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 حيةالسشعسة الدياسلؽك السجاميع وأثره في نسؽ دارة ا

 
 د. آمال كسل حدؼ البرزنجيم.تايو الشعيسي و فالح  د. أ. اعداد.

 
 السدتخلص:

ُتعج إدارة سمػك السجاميع مغ السػضػعات السيسة في حقل إدارة الدمػك التي ليا دور كبيخ 
لتذكيل  نستغيخاالسشطسة الدياحية، ولحلظ تفاعل ال نسػاعل في تحجيج سمػكيات التعامل مع وف

يذسل الدمػك كافة العسميات العقمية التي تجور في ذىغ و ، اإلشار الفكخي والفمدفي ليحه الجراسة
الفخد وتفاعالتو مع اآلخخيغ والبيئة السحيصة بو، ويكػن إما إيجابيا مقبػال أو سمبيا محمػما حدب 

عادات وتقاليج ما يدمكو مغ ترخفات وما ىػ سائج في كل مجتسع مغ السجتسعات وما ليا مغ 
حيث يػفخ  ألفخاد والجساعات وردود األفعالوأعخاف وديانات، وتحكسو العالقات التي تشذأ بيغ ا

لمسشطسات نسػًا ومديجًا مغ القػة داخل بيئتيا، ومدايا ومشافع إقترادية وفػائج عجيجة لستخحي 
ذكل مدتسخ وإثبات القخارات فييا فتداىع في تذجيع قياداتيا وعاممييا عمى الشسػ والتصػر ب

 وجػدىا في األسػاق السدتيجفة.
 
 

Abstract 

Management of group behavior is considered one of the important 

subjects in the field of behavior management for its big and effective role 

in identifying the behavior of dealing with the development of the tourist 

organization. So the two variables interact to form the mental and 

philosophical framework of the study. The behavior includes all the 

mental processes that take place in the mind of the individual and his 

interactions with the surrounding environment. It is either accepted and 

positive or despised negative according to the individual’s behavior and 

what is common in any society with all its traditions, costumes, and 

religions, and which is governed by the relationships among the 

individuals and the groups and their reactions. It provides the 
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organizations with growth and increasing power within its environment, 

and economic merits and benefits for the decision makers, and 

contributes to encouraging its leaders and employees to constantly 

develop the organization and prove its existence in the target markets.           

 

 
 السقدمة

تيتع السشطسات وتخكد عمى دراسة وتحميل جػانب الدمػك اإلنداني، وباإلمكان التعخف عمى  
الفخد وفق الدمػك الحي يشتيجو إزاء أي مشتج، إذ أن التغييخات الستدارعة تجعل السشطسات 
بحاجة لبشاء سمػكيات مجسػعة أفخاد وتسيدىا مغ خالل الدمػك االجتساعي وتفاعميع السذتخك 

تتػقف قات اإلندانية والتغييخ و ع أفخاد يترفػن بالجيشامية وتؤدي إلى التكامل وبشاء العالباعتبارى
، وعميو فان السشطسات السعاصخة بحاجة إلى قيادة تتدع عمى شخرية الفخد ودوره االجتساعي

بالتفػق واالمتياز والسذاركة مع اآلخخيغ وإشعارىع باالرتياح مغ خالل تحقيق الشتائج واألىجاف 
لتحقيق تصػر ونسػ وزيادة في األرباح لخمق مشطسات ذات درجة عالية مغ التشطيع ويتػلى 
أعساليا قادة عمى درجة عالية مغ الكفاءة والفاعمية آخحيغ عمى عاتقيع مدؤولية خمق أجػاء 
مشاسبة إلفخاد متشػعيغ ثقافيا ومدؤولية تحجيج االتجاىات لخمق مشطسة ناجحة قادرة عمى الشسػ 

 تسخار.واالس
 

 إدارة سلؽك السجاميع: السبحث األول
  الدلؽكمفيؽم  –أوال 

 ،الدمػك بسرصمحييتع العمساء والباحثػن في مجال العمػم اإلندانية واالجتساعية واإلدارية 
(، إلى انو مجسػعة الشذاشات التي يؤدييا األندان في حياتو 17:1974ويذيخ )عبجالػىاب،

اليػمية مشفخدًا أو مع اآلخخيغ أو مغ األفعال وردود األفعال التي تتزسشيا عالقاتو مع غيخه مغ 
الدمػك شخيقة ترخف البذخ وإدارتيا شخائق  (، انGangadhar,1997:71ويخى ). الشاس

عسميع، ردة فعميع تجاه بيئتيع، إنجاز وضائفيع ومدؤولياتيع، إشباع حاجاتيع في حياتيع اليػمية 
وكحلظ انو الترخف  بسخاقبة الجػانب السيسة في سمػكيع والعػامل التي تؤثخ في ىحا الدمػك.

أو خارجي أو كمييسا اتجاه سمعة أو خجمة يتع الحي يقػم بو الفخد نتيجة تعخضو لسشبو داخمي 
(. أما 17:2777)الصائي، ،عخضيا في األسػاق أو األماكغ التي يختادىا ىحا الفخد

كل ما يقػلو األفخاد ويفعمػنو وىػ دالة الستغيخيغ: الفخد  :( فُيعخ ِّف الدمػك بأنو67:2711)جالب،
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تجاىات، القيع، األخالق والبيئة الستسثمة متسثاًل بالسيارات، القجرات الذخرية، اإلدراك، اال
 .بالسشطسة ومجسػعة العسل والحياة الذخرية

 الدلؽك أنؽاع –ثانيا 
لغخض دراسة الدمػك وتفريل أنػاعو باعتباره يتسيد بالتعقيج والتذابظ حيث تتفاعل عجة عػامل في 

ية لتعبخ عغ الخرػص  الجساعةعميو تع انتقاء مجسػعة محجدة مغ تمظ األنػاع تتساشى مع شبيعة سمػك 
والدياحي(  )الجساعي، الجساىيخي، السحفد، الستجاوب، الستػازن  التي يتستع بيا مجتسع الجراسة وىي:

 السقتخح اآلتي: األنسػذجالسبيشة في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دلؽك ال نؽاعاألنسؽذج االفتراضي أل  شكل
 السردر: إعداد الباحثة

يخبصيع السػقف االجتساعي ومذتخكػن في  أفخاد: وىػ سمػك Collective يعالجسا -1
االنفعال بو بصخيقة مذتخكة ويتسيد بأنو تمقائي وغيخ مشطع وتشذأ أنساط ججيجة مغ التشطيسات 

