددد ،ذ كّر دددددددددهذر لدددددددددت   رذهدددددددددرذ ددددددددد ئ ر ذراو  ذرام ارهددددددددد لذ  2

ه امددددددلذوه امدددددد لذاددددددرروذرا  دددددد  ،ذو كّر ددددددهذ وراثدددددد  ل ذرامقيدددددد سذراددددددا ذي  دددددد ذدددددددرذآ رو
ورا دددددددفو ذ(ذتةددددددد   ذ31(ذتةددددددد  ذورلدددددددتة لذدادددددددت 32ر لدددددددت   رذب دددددددر  لن ذراوايدددددددرذهدددددددرذ 

ذ(ذ رضكذناا 2  مذ 

 ( ةجاالت أداة البحث2جدول )

 النسبة المئوية  الفمرات المجاالت ت
ذ%ذ23ذ7ذئهفرلذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذ1
ذ%ذ19ذ6ذئل ا فذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذذ2
ذ%ذ29ذ9ذهشراللذذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذ3
ذ%ذ29ذ9ذه     ذرا ر  ذراش هارذذذ4
 % 100 31 المجموع 
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ا: أييييدل أداة البحييييث: اات ةدددديذهددددرذددددددف ذرا ر ،ذ  دددد ذُد ضددددهذر لددددت   رذرامرر دددددرذذخاةسييييا
(ذتةددددد  ،ذدادددددتذه مرددددددرذهدددددرذرام رمددددد رذهدددددرذئداددددد وذه ئدددددرذراتدددددف ةسذتدددددلذ د ددددداذ32هدددددر 

(،ذ  دددددد ذئ ددددددفورذ ئ لددددددمذ6ر  ر  ذرامف لددددددير،ذوداددددددمذراددددددنفسذوراقيدددددد سذوراتةددددددرةم،ذورا دددددد ا ذدددددددف همذ 
لددددددت   ر،ذئوذرا ددددددال،ذئوذبددددددأ ر ذراف رلر ر لددددددت   ر(ذهددددددرذ  دددددد ذهن لدددددد رذرافةدددددد رلذاماددددددمرنذر 

ب دددددددددر  ل ذ رات دددددددددف ل،ذئوذر ضددددددددد تر،ذوئ  ةدددددددددهذرات دددددددددف اللذراممار دددددددددر،ذورلدددددددددتة لذر لدددددددددت   ر
ذ(ذتة   31رانل ةيرذداتذ 

ا: ثبيييييييات الداة  اات ةددددددديذهدددددددرذث ددددددد لذر لدددددددت   ر،ذوث ددددددد لذ م يةلددددددد ذ ددددددد الذرلدددددددتدفرمذ: سادسيييييييا
 تم يةلددددددددددد ذدادددددددددددتذد ندددددددددددرذ(ذوناددددددددددداذTest-Retestط ةةدددددددددددرذر خت ددددددددددد  ذوجدددددددددددد   ذر خت ددددددددددد  ذ 

(ذهف لددددددد  ذوهف لدددددددرذهدددددددرذخددددددد   ذد ندددددددرذرا  ددددددد ذهددددددد   رذبفددددددد   ذ20رلدددددددتمال يرذهرر دددددددرذهدددددددرذ 
يهندددددددلذُهف ددددددددُهذئلددددددد رد ن،ذورلددددددددتد ر ذه  هدددددددلذر    دددددددد وذب لدددددددتدفرمذه  هددددددددلذر   ددددددد وذ   لددددددددرنذ

 Pearson Correlationد هدددددر،ذو اددددد ذ (ذ ددددد رذ ةدددددف  ر لمذتدددددلذرامددددد   رذدادددددتذئ ر ذرافّن رلدددددر
(،ذوهدددددلذ يمددددددرذ راددددددرذة  ددددد ةي  ذدنددددددفذهسددددددترالذ87 0  راتم يةدددددد رذادددددد  ر ذذه  هدددددلذر    دددددد وذ ددددد ر

ذ( α =0.05راف ارذ 

(ذدادددددتذ ميددددداذتنةددددد رلذئ ر ذChronbach Alphaو ددددد الذ م  ددددديذه   ادددددرذأ و  ددددد نذئافددددد ذ 
(،ذ رضدددددكذناددددداذه  هدددددلذراث ددددد ل،ذوه  هدددددلذر   ددددد وذ   لدددددرنذرا ر ذد هدددددر،ذ3را  ددددد ،ذورا دددددفو  

ذه  هددددددلذرا (،ذوهددددددلذ يمددددددرذه  ف ددددددرذ85 0ث دددددد لذادددددد  ر ذد هددددددرذ ادددددد ذ ةنذ ت دددددد رذهددددددرذرا ددددددفو ذئنَّ
ذوهة رارذاة رضذراتم  ي 

 ( ةعاةت الًبات )كرو باخ ألفا( وةعاةت )االستمرار( ارتباط بجرسون لداة البحث 3الجدول )
 القيمة 

 29 عدد الفمرات 
 85 0 كرو باخ ألفا 

 *ذ87 0 ةعاةت ارتباط بجرسون 
 ( ذα 0.05راف ارذ =* رارذة   ةي  ذدنفذهسترالذ
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ذسيييييابعاا: إعيييييداد تع يميييييات االسيييييتبا ة:  ر  ددددددألذرا   ثددددددرذدنددددددفذوضدددددداذ  ايمدددددد لذر لددددددت   ر،ذئنَّ
 كدددددرنذورضددددد رذوهفلرهددددده،ذوراتأ  دددددفذدادددددتذ ددددد رو ذرات ايمددددد لذب ن يدددددر،ذور   بدددددرذ لدددددفل،ذوددددددفمذ
ذدددددددرذ رضدددددديكذط ةةددددددرذر   بددددددرذدددددددرذ  دددددد مذئ ذتةدددددد  ،ذهدددددداذنأدددددد ذرا ي  دددددد لذراممار ددددددر،ذتاددددددال 

