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 انـــــعرفر و  ـــــشك
نه يقول هل كن فيكون ذا أأراد أأمرا فا   محدا ملن بيده زمام الأمور يرصفها عىل النحو اذلي يريده، ا 

ال فضهل، وال  ال حببهل عمل اال نسان ما مل يعمل.اذلي ال أأرجو ا  ال قوهل وال أأمسك ا  ال عدهل وال أأعمتد ا   أأخىش ا 

 شكر يسايره الامتنان

يف مشواران ادلرايس عوان لنا  اكان ناذليوزمام نور ادلين و زوزو رش يد  عبد العايل دبةلمن للك الأس تاذ ادلكتور الفاضل 

 .القمية موتوهجاهت معلينا بنصاحئه فمل يبخال

  أأعضاء هيئة التدريس لك من علمين حرفا وأأمدين علاملالعرفان ابمجليل 

 والامتنانجزيل الشكر وأأعىل مراتب التقدير 

 ساعدين يف العلن ويف اخلفاء ،منمن يشجع العمل والتعلمي

متام هذا البحث  للك من ابدر يف ا 

 الربملان اجلزائريأأعضاء 

ىل لك من قدما لنا يد العون واملساعدة  ا 

 أأولياء نعميت س ندي يف احلياة مثيل يف الصرب وعنواين يف الكفاح

 ، وابلأخص جلول.عبد الكرمي ،أأمحد

 ، شذى قليب ونور فؤاديادلائف واملرفأأ الأمنياحلصن 

 خيـــــــــــرة

 ب هيوامه والعني تسعد لرأأايمهلالق ملن

ميان ،أأسامء ،فايزة  بسمة ،ا 

 زمياليت يف ادلرب

 

ىل لك هؤالء   أأتقدم بشكري وعرفاينا 

 وهلل الفضل من قبل ومن بعد وهو نعم الويل ونعم النصري

 نسأأل هللا أأن يسدد خطاان

 

 



 

هــــــــــداء  ا 

 ﴾وقل ريب ارمحهام كام ربياين صغريا... ﴿ ...ا ىل من قال هللا فهيام 

 معاين احلب والوفاء أأمسىالروح الطاهرة والقلب املعطاء 

 تغمده هللا برمحته واسكنه فس يح جناته

 أأيب الغايل

 اليت القلب هيواها والعمر فداها والعني تسعد لرأأايها

 أأرجو هللا أأن يرعاها

 احلبيبةأأيم 
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نسان قميته       لو اكن                                            اـم لك ادلنيا ومافهيـــلأهديتك هيدى لال 
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 اإلتصال التنظيمي للعالقات العامة في األجهزة الحكومية بإختالف الموقع الجغرافي.  
01 

جـداولال  ترســـــــــــــــفه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

015 
إلدارة العالقات العامة في األجهزة  اإلتصال التنظيميإتجاهات عينة الدراسة نحو 

 جنوب(.-بإختالف الموقع الجغرافي )شمال الحكومية
00 

013 

يبين نتائج تطبيق إختبار "ت" للعينات المستقلةإلتجاهات األعضاء المبحوثين نحو 

للعالقات العامة في األجهزة الحكومية  بإختالف اإلنتماء الحزبي  تصال التنظيميإلا

 مستقل(-معارض-)موالي

01 

010 
إلدارة العالقات العامة في األجهزة  اإلتصال التنظيميإتجاهات عينة الدراسة نحو 

 مستقل(-معارض-بإختالف اإلنتماء الحزبي )موالي الحكومية
00 

320 
يبين نتائج تطبيق إختبار "ت" للعينات المستقلة إلتجاهات األعضاء المبحوثين نحو 

 تخطيط برامج العالقات العامة في األجهزة الحكومية بإختالف نوعية العضوية  
01 

321 
إلدارة العالقات العامة في  تخطيط برامج العالقات العامةإتجاهات عينة الدراسة نحو 

 بإختالف نوعية العضوية. األجهزة الحكومية
32 

300 
يبين نتائج تطبيق إختبار "ت" للعينات المستقلة إلتجاهات األعضاء المبحوثين نحو 

 ف الموقع الجغرافي.  تخطيط برامج العالقات العامة في األجهزة الحكومية بإختال
35 

301 
 في األجهزة الحكوميةتخطيط برامج العالقات العامة إتجاهات عينة الدراسة نحو 

 جنوب(.-بإختالف الموقع الجغرافي )شمال
30 

313 

األعضاء المبحوثين نحو  يبين نتائج تطبيق إختبار "ت" للعينات المستقلةإلتجاهات

التنظيم اإلداري للعالقات العامة في األجهزة الحكومية  بإختالف اإلنتماء الحزبي 

 مستقل(-معارض-)موالي

33 

310 
 إتجاهات عينة الدراسة نحو التنظيم اإلداري إلدارة العالقات العامة في األجهزة الحكومية

 مستقل(-معارض-بإختالف اإلنتماء الحزبي )موالي
30 

300 
يبين نتائج تطبيق إختبار "ت" للعينات المستقلة إلتجاهات األعضاء المبحوثين نحو 

 اإلسهامات التنموية للعالقات العامة في األجهزة الحكومية بإختالف نوعية العضوية  
31 

301 
 لعالقات العامة في األجهزة الحكوميةاإلسهامات التنموية ل إتجاهات عينة الدراسة نحو 

 بإختالف نوعية العضوية.
30 

023 
يبين نتائج تطبيق إختبار "ت" للعينات المستقلة إلتجاهات األعضاء المبحوثين نحو  

 اإلسهامات التنموية للعالقات العامة في األجهزة الحكومية بإختالف الموقع الجغرافي.  
31 

020 
 العامة في األجهزة الحكوميةلعالقات اإلسهامات التنموية ل إتجاهات عينة الدراسة نحو 

 جنوب(.-بإختالف الموقع الجغرافي )شمال
30 

005 

 إلتجاهات األعضاء المبحوثين نحو  يبين نتائج تطبيق إختبار "ت" للعينات المستقلة

للعالقات العامة في األجهزة الحكومية  بإختالف اإلنتماء الحزبي اإلسهامات التنموية 

 مستقل(-معارض-)موالي

31 

000 
 لعالقات العامة في األجهزة الحكوميةل نحو اإلسهامات التنمويةإتجاهات عينة الدراسة 

 مستقل(-معارض-بإختالف اإلنتماء الحزبي )موالي
02 



 

 
 

ةالصفح  الرقم  العنوان 

52 العامةالعالقات العامة كأحد األقسام التابعة ألي من مديريات اإلدارة  05  

02 تعدد أقسام العالقات العامة بتعدد مديريات اإلدارة العامة 05  

32 موقع العالقات العامة ضمن الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للمؤسسة 00  

 20 التنظيم اإلتصالي إلدارة العالقات العامة 03

 21 التنظيم الوظيفي إلدارة العالقات العامة 00

 20 الوظيفي اإلتصالي إلدارة العالقات العامة التنظيمي 00

 21 نموذج إدارة العالقات العامة الكبيرة الحجم 01

 20 إدارة العالقات العامة حسب الموقع. نموذج  00

 21 هرم ماسلو للحاجات األساسية 10

 52 موقع مستشار العالقات العامة ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العالقات العامة  10

 55 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 500

 50 توزيع أفراد العينة حسب الحالة اإلجتماعية 500

 53 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 501

 50 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الشهادات المتحصل عليها 501

510 
اإلنتمعاء الحزبعي معن الموقعع الرسعمي يبين توزيع أعضاء المجلس الشععبي العويني حسعب 

 للبرلمان
51 

 50 اإلنتماء الحزبيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  500

 51 في مجلس األمة.توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوعية  500

 50 في مجلس األمة. العضوية نوعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  500

 51 في مؤسسة ما وظيفةمزاولة إمكانية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  501

 02 تصنيف المؤسسة.توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  501

 05 اإلنتماء السوسيومهني.توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  512

510 
نحعو  عينعة الدراسعةإنتشعار المتوسعطات الحسعابية واإلنحرافعات المعياريعة إلتجاهعات أفعراد 

 . العامة في األجهزة الحكومية لعالقاتلالتنظيم اإلداري 
00 

321 
نحعو  عينعة الدراسعةإنتشعار المتوسعطات الحسعابية واإلنحرافعات المعياريعة إلتجاهعات أفعراد 

 العامة في األجهزة الحكومية. للعالقات اإلتصال التنظيمي
03 

301 
العالقعات العامعة  تخطيط برامجنحو  التجاهاتهم توزيع متوسطات أوزان أفراد عينة الدراسة

 في األجهزة الحكومية.
00 

000 
عينعة الدراسعة نحعو  إنتشعار المتوسعطات الحسعابية واإلنحرافعات المعياريعة إلتجاهعات أفعراد

 للعالقات العامة في األجهزة الحكومية اإلسهامات التنموية
01 

كشــــللاأل  ترســـــــــــــــفه  
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 :مقدمـــة

 االجتمعييه  ااالقتصهع ي  حعجهعهه  إلشهاع  العصهر  أقه   منه  الجمهعي  الجهه  إله  األفهاا  يتجه       

 حعجهع  لتحقيه  الحه ي  العصها فه  ضهاا يع أمها اإل ا يه  القه  ا  ههرفيا ،ايعه األمنيه  الصهنعيي  اا

 اجتمعييه  مسهورلي  لهع مهن   ا ةفعإل ، االتجع ي  االخ مي  ي لمعال مجعال ال كعف  ف  المراطنين ا غاع 

لك هجه   له المؤسسه  نشهعط فه   المشهع ك  األطااف كعف  اهجعه االمراطنين الععملين هجعهإ ااجاع  ايليهع

اإل ا ة نفسهع ف  مرقف يفاض يليهع ه ا ك األاضهع  المؤسسهعهي  اكلهك تعلتج يه  المسهتما فه  مفع يمههع 

 .علي أسعلياهع االهصك ا اهرجهعههع ايالقعههع ا

اإكا كعن من المسل  أن العالقع  الععم  ظع اة اجتمعيي  ااهصعلي  حتمي  ا هاط ظهر  ع تنشأة 

 ي إهصعل  يه ف لترثي  صل  المؤسس  تعلمجتمع ايااز افعن  من الثعتت أنهع نشعط إ  المجتمعع  األال ،

مع منحهع إ تمع  كايا  ا  االصر ة المشاف  لهع كمؤسس  هخ   المجتمع اهعمل يل  صيعن  مصعلح  ،

 يا ع ال اخلي  االخع جي  األ مي  كسب ثقته  اهأيي    أل  افهع عخالل العقر  المعضي  أل مي  جم

 امشع يعهع.   

الرح ا  اإلنتعجي  االمنشع   : العالقع  الععم  ق  حظيت تأ مي  خعص  تعلنسا  للمؤسسع  أناغ  ف 

ة ف  أي من ال ال المتق م  أا النعمي  امهمع كعن شكل أا الخ مي  فإن الحكرمع  كمؤسسع  ضخم  امعق 

نر  نظعمهع السيعس  أا االقتصع ي فإن نجعحهع ف  أ اء  سعلتهع يترقف إل  ح  كايا يل  م ى هععان 

جمع يا ع معهع ف  إطع  من االهصعل اإلقنع  ام ى إيالمه  تعلحقعئ  االتعليمع  االقرانين االلرائح اك ا 

سين صر هه  ال  ني  اهحقي  التنمي  المحلي  االععلمي  ا فع تعجل  التغييا االجتمعي  ق مع اإل شع ا  لتح

 .إل  األمع  لمراكا  نظيااههع من  ال الععل  المتق   

االجتمعي  للنخب يشكل مرضريع  عمع للاح  ف  مجعل العلر  ان   اس  ال ا  السيعس  كمع ا

ف  حل ا إ ا ة المسعئل اف  التأثيا ــ  النخب ــ لتلك االقليع الفععل لل ا  الهع  ااكلك االجتمعيي  

يتع ى نطعق أي  لهع من قرة انفرك  لترليهع إهخع  القاا ا  المؤثاة ف  سيعسع  المجتمع المعااالجتمعيي  

أن   ه النخب    مص   القي  امناع  ايتاع ، اق  يتسع   ا التصر  لح  لمجتمعجمعي  اخاى من   ا ا

 لتحقي  التمعسك االتكعمل االجتمعي  االسيعس .  كأسعسييا االضراتط االجتمعيي  المعع

كسلط  ينعط تهع اظيف  الجزائاي  ر ممثل الشعب  –تكل من غافتي   –الجزائاي  اتمع أن الاالمعن 

لعع  ا الاأيمشع يع السيعس  الععم  لل ال  فهر اللسعن المعاا ين يل  يع اسن القرانين االمصع ق  التشا

مجمع أ   نخا  الشعب اقع ة الاأي االممثل لاغاع  اميرال  امصعلح ا اافع افاا  المجتمع ، فهر 

ف  يملي  هقنين سيعسع  اإلصالحع  ام  جسر  الشفعفي  لترطي  التفعيل االتراصل تين  االكااسع   االم

 .المراطنين كمجتمع م ن  اتقي   يوع  ال ال 

الز ااجي  اال اا  كرنه  النعط  ا   فو  هحمل صف  التميز  ائاييعتاا آيضعء الاالمعن الجزا

 هح  الاسم  تإس  الشعب ين  ال ال  اك ا النعط  الاسم  تإس  الحكرم  ين  الشعب أي ان اهجع عهه  

الاأي العع  ف  كل من االجهزة الحكرمي  كجمهر   اخل  للسلط  التشايعي  ف  سن القرانين ا س  

ف  هح ي  إمكعنيع  االجهزة الحكرمي  المع ي  االمعنري  ام ى االمخرل لتنظيمي  سيعسع  الخع ط  ا

ينتظا  االجهزةه ه العع  ين  يعم  الشعب كجمهر  ل الاأياك ا هع لتلاي  متطلاع  جمع يا ع،  يعهإمكعن
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لشعب تعيتاع    منتخاين من يعم  الشعب ل يه  إطال  يل  متطلاع  امنهع هلاي  متطلاعه  التنمري  

  انقعئص  امع ينتظا من االجهزة الحكرمي  كمؤسسع  ال ال  ان هلا  له  

اا أغرا  الظرا ا سا تمع  الع ي  من الاعحثين ال ين حعالرا مرضر  االهجع ع  أثع   كمع ان

الت  ه فع نحر االجتمعيي  االتعاف يل  السمع  المميزة لهع اأساعتهع ام ى استماا يتهع االعرامل 

   هحتل مكعن  تع زة ف  ال  اسع  السرسيرلرجي  ل ينعميع  الجمعي   هل لك فع من ي م ، استماا  

االسيكرلرجي   ف  هحليل الشخصي  كرنهع هع  تمثعت  مؤشاا  نترقع ف  ضرئهع سلركع مميزا أل   نراهج 

 ، حي  همس يملي  التنشو  االجتمعيي  اأ   المرجهع  الضعتط  االمنظم  للسلرك اإلنسعن  ااالجتمعي

أي ش ء ل  اجر  احضر  سرسيرلرج  أا سيكرلرج  للفا  نحر مرضر  معين كمع  ر الحعل تعلنسا  

 .أليضعء الاالمعن الجزائاي

له ف هح ي  أ مي  العالقع  ف  المجتمع الجزائاي اا غا  منع ف  هح ي  اهجع ع  أ   قع ة الاأي 

في   شخص  اس  ال ي نحن تص     است  اال ي سنالععم  ف  األجهزة الحكرمي  هالر  لنع مرضر  ال

لكشف لاكلك اهجع ع  أيضعء الاالمعن الجزائاي هحليل من خالل العالقع  الععم  ف  األجهزة الحكرمي  

ه حي  ه  التطاق له كممثل  الشعب نحر ع الجزائاي اهجع ع  أ   قع ة الاأي اأ   نخا  المجتمع ين 

 ضمت مضعمين   ه الفصرل ي ة نقعط اكلك كمعيل  : إل  فصرل اق  هعتتقسيمال  اس  

إشكعلي  ال  اس  ف  النقط  االال  هنعالنع ف  الفصل األال اإلطع  المنهج  لل  اس  اال ي يض   

هح ي  أساعب  اف  النقط  الثعلث  ه أ مي  المرضر   شكعليع  الجزئي  المتفاي  ينهع اف  النقط  الثعني ااإل

الت  هسع    ه ال  اس  لتحقيقهع اف  النقط     افف  النقط  الااتع  ه  هنعال األا اختيع  المرضر 

اتعلتعل  ضاط المفهر  االجاائ  هح ي  أ   المفع ي  األسعسي  الت  هنعالنع ع ف  ال  اس   الخعمس  ه 

 ي  ه  اقتااحتعإلضعف  إل  أ   ال  اسع  السعتق  الت  ايتم نع يليهع ايلالمعتم  يلي  ف    ه ال  اس  

 ف  كل من النقط  الخعمس  االسع س .الفاضيع  كحلرل مترقع  

لنشأة ف  النقط  االال  اكلك تعلتطاق  العالقع  الععم  ااألجهزة الحكرمي هنعالنع االفصل الثعن  

ع  الت اخل تين العالقف  النقط  الثعني  ح  نع ا سراء قال النهض  اا تع  النهض  اهطر  العالقع  الععم 

 أمع ف  النقط  الثعلث  سراء كعنت أنشط  إهصعلي  أايالقع  التراصلي  الععم  اتقي  المفع ي  األخاى

لألجهزة الحكرمي  تكل من القطع  الحكرم  اانشعطع  األجهزة الحكرمي  اك ا إمتيعزا  المرظف ف  

للتنظي   هطاقنع، كمع األجهزة الحكرمي  امشعكل اصعرتع  قيعس األ اء الرظيف  ف  الجهعز الحكرم  

الاني  التنظيمي  للجهعز الحكرم  اك ا الاني  اإل ا ي للعالقع  الععم  ف  األجهزة الحكرمي  اكلك تعاض 

أ مي  اأ  اف العالقع   التنظيمي  إل ا ة العالقع  الععم  ف  الجهعز الحكرم ، اف  النقط  الخعمس 

كجمهر  يتفعيل  جمع يا العالقع  الععم  االاأي العع   سسع ، اف  النقط  الالععم  ف  األجهزة الحكرمي 

 .مع األجهزة الحكرمي 

العالقع  الععم  ف  األجهزة الحكرمي ، حي  هنعالنع ف  اظعئف هطاقنع أل    االفصل الثعل  فق 

الرظعئف األسعسي  للعالقع  الععم  ف  األجهزة الحكرمي  اكلك تتنعال اظعئف النظع   النقط  االال 

اف  النقط  الثعني  ح  نع النشعط  سيعس  اك ا الرظعئف األسعسي  للعالقع  الععم  ف  األجهزة الحكرمي ال

اإلهصعل  للعالقع  الععم  من مقرمع  االهصعل ف  العالقع  الععم  اك ا لغ  الجس  اف  النقط  الثعلث  

القع  الععم  اك ا  صعرتع  العملي  فتنعالنع هخطيط تاامج العالقع  الععم  االخط  االجاائي  لتنظي  الع



 

 

  

اإلسهعمع   اف  النقط  الخعمس  جهزة الحكرمي أمع النقط  الااتع  إ ا ة األزمع  ف  األ التخطيطي 

اف  النقط  السع س  هقري  يل  مسترى المجتمعع  المحلي  ف  مختلف المجعال  لعالقع  الععم  التنمري  ل

لنقط  السعتع  مقرمع  أخصعئ  امستشع  العالقع  الععم  اكلك اف  ا أنشط  العالقع  الععم اهقيي  

تتح ي  أخصعئ  العالقع  الععم  االشااط الراجب هرفا ع في  اك ا مستشع  العالقع  الععم  امععييا 

 إنتقعئ  اك ا مزايع اييرب اإلستععن  ت  تإيتاع  أن األخصعئ  االمستشع  أ   مرظف  العالقع  الععم .

ف  النقط  االال   هطاقنع، حي  االمعن الجزائاي ااالحزاب السيعسي خصص للتع فق  ا الفصل الاا

لل ال  الجزائاي  كلمح  هع خي  اك ا خصعئصهع تإيتاع نع ناح  ف  أجهزههع الحكرمي  انحلل إهجع ع  

معن هشكيل الاالالثعلث  األحزاب السيعسي  من حي  التصنيف االرظعئف   النقط  الثعني  افتالمعنهع 

معرقع  اف  النقط  الخعمس   هفعيل األ اء الاالمعن النقط  الااتع  فتنعالنع  تغافقتي  األال  االثعني  اف 

 .العمل الاالمعن 

ف  فصلين: الفصل  نعه  ا فيمع يخص الجعنب النظاي، أمع فيمع يخص الجعنب المي ان  فق  ح  

ف  النقط   إلماايقي  لل  اس  المي اني  اه  التنعال في لإلجااءا  المنهجي  تعيتاع  ع أ   الاكعئز ا خعمسال

  يين  ال  اس  اكيفي  إختيع  عاف  النقط  الثعلث  ح ا  ال  اس  اف  النقط  الثعني   االال  منهج ال  اس 

اف   الخصعئص السيكرمتاي  لأل اة اف  النقط  الخعمس أ اة جمع الايعنع  أمع النقط  الااتع  فتنعالنع 

الت  ه  هغطيتهع إمع من يليهع سراء كعنت كمي  أا كيفي  االت  ه  اإليتمع     السع س  أسعليب التحليلالنقط

إضطااتع  صحي  لائيس من الراقع المععش خعص  ف    ه الماحل  الت   هتخللهع  خالل آ اء الاعحثين

 .نفس االت  يكرن يل  أسعسهع أيضعء الاالمعن ف  حعل  حع ة من التر ج ال الحكرم 

ه  اهحليل الايعنع  اكلك ف  ي ة نقعط ،حي  هنعالنع ف  النقط  االال   ااألخيا  سااف  الفصل السع

ال  اس  الشخصي  لأليضعء اف  النقط  الثعني  ه  ياض اهحليل تيعنع  ياض اهحليل الايعنع  

ني  اف  النقط  عثه  ياض اهحليل تيعنع  ال  اس  للفاضي  ال لث للفاضي  االال  اف   النقط  الثع

اهحليل تيعنع   ه  ياض  مسعخالااتع  ه  ياض اهحليل تيعنع  ال  اس  للفاضي  الثعلث  اف  النقط  ال

النتعئج النهعئي  لل  اس  ااالستنتعج العع  خعهمين   ه  سع س اف  النقط  ال ااتع ال  اس  للفاضي  ال

 مااجع االمالح  .  ال ا س  تعلخعهم  الم يم  تاعض الترصيع  اك ا ياض ال
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 : اإلشكاليــــة اوال 

تعتبرررلعالقعت رررامعالقعا رررجعمررر جعالق ضت عرررامعالق ت درررل عيالقتررراعترررليةعيي  ررراع ررراع  رررا عالق  رررليق جع       

طو عالقعت رامعنع بطعتطو  اعبتئ  االالجت اع جع،عي غمعأنعجدي  اعت تدعأل دعبع دع،ي غمع  ايقجعالألخص

مر جع قردعلر ونعقنراع ناعرامعأنعاشررتعاعتلجر ع قر عيرديووج امعالق  االقبشليجع اع  ا ع نعالقعقائدعالقدين رجعيالإ

اشر عالق وطجعالقعا جعموالءعكاانع يح جعأيعع ر ليجعأيع دا رجعأيعحتر عح و  رجعي رديعتر  ل راععور عالقرلأةع

عق  اماتعا  القعامعقض عو  اع نعختلع  ناععمعبر  ا  اعيآ الئعاعي  ايقجعك بعتري د م

  قرد تعا  را يررتا يالقترا ،عاأ ردال  ت ق ر   را أ   رج القشرعب عا رجعالقضعرا عالق  رو اععنرد صرو   ك اعأنع

 جعج  ن أيم  ج عو ال يقت  ب جعج،  ن عو ه قت ا ظ  نتضاتعاعأيخد اتعا قهعتقدم القذة  اج عو    ضاء

يخاصرجع راعضرقع  تصرايعالق روفعالق لترواعقو نا  رجع الق نا  ج يجه  ا القص وي  ن قتت  ن،عيأيداع أخلة

 ي  وعراعالقترا القصرو   أي الالاطبرا   عل رج جعة عالق  و  رجالأل عو  ينبغا قذقك ، نع بقعالألموالفعالقعاق  جع

  قر  ي تاج  ا تعديق يهعتغ  ل  ق  ي تاج  ا  ل تغ ختل  ن ت   نعا عو  تع ق   ج ي ن ،ج عو  ا عنعا

 القتعلير   قر  ت رع عالقترا القعا رج القعت رام ع رق  ضرال يعتبرل يتل  تعرا ضعرا عالق صرو   ت  ر نق تعرديق

 ق  و رجعال عرنع يضاب رج  عراقم قتلمم عا جعالقشعب  قج يك ب عنه القض د الالاطبا  يخو  ق  و اضعا عالباق

ع. القشخصا الالتصال بومائق تدع  عا ي القض ا  ليج الالتصال يمائق بامتع ال

 الققطاعام  عل ج  ق  اعدف ي  هعيضبعت ديدعج عو هعضعا عالق  و ايق تمعصن عصو  عذ ن جعج د ععنعالق

 الققطاعرام قعاته الق   ة  القخصائص  عل ج  ق  تعدف ك ا الق ضت  ،ع ا اييي    جعو  ل الق ل القض ا  ليج

ع.عالق نامبج التصال يمائقعالخت ا  ي عق حت  القض ا  ليج

 مرقا هععور ع  نعالق شاكقعالق ب ل ع اعح ا عالق نشآمعيالالمت اءعالق ت ل ع نع لفع تعا و عاعالعي  نعععععععع

لررلاعيتل رر لع ررذهعالققررلال المععرردمعبقررد ع رراع رروعع  ررليق عا رراعتصررلفعالققررلال المعالاليال يررجعيعرردمعالقعدالقررجع

 رراعحاقررجععجح و  ررع ةأجعرريالقتصررل امع  ررنعالقشرر قعالق عقررولعأنعالعيقرر ع اع ررا عيتصررد ع رراعأةع نشررر عأيع

تلك ة راععور عالإتصرالعالإ نرراعاعي  ت ا عراعباقعت رامعالقعا ررجعيتقرديمعلرلاعيتل رر لعقعرذهعالققرلال المعالقترراع

عيذقرركعيلجرر عقوخول ررجععةتعرراجي ررونعذقرركعحت  ررجع قةال  ررجع رراعالق  و ررامعي رراع يال  عأعتتخررد اعالإيال  ع،عي ررد

القذ ن جعأل ليع ضت ععاعيباقخصوصعالق ضت  عالقضةالئلةعيالقذةعيعتبلعأنع أم العالق  و جعإيال  عأجعةتعراع

قتراعترديلع ا وع الع ي ع نعالقثلي عالقخامعقوبودعي وة جععو عالق  و جع  نا علعبعاعب  اماتعاعيالإمرتلالت ض جعال

عبعاعالقبتي.
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 اق  و جعباق لعومعالق ردي عأضر نع  ررقجع يال يرجع عقرد عات ضرجعتردالخقعأييال  راعالق تعردي عالقتراعت تراجععععع ع

باقدلي  عقشلاعيتوض حعيتل  لعقتوع جعالق وال ن نعباقبلال جعالقتن ويجع صدعت ق  ع  تويعأعو عقو ع شجع

ي ررنعتررمع،ععالقختعو معيالقصرر جعيالألمررل عيالقشرربا ... رراعالق  ررا عالالجت اع ررجعبض  رر عاوالح عرراعالق ضت ع ررجعكرراق

يالعيررتمعذقرركع عررةلععررنعالقعت ررامعالقعا ررجعالقترراعع،القوصررولع قرر عت ق رر عأعورر ع  ررتويع   ررنع ررنعالقل ا  ررج

دررلي  عتلع ررقعيي عالقعت ررامعالقعا ررجع رراعكررقع ع،عأضرر نعالقوالجعررجعالأل ا  ررجع رراعجررقعالألجعررة عالق  و  ررج

 رجعالقشرعبعي عت عرمعيك ربع ضرا مع روعالق  ركعالألمامراعتري ردعالق روال ن نعيعاعي  ايقجعك ربعجعة الال

، رذالع راعيقوياراعقت رو طعالقدروءعططعراعيبلال ضعراعي شرا يععاعالق قد ج رنعخرتلعخععاالقذةعتقومععو هعم امات

ع وم وقوج جعقوال  عالقعت امعالقعا جع اعالألجعة عالق  و  ج.القعو عالألبعايع

عوضوعامع  دي ع تض د ع اعألرخاصعأيعامرمع ع نرجيب اعأنعالإتضاهع وععت جعب نعذالمعالقلليعيب نع      

أنعالقلررليعأيعالقض اعرجعت ررتلظعباتضا راتعمعكآق ررجعي اع رجععررنعذيالتعرمع رراع،يب راعأنعقعرراعية لرجعي اع ررجعب  ر ع

الق توقرردع،قررذقكعمررن ايلعت و ررقععلرر ظعحرردمعالقدررغطخ والجعررجعضررغو امعالق  ررا عيالقصررلالعامعيبررذقكعيررتمعت

يال رمعاخبرجعالقشرعبعكض عرو ععالقضةالئلةعبا  مع نعأ لاليعالق ضت  باعتالقبلق انعالقضةالئلةعأعداءع تضا امع

يكررذالعأ ررمع رراي عالقررلأةعج،ع عتري رردهعق  امرراتعاعالقتن ويرراتتعا ررقع عررهعالألجعررة عالق  و  ررجعيتع ررقعجا ررد عق  رر

كرعداءع نعالقض عرو عالقردالخواع راعالألجعرة عالق  و  رجعت را مع راعمرنعالققروالا نعضر نعالق روطجعالقتشرليع جع

باعتبا  راع عقرقعقوتنمر معالالجت راعاع راعأضرخمع  رتوياتهع ، رجعقو شرا ي عالقتن روةا  رجعالقتنم  ي مرمعالقخ

أل رمععيالال تصراييجعيالقثقا  رجعيالق درا يجي صد عقتن  جعالقثلي عالقبشليجع اعبناءعالعقدعالقرليالبطعالالجت اع رجع

صرلجع،عيبذقكعيرتمعتخل ر عحرد عالقدرغطعالق توقردعبر نعالألجعرة عالق  و  رجعيج ا  ل راع،عيبالق شا ي عالقتن ويج

عا ررجعبرر نعالق  و ررجعالق ت ثوررجع رراعاشررا عأجعةتعرراعيعا ررجعالقشررعبعالق تعررا و نع ععرراعقررهعحرر عالقتق رر معيالقتقررويمع

 .ق  امامعبودهعي ديعتضاي عح و تهع  عأيقوياتهع نعختلعأعداءعبلق ااه

 واقع العالقات العامة في األجهزة الحكومية ؟ هو ماع: ااناعالقت اؤلعالقتاقاذقذقكعبذ ع اعأععععع

 فاي خالل دراسة تحليلية إلتجاهات أعضاء البرلمان الجزائري في عملية تشخيص العالقاات العاماة من 

 األجهزة الحكومية.

عع:عيالق دع جعب ض وعجع نعالق لللالمععنهعالقت اؤالمعالقضةئ جعالقتاق جعنتللععيالقذة

    الجانب التنظيمي: .1

القتنم معالإيال ةعقوعت رامعالقعا رجعع يال عا و قع ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةع

 كقع نع:عباختتفع اعالألجعة عالق  و  ج؟ع
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 اوع جعالقعدويجع)أعداءعالق ضوسعالقشعباعالقو ناعيأعداءع ضوسعالأل ج(ع 

 )الق و  عالقضغلال اع)الألعداءعالقتاعت  نع اعياليامعالقضنو عيالألعداءعالقتاعت  نع اعياليامعالقش ال 

 ت رراعقزحررةال عالق والق ررجعقونمررامعيالألعدرراءعالقترراعتنت رراعقزحررةال عالإات رراءعالق ةبرراع)الألعدرراءعالقترراعتن

 عالق عا ضجعقونمام(

عي قع ذهعالإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضليعصد جعي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:

عالقتنم معالإيال ةعقوعت امعالقعا جع اعالألجعة عالق  و  جيال  عالإتضاهعالقعامعألعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعا وع

 اإلتصالي: الجانب .2

الإتصرالعالقتنم  راعقوعت رامعيال ر ع قع ناكع خرتتفع راع تضا رامعأعدراءعالقبلق رانعالقضةالئرلةعا روع

 باختتفعكقع نع:عالقعا جع اعالألجعة عالق  و  ج؟ع

 اوع جعالقعدويجع)أعداءعالق ضوسعالقشعباعالقو ناعيأعداءع ضوسعالأل ج(.ع 

 اعت رر نع رراعياليررامعيالألعدرراءعالقتررالق و رر عالقضغلال رراع)الألعدرراءعالقترراعت رر نع رراعياليررامعالقضنررو ع

 .القش ال(

 الإات رراءعالق ةبرراع)الألعدرراءعالقترراعتنت رراعقزحررةال عالق والق ررجعقونمررامعيالألعدرراءعالقترراعتنت رراعقزحررةال ع

 .عالق عا ضجعقونمام(

عي قع ذهعالإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضليعصد جع؟عي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:

الإتصررالعالقتنم  رراعقوعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة ععيال رر عةالئررلةعا رروالإتضرراهعالقعررامعألعدرراءعالقبلق ررانعالقض

عالق  و  ج

 الجانب التخطيطي: .3

القتخطرر طعالإيال ةعقوعت ررامععيال رر ع ررقع نرراكع خررتتفع رراع تضا ررامعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعا ررو

 باختتفعكقع نع:عالقعا جع اعالألجعة عالق  و  ج؟ع

 يأعداءع ضوسعالأل جعاوع جعالقعدويجع)أعداءعالق ضوسعالقشعباعالقو ناع 

 )الق و  عالقضغلال اع)الألعداءعالقتاعت  نع اعياليامعالقضنو عيالألعداءعالقتاعت  نع اعياليامعالقش ال 

 الإات رراءعالق ةبرراع)الألعدرراءعالقترراعتنت رراعقزحررةال عالق والق ررجعقونمررامعيالألعدرراءعالقترراعتنت رراعقزحررةال ع

 الق عا ضجعقونمام(

عصد جع؟عي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:عي قع ذهعالإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضلي

القتخطرر طعالإيال ةعقوعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة عيال رر عالإتضرراهعالقعررامعألعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعا رروع

ع.الق  و  ج

 القضاابعالقتن وة: .4

الإمرعا امعالقتن ويرجعقوعت رامعالقعا رجع قع ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئرلةعا روع

 باختتفعكقع نع:عو  ج؟ع اعالألجعة عالق  

 اوع جعالقعدويجع)أعداءعالق ضوسعالقشعباعالقو ناعيأعداءع ضوسعالأل ج(.ع 

 الق و  عالقضغلال اع)الألعداءعالقتاعت  نع اعياليامعالقضنو عيالألعداءعالقتاعت  نع اعياليامعالقش ال(ع 

 قزحررةال عالإات رراءعالق ةبرراع)الألعدرراءعالقترراعتنت رراعقزحررةال عالق والق ررجعقونمررامعيالألعدرراءعالقترراعتنت رراع

 الق عا ضجعقونمام(

 ي قع ذهعالإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضليعصد ج؟عي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:
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 الإتضاهعالقعامعألعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعا وعالإمعا امعالقتن ويجعقوعت امعالقعا جع اعالألجعة عالق  و  ج؟

 أهميـة الدراسـة  :نياثا

 غـجع نعختلع ايواع:ت ت اع ذهعالقد المجعأ   جعباقعععع

 تتنررايلعالقعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة عالق  و  ررجعب ختورر عجوالابعرراعالإيال يررجعيالقتنم   ررجعيالالتصرراق جع

 يأماق بع  ا متعاعقو ش ععنعيال ععاعقت و قعأبعاي اعالق وم وقوج جع

 امر جع راعحةال عالق  حةال عالق والق جعقونمامعيالألحةال عالق عا ضجعأةعيتمعت ديدعاقا عتوال  عالألت ديدعالألع

 يال  عالق  و ررجعألجعةتعرراعـــررـع رراعكررقع ررنعالقضوالارربعالإيال يررجعقوتنمرر معيالالتصررالعي ررلفعالقتخطرر طع

ي لفعتقوي عاعأيالئعاعـــــرـعكرذالعياقرا عتعا ضرعاعيك ل جع حتوالئعاعال  اتعاعقنشا اتعاعيأبعاي اعالقتن ويجع

قدرع عياقرا عالققرو ع راع راع عل رجعاقرا عالي ذالع اعحدعذالتهع   بعئ  نعقو  و رجعكع ةرجعيقونمرامع راع

 .عالإجت اعاعالقذةعيت ديع نعختلع  ثواعأ لاليع ذالعالق ضت  ععالأليالءعالق  و اع نعختلعالق لالك

 ت رراعدععورر عالمررتختصعأ ررمعالق شرر تمعالقترراعتعرراااع نعرراعالألجعررة عالق  و  ررجعيبترراقاع عل ررجعأ ررمع

القعت رامعالقعا رجعقت رونعالقتوص امعالقتاعت عمع اعت و قعيتقديمع اعد ع عوقو ات جعقود المرامع راع ضرالع

 .بوالبجعالألب اثعالق وم وقوج جع اعالألجعة عالق  و  ج

 يخاصرجع راع رذهعب ببعالقثرو  عالقل   رجعأصرب نععت رجعالقشرعبعب  و ترهععور علرل عحلرل ع رنعالقنرا ع

الق لحوجعأينعالق اقجعالقص  جعقلئ سعالقض عو يجع نت  جعيالق  و جع اعصر نعالقتراععور عأمامرعاعي رونع

 امععنع  تقبوهعالق  اماعيعنع  ثوهع اعالق لحوجعالققاي جعي اعالق ة  ع اضا هععالقشعبعيب  ععنع عوو 

  ديع د  عالق  و جعالق  ثوجعبرجعةتعاعةع عل جعع نعختلع  ثو عاعي  ايقجو جععنعص تعاع  خلالجعالق 

القتنبلعباأل  امعي ديع حتوالئعاعقعرذهعالأل  رامعق رتمععور عأمرا عذقركع مرمعالقخطرطعالقو ائ رجعيالقعتج رجع

 يالقت نعالقوبنجعالألمام جع اعالق لحوجعالإاتقاق جعقو وطجع نعختلعت و قع تضا امع  ثواعلعبعا.عمقز  ا

 ررنععالق  و ررجعالقضةالئررلعييقررجعبتليق ررجعقررذقكعحايقنرراعت ديرردع ررديع  ررا  جعالألجعررة عالق  و  ررجع رراعالقتن  ررج 

 . تضا امع  ثو عاعختلع  ثواعلعبعاعق تمع

ع أسباب اختيار الموضوع: ثالثا 

 عقعأيعمووكعصاي ععنعأةع ليع ع اعكانع لكرةهعي  ااترهعالإجت اع رجعأيعالقعو  رجعالعي رونعيق ردعع نعأةععع

القصد جعأيعيصد عع نعالقعب ،عبقع اع وع العاتراجعحت راعقتلالك رامعذ ن رجعأيعةرليفع ع نرجعقرذقكع  ت ا نراع

بلق ررانعبد المررجع وضررو عيال رر عالقعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة عالق  و  ررجع ررنعخررتلعالتضا ررامعأعدرراءعالق

عالقضةالئلةعقمعيرتاع نعالقعدمعي ا اعيعويعقعد عأمبا عأ  عا:

 الق شرر ععررنعيال رر عالقعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة عالق  و  ررجعباعتبا  رراع  رراي عالقديقررجع رراعت ديرردع و رر ع

الق  و ررجع ررنعح رر ع   وتعرراعالإيال يررجعيت نوقوج اتعرراعالالتصرراق جعيالمررتلالتض اتعاعالقتخط ط ررجعيالحتوالئعرراع

تعاعيتقوي عرراعق وةل عررا،عيأ ررلعكررقعذقرركععورر عيينا  اتعرراعالالجت اع ررجع رراع حرردالثعالأل  ررامعيكررذالع مرر و

 .القتوال ن
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 الق ش ععنع ديعالقتلاعقعالالجت اعاعب نعالق  و جعكع ةجعيعا رجعأ رلاليعالقشرعبعكلع رجعقعرذهعالقع ةرجع رنع

عختلعأعداءعبلق ااعاعك  ثقعق و عالقطل  نعيالقذةعيبل ع  راع مرا لعالقتوال ر عيالقت ا رقعالالجت راعاعأي

الالخررتتفعيالقصررلال ،عأةعت ديرردع ررديعالقت ا ررقعبرر نعالألجعررة عالق  و  ررجعيالق ضت رر عالق رردااعق ررتمعت ديرردع

   ااتعاعح و جعيييقجع  و اعيعاق  ا.

 ايقررجع عل ررجعمررببعالإختت ررامعبرر نعأ الءع ختورر عأ ررلاليعالقشررعبععررنعالقعت ررامعالقعا ررجعبرر نعالألجعررة ع  

الإات راءعالق ةبراعمرببع رنع ر عالقضغلال راعأيععيي قعقنوع رجعالقعدرويجعأيعالق والق  و  جعيعا جعالقشعبع

 القصد جعضليعويعق يبعجو لةعأمعأاهعبالإختتفعق عذالعويع ي قعأمبا ع ذالعالإختتفعي

 ك ضت  عب  عبراجلالءعي المرجعي غبتاع اعالقغوصع اعالقعت امعالقعا جعك ضالعي اعالالجعة عالق  و  جع

  عت امعالقعا جع.ععععو  جعموم وقوج جع    جعباتبا عخطوالمع نعض جع اع ضالعالق

ع أهداف الدراسة: رابعا 

العيخووعأةع عقع ا اااعموالءع قصويعأيعغ لع قصويعأيعي المجععو  جعيتمعي المتعاع نع نطوقرامع  ردي عععع

تع ررقع رراعالقنعايررجععورر عت ق رر عج وررجع ررنعالقغايررامع،عي رراع وضررو عي المررتناع ررذالعا ررع عقت ق رر عج وررجع ررنع

عالال دالفعأ  عا:عع

القبلق انعالقضةالئرلةعقوال ر عالقعت رامعالقعا رجع راعالألجعرة عالق  و  رجعي رديععكش عالتضا امعأعداء -

 القتوال  عأيعالإختتفع اععالإتضا امعب نعالقغل ت نع)القتنل ذيجعيالقتشليع ج(

كش عالتضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئرلةعقوال ر عالقعت رامعالقعا رجع راعالألجعرة عالق  و  رجعي رديع -

 الألحةال عالق  ام جعالقضةالئليج.عالقتوال  عأيعالإختتفع اععالإتضا امعب ن

كش عالتضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئرلةعقوال ر عالقعت رامعالقعا رجع راعالألجعرة عالق  و  رجعي رديع -

 .(عقزعداءجنو  /)ل الالإختتفع اععالإتضا امعب نعالإات اءعالقضغلال اع

اعع ررعكشرر ع تضا ررامعأعدرراءع ضوررسعالأل ررجعـررـعباعتبا  رراعالقغل ررجعالقتشررليع جعـررـعي ررديعالإخررتتف -

 الألعداءعالق نتخب ن.الق ع ن نعيالألعداءعالإتضا امعب نع

ع: تحديد المفاهيم األساسية ا خامس

 نعت ديدعالق لا  مع نعأ مع لالحقعالقب  عالالجت اعا،عي نعب نع  ديالمعاضاحه،عألاعاعتشر قع   راعبعردععععع

يالمعج ر عالقب اارامعأبعايالعي لللالمعتِع نعالقباح ع اع لاعالقت اؤالمعالقللع رج،عك راعت راعدهع راعبنراءعأي

 نعب نعالق لا  معالق تعوقجعباق وضرو عيالقتراعكثرلعحوقعراعالقضردلعي  رلمع،عييت ديدعالقع  نجعالق لاليعي المتعا

نعكرانعجو ل راعيالحردععيالع نع ؤيع تباينجعكقعح بعالتضا هعأيع  وقهعأيعالات اءهعأيعحت عخول تهعالقنمليج،

ي عناع ق ع  ايقجععالقتباينعذالع عيالقعوومعالق  ام ج، اممع شتلكعب نععومعالالجت ا ععيالإعتمععع اغوبعاعتش ق

ت ديدعالقعناصرلعالقبنائ رجعيالقوة ل رجعق رقع لعرومعقووصرولع قر ع لعرومع جلالئراعي  ننراع رنعتلج رجع ختور ع

 .القت اؤالمع ق عحقائ عيال ع ج
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 :عةــالعالقات العام .0

ع.ولنع لا   عاققدعأصبحعتعب لعالقعت امعالقعا جعلائعاعييةياليعكذقكععو ع لعالأليامعقذقكعالخت

 راأليق عع"القعا رج"يع"القعت رام" عاع نعح  عالقبنراءعالقولمراع  وارجع رنعكو تر نعع:العالقات العامة لغـة 

تعناعالقصتمعيالقليالبطعيخ رو عالالتصرالعبر نعالإيال  عيالقثاا رجعي ااالقعا رجاعيالقتراعيقصردعبعراععا رجع

 ععععععععععع)919،ص9119صاقحعبنعحبتو ،القنا عاليعالقض ا  لعالق تعا وجع  عالإيال  عأيعالق لم جع)عبدعالقعةيةع

 ع:عل نعالقعت امعالقعا جعالصطتحاعح بع  :العالقات العامة إصطالحـا

أنع (New Webster's International Dictionary)" را و عييب رتلعالقرديقاعالقضديرد       "

نمر مع راعالقبنراءع ض وعجع نعالقنشا امعتقومعبعاع  ةجعأيعالت ايالمعأيعح و جعأيعأةعت«القعت امعالقعا جع ا

الالجت اعاع نعأجقعت ق  عيخو ععت امعج د عي  بجعيمو  جع  عالقض را  لعالق ختولرجعالقتراعتتعا رقع ععرمع

كض عو عالق  تعو  نعيالق  تخد  نعيح وجعالألمعمعيكذقكعالقض عو عبوجهععامع،ذقكعقتل  لعال عاعقو ضت  ع

ع(.91،ص2004   دع ليدعالقص نع،).»حت عت  بع ضاه

ع و رجع  رت ل عت رع عالإيال  ع رنعختقعراعالق  ا مرجع «أاعاع"(G.Shwartz سعلوال تة)ج "ك اعيعل عاع

يتعةيةعالقلعمعيالقثقجعب نعالقةبائنعيالق  ا   نعيالق  تخد  نعيج لالنعالق لم جعيالق  و جعيالقض عو عبش قع

عررررام،عيذقرررركع ررررنعخررررتلعالقت و ررررقعالقررررذالتاعيالقتصررررويبعيالخو ررررا،عي ررررنعخررررتلعج  رررر عأمرررراق بعالقتعب ررررلع

ع(.91،ص لج عالق اب )الق.»خا ج ا

ي اع ذالعالقتعلي عقمعيقتصلعيي عالقعت امعالقعا جععو عاو ع ع نع نعالق لم امعأيعالق عنعبقعأاعراعاشرا ع

ي ا  ع اعكا جعالألجعة عالق  و  جعالق ختولجعك اعأيضحعالقعدفع نعالقعت امعالقعا رجعي روعت روينععت رامع

 عت  بعيي اعك اعأاهعحرديعارو عالقض را  لع  بجعب نعتوكعالق لم امعيب نعالقض ا  لعالقتاعتتعا قع ععاعحت

عالقتاعتتعا قع ععمعموالءعكاانعخا ج جع)  وق نعي  تعو  ن(عأيعيالخو جع

ية لررجعالإيال  عالق  ررت ل عيالق خططررجعيالقترراعت ررع عبعرراعالق لم ررامعيالق نم ررامعالقخاصررجع«ك رراع رراعععععع

لال ع رذالعالقتلرا معيالقتعرا  عيالقعا جعق  بعتلا معيتعا  عيتري دعالقض ا  لعالقتاعتع عاعيالق لاةععو عالمرت 

يتري دعذقكع نعختلع  ا عالتضاهعالقلأةعالقعامعقد انعتوال قهع د عالإ  انع  عم امرتعاعياشرا اتعاعيت ق ر ع

)عوراع»الق ةيدع نعالقتعاينعالقختفعيالأليالءعالقلعالعقو صراقحعالق شرتلكجعبامرتخدالمعالإعرتمعالقشرا قعقو خطرط

القع و رجعالق  رت ل عقو  امرامعالقعو راعيالقخرد امععالقعت امعالقعا جع ا.عع(21-22،ص.ص1985عضو ) (،

يالأل عالع نعأجقع صاقحعأيقةكعالأل لاليعيتوكعالقض اعامعالقتاعيقد عالقلليعأيعالق لم جع قتعراعيا تعراعالقط برجع

) نرراءعحررا ظعالقبرردية،عع.ي رراععتل ررلع ررذهعالق  امررامعيالقخررد امعيالأل عررالعقتري رردعالقلعررمعيالقتقررديلعالق ررا و ن

 (44،عص9110

القنشا عالقذةعتقومعبهعأيجعصناعجعأيعالت ايعأيعح و رجعآيعأةع نم رجعأخرليعإ ا رجعيتردع مع« اعأيداعععععع

عت ررامع  بررجعي  ررت ل ع رر ع ةررامعخاصررجع ررنعالقض ررا  لعكرراقع تءعيالقعررا و نعيالق  ررتث لينعيكررذقكع رر ع

.ع) رلاليععبردعالق رنعمع»القض عو عالقعامعييقكعبغلضعالقت الاع ر عالقمرليفعالق   طرجعيقتعرلفعالق ضت ر عبعرا

ع(09،ص2004 لي،القب
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يالععو عي ناعالقباح عيش لعأنعالقعت امعالقعا جعالعتقتصلععو عاو ع ع نع نعالق لم امعأيعالألجعة عععععع

او ع ع نع نعالق عنعبقعأاعاعت ا ملاعكا جعالق لم امعيالألجعرة عالق ختولرجعمروالءعكاارنعح و  رجعأيعغ رلع

اعي رروعترردع معالقعت ررامعالقط بررجعح و  ررجعصررناع جعأيعتضا يررجعأيعخد ات ررج،عك رراعأاررهعأيضررحعالقعرردفع نعرر

ي مت لال  اعيت وينععت امع  بجعب نعاعيب نعج ا  ل اعالقتاعتتعا قع ععاعق  بعيي اع،عك راعأنعالقباحر ع

 قمعيغلقععو عت ديدعاوع جعج ا  ل ا.ع

 اقعت امعالقعا جع اعاع و جع  رت ل عت رتخدمعيمرائقعالالتصرالعيالقب روثعالالجت اع رجعقووصرولع قر عععععع

قتلررا معيالقت  رر عبرر نعالق نم ررامعيج ا  ل رراعحترر عتعررمعالقلائررد .)غليبععبرردعالق رر   عغليرربعخطررطعت قرر عال

ع (48ص،ع9116،

ي ناعحدعقناعالقباح عأ   جعيمائقعالإتصالعيالقب وثعالإجت اع جع اعع و جع  ا ع تضا امعأ رلاليعالق ضت ر ع

 لععور عالقرلأةعالقعرامعأيض نع ذهعالقتعرا ي عأ ردالفعالقعت رامعالقعا رجعيالألييالمعالقتراعت رتخدمعقوترر ،عك اع

 ي اعأييالمعالإعتم،عييمائقعالالتصالعالق ختولج،عك اعأاعاعحديمعبوضواعالقض عو عالقدالخواعيالقخا جا.

 باقنملع ق عالق لا  معالق ختولجعقوعت امعالقعا جعمنتبن ع اعالقد المجعالقلال نجعالق لعومعالقتاقا:

  و  رجعأيعج  ر عالق نشرر عيالق لم رامعع و جعالتصاق جع  ت ل عتقرومعبعراعالألجعرة عالقع اعالعالقات العامة:

القتابعجعقعا،عتعردفع رنعختقعراع قر عك ربع قرجعيتري ردعج عو  راعالقردالخواعيالقخرا جاعيتع رقععور عت ق ر ع

 يتدع معالقصاقحعالقعام.عع

ع :األجهزة الحكومية .9

 ررردععبررردعالق عرررةع.المرررتع العالق ررروطجعالقعا رررجعي  ا مرررتعا:عامرررامعح رررمع،أةعك ل رررجعالحكوماااة لغاااة   (

ع(500،ص0980اصل،

 عتعتبلعالق  و جع اعالإيال  عأيعالقتنم معالق  اماعقوديقجعذقكع اعألرا ع ق رهعا راك للاعالحكومة اصطالحا:

تقومعبدي عيم طعب نعالق  امعيالق   و  نعيتعدفع ق ععبلياعيعو عحدعتعب لعا يمواعأاعايا  بلاعيا

أاعرراعذقرركعالقنشررا عيك رراعألررا عأيدرراعا وبةايابنترراماععت ق رر عالق ليررجعيتنل ررذعالققررااونع رراعالررسعالقو ررن،

الق لتبطعباق  معأيعع و جعالق  معيالقذةعيت ثقع اع  ا مرجعالقدربطعأيعالق ر طل ععور عالنخرلينعك راعأاعراع

عبررردعحع   ررردععبررردع)ع.تعنررراعالأليال عالقتررراعبوالمرررطتعاعيرررتمعت ق ررر عالقنشرررا ع ررراعالق ضت عرررامعالق ديثرررج

 .(411،ص9111القلح ان،

 عاعق  رنعذالتعراعالققرو عالققرا ل عالقعو راععلالضعالقديقج،غأك اعيقولعاالم نااعأنعالق  و جعتقومعقتنل ذع     

ي نعيةائلعاعتنل ذيجعيتشليع جعي دائ جعع،أغلالضعتوكعالققو ي ا اع اع ضليعجعا عالإيال  عالقذةعي ق ع

ع(.04،صماب  لج ع)   دععبدعالق عةعاصل،. اع اع العتعب لععنععبقليجعالقشعب، 

  تع قعتعب رلعالق  و رجعمجعالق وطجعالقعا جع اعالقديقجع ك اعيقصدعباق  و جعامامعالق  معيك ل جع  ا ععععع

القتشررليع جعع رر ل عقوديقررج،عي رراعالق رروطامعالقعا ررجعالقثت ررج قودالقررجععورر ع ض وعررجعالقع ةررامعالق اك ررجعأيعالق

ع.(080)عبدعالقغناعب  وااععبدعح،ي ،ص.يالقتنل ذيجعيالققدائ ج
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ةعامامعح مع اعالقديقجعيك ل جع  ا مرجعأعك اعأاعاعتعناع  ا مجعالق وطجع اعج اعجعم ام جع ع نج،عععععع

ع ةررامعالق اك ررجعأيعي ررنعجعررجعأخررليع رراع ض وعررجعالقعصرراحبعالق رر اي عالق رروطجعالقعا ررجعيلرر قعالق  ررم،

 ئرر سعالقديقررجع،عك رراعتعنرراعالق  ررانعالقتنم  رراعقو رروطجعالقتنل ذيررجعيالق وال رر عالقق اييررجع ثررقعالق  رر ل عقوديقررج

عع.(99-90،ص.ص0988)عواعللي ،.يالقو  الءععي  اعدي م

 اعالأليال عالقتاعتضدع يال  عالقديقجعصاحبجعالق ر اي ععيعناكع نعيعتبلعالق  و جعالقتنم معالق  اماعقوديقجع ععععع

العكانعصاحبعالق  اي عالقتشليعاع وعالق  و جع ش قعالق  رمعيعت ردع قر عذتعب لالع   وماععنع ليقعا،عي 

ع.(94ماب ،ص)   دععبدعالق عةعاصل، لج ع.  لهعالق  امايحدعكب لععو ع ب عجعالقشعبع

اعيديلعلرلياعاع وركعالق  و امع ق عح و امع و  جعي اعالقتاأ ت ونابعدعتق  ماأ مطوا قدع  مععععع

،يالق  و رجعالقشرعب جععيديلعأ و  اعخ ا عماي عالققومع اعالقض اعرجع،عيح و جعأ متقلال  جعي اعالقتايالحد

عأيعالقض عو يجعي اعالقتاعيديلعأ و  اعج عو عأيععديعكب لع نعأ لالي ا.

 نت    واع قدع امعبتق  معأخلعقو  و امع نعح و امع و  جعأيع لييجعي  عاعي ونعح معالقلرليعأ اعاععععع

يت رونععغ رلع ق ردعباققرااونعيح و رجعج عو يرج اعةقعالققااونعيح و امع متبدالييجعي  عراعح رمعالقلرليع

 قردعيقرجعيالقرذةعيعتبرلعالق  و رجع راعالقتنمر معالقع وراعقودعالق  اي ع  عاعقز جعأيعقضةءع نعرا،عأ راعا يمروا

 برررلال  مععبررردعالقعةيرررةع)ع.  ررر عاع قررر عح و رررجع و  رررجعيح و رررجعأ مرررتقلال  جعيح و رررجعيي قلال  رررج

ع.(095-094،ص.ص9116ل عا،

هعالقتق ر  امعقو  و رامعج  ععراعتق ر  امعتا يخ رج،عق رنعالق  و رامع راعالقو رنعالقرلال نعذ تعتبلع رععععع

،عأيع رنعح ر عو رامع ااوا رجالمرتبدالييجعيح ح و رامعع قر ي  نعتق   عاع رنعح ر عخدروععاعقوقرااونع

 قرر عح و ررامع و  ررجعيح و ررامعج عو يررج،عأيع ررنعح رر ع صررد عقوررلئ سعالألعورر عقوديقررجعععاالقخدرروع

ععععالق  اي عق  و امع لييجعيح و امعأ متقلال  جعيح و امعيي قلال  جعيلعب جعي وعحالعالقضةالئلع ثت.

عق لعومعالقتاقا:عباقنملع ق ع ختولجعالق لا  معالق ابقجعمنتبن ع اعالقد المجعالقلال نجعال

وع ةامعالق اك رجعيالق  ر ل عقوديقرجعضر نعكرقع رنعقعالقتابعجع لم امالق اع ض وعجعع:األجهزة الحكومية

 قزام جعالقدي قلال  ج.عالق وطجعالقتشليع جعيالقتنل ذيجعيالققدائ ج

 االتجاهات:  .4

ع ـ:تعديمعتعا ي عالالتضاهعبتعديعباحث عاعي نعكانع ناكعالتلافعا باعحولع لعو عاعالقعامع ـ  ع

 ع:االتجاه لغـة(وعتلج  عق و جع ATTITUDEعي وع صد عقولعقع تضهعييعناع صدعجعجع ع نجعأيع)

 الإ بالععو عا.

 علفعالالتضاهعالصطتحاعح بع االتجاه اصطالحا: 

اةعجعا روعأيعضردعبعرلعالقعوال رقعالقب ة رجعح ر عتصربحعقعرذهعالقنةعرجع   رجع«ابوجا يي اعأنعالإتضاهع و

ع(94،ص0999  دعالقط ب،)أح دع ع.» يضاب جعأيعموب ج
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حاقررجعالمررتعداليعقررديعالقلررليعتد عررهع قرر عتري رردعأيععرردمعتري رردع وضررو ع«أنعالالتضرراهع رروعع"ييررليعاج ولررو ي

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع78) ،ص2001أاو ععقق،(.ع»الجت اعا

الققرر معأيعالق عرراي لعالق ررائد ع رراعالقب ةررجعع و رر عالقلررليع تضرراهع حرردي«أنعالإتضرراهع رروعع"تو ررا "ك رراعيررليع

ع(004،ص1996كا قع   دع   دععويدج،(.ع»الإجت اع ج

الق ررووكعأيعالقتل  ررلعبطليقررجع  رردي ع  الءعالقنررا ععالق  ررقع قرر عالقشررعو عأي«  ررليعأاررهعع"  شرر قعأ جايررـق"أ ررا

ع(.ع966،ص2004)جويمعبناعجابل،»النخلينعأيع نم امعأيع وضوعامعأيع  و 

 مررتضابجع درر ل عأيعضرر ن جع  لررة عقعرراعيالقررجعأيعأ   ررجعالجت اع ررجع رراعع«بررا  ععررنييررليعايي اعأاعرراعع

 (ع Freedman,1978,p283.ع)»الق ضت  عالقذةعاع شع  ه

الإتضاهع وعتنم مع  ت بعقهعصلجعالإمت لال عالقن باعقو عتقدالمعالقتاعيعتقد اعالقلرليع«أنعا يك تش"ييليع

.)عطررروفع   رررويع»ونعقعررراعأ درررو جععنررردها ررروع وضرررو عأيع و ررر ،عييع ةرررهعقجمرررتضابجعبامرررتضابجعت ررر

ع ص117).،1981يام ن،

ييليعا الجاعع   عالققب تمابرنعالإتضاهع ض وعجع رنعالق  وارامعالق عل  رجعيالإالعاق رجعيالق رووك جعالقتراع

تتصررقعبامررتضابجعالقلررليععا رروع وضررو عأيع و رر عأيعلررخصع رراع ررنعح رر عالققبررولعأيعالقررل لعق وضررو ع

ع(.49ص،9115الإتضاه.) الب اعع   عالققب تم،

حاقرجع ررنعالإمررتعداليع«أقبررو ماعمربعجععشررلعتعليلراعق لعررومعالإتضراه،عيوخصررعاع راعأنعالإتضرراهع"ي ردعأي يع

القعقواعيالقعصبا،عاشرمعختلعالقتضا  عيالقخبلالمعالق ابقجعالقتاع لمعباإا ان،عي وعيل لعترر  لالعيينا  راع

.)   رررردع »عورررر ع مررررتضابامعالقلررررليع  الءعج  رررر عالق وضرررروعامعيالق وال رررر عالقترررراعقعرررراععت ررررجعبرررره

 (.044،ص2003لل  ،

 قرردعااقررنعي المررجعالالتضا ررامع  ررطعكب ررلالع ررنعال ت ا ررامعالقعو رراءعباعتبا  رراعأ ررمعارروالتجعع و ررجعالقتنشررةجعع

الالجت اع ررجعيأ ررمعالق وجعررامعالقدررابطجعقو ررووكعالإا رراااعيالق نم ررجعقو ررووكعالالجت رراعا،ع وقرردعترردالخونع

 جعيالال ت ررامعيالقررلأةعيالق عتقرردعيالقق  ررجعالق لررا  معبرر نع ا  ررجعالالتضرراهعيبعررلعالق صررطو امعالألخررليعكاق رر

عي...القخ،عيمنتطلفعباقتلص قعقتوض حعالقللفعب نعالالتضاهعيبعلعالق لا  معالألخلي.

:عالق رر جع رراعصررلجعأيعخاصرر جعقو ررووكعتتصرر عبقررد ع ررنعالالمررت لال عيي  ررنعTrait) الإتضرراهعيالق رر جع)

صررلجعأيعالقخاصرر جعالق تعوقررجع تحمتعرراعي  امررعا،عح رر عألررا اج ولو اع قرر عأنعالالتضرراهعاررو ع ررنع ررذهعالق

باق وضروعامعيالق  رائقعالالجت اع ررج،عك راعي  ررةعاأقبرو ماعبر نعالالتضرراهعيالق ر جععورر عأمرا عأنعالالتضرراهع

يلتبطعب وضو ع ع نعأيعبلةجع ع نجع رنعالق وضروعام،عب ن راعالق ر جعق  رنعكرذقكع ع و  رجعالق ر جعت رونع

 أيعالقل لعقو وضو عالقذةعيتضهع ق هع.عأكبلع نعع و  جعالالتضاهعييتد نعالالتضاهععاي عتق  معباققبول

:عيليعااليةاكاعأنع ناكععت جعب نعالالتضاهععيالإ ت ام،ع اإ ت امع روع تضراهع(interst) الإتضاهعيالإ ت امع

قهعيجعامع يضاب ـجعح العأل اءع ع نجعييشعلعالقلليعا و اعبضاذب جع ع نج،عيعو عالقلغمع نعذقكع انع ناكع

اهع ب ن اعيش لعالإ ت امع ق عبعلعالقتلد تمعالق عن ج،عيش لعالإتضاهع ق عأ رو عالختت اعب نعالإ ت امعيالإتض

 يضاب ررجعأيعمرروب جعيالإ ت ا ررامعغاقبرراع وجبررجعب ن رراعالإتضا ررامع رردعت ررونعمرراقبجعأيع  ايررد ،عك رراعتت ررمع
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عبردعالقوط ر ع   ردع(الإ ت ا امعباقت ديدعيالقخصوص جع راعحر نعتت رمعالإتضا رامعباقع و  رجعيالقشر وق ج.

 .)54،ص0999لج،خو 

:ع ناكع نعالقباحث نع نعيللفعب نعالإتضاهعيالقلأة،عيعو ع ذالعالألما ع انعع(Opinion)الإتضـاهعيعالقلأةع

ا  لمررتوناعيعررلفعالقررلأةعبراررهعالقتعب ررلعالقولمرراعقتتضرراه،ع عنررد اعيقررولعالقشررخصعبرررنعكررقعالقنررا عخوقرروالع

هع رذالع رد كاعق راعيقوقرهع رانعذقركع ت ايينع انع ذالعالققولعيعتبلع أيرا،عي ذالعكرانعالقشرخصع خوصراع راع وقر

 (.944،ص9114) قدمععبدعالق ل ظ، يع سعالتضا ه.

 اقلأةع وع عتقايعخاقاع نعالقدال ع جعيالقدينا  ج،ع اعح نعالالتضاهع روعحاقرجع رنعالالمرتعداليعيالقتر ربعالقعقوراع

 ذالمعييالمعا باعيت معب  اي عالقخصائصعالقدينا  جعأيعالقدال ع ج.

الق عتقدعيلتبطعباقضاابعالق عل اعأيعالق عوو اتاعب ن اعيلتبطعالإتضاهعباقضاابع:ع نع(Plief)الإتضـاهعيالق عتقدع

القوجدالااعأيعالإالعاقاع عو عالقلغمع نعأنعالق عتقردعي را مع راعت روينع تضراهعالقلرليع اارهعينت راع قر عالق  رونع

عرردعالق عل رراعب ن رراعينت رراعالإتضرراهع قرر عالق  ررونعالقوجرردالاا،ع قرردعيعتقرردعالقلررليع رراع وضررو عقررمعتت ررونععنررهعب

 شاعلع يضاب جعأيعموب ج،عأةعأنعالق عتقدالمعا وع وضرو ع راعي  رنعأنعتوجردعيينعيجرويع تضراهعا روع رذالع

 الق وضو عيالقع سعق سعص   ا.ع

:عاضردعأنعالقلرلفعبر نعالإتضراهعيالقق  رجععور عالق  رتويعالقوصرلاع روعالقلرلفعبر نع (Value)الإتضرـاهعيالقق رـم

ضا ررررامعك رررراعأنعالققرررر مع رررراععبررررا  ععررررنعالقخرررراصعيالقعررررام،عح رررر عتقرررر عالققرررر معب ثابررررجع  ررررديالمعقجت

 ).55عبدعالقوط  ع   دعخو لج، لج عماب ،ص(يتع   امعتبن ع نعختقعاع تضا امعالأل لالي.عتضليدالم

ب ن اعيش لعالإتضاهع ق ع ض وعجع نعالق عتقدالمعالقتاعتتعو عب وضو عأيع و  ع ع نعيي  رنعالقت   رـةعبر نع

خور عالإتضراهعأيعتع رقععور عتشر  قعالالتضراهعالققابرقععالق لعو  نع اعضوءعأنعالقق  جع راعالق  رـونعالألمامرا

 قوتغ  لعييلج عذقكع ق عالقثبامعالقن باعقوق معالقتاعتش وعاعيتدع عاعالقثقا جعيالإ ا عالق دلةعقو ضت  .

:عيخوطعالق ث لينعبر نع لعرو اعالق  رقعيالالتضراهع اق  رقعيعبرلععرنعالمرتضابجعالقلرليع(desire)الالتضاهعيالق  ـقع

 عالقتري دعأيعالق عا ضجعي وع اعا بعأيعالدقعب ن راعالالتضراهعيتعور عب راعاعتقردع  الءع وضو ع ع نع نعح 

ألاررهعقرر سعكررقع رراعا بررهعاعتقرردعيالقع ررسعصرر  حعأةعأنعالالتضرراهعيعبررلععررنععق ررد عب ن رراعالق  ررقعيعبررلععررنع

 .)090   دعلل  ، لج عماب ،ص(لعو .

 نعالالتضراهع ردعي رونع يضراباعياليعأنعالق  قعي ونعيالئ اع يضاب اعيدلععو ع و  عالققبولعأيعالقرل لع راعحر

ي دعي ونعموبا،عح  عيتعو عالق  قعباقنوالحاعالقذالت رجعأيعالقشخصر جعق  رنع  رقعخرتفعأيعاقرايع راعحر نع

الالتضاهعيتعو عباأل و عالالجت اع جعالقتاعيدي عحوقعاعالقختفعيالقت اؤالم،عك اعأنعأغوبع  ولعالقلليعتلتبطع

ععت جعقتتضاهعبذقك.بامتعداليالتهعالقل  وقوج جعيالق و ي جع العأاهعالع

:عاعناعباق شاعلع يييعالأل عالعالقوجدالا جعيالالالعاق رجعالق لتبطرجع(feelings)الالتضاهعيالق شاعـل -أ

برحدعالق وضوعامعيتش قع اعالألما عالقتقرويمعالالالعراقا،عي راعأضر  ع رنعالالتضا رامعيت ثرقع

 .)009،ص0997أحدع  وااتعا.)   دع ت اعع الجعي   دعلل  ع كا،
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:عالإيديوقوج جع راع  را علرا قعيض ر عيالخورهععرديعكب رلع(ideology)ديوقوج ـجعالإتضـاهعيالإي - 

 نع تضا رامعالقلرليعالقتراعيرلتبطعبعدرعاعبراقبعلعالنخرلعتت ثرقع  عراع ي الكاترهعقذالترهعي ي الكاترهع

قو ضت  عالقخا جا،عأيع اععبرا  ععرنعالإتضراهعالقشرا قعالقرذةعي  رنعأنعاطور ععو رهع و رلجعح را ع

ع)45و لجعيعبدعالق نعمعل اتهع   وي،يع ،صعبدعالقوط  ع   دعخ(القللي.

 تلقررنعالن الءععورر عأنعالإتضرراهعالإجت رراعاع  ررونع ررنع ت ررجععناصررلعأمامرر جعتتلاعررقع رر عععععع -ج

بعدعاعالقبعلع نعأجقع عطراءعالقشر قعالقنعرائاعقجتضراه،عي رذهعالقعناصرلعي نعكاارنع  تلالضر جع

 امعحت عالننعتلكدعصر جعامليجع انع عممعالقد المامعالقتضليب جعالقتاعتضلةع اع  دالنعالإتضا

عذقكعي ا:

الق  واررـامعالق عل  ررـجع:ع رراعالق  واررامعالقترراعتتررلالكمععنرردعالقلررليعأ نرراءعالحت اكررهعبعناصررلعالقب ةررج،ع -ي

 يتنق مع ق :

 الق د كامعيالق لا  مع:عالق قصويعبعاعكقع اعيد كهعالقلليعح  اعأيع عنويا. -ه

قناح رجعالق عل  رجعقجتضراهعالق عتقدالمع:عيقصدعبعاع ض وعرجعالق لرا  معالقلالمرخجع راععقرقعالقلرلي،ع ا -ي

تت ونع نع عتقدالمعالقلليع  الءع وضو عأيعلاءع ع ن،عي دعت ونع رذهعالق عتقردالمع لغوبرجعأيع

 (47،ص9110غ لع لغوبج.)أح دععبدعالقوط  عيح د،

القتو عامع:ع اع اعي  نعأنعيتنبرعبهعالقلليعباقن بجعقآلخلينعأيعيتو ر عحدي رهع رنعم،عيتعتبرلعكرقع - 

يالقتو عامعالألما عالق عل اعبغلعالقنملععرنعكرونعالإتضراهع يضراباعع نعالق د كامعيالق عتقدالم

 أيعموبا.

الق  واـامعالإالعاق ـجع:ع دعالعا ونع باقغ نع ذالع وناعأنعأ مع  واامعالإتضاهع اعالقش نجعالإالعاق جعالقتاع .0

معيصطبغعبعاعمووكعالقللي،ع اق  واامعالقعا ل جعيالإالعاق جع اعتوكعالقش نجعالق صاحبجعيقذقكع انع عم

القد المامعيالقب وثعالقتاعأجلينعحولعالق  واامعالقعا ل جعيالالالعاق جعقجتضاهعكاانعتدي عيالئ اعحولع

ع   دع ع ع ن.)كا ق علاء عأي ع وضو  عا و عالقللي عمووك عيصاحب عالقذة عالإالعال عيك  ج عيلد  ع  

 (090   دععويدج, لج عماب ع،ص

قوق امعبر عالعي متضابامع ع نرجعتتلر عي تضا اترهع،ي رذالععالق  واـامعالق ووك ـجع:عتش لع ق ع متعداليعالقلليع .9

 )975،ص0984   ويعالق  دعأبوعالقن ق،(باعتبا عالإتضا امعتع قعك وجعامعقو ووك.

يي  نعالققولعأنعمووكعالإا انع وعتعب لالمعيالمرتضابجعيالضر جع قد رجع راع و ر ع راعااج رجععرنع صر دع

ع عل تهعيعا لتهعالق صاحبجعقعذهعالق عل ج.

 يد  عالق  ونعالقلالب عكرما ععا اعقبق جعالق  واامي ناكع نع

الق  ونعالاليال كرا:ع عروعج ورجعالق ث رلالمعالق  راعد عقولرليععور ع ي الكع ختور عالق وال ر عيت ديردع يييعع .4

أ عاقهع  الء ا،عي دعي ونعالإي الكعح  اععند اعتت ونعالالتضا امعا وعالق و ومامعي ردعي رونعالجت اع راع
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معالالجت اع رجعيالأل رو عالق عنويرج.ع) رلاليعالقبعراعالق ر دعيمرعدععبردععند اعتت ونعالالتضا امعا وعالق ث لال

 (954،صع0999القلح ان،

ييصعبع صقعكقع  ونععنعالنخلعقذقكععتع قع ذهعالق  واامعالأل بعجعبش قع تلالبطعي ت ا رقعالقضوالاربع

ع.ق  صقعالقلليععو عالمتضابامعتتنامبع  عالالعاالتهعيخبلالتهعي د كاته

 لالع اعتوج هعالق ووكعالالجت اعاع راعالق ث رلع رنع وال ر عالق  را عبراققبولعأيعتوعبعالإتضا امعيي العكبعععععع

القل لع  الءعالق والض  عالإجت اع جعالقضدق جعيت ردااع راعذالمعالقو رنعبتنبرلالمعصراي جععرنعمرووكهع راعتوركع

الق وال ررر ،عقرررذقكعحايقنررراعأنعاتعرررلفععوررر ع ا  رررجعالالتضا رررامع و ررر نعبررربعلعأبعاي ررراعالق ومررر وقوج جعع

يي  جع اعالق  ا عالقنل ر جعيالالجت اع رجعألعدراءعالقبلق رانعالقضةالئرلةعباعتبرا هعيعر شع راعي  تبا اتعاعالألكا

 ضت رر عيررل لعييتررر لعقغررلضعت ديرردعالق و رر عالقررذةعيتبعررهع رراع تخررايهعقوقررلال عالق تئررمع صرردعتلع وررهعباتضرراهع

 ومعالقتاقا: اعالقد المجعالقلال نجعالق لعيت ع عقت ق قعاع،عي نعختلعذقكعتبن ناععالأل دالفعالقتاعت طل اعالقديقج

قو وضوعامعالق ختولرجعباإيضرا عأيعالق روبععالقبلق انعالقضةالئلةعبا  ععنعالمتضابامعأعداءعاالتجاهات: 

 .  تندينع اعذقكعقت ا قعحوالمعمعالقدالخو جعيكذالعالق ل لالمعالقب ة جعالقتاعت  طعبعم

  :ع: الدراسات السابقـة سادسا

يالأل لعالقعو  جعالق وجعجعقوباحر عيالق قد رجعقخبرلالمععتعتبلعالقد المامعالق ابقجع نعأ معالقليال دعالق عل  جععععع

يتضا  عالقباحث نعالق ابق نعق  ت دع نعاعت اؤالمعي لض امعب ترهععور عالعتبرا عأنعالقب ر عالقعو راعع و رجع

تلالك  جعتغدةعبعدعاعبعداعي نع نراعالعت ردااععور عالقد المرامعالقتراعتخردمعبشر قع بالرلع لر اق جعب ثنراع،ع

 :عكاقتاقاعي ا

I. الدراسة االولى  : 

ي المجعقــعالقباح عيق دعخو عحع   دعييا ععبعنروالنععاعيي عالقعت رامعالقعا رجعع ر عالققطرا عالقدبوو امر :ععععع

 ع.عي المجعتطب ق جععو ع  اتبعالق لا المعالقعلب جعيالألجنب ج

عيالقذةعيليعالنعيي عالقعت امعالقعا جعيتر لعتر ًلالعيالضرً اعبراق تغ لالمعالقدالخو رجعيالقخا ج رجعقو نم رجع  راععععع

ععو عية لجعالقعت امعالقعا جع اعالققطا عالقدبوو اما،ععع اتر  لعيدعوااع ق ع  ا ع ب عجعي دي

  : مشكلة الدراسة 

تتصديع ذهعالقد المجعقد المجعالقضوالابعالقتنم   جعيالإيال يجعييمائقعالالتصالعالق  رتخد جع رنع برقع يال  عععععع

لعبعرردفعالقتعررلفععورر ع ب عررجعأيالءعية لررجعالقعت ررامعالقعا ررجع رراعالققطاعررامعالقدبوو امرر جعيالققررائ  نعباالتصررا

القعت امعالقعا جعالقديق جعي  ا ع ديع اعو جع رذهعالقومرائقع راعت ق ر عالأل ردالفعالق طووبرجعيتق ر مع رذالعالأليالء،ع

يي المجعالق ش تمعيالق عو رامعيأمراق بع والجعتعرا،عي رديعالمرتخدالمعالققرائمعباالتصرالع راعالقعت رامعالقعا رجع

ذقكععو عأيالءعالقع ق،ي عل جعالقصرلامعيالق عرا المعالالتصراق جعالقتر عيضربععقت نوقوج اعالالتصالعالق ديثجعيأ ل

أنعتترروال لع رر عالققررائمعباالتصررالع رر عالقع ررقعالقدبوو امرر ،عيكررذقكعاوع ررجعالقن رراذجعالق  ررتخد جع رر عالألييال ع

الالتصرراق جعق  ا مرراعالقعت ررامعالقعا ررجعالقديق ررجع رر عالق ررلا المعيالققطاعررامعالقدبوو امرر ج،عيكررذقكع  ررا عأ ررمع

القب ة ررجعالق ررل ل ععورر ع  ا مررجعالقعت ررامعالقعا ررجعالقديق ررجع رراعالق ررلا المعيالققطاعررامعالقدبوو امرر جعالق تغ ررلالمع
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يصوالًع ق عال تلالحامع  ديي عقتطويلع ذهعالقوة لجع  اعيع سعصرو  ع ت ا ورجعأليالءعالقع رـقع راعالقعت رامع

عالقعا جع اعالققطاعامعالقدبوو ام ج.ع

 : أهمية الدراسة 

عديدع نعالقنقا عالقتاعتت  ةعبعاعي  :عتنب عأ   جع ذهعالقد المجع نعالقع

ح  عتعلفعع،عب نعع و امعالالتصالعالقديقاعي نونع يال  عالقعت امعالقعا جعالقديق ج نعختلعالقتدالخقع .0

معالقدبوو ام جعالق ديثجعبراعاع نع يال  عالالتصالعيالقعت رامعبر نعالقرديلعيأنعالقدبوو امر جعالق ديثرجعتقرو

 عو عالإعتمعيالقعت امعالقعا ج.

قد المررـجعبرر نع ضراق نعب ث رر نع ئ   ـررـ نع ررنعأ رمعالق ضرراالمع رراعالقد المررامعالالتصاق ررـجعتض ر ع ررذهعال .9

 وعالقعت امعالقعا جعالقديق جعيالقرذةعيعردعأكثرلعالق ضراالمعمرلعجع راععالمجال األول:عي  اعيالإيال يج

القعت امعالقعا جعقوتخصصع  هععاالقن وع اعالقعت امعالقعا جعحاق ًا،عي وعالق ضالعالقذةعي تاجع  ا م

 عوع ضرالععالمجال الثانيكب لعق ت  نوالع نع لالعا عتطو المعالقعصلعالق اقاع اعع وعم،عأ اععبش ق

الققطررا عالقدبوو امرراعالقررذةعيعرردع ررنعأكثررلعالق ضرراالمعتشررعبًاعيالاتشرراً العح رر ع نعالقدبوو امرر جعاترراجع

قوعت ررامعالقديق ررجعيالألمررا عالقررذةعتبنرر ععو ررهعالقعت ررامعالقدبوو امرر جعالق عاصررل عي رر عتشررعبع ررذهع

امعالت  عاطا عاعب   عقرمعتعردع قصرو  ععور عالقضااربعالق  امراع راعالقتعا رقعبر نعالقرديلعبرقعالقعت 

 ال تدمع ق عالقنوالحاعالال تصاييجعيالقثقا  جعيالإعت  جعيغ ل ا.ع

ترت عأ   جع ذهعالقد المجعأيًداع نع ب عجعالقع قعالقدبوو اماعال هعح  ع اهعالبدعأنعيصط بعالقع قع .4

القجعالقليالمبعالقتا يخ جعيتقليبعالق صاقحعي  لال عالقتلا معي رنعالقدبوو اماعجعداًلعأكبلععو ع ديع  

  ناعكاانعي المجعالقعت امعالقعا جع لتااعالقدبوو ام جعالق ديثج.ع

تةاليدعالاتشا عصو عالقعوق جعيالقثقا امعالقغلب جععو ع ضت عاتناعالقعلب جععبلعيمائقعالإعرتمعالقعاق  رجع .4

ي والبنع ضت عاتنراعالقعلب رجعالقتراعقرمعتعردععي ذالعالقةح عالقثقا اعالقغليبععو عأصولع،عيالإق تليا ج

ت  ررةعكث ررًلالعبرر نعالقضررااب نعالق ررايةعيالق عنرروةعقوثقا ررجخع  رراعي ررتمعالمررتخدالمعالق ررلا المعيالقدبوو امرر جع

ع،عالق عاصرررل عألييالمعالقعت رررامعالقعا رررجعيتوة لعررراعق والجعرررجعالقترررر  لالمعالق ررروب جعقوثقا رررجعالق تدا رررج

خورر عالققناعررجعقررديعععا معبررلال جعالتصرراق جع ررد يتصرر ع،عيالقت  رركعباألخت  ررامعالق عن ررجعيضرروالبطعا

يالق  ا مررجععورر عالقعويررج,عيتقررديمعصررو  عصرر   جععررنعع،ع ضت عاتنرراعبدررلي  عالقت  رركعباقررذالم

ع ضت عاتناعأ امعالنخل.ع

  : المناهج المستخدمة وأداة جمع البيانات 

قررذةع رروع  ايقررجعتنت رراع ررذهعالقد المررجع قرر عالقد المررامعالقوصررل جع،عيتعت رردععورر ع ررنعجعالق  ررحعالق  رردالااعالععععع

 نم جعقتقليل,عيت و قعيتل  لعالقوض عالقرلال نعقنمرامعأيعج اعرجعأيعب ةرجع ع نرج،عيالعت ردمعالقد المرجعبشر قع

أماماععو ع نعجعالق  حعح ر عيعردع رنعأا ربعالق نرا جعالقعو  رجعقود المرامعالقوصرل ج،عيكرذالعأمروو عالق  رحع

قد المرجعي  رحعالتضا راتعمعحرولع ب عرجعالقشا قعق  ا ماعالقعت امعالقعا جع اعالققطاعامعالق ختولرجعالق عن رجعبا

القع قع اع يال المعالقعت امعالقعا جعيي ججعأيالئعمعق عنرتعمعي رل تتعمعالقعو  رجعيالق عرا المعالالتصراق جعبعردفع

،ععتصويلعالقوال  عالقلعواعيالقتعلفععو عالقطلفعالقتراعتتبععراع رذهعالققطاعرامع راع  ا مرجعاشرا اتعاعالق ختولرج
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مرلا  ععلب رجعيأجنب رجعيالخرقعج عو يرجع صرلعالقعلب رجعي رامعع51 لرلي علر ون:عع51القذةعتمعتطب قهععور ع)

القباح عبامتخدالمعالق نعجعالق قا نعبوصلهع نعالق نا جعالق  اعد ع اع جلالءع قا اامعك  جعيك ل جعب نع ضت  ع

القد المج،عح  عتنايقنعالقد المجعي المجع قا ارجعبر نع ضت ر عالقد المرجعبر نعالق رلا المعالقعلب رجعيالألجنب رجع   راع

الالخررتتفعيالقتشررابهعحررولعأمرراق بع  ا مررجعالقعت ررامعالقعا ررجعي  ررتويعالأليالءعب نع رراعبعرردفعيتعورر عبريجررهع

ع.ع نع اعيأمبا عالألا ا عالق ائد تصويلعالقوال  عالقلعواعب

يالعت دمعالقد المجعع اعج  عيت و قعالقب ااامععو عالمت ا  عالالمتقصاءعبوصلعاعأيال عب ث جع نامبجعقض  عععععع

،عح ر عترمعتدر  نعاعب ض وعرجع رنعالألمرةوجععبرلعع  ا ماعالقعت امعالقعا رجالقب ااامع نع لليالمعالقع نجع نع

ي دعتلج نعالالمت ا  عباقوغامعالقثتثع،ع  اي ع وضوع جععبلمع اع ض وعاععنعالأل دالفعالق و جعقود المجع

عالقعلب جعيالإاضو ةيجعيالقللا  ج.

 ارامعالق   رجعيالق  ل رجعبر نعتمعالمتخدالمعالق نعجعالق قرا نع راع رذهعالقد المرجعبعردفع جرلالءعبعرلعالق قاك اعععععع

 ررديعالقق ررامعبرراألييال عالقلعو ررجعقوعت ررامعالقعا ررجعي  ا مرراتعاعالقن وذج ررجعبرر نعالق ررلا المعالقعلب ررجعيالألجنب ررجخع

ق عل جعالقتباينعأيعالالتلافع اعالق عاقضامعب اعي اعدع اعتقديمع ؤيجعأكثلعع قًاعييضوًحا,عيكذالعالق قا ارجعبر نع

عن اذجعالق  تخد جع اعأييال عالقعت امعالقعا ج.ع ديعالمتخدالمعت نوقوج اعالالتصالعيالق

  : نتائج الدراسة 

عتوصونعالقد المجع ق ععديع نعالقنتائجع نعأ  عاع:ع

أةعرلمع جابررامعالق ب رو  نعي جررجعال ت رـامعالق ررلا المعالقعلب ررجعيالألجنب رجعبوجررويعجعرا ععت ررامععا ررجع .0

(ع رنعالإج راقاع٪78.1)ع تخصصعق  ا مجعأاشطجعالقعت امعالقعا جخعح  عبوغنعا بجعي ججعالال ت ـام

القعامعإجابامعالق ب و  ن،ع اعح نعبوغنعي ججععـدمعالال ت امعبوجرويعجعرا ععت رامععا رجع تخصرصع

(ع ررنعالإج رراقاعالقعررامعقع نررجعالقد المررج،عييلجرر عذقرركع قرر عأنععررديع ررنع٪99.1ي جررجًع و وررجًعجرردبالعبن رربجع)

القعت رامعالقعا رجعيأاعراعالعت تراجع قر عالق ب و  نعألا يالع ق عأنعالق  تشا عالقثقا اع وعالقرذةعيقرومعب عرامع

  يال  ع تخصصجع.ع

(ع ررنع ج راقاعاترائجعالق ب رو  نعألرا يالع قرر عأنعالإيال  ع%011.1كشرلنع جابرامعالق ب رو  نعأنعا ربجع) .9

القعو اعب لا التعمعالق و ل عتتلعمع ب عجعع قعالقعت امعالقعا جعييةائلعاعي ذالعيدلععو عأنعالق لا المعتقد ع

 باعتبا عأنعالقعت امعالقعا جعيالقدبوو ام جعيجعــانعقع وجعيالحـــد ع. ب عجع ذهعالق عنجعيذقكع

(ع رنع ج راقاعاترائجعالق ب رو  نعأكـرـديالععور عأنعالقعت رامع%94.9أةعلمعاتائجعالق ب و  نعبرنعا بجع) .4

القعا جع اع  ــة عالقوصقعب نعالق لا  عيالقض عو عالقخا جاعيجاءمع ذهعالقعبا  ع اعالق لتبجعالأليق ع نع

جعالق ب ررو  نعي ررذالعيرردلععورر ع ررديعأ   ررجعالقعت ررامعالقعا ررجع رراعالق ررلا المعيالققطاعررامع ج رراقاعاتررائ

(ع نعالمتضابامعالق ب رو  نع%011.1القدبوو ام جعي ديع ي انعالإيال  عالقعو اعبعا،ع اعح نعجاءمعبن بج)

(ع نع جابامعالق ب و  نع اعالق لا المعالألجنب جعي ذالعيردلعأيًدراع%99.1 اعالق لا المعالقعلب ج،عيا بجع)

 و عت ق  عالقعدفعالقلعواعقوة لجعالقعت امعالقعا جع اعالق لا المعالقعلب جعيالألجنب جع.ع

كشلنعاتائجعالقضداليلعالقخاصرجعب رديعالمرتخدالمع  ا مراعالقعت رامعالقعا رجعقشرب جعالالاتلارنعيالق وت   ردياع .4

الق ديثجع اعالق لا المعيالققطاعامعالقدبوو ام ج،عح ر عأةعرلمعالمرتضابامعالق ب رو  نعي جرجعالمرتخدال عمع
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ي ردعحرديمعالقعبرا المعبصر  لجعع،ب جعالالاتلانعيالق وت   دياعالق ديثجع راعأيالئعرمعألع راقعمعي  را عمعبعراقش

الالمتقصرراءعبعررلعالقعبررا المعالقترراععاقضررنع رراعيضرربعأنعيقررومعبررهع  ا مرروالعالقعت ررامعالقعا ررجع رراعأيالئعررمع

ع ردياعالق ديثررجألع راقعمعيالألييال عالق نو رجعبعررمع رنعخررتلعالقتعا رقع ر علررب جعالالاتلارنعيالمررتخدالمعالق وت  

غورربعأيأةعرلمعالالمررتضابامع ررديعي جررجعتعرا وعمع رر ع ررذهعالقومررائقعبشر قعيالئررمعأيعأح ااًرراعأيعغاقبررا،عي،

 المتخدالمع ذهعالقومائقع نع بقعالق ب و  نعي نعالختولنع و تًع اع جابامعالق ب و  نع اعبعلعالق لـا الم.ع

الإعت  رجع ر ع يال المعالقعت رامععألا معاتائجعالق ب و  نع ق ع رديعالمرتخدالمعالمرتلالت ض امعالقدبوو امر ج .5

القعا جعباق لا المعيألا المعاتائضعمع ق عاالإمتخدالمعالقدالئماعقعرذهعالإمرتلالت ض امعيالقتر عحردي اعالقباحر ع

   عالمت ا  عالالمتقصاءعالقت ععلضعاععو عمعياليض نعالقنتائجع اعيو ع:ع

ا ج جعقوديلعيباقتاقاعالعتبخقعجاءعالمتخدالمعالقدبوو ام جعالإعت  جععبراعاع اعالقذ ال عالألي نعقو  امجعالقخ .6

عو عرراعبرررةع بوررغع ررايةع ع رراعت ررنع  ةالا تعرراع رر عالق لتبررجعالأليقرر ع ررنعالالمررتلالت ضامعالإعت  ررجعالقترر ع

ي تخد عاع  ا موعالقعت امعالقعا جع  ع طاعاتعمعالقدبوو ام ج،ع اعح نعجاءمع  عالق لتبجعالأليق عأيداع

لتبرجعالقثاا رجع رنع جابرامعالق ب رو  نع ر عالق رلا مع  ع جابامعالق ب و  نع  عالق لا معالقعلب ج،عي  عالق 

الألجنب جعي ذالعيعط ع لللع ويع ق ع ديعالقت ا قعب نعالقع قعالقدبوو ام عيالإعت  ع ذعأنعالقدبوو ام جع

 الق عوو امعياققعالقصو  عقوض عو ع.الإعت  جعيم وجع ع جع نعيمائقعتوض حع

ع(9101،يق دعخو عحع   دعييا ع)

II. ععالدراسة الثانية: 

الق ومررو جعبررـاالقعت امعالقعا ررجعبرر نعالققناعررجعيالقتع رر شع رراععا شررامع   رردععورراعح رر ناي المررجعالقباحرر ععععع

أاهععو عالقلغمع نعالإعتافعبر   جعالقعت امعالقعا جع اعالقتطب  عالقع واعيالخقععيالقذةعيليع،القو نعالقعلباا

دييع  راعلرضعهععور عأل صر عالق رعيبطراءالق ضت عامعالق عاصل ع العأنعالقتعا قع ععاعتعا رقعغ رلع رد ي ع

عي المجعيال  عالقعت امعالقعا جع اعالقو نعالقعلبا.عع

 : ععمشكلة الدراسة

ح رربع أةعالقباحرر عأنعالقلعررمعالقصرر  حعقوعت ررامعالقعا ررجعي ثررقعبعرردالع مررتلالت ض اع رراعالأليالءعالقلعررالعيالقض رردع

العكرانعذي عب نعالق نم جعيج ا  ل اع،عحيالقص  حعقعذهعالق عنجع اعال ضعالقوال  ع،عي اعع و جعالقتلاعقعالقص  

خول تررهععأيدرراعالققررائمعيالق شررلفععورر ع ررذهعالق عنررجعيت ترر عبد جررجععاق ررجع ررنعالإحتلال  ررجعيالق عن ررجع،ي يالعكااررن

عالقتعو   جعيالق عن جع ت  ة ع عذالعينع سعباإيضا ععو عالق  ا مجعالق و  جعقوعت امعالقعا ج.

ع رقعصرعبجع:ع رنعتع ر شعأ اع يالعكانعالق  ا  عيعاااع نعاقصع اعالقتر  قعيالقت وينعييعاااع رنعةرليفع

يموءع عمعق ا  جعالقعت امعالقعا جعيالع باالمع،ع  رقع رذهعالقعوال رقعترنع سعمروباععور عالأليالءعالقض ردعيالقلعرالع

عقوعت امعالقعا ج.

قررذقكعيطررلاعالقباحرر عالق ررلاللعالقترراقاع:ع ررقعيالكبررنع  ا مررجعالقعت ررامعالقعا ررجع رراعالقررو نعالقعلبرراعالقتطررو ع

حققتعاعالقديلعالق تقد جع اع ختو عالق ضاالمع؟عأمعأنع  ا مجعالقعت رامعالإ تصايةعيالإاضا المعالقعديد عالقتاع

القعا جع اع القنعتعاااع نعالق شاكقعالقتقو ديجعيالق علي جع اع عمرمعييلعالقعراقمعيخاصرجعالقنا  رجع نعرا؟ع را اع

ععت اتهعباقض ا  لعالق ختولجعقو نم جع؟عع
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ع:عالألمةوجعالقب  ع:عت ايلعالقد المجعالإجابجععو عالألمةوجعالقتاق ج

  ا وع و  عالقعت امعالقعا جع اعالقع  قعالقتنم  اعقو لم جع؟ .0

  ا اعالق عامعيالقصتح امعالق وكوجع ق عالقعت امعالقعا جع؟ .9

  ا اعي ججعالقلضاععنعالقع قعقديعالق  ليق نععنعالقعت امعالقعا جع؟ .4

  قعتقومع يال  عالقعت امعالقعا جعباقتخط طعالإمتلالت ضاعيالق  ا  جع اعصن عالققلال ع؟ع .4

  يال  عالقعت امعالقعا جعبرب اثعيي المامعي عداليعتقا يلعقجيال  عالقعو اع؟ع قعتقوم .5

 ا اعأ معالإجلالءالمعالقتراعيضربع تخاذ راعقونعروضعبر  رامعالقعت رامعالقعا رجع راع لم رامعالقرو نع .6

 القعلبا؟

 رراعصررلامع  ررليلعالقعت ررامعالقعا ررجع ررنعح رر ع)القضررنس،عالق ررن،عالق اقررجعالإجت اع ررج،عالق  ررتويع .7

 قتخصص(ع؟القتعو  ا،عالقوغام،عال

 : أهمية الدراسة 

عت  نعأ   جعالقد المجع اعكواعاع

تب  عيتد   عيت تقصاعيال  ع  ا مجعالقعت امعالقعا جع اعالقو نعالقعلباعيآ رافع  ا مرتعاع راع .0

الق  ررتقبقع اطت رراع ررنعي المررجعالقخصررائصعالقدي وغلال  ررجعيالق ومرر وقوج جععنرردع  ررا  عالقعت ررامع

 .القعا ج

 جع اعالقع  قعالقتنم  اعقو لم ام.ا تتطلفعالقد المجع ق عالقعت امعالقع .9

 ع. عامعييةائ عالقعت امعالقعا ج .4

 . طعالقدالخواعيالقخا جا القتعلفععو ععت جعالقعت امعالقعا جعباق  .4

 ع.يي عالقعت امعالقعا جعي نعالأل  ام اعتب  عع .5

عالن الءعيالق قتلحامعقونعوضعبر  امعالقعت امعالقعا جع. .6

  عجمع البيانات :  المستخدمة وأداةالمناهج

 عت دمع ذهعالقد المجععو ع نعجعي المجعالق اقرجعي رنعجعالق  رحع،عح ر ع مرتع قعالقباحر ع مرتب اااعيت رونعععععع

يالق  ليق نع راعالق لم رامعالقخاصرجعيالقعا رجعبعرديع رنععملاللعي  ععو ع  ا ماعالقعت امعالقعا جع41 نع

ك راع عت ردعالقباحر ععالقديلعالقعلب جع) صل،عالق ويالن،عع ان،عالق وين،عالق عوييج،عالإ ا المعالقعلب جعالق ت د (

عورر عالق قررابتمعالقشخصرر جع رر ع  ررليقاعي  ا مرراعالقعت ررامعالقعا ررجعب صررلعيييقررجعالإ ررا المع،عيتضررد ع

 المررجعالقعت ررامعيالإلررا  ع نرراع قرر عأنعحرردييعالق ررنعجعالق  ررتخدمعتت ثررقع رراععرردمعلررلاعأمرربا عالقمررا ل عي

امع نعالققطا عالقعامعيالقخاصعل ونعالقد المجععو ع لم ع،عب   الإ تبا  جعيالق بب جعب نع تغ لالمعالقد المج

 اعالق ضاالمعالق ختولجع نععديع نعالقديلعالقعلب جع) صل،عالق ويالن،عع ران،عالق ويرن،عالق رعوييج،عالإ را المع

 متبااجع اعتوكعالقديلع اع ختو عالق لم رامعالقعا رجعيالقخاصرجعيعترمعع511القعلب جعالق ت د (عح  عتمعتو ي ع

عتلائعاعللي عالقد المجع.م يذقكعقعدمعع09 متبااجعي متبعدمعع984 متلجا ع

  : عنتائج الدراسة

أكدمعاتائجعالقد المجعأنع و  عالقعت امعالقعا جع اعالقع  قعالقتنم  اعغ لعيالضرحعي راع عمرمعالألح رانعي رونع

  معالقعت امعالقعا جعيالق شلفععو هعتابعاعإيال المعأخليع،عك راعأيضر نعالقد المرجعأنععرديعالق روةل نع راع
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صر ع قر عذقركعالقرنقصعع، لعكا اعقوق امعباق عامعالق  ند عقوعت رامعالقعا رجأ  امعالقعت امعالقعا جع و قعجدالعيغ

عالق ب لع اعالق عدالمعيالألجعة عيالإ  اا امعالق اييجع.

الق لم رامع راعالقرو نعالقعلبراعقرمعت رظعباإ ت رامعالق را اععبي  اعتقدمعاتحرظعأنعالقعت رامعالقعا رجع راعأغور

القع  رقعالقتنم  راعيي ر عالإ  اا رامعالق اييرجعقت ونعجعا ع عالعي ل لع راعالق لم رجع،عيح ربع و ععراع راع

يالقبشليجعالق تو ل عقعاعي بقاعقو عامعالق وكوجع ق عاع انعيي  راعقرمعيتعردعا روذجعالقدعايرجعيالقتن ر  ع ر عيمرائقع

)ين صرلعيي عالقعت رامعالقعا رجع راعالقتن ر  ععالإعتمعخع ذهعالقد المجع ذالعتركدعالقللض جعالأليق عيالقتراع لاي را

انعالقدعايررجعيالألخبررا عيالق عوو ررامعالإيضاب ررجععررنعالق لم ررج(،عيتركرردع جابررامع رر عيمررائقعالإعررتمعيضرر 

 مرتقبالع–الق ب و  نعكذقكعأنع عامعييةائ عالقعت امعالقعا جعقمعتتعديعع و رجعالقتن ر  ع ر عيمرائقعالإعرتمع

–الإعررداليعقوبررلال جعالإجت اع ررجعع–الإعررداليعقو  اضررلالمعيالقنررديالمعيالق ررلت لالمعع–القض ررا  لعالق ررلالجع نع

العالق روةل نعالقضرديعيتعرليلعمعباق لم ررجع،عي رذهعالقنترائجعتركرذعيترردعمعالقللضر جعالقثاا رجع)تت  رةعع و ررجع مرتقب

الإتصالعب  وقجعالألخبا عيالق عوو امع اع تضاهعيالحدع قطعي ونعع ويياع نعالق نم جع ق عالقض عرو عالقردالخواع

عك راعأنشرا المعقرجيال  عالقعو اأيعالقخا جا(عي ذالعاملالعألاعدالمعالقد المرامعيالألب راثعيتقرديمعالقتقرا يلعيالإمت

باق ةجع نعالق ب و  نعالعي ا  ونع اعع و امعالقتخط طعيالقب  ع اع لم اتعمعيالعي ا  ونعكذقكع اعع95)

عصن عالققلال (.

ك اعب ننعالقد المجعكذقكعأنعالقعت امعالقعا جع اعالقو نعالقعلباع ا القرنعضرع لجع،عح ر عأاعراعالعتقرومعبااتراجع

يالق ت بامع،عيترك دعكذقكع نعختلع جابامعالق ب و  نعي نعختلعالق تحمرجعالق واليعالإعت  جعيالق طبوعامع

باق شا كجع،عأنعيي عالقعت امعالقعا جع  دييعجدالع راع  رنعالق شراكقعيالأل  رامعح ر عأاعردمعالقب ر عالقعو راع

يالإحصائ امعيالقب اارامعالقد  قرجعيكرذقكع اعردالمع جر عالقصرديع رنع برقعالق رلالجع نعيالق  رتخد  نعيج عرو ع

)توعربعالقعت ررامعالقعا رجع راعالقرو نعالقعلبرراعيي الععبصرلجععا رجع،عي رذالع رراعيلكردعالقللضر جعالقثاقثرجالق لم رجع

  دييالعجدالع اعتو  لعالق عط امعيالقب ااامعالقت  جعقصناعجعالققلال (عيالقلالبعج)القتخط طعالإمرتلالت ضاعح ر ع

يأاعراعمعبعت رامعالقعا رجعأاعاعالعتقومعبرةعيي ع متشا ةعقجيال  عالقعو اعيقمعتلفع ق عالق  تويعالق طوو عقوق را

ق  نع ل اع ا اعي اعتع اعع و جع(عقعذهعالقد المجعالقتخطر طعالإمرتلالت ضاع راعالق نم رجعيالق شرا كجعالقلعاقرجع

ع اعع و جعصن عالققلال .

ي اطت اع  اعتقدمعاتحظعأنع  تلالحامعالق ب و  نعقونعوضعبر  امعالقعت امعالقعا جعأكدمعضرلي  عالإ ت رامع

يكذقكع   اعيتعو عباق  ةالا جعيالق عدالمعيالألجعة عع-القع  قعالقتنم  ا–قناح جعالقتنم   جعباقعت امعالقعا جع نعال

 يكذقكعالق اي عالقبشلةعالق ل قعالق تخصص.

ع،ي ( شامع   دععواعح  نع)

III. ة لثالدراسة الثا : 

ةعيالقرذبعنوالنععايي عالقعت امعالقعا جع اع يال  عالأل  امعالقضا ع جاعععاعواعبلغوماالقباح عي المجعقــعععععع

يليعأاهععو عالقلغمع نعالقضعويعالقتاعتبذقعاعالقعت امعالقعا جعيعو عالقلغمع نع  ااعاعالقل   عيالخقعالق لم رجع

ي اغ امعاع اع يال  عالققداياعيالق شر تمعالقتراعتطرلأععور عمر لعالقع رقعالق رو اع،عي تخاي راععور ععاتقعراع راع

نع مرناي اع رذهعالقوة لرجع) يال  عتتعلضعقهعالق لم جع نع داياعي ش تمعيكوال ث،ع العأاهعقمعيرتمعحتر عالن

الأل  ام(عبش قعص  حع،ع ا اعت ا معاعالقعت امعالقعا جعبش قعضر ناع،عيأنع يال  عالأل  رجعقرمعتنرد جعحتر ع
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الننعض نع ختصاصامعالقعت امعالقعا جع،عي ذالع ضليعخوقعتنم  اعي تاجعقبلعالقتقن  نعأي ققاءعالق ةيدع نع

عالقدوءععو ع ذهعالقوة لج.

 : ععمشكلة الدراسة

ت ديدع ش وجعالقد المجعت  نع اعت ديردعيي عالقعت رامعالقعا رجع راعالقضا عرامع راع يال  عالأل  رجع،ع  راع راعععععع

عحاقجعيجويع لي عإيال  عالأل  جع،عأيع اعحاقجععدمعيجويع ذالعالقللي .

يقت ق ر عأ ذال رهعتررمع عرداليععرديع رنعالقت راؤالمعيالقترراعي  رنعباإجابرجععو عراعالقوصرولع قرر ععأساللة البحا: :

 ؟عالقعت جعب نعالقعت امعالقعا جعي يال  عالأل  امع،يت ديدعيي  اعالقلعوات ق  ع

  قعتعتبلع يال  عالأل المع نع  ليق امعييةائ عالقعت امعالقعا جع؟ .0

  ا اعالقعت جعب نعالقوة لجعالقو ائ جع)القبنائ ج(عقوعت امعالقعا جعيالقتنبلعباأل  ج؟ .9

 معالقعا جعيالقتعا قع  عآ ا عالأل  جع؟ع ا اعالقعت جعب نعالقوة لجعالقتص    جع)القعتج ج(عقوعت ا .4

 ا اعالقعت رجعبر نع عت رايعالقعت رامعالقعا رجععور عتقرديمع عوو رامعصر   جعيبر نع ب عرجع عوو رامع .4

 الأل  جع؟

 عيالقتخطر طعيالقتنل رذعت امعالقعا جعالقذةعيت ثقع اعالقب ر ا اعالقعت جعالققائ جعب نع  ا مجعاشا عالقع .5

 يالقتقويمعي لالحقعالأل  جع؟

 ة :أهمية الدراس 

عت ت دع ذهعالق ش وجعالقب ث جعأ   تعاع  اعيواع:ع

أنعالأل  جعتنشبعبدينع قرد امعيت تراجع قر عالقت رلكعالق رلي عالقتوقرائاع،يت تروةعالأل  رجععور ع وال ر ع .0

غ لع  تعد عقعاعكا قعالإمتعداليعع-غاقبا- لاجةجعت ثلعيتققعح بعي ججعلد عالأل  جع،عيت ونعالق لم جع

 اع ثقع ذهعالق وال  عباعاي عتلت بعالألي الفعب لعجع،ع ضرا جعقردي  اعع،عيب اعأنعالقعت امعالقعا جعتبل 

القباقغعالأل   جع اع ثقع ذهعالق وال  ،عيت تععاعباق عل جعالق ا  جعق اعيدي ع اعالق لم جع،عي د تعاعالق ب رل ع

 عو عج  عالق عوو امع،ع ااعاعباقتاقاعت تط  ع والجعجعأةع و  ع دعتتعلضعقهعالق لم ج.

 لم جععو عالقدخولع اعصلالعامع ئ  ر جعيجااب رجع  ت ورجعيغ رلع  ت ورجعي ر عختلعالأل  جعتضبلعالق .9

جعرررامعغ رررلع تو عرررجعيخت رررامعيالخرررقعالق لم رررجعيخا جعررراع،عي رررذهعالقخت رررامعت تررراجع قررر عالقت رررويجع

يالقصلالعامعت تاجعق نعيتغوبععو عاع،عي يالعيخونعالق لم جع اعصلال ع  عأ لالفع ختولجع ععراع ااعراع

يبل عيي عالقعت امعالقعا جعك لكةعي رع عقوت رويجعيق ورولع لضر جعقرهععمتخ لعأكثلع  اعت  ب،عي ذال

عيقز لالفعالألخلي.عع

 المناهج الدراسة وأدوات جمع البيانات  : 

يعدع ذالعالقب  ع نعالقب وثعالقوصل جعالقتاعتعدفع ق عتصويلعيت و قعيتق  معخصائصع ش وجعأيع و  عععععع

دالععو  اع نم اعقو صرولععور عالقب اارامعيالق عوو رامع ع نعب   ع متخدمعالقباح ع نعجعالق  حعباعتبا هعجع

يأيصافعالقما ل ع  قعالقد المجع،ع ذالع دتععنعأموو عي المرجعالق اقرجعي راعي المرجعحاقرجع ععردعالقب روثع

عيالقد المامعالقعلب ج.
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ألكبررلعقوباحرر ع،ع ذعكااررنع نرراكعصررعوبجعباقغررجع رراعالإمررتضابجع ررنع بررقعكااررنعع نررجعالقد المررجع رراعالقعررمعالععععع

جا عجععلب ج،عي وربعع049جا عجعت نع لالموتعاع نعأصقعع75ت تضبع العأ ب عحاالمع نععالقضا عامع وم

 ررنع ررديلعالقعت ررامعالقعا ررجع  عرراعتعبةررجعالإمررت ا  ع،عيكااررنعالقررديلعالقترراعتوقرر ع نعرراعالقباحرر عالمررتضابامع رراع

د رهعالقضا عامعبناءععو ع ديعتو لعبليدع ق تليااع رنعععجالق غل عيالأل ذنعيالق  نعي و ط نعيت نع لالمو

عقوضا عامعيذقكعباإعت ايععو ع والئمع ت ايعالقديلعالقعلب جع.ع

 : ععنتائج الدراسة

 رذهعالقد المرجعيضررعنعالقباحر ع راعح ررل ع رنعحق قرجعيةررائ عالقعت رامعالقعا رج،ع ذعأنع رراعي يععرنع نمررلةع

ائقععرنعالقعت امعالقعا جعأنعيةائلعاع اع:عالقد المامعيالقتخط طعيالقتنل رذعيالقتن ر  عيالق تابعرجع،ع العأنعالق ت ر

 ا  جعالقعتجعيالقو ايجع اعالقعت امعالقعا جعتص بهعالق  ل ع،ع  اذالعت ر  ع ذالع؟عالقوال ر عالأل رل عقوقبرولع روعأنع

تقررولعأنعقوعت ررامعالقعا ررجععية لتررانع  رراعالقتصرر  حعيالقعررتجعيأنعالقد المررامعيالقتخطرر طعيالقتن رر  عيالقتنل ررذع

د ع اعترييجع ات نعالقوة لت نع،عيعاي ع اعت ونعيالق تابعجع اعالألاشطجعالقتاعت ا معاعالقعت امعالقعا جعقو  اع

عالقوةائ عالقتاعترييعألةعك انع،عتلذةع اعالقنعايجع ق عت ق  عالقعدفع.

أتدحعقوباح عأنع يال  عالأل  جعالعتعتبلعية لجع نعيةرائ عالقعت رامعالقعا رجع،ع ا راع راع و ر ع را  عيصر بع .0

اجرجعقووة لرجعالقو ائ رجعقوعت رامعالقعا رجع،عي راعالق لم جع،عييعديعاما عاعالألماماعـعي اع رذالعالق و ر عيبرل عالق 

مب قعذقركعت رتخدمعالقعت رامعالقعا رجعأاشرطتعاع:عالقد المرامعيالقتخطر طعيالقتن ر  عيالقتنل رذعيالق تابعرجعي راعالقنعايرجع

 يصبعكقعذقكع اعت ق  عالقعدفعالألماماعقو لم ج.

نعالأل  رجعالعتلرلفعبر نعأيض نعالقد المجعأنعالقضا عامعتتعلضعقز  رامع ثوعراع ثرقعالق لم رامعالألخرليع،عيأ .9

الق ضت ع جع،عيكانعالقطت عيالقع ةجعالقتد ي  جعيالقعا و نعباقضا عجع نعأبل عأمبا عاشرو عالأل  رجع راععمالققطاعا

 القضا عج.

تب نع نعالقد المجعأنعالقعت امعالقعا جع اعالقضا عامعالعتديلعالأل  جعبش قعص  حع،عي تدرحعأنعالإيال  عت رندعقعراع .4

عجع يع عقعالقض عرو عيتنل رذعالق  رتمعالإعت  رجعالق تعوقرجعباأل  رجعيلرلاع و ر ع عأييال عتلالياع اعب نع تابدع

 القضا عجعقض ا  ل اع،عيكانع تضاهع ديلةعالقعت امعالقعا جع وياعا وع منايع يال  عالأل  جعقوعت امعالقعا ج.

مرعاعقرآل الءعذقركع روع  اعا تدحعأنعالقتنبلعباأل  جعيالحدالع رنعالألاشرطجعالق وتصرقجعباقعت رامعالقعا رجع،عيمرببعاع ر .4

يالإتضا امعبش قعيالقتنبلعبعاعبش قع  رت لع،ع درتععرنع عل تعراعقو ث رلععرنعتلاصر قعالقضا عرجعيقعت تعراع ر ع

القض عررو عيجعررامعالق صرراقحعالألخررليع،ع ضررا جعقجتضا ررامعالق ديثررجعقوعت ررامعالقعا ررجع رراعتضنرربعالألخطررا ع بررقع

 حدي عاع.

 طوقاعبتقديمعالق عوو رامعالقصر   جعقوض عرو ع،عيالعتخلراععكقع نعالقعت امعالقعا جعي يال  عالأل  امعتوتةمع قتةال ا .5

 أةعحقائ ععنعالقض عو عحلاةاععو عالقثقجعيالقتلا معيالقتعاينع عه.

ب ننعالقد المرجعأنع نراكع ا رضا اعيصرقع قر عحردعالقتشرابهعبر نع لالحرقع يال  عالأل  رجعالق ت ثورجع راع لحورجع راع برقع .6

القتنل رذع جع راعالقعت رامعالقعا رجعيوال يعراع طعي لحوجعالأل الأل  جعييوال يعاع اعالقعت امعالقعا جعالقد المامعيالقتخط

يالقتن   ع،عي لحوجع اعبعدعالأل  جعيوال يعاع اعالقعت امعالقعا جعالق تابعجعي صتاعالقخوقع،عي ذالعكوهعيند جعت نع

 بنذعالقعتجعبذءالع نعتشخ صعالأل  جعحت ع  القجعآ ا  اع.ععععع

ع)عواعبلغوم،ي (
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 الفرضيـــــــــــات سابعا:

أنعالقللض امع جابامع حت اق جعألمةوجعالقد المجعبناءالععو عالق عا فعيالقد المامعالق ابقجعقذقكعحايقنراع راععب ا

ع ختبا عالقللض امعالقتاق ج:عهعالقد المجع ذ

ع:الفرضيات الجزئية

عالقضاابعالقتنم  اع:الفرضية الجزئية األولى   .0

 أعدراءعالق ضورسععدرويجع)براختتفعاوع رجعالق ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعالقبلق رانعالقضةالئرلةع

القتنمرر معالإيال ةعقوعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة عيال رر عا رروعع(أعدرراءع ضوررسعالأل ررجالقشررعباعالقررو ناعي

  .الق  و  ج

 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعبراختتفعالق و ر عالقضغلال راع)أعدراءعالقبلق رانع 

القضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليررامعالقضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليررامعالقضنررو عيعأعدرراءعالقبلق ررانع

  .القتنم معالإيال ةعقوعت امعالقعا جع اعالألجعة عالق  و  جعيال  القش ال(عا وع

 نرراكع خررتتفع رراع تضا ررامعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعبرراختتفعالإات رراءعالق ةبرراع)أعدرراءعتنت رراع 

يال ةعقوعت امعالقعا جعالقتنم معالإيال  عقزحةال عالق والق جعيأعداءعتنت اع ق عالألحةال عالق عا ضج(عا وع

 . اعالألجعة عالق  و  ج

 القتنم معالإيال ةعقوعت امعالقعا جع يضاب جع.عيال  عتضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعا و  

عالقضاابعالإتصاقاع:الفرضية الجزئية الثانية .9

 ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعالقبلق رانعالقضةالئرلةعبراختتفعاوع رجعالقعدرويجع)أعدراءعالق ضورسع 

قوعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة ععق عت رردالإتصررالعاليال رر عالقررو ناعيأعدرراءع ضوررسعالأل ررج(عا رروععالقشررعبا

  .الق  و  ج

 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعبراختتفعالق و ر عالقضغلال راع)أعدراءعالقبلق رانع 

امعالقضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليررامعالقضنررو عيعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليرر

  .قوعت امعالقعا جع اعالألجعة عالق  و  جعالإتصالعالق عت دعيال  عالقش ال(عا و

 نرراكع خررتتفع رراع تضا ررامعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعبرراختتفعالإات رراءعالق ةبرراع)أعدرراءعتنت رراع 

قوعت ررامعع عت رردالإتصررالعالقعيال رر عقزحررةال عالق والق ررجعيأعدرراءعتنت رراع قرر عالألحررةال عالق عا ضررج(عا ررو

 .جعة عالق  و  جالقعا جع اعالأل

عالإتصالعالق عت دعقوعت امعالقعا جع يضاب جع.يال  ع تضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعا وعع
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عالقضاابعالقتخط طاع:الفرضية الجزئية الثالثة .4

 ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعالقبلق رانعالقضةالئرلةعبراختتفعاوع رجعالقعدرويجع)أعدراءعالق ضورسع 

تخطرر طعبررلال جعالقعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة عيال رر ع(عا رروعالقشررعباعالقررو ناعيأعدرراءع ضوررسعالأل ررج

  .الق  و  ج

 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعبراختتفعالق و ر عالقضغلال راع)أعدراءعالقبلق رانع 

القضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليررامعالقضنررو عيعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليررامع

  . جعالقعت امعالقعا جع اعالألجعة عالق  و  جتخط طعبلالعيال  عالقش ال(عا و

 (القترراععدرراءعالأل نرراكع خررتتفع رراع تضا ررامعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعبرراختتفعالإات رراءعالق ةبرراع

تخطر طعبرلال جعيال ر عتنت راع قر عالألحرةال عالق عا ضرج(عا روععالقتراععدراءالألتنت اعقزحةال عالق والق جعي

 .القعت امعالقعا جع اعالألجعة عالق  و  ج

تخط طعبلال جعالقعت امعالقعا رجع راعالألجعرة عالق  و  رجععيال  عأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعا وعتضا ام 

  يضاب جع.

عالقضاابعالقتن وةع:الفرضية الجزئية الرابعة .4

 ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعالقبلق رانعالقضةالئرلةعبراختتفعاوع رجعالقعدرويجع)أعدراءعالق ضورسع 

  . اعالألجعة عالق  و  جعا امعالقتن ويجعقوعت امعالإمالقشعباعالقو ناعيأعداءع ضوسعالأل ج(عا وع

 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعالقبلق انعالقضةالئلةعبراختتفعالق و ر عالقضغلال راع)أعدراءعالقبلق رانع 

القضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليررامعالقضنررو عيعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعالقترراعت رر نع رراعياليررامع

  .اعالألجعة عالق  و  ج الإمعا امعالقتن ويجعقوعت امعالقش ال(عا وع

 (القترراععدرراءعالأل نرراكع خررتتفع رراع تضا ررامعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلةعبرراختتفعالإات رراءعالق ةبرراع

الإمرعا امعالقتن ويرجعتنت راع قر عالألحرةال عالق عا ضرج(عا روعالقتراععدراءعالألتنت اعقزحرةال عالق والق رجعي

  . اعالألجعة عالق  و  جعقوعت ام

ا رروعالإمررعا امعالقتن ويررجعقوعت ررامعالقعا ررجع رراعالألجعررة عالق  و  ررجععتضا ررامعأعدرراءعالقبلق ررانعالقضةالئررلة 

ع يضاب جع.

ع



 

 العالق ات العامة واألجهزة الحكومية

 ور العالق ات العامة .طنشاة وتأوال :  -

 .ى  العالق ات العامة وبعض المف اهيم االخر ثانيا :  -

 . ة                           زة الحكومي                األجهثالثا :  -

للعالق ات العامة في األجهزة  التنظيم اإلداري   رابعا : -

 . الحكومية

أهمية واهداف العالق ات العامة في األجهزة  خامسا :  -

 . الحكومية

 ماهير العالق ات العامة والرأي العام .جسادسا :  -
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 تمهيد :

كه يممي االمنيهي ح الهوكا كةيهرو ن ا   في الوقت الذي تمر فيه  الالققه ا الال  هل  مهت  هه وا   اأ

    ا   ك نهت ك نت  ذه اأخيرو تثري الالقق ا الال  ل كالمم اكمنيل فإنن  ح لمق حل تثير الكثيهر  ها الله،  ن

لضهةط يقيه   كيه، تال ه  أح ل لي نفإن   ط ر   ال فكيري اال خطيط اكس راتيق، تأصمت  يذ  قوي في  مض أ

 اكجنزو الالكو يل.س سيل لمالقق ا الال  ل في يم اأالمف  تال،م، في  ذا الفصل  لذلك تما نلممف  يم

 أوال : نشأة وتطور العالقات العامة 

 للمصالب تال،م، ز مكييل نشأو الالقق ا الال  ل أا ال أكي،  مت  ؤسهن  ا ذا ليس ح لغرمب أ   ال ا       

اإلنههه   إلق  ههل  ققهه ا  هها الوسههط اإلج مهه  ي المالههيط حهه  ا ال اكتهه  كهههب تأميهه،ه ق،ممههل قهه،  الوجههوي 

اإلنه ني  ا خق  اتل ه  قق    ا الةه طل  لت ال القي، سواء في اس ئمن  أا سالل نش طن  اسهيال ا  سهري 

تنممن  الالض راا الق،ممل  نشأتن  في تهمهل كرانولوجي نه طيا  ا خقل   قحظل أ م تطوراتن  ال ي لم

 اركزا  مين  كوسيمل ل القي  ال ف  م اال ال مش حيا أفراي  ل مال تن .

 :البدائية في العصور .1

الالقق ا الال  ل كيش ط   رسن  اإلنه    يذ أقه،  الالصهور كوسهيمل ل القيه  ال فه  م اال اله ا   ها حه قي      

 شرمل  مت شكل أسري ا وائل ا ا ثم  مهت شهكلظنور ال لمال ا الة  يذي ماليش في ن ذأفراي المل ما ال

ا هها تهه،رجن   مههت  ههر اأجيهه   ظنههرا القههرا االمهه،  ااأقههوا  ااأ ههم فكهه   ر   نالهه ... شهه ئر اقة ئههل

 ةه،ا  ) حهرا يم ا ةهي فنه، اكيلهووا أسهرت  الالققه ا الال  هل  مهت  هه  اأسرو  و الذي م الكم في  ه ر

 .(72-72نص.ص9111كيلون

أا حالض ال لمال ا الالق ئ،مهل اك نهت تمهك الالققه ا ال هي نيل  لت رئيس القةيم  أا الالشيرو ن قمت  ذه الم  تم

م،مر    ذا الز يم ت،ار حو  اإلحقغ  ا الزاا  أا الوف و أا الالمل أا الالرا  ....ال  ؛ فق، ك   مهه خ،  

  المقحس انو ي ن  في توصيل  ذه المالمو  ا ااأح،اث حوس ئل ح،ائيل ت مثل في الطةو  االرقص ا ألوا

 اغ لة     ك نت ته خ،  الكمم ا أا حالض اإلمال ءاا االالرك ا اللهم نيل.

ا فهي الالصهو   مهت  صه ير ل القه  لت اإل ق  لممال فظل  مت حق ئن  فق، ك نت القة ئل الة،ائيل تال          

م ذلهك  ك  ها طرمه  الغه،اء أا الوقهوف فهي اجه  اأ ه،اء اك مه  ذلهك فهي تهوفيرتال ا  اتم سك أفراي ه  ا

)جميههههل أحمهههه،  حالضههههنم حههههةالض احط ال ههههي تههههرحطاال فهههه  م حههههيا  ههههؤكء اأفههههراي ا حه سههههنم حقههههوو الههههر

 .( 21-22ص.نص9111خضرن

حيث مال، نصب اأ را  ا االمال ح، اال م ثيهل االقةهور االموحه ا الفييهل االك  حه ا الق،ممهل ا خ مه       

ت أالهت  اله اكا ال هأثير فهي سهموس اإلنهه   اكهذا الةقغهل فهي الاله لم القه،مم شهن يو  مه لالمالم رمه و الفي

كوسيمل  ا اس ئل اإلقي ع اأس سيل حيث ك   رئهيس القةيمهل مل مها حهأفراي قةيم ه  لم ه،اا   المغومل الرفيالل

 في  يارو الشؤا  الال  ل.في الشؤا  ال ي تخص القةيمل لي مكا في ضوء ذلك اتخ ذ القرار المي سب 

 القديمة راتاالحضعصور في  .2

كل  ا حض رو اايي الراف،ما لت،اخمت الالقق ا الال  ل كيش ط   شالب في كثير  ا صور ال ف  ل      

 ح كتص   يل ا   م  موس الفرحيث  ااايي الييل في الشرق االالض رو اليون نيل االرا  نيل في الغر 
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 اكن ص راال في المل ما  ثل ح أ  لي في  ي سة ا كثيرو اا  مت ال،الل ح هليل ااص  اأح،اث الن  

نم حأ  الال كم  ث ا ال ل رمل ا ق  ل اللهور ا رضن   مت الي س لكهب تأمي، م ا قي الالالرحيل االة

ال ال ليم  شحرمص  مت  ص لالنم اقض م  م اأ ور من كم  ك   م م اس خ،ا  اجن ا المال ح، اج،رانن  ليق

 ا  ،و جوانب سي سيل ااق ص يمل ايمييل في ظل ال،مييل اتصومر حالض اأح،اث الة رزو اال ي تكش  

ر  مت اث ئ  ك نت تص،ر   الالكو  ا الفر ونيل ل فخيم الالك   والثتم الحيث  نالالض رو الفر ونيل

) حرا يم ا ةي فن، .يقن القتم تااإل ق   ا  يلزاتنم اأخة ر الالرا  ااإلن ص راا الالهكرمل ال ي 

 (72نصس ح  رجا  اكيلو  ةويو كيلون

فر و  حإ  ة ره  مك  احيا أفراي الشالب اك    طل ال ي ت ولت اإلتص كا حيا اليث أ  الكنيل  م الوسحال

 ؤكء الكنيل مقو و  حمن   الالقق ا الال  ل نحيث مه خ، و  أسمو  اإلج م   ا ال ي ك نو مالق،انن  في 

 ثل  واسم الالص ي المو  ا لمشالب  ةيل أا ال،مييل ل وصيل الم      المال ح، اك نوا مخ  را  المي سة ا الش

حيث أ   مم ء اآلث ر  ثرا في  صر  مت الكثير  ا الرس ئل ال ي ك ةو فين  أخة ر افيض   الييل ن

 ن ص راتنم ا واقا الالرا  اال الميم ا  لت اأ  لي في قوالب  ا الطيا المالراق االمك و  ح لخط 

ا الال  ل في الميظم ا الال،مثل سواء ك نت أجنزو المهم ري ا ي تشة  اليشرم ا ال ي ته الممن  الالقق 

افي أاق ا الالرا     الالقق ا الال  ل في أاق ا الهمما يل في  س خ،احكو يل أا خ صل نفق، نلالوا الفر

أفك ر ا ال ق،اا ا تل   ا شالةنم نكم  نلالو في تالةئل  ش  ر م اكهب ثق نم اتأمي، م في ال أثير  مت 

  ي، ح،اث اإلنققح ا الهي سيل . ا قي  نم اكهب اكئنم خ صل

 واطفنم قص،  ااس ث را لم  يرالافي ح حل اأشور تمت  ،و  ممي ا اس ن،فت ال أثير  مت أفك ر      

الك   ح ل أثير  مت  واط  الي س اأفك ر م ا ال ق،اتنم الحيث ا  م المموس ا ناإلش يو حأ م   الق يو

االالهكرمل في الثوراا اذلك  ي،   م طمب اأ ر  لهي سيلا ااكنققح اااتل   تنم في أاق ا اأح،اث 

فك   لمموس ح حل صال  تهلل فين   الل،م،ون اكتل   ااالشرح ل كيي  أذ  ننم  ا   زم،  ا ال فهير

)حهيا  ة، الالمي، . ا اخ ي ر الوقت المي سب لذلكال الميم ا م م توجي   ا طرمقن  ااأح،اث اليو يل 

 (927 -929ص.ص ن9112اأحم، رشوا ن

 ااخ ي ر الوقت المي سب لمالممل اإل ق يل ته ي،  مي  اآل   ياراا الالقق ا الال  ل الال،مثل.

اإلقي  ي  ا أفراي  ح كتص  ك نت ت م افق، توسالت أنشط ن   الالقق ا الال  ل  ي، اليون   االرا    أ       

لهك أننه  ك نههت تالهرف الكثيهر  هها  يارو حضه رتنم  مههت ثقهل الشهالب اتأميهه،ه لالكهو  نمن ذالشهالب ك  مه ي 

الشهههالب الالهههر احالهههض  ةههه ياء ال،مموقراطيهههل اخ صهههل اليون نيهههل فأخهههذا الالققههه ا الال  هههل تيمهههو اتنههه م 

الوا آرائنهم اتهه تكتنم اتق لي، من كم  ك نوا مهمالو  لمشالب أ  موض اله ئ،و ا يوكا الي س ح كتل   ا

   (21-21نص.ص7222ن نليم،ي  ة، الال رس الةخشو)ح.الياؤلممهاأفك ر م 

                                 

  رمل تةيا ذلك اتم اضا لن  الالرش تم توحي، الوجنيا القةمي االةال،ي اأ ميت  ذه المي سةل في لوحل تذك "مينا"ا ث   ذلك  ي،      مت الممك 

 الر ز الذي مشير لذلك ال وحي، نحيث اضالوا تالت الالرش نة ا الةريي الملمو   ا الليو   ا ز ر الزنة  الملمو   ا الشم  ,
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قةهل  212ذلك    مالرف اليو  ح الةير الرأي الال   اليأكه، أ مي ه  كمه     ةهر أرسهطو االهذي تهوفي  ه        

الميقي أ   قي ع اللم  ير ك ممكا أ  م الق  ح،ا  الالصو   مت  طفن  ارض    اكهب اي   حاليهث أنه  

ل فا  خ طةل اللم  ير نكمه  أالهت  فكهرا اأغرمه  أجرا في حالث  الشنير "الةقغل"  ال للل  مميل لمهأل

مل مالهو    لسهط الهفأ  حاليهث نأ ميل خ صل لمرأي الال   االذي لم مكا مطم   مي  آنذلك  هذا اإلسهم 

 ،رج ا المه رح ليراجو لمم رشاليا لشغل  ي صب الهي سل الرفيالل حأسمو  أيحي مال م،  مت  فنهو  في 

ل ق يههذه  لمو ههل  هها اأسههس لمشههكل الفيمهههوف اإلغرمقههي "سههقراط" اإلقيهه ع ن كمهه  أاضههالت المرحههي ا

الالواري الي جح لمي قشل  وضوع  اليا ا ا حيا  ذه القوا ه، اإل  هراف حخصوصهيل كهل المشه ركيا فهي 

اإلتله  يان ا هذا موضهح اك  مه    الالوار اته امنم في الال  في المي قشل نلهذلك كه   اإلتصه   مههير فهي

ف لالقق ا الال  ل ق، حظيت حأ ميل ح لغل  ي، الالكو هل فك نهت تهه م، سهمط ن   ها قه يو  الكةير ح لرأي الال  ن

ق،  مموا الرا    قصه ر جنه، م  ها أجهل   طه ء أ ميهل ا نارض  المالكو يا الراي ا و ةل الهفه طييا

"إدارة ا هللا" "أن صوووت الشوعن موو  صوووت كةيهرو لمشههالب ا يارته  ام لمههت ذلهك فههي الالةهه رو المشهنورو

"مجلو  الشويوو والشوعن  مهت ااجنهل  لمهس الشهيوا  ةه رو  شا   طةا  ها نقه ن م  إدارة هللا"الشع

ل هليل قةل الميقي  21ال ي ح،أا الظنور سيل الوق ئا اليو يل  " غل "موليوس قيصرسحيث ا نالروماني"

  يا" غل اإل ةراطور"أاغههسانكم   م   أ ض ئ  اأقوالنم  مت اللمنورنش ط  لمس الشيوا ا رض أ 

سرو الم راحطهل اتههخر  ها صاليفل الوق ئا اليو يل ال ي تكةر الزا  الذي ماليل أسرو كةيرو اتثيي  مت اأ

 . (922 -922صص.نس ح ن رجا الالمي،نأحم، رشوا  حهيا  ة،) كنرا   ا الواقا اإلن ال ر

زمه يو اإلن ه    اأ منه  قصه ئ، الشه  ر "فرجيهل" الموجنهل لمفقحهيا ل الهثنم  مهتالشهالر اإلثراء اا ن ش ر 

 أ م اظ ئ  الالقق ا الال  ل يا لمواجنل خطر اليمو الهك نين 

 : في العصور الوسطى .3

لهم مكها  يه س  له   ل طهومر الالققه ا الال  هل افمق، تريا المل مال ا فهي ظمو ه ا اللنهل ااإلنالهق       

لكييههل الك توليكيهل ا يذ ظنهور المهذ ب الةراتهه  ن ي اجه،ا ا نفإنصب نش طن  في شؤا  ال، وو ال،مييل

نفهن  في  أزق حر  تيش، الخقص  ها  هذا المهذ ب الل،مه، الهذي    ةرته  خراجه   ها المههياليل اأ ه م 

الكرايلل تالت ر  مل الة ح  حمه ئل اإل ق  االيشر إل  يو الثقل  لت الكييهل الك توليكيهل حاله، ظنهور الكييههل 

 (2ماني سنص،ر ال)حها  الم، خي.الةراته ي يييل  مت م، "  رثا لوثر"

 ذ أن  نلح في  قي ع الال،م،  ا اللم  ير حمظ  ر الظمم الذي ك نت تم رس  الكييهل الك توليكيل اق،    م، 

ك نو مخمقو  المي سة ا و ل ي  و لنم الق،رو  مت اإلقي ع نأ   الالر  فق، في ي وت  الل،م،و  مت  لم

نم الش سالل حأس ار   ق يل ا ا ذلك الالج لمكالةل في لإلج م ع ات،اا  اأخة ر اتة ي  اأفك ر لرحط حيئ 

لالةوا أياارا   ق يل  نمل في  وسم  اليا ن ف أسواق اأيحيل ال ي ك   ممقت فين  الشالراء ااأيح ء الذما 

 ياتنم اتق لي، م ايفالنم لإلس ةه   في الالر  ن الالت رم  الالر  حاليث تال ةر أشال ر م سلق ل  رمخنم 

أحي ئن  ا آثر م احمن جمت أ ،ائن  اتهميط الضوء  مت  يوحنم لقةيمل االم،افا  ين  حم،ح فنو له   ح   ا

 ا ه ائنم .

                                 

  مينم يحر  ا مق  ا م أشخ ص مال رفو  اإلقي ع امالرفو  فيو  الك  حل االخط حل ام قيونن   تق ن  ملالل ق،رتنم اإلقي  يل   فوقل حاليث مهنل 

 أ   نم.  
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 : ةاإلسالمي الفتحاتعصر في  .4

مم ، ال  رم  اإلسق ي  مت ف رو ز ييل طوممل تغطي  الظم الالصور الوسيطل مم ،  يذ ح،امل ال، وو       

ال،الل اإلسق يل ثم تأسيس     الم، صمت هللا  مي  اسممسي،ن اإلسق يل حال، نزا  الوحي  مت اليةي

ن حم  تضمي    ذه ال،ا  اإلسق يل  ا ال،الل الالة سيلثم  ح ل،الل اأ ومل في ي ش ا  رار ح لم،ميل الميورو

افي  الموح،ا ثم  االمراحطو  اأيارسلافي المغر   االةومنييا الهقجقل   راا اسمطي ا ايا   ثل 

 اأموحيو  - افي الش   ا صر  ثل الف طميو   صراغير م نأخيرا في  االزنكيو  الالم،انيو  الش  

 مت  اإلسق ال ي تال ةر آخر اإل ةراطورم ا ال ي ك نت تالكم ح سم  ال،الل الالثم نيلطرو ثم سي االمم ليك

ا  ،اي رقال ن  اللغرافيل الواسالل اال ي تثري كثيرا  ة يئ الالقق ا الال  ل اال ي نال ا  تطةيقن  في 

 الالصر الال،مث . 

أس س الهذي ممكها أ  تهه ي،  ل، وو اإلسق يل ق، ت افلق،  يت اإلسق  ح إلنه   كرا    اأفك ره ارغة ت  

الفرص حل أنن  ا  مه،ا  مهت الةر ه   ااإلقيه ع االاللهل حيهث  لالقق ا الال  ل فمم تال م،  مت ان ن ز مي  ا

 وضها  ،فه  لقوله  الإلسهق  تص   اإلقي  ي حأسه لية  فهي ي وته  اس خ،  الرسو  صمت هللا  مي  اسمم اإل

 (972اآلمل)سورو الياللن ﴾ ...ة الحسنةوأدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظ ﴿... :تال لت

                                                    ﴾ ...وجووووووادلهي بووووووالتي  ووووووي أ سوووووو ... ﴿لقولهههههه  تالهههههه لت  لههههههت المال  مههههههل الالهههههههيل ي هههههه كمهههههه  انهههههه  

  (972اآلمل الياللنسورو )

ا أ هم  ةه يئ الالققه ا الال  هل كمه  مال ةهر اليهو   ه مل مهاال ال،يا اتله ه اإلتصه   الم ةه ي  حهيا أفهراي       

لمه   ا مهت  ةه،أ الشهور  حرصهاالال،مثل اال ي ت له، في  ة،أ  ح را  الفري اتفكيهره اأ ميهل الهرأي الاله   

﴾  .....وأمور ي ووورب بيونهي.﴿ لقوله  تاله لتالهةالض  لذلك  ا أثر في تصفيل اليفوس اتقرمةنه   ها حالضهن 

  (.21اآلمل)سورو الشوران

ممثل رأي اللم  ير حيث ك   الخميفهل مقهو  ح ل شه ار  ها الر يهل فهي أ هور  لشوراحيث ك    لمس ا     

ال،الل االقض م  ال ي تنم المهمميا ن كم  حهث اإلسهق   مهت الال،الهل االمهه ااو اال مههك ح ليزا هل ا ةه يئ 

 فههي اسهه ق ء المالمو هه ااالصهه،ق  لصههراحل اال،قههل ح ههزا  لإلاااالخهه،اع االغههش  تليههب المكههرا اأخههقق 

كيف ضرب هللا مثال كلموة ييبوة كشوجرة ييبوة  ...ألي ترب﴿:لقول  تال لت في كمم ا لةقل  ه ه غل  انشر  

                     . (72)سورو  حرا يمناآلمل ﴾أصلها ثابت وفرعها في السماء...

 :الالقق ا الال  ل في الوقت الرا ا ي اأس س  ا اكل  ذا مال ةر

 + األخبار الصادقة( لحس العالقات العامة = )األداء ا

 فكي  ن اليا يسي س يظ  حلإلقي ع  الهي سي أا  اليا مي و ل رامج ال المةيال اا ك   مصالب  مت رجل ذفإ

  ق ئ،ه؟اسيي  احفراض   ااكل زا يما ج،م،  ا  ي قأ ل 

 اته،اال ن  الرسهو  صهمت هللا  ميه  اسهمم فهي نشهره لمه، وو المالم،مهل س ي،  لينه مك أقر  الهةل ال ي أت     

االالكو  ا اإلسق يل في حل المشكقا اكج م  يل اال شليا  مت ال ض  ا اتق،مم اليصح  الالرحيل ال،ا 

كخطههب صههقو طههب المي سههة ا ال،مييههل خحيههل االالصهه ح ا ال يظيميههل ح هه، يم الز هها ال كهه قا ال ااكح الهه ي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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اله ا المالميهل اكهذا القضه م  القو يهل لم ش ار فهي المشهكقا اليو يهل لممل م اللم  يري ن تص لفي  اللمالل 

 لم،ا  اإلسق يل. 

 في العصر الحديث: .5

رغم أ  ج،ار   تالوي أ ، حالي،  ك أنن  كإصطقح حمالي ه الال،مث لم مه خ،   ك في الههيواا اأخيهرو      

ي  ا القر  ال  سا  شرن فمق، شن،ا  ذه الف رو تطورا سهرمال  فهي  يه،ا  الصهي  ل ااإلن ه   الضهخم االهذ

ك نت  ح،ا ن  ئل  ظنور الالقق ا الال  لن حيث ك   "يار ه    م هو "  ها  ،رسهل حيهل لمقه نو  أا   ها 

االماليو  حــ:الالقق ا الال  ل اااجة ا المنيل الق نونيلن  9117 س خ،   ذا اإلصطقح في خط   ألق ه سيل

ميي ا  يهه،    ح هه،ع ا كههذا ح ههت أصههةح  ألوفهه  فههي الالشههر 9191ثههم  9121اإلصههطقح سههيل   ههذا ثههم ظنههر

"حيرنيز"  ة رو  ه ش ر الالقق ا الال  لن فرغم    قوحل ح   ا سخرمل  مت أن   صهطقح  هرايف لالةه رو 

الهههكرتير الصههالي  ك أنهه  حالهه، الالههر  الال لميههل الث نيههل أصههةح اإلصههطقح راسههخ  فههي لغههل  يارو اأ مهه   

 . (22نصس ح  رجا )غرمب  ة، الهميا غرمبن.اأ رمكيل

 ح لمراحل ال  ليل: را الالقق ا الال  ل  الق،

 ةر ه   اقه، 9192 لت غ مل قي   الالر  الال لميل اأالت     9122 تة،أ  ا    : المر لة األولى   

 .حيرنز  رحمل   ،اي اتخصيب

 تشمل سيواا الالر  الال لميل اأالت ات ميز  ذه المرحمل حظنور اليش ط الالركي : المر لة التانية

 ا الال  ل  ذ مظنر ال ،خل الالكو ي ااضال  في  ،ي كةير  ها الةمه،ا  ال هي شهمم ن  في  ل   الالقق

الالههر ن امههأتي  ههذا اإل  مهه   فههي الوكمهه و الم الهه،و اأ رمكيههل حهه أخص اذلههك ح،راسههل الههرأي الالهه   

لم الرف  مت  قو  تن  لمالصو   مت تأمي،هن افي سهةيل ذلهك تقه، ت أسه ليب قيه س اتوجيه  الهرأي 

ق ا الال  ل ن يلل لذلك حصف ا  ج م  يل اأخققيل انفهيل ته ي،  مت  ح هرا  الكيه   ا تصفت الالق

 اإلنه ني  ا طرم  ال ةصير اال وضيح االمه  ،و الاليييل.

 :ا ي  رحمل اليمو حهةب قوو ال،فا ال ي  نطمقت 9171-9191تقا في الف رو   حيا  المر لة الثالثة

ااضح في أس ليب الالقق ا االمم رس ا اإل قنيهل ال هي   ح   الالر  ات ميز  ذه المرحمل حإزي  ر

 ظنرا أثي ء الالر  الال لميل اأالت ل هوم  الةض ئا اجما النة ا. 

 :اتم ،  مت  ،ا ظنهور اأز هل الال لميهل الكةهرا ا هي اأز هل 9122-9122 ا  المر لة الرابعة

تهه، ور الالققهه ا الال  ههل ن فكهه   اإلننيهه ر اإلق صهه يي سههةب فههي اإلق صهه يمل ال ههي  ج  حههت الالهه لم 

 .فل ءا الالر  الال لميل الث نيل ل شن،  نطقق نش ط الالقق ا الال  ل  ا ج،م،

 :قه ا الال  ههل احموغنهه   رحمههل  لهت اق يهه  الههرا ا نمهو كةيههر جهه،ا لمالق9122 هها  المر لوة الاامسووة

ا أحهرز ك نت  يه س  اله اكا لوضها يسه تير أخققيهل لممنيهل تاله،ي أياحنه  اقوا ه،   ا هاليضجن ا

جماليهل الالققه ا الال  هل "اللمالي ا ال هي    مهت حنهذا المله   "جماليهل الالققه ا الال  هل ال،اليهل" ا

ته 9112اأ رمكيل" اال ي اضهالت يسه ورا لممنيهل  ه    ا ال الهل " النه، الالققه ا  9112وعدل

 يس ورا لممنيل.9122الال  ل الةرمط ني" الذي أص،ر في 

 ( 772-772نص.ص7222الطوح سين)رحالي  صطفت  مي   ا ،ن    الموي  

ف ةقت الالقق ا الال  ل في تطور  لت الوقت الرا ا حيث تشير ال،راس ا  لت أ  نل ح أي  ؤسهل في      

الوقت الال ضر  ر و  حق،رتن   مت تكيي  نفهن   ا الظراف الماليطل سواء ك نت سي سيل أا  ج م  يل 
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 راكمل لكل  ا "راكفمر" ا"أفي لي" ا" يااري حيرنز" ذلك لملنوي المفي امرجا  أا اق ص يمل أا تقييل.

ا "أ وس كي،ا " ا "جرمزامم،" ا " مر  حيوسا" ا حوليا   ن،ملو" ح إلض فل  لةالض الرااي الذما 

س  موا حشكل ك حأس ح  في خ، ل الالقق ا الال  ل اتطومر   ا  ط ئن  المك نل القز ل كــــ: "ك ر  

 انكيةر ".... ال .حومر" ا"  رااي شيم،ز" ا"فر

احصههفل    ههل فقهه، تطههورا فكههرو الالققهه ا الال  ههل حظنههور  فنههو  ال،الههلن حيههث أضههالت الالكو هه ا      

االنيئ ا الال  ل تال م،  مت الالقق ا الال  ل أي       م ي في تال  من   ا المواطييا اال لمال ا اللم  يرمل 

 ن  اي الرأي الال  . لمهيطرو  مت ز    اأ ور افي رسم سي س ا  قي  يل تكهب ح

 : العالقات العامة وبعض المفا يي األخربثانيا 

ت ال،ي الالقق ا الال  ل ح ال،ي أاج  اليش ط اإلنه ني الكين  ت لما في فمهفل ا ة،أ ااح، تهه ي، فيه   مهت      

أصو  فييل ااح،و اقوا ، تطةيقيل    ل  ا  را  ا الظراف االمله   الهذي تطةه  فيه  ارغهم أننه  تقه  

مت  تل   ا جمنور ه  اطهرق ال هأثير فيه  ا ال الهل حمهورو أفكه ره فإننه  ت ه،اخل  ها الكثيهر  ها المفه  يم  

 يح حالض  ا  ذه المف  يم.ضاإلتص ليل اأخران لذلك سيال ا  تو

I. : العالقات العامة وبعض األنشطة اإلتصالية 

يو  اإلتص   اأخرا اإلزالت  ذا كثيرا    م م ال ،اخل حيا  فنو  الالقق ا الال  ل احقيل  ف  يم ف     

 الغموض الذي ق، مقا في  الق رئ سيال ا  أ  نوضح الةالض  ا حيا  ذه اكخ قف ا:  

: الالققهه ا الال  ههل نشهه ط  نههه ني مههه ن،ف اإلقيهه عن أ هه  اإل ههق  فنههو  مميههل العالقووات العامووة واإلعووالن .9

ا م،فالو  ثما ل وصيل  المو  ا اتص   غير شخصي  ا خق  اس ئل اكتص   الال  ل احواسطل  الميي

( .                   72حمهههه،ي  ةهههه، الالهههه رس الةخشههههونلي نالمرجهههها الههههه ح نص) الييههههل لفئهههه ا  هههها المههههه نمكيا.

 لفكق م  نش ط   مهالي    لت اإلقي ع حإس خ،ا  اسه ئل اإل هق  الكها اإل هق  اظيفهل تههومقيل  ،فو ه

  اس ئل اكتص   اللم  يرين حييم  الالقق ا الال  ل اأجر امكو   تص لن  في  تل ه ااح، حاليث مه خ،

اظيفهههل  يارمهههل غيهههر  ،فو هههل اأجهههر لمقصهههص ااأخةههه ر ال هههي تيشهههر   اتهههه خ،  اسههه ئل اكتصههه   

نه  تال مه،  مهت اكتصه   ذا اتله  يا نكمه  أ  اإل هق  مرتكهز  مهت تههوم  اللم  يري االشخصهي أن

أرحه ح يا     ةه ر لمميظمهل ال هي تيه ج  هذه الههما أا الهما االخ،  ا حن،ف زم يو المةيال ا اتالقيه  ا

الخ،  ا أ    ،ف الالقق ا الال  ل فنو تالزمز سمالل الميظمل أا اللن ز ا ك ن   فهي المل مها ا ال الهل 

ن كم  أ  اإل ق  مالرض الالق ئ  حصورو جذاحل ا غرمل  ا ذكهر اإلمل حيه ا يا   توثي  الصمل حيينم 

الال  ههل ال ههي تظنههر الميظمههل  مههت حقيق نهه  اتالهه لج المشهه كل ال ههي تةههرز  الهههمةي ا  مههت  كههس الالققهه ا

أا الههمالل أا الخه،  ا  حصورو ص يقل ن ارغم كل ذلك فق، تالطي حالض اإل قن ا سمل طيةل لمميظمهل

لههذلك مال ةههر اإل ههق   هه  ق  ههه  ،ا لةههرا ج الالققهه ا الال  ههل اأحهه، أسهه ليةن  ال ههي تههه خ،  فههي شههكم  

قهه ئ   مههت اللمهه  ير اتثقههيفنم كمهه  ممكهها اإلسهه ف يو  يهه  فههي  يهه يما اأحالهه ث اإل ق ههي لالههرض الال

 اال،راس ا.

 مت أس س   قي ع اللمنور اتالقي  تال ان   ال  : تالمل الالقق ا الال  ل  متالعالقات العامة والدعاية .7

 "اسيمل غير شخصيلفنيال،  مل  أ   ن لك  ا طرم  اإل ق  الص يقذالثقل اال ف  م الم ة ي  ا
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ا ل نيل لم رامج  ا الهما االخ،  ا ااأفك ر لملمنور الال    ا خق  نشر حي ن ا ا المو  ا  ين  

في  ح،ا اس ئل اإل ق  ك لصال  االرايمو اال مفزمو "')الالقق حشير  ة س ارح مالل  مي  الم، 

  (21نصيسن

ل تقو  ح مفي  نو    ي  مل ص يقل تةيت  مت نشر أخة ر صاليالل اسميمل اي  مل ك يح ال،  ملا

 تمثل اللنوي ال ي تهالت  ا خقلن  اأك يمب اال،  م ا في سةيل تالقي  غ م تن  احصفل    ل ال،  مل

اس م لت اأياو اقوو لمهيطرو  مت المل ما  لم أثير في اللم  ير االهيطرو  مت سموكنمن فني الميظمل

ك ح لمالمو  ا ال ي ت ف  ااجنل نظر أفك ره ا س غق   واطف  اغرائزهن فني اسيمل ك تم، اللمنور  

 ا أاج  القوو ل الزمز   اأاج  الميظمل لالقق ا الال  ل  فنو  ح،مث مةالث في ؤسهو لكا االم

لذلك تال ةر ال،  مل الص يقل أسمو   ا أس ليب الالقق ا الال  ل الضال  لالقجن  اميقل ذلك لملمنورن 

 ظمل في أذ    اللم  ير ال ي تملأ  لين  اته خ، ن  أجل تالهيا صورو المي

 ا الال  ل  ي صورو  ا الهموس اأسمو   ا ااإلتص   من،ف  لت قالالق العالقات العامة واإلعالم:   .2

حي ء ات، يم  قق ا  ميئل ح لثقل اال ي تقو   مت أس س المالرفل االفنم الم ة يليا حيا المؤسهل 

صاليالل االمالمو  ا الي س ح أخة ر ال اإل ق  حمالي ه الهميم اال،قي   و تزام،اجم  ير   نأ   

 (922نص9121) ة، المطي  حمزون.ل ال ي ته  ، الي س  مت تكوما رأي ص ئباالالق ئ  الث ح 

تال ةر الالقق ا الال  ل   ق   ا قي    مق،  لملمنور ا لنوي مة،   ا أجل تالقي  ال واف  حيا لذلك 

 ل تال م،  مت اإل ق  الص يق ل الةئل الرأي الال   ا ف لالقق ا الال ذالن الميظمل أا اللن ز اجمنوره ن

 .اال أثير في  اال أثر ح ن اذلك  ا خق  اس ئم  اإل ق يل المخ مفل 

اللمنور في  تل ه ااح،  ةر اس ئل اإل ق    لت احم  أ  اإل ق  مه  م في نشر اأخة ر الصاليالل

ذاا  تل  يا ن ذ مه خ،  اإل ق  ليشر  المخ مفل  مت  كس الالقق ا الال  ل ال ي  ي  مميل  تص ليل

اأخة ر الص يقل  ا الميظمل  لت اللم  ير اال ي ح لضرارو ت مقت الميظمل في نفس الوقت رياي فالل 

اللم  ير الم صمل حن  لذلك فإ  الالقق ا الال  ل تال ةر   ق   ا قي    مالق  حموجة  ال واف  اال ك  ل 

  ذلك مال ةر اإل ق   ا أ م أيااا حرا ج الالقق ا الال  ل . حيا  تل   ا الميظمل اجم  ير   ال

تنهه،ف الالققهه ا الال  ههل إلرضهه ء جم  ير هه  ال،اخميههل االخ رجيههل يا  العالقووات العامووة والتسوووي  :  .2

فنو ممثل أحه، أ هم اأنشهطل   س ثي ء كم  تالمل  مت تيميل  ققل طيةل  النم حشكل  ه مر ن أ   ال هوم 

امال مه، حشهكل  تغييهر تصهرف تن  الشهرائيل حاليهث أنه ا أثير  مهت الشهرمالل المهه ن،فل اإليارمل الن يفل لم

رئيهي  مت ال رامج لمهما ل القي  أ ،اف رحاليل كم  تال م،  مت اليشر اال،  مل كأح، أ م اس ئل تةميه  

الرس لل لم رامج ح لمؤسهل اتشكيل صورو ذ ييهل لمميظمهل ذاا سهمالل ا ك نهل  مل حيهل اتيميهل  ققه ا 

طيةههل  هها جم  ير هه  فههي المل مهها ن ارغههم أ  ال هههوم  نشهه ط مالةههر  يهه  حأسههس كميههل ك لالهه،ي االاللههم 

ال مهه،ا   مههت م ك أ  كق مهه   أ  الالققهه ا الال  ههل نشهه ط مصههالب  ال الةيههر  يهه  حأسههس كميههلاالقيمههل  ك 

امالمهق   مهت  أس ليب الةالث المي،اني لمقي س  تل   ا الرأي الال   قةل احال، القيه   حه لالمقا المخ مفهل

اظيف هيا   ه،اخم يا  مهت حههب نو يهل نشه ط المؤسههل أا  نلذلك فنم  تكوما اتالهيا صورو الميظمل

صهمل حنه   الميظمل    ك نهت تل رمهل أا خ،  تيهل  ك أ  كق مه  مقو ه   ح إل  مه   حلمه  ير الميظمهل الم
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   م  هه ا ا صهه لحلموصههو  اتالقيهه  رضهه    اتفضههيمن  لمي وج تنهه  اتالقيهه   ح ي جهه ا ارغةهه ا ا 

  المه نمكيا.