وفي اشار االىتسام بجارسة سمػك الجساعات وتأثيخه عمى الفخد والسشطسة تصخق . االجتساعية
مغ خالل اإلدارة بالسذاركة والقيادة الجساعية والقخار الباحثػن إلى أىسية مذاركة األىجاف 

مذاركة الفخد برػرة فع الة، السذكالت والسدؤولية الجساعية وتؤكج عمى  حلالجساعي و 
فالعمساء يخون ان الجساعة تتعخض لحاالت مغ التزعزع والتسدق (. 166:2779،)حخيع
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، إلى حالة مغ اليياج والتػتخساعة بيغ الحيغ واآلخخ فإذا كان ضعيفًا فإنو يشقل الج
 (.78:2713)عباس،

والصبقات االجتساعية  األعسارمتبايشي  األفخادالحي يدمكو  ك: ىػ الدمػ Mass الجساىيري  -2
تبادل الخبخة بيغ  أوواالقترادية ومختمف السخاكد والسيغ والسدتػيات الثقافية، وال يتع تفاعل 

، يجه وقػاعجه واتجاىاتو الجساعية، فتتسيد شبيعتو عغ شخيق بشاءه وتقالأعزاءه
كثيخون  أفخادلمدمػك الجساعي، وان الجسيػر  أساسيا نسػذجا. فإنو )147:1969)مميكة،

اليػية وتكػن عزػيتيع مغ مدالظ الحياة السختمفة ومغ شبقات اجتساعية  االسع أو مجيػلي
لتحريل الثقافي، وفي ، السيشة، امختمفيغ في السكانة االجتساعية أفخادايسكغ تسييدىا وتزع 

وال يسمكػن القجرة عمى الترخف السػحج أي تفكظ مغ حيث التشطيع ألنيع خميط  ..الثخوة
 (.77:1983جساىيخيًا فيسا بيشيع، )رايت، اً تراليامتداحع، يرصحب ذلظ سمػكًا 

تحرل عمى تجاوبيع ألداء  تيجف اإلدارة مغ خالل مشحيا لمحػافد ان: Catalyst السحفز -3
السيسات وتذجيع ىحا الدمػك السقبػل باتجاه التصػر واإلبجاع في العسل، والحػافد مشيا مادية 
ممسػسة مثل السكافآت، العالوات وأخخى معشػية مثل كتب الذكخ والتقجيخ، واحتخام الخأي 

د وتداىع في زيادة والسذاركة في صشع القخار وغيخىا كميا تيتع بتعديد الخضا لجى األفخا
ول الفخد عغ ايح(. و Mcclelland,1962:99دافعيتيع نحػ اإلنجاز والعسل األفزل، )

أىجاف يخيج  عمى ويخكدع العالع الخارجي، شخيق العسمية السعخفية الخاصة باإلدراك تفي  
عمى معمػمات  مشيا يحرل التيبتحجيج الصخق والػسائل  قػم عمى ذلظ األساستحقيقيا، وي
بعس الشذاشات التي تؤدي إلى الشجاح حتى ولػ حاول سارس يف نجاحو أو فذمو تداعج في

تغييخىا أو تعجيل األىجاف ذاتيا،  أوعجة مخات مدتخجما نفذ الصخق 
 (. 226:1983)الغسخي،

يشذأ نتيجة لػجػد مثيخات محجدة في و  يػاجو الفخد حقيقة السػقف: Responsive الستجاوب -4
تكػن مغ االرتباشات السحجدة بيغ ابة بسجخد ضيػر الشية مباشخًة، ويالسػقف وتحجث االستج

ج الفخد وىػ يستمظ تمظ مثيخات االستجابة والتي يصمق عمييا االنعكاسات، حيث يػل  
ثع يكتدب البعس اآلخخ خالل العسميات الذخشية التي تحجث في السػاقف  ،االرتباشات

وانو الدمػك الحي يبجو بو  (.86:1988سػه السختمفة، )الذخقاوي،الدمػكية أثشاء مخاحل ن
الفخد مدببًا بالعاشفة نحػ اآلخخيغ أي السذاعخ الستسثمة بالدعادة، الفخح الحدن، الخػف، 
الكخاىية واي شيء آخخ، وتكػن ردود األفعال واضحة ونابعة مغ مذاعخىع أو تفاعميع مع 

 (.123:1995مذاعخ اآلخخيغ، )السجىػن،
: تتػلج لجى القيادات اإلدارية مجسػعة متساسكة مغ األفكار والسبادئ Balanced الستؽازن  -5

 مغلخسع خارشة لمسدار الذسػلي لسشطساتيع لتتبع تخجسة الخؤية في مجسػعة متخابصة 
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 الجساعةالسقاييذ تداىع في وضع استخاتيجيات أعسال واترال تداعج في التشديق بيغ إدارة 
مغ خالل صشاعة قخارات و (. Loning,et.al.,2003:159)، السدتيجفة واألخخى التشطيسية

استخاتيجية تأخح باالعتبار اآلثار السشعكدة عمى كل مغ السحػر الجاخمي لمعسميات والتعمع 
 وفق (.77:2777،ضالسدتقصبة، )عػ  الجساعةواآلخخ خارجي بسا يخز  ،ونسػ العامميغ

تشتقييا تمظ الجساعة بجقة مغ بيغ السثيخات السػجػدة أماميع، وغالبًا معمػمات صحيحة وتامة 
ما يؤدي ىحا الدمػك إلى قخارات مػضػعية حدب االحتياجات الحقيقية مع تػافخ معمػمات 

 (.25:2713كامشة حػل خجمات متشػعة، )أبػجميل وآخخون،
ل الفخد ان: Tourism الدياحي -6 يقػم بخحمة سياحية يؤدييا مشفخدًا أو مع اآلخخيغ لكي  يفز 

يذبع حاجاتو ورغباتو وان الجافع ىػ القػة الحقيقية التي تجعمو يقػم بشذاط أو آخخ ويتابع 
 األجشبي أوالدمػك الحي يقػم بو الدائح السحمي أيزا ىػ و (. Day,1989:31القيام بو، )

مقػمات الجحب  أوكمييسا تجاه الخجمات الدياحية  أوخارجي  أونتيجة تعخضو لسشبو داخمي 
 أو مثل السرادر الصبيعية أو اآلثار الذاخرة في البمج والسػجػدة بالدػق الدياحية الدياحي