ذرا  نرذهن لفذالم  (ذ  هذرا ف ل،ذراا ذ  رلذئت ر √ت   رذ رضاذ تة رلذر ل

ا: تصيييييحيح االسيييييتبا ة:  (ذتةددددد  ،ذو دددددفذوضددددداذ31 تادددددمرذر لدددددت   رذب دددددر  ل ذرانل ةيدددددرذ ثاةنيييييا
ر(ذوئدم ددددهذ ر،ذأ  دددد  ،ذهترلددددمر،ذضدددد يفر،ذضدددد يفرذ ددددف  ئهدددد مذأددددلذتةدددد  ذهددددرذرا ددددفرةلذ    دددد  ذ ددددف 

 ددددددددددلذر تسدددددددددد  ذ   ددددددددددرذر لددددددددددت  برذتددددددددددلذ(ذداددددددددددتذراتددددددددددررال ذوا1،ذ2،ذ3،ذ4،ذ5راددددددددددف   لذ 
ر لددددددت   رذداددددددتذتة ر لدددددد ،ذ  دددددد ذيدتدددددد  ذرامسددددددت  فذئ ددددددفذهددددددالذرا ددددددفرةلذراتددددددلذ نم دددددديذداددددددتذ
ر لددددددت  بر،ذواا ردددددددمذدادددددددتذهسدددددددترالذرامترلددددددد ذرا سددددددد  لذتدددددددلذر لدددددددت   ر،ذئدم دددددددهذرادددددددف   لذ
اا دددددددفرةلذراثالثدددددددرذدادددددددتذراتدددددددررالذاافةددددددد رل،ذةنرذأ  دددددددهذر لدددددددت  برذهندفادددددددرذئدم دددددددهذراف  دددددددرذ

(،ذئهدددددددد ذ33 2-67 1(،ذئهددددددد ذةنرذأ  دددددددهذر لدددددددت  برذهترلدددددددمر،ذئدم دددددددهذراف  دددددددرذ 66 1-1 
ذ( 3-ذذ34 2ةنرذأ  هذه  ف رذئدم هذراف  رذ 

رانل ةير،ذوات ة يذذ  ب فذئنذ  الذردتم  ذر لدددددت   رذب دددددر  ل  ذذتاسيييعاا: إجراءات تنفجد أداة البحث
ذرا   ذردتمفْلذرادمررلذر  ير  ئهفرل

ورافّن رلدددددددد لذراسددددددددّ بةر،ذثددددددددمذةدددددددددفر ذر لددددددددت   رذب ددددددددر  ل ذراوايددددددددرذه ر  ددددددددرذرا  ذرانظدددددددد  ذ  1
(ذتةددددد  ،ذود  ضدددددل ذدادددددتذا ندددددرذهدددددرذرام رمددددد رذتدددددلذرا  ه ددددد لذرا   يدددددرذ32ورامرر دددددرذهدددددر 

ذ(ذتة   31اات ةيذهرذدف ل ،ذو  فذنااذ كّرنذب ر  ل ذرانل ةيرذهر 
وه امددددددرذتددددددلذ(ذه امدددددد  ذ74ويدددددددهذرا   ثددددددرذر لددددددت   رذداددددددتذد نددددددرذرا  دددددد ذرامرر ددددددرذهددددددر   2

هددددفر سذاددددرروذرا  دددد  ،ذو دددد الذ رضدددديكذط ةةددددرذر   بددددر،ذو يدددد نذ ميدددداذرام ارهدددد لذرامت اةددددرذ
ب  لددددت   رذورالددددفلذهددددرذة دددد روذرا  دددد ،ذوضدددد و  ذر   بددددرذدددددرذ ميدددداذرافةدددد رلذهددددرذة دددد ذ

ذور ف ذهنل     مذئ 
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 م ددددددددهذرا   ثددددددددرذر لددددددددت    ل،ذو  ةلدددددددد ذاات ةدددددددديذهددددددددرذدددددددددال  تل ذاات ا ددددددددلذر   دددددددد ةل،ذ  3
فذهتد  ر لددددد  ذو  دددددفذر  تلددددد وذئ خادددددهذةادددددتذرا  لدددددر ،ذورلدددددتدفههذ  هدددددرذو  دددددنيفل ذ سدددددذ

ذ(ذ لتد ر ذرانت ة  spssرات ا لذر    ةلذ 

ذرلتدفهْهذرال ا فذر    ةيرذر  ير ذذعاشراا: المعالجات اإلحصائية:

ذد هلذر    وذ   لرنذ ه  هلذةد   ذراث  ل(ذا س  ذث  لذراتم  ي   1
ذنذئاف (ذاات ةيذهرذث  لذئ ر ذرا    ه  هلذر  س  ذرافرخالذ   و     2
ذرامترلم لذرا س  يرذور    رت لذرام ي  ةر  3
(ذIndependent Samples T-Testو م  ددددديذرخت ددددد  ذ ل(ذاا  نددددد لذرامسدددددتةارذ   4

ذاات  لذداتذراف و ذ  رذة  ب لذئت ر ذرا  نرذ     ذامتد  ذرا نس 

  ذوهن  شدددددددددتل ذراتلذهفتهذ ادددددددددمرذهارذرا  وذد ضددددددددد  ذانت ة ذرا ذذذ:عرض النتائج وةناقشييييييت ا
رات ّ لذداتذ   رذ ررت ذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف لددددددددددديرذوتة  ذام     ذرا ر  ذراشددددددددددد هارذهرذذ