لذلك ف لالققه ا الال  هل  هي  مميهل  هه مرو تهه خ،  جميها أيااا اإل هق  ااسه ئل اإلتصه   لقيه س     

حنذا تةقت الالقق ا الال  ل أح، أ م فيو  اإلتص   ن ا نذا تل   ا الرأي الال   اتالميل نفهيل جم  ير   ل

اإلتصه ليل مزمهل الغمهوض االخمهط امه، م الفنهم الصهاليح  إلخ قف ا حيين  احيا حقيت اأنشطللال،م، ال 

 لنذا المصطمح . 

II. :العالقات العامة وبعض العالقات التواصلية 

تشير  لت شيئ  مموس ا ين  كمم ا تلرم،مل تشير  لت احم  أ  المف  يم نو     ين  كمم ا  ة شرو        

ا  توضيح اكخ قف حيا الالقق ا الال  ل  ال ني ضمييل ك ممكا لمهن  أا تال،م،   حهنوللن لذلك سيال 

 احالض الالقق ا ال واصميل كالممي ا تف  ميل ت م حيا أفراي المل ما . 

حم  أ  الالقق ا الال  ل  ي فا يراسل ال ال  قا ااكتص كا  :االجتماعيةالعالقات والعالقات العامة  .9

ل مك الالقق ا ا،اخمي أا الخ رجين االالقق ا    حيا الميشأو ااأفراي المكونيا للمنور   سواء ال

 اغير   ج م  يل اثق فيل ا نه نيل ال ي  ي سمل ال لمال ا اإلنه نيل جوانب  ،م،و ا

فني تمك الرااحط ااآلث ر الم ة يلل حيا اأفراي في المل ماناال ي تيشأ  ا  اكج م  يل اأ   الالقق 

مكش   ي  ال ف  ل ا اكج م  يح لهموس  اتة ي   ش  ر م االذي ح لضرارو من م اج م   تنمطةيالل 

ش،اا   مي  ).الهمةيا اإلمل حي الال  ل حشقين  ا    تن م ح،راس   الالقق اذحيا أ ض ء اللم   ا ا 

 .(22-21ص.صن 7222شيةلن

فمنمل الالقق ا الال  ل  مل ي اكنهل   اال واز  حيا تمك اللوانب ل ليب الصراع ا ،  ال كي  

ميشأ ياخل ال يظيم ا ف لالقق ا الال  ل تن م ح،راسل اللوانب اكج م  يل لمهموس  ااكغ را  الذي ق،

 حن،ف  ق  ل  قق ا  مل حيل.

تال ةر الالقق ا الال  ل  ي فا  ال  مل اللمنور اكهب رض ه ا  العالقات العامة والعالقات اإلنسانية: .7

الالقق ا الال  ل ن أ   الفا الذي مرسم الطرم  لمالصو   مت رض  اللم  ير اتالقي  المصمالل 

جميا الالقق ا حيا الةشر اال ي اج،ا حوجوي الالقق ا حيا اللم   ا تمثل اإلنه نيل حمفنو ن  الواسا 

حن،ف تقومل الرااحط االصقان اك ممكا الفصل الالقق ا الال  ل االالقق ا اإلنه نيل ف م  ز الالقق ا 

زء  ا الكل االن،ف  ا كمينم   و تالقي  الالقق ا الال  ل ح لالمو يل أ   الالقق ا اإلنه نيل فني ج

الرشي،و الهومل لص لح الفري االمؤسهل االمل ما ف لالقق ا الال  ل كالمم من م ح،راسل سموس اأفراي 

نور االلم   ا  مت أسس  مميل سميمل االن،ف  ا ذلك ر  مل الالقق ا اإلنه نيل اكهب اي اللم

-21المرجا اله ح نص.ص ا أسمت أ ،اف الالقق ا الال  ل.)كن،ف  فيم  مهمت ح ل كي  اإلج م  ي

22.) 

ف لالقق ا الال  ل تن،ف  لت تزام، اللمنور)ال،اخمي االخ رجي(  :العالقات العامة والعالقات الصناعية .2

ح لالق ئ   ا ااقا المؤسهل ااأ م   الص لالل ااإلنل زاا الطيةلن في حيا أ  الالقق ا الصي  يل 
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القوا الةشرمل االرق حل  مين  ضم ن  إلسن  ن  في الالمل اتال انن   مت أكمل تن،ف  لت اس خ،ا  

 (  11اج .) حر يم ا ةي فن، اكيلو  ةوي كيلون  رجا س ح نص

الالقق ا الال  ل  ي  مميل  ه مرو تقو  حن   يارو اأجنزو الالكو يل لمفوز حثقل  ه خ، ين  لذلك 

فني  يل  ي الالقق ا الي شئل  ا الالم لل أا ال وظي  الالقق ا الصي ا ه نمكي  ي ل تن ن في حيا 

 اليط الصي  ل االيش ط  في أس س الالقق ا الال  ل اال ي ت ف   الن  في تالميم المم رسل اإلنه نيل

 .الخ صلالوس ئل ااأغراض في الةشرين اتخ م   الن  

اقةل الالققل حيا الال  ل احيا الالقق ا الالم ليل تاليت ح يظيم ا ر :العالقات العامة والعالقات العمالية .2

ص حب الالمل حم  مضما اكل زا  الك  ل حق نو  الالمل في اأجنزو الالكو يل االقراراا الوزارمل 

 ا طرم  اس قرار   الميفذو ل  االم المقل ح ن اتهالت اإليارو حذلك  لت الالف ظ  مت سوق  مل  ه قرن

طرف  ا حيث ضم   تطةي  تشرمال ا الالمل الالققل حيا أطراف اإلن    حةي   حقوق اااجة ا كل 

ً لممال مير ال،اليل الم ةاللن كم  مال ةر  ،لو  الالقق ا ا نتال ةر الالقق ا الال  ل فا ترقيل الوطييل افق 

لالمل ال ي تيشآ ضما اا  اسا  ا  ققأ،لو  كمال ف  م االمزم،  ا الثقل حيا أفراي الميظمل الالم ليل 

جميا الالقق ا ال ي تيشآ حيا الالم   سوا ك نت  قق ا رسميل آا غير  ط ر المك ني لمالمل حل مشملاإل

 .فقيل آا  مويملأك نت    ص كا رسميل اال ي ت م حيا جميا  ممي ا اكت

ا ا كل    سة  ممكا    ة ر الالقق ا الال  ل أشمل  م  تكو   مي  الالقق ا الالم ليل أا الالقق ا 

ن حاليث أ  الالقق ا الال  ل في اكجنزو اكج م  يل الض الالقق ااح الصي  يل أا الالقق ا اكنه نيل

 ققل  يل احالض  ا  قق تن  اكج م  يل فيالالكو يل ته الوذ  مت  قق تن  الالم ليل ا قق تن  اكنه ن

 اك نت حكو يل أ سواءالخ رجيل ا ا حقيل اكجنزو اكخرا ال،اخميل ا اللن ز الالكو ي  ا جم  يره

 خ صل 

الالقق ا الال  ل في اأجنزو الالكو يل أا غير الالكو يل تةقت ترا ي الص،ق ااأ  نل في أيائن  كم  أ  

ل ه  م في نشر الو ي حيا اللمنور اته  م في رف  يل المل ما ال الق  أ ،افن  الميشويو تةقت  هؤاليل 

 اللميا ل الق  الص لح الال   .

 : األجهزة الحكومية ثالثا

I. ت األجهزة الحكوميةونشايا القطاع الحكومي 

 القطاع الحكومي: .1

   القط ع الالكو ي ليس  ة كراً في الالصر الاله،مثن الكيه  ظنهر  ها ظنهور ال،الهل فقه، ظنهرا اأجنهزو 

 الالكو يل حوضوح في المل مال ا المال صرو في أااخر الرحا اأا   ا القر  الالشرما.

 ص يمل الق ئمل  مت أس س  مكيل ال،الل لرأس اتالةير اأجنزو الالكو يل مه خ،  لم،كلل  مت اليش ط ا اكق

المهه   االمي لهه ا ن ا مكيههل ال،الههل  هها حيههث اليطهه ق المهه يي تشههمل قطهه ع اأ مهه   الالهه    هها شههرك ا 

ا ؤسه ا تالمل ح ليش ط اكق ص يي الن يف  لت الرححن اكذلك الثراو الطةياليل الممموكل لأل ل  ثهل الهيفط 

 ً المراف  الال  ل االخ،  ا سواء في  ل   الةييل اأس سيل اإلن  جيهل  ها  االمال ي  االغ ح ا االمي هن اأمض 
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طرق ا وانئ ا واصقان أا الةييل اأس سيل اكج م  يل  ثل المه،ارس االمه شهفي ان اقه، تصهةح أقهه   

 (.22ن ص 9112 ين   ذا  ،فت  لت الرحح جزء  ا قط ع اأ م   الال   ) ة، الالميم ن

يمل لم،الهههل تميهههل نالهههو ال ركيههز  مهههت تشهههيي، الةييهههل ال ال يهههلن اتقههه،مم الخههه،  ا  الظههم اليشههه ط ا اكق صههه 

اكج م  يهههلن اتيظهههيم حركهههل ال لههه رو الخ رجيهههلن ا ن ههه   الههههما االخههه،  ا ال هههي تقههها فهههي نطههه ق يائهههرو 

اكح كهه راا الطةياليههلن فمفنههو  القطهه ع الالكههو ي مالهه،ي حمهه،ا ارتة طهه  حخ، ههل المههواطان ا ههذه الخ، ههل 

  ا المواطا اتطمال ت .ته ليب لال جي

االقط ع الالكو ي  الور تيموي رئيهي ل الليل  مميل ال يميل اكق ص يملن اتيوما  ص ير ال،خـل القو ين 

ا نش ء المشرا  ا اكق ص يمل الكةيرو الاللم االم ق، ل تقيي  ا يارم ًن اكذلك تغيير نمط ال،خل  ا طرم  

   اإلنف ق الال   الخ،  ا اكج م  يل ااإل  ن ا اغير    ا أشك 

ا   أجنزتن  ت مثل في ال يظيم ا الال  ل االهي س ا االموائح ااأنظمل االقوانيا ال ي تيظم أ م   القطه ع 

 الال   ككل ناكذا افي اإلشراف اال وجي  ال ي تة شر سمط ت   مت شرك ا ااأجنزو الالكو يل اأخرا

 ل  ه ن،فل ل القي  أ ه،اف حكو يهل    هلن اكهذا فإيارو  ذه اأجنزو الالكو يل  ي ال ي تم رس أنشطل   

 يارو المشرا  ا الالكو يل الال  لن ا ي تاليي  لموع اأشخ ص ااأجنزو الق ئميا تالت   رو الالكو هل 

 اح وجين ا  ين  حأياء الخ،  ا الال  ل ال ي ملب أ  تؤيا مو ي

ن   لت حيز الواقان ا هي حهذلك تمثهل ا ي   يارو اأجنزو الالكو يل  ي تيفيذ الهي سل الال  ل لم،الل ا خراج

 لمهوع اليشهه ط االالمههل الالكههو ي الموجهه  نالههو أياء الخه،  ا الال  ههل ااإلن هه   الالكههو ي اتيفيههذ القههوانيا, 

 ام رتب  مت  ذا المفنو  ن  ئج    ل.

(m h 24 9704-06-2016 //www.hrdiscussion.com/hr15804) 

 س ا  ة راا    ل م اليا  مت الال  ميا حه إليارو الالكو يهل ا ا حيا أس سي ا اأجنزو الالكو يل نل، أ   ي

 را  تن  االالرص  مين   ين  الال سل الهي سيل حماليت أ  مم ، تصهور الاله  ميا افكهر م اا  م  ه تنم  لهت 

اس كش ف اأحال ي الهي سيل لمموضو  ا االقراراا االمشكقا ال ي تالرض  مينمن اكهذلك الصه لح الاله   

الص لح الال   في جميا القراراا ال ي م خذ   الال  مو  في  ذا المله  ن حاليهث أ  أيائنهم فق ح،  ا  را  و 

 الالكهو ي اأياء امالكهسلألجنهزو الالكو يهل  ال يظيميهل الوح،اا اأياء الفريي اأياء  ا لكل  الصمل  و

  لهت ح إلضه فل اغير ه ن ا يئه ا ازاراا  ها المخ مفهل الالكو يهل أجنزتنه  اللزئهي اأياء يالهل أي

 الخ صل   يظم تن 

فهه أجنزو الالكو يههل  ههي تمههك القط  هه ا ال ههي تكههو   مموكههل لم،الههل   هه  أ  تكههو  اسهه ثم رمل رحاليههل, أا 

اس ثم رمل خيرمل أا غير ذلك. ا ي ال ي تخه،  المل مها ا ك مم مكنه  أفهراي اتشهرف  مينه  ال،الهل ات كفهل 

 .حرااتب  وظفين 
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 نشايات األجهزة الحكومية  .2

 :في كل  ا  الالكو يل اأجنزو ال،م، نش ط ات اممكا

 الحكومية المصالح: 

 االقضه ء االه،ف ع اأ ها  ثهل لم،الهل اأس سهي ح له،ار تقهو  ال هي الهوزاراا فهي الالكو يل المص لح ت مثل

 ح كسه قق  ت م ها اك الالههكرمل االهيظم الم،نيهل الخ، هل ليظه   الهوزاراا  هذه اتخضا .االصالل اال الميم

 ال،الهلن  يزانيهل  ا الالكو ل في الم ةالل الم ليل ئح االموا الرق حيل لممال مير تخضا كم  إليارينا أا الم لي

 ال،الل لخزانل تورم،ه م م  مراياا  ا تالقق  ا  

 العامة المؤسسات:  

 ته،ار أ  ممكها ك اال هي االثق فيهل ااكج م  يهل اكق ص يمل اليش ط ا حالض حإيارو الال  ل المؤسه ا تقو 

  ها قصه، المؤسهه ا ا ذه . الالكو يل المص لح حن  تقو  ال ي ال قمي،مل المن   حن  ت،ار ال ي الطرمقل حيفس

  هذه ات ميهز . ء اأيا فهي االفال ليهل الكف مهل  اله مير افه  الال  هل المصهمالل تالقيه   مهت تالمهل أ   نشه ئن 

 النه  ال،الهلن شخصهيل  ها  هه قمل ا  ة رمهل حشخصهيل اليشه ط ا لنهذه  يارتن  في ت م ا حأنن  المؤسه ا

 اكق ص يمل المؤسه ا ذلك  ث   . المؤسه ا  ذه  مت ال،الل رق حل ميفي ك  ذا أ   ك المه قملن  يزاني ن 

 اال يظيميل ااكس ش رمل اال ،رمةيل ال الميميل االمؤسه ا اال مومميل اكس ثم رمل االمؤسه ا

 الحكومية الشركات: 

 رأسهم ل   ها جهزءا تم مهك أا ك  مهل ال،الهل تممكنه  قه، اق صه يملن نشه ط ا حهإيارو الالكو يل الشرك ا تقو 

  مهت تطةه  ال هي القوانيا ظل في تالمل كم  الراتيان  ا اإلياري اال الرر ح لمرانل الشرك ا  ذه ات ميز

 ENTP ثل الموسه ا اإلق ص يمل الالمو يل اثل الهون لغ ز ن ن فط   ن الخ ص القط ع شرك ا

II. الوظيفي هأياءمشاكل وصعوبات قياس افي األجهزة الحكومية  إمتيازات الموظف 

 إمتيازات الموظف في األجهزة الحكومية  .1

 م  ز القط ع الال   الالكو ي حم  ماُلرف ح إلس قرار الوظيفي حيهُث تكهو  الوظيفهل  ضهمونل حشهكل م

 ت   شة  

 اظمك لخضوع أغمةن  لق نو  الوظيفل الالمو يل . فرص الالمل ل،ا القط ع الال   الالكو ي  ال،ايو  

 ل كا اإلح،اع اال مييز لمال  ميا ل،ا القط ع الال   الالكو ي قميمل  

 كثيرو اإلج زاا اأسةو يل االهيومل ل،ا  وظ  القط ع الال   الالكو ي 

  لمموظ م يي القط ع الالكو ي ح، م الالكو ل الم ميز  

 خ، ل ايرج ا مرتفا  الن  الراتب ن ي س  قااا تق،مرمل ح ليهةل  لت  ،ي سيواا ال 

 ي قأض   لت ق نو  ال ق  ، ففي ال،اائر الالكو يل  ا الممكا أ  مالصل الموظ   مت راتب ت،  

  الييل  ا الهيواا . ك  ل حال، خ، ل 

 في األجهزة الحكومية اأياءمشاكل وصعوبات قياس  .7

ترجهها صههالوحل قيهه س أياء أمههل أجنههزو حكو يههل  لههت الصههالوح ا ال ههي لنهه   ققههل حطةيالههل الالمههل فههي  ههذه 

 اأجنزو اسيال،ي حالض  المش كل االصالوح ا:

 :يبيعة الادمات الحكومية 

،اا الالكو يهل  هو  يه ج غيهر  ممهوسن اتوجه، صهالوحل فهي انظًرا  لت أ  المي ج الذي تق،   الوح

اح ل هه لي مصهالب تال،مه، يرجههل الالققهل حههيا   قيه س  وائه،  ههذه الةهرا ج فهي شههكل  ي له ا نن ئيهلن

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82936/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82936/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82936/posts
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تك لي   ذه الةرا ج االالوائ، الي تلل  ين ن الكا  مت الرغم  ا ذلك فمها الضهراري  جهراء  ثهل 

قيه س فال ليهل الةهرا ج الالكو يهلن ا هذا  ه  مههنل  مهت  ذا القي سن أن   ها الم طمةه ا اأس سهيل ل

تقييم الةرا ج الة،ممل الم رحل حنه،ف اخ يه ر الةرنه  ج الهذي مالقه   يه فا أكثهر  ها غيهره.  الالكو ل

  ا ال ي تق، ن  اأجنزو الالكو يلن  و  فنو  الخ، ل في  ل   الخ،  فما المالمو  أ   فنو  جويو

 لري مصالب تالرمف  أا  خض    لمقي سن اذلك انطققً   ا  ،  يقل ن ه ئج ال قهومم االقيه س الهذي 

 مال م،  مت المال مير كيفيل اغير الكميل .

 :تعدد وتعارض األ داف واألولويات 

الهذي موجه، فيه   ه،ف  اله،ي لكهل   يو    موج، في اأجنهزو الالكو يهل أ ه،اف   اله،يو فهي الوقهت 

 يشأو خ صل. اح ل  لي فإ  تال،ي اأ ،اف في الوح،و الالكو يهل مضهي   لهت صهالوحل قيه س اأياءن 

 اذلك حال،    ك نيل تال،م، الوز  الذي مالطت لكل  ،ف  ا اأ ،اف الم ال،يو.

 :غياب التحديد الدقي  لمهام األجهزة الحكومية 

 +خمه  الكثيهر  ها الصهالوح ا ال هي تهؤيي  لهت ال ههيب فهي ،  اضوح  ن   كل احه،و مقهوي  لهت 

 المهؤاليل اغي   المه ءلل نذكر  ين     ممي:

 أ ( ال ،اخل في اخ ص ص ا اأجنزو الالكو يل.

  ( اكزيااجيل اال ض ر  في اكخ ص ص ا ح أجنزو.

  ( غي   ال يظيم الهميم لألجنزون ا ،  ال وصي  ال،قي  لواجة تن .

 جهزة الحكومية:الروتي  في األ 

فهي ظهل غيه    اأياءكي يلل طةياليل لغي   الماله مير الكميهل ال هي ممكها اك  مه ي  مينه  فهي قيه س 

أجنههزو اأ هه،اف الق حمههل لمقيهه س الكمههي نلهه، أ  اإليارو تنهه م ح طةيهه  اإلجههراءاان فههي حههيا تركههز 

 المه ءلل في المال سةل  مت اكل زا  حم  حالل سير تمك اإلجراءاا.

 :الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل 

 ت مثل الصالوح ا ااكخ قكا الم المقل حاليصر الالمل في اآلتي :

ال ضههخم الههوظيفي اسههمةي ت  الال،مهه،و  هها ازيااجيههل فههي المهههئوليل اإليارمههل اطههو      أ (

 ا تيظيميل غير ضرارمل.اإلجراءاا اخم   ه وم 

 ازيااجيل ات،اخل اكخ ص ص ا الوظيفيل.     (

صالوحل تال،م،    ممز   ا  م للن اذلك لال،  اجوي  ال مير نموذجيهل أياء الاله  ميا ل هه خ،      (

 كمؤشراا  رش يمل في تال،م، الالم لل.

 ج،م،و يا  أ  تص حةن  زم يو في  بء الالمل الوظيفي.  خم  اظ ئ    (  ي

 اب رقابة الملكية الااصة:غي 

ن يلهل  ه،  تهوفر  اأياءتهوي في اأجنزو الالكو يهل ح لهل  ها  ه،  المةه كو أا اإل مه   فهي قيه س 

 الرق حل الف  مل ال ي تم رس في القط ع الخ ص.
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 :الضغوي السياسية 

تمهه رس اأجنهزو الالكو يههل اخ ص صه تن  فههي  طه ر  هها القهراراا الهي سههيل ال هي تهههالت   ه يو  ه 

 ا ارائن   لت تالظيم  ك سةن  الهي سيل ااكج م  يهل أي المهرياي الهي سهي ااكج مه  ي  الالكو ل

     لمقي س الكمي.لمالكو ل الذي مصالب  خض

 .التداخل في تقديي نف  الادمة بي  القطاعي  الحكومي والااص 

لق، أيا ال ،اخل في تق،مم نفس الخ، ل حيا القط  يا الخ ص االالكو ي خ صل  ي،  شراس القط ع 

 المؤسهي لألجنزو الالكو يل. اأياءالخ ص في أياء جزء  ا الخ، ل لممواطا  لت صالوحل قي س 

  المضلل: اأياءقياس 

فني س قي س ياخمي تال م، اإليارو  القي سفي ظل غي   الشف فيل نل، أ  اإليارو ت ةيت ازيااجيل في 

الخه رجي  القيه سغيهر ااقاليهل ل ضهميل   في   مت الالق ئ ن اقي س خ رجي تق،  اإليارو في  صورو

 في،  ا الخ، ل.الم مثل في الرأي الال   أا المه 

 :غياب المعيار الكمي للمارجات 

 ح ةيي المق رح ا ال  ليل: اأياءممكا تذليل الصالوح ا في قي س 

 كمي.( الهالي نالو صي غل أ ،اف اأجنزو الالكو يل في شكل ن  ئج  ال،يو ق حمل لمقي س ال  أ

 ( ضرارو تةيي ال،الل سي سل تقهيم أمل خ، ل تق،  لملمنور  لت نو يا .     خ، ل  ل نيل مكو  

فينهه   قي ًسهه   اأياء اليهه ًرا اج م  يًهه  أا خ، ههل اق صهه يمل مكههو   قيهه س  اأياء اليهه ر قيهه س 

 اق ص يمً .

جـ( فك ال ،اخل ااكزيااجيل في  م رسل  ن   ااخ ص ص ا اأجنزو الالكو يل ل ال،م، المهئوليل 

  ا أجل ي م يار جن ز المه ءلل في رق حل اأياء.   ا اأخط ء اال ل ازاان

لخ،  ا ال ي تق، ن  اأجنزو الالكو يل لملمنور حم  ممكا  ا اضا  اليه ر ( تةهيط  جراءاا ا  ي

 المؤسهي. اأياءز يي لكل  ين  مهنم في قي س 

الم لل  ا اك  م ي  ـ ( تطومر اللن ز الوظيفي في اأجنزو الالكو يل حم  مه  ، في    يو توزما ال

الالم لهل فهي اأجنهزو     مت ال ،رمب ال الوممي له، الاللز في تمك ال ي حن  نقهص ايفها فه ئض

 اأخرا ل رس الالمل.

 الرق حل ح إلجراءاا.  ا ( توجي  اأجنزو الرق حيل لمالمل ح لرق حل ح أ ،اف ح،كً  ا

 ش ركل احه،اا حكو يهل أا خ صهل ز ( تةيي سي سل تق،مم اأجنزو الالكو يل لخ، ل   ك  مل يا  

 حاليث مصةح قي س  ه وا أياء الخ، ل  الةًرا  ا ال،ار الذي ق  ت ح  الوح،و.

ح( تةيي الضهواحط الخ صهل ح لشهف فيل ا لهزا  اأجنهزو الالكو يهل ح طةيقنه  ل فه يي اكزيااجيهل فهي 

 اأياء

 (www.kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/05/06/2016/157518/18h02m ) 
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 : التنظيي اإلداري للعالقات العامة رابعا

I. ةالحكومي ةلجهازل تنظيميةالبنية ال  : 

كو يلن حاليث تهي،  لين  أياراً تال ل الالقق ا الال  ل أ ميل ح لغل في اليظم اإليارمل الال،مثل لألجنزو الال    

حيومل تن،ف  ا خقلن   لت تالهيا  ققل اأجنزو الالكو يل حلم  ير   اتالقي  الص لح الال   إلحراز 

 الصورو المشرقل لم،الل. 

ا ا  يطم  أ  كممل الالقق ا تالوي اتل  يا  قق ا سمةيل ا ققه ا  مل حيهلن فالمهم الالققه ا الال  هل      

ا الالققهه ا الهههمةيل اتطههومر الالققهه ا اإلمل حيههلن اذلههك ح يظههيم اليشهه ط ا أا القههوا مالمههل  مههت الالهه،  هه

نههق   ج م  يه  م هأل   ها أنهه ق فر يهل »ال يظيم ق، تصور "ت لكت ح رسونز" الشخصيل الميهقل حو ين ف

م  ي  خ مفل ك للم   ا ااأقه   ااإلياراان اأ   ذا ال يظيم مال، نه  اج م  ي م،خل في  ط ر نه   ج 

 ) 72ن ص7222طمالت  حرا يم لطفين.)«أكةر اأشمل ك لمل ما

احصفل    ل ال يظيم في الالقق ا الال  ل  و  مميهل تصهميم أس سهن  تقههيم الالمهل اتال،مه، المههؤالي ا      

االهمط ا ات، يم  قق ا ال ال ط  ااألفل االمشه ركل الوج،انيهل اال ضه  ا اكج مه  ي ل القيه  ال يههي  

 .غ اأ ،اف المال،يو حأفضل اأس ليب اأقل ال ك لي القز  احمو

 مفهوم الهيكل التنظيمي:  .1

فهرغم تةهه ما اجنهه ا نظهر الك هه   االةهه حثيا حشهأ     ي هه  النيكههل ال يظيمهي اجوانةهه ن  ك أننههم 

م فقو  جمياله   مهت    ةه ر النيكهل اسهيمل ل القيه  أ ه،اف اللنه ز أا الميظمهل اأ   هذه الوسهيمل 

ي نل ح  افال لي  ن فق،  هرف النيكهل ال يظيمهي حأنه  نظه    ؤله   ها شهةك ا تمالب يارا      ف

المن   أا الوظ ئ  تقو  ح يظيم الالقق ا ااكتصه كا ال هي تهرحط أ مه   اأفهراي االملمو ه ا 

 الهه ن ف لنيكههل ال يظيمههي الليهه،  ههو ذلههك الههذي م ضههما  يصههرما  هه  يا مكونهه    صهه،ر القههوا 

ب اكخ ص صهه ان اال يههي   هها أجههل  نله ز المنهه   حف  ميههل لممؤسههلن ا مهه  تقهههيم الالمهل حههه

      ل القي  أ ،اف الميظمل حشكل أفضل. 

                             ((www.pressacademy.net.24/12/2009/12h45m                                                                  

 :موقع إدارة العالقات العامة .2

أ    ا حيث  وقا  يارو الالقق ا الال  ل في النيكل ال يظيمي لألجنزو الالكو يل فق، مأخ، أح، المواقا      

 ال  ليل:  

  :موقع العالقات العامة كأ د األقسام التابعة ألي م  مديريات اإلدارة العامة 

شكل قهم مرأسن  رئيس   ي س في حالض الني كل ال يظيميل لملن ز الالكو ين أما تأخذ الالقق ا الال  ل     

مالمل تالت  شراف      ،مر ال مومل أا اإلن    أا المةيال ا أا... ال ن فيخ م  حلهم قههم الالققه ا الال  هل 

 ا جن ز أخران ا ي  مكو  رئيس قهم الالقق ا الال  ل حاليه،ا  ها  راكهز اتخه ذ القهرار اتهأثيره ضهاليف  

  مين  حهب الشكل ال  لي :
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 م العالقات العامة بتعدد مديريات اإلدارة العامة:تعدد أقسا 

كم  أ   ي س في حالض الني كل ال يظيميل ح لمؤسهل أما تأخذ الالقق ا الال  ل قهم  أا  صمالل فهي جهل      

أا كل الم،مرم ا الم وفرو في  ذا النيكلن  م  م رتهب  يه  ازيااجيهل اأ مه   ااأنشهطل ااح مه   حه،اث 

ك اأقههه  ن ح إلضهه فل  لههت تزامهه، حلههم ال كهه لي  ال ههي تقهها  مههت  هه ت  اللنهه ز تضهه ر  اتالهه رض حههيا تمهه

 الالكو ي ا مت حرا ج ال،  مل ااس ئل اكتص   اكثرو الال  ميا اذلك حهب الشكل ال  لي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 411 ،صالمرجع الساب  :  المصدر

 .يوضح تعدد أقسام العالقات العامة بتعدد مديريات اإلدارة العامة   : )22 .(الشكل

 113ص ، 2112: محمد عبدو  افظ، ،المصدر

 .اإلدارة العامة   يوضح العالقات العامة كأ د األقسام التابعة ألي م  مديريات : )72 .(الشكل
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 : موقع العالقات العامة ضم  الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي 

 ل  ي  ا اإلياراا الفييل ال ي تهه  ، اإليارو الالميه  فهي  تمه    ممنه  في الواقا     يارو الالقق ا الال      

 مت اج   رضي امكهةن  ثقل اللم  ير االم ال  ميا  الن  نالنذا نل، أ   وقالن  في النيكل ال يظيمي مقا 

 لت ج نب رئيس الميشأون سواء ك نت جن ز حكو ي أا غير حكو يناذلهك ك  ةه ر أ   ن  نه  اس شه رمل 

         76) .نص7221أحم،  الم، المصرين (ا هئولي اإليارو الالمي . لمرئيس

كم  أ  اتص   الالقق ا الال  ل  ة شرو حه إليارو الالميه   ها اأ هور الاليومهل االضهرارمل لميل حنه  فهي      

ي أ م لن  اأ   ،مر الالقق ا الال  ل ك ممكا حل ك مه طيا أياء ااجة  كم  ميةغي    لم مشغل  يصة  مهواز

 هه،مر اإلياراا الكةههرا ا ك تالههذر  ميهه   جههراء ال،راسهه ا القز ههل اتالميههل اكتل  هه ا االالمههل كمه شهه ر 

سموكي لممؤسههلن ن  يهك  ها ضهرارو فنمه  ا طق ه   مهت كهل  ه  مه،ار ياخهل اللنه ز الالكهو ي ح هت 

  تقيا جمنور ه  مه طيا رسم الهي س ا الال  ل ال،اخميل  ين  االخ رجيل ناكذا تق،مم  المو  ا  ا شأنن  أ

 حيش طن ؛ ذلك    ك ن   ق راحي  لنذا الشكل  مت أن  أحها اأنهب  وقا ت خ،ه  يارو الالقق ا الال  ل.

 

 

 ا تواج، الالقق ا الال  ل ضما رأس النر  ال يظيمي  ا كو  الالقق ا الال  هل ا   مميز  ذا النيكل       

حال جههل أ  ت م هها حهههمط ا ااسههالل ياخههل اللنهه ز الالكههو ي ل مكينهه   هها الالصههو   مههت المالمو هه ا ال ههي 

 تال  جن  اق م  اكيفم  تش ء.

II. إلدارة العالقات العامة في الجهاز الحكومي البنية التنظيمية 

 :ي إلدارة العالقات العامة في الجهاز الحكومي التنظيي الداخل .1

تالممنه ن حيهث ك ال هي ميطم  ال يظيم ال،اخمي إليارو الالقق ا الال  هل  ها  ه،ي اأنشهطل االمههؤالي ا      

تخهه ص ح لالققهه ا حههيا اللنهه ز الالكههو ي االلمهه  ير الخ رجيههل فقههطن ا نمهه  تنهه م أمضهه  ح يميههل الالققهه ا 

 يل ح المثمر. ال،اخميل ال ي  ي أس س ال

 . 55، ص  2112برغوث ، : علي المصدر 

 .يوضح موقع العالقات العامة ضم  الهيكل التنظيمي للمؤسسة  :(04)الشكل
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اال يظيم ال،اخمي  و  ة رو  ا ال قهيم ا ال،اخميل إليارو ت أل   ا اح،اا تقو  حملمو ل  ا اليش ط ا  

ال،اخميلن فرغم أن  ك توج، تقهيم ا ث ح ل ل،ائرو الالقق ا الال  ل ال،اخميل  ك أ  أغمب اأجنزو الالكو يل 

 غطي حن  اظيفل الالقق ا الال  ل ال،اخميل .تشكل اح،اا الكةرا   خصصل في  ل كا  خ مفل ل 

  أنواع التنظيمات الداخلية إلدارة العالقات العامة: 

اتضههح  مهه  سههة   نمههل ال يظههيم الليهه، االهههميم أجنههزو الالققهه ا الال  ههل لغههرض قي  نهه  حمهههؤالي تن       

اللنههوي ااأ ههوا  اأ م لنهه  حكههل كفهه ءو انلهه ح ال ليههب اإلسههراف االاليهه ء اال قميههل  هها  هه،ر الط قهه ا ا

ا ال الههل الوصههو   لههت النهه،ف حأقصههر طرمهه   مكههان يا  اإلخههق  ح لمةهه يئ اإلنههه نيل االقههيم اأخققيههل 

 .اخم  راح ال ال ا  ااح،و الن،ف حيا الال  ميا في  ل   الالقق ا الال  ل 

اف الال  هل اك شك أ  أسمو  تيظهيم أجنهزو الالققه ا الال  هل مخ مه   ها جنه ز  لهت آخهرن تةاله  لأل ه،     

لملن ز الالكهو ي حيهث م طمهب أ  مرا هت فهي تيظهيم  يارو الالققه ا الال  هل اكنههل    ها أ ه،اف اللنه ز 

 .الالكو ي اأنشط   انو يل اللم  ير ال ي م ال  ل  الن  ل القي  أ ،اف ال،الل

ل يظيمهي احصفل    ل  ي س نو يا رئيهييا لم يظهيم اله،اخمي لمالققه ا الال  هل ا مه  ال يظهيم اكتصه لي اا

 :الوظيفي امضي  آخرا  تيظيم  ث لث  ملما حيا كق اليو يا ا و ال يظيم الوظيفي اكتص لي 

مقو   مت أس س حلم اليش ط اكتص لي  ا اللم  ير المخ مفل للن ز الالكو ي  :التنظيي االتصالي -

 ثل جم  ير الموظفيا االمواطييا اجم  ير اس ئل اإل ق  اجم  ير المه ثمرما 

 ال ....ه نمكيااالم

 

مقو   مت أس س تقهيم أنشطل الالقق ا الال  ل حهب نو ن   ثل نشه ط اليشهرن  :التنظيي الوظيفي -

نش ط الةالثن نش ط ال خطهيطن نشه ط اكتصه  ...ال ن امخ مه  حلهم قههم الالققه ا الال  هل  ها 

لال  هل حاليه،ا  ها  راكهز اتخه ذ القهرار جن ز حكهو ي آلخهر ا يه  مكهو  رئهيس قههم الالققه ا ا

 يوضح التنظيي اإلتصالي إلدارة العالقات العامة . : )51 .(الشكل

 . 55المرجع الساب  ، ص : المصدر



 األجهــزة الحكوميـة  والعامــة    العالقـات                                                                       نيالفصـل الثا

 
 

22 

 اتأثيراه ضاليف   مين .

 

 

ال خصص في المالرفل االخةرو اإلشراف الك  ل  مت كل  مميل  ا الالممي ا ا ا  ميزاا  ذا ال قهيم 

 .ال ي تقو  حن  اأجنزو الالكو يل

ا حيا اأسموحيا اكتص لي االوظيفي حيث ا و ال يظيم الذي ملم التنظيي الوظيفي االتصالي: -

موزع الالمل  مت أقه   تخ ص ح لوظ ئ  اأقه   أخرا ت فرع ات يوع حهب فئ ا اللم  ير 

 ااأجنزو الم وفرو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح التنظيي الوظيفي  إلدارة العالقات العامة : )12 .(الشكل

 . 52المرجع الساب  ، ص : المصدر
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اك ممكا توقا أ  مكو   ي س نموذ  ااح، ل يظيم أجنزو الالقق ا الال  ل مصمح اس خ،ا   في جميا أنواع 

و يلن كم  ك ممكا الةق ء  مت نفس ال يظيم حشكل يائمن حل ك ح،  ا    يو اليظر في   ا اقت اأجنزو الالك

 .آلخر انهل     ا الظراف المه ل،و

 العوامل المؤثرة في اختيار الشكل التنظيمي إلدارة العالقات العامة:  .2

أا   ال رف  مي  حهيا الخةهراء م م تيظيم الالقق ا الال  ل افق  ليموذ  ااح، آا ق لب  ال،ي  هةق   ك     

 نمه  تالهوي  مميهل تيظهيم الالققه ا الال  هل لملمو هل  ها الالوا هلن ا ها حهيا  هذه الالوا هل  االمن مهيان

 المؤثرو في اخ ي ر اتال،م، الشكل ال يظيمي إليارو الالقق ا الال  ل  ي: 

قه،و تخ مه   ن  لما المالراف ل،مي  جمياله ً أ  اأجنهزو الالكو يهل كمؤسهه ا  ال : جي المؤسسة -

في أحل  ن  اأنواع اللم  ير ال ي ت ال  ل  الن ن ا ذا  اأ را  مؤثرا  في المك   الذي ملهب أ  

ا في  يائرو الالققه ا الال  هـل حههب أ مي نهـ  ح ليههةل لنهذا اللنه ز الالكهو ي ا ه،ا تأثير ه  ـتوض

ا يه س -رواحه لطةا تكهو  فهراع أجنهزو حكو يهل كةيه - مي ن فني س أجنزو تضم حضالل  هوظفيا 

أخرا تضم المئ ا أا اآلكف  ا الموظفيا االمه ش رما االخةراءن فكمم  نمت اللنه ز الالكهو ي 

ازاي  ،ي  وظفي  كمم  زايا فهرص تيميهل  يارو الالققه ا الال  هلن اكهذلك كممه  اتههالت الخه،  ا 

الالققه ا  ال ي مق، ن  اللن ز الالكو ي اكمم  اح     لهت المزمه،  ها المه   االمهوظفيان ازاي يار

الال  ههل اف  مي نهه ن ا مههت ضههوء ذلههك م الهه،ي النيكههل ال يظيمههي إليارو الالققهه ا الال  ههل. اكيمههوي  

 إليارو الالقق ا الال  ل الكةيرو الاللم.

 

 مت أس س المواقا: ا ه يو ا ي س أمض  في اأجنزو الالكو يل الضخمل أما مكو   ي س تيظيم م م 

لنذا اأسمو  فهي ح لهل الميظمه ا ال هي تكهو  أفر نه   وز هل فهي  ه،و  يه ط  جغرافيهل     نملئ

 االشكل ال  لي موضح  ذا اليوع  ا ال يظيم ا.

 

 

 . 31المرجع الساب  ، ص: المصدر
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 نشهه ط الالققهه ا الال  ههل فههي أي جنهه ز  :يبيعووة عموول المؤسسووة وموودب ارتبايوو  بووالجمهور   

للن ز انوع جمنهورهن فمهثقً  ذا كه   جمنهور حكو ي مرتةط ارتة ط ً اثيق ً حمي ل ا أا خ،  ا  ذا ا

الال  ل أكةر اح ل  لي تأخذ حيهزا أكةهر ا له كً  اللن ز الالكو ي  و    ل الشالب مكو  يار الالقق ا

أاسان الكا  ذا ك   اللمنوره  لمو ل  ا المصياليا ا ،ي م قميل مطمةو   ينه   يه ج  الهيان فهإ  

 .الموظفيا أصغر في  ذا اللن ز احال،ي قميل  ايار الالقق ا الال  ل مكو  أقل اتشغل حيز 

 الال  هل ازايا أ ه،افن  كحه، اأ   كمم  كةهر حلهم يائهرو الالققه ا :وأ دافها  جي العالقات العامة

تالطين  المؤسهل أ ميل أكةرن أ  اأ ،اف االاللم الكةيرما  م طمب أ  مكو   ي س ك ير مي سب  ذا 

  تأثير كةير في الشكل ال يظيمي إليارو الالقق ا الال  ل في االكي  ا م  مؤثرا الالبء  ا حيث الكم

 اأجنزو الالكو يل .

 فيه  أنه    مه  كشهك :تقدير ا لدور العالقات العامة يبيعة اإلدارة العامة للجهاز الحكومي ومدب

كمم  ك نت اإليارو الال  هل   ف الهل ان ضهلل كحه،  ها تقه،مر   له،ار الالققه ا الال  هل ا  ط ئنه  ياراً 

 رزاً في  يكميل المؤسهلن اكمم  ك نت اإليارو الال  ل تقمي،مل كمم  نظرا  لت الالقق ا الال  هل نظهرو ح

طرمقل  ق  ل جهور الثقل اال واصهل  ها جمنهورهن اكهذا  ه،ا ال زا ه   أقل أ ميل  م  مكو   ثرو في

 .ح لمهؤاليل اكج م  يل  م  مهنم في ال وسا أا الال،  ا أ م   الالقق ا الال  ل

 ماله،ي  كه   اشهكل     قهوو المركهز المه لي أي جنه ز حكهو ي للجهاز الحكومي: المركز المالي

أز ههل   ليههل ك  الالققهه ا الال  ههل فههي النيكههل ال يظيمههي لمؤسههه ت ن فمههثقً  ذا كهه   اللنهه ز مالهه ني  هها

 ته طيا  يارت   ها  ق  هل حهرا ج  ققه ا    هل كةيهرو ا زي هرون أ  الةهرا ج الطموحهل االالققه ا

 الغييل االواسالل تال     لت نفق ا كةيرو ا ذا    ت ميز ح  المؤسه ا اإلتي جيل ذاا ال،خل الم يي.

 ها     نهوع اللمنهور الهذي م ال  هل :مع  الجهاز الحكوومي  جي ونوعية الجمهور الذي يتعامل 

ا الال  هل الالققه  اأجنزو الالكو يل احلم   ا أ م اأ ور ال ي تال،ي اخ ي ر الشهكل ال يظيمهي إليار

تهرتةط حمؤسهه ت  أا تقه،  لنهم خه،  ا اكهذا  ه،ي فئه ا اتصهييف ا  نفكممه  زاي  ه،ي القط  ه ا ال هي

 

 إنجاز الطالن  :المصدر

 

 .إدارة العالقات العامة على  سن الموقع  يوضح نموذج تنظيي  : )21 .(الشكل
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 جم  يرهن كمم  تطمب  ي  قي   حمهؤاليل قومل افال لل اكمم  زايا أنشطل  يارو الالقق ا الال  ل.

                                   (www.ksu.edu.sa24/12/2009.12h45m)                            

خ يه ر الشهكل ال يظيمهي إليارو الالققه ا إ   القوا ، االمال،ياا ال يظيميهل اكهذا الالوا هل المهؤثرو فهي      

ميا فينههه  الةييهههل اأس سهههيل لموقههها الالققههه ا الال  هههل ال يظيمنههه  االالههه   – لهههت حههه، حاليههه،  –الال  هههل مالههه،ي 

 ااكس ش راا ال ي ممكا أ  تالققن ن اطةيالل الالققل حيين  احيا ال،الل ا ا حيين  :

طةيالل نش ط اللن ز الالكو ين فمؤسه ا اأجنزو الالكو يل ال ي تالمل في  ل   تق،مم الخ،  ان  -

  .أكثر اته   ً  ا تمك ال ي تق،  أفك راً  اتمك ال ي تي ج سمال ً   يمل حال جل ل يظيم

حيش ط الالقق ا الال  لن ا ،ا ا  م  نه  ح ركيهز أ مه   الالققه ا الال  هل  اق ي ع اإليارو الالمي  ،ا  -

ضههما  يارو ااحهه،ون فكممهه  تشهه ت  نمهه ا الالققهه ا الال  ههل  مههت اإلياراا اأخههران كممهه  أصههةح 

 الالقق ا الال  ل أكثر ضيق ً. تيظيم

طةيالل  ققل الالقق ا الال  ل ح إلياراا المركزمل اأفر ن ن ا طةيالل الالققل حيا الالقق ا الال  ل -

  .اأخرا

  ا خ ر  المؤسهل  ،ا اس ال نل الالقق ا الال  ل ح لمه ش رما -

 يرجل تيفيذ المن   ااأنشطل ليهت  ا اخ ص ص الالقق ا الال  ل. -

 )22نص7222 مي حرغوثن(  

 العالقات العامة في األجهزة الحكومية وأ داف : أ مية اخامس

I. العامة في األجهزة الحكومية  أ مية العالقات 

مل حق،ر    أصةالت  شكالالولمل لم تال،  شكمل ال،الل  شكمل  ن     اان ش ر ال كيولوجيفي ضل ال ق،       

المالميل ا ،ا   وج اياالمنم ح لخ،  ا حق،ر  قي  ا االوكء ح كن م ء اتالهيهنم قي ع جمنور المواطييا 

مق، ا  مت الكثير  ا ال،ا  حأنشطل الالقق ا ل في اأجنزو الالكو يلن ف   ترتكز  مي  أ ميل الالقق ا الال  

فراي  ل مال تن  تم شي  اال طوراا الال  ل لضخ  ل حلم أجنزتن  اإليارمل ااته ع  هؤالي تن  اتل ه أ

االثق فيل اان ق لن   ا  م رس ن  ل،ار    ااكق ص يمل اكج م  يلالط رئل  مين  االي جمل  ا ال غيراا 

ل قمي،ي في المال فظل  مت اأ ا ال،اخمي اصو   م مك تن  احم مل ح،اي   ل شمل أالوم ا ال يميل ا

ق،    لت اأ    ح إل ق  ص يق لمالق ئ  اال الميم ا االقوانيا  ال طورالمالميل االال لميل ايفا حاللمل 

 ل الهيا الصورو الذ ييل اذلك حـ:ا إلقي  يا اكتص  االموائح ااإلرش ياا ضما 

الالكو يل اموفر  أجنزتن جمنور مه ن،  ا مل يتنيئل الرأي الال   ليقل اأفك ر المه ال،ثل االل،م،و  -9

 .اكج م  يال ال ا  حيين  احيا جم  ير   امه  ،  مت تالقي  ال كي  اال م سك 

 مهها حههيا أفههراي المل اكج م  يههلتقههو  الالققهه ا الال  ههل فههي اأجنههزو الالكو يههل حغههرس راح المهههؤاليل  -7

 لم غمب  مت الالقة ا االصالوح ا ال ي تواجننمن ذلك أ  المش ركل اللم  يرمل توقظ اإلحه س ح لمهؤاليل.

تالق  الالقق ا الال  ل في اأجنزو الالكو يل للمنور   ال،اخمي الخ،  ا الم يو ل اتكفهل لنهم الر  مهل  -2

)حههه   الالهه   .االههوكء ح كن مهه ء ن يئههل اال ههي حهه،ار   تيمههي اإلحههه سالاليهه و ال ملنهه اتنيههئ اكج م  يههل

 . (71-72نص.ص9111حهيان

http://www.ksu.edu.sa24/12/2009.12h45m
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حالوث الالقق ا الال  هل فهي اأجنهزو الالكو يهل توضهح اتل  ه ا ا ه ياا اتق ليه، ا ال قه،اا ارغةه ا  -2

رطهل ال يظيميهل لممله كا ا و المالك الرئيهي لهي س تن  ال يمومل فهي رسهم الخ  نااح ي ج ا    ل الشالب

 . (22نص س ح  رجا   رس الةخشيونلين)حم،ي  ة، الال.ال يمومل

ي م ثقل الموظفيا في اأجنزو الالكو يل  ا طرم   طق نم  مت الالق ئ  االمالمو  ا  ا أ ،اف  -2

 ق  ح لمشكقا ال ي اإلتيفيذ   اكذا  االمز االمؤسهل اسي س ن  انل زاتن  احرا لن  اخططن  المه قةميل 

 تواجنن  

في المل   الم لي  المواطييا جمنورقوانيا اقراراا اتو يل شرمال ا اشرح    مص،ر  ا ت -1

 ااكق ص يي  ا خق  تةهيط المالمو  ا الم ليل ااكق ص يمل.

المواطييا جمنور الم ك  ل حيا  تقو  ح يظيم اتال،م، المهؤاليل أاج  اليش ط اتال فظ  مت ال ال ا  -2

 .ااأجنزو الالكو يل

ارمل  ا خق  القراراا الال  ل لممؤسهل في  خ م  اليواحي اإلي تهنم الالقق ا الال  ل في  راجالل -1

 المواطييا. كتل   اال غذمل الراجالل 

 مت ضم   ال ف  م ذلك أنن  تهنم في تقميل الهمةي ا أا اأ راض اإليارمل ا الال  ل الالقق تالمل  -1

  اتالهيا الصمل ح للمنور.

المؤسهل  اصلكم  تالمل حمقل  ناليواحي اإليارمل راجالل القراراا الال  ل لممؤسهل في  خ م   -92

 . الالكو يل جنزواالمؤسه ا اإل ق يل اال،  ئيل اال هومقيل خ ر  اأ

تزام،ا أ ميل الالقق ا الال  ل  م  ك نت  مي  ازايا ضرارتن  الممالل في اأجنزو الالكو يل كم  

 سة  :ل القي  الص لح الال   امرجا ذلك لال،و أل الهيا الصورو الذ ييل ا

  زم يو تش حك الالقق ا الال  ل في المل ما المال صهر اخهرا  ا  م  نه   ها اليطه ق المالمهي  لهت اليطه ق

 الال لمي.

 مههت  نشههأو الالكو هه ا المركزمههل الكةيههرو ا هه  ت ةالهه   هها فمهههف ا اأمهه،مولوجي ا  خ مفههل  مهه  اسهه وجب 

 لقةولن .جنوي لم الرم  حيفهن  اشرح سي س تن  اتالةئل الرأي الال   حذ  أجنزتن  

  اأ هر الهذي تطمهب أسهواق ج،مه،و فهي ظهل المي فههل  ن هرض اإلن ه   مه يوازالكةير  اكق ص ييال طور

 زاء الهما االخ،  ا المالراضل. ح أمي، ثقل المه نمكيا اال الرف  مت آرائنم اانطة   تنم  ااكس ال نل

 المل مها اآث ر ه   في فئ ا الم،ميل ا   ترتب  ين   ا تغيرا لت اور آث ر سمةيل لمنلرو  ا الرم  ظن

لمههك    اكج م  يهلحةالهوث الهرأي الاله   ايراسهل ال ركيةهل  ك  م  ا لت  مت المه وا القو ي  م  أيا 

) الم،  ة،ه .ا ي صر   اتالوكتن  ا و أح، اخ ص ص ا نش ط الالقق ا الال  ل في اأجنزو الالكو يل

 .( 22-29ن صنص7221ح فظن
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 ر ال،ممقراطيهل اازيمه ي ثق فهل اا هي اللمه  ير اأ هر الهذي قه ي م لطمهب تال ظم قوو الرأي الاله   اان شه 

ز الالكهو ي لضهم   م نش ط الالقق ا الال  ل لملنه  ذا م، الالق ئ  االمالمو  ا  ا اأجنزو الالكو يل ا

 . (72ن ص س ح ن رجا )فؤاي  ة، الميالم الةكريالص لح الال  

 مي ) يار نق ح ا الالم   ( ظنور اليق ح ا الالم ليل االمنييل لملمنور ال،اخ 

 لألسة   ال  ليل : في أجنزت  أ    ا اجنل نظر الكونلرس اأ رمكي في، م أ ميل الالقق ا الال  ل 

  ها خهق  حهرا ج الالققهه ا الال  هل تهه طيا الالكو ههل أ  تضهال  الرق حهل الشههالةيل  مهت  ممنه  اح ل هه لي 

 ذلك أ  كمينم   ي خب  ا طرف الشالب رق حل الهمطل ال شرماليل  مت الهمطل ال يفيذمل ا ال ف ض

 لمالصههو   مههت تأميهه، اللمنههور لةرا لنهه  حصههرف  الال  ههل قهه، تملههأ الالكو هه ا  لههت اكسهه ال نل ح لالققهه ا

 اليظر  ا  ذه الةرا ج 

  . ق، ته غل الالكو  ا حرا ج الالقق ا الال  ل الميمقل ل غطيل  يو  ال يفيذ اسوء اإليارو 

  ل غطيل فشمن  أ    الرأي الال     حالض  ا تصرف تن  ا ل ةررالال  ل ق، ته المل الالكو  ا الالقق ا 

 (297-299نص.ص رجا س ح )رحالي  صطفت  مي   ا ،ن    الموي الطوح سين

طهوراا ال هي رافقهت اأقمه ر الصهي  يل ا  ةه،أ الفضه ء  ف ل ق،  ال كيمهوجي ا ن شه ر الثهورو الرقميهل اال     

إل  يو تيظيم أاراقن  اضةط سي س ن  اتال،م، الصورو  الكو  اال ي أصةح كقوو ض غطل  متذالمف وح اال

لهي س تن   و  ها أالوم تنه  ن فه لقوا الةشهرمل كلمنهور ياخمهي اكهب تأمي،    ل الشالب أجنزتن   الذ ييل

 ميه  قةهل أ  تركهز  مهت  اخ رجي اكهب تأمي،ه ااكئ   و  ا أ م اليق ط الهذي  مهت الالكو ه ا أ  تركهز

 اال وسال ا الصي  يل. القوا الم يمل

II.  أ داف العالقات العامة في األجهزة الحكومية 

  ولت  نمل شرح اتفهير فمهفل ال،الل ا قي ع لتذ ب  الظم ال،ا   لت اإل  م   ح لالقق ا الال  ل      

المواطييا ح لخ،  ا ال ي تق، ن  لنم حغرض خم   س ل حل ايافا لم ال  ل  ا أجنزتن  ل القي  اأ ،اف 

ميس  ي س شك في أ  أ ،اف أي جن ز  ا اأجنزو الالكو يل     و  ك تلهي،  وخ    الالكو لن فال ي ت

لمش رمالن    س راتيليلن  المه قةميل اتال،م، قلمي  ئج الين ئيل ال ي ترغب ال،الل تالقيقن   ال الل لرسم آف 

م،و احهب ال،راسل ال ي ال يموملن لذلك تهالت الالقق ا الال  ل في اأجنزو الالكو يل ل القي  أ ،اف  ،

(  ؤسهل حكو يل ا   ل توصمت لملمو ل  ا اأ ،اف تالمل اأجنزو 71أجرمت  مت تها ا شرا  )

 الالكو يل ل القيقن  اذلك حهب أ مي ن :

 اإل ق   ا أ ،اف اأجنزو الالكو يل اأاج  نش طن . -9

لالكو يههل اذلههك حإ هه،ايه اتواصههم   هها اأجنههزو ا تأميهه،كهههب االالمههل  مههت الههرأي الالهه   ثقههل كهههب  -7

 اخ،  ن .ن  ح لمالمو  ا الصاليالل االالق ئ  ا شرا  ت

 ااكج مههه  ي ههها خهههق  شهههرح أ ههه،اف نظ  نههه  الهي سهههي  المهههواطييا للمنهههورشهههرح سي سهههل ال،الهههل  -2

 اله ئ،. ااكق ص يي

 ألجنزو الالكو يل.ل ك فالل اإلش   ا الض رو االمغرضل  -2

 .نشر الو ي ياخل اأجنزو الالكو يل -2
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 ي م الالقق ا حيا اأجنزو الالكو يل احقيل الميشآا سواء الخ، يل أا الصي  يل. -1

  ا  قيميا أا  غ رحيا. لاالخ رجي لر ال،اخميي  شرح سي سل اللن ز الالكو ي لملم -2

 تق،مم الخ،  ا لملمنور ال،اخمي في اللن ز الالكو ي. -1

 ال فههههه  ماال الههههه ا  يههههه،و اخمههههه  راح حالققههههه ا اطحالضهههههنم حهههههةالض  الالههههه  مياالمهههههوظفيا ارحهههههط  -1

 . المثمرما

المهههههواطييا االمغ هههههرحيا  اكهههههذا خمههههه  صهههههورو ا ركهههههز جيههههه، لملنههههه ز الالكهههههو ي فهههههي أذ ههههه    -92

 . ي اخ رجنالم ال  ميا ياخل الةق

 يارو.لإل لخ ر  ارفالن  ح ير اللن ز الالكو ي ال الرف  مت   طمة ا جم  -99

 الكو ي احقيل اأجنزو اأخرا.حيا اللن ز ال ي م الالقق ا ال ك  ميل -97

فيهه   صههمال نم حمهه   المههواطييامقهه، ن  اللنهه ز الالكههو ي ا رشهه ي ال ههي نشههر الههو ي حأ ميههل الخهه،  ا  -92

 االمصمالل الال  ل.

 خ ر .في التيميل أسة   ال ف  م الم ة ي   ا الم ال  ميا  -92

 لمال  ميا ح لميشأو. ااكج م  يرفا المه وا الثق في  -92

  ال ا  المثمر حيا الال  ميا ااإليارو.ي م ال -91

 ال الرف  مت   طمة ا الم ال  ميا  ا اللن ز الالكو ي ح ل،اخل ارفالن   لت اإليارو. -92

 لملن ز الالكو ي في أذ    الم ال  ميا خ ر  الةقي. جي،خم  صورو ا ركز  -91

 .المالميل ي وج ا الالكو ي اكذا اللن ز  لخ،  اال رامج  -91

 الماليومل لمال  ميا اتمةيل  ط لةنم. رفا الراح -72

 تيميل أسة   ال ف  م الم ة ي   ا الم ال  ميا ياخمي . -79

 ال ةصير حأنهب الوس ئل لزم يو الكف ءو  -77

 (72-91نص.ص7229رونمار) الم، نليب الص

 ا ي س  ا قهم أ ،اف الالقق ا الال  ل حهب نو يل جم  ير   ك ل  لي:

I.  يلع جمهور ا الداخمألجهزة الحكومية في ا العالقات العامةأ داف: 

  الال  ميا ح لمالمو  ا االةي ن ا الم المقل ح للن ز الالكو ي ت رمخ  اأ ،افه  اسي سه ت  اأنشهط     ،اي

 اغير    م  ممز  توفر  .

 ي  ههال  مهه  تقهه، نم حصههفل  ههه مرو احأ ميههل اأ رفهها الههراح الماليومههل لمالهه  ميا ا  ق نههم حمههه وا

 .مؤذانن 

 ارتة ط الال  ميا ح للن ز الالكو ي.لش،  ااك  زازاإلن م ء االوكء  تيميل شالور 

II. زة الحكومية مع جمهور ا الاارجي أ داف العالقات العامة في األجه 

 ري   مل ي سمالل جي،و اصورو ذ ييل طيةل ا ركز   ميز لملن ز الالكو ي ل،ا اللم 

 ويه المةذالل.اإل ق   ا نش ط اللن ز الالكو ي اخ،  ت  اسي س ت  اك فل جن 

 . اإلتص   ال،ائم حأجنزو اإل ق  المخ مفل االمال فظل  مت  ققل حهيل ا ه مرو  الن 

  .مل ي رأي      مل حي ا ؤم، لملن ز الالكو ي  مت المه وا القو ي  

 (21-22نص.ص9112) ،ا لطي ن
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 .والرآي العامجما ير العالقات العامة : ا سادس

    هها المواضههيا ال ههي تي النهه  الةهه حثو  حإسههن   حمخ مهه   شهه رحنم اللمنههور االههرأي الالهه مال ةههر       

الل،ليهل االالققهل ال هه  ميل ال هي تهرحط حهيا اللمنهور االهرأي اتوجن تنم الالمميل االمالرفيل نظهرا لمالققهل 

 الال   لذا سيال ا  تال،م، كل  ينم  في الالقق ا الال  ل .

I. .جما ير العالقات العامة في األجهزة الحكومية 

اك  يالهل ممكا أ  ت كو  الشالب  و أح، أ م الالي صر المنمل في تكوما ال،الل ن ف ل،الل يا  شالب ك مال،

مال ةهر الاليصهر الةشهري  هو الاليصهر الال سهم الهذي م وقه   ميه   مت  ثر   حكو لن لهذلك ممكا أ  ت له، 

ي أااخهر الالشهرمل نل ح ال،الهل أا أي جنه ز  ها أجنزتنه ن افهي ضهل  هذه ال اله،م ا ال هي شهن،   الاله لم فه

اأخيرو  ا القر  الم ضي لم مةقت أي يالهل الخيه ر سهوا الر ه    مهت  واري ه  الةشهرملن  ذ تال ةهر  هذه 

 اأخيرو نهيج  الق، مصالب ال الكم في آلي ت .

فكممل جمنور تاليي  ي،  مم ء اكج م ع  ،ي كةير  ا اأفراي مشه ركو  فهي  صهمالل    هل أا ا  مه        

 ن انظهرا لوجهوي  هذه المصهمالل المشه ركل ال هي تلمها أ ضه ءه اتشهالر م ح لوحه،و اال هي ااح، مالرفو  ح

 )غرمههب  ةهه، الهههميا.ت فهه اا يرج نهه   هها جمنههور آلخههرن ليصههةح احهه،و تك  ميههل أكثههر  يهه  فئههل جم  يههل

 (791نصس ح  رجا نغرمب

 اليط نش ط  يشأو أا أ    ا اجنل نظر خةراء الالقق ا الال  ل ف للمنور جم  ل  ا اأفراي تقا في     

  ؤسهل  الييل تأثر  مين  ات أثر حن  ات هم حط حا  ميز

m)                        22 (www,26se.net /18-10-2010/11h 

اللمنور مخ م  في حلم  فق، مكو  صغير في أحي   اقه، مكهوا  كةيهر فهي أحيه   أخهر اقه،  أ  حيث     

ب ال،مييههل أا ا حهههب الال لههل الال ئميههل أا حهههب المههذا مخ مهه  اللمنههور حهههب خص ئصهه  المونفموجيههل أ

مالرفل حوا ث سموكي ت  اكيفيل تكهوما اتل   ته  اأحك  ه   ها أ هم  ههؤالي ا خةيهر اكن م ءاا الالزحيلن ف

ال الكم في حلم  اال هأثير اكذا الالقق ا الال  ل لي م  مت ضوء   رص، فئ ا اللم  ير ال ي ل   ققل حن ن 

ل واف  اج م  ي ليهيج   ك  ل حيا اأجنزو الالكو يل اجم  ير   سواء  وظفيا أا  مت اتل    لموصو  

    ل الشالب  

ن فإ  لم مكها له،ا خةيهر الالققه ا الال  هل فكهرو جيه،و  ها أ م   غير في الالمميل اكتص ليل ف للمنور        

اطفهه  اتالميمهه  اثق ف هه  اخص ئصهه  اأاليههلن فههإ  خمفي تهه  اتل رحهه  ا و المميههلطةيالههل اللمنههور الالمميههل اال

اظراف  اليفهيل ااكج م  يل االالض رمل االهي سيل تال،  ها ق،رته   مهت ال هأثير اال هأثر ا ه  مال رمه   ها 

ممكهها تصههيي  أنههواع اللمهه  ير فههي الالققهه ا الال  ههل حهه أجنزو ا تغيههراا سههواء فههي الفئهه ا أا الصههف ان

 : الالكو يل  لت نو يا رئيهييا  م 

صههه، حههه   هههوظفي الههه،اائر الالكو يهههل االمؤسهههه ا الال  هههل االشهههرك ا الال  هههل انق الجمهوووور الوووداخلي: .9

ااإلياراا المالميهههل اكههه،ا اليق حههه ا الالم ليهههلن فثقهههل المهههوظفيا فهههي اإليارو ا ههه،ال ن  احرصهههن   مهههت 

 . (922نص7222) الم،  يير حل  ن  صمال نم ته  ،  مت تالهيا الصورو الذ ييل لإليارو
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حههل مشههمل ك فههل  اأجنههزو الالكو يههل ك مق صههر  مههت فئههل أا صههفل  الييههلفلمنههور الالققهه ا الال  ههل فههي      

ااأفهراي الهذما مهه  مو  فهي رأسهم لن  ا مو ه   الموظفيا ح خ قف  ه وم تنم اإليارمل افرا نم المنييل

 نميز نو يا  ا اللم  ير ال،اخميل ا م  :

لال  ههل النهه  يا اذلههك أ  الالققهه ا اأجنههزو الالكو يههل  هها جمهه  ير  يارو الالققهه ا ا  مهه  مال ةههر  : عمووا ال

الال  ل اللي،و االفال لل ملب أ  تة،أ  ا ياخل اللن ز ن اذلك  ا خق  شهرح  خ مه  اأ ه،اف االهي سه ا 

ااإلسن   ا في الةيئ ا المخ مفل ن كم  تن م حخم   قق ا طيةهل  ها  م لنه  اح هوفر ظهراف  مهل  ي سهةل 

 اأجنزو الالكو يل .ااإلن م ء نالو لنم اتيمي أحه سنم ح لوكء 

                                      : اناليي حنم  قس اأسنم أا الشرك ا ال ه  ميل ا ذا  ه  نله،ه فهي شهركل الههون لغ ز أا شهرك االمالك 

SPAS   شههركل الوق مههل االالمههل فههي كيهه  اأ هها االهههق  ا ههي شههرك ا ت الهه ا   هها الشههرك ا الوطييههل

اأ يههي االوقهه ئي اكمهه  نلهه، م فههي الةيههوس  ههثق ن فهه لةيوس الوطييههل االةرمهه،  بالل نهه ااأجيةيههل فههي تغطيههل

 ها أ هوالنم  االمواصقا تهالت فين  الالقق ا الال  ل  لت كهب تأمي، المقس ا قي  نم حإمه،اع كميه ا أكةهر

 ا ذا    مزم،  ا ي م الموق  الم لي .

 ء اإليارو االممثمههيا االمهه،راء أا كمهه  مهه،خل ضههما اللمنههور الهه،اخمي لألجنههزو الالكو يههل أمضهه  أ ضهه

االههذما مقو ههو  ح ل وجيهه  اال يهههي  اال خطههيط ا راقةههل ك فههل الالمميهه ا ال ههي تلههرا ح للنهه ز المهههييرما 

االيق حهه ا الههذما مههؤثرا   مههت اللههو الالهه     لملنهه ز الالكههو ي ن الالمهه   الالكههو ي ن ح إلضهه فل لممثمههي 

اإليارو االلنهه ز الالكههو ي الم،الههل حصههفل    ههل اذلههك لصههورو  المههرآو الالهه كس فهه للمنور الهه،اخمي ممثههل

 ل القي   لمو ل أ ،اف  ين    ممي :     

 .الالصو   مت ثقل الموظفيا اضم   تأمي، م لهي سل الميظمل 

 .اك  م   ح لراح الماليومل لمموظفيا 

  .اج ذا  اأكف ء  ا الموظفيا لمالمل في اإليارو 

 ميظمل اأثره في تالقي  اأ ،اف الال  ل لإليارو.تو يل الموظفيا ا فن  نم ح،ار م في ال 

           (m21h22 (www.minshawi.com/18-10-2010/   

          ـ:ــح إلض فل لـ

  ح لةال، اإلنه ني    اتالهيهنملخم  حيئل  ي سةل لمموظفيان 

  الرسمي اغير الرسمي.  ال،اخمي حيو ي  الص  ، االي ز ن اكتص  ت، يم 

 ال  ميا في أياء أ م لنم.زم يو كف ءو ال 

 .نقل  ش  ر م الطيةل  لت أفراي اللمنور الخ رجي 

انقص، حه   لمو هل اأفهراي المهه في،ما  ها خه،  ا اللنه ز حاليهث ميقههموا  لهت  :الجمهور الاارجي .9

 قهميا:
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 ام مثل في اللمنور الذي مكو   وقال  ياخهل ال،الهل كه لمراجاليا  ها الجمهور الاارجي المحلي :

لمؤسه ا احقيل ال،اائر ااأجنزو اأخرا اك،ا اس ئل اإل ق  سواء المواليل لم،الل أا اأفراي اا

 المال رضل.

ا ههم  هها أ ههم جمهه  ير اأجنههزو الالكو يههل أ  نل حنهه   ههرتةط حمهه،ا رضهه   ههذه  المسووتهلكون : -

 اللم  ير  ين   الا  ي ل تن  سواء ك نت خ،  ا أا سما ن النذا ف لقي س الفالمهي ليله ح الالققه ا

 الال  ل  ا  ذه الملمو ل مكما في  ،ا  قة لنم  مت  ذه اأجنزو .

اتملأ اأجنزو الالكو يل  لت الالقق ا الال  ل كوسهيمل ل قومهل  قق تنه  : الجهات الحكومية األخرب -

اال هي ت هه،خل فهي حي تنه  الالمميههل  ها خههق   ناتال  قتنه   ها  خ مهه  اللنه ا الالكو يهل اأخههرا

اسيمن  ال شرماليل ك لوظيفهل الالمو يهل  هثق االخزميهل الم ليهل اغير ه   ها قوانيين  اقراراتن  ا ر

النيئ ا ال ي ترحطن  حنهم  صه لح لهذلك تهه خ،  الالققه ا الال  هل فهي ذلهك اسه ئل  تصه     اله،يو 

 ك إلتص   الشخصي ح لمهؤاليا اي وتنم لزم رو الميظمل اتفق، أ م لن .

مقو ههو  ح زامهه، اأجنههزو الالكو يههل حمههه مز  ا ذما ا ههم اأفههراي االميظمهه ا الهه» الموووردون : -

 (.22ن ص7222 الق ن جي اتوفي  رائ ن«) أ م لن   ا  واري اتلنيزاا اغير ذلك

 مهت  م  تالمل الالقق ا الال  ل  مت  ق  ل  قق ا طيةل  النم اتوطي، صم ن  حنم اذلهك لمالصهو  

ننه  اذلهك أ  حالهض الصهفق ا المي ل ا االمهواري ح لكميه ا المي سهةل افهي اأاقه ا ال هي مال  جو

تههه مز   مههت اللنهه ز الالكههو ي  حرا نهه  فههي الميزانيههل الإلمضهه فيل أا تههأخر صههرف المخصصهه ا 

أا نقص في  ح ي ج ا حالض اأشي ء  مت حه   الةالض اآلخر مكو  في  فه ئض أا الم لل لملن ز 

تيشهط الالققه ا  مت أس س تال،مقا في حالهض اإلنله زاا ك تهه مز   حهرا  صهفقل أجمنه  ن لهذلك 

 م ن ام م ذلك  ا طرم   تة ع سي سل   يلل لمشراء ا ،  يالال  ل ل وطي، الصمل ا ال الل كهب ا

تالقيهه، اإلجههراءاا الشههرائيل ااإلح الهه ي كههل الةالهه،  هها الةيراقراطيههل المفرطههل ا ال الههل  ال للههل 

  ا نظر م .الشك اي المق، ل  ا طرف الموريما  ا  ت حل الفرص لنم إلح،اء  ق راح تنم ااجن

: تن،ف الالقق ا الال  هل  ها خهق  توطيه، الصهمل حه لموز يا اذلهك لةهذ  جنهوي أكةهر الموزعون 

ل صههرم   ي لهه ا اأجنههزو الالكو يههل اتهه، يمن   مههت حههه   المي لهه ا المي فهههل ا لههذلك نلهه، 

الالققههه ا الال  هههل تالهههرص  مهههت  هههيالنم حهههوافز أا تشهههليالنم حمهههيالنم تكرممههه ا فهههي المي سهههة ا 

 ال ي ميظمن  اللن ز الالكو ي.االالفقا 

مال ةر المل ما المالمي االفئ ا اللم  يرمل القرمةل نقطل الة،امل ال ي تيطم   ين  :  المجتمع المحلي

شنرو اللن ز اسمال   ل م ،  لهت الفئه ا اأخهرا فنهو المل مها الهذي مههوق فيه  اللنه ز الالكهو ي 

ي أفرايه ح لمالمو  ا اإلض فيل  ا الخه،  ا خ،  ت  أا سمال  ن لذلك تال ا  الالقق ا الال  ل أ  تزا

ال هي مميالنهه  لنهذا المل مهها االالمههل  مهت توضههيح أنه   ضههو نهه فا افاله   لههذلك تاله ا  تيظههيم أمهه   

 ف وحل لإلس قة   االقي   ح مومل  خ م  اأنشطل اإلج م  يهل االثق فيهل االرم ضهيل ال هي مم رسهن  

 أفراي المل ما .



 األجهــزة الحكوميـة  والعامــة    العالقـات                                                                       نيالفصـل الثا

 
 

22 

اإل ههق  يار اليهه ط  أ ههم اأحهه،اث ال ههي تلههرا فههي اأجنههزو : تمالههب اسهه ئل  وسووائل اإلعووالم

 مهت الالققه ا الال  هل  النهذا نالالكو يل لذلك فني  ا أ م جمه  ير الالققه ا الال  هل لنهذه اأجنهزو

ا ل جنومهل أا اطييهل أا تمفزمهو  ذ ق  ل  قق ا طيةل  ا اس ئل اإل ق  سواء ك نت صال فل أا  

 ال رضل ا ذا لكهب اكئنهم اتاله اننم اله،ائم اخ صهل فهي أاقه ا ا نم  ك نت  واليل لن  أا ح ت 

 .اأز  ا

 اممثل اللمنور الذي  وقال  خ ر  ال،الل  ثل حقيل ال،ا  ال ي ترحطن  الجمهور الاارجي الدولي :

اكههذا أا  ههه نمك لإلن هه   المالمههي كصهه يراا سههواء سههما  سهه نقكيل أا  ههواري خهه   ن حهه   ققههل 

 ن   قق ا  ة شرو  ا ال،اائر الالكو يل ك ليونيهي  االيونيهكو اج  الهلالميظم ا ال،اليل ال ي ل

 ا ...ال  .  oppا  opcا ال،ا  الالرحيل

 (221نص7227ن ي   طمالت  الموي)

احصههفل    ههل اللمنههور الخهه رجي كههل شههخص أا  ؤسهههل أا  يئههل لنهه   ققههل ح للنهه ز الالكههو ي         

 يمين سوء ك نت أجنهزو الالكو يهل أخهرا أا  ياراا خ صهلاته في،  ا خ،  ت  اتكو  خ ر   ط ره ال يظ

 -ضههل أا  واليههلال ر  - ههق  أا اسهه ئل اإل أا جماليهه ا كلماليههل حم مههل المههه نمك أا جماليههل حم مههل الةيئههل

اح ال  قا  ة شرو أا غير  ة شرون اال ي ت ميز ح لص،ق االشهف فيل حاليهث تالمهل  مهت تالقيه   ه،و أ ه،اف 

  ين  : 

    اال الرف  مت اتل   ت  نالو اللن ز.قي س الرأي الال 

 ئج  ذا القي س ل مكيينم  ا اتخ ذ اإلجراءاا المي سةل حي    ذا ال وج .ي  ق  المهئوليا ح   

   حقغ اللمنور الالق ئ  الخ صل ح للن ز  ا حيث أ ،اف  افمهف   اسي س  

 .ق ا ل ال،  م ا المغرضل ا مل ي تفنم ك  ل اايي نالو اللن ز  

 طييا حرس لل اللن ز ا حراز اللنوي ال ت مةذلن  اللن ز لص لح الوطا االمواطييا.اتالرم  المو 

 ,اي اللمنور ح لةي ن ا االمالمو  ا ال ت ته  ،ه  مت تكوما رأي امل حي اصاليح نالو اللن ز،   

  ال أك،  ا أ  اأخةه ر ال هي تيشهر  ها اللنه ز صهاليالل ا ي سهةل  ها الالمهل  مهت تصهاليح الخه طئ

  ين .

 قل اللن ز حق يو الرأي الال   كوننم ق يرما  مت ال أثير  مت ق  ،و كةيرو  ا اللمنور.ي م  ق 

(m92h22/29-29-72www.prarabic.com/) 

ا هها أ ههم اسهه ئل خ، ههل اللمهه  ير  خ يهه ر الالي صههر الصهه لالل الم فنمههل لهه،ار   فههي خ، ههل اللمنههور      

ل حهنولل امهر  لت جم  ير الشالب اذلهك ح ه، يم الق ركزمهل اإليارمهل اتفهومض الههمط ا لوصو  الخ، 

  رجها) يه   طمالهت  الموين.اتةهيط اإلجراءاان خ صل    ك    ين  له   ققهل  ة شهرو حخ، هل اللمه  ير

 (22نصس ح 

حاليههث مكههو   ف لالققهه ا الال  ههل الي جالههل تضهها اللمنههور الهه،اخمي االخهه رجي  الههل اك  مهه   اال،راسههل     

النهه،ف  ههو ال الههرف  مههت أراء ااتل  هه ا ا يههو  جم  ير هه  ال،اخميههل االخ رجيههل  مههت حهه، سههواءن اذلههك 

http://www.prarabic.com/
http://www.prarabic.com/
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ا   ها »كهي جهور  ااشهيطا حقوله  مر هل الشهالبن امه، م ذلهك الهرئيس اأ ل القي  الصه لح الاله   له،ا   

 .« ااجب ال،الل ا  تالرف اللمنور حيش ط تن  ح ت تأ ل كهب اتأمي، الرأي الال   لن

(www.alanba.com/17-02-2011/16 h28 m)            

II. أي العام.رال 

تال ظمت أ ميل الرأي الال   في أغمب يا  الال لم سواء الالرحيهل  ينه  أا الغرحيهلن   ق، هل  ينه  أا ن  يهل      

ن اكهذا ان شه ر اسه ئل اكتصه   فهي تكهوما ال،الهل     يل االثق فيهلن يلل تطور أاض  ن  الهي سيل ااكج م

في خضم الثورو الرقميل االفض ء المف وح اال ي أصةح  ا خقلنه  الاله لم  كشهوف فهي  الهمكيل االقسمكيل

لمهل  صةا ن  م  جالل ال،ا  ك ته طيا الهيطرو  مت أاض  ن   مت المه وا اله،اخمي االخه رجي اله،ي 

أي  مط لةهل حه ل غييرالاال الههيا  تي قل  ،ا اأ هراض ال،اخميهل لةقيهل اله،ا  ل الفهز م  مهتأصةح حموجة  

ن فمها اأ ه،اف الرئيههيل لمالققه ا الال  هل فهي اأجنهزو الالكو يهل ال هأثير تغرو تكو   وجويو اق حمل لم ف قم

سمت  ها سهم ا جمه  ير  اإلمل حي  مت الرأي الال    ا ال الل كهب تأمي،ه لهي س تن  ال،اخميل حإ  ة ره أ م

 حالض  ا  قو  ت . فالي  ل ال،م،  فنو  الرأي الال   ااأجنزو الالكو يلن  ذا    م،

لإلش رو   ه خ،    م ه9222فييهب الةالض اكس خ،ا  اأا  لالة رو الرأي الال   لــ"راسو" في سيل        

  الفرنهييا لإلش رو لمظ  رو لمال ياا اكج م  يل اسموكي ا المل مان اتوسا  س الم لن   ا طرف الك  

 (,P9117Vincent Price ,1) الهي سيل المق رنل ح لضمير الال  

االرأي الال   ح   ة ره ن  ج  لالمميل تف  ل اج م  ي ياخل جم  ير اأجنزو الالكو يل سهواء ال،اخميهل أا      

ا ال قهه،اا ا واقهه   الخ رجيههل فيالرفهه  الهه،ك ور " سههم  يل  مههي سههال،" أ  الههرأي الالهه    ههو حصههيمل أفكهه ر

اأفراي االلم   ا  زاء شأ  أا شؤا  تمس اليه  اكج م  ي ك أفراي اال يظيم ان اال ي ممكا أ  تؤثر 

في تشكيمن   ا خق   ممي ا اكتص   ال ي قه، تهؤثر نههةي  أا كميه  فهي  لرمه ا أ هور اللم  هل اإلنهه نيل 

 (922ن ص9119ن) سم  يل  مي سال، . مت اليط ق المالمي أا ال،الي

غط  مت ال،الل  ا خهق  ظفنو حهب رأي "مورغا   حر  س" أ  الرأي الال    و اسيمل المواطييا في ال

 ذا الرأي اال الو  حفضم  ا ا خقله   لهت  هواطييا تلمالنهم  لغي الفض ء المف وح الذي مل مالو  في  لص

المالمو ه ا االقهيم المشه ركل  ها اأ  فكرو حي ء الرأي الال   ته م  ها خهق  نشهر  نقيم اأراء اغ م ا ااح،و

ي غل اللمالومهل ال مق ئيهل لهيمكا  هؤكء المهواطييا  ها صه اكن م ءااتم     ا  تل ه  ة ال،ماخق  اليق ش  

أرائنههم ح لفالههل  هها سههمطل الكممههل الطيةههل حههذ  القةضههل القومههل الممواطيههل الم ههه امل حههذ  الطقئهها المق تمههل 

 (1ن ص7222)حها  ص،قنةرا المالركل لم  رم  . المشالب الال يي حذ  الطةق ا االقوا الك

 المقومات االجتماعية لتكوي  الرأي العام :  .1

    مميل تكوما الرأي الال    ا الالممي ا اليالق،و لذلك مه ي، تكومي   مت  ،و  قو  ا لكل  ين  أثر 

 ن : مت تكوما الرأي الال   اتالمل كقوو ض غطل في تال،م،  تل    لذلك سيال ا  تال،م، حالض  ي

 ال قهه،اتن  الم وارثههل كةهه،مني ا اقههيم لنهه  تههأثير كةيههر   هه ياا ا تمثههل الشههالو   هه يو :ثقافــــــــووـةال 

مههه منمن  اللمنههور فههي تكههوما الههرأي الالهه   حههو  القضههيل المطراحههل لميقهه شن ف لشههف فيل ااإلنف هه ح 

http://www.alanba.com/17-02-2011/16%20h28
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 تف يهتمهل  مهت قيم ال الذمث حمورث ا المل مال ا اأ ميهل سهواء ط ئفيهل أا  شه ئرمل تال فين  تخ مط

 (  921س ح نص رجا ) الم،  يير حل  ن.الرأي الال  

 مال، أح،  قو  ا الثراث الثق في االذي حطةال   ا الالي صر الالضه رمل الراسهخل ال هي ك  :  ـــــالدي

م الشهالو  االلم  ه ا ظهتقةل أس سي تن  الل،  ام ميز حش،و ال هأثير فهي توجيه  الهرأي الاله   فهي  ال

 (  721صن7221ن  اط رق الخميفيش،اا  شية).ااأفراي

فهي توجينه  لمهرأي الاله   لمشهالب اللزائهري  –الميالهل   FIS –اذلك       مه،  ميه  حهز  اإلنقه ي 

 . 9119ا قي  نم ح وجن  ان  ئلن  ت ةثن   ن خ ح ا سيل 

 مذكر  مم ء  ،رسل ال الميل اليفهي أ  خص ئص الشخصهيل ت كهو   :مؤسسات التنشئة االجتماعية

ال هي واا الخمهل اأالت في حي و الطفهل اأ  كهل  ه  مهأتي حاله،ه  ه  و  ك تقومهل لمخيهوط خق  الهي

 ( 911صس ح نن رجا )جميل أحم، خضر .نهل ن  اأسرو االةيئل

 اتص كتن اكشك أ  الالقق ا الال  ل في اأجنزو الالكو يل ال ي تركز  مت اإلذا ل اال مفزمو  في 

 أالي ئنم . ح تل   اراي اأسرو اال ي م أثر صغ ر    ا جم  ير   تكهب أكةر  ،ي  ا أف

 اتل  ه اا ي  ا الالوا هل الن  هل ال هي تنهز المل مها اتالمهل  مهت تكهوما  :الحوادث والمشكالت 

 (  912نصس ح  رجا ج،م،و لمرأي الال   االذي ق، مكو  يائم  أا  ؤقت. ) الم،  يير حل  ن

  ي  هت ح،اي اللزائر  ك أ  اللزائر حقيت صه  ،وارغم الثوراا الم   ليل في ال،ا  الالرحيل اال

فرغم قوو الليش اللزائري ارغم اإلس راتيلي ا ال ي ت ال  ل حن  الالكو ل اللزائرمل لم مكا لنه  ن

ص،ا كةير في ضةط اأاض ع ال،اخميل لوك شالور الشالب اللزائري ح لقم  ا ،  اأ ا االخوف 

ا  وا ل ضةط الرأي الال   ف ل خوم  مال ةهر  ها أ هم  ا تكرر الالشرمل الهوياء ا و أ م    ل  

سم ا اإلقي ع ا ذا ليس ح لل،م، فق، ك   لن  أمض  يار في الثورو الشيو يل في اإلتال ي الههوفي تي 

ال هي حهل اأز هل اإلق صه يمل  ك "جهوحمز" ازمهر ال،  مهل الي زمهلس حق  ن فمم تكا  ةقرمهل "  مهر" ا

ف ةمهور الهرأي الاله   اله،الي  نأ    االقم   ي الهةب الرئيهيك نت آ  ذاس اشالور الشالب حال،  ا

الثوراا ال ي ح،ثت في ال،ا  الالرحيل ليهت حركه ا فل ئيهل تاله،ث  ها فهراغ الكينه  تالةهر  ها ا

 ظراف  وضو يل اأح،اث سي سيل ا ق ص يمل ااقاليل .

 لهههي،ه المق ههح ح  ممالههب الههز يم أا الق ئهه، يارا  نمهه  فههي حيهه و اليهه س اأرائنههمن :الزعموواء والقووادة

 (  919نصاله ح المرجا ) .اأس سيل لمواطيي 

فوجوي المفكرما ارج   اأ مه   االقه يو الهذما م ميهزا  ح لقه،رو  مهت ال هأثير  مهت اآلخهرما  ها 

الالوا ل المنمل حمورو الرأي الال   اذلك لمه  ت ميهز حه   هذه اليخةهل  ها قه،رو فهي  سه قط    شه  ر 

 حمورو الرأي الال   اإلمل حي الذي مخ،   ص لالنم  اأح سيس جم  ير م اسنولل 

 الهي سيل ا نم  أخ م  خطن  الفكري تمالب يارا  نم   اأاض ع :النظام السياسي ودور الحكومة

فههي تكههوما الههرأي الالهه  ن ف لهه،ا  المههه ة،و اال،ك  تورمههل الرافضههل لكههل أشههك   المشهه ركل الهي سههيل 

ل ضه  ا ل اله ط  ااا ه    كةهوث مياله،  فهي ضهوءه اغي   الالرمل ا حهق  الخهوف م ميهز حهرأي 
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ضههرارو  هها  ااكنف هه حالالزحيههل فههي حيئههل ت ميههز ح لالرمههل  ون ف لاليهه االثقههل حههيا الشههالب احكو  هه 

 .(971س ح نص رجا ) ي   طمالت  الموين.ضراراا اليظ   الهي سي

ر  ها ال الةيهف ل،ممقراطيل تهمح حذموع ا ن ش ر الهرأي الاله   ن كمه  تالمهل  مهت قيه   حرمهل الفكهر ا

الرأي حيا أفراي    ل الشالبن فإتل ه الصيا الشالةيل  لهت الشهيو يل لهم مكها ن يلهل تالمهم الصهييييا 

فيو يهل الم ركهيل حل أن  حكم "تش نج ك اتشيك" الف س،  و الهةب في حمورو الرأي الاله   الصهييي 

 اليظ   ا ،ا أياء الالكو ل ل  تأثير كةير في حمورو اأي الال   لمشالب.

 تمثل الةيئل  ال،اليل    ق  ؤثرا قوم  في الرأي الال   افي جوانب الالي و الهي سهيل  :وضع الدوليال

 مهت الهرأي الاله    ا نمه االثق فيل ياخل ال،الهلن االهذي كمهأثر  مهت الهرأي الاله   ياخهل ال،الهل فقهط 

  مهه  يااكجال ونهههيل  مههت الوضهها الهي سههي  اكن ف ضههلالالهه لمين اخيههر  ثهه    مههت ذلههك تههأثير 

 ا  مت الثورو الميةيل االيمييل االهورمل ا...ا...ذالمصري اك ااكق ص يي

  يار كةير في تكوما الرأي الاله   اذلهك  ها خهق   ه   اكتص  : لوس ئل ووسائل  االتصاليالنظام

 اخه قفلهذلك    مهت اأغمةيهل اله،ا   مهت  اكتص ليتالمم   ا  ضمو  اافق  أ ،افن  ا ينلن  

 ) الم،  ييهر حلهه  نأجنهزو اإل هق  المؤمه،و لهي سه تن .انظهم حي تنه  ح يميهل اتالزمهز  أمه،لوجي تن 

   .(917ص رجا س ح ن

 ا صال فل ا ذا ل فكل  ا اإل ق  اال،  مل ال ي ت رتب  مين   ن ش ر الش ئال ا ااس ئل اإلتص   

لهك  ه     مه،  ميه  اسيم  ا هرح تال، قوو  مل حيل فال لل الن  تأثير كةير في تكوما الهرأي الاله   اذ

"ص،ا  حهيا"  ا تصرمال ا  مت له   ن طقه  الرسهمي االهذي كه   له  أثهر كةيهر فهي قهوو ا ه،و 

ك   ل  أثر كةير في حمهورو الهرأي الاله لمي ن كمه  تال مه، حالهض أجنهزو ال،  مهل الهي سهيل االمق ا ل 

تهري فين  المط لب  مت حالض اللم   ا الث نومل ك للمالي ا ال،مييل ااكتال ياا الطقحيل كمي فذ  

نلهه،ه فههي الكثيههر  هها الل  الهه ا اللزائرمههل ا هه،ا تهه، يم حالههض اأحههزا  لنههذه   الالزحيههل ا ههذا  هه

 ا.....ال  EGA اإلتال ياا  ثل اإلتال ي الطقحي الالر ا

  مرا حالض الالمم ء أ   ي س سم ا جهم نيل تأثر في  قهل الفهري اأفكه ره ن   :العوامل الفزيلوجية

نه ا ال هي وأتةت الالممه ء أ  النر ل اق، تكو  نظرت  لمالي و   ش ئملن ف ميم ف لمرمض تكو  أفك ره

تفرز   الغ،ي الصم ء تأثر تأثيرا  ة شرا  مت الفري ا ذا    مثة   ال وتر اقمل اإلس قرار  ي، زم يو 

نش ط الغ،و ال،رقيل االكثير  ا الةالوث في المل   الةيولوجي  ا تأثير فصه ئل اله،  االالصه راا 

اكههذا خصهه ئص اللملمههل ا تأثير هه  فههي الةالهه، ومههل االالمضههيل اأثر هه  فههي شخصههيل اإلنههه   القم

     الهموكي لمفري.

 : فني س  وا ل نفهيل كثيرو تهأثر فهي سهموس الفهري كمه  تمالهب اأ هواء يارا حه ل   العوامل النفسية

ل صهه،م  اأ ميههل فههي حمههورو الههرأي الالهه   ففههي ح لههل الخههوف كهه لالر  مكههو  اإلنههه   لهه  ق حميههل ا

اال ل ا  أكثر  ا تكو  في ح لل الهمم ال ي مكو  فين  رافض  ا شكك ن كم  مأثر القشالور الذي 

  ا ص،  ا .  اله حقل ا    ر ح  اذلك تةال  لخةرات هسموك  ا تخ ي قرارامي    الفري في توجي  
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ال   حهي سل اللن ز الالكو ي فق مق صر يار الالقق ا الال  ل في اأجنزو الالكو يل  مت  قي ع الرأي ال     

ا نم  مم ، ليشمل اكس ل حل لم   و  ي سب  ا أراء ااتل   ا اللمنور الذي ق، مفرض  مت اللن ز تغيير 

ال ي ت ول، ن يلل ا سي س  ن فهي سل اللن ز ملب أ  ت ال،ي  مت أس س اح ي ج ا جم  ير اللن ز الالكو ي

إن لك أن ال تجوع ...﴿يين  اإلسق  كقوا ، لمالي و لقول  تال لت اال ي ق، ح الالر    الذي مول،  ،  اكس قرار

 .(991-991﴾)سورو ط ناآلمل ...فيها وال تعرب، وإنك ال تظمأ وال تضحى

 :ك ل  لي ق، صيفن " حرا      سمو"  اح،اره 

 

 

 

 

 

 

 

 ام: ـــــــوظائف الرأي الع .2

من   ااكنشطل الم رتةل  ا  ققل الرأي الال   الفي يراسل الرأي الال   م م  س خ،ا  كممل اظيفل حماليت 

ح ليظ   الهي سي ا   ميالكس  ين   ا تأثيراا  مت الالركل الهي سيل ا مت جوانب الالي و الال  ل ا نالك سن  

ظ  رو الرأي الال   ظ  رو ق ئمل في كل ف مت سموس اكفراي االلم   ا ا مت تصرف ا ق يو الرأين 

الق ئم اتوجن ت ن  ن نظ   لوجيلومم،إل ك أ  يرجل ف  مي   تخ م  تةال  لغرحيل الالرحيل  ين  أا االمل مال ا 

جنزتن  اح خ قف طةيالل نظمن  الهي سيل ل،راسل توجن ت  ا ،ا قوت  ألذلك تهالت الالكو  ا حكل 

 تأمي،ه اذلك ل ال،ي المن   الميوطل ح  ا ي  مت اليالو ال  لي: االةالث في  وا ل كهب

 لك  ا ذفي ال،ا  ال،ممقراطيل تال ةر الهمطل سمطل الشالب ل :السياسي التأثير على القرار

 المف رض أ  القراراا الن  ل في ال،الل تةيت  مت الرأي الال   الذي ميالكس  مت نش ط أجنزتن . 

  القي ياا الهي سيل  ح خ ي رتهمح  مميل ال صومت في ال،ا  ال،ممقراطيل  :االنتااباتالتأثير على

 في  ط ر الال،اي ال ي مرسمن  ام قةمن  الرأي الال  .   و يل لز م ء اح شكيل سي سل ق

  في أي حكو ل مف رض أننم ممثموا الشالب تمثيق صاليال  امالكهوا  الياؤف لمه :على الحكيالتأثير

  مت  ،ا  تل   ا الرأي الال  .   الرأي الال   لذلك الكثير  ا الالكو  ا تضا اتم رس سي س تن 

 إنجاز الطالن: المصدر

 األساسية للحاجات ماسلو  رم يوضح : )27 .(الشكل
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 فمنمل الرأي الال   ك تق صر  مت  لري اإلن خ ح ا حل تم ، ل شمل جوانب  :المتابعة السياسية

  أخرا في المم رس ا الهي سيل  ثل  ي قشل الال كم ا س لواح  اتق،مم اليصح     ي ت اأ ر,  

 مت  مالمل الرأي الال    مت  نل ح خطط ال،الل في ال يميل الش  مل كم  مالمل :خطط الدولة حاجإن 

لذلك تهالت الالكو ل حمخ م  اأس ليب إلقي ع أفراي المل ما ن ا ح لمش ركلتالفيز المواطيي

ي  حق،رتن  ثيل ح الالكو ل مرتةط  رتة ط  اف نلممش ركل االمه  مل في اضا الخطط ال يمومل لمةم،

  . لذلك تل، أ  أغمب ال،ا  ت، م اتشلا نش ط اللمالي ا   مت خم  رأي      ه  م ا ش رسن

 لمرأي الال   يار في تال،م،  ق ح الهي سل الخ رجيل فلن ز  :سة الاارجيةتحديد مالمح السيا

  رغةل الشالب,   ا  ة رهحاليا  مأخذالماليي حذلك كح،  مي  أ  

  ن االهي سههيل اكج م  يههل مههرأي الالهه   أ ميههل ح لغههل فههي  ههه ن،و اأفكهه رمف األفكووار السياسووية:مسوواندة

  وق   مت  ،ا ي م الرأي الال   لن .م اج م  يسي سي أا  اتل هفيل ح أي فكرو أا 

  (929-922.صصه ح نالمرجا ال)        

 االذي ميطوي  مت  اليت ال يميل الهي سيل أا حي ء اتطومر النيكل المؤسهي  :التحديث السياسي

ااأحييل القز ل االق يرو  مت  س ال   ال ق لي، الل،م،و ال ي تخمقن  حركل ال غير اإلج م  ين حيث 

 كل  ا : في لرأي الال   مه اللل ا

فالمههت  ههه وا الالكو ههل مهه م ال مهه مز حههيا الوظيفههل  :تحقيوو  التمووايز فووي الوظووائف السياسووية -

 .ااكتال ياا ح ا قض ئيل ح إلض فل لمؤسه ا ج،م،و ك أحزا  االيقال شرماليل اال يفيذمل اال

 هل نظه   مقهو  اذلك ح لمه ااو حيا المواطييا ا ق  :تحقي  المساواة ع  يري  ترويد السلطة -

 الكف ءو ح ل،رجل اأالت. القشخصيل امال م،  مت  ة،أ  مت أس س

اكهذا اليخةل الال كمهل ح ل أميه، لقهراراا الالكو هل  تالضي أ ا و  :توسيع المشاركة السياسية -

 جههراءاا المههواطييا ذاا الصههفل المشههرا ل ك ل صههومت االمظهه  راا اتالركهه ا جم  هه ا 

ي ماليههي زمهه يو  ههه  مل الشههالب فههي الالمميههل ذصههوره االههاال مثيههل الييهه حي حمخ مهه   الضههغط

  الهي سيل .

سواء ح ليهةل لمهي سل الال  ل ال ي ته ن،ف فكرو المه ااو  :زيادة قدرة النظام السياسي -

  الةي ئي.    االمواطيل أا في ترامض الالقق ا ال قمي،مل اأاليل أا في  رحمل ال ل،م، لم م مز

 (711-712.صنصس ح  رجا ) الم،  ة،ه ح فظن

 الميةث   ا  ة يئ   ا    م   أفراي اللم  ل احم سنم لمرأي القوي  :الحفاظ على الروح المعنوية

 القيم اله ئ،و لخم  الراح الماليومل الال ليل ,
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 ال،ممقراطيلن الرأي الال    و اليهيج الذي تصيا  ي  القوانيا في المل مال ا  :اإلسهام في التشريع

االمثل اأخققيل  اكج م  يلةيرا  ا رغة ا الرأي الال   اضم ن  لميظم ف لقوانيا    ي  ك تال

 اال ي مؤ ا حن  الشالب .

  قيم المل ما ا   م ضمي  مال فظل  مت الال ياا اال ق لي، اات مثل في ال :االجتماعيةوظيفة الرقابة

  ل ما .ا   ياا الم مال رضل الظ  رو أا الك  يل أي تصرف ا أا  ظ  ر ك ت ف   ذا  ا ال

 (222-221س ح نص.صا ) حرا يم ا ةي فن، اكيلو  ةوي كيلون رج

  االهي سيل  ا  ااكق ص يمل اكج م  يل   جوانب ال طومر لمالي و  :االجتماعيةتطوير الحياة

اال شرمال ا ل القي   الوظ ئ  الرئيهيل لمرأي الال   اتظنر ق،رت   مت تغيير اأاض ع ااأنشطل

 .  ااكق ص يي ج م  ياكاال واز   اكس قرار

  كم  ااكق ص يملال،الل في ال يميل الهي سل  طمالمل الرأي الال    مت  نل ح خط :االجتماعيةالتعبئة 

أجنزتن   ا  قي    ح وجن تن  لنذا فإ  نل ح ال،الل في تالقي  مالمل  مت  حة طن     لم ت مكا 

) الم، أي      ه  م ا ش رس ا  فنم.م  رال يميل الش  مل مال م، ا  م ي كةيرا  مت ق،رتن  في خ

 (922س ح نص رجا  يير حل  ن

 الالكو ياللن ز  اس قرارالالكو يل ل  تأثير كةير  مت  اأجنزوفقوو رأي جم  ير الالقق ا الال  ل في    

أجنزو اإل ق   ااس خ،ا الال  ل  االمظ  راا اإلش   ا  ر تالةيره حيا كل  ا  خ قق ظاال ي تخ م   

 الهي سي  مت ال،الل   اال ي م ضح الةال، الكةير ل أثير االثوراا     ا االمق طال اأا اإل  ص

 ة :خالصـ

ااأجنزو الالكو يل اكذا المف  يم اأس سيل لالقق ا الال  ل اتال،م،   لتلق، تطرقي  في  ذا الفصل      

 الالكو يل جم  يرالرااحط االصقا الوشيلل حيا اأجنزو لمالقق ا الال  ل في اأجنزو الالكو يل ا

الالقق ا الال  ل كإيارو  هؤالل  مت الل نب ال،حمو  سي لملن ز  ا تالهيا الصورو الذ ييل لملن ز أ    

 لت الرقي ح للن ز لمص ف اأجنزو   ال  مي  اال ي ح لضرارو تالوي  مت اأياء الوظيفي لموظفي  

احيا ال،ممقراطيل ال ي تال م  كمفنو  ا الال  لالالقق  ن لي م  مت ضوئ  تال،م، الرااحط الال ميل حياالم ق، ل

اأجنزو الالكو يل ا   ل الشالب  ا حيا ت، يم اإلتص   االفنم الم ة ي  في  ق  ل  قق ا سميمل 

 . جم  ير  

 

 

 

 

 



 

 وظائف العالق ات العامة في االجهزة الحكومية

وظائف االساسية للعالق ات العامة في االجهزة  الأوال :  -

 الحكومية .

  ي للعالق ات العامة .تصالالنشاط اإلثانيا :  -

 . تخطيط برامج العالق ات العامةثالثا :  -

 . إدارة االزمات في األجمزة الحكوميةرابعا :  -

 . التنموية للعالق ات العامةاإلسهامات  خامسا :  -

 .تقويم نشاطات العالق ات العامة  سادسا :  -

 . مقومات أخصائي العالق ات العامةسابعا :  -
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 تمهيد :

تعتبر النظم السياسية هي االطار العام الذي يتحدد فيه شكل الدولة وأهدافها العامة ومهامها االساسية     

في جميع مجاالت الحياة سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية ، فهو االساس الذي تتشكل وتعمل 

وبذلك فإن جميع الهيئات والمؤسسات تتحدد أعمالها ونشاطاتها  ،الخاصةوبموجبه جميع الهيئات العامة 

التالي تحدد نشاطات بومسؤولياتها وفقا للميادين و االسس التي تحددها القيادة السياسية بقراراتها و

العالقات العامة في االجهزة الحكومية كهيئة  وظائفأهم  ديفي هذا الفصل تحدأجهزتها لذلك سنحاول 

  الدولة .أعمال ح أساسية في نجا

  لعالقات العامة في األجهزة الحكوميةاألساسية لوظائف ال :أوال

تتعدد وجهات النظر حول طبيعة وواقعية وظائف العالقات العامة في االجهزة الحكومية، إذ غالبا ما      

توجيه ينظر إليها كأنها وسيلة لضبط المواطنين كجماهير تتعامل مع هذه االجهزة وذلك عن طريق 

تفكيرهم نحو ما يرضي الحكومة ويشبع إحتياجاتها ويحقق أهدافها ،وقد ينظر إليها أنها االستجابة 

لمتطلبات وإحتياجات جماهيرها من المواطنين بهدف تحقيق التوازن في المجتمع وحل ما قد يقع من 

كومي والمواطنين الذين مشاكل، وقد ينظر إليها أيضا على أنها تحقق منفعة متبادلة ما بين الجهاز الح

تربطهم مع الجهاز عالقة مباشرة أو غير مباشرة و تحقيق االنسجام مع موظفيها لذلك يصعب فهم وظائف 

 .العالقات العامة في االجهزة الحكومية دون فهم وظائف نظامها السياسي

I. :وظائف النظام السياسي 

يصعب على إدارة العالقات العامة فيي اججهيزة الحكوميية جي دولية إدارة نشياطها دون فهيم عمييق       

لنظامهيييا السياسيييي واليييذي يعتبييير بيييالمفهوم الحيييدين النسيييق المتكاميييل مييين المبييياد ء واجفكيييار والقييييم 

ولية شخصييتها واإليديولوجيات والعقائد التيي تسيود أي مجتميع فضيال عين المؤسسيات التيي تعلين بهيا الد

( ولقد أجمع العديد من المفكيرين عليى 282،ص 6002وتمارس بها سياساتها.)علي بن فايز الجحني)أ( ،

 أن وظائف النظام السياسي أربعة هي:     

وهي أولى الوظائف اجصلية للنظام السياسي المعاصر إذ أن لكل دولة أو جهياز الوظيفة العقدية:  .2

بر عنها ويبشر بها ويعدها على أنها مضيمون يتحيد  بيه)علي بين حكومي عقيدة أو إيديولوجية يع

 ( .226،ص6002فايز الجحني)ب(،

وهو السعي الفعال لجعل المكونات واجطر التشريعية أو التنظيمية في تطيور الوظيفة التطويرية:  .6

دائم لتجنب التطورات الداخلية التيي يمكين أن تحيدت نتيجية ظهيور مسيتجدات، فيالتطور السياسيي 

عنييي عملييية التفاعييل الييذاتي مييع اجوضيياا السياسييية واالجتماعييية واالقتصييادية وال قافييية وتييدخل ي

الحكومة وأجهزتها بما يكفل الصالح العام واقتراح النظم وتعديل الخطيط واللييات واسيتراتيجيات 

سيم والتعبير عن الحقائق االجتماعية المتجددة بحين يصيبح اإلطيار النظيامي رداء صيالح لهيذا الج

 ( .292في صورته الجديدة.)علي بن فايز الجحني)أ(،مرجع سابق،ص
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وهي تحقيق العدالة التوزيعية بحين تتناسب مع مقتضيات التطور بما يفرضه الوظيفة التوزيعية:  .6

هذا من سرعة وحيزم ويسيمو عليى مسيتو  المصيالح الفرديية أو النزعية الذاتيية. )مهنيا الصيالحي 

 ( .6\62،ص2981ومحمد نصر،

وهي المرتبطة بتحديد ما يقع على عاتق الدولة بخصوص التقصير والمخالفات وظيفة الجزائية: ال .4

 التي قد تحدت داخل المجتمع فهي تسعى لحماية الوظائف اجخر .

ومن الجدير بالذكر أن وظائف النظام السياسي في الدول العربية اإلسالمية يرتكز على علوم الدين واليدنيا 

ف والنهي عن المنكر وتدعيم التكافل االجتماعي وتيوفير العدالية االجتماعيية والمحافظية في اجمر بالمعرو

على اجمن واالستقرار بصيد االعتيداءات ورفيع مسيتو  الرعايية فيي المجتميع فيي جمييع المجياالت.)عمر 

 ( .                                   242،ص2996عودة الخطيب،

 ساسية للعالقات العامة في اججهزة الحكومية. وهي بدورها تعتبر القواعد اج

II. لعالقات العامة في األجهزة الحكوميةل النشاطات األساسية  

ولكي يكون النظام السياسي في أية دولة نظاما فعاال منسجما ميع ذاتيه وشيعبه برضيي متبيادل فإنيه البيد أن 

زة الحكومية؛ وهذا ميا أحيدت جيدل يخضع لجملة من القواعد وهي وظائف إدارة العالقات العامة في اججه

كبير بين اجكاديميين والممارسين حول ماهية اجنشطة التي تؤد  داخل إدارة العالقات العامة في اججهزة 

 الحكومية حين يرجعها البعض إلى الوظائف التية:

 الحصييول علييى المعلومييات ميين المييواطنين عيين طريييق إجييراء بحييوت حييول االتجاهييات والييرأي العييام -2

 وتحليل مضمون وسائل اإلعالم وتوفير سبل مناسبة لتلقي شكاوي واقتراحات الجمهور.

 تقديم معلومات للمواطنين لشرح وتفسير السياسات والقرارات وتحديد اجعمال المزمعة. -6

في تحديد المجتمع عن طريق وضع البرامج المخططة التي تهدف إلى توسيع مداركيه وففاقيه  المساهمة -6

للحصول على دعمه وتأييده وكذا تغيير أنماطه السلوكية تغييرا إيجابيا لتحقيق الصالح العام.)عبيد اليرحمن 

 (                                    12-16،ص.ص2994العناد،

 ( فيشير إلى أن العالقات العامة في اججهزة الحكومية لها وظيفين : Samblackأما "سمبالك")

تقديم المعلومات الدقيقة بصورة منتظمة عن خطط الحكومة وسياساتها وإنجازاتها للمواطنين وكذا  أولهما:

 إعالمهم بالقوانين واجنظمة واإلجراءات التي تتعلق بحياتهم.

محكييومين خاصيية بالنسييبة لييردود الفعييل الحالييية والمتوقعيية حييول تقييديم الشييور  للمسييئولين وال وثانيهمااا:

السياسييات الموجييودة أو المرتقبيية وإمييداد الحكوميية بالمشييكالت البيئييية وأهييم القضييايا التييي تشييغل الييرأي 

 ( .90،ص6009العام.)محمود يوسف،
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دة وظيائف أساسيية ولكن ال تكفي هاتين الوظيفتين لتحقيق أهداف العالقات العامة بل البد مين وجيود عي    

مكملة والتي أمكن اكتشافها ومعرفتها خيالل البحين العلميي فيي مجيال العالقيات العامية والممارسية الفعليية 

 لها، حين رجحت من طرف معظم الباح ين على أنها خمس وظائف:

خطوة جمع المعلومات لإلجابة عليى التسياتالت اليواردة لحيل المشيكالت االجتماعيية،  : وهوالبحث -1

قيام جهاز العالقات العامة بيإجراء الدراسيات المتصيلة بقيياس اليرأي العيام لفئيات «يقصد به حين و

 ( .46،ص2980.)مختار التهامي وفخرون،»الجماهير الداخلية والخارجية المتعاملة مع المؤسسة

فالبحيين يعتبيير عصييب اإلدارة وأسيياس إسييتراتيجية العالقييات العاميية ، فهييو يعنييي تجمييع البيانييات 

ومات وتحليل وجمع العوامل المؤثرة في عالقة اججهزة الحكوميية ميع جماهيرهيا مين خيالل والمعل

إجراء مسيح مييداني لإلتجاهيات والمواقيف وتحدييد إتجاهيات اليرأي العيام ، فهنياك عيدة بحيوت فيي 

مجييال العالقييات العاميية كبحييوت إيجيياد الحقييائق وبحييوت التفسييير اإلنتقييادي والبحييوت الكامليية وهييي 

دم كييال النييوعين السييابقين، كمييا هنيياك البحييوت اإلسييتطالعية والبحييوت الوصييفية وكييذا بحيوت تسييتخ

 التجربية .

ومن هنا نجيد أن البحين عين الحقيائق هيو إلقياء نظيرة فاحصية ومتأملية فيي الماضيي لتحدييد جيذور 

المواقيييف والظيييروف التيييي تحييييط بييياججهزة الحكوميييية واجبعييياد االقتصيييادية منهيييا واالجتماعيييية 

 ها نحو المستقبل.واتجاهات

تييزدحم التعيياريف المختلفيية للتخطيييط فهنيياك ميين يعتبييره اختيييار بييين البييدائل للسياسييات  التخطااي : -2

التنظيمية وهناك من يعتبره التقرير سلفا لما يستوجب على المنظمة عمله، فبالتنبؤات واالسيتعدادات 

الجهياز الحكيومي ووضيع  تحدييد أهيداف«المستقبلية جوضياا الدولية يعتبير التخطييط ججهزتهيا هيو

سياساته وتحديد طرق العميل وإجيراءات تنفييذه وإعيداد الميزانييات التقديريية جنشيطته المختلفية، ثيم 

وضييييع البييييرامج الزمنييييية بنيييياء علييييى ذلييييك، ووضييييع السييييبل للتحقييييق ميييين إنجازهييييا بمييييا يحقييييق 

 ( .282،ص6009.)صالح خليل أبو إصبع،»الموضوعية

جهياز لخير بيإختالف طبيعية نشياطه ونيوا جمياهيره ومركيزه  وتختلف خطط العالقيات العامية مين

المالي ودوافعه السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ، لكن أغلبها تستند في تخطيطها إما على الخطط 

 الوقائية أو على الخطط العالجية .

فاالتصال هو نقل المعلومات بين الموظفين ورتسائهم على مختلف اإلتجاهات  اإلتصال: -3

                                   (p46,S A, Ghosheh Zahi)                             مستويات اإلدارية في المنظمة         وال

وحسب رأي "الزويل" الذي ير  أن االتصال هو أداة التحكم في الجماهير من جانب السلطة 

السياسة بذال من استخدام أساليب العنف الحاكمة أو الصفوة، فاالتصال هو استخدام الرموز لتنفيذ 

 (.200،ص6009التقليدية.)محمد سعد أبو عامود،

فاإلتصال عملية ال يمكن اإلستغناء عنها إذ أنها نشاط إنساني يتغلغل في جميع نشاطات اججهزة 

يمية ويوحد أطراف ظارهم التنوالحكومية ـ ويم ل أداة عمل هامة من خاللها يفهم اجفراد أد

 اججهزة الحكومية فهو يمدنا بوسائل صنع وتنفيذ القرارات .
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وبصفة عامة اإلتصال هو سلسلة من العمليات تتسم بحركة مستمرة يقوم بها المصدر بغرض 

الوصول إلى هدف ما في موقف ما ويكون ذلك عن طريق إرساله لرسالة تحمل بيانات أو 

وسنتعرض  الرسالة واضحة أو قد تتعرض للتشويشمعلومات أو أفكار أو مشاعر ، فقد تصل هذه 

 . له بنوا من التوسع في الحقا بإعتباره أهم الركائز اجساسية في العالقات العامة 

وهو محاولة التوفيق بين اإلدارة العليا للجهاز الحكومي من ناحية ومديري إداراته  التنسيق: -4

ق االتصال الفعال بالجمهور الداخلي الفرعية من ناحية أخر  ضمن استراتيجيه مرسومة لتحقي

والخارجي، فالعالقات العامة تعمل على التنسيق بين اإلدارات المختلفة لألجهزة الحكومية وبين 

 الموظفين واإلدارة وبين جميع المستويات في اإلدارة سواء العليا أو الدنيا .

تي تصاحب عملية التنفيذ القصور، وتشخيص اجخطاء ال التقويم هو التحري عن نواحي التقويم: -5

للقيام بإصالح الخطأ وإبعاد اإلخفاقات أو السلبيات، ويمكن إجراء ذلك  الميداني أو العملي تمهيدا  

 .بداية التنفيذ وحتى مرحلة النتائج وتقييم فثارها بشكل مستمر من

اءا على فالتقويم يهدف إلى إظهار مواطن القوة والضعف ليتم تحديد تخطيط لبرامج مستقبلية بن

 وهو الخر سنتعرض له بنوا من التوسع . الدروس المستفادة من عملية التقويم

ومنه تحقيق إدارة العالقات العامة في اججهزة الحكومية لوظائفها بشكل سليم ومتكامل سيؤدي لتحقيق      

أهدافها بفعالية وكفاءة عالية جنها غاية تسعى الدولة للوصول إليها ووظائف العالقات العامة في أجهزتها 

   هي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تقدر أهمية الرأي العام.

 : النشاط االتصالي للعالقات العامةا ثاني

يعتبر االتصال من أهم المواضيع التي شغلت اهتمام العلماء والباح ين في فروا معرفية شتى      

ومجاالت علمية مختلفة، فاالتصال هو سبيل لديناميكية جمهور المواطنين سواء موظفين داخل اججهزة 

ال الفعال في مجال العالقات العامة هو االتصال الذي يؤدي إلى خلق الحكومية أو متعاملين معها، واالتص

نوا من االستجابة اتجاه تحقيق أهداف الدولة المسطرة بأحسن الوسائل وأقل التكاليف، حين تقول "أندي 

ريكارد" في كتابها"طالما أن االتصال هو إيصال رسالة إلى المستقبل بغية تغييره أو إقناعه بشيء ما، فإن 

جاحها يتوقف على مد  إيصال المعنى الضمني لها بينما فشلها يتوقف على التضارب بين المعنى ن

 ( 220،ص6000،)مصطفى حجازي.الصريح والمعنى الضمني

فاالتصيال عملييية معقييدة تتضييمن جوانيب ك يييرة ينبغييي اإلحاطيية بهيا حتييى يسييتطيع أخصييائي العالقييات      

العامة تحقيق النجاح اإلداري ورسم أحسن صورة ذهنية للجهاز الحكومي لد  المواطنين، وأغلبها تتركيز 

 .على مجموعة من المقومات

I. مقومات اإلتصال في العالقات العامة 

  العملية االتصاليةفي األساسية اهم النقاط  .1

 سلسيييلة مييين العملييييات أو اجحيييدات المسيييتمرة ييييتم اسيييتخدامها فيييي نقيييل المعييياني والقييييم  أن االتصيييال

 االجتماعية والخبرات المشتركة تجاه الموقف أو اجهداف.
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 ول وقيد يكيون معنوييا  )الجهياز الحكيومي سيواء ئالقائم باالتصال قد يكون شخصا  عاديا  موظيف أو مسي

 مؤسسة...( وهو الطرف الذي يبادر باالتصال ويوجه رسالته للمستقبل الذي يعنيه اجمر. هيئة أو

  الرسييالة االتصييالية وهييي المعلومييات أو الراء أو المشيياعر أو االتجاهييات التييي نرغييب فييي نقلهييا إلييى

الخييرين عبيير الرمييوز, التييي قييد تكييون صييوتية م ييل الكييالم, أو صييورية م ييل الكتابيية, أو حركييية م ييل 

 اإلشارات أو تكون خليطا  من هذه الرموز.

 .المتلقى وهو من تعنيه الرسالة سواء كان فردا  أم جماعة أم هيئة أو مؤسسة ما 

  الهدف المسطر للوصول إليه وهو التأثير في أفكار أو مشاعر أو اتجاهيات أو أراء الميوظفين بالجهياز

أو بقية اججهزة الخاصة التي تربطها بها مصالح سواء  الحكومي أو جماهير المواطنين المتعامل معهم

 مصالح تعاونية أو تنافسية.

  ,ييتم نقلهييا عبيير وسيائل االتصييال الجماهيريية فييي حاليية فالوسييلة والتييي عين طريقهييا  يييتم نقيل الرسييالة

 االتصال الجماهيري.

 ن تتيدخل فيي العمليية مهما كان نوا العملية االتصالية فإن هناك بعض عناصر التشويش التي يحتميل أ

كالتشيويش النياتج عين وجيود “ االتصالية مما تتمكن في أن تؤثر فيي نجياح أو فشيل العمليية االتصيالية

 “أحكام مسبقة لد  أحد اجطراف والتي تعارض مضمون الرسالة وتقلل من نسبة فهمها وتقبلها

)Roger Mucher,S A, p19  (  

 الصد  وذلك بإعادة المعلومات للمرسل حتى يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الرسالة حققت  رجع

  أهدافها أم ال.

 اجثير وهيو نتيجية االتصيال, قيد يكيون هيذا اجثير نفسيي أو اجتمياعي, ويتحقيق أثير الرسيالة فيي إقنياا 

 تحسين الصورة الذهنية.وفي  هاالمستقبل بهدف

  مييا ال بييد أن يعبيير عيين سييياق معييين، فييال يمكيين فصييل السييياق السييياق: كييل اتصييال يحييدت فييي مكييان

االجتماعي عن السياق ال قافي أو االقتصادي أو السياسي, فكلما كان للبيئة االتصيالية جوانيب مشيتركة 

وهيدا ميا يحيدد ميد  التوافيق ، بين المرسل والمستقبل كلما كانت فرصة نجاح العملية االتصالية أفضل

  بين الدولة والشعب.

فاالتصال باعتبياره  شيريان ينقيل المعياني والخبيرات والمضيامين باإلضيافة لل قافية واجفكيار واليرت       

عدد أبعاده ضمن تبادل للمعاني والتعبيرات الفنية وسيكولوجية اإلقناا وتطبيقيات التكنولوجييا تالمستقبلية، ت

المرسييل وأهليتييه اللغوييية فقييط  بييل  الرقمييية وغيرهييا لتحقيييق االتصييال الفعييال الييذي ال يسييتند علييى كفيياءة

 مجموعة من الدعائم يجب أن يرتكز عليها والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

  ::فالسيمعة الطيبية للجهياز الحكيومي ومصيداقيته العاليية هيي أسياس إنتشيار الرسيالة مصداقية المصاد

ات أخصائييه االتصيالية وقيدرتهم الجهاز الحكومي ومهار نوعيةوقابلية االقتناا بها وهذا يتوقف على 

 على معالجة المواضيع بذكاء وكذا مواقع مراكزهم االجتماعية .

  :فينبغي أن تتفق رسيالة الجهياز الحكيومي ميع الواقيع المعياي والبيئية  المحيطية بيه التعبير عن الواقع

 سواء على المستو  المحلي أو المستو  الدولي.

  : سيواء كييان موظيف حكييومي أو ميواطن عييادي يجيب أن يكييون  فالمسييتقبلالمعلوماات التاي لهااا هاد

مضمون الرسالة االتصالية يعنيه ويتفق مع عاداته وتقاليده وميوله واتجاهاته ويشيبع رغباتيه وهيذا ميا 

 تؤكده المقولة الشهيرة " لكل شعب إعالمه الخاص به"
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 قيدة وبأسيلوب جيذاب فيجب أن تصاغ الرسالة بعبارات سهلة مبسيطة للمواضييع المع :وضوح الرسالة

لخط فكري واضح يعبر عن سياسية الجهياز الحكيومي، محيددة فيي ذليك إسيتراتيجية ثابتية تتماشيى ميع 

 كافة المواطنين المعنيين باختالف أعمارهم وثقافاتهم وانتماءاتهم الحزبية. 

  : رسييالة فالعملييية االتصيالية  تتغييذ  ميين التكيرار والتنويييع فييي كيفيية عييرض الاالساتمرا:ية واالتسااا

 الجهاز الحكومي.االتصالية ذلك لزيادة الم يرات اإلقناعية التي تتسق مع ظروف جمهور 

  :التركيز في عرض الرسالة االتصالية على اإلمكانيات المادية والمعنوية لجمهيور إمكانيات المستقبل

 المواطنين المستهدفين من هذه الرسالة وكذا على مهاراته االتصالية.

 الجمهيور المسيتهدف والتيي تصيلح كبير عيدد مين ينبغي اختييار الوسيائل التيي لهيا أ بة:الوسائل المناس

لتناول الفكرة المطروحة تماشيا مع المكان والزمان وتبعا لمراحل انتشيارها فاالتصيال الجمياهيري ليه 

 دور فعال في إثارة االنتباه وخاصة في انتشار اجفكار المستحدثة التي تتبناها الدوله 

  بمعنييى سييالمة لغيية الرسييالة االتصييالية وخلوهييا ميين اجخطيياء النحوييية أو اإلمالئييية : والضااب الصااحة

واختيار الكلمات الصحيحة المؤثرة والمعاني الواضحة الجلية والمحسوسة وفقرات المتسلسلة المعبيرة 

العمليية والكلمات الطيبة واللطيفة التي تضفي نوا من االحترام والتقدير والسرور والمحبية عليى جيو  

االتصالية واإلجابة التامة والموجزة عليى جمييع اجسيئلة المعلقية تبيين ميد  حيرص الجهياز الحكيومي 

 على التواصل مع موظفيه وبقية المواطنين والمتعاملين ومد  حرصه على تحقيق المصلحة العامة.

 وسائل االتصال في العالقات العامة: .2

ليذلك  االسيتخداممن حين التغطية والفعالية وسهولة  االتصالتشهد هذه اجلفية تقدما ملحوظا في وسائل     

للعالقيات  االتصيالولهيذا تيم تصينيف وسيائل  اسيتعمالها،التيي تترتيب عليى  بيالظروفارتبطت امتيازاتهيا 

سيواء كيان  االتصياليةالعامة حسب مضمون الرسالة وحالية وموقيع أخصيائي العالقيات العامية فيي العمليية 

 مرسل أو مستقبل وذلك بغية تحقيق أهداف الجهاز الحكومي وفقا لطبيعة الرموز المستخدمة إلى : 

  -  الوسائل المطبوعة  

 الوسائل الصوتية -     

 الوسائل المرئية  -     

 الصوتية-الوسائل المرئية -     

   -  بالفعل  االتصالوسائل 

  لفظيةال االتصالوسائل  -     

 اللفظيةالوسائل اإلتصال غير  -     

وفي دراستنا سنحاول أن نتبنى التصنيف اجخير جنه أك ر توضيح لألبعاد السوسيولوجية للجهاز الحكومي 

وخاصة في المجاالت الدبلوماسية وفي تنظييم اجحيدات الخاصية باإلضيافة لتوضييحه كيفيية أداء أخصيائي 

تتطلب منه التركييز عليى الجزئييات أك ير مين الكلييات كشيخص مليزم بإتقيان العالقات العامة لوظيفته التي 

 مهارات اإلتصال الفعال.  
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 وسائل اإلتصال بالفعل : 

في عملية نقل  االتصالباجعمال أو باجفكار أو التصرفات بقية وسائل  االتصالتشارك وسائل      

العامة في عالقاته بجمهور الموظفين أو عالقته بجمهور  العالقاتالرسالة، حين يستخدمها أخصائي 

 وذلك في : وجماهيرهالمواطنين في تحقيق التفاهم والود بين الجهاز الحكومي 

 .القدوة أو النموذج الحي 

  تقديم الهدايا والمنح والتبرعات 

  حدات الخاصة والدينية والوطنية واّج  االجتماعيةالمشاركة في المناسبات 

 عمال التشهيالت والخدمات المختلفة.أالقيام ب 

  تقديم المنح والهدايا والتبرعات للهيئات المحلية واجفراد المحتاجين 

 (620-608،ص.صمرجع سابق)محمد منير حجاب،

 ــ: ـــــــباإلضافة لمجموعة من أشكال التعبير المادية ك

نيون التشيكيلية والمجسيمات والصيور المالبس والمفروشات والحلي والمنشيتت والمعيدات واليديكور وكيذا الف

للمرسل سواء  واالقتصادي االجتماعيوالدالة عن المكانة والمستو   استقبالهاأول رسالة يتم وهي والرموز 

 كان موظف أو جهاز إداري.  

  وهو يعتمد على اللغة بالدرجة اجوليى وبشيكليها الشيفهي والكتيابي، فهيي  :ةاالتصال اللفظيوسائل

 في المواقف المختلفة سواء كانت تعليمية أو إدارية أو مؤسسية أو جماهيرية  االتصالمن أهم وسائل 

 بين أخصائي العالقات العامة والميواطن سيواء موظيف أو عمييل  وهو الذي يتم :االتصال الشفهي

حييين يعتبيير هييذا اجسييلوب أقصيير الطييرق لتبييادل المعلومييات واجفكييار  غييير مكتوبييةمنطوقيية وبصييورة 

 : ي داخل العالقات العامة مايليهالشف االتصالولة ويسر وصراحة ومن بين وسائل وأك رها سه

 :وهي لقاءات بين مجموعة من اجفراد في جهية تنظيميية واحيدة يجتمعيون معيا لتبيادل  اإلجتماعات

)أحميد .قيرارات بشيأنها إتحياداجفكار والمعلومات الخاصة بموضوا معين أو لحل مشكلة عالقة أو 

 (226،ص6000ماهر،

ومراعياة جيو ومكيان  اإلجميااوليكون االجتماا فعاال وناجحا يجب إعداد خطة سليمة تتناسيب وموضيوا 

  .اإلجتماا والترتيب الجيد لشكل القاعة وتجنب الضوضاء

 وهي شكل متخصص من جماعات العمل تعقد بصفة رسيمية لتنياول موضيوعات معقيدة أو  :اللجنة

القيرار مين خيالل فيرد  اتخياذمتخصصة أو مطلوبة على وجه السرعة،أو فيها مخاطرة إذ ييتم فيهيا 

واحد، ويمكن تقسيم اللجان إلى ثالثية أنيواا رسيمية هيي: اللجيان الدائمية واللجيان التمهيديية ولجيان 

 (226)المرجع السابق،ص صةالمهام الخا

 :يتضمن طيرفين يكيون جحيدهما عليى اجقيل هيدف أو  االتصالوهي نوا من  المقابالت الشخصية

ى طلب أو إعطاء غرض من المقابلة وتقوم هذه المقابالت على هدف التفاوض أو التقييم وتعتمد عل

 أو تبادل معلومات.
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 :والموسيييقى والمعلومييات عيين طريييق الصييوت وهييي اإلرسييال أو البيين الميينظم للكييالم  اإلذاعااة

 (41،ص6006وتستقبل من قبل جمهور متعدد وفي أماكن مختلفة في نفس الوقت.)إياد البكري،

 :وهو من يعني "الرتية عن بعد "ويمكن أن نعيرف نظيام التلفزييون مين الناحيية العلميية  التلفزيون

مكييان إلييى فخيير بواسييطة الموجييات سييتقبال الصييورة والصييوت بأمانيية ميين إطريقيية إرسييال و» بأنييه 

 . (46،ص6008)أحمد بخوي،«الكهرومغناطيسية ثم بواسطة اجقمار الصناعية

 .جماهيرهااإلقناا لك اف  وهو من وسائل االتصال السمعية البصرية وأك ر الوسائل مقدرة على

 : لفيرد والذي يم ل في عصرنا الحالي ثيورة فرضيت نفسيها عليى كيل ميا يسيتخدمه ا الحاسب اآللي

أحيد جماهيرهيا ، فهيو عبيارة عين فلية إلكترونيية  ي في مجيال العالقيات العامية أوسواء كان أخصائ

وبرمجتها وفق الطلب والذي يوفر لنا مصممة بطريقة تسمح بإستقبال البيانات وتخزينها ومعالجتها 

أن يكيون العميل العديد من الخدمات في السرعة والدقة والتخزين المدمج وكيذا الليية والمالئمية أي 

 بشكل فلي ومالئم للطلب .

 :  وهيو وسييلة إتصيال واسيعة اإلنتشيار كسيالح ذو حيدين تيرتبط بهيا مجموعية مين  خدمة األنترنا

تقييدم الحواسييب تييوفر سييرعة نقييل المعلومييات وحرييية التنقييل بييين المواقييع المسييموح بهييا ، بحييين 

ذا ما يعيزز عميل العالقيات العامية معلومات هائلة وفي كافة المجاالت وبدون عوائق جغرافية ، وه

في اججهزة الحكومية من جهة ومن جهة ثانية عليها النية في ضبط أعمالها ، جنها كما قلنا سيالح 

هذه الوسيلة اإلتصالية في إتصاالت ليست  إستغالل ذو حذين أي بإمكان جماهير اججهزة الحكومية

اجزمات ّوإنتشار الشائعات بحين تحفز عليى  في صالح اججهزة الحكومية وهذا ما ينشط ك يرا في

إستغالل المشاكل البسيطة وفي نشرها وقيذ تتحيول إليى أزمية تخيرج عين نطياق السييطرة إن تيأخر 

 إحتوائها وحلها. 

 ومن بينها : ي هاإلتصال الشف أجهزة باإلضافة للعديد من    

 :  وهييو ميين أوائييل وسييائل اإلتصييال بعييد التلغييراف والييذي تييم إختراعييه ميين طييرف  الهاااتف الباباا

"إلكسندر جراهام بل" فالهاتف هيو جهياز إلكترونيي يسيتخدم لإلتصيال بيين شخصيين أو أك ير عين 

عين طرييق اجقميار الصيناعية ويتمييز و طريق الصوت بواسطة أسالك معدنية وكبالت كهربائيية،

ثابيت ، وهيذا ميايربط موظيف العالقيات العامية بمكتبيه مكيان كل جهاز بيرقم خياص بيه وفيي مكيان 

 تواجد الهاتف ال ابت طوال مدة عمله .

 ويعتبر مين أهيم تقنييات التواصيل الحدي ية فيي القيرن العشيرين واليذي تيم إختراعيه  ال :نقالهاتف ال

ييا يسيتخدم لإلتصيال الشخصيي بطييرق نكيوبر" وهيو عبيارة عين جهيياز إلكترونيي متقيدم تق عليى ييد

عديييدة وهييي الصييوت والصييورة والفيييديو وتتصييل اججهييزة بعضييها بييبعض عيين طريييق شييبكات ال 

 سلكية متعددة ، وبدوره مر بعدة أجيال : 

وهو الجيل الذي تستعمل فيه جميع وسائل اإلتصاالت المحمولة البسيطة  (:G0) صفرالجيل ال -

وهواتييف ليية والمحمم ييل الهواتييف الالسييلكية اليدوييية  التييي ظهييرت قبييل منتصييف ال مانينييات

 .السيارات 

وهو الجيل الذي إنتشرت فيه التقنية الالسلكية التي تقوم بنقل المعلوميات   (:G1الجيل األول ) -

 .الصوتية ويستطيع حمله معه أينما ذهب

وهو الجيل اليذي أضييفت فييه تقنيية الرسيائل النصيية القصييرة وخيدمات  (:G2الجيل الباني ) -

وخدمة رسائل الوسائط لتصفح بعض المواقع  Wabنقل البيانات وإرسال الفاكسات وإستخدام 
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مما زاد في سرعة نقل البيانيات وإضيافة   (G2.5المتعددة ، كما واكبه الجيل ال اني المتطور )

 لكتروني وغيرها من الخدمات والترفيه .خدمة جوال نت لتصفح البريد اإل

وهيو جييل إنتشيار التقنييات الحدي ية فيي مجيال اإلتصياالنت بحيين تميت  (:G3الجيل البالاث ) -

كيليو  600إضافة اإلتصال المرئي ومشاهدة القنوات التلفزيونية ونقيل البيانيات بسيرعة تفيوق 

ميقاباييت فيي الجييل ال اليت المتطيور ، باإلضيافة إليى الجييل الرابيع  6بايت في ال انيية وتفيوق 

  إلتصاالت عن تدعيمه .والخامس والذي أعلنت وزيرة ا

من أهم وسائل اإلتصيال اليذي يمكنيه تيوفير عيدة خيدمات ( GSMوبصفة عامة الهاتف النقال )     

قنييوات ،ميين تحديييد المتلقييي للرسييالة بالإلضييافة لتقنييية الوسييائط المتعييددة وكييذا اإلتصييال المرئييي 

العديييد ميين اججهييزة  الييذي دعمتييه و ..اليي الفيسييبوك وسييكايب وميسيينجر  و التلفزيييون ، جييوال نييت

 .أعمالهم وهم خارج مكاتبهم الحكومية ووفرته للعديد من المسؤولين لتتيح لهم فرصة متابعة

 تبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة بين المرسل والمستقبل، ويستعمل هذا  هوو :الكتابي االتصال

خاصة في المنشأة الكبيرة الحجم، حين ال تسمح الظروف للرتسياء خاصية فيي  االتصالالنوا من 

المباشير، ومين  االتصيالبالمرتوسيين فيي المسيتويات المختلفية عين طرييق  بااللتقاءالمراتب العليا 

 للوسائل الكتابية ومن بينها نذكر:  استخدامهخالل تسميته تتجلى فكرة 

 المعلومييات اإلدارييية تتعلييق بموضييوا معييين،  : وهييي عبييارة عيين عييرض مجموعيية ميينالتقااا:ير

وتتضييمن قييدرا ميين التحليييل المفصييل لهييا، ذلييك للخييروج بنتيجيية معينيية تسيياعد اإلدارة علييى تنظيييم 

والتخطيط والرقابة في العمل، وهي أنواا عدة فحسب طبيعتها تنقسم إلى تقارير إخباريية وتحليليية 

  .أو بحسب الفترة الزمنية إلى دورية وغير دورية

 وهي تعتبر من الوسائل الكتابية الهامة في مجال اجعمال، وهي تتناول  :الخطابات والمراسالت

  .موضوا محدد

 ومنتشرة تقريبا  واالستعمالسهلة التسيير وهي وسيلة يتناول فيها وجهة نظر المؤسسة،  :اإلعالنات

 . ميع المؤسسات كما أنها غير مكلفةج في

  هذه الوسيلة حرية التعبير للموظفين والمتعاملين، وذلك  تضمنحين  :واألفكا: االقتراحات صندو

على اليورق وهيي تسياهم فيي إضيفاء جيو التعاميل الفعيال والم مير بيين  واقتراحاتهمبكتابة أفكارهم 

 . اقتراحاتهمبقيمة أرائهم و الخريناإلدارة والعمال الناتج عن إشعار هؤالء 

 رد البشييرية، تسييتعملها المؤسسيية لتحفيييز اجفييراد عيين هييي وسيييلة تطييوير للمييوا :جرياادة المسسسااة

، وتكيون هميزة وصيل بيين مختليف المصيالح واجقسيام جنهيا زرا روح المشاركة واإلنتماء طريق

  .تسلط الضوء على حياة المؤسسة ونشاطاتها ونزاعاتها وحوافزها والحوادت التي تقع بداخلها

 وهو عرض المعلومات حول النتائج المحققة مين طيرف المؤسسية بحيين يطليع مين  :كشف النتائج

 كون في شكل جداول وبيانات وأرقام.خالله العمال على نتائج جهودهم وي

كالبرقيات واجوامر والتعليمات المكتوبة والمنشورات والدوريات والمجالت باإلضافة للعديد من وسائله 

 والملصقات و...ال  .

  االتصال غير اللفظية: وسائل 



 العالقــات العامــة في األجهــزة الحكوميـة  وظائف                                                      ثالث  الفصـل ال

 
 

22 

هتميام العالقيات العامية بيه يعيد حيدي ا نسيبيا إرغم أن االتصال غير اللفظي من أقدم أشكال االتصيال إال أن 

حييين أنييه يأخييذ مظيياهر متعييددة كاإلشييارات واإليميياءات وصييياح وكييذا تعبيييرات الوجييه وحركييات الجسييم 

 وغيرها.   

رمزية كلغة الجسد ووسائل االتصيال بالفعيل أك ير أهميية فيي فتكون وسائل اإليصال غير اللفظية أو غير ال

في حين تنقل وسائل االتصال الرمزية سو  النسيبة ، %80إلى %20حجم المعلومات التي نستقبلها بنسبة 

دالية مين  واسيطة المقابلية الحتوائهيا تعيابيرالباقية، فلغة الجسد هي الجزء اجهم وأعقد في إي رسالة تنقيل ب

ات أو انفعاالت وكدا مالبس الشخص المتكلم من حين التناسق واالنسجام، كما تدعمها في نظرات أو توتر

)محميد منيير .مين الرسيالة المطروحية %60إليى  %21ذلك نبرة وطبيعة الصوت التي يمكن أن تنقيل مين 

 (662-660سابق،ص.صمرجع حجاب،

خفيي ضيمني ال يعبير عنيه فالرسائل االتصيالية لهيا دوميا محتيو  ظياهري عقالنيي لفضيي ومحتيو  فخير 

، فك ير من الحاالت ما يحدد القصد من الكلمات ليس معناها اللغوي الشائع بل النبرة التي تلفظ بها ـباجلفاظ

قيد ة تهديد في حين قيد يكيون دعابية، ووالتي قد تقلب المعنى رأسا على عقب فقد يكون المدلول لنفس الجمل

إلنسانية أهم المعاني للرسالة االتصيالية تكيون مين خيالل اللغية أصبح معروفا في علم االتصال والعالقات ا

دون اللفظ ،والتيي مين خاللهيا يسيتنتج اللبييب المعنيي اجساسيي للرسيالة واليذي ال يكيون المعنيى الظياهري 

 .(228،صسابقمرجع )مصطفى حجازي،.تغطية له أو وسيلة لإلشارة إليه سو 

  :ومن مصادر االتصال غير اللفظي

II. لغة الجسد : 

 االتصالية:  اتأنواع الحرك .2

 :للفرد م ل البيئة والحجيم واليوزن والطيول وليون والمنفولوجية تلعب المالمح الجسمانية  مالمح مادية

 البشرة والمالبس وغيرها وتميزها باالعتدال والنظافة والتناسق والجاذبية دورا هاما في االتصال 

 م ل االتكاء لألمام والخلف واإليماءات م ل اإلشارات باليدين أو اجصابع حركات وإيماءات جسمانية :

 وغيرها، وهذه توحي بمعنى معين للمستقبل 

 :يعتبر اللمس أيضا من االتصاالت غير اللفظية، وفيي بعيض ال قافيات يعتبير اللميس أو الرتابية  اللمس

 .الصداقةوعلى الظهر داللة على العاطفة والدفء 

 وهييذه تييؤدي إلييى تنظيييم تييدفق المعلومييات وحييدود بييدء وانتهيياء المحادثيية اء العينااينحركااات والتقاا :

باإلضافة إلى أن التحديق يسهل عملية التغذيية الراجعية جنهيا تعكيس االنتبياه واالهتميام وأن العواطيف 

 ومشاعر يتجنب اجفراد النظر إال بعضهم البعض حيين مناقشية أنبياء غيير سيارة أو تقيديم تغذيية سيلبية

 حين أنه التحديق يرتبط بنوا من العالقة بين أطراف االتصال.

 :ة ومنهيا االبتسيامة التيي تشيير إليى اليدفء والسيعادة والصيداقة وهذه تحمل معاني غزير تعابير الوجه

بينمييا العبييوس وتقطيييب الحيياجبين يشييير إلييى الغضييب وعييدم الرضييا، كمييا أن لحركييات الشييفاه دالالتهييا 

 الجامد الجليدي من أساسيات اإلقناا.فمحاولة تجنب الوجه 

 الوجه عدة معاني تفصح عنها كـــ: فلتعبير

 ( 69اليةالفتح، )سورة ﴾...سيماههم في وجوههم من أثر السجود...﴿لقول هللا تعالى :اإليمان -

 (69-68اليةسورة عبسى،) ﴾ضاحكة مستبشرة ...، ...وجوه يومئذ مسفرة ﴿لقول هللا تعالى :السعادة -

 (2اليةسورة عبسى،﴾) ...عبس وتولى...﴿لقول هللا تعالى  :العبوس -
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سورة ﴾)..به من القوم من سوء ما بشر هكظيم يتوار...ظل وجهه مسودا وهو ﴿لقول هللا تعالى :الحزن -

 (19-18الية  النحل،

سورة ﴾).الفجرة.أوالئك هم الكفرة ،عليها غبرة ترهقها فترة ،..ووجوه يومئذ﴿لقول هللا تعالى :الشقاء -

  (46-40الية عيسى،

                                                        ﴾...يعرف المجرمون بسماههم فيؤخد بالنواصي واجقدام...﴿لقول هللا تعالى :اإلجرام -

 (42الية سورة الرحمان،)

 (28اليييةلقمان،سييورة ) ﴾...مرحييا إن هللا ال يحييب كييل مختييار فخييور...﴿لقييول هللا تعالى :االسااتكبا: -

ورأييتهم يصيدون رسيول هللا ليووارو وتوسيهم  يساتغفر لكام.وإذا قييل لهيم تعيالوا ..﴿ولقول هللا تعالى 

 (6اليةسورة المنافقون،﴾)وهم مستكبرون...

سورة ﴾)...تسقى من عين ءانية،تصلى نار حامية،عاملة ناصبة...﴿لقول هللا تعالى عجب:ال -

 (1-6اليةالغاشية،

 سورة الغاشية ﴾)...تصلى نار حامية،عاملة ناصبة،وجوه يومئذ خاشعة  ...﴿لقول هللا تعالى :الذل -

 (4-6الية،

 (60الية سورة المطففين،) ﴾...وإذا مروا بهم يتغامزون ...﴿لقول هللا تعالى :السخرية -

أعينهم كالذي أشحة عليهم فإدا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور ...﴿لقول هللا تعالى  :الخو  -

 (29اليةسورة اجحزاب،﴾)...يه من الموتليغشى ع

 صوت عدة معانيللف لصوت :خصائص ا 

وهو يذل على الغضب والتهديد والقوة والوضوح وعدم إحترام بعد الفيارق بيين  الصوت: ا:تفاع -

 المرسل والمستقبل.

 وهو يذل على عدة معاني منها الخوف والمرض والخجل واإلحترام والسرية  الصوت: انخفاض -

وقيد  والدهشيةوهي تحميل معياني متعيددة كالعصيبية والشيعور بيالخطر والفيرح  :الصوتسرعة  -

 تؤثر على المستقبل باإليجاب أو بالسلب.

 بعن دالالت عن عدم التأكد من الشيئ أو الخوف يوهي  :البطيءالصوت  -

 :نوعية الصوت  

كحدته وتواصله نبرته والوقوف أثناء الكالم تعطي إنطبياا عين شخصيية الميتكلم مين مسيتو  تعليميي 

 ....ال  اجتماعيةجنسية مكانة 

 : نطا  مسافة التفاعل بين األشخاص .6

وهيو يشيير إلييى أن اجفيراد يحياولون الحفيياظ عليى نطياق مسييافة يتوافيق ميع توقعيياتهم ال قافيية وطبيعيية 

التفاعل وأن أي اختراق لحزام المسافة يوجد نوعيا مين عيدم االرتيياح واليذي يمكين أن يعييق االتصيال 

 م فاالنتقال من مكان لخر بتلقائية ونشاط وثقة لمسافات معينة من أهم عناصر لغة الجس

الحركييات التأثيرييية للغيية الجسييد اإليجابييية فييي اإلقنيياا بالمواضيييع المطروحيية فييي المفاوضييات أو  فميين

 المواضيع الجدلية النقاط التالية بــ : 

 االبتسامة بالعينين.  
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 تغيير نبرة الصوت واستخدام الكفين المفتوحين لإليحاء بالصدق.  

 المصافحة الدالة على اكتساب ال قة.  

 تجاه الجيد للجسد والقدمينمراعاة اال. 

  استخدام أسلوب المنارة عند توجيه الحدين إلى مجموعة من اجشخاص أو الجمهور 

 مناسباذلك  كلما كان ،االلتزام بالمسافة الفاصلة بين اجصدقاء أو زمالء العمل أو الغرباء.  

 النظر إلى المنطقة الم ل ية في الوجه.  

 اد وضع إيجابي عند الجلوسخإت.  

 والحفاظ على استقامة الظهر واالسترخاء عند المشي.  

 (                                                   242-242،ص.ص6001)بيتر كليتون،                                                

فهذه اجعمال تعد وسائل اتصالية تتحدت عن نفسها للعاملين أو ضيوف الجهاز الحكومي أو الوفود أو بقية 

 ذات فاعليية فيي التعبييروالمواطنين المتعاملين معهم حين تتسم هذه الوسائل بنقل دالالت  صادقة الشيعور 

رسالة معينة تنطيوي تحيت لتصرفات يلحظونها تعمل على تحسين صورة الجهاز الحكومي أو إرسال عن 

 ا الحدت فتعمل على نغم المشاعر دون الحاجة للتعبير باجلفاظ.ذطيات ه

تلعب دورا خطيرا في مجال تطوير العالقات العامة كعليم والتي تكنولوجيات االتصال باإلضافة للعديد من 

وتتجليى أهميتهيا مين خيالل ، ورا من تطورات تكنولوجييا االتصيالوكتطبيق فالعالقات العامة ليست إال تط

استخدامها في تطوير نشاط العالقات العامة ورفع مستو  اجداء و بناء شبكات اتصيالية واسيعة حيين إنهيا 

ساهمت في تطوير اختصاصات العالقات العامية وإمكانياتهيا بحيين أصيبحت تيؤدي دورهيا بصيورة أك ير 

 (299،ص6009جاهد،)جمال م.فعالية وصار الكومبيوتر أداة اتصالية الغني عنها

، كييونفرنس، ، الييتلكس، التلييتكسالفيياكس وسييائل االتصييال اإللكترونييية كاالنترنييت،للعديييد ميين باإلضييافة و 

وغيرها من وسائل االتصال الحدي ة، والتي ير  بشأنها "ليرنز" أنها تلعب دورا كبيرا فيي تحرييك النياس 

نين حيين تلعيب دور كبيير فيي عمليية الحيراك حين أنها تسهم بكفياءة فيي نشير التعبئية النفسيية بيين الميواط

االجتميياعي ميين حشييد الخيييال وإثييارة الطموحييات وزيييادة التوقعييات فتجعييل الحييراك الييذهني الخيييالي بييديل 

ميييي العبيييد .)للحركييية الماديييية البدنيييية والتيييي بالضيييرورة تعميييل عليييى تغييييير الفييياق والتكييييف اإلجتمييياعي

 .(692-691،ص.ص6002هللا،

 برامج العالقات العامة  تخطي  ثالبا:

حتى تحقق العالقات العامة أهدافها وتتم العمليية اإلتصيالية بنجياح ويحيدت التيأثير المنشيود يسيتوجب        

عليها التخطيط جهدافها المستقبلية، فالتخطيط كعملية فكرية نحاول بموجبها الربط بين اجهيداف والوسيائل 

فيالتخطيط فيي أبسيط  طرييق اليذي يحيدد سياسيات الجهياز الحكيوميواإلمكانييات الماديية والبشيرية لرسيم ال

معانيه" هو النشاط العقليي اليذي يوجيه إلختييار أم يل إسيتخدام ممكين لمجموعية الطاقيات لتحقييق أغيراض 

 (26،ص6006معينة في فترة زمنية محددة.)محمد شومان،

 



 العالقــات العامــة في األجهــزة الحكوميـة  وظائف                                                      ثالث  الفصـل ال

 
 

24 

I. العملية التخطيطية: أهمية وأنواع ومراحل  

 ة التخطي  : ـــأهمي .1

أن بييرامج العالقييات العاميية فييي اججهييزة الحكومييية تهييدف إل تحقيييق المنفعيية المتبادليية بينهييا وبييين  بمييا

 ك بــ:  لجماهيرها فإن رسمها لخطط تستند عليها في تنفيذ أهدافها له أهمية بالغة وذ

 وجيه للمؤسسة.حدة الهدف والتوتوفر الخطة و 

 حييافز فييي وضييعها ممييا يعييزز اإلنتميياء ويزيييد ميين  باشييتراكهم شييعروا ذتييوفر حييوافز للمسييتخدمين إ

 نجاز.اإل

  دراك أهيداف المؤسسية وطيرق تحقيقهيا ورجيع إتوفر الخطة إطارا عمليا لصناعة القيرار مين خيالل

 .الصد  حولها

  المنظمة إلمكانياتمالئم وفقا  استخداميؤدي التخطيط الجيد إلى .  

  القرارات اتخاذفي  ك والترددالشالمخاطرة ويؤدي التنبؤ الدقيق في الخطة إلى تقليل عناصر 

  يساعد المديرون على تفحص مؤسستهم من جميع جوانبها والتنسيق الفعال بين جميع أنشطتها 

  .تضع الخطة معايير لألداء ومعايير لقياس المؤسسة 

 .يعزز التخطيط قدرات المؤسسة على المنافسة 

  وسائل اإلعالم المتاحة في الوصول إلى الجماهير المستهدفة.  من استفادةيساعد على تحقيق أقصى 

  ات قيل المواضييع وبأسياليب أك ير فعاليية وفيي أو يأحسن الوسائل االتصيالية وأم استخداميساعد على

 مالئمة 

 (22-20،ص.صسابق،مرجع محمد عبده حافظ)

 أنواع التخطي  : .2

 إال اليذي تسيتغرقه، الزمنيي والميد  ومجاالتهيا، وصيفاتها، طبيعتها، الختالف الخطط، تبعا   أنواا تختلف

 إليى تقسييم التخطييط يسيتند حيين العيام للجهياز الحكيومي ، الهدف من مشتقة كونها في تشترك جميعا أنها

 معينة وسنحاول أن نوجز البعض منها: معايير

 متوساطة المادى وخطا  قصايرة المادىخط  طويلاة المادى و خطا من حيث المدى الزمني إلى   

 هي:

وهيي خطيط تيتم فيي وهي التي يستغرق تنفيذها أك ير مين خميس سينوات   طويل المدى : خط -

ة كمي ال التغييير المؤقيت للموقيع أو إدمياج ييمك ير أهالمواضيع اج أضخم اججهزة الحكومية أو

 وحدة جديدة م ال .