الدياح والتي يتػقع ان تذبع حاجاتو ورغباتو وحدب إمكانياتو السشاشق التي يختادىا 
ارجية مثل الثقافة، شخاز الحياة، أدوات والسشبيات التي تؤثخ في سمػكو ىي أما خ ،الذخائية

التدػيق، الرفات الجيسغخافية، الحالة االجتساعية، الجساعة السخجعية وغيخىا، وأما الجاخمية 
والتجارب الدابقة،  ، الذخرية، السػاقف، االتجاىاتفيي التعمع، اإلدراك، الجافعية

 (.17:2777)الصائي،
 الجساعةمفيؽم  – ثالثا

أساسيًا  وجدءومغ اجل ىحا كانت احج الجعائع اليامة  السجتسعاتمػجػدة في كل  الجساعات
عمى أنيا  ىانتفيعخفيا حز شبيعتيا وتشػعيا. مغ مكػنات أي ندق اجتساعي وال بج مغ ف

نيع بأواعيغ ومجركيغ  امجسػعة مغ األفخاد القادريغ عمى التفاعل مع بعزيع البعس ويكػنػ 
( بأن الجساعة عجد 366:2777(. ويحكخ)داغخ،Hunt,1992:85)أعزاء في جساعة أو فخيق 

وكحلظ أنيا وحجة  ويدتصيع كل مشيع االترال باآلخخ.قميل مغ األفخاد يتفاعمػن فيسا بيشيع 
اجتساعية تتكػن مغ مجسػعة مغ األفخاد بيشيع تفاعل اجتساعي متبادل وعالقة واضحة يتحجد 
فييا لكل فخد دوره االجتساعي ومتصمباتو وليا معاييخ وقيع تحجد سمػكيع في األمػر التي تخريا 

غ في ( فقج بي174:2779أما )عمي،(. 91:2776)الغدوي،مغ اجل إشباع بعس حاجاتيع، 
تعخيفو لمجساعة أنيا وحجة اجتساعية تتكػن مغ عجد مغ األفخاد يخبصيع قاسع مذتخك يتجدج في 

 .نفذ القيع واألدوار الستخررة نفديا واتباع قػاعج سمػكية معيشة في ترخفاتيع
 الجساعة خرائص –رابعا 
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االحتفاظ ىػ درجة انجحاب األفخاد إلى الجساعة ورغبتيع في :  Cohesionالتساسغ -1
. في التساسظ الػحجة بيغ اليجف أو الغاية أو الفعل (325:1978عزػيتيع فييا، )سميسان،ب

أو العسل، انو تعبيخ عغ الجرجة التي يتعيج بيا األعزاء نحػ تحقيق غاية مذتخكة وضسغ 
معاييخ معيشة تقبل بيا الجساعة كجليل لمدمػك الجسعي ولمتفاعل الستبادل بيغ األعزاء، 

يعشي ضسشيا بتبشييع لسدؤولية اكبخ باتجاه تحقيق الشتائج او  التساسظذلظ فإن زيادة وعمى 
األغخاض الستفق عمييا، وىحا يعشي ان ىشاك عالقة شخدية ما بيغ تساسظ الجساعة 

(. وىػ درجة انجحاب والتراق الجساعة بعزيع ببعس 267:1988وإنتاجيتيا، )الدالع،
ة وىػ اكثخ قجرة عمى العسل لبمػغ أىجافيا، ودرجة اشتخاكيع في أىجاف الجساع

 (. ويسكغ االستجالل عمى تساسظ الجساعة مغ خالل:387:2777)داغخ،
 وقػف أعزاء الجساعة مع بعزيع في الصخوف العريبة ومداعجتيع لبعزيع.-أ

 تحسل السدؤولية تجاه الجساعة وإشباع حاجات األفخاد وتحقيقيا.-ب
 (.375:1985الترارع بيغ األدوار )أبػ الشيل،قيام كل عزػ فييا بجوره وعجم -ت

قبل إقامة : تتشبو القيادات إلى خمق فخصة لتحجيج خبخة مبجئية Consolidation التدعيػ -2
استخجامو فإن ذلظ يكػن داعسًا قػيًا إلدارة سمػك في فإذا أحدشت  تمظ العالقات السذخوشة

الجساعة وفعاليتيا وتحقيق أيزا (. وان نجاح تجعيع 75:1990-76تمظ الجساعة، )مميكة،
وتحديغ مدتػى األداء واإلنتاجية األعمى لكثيخ مغ السشطسات وتعسل عمى زيادة تساسظ 
الجساعة ويداىع في مسارسة الزغط عمى األفخاد غيخ السمتدميغ لمجساعة مغ اجل االمتثال 

الة التجعيع (. حيث أشارت الجراسات إلى انو في ح166:2779إلى معاييخ الجساعة )حخيع،
القػي فان أفخاد الجساعة يكػن لجييع دافع االستسخار في الجساعة، بيشسا في حالة التخابط 

أما العػامل التي  (.191:2713والتجعيع الزعيف يسيل األفخاد إلى تخك الجساعة، )العسيان،
 تؤثخ عمى تجعيع أفخاد الجساعة فيي:

 مخكد اعمى زادت درجة تساسكيا.السشدلة أو السكانة، فكمسا تستعت بسكانة أو - أ
 نجاح الجساعة في قيام أدوار لمسحافطة عمى الجساعة.- ب
 حجع الجساعة.- ت
التساثل، فكمسا زاد تساثل األفخاد بالخرائز والقيع واالتجاىات زادت درجة التساسظ - ث

 بيشيع.
 وجػد التيجيجات والسخاشخ الخارجية يديج مغ تساسكيا.- ج
لتعاون إلنجاز األعسال بجاًل مغ التشافذ يديج إيجاد مشاخ يداعج الجساعة عمى ا- ح

 التساسظ.
 وجػد أىجاف واضحة ومحجدة يتفق عمييا األعزاء يديج مغ درجة التساسظ.- خ
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 تشاسب أىجاف الجساعة مع أىجاف األفخاد يداعج في زيادة تساسكيع.- د
 (167:2772)عبجالباقي،

الرفات الذخرية  : يعتسج عمى درجة التذابو السػجػدة بيغHomogeneity التجانس -3
لؤلفخاد ورغباتيع واىتساماتيع مغ خالل تحميل الجساعة والتي تعصي بجورىا الخمفية الفكخية 
السػحجة ذات البعج االجتساعي واالقترادي الستذابو، فتتكػن خرائز مذتخكة لؤلعزاء 