ذو لرذ ظ ذه املذارروذرا    ،ذوهلذداتذران رذر  ل 

النتييييييائج المتع ميييييية بالسييييييؤال الول: ةييييييا درجيييييية تييييييوافر العداليييييية التنظيمييييييية لييييييإلدارة 
لمعيييالجر الجيييودة الشييياة ة وفمييياا لمعيييالجر الجيييودة الشييياة ة ةييين وج ييية  ظييير المدرسيييية وفمييياا 

 ةع مي لواء الججزة؟

اد  بددددددددددرذددددددددددددرذهددددددددددارذراسدددددددددددور ذُ سدددددددددد هذرامترلدددددددددددم لذرا سدددددددددد  يرذور    رتددددددددددد لذرام ي  ةدددددددددددرذ
ذ لت  ب لذئت ر ذرا   ذدرذ مياذه   لذرا ر  

  بدددددددرذددددددددرذهدددددددارذادذأهييييييداف العداليييييية التنظيمييييييية لييييييإلدارة المدرسييييييية:ذالمجييييييال الول:
راسدددددددور ذُ سددددددد هذرامترلدددددددم لذرا سددددددد  يرذور    رتددددددد لذرام ي  ةدددددددرذ لدددددددت  ب لذئتددددددد ر ذرا  ددددددد ذ

 (ذ رضكذناا 4،ذرا فو ذ ر لت   رداتذتة رلذ
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أهداف العدالة  ذةجالذ( المتوسطات الحسابية واال حرافات المعيارية الستجابة أفراد البحث عن فمرات4الجدول )
 ة ةرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي ةرتبة تنازلياا التنظيمية لإلدارة المدرسي

المتوسط  الفمرة  الرقم الرتبة
 الحسابي 

اال حراف  
 المعياري 

درجة  
 التمجيم 

 هترلمرذذ0.25 30 2ذ لذرامشراللذراتلذ رر هذرا مايرذرات ايمير ذ2ذ1
 هترلمرذ 0.22ذ27 2ذ  س رذئ رةاذراتف ةسلذبشرلذهستم  ذذ3ذ2

ذ1ذ3
ئل ا فذراتف ةسذرا ف ثرذو م  يذرات  لذداتذذ

 هترلمرذذ0.28ذ23 2ذرلت ر ي ي  ل ذرامتمر   ذ

ذهترلمرذ 0.29ذ17 2ذية   ذهل  رلذراترردلذراف    ذذ4ذ4
 هترلمرذذ0.22ذ15 2ذهرر  رذراتمر رلذرا اميرذورامست فرلذرات ايمير ذ7ذ5
 هترلمرذذ0.27ذ10 2ذ نميرذر    ه لذر ي   يرذ  رذهلنرذرات ايم ذ5ذ6

ذ6ذ7
ر فر ذرام ام رذتلذرلتدفرمذط  ذ ف ةسذ ف ثرذ

ذ تم شتذهاذ كنرار ي ذرات ايمذ
 هترلمرذذ0.26 09 2

ذهترلمرذ 0.27ذ19 2 ةجال أهداف العدالة التنظيمية لإلدارة المدرسية  ككت 

(ذئنذرامترلددددددم لذرا سدددددد  يرذ لددددددت  ب لذئتدددددد ر ذرا  نددددددرذدددددددرذ4يظلدددددد ذهددددددرذرا ددددددفو ذ  ددددددم ذذذذذ
(ذ19 2-30 2ه دددددد  ذئهددددددفرلذذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذاددددددد ر  ذرامف لدددددديرذ  رو ددددددهذ دددددد رذ تةدددددد رلذ

(ذ  ددددلذرامشددددراللذراتددددلذ2 ف  ددددرذ ة دددديمذهترلددددمرذا ميدددداذرافةدددد رلذ  دددد ذأدددد نذئدالهدددد ذاافةدددد  ذ 
(ذ ذر ددددددفر ذرام امدددددد رذتددددددلذرلددددددتدفرمذ6 رر ددددددهذرا مايددددددرذرات ايميددددددر ،ذ  نمدددددد ذأدددددد نذئ   هدددددد ذاافةدددددد  ذ 

كنرار يدددددد ذرات ادددددديمذ ذو ادددددد ذرامترلدددددد ذرا سدددددد  لذاام دددددد  ذطدددددد  ذ ددددددف ةسذ ف ثددددددرذ تم شددددددتذهدددددداذ ذ
(ذ ف  دددددددرذ ة ددددددديمذهترلدددددددمر ذو دددددددفذي ددددددد الذناددددددداذئنذراشددددددد ةاذهدددددددرذراتن دددددددهذرامتدددددددأخ ذ19 2 ردددددددلذ 

ا خمدددددد وذ ذلدددددديم ذدنددددددفذرار ددددددر ذتددددددلذهشددددددرارذئوذ ددددددفوثذردتدددددد رضذئوذ دددددداه ذهددددددرذ يدددددد  ذئوذ
ذ ف لذهسترالذرا فرارذتلذراتنظيمذبس فذدفمذراتن هذاامشراللذ  لذو ردل  
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اد  بدددددرذذ:أسيييييالجب العدالييييية التنظيميييييية ليييييإلدارة المدرسيييييية ووسيييييائ  اذالمجيييييال الًيييييا ي:
دددددددرذهددددددارذراسددددددور ذُ سدددددد هذرامترلددددددم لذرا سدددددد  يرذور    رتدددددد لذرام ي  ةددددددرذ لددددددت  ب لذئتدددددد ر ذ

