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 مستخلصال
لبعولمدداالبثدة فياظدد ا د يفيالمددفيالبثدو مفةامددةا  معدد ااعلدد لبتعدف ااإبدد ايهدف البحثددلالبثد ب  

ا،حجد السردفيا،لبو فمفد املدااللبحف د الم تث عفد ظضالاعةاأ فاعدف امدةالبثترفدفللالبية دف ا ا،لبثثفلنف 

ا لبجنس(.ا،ممتوىالبفخاا لبث ب الم تث عف 

عدد ا شددثلاايلفدد لا  ماياق ددفي ،لختفددف لاو ددو ا،مو ددوا مو مدد ا(011 لكوندداالبعفندد امددةال

ا-3102مددةالاخددال السعددول ا لبثجدد نيةاملمدد لالبعدد ملفةالبثعدد قحفةاحثددللبا قددفالندد   ا، ثفعهدد البثثفلنفدد 

ا.تفووي البا،مف رف لبا، تث عف ملا،لمقت   ي ا،نممف لباعولماا قفالن   البحثلا(3102

تد ئ انأ هفلاا، رفل اإح  ئف ا(اووصمهT-test عوبجاالبحف ن لاإح  ئف او رتعث  امفوعايآيا ل

لبثدو مفةالحعد اا اظف قاذللا مب اإح  ئف اظد المدفي لحفةا  وا،لبثو مفةالبتثلفاالح يةاظ ا  يفيالمفي

 ا(،ايث الحفةاعف ا  ولسرفيالبيهفيا حج لبفخااا،بلثترففللالبو فمف ا لبية ف املاللبث ب الم تث عف 

مفدد ا لبية ددف املدداللبجنس،البحف دد البثددو مفةالحعدد ابلثترفددفللالبو فاظددف قاذللا مبدد اإح دد ئف اظدد المددفي

اعف لامةالبثقتفح لا.اا نلم تث عف (ا ظ ا ضوءانت ئ البحثلاقف البح حل

ا

البثترففللالبو فمف ا.ا،لبثترففللالبية ف ا،لبتمفيالإل ل يالبو فم ا:الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

The present research aims the factors that effect on job lawlessness phenomenon at 

the university of Hamdaniya, it tackles some personal and employment variables like 

(sex, social back ground, social condition, family size and income level). The sample 

consists of the (100) employees, like (males and females) intentionally selected from all 

the colleges in the university of Hamdaniya. A case study method applied study the files 

of the employees   (males and females) during the period between (2013 - 2017), and 

included self-factor, economical factor, social factor, policy factor and educational factor. 

The data have processed statistically using cay square and (t-test).  The analysis has 

shown that the satisfaction differs among the factors the effect on lawlessness 

phenomenon. There has also been statistical differences which depend on personal 

variables and employment environment, like; social condition, monthly income, and size 

of the family. Other factors have shown no differences like: sex, and social back ground) 

depending on these result. The researcher proposed a number of suggestions. 

 

Key Wards: Job Lawlessness, some personal , and employment  variables                                                           

 المقدمة

ظد االإل ل يلبثثدف البدفئفسابلنيد  ا ظ ا  لئدفالبف بد ااالبفئفسايعفالبعن فالبحيفيالبع ما

 داام ا ضدث ناحمدةاردففي او نتظد  ا مدةاأثققالم ل ياني  ه اظ النظف البثفلظقالبع لبف ب الذاوهال

مد ااثميولتمعا لضفقاا،يذلاخوبااق نون امجثوع امةالبملط لالبت الثلااعن فلابلضحطالم ل ي

بضدث ناقدف ايد  امدةالنتظد  البعثدااامهد  ا  ل حد لاظد النظدف البيدة ناي ظد الضطلعاوهالم ل يامة

،ا مدةايند ايد نابالمد ا حمد البثد  البعد  ا، ضث نالبث لث البع مد ا، البةفم لالبع م لم ل يا لقفي

ملدد  ا ا، لعلفثد لا أنظثد ثو دياقدولنفةانالتثتدعالم ل ياو دالحف لا لردع اظد اضدحطامو مفهد اوأ

(البثعدف البدذياحدف امهد  ا0990(ابمدن ال01 قد الوالقطاع العاا  اقانون انضباط موظفي الدولةذبكا

 لبعقووددد لاا دددياللح عهددد ا للدددكالبثثظدددو ياعلدددفه اإلف نهددد و مفةا لبمدددلويف لالبول  ل حددد لالبثددد

لمنضدددح  ف البتددد المفضددده الم ل ياعلددد امدددةايةددد بواللدددكالبول حددد لا لبثثظدددو للاورفددد اضدددث نا

لبدذياودفلاا(اإلداريبالتسيب لالصطلحاعلفهايوام  ا، ضعمه الإل ل يلبث لث البع م ا لبثفامةاروءا
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ومحياعدف اقدف ياوعدالالم ل للاعلد احمدةالطحفدقا رد ئاالبضدحطاالبف ب اا لضث اظ ا  لئفايظهف

  يكمداالبث دلث البع مد ا، يضدثةاردففالبعثداالم ل يالم ل ياويكاايثققالبف عالبكد ظ ابلثو دو

  ئلد ااأمولمل ف اعل امو مفه اا،ا ذبكاسنه ثنظث لاو بتوقولهف الب  يفياا(فالتسيب والتغيب)

ووصددمه اا،ا   معدد البثثفلنفدد اأعثدد به مهدد  للا خحددفللا فددفياظدد اايمدد وه  إا لددييفله ظدد الددف يحه ا

مدد امددةاحفددلالبة صدد امنهدد ا لبع السخددفىلةتلددواعددةاوقفدد البثنظثدد لاا لعلفثفدد اماإ ل يدد منظثدد ا

امو مفه .امع ن له امةاميكل المفي

اإبدد لقدد البضددوءاعلدد ايددذلالبثوضددوعالبثفددويا لبهدد  ا بعلندد ان دداارددو ايايددذلالبحثددلإنا

اعلد البم دو لقمدف البحثدلا علد اضدوءامد القدف ايثكدةاه اظ احاايذهالبثيكل .ا نت ئ الملامع بج 

الآللف :

 البحث منهجية

ااامشكلة البحث -أولا 
لبيددعو البقددويابددفىالبكلفددفامددةالبثددو مفةالبددذيةايعثلددوناظدد البو دد ئواايددذلالبحثددلتندد   اي

ظد او دو يامنتظثد اثفل او بعثدااعدف البفبحد اظد المردتايدو ،ا لبمنف اظ ا  مع البثثفلنفد الإل ل ي 

بقفد  اوف لرد اإبد الافة،السمدفالبدذيا ظدعالبحد حلوعدفاظتدفيا  فدايامدةالمبتثد قاو بو فمد ايذهالبثنظث ،