الت ومشاسبة ألغخاض الجساعة أو أىجافيع، لتداىع وحجة التجانذ في تأثيخات التذابو بسجا
الجشذ أو القػمية أو السعتقج.. الخ، وتستمظ تمظ الرفات درجة عالية مغ التساسظ  ويكػنػا 
اكثخ رضًا، ويداعج ذلظ لتقميز الرخاعات السػجػدة، ويسكغ التخكيد عمى عامل الدخعة 
باإلنجاز وضسغ زمغ قياسي فإن الجساعة الستجاندة ىي التي تكػن اكثخ إنتاجية بسثل تمظ 

تعقيج السيسة السخاد تحقيقيا نقصة ججيجة لتحجيج معجل  أوكسا وتذكل درجة سيػلة الحاالت، 
ويتصمب . (261:1988-263)الدالع،تفزيل التجانذ أو عجمو ضسغ الجساعة الػاحجة، 

ذلظ تباداًل مدتسخًا لآلراء بذأن الخخوج بحل مشاسب لتحقيق درجة التفزيل بيحا الذأن، 
اإلبجاعية واالبتكارية السصمػب تحقيقيا إلنجاز األعسال السشاشة، ويحجث ويتأثخ بحلظ الشػاحي 

ذلظ لعجم التسكغ مغ الػصػل إلى السثالية في إدارة سمػك الجساعة ما يداعج ذلظ عمى 
 (.177:2777، )دافيجوف،مدايخة التغييخ بالدمػك واالتجاىات لمسدتيجفيغ مغ قبل السشطسة

غػيًا الحخكة نحػ تحقيق ىجف معيغ، فيي مجسػعة مغ : تعشي ل The Dynamicالديشامية -4
الستغيخات واالستجابات التي تحجث داخل الجساعة وتفاعميا مع بعزيا في السػاقف السختمفة 
وتأثيخىا في سمػك األفخاد، وان ما يسيد ديشامية الجساعة ىي التكامل االجتساعي والعالقات 

طاىخ االجتساعية األخخى مغ الدمػك وبحلظ اإلندانية والتغيخ والتعامل االجتساعي والس
(. تذيخ مجسػعة مغ متغيخات وعػامل 67:2779يتكػن الشسػ والتغيخ االجتساعي، )العبيجي،

بيئية خارجية تداعج عمى تكػيغ الجساعة )ثقافية، اقترادية واجتساعية( إضافة إلى العػامل 
امل الجيسغخافي الستعمقة بالفخد لمقيام الجاخمية الستسثمة في درجة التكشػلػجيا السدتخجمة والعػ 

 (. 224:2779،وأخخون  بالتشبؤ بدمػك الفخد وكميا مغ أسباب تكػيغ الجساعة، )الفخيجات
يتأثخ األفخاد باألفكار شخط وجػد ثبات ندبي واستسخارية في : Interactionالتفاعل  -5

ان تسيد الجساعة  (.152:2772العالقات والتفاعل االجتساعي لفتخة شػيمة، )عبجالباقي،
يأتي مغ خالل الدمػك االجتساعي أثشاء تفاعميع السذتخك حيث يختمف عغ كػنيع أفخاد، وان 
سخ نذاط الجساعات وحخكتيا الجائسة حيث تتسيد ىحه الحخكة الشذصة الستفاعمة وتؤدي إلى 

ل بيغ التغيخ في حالة جدء مغ أجدائيا فيػ يؤدي إلى تغييخ أجداء أخخى وكمسا حرل التفاع
اكثخ مغ اثشيغ يشتج عشيا حخكة )ديشاميكية( نحػ األفزل وتتغيخ الحالة إلى افزل أو أسػأ، 
ان ما يسيد ديشاميكية الجساعة ىػ التكامل االجتساعي، العالقات اإلندانية والتغيخ والتفاعل 
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 االجتساعي والسطاىخ األخخى لمدمػك االجتساعي وبحلظ يتكػن التغيخ والشسػ االجتساعي،
 (.67:2774)ولي،
 الجساعة معايير –خامدا 

، فاألعسال السػجية لغخض إنجاز وفق أنساشيع الستذكمةمجساعة معاييخ تتحجد معالسيا ل
مظ متصمباتيع ال تتع إال بػجػدىع، فتقػم السشطسة بتػجيو مجسػعة الػضائف الستعمقة بتػفيخ ت

لمدمػك الجساعي وان الخضا الستحقق  السعاييخ قػاعج انزباشية. االحتياجات باتجاه تحقيق ذلظ
معاييخ  وتتسيد (.83:2777لمفخد يتدع بجرجة االلتدام ليحه السعاييخ واحتخامو ليا )القخيػتي،

 :بالسدايا اآلتية الجساعة
 ما يجب عمى الفخد عسمو وما ال يجب ان يعسمو في مختمف السػاقف. تحجيج -1
 الثبات، حيث تػفخ لؤلفخاد معاييخ الدمػك في الحاضخ والسدتقبل. -2
 ج بيا.قي  ي رقابة محكسة لمتأكج مغ مجى التيدتجع ماتصػيخىا والتػصل إلييا باألجساع يتع  -3
 يتع االعتساد في تصبيق مثل ىحه السعاييخ عمى وسائل جساعية الن ذلظ يبعج الحخج. -4
 أىسيتو بيغ أعزاء الجساعة. يعتبخ االلتدام مرجر لمخضا وان ذلظ لو -5
تؤدي العالقات الستجاخمة بيغ الفعاليات والتفاعالت والسذاعخ عبخ الػقت إلى نذػء  -6

ان كل عزػ في الجساعة يمتدم بو،  بحيثوالسعيار ىػ نسط سمػكي مقبػل  ،السعاييخ
لقجرة وتداعج السعاييخ في مسارسة الخقابة في الجػانب السيسة مغ سمػك األعزاء مسا يديج ا

عمى التشبؤ ويخمق نػع مغ االنتطام في العسل ويعتسج نجاح الجساعة واستسخارىا عمى االلتدام 
 (.291:2777بالسعاييخ، )الذساع،