 ،غطي الفترة التي تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سينوات وهي التي ت   متوس  المدى :خط -

عتمد علييه أغليب اججهيزة الحكوميية واإلنتاجيية وذليك كمرحلية أوليية وهذا النوا من الخطط ي

ليتم على أساسها دراسة متطلبات المجتمع ونسبه اإلستهلكية ونوعية طلباته لييتم عليى أساسيها 

عتبار أن أغلب اججهزة الحكومية ذات منهاج ثابت تعتمد ضبط خطة معينة واإلعتماد عليها بإ

 رافضة التغيير مهما تغير مسؤوليها إال أن تنظيمهيا ثابيت كنيوا مين أنيواا الحفياظ عليى علية

 . اإلستقرار التوازن و
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والممتيد مين بضيعة أييام ط المرتبط باجهداف القصيرة المد  وهي الخطقصير المدى :خطي   -

إتخاذ  في اججهزة الحكومية إال في ط ال يعتمد عليه ك يروهذا النوا من الخطإلى أقل من سنة 

 القرارات البسيطة والنية أو في مواجهة المشاكل المفاجئة كاإلضرابات العمالية م ال  .

   وهي :  غير مكتوبةمن حيث التدوين إلى خط  مكتوبة وخط 

يتم تدوين ما تم الحصول عليه من قرارات وميا إتفيق علييه مين إجيراءات  اوفيه خط  مكتوبة : -

بشييأن هييدف ميين أهييداف الجهيياز الحكييومي وهييي خطييط تسيياعد فييي عملييية المراجعيية والمراقبيية 

  والتنفيذ ولتقييم ما تم من أعمال والتعرف على أسباب النجاح أو الفشل في العملية اإلدارية .

خطيط تيتم عليى مسيتو  اليذهن كتخطييط مسيتقبلي للمراحيل  : وهي (ذهنيةغير مكتوبة ) خط  -

القادمة في كيفية اإلدارة ولكين مسياوئها غالبيا تكيون أك ير مين إيجابياتهيا جنهيا تتعيرض الخطية 

 للنسيان وتلهي المخطط عن تنفيذ الخطط النية 

  من حين عدد اجفراد المشتركين غي العملية التخطيطية إلى خطط فردية وخطط جماعية 

يركز عليها الموظف وأغلبها تكون  تبنى عادة على أساس أهداف فردية التي هي : وفردية  ط خ -

 أهداف خاصة .

 العيجماعيية وخيي خطيط تيتم فيي أ أهيداف أساسيها ويكيون بالجماعية، وتخيتص :جماعياة  خط  -

بحين أن المسؤول اجول يفكر  اتالتي ال تعتمد على المركزية في إتخاذ القرار ةاإلدارامستويات 

تكيون نتائجهيا أحسين ويخطط بصوت مرتفع ويشارك بقية المسؤولين في إتخياذ القيرارات والتيي 

ر أن بقية اجعضاء على مستو  المييدان يواكبيون التغييرات التيي تيتم عليى مسيتو  التنفييذ بابإعت

كيان خاصية إذا الميوظفين ة سيلبياته إنتشيار الخطية بيين بقيي أك ير لكن هذا النوا من التخطيط مين

 قضية تعتمد على السرية .  التخطيط يتم حول قضية مهمة

II.  لبرامج العالقات العامة.التخطي   مبادئمراحل 

I. : مبادئ التخطي  لبرامج العالقات العامة 

 يحدد أخصائي العالقات العامة مجموعة من المبادئ يلتزم بها ليكون تخطيطه مجديا وفعال وهي 

  وذليك بتوجييه كافية الطاقية فيي التنبيؤ عليى ذليك الشييئ الميراد الهد  المراد تحقيقاهالتركيز على :

 تحقيقه.

 :فيجيب أن يشيمل التخطييط كافية اجنشيطة والوسيائل واجسياليب المتعلقية بالهيدف  شمولية التحقيق

 المراد تحقيقه.

  : ى غاية أو هدف ما وهذا يعني أننا في سعينا للوصول إلأولوية وأسبقية التخطي  في تنفيد الهد

يجييب أن نعتمييد أوال التخطيييط قبييل أي وظيفيية إدارييية أخيير  وذلييك لتحديييد اجنشييطة والمسييارات 

 واإلمكانيات المؤدية إلى الغاية والهدف.

 : وهذا يعنيي أن يكيون التخطييط قيابال للتطبييق ويخيدم الهيدف بشيكل يغطيي  فعالية وكفاية التخطي

 إلمكانيات الضرورية لتحقيق الغاية.كافة اجنشطة والوسائل واجساليب وا

 : وهذا يعني أن يكون التصور المستقبلي له أبعاد يمكن التحرك من خاللها بسيهولة  مرونة التخطي

 لمواجهة التغيرات المستقبلية من خالل بدائل محتملة .

 (  14-16،ص.ص6008)محفوظ أحمد جودة،
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II. :  مراحل التخطي 

 :  العالقات العامة جي جهاز حكومي من السياسية العامية التيي ترسيمها تنبع أهداف  تحديد األهدا

الدولة، بحيين تم يل هيذه اجهيداف السيند اجساسيي وجداة اإلقنياا الرئيسيية التيي تسيعى مين خاللهيا 

للتغلب على المشكالت وإشباا الحاجيات الفعلية التي تكشف عنها الدراسات والمعلوميات، وينبغيي 

ات العامييية بالواقعيييية والوضييوح والتحدييييد الييدقيق وأن تراعيييى المقوميييات أن تتسييم أهيييداف العالقيي

اجساسية للدولة، كميا أنيه مين ضيروري التميييز بيين اجهيداف الرئيسيية التيي تمليهيا الخطية العامية 

 (90-89)علي عجوة)ب(،مرجع سابق،ص.ص.واجهداف الفرعية

بياختالف السياسيات وبيإختالف فرغم أن اجهداف تختلف مين جهياز حكيومي لجهياز حكيومي أخير 

الظروف والبيئة المحيطة بكيل جهياز، إال أن هنياك أهيداف مشيتركة بيين جمييع اججهيزة الحكوميية 

 تتفق مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والصالح العام لكافة فئات الشعب,

 :تيوفر اإلمكانييات والميوارد فإن إنجاز اجهداف العامة للمؤسسة ال ييرتبط بمجيرد  الد:اسة العلمية

الضييرورية، بييل دراسيية إتجاهييات جميياهير المؤسسيية وتحديييد سييماتها وخصائصييها )حمييدي عبييد 

 (266الحارت البخشونجي،مرجع سابق،ص

فمعرفة القطاعات الجماهيرية المؤثرة أو التي تتأثر بسياسة اججهاز الحكومي ودوره فيي المجتميع 

ار وسييائل اإلتصييال المناسييبة فييي التييأثير واإلقنيياا ومعرفيية خصائصييه المميييزة يسييهل فييي إختييي

والمخاطبيية،كما أن دراسيية الجمهييور والتعييرف علييى أرائييه وإتجاهاتييه أصييبحت ضييرورة أساسييية 

 لتخطيط السياسة التي تتفق مع الصالح العام. 

 :وتتضيمن هيذه الخطيوة وضيع برنيامج خطية العالقيات العامية وتحدييد الرسيالة  تصميم خطة العمل

 ة التي ينبغي توجيهها للجمهور والتي ترتكز على مجموعة من النقاط :اإلعالمي

 تحديد نطاق وطبيعة المهام المفترض تنفيذها. -

 تحديد فريق العامل المسؤول عن تنفيذ هذه المهام مع اجخد بعين اإلعتبار المؤهل العلمي والخبرة. -

 تحديد مضمون أو محتو  الخطة المراد تنفيذها. -

ك بتحديد حجم المادة اإلعالمية والوسيلة المناسيبة وكيذا عيدد الميرات التيي تتكيرر جدولة الخطة وذل -

 فيها المادة اإلعالمية

 (266،صمرجع سابق)محفوظ أحمد جودة،

 :وذلك ببدأ العمل التطبيقي لهذه الخطة مع مراعاة التوزيع الزماني والمكاني للمعلومية  تنفيد الخطة

يريات والمصييالح او علييى المسييتو  الخييارجي بييين كافيية سييواء علييى المسييتو  الييداخلي بييين المييد

 المواطنين.                                          

 :وذليك بتتبيع خطيوات التنفييذ خطييوة خطيوة إبتيداءا مين عمليية الدراسية وصييوال  المتابعاة والتقاويم

 موالية.التنفيذ الذي يتغذ  بالضرورة من التقويم الذي له صد  كبير في رسم الخطة ال
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III. أنواع برامج العالقات العامة وخطتها اإلجرائية وصعوبتها 

 أنواع برامج العالقات العامة .1

أو إعتيادي )وقائي( يعتمد على على رتية  األول بنائيفلعملية التخطيط في العالقات العامة بعدان 

عالجيي البااني البعاد لوصيول إليهيا بعيد فتيرة مين اليزمن والجهاز الحكومي والمكانة التي يرغب ا

 لمعالجة اجثار والمخلفات لذلك تنقسم أنواا برامج التخطيط في العالقات العامة إلى نوعين وهي:

 :وهي برامج طويلة المد  تعمل على الوقاية من المشاكل والمخاطر وكذا التنبؤ  البرامج الوقائية

تسييتهدف تحقيييق الفهييم المشييترك والمشيياركة فييي  باالسييتمراريةباجحييدات المسييتقبلية وتتصييف 

والمحافظة على عالقات اليود والتكاميل المسيتمر ميع جمهورهيا بالقضياء  االجتماعيةالمسؤوليات 

شيييريف أحميييد شيييريف )عليييى أي مصيييدر مييين مصيييادر سيييوء الفهيييم أو اإلشييياعات المغرضييية. 

اجمير إليى بيذل  وهيي بيرامج تسيتخدم عنيدما يحتياج البرامج العالجية:(642،ص6002العاصي،

جهود محددة لمواجهة اجزمات الطارئة والتي تبرز فجأة في عالقة المؤسسية بجمهيور معيين مين 

مواجهية السيريعة الجماهيرها النوعية. وتتسم البرامج العالجية بقصر المد  جنه يسيتند إليهيا فيي 

اجزميات للمشكالت واجزمات، فهي برامج لتصحيح أوضياا خاطئية كالمشيكالت والصيراعات و

 والخالفات والنزاعات التي تتعرض لها اججهزة الحكومية،  

فالبرنامج الناجح من أهم العناصر الجوهرية في ميدان العالقات العامة والذي تحدد نتائجه مد  تكامل بين 

 .ومد  إحساسهم باإلنتماء والوالء اإلدارة والموظفين

 :ت العملية التخطيطية الخطة اإلجرائية لتنظيم العالقات العامة وصعوبا .2

  الخطة اإلجرائية لتنظيم العالقات العامة: 

 :إدارة العالقات العامة يجب أن يتم في إطار الخطة اإلجرائية التالية إن تنظيم      

 :حصر اجنشطة وكافة اجعمال التي تأخذ طيابع العالقيات العامية، بنياء عليى أسيس  الخطوة األولى

 .عملية تستطيع بها التمييز بين ما هو نشاط عالقات عامة وما هو غير ذلك 

 :تجميع اجنشطة واجعمال ذات الطبيعة المتجانسة في مجموعة واحدة ومتخصصة  الخطوة البانية

 .داخل النشاط العام 

 وهييو إنشيياء وحييدات إدارييية داخييل نطيياق العالقييات العاميية وإعطيياء كييل جييزء أو  :البااةالخطااوة الب

 .مصلحة اسم وظيفي مناسب بحين يتفق مع طبيعة ونوا الواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه

 تعييين فيي كيل قسيم وظيفيي اجفيراد المناسيبين ليه بوضيع الشيخص المناسيب فيي   :الخطوة الرابعة

 .المكان المناسب

 تحديييد السييلطات الوظيفييية لكييل موظييف حسييب حجييم المسييؤولية الملقييات علييى  ة الخامسااة:الخطااو

 .عاتقه

 :تحديد العالقة الوظيفية بين اجقسام التابعة للعالقات العامية وبينهيا وبيين اجقسيام  الخطوة السادسة

 .لجهاز الحكوميالوحدات اإلدارية اجخر  لفي 

 )209-208،ص.صسابقمرجع )محمد عبده حافظ،                               

العالقييات العاميية مضييامين  سييؤولوكتعليييـق لهييذه الخطييوات ففييي الخطييوة اجولييى علييى أن تكييون لم     

  .وتوجيهات واضحة، أما في الخطوة ال انية يمكن أن تكون أساسا علميا يمكن االعتماد عليه في
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كميا أنهيا تسياعد فيي تحدييد الميؤهالت العلميية والعمليية فيي مين سيتناط بهيم  إنشاء أقسيام وظيفيية فيميا بعيد،

فيجب مراعاة عدم االزدواجية عند تجميع اجعميال بحيين ال  مسؤوليات هذه اجقسام، أما في الخطوة ال ال ة

أميا فيي الخطيوة الرابعية فييتم التعييين عليى أسياس الميؤهالت ، يكون العمل الواحيد مسيؤولية أك ير مين قسيم

العلمية والعملية، وفي الخطوة الخامسة يجب االحتكام إلى السلطة والمسؤولية، فيما ال شك فيه أنه ال سلطة 

في غياب المسؤولية، وال مسؤولية في غياب السلطة؛ فمنح السلطة لمن ال مسؤولية له يفيتح مجياال للتسييب 

عني إجحافا وظلما ال أساس له، أما فيي وسوء استخدام السلطة، كما أن تحميل المسؤولية لمن ال سلطة لهم ي

الخطوة اجخيرة فتحدد العالقات الوظيفية بجميع اتجاهاتها العمودية الصاعدة والنازلة وكذا اجفقيية وبجمييع 

   .أبعادها السوسيومهنية

 في العالقات العامة الصعوبات العملية التخطيطية : 

  تعامل العالقات العامة مع عناصر غير ملموسة يؤدي ذلك لصعوبة التنبؤ بدقة عن المستقبل

 وخاصة في التخطيط طويل المد  

  طبيعيية عمييل العالقييات العاميية طبيعيية ديناميكييية يوجييب علييى أخصييائي العالقييات العاميية مالحقيية

يمكيين مالحقتهييا بالسييرعة  اجحييدات والتكيييف معهييا لييذلك قييد تبييرز مواقييف مفاجئيية وتغيييرات ال

 المطلوبة 

  ساهم في تعقيد عملية يالفهم الخاطئ للعالقات العامة ومجاالت عملها من قبل بعض اإلدارات

 .التخطيط لها

  عدم حرص اإلدارة على إشراك مسئول العالقات العامة في أعمال رسم السياسات ووضع

 البرامج على مستو  الجهاز الحكومي ككل . 

 اف واضحة متفق عليها لتعدم وجود أهد                                                                                                                                                                                                           

 طبيق برامج العالقات العامة.

 كفاية الوقت الذي غالبا ما يضيع في المشاكل الروتينية البسيطة .  عدم 

 . اإلحباط وعدم التعاون الذي يواجهه الممارسون في التنسيق مع اإلدارات اجخر 

 (26-22ص.ص)المرجع السابق،

 إدا:ة األزمات في األجهزة الحكومية.: :ابعا

وتعاظمت تكنولوجيا االتصاالت وتعيدد مواقيع التفاعيل بما أننا نعيش في عصر التقدم العلمي والتقني و     

في إحدات هيذه التغييرات  والتي ساهمت بدورهاسكايب والميسنجر ....، االجتماعي من فيسببوك وتويتر و

وخاصة في هيذه المرحلية والتيي فيي ضيوءها طالبيت الك يير مين الشيعوب تغييير نظمهيا بسيبب سيوء إدارة 

من سيم الدينامية االجتماعيية والتطيور إال سمى  هيما  ا جزماتها والتياحتوائهحكوماتها ججهزتها وسوء 

 . البشري، فمن الصعب تصور دولة أو جهاز حكومي يخلو من اجزمات

القييدرة علييى فهييم وحشييد وتنسيييق وتوجيييه كافيية »فييإدارة اجزمييات يقصييد بهييا ميين منظييور العالقييات العاميية 

اجنشطة ومهارات العالقات العامة من أجل خلق وإيجياد منياإ إيجيابي يسياعد عليى منيع اجزميات أو الحيد 

)جميال اليدين، «  ن بيهمن أثارها السلبية والتي قيد يتعيرض لهيا الجهياز الحكيومي أو المسيؤولين أو العياملي

 ،ص... ( 6002
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فاجزمة كظاهرة ترافق سائر اججهزة الحكومية وفي جمييع مراحيل حياتهيا مين النشيوء واالرتقياء إليى       

االنحطاط واالنهيار، فهيي العنصير الرئيسيي اليذي يتوسيط هيذه المراحيل بتحرييك اجذهيان والتحفييز عليى 

دت خطير يؤثر على أمن اإلنسان أو البيئة أو سمعة المؤسسة، ، فاجزمة هي "حاوإشعال الصراا  اإلبداا

 ويؤدي إلى سير العمل بشكل معاكس لما هو مقرر له"

)Michael Bland,S A, p5(.  

تغييير مفيياجئ إلييى اجسييوأ ووضييع غييير مييريح تجييد »اجزميية عبييارة عيين  Harrisonفييير  "هيياريزون"   

منيتج معييب ، أو أن تعيرض المنظمة نفسها تواجهه نتيجة إهمال يترتيب علييه مياال تحميد عقبياه أو ظهيور 

 «.ر فادحة في اجرواح والممتلكاتخسائالمنظمة لعمل إجرامي أو تخريب يسفر عن 

 (p82,2991,Shirly Harrison   ) 

تغيرات مفاجئة تطيرأ عليى البيئية الداخليية والخارجيية للمنظمية أو الدولية بسيبب » وبالمفهوم البسيط هي   

تصور معين سواء كان عن قصد أو غير قصد ،وقد تكون نتيجة عوامل يصيعب اليتحكم بهيا م يل العواميل 

 ( 19،ص6009)بشير العالق،«.وغيرها، السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو ال قافية...

ولقد أثيار مصيطلح "أزمــــــــيـة" جيدال واسيعا بيين العلمياء فمين الناحيية الزمنيية لحظية وقيوا اجزمية      

يينجم عين اجزمية، واليذي بالضيرورة  اليذييمكن وضعها كسيمة فارقية بيين الطيوارئ والكيوارت فيالخطر 

 (  204،ص6008مغربي،)إدوارد ب.بورودزيكيس،تر:أحمد ال.مشاكل اجتماعية هيمكن أن ينجم عن

ؤثر على عدد كبير من اجفراد بحين يعتبرون هذه الحالة تاالجتماعية تم ل حالة يشترط أن  فالمشكلة       

سلبية وغيير مرغيوب فيهيا ويكيون ليديهم شيعور عيام بضيرورة فعيل شيئ ميا أو إيجياد حليول مناسيبة لهيذه 

  إل ....سورياـ ،اليمن ليبيا،ي كل من تونس، مصر،الظاهرة وهذا ما نالحظه ف

فالتخطيط إلدارة اجزمة يجب أن يبدأ من جهاز العالقات العامة بالجهاز الحكومي ،مع اجخيد فيي اإلعتبيار 

                                         ة.الحكوميييي ةزجهييياج إداراتإليييى مشييياركة فعالييية مييين العدييييد مييين أن التخطييييط المهنيييي والفعيييال يحتييياج 

(, p1422996,Sam black) 

  وخطوات إدا:تها:خصائص األزمة  .1

 خصائص األزمة .1

 :فاجزمة غالبا تنشأ فجأة وأحيانا تكون هناك مؤشرات تدل عليى قيرب وقيوا اجزمية وأحيانيا  المفاجأة

 تكون هناك أزمات كامنة بحاجة لمؤثر كي تنفجر م ل انقالب النظام في كل من تونس ومصر 

 إدارة اجزميية عامييل الوقييت فييي التصييرف وإتحيياد القييرار خاصيية مييع التقييدم : فييأك ر مييا يعيييق الساارعة

، وذليك التكنولوجي وانتشار وسائل االتصال التي خنقت إدارة العالقات العامة في كيفية إعادة التيوازن

  ما حدت في ليبيا.

 :خطير ميالم ييتم  وتبق تشيكل تحمل اجزمة في ثناياها تهديدا جحد مكونات النظام أو للنظام كله التهديد

 التعامل معها في الوقت المناسب. 

 (82-81سابق،ص.صمرجع )علي برغوت،
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 إدا:ة األزمات : خطوات  .2

العالقييات العاميية قبييل وقييوا اجزميية يكميين فييي البحيين عيين الحقييائق لإلعييالم بييالخطر إلدارة القضييايا  دور

 والتخطيط لمواجهة اجزمة وذلك جهمية إعداد خطة لمواجهة اجزمة ومن خطواتها ما يلي: 

 :وذلييك باختيييار أعضييائه ميين إدارة العالقييات العاميية علييى حسييب خبييراتهم وخلفييياتهم  تكااوين الفريااق

 يرأسه مدير إدارة العالقات العامة للمنظمة 

 :إعييداد خطيية اتصيياالت فييي اجزميية تقييوم علييى مفهييوم السيييناريوهات الموازييية  إعااداد السااينا:يوهات

والبيانييات الالزميية لعملييية  لظييروف االتصيياالت فييي اجزميية وذلييك بعييد جمييع الحقييائق والمعلومييات

 التخطيط 

 نيابة عن المنظمة في وقت اجزمية ميع وسيائل ال: وهو الشخص المخول للتكلم بتعيين الناطق الرسمي

 ة بالمنظمة ومواجهة الرأي العاماإلعالم واجطراف اجخر  ذات العالق

 ::المصيالح المشيتركة وذلييك تم دراسيية لتحقييق تيوهيو ميا يهييم العالقيات العامية بحيين  تحدياد الجمهاو

 ذ بعين االعتبار : خباج

 مكان تواجد هذا الجمهور  -

 الم وما هي أنسبها في هذه الحالةإمكانية الوصول إليه مباشرة أم حتمية استخدام وسائل اإلع -

 المدة الزمنية المستغرقة لالتصال باجطراف المعنية خالل تنفيذ برامجها  -

 لد  المنظمة.من جماهيرها م ل قادة الرأي معلومات عن أهم فئة ال يةاكف مد  -

  .تقدير شكل التوزيع الديموغرافي للجمهورمد   -

 مستو  اللغة التي يمكن التخاطب بها في حالة اختالف المستويات التعليمية وال قافية لجماهيرها  -

  فم ال:: وذلك بتحديد الهدف من اإلتصال بكل فئة من فئات الجماهير بدقة ووضوح تحديد الهد 

 الهدف من وسائل اإلعالم هو كسب وتأييد الرأي العام  -

 الهدف من الموظفين والعاملين هو لرفع معنوياتهم  -

 من الحماية المدنية أو الشرطة لطلب المساعدة  -

 :مناسيييب تتيييوفر فييييه الوسيييائل الالزمييية يسيييمح للفرييييق بمراجعييية الوقيييائع  تأسااايس مركاااز اتصااااالت

 والخيارات والبيانات واإلستراتيجيات والقيام بكل ما هو ضروري لمواجهة اجزمة بفعالية وكفاءة

 وفي الخطوة اجخيرة يقوم فريق العمل بتقيييم وفحيص كافية جوانيب اجزمية وميا تحقيق تقييم الخطة :

 (282-286سابق،ص.صمرجع ،)ب(بن فايزة الجحني )علي.من نجاح أو فشل

فالتخطيط إلدارة اجزمة يجب أن يبدأ من جهياز العالقيات العامية باججهـيـزة الحكوميية، ميع اجخيد فيي      

                                                                     الجهاز الحكومي اتالعديد من إدار فياإلعتبار أن التخطيط المهني والفعال يحتاج إلى مشاركة فعالة 

وبنظرة فاحصة على خطة العالقات العامة في إدارة اجزمات نجيد أن اإلعيالم يلعيب دورا هاميا، وهيذا إدا 

 كان التعامل مع اجزمة بطريقة غير تقليدية ذات إستراتيجية واضحة المعالم واجهداف.  

II.  في إدا:ة االزمات:ولين سخطاء المسإدا:ة األزمات وبعض انماذج 
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لقد بحن رواد إدارة اجزمات في المواضيع الرئيسية التي تنطوي تحت حقل إدارة اجزمات ومنه تم وضع 

 1992عييدد ال بييأس بييه ميين النميياذج التييي فسييرت للعالقييات العاميية كيفييية احتييواء اجزميية ومنهييا نمييوذج 

،ونمييوذج "الفونسييو هريييرو"  (Hurd Model"هييرد" )1992( ونييوذج Marra Modal"مييارا")

(Alfonco Herrero.وهو الذي سنستنذ إليه في دراستنا هذه ) 

 إلدا:ة االزمات : ( Alfonco Herreroنموذج "الفونسوهريرو" ) .1

 ربع مراحل أساسية وهي:أيتكون من  نموذج فهوأما نموذج "الفونسوهريرو"         

  المرحلة األولى: إدا:ة القضايا 

 وهي تعتمد على: 

 مسح البيئة المحيطة بح ا عن االتجاهات  العامة التي قد تؤثر فيها في المستقبل القريب ـ 2

 جمع البيانات عن القضايا التي يحتمل أن ت ير المتاعب ومن ثم تقييمها .  6

إلعييادة توجيييه  تطييوير إسييتراتيجيات االتصيياالت وتركيييز جهودهييا علييى منبييع حييدوت أي أزميية  6

 ,مسارها

  المرحلة البانية: التخطي  المنعي أو الوقائي 

وذلييك ميين أجييل تحييذير ورصييد البيئيية المحيطيية مييع مرحليية إدارة القضييايا، كمييا انييه يسييتخدم المعلومييات     

ى تحدييد القضيية التيي لتحذير نظم االتصاالت الداخلية، كما أنها توجه مواردها في مرحلة إدارة القضايا إل

حلة التخطيط الوقائي هي نقطة البدأ في عمليية إدارة اجزمية فيي بعيض المواقيف بحين أن مرتم ل تهديدا، 

 ــ: ــللقيام بـ هام ل: الحرائق،اإلنفجارات، اجعاصير، والفيضانات حين يحين وقت

 ة حيال المشكلة روضع سياسة تتسم بالمباد -

 إعادة تحليل ارتباطات المنظمة بجمهورها  -

 اجعضاء المحتملين لفريق اجزمة  اختيار -

 تحديد المم ل المالئم للمنظمة إلدارة عالقاتها مع وسائل اإلعالم   -

 اجزمة  اتصاالتتحديد الرسالة والهدف والمنافذ اإلعالمية التي تستخدم في تنفيذ خطة  -

 كما يجب على اإلدارة في هذه المرحلة أن تقيم كل من:

 أبعاد المشكلة  -

 نظمة في الوقت درجة تحكم الم -

  الخيارات التي يمكن للمنظمة أن تختار من بينها في تطوير خطة نوعية لمواجهة اجزمة 

 المرحلة البالبة : األزمــــــة 

فإذا لم تكن هناك خطة موجهة اجزمة أو إذا قوبلت بسوء التصرف، فإنه يتعين على المنظمة إسيتعمال      

 الطوارئ التي قد تقلل من أي ضرر قد ينتج من اجزمة وتتضمن هذه المرحلة مايلي: 

 تقييم استجابة المنظمة لألزمة  -

 ي اتخذت لحل المشكلة إجهاض الدعاية السلبية مع إبالغ زبائن المنظمة باإلجراءات الت -

توجيه رسالة من المنظمة إلى جمهورهيا واالسيتعانة بيالخبراء والبيدا فيي تنفييذ بيرامج االتصياالت  -

 .الداخلية
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  المرحلة الرابعة : ما بعد األزمة 

 وحينها تحن المنظمة إلى اجيام المجيدة السابقة ولذلك عليها:      

 .المتنوعةاء االهتمام لجماهيرها داالستمرار في إب -

  .االستمرار في مراقبة المشكلة إلى أن تتناقص حدتها -

  .ا دعت الضرورة لذلكذاالستمرار في إطالا وسائل اإلعالم على إجراءاتها إ -

  .تقييم كيفية عمل خطة اجزمة إدا وجدت وكيفية استجابة اإلدارة والعاملين للموقف -

  .المرتدة في خطة اجزمة وتحسينها ومنع أي أزمات مستقبلية دمج هده التغذية -

  .تطوير إستراتيجية طويلة المد  لالتصاالت لتقليل اجخطاء الناتجة عن اجزمة -

 (282-286)المرجع السابق،ص.ص

 خطاء المسسولين في إدا:ة االزمات:من أبعض ال .6

السييلبي إلييى اإليجييابي يمكيين لييإلدارة ورغييم وجييود عييدة نميياذج إلدارة اجزميية وتحويييل إتجاههييا ميين 

العالقات العامة أن تستند عليهم في إدارتها إلزماتها إال أن هذا ال ينفي وجود عدة أخطاء يمكن أن يقع 

( كتابيه المعنيون "بإنجييل أزمية العالقيات العامية 6000فيها المسئولين لذلك خصص "روبين كيوهن")

(The PR Crisis Bible واعتبر السبع خطايا ):القاتلة من أصعب اجخطاء التي يتم اقترافها وهي 

 :من أسوأ ما يواجه اإلدارة هو عدم توقعها حصول أزمة وإعتبار أن ال موقيع  عدم توقع حصول أزمة

لألزمات في إستراتجيتها، وهذا ما يستغرق وقتا طويال في إستجابتها لألزمة  مما يجعلها تظهر وكأنها 

ية، حينها تكون وسائل اإلعالم لما بالمرصاد وهذا ما يزعزا صورتها غير مهتمة وال تتحمل المسؤول

عند المواطنين, لذلك يجب التعامل مع اجزمة بإعتبارها مسألة إداريية إجرائيية والتيي ببسياطة تيتم فيي 

ة القائمية إدارة اجزمة عيادة يقيوم عليى بنيى اإلداروإلستجابة باالظروف اإلست نائية واإلطار المرجعي 

 (666-629،ص.صسابقمرجع )صالح خليل أبو أصبع،ين خطوط اإلتصال.مع تحس

 :البقياء خليف اجبيواب وعيدم المبياالت باجزمية سييقود إليى تفياقم المشيكلة  ال يهمني كيف تكون األزمة

وانفجار جم الها فسياسية غليق اجبيواب تجعيل الموقيف أك ير سيوءا بحيين يمكين للقيو  الخارجيية مين 

زعزعت صورة الجهاز الحكومي عند جمهورها من المواطنين، فقيد يقيود أسيلوب اجداء فيي مواجهية 

تجييياه السييييئ أو االتجييياه الجييييد وذليييك بنييياءا عليييى اليييدور اليييذي تلعبيييه أي حيييدت وتوجيهيييه فيييي اإل

 (666-666،ص.صالسابق)المرجع قياداتها.

 :ويتم الحكم عليى القيادة بأفعيالهم المتصيورة، وال يكيون الحكيم عليى أعميالهم  دعهم يأكلون من الكعكة

ببونه لإلنسيان أو وإنما كيف يقومون بها والتصرف ببيرودة وبيدون عاطفية وتجاهيل الضيرر اليذي يسي

الحيوان أو البيئة لن يكسب احترام جمهور المواطنين، فالعاطفة اإلنسانية لها قوتها الفاعلية فيي تشيكيل 

تصورات الجمهور للسيطرة على الرأي العام، فإدا كان هناك خطأ يقود إلى تهديد سيالمة النياس يجيب 

   (664-666،ص.صالسابق)المرجع تحذيرهم ومحاولة إصالح الخطأ,

 :فعدم تحميل المسيؤولية المشيكلة التيي تواجيه المؤسسية وهيي السيبب الرئيسيي لفقيدان  إنه ليس خطسنا

سمعتهم، فاجمانة هي أفضل سياسة للتعامل، فيتوقع جمهور المواطنين من اججهزة الحكومية  الرتساء

الوثوق بها واالعتماد عليها فأكبر أخطاء إدارة اجزمات محاولة إخفاء المشكلة فاجخبار السيئة يصعب 

خاصية صيالح إخفاءها عين وسيائل اإلعيالم إذ أن وراء كيل خبير سييئ أنياس غاضيبون أو أنياس لهيم م

 (662-661،ص.صالسابقالمرجع ).يناسبهم إثارة الضوضاء
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 :كلمة ال تعليق ت ير اهتمام وسائل اإلعيالم  وتحفيز الصيحفيين عليى  أن تقول لوسائل اإلعالم ال تعليق

ن عين أجوبية حاالستقصاء والتسابق على صفقة صحفية وتقود إلى تعقيد اجمر، ولجوء اإلعالميين للب

جسئلتهم في مكان فخر هذا ما يفقذ الجهاز الحكومي سيطرته الفعلية على الموقف، فمن الضروري أن 

نعرف أنه ال يستطيع أي جهاز حكومي أن يبقى صيامتا، فاالتصيال ونشير اجخبيار بسيرعة واالعتيذار 

اجمور الواجب أخيدها  عليها معرفة كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم، كما أنه منوضروري للسيطرة 

  بعين االعتبار:

  مواجهة اإلعالميين تتم من خالل اإلجابة الفورية على أسئلتهم وتيوفير المعلوميات الممكنية بأسيرا

 وقت.

 . اإلدراك أن هناك جهات متعددة يهمها اجمر وليس الصحفيين وحدهم 

  : عمل الصحفيون بناءا على المعادلةFACE  

 F(Feelings)                                          المشاعر 2

    A( Analiysis)          التحليل والتلخيص السريع               6

 C(Ceime .Corruption)      جريمة، فساد ....اجزمة )المشكلة(  6

 E(Energy)    الطاقة                                          4

تقييديم تحليييل سييريع ( وFبإظهييار المشيياعر )وذلييك بالقيييام  المعادليية ناجحيية مييع وسييائل اإلعييالم،وهييذه      

 ( وإضهار ذلك بالطاقة الحيوية التي تدل على اإلقناا.Cوالتعاطف مع اجزمة ) واالهتمام (Aللمشكلة )

 أن القصة اإلخباريية التيي تقيدم لإلعيالم تكيون ذات بعيد إنسياني تتمتيع  باجلفية  االعتباربعين  اجخذ

 والبساطة. 

  عدم الدفاا على موقف يجهلونه 

  . مراعات المراحل التي تمر بها اجزمة 

 (662-662،ص.ص السابق )المرجع

 الناتجية عين التشيعب واالنيدماج اليذي يطيرأ عليى فالعوامل الداخليية  :مجرد أ:قام في بيانات الميزانية

من المهم ، فالمستخدمين باجداء السلبي أو اإليجابي اتجاهاتلها تأثيرات متعددة على الجهاز الحكومي 

تفكير في مستقبل نمو الجهاز الحكومي وفوائده والمحافظة عليى االسيتقرار اليداخلي وليذا فيإن التعاميل 

سييا متينييا للمؤسسيية وتقييدير اإلدارة لهييم باإلنصيياف والتكييريم والترقييية مييع المسييتخدمين بإعتبييارهم أسا

فيي هيدا  ةوزيادة الرواتب إن أمكن فذلك قيد ييدير اجزمية ويميتص اإلضيرابات، فمين أك ير اجميور حيد

، فنقل اجخبار عن الجهاز الحكومي وتوزيعها أصبح أمر سهال جيدا سيواء التكنولوجيالعصر التطور 

لهواتف النقالة أو عبر الرسائل اإللكترونية وتسريب اإلشاعات ( لSMSقصيرة )عن طريق الرسائل ال

دور بيا حين أصبح المسيتخدمون الييوم أك ير وعييا بمصيالحهم وحقيوقهم، وكيذبعبر شبكات االنترنت، 

 (661-666،ص.ص)المرجع السابق الجهاز الحكومي في المجتمع

ا فيي التعاميل لييتم تحدييد أبعياد حمايتهيا للجهياز وهذا يدخل ضمن مهام العالقات العامة وميد  شيفافيته

بغيض النظير عليى –الحكومي فعلى إدارة العالقات العامة حينما تواجيه مشيكلة فيي جهازهيا الحكيومي 

أن تقوم بالتواصل بفعالية مع المستخدمين ،وذلك بتقديم المعلومات لهم وجعلهم يشعرون أنهم  -طبيعتها

 ليسو مجرد أرقام.  
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ي ـــــل الخا:جـــــن التواصــــي مــــــاز الحكومــــــــي الجهــــــال يحمــــي الفعــــــالداخلل ـــالتواص

 ا:ــــــــالض

 :وذلك بالتصرف الفوري لمواجهية المشيكلة دون التفكيير بالعواقيب فك يير  تصر  بسرعة وفكر الحقا

كون تحت طياتهيا تشيعبات وعواقيب من القرارات المتسرعة تعقد اجمور فأغلب القرارات المتسرعة ت

ولعل من أهم اجمور في إدارة اجزمات  إل ،متعددة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإنسانيا وإعالميا ....

هو الوقت والحصول على المعلومات الصحيحة من أجل التحرك الصحيح لذلك على الجهاز الحكومي 

  .االستعداد لالستجابة وأن النتظر ماذا سيحدت

مجموعيية ميين اجسيياليب االتصييالية التييي  Jonathan Bernsteinحييين أنييه يقييدم "جوناثييان بيرنسيينين "

 تمارس أثناء اجزمات لتجعلها أك ر سوءا منها :

 د يعلم شيئا عن اجزمةحأن تبق على أمل بأن ال أ.  

  البدأ بمواجهة اجزمة بعد أن تصبح معروفة للجميع. 

  دا سمعتك تتحدت عنك. 

 لغة ال يفهمها جمهورك  استخداميقة رد الفعل بذال من الفعل المبادر تمسك بطر. 

 ال تستمع إلى أصحاب المصلحة.  

 افتراض أن الحقيقة ستنتصر فوق كل شيئ. 

 خاطب القضايا وتجاهل المشاعر. 

  قدم تصريحات مكتوبة فقط. 

 (640-661،ص.صالمرجع السابق)

 االعتبيار بعين اجخذلجهاز الحكومي ،مع لالعالقات العامة  إدارةفالتخطيط إلدارة اجزمة يجب أن يبدأ من 

 .لعديد من اإلدارات بالجهاز الحكوميل فعالةأن التخطيط المهني والفعال يحتاج إلى مشاركة 

)Sam black 2996,  , p142( 

نحييو  لالسييتمرار الجهيياز الحكييومي دفعتيي الجيييدة سييمعةاللعالقييات العاميية ولالصييادق والفعييال  فيياإلعالم     

مين فيرص حيدوت أزميات، فكيل جهياز  تقليلمع جمهوره والبحوت االستكشافية للتنبيؤ  اتجاهينذو  اتصال

والتيي بالضيرورة تحتياج إلدارة عالقيات  ،حتاج للتصيرف بشيكل عاجيليحكومي يتعرض جحدات طارئة 

 العامة كي تتعامل معها، 

ة فإما أن تينجح وتعييد للمؤسسية سيمعتها وإميا أن إلدارة العالقات العاملنشاط اجزمة تعتبر إختبارا حقيقيا ف

 :به لقوله هللا يبتليناتفشل وتفقد المؤسسة جماهيرها، فاجزمة في الحقيقة بالء 

 (49،الية)سورة القمر﴾... إن كل شيئ خلقنه بقد: ...﴿

 (68،الية)سورة اجحزاب﴾... وكان أمر هللا قد:ا مقدو:ا ...﴿

 : العالقات العامة والتنمية اخامس

فالعالقييات العاميية نشيياط يييدرس سييلوك اجفييراد والجماعييات ميين خييالل االتجاهييات والقيييم وال بييد لهييذه      

السلوكات من اتصال صيادق يعميل باتجياهين وهيذا يينعكس عليى تطيور وتنميية المجتميع سيواء فيي اليدول 

 المتقدمة أو النامية على حد سواء
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يؤكيد فييه  ل لعام والشامل عملية واعية موجهية لصيياغة بنياء حضياري اجتمياعي متكاميالتنمية بمفهومها ا

التنمية بهذا المفهوم تقوم أساسا  على مبدأ المشاركة الجماعية اإليجابيية بيدأ  المجتمع هويته وذاته وإبداعه، ف

وثمرات مشاريع  يةبمردودابالتخطيط واتخاذ القرار ومرورا  بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء باالنتفاا 

أفييراد ل كيي مصييالحالتنمييية وبرامجهييا وبهييذا تكييون التنمييية تخطيطييا  وتوظيفييا  أم ييل لجهييود الكييل ميين أجييل 

صييالح القطاعييات والفئييات االجتماعييية التييي تحتيياج أك يير ميين سييواها لتطييوير ممييع التركيييز علييى  المجتمييع

 .قدراتها وزيادة كفاءتها وتحسين أوضاعها

http://www.mosa.gov.sa/ar/about-tanmya 

وتنمية المجتمع تشير للعمليات التي تتوحد بها جهود المواطنين والحكومة لتحسين اجحوال اإلقتصادية      

 ( 222،ص6002)نور الدين زمام،ال قافية في المجتمعات المحلية.واإلجتماعية و

جتماعية نشاط أساسي من مبيادئ العالقيات العامية فيي اججهيزة الحكوميية تعميل عليى والتنمية كمسؤولية إ

 :  تحقيق التقدم االجتماعي وللتطرق إلى ذلك يجب معرفة بعض النقاط المهمة

  لحاله مرغوبة مخطط لها تستهدف  واالنتقالمن مفاهيم التنمية إحدات تغيير اجتماعي مادي ومعنوي

السييلوك اإلنسيياني ميين السييلوكات غييير السييوية إلييى السييلوكات السييوية ذات الطييابع المجتمعييي  تعييديل

 اإليجابي المتكامل.

 االجتماعييية هييي المييواطنين الييذين  فغاييية التنمييية ،فالتنمييية اإلنسييانية تعنييي تغليييب مصييلحة المييواطن

 .غير السوية سلسله من التغييرات كالتعليم وتغيير االتجاهات واجنماط السلوكية يتطلبون

   الييدول النامييية تنييتهج التغيييير االجتميياعي وهييذا التغيييير االجتميياعي بحاجيية لإلقنيياا لييد  ثقافييات تلييك

ة هيي وسييلالتيي الدول وبالتالي فهي بحاجة إلى أداة لإلقناا وذلك يأتى عن طريق العالقيات العامية و

 إلقناا المواطنين على التغيير اإليجابي.فعالة 

   للعالقات العامة دور هام في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وفي كافة المجياالت االقتصيادية

  واالجتماعية والسياسية إلحدات التنمية وبناء نظام جديد تتواكب والتطورات الراهنة.

وهر التنمية في أمرين مترابطين عضويا هميا تحقييق المسياواة بيين لذلك حدد الدكتور "عبد العالي دبلة" ج

 (242،ص6004)عبد العالي دبلة ، .همأفراد المجتمع وكذا تعظيم فرص الحياة أمام

I.  مجاالت التنمية ودو: العالقات العامة في تنمية مختلف المجاالت 

 مجاالت التنمية : .1

 : التنمياااااااااااااااااة االدا:ياااااااااااااااااة.      

تليك التغييرات الجذريية فيى هياكيل ونظيم واسياليب عميل الجهياز اإلدار  وانمياط التنمية اإلدارية هيي 

عميل إداري تسيعى  يوهي هالبشرية من اجل زييادة فاعليية هيذا الجهياز فيى تحقييق اهدافي هسلوك موارد

إدارة العالقات العامة إلى تحفيزة والتركيز عليه من خالل دراسة إتجاهات وميوالت الجمهور اليداخل 

لحكومية لمواكبة جميع التغيرات التي تحدت خيارج الجهياز وجمييع التغييرات التيي تفرضيها لألجهزة ا

 ميناهميتها فيى خطيورة اليدور اليذ  يلعبيه الجهياز اإلدار  تستمد حين أن التنمية اإلدارية  بيئة العمل

ذ التخطيييط والتنفييي ميين هتخطيييط وتنفيييذ عمليييات التنمييية وميين ضييخامة المسييئولية الملقيياه علييى عاتقيي

http://www.mosa.gov.sa/ar/about-tanmya
http://www.mosa.gov.sa/ar/about-tanmya
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 . والمتابعيييييييييية وتييييييييييوفير القواعييييييييييد واالسييييييييييس والمسييييييييييتلزمات المطلوبيييييييييية للتنمييييييييييية

  : الجوانب التى تغطيها التنمية اإلدا:ية

 وتشمل تطوير الهياكل والوظائف وإعادة تشكليها بما يحقق  الجوانب الهيكلية والوظيفية :

 . التناسق بين الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحديد الصالحيات والواجبات بدقة

 تتعلق بتطوير الجوانب السلوكية لالفراد المتعلقة بتخطيط القو  العاملة  الجوانب اإلنسانية :

 ها وزيادة مهاراتها وكفاءتها وتنمية الموارد البشرية وتدريبها وتطوير

 : تتعلق بتطوير ادوات التنفيذ من خالل تطوير الوسائل المؤدية الى فاعلية  الجوانب اإلجرائية

   . النظام واالداء اإلدار  وتحسين اساليب ونظم العمل اليدوية

 ما يشجع : تطوير القوانين واللوائح والتشريعات المتعلق بالعمل اإلدار  ب الجوانب التشريعية

 . االداء وفق التشريع السليم

  : تتعلق بتهيئة الظروف المالئمة للعمل من خالل إستحدات نظم تاثيرية لتشجيع  الجوانب البيئية

المشاركة اإليجابية الطراف العملية اإلدارية واحدات توازن شامل بين اهداف المجتمع ومنظماته 

 . والجماعات واالفراد القو  العاملة فيه

ء يينهض باعبياء التنميية وهيى عمليية التف نمية اإلدارية عملية شاملة تهدف الى تهيئة جهاز إدار  كيفء

احييد  ركييائز  ة  واعييية ، وهيييمنظميية مسييتمرة تتطلييب تخطيطييا   علميييا  سييليما   وتنفيييذا   دقيقييا   ومتابعيي

ف وقيييم االساسييية لعملييية التنمييية تتضييمن وضييع اسيياليب الدارة خطييط التنمييية وفييق سياسييات واهييدا

 . وتنفيذها هاإقتصادية واجتماعية وإدارة برنامج

 التنمية اإلجتماعية :  

تعرف التنمية االجتماعية " بإنها العملية الشاملة لتغير المجتمع وتحقيق نموه " وايضا َ " إنها عملية 

التنمية وتعرف   " تغيير يلحق بالبناء االجتماعى ووظائفه بغرض إشباا الحاجات االجتماعية لالفراد

اإلجتماعية بمفومها الواسع على إنها " تطوير انماط العالقات االجتماعية والنظم والقيم والمعايير التى 

تؤثر فى سلوك االفراد وتحديد ادوارهم فى مختلف التنظيمات االجتماعية التى ينتمون إليها ومعالجة 

الجتماعى الفراد المجتمع وتوفير المشكالت الناجمة عن التغيير والمتصلة به بهدف رفع المستو  ا

( والتى ال   المياه .....ال  - ال قافة -تامين اإلجتماعى ال -ن سكإل -الصحة  -اجتياجهم من ) التعليم 

 . يمكن الوصول الى حد اإلشباا منها

 :مظاهر التنمية اإلجتماعية : وهي تتركز في

  مضمون االدوار اإلجتماعية والتفاعل تغيير فى القيم اإلجتماعية : وهى القيم المؤثرة فى

 . االجتماعى بين االفراد والجماعات والتى تحمى االداء االجتماعى العام

 ويقصد بها تغيير فى البناء للمجتمع وعالقاته االدائية  : تغيير فى النظم االجتماعية االساسية

بلية واالجتماعية والزراعية كالقواعد االخالقية والسلوكية ونمط عالقات التركيبية العشائرية والق

 . والتجارية والصناعية

  تغيير فى البيئة االجتماعية : وهو تغيير المحتو  البيئى للمجتمع م ل السكان والعوامل السياسية

 . واإلقتصادية وال قافية ونظم االتصال واسلوب الحياة والتكنولوجيا

  ارهم الحياتية والتطور الفرد  فى ويقصد به االشخاص وادو : تغيير فى مستو  االداء الفرد

 .ي داء الفردالمجاالت المهنية والمهارات الفنية والتنقنية والتطور فى اج
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  :التنمية اإلقتصادية 

يادة فى الدخل القومى " كميا زتعرف التنمية االقتصادية بإنها " إستخدام الموارد المتاحة للمجتمع لتحقيق ال

 الوسائل المرسومة الرامية الى زيادة كمية العناصر المنتجة.عرفت ايضا   بإنها " مجموعة 

من التخلف االقتصاد  بسبب إرتباطها بعجز الطاقة اإلنتاجية وهذا الوضيع جعيل  تعاني دول العالم ال النف

مهميية هييذه الييدول للقيييام بالييدور االكبيير فييى عملييية القضيياء علييى التخلييف االجتميياعى والركييود االقتصيياد  

 . صعب ل مسؤلية التنمية االقتصادية فيهاوبالتالى تحم

وبرفع مستويات المعيشية وذليك مين خيالل رفيع مسيتو   ة بالرفاهية االجتماعيةالتنمية االقتصادية مرتبطف

المد  البعيد ولتحقيق التنمية االقتصادية البيد مين التغليب  ات اإلنسان االساسية وال انوية علىونوعية حاج

 : يلىتعمل على إعاقة التقدم اإلقتصادي ، كما تهتم التنمية االقتصادية بماعلى عقبات وتحديات عديدة 

  إجراء تحويالت هيكلية فى االقتصاد الوطنى  

  للمجتمع اء اإلستقالل االقتصاد  والسياسيبن .  

 التوزيع العادل ل مار ومكاسب التنمية االقتصادية بين افراد المجتمع . 

  زيادة إنتاجية العاملين  

علية فإن التنمية االقتصادية تعنى التوسع فى النشاط االقتصاد  ونقل المجتمع من حالة التخلف الى  بناءو

 .  حالة جديدة من التقدم والرفاهية االقتصادية

عالقات الوعلى ذلك فان التنمية االقتصادية تقود الى تغيرات فى الحياة العامة للمجتمع باتجاه متقدم وتغير 

 ات االجتماعية والعالق يةاإلنتاج

 ةالتنمية السياسي : 

إختلف المنظرون على مفهوم التنمية السياسية بإختالف الزوايا التي يركزون عليها وبإختالف المجتمعات 

بناء النظام السياسى ومطالبهم وبإختالف حكومات الدول وأنظمتها السياسية ، فالتنمية السياسية تهدف إلى 

 .نظاما  عصريا   ومتطورا   وديمقراطيا    وإجراءات عمليات التحدين ليصبح

 والتنمية السياسية تقوم على نقاط اساسية يمكن إجمالها فى ومن اهم المقاومات للتنمية السياسية هى

 كفايية الدولية ونضيجها السياسيي يكمين فيى مقيدرتها عليى  وتنطليق مين مبيدأ:  المشا:كة السياسية

وإتاحيية المشيياركة الجماهيرييية فييى إتخيياذ القييرار اإلتصييال الجميياهير  وإطييالق الحريييات العاميية 

ان المشاركة الجماهيرية فى دول العالم ال الن ال تقوم على الوسائل وكلييات إتنخابيية من وبالرغم 

، لييذلك فالعالقيية بييين  ال إنهييا ضييرورية لتحقيييق الشييعور باالنتميياء القييومى او الييوطنىإحقيقييية 

حييين ال يمكيين تحقيييق اهييداف التنمييية بييدون  ،قيية طرديييةالمشيياركة السياسييية والتنمييية البشييرية عال

مشاركة فعلية وحقيقية من قبل كل شرائح المجتمع وبمختلف إنتماتهم االثنية واالقليمية واالجتماية 

عين  ة السياسية يم ل التعبير الحقيقيفى الدولة فزيادة المشاركة السياسية من قبل الشعب فى العملي

 .الديمقراطية ولكن من
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  فهيييي ليسيييت االمييير الجدييييد فيييى المجتميييع الواحيييد بيييل هيييى ظييياهرة قديمييية  التعددياااة السياساااية : 

امج مين البيرنها مظهر من مظاهر الحداثة السياسية التى هى قائمة على وجود احزاب مختلفية ووأ

االحييزاب تتنييافس فيمييا بينهييا عيين طريييق اإلنتخابييات الحييرة التييى تجيير   وهييذه ،وااليييديولوجيات

التعدديية الشييكلية فهيى فيى إطارهيا الخيارجى او الظياهر  تحمييل  ة ، كميا أن هنياكبصيورة دوريي

تكون من عيدة احيزاب ولكين النظيام القيائم اقيرب اليى نظيام الحيزب تمظاهر التعددية السياسية ا  

 .القائم والحزب المسيطر

 لديمقراطية مبداء تداول السلمى للسلطة يعتبر ابراز اليات الممارسة ا : لتداول السلمى للسلطة

هو عدم فالمبداء السلمى لتدوال السلطة قائمة على اساس المنافسة الحرة مابين القو  السياسية، ف

جعل الحكم فى قبضة شخص واحد ويعنى التعاقب الدور  للحكام فى ظل إنتخابات حرة وبذلك 

م ال يتغير إسم يمارس الحكام المتنخبين إختصاتهم الدستورية لفترات محددة سابقا   وبهذا التنظي

 ، الدولة وال يتبدل دستورها وال شخصياتها اإلعتبارية بتغير الحكام واالحزاب الحاكمة

 ن مسالة حقوق اإلنسان واالعتراف بها من قبل الدساتير إ : حماية وحترام حقو  االنسان

لها إحترام واالقليمية لم يتحقق أوالتشريعات الداخلية فى ا  الدولة او فى اإلتفاقيات الدولية 

 . والفاعلية المطلوبة ما لم يكن هناك الوسائل واالساليب المتنوعة تعمل على حمايتها

 المجاالت: مختلف  تنمية لعالقات العامة فيا دو:ال .2

ان الدور المطلوب من العالقات العامة في اججهزة الحكومية في الجانب التنموي هو ربط خططها 

التنموية باجهداف العامة وشرحها للجمهور ليتعرف عليها وعلى برامجها وسياساتها، حين تم تحديد 

 عالقات العامة في اججهزة الحكومية في كل من: للبعض المجاالت التنموية 

 دا:ي المجال اإل 

 العالقات العامة تسهم في التنمية القومية من خالل المجال اإلداري وذلك على النحو التالي:

  .توعية العاملين في الدولة بالحرص على المصلحة العامة 

 .تشجيع مبادرات بعض اإلداريين لحل المشاكل التي قد تعرقل العمل 

  بأهمية إقامة عالقات طيبة ومستمرة مع الجماهير. توعية العاملين 

  .توعية العاملين بأعمالهم ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور 

 .تنشيط المنافسات الهادفة إلى التطور اإلداري 

 المجال االجتماعي 

 الجهود الرسمية واست ارة الجهيود الشيعبية لمحاربية اجميية واجميراض المسيتوطنة والفيات  تنشيط

 السيئة

  الدعوة إلى ترشيد اجنماط السلوكية السائدة في اجفراح والمتتم واجعيياد الدينيية والتأكييد عليى القييم

-611لسيابق،ص.صالروحية للقضاء على العادات السيئة التي ارتبطت بهذه المناسبات )المرجيع ا

612.) 

  .التعايش والتفاعل مع الجمهور في الظروف االجتماعية ومشاركته في أفراحه وأتراحه 

   تستطيع العالقات العامية تغييير العيادات االجتماعيية السييئة فيي تغييير االتجاهيات وتعيديل السيلوك

 فع.وترشيد اجنماط االستهالكية التي بالضرورة تعود على اجسرة والمجتمع بالن
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 المجال االقتصادي 

  تنمييية الييوعي االدخيياري عنييد المييواطن كضييرورة قومييية لتييوفير االسييت مارات الالزميية للمشيياريع

 المستقبلية ولترشيد االستهالك 

 تنمية الوعي الضريبي لد  المواطن لحماية اقتصاد الوطن 

  نشر الوعي التأميني باعتباره أحد أوعية االدخار الالزمة لتمويل المشاريع التنموية 

  إرشاد المواطنين للصالح العام وتشجيع االبتكار واإلشادة بالعاملين الم ابرين اليذين يقيدمون أحسين

 القتصاد الوطني .لالخدمات 

 (610-648سابق،ص.صمرجع )هناء حافظ بدوي،

  مي .ترشيد اإلنفاق الحكو 

 . ترشيد اإلستهالك 

  .تبصر الجمهور على حقيقة اجوضاا االقتصادية والمالية 

 .نشر الوعي التأميني 

 وتهيئيية الجييو المناسييب للمشيياركات اإليجابييية التييي تخييدم مشيياركة اجفييراد بوضييع الخطييط التنموية

 .الصالح العام

  المجال السياسي 

 أن تعمل العالقات العامة في هذا المجال على توعية ونشر وتدعيم كل من:  يجب      

 .غرس الشعور باالنتماء الوطني والقومي لد  جمهور المواطنين 

   المساهمة بموضوعية تامة في إيجياد اليوعي السياسيي ليد  الميواطنين وتشيجيعهم عليى المشياركة

طي السييليم البعيييد عيين الخييداا والمزايييدات السياسييية وإتخيياد القييرارات ميين خييالل العمييل الييديمقرا

 (616الحزبية الرخيصة.)هناء حافظ بدوي،مرجع سابق،ص

  تنمية الوعي السياسي وإكساب المواطن رصيد من المعارف والمعلومات عين المحييط والمعطييات

والبنييييييى وكييييييذا التييييييرات السياسييييييي لمجتمعييييييه، ومعرفيييييية حقوقييييييه وواجباتييييييه السياسييييييية.)أمل 

 (   16،ص6002خلف،

  تعميق وعي جمهور المواطنين بسياسة الدولة ومحاولية حمايية التجربية الديمقراطيية وحمايتهيا مين

 القو  المعادية التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية.

  .نشر الوعي السياسي للجمهور 

 . محاربة اإلشاعات والدعايات المغرضة 

  وإيضيياح فثارهييا لغييرض التكيييف ولغييرض  تهيئيية جميياهير المييواطنين للتغييييرات التييي ستحصييل

 توضيح موقف الجهاز الحكومي ولشرح خطته المستقبلية.

 إفساح المجال لكافة الراء الوطنية للتعبير عن ذلك ومعرفة متطلباتهم. 
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II.  وبعض اإلقتراحاتمعيقات التنمية 

 معيقات التنمية .1

 معيقات إدا:ية  : 

فالفسياد اإلداري كظياهرة ، االجتماعيية هيي ظياهرة الفسياد اإلداريمن أهم ما يُعيق عمليية التنميية      

وقيد سيعت الك يير مين اجبحيات والدراسيات إليى  ،ظاهر التيي تُهيدد الكييان االجتمياعيميُعد من أبرز ال

معرفة العالقة بين الفساد اإلداري كظاهرة تُهيدد عملييات التنميية االجتماعيية فيي اليوطن العربيي ،وقيد 

تليك اجبحيات كييف أن الفسياد اإلداري يُعييق عملييات التنميية االجتماعيية التيي تسيعى لُوحظ من خالل 

الحكومات إلى تحقيقها، وقد أشارت اجبحات إلى ضرورة الحد من خطر هذا الفساد اإلداري في جميع 

 المجتمعات. 

 معوقات اجتماعية: 

 المعارضة والتي تقف أمام تنفيذ قد يواجه المجتمع أثناء عملية التنمية ببعض الجماعات  : العصبية

 .قفهمامشروعات وبرامج التنمية دون تقديم تفسير واضح لمو

 :يسود االعتقاد في بعض المجتمعات ان أيه تغييرات تحدت قد تهدد  االستغالل وتعا:ض المصالح

 .إستقرارهم وشعورهم باجمان

 :ية معينة وتحتم عليه االبتعاد وهذه الصفة تفرض على الفرد أدوارا  اجتماع المنزلة االجتماعية

عن أداء أدوار أخر  قد تؤدي إلى ضعف منزلته االجتماعية م ل رفض البدوي القيام بأعمال 

 .الزراعة

 معوقات ثقافية  : 

الضرورة التأكيد على دراسة البناء االجتماعي للمجتمع قبل تخطيط أي مشروا تنموي الن ك يرا  من  من

 .المشروعات التنموية االجتماعية فشلت نتيجة لجهل الباح ين ب قافة المجتمع

 عوقات نفسيةم:   

المجتمع لمشروعات وبرامج التنمية على قيمتها وأهميتها ومد  الحاجة لها فعدم  يتوقف قبول أو :فض

الشعور بأهمية المشروعات وضرورتها وفرضها على الناس دون أن يكون هناك إحساس بالحاجة إليها 

 .يم ل صعوبة في تقدم ونجاح التنمية االجتماعية

 معوقات تخطيطية: 

 التنمية طن في مختلف قطاعات خطعدم مراعاة الشمول والتكامل والتواز. 

 علمت بأن المشاركة الشعبية تزيد من  في عملية التنمية، تجاهل المشاركة من قبل أفراد المجتمع

 .الوعي بأهمية التنمية

 نقص الوعي التخطيطي وعدم المعرفة الفنية والعلمية الكافية لوضع التخطيط الشامل. 

  اججهزة المختلفة وبالتحديد أجهزة التخطيط وأجهزة عدم وجود التعاون والتنسيق الكافي بين

 .التنفيذ
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)شفيق, محمد. التنمية االجتماعية: دراسات في قضايا التنمية ومشكالت المجتمع. المكتب الجامعي 

 (2994الحدين, 

I. مجال التنموي:إقترتحات في ال 

لشييعور لفتلبييية رغبييات جميياهير المييواطنين وسيييادة القيييم والعداليية والمسيياواة يعطييي مييردودا أساسيييا     

 ميرعييى مصييالحهالييذي حكييومي الجهيياز البجهييود  مبالمسييؤولية والتضييحية فييي العمييل انطالقييا ميين إيمييانه

 بشييكل موضييوعي هييادف يييؤدي إلييى تقوييية الييوطن والمييواطن كوحييدة مبمشيياريع تنموييية تلبييي حاجييياته

ترويج حرية الرأي والديمقراطية تبقى هذه المفاهيم محل جدل ورفض عن  نيلكن حين يتم الحد، متالحمة

في أغلب اجحيان من قبل بعض النخب السياسية التيي تتعياط ميع التنميية بانتقائيية وأحيانيا  بازدواجيية، مميا 

ر متالئميية مييع خصوصييية يجعييل بعييض المشيياريع التنموييية متع ييرة  أحيانييا وغييير قابييل لإلنجيياز أو غييي

، ليذلك عليى الحكومية عامية والبرلميان الجزائيري خاصية محاولية سين قيوانين تضيمن  المجتمعات المحلية

التوسيع  في الجوانب التنموية ومحاولة تدعيم التنمية المسيتدامة كأرضيية للمراحيل المسيتقبلية وخاصية أن 

 أسعار البترول في تدبدب لذلك علينا :

 اإلسراا بزيادة معدالت التنمية . -

 تصحيح المسار اإلقتصادي والذي إعترضته بعض اإلنحرافات كالفساد اإلداري واإلختالس و... -

 اجمر.  إقتضتدعيم الشباب وليس فقط بمنحهم قروض أو إعانات بل مراقبتهم وتوجيههم إن  -

مية فيي أغليب اججهيزة الحكوميية تدعيم القطاا العام ومحاولة التيرويج ليه ، وتيدعيم العالقيات العا -

 وخاصة في ظل سياسة االنفتاح واجسواق المنفتحة وإنتشار اإلست مارات العربية واججنبية 

محاوليية المزاوجيية بييين القطيياا العييام والقطيياا الخيياص وخاصيية أن القطيياا العييام يتميييز بييالخمول  -

 . المهني ،وبهذا يشارك القطاا الخاص في تحمل بعض اجعباء التنموية

تهيئة المجتمعات المحلية للتنمية المحلية والمجتمع ككل للتنمية الشاملة على اجبعاد وكيفية ومكانية  -

 التنمية التي يريدون تطبيقها وكذلك كأرضية لتجاوب عامة الشعب لها وتدعيمها.

هيي المحيك  بين كل من هذا وذاك يبقى القطاا العام هو العصب الرئيسي للتنميية وتبقيى إرادة الشيعب      

الرئيسي على نجاحها لذلك على اججهزة الحكومية تهيئة اجرضية لذلك وهذا ببعض اإلعالنات وقلييل مين 

مدعمة بالك ير من اإلرشيادات تكيون كافيية جن تغيرس اججهيزة الحكوميية شيجرة وبقيية افيراد اإلشهارات 

لتنميية ومبادئهيا الحسينة وعائيداتها الشعب تتداول على سيقيها ، فالشيعب الجزائيري ال يجهيل كيفيية تيدعيم ا

 ﴾.فذكر إن الذكر تنفع المؤمنين... ...﴿اإليجابية عليه أوال قبل الدولة الجزائرية لكن 
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  العالقات العامة نشاطات: تقويم اادسس

أولى االهتمام بتقويم  برامج وحمالت العالقيات العامية فيي كيل مين جانبيهيا اجكياديمي والمهنيي، ورغيم    

المرحلة النهائية في الترتيب من حين العيرض العلميي للعمليية اإلداريية لوظيائف العالقيات العامية فيي  أنها

في سلسلة  –البحوت  –كل اججهزة سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، إال أنها  امتداد للوظيفة اجولى 

 مستمرة ومتداخلة عبر بقية المراحل,

هو التحري عن نواحي القصور وتشيخيص اجخطياء التيي تصياحب عمليية التنفييذ المييداني أو  فالتقويم     

حتى مرحلة العملي تمهيدا للقيام بإصالح الخطأ وإبعاد السلبيات حين أنه يمكن إجراء ذلك من بداية التنفيذ 

 ( 126،صسابق مرجع،)محمد منير حجابا.النتائج وتقييم فثاره

يم يشتمل على الخصائص النوعية والكمية للسلوك مضافا إليه أحكاما قيمية ير  "جرونلند" أن التقو

 ( 8، ص6001تتصل بمد  مالئمة هذا السلوك.)إسماعيل محمد الفقي،

I. هاأهدا  تقويم نشاطات العالقات العامة في األجهزة الحكومية ومراحل    

  العالقات العامة في األجهزة الحكومية أهدا  تقويم نشاطات .2

 ين على أن تقويم العالقات العامة يهدف إلى إمداد الجهاز الحكومي بــ:  ييجمع الباح ون والخبراء اجكدم    

  حصيلة أنشطة العالقات العامة في الجهاز الحكومي لتحقيق اجهيداف الموضيوعية لخطتهيا والمسيتمدة

 من السياسة العامة للدولة وفلسفتها االجتماعية. 

  الناحية الكيفية والتي توضح فثار هيذه اجنشيطة عليى صيورة الجهياز الحكيومي دالالت هذه النتائج من

 في أذهان الجماهير سواء كانوا موظفين أو مستفيدين, 

 ( 666،دس،ص)ج()علي عجوة

  النتائج الكمية التي حققتها العالقات العامة في المجاالت المعنوية 

 القادمة بنوا من الترتيبباإلضافة للعديد من اجهداف سنتطرق لها في النقطة 

 تقويم نشاطات العالقات العامةمراحل  .2

 :  فعملية التقويم عملية ديناميكية مستمرة متكاملة تتكون من ثالثة مراحل

: وهي أول خطوة في عملية التقويم بحين يجب مراجعة مراحل وطيرق تنفييذ برنيامج مرحلة التنفيذ 

يترتيب عليى تنفييذ البرنيامج، ويجيب تفسيير هيذا التخطيط قبيل الشيروا، بحيين ييتم تحدييد ميا سيوف 

 االختالف وشرحه وتحديد إمكانية تعديله أو تعديل الهدف المرسوم.

: حييين يجييب تقييويم دوري لنتييائج كييل خطييوة ميين خطييوات البرنييامج :صااد التقاادم الااذي يااتم إحااراز  

تساق مراحيل التنفييذ بصورة منتظمة  وتعديل ما يلزم تعديله من البرامج إذا لزم اجمر، لتحديد مد  إ

مع أهيداف البرنيامج، ويجيب فيي هيذه المرحلية تقيويم أيية نتيائج أو أحيدات غيير متوقعية أثنياء التنفييذ 

 وفحص الفروق بين التقدم الفعلي والتقدم المتوقع عند التخطيط .
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هائييية : وتتنيياول هييذه الخطييوة النتييائج النهائييية للبرنييامج وفيهييا يييتم مقارنيية النتييائج النتقااويم التنااائج 

باجهداف المحددة في الخطة لتحديد الفرق بين ما كنا نتطلع إليه وما بلغنياه فعيال وهيذا يوضيح أهميية 

المرحلتين السابقتين لشيرح السيياق اليذي نفيذ فييه البرنيامج وتفسيير النتيائج النهائيية ميع إعيداد تقريير 

، 6001يييياد،للمعلوميييات وكيييذا تيييدعيم ذليييك بمقترحات.)راسيييم محميييد الجميييال وخييييرت معيييوض ع

 ( 622-620ص.ص

II. أنواع ومعايير التقويم في العالقات العامة صعباتها   

 التقويم في العالقات العامة : ومعايير انواع  .1

 وينقسم التقويم للعالقات العامة إلى قسمين أساسيين من حين البرامج واجداء وهما:

 تقويم برامج العالقات العامة : 

بها قياس النتائج التي تحققت من تنفيذ برنامج معين أو نشاط معين ويتضمن تقويم برامج العالقات  يقصد

 العامة خطوات متعددة يمكن تحديدها على النحو التالي: 

 وذلك بــ:  :تحديد الهد  من التقويم -

 لخطية استهداف اإلطارات التخطيطية اجولى  وذليك بتقيويم المعلوميات التيي وضيعت عليى ضيوئها ا

والمعلومات التي جمعها المخطط عن سياسة الجهياز الحكيومي بجمييع إداراتيه وميد  التنسييق بيينهم 

معلومات عن البيئة الخارجية وكيذا والوعن اإلمكانيات المادية والبشرية ووسائل االتصال المتوفرة  

م تقيويم المييدخالت تقيويم اإلجيراءات التنفيذييية للبيرامج المحيددة والتكلفيية الالزمية وفييي ضيوء ذليك يييت

 اجساسية .

  تقويم اإلجراءات التنفيذية للبرنامج ويترتب هدف التقويم فيي مناقشية إجيراءات التنفييد للوقيوف عليى

 المشكالت والمعوقات التي أثرت على النتائج المستهدفة . 

  للرسييالة تقييويم الثييار الناتجيية عيين تنفيييذ البرنييامج: وذلييك بدراسيية التييأثيرات الملموسيية أو المسييتمرة

حيول مشييكلة معينيية  والراء لالتجاهيياتاإلعالميية فييي تزوييد الجميياهير بالمعلوميات ومييد  تغييرهيا 

ومييد  النجيياح الييذي حققتييه لرسييم صييورة طيبيية للمنشييأة فييي أذهييان الجميياهير ومييد  إمكانييية تطييوير 

 البرامج المماثلة. 

وهنيياك مييداخل عديييدة تحييدد اإلسييتراتيجية المتبعيية فييي عملييية التقييويم  تحديااد إسااتراتيجية التقااويم: -

 وتشمل: 

 : جهداف التي تم وضعها اوهو الذي يركز على تحقيق  التقويم باألهدا 

 :ويركز على اإلجراءات التي أتبعها الجهاز الحكومي لتحقيق برنامجه.  التقويم باإلجراءات 

 ::ويركز على مد  تحقيق النتائج المتوقعة على الفئات المستهدفة .  التقويم باآلثا 

: وهي العينة التي سيتم اختيارها للحصول على إجاباتها عن اجسئلة تحديد مجتمع الد:اسة التقويمية -

 المحددة طبقا لألهداف السابقة .

قييا لمقييدرتها علييى وتوجييد أدوات عديييدة ويتوقييف تصييميمها وفقييا لطبيعيية الدراسيية ووف األداة: اختيااا: -

 تحقيق الهدف .

تييوفير  علييى وذلييك بالتأكييد ميين مصييداقية اجداة وثباتهييا ولمعرفيية قييدرتها إجااراءات العماال الميااداني: -

 معلومات صحيحة وبتشكيل الفريق الذي سينفد عملية التقويم 

 وتصنيفها وتبويبها وعرضها طبقا لألسس المنهجية. فرز المعلومات: -
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 ل على مؤشرات تتعلق بجوانب القوة والضعف في البرنامج .للحصو تحليل المعلومات: -

ويعيد بطريقية علميية ومتمييز بالصيدق والدقية وميدعما بالبيانيات اإلحصيائية  إعداد التقرير النهاائي: -

 ةليساعد على تحقيق اجهداف المنشود

 (112-112سابق،ص.ص،مرجع )محمد منير حجاب

 :تقويم أداء العاملين  

به قياس مد  تحقييق العميال فيي اججهيزة الحكوميية لألهيداف المحيددة لهيم فيي بيرامج معيين أو  يقصد

 نشاط معين، كما يقصد به قياس نوعية سلوكهم بما يتناسب مع اجعمال المنوط بهم, 

: وذلك بتقويم أداء كيل موظيف عليى أسياس اجعميال التيي أتمهيا خيالل لعاملينداء اتقويم المديرين أل -

تجميع البيانات عن كل من االستعداد الشخصي وإنتاجيية  ةمعينة وكذا سلوكياته ويتم ذلك بطريقفترة 

 .يةلالعمل والمواظبة وإمكانية االعتماد على هذا الموظف وقدرته العم

 ومن خالل ذلك يتم تحديد كل من: 

  الخصائص الرئيسية للموظف 

 . توافق الوظيفة مع استعدادات ومؤهالت الموظف 

 إحتياجاته التكوينية .ومؤثراته الشخصية وحالته الصحية وته العمليه ميوال 

أشيكال  عليىأو بتدريبه على طرق قيياس أو يقوم الموظف ذاته وذلك بمراقبة تصرفاته التقويم الذاتي: -

 (162-166،ص.صالسابقالمرجع )توضيحية.

 معايير التقويم 

 ويمكن تحديد معايير تقويم العالقات العامة لنشاطاتها لمعيارين أساسيين كما يلي : 

 :وهي التيي يعبير عنهيا باجرقيام والكمييات والنسيب المؤويية ييتم اسيتخدامها فيي قيياس  المعايير الكمية

مين أدوات  نتائج بعض اجنشطة المادية م ل اإلنتاج والتوزيع ليتم إعداد التقارير باجرقام عين كيل أداة

التي اسيتخدمت فيي تنفييذ أنشيطتها وعيدد ميواد الدعايية أو اإلعالنيات التيي كتبيت وعيدد الكتيبيات التيي 

طبعت واجفيالم التيي أنتجيت والخطابيات التيي أرسيلت واجحاديين التيي تميت وهكيذا فيإن هيذه اجرقيام 

تفصييلي طبقيا لكيل توضح حجم العميل اليذي تيم وتكاليفيه والوقيت اليذي أسيتغرقه بشيكل عيام أو بشيكل 

 (660نشاط أو جزء من البرنامج. )محمد عبدو حافظ،مرجع سابق،ص

 :وهيي التيي ال يمكين أن يعبير عنهيا باجرقيام والكمييات فهيي معيايير لغيير الملميوس   المعايير النوعياة

الذي يصعب قياسه م ل ارتفاا الروح المعنوية للعاملين أو تحقييق السيمعة الطيبية أو تحسيين الصيورة 

 (  661لذهنية لد  جماهيرها.)علي عجوة)ج(،مرجع سابق،صا

  صعوبات تقويم أنشطة العالقات العامة:  .2

 :هي العالقات العامة في اججهزة الحكومية من بين الصعوبات التي تواجه تقويم أنشطة

  لهيا ليذلك عليى أخصيائي ظأن العالقات العامة ال تتم معزلة عن المتغيرات اجخر  التي تميارس فيي

كذا التغيرات التيي ومخرجات الجهاز الحكومي و تالعالقات العامة أن يكون على إطالل بكل مدخال

 .تطرأ عليه

  أن العالقات العامة تسيعى إليى تحقييق أهيداف قصييرة أو متوسيطة الميد  وإن كيان مين اليسير تقيويم

 ذلك، لكن من العسر تقويم أهداف طويلة المد .

 فيصييعب فعييل ذلييك فييي نتاجييية للسييلع والخييدمات الملموسييةة اإلا كييان ميين اليسيير تقييويم اجنشييطوإذ ،

 التعامل مع اجحاسيس والمعنويات.كالخدمات غير الملموسة 
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 هوم عند بعض المسئولين، فإن أنشطة العالقات العامة وأهدافها ليست محددة حتى الن.فلحداثته كم 

 , عدم إدراك أهمية العالقات العامة 

 (666-662،ص.صسابقمرجع ،)ج(على عجوة)

معييين أو فميين ضييروريات التقييويم أن نضييع فييي التقرييير الوسييط أو البيئيية التييي ينفييذ فيهييا البرنييامج ال      

، فلقد تبين أن بيئة اجداء تتفاعل داخل متغيرات ك يرة تؤثر على حجم اإلنجاز، كما أن المشروا أو النشاط

طيياء نتييائج مؤكييدة تتعلييق بحجييم اجداء ونوعيتييه المقيياييس المسييتخدمة فييي التقييويم تتحييدد مقييدرتها علييى إع

والعوامييل المييؤثرة فيييه، أمييا إذا كانييت النتييائج ضييعيفة ال تييدل إال علييى مؤشييرات فقييط، فييإن هييذا يعنييي أن 

المقيياييس ليسييت كافييية وتحتيياج إلدخييال تطييوير معييين أو اسييتخدام مقيياييس أخيير  أك يير قييدرة علييى تحقيييق 

الحاالت تكفي النتائج الضعيفة أو المؤشرات لتقديم صورة حقيقيية  اجغراض المستهدفة منها، فليس في كل

 واستقرارها.  لقيمة العمل أو لكفاءة العاملين

 : مقومات أخصائي ومستشا: العالقات العامة اسابع

I. مقومات أخصائي العالقات العامة 

 أخصائي العالقات العامة .1

يعتبر فن التعامل مع الخرين وإكتشاف شخصيتهم إحد  المهارات المكتسبة من خالل معرفة السلوك      

االنسيياني وتطبيييق مييا يتعلمييه المييرء ميين تلييك المعرفيية تطبيقييا يتماشييى مييع عييادات وتقاليييد ونظييم مجتمعنييا 

بية ومعالجة السلبيات ،والخبرة في معرفة النفس البشرية والسلوك االنساني والتركيز على مفاهيمها االيجا

والنقائص الموجودة في الشخص كفرد مستقل أو كهيئة أهم أعمال رجيل العالقيات العامية فمعرفية االفكيار 

االساسية و االسس والمهارات الخاصة بفن التعامل مع الخرين ومحاولة كسب تأييدهم وإقنياعهم بمبيادئ 

وض إمتييازات يتمتيع بهيا أخصيائي العالقيات العامية معينة ومحاولة الخروج بنتائج إيجابية في عملية التفا

والتييي تعتبيير ميين المبييادئ اجساسييية لوظيفتييه، لييذلك أخصييائي العالقييات العاميية يجييب أن يييدرس عالقييات 

المؤسسة بجماهيرها مركزا في عمله على الجانب االنساني من خالل سعيه لتحسين الظروف االجتماعيية 

 .     للعاملين وتحقيق التفاهم واالنسجام

 : شروط الواجب توفرها في أخصائي العالقات العامة .6

فهييذه الشييروط يجييب أن تحييددها إدارة العالقييات العاميية فييي الجهيياز الحكييومي علييى حسييب نوعييية جمهييور 

المواطنين الذين تتعامل معهم وعلى حسب مجال عملها وكذا التنظييم اليذي تسيير علييه إذا كيان وظيفيي أو 

 وهما : اتصالي أو حتى وظيفي اتصالي، فيجب توفر في أخصائي العالقات العامة عنصرين هامين 

 وهييي صييفات يتييدخل فيهييا عامييل اإلكتسيياب الييذي يخضييع لشخصييية ميين يييتم  الصاافات الجساادية :

إختياره لهذا العمل وهي : الشكل الوسيم والقدرة على اإلحتمال والنشاط والحيوية والصحة الجيدة 

ي وهي بدورها تفيد في تنفيذ ما يطلب منيه بسيرعة ودقية وإنجياز المهيام بنسيبة عاليية ، كميا تضيف

 نوا من الوقار والهيبة إتجاه الخرين .

 ويتيدخل فيهيا عاميل اإلكتسياب اليذي يخضيع لشخصيية مين ييتم إختيياره لهيذا  الصفات األخالقياة :

العمييل وهييي تلييم كييل ميين اجناقيية واللباقيية والصييدق والهييدوء واإلخييالص والتواضييع والشييجاعة 

 باإلضافة لل قافة .
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  وسنوضح بعضا منها كالتالي : 

  العالقييات العاميية عمييل مسييتمر وحيييوي وجهييد متواصييل يعمييل علييى وتيييرة الحركيية  :النشاااط

...وقااااال أعملـــــاااااـو فسااااايرى هللا و:ساااااوله ﴿المسيييييارعة والتوجييييييه الصيييييائب قوليييييه تعيييييالى :

 (.201)سورة التوبة،الية﴾...والمسمنون

 قيوام من مظاهر هذه الشخصية سيماحة الوجيه ورقية الحيدين وتناسيب ال: حسن المظهر والجاذبية

وحسن الهندام لينال إعجاب الخرين، وهي من اجشياء الهامة في عمل أخصائي العالقيات العامية 

)إن هللا جميال ويحاب  وكيذا﴿...وخالق النااس بخلاق حسان...﴾  عليه وسلملقول الرسول صلى هللا 

لعمليية ي نجياح أو فشيل افالمعروف أن االنطبياا اجول فيي العمليية االتصيالية ليه تيأثير فيالجمال( 

 االتصالية أو المقابلة.

  الجييدة واالبتعياد عليى  اسيتخدام اجلفياظويلزم على أخصائي العالقات العامة القدرة عليى  :اللباقة

وأدع إلااى ساابيل :باا  ﴿...اجلفيياظ السييوقية أو التييي يتييداولها أدنييى المسييتويات  وذلييك لقولييه تعييالى 

 ( ولقوله261)سورة النحل،الية﴾أحسن...بالحكمة والموعضة الحسنة وجادلهم بالتي هي 

﴾ ألاام تاارى كيااف ضاارك هللا ماابال كلمااة طيبااة كشااجرة طيبااة أصاالها تابااث وفروعهااا فااي السااماء﴿

 (64)سورة إبراهيم، الية 

 : فمن اجميور الهامية فيي عميل أخصيائي العالقيات العامية أن يكيون قيادر  البدأ بالعملية اإلتصالية

على البدا بالعملية االتصالية مع الخرين أي أن يبدأ الحدين وأن يصنع ليه المناسيبة والعميل عليى 

التحفيز ومواصلة الحدين واالبتعاد عن النقاشات التي تم ل وجهة نظر والتي قد تكون متميزة إلى 

 ﴾ ....وقولاو للنااس حسانة..﴿البتعياد عين ردود اجفعيال المعاكسية لقوليه تعيالىجانب دون فخر، ل

 ﴾ ...أفشو السالم بينكم...﴿:عليه وسلم( وكذا قول الرسول صلى هللا 86)سورة البقرة،الية

  : فليييس كييل النيياس قييادرين علييى اإلقنيياا والقييدرة علييى اإلقنيياا ليييس بالتسييلط القااد:ة علااى اإلقناااع

 اإلقناا الهادف والمنطقي البعيد عن الجفاء والصياح لقوله تعالىوالعنف بل 

 : يحتاج موظف العالقات العامة إلى مقدار من اإللهام بعلم النفس لمعرفة دوافع النفس  علم النفس

 البشرية حتى يستطيع التأثير في أفكار وشخصيات الجماهير التي يقابلها 

  :ضيمن جماعية أو حتيى جماعيات متعيددة ذات تيأثير  يعييش الفيردالشخصية االجتماعياة الجذاباة

علييى سييلوكه ونمييط تفكيييره ، لييذلك علييى رجييل العالقييات العاميية أن يييتفهم طبيعيية هييذه الجماعييات 

وأساليب إتصالها وقيوة ارتباطهيا ، فالشخصيية االجتماعيية الجذابية وهيي التيي تسيتطيع أن تجيذب 

قييات طيبيية، وللشخصييية القوييية صييفات الخييرين وتييدفعهم لمجاراتهييا ولفييت اجنظييار وإقاميية عال

 معروفة في علم النفس والتحليل النفسي.

  : من الصفات المطلوبة لرجل العالقيات العامية أن يكيون ذا مخيلية واسيعة خصيبة الخيال الخصب

تجعل بمقدرته تخيل وتصور مد  تأثير القرارات التي ينوي إتخاذها على الخرين قبل أن يتخدها 
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 . نشاط دائم وإبداا وقدرة على التخيل ، فالعالقات العامة

 فهنيياك ميين تتعامييل معهييم للولهيية اجولييى تحييس أنهييم محييل ثقيية القااد:ة علااى كسااب ثقااة اآلخاارين :

لدالالت في تصرفاتهم توحي بمد  صدقهم وأمانتهم ونزاهتهم وتقديرهم لآلخرين، وذلك لقيدرتهم 

 على اإلقناا والتأثير.

 أخصيائي العالقيات العامية شخصيية سيوية طبيعيية ال تهياجم : وذليك أن يكيون البعد عن الهجومية

الناس دون سبب وال تستغل الفرص لتعيب وتذكر مساوئ الخرين فالشخصية المستقرة والمتزنية 

وفيهاا :حماة مان هللا لنا  لهام  ولاو كنا  فظاا غلاي  القلاب ﴿...تخلق انطباا طيب عنيد الخيرين 

 (219)سورة فل عمران،الية ﴾لنفضو من حول ...

 : فقييوة الشخصييية والشييجاعة تمكيين اجخصييائي ميين التمسييك برأيييه وعييرض إقتراحييه  الشااجاعة

وشااو:هم فاي االمار ﴿... والدفاا عن وجهة نظره ومواجهة المشكلة بكل عزيمة لقيول هللا تعيالى :

 ( 219)سورة فل عمران،الية ﴾فادا عزم  فتوكل على هللا إن هللا يحب المتوكلين...

 وذلييك فييي المؤسسييات التييي تتعامييل مييع اججانييب ك يييرا كالفنييادق  ات األجنبيااة:إتقااان إحاادى اللغاا

مان تعلام لغاة قاوم وشركات الطيران وكذا الم قفين العلمانيين لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )

 (آمن شرهم

باإلضييافة لعييدة سييمات كالييذكاء والكياسيية والتكيييف والصييدق و...اليي ، وبصييفة عاميية كييل ميياتتميز بييه 

ية المحبوبة وكذا المقدرة على االتصال الجماهيري، وسنحاول سرد بعض الصفات الموجيودة الشخص

في بعض الشخصيات التي إعتمد عليها سيدنا محمد صيلى هللا علييه وسيلم فيي نشيره لليدعوة المحمديية 

 وإقناا مجتمع بديانة جديدة وهو اإلسالم ومن بينها : 

  .أبو بكر الصديق ومفتاح شخصيته اللين 

  .عمر بن الخطاب ومفتاح شخصيته العدل 

  .علي بن أبي طالب ومفتاح شخصيته العلم 

  .ع مان بن عفان ومفتاح شخصيته اجثرة 

 .أبي ذرة الغفاري ومفتاح شخصيته الزهد 

  .خالد بن الوليد ومفتاح شخصيته الشجاعة والفروسية 

 . عمر بن عبد العزيز ومفتاح شخصيته التقو 

II. : مقومات مستشا: العالقات العامة 

يعتبر بعض منظري العالقات العامة أن دور العالقات العامة إستشاري باجساس ، فاإلستشارة هي        

عملية إختيارية مؤقتة يقوم بها شخص مؤهل وهو المستشار لصالح شخص أو هيئة تحتاج لتلك الخدمة 
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 شكل يتوقع حدوثه .وهي اإلستشارة الموجهة لحل مشكلة قائمة أو م

 :مستشا: العالقات العامة ومعايير إنتقائه  .1

تلجأ بعض المنشأة الى التعامل مع واحد أو أك ر من المستشارين في مجال العالقات العامة وتستفيد من 

 خبرتهم واتصاالتهم في وضع سياسة العالقات العامة وتنظيم الحمالت اإلعالمية.

 

  مستشا: العالقات العامة واجبات: 

 .مساعدة اإلدارة في فتح قنوات االتصال وسالمة وامتداد بقائها -

 اإلدارة في وضع أقو  البرامج وأحسنها في ميدان العالقات العامة مساعدة -

أن يكون متخصص أو يملك القدرة على السيطرة والتحكم في المشكلة االتصالية التي يطلب منه  -

التييييييييدخل ججلهييييييييا حتييييييييى يسييييييييتطيع تعييييييييديل مسييييييييارها وحلهييييييييا فييييييييي الوقييييييييت المناسييييييييب                                        

 )86د المصري،مرجع سابق،صمحم أحمد )

    معايير إنتقاء مستشا: العالقات العامة: 

ميادين عمل مستشار العالقات العامة ك يرة وواسعة لذلك يجب أن يتم التوخي والحيذر فيي عمليية اإلنتقياء 

واإلختيار وذلك وفق مجموعية مين المعيايير والتيي تضيمن الحصيول عليى المهيارات والخبيرات المناسيبة 

 على المشورة المناسبة وسنحاول تحديد أبرز هذه المعايير.للحصول 

  أن يكون المستشار معروف في مجال اإلستشارة 

 . أن يكون المستشار من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اإلستشارة 

 . عدم اإلغترار بالمظاهر الخداعة 

  المستشيار وفقيا أن تكون التكلفة على قيدر الجهيد المبيذول وييتم تحدييد مسيؤولية مهاميه وأجير

 للطرق التالية :

 العمل بصفة دائمة لصالح المؤسسة . -

 .يوضح موقع مستشا: العالقات العامة ضمن الهيكل التنظيمي للمسسسة  : )02 .(الشكل

 . 55  ص 2002أحمد محمد المصري   : المصد: 
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 اإلستعانة المؤقتة عند الحاالت الطارئة . -

 العمل وفقا لعقد يحدد المدة وقيمة اججر  -

 . قدرة المستشار على تحمل مهمات موضوا اإلستشارة 

 ، ال تتوفر لد  المؤسسة باإلمكانيات المتاحة. القدرة على تقديم مشورة قوية ومميزة 

 . القدرة على التعاون مع إدارة العالقات العامة بالمؤسسة والعمل جنبا إلى جنب معها 

  قييدرة المستشييار علييى تجنييب الصييراعات والخالفييات التييي قييد تنشييب مييع العيياملين فييي إدارة

 العالقات العامة طوال فترة اإلستشارة .

  واإلنتضام في متابعة العمل .القدرة والتفرغ 

  تخصيص المستشيار فييي مجياالت محيددة ، ومييد  تخصصيه فيي المجييال المطليوب منيه تقييديم

 اإلستشارة فيها .

 (10-49)علي عجوة ، مرجع سبق ذكره، ص.ص

وهذا ما نجده في أغلب اإلجهزة الحكومية الجزائرية وهي إحالة إدارة العالقات العامية إليى مديريية         

تشراف ، وبما أن أغلب اإلدارات الجزائرية تجهل مهام ووظيائف العالقيات العامية فهيي تجسيدها فيي اإلس

أعمالهييا لكيين دون أن تعييي أنهييا تقييوم بمهميية إدارة العالقييات العاميية ، فميي ال إدارة اإلستشييراف تقييوم بييربط 

ار نشييريات عالقييات وطيييدة مييع الجمهييور الخييارجي وتعمييل جاهييدة لكسييب وذه ووالئييه لهييا وتحيياول إصييد

وكتيبات تحاول فيها تعريف الجهياز الحكيومي ، كميا أنهيا تسيتعين بأخصيائي كخبيير يقيوم مقيام المستشيار 

وذلك في ضبط الكتيبات وتحسين مظهرها ومحاولة دمج اجليوان وواجهية الغيالف كميا ييتم إستشيارته فيي 

وهيذا يقيوم مقيام اإلستشيارة  عدد الصفحات هذا الكتيب أو المجلة كميا أنهيا تحياول ضيبط ثمين هيذه الخدمية

المؤقتة التيي توكيل إلستشياري العالقيات العامية، وهيذا كأحيد اجم لية ليذلك فيإن إستشيارة اجخصيائيين فيي 

 العالقات العامة موجودة في اإلدارات الجزائرية لكن ليست مطروحة بنفس التسمية .     

 مزايا وعيوك االستعانة بمستشا: العالقات العامة :  .2

 الستعانة بمستشا: العالقات العامة : مزايا ا 

اجمور بموضوعية تامة دون التأثر بالخالفات الشخصية التي قد تتولد القدرة على النظر إلى  -

 داخل التنظيم الواحد. 

 االبتعاد عن المشكالت المتعلقة بالخالفات اليومية التي قد يغرق فيها أخصائي العالقات العامة. -

 الواسعة والمهارات المتعددة نظرا لتعامله مع المشكالت المتنوعة. الخبرة -

 زيادة عالقته واتصاالته  بوسائل اإلعالم والجهات السياسية والتشريعية. -

 زيادة مصداقية المستشار لد  اإلدارة العليا للمنظمة. -

متغيرة طبقا لما ال يعتبر المستشار الخارجي عبئا على الميزانية، فهو ال يأخذ راتبا منتظما بل  -

                                .                                    ) 12،ص6004علي عجوة)أ(،)                             يؤديه من خدمة.                       

  : عيوك االستعانة بمستشا: العالقات العامة 

 ارتياح إدارة الموظفين والعمال بالمنظمة للتعامل معه.المستمر في المنظمة وعدم عدم التواجد  -
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 عدم المعرفة باجسباب غير المعلنة للمشاكل ذلك العتباره شخص غريب .  -

 التعامل مع أك ر من منظمة في وقت واحد، قد تكون في بعض اجحيان متنافسة . -

 )  12المرجع السابق،ص (

نزيد من مزايا مستشار العالقات العامة فهناك مجموعة من الصفات التي ينبغي توافرها في وحتى      

المستشار وهي ك يرة م ل اإللمام بالمهارات العلمية في جميع المجاالت والقرب من مصادر المعلومات 

في والعالقات الواسعة مع مختلف الشرائح وقد يكون على تطلع ببعض خصائص المنظمات المنافسة 

 .السوق والصلة الواسعة بقادة الرأي في المجتمع  

 ة:  ــخالص

لتقبيل المزييد مين اجفكيار والراء جماهيرهيا تعمل العالقات العامة في اججهزة الحكومية عليى تهيئية       

التنمييية  الجديييدة والتطييور معهييا لييدحر قييو  التخلييف ومسييايرة ركييب التقييدم والحضييارة بجميييع مقتضيييات

وال يتم هذا التكيف االجتماعي دون نجاحهيا فيي نشياطاتها اجساسيية مين تنظييم م يالي واتصياالت  الشاملة،

فعالة وتخطيط ناجح وإدارة اجزمات الطارئة وتقويم نهائي لنشاطاتها كيأهم النشياطات اجساسيية للعالقيات 

 المطروحة . أهم النقاط التي تعمل على اإلجابة على التساتالت و العامة في اججهزة الحكومية



 

 

 البرلمان واالحزاب السياسية  

 . لدولة الجزائرية  اأوال :  -

  . حزاب السياسية  ال ثانيا :  -

 . شكيل البرلمان  تثالثا :  -

 . تفعيل االداء البرلماني في الجزائر  رابعا :  -

 . معوق ات العمل البرلماني في الجزائر  خامسا :  -
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 تمهيد :

يساام البرلمرناام لثاا لن ااامل اايلبرااديالراااانملبر ينيمبلااامل دلاامللثاا لياانلبرن اامننلبر اا لي اام  ل دلاامل        

برنج نعلوتحياقلبإلا يمبرلوبرحفمظلعلىلبرنصلحملبر م مل يلخالللبرمقمبملعلىلأعنمللبرحكو ملو حمربمل

،لوبر ا لماااملبرنوبراامل دلاملوبرن مر املبرفسمدلبجناعلأ وبعهل،لورلي الذركل  زراملعايل  امللأيزبباهلبرسا

برنيلملبرجو ميلرل ينيمبلاملث لبرفكملبرساما لولبر  لت د ليمياملبر  لاام،ليمياملبر ديان،لب ور ملت  لمل

ثل لبر م نلبرمئاسا لثا لجيجامدلبر وبثاقلليميملبرنمباالتل،ليميملتكوييلبرجن امتلويميملتكوييلبرديمبمت

،لبنلرل  دىلرل ينيمبلاملب و لأيازب لورلوجاودلدويملبر  بلوتلصامهلبإلج نمع لوبألدبةلبرخمصملث لت

تساالاالبرءااوىلعلااىلبرلمرناام لرااكركلااادحموللثاا ل ااكبلبرفصاانلل،عالقاامتلعم ااملثاا لبا ااملراااملدينيمبلااامل

برجزبئميلوأيزببهلبرسامااملنآرامل يلآرامتلبرحفمظللعلىلجا يمبرلبرنج نعلبرجزبئميلبإع لمرلأعءمئهل يل

نلعلىلخ  ملبر  بلأيلنجنلاورلرججلازةلبرحكو ااملويسام الثا لاايلقوب ادلاملبر ا لبا ور ملبر  بلوي ن

لتطلقلعلاهلوعلىلجناعلأثمبدلبر  بل.

 أوال : الجمهورية الجزائرية  

I. : لمحة تاريخية على الدولة الجزائرية 

ثلاا لجنااعلل،قلاانلبرناااالدللبر ورااملبرجزبئميااملباامرجزبئملجرااىلبرياام لبرساامد لع اام يمجااعلأصاانلتساانا لللل

 ام لوبأل امغي لبريساكدلملثلا لدورامللرجزيمة،لولق لنم  لأربعلجازرل  امثملعلاىل ادامىلبرجزبئاملبريا يال،

بر مريخاملراملأ لال يلأوبئنلبر  و لبر  لبا ولد لبرجزبئملبحاا لنام لللابر  لرلي مفلبمر ح ي لأصور

عمثاوبلعدا لوبراكييلن امتلقللااملنلاامة،لرمع لوبرزربعم،لب  ينوبلثا لتجببرصا لأ ال  ملمتلالبرل بئام،لثال

بمإل مثملرل  ي ل يلبر  و لبر ا لباا يمتلثا لبرجزبئاملعلاىل."برمو م لبماال" و ا يو "لو" وريسكو 

ل.بإلرميقلولبرمو م ل يلأ البريمد ايلبرج دلجرىلبرلالدوادملبألخامة.لنم لبرفاداياو لل0000  ىلبل

أدخانل اءرىلبرااالللجراىلبرالالدلوعمثا لقاامللأوراىلبرا ولللو عل جائلبر م لثا لبريام لبر ام يلبرنااالدي

 ءرىلبالدل صاملولبر املللبراال املبرنس يلملو علظلورلبرفملناايلتغاملت ثقلبرف ويمتلجرىلبرخمرجلثف ح

ل.لوبرحجمغ

عمث لبرلالدل زوحلبر  ي ل يلبريلمئنلبر مبامل) الل،لالاا،لبد لبرن ين(جرالملب  جاعل ايلبرفاملناايلبحاا ل

لبرزيااام او ولبرنويااا و ولبرحنااامديو ولاااااطملعلاااىلبرااالالدلبر  يااا ل ااايلبرساااالرتلبرلمبميااامل)برزيمياااو 

لبرنميداو (.لولبرحفصاو و

ل21أ مل يليا ل يم لملثي لنم  لخم  ملريملمجملث لبريم لبرسمبعلقلانلبرنااالدلثاالبي للاملبرمو ام لاادمل

ل2128بد لعل لبروبدلوبرحفصااي.لوث لادملل.لخء  لرحكالبرفملناايلول281ق.ل.لولوث حلملبر م لادمل

أعلدا لجللاملبر حمياملبرولدااملل2512وث لادملل2800خء  لرحكالبر  نم اايلثالبي للملبرفم ساو لادمل

(FLNلب ألبر ورةلبرجزبئميمل)اادايل ايلبرن امرالوبرحامو لثا لبرحوب املولبألريامفلل7ب  لأن امل ايل،و

ل2800خنسامل الياايل ايلبر ال بىل داكلبا ىلبراا  نمرلاادملوتي يال لاو لو صفلبرنلاو ل يلبر ل بى،ل)و

 .لل2521ي ىلب  رعلثورةلبر حميم(ل جحلبر وبرلث لجخمبجلبرفم ساايل يلبرلالد،لوبا يل لبرجزبئملادمل

ل
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 بر  ي ل يلبرمؤامىلو ا:لعلالملوعلىلجثملذركلت بول

  أحمد بن بلة 

،ثام يالل2521 اميولل8تاثثملب ناقلبثيا ب ل غداام،بن يدمل ل2522ديسنلملل11ور لبرمئاسلأين لبيلبلمليولل

جرىلبرحمنملبرولداملبمشا مبنهلثا لياز لبر ا بلبرجزبئاميلويمناملب  صامرلبرحميامتلبر ينيمبلااملياا ل

راصلحلب   مل ساءورلعلاىلبرنديناملبرخمصاملياا لي امرالثا ل . س  مربلرلل يمل غدامل2527ب  خبلادمل

ل.لللبرسا ييليسايلآي لأين لولرببحلبطملبن امل 1949عنلامل لمجنمل ك بلبمي لو مب 

بمر مصنملوليكالعلاهلب  لاد ايلبسلعلادوبتلاجي.ل م ل يلبرساجيلاادملل2510أري لعلاهلبريلضلادمل

رال حقلث لبريم مةلبآي لأين لول حن لخاكرلياا ليكاو لثاناملب ا لبروثا لبرخامرج لرجللاملبر حمياملل2511

ل . برولد 

للعنلااملبريمصادملبرجوياملبر ا ل فاك ملبرطاامب لبر ساكميلبرفم سا لخالل2512قلضلعلاهل مةلأخمىلادمل

 اا لبرطاامئمةلبر اا لنم اا لتديلااهل اايلبرنغاام ل حااولتااو سلرثيااملأربااعلقاامدةلآخاامييلرجللااملبر حميااملبرااولد ل

ل(.)بو امفل،لبطملل،لآي لأين ل،لر مف

برحكو املليا لشمرالث ل ءتنمللمببلسلبراكيلتنخاضلعداهلخاالفلباداهلولبااي 1962أللقلامبيهلادمل

ل25ثا ل ب  خابلأوللرئااسلرلجنلورياملبرجزبئميام،لل2520ال نلملل21ث ل برنءق ملرلجنلوريملبرجزبئميم،

ل. .عزلل يللمفل جلسلبر ورل2521جوب ل

  .،لولب اا لجلااالقلااامبيهلأ  ااثلبفم سااملبرحمنااملبر ينيمبلاااملباامرجزبئمل2580ظاانل  اا ياللجرااىلرمياامل

ل .2550لملال نل15بر حقل لمئاملبمرجزبئملب مريخل

 : هواري بومدين 

بانهلبرحياي ل حن لجبمب االبوخموبمل،لأ مل" وبريلبو  ييل"لثلولباالبتخكهللالملبركفمحلبر حميمي،لورا ل

غبوللت لاناهلبمرلغامل بلالوبوراسل)وريملقمرنام(لثا لبرنكام لبرنسانىلبدا لعا ي،لل2501أرسطسلل10يــولل

للب خمبامإل راملبرب  بئاملبنسيالرأاهل،لبب  أليامتهلبر وريملبر مباملث لبرن راملبريمآ املولبمرفم ساملبمرن

،لب ا  ملغبوللدرباا هلثا لجام علبرزي و املب او سلوأخاامبلبمرجام عل ثا لصافوفلياز لبر ا بلبرجزبئامي

ل .بألغ ملبمريم مة

ولذركلقلنلأ ل 1957،لبر حقلبمروريملبرخم سملبمريطمعلبرو مب  لبر  لعايلعلىلرأالملعملل1955ث لعملل

ي سلال منزلبريامدةلبوجا ة.لثاالقامللبياامدةلبر نلاامتلبامرغم لولأخاامبلقاامدةلبألرنام لبر م املرجاا لبر حميامل

 مئلملرمئاسلبرنجلسلولوغيمبلرل ثمعلبراولد لثا لبرحكو املبألوراىلرلجزبئامللبرولد .لور بةلبرا يالللعاي

صلحلب   ملرئاساملرنجلاسلبر اورة،لقمدلعنلاملعزللبرمئاسل"بيلبلمل"لولأل2521يو اولل25ث ل برنس يلم،لو

ثلمبياملل12ثا ل ،لب  خبلرئاسملرنديناملبرويا ةلبإلثمييااملأيا  لتغااامبتلن ااملياا لأ اه2528ث لعملل و

  .،لب  خابلرئاساملرلجنلوريام2572ديسانلملل20ثا ل ،لقمللب ث االبرنحموقامتلولواامئنلبرديان،لوثا 2572

ل.2578ديسنلملل17تــوث لبرمئاسل وبريلبو  ييلث ل

 ابح بيطاط ر: 

ب ااايلل2511ديساانلملل25عءااول ءاااسلرلجدااملبر وريااملرلوياا ةلولبر ناانلولبريااامدةلبر مريخااامل،ل اايل وبرااا ل

بركم ملبمر مقلبرجزبئمي،ل دم نلث لصفوفليمنملب  صمرلبرحميمتلبر ينيمبلاملولعءولثا لبرندينامل

 ايلباايل جنوعاملبإلثدا للنام لناكرك برسميم،ليا لنم لعءوبل ءاساملرلجداملبر ورياملرلويا ةلولبر نان،لو
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(لقمدةلبر مريخاايلبركييلأعطوبلب طالقمةلبر ورةلبر حميميم.لعايلب   مل5(لول جنوعملبر س مل)11وع مييل)

ل سءوللعيل دطيملبرمبب ملل)برجزبئم(.

ب ا للهبع ينل يللمفلبرسلطمتلبرا  نمريملب ا لبرحكاالعلااهلبمرساجيلبرنءبا لراطلاقلصامبيل2511ولث ل

ل. 2521رلث ل مر لوقفلجلالقلبردم

يورااولل20ثا ل  مئلملرمئاسل جلسلأولليكو ملجزبئميملراس يانلب  لذراكلبسادمل2521ال نلملل17عايلث ل

تاامأ لبرنجلااسلبر اا ل ل ن،عااايلوغياامبل كلفااملبمردياال2571ااادمللب اا  ملثاا  ،لعااايلوغياامبلرل وراام،ل2521

،لتيل لبمردامباملرئماامل2578مليسنلدل18ولب  لوثمةلبرمئاسل وبريلبو  ييلث ل ،2577برولد لث ل مر ل

ل.يولل21برجنلوريملرن ةل

 ،ل2550أن وبملل01قمللبمئماملبرنجلسلبر  ل لبرولد لرن ةلأربعلث مبتلت مي املجرىلأ لق للبا يمر هلث ل

تالتيلا هلأعلىلوامللث لبر ورمل"ص ر"لبندماالملبري فامللبمراكنمىلبرسامب ملولبر الثاايلر اا لبراا يالللثا ل

ل.1000أبمينلل20ولتوث ليوللل2555يوراولل01

  الشاذلي بن جديد 

ل  بيمياملبوثلجامل)ورياملعدمبام(ل ايلأاامةل  وب ا مل2515أبمينلل22ورـ لبرمئاـسلبر مدر لبيلبرج ي ليولل

ب ا  ملبسادم،لبر حاقلولبامر دياالبرساماا لبر ساكميلرجللاملبر حمياملبراولد ل2512وجر حقلبب  بىبل يلعملل

 عايل سمع لقمئ ل ميام،لتاالتل2517وث لادملل،عايلقمئ ل دطيمل2512ادمل بجا لبر حميملبرولد لوث 

ل. علتيلا هلرتلملقمئ ل دطيمل2518مقا هلجرىلرتلمل يابلث ل طلعلادملت

،لب اا لبااا مجمعلبرااا ياللل1962،لقاامللرف اامةلقصااامةلبمريااامدةلبر نلاااملرلندطيااملبر اانمراملوثاا ل2522ااادمل 

 ملبرخم سااااااامل)بريطااااااامعلبريسااااااادطاد لبمتلاااااااملربئااااااا (براااااااولد ،لعاااااااايلقمئااااااا بلرلدميااااااااملبر ساااااااكمي

نام لل2521عايلعلىلرأ لبردمياملبر سكميملبر م امل)بريطمعلبراو مب  (لوثا لشالمليو ااولل2522ث لادمل

ل2578ولث لاادمل  2525رق لجرىلرتلملعيا لادمل يو اولول25 يلبايلأعءمىل جلسلبر ورةلبرنءاسلث ل

ل .،لتورىلتدساقلشءو لبر ثمعلبرولد 

تالبق مبيهلراللالعلبنلامللأ اايلل2575ب  يمدلبرنءتنملبرمببعلرحز لجللملبر حميملبرولد لث ليدميمللوعد 

ل.  عمللرلحز لثالرشحلرمئماملبرجنلوريم

  2585ولل2582،لب  خااابلرئاساااملرلجنلورياااملولأعاااا لب  خمباااهل ااامتايلثااا لل2575ثلمبياااملل07ولثااا ل

ملبر  لأثم ا لجراىلبرنصامدقملعلاىلداا ورلثلمبيامل مدىلبمإلصاليمتلبرساماال2588ر بةليوبد لأن وبمل

ل.ولجقمبرلبر   ديملبرساماامل2585

،لباا يملل2552ديسانلملل12ور بةلبر ورلبألولل يلبر  خمبمتلبر  مي املبر   ديملبألورىلبر ا لجامتلياولل

ل. 2551يدميملل22 يل لم هليولل

 محمد بوضياف 

،لبشا غنلبنصامرحل2521ثا لاادمل ورياملبرنساالمباموردل م ا لبل2525يو اولل10ور ل حن لبو امفلث ل

 ب ءالجرىلصفوفليز لبر  بلولب   ملبصلحلعءاوبلثا لبرنديناملبرساميم تحصانلبرءمبئبلبجاجنلو
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يااا لبصاالحلعءااوبلثاا ليمنااملب  صاامرلبرحمياامتلل2510،ليااونالرامباااملجذلبر حااقلبفم سااملثاا ل2510ثاا ل

ل.بر ينيمبلام

ناام ل اايلبااايلأعءاامىلب اا لعودتااهلجرااىلبرجزبئاام،لو ةلولبر ناانلااام الثاا لتدياااال اااالدلبرلجدااملبر وريااملرلوياا

ل .(لبرنفجمةلرل ورةلبر حميميم11 جنوعملبإلثد لولبر  مييل)

 يللمفلبرسلطمتلبراا  نمريملبر ا لنم ا لتيلاهلل2512أن وبملل11بع ينلث ليمدثملبخ طمفلبرطمئمةلث ل

،لتاال2520ث ليو اول رةلبرش مبنام،لأاسليز لبر و1962ث لال نلمل ولرثيمئهل يلبرنغم لجرىلتو سلو

،لعام ل2571بب ا بىبل ايل توقافهلولاجدهلث لبرجدو لبرجزبئميلرن ةلثالثاملأشالم،لراد يانلب ا  ملرلنغام  

،ل1979ث لاادمل   دياللبايلثم سملولبرنغم لث لجلمرل  ملهلبرساما لج مثملجرىلتد اال جلملبرجمي ة،لو

ز لبر ورةلبرش مبناملولتفمغلألعنمرهلبرصدمعاملجذلنم ليساملب  لوثمةلبرمئاسل وبريلبو  يي،لقمللبحنلي

،لب ا لباا يمرملبرامئاسلبر امدر لبايلج يا ،ل2551ثا ليداميمل  صد ملرآلجملبمريداطمةلث لبرننلكملبرنغمباملو

يو اول يل فسلبرسادملبر اانلبرامئاسل" حنا لبو اامف"لثا لل15با  ع هلبرجزبئملرادصبلرئاسملرلملولث ل

ل  يدملعدمبمل.

 لي كافيع : 

باامرحمو لوريااملاااكاك ةل،لغبوللدربااا هلبمرن راااملبرك م اااملبن ااامل ااوبريلل2518وراا لعلاا لناامث لااادمل

،ل2510عاملل  م نلث ليز لبر  بلياا لأصالحل ساءوللخلااملثاال ساءولل جنوعاملوثا  بو  ييليا 

ل.عايل  رامل يللمفليزبهلث ل  رامليمةلبسكاك ة

،ل م نلعلىل س وىل  يدملاكاك ةلقلنلأ ليل حقلبجلملل2512ملب  لبتصمرهلب ي و ل مبدلث لأولل وثنلو

ل2512ثا لأرساطسل،لوتح لقامدةلغيغاودليواافل2511شمرالث ل  مرالأرسطسلوبر نمللبريسدطاد ،ل

ل .شمرالث ل ءتنملبرصو ملليا لنم لعءوبل د وبملعيلبرندطيملبر م ام

يالللاافامبلثا لتاو سلثاال صاملولااوريملولعايلب  لبراا  ،2515ولل2517قمللبيامدةلبرندطيملبر م املبايل

ل01،لعايلعءوبلثا لبرنجلاسلبألعلاىلرل وراملثاالرئاساملراهلثا لل2551ث ليدميمل رلدم لولبر مبقلولجيطمرام،

  .يوراول،لب  لبر املل حن لبو امف

 اليمين زروال 

  .ااادمل22بن يدااملبمتداامل،لبر حااقلبجااا لبر حميااملبرااولد لولعناامهلرلي جااموغلل2522يوراااولل0 اايل وبرااا ل

ل.1962ولل2517شمرالث ليم لبر حميملبايل

 ،ل2572تليااااىلتكويدااااملعسااااكميملثاااا لبرتحاااامدلبرسااااوثا  لثااااالثاااا لبرن راااااملبرحمباااااملبرفم ساااااملااااادمل

ل .تيل لع ةل سءورامتلعلىل س وىلبرجا لبرولد لبر  ل 

برداوبي لبر ساكميمللبخ املقمئا بلرلن رااملبر ساكميملباـلمتدملثمألنمدينااملبر ساكميملباـ مشمللثاالتاورىلقاامدة

وثا لل .برسمدامل،لبر مر ملولبرخم سم.لولعايلب   ملقمئ بلرليوبتلبرلميملبيامدةلأرنم لبرجاا لبراولد لبر ا ل 

،لرااملأ اهلل2550ق للبا يمر هلرلمئاسلبر مذر لبيلج ي ل،ولب   ملعايلافامبلث لرو م ااملاادملل2585ادمل

ل. 2552ق للبا يمر هلعملل
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،لعايلرئاسملرل وراملر ساااملشاءو ل2552يدميملل00ايلوغيمبلرل ثمعلبرولد ،لث ل،لعل2550يوراولل20ث ل

 ااوثنلملل22ي اا لأوللرئاااسلرلجنلوريااملب  خاابلبطمييااملدينيمبلاااملثاا ل .براالالدللااوبللبرنميلااملبإل يمرااام

أعليلبرمئاسلغروبللججامبىلب  خمبامتلرئمااامل ساليملولبلاملأ لاىلعل تاهلل2558ال نلملل22ث ل ،و2551

 .ل2555أثمينلل17ب مريخل

 عبد العزيز بوتفليقة 

ولدخنل لكمبلبرخءالبردءمر ل يلأجانلبريءااملبرولداام.لل2507 مر لل1ور لعل لبر زيزلبوتفلايملب مريخل

ثالبر حق،لث ل لميملدربا هلبر م ويم،لبصفوفلجا لبر حميملبراولد لول اولثا لبر ماا ملع امةل ايلعنامهل

ل.2512ث ل

،ل2518،لولبر م املادمل1957مل مبقبلعمللرلوريملبرخم سم،لأور نملادملولنم لرهلأ لأ االبنلن اي،لبصف

وب  ئكل مر ل ث وريمته،ل مبطملث لبرندطي ايلبرمبب ملولبرسمب ملبمروريملبرخم سام.لأرحاق،لعلاىلبر اوبر ،ل

بألرنام لبلا ملقامدةلبر نلامتلبر سكميملبمرغم ،لولب   م،لبلا ملقامدةلبألرنام لبامرغم لثاالرا ىل ا املقاامدةل

،لجرىلي ودلبرلالدلبرجدوباملريامدةل"لجللملبرنمر "لبر  لجمىلج  امؤ مل2520بر م م،لولذركلقلنلأ ليوث ،لعملل

إليلملل سمع لبرديمللبرا  نمريلبركيلنم ل مب هلأ ليسوللبرلالدلبمر يساا.لول يلثناملأصالحلبرمبئا لعلا ل

ل. "بر زيزلبوتفلايملي مفلبماال"عل لبريمدرلبرنمر 

،لب  ينلعل لبر زيزلبوتفلايملااميملجراىلثم سامل،لولذراكلثا لجلامرل لناملبرتصامللبزعنامىل1961 لعمللولث

،لتيل لعل لبر زيزلبوتفلاياملبر ءاويملثا لأولل جلاسل1962ث ل(لبر ورةلبر مريخاايلبرن  يلايلبن يدمل)أوردوب

برساميملث لأولليكو مللتثااس لولد ،لثالور ،لو ولث لبرخم سملولبر  مييل يلعنمه،لوغيمبلرل لم لو

،لتيلاا لبر ءااويملثاا لبرنجلااسلبر  اامي  لقلاانلأ لي ااايلوغياامبل2520وثاا لااادمل .جزبئميااملب اا لبإلااا يالل

لرلخمرجاملث ل فسلبرسدم

II. الدولة الجزائرية : مقومات 

تيعلبر ورملبرجزبئميملث لشانمللبريامرةلبألثميياام،ليحا  ملشانمرحلبرلحاملبألبااضلبرن وااا،لورمباملالموقع : 

وثا لبرجداو لبرغمبا ل وري م ااملول امر لوثا لبرجداو لبر امق لبرداجاملوثا لبر انمللوشامقملرالااملنغم لبر

 .بر مق لتو سل

ل لثم  لأنلملبل لأثميي لب  لث يليا ل سمي لملل²نلال1.082.722ت مبعلبرجزبئملعلىل سميملالمساحة : 

  برسودب لوبرحمديلع ملث لبر مرا.

صااحمبويليامرلوجامفلثا لبرا بخنلوبرجدااو لو دامالتفاموتلنلااملثاا لل  وااط ل   ا للشانمرح،لالمناا  :

ث ليايليسودلبرجزىلبر نمر ل يلبرجزبئمل دمخلبرلحملبألباضلبرن وااا.للدرجمتلبرحمبرةلو   ّللبرحمبرة

 .بادنملت نازلبرجلمتلبرجدوباملبندمخلملبرصحمبويلبرجمف

ءامريسل  لميدامل ايل ميااملبر  ا بدلولأرضلبرجزبئملعلمرةلعيلصحمبىلوبا م،لوثنملأربعلأ اوبعل ايلبر 

تن ا لبرصاحمبىلبر  لت مبعل يلبر نمللجرىلبرجدو لوثناملاالنلااميل لثا لبر انمللعلاىلب  ا بدلبرن وااال،ل

 يلبرنسميملبركلاملرلجزبئم.لت ن نلبرصحمبىلث لع ةل ءم ل %ل80برجزبئميملبر  لتن نلروي  ملأن مل يل

ل.صخميملولالولليجميم
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 .ل،لجقاامبرلبر   ديااملبرحزبااامل2550ذوللاامبعلدينااوقمبل ،لتااال دااكلل يااملل لبرجزبئاامثاال: النظاااا الريااميل

ل1رئاسلبرجنلوريمل ولأعلىلالطملث لبر ورم،لي الب  خمبهلعايللمياقلبرق امبعلبر امللر لا ةلوبيا ةل ا تلمل

ليياوللرئااسلبرجنلورياملب  ااايلرئااس،لوادوبت،لينكيلأ لت ج دل مةلوبي ةلثيال)يسبلبر ا ورلبرحمر (

 .برحكو مل،لوبركيلييوللب ورهلب  اايل جلسلبروغربى

ثاا لب بيااملبرساا ادامتلقم اا لبنساام  ةلبر  ياا ل اايلبرحمناامتلبر حمريااملثاا لبر اامرا،لبرجزبئااملب اا لبااا يالللللللل

ثصلح ل يلأقطم ليمنملع للبر حامغ.لررالبريوبااالبر مريخااملوبر يمثااملبرن ا منملرل ا لايلبرجزبئاميلث

قاامتلبرللاا ييلباامر وتم،لو ااكبل دااكلبرساادوبتلبألورااىلرااا يالللبرجزبئاام.لتمجااعلأياا لوبرنغمباا ،لبتساان لعال

بألالم لبألورىلرلكهلبر وتمبتلجرىل طمرلملبرنغم لبجزىل يلبر مب لبرجزبئميلبروبقعلث لشمقلبرننلكملأول

ملل،لب ا  ملبسادوبتلأعلدا لبرجزبئال2520 ملي مفلبندطيملتد وف،ل نملأدىلجرىلب  رعل ازبعل سالحلاادمل

 سم  تلملرحمنملبورازبريولبرصحمبويم،لوبر  لتل فلجراىلباا يالللبرصاحمبىلبرغمباام.لباا  مدتلبر القامتل

بر دمئااامل وعاامل اايلبرحاويااملثاا لأوبخااملبر نم ادااامت،لثاا البإلعااال لعاايل اااالدلبتحاامدلبرنغاام لبر مباا ،لجرلأ ل

ياا ب لبر داافلثاا لبرجزبئااملثاا لبرياامبربتلبرسامااااملبر اا لتااالبتخمذ ااملبيااا لتاامبوحل كم لاام.لب اا لب اا رعلأ

لبر س ادامتلبتلن لبألخامةلبرنغام لب يا ياليا لبر او لرال ضلبرجنمعامتلبرنسالحم،لوب ا  ملأعلدا لبرجزبئام

جرالقلي ود مل علبرنغم لردبلعلاىلثامضلبرنغام لبر مشاامةلعلاىلبرجزبئامليدل ا لبيا ب لبرا برلبرلاءامىل

ل. لبوتفلايمتمريخلب  خمل2555با نمتلأي ب لبر دفلث لبرجزبئملي ىل

 ايلبرنازب ااملل%20ي كنلقطمعلبرنحموقامتلبرمناازةلبألاماااملرق صامدلبرالالد،لين انلياوبر لل:االقتصاد 

 ايلججنامر لبرصامدربت.لتنلاكلبرجزبئاملخام سلبي اامل لل51 يلبردمتجلبإلجنمر لبرنحلا ل،لل00بر م مل،لول

برغامغلبرطلا ا لثا لبر امرال،لوبرمبب امللعمرن ل يلبرغمغلبرطلا  ل،لوتح نلبرنمتلملبر م املث لقمئنامل صا ري

 .(لث لتص يملبرل مول22ع مل)

برتف  لبرنءشمبتلبرق صمديملث لبرجزبئملث لبردصافلبر ام  ل ايلاادوبتلبر سا ادامتل،لويمجاعلذراكلجراىل

ل.دعالبرلدكلبر ور لرساماملبإلصاليمتلوعنلاملجعمدةلج ورملبر يو لبر  لأقم مل مديلبمريس

 اايلبرجزبئااميايلبمرلّلجااملبرجزبئميااملأولبر برجاام،لل%70بر مبااام،لوي حاا  ليااوبر ل اا ل : اللّغااة الرياامية

وتخ لفل كهلبرلّلجمل يمبلرتسمعلرق ملبرلالدل،لثاس  ننلاكم لبر مصنملوبرن  لبركلمىلرلجاملتخا لالثالامل

باااملبر مباااملبمرفم ساااملبدساالملنلااامةل،لثاناامليحاامثطلاااكم لبرندااملقلبر بخلاااملوبرصااحمبىلعلااىلرلجاا لالبر م

علىلبألقان(لرلجامتلبمبميامل   ا دةل،لولي منازلأ للاملثا ل دطياملل%00ي كلالبمق لبرسكم ل)،لننمل بألصالم

بريلمئاانل)برللجااملبريلمئلااام(لوبألورب ل)بر اامويم(لثاا لبر اانمللبر اامق لوبديل ااازب ل)برنزببااام(لوتندمبااا ل

ملقل  فمقاامل اايلبراالالد.ل)برطمقاااملرغااملبرطااوبرق(لثاا لبرجدااو ،لبمإل اامثملجرااىل جنوعاامتلصااغامةلثاا ل داا

 .(ويجااا لرمرلاااملبرلمبااملبر حاا  لبمرلغااملبر مبااام،لبمإل اامثملجرااىلبرلغااملبرفم سااامل)أ اانلبريلمئاانلبمرخصااو 

جرىلجم بلبرلغملبر مباملي الت بوللبرلغملبرفم ساملب كنلوباعلثا لبإلدبربتلبر نو ااملوبرلا امتلبرحكو اامل،ل

ت لالث لعل لبري الللبرفم س (لعلىلبرندمصبلبرحسماملث للو كبلربجعلرساطمةلبرجانلبري يال)برجانلبركي

 .1022،لننملتالجعال لبرلغملبأل مغيغاملنلغملراناملثم املث لدا ورلثافميلبر ورملو ا متلم
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لي  دقلأرلبلبرجزبئميايلبر ييلبإلاال  ل علوجودلأقلامتلصغامةلج بل يلأديم لأخمى : مذاهب الدينية

  لاو لع دلبرسكم لبإلجنمر لرللل ل00.1 يلبايليوبر لل%ل55يوبر لل:لي كنلبإلااللاإليالا  -

 دمالأقلامتل ساحامل)لنمثوراكوبموتس م  ل(ويجلنلبر  دلبرحيايا لبراكيلوصال لجرااهللالمسيحية : -

 . سل لا

أرللا لالبرسمييمل ال يلبصوللأوروبااملرااانملبرفم سااايل،أ املبرلموتسا م  لثغامرلا لالالكاثوليك  -

يايلبألصلاايلوبتلمعلالرلكهلبر يم مليا ي لبر لا ل يامبلرل ل ااملبراكيلب   املثا لبرالالدل يلبرجزبئم

وي منزلتوبج  الث لبر  ي ل يلبرن  لوخمصمل دلامل دطياملل10خمصملث لبر س ادمتل يلبريم لبلل

 .لبريلمئنلبر  لييمللبث ل صفلبرلموتس م  ل يلتلكلبرندطيم

قلانلج بل يلبرالودلثحسابلب اضلبرنصامدرلأ لعا د اللراليليىلث لبرجزبئملاوىلع دلاليهودية : -

 وبرللا ة يلوديملث لنم نلبر مب لبرولد لي وبج و لبمألخصلث لبر مصنمل200ولل10ي مبوحلبايل

صامرلثا لبألعاوبللبألخاامةلوجاودبلرللوذياملثا لبرجزبئاملبسالبلبر نمراملبرصااداملويجلانللالبوذية : -

رلبام لبلامل ايلبرصااداايلبرلاوذيايلبع ديا لبإلااالللع د البمر ح ي لركيل دمال يليياوللأ ل سالمل

 ل.ي ىلينكدلالذركل يلبرزوبجلبجزبئميمتل سلنمت

بألرللاملبرسمييمل يلبرنسلنايلث لبرجزبئمل الأصحم لبرنك بلبرسد لننملت لاعل : المذهب المالكي -

لبر وراااملبرناااك بلبرنااامرك ل اااعلوجاااودلب اااضلبرنداااملقلثااا لبرااالالدلرااااانملثااا لبرنداااملقلبرغمباااام

وبرصحمبويمل يلأتلمعلبرطمقلبرصوثاملركيليجلنل سلمل  ل  ل كهلبرطمقلركدلملثا لنانلبألياوبلل

 .رلت   ىل سلملقلالم

ي لعل كبلبرنك بلبدول ازب لو ال يلبأل مغي لبرند  مييلث لش ىلأ حمىلبرلالدل : مذهب اإلباضيال -

يوجا لجيصامىلييايا للوي وبج و لب كنل ك فلث ل  يدملرمدبياملثا ل دطياملشانمللبرصاحمبىلور

 (شخصل)ل صفل لاو ل100000عيلع دل  ل  ل كبلبرنك بلركيلع د اليي رلبحوبر لبلل

رالتكيلبر ا ملبإل م املث لث مةلامبيمل يلبرنكو متلبرنك لاملرلجزبئملركيل يمبل : الشيعة اإلمامية -

ث لبرجزبئملركيلع د الرحنلملبر  ااعلبر  لب  يل لجرىلبر  ي ل يلبرلل ب لبإلاال املصمرلرلالتوبج ل

 .شخصلث لنم نلبر مب لبرولد ل000رليل  لن امبلعيلبلل
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 األحزاب السيايية  :ثانيا

تن نلبأليزب لبرسامااملأي لأ ال يم ملو يو متلبرحامةلبرسامااملث لبر ورملوث لبرنج ن امتلبرل اميملللللل

 لدمهل يل لمدئلوأ ا بفلتسا ىلر حيايلامل،لتثثملعلىلبرحامةلبإلج نمعاملوذركل يلخاللل ملت،لوبر  لب ور مل

:لثندلاملثا لبرجزبئامبإع لمر مليقل ءنو للل دلبأليزب لبرساماام ركركلت ءمر لبآلربىليوللظم مةلت

و دلمل يليمىلأ لملل2588 يلبريمئنلبث لملثنمةلبر حورتلبرسامااملبر  لعمث لملبرجزبئملب  لأي ب لأن وبم

  مئملع املبإلاا يالرلملوباايل اكبلوذبالاادحموللتصادافلملوجبامبغلوظمئفلاملورا ةلبألغ متلبر  لعمش لملبر

 بمردسلملرلنج نعلبرجزبئميل.

I. اتهاتصنيفتعريف األحزاب السيايية و  : 

 تعريف االحزاب السيايية: .1

يز لي د لبرطمئفملوييمللتحزبوبلبن دىلتجن وب,وبريزب لت د لبيءملبرطوبئفلبر  لتج نعلعلىل حمربمل

و اايل داامل اامىلأ لنلناامليااز لت داا لبرجنااعلبااايلبرداام لو ااول ااملياا للعلااىلشاائل م.) اامج لعلاا لبر لااامىل

ل(ل12،ل 1002بردور،

وث لرسم لبر م لربيل ديور:لبرحز لجنمعملبردام لولبرجناعلبيازب لوياز لبرمجانلبصاحمبهلولجداودهل

ل(ل20، 1005برلكييلعلىلرأيه.)ديد برلشفاقلبر واك ،

ااماااملوبرساماااملتغاااملبريااامللب ااءو لبرمرلااملولبااا خ بللبر اام لرفااطللأ ااملنلنااملاامااا ل ااثيوذةل اايلنلناام

لبرساماملرلمش لولبرل بيملبر  لت ننلأ ينملبر ورملوقم و لملبألاما لو يمللبرحكالثالملثل لت د لبرسلطم

ي اامفلجيلاام لغناا لاااالللبرحااز لبرسامااا لب ااهل" جنوعاامل دينااملتلاا فلبرااىلبرن اامرنملثاا لوظاامئفل

برسااالطملوج ااانلبثكمر اااملو صااامرحلملبر خصاااامل  نازة.)بيلااام لغنااا لاااااللللبرنءاسااامتلرلوصاااوللبراااى

ل(.لو ول منزبلعلىلبروظمئفلبر  لييوللبلملبرحز 121، 2580،

أ ملبر ن ورلر زيللهلبر معملثم هلي مفلبرحز لبرساما لبث اهل"جنمعامل ايلبردام لرلاال يام لالبرخام ل

 بث و لعدلملويم و لجرىلتحياقل لمدئلالوأ ا بثلالوأ  بثلالواامدتلالبر  ليل فو ليورلملوي نسكو لبلملوي

ل(.202، 2575عيللميقلبروصوللجرىلبرسلطملأولبرش مبالثالم.)ر زيللهلبر معم،

ل(لثالثملعدمصملرب ل يلوجود ملث لننليز لااما لو  :Francoi Borellaب مل"ثمب سوبلبوريال"لل)

 ا جنوعمل دينمل يلبرثمبدلقمدرةلعلىلبر  لاملعيل طمرلل 

 وجودل جنوعملبق مبيمتلتنسلااماملبرحكو م 

 .وجودل  ملليل فلبرىلبرساطمةلعلىلبرسلطملول نمرا لم 

ل(22p،2582،françois borella)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                 

رلينكايلبر اكرعلبلاكبلبرحاقلرءام لبرحميامتلل:ليقلج  مىلبأليزب لبرساماامل   امفلباهلو ءانو 2552 يلبر ا ورلبرجزبئميلل21 صلبرنمدةلل

امدةلبر اا ب،لونااكبلبألامااام،لوبرياااالوبرنكو اامتلبألامااااملرللويااملبرولدااام،لوبروياا ةلبرولدااام،لوأ اايلبر اامب لبرااولد لواااال  ه،لوبااا يالللبراالالد،لوااا

ثا لظانلبي امبللأيكاملل اكبلبر اا ور،لرليجاوغلتثاااسلبأليازب لبرساماااملعلاىلأاام لديدا لأولرغاويلأولل،لومبعلبرا ينيمبل لوبرجنلاوريلرل ورامبرط

 ث لبرفيمةلبرسمبيم.لرليجوغلرجيزب لبرسامااملبرلجوىلجرىلبر عميملبرحزباملبر  لتيوللعلىلبر دمصملبرنلادمل،لوعمق لأولجدس لأول لد لأولجلوي

 *ليُحَيملعلىلبأليزب لبرسامااملننلشكنل يلأشكمللبر ل املرلنصمرحلأولبرجلمتلبألجدلام.

 *لرليجوغلأ ليلجثلأيليز لااما لجرىلبا  نمللبر دفلأولبإلنمبهل لنملنم  لللا  لنملأولشكللنم.

 .*لتح دلبر زب متلووبجلمتلأخمىلبنوجبلقم و 
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بركمتاابليمناازلعلااىلبرجم اابلبر لناا لوبرلاا فلبردلاامئ لرل نلاااملبرسامااااملبر اا لييااوللبلااملبرحااز لليمناازلو داام

ل،لنناااملأ ل"جاااورجلباااامدو"ثلاااولراااهلثكاااملرالمبرااا لللبراااىلبرسااالطملوبرن ااامرنملثااا لصااادعلبريااامبررلوصاااو

(G.Burdeauلثا اامفلبرحااز لبرسامااا لبيورااهل)ااولناانلتجنااعلبااايلبشااحم ليء دااو لباال ضلبرثكاامرل»ل 

برسامااملوي نلو لعلىلب  صامر ملوتحيايلاملوذراكلبجناعلبنلاملعا دل نكايل ايلبرناوبلدايليورلاملوبرسا  ل

ل(22، 2557ب ايلبرلمر،«.)لىلبرسلطم،لبولعلىلبألقنلبر ثثاملعلىلقمبربتلبرسلطملبرحمننمرلوصوللبر

تديااالدبئااليا العلاىلبرنسا ويايلبرياو  لوبرنحلا لل» اهلثث  امفلبرحاز لبل"ا مدلبر امقموي" ملبر ن ورةلأ

ل«حا دةويس ىلرلحصوللعلىل سم  ةلش لاملبل فلبروصوللبرىلبرسلطملو نمرا لمل يلبجنلتدفا لاامامل 

ل(.100، 2581)لا مدلبر مقموي،

برحاز لعلامرةل»وييوللبرسا لخلانلثا لن مباهلل،و دملبر ن ورةلتمنزلعلىلبرجم بلبر دياالبن مل يلبيلشائل

«لعيل جنوعمل يلبرثمبدلث لتدياالبغمضلتحيااقلب ا بفل  اداملعايللمياقلباا  نملليياوقلالبرسامااام

ل(.21، 1002)بلياسلبين ل دصور،

  مللبطليمل  ادم،لوي لملعيل صامرحلملوييود املثا للبألن متديااليوي لبرنن لايل»ل هأ لي مفلبرحزننمل

ل(.لو ولثكمل مرنس ل  ز  .20، 2582.ل)لمرقلث حلهللالخءم،«برصمبعلبرطلي 

ري لت  دتلبر  مريفلباايلعلنامىلبرفكاملبرساماا لولبرج نامع لولبريام و  لراليازب لبرساماااملويمجاعل اكبل

وظافملبرحز لو لم ه،لوبراىلبرزبوياملبر ا ليمنازللجرىبري يورجامتلوبرىلتطورلبرديمةللفبر   دلبرىلبخ ال

لعلالم.

ب لبرحز لبرساما لعلمرةلعيلتدياالران لييال جنوعمل ايلبرثامبدليحنلاو للنويامتلو دهلثم مل   لمل

نلبروصاوللجاأديوروجامتلوبرثكمرلوي نلو لب اكنل  كم انل ايلمل وي ةلورلال فسلبإلااامالئ مللولرآو

ل  بفلبرن فقلعلالمرىلبرسلطملو نمرا لملبطمييمل  موعملر حياقلبرنلمدئلوبألج

 تصنيف األحزاب السيايية: .2

 يمبلإلخ الفل  مياملبر صدافليص بلجيجمدلتصدافمتل وي ةلر يساالبأليزب لبرساماام،لو كبلربجعلجرىل

لثمتلث لبأل ينملبرسامااملبرن دوعميمجعلذركلجرىلبخ الوبخ الثمتلث لللا ملبرحز لوتديانهلوأ  بثهل

ل،واوفل  طمقلرل ضل كهلبر صدافمت:ل

 Miuriceثنيلأوبئنلبرنحمورتلبرنلنملوبر  لبكر لر صدافلبأليزب لبرساماامل" وريسلدوثمجاهل")

Duvergu) :ليا لصدفهلجرىل ميل ل

لرل .أ لو  يور ل  كم ال لتفسامب لتي ل ل وي ة لعلىلعيا ة لتمنز لوبر   ل: لبإلج نمع لأيزب لبر يا ة وبقع

ل ليدينو  لوبألثمبد لبرند ود لرلنج نع ل ح دب لتصورب ليورهلوتءع لبأليزب لويل فو  ل ي لبردوع  كب

لبن مبمل لوتكو  لبرحز  لبمب ج لث  لبو وح لت جس  لوبر   لبر يا ة لبثثكمر لوبإلينم  لبر ص يق بسلب

لو وبقفه لرسامامته لو ح دة لرد ملمت لرلنحبرنحما لوذرك لصفوة لتديا لق  لبأليزب  لو كه اال،

بإلج نمع لوبرساما لوبإلق صمديلبركيلتوج لثاهل،لننملتنانل كهلبأليزب لجرىلبإل فمبدلبمرسلطملن ل

ي سدىلرلملتطلاقلعيا تلمل  نلأيزب لبإلخوب لبرنسلنايلث ل صملوبر وللبر مباملو  نلبأليزب ل

 (ل.120-102، . 2555بر اوعاملث لبإلتحمدلبرسوثامت ل) يمللبمنمت،

ث ل:لو  لأيزب لبرلمب جلننمليسنالملبرل ضلثلاسلرلملجرتلمللب يا ةلوراس لثمب مللبأليزب لبر نلام . 

 وبقفلملواامامتلملبر م ملثي لت غامل يلث مةلجرىلث مةلتنمشامل علبريموفلبرن غامةلورلملبري رةلعلىل
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لعلالمل لتساطم لبر   لبريامدبت لوجتجم مت لبدوعام لت ثثم لأ لم لننم لبلم لبرنحاطم لبريموف ل ع بر كاف

 (.122)برنمجعلبرسمبق، 

لثل لت سالبمرنمو ملورلت نسكلب يا ةلجم  ةلتيا ليمنمتلمل

أيزب لبرنصمرحل:لتوج ل كهلبأليزب لث ل يمللت  دلبأليزب ل،لوق لتوج لنثيزب لصغامةلث ل يملل .ج

لبركييليصمو لعلىلتحياقل ل دينمل يلبألثمبد لرجنمعملنلامة برحزبايل،لو  لتن نل صمرحل ح دة

لوخ لاا ،د ،لأ  بثلا لبردور ل)عل  لبرحكو م لث  لبرنلمشمة لبرن مرنم لخالل ل ي ل صمرحلا   م

 . 228-225.) 

لننملصدفلمل فسلبر مرال"رنوريسلدوثمجاه"لتصدافلنالااك لجرىل:ل

أيزب لبإللمربتل:و  لب ور ملتديسالجرىل وعايلأيزب لبإللمربتلبر يلا يملوتيالصفوثلملبرطليمتل .أ

لبرحم ملبثيزب لبرلمجوبغيملبر  لنم  ل وجودةل ث لبريم لبر ماعلع ملوبر  لت مفلث لعصم م

برنحمثءايلوبأليمبرلوتءال كهلبألخامةلب ضلبر خصامتلبرنم وقملوبرنءثمةل،لننملتن مغلبنمو مل

بر دياالو  مشملبإل ءلمللوبفي ب لبرصلملبمردمخلايلجرلث لبرنمبينلبإل  خمباملوبوباطملرجم لت ن عل

 .املبحميملبرحمنملوبإلا يالر

أيزب لبرجنم امل:ل  ثل كبلبردوعلبفءنليقلبإل  خم لبر مللبرنلمشملوبرسميل،لوب ألبدمئهلبر ديان ل . 

للميقل لعي لرلن مرنم لبردم  ل ي لع د لأنلم ل ا لجرى لبأليزب  ل كه لوتس ى لبر  ميي لبريم  ث 

يمل،لوي التح ي لااماملبرحز لث ل ءتنمبتلدوريملوتثخ لبأليزب لبرجنم املوبر ءنملبإل  سم ل

 ثالثملأشكملل.

ل لبإلي يوروجاملننم لراس لبرع لمر، لب اي ليثخك لج ي  لثالث  لتصداف لشمررو" ل"جو  لبرسامام لعمرا بق مح

وبر دياالبريم ميلرلحز ،لوركيلبمألخصلأ  بفلبرحز لوجا مبتاجا ه،لوينازل كبلبر صدافلبايلأيزب ل

للو ا:بألعام ،لأيزب لبرندم لاي،لأيزب لبر جنعل

ت لهلأيزب لبأللم،لتيالشخصامتلبمرغةلذبتل كم ملبج نمعاملولبق صمديملت ن علب موةللأحزاب األعيان:-

لو ولشلاهلبحز لبإللمربتللتء للملر نوينلبرن منملبر  خمباملرنمشح لبرحز 

لويلكرو للأحزاب المناضلين:- لوبركييلي ث و لبش مبنم لرلند سلايلث لصفوثلم، لأنلم لب  نمل لبإعطمى تيول

ل.للحز ،لو ءرىلبرندم لايلينمراو لتثثامبلنلامبلث ل جمحلبرحز لوبتخمذلقمبربته  ململرنصلحملبر

تل البمردمخلايلبركييليدمصمو لبرحز لث لبرن منملبر  خمبام،لثلكهلبأليزب لرامللليامللأحزاب التجمع:-

لبردمخلايل يلأص لتل فلجرىلت ل م لتسنىلبثيزب لبردم خ لفلموعمقالمو لدالمللبج نمعاوو لوق  خلايلم،

لو  لأيزب لش لاملوجنم اميمل،لثل لأيزب لشلالملجرىلي ل ملبمرحز لبرجنم امي

ل.(200، 2555) حن لبرسوي يل،

ل دماللل بأليزب لبرسامااملبر مباملبر  لت  ن لعلىل  مياملجي يوروجاملوشكنلبر ءويمللآخملتصدافننم

لوللا ملبريوىلبرنءي ةلودرجملبرنءاساملوأامرابلبر ننلول  :
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ت عولجرىلبر غااملبرن   للولتيلنلبرندمثسم،لي التجدا لقامدتلمل يلأبدمىلبرطليملبر لامل يللاب األشخاص:أحزل-

لبرواطى،ل لقلالملبر   مرلعلىل س وىلبرطليم ل ح ودة، لنلمرلبر جمر،لش لا لم  الالبألرب  لبرزربعام،

لت  ن لعلىلأالو لبرحوبرلوبرخطمبم.

لبرديلأحزاب الكوادر:ل- لر  مرض لبرندمثسملظلمت لورثء  لبمر ورة، لجي يوروجا لم لبتسن  لبريمئا، مل

لبرحزبام،لتجد ل خل لمل يلبرن يفايلوبرنوظفاي.

لب   متلث لبرميفللأحزاب الحركة الوطنية:ل- لبرا يالل، لنم ل  ثلم لث نلعلىلبري الل، ظلمتلنمد

لنم لرل خصاملبركمريز املدوربل م ملث لجلمر مل.ولأن مل يلبرحءم

نو  لملبرديالبر سكميملث لعي يلبرخنسادامتلوبرس ادامتلعد  ملش متلبحمج لمللنظاا الحاكم:أحزاب الل-

 جرىلقمع ةلش لامل دينم،لولبحكال  ثتلملبرتلط لبمرديمللولعمر  لبرندمثسملبرحزبام.

:لظلمتلث لبر  ميدامتلر كو لأوبئنلبر ديانمتلذبتلبريمع ةلبرجنم اميملبر ميءملثالالحركات الدينية -

لت حنسل لور لرلديمل لوت ص ى لبرسميع لبر وري لبر غاام لجرى لجي يوروجا لم لت عو لبرسل ادامت، لث  ب   مت

 .رلندمثسملبرحزبام

II. حزاب السياييةوظائف األ  : 

لبأليزب لبرسامااملث لبل ب لبر مرالبر مر ل يوج لب ضلبر نميزبتلولبرخ الثمتلث لبروظمئفلبر  لتءديلم

ر  لتءديلملبأليزب لث لبرديالبر ينيمبلاملبرنس يمةلث لبرغم لولبر  لت ن نل يمر ملبمروظمئفلبر يلا يملب

لرلحكال ث لتجناعلبرنصمرحلولبر  لاملعدلملولبرن مرنملث لصدعلبريمبربتلولبرسامامتلول مبقلملتدفاك م

لب لأو لبرنحكول لو لبرحمنا لباي لبر القم لتدياا لو لرلندمصبلبرحكو ام، لبرساماام لبركوبدر لتجدا  لو ايلبرمبش ،

لبر وثاقلبادلمل لبرنج نعل يلخالللجشلمعل طمربلبرجنمعمتلو لتحياقلبر وبثقلدبخن لو لبر ورم، لو برنج نع

وبرنسم نملث لبر د  ملبرساماام،لأ ملثانمليخصلبروظمئفلبرنونلملرجيزب لبرسامااملث لدوللبر مرالبر مر ل

لمر مر :خنسلوظمئفلاوبىلنم  لأيزب ل وبراملأول  مر ملوبرجزبئملأي  الو  لن

 السياييةوظيفة التعبئة  .1

لبر  ل مل لوظافم لوت  لم لبرنوبلداي لقلن ل ي ل، لبرساما  لبرديمل لرسامامت لوبر ثيا  لبر عا لي   لبر  ل م ت د 

ل،ننملأ لمبطلا  لم،لوظافملأيمديملبرتجمهل،لبن دىلأ لملت ال يلقلنلبرديمللبرساما لرلنوبلدايلوراسلبر كسل

لتل بلدورلبروااال.

ل ل ي لأولوبمرمرا لدينيمبلام ل يليا لنو ه لبرساما ، لبرديمل لوشكن لبر  ل م لبرل ضليمبالبايلوظافم أ 

لبروظافم لتلك لبثدبى ح لأيءم لبر ينيمبلام لبرساماام لبرديا لقامل ل و لبر مل لبرتجمه لأ  لجر لالطويم، لأو لشنورام

 بلدورلثمعنلبللت طلعلو  لث ل ميلملبر دناملبرق صمديملوبرسامااملوبرج نمعامل،لجرىلقامللبأليزب ،و

للملبر بخلاملوبرخمرجامل.رح  لبر ثيا لرساما 

وتخ لفلللا ملوظافملبر  ل ملبر  لتيوللبلملبأليزب ل يل يمللااما لآلخملث لبرديالبر   ديملبرنيا ةل،ل

لدو لشكل ل  ثثمب ل، لبر  لينملبلم لبرنميلم لرطلا م لوثيم لبرساما لبرنيا  لتخ لفلدبخنل فسلبرديمل لأ لم ننم

بر بخلاملوبرخمرجاملبرنحاطملبهلوبرديالبرسامااملتس ىلدبئنملر ج ي لاامامتلمل  اجملرطلمئعلبأل ورللبمرلا م

و كبلبر غاملب كنلعملليحننللقانملو لمدئلتس ىلبردياللبر  لت سالبمر ل للبرنس نملرجثكمرلوبإلي يوروجامت
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 وحلبايلبرحكو ملوبرنوبلدايلجذبلنم  لبرسامااملبريمئنملجرىلتمااخلمل،لعلملتلمدللبرحوبرلبر ينيمبل لبرنف

لدينيمبلام ح لبر نوراملل ينم لبرساماام لبرديا لث  لبرساماام لبرياا لرم  لوامئن لعلم لإليصمرلم وتس ى

حلث لأدبىل كبلبروظافمللوبرسلطويم،لوث لجناعلبأليوبل لتل بلبأليزب لدوربل لنم

لظيفة دعم الشرعيةو

لأثمبد لرمرلام لتيلن ل  ى ل، لبث لم ل،للت مفلبر معام للوبعام لره لوخءوعلا ل، لبرساما  لرلديمل ل برنج نع

لوبر يمرا ل لوبر ييلوبركمرغ م لوي  لملبإل جمغلوبرفمعلام ل. ليس ىلجرىلتحياقلأ  بفلبرجنمعم لبث ه رع يمد ا

وبإلي يوروجامل،ل نيلبرنصمدرلبرمئاساملرل معاملث لبرديالبرسامااملبرنخ لفمل.لعلىلأ لبر ينيمبلاملت  ل

رل معاملث لبرديالبرسامااملث لعمرالبراولل.لو دمالبر  ي ل يلبروامئنلبر  لتل فلجرىلبرنص رلبألقوىل

دعالبر معامل.لوتل بلبأليزب لورام مل يلبرنءاسمتلدوربلبمرغبلث ل كبلبرنءنمرل.لوت نازلبأليزب ل

 ةلتس ىلجرىلعيلتلكلبروامئنل،لبث لملراس لثيال يلوامئنلدعالبر معامل،لبنلأ لملث لبرديالبرسامااملبرنيا

لأ ليكو لتطورلأيوبرلملوأو معلملوجي يوروجامتلمل  ل فسلمل ص ربلرل معامل.ل

وبرح ي لعيلعالقملبأليزب لبمر معاملبر ينيمبلامل،ليف مضلأ لبأليزب لت ءنيل امننل د خلمل يل

خللمل،لبايلننلأعءمئلملل،لوتس ن لبأليزب لبرحمننملشمعا لمل يلتلكلبر  خمبمتلو يلت بوللبرسلطملدب

ربنملقلنلبر  خمبمتلبر م ملبر  لتثت لبلملجرىلبرسلطمل،لج مثملجرىلتطل لملبما نمبرلجرىلبر دياالبرجا ل،ل

لووجودلدورةلرلن لو متلدبخللمل.ل

 وظيفة التجنيد السيايي .3

لث ل لبرساماام لوتخ لفلبرديا ل. لج د لألثمبد لبرساماام لبألدوبر لجادمد لعنلام لبث ه لبرساما  ي مفلبر جدا 

ئنلبر جدا لبرساما لرلدخلمل،لثمرديالبر يلا يملوبألوتوقمبلاملي  ن لبر جدا لبلملب كنلعمللعلىل  امرلوام

دو لأ لتدجحلث لن امل يلل–برنحسوباملأولبروربثمل..برخل.لأ ملث لبرديالبر   ديملبرنيا ةل،لثإ لملتس ىل

لبألل-بأليام  لبرديا لث  لأدبئلم لينمثن لبلم لبروظافم لتلك لأدبى لتكو  ل دمالأل  لثاكو  ل، لوتي  م لرقام ن م

 اكم ز متل ح دةلرل جدا ل.لويف مضلأ لتكو لبأليزب لث ل كهلبرديالأي لوامئنلبر جدا لبرساما ،لو  ل

تءديلتلكلبروظافملراسلثيالبمردسلملجرىلأعءمئلملبنلوأيءملبمردسلملجرىلبر م مل.لثنيلخالللبرندمق متل

لوبر  خمبمتلدبخنل امننلوأبدام ل، لوبايللبرحزبام لبر فمعنلبر بخل ل، لوبر  ريبلعلىل نمرام بأليزب ،

بأليزب لب ءلملبرل ضل،لوبر غنم لث لبرلجم لوبرنءتنمبتلبرحزبامل،لت البرنسم نملث لتوغيعلبألدوبرل

لبريامديملعلىلبألعءمىل،لو يلثالت العنلاملبر جدا لب كنلرامل لمشمل.ل

لبرنيا ة لبر   ديم لبأليزب لث لبرديا لأدبى لأ لأعءمىللوي سا لجذ ل، لبرساما لبل ضلبرياود لبر جدا  روظافم

ل،ل لبروبي  لبر دياا لتجمبم لبركيلخلف ه لبرنامب لبر يمث لبرسلطويل، ل ي لب   لخمجوب لق  ليكي بأليزب لرا

لوبركيلنم لبرحز لثاهل جمدلأدبهلرل  ل ملركسبلبر معاملرلديمللبرساما ل.ل

 الوظيفة التنموية  .4

لبأل لث لقامل لتلكلبروظافم لبر نلاملت ن ن لبركيلي عا لبأل م ل، لث لبرنج نع لبرساماام يزب لبإ  م لبرحامة

ل بر ينيمبلامل،لوبرتجمهل حولبإلصالحلبرساما لوبر حوللبر ينيمبل لث لبرديالبرسامااملبرنيا ةل.ل

لبأليزب ل لوجود ل سثرم لبرساماام، لبأليزب  لدربام لث  لبرن خصصم لبألدبامت ل ي لبر  ي  للمي  وق 

دوربحلثمعالحلث لعنلاملبر  بوللبرسلن لرلسلطمل يلخالللبر  خمبمتل،لونكركلدور ملث لل،ونافلأ لملتل ب

ج  م ل ءاسمتلبرنج نعلبرن   ل ن الحلث ل ءاسمتلع ي ةلنمرديمبمتلبرنلداملوبر نمرامل،لوتي يالبرخ  متل
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لبأليزب لبل ل م اكلعيلقامل ل. لث لينل  كالتلا لبرنسم نم لرلنوبلدايل يلخالل  بلدورلب كنل لمشم

ل ءثملث لبر فمعنلبرساما لدبخنلبرلمرنم متل،لخمصملث لعنلا  لبر  ميعلوبرمقمبمل.لل

 وظيفة االندماج القومي  .5

تدطويل كهلبروظافملعلىلأ ناملخمصملث لبرلل ب لبردم امليا لتلمغلبرن كالتلبريو املوبر مقاملوبر يدامل

تمتلالعنلاملبر كم نلبريويلليا لأ  سم لوبردوعاملورام ملث لظنل امب لقوىل يلب  لمنمتلييوقلبإل

و ولبدمىلبأل مل يل مياملوبدمىلبر ورمل يل مياملثم امل،لبحا لي جهلبرورىلبألعلىلرلنوبلدايللبل فلأنلم

لوراسلألعلىلنام متلبر ورمل

ل(282-280، . 2555)علىلبر ييل الللبر اوق ،

ث لظنللبر  لييوللبلمللبر م ملبرندولملبهلهلب حياقلبروظمئف  ىلقام و ل يلأاسلتيااالبرحز لبرساما 

لبر ث ل لعيلجنلمل يلبرنصمرحلث لبرنج نعل،لو ولث ل كب لوبر  لي لمل يلخالرلم لثالم برلا ملبر  ليد ث

يس ىلجرىلتن انلتلكلبرنصمرحلث لبرلا ملبرخمرجامل،لبأل ملبركيلي مفلث لأدبامتلبرديالبرسامااملب جناعل

ل.للعدلمبرنصمرحلوبر  لامل

 تشكيل البرلمان الجزائري: ثالثا

 جلسلبردوب لث لبرديمللبرمأا لل،لثلو قبل التطرق لتشكيلة البرلمان ينقدا بعض التعريفات للبرلمان

بر ا وريم،لويكو لبأل ميك لبول جلسلبر  بلبم هل ا ملت مي املتن نلبرسلطملبر  مي املث لبر ولل

لاملوثيملرنل بلبرفصنلبايلبرسلطمت. خ صمليسبلبرصنلبجناعل نمرامتلبرسلطملبر  مي 

ل(www.wikipédia.org/wikiل/01-02-1022ل/11h25m)ل

وبركيلي مرفل يللle congressث لبرديمللبر ميك لبمركو غم لثلوللمرنم لوتخ لفلب ضلبر سنامتللرل

ب ملث لبرديمللبر لهلرئما لل(le sénatبر اوخ)ل(لو جلسhouse of representatives جلسلبردوب )

برفم س لثلولي مرفل يلبرجن املبرولداملو جلسلبر اوخلب ملث لبرديمللبرنجلسلبرسويسميلثلولي مرفل يل

ل(conseil des états. Le conseil nationalلleبرنجلسلبرولد لو جلسلبرنيمل متل)

برلبلبعءمئهلرن ةل ح دةلوبركيلي كو ل يلبرنجلسلت ميفلبرلمرنم :ل ول ا ملت مي امل منزيمليد خبل

للم هلبر  مي امللل بر  ل لبرولد لو جلسلبر ملوذركلبغمضل زبورمل

ثانملبادلمل يليا لتكوييلبمرنم لمل,لثي لي كو ل يل جلسلوبي لأول ايل جلساايلتخ لفلمأل ينملبرسامااملث

 اايلدااا ورلل58ياامليساابل ااملأقمتااهلبرناامدةليخاا صلبمروظافااملبر  اامي املنناامل ااولبرحاامللثاا لبر ورااملبرجزبئم

 دملي دلبر ا ورلبرجزبئميلبرنجلاسلبر ا ل لبراولد لنغمثاملأوراىلو جلاسلبأل املنغمثاملثم اامللل2552

ع بدلبريوب ايلوعم لملعلىلبردوب لرل صاوي لعلالاملثام ليصال لعلاىلبألرللااملأراال لجبرلكب لرلنمليقل

ل.علىلتطلايلملص بر ملو  م ملوبرسلمرىلرئاسلبرجنلوريملإلج

                                 

ينمر لبرسلطملبر  مي املبمرنم لي كو ل يلرمث ايلو نملبرنجلسلبر  ل لبرولد لو جلسلبأل ملورهلبرسامدةلث لبع بدل وبر  ل ص لعلىلأ هلل

لبريم و لوبر صوي لعلاه

http://www.wikipédia.org/wiki
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 :جرىلرمث ايل 1996،لويديسالبحسبلبر   ينلبر ا وريلرسدملبرجزبئمين نلبرلمرنم لبرسلطملبر  مي املث ل

ل ي ا ب.لو ياام لبر ن اانل221ويءاالبرنجلاسلبر ا ل لبراولد ل .و جلاسلبأل ام سلبر ا ل لبراولد برنجلا

أرفل سنمليءمفلجراهل ي  لوبي لركانلشاميحملل80 ول ي  لوبي لركنل سلبر  ل لبرولد برنجلبرن  ن لث ل

أرفل سنم.لورلينكيلأ ليينلع دلبرنيمع لعيلأرب ملث لبروريمتلبر ا لراالتللا لل20  ليامليزي لع د ملعلىل

ثا لنانلل ي  بل،وادحموللبر سلاالبرءاوىل222أرفل سنملث ليايليءال جلسلبأل مل010ن مث لملبرسكم امل

برنوبقااعلبإلرك مو اااملركاانل اايلبرنجلااسلبر اا ل لبرااولد للعلااىىل ساا دا ييلثاا ل  لو متداامل دلنااملعلااىلياا 

لو جلسلبأل مل.