لبت الوبفايذلالبيعو ابفىالبثو مفةا لبوصدو اإبد انتد ئ ا مقتفحد لاامث  ب ابلتعف اعل السرح ب

تقاد  ممكان وعلا  واوء ماا .ا البثثفلنفد قفالم عفاعل القلفداامدةاعثلفد المدفيالبثدو مفةاظد ا  معد

 اآلتيبالسؤال  تحدمد مشكلة البحث

وها   ؟الحمدانياة ودوافعهاافي جامعة  اإلداري الوظيفيالرئيسة لظاهرة التسيب  ما األسباب

 الحالاة ،باالجن ؟ وه  للمتغيارات الشخياية والوظيفياة المتم لاة )هناك ح  للحد من هذه الظاهرة

 ؟عل  ذلكتأثير  مستوى الدخ ( ،سرةحجم األ ،جتماعيةالبيئة ال ،الجتماعية
ا   البحث أهمية -ثانيا

ةامددةالبج معدد البثددو مفاال البتعددف اعلدد اممددحح لا دد يفيالمددفيمددةاخددالحددفناأيثفدد البحثددل

ا لبتمدفيو دو ياع مد اا لإل ل يد لبولضحا لب فيحاظ اخمالالبكم ءيالبعلثف اا لبت اي نابه البتي فف

يثد اا،إع  يالييفاا لدف ييايتطلياذبكامث ا، اظ البحثلاعةامو مفةا ف يكلوالبج مع انمق لاو يظ

ا دد يفيالمددفياظدد نبددذبكاا.لبثددو مفةايضددعوامددةانثددوالبتقددف ا لبتطددو اظدد اي ظدد البثجدد ملاأنالمددفي

مدةالبضدف  يالبتق د ا لبحثدلاعدةاأردح با   لظدعا ا، مع ايعفاميكل اوثدفاذللهد لبثو مفةامةالبج

ا.يقالبف لر لا لبحثوثا لبثفامةايذهالبظ يفيايذهالبظ يفيا مع بجته اعةا ف

ا   البحث أهداف -ثال ا

 يثكدةالثفيدفاا،ممهدو البتمدفيالبدو فم اأردح وها عولملدهاعدف اعلد إبد البتالبحثلاهف ايذلي

ا:و آلل ايف البحثل

امةالبج مع ا.البثو مفةاعل ا  لظعا أرح بالمفيالبتعف  .0

امةالبج مع ابفىاعفن البحثل.ا مفةلبثوالمفيايلففلايمحياي نالبتح يةم اإذلامعفظ ا .3

بلثترفددفللااحعد مدةالبج معدد ابدفىاأظدفل البعفندد الالبثدو مفةاعلد ا مبدد البمدف قاظد المددفيالبتعدف  .2

ا لبحف دد الم تث عفددا،لبث بدد الم تث عفدد ا،(إندد ثاـلذيو دداودد بجنسا: ددف ا لبو فمفدد البثتثللدد لبية

ا(. ممتوىالبفخاا، حج السرفيا يو(المفين اـ

 لبتد المد عفاظد اا نح لابلجه لالبثةت  امةاخال البنت ئ البت الوصدااإبفهد البح حلدلقفي البثقتف .1

البقض ءاعل ايذهالبثيكل ا.

ا   البحث فرويات -رابعا
ابفىاعفن البحثلالحع ابثترففالبجنسا.اظف قامعنوي اظ البتمفيامالو ف -
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ا عف ا.بفىاعفن البحثلالحع ابثترففالبث ب الم تثامالو فاظف قامعنوي اظ البتمفي -

ا.لبحثلالحع ابثترففالبحف  الم تث عف ابفىاعفن امالو فاظف قامعنوي اظ البتمفي -

ابفىاعفن البحثلالحع ابثترففاحج السرفيا.اظف قامعنوي اظ البتمفيامالو ف -

ابفىاعفن البحثلالحع ابثترففاممتوىالبفخا.اظف قامعنوي اظ البتمفيامالو ف -

ا  ا ثف امةططااظفض ابلحثلايث اظ الَ الَاامخطط البحث الفروي: -خامسا
ا

 1الشك 
 المتغيرات الشخيية والوظيفية

 مستوى الدخ  حجم السرة البيئة الجتماعية الحالة الجتماعية الجن 

 

ا

ا
 عوام  التسيب

 العوام  السياسية  العوام  النفسية  العوام  القتيادمة  العوام  الجتماعية  العوام  التربومة 

   مةاإعفل البح حل ن :لميدرا
 

   وطبيعة هذا البحث لمالءمته المنهج الوصفي التحليلي استخد  الباح ان

ا(3102-3102مةا ثفعامو م ا  مع البثثفلنف ابلع  البف لر الابوامجتثعالبحثللي

ا  االبحث عينة -سادسا
ا،ف لسر رد أقمد مه امدةا ثفدعايلفد لا  معد البثثفلنفد ااو و ياق دفي الختففلاعفن البحثل

خددال ا إ دد نللامةتلمدد ااودد ل بف مثددةابددفيه اعقوودد لاا،مو ددوا مو مدد ا(011 ولددحاحجدد البعفندد ال

ا(.3102-3102لبثفيام اوفةاع  ال

ا  االبحث أداة -سابعا
او رتةفلجالبثعلوم لا لبحف ن لاو بطفيق الآللف :ا نق  البح حل

فياوثمدد عفيالبثو ددواخددال ايددذهالبثددامفل عدد املمدد لالبعدد ملفةالبددذيةابددفيه ابف ودد لا عقوودد لا.0

المدفياحد ملالبدذيةابدفيه البثةتصاوية ناإ ل يالبثول  البحيدفي ا وعدفالدفقفقاملمد لالبثدو مفة

 لبعولمددااا، لبعولمدداالم تث عفدد ،البعولمدداالمقت دد  ي البمددف  خددال البثددفيالبثددذيو يا شددثاال

ا.(عولماالبتفووي  لبا لبعولماالبمف رف البت الثفاوه البحال ،ا،لبنممف 

للبددذيةاالبثو ددوالبثتمدفيلدد البث دو اعلدد البثعلومد لالبتعفيمفد امددةاملدوااا:معلومد لالعفيمفد ا.3

،لبث بددد ا(لنددد ثالذيو دددـاملددداالبجدددنسابدددفيه امة بمددد لا لنقطددد عاعدددةالبدددف ل او دددو ياممدددتثفيا(

ا(..لعف الظفل المرفياحج السرفيامفين (ا،ل يوالم تث عف البحف  ا،لبفخاممتوىاا، تث عف لم

ا  ااإلحيائية ساليباأل -ثامنا
لردتةفماالبوردد ئاالإلح دد ئف اا لختحدد  اظفضدف لالبحثددلالإلح دد ئ تثلفداالبابردف اإ ددفلء