االلتدام بيا مشيا معاييخ تتعمق  مييعسمػك أفخادىا وع تحجدان لكل مجسػعة عجة معاييخ  -7
ل فيسا بيشيع وأخخى بخرػص أوقات التعامو بالعسل وسخعتو والشذاشات التي يقػم بيا األفخاد 

 الفخاغ ومداولة الفعاليات السختمفة...الخ.
تعدز مغ قػة تساسظ الجساعة وتسشع التشافذ والرخاع بيشيع وتشيي استخجام القػة الذخرية  -8

يترخفػن بذكل معيغ تقمل مغ الػقت السصمػب لبمػغ قخار ما، )داغخ  أوفتجعميع يدمكػن 
 (.376:2777وصالح،
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 : نسؽ السشعسة الدياحيةالسبحث الثاني

 نسؽ السشعسة الدياحية مفيؽم –اوال 
يتحجد مفيػم الشسػ مع شبيعة العالقة التي تخبط السشطسة بسحيصيا فيعكذ ذلظ قجرتيا عمى 

 .التخمز مغ السعػقات أثشاء نسػىا ضسغ أسػاقيا السدتيجفة
بأنو التسكغ مغ إيجاد الحمػل عغ شخيق  (Mainiero&Tromly,1994:322) يعخفوحيث 

وىػ  مجسػعة مسارسات لسعالجة اضصخابات جػىخية في حياة السشطسة وصػال إلى مخاحل التقييع.
مقياس الكفاءة وتصػر أعزاء السشطسة والقػة الستدايجة واألرباح الستعاضسة والقابمية لجعع التغيخ 

( انو عسمية تقييع مشطسي Rasht,2011:89فيسا يبيغ ) (.Willmott,2001:35البيئي، )
والشزج الالمتشاىي لتأكيج ما تع إنتاجو وما تحتاج إليو السشطسة مغ عسميات لتحقيق أىجافيا. 

( بأنيا تالحع وتكامل جسيع العشاصخ السحققة لمقػة في 173:2713ويعب خ عشو )عقيمي والسؤمشي،
األرباح والتػسيع في الشذاشات والبخامج مػاجية قػى الزغط في السجتسع، فتحرل الديادة في 

 ليتع الحرػل عمى حرة اكبخ في الدػق والدسعة الجيجة وبشاء الرػرة االجتساعية الفاعمة.
 نسؽ السشعسة الدياحية مؤشرات -ثانيا 

ىحا و تسخ جسيع السشطسات بجورات حياة  :Organizational Structure الييكل التشعيسي -1
والتحػل مغ مخحمة ألخخى، فيػ نطام يقػم بتييئة وتجسيع وإعجاد يعشي وجػد االنتقال 

التقاريخ لتحجيج عالقات الدمصة باتجاه السيسات التي تجخي داخل السشطسة، 
(Moorhead&Griffin,1995:380 لتمبي التغيخات الحاصمة بالبيئة الخارجية، حيث .)

مدتقخة أو مزصخبة وأقل مخونة تقػم السشطسة بتبش ي ىياكل تشطيسية مخنة داخل بيئات غيخ 
بسحيط مدتقخ أو أقل اضصخابا فيداعج ذلظ عمى نسػ السشطسة في جسيع الطخوف، وإمكانية 
استخجام التقشيات الحجيثة بطخوف إبجاعية متججدة لييكمية تمظ السشطسات بحثًا عغ السػاقع 

 لتشطيسي مشيا:الييكل ا (. وىشاك عػامل تؤثخ في64:2717التي تداعج عمى الشسػ، )عصا،
عشجما يدداد حجع السشطسة تحتاج إلى ىيكل تشطيسي كبيخ أو بالعكذ  حجػ السشعسة:- أ

حدب شبيعة التخرز، فتطيخ عالقة قػية بيغ الحجع والتعقيج كأبعاد تشطيسية بحيث 
 (.16:2714)يػسف، .يربح الحجع عامل حتسي إلحجاث تغييخ في ىيكل السشطسة

ليا دور ميع في ترسيع الييكل التشطيسي السشاسب ألن  التكشؽلؽجيا السدتخدمة:- ب
التكشػلػجيا ُتغ ي خ مغ عجد ونػع الػضائف كسا تفخض نػع مختمف مغ عالقات العسل 

 وإذا زاد تعقيجىسا زاد تعقيج الييكل لكي يدتجيب لؤلنساط في اإلنتاج والتشطيع.
نيا تحتاج إلى ىيكل يتػزع نذاشيا في مشاشق جغخافية معيشة فإ مكان عسل السشعسة:- ت

 تشطيسي أوسع لتطيخ عميو أماكغ العسل.
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 .مشيا ما يعسل في بيئة غيخ مدتقخةفي بيئة مدتقخة و  السشطسات تعسل تأثير البيئة:- ث
 (.142-141:2713)الذػاورة،

يسثل السػرد البذخي الجعامة األساسية لسا تؤديو  :Job Satisfaction الرضا الؽظيفي -2
إذن . ويشفح االستخاتيجيات أداء، فيػ يزع الدياسات ويخسع األىجافتحققو مغ وما  السشطسة
 الذعػر اإليجابي أو الدمبي عغ العسل الحي يشتسي إليو العامميغ نتيجة لتأثخىع ىػ ذلظ

(. 75:1993بسجسػعة الستغيخات السادية والسعشػية السحيصة بيع ضسغ بيئة العسل،)الشسخ،
عشيع، ويطيخ  ي أعساليا ىػ نتيجة لؤلفكار الستجسعةليذعخ العامميغ بأن نجاح مشطستيع ف

  (.177:2777وجاكدػن، عجم الخضا عشجما ال تتع تمبية إحجى تصمعات الفخد العامل،)ماثدد
: يتػجو نحػ قياس الفتخات الدمشية التي تعيذيا Organizational Age عسر السشعسة -3

لكل عسل )محجد ومقياس(، يشعكذ ذلظ  السشطسات ألداء أعساليا بتساثل وثبات بكػن ان
عمى السجة الدمشية إذ يحتاج السشتػج مجة زمشية محجدة لعسمية إنتاجو وتجييده وىػ العسخ الحي 
تقزيو السشطسة بإثبات وجػدىا مغ وقت الحرػل عمى السػاد األولية وصػاًل لمسخخجات 

وحاضخىا ومدتقبميا،  لتتحخك ضسغ مدار محجد عبخ الدمغ فيتختب عسخىا لترشع تأريخيا
(Greiner,1972:4 .) 