I.  المجلس الشعبي الوطني: 

و ولبرغمثملبألورىلث لبرلمرنم لويد خبلأعءمؤهلبمرق مبعللسلبردوب نجلو ولبرغمثملبرسفلىللننمليسنىلب

وتاالل.2552 ايلداا ورلل201ولل101اادوبتل,لنناملجامىلذراكلثا لبرنامدةلل1بر مللوبرنلمشاملوبرساميلرنا ةل

،لأيلر بةلبرا ياللل1962 ال نلم 20ب مريخل برجزبئمت كالهل يلخالللججمبىلأوللب  خمبمتلت مي املث ل

ثشلملقالئان.لونم ا لبرغميامل ايلج  امىلبرنجلاسلبرند خابلر لا ةل ا تلملاادملوبيا ة،لج نامل ا لااّيلبرولد لب

بركيلنم لعلىلبرخصاو ل 1963 ال نلم 10ثي لانحلذركلبإص برلدا ورلل،لننمبريم و لبألاما لرللالد

وب  لذركل  دتلعل ةل كبلبرنجلسلبسدملوبيا ةلوثياملرلنامدةلل، ل ألأيمديملبرغمثملبمردسلملرللمرنم لبرجزبئمي

،لرننمرااملنم انلاالطمتهل 1963 أن وبم 3 يلذبتلبر ا ور.لوق لأدىلرجوىلرئاسلبرجنلوريملب مريخلل77

،لتثااسل1976جرىل 1965جرىلتجنا ل  ملمتل كبلبرنجلسلبرولد .لو يلادملل يلبر ا ورل15لليملرلنمدةل

علىل مللبر ورمل جلسلرل ورةلأصلحل ولبرنءتنيلعلىلبرسلطملبرسامديم،لبحا لشل تلبرسميملبرولداملثا ل

(لرمثاملوبيا ةل212ص ورلدا ورلج ي لتثاس لبنوجلاه)برنمدةل برجزبئميمجلمرلبا كنملل ءاسمتلبر ورمل

 25 تح لتسناملبرنجلسلبر  ل لبرولد لأ اطا لباهلبرسالطملبر  امي ام.لوقا لب  خابل اكبلبرنجلاسلب امريخ

،لو داهلأبيا لبر  ا ينل2587و 1982(لادوبت،لوتج دلبم  يمللااد  ل01ر ل ةل  تلملخنسل) 1977 ثافمي

 ل ألأيمديملبرغمثمل يلخالللبرحفمظلعلىلبرنجلسلبر  ل لبرولد ،للعلى 1989لثافمي 28 بر ا وريلراول

ورولأ هلنم ل يلجلملأخمى،ل ل ألبرفصنلبايلبرسلطمتلبر  مي املوبر دفاكيملوبريءمئام.لوقا لأدتلباا يمرمل

رئاسلبرجنلوريملجرىلتوقافلعنلاملتج ي لت كالملبرنجلسلبر  لب  ل لعل تلم،لوتمتبلعيلذركليمرملثمبغل

أدىلجرىلتدصابل امننلب  يمرامل)برنجلسلبألعلىلرل وراملوبرنجلاسلبرا  امريلبراولد لثاالبرنجلاسللقم و  

برااكيلأدخاانل 1996 م ااوثنل 28برااولد لبر  ياامر (،لوذرااكلجرااىلرميااملججاامبىلبر  اا ينلبر ااا وريلب اامريخل

ثدامئ لبرغمثامل،لي كاو ل ايلبرنجلاسلبر ا ل ل بمرنام بإي ب ل برجزبئميمتغاامبتلعلىلبروبجلملبرنءاسمتامل

عءاوب.لوقا لب  خلا ل متام لل 144وبراكيلي كاو ل اي و جلسلبأل م عءوب 389برولد لوبركيلي كو ل يل

 برنس يلم. رلجزبئمت  ديل بمرنم وت كال لبراوللأولل 1997 يو اول 5برنءاس م ليولل

 مئلامليا البخ اامر العايللمياقلبرق امبعلبر امللبرساميلوبرنلمشاملل221ي كو لبرنجلسلبر  ل لبرولد ل ايل

 يلقم و لبر  خمبمتل,لوي التي يالننلقمئنملل1كلب  لتوثملبر موللث لبرن مشحلبر  ل ص لعلالملبرنمدةلوذر

 ملنيمئنمل  مشحايلأيمبرلعلىلأ لي عنلملعلىلبألقنلج  مشحايلب ملتح لرعميمليز لااما لأولأن ملول

فلثالثااملأشاالملبرساامبيملتوقاااعل اايل اامخل لبراا بئمةلبر  خمباااملبرن اداامل.لوتجااميلبر  خمباامتلثاا لظاامل200

بر يءاامىلبرناا ةلبردامباااملبرجمريااملو اايلخااالللبرناا ةلبردامبااامليج نااعلبرنجلااسلبر اا ل لبرااولد لثاا لدورتااايل

لل.عمدي ايلننلادمل  ةلننلدورةلأرب ملأشلملعلىلبألن م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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يلوييوللبرنجلسلبر  ل لبرولد لبنلم هل يلخاللل امنلهلبرن ن لملثا لرئااسلبرنجلاسلويا الب  خمباهل ايلباا

 52 اااااايلداااااااا ورل114غ الئااااااهلعلااااااىلأااااااام لبرق ااااااامبعلبرسااااااميلنناااااامل صاااااا لعلااااااااهلبرناااااامدةل

و ك بلبرنجلسلوي ثرفل كبلبرنك بل يلرئاس لوثنم امل وب ليد خلو لرن ةلادملقمبلملرل ج ي لوي نانلعلاىل

تدياالااملبرجلسمتلورجم هلبر بئنملو ا للبرلا املبريمع ياملثا لبرنجلاسلبر ا ل لبراولد لوتديساالبراىلرجام ل

ل:دبئنملولأخمىلخمصمل

(لرجدملوركنلرجدملبخ صمصمتل  ادملوت كل ل كهلبرلجام للليامل21:لوع د ملأثد لع مل)لاللجان الدائمة-أ

عءاوبلوب  خلا لناانلرجدامل ك للاملبرن كااو ل ايلرئاااسلل00جرااىلل10 ايلبر ااا ورل  كو امل ايلل207رلنامدةل

 ثيملرلديمللبر بخل لوت كو ل يو مئبلرهلو يمرلو ج لبرلجم لبر بئنملرلنجلسلبر  ل لبرولد لو

 .رجدملبر ءو لبريم و املوبإلدبريملوبرحميمت .2

 .رجدملبر ءو لبرخمرجاملوبر  مو لوبرجمرام .1

 .رجدملبر ثمعلبرولد  .0

 .رجدملبرنمراملوبرنازب ام .2

 .رجدملبر ءو لبإلق صمديملوبر دناملوبرصدمعملوبر جمرةلوبر خطاا .1

 .ن لوبر ءو لبر يدامرجدملبر مباملوبر  لاالبر مر لوبرلح لبر ل .2

 .رجدملبرفاليملوبرصا لبرلحميلوينميملبرلا م .7

 .رجدملبر يمثملوبإلتصمللوبرساميم .8

 .رجدملبرصحملوبر ءو لبإلج نمعاملوبر ننلوبر كوييلبرنلد  .5

 .رجدملبإلاكم لوبر جلازلوبرميلوبر لا ملبر نمب ام .20

 .رجدملبردينلوبرنوبصالتلوبرتصمرتلبرسلكاملوبرالالكام .22

 . لم لوبرميم ملوبرد مللبرجن ويرجدملبر .21

يكو لذركلبدمىبلعلىلرئحمليصمدقلعلالملبرنجلسل،لليا :لوتد ثلعد لبرءمورةللاللجنــــة الخاصـــة- 

و  لرجدملأقم ملبرنجلسلبر  ل لبرولد ل يلأجنلب  مىلرجم لبر دساقل ءق ملرلديملث ل سمئنلبر  لي ودل

مىل يلقلنل ك بلبرنجلسلو كهلبرلجم لتيوللب رباملوجب بىلبخ صمصلملرلجم لبرنخ لفملويكو ل كبلبر  

لبرمأيلث ل و وعمتل  خصصملت طلبلدربامل  نيمل يلقلنلبردوب لبرنخ صايل.

 ج ل كهلبرلجم لتخ لفلعيل ملذنم مهل يلبرلجم لأل ل  فل كهلبألخاامةل اولبرحصاوللللجان التحقيق :ل-ج

لال  مئجلأشغمرلملرلنجلسلبر  ل لبرولد .لعلىلبرن لو متليولل و وعلو و وعمتل  ادملوتي ي

ل: أقملبر ا ورلننملأ لبرنجلسلبر  ل لبرولد لبج نمعمتلوجوباملث لثال ليمرتل  ننمل

  تخورهلتيميملبرحمرملبرا  دمئام. يلبر ا ورلبر  لل87ر ىلرجوىلرئاسلبرجنلوريملجرىلبا  نمللبرنمدةل 

  بر ا لتسانحلراهلباإعال ليمراملل85ملبنوجابلبرنامدةلر ىلباا  نمللبرسالطمتلبرنخوراملرامئاسلبرجنلوريا

 برحم ل.
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 ت لقلبمث  محلبرف مةلبر  مي املبر  لت ي لجلس لملبألورىلوجوبملث لبراوللبر مشملبرنوبر لر امريخلب  خام ل

 .لأعءمىلبرنجلسلبر  ل لبرولد 

دهلبريام و لويجاوغلو  لجلسمتلعال املت و ل  بورتلملث لثالثمل حم املتد املوثياملرنامليحا ل :الجلسات 

رلنجلاسلبر ا ل لبراولد لأ لي يا لجلساامتل غليامليطلابل ايلرئاسااهلأول ايلأرللااملأعءامئهلبرحم اامييلأول

لبطلبل يلبرحكو مل.

لاختصاصات المجلس الشعبي الوطني :

ل: رلنجلسلبر  ل لبرولد ل جنوعمل يلبرخ صمصمتلوت ن نلثانمليل 

 : االختصاص التشريعي 

 يلل58جلسلبر  ل لبرولد ل ولبروظافملبر  مي املو كبل مل ص لعلاهلبرنمدةلأيلبرخ صم لبألصل لرلن

 ج هلأ مفلبرىلبرنامدييلبر  لخصصالملبر اا ورلرللمرنام لل52 يلدا ورل 122,لولليملرلنمدةل52دا ورل

  يطملغيمدةلعلىلبرنجمرتلبرنخصصملرليوب ايلبر ءويملبنوجبلبر ا ورل. 30ب مثملركركلبر  ميعلث ل

 يو مل يلتمريخلبي بعهل71يصمدقلبرلمرنم لعلىلقم و لبرنمراملث ل  ةلأقصم مللص المالي :االختصا. 

 : ينكاايلبر ناام لبروظافااملبرسامااااملثاا ل جاامرتلل52 جاا لأ ااهلثاا لظاانلدااا ورللاالختصاااص السيايااي

 .برنمبقلملبرنخورملرلنجلسل يمبلرلطمبعلبر   دي

ل

II. مجلس األمة : 

و اولبرغمثاملبر م ااملثا للنجلسلبألعلىلبر  مي  لبردوب مللننمليسنىلبمر جلسلبأل ملو ولبرغمثملبر لالللللل

 ااكبل 52 اايلدااا ورلل201ااادوبت,لنناامل صاا لعلاااهلبرناامدةلل2برلمرناام ،لوتحاا دل لناامل جلااسلبأل ااملبناا ةل

،لثنجلاسلبأل املنغمثاملبمرنم ااملل58برنامدةلل2552 اوثنلملل18بألولل ّمةلبنوجابلداا ورلبرنجلسلتثاسل

علاااملجاامىلأيءااملر مقاااملبر ينيمبلاااملبر اا لاملبرنحلاااملوبرساانولب ن اللااملثاا لأااانىلبرنءاساامتلبر ااا وريمل

وبرلمرنم ااامليااا لأ ل يااملل جلااسلبأل ااملبر ااا وريلوبرلمرناام  لوبرياام و  ليج اانلت ااكال هلت كااو ل اايل

عءول يلبادلال سلملبر ل ايلي الب  خمبلال يلبايلو يللمفلأعءامىل جامرسلبر ا لاملبرلل ياملوبرلامر ل144

 جلسملوبرنجمرسلبر  لاملبرلل يملبرنحلاملعيللميقلبرق مبعلبرحملوبرنلمشملبادنملي ايلثلا لل1541ع د ال

و لعلالاملثا لأيكامللأعءمىل جلاسلبأل امل ايلقلانلرئااسلبرجنلورياملوللياملرلن امياملوبر اموللبرندصا

 اايلبر ااا ورلوذرااكل اايلبااايلبر خصااامتلوبركفاامىبتلبرولداااملثاا لبرنجاامرتلبر لناااملوبر يمثاااملل101برناامدةل

ادوبتلقمبلملرل ج ي لويج دل صفلأعءمىل جلسلبأل ملننلثالثملل(06)ا ملوبرق صمديملوبرج نمعاملرن ةل

ل(5-8، . 1020ادوبت.ل) ا ملبر حميم،أثمينل(03)

بروبقعلأ ل جلسلبأل ملبمخ الفلتوجلمتلأعءمئهلوياوي لاليليى،لررالي بث ه،لأي لأ البأل ينملوث لللللل

ل.برحاويملرلدساجلبرنءاسمت لرللالدلرنمليي  هل يلخ  متلبا دمدبلعلىلخلمةلونفمىةلأعءمئه

 (www.marefa.org/18-10-2010/11h 36m)لل

                                 

 يلبر ا ور:لتل  يلبرف مةلبر  مي املوجوبملث لبراوللبر مشملبرنوبر لر مريخلب  خم لبرنجلسل 107ثي ل ص لبرنمدةلل 

ل.نلملبردوب لادملبنسمع ةلأصغمل مئلايل دلنمليد خبلبرنجلسلبر  ل لبرولد ل ك لهلوي كنلرجم هبر  ل لتح لرئماملأ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/18-10-2010/11h%2036m


 الجزائري واألحزاب السياسية  البرلمان                                                                          لرابعالفصـل ا

 
 

228 

( اايللاامفلأعءاامىلبرنجاامرسل0/1ي كااو ل اايلبألعءاامىلبرند خلااايلبمردساالملرل ل ااايل)لت ااكالمل جلااسلبأل اام

وبألعءامىلبرن اداايل بر  لاملبرلل يملوبرنجمرسلبر  ل لبرورئ لعيللميقلبرق مبعلراملبرنلمشمةلوبرسامي

كفاامىبتلبرولداااملثاا ل(بآلخاامل اايللاامفلرئاااسلبرجنلورياامل اايلبااايلبر خصااامتلوبر2/0بمردساالملرل لاا ل)

ل.(1/2)ادوبتلبمردصفل00مل جلسلبأل ملننلوتج دلت كال ,برنجمرتلبر لناملوبر يمثاملوبرج نمعام

ل :شروط الترشح

يجبلركنلعءول يلبرنجلسلبر ا ل لبرللا يلوبرنجلاسلبر ا ل لبراورئ لأ لت اوثملثااهلبر اموللبريم و اامل.ل

ل.وأيليلل لأرب و لادملنم لمليوللبرق مبع

بنلم هل يلخااللل امنلاهلبرن ن لاملثا لرئااسلبرنجلاسلويا الب  خمباهل ايلباايلبألعءامىل لل جلسلبأل موييو

لبرند خلايلبمرق مبعلبرسميل,لونكركلعد لننلتج ي لجزئ لر  كالملبرنجلسل

وي ثرفل اكبلبرنك ابل ايلرئاسا لوثنم اامل اوب ليد خلاو لرنا ةلاادملقمبلاملرل ج يا لوي نانلعلاىلتديااالااامل

 رجااااام ل ااااايل خ لااااافلبرنجااااامرتل:ل5جم اااااهلبر بئناااااملو ااااا لرجااااام لدبئنااااامليللااااا لعااااا د ملبرجلسااااامتلور

لبرلجم لبر بئنملث ل جلسلبأل مل:لو  ل

 رجدملبر ءو لبريم و املولبإلدبريملوييوقلبإل سم  .2

 رجدملبر ثمعلبرولد  .1

 رجدملبر ءو لبرخمرجاملوبر  مو لبر ور لوبرجمراملبرجزبئميملث لبرخمرج .0

 برميفامرجدملبرفاليملوبر دنامل .2

 رجدملبر ءو لبرق صمديملوبرنمرام .1

 رجدملبر مباملوبر كوييلوبر  لاالبر مر لوبرلح لبر لن لوبر ءو لبر يدام .2

 رجدملبر جلازلوبر دناملبرنحلام .7

 رجدملبرصحملوبر ءو لبرج نمعاملوبر ننلوبر ءم يلبرولد  .8

 .رجدملبر يمثملوبإلعالللوبر لالملوبرساميم .5

ل: رهو يلأ البروظمئفلبرنخورمل

 .تح ي لتمريخلتوغيعلبردصو لبرنحمرملعلىل جلسلبأل م -

 .تدياالااملبرجلسمت -

  لالج وللأعنمللبر ورة.  -

 :اختصاصات مجلس األمة

ب لبخ صمصمتل جلاسلبأل امل ا ل فسالملبرنيامرةلرلنجلاسلبر ا ل لبراولد ل معا بلبرنلامدرةلبامريوب ايلللللل

بمريوب ايل وننلبرىلبرنجلاسلبر ا ل لبراولد لبادناملأ ليقلبرنلمدرةلل52 يلدا ورلل225يا لباد لبرنمدةل

بر صوي لوبرنصمدقملثي لأونل لنملبرىلرمث  لبرلمرنم لعلىلأ ليصامدقلعلاىلبردصاو لبرن مو املأ املل

برلمرنم لث لبرنجلسلبر  ل لبرولد لبمع لمرهلبرغمثملبألورىلبدصام لبألرللااملثاالتنامرلبراىل جلاسلبأل امل

ل.52 يلدا ورلل00ثيمةل 120الثملأربمعلوثقلبرنمدةل(لث2/0راصمدقلعلالملبثرللامل)

برّسلطملبر  مي ام.لولبلكبلبرّص د،لثلوليصّوتلعلىل برنجلسلبر  ل لبرولد ين نل جلسلبأل ملبن املللللللل

(لع دلأعءمئه.لولرلينكيلجخطمرل جلسلبأل ملجرّلبمردصو لبر  لتنا ل0/2بريوب ايلبثرللاملثالثملأربمعل)

حلأ هلرلي ن اعلبسالطملت ا يللم.لولثا ليمراملعا لل،لبرنجلسلبر  ل لبرولد برنصمدقملعلالملعلىل س وىل علنم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
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ول جلاسلبأل ام،لتُد اثلرجدامل  سامويملبألعءامىلتكلافلبامق مبحل اّصل برنجلاسلبر ا ل لبراولد برتفمقلبايل

   ّللي مضلعلىل وبثيملبرغمث ايل يلدو لأيملج كم املر   يلاهل،لوي كاو ل جلاسلبأل امل ايل جنوعامل ايل

لبرلجم لبر بئنملو  ل:

 لبرلماني في الجزائرتفعيل االداء ا: بعاار

برنمبنزلبرحسماملبر  ليجبلعلىلبرلمرنم لبر منازلعلالملرا التحسايلأدبئهلبرىلواوفل  طمقل

برصمرحلبر مللي ىليس طاعلبر مثاملو يلبجنلب ليكو لر يهلبري رةلعلىلبدبىلوظمئفه،لث لجناعلبرنجمرتلو

 .علىلبرصاليمتلبر م لمو

I. تفعيل عمل مؤيسات البرلمان 

 كو لر يلملورىليس طاعلبرلمرنم لبريامللبجناعلوظمئفهلرب ل يلبر حسايلث لعننلبجلزتهلو امنلهلي للللل

بر حسايلبا ح ب لوتطويمل برلمرنم لث لبرجزبئملركبلرب ل ييف يملبراهللبري رةلعلىلبدبىلوظمئفلم،لو كبل م

لتيوللعلىلب لبر  مي ام لوج نلبر نلام لبمرلمرنم ، لبرخمصم لبر بخلام ل يليا لبريوب ايبرجلزة ،لري مبثام،

وبروبقعلبرن م لي للعلىلعجزلبرلمرنم ل»لب وبعه،لونكبلبر  مي متلبر  لتسم الث ل كمثحملبرفسمدلبجناع

ث ل كمثحملبرفسمدلث لبرجزبئم،لوبذبلج دملبرىلبر جمبملبرلمرنم املث لبرجزبئمل اليطلب هلرلتوج لبرف مراملث ل

ل(081وشي،د ، درللر«.)تطلاقلبريوب ايلبمرام 

لبرشكملث لوجودلللاس لع ل لث  لخمصم لبصفم لبرجزبئمي لوبرلمرنم  لعم م لبصفم لبرجزبئم ث 

أولث لنافاملتطلاقل كهلبريوب ايلبصفمل،لبإلشكمللبر  لتحمابلبرحكو مبريوب ايلبرالغ ملأولث لايلبريوب ايل

لأولبرنصطلحمتلبري لبر  لت غلغنلبايلبريوب ايلبر م م لبر  ليص بلث لبر غمبتلبريم و ام لبرفءفم م م و ام

ل. لطلملعلىلث ملدو لأخمى

ل خ لفل لعلى ل دف حم ليكو  لبرحكو م، لبعنمل لعلى لورقمبام لت مي ام لننءاسم لبرلمرنم  ج ن

بر ديانمتلبرخمى،لوب فمىلبر فمثاملوبرنص بقاملعلىلبردبىلبرلمرنم  ،لي ىلتكو لر يهلبري رةلعلىلتللامل

لروتف انلبرل طمربلبر م مل يلبر  ب لدبخنل القمتلبر م م لثمعلا لم لوغيمدة  حسايلعننلبرك نلبرلمرنم ام،

لبدبىل لعلى لبري رة لر يلا لتكو  لي ى لبرلمرنم ، لدبخن لبردوب  لتصمثمت لث  لبر حساي لو مورة برلمرنم 

 .وظمئفلا

 تفعيل االداء الرقابي للبرلمان .1

لبجناعلوظ لرليامل لبرلمرنم لث لبرجزبئم لبر  لتنكي لبررامتلبرءموريم لنم  ل يلب ا لاوبى مئفه

 .بردمياملبرمقمباملبولبر  مي ام

 تفعيل الشفافية داخل البرلمان 

يف يمللج لأ الش ىليسمع لبرلمرنم لث لبريامللبوظمئفهل  لبر فمثام،لخمصملث لجم ل لبرن لو متلو كبل م

لقمب لركبلرب ل يبرلمرنم لث لبرجزبئم،لع للق رتهلث لبرا فمدةل يلبرن لو متلبر  لتف نل يلدورهلبرمراهلج

برعالللبرلمرنم  لر يهلدورلث مللث ل ينلجناعلأشغمللودوربتلبرلمرنم لوذركلأ للتف انلبرعالللبرلمرنم 

ل.(8،ل 2012)اناملبمرة،لعلىلبرنلمشم

لل لعلىلبشمبالنمثم لبري رة لبركيلتكو لر يه لمثموبرصحلوامئنلبإلعاللركركل مىلأ لبرلمرنم لبرندف حل و

برحميملو يلبرن لو مت،لوغيمدةلبر القملبر  لتمبالثانملبايلبرعالللوبرلمرنم لث لبرجزبئمللبل فلبرا فمدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
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ونكبلبر  م ا لوبر  لت  لمل يلب البروامئنلبرح ي ملوبرنسم نملث لتحسايلث لبرا فمدةل يلبرن لو مت،ل

لبر لبنوقع لبرخمصم لوبرخ  م لبر صناا لث  لبر ف ان ل مورة لعلى لث يول لبرلمرنم   لبرخم لبألدبى لمرنم 

نل ل ول طلبلباما لو موريليسمع لبرلمرنم لعلىل سمىرملبرحكو ملوبمرنجلساي،لث وثاملبرن لو متل

ل مل لبرن لو متلو كب لجناع ل ي لبرنوبلي ليا لبا فمدة ل ي لبر  لام ليميم لوجود لونكركل مورة برفسمد،

لبرجزبئم لث  لبرلمرنم  لأخمى،ليح مجه لجلم لبر الل ي لب  عاا لجر لذرك لي ا لجناعلور لعلى لبر م م قمت

ليوب ادلملبر ا وريمل.برنس ويمتلاوبىلعلىل س وىلبرنجمرسلأولعلىل س وىلبألجلزةلبرحكو املبرخم  ملر

 دعم وتطوير قدرات البرلمانيين: .2

لعيللميقلبر  ريبلبرف ملللو   لبرحكو  لو كب لبرجلمغ لق ربتلبردوب ل يلبجنل مبقلم لغيمدة  مورة

ل ملرللمرنم ااي،لوبر ننلعلىلتزو لبرمقمباملو كب ل يلأدبىلوظاف لا لبمرن لو متلبرالغ ملوبر  لتنكدلا ي  ا

لبرىل لبروصول لعلى لق رته لع ل لبرجزبئم لث  لبرلمرنم  ل ده لي م   ل م لج  لبرجزبئم، لث  لبرلمرنم  لره يح مج

 صمدرلبرن لو م،ليا لييلملأ ل كبليءثملعلىلدورهلبرمقمب لوبر  مي  لث لجناعلجوب له،لركبلرب ل يل

 املجناعلبررامتلبر  لتنكي،لبرلمرنم اايل يلبروصوللبرىل صمدرلبرن لو م.توث

(www.latreche mifa.site40met.) 

لعيلتجموغبتلبرجلمغلبرحكو  لي ىل حيقلبر ينيمبلام.لوبرك فل

II. تفعيل العالقة بين البرلمان والتنظيمات األخرى 

لبايلبرلمرنم لو خ لفلبر ديانمتلبرج نمعامبل حموللتو احلاوفلو لبرنوجودة بألخمىلونافامللر القم

 و كبلعيللميق:لتدنا لم

 لويكال لبر فمثام لتحياق لث  ليسم ا ل نم لبرن   ، لبر  لاا لوبمب ج لبرحنالتلبر  خمبام لبنس وى بررتيمى

 بريم و 

 .ف لجناعلبرنجمرتلي زغلبر ننلبرلمرنم او كبل مل

 ل ل  ملجناعلقءميملبرفسمدلوبيصمرلملبرىلبرمأيلبر مل سم نملبرلمرنم لث. 

 (.17-10، 1002)بمرنم او ل  لبرفسمد،ل

يسم الث لبريءمىلعلىلبرفسمدلو سم  ةلبرلمرنم لث لجناعلبريءميملوبرىلبروصوللبرىلتحياقل ملو كبل

 . نمليزي ل يلثيملبر  بلث ل د خلالاللبرصالحلبر م ن

 لبري رةلعلىل سمع ةلبرلمرنم ااي،لوتسم   الث لغيمدةلدورل دينمتلبرنج نعلبرن    لي ىلتكو لر يدم

 وظاف لالبر ن الاملو كبلعيللميقلبم لبرحوبرلوبرديمشمتلبرنس نمةل نمليسم الث لتيويملبرلمرنم 

هلثمرلمرنم لر يهلدورلبيجمب لث لدينيمبلاملبرديمللبرساما لوث لتجسا لدورملبرحقلوبريم و لو كبلنل،

خءوعلبرلمرنم لرلنسمىرمل يللمفلجناعلبرثمبد،ل يلبجنلب فمىلنيمبلاملبر  مرناملوث لبلمرلبر ي

ل.بر فمثاملعلىلعننلبرلمرنم 

لبوباطملث لبرخمى، لبرن    لبرنج نع لتديانمت لبنخ لف لبرلمرنم  لتمبا لبر   لبر القم لوت زيز  مقام

جزبئمل يلخالللبرلجم ل مبنزلبحو لورام م،لوتيلملبر القملبايلبرلمرنم لوبرنج نعلبرن   لث لبر

لر يلال لب ضلبرشخم لبركيي لبا  عمى لث  لوث لدور م لبرولد ، لبمرنجلسلبر  ل  لبرخمصم بر بئنم

برخلمةلوبركفمىةلث ل  ملمتلالوبعنمرلا،لوث لبلمرلتف انلبردبىلبرلمرنم لث لبرجزبئملنكركل ج لأ ل

http://www.latreche/
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لب لبردبى لتف ان لث  لبرمانام لرام لبرفوبعن لت     لبرساماام لبل فلبريزب  لبرجزبئم لث  رلمرنم  

 برنسم نملث لببمبغلبرصاليمتلبر  لتل فلبرنءاسملبرلمرنم املث لبرجزبئملبرىلتف اللم.

وتكنيل كهلبرف مراملث لبلمرلت اايلبمب جلبريزب لبرسامااملو كبلبل فلو علبمب جلتكو لبولتل فلبرىل

لبرفس ل كمثحم لث  لوبرنسم نم لوبر فمثام، لبر م م، لبرنصلحم لبريزب لتحياق لوب  لخمصم ليح   لبركي مد

لبعنمللوتصمثمتل لعلىل مبقلم لبري رة لنلاملث لتكوييل ن لايل د خلايلتكو لر يلا لدورب لر يلم برساماام

برجلمغلبرحكو  ،لخمصملو حيل  مفلب لبريزب لبرسامااملث لبرجزبئملت مفلبم لملراملث مرم،لوراسل

لمصملث لبر  ميفلبمرن مننلبر  لي م  ل دلملبرنج نع.ر يلملبيل سم نملث لبر ثثاملعلىلعننلبرلمرنم لخ

ل(.12، برنمجعلبرسمبقل)بمر مثمل

كركل ج لب لبرلمرنم لبريويل ولبركيليد ثلعيللميقلبر  خمبمتلبردزيلملبر  لتسم الث لتكوييلبمرنم لر

لام لدينيمبل .أقويليكو لشفمفلييوللعلىل

 لبأل لعنن لتف ان لج  لبرجزبئم، لث  لبألصأيزب لبرساماام لبل فلتجموغ لبركيللحل مورة لبرسلل  دبى

  مجل ن لايلراسلر يلالبري رةلعلىلثلالبر ننلبرلمرنم  ل نملجيزب لبرساماام،لبركيلام الت مثهلبأل

صلحل جمدل ءاسملتن الاملرلتسم الث لبر  لاملعيل طمربلأثمبغلبرلمرنم ل يل ح وبه،لوجام الث ل

 . ول متلالبف مراملبرلمرنم وصالحلبرساما لعنلامتلبإللثاملعلىثبر م ملبر  ب،ل نملام الث لبر 

ث ل فسلبرلمرل س طاعلتطويملوتف انلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئمل يليا لبررتيمىلبمرلمرنم لننءاسمل

ث لي لذبته،لو كبلبمر  يملل يلبرلمرنم لبر مديلبركيلييوللعلىلبام ل نمرامتلراملشفمثملوراملثمعلمل

مو  ل  طور،لوبركيليسم الث لبررتيمىلبمر نلاملبر  مي املويسم الث لتحياقلبرنص بقاملبرىلبمرنم لبرك 

وبر فمثاملويسيلبرنسمىرملوبرنحمالملعلىلبعنمللبرجلمغلبرحكو  ،لوبمرطلعل كبل ملبخكتلبهلبرجزبئملث ل

ل(220، 1008)عل لبرصموي،بلمرل مليسناهلبمر صوي لبررك مو  لورامه.

لبر لبردبى لتف ان لبرنءاسج  لبرى لبرع لمر لبعمدة لبل ف لي نام ل مورة لأصلح لبرجزبئم لث  متللمرنم  

ل.،لوتف انلدور ملث لبرصالحلبرساما برلمرنم ام

ل لبرمانام لرام لبرفوبعن ل ي لنم   لوج  لي ى لبرساماام ل طمربلثثمريزب  ل ين لث  لتسم ا لبرخمى ل 

الد مل  لبيزب لظمثاملوتيلملث لبل،لخمصملوأ لبريزب لبرسامااملث ويمجمتلبر م مل يلبثمبدلبر  ب

لبوقمتل  ادم،لبل فلبر  لاملعيل طمرللملوتحياقل صمرحلوب  بفلشخصام.

ج لبرلمرنم لي  لبرام لث لعنلاملبرلدمىلبر ينيمبل ،لث لأيل يمللااما لرنملرهل يل ء التلتنكدهل يل

ورام م،لبر  لإلج نمعاملوبر يمثاملوبتحياقل طمربلبر م ملوبر ثثاملعلىلبرصاليمتلبرق صمديملوبريم و امل

،لو يلب البرنسءورامتلبرنليمةلعلىلعمئقلبريزب لبرسامااملبر  بلتسم الث لينل  مننلو طمربلعم م

لبري رةلوبرخلمةلوبركفمةلبرالغ ملبر  ل ث لبرجزبئم،ل  لبرنسم نملث لتكوييلبلمربتلوقامدبتلتكو لر يلم

لوبر لبرمقمبام لبوظاف لم ل يلبريامل لث لتنكدلم لتف الهلوتحساده لبرالغ م،رليزبلليح مجلبرىل مورة   مي ام

برك امل يلبرحمرتلوأ لدورل كهلبردخبلبر  ليكو لملبرلمرنم ل ولبروصوللبرىلبررتيمىلبمرلمرنم لث لي ل

لذبتهلننءاسملتح مجلبرىل مورةلتف اللم.
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 معوقات العمل البرلماني: خامسا

لبرك امل لأ ل كهلأدبئلا يلبر وبئقلبر  لتحوللدو لتف انلج لبرلمرنم لث لبرجزبئملر يه لو ج  ،

ل لثلدما لبرنجمرت، لللا م ليسب لوتخ لف لن امة لوبرلمب جلبر وبئق لبرخطا لج جمغبت لت اق لعوب ن ع ة

لبرخنمااملبر  لي البر خطاالإل جمغ ملأولي ىلبرف لعنلاملبر خطاالث لي لذبتلم.

I. العوامل السيايية 

لبر لأ ا لبرساماام لبر وب ن لبإلصاليمتلت  لم لث  لثمعلم لننءاسم لبرلمرنم  لتغاب لبر    وب ن

لو يلأ نلم:هلبرساما لث لبر  ميعلوث لبرمقمبملعنلوت اقلبرساماامل

 طبيعة الثقافة السيايية: .1

لأذب لال لوتصا لبألاما  لدور ا لعلالا لتغاب لبر   لبرساماام لوثيمث لا لبردوب  لشخصام للا م

و كبل مل ولامئ لعد  ملث لرا حوللجرىلج جمغل صمرحلشخصاملوتللالالعيلبإلا نمعلإل  غمرتلبرنوبلدايل

و كبل مليغاملبروظافملبألامااملرللمرنم ل يلبر  ميعلوبرمقمبملجرىللبر وللبر مبامبرجزبئملوث لبرك امل يل

ل ل لبألبر ل ام لللا م لعلى لأثم ل نم لبرلمرنم   لعيلدبى لبرل   لنن لوبإلب  مد لوبي  لجتجمه لث  لبإلتصمل ويكو 

ل.لوتحياقل طمربلبر م مل يلبر  ببرنوبلدايلجي امجمتل

لأ لب ضلبألعءمىل نللللللل ي الوصورلالجرىلبرلمرنم لعلىلأام لأ لال يلبرن مر ملركيلبرنمدةلليننم

وذركلرلفمرقلبركلاملث لع دلل،جرىلأيزب لأخمىليءديلبلالردوعل يلبر ل املبر ءنملبر  لتسنحلرلالبحقل

لوبرن مر ايلو  لبرنوبراي ليبألعءمى ل م لبرف ل لكب لبألدبى لتالش  لبرنوبرايلوشله لجرىلبألعءمى لبركفم نان

ألصوبتلبرن مر ملوذركلردوعل يلرلتوبغ لث لبر خصاملرل ءولبرلمرنم  لوع للتلمتهلث لبرجلملبر  ل

لأ  خلهلبر  بلران للم.

  ييطرة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية .2

ل  ليا  لبرجزبئم لث  ل وجود ل م و ل يل كب لبرك ام لث  لبرساطمة لر يلم لبر دفاكيم لبرسلطم لب  ج 

برنجمرتلو كبلي اقلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبيم،ل نملينكيلب ليءثملعلىلعنلامتلبرصالحلبرساما ،ل،ل

للمرنم لث لبرجزبئملعلىلبردحولبر مر :روتيلملااطمةلبرسلطملبر دفاكيملعلىلب

ليءثملعلىلع لبرلمرنم لو كب لث لت كان لنلابر  خن لبرلمرنم ، لبر  لامل نن لبرربدة لعي ل  لمة م

لامبق،ل ل مجع لدي ب ، ل) ورود لبر م ل جلس لبعءمى لثل  لت ااي لث  لبرحكو م لت خن ليا  ل ي وييلم

ل(451 

و كبليج نلبرلمرنم لي م  ل يلع للبرا يالرام،لونكركلييلملت خنلبرحكو ملث لينلبرلمرنم لث لب ضل

لبرىلب لبرلمرنم  لونكركلدعوة لبرءمورة،لبرحمرت، لتيءاه لوثقل م لث لب ضلبر وربتلبرا  دمئام ر  يمد

ونكركلر يلملبرحقل علبرلمرنم لبمرن مرنملث لبق مبحلبريوب اي،لو كبلنلهليو حلويلايلردملأ هليوج لت بخنل

ل لث  لبرا يالرام لع ل ل ي لبرجزبئم لث  لي م   لوبرلمرنم  لبر دفاكيم، لبرسلطم لباي لخمصملأنلام لوظمئفه دبى

لم.بر  مي ا

ل

ل
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 :األداء البرلماني في الجزائرفي تأثير النظاا االنتخابي  .3

دبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئم،لوبركيلييلملث لبر دمصملج لبرديمللبر  خمب لر يهلتثثاملنلاملعلىلبأل

لبر مرام:

 ثمبدلبرىلبر ءويملث لبرلمرنم لدو لب لتكو لر يلالبركفمىةلوبرنلمرةلبرالغ م.أوصولل 

 للبر  خمب لث لبرجزبئمل ولأ هليسمويلبايلبردمخبلوبرند خبل يليا ل يلأ العاو لبرديم

ليءن لعلىلأ هليءديلبرىلجثمبغلبرلمرنم ل يل ح وبه،ل بر ءويملوبر مشحلث لبر  خمبمت،لو كب

لي  لث لبر  خمبمتلبر  مي امل ل م لو كب ل  دىلوث مرام لدو لأ لتكو لرلم لالطم ل جمد وج له

ث لبر مشح،ل يمر ملب  ين لل%11,22جم  اايلأخكوبل مل سلمل(لوبر  لتءن لأ لبر1007-1021)

 .(291 بين لبداد ،ل ل ،)ل%15,2برنس وىلبركييل  لوبل مل سل هل

 .و كبلعم نلث مللي للعلىلأ لبريزب لبرسامااملث لبرجزبئمليسام مل يلرل س وىلت لان لرلا

لبر لعلى لتءثم لبر   لبرساماام لبر وب ن لأ ا ل ي لبر م ن ل كب لبالد م،لوي  لم لث  لبرلمرنم   دبى

وب   بللونكبلرام لبر ينيمبلاملرلتد  ملبرسامااملووبرصالحلبجناعلأ وبعهلخمصملبرساما لو

بر دناملبرحيايملوي لل كبلعلىلأ لبريزب لبرسامااملرامل وبنلملرنخ لفلبر حورتلبرق صمديمل

 لللوبرج نمعاملبر  لي مثلملبرنج نعلبرجزبئمي.

   فلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئملوع للق رتهلعلىلبريامللبوظمئفه،لخمصملونكركلييلمل

لبرنمدة ل ص لعلاه ل م لو كب لبر ا ورل212بر  مي ام، لل ي لل لو كب رىلتغابلبرنجلسلجأدىل م

،لو كبلعم نليلمرلتمبجعلربدةلبر  لام،لث لبريامللبوظاف هبمع لمرهل  لملعلىلبرلبر  ل لبرولد 

 بردبىلبرلمرنم  ل

 

 ضعف المعارضة السيايية: .4

لبرساماام لبرن مر م لبرلمرنم  لل ج  لبألدبى ل ع لت  مرض لبر   لبرساماام لبأليزب  ل   وبر  

لو  فلبري رةوبرحكو   لبرف مرام لع ل لت م  ل ي لبرساما ل، لبريمبر لعلى لبر ثثام لبرك فلعيلث  لوث  ،

 . خ لفلبر جموغبتلوبر لمو متلبر  ل يلبرننكيلج لتح  ل

ل

II. تصادية واالجتماعيةالعوامل االق 

توج ل جنوعمل يلبر وب نلبرج نمعاملوبرق صمديملبر  لت طنل يلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئمل

لو يلأ نلم:

ل .2 لبرن   ، لبر  لو  فلتثثامل دينمتلبرنج نع لبرمانام لبرفوبعنلرام ل ي لتثثامبركيلي   علىللرلم

بر ديانمتلبرسامااملوبرج نمعام،لنم  لرلملل نملأدىلبرىلثي ب لبر يملث لبرك امل يل.بر ننلبرلمرنم  ل

 .(98آثمرلاللاملعلىل س وىلبرحوبربتلبرديمشمتل)لمرقلع ور،ل مجعلامبق،ل 

                                 

و  لت ط لرئاسلبرجنلوريملبرحقلث لبر  ميعلعيللميقلبألوب ملل 
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لي للعلىل  فلبردبىلبرلمرنم  لث لبالد م،لوع للق رتهلعلىل ل م لدبخنلبرلمرنم ،لو كب برنوجودة

 لأصلحلوبقعلبرنءاسملبرلمرنم املث لتن انلبر  ي ل يلبرف متلبرج نمعاملوتحياقلبرنطمربلبر م م،لوق

 بالد ملراملوب حلوي مفلبرك امل يلبر وبئقلوبمر مر لثإ ل

ت خنلبرحكو ملث لتكوييلبرلمرنم لج نملي للعلىل  فهلوع للق رتهلعلىلتن انلبرربدةلبر  لامل،ل .1

متلعالق لمل عل خ لفلبرنءاسمتلبرساماام،لي ىل س طاعلبرح ي لعيلوجودلبصاليلت لا وبعمدةل

 ل.ها م الث لتطويمهلورثم سييايام،لبر  لتسم الث لبرحفمظلعلىلبرنج نع،لوت

لبرولد  .0 لان يلبركيلبرق صمد لبمرء ف للوبركيز لرنخ لفلجريءدي لوبرنمدي لبرنمر  ل يصلبر نوين ى

لث لآ ل لوبرلمرنم  لبرن   ، ل دينمتلبرنج نع لعلىلث مرام لاوفليءثم لو كب بر ديانمتلبرج نمعام،

 ل.وبي 

 :ة خالصـ

بايلبركملوبرفملرجدبىلبرلمرنم  لبرجزبئميليليىلأ الجنم املبألجلزةلبرحكو املنجنم املدبخلاملتسم الث ل

ايلبريوب ايلوبر دياال،لونجنم املخمرجامل د خلمل يلعم ملبر  بلت  م نل عل كهلبألجلزةلرلملجالم متل

ل ل يمئص، لبر  بلو0وعلالم لعم م لباي لبإلتصمرام لأام لبر القم لأ ه لي الننم لأامالم لوبر  لعلى برحكو م

لرللمرنم  لبإلتصمر  لثد مللبألدبى لبرحكو  ل، لرجدبى لبرف ن ل  ملللبرجزبئميلبر  مفلعلىلرد لب وره  و

لبرحكو م لث  للبرجزبئميملبر القمتلبر م م لثمرحكو م ل، ل علبرجزبئميم لااما لعلىلأام لعالق لم ن دياا

للوعمرنام. حلامللش للملي التح ي ل كم ملبر ورملبرجزبئميم

لللللل



 
 

 تطبيقيال بــــالجان

 



 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 منهج الدراسة . أوال : -

  . حدود الدراسةثانيا :  -

 . العينة وكيفية إختيارها  ثالثا :  -

 . أداة جمع البيانات رابعا : -

 . الخصائص السوسيومترية لألداةخامسا :  -

 . أساليب التحليل سادسا : -
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 منهـج الدراسـة  أوال :

 خطواتتفرض طبيعة الموضوع على الباحث نوع المنهج الذي يعتمد عليه خالل دراسته ليحدد به ال     

في  ةالتي يتبعها في معالجة إشكالية بحثه لتحقيق الهدف المنشود من هذه الدراسة الميدانية، والمتمثل

ة للمشكلة البحثية ، فالمنهج هو الطريق المؤدي إلى الوصول الى إجابة تتميز بالدقة العلمية والموضوعي

الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى 

 ( 16،ص2002يصل إلى نتيجة معلومة.)بلقاسم سالطنية وحسان الجيالني،

والذي يعتبره محمد شفيق الطريقة المنتظمة لدراسة  لذلك إعتمدنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي

حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أوضاع معينة قصد اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من 

صحة حقائق قديمة وآثارها والعالقات التي تتصل بها ولتفسرها وتكشف الجوانب التي تحكمها)محمد 

 (92،ص6891، شفيق

يار المنهج المناسب للدراسة يرتبط بمشكلة المبحوث والمجال الذي ينتمي إليه وطبيعة تشخيص واخت      

تفرض علينا  البرلمان الجزائريالعالقات العامة في األجهزة الحكومية من خالل تحليل اتجاهات أعضاء 

عالقات العامة كما استخدام المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج المناسب الذي يعتمد على دراسة ال

توجد في الواقع بتشخيصها وإلقاء الضوء على جوانبها المختلفة بجمع البيانات الالزمة عنها من خالل فهم 

 وتحليل اتجاهات جمهورها. 

مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا على «فالمنهج الوصفي التحليلي هو      

وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا الستخالص داللتها للوصول إلى  جمع الحقائق والبيانات

(. والذي بدوره 18،ص2000نتائج وتعليمات عن الظاهرة أو موضوع البحث.)بشير صالح الرشيدي،

 يعمل على وصف الظاهرة وصفا دقيقا ومتعمقا بما يتيح الفهم على نحو أفضل للوصول لنتائج دقيقة .

إتجاهةات أعضةاء جمهورهةا مةن خةالل  ين خالل نظرة تفحبصية على إمكانيةة وجةود إختالفةات فةوذلك م

ي إتجاهات عينة الدراسة وإمكانية فالفوارق في المتغيرات النوعية لمجتمع الدراسة وإمكانية وجود فوارق 

رة رجةةوع هةةذه الفةةوارق ألسةةبا  جوهريةةة أم للصةةدفة ،ومةةن خةةال ل ذلةةك يمكننةةا معرفةةة خصةةائص الظةةاه

 وتشخيصها بمعرفة المتغيرات والعوامل التي تتسبب في وجودها.

  حدود الدراسة :ثانيا

 ويمكن توضيح حدود هذه الدراسة في :

 مجلس األمةة ومقر تجمع أعضاءالمجلس الشعبي الوطني  وهو مقر تجمع أعضاء:  الحدود المكانية 

 .شارع زيروت يوسف: الجزائر العاصمة، 70في:  ان يقع انذلوال

 21 المجلةس الشةعبي الةوطني وكةذا مةن أعضةاء اعضو 692شملت الدراسة على  : الحدود البشرية 

 .  مةمجلس األ من أعضاء

 بةين سةبتمبر و 2066وجوان 2060بين سبتمبر  تمت الدراسة خالل الفترة الممتدة:  الحدود الزمانية

 وذلك عبر عدة مراحل موزعة على النحو التالي: 1206فيفري و 2206

وهةي فةي البحةث الميةداني الةذي   2066إلى شهر جوان  2060شهر سبتمبر من: رحلة األولى الم -

تم إجرائه في الدراسة المكملة لنيل شهادة الماجستير والذي بدوره كان على مسةتو  مجلةس األمةة 

إمكانية توسيع العينة لتشمل جميع لى ة إستطالعية عن مجتمع الدراسة وعوكانت عبارة عن دراس
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البرلمةةان الجزائةةري وعةةن المسةةتو  الثقةةافي واألسةةاليب اإلتصةةالية ليةةتم علةةى أسةةا  ذلةةك أعضةةاء 

 أدوات جمع البيانات. ضبط 

أوضةحت لنةا عةدة نقةاط كانةت مهمةة بدورها والتي كان لها أثر كبير في ضبط أداة جمع البيانات و

 في كشف مجتمع البحث عن كتب وذلك بـ : 

  نحةو مجتمةع البحةث تجاهات الفكرية والسةلوكية والوجدانيةة للإلمعرفة أنه يستحيل الحصر الشامل

 .موضوع الدراسة 

  عدم جدو  لإلستبيان اإللكتروني ألن أغلب األعضةاء ال يسةتعملون وسةائل اإلتصةال اإللكترونيةة

 االلتزامةاتعد  الفئة المثقفة والتي هي األخر  يرفض بعض أعضائها التعامل مع النت بذريعة 

كنةاطق رسةمي مخةول  ونيكون نريص آخاشخأواقع إلكترونية تسير من طرف الوطنية  أو فتح م

إلجابة عن الرسائل الموجه للعضو وبالتالي التصريحات التةي نتحصةل عليهةا لإلبحار في النت وا

 تكون بالنيابة وال تكون صادقة ودقيقة وهذا يس في صالح الباحث .

 ني البسيطة اة وذات المعللمصطلحات السهالمستو  الثقافي لبعض األعضاء يفرض علينا إعتماد ا

 منتخب من عامة الشعب وليس من نخبة الشعب. يبإعتبار أن البرلمان

والتةي تعةددت فيهةا الزيةارات إلةى  2061إلةى غايةة فيفةري  2062مةن سةبتمبر  المرحلةة الاانيةة: -

انةة مجلس الشعبي الوطني بموجةب الصةداقة التةي تربطنةي بةبعض المووفةات وأغلةبهم يعملةن ك م

بالتعرف عن مجلس الشعبي الةوطني ومجلةس  يوالتي بدورها تسمح للد  رأساء الكتل البرلمانية 

 ذلك من خالل عدة زيارات كانت آخرها ممتدة من الفترة : عن كثب واألمة 

 02  فيفري  والتي كانت فترة تم تجمع جميع أعضاء البرلمان الجزائةري بكةل  08فيفري إلى غاية

 2061فيفةةري  01يةةوم المجلةةس الشةةعبي الةةوطني وأعضةةاء مجلةةس األمةةة مةةن غرفتيةةه أعضةةاء 

وبموجب ذلك كان األعضاء متواجدين على مستو  المجةالس مصادقة على الدستور الجزائري لل

وذلةةك ليةةتم تحديةةد  التةةي تةةتم علةةى مسةةتو  الكتةةل البرلمانيةةة فيفةةري  لإلجتماعةةات 02منةةذ الثالثةةاء 

التةي اوح مةواقفهم بةين المؤيةدين وكةان أغلةبهم والمعارضةين موفقهم من الدستور الجديد الذي تتر

، تحةاول اإلتفةاق علةى الطرقةة التةي تراهةا أنسةب فةي طرقةة المعارضةة بةين الةرفض أو المقاطعةة

بتوجيه إهتمامه باألربعينية لوفاة المؤسس للحز  السيد "أيت وذلك  من بدايتها FFSوالتي أكدها 

 .أحمد"

لةةى مسةةتو  الدولةةة الجزائريةةة مةةن خةةالل التغييةةر الةةذي سةةيتم فةةي السياسةةة ومةةن خةةالل هةةذا الحةةدث الهةةام ع

ب اإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي والتي بدورها تؤثر على الجان بالمصادقة على الدستور الجديد الوطنية

الفجةوة علةى األحةزا   قيتم المصادقة عليه كليا أو الرفض كليا مما يضةي ربإعتبار أن التغيير في الدستوو

 لمعارضة. ا

بحيث أن هذه الفترة كانت من أهم الفترات التي ساعدتنا في تقسيم اإلستبيان على مستو  األعضاء وكانت 

للعضو ب خد الوقت الكافي في دراسة اإلستبيان والمحاولة اإلجابة عليه وإعاة تسليمه من  حفترة كافية لتسم

زبيةةة سةةواء فةةي المجلةةس الشةةعبي حلكتةةل الجديةةد وذلةةك إمةةا تسةةليمه شخصةةيا أو تركةةه علةةى مسةةتو  أمانةةة ا

 الوطني أو مجلس األمة .

 وذلك لعدة أسبا  : هذه الفترةإعتمادنا على قد تم و

  . تزامن هذه الفترة مع ضبطنا لألداة التي اعتمدنا عليها في جمع البيانات 
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 جابةات تواجد جميع أعضاء البرلمان الجزائري في المقر مما يسمح بجمةع أكبةر عةدد ممكةن مةن اإل

 على اإلستبيان.

  تةةالي يصةةعب التنقةةل والتعامةةل معهةةم، وبالتةةاليوبال، واليةةة  29تةةوزع أفةةراد المجتمةةع الكلةةي علةةى 

اإلجابةات  واليةة مةن توزيةع اإلسةتبيان لكةن جمةع 29محاولة العدل والمصداقية في محاولةة تغطيةة 

 دمة البحث العلمي . هذا اإلستبيان يتوقف على شخصية هؤالء األعضاء ومد  تجاوبهم في خعلى 

 .عدم جدو  في إستعمال اإلستمارة اإللكترونية 

سةاء الكتةل ؤرتمةت المقابلةة المفتوحةة مةع بعةض وبعد المصادقة على الدستور  ة:المرحلة السادس -

ت ييدهم لألداء علةى مسةتو  األجهةزة الحكوميةة حول ل دردشة في إبداء أرائهم على شكالبرلمانية 

طلبةة أو  اي تتم بين هذه األجهزة وجماهيرها من عامة الشعب سواء كانوومد  قوة اإلتصاالت الت

تهم أو كشةبا  اأساتذة على مستو  الجامعات والمدار  ومد   تغطية الدولةة بةين حقةوقهم وواجبة

التشةةغيل ومةةد  تغطيتهةةا للبطالةةة أو كمرضةةى أو أطبةةاء أو   تالامةةن الوويفةةة العموميةةة أو كوكةة

ات  والقائمة طويلة ومتنوعة بين إختصاصات األجهزة الحكومية مستشفيممرضين على مستو  ال

 والخارجية .أونوعية جماهيرها سواء الداخلية 

  ارهايالعينة وكيفية إخت ثالاا:

وضةح ت ه والتةي ومعالمة هللتعةرف علةى خصائصة هتعتمد دراسة المجتمع على أسةا  أخةد كةل مفرداتة     

دراسةة جميةع مفةردات المجتمةع يصةعب علميةة ال من األبحةاث في كثير، لكن تي تميزه عن غيرهال الصفات

في إطار أسلو  الحصر الشامل لذلك تجر  الدراسة في جزء من المجتمع الكلي وفقا لما يسةمي بالمعاينةة 

، وذلةةك بدراسةة عةةدد محةةدود مةن المفةةردات أو الحةةاالت الحصةر الشةةاملصةةعوبات فةي سةةبيل التغلةب علةةى 

 ةنتةائج ذات دقةة معينةة ب قةل تكلفة السةتخالصمات دقيقة عن كةل حالةة بصورة أفضل من خالل جمع معلو

   ( 11،ص2002،)محمد محمود مهدلي.وب قل جهد وفي وقت قياسي

فإختيار عينة البحث يعتبر من اإلجراءات األساسية والمهمةة إلنجةاز أي دراسةة علميةة حيةث يقةوم الباحةث 

 غرض معين من ورائه ،وتحقيق بإختيار جزء من المجتمع الكلي بهدف تمثيل 

البيانةةات ودقةةة تحةةدد مةةد  مصةةداقية التةةي عينةةة النقطةةة األساسةةية التةةي تةةدور حولهةةا الدراسةةة والتعةةد ف     

بما أن هدفنا هو تشكيل عينة موضوعية تمثل مجتمع البحث تمثيال جيدا إعتمدنا فةي دراسةتنا واإلحصائية، 

ة يةتم اختيةار العينةة مةن كةل فئةة مةن فئةات المجتمةع بنسةبة وفي هذه الحال الطبقية التناسبية العينة على هذه 

)موريس أنجةةةةةةر  تر:بوزيةةةةةةد صةةةةةةحراوي تتناسةةةةةةب مةةةةةةع حجةةةةةةم عةةةةةةددها فةةةةةةي المجتمةةةةةةع األصةةةةةةلي

 (101،ص2001وآخرون،

حيث حددنا نسبة أفراد العينة من كل طبقة بما يتناسب مع عةدد ب،  وهي عينة طبقية تمثيلية إخترناها بنسب

 101= 212 +62دد أعضاء المجتمع الكلي بـــ: المتحصل عليها حيث يبلغ ع أعضائها وعدد اإلستمارات

 (: يبين توزيع عدد أعضاء البرلمان حسب الغرف البرلمانية70الجدول )

 النسبة العدد أعضاء البرلمان الجزائري 

      11.22 212 أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

  21.11 622 أعضاء مجلس األمة 

 600 101 المجموع
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 :عينة الدراسـة األساسيـة  .0

تعتبر هذه الدراسة من الخطوات الهامة إلنجاز أي بحث علمي ،وفي بحثنا هذا يمثل مجتمع الدراسة       

 .عضو 101تقدر بـ  البرلمان الجزائري بعينة من أعضاء 

 منها :      

 

 

طبقية النسبية وهناك من يطلق عليها العينة يل عينة الدراسة األساسية بإختيار العينة بالطريقة تم تمث

 حسب ما ذكر أنفا   التمثيلية النسبية

إستبيان في مقر مجل األمة موزعين  610وذلك بتوزيع   %11بنسبة إستبان  200 ــحيث تم توزيعنا ل

والكتلة المعينة   RNDوكتلة تجمع الوطني الديمقراطي FLNلوطنيبين الكثل الثالثة كتلة جبهة التحرير ا

إستمارة موزعة في مقر المجلس الشعبي الوطني وذلك بين كل من 210من طرف رئيس الجمهورية وكذا 

تكتل  رؤساء الكتل حز  جبهة التحرير الوطني وحز  التجمع الوطني الديمقراطي وحز  التاج و

التنمية والعدالة ( وحز  النهضة وحز  حمس وحز  اإلصالح )ل من الجزائر الخضراء والذي يضم ك

 AFFS . وحز  العمال وحز   وقوائم األحرار

إستبيان تم عزل اإلستبيانات دات المعلومات الشخصية دون إجابات عن موضوع  262حوالي وتم جمعنا ل

الحظته عند تواجدنا على مستو  تم م عليها بالنيابة وذلك ما يبجاإلستبيانات التي أالدراسة كم تم عزل 

 الكتل البرلمانية .

 % 20إستكفينا بنسبة و 

 بالنسبة ألعضاء المجلس الشعبي الوطني :

  

 

 

 

 

 

 األعضاء الذين تم إعتمادهم في الدراسة : عددnحيث:      

 : المجتمع الكلي ألعضاء المجلس الشعبي الوطني  212           

 

عضةةةو مةةةن  82لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   82هةةةو  nصةةةحيح لــــةةةـ:والعةةةدد ال n  92.40=ومنةةةه: 

 أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 

علةةةةى م وبمةةةةا أن أعضةةةةاء المجلةةةةس الشةةةةعبي الةةةةوطني ينقسةةةةم لعةةةةدة أحةةةةزا  ويختلةةةةف عةةةةدد مقاعةةةةده

مةةن كةةل  بحةةوثينتةةم إعتمةةاد عةةدد األعضةةاء الملةةذلك ،مسةةتو  البرلمةةان الجزائةةري مةةن حةةز  لحةةز  

حسةةةب إعةةةالن فةةةي المجتمةةةع الكلةةةي لمجتمةةةع البحةةةث اسةةةة بةةةنفس النسةةةب المحةةةدد هةةةذه الدر حةةةز  فةةةي

 وذلك كالتالي : المجلس الدستوري 

 بحيت أنه إعتمد على أن : 

 

 212    عضو المجلس الشعبي الوطني 

 622  عضو مجلس األمة 

          20× 264          
  n =     = 92.40  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

              011         
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 حيث أن : 

nمن كل حز  من المجلس الشعبي الوطني   األعضاء المبحوثين الذين تم إعتمادهم في الدراسة : عدد 

 وكمثال على ذلك : 

 

 

  

 

 

 

عضةةةو  26لةةذلك إعتمةةةدنا فةةي بحثنةةةا علةةى   26هةةو   nوالعةةدد الصةةحيح لــــةةةـ: n  26.26 =ه: ومنةة

 من أعضاء حز  جبهة التحرير الوطني من المجلس الشعبي الوطني. 

 

 

 

 

 

عضةةةو مةةةن  62لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   62هةةةو  nوالعةةةدد الصةةةحيح لــــةةةـ: n  61.12=ومنةةةه: 

 . التجمع الوطني الديمقراطي أعضاء

 دول .م إستكمال مأل بقية خانات الجوبنفس الطريقة ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          عدد المبحوثين من المجلس الشعبي الوطني  ×نسبة التمثيل في المجلس           
  n =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                                              011         

                                                    20.14 × 24 
   20.20   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــــــــــــــ =ـ عدد األعضاء المبحوثين من حزب جبهة التحرير الوطني

                                                              011         

                                                    02.44 × 24 
 05.02   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = = راطيعدد األعضاء المبحوثين من التجمع الوطني الديمق

                                                              011         
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سياسةةةي  ةةةي ال حسةةةب تفةةةنيف ا نتمةةةاءدد المقاعةةةد وعةةةدد أعضةةةاء البحةةةوثين عةةةن يبةةةي(: 02الجةةةدول)

 المجلس الشعبي الوطني وذلك حسب إعالن المجلس الدستوري األعلى

 

 

 (0.06،+0.06-وذلك بإرتيا  خط  القيا   )

العدد عدد 

األعضاء 

 المبحوثين

قيمة عدد 

األعضاء 

 المبحوثين

 نسب

 التمايل

عدد 

 المقاعد
 الرقم الحزب الرمز

41 41.41 45.02 208 FLN 70 حز  جبهة التحرير الوطني 

14 13.54 14.72 68 RND 70 التجمع الوطني الديمقراطي 

10 9.76 10.61 49 AAV 70 تكتل الجزائر الخضراء 

5 5.37 5.84 27 FFS  70 جبهة القو  اإلشتراكية 

5 4.77 5.19 24 PT   70 العمالحز 

4 3.58 3.90 18 Indpen 70 القوائم الحرة 

2 1.79 1.95 09 FNA  70 الجبهة الوطنية الجزائرية 

2 1.59 1.73 08 El Adala 70 جبهة العدالة والتنمية 

1 1.39 1.52 07 MPA 70 الحركة الشعبية الجزائرية 

1 0.99 1.08 05 PFJ  07 حز  فجر الجزائر 

1 0.80 0.87 04 FC  00 جبهة التغير 

1 0.80 0.87 04 PNSD  00 الحز  الوطني للتضامن والتنمية 

1 0.59 0.65 03 AHD 54  00 12عهد 

1 0.59 0.65 03 ANR  00 التحالف الوطني الجمهوري 

1 0.59 0.65 03 El Ittihad 00 إتحاد القو  الديمقراطيةواإلجتماعية 

1 0.59 0.65 03 FNJS 00 دالة اإلجتماعية  الجبهة الوطنية للع 

1 

0.39 0.43 02 El Karama 00 حز  الكرامة 

0.39 0.43 02 FM 00 جبهة المستقبل 

0.39 0.43 02 NNE  00 الحركة الوطنية لألمل 

0.39 0.43 02 PED  07 حز  النور الجزائري 

0.39 0.43 02 PJ  00 حز  الشبا 

0.39 0.43 02 RA  00 التجمع الجزائري 

0.39 0.43 02 RPR  00 التجمع الوطني الجمهوري 

/ 0.20 0.22 01 FND  00 الجبهة الوطنية الديمقراطية 

/ 0.20 0.22 01 FNIC 00 الجبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام 

/ 0.20 0.22 01 MCL 00 حركة المواطنين األحرار 

/ 0.20 0.22 01 ME 00 حركة اإلنفتاح 

/ 0.20 0.22 01 PRA 00 حز  التجديد الجزائري 

 المجموع 462 100 100 /
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 بالنسبة ألعضاء مجلس األمة :

  

 

 

 

 

 إعتمادهم في الدراسة الذين تماألعضاء  : عددnحيث:      

 : المجتمع الكلي ألعضاء مجلس األمة 622           

عضةو مةن  29لةذلك إعتمةدنا فةي بحثنةا علةى  6+  29هةو  n ح لــــةـ:والعةدد الصةحي n  28.80=ومنةه: 

 (0.06،+0.06-أعضاء مجلس األمة ، وذلك بإرتيا  خط  القيا  )

أعضاء معينين من طرف رئيس  1/6وبما أن أعضاء مجلس األمة ينقسم لقسمين غير متساويين :      

عدد مقاعدهم على مستو  البرلمان  أعضاء منتخبين من طرف ممثلي الشعب ويختلف 1/2الجمهورية و

الجزائري ، لذلك تم إعتماد عدد األعضاء المبحوثين من كل منهما في هذه الدراسة بنفس النسب المحدد 

في المجتمع الكلي لمجتمع البحث ،  وكذا األعضاء المنتخبين من طرف ممثلي الشعب تختلف نسب 

س الدستوري ولذلك تم حسا  عدد المبحوثين مقاعدهم على حسب النسب المنتخبة حسب إعالن المجل

 كالتالي : 

 بحيت أنه إعتمد على : 

 

 

 

 

 

 

 

nاألعضاء المبحوثين الذين تم إعتمادهم في الدراسة. : عدد 

 

 

 

 

 

 

 

عضةةو مةةن  60لةةذلك إعتمةةدنا فةةي بحثنةةا علةةى   6+ 8هةةو  nوالعةةدد الصةةحيح لــــةةـ: n  8.11 =ومنةةه: 

 الجمهورية. األعضاء المعينين من طرف رئيس 

:                                      حيث أن 

          55.55 × 42           
  n =   =  2.66 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                 011         

          عدد المبحوثين من أعضاء مجلس األمة  ×نسبة التمثيل           
  n =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                                              011         

20       × 022          
  n =  28.80=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
             011         
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عضةةةو  68لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   6+ 8هةةةو  nوالعةةةدد الصةةةحيح لــــةةةـ: n  68.11=ومنةةةه: 

 من األعضاء امنتخبين من طرف ممثلي الشعب. 

 ك كالتالي: وبالمثل تم تحديد عدد هذه األعضاء حسب نسب تمثيلهم على مستو  األحزا  وذل

 كل حزب على مستوى مجلس األمة : عدد أعضاءنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضةةةو مةةةن أعضةةةاء مجلةةةي األمةةةة ملةةةم نحةةةدد لحةةةد األن إنتمةةةائهم السياسةةةي ألنهةةةم أوال نسةةةبة  61أمةةةا 

قليلةةةة وثانيةةةا يصةةةعب تحديةةةد تواجةةةدهم ، لةةةذلك فحسةةةب تصةةةريح وزارة الداخليةةةة فةةة ن بقيةةةة األعضةةةاء 

قةةةوائم األحةةةرار وأعضةةةاء مةةةن حةةةز  القةةةو  اإلشةةةتراكية وحةةةز  الفجةةةر تتةةة رجح نسةةةبها بةةةين أعضةةةاء 

الجديةةةةد لةةةةذلك سةةةةنحاول تحديةةةةد عةةةةدد األعضةةةةاء أوال ونتةةةةرك تحديةةةةد اإلنتمةةةةاء الحزبةةةةي إمةةةةا لمةةةةن لةةةةه 

األغلبيةةةة فةةةي نسةةةبة التمثيةةةل وهةةةي القةةةوائم الحةةةرة أو للعشةةةوائية فةةةي تحديةةةد مةةةن هةةةم المبحةةةوثين قةةةابلين 

 علومات،  وسنحدد  نسبت تمثيلم في المجتمع الكلي كالتالي:في التجاو  والمساعدة وتقديم الم

 

 

 

 

 

ومةةةن هنةةةا تةةةم تحديةةةدنا لنسةةةب كةةةل حةةةز  علةةةى مسةةةتو  مجلةةةي األمةةةة وعليةةةه سةةةنحول تحديةةةد عةةةدد 

 األعضاء المبحوثين من كل حز  من مجلس األمة وذلك كالتالي "

 

 

 

 

 أي عدد أعضاء حز  جبهة التحرير الوطي المبحوثين هم :

                                                      25 × 011 
 %  22.42    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة عدد أعضاء المبحوثين من حزب جبهة التحرير الوطني

                                                           26        

          عدد المبحوثين من أعضاء مجلس األمة  ×نسبة التمثيل           
  n =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                                          011         

          66.66 × 42           
  n =   02.55 ــــــــــــــــــــ  =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                 011         

                                                      21 × 011 
 %  20.66    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة عدد أعضاء المبحوثين من حزب جبهة التحرير الوطني

                                                           26        

                                    05 × 011 
 %  05.02    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة عدد أعضاء المبحوثين المتبقية 

                                         26                    
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أعضةةةاء  8لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   6+ 9هةةةو  nوالعةةةدد الصةةةحيح لــــةةةـ: n  = 9.16نةةةه: وم

 من حز  جبهة التحرير الوطني . 

 وعدد أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي المبحوثين هم :

 

 

 

 

 

أعضةةةاء  9لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   6+ 1هةةةو  nوالعةةةدد الصةةةحيح لــــةةةـ: n  = 1.86ومنةةةه: 

 مع الوطني الديمقراطي . من التج

 أما عدد أعضاء بقية األحزا  المتبقية المبحوثين هم :

 

 

 

 

 

 

 

أعضةةةاء مةةةن  2لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   2هةةةو   nوالعةةةدد الصةةةحيح لــةةةـ: n  = 2.11:  ومنةةةه

بقيةةة األعضةةاء التةةي تنتمةةي لقةةوائم األحةةرار بإعتبةةار أن عضةةوين مةةن أعضةةاء مجلةةي األمةةة مةةن قةةوائم 

ر تةةةم إنضةةةمامهم للتجمةةةع الةةةوطني الةةةديمقراطي ، وبةةةذلك يسةةةهلعلينا التواصةةةل معهةةةم بإعتبةةةار أن األحةةةرا

مجلةةةس األمةةةة يحتةةةوي علةةةى ثالثةةةة تكةةةتالت متموقعةةةة علةةةى مسةةةتو  مجلةةةس األمةةةة وهةةةم تكتةةةل المعينةةةين 

وسةةنحاول تلخةةيص نسةةب  وتكتةةل حةةز  جبهةةة التحريةةر الةةوطني وتكتةةل التجمةةع الةةوطني الةةديمقراطي

 على مستو  مجلس األمة في الجدول التالي :وعدد المبحوثين 

 

 

 

 

 

 

 

          22.42 × 02          
  n =    1.00 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

               011         

          20.66  ×  02          
  n =   4.20 =  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

               011         

          05.02 × 02          
  n =    4.04 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

               011         
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 تفةةةنيف انتمةةةاءات األعضةةةاء  دد المقاعةةةد وعةةةدد أعضةةةاء البحةةةوثين حسةةةب عةةة يبةةةين(: 03الجةةةدول)

  مجلس األمة ي  

 

  أداة جمع البيانات رابعا:

بغية الحصول على المعلومات والبيانةات الالزمةة، التةي توصةلنا إلةى إيجةاد إجابةات عةن التسةاؤالت       

 والقضايا المطروحة، من أجل ذلك استخدمنا في هذه الدراسة األدوات التالية:

 :  االستبيان -6

عبةارة عةن نمةوذج «وتسةاؤالت الدراسةة ميةدانيا فهةو يعد أداة هامة لجمع البيانات الخاصةة بفةروض      

يضةةم مجموعةةة أسةةئلة توجةةه إلةةى أعضةةاء البرلمةةان الجزائةةري مةةن أجةةل الحصةةول علةةى معلومةةات حةةول 

، 2009. )رشةةيد زرواتةةي،»موضةةوع أو مشةةكلة أو موقةةف، بحيةةث تغطةةي أسةةئلتها جميةةع محةةاور البحةةث

 (.692ص

حليل االتجاهات والتي تعتمد على مقاييس محددة  تم رتكز على مبدأ تيوباعتبار موضوع دراستنا      

 جمع في هذا اإلستبيان قسمين : 

: يضم التعليمات وكذا التعريف اإلجرائي للعالقةات العامةة واألجهةزة الحكوميةة واإلشةكالية القسم األول -

العامةةة واإلشةةكاليات الجزئيةةة والبيانةةات الشخصةةية لكةةل عضةةو مةةن األعضةةاء مةةن جةةنس ،فئةةات السةةن 

لوالية،الحالةةةة اإلجتماعية،المسةةةتو  التعليمةةةي والشةةةهادات المتحصةةةل عليهةةةا، اإلنتمةةةاء الحزبةةةي، مةةةدة ،ا

العضوية،ونوعية العضوية، مزاولة وويفة ما في مؤسسة من المؤسسات الحكوميةة، والتةي تسةاعدنا فةي 

 التحليل باإلضافة لثمانية أسئلة مفتوحة

العدد عدد 

األعضاء 

 المبحوثين

قيمة عدد 

األعضاء 

 المبحوثين

نسب 

 التمايل 

عدد 

 المقاعد

 الرقم نوعية العضوية

 

 01 معين من طرف رئيس الجمهورية 29 11.11 8.11 60

9 1.86 

11.11 81 

20 
حز  جبهة التحرير 

 الوطني

منتخب من 

طرف ممثلي 

 الشعب

02 

8 9.16 21 
التجمع الوطني 

 الديمقراطي

2 2.11 61 

 قوائم األحرار

 جبهة القو  اإلشتراكية

 حز  الفجر الجديد

 عالمجمو 28 100 622 600  28
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البرلمةان الجزائةري فقةد إعتمةدنا علةى طريقةة ليكةارت : وبما أن تقسيم إتجاهات أعضةاء القسم الااني .6

لقيا  اإلتجاهةات نحةو شةتى الموضةوعات وغالبةا مةا يتكةون  6812انتشرت هذه الطريقة سنة والتي 

هذا المقيا  من خمسة ساللم كل سلم يعبر عنه بعبارة القبول أو الرفض أو القبول المطلق أو الرفض 

موافةةق جةةدا، ويطلةةب مةةن -موافةةق-محايةةد-غيةةر موافةةق–المطلةةق أو الحيةةاد مثةةل: غيةةر موافةةق مطلقةةا

( في المكان الذي يوافق إتجاهه بالنسبة لكل عبةارة إبتةداءا مةن الموافقةة xأن يضع عالمة ) المفحوص

والعالمةة الموضةوعة بةين قوسةين تبةين تقةدير درجةة اإلسةتجابة وعلةى هةذا  التامة إلةى عةدم الموافقةة،

كةن فالدرجة المرتفعة تدل علةى اإلتجةاه الموجةب والدرجةة المنخفضةة تةدل علةى اإلتجةاه السةالب، ويم

جمع الدرجات التي يحصل عليها الفةرد علةى كةل عبةارة مةن المقيةا  لتوضةيح الدرجةة الكليةة العامةة 

التي تبين إتجاهه العام مثةال ذلةك إذا كةان لةدينا عشةر عبةارات فةي المقيةا  فةإن أعلةى درجةة يحصةل 

 60د هي وتدل على الموافقة التامة على الموضوع وأقل درجة يحصل عليها الفر 10عليها الفرد هي 

وتدل على المعارضة التامة، ويجب أن تختار عبارات مقيا  "ليكرت" من عةدد كبيةر مةن العبةارات 

التي يمكن جمعها من إختبارات أخر  بحيةث تكةون محةددة للمعنةى وتوضةح نةوع اإلتجةاه سةواء كةان 

تباط بةين موجبا أو سالبا، ويفضل عدد متساوي من العبارات الموجبة والسالبة وتحسب معامالت اإلر

 (                                         98درجة كل عبارة وبين الدرجة الكلية للمقيا .)سلو  محمد عبد الباقي،د  ،ص.ص

يضةةم مقيةةا  ليكةةارت لقيةةا  عبةةارات وبةةدائل اإلجابةةة والةةذي تةةم اإلعتمةةاد عليةةه كمقيةةا  لإلتجاهةةات 

( وذلةك لدقةة 01( بةدائل لثالثةة بةدائل)01س)لسهولة حسا  قةيم عباراتةه، فقةد قلصةت البةدائل مةن خمة

عبارات األداة حيث يصعب على المفحوص التمييز بين موافق بشدة وموافق ،وكذا غير موافةق بشةدة 

وغير موافق، فلقد صةيغت عبةارات المقيةا  وفةق ومؤشةرات قابلةة لقيةا ، متضةمنة  األبعةاد الثالثةة 

حيةث تضةم عبةارات موجبةة المحاور الخمسة موزعة على  {بعد معرفي وبعد سلوكي وبعد وجداني}

 وعبارات سالبة فتصحح اإلجابات التي يدلي بها المفحوص حسب مفتاح تصحيح معد لذلك:

 

 

 

 

 

  ي العبارات السالبة :      ي العبارات الموجبة:

 6 .درجة لإلجابة موافق  1 .درجة لإلجابة غير موافق 

 2 .درجة لإلجابة محايد  2 .درجة لإلجابة محايد 

 1 .درجة لإلجابة غير موافق  6 .درجة لإلجابة موافق 
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 (: يحدد العبارات الموجبة والعبارات السالبة حسب  رضيات الدراسة70الجدول )

 

وهي حوار لفظي وجها لوجه بين باحث قائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو مجموعة  الحرة: المقابلة .2

أشخاص ، وعن طريق ذلك يحاول القائم بالمقابلة الحصول على المعلومات التي تعبر عن األراء 

واإلتجاهات أو اإلدراكات أو المشاعر أو الدوافع أو السلوك في الماضي والحاضر. )محمد علي 

لبحث اإلجتماعي : دراسة في طرائق البحث وأساليبه،دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية محمد ،ا

 ( .111،ص6881،

وهي كالمناقشة العادية، ألنها تسمح للباحث التفرع في حديثه إلى أي اتجاه يراه مهما كما أنها تتيح 

المناقشة في أي اتجاه يساعد للمفحوص الشعور باالرتياح واالطمئنان أثناء المقابلة، فضال عن أي سير ب

على كشف ما لد  الفرد من مميزات قد ال تظهر إذا ما حددت أسئلة المقابلة.)جازية كيران 

 (16،ص2009،

 

 

 

 الرقم
 تصنيف المحور

عدد 

 العبارات
 العبارات السالبة العبارات الموجبة

06 

التنظيم اإلداري للعالقات 

العامة في األجهزة 

 الحكومية 

69 

 

06 ،02 ،01 ،01 ،09 ،

08 ،62 ،61 ،62 ،61 ،

69 ، 

01 ،02 ،01 ،

60 ،66 ،61 ،

61 ، 

02 

المعتمد النشاط اإلتصالي 

للعالقات العامة في 

 األجهزة الحكومية

20 

06 ،02 ،02 ،01 ،01 ،

09 ،60 ،66 ،61 ،62 ،

61 ،69 ،68 ،20، 

01 ،01 ،08 ،

62 ،61 ،61، 

01 

التخطيط للعالقات العامة 

 في األجهزة الحكومية
20 

01 ،02 ،01 ،01 ،

01،08 ،60 ،62 ،61 ،

62 ،61 ،61 ،61 ،69 ،

68 ،20، 

06 ،02 ،09 ،

66، 

02 

الجوانب التنموية في 

العالقات العامة لألجهزة 

 الحكومية.
15 

06 ،02 ،01 ،02 ،01 ،

01 ،01 ،09 ،08 ،60 ،

66 ،62 ،61 ،62 ،61 ، 

/ 

 17 56 73 المجمــــــــــــوع
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وقمنا بإجراء مقابالت حرة ومفتوحة مع رأساء الكتةل البرلمانيةة وتتمحةور أسةئلتها حةول إتجاهةاتهم نحةو 

 كل من : 

 في األجهزة الحكومية.  التنظيم اإلداري للعالقات العامة 

 .النشاط االتصالي المعتمد للعالقات العامة في األجهزة الحكومية 

  .تخطيط العالقات العامة في األجهزة الحكومية 

 .التنموية في العالقات العامة لألجهزة الحكومية 

نفةس  وكانت تهدف لتدعيم تحليل وتفسةير نتةائج فرضةيات الدراسةة، بحيةث آرائهةم كانةت ال تصةب فةي فةي

المسار وخاصة في األسئلة المفتوحة التي وجهت لألعضاء الذين ينتمون لألحزاي التي كانت تعارض مةع 

 الدستور الجديد  والتي بدورها تم تبويبها على شكل فئات تضم كل فئة مجموعة اآلراء المتشابهة.    

ع الباحةث إلةى جمةع البيانةات وهي إحد  أدوات جمع البيانات وفيهةا يرجة الوئائق والسجالت ا دارية: -1

حول موضوع الدراسةة أو بعةض المحةاور مةن الوثةائق والسةجالت اإلداريةة لتكةون البيانةات المجمعةة مةن 

الوثائق والسجالت اإلدارية بيانات تكميلية لإلستمارة والمقابلة والمالحظة أو لبعضةهم لوويفةة تكميليةة فةي 

 (221جع سابق،صالتحليل والتفسير والتعليل. )رشيد زرواتي، مر

 ومن بينها :

  مجالت ودوريات تصدر عن مجلس األمة 

 مجالت ودوريات تصدر عن المجلس الشعبي الوطني 

 كتيبات تصدرها الكتل البرلمانية 

           .وثائق تضم أسماء األعضاء واإلنتماء الواليئي والحزبي ونوعية العضوية 

 الخفائص السيكومترية لألداة: خامسا:

يين الخصائص السيكومترية في تحديد أداة اإلختبار وشكل بنودها وتحليلها كميا وكيفيا وذلك تم تع     

 0.26) 26النسخة SPSSبحسا  صدق البنود وثباتهـا بإستعمال الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية 

Version) 

 : لقد تم حسا   صدق األداة بالطرق التالية : الفـدق .6

   : صدق المحكمين 

 الحكم إلى يهدف قياسها، كما المراد السمة أو لقياسه، وضع ما قيا  على االستبيان به مد  قدرةويقصد 

 المراد قياسه  للميدان االستبيان تمثيل مد  على

األولى على مجموعة من األساتذة المحكمين   صورته في بعرضه االستبيان محتو  صدق من وللتحقق

م علم اإلجتماع واإلعالم واإلتصال وكذا العلوم السياسية من أعضاء هيئة التدريس في كل من أقسا

ويوضح الملحق رقم .. قائمة ب سماء األساتذة المحكمين مرتبة حسب المرتبة العلمية ، وذلك للتعرف على 

 أرائهم في اإلستبيان من حيث :

 . مد  مالئمة اإلستبيان للهدف المنشود 

 . صحة صياغة العبارات علميا 

مين بعض المالحظات والتعليمات العلمية التي أخدت بها الباحثة من حيث إعادة الصياغة وقد أبد  المحك

 لبعض العبارات وبذلك يكون اإلستبيان قد خضع لصدق المحكمين 
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عرضت أداة اإلستبيان التي تشخص واقع العالقةات العامةة فةي األجهةزة الحكوميةة مةن خةالل إتجاهةات     

( محكمين من أساتذة علم اإلجتماع  وأساتذة اإلعالم واإلتصال 60عشر )أعضاء البرلمان الجزائري على 

 وكذا أساتذة العلوم السياسيةوذلك مندرجة بروفسور إلبداء رأيهم حول كل من :

 مد  كفاية المعلومات الشخصية. -

 مد  كفاية عدد الفقرات في كل محور -

 مد  مالئمة بدائل األجوبة. -

 مد  إنتماء الفقرات لكل محور -

 قيا  الفقرات لما وضعت ألجله. مد  -

أما فيما يخص التعليمات والمعلومات الشخصية والبدائل وعدد الفقرات ، فكانت نتائج التحكيم كما يوضحه 

 الجدول التالي :

 .( يبين نتائج صدق المحكمين حول ا ستبيان70الجدول رقم )

 عدد المحكمين

 

 معلومات ا ستبيان 

 محكمين 0 نمحكمي 0 محكمين 0 محكمين 07

 / البيانات الشخفية

تغييةةةر جملةةةة منتخةةةب مةةةن 

طةةةةةرف الشةةةةةعب بجملةةةةةة 

منتخةب مةن طةرف ممثلةةي 

 الشعب

 / 
 كافية

  

 كافية / البدائـــل

كافيةةةةة مةةةةع ذكةةةةر سةةةةبب 

تقلةةيص عةةدد البةةدائل مةةن 

 1إلى  1

/ 

 / / / كافية عدد الفقرات

قياس الفقرات لما 

 وضعت ألجله
600% 600% 600% 600% 

 

( أنه تم الموافقةة علةى البيانةات الشخصةية مةع تغييةر كلمةة الشةعب بممثلةي 02من الجدول رقم ) يتضح     

الشةةعب وكفايةةة عةةدد البةةدائل وذكةةر سةةبب التقلةةيص عةةددها مةةن خمسةةة إلةةى ثالثةةة ، فعنةةد ذكةةر السةةبب بطةةل 

تتعبني فةي  العجب، اما فيما يخص عدد الفقرات فاألغلبية الساحقة تتراوح أرائهم بين كافية وكثيرة وسوف

التحليةةل، أمةةا فيمةةا يخةةص قيةةا  الفقةةرات لمةةا وضةةعت ألجلةةه فكةةل المحكمةةين تقةةر علةةى أنهةةا تقةةيس جميةةع 

مؤشةةرات الفرضةةيات وتغطةةي الجانةةب الميةةداني للدراسةةة ، وبنةةاء علةةى ذلةةك تةةم اإلمتثةةال آلراء المحكمةةين 

   .(Iوإجراء تعديالت على األداة لتكون صالحة للقيا )الملحق

  الطر ية )الفدق التمييزي(صدق المقارنة :  

تقوم هذه الطريقة على حسا  معامل التمييز بين طرفي درجات المجموعة العليةا ودرجةات المجموعةة     

 الدنيا وذلك بإستخدام اختبار"ت" لقيا  داللة الفروق بين متوسطات المجموعات المرتبطة .
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اإلسةتبيان بجميةع عباراتةه قةدرت  وبعةد تطبيةق المعادلةة علةى عبارات ا ستبيان بجميةع محةاور : -

وهي دالة إحصائيا  0001هي أقل من و 0001عند كل من مستو  الداللة   0،011" بـ :sigقيمة "

 عبارة مع بعض. 11وبالتالي اإلختبار صادق لقيا  

هذا على مستو  األداة بجميع محاورها فتم التاكد من صةدق المقارنةة الطرفيةة علةى مسةتو  المحةاور كةل 

 د  فكانت النتائج كالتالي: على ح

 0،021" بـــــــةـ:sig: عباراتةه قةدرت قيمةة "تنظيم إدارة العالقات العامة  ةي االجهةزة الحكوميةة -

وهي دالة إحصائيا وبالتالي اإلختبةار صةادق  0001هي أقل من و 0001عند كل من مستو  الداللة

 عبارة من المحور األول. 69لكل 

" sig: عباراتةه قةدرت قيمةة "لعالقةات العامةة  ةي االجهةزة الحكوميةةالمعتمةد ل ا تفال التنظيمي -

وهةي دالةة إحصةائيا وبالتةالي  0001هي أقل من و 0001عند كل من مستو  الداللة 0،026بــــــــ:

 عبارة من المحور الثاني. 20اإلختبار صادق لكل 

" sigــــــــةةةـة ": عباراتةةةه قةةةدرت قيمالعالقةةةات العامةةةة  ةةةي االجهةةةزة الحكوميةةةةبةةةرامج تخطةةةي   -

وهي دالةة إحصةائيا وبالتةالي  0001هي أقل من و 0001عند كل من مستو  الداللة 0.021بـــــــــ:

 عبارة من المحور الثالث. 20اإلختبار صادق لكل 

" sig: عباراتةه قةدرت قيمــــــــةـة "لعالقةات العامةة  ةي االجهةزة الحكوميةةلا سهامات التنمويةة  -

وهي دالةة إحصةائيا وبالتةالي  0001هي أقل من و 0001ند كل من مستو  الداللةع 0.016بـــــــــ:

 عبارة من المحور الثالث. 61اإلختبار صادق لكل 

ومنه اإلختبار صادق على مستو  جميع عبةارات األداة وكةذا صةادق علةى وسةتو  كةل محةور علةى حةد، 

 وهذا ما يؤكد صالحية األداة للقيا .

 صدق المقاربة الطرفية حسب جوانب الدراسة(: يبين نتائج 01الجدول)

 جوانب الدراسة
 عدد الفقرات

صدق المقارنة 

 الطرفية
 نتيجة اإلختبار

تنظيم إدارة العالقات العامة في االجهزة 

 الحكومية:
 صادق 0.021 69

المعتمةةةد للعالقةةةات  اإلتصةةةال التنظيمةةةي

 العامة في االجهزة الحكومية
 صادق 0.026 20

عالقةةةات العامةةةة فةةةي البةةةرامج تخطةةةيط 

 االجهزة الحكومية
 صادق 0.021 20

لعالقات العامةة فةي لاإلسهامات التنموية 

 االجهزة الحكومية
 صادق 0.011 61
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 الفدق الذاتي :  

يتم قيا  هذا النوع من الصدق على أسا  حسا  الجذر التربيعي لمعامل الثبات بوصفه معامال لصدق 

 االختبار وذلك على النحو التالي :

 (. 691،ص6889)سعد عبد الرحمن،           معامل الفدق الذاتي =      معامل الابات

 00 12معامل الصدق الذاتي =       

 وهي قيمة موثوق بها على قدر عالي من الصدق.    0.19=                         

 

  : الابــات .0

 ية :لتقدير ثبات اإلستبيان استخدمت الطرق التال        

 معامل ألفـا لكرونباخ : 

من أهم مقاييس اإلتساق الداخلي  œيعتبر معامل ألفـا لكرونباخ الذي يرمز له عادة بالحرف الالتيني      

 لإلختبار المكون من درجات مركبة، فهو يربط ثبات اإلختبار بثبات بنوده. فتم حسابه وكانت النتيجة:

 جيد من الثقة يدل على ثبات اإلختبار. وهو معامل على قدر œ  =0.18معامل ألفا 

ومن خالل ما سبق ذكره تم الت كد من صدق وثبات األداة المستخدمة في الدراسة مما يدفعنا إلى      

 اإلعتماد عليها في الدراسة األساسية بكل ثقـة.

 أساليب التحليل : سادسا:

 :الدراسة الراهنة اعتمدت في تحليلها للمعطيات على أسلوبين هما

 : األسلوب الكمي .6

من حيث تكميم البيانات وصةدق بنودهةا وثباتهةا وتبويبهةا فةي جةداول وحسةا  التكةرارات ونسةبها      

 المئوية معتمدين في عملية تكميم البيانات على بعض األساليب اإلحصائية تمثلت في:

 :العليا لقيا  دالالت الفروق بين طرفي المجموعة  معامل ا ختبار"ت" للعينات الزوجية

والمجموعة السفلة ويستخدم في مقارنة المتوسطات للعينات المتزاوجة أي أنه ستخدم عندما يكون 

 .المتغير يدر  تشخيصيين لنفس العينة

 :ويستخدم في مقارنة متغير عبر مجموعات مستقلة أي أنه  معامل ا ختبار"ت" للعينات المستقلة

   التشابه واإلختالف يستخدم عندما يكون يدر  عينات مستقلة في مد

 ة : لمعرفة مد  صدق األدامعامل ا رتباط بيرسون 

 لقيا  ثبات األداة معامل ألفاكرونبخ : 

 :لوصف خصائص أفراد مجتمع الدراسة للمتغيرات وتكرارات بدائل  التكرارات والنسب المؤوية

 فقرات االستبيان

 :بالنسبة للمحور الذي تنتمي إليه  لمعرفة متوسط كل فقرة من فقرات اإلستبيان الوس  الحسابي 
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 :وقةد أسةتخدم اإلنحةراف المعيةاري فةي الدراسةة لتحديةد درجةة تشةتت إسةتجابات  ا نحراف المعيةاري

 أفراد عينة الدراسة بين بدائل الفقرات

 : األسلوب الكيفي .2

ة اإلجتماعية وكذا استخدام  في التعليق والتحليل على الجداول  باالعتماد على الواقع المعاش في الحيا      

 الدراسات السابقة في الجانب النظري. 

 

 خالصــــة : 

تعتبر اإلجراءات المنهجية من أهم الركائز اإلمبريقية للدراسة الميدانية واألسس الرئيسية في تحديد        

 مد  صدق الفرضيات والتي تدعم الخلفية النظري لذلك تضمن هذا الفصل وصفا كامال لمنهج الدراسة

المستخدم، حيث تم فيه تحديد المجتمع الذي تم تطبيق الدراسة عليه وكيفية اختيار عينة الدراسة وكيفية 

  ية.بناء األداة المستخدمة في جمع البيانات واإلجراءات التي استخدمت في معالجتها اإلحصائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عرض وتحليل النتائج

 عرض وتحليل البيانات الشخصية .أوال :  -

 . عرض وتحليل بيانات الفرضية األولى  ثانيا :  -

 .عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية  ثالثا :  -

 .عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة  رابعا :  -

 .رابعة  عرض وتحليل بيانات الفرضية الخامسا :  -

 النهائية للدراسة واإلستنتاج العام .النتائج  سادسا :  -
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  لشخصيةا وتحليل البيانات عرض : أوال

 : بيانات كل من وتحليل جمع االستمارات التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة تم عرض بعد

 : الجنس 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس       يبين: (07الجدول رقم )

   

أفبراد  كبر نسببة مبننالحظ أ  جنسمن خالل بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال 

بإجابببباتهم  ا( تليهبببا نسببببة أفبببراد عينبببة الدراسبببة الببب ين لبببم يبببدلو%98.25ذكبببور بنسببببة الدراسبببة عينبببة 

 (.%41.39نسبة اإلناث   نجد( في حين %00.33بنسبة 

 تتوزع أفراد عينبة الدراسبة علبى كبل مبن الواليبات التاليبة وصبد تبم تنبنييها ببين واليبات :  ةالوالي

 الجنوب وواليات الشمال كالتالي : 

 ،الجلية ،أدرار ، عين صالح ، بسكرة ،ورصلة ، غرداية ، الواد ، تندوفواليات الجنوب : تمنراست 

واليببات الشببمال : باتنببة ،سببكيكدة ، تيببجا وزو ، بجايببة ، الججالببر ، عنابببة اللببارف ، نعامببة ، الشببل  ، 

 صسنلينة ، سلي  ، 

 جتماعيةالحالة اإل: 

 
 

52,89

14,05

33,06

ة يوضح توزيع أفراد عين(: 11)يالشكل 

الدراسة حسب الجنس 

ذكر

أنثى

دون 
إجابة

0

65,3

0 1,65

33,06

يوضح توزيع أفراد (: 12)الشكل 

عينة الدراسة حسب الحالة 
.  اإلجتماعية

أعزب

متزوج

مطلق

 الجنس التكرار النسبة%

 ذكر 31 98.25

 أنثى 41 41.39

 دون إجابة 13 00.33

 المجموع 484 100

 اإلجتماعية( :يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة 08الجدول رقم )

  الحالة اإلجتماعية التكرار النسبة %

 أعزب 3 3

 متزوج 15 39.03

 مطلق 3 3

 أرمل 8 4.39

 دون إجابة 13 00.33

 المجموع 82 433
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من خالل بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسبب الحالبة اإلجتماعيبة  نالحبظ أ            

( ألفراد عينة الدراسة ال ين لم يدلوا %00.33ألفراد عينة الدراسة المتجوجين ونسبة  ( %39.03النسبة  

 ( لكل من أفراد عينة الدراسة األرامل. %4.39بإجاباتهم، في حين نجد النسبة  

 \:المستوى التعليمي 

 

   

المستوى التعليمي نالحظ أ   من خالل بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب

فراد عينة ( أل%00.33والنسبة ( من أفراد عينة الدراسة ذوا المستوى الجامعي %34.52النسبة 

 ألفراد العينة دوا المستوى الثانوا. (%1.53نسبة   نجد الدراسة ال ين لم يدلوا بإجاباتهم، في حين

 

 الشهادات المتحصل عليها 

 

 

 

0

4,96

61,98

33,06

يوضح توزيع أفراد (: 13)الشكل 

عينة الدراسة حسب المستوى 
.التعليمي دون 

الثانوي

ثانوي

جامعي

23,97

25,62
14,88

33,06

يوضح توزيع أفراد عينة (: 14)الشكل 

الدراسة حسب الشهادات المتحصل عليها

ليسانس

ماجستير

دكتوراه

دون إجابة

(: يبددين توزيددع أفددراد عينددة الدراسددة حسددب المسددتوى 09رقددم ) جدددولال

 التعليمي                  

 المستوى التعليمي التكرار النسبة %

 دون الثانوي 3 3

 ثانوي 3 1.53

 جامعي 19 34.52

 دون إجابة 13 00.33

 المجموع 484 433

عينددة الدراسددة حسددب (: يبددين توزيددع أفددراد 01الجدددول رقددم )

 .الشهادات المتحصل عليها

 الشهادات المتحصل عليها التكرار %النسبة

 ســليسان 85 80.51

 ماجستيـــــر 04 89.38

 دكتـــــوراه 42 41.22

 دون إجابـــــة 13 00.33

 المجمــــــوع 484 433
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لشهادات المتحنل عليها نالحظ أ  اخالل بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

( إلفراد العينة ال ين %89.38( ألفراد عينة الدراسة ال ين لم يدلوا بإجاباتهم، ونسبة  00.33%النسبة  

 يحملو  شهادة ليسانس،( من أفراد عينة الدراسة ال ين 80.51%وك ا نسبة  ،ماجستيريحملو  شهادة ال

 . دكتوراه( من أفراد عينة الدراسة ال ين يحملو  شهادة 41.22%في حين نجد أ  نسبة 

 :اإلنتماء الحزبي  

و إعتمادا على التوزيع الددي إعتمدده المجلدس الشدعبي الدويني فدي توزيعدب للحدزاب السياسدية 

 تالي :الموضح في الشكل ال

أما فيما يخص توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اإلنتماء الحجبي فقد إعتمدنا على التوزيع ال ا 

 وضحه المجلس الشعبي الوطني في الشكل التالي : 

 توزيع أعضاء المجلس الشعبي الويني حسب اإلنتماء الحزبي  يوضح(:  15الشكل ) 

 
(272) المواليةالجماعات السياسية   

      (207)نيجبهة التحرير الوط 

      (65)التجمع الوطني الديمقراطي 

  المعارضة البرلمانية  488( 

      (48)تكتل الججالر الخضراء  

      (26)جبهة القوى االشتراكية  

      (24)حجب العمال الججالرا  

      (9)ةالجبهة الوطنية الججالري  

      (8)جبهة العدالة والتنمية  

      (7)الحركة الشعبية الججالرية  

 (68) Crossbencher 

        42سياسي مستقل) 

       93 آخرو) 
 

 

  11h 20m –15/11/2015   .dz. org-www.apn :  المصدر

  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 : وعلى أساس ذلك تم توزيع أفراد عينة الدراسة على األساس التالي 

  )موالي ، معارض ، مستقل( حسب اإلنتماء الحزبي البرلمان(: يبين توزيع أعضاء  10)  جدولال

 

فاألحجاب الموالية لسياسة النظام هي االحجاب التي تؤيد سياسة الحكومة في جميع خللها التي  -

 تسير بها شؤو  البالد وتدير بها أجهجتها 

األحجاب المعارضة سياسة النظام هي األحجاب التي تتعارض مع سياسة الحكومة في جميع  -

 أغلبية خللها التي تسير بها شؤو  البالد وتدير بها أجهجتها 

قد تؤيد فلها توجه سياسي محدد في خللها س األحجاب المستقلة في توجهها السياسي هي التي لي -

د األحرار وبعض من األحجاب عي مواد وهي تشمل المقاي مواد وصد تعارضها فسياسة الحكومة ف

البسيلة والتي أغلبية مقاعدها تنظم لبقية األحجاب القوية مثل جبهة التحرير الوطني وحجب 

 وذلك لسببين :ية ل لك حاولنا تياديها وذلك بحسابها كميا وإهمالها كيييا.التجمع الوطني الديمقراط

ة التحرير وحجب التجمع الديمقراطي علما أ  في أل  أغلب أعضالها أنظمت لحجب جبه -

 الدستور الجديد منع عنهم التحول من حجب لحجب، فكل عضو يبقى على مستوى حجبه.

جوانب أننا إعتمدنا في دراستنا على معامل اإلختبار "ت"للعينات المستقلة وذلك في مقارنة  -

للنظام وكتلة األحجاب المعارضة الدراسة عبر مجموعة كتل األحجاب : كتلة األحجاب الموالية 

يقوم  للنظام ، أما األحجاب المستقلة في توجهها السياسي فقد تم تجاهلها أل  معامل اإلختبار

بتحديد عينتين ويتجاهل العينة الثالثة أليا لدلك حددنا العينة الموالية للنظام والعينة المعارضة 

     للنظام للمقارنة وعينا العينة المستقلة في تةجهها السياسي للتجاهل .

 

 الحزبياإلنتماء  األحزاب السياسية 

 جبهة التحرير الوطني 

 األحزاب الموالية لسياسة النظام 
 التجمع الوطني الديمقراطي 

 األعضاء المعينين من طرف رليس الجمهورية 

تكتل الججالر الخضراء  

جبهة القوى االشتراكية االحزاب المعارضة لسياسة  النظام  

 حجب العمال الججالرا

 الجبهة الوطنية الججالرية

 سياسي مستقل
 األحجاب المستقلة في توجهها السياسي 

 آخرو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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الحجببي نالحبظ أ  النسببة من خبالل بيانبات الجبدول المتعلبق بتوزيبع أفبراد عينبة الدراسبة حسبب اإلنتمباء 

لنظبببام  وكببب ا النسببببة لسياسبببة ا( مبببن أفبببراد عينبببة الدراسبببة الببب ين ينتمبببو  ل حبببجاب المواليبببة 94.81% 

ينتمبو  فبراد العينبة مبن أ( %44.91، في حين نجبد نسببة  دو  إجابةأفراد عينة الدراسة من ( 01.45% 

 ل حجاب المعارضةلسياسة النظام. 

 

  : نوعية العضوية 

 

 

 نوعيبة العضبوية فبي مجلبس األمبةمبن خبالل بيانبات الجبدول المتعلبق بتوزيبع أفبراد عينبة الدراسبة حسبب 

منتخببببين مبببن طبببرف ممثلبببي الشبببعب ونسببببة أفبببراد عينبببة الدراسبببة مبببن ( %12.82نالحبببظ أ  النسببببة  

اإلنتماء عينة الدراسة حسب (: يبين توزيع أفراد 01الجدول رقم )

 الحزبي

 اإلنتماء الحزبي التكرار %النسبة

 األحزاب الموالية لسياسة النظام  61 51.24

 االحزاب المعارضة لسياسة  النظام  14 11.57

 األحجاب المستقلة في توجهها السياسي  6 4.13

 دون إجابة 40 33.06

 المجموع 121 100

نوعيدة عينة الدراسة حسدب (: يبين توزيع أفراد 01الجدول رقم )

   في مجلس األمة العضوية

 اإلنتماء الحزبي التكرار %النسبة

01.12 43 
معين من يرف رئيس 

 الجمهورية

 منتخب من يرف ممثلي الشعب 41 12.82

 دون إجابة 9 41.81

 المجموع 85 433

61

14
6

40

يوضح توزيع أفراد عينة (: 16)الشكل
الدراسةحسب نوعية العضوية األحزاب 

الموالية 
لسياسة 
النظام 

االحزاب 
المعارضة 
لسياسة  

النظام 

األحزاب 
ي المستقلة ف

توجهها 
السياسي 

34,48

48,28

17,24

يوضح توزيع أفراد عينة (: 18)الشكل
الدراسةحسب نوعية العضوية

معين من طرف 
رئيس 

الجمهورية 

منتخب من 
طرف ممثلي 

الشعب

دون إجابة
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الدراسة لم ( إلفراد عينة %41.81، في حين نجد نسبة  ( معينين من طرف رليس الجمهورية 01.12% 

 .تحدد إنتمالها السياسي

 

 في مؤسسة ما مزاولة وظيفة: 

 

 

 

مبا  فبي مؤسسبة بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب إمكانية مجاولبة ويييبةمن خالل 

في حبين  ،في إحدى المؤسساتال  ( ألفراد عينة الدراسة ال ين كانت لهم وي%95.93نالحظ أ  النسبة  

أفبراد عينبة  ( مبن%1.11، فبي حبين نسببة  ( إلفبراد العينبة الب ين لبم يبدلوا بإجابباتهم%00.33نجد نسبة  

 الدراسة لم تجاول أية وييية في إحد المؤسسات .

 تصنيف المؤسسة  

        

عينددة الدراسددة (: يبددين توزيددع أفددراد 01الجدددول رقددم )

 ؟حسب إمكانية مزاولة وظيفة في مؤسسة ما

مزاولدددددددة وظيفددددددددة فددددددددي  التكرار %النسبة

 مؤسسة ما

 نعم  18 95.93

 ال 5 1.11

 دون إجابة 13 00.33

 المجموع 484 433

تصدنيف عينة الدراسة حسب يبين توزيع أفراد  (: 01الجدول رقم )

 .المؤسسة

 مزاولة الوظيفة التكرار %النسبة

 حكومية  93 14.08

 غير حكومية 84 41.03

14.08 
93 

 دون إجابة

 المجموع 484 433

41,32

17,36

41,32

يوضح توزيع افراد (: 19)الشكل
عينة الدراسة حسب تصنيف 

المؤسسة

حكومية 

غير حكومية

دون إجابة

59,5

7,44
10,71

يوضح توزيع افراد عينة (: 18)الشكل

الدراسة حسب إمكانية مزاولة وظيفة في

مؤسسة ما
نعم

ال

دون 
إجابة
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مببن خببالل بيانببات الجببدول المتعلببق بتوزيببع أفببراد عينببة الدراسببة حسببب تنببني  مؤسسببة مجاولببة الويييببة 

و كب ا ( ألفراد عينة الدراسة الب ين زاولبوا ويباليهم فبي المؤسسبات الحكوميبة%14.08نالحظ أ  النسبة  

زاولببو  لعينببة البب ين( إلفببراد ا%41.03، فبي حببين نجببد نسبببة  أفبراد عينببة الدراسببة التببي لببم تببدلي بإجاباتهببا

 . ويال  في مؤسسات غير حكومية 

 :اإلنتماء السوسيومهني 

 

 

 

السوسبيومهني نالحبظ أ  من خالل بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب االنتماء       

( مبن أفبراد %14.08، فبي حبين نجبد نسببة  رؤسباء( ألفراد عينة الدراسبة الب ين كبانوا %11.50النسبة  

 (%43.11فكانت ا مرؤوسين نسبة أفراد عينة الدراسة الدين كانو أماالعينة ال ين لم يدلوا بإجاباتهم، 

 

من خالل عرض نتالج البيانات الشخنية لعينة الدراسة نالحبظ أ  أغلبب أفبراد عينبة الدراسبة التبي و      

هم من ال كور ، فنسبة إجابات ال كور تقارب أربع أضبعاف إيجاببات ا البحث  صبلت أ  تساهم في  إنجاز ه

التمثيل في البرلما  الججالبرا التبي هبي يلثبين ذكبور مقاببل يلبث اإلناث وهي نسبة كبيرة مقارنة مع نسبة 

من اإلنباث وهب ا يبدل علبى إجحباف اإلنباث علبى التجباوب واإلدالء ببلرالهم وذلبك راجبع لتخبوفهم مبن أا 

مشكل صد يلرأ من جراء التجاوب وخاصة في األبعاد السياسية التي ليس النسباء لهبم تخبوف فبي ذلبك فقب  

ب الججالرا وذلك راجع للعشرية السوداء التي تركت أيبر كبيبر فبي نيبوس أفبراد هب ا بل أغلب أفراد الشع

يعود تخوف النساء من التجاوب مع البحث العلمي للمدة القنيرة في عضويتهم وتخوفهم من كما المجتمع ،

الضغوطات الخارجية كاألهبل وأراء أفبراد المجتمبع المحلبي ، كمبا صبد تعبود لبنقص يقبافتهم التبي إمبا تعبود 

عبد عبن لبساطة المستوى التعليمي أو الثقافة المتخننة التي تنش  علبى مسبتوى تخننبهم بعيبدة كبل الب

 عينددة الدراسددة حسددب   (: يبددين توزيددع أفددراد 07الجدددول رقددم )

 اإلنتماء السوسيومهني

 اإلنتماء السوسيومهني التكرار %النسبة

 رئيس 92 11.50

 مرؤوس 40 43.11

 دون إجابة 93 14.08

 المجموع 484 433

50

7,14

42,86

يوضح توزيع أفراد (: 20)الشكل
عينة الدراسة حسب اإلنتماء 

السوسيومهني

رئيس

مرؤو
س

دون 
إجابة
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تبنببي الدولببة صببوانين دو  أ  تلخببد بالخلييببة الثقافببة العامببة ويعببود كببل ذلببك لببنقص فببي التنشبب ة السياسببية و

اإلجتماعية والثقافية لهده القوانين وتحديد األرضية ل لك ، كما أ  أغلب أفراد عينة الدراسة متجوجيتن مما 

زانة كما أ  أغلب أفراد عينة الدراسة ال ين أدلوا يميج عينة الدراسة بتمتعها باإلستقرار النيسي والثقل والر

التببي تحنببلوا عليهببا فببلغلبهم جببامعيين إمببا بإجاببباتهم يتمتعببو  بمسببتوى تعليمببي عببالي وحسببب الشببهادات 

ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه وأغلبب هب ه الي بة معينبين مبن طبرف رلبيس الجمهوريبة وهب ا مبا يوضبح 

لمبة ومحاولبة توجيههبا للمناصبب التشبريعية والرصابيبة وذلبك ألبعادهبا تدعيم رلبيس الجمهوريبة للي بة المتع

الثقافية والعلميبة والمنهجيبة فبي عمليبة التخلبي  والتوجيبه والتنبرف السبوا ، كمبا أ  أغلبب أفبراد عينبة 

يعود ذلك لكبر عبدد مقاعبدهم فبي البرلمبا  أمبا النسببة الضبعيية الدراسة ينتمو  ل حجاب الموالية للنظام و

دالءات أعضاء األحجاب المعارضة للنظام فهي ضعيية بالنسببة لعينبة الدراسبة ولكبن لهبا أيبر بالنسببة من إ

لهم كلعضاء وتعاملهم مبع األبحباث والدراسبات العلميبة ويرجبع تجباوبهم مبع موضبوع الدراسبة إلبى فتبرة 

م للدسببتور توزيببع اإلسببتبيا  تجاوبببت مببع الشببحنة الداخليببة ضببد الدسببتةر الجديببد وعببدم جببدوى مببن رفضببه

طريقبة لخمبد الشبحنة  ا اإلسبتبيا  مباهو إال وإصتناعهم أ  نتالج التنويت سبتكو  إيجابيبة وتجباوبهم مبع هب

، كما أ  النسبة العالية ألفراد عينة الدراسة البدين أدلبو بإيجابباتهم صبد زاولبو ويبال  فبي األجهبجة الداخلية 

اكبج صبنع القبرار أو هبم مبن بيبدهم أمبر إتخباذه الحكومية وأغلبها بمناصب رؤساء وبالتالي صريبين مبن مر

نهمل الي ة الكبيرة نوعبا مبا وذلك حسب إصرار أغلب أفراد العينة عن المناصب التي تقلدوها وذلك دو  أ  

 .من افراد عينة الدراسة التي رفضت ا  تدلي ببياناتها الشخنية خوفا من الوصول إليه
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نتببالج فرضببيات الدراسسببسة سنوضسببسح بعببض النقبباط المهمببة فببي  وصبببل الغببو  فببي عببرض وتحليببل      

 :  دراستنسسسسسا هسسسسسسسسسس ه

 مبن  المجموعبات   اإلشارة السالبة فبي نتبالج اإلختببار "ت" ال تلخبد بعبين اإلعتببار ألنهبا تبدل علبى مبن

ا ولكبن اليبر  بهب  خبنلوبالتالي تدل على اإلتجاه فنحن لم  8ومن المرصمة بالرصم  4كانت مرصمة بالرصم 

 بين متوسلات المجموعتين يتحدد لنالح المجموعة التي كا  متوسلها الحسابي أكبر .

  تناولنببا ليببظ الموصببع الجغرافببي نعنببي بهببا الموصببع الجغرافببي لمقببر الحببجب المسببجل فيببه العضببو لبب لك

ساسبها "  فنحن نقند المنلقة األصلية التي تم تسجيل عضويتهم على أ..…"األعضاء ال ين يسكنو  

،أمببا اإلصامببة المؤصتببة فلببم نلخبب ها بعببين اإلعتبببار أل  العضببو البرلمبباني حببددناه إحنبباليا علببى أسبباس 

المنلقة المسجل إنتماله الجغرافي إليها ل لك تم البحبث فبي إشبكاليات اإلخبتالف فبي الموصبع الجغرافبي 

مجتمبع المحلبي لتلبك ألنبه يمثبل أحبد أعضباء ال  فنقند الموصبع الجغرافبي لمكتبب الحبجب المسبجل فيبه

إال فببي حبباالت خاصببة مثببل األعضبباء األحببرار أو المعينببين ونتعامببل معهببم بالمثببل للمنلقببة  المنلقببة

 على أساسها . مالجغرافية التي إنتخب منها أو تم تعيينه

  األحجاب الموالية للنظام نقند بها األحجاب المؤيدة لسياية الدولة في جميبع تعامالتهبا مبع شبعبها سبواء

في توزيع الميجانية المالية أو في كييية إدارتها ألجهجتها الحكومية من صبل الوزارات الممثلة للحكومبة 

ي إدارة الحكومبة ألجهجتهبا الججالرية ، أما األحجاب المعارضة وهي االحجاب التي ترى هناك خلل ف

عب م نشباط ع أجهجتهبا وبالتبالي مبوالتي بالضرورة تكو  فجوة بين الخكومة وعامة الشعب كمعباملين 

 العالصات العامة في أجهجتها .

  ال يتم إال بالكشب  عبن إحتمبال وجبود فبرو  ذات في عملية الكش  عن وجود إختالف بين مجموعتين

 حول المسللة الملروحة.من المجموعتين ات المبحويين داللة إحنالية بين متوسلات إجاب

 أما في حالة وجود مجموعبة  ، النظام اإلحنالي يكش  عن وجود أو عدم وجود فرو  بين مجموعتين

يالثة فإنه يهملها آليا ذلك ما تم تلبيقه في اإلشكاليات التي تكش  عن الير  بإختالف اإلنتماء الحجببي 

فإننببا نحبباول تحديببد اليببرو  بببين متوسببلات أعضبباء الكتلببة الحجبيببة المواليببة للنظببام والكتلببة الحجبيببة 

هبا السياسبي فقبد أهملهبا النظبام اإلحنبالي ، وركجنبا المعارضة للنظام أما األحجاب المستقلة في توجه

ل حجاب القوية األخرى مثل حجب  ا موضفي ه ه النقلة على ذلك أل  أغلب أعضاء ه ه األحجاب إن

جبهة التحرير الوطني وحجب التجمع الوطني الديمقراطي كما أنه صد هيكل لحجب تجمع أمبل الججالبر 

عبدد كبيبر مبن أعضباء المجلبس الشبعبي  مي وذلبك إلنضبماموصع على مستوى المجلبس الشبعبي البوطن
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نسبة تواجبد أعضبار األحبجاب المسبتقلة فبي توجههبا السياسبي صمنبا بتحليلهبا  ،ل لكالوطني له ا الحجب

  إحناليا فق .

   عرض وتحليل بيانات الفرضية األولى للدراسة ثانيا :

 سنحاول الت كير أوال بيرضيات الدراسة   

 : في الجانب التنظيميالفرضية األولى للدراسة  .0

 التنظببيم اإلدارا للعالصببات  واصببع هنبباك إخببتالف فببي هبب ه اإلتجاهببات أعضبباء البرلمببا  الججالببرا نحببو

أعضباء المجلبس الشبعبي البوطني وأعضباء   ببإختالف نوعيبة العضبويةالعامة في األجهجة الحكوميبة 

 مجلس األمة(. 

  التنظببيم اإلدارا للعالصببات واصببع هنبباك إخببتالف فببي هبب ه اإلتجاهببات أعضبباء البرلمببا  الججالببرا نحببو

ببإختالف الموصبع الجغرافبي  األعضباء التبي تسبكن فبي واليبات الجنبوب العامة في األجهجة الحكومية 

 واألعضاء التي تسكن في واليات الشمال( 

   التنظببيم اإلدارا للعالصببات  واصببع الججالببرا نحببوهنبباك إخببتالف فببي هبب ه اإلتجاهببات أعضبباء البرلمببا

بإختالف اإلنتماء الحجبي  األعضاء التي تنتمي ل حجاب الموالية للنظام العامة في األجهجة الحكومية 

 واألعضاء التي تنتمي ل حجاب المعارضة للنظام(

 ةجهجة الحكومية إيجابيتجاهات أعضاء البرلما  الججالرا نحو التنظيم اإلدارا للعالصات العامة في األ

وللتحقق من ه ه اليرضية تم اإلعتماد على عدة مؤشبرات سباعدتنا فبي الدراسبة محبددة فبي مجموعبة 

 الجدول ال ا يحدد نتالج الدراسة وهي موضحة حسب –يمانية عشر عبارة  –من العبارات 
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 )حسب نوعية العضوية )عضو المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس األمة 

 ( نالحظ في كل من: 11( و)11وحسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كال الجدولين)

 العبارة األولى :

  نالحظ نسببببب الة ا'  وو  ودد ة ا'  الةالااع الةامة في الهيإلل اي ا'ج لةدهل  الحإلومية   سب نسبببب ة

(3197 من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي نس ة )

( وسعضاء مجل  األمة  سنس ة 6597موزعة على كل من سعضباء المجل  العبة ي الويني سنسب ة )

(1491( و كذا  نسببب ة ، )1791 من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل )

( ، في 195( وسعضبباء مجل  األمة سنسبب ة )1193سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة ) من

( من سفرا  عينة الد'اسببببة  موافقة على الة ا'  وهي األمر  من سعضبببباء  394حين كانت نسبببب ة )

 9 19514وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19311مجل  األمة ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

   العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب   سما سعضببباء المجل

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير موافقة على الة ا'  في حين سقية األعضبببببباء كانت 1591كبالتالي )

 9 19751وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19151س'اءها محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح

( من سفرا  عينة 7191( من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  ونس ة ) 5196كالتالي )

( محا د  في 'س ها ، وذلك سمتوسط حساسي 1197الد'اسة كانت موافقة على الة ا' ، في حين نس ة )

 191119ةيا'ج  قد' ســ وةنحراف م 19135 قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 19كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19111(  ساوج sigسوااح  اللة ) 1119311

ير ني وسعضاء مجل  األمة غسننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الوي

 T   الي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر ال اني سب ايمة ض< متساوج في هذا الة ا'  وب

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي  719513سد'دة حر ة مقدا'ها   79771

 9 19135ل رق هو وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ا 19511الويني وسعضاء مجل  األمة هو 

لك كاب لذ ،توافق ة جاهاع سعضباء ال رلماب الجلائرج وسعضباء مجل  األمة    ت  المتوسطاع الحساسية ف

ةيف ، ومن ض وةنتعا'  وز ح س'اء سعضاء ال رلماب الجلائرج سنس ة عالية نحو ال ند غير موافق وستعتت

 9حو هذا الة ا' مالم ذلك اي جاا الةام ألعضاء ال رلماب الجلائرج سل ي ن

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ا الة ا'  ، فنالحظ من الجدوم سب ةداساع سعضبباء المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة نحو هذ

وسالتالي نرفض ال رضبية الصبب ر ة ونق ل سال رضببية ال د لة سن  ال  ودد  هي سال من  sig   1911ايمة 

فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة 

 نحو هذا الة ا' 9
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 العبارة الثانية :

 ووهنبا  ةهتمبام سبر ا'  الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية من    سب  نسبببببب ة ب الة با'  نالحظ نسبببببب

(3691 من سفرا  عينة الد'اسببببة من سعضبببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسبببب ة )

( وسعضاء مجل  األمة  سنس ة  5195موزعة على كل من سعضباء المجل  العة ي الويني سنس ة )

(1394( و كذا نسببب ة ، )1193 من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل )

في  ( ،696( وسعضبباء مجل  األمة سنسبب ة )1491من  سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسة  غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من سعضاء  195حين كانت نس ة )

 9 19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19156لعة ي الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ المجل  ا

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من األعضبببباء  1195( من سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  و نسبببب ة ) 3197كالتالي )

( من األعضبببباء كانت غير موافقة على الة ا'  ، وذلك  797محا د  ،في حين نسبببب ة ) كانت س'اءها

 9 19515و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19151سمتوسط حساسي  قد' ســ 

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة  1396افقة على الة ا'  ونسبببببب ة )( من سفرا  عينة الد'اسببببببة مو 3194كالتالي )

و ةنحراف  19135الد'اسببة كانت محا د  في 'س ها على الة ا'  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـببببببـببببببب 

 9 19454مةيا'ج  قد' ســ 

 (  سب ايمة ةمت ا' لي يني 19كما  ت ين في الجدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  19113و ساوج 

وهذا   ين سننا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الداللة  19116(  سبببببباوج sig) سوااح  اللة

نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة متساوج 

سد'دة  T    19146في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببببطر األوم سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني وسعضبببباء  111قدا'ها  حر ة م

 9  19115وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19115مجل  األمة هو 

كاب  لذلك ،و وافق ة جاهاع سعضباء ال رلماب الجلائرج وسعضباء مجل  األمة    ت  المتوسبطاع الحساسية

،ولذلك  نيضببةي وةنتعببا' الجلائرج سنسبب ة عالية نحو ال ند موافق وستعببتت   وز ح س'اء سعضبباء ال رلماب

 9اي جاا الةام ألعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو هذا الة ا' 

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية ال د لة سن  ال  هي سال من  sig   19116ايمة 

صبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل   ودد فروق ذاع  اللة ةح

 األمة نحو هذا الة ا' 9
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 العبارة الثالثة :

   نالحظ نسبببب الة ا'  ووهنا  فصبببل سين سنعبببطة المصبببال  اي ا' ة في األدهل  الحإلومية  سب  نسببب ة

(5191من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير مو ) افقة على الة ا'  وهي نس ة

( وسعضاء مجل  األمة  سنس ة 7791موزعة على كل من سعضباء المجل  العبة ي الويني سنسب ة )

(1191)( و كذا  نس ة ،1191 من )فرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل س

( ،في 193ة سنسبب ة )( وسعضبباء مجل  األم1694من  سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة  محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي األمر   1191حين كبانت نسبببببب ة )

( وسعضاء مجل  األمة سنس ة 1695موزعة على كل من  سعضباء المجل  العبة ي الويني سنسب ة )

(195 وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ )19161وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19143  

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من األعضاء 7491( من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  و نس ة ) 4795كالتالي )

( من األعضبببببباء كانت س'اءها محا د  ، وذلك 1193كبانبت موافقبة على الة با'  ،في حين نسبببببب بة )

 19115و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19113ط حساسي  قد' ســ سمتوس

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة 1197( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ونسبب ة )1191كالتالي )

( من األعضبببببباء كانت موافقة على الة ا'  ، وذلك 691ين )الد'اسببببببة كانت محا د  في 'س ها في ح

  19536و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19351سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 19كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915الداللة وهي ايمة سال من مستو   19111(  سباوج  sigسوااح  اللة ) 119613

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

 T    49351متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 

عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني و سب ال رق سين متوسبببطي  319314سد'دة حر ة مقدا'ها  

  19141وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19631وسعضاء مجل  األمة هو 

كاب  لذلك، و وافق ة جاهاع سعضباء ال رلماب الجلائرج وسعضباء مجل  األمة    ت  المتوسبطاع الحساسية

  ير،موافق وستعببتت ك ير وةنتعببا' ك وز ح س'اء سعضباء ال رلماب الجلائرج سنسبب ة ضببةي ة نحو ال ند غير 

 9لذلك اي جاا الةام ألعضاء ال رلماب الجلائرج سل ي نحو هذا الة ا'  و

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء 

اع  اللة ةحصببائية سين المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذ

متوسبببطاع ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من 

وسالتالي نرفض ال رضبببببية الصببببب ر ة ونق ل سال رضبببببية  هي سال من  sig   19111الجدوم سب ايمة 

ضبببباء المجل  العببببة ي الويني ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سع

 وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا' 9
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 العبارة الرابعة :

   نالحظ نسب الة ا'  ووالةالااع الةامة ة ا'  مستقلة عن سااي اي ا'اع المودو   في الجهاز الحإلومي

وهي  ( من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا' 5193سب  نسب ة )

( وسعضبباء مجل  األمة  4195نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها  وهي موزعة 1191(  ، و كذا  نسببب ة )1191سنسببب ة )

( 591( وسعضاء مجل  األمة سنس ة )1791على كل من  سعضاء المجل  العة ي الويني سنس ة )

( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من   1194في حين كانت نسببب ة ) ،

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـبببـ 19573سعضاء المجل  العة ي الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببـببب 

19313 9 

 سببب   سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت ن

( من األعضاء كانت 1791( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة )5797كالتالي )

( من األعضبباء كانت غير موافقة على الة ا'  1697محا د  في 'س ها على الة ا'  ،في حين نسبب ة )

 9 19351و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19671، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ   

 اء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب   سما سعضببب

( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية األعضاء كانت س'اءها محا د   ، 3591كالتالي )

 9 19475وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19141وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 19كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج sigسوااح  اللة ) 119511

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

  T    79455ستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة متسبباوج في هذا الة ا'  و

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  119113سد'دة حر ة مقدا'ها  

 9  19111وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   19711وسعضاء مجل  األمة هو 

ة ي الويني وسعضاء مجل  األمة    ت  المتوسطاع الحساسية ، لذلك و وافق ة جاهاع سعضاء المجل  الع

نحو ال ند الموافق على الة ا'  وذلك ستعببتت ضببةيف  متوسببطكاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة سنسبب ة 

واليل اينتعببا' أل'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج، ومن  اي جاا الةام ألعضبباء ال رلماب الجلائرج ة جاسي 

 ا الة ا' نحو هذ

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

 اللة ةحصائية سين متوسطاع  ذاتالعة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق 

ا'  فنالحظ من الجدوم سب ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة 

وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية ال د لة سن  ال  هي سال من  sig   19111ايمة 

 ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  

 األمة نحو هذا الة ا' 9
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 العبارة الخامسة :

   ا'  وو ال  ةتمد  قسي  مهام موظ ي الةالااع الةامة على سساس الوظائف التي  قوموب نالحظ نسب الة

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  3197سها  سب  نسبب ة )

( وسعضبباء مجل   5691وهي نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  1593(  ، و كذا  نسببب ة )1791سببب ة )األمة  سن

( من سفرا  عينة الد'اسبببة  591وهي من  سعضببباء المجل  العبببة ي الويني ، في حين كانت نسببب ة )

محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي األمر  موزعة على كل من  سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني 

 19767( وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 191( وسعضبباء مجل  األمة سنسبب ة )491سنسبب ة )

 193419وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

األعضاء كانت ( من 1193( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة ) 3791كالتالي )

( من األعضباء كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط 594غير موافقة على الة ا'  ،في حين نسب ة )

 19111و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19463حساسي  قد' ســ  

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية األعضاء كانت محا د  في آ'اءها ( من سفرا1696كالتالي )

 9 19115وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19174، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 19كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19111(  سباوج  sigسوااح  اللة ) 539715

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

 T    49316متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء المجل  العببة ي الويني  1179771سد'دة حر ة مقدا'ها  

 19111وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19471وسعضاء مجل  األمة هو 

و وافق ة جاهاع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة    ت   المتوسبببطاع الحسببباسية ، 

نسب ة عالية نحو ال ند موافق على الة ا'  وذلك ستعتت المتوسط لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة س

ذا هال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو  واليل اينتعبا' أل'اء سفرا  عينة الد'اسة، ومن  اي جاا الةام ألعضاء

 الة ا' 

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

سن  ال  ل د لةوسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية ا هي سال من  sig   19111ايمة 

 ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  

 األمة على هذا الة ا' 9
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  العبارة السادسة :

  نالحظ نسبب الة ا'  وو  ةتمد  قسي  مهام موظ ي الةالااع الةامة على سساس الودهاع اي صالية  التي

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة 7191سبب ة ) تةاملوب مةها   سب  ن

( من افرا  عينة 7191على الة ا'  وهي من سعضبببببباء المجل  العببببببة ي الويني ، و كذا  نسبببببب ة )

( و 1191الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من سعضبباء مجل  األمة سنسبب ة )

( من سفرا  عينة 1191( ، في حين كانت نسببب ة )1194ويني سنسببب ة )سعضببباء المجل  العبببة ي ال

الد'اسببة  محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي األمر  موزعة على كل من  سعضبباء المجل  العببة ي 

( وذلك سمتوسبببط حسببباسي  قد' سـببببببببـ 491( وسعضببباء مجل  األمة سنسبب ة )1596الويني سنسبب ة )

 19171وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19141

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من األعضاء كانت 7793( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة ) 5191كالتالي )

متوسط ( من األعضاء كانت غير موافقة على الة ا'  ، وذلك س1697آ'اءها محا د  ،في حين نس ة )

  19345و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19667حساسي  قد' ســ  

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وسقية األعضببباء كانت محا د  في 1191كالتالي )

 9 19714و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19113 قد' ســ  آ'اءها ، وذلك سمتوسط حساسي

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 19كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19111(  سباوج  sigسوااح  اللة ) 719411

ين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمة

 T    119176متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  179745سد'دة حر ة مقدا'ها  

 9  19115سب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو و 19164وسعضاء مجل  األمة هو 

وعدم التوافق سين ة جاهاع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني ومجل  األمة    ت  المتوسبببطاع الحسببباسية 

والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة هو 

ل  سعضبببباء مجل  األمة و'غ  ذلك   قى اي جاا ة جاسي وهو لصببببا  ة 'د 17وهذا ال ا'ق   وق  19164

آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة سنسببب ة ضبببةيف نحو  حلذلك كاب  وز ،ألعضببباء ال رلماب الجلائرج نحو الة ا'  

 .ال ند موافق وذلك ستعتت اوج وك ير اينتعا' آل'اء سعضاء ال رلماب الجلائرج

لم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة ا

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة  هي سك ر من  sig  19133ايمة 
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  العبارة السابعة :

 ( نالحظ نسببب الة ا'  وو تميل 'دل الةالااع الةامة سمواابب اع مةينة   سب  نسبب ة6597  من سفرا )

عينة الد'اسبببببة من سعضببببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسببببب ة موزعة على كل من 

( ، و كذا 1593( وسعضبباء مجل  األمة  سنسبب ة ) 4196 ة )سعضباء المجل  العببة ي الويني سنسب

( من افرا  عينة الد'اسببببببة محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي موزعة على كل من  7493نسبببببب ة )

( وذلك 197( وسعضبببباء مجل  األمة سنسبببب ة )1694سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني سنسبببب ة )

 19431ج  قد' ســ وةنحراف مةيا' 19743سمتوسط حساسي  قد' ســ 

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من األعضاء كانت 7491( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة )6591كالتالي )

  19431' ســ و ةنحراف مةيا'ج  قد 19743محا د  في 'س ها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية األعضاء كانت محا د  في آ'اءها 6595كالتالي )

 9 19417وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19744، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ( سب ايمة ةمت ا' لي يني 19 ت ين في الجدوم 'ا  ) كماLevene   لهذا الة ا'  هيF  19117و ساوج 

وهذا   ين سننا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الداللة  19157(  سبببببباوج sigسوااح  اللة )

 جنستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة متساو

سد'دة   T    19111في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر األوم سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني وسعضبببباء  111حر ة مقدا'ها  

 9 19111وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19117مجل  األمة هو 

لمجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، و وافق س'اء سعضبباء ا

 لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة سنسب ة ك ير نحو ال ند موافق، وذلك ستعتت ك ير وواسح اينتعا'

 و علي  ة جاهاع سعضاء ال رلماب ة جاسية نحو هذا الة ا'  ،

الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل   سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  ال  هي سال من  sig   19111ايمة 

 ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  

 األمة على هذا الة ا' 9

  العبارة الثامنة :

 إل ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها   سب   نالحظ نسبببب الة ا'  وو الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية 

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة 3191نس ة )

( وسعضاء مجل  األمة  سنس ة  5191موزعة على كل من سعضباء المجل  العة ي الويني سنس ة )
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(1191( و كبذا  نسبببببب بة ، )1397من افرا  عينبة )  الد'اسببببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي

( وسعضببببباء مجل  األمة سنسببببب ة 1195موزعة على سعضببببباء المجل  العبببببة ي الويني سنسببببب ة )

(591( في حين كبانبت نسبببببب بة ،)195 من سفرا  عينبة الد'اسببببببة  غير موافقة على الة ا'  وهي )

وةنحراف 19711قد' سـببببببـبببببب األمر  من  سعضبباء المجل  العببة ي الويني ،وذلك سمتوسببط حسبباسي  

 195119مةيا'ج  قد' ســ 

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من األعضاء كانت 1197( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة )6195كالتالي )

( من األعضبباء كانت غير موافقة على الة ا'  ، 797محا د  في 'س ها على الة ا'  ،في حين نسبب ة )

 9 19547وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19743وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

عضاء كانت محا د  في آ'اءها ( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية األ3591كالتالي )

 9 19475وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19141، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 49114و ساوج  Fلهذا الة ا'  هي   Levene( سب ايمة ةمت ا' لي يني 19كما  ت ين في الجدوم 'ا  )

وهذا   ين سننا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الداللة  19141(  سبببببباوج  sigسوااح  اللة )

نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة متساوج 

سد'دة  T   19161في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببببطر األوم سب ايمة 

الويني وسعضبببباء  و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء المجل  العببببة ي 111حر ة مقدا'ها  

  191119وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   19116مجل  األمة هو 

 ،ة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسيةو وافق س'اء سعضبباء المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األم

اليل و ضببببببةيفلذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببببببة  وز ح ك ير نحو ال ند موافق، وذلك ستعببببببتت 

 9 وعلي  ة جاهاع سعضاء ال رلماب ة جاسية نحو هذا الة ا'  ،االنتعا'

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ةداساع سع

وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة  هي ايمة سال من ايمة   sig   19117ايمة 

اء عضببسن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء المجل  العببة ي الويني وس

 مجل  األمة على هذا الة ا' 9

  العبارة التاسعة :

  نالحظ نسببب الة ا'  وو ال  ودد محد اع  ةيق عمل الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية   سب  نسبب ة

(4697 من سفرا  عينبة البد'اسببببببة من سعضبببببباء ال رلمباب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي من )

( من افرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على 7595و كذا  نسبب ة )سعضبباء المجل  العببة ي الويني ، 

( و سعضبباء مجل  األمة 1191الة ا'  وهي موزعة على سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )
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( من سفرا  عينة الد'اسبببة  محا د  في آ'اءها على 1191( ، في حين كانت نسببب ة )1394سنسببب ة )

( وسعضاء مجل  1196اء المجل  العة ي الويني سنس ة )الة ا'  وهي موزعة على كل من  سعضب

 19111وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19111( وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 696األمة سنس ة  )

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة 1791على الة ا'  و نسبببببب ة   ) ( من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة6191كالتالي )

(من األعضبببباء كانت محا د  في 'س ها ، 1591الد'اسببببة غير موافقة على الة ا'  في حين نسبببب ة  )

  19154و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19671وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  

  الويني  فإلانت نسببب   سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي

( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وسقية األعضببباء كانت محا د  في 3194كالتالي )

 194549وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19314آ'اءها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 10كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene  لهببذا الة ببا'  هي F  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 119677

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

 T    19145سب ايمة  متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  119315سد'دة حر ة مقدا'ها  

 9 19111وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19117وسعضاء مجل  األمة هو 

ية سبباسوةمتالف س'اء سعضبباء المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الح

والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة هو 

و'غ  ذلك   قى اي جاا ة جاسي ألعضببباء  ، ة 'د 11وهو فا'ق عالي سحيس سب هذا ال ا'ق   وق  19117

ند ة ضبببةي ة ددا نحو ال ال رلماب الجلائرج نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة سنسببب 

 موافق، وذلك ستعتت ضةيف ومتوسط اينتعا'9

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب  ةداساع سعضببباء

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة  هي سك ر من  sig  19115ايمة 

  العبارة العاشرة :

  نالحظ نسبببببببب الة ببا'  وو ل   تلير الهيإلببل التن يمي لةدهل  الحإلوميببة منببذ زمن سةيببد  سب  نسبببببب ببة

(5391من سفر ) ا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي موزعة

( وسعضببببباء مجل  األمة  سنسببببب ة  7193على كل من سعضببببباء المجل  العبببببة ي الويني سنسببببب ة )

(13976( و كذا  نسبببب ة ،  )1397 من افرا  عينة الد'اسببببة محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي )

( 797( و سعضاء مجل  األمة سنس ة )1491ل  العة ي الويني سنس ة )موزعة على سعضاء المج

( من سفرا  عينة الد'اسببة  غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على 1593، في حين كانت نسبب ة )
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( 797( وسعضبباء مجل  األمة سنسبب ة  )1194كل من  سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

 9 19341وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19516 وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة 7195( من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  و نسبببببب ة   )5191كالتالي )

( من األعضبببباء كانت غير موافقة ، 1697الد'اسببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  في حين نسبببب ة )

 9 19341و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19641وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

( من 1793)( من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  في حين كانت نسبببببب ة 3194كالتالي )

سفرا  عينة الد'اسببة  لإلل من ال  ة المحا د  في 'س ها و غير الموافقة على الة ا'  في حد سببواء ، وذلك 

 . 19371و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19417سمتوسط حساسي  قد' ســ  

 (  سب ايمة ةمت ا' لي يني 11كما  ت ين في الجدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  19131و ساوج 

وهذا   ين سننا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الداللة  19751(  سبببببباوج  sigسوااح  اللة )

نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة متساوج 

سد'دة   T    19471في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر األوم سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني وسعضبببباء  111حر ة مقدا'ها  

  19151وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   19113مجل  األمة هو 

و وافق س'اء سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية 

آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة  وز ح متوسببط نحو ال ند موافق، وذلك ستعببتت متوسببط انتعببا'  لذلك كاب  وز ح،

 متوسط، ومن  اي جاا الةام ألعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو هذا الة ا' 

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع العة ي الويني 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

 ةوسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سال رضببية ال د ل هي ايمة سال من ايمة  sig  19111ايمة 

سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء المجل  العببة ي الويني وسعضبباء 

 مجل  األمة على هذا الة ا' 9

 العبارة الحادي عشر :

  ( نالحظ نسبب الة ا'  ووميلانية الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية غير كافية  سب  نس ة5191 )

سعضببببباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على  من سفرا  عينة الد'اسبببببة من

كذا  ( ، و1197( و سعضبباء مجل  األمة سنسبب ة )1191سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على سعضبببببباء المجل  7196نسببببب ة )

( ، في حين كانت نسبببب ة 196عضبببباء مجل  األمة سنسبببب ة )( و س1191العببببة ي الويني سنسبببب ة )

(1394 من سفرا  عينة الد'اسبة  محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي من  سعضاء المجل  العة ي )

  19113وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19114الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
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 عن سعضبببباء مجل  األمة فإلانت نسبببب    سما سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني كمجتمح سحس مسببببتقل

( من سفرا  عينة الد'اسبببة لإلل من ال  ة غير الموافقة على الة ا'  وال  ة 7191( و)7191كالتالي )

الموافقة على الة ا'  على التوالي و سقية األعضببباء كانت محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبببط حسببباسي 

   19117و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111 قد' ســ  

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

(  فقط من 693( من سفرا  عينببة الببد'اسببببببة غير موافقببة على الة ببا'  ، في حين )1791كببالتببالي )

قد' ســ و ةنحراف مةيا'ج   19161النس ة كانت موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  

19513  

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 719114

مة غير اء مجل  األسننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعض

 T    69413متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  119115سد'دة حر ة مقدا'ها  

  9 19171وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19151وسعضاء مجل  األمة هو 

و وافق س ضا س'اء سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة    ت  س ضا المتوسطاع الحساسية 

، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة  وز ح ضبةيف نحو ال ند موافق، وذلك ستعبتت متوسببط انتعا' 

 ، ومن  ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو الة ا' واسح

مجل  ال ما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباءس

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

من الجدوم سب ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ 

وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  ال  ودد  هي سال من  sig  19111ايمة 

فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة 

 على هذا الة ا' 9

 العبارة الثاني عشر :

  نالحظ نسبببب الة ا'  وو  ن( ي  ة ا'  الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية ديد   سب  نسببب ة6495 )

من سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على 

( ، 1191( وسعضاء مجل  األمة  سنس ة )4595كل من سعضباء المجل  العبة ي الويني سنسب ة )

من افرا  عينبة البد'اسببببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي موزعة على  (1694و كبذا  نسبببببب بة )

(، في حين 591( وسعضبباء مجل  األمة سنسبب ة )1195سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسببببة  غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من  سعضببببباء 191كانت نسبببب ة )

 19653وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19446سمتوسط حساسي  قد' ســ المجل  العة ي الويني ،وذلك 

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من األعضاء كانت 1197( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  و نسب ة )5191كالتالي )
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( من األعضاء كانت غير موافقة على الة ا'  ، 1191ي حين نس ة )محا د  في 'س ها على الة ا'  ،ف

  19311وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19511وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

 ا'  وسقية األعضاء كانت محا د  في آ'اءها ( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة3197كالتالي )

  19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19116،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915ة وهي ايمة سال من مستو  الدالل 19111(  سباوج  sigسوااح  اللة ) 119154

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

  T    19131متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 

ن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني و سب ال رق سين متوسبببطي عينتي 119311سد'دة حر ة مقدا'ها  

 9 19115وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   19714وسعضاء مجل  األمة هو 

 ت  س ضا المتوسطاع الحساسية التو وافق س'اء سعضباء المجل  العبة ي الويني وسعضاء مجل  األمة    

ا' وذلك ستعبتت متوسبط انتعبب وافق، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة  وز ح متوسبطة نحو ال ند م

 متوسط ، لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا الة ا' 9

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية ال د لة سن  ال  هي سال من  sig   19114ايمة 

عضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل   ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع س

 األمة على هذا الة ا' 9

 :  العبارة الثالثة عشر

 ( نالحظ نسببب الة ا'  وو سغلب سعمام األدهل  الحإلومية مدمانية   سب  نسبب ة1196 من سفرا  عينة )

مجل  الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من سعضاء ال

(  ، في حين سقية سفرا  عينة 1191( وسعضاء مجل  األمة  سنس ة )6796العبة ي الويني سنس ة )

الد'اسببة  محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي موزعة على كل من  سعضبباء المجل  العببة ي الويني 

 19137( وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 595( وسعضباء مجل  األمة سنسب ة  )1194سنسب ة )

، سما سعضاء المجل  العة ي الويني كمجتمح سحس مستقل عن  19711وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـبببب 

( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  و 1793سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب   كالتالي )

و  19167( من سفرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  1697نس ة   )

  19731ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية األعضاء كانت محا د  في آ'اءها 3197كالتالي )

 9 19411يا'ج  قد' ســ و ةنحراف مة 19116، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
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 (  سب ايمة ةمت ا' لي يني 11كما  ت ين في الجدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  19111و ساوج 

وهذا   ين سننا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الداللة  19111(  سبببببباوج  sigسوااح  اللة )

ج ني وسعضاء مجل  األمة متساونستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الوي

سد'دة  T    19541في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببببطر األوم سب ايمة 

وسب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني وسعضبببباء  111حر ة مقدا'ها  

    19111وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو 19147مجل  األمة هو 

و وافق س'اء سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية 

ةيف ضبب اينتعببا' ضببةيفنحو ال ند موافق وذلك ستعببتت  عالي،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة 

 لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا الة ا' 9،

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي يما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة السما ف

المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين 

ن متوسبببطاع ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ م

وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمبة سال من ايمة  sig  19115الجبدوم سب ايمبة 

سال رضببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء المجل  العببة ي 

 الويني وسعضاء مجل  األمة على هذا الة ا' 9

  العبارة الرابع عشر :

 ا'  وو ودبد عوامبل  ر ر في ةمتيبا' العببببببإلبل التن يمي ي ا'  الةالاباع الةبامة في نالحظ نسببببببب الة ب

( من سفرا  عينة الد'اسبببببة من سعضببببباء ال رلماب الجلائرج 3191األدهل  الحإلومية   سب  نسببببب ة )

( 4195موافقة على الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من سعضاء المجل  العة ي الويني سنس ة )

( من افرا  عينة الد'اسببة محا د  في 1191(، وكذا  نسبب ة )1195ألمة  سنسبب ة )وسعضبباء مجل  ا

( وسعضببباء 1397'س ها على الة ا'  وهي موزعة على سعضببباء المجل  العبببة ي الويني سنسببب ة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـبببببـ  19113(، ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 195مجل  األمة سنس ة )

19451  

 ل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب   سما سعضببباء المج

( من األعضاء كانت 7591( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  و نسب ة )6491كالتالي )

  19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ   1975محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  

  سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب   سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح

( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية األعضاء كانت محا د  في آ'اءها 1195كالتالي )

 9 19451وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19117، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا ) لي ينيLevene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مسبببتو  الداللة  19111(  سبباوج sigسوااح  اللة ) 519411

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

  T    79741تائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على الن
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و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  319116سد'دة حر ة مقدا'ها  

  9 19364وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19155وسعضاء مجل  األمة هو 

األمة    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية و وافق س'اء سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  

نتعبببا' ا ضبببةيفنحو ال ند موافق ،وذلك ستعبببتت  عالي،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة  وز ح 

 ، لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا الة ا' 9 ضةيف

ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

ض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  ال  ودد وسالتالي نرف هي سال من  sig  19111ايمة 

فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة 

 على هذا الة ا' 9

  العبارة الخامسة عشر :

 مة   ر اع اي ا'  الةانالحظ نسب الة ا' وو  تةد  ااسام الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية ستةد  مد

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  3691سب  نسبب ة )

( وسعضبباء مجل  األمة  5594وهي موزعة على كل من سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

آ'اءها على الة ا'  وهي ( سفرا  عينة الد'اسبببة  محا د  في  1193( ، وكذا نسببب ة )1195سنسببب ة )

( وسعضاء مجل  األمة سنس ة  1191موزعة على كل من  سعضباء المجل  العبة ي الويني سنسب ة )

(195( والنسبببب ة الموافقة على الة ا'  فإلانت )195 وه  من سعضببببباء المجل  العبببببة ي الويني )

 9 19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19347وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ا سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب   سم

( من سفرا  عينة 1791( من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  و نسبببببب ة )3191كبالتبالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة كانت غير موافقة على 195الد'اسبببببة محا د  في 'س ها في حين نسبببببب ة )

 9 19511وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19615، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ   الة ا' 

    سما سعضبببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسببببتقل عن سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني فإلانت نسبببب

( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وسقية األعضببباء كانت محا د  في 1193كالتالي )

  19711و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19116سط حساسي  قد' ســ آ'اءها ، وذلك سمتو

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 119111

المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن 

 T    19511متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  119171سد'دة حر ة مقدا'ها  

  9 19131وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19111وسعضاء مجل  األمة هو 
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و وافق س ضبببا س'اء سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة و   ت  س ضبببا المتوسبببطاع 

تت نحو ال ند غير موافق، وذلك ستع عاليالحسباسية التي ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة  وز ح 

 نحو هذا الة ا' 9 سل يةكانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج  متوسط انتعا' متوسط ، لذلك

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ةداساع سعضببباء 

وسالتالي نرفض ال رضبية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة   هي ايمة سال من ايمة  sig  19114ايمة 

سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء المجل  العببة ي الويني وسعضبباء 

 مجل  األمة على هذا الة ا' 9

 العبارة السادسة عشر :

  نالحظ نسببببب الة ا'  وو ال  تمتح الموظف في الجهاز الحإلومي سالسببببلطاع الإلافية للقيام سالمسببببرولياع

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على 1591الموكلة ةلي    سب  نس ة )

( و سعضبباء مجل  األمة 6196عضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )الة ا'  وهي موزعة على س

( من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي 1491( ، و كذا  نس ة )1695سنس ة )

( 394( و سعضاء مجل  األمة سنس ة )6961موزعة على سعضاء المجل  العة ي الويني سنس ة )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة  غير الموافقة على الة ا'  وهي من  191، في حين كبانبت فقط نسبببببب بة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببـ  19153سعضاء المجل  العة ي الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 

19713 

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من 191( و )193ا  عينة الد'اسة الموافقة على الة ا'  ،وكذا النسب )( من سفر1191كالتالي )