الآللف :ا

حجد الاظد امترفدفابلتعف اعل ال فاياامترففامةامترفدفللالبف لرد البثمدتقل البثتثللد ايييفوعام .0

ا،لمدداالمقت دد  ي و بعولبثتثللدد الظدد امترفددفالبف لردد اا(لم تث عفدد البددفخاالبث بدد ممددتوىاا،لسرددفي

ا(ا. لبمف رف ا،البتفووي ،لبنممف الم تث عف ،

ابفىاأظفل البعفن ا..ابثعفظ البتفلفيالبنمح ابلتمفيلبتكفل للا لبنميالبث وي ا .3

 لبحف ددد اا إنددد ث(ا-لذيدددو ابثعفظددد البمدددف قاودددفةالبثتوردددط لامترفدددفالبجدددنسا(T-Testلختحددد  ال .2

 .( يوامفين لم تث عف ال

ا
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 سيب اإلداري الوظيفيتال الجانب النظري /

البل ن اعل البثح حلالآللف ا:ايثكةالقمف البم ا

 الوظيفي اإلداريمفهو  التسيب 

اإب اينظفامنه حع ًابلال ي البت ا ذبكامختال ا  ه لالبنظفالا،ممهو اموحفامتمقاعلفهاميو فا

قددفماامددةالبددو فم ،اإماأناين بددكاعن صددفاميددتفي اضددثةا ثفددعالبتعفيمدد لالبتدد االإل ل يلبتمددفيا

 بلتمدفياممهومد ناممهدو ابرددويا ممهدو الصدطالح ايثكدةاوف نهدد امةتلدوالبحد حلفةاظد ايدذلالبثجدد  ا

 عل البنثوالمل :

لدقا قدفايطا،وف ناضولوطاأ امثف للالثكثدهاييل لبتمفيابر ا:يوالبي ءالبفمففاأ البملو البذيا .أ

ا، ئيالرد ئي(اأ اي مداو بمداف يةاوثفلانيففالبف مثالبيةصالبذيابهاأرفيامعف ظ اأ اأياعل ا

عدف لايحفدفلامدةالبثفدفلناوثفدلالبعفباظ البج يلف ام طلحار ئياعل البن ق البت اللدفااأ لققفا 

 .(051,3110ل لح ااينثف ي احت النمقايتفيونه احفياظ الب ثفلءاظالايثلحوي ا م

افيولكونالبتعاظإنه (اإ ل يي الايلث اللمفي(ايلث اأخفىالب البتمفيالصطالح :ابواأضفما .ب

ا،ا لنةتلواقطع اعةالبثمهو البثمتثفامةالبثعن البلرويلمصطالح ابثمهو البتمفيا لبذياي

ايلففل اعنه ايحتعف اظ بتمفيالإل ل يي نام اوينهمعرفا، البت ا: الإل ل ياالبث ب  الس لء يكوناظفه 

يكونالس لءاعل ا  نالحتفل اسياضولوطاأ ابولئحاأ اقولنفةامنظث ا موضوع ابك ايجفيامةا

 ا.ا(1ـا3,0992يونساللميثااا  هه

 ظ اضوءالبتع  يوالبنظفي ابثمهو البتمدفيالإل ل يالبتد الد اعدف اعدف امنهد ايثكدةالقدفي ا

 كاان موقعاهأماا هاو عاد  قياا  الموظا  لاالاوظيفي اإلداري التسيب:ال أآلممهو اإ فلئ اعل البنثوا

ه الوظيفاة بالشاك  المطلاوب وفاي من حيث انجاز مها  هاذ وظيفتهالوظيفي بما مجب القيا  به تجاه 

ا.(والمكان المناسبالوقت المناسب 

 نشأة التسيب الداري 

ظد البقطد عالبعد  اظد االإل ل يلبتمدفياانيييلبحثلاعةاين  البعفيفامةالبف لر لالبت اح  باا

،ا يعدفالبتمدفيالم ل يا د يفيامفضدف ايرفدفيامدةالبظدوليفاظفهد اينيديلبف ب ا لبتعف ابلحف د البتد ا

ممف ضد اا لجعاامةا هدو البتمدفياأمدفلا،لبحف  ليل امةاخال الم عااعفياعولماالمفطفاعل االبت 

،اظحف د البتمدفيالعندد اعولمداامثدف يابهد اعالقدد امح شدفياومدلو البعدد ملفةاقدااأمدفلامثددتثالأ اعلد اأس

،الم تث عفدد ،البتفوويدد ا،مقت د  ي يددذهالبعولمدداايد البعولمدداالا أيد ا،ع مد ا لبتمددفياو دم اخ صدد 

يند  البعفيدفامدةالبعولمداااإننمدتطفعالبقدو اامةا  .ا (05ـا01،0995ا،للبجعل ا بففي البمف رف  

يدذهالبعولمدااا يدذبكايثكنند البقدو النا،ه اظد الهف د البحف د البثن ردح البتد ايظهدفاظفهد البتمدفيلبت المد

ذهالبعولمداا يدا،متفلوط ا متفلخل ا لي ففلله اي البت الجعاامةالبحف د اوف د اممد عفيابظهدو البتمدفي

عا يد اإبد البعفيدفا بكنهد العدفاعولمدااع مد ايثكنند اا،لإل ل يممحح لالبتمدفيااأي لعفاوثفاذلله امةا

لبثمدددحح ابلتمدددفياا بكدددةاقحدددااأنانمدددتعف البعولمددداالبفئفمددد ا(01،3112،للبرددد ن امدددةالبثترفدددفلل

لبدذيايدواا ل ييالإل د  ا مظد يفالبتمدف آانتطدفقاأ ماعلد اأشدك  اأنامةاموفابن البو فم الإل ل ي

ا.مج  ا  لرتن 

 ومظاهر التسيب الداري إشكال -أولا 
 منهد امد اا،نطلدقاعلفد البتمدفيالم ل ياأنعفيفيامنهد امد ايثكدةااأشك مالإل ل ييتةذالبتمفيا

اأن،ايثد المقت د  ي ا لبمف ردف اظد اليدكفل ا د لبحفالبمف اأ البثو وا لبذياقفالمده اإب يثكةانف عها

علدد ا هددو اأ اعددف االددي ففبهثدد اا لبطدد ئم ا لبثددذيح البثددو  ثالبلقدد ظ ا لبددفين لبحف دد الم تث عفدد ا 

ام اييل :ااشك  اأ امةشفللالبتمفيالإل ل ي مةاأي اأا، هو اأشك  امعفن امةالبتمفي

ابلعثااظ امولعففالبثثف يا.ا.عف احضو البمف 0
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ا.لبةف جامةالبعثااقحاالبثولعففالبثثف يا.3