تدعى السشطسات دائسًا إلى إحجاث تغييخ في استخاتيجياتيا بسا  :Effectivenessالفاعلية  -4
يحقق انتقاليا مغ الػضع القائع إلى ما تكػن عميو مدتقباًل وىحا االنتقال يتصمب إجخاءات 

جخاء استخجام السػارد القي سة والشادرة  إدارية معيشة، لتججد درجة نجاح السشطسة باالستفادة مغ
السػجػدة داخميا أو خارجيا، مع التخكيد عمى مقجار تأقمسيا مع ضخوفيا السؤشخة بجرجة 

(. فيي الُحكع اإلنداني عمى مجى مسارسة 372:1982تحقق فاعميتيا في محيصيا، )بجر،
غ اإلفخاد عشيا السشطسة لعسميا بذكٍل مخٍض بكػن ذلظ يعكذ آراء مجسػعات مختمفة م

 Narayanan V. & Nathفيتسثل حكسًا شخريًا لسجى ارتباط األداء بالفاعمية، )
R.,1993:157 لتعبخ عغ قجرة التشطيسات اإلدارية عمى تقجيع خجماتيا مدتخجمة في ذلظ .)

الػسائل الستاحة لو مغ إمكانيات فشية وبذخية أو مادية لتحقيق أىجافيا، 
(. فتتجسع ضسغ نصاق يسكش يا برفتيا نطامًا اجتساعيًا مغ الحرػل 34:2774)العتخي،

ألىجاف لتربح عمسية معقجة لتعطيع العائج عمى السػارد والػسائل السؤكجة مغ أجل تحقيق ا
 (. 9:2779ليا وبجسيع الػسائل ما يعكذ االعتسادية بيغ السشطسة والبيئة، )ابخاىيع،

 نسؽ السشعسة الدياحية عشاصر –ثالثا 
: ُتعج مغ العشاصخ السيسة لشسػ السشطسات سػاء كانت تمظ Productivity اإلنتاجية -1

بكػنيا تعصي صػرة واضحة عغ جسيع الشذاشات التي  السشطسات كبيخة أم أصغخ حجسًا،
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تحتاجيا في مجال البحػث والتصػيخ وحجع اإلنتاج وفتخات االحتفاظ بو وخمق وفػراتو 
(. لتؤثخ اإلنتاجية عمى 87:2717وتكاليف التخديغ وحجع العسالة وغيخىا، )الشجار والعمي،

حية تتأثخ تكاليفيا ح، وُأخخى غيخ ربكل مغ الخبحية والقجرة التشافدية في مشطسات تبغي الخب
 .اإلجسالية

يعتبخ اىتسام القيادات اإلدارية في السشطسات قاشبة في تحجيج  :Efficiencyالكفاءة  -2
فالكفاءة ىي القجرة عمى تحقيق  .أواصخ ومعالع ومقاييذ الكفاءة بأنػاعيا داخل تشطيساتيا

اكبخ قجر مغ األىجاف في حجود السػارد الستاحة وبأقل تكمفة مسكشة، بحيث ال تقترخ عمى 
مخخجات التشطيع وحجىا لتربح دورة الشطام اإلداري متكاممة )مجخالت، تحػيالت، 

ػء لكافة مخخجات(، وىحا ما يجعل قجرة السشطسة في الحفاظ عمى التػازن الجاخمي بذكل كف
الشذاشات والعسميات التي تقػم بيا في سبيل الػصػل إلى السخخجات، 

(. والتي تحتاجيا السشطسة لتحقيق االستخجام األمثل لتمظ السػارد )مػاد، 47:2774)العتخي،
آالت، تكشػلػجيا..( مجتسعة، باإلضافة إلى السػرد البذخي الحي يدتخجميا ليتػقف ذلظ 

و في حدغ االستخجام الحي يشتج عشو مخخجات بالكسيات عمى مدتػى أدائو وكفاءت
 (. 26-25:2717والسػاصفات السصمػبة بأقل كمفة، )عبجالخحسغ،

: تتغمغل السشطسات داخل بيئة ديشاميكية متدارعة التغييخ ومدتسخة Innovationاإلبداع  -3
ػ ِّرت بأقدام فاإلبجاع ىػ تصبيق فكخة شُ  .لتقجيع أعساليا والسحافطة عمى ميدتيا التشافدية

ام، )السشتػج، الػسيمة، الشط السشطسة أو تست استعادتيا مغ الخارج سػاء كانت تتعمق ب
ىػ إدارة كافة الشذاشات اإلندانية و (. Evan,1993:120، )العسمية، الدياسة والبخامج(

(. Trott,2005:15والتقشية بسا في ذلظ خصػات والدة الفكخة الججيجة وتصػيخ التقشيات، )
فاإلبجاع صفة مغ الرفات اإلندانية يؤتييا هللا سبحانو وتعالى لسغ يذاء مغ بيغ البذخ وان 
التخاكع السعخفي ىػ أول خصػة عمى شخيق اإلبجاع، وىػ ضاىخة لع ُتخمق مغ جيج فخدي بل 
عغ حريمة جيػد متسيدة ومثابخة بالتفاعل مع اآلخخيغ، وال يقترخ عمى والدة فكخة ججيجة أو 

ع نريحة أو تصػيخ لسشتػج محجد ووضيفة معيشة بل ىػ حريمة كل ىحه السعصيات، تقجي
 (. 13:2779)الفزل،

 
 

 لشسؽ السشعسة الدياحية التطؽرية السراحل -رابعا 
تتجسع مجسػعة األجداء السع جة لتكػيغ مشطسة ما بذتى  :Formatting Stage التكؽيؼ -1

الصفػلية )الشػاة( لتتبمػر بذكميا متحخكة ما بيغ أنػاعيا ومشيا الدياحية لتطيخ مخحمتيا 
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السشطسات األخخى الستػاججة في نفذ السػقع، بالػقت الحي تكػن معالسيا وخرائريا غيخ 
واضحة أو قج تكػن غامزة لمسدتفيجيغ عغ نفديا وتأسيذ وتخسيخ وجػدىا مغ خالل 

، تسكشيا مغ الطيػر والشسػ يغ يعشياإلبجاع اإلنتاجي لحلظ فإن عسمية تقبميا مغ قبل اآلخخ 
 (.217:2013-218)مداعجة،