 (ذ رضكذناا 5،ذرا فو ذ ر لت   ررا   ذداتذتة رلذ

ةجال أسالجب العدالة ذالمعيارية الستجابة أفراد البحث عن فمرات( المتوسطات الحسابية واال حرافات 5الجدول )
 التنظيمية لإلدارة المدرسية ووسائ  ا: ةرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي ةرتبة تنازلياا

المتوسط  الفمرة  الرقم الرتبة
 الحسابي 

اال حراف  
 المعياري 

درجة  
 التمجيم 

رال ا فذراتنظيميرذب فرارذذ ستدفمذر  ر  ذرامف ليرذذ8ذ1
ذو  رهرذ

 هترلمرذ 0.29ذ29 2

ذ10ذ2
 ةرمذر  ر  ذ تريةاذرامل مذ  رذرام ام رذب فرارذ ونذذ

ذ    ذ
 هترلمرذذ0.23ذ27 2

 هترلمرذ 0.22ذ25 2ذ اتمسذتلذر  ر  ذرامف ليرذرامس ور ذتلذرام  هارذذ9ذ3

ذ11ذ4
 م يذر  ر  ذرامف ليرذ ظ مذهر تأ ذرامتم  ةرذب مالمذذ

ذو    فذرامة  ةرذب فرارذولرةرذور ف ذذ
 هترلمرذ 0.22 22 2

ذ13ذ4
 ستدفمذر  ر  ذرامف ليرذرا اس لذرا رر ةرذهاذ

 هترلمرذ 0.21ذ22 2ذرام ام رذااللتم  ذام     لمذوهةت    لمذذ

 هترلمرذ 0.22 20 2ذ     ذرا ة  رلذ رخلذوخ   ذرامف لرذ  رذرام ام رذ12ذ5
 هترلمرذ 25 2ذ24 2 ةجال أسالجب العدالة التنظيمية لإلدارة المدرسية ووسائ  ا ككت

(ذئنذرامترلددددددددم لذرا سدددددددد  يرذ لددددددددت  ب لذئتدددددددد ر ذرا  نددددددددرذدددددددددرذ5يظلدددددددد ذهددددددددرذرا ددددددددفو ذ ذذذذ
تةددددددددد رلذه ددددددددد  ذئلددددددددد ا فذرا فرادددددددددرذراتنظيميدددددددددرذادددددددددد ر  ذرامف لددددددددديرذوولددددددددد ةال ذ  رو دددددددددهذ ددددددددد رذ

  سددددددددددتدفمذر  ر  ذرامف لدددددددددديرذرالدددددددددد ا فذذ(8(ذ  دددددددددد ذأدددددددددد نذئدالهدددددددددد ذاافةدددددددددد  ذ 20 29-2 2 
(ذ   دددددد   ذ12هترلددددددمر،ذ  نمدددددد ذأدددددد نذئ   هدددددد ذاافةدددددد  ذ راتنظيميددددددرذب فراددددددرذو  رهددددددرذ ف  ددددددرذ ة دددددديمذ

را ةدددددد  رلذ رخددددددلذوخدددددد   ذرامف لددددددرذ دددددد رذرامف لدددددد ر ذ ف  ددددددرذ ة دددددديمذهترلددددددمرذو ادددددد ذرامترلدددددد ذ
(ذ ف  ددددددرذ ة دددددديمذهترلددددددمرذ،ذو ددددددفذي دددددد الذنادددددداذةاددددددتذئنذئ ثدددددد ذ24 2را سدددددد  لذاام دددددد  ذأرددددددلذ 

رادددددرذو  رهددددددرذوهددددددرذلددددددتدفرمذر  ر  ذرامف لدددددديرذرالددددد ا فذراتنظيميددددددرذب فأن ا ئلدددددار ذرامت دددددداذهدددددرذ
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 ف  ددددددرذهترلددددددمرذة ذئنذتددددددلذنادددددداذ  اددددددرذداددددددتذرا فراددددددرذراظدددددد ه  ذورامم ةددددددرذداددددددتذراسدددددد اللذ
رامف لدددددديرذة ذئنذهندددددد مذ ةدددددد وذه نرةددددددرذ دتددددددلذدنددددددفه ذهددددددرريةرذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذو ذ ددددددف أل ذ

ذة ذذهرذي يشذ ااذرام     ذهرذ ف لذهسترالذرا فرار 

اد  بدددددرذددددددرذهدددددارذذ:ة ليييييإلدارة المدرسيييييية ةشيييييكالت العدالييييية التنظيميييييي ذالمجيييييال الًاليييييث:
راسدددددددور ذُ سددددددد هذرامترلدددددددم لذرا سددددددد  يرذور    رتددددددد لذرام ي  ةدددددددرذ لدددددددت  ب لذئتددددددد ر ذرا  ددددددد ذ

 (ذ رضكذناا 6،ذرا فو ذ ر لت   رداتذتة رلذ

العدالة  ةجال ةشكالت ذ( المتوسطات الحسابية واال حرافات المعيارية الستجابة أفراد البحث عن فمرات6الجدول )
 التنظيمية لإلدارة المدرسية  ةرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي ةرتبة تنازلياا

الر الرتبة
المتوسط  الفمرة  قم 

 الحسابي 
اال حراف  
 المعياري 

درجة  
 التمجيم 

 هترلمرذ 20 0ذ29 2ذ ي مذهنظرهرذر  ر  ذرامف ليرذداتذرا ال  لذراشد يرذذ16ذ1

ذ17ذ2
ض رذ رردلذر  ر  ذرامف ليرذهاذرام ام رذور ت   ه ذداتذذ

ذرا   فذرا لملذذ
 هترلمرذ 29 0ذ28 2

 هترلمرذ 0.22ذ28 2ذدفمذ فلمذر  ر  ذرامف ليرذام     ذرام ام رذب فرارذذذ22ذ2

 هترلمرذ 0.21ذ26 2ذدفمذ ريةاذرامل مذورارر   لذرامف ليرذداتذرام ام رذب فرارذذذذ14ذ3
 هترلمرذ 0.26ذ25 2ذدفمذه رد  ذر  ر  ذرامف ليرذاظ ولذرام ام رذراد درذذ15ذ4