الفئفس..ظقفلنالحتفل البثمة بفةاب2

ا.االبعثااوجفا إخالص لظعاانعفل .ل1

 ..عف الرترال ا قاالبعثاالبفرث اس لءالبول ح لاو بيكاالبثطلوبا5

ا.عف المن ف عابأل لمفا لبتعلفث لالبع م ا.6

ا(.01ـا02،0995ا،..لمي البالمح ميا.القثط ن 2

ثف ا لن ددفلظه البول حدد لالبفردداس لءويددكاارددلف االبوقددااناعددف الرددترال (اأانوماارى الباح اال

لبهد لوابقضد ي ااصثو،الرتقح  البدا ل ا لبثعد   ا لردتعث  بففا رثف املاالقفلءيااويعث  بلقف  ا

بقضد ي اأ اخف  هاأ ن ءالبدف ل البفردث ابثفل عد البدف لئفاويدكاابفدفا ردث الس ق لا ويل اخ ص ا

ا.لبتمفيالإل ل يامةاأشك  اخ ص ايعفاشكال

ا   ب الداريظاهرة التسي ثاروآبعاد أ -ثانيا

يثكدةاذيفيد االإل ل ينتفجد ابلتمدفياووصدمه البمدلحف البتد الظهدفاالبتدي ففلليند  البعفيدفامدةا

ا:ااو آلل 

ااا.لنتي  ا  يفيالبتهفبا لبته  نامةالثثاالبثمة بف  .0

ااا.لفن اممتوىالمنت جايث ا نوع ا  ظعايلم الي ي البةفم لالبع م  .3

ا.السعث  اليخفالنج ن .2

ا. لبثةياللاخ  جالبحلفا يالبةحفييجفيايلففامةاذ .1

ا.ظقفلنالبتع  نا لمحتفل اوفةالبع ملفةاظ البثنظث ا .5

ا.ضفل او بث  البع  ا لحفيفي الم .6

اللبمم  الم ل ي(ا لبثنمووف ا لبثثمووف لمي ا  يفيالبفشويا .2

،ا069ليددال اا بففيدد وددفةالبعدد ملفةا هددو ارددلحف لاملفددفيامددةاليثهدد انيدد  يالبمددول قالبطحقفدد ا .9

ا(.069ا-3110

لمقت د  االنكثد  فيالم ل ياي نامةانت ئجه ابلتماأخفىاين  الي ففللاأن (انمرى الباح )و

 لددفن ا  االبيددعو ا،ا لبثجتثددعالبثددفن البددو ن ا ضددعواعثدداالبثنظثدد لا لبثةرمدد لالبثكومفدد 

ظ النمفذالبول حد ل،ا ردححه البثث ص د البثاوفد ا يفمفد انهدياأمدول البف بد اعدةا فيدقااو بثمة بف 

السحدددالب يلدددفياا ضدددعواردددلط البف بددد اعلددد امع قحددد البم ردددفية،البيدددفي لالبويثفددد ،لبتع قدددفامدددعا

  دوليفااياايدذهالبظدوليف،البثن رياظ البثك نالبثن رياظ البو فم ، عف ا ضعالبف ااا،لبمف رف 

علدد اأخددفىالعددفارددحح امددةاأرددح بالبتمددفيالإل ل يالبتدد الددة فاظدد البنه يدد اعلدد المقت دد  البددو ن ا 

ا.النتيفاظفه ايذهالبظ يفيالبثفمفيا ممتقحاالبحال البت

 مظاهر التسيب الداري
  امتعدف يا ويشدكا،يلدفامدةاصدو ي قدفايتةدذاأا،مظ يفالبتمدفيالإل ل يايثلاالبرف باأي البرف ب:ا.0

برددف البتوقفددعاظدد ارددجاالبثضددو ااحضددو هصددالابثقددفاعثلددهاأ امنهدد اعددف احضددو البثو ددواأ

مكتدياأخدفااإبد ا قدفايةدفجامدةامكتديا، فو البتد بلباظ المن فل ا  البةف جا عف البعو ياإم 

مكتديااطليا ظقا حفعته امر   يالبثكتياإب  ين  البعفيفامةالبو  ئوالبت التانممه البفلئفياظ ا

 حفعتهد امرد   يالبثكتدياإبد ا ين  البعفيفامةالبو  ئوالبت التطليا ظقاا،خفاظ البفلئفيانممه آ

ا(.93،3119ا،ليحلبف ذللاعالق اوإنج نالبعثا.الاخفامكتياآ

 يتفلدياعلد اذبدكالبعالقد البمدف  اا،شف  اظيف  السعث  لفلي ااقفاماينجاالبعثاا ية يالبرف باإب ا.3

ا.وفةالبثول ةا مو والبف ب ا
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بلعثداا لبهدف باالبثتديخفيعدفالبوصدو اا،الذمدةامظد يفالبتمدفياعف المنضح  ا يذلايعفامظهدفلا.2

لنجد نالبثعد ماللاا لديخفف  نحف اأ ن ءالبدف ل البفردث اا  ويعثنته ءالبف ل البفرث ا لنير  اقحاال

ا(.12-15،0996ا،لحمةفاعف المنضح  امظهفلامةامظ ي

اعالبوقاا لبجهفاظ البعلو اعلفه امفالبذياية يالب اضف ئقالسروءاحم ا لنظف الم  لقا لبو  ا.1

بلتمدفياييدكااردحح ااإيث بده يياماوفالنايتضثةالإلش  ياإبد البثفيلاعةالبتفاإنالبتف يي:اإيث  ا.5

نتفجد امدةانتد ئ البتمدفياظهدواردحيامنالبثو دوابفدفامدف بامايمدتطفعالنااأيضد  يواالإل ل ي

يقو اوول حد لا  فمفد ايثد اينحرد اظ بتمدفيايدة يالبد اليثد  اودفلم البتدف ييا ليثد  الةطفطهد ا

ف البثلقد ياعلد امدة بمث ايةمالامةاظ علف ايذهالبحفلم ا عف الحمد  البثمدة بفةاو بثا،   لرته 

ا،لظنجددد نلإلنت  فددد امثددد ايددة يالبددد النةمددد  البكمدد ءياا،لبتدددف يياأيثفدد اعدد لقه ا عدددف اإ  ليهددد 

اا(.اا019ا-012،0991

لبثةتلمدد امددةا شددويا لخددتال ا لا يددفا ليثدد  ا لرددترال البو فمدد اظدد اامد  الم ل ياوثظدد يفهلبما.6

ردولءااسعث  ليخففالنج ناليعفاحفلاا، عف النج نالمعث  اظ البوقاالبثالئ بففام لث البعثاا

لإل ل يد ،ا  دو البتمدفياظد البوحدفياا البت التعلدقاود بجثهو امظهدفلايدف اعلد لسعث  البفلخلف اأ