تدتسخ السشطسة في الشسػ لتجخل ىحه السخحمة بشجاح واسع  :Maturity Stage الشزج -2
الصيف متعاممة مع الدمغ لتتدابق مع ُأخخيات قج تكػن متذابية في نػاتجيا أو غيخ متخابصة 

يت جحورىا في مػاقعيا بذكل ُيطيخ لتحيل الػقت لرالحيا بسيدتيا التشافدية عغ شخيق تثب
  (.Mainiero&Tromley,1994:3) ،أواصخ نزػجيا بتفػق عغ مثيالتيا

وىي مخحمة فقجان السشطسة الستقخارىا بدبب الزعف  :Decline Stageالتدىؽر  -3
الجاخمي الستحقق في بعس أو جسيع العسميات اإلنتاجية، وكبخ حجع التيجيجات الخارجية بسا 

السشافدة، ما يداعج عمى تجىػر حرتيا الدػقية وانكساشيا، حيث تقػم بتخفيس فييا شجة 
أسعار التبادل ألقرى معجل يسكغ وتتػجو تخويجيًا بذكل محجود مغ أجل انقاد عالمتيا 
التجارية ألبعج فتخة مسكشة )قخيبة(، فيتػقف الشسػ وتطيخ معالع الخخوج وانتياء حياة السشطسة 

 (.255:2006-256تانتػن،بسػقعيا السدتيجف، )س
تذيج السشطسة مشجدات إبجاعية ضسغ ىيكل تشطيسي يعتسج بالتقديع عمى أساس االنتعاش:  -4

(. لسا سبق يتزح اندجام الخاصية الحخكية والتصػيخية لمسشطسة 52:2711الدػق، )الخقب،
 .عاشمع نسػىا وصػاًل إلى مخحمة االنت

 نسؽ السشعسة الدياحية أنؽاع –خامدا 
: تتصمب بعس الشذاشات أو العسميات أو الػضائف لسػسسية األعسال في عسمية الستشاوب -1

استيالك السشتػجات لسشطسات أيزا مبشية عمى أساس التشاوب السػسسي، أما بدبب شبيعتيا 
أو مػاعيج إنتاجيا أو تدػيقيا، وىشا يتأثخ نذاشيا بالتحبحب بدبب اختالف مدتػى الصمب 

يو يأخح حجع األعسال مدتػًا تشاوبيًا خالل دورة أعسالو، فيكػن مختفعًا أو مغ فتخة ألخخى، وعم
 (. Gamsi,1998:25متػسصًا في بعس الفتخات ومشخفزًا أو مشعجمًا في أوقات أخخى، )

: يسثل الحالة السثمى لمشسػ يكػن فييا تػازنًا باألوضاع السالية والسادية تػازنًا تامًا، الستؽازن  -2
األعسال مع مدتػى االحتياجات لخأس السال العامل مغ جية والقيػد  ويتػافق نسػ حجع

السالية التي تفخضيا البيئة السالية مغ جية أخخى حيث تكػن الخديشة بحالة تػازن وتتػفخ 
فييا سيػلة نقجية تكفي لتغصية األنفاق الستدايج ويتحقق ذلظ بتغصية الفائس اإلجسالي 

 .(leduff,1999:23لالحتياجات السالية، )
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السشطسات الكبيخة تشذط في سػق أو اكثخ وليا قجرة اكبخ عمى التحكع في  انالستدارع:  -3
الشسػ الستدارع وسببو الصمب الستدايج عمى مشتػجاتيا وىحا ما يعكدو التغييخ الدخيع في حجع 
أعساليا نحػ األعمى ويزعيا في تحٍج لسجاراة تدارع الشسػ لغخض االستجابة لمتغييخات 

طسية باتجاه مدتػى األعسال إيجابًا، الشاجسة عغ القخارات السش
(Montmorillon,1997:874.)  

 ت نسؽ السشعسة الدياحيةمديا – سادسا
ويقرج بو درجة استجابة السشطسة لمتغيخات والتغييخات في  :Adaptationالتكّيف )التأقلػ(  -1

تػصف بأنيا عزػية  فالسشطسة الستكيفة (.375:1982ضخوفيا الجاخمية والخارجية، )بجر،
أي إنيا جدء ال يتجدأ مغ البيئة التي تعير فييا وكمسا حرمت عمى معمػمات مدتسخة عغ 
التقمبات البيئية بالػقت السشاسب تكػن اكثخ قجرة عمى التكيف، كسا يتػجب عمييا التأكج مغ 

د صجق وثبات تمظ السعمػمات، الن وجػد وحجات فع الة داخل ىيكميا التشطيسي الن وجػ 
وحجات فع الة لبحػث التدػيق وتصػيخ السشتػجات داخميا يداعج عمى تحقيق ىحا اليجف 
وبذكل استخاتيجي ال يتعامل الييكالن الرشاعي والتشطيسي لمسشطسة مع السدتقبل وتصػره 
كتغي خات مدم ع بيا يشبغي االستجابة والتكيف ليا عغ شخيق متابعة الفخص التي يتيحيا 

عمييا ان تكػن سخيعة الحخكة في ادراك تمظ الفخص الستاحة داخل الدػق، لحا يتػجب 
 (. 191:2777الدػق واستثسارىا والتأقمع معيا، )داغخ وصالح،

بانيا مجسل الخرائز والدمػكيات  الخيادة وصفت :Entrepreneurship الريادة -2
ط لو وتشطيسو السختبصة بقجرات إبجاعية وتججيجية سػاًء تعمقت باالبتجاء بعسل معيغ والتخصي

بجاعية تترف بالقجرة العالية عمى ‘وتحس ل السخاشخة وإدارتو وتصػيخه أو مسارسة نذاشات 
تغييخ الػضع إلى وشع افزل وباستسخار، وتعخف الخيادة في معجع الخائج وىي رودًا  وريادًا 

(. فالخيادة ىي عسمية إنذاء شيء ججيج ذو 379:1995وتعيغ راد الذيء وشمبو، )مدعػد،
قيسة مع تحجيج الػقت وتخريز الجيج والسال الالزمة لمسذخوع فأنيا عسمية ديشاميكية 
لتأميغ تخاكع األرباح التي تقجم عغ شخيق األفخاد مغ خالل االلتدام بالتصبيق ليزيفػا قيسة 
لبعس السشتػجات والتي قج تكػن أو ال تكػن ججيجة أو فخيجة، واستقبال السكافأة الشاتجة عغ 

تحس ل السخاشخ السراحبة فيحقق الخيادي تمظ القيسة مغ خالل تخريز السػارد ذلظ مع 
 (.Danilieis,2001:4والسيارات الزخورية، )

 السبحث الثالث: الجانب العسلي
 السشيجية – أوال

 يسكغ تمخيز أبعاد السذكمة باألسئمة اآلتية:: مذكلة البحث 
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 اسئلة ت
معامل  الدراسة عينة لإلجابات المئوية النسب

االختالف 
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

1 2 3 4 5 

1 
تنعكس مجموعة من المؤشرات وتحدد مسار 
العمل المنظمي )الهيكل التنظيمي، الرضا 

 الوظيفي،الفاعلية..(.