سفرا  عينة الد'اسبببببة لإلل من ال  ة المحا د  وغير الموافقة على الة ا'  على التوالي ، وذلك سمتوسبببببط 

  19746و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111حساسي  قد' ســ  

  سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب   سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن

( من من 7191( من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  ، في حين نسبببببب ة )6191كالتالي )

و  19711سفرا  عينة الد'اسة كانت محا د  في س'ائهاعلى الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب  

 9 19431ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 

 ( سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11ي الجببدوم 'ا  )كمببا  ت ين فLevene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 139134

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

 T   19171ي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببطر ال اني سب ايمة متسببباوج ف

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  719114سد'دة حر ة مقدا'ها  

  9 19114وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19111وسعضاء مجل  األمة هو 



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                            الفصل السادس                                    

 
 

131 

ضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة و   ت  س ضبببا المتوسبببطاع و وافق س ضبببا س'اء سع

الحسببببباسية ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببببة  وز ح متوسبببببطة نحو ال ند موافق، وذلك ستعبببببتت 

 نحو هذا الة ا' 9 ةسعضاء ال رلماب ة جاسي اعة جاهومن  متوسط انتعا' متوسط ، 

ل رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ا

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية ال د لة سن  ال  هي سال من  sig   19141ايمة 

 ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  

 األمة على هذا الة ا' 9

  العبارة السابعة عشر :

  سب  الموظف في األدهل  الحإلوميبة سو سين سهداف نالحظ نسببببببب الة با'  وو ال س'  عالابة سين مبا  قوم

( من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غيرموافقة على 5594الجهاز  سب  نسب ة )

( وسعضبباء 7194الة ا'  وهي نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسببة محا د  في 'س ها 4496(  ، في حين  نسبب ة )1491مجل  األمة  سنسبب ة )

 19557على الة ا'  وهي من سعضبباء المجل  العببة ي الويني ،وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 

  19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

را  عينة الد'اسببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  على الة ا'  في حين نسببببب ة ( من سف5193كالتالي )

(4197  من األعضاء كانت غير موافقة على الة ا'  على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببـ )

  19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ   19417

 الويني  فإلاب كل سفرا   سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي

وةنحراف مةيا'ج  79111عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 

 191119 قد' ســ 

 (  سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا )Levene   لهببذا الة ببا'  هيF  و سببببببباوج

وهذا   ين    1915سال من مستو  الداللة وهي ايمة  19111(  ساوج sigسوااح  اللة ) 1149444

سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة غير 

  T    119731متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 

 رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل  العبببة ي الويني و سب ال 119111سد'دة حر ة مقدا'ها  

 9 19151وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19516وسعضاء مجل  األمة هو 

و'غ  ايمتالف في س'اء سعضببببباء المجل  العبببببة ي الويني وس'اء سعضببببباء مجل  األمة و   ت  س ضبببببا 

ين سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني المتوسببببطاع الحسبببباسية والتي  وضببببحها ال رق سين متوسببببطي عينت

 'دة ، وذلك ستعببتت متوسببط انتعببا' متوسببط ،  11وهذا ال ا'ق   وق  19516وسعضبباء مجل  األمة هو 
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 ل يسبببو'غ  ذلك   قى اي جاا  ،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة ضبببةيف نحو ال ند غير موافق 

 الة ا' هذا نحو 

ة الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء المجل  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببي

العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع 

ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب 

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة   9هي سك ر من sig   19317ايمة 

  العبارة الثامن عشر :

   نالحظ نسب الة ا'  وو ن ام ايمتيازاع المةموم س  في األدهل  الحإلومية  تس  سالةدالة والموضوعية

( من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي 1191سب  نسب ة )

( وسعضبباء مجل  األمة  6191موزعة على كل من سعضبباء المجل  العببة ي الويني سنسبب ة )نسبب ة 

( من افرا  عينة الد'اسببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  1191( ، في حين نسبببب ة )1191سنسبببب ة )

( وسعضببباء مجل  األمة سنسببب ة 1491وهي موزعة على سعضببباء المجل  العبببة ي الويني سنسببب ة )

(491وذلك سم، ) 9 19714وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111توسط حساسي  قد' ســ 

    سما سعضببباء المجل  العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل  األمة  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينبة البد'اسببببببة موافقبة على الة با'  و سقية سفرا  عينة الد'اسببببببة كانت 1194كبالتبالي )

  19714وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ   19115ســ  محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد'

    سما سعضببباء مجل  األمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل  العبببة ي الويني  فإلانت نسببب

( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية األعضاء كانت محا د  في آ'اءها 1191كالتالي )

 197149اف مةيا'ج  قد' ســ وةنحر 19131، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمة ةمت ا' لي يني 11كما  ت ين في الجدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  19713و ساوج 

وهذا   ين سننا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الداللة  19534(  سبببببباوج sigسوااح   اللة )

 الويني وسعضاء مجل  األمة متساوجنستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل  العة ي 

سد'دة   -T    19136في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببطر األوم سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء المجل  العببببة ي الويني وسعضبببباء  111حر ة مقدا'ها  

 191149ق هو وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال ر  19117مجل  األمة هو 

و وافق س'اء سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية 

نتعبببا' ا ضبببةيفنحو ال ند موافق، وذلك ستعبببتت عالي ،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة  وز ح 

 9 لة ا' لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا ا،  ضةيف

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

المجل  العببة ي الويني وسعضبباء مجل  األمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين 

ة ا'  فنالحظ من متوسبببطاع ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء مجل  األمة نحو هذا ال

وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمبة سال من ايمة  sig  19111الجبدوم سب ايمبة 
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سال رضببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء المجل  العببة ي 

 الويني وسعضاء مجل  األمة على هذا الة ا'  9

ة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء المجل  العبببة ي الويني وسعضببباء ال  ودد فروق ذاع  الل

( 11(،)11(،)11(،)11(،)13(،)15(،)14(،)17(،)11(،)11)مبجل  األمبببة نحو كبببل من الة بببا'اع 

ال  ودببد ةمتالف في ة جبباهباع سعضبببببباء المجل  العببببببة ي الويني سج  (11(،)16(،)15(،)14(،)17،)

'اع ، في حين  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين متوسببببببطاع وسعضبببببباء مجل  األمة نحو هذا الة ا

(، 13(،)11(،)16)ةداساع سعضباء المجل  العبة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو كل من الة ا'اع 

 ،العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا'اع ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضباء المجل  سج 

 سل  ةو  للصدفة والتي اد  ردح الجوهر ةألس اب ت ر من ا سب س  ها  ال  ةو'غ  ودو  هذا ايمتالفاع ةال

س  ها ةال سب مجتمح سعضاء مجل  األمة  تةامل سنوع من ال ساية سةيد ن كل ال ةد عن التإللف وةدتماعيين 

 نواد  ةو  ذلك لعبب   الد مومة في المنصببب ومااببة ال  ة المةينة م سك ر من سعضبباء ال رلماب الجلائرج

يرف 'ئي  الجمهو' ة والذ ن  تةاملوب سنوع من التح ظ ذلك من سيناألسببب اب التي سذع ةال ايمتالف في 

 هذا النقاي 9 

 :ومن وسما اب عد  الة ا'اع الموافق عليها سك ر من عد  الة ا'اع غير الموافق عليها 

اء إختالف في إتجا ات  عضييال يوجل نرفض الفرضييية الرييفرية ونابف الفرضييية البليلة التي مفاد ا  ن  

بييتختالف نوعييية لعالقييات العيياميية في األجحئة الح ومييية ل التنظيم اإلداريواقع البرلميياا الجئايري نحو 

 العضوية ) عضاء المجلس الشعبي الوطني و عضاء مجلس األمة(. 
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o ( 02الجلول رقم : ) لتن يمي اي صام ا  ين ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج نحو

 للةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية سرمتالف نوعية الةضوج

  الموقع الجغرافي )األعضييييياء التي تسييييي ن في واليات الجنوا واألعضييييياء التي تسييييي ن في واليات

 الشمال( 

 ( نالحظ في كل من:21و) (20وحسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كال الجدولين)

  العبارة األولى :

 نسببببببب الة با'  وو  ودبد ة ا'  الةالاباع الةبامة في الهيإلل اي ا'ج لةدهل  الحإلومية   سب   نالحظ

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  3197نسبب ة )

( 5793وهي نسببببب ة موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في وال اع الجنوب سنسببببب ة )

( من افرا  عينة 1791( ، و كذا  نس ة )1596 سإلن في وال اع العمام سنس ة )األعضاء التي 

الد'اسببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب 

( ، في حين كانت نس ة 491( و األعضباء التي  سبإلن في وال اع العبمام سنس ة )191سنسب ة )

(394  من سفرا  عينة ) الد'اسببة موافقة على الة ا'  وهي األمر  من األعضبباء التي  سببإلن في

 9 19514وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19311وال اع العمام،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( 1495ة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )( من سفرا  عين1595نسبب ها كالتالي )

وةنحراف  19155من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 

 9 19754مةيا'ج  قد' ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء   فإلانت نس ها

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبببببب ة )6191كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة كانت آ'اءها 1191سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وكذا نس ة )

 191159وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19411محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

   ( سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11)كمبا  ت ين في الجبدوم 'اLevene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 619141

في  إلنوبسببببب سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 

غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  في وال اع العمام سإلنوب وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

سبد'دة حر ة مقدا'ها   T    19151نةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 

ال اع في و سإلنوبو سب ال رق سين متوسبطي عينتين سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   579111

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19766 اع العببببمام هو في وال سببببإلنوب  الجنوب واألعضبببباء الذ ن

 9  19111ال رق هو 

 نوبسببإلفي وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن   سببإلنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

في وال اع العبمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضا المتوسطاع الحساسية ، لذلك 
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ا' ةنتعببببب ضبببببةيف وموافق وذلك ستعبببببتت غير  نحو ال ند  عالياء سفرا  عينة الد'اسبببببة كاب  وز ح آ'

 9ضةيف

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة ال

ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب في وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن  قيموب في وال اع العمام نحو 

هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء ال رلماب الجلائرج 

في وال اع العببببمام نحو هذا الة ا'   سببببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضبببباء الذ ن   سببببإلنوبالذ ن  

وسالتالي نرفض ال رضببببببية  هي ايمبة سابل من ايمبة  sig   19116فنالحظ من الجبدوم سب ايمبة 

صب ر ة ونق ل سال رضبية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضا ال

اع في وال  سببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن   سببإلنوبسعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

 على هذا الة ا' 9 العمام

  العبارة الثانية :

   'الةالاباع الةبامبة في األدهل  الحإلومية  سب  نسبببببب ة نالحظ نسببببببب الة با'  ووهنبا  ةهتمبام سبر ا

(3691 من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة )

( األعضببباء التي 4191موزعة على كل من األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب سنسببب ة )

( من افرا  عينة الد'اسبببة 1693 ة )( ، و كذا  نسببب1191 سبببإلن في وال اع العبببمام سنسببب ة )

محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبببببباء التي  سببببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببببب ة 

(1791( واألعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع العببببمام سنسبببب ة )394 في حين كانت نسبببب ة ، )

(195 من سفرا  عينبة البد'اسببببببة غير موافقبة على الة با'  وهي األمر  موزعة )  على كل من

( األعضاء التي  سإلن في وال اع الجنوب 193األعضباء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )

 9 19514وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19311( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 191سنس ة )

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )3396 ها كالتالي )نسببب

( من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على 197سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها وكدا نس ة )

 9 19451وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19176الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها سما األع

( من سفرا  1191( من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ، وكذا نسبب ة  )3596كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 494عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة )

 19541وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111 ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ على الة

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببتو  الداللة  19111(  سبببباوج sigسوااح  اللة ) 19537

اض سبأب   ا ن المجتمةين سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب في   ين سننبا نسببببببتطيح ةفتر

وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  قيموب في وال اع العمام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد 

و سب  111سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19561على النتائج المودو   في السببطر األوم سب ايمة 

تين سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج الببذ ن  قيموب في وال بباع الجنوب ال رق سين متوسببببببطي عين
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وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19151هو  واألعضبباء الذ ن  سببإلنوب في وال اع العببمام

19111 9  

في  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب   وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن

وز ح ، لذلك كاب      ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية و الرسج موافق على الة ا'  والذجوال اع العببمام نح

 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليآ'اء سفرا  عينة الد'اسة 

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء 

رج الذ ن  سببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن  سببإلنوب في وال اع العببمام نحو ال رلماب الجلائ

هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

 ن قيموب في وال باع الجنوب واألعضبببببباء البذ ن  قيموب في وال باع العببببببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ م

وسالتالي نرفض ال رضبببببية الصببببب ر ة ونق ل سال رضبببببية  هي سال من  sig   19115الجدوم سب ايمة 

ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

  9في وال اع العمام على هذا الة ا' سإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن   سإلنوب 

 العبارة الثالثة :

   نالحظ نسبب الة ا'  ووهنا  فصل سين سنعطة المصال  اي ا' ة في األدهل  الحإلومية   سب  نس ة

(5191 من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي )

( األعضبباء 7194نسبب ة موزعة على كل من األعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسة 1191( ، و كذا  نس ة )1195التي  سبإلن في وال اع العبمام سنس ة )

( 1695موافقة وهي موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في وال اع الجنوب سنسببببب ة )

 ( من 1191( ، في حين كانت نس ة )1196واألعضباء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )

سفرا  عينة الد'اسببببة محا د  في س'ائها على الة ا'  وهي األمر  موزعة على كل من األعضبببباء 

( األعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة 1491التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )

(491 وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ، )9 19161وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19143 

  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت سما األعضببباء التي 

( 1697( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )5191نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في 197من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة ، في حين نسبب ة )

 191469وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19176وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  س'ائها على الة ا'  ،

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من 7191( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  )5391كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسببة محا د  1191وافقة على الة ا'  ،في حين نسبب ة )سفرا  عينة الد'اسبة م

 19114وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19166في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19117ج (  سببباو sigسوااح  اللة ) 19311

في  إلنوب سببببب  ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
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في وال اع العببببمام متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي   سببببإلنوبوال اع الجنوب واألعضبببباء الذ ن 

 111سد'دة حر ة مقدا'ها  T    19111ألوم سب ايمة نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ا

وب في وال اع الجن  سببإلنوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19111في وال اع العببمام هو   سببإلنوبواألعضبباء الذ ن 

19164 9 

في  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب  الذ ن  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج

وال اع العببببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية التي    ت 

فق وذلك موا غير اي جاا السبل ي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند

 سط ةنتعا' متوسط9ستعتت متو

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن   سببإلنوب  ال رلماب الجلائرج الذ ن

سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب 

وسالتالي نق ل ال رضبية الصب ر ة ونق ل سال رضية ال د لة  هي سك ر من  sig   19111الجدوم سب ايمة 

 نوبسببإلسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متو

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوب  في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن

  العبارة الرابعة :

  نالحظ نسببببببب الة با'  وو الةالاباع الةبامة ة ا'  مسببببببتقلة عن سااي اي ا'اع المودو   في الجهاز

سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة  ( من5193الحإلومي   سب  نسببب ة )

على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببب ة 

(7493( األعضبباء التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )1491( و كذا  نسبب ة ، )1191 )

زعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي مو

( ، 1193( واألعضبباء التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )1191وال اع الجنوب سنسبب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسبببببة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  1194في حين كانت نسببببب ة )

( األعضاء التي  سإلن 191موزعة على كل من األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )

وةنحراف مةيا'ج 19573( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 195في وال اع الجنوب سنس ة )

 9 19313 قد' ســ 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 1191 ا'  وكذا نسببب ة  )( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة5597نسببب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 1591سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها وكدا نسببب ة )

 9 19341وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19615على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ها األعضاء، فإلانت نس سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية 

( من سفرا  1191( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )6494كالتالي )
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( من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 693عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة )

 19611 قد' ســ  وةنحراف مةيا'ج 19411على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19173(  ساوج sigسوااح  اللة ) 49471

ي وال اع ف إلنوب سببسننا نسببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العببمام غير متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد   سببإلنوبالجنوب واألعضبباء الذ ن 

 1169161سد'دة حر ة مقدا'ها    T    19441على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 

جنوب ال اع الفي و سببإلنوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   19117في وال اع العببمام هو  سببإلنوب واألعضبباء الذ ن 

19116 9  

في  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

لمتوسببطاع الحسبباسية ، لذلك كاب  وز ح وال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا ا

 آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوبلذ ن  في وال اع الجنوب واألعضبباء ا سببإلنوبال رلماب الجلائرج الذ ن  

 هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب 

سالتالي نرفض ال رضبببببية الصببببب ر ة ونق ل سال رضبببببية و هي سال من  sig   19115الجدوم سب ايمة 

ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن   سإلنوب 

  العبارة الخامسة :

  ال  ةتمد  قسببببي  مهام موظ ي الةالااع الةامة على سسبببباس الوظائف التي نالحظ نسببببب الة ا'  وو

( من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 3197 قوموب سها   سب  نسب ة )

على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببب ة 

(4391األعضاء التي  سإلن في ) ( وال اع العمام سنس ة7194( وكذا  نس ة ، )1593 من )

افرا  عينة الد'اسببببببة غير موافقة وهي موزعة على كل من األعضبببببباء التي  سببببببإلن في وال اع 

( ، في حين 591( واألعضبباء التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )1193الجنوب سنسبب ة )

في س'ائها على الة ا'  وهي األمر  موزعة ( من سفرا  عينة الد'اسة محا د  591كانت نسب ة )

( األعضبباء التي  سببإلن في 491على كل من األعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19763( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 191وال اع العمام سنس ة )

19341 9 

 سحس مسببببتقل عن سقية األعضبببباء، فإلانت  سما األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح

( من 1391( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )3697نس ها كالتالي )
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( من افرا  عينة الد'اسة 696سفرا  عينة الد'اسة كانت غير موافقة على الة ا'  ،في حين نس ة )

 9  19361وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19413آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 فإلانت تمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع العبببمام كمج 

( من 1797( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )1494نسببب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  191سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ،وكذا نسبب ة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببببـ  19111في س'ائها على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 

196149 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915ر من مسببتو  الداللة وهي ايمة سك  19114(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 19711

في  إلنوبسببببب   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العببببمام متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي  سببببإلنوب وال اع الجنوب واألعضبببباء الذ ن 

 111سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19151نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب ايمة 

وب في وال اع الجن سببإلنوب و سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   19111هو  في وال اع العببمام سببإلنوب واألعضبباء الذ ن 

19171  

في  سبببإلنوب   اع الجنوب واألعضببباء الذ نفي وال سبببإلنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

 وز ح  بوال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، لذلك كا

 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عالية  آ'اء سفرا  عينة الد'اسة

 ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء متي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن   سببإلنوب  ال رلماب الجلائرج الذ ن

 هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوب  الذ نفي وال اع الجنوب واألعضببباء  سبببإلنوب 

وسالتالي نرفض ال رضبببببية الصببببب ر ة ونق ل سال رضبببببية  هي سال من  sig   19171الجدوم سب ايمة 

ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوبواألعضاء الذ ن   في وال اع الجنوب سإلنوب 

  العبارة السادسة :

   نالحظ نسببب الة ا'  وو  ةتمد  قسببي  مهام موظ ي الةالااع الةامة على سسبباس الودهاع اي صببالية

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج 7191التي  تةاملوب مةها   سب  نس ة )

ة على الة ا'  وهي نسببببب ة موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في وال اع الجنوب موافق

( ، و كذا  نسبببب ة 394( األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع العببببمام سنسبببب ة )7196سنسبببب ة )

(7191 من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من األعضببباء )

( واألعضباء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة 1593ب سنسب ة )التي  سبإلن في وال اع الجنو

(1695( في حين كبانبت نسبببببب بة ، )1191 من سفرا  عينة الد'اسببببببة المحا د  في 'س ها على )
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الة با'  وهي األمر  موزعة على كل من األعضبببببباء التي  سببببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببببب ة 

(1695 األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام )( سنس ة1593 'وذلك سمتوسط حساسي  قد، )

 191719وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19141ســ 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 1697( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )4193نسببب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 1591الد'اسبببة محا د  في س'ائها وكدا نسببب ة )سفرا  عينة 

 9 19171وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19367على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من 7596من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  )( 4494كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسبببة غير 1191سفرا  عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة )

 19337وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19144موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ( سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11وم 'ا  )كمبا  ت ين في الجبدLevene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببتو  الداللة  19111(  سبببباوج sigسوااح  اللة ) 19111

في  إلنوبسببببب سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 

متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي  في وال اع العببببمام سببببإلنوب لذ ن وال اع الجنوب واألعضبببباء ا

 111سد'دة حر ة مقدا'ها   T    79151نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم  سب ايمة 

وب في وال اع الجن سببإلنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسببطي عينتين 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19411هو   اع العببمامفي وال سببإلنوب واألعضبباء الذ ن 

19151 9  

 نوبسببإل في وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن  سببإلنوب وايمتالف س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العببببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية ، لذلك كاب 

 ء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 وز ح آ'ا

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن  سببإلنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن 

لة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن هذا ا

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب 

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة 9هي سك ر من  sig   19155الجدوم سب ايمة 

  السابعة : العبارة

 ( نالحظ نسبببب الة ا'  وو  تميل 'دل الةالااع الةامة سموااببب اع مةينة   سب  نسببب ة6597 من )

سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على 

( األعضبببباء التي  سببببإلن في 7191كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببب ة )

( من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 7493( ، و كذا  نسببب ة )1397وال اع العبببمام سنسببب ة )

( 1491س'ائها وهي موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في وال اع الجنوب سنسببببب ة )
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 19743( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ 191واألعضاء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )

 9 19431 قد' ســ وةنحراف مةيا'ج 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 7195( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )6195نسببب ها كالتالي )

نحراف مةيا'ج وة 19714سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 

  19431 قد' ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من سفرا  1693( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )3797كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19166د' سـبببببـببببب عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  ق

 19443 قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19117(  ساوج sigسوااح  اللة ) 19113

ي وال اع ف سببإلنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن  سعضبباءسننا نسببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 

غير متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد  في وال اع العببمام سببإلنوب الجنوب واألعضبباء الذ ن 

و  119646سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19466على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 

 في وال اع الجنوب سببببإلنوب لجلائرج الذ ن سعضبببباء ال رلماب اسب ال رق سين متوسببببطي عينتين 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19111هو  في وال اع العببمام سببإلنوب واألعضبباء الذ ن 

191379  

في  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب   وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن

 ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، لذلك كاب  وز ح وال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة

 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليةآ'اء سفرا  عينة الد'اسة 

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب 

  في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  سإلنوب اع الجنوب واألعضاء الذ ن الجلائرج الذ ن  سإلنوب في وال 

ي  سإلنوب ف سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن

في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ايمة  سإلنوب وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

sig   19111  هي سال من  وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  ال  ودد

اع في وال  سببإلنوب فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوب الجنوب واألعضاء الذ ن 

  العبارة الثامنة :

 الحظ نسببببب الة ا'  ووالةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية  إل ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها  ن

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  3191سب  نسبب ة )

( 4197وهي نسببببب ة موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في وال اع الجنوب سنسببببب ة )

( من افرا  عينة 1791( ، و كذا  نس ة )1191التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )األعضاء 
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الد'اسببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب 

( ، في حين كانت 1191( واألعضببباء التي  سبببإلن في وال اع العبببمام سنسببب ة )1191سنسببب ة )

عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  موزعة على كل من ( من سفرا  195نس ة )

( األعضاء التي  سإلن في وال اع الجنوب 494األعضباء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )

 9 19514وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19311( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 197سنس ة )

 الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع

( من 7196( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة )6591نسببب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على 196سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها وكذا نس ة )

 9 19573وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19761ســ  الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد'

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من سفرا  1191( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )3391كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 191نسببب ة )عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين 

 19414وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19144على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915من مسببببتو  الداللة وهي ايمة سال  19171(  سبببباوج  sigسوااح  اللة ) 49116

في  إلنوبسببببب سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 

غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  في وال اع العمام سإلنوب وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

سببد'دبة حر ببة مقبدا'هببا   T   19716نةتمبد على النتببائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمببة 

وال اع  في سإلنوبو سب ال رق سين متوسطي عينتين سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن   1119741

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19117في وال اع العببببمام هو   سببببإلنوبالجنوب واألعضبببباء الذ ن 

  191149ال رق هو 

في  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب  وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

وال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، لذلك كاب  وز ح 

 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عالية آ'اء سفرا  عينة الد'اسة 

الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة 

  في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  سإلنوب في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوب الجلائرج الذ ن 

في  سإلنوب سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ايمة  سإلنوب اء الذ ن وال اع الجنوب واألعضب

sig   19111   هي ايمة سال من ايمة   وسالتالي نرفض ال رضبية الصب ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن

 يف سببإلنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوب وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن 
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  العبارة التاسعة :

   نالحظ نسببببببب الة با'  وو ال  ودبد محد اع  ةيق عمل الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية   سب

'  وهي ( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا4697نسب ة )

( األعضبباء 1397نسبب ة موزعة على كل من األعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسة 7595( ، و كذا  نس ة )1191التي  سبإلن في وال اع العبمام سنس ة )

غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من األعضاء التي  سإلن في وال اع الجنوب سنس ة 

(1195( واألعضببباء التي  سبببإلن في وال اع العبببمام سنسببب ة )1491 في حين كانت نسببب ة ، )

(1191 من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها وهي األمر  موزعة على كل من األعضاء )

( األعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة 1491التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )

(491وذلك سمتو، ) 9 19111وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19111سط حساسي  قد' ســ 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 7491( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )4794نسببب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة محا د  1194لة ا' ، وكدا نس ة )سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على ا

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  19113على الة ا'  على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 

19111 9 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من سفرا  7391عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )( من سفرا  5191كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسبببة 1191عينة الد'اسبببة كانت غير موافقة على الة ا'  ،في حين نسببب ة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببببـ 19166غير موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 

19147 

 ( سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11  )كمبا  ت ين في الجبدوم 'اLevene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19143(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19171

في  إلنوبسببببب سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 

متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي  في وال اع العببببمام سببببإلنوب  وال اع الجنوب واألعضبببباء الذ ن

 111سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19141نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب ايمة 

وب في وال اع الجن سببإلنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسببطي عينتين 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19141هو  لعببمامفي وال اع ا سببإلنوب واألعضبباء الذ ن 

19131 9 

في  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب  وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

وال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، لذلك كاب  وز ح 

 نة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت ك ير وةنتعا' ك ير9آ'اء سفرا  عي

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب 

في وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن  قيموب في وال اع العمام نحو هذا الة ا'     سبإلنوبالجلائرج الذ ن 

في  سإلنوب د فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن سج  ود
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في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم ايمة  سبببإلنوب وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن 

sig   19111  هي سال من  ودد ال وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  

اع في وال  سببإلنوب فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوب الجنوب واألعضاء الذ ن 

  العبارة العاشرة :

 من لحإلومية منذ زنالحظ نسب الة ا'  وو ل   تلير الهيإلل التن يمي  امل الةالااع الةامة لةدهل  ا

( من سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على 5391سةيد   سب  نسببب ة )

( 7595الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من األعضاء التي  سإلن في وال اع الجنوب سنس ة )

فرا  عينة ( من ا1397( ، وكذا  نس ة )1195األعضباء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )

الد'اسببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب 

( ، في حين كانت 1491( واألعضببباء التي  سبببإلن في وال اع العبببمام سنسببب ة )1194سنسببب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  موزعة على كل 1593نسببب ة )

( األعضبباء التي  سببإلن في وال اع 1491عضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة )من األ

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببببـ 19516( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 191الجنوب سنس ة )

19341 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 1793( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة )5696نسببب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها 1193سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة وكدا نسببب ة )

 19171وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19631على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها سما األعضاء التي  سإلن في و

( من سفرا  4194( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )5391كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 191عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة )

 19545وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19444ط حساسي  قد' ســ على الة ا'  ، وذلك سمتوس

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 119116

في  إلنوبسببببب جتمةين سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن الم

في وال اع العمام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  سإلنوب وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

سبد'دة حر ة مقدا'ها   T    19311نةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 

وال اع  في سإلنوب اء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسطي عينتين سعض 1139131

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19116في وال اع العببببمام هو  سببببإلنوب الجنوب واألعضبببباء الذ ن 

 9 19116ال رق هو 
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في  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب  وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، لذلك كاب  وز ح وال اع العببمام نحو الرسج 

 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عالي آ'اء سفرا  عينة الد'اسة 

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن  سببإلنوب  ال رلماب الجلائرج الذ ن

هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب 

وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمة سال من ايمة  sig   19113سب ايمة  الجدوم

سال رضية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 

 ا' 9في وال اع العمام على هذا الة  سإلنوب في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوب الذ ن 

  العبارة الحادي عشر :

  الحظ نسببببببب الة با'  وو ميلانيبة الةالاباع الةبامبة في األدهل  الحإلوميبة غير كبافية   سب  نسبببببب ة

(5191 من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي )

( األعضبباء 7194ة )نسبب ة موزعة على كل من األعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب 

( من افرا  عينة موافقة 7196( ، و كذا  نسبب ة )1193التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )

( 1593على الة ا'  وهي موزعة على كل من األعضاء التي  سإلن في وال اع الجنوب سنس ة )

( من  1394( ، في حين كانت نس ة )1497واألعضباء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )

سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها وهي األمر  موزعة على كل من األعضباء التي  سإلن في 

( ،وذلك 193( واألعضاء التي  سإلن في وال اع العمام سنس ة )1593وال اع الجنوب سنس ة )

 9 19113وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19114سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ، فإلانت  سما األعضببباء التي  سبببإلن

( 1591( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )5191نسبب ها كالتالي )

من سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها وكذا الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' 

 9 19174ةيا'ج  قد' ســ وةنحراف م 19151ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من 4191( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  )5596كالتالي )

فرا  عينة الد'اسببببة كانت ( من ا494سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  ،في حين نسبببب ة )

 19135وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19155آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج sigسوااح  اللة ) 119111

في  إلنوبسببببب سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 

غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  في وال اع العمام سإلنوب وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

قدا'ها  سبد'دبة حر ة م T    19541نةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 

ال اع في و سإلنوب سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسبطي عينتين  119415
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وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19114هو  في وال اع العببببمام سببببإلنوب الجنوب واألعضبببباء الذ ن 

  9 19134ال رق هو 

في  سبببإلنوب األعضببباء الذ ن في وال اع الجنوب و سبببإلنوب  وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

وال اع العبببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية ، لذلك كاب 

 موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9غير  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند 

   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن

  في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  سإلنوب في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوب الجلائرج الذ ن 

في  سإلنوب سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ايمة  إلنوبس وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

sig  19115  هي ايمة سال  من ايمة   وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سال رضببية ال د لة سن

ي ف سببإلنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن ع اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساال  ودد فروق ذاع  

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوب وب واألعضاء الذ ن وال اع الجن

  العبارة الثاني عشر :

  نالحظ نسبببببببب الة ببا'  وو  ن ي  ة ا'  الةالابباع الةببامببة في األدهل  الحإلوميببة ديببد   سب  نسبببببب ببة

(6495 من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة )

( األعضببباء التي 7391على كل من األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب سنسببب ة )موزعة 

( من افرا  عينة الد'اسبببة 1694( ، و كذا  نسببب ة )1397 سبببإلن في وال اع العبببمام سنسببب ة )

محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبببببباء التي  سببببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببببب ة 

(1191واألعضبببباء التي  سببببإلن ) ( في وال اع العببببمام سنسبببب ة197 في حين كانت نسبببب ة ، )

(191  من سفرا  عينبة البد'اسببببببة غير موافقبة على الة با'  وهي األمر  موزعة على كل من )

( األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام 394األعضباء التي  سإلن في وال اع الجنوب سنس ة )

 9 19653وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19446( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 193سنس ة )

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )5191نسببب ها كالتالي )

من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة ( 1191سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها وكدا نسببب ة )

 9 19311وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19516على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من سفرا  1191و كذا نس ة  )( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، 3797كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 494عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة )

 19556وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19711على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene  لة ا'  هي لهذا اF  و سبببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19115(  ساوج sigسوااح  اللة ) 19115

ي وال اع ف سببإلنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن سننا نسببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 
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مد ة ا'  وستالي نةتغير متسبباوج في هذا ال في وال اع العببمام سببإلنوب الجنوب واألعضبباء الذ ن 

 1119117سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19161على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 

وب في وال اع الجن سببإلنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسببطي عينتين 

ي هذا ال رق هو وسب الخطأ المةيا'ج ف  19115هو  في وال اع العببمام سببإلنوب واألعضبباء الذ ن 

19115 9  

في  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب  وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

وال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا 

ا  عينة الد'اسبببة متوسببببط نحو ال ند موافق وذلك ستعببببتت اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفر

 متوسط ةنتعا' متوسط9

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن  سببإلنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن 

   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن هذا الة ا'

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب 

ل وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق  هي ايمة سال من ايمة  sig   19116الجدوم سب ايمة 

سال رضية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوب في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوب الذ ن 

  العبارة الثالثة عشر:

 مانية نالحظ نسبببب الة ا'  وو سغلب سعمام األدهل  الحإلومية مد "( سب  نسببب ة1196  من سفرا )

عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من 

( األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع 4196األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببب ة )

اسة محا د  في س'ائها وهي ( من افرا  عينة الد'1394( ، و كذا  نس ة )7791العبمام سنس ة )

( واألعضبباء التي 1791موزعة على كل من األعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة )

وةنحراف  19137( ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 491 سبإلن في وال اع العمام سنس ة )

 9 19711مةيا'ج  قد' ســ 

  مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )3191نسببب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19111سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 

  19311 قد' ســ 

 كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام

( من سفرا  1191( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )1191كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  قد' 19111عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 19713ســ 
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 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسببببتو  الداللة  19114(  سبببباوج  sigسوااح  اللة ) 19171

في  إلنوبسببببب   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العمام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  نوبسإل وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

سبد'دبة حر ة مقدا'ها   T    19411نةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 

وال اع  في سإلنوب و سب ال رق سين متوسطي عينتين سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  1119551

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19111 اع العببببمام هو في وال سببببإلنوب الجنوب واألعضبببباء الذ ن 

  191669ال رق هو 

في  سبببإلنوب في وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب  وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

وال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، لذلك كاب  وز ح 

 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليا  عينة الد'اسة آ'اء سفر

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب 

  في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  سإلنوب في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوب الجلائرج الذ ن 

في  سإلنوب ج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن س

في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ايمة  سإلنوب وال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

sig   19117  هي ايمة سال من ايمة لة سن  ل رضببية ال د وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سا

ي ف سببإلنوب ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

 هذا الة ا' 9 حوم في وال اع العمام سإلنوب وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن 

  العبارة الرابع عشر :

 تن يمي ي ا'  الةالااع الةامة في نالحظ نسببببب الة ا'  وو  ودد عوامل  ر ر في ةمتيا' العببببإلل ال

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج 3191األدهل  الحإلومية   سب  نسبب ة )

موافقة على الة ا'  وهي نسببببب ة موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في وال اع الجنوب 

( ، و كذا  نسبببب ة 1397( األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع العببببمام سنسبببب ة )4791سنسبببب ة )

(1191 من افرا  عينة الد'اسببببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبببببباء التي )

( واألعضببباء التي  سبببإلن في وال اع العبببمام سنسببب ة 1191 سبببإلن في وال اع الجنوب سنسببب ة )

(191 وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ ، )194519وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19113 

 عضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت سما األ

( من 7196( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )6194نسببب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19715سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 

 9 19463 قد' ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من سفرا  1693( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )3797كالتالي )
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ا'ج  قد' وةنحراف مةي19166عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 19443ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19145(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19765

في  إلنوبسببببب  ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ

في وال اع العببببمام متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي  سببببإلنوب وال اع الجنوب واألعضبببباء الذ ن 

 111سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19563نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب ايمة 

لجنوب ا  اعفي وال سببإلنوباب الجلائرج الذ ن  و سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلم

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19141في وال اع العببمام هو  سببإلنوبواألعضبباء الذ ن  

19116 9  

في  بسبببإلنو اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  ب في والسبببإلنواء ال رلماب الجلائرج الذ ن   وافق س'اء سعضببب

وز ح لذلك كاب  ،اع الحسبباسية وال اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببط

 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليآ'اء سفرا  عينة الد'اسة 

رلماب اء ال سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعض

  في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  بسإلنو اع الجنوب واألعضاء الذ ن  ب في والسإلنوالجلائرج الذ ن  

في  بسإلنواء ال رلماب الجلائرج الذ ن  سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضب

ب في وال اع العمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ايمة سإلنو اع الجنوب واألعضباء الذ ن  وال

sig  19115  هي سال من ال رضبية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  ال  ودد فروق  وسالتالي نق ل

ب في وال اع الجنو سإلنوبذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوبواألعضاء الذ ن  

 العبارة الخامسة عشر : 

 سببببام الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية ستةد  مد ر اع اي ا'  نالحظ نسبببب الة ا'  وو  تةد  اا

( من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة 3691الةامة   سب  نسب ة )

على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببب ة 

(5594األعضاء التي  سإلن في و )( ال اع العمام سنس ة1195( وكذا  نس ة ، )1193 من )

افرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبباء التي  سببإلن في وال اع 

( ، في حين 394( واألعضبباء التي  سببإلن في وال اع الجنوب سنسبب ة )1791العببمام سنسبب ة )

افقة على الة ا'  وهي األمر  من األعضاء التي ( من سفرا  عينة الد'اسة مو 195كانت نس ة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  19111 سإلن في وال اع العمام ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 

197159 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( 1191غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  ) ( من سفرا  عينة الد'اسببة1191نسبب ها كالتالي )
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وةنحراف  19176من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 

 9 19451مةيا'ج  قد' ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من 7596ا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  )( من سفر5391كالتالي )

( من افرا  عينة الد'اسببة موافقة 195سفرا  عينة الد'اسببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسبب ة )

  19616وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19511على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 569156

في  إلنوبسببببب  ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

في وال اع العمام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  وبسإلنوال اع الجنوب واألعضباء الذ ن  

سبد'دبة حر ة مقدا'ها   T    79616نةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 

 اع في وال سببإلوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   519715

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19731في وال اع العببببمام هو سببببإلنوب الجنوب واألعضبببباء الذ ن  

  9 19111ال رق هو 

في  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

وال اع العبببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية ، لذلك كاب 

 موافق وذلك اليل متوسط ةنتعا' اليلغ ر  ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند  وز

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن   سببإلنوبال رلماب الجلائرج الذ ن  

هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن 

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب 

الصبببببب ر ة ونق ل وسالتالي نرفض ال رضببببببية  هي ايمة سال من ايمة  sig   19111الجدوم سب ايمة 

سال رضية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 

 في وال اع العمام على هذا الة ا' 9 سإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن   سإلنوبالذ ن  

  العبارة السادسة عشر :

 ي الجهاز الحإلومي سالسلطاع الإلافية للقيام سالمسرولياع نالحظ نسب الة ا'  وو ال  تمتح الموظف ف

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 1591الموكلة ةلي    سب  نسب ة )

على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببب ة 

(5793األعضبباء التي  سببإلن في وال اع ا )( لعببمام سنسبب ة7194( و كذا  نسبب ة ، )1491 )

من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في 

( ، في 591( واألعضبباء التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )197وال اع الجنوب سنسبب ة )

ة على الة ا'  وهي من األعضببباء ( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافق 191حين كانت نسببب ة )
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وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19153التي  سإلن في وال اع الجنوب ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

197139 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 1791الة ا'  وكذا نسببب ة  ) ( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على1595نسببب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على 197سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها وكدا نس ة )

 9 19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19153الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ها قية األعضاء، فإلانت نسسما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن س 

( من سفرا  1596( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )1494كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19155عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 

 19766 قد' ســ 

و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   Levene يني ( سب ايمبة ةمت ا' لي11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  )

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19111

في  إلنوبسببببب  ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي  في وال اع العببببمام سببببإلنوبوال اع الجنوب واألعضبببباء الذ ن  

 111سد'دة حر ة مقدا'ها   T   19171نةتمد على النتائج المودو   في السبببطر األوم سب ايمة 

وب في وال اع الجن سببإلنوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

المةيا'ج في هذا ال رق هو وسب الخطأ  19111في وال اع العببمام هو  سببإلنوبواألعضبباء الذ ن  

19137 9  

في  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

وال اع العبببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية ، لذلك كاب 

 ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

و في وال اع العببمام نح سببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن   سببإلنوبال رلماب الجلائرج الذ ن  

ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة

في وال اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ من  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن   سبببإلنوب 

وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمة سال من ايمة  sig   19171الجدوم سب ايمة 

 ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج  سال رضية ال د لة سن  ال

 في وال اع العمام سإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن   سإلنوبالذ ن  

  العبارة السابعة عشر :

  نالحظ نسب الة ا'  وو ال س'  عالاة سين ما  قوم س  الموظف في األدهل  الحإلومية سو سين سهداف

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير موافقة 5594هاز   سب  نسب ة )الج

على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من األعضبببباء التي  سببببإلن في وال اع الجنوب سنسبببب ة 

(7191( األعضبباء التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )1394( و كذا  نسبب ة ، )4496 )
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د'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في من افرا  عينة ال

( ، 1191( واألعضبباء التي  سببإلن في وال اع العببمام سنسبب ة )1491وال اع الجنوب سنسبب ة )

 9 19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19557وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 حس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح س

( 7195( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )6195نسبب ها كالتالي )

وةنحراف  19615من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 

 194119مةيا'ج  قد' ســ 

 العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع

( من 4693( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا' ، و كذا نسببب ة  )5797كالتالي )

وةنحراف  19466سفرا  عينة الد'اسببة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 

 19514مةيا'ج  قد' ســ 

 ( سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11لجبدوم 'ا  )كمبا  ت ين في اLevene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببتو  الداللة  19117(  سبببباوج sigسوااح  اللة ) 19565

  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   ا ن المجتمةين سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب في 

ء الذ ن  قيموب في وال اع العمام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد وال اع الجنوب واألعضا

و سب  111سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19417على النتائج المودو   في السبببطر األوم سب ايمة

ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج الببذ ن  قيموب في وال بباع الجنوب 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   19171 اع العبببمام هو واألعضببباء الذ ن  قيموب في وال

19117 9  

 سإلنوب في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوب وافق س'اء سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب  

 في وال اع العمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضا المتوسطاع الحساسية التي ، لذلك

 موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9غير كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند 

م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

العمام  وال اع في سإلنوبايموب في وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سبإلنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن  

نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج 

في وال اع العببمام نحو هذا الة ا'  فنالحظ   سببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضبباء الذ ن  سببإلنوبالذ ن  

الي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل وسالت هي ايمة سال من ايمة  sig   19114من الجدوم سب ايمة 

سال رضية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 

 هذا الة ا' 9نحو في وال اع العمام   سإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوبالذ ن  

 العبارة الثامنة عشر : 

  ن ببام ايمتيببازاع المةموم سبب  في األدهل  الحإلوميببة  تسبببببب  سببالةببدالببة نالحظ نسبببببببب الة ببا'  وو

( من سفرا  عينة الد'اسببببة من سعضبببباء ال رلماب الجلائرج 1191والموضببببوعية   سب  نسبببب ة )

موافقة على الة ا'  وهي نسببببب ة موزعة على كل من األعضببببباء التي  سبببببإلن في وال اع الجنوب 
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( ، وكذا  نسبببب ة 7791 اع العببببمام سنسبببب ة )( األعضبببباء التي  سببببإلن في وال4391سنسبببب ة )

(1191 من افرا  عينة الد'اسببببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من األعضبببببباء التي )

( واألعضببباء التي  سبببإلن في وال اع العبببمام سنسببب ة 1491 سبببإلن في وال اع الجنوب سنسببب ة )

(491 وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ ، )9 19714د' ســ وةنحراف مةيا'ج  ق 19111 

  سما األعضببباء التي  سبببإلن في وال اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية األعضببباء ،  فإلانت

( من 1793( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة  )3697نسببب ها كالتالي )

راف مةيا'ج وةنح 19176سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 

  19413 قد' ســ 

  سما األعضاء التي  سإلن في وال اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية األعضاء، فإلانت نس ها

( من سفرا  1191( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  )1191كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  قد'  1911ســ  عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد'

 19713ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسببتو  الداللة  19111(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 179115

في  إلنوبسببببب ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسبببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضببببباء 

 9في وال اع العمام  سإلنوبوال اع الجنوب واألعضاء الذ ن 

  غير متسباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمةT    

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء ال رلماب  1119131سد'دة حر ة مقدا'ها   19147

و هفي وال اع العبببمام   سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب الجلائرج الذ ن 

  191619وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19115

ي ف  سبببإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضببباء الذ ن  سبببإلنوب وافق س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

ة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا وال اع العببمام نحو الرسج موافق على ال

نحو ال ند موافق وذلك ستعببببببتت  عالياي جباسي نحو الة با'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببببببة 

 متوسط ةنتعا' متوسط9

 رلماب ال سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء

  في وال اع العمام نحو هذا الة ا'   سإلنوبفي وال اع الجنوب واألعضاء الذ ن  سإلنوبالجلائرج الذ ن  

في  سإلنوبسج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

الة ا'  فنالحظ من الجدوم سب ايمة في وال اع العمام نحو هذا   سإلنوبوال اع الجنوب واألعضباء الذ ن 

sig  19111  هي ايمة سال من ايمة  وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  ال

ي ف سببببإلنوب ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  

  اع العمام على هذا الة ا' 9في وال  سإلنوبوال اع الجنوب واألعضاء الذ ن 
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ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ومن نتائج الة ا'اع السباسقة نسبتنتج سن  

ن في وال اع العمام نحو كل م سبإلنفي وال اع الجنوب واألعضباء التي    سبإلنال رلماب الجلائرج التي 

 (14(،)17(،)11(،)11(،)11(،)11(، )11)(،13( ،)15(،)14( ،)17( ،)11(،)11)الببببةبببب ببببا'اع 

في سبببببإلن ال  ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضببببباء ال رلماب الجلائرج التي  ( سج 11(،)13(،)16(،)15،)

في وال اع العببمام نحو هذا الة ا'اع ، في حين  ودد فروق ذاع  سببإلنوال اع الجنوب واألعضبباء التي  

ي وال اع الجنوب ف سببببببإلنلماب الجلائرج التي   اللة ةحصببببببائية سين متوسببببببطاع ةداساع سعضبببببباء ال ر

سعضببببباء  ودد ةمتالف في ة جاهاع ( سج 16)  في وال اع العبببببمام نحو الة ا' سبببببإلنواألعضببببباء التي  

في وال اع العبببمام نحو هذا  سبببإلنفي وال اع الجنوب واألعضببباء التي    سبببإلنال رلماب الجلائرج التي 

هذا اللختالفاع غير مقصبببو   سل  ةو  لسببب ب لة ا'  ةال سب ، وغ  ودو  هذا ايمتالف في هذا ا الة ا'اع

الصبببدفة و ةو  سببب ب اللختالف في هذا الة ا'  ةلى سب سببب ب  قسبببي  مهام الموظف على سسببباس الودهاع 

اي صبالية ذلك سب سبإلن الجنوب  تةاملوب مح سةضبه  سنوع من التضبامن والتإلافل وسك ر  مسك سالتإلتالع 

ملدوب في كتاس  لذلك  جد سك ر  ودها ةلى الموافقة على  قسبببي  مهام موظف الةصببب ية والتي سوضبببحها سن 

الةالااع الةامة على سسباس الودهاع اي صبالية سك ر من سإلاب الجنوب و لك لتوظيف الةالااع اينسانية 

 والةالااع ايدتماعية في مهامه  سك ر من موظ ي سبإلاب العمام الذ ن  تةاملوب سنوع من اآللية ونوع من

 الج ى لذلك نجد سب الةالااع غير الرسمية ضةي ة ددا ددا مقا'نة مح موظ ي سإلاب الجنوب9

ال يوجل إختالف في إتجا ات ومن  نرفض الفرضييييية الرييييفرية ونابف الفرضييييية البليلة التي مفاد ا  ن  

بتختالف ة التنظيم اإلداري للعالقيات العيامة في األجحئة الح وميواقع  عضيييييياء البرلمياا الجئايري نحو 

 الموقع الجغرافي )جنوا شمال(. 
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 سب اينتماء الحلسي )موالي للن ام ومةا'ض للن ام ومستقلة في  ودهها السياسي(ح 

 ( نالحظ في كل من: 23( و)21وحسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كال الجدولين)

 :العبارة األولى 

    نالحظ نسببببببب الة با'  وو  ودبد ة ا'  الةالااع الةامة في الهيإلل اي ا'ج لةدهل  الحإلومية   سب

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  3197نسبب ة )

( وسعضبببباء 5391وهي نسبببب ة موزعة على كل من سعضبببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببب ة )

( وسعضبباء األحلاب المسببتقلة في  ودهها السببياسببي 1394حلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة )األ

( من افرا  عينة الد'اسببة محا د  في 'س ها وهي موزعة 1791( ، و كذا  نسبب ة )491سنسبب ة )

( وسعضاء األحلاب الموالية للن ام  696على كل من سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة )

( ، في حين كانت نسبب ة 191( وسعضبباء المسببتقلة في  ودهها السببياسببي سنسبب ة )591سنسبب ة )

(394  من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وهي األمر  من سعضاء األحلاب الموالية )

 9 19514وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19311للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 لن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السبياسببية ،  فإلانت سما سعضباء األحلاب الموالية ل

( 1195( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )1194نسبب ها كالتالي )

( كانت س'ائها محا د ، وذلك 191من سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  في حين نسبببب ة  )

 9 19641وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19311سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( 1396( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة )3194نسبب ها كالتالي )

 19311ك سمتوسبببط حسببباسي  قد' سـببببببببـبببببببب من سفرا  عينة الد'اسبببة التي كانت آ'اءها محا د ، وذل

 19641وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، في 1797السببياسببية، فإلانت نسبب ها كالتالي )

ينة الد'اسببة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' ( من سفرا  ع1693حين نسبب ة  )

 194119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19177ســ 

 (  سب ايمبة ةمت با' لي يني17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهبذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19713(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19355

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

المةا'ضببة للن ام  متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر األوم 

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117سد'دة حر ة مقدا'ها  T   19114سب ايمة 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19114حلاب المواليبة للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  هو األ

  9 19171ال رق هو 

التوافق القوج أل'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببة للن ام  

ي نحو الحساسية والتي    ت اي جاا السل نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضا المتوسطاع 
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الة ا'  كما    ت  ال ا'ق سين متوسببببطاع الةينتين اببببلير ددا ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببببة 

 اوج نحو ال ند غير موافق وذلك ستعتت وةنتعا' ضةيف ضةي ين 9

تالف في ة جاهاع سعضبببببباء سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةم

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية 

سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 

وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة  سال من ايمة هي ايمة  sig  19111فنالحظ من الجدوم سب ايمة 

ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب 

 الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9

  العبارة الثانية :

 اباع الةبامبة في األدهل  الحإلومية  سب  نسبببببب ة نالحظ نسببببببب الة با'  ووهنبا  ةهتمبام سبر ا'  الةال

(3691 من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة )

( وسعضبببببباء األحلاب 5594موزعبة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة )

في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة ( وسعضببباء األحلاب المسبببتقلة 1191المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة )

(797( و كذا  نس ة ، )1193 من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل )

( وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة 1491من سعضاء األحلاب الموالية للن ام  سنس ة )

(491( و سعضباء األحلاب المسبتقلة في  ودهها السياسي سنس ة )193 ) في حين كانت نس ة ،

(195  من سفرا  عينة الد'اسبببببة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من سعضببببباء األحلاب )

( من سعضبباء األحلاب الموالية للن ام ،وذلك 191( ونسبب ة )193المةا'ضببة  للن ام سنسبب ة )

 194119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19156سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 اب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت سما سعضبباء األحل

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )3391نسبب ها كالتالي )

( كانت س'ائها محا د ، وذلك 191سفرا  عينبة البد'اسببببببة موافقبة على الة با'  في حين نسبببببب بة  )

 9 19451وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19171د' ســ سمتوسط حساسي  ق

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من سفرا  1391( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )3591نسب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 193كذا نس ة  )عينة الد'اسبة التي كانت آ'اءها محا د  و

 9 19617وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19711على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ، في حين  ( من سفرا 6693السببياسببية، فإلانت نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـ 7797نسبب ة  )

 195169وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19777

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج  sigح  اللة )سواا 19174
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  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

المةا'ضببة للن ام  متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر األوم 

وسب ال رق سين متوسبببببطي عينتين سعضببببباء  117سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19133سب ايمة 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19465األحلاب المواليبة للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  هو 

  9 19116ال رق هو 

ة ا'   وافق س'اء سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو الرسج موافق على ال

والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء 

 سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9

 عضبببببباءم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع ستي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ال

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية 

سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 

ونق ل  ال رضبببببية الصببببب ر ة وسالتالي نرفض هي سال من  sig   19111فنالحظ من الجدوم سب ايمة 

سال رضبية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء األحلاب الموالية 

 9للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 

  العبارة الثالثة :

 ة إلومية   سب  نس نالحظ نسبب الة ا'  وو هنا  فصل سين سنعطة المصال  اي ا' ة في األدهل  الح

(5191 من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي )

( وسعضبباء األحلاب 7191نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء األحلاب الموالية للن ام سنسبب ة )

( 591) ( وسعضباء األحلاب المستقلة التود  السياسي سنس ة1593المةا'ضبة للن ام  سنسب ة )

( من افرا  عينبة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من 1191وكبذا نسبببببب بة )

( وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة 1491سعضبباء األحلاب الموالية للن ام سنسبب ة )

(797( وكبذا نسبببببب ة )1191 من سفرا  عينة الد'اسببببببة المحا د  في س'ائها وهي األمر  من )

( من سعضبببببباء األحلاب 591( ونسبببببب ة )1491ألحلاب الموالية  للن ام سنسبببببب ة )سعضبببببباء ا

 191619وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19143المةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من 7191من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة ) (7491نسبب ها كالتالي )

( كانت س'ائها محا د  في 1191سفرا  عينة الد'اسبببة غير الموافقة على الة ا'  في حين نسببب ة  )

 9 19114وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19114س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن

( من 1193( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ونسبب ة  )6595نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة 1791سفرا  عينة الد'اسببببببة التي كانت آ'اءها محا د  وكذا نسبببببب ة  )

 193739وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19513سط حساسي  قد' ســ الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتو
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  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

السببببياسببببية،  فإلانت س'اء كل ة جاهاع كل سعضببببائها  غير موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببببط 

 191119' ســ وةنحراف مةيا'ج  قد 79111حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسببببتو  الداللة  19114(  سبببباوج  sigسوااح  اللة ) 59161

لاب ح  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واأل

المةا'ضببببة للن ام غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر 

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين  539161سد'دة حر ة مقدا'ها  T   19461ال باني سب ايمة

وسب الخطأ المةيا'ج في  19411سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام هو 

 ة 9 19163هذا ال رق هو 

متل ت س'اء سعضبببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببة للن ام  نحو ة

وذلك   19411كاب ال ا'ق سين متوسطي الةينتين هو الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحساسية والتي

الموالية للن ام كما    ت اي جاا السببببببل ي نحو   'دة وهو لصببببببال  سعضبببببباء األحلاب 53سقيهة سك ر من 

الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة متوسبببط نحو ال ند غير موافق وذلك ستعبببتت متوسبببط 

 ةنتعا' متوسط9

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء 

ن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية األحلاب الموالية لل

سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 

ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  رفضوسالتالي ن من ال هي س sig  19113فنالحظ من الجدوم سب ايمة 

ل رضبية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء األحلاب الموالية سا

 للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 

  العبارة الرابعة :

  نالحظ نسببببببب الة با'  وو الةالاباع الةبامة ة ا'  مسببببببتقلة عن سااي اي ا'اع المودو   في الجهاز

( من سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة 5193ب  نسببب ة )الحإلومي   س

( 4791على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببب ة )

( وسعضبباء األحلاب المسببتقلة في  ودهها 1196وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 1191و كذا  نس ة )( ، 797السبياسبي سنسب ة )

( وسعضبببببباء 1191موزعة على كل من سعضبببببباء سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام  سنسبببببب ة )

( و سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي 197األحلاب المةا'ضبببة للن ام سنسببب ة )

من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'   ( 1194( ، في حين كانت نس ة )191سنس ة )

( من سعضبباء 491( ونسبب ة )394وهي األمر  من سعضبباء األحلاب الموالية للن ام سنسبب ة )

( سعضبباء األحلاب المسببتقلة في  ودهها السببياسببي 797األحلاب المةا'ضببة للن ام وكذا نسبب ة )

 193139 قد' ســ وةنحراف مةيا'ج  19573،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
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  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من 1391( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )6196نسبب ها كالتالي )

  عينة الد'اسببببة غير ( من سفرا1195سفرا  عينة الد'اسبببة المحا د  في س'ائها ،في حين نسبببب ة  )

 9 19611وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19411الموافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من سفرا  7495نس ة  )( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  و4197نسب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 1391عينة الد'اسببببببة التي كانت آ'اءها محا د  وكذا نسبببببب ة  )

 193619وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19611الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 سقية اي جاهاع  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن

( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  ، في حين 6693السبياسبية،  فإلانت نس ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبببببة لإلل من ال  ة التي آ'اءها محا د  وال  ة غير الموافقة 1693نسببببب ة  )

 191769' ســ وةنحراف مةيا'ج  قد 19511على الة ا'  وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19756(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19151

لاب ح  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واأل

المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب 

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117سد'دة حر ة مقدا'ها    T    19775ايمة 

ا وسب الخطأ المةيا'ج في هذ 19111األحلاب المواليبة للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  هو 

 9 19151ال رق هو 

 وافق س'اء سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو الرسج موافق على الة ا'  

والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء 

 ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك 

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء 

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببة للن ام حو هذا الة ا'  سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية 

واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام 

وسبالتبالي نرفض ال رضببببببيبة الصبببببب ر ة ونق ل  هي سابل من  sig  19111فنالحظ من الجبدوم ايمبة 

سال رضبية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء األحلاب الموالية 

 ذا الة ا' 9للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو ه

  العبارة الخامسة :

  نالحظ نسببببب الة ا'  وو ال  ةتمد  قسببببي  مهام موظ ي الةالااع الةامة على سسبببباس الوظائف التي

( من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 3197 قوموب سها   سب  نسب ة )

( 5495والية للن ام سنسببب ة )على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء األحلاب الم

( وسعضبباء األحلاب المسببتقلة في  ودهها 1195وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة )
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( من افرا  عينة الد'اسبببة غير الموافقة على 1593( ، و كذا  نسببب ة )797السبببياسبببي سنسببب ة )

( وسعضببباء 1194الة ا'  وهي موزعة على كل من سعضببباء األحلاب الموالية للن ام  سنسببب ة )

( و سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي 195األحلاب المةا'ضبببة للن ام سنسببب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسببببة محا د  في س'ائها على 591( ، في حين كانت نسبببب ة )191سنسبببب ة )

( من 191( ونسببب ة )491الة ا'  وهي األمر  من سعضببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببب ة )

وةنحراف مةيا'ج  19767سعضاء المستقلة في  ودهها السياسي ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 

 193419 قد' ســ 

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من 1394 ة  )( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب3693نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبببة 591سفرا  عينة الد'اسبببة غير الموافقة على الة ا'  ،في حين نسببب ة  )

 193319وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19413المحا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  ت السياسية،  فإلانسما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  1197( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )1193نسب ها كالتالي )

وةنحراف  19116عينة الد'اسببة غير الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 

 196119مةيا'ج  قد' ســ 

 تمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمج

( من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  ، في حين 6693السبياسبية،  فإلانت نس ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبببببة لإلل من ال  ة التي آ'اءها محا د  وال  ة غير الموافقة 1693نسببببب ة  )

 191769 نحراف مةيا'ج  قد' ســ وة 19511على الة ا'  وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسببببتو  الداللة  1911(  سبببباوج  sigسوااح  اللة ) 69511

مجل    ي الويني وسعضاء  ين سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء المجل  العبة

 T   األمة متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء األحلاب الموالية  117سد'دة حر ة مقدا'ها   19167

  19151في هذا ال رق هو  وسب الخطأ المةيا'ج  19111هو للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام  

 وافق س'اء سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام سنسببب ة عالية نحو الرسج موافق 

على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب 

 9ل ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' ضةيف وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة عالي نحو ا

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب 

المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين 

والية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنالحظ متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب الم

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة 9هي سك ر من  sig   19116من الجدوم الجدوم سب ايمة 
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 العبارة السادسة : 

   نالحظ نسببب الة ا'  وو  ةتمد  قسببي  مهام موظ ي الةالااع الةامة على سسبباس الودهاع اي صببالية

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج 7191ي  تةاملوب مةها   سب  نس ة )الت

موافقة على الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة 

(1195( وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام  سنس ة )1491 وسعضاء األحلاب المستقلة في )

( من افرا  عينة الد'اسببة غير الموافقة 7191( ، و كذا  نسبب ة )193اسببي سنسبب ة ) ودهها السببي

( 1491على الة ببا'  وهي موزعببة على كببل من سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام  سنسبببببب ببة )

( من سفرا   1191( ، في حين كانت نس ة )394وسعضباء األحلاب المةا'ضبة للن ام سنسب ة )

'ائهبا وهي األمر  من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة عينبة البد'اسببببببة محبا بد  في س

(1491( ونسب ة )797( من سعضاء األحلاب المستقلة في  ودهها السياسي و نس ة )193  )

من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـ 

 191719وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19141

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة التي س'ائها و من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 7491نسبببببب ها كالتالي )

لك ( من سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  ، وذ7191الموافقة على الة ا'  وكذا نسبببب ة  )

 9 19111وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19146سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من سفرا  7191( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )6191نسب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في 691وافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  )عينة الد'اسبة غير الم

 9 19111وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19611س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها ، في حين 6693السببياسببية،  فإلانت نسبب ها كالتالي )

وةنحراف  19666، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 7797( من سفرا  عينة الد'اسة 7797نس ة  )

 195169مةيا'ج  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19141(  ساوج sig اللة ) سوااح 49717

سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة 

للن ام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني  سب ايمة 

T    19144   وسب ال رق سين متوسطي عينتين سعضاء األحلاب  479145سد'دة حر ة مقدا'ها

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19756المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 

19117 9  

  ت  وةمتالف س'اء سعضبببببباء االحلاب الموالية للن ام  وسعضبببببباء األحلاب المةا'ضببببببة للن ام وذلك ما  

المتوسببطاع الحسبباسية والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين األعضبباء الموالية والمةا'ضببة للن ام 

 'دة وهو لصببببال  األعضبببباء الموالية للن ام و'غ  ذلك   قى اي جاا  47وهذا ال ا'ق   وق  19144وهو 
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 ة   عينة الد'اسة سنس ة ضةية جاسي ألعضباء ال رلماب الجلائرج نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا

 ددا نحو ال ند موافق، وذلك ستعتت ضةيف ومتوسط اينتعا'9

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب 

ئية سين المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببا

متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنالحظ 

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة 9هي ايمة سك ر من ايمة  sig   19131من الجدوم سب ايمة 

  العبارة السابعة :

 نالحظ نسبببب الة ا'  وو  تميل 'دل الةالااع الةامة سم( وااببب اع مةينة   سب  نسببب ة3191 من )

سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على 

( وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  5191كل من سعضبباء األحلاب الموالية للن ام سنسبب ة )

( ، و كذا نس ة 193سنس ة ) ( وسعضباء األحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسبي1593سنسب ة )

(1397 من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل من سعضببباء األحلاب )

( و سعضاء 394( وسعضباء األحلاب المةا'ضبة للن ام سنس ة )1695الموالية للن ام  سنسب ة )

( من سفرا   195) ( ، في حين كانت نس ة797األحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسي سنس ة )

عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من سعضبباء األحلاب الموالية للن ام سنسبب ة 

(193( ونس ة )191 من سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـ )

 194319وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19743

  كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية، فإلانت سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام

( من 1797( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة )3494نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 791سفرا  عينة الد'اسة الحا د  في س'ائها في حين نس ة  )

 194119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19471اسي  قد' ســ على الة ا' ، وذلك سمتوسط حس

  سما سعضباء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية، فإلانت

( من سفرا  7191( من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ونسبب ة )6595نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 794وكذا نس ة  ) عينة الد'اسبة التي كانت آ'اءها محا د 

 197149وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19131على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

را  عينة الد'اسة المحا د  في آ'اءها ، في حين ( من سف6693السبياسبية،  فإلانت نس ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبة كانت موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسبط حسبباسي  قد' 7797نسب ة  )

 191119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج sigسوااح  اللة ) 439141

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

المةا'ضببببة للن ام غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر 
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و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين  619113سد'دة حر ة مقدا'ها  T    19116ب ايمة ال اني س

وسب الخطأ المةيا'ج في  19153سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام هو 

 9 19111هذا ال رق هو 

'ضببببببة للن ام  نحو وافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا

الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحساسية و وض  اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، 

 لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة ك ير نحو ال ند موافق وذلك ستعتت ةنتعا' ضةي ين9

 ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن  

حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية ناألحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام 

سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 

وسالتالي نرفض ال رضبببببية الصببببب ر ة ونق ل  هي سال من  sig   19115فنالحظ من الجدوم سب ايمة 

سال رضبية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء األحلاب الموالية 

 للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9

  العبارة الثامنة :

  الحإلومية  إل ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها   نالحظ نسببببب الة ا'  ووالةالااع الةامة في األدهل

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  3191سب  نسبب ة )

( وسعضبببباء 5191وهي نسبببب ة موزعة على كل من سعضبببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببب ة )

( 1397( ، و كذا  نس ة )193) ( وسعضاء سنس ة1593األحلاب المةا'ضبة للن ام  سنسب ة )

من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل من سعضببببباء سعضببببباء األحلاب 

( وسعضبباء 394( وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام سنسبب ة )1695الموالية للن ام  سنسب ة )

( من سفرا   195) ( ، في حين كانت نس ة797األحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسي سنس ة )

عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من سعضبباء األحلاب الموالية  للن ام سنسبب ة 

(193( ونس ة )191 من سعضاء األحلاب الةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـ )

 195119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19711

  كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام

( من 1797( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )3494نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببة كانت 197سفرا  عينة الد'اسببببة المحا د  في س'ائها، في حين نسبببب ة  )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببببـ  19131توسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب غير موافقة على الة ا' ، وذلك سم

19511 9 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من سفرا  7191( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )6595نسب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 794اءها محا د  وكذا نس ة  )عينة الد'اسبة التي كانت آ'

 9 19511وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19731على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
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  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها ، في حين 6693السببياسببية،  فإلانت نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببة كانت موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' 7797نسبب ة  )

 19516وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19666ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF سبببببباوج و 

وهذا   ين    1915وهي ايمة سال من مستو  الداللة  19151(  ساوج sigسوااح  اللة ) 19111

سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة 

ي سب ايمة  انللن ام غير متسباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبطر ال

T   19114   و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء األحلاب  117سد'دة حر ة مقدا'ها

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19111المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 

191119  

المةا'ضببببة للن ام  نحو  وافقت س'اء سعضبببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب 

الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  

 ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9

لتي م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ا

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية 

سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 

وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة  هي ايمة سال من ايمة   sig   19176 فنالحظ من الجدوم سب ايمة

ونق ل ال رضبببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب 

 الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9 

  العبارة التاسعة :

  ال  ودبد محد اع  ةيق عمل الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية   سب  نالحظ نسببببببب الة با'  وو

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي 4697نسب ة )

( وسعضبباء األحلاب 1596نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء األحلاب الموالية للن ام سنسبب ة )

( وسعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة 1394المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة )

(797( و كذا  نس ة ، )7595 من افرا  عينة الد'اسة غير الموافقة على الة ا'  وهي موزعة )

( وسعضببباء األحلاب المةا'ضبببة 1191على كل من سعضببباء األحلاب الموالية للن ام  سنسببب ة )

(  ، في 191مسببتقلة في  ودهها السببياسببي سنسبب ة )( وسعضبباء األحلاب ال696للن ام سنسبب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها وهي األمر  من سعضبباء  1191حين كانت نسبب ة )

( من سعضبببباء األحلاب المسببببتقلة في 191( ونسبببب ة )1394األحلاب الموالية للن ام سنسبببب ة )

 191119ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ و 19111 ودهها السياسي ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( 7691( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )7195نسبب ها كالتالي )
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( كانت س'ائها محا د ، وذلك 1494)من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  في حين نسبب ة  

 191379وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19174سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضباء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية، فإلانت

ن سفرا  ( م1396( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )3194نسب ها كالتالي )

وةنحراف  19551عينة الد'اسببة غير الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 

 9 19111مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضبببباء األحلاب األمر  المسببببتقلة في  ودهها السببببياسببببي كمجتمح سحس مسببببتقل عن سقية

'اسة موافقة على الة ا'  ( من سفرا  عينة الد6693اي جاهاع السبياسية،  فإلانت نس ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببة كانت لإلل من ال  ة التي آ'اءها محا د  وال  ة 1693، في حين نسبب ة  )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  19511غير الموافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 

19176 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19611(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19167

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

ب ج المودو   في السطر األوم سالمةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائ

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117سبد'دة حر ة مقدا'ها   T    19541ايمبة 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19417هو لن بام واألحلاب المةبا'ضببببببة للن ام األحلاب المواليبة ل

  19111ال رق هو 

ب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببة للن ام  س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج من األحلا ايمتالف في 

نتين  وضبحها ال رق سين متوسطي عيضبا المتوسبطاع الحسباسية التي الة ا'  والذج    ت  س  فينحو الرسج 

، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  19417سعضبببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببة للن ام وهو 

 د موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عينة الد'اسة متوسط نحو ال ن

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب 

المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين 

لية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنالحظ متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب الموا

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة  9هي سك ر من  sig   19137من الجدوم سب ايمة 

  العبارة العاشرة :

  نالحظ نسب الة ا'  وو ل   تلير الهيإلل التن يمي  امل الةالااع الةامة لةدهل  الحإلومية منذ زمن

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على 57.0سب  نسبب ة )سةيد    

(  38.8الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة )

( وسعضبباء األحلاب المسببتقلة في  ودهها 13.2وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 27.3، و كذا  نس ة )( 5.0السبياسبي سنسب ة )

( وسعضبببببباء األحلاب 20.7موزعة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام  سنسبببببب ة )
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( من سفرا  عينة الد'اسببة غير  15.7( ، في حين كانت نسب ة )6.6المةا'ضبة للن ام سنسبب ة )

( ونسببب ة 1196سعضببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببب ة )موافقة على الة ا'  وهي األمر  من 

(491 من سعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام ،وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب )19516 

 193419وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )5493نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببة غير 1697سفرا  عينة الد'اسببببة محا د  في س'ائها ، في حين نسبببب ة  )

 9 19354وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19616موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 حلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت سما سعضاء األ

( من سفرا  1396( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )5591نسب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 1391عينة الد'اسببببببة التي كانت آ'اءها محا د  وكذا نسبببببب ة  )

 193419وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19611لة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ الموافقة على ا

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  ،وذلك سمتوسبببط 111السبببياسبببية،  فإلانت نسببب ة )

 19111وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسببتو  الداللة  19135(  سبباوج  sigسوااح  اللة ) 19115

لمواليببة للن ببام واألحلاب   ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب ا

المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب 

وسب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117سبد'دبة حر ة مقدا'ها   T    19113ايمبة 

المةيا'ج في هذا  وسب الخطأ 19114األحلاب المواليبة للن بام واألحلاب المةبا'ضببببببة للن ام هو 

 9 19167ال رق هو 

 وافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  نحو 

الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  

 ة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عين

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء 

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية 

ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ،  سين متوسبببطاع

وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة  هي ايمة سال من ايمة  sig  19111فنالحظ من الجدوم سب ايمة 

اب لونق ل ال رضبببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األح

 الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9  

  العبارة الحادي عشر :
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  نالحظ نسببببببب الة با'  وو ميلانيبة الةالاباع الةبامبة في األدهل  الحإلومية غير كافية   سب  نسبببببب ة

(5191من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة ) 

( وسعضبببببباء األحلاب 7191موزعبة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة )

( وسعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة 1194المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة )

(193( و كذا  نسب ة ، )7196 من افرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على )

( وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام 1191اب الموالية للن ام  سنسبب ة )كل من سعضبباء األحل

( ، في حين كانت 195( وسعضباء األحلاب المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة )197سنسب ة )

( من سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها على الة ا'  وهي األمر  موزعة على 1394نس ة )

( من سعضبباء األحلاب 797( ونسبب ة )1791الية للن ام سنسبب ة )كل من سعضبباء األحلاب المو

( من سعضباء األحلاب المةا'ضبة ،وذلك سمتوسط حساسي 191المةا'ضبة للن ام ، وكذا نسب ة )

 191139وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19114 قد' ســ 

 ت سببية ، فإلانسما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببيا

( 1391( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة )5795نسبب ها كالتالي )

( كانت س'ائها محا د  ، وذلك 1196من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا' ، في حين نس ة  )

 191319وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19155سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 ألحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية ، فإلانت سما سعضاء ا

( من 7495( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ونسبب ة )5193نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  1791سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  ، وكذا نسببب ة  )

 191139وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19131على ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  في س'ائها

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  و نسبب ة 5191السببياسببية ، فإلانت نسبب ها كالتالي )

(7797من سفرا  ع )( ينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة1693 من سفرا  عينة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببـ  19177الد'اسة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 

191139 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19413(  سببباوج  sigاللة )سوااح   19611

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب 

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117سبد'دة حر ة مقدا'ها   T    19471ايمبة 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19117هو لن بام واألحلاب المةبا'ضببببببة للن ام األحلاب المواليبة ل

  9 19111ال رق هو 

 وافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  نحو 

الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا السببببل ي نحو 
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الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة متوسبببط نحو ال ند غير موافق وذلك ستعبببتت متوسبببط 

 ةنتعا' متوسط9

د ةمتالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ود

المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين 

متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنالحظ 

وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل  مة سال  من ايمة هي اي sig  19117من الجدوم سب ايمة 

سال رضبية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء األحلاب الموالية 

 للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9

  العبارة الثاني عشر :

 ابباع الةببامببة في األدهل  الحإلوميببة ديببد   سب  نسبببببب ببة نالحظ نسبببببببب الة ببا'  وو  ن ي  ة ا'  الةال

(6495 من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة )

( وسعضبببببباء األحلاب 4196موزعبة لى كببل من سعضبببببباء األحلاب المواليبة للن ببام سنسبببببب بة )

تقلة في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة ( وسعضببباء األحلاب المسببب1193المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة )

(491( و كذا  نس ة ، )1694 من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل )

( وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة 1695من سعضاء األحلاب الموالية للن ام  سنس ة )

(191( وسعضباء األحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسبي سنس ة )191 في حين كانت نس ة ، )

(191 من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من سعضبببببباء األحلاب )

( من سعضببباء األحلاب الةا'ضبببة للن ام ،وذلك 491( ونسببب ة )591الموالية  للن ام سنسببب ة )

 196539وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19446سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 حلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية ، فإلانت سما سعضبباء األ

( من 1797( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )6191نسبب ها كالتالي )

( كانت س'ائها غير موافقة ، وذلك 591سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها ، في حين نسببب ة  )

 196149وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19731ساسي  قد' ســ سمتوسط ح

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية ، فإلانت

( من سفرا  7391( من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ونسبب ة )4491نسبب ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 1391 د  وكذا نسبببببب ة  )عينة الد'اسببببببة التي كانت آ'اءها محا

 196539وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19446الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

ن سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و نسبب ة ( م5191السبياسبية ، فإلانت نسب ها كالتالي )

(1693 من سفرا  عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب )19166 

 194119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19131(  سببباوج  sigاح  اللة )سوا 79711
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  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب 

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117سبد'دة حر ة مقدا'ها   T    19511ايمبة 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا   19751األحلاب المواليبة للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 

  191719ال رق هو 

نحو  وافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  

الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  

 ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت ك ير ةنتعا' ك ير9

تالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةم

المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين 

متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنالحظ 

وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سال رضببية  ن هي سال م sig   19117من الجدوم سب ايمة 

ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبببببائية سين متوسبببببطاع ةداساع سعضببببباء األحلاب الموالية للن ام 

 واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9

  العبارة الثالثة عشر:

 نالحظ نسببببب الة ا'  وو سغلب سعمام األدهل  الحإلومية مد( مانية   سب  نسبببب ة1196  من سفرا )

عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من 

( وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة  5594سعضبباء األحلاب الموالية للن ام سنسبب ة )

(1197وسعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السببببياسبببي سنسبببب ة ) (591 و كذا  نسبببب ة ، )

(1394 من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل من سعضببباء سعضببباء )

( ، 193( وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة )1593األحلاب الموالية للن ام  سنس ة )

 197119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19137وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 اء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت سما سعضبب

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )3391نسبب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19111سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ 

 194139' ســ  قد

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من سفرا  691( من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ونسببب ة  )1791نسبب ها كالتالي )

وةنحراف  19161عينة الد'اسببة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 

 9 19153مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسبببط 111السبببياسبببية،  فإلانت نسببب ة )

 191119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111حساسي  قد' ســ 
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 ( سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17ن في الجبدوم 'ا  )كمبا  ت يLevene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج sigسوااح  اللة ) 119141

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر المةا'ضببببة للن ام 

و سب ال رق سين متوسبببببطي عينتين  319111سد'دة حر ة مقدا'ها  T    19717ال اني سب ايمة 

وسب الخطأ المةيا'ج  19151سعضبببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببة للن ام  هو 

 191659في هذا ال رق هو 

  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبباء

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة 

ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام 

وسالتالي  هي ايمة سال من ايمة  sig   19117حو هذا الة ا'  ، فنالحظ من الجدوم سب ايمة ن

نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببائية سين 

 متوسطاع ةداساع سعضاء المجل  العة ي الويني وسعضاء مجل  األمة نحو هذا الة ا' 9

 رابع عشر :العبارة ال

   نالحظ نسبببب الة ا'  وو  ودد عوامل  ر ر في ةمتيا' العبببإلل التن يمي ي ا'  الةالااع الةامة في

( من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج 3797األدهل  الحإلومية   سب  نسبب ة )

ام سنسبببببب ة موافقة على الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن 

(6191( وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام  سنس ة )1791 وسعضاء األحلاب المستقلة في )

( من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 1191( ، و كذا  نسببب ة )195 ودهها السبببياسبببي سنسببب ة )

( وسعضببببباء 1191'س ها وهي موزعة على كل من سعضببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببببب ة )

وةنحراف  19711( ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 1193المةا'ضة للن ام سنس ة ) األحلاب

 195119مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من 1693)  ( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة3797نسبب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19113سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ 

 9 19451 قد' ســ 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من سفرا  4491ى الة ا'  ونس ة  )( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة عل5591نسب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج 19163عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 9 19445 قد' ســ 

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا' ، وذلك  ( من111السببببياسببببية،  فإلانت نسبببب ة كالتالي )

 191119وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19111سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسببببتو  الداللة  19111(  سبببباوج  sigسوااح  اللة ) 69161
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 لن ببام واألحلاب  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة ل

سعضباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبة للن ام غير متساوج في المةا'ضبة للن ام 

سد'دة  T    19317هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر ال اني سب ايمة 

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام  479547حر بة مقبدا'هبا  

 9 19115وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  19111واألحلاب المةا'ضة للن ام هو 

نحو    وافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام

الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  

 ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9

د ةمتالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ود

المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين 

متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنالحظ 

وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية  ل من هي سا sig  19141من الجدوم سب ايمة 

 ال د لة9

  العبارة الخامسة عشر :

   'نالحظ نسبببب الة ا'  وو  تةد  ااسببببام الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية ستةد  مد ر اع اي ا

افقة ( من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير مو3691الةامة   سب  نسب ة )

( 5194على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببب ة )

( وسعضبباء األحلاب المسببتقلة في  ودهها 1791وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 1193( ، و كذا  نس ة )797السبياسبي سنسب ة )

( وسعضبببببباء األحلاب 1191على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام  سنسبببببب ة ) موزعة

( 191( وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة )193المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة )

( من سفرا  عينة الد'اسبببببة موافقة على الة ا'  وهي األمر  من  195، في حين كانت نسببببب ة )

وةنحراف مةيا'ج  قد'  19347لية  للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ سعضاء األحلاب الموا

 194119ســ 

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( 1596( من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة على الة ا'  وكذا نس ة  )3191نس ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة كانت 795را  عينة الد'اسبة المحا د  في س'ائها، في حين نس ة  )من سف

 9 19541وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19634موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من 794( من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  ونسببب ة  )1696سببب ها كالتالي )ن

وةنحراف  19165سفرا  عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببـببب 

 9 19115مةيا'ج  قد' ســ 
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 ن سقية اي جاهاع سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل ع

( من سفرا  عينة الد'اسة كانت غير موافقة على الة ا' ، 6693السياسية،  فإلانت نس ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، في حين ، وذلك سمتوسط حساسي 7797وكذا نس ة  )

 195169وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19666 قد' ســ 

 ( سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17دوم 'ا  )كمبا  ت ين في الجبLevene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج sigسوااح  اللة ) 519111

  ين سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء المجل  العبة ي الويني وسعضاء مجل  

الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببطر ال اني سب ايمة األمة غير متسببباوج في هذا 

T    49115   و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  1119115سد'دة حر ة مقدا'ها

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19111األحلاب المواليبة للن بام واألحلاب المةبا'ضببببببة للن ام هو 

  9 19163ال رق هو 

ضبببببباء ال رلماب الجلائرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  نحو  وافق س'اء سع

الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا السببببل ي نحو 

ةيف ت ضبببالة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة متوسبببط نحو ال ند غير موافق وذلك ستعبببت

 وةنتعا' ضةيف9

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء 

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية 

حلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واأل

وسالتالي نرفض ال رضبية الصب ر ة  هي ايمة سال من ايمة  sig   19111فنالحظ من الجدوم سب ايمة 

ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب 

 ن ام على هذا الة ا' 9الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة لل

  العبارة السادسة عشر :

  نالحظ نسب الة ا'  وو ال  تمتح الموظف في الجهاز الحإلومي سالسلطاع الإلافية للقيام سالمسرولياع

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 1591الموكلة ةلي    سب  نسب ة )

( 6197ل من سعضببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببب ة )على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على ك

( وسعضبباء األحلاب المسببتقلة في  ودهها 1195وسعضبباء األحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة )

( من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 1491( ، و كذا  نس ة )797السبياسبي سنسب ة )

( وسعضبببببباء األحلاب 1193 ام  سنسبببببب ة )موزعة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن

( 191( وسعضاء األحلاب المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة )195المةا'ضة للن ام سنس ة )

( من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  وهي األمر  من 191، في حين كانت نس ة )

 19153توسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب سعضباء األحلاب األمر  المجهولة التود  السياسي ،وذلك سم

 197139وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
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  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من 1591( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )1491نسبب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19151  في س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ سفرا  عينة الد'اسة المحا د

 9 19761 قد' ســ 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من سفرا  1197( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )1193نسب ها كالتالي )

وةنحراف  19117الد'اسببة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب عينة 

 9 19711مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضبباء األحلاب ام المسببتقلة في  ودهها السببياسببي كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع

ئها ، في حين ( من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ا6693السببياسببية،  فإلانت نسبب ها كالتالي )

( لإلل سفرا  عينة الد'اسببة كانت غير موافقة على الة ا'  وكذا المحا د  في س'ائها 1693نسبب ة  )

 191769وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19511، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19356

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب 

و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117سبد'دبة حر بة مقبدا'ها   T   19671ايمبة 

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  19143األحلاب المواليبة للن بام واألحلاب المةبا'ضببببببة للن ام هو 

  9 19134ال رق هو 

ام   وافق س'اء سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج من األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب المةببا'ضبببببببة للن بب

نحوالرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو 

الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة متوسببط نحو ال ند موافق وذلك ستعببتت متوسببط ةنتعببا' 

 متوسط9

 ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضبببببباء  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببببببية الصبببببب ر ة التي م ا ها سن 

األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية 

سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 

وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة  ي ايمة سال من ايمة ه sig  19115فنالحظ من الجدوم سب ايمة 

ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء األحلاب 

 الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9

 

 :  العبارة السابعة عشر

 ة سين ما  قوم س  الموظف في األدهل  الحإلومية سو سين سهداف نالحظ نسب الة ا'  وو ال س'  عالا

( من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير موافقة 5594الجهاز   سب  نسب ة )



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                            الفصل السادس                                    

 
 

111 

( 4191على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببب ة )

( وسعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها 191سنسببب ة )وسعضببباء األحلاب المةا'ضبببة للن ام  

( من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 4496( ، و كذا  نس ة )797السبياسبي سنسب ة )

( وسعضبببببباء األحلاب 1191موزعة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام  سنسبببببب ة )

( ، وذلك سمتوسببط حسبباسي 193 ة )( وسعضبباء األحلاب سنسبب1491المةا'ضببة للن ام سنسبب ة )

 9 19411وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19557 قد' ســ 

  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت

( من 4193( من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ونسبب ة  )5197نسبب ها كالتالي )

وةنحراف  19517نة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببـببب سفرا  عي

 194149مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت

( من 4194نس ة  )( من سفرا  عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  و5196نسب ها كالتالي )

وةنحراف  19417سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 

 195119مةيا'ج  قد' ســ 

  سما سعضبببباء األحلاب األمر  المسببببتقلة في  ودها ها السببببياسببببي كمجتمح سحس مسببببتقل عن سقية

  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، ( من سفرا6693اي جاهاع السبياسبية،  فإلانت نس ها كالتالي )

( من سفرا  عينة الد'اسببببببة كانت موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسببببببط 7797في حين نسبببببب ة  )

 195169وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  19666حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت ا' لي يني 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا )Levene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الداللة  19111(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 19116

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر األوم سب 

وسب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  117وسبد'دبة حر بة مقبدا'ها   T   19617ايمبة

وسب الخطأ المةيا'ج في هذا   19131األحلاب المواليبة للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 

  191169ال رق هو 

  وةمتالف س'اء سعضبببببباء االحلاب الموالية للن ام  وسعضبببببباء األحلاب المةا'ضببببببة للن ام وذلك ما    ت

المتوسببطاع الحسبباسية والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين األعضبباء الموالية والمةا'ضببة و هو 

 'داع  و'غ  ذلك   قى اي جاا ة جاسي ألعضبببباء ال رلماب الجلائرج  117وهذا ال ا'ق  سبببباوج  19131

تعببتت د موافق، وذلك سنحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة سنسبب ة ضببةي ة ددا نحو ال ن

 ضةيف ومتوسط اينتعا'9

سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب 

المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين 

موالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنالحظ متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب ال

 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة 9هي ايمة سك ر من ايمة  sig   19115من الجدوم سب ايمة 
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  العبارة الثامن عشر :

  نالحظ نسبببببببب الة ببا'  وو ن ببام ايمتيببازاع المةموم سبب  في األدهل  الحإلوميببة  تسبببببب  سببالةببدالببة

( من سفرا  عينة الد'اسببببة من سعضبببباء ال رلماب الجلائرج 1191موضببببوعية   سب  نسبببب ة )وال

موافقة على الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة 

(5594( وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام  سنس ة )1193 وسعضاء األحلاب المستقلة في )

( من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 1191( ، و كذا  نسببب ة )591ة ) ودهها السبببياسبببي سنسببب 

( وسعضببببباء 1593'س ها وهي موزعة على كل من سعضببببباء األحلاب الموالية للن ام سنسببببب ة )

( وسعضاء األحلاب المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة 797األحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة )

(797( في حين كانت نسببب ة ، )195  من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وهي )

( من سعضببببباء 191( ونسببببب ة )193األمر  من سعضببببباء األحلاب الموالية  للن ام سنسببببب ة )

وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  19111األحلاب الةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 

197149 

 سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فإلانت  سما سعضبباء األحلاب الموالية للن ام كمجتمح

( من 1191( من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  )3391نسبب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج  19111سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 9 19413 قد' ســ 

  المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فإلانت سما سعضاء األحلاب

( من سفرا  1791( من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  )1691نسب ها كالتالي )

وةنحراف مةيا'ج 19173عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 

 9 19751 قد' ســ 

  سما سعضببباء األحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع

( من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسبببط 111السبببياسبببية،  فإلانت نسببب ة )

 19111وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 19111حساسي  قد' ســ 

 (  سب ايمبة ةمت 17كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا ) ا' لي ينيLevene   لهذا الة ا'  هيF  و سبببببباوج

وهذا    1915وهي ايمة سال من مسبببتو  الداللة  19141(  سببباوج  sigسوااح  اللة ) 49714

  ين سننببا نسببببببتطيح ةفتراض سببأب   ببا ن المجتمةين سعضبببببباء األحلاب المواليببة للن ببام واألحلاب 

نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر المةا'ضببببة للن ام غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي 

و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين  569114سد'دة حر ة مقدا'ها   T    19141ال اني سب ايمة 

وسب الخطأ المةيا'ج في  19117سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام هو 

  19131هذا ال رق هو 

ئرج من األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام  نحو  وافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلا

الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  

 ،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9
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فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضاء األحلاب  سما

المواليبة للن بام واألحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببببائية سين 

ا الة ا'  ، فنالحظ متوسطاع ةداساع سعضاء األحلاب الموالية للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذ

ونق ل  وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة  هي ايمة سال من ايمة  sig  19111من الجدوم سب ايمة 

سال رضبية ال د لة سن  ال  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء األحلاب الموالية 

 للن ام واألحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9

  ودد فروق ذاع  اللة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء تائج الة ا'اع الساسقة نستنتج سن   الومن ن

األحبلاب البمبوالبيبببة لبلبنب بببام وسعضببببببببباء األحبلاب البمةبببا'ضبببببببببة للن بببام نحو كبببل من الة بببا'اع 

ال ( سج 11(،)16(،)15(،)14(،)17(،)11(،)11(،)11( ،)11(،)13(،)15(،)14(،)17(،)11(،)11)

ف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج الموالية للن ام وسعضاء األحلاب المةا'ضة للن ام  ودد ةمتال

نحو هذا الة ا'اع ، في حين  ودد فروق ذاع  اللة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب 

( 13،)(11(،)16)الجلائرج الموالية للن ام وسعضبببباء األحلاب المةا'ضببببة للن ام نحو كل من الة ا'اع 

 ودد ةمتالف في ة جاهاع سعضببباء ال رلماب الجلائرج الموالية للن ام وسعضببباء األحلاب المةا'ضبببة سج 

  ةو  لمجر  الصدفة، و'غ  ودو  سةض ايمتالفاع ةال سب س ب هدا ايمتالفاع للن ام نحو هذا الة ا'اع

يرا في الجوانب التن يمية سو وهي ةمتالفاع غير مقصو   وذلك سب األحلاب المةا'ضة للن ام ال  ركل ك 

األس  الركيل  على القضا ا سقد' سنها  ركل على النتائج وال  حاوم الدموم في الجانب الهيإللي سو القوانين 

والمراسبببي  سقد' ما  حاوم سب  لير اي  النوا ج وسسببب اب التدهو' سو في نقاة كي ية  وز ح الميلانية المالية 

سببببببيط في القوانين والةمليباع التي  سببببببا  سهبا المبدمالع اكيبد سب نوا ج في حين لو كباب   بذم ولو دهبد س

المخرداع  إلوب احسبببن سإل ير مما  تواح وهذا اه  عيوب اي ا'  الجلائر ة الرو ين    الرو ين في دميح 

 9الخطط 

ال يوجل إختالف في إتجا ات ومن  نرفض الفرضييييية الرييييفرية ونابف الفرضييييية البليلة التي مفاد ا  ن  

بتختالف التنظيم اإلداري للعالقيات العيامة في األجحئة الح ومية واقع عضيييييياء البرلمياا الجئايري نحو  

 اإلنتماء الحئبي  )موالي ، معارض ، مستاف(. 

سما في ما  خص سسبببب اب ايمتالف سين ة جاهاع سعضبببباء ال رلماب الموافقة على الة ا'  واألعضبببباء غير 

 ةلى ما لي : الموافقة على الة ا'  فذلك  ةو  

 العبارة األولى :

على سنبب  ال  ودببد ة ا'  الةالابباع الةببامببة في الهيإلببل  وفي هببذا الة ببا'   ت ق سعضبببببباء ال رلمبباب الجلائرج

اي ا'ج لةدهل  الحإلوميببة واببد سعتمببدع ةدبباسببا ه  على الهيإلببل التن يمي ، حيببس سنبب  في سغلببب اي ا'اع 

هياكلها التن يمية على عإل  ما  حصل ال احس  وليد ملف هللا  الحإلومية ال  ودد ة ا'  الةالااع الةامة في

  اب   في  'اسبببت  والتي  قر فيها سودو  دهاز الةالااع الةامة متخصبببص لمما'سبببة سنعبببطتها، في حين 

ال  ببة التي  ر  سنهببا  ودببد ة ا'  الةالابباع الةببامببة في الهيإلببل اي ا'ج لةدهل  الحإلوميببة فقببد  ةو  ذلببك 

ة ويعت ا'ه  سب الةالااع الةامة متوادد  في سج مرسبسة ولها مسروم م ارر ولها من ذ ن لخ ر ه  اي ا' 

ولإلن ال  عبببببتري ودو ها كر ا'  في الهيإلل اي ا'ج للجهاز الحإلومي ، فرحتمام سب  إلوب مصبببببلحة  اسةة 
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حتمام ( في الجانب الن رج(  سو ة14( و )17(و )11ألحد  اي ا'اع األمر  )سن ر لإلل من األربببببإلام )

سب  إلوب كر ا'  اائمة سذا ها لإلن  حت ةس  آمر كخلية ايعالم واي صام سو مد ر ة ايستعراف م ال سو اد 

 إلوب مقسببمة ةلى اسببمين اسبب   ضبب  الةالااع الخا'دية واسبب   ضبب  الةالااع الداملية  حت ة ا'  األمين 

ةو  في 'س هببا   المحببا ببد األعضبببببباء الةبام سو اببد  إلوب  ببدا' من يرف المببد ر الةببام للجهباز في حين س'اء 

لتببأ'د  آ'ائه  سين ال  ببة األولى الموافقببة على الة ببا'  وال  ببة ال ببانيببة غير الموافقببة على الة ببا'  سج سين 

ودو ها كنعبباي وعدم ودو ها سو لةدم وضببوه م هوم الةالااع الةامة لد ه  وذلك ما س  ت  ال احس  هعببام 

الةالااع الةامة في الهيإلل التن يمي غير واضببببب  وفي مة   محمد على حسبببببين  في  'اسبببببت  سب مواح 

 األحياب  إلوب اس  الةالااع الةامة والمعرف علي   اسةا ي ا'  سمر 9

 العبارة الثانية : 

على سب هنا  ةهتمام ة ا'  الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية  ال رلماب الجلائرجوهنبا  ت ق سعضبببببباء 

العببر اب الرئيسببي للجهاز الحإلومي من فةاليتها في  ماسببك دمهو'ها الداملي  مسببتند ن في ذلك يعت ا'ها

والخا'دي ةلى  حسبببين الصبببو'  الذهنية للجهاز عند دمهو'ها الخا'دي وماابببة في هذا ال تر  الموالية 

للحرا  السببياسبببي غير المن   على مسبببتو  الدولة الةرسية وكذا ةنخ اض ايمة ال تروم سرعت ا'ا المصبببد' 

وكذا الة  واال السلطة الةليا وةمت ائها على الساحة ايعالمية سي للميلانية القومية للدولة الجلائر ة الرئي

والتي   ير الإل ير من الجدم الداملي وماابة سب كل العبةب  ةرف عن الحالة الصحية للرئي  والتي   ير 

ل ا على سبب وا سدو'ه   ر ر ن ذلواالإل ير من التسبباتالع عن مسببتق ل الجلائر ومسببتق ل العببةب من ماللها 

المجتمح الجلائرج كجماهير لةدهل  الحإلومية وعلى سسبباسببها  إلوب حالة العببةب وف ة العبب اب ساألمص 

 حت الضبببلوي الن سبببية القاسلة ل لتهاب والمطال ة ستحسبببين األوضببباع اياتصبببا  ة منها وايدتماعية لذلك 

ت ا لة سين ربره السياساع الداملية وسين  'اسة ة جاهاع  لا دع سهمية الةالااع الةامة في اي صباالع الم

الرسج الةام ومطالب دماهيرها للواببوم لمةا لة متوازنة سين حقوق وواد اع الموظ ين ومطالب العببةب 

سصبببب ة عامة كجمهو' ما'دي وسين ايمإلانياع الما  ة للجهاز في سببببلسببببلة من الةالااع اينسببببانية ذاع 

  مهام الدولة وة سبباع سدهل ها و ةقيد وظائ ها ،وذلك ما سكد    'اسببة وليد ملف األسةا  ايدتماعية ولل ا 

هللا محمد   اب  في  'است  على سب الس ا'اع الةرسية  ت ه  ي يةة عمل الةالااع الةامة ووظائ ها و قد ر 

 موافقة علىالسببب ا'  لمإلانتها ودهو ها ، في حين كانت س'اء سعضببباء ال رلماب الجلائرج المحا د  وغير ال

الة ا'   ةو  لةدم وضببببببوه م هوم الةالااع الةامة سو ي 'ادها في سةض األدهل  الحإلومية  حت ساسببببببام 

سمر  سو مسمياع وعلى الرغ  من عدم ودو ها في الهيإلل اي ا'ج ةال سب الجهاز الحإلومي  قوم سوظائ   

قر على سب اي ا'  ال  هت  سالةالااع وذلك ما  ت ت  الد'اسببة التي ادمها  هعببام محمد علي حسببين  والتي  

 الةامة وال  لطي حتى عد  موظ يها 9 

 العبارة الثالثة :

على مسببببألة ال صببببل سين سنعببببطة المصببببال  اي ا' ة في  سعضبببباء ال رلماب الجلائرج عدم موافقةنالحظ 

ب من ت روب ساألدهل  الحإلومية و ةت ر سن  ال  ودد فصببل سين األنعببطة سل هنا   وااببل و إلامل لذلك  ة

سه  الم ا ئ األسببباسبببية في اي ا'  الةامة هي سما  سبببمى سالدو' ة والتي على سسببباسبببها  جب سب  ت   ليير 

موظ ي اي ا'  في عملية  و' ة والتي على سسبببباسببببها  جب سب  ت   ليير موظ ي اي ا'  في عملية  و' ة 

طيل سقية   سأعماله  وذلك كي ال  قوم ستةسين سقية المصببببال  ليإلتسببببب  قافة على كي ية القيام سقية المصببببال

المصببال  عن وظي تها ألسبب اب سسببيطة ذلك سب المصببال  مر  طة ستسببلسببل مح سةضببها حيس سب مصببلحة 
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ايعالم م ال مر  طة سايسببتعببراف مر  طة سالمالية والمالية مر  طة سالمسببتخدمين والمسببتخدمين مر  طة 

ب اي ا'اع الحإلومية الجلائر ة  ةمل عمل دماعي وغال ا سالضببببماب ايدتماعي وهإلذا يعت ا'ه  سب سغل

في مإلا ب دماعية لذلك  جد نوع من التضببببامن سين الموظ ين في عملياع التسببببتر في اللياساع والهروب 

من الةمل ال  إلتعبب ها المسببروم الم ارببر في حين نجد نسبب ة األعضبباء الموافقة على الة ا'  والمحا د  في 

ا سعضببببباء المجل  العبببببة ي الويني سنسببببب ة ك ير  مقا'نة مح سعضببببباء مجل  األمة س'ائها والتي  حيل له

فبالموافقبة على الة با'   ةو  على األدهل  التي  ةتمبد على الالمركل بة في ة خبا  القرا' لإلبل ة ا'  فرعيببة 

ى لولها مصوايا ها وم ا ئها في ة خا  ارا'ا ها لذلك  حاوم كل مد ر ة ا'  فرعية فصل سنعطة ة ا'   ع

سقية المد ر اع األمر  و حاوم التواابببببل مةه  في النقاي الةر ضبببببة فقط لين ر  سقرا'ا   على مسبببببتو  

موظ يب  ولتر إلل دهو  موظ ي  على مسببببببتو  ة ا'   وهنا  حاوم الت نن وايسداع من الناحية الةملية لإلن 

لتمتص ال جو  سين الةمببام   إل ر فيهببا ال يرواراييببة ، وفي هببذا الحببالببة ال سببد سب  نعببببببط الةالابباع الةببامببة

 كجمهو'  املي من الة التواال والرو ين والملل ومن ال يروارايية مح الجمهو' الخا'دي 

 العبارة الرابعة : 

مسببببببألة ةسببببببتقاللية ة ا'  الةالااع الةامة في األدهل  موافقبة سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج على فنالحظ 

عمبالهبا و ةقببد سفي األدهل  الإل ير  كبالوزا'اع لضببببببخبامببة  الحإلوميبة عن سبااي اي ا'اع فببذلبك سب مبا  ت 

وظبائ ها سو سالنسبببببب ة لةدهل  التي  هت  سةالاا ها مح دماهيرها الخا'دية و همل دماهيرها الداملية حيس 

 جد الةالااع الةامة  نعببط في مصببلحة الةالااع الخا'دية فقط ،سما عن نسبب ة سفرا  الةينة التي سارع سةدم 

محا د  في اي الء عن الة ا'  فذلك ألنها  ةت ر الةالااع الةامة غير مودو   ساببببال كر ا'  سو موافقتها سو 

 سنها مقسمة سين األمانة الةامة والةالااع الخا'دية وهذا ما  نعط س  سغلب ة ا'اع األدهل  الحإلومية9 

 العبارة الخامسة : 

 سارع سةدم موافقتها على سب  قسببي  مهام موظ ي التي سعضبباء ال رلماب الجلائرج فاي  اق الإل ير سين س'اء

الةالااع الةامة ال  ت  على سساس الوظائف ذلك ألمذها سةين االعت ا'  خصصاع موظ ي الةالااع الةامة 

ليإلوب التوز ح عقالني كل في مإلان  وحسببببب  خصببببصبببب  ولتإلوب التلطية المهنية على سسبببب  علمية وسب 

تقسببببي  اي صببببالي سو ة مالها لجانب الةالااع االدتماعية والةالااع سةض األدهل  الحإلومية  ةتمد على ال

غير الرسبمية ومد  فةاليتها في س اء المهمة وذلك ما  قرا  'اسبة  هعام محمد علي حسين  على سب مهام 

ووظائف الةالااع الةامة ل   تةد  عملية التنسيق مح وسائل ايعالم سما فيما  خص سفرا  الةينة التي سارع 

وافقتهبا على  قسببببببي  مهام موظ ي الةالااع الةامة على سسبببببباس الوظائف وال  ة القليلة التي سارع على سم

محبا بد هبا في 'س هبا فبذلبك يعتمبا هبا في ارا'هبا ةما لتأ'دحها سين التن ي  اي صببببببالي والتن ي  الوظي ي 

لةامة الذج سكد   نتائج وةغ بالها على التن ي  اي صببببببالي الوظي ي سو عدم وضببببببوه مهام ة ا'  الةالااع ا

  'اسة  هعام محمد علي حسين 

 

 العبارة السادسة : 

سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج الموافقة على الة ا'  وكذا غير الموافقة والمحا د  في س'ائها وهنا نالحظ سب 

ي صالية كل اس ب  وظيف الةالااع ايدتماعية لل  اع ل والتي ال  ت اعد ك يرا نس ها ، فال  ة الموافقة  ةو 

حسبب مستواا الةلمي سو انتمائ  الحلسي سو  قافت  المحلية في حين نجد النس ة التي كانت محا د  في ة الئها  
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فإلاب ةما لةدم وضوه ال قر  سو ييالع  على نوعية التقسيماع التي  ةتمد عليها الةالااع الةامة، في حين 

فذلك يعتما  األدهل  على  قسبببي  سمر كالتقسبببي  الوظي ي   سب النسببب ة التي سارع سةدم موافقتها على ال قر 

م ال 9 وذلك ما  قرا ال احس  هعببببببام محمد علي حسببببببين  سب مهام الموكلة الةالااع الةامة فرب  و'ها ال 

  تةد  نموذج الدعا ة والتنسيق مح وسائل ايعالم وضماب الدعا ة واألم ا' والمةلوماع اي جاسية 9 

 : العبارة السابعة 

على سب 'دبل الةالاباع الةبامة  تميل سمواابببببب اع مةينة لةت ا'ه  سب  ال رلمباب الجلائرج ت ق سعضبببببباء 

المجتمح  الجلائرج مجتمح مسبل  وسب من ا اع مما'سي الةالااع الةامة كلها من  قة من الد ن ايسالمي 

( وسما 11)سو'  األحلاب،اآل ةوالص اع الحميد  لقول   ةالى﴿999لقد كاب لإل  في 'سوم هللا سسو  حسنة999﴾ 

سب الرسببوم اببلى هللا علي  وسببل   ادو  األمة الةرسية فلقد كانت كل ابب اع سمصببائي الةالااع الةامة من 

م با ئ الترسيبة في مرحلبة التنعبببببب بة ايدتمباعيبة، لذلك  سغلب الموظ ين   إلونوب اد  لدو سهذا الصبببببب اع 

( فأعضببببباء 14سببببباب في سحسبببببن  قو  999 ﴾)سبببببو'  التين،اآل ة والم ا ئ لقوم هللا  ةالى ﴿999 لقد ملقنا اين

ال رلماب الجلائرج ال  رونها مواا اع مةينة سل مواا اع عا  ة عامة  جب سب  تحلي سها كل من  نتمي 

للد ن ايسبببالمي سما سعضببباء التي ال  ر  سب هنا  موااببب اع مةينة  تميل سها سمصبببائي الةالااع الةامة 

ق على سني سفرا  مهنت  سامتيازاع  جةل  مرهل لهذا المنصب سايضافة ألب الةالااع فذلك سب علي  سب  ت و

الةامة ليسببت وظي ة فقط سل هي س ضببا فن وعل  وسالتالي الجانب المنهجي في كي ية س اءا  للوظي ة لها  و' 

 أهل  موظ ينفي نجاه المهمة الموكلة  للةامل وسب هنا  س ضا فوا'ق فر  ة وفي السماع العخصية سين ال

موظف على األمر لهذا المنصب، سايضافة لودو  مررراع  تحإل  في الص اع م ل القلق، ال ي ة المحلية، 

الضببببببلوي الةائلية، المسببببببرولية ، ةد  األ وا'999الج وسالتالي ودو  الصبببببب ة  تواف على مد  التحلي سها 

 9ومااة الص اع المإلتس ة

 :  العبارة الثامنة

وسنس ة الةالية والتي  قر سب الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية  ال رلماب الجلائرج فتوافق س'اء سعضاء

 إل ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها ذلك سب النقاساع الةمالية التي  واببببببل ل  ا'  الةامة مطالب الموظ ين 

 يط ال يح سالتقسبببببيط سوس ع مهامها وكذلك الخدماع ايدتماعية التي كاب لها الدو' ال ةام في ذلك من  نعببببب

ايعاناع سو الرحالع الصي ية وكذلك الم ا 'اع ال ةلية في األفراه واأل راه التي لها سةد سيإلولودي ك ير 

على  ن سبببية الموظف، في حين نجد سب النسببب ة التي كانت محا د  وغير موافقة على الة ا' ، فذلك ةحتمام 

الحإلومي على  ل يتهبا، فتةبد  وةمتالف المطالب  قلل  سنهبا  ر  سب لموظ يهبا مطبالبب سمر  عجل الجهباز

من نسب ة اينجاز سواء نوعي سو كمي و ةمتالف مطالب الموظ ين والةمام  إلوب سغل ها سرمتالف الموااح 

الجلرافيبة للجهباز الحإلومي سو سرمتالف القوانين التن يمية الداملية الخااببببببة سإلل دهاز سو لسبببببب ب عدم 

د الةامل ومطال   والمركل المالي للجهاز سو لةدم التسببيير األم ل للةالااع الةامة ةسببقايه  لموازنة سين ده

في الجهاز الحإلومي وفقدها  وازب التحإل  في ة جاهاع دماهيرها المت ا نة وغير المحد   سو  ةو  لسبببببب ب 

 عدم الموافقة على الة ا'  في حد ذا ها9 

 العبارة التاسعة :

على عدم ودو  محد اع  ن يمية  ةيق عمل    اعضببباء ال رلماب الجلائرجالموافقة ال سبببيطة في نسببب ة عد

الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية سحيس مسببببببتند  في س'ائها ةما لةدم وضببببببوه م هوم الةالااع الةامة 

وظائ ها وذلك ما نجدا في  'اسببة )هعببام محمد على حسببين( سو يهمام الةالااع الةامة الجمهو' الداملي 



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                            الفصل السادس                                    

 
 

114 

ث المتةلقبة سب  سو ي' إلباز عمبل الةالاباع الةبامبة على رببببببخص واحبد وهو ةمبا المإللف سبالةالااع وال حو

الخا'دية سو غال ا ما  إلوب المد ر سو ةحتمام ودو  مركل ة في ة خا  القرا' وعدم معبا'كة المتخصببصين 

وافقة على سو المقرسين من األحداث في ابببببنح القرا'، في حين نجد نسببببب ة من س'اء عينة الد'اسبببببة غير م

ودو  محبد اع  ةيق عمبل الةالاباع الةبامبة في األدهل  الحإلوميبة ذلبك سنهبا  ر  سب الةالاباع الةبامة في 

األدهل  الحإلومية  قوم سجميح وظائ ها وسنها  ةتمد على مطة محإلمة و د'س ة جاهاع دماهيرها سطر قة 

لمحد اع التي  ةيق عمل الةالااع  ايقبة، سمبا النسبببببب ة المحا د  في ة الئها فرحتمام عدم وضببببببوه م هوم ا

 الةامة9

 العبارة العاشرة : 

التي  قر سنبب  ل   تلير الهيإلببل التن يمي لةدهل   فموافقببة سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج على الة ببا'  و

الحإلومية منذ زمن سةيد سببببواء كانت كمصببببلحة سو ة ا'  محد   في الهيإلل التن يمي سو كر ا'  مةنو ة في 

ي ذلك سن  على المسبتو  المحلي ل   تلير ةال سنسبب اليلة وسب مضوع ة ا' ها لن   التن ي  الجهاز الحإلوم

ون   '  ة المسببرولين ل   تلير س ضببا وهذا ما  دمل ضببمن المحد اع التن يمية التي  ةيق عمل الةالااع 

ل كاهل الية التي   قالةامة وفي الحقيقية س'اها من سبل ياع سغلب اي ا'اع الجلائر ة، فرغ  اينتإلاساع الم

المرسببسبباع فال  ن ر لمسببألة هيإللة اي ا'  على حسببب األوضبباع، و'غ  مضببوع سةض المرسببسبباع من 

مرسببسبباع عمومية ةلى الخصببخة  ةال سب هيإللتها اي ا' ة وال عببر ة   قي على ما هي علي  فل   تلير منها 

ة للموظ ين على مسببتو  سقية المصبببال  سببو  ايسبب  لذلك من اوانين اي ا'  الرربببيد  القيام سدو'   حو لي

وذلبك مبا  دعم  الةالااع الةامة لتوسببببببيح ة صبببببباالع و ةامالع الموظ ين وةيالعه  على اي جاسياع سو 

السببل ياع التي اد  ت  ةحدا ها سو التو'ي فيها من مالم ةنجاز سو التأمر في سعماله  سما في حالة نسبب ة سفرا  

اباع الةامة لةدهل  الحإلومية اد  لير سو ااسل للتليير و ةو  ذلك سب سغلب  الةينبة التي  ةت ر سب مواح الةال

ة ا'اع الةالااع الةامة  ت  ة ا' ها في سغلب المرسببسبباع الجلائر ة من يرف المد ر سو من يرف 'ئي  

ها تمصبببلحة الةالااع الخا'دية سو اي ا'  الةامة والمتم لة في األمين الةام للمرسبببسبببة وذلك ما  جةل هيإلل

 تداوم سين هذا المنااببببب، وكل حسببببب نوع النعبببباي الموكل ةلي  سو على حسببببب السببببياسببببة الجلائر ة 

للتحو الع التي  حدث على مسببتو  المراكل الحسبباسببة سما فيما  خص النسبب ة التي كانت محا د  في 'س ها 

ياكل الضببببببخمة فيةو  ذلبك ةما لإلونها كمصببببببلحة سو ة ا'  غير موضببببببحة في الهيإلل التن يمي ةال في اله

 كالوزا'اع م ال، سو ةما لةالاا ها ال سيطة سر ا'اع األدهل  الحإلومية9 

 العبارة الحادية عشر : 

والتي  قر على سب ميلانيببة الةالابباع الةببامببة في  فةببدم موافقببة سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج على الة ببا' 

 ة من المد ر سو  حت واا ت  فإليف لها األدهل  الحإلومية كافية ذلك سب سغلب ة ا'اع الةالااع الةامة ار 

سب ال  إلوب كافية وهي ار  ة سو  حت وابببا ة المسبببروم الم اربببر الذج  ل  الصبببالحية الإلاملة في التوز ح 

المالي وكي ية ة ا' ها وماهي ةحتيادا ها وكي ية  لطية نقائصها ستدعيمها ماليا من ميلانية سسواب سمر  ةب 

اس ي، سما فيما  خص النس ة التي كانت محا د  في الرسج وغير الموافقة فذلك سمإلن في التوز ح المالي المح

 ةو  ةمبا لةبدم ةيالعهبا على الميلانيبة المالية للجهاز الحإلومي وكي ية  وز ةها سو ل ةدها من مراكل ة خاذ 

الإل ا ة  مالقرا' وعدم علمها عن سنعطة الةالااع الةامة التي     لطيتها والنعاياع التي 'فضت لس ب عد

المالية سو ألب المسرولين  قوموب ستحو ل الرايد المالي من سسواب  خدم الةالااع الةامة ةلى سسواب سمر  

 م ال ةللاء الط ح والملتقياع و دعي  ساب التجهيل م ال 9 
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 العبارة الثانية عشر :

في األدهل  الحإلومية ديد،  التي  قر سب  ن ي  ة ا'  الةالااع الةامة فموافقة سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج

فالنسببب ة الةالية التي  ة ر سرضببباها على  ن ي  الةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية لسبببرو'ها وموافقتها 

على نعبباياع ووظائف الةالااع الةامة وي جاا دماهيرها اي جاسي نحوها، في حين نجد النسبب ة التي  قر 

، فذلك  ةو  لةدم ظهو'ها كر ا'  في الهيإلل التن يمي ألغلب علي عدم 'ضاها على  ن ي  الةالااع الةامة

األدهل  الحإلومية سو لتسببميتها سرسبب  مخالف كايعالم سو اد  إلوب في سغلب األدهل  لمصببال   اسةة ي ا'  

التجهيل وايسبببتعبببراف سو ما رببباس  ذلك من الةراايل التي  ةيق ظهو' نتائج نعبببايا ها و لطيتها لوظائ ها 

 وعدم 'ضى دماهيرها على نعايا ها 9 سأكمل ود  

 العبارة الثالثة عشر : 

التي  قر سب سغلب سعمام األدهل  الحإلومية مدمانية فنالحظ سب  رلماب الجلائرج وفتوافق س'اء سعضببباء ال

النسبببببب بة التي  وافق على سب سغلبب األدهل  الحإلوميببة مببدمبا يببة ذلببك مببا  حببد ا من م بة  قبل الةببء على 

سحيس سب النعبببباياع الخدمية ال  تطلب من الةالااع الةامة نعبببباي ضببببخ  ومااببببة وسب   الةالااع الةامة

الجلائر كدولة  ةتمد على مجانية مدما ها لعبببة ها سو سم الم 'مل ة ةب ااتضبببت الضبببرو'  لذلك، وذلك ما 

ةسببتقطب عامة العببةب لقصببد مدماع األدهل  الحإلومية على غرا' سقية الخدماع الخااببة، مااببة وسب 

ومة الجلائر ة موفر  كل الضبببببرو' اع من  جهيلاع ما  ة وموا  واائية سو موا'  سعبببببر ة فما على الحإل

الةالااع الةامة ةال التركيل على النصببوا اي'رببا  ة واال صبباالع اياناعية9 سما فيما  خص النسببب التي 

 قطاع الةام والقطاعملية التلاوج سين الة قر على ي يةبة عمبل سغلبب األدهل  الحإلوميبة غير مبدمية ذلك ل

اياتصا  ة الةمومية م ل  ايدتها  وز ا   مر و  ة الةمل كالمرسساع الخاا مما  إلسبب الجهاز نوع من

والسببببببونللاز والسببببببونترا  سجميح فروعه  وكذا مد ر ة الترسية والتي سارع سالتةلي  الخاا مد ر ة النقل 

9والةد د من االس اب التي  وب عائق سمام موافقة  وسهلت المرسبسباع المةتمد  يدتياز ايمتحاناع الرسمية

األعضباء على هذا الة ا'  وذلك لتعجيح سةض األحلاب على الرسسمالية الحا   على  عإل  حلب الةمام 

 9والذج ة جاه  عإل  ذلك

 : العبارة الرابعة عشر 

تن يمي ي ا'   ودببد عوامببل  ر ر في ةمتيببا' العببببببإلببل ال وموافقببة اعضبببببباء ال رلمبباب الجلائرج على انبب 

د على سب ي يةة عمل الجهاز الحإلومي هو من سببببببتنالةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية وكانت س'ائها  

 تحإل  في نوعية العببببإلل التن يمي ي ا'  الةالااع الةامة كما سب المركل المالي للجهاز الحإلومي  ر ر في 

اه  وسهداف المرسسة هي  حد  الهيإلل التن يمي نوعية الهيإلل التن يمي كما سب رخصية المد ر الةام وة ج

ي ا'  الةالااع الةامة ، في حين األعضاء التي  ر  سن  ال  ودد عوامل  ر ر في ةمتيا' الهيإلل التن يمي 

ي ا'  الةالابباع الةببامبة سو المحببا ببد  فهي  سببببببتنببد على سب سغلببب األدهل  الحإلوميبة مببدمبا يببة  ةتمببد على 

اب األدهل  الحإلومية في حالة  وازب ةاتصببببا ج ال  حاوم سب  نعبببببط لتحسبببببن في المجانية في  ةامال ها و

مواا ها وميلانيا ها لذلك لي  لها حتى م ر  عن الهياكل التن يمية لمد ر ا ها ال رعية سو مصببببالحها والت 

 ايهتمام س 9   

 العبارة الخامسة عشر : 
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ةالااع الةامة في األدهل  الحإلومية ال  تةد  على سب ااسببببببام ال  توافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج

( من الجانب الن رج حيس سب هذا ال  ة 17ستةد  مد ر اع اي ا'  الةامة وذلك ماهو موضببب  في العبببإلل )

 ودد في الهيإلل اي ا'ج للجهاز الحإلومي  ةتمد  ابد  إلوب ن   ال  بة التي  قر سب ة ا'  الةالاباع الةبامة ال

ااع الةامة لي  لها سابببال مصبببلحة ماابببة سها فإليف لها سب  تةد  ستةد  مد ر اع في س'ائها على سب الةال

ستةد  المد ر اع سو المحا د  في س'ائها هي ال  ة  تةد  الةالااع الةامة  سباي ا'  الةبامبة سمبا ال  ة التي  قر 

ى ةعت ا' لمد ر اع علالتي  ر  سب الةالااع الةامة  ةت ر فن التةامل الجيد و ال  حتاج ةلى مصبببال  ستةد  ا

سب العبببببةب الجلائرج مسبببببل  واد  عببببب ح من الم ا ئ الد نية التي  حس على التةامل الجد د فالد ن مةاملة 

وال قافة التن يمية  تةلمها و إلتسبببببب ها الموظف من مالم التإلو ناع الداملية وةعا    جد د المةلوماع كحق 

عببباي على مسبببتو  كل مصبببلحة في محاولة  لطية من حقوق الموظف ،كما سب الةالااع الةامة  نعبببط كن

سهدافها وحل معببببباكلها على مسبببببتواها الداملي وهذا  نعبببببط في اي ا'اع التي  ةتمد على الالمركل ة في 

ة خباذهبا لقرا'ا ها وكذا المد ر اع التي  ةطي للموظف حر ة التصببببببرف وة خاذ القرا'اع التي فيها فائد  

 للصال  الةام9 

 شر : العبارة السادسة ع

على سب الموظف في الجهاز الحإلومي ال  تمتح سالسببلطاع الإلافية للقيام  رلماب الجلائرج سعضبباء ال موافقة

سالمسببرولياع الموكلة ةلي  وذلك سن  وفي سغلب اي ا'اع الجلائر ة الموظف ع ا'  عن سلة ناسببخة لما  قدم 

ا'اع التي  ةتمببد على المركل ببة في ة خببا  ةليبب  لبب  سوامر محببد    جببب ايم تببام لهببا وذلببك مببا  إل ر في اي 

القرا'اع وكذا التي  ةتمد على األدهل  التي  ةتمد على اي صببام النازم  وب سب  نعببط اي صببام الصبباعد 

وكذا اي ا'اع التي ال  همها اي' قاء  الجهاز الحإلومي وكل ما  همها المحاف ة على السببببببيرو'  في عمل 

لتي  قر سأب الموظف في الجهاز الحإلومي  تمتح سالسببببلطاع الإلافية للقيام الجهاز في حين نجد سب النسبببب ة ا

سالمسببرولياع الموكلة ةلي  فهي ةما من المسببرولين ساببحاب ة خا  القرا'اع وسالتالي ال  ةلموب ماذا  حدث 

ف ووالئ  ل  ا'  سو من األعضبببببباء التي  ر  سب الموظف  تمتح سإلل ظفي الإلوالي  ومد  'ضببببببى المو

ي التةامل ةنجاز مهام   وب الردوع للمسببببببروم الم ارببببببر سرعت ا' سب سغلب اي ا'اع الجلائر ة حر تب  ف

ما ا مذهيإللها هرمي ولي  ااعدج سج  تةد  المسببروليين سين كل مصببلحة سو ة نين  إلوب هنا  مسببروم وه

  ةيق حر ة الموظف في عمل 9 

 العبارة السابعة عشر : 

عالاة سين ما  قوم س  الموظف في األدهل  الحإلومية سو سين  ي ودو موافقة سعضببباء ال رلماب الجلائرج ف

سهداف الجهاز الحإلومي ذلك سب اغلب س'اء سعضبببببباء المجل  العببببببة ي الويني محا د  وذلك 'غ   موم 

والمنافسببة ايلإلترونية من  سببو ق ةلإلتروني ةلى مرسببسبباع ةفتراضببية و'غ  سب الةال  سابب   في  ةالةولم

المرسببسبباع الجلائر ة مازالت على حالها ل   تلير فيها ةال الجدا' الخا'دي من ضببمن لمسببة ةابب ح ةال سب 

الترميمباع المتإلر'  على عبا ق الميلانيبة الةبامبة للبدولة فإلل ما  مإلنت من  هو سب  توسببببببح في  األنترانت 

ينجازاع ي اواليال من التةامالع سايكسببترانت وايعالناع في موااةها ايلإلترونية ألن  من التحسببيناع ف

ة دملب سقيبة األعضبببببباء سبعلى مسببببببتو  األدهل    قى ح ي  األو'اق في 'فوف المإلبا بب في حين  ر  

اياببببالحاع التي   نتها الوزا'اع وي قتها سدهل ها الحإلومية غيرع وسببببتلير ومن المةا لة : المدمالع 

المدمالع وسهذا المةا لة  التساوج وفي سةض األحياب  قل عن المخرداع لتإلوب المخرداع سك ر  ماما من
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ق اة سل  إلوب اد حق إلوب ما  قوم الموظف في األدهل  الحإلومية ل  عالاة وييد  سأهدافها لي  فقط ل  عال

 9اهداف pهذا ام

 العبارة الثامنة عشر : 

على سب ن ام ايمتيازاع المةموم س  في األدهل  الحإلومية  تسببب   سعضببباء ال رلماب الجلائرج وافق س'اء 

ةدالة والموضببببببوعية و موافقتةا على ذلك يعت ا' سب القوانين على مسببببببتو  الوظي ة الةمومية  لطي سبال

 قر  ا دميح الموااف ومااة المستخدمين اي ا' ين من ف ة األسال  المعتركة والتي  قنن المر و  ة وكذا 

سغلب  نائية لذلك  ت قاألولو ة في التإلو ناع و حسبببببين المسبببببتو  و جد د المةلوماع وكذا الةطل ايسبببببت 

سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج على هببذا ال نببد ةال سب هنببا  ال  ببة المحببا ببد  في س'ائهببا والتي  ةت ر سب 'غ  

القوانين الجلائر ة التي  لطي دل الحاالع ةال سنها ال  خلو من ال لراع القانونية واألسلوب ال ض اض في 

ل حر ة  حت ةس  القانوب ومااة في اي ا'اع الجلائر ة سن القوانين مما  سم  سالتالعب سإلل يالاة وسإل

 التي  تي  للمسروم المخوم حر ة  ط يق سةض النقاي 9

ومببنببب  ة ببجببباهببباع سعضببببببببباء البب ببرلببمببباب اي ببجببباسببيبببة نببحببو كبببل مببن الببةبب بببا'اع الببتبببالببيبببة        

( والتي  بببدم عليهبببا 11( ،)16،) (14(،)17(،)11(،)11(،)11(،)11(،)13(،)16(،)15(،)14(،)11)

، في حين كانت ة جاها ه  سببببل ية نحو كل من الة ا'اع 1،1لمتوسببببطاع الحسبببباسية التي  نتمي للمجام ا

( والتي  دلي سها المتوسببببببطاع الحسبببببباسية التي  نتمي للمجام 13، ) (15)، (11( ، )17) (،11التباليبة )

1،7سب :   حد ي  وض  سب ة جاها ه  ة جاسية نحو سغلب الة ا'اع لل رضية األولى سحيس والت 

التنظيم اإلداري للعالقيات العيامة في األجحئة واقع االتجيا  اإليجيابي ألعضيييييياء البرلمياا الجئايري نحو  

 وذلك حسب العإلل التالي: الح ومية

البرلماا عضاء أل واإلنحرافات المعياريةيوضح إنتشار المتوسطات الحسابية ( :02الش ف )

 القات العامة في األجحئة الح ومية.لعالتنظيم اإلداري ل واقع نحوالجئايري 

 

0

5 المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري
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   للدراسة ثانيةعرض وتحليل بيانات الفرضية ال ا :لثثا

  ةفرضيالسنحاول التذكير بلدراسة ل نيةثاال ةوقبل الغوص في عرض وتحليل نتائج فرضي  

 تاالي: في الجانب اإلللدراسة  ثانيةالفرضية ال .1

 امة ات العللعالق اإلتااااال التنيي يواقع إتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو  هناك إختالف في

أعضاااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضاااال مجلل ) بإختالف نوعية العضااو ةفي األجهرة الحكومية 

 األمة(. 

  للعالقات العامة اإلتااااال التنيي يواقع إتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو هناك إختالف في 

ال وال ات الجنوب واألعضبإختالف ال وقع الجغرافي )األعضال التي تسكن في في األجهرة الحكومية 

 التي تسكن في وال ات الي ال( 

 للعالقات اإلتااااال التنيي ي واقع هناك إختالف في هذه اإلتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو 

بإختالف اإلنت ال الحربي )األعضال التي تنت ي لألحراب ال والية للنيام العامة في األجهرة الحكومية 

 ألحراب ال عارضة للنيام(واألعضال التي تنت ي ل

 

للعالقات العامة في األجهرة الحكومية  اإلتااااال التنيي ي واقع تجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو

 ةإ جابي

وللتحقق من هذه الفرضااية تا اإلعت اع علع عدة مرااارات ساااعدتنا في الدراسااة محدعة في مج وعة 

 دول الذح  حدع نتائج الدراسة.وهي موضحة حسب الج –عبارة  عيرول –من العبارات 
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 )حسب نوعية العضوية )عضو المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس األمة 

 ( نالحظ في كل من:25( و)22وحسب النتائج ال تحال عليها وال وضحة في كال الجدولين)

  العبارة األولى :

  الوساااائل ال ناسااابة في توجيهها لرساااائلها   أل  نالحظ نساااب العبارة تت تعت د العالقات العامة علع

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 90.1نسابة )

( وأعضاااال مجلل 8..8نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

ة الدراساااة محا دة في رأ ها وهي ( من افراع عين9.1( ، و كذا  نسااابة )22.3األمة  بنسااابة )

( وأعضاااال مجلل األمة ..2مو عة علع كل من  أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من أفراع عينة الدراساااااة  وير موافقة علع  0.8نسااااابة )ال( ، في حين كانت ..1بنسااااابة )

 .1.10ر بــ العبارة وهي األخرى من أعضال ال جلل اليعبي الوأني ،وذلك ب توسط حسابي  قد

  0.338وإنحراف معيارح  قدر بــ 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من األعضاااال 9.8( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة و نسااابة ) 89.1كالتالي )

عضااال كانت وير موافقة علع العبارة ، ( فقط من األ 1.1كانت أرالها محا دة ،في حين نساابة )

  0.358و إنحراف معيارح  قدر بــ 1.119وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

دراساااااة كانت ( من أفراع عينة الدراساااااة موافقة علع العبارة وبقية أفراع عينة ال 93.1كالتالي )

و إنحراف معيارح  قدر بــ  1.089محا دة في رأ ها علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

0.25. . 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05لة وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدال 0.128( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 2.119

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

 T   األمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل قي ة 

ال جلل الياااعبي و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال  119بدرجة حر ة مقدارها   02..0

 .0.0.1وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.050الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق أ ضاااااا أرال الكبير بين أعضاااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني وأعضاااااال مجلل األمة تثبت  أ ضااااااا 

وافق ، البند مال توساايات الحسااابية التي ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة تو  ع متوسااية نحو 

تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااة  واإلتجاه العام ألعضااااال البرل ال الجرائرح نحو العبارة إ جابي . ولذلك

 متوسية نحو البند موافق وذلك بتيتت ضعيف وقليل اإلنتيار.

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

يات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من متوسااا

نرفا الفرضااااااية الااااااافر ة ونقبل  وباالتالي من قي اة  قالهي قي اة أsig   0.000الجادول أل قي اة 

 يبالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعب

 الوأني وأعضال مجلل األمة نحو هذه العبارة.
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  العبارة الثانية :

  نالحظ نسب العبارة تت  ت ير أخاائي العالقات العامة بإتقان  الحركات اإلتاالية من مالمح ماع ة

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح 89.3وإ  الات جسا انية   أل  نسابة )

ة وهي نسااااابة مو عة علع كل من أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني بنسااااابة موافقة علع العبار

(88.1 ( وأعضاااااال مجلل األمة  بنسااااابة )23.1( وكذا  نسااااابة ، )10.. من افراع عينة )

الدراسااااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من  أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني بنساااابة 

(9.9( وأعضال مجلل األمة بنسبة )0.8وذل ) وإنحراف  .1.10ك ب توسط حسابي  قدر بـاـ

  0.310معيارح  قدر بــ 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من األعضااال  13.0( من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة و نساابة ) 8..0كالتالي )

  0.338وإنحراف معيارح  قدر بــ1.130حسابي  قدر بــ  كانت أرالها محا دة وذلك ب توسط

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( من أفراع عينة  3.2( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ونساااابة ) 98.5كالتالي )

 0.185و إنحراف معيارح  قدر بــ 1.032 قدر بــ  الدراسة كانت محا دة ، وذلك ب توسط حسابي

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.002( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 10.308

أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل  بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 

T    1.922   و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  88...8بدرجة حر ة مقدارها

   0.029ال عيارح في هذا الفرق هو لخين وأل ا 0.095اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 

اإلتجاه اإل جابي نحو البند موافق لذلك كال تو  ع أرال أعضااال البرل ال الجرائرح بنساابة عالية نحو البند 

 تجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة.موافق وبتيتت ضعيف ،ولذلك اإل

مفاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحااااااائية بين تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاااااية الاااااافر ة ال

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

ونقبل الفرضااااااية الااااااافر ة  رفاوبالتالي ن من قي اة قال هي قي اة أ sig   0.005الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 الوأني وأعضال مجلل األمة نحو هذه العبارة.

  العبارة الثالثة :

  عن إعارة العالقات العامة وير صااااعقة   أل  نسااابة نالحظ نساااب العبارة تت الرساااائل التي تاااادر

(.2.2 من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي )

( وأعضااال مجلل  55.2نساابة مو عة علع كل من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة )

عينة الدراسااة محا دة في رأ ها  علع  ( من افراع22.0(  ، وكذا  نساابة )19.0األمة  بنساابة )

( وأعضاااال 19.0العبارة وهي مو عة علع كل من  أعضااال ال جلل الياااعبي الوأني بنساابة )
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( فقط من أفراع عينة الدراسة  موافقة  ..1( ، في حين كانت نسبة )5.0مجلل األمة بنسابة )

ب توسط حسابي  قدر بـااااااـ علع العبارة وهي األخرى من  أعضاال ال جلل اليعبي الوأني وذلك 

 . 0.283وإنحراف معيارح  قدر بــ  .2..2

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من 25.0( من أفراع عيناة الادراسااااااة وير موافقاة علع العبارة و نساااااابة ) .2.8كاالتاالي )

( من األعضال كانت أرالها 2.2بارة ،في حين نسبة )األعضاال كانت محا دة في رأ ها علع الع

وإنحراف معيارح  08..2أالالها بغير ال واقفة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

  0.503 قدر بــ 

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( من أفراع ..20ة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة ونساابة )( من أفراع عين.9.3كالتالي )

و إنحراف معيارح  93..2عينة الدراسة كانت محا دة في رأ ها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـاا 

  . 0.212 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.0.3( تسااااوح  sigعاللة ) بواقع 3.2.3

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

 T   األمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل قي ة 

و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي  119حر ة مقدارها   بدرجة 0.821

 .0.103وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.885الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق أ ضا أرال أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة تثبت  أ ضا ال توسيات الحسابية 

ساااااالبي نحو العباارة وير موافق ، لاذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااااة تو  ع التي تثبات اإلتجااه ال

متوسااية نحو البند وير  موافق، لذلك كال تو  ع أرال أفراع عينة الدراسااة ضااعيف نحو البند موافق وذلك 

 بإنتيار وتيتت كبير ن.

ت عاللة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذا

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

ونقبل الفرضااااااية الااااااافر ة  رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ sig   0.020الجادول أل قي اة 

 إجابات أعضااال ال جلل اليااعبيبالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات 

 الوأني وأعضال مجلل األمة نحو هذه العبارة.

  العبارة الرابعة :

  نالحظ نساااب العبارة تت تعت د العالقات العامة في كساااب رضاااع ج اهيرها علع وساااائل اإلتااااال

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 8..8الرمرح  أل  نسبة )

( 82.5عبارة وهي نسااااابة مو عة علع كل من أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني بنسااااابة )ال

( من افراع عينة الدراسة محا دة 11.8(  ، و كذا  نسبة )23.1وأعضال مجلل األمة  بنسبة )

( وأعضال ..10في رأ ها  وهي مو عة علع كل من  أعضاال ال جلل اليعبي الوأني بنسبة )

( من أفراع عينة الدراسة  وير موافق  0.8( ، في حين كانت نسبة )0.8مجلل األمة بنسابة )
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علع العبارة وهي األخرى من  أعضال ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـ 

 . 0.383وإنحراف معيارح  قدر بــ 1.132

 نت نسب أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكا 

( من األعضاااال 12.1( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة و نسااابة )82.8كالتالي )

( من األعضال كانت وير موافقة علع 1.1كانت محا دة في رأ ها علع العبارة ،في حين نسابة )

 .  0.399و إنحراف معيارح  قدر بــ  1.183العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ   

 ا أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أم

( من أفراع عيناة الادراسااااااة موافقة علع العبارة وبقية األعضااااااال كانت أرالها 98.8كاالتاالي )

 .0.185وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.032محا دة  ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25قا )ك اا  تبين في الجادول رLevene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 13.828

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

رة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة األمة وير متسااااوح في هذه العبا

T    2.3.8   و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين أعضااااااال  102.388بدرجة حر ة مقدارها

وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.128ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

0.052.  

الية للنيام واألحراب ال عارضاااة للنيام نحو الرأح موافق علع العبارة توافق أرال أعضاااال األحراب ال و

والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال 

 أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

فا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو ر

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وبالتالي نرفا الفرضاية الاافر ة ونقبل بالفرضية البد لة  هي أقل من  sig   0.019الجدول أل قي ة 

روق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال أن  ال توجد ف

 مجلل األمة علع هذه العبارة.

  العبارة الخامسة :

  نالحظ نساب العبارة تت  حتل اإلتااال اللفضاي )الكتابي واليفهي( مكانة بار ة في تعامل األجهرة

اع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال ( من أفر82.8الحكومية مع ج اهيرها   أل  نساااااابة )

الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني 

( من افراع 1..2(  ، و كذا  نسبة )1..38( وأعضاال مجلل األمة  بنسبة ) 85.3بنسابة )

ع كل من  أعضااال ال جلل عينة الدراسااة محا دة في أرائها علع العبارة وهي األخرى مو عة عل

( وذلك ب توسااط حسااابي 8.8( وأعضااال مجلل األمة بنساابة )..10اليااعبي الوأني بنساابة )

 0.380وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.1.3 قدر بــ 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من األعضااال 12.1لدراسااة موافقة علع العبارة و نساابة )( من أفراع عينة ا 58.9كالتالي )

 . 0.350و إنحراف معيارح  قدر بــ  1.121كانت محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  
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   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

ة علع العبارة وبقية األعضااااال كانت محا دة في ( من أفراع عينة الدراسااااة موافق.2.2كالتالي )

 . 0.252وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.2.2 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05توى الداللة وهي قي ة أقل من مساااا 0.003( تساااااوح  sigبواقع عاللة ) 9.323

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 

T    1.282   سيي عينتين أعضال ال جلل و أل الفرق بين متو 39.025بدرجة حر ة مقدارها

 0.092ال عيارح في هذا الفرق هو وأل الخين  0.132اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

توافق أرال أعضااال األحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااة للنيام نحو الرأح موافق علع العبارة  

ال إل جابي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  روالذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه ا

 أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

مة علع هذه العبارة فنالحظ من متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األ

ونقبل الفرضااااااية الااااااافر ة  رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ sig   0.152الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 الوأني وأعضال مجلل األمة نحو هذه العبارة.

  السادسة :العبارة 

  نالحظ نساااااب العبارة تت تولي مااااااالح العالقات العامة إهت اما كبيرا للج هور الخارجي أكثر من

( من أفراع عينة الدراساااااة من أعضاااااال البرل ال الجرائرح وير 51.2ال وظفين  أل  نسااااابة )

 (31.2موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة )

( من افراع عينة الدراسااة موافقة 22.8( ، وكذا  نساابة )19.8و أعضااال مجلل األمة بنساابة )

( 22.3علع العباارة وهي مو عاة علع كل من أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني بنساااااابة )

( من أفراع عينة الدراسااة  22.0( ، في حين كانت نساابة )2.5وأعضااال مجلل األمة بنساابة )

لع العباارة وهي األخرى مو عة علع كل من  أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي محاا ادة في  رالهاا ع

( وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـ 1.8( وأعضال مجلل األمة بنسبة )22.3الوأني بنسابة )

 . 0.832وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.282

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من 29.3( من أفراع عينة الدراسااااااة وير موافقة علع العبارة و النساااااابة ) 21.3كاالتالي )

األعضااااااال كاانات لكل من الففة ال وافقة علع العبارة والففة ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسااااااط 

 . 0.838و إنحراف معيارح  قدر بــ  2.119حسابي  قدر بــ  

  مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم

( و 10.3( من أفراع عينااة الاادراساااااااة وير موافقااة علع العبااارة والنساااااااب )82.8كااالتااالي )

(8.9 لففة األعضاال ال وافقة علع العبارة  والففة ال حا دة في  رالها ، وذلك ب توسط حسابي  )

 . 0.828و إنحراف معيارح  قدر بــ  22..2 قدر بــ 
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 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااااتوى الداللة  0.003( تساااااوح  sigبواقع عاللة ) 9.281

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

ألمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة ا

T    2.082   و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  59.951بدرجة حر ة مقدارها

  .0.128وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.802اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وت

اإلتجاه السااالبي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضاااال البرل ال الجرائرح بنسااابة عالية نحو البند وير 

 حو هذه العبارة.موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح سلبي ن

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

ضااااااية الااااااافر ة ونقبل وبالتالي نرفا الفر هي قي اة أقال من قي اة  sig   0.000الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

 :  العبارة السابعة

  نالحظ نساااب العبارة تت الرساااائل اإلتااااالية للعالقات العامة ليسااات من ساااياق الواقع   أل  نسااابة

(80.3 من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي )

( وأعضاااال مجلل 21.3نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من افراع عينة الدراسااة محا دة في أرائها وهي 28.9(  ، وكذا نساابة )19.0األمة  بنساابة )

( و أعضال مجلل 22.0علع كل من أعضاال ال جلل اليعبي الوأني بنسبة )األخرى مو عة 

( من أفراع عينة الدراساااااة  ال وافقة علع ..10( ، في حين كانت نساااابة )5.0األمة بنساااابة )

 2.295العبارة وهي من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 

 . 0.882وإنحراف معيارح  قدر بــ 

 ما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب  أ

( من 31.5( من أفراع عيناة الدراسااااااة وير ال وافقة علع العبارة و نساااااابة )52.3كاالتاالي )

( ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـ  12.1األعضااال كانت محا دة في رأ ها ، في حين نساابة )

 .  .2..0معيارح  قدر بــ و إنحراف  2.202

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وبقية األعضااال كانت محا دة .9.3كالتالي )

 . 0.212ر بــ و إنحراف معيارح  قد 93..2في  رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 22.885

جلل م  بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 

T    3.828   و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  88..82بدرجة حر ة مقدارها
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 .0.10وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.390اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية  .

ك ا تثبت اإلتجاه السلبي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضال البرل ال الجرائرح بنسبة عالية 

لبي نحو س نحو البند وير موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح

 هذه العبارة

وتوافق أ ضا أرال أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة تثبت  أ ضا ال توسيات الحسابية 

التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو العبارة موافق ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة تو  ع متوسية 

وسط ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق، وذلك بتياتت متوساط انتياار مت

 نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

ارة فنالحظ من متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العب

وبالتالي نرفا الفرضااااااية الااااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  sig   0.000الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

 العبارة الثامنة :

 نالحظ ( نساب العبارة تت  حترم أخاائي العالقات العامة مسافات التفاعل  أل  نسبة88.1 من )

أفراع عينة الدراساااة من أعضاااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع 

( وأعضاااااال مجلل األمة  بنسااااابة  28.8كل من أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني بنسااااابة )

(1..2و كذا  ن ، )( سااابة22.0 من افراع عينة الدراساااة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي )

( وأعضاااال مجلل األمة بنسااابة 1..2مو عة علع أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

(8.8( في حين كانت نساااابة ،)9.9 من أفراع عينة الدراسااااة  وير موافقة علع العبارة وهي )

وإنحراف  1.238وأني ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا األخرى من  أعضال ال جلل اليعبي ال

 . 0.889معيارح  قدر بــ 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من األعضاااال 22.8( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ونسااابة )82.1كالتالي )

( من األعضاااااال كانت وير موافقة 13.0ع العبارة ،في حين نسااااابة )كانت محا دة في رأ ها عل

  18..0و إنحراف معيارح  قدر بــ  1.289علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

موافقة علع العبارة وبقية األعضااااال كانت محا دة في ( من أفراع عينة الدراسااااة .2.2كالتالي )

 .0.252و إنحراف معيارح  قدر بــ  1.2.5 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF   وتساااااااوح

وهذا    0.05من مساااتوى الداللة  وهي قي ة أقل 0.001( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 11.202

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 
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T    1.889   ين متوسيي عينتين أعضال ال جلل و أل الفرق ب 5.088.بدرجة حر ة مقدارها

 .0.112ال عيارح في هذا الفرق هو وأل الخين  0.213اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 

ال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند اإلتجااه اإل جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضاااااا

 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

ي وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأن

الفرضااااااية الااااااافر ة ونقبل  رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ sig   0.038الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 العبارة.الوأني وأعضال مجلل األمة نحو هذه 

  العبارة التاسعة :

 ( نالحظ نسب العبارة تت ال تال الرسائل اإلعالمية كافة الج اهير ال ستهدفة   أل  نسبة81.0 )

من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي مو عة علع 

ل مجلل األمة بنساااااابة  ( وأعضااااااا82.0كل من  أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني بنساااااابة )

(19.0( و كذا  نساابة ،  )12.9 من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي )

( وأعضااااال مجلل األمة 9.9مو عة علع كل من  أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني بنساااابة )

لعبارة ( من أفراع عينة الدراسااااة  موافقة علع ا2.13( ، في حين كانت نساااابة )5.0بنساااابة  )

وإنحراف  88..2وهي من  أعضال ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 . 0.512معيارح  قدر بــ 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من أفراع 13.0)   ( من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة و نسبة81.5كالتالي )

( موافقة علع العبارة ، وذلك 5.2عينة الدراساااة محا دة في رأ ها علع العبارة في حين نسااابة  )

  0.522و إنحراف معيارح  قدر بــ  80..2ب توسط حسابي  قدر بــ  

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وبقية األعضااال كانت محا دة .9.3)كالتالي 

 . 0.212و إنحراف معيارح  قدر بــ  93..2في  رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.208( تسااااوح  sigلة )بواقع عال 0.892

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

 T   األمة متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل قي ة

و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي  119مقدارها   بدرجة حر ة 0.292

 . 0.109وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.032الوأني وأعضال مجلل األمة هو 
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وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 

ة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند اإلتجااه الساااااالبي نحو العبار

 ويرموافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من  متوسااايات إجابات

ونقبل  الفرضااااااياة الااااااافر ة رفاوباالتاالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ sig  0.000الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 أعضال مجلل األمة نحو هذه العبارة.الوأني و

 :  العبارة العاشرة

   نالحظ نسب العبارة تت تبدل العالقات العامة جهدا كبير في ربط صالت وأيدة مع ج اهيرها   أل

( من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 100نساابة )

( وأعضاااال مجلل األمة  .8.0ياااعبي الوأني بنسااابة )مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل ال

( ، في حين لا تسااجل أح نساابة من أفراع عينة الدراسااة ال حا دة أو وير ال وافقة 22.0بنساابة )

  0.000واإلنحراف ال عيارح  قدر بــ  1.000علع العبارة ،وكال ال توسط الحسابي  قدر بــ 

 مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم

(100  من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ )و  1.000

  0.000إنحراف معيارح  قدر بــ 

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

(100 من أفراع عينة )  و  1.000الدراسة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ

 0.000إنحراف معيارح  قدر بــ 

 ( أل قي ة إختبار ليفيني 25ما  تبين في الجدول رقا )أLevene   ال   كن حساااب  ألن  لهذه العبارة

وب ا   د وال عارضال  و جد فروفق ولو نساابية بين إتجاهات األعضااا في البند بين ال وافق وال حا

   ال  وجد أرال مختلفة بين األعضال ال   كن وضع ال قارنة بينها .نأ

وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة التام تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا 

ة جدا نحو ة عاليتثبت اإلتجاه اإل جابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااال البرل ال الجرائرح بنسااب

 البند موافق وبتيتت معدوم ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

 العبارة الحادي عشر :

    نالحظ نساااب العبارة تت الرساااائل اإلتااااالية للعالقات العامة تعت د علع إساااتراتيجية اإلقنا   أل

من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي ( من أفراع عينة الدراسة 85.2نسابة )

( و أعضاااال مجلل األمة بنسااابة 82.5مو عة علع أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

(20..( وكذا  نسااااابة، )13.2 من افراع عينة الدراساااااة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي )

( و أعضااااال مجلل األمة بنساااابة 9.9مو عة علع أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني بنساااابة )

(3.3( في حين كانت نسااابة ، )1.. من أفراع عينة الدراساااة  وير موافقة علع العبارة وهي )
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وإنحراف معيارح  1.185من  أعضال ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 

   0.215 قدر بــ 

  عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل

( 13.0( )2.2( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا النساااب )82.8كالتالي )

 1.1.3ألفراع عينة الدراسة ال حا دة ووير ال وافقة علع العبارة ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ  

  0.232و إنحراف معيارح  قدر بــ 

 ة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل األم

(  نسبة أفراع 13.8( من أفراع عينة الدراساة ال وافقة علع العبارة ، في حين )88.2كالتالي )

و إنحراف معيارح  .1.13عينة الدراسة ال حا دة في رأ ها علع ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  

 . 0.350 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25 تبين في الجادول رقا ) ك ااLevene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة كبر من مساااتوى الداللة  0.380( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 8...0

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

 T   ح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل قي ة األمة متساو

و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي  119بدرجة حر ة مقدارها   0.205

  . 0.088وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.035الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

ل البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وتوافق إتجاهات أعضااا

اإلتجااه اإل جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند 

 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

ا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أما

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

رضية بالف ونقبل وبالتالي نقبل الفرضية الافر ة هي قي ة أكبر من قي ة  sig   0.000الجدول أل قي ة 

البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني 

 .وأعضال مجلل األمة نحو هذه العبارة.

 : العبارة الثاني عشر

  نالحظ نسااااااب العباارة تت إتجااهاات الرأح العاام لج هور األجهرة الحكومياة ساااااالبي   أل  نساااااابة

(80.2من أفراع عي ) نة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي

( وأعضاااال مجلل ..58نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من افراع عينة الدراساااة محا دة في رأ ها علع 18.5( ، و كذا  نسااابة )21.5األمة  بنسااابة )

( وأعضاااال مجلل 12.0لل الياااعبي الوأني بنسااابة )العبارة وهي مو عة علع أعضاااال ال ج

( من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة 3.3(، في حين كانت نساابة )2.5األمة بنساابة )

 88..2وهي األخرى من  أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ،وذلك ب توساط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

  0.295وإنحراف معيارح  قدر بــ 

 بي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياع

( من 18.5( من أفراع عيناة الادراسااااااة وير موافقاة علع العباارة و نسااااااباة )...2كاالتاالي )
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( من األعضال كانت موافقة 2.3األعضال كانت محا دة في رأ ها علع العبارة ، في حين نسبة )

  0.538وإنحراف معيارح  قدر بــ   28..2قدر بــ  علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية األعضااااال كانت محا دة في ..89كالتالي )

 .0.309إنحراف معيارح  قدر بــ  و 2.890 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.001( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 12.258

جلل عبي الوأني وأعضال م بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل اليا

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 

T    2.09.   و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  83.092بدرجة حر ة مقدارها

 .0.080هذا الفرق هو  ال عيارح فيوأل الخين  0.188اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية لذلك كال 

تو  ع أرال أعضال البرل ال الجرائرح بنسبة عالية نحو البند وير موافق وبتيتت ضعيف ، ولذلك اإلتجاه 

 .رةالعام ألعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبا

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

ونقبل وبالتالي نرفا الفرضااااااية الااااااافر ة  هي قي اة أقال من قي اة  sig   0.039الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

  العبارة الثالثة عشر :

 مية عالقة قو ة مع وسائل اإلعالمتربط العالقات العامة في األجهرة الحكوالحظ نسب العبارة تتن  

( من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة ...2نساابة )أل  

( وأعضاااال مجلل 50.2وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من أفراع عينة الدراسة  محا دة في  رالها علع 18.5(  ، وكذا بنسبة )22.3األمة  بنسبة )

( وأعضااال 12.9عة علع كل من  أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة )العبارة وهي مو 

وإنحراف معيارح  قدر بـااـ  1.380( وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا ..1مجلل األمة بنسبة  )

0.8.2 . 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من أفراع عينة 18.5عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ونسااابة ) ( من أفراع...2كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة ، 12.1الدراساة محا دة في رأ ها وكذا نسبة )

 . 33..0و إنحراف معيارح  قدر بــ  1.2.8وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  

 ن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل ع

( من أفراع عينة 8.9موافقاة علع العباارة وكاذا )( من أفراع عيناة الادراسااااااة 93.1كاالتاالي )
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وإنحراف معيارح  قدر بـاااـ  1.080، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا محا دة في  رالها  الدراسة 

0.25.. 