اا(.اا352،3113،للبفورو

 تسيب الداري )الوظيفي(المؤثرة في ظاهرة ال العوام 

 ا د يفياأ ايدف وه امدةالبدف ل البفردثعدةالبعثداالبثدو مفةاأ النقطد عه االعفا  يفيالمدفي

،اظد آل لءالختلمدااظد اإيجد  احلدو امن ردح ابلثدفاليثااياالبثنظث لاظ امةتلدوالبثةرمد لالإل ل يد 

 يند  اا، ين  اعولماايلفدفيا عفيدفيامنهد الفوويد ا ل تث عفد ا لقت د  ي ا نممدف ا،مةايذهالبظ يفي

رف ا أمدو امنه اعولماارف مةالبو فم االبتمفياإب البهف باأ ا ف  اق يفيالة ياو بثو واأيض 

 ظدد ايددذلالبحثددلارددو انتندد   اعددف لامددةالبعولمدداامنهدد الفوويدد اا،يتعلددقاودد سمةا لبنظدد  اظدد البحلددف

ا.ف  ل تث عف ا لقت   ي ا نممف ا رف ر

 التربومة العوام  -األولالمجال 
إذايجددياا،لعددفالبعولمدداالبتفوويدد امددةامقومدد لالبتطددو ا لبتقددف او بنمددح اإبدد البف لردد لالبثفيلدد 

  ولندياأخدفىالتعلدقاو بقدف ياعلد البتدذيفا لبتمكفدفاا،نم نامدةا  نديامفوبدها  بح لدهلبنظفاإب الإل

مدةاأ البترفدياإب البهف باامالبتثفيفالبت الفظعالبثو مفة مةا ثل ايذهالبعولمااعل ارحفاالبث فا

مدد البعثدداامددعاقددف للالبثو ددواعلدد المرددتفع با يلددفيالبعثدداالمددوقاق ولفدد ايدد اعددف امالءعثدداالب

إرددث عفا،الا ئفمددهالبثح شددفو ددو يا لضددث امددةاالبثو ددوا اإي دد  السظكدد  اإبدد  عددفالبثو ددو،

ند  اأمدو لاأخدفىاظد اظفدها،ظضدالاعدةاأنايا عف ا بح البثو واظ البقم البذيايعثاا،(35،0925

اعدةا،ظضدالاثمتوىالبتعلفث ابلثو ولب لنةم  االبفئفساوثفؤ رفهعف اعن ي ااي  ا،ب ي السيثف 

 قل البةحدفياظد اا، ضعواعالق البثو واو بفئفسالبثح شفايالبثي يا،يلففاظ اأرفيا  و البثو و

علدد االعددفامددةالبددف لظعالبتدد اليددجعالبثو ددوايدداايددذهالسرددح باأ البعولمدداا،لبعثدداالبددذيايعثددااظفدده

ممددتقحااا لعددفايددذهالبعولمددااأ البددف لظعاأرددح و ا ئفمدد ا مددة فياظدد ا،ةالبو فمدد مددالبهددف باأ البتمددفي

ا(.33,3113 بف  ا موول ،للبثو و

 الجتماعية العوام  -ال انيالمجال 
لبثددو مفةامددةالبو فمدد اافللدديالبثتقفمدد اظدد الي ففيدد اظدد المددفيلدديل البعولمدداالم تث عفدد او بث

 مةا ثل ايذهالبعولمااعلد اردحفاالبثلد  امالبث دف،اعدف الدولظفالبجدواا، مفىالي ففي اظ اممتقحله 

 صددعوو االبع ئلفدد ،البثمددة بف لااجفيددفلبثو ددوالب،الثثدداابثالئدد ابلثو ددوا  ددو اميدد يااع ئلفدد ل

،ا(David,2006, 52لاظ المرتفق  البثحكفا صو البثو واإب امك نالبعثاا عف ا بح البثو و

لبثو ددواظدد الهف دد امتطلحدد لاابلثو ددوا ظيددا، لددفن البثمددتوىالبتعلفثدد البددا لجاوددييلفامددةالمددفأيا
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البعديءالبدو فم البثلقد ايلفيا،لبو فم لبتكفوامعالبحف  ااعل البثو واظضالاعةاعف اقف يا،لبو فم 

لقدفيفالس لءااعدف ا،الإل ل ي ض هاعدةاوف د البعثدا،انظدفيا  نفد ابلثو دواالبثو واعف ع لقاعل ا

لبثو دوامدةاابعولماالعفامدةاممدحح لالمدفي،اياايذهالالبجففامةاقحاالإل ل يا،لفن اممتولهالبو فم 

ا(ا.15،0929عثف،الممتولهالبو فم ا لة فاظ البو فم 

 القتيادمة العوام  - ال الثالمجال 

 لمدحيابدهالبميداا لبتةلدواا،لعفالبعولماالمقت   ي امةاأي البثيد ياالبتد الول هدهالبثو دو

ا يف عاذبكاإب اعفياعولماامنه ا:،اظ البثف يالبعثلف 

لاعدةاإشدح عاح  د لامث ايجعداالبثو دواعد  اا،عف ايم ي البفخاالبيهفيابألرفيابمفانمق ل

مثدد الفظعددهابلعثددااخدد  جاأ قدد لالبددف ل اا،ث اإذلايدد نالبثو ددوايددوالبثمددة  اعددةالبع ئلدد  مرددفاأظددفل ه

علد اظدفصاعثدااح دو البثو دوا مةالبعولماالسخفىاا،بتوظففالبثمتلام لالبت الثت  ه البع ئل 

قلد البتعدويالالبثد  يامق  ند او بجهدفاا،ظضدالاعدةالبظدف  الب دعح البتد ايثدفاوهد البثو دوا،مرفي 

ا،ايداايدذهالبعولمدداالعدفامدةالبدف لظعالبتد اليددجعوعدفالبثمدكةاعددةامكد نالبعثداا، دولبدذيايحذبدهالبثو

ا(ا.11،0992ن يلوا،لامةالبو فم اف باأ البتمفيهلبثو واعل الب

 العوام  النفسية -المجال الرابع 
شدعو ي المدفطفاعلد البالإ ل ي اأ البدالامةالبعولمااأ البث ملاالعفالبعولماالبنممف ابلثو و

ردتفع باعثداا مةايدذهالبثد مل،اعدف البفبحد اظد الالبو فم ا ضعه ياوهاإب اإ و  ا لةا،لبثو و

لبتفظفهف ابمد ع لا ويلد ااور ئالب مي يفياالبمهفامعاأصفق ءالبموء،عل اا لعو البثو وا،لبو فم 

لبث بدد البنممددف ا لب ددثف ا ا،لبثو هدد ابلثو ددوا،ا يلددفيالإلنددذل لللبتهف دد ابلو فمدد  عددف اامددةالبلفددا،