9.0 10.0 13.0 38.5 29.5 3.70 1.24 33.51 74 

تعتمد المنظمات السياحية في مراحلها 

 ؟الدياحية إدارة سمػك السجاميع في نسػ السشطسةما ىػ تأثيخ  -

 في مجال صشاعة الدياحةإدارة سمػك السجاميع ال تػجج دراسة أو بحث يتشاول  -
 ؟والفشادق

 :ومجى إدارة سمػك السجاميع تتجدج أىسية البحث في دراسة وتحميل أىسية  أىسية البحث
 تأثيخه في نسػ السشطسة الدياحية بالصخق العمسية.

 :ىدف البحث 

ونسػ السشطسة إدارة سمػك السجاميع في مجال  فتح آفاق بحثية ججيجة لمباحثيغ -
 الدياحية.

ومجى تأثيخه في نسػ السشطسات الدياحية في إدارة سمػك السجاميع لمتعخف عمى واقع  -
 العخاق.

 :لو تأثيخ قػي في نسػ السشطسات إدارة سمػك السجاميع نفخض ان  فرضية البحث
 الدياحية.

 :اقترخ مجتسع البحث عمى السشطسات الدياحية )فشجق الخشيج، فشجق  حدود البحث
بغجاد معتسجة بالسشرػر، فشجق بغجاد، فشجق بابل، فشجق كخانج كخيدتال، فشجق فمدصيغ( 
 عمى نتائج اإلشار الشطخي ونتائج األسئمة السػزعة عمى أفخاد عيشة البحث.

  :ام الفشادق السبحػثة والحيغ تتكػن عيشة البحث مغ مجراء ورؤساء أقدعيشة البحث
 ( مجيخ.61يسثمػن اإلدارة العميا والػسصى فييا والبالغ عجدىع )

  :شسمت عيشة البحث التي تع أختيارىا في الفشادق )الخشيج، إختبار عيشة البحث
( إستسارة إستبانة 61السشرػر، بغجاد، بابل، كخانج كخيدتال، فمدصيغ(، حيث تع تػزيع )

 ات لكل فشجق، وتع تأشيخىا مغ قبل العيشة.( إستسار 11بػاقع )

  :صسست إستسارة اإلستبانة بصخيقة ىجف البحث وفخضيتو أساليب جسع وتحليل البيانات
مغ خالل اإلعتساد عمى األدبيات الشطخية ذات العالقة بسػضػع البحث، كسا كانت 

 ىشاك مقابالت شخرية مع اإلدارة العميا والػسصى.

 :قج تع إتباع عجد مغ األساليب اإلحرائية السشاسبة لصبيعة ل األساليب اإلحرائية
 (.SPSSالبيانات وتع إحتداب الشتائج وإستخخاجيا ومعالجتيا إلكتخونيا بإستخجام بخنامج )

 عرض وتحليل البيانات – ثانيا
  وإجابات عيشة البحث:يذير الجدول إلى تحليل بيانات 

 
 عيشة البحثل التحليل اإلحرائي جدول
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 السبحث الرابع: االستشتاجات والتؽصيات

 االستشتاجات –أوال 
تتكيف مع ضيػفيا لبشاء ُأشخ قياسية  الشتائج ان السشطسات الفشجقية عيشة البحث أوضحت -1

إلدارة سمػك السجاميع تشتج عشيا شبكة مغ األىجاف التي تخمي إلييا السشجدات الفخدية 
 والجساعية ألجل التقجم والتصػر والػصػل إلى أعمى حاالت الشسػ.
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حسميا تحاول القيادات اإلدارية في السشطسات الفشجقية عمى إذابة الفػارق واالختالفات التي ي -2
الزيػف مغ خالل تقجيع أفزل الخجمات ليع وتدييل كافة االحتياجات لمػصػل لخضا 

 وقشاعة الزيػف.
تخسع اإلدارات في الفشادق عيشة البحث السدارات إلدارة سمػك السجاميع بذكل يددحع  -3

بالسعخفة ومدجيا مع تجاربيع وخبخاتيع لفيع سمػكيات الزيػف وصػاًل إلى حالة مغ 
 السشطسي في الدػق.االستقخار 

السشطسة الدياحية الستسكشة والسدتشجة لقجرات ذىشية وفكخية تتذكل لجييا تقانة بالسعمػمات  -4
فتربح رائجة في األسػاق وتتسكغ مغ مػاكبة التغييخات الدخيعة والسفاجئة وتحجث حالة مغ 

جتساعي والثقافي التفاعل الجيشاميكي بعسق العالقات اإلندانية بجاخميا فتؤدي إلى التكامل اال
 .واالقترادي والشسػ الستدارع

 
 التؽصيات –ثانيا 

عمى السشطسات الفشجقية التكي ف والتأقمع مع ضيػفيا لبشاء أواصخ العسل السذتخك ومحاولة  -1
 كدبيع بذكل دائع ومدتسخ مغ أجل الػصػل إلى األىجاف التي تدعى إلييا تمظ السشطسات.

مغ خالل تقجيع إلدارة سمػكياتيع حاجات ورغبات ضيػفيا  عسل القيادات اإلدارية عمى تمبية -2
 خجمات أفزل وججيجة الستيجاف اكبخ عجد مشيع.

استيجاف إدارات الفشادق عيشة البحث ألسػاق وضيػف ُججد لتحقيق شسػحاتيع وتصمعاتيع  -3
 واتخاذ قخارات صائبة باتجاه تصػر ونسػ مشطساتيع.

محفاظ عمى تجعل السشطسة تتػاكب مع معصياتيا لالحرػل عمى معمػمات وفيخة مغ األسػاق  -4
 .متصمباتيع وتصمعاتيعتحقيق ضيػفيا و 
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