 ( أل قي اة إخت25ك اا  تبين في الجادول رقا ) بار ليفينيLevene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 50.338

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

ع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د عل

T    2.538  و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  593..11بدرجة حر ة مقدارها

 0.090وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.209اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

.  

جلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال م

اإلتجااه اإل جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند 

 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

ياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضاااااا

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وبالتالي نرفا الفرضااااااية الااااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  sig   0.000الجادول أل قي اة 

فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي  بالفرضااية البد لة أن  ال توجد

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

 :  العبارة الرابع عشر

  نالحظ نسااااااب العبارة تت أنا راضااااااي علع نيام اإلتاااااااال عاخل األجهرة الحكومية   أل  نساااااابة

(58..من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال ا ) لجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة

( وأعضاااال مجلل األمة  38.0مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها علع العبارة 21.5( ، و كذا  نساابة )..20بنساابة )

راع عينة الدراسااة محا دة ( من أف19.8وهي من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني ،وكذا نساابة )

في رأ ها علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني بنساااابة 

(18.5( وأعضااال مجلل األمة  بنساابة )3.3 وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا، )1.828 

 . .0.81وإنحراف معيارح  قدر بــ 

 عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل

( من األعضاااال 28.3( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة و نسااابة )50.0كالتالي )

وإنحراف  82..1( ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا  ..21كانت وير موافقة في حين نسبة )

 .  0.882معيارح  قدر بــ  

 تقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مسا

( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية األعضااااال كانت محا دة في 88.2كالتالي )

 .0.350وإنحراف معيارح  قدر بــ  .1.13 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 59.392
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 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

ل وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ا

T    5.808   و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين أعضااااااال  111.802بدرجة حر ة مقدارها

وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.822ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

0.111. 

بت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تث

اإلتجااه اإل جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند 

 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

ل فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ا

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وبالتالي نرفا الفرضاية الاافر ة ونقبل بالفرضية البد لة  هي أقل من  sig   0.000الجدول أل قي ة 

ة بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائي

 مجلل األمة علع هذه العبارة.

  العبارة الخامسة عشر :

 ( نالحظ نساااب العبارة تت ال تاااال ال علومات لل وظفين في وقتها   أل  نسااابة.0.2 من أفراع )

مو عة علع كل من  عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي

( ، وكذا 19.0( وأعضال مجلل األمة  بنسبة )51.2أعضال ال جلل اليعبي الوأني بنسبة )

( أفراع عينة الدراسااااة  محا دة في  رالها علع العبارة وهي مو عة علع كل من   1..2نساااابة )

أما  ( ،5.0( وأعضااال مجلل األمة بنساابة  )12.2أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة )

( وها من أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني وذلك 12.2النساااابة ال وافقة علع العبارة فكانت )

 . 02..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.5.8ب توسط حسابي  قدر بــ 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من أفراع 18.3الدراساة وير موافقة علع العبارة و نسبة   )( من أفراع عينة 8..2كالتالي )

عينة الدراساة لكل من الففة ال حا دة في رأ ها وال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر 

 . 83..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.510بــ  

 ني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأ

( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وبقية األعضااال كانت محا دة .9.3كالتالي )

 .0.212و إنحراف معيارح  قدر بــ  93..2في رأ ها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  توافق أرال أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني وأرال أعضااااااال مجلل األمة علع أل ال تااااااال

 علومات لل وظفين في وقتهاال 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 19.828

ل مجلل لوأني وأعضا بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي ا

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 
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T    2.558  و أل الفرق بين متوسايي عينتين أعضاال ال جلل  89.128بدرجة حر ة مقدارها

 .0.110لفرق هو وأل الخين ال عيارح في هذا ا 0.282اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعضاال مجلل األمة تثبت  ال توسايات الحسابية ،لذلك كال 

تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند وير موافق وبتياتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه 

 العام ألعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة.

ا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أما

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  sig  0.012الجادول أل قي اة 

الفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي ب

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

  العبارة السادسة عشر :

 ( نالحظ نسااب العبارة تت الرأح العام ساالبي نحو األجهرة الحكومية   أل  نساابة.8.5 من أفراع )

ن أعضاال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي مو عة علع أعضال عينة الدراساة م

( ، و كذا  نسبة ..20( و أعضال مجلل األمة بنسبة )5..9ال جلل الياعبي الوأني بنسبة )

(12.0 من افراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة وهي من أعضاال ال جلل اليعبي الوأني )

( من أفراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي مو عة ..2، في حين كانت نسبة )

(، 3.3( و أعضااال مجلل األمة بنساابة )2.1علع أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة )

 . .1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.822وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن

( و 18.5( من أفراع عينة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة ، وكذا النسااب ).8.1كالتالي )

(5.2 من أفراع عيناة الادراسااااااة لكال من الففاة ال وافقاة وال حاا ادة في رأ ها علع العبارة علع )

   .8..0عيارح  قدر بــ و إنحراف م 2.5.0التوالي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( 13.8( من أفراع عينة الدراساااة وير ال وافقة علع العبارة ، في حين نسااابة )88.2كالتالي )

ط حساااابي  قدر بـااااااااـ  من أفراع عينة الدراساااة كانت محا دة في أرائها علع العبارة ، وذلك ب توسااا

 . 0.350و إنحراف معيارح  قدر بــ  2.882

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 1...21

ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل  بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن 

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 

T    2..28   و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين أعضااااااال  105.808بدرجة حر ة مقدارها

وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.285ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

0.102 . 
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وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل األمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 

اإلتجاه السااالبي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضاااال البرل ال الجرائرح بنسااابة عالية نحو البند وير 

 لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة  موافق وبتيتت ضعيف ،

أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  .sig  0.00الجادول أل قي اة 

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

 العبارة السابعة عشر :

 عور العالقات العامة في األجهرة الحكومية  أل نسبة ال العامة  نالحظ نساب العبارة تت تقدر اإلعارة

(28.8 من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي )

( وأعضاااال مجلل 38.2نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها علع 2..3(  ، في حين  نسبة )12.2األمة  بنسبة )

( وأعضاااال 18.5العبارة وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع 22.0(  في حين نساااابة )10.2مجلل األمة  بنساااابة )

( وأعضاااال 23.1أني بنسااابة )العبارة وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الو

وإنحراف معيارح  قدر بـااـ  .2.22( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 0.8مجلل األمة  بنسبة )

0.819 . 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( و 30.2ونساااب كل من)  ( من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة2..8كالتالي )

(21.. من أفراع عيناة الدراسااااااة لكل من الففة ال وافقة علع العبارة وال حا دة  في رأ ها علع )

 0.819وإنحراف معيارح  قدر بــ   2.1.3التوالي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  

 انت نسب أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فك 

( لعينة 22.8( من أفراع عيناة الادراسااااااة وير موافقة علع العبارة ونساااااابة )..51كاالتاالي )

للففة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  (3.25الدراسااة ال حا دة ، في حين نساابة )

 .0.819وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.280 قدر بــ 

 ( أل قي25ك اا  تبين في الجادول رقا ) اة إختبار ليفيني Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 13.230

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

ت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نع

T    2.203  و أل الفرق بين متوسايي عينتين أعضاال ال جلل  99..1.بدرجة حر ة مقدارها

  .0.120ال عيارح في هذا الفرق هو  وأل الخين 0.308اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

ال مجلل األمة تثبت  ال توسيات الحسابية ، لذلك كال وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعض

تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند وير موافق وبتياتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه 

 العام ألعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة.
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فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد 

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  sig  0.000الجادول أل قي اة 

وساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين مت

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

  العبارة الثامنة عشر :

  ، نالحظ نساااب العبارة تت تقوم إعارة العالقات العامة بتنييا األحدال الخاصاااة )مرت رات ، ندوات

لجرائرح موافقة ( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال ا.1.9محاضرات(   أل  نسبة )

( 51.2علع العباارة وهي مو عاة علع كل من أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني بنساااااابة )

( من أفراع عينة الدراسة  محا دة 2..3( ، و كذا  نسبة )..20وأعضال مجلل األمة  بنسبة )

في  رالهاا علع العباارة وهي مو عة علع كل من  أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني بنساااااابة 

(22.0) (  وأعضاااااال مجلل األمة بنسااااابة3.3( في حين النسااااابة ، )0.8 من أفراع عينة )

الدراساااة وير موافقة علع العبارة و كانت من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني ، وذلك ب توساااط 

 . 0.2.3وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.289حسابي  قدر بــ 

  أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن

( من أفراع عينة 22.0( من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة و نسبة   )8..2كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة 0.8الدراسااة محا دة في رأ ها ،في حين كانت فقط نساابة )

 . .0.29اف معيارح  قدر بــ و إنحر .1.33علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية األعضااااال كانت محا دة في 88.2كالتالي )

  0.350ــ وإنحراف معيارح  قدر ب .1.13 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 22.800

 ل بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجل

األمة وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساااير الثاني أل قي ة 

T    2.389   و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  88.553بدرجة حر ة مقدارها

  .0.083وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.199اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعضال مجلل األمة تثبت  ال توسيات الحسابية ، لذلك كال 

تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام 

 ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة .

ل أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبو

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وبالتالي نرفا الفرضاية الاافر ة ونقبل بالفرضية البد لة  هي أقل من  sig   0.020الجدول أل قي ة 

توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال أن  ال 

 مجلل األمة علع هذه العبارة.
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 :  العبارة التاسعة عشر

  نالحظ نساااب العبارة تت تقوم إعارة العالقات العامة بتنييا الر ارات وإسااااتقبال الوفوع   أل  نساااابة

(88.8 من أفراع عينة الدراساة من ) أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة

( وأعضاااال مجلل األمة  82.8مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )

( من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها علع العبارة 9.1( ، في حين نساابة )22.3بنساابة )

( وأعضاال مجلل األمة بنسبة ..2سابة )وهي مو عة علع أعضاال ال جلل الياعبي الوأني بن

(1..( في حين كانت نسااابة األعضاااال وير ال وافقة علع العبارة ، )2.1 وهي من أعضاااال )

وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ  1.1.3ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

0.2..  

 ل مجلل األمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاا

( من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة و بقية أفراع عينة الدراسااة مو عة 82.8كالتالي )

( 9.8( )5.2بين الففاة ال حاا ادة في رأ ها والففة وير ال وافقة علع العبارة وذلك بالنسااااااب )

  0.522معيارح  قدر بـ وإنحراف  1.208علع التوالي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  

   أما أعضاال مجلل األمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب

( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية األعضااااال كانت محا دة في 93.1كالتالي )

 . .0.25وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.089 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا  بين    0.05وهي قي ة أقل من مستوى الداللة  0.002( تساوح sigبواقع عاللة ) 8.503

ة مأننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األ

 T   وير متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 

و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل اليعبي  852..9بدرجة حر ة مقدارها  1.892

  .0.0.2وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  .0.13الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

ق إتجاهات أعضااااال البرل ال الجرائرح وأعضااااال مجلل األمة تثبت  ال توساااايات الحسااااابية ، كال وتواف

تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه العام 

 ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

ضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفر

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

ونقبل  الفرضااااااية الااااااافر ة رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ sig   0.028الجادول أل قي اة 

د فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي بالفرضااية البد لة أن  ال توج

 الوأني وأعضال مجلل األمة نحو هذه العبارة.

  العبارة العشرين :

  نالحظ نساااااب العبارة تت تساااااعع إعارة العالقات العامة علع تنييا اإلتااااااال بالهيفات وال ني ات

من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع  ( من أفراع عينة الدراسة82.3األخرى  أل  نسبة )

( وأعضاااال 80.3العبارة وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة )
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( من أفراع عينة الدراسااة لكل 5.0( و )..10( ، وكذا نسااب )22.0مجلل األمة  بنساابة )

ع العبارة وكاله ا من أعضااااااال من الففاة وير ال وافقاة علع العباارة والففاة ال حاا دة في رأ ها عل

 . 0.822وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.282ال جلل اليعبي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل األمة  فكانت نسب

( من أفراع عينة 12.1( من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة والنساابة ).9.3كالتالي )

الدراساااة وير ال وافقة علع العبارة  ،في حين كانت نسااابة أفراع عينة الدراساااة ال حا دة في رأ ها 

(8.5  وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ ،)1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .1.32.  

  كل أما أعضاااال مجلل األمة ك جت ع بحم مساااتقل عن أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني  فكانت

و إنحراف  1.000أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 

 .0.000معيارح  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 25ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05لة وهي قي ة أقل من مساااتوى الدال 0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 22.238

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

األماة وير متساااااااوح في هاذه العباارة وبتاالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااااير الثاني أل 

أعضاااااال و أل الفرق بين متوسااااايي عينتين  91.000بدرجة حر ة مقدارها  T    2.829قي ة

ال عيارح في هذا الفرق هو  وأل الخين .0.32ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة هو 

0.0.2.  

وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعضال مجلل األمة تثبت  ال توسيات الحسابية ، لذلك كال 

لعام يتت ضعيف ، لذلك اإلتجاه اتو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند موافق وبت

 ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة .

مفاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحااااااائية بين تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاااااية الاااااافر ة ال

متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة علع هذه العبارة فنالحظ من 

وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  sig  0.000لجادول أل قي اة ا

بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 

 الوأني وأعضال مجلل األمة علع هذه العبارة.

 

 

 

توسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال  توجد فروق ذات عاللة إحااااائية بين مال

 (08(،).0)(،08)(،05(،)02(،)03(،)02(،)01)ماااااجااااالااااال األماااااة ناااااحاااااو كااااال الاااااعاااااباااااارات 

ال  وجاااد إختالف في أح ( 20(،)19،)(18)(،.1)(،18(،)15(،)12(،)13( ،)12(،)11(،)10)(،09)،

 ذه العبارات إتجاهات أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة نحو ه

ال يوجد إختالف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 

ف بإختالللعالقات العامة في األجهئة الحكومية  اإلتةيياا التنميميواقع  عضيياا البرلماا الجئايري نحو 

 (. نوعية العضوية ) عضاا المجلس الشعبي الوطني و عضاا مجلس األمة
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  الموقع الجغرافي )األعضيياا التي تسييكن في واليات الجنوأل واألعضيياا التي تسييكن

 في واليات الشماا( 

 نالحظ في كل من:( .2( و)28)وحسب النتائج ال تحال عليها وال وضحة في كال الجدولين 

  العبارة األولى :

   نالحظ نساااب العبارة تت تعت د العالقات العامة علع الوساااائل ال ناسااابة في توجيهها لرساااائلها   أل

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 90.1نسابة )

( األعضااال 55.2نساابة مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )

( من افراع عينة الدراساااة 9.1( ، وكذا نسااابة )..32تي تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )ال

محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااااال التي تسااااااكن في وال ات الجنوب بنساااااابة 

(..2( واألعضاااااال التي تساااااكن في وال ات اليااااا ال بنسااااابة )1.. في حين كانت نسااااابة ، )

(0.8من أفراع عينة ال ) دراساااااة وير موافقة علع العبارة وهي من األعضاااااال التي تساااااكن في

   0.338وإنحراف معيارح  قدر بــ .1.10وال ات الي ال ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 11.8راساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )( من أفراع عينة الد88.2نسااابها كالتالي )

وإنحراف معيارح  1.118أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 

   0.335 قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع 2.2اع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  )( من أفر93.3كالتالي )

( من افراع عينة الدراساااة وير موافقة 2.2عينة الدراساااة كانت  رالها محا دة ،في حين نسااابة )

 0.358وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.088علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( 2ك اا  تبين في الجادول رقا. ) أل قي ة إختبار ليفينيLevene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.410( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 0.685

إجابات األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع   ات الي الالجنوب واألعضاال الذ ن   سكنول  في وال

و أل الفرق  119بدرجة حر ة مقدارها   T    0.465النتائج ال وجوعة في السير األول أل قي ة 

وأل  0.029بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل األمة هو 

 .0.063الخين ال عيارح في هذا الفرق هو 

فق الكبير ألرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب واألعضااااااال الذ ن التوا

 ساكنول في وال ات اليا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسيات الحسابية ، لذلك 

 يار متوسط.كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنت

 إجاباتمفاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات تي أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر اة ال

عبارة  نحو هذه ال األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال

ال الذ ن  ساااكنول في وال ات إجابات األعضاااأح توجد فروق ذات عاللة إحااااائية بين متوسااايات إجابات 

  sig قي ة نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 
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وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد  أقل من قي ة هي قي ة  0.032

في وال ات الجنوب واألعضال   سكنولعضال الذ ن األفروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

 هذه العبارة. في وال ات الي ال نحو  سكنول  الذ ن 

  العبارة الثانية :

  نالحظ نسب العبارة تت  ت ير أخاائي العالقات العامة بإتقان  الحركات اإلتاالية من مالمح ماع ة

راساة من أعضال البرل ال الجرائرح ( من أفراع عينة الد89.3وإ  الات جسا انية  أل  نسابة )

موافقة علع العبارة وهي نسااااابة مو عة علع كل من األعضاااااال التي تساااااكن في وال ات الجنوب 

( ، و كذا  نساااابة 33.9( األعضااااال التي تسااااكن في وال ات الياااا ال بنساااابة )55.2بنساااابة )

(10..من افراع عينة الدراسااااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من ا ) ألعضااااااال التي

( واألعضااااال التي تسااااكن في وال ات الياااا ال بنساااابة ..2تسااااكن في وال ات الجنوب بنساااابة )

(3.3 وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ ، )0.310وإنحراف معيارح  قدر بــ  .1.10 . 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 11.8( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )88.2ي )نسااابها كالتال

وإنحراف معيارح  1.118أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 

 . 0.325 قدر بــ 

 بها سأما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت ن

( من أفراع 8.9( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  )91.1كالتالي )

وإنحراف معيارح  1.088عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 .0.28 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene  بارة هي لهذه العF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.310( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 1.041

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

 T   ول أل قي ة األمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األ

األعضال الذ ن  سكنول في  و أل الفرق بين متوسيي عينتين 119بدرجة حر ة مقدارها   0.285

وأل الخين ال عيارح  0.029هو وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

  . 0.058في هذا الفرق هو 

في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن  ساااكنول في توافق أرال أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  ساااكنول 

وال ات الياا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااا ال توساايات الحسااابية ، لذلك كال تو  ع 

  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذل فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ا

نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال  فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات

هي قي ة  sig   0.018أل قي ة نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول  ال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا

نرفا الفرضااااية الااااافر ة ونقبل بالفرضااااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات وبالتالي نقبل  من قي ة  قلأ
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إجابات األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال عاللة إحااااائية بين متوسااايات إجابات 

 علع هذه العبارة.نول  في وال ات الي ال الذ ن   سك

  العبارة الثالثة :

  نالحظ نساااب العبارة تت الرساااائل التي تاااادر عن إعارة العالقات العامة وير صااااعقة   أل  نسااابة

(.2.2 من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي )

( األعضااال 28.3التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )نساابة مو عة علع كل من األعضااال 

( من افراع عينة الدراسة 22.0( ، و كذا  نسبة )28.1التي تساكن في وال ات اليا ال بنسبة )

محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااااال التي تسااااااكن في وال ات الجنوب بنساااااابة 

(23.. واألعضااااال التي تسااااكن في وال ات الياااا ال )( بنساااابة9.1 في حين كانت نساااابة ، )

(1.. من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وهي األخرى من األعضااال التي تسااكن في )

 .0.283وإنحراف معيارح  قدر بــ  .2..2وال ات الجنوب ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ية األعضاااال ،  فكانت أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بق

( ..23( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )...3نساابها كالتالي )

وإنحراف  10..2من أفراع عينة الدراساة محا دة في أرائها ، وذلك ب توساط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

 .0.511معيارح  قدر بــ 

 بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع

( من 22.2( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  ).5.8كالتالي )

وإنحراف  55..2أفراع عينة الدراساة كانت  رالها محا دة  ، وذلك ب توساط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

 0.232معيارح  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مسااااتوى الداللة  0.222( تساااااوح sigبواقع عاللة ) 1.381

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب   بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج  لياا الواألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات ا

و أل الفرق بين  119بدرجة حر ة مقدارها   T    0.292ال وجوعة في السااااير األول أل قي ة 

األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 

 0.091في هذا الفرق هو  ال عيارح وأل الخين 0.025هو وال ات الي ال 

توافق أرال أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن  ساااكنول في 

وال ات الياااا ال نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت 

راع عينة الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك اإلتجاه السالبي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أف

 بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

روق ذات عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات أعضااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في وال ات ف

  sig أل قي ة الجنوب واألعضاال الذ ن  قي ول في وال ات الي ال نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول 

وجد فروق ذات عاللة ونقبال باالفرضااااااياة الباد لة أن  ال توباالتاالي نقبال  هي قي اة أكبر من قي اة  0.028
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األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  إحاااائية بين متوساايات إجابات 

 علع هذه العبارة.في وال ات الي ال 

  العبارة الرابعة :

  نالحظ نساااب العبارة تت تعت د العالقات العامة في كساااب رضاااع ج اهيرها علع وساااائل اإلتااااال

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 8..8بة )الرس ي  أل  نس

( 52.9العبارة وهي نسبة مو عة علع كل من األعضال التي تسكن في وال ات الجنوب بنسبة )

( من افراع عينة 11.8( ، و كذا  نسبة )..32األعضال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )

أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااال التي تسااااكن في وال ات الجنوب الدراسااااة محا دة في 

( ، في حين كانت نسبة ..1( واألعضاال التي تساكن في وال ات اليا ال بنسابة )9.9بنسابة )

(0.8  من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى من األعضال التي تسكن )

وإنحراف معيارح  .1.15( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 2.2في وال ات الي ال بنسبة )

 . 0.383 قدر بــ 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 15.8( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )82.2نسااابها كالتالي )

وإنحراف معيارح  .1.15 دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا أفراع عينة الدراسة محا

 . .0.38 قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع 2.2( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  )93.3كالتالي )

( من افراع عينة الدراساااة وير موافقة 2.2ة الدراساااة كانت  رالها محا دة ،في حين نسااابة )عين

 0.558وإنحراف معيارح  قدر بــ  0.088علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  .0.05( تسااااوح  sigاللة )بواقع ع 3.882

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

و أل الفرق بين  119بدرجة حر ة مقدارها   T    1.008األول أل قي ة  ال وجوعة في السااااير

األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 

  .0.088وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.089هو  وال ات الي ال

ول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن  ساااكنول في توافق أرال أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  ساااكن

وال ات الياا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااا ال توساايات الحسااابية ، لذلك كال تو  ع 

  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر 

ل في وال ات الي ال نحو هذه العبارة  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن  سكنوالجرائرح الذ ن  

في  لسكنوأح توجد فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات أعضاال البرل ال الجرائرح الذ ن  

ي ة أل ق ل في وال ات الي ال نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدولسكنوعضاال الذ ن  وال ات الجنوب واأل

sig   0.031 من قي ة  قلهي قي ة أ الفرضااية الااافر ة ونقبل بالفرضااية البد لة أن  ال  رفاوبالتالي ن
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األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب توجد فروق ذات عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 .علع هذه العبارة واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال

  العبارة الخامسة :

  نالحظ نساب العبارة تت  حتل اإلتااال اللفضاي )الكتابي واليفهي( مكانة بار ة في تعامل األجهرة

( من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال 82.8الحكومية مع ج اهيرها  أل  نساااااابة )

فقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجرائرح موا

( ، و كذا  نسبة 29.8( األعضال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )52.9الجنوب بنسبة )

(1..2 من افراع عينة الدراسااااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااااال التي )

( واألعضااااال التي تسااااكن في وال ات الياااا ال بنساااابة 9.9نساااابة )تسااااكن في وال ات الجنوب ب

(..2 وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ، )0.380وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.1.3 . 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 15.8قة علع العبارة وكذا نسااابة  )( من أفراع عينة الدراساااة مواف82.2نسااابها كالتالي )

وإنحراف معيارح  .1.15أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 

  .0.38 قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع 20.0دراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  )( من أفراع عينة ال80.0كالتالي )

وإنحراف معيارح  1.200عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 0.202 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.229( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 1.323

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب   بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

و أل الفرق بين  119بدرجة حر ة مقدارها   .T    0.58أل قي ة  ال وجوعة في السااااير األول

األعضاااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن  سااااكنول  في متوسااايي عينتين 

  . 0.0.1وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.022هو وال ات الي ال 

ألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال نحو توافق أرال األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب وا

الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااااا ال توسااااايات الحساااااابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 

 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذإختالف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد 

نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال  فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات

هي قي ة  sig   0.025رة فنالحظ من الجدول أل قي ة نحو هذه العباالذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة  أقل من قي ة 

األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  إحاااائية بين متوساايات إجابات 

 العبارة. علع هذهفي وال ات الي ال 
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  العبارة السادسة :

  نالحظ نساااااب العبارة تت تولي مااااااالح العالقات العامة إهت اما كبيرا للج هور الخارجي أكثر من

وير ( من أفراع عينة الدراساااااة من أعضاااااال البرل ال الجرائرح 51.2ال وظفين  أل  نسااااابة )

 في وال ات الي ال بنسبة موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل من األعضال التي تسكن

(28.2( األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )22.8( وكذا  نساابة ، )22.8 )

من افراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من األعضاااال التي تساااكن في 

( ، في 8.8( واألعضاال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )18.2وال ات الجنوب بنسابة )

( من أفراع عينة الدراسااة محا دة في أرائها علع العبارة وهي األخرى  22.0حين كانت نساابة )

( األعضاااال التي 19.8مو عة علع كل من األعضاااال التي تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )

وإنحراف  2.282( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 2.1تساكن في وال ات الجنوب بنسبة )

 .0.832 قدر بــ  معيارح

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( 31.8( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )39.5نساابها كالتالي )

لدراسة وير موافقة ( من أفراع عينة ا28.9من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكذا نسبة )

 . 0.825وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.105علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من 1..8) ( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة .1.1كالتالي )

( من افراع عينة الدراساااة 11.1أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ،في حين نسااابة )

 88..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.533كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااااتوى الداللة  0.000( تساااااوح  sigبواقع عاللة ) .0.29

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

و أل  118.980بدرجة حر ة مقدارها   T    3.088النتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  الفرق بين متوسيي عينتين 

  .0.111وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.322هو في وال ات الي ال 

ل البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في وال ات الجنوب واألعضااااااال الذ ن  قي ول في توافق أرال أعضااااااا

وال ات اليااا ال نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية ، لذلك كال 

 تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أ

نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال

 ول في وال اتفروق ذات عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات أعضااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي 

  sig الجنوب واألعضاال الذ ن  قي ول في وال ات الي ال نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضااااية الااااافر ة ونقبل بالفرضااااية البد لة أن  ال توجد  هي قي ة أقل من قي ة 0.008
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سكنول في وال ات الجنوب واألعضال األعضال الذ ن  فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

 علع هذه العبارة. الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال

  العبارة السابعة :

  نالحظ نساااب العبارة تت الرساااائل اإلتااااالية للعالقات العامة ليسااات من ساااياق الواقع   أل  نسااابة

(80.3من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح ) ع العبارة وهي موافقة عل وير

( األعضااال 33.9نساابة مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )

( من افراع عينة الدراسة 28.9( ، و كذا  نسبة )28.2التي تساكن في وال ات اليا ال بنسبة )

محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااااال التي تسااااااكن في وال ات الجنوب بنساااااابة 

(18.2( واألعضاااال التي تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )10.. في حين كانت نسااابة ، )

(10.. من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة وهي األخرى من األعضال التي تسكن في )

 . 0.882وإنحراف معارح  قدر بــ  2.295الجنوب ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت  أما األعضاااال التي تساااكن في

( 28.9( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )53.9نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة 1..1من أفراع عينة الدراسااااة محا دة في أرائها وكذا نساااابة )

 . 83..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.388سابي  قدر بــ علع العبارة ، وذلك ب توسط ح

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من 28.9( من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة )...1كالتالي )

وإنحراف  11..2 دة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا أفراع عينة الدراسااة كانت  رالها محا

 0.258معيارح  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختباار ليفيني.2ك اا  تبين في الجادول رقا ) Levene  لهاذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 22.522

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب ض بنل تبا ن ال جت عين  بين أننا نسااااااتييع إفترا

وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

و أل  118.980بدرجة حر ة مقدارها   T    3.088النتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 

عضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  األالفرق بين متوسيي عينتين 

  . 0.111وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.322هو في وال ات الي ال 

توافق أرال األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال نحو 

ح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الرأح وير موافق علع العبارة والذ

 الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

نحو هذه العبارة  أح توجد ذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال ال

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

هي قي ة  sig   0.012نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة  الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال

تالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة وبال أقل من قي ة 
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األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول في إحاائية بين متوسيات إجابات 

 علع هذه العبارة. وال ات الي ال

  العبارة الثامنة :

 نالحظ نساب العبارة تت حترم أخااائي العالق( ات العامة مساافات التفاعل  أل  نسبة88.1 من )

أفراع عينة الدراساااة من أعضاااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع 

( األعضااااال التي تسااااكن في 35.5كل من األعضااااال التي تسااااكن في وال ات الجنوب بنساااابة )

افراع عينة الدراسة محا دة في أرائها  ( من22.0( ، وكذا نسبة )30.8وال ات الي ال بنسبة )

( واألعضال 1..2وهي مو عة علع كل من األعضاال التي تساكن في وال ات الجنوب بنسابة )

( من أفراع عينة 9.9( ، في حين كانت نساااابة )8.8التي تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )

ي وال ات الجنوب ،وذلك الدراسااة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى األعضااال التي تسااكن ف

 . 0.889وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.238ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 2..8( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )58.8نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة 15.8نة الدراساااة محا دة في أرائها وكذا نسااابة )أفراع عي

 . 51..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.592علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع 1..8( من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  )82.2كالتالي )

وإنحراف معيارح  ..1.1عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 0.388 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح 

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 35..23

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

و أل الفرق  119بدرجة حر ة مقدارها   T    3.998ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة النتائج 

األعضاال الذ ن  ساكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في بين متوسايي عينتين 

  0.103وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.212هو وال ات الي ال 

نول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال نحو توافق أرال األعضال الذ ن  سك

الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااااا ال توسااااايات الحساااااابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 

 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذفر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااا

نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

هي قي ة  sig  0.000نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة  ات اليااا الالذ ن   ساااكنول  في وال 

وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة  أقل من قي ة 
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األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في إحااااائية بين متوسااايات 

 علع هذه العبارة. الي ال وال ات

 العبارة التاسعة : 

 ( نالحظ نسب العبارة تت ال تال الرسائل اإلعالمية كافة الج اهير ال ستهدفة   أل  نسبة81.0 )

من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نساااااابة 

( األعضاااال التي 52.9ت الجنوب بنسااابة )مو عة علع كل من األعضاااال التي تساااكن في وال ا

( من افراع عينة الدراساااة 12.9( ، و كذا  نسااابة )28.1تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )

محا دة في أرائها وهي مو عة بنفل النسبة علع كل من األعضال التي تسكن في وال ات الجنوب 

( من أفراع عينة الدراسة  2.1واألعضاال التي تسكن في وال ات الي ال ، في حين كانت نسبة )

موافقة علع العبارة وهي األخرى مو عة علع كل من األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب 

وذلك ب توسط حسابي  ( ،..1( واألعضال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )2.5بنسبة )

 . 0.512وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2 قدر بــ 

  تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت أما األعضاااال التي

( 11.8( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )82.2نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة موافقة علع 3.9من أفراع عينة الدراساة محا دة في أرائها وكدا نسابة )

 . 0.290وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.802توسط حسابي  قدر بــ العبارة ، وذلك ب 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من 20.0( من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ، وكذا نسااابة  ).5.8كالتالي )

( من افراع عينة الدراسااة موافقة 2.2ها محا دة ،في حين نساابة )أفراع عينة الدراسااة كانت  رال

 0.528وإنحراف معيارح  قدر بــ  11..2علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.113( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 2.529

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

و أل الفرق بين  119بدرجة حر ة مقدارها   T    0.929ال وجوعة في الساااااير األول أل قي ة

األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 

  . 0.099وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.091هو  وال ات الي ال

حو نول  في وال ات الي ال نتوافق أرال األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سك

الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 

 الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

في إتجاهات أعضااااااال  مفاعها أن   وجد إختالفتي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااااية الااااااافر ة ال

البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن  قي ول في وال ات الي ال نحو هذه 

األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات العبارة  أح توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات 

 sigذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة نحو ه الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال

  0.032  هي قي ة أقل من قي ة  وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد
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األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

 علع هذه العبارة. الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال

  العبارة العاشرة :

   نالحظ نسب العبارة تت تبدل العالقات العامة جهدا كبير في ربط صالت وأيدة مع ج اهيرها   أل

( من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 100نساابة )

( األعضااال 82.8ت الجنوب بنساابة )نساابة مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ا

 1.000( ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 3..2التي تسااكن في وال ات الياا ال بنساابة )

        .0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال  واألعضال التي تسكن في وال ات الجنوب ك جت عين

( من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، ، 100، نسبه ا  )بحتيين مستقلين عن بعضه ا  

         0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.000وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي ة إختبار ليفيني .2أما  تبين في الجدول رقا )Levene    لهذه العبارة ال   كن حساااب  ألن

في البند بين ال وافق وال حا د وال عارض وب ا  لهات األعضاااال  و جد فروق ولو نساابية بين إتجا

    ال  وجد أرال مختلفة بين األعضال ال   كن وضع ال قارنة بينها .نأ

وتوافق إتجاهات األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب واألعضااااال الذ ن   سااااكنول  في وال ات 

 تو  ع أرال أعضال البرل ال الجرائرح بنسبة عالية جدا الي ال التام تثبت  ال توسيات الحسابية ،لذلك كال

        نحو البند موافق وبتيتت معدوم ، لذلك اإلتجاه العام ألعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

  العبارة الحادي عشر :

 أل  نسبة قنا نالحظ نسب العبارة تتالرسائل اإلتاالية للعالقات العامة تعت د علع إستراتيجية اإل  

(85.1 من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة )

( األعضاااال التي 50.2مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )

ساااة ( من افراع عينة الدرا13.2( ، و كذا  نسااابة )..32تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )

محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااااال التي تسااااااكن في وال ات الجنوب بنساااااابة 

(10..( واألعضاااال التي تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )2.5 في حين كانت نسااابة ، )

(1..  من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى من األعضال التي تسكن )

 . 0.215وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.185ال ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ في وال ات الي 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 1..1( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )85.1نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 2.8ا دة في أرائها وكدا نسبة )أفراع عينة الدراسة مح

 . 0.2.8وإنحراف معيارح  قدر بــ 1.223العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع ..8ة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  )( من أفراع عين93.3كالتالي )
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وإنحراف معيارح  1.088عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ،ل، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 

 0.252 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigاللة )بواقع ع .19.28

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

و أل  08...11بدرجة حر ة مقدارها   T    2.359سير الثاني أل قي ة النتائج ال وجوعة في ال

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  الفرق بين متوسيي عينتين 

  . 0.885وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  .0.15هو في وال ات الي ال 

الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال نحو  توافق األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات

الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 

 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

ال األعضاااامفاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات ي تأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية الااااافر ة ال

نحو هذه العبارة  أح  الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال

األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب توجد فروق ذات عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 sig  0.020نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة ي ال واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات ال

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب واألعضااااال الذ ن  عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 علع هذه العبارة. ات الي ال سكنول  في وال 

  العبارة الثاني عشر :

  نالحظ نسااااااب العباارة تت إتجااهاات الرأح العاام لج هور األجهرة الحكومياة ساااااالبي   أل  نساااااابة

(80.2 من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي )

( األعضااال 2..1وال ات الجنوب بنساابة )نساابة مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في 

( من افراع عينة الدراسة 18.5( ، و كذا  نسبة )88.9التي تساكن في وال ات اليا ال بنسبة )

محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااااال التي تسااااااكن في وال ات الجنوب بنساااااابة 

(12.2( واألعضااااال التي تسااااكن في وال ات الياااا ال بنساااابة )2.1 ) في حين كانت نساااابة ،

(3.3  من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وهي األخرى من األعضااال التي تسااكن في )

 . 0.215وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2وال ات الجنوب ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ، نت فكا  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال

( ..19( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  ).5.0نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة موافقة علع 5.3من أفراع عينة الدراساة محا دة في أرائها وكدا نسابة )

 . 0.588وإنحراف معيارح  قدر بــ  .2.89العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من 11.1( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  )88.9كالتالي )
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وإنحراف  2.888أفراع عينة الدراسااة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 

 .0.31يارح  قدر بــ مع

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 12.983

الجنوب  وال اتاألعضاااااال الذ ن  ساااااكنول في   بين أننا نساااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أ

وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

و أل  25..118بدرجة حر ة مقدارها  T    2.382النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 

 سكنول    ذ ناألعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الالفرق بين متوسيي عينتين 

  . 0.080وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.191هو في وال ات الي ال 

توافق أرال األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال نحو 

راع عينة ع  رال أفالرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية ، لذلك كال تو  

 الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

ال األعضاااامفاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية الااااافر ة ال

ح ة  أنحو هذه العبار الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال

األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب توجد فروق ذات عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 sig  0.019نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة  واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال

روق ذات  لة أن  ال توجد فوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد هي قي ة أقل من قي ة 

األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب واألعضااااال الذ ن  عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 علع هذه العبارة. سكنول  في وال ات الي ال 

  العبارة الثالثة عشر :

 مئل اإلعالمية عالقة قو ة مع وسانالحظ نسب العبارة تت تربط العالقات العامة في األجهرة الحكو  

( من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة ...2أل  نساابة )

( 2..1وهي نسااااابة مو عة علع كل من األعضاااااال التي تساااااكن في وال ات الجنوب بنسااااابة )

( من افراع عينة 18.5( ، و كذا  نسبة )25.8األعضال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )

الدراسااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااال التي تسااااكن في وال ات الجنوب 

( ، في حين كانت نسبة 8.8( واألعضاال التي تساكن في وال ات اليا ال بنسابة )9.9بنسابة )

(10..  من أفراع عينة الدراسااااااة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى مو عة علع كل من )

( األعضال التي تسكن في وال ات الجنوب 5.8سكن في وال ات الي ال بنسبة )األعضاال التي ت

 . 0.8.2وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.380( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 5.0بنسبة )

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 15.8راع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )( من أف.5.0نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 9.2أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكدا نسبة )

 . 0.822وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.322العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 لي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها أما األعضال التي تسكن في وال ات ا

( من أفراع 1..8( من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  )88.9كالتالي )
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( من افراع عينة الدراسااة وير موافقة 13.3عينة الدراسااة كانت  رالها محا دة ،في حين نساابة )

 22..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.222ي  قدر بــ علع العبارة ، وذلك ب توسط حساب

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبرمن مسااااتوى الداللة  0.1.0( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 1.909

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

ل الفرق بين و أ 119بدرجة حر ة مقدارها  T    0.808ال وجوعة في الساااااير األول أل قي ة 

نوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الج

 .0.128وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.102هو وال ات الي ال 

توافق أرال األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال نحو 

العبارة  ثبت اإلتجاه اإل جابي نحوالرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توساايات الحسااابية التي ت

 ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول  في وال ات اليااا ال   ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن

األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن  فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات 

هي قي ة أقل من  sig   0.022نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة   سكنول  في وال ات الي ال

الفرضااية الااافر ة ونقبل بالفرضااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحاااائية وبالتالي نرفا  قي ة 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات بين متوسيات إجابات 

 .الي ال

  العبارة الرابع عشر :

 لحكومية   أل  نساااااابة نالحظ نسااااااب العبارة تت أنا راضااااااي علع نيام اإلتاااااااال عاخل األجهرة ا

(58.. من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة )

( األعضاااال التي 33.1مو عة علع كل من األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب بنسااابة )

دراسة وير ( من افراع عينة ال21.5( ، و كذا  نسبة )25.8تساكن في وال ات اليا ال بنسبة )

موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من األعضااااال التي تسااااكن في وال ات الجنوب بنساااابة 

(18.2( واألعضااااال التي تسااااكن في وال ات الياااا ال بنساااابة )3.3 في حين كانت نساااابة ، )

(19.8  من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وهي األخرى مو عة علع كل من األعضال )

( األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة 11.8كن في وال ات الياا ال بنساابة )التي تساا

(8.3 وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ، )0.81وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.828. . 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 28.9راع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )( من أف52.8نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة محا دة 18.2أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكدا نسبة )

 . ..0.8وإنحراف معيارح  قدر بــ  83..1في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
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  الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها أما األعضال التي تسكن في وال ات

( من أفراع 22.2( من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  )88.9كالتالي )

( من افراع عينة الدراساااة وير موافقة 8.9عينة الدراساااة كانت  رالها محا دة ،في حين نسااابة )

 0.853وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.200ي  قدر بــ علع العبارة ، وذلك ب توسط حساب

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) ..15.2

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب   بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين

وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

و أل  05..112بدرجة حر ة مقدارها   T    2.592النتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 

ول  وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكن األعضال الذ ن  سكنول فيالفرق بين متوسيي عينتين 

  .0.120وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.383هو في وال ات الي ال 

توافقت أرال األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

 حسااابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينةنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااا ال توساايات ال

 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

هي قي ة  sig   0.011نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة  الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال

بل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونق أقل من قي ة 

األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  إحاااائية بين متوساايات إجابات 

 علع هذه العبارة.في وال ات الي ال 

  العبارة الخامسة عشر :

 نالحظ نساااب العبارة تت ال تاااال ال علومات لل وظفين في وقتها   أل  ن( سااابة.0.2 من أفراع )

عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل 

( األعضااال التي تسااكن في وال ات 2..9من األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )

ة في أرائها وهي ( من افراع عينة الدراسة محا د1..2( ، و كذا  نسبة )22.3اليا ال بنسبة )

( واألعضااال التي ..10مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ات الياا ال بنساابة )

( من أفراع عينة  12.2( ، في حين كانت نساااااابة )8.8تسااااااكن في وال ات الجنوب بنساااااابة )

الدراسااة موافقة علع العبارة وهي األخرى مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ات 

( ،وذلك ب توسط 2.1( األعضاال التي تساكن في وال ات الي ال بنسبة )8.3جنوب بنسابة )ال

 . 02..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.5.8حسابي  قدر بــ 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( 13.2وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  ) ( من أفراع عينة الدراسااة.8.3نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة 10.5من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة وكدا نساااابة )

 . 08..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.831محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
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  ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت

( من 28.9( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  )80.0كالتالي )

( من افراع عينة الدراسة موافقة 11.1أفراع عينة الدراساة كانت  رالها محا دة ،في حين نسبة )

 0.892وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.288علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  .0.28( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) .0.28

 ذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوباألعضااااااال ال بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

و أل الفرق بين  119بدرجة حر ة مقدارها  T    1.0.8ال وجوعة في الساااااير األول أل قي ة 

ال الذ ن   ساااكنول  في األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضااامتوسااايي عينتين 

  .0.132وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.122هو وال ات الي ال 

توافقت أرال األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

ل أفراع تو  ع  را نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااا ال توساايات الحسااابية ، لذلك كال

 عينة الدراسة متوسط نحو البند ويرموافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

ن   وجد إختالف في إتجاهات األعضااااال مفاعها أتي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية الااااافر ة ال

 عبارة  أحنحو هذه الالذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب توجد فروق ذات عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 sig   0.028نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة  واألعضاال الذ ن  ساكنول في وال ات الي ال

روق ذات لبد لة أن  ال توجد فوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية ا هي قي ة أقل من قي ة 

األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب واألعضااااال الذ ن  عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 علع هذه العبارة. سكنول  في وال ات الي ال 

  العبارة السادسة عشر :

 ن( الحظ نسااب العبارة تت الرأح العام ساالبي نحو األجهرة الحكومية   أل  نساابة.8.5 من أفراع )

الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل  عينة

( األعضااال التي تسااكن في وال ات 50.2من األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )

ارة ( من افراع عينة الدراساااة موافقة علع العب12.0( ، و كذا  نسااابة )28.1اليااا ال بنسااابة )

( واألعضااال 8.3وهي مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )

( من أفراع عينة ..2( ، في حين كانت نساااابة )5.8التي تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )

الدراسااااة محا دة في أرائها وهي األخرى مو عة علع كل من األعضااااال التي تسااااكن في وال ات 

( ،وذلك ب توسط 3.3( األعضاال التي تساكن في وال ات الي ال بنسبة )2.1الجنوب بنسابة )

 . .1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.822حسابي  قدر بــ 

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( 13.2لع العبارة وكذا نساابة  )( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة ع80.3نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة محا دة في 8.8من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة وكدا نسبة )

  0.258وإنحراف معيارح  قدر بــ 2.8.1أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                                                    الفصل السادس                           

 
 

28. 

  بها األعضال، فكانت نسأما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية

( من 15.8موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  )وير ( من أفراع عينة الدراسااة .5.8كالتالي )

( من افراع عينة الدراسااااة كانت 8.9أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة ،في حين نساااابة )

 50..0 قدر بــ وإنحراف معيارح  2.800 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مسااااتوى الداللة  .0.38( تساااااوح sigبواقع عاللة ) 0.820

جنوب لاألعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات ا بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج واألعضااال الذ ن   سااكنول في وال ات الياا ال 

ل الفرق بين و أ 119بدرجة حر ة مقدارها   T    0.525ال وجوعة في السااااير األول أل قي ة 

متوسااايي عينتين األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في 

  . 0.135وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.0.1هو ال ات الي ال و

توافق أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في وال ات الجنوب واألعضااااااال الذ ن  قي ول في 

وال ات اليااا ال نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية ، لذلك كال 

 رال أفراع عينة الدراسة كبير نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار ضعيف.تو  ع  

 ن األعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

د جنحو هذه العبارة  أح تو ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

هي قي ة  sig   0.001نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال 

ت عاللة ال توجد فروق ذا وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  أقل من قي ة 

األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  إحاااائية بين متوساايات إجابات 

 هذه العبارة. في وال ات الي ال نحو

 العبارة السابعة عشر :

  نالحظ نساااب العبارة تت تقدر اإلعارة العامة عور العالقات العامة في األجهرة الحكومية  أل  نسااابة

(28.2 من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي )

( األعضااال 38.2نساابة مو عة علع كل من األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب بنساابة )

( من افراع عينة الدراسة 2..3( ، و كذا  نسبة )12.2ي تساكن في وال ات اليا ال بنسبة )الت

محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضااااااال التي تسااااااكن في وال ات الجنوب بنساااااابة 

(1..2( واألعضااااال التي تسااااكن في وال ات الياااا ال بنساااابة )9.9 في حين كانت نساااابة ، )

(22.0 من أفراع عي ) نااة الاادراساااااااة موافقااة علع العبااارة وهي األخرى مو عااة علع كاال من

( األعضاااال التي تساااكن في وال ات 12.9األعضاااال التي تساااكن في وال ات اليااا ال بنسااابة )

وإنحراف معيارح  قدر بـااااااـ  .2.22( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 9.1الجنوب بنسبة )

0.819. 

 ب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنو

( 2..8( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )5..9نساابها كالتالي )
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( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة 12.5من أفراع عينة الدراسااااة محا دة في أرائها وكدا نساااابة )

 . 38..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.232 علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من افراع 33.3( من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة )20.0كالتالي )

( من أفراع عينة الدراساااة كانت ..28سااابة )عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ،في حين ن

 0.883وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.933 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05مساااتوى الداللة وهي قي ة أكبر من  0.182( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 88..1

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج واألعضااال الذ ن   سااكنول في وال ات الياا ال 

و أل الفرق بين  119رها بدرجة حر ة مقدا T    3.389ال وجوعة في الساااااير األول أل قي ة 

األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 

  ..0.12وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.500هو وال ات الي ال 

ال  وإختالف أرال األعضاال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي

وذلك ما تثبت  ال توسايات الحساابية والتي  وضاحها الفرق بين متوسايي عينتين األعضاال الذ ن  ساكنول 

  119وهذا الفارق  قارب 0.500في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال وهو 

رة ، لذلك كال تو  ع عرجة  وروا وعلع ذك  كول اإلتجاه ساااالبي ألعضااااال البرل ال الجرائرح نحو العبا

  رال أفراع عينة الدراسة بنسبة ضعيفة جدا نحو البند وير موافق، وذلك بتيتت وإنتيار متوسط. 

 ن األعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

نحو هذه العبارة  أح توجد اليااا ال   ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

هي قي ة  sig   0.800نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة  الذ ن   سااكنول  في وال ات الياا ال

 فر ة وبالتالي نقبل الفرضية الا أكبر من قي ة 

 لعبارة الثامنة عشر : ا

  ،نالحظ نساااااب العبارة تت تقوم إعارة العالقات العامة بتنييا األحدال الخاصاااااة)مرت رات ، ندوات

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة .1.9محاضرات(   أل  نسبة )

ي وال ات الجنوب بنساااابة علع العبارة وهي نساااابة مو عة علع كل من األعضااااال التي تسااااكن ف

(23.0( األعضااال التي تسااكن في وال ات الياا ال بنساابة )28.9( و كذا  نساابة ، )2..3 )

من افراع عينة الدراساااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من األعضاااااال التي تساااااكن في 

( ، في 8.3( واألعضاال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )19.0وال ات الجنوب بنسابة )

( من أفراع عينة الدراسااااااة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى من  0.8حين كانت نساااااابة )

وإنحراف  1.289األعضااال التي تسااكن في وال ات الجنوب ،وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـااااااـاااااا 

 .0.2.3معيارح  قدر بــ 

 ضاااال ،  فكانتأما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األع 

( من 30.3( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )88.2نسااابها كالتالي )
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( من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 1.3أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكدا نسبة )

 . 0.500وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.328العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع 22.2( من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  )...8كالتالي )

عيارح وإنحراف م 1.222عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 0.220 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااااتوى الداللة  0.013( تساااااوح  sigبواقع عاللة ) 8.353

لجنوب  ات ااألعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الياااا ال 

و أل  105.298بدرجة حر ة مقدارها   T    1.258النتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 

سكنول     األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن الفرق بين متوسيي عينتين

  .0.082وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.108هو في وال ات الي ال 

توافق األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال نحو 

ينة عالرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااااا ال توسااااايات الحساااااابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع 

 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات فروق ذات 

هي قي ة  sig  0.021نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

ات عاللة ذ وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد فروق أقل من قي ة 

األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  إحاااائية بين متوساايات إجابات 

 علع هذه العبارة.في وال ات الي ال 

  العبارة التاسعة عشر :

  نالحظ نساااب العبارة تت تقوم إعارة العالقات العامة بتنييا الر ارات وإسااااتقبال الوفوع   أل  نساااابة

(88.8 ) من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة

( األعضاااال التي 50.2مو عة علع كل من األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب بنسااابة )

( من افراع عينة الدراسة محا دة 9.1( ، و كذا  نسبة )38.2تسكن في وال ات الي ال بنسبة )

( 8.3و عة علع كل من األعضااااال التي تسااااكن في وال ات الجنوب بنساااابة )في أرائها وهي م

( من  2.1( ، في حين كانت نساابة )0.8واألعضااال التي تسااكن في وال ات الياا ال بنساابة )

أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى من األعضاااال التي تساااكن في وال ات 

 ...0.2وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.1.3بــ  الجنوب ،وذلك ب توسط حسابي  قدر

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 13.2( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )80.3نسااابها كالتالي )
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( من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 8.8أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكدا نسبة )

 . 0.5.2وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.283العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع 2.2رة ، و كذا نسااابة  )( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبا9..8كالتالي )

وإنحراف معيارح  1.022عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 0.129 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05قي ة أقل من مسااتوى الداللة وهي  0.000( تساااوح  sigبواقع عاللة ) 20.033

األعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في وال ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

و أل  91.031بدرجة حر ة مقدارها  T    3.285النتائج ال وجوعة في الساااااير الثاني أل قي ة 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  الفرق بين متوسيي عينتين 

  0.089وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.220هو في وال ات الي ال 

عضااااااال الذ ن  قي ول في توافق أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في وال ات الجنوب واأل

وال ات الياا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااا ال توساايات الحسااابية ، لذلك كال تو  ع 

  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن األعضااال الذالف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إخت

نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

 sig   0.001لعبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة اليااا ال نحو هذه االذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

األعضااااال الذ ن  سااااكنول في وال ات الجنوب واألعضااااال الذ ن  عاللة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات 

 هذه العبارة.  سكنول  في وال ات الي ال نحو

  العبارة العشرين :

  نالحظ نساااااب العبارة تت تساااااعع إعارة العالقات العامة علع تنييا اإلتااااااال بالهيفات وال ني ات

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 82.3األخرى  أل  نسبة )

( 52.9وال ات الجنوب بنسبة ) العبارة وهي نسبة مو عة علع كل من األعضال التي تسكن في

( من افراع عينة ..10( ، و كذا  نسبة )31.2األعضال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )

الدراساااااة وير موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من األعضاااااال التي تساااااكن في وال ات 

( ، في حين كانت 2.1( واألعضال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )8.8الجنوب بنسبة )

( من أفراع عيناة الدراسااااااة محا دة في أرائها وهي األخرى مو عة علع كل من  5.0نسااااااباة )

( األعضال التي تسكن في وال ات الجنوب 3.3األعضاال التي تسكن في وال ات الي ال بنسبة )

 .0.822وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.282( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ ..1بنسبة )

  أما األعضاااال التي تساااكن في وال ات الجنوب ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية األعضاااال ،  فكانت

( من 10.5( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )82.2نسااابها كالتالي )



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                                                    الفصل السادس                           

 
 

2.1 

ة ( من أفراع عينة الدراسااة محا د5.3أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكدا نساابة )

 .0.820وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.283في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما األعضال التي تسكن في وال ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية األعضال، فكانت نسبها

( من أفراع 11.1( من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  )82.2كالتالي )

( من افراع عينة الدراساااااة كانت 2.2الدراساااااة وير موافقة علع العبارة،في حين نسااااابة )عينة 

 0.853وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.288 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.935( تسااااوح  sigة )بواقع عالل .0.00

 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 

 T   األمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل قي ة 

األعضااال الذ ن  سااكنول في وأل الفرق بين متوساايي عينتين  119مقدارها  بدرجة حر ة 0.029

وأل الخين ال عيارح في  0.003هو وال ات الجنوب واألعضال الذ ن  سكنول  في وال ات الي ال 

  . 0.122هذا الفرق هو 

ي ول فتوافق أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في وال ات الجنوب واألعضااااااال الذ ن  قي 

وال ات الياا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااا ال توساايات الحسااابية ، لذلك كال تو  ع 

  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.

 ن ألعضااال الذاأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية الااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات 

نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في وال ات الجنوب واألعضاااال الذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

األعضال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب واألعضال فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

هي قي ة  sig  0.029أل قي ة  نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدولالذ ن   ساااكنول  في وال ات اليااا ال 

وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد فروق ذات عاللة  أقل من قي ة 

األعضااال الذ ن  سااكنول في وال ات الجنوب واألعضااال الذ ن   سااكنول  إحاااائية بين متوساايات إجابات 

 هذه العبارة.في وال ات الي ال نحو 

األعضاااال الذ ن  ساااكنول في وال ات الجنوب وق ذات عاللة إحااااائية بين متوسااايات إجابات توجد فر ال

 (02(،)03(،)02(،)01)ناحو العباااارات واألعضاااااااااال الاااذ ان   سااااااكاناول  فاي وال اااات الياااااا اااال 

ال ( أح 20،) (19(،)18،)(18(،)15(،)12(،)13( ،)12(،)11)(، 10(،)09(،)08(،).0(،)08(،)05،)

هات أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل األمة نحو هذه العبارات ، في  وجد إختالف في إتجا

األعضاال الذ ن  سكنول في وال ات الجنوب حين توجد فروق ذات عاللة إحااائية بين متوسايات إجابات 

األعضال  وجد إختالف في إتجاهات ( أح .1)ة واألعضاال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال نحو العبار

وروا  ة ،نحو هذه العبارن  ساكنول في وال ات الجنوب واألعضال الذ ن   سكنول  في وال ات الي ال الذ 

وجوع هاذا اإلختالف في هاذه العباارة إال أل سااااااباب اإلختالف من حيام موقع العالقاات العامة في الجها  

لها عور  كول الحكومي من حيام اإلتااااااااالت وال علوماات فهنااك من  رى أل العالقاات العاامة  جب أل 

فعااال في تو  ع وكثا ال علومااات لااذلااك علع اإلعارة العااامااة أل تقاادرهااا وهناااك من  الحظ أل اإلعارة علع 

تعترف أصااااااال بهاا لاذلاك لها حتع موقع في الهيكل التنيي ي  وهذه اإلختالفات مجرع صاااااادفة وال عالقة 

 ة السرال.لنوعية العضو ة في هذا اإلختالف فقد تنقلب اآلرال ب جرع قلب صيغ
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ال يوجد إختالف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 

ف بإختالاإلتةيياا التنميمي للعالقات العامة في األجهئة الحكومية واقع  عضيياا البرلماا الجئايري نحو 

 (. الجنوأل ، الشماا) الموقع الجغرافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 72الجدوا رقم : )بين نتائج تيبيق إختبار  T  للعينات ال ساااااتقلة إلتجاهات أعضاااااال البرل ال

 للعالقات العامة في األجهرة الحكومية بإختالف نوعية العضو ةاإلتاال التنيي ي الجرائرح نحو 
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2.5 

 حئاأل الموالييية للنميياعا واالعضييييييياا التي اإلنتميياا الحئبي)االعضييييييياا التي تنتمي لأ

 تنتمي لأحئاأل المعارضة للنماعا(

 ( نالحظ في كل من:29( و)28في كال الجدولين)وحسب النتائج ال تحال عليها وال وضحة 

 :  العبارة األولى

   نالحظ نساااب العبارة تت تعت د العالقات العامة علع الوساااائل ال ناسااابة في توجيهها لرساااائلها   أل

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 90.1ة )نساب

( وأعضااال األحراب 82.5نساابة مو عة علع كل من أعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة )

بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 21.5ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(2.1 و كذا ، ) ( نساابة9.1 من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل )

( وأعضاال األحراب ال عارضاة للنيام بنسبة 5.8من أعضاال األحراب ال والية للنيام  بنسابة )

(2.5 وأعضاال األحراب )ال ساتقلة في توجهها الساياساي ( بنسبة0.8 في حين كانت نسبة ، )

(0.8 من أفراع عينة ا ) لدراساااااة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى من أعضاااااال األحراب

 .0.338وإنحراف معيارح  قدر بــ  .1.10ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( من 8.5عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  )( من أفراع ..90نساااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة كانت 1.2أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  )

وإنحراف معيارح  قدر بـااااااـ   1.102وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

0.323 

 نيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال األحراب ال عارضة لل

( من 10.3( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )..89نسااابها كالتالي )

وإنحراف  1.103أفراع عينة الدراسة التي كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا 

 .0.309معيارح  قدر بــ 

 ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي عضاااال األحراب أما أ

( من أفراع عينة الدراسة كانت وير موافقة علع العبارة 83.3الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراساااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توساااط حساااابي ..18، في حين نسااابة  )

 0.208وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.188 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مسااااتوى الداللة  0.922( تساااااوح sigبواقع عاللة ) 0.005

ألحراب ال الجرائرح الذ ن  نت ول لأعضال البرل   بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين

متساااااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااااة للنيام 

و أل الفرق بين  113بدرجة حر ة مقدارها   .T    0.01ال وجوعة في السااااير األول أل قي ة 

ألحراب ال والية للنيام واألحراب أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لمتوسااااايي عينتين 

  .0.0.2وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  0.001هو ال عارضة للنيام 

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

و ابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحساااا
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العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 

 متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

راب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  نت ول لألح

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 .sig   0.01ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  ي ة أقل من قي ة هي ق

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة الثانية :

 العبارة تت  ت ير أخاائي العالقات العامة بإتقان  الحركات اإلتاالية من مالمح ماع ة  نالحظ نسب

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح 89.3وإ  الات جسا انية   أل  نسابة )

موافقة علع العبارة وهي نساااااابة مو عة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة 

(82.8و )( أعضال األحراب ال عارضة للنيام  بنسبة22.3 وأعضال األحراب ) ال ستقلة في

( من افراع عينة الدراساااة محا دة في ..10( ، و كذا  نسااابة )2.1بنسااابة )توجهها الساااياساااي 

( وأعضااااااال 8.3رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام  بنساااااابة )

بنسبة ال ستقلة في توجهها السياسي ( وأعضال األحراب ..1نسبة )األحراب ال عارضة للنيام ب

(0.8 وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ، )0.310وإنحراف معيارح  قدر بــ  .1.10 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( من 11.8راساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )( من أفراع عينة الد88.2نسااابها كالتالي )

وإنحراف معيارح 1.118أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ 

 0.322 قدر بــ  

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

( من 8.9من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  ) (93.1نساااابها كالتالي )

وإنحراف معيارح  1.089أفراع عينة الدراسة  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 ..0.25 قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 83.3نت نسبها كالتالي )السياسية ، فكا

( من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ ..18حين نسبة  )

 .0.208وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.188

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.120( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 2.211

ب الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحرا بين أننا نساااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

نتائج ال وجوعة في السير األول أل متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع الال عارضة للنيام 

الذ ن  نت ول و أل الفرق بين متوسااااايي عينتين  113بدرجة حر ة مقدارها  T    0..18قي ة 
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وأل الخين ال عيارح في هذا  .0.02هو  لألحراب ال والياة للنياام واألحراب ال عاارضااااااة للنيام

  . 0.088الفرق هو 

ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ 

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااة كبيرنحو البند موافق وذلك بتيااااتت متوسااااط إنتيااااار 

 متوسط.

في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال  أما

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

 نت ول لألحراب  فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن

 .sig  0.02ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

جرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال ال

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة الثالثة :

  نالحظ نساااب العبارة تت الرساااائل التي تاااادر عن إعارة العالقات العامة وير صااااعقة   أل  نسااابة

(.2.2من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافق ) ة علع العبارة وهي

( وأعضااال األحراب 52.9نساابة مو عة علع كل من أعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة )

بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 18.5ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(5.0( و كذا  نسبة ، )22.0من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي مو عة عل ) ع كل

( وأعضال األحراب ال عارضة للنيام بنسبة 18.5من أعضال األحراب ال والية للنيام  بنسبة )

(..2( في حين كاانات نسااااااباة ، )1.. من أفراع عيناة الادراسااااااة موافقاة علع العبارة وهي )

وإنحراف  23..2األخرى من أعضال األحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا 

 .0.283 قدر بــ  معيارح

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( 23.3( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  ).2.2نساابها كالتالي )

راع عينة الدراسة كانت ( من أف2.3من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  )

 0.500وإنحراف معيارح  قدر بــ   20..2موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

رة ونساااابة  وكذا نساااابة  ( من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبا89.0نساااابها كالتالي )

(31.0 من أفراع عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا )2.889 

 .0.2.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

نة الدراساااة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توساااط ( من أفراع عي100الساااياساااية ، فكانت نسااابة )

 .0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  3.000حسابي  قدر بــ 
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 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  .0.81( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 0.052

ب الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحرا بين أننا نساااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل ال عارضة للنيام 

الذ ن  نت ول  و أل الفرق بين متوساااايي عينتين 113بدرجة حر ة مقدارها   T    0.295قي ة 

وأل الخين ال عيارح في هذا  0.031هو لألحراب ال والياة للنياام واألحراب ال عاارضااااااة للنيام 

  .0.105الفرق هو 

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

  ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت اإلتجاه السلبي نحونحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 

 إنتيار متوسط.

مفاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضااااااال تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااااية الااااااافر ة ال

رائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااااة للنيام نحو هذه العبارة  البرل اال الج

أح توجد فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول 

  sig قي ة  لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل

وبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  ال توجد  هي قي ة أقل من قي ة  .0.00

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  رة الرابعة :العبا

  نالحظ نساااب العبارة تت تعت د العالقات العامة في كساااب رضاااع ج اهيرها علع وساااائل اإلتااااال

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 8..8الرس ي  أل  نسبة )

 (82.5العباارة وهي نسااااااباة مو عة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة )

ال سااتقلة في توجهها ( وأعضااال األحراب 18.2وأعضااال األحراب ال عارضااة للنيام  بنساابة )

( من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي 11.8( ، و كذا  نسبة )5.0بنسابة )الساياساي 

مو عة علع كل من أعضااال األحراب ال والية للنيام وأعضااال األحراب ال عارضااة للنيام بنفل 

( من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع  0.8( ، في حين كانت نسااابة )5.8هي )النسااابة و

 1.132العبارة وهي األخرى من أعضال األحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 .0.383وإنحراف معيارح  قدر بــ 

 هات السااياسااية، فكانت أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجا

( من 8.1( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  )..90نساااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة كانت 0.8أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  )

يارح  قدر بـااااااـ   وإنحراف مع1.102وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

0.323. 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

( من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  .5.9نساااااابهاا كاالتاالي )
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(22.1من أفراع عينة الدراسااة  رالها محا دة ، وذلك ب توسااط حسااابي  ق ) 1.221در بـاااااااـااااااا 

 .0.235وإنحراف معيارح  قدر بــ 

 ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي  أما أعضاااال األحراب

( أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي 100السياسية ، فكانت نسبة )

 .0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ 1.000 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااااتوى الداللة  0.003( تساااااوح  sigبواقع عاللة ) 9.100

ب الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحرا بين أننا نساااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ل عارضااااة للنيام ا

و أل الفرق بين متوساااايي عينتين  20.232بدرجة حر ة مقدارها   .T    1.53الثاني أل قي ة 

وأل الخياان  0.138هو الااذ ن  نت ول لألحراب ال واليااة للنيااام واألحراب ال عااارضاااااااة للنيااام 

  .0.088في هذا الفرق هو  ال عيارح

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

ة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عين

 متوسط.

مفاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضااااااال تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااااية الااااااافر ة ال

البرل اال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااااة للنيام نحو هذه العبارة  

وق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول أح توجد فر

  sig لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

  ال توجد نوبالتالي نرفا الفرضاااية الاااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أ هي قي ة أقل من قي ة  0.013

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة الخامسة :

 جهرة ألنالحظ نساب العبارة تت  حتل اإلتااال اللفضاي )الكتابي واليفهي( مكانة بار ة في تعامل ا

( من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال 82.8الحكومية مع ج اهيرها  أل  نساااااابة )

الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نساااابة مو عة علع كل من أعضااااال األحراب ال والية للنيام 

( وأعضاااال األحراب 22.3( وأعضاااال األحراب ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )55.2بنسااابة )

( من افراع عينة الدراسااة 1..2( ، و كذا  نساابة )5.0بنساابة )توجهها السااياسااي ال سااتقلة في 

( ..15محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضاااااال األحراب ال والية للنيام  بنسااااابة )

 1.1.3( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا ..1وأعضال األحراب ال عارضة للنيام بنسبة )

 .0.380وإنحراف معيارح  قدر بــ 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( من 22.1( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )...9نسااابها كالتالي )
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معيارح وإنحراف 1.220أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 

 .0.21 قدر بــ 

  أما أعضاال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية، فكانت

( 8.9( من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ونسبة  وكذا نسبة  )93.1نسابها كالتالي )

وإنحراف معيارح  1.089بــ من أفراع عينة الدراسة  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر 

 ..0.25 قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توساااط 100الساااياساااية ، فكانت نسااابة )

 0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.000حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 19.020

ام األعضااااال الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للني بين أننا نسااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في ألحراب ال عارضاة للنيام وا

و أل الفرق بين متوسااايي  8.992.بدرجة حر ة مقدارها   T    2.313السااير الثاني أل قي ة 

 0.151هو الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااة للنيام عضاااال األعينتين 

  0.085ل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو وأ

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

 رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار  العبارة ، لذلك كال تو  ع

 متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

د أح توج  الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 sig   0.023ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وق ذات ية البد لة أن  ال توجد فروبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرض هي قي ة أقل من قي ة 

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 8288واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

 :  العبارة السادسة

 هور الخارجي أكثر من نالحظ نساااااب العبارة تت تولي مااااااالح العالقات العامة إهت اما كبيرا للج 

( من أفراع عينة الدراسااااة من أعضااااال البرل ال الجرائرح وير 51.2ال وظفين   أل  نساااابة )

موافقة علع العبارة وهي نساااااابة مو عة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة 

(38..( وأعضاال األحراب ال عارضاة للنيام  بنسابة )9.9) بة في وأعضال األحراب ال ستق

( من افراع عينة الدراساااة محا دة  في 22.0( ، وكذا  نسااابة )2.5الساااياساااي بنسااابة )توجهها 

( وأعضاااااال 18.5رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضااااال األحراب ال والية للنيام  بنسااااابة )

السياسي بنسبة  ال ستقلة في توجهها( وأعضال األحراب 8.8األحراب ال عارضة للنيام بنسبة )
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(0.8( في حين كانت نساااااابة ، )22.0  من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة وهي )

( من أعضااااال ..2( ونساااابة )..15األخرى من أعضااااال األحراب ال والية للنيام بنساااابة )

 ال ستقلة في توجهها السياسي ( وأعضال األحراب..1األحراب ال عارضاة للنيام و كذا نسبة )

 .0.832وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.282حسابي  قدر بــ السياسي ،وذلك ب توسط 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( 23.3( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )..52نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة 22.1ي أرائها، في حين نساااابة  )من أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة ف

وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ    2.325كانت موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

0.818 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

( من 2..8النسبة )راع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة و( من أف31.0نسابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة ال وافقة 22.1نسبة  )أفراع عينة الدراسة التي كانت  رالها محا دة و ال

 .0.859وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.103، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  و علع العبارة

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ة في توجهها الساااياساااي ال ساااتقلأما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة كانت وير موافقة علع العبارة 50.0الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي )

( محا دة ..18( موافقة علع العبارة  من أفراع عينة الدراسة وكذا نسبة )33.3، وكذا نسابة )

 0.983وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.188سابي  قدر بــ في أرائها ، وذلك ب توسط ح

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.951( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 0.002

األحراب ال وأعض األحراب ال والية للنيامعين أعضال  بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت 

متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل  ال عارضة للنيام

أعضااااااال و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  113بادرجة حر ة مقدارها   T    1.229قي اة 

وأل الخين ال عيارح في هذا  0.222هو  عارضااااة األحراب ال والية للنيام وأعضااااال األحراب ال

  ...0.1الفرق هو 

وإختالف أرال أعضااااااال االحراب ال والية للنيام  وأعضااااااال األحراب ال عارضااااااة للنيام وذلك ما تثبت  

ال توساايات الحسااابية والتي  وضااحها الفرق بين متوساايي عينتين األعضااال ال والية وال عارضااة و هو 

عرجة  وعلع ذلك  كول اإلتجاه سلبي ألعضال البرل ال الجرائرح نحو  113والي وهذا الفارق بح 0.222

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااة بنساااابة ضااااعيفة جدا نحو البند موافق، وذلك بتيااااتت 

 ضعيف ومتوسط اإلنتيار.

لة إحاااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عال

متوسااااااياات إجاابات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااااية الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في 

إتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااة للنيام 

ابات أعضااال البرل ال الجرائرح نحو هذه العبارة  أح توجد فروق ذات عاللة إحاااائية بين متوساايات إج

الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل 

وبالتالي نرفا الفرضااية الااافر ة ونقبل بالفرضااية البد لة  هي قي ة أقل من قي ة  sig   0.000قي ة 
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ين متوسااايات إجابات أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول أن  ال توجد فروق ذات عاللة إحااااائية ب

 لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة السابعة :

  نالحظ نساااب العبارة تت الرساااائل اإلتااااالية للعالقات العامة ليسااات من ساااياق الواقع   أل  نسااابة

(80.3 من أفراع عينة الدراسااة ) من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي

( وأعضااال األحراب ..53نساابة مو عة علع كل من أعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة )

بنسااابة وأعضاااال األحراب ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي  (5.8ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(0.8( و كذا  نسابة، )28.9من افراع عينة ال ) دراسة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل

( وأعضال األحراب ال عارضة للنيام بنسبة 1..2من أعضال األحراب ال والية للنيام  بنسبة )

(10.. وأعضال األحراب ) ال ستقلة في توجهها السياسي( بنسبة0.8 في حين كانت نسبة ، )

(10..من أفراع عينااة الاادراساااااااة موافقااة علع العبااارة و ) هي األخرى من أعضاااااااال األحراب

( من أعضال األحراب األخرى ال جهولة التوج  3.3( ونسبة )..2ال عارضة للنيام بنسبة )

 .0.882وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.295السياسي ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 سااية، فكانتأما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات الساايا 

( 1..2( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة )..53نساابها كالتالي )

وإنحراف  55..2من أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها، ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 0.232معيارح  قدر بــ 

 بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن

( من أفراع 31.0( من أفراع عينة الدراساااة محا دة في أرائها ونسااابة  )22.8نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراساااااة التي كانت 22.1عينة الدراساااااة ال وافقة علع العبارة وكذا نسااااابة  )

 .0.905راف معيارح  قدر بــ وإنح 2.032 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في ..88السياسية ، فكانت نسبها كالتالي )

وكذا وير ال وافقة علع العبارة ، ( من أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها ..18حين نسبة  )

 .0.838وإنحراف معيارح  قدر بــ 1.500وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

هذا و   0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.002( تسااااوح sigبواقع عاللة ) .10.33

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل ال عارضااة 

ضااااال أعو أل الفرق بين متوساااايي عينتين  32.230بدرجة حر ة مقدارها   T    5.598قي ة 

وأل الخين ال عيارح في  0.822هو األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب ال عارضة للنيام 

  . .0.12هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

و ا ال توسايات الحسابية التي تثبت اإلتجاه السلبي نحنحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضا

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 

 إنتيار متوسط.
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أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة الااااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات عاللة إحاااااااائية بين 

علع هذه العبارة فنالحظ أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب ال عارضة  متوسيات إجابات

 وبالتالي نقبل الفرضية الافر ة. هي قي ة أكبر من قي ة  sig  0.229من الجدول أل قي ة 

  العبارة الثامنة :

  نالحظ نساب العبارة تت  حترم أخاائي العالقات العامة مسافات التفاعل  أل  نسبة(88.1 من )

أفراع عينة الدراساااة من أعضاااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع 

( وأعضااال األحراب ال عارضااة للنيام  29.8كل من أعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة )

ة ( ، وكذا نسااب..1بنساابة )ال سااتقلة في توجهها السااياسااي ( وأعضااال األحراب 12.9بنساابة )

(29.8 من افراع عينة الدراساااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضاااال األحراب )

( وأعضااال 5.0( وأعضااال األحراب ال عارضااة للنيام بنساابة )18.5ال والية للنيام بنساابة )

( من 9.9( ، في حين كانت نساابة )2.5األحراب األخرى ال جهولة التوج  السااياسااي بنساابة )

لدراسااااة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى من أعضااااال األحراب ال والية للنيام أفراع عينة ا

( أعضال 0.8( من أعضال األحراب ال والية للنيام  وكذا نسبة )2.1( ونسبة )5.0بنسبة )

وإنحراف معيارح  1.238،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ ال ستقلة في توجهها السياسي األحراب 

 0.889 قدر بــ 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( من 23.3( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )89.8نسااابها كالتالي )

 ( من أفراع عينة الدراسااااة كانت..0أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  )

وإنحراف معيارح  قدر بـااااااـ  1.3.2وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

0.812 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

راع ( من أف23.3( من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ونساابة )82.1نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااة وير ال وافقة علع ..0عينة الدراسااة محا دة علع العبارة وكذا نساابة )

 .0.812وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.3.2العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 50.0فكانت نسبها كالتالي )السياسية ، 

( من أفراع عينة الدراسة مواقفة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـ 33.3حين نسبة  )

 .52..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.833

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااااتوى الداللة  0.022( تساااااوح  sigبواقع عاللة ) 5.392

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

علع النتائج ال وجوعة في السااااير وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د ال عارضااااة للنيام 

و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  20.280بدرجة حر ة مقدارها  T   1.122الثااني أل قي ة

وأل الخين  0.1.9هو أعضاااااال األحراب ال والية للنيام وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام 

  . 0.159ال عيارح في هذا الفرق هو 
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رح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائ

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 

 توسط.م

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

ئرح الذ ن  نت ول لألحراب فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرا

 sig  0.028ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

برل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة التاسعة :

 ( نالحظ نسب العبارة تت ال تال الرسائل اإلعالمية كافة الج اهير ال ستهدفة   أل  نسبة81.0 )

موافقة علع العبارة وهي نساااااابة من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال الجرائرح وير 

( وأعضااااااال األحراب ..58مو عاة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة )

بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 1..2ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(5.0( و كذا  نسبة ، )12.9 من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي مو ) عة علع كل

( وأعضااااال األحراب ال عارضااااة للنيام 11.8من أعضااااال األحراب ال والية للنيام  بنساااابة )

( من أفراع 2.1( من أعضال األحراب ال عارضة للنيام ، في حين كانت نسبة )3.3وبنسبة )

عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وهي األخرى من أعضاااال األحراب ال عارضاااة للنيام بنسااابة 

(3.3( ونسبة )0.8 من أعضال األحراب ال والية للنيام ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـ )

 0.512وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية، فكانت

( 18.3لع العبارة وكذا نساابة )( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة ع82.8نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة كانت 1.2من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  )

 0.220وإنحراف معيارح  قدر بــ    2.812موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 بقية اإلتجاهات السياسية ، فكانت  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن

( 13.8( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة ).2.2نساابها كالتالي )

من أفراع عينة الدراساة ال وافقة علع العبارة و وكذا أفراع عينة الدراساة التي كانت  رالها محا دة 

 .32..0يارح  قدر بــ وإنحراف مع 2.588، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسااة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط 100السااياسااية ، فكانت نساابة )

 0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  3.000حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ل رقا )ك اا  تبين في الجادوLevene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 18.139
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 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير وير ال عارضااااة للنيام 

و أل الفرق بين متوسااااايي عينتين  32.221بدرجة حر ة مقدارها   T    1.588الثاني أل قي ة

وأل الخين  .0.22هو أعضاااااال األحراب ال والية للنيام وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام 

 . 0.123ال عيارح في هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت اإلتجاه السلبي نحو 

البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط  العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو

 إنتيار متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

ية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب فروق ذات عاللة إحااااااائ

 sig   0.012ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

 توبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذا هي قي ة أقل من قي ة 

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة العاشرة :

   نالحظ نسب العبارة تت تبدل العالقات العامة جهدا كبير في ربط صالت وأيدة مع ج اهيرها   أل

من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي  (100نساابة )

نسبة كل أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب ال عارضة للنيام وأعضال األحراب 

وإنحراف معيارح  1.000األخرى ال جهولة التوج  السياسي، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

 0.000 قدر بــ 

  أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية، فكانت أما

( من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـااااااااـ 100نساابة )

 0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ   1.000

 ية اإلتجاهات السياسية، فكانت أما أعضاال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بق

( من أفراع عينة الدراسااة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـ 100نساابة )

 .0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.000

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات  ال ساااتقلة في توجهها الساااياسااايأما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسااة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط 100السااياسااية ، فكانت نساابة )

 0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ 1.000حسابي  قدر بــ 

  توافق أرال أعضااااااااال البرل اااال الجرائرح الاااذ ن  نت ول لألحراب ال والياااة للنياااام واألحراب

 وسااايات الحساااابية التيال عارضاااة للنيام نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال ت

تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااة متوسااااط نحو البند 

 موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
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 ( أل قي ة إختبار ليفيني .2أما  تبين في الجدول رقا )Levene    لهذه العبارة ال   كن حساااب  ألن

و نساابية بين إتجاهات األعضااا في البند بين ال وافق وال حا د وال عارض وب ا ال  و جد فروفق ول

  أم  ال  وجد أرال مختلفة بين األعضال ال   كن وضع ال قارنة بينها .

وتوافق إتجااهاات أعضااااااال األحراب ال والياة للنياام وأعضااااااال األحراب ال عاارضااااااة للنيام التام تثبت  

تجاه اإل جابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال ال توساااااايات الحسااااااابية ك ا تثبت اإل

الجرائرح بنسااااااباة عاالياة جدا نحو البند موافق وبتيااااااتت معدوم ، لذلك اإلتجاه العام ألعضااااااال البرل ال 

 الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة

  العبارة الحادي عشر :

 ة امة تعت د علع إستراتيجية اإلقنا   أل نسبنالحظ نساب العبارة تتالرساائل اإلتاالية للعالقات الع

(85.1 من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة )

( وأعضااااااال األحراب 80.3مو عاة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة )

بنسااابة في توجهها الساااياساااي  ال ساااتقلة( وأعضاااال األحراب 19.8ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(5.0( و كذا  نساااابة ، )13.2 من افراع عينة الدراسااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع )

( وأعضاااال األحراب ال عارضاااة للنيام 9.1كل من أعضاااال األحراب ال والية للنيام  بنسااابة )

فقة علع العبارة ( من أفراع عينة الدراسااة وير موا..1( ، في حين كانت نساابة )2.1بنساابة )

 1.185وهي األخرى من أعضااال األحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 

 0.215وإنحراف معيارح  قدر بــ 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( من 12.8افقة علع العبارة وكذا نسااابة  )( من أفراع عينة الدراساااة مو82.9نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة كانت 3.2أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  )

وإنحراف معيارح  قدر بـااااااـ   1.1.2وير  موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

0.239 

 حم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية، فكانت أما أعضاال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع ب

( من 1..2( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  )82.8نسااابها كالتالي )

وإنحراف  1.1.2أفراع عينة الدراسة التي كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا 

 .0.382معيارح  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات  ل ساااتقلة في توجهها الساااياساااياأما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراساااااة كانت موافقة علع العبارة ، وذلك 100الساااااياساااااية ، فكانت نسااااابة )

 0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.000ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.8.1( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) .0.02

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

لنتائج ال وجوعة في السير األول أل متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع اال عارضة للنيام 

أعضال األحراب وأل الفرق بين متوسايي عينتين  113بدرجة حر ة مقدارها   T   0.022قي ة
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وأل الخين ال عيارح في هذا  0.002هو ال والياة للنيام وأعضااااااال األحراب ال عارضااااااة للنيام 

  .0.091الفرق هو 

نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 

 متوسط.

في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال أما 

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

 نت ول لألحراب فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن 

 sig   0.023ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

جرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال ال

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة الثاني عشر :

  نالحظ نسااااااب العباارة تت إتجااهاات الرأح العاام لج هور األجهرة الحكومياة ساااااالبي   أل  نساااااابة

(80.2من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة )  علع العبارة وهي

( وأعضااال األحراب 5..9نساابة مو عة علع كل من أعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة )

بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 19.0ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(3.3( وكذا نساابة ، )18.5من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع ك ) ل

( وأعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة ..10من أعضااال األحراب ال والية للنيام  بنساابة )

(2.1 وأعضاال األحراب )ال ساتقلة في توجهها الساياساي ( بنسبة1.. في حين كانت نسبة ، )

(3.3  من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة وهي األخرى من أعضال األحراب ال والية )

( من أعضااال األحراب ال عارضااة للنيام ،وذلك ب توسااط 0.8( ونساابة )2.5نيام بنساابة )لل

 .0.295وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2حسابي  قدر بــ 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( 15.1سااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )( من أفراع عينة الدرا81.2نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة كانت 3.5من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  )

 0.292وإنحراف معيارح  قدر بــ    9...2موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ

 ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت 

( من 1..2( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ونساابة ).9.3نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااااة ال وافقة علع 3.2أفراع عيناة الادراسااااااة التي كانت  رالها محا دة )

 . وكذا نسبة  0.905وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.032العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة كانت وير موافقة علع العبارة ..88الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي )
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راساااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توساااط حساااابي ( من أفراع عينة الد33.3، في حين نسااابة  )

 .0.518وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.888 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  28..0( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 0.102

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحرابين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين  ب

متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل ال عارضة للنيام 

أعضااااااال و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  113بادرجاة حر اة مقدارها  T    0.191قي اة 

وأل الخين ال عيارح في  0.020هو راب ال والية للنيام وأعضال األحراب ال عارضة للنيام األح

  . .0.10هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

نحو  يات الحسابية التي تثبت اإلتجاه السلبينحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسا

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 

 إنتيار متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 sig   0.008ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

 :  رالعبارة الثالثة عش

   نالحظ نسب العبارة تتتربط العالقات العامة في األجهرة الحكومية عالقة قو ة مع وسائل اإلعالم

( من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة ...2أل  نساابة )

( وأعضااااال ..53وهي نساااابة مو عة علع كل من أعضااااال األحراب ال والية للنيام بنساااابة )

ال سااتقلة في توجهها السااياسااي ( وأعضااال األحراب 12.9األحراب ال عارضااة للنيام  بنساابة )

( من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة 18.5( ، و كذا  نساابة )2.1بنساابة )

( وأعضاااال األحراب ال عارضاااة 12.2علع كل من أعضاااال األحراب ال والية للنيام  بنسااابة )

.( ، 0.8( وأعضااال األحراب األخرى ال جهولة التوج  السااياسااي بنساابة )3.3)للنيام بنساابة 

( من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة وهي األخرى من ..10في حين كانت نساااااابة )

( من أعضااال األحراب ال والية 5.8( ونساابة )5.0أعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة )

 .0.8.2وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.380 قدر بــ  للنيام ،وذلك ب توسط حسابي

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( من 1..2( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة ).5.8نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراساااااة وير ..0في حين نسااااابة  )أفراع عينة الدراساااااة ال حا دة في أرائها، 

 0.599وإنحراف معيارح  قدر بــ   1.312موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
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  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

( من 22.1اسااة وير موافقة علع العبارة ونساابة )( من أفراع عينة الدر82.1نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااة التي 13.8أفراع عينة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة وكذا نساابة )

  0.882وإنحراف معيارح  قدر بــ 1.820كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ساااياساااي ال ساااتقلة في توجهها الأما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 83.3السياسية ، فكانت نسبها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ ..18حين نسبة  )

 .0.208وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.188

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ا  تبين في الجادول رقا )ك اLevene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 12.538

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ارضااااة للنيام ال ع

وأل الفرق بين متوساااااايي عينتين  531..3بدرجة حر ة مقدارها  T    1...8الثاني أل قي ة 

وأل الخين  0.308هو أعضاااااال األحراب ال والية للنيام وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام 

  .0.1.2ا الفرق هو ال عيارح في هذ

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

اسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدر

 متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

لة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب فروق ذات عال

 sig   0.008ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

فروق ذات  دوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توج هي قي ة أقل من قي ة 

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

 :  العبارة الرابع عشر

  نالحظ نسااااااب العبارة تت أنا راضااااااي علع نيام اإلتاااااااال عاخل األجهرة الحكومية   أل  نساااااابة

(58..)  من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة

( وأعضااااااال األحراب 22.1مو عاة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة )

بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 12.2ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(5.8( و كذا  نسابة ، )21.5 من افراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي مو عة )

( وأعضاااال األحراب ال عارضاااة 12.2علع كل من أعضاااال األحراب ال والية للنيام  بنسااابة )

( من أفراع عينة الدراساااااة موافقة علع 19.8( ، في حين كانت نسااااابة )9.1للنيام بنسااااابة )

( وأعضاااال 18.5حراب ال والية للنيام بنسااابة )العبارة نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال األ
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ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 2.5األحراب ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

 .0.81وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.828( ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 0.8بنسبة )

 ية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بق

( 32.8( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  )58.1نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة كانت 9.3من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  )

 0.882وإنحراف معيارح  قدر بــ   2.288موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

( من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  21.2نساااابها كالتالي )

(3..9( من أفراع عينة الدراساااة ال وافقة علع العبارة )20.. من أفراع عينة الدراساااة التي )

 .0.905وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.032كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

اسة كانت موافقة علع العبارة ، في ( من أفراع عينة الدر..88السياسية ، فكانت نسبها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ 33.3حين نسبة  )

 .0.518وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.888

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مسااااتوى الداللة  0.005( تساااااوح  sigة )بواقع عالل 8.088

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ال عارضااااة للنيام 

و أل الفرق بين متوسااااايي عينتين  21.183بدرجة حر ة مقدارها  T    1.232الثاني أل قي ة 

وأل الخين  0.280هو أعضاااااال األحراب ال والية للنيام وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام 

  .0.195ال عيارح في هذا الفرق هو 

ام اب ال عارضة للنيتوافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحر

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 

 متوسط.

ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال  أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 sig  0.015راب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة ال والية للنيام واألح

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

لنيام لعاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

 

  العبارة الخامسة عشر :
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 ( نالحظ نساااب العبارة تت ال تاااال ال علومات لل وظفين في وقتها   أل  نسااابة.0.2 من أفراع )

عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل 

( وأعضال األحراب ال عارضة للنيام  بنسبة 52.1اب ال والية للنيام بنسبة )من أعضال األحر

(13.2وأعضااااال األحراب )  ال سااااتقلة في توجهها السااااياسااااي( بنساااابة5.0 و كذا  نساااابة ، )

(1..2 من افراع عينة الدراساااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضاااال األحراب )

( ، في حين 2.1( وأعضاال األحراب ال عارضة للنيام بنسبة )13.2ال والية للنيام  بنسابة )

( من أفراع عينة الدراساااااة موافقة علع العبارة وهي األخرى من أعضاااااال 12.2كانت نسااااابة )

( من أعضال األحراب ال والية للنيام 5.8( ونسابة )8.8األحراب ال عارضاة للنيام بنسابة )

 .02..0راف معيارح  قدر بــ وإنح 2.5.8،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( 18.2( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  ).3.3نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسة كانت 8.1من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  )

 0.882وإنحراف معيارح  قدر بــ    2.2.5موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

ة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ( من أفراع عينة الدراسااااة وير موافق55.2نساااابها كالتالي )

(2..8( من أفراع عينة الدراساااة ال وافقة علع العبارة )1..2 من أفراع عينة الدراساااة التي )

 . 0.882وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.2.5كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ك جت ع ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( أح كل أفراع عينة الدراساااة كانت وير موافقة علع العبارة ، 100الساااياساااية ، فكانت نسااابة )

 0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  3.000وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 00ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF وح وتسااااااا

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 12.183

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

اني أل ثمتساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الال عارضة للنيام 

أعضااااال و أل الفرق بين متوساااايي عينتين  38.022بدرجة حر ة مقدارها  .T    2.11قي ة 

وأل الخين ال عيارح في  0.3.5هو األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب ال عارضة للنيام 

  ...0.1هذا الفرق هو 

ة للنيام واألحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والي

نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت اإلتجاه السلبي نحو 

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 

 إنتيار متوسط.

و رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال أما في ا  خق قبول أ

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 sig   0.021ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
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ت ول لألحراب ال والية للنيام عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  ن

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة السادسة عشر :

 ( نالحظ نسااب العبارة تت الرأح العام ساالبي نحو األجهرة الحكومية   أل  نساابة.8.5 من أفراع )

عة علع كل عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو 

( وأعضال األحراب ال عارضة للنيام  بنسبة 52.1من أعضال األحراب ال والية للنيام بنسبة )

(21.5 وأعضااااال األحراب ) ال سااااتقلة في توجهها السااااياسااااي( بنساااابة5.0 و كذا  نساااابة ، )

(12.0 من افراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من أعضال األحراب )

( ، في حين ..1( وأعضاال األحراب ال عارضة للنيام بنسبة )12.2ل والية للنيام  بنسابة )ا

( من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وهي األخرى من أعضال األحراب ..2كانت نسبة )

( من أعضاااال األحراب ال عارضاااة للنيام ،وذلك 0.8( ونسااابة )8.8ال والية للنيام بنسااابة )

 .1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.822سابي  قدر بــ ب توسط ح

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( 1..2( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  ).3.3نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة 9.3لعبارة ، في حين نساااابة  )من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع ا

وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ    2.558كانت ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

0...8 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

اع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ( من أفر..89نساااابها كالتالي )

(8.9( من أفراع عينة الدراسة ال وافقة علع العبارة )3.2 من أفراع عينة الدراسة التي كانت )

 .0.539وإنحراف معيارح  قدر بــ  .2.82 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

  ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية ، لسااياسااي ال سااتقلة في توجهها اأما أعضااال

( من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي 100فكانت نساابة )

 0.000وإنحراف معيارح  قدر بــ  3.000 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مسااتوى الداللة  0.000( تساااوح sigبواقع عاللة ) 13.853

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

ول أل لسير األمتساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في اال عارضة للنيام 

أعضااااال و أل الفرق بين متوساااايي عينتين  89.819بدرجة حر ة مقدارها   T    2.085قي ة 

وأل الخين ال عيارح  0.289هو  األحراب ال والية للنيام وأعضااااال األحراب ال عارضااااة للنيام 

  . 0.130في هذا الفرق هو 

ب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحرا

نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت اإلتجاه السلبي نحو 

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 

 إنتيار متوسط.
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خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال أما في ا  

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

لألحراب  فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول

 sig   0.023ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 

الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام  عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة السابعة عشر :

  نالحظ نساااب العبارة تت تقدر اإلعارة العامة عور العالقات العامة في األجهرة الحكومية  أل  نسااابة

(28.8من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير م ) وافقة علع العبارة وهي

( وأعضااال األحراب 25.8نساابة مو عة علع كل من أعضااال األحراب ال والية للنيام بنساابة )

بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 21.5ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(1..( و كذا نسابة ، )2..3من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي مو عة )  علع كل

( وأعضال األحراب ال عارضة للنيام بنسبة 23.1من أعضال األحراب ال والية للنيام  بنسبة )

(2.5 وأعضاال األحراب ) ال ساتقلة في توجهها الساياساي( بنسبة1.. في حين كانت نسبة ، )

(22.0  من أفراع عينااة الاادراسااااااة موافقااة علع العبااارة وهي األخرى من أعضااااااال األحراب )

ال ساااااتقلة في توجهها ( من أعضاااااال األحراب ..1( ونسااااابة )22.3الية للنيام بنسااااابة )ال و

 .0.819وإنحراف معيارح  قدر بــ   .2.22،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ السياسي 

  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت

( أفراع عينة الدراسة لكل من الففة 25.8( و نسبة  )31.2ونسابة  ) (32.8نسابها كالتالي )

ال حاا ادة في أرائهاا والففاة ال وافقاة علع العباارة والففاة  وير ال وافقاة علع العبارة علع التوالي ، 

 0.822وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.028وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك 

( من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ..89نساااابها كالتالي )

(10.3 من أفراع عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا )2.8.8 

 0.309وإنحراف معيارح  قدر بــ 

 ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ضاااال األحراب أما أع

( من أفراع عينة الدراسااااة لكل من الففة ال وافقة علع العبارة 33.3السااااياسااااية ، فكانت نساااابة )

وإنحراف معيارح  2.000ووير ال وافقة وال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا 

 .0.892 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 18..32

 بأعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحرا بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ال عارضااااة للنيام 

و أل الفرق بين متوساايي عينتين  111.852بدرجة حر ة مقدارها  T    8.025الثاني أل قي ة 
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وأل الخين  0.850هو أعضاااااال األحراب ال والية للنيام وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام 

  .0.105رح في هذا الفرق هو ال عيا

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت اإلتجاه السلبي نحو 

عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط  العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع

 إنتيار متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

د جالجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح تو

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 sig   0.000ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

روق ذات  لة أن  ال توجد فوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد هي قي ة أقل من قي ة 

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة الثامنة عشر :

 ت رات ، ندوات، نالحظ نساااااب العبارة تت تقوم إعارة العالقات العامة بتنييا األحدال الخاصاااااة)مر

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة .1.9محاضارات(   أل نسبة )

( 52.1علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال األحراب ال والية للنيام بنسااابة )

ها ال سااتقلة في توجه( وأعضااال األحراب ..15وأعضااال األحراب ال عارضااة للنيام  بنساابة )

( من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي 2..3( ، و كذا  نسبة )2.1بنسابة )الساياساي 

( وأعضااااااال األحراب 18.2مو عة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام  بنساااااابة )

( 0.8بنسبة )ال ستقلة في توجهها السياسي ( وأعضال األحراب 8.3ال عارضة للنيام بنسبة )

( من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي األخرى من 0.8كانت نسبة ) ، في حين

وإنحراف معيارح  قدر  1.289أعضال األحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 

 0.2.3بــ 

 أما أعضااال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت 

( من 25.8( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة  ).3.3نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة كانت 1.2أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  )

وإنحراف معيارح  قدر بـااااااـ   1.289وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 

0.2.3 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

( من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  85.5نساااااابهاا كاالتاالي )

(32.5 من أفراع عيناة الادراسااااااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسااااااط حسااااااابي  قدر بـااااااااااااـ )

 .0.283راف معيارح  قدر بــ وإنح1.322

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 83.3السياسية ، فكانت نسبها كالتالي )
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وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ ( من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، ..18حين نسبة  )

 0.208وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.188

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.389( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 0.812

ل أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضا تبا ن ال جت عين أعضال  بين أننا نساتييع إفتراض بنل

متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األحراب ال عارضة للنيام 

و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  113بادرجاة حر اة مقدارها   T    0.820األول أل قي اة 

وأل الخين  0.085هو م وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام أعضاااااال األحراب ال والية للنيا

  .0.102ال عيارح في هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

ابي نحو اإلتجاه اإل جنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت 

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 

 متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

نيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية لل

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 sig   0.025ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات   هي قي ة أقل من قي ة

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

  العبارة التاسعة عشر :

 تقوم إعارة العالقات العامة بتنييا الر ارات وإسااااتقبال الوفوع   أل  نساااابة  نالحظ نساااب العبارة تت

(88.8 من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة )

( وأعضااااااال األحراب 88.1مو عاة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة )

بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال األحراب 18.2ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

(2.5( و كذا  نساابة ، )9.1 من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل )

( وأعضاال األحراب ال عارضاة للنيام بنسبة 5.0من أعضاال األحراب ال والية للنيام  بنسابة )

(2.1( في حين كانت نسااابة ، )2.1 م ) ن أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة وهي

( من ..1( ونسبة )2.5بنسبة ) ال ساتقلة في توجهها الساياساياألخرى من أعضاال األحراب 

وإنحراف معيارح  2.388أعضال األحراب ال عارضة للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

 .25..0 قدر بــ 

 ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات السااياسااية،  فكانت  أما أعضااال األحراب ال والية للنيام

( من ..0( من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  )93.0نساااابها كالتالي )

وإنحراف معيارح  1.089أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ 

   0.258 قدر بــ 
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 اب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال األحر

( من أفراع 1..2( من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ونساابة ).5.9نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراساااااة التي كانت وير 8.9عينة الدراساااااة محا دة في أرائها وكذا نسااااابة  )

 .0.803وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.310ارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ موافقة علع العب

  ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراساااة لكل من الففة ال وافقة ووير 50.0الساااياساااية ، فكانت نسااابة كالتالي )

وإنحراف معيارح  2.000ة في حد سوال ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا ال وافقة علع العبار

 .0.095 قدر بــ 

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 29ك اا  تبين في الجادول رقا )Levene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أقل من مساااتوى الداللة  0.000( تسااااوح sigبواقع عاللة ) 38.022

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحرابتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين  بين أننا نس

وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ال عارضااااة للنيام 

و أل الفرق بين متوسااااايي عينتين  .31.28بدرجة حر ة مقدارها  T    2.083الثاني أل قي ة 

وأل الخين  0.220هو ب ال والية للنيام وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام أعضاااااال األحرا

  0.115ال عيارح في هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام 

و ابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحساااا

العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 

 متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

راب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  نت ول لألح

فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب 

 sig   0.025ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  ي ة أقل من قي ة هي ق

عاللة إحاااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام 

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

 

 

  العبارة العشرين :

 ساااااب العبارة تت تساااااعع إعارة العالقات العامة علع تنييا اإلتااااااال بالهيفات وال ني ات نالحظ ن

( من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 82.3األخرى  أل  نسبة )

( 80.3العباارة وهي نسااااااباة مو عة علع كل من أعضااااااال األحراب ال والية للنيام بنساااااابة )

ال سااتقلة في توجهها ( وأعضااال األحراب 19.8ل عارضااة للنيام  بنساابة )وأعضااال األحراب ا

( من افراع عينة الدراسااااة وير موافق وهي ..10( ، و كذا  نساااابة )2.1بنساااابة )الساااياسااااي 
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( وأعضااااااال األحراب ..2مو عاة علع كال من أعضااااااال األحراب ال والياة للنيام  بنساااااابة )

( من أفراع عينة الدراسااة محا دة 5.0كانت نسابة )( ، في حين 3.3ال عارضاة للنيام بنساابة )

( 3.3في أرائها وهي األخرى مو عة علع كل من أعضاااااال األحراب ال والية للنيام بنسااااابة )

ال ساااتقلة في توجهها ( وأعضاااال األحراب 0.8وأعضاااال األحراب ال عارضاااة للنيام  بنسااابة )

وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ  1.282(  ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 0.8بنسبة )السياسي 

0.822. 

  أما أعضاال األحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية اإلتجاهات الساياسااية ،  فكانت

( من 10.5( من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة )82.9نسااابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااة ..2ن نسااابة  )أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ، في حي

وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ    1.255كانت ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 

0.835. 

  أما أعضال األحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية اإلتجاهات السياسية،  فكانت

( من أفراع 13.8سااة موافقة علع العبارة ونساابة )( من أفراع عينة الدرا82.8نساابها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراسااااااة التي كانت  رالها 3.2عيناة الادراسااااااة وير ال وافقاة علع العباارة )

 . 12..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.310محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 

 حم مساااتقل عن بقية اإلتجاهات ك جت ع بال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي  أما أعضاااال األحراب

( من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، في حين 83.3الساياساية ، فكانت نسبها كالتالي )

( من أفراع عينة الدراساااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توساااط حساااابي  قدر بـااااااااـ ..18نسااابة  )

 .0.208وإنحراف معيارح  قدر بــ  1.188

 ( أل قي اة إختبار ليفيني 00قا )ك اا  تبين في الجادول رLevene   لهذه العبارة هيF  وتساااااااوح

وهذا    0.05وهي قي ة أكبر من مساااتوى الداللة  0.231( تسااااوح  sigبواقع عاللة ) 0.825

 أعضال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 

في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير األول أل  متساوحال عارضة للنيام 

أعضااااااال و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  113بادرجاة حر اة مقدارها  .T    0.38قي اة 

وأل الخين ال عيارح في  0.052هو  األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب ال عارضة للنيام

  . 0.120هذا الفرق هو 

أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضة للنيام  توافق

نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااااا ال توساااايات الحسااااابية التي تثبت اإلتجاه اإل جابي نحو 

ار ق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااالعبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااة متوسااط نحو البند مواف

 متوسط.

أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية الاافر ة ال فاعها أن   وجد إختالف في إتجاهات أعضال البرل ال 

الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام واألحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 

إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب فروق ذات عاللة إحااااااائية بين متوسااااايات 

 sig   0.008ال والية للنيام واألحراب ال عارضااااة للنيام نحو هذه العبارة فنالحظ من الجدول أل قي ة 

وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  ال توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
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بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لألحراب ال والية للنيام  عاللة إحاااائية

 واألحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.

ال توجد فروق ذات عاللة إحاائية بين متوسيات إجابات أعضال  ومن نتائج العبارات الساابقة نساتنتج أن 

 (05(،)02(،)03(،)02(،)01)نحو كل من العبارات ال جلل اليااااااعبي الوأني وأعضااااااال مجلل األمة 

ال ( أح 20(،)19(،)18(،).1(،)18) (،15(،)12(،)13( ،)12(،)11،) (10(،)09)،(08(،).0(،)08)،

نحو هذه  أعضاال األحراب ال والية للنيام وأعضال األحراب ال عارضة للنيام وجد إختالف في إتجاهات 

أعضااااال األحراب ال والية لة إحاااااائية بين متوساااايات إجابات العبارات ، في حين توجد فروق ذات عال

أعضاااااال  وجد إختالف في إتجاهات ( أح .0)ة للنيام وأعضاااااال األحراب ال عارضاااااة للنيام نحو العبار

، وروا اإلختالف في هذه ة نحو هذه العباراألحراب ال والية للنيام وأعضااال األحراب ال عارضااة للنيام 

عوع ل جرع الادفة وهو سبب وير مقاوع وروا ذلك   كن ال  كول ألل األعضال العبارة إال أل السبب  

ال واليااة للنيااام تعتبر ال اإلعارات الجرائر ااة منتي ااة في أعائهااا وأعائهااا  قااا  بااالعااد السااااااااعي من كثرة 

 التغيية لج يع الجوانب وسابب اإلختالف  عوع ألل اليعب الجرائرح مختلف الففات من اليباباإلنتيام و

واألأفاااال والكهول والياااااايوم منها ال ثقفول ومنها العااااع ول ومنها ال تعل ول ومنها األميول منها 

ال قتااااادول ومنها ال بذرول لذالك  اااااعب عليها تلبية ج يع متيلباتها في حين  رى أعضااااال األحراب 

ذلك ل حاولة ال عارضااااة إلع أل الحكومة الجرائر ة رسااااائلها اإلتاااااالية ليساااات من سااااياق الواقع و عوذ 

إحتياجات  والتي في الحقيقة ما هي إال تخضااااير أذال اليااااعب وإبعاعه كل البعد عن الحقائق وعدم ميالبت  ب

 .  حقوق ملرمة الحكومة تلبيتها ليعبها

ال يوجد إختالف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 

بإختالف اإلتةيييييياا التنميمي للعالقيات العيامية في األجهئة الحكومية ري نحو  عضيييييياا البرلمياا الجئاي

 (. عضاا األحئاأل الموالية للنماعا و عضاا األحئاأل المعارضة للنماعا) اإلنتماا الحئبي

أما في ما  خق أسااااباب اإلختالف بين إتجاهات أعضااااال البرل ال ال وافقة علع العبارة واألعضااااال وير 

 رة فذلك ال وافقة علع العبا

 العبارة األولى : 

علع أل العالقات العامة تعت د علع الوسااااااائل ال ناساااااابة في  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااااااال 

اال ،ذلك أل أولب وسائل اإلت توجيهها لرسائلها فالنسبة العالية من أفراع عينة الدراسة والتي تقر بهذا

أ منااة تو  ع رساااااااائلهااا وبااالتااالي  بقع الجهااا  مع الج اااهير روتينيااة محااافيااة علع روتين أماااكن و

الحكومي محاافظ علع األقال علع نفل نسااااااباة ج ااهيره وال تعاملين مع ، باإلضااااااافة لالنترنت التي 

أصابحت اليوم من أها وساائل اإلتااال لتسارعها في الرمال وكبر حجا تغييتها، في حين نجد النسبة 

ارة فذلك  عوع لعدم انتيااار وسااائل وتكنولوجيات االتاااال وير ال وافقة وال حا دة في إعالئها علع العب

 وعدم إستع الها في أولب األجهرة الحكومية والحوك ة اإللكترونية التي تقلل من البيروقراأية.

 العبارة الثانية :

علع أل أخاااااااائي العالقاات العاامة  ت ير بإتقان  الحركات  البرل اال الجرائرحتوافق أرال أعضااااااال 

ن مالمح ماع ة وإ  الات جساا انية فالنساابة العالية من أفراع عينة الدراسااة والتي تقر علع اإلتاااالية م

ت ير أخااائي العالقات العامة بإتقان  الحركات اإلتاالية من مالمح ماع ة وإ  الات جس انية ذلك أل 

ي الحكومأولب أخااااااائي العالقات العامة  تعاملول مع ج اهيرها ببروتوكول معين  ت ير ب  الجها  
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ع الحضاااارح والثقافي للجها  الحكومي والذح تتحكا في  عاعات وتقاليد ال جت ع ال حلي، في   بين البع

حين نجد النسااابة التي تقر عكل ذلك فهي التي ترتكر في إعالئها علع أل اللباقة والييبة واإلتكت وير 

 ة فقط .ال فرأة من س ات كل ال وظفين وليست ميرة في أخاائي العالقات العام

 العبارة الثالثة : 

علع أل الرساااائل التي تاااادر عن إعارة العالقات العامة وير  البرل ال الجرائرحوافق أرال أعضاااال ت

صاااعقة فالنساابة التي تقر أل الرسااالة التي تااادر من إعارة العالقات العامة وير صاااعقة ذلك أنها ترى 

ع ج اهيرها أو لوقوعها في أحد األخيال التي عدم اليااافافية في تعامالت أخااااائي العالقات العامة م

(، في حين نجد النساااااابة التي تقر عكل     -ذكرنااهاا في الجانب النيرح )الجانب النيرح ص ص   

ذلك أن  من أسااسيات العالقات العامة الادق في تعامالتها لقول أحد األعضال أل العالقات العامة هي 

عال الجيد، ونجد أل نساااااابة أفراع العينة التي كانت محا دة في في الحقيقة اإلعالم الااااااااعق ال دعا باأل

إعالئها فذلك لنيرتها في أل الكثا والساااااار ة في بعا ال واضاااااايع عن ج اهيرها من أولو ات الع ل 

لتفاعح الضاوضال والتنو الت والثرررة ال ترا دة من أرف الجاهلين لل وضو  أو القضية ال يروحة 

 .الخاصة بالجها .

 الرابعة : العبارة

علع أل العالقات العامة تعت د علع وسااائل اإلتاااال الرمرح برل ال الجرائرح توافق أرال أعضااال ال

في كسااب رضااع ج اهيرها فالنساابة عالية من أفراع عينة الدراسااة تقر علع أل العالقات العامة تعت د 

ول ألح حدل   وقع أرر كبير علع وسائل اإلتاال الرمرح وذلك إلعتبار أل اللقال األول أو ال يهد األ

في نفساااية ال ساااتقبل وكذا األرر الكبير الذح تحدر  وساااائل اإلتااااال بالفعل ونسااابة إنتياااارها الرمني 

وال كاني ومدى أول بقائها في نفساااية ال ساااتقبل ومدى أررها الكبير في التفاعل اإلجت اعي وإنتياااار 

لااك فهي التي ترمن بااال ل و  لقول أحااد الثقااافااات ال حليااة، في حين نجااد النساااااابااة التي تقر عكل ذ

األعضااااااال أل اإلعارة تكتااب وال تتكلا فكيف لااك أل تفساااااار موقف من ع كور تر ين، فكثير من  علق 

 لوحات للرئيل أو  رسا جدار ات للجرائر و دعي الوأنية.

 العبارة الخامسة :

والياااافهي(  حتل مكانة علع أل اإلتاااااال اللفضااااي )الكتابي برل ال الجرائرح توافق أرال أعضااااال ال

بار ة في تعامل األجهرة الحكومية مع ج اهيرها فالنسابة العالية من أفراع عينة الدراسة التي تقر علع 

أل اإلتااااااال اللفيي بنوعية الكتابي من  واليااااافهي  حتل مكانة بار ة في تعامل الجها  الحكومي مع 

باال ل و  ال باالتانو الت أو التوقعاات بل  ج ااهيره وذلاك ألل اإلعارة الجرائر اة تتعاامال مع موظفيهاا

تيبيق ما  ساا ع  العامل سااوال تعلي ات ااافهية أو مكتوبة، والرسااائل اإلتاااالية التي تااادر للج اهير 

الخارجية أولبها تعت د علع  اإلتاااال الج اهيرح لتااال إلع أكبر حجا م كن من الج هور وفي نفل 

رسااالة، فاإلتاااال الج اهيرح أنسااب في أولب تعامالت  مع  الوقت ولتتفاعى  التغيرات التي قد تحدل لل

 ج اهيره الداخلية أو الخارجية سوال اليفهية كاللقالات الاحفية أو كتابة اإلعالنات النير ات.

 العبارة السادسة :

علع أل ماااالح العالقات العامة تولي إهت اما كبيرا للج هور  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااال 

ي أكثر من ال وظفين فنسااااابة أفراع عينة الدراساااااة التي أقرت موافقتها بنل العالقات العامة في الخارج
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األجهرة الحكوميااة  تولي إهت ااام للج هور الخااارجي أكثر من الج هور الااداخلي معت اادة في ذلااك علع 

ة ال هت ة اإلعارات  التي بها فاال بين الج هور الخارجي والداخلي وإحت ال نياأ ال الحة أو اإلعار

باالعالقاات الخاارجياة أكثر من األمااناة  العااماة ال هت اة بالعالقات الداخلية لذلك تكول نوعية الخدمات 

ال قاادمااة بااار ة، أو إحت ااال أل الج هور الخااارجي وير راااباات ال في نوعيااة العالقااات وال في نوعيااة 

هت ااام إعارة العالقااات العااامااة ال تعاااملين ولكن العالقااة مع الج هور الااداخلي عالقااات روتينيااة، وكااذا إ

بالج هور الخارجي أكثر من إهت امها  بالج هور الداخلي وخاصااااة من ناحية البحول أما نساااابة أفراع 

عيناة الادراسااااااة وير ال وافقة وال حا دة في إعالئها فيرجع ذلك ألل  العالقات العامة  في هذه األجهرة 

أو أل الج هور الااداخلي أكثر من الج هور  تعتبر أل إهت ااامهااا مو   علع الج هور ن بااالتسااااااااوح

الخاارجي  وهاذا ااااااايل مقبول ألل الج هور الاداخلي هوا ركيرة التعاامالت وهو واجهاة الجهاا  عند 

 ال تعاملين، فكسب تن يد الج هور الداخلي هو العامل الرئيسي لكسب الج هور الخارجي 

 :  العبارة السابعة

علع أل الرسااائل اإلتاااالية للعالقات العامة ليساات من سااياق  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااال 

الواقع فنالحظ أل  نسابة أفراع العينة التي أقرت  علع أل الرساالة اإلتااالية للعالقات العامة من سياق 

الواقع ذلك أل تعامالت األجهرة الحكومية  تت ااع مع ميالب ج اهيرها وعاعاتها تقاليدها أوضاعها 

ا البيفياة لاذلاك رسااااااائلهاا تانخاذ  بعين اإلعتباار ال وقع  الجغرافي  لج اهيرها والثقافة ال ااع اة وحيااته

التنيي ية والبيفة ال حلية لكل ج هور أما الففة التي أقرت أل الرساالة اإلتااالية للعالقات العامة ليست 

دة  اعية الجد من ساااااايااق الواقع ذلك أنها تنخد بعين اإلعتبار التغيرات ال تسااااااارعة في األن اأ اإلجت

وبعا العاعات ال كتسااااابة من جرال الفضاااااالات ال فتوحة والثقافات ال تداخلة لذلك ترى أل رسااااااالة 

العالقات العامة  ااعب عليها الج ع بين نيار وااري ساياساات الجها  والتعر ف باألوضا  في ضل 

ظ علع نو  من الثقاافااات ال تااداخلااة وال تسااااااارعااة في األحادال لااذلااك علع الجهااا  الحكومي أل  حاااف

 اإلستقرار ليعيد التوا ل لل جت ع.

 العبارة الثامنة : 

علع أل  حترم أخااااااائي العالقات العامة مساااااافات التفاعل  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضاااااال 

فنالحظ أل النسااااابة التي تقر أل أخااااااائي العالقات العامة  حترم مساااااافات التفاعل هذا أل  التوظيف 

تخااااااااات  فنح متخااااق في العالقات العامة  كول قد إكتساااب معلومات عن  كول علع أساااا  ال

أسااااااااليااب ومقومااات اإلتااااااااال الفعااال من بروتوكوالت وإتكاات التعاااماال وفي التحكا في اإل  ااالات 

الجساا انية وضاابط مسااافات التفاعل علع حسااب نو  العالقات وأبعاعها السااوساايومهنية في حين نجد 

لع أل أخاااائي العالقات العامة ال  حترم مسااافات التفاعل ذلك  كول في النساابة التي تقر في إعالئها ع

األجهرة التي تتعامل مع موظفيها بنسااالوب التكافل والت اساااك اإلجت اعي والتفاعل ال يلق وير ال قيد 

 باألبعاع السوسيومهنية ، وهنا نجد اإلتااالت بنوعيها الااعدة والنا لة نيية .

 العبارة التاسعة : 

علع أل الرسااائل اإلعالمية ال تااال كافة الج اهير ال سااتهدفة  البرل ال الجرائرحأرال أعضااال  توافق

فنالحظ أل النساااابة التي تقر بال الرسااااائل اإلعالمية ال تااااال كافة الج اهير ال سااااتهدفة فإحت ال ال 

ل ال ناساابة وسااائالوساائل اإلتاااالية التي تعت د عليها األجهرة الحكومية في الع لية اإلتاااالية ليساات ال
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لكاافاة الج ااهير أو ليساااااات متوفرة لاد ها ج يعاا أو  عوع ذلك لعدم إهت ام الج اهير برسااااااائل الجها  

الحكومي، في حين نجد ال النساابة التي تقر ب وافقتها علع وصااول الرسااائل لكافة الج هور ال سااتهدف 

عامالت مع الج اهير ال ترامية فذلك إلعتبارها ال اإلتاال الج اهير من احسن وسائل اإلتاال في الت

 االأراف وال ختلفة الففات وفي وقت قياسي.

 العبارة العاشرة : 

علع أل تباادل العالقااات العااامااة جهاادا كبير في ربط  البرل ااال الجرائرحالتوافق التااام ألرال أعضاااااااال 

ة قات العامصااااالت وأيدة مع ج اهيرها فالنساااابة العالية ألفراع عينة الدراسااااة التي تقر علع أل العال

تع ال جااهادة علع ربط العااملين عاخال الجهاا  الحكومي بعالقاات وأيدة ذلك إلعتبارها  أل العالقات 

العامة تياجع تكامل الع ال وتياجع العالقات اإلنسانية  وذلك ما تقوم ب  أولب اإلعارات العامة بتحفير 

اعي وإعيال األولو ة لل ورع العالقاات وير الرساااااا ياة وتنياااااايط النواعح والتحفير علع الع ال  الج 

 البيرح أما النسبة التي تقر عكل ذلك  فهي التي ترى  أل اإلعارة تعت د علع مركر ة القرار .

 العبارة الحادية عشر : 

علع أل الرسااااااائال اإلتاااااااالية للعالقات العامة تعت د علع  البرل اال الجرائرحتوافق أرال أعضااااااال 

 بة العالية التي تقر أل الرسائل اإلتاالية للعالقات العامة تعت د علعإستراتيجية اإلقنا  فنالحظ أل النس

إساتراتيجية اإلقنا  من ال قتنعين في أل الرساالة اإلتاالية للعالقات العامة تعت د علع اإلست االت من 

إساااااات االت عقالنية في تقد ا األرقام واإلحاااااااائيات واإلسااااااتيااااااهاع بال علومات واألحدال الواقعية 

ت عاأفية وذلك بالتنرير في وجدال ال تلقي وإنفعاالت  بالتنرير في حواس  النفسية واإلجت اعية وإست اال

ومخاأبتها ب ا  حقق الااالح العام، وكذا إسات االت التخو ف في الناح بتجنب األخيار، في حين أل 

واقعي   ا تنفيذالنسااااابة التي ترى وير ذلك فهي النسااااابة التي ترى أل العالقات العامة  جب أل  كول له

  ت ااع خيوة خيوة مع األحدال األنية.

 العبارة الثانية عشر : 

علع أل إتجاهات الرأح العام لج هور األجهرة الحكومية سلبي  أعضال البرل ال الجرائرحتوافق أرال 

فنالحظ أل نااااف عينة الدراساااة التي أقرت علع أل إتجاهات الرأح العام ليسااات سااالبية نحو األجهرة 

ومية وهذه النسبة تدل علع أل العالقات العامة قائ ة بدورها في تحسين الاورة الذهنية  للج هور الحك

الخارجي وإكتساب  س ة إ جابية في حين أل النسبة التي تقر علع عدم موافقتها علع أل إتجاهات الرأح 

ها ات التي قد وقعت فيالعام لج هور الجها  الحكومي إ جابي وذلك بنخذها في عين اإلعتبار إما إنتكاس

ال رساااساااات  وم ما والتي ال   كن ألح إعارة أل  كول عدها سااااعي بل أح جها  ومه ا  كن فهو قابل 

للتاذباذب ال فاجأ أو ألل إعارة العالقات العامة وير قائ ة بدورها ك ا  جب أو ألسااااااباب أخرى  تعيق 

 ب النيرح .ع لها كبعا معيقات العالقات العامة التي تا ذكرها في الجان

 العبارة الثالثة عشر :

علع أل تربط العالقاات العاامة في األجهرة الحكومية عالقة  البرل اال الجرائرحتوافق أرال أعضااااااال 

قو ة مع وسائل اإلعالم فالنسبة العالية التي تقر أن  توجد عالقة قو ة مع وسائل اإلعالم هي التي تعت د 

وجاد بهاا إعالم معاعح وبالتالي كل وسااااااالل اإلعالم ال حلية في قرارهاا  علع أل الجرائر كادولاة ال  
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موالية وأل أخااااائي العالقات العامة في األجهرة الحكومية ل  إتاااااالت واساااعة مع وساااائل اإلعالم 

وإتاااالت واسعة مع قاعة الر ح، في حين أل النسبة التي ترى عكل ذلك فهي التي ترى أل العالقات 

عت د علع وسااائل اإلتاااال الداخلية مثل اإلعالنات  وال لاااقات والكتيبات العامة لألجهرة الحكومية ت

واإلذاعة ال حلية إل كانت نياااية وال تركر علع اإلعالم الخارجي كفيرا أو أنها تقااااد بعا الجرائد 

التي ال ته ها القضااااااا ا الوأنية أو اإلعالم الدولي الذح ال تكول أجهرتنا علع صاااااالة ب  إال في بعا 

 ال حدعة فقط.ال واقف 

 العبارة الرابعة عشر : 

علع أل أنا راضي علع نيام اإلتاال عاخل األجهرة الحكومية  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضال 

فنساابة عينة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة هي التي ترى أل ع لية اإلتاااال تعت د علع العالقات 

ة تنييا اإلتاااال ضااعيفة  ع ها قليل من الفوضااع، في حين اإلجت اعية واإلنسااانية وذلك ما ترك ع لي

نجد النسبة ال وافقة علع العبارة هي التي ترى أل العالقات العامة قائ ة بدورها في ع لياتها اإلتاالية 

مع ج ااهيرها في ععا الااااااالة بوسااااااائل اإلعالم وإمداع ج اهيرها بال علومات والحقائق عن الجها  

 م .لكسب تن يد الرأح العا

 العبارة الخامسة عشر : 

فنالحظ أل النسااابة التي تقدر بنل ال علومات ال تاااال في وقتها لل وظفين ذلك أنها  عتبرول ال وظفين 

 ت تعول بثقافة وير ساااو ة وال  تناولول ال علومات من مساااتواها الساااوسااايومهني ك ا  جب بل تنتيااار 

حين  أل النسااااابة التي تقر عكل ذلك فهي  ال علومة في بعا األحيال حتع قبل ال اااااااعقة عليها، في

النساابة التي  ترجح علع أل تكنولوجيا اإلتاااال والتي هي في تسااار  مترا د توصاال ال علومات حتع 

قبل وقتها وخاصااة بإعت اع بعا األجهرة كالفاكل واألنترنت أو تعت د في ذلك علع اإلعالم كوساايلة 

 مساعدة.

 العبارة السادسة عشر : 

علع أل الرأح العام ليل سلبي نحو األجهرة الحكومية فالنسبة  عضاال البرل ال الجرائرحأتوافق أرال 

التي تقر علع ال الرأح العام ساالبي نحو الجها  الحكومي ف ا تراه هو أل أولب األجهرة الحكومية هي 

في تحسان ملحوظ حتع من حيم نسابة ج اهيرها في ترا د ورضاع وذلك لتحسين خدماتها وتعامالتها 

التي تسااعد علع اإلقنا  الواضاح وال ستند علع األعلة العل ية وال حفر علع إستقياب ج اهير جد دة، 

في حين نجد النسابة التي تقر عكل ذلك وهو ما توافق مع بعا ميالب الياعب في تحساين األوضا  

يع ميالب  او إحساسها ببعا النقائق في األجهرة الحكومية ليدلي أحد األعضال ان   ستحيل تلبية ج

 اليعب علع حد سوال، 

 العبارة السابعة عشر : 

علع أل اإلعارة العامة تقدر عور العالقات العامة في األجهرة برل ال الجرائرح توافق أرال أعضاااااال ال

الحكومياة فاالنسااااااباة ال رتفعة من أفراع عينة الدراسااااااة والتي تقر علع أل اإلعارة العامة ال تقدر عور 

األجهرة الحكومياة ذلك أن  هيكل موقعها لتكول في أولب األجهرة الحكومية تدار  العالقاات العااماة في

من أرف ال اد ر أو تكول مو عاة علع كال من األمااناة العااماة والعالقات الخارجية أح عائ ا موقعها 
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من مواقع صاااااانا  القرار، أما في ا  خق النساااااابة التي تقر عكل ذلك فهي التي تحكا علع العالقات 

 ن حيم عدم وجوعها في الهيكل التنيي ي.العامة م

 العبارة الثامنة عشر : 

 

علع أل إعارة العالقات العامة تقوم بتنييا األحدال الخاصااااة  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااااال 

)مرت رات ، ناادوات، محاااضاااااارات( ذلااك أل أولااب األجهرة الحكوميااة تركر كثيرا علع ال لتقيااات 

كوأها الوساااائل الساااهلة في توصااايل معلومات عن األجهرة الحكومية إلعالم  والندوات وا ام ال فتوحة

 واقع نترنت من أها الج ااهيرها بكل جد د  يرأ عليها في حين الففة التي ترى وير ذلك فتعتبر أل األ

 اإلاهار ة التي أصبحت أسهل وأسع في توصيل ال علومات للج اهير ال ترامية ال واقع 

 :  العبارة التاسعة عشر

علع أل تقوم إعارة العالقات العامة بتنييا الر ارات وإسااتقبال  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااال 

الوفوع ذلك أل أولب أع ال العالقات العامة تنيااااط في اإلعالم وإسااااتقبال الوفوع وذلك ما اكده الباحم 

العامة ع لية التنسيق   هيام مح د علي حسين  في عراست  وحيم  ركد علع أل من وظائف العالقات

مع وساااائل اإلعالم وإساااتقبال ال راجعين وإعداع ال حاضااارات والندوات وال رت رات وإعداع البرامج 

اإلجت اعية وإسااااتقبال ال وظفين الجدع وتعر فها بال رسااااسااااة في حين نجد النساااابة ال حا دة في أرائها 

عامة أو أنها ترى أل ج هور ال رسسة ووير ال وافقة هي التي ترى أن  ليل هناك ماالحة للعالقات ال

 رابت وال تتحسب لل نافسات من بقية األجهرة أو ال رسسات ال  ارلة .

 العبارة العشروا :

علع أل تساااااعع إعارة العالقات العامة علع تنييا اإلتااااااال  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضاااااال 

ئر ة خدماتية لها تقر با نفل هياكل بالهيفات وال ني ات األخرى وذلك أل أولب ال رسااااااسااااااات الجرا

ونفل اإلسااااتراتيجية وتخضااااع للوظيفة الع ومية في التوظيف والخر نة في الجانب ال الي لذلك توأد 

عالقاتها مع بقية األجهرة إما لإلسااااتفاعة من اإلسااااتراتيجية اإلعار ة أو من ربط عالقات قو ة لتسااااهيل 

لحكومية مرتبية بالساااااانة ال الية التي تتنخد في تحد د التعامالت اإلعار ة خاصااااااة أل أولب األجهرة ا

 من إسااتهالكها وذلك ما  عيل بعا ال عامالت والقضااا ا اإلعار ة، في حين نجد النساابة ال حا دة في 

 أرا ها ووير ال وافقة فهي التي إما ليل لها إأال  علع التعامالت اإلعار ة في األجهرة الحكومية .

( 05(،)02(،)02)(،01)ال البرل اال اإل جاابياة نحو كل من العبارات التالية ومنا  إتجااهاات أعضاااااا       

والتي تدل عليها ال توسيات الحسابية التي تنت ي ( 20(،)19،)( 18،) (12(،)13،) (11) (،10( ،)08،)

 (.0،) (08،) (03) (،01، في حين كانت إتجاهاتها سااااالبية نحو كل من العبارات التالية )1،2لل جال 

ي والت2،3( والتي تدلي بها ال توساايات الحسااابية التي تنت ي لل جال .1(، )18،) (15)، (12)، (09،)

 أل : بحيم تحدع  ثانيةية نحو أولب العبارات للفرضية التوضح أل إتجاهاتها إ جاب
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هئة جللعالقات العامة في األ واقع اإلتةيييياا التنميمياالتجاه اإليجابي ألعضيييياا البرلماا الجئايري نحو 

 وذلك حسب اليكل التالي: الحكومية

الشكل )71( : يوضح إنتشار المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل من  عضاا البرلماا 

لعالقات العامة في األجهئة الحكومية.لتةاا التنميمي اإل واقع  نحوالجئايري   

 

 

. 

 

0

5

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري
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   عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة للدراسة :رابعا 

 وقبل الغوص في عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة للدراسة سنحاول التذكير بالفرضية.

 للدراسة : ثالثةالفرضية ال

 في  أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقاا  اللاقة تجااهاا خ هناا  ختتف  في

بإتتف  نوعية اللضاااو)ة ضأعضاااال الججلب اللااالبي الوءني وأعضاااال قجلب األجهحة الحكوقية 

 األقة(. 

  في  ختجااهاا  أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقاا  اللاقةهناا  ختتف  في

لجوقع الجغرافي ضاألعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعضال بإتتف  ااألجهحة الحكوقية 

 التي تسكن في وال)ا  اللجال( 

  ي ف تجاها  أعضال البرلجائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقا  اللاقةخهنا  ختتف  في هذه

الححبي ضاألعضاااااااال التي تنتجي للمحاب الجواليااة للن ااا   بااإتتف  اتنتجااالاألجهحة الحكوقيااة 

  واألعضال التي تنتجي للمحاب الجلارضة للن ا (

 ختجاها  أعضال البرلجائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية خ)جابية

على عدة قؤشارا  ساعدتنا في الدراسة قحد ة في قججوعة قن  وللتحقق قن هذه الفرضاية ت  اتعتجا 

 وهي قوضحة مسب الجدول الذخ )حد  نتائج الدراسة. –عبارة  علروئ –اللبارا  
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تامي  براقج اللفقا  )بين ختجاها  أعضال البرلجائ الجحائرخ نحو ( : 03الجدول رقم )

بإتتف  نوعية اللضوخة الحكوقية في األجهح اللاقة  

 )حسب نوعية العضوية )عضو المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس األمة 

 ( نفمظ في كل قن:33( وض30في كف الجدولينضومسب النتائج الجتحصل عليها والجوضحة 

  لعبارة األولى :ا

 نفمظ نسااااااب اللبارة خخ التامي  مير قه  في خ ارة اللفقا  اللاقة ن أئ  نساااااابة ض8..6 قن )

أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة 

( وأعضاااال قجلب األقة  بنسااابة 63.7على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على ..33( ، و كذا  نسااابة ض.3.5ض

( ..5( وأعضال قجلب األقة بنسبة ض30.7أعضاال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض  كل قن

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قوافقة على اللبارة وهي األتر  قن  1.3، في مين كانت نسااااابة ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  785..أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاـ 

 . 0.503بــ 

 ضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب  أقا أع

( قن أفرا  31.3( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ،ونساابة ض 80.1كالتالي ض

عينة الدراساااااة قحا)دة في رأ)ها ، في مين بقية األعضاااااال كانت أرالها قحا)دة ،وذلك بجتوسااااا  

  0.517وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  750..ـ مسابي )قدر بـ

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( 30.3( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على اللبارة ، في مين نساااابة ض 8..7كالتالي ض

 . .0.30خنحرا  قليارخ )قدر بــ و  8.6..قحا)دة في رأ)ها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قاااياااجاااة ختاااتاااباااار لااايااافاااياااناااي 33كاااجاااا )اااتااابااايااان فاااي الاااجااادول رقااا  ضLevene  لاااهاااذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

وهي قيجة أقل قن قسااااتو   0.001( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض 8.763وتساااااوخ  Fاللبارة هي 

وهذا )بين أننا نسااتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضااال الججلب اللاالبي    0.05الداللة 

الوءني وأعضاااال قجلب األقة مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة 

و أئ الفرق بين قتوسمي  81.851بدرجة مر)ة ققدارها  T    3.808في السمر الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ  0.316ب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة هو عينتين أعضااال الججل

  .0.083في هذا الفرق هو 

ة  تثبت  أ)ضا الجتوسما  الحسابيوتوافق أ)ضا أرال أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

، وذلك بتلااااتت قتوساااا  انتلااااار ،لذلك كائ تو )ع عالي يرال أفرا  عينة الدراسااااة نحو البند مير قوافق 

 وذلك بتلتت ضليف وقليل اتنتلار.وختجاه أعضال البرلجائ سلبي نحو هذه اللبارة.

 أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

  ال توجد ة البد)لة أنوبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضي هي أقل قن  sig   0.017قيجة 
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فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

  العبارة الثانية :

 نفمظ نسب اللبارة خخ ال تتبع خ ارة اللفقا  اللاقة تمة قحكجة في التن ي  ن أئ  نسبة ض66.. )

الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي نساااااابة قن أفرا  عينة 

( وأعضاااال قجلب األقة   16.3قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة .3.5(  ، وكذا  نسبة ض.0.7بنسابة ض

( وأعضاااال قجلب األقة بنسااابة ..38بي الوءني بنسااابة ضعلى كل قن  أعضاااال الججلب اللااال

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة وهي  33.6( ، في مين كانت نساااااابة ض3.3ض

وخنحرا   553..األتر  قن أعضال الججلب الللبي الوءني ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااـاااا 

وءني كججتجع بحم قستقل عن أعضال ، أقا أعضال الججلب الللبي ال0.6.1قليارخ )قدر بـاااـااا 

( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة و  ..60قجلب األقة  فكانت نسااب  كالتالي ض

( قن األعضاااال  ..35( قن األعضاااال كانت أرالها قحا)دة ،في مين نسااابة ض ...3نسااابة ض

و خنحرا  قليارخ )قدر  156..كانت مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـااا 

، أقا أعضال قجلب األقة كججتجع بحم قستقل عن أعضال الججلب الللبي الوءني   0.717بـاااـااا 

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة مير قوافقة على اللبارة أقا النساااااابة ..86فكاانات نسااااااب  كالتالي ض

ارة ، وذلك بجتوساااا  ( قن أفرا  عينة الدراسااااة فكانت للفلة الجحا)دة في رأ)ها على اللب 33.8ض

 . 0.350و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  .86..مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قساااتو  الداللة  0.000( تسااااوخ sigبواقع  اللة ض 38.3.7

تراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب )بين أننا نساتميع خف

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T   3...3   و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  .303.17بدرجة مر)ة ققدارها

 0.303وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.105قجلب األقة هو الللبي الوءني وأعضال 

.  

وتوافق ختجاها  أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني الجحائرخ وأعضااااال قجلب األقة تثبت  الجتوسااااما  

الحسااااابية لذلك كائ تو )ع أرال أعضااااال البرلجائ الجحائرخ بنساااابة عالية نحو البند مير قوافق وبتلااااتت 

 .ضليف ، ولذلك اتتجاه اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ سلبي نحو هذه اللبارة ضليف وخنتلار

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب 

 الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما 

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig  0.000قيجة 

عضال قجلب األقة فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأ

 نحو هذه اللبارة.
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  العبارة الثالثة :

   نفمظ نساااب اللبارة خخ تركح اللفقا  اللاقة على الهد  الجرا  تحقيق  في خ ارتها للاااؤونها ن أئ

( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 87.6نسابة ض

( وأعضااال قجلب  ..66الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ضنساابة قو عة على كل قن أعضااال 

( قن افرا  عينة الدراسااة قحا)دة في أرائها على 33.6( ، و كذا  نساابة ض.0.7األقة  بنساابة ض

( وأعضااااال 8.3اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة  مير  0.8بة ض( ، في مين كانت فق  النساا3.3قجلب األقة بنساابة ض

الجوافقة على اللبارة وهي األتر  قن  أعضاال الججلب اللالبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي 

  0.363وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  .3.33)قدر بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن األعضااال ..30( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نساابة ض 88.0كالتالي ض

( قن األعضاااال كانت مير قوافقة على 3.3كانت قحا)دة أرائها  على اللبارة ، في مين نسااابة ض

 ..0.36و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.330اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أعضاال قجلب األقة ك

( قن أفرا  عينة 33.8( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة ونسااابة ض..86كالتالي ض

و خنحرا   3.337الدراسة كانت قحا)دة في رأ)ها على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـااا 

 .0.350قليارخ )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33تبين في الجادول رق  ضكجاا )Levene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  ..0.8( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 0.038

ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  )بين أننا نساتميع خفتراض

 T   األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي  .33بدرجة مر)ة ققدارها   0.0.6

  0.077الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الام   0.007و الوءني وأعضال قجلب األقة ه

وتوافق ختجاها  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك 

كائ تو )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة عالية نحو البند قوافق وبتلااتت ضااليف ، لذلك اتتجاه 

 الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة اللا  ألعضال البرلجائ

قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااااااال تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين 

ال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضاا

وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة  هي أقل قن  ..sig   0.0الجدول أئ قيجة 

أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال 

 قجلب األقة نحو هذه اللبارة.
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 العبارة الرابعة :

 فمظ نسب اللبارة خخ تلتجد اللفقا  اللاقة على براقج وقائية قحكجة ن أئ  نسبة ضن86.0 قن )

أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة على 

بنسااااابة ( وأعضاااااال قجلب األقة  65.3كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في رأ)ها  وهي قو عة على ...وكذا  نسااابة ض ( ،.0.7ض

( ، 3.3( وأعضال قجلب األقة بنسبة ض6.6كل قن  أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسة  مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  قن   1.3في مين كانت نسبة ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  3.383ال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاـ أعض

  0.183بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن األعضااااال 8.7( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة و نساااابة ض..85كالتالي ض

( قن األعضال كانت مير قوافقة على 5.1قحا)دة في رأ)ها على اللبارة ،في مين نسابة ض كانت

 .0.538و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.3.5اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ   

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

أفرا  عيناة الادراسااااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااااال كانت أرالها ( قن ..86كاالتاالي ض

 .0.350و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.337قحا)دة  ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  30..0( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 3.5.3

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

 T   األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

ئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي و أ .33بدرجة مر)ة ققدارها   .0.55

 .0.303وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.057الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك  وتوافق ختجاها 

كائ تو )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة عالية نحو البند قوافق وبتلااتت ضااليف ، لذلك اتتجاه 

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

ة الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااي

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig   0.000قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.
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  العبارة الخامسة :

  عفجياة ذا  فلاالياة عاالياة ن أئ  نساااااابة نفمظ نسااااااب اللباارة خخ تلتجاد اللفقاا  اللااقاة براقج

( قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة .5.0ض

( وأعضاااال قجلب األقة   7..7قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

)دة في أرائها على اللبارة ( قن افرا  عينة الدراساااة قحا1.3( ، وكذا  نسااابة ض...3بنسااابة ض

( وأعضاااال ..5وهي األتر  قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على 0.8( ، و كذا  نسااابة ض3.6قجلب األقة  بنسااابة ض

 3.057اللابرة وهي قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني ، وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر بـاااااااـااااااا 

  67..0وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن األعضاااال 5.1( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض .5.7كالتالي ض

األعضااااااال كانت مير قوافقة ( قن 3.3كانت قحا)دة في أرائها على اللبارة ، في مين نساااااابة ض

  73..0و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.051على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااال كانت قحا)دة في .3.3كالتالي ض

 . 57..0و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  .3.06آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.610( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 0...0

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

 T   األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين أعضااااال الججلب اللاااالبي  .33بدرجة مر)ة ققدارها  55..0

  .0.057وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.031الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

وتوافق ختجاها  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك 

أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ بنسبة عالية نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، ولذلك اتتجاه  كائ تو )ع

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااااااال تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

لب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قج

قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة  هي أقل قن  sig   0.000الجدول أئ قيجة 

وق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال أن  ال توجد فر

 قجلب األقة نحو هذه اللبارة.

  العبارة السادسة :

  نفمظ نساااااب اللبارة خخ )لتجد التامي  في اللفقا  اللاقة على الدراساااااا  الللجية ن أئ  نسااااابة

الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي ( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ 85.3ض
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( وأعضاااال قجلب األقة   6..0قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااااااة الجحا)دة في آرالها على 33.6( ، و كذا  نساااااابة ض.3.3بنساااااابة ض

( وأعضاااال 30.7اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

مير قوافقة  ( قن أفرا  عينة الدراسااة3.3( ، في مين كانت نساابة ض0.8قجلب األقة بنساابة ض

على اللبارة وهي األتر  قن  أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـ 

 . 0.165وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.383

  قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب  أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم

( قن األعضااال 31.3( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نساابة ض 83.5كالتالي ض

( قن األعضال كانت مير قوافقة على اللبارة ، وذلك 1.3كانت آرالها قحا)دة ،في مين نسبة ض

 . 0.535قليارخ )قدر بــ  و خنحرا  8...3بجتوس  مسابي )قدر بــ  

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااال كانت قحا)دة في .6.5كالتالي ض

 . 0.385 و خنحرا  قليارخ )قدر بــ3.031آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قساااتو  الداللة  0.000( تسااااوخ sigبواقع  اللة ض 38...3

 )بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T    3.031   و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين أعضااااااال  53..336بدرجة مر)ة ققدارها

وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.3.3الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

0.063 .  

وتوافق ختجااهاا  أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني البرلجاائ الجحائرخ وأعضااااااال قجلب األقاة تثبت  

الجتوساااما  الحساااابية ، لذلك كائ تو )ع أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ بنسااابة عالية نحو البند قوافق 

 .ارةوبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللب

 أعضااااااال قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين 

قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن 

)لة ونقبل بالفرضية البدوبالتالي نرفض الفرضاية الصافر)ة  هي أقل قن  sig   0.003الجدول أئ قيجة 

أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال 

 قجلب األقة نحو هذه اللبارة.

 :  العبارة السابعة

  نفمظ نساب اللبارة خخ )راعى التو )ع الحقاني والجكاني للرساائل اتتصالية في اللفقا  اللاقة ن

( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة 7..7ة ضأئ  نسااب

( وأعضااااال 5..3وهي نسااابة قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللاااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسة قحا)دة في آرالها .1.8( ، و كذا  نسبة ض.0.7قجلب األقة  بنسبة ض
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( .3.5قو عة على كل قن  أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني بنساااااابة ضعلى اللبارة وهي 

( قن أفرا  عينة الدراسة مير ..5( ، في مين كانت نسبة ض3.3وأعضال قجلب األقة بنسبة ض

قوافقة على اللبارة وهي قن  أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـ 

 . 0.530وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  7...3

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن األعضاااال .8.3( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض68.5كالتالي ض

( مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي 3.3كانت قحا)دة في رأ)ها ، في مين نسبة ض

 . .0.51و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.317در بــ  )ق

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااال كانت قحا)دة في ..86كالتالي ض

 . 0.350خنحرا  قليارخ )قدر بــ و 3.337آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 311..3

ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  )بين أننا نساتميع خفتراض

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T    ..133   و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  73.133بدرجة مر)ة ققدارها

  .0.086وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0..0األقة هو  الللبي الوءني وأعضال قجلب

وتوافق ختجاها  أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، لذلك 

كائ تو )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة عالية نحو البند قوافق وبتلااتت ضااليف ، لذلك اتتجاه 

 ل البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارةاللا  ألعضا

قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااااااال تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين 

لوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي ا

وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة  هي أقل قن  sig   0.038الجدول أئ قيجة 

أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال 

 ارة.قجلب األقة نحو هذه اللب

 :  العبارة الثامنة

   نفمظ نساب اللبارة خختواج  عجلية التامي  لللفقا  اللاقة عاالوبا  في األجهحة الحكوقيةن أئ

( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 66.3نسابة ض

( وأعضااال قجلب  ...5نساابة قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ض

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في رأ)ها على 3..8( ، و كذا  نسااابة ض..33األقة  بنسااابة ض

( وأعضاااال قجلب 31.3اللبارة وهي قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

ة على ( قن أفرا  عينة الدراسااة  مير قوافق31.0(، في مين كانت نساابة ض5.8األقة بنساابة ض

(  ..3اللبارة وهي األتر  قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض
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وخنحرا   .3.17(  ،وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر بـاااااااـااااااا 5.0وأعضااال قجلب األقة  بنساابة ض

 . 0.733قليارخ )قدر بــ 

  نسبأقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت  

( قن األعضاااال 38.5( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة ونسااابة ض6..6كالتالي ض

( قن األعضاااااال كانت مير قوافقة 3..0كانت قحا)دة في رأ)ها على اللبارة ،في مين نسااااابة ض

 . ..0.6و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.1.3على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  

 ال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أعضا

(  و .1.3( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة في مين النسااااااب ض..55كاالتالي ض

ومير الجوافقين على اللبارة ، وذلك بجتوس   (  لكل قن أفرا  اللينة الجحا)د)ن في أرائه .0.7ض

 . 0.833و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.655مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  .0.08( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 33...

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

 T   األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

ي و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين أعضااااال الججلب اللاااالب .33بدرجة مر)ة ققدارها  ..3.1

  . 0.351وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  33..0الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك  وتوافق ختجاها 

كائ تو )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة عالية نحو البند قوافق وبتلااتت ضااليف ، لذلك اتتجاه 

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب 

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

مظ قن الجدول أئ خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنف

وبالتالي نرفض الفرضاية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig  0.033قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

  العبارة التاسعة :

 ساااااؤول اللفقا  اللاقة ختصاااااال قباشااااار بات ارة اللليا ن أئ  نساااااابة نفمظ نساااااب اللبارة خخ لج

( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 83.5ض

( و أعضاااال قجلب األقة بنسااابة 5..5قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسة 36.5و كذا  نسبة ض( قن أعضاال الججلب اللالبي الوءني ، ...3ض

قحا)دة في أر ائها على اللبارة وهي قن أعضاال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي 

 . .0.37وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.365)قدر بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة .3.7( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و نسبة   ض78.3كالتالي ض
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و خنحرا  قليارخ )قدر بـاااـ  37..3الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـااا  

0.131 . 

 ة نسب أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت

و  3.000( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااـاا 300ض

 . 0.000خنحرا  قليارخ )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05قن قسااتو  الداللة  وهي قيجة أقل 0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 60.751

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T    5.0.8   ين قتوسمي عينتين أعضال الججلب و أئ الفرق ب 3.000.بدرجة مر)ة ققدارها

  0.013وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  37..0الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، لذلك  وتوافق ختجاها 

كائ تو )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة عالية نحو البند قوافق وبتلااتت ضااليف ، لذلك اتتجاه 

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

ية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاا

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig  0.000قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

 :  العبارة العاشرة

  ت  تمبيقها قع( الجوظفينن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ هنا  براقج فلالة73.3  قن أفرا )

عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن 

(  ، و .3.3( وأعضاال قجلب األقة  بنسبة ض..17أعضاال الججلب اللالبي الوءني بنسابة ض

اللبارة وهي قو عة على ( قن افرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في آرالها على .8.3كذا  نساااابة ض

( ، في 0.8( و أعضااال قجلب األقة بنساابة ض.7.8أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراساااااة  مير قوافقة على اللبارة وهي قن أعضاااااال 0.8مين كانت نسااااابة ض

بـاااااـ وخنحرا  قليارخ )قدر  7...3الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـااااا 

0.176 . 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة ..35( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و نسبة   ض63.3كالتالي ض

قوافقة ، ( قن األعضااال كانت مير 3.3الدراسااة قحا)دة في رأ)ها على اللبارة في مين نساابة  ض

 . 0.530و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.380وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  
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   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( قن 3.1( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين كانت نسااابة ض.6.5كالتالي ض

و  3.031سة الجحا)دة في رأ)ها على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـااااا  أفرا  عينة الدرا

 .  0.385خنحرا  قليارخ )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قستو  الداللة  0.000( تساوخ  sigبواقع  اللة ض 333.5.7

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T    5.158   و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين أعضااااااال  336.637بدرجة مر)ة ققدارها

وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.315الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

0.063 .  

وتوافق ختجاها  أعضاال البرلجائ الجحائرخ وأعضاال قجلب األقة تثبت  الجتوساما  الحسابية ،لذلك كائ 

 )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة قتوساامة نحو البند قوافق وبتلااتت قتوساا  ، لذلك اتتجاه تو

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب 

جلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  الللبي الوءني وأعضال ق

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig   0.000قيجة 

روق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة ف

 نحو هذه اللبارة.

  العبارة الحادي عشر :

  نفمظ نساااب اللبارة خخ الجاصاااصاااا  الجالية مير كافية للتامي  في اللفقا  اللاقةن أئ  نسااابة

البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي ( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال ..80ض

( و أعضاااال قجلب األقة بنسااابة 58.7قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في أرائها على اللبارة وهي 30.7( ، وكذا  نسااابة ض.3.5ض

أعضااااال قجلب األقة بنساااابة  ( و8.3قو عة على أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني بنساااابة ض

( قن أفرا  عيناة الدراسااااااة  قوافقة على اللبارة وهي ..3( ، في مين كاانات نسااااااباة ض..5ض

وخنحرا   730..قنؤبؤؤ أعضاال الججلب اللالبي الوءني ، وذلك بجتوسا  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

 . 0.6.5قليارخ )قدر بــ 

 عضاال قجلب األقة  فكانت نسب  أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أ

( 3..0( قن أفرا  عينااة الاادراساااااااة مير قوافقااة على اللبااارة والنساااااااب ض..77كااالتااالي ض

( قن أفرا  عينة الدراساااااة لكل قن الفلة الجوافقة على اللبارة والفلة الجحا)دة في أرائها ..30وض

 . 0.686رخ )قدر بــ و خنحرا  قليا .65..على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  
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   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

(  30.3( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة ، في مين النسااابة ض8..7كالتالي ض

و خنحرا  قليارخ  8.6..قن أفرا  عينة الدراسة كانت قحا)دة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  

 .  .0.30)قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض .5..37

ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  )بين أننا نساتميع خفتراض

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T    ..663  و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  301.583بدرجة مر)ة ققدارها

  ..0.31وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  11..0األقة هو  الللبي الوءني وأعضال قجلب

وتوافق ختجاها  أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني الجحائرخ وأعضااااال قجلب األقة تثبت  الجتوسااااما  

الحساااابية، لذلك كائ تو )ع أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ بنسااابة عالية نحو البند مير قوافق وبتلاااتت 

 ه اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ سلبي نحو هذه اللبارةضليف ، ولذلك اتتجا

لب أعضااال الجج أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها 

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  .sig  0.00قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

 :  العبارة الثاني عشر

 الحكوقين أئ  نسااابة نفمظ نساااب اللبارة خخ)ساااتلائ ب تصاااائي اللفقا  اللاقة قن تار  الجها  

( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي 83.0ض

( وأعضاااال قجلب ..63نسااابة قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

لبارة على ( قن افرا  عينة الدراسة قوافقة على ال33.6( ، و كذا  نسبة ض3..8األقة  بنسبة ض

( وأعضال قجلب األقة ..3اللبارة وهي قو عة على أعضاال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة  قحا)دة في أرائها على 7.1(، في مين كانت نساااابة ض..5بنساااابة ض

( 5.8اللبارة  وهي األتر  قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض

وخنحرا   6.0..( ، وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر بـاااااااـااااااا ..5جلب األقة  بنساابة ضوأعضااال ق

 . 0.668قليارخ )قدر بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن 3..0قوافقاة على اللباارة و نسااااااباة ضمير ( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة 80.1كاالتاالي ض

( قن األعضال كانت قحا)دة في أرائها 7.6األعضال كانت قوافقة على اللبارة ، في مين نسبة ض

  0.678وخنحرا  قليارخ )قدر بــ   681..على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  
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   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( و 30.3( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة في مين النسااب ض8..8كالتالي ض

( ألفرا  عينااة الاادراسااااااة الجوافقاة على اللبااارة والجحاا)ااد في أرائهاا على اللباارة ، وذلااك ..6ض

 . 0.618و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  7.1..بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ة ختتبار ليفيني ( أئ قيجا33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.5.8( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض .7..0

ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  )بين أننا نساتميع خفتراض

 T   األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين أعضااااال الججلب اللاااالبي  .33بدرجة مر)ة ققدارها  75..0

 . .0.31وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0.03 الوءني وأعضال قجلب األقة هو

وتوافق ختجاها  أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني الجحائرخ وأعضااااال قجلب األقة تثبت  الجتوسااااما  

الحسااااابية لذلك كائ تو )ع أرال أعضااااال البرلجائ الجحائرخ بنساااابة عالية نحو البند مير قوافق وبتلااااتت 

 عضال البرلجائ الجحائرخ سلبي نحو هذه اللبارةضليف ، ولذلك اتتجاه اللا  أل

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب 

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

ءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الو

وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig   0.007قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 ة.نحو هذه اللبار

 :  العبارة الثالثة عشر

 ت  التامي  على أسب خستراتيجية وخ ار)ة عحيحة ن أئ  نسبة ض( نفمظ نسب اللبارة خخ55.1 )

قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل 

(  ، 36.5األقة  بنسبة ض( وأعضال قجلب 38.8قن أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسة الجحا)دة في أرائها على اللبارة وهي قو عة على كل قن ...8وكذا ض

( في مين 7.1( وأعضال قجلب األقة  بنسبة ض...3أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض

لب اللااالبي الوءني ، بقية أفرا  عينة الدراساااة  مير قوافقة على اللبارة وهي قن  أعضاااال الجج

 . 0.736وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.5.5وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة ...3( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض53.3كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على 3..6ة قحا)دة في أرائها في مين النساااابة ضالدراساااا

 . 0.783و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.681اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  
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   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

را  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااال كانت قحا)دة في ( قن أف6..0كالتالي ض

 . 0.170وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.330آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 00كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 36.5.1

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T     3.3..   و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  563..7بدرجة مر)ة ققدارها

 .0.33وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.371الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

وتوافق ختجاها  أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، لذلك 

و )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة عالية نحو البند قوافق وبتلااتت ضااليف ، لذلك اتتجاه كائ ت

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب 

لب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  الللبي الوءني وأعضال قج

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  .sig   0.00قيجة 

وق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة فر

 نحو هذه اللبارة.