 نالإل مد ،بفدفالبو فمد البث بفد ااأخفىامهن البثو والعل  (،ا25،3111،امثثفاوفليف ،لإبلثو و

اعلد اإ حد  البثو دو ا،م شدلفةاظد البو فمد لباويصدفق ئهاه لي فا،عل الع   البثةف للا لبثمكفلل

لبثو دواالمه اظ المدفياسخفىلياايذهالبعولماا بففي امةالبعولمااظ اقم امايفبحهاظفه.البعثاا

امددةالبو فمدد ايثدد  او برفدد بالبتددف يج ا دد البتمددفيلعددويالايددذلالإلاظفثدد   البثو ددوا، فمددمددةالبو 

ا(ا.john, 2003, 98- 128ل

 العوام  السياسية -المجال الخام 

 لمدحيابددهالبميداا لبتةلددواا،لعدفالبعولمداالبمف رددف امدةاأيد البثيددكاللالبتد الول ددهالبثو دو

البو فم ا يف عاذبكاإب اعفياأمو امنه :

لبمف رف ا يق فاوه الحتفل ا  ه لالبنظفا عدف البلجدوءاإبد المضدطه  البمف رد ا لبعثداالبثفي ا.0

ا(095،0925إرث عفا،الضثةالسنظث ا لبقولنفةالبثفعف اظ البحلفاوثفي ا

البضددرطالبمف ردد ا لإل يدد بالبطدد ئم البعق ئددفيا لبتمفقدد البط ئمفدد البطدد ئم :ايعددفلنعددفل البتمدد محا.3

امدتطفعالبتكفدوحفنثد امايورطالبو فم امةاعولمداالمدفيالبثدو مفةا لبعن في ا لبثذيحف اظ الب

ا(69,0990،للبج وفامعايذهالإل فلءللا يجفاظ البتمفيامةف  ابه

عدف اا:لبثو وامدةالبو فمد امنهد الم عفاعل المفيأناين  اعولمااأخفىاا)ومرى الباح ان(

لبممدد  ا، لب ددثف البهايلدد ا المرددتقفل البمف ردد اظدد البحلددفا لددف يالسحددول المقت دد  ي ا لم تث عفدد

ىا  هدو امفليدااقدو،اتهفيدفاو مبتفد ملاسردح بامةتلمد  لبا، لف يالبقف البقف  ي ا لبث ب ،الإل ل ي

يداايدذهالسردح با أردح باأخدفىابهد اعالقد او بثوضدوعالثهدفاا فيفياب مض اظد البوردطالبدو فم ،ا

ا.ايقاإم  البثو مفةابلتمفيامةالبو فم لبطف

ا

ا

ا
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 عرض النتائج ومناقشتها -العملي الجانب

 المتعلقة بالهدف األول النتائج -أولا 
ولمداالبتد الدفظعالبثو دواإبد اس االثقفقالبهف الس  ا لبفلم اإب البتعف اعلد اأندولعالبع

وتثلفددااوف ندد لاأظددفل البعفندد اعلدد اأ ليالبحثددلالبثتثللدد اظدد البث بدد البف لرددف اا نقدد  البح حلددا،لبتمددفي

اإذالد احمد بالبتكدفل للاخال البثفيالبثدذيو ي،ا اظ املوالبثو والبثتمفي لالبثلحتلبثتضثةالبحف ن

لبث ويد ابكداا،ا مدةا د احمد بالبنمدح ابكااظف امةاإظفل البعفن البة ص اوكااع ماامةاعولماالبتمفي

بدفىايدااظدف امدةاأظدفل اافالبع ماالبيد ئعابلهدف باأ البتمدفي،امةال االثفيع ماامةاعولماالبتمفي

 بكدةاونمديامتح يند الحعد ابتحدف االبعفن ابفيه اأيلفامةاع ماابلتمفيلبنمياأناأظفل االبعفن ،ا لحفةامة

مدداا لدد الثفيددفالبع مددااأ البمددحياعلدد اأردد  اأعلدد انمددح ام ويدد امددةاوددفةالبنمدديابلعولانددوعالبع مددا،

ا:ا0البةثم ايث اموضحاظ البجف  ا
ا

 1جدول 

 لدى أفراد العينة يبمبين الترتيب النسبي لعوام  التس

 النسبة المئومة الترتيب وع عام  التسيبن ت

ا22ا0البع ماالبمف ر ا.0

ا05ا3البع ماالمقت   يا.3

ا01ا2البع ماالم تث ع ا.2

ا02ا1البع ماالبتفوويا.1

ا01ا5البع ماالبنمم ا.5

ا05ا6اأيلفامةاع ماابلتمفيا.6

 111  المجموع 

  ف ن لالبث رح المبكتف نف لبح حل ناو معتث  اعل اواإعفل مةا :الميدر        

أ المددفياايدد ناأيلددفالسرددح باأ البعولمدداامددفالابهددف بابع مدداالبمف ردد نلثدد امثدد القددف اأنال

اا ذبددكابث ددوبهاعلدد اأعلدد ا،فلحدد الس بدد ،اإذالحتدداايددذلالبع مدداالبثلبثددو مفةامددةا  معدد البثثفلنفدد 

انمح .

 تحقيق الهدف ال اني من الدراسة  وألج  -ثانيا

ارفدفلحعد ابثتاظ البتمفيامعفظ اظفث اإذلاي نااين  اظف قاذللا مب اإح  ئف  لبذيارع اإب ا

وثع بجد اا نقد  البح حلداممدتوىالبدفخا(اتث عفد ،لبث بد الم ا،لبحف د الم تث عفد السردفي،البجنساحجد ل

ا رددفل اإح دد ئف اظدد البتثلفددااظظهددفلا(T-Testلا لثلفدداايددييلبحف ندد لاإح دد ئف او رددتةفل امفوددعا

ا: البنت ئ الآللف

 تبعا للجن  .الفروق في التسيب1

الذاودفةالبجنمدفةاظد البتمدفياأش  لانت ئ البتثلفااإب اعدف ا  دو اظدف قاذللا مبد اإح د ئف 

عنفاممدتوىاا(08991 بف البح بر ال(البجفTقاامةاقفث ال ي اأا(18099(البثثموو الTي نااقفث ال

ظددد ا  معددد االبثدددو مفةا المددفيميدددة فاظدددالذيو ددـاإنددد ث(ا يعنددد اذبدددكاأنالبجدددنسا(1815لبفمبدد ال

ايوضحاذبكا.ا3 لبجف  االبثثفلنف 

ا

ا

ا

ا

ا
ا
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 2جدول ال

 تبعا لمتغير الجن  تسيبلدللة الفروق في ال (Tنتائج اختبار )

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

مستوى  (Tقيمة)

 الجد ولية المحسوبة الدللة

ا1815ا08991ا18099ا398512ا938921ا60 الذكور

 290161 320129 93 اإلناث

  مةاإعفل البح حل ناو معتث  اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف  :الميدر
 