ذ18ذ4
  أ ذر  ر  ذرامف ليرذتلذرا فرارذراتنظيميرذداتذرا   فذذ

ذرانظ  ذو ذ كت ثذب ا   فذراتم يةل
 هترلمرذ 0.23ذ25 2

 هترلمرذ 0.28ذ23 2ذ ارذخ   ذر  ر  ذرامف ليرذبأ ظمرذو رر  رذوير  ذرات  يرذورات ايمذذذ19ذ5
 هترلمرذ 0.24ذ20 2ذدفمذو ر ذرا  ئرذرامالةمرذاا رر ذرا ن وذهاذر  ر  ذرامف ليرذ20ذ6
 هترلمرذ 0.27ذ18 2ذدفمذ رت  ذرا ررت ذ ث   ذرافرت يرذاات ايمذ21ذ7

 هترلمرذ 0.24ذ2.26 ةشكالت العدالة التنظيمية لإلدارة المدرسية ككت ةجال 

(ذئنذرامترلددددددددم لذرا سدددددددد  يرذ لددددددددت  ب لذئتدددددددد ر ذرا  نددددددددرذدددددددددرذ6يظلدددددددد ذهددددددددرذرا ددددددددفو ذ ذذذذ
(ذ18 2-29 2تةددددد رلذه ددددد  ذهشدددددراللذرا فرادددددرذراتنظيميدددددرذادددددد ر  ذرامف لددددديرذ  رو دددددهذ ددددد رذ 
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 يدددددد مذهنظرهددددددرذذ(ذ 16 ف  ددددددرذ ة دددددديمذهترلددددددمرذا ميدددددداذرافةدددددد رلذ  دددددد ذأدددددد نذئدالهدددددد ذاافةدددددد  ذ 
(ذ ذددددددفمذ دددددرت  ذ21ير ،ذ  نمددددد ذأددددد نذئ   هددددد ذاافةددددد  ذ ر  ر  ذرامف لددددديرذدادددددتذرا ال ددددد لذراشد دددددذ

(ذ ف  ددددددرذ26 2را ددددددررت ذ ثدددددد   ذرافرت يددددددرذاات ادددددديم ،ذو ادددددد ذرامترلدددددد ذرا سدددددد  لذاام دددددد  ذأرددددددلذ 
 ة دددددددديمذهترلددددددددمرذوة دددددددد الذنادددددددداذ لدددددددد و ذرلددددددددتدفرمذرا ال دددددددد لذراشد دددددددديرذاددددددددد ر  ذرامف لدددددددديرذ

 دددددددد لذب ددددددددر  ذلددددددددا يرذواددددددددرذداددددددددتذ سدددددددد  ذر خدددددددد ةرذوهددددددددرذهوشدددددددد ذخم دددددددد ذداددددددددتذئنذرا ال
ذراشد يرذ  لذه لذرا فرارذراتنظيميرذوهرذ وث ذداتذه     ذرا ر  ذراش هار 

اد  بددددرذذالجييييودة الشيييياة ة فييييي العداليييية التنظيمييييية لييييإلدارة المدرسييييية:ذالمجييييال الرابييييع:
دددددددرذهددددددارذراسددددددور ذُ سدددددد هذرامترلددددددم لذرا سدددددد  يرذور    رتدددددد لذرام ي  ةددددددرذ لددددددت  ب لذئتدددددد ر ذ

 (ذ رضكذناا 7،ذرا فو ذ ر لت   ررا   ذداتذتة رلذ

الجودة الشاة ة في ذةجالذ( المتوسطات الحسابية واال حرافات المعيارية الستجابة أفراد البحث عن فمرات7الجدول )
 لإلدارة المدرسية  ةرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي ةرتبة تنازلياا العدالة التنظيمية

المتوسط   الفمرة  الرقم  الرتبة 
 الحسابي 

اال حراف  
 المعياري 

درجة 
 التمجيم 

 هترلمرذذ0.22 29 2ذرلت فر ذرام ام رذ تم  يذ ظ مذرا ر  ذتلذرات ايمذ31ذ1
 هترلمرذ 0.23ذ27 2ذرامف ليرذ  رذرام ام رذهتما  لذرا مايرذرات ايميرذوراما ر  دفمذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذذ23ذ2

ئنذرام ام رذو تي رذاش ر همذب ا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذ ترردارنذهاذئواي وذذذ25ذ3
 هترلمرذذ0.24ذ26 2ذئهر ذراما رذذ

ئنذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذ  رذرام ام رذ  ملذداتذ  ف فذهسترالذ ةفمذذذ26ذ4
ذهترلمرذ 0.23ذ21 2ذ    لذراما رذوهت ب تلمذ

را فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذ  رذرام ام رذ  ملذداتذض  ذ ت ة ذوج  رورلذذئنذذ24ذ5
 هترلمرذذ0.22ذ19 2ذدمايرذر   يذرا روذرات ايملذ

ئنذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذذ  ملذداتذ شدياذو  ف فذ   لذر خف  ذذذ27ذ6
 هترلمرذذ0.27ذ18 2ذوراا رذوراة ر ذافالذراما رذ

 هترلمرذذ0.22 10 2ذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذ ا  ذرا ر  ذراش هارذب ا مايرذرات ايمير ذ28ذ7
 هترلمرذذ0.27ذ10 2ذئنذذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذ  ملذداتذ  ا لذو  ف فذر تي   لذراما رذذ29ذ7
 هترلمرذذ0.26ذ09 2ذو ةرةمذ ت ة ذرا مايرذرات ايمير ذئنذ ر  ذرا فرارذراتنظيميرذاد ر  ذرامف ليرذذ  ملذ دفذذ30ذ8

ذهترلمرذ 0.29ذ2.21 ةجال الجودة الشاة ة في العدالة التنظيمية لإلدارة المدرسية  ككت 
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(ذئنذرامترلددددددم لذرا سدددددد  يرذ لددددددت  ب لذئتدددددد ر ذرا  نددددددرذدددددددرذ7يظلدددددد ذهددددددرذرا ددددددفو ذ  ددددددم ذذذذذ
راتنظيميدددددددرذادددددددد ر  ذرامف لددددددديرذ  رو دددددددهذ ددددددد رذتةددددددد رلذه ددددددد  ذرا دددددددر  ذراشددددددد هارذتدددددددلذرا فرادددددددرذ

(ذ ذذ31(ذ ف  ددددددرذ ة دددددديمذهترلددددددمرذا ميدددددداذرافةدددددد رلذ  دددددد ذأدددددد نذئدالهدددددد ذاافةدددددد  ذ 09 29-2 2 
(ذ ذئنذ30رلددددت فر ذرام امدددد رذ تم  دددديذ ظدددد مذرا ددددر  ذتددددلذرات ادددديمذ ،ذ  نمدددد ذأدددد نذئ   هدددد ذاافةدددد  ذ 

 ة ذرا مايدددددرذرات ايميدددددر ذ ذ دددددر  ذرا فرادددددرذراتنظيميدددددرذادددددد ر  ذرامف لددددديرذذ  مدددددلذ ددددددفذو ةدددددرةمذ تدددددذ
(ذ ف  دددددرذ ة ددددديمذهترلدددددمرذو دددددفذي ددددد الذةادددددتذئنذ19 2و اددددد ذرامترلددددد ذرا سددددد  لذاام ددددد  ذأردددددلذ 

رام امددددد رذادددددف لمذراشدددددلوذراك  ددددد ذهدددددرذرام  ددددد لذر  فر يدددددرذورا دددددف ذتدددددلذ ةدددددفيمذأدددددلذهددددد ذهدددددرذ
ث ذشدددددأ هذر   ةددددد وذب ا مايدددددرذرات ايميدددددرذة ذئنذهسدددددترالذرا فرادددددرذراتنظيميدددددرذادددددد ر  ذرامف لددددديرذ دددددوذ

ذداتذهسترالذرا ر  ذراش هارذ ونذئ  تذشا 

هددددلذ دتاددددرذ   ددددرذ ددددررت ذرا فراددددرذراتنظيميددددرذاددددد ر  ذالنتييييائج المتع ميييية بالسييييؤال الًييييا ي: 
رامف لددددديرذوتةددددد  ذام ددددد    ذرا دددددر  ذراشددددد هارذهدددددرذو لدددددرذ ظددددد ذه امدددددلذذادددددرروذرا  ددددد  ذبددددد ختاللذ

ذرا نسذ نأر ،ذة  ث(؟

-Independent Samples Tرخت دددد  ذ ل(ذ اد  بددددرذدددددرذهددددارذراسددددور ذرلددددتدفمذ
Test ذ(ذ رضكذناا 8   (ذداتذر لت   رذأرلذ     ذامتد  ذرا نس،ذورا فو

ذ

( لفحص الفرول بجن ةتوسطات استجابات Independent Samples T-Test(  تائج تطبجق اختيار )8الجدول )
 أفراد البحث ع ى االستبا ة تبعاا لمتغجر الجنس 

 ابيالمتوسط الحس الجنس 
اال حراف  
 T المعياري 

الداللة  
 اإلحصائية

ذ0.29ذ21 2 ذكر 
2 18 0.02 

ذ0.21ذ16 2 أ ًى
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ذα(ذو دددددر ذتددددد و ذنرلذ  ادددددرذة  ددددد ةيرذدندددددفذهسدددددترالذراف ادددددرذ 8يظلددددد ذهدددددرذرا دددددفو ذ ذذذ
(ذتددددددددلذ   ددددددددرذ ددددددددررت ذرا فراددددددددرذراتنظيميددددددددرذاددددددددد ر  ذرامف لدددددددديرذوتدددددددديذه دددددددد    ذرا ددددددددر  ذ05 0=

راشدددددد هارذهددددددرذو لددددددرذ ظدددددد ذه امددددددلذاددددددرروذرا  دددددد  ذبدددددد ختاللذرا ددددددنسذ نأددددددر ،ذة دددددد ث(،ذ  دددددد ذ
(ذوهددددددددددلذ يمددددددددددرذ راددددددددددرذ02 0(ذو ف اددددددددددرذة  دددددددددد ةيرذ ادددددددددددهذ 18 2(ذ T ادددددددددددهذ يمددددددددددرذ ل(ذ 

نمددددددددد ذ اددددددددد ذرامترلددددددددد ذرا سددددددددد  لذ(،ذ  ذ21 2ة  ددددددددد ةي  ذا ددددددددد اكذراددددددددداأر ذبمترلددددددددد ذ سددددددددد  ل 
( و دددددفذي ددددد الذناددددداذةادددددتذئنذط ي دددددرذر  ددددد ثذيدادددددفذداددددد لرذاددددددرذرامشددددد د ذتدددددلذ16 2ر  ددددد ث 

رات  هددددددلذراهدددددد ذراددددددا ذ ددددددوث ذداددددددتذراشدددددد ر ذبمرضددددددر يرذتددددددلذ ددددددررت ذرا فراددددددرذئوذر  ددددددفرهل ذ،ذ
 داتذ  رذئ لذافالذرااأر  