 تبعا للبيئة الجتماعية  .الفروق في التسيب2
ا س داامعفظد امد اإذلا:(لحعد ابثترفدفاللبحف د الم تث عفد البثدو مفةالبظد يفيالمدفياظ لبمف قا

 يدو(الد الثلفدااالحع ابثترففالبحف  الم تث عف المفين ،اثو مفةلبا  يفيالمفياي نااين  اظف قاظ 

بد اإح د ئف امعنويد اظدف قاذللا ما،اظدي هفلالبنتد ئ اعدف ا  دو حف ن لاو ردتةفل المختحد  البتد ئ لب

يوضدحاا2فالبحف د الم تث عفد ا لبجدف  الحعد ابثترفدامةا  معد البثثفلنفد البثو مفةاعةا  يفيالمفي

اذبكا:
ا

 9 جدول ال

 تبعا لمتغير البيئة الجتماعية ( لدللة الفروق في التسيبTنتائج اختبار )

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

لمحسوبة        ا( T) قيمة

 الجدولية
 مستوى الدللة

ا218991ا918152ا21 مدمنة
ا08991ا08599

بففا لب اعنفا

ا1815

 ا098999ا0118022ا21 رم 

 مةاإعفل البح حل ناو معتث  اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف اا:الميدر
 

 

 تبعا للحالة الجتماعية الفروق في التسيب

لحع ابثترففالبث ب الم تث عف ،ال القمف اأظدفل البعفند اعلد ااتمفي برف امعفظ البمف قاظ الب

 دد اعوبجدداالبحف ندد لاا،(مطلددقأ مددااا،أعددابامتددا جلاأ وددعاظ دد لاعلدد اأردد  البث بدد الم تث عفدد 

فةالبم د لالبثةتلمد امدةاحفدلاظي هفلالبنت ئ ا  و اظف قاذللا مب امعنويد اودا،يييو رتةفل امفوعا

 بفدد البجفايددآيايحددفامددةاقفثدد امفوددع يدد اأا(20839لبثثمددوو الايدديي امفوددعاولرددااقفثدداإذا،لبتمددفي

لبث بددد ايعنددد اذبدددكاأنا ا(1815 ممدددتوىالبفمبددد الا(05عندددفا   ددد البثفيددد الا(318995لبح برددد ال

ايوضحاذبكا.ا1ابثو وا لبجف  لالم تث عف الة فاظ البتمفي
ا

 2الجدول 

 حالة الجتماعيةلل الموظفين تبعا أفراد العينة لظاهرة تسيبتوزمع 

 العوام 
 الحالة الجتماعية

 المجموع
 مطلق أرم  متزوج أعزب

ا22اصمفاصمفا36ا2 العوام  السياسية

ا05اصمفا0ا01اصمف مةقتيادالعوام  ال

ا01ا5ا1ا5اصمف العوام  الجتماعية 

ا02اصمفا5ا3ا6 العوام  التربومة

ا01اصمفا0ا1ا5 العوام  النفسية 

ا05ا6ا0ا2ا0 أك ر من عام  للتسيب

 111 11 12 85 13 المجموع

ا(05لا    البثفي اااااااااا(ااااااااااااااااااااااااااااااااااا20839لاقفث امفوعايآي=

امةاإعفل البح حل ناو معتث  اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف اا:الميدر
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 تبعا لمتغير مستوى الدخ  .الفروق في التسيب9

ظدفل البعفند الحعد ابثترفدفاممدتوىالبدفخاا،لد القمدف اأارف امعفظ ا مب البمف قاظد البتمدفي ب

و رددتةفل امفوددعايدديياوبجدداالبحف ندد لا مددةا دد اعاظ دد لاعلدد اأردد  اممددتوىا خددوبه ،اعلدد اأ وعدد 

لبثو دوا  و اظف قاذللا مب امعنوي اوفةالبم  لالبثةتلم امةالبدفخو امدةاحفدلاا،ظي هفلالبنت ئ 

 بفد ا ي اأيحفامةاقفث امفوعايدييالبجفا(538013مفوعايييالبثثموو الاإذاولرااقفث ا،وهالبثتمفي

ممدتوىالبدفخاا اذبدكاأنا يعنا(1815 ممتوىالبفمب الا(05عنفا    البثفي الا(318995لبح بر ال

مثد اقدفايدة فاظد اا، اإبد اقلد البدفخاا ل لمد عالكد بفوالبثعفيد لبمدحيايعدو ا،ثو ولبالمفيية فاظ ا

ا5اعثد  اأخدفىا لحد ابلدفنقا لبجدف  أ لءالبثو وا ذبكاوترفيالبثو دواعدةاعثلد ا لبلجدوءاإبد اأ

ا.يوضحاذبكا
ا

 8جدول ال

 متغير الدخ  الشهريتبعا ل الموظفين العينة لظاهرة تسيب توزمع أفراد

 العوام 
 الدخ  الشهري

 مجموع
811-101 101-108 1091-201 2011-901 

ا22اصمفا9ا06ا9 السياسية  العوام

ا05ا5ا01اصمفاصمف العوام  القتيادمة

ا01ا2ا2ا1اصمف العوام  الجتماعية

ا02ا1ا2ا2ا2  العوام  التربومة 

ا01ا0ا2ا3اصمف العوام  النفسية 

ا05ا2ا6ا0ا0 ام  للتسيبأك ر من ع

 (18(                                                                         درجة الحرمة )81093) مربع كآي=               

 مةاإعفل البح حل ناو معتث  اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف اا:الميدر
 

 :تبعا لمتغير حجم األسرة .الفروق في التسيب8

لد القمدف اأظدفل البعفند اعلد اأ ودعاا،لحعد ابثجد الآلردفيامعفظ ا مب البمف قاظ البتمدفيا س ا

تدد ئ ا  ددو اظددي هفلالبنا،يددييلدد الثلفدداالبحف ندد لاو رددتةفل امفوددعاا،ثمددياعددف اأظددفل السرددفيوظ دد لا

 ايحدفامدةاقفثد يد اأا(32892 يالبثثمدوو البح برد الإذاولرااقفث امفوعايدا،ظف قاذللا مب امعنوي 

 ممدددتوىالبفمبددد اا(05لبثمدددتةف  اعندددفا   ددد احفيددد الا(318995 بفددد البح برددد اليدددييالبجفمفودددعا

ااامووح ذلك . 9 والجدول  الموظ  أن متغير حجم األسرة مؤثر في تسيبومعني ذلك  (1815ل
ا