 النتائج والتوأيات  

ذ رداهذرا   ثرذةاتذرانت ة ذرات اير ذذالنتائج:

ذ   دددددرذ دددددررت ذرا فرادددددرذراتنظيميدددددرذادددددد ر  ذرامف لددددديرذوتةددددد  ذام ددددد    ذرا دددددر  ذراشددددد هارذهدددددرذ  1 ةنَّ
و لددددددددرذ ظدددددددد ذه امددددددددلذاددددددددرروذرا  دددددددد  ذذ دددددددد ولذ ف  ددددددددرذهترلددددددددمرذوا ميدددددددداذه دددددددد  لذئ ر ذ

ذرا    ذذ
را دددددر  ذراشددددد هارذهدددددرذذ   دددددرذ دددددررت ذرا فرادددددرذراتنظيميدددددرذادددددد ر  ذرامف لددددديرذوتةددددد  ذام ددددد    ذةنَّذ  2

 و لرذ ظ ذه املذارروذرا    ذب ختاللذرا نسذ  ولذا  اكذرااأر  

ذ ذتلذضروذرانت ة ذراتلذ ردلذةا ل ذرا   ذتإنذرا   ثرذ ردلذبم ذ ال التوأيات

ة  هددددددرذ و رلذ ف ة يددددددرذاددددددد ر رلذرامف لدددددديرذا دددددد ضذهفدددددد هيمذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذهددددددرذئ ددددددلذ  1
ذرامنشر  ذذتلذرات ايمذرا ررهلذب ر  ذئ      ة يذرا ر  ذراش هارذ
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ضددددد و  ذهت ب دددددرذ ميددددداذهدددددف  ة لذرات  يدددددرذورات اددددديمذتدددددلذرامماكدددددرذاامدددددفر سذرات ب دددددرذالددددد ذهدددددرذ  2
ئ ددددددلذ م  دددددديذ ظددددددمذرا فراددددددرذراتنظيميددددددرذوئلسددددددل ذتددددددلذهددددددالذرامددددددفر سذهددددددرذئ ددددددلذر   ةدددددد وذ

ذب انظ مذرات  رةر 
امددددد رذتدددددلذهسدددددترالذ م  ددددديذدمدددددلذ  رلدددددرذ و ةدددددرذتدددددلذهدددددفر سذادددددرروذرا  ددددد  ذ دددددر ذآ روذرام   3

 را فرارذراتنظيميرذتلذر  ر  ذرامف لير ذذ
  مدددددديمذ    ددددددرذرا   ثددددددرذامدتاددددددرذهددددددف  ة لذوير  ذرات  يددددددرذورات ادددددديمذاف رلددددددرذهسددددددترالذرا فراددددددرذ  4

 راتنظيميرذتلذهفر لل  ذذ

 المراجع 

را ير  ذ   1 ،ذه مفذد فذ را ر  ذذ2003ة  رهيمذ رام امذتلذضروذه     ذ ( ذهنظرهرذ كرةرذ مذ
ذ(،دّم نذ ذ ر ذرافك ذاانش ذوراتريةا ذ2راش هارذ، و

ذ(ذرا ر  ذراش هارذتلذرات ايم ذدم ن ذهرت رذرام تماذرا   ل ذذذ2011ر  رهيم،ذا ن ذ   2
( را ر  ذراش هارذتلذر  ر  ذرات ايميرذورامف ليرذر لرنف ةرذ ذذذذ2003ر مفذ،ر مفذة  رهيمذ ذذ  3

ذ ر ذرارت وذاف ي ذرام  درذورانش ذ ذ
رادفه  ير ،ذو  ار،ذذذذ2006، ر مفذذر رذ يش و ذ  4 رامولس لذ راش هارذتلذ را ر  ذ ر ر  ذ ه     ذ

ذذذ04/2006ه ارذرا    ،را ف 
د اكذذ  5 ه مفذ ر وذ رامفر سذذذذ2019ئ ر ه نذ هف   ذ افالذ راتنظيميرذ را فرارذ هم  لرذ    رذ

رال ليرذراد درذتلذه  تظرذرا  دمرذدم نذودال تل ذب ا و ذرام نرةرذاام ام رذهرذو لرذذ
ذ14 ذهس دف ذرامف  ةرذص ظ

( ذرا م وذراقي  يرذراس ةف ذودال تل ذب  ات رمذراتنظيملذوراش ر ذذ2007ئ ر فر،ذل هيرذخميس ذ ذ  6
هنشر  ،ذذ ة  ذ ه  ست  ذ ة   ذ ل ارذ تلذ م  ذ رافاسم نيرذ رارير رلذ تلذ راتنظيميرذ ب ا فرارذ

ذرا  ه رذر لالهير،ذة  ،ذتاسم ر ذذذ
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(،ذراة ه  ذ ذ1 ذراش هارذتلذرامولس لذرات  رةرذ،ذ وم( ذرا ر 2007ئ مفذ،  تظذت   ذ   7
ذد امذراكتفذ ذ

(ذئث ذرا فرارذراتنظيميرذتلذ ار لذراتم ثلذراتنظيملذتلذذ2008را ش بشر،ذل ه ذد فذرام  ف ذذ  8
ذ(ذ ذ4 ذ4رامولس لذرا  هرذرا   ير،ذ  رلرذه فر يه،ذرام ارذرا   يرذتلذر ر  ذر دم  ،ذ

م( ذرا ر  ذراش هارذتلذرات ايمذ  رذهوش رلذراتم  ذذ2006 ذذرا  الو ،ذ سرذ س رذو آخ ون ذ  9
ذ(،ذرا  نذ ذ ر ذرامس   ذ ذ1وه     ذر دتم  ذ رالسذوراتم ية ل(ذ،ذ و