 9الجدول 

 األسرةوحجم  الموظفين فراد العينة لظاهرة تسيبتوزمع أ

 العوام 
 حجم األسرة

 المجموع
 فأك ر-11 5-11 8-6 2-2

ا22ا3اصمفا01ا30  العوام  السياسية

ا05ا0ا2ا9ا2  العوام  القتيادمة

ا01ا0ا2ا6ا1  العوام  الجتماعية

ا02ا0ا3ا01اصمف  العوام  التربومة

ا01اصمفا3ا1ا1 العوام  النفسية

ا05ا3ا1ا5ا1 أك ر من عام  للتسيب

 (18درجة الحرمة = )                  (                         26036مربع كآي= )

  مةاإعفل البح حل ناو معتث  اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف  :الميدر
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 والمقترحات  النتائج

 النتائج -أولا 
اظضالاعةامةا  مع البثثفلنف البثو مفةاإب البتعف اعل اعولماالمفياهف ايذلالبحثلي

الةتلواو البعولما اي ناايذه اإذل ام  امعفظ  البعفن  اأظفل  ابفى اإح  ئف  الفمب  ا ظق ا(لبحثلمجتثع

ا،ممتوىالبفخاا لبث ب الم تث عف ،ثترففللالبية ف ا لبو فمف البثتثلل الو بجنساذيو ـاإن ث(الب

م اا قفاأ هفلانت ئ البتثلفااظ اضوءام اذيفا لبحف  الم تث عف المفين اـا يو(ا حج السرفي،

ا:ييل 

حجدددد السرددددفيا، لبث بدددد اابو فمفدددد البثتثللدددد الو بددددفخاالبيددددهفي،لبثترفددددفللالبية ددددف ا لالن .0

يثددد اأ هدددفلانتددد ئ البتثلفدددااأناا،لبثدددو مفةامدددةالبو فمددد اا ابهددد الدددي ففاظددد المدددفي تث عفدددلم

اـا لبثترففللالبية ف ا لبو فمف البثتثلل الو بجنساـاذيو دـاإند ثا(ا لبحف د الم تث عفد المفيند 

وعولمداالبثدو مفةاا المفي وث ايتثف مةالبج مع اةالبثو مفابفسابه اأيالي ففاظ المفيا يو(

أخفىاأ اوثترففللاأخفىاذللاعالقد اود بثوقوا  حفعد البثنظثد ا وف تهد ،ا يدذلايتطلديامايدفلا

البثدو مفةاعولمدااأخدفىامدة فياظد المدفيامةالبف لر لا لبحثوثاظ ايذلالب ف ابلكيدواعدة

يد ا لإل ل يد االبعثلفد البو فمفد اتنمفقاوفةاإ دفل بف بالبأناظضالاعةاا،مةا  مع البثثفلنف 

اأيلفالبعولماالي ففلا.

الحعدد ابلعولمدداالبمف رددف مددةالبو فمدد اافلددوناإبدد البتمددفييثا  معدد البثثفلنفدد ظدد ااإنالبثددو مفة .3

او بف   الس ب ا.

نددوعاالحعدد ابتحددف امددةا  معدد البثثفلنفدد البثددو مفةاوي لامةتلمدد القددوا  لءالمددفيإنايندد  اممددت .2

البع ماا.ا

 

ا   رحاتالمقت -ثانيا

اأر ردف  يفداياالبعن دفالبحيدفياووصدمهاثللدهي بث االبحثلاإبفه اعل البنت ئ البت الوصااون ءًا

لبعثدااوكمد ءيااس لءلبع بفد البالنمد اا لإل ل يد بلعثاا خ وص البعن صفالبت الثتلكالبثه  للالبمنف ا

فدد لا  معدد ا بعثددااظدد ايللبكمدد ءللاوالرددتثفل ي ايددذهاإ ل يا  معدد البثثفلنفدد لضددثةا بكدد اا،ع بفدد 

ا:لسل  نالبح حلايقتفاا أقم مه البثةتلم االبثثفلنف 

مدةا هد اضف  يا ضعالرتفللفجف لامف  ر امةاقحاا نل يالبتعلف البع ب امةا ه ا لبف بد ا

 يدذبكاقفد  اا،  اوف لرد لاموردع اعدةاأردح بالبتمدفيمدةاخدال البقفداأخفىابلثفامةا د يفيالبتمدفي

لبمف ردف ا نحدذالبتمفقدد البعن دفي ا لبثذيحفدد ا لبط ئمفد اظدد ااالبلسحددلبف بد او بث د بث البو نفدد اودفةا

مثد ايدة ياإبد اعدف اا،تنظدف البجفدفاظد البعثداا لثفيدفالبثمدة بف لا لب دالحف للب ا،لبورطالبو فم 

ا.يدة ياإبد اليتيد  الدي ففالمدفيالبثدو مفةا لبةلدااظد الس لء ودف  هاا،لبعثداالبتفلخاا لبتكفل اظد 

ا:م اييل ةخذاونظفالمعتح  ال البتالسخفىالإل فلءلل مةا

البعثااويكاا فف.اس لءلهف  ا ف  اعثاامن رح اا.0

اقف  اوعثاا   للالف يحف اويكااممتثفابتطويفاممتوىاأ لءالبثو مفة.لب.3

ا له البمنف ا لإل ل ي ا لكفيثه البثمة بفةاظ الإل ل ياإلوفلناقف للالبثو مفةا إوفلعالكلفو.ا2

ا.اإنت  ه ث ايتن ريامعامعف اظفصابلتفقف اوا.امنثه 1

ا لبتقفيف.لبعن ي او بثولظاالبثعنوي املاايتيالبيكفاا.5

يحفاقف امثكةامةالبفض البو فم ابثو مفه اعةا فيقالوظففالبةفم لالم تث عف اظ ا.الثقفقاأ6

البج مع املاالوظففالبثض ن ا مطع امن ريابلثو مفةا لبتف يمففةا.
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قويالبع مل ا،ا يجياأناي ثيالبتةطفطالثفيفالمحتف   لالبالنم الميتث  او بتةطفطالبجففابل.ا2

اح   لالبج مع  ا لبتف يياحت ايثكةارف اخططالبتعلف  ا ضع اعنف البع مل  البقوي  أقم مه اامة

امةالبقويالبع مل او و يارلفث ا.البثةتلم ا

ا9 ا لبكم ءي البعلث  البثةيا اعل  العتث  ل البثن ري البثك ن اظ  البثن ري البف ا ا ضع  لبةحفيا.

اظ اأ لءالبعثالبف ب البفق وف البة ص ا مث رح البثق فيةااأ هاي لميتث  او بفق و ا لمعفاا   ا

ا.اقض ءاعل البف لفةا  ثو الإل فلءللا لبعثااعل الحمفطالإل فلءللا لثمفةارففالبعثا.9

البعفلق .ون ءا  االبثي  ي ا لمنتث ءابلثنظث اوث ايتولظقامعانظ  البقف اظ البثجتثعااا.01
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