،ذر خال ي لذراتنظيميرذورامسووايرذر  تم  يرذتلذهنظم لذذذذ2010   ذرا  ،ذل فذه مفذذ  10
ذر دم  ذرا   ةر،ذهم باذرافر ذرالنفلير ذ

د ف  11 ذذ2008راة   ذذذذرا ر  ،ذ ت اكذ تلذذ راش هارذ را ر  ذ ة ر  ذ ور اذ م  يذ  شدياذ
رامستش،ي لذرا   يرذ،  رلرذه فر يرذداتذد نرذهرذهستش،ي لذراد در ذ،را  ن ذه ارذداميرذذ

ذ،  ياذراو ذذ01را ف ذذ12ه رمر،ذه افذ
(ذة ر  ذرا ر  ذراش هارذوخفهرذرا مالو ذدم ن ذ ر ذرامس   ذاانش ذذذ2016 مر ،ذخا  ذ ذذ  12

ذراتريةا ذوذ
ذ(را ر  ذراش هارذتلذرامن ه ذوط  ذراتف ةس ذدم ن ذ ر ذرامس    ذذ2016  ة  ،ذ رتفلذ ذذ  13
ر ر لذرامرر  ذرا ش ةر،ذ(   مهذد فذرامت   ذه مفذل فذر مفذ ر لذذذذذ2012 يسا ،ذ    ذذذ  14

ذد فذرام سرذد فذرام سر ذرا ة ض،ذ ر ذرام ةخذاانش  
را فرارذراتنظيميرذودال تل ذب  ات رمذراتنظيملذ  رلرذه فر يهذذ ذئث ذذذذ2012را   ف ،ذ رر ذ(ذ   15

(ذذذذ24 ذذ8تلذوير  ذرات ايمذرا  الذورا   ذرا امل،ذه اهذ ك ةهذاا ارمذر  ر ةرذور  ت   ير،ذذ
ذ ذذ80

را فرارذراتنظيميرذوهسترالذرا روذرارجيفلذاا  ها رذ  رلرذذذ2008راشا،ذخ افذرال شملذذ  16
ذفذ ل ارذه  ست  ذة  ذهنشر لذط ر اسذئ   يميرذراف رل لذرا اي    ا ايهذداتذ  ه هذرام  
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ولام ن،ذلريرنذذ  17 ذذ2009راس ر ،ذ ر ف،ذ ر  س مذذ افالذ تل وذ راتنظيميرذ را فرارذ    هذ
را   يميرذتلذرا  ه  لذرا   يرذرا لميرذودال تل ذب ار وذراتنظيملذادا وذرال ئرذراتف ةسيرذذ

ذ  ه رذدم نذرا   يرذرامفتر رذااف رل لذرا اي ،ذدم ن،ذذت ل ،ذئط و رذ أتر رلذة  ذهنشر  
ذذ  18 ئ مفذ ذذ2003راةم و ر،ذ شألذ راتنظيمل،ذ ل ارذذ رار وذ تلذ راتنظيميرذ را فرارذ  أث  ذ

ذه  ست  ذة  ذهنشر  ،ذ  ه رذهو ر،ذراك م،ذرا  ن 
را رةا،وآخ ونذ  19 ة افذ ا لذ ذ2012را رةا،ذ ر فذ ا لذ را ر  ذذ  ة ر  ذ

ذراي يو  ،ذط  رذراوات ذذرام  د   ،را  ن  ر 
ة ر  ذرا ر  ذراش هارذتلذراةم د رذر  ت  لذورادفهلذذذذ2007راس ه رةلذ،ذهلف ذد اكذذ  20

ذ ر ذ  ة ،ذدم نذرام  رذراواتذ
ور اذه  ترذو م  يذر ر  ذرا ر  ذراش هارذتلذهف  ة لذرات  يرذذذذ2007دن يرذه مفذخا  ذ،   21

ه ت ل  ،ذ را  ها رذ و لرذ ظ ذ هرذ تاسم نيرذ ،تاسم رذذو  ايمذ هنشر  ذ ة  ذ ه  ست  ،ذ فأ  ذ
ذ،  ه رذ    ذرارطنير، ايرذراف رل لذرا اي 

  م  يذهفلرمذر ر  ذرا ر  ذراش هارذتلذرامرت  لذرا  ه يرذذذذ2006د  ذ نهذه مفذراد هف ،ذذ  22
،  رلرذ م يقيرذداتذرا  ها رذبمرت  لذ  ه رذرامااذد فذرا  ة ذب ف  ذ ل ارذه  ست  ذة  ذذ

ذرامااذد فذرا  ة ذذذهنشر  ،ذذهرذ  ه ر
 (ذر  ر  ذرامف لير،ذ ر ذرافك ذرا   ل،ذراة ه   ذذذذذذذذذذذ٢٠٠٢را  مل،ذه مفذ سن ر،ذ ذذ  23
(ذرا ر  ذراش هارذتلذرات ايمذ  رذهوش رلذراتم  ذوه     ذذذذ2015ط يمه،ذ شف ذئ مفذ ذذ  24

ذر دتم  ذدم ن ذ ر ذرامس    
ه     ذر ر  ذرا ر  ذراش هارذتلذرا  ه  لذذ   رذ  ة يذذذذ2005هنتلتذر مفذدالذهال ،ذ  25

رافاسم نيرذتلذه  تظ لذراافرذراد  يرذأم ذ  ره ذردا وذه ئرذراتف ةس ،ذ ل ارذه  ست  ،ذذ
ذة  ذهنشر  ،ذتاسم ر،ذ  ه رذران   ذرارطنير،ذأايرذراف رل لذرا اي  
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