 :  العبارة الرابع عشر

 ة قن بين تم  اللفقا  اللاقةنفمظ نسااب اللبارة خخهنا  قلااار)ع تن(ن أئ  نساابة ضجو73.3 )

قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة  قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ

( وأعضاااال قجلب األقة  بنسااابة 53.3على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في أرائها على اللبارة وهي .0.7( ، وكذا  نسااابة ض3..8ض

ب األقة بنسااابة ( وأعضاااال قجل36.5قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة مير قوافقة على اللبارة وه  قن 8.3(، في مين نسااااااباة ض1.3ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  3.373أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاـ 

 . 0.631بــ 

   فكانت نسب  أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة

( قن األعضاااال .3.7( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض67.1كالتالي ض

( قن أفرا  عيناة الدراسااااااة مير الجوافقة على اللبارة ، وذلك ..30كاانات قحاا)ادة والنسااااااباة ض

 . 0.681وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.131بجتوس  مسابي )قدر بــ  

  األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أعضاال قجلب

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااال كانت قحا)دة في 8..8كالتالي ض

 . 0.381وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  .3.37آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 
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3.3 

 قيجاة ختتبار ليفيني  ( أئ00كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 38.510

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة  األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي

T    ..600   و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  .85.58بدرجة مر)ة ققدارها

  .0.300الجليارخ في هذا الفرق هو  وأئ الام  .6..0الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

وأعضااال قجلب األقة تثبت  الجتوسااما  الحسااابية لذلك كائ وتوافق ختجاها  أعضااال البرلجائ الجحائرخ 

تو )ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة قتوسامة نحو البند قوافق وبتلاتت وخنتلاار قتوس  ، لذلك 

 اتتجاه اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب  أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

لتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد وبا هي أقل قن  sig   0.033قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

  العبارة الخامسة عشر :

  األجهحة الحكوقية على نفمظ نسااااااب اللباارة خختلتجاد قرامل عجلية التامي  لللفقا  اللاقة في

( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 73.3تسالسالن أئ  نسبة ض

( وأعضاااال ..53اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

آرالها  ( أفرا  عينة الدراسااااة  قحا)دة في 37.1( ، وكذا نساااابة ض3..8قجلب األقة بنساااابة ض

( 35.7على اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني بنساااااابة ض

( وه  33.6( والنساابة مير الجوافقة على اللبارة كانت ض3.7وأعضااال قجلب األقة بنساابة  ض

( ..3قن أعضاااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني وقجلب األقااة بااالنساااااااب التاااليااة على التوالي ض

 . 0.6.0وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.105جتوس  مسابي )قدر بــ ( ، وذلك ب..5وض

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة .0.7( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض67.1كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير الجوافقة على 3..0نساااابة ض الدراسااااة قحا)دة في رأ)ها، في مين

 . 0.703وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.115اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة 30.6ى اللبارة و نسااابة ض( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة عل8..8كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قحا)دة في ..6الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة، في مين نسااااابة ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  75..3أرائها على اللبارة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااـاا 

 . 0.618بــ 
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 ختتبار ليفيني  ( أئ قيجاة33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.378( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 3.353

ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  )بين أننا نساتميع خفتراض

 T   األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي  .33بدرجة مر)ة ققدارها   3.357

 . 0.316وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0.36و الوءني وأعضال قجلب األقة ه

وتوافق ختجاها  أعضاال البرلجائ الجحائرخ وأعضاال قجلب األقة تثبت  الجتوساما  الحسابية ،لذلك كائ 

تو )ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  

 لجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارةألعضال البرلجائ ا

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب 

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

لب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قج

وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig   0.0.5قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

 :  سادسة عشرالعبارة ال

 فمظ نساااااب اللبارة خخ هنا  قبا ز تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية في ن

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ 67.8عجلية التامي  ن أئ  نساااابة ض

و  (..17قوافقة على اللبارة وهي قو عة على أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني بنساااااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااة قحا)دة .3.5( ، و كذا  نساابة ض3..8أعضااال قجلب األقة بنساابة ض

( و 37.1في أرائها على اللبارة وهي قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة  30.7( ، في مين كانت نسااابة ض1.3أعضاااال قجلب األقة بنسااابة ض

على اللبارة وهي قن  أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني ، وذلك بجتوسااا  مساااابي  مير الجوافقة

 . 0.683وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  ..3.1)قدر بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( ...8كااذا النساااااااب ض( قن أفرا  عينااة الاادراساااااااة الجوافقااة على اللبااارة ،و63.0كااالتااالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة لكل قن الفلة الجحا)دة ومير الجوافقة على اللبارة على التوالي 31.3ضو

 . 0.733و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.350، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  

 أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  

( قن ..37( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ، في مين نساااااابة ض8..8كالتالي ض

 .3.37أفرا  عينة الدراسة كانت قحا)دة في أرائها على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ   

  0.381و خنحرا  قليارخ )قدر بــ 
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 ليفيني  ( أئ قيجاة ختتبار33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض .6.83.

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

 T   ئج الجوجو ة في السمر الثاني أئ قيجة األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتا

و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب الللبي  7...3.بدرجة مر)ة ققدارها   35..3

  .الوءني

وتوافق ختجاها  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك 

جحائرخ بنساابة عالية نحو البند قوافق وبتلااتت ضااليف ، لذلك اتتجاه كائ تو )ع أرال أعضااال البرلجائ ال

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

 أعضااااااال قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين 

قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن 

)لة ونقبل بالفرضية البدوبالتالي نرفض الفرضاية الصافر)ة  هي أقل قن  sig   0.0.0الجدول أئ قيجة 

أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال 

 قجلب األقة نحو هذه اللبارة.

 :  العبارة السابعة عشر

  نفمظ نساب اللبارة خخ تبدل اللفقا  اللاقة قصاار جهدها لتمو)ر الساياسا  في براقجها الف قة

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ 1..6ن األ قا  الجفاجلة ن أئ نساااابة ضللحد ق

الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني 

( قن افرا  3..7( ، في مين  نساابة ض35.7( وأعضااال قجلب األقة بنساابة ض..33بنساابة ض

في رأ)ها على اللبارة وهي نسااااابة قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب عينة الدراساااااة قحا)دة 

( ، في مين  نسااااابة 6.6( وأعضاااااال قجلب األقة بنسااااابة ض33.3اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض

( قن افرا  عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااااال 30.7ض

( ، في مين  نساابة 3.7ب األقة بنساابة ض( وأعضاال قجل..3الججلب اللالبي الوءني بنساابة ض

( قن افرا  عينة الدراسة قحا)دة في رأ)ها على اللبارة وهي قن أعضال الججلب الللبي 3..7ض

 . 0.675وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.633الوءني ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  األقة  فكانت النسب أقا أعضال الججلب الللبي الوءني كججتجع بحم قستقل عن أعضال قجلب

( قن أفرا  عينااة الاادراسااااااة للفلااة الجوافقااة والفلااة الجحااا)اادة في أرائهااا على 13.5( وض11.6ض

( قن األعضاااااال كانت للفلة مير الجوافقة على اللبارة ، وذلك 3..0اللبارة ،في مين النسااااابة ض

 . 0.683وخنحرا  قليارخ )قدر بــ   3.673بجتوس  مسابي )قدر بــ  

 ضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أع

( .7.6( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة ،وكذا النساااابة ض65.5كالتالي النساااابة ض

( قن أفرا  عينة ..6ألفرا  عينة الدراساااااة الجحا)دة في أرائها على اللبارة ، في مين النسااااابة ض
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وخنحرا  قليارخ  3.133ير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـااااا الدراسة م

 .0.6.7)قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.380( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 0.777

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

 T   األقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

اللااالبي  و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب .33بدرجة مر)ة ققدارها   3.8.6

  . .0.31وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  60..0الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك  وتوافق ختجاها 

كائ تو )ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسبة البسي  نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه 

 اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

ياة الصاااااافر)ة الجفا ها أن  )وجد فروق ذا   اللة خمصااااااائية بين أقاا فيجاا )اص قبول أو رفض الفرضاااااا

قتوساااما  خجابا  أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني وأعضاااال قجلب األقة على هذه اللبارة فنفمظ قن 

ونقبل  الفرضااااااية الصاااااافر)ة رفضوبالتالي ن قن قيجاة  قالهي قيجاة أ sig   0.007الجادول أئ قيجاة 

بالفرضااية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي 

 الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة.

 :  العبارة الثامنة عشر

   نفمظ نسااب اللبارة خخ ترساا  اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية تم  نجوذجية ذا  خجرالا

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 6..1ها على التوا ئ ن أئ  نساااااابة ضتحافظ ب

الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة 

( قن أفرا  عينة .3.5( ، وكذا  نسااااابة ض36.5( وأعضاااااال قجلب األقة  بنسااااابة ض...5ض

على اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضاااااال الججلب اللااااالبي  الدراساااااة  قحا)دة في آرالها

( قن ..3(، في مين النساابة ض0.8( وأعضااال قجلب األقة بنساابة  ض.0.7الوءني بنساابة ض

أفرا  عينة الدراسااااااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  قو عة على أعضااااااال قجلب األقة 

( ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ ..5بة ض( وأعضال الججلب الللبي الوءني بنس6.6بنسبة ض

 .0.653وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.3.6

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة ...7( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض6..6كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على 3.3في رأ)ها ،في مين كانت نسبة ضالدراسة قحا)دة 

 . 0.510وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.337اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة الدراسة مير .7.6و النسبة ض قوافقة نة الدراسة( قن أفرا  عي6..0كالتالي ض

( ، وذلك بجتوس  3.1قوافقة على اللبارة ـااااا في مين كانت نسبة الفلة الجحا)دة في أرائها هي ض

 . 07..0و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.586مسابي )قدر بــ 
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 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 0.7...

ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  )بين أننا نساتميع خفتراض

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T    3.103   و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  .31.17بدرجة مر)ة ققدارها

  .0.377وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .1..0األقة هو  الللبي الوءني وأعضال قجلب

وتوافق أ)ضااااا أرال أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني وأعضااااال قجلب األقة تثبت  أ)ضااااا الجتوسااااما  

الحسابية، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراسة تو )ع قتوسمة نحو البند قوافق، وذلك بتلتت قتوس  

ك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساة قتوسا  نحو البند قوافق وذلك بتلاتت قتوس  انتلاار قتوسا  ، لذل

 خنتلار قتوس .

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب 

 ية بين قتوسما الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائ

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد  هي أقل قن  sig   0.000قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

  العبارة التاسعة عشر :

 ة الحكوقية تصب في الصالح نفمظ نسب اللبارة خخ أملب أهدا  خ ارة اللفقا  اللاقة في األجهح

( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 50.1اللا  ن أئ  نساابة ض

( .7.3اللبارة وهي نسااااابة قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض

راسااااة ( قن افرا  عينة الد...8( ، في مين نساااابة ض.3.6وأعضااااال قجلب األقة  بنساااابة ض

( .8.3قحا)دة في رأ)ها على اللبارة وهي قو عة على أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض

(،أقا أفرا  عينة الدراساااااة للفلة مير الجوافقة على اللبارة 0.8وأعضاااااال قجلب األقة بنسااااابة ض

( وه  قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني ،وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر بـاااااااـ .0.7فنساابته  ض

  ..0.7وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  .3.70

  أقا أعضال الججلب الللبي الوءني كججتجع بحم قستقل عن أعضال قجلب األقة  فكانت النسب

( قن أفرا  عينااة الاادراساااااااة للفلااة الجحااا)اادة في أرائهااا على اللبااارة والفلااة ..35( وض37.0ض

  افقة على اللبار ة ، وذلك بجتوسااااالجوافقة عليها و بقية أفرا  عينة الدراسااااة كانت للفلة مير الجو

 ...0.7وخنحرا  قليارخ )قدر بــ   33..3مسابي )قدر بــ  

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااال كانت قحا)دة في .6.6كالتالي ض

 ...0.7وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.031آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 18.663
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)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

األقاة مير قتساااااااوخ في هاذه اللباارة وبتاالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااااامر الثاني أئ 

و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال  331.366دارها  بدرجة مر)ة قق .T    ..80قيجة

وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.878الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

0.08..  

أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما   واتتتف  البساي  في ختجاها 

الحسااابية ،لذلك كائ تو )ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة ضااليفة جدا نحو البند قوافق وبتلااتت 

 ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

فرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب أقا فيجا )اص قبول أو رفض ال

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفر)ة. هي أكبر قن  .sig   0.36قيجة 

  العبارة العشرين :

   نفمظ نسب اللبارة خخ تمجح خ ارة اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية للرقي بالجها  الحكوقي

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ 78.5قوا اتا بإقكانيات  الجا )ةن أئ  نسااااابة ض

قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة الجحائرخ 

( أفرا  عينة الدراسااة  ..31( ، وكذا نساابة ض.3.3( وأعضااال قجلب األقة  بنساابة ض55.1ض

قحا)دة في آرالها على اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضاال الججلب اللالبي الوءني بنسبة 

 83..3( ، وذلك بجتوسا  مساابي )قدر بـااااااـاااااا 0.8األقة بنسابة  ض( وأعضاال قجلب 31.0ض

 . 0.580وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 

   أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب األقة  فكانت نسب

( قن أفرا  عينة 31.0( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و النسبة ض7..8كالتالي ض

لدراسااة قحا)دة في رأ)ها  في مين بقية أفرا  عينة الدراسااة كانت مير قوافقة على اللبارة، وذلك ا

 . .0.63وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.358بجتوس  مسابي )قدر بــ  

   أقا أعضاال قجلب األقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب

ينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية األعضااااال كانت قحا)دة في ( قن أفرا  ع.6.6كالتالي ض

 .0.385و خنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.031آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 307..1

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

األقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السااامر الثاني أئ قيجة 

T    1.3..   و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين أعضااااااال  338.6.0بدرجة مر)ة ققدارها

وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.3.1الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة هو 

0.075 .  
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أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، كائ  وتوافق ختجاها 

تو )ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  

 ألعضال البرلجائ الجحائرخ خ)جابي نحو هذه اللبارة

صاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية ال

الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  

خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 

وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد  ي أقل قن ه sig   0.000قيجة 

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

 نحو هذه اللبارة.

ال توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  أعضال وقن نتائج اللبارا  الساابقة نساتنتج أن  

(، 06ض (،01(،ض03(،ض.0(،ض03ضالججلب اللاااالبي الوءني وأعضااااال قجلب األقة نحو كل قن اللبارا  

ال )وجد ختتف  أخ ( 0.(،ض38،ض(37(،ض36(،ض35(،ض31(،ض33( ،ض.3ض (،33،ض (30(،ض08(،ض07(،ض05ض

ي الوءني وأعضاااال قجلب األقة نحو هذه اللبارا  ، في مين توجد في ختجاها  أعضاااال الججلب اللااالب

فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب األقة 

)وجد ختتف  في ختجاها  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب األقة أخ  (.3ض نحو اللبارة

 وجو  هذا اتتتف  في هذه اللبارة خال أئ سبب اتتتف  )لو  لججر  الصدفة . ة ، ورم  نحو هذه اللبار

ال يوجد إختالف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 

نوعية  بإختالفلعالقات العامة في األجهحة الحكومية ا تخطيط برامج عضييييييال البرلميائ الجحا ري نحو 

 العضوية ) عضال المجلس الشعبي الوطني و عضال مجلس األمة(. 
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  الموقع الجغرافي )األعضييال التي تسييكن في واليات الجنوأل واألعضييال التي تسييكن

 في واليات الشمال( 

 ( نفمظ في كل قن:33(وض.3ومسب النتائج الجتحصل عليها والجوضحة في كف الجدولينض

  األولى:العبارة 

 فمظ نسااااااب اللبارة نالتامي  مير قه  في خ ارة اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقيةن وذلك ن

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على 8.26%أئ نسااااابة ض

في الجنوب  تسااااااكن ( قن أعضاااااااال الوال)ااا  التي5.23%اللبااارة وهي قو عااة على كاال قن ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة .332%في اللااجال، وكذا نساابة ض تسااكن( قن الوال)ا  التي 3026%وض

( 823%في الجنوب بنساااابة ضتسااااكن  قحا)دة في آرائها وهي األتر  قو عة بين األعضااااال التي

( قن أفرا  عينة الدراسة 123%(، في مين نسبة ض520%في اللجال بنسبة ض تسكنواألعضال التي 

الجنوب ونسبة التي تسكن في ( ألعضال 25.%وهي األتر  قو عة بنسابة ض قوافقة على اللبارة

وانحرا  قليارخ  2785.اللجال وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب التي تسكن في ( ألعضال327%ض

 . 02503)قدر ب

  جال في اللاا تسااكنفي الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي  تسااكنأقا األعضااال التي

( قن الفلة .332%أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ونساابة ض ( قن.8.2%فإئ نساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة كانت مير قوافقة على اللبارة .32%الجحا)دة في آرائها في مين نساابة ض

 . 02503وانحرا  قليارخ )قدر ب .278.وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

  في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في  تسااكنأقا األعضااال التي

( قن أفرا  عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة ونسااااابة .8.2%وال)ا  الجنوب فإئ نسااااابة ض

( كانت مير قوافقة على 327%( قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في آرائها لكن نساااابة ض3323%ض

 .02537وانحرا  قليارخ )قدر ب 2777.اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  0.807( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض 0.060

األعضال كن في وال)ا  الجنوب وأعضال التي تس)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين  .33بدرجة مر)ة ققدارها  T    0.3.3السمر األول أئ قيجة 

ال)ا  في و )سكنوئأعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن 

  .0.0.5وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.033هو اللجال 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

أخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحساااابية ، لذلك كائ وال)ا  اللاااجال نحو الر

 تو )ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

  في وال)ا  اللجال نحو هذه اللبارة )سكنوئفي وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ الذ)ن الجحائرخ 
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ي ف )سكنوئأخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن 

في وال)ا  اللجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة )سكنوئ  وال)ا  الجنوب واألعضاال الذ)ن

sig   0.0..  هي قيجة أقل قن قيجة  وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال

ي ف )سااااكنوئتوجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن 

 في وال)ا  اللجال)سكنوئ  ألعضال الذ)نوال)ا  الجنوب وا

 : العبارة الثانية

 قن .662%نفمظ نسااب اللبارة نال تتبع خ ارة اللفقا  اللاقة تمة قحكجة التن ي ن أئ نساابة ض )

أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل 

وال)ا  اللجال تسكن ( واألعضال التي .372%وال)ا  الجنوب بنسبة ض تساكنقن األعضاال التي 

( قن أفرا  عينة الدراسااة قحا)دة في آرائها وهي قو عة 325.%( وكذا النساابة ض28..%بنساابة ض

وال)ا   تسااااكن( واألعضااااال التي .382%وال)ا  الجنوب ض تسااااكنعلى كل قن األعضااااال التي 

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت مير قوافقة على 3326%( في مين النساااابة ض323%اللااااجال بض

( 3121 %( قن أعضااااااال وال)ا  الجنوب والنساااااابة ض721%اللباارة وهي قو عاة على كال قن ض

 ،026.1وانحرا  قليارخ )قدر ب 2553.ـألعضال وال)ا  اللجال وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

  ي فتسااكن األعضااال التي  في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن تسااكنأقا األعضااال التي

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على اللبارة ونساااابة .5.2%وال)ا  اللااااجال فإئ نساااابة ض

( قن األعضااااال الجوافقة على اللبارة 3328%( قن الجحا)دة في آرائه  في مين نساااابة ض.82.%ض

 02703وانحرا  قليارخ )قدر ب 2173.وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 ا  وال) تسااكنوال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي  تسااكنلتي أقا األعضااال ا

( 3323%( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ونساابة ض8020%الجنوب فإئ نساابة ض

( كانت آرائها قحا)دة وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر .82%قوافقة على اللبارة في مين نساااااابة ض

 .02668ر بوانحرا  قليارخ )قد 2688.ب

 ( أئ قيجاة ختتباار ليفيني33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهاذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  0.073( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض 3.3.7

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعض)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين  .33بدرجة مر)ة ققدارها   .T   3.65السمر األول أئ قيجة 

 في )سااااكنوئا  الجنوب واألعضااااال الذ)ن في وال) )سااااكنوئأعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن 

  . ..0.3وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  35..0هو وال)ا  اللجال 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

وال)ا  اللاااجال نحو الرأخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحساااابية ، لذلك كائ 

 ار قتوس .تو )ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتل
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قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااااااال تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

و في وال)ا  اللااجال نح )سااكنوئفي وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن  )سااكنوئالبرلجائ الجحائرخ الذ)ن 

 البرلجائ الجحائرخ الذ)نهذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضال 

في وال)ا  اللاااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  )ساااكنوئفي وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ 

وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  sig   0.030الجادول أئ قيجاة 

 توسما  خجابا  أعضال البرلجائ الجحائرخبالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين ق

 في وال)ا  اللجال )سكنوئفي وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن  )سكنوئالذ)ن 

  العبارة الثالثة:

  نفمظ نسااااب اللبارة نتركح اللفقا  اللاقة على الهد  الجرا  تحقيق  في خ ارتها للااااؤونهان أئ

( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 8726%نسابة ض

( واألعضااال التي 5327%في وال)ا  الجنوب بنساابة ض تسااكنقو عة على كل قن األعضااال التي 

( قن أفرا  عينة الدراسااااة للفلة 3326%( والنساااابة ض.332%في وال)ا  اللااااجال بنساااابة ض تسااااكن

( 823%وال)ا  الجنوب بنسبة ض تساكنوهي األتر قو عة بين األعضاال التي الجحا)دة في أرائها 

( في مين أفرا  عينة الدراساااة التي كانت 323%وال)ا  الجنوب بنسااابة ض تساااكنواألعضاااال التي 

( فق  وهي قن األعضال التي تقمن وال)ا  الجنوب وذلك 028%مير قوافقة على اللبارة فكانت ض

 ، 02363وانحرا  قليارخ )قدر ب .3233بجتوس  مسابي )قدر ب

 وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قساتقل عن األعضال  التي تسكن وال)ا   ساكنأقا األعضاال التي ت

( قن .332%( قن أفرا  عيجة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض8525%اللااجال فإئ  نساابة ض

را  عينة الدراسااة للفلة مير ( قن أف323%أفرا  عينة الدراسااة قحا)دة في آرائها في مين النساابة ض

 ،02103وانحرا  قليارخ )قدر ب 32357الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

  وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن وال)ا   تسااكنأقا األعضااال التي

( .82%مين النسبة ض( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة في 323.%الجنوب فإئ نسبة ض

 .02.87وانحرا  قليارخ )قدر ب 32088للفلة الجحا)دة في آرائها وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  .0.03( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض 1.356

ضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألع)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضال 

قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة  مير التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال

ق بين و أئ الفر 331.601بادرجاة مر)اة ققادارها   T    3.0.6في الساااااامر الثااني أئ قيجاة 

 أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعضال التي تسكن في وال)ا  اللجالقتوسمي عينتين 

  . .0.06وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0.06هو 

توافق أرال أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااااااال الذ)ن )قيجوئ في 

وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية ، لذلك كائ تو )ع 

 توس .آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار ق
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أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

  في وال)ا  اللجال نحو هذه اللبارة ي وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئف )سكنوئالجحائرخ الذ)ن 

ي ف )سكنوئئ الجحائرخ الذ)ن أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال البرلجا

في وال)ا  اللجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  )سكنوئوال)ا  الجنوب واألعضاال الذ)ن 

sig   0.0.7 هي قيجة أقل قن قيجة  وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال

ي ف )سااااكنوئجابا  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن توجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خ

 في وال)ا  اللجال )سكنوئوال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن 

  العبارة الرابعة:

 قن 8620%نفمظ نسااااب اللبارة نتلتجد اللفقا  اللاقة على براقج وقائية قحكجةن أئ نساااابة ض )

 وال)ا  )سكنوئأفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضاال التي 

( وكذا النسبة 331%( واألعضاال التي تساكن في وال)ا  اللجال بنسبة ض5125%الجنوب بنسابة ض

 ( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة للفلاة الجحاا)ادة في آرائهاا وهي األتر  قو عاة على كل قن.2.%ض

( واألعضال التي تسكن في وال)ا  اللجال 123%وال)ا  الجنوب بنسبة ض )سكنوئاألعضاال التي 

( فهي ألفرا  عينة الدراسااة مير الجوافقة على اللبارة وهي 123%( في مين النساابة ض528%هي ض

 32383األتر  قن أعضااااال البرلجائ التي تسااااكن في الجنوب، وذلك بجتوساااا  مسااااابي )قدر ب

 ،02183رخ )قدر وانحرا  قليا

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( 626%( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة والنسبة ض8628%وال)ا  اللجال فإئ نسبة ض

ي ك بجتوسا  مسااابلكل قن أفرا  عينة الدراساة مير الجوافقة على اللبارة والجحا)دة في آرائها وذل

، أقا األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال .0251وانحرا  قليارخ )قدر ب 323.7)قدر ب

( قن أفرا  عينة 8121%كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في الجنوب فإئ نساابة ض

جتوس  ( قن األفرا  الجحا)دة في آرائها وذلك ب3526%الدراسة قولفقة على اللبارة في مين نسبة ض

 .02366وانحرا  قليارخ  32355مسابي )قد ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  17..0( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 3.355

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعض)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر)ة ققدارها   .T    0.15الساااااامر األول أئ قيجة 

)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )قيجوئ في أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في والعينتين 

  .0.0.3وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.013هو  وال)ا  اللجال

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

ساااما  الحساااابية التي ، لذلك كائ وال)ا  اللاااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتو

 تو )ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
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أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

)ن )قيجوئ في وال)ا  اللاااجال نحو هذه اللبارة  الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ

أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في 

وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  اللااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

sig  0.016  هي قيجة أقل قن قيجة  وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال

ي ف )سااااكنوئتوجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن 

 في وال)ا  اللجال )سكنوئوال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن 

  العبارة الخامسة:

 اللباارة نتلتجاد اللفقاا  اللااقة على براقج عفجية ذا  فلالية عاليةن أئ نساااااابة  نفمظ نسااااااب

( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 520.%ض

( واألعضال التي تسكن في اللجال .632%قو عة على األعضال التي تسكن في الجنوب بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة التي آرائه  قحا)دة وهي األتر  123%نسااابة ض( وكذا .332%بنسااابة ض

( قن األعضال 028( ونسبة ض323%قو عة على األعضاال التي تساكن في وال)ا  اللجال بنسبة ض

التي تساااكن في وال)ا  الجنوب وهي نفب النساااب قن األعضاااال عير الجوافقة على اللبارة وهي 

 32057وال)ا  الجنوب وذلك بجتوساااا  مسااااابي )قدر ب األتر  قن األعضااااال التي تسااااكن في

 02.67وانحرا  قليارخ )قدر ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( 028%( أفرا  اللينة الجوافقين على اللبارة في مين النساابة ض721.%وال)ا  اللااجال فإئ نساابة ض

 .3203ا)دة في آرائها ومير الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر بلكل قن الفلة الجح

، أقا األعضااااال التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال كججتجع بحم 02.55وانحرا  قليارخ )قدر ب

( قن أفرا  عينة الدراسة 323.%قساتقل عن األعضاال التي تسكن في وال)ا  الجنوب فإئ نسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا)دة في آرائها، وذلك بجتوساا  .82%بة ضالجوافقة على اللبارة ونساا

 .02.87وانحرا  قليارخ )قدر ب 32088مسابي )قدر ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05داللة وهي قيجة أكبر قن قسااتو  ال 0.063( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 3.533

 أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااااكنوئ في)بين أننا نساااااتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي وال)ا  الجنوب واألعضااااال الذ)ن )سااااكنوئ في وال)ا  اللااااجال 

 .33بدرجة مر)ة ققدارها  T    0..83نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر األول أئ قيجة 

أعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب واألعضااال التي تسااكن و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين 

  .0.050وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0.01هو في وال)ا  اللجال 

ي ذ)ن )ساااكنوئ فتوافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال ال

وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية ، لذلك كائ تو )ع 

 آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
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لجائ أعضال البرختجاها  أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في 

لبارة  نحو هذه الالجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ  ا  اللااجالفي وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)

وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة  هي قيجة أقل قن قيجة  .sig   0.03قيجة 

أرال أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  

 واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال)سكنوئ في وال)ا  الجنوب 

   العبارة السادسة:

  نفمظ نسااااااب اللباارة ن)لتجاد التامي  في اللفقا  اللاقة على الدراسااااااا  الللجيةن أئ نساااااابة

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضاااال التي 8523%ض

( واألعضال 5021%تسكن في وال)ا  الجنوب بنسبة ض تساكن في وال)ا  اللاجال واألعضال التي

( قن أفرا  عينة الدراسااة 3326%( وكذا النساابة ض3127%التي تسااكن في وال)ا  الجنوب بنساابة ض

الجحا)دة في ٍآرائها وهي قو عة بين كل قن األعضااااااال التي تسااااااكن في وال)ا  الجنوب بنساااااابة 

( 323%( في مين النسااابة ض25.%بنسااابة ض( واألعضاااال التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال 23.%ض

ألفرا  عينة الدراساة مير الجوافقة على اللبارة وهي قن األعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب 

 02165وانحرا  قليارخ )قدر ب 32383وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 يأقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن ف 

( 3125%( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ونسبة ض8023%وال)ا  اللجال فإئ نسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير 523%قن أفرا  عينة الدراساااة قحا)دة في آرائها، في مين نسااابة ض

 02511وانحرا  قليارخ )قدر ب 32.50قوافقة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 كن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في أقا األعضااال التي تساا

( قن أفرا  عينة الدراسااة الجوافقة على اللبارة في مين نساابة 323.%وال)ا  الجنوب فإئ نساابة ض

 32066( قن أفرا  عينة الدراسااااااة الجحا)دة في آرائها وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر ب627%ض

 ..02.5وانحرا  قليارخ )قدر ب

 ( أئ قيجاة ختتباار ليفيني33)تبين في الجادول رق  ض كجااLevene   لهاذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 86..3.

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعض)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال 

و أئ الفرق بين  333.710بادرجاة مر)اة ققادارها   T    ..531في الساااااامر الثااني أئ قيجاة 

وئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساكنقتوسامي عينتين 

  . .0.07وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.383هو )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  
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ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت 

 قتوس  خنتلار قتوس .

لجائ أعضال البر أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها 

لبارة  نحو هذه الخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال الجحائر

أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  

جة الجدول أئ قي نحو هذه اللبارة فنفمظ قنوال)ا  الجنوب واألعضاال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

sig   0.033  هي قيجة أقل قن قيجة  وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال

توجد فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في 

 وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  اللجال

  العبارة السابعة:

  نفمظ نسب اللبارة ن)راعى التو )ع الحقاني والجكاني للرسائل االتصاليةفي اللفقا  اللاقةن أئ

( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضااال 7.27%نساابة ض

اللااجال بنساابة  ( واألعضااال التي تسااكن وال)ا .172%التي تسااكن في وال)ا  الجنوب بنساابة ض

( قن أفرا  عيناة الدراسااااااة الجحا)دة في آرائها وهي األتر  128.%( وكاذا النسااااااباة ض128.%ض

( واألعضااااال التي .332قو عة على كل قن األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  الجنوب بنسااابة ض

( للعضااااال مير الجوافقة على اللبارة وهي األتر  25.%تسااااكن في وال)ا  اللااااجال بنساااابة ض

( واألعضاااال التي 327%على كل قن األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  الجنوب بنسااابة ض قو عة

وانحرا   7..32( وذلك بجتوسااااا  مساااااابي )قدر ب028%تساااااكن في وال)ا  الجنوب بنسااااابة ض

 02530قليارخ )قدر ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين نسااابة 7623%ال فإئ نسااابة ضوال)ا  اللاااج

( قن الفلة مير الجوافقة  26.%( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في آرائها في مين نسبة ض323.%ض

 ..021وانحرا  قليارخ )قدر ب 32.63على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في ألعضااال التي تسااكن في أقا ا

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة وكذا نساااااابة 6627%وال)ا  الجنوب فإئ نساااااابة ض

( قن أفرا  عينة .2.%( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحاا)ادة في آرائها في مين نساااااابة ض3323%ض

وانحرا  قليارخ )قدر  32355جتوسا  مسابي )قدر بالدراساة مير الجوافقة على اللبارة وذلك ب

 .025.8ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.356( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 033..

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعضب ئ تبا)ن الججتجلين  )بين أننا نستميع خفتراض

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين  .33بدرجة مر)ة ققدارها  .T    0..6السمر األول أئ قيجة 
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الذ)ن )سااااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااااال الذ)ن )سااااكنوئ في  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ

  .0.0.6وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  ..0.0هو وال)ا  اللجال 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

لذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة وا

ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت 

 قتوس  خنتلار قتوس .

ئرخ أعضال البرلجائ الجحاأقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضية الصفر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في 

جد نحو هذه اللبارة  أخ توالذ)ن )ساكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  

 sig قن الجدول أئ قيجة الجنوب واألعضاااال الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  اللاااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ 

وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر)ة ونقبل بالفرضاااية البد)لة أن  ال توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  0.033

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  

 الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

 : العبارة الثامنة

  نفمظ نسب اللبارة  نتواج  عجلية التامي  لللفقا  اللاقة علوبا  في األجهحة الحكوقيةن أئ

( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضااال 6623%نساابة ض

اللجال بنسبة  ( واألعضاال التي تسكن في وال)ا 3621%التي تساكن في وال)ا  الجنوب بنسابة ض

( لكل قن الفلة الجحا)دة في آرائها والفلة الجوافقة على اللبارة 3120%(، وكذا النساااااابة ض28..%ض

( .332%وكلتا الفلتين قو عتائ على كل قن األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب بالنساابة ض

بجتوساا  مسااابي ( للعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال في مٍد سااوال وذلك 026%والنساابة ض

 02733وانحرا  قليارخ )قدر ب .3217)قدر ب

  أقا أعضاااال التي تساااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قساااتقل عن األعضاااال التي تساااكن في

( 323.%( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض.572%اللااجال وذلك أئ نساابة ض

 32633الجوافقة وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر بلكال قن الفلاة الجحاا)ادة في أرائهاا والفلاة مير 

 02833وانحرا  قليارخ 

  أقا األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال كججتجع بحم قساااتقل عن الوال)ا  التي تساااكن في

( 3728%( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض8020%الجنوب وذلك أئ نساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير .2.%آرائها في مين نساااابة ضقن أفرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في 

 .02173وانحرا  قليارخ )قدر ب ...32قوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05يجة أكبر قن قستو  الداللة وهي ق 0.000( تسااوخ  sigبواقع  اللة ض .36.37

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعض)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 
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و أئ الفرق بين قتوساامي  67..338بدرجة مر)ة ققدارها  T    3.503الساامر األول أئ قيجة 

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )قيجوئ في عينتين 

  . 0.336وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0.10هو وال)ا  اللجال 

توافق أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  

اللاجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضاا الجتوساما  الحسابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي 

ند قوافق وذلك بتلااااتت قتوساااا  نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراسااااة قتوساااا  نحو الب

 خنتلار قتوس .

لجائ أعضال البرأقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  

لبارة  نحو هذه الالجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

ة بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائي

وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  اللااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

sig   0.017  هي قيجة أقل قن قيجة  وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال

أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااااكنوئ في توجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  

 وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

 : العبارة التاسعة

 للاقة اتصااااال قباشاااار بات ارة اللليان ذلك أئ نساااابة نفمظ نسااااب اللبارة ن لجسااااؤول اللفقا  ا

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضاااال التي 8325%ض

( في .3.2%( واألعضال التي تسكن في وال)ا  اللجال بنسبة ض.532%تسكن في الجنوب نسبة ض

الجحا)دة في آرائها وهي قو عة على كل قن  ( قن أفرا  عينة الدراسااة للفلة3625%مين النساابة ض

( واألعضاااال التي تساااكن في وال)ا  3326%األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  الجنوب بنسااابة ض

 .0237وانحرا  قليارخ )قدر ب 32365( وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب520%الجنوب بنسبة ض

 عضااال التي تسااكن في أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األ

( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة في مين النساابة 8326%وال)ا  اللااجال فإئ نساابة ض

وانحرا   32381( قن األعضال التي كانت آرائها قحا)دة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب3821%ض

 023.0قليارخ )قدر ب

 سااتقل عن األعضااال التي تسااكن في أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم ق

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين نسااابة 8627%وال)ا  الجنوب فإئ نسااابة ض

 32333( قن أفرا  عينة الدراساااااة الجحا)دة في آرائها وذلك بجتوسااااا  مساااااابي )قدر ب3323%ض

 .02313وانحرا  قليارخ )قدر ب

 ختتبار ليفيني  ( أئ قيجاة33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا )بين    0.05وهي قيجة أقل قن قستو  الداللة  0.310( تساوخ sigبواقع  اللة ض 06...

أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعضال التي أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 
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و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر)ة ققدارها   T    0.7.1الساااااامر الثاني أئ قيجة 

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ  عينتين

 .0.070لام  الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ ا 0.050هو في وال)ا  اللجال 

توافق أرال أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ 

في وال)ا  اللااااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت 

كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااااة قتوسااااا  نحو البند قوافق وذلك اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك 

 بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

 أعضااااااال قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  اللجال نحو هذه 

أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  

و هذه اللبارة فنفمظ قن نح)ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  اللاااجال 

وباالتاالي نرفض الفرضااااااياة الصاااااافر)ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  sig  0.017الجادول أئ قيجاة 

لة خمصائية بين قتوسما  خجابا  أعضال البرلجائ الجحائرخ بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   ال

 في وال)ا  اللجالالذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ 

   العبارة العاشرة:

  نفمظ نسب اللبارة نهنا  براقج فلالة )ت  تمبيقها قع الجوظفين في األجهحة الحكوقيةن أئ نسبة

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة قوافقة على اللبارة 7323%ض

( واألعضاااال التي 1328%نسااابة ضوهي قو عة على كل قن األعضاااال التي تساااكن في الجنوب ب

( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في 823.%(  في مين النسبة ض723.%تساكن في اللجال بنسبة ض

آرائها على اللبارة وهي األتر  قو عة بين كل قن األعضاااااال التي تساااااكن في وال)ا  الجنوب 

( 028%أقا النسبة ض(، .2.%( واألعضاال التي تساكن في وال)ا  اللجال بنسبة ض.382%بنسابة ض

في الفلااة مير الجوافقااة على اللبااارة وه  قن األعضاااااااال التي تسااااااكن في وال)ااا  الجنوب وذلااك 

 02176وانحرا  قليارخ )قدر ب 7..32بجتوس  مسابي )قدر ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 6.27%وال)ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض

( قن أفرا  عينة 028%( قن أفرا  عيناة الدراسااااااة قحا)دة في آرائها في مين النساااااابة ض.82.%ض

وانحرا  قليارخ )قدر  32335الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وذلك بجتوساا  مساااابي )قدر ب

 023.0ب

 لااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن وال)ا  أقا األعضااال التي تسااكن وال)ا  ال

( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قوافقاة على اللباارة في مين النساااااابة 7323%الجنوب فاإئ نسااااااباة ض

 32.66( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قحا)دة في آرائها وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر ب627.%ض

 .02177وانحرا  قليارخ )قدر ب
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 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33  ضكجاا )تبين في الجادول رقLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  ....0( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض 3.163

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعض)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين .33بدرجة مر)ة ققدارها   T    0.516السمر األول أئ قيجة 

أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااااال الذ)ن )سااااكنوئ في 

  . .0.08لجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الام  ا .0.01هو  وال)ا  اللجال

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 

آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت  ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع

 قتوس  خنتلار قتوس .

لجائ أعضااال البرقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااية الصاافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  

لبارة  نحو هذه الالجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  وال)ا  الجنوب واألعضاال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

sig   0.005  هي قيجة أقل قن قيجة ة الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال وبالتالي نرفض الفرضااي

أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااااكنوئ في توجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  

 وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

 : العبارة الحادية عشر

  التامي  في اللفقا  اللاقةن أئ نساابة نفمظ نسااب اللبارة نالجاصااصااا  الجالية مير كافية في

( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي .802%ض

( في مين النساااااابااة 5327%قو عاة على كاال قن األعضااااااال التي تسااااااكن في وال)ااا  الجنوب ض

( قن أفرا  عينة 3027%( قن األعضاال التي تسكن في وال)ا  اللجال في مين النسبة ض621.%ض

الدراسااااااة الجحا)دة في آرائها وهي األتر  قو عة على كل قن األعضااااااال التي تسااااااكن وال)ا  

( في مين النسبة 123%( واألعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب بنسبة ض626%اللاجال بنسبة ض

عضاااااال ( قن أفرا  عينة الدراساااااة قوافقة على اللبارة وهي األتر  قو عة على قن األ23.%ض

( واألعضاال التي تسكن في وال)ا  اللجال بالنسبة 520%التي تساكن في وال)ا  الجنوب بنسابة ض

 026.5وانحرا  قليارخ )قدر ب 2730.( وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب123%ض

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وكذا النسبة 8525%بة ضوال)ا  اللجال فإئ النس

( لكل قن أفرا  عينة الدراسااااااة الجوافقة على اللبارة والفلة الجحا)دة في آرائها 626%( وض.72%ض

 .0257وانحرا  قليارخ )قدر ب 2776.وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب
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 جع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججت

( ألفرا  عينة الدراسااااة مير الجوافقة على اللبارة والنسااااب 7323%وال)ا  الجنوب فإئ النساااابة ض

( قن أفرا  عيناة الدراسااااااة لكل قن الفلة الجحا)دة في آرائها والفلة الجوافقة 3323%( وض3728%ض

 .02687حرا  قليارخ )قدر بوان 2600.ـ على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا )بين    0.05وهي قيجة أقل قن قستو  الداللة  0.038( تساوخ sigبواقع  اللة ض 5.717

أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعضال التي أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوسااامي  80.163بدرجة مر)ة ققدارها  T    3.113السااامر الثاني أئ قيجة 

في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )قيجوئ في  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ عينتين

 ...0.3وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.376هو وال)ا  اللجال 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

أ)ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت وال)ا  اللااااجال نحو الرأخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  

اتتجاه السالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك 

 بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

 أعضااااااالقفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

حو ن الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجالالبرلجائ 

أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  

ن فمظ قنحو هذه اللبارة فن)ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  اللاااجال 

وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  sig   0.035الجادول أئ قيجاة 

ائرخ أعضال البرلجائ الجحبالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  

 .لالذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجا

 : العبارة الثاني عشر

  نفمظ نسااب اللبارة ن)سااتلائ ب تصااائي اللفقا  اللاقة قن تار  الجها  الحكوقين أئ النساابة

( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضاااال 8320%ض

وال)ا  اللااااجال ( واألعضااااال التي تسااااكن في 5.23%التي تسااااكن في وال)ا  الجنوب بنساااابة ض

( قوافقة على اللبارة وهي األتر  3326%( وكاذا النساااااابة قن أفرا  عينة الدراسااااااة ض.82.%ض

( واألعضاااال التي 721%قو عة على كل قن األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال بنسااابة ض

 ( ألفرا  عينة الدراسة الجحا)دة721%( في مين النسبة ض123%تساكن في وال)ا  الجنوب بنسابة ض

في آرائها وهي األتر  قو عة على كل قن األعضااااال التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال بنساااابة 

( وذلك بجتحسا  مسابي )قدر 323%( واألعضاال التي تساكن في وال)ا  الجنوب بنسابة ض123%ض

 02668وانحرا  قليارخ )قدر ب 26.1.ب
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 كن عضال التي تسفي مين األعضاال التي تساكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قساتقل عن األ

( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ونساابة .8.2%في وال)ا  اللااجال فإئ نساابة ض

( قن أفرا  عينة 523%( قن أفرا  عينة الدراسااااة الجوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض3328%ض

)قدر  وانحرا  قليارخ 2730.الادراسااااااة الجحاا)دة في آرائها وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر ب

 .0266ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على اللبارة وكذا نسبة 7728%وال)ا  الجنوب فإئ نسابة ض

ا  عينة ( قن أفر3323%( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض3323%ض

وانحرا  قليارخ )قدر  2666.الادراسااااااة قحاا)ادة في آرائهاا وذلاك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر ب

 .02671ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  .0.61( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض .0..0

)بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 

 T  األقة قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر األول أئ قيجة

في  أعضاااااال التي تساااااكنو أئ الفرق بين قتوسااااامي عينتين  .33بدرجة مر)ة ققدارها  0.317

وأئ الام  الجليارخ في  0.013هو وال)ا  الجنوب واألعضاااال التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال 

  .0.3.6هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت وال)ا  اللااااجال نحو الرأخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)

اتتجاه السالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك 

 بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

ئرخ أعضال البرلجائ الجحاقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضية الصفر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في أ

جد نحو هذه اللبارة  أخ توالذ)ن )ساكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  

  sig هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  نحوالجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر)ة ونقبل بالفرضاااية البد)لة أن  ال توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  0.0.7

فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  

 في وال)ا  اللجالالجنوب واألعضال الذ)ن )قيجوئ 

  العبارة الثالثة عشر:

 ( 5521%نفمظ نساب اللبارة ن)ت  التامي  على أساب خساتراتيجية وخ ار)ة عاحيحةن أئ نسبة ض

قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على 

التي تساااكن في اللاااجال بنسااابة ( واألعضاااال 823.%األعضاااال التي تساااكن في الجنوب بنسااابة ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة الجحا)دة في آرائها وهي قو عة على 28..%(، وكذا نسااابة ض723.%ض
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( واألعضاااال التي تساااكن في 027.%كل قن األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  الجنوب بنسااابة ض

قحا)دة في ( قن أفرا  عينة الدراسااااة .312%( في مين النساااابة ض23.%وال)ا  اللااااجال بنساااابة ض

آرائهاا  وهي األتر  قو عاة على كل قن األعضااااااال التي تسااااااكن في وال)ا  الجنوب بنساااااابة 

( وذلك بجتوس  مسابي )قدر 028%( واألعضاال التي تساكن في وال)ا  اللاجال بنسبة ض3120%ض

 02736وانحرا  قليارخ )قدر ب 325.5ب

  األعضااااال التي تسااااكن في أقا األعضااااال التي تسااااكن وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااااتقل عن

( .3.2%( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ونسبة ض1127%وال)ا  اللجال فإئ نسبة ض

( قن أفرا  عينة 3120%قن أفرا  عينة الدراساااااة قحا)دة في آرائها على اللبارة في مين نسااااابة ض

حرا  قليارخ )قدر وان 32776الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وذلك بجتوساا  مساااابي )قدر ب

 027.3ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين نسااابة 7323%وال)ا  الجنوب فإئ نسااابة ض

قن األفرا  مير ( .2.%( قن أفرا  عينة الدراساااااة الجحا)دة في آرائها في مين نسااااابة ض121.%ض

 .02505وانحرا  قليارخ )قدر ب 32.88الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قساااتو  الداللة  0.000( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض..38.0

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعض )بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين

مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال 

ق بين و أئ الفر .338.30باادرجااة مر)ااة ققاادارهااا   T   1.3.6في الساااااامر الثاااني أئ قيجااة 

أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن قتوسامي عينتين 

  . 0.338وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.187هو )سكنوئ في وال)ا  اللجال 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 

ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت 

 قتوس  خنتلار قتوس .

أرال أعضااااال الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااية الصاااافر)ة 

حو ن البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال

أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  

ظ نحو هذه اللبارة فنفمالذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال 

وبالتالي نرفض الفرضاااااية الصااااافر)ة ونقبل  هي قيجة أقل قن قيجة  sig   0.000قن الجدول أئ قيجة 

أرال أعضااااال البرلجائ صااااائية بين قتوسااااما  خجابا  بالفرضااااية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خم

 الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال
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  العبارة الرابعة عشر:

 ( 7323%نفمظ نساااب اللبارة نهنا  قلاااار)ع تنجو)ة قن بين تم  اللفقا  اللاقةن أئ نسااابة ض

أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أفرا  عينة الدراساة قن 

( واألعضال التي تسكن في وال)ا  1525%قن األعضاال التي تساكن في وال)ا  الجنوب بنسابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا)دة في آرائها وهي 027.%( وكذا نساابة ض526.%اللااجال بنساابة ض

( واألعضااال التي 3326%كن في وال)ا  الجنوب بنساابة ضقو عة على كل قن األعضااال التي تساا

( قن أفرا  عينة الدراساااة مير 823%( في مين نسااابة ض23.%تساااكن في وال)ا  اللاااجال بنسااابة ض

قوافقة على اللبارة وهي األتر  قو عة على كل قن األعضاااال التي تساااكن في الجنوب بنسااابة 

( وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر 25.%ض ( واألعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال بنساابة528%ض

 02631وانحرا  قليارخ )قدر ب 32373ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن 3821%( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة والنساابة ض7.21%اللااجال فإئ نساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في 3821%لى اللبارة والنساااابة ضأفرا  عينة الدراسااااة قوافقة ع

وانحرا  قليارخ )قدر  32368( وذلك بجتوسااااا  مساااااابي )قدر ب.2.%آرائها في مين نسااااابة ض

  .0261ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة وكذا نساااااابة  ( قن.682%وال)ا  الجنوب فإئ نساااااابة ض

( قن أفرا  عينة 627%( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحا)دة في آرائها، في مين نساااااابة ض121.%ض

وانحرا  قليارخ )قدر  32377الدراساة مير الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوسا  مسابي )قدر ب

 .02633ب

 ة ختتبار ليفيني ( أئ قيجا33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  0.816( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض 0.038

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعض)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر)ة ققدارها   T    0.078الساااااامر األول أئ قيجة 

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ عينتين 

  . .0.33الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الام   .0.00هو  في وال)ا  اللجال

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

 وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه

ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت 

 قتوس  خنتلار قتوس .

أرال أعضاااااال البرلجائ أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في 

لبارة  نحو هذه ال)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ

أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
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نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  وال)ا  الجنوب واألعضاال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

sig  0.03. يجة هي قيجة أقل قن ق  وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال

أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااااكنوئ في توجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  

 وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

  العبارة الخامسة عشر:

  قرامل عجلية التامي  لللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية على تفمظ نسااااااب اللباارة نتلتجد

( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 7323%التسالسلن أئ نسبة ض

( 1126%اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضاااااال التي تساااااكن في وال)ا  الجنوب بنسااااابة ض

( قن أفرا  عينة 3721%( وكذا النسبة ض621.%ب بنسبة ضواألعضال التي تسكن في وال)ا  الجنو

الدراساااة الجحا)دة في آرائها وهي قو عة على كل قن األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  الجنوب 

( في مين النسااابة 528%( واألعضاااال التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال بنسااابة ض3326%بنسااابة ض

اللبارة وهي نساااااابة قو عة على كل قن ( قن أفرا  عينة الدراسااااااة مير الجوافقة على 3326%ض

( واألعضااال التي تسااكن وال)ا  اللااجال بنساابة 626%األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب ض

 (520%ض

   أقا األعضااال التي تسااكن وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن وال)ا

( والنسبة 3821%ة في مين النسبة ض( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبار7323%اللاجال ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة للفلة الجحا)دة في آرائها والفلة مير الجوافقة على اللبارة وذلك 3025%ض

 02671وانحرا  قليارخ )قدر ب 323.1بجتوس  مسابي )قدر ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراساااة للفلة الجوافقة على اللبارة والنسااابة 7323%وال)ا  الجنوب فإئ نسااابة ض

( ألفرا  عينة الدراسااااااة للفلة مير 3323%( للفلة الجحا)دة في آرائها في مين النساااااابة ض3526%ض

 ...027وانحرا  قليارخ )قدر ب ..321الجوافقة على اللبارة وذلك  بجتوس  مسابي )قدر ب

 ل أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .آرا 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  .0.57( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض 0.330

ال أعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب واألعضخفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين )بين أننا نستميع 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في وال)ا  اللااااجال 

و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر)ة ققدارها   T    0..33الساااااامر األول أئ قيجة 

لجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ أعضااال البرلجائ اعينتين 

  . 0.330وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.0.7هو  في وال)ا  اللجال

توافق أرال أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ 

لى اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت في وال)ا  اللااااجال نحو الرأخ قوافق ع

 اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع
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أرال أعضااااال أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااية الصاااافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  

حو ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجالالبرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن 

أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  اللاااجال 

وباالتاالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ونقبل   هي قيجاة أقال قن قيجاة sig  0.038الجادول أئ قيجاة 

ائرخ أعضال البرلجائ الجحبالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  

 الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

  العبارة السادسة عشر :

 تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية في فمظ نسااااااب اللبارة نهنا  قبا ز ن

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ 67.8%عجلية التامي ن أئ نسااااابة ض

قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضااااال التي تسااااكن في وال)ا  الجنوب بنساااابة 

( قن 3.5.%( وكذا النسبة ض6.1.%جال بنسبة ض( واألعضال التي تسكن في وال)ا  الل13.3%ض

أفرا  عينة الدراساة الجحا)دة في آرائها وهي قو عة على كل قن األعضال التي تسكن في وال)ا  

( في مين 8.3%( واألعضاااال التي تساااكن في وال)ا  اللاااجال بنسااابة ض..33%الجنوب بنسااابة ض

ى اللبارة وهي نساابة قو عة على كل ( قن أفرا  عينة الدراسااة مير الجوافقة عل30.7%النساابة ض

( واألعضاااال التي تساااكن وال)ا  اللاااجال 8.3%قن األعضاااال التي تساااكن في وال)ا  الجنوب ض

 .0.683وانحرا  قليارخ )قدر بـ  ..3.1( ،وذلك  بجتوس  مسابي )قدر ب5..%بنسبة ض

 ا  كن وال)أقا األعضااال التي تسااكن وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تساا

( والنسبة 3.3.%( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة في مين النسبة ض65.8%اللاجال ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة للفلة الجحا)دة في آرائها والفلة مير الجوافقة على اللبارة وذلك ..33%ض

 0.7.0وانحرا  قليارخ )قدر بـ  3.173بجتوس  مسابي )قدر ب

 تي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في أقا األعضااال ال

( قن أفرا  عينة الدراساااة للفلة الجوافقة على اللبارة والنسااابة 7323%وال)ا  الجنوب فإئ نسااابة ض

( ألفرا  عينة الدراسااااااة للفلة مير 6.7%( للفلاة الجحاا)ادة في آرائهاا في مين النساااااابة ض....%ض

 .0.608وانحرا  قليارخ )قدر بـ  3.355رة ،وذلك  بجتوس  مسابي )قدر بالجوافقة على اللبا

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  0.073( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض .6..3

 أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااااكنوئ فيب ئ تبا)ن الججتجلين  )بين أننا نساااااتميع خفتراض

في هذه اللبارة قتساااوخ قتساااوخ  وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال

بدرجة مر)ة ققدارها   ....T    0وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  ي عينتين و أئ الفرق بين قتوسم .33

وأئ الام  الجليارخ في هذا  0.338هو  الجنوب واألعضااااال الذ)ن )سااااكنوئ في وال)ا  اللااااجال

  . 0.3.8الفرق هو 
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توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 

 و البند قوافق وذلك بتلااااتتات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نح

 قتوس  خنتلار قتوس .

لجائ أعضال البرأقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  

لبارة  نحو هذه ال الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في مصاائية بين قتوساما  خجابا  أخ توجد فروق ذا   اللة خ

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  وال)ا  الجنوب واألعضاال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

sig   0.035  هي قيجة أقل قن قيجة  وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر)ة ونقبل بالفرضااية البد)لة أن  ال

أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااااكنوئ في وجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  ت

 وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

 : العبارة السابعة عشر

  نفمظ نسااب اللبارة نتبدل اللفقا  اللاقة قصااار جهدها لتمو)ر السااياسااا  في براقجها الف قة

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ 1.26%األ قا  الجفاجلةن أئ نسااااابة ضللحد قن 

الجحائرخ قوافقااة على اللبااارة وهي قو عااة على األعضاااااااال التي تسااااااكن في وال)ااا  الجنوب 

( 3.27%( وكذا نساابة ض3625%( واألعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال بنساابة ض3323%بض

قو عة على األعضاااااال التي تساااااكن في وال)ا  الجنوب بنسااااابة قحا)دة في آرائها وهي األتر  

( في مين نساابة األعضااال 3721%( واألعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال بنساابة ض23..%ض

( وهي األتر  قو عة على األعضاااااال التي تساااااكن في 3027%مير الجوافقة على اللبارة هي ض

( وذلك 3027%ال)ا  اللااجال بنساابة ض( واألعضااال التي تنتجي لو721%وال)ا  الجنوب بنساابة ض

 02675وانحرافجليارخ )قدر ب 32633بجتوس  مسابي )قدر ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااااابة 5.26%وال)ا  اللاااااجال فإئ نسااااابة ض

( قن أفرا  عينة مير قوافقة على اللبارة 3328%)ادة في آرائهاا في مين نساااااابة ض( قحاا3525%ض

 026.6ـ وانحرا  قليارخ )قدر ب 325.6وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

لدراسااااة التي آرائها قحا)دة في مين نساااابة ( قن أفرا  عينة ا1627%وال)ا  الجنوب فإئ نساااابة ض

( قن أفرا  عينة .82%( قن أفرا  عينة الدراسااااة الجوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض1121%ض

وانحرا  قليارخ )قدر  32611الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر ب 

 .02615ب 

 ليفيني  ( أئ قيجاة ختتبار33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  0.366( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض 0.8.1

 أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااااكنوئ في)بين أننا نساااااتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي ال وال)ا  الجنوب واألعضااااال الذ)ن )سااااكنوئ في وال)ا  اللااااج
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 .33بدرجة مر)ة ققدارها   T    0.133نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة 

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب  و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين

م  الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الا .0.05هو واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال 

0.3.7 .  

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 

و )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ ت

 قتوس  خنتلار قتوس .

 أعضااااااالقفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

حو ن البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال

أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  اللاااجال

 .ضية الصفر)ة الفر قبلوبالتالي ن قن قيجة  كبرهي قيجة أ .sig   0.68الجدول أئ قيجة 

 : العبارة الثامنة عشر

 فمظ نسااب اللبارة نترساا  اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية تم  نجوذجية ذا  خجرالا  ن

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 6.21%تحافظ بها على التوا ئ ن أئ نساااااابة ض

التي تسكن في وال)ا  الجنوب  الجحائرخ قوافقة  على اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضال

( 325.%( وكذا نسبة ض723.%( واألعضال التي تسكن في وال)ا  اللجال بنسبة ض1.23%بنسبة ض

قن أفرا  عينة الدراساااة قحا)دة في آرائها على اللبارة وهي نسااابة قو عة على كل قن األعضاااال 

( في 823%بنساابة ض ( واألعضااال التي تسااكن في اللااجال.332%التي تسااكن في الجنوب بنساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وعي نسبة قو عة على كل 23.%مين النسبة ض

واألعضاال التي تساكن وال)ا  اللجال  721%قن األعضاالالتي تساكن في وال)ا  الجنوب بنسابة 

 02653وانحرا  قليارخ  326.6( وذلك بجتوس  مسابي )قدر ب327%بنسبة ض

 ال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في أقا األعضاا

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 6723%وال)ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض

( مير قوافقة في 3328%( قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا)دة في آرائها في مين النساابة ض323.%ض

 02700وانحرا  قليارخ )قدر ب 32117سابي )قدر بآرائها وذلك بجتوس  م

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عيناة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 7323%وال)اا  الجنوب فاإئ نسااااااباة ض

( قن أفرا  عينة 121%ن نساااااابة ض( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحاا)ادة في آرائها في مي.2..%ض

وانحرا  قليارخ )قدر  32333الدراساااة قحا)دة في آرائها وذلك وذلك بجتوسااا  مساااابي )قدر ب

 .02556ب
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 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا )بين    0.05وهي قيجة أقل قن قستو  الداللة  0.0.6( تساوخ sigبواقع  اللة ض .5.33

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  أننا نسااتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال 

 50..308بدرجة مر)ة ققدارها   .T    3.37ي الساامر الثاني أئ قيجة على النتائج الجوجو ة ف

أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين 

وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.336هو  واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال

0.335.  

برلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في توافق أرال أعضاااال ال

وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 

تلااااتت بات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك 

 قتوس  خنتلار قتوس .

 أعضااااااالقفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

حو نالبرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال 

أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  اللاااجال

ة الصاااااافر)ة ونقبل وبالتالي نرفض الفرضااااااي هي قيجاة أقال قن قيجاة  sig   0.0.1الجادول أئ قيجاة 

ائرخ أعضال البرلجائ الجحبالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  

 الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

  العبارة التاسعة عشر:

  في األجهحة الحكوقية تصب في الصالح نفمظ نسب اللبارة خخ أملب أهدا  خ ارة اللفقا  اللاقة

( قن أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 50.1%اللا  ن أئ نسااابة ض

( 30.6%اللبارة وهي قو عة على كل قن األعضاااااال التي تساااااكن في وال)ا  الجنوب بنسااااابة ض

( قن أفرا  عينة ..8.%( وكذا نسبة ض8..3%واألعضاال التي تساكن في وال)ا  اللاجال بنسابة ض

الدراسااة قحا)دة في آرائها على اللبارة وهي نساابة قو عة على كل قن األعضااال التي تسااكن في 

( في مين النسااابة 1..3%(واألعضاااال التي تساااكن في اللااجال بنسااابة ض 36.5%الجنوب بنساابة ض

قن  ( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة مير قوافقاة على اللبارة وعي نساااااابة قو عة على كل0.7.%ض

( واألعضال التي تسكن وال)ا  اللجال 35.7%التي تساكن في وال)ا  الجنوب بنسابة ض األعضاال

 ..0.7وانحرا  قليارخ  .3.70( وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـ 5.0%بنسبة ض

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 18.7%وال)ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض

( مير قوافقة في 5.0.%( قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا)دة في آرائها في مين النساابة ض6.3.%ض

 0.830وانحرا  قليارخ )قدر بـ  3.763آرائها وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـ 
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 حم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع ب

( قن أفرا  عيناة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 53.3%وال)اا  الجنوب فاإئ نسااااااباة ض

( لكل قن أفرا  33.3%( لكل قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا)دة في آرائها، وكذا ونساابة ض33.3%ض

وانحرا   3.333ي )قدر بـاااااااا عينة الدراساااة ومير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوسااا  مسااااب

 .0.73قليارخ )قدر بـ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  0.335( تساااااوخ sigبواقع  اللة ض 0.5.7

ي أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ ف)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي  وال)ا  الجنوب واألعضااااال الذ)ن )سااااكنوئ في وال)ا  اللااااجال

 .33بدرجة مر)ة ققدارها  T    3.0.6نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر األول أئ قيجة 

لجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااااكنوئ في وال)ا  أرال أعضاااااال البرو أئ الفرق بين قتوسااااامي عينتين 

وأئ الام  الجليارخ في هذا  0.363هو  الجنوب واألعضااااال الذ)ن )سااااكنوئ في وال)ا  اللااااجال

  .0.318الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في 

لى اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه وال)ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق ع

ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت 

 قتوس  خنتلار قتوس .

 أعضااااااالختجاها  قفا ها أن  )وجد ختتف  في تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

حو ن البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  اللااجال

أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  لاااجال)ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  ال

وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  sig   0.0.7الجادول أئ قيجاة 

أرال أعضااااال البرلجائ بالفرضااااية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  

 الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجالالجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال 

  العبارة العشرين :

   نفمظ نسب اللبارة خخ تمجح خ ارة اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية للرقي بالجها  الحكوقي

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 78.5%قوا اتا بإقكانيات  الجا )ةن أئ نساااااابة ض

قو عة على كل قن األعضال التي تسكن في وال)ا  الجنوب  الجحائرخ قوافقة  على اللبارة وهي

( ..31%( وكذا نسبة ض..33%( واألعضال التي تسكن في وال)ا  اللجال بنسبة ض11.6%بنسبة ض

قن أفرا  عينة الدراساااة قحا)دة في آرائها على اللبارة وهي نسااابة قو عة على كل قن األعضاااال 

( في 3.7%عضااال التي تسااكن في اللااجال بنساابة ض( واأل.332%التي تسااكن في الجنوب بنساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وعي نسبة قو عة على كل 6.7%مين النسبة ض
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( واألعضاااال التي تساااكن وال)ا   5.0%قن األعضاااالالتي تساااكن في وال)ا  الجنوب بنسااابة ض 

  0.580وانحرا  قليارخ  83..3( وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـ 3.7%اللجال بنسبة ض

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 73.3%وال)ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض

قوافقة في ( مير ..7%( قن أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في آرائها في مين النساااابة ض323.%ض

 ..0.6وانحرا  قليارخ )قدر بـ  3.368آرائها وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـ 

  أقا األعضااال التي تسااكن في وال)ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن األعضااال التي تسااكن في

( 1.1%( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة والنسبة ض3.3.%وال)ا  الجنوب فإئ نسبة ض

  عينة الدراسة الجحا)دة في آرائها ومير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي لكل قن أفرا

 0.157وانحرا  قليارخ )قدر بـ  3.333)قدر بـ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة  0.000( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض ..37.3

ي أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ ف)بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين 

مير قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي  وال)ا  الجنوب واألعضاال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

بادرجاة مر)ة ققدارها   T    ..368نلتجاد على النتاائج الجوجو ة في الساااااامر الثااني أئ قيجاة 

أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين  36..333

وأئ الام  الجليارخ في  35..0هو  وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

  . ..0.0هذا الفرق هو 

توافق أرال أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )سااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضااال الذ)ن )سااكنوئ 

في وال)ا  اللااااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت 

ارة ، لاذلاك كاائ تو )ع آرال أفرا  عيناة الدراسااااااة عالية نحو البند قوافق وذلك اتتجااه ات)جاابي نحو اللبا

 بتلتت ضليف وخنتلار ضليف.

قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااااااال تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

هذه  وال)ا  اللجال نحوالبرلجائ الجحائرخ الذ)ن )قيجوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )قيجوئ في 

أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن اللبارة  أخ توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  

نحو هذه اللبارة فنفمظ قن )ساااكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضاااال الذ)ن )ساااكنوئ في وال)ا  اللاااجال 

وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  sig   0.0.0الجادول أئ قيجاة 

أرال أعضااااال البرلجائ بالفرضااااية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  

 الجحائرخ الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  الجنوب واألعضال الذ)ن )سكنوئ في وال)ا  اللجال

أعضال البرلجائ الجحائرخ التي تقي  في وال)ا  ال توجد فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  

( 06ض،(05(،ض01(،ض03(،ض.0(،ض03ضالجنوب واألعضال التي تقي  في وال)ا  اللجال نحو كل قن اللبارا  

ال )وجاااد ختتف  في ( أخ 38(،ض37(،ض36ض، (35،ض(31(،ض33(،ض.3(،ض33(،ض30(،ض.0(،ض08(،ض07،ض

تقي  في وال)ا  الجنوب واألعضال التي تقي  في وال)ا  اللجال ختجاها  أعضاال البرلجائ الجحائرخ التي 

نحو هذه اللبارا  ، في مين توجد فروق ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ 
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( 37الجحائرخ التي تقي  في وال)ا  الجنوب واألعضاال التي تقي  في وال)ا  اللجال نحو كل قن اللبارة ض

في ختجاها  أعضاااال البرلجائ الجحائرخ التي تقي  في وال)ا  الجنوب واألعضاااال التي )وجد ختتف  أخ 

  اتتتف  في هذه اللبارة خال أن  )لو  لججر  الصااادفة م، ور تقي  في وال)ا  اللاااجال نحو هذه اللبارا 

مير ققصااو  ورم  ذلك )جكن أئ تلو  اسااباب  خال أئ االجهحة الحكوقية في وال)ا  اللااجا   وهو ختتف 

تحاول تفا خ أخ أ قا  قفاجلة وذلك لقربها قن الساااااالما  اللليا وقراكح اتعف  أقا في وال)ا  الجنوب 

قي جها  الحكوتفتقر لهذه اتسااااااتراتيجية وذلك لبلدها قن الساااااالما  اللليا وبججر  خنفجار أ قة )حاول ال

ملها قبل أئ تصال للساالما  اللليا والوعااية لذلك نجد األ قا  الفجائية تكثر في وال)ا  الجنوب أكثر قن 

 وال)ا  اللجال .

ال يوجد إختالف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 

بإختالف الموقع عالقات العامة في األجهحة الحكومية تخطيط برامج ال عضييييييال البرلميائ الجحا ري نحو 

 الجغرافي )جنوأل شمال(. 
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 )مسب اتنتجال الححبي ضقوالي للن ا  وقلارض للن ا  وقستقلة في توجهها السياسي 

 ( نفمظ في كل قن: 34وض (33ض ومسب النتائج الجتحصل عليها والجوضحة في كف الجدولين

 :  األولى العبارة

 نفمظ نسااااااب اللبارة خخ التامي  مير قه  في خ ارة اللفقا  اللاقة ن أئ  نساااااابة ض8..6 قن )

قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة مير أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ 

 ( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة5..5على كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض

، و كذا  (1.3بنسبة ض الجستقلة في توجهها السياسي( وأعضاال األمحاب 3..0للن ا   بنسابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااااااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضااااااال ..33نساااااابة ض

( 1.3( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة للن ا  بنسااابة ض8.3األمحاب الجوالية للن ا   بنسااابة ض

( 1.3( ، في مين كانت نسبة ض0.8بنسبة ض محاب الجستقلة في توجهها السياسياأل وأعضال ا

قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي األتر  قو عة على كل قن أعضاااال األمحاب 

( ،وذلك 0.8( وأعضااااال األمحاب الجلارضااااة للن ا   بنساااابة ض3.3الجوالية للن ا  بنساااابة ض

 0.503وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  785..بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية، فكانت

( 33.6( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض83.7نساابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت 1.7نسبة  ضقن أفرا  عينة الدراساة الجحا)دة في أرائها، في مين 

 0.533وخنحرا  قليارخ )قدر بــ   7.0..قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

ر قوافقة على اللبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ( قن أفرا  عينة الدراسااااة مي7..3نساااابها كالتالي ض

( ، وذلك بجتوسااااا  3.1( قن أفرا  عينة الدراساااااة قحا)دة في أرائها في مين نسااااابة ض..37ض

 .0.530وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  758..مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، في 83.3ساية ، فكانت نسبها كالتالي ضالسايا

( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـ 36.7مين نسبة  ض

 0.108وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  888..

 ليفيني  ( أئ قيجاة ختتبار34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.677( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 0.375

 االمحاب الجوالية واألمحاب الجلارضاااة)بين أننا نساااتميع خفتراض ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاااال 

 T   قتساااااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااااامر األول أئ قيجة 

أعضااااال األمحاب الجوالية و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين  333بدرجة مر)ة ققدارها  ....0

 ..0.30وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0.03هو للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  
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أرال أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو الرأخ مير قوافق على توافق 

اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه السااالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع 

  .آرال أفرا  عينة الدراسة عالي نحو البند مير قوافق وذلك بتلتت ضليف ضليف قتوس

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

الذ)ن )نتجوئ للمحاب  فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ

 sig  0.037الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة الثانية

 بع خ ارة اللفقا  اللاقة تمة قحكجة في التن ي  ن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ ال تت66.. )

قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة 

( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة 57.0على كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض

( ، و كذا  3.7بنسبة ضمحاب الجساتقلة في توجهها الساياسي األ( وأعضاال 8.3للن ا   بنسابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااااااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضااااااال .3.5نساااااابة ض

( 8.3( وأعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض...األمحاب الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

( 33.6( ، في مين كانت نسبة ض3.3بنسبة ضاألمحاب الجستقلة في توجهها السياسي وأعضال 

قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية 

 553..( وكذا أعضال األمحاب الجلارضة ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاـ 5.8للن ا   بنسبة ض

 0.6.1وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( 33.6( قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على اللبارة وكذا نسبة  ض..80نسبها كالتالي ض

ة كانت ( قن أفرا  عينة الدراس8.3قن أفرا  عينة الدراساة الجحا)دة في أرائها، في مين نسبة  ض

 0.606وخنحرا  قليارخ )قدر بــ   7.0..قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن 31.5( قن أفرا  عينة الدراسااة قحا)دة في أرائها ونسااابة ض13.1نساابها كالتالي نسااابة  ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة 31.5أفرا  عينة الدراسااااااة مير قوافقة على اللبارة ، وكذا نساااااابة ض

 .0.77وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  303..قوافقة على اللبارة ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسااة كانت قحا)دة في أرائها ، في 66.6اسااية ، فكانت نساابها كالتالي ضالسااي

( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوسااا  مساااابي 33.3مين نسااابة  ض

 0.536وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  333..)قدر بــ 
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 يفيني( أئ قيجاة ختتباار ل34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهاذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الداللة  0.60( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض 3.6.1

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ الجلارضة للن ا  

أعضااااااال و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر)اة ققادارها   .T   1.13قيجاة 

وأئ الام  الجليارخ في هذا  0.637هو األمحاب الجوالياة للن اا  واألمحاب الجلاارضااااااة للن ا  

  . .0.33الفرق هو 

أرال أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو الرأخ مير قوافق على  توافق

اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه السااالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع 

 قتوس . آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

حائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الج

 sig  0.000الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال 

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

  العبارة الثالثة :

   نفمظ نساااب اللبارة خخ تركح اللفقا  اللاقة على الهد  الجرا  تحقيق  في خ ارتها للاااؤونها ن أئ

البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي ( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال 87.6نسابة ض

( وأعضااال األمحاب 60.3نساابة قو عة على كل قن أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض

بنسااابة األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال ...3الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

ة في رأ)ها وهي قو عة على كل ( قن افرا  عينة الدراسة قحا)د33.6( ، و كذا  نسبة ض5.0ض

( وأعضال األمحاب الجلارضة للن ا  بنسبة 30.7قن أعضال األمحاب الجوالية للن ا   بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على اللبارة وهي 0.8( ، في مين كانت نساااابة ض0.8ض

وخنحرا   553..در بــ األتر  قن أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي )ق

 0.6.1قليارخ )قدر بــ 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن 35.3( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض..81نسااابها كالتالي ض

وخنحرا  قليارخ  3.353، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ  أفرا  عينة الدراسة الجحا)دة في أرائها

 0.360)قدر بــ  

  أقا أعضاال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية، فكانت

( 3.1( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة وكذا نساابة ض.3.3نساابها كالتالي ض
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وخنحرا  3.303اسااة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر بـاااااااـااااااا قن أفرا  عينة الدر

  .0.10قليارخ )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراساااااة كانت قوافقة على اللبارة ، وذلك 300الساااااياساااااية ، فكانت نسااااابة ض

 0.363وخنحرا  قليارخ )قدر بــ .3.33سابي )قدر بــ بجتوس  م

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  3...0( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 3.337

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب ين )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجل

قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ الجلارضة للن ا  

أعضااااااال و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر)اة ققدارها  T    0.5.6قيجاة 

وأئ الام  الجليارخ في هذا  0.017هو األمحاب الجوالياة للن اا  واألمحاب الجلاارضااااااة للن ا  

  . 0.080الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

ال ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آر والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه

 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

ألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  وا

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig  0.035الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

الي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا  وبالت هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة الرابعة

  اللفقا  اللاقة على براقج وقائية قحكجة ن أئ نساابة ضنفمظ نسااب اللبارة خخ تلتجد86.0 قن )

أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة على 

( وأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا   ..63كل قن أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض

( ، و كذا  نسبة 5.0بنسبة ضلجساتقلة في توجهها السياسي األمحاب ا( وأعضاال 3..8بنسابة ض

( قن افرا  عينة الدراساااااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضاااااال األمحاب ...ض

( ، في مين 0.8( وأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض..3الجوالية للن ا   بنساابة ض

ر قوافقة على اللبارة وهي األتر  قن أعضااال ( قن أفرا  عينة الدراسااة مي1.3كانت نساابة ض

(  0.8( وأعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض3.3األمحاب الجلارضاااة للن ا  بنسااابة ض

 0.183وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.383،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

   السااياسااية،  فكانتأقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها 

( قن 3..8( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض86.0نسااابها كالتالي ض
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( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض

ارخ )قدر بـااااااـ  وخنحرا  قلي 3.353مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.3.3 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  8..8نساااااابهاا كاالتاالي ض

( قحا)دة في 3.1( قن أفرا  عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة في مين نسااااابة ض33.8ض

 .0.73وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 3.330أرائها، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوسااا  300الساااياساااية ، فكانت نسااابة ض

 0.000وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.000مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05لداللة وهي قيجة أقل  قن قسااتو  ا 0.003( تساااوخ sigبواقع  اللة ض 33.110

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

ن قتوساااامي عينتين و أئ الفرق بي .33.88بدرجة مر)ة ققدارها   T    3.316الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في  .0.35هو أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

  .0.338هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار 

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

ائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجح

 sig  0.0.6الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

لبرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا   اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال ا

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة الخامسة

  نفمظ نسااااااب اللباارة خخ تلتجاد اللفقاا  اللااقاة براقج عفجياة ذا  فلاالياة عاالياة ن أئ  نساااااابة

قوافقة على اللبارة وهي نسبة ( قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ .5.0ض

( وأعضااااااال األمحاب 66.3قو عاة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض

بنسااابة األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال .1.0الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

أعضاااااال ( قن افرا  عينة الدراساااااة قحا)دة في أرائها وهي قن 1.3( ، و كذا  نسااااابة ض5.0ض

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على 0.8األمحاب الجوالية للن ا   ، في مين كانت نسبة ض
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 3.057اللبارة وهي األتر  قن أعضال األمحاب الجوالية للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 67..0وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 

 سااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية، فكانت أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم ق

( قن 5.8( قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وكذا نساااابة  ض.3.0نساااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   3.083بـااااااـاااااا مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر 

0.331 

  أقا أعضاال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية، فكانت

( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوساا  مسااابي )قدر بـااااااااـ 300نساابة ض

 .0.000وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 3.000

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  محاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي األأقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوسااا  300الساااياساااية ، فكانت نسااابة ض

 0.000وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.000مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  0.001( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض .8.70

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

و أئ الفرق بين قتوسااااامي عينتين  85.000بدرجة مر)ة ققدارها  T    ..3.7الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في  0.083هو  أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا 

  0.033هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 قتوس . أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

حائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الج

 .sig   0.03الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

  العبارة السادسة :

 التامي  في اللفقا  اللاقة على الدراساااااا  الللجية ن أئ  نسااااابة  نفمظ نساااااب اللبارة خخ )لتجد

( قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة 85.3ض

( وأعضااااااال األمحاب 6..0قو عاة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض
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بنسااابة األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ل ( وأعضاااا.0.7الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في أرائها وهي قو عة على 33.6( ، و كذا  نساااابة ض..5ض

( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة للن ا  8.3كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا   بنسااابة ض

( ، في مين كانت 0.8بنسبة ض السياسياألمحاب الجستقلة في توجهها ( وأعضاال ..5بنسابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضال 3.3نسبة ض

( قن أعضال األمحاب 0.8( وكذا نسبة ض3.7بنسبة ضاألمحاب الجساتقلة في توجهها الساياسي 

بة ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـ بنفب النس الجوالية للن ا  وأعضال األمحاب الجلارضة للن ا 

 0.165وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.383

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن 33.6( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض..87نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض أفرا  عينة الدراسااااة

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   .3.33مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.380 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  30.3( قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض..86ضنسابها كالتالي 

( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على 3.1عينة الدراسااة قحا)دة في أرائها في مين نساابة ض

 0.168وخنحرا  قليارخ )قدر بــ .3.37اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  في توجهها الساااياساااي  األمحاب الجساااتقلةأقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 50.0السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض

( قن 36.7( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة فيحين نسبة ض33.3مين نسبة  ض

وخنحرا  قليارخ 3.833ي أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـااا أفرا  عينة الدراسة قحا)دة ف

 83..0)قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  .0.13( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض .0.65

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين )بين أننااا نسااااااتميع 

قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ الجلارضة للن ا  

أعضااااااال وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر)اة ققدارها   .T    0.37قيجاة 

وأئ الام  الجليارخ في هذا  .0.03هو األمحاب الجلاارضااااااة للن ا  األمحاب الجوالياة للن اا  و

  .0.086الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

و )ع آرال توالذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ 

 أفرا  عينة الدراسة عالي نحو البند قوافق وذلك بتلتت ضليف خنتلار ضليف.

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

د رة  أخ توجالجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبا



   الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                                           الفصل السادس                                    

 
 

363 

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig   0.007الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

  العبارة السابعة :

 التو )ع الحقاني والجكاني للرساائل اتتصالية في اللفقا  اللاقة ن  نفمظ نساب اللبارة خخ )راعى

( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة 7..7أئ  نساابة ض

( وأعضااااال ..53وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااابة ض

األمحاب الجسااتقلة في توجهها السااياسااي ( وأعضااال ..38ض األمحاب الجلارضااة للن ا   بنساابة

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة .1.8، و كذا  نسااابة ض(3.3بنسااابة ض

( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة ..38على كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا   بنسااابة ض

( ، في مين 3.7بنسبة ضاألمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ( وأعضال 5.0للن ا  بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  قن أعضااال ..5كانت نساابة ض

( 0.8( و أعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض3.7األمحاب الجوالية للن ا   بنساابة ض

 0.530وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  7...3،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن .5.6( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض7..3نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   .3.30مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.530 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  .0.7على اللبارة ونساابة ض( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة ..75نساابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراساااااة عير قوافقة على 3.1عينة الدراساااااة قحا)دة في أرائها وكذا نسااااابة ض

 .0.5.7وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 7...3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  بقية اتتجاها   كججتجع بحم قساااتقل عناألمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 66.6السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـ 33.3مين نسبة  ض

 0.536وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.333

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  .0.76( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 0.087

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

ارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قتساوخ في هذه اللبالجلارضة للن ا  

أعضااااااال و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر)اة ققدارها  .T    0..3قيجاة 
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وأئ الام  الجليارخ في هذا  0.0.6هو األمحاب الجوالياة للن اا  واألمحاب الجلاارضااااااة للن ا  

  .0.330الفرق هو 

الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة  توافق أرال أعضاااال األمحاب

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 أفرا  عينة الدراسة اللالي نحو البند قوافق وذلك بتلتت ضليف خنتلار ضليف.

 أعضااااااال قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها تي أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة الأقا فيجا )اص قبول 

البرلجاائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  

أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ 

  sig فنفمظ قن الجدول أئ قيجة للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة 

وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر)ة ونقبل بالفرضاااية البد)لة أن  ال توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  0.038

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 هذه اللبارة. الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  على

 :  العبارة الثامنة

   نفمظ نساب اللبارة خختواج  عجلية التامي  لللفقا  اللاقة عاالوبا  في األجهحة الحكوقيةن أئ

( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 66.3نسابة ض

( وأعضااال األمحاب 13.3بنساابة ض نساابة قو عة على كل قن أعضااال األمحاب الجوالية للن ا 

بنسااابة األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال .3.5الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل 3..8( ، و كذا  نسبة ض3.3ض

الجلارضة للن ا  بنسبة ( وأعضال األمحاب 36.5قن أعضال األمحاب الجوالية للن ا   بنسبة ض

( ، في مين كانت نسبة 0.8بنسبة ضاألمحاب الجساتقلة في توجهها الساياساي ( وأعضاال ..5ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  قن أعضااااال األمحاب 31.0ض

بنسااابة اساااي ل األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااي( وكذا أعضاااا..33الجوالية للن ا  بنسااابة ض

 0.335وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.3.7( ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 0.8ض

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن .3.3( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض58.3نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة كانت 38.6  عينة الدراساااة الجحا)دة في أرائها، في مين نسااابة  ضأفرا

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   3.303مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.30. 

 أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت 

( قن 30.3( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض8..7نسااابها كالتالي ض

وخنحرا  قليارخ  3.3.7أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااـاا 

 .0.335)قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 66.7السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض
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( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـ 33.3مين نسبة  ض

 0.536وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.333

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34في الجادول رق  ض كجاا )تبينLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قساااتو  الداللة  0.000( تسااااوخ sigبواقع  اللة ض 33..55

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين  5...330بدرجة مر)ة ققدارها  T    1.8.3الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في  0.503هو أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

  . .0.30هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 لار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنت

 أعضااااااال قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

البرلجاائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  

أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ 

  sig فنفمظ قن الجدول أئ قيجة للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة 

وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر)ة ونقبل بالفرضاااية البد)لة أن  ال توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  0.000

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 هذه اللبارة. الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  على

 :  العبارة التاسعة

  نفمظ نساااااب اللبارة خخ لجساااااؤول اللفقا  اللاقة ختصاااااال قباشااااار بات ارة اللليا ن أئ  نساااااابة

( قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة 83.5ض

( وأعضااااااال األمحاب 6..0قو عاة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض

بنسااابة األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال ..38الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في أرائها وهي قو عة على 36.5( ، و كذا  نساااابة ض3.3ض

للن ا  ( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة ..3كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا   بنسااابة ض

( ،وذلك بجتوس  3.7بنسبة ضاألمحاب الجساتقلة في توجهها السياسي  ( وأعضاال5.8بنسابة ض

 .0.37وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.365مسابي )قدر بــ 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن 3..8عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض( قن أفرا  ..87نسااابها كالتالي ض

وخنحرا  قليارخ  13..3أفرا  عينة الدراسة الجحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 0.135)قدر بــ  

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  ..75ي ضنساااااابهاا كاالتاال
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( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر بـااااااااااااـ .1.3ض

 .0.135وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 13..3

  اها  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاألمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 66.6السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـ 33.3مين نسبة  ض

 0.536وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.333

 تبار ليفيني ( أئ قيجاة خت34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  0.007( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض 7.157

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين  836..3بدرجة مر)ة ققدارها   T    3..83الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في  0.333هو أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

  .0.088هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 ار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتل

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

لجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ ا

 sig  0.0.0الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة العاشرة

   ت  تمبيقها قع الجوظفينن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ هنا( براقج فلالة73..  قن أفرا )

عينة الدراساة قن أعضاال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة قو عة على كل قن 

( وأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا   بنساابة ...5أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض

( ، و كذا  نساااابة 1.3بنساااابة ضتقلة في توجهها السااااياسااااي األمحاب الجساااا( وأعضااااال 31.0ض

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضاااال األمحاب .8.3ض

( وأعضااال ...( وأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض37.1الجوالية للن ا  بنساابة ض

( قن أفرا  0.8( ، في مين كانت نسبة ض0.8بنسبة ضاألمحاب الجساتقلة في توجهها الساياساي 

عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  قن أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  ،وذلك 

 0.176وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  7...3بجتوس  مسابي )قدر بــ 
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 ياسااية،  فكانتأقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  الساا 

( قن .1.1( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض71.1نسااابها كالتالي ض

وخنحرا  قليارخ  67..3أفرا  عينة الدراسة الجحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 0.170)قدر بــ  

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  58.6نساااااابهاا كاالتاالي ض

( قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي )قدر بـااااااااااااـ 13.1ض

 0.503قليارخ )قدر بــ وخنحرا  3.133

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 63.3السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض

بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـ ( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك 36.7مين نسبة  ض

 0.108وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.366

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.067( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض ..3.1

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب باا ئ تبااا)ن الججتجلين  )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض

قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ الجلارضة للن ا  

أعضال األمحاب وأئ الفرق بين قتوسمي عينتين  333بدرجة مر)ة ققدارها  T    3.1.1قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  0.316هو الجلارضااااااة للن ا   الجوالياة للن اا  واألمحاب

0.30. .  

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

رال آوالذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع 

 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

د أخ توج الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة 

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig   0.035الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة الحادي عشر

 جاصاااصاااا  الجالية مير كافية للتامي  في اللفقا  اللاقةن أئ  نسااابة نفمظ نساااب اللبارة خخ ال

( قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة ..80ض

( وأعضااااااال األمحاب 51.5قو عاة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض

بنسااابة األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ضاااال ( وأع.0.7الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض
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( قن افرا  عينة الدراسة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل 30.7( ، و كذا  نسبة ض5.0ض

( وأعضاال األمحاب الجلارضاة للن ا  بنسبة ...قن أعضاال األمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض

عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة هي ( قن أفرا  ..3( ، في مين كانت نسااااابة ض0.8ض

( وأعضااااااال األمحاب 6.6قو عاة على كال قن أعضااااااال األمحاب الجوالياة للن ا   بنساااااابة ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  730..( ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ ..5الجلارضة للن ا  بنسبة ض

 0.6.5بــ 

 ل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتق

( قن 31.0( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة ض76.7نسااابها كالتالي ض

( ، قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على ..3أفرا  عينة الدراسااة الجحا)دة في أرائها وكذا نساابة ض

 0.610حرا  قليارخ )قدر بــ وخن 671..اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  30.3( قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض..86نسابها كالتالي ض

نة الدراسااااة قحا)دة في أرائها ، ( قن أفرا  عي3.1عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة ونساااابة ض

 .0.6.5وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  730..وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

جتوس  ( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، وذلك ب300السياسية ، فكانت نسبة ض

 0.000وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.000مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتباار ليفيني34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهاذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  0.353( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض .0.86

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب باا ئ تبااا)ن الججتجلين  )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  80.163بادرجة مر)ة ققدارها  T   3.113الثااني أئ قيجاة

وأئ الام  الجليارخ في  0.376هو ألمحاب الجلارضة للن ا  أعضال األمحاب الجوالية للن ا  وا

  ...0.3هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو الرأخ مير قوافق على 

و )ع ت اللبارة والذخ تثبت  أ)ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه السااالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ

 آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضااااااال تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

ة  و هذه اللبارالبرلجاائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااااة للن ا  نح

أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ 

  sig للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر)ة ونقبل بالفرضاااية البد)لة أن  ال توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  0.035

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
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 :  العبارة الثاني عشر

 تلائ ب تصااائي اللفقا  اللاقة قن تار  الجها  الحكوقي ن أئ  نساابة نفمظ نسااب اللبارة خخ )ساا

( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي ..83ض

( وأعضااال األمحاب ...5نساابة قو عة على كل قن أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض

بنسااابة األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ( وأعضاااال .3.3الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على 33.6( ، و كذا  نسابة ض5.0ض

( وأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا  30.7كل قن أعضااال األمحاب الجوالية للن ا   بنساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في أرائها وهي 7.1(، في مين كانت نساااابة ض0.8بنساااابة ض

وخنحرا   6.1..األتر  قن أعضال األمحاب الجوالية للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااـاااا 

 0.668قليارخ )قدر بــ 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( 35.3( قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على اللبارة وكذا نسبة  ض71.1نسبها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة 30.5قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة، في مين نساااابة  ض

 0.713وخنحرا  قليارخ )قدر بــ   5.3..قحا)دة في أرائها، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 لجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية، فكانت أقا أعضاال األمحاب ا

( 3.1( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض.6.6نسااابها كالتالي ض

وخنحرا   33...قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـااااا 

 .0.373قليارخ )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  300السياسية ، فكانت نسبة ض

 0.000وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.000مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتباار ليفيني34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهاذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااتو  الداللة 0.000 ( تساااوخ  sigبواقع  اللة ض 29.503

ب ئ تبا)ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  )بين أننا نساتميع خفتراض

األقاة مير قتساااااااوخ في هاذه اللباارة وبتاالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااااامر الثاني أئ 

أعضااااااال وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  96.473بدرجة مر)ة ققدارها  T   3.201قيجاة

وأئ الام  الجليارخ في هذا  0.338هو لاارضااااااة للن ا  األمحاب الجوالياة للن اا  واألمحاب الج

وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر)ة ونقبل بالفرضاااية  هي قيجة أقل قن قيجة  0.105الفرق هو

أعضاااال األمحاب الجوالية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   اللة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  

 لبارة.على هذه الللن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 خنتلار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  
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أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

ائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلج

 .sig  0.00الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة الثالثة عشر

 ( ة عحيحة ن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ(ت  التامي  على أسب خستراتيجية وخ ار55.1 )

قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة 

( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة 35.5على كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض

( ، و كذا  5.0بنسبة ضمحاب الجستقلة في توجهها السياسي األ( وأعضال ..31للن ا   بنسبة ض

( قن افرا  عينة الدراسااااااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضااااااال ...8نساااااابة ض

( ، 8.3( وأعضال األمحاب الجلارضة للن ا  بنسبة ض.3.5األمحاب الجوالية للن ا   بنسبة ض

الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  ( قن أفرا  عينة ..31في مين كانت نسااااابة ض

( وأعضااال األمحاب 31.0وهي قو عة على كل قن أعضااال األمحاب الجوالية للن ا   بنساابة ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  3.5.5( ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 0.8الجلارضة للن ا  بنسبة ض

 0.736بــ 

  بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع

( قن ..30( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض50.0نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة كانت 3..8أفرا  عينة الدراساااة الجحا)دة في أرائها، في مين نسااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ  3.6.7بي )قدر بـااااااـاااااا مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسا

0.783 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  6..3نساااااابهاا كاالتاالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة مير 3.1رائها و نسبة ض( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أ31.5ض

 0.568وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.133الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

لدراسة قوافقة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـ ( قن أفرا  عينة ا300السياسية ، فكانت نسبة ض

 0.000وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.000

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  .0.00( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض 7.335

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

نتين و أئ الفرق بين قتوسااااامي عي 66.136بدرجة مر)ة ققدارها   T   ..303الثاني أئ قيجة 
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وأئ الام  الجليارخ في  0.3.3هو أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

  . 0.337هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

 تجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرالوالذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت ات

 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 .sig  0.03الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 : العبارة الرابع عشر

  ع تنجو)ة قن بين تم  اللفقا  اللاقة ن أئ  نسبة ضنفمظ نساب اللبارة خخ(هنا  قلار73.3 )

قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة 

( وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة 5..3على كل قن أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض

( ، و كذا  3.3بنسبة ضألمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ا( وأعضال 35.7للن ا   بنسبة ض

( قن افرا  عينة الدراسااااااة قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضااااااال .0.7نساااااابة ض

( 1.3( وأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض..31األمحاب الجوالية للن ا   بنساابة ض

( 8.3( ، في مين كانت نسبة ض3.7بنسبة ض ياألمحاب الجساتقلة في توجهها الساياساوأعضاال 

قن أفرا  عيناة الادراسااااااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  قن أعضااااااال األمحاب الجوالية 

 3.373للن ا  وأعضال األمحاب الجلارضة للن ا  بنفب النسبة ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـااا 

 0.631وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن ...0( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة ض73.3نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 5.8أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   3.3.5مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.58. 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

را  ( قن أف..37( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض65.5نساابها كالتالي ض

عينة الدراساااااة لكل قن الفلة قحا)دة في أرائها والفلة مير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوسااااا  

 0.781وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 3.537مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ، في مين 66.6الساياساية ، فكانت نسبها كالتالي ض
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( قن أفرا  عينة الدراساااة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوسااا  مساااابي )قدر بـااااااااـ 33.3نسااابة  ض

 0.536وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.333

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF خ وتساااااااو

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  0.007( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض .7.16

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين  16..38بدرجة مر)ة ققدارها   T    3..08الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في  0.3.3هو أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

 . 0.358هذا الفرق هو 

نحو الرأخ قوافق على اللبارة توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig   0.0.3نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة الخامسة عشر

 لتجد قرامل عجلية التامي  لللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية على نفمظ نسااااااب اللبارة خخ ت

( قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 73.3تسلسل ن أئ  نسبة ض

( 51.5اللباارة وهي نسااااااباة قو عة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض

األمحاب الجسااتقلة في توجهها ( وأعضااال 31.0   بنساابة ضوأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا

( قن افرا  عينة الدراسة قحا)دة في رأ)ها وهي 37.1( ، و كذا  نسبة ض..5بنسابة ضالساياساي 

( وأعضااااااال األمحاب ..3قو عاة على كال قن أعضااااااال األمحاب الجوالياة للن ا   بنساااااابة ض

( ..5بنسبة ضلجستقلة في توجهها السياسي األمحاب ا( وأعضال 5.8الجلارضة للن ا  بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  33.6، في مين كانت نسااابة ض

( وأعضاال األمحاب الجلارضاة للن ا  بنسبة 7.1قن أعضاال األمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض

 0.6.0قليارخ )قدر بــ  وخنحرا  3.105( ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 1.3ض

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن 3..8( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض76.7نسااابها كالتالي ض

أفرا  عينة الدراساااة كانت  ( قن30.5أفرا  عينة الدراساااة الجحا)دة في أرائها، في مين نسااابة  ض
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وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   3.3.7مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.663 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

لبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  ( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على ال58.6نساااااابهاا كاالتاالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة ..37( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها وكذا نسبة ض.1.3ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـاااااـ   3.583مير الجوافقة على اللبارة،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااااـااااا 

0.77. 

  قساااتقل عن بقية اتتجاها  كججتجع بحم األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسااااة لكل قن الفلة الجوافقة على اللبارة 50.0السااااياسااااية ، فكانت نساااابة ض

 0.517وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.500والفلة الجحا)دة في ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene  ه اللبارة هي لهذF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  0.017( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض 1.0.8

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين  138..1بدرجة مر)ة ققدارها   .T    3.51الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في  .1..0هو أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

  . 0.363هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 لار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنت

لجائ أعضال البر أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها 

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig   0.033فنفمظ قن الجدول أئ قيجة الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا  نحو هذه اللبارة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

  العبارة السادسة عشر :

 نا  قبا ز تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية في فمظ نساااااب اللبارة خخ هن

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ 67.8عجلية التامي  ن أئ  نساااابة ض

قوافقة على اللبارة وهي نساااااابة قو عة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة 

األمحاب الجستقلة في ( وأعضال 33.6رضة للن ا   بنسبة ض( وأعضال األمحاب الجلا51.5ض

( قن افرا  عينة الدراساااة قحا)دة في .3.5( ، و كذا  نسااابة ض3.7بنسااابة ضتوجهها الساااياساااي 

( وأعضاااااال 31.0رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضااااال األمحاب الجوالية للن ا   بنسااااابة ض
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بنسبة األمحاب الجستقلة في توجهها السياسي  ( وأعضال6.6األمحاب الجلارضة للن ا  بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وهي 30.7( ، في مين كانت نساابة ض0.8ض

( وأعضاااااال 5.8األتر  قو عة على كل قن أعضاااااال األمحاب الجلارضاااااة للن ا  بنسااااابة ض

بنسبة األمحاب الجساتقلة في توجهها الساياسي ( وأعضاال ..5األمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض

 0.683وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  ..3.1( ، ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ ..5ض

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن 3..8للبارة وكذا نسااابة  ض( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على ا76.7نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 3.5أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   3.758مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.830 

 بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن

( قن أفرا  .7.6( قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض18.3نسابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على .1.3عينة الدراساااة قحا)دة في أرائها وكذا نساااابة ض

 .0.830ليارخ )قدر بــ وخنحرا  ق ..3.1اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت مير قوافقة على اللبارة 50.0الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض

( قن 36.7كذا نسبة ض( قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و33.3، في مين نسابة  ض

وخنحرا  قليارخ  366..أمرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاـ 

 83..0)قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أقل قن قساااتو  الداللة  0.000( تسااااوخ sigبواقع  اللة ض .7..0.

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين  35.613جة مر)ة ققدارها  بدر T    ..881الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في  0.1.3هو أعضال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  

  . 0.361هذا الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

الذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال و

 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

ائ جأقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرل

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig   0.005جدول أئ قيجة الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن ال

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
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 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة السابعة عشر

 بدل اللفقا  اللاقة قصاار جهدها لتمو)ر الساياسا  في براقجها الف قة نفمظ نساب اللبارة خخ ت

( قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ 1..6للحد قن األ قا  الجفاجلة ن أئ  نساااابة ض

الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال األمحاب الجوالية للن ا  

األمحاب ( وأعضااااال 8.3محاب الجلارضااااة للن ا   بنساااابة ض( وأعضااااال األ38.8بنساااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااة 3..7( ، و كذا  نساابة ض..5بنساابة ضالجسااتقلة في توجهها السااياسااي 

( .1.8قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضاااااال األمحاب الجوالية للن ا   بنسااااابة ض

األمحاب الجسااتقلة في توجهها ( وأعضااال ..33وأعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة 30.7( ، في مين كانت نساابة ض3.7بنساابة ضالسااياسااي 

( و أعضااااااال 7.1على اللباارة وهي األتر  قن أعضااااااال األمحاب الجوالياة للن ا  بنساااااابة ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـاااـ  3.633األمحاب الجلارضة للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـاااـااا 

0.675 

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن ..31( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض51.7نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة كانت 30.5أفرا  عينة الدراساااة الجحا)دة في أرائها، في مين نسااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   3.558مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.67. 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

دة في أرائها على اللبارة، وكذا نسااااابة  ( قن أفرا  عينة الدراساااااة الجحا)..55نسااااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة 30.3( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة، في مين نسااابة ض31.5ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  3.758الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 .0.635بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  لساااياساااي األمحاب الجساااتقلة في توجهها اأقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ، ونساابة  50.0السااياسااية ، فكانت نساابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة 36.7( قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا)دة في أرائها ، في مين نساااابة ض33.3ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  3.666  مسابي )قدر بـاـاا الدراسة مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس

 0.836بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  .0.38( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض .3.71

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب باا ئ تبااا)ن الججتجلين  )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض

قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ الجلارضة للن ا  

أعضااااااال وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر)اة ققدارها   T    3.3.6قيجاة 
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وأئ الام  الجليارخ في هذا  00..0هو ب الجلاارضااااااة للن ا  األمحاب الجوالياة للن اا  واألمحا

  . 0.313الفرق هو 

ختتف  أرال أعضاال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاة للن ا  نحو اللبارة والذخ تثبت  أ)ضا 

 رجة ورم  ذلك )بقى اتتجاه  333وذلك بجقدار  00..0الجتوساااما  الحساااابية وذالك بفرق الجتوسااامين 

ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوساااا  نحو البند قوافق وذلك بتلااااتت 

 عالي  خنتلار عالي.

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

محاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واأل

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig  0.360الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر)ة ونقبل بالفرضاااية البد)لة أن  ال توجد فروق  قن قيجة  كبرهي قيجة أ

ذا   اللة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية 

 للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

 :  العبارة الثامنة عشر

  ترساا  اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية تم  نجوذجية ذا  خجرالا  نفمظ نسااب اللبارة خخ

( قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 6..1تحافظ بها على التوا ئ ن أئ  نساااااابة ض

الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال األمحاب الجوالية للن ا  

األمحاب ( وأعضاااال ..33ب الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض( وأعضاااال األمحا55.1بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااة .3.5( ، و كذا  نساابة ض0.8بنساابة ضالجسااتقلة في توجهها السااياسااي 

( ...قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضااال األمحاب الجلارضااة للن ا   بنساابة ض

األمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ( وأعضال ..3وأعضال األمحاب الجوالية للن ا  بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ..3( ، في مين كانت نساابة ض..5بنساابة ض

( وأعضااااال 6.6وهي األتر  قو عة على كل قن أعضااااال األمحاب الجوالية للن ا  بنساااابة ض

وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة للن ا   ( 3.7بنسااابة ضاألمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي 

 0.653وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.3.6( ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 0.8بنسبة ض

  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن 3..8ة وكذا نسااابة  ض( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبار..77نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   3.331مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.637 

 اتتجاها  السياسية،  فكانت  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية

( قن أفرا  13.1( قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض..55نسابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على 3.1عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، في مين نسبة ض

 0.577يارخ )قدر بــ وخنحرا  قل .3.18اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 
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  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراس قحا)دة في أرائها ونسااااابة  50.0الساااااياساااااية ، فكانت نسااااابها كالتالي ض

( كانت 36.7( قن أفرا  عينة الدراسااااااة مير  قوافقة على اللبارة ، في مين نساااااابة ض33.3ض

 .0.75وخنحرا  قليارخ )قدر بــ   366..قوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  .0.57( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 0.330

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين 

قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ الجلارضة للن ا  

ضااااااال أعو أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجة مر)ة ققدارها   T    3..63قيجاة 

وأئ الام  الجليارخ في هذا  0.368هو األمحاب الجوالياة للن اا  واألمحاب الجلاارضااااااة للن ا  

  0.333الفرق هو 

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

رال جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آوالذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)

 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

 أعضااااااال قفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها تي أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضااااااية الصاااااافر)ة ال

البرلجاائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  

أخ توجد فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ 

  sig فنفمظ قن الجدول أئ قيجة للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة 

وبالتالي نرفض الفرضااااية الصاااافر)ة ونقبل بالفرضااااية البد)لة أن  ال توجد  هي قيجة أقل قن قيجة 0.0.0

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 هذه اللبارة.الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضة للن ا  على 

  العبارة التاسعة عشر :

  نفمظ نسب اللبارة خخ أملب أهدا  خ ارة اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية تصب في الصالح

( قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 50.1اللا  ن أئ  نساابة ض

( 38.0الجوالية للن ا  بنساااااابة ضاللباارة وهي نسااااااباة قو عة على كل قن أعضااااااال األمحاب 

األمحاب الجساااتقلة في توجهها ( وأعضاااال 8.3وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسة قحا)دة في رأ)ها وهي ...8( ، و كذا  نسبة ض1.3بنسابة ضالساياساي 

وأعضااااااال األمحاب ( 3..0قو عة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا   بنساااااابة ض

( 0.8بنسبة ضاألمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ( وأعضال ..3الجلارضة للن ا  بنسبة ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي األتر  .0.7، في مين كانت نسااابة ض

ب ( وأعضااااااال األمحا31.0قو عة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا   بنساااااابة ض

وخنحرا  قليارخ )قدر  .3.70( ،وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 6.6الجلارضة للن ا  بنسبة ض

 ..0.7بــ 
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  أقا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت

( قن .6.7( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض53.5نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراساااة كانت 3..8أفرا  عينة الدراساااة الجحا)دة في أرائها، في مين نسااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   .3.66مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.7.3 

 ت سياسية،  فكانأقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  ال

( قن 31.5( قن أفرا  عينة الدراسااة قحا)دة في أرائها ونسااابة ض..37نساابها كالتالي نسااابة  ض

(  قن أفرا  عينة الدراسااااة مير .7.6أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض

 ...0.7بــ  وخنحرا  قليارخ )قدر .3.70قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال

( قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 83.3السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض

بي )قدر بـاااااـ ( قن أفرا  عينة الدراسة قحا)دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسا36.7مين نسبة  ض

 0.108وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  3.366

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الداللة  0.108( تسااااوخ  sigبواقع  اللة ض 0.6.3

أعضااااااال األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب باا ئ تبااا)ن الججتجلين  )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض

   Tفي هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر األول أئ قيجة الجلارضة للن ا  

 3.568  أعضاااااال األمحاب و أئ الفرق بين قتوسااااامي عينتين  17.871بدرجة مر)ة ققدارها

وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  68..0هو جلارضااااااة للن ا  الجوالياة للن اا  واألمحاب ال

0.373  

توافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .

أقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضال البرلجائ 

جد والجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ ت

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig   0.033الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 

 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

  العبارة العشرين :

  خ ارة اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية للرقي بالجها  الحكوقي  نفمظ نسب اللبارة خخ تمجح

( قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ 78.5قوا اتا بإقكانيات  الجا )ةن أئ  نسااااابة ض

الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال األمحاب الجوالية للن ا  
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األمحاب ( وأعضاااال ..31محاب الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض( وأعضاااال األ58.7بنسااابة ض

( قن افرا  عينة الدراسااة ..31( ، و كذا  نساابة ض5.0بنساابة ض الجسااتقلة في توجهها السااياسااي

( 8.3قحا)دة في رأ)ها وهي قو عة على كل قن أعضااااااال األمحاب الجوالية للن ا   بنساااااابة ض

( قن أفرا  6.6( ، في مين كانت نسااابة ض6.6وأعضاااال األمحاب الجلارضاااة للن ا  بنسااابة ض

عيناة الادراسااااااة مير قوافقاة على اللباارة وهي األتر  قو عة على كل قن أعضااااااال األمحاب 

( ،وذلك ..5( وأعضااااال األمحاب الجلارضااااة للن ا  بنساااابة ض1.3الجوالية للن ا   بنساااابة ض

 0.580وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  83..3بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 قا أعضااال األمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت أ

( قن 33.6( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض8..6نسااابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 5.8أفرا  عينة الدراسااااة الجحا)دة في أرائها، في مين نساااابة  ض

وخنحرا  قليارخ )قدر بـااااااـ   .3..3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بـااااااـاااااا 

0.516 

  أقا أعضال األمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت

( قن أفرا  .7.6( قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض6..3نساابها كالتالي ض

( قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على 30.3عينة الدراساااة قحا)دة في أرائها وكذا نساااابة ض

 .0.687وخنحرا  قليارخ )قدر بــ  .3.18اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي )قدر بــ 

 كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها   أقا أعضاااال األمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي

( قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوسااا  300ساااياساااية ، فكانت نسااابة ضال

 0.000وخنحرا  قليارخ )قدر بــ 3.000مسابي )قدر بــ 

 ( أئ قيجاة ختتبار ليفيني 34كجاا )تبين في الجادول رق  ضLevene   لهذه اللبارة هيF  وتساااااااوخ

وهذا    0.05قيجة أقل قن قسااااتو  الداللة  وهي 0.008( تساااااوخ  sigبواقع  اللة ض 7.333

األمحاب الجواليااة للن ااا  واألمحاب )بين أننااا نسااااااتميع خفتراض باا ئ تبااا)ن الججتجلين أعضااااااال 

مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  

و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين  10.570بدرجة مر)ة ققدارها   .T    3.77الثاني أئ قيجة 

وأئ الام  الجليارخ في هذا  50..0هو األمحاب الجوالياة للن اا  واألمحاب الجلاارضااااااة للن ا  

 . 0.310الفرق هو 

 ةتوافق أرال أعضاااال األمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبار

والذخ تثبت  أ)ضاااا الجتوساااما  الحسااااابية التي تثبت اتتجاه ات)جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو )ع آرال 

 أفرا  عينة الدراسة بنسبة عالية نحو البند قوافق وذلك بتلتت ضليف خنتلار ضليف.

رلجائ ل البأقا فيجا )اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر)ة الجفا ها أن  )وجد ختتف  في ختجاها  أعضا

الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 

فروق ذا   اللة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب 

 sig   0.038ظ قن الجدول أئ قيجة الجوالية للن ا  واألمحاب الجلارضااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفم

وبالتالي نرفض الفرضية الصفر)ة ونقبل بالفرضية البد)لة أن  ال توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
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 اللة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ)ن )نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  

 واألمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.

فروق ذا   اللة خمصائية بين قتوسما  خجابا  أعضال  ال توجدوقن نتائج اللبارا  الساابقة نساتنتج أن  

 التاااالياااة : األماحاب الاجاوالاياااة لالن اااا  وأعضاااااااااال األمحاب الجلاااارضاااااااااة للن اااا  نحو اللباااارا 

 (35(،ض31(،ض33(،ض.3(،ض33(،ض30،ض(.0ض( 08(،ض07(،ض06،ض(05(،ض01(،ض03(،ض.0(،ض03ض

الجوالية أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ  ال )وجاد ختتف  في ختجااها أخ  (0.(،ض.3،ض(38،ض(37،ض(36،ض

 .مو هذه اللبارا  للن ا  والجلارضة للن ا  

ال يوجد إختالف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 

مال اإلنتبإختالف التنظيم اإلداري للعالقات العامة في األجهحة الحكومية  عضييال البرلمائ الجحا ري نحو 

 الححبي  )موالي ، معارض ، مستضل(. 

أقا في قا )اص أسااااباب اتتتف  بين ختجاها  أعضااااال البرلجائ الجوافقة على اللبارة واألعضااااال مير 

 الجوافقة على اللبارة فذلك 

 العبارة األولى : 

على أئ هناا  أهجية للتامي  في اللفقا  اللاقة وذلك  البرلجاائ الجحائرختوافق أرال أعضااااااال 

ألن  الجوج  لتفكير أتصااااائي اللفقا  اللاقة في قساااايرة عجل  لتفا خ قواجهة الجلاااااكل التي قد 

تحدث وبجوجبها )ت  تحد)د أمساان وسااائل االتصااال وأه  الجواضاايع لنلاارها في أوقاتها الجناساابة 

و ين الجتتاليتين للينة الدراساااااة والتي تقر بلد  الجوافقة أوب سااااااليب أكثر فلالية، في مين النسااااابت

قحا)دة على أئ هنا  أهجية للتامي  في اللفقا  اللاقة فذلك للللاااوائية واالرتجال الذخ )لاااوب 

عجال اللفقاا  اللااقة في بلض األجهحة وهذا قا تتبت  بلض اتنتكاسااااااا  التي تحدث في بلض 

 .األجهحة الحكوقية 

 ية : العبارة الثان

على أئ اللفقا  اللاقة ال تتبع تمة قحكجة في التن ي   البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااااااال 

ذلااك أناا  ال توجااد عفقااة بين الحقوق والواجبااا  أخ أناا  ال )ؤتااذ جهااد اللاااقاال أو الجوظف بلين 

ن االعتبااار بقاادر قااا )ؤتااد قاادة تواجااده في الجهااا  الحكوقي كجقياااس وأناا  ال توجااد عفقااة بي

اتقتياا ا  والحوافح وجهد اللاقل وأئ التامي  )سااااااتاد  بدرجة قتدنية وهدا قا أكدت   راسااااااة 

( كجاا أئ عاد  ختباال اللفقاا  اللااقة تمة قحكجة )توقف على عد  0..3ضجبرائ الفر  بن فهاد ،

ال موجو  توافق بين الناتج االفتراضي والناتج الحقيقي وهذا قا )تبت  تفوق القمال الااص عن الق

الحكوقي في بلض الججاال  وبلض الجنتوجا  الجسااااااتور ة عن الجحلية في بلض األميائ، في 

مين نجاد أئ النسااااااباة التي توافق على أئ اللفقاا  اللااقاة تتبع تماة قحكجة في اللفقا  اللاقة 

تادعجهاا أرال ه  أئ هنا  تغيير قلحوظ في الصااااااورة الذهنية لبلض ججاهير األجهحة الحكوقية، 

  )ا ة خنتا  اللد)د قن األجهحة الحكوقية سوال الجا )ة أو الجلنو)ة قن النامية الكجية والكيفية. وكذا

 العبارة الثالثة : 
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على أئ اللفقا  اللاقة تركح على الهد  الجرا  تحقيق   البرلجائ الجحائرخ توافق أرال أعضااااال

في خ ارتها للاااؤونها وذلك بن رة ءو)لة الجد  في تسااالسااال لجرامل خنتاجها وأسااااليب ختصااااالتها 

وعلى أساااسااها ترساا  تمة ذا  نساابة عالية قن النجاا وذلك قا )ؤكده أمد األعضااال أئ اللفقا  

لجرامل ترتب مسب أهجيتها لتكوئ لكل قرملة وقت قحد  اللاقة تركح على الهد  الجرا  تحقيق  

كجا أنها تركح قنذ البدا)ة على فلا  الججهور الذخ تساااااتهدف  في، مين نجد أئ النسااااابة التي كانت 

 قحا)دة في خ الئها فذلك )لو  لت )يدها للحكجة نالغا)ة تبرر الوسيلةن

 العبارة الرابعة :

على خعتجا  اللفقا  اللاقة براقج وقائية وذلك تعتبارها  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضال 

ضرورة متجية تفرضها البيلة التي تحكجها قتغيرا  تكنولوجيا الرقجيا  والتي تسابقت قع الحقن 

واساتوجبت اساتلدا ا  لجواجهة قالفاتها بإتتف  نوعيها المو)ل الجد  الذخ )لاب  اتستراتيجية 

ى التكتيك والذخ )نلاااااا  مسااااااب قتغيرا  ال رو  على عكب والقصااااااير الجد  الذخ )لتجد عل

اتسااااااتراتيجياة الاذخ تحاد ه أهادا  الجهاا  الحكوقي وأبلاا ه اتجتجااعياة لتحقيق ماا)ا  تكاقلية 

تتوافق قع البيلا  الجحلية لتسجو وترقى بالجها  الحكوقي وكذا التنب  باألمداث الجستقبلية والوقا)ة 

ض لهاا الجهاا ، في مين نجاد أئ أفرا  عيناة الادراسااااااة والتي ال قن الجاااءر التي )جكن أئ )تلر

تواقف على أئ اللفقاا  اللاقة ال تلتجد على براقج وقائية قحكجة فذلك قا نجده في األجهحة التي 

 ال تتوقع مدوث أ قا  وقا نجده قن األتمال اللائلة عند بلض الجسؤولين.

 العبارة الخامسة

على أئ اللفقا  اللاقة تلتجد على براقج عفجية ذا   لجحائرخالبرلجائ اتوافق أرال أعضااااااال 

فلالية عالية ذلك ألنها تلتجد على تمة قحكجة وقركحة وهو قن أسااااااباب نلاااااا تها وماجة الدولة 

اللفجية في تصااحيح األوضااال الااءلة التي تلترض سااير األعجال والوظائف للحد قن الجااءر 

ك عن اتضاارابا  الجمالبة بتحسااين األوضااال االقتصااا )ة التي تحدث كالجلاااكل والاففا  ناهي

واالجتجاعية، في مين نجد أئ النساااااابة الجقرة بغير ذلك فهي التي تر  أئ اللفقا  اللاقة وجد  

لحااال  وقاائياة باالاادرجاة األولى والبراقج اللفجياة لللفقاا  اللااقاة ذا  فاااعلياة عاالياة ال تكوئ 

 ئ لها كجا )قول الجثل نالوقا)ة تير قن اللف ن.علبة بل )كوئ الجها  الحكوقي قهي

 العبارة السادسة :

على أئ اللفقا  اللاقة تلتجد في تاميمها على الدراسااة  البرلجائ الجحائرخ توافق أرال أعضااال

 األولية الللجية ذلك أئ قمالب اللاااالب الجحائرخ واضااااحة ال تحتا  خلى تامي  وأئ اتمتياجا 

قلروفة لكن الكيفية التي )ر)دها بها ججهورها قساااا لة جهو)ة )تحك  فيها الجنال واللا ا  والتقاليد 

وأشيال أترخ قلروفة لد  أتصائي اللفقا  اللاقة، في مين نجد ائ النسبة الجوافقة على اللبارة 

ءر)قة تبفغ الججاهير التي تر  أئ األ)اا  اتعفقياة واألبواب الجفتوماة والجلاارض قاا هي خال 

 بالادقا  الجمرومة وقا هي خال ءر)قة لدراسة ختجاها  ججاهيرها نحو تدقاتها. 

 العبارة السابعة :
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على أن  ال )راعى التو )ع الحقاني والجكاني لرسااااااائل  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااااااال 

ال ل  تتر  لللفقا  اللاقة وقت اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية ذلك أئ تكنوليجيا  اتتصا

للتحك  ال في الحقائ وال في الجكائ فالهواتف النقالة والرسااائل القصاايرة للجترعااد)ن للنبال كفيلة 

لاذلك، في مين نجد النساااااابة التي تقر بلكب ذلك هي التي تهت  بالبلد السااااااوساااااايوقهني وال تتبع 

 تتلقاها. التغيرا  وتحاول أئ تكوئ قنت جة متى في األتبار التي

 

 العبارة الثامنة : 

على أئ اللفقاا  اللااقاة تلااني عاااااالوبا  في عجلية  البرلجاائ الجحائرختوافق أرال أعضااااااال 

التامي  ذلااك أئ الججتجع في  )ناااقيااة وءلباااتاا  الجحاجيااة التي تتحك  فيهااا األبلااا  اتقتصاااااااا )ااة 

والثقافية والتي )صلب التنبؤ بالتغييرا  التي ستمرأ عليها، في مين نجد النسبة التي  واتجتجاعية

تقر بلكب ذلك تر  أئ ججاهير األجهحة الحكوقية واضااحو الجمالب لذلك ال تجد اللفقا  اللاقة 

 علوبة في التامي  لنلاءاتها بل تلتجد على الروتين.

 العبارة التاسعة :

على أئ لجسااؤول اللفقا  اللاقة ختصااال قباشاار بات ارة  جائ الجحائرخالبرلتوافق أرال أعضااال 

اللليا فنفمظ أئ أكبر نساابة قن أفرا  عينة الدراسااة أقر  ائ هنا  ختصااال قباشاار بات ارة اللليا 

ذلااك أئ في أملااب األجهحة الحكوقيااة ال توجااد خ ارة اللفقااا  اللاااقااة وبااالتااالي خ ارتهااا تكوئ قن 

لقرارا  أو قساؤول الجباشر وهذا )لني أئ قن )د)رها هو على ختصال قباشر ءر  أمد قتاذخ ا

بات ارة اللليا خئ ل  )كن الجد)ر، في مين نجد أئ النسبة القليلة قن الجبحوثين والتي تقر عكب ذلك 

هي التي تلتبر اللفقاا  اللااقة تابلة ألمد ات ارا  الفرعية وهي بليدة عن قراكح ختاا  القرار، 

 النول قن الهيكلة قليل التواجد في الهياكل التن يجية ألجهحتنا الحكوقية .  وهذا

 العبارة العاشرة :

على أئ نسااااابة اللينة الكبيرة التي أ لت أئ هنا  برناقج  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضاااااال 

يد ت ) اتلي فلال )ت  تمبيق  قع الجوظفين ذلك أئ قن أسااااااسااااايا  براقج اللفقا  اللاقة كساااااب 

الجوظف بالدرجة األول مسااب خ الل أمد األعضااال باتضااافة أتدها للبلد اتنساااني والتلاقل قع 

الجوظفين على أسب قرسوقة ذا  شفافية لكل عاقل، في مين نجد النسبة التي تقر عكب ذلك هي 

ا  تالنسااااابة التي تلتبر أئ اللفقة بين ات ارة والجوظف هي قبنية على أسااااااس جهد وأجر وال تح

 اللفقا  اللاقة لوضع برناقج. 

 العبارة الحادية عشر :

على أئ الجاصااصااا  الجالية كافية في التامي  ذلك أنها  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااال 

تلتبر أئ التامي  أساااااس اللفقا  اللاقة وأئ أخ تم  أو تقصااااير في اللفقا  اللاقة )لو  للد  

التامي  الجيد والذخ بالضاارورة لقلة الجاصااصااا  الجالية، في مين النساابة التي توافق رأ)ها قع 

لحكوقي )لتبر التامي  عجلية ذهنية بالدرجة األولى وال تحتا  اللبارة ذلك بنالا على أئ الجها  ا

لجاصااااصااااا  قالية أخ أن  )حتا  خلى تحد)د األمداث الجاضااااية والحالية وكذا  راسااااة ختجاها  
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ججاهيرها وخمتياجاته  وقمالبه  وتفكيره  عا اته  وتقاليده  ليت  ضااااااب  اتمصااااااائيا  الف قة 

 لوضع تمة جيدة 

 شر:العبارة الثانية ع

على أن  ال )سااااتلائ ب تصااااائي عفقا  عاقة قن تار   البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااااال 

الجها  الحكوقي وذلك لندرة األتصائيين في اللفقا  اللاقة وأئ أخ جها  مكوقي قؤهل للتحك  

تي لفي قلااكل  اتتصاالية وكذا في خ ارت  أل قات ، في مين نجد النساابة التي تقر بلكب ذلك فهي ا

تر  أئ اتسااتلانة بابرة اتتصااائي تكسااب الجوظفين تبرة في األ قا  الجفاجلة ومير الجتوقلة 

 وتاعة في الجؤسسا  اتقتصا )ة ذا  الادقا  اتنتاجية.  

 عشر : ثالثةالعبارة ال

على أئ هنا  التامي  في اللفقا  اللاقة )ت  على أسااب  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااال 

تيجياة وخ ار)اة قليناة ذلاك أئ التامي  )ا تاد بلين االعتباار امتيااجاا  الجوظف وقمالب  خسااااااترا

وخمتياااجااا  الججاااهير الاااارجيااة وقمااالبهااا واألبلااا  البيليااة والثقااافيااة للججتجع الجحلي وماادو  

الجؤسااسااا  الجنافسااة خئ وجد  ، في مين نجد أئ بقية النساابة الجحا)دة في خ الئها )رجع ذلك للد  

 عن كيفية تامي  اللفقا  اللاقة لبراقجها .  علجها

 عشر : رابعةالعبارة ال

على وجو  قلااار)ع تنجو)ة قن بين تم  اللفقا  اللاقة  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااال 

وذلك لتلجل على رب  ججاهيرها بالجها  وتحسايساه  بحسان نية الجها  الحكوقي وقد  خمساس  

نلاامة في األ)ا  اتعفقية والتحساايسااية وفي بلض الحجف  ذا  الجنفلة بامتياجاته  لذلك نجدها 

اللاقة، في مين نجد النساااابة التي تقر بلكب ذلك فهي التي ال تلتبر أئ هنا  قلااااار)ع تنجو)ة في 

تم  اللفقا  اللاقة وذلك )جكن أئ )كوئ للد  الكفا)ة الجالية لرساااااا  تم  للجلااااااار)ع التنجو)ة 

 رئيسية.وضبمها في النقاء ال

 عشر : خامسةالعبارة ال

على أئ قراماال عجليااة التامي  لللفقااا  اللاااقااة في  البرلجااائ الجحائرختوافق أرال أعضاااااااال 

األجهحة الحكوقية تلتجد على تسالسل ذلك قن رس  الامة على قستو  الذهن خلى تحد)د الججهور 

يت  ذا التقيي  الجبدئي لهذه الامة  لالجستهد  واتقكانيا  الجا )ة وكذا البلر)ة الجكلفة بإنجا ها وك

عرضااااها للتنفيد وال )توقف ذلك عند هذا الحد بل قد )تلداه ليت  تكر)رها وضااااجائ نجامها وتحد)د 

الحدو  التي تضاااابمها ليت  رسااااجها كامة  قن الام  الجضاااابوءة والجضااااجونة  وتصاااانيفها قع 

قة على اللبارة والجحا)دة على ائ الام  الرسجية لجواقف األ قا  في مين تر  الفلة مير الجواف

األجهحة الحكوقية تلتجد على الروتين واتساتجرار)ة للحفاظ على التوا ئ ال التقد  والتحسن لذلك 

فهي ليب بحاجة لرس  تم  وتتبال تسلسلها ومتى وخئ رسجت تم  تكوئ تم  قصيرة الجد  

 وال تلتجد على التسلسل .



   الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                                           الفصل السادس                                    

 
 

381 

 عشر : العبارة السادسة

على أئ هنا  قبا ز تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة  البرلجائ الجحائرخأعضااااااال  توافق أرال

في األجهحة الحكوقياة في عجلياة التامي  ذلك أنها تر  أئ اللفقا  اللاقة تحاول أئ تركح على 

الهااد  الجرا  تحقيقاا  وعلى تغميااة تممهااا قن كاال قن الجااانااب الجااا خ والبلاااااارخ في تنفيااذهااا 

ولية نتائج التامي  للهد  الجرا  خنجا ه قن تف الدراسااا  الللجية للرأخ اللا  لاممها وكذا شااج

وختجاها  جهورها وتاعاااة الجساااتهلكين لادقاتها في مين تر  الفلة مير الجوافقة والجلارضاااة 

على اللبارة أئ األجهحو الحكوقية ليساااات ضاااااجة في تدقاتها لهذا الحد بل هي وأملبها روتيني 

 وبسي .

 عشر :  سابعةالالعبارة 

على أئ اللفقا  اللاقة تبدل قصااار جهدها  البرلجائ الجحائرخلتوافق البسااي  بين أرال أعضااال ا

لتمو)ر الساااااايااسااااااا  في براقجها الف قة للحد قن األ قا  الجفاجلة ذلك انها تر  ائ اللفقا  

اللااقاة تجتهاد في مل األ قا  وتاعااااااة في هذه ايونة األتيرة وقن تف الثورا  الجتتالية على 

قن اللاالوب مقوقه  الجهضااوقة ووضاالت  قسااتو  الكثير قن الدول اللربية والتي كلاافت للكثير

)دها في قركح األل  لذلك ألصاقت فلة قن اللالب قروئ اتستللار وأعبحت تستللر على قواقع 

النقص والالل الوظيفي للحكوقة قن تفل نقائص أ ال أجهحتها ذلك قا أتضاااااع الحكوقة للتجد)د 

ي قل الحفاظ على التوا ئ الداتلي ففي سياساتها وتتبع كل جد)د قد )حدث أثر فجن قبا ئها على األ

مين ال )ر  البلض ايتر قن األعضال أئ اللفقا  اللاقة تبدل قصار جهو ها لتمو)ر سياسا  

براقجهاا ورم  أننا قن القليل قن الدول التي تجلك ثروا  ءبيلية هائلة خال أنها  ورم  وذلك )بقى 

سبي والتحسن البسي  في األوضال الجالية مال األوضاال قن سايئ خال أسو  وال )ادنا التمور الن

اتقتصااااا )ة التي )انقها تراك  هائل في الجانب الصااااحي والذخ أملب أسااااباب  الحاال  النفسااااية 

واألوضاال اتجتجاعية أو متى الثقافية الهجينة أو التلليجية الجغلاوشة ورم  اتعفما  الجد)دة 

ت بإعاافما  بل قن وقا  جد)دة على الججتجع والتي لحد ايئ ل  نجني ثجارها وفي الحقيقة ليساا

الجحلي نحاول تمبيقها كجحاوال  خقتصااص مضب  والتي ال )مول قداها ألئ اتعفما  ليست 

 جذر)ة بل ققنلة

 عشر :العبارة الثامنة 

على أئ اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية ترس  تم   البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضال 

خجرالا  تحافظ بها على التوا ئ وذلك أئ أملب األجهحة الجحائر)ة ال تحاول التقد   نجوذجية ذا 

والرقي باالجهاا  وباالججتجع لتحسااااااين تادقااتا  بال كال قاا تباذلا  الجحااف ة على التوا ئ الداتلي 

والااارجي وعلى األقال ثباا  ججهورهاا واتسااااااتجرار)اة الوظيفياة قلا  مي مين تر  الفلة مير 

)دة على اللبارة أئ اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية تحاول تحسااين الصااورة الجوافقة والجحا

 .الذهنية لججهورها والرقي بالجها  لجواكبة ن ائره قن بقية األجهحة في الدول الجتقدقة

 العبارة التاسعة عشر
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وه   نصااف أفرا  عينة الدراساااة توافق  البرلجائ الجحائرخفاتتتف  البسااي  في  أرال أعضااال 

على أئ أهدا  اللفقا  اللاقة تصااب في الصااالح اللا  ذلك أئ املب االجهحة الحكوقية تدقاتية 

واللفقا  اللاقة كنلااااء ختصاااالي قلنوخ ال )جكن خساااتلجال  في مير الصاااالح اللا  وتاعاااة في 

صااااااف ايتر قن األعضااااااال تر  أئ األجهحة الحكوقية الجحائر)ة الججانية الادقا  في مين الن

اللفقا  اللاقة كلفقا  )جكن أئ تدفع بالجؤسسة خلى اتففس والاصاة في كلير قن األموال أو 

 الغلق وخستغفلها خلى أ ال نلاء آتر.

 العبارة العشروئ

على أئ خ ارة اللفقا  اللاقة في األجهحة الحكوقية تمجح  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضال 

للرقي باالجهاا  الحكوقي  قوا اتاا باإقكاانيااتا  الجاا )ة ذلك أئ الحكوقة تبذل قصااااااار جهو ها في 

تجو)ل أجهحتها لذلك تمجح اللفقا  اللاقة في هذه األجهحة تغمية الجانب الجالي للجؤسسة ببلض 

ئلاة والرقااباة البرلجاانية عليها في مين تر  بقية األعضااااااال أئ اتنجاا ا  واتلفف  قن الجسااااااا

المجوا والرقي بالجها  الحكوقي ال )توقف عند اللفقا  اللاقة فق  بل الجساؤول الجباشر وقد  

 التوسلا  التي )قترمها و)حع  على خنجا ها وقد  قوافقة وتدعي  السلمة الوعية لهذا المجوا.

ئ ات)اااجااااباااياااة ناااحاااو كااال قااان الااالاااباااارا  الاااتاااالاااياااة وقااانااا  ختاااجااااهاااا  أعضاااااااااال الااابااارلاااجاااا

(         0.( ،ض.3(،ض38(،ض37(،ض36(،ض35(،ض31(،ض33( ،ض30(،ض.0(،ض08(،ض07(،ض06(،ض05(،ض01(،ض03ض

، في مين كانت ختجاهاته  ساالبية نحو كل 3،.والتي تدل عليها الجتوسااما  الحسااابية التي تنتجي للججال 

( والتي تدلي بها الجتوسااااااما  الحسااااااابية التي تنتجي للججال .3(،ض33(،ض.0(،ض03قن اللبارا  التالية ض

.،3 خ)جاابياة نحو أملاب اللبارا  للفرضااااااية األولى بحيم تحد  االتجاه  ي توضااااااح أئ ختجااهااته والت

ات)جاابي ألعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقاا  اللااقة في األجهحة الحكوقية وذلك 

 مسب اللكل التالي:

يوضح إنتشار المتوسطات الحسابية لكل من  عضال المجلس الشعبي الوطني  ( :12الشكل )

 اإلداري للعالقات العامة في األجهحة الحكومية. لتخطيطالس األمة نحو و عضال مج
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   عرض وتحليل بيانات الفرضية الرابعة للدراسة خامسا :

 وقبل الغوص في عرض وتحليل نتائج فرضيات الدراسة فسنحاول التذكير أوال بفرضياتها       

 الفرضية الرابعة للدراسة :

 اإلسهامات التنمويةجانب : في للدراسة  رابعةالفرضية ال .1

  للعالقات العامة  اإلسهامات التنمويةهناك إختالف في هذه اإلتجاهات أعضاء البرلمان الجزائري نحو

أعضووواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضووواء مجلل ) بإختالف نوعية العضووويةفي األجهزة الحكومية 

 األمة(. 

 للعالقات العامة  اإلسهامات التنمويةأعضاء البرلمان الجزائري نحو  هناك إختالف في هذه اإلتجاهات

بإختالف الموقع الجغرافي )األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب واألعضاء في األجهزة الحكومية 

 التي تسكن في واليات اليمال( 

  للعالقات العامة  ةاإلسهامات التنمويهناك إختالف في هذه اإلتجاهات أعضاء البرلمان الجزائري نحو

بووإختالف اإلنتموواء الحزبي )األعضووووووواء التي تنتمي لليزاب المواليووة للن ووا  في األجهزة الحكوميووة 

 واألعضاء التي تنتمي لليزاب المعارضة للن ا (

للعالقات العامة في األجهزة الحكومية  اإلسووووووهامات التنمويةتجواهوات أعضوووووواء البرلمان الجزائري نحو إ

 ةإيجابي

محددة في مجموعة من  للتحقق من هذه الفرضية تم اإلعتماد على عدة مؤشرات ساعدتنا في الدراسة.

.الجدول الذي يحدد نتائج الدراسة وهي موضحة يسب –ة عير عبارة خمس –العبارات   
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 )يسب نوعية العضوية )عضو المجلل اليعبي الوأني وعضو مجلل األمة 

 ( ناليظ في كل من: 36( و)35عليها والموضحة في كال الجدولين )ويسب النتائج المتحصل 

  العبارة األولى:

    العالقات العامة باألهداف  هنواك عالقة بين الطط  التنموية التي ترسوووووومهاناليظ نسووووووب العبوارة

( من أفراد عينة الدراسووووة من أعضوووواء البرلمان الجزائري  ير %57,9العامة للمجتمع  أن نسووووبة )

وأعضوواء (%46,3)موافقة على العبارة وهي موزعة على أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني بنسووبة 

من أفراد عينة الدراسووة موافقة على العبارة  (%42,1)في يين نسووبة  (%11,6)مجلل األمة بنسووبة

( وأعضاء مجلل األمة 2..8%يعبي الوأني بنسبة )وهي األخرى موزعة على أعضاء المجلل ال

، أما 5.1.0وانحراف معياري يقدر ب .,471( وذلك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقد ب 48.1%بنسوووووبة )

أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووووتقل عن مجلل األمة فكان  نسووووووب  كالتالي 

( من أفراد عينة 4..1%ة )( من أفراد عينوة الودراسووووووة  ير موافقوة على العبارة والنسووووووب..%95)

وانحراف معياري يقدر ب  .4795الدراسووووووة موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقدر ب

571.5. 

 ( 04%أما أعضواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسوتقل عن المجتمع اليوعبي الوأني فكان  نسوبة., )

عينة الدراسوووة  ير موافقة  ( من أفراد12.1%من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة في يين )

 .57052وانحراف معياري يقدر ب  47121على العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب 

 ( أن قيمة إختبار ليفيني35كما يتبين في الجدول رقم )Levene   لهذه العبارة هيF  4.111وتساوي 

هذا يبين أننا و   5.50وهي قيمة أكبر من مسووووووتوى الداللة  5.804( تسوووووواويsigبواقع داللة )

نسوووووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني وأعضووووواء مجلل األمة 

 T    4.4.0متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

 و أن الفرق بين متوسطي عينتين أعضاء المجلل اليعبي .44بدرجة يرية مقدارها  

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

سوولبي ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ،  درجة  ور م ذلك يبقى اإلتجاه .44وهذا يسوواوي 098,

لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووة بنسووبة ضووعيفة جدا نحو البند  ير موافق، وذلك بتيووت  ضووعي  

 ومتوس  اإلنتيار.

مفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين تي أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية ال

ت أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من متوسوووطات إجابا

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.810الجدول أن قيمة 

  العبارة الثانية:

   يرها  اهتقو  العالقات العامة بغرس اليعور باإلنتاء الوأني والقومي لدى جم ناليظ نسب العبارة

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وهي موزعة على كل أعضوواء 0970%أن نسووبة )

(، وكذا نسووووبة ,457%( وأعضوووواء مجلل األمة بنسووووبة )1072%المجلل اليووووعبي الوأني بنسووووبة )

( من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي األخرى موزعة على أعضووواء المجلل %1175)
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( 572%(، في يين نسبة )4178%( وأعضواء مجلل األمة بنسوبة )8.72%اليوعبي الوأني بنسوبة )

فق  من أفراد عينة الدراسوووة كان  أرائها محايدة وهي من أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني، وذلك 

 57048وانحراف معياري يقدر ب 470,2بمتوس  يسابي يقدر ب

 حج مسوووتقل عن أعضووواء مجلل األمة فكان  نسوووب  أما أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني كمجتمع ب

( من أفراد 1.74%( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة، وكذا نسووبة )0.72%كالتالي)

( من أفراد عينة الدراسوووة كان  أرائهم 474%عينة الدراسوووة موافقة على العبارة في يين فق  نسوووبة)

  57045نحراف معياري يقدر بوا .4794محايدة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب 

  أما أعضووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة

( من أفراد عينة 1172%( من أفراد عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة، في يين نسووووووبة )%0078)

ف معياري يقدر وانحرا 47112الدراسووووة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسووووو  يسوووووابي يقدر ب

  57059ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  18,.5( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.442

ة ني وأعضوواء مجلل األمأننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأ

 T    4.025متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمدعلى النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها 

 .  5.452وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.4,4وأعضاء مجلل األمة هو 

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك  سوولبيور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44وهذا يسواوي  5.4,4

موافق، وذلك بتيووووت  ضووووعي   ير كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند 

 ومتوس  اإلنتيار.  

أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

ء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من متوسوووطات إجابات أعضوووا

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  ,sig  5.44الجدول أن قيمة 

  العبارة الثالثة:

   ال تعمل العالقات العامة على توعية العاملين في األجهزة الحكومية بالحرص ناليظ نسووووب العبارة

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وهي 9571%  أن النسووبة )لى المصوولحة العامة ع

( وأعضوووواء مجلل األمة بنسووووبة .1,7%موزعة على أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني بنسووووبة )

( من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة العبارة وهي األخرى موزعة 1272%(، وكذا النسوووووبة )%4871)

(، في 4479%( وأعضاء مجلل األمة بنسبة )8,71%لمجلل اليعبي الوأني بنسبة )على أعضاء ا

( فق  للعضوواء المحايدة في آرائها وهي من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني 572%يين النسووبة )

  57051وانحراف معياري يقدر ب .4794وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
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  مسووتقل عن أعضوواء مجلل األمة فكان  النسووبة أما أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني كمجتمع بحج

( موافقة على .107%( من أفراد عينة الدراسوووووة  ير موافقة على العبارة، وكذا النسوووووبة )%9175)

( من أفراد عينة الدراسووة محايدة في آرائها، وذلك بمتوسوو  يسووابي 474%العبارة في يين النسووبة )

 57054وانحراف معياري يقدر ب 47908يقدر ب

 ضووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة أما أع

( من أفراد 1271%( من أفراد عينة الدراسوووووة  ير موافقة على العبارة، في يين النسوووووبة ),%047)

وانحراف معياري يقدر  ,4704عينة الدراسووووة موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب

 57052ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35في الجوودول رقم ) كمووا يتبينLevene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.114( تساوي  sigبواقع داللة ) 01..5

بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة  أننا نسووتطيع إفتراض

 T    4.895متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها 

 . ,5.45وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.411 وأعضاء مجلل األمة هو

أراء أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة تيبت  أيضوووا المتوسوووطات الحسوووابية  وتوافق

لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة ونحو العبارة ، سوووولبيأعضوووواء البرلمان الجزائري  ذلك إتجاه،ل

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير  بنسبة ضعيفة جدا نحو البند

مفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين تي أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية ال

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

ونقبل  الفرضوووووويوة الصووووووفرية رفضوبوالتوالي ن من قيموة  قولهي قيموة أ sig  5.584الجودول أن قيموة 

يوجد فروق ذات داللة إيصوائية بين متوسطات إجابات أعضاء المجلل بالفرضوية البديلة والتي مفادها ال 

 .اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة على هذه العبارة

  العبارة الرابعة:

   الجماهير لكل التغيرات التي تحصل على مستوى  قو  العالقات العامة بتهيئةتناليظ  نسوب العبارة

( من أفراد عينوة الدراسووووووة  ير موافقة على 0071%الجهواز الحكومي لغرس التكي   أن نسووووووبوة )

( وأعضاء مجلل 1070%العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء المجلل اليعبي الوأني بنسبة )

الدراسووووووة الموافقة على العبارة وهي  ( ألفراد عينة,1.7%(، وكذا النسووووووبة ).7.%األمة بنسووووووبة )

( وأعضووواء مجلل 8274%األخرى موزعة على كل من أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني بنسوووبة )

( من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في آرائها وهي موزعة بين أعضووواء المجلل 075%األمة بنسوووبة )

وانحراف  47908در باليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة بالتسوواوي وذلك بمتوسوو  يسووابي يق

، أما أعضووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء 570,1معياري يقدر ب

( أفراد عينوة الدراسووووووة  ير موافقة على العبارة، وكذا نسووووووبة 0.72%مجلل األموة فوإن النسووووووبوة )

آرائها  ( محايدة في171%( من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة، في يين نسوووووبة )%1,75)

  57015وانحراف معياري يقدر ب 47991وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
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  أما أعضوووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني فإن النسووووبة

( من أفراد عينة الدراسة 1471%( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة، وكذا نسبة )%1271)

( من أفراد عينة الدراسة محايدة في آرائها وذلك بمتوس  4571%يين نسبة ) موافقة على العبارة في

  579,9وانحراف معياري يقدر ب 47985يسابي يقدر ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أقل من مستوى الداللة  5.510( تسواوي  sigبواقع داللة ) 1.000

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 T    ير متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر الياني أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي  2,2..1دارها  بدرجة يرية مق 5.152

  ,5.41المعياري في هذا الفرق هو وأن الططا  5.518الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو  والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي

ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبي درجات  ور م ذلك يبقى اإلتجاه .2وهذا الفارق يفوق  5.518

تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 نتيار.ضعي  ومتوس  اإل

أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 ية .وبالتالي قبل الفرضية الصفر هي قيمة أكبرمن قيمة  sig   5.,95الجدول أن قيمة 

 العبارة الخامسة:

   ناليظ نسوووووووب العبووارة  تقو  العالقووات العووامووة بتوعيووة العوواملين في األجهزة الحكوميووة بوواعمووالهووا

( من أفراد عينة الدراسة  ير 0071%ومسوؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي  أن نسبة )

( 1971%الوأني بنسووووبة )موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوووواء المجلل اليووووعبي 

( من أفراد عينة الدراسووة موافقة على 1172%(، وكذا نسووبة )74.%وأعضوواء مجلل األمة بنسووبة )

( 8.72 %العبارة وهي األخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني بنسووووووبة )

ي آرائها ( فق  هي األفراد المحايدة ف572%( في يين نسووبة )4175%وأعضوواء مجلل األمة بنسووبة )

وانحراف معياري يقدر 470,5وهي من أعضوووووواء مجلل األموة وذلوك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقدر ب

  57041ب

  أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل األمة فإن نسووووبة

( من أفراد عينة 1.74%( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، في يين نسبة ).%957)

وانحراف معياري يقدر  47952لدراسووووووة الموافقة على العبارة، وذلك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقدر با

  571.5ب

 (  0279%أما أعضاء مجلل األمة كمجتمع بحج مستقل عن أعضاءالمجلل اليعبي الوأني فكان )

( من أفراد عينة الدراسوووووة  ير موافقة .1,7%من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة، وكذا )
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( من أفراد عينة الدراسة محايدة في آرائها وذلك بمتوس  يسابي 171%على العبارة، في يين نسبة )

 .570,8وانحراف معياري يقدر ب 47112يقدر ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.5.8( تساوي  sigبواقع داللة ) .8.22

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 T    4.1,1متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44ا  بدرجة يرية مقداره

 . 5.452وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.495وأعضاء مجلل األمة هو 

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

ن أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتي

ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبيدرجات  ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .2وهذا الفارق يفوق  5.495

تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 .ضعي  ومتوس  اإلنتيار

أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.411الجدول أن قيمة 

   العبارة السادسة:

   تنمي العالقات العامة في األجهزة الحكومية الوعي لدى جماهيرها بسووووياسووووة ناليظ نسووووب العبارة

( من أفراد عينة الدراسووووة من أعضوووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة 0071%  أن النسووووبة )الدولة

( وأعضاء .1,7%)على العبارة وهي موزعة على كل من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني بنسوبة 

( من أفراد عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة وهي 1172%( وكذا )71,%مجلل األموة بنسووووووبوة )

( وأعضوواء مجلل األمة 8274%األخرى موزعة على كل أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني بنسووب )

ي من ( فق  من أفراد عينة الدراسة كان  أرائها محايدة وه572%(، في يين نسبة ),407%بنسوبة )

 57041وانحراف معياري يقدر ب 470,5أعضاء مجلل األمة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب

   أما أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووتقل عن أعضوواء مجلل األمة فكان  النسووبة

( من أفراد 8274%الموافقة على العبارة في يين نسووووووبة )  ير ( من أفراد عينة الدراسووووووة%9175)

وانحراف معياري يقدر 47915ة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر بعينة الدراسو

  57120ب

  أما أعضوواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسووتقل عن أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وذلك بالنسووبة

( من أفراد عينة الدراسة 1475%( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )%9070 )

( من أفراد عينة الدراسوووووة المحايدة في آرائها وذلك 171%الوافقة على العبارة في يين نسوووووبة )  ير

 [57094وانحرافنعياري يقدر ب .,471بمتوس  يسابي يقدر ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.1,5( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.245
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أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 T    8.112متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني  .44ا بدرجة يرية مقداره

 ,5.45المعياري في هذا الفرق هو  وأن الططا 5.804وأعضاء مجلل األمة هو 

أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية  وإختالف

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

ألعضاء البرلمان الجزائري نحو  سلبيور م ذلك يبقى اإلتجاه   ةدرج .44 يقدر بـوووووهذا الفارق  5.804

تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين 

اء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من متوسوووطات إجابات أعضووو

 .الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من قيمة أكبرهي قيمة  sig   5.484الجدول أن قيمة 

  العبارة السابعة:

  تيارة واسناليظ نسوب العبارة  تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية بتنيوي  الجهود الرسمية

( من أفراد 0,75%الجهود اليووعبية لمحاربة األمية واألمراض المسووتوأنة في المجتمع  أن النسووبة )

عينة الدراسوووة  ير موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني 

ة ( من أفراد عين1172%(، وكذا نسووووبة )71,%( وأعضوووواء مجلل األمة بنسووووبة ).1,7%بنسووووبة )

الدراسوووووة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني بنسوووووبة 

( من أفراد عينة الدراسة 572%(، في يين نسبة ),407%( وأعضواء مجلل األمة بنسبة )%8274)

وانحراف  470,5التي كان  أرائها محايدة وهي من أعضوووووواء مجلل األمة وذلك بمتوسوووووو  يقدر ب

 ,.571بمعياري يقدر 

  أما أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني كمجتمع مسوووووتقل عن أعضووووواء مجلل األمة فكان  النسوووووبة

( من أفراد 1,75%( من أفراد عينة الدراسووووووة  ير الموافقة على العبارة في يين نسووووووبة )%9175)

وانحراف معياري  47915عينة الدراسوووة للفئة الموافقة على العبارة وذلك بمتوسووو  يسوووابي يقدر ب

 57120ر بيقد

  أما أعضووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة

( من أفراد عينة الدراسة .1,7%( من أفراد الدراسوة موافقة على العبارة في يين النسوبة )%9874)

 571.1وانحراف معياري يقدر ب .,471 ير الموافقة على العبارة وذلك بمتوس  يسابي

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35تبين في الجوودول رقم )كمووا يLevene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.201( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.511

بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة  أننا نسووتطيع إفتراض

 T    8.185متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  

 . 5.451وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.804و وأعضاء مجلل األمة ه
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وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبيور م ذلك يبقى اإلتجاه  درجات  .2وهذا الفارق يفوق  5.804

تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

 ة بينأموا فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائي

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  sig  5.5,4الجدول أن قيمة 

  العبارة الثامنة:

  ت  السولوكية السوائدة في المناسباناليظ نسوب العبارة  تقو  العالقات العامة بالدعوة لترشويد األنماأ

( من أفراد عينة الدراسووووووة  ير الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من 0,75%أن نسووووووبة )

( من أعضوووواء مجلل األمة وكذا نسووووبة 74.%( من أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني و).%1,7)

ل من أعضوواء المجلل ( من أفراد عينة الدراسووة الموافقة على العبارة وهي موزعة على ك%1874)

( 572%(، في يين نسبة )4175%( وأعضواء مجلل األمة بنسوبة )8274%اليوعبي الوأني بنسوبة )

فق  من أفراد عينة الدراسوة المحايدة في آرائها وهي من أعضاء مجلل األمة وذلك بمتوس  يسابي 

  57044وانحراف معياري يقدر ب 47025يقدر ب

  كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل األمة فإن نسووووبة أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني

( من أفراد عينة 175,%( من أفراد عينة الدراسوووووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسوووووبة )%9175)

( فق  من األعضووواء المحايدة في أرائها، وذلك 572%الدراسوووة موافقة على العبارة، في يين نسوووبة )

  57120ي يقدر بوانحراف معيار 47915بمتوس  يسابي يقدر ب

 (  0279%أما أعضاء مجلل األمة كمجتمع بحج مستقل عن أعضاء المجلل اليعبي الوأني فكان )

( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة .1,7%من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )

ائها، وذلك بمتوسووووو  ( من أفراد عينة الدراسوووووة المحايدة في آر171%على العبارة في يين نسوووووبة )

 .570,8وانحراف معياري يقدر ب 47112يسابي يقدر ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.598( تساوي  sigبواقع داللة ) 1.000

بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة  أننا نسووتطيع إفتراض

 ,T    4.92متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  

 . 5.452وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.428و وأعضاء مجلل األمة ه

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو  سوولبيور م ذلك يبقى اإلتجاه   درجة .44وهذا الفارق يسوواوي  5.428
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تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

مفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين تي أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية ال

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  sig  5.5.1الجدول أن قيمة 

  العبارة التاسعة:

 قات العامة بتدعيم القيم الرويية للقضوووواء على العادات السوووويئة  أن ناليظ نسووووب العبارة  تقو  العال

( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وهي موزعة على أعضاء المجلل 0,75%نسبة )

( 1175%(، في يين نسبة )271%( وأعضواء مجلل األمة بنسوبة )1272%اليوعبي الوأني بنسوبة )

على العبارة وهي األخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل  من أفراد عينوة الدراسووووووة موافقة

(، وذلك بمتوسوو  يسووابي يقدر ,407%( وأعضوواء مجلل األمة )8,71%اليووعبي الوأني بنسووبة )

   ,.571وانحراف معياري يقدر ب 470,5ب

  أما أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء مجلل األمة فكان  نسوووبة

( موافقة .107%أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة، في يين كان  نسووبة ) ( من%9174)

 57128وانحراف معياري  47914على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب

  أما أعضووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة

(  ير موافقة على العبارة 1170%على العبارة في نسبة )( من أفراد عينة الدراسوة موافقة %9070)

 .57121وانحراف معياري يقدر ب 47111وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50اللة وهي قيمة أكبر من مستوى الد 21,.5( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.5,9

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 T    8.220متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  

 . 5.458وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.8.9وأعضاء مجلل األمة هو 

أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية  وإختالف

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو  سوولبيدرجة  ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44وهذا الفارق يسوواوي  5.8.9

تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين 

مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من  متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية هي قيمة أكبر أو يساوي قيمة  sig  5.505الجدول أن قيمة 

   العبارة العاشرة:
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  ناليظ نسوووووووب العبووارة  تعموول العالقووات العووامووة على التعووايو والتفوواعوول مع الجمهور في ال روف

أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة ( من 0,75%االجتماعية  أن نسوبة )

( وأعضاء .1,7%على العبارة وهي موزعة على كل من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني بنسوبة )

( من أفراد عينة الدراسووووة موافقة على العبارة 1874%( وأذا النسووووبة )74.%مجلل األمة بنسووووبة )

( وأعضاء نجلل األمة 8,71%اليوعبي الوأني بنسوبة )وهي األخرى موزعة بين أعضواء المجلل 

( فق  من الفئة المحايدة في آرائها وهي من أعضوواء 572%(، في يين كان  نسووبة ).417%بنسووبة )

  57044وانحراف معياري يقدر ب 47029المجلل اليعبي الوأني وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب

 عن أعضووواء مجلل األمة فكان  نسوووب  أما أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني كمجتمع بحج مسوووتقل

( من الفئووة الموافقووة على .107%( من الفئووة  ير الموافقووة على العبووارة والنسووووووبووة )9175%أفراده )

( محايدة في آرائها وهي من أعضووواء المجلل اليوووغبي الوأني وذلك 572العبارة، في يين النسوووبة )

 57054وانحراف معياري يقدر ب 47908بمتوس  يسابي يقدر ب

 ما أعضوووووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسووووووتقل على أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني فكان  أ

( من أفراد عينة .1,7%( من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة في يين النسوووووبة )%9874)

وانحراف معياري يقدر  .,471الدراسووووة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب

 .571.1ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35ين في الجوودول رقم )كمووا يتبLevene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  14..5( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.552

بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة  أننا نسووتطيع إفتراض

 T    8.090متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  

 . 5.459وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.8,8و وأعضاء مجلل األمة ه

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبيور م ذلك يبقى اإلتجاه  درجات  .2وهذا الفارق يفوق  5.8,8

تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

 ة بينأموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائي

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  sig  5.485الجدول أن قيمة 

 العبارة الحادية عشر:

  ناليظ نسب العبارة  تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية بترشيد األنماأ االستهالكية وتعديل

( من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان الجزائري  ير 0478%السوولوكات السوويئة  أن نسووبة )

( 1471%موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني بنسووووبة )

( من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على 1570%( أما بالنسوووبة ).7.%وأعضووواء مجلل األمة بنسوووبة )
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( 8971 %العبارة وهي األخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني بنسووووووبة )

( من أفراد عينة الدراسووة محايدة في 271%( في يين نسووبة )4175%وأعضوواء مجلل األمة بنسووبة )

وانحراف  ,,479ي من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وذلك بمتوسوو  يسووابي يقدر بآرائها وه

 57988معياري يقدر ب

  أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل األمة فإن نسووووبة

( من أفراد عينة 1172%( من أفراد عينة الدراسووووة  ير موافقة على العبارة وكذا النسووووبة )%0171)

( من أفراد عينة الدراسة محايدة في أرائها على 271%راسة الموافقة على العبارة في يين النسبة )الد

 57910وانحراف معياري يقدر ب 47,95العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب

  أما أعضوووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني فإن نسووووبة

( من أفراد عينة 1471%دراسووووووة موافقة على العبارة في يين نسووووووبة )( من أفراد عينوة ال%0279)

إنحراف معياري بقدر  47141الدراسووووووة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقدر ب

 .5،054ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.055تساوي (  sigبواقع داللة ) 5.102

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 ,T    8.92متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  

 .5.441وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,5.11وأعضاء مجلل األمة هو 

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو  والتي يوضووحها

ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبي درجة  ور م ذلك يبقى اإلتجاه .44وهذا الفارق يفوق  ,5.11

ت  تيموافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 نقبل الفرضية الصفرية وبالتالي  هي قيمة أكبر من قيمة  sig  5.525الجدول أن قيمة 

 العبارة الثانية عشر:

  ناليظ نسووب العبارة  تسووعى العالقات العامة من خالل إنجازاتها إلى تحقيق االسووتقرار األسووري من

( من أفراد عينة الدراسووة من 1,74%خالل السووعي لعالا الميوواكل األسوورية من مهدها  أن نسووبة )

العبارة وهي موزعة عل كل من أعضووواء المجلل اليوووعبي أعضووواء البرلمان الجزائري موافقة على 

( من أفراد عينة 1070%( أما نسبة ).417%( وأعضاء مجلل األمة بنسبة )1878%الوأني بنسبة )

الدراسوة  ير الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء المجلل اليعبي الوأني بنسبة 

( فهي للفئة المحايدة في آرائها 71,%أما النسبة ) (،74.%( وأعضواء مجلل األمة بنسبة )%1971)

وانحراف معياري  47951وهي من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني وذلك بمتوسو  يسابي يقدر ب

 57980يقدر ب
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  أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل على أعضوووواء مجلل األمة فإن نسووووبة

( من أفراد عينة 1,72%ى العبارة في يين نسووووووبة )( من أفراد عينوة الدراسووووووة موافقة عل%1871)

( فق  كان  محايدة في آرائها وذلك بمتوسوووو  572%الدراسووووة  ير موافقة على العبارة لكن نسووووبة )

  57912وانحرافمعيارب يقدر ب 479,1يسابي يقدر ب

  أما أعضوووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني فإن نسووووبة

(  ير موافقة على العبارة 1271%( من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة في يين )%9874)

   571.1وانحراف معياري يقدر ب .,471وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبرمن مستوى الداللة  5.524( تساوي  sigبواقع داللة ) 1.522

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 T    8.812متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44  بدرجة يرية مقدارها

  . 5.414وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.8.1وأعضاء مجلل األمة هو 

إتجاهات أعضواء البرلمان الجزائري وأعضاء مجلل األمة تيبت  المتوسطات الحسابية كما في  اإلختالفو

يبين  الفرق في المتوسووو  للعينتين أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة الذي يسووواوي  

اإلتجواه اإليجوابي نحو العبارة لذلك كان توزيع أراء أعضوووووواء البرلمان الجزائري بنسووووووبة ولوذلوك  5.8.1

 سلبي ائريرلمان الجز، لذلك اإلتجاه العا  ألعضاء البوإنتيار كبير موافق وبتيت  ير نحو البند ضوعيفة 

 نحو هذه العبارة

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين 

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من قيمة  كبرهي قيمة أ sig  5.489الجدول أن قيمة 

  العبارة الثالثة عشر:

  ل إلى تدعيم التنمية البيئية من خالناليظ نسب العبارة  تسعى العالقات العامة في األجهزة الحكومية

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة 1172%  أن نسبة )اإلرشادات 

( وأعضاء 1878%العبارة وهي موزعة على كل من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني بنسوبة )على 

( من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة 1272%(، وكذا نسوووبة )4479%مجلل األمة بنسوووبة )

( وأعضوووواء 8971%وهي األخرى موزعة على كل من أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني بنسووووبة )

( من أفراد عينة الدراسووة محايدة في آرائها 4,71%(، في يين نسووبة )4871%مجلل األمة بنسووبة )

وانحراف معياري  20,،4وهي ن  أعضواء المجلل اليوعبي الوأني وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب

  57,84يقدر ب

  أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل األمة فإن نسووووبة

( موافقة على العبارة، 1172%الدراسوووة  ير موافقة على العبارة ونسوووبة )( من أفراد عينة %1871)

وانحراف معياري  47225( محايدة في آرائها وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب8872%في يين نسبة )

 57,01يقدر ب
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  أما أعضوووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني فإن نسووووبة

( من أفراد عينة 1271%ة الدراسووووووة موافقة على العبارة في يين نسووووووبة )( من أفراد عينو,%047)

وانحراف معياري  47128الدراسووووة كان   ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب

 57052يقدر ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.490( تساوي  sigة )بواقع دالل 08..4

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 T    8.901متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  

 . .5.41وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,.5.1وأعضاء مجلل األمة هو 

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

ا الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو والتي يوضووحه

درجات  ور م ذلك يبقى اإلتجاه إيجابي ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  .2وهذا الفارق يفوق  ,.5.1

  العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند موافق، وذلك بتيووووت

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 نرفض الفرضية الصفرية.وبالتالي  هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.5.5الجدول أن قيمة 

  العبارة الرابعة عشر:

  من خالل نيووووواأ العالقات العامة أن نسوووووب العبارة  تسوووووعى العالقات العامة في األجهزة الحكومية

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري .1,7%  أن نسبة )لتحقيق التنمية المستدامة

( من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني 1275%على كل من ) ير موافقة على العبارة وهي موزعة 

( من أفراد عينة الدراسوووة موافقة 1874%( من أعضووواء مجلل األمة، وكذا النسوووبة ).7.%ونسوووبة )

( 8274%على العبارة وهي األخرى موزعة على كل من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني بنسووبة )

( من الفئة المحايدة في آرائها وهي .7.%( في يين نسوووبة )4175%وأعضووواء مجلل األمة بنسوووبة )

وانحراف معياري يقدر  ,,479من أعضواء المجلل اليووعبي الوأني وذلك بمتوسوو  يسووابي يقدر ب

  57912ب

  أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل األمة فإن نسووووبة

( من أفراد عينة 1,75%في يين نسبة )( من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة %0575)

( من أفراد عينة الدراسووة محايدة في آرائها وذلك بمتوسوو  .7.%الدراسووة موافقة على العبارة وكذا )

 57995وانحراف معياري يقدر ب 47,95يسابي يقدر ب

 (  0279أما أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووتقل عن أعضوواء مجلل األمة فكان )

( من أفراد عينة الدراسوووة  ير 1471%اد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة في يين نسوووبة )من أفر

 57054وانحراف معياري يقدر ب 47142موافقة على العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
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 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.801( تساوي  sigبواقع داللة ) 4.184

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

  T    8.0,8ة متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيم

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني .44بدرجة يرية مقدارها  

 .5.411وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,5.11وأعضاء مجلل األمة هو 

وإختالف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 

يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو  والتي

درجة  ور م ذلك يبقى اإلتجاه إيجابي ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  .44وهذا الفارق يفوق  ,5.11

يووووت  ك بتالعبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند موافق، وذل

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل األمة على هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.445الجدول أن قيمة 

 العبارة الخامسة عشر: 

  مع  بتكيي  وتعزيز التبادل اليقافيناليظ نسوووب العبارة  تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية

( من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء .087%  أن نسووبة )اليووعوب العربية خا ووة والعالمية عامة 

موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي البرلمان الجزائري  ير 

( من أفراد 1570%(، وكذا نسوووبة )74.%( وأعضووواء مجلل األمة بنسوووبة )1172%الوأني بنسوووبة )

عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة وهي األخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي 

( من الفئة 979%( في يين نسووبة ).417%بنسووبة ) ( وأعضوواء مجلل األمة8079%الوأني بنسووبة )

وانحراف  47994المحايدة في آرائها وكان  من أعضووووواء المجلل وذلك بمتوسووووو  يسوووووابي يقدر ب

 ..570معياري يقدر ب 

  أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل األمة فإن نسووووبة

( من أفراد عينة الدراسووة ,117%موافقة على العبارة وكذا )( من أفراد عينة الدراسوة  ير %0,79)

( من أفراد عينة الدراسوة محايدة في آرائها وذلك بمتوس  ,27%موافقة على العبارة في يين نسوبة )

 57951وانحراف معياري يقدر ب 47,05يسابي يقدر ب

  فإن نسووووبة أما أعضوووواء مجلل األمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني

( من أفراد عينة .1,7%( من أفراد عينوة الدراسووووووة موافقة على العبارة في يين نسووووووبة )%9874)

وانحراف معياري يقدر  .,471الدراسووووة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسووووو  يسوووووابي يقدر ب

 .571.1ب

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 35كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  .,5.0( تساوي  sigبواقع داللة ) .5.15

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 
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 ....T    8مة متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قي

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  

 .5.481وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.1,5وأعضاء مجلل األمة هو 

أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية  وإختالف

والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

 درجات  ور م ذلك يبقى اإلتجاه إيجابي ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو .2وهذا الفارق يفوق  5.1,5

العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند موافق، وذلك بتيووووت  

 ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

األمة على هذه العبارة فناليظ من متوسوووطات إجابات أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.501الجدول أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إيصوائية بين متوسوطات إجابات أعضواء المجلل اليعبي الوأني وأعضاء مجلل 

( 41(،)48( ،)44(،)45(،).5(،)52(،),5( ،)59(،)50(،)51(،)58(،)54)األمة نحو كل من العبارات

يوجد إختالف في إتجاهات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة نحو  ( أي40(،)41،)

هذه العبارات ، في يين ال توجد فروق ذات داللة إيصائية بين متوسطات إجابات أعضاء المجلل اليعبي 

يوجود إختالف في إتجواهات أعضوووووواء المجلل ( أي ال 51) ةالوأني وأعضوووووواء مجلل األموة نحو العبوار

ختالف بين أراء أعضوواء البرلمان ة، وهنا سووبب اإلاليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة نحو هذه العبار

راد ويرجع ذلك أن أ لب أف وليس  بسبب الصدفةجوهرية  ولها أسباب  بإختالف نوعية العضوية مقصودة

ذين كمووا قلوو  من قبوول أنهم يتميزون بنول من التفوواعوول عينووة الوودراسوووووووة من المجلل اليووووووعبي الوأن والوو

اإلجتماعي وأن الدينامية اإلجتماعية التي يتميزون بها تكسبهم نول من التقارب واليقة مع بني بيئتهم والتي 

لتططي  لبوو  عووامووة أفراد بيئتهم أن التنميووة قليلووة وتفتقر  لتولوود الوالء للبعض منهم لووذلووك هم يرونووا مووا يح

ي الطويل المدى والذي يولد نول من الديمومة للميواريع التنموية والتي هي من أسواسيات والء اإلسوتراتيج

اليوعب للحكومة ون أهم األسواسوويات التي تحقق اإلسوتقرار الداخلي وخا وة في ضوول األوضوال السوياسووية 

ة الحكوم الملتهبوة على مسووووووتوى يدود الدولة الجزائرية والتي من أهم الططوات التي يجب أن تركز علي 

 في هذه اآلونة هو محاولة تحقيق اإلستقرار للتحكم في زما  األمور ومقاومة األزمات المفاجئة 

الفقرات التي تم على أسوواسووها التوافق دد وبما أن عدد االفقرات التي تم على أسوواسووها اإلختالف أكبر من ع

 .والتي هي فقرة وايدة فق  

يوجد إختالف فه إتجا ات  عضيييال البرل ال الجرا ر  نقبل الفرضيييية الييييفرية والته مفاد ا  ن   لذلك 

بإختالف نوعية العضيييوية ض عضيييال ال جل  التنظيم اإلدار  للعالقات العامة فه األجهرة الحكومية نحو 

 الشعبه الوطنه و عضال مجل  األمة(. 
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  ال وقع الجغرافه ضاألعضييييال الته تسييييكا فه ونيات الجنوء واألعضييييال الته تسييييكا فه ونيات

 الش ال( 

 ويسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كال الجدولين ناليظ في كل من: 

 العبارة األولى:

    العالقات العامة باألهداف العامة  هناك عاقة بين الطط  التنموية التي ترسمهاناليظ نسوب العبارة

( من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان الجزائري  ير موافقة 57.9للمجتمع  أن  نسووبة )

على العبارة وهي نسووووووبة موزعة على كل من األعضوووووواء التي تسووووووكن في واليات الجنوب بنسووووووبة 

(43.8( واألعضوواء التي تسووكن في واليات اليوومال بنسووبة )41.5، ) ( و كذا  نسووبة18.4 )

من افراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من األعضووووواء التي تسوووووكن في 

( 4..5( و األعضووواء التي تسوووكن في واليات الجنوب بنسوووبة )81.4واليات اليووومال بنسوووبة )

 .0.495وإنحراف معياري يقدر بــ  1.579،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها أما

( من أفراد 15.5( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  ),..9كالتالي )

ر بــ وإنحراف معياري يقد 1.697عينة الدراسة موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

5.462 . 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة 1,.2( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )98.8كالتالي )

نحراف معياري يقدر بــ وإ 1.378الدراسة  ير موافقة على العبارة ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـ 

0.490 

 ( أن قيمة إختبار ليفيني38كما يتبين في الجدول رقم )Levene   لهذه العبارة هيF  2.478وتساوي 

وهذا يبين أننا    5.50وهي قيمة أكبر من مسووووتوى الداللة  0.118 ( تسوووواويsigبواقع داللة )

بان تباين المجتمعين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني وأعضووووواء مجلل األمة  نسوووووتطيع إفتراض

 T    3.593متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها 

  .0.089وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  0.319 وأعضاء مجلل األمة هو

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة  ور م ذلك يبقى  .44 يقاربوهوذا الفارق  .5.14اليووووووعبي الوأني وأعضوووووواء مجلل األموة هو 

بة سووألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووة بن سوولبياإلتجاه 

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير ضعيفة جدا نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

البرلمان الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضاء الذين يقيمون في واليات اليمال نحو هذه 

أي توجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين   العبارة
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يقيمون في واليوات الجنوب واألعضوووووواء الوذين يقيمون في واليوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فناليظ من 

وبالتالي نرفض الفرضووووووية الصووووووفرية ونقبل  هي قيموة أقول من قيموة  sig   5.481الجودول أن قيموة 

بالفرضية البديلة أن  ال توجد فروق ذات داللة إيصائية بين متوسطات إجابات أعضاء البرلمان الجزائري 

 الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضاء الذين يقيمون في واليات اليمال

 العبارة الثانية:

  مة بغرس اليعور باإلنتاء الوأني والقومي لدى جماهيرها  ناليظ نسب العبارة  يقو  العالقات العا

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 09.8أن  نسبة )

( األعضاء 11.5وهي نسبة موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب بنسبة )

( من افراد عينة الدراسووة 11.5( ، و كذا  نسووبة )41.8) التي تسووكن في واليات اليوومال بنسووبة

الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من األعضوووواء التي تسووووكن في واليات اليوووومال بنسووووبة 

(81.5( و األعضوووواء التي تسووووكن في واليات الجنوب بنسووووبة )4..5 في يين كان  نسووووبة ، )

(5.2 من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرا ) ئها وهي األخرى من األعضووووواء التي تسوووووكن في

 . 0.512وإنحراف معياري يقدر بــ  1.578واليات الجنوب ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد 15.1على العبارة وكذا نسبة  )( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة 92.1كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في 4.1عينة الدراسووووة الموافقة على العبارة ،في يين نسووووبة  )

 . 0.484وإنحراف معياري يقدر بــ 1.710أرائها ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  عن بقية األعضاء   فكان  نسبها أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل

( من أفراد عينة 10.9( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )91.1كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر بــ  1.355الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

0.484 

 ( أن قيمة إختب38كما يتبين في الجدول رقم )ار ليفينيLevene   لهذه العبارة هيF  0.604وتساوي 

وهذا يبين أننا    5.50وهي قيمة أكبر من مسووووتوى الداللة  0.439( تسوووواوي  sigبواقع داللة )

بان تباين المجتمعين األعضووواء التي تسوووكن في واليات الجنوب و األعضووواء التي  نسوووتطيع إفتراض

تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 

و أن الفرق بين متوسطي عينتين األعضاء  .44بدرجة يرية مقدارها  T    3.895األول أن قيمة 

وأن الططا  0.354واليات الجنوبو األعضوووواء التي تسووووكن في واليات اليوووومال هو التي تسووووكن في 

  5.5.4المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

لل طي عينتين أعضوواء المجتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسوواليوومال 

ور م ذلك يبقى اإلتجاه  درجة .44 يقاربوهذا الفارق  5.101اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة  سولبي

 اإلنتيار.موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس   ير جدا نحو البند 
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لمان أعضاء البر أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات

الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  

أي توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

و هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نح

sig   5.521  هي قيمة أكبر من قيمة  وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 

  العبارة الثالثة:

   ال تعمل العالقات العامة على توعية العاملين في األجهزة الحكومية بالحرص ناليظ نسووووب العبارة

أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري ( من 95.1  أن  نسبة )على المصولحة العامة 

 ير موافقة على العبارة وهي نسوووبة موزعة على كل من األعضووواء التي تسوووكن في واليات الجنوب 

( ، و كذا  نسوووووبة ,.49( األعضووووواء التي تسووووكن في واليات اليووووومال بنسووووبة )11.9بنسووووبة )

(12.2من افراد عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة و ) هي موزعة على كل من األعضوووووواء التي

( و األعضووواء التي تسوووكن في واليات الجنوب بنسووووبة 84.0تسوووكن في واليات اليووومال بنسوووبة )

(4,.1( في يين كان  نسووبة ، )5.2 من أفراد عينة الدراسووة ويايدة في أرائها وهي األخرى )

وإنحراف  1.619بـووووووـوووووو  من األعضواء التي تسكن في واليات الجنوب ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر

 .0.504معياري يقدر بــ 

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد 8,.9( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  ),4.4كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها ، 4.1سووبة  )عينة الدراسووة موافقة على العبارة وكذا ن

 0.472وإنحراف معياري يقدر بــ  1.736وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة 18.8رة وكذا نسبة )( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبا0,.2كالتالي )

وإنحراف معياري  1.422الدراسة  ير الموافقة على العبارة وكذا ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 

 0.499يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أقل من مستوى الداللة  0.028( تسواوي  sigبواقع داللة ) 4.977

أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي 

تسكن في واليات اليمال  ير متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  22.155بدرجة يرية مقدارها  T    1.149اليواني أن قيموة 

وأن  5.141و األعضاء التي تسكن في واليات اليمال هو ب األعضواء التي تسكن في واليات الجنو

 .5.5.8الططا المعياري في هذا الفرق هو 

ات التي تسووكن في واليالبرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  22 فوقيوهذا الفارق  5.141اليووووعبي الوأني وأعضوووواء مجلل األمة هو 
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ة اء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آر سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير جدا نحو البند 

لمان أعضاء البر أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات

الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  

أي توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

و هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نح

sig   5.5.8  هي قيمة أكبر من قيمة . وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 

 العبارة الرابعة:

  ناليظ  نسوب العبارة  يقو  العالقات العامة بتهيئة الجماهير لكل التغيرات التي تحصل على مستوى

( من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان 00.1أن  نسووبة )الجهاز الحكومي لغرس التكي   

الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات 

( ، و كذا  نسبة 41.5( األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال بنسبة )14.1الجنوب بنسوبة )

(1.., من افراد عينة الدراسووووووة موافقة على ) العبارة وهي موزعة على كل من األعضوووووواء التي

( و األعضووواء التي تسوووكن في واليات الجنوب بنسووووبة 88.1تسوووكن في واليات اليووومال بنسوووبة )

(4,.1( في يين كان  نسووبة ، )0.5 من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي األخرى )

(  من أفراد عينة 5.2كذا نسووبة  )( و1.4من األعضوواء التي تسووكن في واليات الجنوب نسووبة  )

وإنحراف معياري يقدر بـوووـ  1.652الدراسة التي تسكن في اليمال ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 

0.573. 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ، فكان  نسبها

( من أفراد 27.6موافقة على العبارة وكذا نسووبة )( من أفراد عينة الدراسوة  ير 65.8كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، 6.6عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسوبة )

 .0.549وإنحراف معياري يقدر بــ  1.789وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 عن بقية األعضاء   فكان  نسبها  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل

( من أفراد عينة 1,.2( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة  )95.5كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسووة كان  آراءها محايدة، 8.8الدراسووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة )

 .0.543ري يقدر بــ وإنحراف معيا 1.422وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبرمن مستوى الداللة  5.4.5( تساوي  sigبواقع داللة ) ,1,.4

بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي  أننا نستطيع إفتراض

تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بوودرجووة يريووة مقوودارهووا   .T    1.09األول أن قيمووة 

وأن  ,5.19ي واليات الجنوب و األعضاء التي تسكن في واليات اليمال هو األعضواء التي تسكن ف

 إ . 5.458الططا المعياري في هذا الفرق هو 
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البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

 ن متوسووطي عينتين أعضوواء المجللتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بياليوومال 

ور م ذلك يبقى اإلتجاه  ةدرج .44فدر بـ يوهذا الفارق  ,5.19اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة  سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير جدا نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان 

الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  

ة بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في أي توجد فروق ذات داللة إيصووائي

واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة 

sig   5.418  هي قيمة أكبر من قيمة .وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 

  العبارة الخامسة:

 ة  تقو  العالقووات العووامووة بتوعيووة العوواملين في األجهزة الحكوميووة بوواعمووالهووا ناليظ نسوووووووب العبووار

( من أفراد عينة الدراسة من 00.1  أن  نسبة ) ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي

أعضوواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسووبة موزعة على كل من األعضوواء التي 

( واألعضوووواء التي تسووووكن في واليات اليوووومال بنسووووبة 15.0واليات الجنوب بنسووووبة )تسووووكن في 

(41..( و كذا  نسوبة ، )11.2 من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي موزعة على )

( و األعضوووواء التي تسووووكن في 88.1كل من األعضوووواء التي تسووووكن في واليات الجنوب بنسووووبة )

( من أفراد عينة الدراسة محايدة في  5.2( ، في يين كان  نسبة )84.0واليات اليمال بنسبة )

أرائها وهي األخرى من األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـ 

 .0.513وإنحراف معياري يقدر بــ  1.570

 سبها ، فكان  ن أما األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء

( من أفراد 10.0( من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة )91.0كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر  1.644عينة الدراسة موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 

 0.481بــ 

  عن بقية األعضاء   فكان  نسبها أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل

( من أفراد عينة 15.5( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة  )2.,0كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسووة كان  آراءها محايدة، 8.8الدراسووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة )

 0.545ي يقدر بــ وإنحراف معيار 1.444وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.501( تساوي  sigبواقع داللة ) 1.211

بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي  أننا نستطيع إفتراض

تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بوودرجووة يريووة مقوودارهووا   T    8.451األول أن قيمووة 
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وأن  5.855ي واليات الجنوب و األعضاء التي تسكن في واليات اليمال هو األعضواء التي تسكن ف

 . 5.5.0الططا المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

ل متوسووطي عينتين أعضوواء المجلتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  5.855اليوعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة  سولبي

 س  اإلنتيار.موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتو ير جدا نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

البرلمان الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضاء الذين يقيمون في واليات اليمال نحو هذه 

اء البرلمان الجزائري الذين العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووو

يقيمون في واليوات الجنوب واألعضوووووواء الوذين يقيمون في واليوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.521الجدول أن قيمة 

   العبارة السادسة:

    أن  نسوووووبة   الوعي لدى جماهيرها بسوووووياسوووووة الدولة.تنمي العالقات العامة ناليظ نسوووووب العبارة

(00.1 من أفراد عينة الدراسوووووة من أعضووووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي )

( األعضاء التي 15.0نسوبة موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب بنسبة )

( من افراد عينة الدراسووة  ير 11.2نسووبة )( ، و كذا  ..41تسووكن في واليات اليوومال بنسووبة )

موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من األعضووووواء التي تسوووووكن في واليات اليووووومال بنسوووووبة 

(88.1( و األعضووواء التي تسوووكن في واليات اليوووومال بنسوووبة )84.0 في يين كان  نسووووبة ، )

(5.2 من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرائها وهي األخرى م ) ن األعضووووواء التي تسوووووكن في

 . 0.513وإنحراف معياري يقدر بــ  1.570واليات الجنوب،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد 11.8سبة  )( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا ن91.0كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها ، 4.1عينة الدراسوووة الموافقة على العبارة و النسوووبة  )

 0.500وإنحراف معياري يقدر بــ  1.671وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  سبها ن أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان

( من أفراد عينة 15.5( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )95.5كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر  1.400الدراسة  ير الموافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 

 .0.495بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene  ذه العبووارة هي لهووF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  ..5.1( تساوي  sigبواقع داللة ) .5.10

بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي  أننا نستطيع إفتراض

تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 

و أن الفرق بين متوسطي عينتين األعضاء  .44بدرجة يرية مقدارها  T    8.2.4األول أن قيمة 
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وأن الططا  5.8,4واليات الجنوب و األعضووواء التي تسوووكن في واليات اليووومال هو  التي تسوووكن في

 .5.5.1المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

ل وسووطي عينتين أعضوواء المجلتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متاليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  5.8,4اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة  سولبي

   اإلنتيار.موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس ير جدا نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

البرلمان الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضاء الذين يقيمون في واليات اليمال نحو هذه 

ء البرلمان الجزائري الذين العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضوووووا

يقيمون في واليوات الجنوب واألعضوووووواء الوذين يقيمون في واليوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  .sig   5.50الجدول أن قيمة 

  العبارة السابعة:

  ناليظ نسوب العبارة  تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية بتنيوي  الجهود الرسمية واستيارة

( من أفراد 0,.5أن  نسووبة )الجهود اليووعبية لمحاربة األمية واألمراض المسووتوأنة في المجتمع  

على كل عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسووبة موزعة 

( واألعضوواء التي تسووكن في واليات 18.4من األعضوواء التي تسووكن في واليات الجنوب بنسووبة )

( من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي 18.4( ، و كذا  نسبة )..41اليمال بنسبة )

( و األعضووواء التي 88.1موزعة على كل من األعضووواء التي تسوووكن في واليات اليووومال بنسوووبة )

( من أفراد عينة الدراسة  5.2( ، في يين كان  نسبة ),.85تسكن في واليات الجنوب بنسبة )

محايدة في أرائها وهي األخرى من األعضواء التي تسوكن في واليات اليمال ،وذلك بمتوس  يسابي 

 .0.497وإنحراف معياري يقدر بــ 1.570يقدر بــ 

 جتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ، فكان  نسبها أما األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب كم

( من أفراد عينة 15.5( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )95.5كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر بــ  1.671الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

0.472. 

  واليات اليوومال كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية األعضوواء فكان  نسووبها أما األعضوواء التي تسووكن في

( من أفراد عينة 15.5( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة  )2.,0كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر بــ  1.400الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

0.495 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38ي الجوودول رقم )كمووا يتبين فLevene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.408( تساوي  sigبواقع داللة ) 8.521

أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي 

واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر  تسوووكن في
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و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بوودرجووة يريووة مقوودارهووا   T    8...1األول أن قيمووة 

وأن  5.8,4األعضواء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي تسكن في واليات اليمال هو 

  . 5.5.5ري في هذا الفرق هو الططا المعيا

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  5.8,4اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة  سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير جدا نحو البند 

يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان  أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن 

الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  

أي توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

مون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقي

sig   5.5,0  هي قيمة أكبر من قيمة . وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 

 : العبارة الثامنة

   ناليظ نسوب العبارة  تقو  العالقات العامة بالدعوة لترشويد األنماأ السولوكية السوائدة في المناسبات

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 0,.5أن  نسبة )

( 18.4وهي نسووووووبة موزعة على كل من األعضوووووواء التي تسووووووكن في واليات الجنوب بنسووووووبة )

( من افراد عينة 18.4( ، و كذا  نسبة )..41واألعضاء التي تسكن في واليات اليمال بنسبة )

العبارة وهي موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات اليمال بنسبة  الدراسة موافقة على

(88.1( و األعضوووواء التي تسووووكن في واليات الجنوب بنسووووبة )4..2 في يين كان  نسووووبة ، )

(5.2  من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرائها وهي األخرى من األعضووووواء التي تسوووووكن في )

 .0.511وإنحراف معياري يقدر بــ 1.586يسابي يقدر بــ  واليات اليمال ،وذلك بمتوس 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ، فكان  نسبها

( من أفراد عينة 14.9( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )9,.4كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي  5.2العبارة ، نسووبة )الدراسووة  ير موافقة على 

 0.490وإنحراف معياري يقدر بــ  1.697وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة 15.5فقة على العبارة وكذا نسبة  )( من أفراد عينة الدراسة موا95.5كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر بــ 1.400الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـ 

0.495 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  ,5.81وي ( تسا sigبواقع داللة ) 4.148

أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي 

تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 
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و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بوودرجووة يريووة مقوودارهووا   T    1.844األول أن قيمووة 

وأن  ,.5.8األعضوواء التي تسووكن في واليات الجنوب و األعضوواء التي تسووكن في واليات اليووومال 

  . 5.5.8الططا المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  ,.5.8اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

عضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة أل سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير جدا نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان 

مون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  الجزائري الذين يقي

أي توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

يمة قواليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من الجدول أن 

sig   5.855  هي قيمة أقل من قيمة  وبالتالي نرفض الفرضووية الصووفرية ونقبل بالفرضووية البديلة أن  ال

توجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

 .واليات الجنوب واألعضاء الذين يقيمون في واليات اليمال

  التاسعة:العبارة 

   ن  أناليظ نسووووب العبارة  تقو  العالقات العامة بتدعيم القيم الرويية للقضوووواء على العادات السوووويئة

( من أفراد عينة الدراسوووة من أعضووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 0,.5نسوووبة )

( األعضاء 14.1وهي نسبة موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب بنسبة )

( من افراد عينة الدراسووة 11.5( ، و كذا  نسووبة ),.40التي تسووكن في واليات اليوومال بنسووبة )

محايدة في أرائها وهي لكل من األعضوواء التي تسووكن في واليات الجنوب واألعضوواء التي تسووكن في 

 .0.497 وإنحراف معياري يقدر بــ 1.570واليات اليمال ، ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد 11.8( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )90.2كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر 1.657عينة الدراسة الموافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 

 0.477بــ 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة 18.8( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )0,.2كالتالي )

اد عينة الدراسووووة كان  آراءها محايدة، ( من أفر44.4الدراسووووة موافقة على العبارة وكذا نسووووبة )

 0.499وإنحراف معياري يقدر بــ  1.422وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.484( تساوي  sigبواقع داللة ) 8.111

أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة 

 .,T    8.0متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 
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سوووووكن في واليات و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين األعضووووواء التي ت .44بدرجة يرية مقدارها  

وأن الططا المعياري في هذا الفرق  5.810الجنوب و األعضوواء التي تسووكن في واليات اليوومال هو 

 . 5.5.4هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  5.810اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ضووعيفة  بةألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوو سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير جدا نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان 

الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  

توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في  أي

واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة 

sig   5.445  هي قيمة أكبر من قيمة . وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 

 ة العاشرة:العبار

   ناليظ نسوووووووب العبووارة  تعموول العالقووات العووامووة على التعووايو والتفوواعوول مع الجمهور في ال روف

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة 0,.5أن  نسبة )االجتماعية  

بنسووووووبة على العبارة وهي نسووووووبة موزعة على كل من األعضوووووواء التي تسووووووكن في واليات الجنوب 

(14.1( األعضواء التي تسكن في واليات اليمال بنسبة )40.,( و كذا  نسبة ، )18.4 من )

افراد عينة الدراسوة الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات 

 ( ، في يين,.85( و األعضوواء التي تسووكن في واليات اليوومال بنسووبة )84.0اليوومال بنسووبة )

( من أفراد عينة الدراسوووة المحايدة في أرائها وهي األخرى من األعضووواء التي  5.2كان  نسوووبة )

وإنحراف معياري يقدر بـووووووـ  1.586تسكن في واليات الجنوب ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 

0.511. 

 بها سأما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  ن

( من أفراد ..18( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )90.2كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسووووووة كان  آراءها 4.1عينة الدراسووووووة الموافقة على العبارة ،وكذا نسووووووبة )

 . 0.495وإنحراف معياري يقدر بــ  1.684محايدة، ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها أ

( من أفراد عينة 18.8( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )0,.2كالتالي )

معياري يقدر بـوووووـ  وإنحراف 1.222الدراسة موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووووـووووو 

0.499 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  .5.88( تساوي  sigبواقع داللة ) .4.10

اء التي يات الجنوب و األعضأننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في وال

تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 



   الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                                           الفصل السادس                                    
 

 

 

415 

و أن الفرق بين متوسوووطي عينتين أعض  .44بدرجة يرية مقدارها   T    8.258األول أن قيمة 

وأن  5.894اليات اليمال  هو األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي تسكن في و

  .5.5.1الططا المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  5.258اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ضووعيفة  بةألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوو سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير جدا نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

البرلمان الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضاء الذين يقيمون في واليات اليمال نحو هذه 

أي توجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين  العبارة 

يقيمون في واليوات الجنوب واألعضوووووواء الوذين يقيمون في واليوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فناليظ من 

 وبالتالي نقبل الفرضية . هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.595الجدول أن قيمة 

  ادية عشر:العبارة الح

  ناليظ نسب العبارة  تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية بترشيد األنماأ االستهالكية وتعديل

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير 04.8أن  نسبة )السولوكات السويئة  

 واليات الجنوب بنسوبة موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من األعضواء التي تسوكن في

(11.,( األعضواء التي تسكن في واليات اليمال بنسبة )49.0( و كذا  نسبة ، )15.0 من )

افراد عينة الدراسوة الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات 

( ، في يين 4..5( و األعضوواء التي تسووكن في واليات اليوومال بنسووبة )84.0الجنوب بنسووبة )

( من أفراد عينة الدراسووة المحايدة في أرائها وهي األخرى موزعة على كل من 2.1كان  نسووبة )

( واألعضاء التي تسكن في واليات اليمال 9.9األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب بنسوبة )

 0.622وإنحراف معياري يقدر بــ  1.677( ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ ,.4بنسبة )

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد 11.8( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )00.1كالتالي )

كان  آراءها  ( من أفراد عينة الدراسوووووة45.0عينة الدراسوووووة الموافقة على العبارة ،وكذا نسوووووبة )

 .0.629وإنحراف معياري يقدر بــ  1.763محايدة، ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة 11.1( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )04.4كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر بــ   1.533الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

0.587 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50توى الداللة وهي قيمة أكبر من مس 5.929( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.491

أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي 
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تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بوودرجووة يريووة مقوودارهووا   T    4..22األول أن قيمووة 

وأن  .5.88األعضواء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي تسكن في واليات اليمال هو 

  .5.440الططا المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  .5.88اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ضووعيفة  بةألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوو سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان 

الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  

د فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في أي توج

واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة 

sig   5.5.1 من قيمة  كبرهي قيمة أ الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن 

  الثانية عشر:العبارة 

  ناليظ نسووب العبارة  تسووعى العالقات العامة من خالل إنجازاتها إلى تحقيق االسووتقرار األسووري من

( من أفراد عينة الدراسووة من 1,.4أن  نسووبة )خالل السووعي لعالا الميوواكل األسوورية من مهدها  

ألعضاء التي تسكن أعضاء البرلمان الجزائري موافقة على العبارة وهي نسبة موزعة على كل من ا

( ، 81.5( األعضوواء التي تسووكن في واليات الجنوب بنسووبة )81.5في واليات اليوومال بنسووبة )

( من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي األخرى موزعة  10.0في يين كان  نسوووبة )

تسكن في  ( و األعضواء التي,.11على كل من األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب بنسوبة )

( من افراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها ,.1( ، و كذا  نسوبة ),.45واليات اليومال بنسووبة )

( و األعضاء التي 0.5وهي موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب بنسبة )

معياري  وإنحراف 1.603( ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 8.0تسكن في واليات اليمال بنسبة )

 .0.625يقدر بــ 

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد 19.2( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )00.1كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها ..,عينة الدراسوووة موافقة على العبارة، وكذا نسوووبة  )

 . 0.606وإنحراف معياري يقدر بــ  1.710وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة ..82نسبة  ) ( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا91.1كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها ,.9الدراسوووة  ير موافقة على العبارة، وكذا نسوووبة  )

 . 0.621وإنحراف معياري يقدر بــ  1.422وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
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 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene  ي لهووذه العبووارة هF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبرمن مستوى الداللة  48,.5( تساوي  sigبواقع داللة ) ,5.41

أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي 

طر لموجودة في السوووتسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج ا

وأن الفرق بين متوسطي عينتين األعضاء  .44بدرجة يرية مقدارها   T   8.051األول أن قيمة 

وأن الططا  5.822التي تسوووكن في واليات الجنوب و األعضووواء التي تسوووكن في واليات اليووومال هو 

  . 5.440المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

 إيجابيذلك اإلتجاه لدرجة و  .44 يقاربوهذا الفارق  5.101اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل األمة هو 

البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووة بنسووبة ضووعيفة نحو ألعضوواء 

 البند موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار.

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان 

الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة   الجزائري الذين يقيمون في واليات

أي توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة 

sig   5.415  هي قيمة أكبر من قيمة .وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 

  العبارة الثالثة عشر:

 الل تدعيم التنمية البيئية من خعامة في األجهزة الحكومية إلى ناليظ نسب العبارة  تسعى العالقات ال

 ( من أفراد عينة الدراسووووة من أعضوووواء البرلمان الجزائري  ير11.2أن  نسووووبة )  اإلرشووووادات.

موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب بنسوبة 

(8..2( األعضواء التي تسكن في واليات اليمال بنسبة )41.5( و كذا  نسبة ، )12.2 من )

افراد عينة الدراسووة موافقة على العبارة  وهي موزعة على كل من األعضوواء التي تسووكن في واليات 

( ، في يين 1.4( و األعضووواء التي تسوووكن في واليات اليووومال بنسوووبة )84.0الجنوب بنسوووبة )

( من أفراد عينة الدراسة محايدة في أرائها وهي األخرى موزعة على كل من  4,.1كان  نسوبة )

( و األعضوووواء التي تسووووكن في واليات 42.0األعضوووواء التي تسووووكن في واليات الجنوب بنسووووبة )

 0.721وإنحراف معياري يقدر بــ 1.785( ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 40.9) اليمال بنسبة

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد 41.0( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )20.0كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر بـووـ 1.842راسة محايدة في أرائها ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو عينة الد

5.812 . 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

أفراد ( من 85.5( من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة )..92كالتالي )



   الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                                           الفصل السادس                                    
 

 

 

418 

( من أفراد عينة الدراسووووووة كان  آراءها 44.4عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة وكذا نسووووووبة )

 733.0وإنحراف معياري يقدر بــ. 1.688محايدة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.198( تساوي  sigداللة ) بواقع ,5.21

أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي 

تسوووكن في واليات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بوودرجووة يريووة مقوودارهووا   T    4.414ل أن قيمووة األو

وأن  5.401األعضواء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي تسكن في واليات اليمال هو 

  . 5.410الططا المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  5.401اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

عضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة أل سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان 

في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  الجزائري الذين يقيمون 

أي توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

 واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من الجدول أن قيمة

sig  5.598 من قيمة  كبرهي قيمة أ الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن. 

  العبارة الرابعة عشر:

   تسعى األجهزة الحكومية من خالل نياأ العالقات العامة لتحقيق التنمية المستدامةأن نسب العبارة  

موافقة على العبارة ( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير ..,1أن  نسبة )

( األعضاء 12.2وهي نسبة موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب بنسبة )

( من افراد عينة الدراسوووة 18.4( ، و كذا نسوووبة )..4التي تسوووكن في واليات اليووومال بنسوووبة )

ب بنسووووووبة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من األعضوووووواء التي تسووووووكن في واليات الجنو

(84.0( و األعضووواء التي تسوووكن في واليات اليوووومال بنسوووبة )85., في يين كان  نسووووبة ، )

(... من أفراد عينة الدراسووووووة محايدة في أرائها وهي األخرى من األعضوووووواء التي تسووووووكن في )

( ، وذلك 1.1( و األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب بنسبة )9.9واليات اليومال بنسوبة )

  0.648وإنحراف معياري يقدر بــ  1.677  يسابي يقدر بــ بمتوس

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد ..18( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )94.2كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسووة كان  آراءها ، وذلك 0.1عبارة وكذا نسووبة )عينة الدراسووة موافقة على ال

 . 0.556وإنحراف معياري يقدر بــ  1.723بمتوس  يسابي يقدر بــ 
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  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة 81.1لى العبارة وكذا نسبة )( من أفراد عينة الدراسوة موافقة ع0,.2كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، وذلك ,.9الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )

 .0.780وإنحراف معياري يقدر بــ  1.600بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا    5.50وهي قيمة أقبل من مسوووتوى الداللة  5.555( تسووواوي  sigبواقع داللة ) 41.805

يبين أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء 

سطر تمد على النتائج الموجودة في الالتي تسكن في واليات اليمال متساوي في هذه العبارة وبتالي نع

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  5.955,بدرجة يرية مقدارها  T    5..18اليواني أن قيموة 

وأن  5.481األعضواء التي تسوكن في واليات الجنوب واألعضواء التي تسكن في واليات اليمال هو 

  .5.418الططا المعياري في هذا الفرق هو 

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات أراء أعضوواء  وإختالف

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

اإلتجاه درجة ور م ذلك يبقى  .44 يقاربوهذا الفارق  5.481اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

 ةراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أف سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير نحو البند 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء البرلمان 

ي الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضووواء الذين يقيمون في واليات اليووومال نحو هذه العبارة  الجزائر

أي توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 

 الجدول أن قيمة واليات الجنوب واألعضوواء الذين يقيمون في واليات اليوومال نحو هذه العبارة فناليظ من

sig   5.101  هي قيمة أكبر من قيمة .وبالتالي نقبل الفرضية 

 العبارة الخامسة عشر:

   تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية إلى تكيي  وتعزيز التبادل اليقافي ناليظ نسووووب العبارة

الدراسوووة من أعضووواء ( من أفراد عينة ..08أن  نسوووبة )  مع اليوووعوب العربية خا وووة والعالمية.

البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسبة موزعة على كل من األعضاء التي تسكن في 

( ، و كذا ..41( األعضاء التي تسكن في واليات اليمال بنسبة )12.5واليات الجنوب بنسبة )

كل من األعضوووواء  ( من افراد عينة الدراسووووة موافقة على العبارة وهي موزعة على15.0نسووووبة )

( و األعضوواء التي تسووكن في واليات اليوومال بنسووبة ,.85التي تسووكن في واليات الجنوب بنسووبة )

(4..2( في يين كان  نسووبة ، )9.9 من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي األخرى )

واليات  ( و األعضووواء التي تسوووكن في1.4من األعضووواء التي تسوووكن في واليات الجنوب بنسوووبة )

 .0.599وإنحراف معياري يقدر بــ  1.661( ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 8.0اليمال بنسبة )

  أما األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية األعضاء ،  فكان  نسبها

( من أفراد ..18( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )95.0كالتالي )
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( من أفراد عينة الدراسووة كان  آراءها ، وذلك 9.9عينة الدراسووة مةافقة على العبارة وكذا نسووبة )

 0.574وإنحراف معياري يقدر بــ  1.336بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما األعضواء التي تسوكن في واليات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية األعضاء   فكان  نسبها

( من أفراد عينة 15.5( من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة )01.1) كالتالي

( من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، وذلك ,.9الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )

 0.625وإنحراف معياري يقدر بــ  1.533بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 38كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.449( تساوي  sigبواقع داللة ) 8.058

أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين األعضاء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي 

متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر  تسوووكن في واليات اليووومال

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بوودرجووة يريووة مقوودارهووا   T    4.281األول أن قيمووة 

وأن  5.851األعضواء التي تسكن في واليات الجنوب و األعضاء التي تسكن في واليات اليمال هو 

  .5.444ق هو الططا المعياري في هذا الفر

البرلمان التي تسووكن في واليات الجنوب وأعضوواء البرلمان التي تسووكن في واليات وإختالف أراء أعضوواء 

تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 

درجة ور م ذلك يبقى اإلتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  5.851اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو 

ألعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضووعيفة  سولبي

 موافق، وذلك بتيت  ضعي  ومتوس  اإلنتيار. ير جدا نحو البند 

إتجاهات أعضوووووواء  أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في

البرلمان الجزائري الذين يقيمون في واليات الجنوب واألعضاء الذين يقيمون في واليات اليمال نحو هذه 

العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين 

ليوووووومال نحو هذه العبارة فناليظ من يقيمون في واليوات الجنوب واألعضوووووواء الوذين يقيمون في واليوات ا

 وبالتالي نقبل الفرضية . هي قيمة أكبر من قيمة  sig   5.5,4الجدول أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري التي تقيم في واليات 

 (59(،)50(،)51(،)51(،)58(،)54)الجنوب واألعضاء التي تقيم في واليات اليمال نحو كل من العبارات 

ت أعضووووووواء يوجوود إختالف في إتجوواهووا( أي 40(،)41(،)41،) (48(،)44(،)45(،).5) ،(52) (،,5،)

البرلمووان الجزائري التي تقيم في واليووات الجنوب واألعضووووووواء التي تقيم في واليووات اليوووووومووال نحو هووذه 

،وأن سوبب هذه الفروف تعود ألسباب جوهرية وليس  بسبب الصدفة ، فذلك أن أ لب أفراد عينة العبارات

اء البرلمان التي تسووكن في الدراسوة والتي قبل  التجاوب مع الدراسووة والمسوواهمة في إنجازها هم من أعضوو

تطتل  نوعا ما عن أراء أعضووووواء البرلمان التي تسوووووكن في واليات  اليات الجنوب والتي بدورها أرائهمو

اليوووومال فهي ترى النقص اليووووديد في مجال اإلسووووهامات التنموية والتي يحفزها في التفاعل وخا ووووة في 

هم رفضا هم ورفضكان جنوب الجزائر وإضرابالفرضية التي تبحج في الجانب التنموي وذلك تفاعال مع س

ي كان  الحكومة تود إنجازه من خالل إسوووتطراا الغاز الصوووطري والدي يولد كوار  قاأعا للميووورول الذ

وخيمة على مسوتوى مسوتقبل سكان واليات الجنوب سواء البير منهم وكذا النباتات والحيوانات ال تنفذ من 

عن تنفيذ هذا الميرول إال أنهم ال يتقون في القرارات المفاجئة ا بهاإنسح مطاأره ور م أن الحكومة أقرت
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على مسوووووتوى الذهن ، كما ان ارائهم على  منحوتة  وأن قوة الصووووودمة من مطاأر هذا الميووووورول مازال

 بترول والمعادن سوووكان كنوزمسوووتوى بقية الميووواريع التنموية فإنهم يعتبرون أن سوووكان الجنوب سوووكان ال

وثروة الجزائر يفتقرون ألقل الميووواريع التنموية والمهمة في يين تنيووو  الحكومة في تكريل جهودها في 

بناء المالعب الرياضوووية و وووورف أموال أائلة عليها مقارنة مع فقر ألسوووواسوووويات الحياة بالنسووووبة لسووووكان 

الجانب التنموي والذي قوبل بنول من  الجنوب لوذلك نجد تفاعل كبير من أرف األعضوووووواء وخا ووووووة في

اإلنكار للجوانب التنموية من أرف سوووووكان واليات الجنوب والذين يعتبرون أن الدولة تكرس جهودها في 

التنميوة من جميع جوانبهووا ذلووك أن هنواك أ ووووووال فرق بين العيو في واليوات الجنوب والعيو في واليووات 

 األساسية.  اليمال من خالل اإلختالف في التنمية ومرافق

يوجد إختالف فه إتجا ات  عضال البرل ال الجرا ر  نحو  ومن  نقبل الفرضية اليفرية الته مفاد ا  ن 

 بإختالف ال وقع الجغرافه ضجنوء ش ال(. التنظيم اإلدار  للعالقات العامة فه األجهرة الحكومية 
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 ويسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كال الجدولين ناليظ في كل من: 

 :لعامةقات االعالهناك عالقة بين الطط  التنموية التي ترسوومها ناليظ نسووب العبارة   العبارة األولى 

( من أفراد عينة الدراسووووووة من أعضوووووواء البرلمان ..,0بواألهوداف العواموة للمجتمع أن  نسووووووبوة )

موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من أعضاء األيزاب الموالية للن ا  الجزائري  ير 

( وأعضوووواء األيزاب 44.9( وأعضوووواء األيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة )14.1بنسووووبة )

( من افراد عينة الدراسوووة 18.4( ، و كذا  نسوووبة )0.5المسوووتقلة في توجهها السوووياسوووي بنسوووبة )

( 8..2ي موزعة على كل من أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة )الموافقة على العبارة وه

( وأعضووواء األيزاب المسوووتقلة في توجهها 48.1وأعضووواء األيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة )

 .0.495وإنحراف معياري يقدر بــ 1.579( ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 5السياسي بنسبة )

  ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان  أما أعضووواء األيزاب الموالية للن

( من ..14( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )02.4نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري 1.581أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 

 0.496يقدر بــ 

 األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان   أما أعضوواء

( من أفراد 12.1( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة ),.04نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري 1.483عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووووـووووو 

 0.508بــ يقدر 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، ، وذلك بمتوس  455السوياسية، فكان  نسبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمة إختبار ليفيني39كما يتبين في الجدول رقم )Levene   لهذه العبارة هيF 5.9وتساوي., 

وهذا يبين أننا    5.50وهي قيمة أكبر من مسوووووتوى الداللة  5.159 ( تسووووواويsigبواقع داللة )

بان تباين المجتمعين أعضوواء األيزاب الموالية للن ا  وأليزاب المعارضووة للن ا   نسووتطيع إفتراض

 T    5..85متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا   441بودرجوة يريوة مقدارها 

  .,5.45وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.5.2المعارضة للن ا  هو وأليزاب 

إختالف أراء أعضواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا   والتي 

تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  

إلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك ا

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  

متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ 

 .الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من كبرهي أ sig  5.195من الجدول أن قيمة 
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  العبارة الثانية:

  يقو  العالقات العامة بغرس اليعور باإلنتاء الوأني والقومي لدى جماهيرها  ناليظ نسوب العبارة 

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 09.8أن  نسبة )

( وأعضوووووواء ,..1وهي نسووووووبة موزعة على كل من أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة )

( وأعضاء األيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة 44.9ن ا   بنسبة )األيزاب المعارضة لل

(0.5( وكذا  نسووووبة ، )11.5 من افراد عينة الدراسووووة موافقة على العبارة وهي موزعة على )

( وأعضوووواء األيزاب المعارضووووة للن ا   15.9كل من أعضوووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووبة )

( من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها وهي  5.2كان  نسوووبة )( ، في يين 48.1بنسوووبة )

وإنحراف  1.578األخرى من أعضاء األيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 

 . 0.512معياري يقدر بــ 

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من 11.5( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )00.2بها كالتالي )نس

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  4.5أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 0.519وإنحراف معياري يقدر بــ  1.581يسابي يقدر بــ 

 لن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان  أما أعضوواء األيزاب المعارضووة ل

( من أفراد 12.1( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة ),.04نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري  1.482عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووـوووو 

 0.508يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسوو  455السووياسووية، فكان  نسووبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمة إ39كما يتبين في الجدول رقم )ختبار ليفينيLevene   لهذه العبارة هيF  5.554وتساوي 

وهذا يبين أننا    5.50وهي قيمة أكبر من مسووووتوى الداللة  4,..5( تسوووواوي  sigبواقع داللة )

نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء األيزاب الموالية للن ا  وأليزاب المعارضووة للن ا  

 .T    5.22تمد على النتائج الموجودة في السطر األول أن قيمة متساوي في هذه العبارة وبتالي نع

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا   441بودرجوة يريوة مقودارها 

 . 5.445وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.5.2واأليزاب المعارضة للن ا  هو 

ن األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي إختالف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري م

تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  

اإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 

 وس  إنتيار متوس .بتيت  مت

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 
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لمعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب ا

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي أكبر من  sig  5.1,9من الجدول أن قيمة 

  العبارة الثالثة:

   ال تعمل العالقات العامة على توعية العاملين في األجهزة الحكومية بالحرص ناليظ نسووووب العبارة

( من أفراد عينة الدراسوة من أعضاء البرلمان الجزائري 95.1  أن  نسوبة )على المصولحة العامة

 ير موافقة على العبارة وهي نسوووووبة موزعة على كل من أعضووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة 

(11.5( وأعضواء األيزاب المعارضوة للن ا   بنسوبة )48.1 وأعضاء األيزاب المستقلة في )

( من افراد عينة الدراسوووة موافقة على 12.2نسوووبة ) ( ، و كذا 0.5توجهها السوووياسوووي بنسوووبة )

( وأعضوووووواء 82.4العبارة وهي موزعة على كل من أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة )

( من أفراد عينة  5.2( ، في يين كان  نسووووووبة ),.45األيزاب المعارضووووووة للن ا   بنسووووووبة )

اب المعارضووووة للن ا  ،وذلك بمتوسوووو  الدراسووووة محايدة في أرائها وهي األخرى من أعضوووواء األيز

 .0.504وإنحراف معياري يقدر بــ  1.619يسابي يقدر بــ 

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من 1..0( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )95.0نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري  1.604أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 

 0.491يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من 11.2العبارة وكذا نسبة ) ( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على,.04نسبها كالتالي )

( من افراد عينة الدراسووووة 8.2أفراد عينة الدراسووووة التي كان  موافقة على العبارة و كذا  نسووووبة )

 0.568وإنحراف معياري يقدر بــ  1.586محايدة في رأيها ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسوو  455السووياسووية، فكان  نسووبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ 2.000 يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.5.1( تساوي  sigع داللة )بواق .8.29

أننا نسووووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوووواء األيزاب الموالية للن ا  وأليزاب المعارضووووة 

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها  5.492

  ..5.45وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.542للن ا  وأليزاب المعارضة للن ا  هو 

توافق أراء أعضوووووواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا   نحو 

الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووووا المتوسووووطات الحسووووابية التي تيب  اإلتجاه السوووولبي نحو 

افق وذلك بتيوووت  متوسووو  العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوووة متوسووو  نحو البند  ير مو

 إنتيار متوس .
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أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية 

وبالتالي نرفض الفرضووووية الصووووفرية ونقبل بالفرضووووية  هي أقل من  sig  5.552من الجدول أن قيمة 

البديلة أن  ال توجد فروق ذات داللة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء األيزاب الموالية للن ا  

 ن ا  نحو هذه العبارة.واأليزاب المعارضة لل

 العبارة الرابعة: 

  ناليظ  نسوب العبارة  يقو  العالقات العامة بتهيئة الجماهير لكل التغيرات التي تحصل على مستوى

( من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان 00.1أن  نسووبة )الجهاز الحكومي لغرس التكي   

موزعة على كل من أعضاء األيزاب الموالية للن ا  الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسوبة 

( وأعضوووواء األيزاب 44.9( وأعضوووواء األيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة )12.2بنسووووبة )

( من افراد عينة الدراسوووة ,..1( ، و كذا  نسوووبة )0.5المسوووتقلة في توجهها السوووياسوووي بنسوووبة )

( 8,.1األيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة )موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووووواء 

( من أفراد  0.5( ، في يين كان  نسووبة )48.1وأعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا   بنسووبة )

عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي األخرى من أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوسووو  

 .0.573وإنحراف معياري يقدر بــ  1.652يسابي يقدر بــ 

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من 12.1( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  ),.01نسبها كالتالي )

وذلك بمتوس   ( كان  أرائها محايدة،0.2أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 0.599وإنحراف معياري يقدر بــ  1.686يسابي يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من أفراد 12.1( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة ),.04نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري يقدر  1.482فقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو عينة الدراسة موا

 0.508بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسوو  455السووياسووية، فكان  نسووبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000در بــ يسابي يق

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبرمن مستوى الداللة  5.4.5( تساوي  sigبواقع داللة )  .5.89

بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة  أننا نسوووتطيع إفتراض

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها  4.912

 . 5.481وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.851ب المعارضة للن ا  هو للن ا  واأليزا

إختالف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي 

تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  
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اإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين  المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا 

متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  sig  5.451من الجدول أن قيمة 

  العبارة الخامسة:

  العبووارة  تقو  العالقووات العووامووة بتوعيووة العوواملين في األجهزة الحكوميووة بوواعمووالهووا ناليظ نسوووووووب

( من أفراد عينة الدراسة من 00.1  أن  نسبة ) ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي

أعضوووووواء البرلموان الجزائري  ير موافقوة على العبارة وهي نسووووووبة موزعة على كل من أعضوووووواء 

( ..4( وأعضووواء األيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة )14.1ية للن ا  بنسوووبة )األيزاب الموال

( من افراد 11.2( ، و كذا  نسبة )0.5وأعضاء األيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة )

عينة الدراسووة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووبة 

(82..وأعضا )( ء األيزاب المعارضة للن ا   بنسبة41..( في يين كان  نسبة ، )5.2  )

من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها  وهي األخرى من أعضوواء األيزاب الموالية للن ا  ،وذلك 

 0.513وإنحراف معياري يقدر بــ 1.570بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان  أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع

( من ,.15( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )02.4نسبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  4.5أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 0.515ياري يقدر بــ وإنحراف مع 1.604يسابي يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من أفراد ..,1( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )98.4نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري  1.379بـووووـوووو عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر 

 0.493يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسوو  455السووياسووية، فكان  نسووبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.1,4( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.081

ارضة ب المعأننا نسوتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أل أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزا

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

وأن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها   8.502

  . .5.45هو  وأن الططا المعياري في هذا الفرق 5.880للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  هو 
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إختالف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي 

تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  

نة الدراسووة متوسوو  نحو لبند  ير موافق وذلك اإلتجاه السوولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عي

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

ت إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ متوسطا

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي أكبر من  sig  5.418من الجدول أن قيمة 

   العبارة السادسة:

 أن  نسوووووبة   الوعي لدى جماهيرها بسوووووياسوووووة الدولة.العالقات العامة نمي ناليظ نسوووووب العبارة   ت

(00.1 من أفراد عينة الدراسوووووة من أعضووووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي )

( وأعضووواء األيزاب ,..1نسوووبة موزعة على كل من أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة )

( وأعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي بنسووووبة ,.45المعارضووووة للن ا   بنسووووبة )

(0.5( و كذا  نسوووبة ، )11.2 من افراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي موزعة على )

( وأعضوووواء األيزاب المعارضووووة للن ا   15.9كل من أعضوووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووبة )

( من أفراد عينة الدراسة محايدة في أرائها وهي من  5.2(، في يين كان  نسبة )41.8بنسبة )

وإنحراف معياري يقدر بــ  1.570األيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـو أعضاء 

0.513 . 

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من 11.5( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )00.2نسبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  4.5أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 0.519وإنحراف معياري يقدر بــ 1.581يسابي يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من أفراد 11.2( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )00.8نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري  1.448عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 

 0.506يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  455سوية، فكان  نسوبة  )السويا

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50هي قيمة أكبر من مستوى الداللة و 5.285( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.508

أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة 

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 
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و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها  4.854

  .5.445وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.411للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  هو 

أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي  إختالف

تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  

ذلك و البند  ير موافق واإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نح

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصائية 

األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة للن ا  نحو هذه العبارة ، بين متوسوووطات إجابات أعضووواء 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  sig  5.818فناليظ من الجدول أن قيمة 

 العبارة السابعة:

  ةناليظ نسب العبارة  تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية بتنيي  الجهود الرسمية واستيار 

( من أفراد 0,.5أن  نسووبة )الجهود اليووعبية لمحاربة األمية واألمراض المسووتوأنة في المجتمع  

عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسووبة موزعة على كل 

بنسووبة ( وأعضواء األيزاب المعارضووة للن ا   14.1من أعضواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووبة )

(45.,( وأعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي بنسووووبة )0.5 و كذا  نسووووبة ، )

(11.5 من افراد عينة الدراسة الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء األيزاب )

( ،وذلك 41.8( وأعضووواء األيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة )8..2الموالية للن ا  بنسوووبة )

 0.497وإنحراف معياري يقدر بــ  1.570يسابي يقدر بــ  بمتوس 

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من ..14( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )02.4نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري  1.581ى العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو أفراد عينة الدراسة موافقة عل

 .0.496يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من أفراد 11.2( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )00.8نسبها كالتالي )

وإنحراف  1.448الدراسة التي كان   ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ  عينة

 0.506معياري يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

ارة ، وذلك بمتوسوو  ( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العب455السووياسووية، فكان  نسووبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.981( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.818

إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة أننا نسوووتطيع 

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 
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و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أل أعضوووووواء األيزاب  108.,1بدرجة يرية مقدارها   4.814

لن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  ضاء المجلل اليعبي الوأني وأعضاء مجلل األمة هو الموالية ل

 . 5.452وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو   5.411

إختالف أراء أعضواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا   والتي 

على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق 

اإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

اب هات أعضاء األيزأما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجا

المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ 

 نقبل الفرضية الصفرية. وبالتالي هي أكبر من  sig  5.881من الجدول أن قيمة 

  العبارة الثامنة:

 ناليظ نسوب العبارة  تقو  العالقات العامة بالدعوة لترشويد األنماأ السلوكية السائدة في المناسبات" 

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 0,.5أن  نسبة )

( وأعضوووووواء 14.1األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة )وهي نسووووووبة موزعة على كل من أعضوووووواء 

( وأعضاء األيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة ,.45األيزاب المعارضة للن ا   بنسبة )

(0.5( و كذا  نسوووبة ، )18.4 من افراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي موزعة على )

( وأعضوووواء األيزاب المعارضووووة للن ا   ..82ة )كل من أعضوووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووب

( من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها وهي  5.2( ، في يين كان  نسوووبة )41.8بنسوووبة )

وإنحراف  1.586األخرى من أعضاء األيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 

 0.511معياري يقدر بــ 

 للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   أما أعضووواء األيزاب الموالية

( من ,.15( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )02.4نسبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  4.5أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 0.515وإنحراف معياري يقدر بــ  1.604يسابي يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من ,.15( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة )02.4نسبها كالتالي )

وإنحراف  1.448، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ أفراد عينة الدراسة التي كان  موافقة على العبارة

 0.506معياري يقدر بــ 

  أما أعضوواء األيزاب األخرى المجهولة التوج  السووياسووي كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  455السوياسوية، فكان  نسوبة  )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  ,8..5( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.552



   الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                                           الفصل السادس                                    
 

 

 

432 

بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة  أننا نسوووتطيع إفتراض

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسطي عينتين أعضاء األيزاب الموالية  544..1بدرجة يرية مقدارها   4.118

  ..5.45وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.409يزاب المعارضة للن ا  هو للن ا  واأل

إختالف أراء أعضواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا   والتي 

يب  تتصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي 

اإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

ة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصائية األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارض

بين متوسوووطات إجابات أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة للن ا  نحو هذه العبارة ، 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي أكبر من  sig  5.402فناليظ من الجدول أن قيمة 

  العبارة التاسعة:

   ن  أناليظ نسووووب العبارة  تقو  العالقات العامة بتدعيم القيم الرويية للقضوووواء على العادات السوووويئة

( من أفراد عينة الدراسوووة من أعضووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 0,.5نسوووبة )

( وأعضوووووواء 14.1وهي نسووووووبة موزعة على كل من أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة )

( وأعضاء األيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة ,.45يزاب المعارضة للن ا   بنسبة )األ

(0.5( و كذا  نسوووبة ، )18.4 من افراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي موزعة على )

( وأعضواء األيزاب الموالية للن ا   بنسبة ..82كل من أعضواء األيزاب الموالية للن ا  بنسوبة )

(41.8( في يين كان  نسوووبة )5.2  من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها وهي األخرى )

وإنحراف معياري يقدر  1.570من أعضاء األيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 .0.497بــ 

 السوووياسوووية ،  فكان   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من ,.15( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )02.4نسبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  4.5أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 .0.496وإنحراف معياري يقدر بــ  1.581يسابي يقدر بــ 

 ضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان  أما أع

( من أفراد 11.2( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )00.8نسبها كالتالي )

 وإنحراف1.448عينة الدراسة التي كان   ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 

 0.506معياري يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسوو  455السووياسووية، فكان  نسووبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 
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 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39جوودول رقم )كمووا يتبين في الLevene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.981( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.818

أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة 

 T   في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة  للن ا  متسوواوي

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها   4.811

 . ,5.45وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.411للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  هو 

أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي  إختالف

تصوب في مجملها  نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسوطات الحسووابية التي تيب  

ذلك حو البند  ير موافق واإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  ن

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصائية 

األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة للن ا  نحو هذه العبارة ،  بين متوسوووطات إجابات أعضووواء

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  sig  5.849فناليظ من الجدول أن قيمة 

   العبارة العاشرة:

  ناليظ نسوووووووب العبووارة  تعموول العالقووات العووامووة على التعووايو والتفوواعوول مع الجمهور في ال روف

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة 04.8أن  نسبة )اعية  االجتم

( ,..1على العبارة وهي نسوووووبة موزعة على كل من أعضووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة )

( وأعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها 9.9وأعضوووواء األيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة )

( من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي 15.0( ، و كذا  نسبة )0.5) السياسي بنسبة

( وأعضوووووواء األيزاب 81.2موزعووة على كوول من أعضووووووواء األيزاب المواليووة للن ووا  بنسووووووبووة )

( من أفراد عينة الدراسة محايدة  2.1( ، في يين كان  نسبة ),.40المعارضة للن ا   بنسبة )

( وأعضوووواء األيزاب 9.9ى من أعضوووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووبة )في أرائها وهي األخر

وإنحراف معياري يقدر  1.586( ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو ,.4المعارضة للن ا   بنسبة )

 .0.511بــ 

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من أفراد ..11( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة  )00.2نسووبة )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوسووووو  ,.,عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة في يين نسوووووبة  )

 .0.515وإنحراف معياري يقدر بــ  1.604يسابي يقدر بــ 

  مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان  أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج

( من أفراد 8,.9( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )90.0نسبها كالتالي )

وإنحراف معياري  1.448عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 

 0.506يقدر بــ 
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 لة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات أما أعضوووواء األيزاب المسووووتق

( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  455السوياسوية ، فكان  نسوبة )

 .0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  ,8..5( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.552

أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة 

 T   موجودة في السووطر األول أن قيمة للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج ال

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها   4.185

 .5.445وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.409للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  هو 

أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي  إختالف

تصوب في مجملها  نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسوطات الحسووابية التي تيب  

ذلك حو البند  ير موافق واإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  ن

 بتيت  متوس  إنتيار متوس 

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

يزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ متوسطات إجابات أعضاء األ

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  sig  5.402من الجدول أن قيمة 

  العبارة الحادية عشر:

  ناليظ نسب العبارة  تقو  العالقات العامة في األجهزة الحكومية بترشيد األنماأ االستهالكية وتعديل

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير 04.8أن  نسبة )السولوكات السويئة  

نسووووووبة موافقوة على العبوارة وهي نسووووووبوة موزعوة على كول من أعضوووووواء األيزاب المواليوة للن ا  ب

(1..,( وأعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا   بنسووبة )9.9 وأعضوواء األيزاب المسووتقلة في )

( من افراد عينة الدراسوووة موافقة على 15.0( ، و كذا  نسوووبة )0.5توجهها السوووياسوووي بنسوووبة )

( وأعضوووووواء 81.2العبارة وهي موزعة على كل من أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة )

( من أفراد عينة  2.1( ، في يين كان  نسووووووبة ),.40لمعارضووووووة للن ا   بنسووووووبة )األيزاب ا

( 9.9الدراسووووووة محايدة في أرائها وهي األخرى من أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة )

 1.677( ،وذلك بمتوسو  يسابي يقدر بـووووووـوووووو ,.4وأعضواء األيزاب المعارضوة للن ا   بنسوبة )

 . 0.622وإنحراف معياري يقدر بــ 

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من أفراد ..11( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة  )00.2نسووبة )

ك بمتوسووووو  ( كان  أرائها محايدة، وذل,.,عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة في يين نسوووووبة  )

 0.617وإنحراف معياري يقدر بــ 1.744يسابي يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من أفراد 8,.9( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )90.0نسبها كالتالي )
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وإنحراف معياري  1.413عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 

 0.627يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

ة على العبارة ، وذلك بمتوس  ( من أفراد عينة الدراسة  ير موافق455السوياسوية ، فكان  نسوبة )

 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  15,.5( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.444

سوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة أننا ن

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها   8.121

  .5.411وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.115لن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  هو ل

إختالف أراء أعضووواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة للن ا   نحو 

بي نحو اإلتجاه السوووولالرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووووا المتوسووووطات الحسووووابية التي تيب  

العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوووة متوسووو  نحو البند  ير موافق وذلك بتيوووت  متوسووو  

 إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين  المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا 

متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من sig  5.405من الجدول أن قيمة 

  العبارة الثانية عشر:

 بارة  تسووعى العالقات العامة من خالل إنجازاتها إلى تحقيق االسووتقرار األسووري من ناليظ نسووب الع

( من أفراد عينة الدراسووة من 1,.4أن  نسووبة )خالل السووعي لعالا الميوواكل األسوورية من مهدها  

أعضووواء البرلمان الجزائري موافقة على العبارة وهي نسوووبة موزعة على كل من أعضووواء األيزاب 

(، و كذا  ,.40( وأعضووواء األيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة )14.1للن ا  بنسوووبة )الموالية 

( من افراد عينة الدراسة  ير الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء 10.0نسبة )

( ,.1( وأعضووواء األيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة )11.4األيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة )

( من ,.1( ، في يين كان  نسبة )0.5اب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة )وأعضاء األيز

أفراد عينة الدراسووووووة محايدة في أرائها وهي األخرى من أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة 

(9.9( وأعضواء األيزاب المعارضوة للن ا   بنسووبة )5.2 وذلك بمتوسو  يسووابي يقدر بـووووووـ، )

 .0.625ري يقدر بــ وإنحراف معيا 1.603

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من 11.8( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )19.0نسبها كالتالي )

  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  ( كان,.,أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 0.646وإنحراف معياري يقدر بــ  1.651يسابي يقدر بــ 
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   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من أفراد 14.5( من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة )90.0نسبها كالتالي )

( التي كان  آراءها محايدة ، وذلك 8.2عينوة الودراسووووووة  ير موافقوة على العبوارة وكذا نسووووووبة  )

 0.561وإنحراف معياري يقدر بــ  0.379بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

فراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  ( من أ455السوياسوية ، فكان  نسوبة )

 .0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50مستوى الداللة  وهي قيمة أكبرمن 5.4.4( تساوي  sigبواقع داللة ) 82,.4

أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة 

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  وأن الفرق بين 441بدرجة يرية مقدارها   8.584

 . 5.411وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.8,42للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  هو 

إختالف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي 

لعبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على ا

اإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

زاب عضاء األيأما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أ

المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ 

 الفرضية الصفرية . وبالتالي نقبل هي أكبر من  sig  5.591من الجدول أن قيمة 

  العبارة الثالثة عشر:

   تسعى العالقات العامة في األجهزة الحكومية إلى تدعيم التنمية البيئية من خالل ناليظ نسب العبارة

( من أفراد عينة الدراسوووة من أعضووواء البرلمان 11.2أن  نسوووبة )  اإلرشوووادات من خالل نيووواأ 

نسوبة موزعة على كل من أعضاء األيزاب الموالية للن ا  الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي 

( وأعضوووواء األيزاب 44.9( وأعضوووواء األيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة )82.4بنسووووبة )

( من افراد عينة الدراسوووة 12.2( ، و كذا  نسوووبة )1.4المسوووتقلة في توجهها السوووياسوووي بنسوووبة )

( 8..2أليزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة )موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووووواء ا

( من أفراد  4,.1(، في يين كان  نسووبة )..4وأعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا   بنسووبة )

عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي األخرى موزعة على كل من أعضوواء األيزاب الموالية للن ا  

( وأعضاء األيزاب المستقلة 1.1) ( وأعضاء األيزاب المعارضة للن ا   بنسبة41.8بنسوبة )

وإنحراف معياري  1.785( ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 5.2في توجهها السياسي بنسبة )

 . 0.721يقدر بــ 
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   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

( من 1..0الدراسووووة موافقة على العبارة وكذا نسووووبة  )( من أفراد عينة ..14نسووووبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك 40.1أفراد عينة الدراسووووة  ير موافقة على العبارة في يين نسووووبة  )

 . 0.746وإنحراف معياري يقدر بــ  1.767بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  اإلتجاهات السووياسووية،  فكان  أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية

( من ..,1( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة )12.1نسبها كالتالي )

( من أفراد عينة الدراسووة كان  أرائها 44.1أفراد عينة الدراسووة موافقة على العبارة وكذا نسووبة  )

 0.689عياري يقدر بــ وإنحراف م 1.758محايدة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

( من أفراد عينة الدراسوووة  ير موافقة على العبارة ، في 21.1السوووياسوووية، فكان  نسوووبها كالتالي )

توس  يسابي يقدر بـوووووـ ( من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، وذلك بم41.2يين نسبة  )

 0.408وإنحراف معياري يقدر بــ  2.166

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.158( تساوي  sigبواقع داللة ) ,5,.5

المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين 

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها   5.509

 ,5.40وأن الططووا المعيوواري في هووذا الفرق هو  5.552للن ووا  هو  للن ووا  واأليزاب المعووارضوووووووة

.1.77777 

إختالف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووة للن ا  والتي 

تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  

اإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضاء األيزاب 

يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين  المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا 

متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ 

 وبالتالي نقيل الفرضية الصفرية  هي أكبر من  sig  5..00من الجدول أن قيمة 

 

  العبارة الرابعة عشر:

 تسووووووعى األجهزة الحكومية من خالل نيوووووواأ العالقات العامة إلى تحقيق التنمية رة  أن نسووووووب العبا

( من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة ..,1أن  نسبة )  المسوتدامة

( 19.1على العبارة وهي نسوووووبة موزعة على كل من أعضووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة )

( وأعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها 9.9المعارضووووة للن ا   بنسووووبة ) وأعضوووواء األيزاب
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( من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي 18.4( ، و كذا  نسبة )0.5السياسي بنسبة )

( وأعضوووووواء األيزاب 89.1موزعووة على كوول من أعضووووووواء األيزاب المواليووة للن ووا  بنسووووووبووة )

( من أفراد عينة الدراسة محايدة  ...( ، في يين كان  نسبة ),.40المعارضة للن ا   بنسبة )

( وأعضوووواء األيزاب 2.1في أرائها وهي األخرى من أعضوووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووبة )

وإنحراف معياري يقدر  1.677( ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـ ,.4المعارضة للن ا   بنسبة )

 0.648بــ 

 موالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان  أما أعضووواء األيزاب ال

( من 1,.8( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )04.8نسبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  ..9أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 .0.654وإنحراف معياري يقدر بــ  1.744بــ  يسابي يقدر

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من 8,.9( من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة وكذا نسوووووبة )90.0نسوووووبها كالتالي )

(من أفراد عينة الدراسوووووة التي كان  ,.0نسوووووبة )أفرادعينة الدراسوووووة  ير الموافقة على العبارة و

 0.627وإنحراف معياري يقدر بــ 1.143آراءها محايدة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 

  أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات

وافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  ( من أفراد عينة الدراسة  ير م455السوياسوية ، فكان  نسوبة )

 .0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  52.00يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.2,4( تساوي  sigبواقع داللة ) 5.589

أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة 

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

ء األيزاب الموالية للن ا  و أن الفرق بين متوسطي عينتين أعضا441بدرجة يرية مقدارها  8.1,0

  ..5.41وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5.115واأليزاب المعارضة للن ا  هو 

إختالف  أراء أعضاء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا   والتي 

  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت 

اإلتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 

 بتيت  متوس  إنتيار متوس .

اب أعضاء األيز أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات

المواليوة للن وا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين 

متوسطات إجابات أعضاء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فناليظ 

 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  sig  5.4.5من الجدول أن قيمة 

 العبارة الخامسة عشر:

   ي مع بتكيي  وتعزيز التبادل اليقافالعامة في األجهزة الحكومية  تقو  العالقات ناليظ نسب العبارة

( من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء ..08أن  نسووبة )  اليووعوب العربية خا ووة والعالمية عامة
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افقوة على العبوارة وهي نسووووووبوة موزعة على كل من أعضوووووواء األيزاب البرلموان الجزائري  ير مو

( وأعضوواء 48.1( وأعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا   بنسووبة )10.0الموالية للن ا  بنسووبة )

( من افراد عينة 15.0( ، و كذا  نسووبة )0.5األيزاب المسووتقلة في توجهها السووياسووي بنسووبة )

موزعة على كل من أعضوووووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة الدراسووووووة موافقة على العبارة وهي 

(14.1( وأعضواء األيزاب المعارضووة للن ا   بنسوبة )..4( في يين كان  نسووبة ، )9.9  )

من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها وهي األخرى من أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة 

(1.4 وأعضواء األيزاب المعارضوة للن )( ا   بنسووبة8.0 وذلك بمتوسو  يسووابي يقدر بـووووووـ، )

 . 0.599وإنحراف معياري يقدر بــ  1.661

   أما أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية اإلتجاهات السوووياسوووية ،  فكان

من ( 11.8( من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )05.5نسبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  1.2أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 . 0.597وإنحراف معياري يقدر بــ 1.616يسابي يقدر بــ 

   أما أعضوواء األيزاب المعارضووة للن ا  كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية اإلتجاهات السووياسووية،  فكان

( من ..,1أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  )( من ,.04نسبها كالتالي )

( كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  2.0أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  )

 . 0.648وإنحراف معياري يقدر بــ 1.724يسابي يقدر بــ 

 ع بحج مسوووووتقل عن بقية اإلتجاهات أما أعضوووواء األيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتم

( من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة ، وذلك 455السووياسووية، فكان  نسووبها كالتالي )

 . 0.000وإنحراف معياري يقدر بــ  2.000بمتوس  يسابي يقدر بــ 

 ( أن قيمووة إختبووار ليفيني 39كمووا يتبين في الجوودول رقم )Levene   لهووذه العبووارة هيF  وتسووووووواوي

وهذا يبين    5.50وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  11..5( تساوي  sigبواقع داللة ) ,5.55

بان تباين المجتمعين أعضووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة  أننا نسوووتطيع إفتراض

 T   للن ا  متسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السووطر األول أن قيمة 

و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء األيزاب الموالية  441بدرجة يرية مقدارها   5.281

  .5.414وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,5.45اب المعارضة للن ا  هو للن ا  واأليز

توافق أراء أعضوووووواء البرلمان الجزائري من األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضووووووة للن ا   نحو 

الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووووا المتوسووووطات الحسووووابية التي تيب  اإلتجاه السوووولبي نحو 

العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوووة متوسووو  نحو البند  ير موافق وذلك بتيوووت  متوسووو  

 إنتيار متوس .

أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختالف في إتجاهات أعضوووووواء 

أي توجد فروق ذات داللة إيصائية  األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  يو هذه العبارة 

بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووووة للن ا  نحو هذه العبارة 

وبالتالي نرفض الفرضووووووية الصووووووفرية ونقبل  هي أقول من  sig 5.585،فناليظ من الجودول أن قيموة 

ية بين متوسووطات إجابات أعضوواء األيزاب الموالية بالفرضوية البديلة أن  ال توجد فروق ذات داللة إيصووائ

 للن ا  واأليزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة.
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األيزاب الموالية للن ا  واعضوووووواء توجد فروق ذات داللة إيصووووووائية بين متوسووووووطات إجابات أعضوووووواء 

 (45)، (.5(،)52(،),5(،)59(،)50(،)51(،)58(،)54)نحو كل العبارات األيزاب المعارضووووة للن ا  

األيزاب المواليووة للن ووا  ال يوجوود إختالف في إتجوواهووات أعضووووووواء أي  (40(،)41،) (41،)(48(،)44،)

توجد فروق ذات داللة إيصائية بين ، في يين ال نحو هذه العبارات  وأعضواء األيزاب المعارضوة للن ا 

( 48(،)51)بي الوأني وأعضاء مجلل األمة نحو كل العبارات متوسوطات إجابات أعضواء المجلل اليوع

نحو هذه  األيزاب الموالية للن ا  واأليزاب المعارضوووة للن ا ال يوجد إختالف في إتجاهات أعضووواء أي 

،وكان سوووبب هذا اإلختالف مقصوووود وجوهري وليل بسوووبب الصووودفة فا لب األيزاب الموالية  العبارات

وتقر بعود  وجود ميوووووواريع تنمويوة وأن العالقات العامة في األجهزة  نفسووووووهوا غذتلوأن للن وا  ال يمكنهوا 

الحكومية والتي تح  و اية يكومتها والتي هي سبب من أسباب سن قوانينها ومحاسبتها على أعمالها في 

يين أن أعضاء األيزاب المعارضة للن ان تجد موضول اإلسهامات التنموية وجبة دسمة تقر على أساس  

ات التي تعترف بوان الحكومة تفتقر للميوووووواريع التنموية وأن العالقات العامة ألجهزتها ال تبذل أي المكبوثو

جهد للمسوووووواهمة في بذل جهود في التنمية التنمية وخا ووووووة أن الجوانب التنموية من بين أ لب النقاأ التي 

التنموية من بين أولى  تسوووطرها األيزاب في برامجها ألقنال عامة اليوووعب بالحزب ألنها تعلم أن الجوانب

 أولويات اليعب .

ن يوجد إختالف فه إتجا ات ومن  نرفض الفرضييييية اليييييفرية ونقبل الفرضييييية البديلة الته مفاد ا  ن  

ف بإختالاإلتيييال التنظي ه للعالقات العامة فه األجهرة الحكومية واقع  عضييال البرل ال الجرا ر  نحو 

 الوطنه و عضال مجل  األمة(.  نوعية العضوية ض عضال ال جل  الشعبه

 العبارة األولى :

أنوو  ال توجوود عالقووة بين الطط  التنمويووة التي  البرلمووان الجزائريعوود  التوافق في أراء أعضووووووواء 

ذلك على أن النسووووووبة تموارسووووووهوا العالقوات العوامة في األجهزة الحكومية و األهداف العامة للمجتمع 

ذلك إلى أن الدولة في يد ذاتها من اليوعب و إلى اليعب وفي الموافقة على العبارة ترجع السوبب في 

خدمة اليعب لذلك أهدافها التنموية يسب رأيهم أنها تصب في  الح اليعب في يين ترى الفئة  ير 

وذلوك ألمرين األول أن اليووووووعوب مطوالب  مطتلفة وتجمع ببين  الموافقوة على العبوارة والفئوة المحوايودة

العا  يكون إتجاه  محدد إال أن  يكون شوووب  مبهم بين التناقضوووات في المتناقضوووات رخم أن الصوووالح 

أن الجزائر من أ نى  مطالب شوووووعب  مما يحجب أرق قياس مدى نسوووووبة تنفيذ هذه األهداف، وثانيها

، كما أنها تقو  في بعض األييان رب   ووووفقات ليل الدول لكن في المجاالت التنموية من أفقر الدول

ى مستوى أقصى الجنوب والذي تنتج عن  أضرار لستطراا الغاز الصطري عفي الصالح العا  ميل إ

وخيموة جودا لوذلوك أ لوب األعضوووووواء ولو رأينوا بعضووووووهم الموالي للحكومة إال أنهم وفي أ لبهم  ير 

موافقين على الجوانب التنموية للدولة على مسوووووتوى الجزائر سوووووواء على مسوووووتوى الميزانية المالية 

توى الفسواد اإلداري من السولطة المطول لها إستكمال تنفيذ الطط  المسطرة المكلفة لذلك أو على مسو

 في السنوات المالية السابقة.

 :ثانيةالعبارة ال

 اءمالعالقات العامة تقو  بغرس اليووعور باإلنتفي أن  البرلمان الجزائريواإلختالف في أراء أعضوواء 

الوأني والقومي لدى جماهيرها ذلك أن وضوووعية الدولة الجزائرية في تحسووون من زمن ألخر لكن هذه 

الفئة لم تاخد في بالها نسوبة التحسوينات مقارنة بنسبة الصادرات من بترول والتي من الممكن أن تجعل 
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عليم نسبة التوالتي ترى بعض المؤشورات المغلوأة في ، ائر من أرقى الدول وفي جميع الجوانب زالج

المرتفعة وهي عند أ لب الطلبة شووهادة دون معلومات فا لب الطلبة يحملون شووهادات دون فهم أ ووال 

المعني الحقيقي لتطصوووووصوووووهم وكل إجاباتهم تصوووووب في اليوووووهادة سوووووال  للزمن معتبرة أن التو ي  

ان ئة وذلك ما كالجزائري والو يفة العمومية تركز على أساس المستوى ال على أساس الطبرة أو الكفا

في اآلونة األخيرة سوبب من أسوباب الم اهرات التي هزت كاهل وزيرة التربية في ضوورورة إيتساب 

سووونوات الطبرة وكذا ن ا  التعليم الجديد الذي يعتمد على الكوأة والذي يركز على الكم ال على الكي  

فوق ها ثقافة ومعلومات تمقارنة بجيل السوووتينات والسوووبعينات التي كان  شوووهادة ثانوي تكسوووب  وووايب

جدا جدا والتي كان  إما ال روف تعمل لصالحهم قليلة ة ئعدى عند ف شوهادة الدكتوراه في زمننا هذا ما

ى العبارة الفئة الموافقة عل أماللمستوى الذهني العالي الذي يتمتع ب  الطالب كمكتسبات وراثية ميال   وأ

د ون أن ياخدلب من المو   تنفيذها وهو علي  التطبيق أنهوا تتعوامول مع مو فيها تعامل ألي أوامر تط

الو يفة راتب شوووووهري ال واجب قومي وكذا اإلدارة ال تفعل  البعد اإلنسووووواني فا وووووبح المو   يعتبر

 .اإلتصال في اإلتجاهين بطريقة  حيحة 

 :  العبارة الثالثة

 ال تعمل على نحو الموافقوة على أن العالقوات العواموة  البرلموان الجزائريأراء أعضوووووواء والتوافق بين 

هي التي ترى أن من خالل و بالحرص على المصوووووولحة العامةتوعيوة العواملين في األجهزة الحكومية 

هذه التعامالت يكون فائدة كبيرة للجهاز وذلك ما ينيوووو  كييرا في المسووووتيووووفيات فمن خالل التعامالت 

اإلمتيال للعالا تزيد خا وووووة في  ةة األمراض تقل ونسوووووبدي الجيدة من أرف األأباء والممرضوووووين

األمراض المسوووووتعصوووووية وعند كبار السووووون و التي من خالل هذه السووووولوكات تزيد من مردودية ومن 

المطرجات المعنوية للمسوتيوفى كما تكون في المؤسوسات اإلنتاجية لزيادة التسويق وأكيد تكون مدعمة 

الفنادق لكسوووووب ود النزالء لضووووومان المكانة وزيادة التعامالت في  بالكيير من تقنيات اإلقنال تكون في

الموافقة على العبارة ذلك أن اإلدارة ال تصووودر إرشوووادات ميال أو تعليمات للحفا  على  ير يين الفئة 

المال العا  ومحاولة ترشوووويد اإلسووووتهالكات اإلدارية كميال السوووولطات الو ووووية تيووووجع على الحكومة 

د  ضجة على مستوى الترشيد اإلستهالكي وكذا التطفي  الكبير من البيروقراأية اإللكترونية التي تح

المرسووووطة في ثقافات المسووووؤولين والتي على أسوووواسووووها يعتبرون أن هذه البيروقراأية تزيد من مكانة 

 الجهاز الحكومي وكذا من هيبت  عند بقية المو فين.

 

 :  رابعةالعبارة ال

تقو  بتهيئة الجماهير لكل ال العالقوات العوامة والتى ترى أن  البرلموانفعود  التوافق في أراء أعضوووووواء 

التي ترى أن تعوامالتها هي والتغيرات التي تحصوووووول على مسووووووتوى الجهواز الحكومي لغرس التكي  

روتينيوة وأي تغير قود يتم اإلفصووووووا  بو  قود يعيق الجوانوب اإليجوابي لهوذا التغيير في يين الفئة المؤيدة 

أن ال عالقووة بين دراسوووووووة الجمهور االمتعوواموول معوو  من أفراد المجتمع واألهووداف  ترىللعبووارة فهي 

ن ممان يدد نصووواب الميووواركة السوووياسوووية للنسووواء ثلج مقابل ثليين لالمنيوووودة فميال على مسوووتوى البر

تنيئة لل كذا تفتقرير من النسواء لليقافة السياسية و يجهل كذلك عن علم السولطات المسوؤولة مع الرجال 

مستوى األجهزة الحكومية ال يعرف المو   يتى كي   ىسياسية ، ويتى على مستوى اإلدارات علال

من الحين واألخر تطرا قوانين جديدة تعيق التوازن الداخلي أو يتى تويي للمو   إيساس نول من 

 اليلخ بين المو فين وبين الوزارة الو ية . 
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 :خامسةالعبارة ال

والتي في مجملهوا موافقوة على أن العالقوات العامة برلموان الجزائري الواإلختالف بين أراء أعضوووووواء 

تقو  بتوعية العاملين في األجهزة الحكومية باعمالها ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي 

في مو   هو إال أيد الو ائ  األسوووووواسووووووية  والتي تعتبر أن التعامل الجيد مع الجمهور الطارجي ما

الدين الحني  لقول   وووولى ه عي  وسوووولم من عمل منكم عمال فليتقن ،  ئمبادومية وهذه األجهزة الحك

حكومية تيوجع على ذلك لتفادي إنتيار السلوكات الالسوية بين المو فين ترى أن إدارة األجهزة ال كما

 .ومحاولة تيجيع اليقافة التن يمية اإليجابية بين العاملين 

  العبارة السادسة :

والذي في مجملها تصوووووب في أراء األعضووووواء  ير  البرلمان الجزائريةفي أراء أعضووووواء  فاإلختالف

العالقات العامة تنمي في األجهزة الحكومية الوعي لدى جماهيرها بسياسة الدولة ذلك الموافقة على أن 

زة هعلى مسووتوى الو يفة العمومية بإعتبارها قناة من أهم قنوات التو ي  في األج-أن أ لب القوانين 

التي تصودر سوواء في رتب األسوالك الميوتركة أو في رتب بقية المنا ب المتطصصة أو   -الحكومية

على المنا وب العالية وليل هناك يتى دالالت على أن هذه األوامر تصب في الصالح العا  بل أ لب 

ؤشوووووورات ة عن األخرى أو مهي إلى يلول ترقيعية تميز فئما دية اإل وووووواليوات أو الزيوادات ميال ما

إيتمالية أو في بعض األييان يلول تيووووجع على العصوووويان في يين الفئة التي توافق على  إلنفجارات

 أو أنها الالمنا ووب الحسوواسووة العبارة هي إما من كان للن ا  موفق إيجابي في تواجدهم على مسووتوى 

 وافق البطولية لكنترى من األجهزة الحكومية إال الجانب اإليجابي دون أن ننكر أن للحكومة بعض الم

ثمنها يكون يصورف من خزينة الدولة باضعاف أضعاف أثمانها فسياسة الدولة واضحة المحاف ة على 

 التوازن واإلستقرار الداخلي ال الرقي والتقد .

 : بعةالعبارة السا

وافق الم ير والتي تصوووب في مجملها أن الفئة البرلمان الجزائري  واإلختالف في االراء بين أعضووواء

على أن العالقات العامة في األجهزة الحكومية تقو  بتنيي  الجهود الرسمية واستيارة الجهود اليعبية 

تلك اإلسهامات والتبرعات التي تكون ومن بينها لمحاربة األمية واألمراض المسوتوأنة في المجتمع ، 

مالية أو بعض من منتوجات برعاية شركات أو أجهوة يكومية او خا ة محددة في المساهمة في قيمة 

في يين ترى الفئة الموافقة على العبارة ذلك أن هذه ،هذه األجهزة كاسوووووولوب من أسوووووواليب اإلشووووووهار 

األجهزة لحود السوووووواعوة لم نجود جهواز يكومي ميوالي بقنواعوة تامة من مو في  وأعمال   بعالقة أردية 

طية وتطلبات مو في  تم المسوواهمة لك على الجهاز يل ميوواكل  وتغذإيجابية بين مدخالت  ومطرجات  ل

في تغطية المجتمع المحلي الطارجي ألن الجمهور الداخلي يسوواهم بيووكل كبير في إسووتقطاب الجمهور 

 .الطارجي وزيادة اإلنتاجية

 العبارة الثامنة :

والتي تصووووووب في مجملهوا في عد  الموافق في أن البرلموان الجزائري واإلختالف في أراء أعضوووووواء 

تي تبني أرائها الالفئة لك تالعالقات العامة تقو  بالدعوة لترشويد األنماأ السلوكية السائدة في المناسبات 

على بعض الحصوووووص اإلرشوووووادية التي تقو  بها بعض األجهزة والسووووولطات الو وووووية عليها بها ميل 

قصوويرة التي تقو  بها شووركة السووونلغاز ميال من خالل ترشوويد اإلعالنات أو بعض الرسووائل النصووية ال
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اإلستهالك في الكهرباء وخا ة في فصل الصي  ليتم تغطية أكبر مساية بالطاقة الكهربائية أو وزارة 

ية بق ، في  يين على معوادلوة العرض والطلوب  للحفوا التجوارة لحموايوة المسووووووتهلوك من التبوذير وذلوك

كومي و وائفو  وال يتم توداخول الو وائ  مع و ائ  أجهزة يكومية أن لكول جهواز ي األعضوووووواء ترى

أخرى ، كما أن األجهزة الحكومية ال تتدخل كييرا في سوووولوكات السووووائدة في المجتمع على قدر ما أنها 

ومحاولة كسووووووب أكبر قدر ممكن من الجماهير لذلك في تعوامالتهوا مع جمواهيرها فق  وتكون إيجوابيوة 

اليوووطصوووية النصووو  لذلك تحاول أن تكون بعيدة كل البعد عن األمور تحاول أن تمسوووك العصوووى من 

  لجماهيرها وخا ة التي تكون بعيدة عن تطصصاتها وال تجني منها فائدة .

 :  العبارة التاسعة

وأ لبهووا تصوووووووب في أن العالقووات العووامووة تقو  بتوودعيم القيم  البرلمووان الجزائريواإلختالف في أراء  .4

هي التي ترى أن  نيوواأ تسوواهم في  العالقات العامة وكييرا ما والرويية للقضوواء على العادات السوويئة 

ختان األأفال على ن أو المسوواهمة في عملية آتنيوو  ميل هذه المبادرات في شووهر رمضووان لحف ة القر

إما لبعدهم كل البعد على المفهو   األعضوواء فإختالفهم في الرأي فذلك راجعأما بقية مسووتوى المسوواجد .

الحقيقي للعالقووات العووامووة وو ووائفهووا وهووذا مووا الي نوواه في العبووارات السوووووووابقووة وممكن مالي توو  في 

امووة مهمتهووا كسووووووب ود الجمهور الووداخلي والطووارجي في نطوواق عووالعبووارات الاليقووة أو أن العالقووات ال

وأن اإلسووووووهواموات الطوارجيوة ال عالقوة بهوا وهو مفهو  خاأا على و يفة العالقات الجوانوب الو يفي 

العامة فاي سلوك ولو خارا المجال العملي يمكن أن يكون ل  فعالية في كسب ود جماهيرها ومتعامليها 

 .اق إمكانياتها المادية والمعنويةيمكنها أن تساهم في  وأكيد يكون على يسب نط

 العبارة العاشرة : 

والتي أ لبها تصب في عد  الموافقة على أن العالقات  البرلمان الجزائريفاألختالف في أراء أعضاء 

العامة تعمل على التعايو والتفاعل مع الجمهور في ال روف االجتماعية وهي ترى أن الفعاليات التي 

فرا  في يالة األ تنيوووووو  فيهوا الطودموات اإلجتماعية والتي تدعم البيع بالتقسووووووي  وتدعم بالمنح للعمال

في يين ترى الفئة الموافقة على  ،واألترا  ماهي إال دليل على نيووووواأ العالقات العامة في هذا الجانب

العبوارة أن مطالب العمال البسوووووويطة ليل بإمكان الجهاز الحكومي أن يغطي  فكي  ل  أن يسووووووانده في 

ن مو فات لقناعتهم من أن الدخل  روف  اإلجتماعية وذلك ما شوووووجع على التزايد في ألبات الزواا م

 الفردي ال يكفي وال يوجد دعم من األجهزة الحكومية 

 :  العبارة الحادية عشر

تائج ي تصوووووب في  نذوماهذه العبارة إال عبارة فطية للعبارة اليامنة وتنائجها تصوووووب في نفل اإلتجاه ال

 العبارة اليامنة

 العبارة الثانية عشر:

إال ان هناك تقارب كبير جدا بين الفئة التي تصووب البرلمان الجزائري  أعضوواءر م التوافق في أراء و

في عود  موافقتهوا على العبارة والفئة الموافقة على العبارة وذلك من خالل الميوووووواكل اإلجتماعية التي 

فسية لكن الن الضغوأتنجم في المجتمع من ت اهرات وإضرابات ومياكل بين المو فين مفتعلة بسبب 

جتمواعيوة ليل من مقودورها أن تغطيها واألجهزة الحكومية كتدعيمات للمو فين من  ير ت اإلالطودموا

 ل وبها فئة عن األخرى وما بيد مسووووووؤالسووووووكنات الو يفية والتي يتميز  واألكيدالطودموات اإلجتمواعية 
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العالقات العامة تدعيم المو فين من  ير التغطية عليهم والتسوووووامح في الغيابات أو عد  التسوووووامح في 

العطل المرضوووووية أو العطل اإلسوووووتينائية التي تدو  مدة عيووووورة أيا  لذلك تطتل  أرائهم بين المؤيدين 

 والمعارضين

 العبارة الثالثة عشر :

والتي تصووب أ لبها في عد  موافقتها على أن العالقات برلمان الجزائري اإلختالف في أراء أعضوواء ال

 ويرجع ذلك إلىتدعيم التنمية البيئية من خالل اإلرشووووووادات العامة في األجهزة الحكومية تسووووووعى إلى 

أ لوب األجهزة الحكوميوة تكون خططهوا ذات مصوووووولحوة خوا ووووووة يهمهوا مطرجاتها من خالل مطالب 

ئية وذلك سووووووبب من أسووووووباب التلو  الجوي والمنا   ير جمواهيرهوا وال تولي عالقوة إلى التنميوة البي

 الن ي  ويرجع ذلك إلى الكيير من المؤسووووسووووات أين تجدها تحرق نفاياتها في أماكن ليسوووو  بعيدة عن

المناأق السووكنية أو أنها ال تاخذ بحماية البيئة من التلو  لذلك ال توليإهتما  لنيوور ميل هذه اليقافة على 

تيووووووارك في بعض الحصووووووص التلفزيونية في نيوووووور ميل هذه المبادرات عكل بعض األجهزة والتي 

 الحميدة.

 العبارة الرابعة عشر :

والتي تصووووووب في مجملها في عد  الموافقة على أن  لبرلمان الجزائريواإلختالف في أراء أعضوووووواء ا

وذلووك للن رة األنيووة  إلى تحقيق التنميووة المسووووووتوودامووةيووة تسووووووعى العالقووات العووامووة في األجهزة الحكوم

للمسووؤولين على مسووتوى األجهزة الحكومية والتططي  القصووير المدى أو يتى المتوسوو  المدى والتي 

تكون نتائج  على أسواس مدة بقائهم على مسوتوى المنا ب التي تقلدوها كل ين ر للو يفة على أساس 

في المنصووب يهم  مدة دوام  وال ن رة أنية شووطصووية قليل أين ين ر لها على أسوواس المصوولحة العامة 

بقدر ما تهم  المصلحة العامة ذلك أين تجدد المسؤول ل  خط  أويلة المدى ونتائجها تكومن أويلة أو 

دائموة المنفعوة أين تجود مطوالب  هي التنمية المسووووووتدامة ال التنمية اآلنية في يين نجد الفئة الموافة على 

ية المسوووووتدامة لكن في المؤسوووووسوووووات اإلنتاجية أو الربحية العبارة تلك الفئة التي تكون تبحج على التنم

 والتي يكون من خالل هذه التنمية فائدة شب  دائمة .

 العبارة الخامسة عشر : 

تصب  والتية و ير الموافقة على العبارة قبرلمان الجزائري بين الموافواإلختالف بين أراء أعضاء ال

ل بتكيي  وتعزيز التبادمجملهوا في عود  الموافقوة على أن العالقوات العوامة في األجهزة الحكومية تقو  

اليقافي مع اليوووعوب العربية الطا وووة والعالمية عامة على أن ذلك ال يكون إال في األجهزة التي يكون 

للتعامل على المسوووووتوى العربي شوووووجاعة ميزانيتها المالية من كل سووووونة مالية عالية جدا مما يكسوووووبها 

والعوالمي والمراهنوة ودخول ميول هوذه المبادرات والترخيص في اإلتفاقيات العالمية ميل وزارة اليقافة 

المسووتيووفيات والجامعات والمؤسووسووات التي لها بعد ثقافي وإجتماعي وعلمي عالي أو المؤسووسووات التي 

متها في ذلك عبا على ميزانيتها أو يكون في تدخل في بعض الت اهرات العالمية والتي ال يكون مساه

مستوى العالمي بنول من اإلشهار وأ لبها تكون نتائجها على المستوى لالمؤسوسوات التي تتعامل على ا

المتوسو  من الفوائد إن لم نقل على المستوى الضعي ، أما فيما يطص الفئة الموافقة على العبارة فهي 

هري لإلتفاقية المبرمة مع هذه الدول ولم ترى النتائج المجنية من الفئة التي تن ر على المسووووووتوى ال ا

ذلك فميال ر م أن وزارة اليقافة ور م إيت انها كل سووووونة للت اهرة اليقافية إال أننا لم نلحظ تغير على 

 أو يتى لنوعية اليقافاتالمسووووتوى اليقافي وال يتى تغير على مسووووتوى مكان إيتضووووان هذه الت اهرة 
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ك ر م أن الجزائر من أرقى الدول ومن الدول القليلة التي تجمع بالعديد من اليقافات والتي المودعوة لذل

 .بالحسبان ذلها جذور وثرات كبير إال أن محاولة إستغاللها وتنميتها لم يؤخ

(، 58(،)54نوحوو كووول من العبوووارات التووواليوووة ) سوووووولوبويوووةومونووو  إتوجووواهوووات أعضووووووووواء الوبورلوموووان ا

والتي تدل عليها المتوسطات  (40(،)41(،)41،)(48،)( 45(،).5(،)52(،),5(،)59(،)50(،)51(،)51)

( والتي تدلي بها 48)  العبارةنحو  إيجابية، في يين كان  إتجاهاتهم 4،8الحسووووووابية التي تنتمي للمجال 

وضووووح أن إتجاهاتهم إيجابية نحو أ لب العبارات ي ذيوال8،1  نتمي للمجالي ذيال حسووووابيال المتوسوووو 

للفرضووووية األولى بحيج تحدد االتجاه اإليجابي ألعضوووواء البرلمان الجزائري نحو تططي  برامج العالقات 

 :الحكومية وذلك يسب اليكل التاليالعامة في األجهزة 

 

المعيارية إلتجاهات أعضووواء البرلمان  (: يوضوووح المتوسوووطات الحسوووابية واإلنحرافات 22اليوووكل )  

 الجزائري نحو اإلسهامات التنموية للعالقات العامة في األجهزة الحكومية.
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المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري
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 :  النتائج النهائية للدراسة :سادسا

أفلرء  عيةلا ءرااءسلا نتل ة   أر رفلرء  عيةلا ءرااءسلا  ومن كل ما سبق من عرض وتحليلل راء       

وحتب مت وءهم ءرعلمي وءرمكانا ءالج ماعيا وءرمةاصب ءر ي تقلاوها أر رهم خبرة في ءرعالقات ءرعاما 

وكيفيا إ ءاتها وبار لاري رهلم ءرقلااة عللخ ت لليال ءرعالقلات ءرعاملا ملن خلالو مقاانلا وتحليلل أاء هلم 

 وإتجاهاتهم ، 

I. ألولى للدراسة:الفرضية ا 

 أسفرت ن ا   ءرااءسا مجموعا من ءرةقاط:      

  ال توجا إ ءاة ءرعالقات ءرعاما في ءرهيكل ءإل ءاي رغلب ءرجهزة ءرحكوميا 

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 عبااةءر

  هةاك إه مام بإ ءاة ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا 

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

رجزء ري ءرلذنن ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ء -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

  ال نوجا فصل بين أن طا ءرمصارح ءإل ءانا في ءرجهزة ءرحكوميا 

 ه :كما أن 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 علخ هذه ءرعبااة. ت ءر ماونقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنا

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

  ءرعالقات ءرعاما إ ءاة مت قلا علن بلاقي ءإل ءاءت ءرموجلو ة فلي ءرجهلاك ءرحكلومي وذرلج فلي ءرجهلزة ءركبيلرة

 ا.كاروكءاءت رضلاما ءعمارها وتعقا وظا فه

 كما أنه :



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                            الفصل السادس                                    

 
 

444 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 علخ هذه ءرعبااة. في والنات ءر ماو نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

  ال نع ما تقتيم مهام موظفي ءرعالقات ءرعاملا عللخ أسلال ءروظلا ت ءر لي نقوملور بهلا  رخلذها بعلين ءالع بلاا

تلصصات موظفي ءرعالقات ءرعاما وريكور ءر وكنع عقالني كل في مكانه وحتب تلصصه ور كلور ءر ططيلا 

 ءرمهةيا علخ أسس علميا 

 كما أنه :

م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين  -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه ال نوجا إخ ال -

 ءرعبااة

  نع ما تقتيم مهام ملوظفي ءرعالقلات ءرعاملا عللخ أسلال ءروجهلات ءإلتصلاريا  ءر لي ن علاملور معهلا وذرلج

أو ثقاف لله  ر وظيللت ءرعالقللات ءإلج ماعيللا رلفتللات ءإلتصللاريا كللل حتللب متلل وءه ءرعلمللي أو ءن ما لله ءرحزبللي

 ءرمحليا 

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرذنن نقيمور في  -

 نحو هذه ءرعبااة. نات ءر ماووالنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في وال

نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظلام وءرحلزءب ءرمعااضلا رلةظلام نحلو هلذه  -

 ءرعبااة

   ن ميز اجل ءرعالقلات ءرعاملا بموءصلفات معيةلا وذرلج أر ءرمج ملع  ءرجزء لري مج ملع متللم وأر ملن صلفات

ن ءإلسلالمي وءرصلفات ءرحميلاة ءرملقةلا ملن مبلا ب ءر ربيلا فلي ممااسي ءرعالقلات ءرعاملا كلهلا مةب قلا ملن ءرلان

 مرحلا ءر ة تا ءإلج ماعيا. 

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أع -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة
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  ءرعالقات ءرعاما فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا تكفلل ءررعانلا ءإلج ماعيلا رموظفيهلا ذرلج أر ءرةقابلات ءرعماريلا

ءر ي توصل رإل ءاة ءرعاما مطارلب ءرملوظفين أ ت مهامهلا وكلذرج ءرللامات ءإلج ماعيلا ءر لي كلار رهلا 

 ءراوا ءرفعاو في ذرج من تة يط  نةاميا ءرلامات. 

 كما أنه :

 الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   ال توجا فروق ذءت -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 بااة.علخ هذه ءرع نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

  ال توجللا محللا ءت تعيللق عمللل ءرعالقللات ءرعامللا فللي ءرجهللزة ءرحكوميللا ذرللج أر ءرعالقللات ءرعامللا فللي

إتجاهلات جماهيرهلا ءرجهزة ءرحكوميا تقوم بجميلع وظا فهلا وأنهلا تع ملا عللخ خطلا محكملا وتلاال 

 بطرنقا  قيقا . 

 كما أنه :

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 علخ هذه ءرعبااة. رجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماونقيمور في والنات ء

نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام وءرحلزءب ءرمعااضلا رلةظلام حلو هلذه  -

 ءرعبااة

  رم ن طير ءرهيكل ءر ةظيمي رألجهزة ءرحكوميلا مةلذ كملن بعيلا وهلذء ملا نلاخل ضلمن ءرمحلا ءت ءر ةظيميلا ءر لي

 عمل ءرعالقات ءرعاما وفي ءرحقيقيا أاءها من سلبيات أغلب ءإل ءاءت ءرجزء رنا.تعيق 

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

  ميزءنيا ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا غير كافيا ذرج أر أغلب إ ءاءت ءرعالقات ءرعاملا قرنبلا

أو تحللو وصللان ه ءرمتللموو ءرمبايللر ءرللذي  رلله ءرصللالحيا ءركاملللا فللي ءر وكنللع ءرمللاري وكيفيللا إ ءاتهللا 

 رى . وماهي إح ياجاتها وكيفيا تططيا نقا صها ب اعيمها ماريا من ميزءنيا أبوءب أخ

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو
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ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

 ج موءفق ها علخ ن اطات ووظا ت ءرعالقات ءرعاما تةظيم إ ءاة ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا جيا وذر

 وإلتجاهات جماهيرها ءإلنجابي نحوها .

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرذنن ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعض -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

 جزء ر كاورا تع ما علخ مجانيا خاماتها ر عبها أغلب أعماو ءرجهزة ءرحكوميا خامانيا خاصا وأر ءر

 . 

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 علخ هذه ءرعبااة. قيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماون

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

 يلا وذرلج أر توجا عوءمل تمثر في إخ ياا ءر كل ءر ةظيمي إل ءاة ءرعالقات ءرعاما في ءرجهلزة ءرحكوم

طبيعا عمل ءرجهاك ءرحكومي هو من ن حكم في نوعيا ءر كل ءر ةظيمي إل ءاة ءرعالقلات ءرعاملا كملا أر 

ءرمركز ءرماري رلجهاك ءرحكومي نمثر في نوعيا ءرهيكل ءر ةظيمي كما أر يلصيا ءرمانر ءرعام وإتجاهه 

 .  وأهاءف ءرممستا هي تحا  ءرهيكل ءر ةظيمي إل ءاة ءرعالقات ءرعاما

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

 انرنات ءإل ءاة وذرج أر فن ءر عامل ءرجيا ال ت عا  ءقتام ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا ب عا  م

 تح اج إرخ مصارح ب عا  ءرمانرنات رل ةفذ . 

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
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أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 ءرعبااة

  ءركافيللا رلقيللام بارمتللموريات ءرموكلللا إريلله ذرللج أر ال ن م للع ءرموظللت فللي ءرجهللاك ءرحكللومي بارتلللطات

 ءرموظت عبااة عن أرا ناسلا رما نقام ره من أوءمر محا ة نجب ءإلم  او . 

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال نوجا إخ الف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -

 عبااةءر

  نظللام ءإلم يللاكءت ءرمعمللوو بلله فللي ءرجهللزة ءرحكوميللا ن تللم بارعاءرللا وءرموضللوعيا أر ءرقللوءنين علللخ متلل وى

ءروظيفا ءرعموميا تططي تقرنبا جميع ءرموءقت وخاصلا ءرمتل لامين ءإل ءانلين فتلا ءرسلالك ءرم ل ركا وءر لي 

 انا ءرمعلومات وكذء ءرعطل ءإلس  ةا يا .تقةن ءرمر و نا وكذء ءرورونا في ءر كونةات وتحتين ءرمت وى وتج

 كما أنه :

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة .

ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  -

 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة.

 

II. ة:نتائج الفرضية الثانية للدراس 

 أسفرت ن ا   ءرااءسا علخ كل من :      

  تع ما ءرعالقات ءرعاما علخ ءروسا ل ءرمةاسبا في توجيهها ررسا لها ذرج أر أغلب وسا ل ءإلتصاو مع ءرجماهير

 اوتيةيا محافظا علخ اوتين أماكن وأكمةا توكنع اسا لها 

ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

ات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللط -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 من مالمح ما نا وإنما ءت جتمانيا ذرلج أر أغللب  ن ميز أخصا ي ءرعالقات ءرعاما بإتقانه ءرحركات ءإلتصاريا

أخصا ي ءرعالقات ءرعاملا ن علاملور ملع جملاهيرهم ببروتوكلوو معلين ن ميلز بله ءرجهلاك ءرحكلومي نبلين ءربعلا 

 ءرحضري وءر قافي رلجهاك ءرحكومي وءرذي ت حكم فيه عا ءت وتقاريا ءرمج مع ءرمحلي
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ت إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطا -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

صلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إح -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

   ءررسا ل ءر ي تصاا عن إ ءاة ءرعالقات ءرعاما غير صا قا 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 عبااة.مجلس ءرما نحو هذه ءر

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام  -

 ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوءرحزءب 

  تع مللا ءرعالقللات ءرعامللا فللي كتللب اضللخ جماهيرهللا علللخ وسللا ل ءإلتصللاو ءررمللزي ذرللج أر ءرلقللا  ءروو أو

ءرم ها ءروو ري حاث  نوقع أثر كبيلر فلي نفتليا ءرمتل قبل وكلذء ءرثلر ءركبيلر ءرلذي تحاثله وسلا ل ءإلتصلاو 

ي وملاى طلوو بقا هلا فلي نفتليا ءرمتل قبل وملاى أثرهلا ءركبيلر فلي باررمزي ونتبا إن  لااها ءرزمةلي وءرمكلان

 ءر فاعل ءإلج ماعي 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

زء لري ءرلذنن نقيملور ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرج -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 بلااكة فلي تعاملل ءرجهلزة ءرحكوميلا ملع جماهيرهلا ذرلج أر  نح ل ءإلتصاو ءرلفضي )ءرك ابي وءر فهي( مكانا

ءإل ءاة ءرجزء رنا ت عامل مع موظفيها بارملمول ال بار أونالت أو ءر وقعات بل تطبيق ما نتلمعه ءرعاملل سلوء  

تعليمات يفهيا أو مك وبا، وءررسا ل ءإلتصاريا ءر ي تصاا رلجماهير ءرلااجيلا أغلبهلا تع ملا عللخ  ءإلتصلاو 

هيري ر صل إرخ أكبلر حجلم ممكلن ملن ءرجمهلوا وفلي نفلس ءروقلو ور  فلا ى  ءر طيلرءت ءر لي قلا تحلاث ءرجما

 رلرسارا، فاإلتصاو ءرجماهيري أنتب في أغلب تعامالته مع  جماهيره ءراءخليا أو ءرلااجيا 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 س ءرما نحو هذه ءرعبااة. مجل

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

يلللا رلةظلللام ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءر -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

  ال توري مصارح ءرعالقات ءرعاما إه ماما كبيرء رلجمهوا ءرلااجي أك ر من ءرموظفين ذرج أر إه مامهلا

 موكع علخ ءرجمهوانن بار تاوي أو أر ءرجمهوا ءراءخلي أك ر من ءرجمهوا ءرلااجي  
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م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين  -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام ال توجلللا فلللروق ذءت   -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

  ءررسا ل ءإلتصاريا رلعالقات ءرعاما ريتو من سياق ءروءقع و ذرج أر تعلامالت ءرجهلزة ءرحكوميلا ت مايلخ ملع

م ءربيتيللا رللذرج اسللا لها تأخللذ  بعللين ءإلع بللاا مطارللب جماهيرهللا وعللا ءتهم تقاريللاهم أوضللاعهم  ءرما نللا حيللاته

 ءرموقع  ءرجطرءفي  رجماهيرها وءر قافا ءر ةظيميا وءربيتا ءرمحليا ركل جمهوا 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

 يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام وءرحلزءب  -

 ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 أخصللا ي ءرعالقللات ءرعامللا متللافات ءر فاعللل ذرللج أر  ءر وظيللت نكللور علللخ أسللال ءر لصصللات فللأي  نح للرم

م لصللال فللي ءرعالقللات ءرعامللا نكللور قللا إك تللب معلومللات عللن أسللاريب ومقومللات ءإلتصللاو ءرفعللاو مللن 

بروتوكوالت وإتكو ءر عامل وفي ءر حكم في ءإلنما ءت ءرجتلمانيا وضلبط متلافات ءر فاعلل عللخ حتلب نلوع 

 ءرعالقات وأبعا ها ءرتوسيومهةيا 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -

 ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. في والنات ءرجةوب وءرعضا 

ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 عليهلا ءرجهلزة  ال تصل ءررسا ل ءإلعالميا كافا ءرجماهير ءرمت هافا ذرج أر ءر ءروسا ل ءإلتصاريا ءر ي تع ملا

 ءرحكوميا في ءرعمليا ءإلتصاريا ريتو ءروسا ل ءرمةاسبا ركافا ءرجماهير أو ريتو م وفرة رانهم جميعا 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

ال توجلللا فلللروق ذءت  الرلللا إحصلللا يا بلللين م وسلللطات إجابلللات أعضلللا  ءرحلللزءب ءرموءريلللا رلةظلللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

  تباو ءرعالقات ءرعاما جهاء كبير في ابط صالت وطياة مع جماهيرهلا ذرلج أر ءرعالقلات ءرعاملا ت لجع تكاملل

ءرعماو وت جع ءرعالقلات ءإلنتلانيا  وذرلج ملا تقلوم بله أغللب ءإل ءاءت ءرعاملا ب حفيلز ءرعالقلات غيلر ءررسلميا 

 وتة يط ءرةوء ي وءر حفيز علخ ءرعمل  ءرجماعي 
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جا فروفق ورو نتبيا بين إتجاهات ءرعضا في ءربةا بين ءرموءفق وءرمحانا وءرمعااض وبملا  ال نو -

 أمه ال نوجا أاء  مل لفا بين ءرعضا  ال نمكن وضع ءرمقاانا بيةهم .

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 عضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءر

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 مور ءررسللارا ءررسللا ل ءإلتصللاريا رلعالقللات ءرعامللا تع مللا علللخ إسلل رءتيجيا ءإلقةللاع وظلللج ر ركيزهللا فللي مضلل

ءإلس ماالت من إس ماالت عقالنيا في تقانم ءراقام وءإلحصا يات وءإلس  ها  بارمعلومات وءرحلاءث ءروءقعيلا 

وإسلل ماالت عاطفيللا وذرللج بار للأثير فللي وجللاءر ءرم لقللي وإنفعاالتلله بار للأثير فللي حوءسلله ءرةفتلليا وءإلج ماعيللا 

 ءر لونت في ءرةصح ب جةب ءرخطااوملاطب ها بما نحقق ءرصارح ءرعام، وكذء إس ماالت 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وأعضلا   -

 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -

 ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. في والنات ءرجةوب وءرعضا  

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب  -

 ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

  إتجاهات ءررأي ءرعلام رجمهلوا ءرجهلزة ءرحكوميلا سللبي مملا تلاو عللخ أر ءرعالقلات ءرعاملا قا ملا

 اواها في تحتين ءرصواة ءرذهةيا  رلجمهوا ءرلااجي وإك تابه سما إنجابيا ب

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

رللذنن ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ء -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 نا مع وسا ل ءإلعالم تربط ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا عالقا قو 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 ور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيم

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

  أنللا اءضللي علللخ نظللام ءإلتصللاو  ءخللل ءرجهللزة ءرحكوميللا وهللي ءر للي تللرى أر عمليللا ءإلتصللاو تع مللا علللخ

 ءإلج ماعيا وءإلنتانيا وذرج ما ترك عمليا تةظيم ءإلتصاو ضعيفا نعمها قليل من ءرفوضخءرعالقات 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ر ءرجزء للري ءرللذنن ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللا -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
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ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 ءرتلبب إرلخ تكةوروجيلا ءإلتصلاو وءر لي هلي فلي تتلااع م زءنلا  تصل ءرمعلومات رلموظفين فلي وق هلا ونلرجح

توصل ءرمعلومات ح خ قبل وق ها وخاصا بإع ما  بعض ءرجهزة كارفاكس وءرن رنو أو تع ما فلي ذرلج عللخ 

 وسا ل ءإلعالم كوسيلا متاعاة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 ضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.وأع

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ءرموءريللا رلةظللام  ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

  ءررأي ءرعام إنجابي نحو ءرجهزة ءرحكوميا ذرج أر أغلب ءرجهزة ءرحكوميا هلي فلي تحتلن ملحلوظ ح لخ ملن

حيث نتبا جماهيرها في تزءنا واضخ وذرج ر حتين خاماتها وتعامالتهلا ءر لي تتلاعا عللخ ءإلقةلاع ءروءضلح 

 ءر را ءرعلميا وءرمحفز علخ إس قطاب جماهير جاناة.  وءرمت ةا علخ

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. نقيمور في وال

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة

 ا هيكلللو موقعهللا ر كللور فللي أغلللب تقللاا ءإل ءاة ءرعامللا  وا ءرعالقللات ءرعامللا فللي ءرجهللزة ءرحكوميللا ذرللج أنهلل

ءرجهزة ءرحكوميا تاءا من طرف ءرمانر أو تكور موكعا علخ كل من ءرمانا ءرعاما وءرعالقات ءرلااجيا أي 

  ء ما موقعها من موءقع صةاع ءرقرءا

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 لخ هذه ءرعبااة.وأعضا  مجلس ءرما ع

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرذنن نقيملور  -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 رحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوء

  )تقوم إ ءاة ءرعالقات ءرعاما ب ةظيم ءرحاءث ءرلاصا )ممتمرءت ، ناوءت ، محاضرءت 

ال توجلا فلروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسلطات إجابللات أعضلا  ءرمجلللس ءر لعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجلا فللروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضلا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 ضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوءرحزءب ءرمعاا

   تقوم إ ءاة ءرعالقات ءرعاما ب ةظيم ءرزنااءت وإس قباو ءروفو 
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ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 ضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوءرحزءب ءرمعاا

  تتعخ إ ءاة ءرعالقات ءرعاما علخ تةظيم ءإلتصلاو بارهيتلات وءرمةظملات ءرخلرى و أغلبهلا خاماتيلا رهلا تقرنبلا

 نفس هياكل ونفس ءإلس رءتيجيا وتلضع رلوظيفا ءرعموميا في ءر وظيت وءرلزنةا في ءرجانب ءرماري.

إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

صللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إح -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

 

III.  نتائج الدراسة للفرضية الثالثة 

  هةاك أهميا رل لطيط في ءرعالقات ءرعاما وذرج أنه ءرموجه ر فكير ر فكير أخصا ي ءرعالقات ءرعاملا فلي

 متيرة عمله.

إحصلا يا بللين م وسلطات إجابللات أعضلا  ءرمجلللس ءر لعبي ءرللوطةي  ال توجلا فلروق ذءت  الرللا -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

جلا فللروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضلا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام ال تو -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

  ال ت بللع إ ءاة ءرعالقللات ءرعامللا خطللا محكمللا فللي ءر ةظلليم وذرللج أنلله ال توجللا موءكنللا بللين ءرحقللوق

 .وءروءجبات وال بين ءرماخالت وءرملرجات في ءرجهاك ءرحكومي

ال توجلا فلروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسلطات إجابللات أعضلا  ءرمجلللس ءر لعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نحو هذه ءرعبااة.  نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو

ال توجلا فللروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضلا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

 . تركز ءرعالقات ءرعاما علخ ءرهاف ءرمرء  تحقيقه في إ ءاتها ر مونها 

أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
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بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

  تع ما ءرعالقات ءرعاما علخ برءم  وقا يا محكما وذرج رع بااها ضرواة ح ميلا تفرضلها ءربيتلا ءر لي

 تحكمها م طيرءت تكةوروجيا ءررقميات .

طات إجابللات أعضلا  ءرمجلللس ءر لعبي ءرللوطةي ال توجلا فلروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسل -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

إحصلا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضلا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  ال توجلا فللروق ذءت  الرللا -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

  تع ما ءرعالقات ءرعاما علخ برءم  عالجيا ذءت فعاريا عاريا وذرج رحاجا ءراورا ءرعالجيلا فلي تصلحيح

 ءروضاع ءرلاطتا ءر ي تع رض ءرصارح ءرعام.

حصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إ -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  ال توجللا -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

 . نع ما ءر لطيط في ءرعالقات ءرعاما علخ ءرااءسات ءرعلميا 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 لس ءرما نحو هذه ءرعبااة.وأعضا  مج

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ريللا رلةظللام ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموء -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

  ال نرءعللخ ءر وكنللع ءرزمللاني وءرمكللاني رلرسللا ل ءإلتصللاريا فللي ءرعالقللات ءرعامللا ذرللج أر تكةوروجيللا

 ءإلتصاالت رم ت رك وقو رل حكم في كمن ومكار ءررسا ل ءإلتصاريا .

  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

  توءجه عمليلا ءر لطليط رلعالقلات ءرعاملا صلعوبات فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا ذرلج أر أفلرء  ءرمج ملع فلي

  نةاميا حا ة وكذء طلباته ميزءجيا تعيق رلعالقات ءرعاما ضبط خططها .

 الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي ال توجللا فللروق ذءت  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
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ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

  رمتموو ءرعالقات ءرعاما إتصاو مباير باإل ءاة ءرعليا رر أغلب متموري ءرعالقات ءرعاما هو من بيلاه

 إتلا  ءرقرءا أو أحا ءرمقربين مةه .

ا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي ال توجلل -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 ءرعبااة.  نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

 . هةاك برءم  فعارا ن م تطبيقها مع ءرموظفين و أغلبها تركز علخ ءربعا ءإلنتاني 

ت أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللا -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

   ءرملصصات ءرماريا كافيا رل لطيط في ءرعالقات ءرعاما 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  ال -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 رلةظام نحو هذه ءرعبااة وءرحزءب ءرمعااضا

  ال نت عار بأخصا ي ءرعالقلات ءرعاملا ملن خلااج ءرجهلاك ءرحكلومي وذرلج أر ءرجهلاك ءرحكلومي ممهلل

 رل حكم في م اكله وأكماته.

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

روق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ال توجللا فلل -

ءرذنن نقيمور في والنلات ءرجةلوب وءرعضلا  ءرلذنن نقيملور فلي والنلات ءر لماو نحلو هلذه 

 ءرعبااة. 

ال توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام  -

 نحو هذه ءرعبااة وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام

  ن م ءر لطيط علخ أسس إس رءتيجيا و إ ءانا صحيحا وذرج رخاه بعلين ءإلع بلاا إح ياجلات جملاهيره

 ومطاربهم  
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ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

 ما مرءحل عمليلا ءر لطليط رلعالقلات ءرعاملا فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا عللخ ءر تلتلل وذرلج ملن اسلم تع 

ءرلطا عللخ متل وى ءرلذهن إرلخ تحانلا ءرجمهلوا ءرمتل هاف وإمكانياتله ءرما نلا وءرب لرنا إحلذ ضلمار 

 نجاج هذه ءرلطا 

ءرللوطةي ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضلل -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

  هةاك مبا ب تركز عليها برءم  ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا في عمليا ءر لطيط 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 بااة.وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرع

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااةوءرحزءب 

  تباو ءرعالقات ءرعاما قصاا جهاها ر طونر ءرتياسات في برءمجها ءرالكما رلحا من ءركمات ءرمفاجتا 

توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  ال توجا فروق ذءت  الرا -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

 . ترسم ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا خطط نموذجيا ذءت إجرء ءت تحافظ بها علخ ءر وءكر 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

  ءربررمللار ءرجزء للري ءرللذنن ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                            الفصل السادس                                    

 
 

444 

 ي ءرجهزة ءرحكوميا رلرقي بارجهاك ءرحكومي موءكءتا بإمكانياتها ءرما نلا تطمح إ ءاة ءرعالقات ءرعاما ف

 رلاورا.

ال توجلا فلروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسلطات إجابللات أعضلا  ءرمجلللس ءر لعبي ءرللوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.

جزء لري ءرلذنن ال توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءر -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 

ال توجلا فللروق ذءت  الرللا إحصلا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضلا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -

 .وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة

 

IV. : نتائج الفرضية الرابعة 

  ءرعالقات ءرعاما بربط خططها ءر ةمونا بارهاءف ءرعاملا رلمج ملع ذرلج أر ءراورلا فلي حلا ذءتهلا ال تقوم

 من ءر عب وإرخ ءر عب وفي خاما ءر عب .

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

 يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن توجا فروق ذءت  الرا إحصا -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 اضا رلةظام.نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعا

  ال تقوم ءرعالقات ءرعاما بطرل ءر عوا باإلن ا  ءروطةي وءرقومي راى جماهيرها 

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ءرجزء ري ءرلذنن  توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

  ءروعي راى جماهيرها بتياسا ءراورا علخ تةميا ي ءرجهزة ءرحكوميا ءرعالقات ءرعاما ف تعملال 

توجللا فللروق ذءت  الرللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ال  -

 ءروطةي وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ال  -

 ءرذنن نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

 كل ءر طيرءت ءر ي تحصل علخ مت وى ءرجهاك ءرحكومي رطرل نقوم ءرعالقات ءرعاما ب هيتا ءرجماهير ر

 ءر كيت  .

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
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توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 ي والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور ف

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

 رحكوميلا بأعمارهلا ومتلمورياتهم رل عاملل ءرجيلا ملع تقوم ءرعالقات ءرعاما ب وعيا ءرعاملين في ءرجهزة ء

 ءرجمهوا ءرلااجي 

توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور 

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

  ءرحكوميا بارحرص علخ ءرمصلحا ءرعاما تقوم ءرعالقات ءرعاما ب وعيا ءرعاملين في ءرجهزة 

توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 رذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ء

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

  ءرجهللو  ءر للعبيا تقللوم ءرعالقللات ءرعامللا فللي ءرجهللزة ءرحكوميللا ب ة لليط ءرجهللو  ءررسللميا وءس  للااة

 رمحاابا ءرميا وءرمرءض ءرمت وطةا في ءرمج مع .

توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 ي والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور ف

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

   تقوم ءرعالقات ءرعاما باراعوة ر رييا ءرنماط ءرتلوكيا ءرتا اة في ءرمةاسبات 

توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

ءرلذنن توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

 رروحيا رلقضا  علخ ءرعا ءت ءرتيتا  تقوم ءرعالقات ءرعاما ب اعيم ءرقيم ء 

توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
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توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 ذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءر

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

   تعمل ءرعالقات ءرعاما علخ ءر عانش وءر فاعل مع ءرجمهوا في ءرظروف ءالج ماعيا 

توجا فروق ذءت  الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 ءرعبااة. نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

   تقوم ءرعالقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا ب رييا ءرنماط ءالس هالكيا وتعانل ءرتلوكات ءرتيتا 

ا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي توجا فروق ذءت  الرل -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

ق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن توجا فرو -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.

  تتلعخ ءرعالقلات ءرعاملا ملن خلالو إنجاكءتهلا إرلخ تحقيلق ءالسل قرءا ءرسلري ملن خلالو ءرتلعي رعللالج

 ءرم اكل ءرسرنا من مهاها 

 الرلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي توجا فروق ذءت  -

 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -

 نقيمور في والنات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في والنات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.

توجا فروق ذءت  الرا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن ال  -

 نة مور رألحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
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 اج العام تسابعا : اإلستن

ءرعالقا ءر رءبطيا بين أعضا  ءربررمار ءرجزء ري وءر ي ت ميز بةوع من  هو أهم يي  تم ءر وصل إريه       

ءر بللات وءإلسلل قرءا وكللذء ءر تللابق فللي وال هللم رلحكومللا ءرجزء رنللا وءر للي تصللب فللي مجملهللا عللن قةللاع هم 

يا تهل م بلإ ءاة ءرعالقلات إع بااهم أر ءرجهزة ءرحكومونحو كل من ءرجانب ءر ةظيمي  اءإلنجابي هماتوإتجاه

اغم أنها ال توجا في ءرهيكل ءر ةظيمي رلجهاك إال أنها كة اط موجلو ة ورهلا فعاريلا كبيلرة فلي كتلب رعاما ء

ثقا ءرجماهير من عاما ءر عب ، كما أر أغلب أ ء  ءرعالقات ءرعاما نع ما علخ ءر قتليمات ءإلتصلاريا وذرلج 

كلذء عملياتهلا ءإلتصلاريا تع ملا عللخ ر وظيت ءرعالقلات ءإلج ماعيلا ءر لي ال تلللو ملن ءرعالقلات ءإلنتلانيا و

باإلتصللاو ءرلفظللي سللوء  كللار ك للابي أو يللفهي مع مللاة فللي ذرللج علللخ اعمللا وظا فهللا مءإلتصللاو ءررمللزي 

هم ءرمعيقلات ءر لي تعيلق ءرعمليلا أواغم ذرج نبقخ ءر قام ءر كةوروجي ءرم تااع من أحا ، ءإلقةاع إس رءتيجيا

وعامللا ءر للعب كجمهللوا رهللذه ءإل ءاءت بحيللث أر ءرمعلومللات جهللزة ءرحكوميللا كللإ ءاة ءإلتصللاريا بللين ءر

غيلر مقاصلاها، كملا  فلي تأونلهلاءإل ءاة ءروصيا مملا نل م  أر تاري بهاتصاا وتة  ر بين عاما ءر عب قبل 

ع ملاة فلي ذرلج عللخ ءرااءسلات ءرعلميلا وال مءربلرءم  ءروقا يلا وءرعالجيلا، نها ته م بار لطيط وتركز علخ أ

مت  اا ءرعالقات ءرعاما مركزة أ ء ها علخ موظفيها ءرذنن ن م عور ب قافا تةظيميا عاريلا بتت عين أجهزتها 

وتوءفق أاء  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري علخ مت وى كل من نوعيا ءرعضونا وءرموقع ءرجطرءفي وءإلن ما  

بررملار ءرجزء لري قوي ءرلذي نبلين ءإل ءاة ءرريلياة ءر لي ن بعهلا متلمورو ءرءرحزبي وءرذي نوضح ءر الحم ءر

من ءرحلزءب  ءءرعاما في إ ءاته ر مونه في كتب وال  ءرعضا  ءرجا  ورو كانو تنع ما علخ ءرعالقاءرذي 

عا  مقاعاها قليل مما نضطط عليهلا فلي ءرموءفقلا باإلنجلاب عللخ ءرك يلر  ، وءركيا في ءرمر أرءرمعااضا 

 .ءرم طيرءتفي خ الف باررغم من ءإل إتجاهاتهم في توءفقهةاك معااض ، واغم ذرج ءر عوضمن ءرموءقت 

وءر لي قلا نرجلع سلببها إرلخ ءرلذي كانلو هةلاك ءرك يلر ملن ءإلخ الفلات ءرجوهرنلا أما في ءرمجلاو ءر ةملوي و

ءإلخ الف في أر أغلب أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وءرلذنن ن ميلزور بةلوع ملن ءرانةاميلا ءإلج ماعيلا 

ءر قا وءر فاعلل ءإلج ملاعي ملع بةلي بيتل هم وءإل ال  بملا ن لعرور بله بةلي وءر ي تكتبهم نوع من ءر قااب و

إرخ ءر ةميا بجميع جوءنبها بل نف قر رهم ءرساسيات وذرج مانجاه ملا ة  سلما بيت هم وهو أر ءرجةوب نف قر 

كبر رحزءب ءرمعااضا ف كور ءرجوءنب ءر ةمونا هي أكبر عا  من بةو  برءمجها ءإلن لابيا ، وذرج ركتب أ

 عا  من ءرصوءت رونا ة عا  مقاعاها ءربررمانيا .

ا فلي أنله ال نوجلا مع مانن علخ ءرفرضيات ءرصلفرنومن خالو ذرج نكور قا نفين ءر الثا فرضيات ءرورخ 

وكلذء وءقلع ءإلتصلاو ءر ةظيملي  ءر ةظيم ءإل ءايإخ الف في إتجاهات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري نحو وقع 



    الدراسة ياناتبيل  عرض وتحل                            الفصل السادس                                    

 
 

444 

ءرعالقات ءرعاما في ءرجهلزة ءرحكوميلا بلإخ الف كلل ملن نوعيلا ءرعضلونا وءرموقلع وكذء ءر لطيط ربرءم  

إال أر هةاك إخ الفلات جوهرنلا نحلو ءإلسلهامات  رعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرجطرءفي وءإلن ما  ءرحزبي

ي رةلا ءر ةمونا رلعالقات ءرعاما في كل من نوعيا ءرعضونا وءرموقع ءرجطرءفي وءإلن ما  ءرحزبي.وءرذي نلوح

ال نمكلن رهلم ءإلس تلالم و انلب ءر ةمونلوءءر كامل بين أعضا  ءربررملار ءرجزء لري فلي كلل يليف إال فلي ءرج

 .ربةي بيت هم وءررضوخ واء  ءإلن ما  ءرحزبي مقاانا مع ءروال  ءإلج ماعي
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 خاتمـــــة :  

الحكومة من خالل  جهزتهزالا  اهتمام انصب المتنامية، و الجديدة التطورات و التغيرات هذه ي خضمف       

 عالن إسالراهيجية البحال  إطالار فالي المسالتحدةة اإلداريالة الوظالاف  و الحديثالة ، التساليير ألسالاليب هبنيزالا على

لتحقيال  هوافال  بينزالا بامكانياهزالا الماديالة والم نويالة وبالين بقيالة  بالديمومالة همتاز هنافسية و هديدة هحمل ميتة

بالل مالن خالل   ،جفراد الش ب الجتافري وال يتم ذلك من خل  سن هرسانة من القوانين والمراسيم الوزارية

ت الحكومية والطاقة اإلنتاهية لكمية ونوعيالة المجرهالات في هوضيح والمدخلوذلك نشاط ال لقات ال امة 

قالات ال امالة و إقناعزم بسياساهزا التي هدير بزا شؤونزا ، لذلك حاولنا في هالذه الدراسالة هشالجيا واقالع ال ل

من خل  جعضاء البرلمان الجتافري كادارة مسؤولة على عملية التوفي  بين الدولة  في األهزتة الحكومية

من جعضاء البرلمالان  فالي مجالالو جو انتمالاءه الحتبالي جو  ا للدور جو السلطة المناطة لكل عضووالمجتمع وفق

هموق و الجغرافي الذي يحدد األنمالاط الساللوكية فالي المجتم الات المحليالة وذلالك مالن خالل  هحليالل إهجاهالاهزم 

تنظيميالالة وهحديالالد االختلفالالات التالالي قالالد هكالالون هوهريالالة جو قالالد ه الالود لمحالالا الصالالدفة فالالي كالالل مالالن الجوانالالب ال

واإلهصالية والتجطيطية باختلف كل من نوعيالة ال ضالوية والموقالع الجغرافالي واإلنتمالاء الحتبالي ، ضالمن 

 هج لنالا التالي ال لميالة الحقالاف  الوصالو  إلالى فالي هسالاعدنادراسة وصفية هحليلية هزدف للتقييم الموضالوعي 

حكومي من خل  ال لقات ال امة المكونة والمشجصة لألداء ال هملة الترابطات هشكلزا التي الم اني ندرك

لتسالالاهم فالالي حالالل المشالالكلت التالالي ه تالالر  محللالالين اإلخالالتلف بالالين إهجاهالالات جعضالالاء البرلمالالان الجتافالالري 

 التماسالالك االهتمالالاعي فالالي األهزالالتة الحكوميالالة لحكومالالة هتافريالالة ودولالالة عربيالالة لنظالالام يتسالالم بالديمقراطيالالة

 .ال لمية وال ملية والتوصل إلى جهم التوصيات متوصلين لمجموعة من التوصيات

البحالال  فالالي هوانالالب إدارة األزمالالات فالالي األهزالالتة الحكوميالالة وهقالالويم بالالرامي ال لقالالات ال امالالة فالالي  -

األهزالالتة الحكوميالالة والتالالي قالالد بحثالال  فيزالالا لكالالن الوقالال  لالالم يكالالن فالالي صالالالحي إلهمالالام هحليالالل النتالالافي 

  وضبطزا في شكلزا النزافي.

خاصالة فالي واليالات  وية في هميع المجالاالتهركيت الحكومة من خل  جهزتهزا على الجوانب التنم -

 .الجنوب لمحاولة هغطية ب ا النقافا والتي قد هتولد عنزا مشاكل وخيمة 

بذ  هزود كبيرة في البح  والدراسات في إهجاهات الرجي االم لسياسات الحكومالة الجتافريالة ليالتم  -

 ية .هحديد األهذاف التي يجب جن هسطرها ال لقات ال امة في األهزتة الحكوم

كالم مالدخلت ومجرهالات األهزالتة الحكوميالة ليالتم علالى جساسالزا هحديالد مسالتو  األداء ضبط نالو  و -

 الحكومي .
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التركيت على إدارة األزمات والتقويم في األهزتة الحكومية من خل  ال لقات ال امة ليتم الوقايالة   -

 ون األزمات الفجافية .

ال امالة فالي هالذا الزيكالل هماشاليا مالع ال صالر  إعادة هيكلة األهزتة الحكومية وضالبط موقالع ال لقالات -

 واإلمكانيات المادية وحجم همزورها .

وحاولة هوطيد الصلة بين األهزتة الحكومية ومراكت البحوث وهوظي  ذلك فالي رسالم إسالتراهيجية  -

 محكمة   

محاولالالة هكالالوين جخصالالافيين فالالي ال لقالالات ال امالالة واالسالالتفادة مالالن خبالالرات الالالدو  المتقدمالالة فالالي هالالذا  -

 الموضو .

 البح  في مقومات التنمية اإلهتماعية وال لمية والثقافية والصحية. -

وخلصة القو  يبقى موضو  ال لقات ال امة فالي األهزالتة الحكوميالة ذو مسالتو  عالا  هالدا عنالد جهالل      

االختصاص، ونبقى نقط  من ةماره هاهدين على هوةي  الصلة بين األهزتة الحكوميالة والمجتمالع المالدني 

وعلالى حمايالة وإبراز الصورة المشرفة لزا كمؤسسات هجدم المجتمع وه مالل هاهالدة علالى صاليانة مصالالحو 

 الصالح ال ام محليا ودوليا. 
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I. : اةج  ة الحكومية  
 هام  ائب  مألدظم  املبم ماتب  )ا لاماد امعمهمب ( ,ههخ م مهع  مؤ  اد ام بئاد ام ا م  هامم بم  منلهم   مر  ر مر ام نت  ام  مبعب  هام دفب ب  

II. : اشكالية الدراسة  
 ماهخ ا  اهاد  ع ا  امبمممار ام زائمي د هى ها   امع  اد امعام  فخ ا   ز  ام  همب  ؟

III. : اشكاليات الدراسة الج  ية 

اخععتالف  ععي اتجاعععات بعضععاا البرلمععاخ الج ا ععري بعع ختالف عععل عنععا   .1
 نحو كل مخ :  بعضاا مجلس اةمة وبعضاا مجلس الشعبي الوطني؟

 التنظيم اإلداري للعالقات العامة في األجهزة الحكومية . 
 النشاط االتصالي المعتمد للعالقات العامة في األجهزة الحكومية. 
  الحكوميةلعالقات العامة في األجهزة ا تخطيط. 
 الجوانب التنموية للعالقات العامة في األجهزة الحكومية. 
 ألزمات في األجهزة الحكوميةا إدارة. 
 العالقات العامة في األجهزة الحكومية نشاطات تقويم.  

عععل عنععا  اخععتالف  ععي اتجاعععات بعضععاا البرلمععاخ الج ا ععري بعع ختالف  .2
 نحو كل مخ : الح بي؟ االنتماا

  للعالقات العامة في األجهزة الحكوميةالتنظيم اإلداري . 
 النشاط االتصالي المعتمد للعالقات العامة في األجهزة الحكومية. 
  لعالقات العامة في األجهزة الحكوميةا تخطيط. 
 .الجوانب التنموية للعالقات العامة في األجهزة الحكومية 
 ألزمات في األجهزة الحكوميةا إدارة. 
 العالقات العامة في األجهزة الحكومية نشاطات تقويم.  

 

عععل عنععا  اخععتالف  ععي اتجاعععات بعضععاا البرلمععاخ الج ا ععري بعع ختالف  .3
 نحو كل مخ : (؟جنوب /)شمال الجغرا ي االنتماا

 التنظيم اإلداري للعالقات العامة في األجهزة الحكومية . 
 النشاط االتصالي المعتمد للعالقات العامة في األجهزة الحكومية. 
  لعالقات العامة في األجهزة الحكوميةا تخطيط. 
 .الجوانب التنموية للعالقات العامة في األجهزة الحكومية 
 ألزمات في األجهزة الحكوميةا إدارة. 
 العالقات العامة في األجهزة الحكومية نشاطات تقويم.  

الغر عة  عل عنا  اختالف  ي اتجاعات بعضاا مجلعس اةمعة  ع  ب عتبارععا     .4
 نحو كل مخ : ؟التشريعية    ب ختالف نوعية العضوية

 التنظيم اإلداري للعالقات العامة في األجهزة الحكومية . 
 النشاط االتصالي المعتمد للعالقات العامة في األجهزة الحكومية. 
  لعالقات العامة في األجهزة الحكوميةا تخطيط. 
  األجهزة الحكومية.الجوانب التنموية للعالقات العامة في 
 ألزمات في األجهزة الحكوميةا إدارة. 
 العالقات العامة في األجهزة الحكومية نشاطات تقويم 
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I.  البيانات الشخصية 
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 ملخص الدراسة :    

دف بحثنا  لىات خيا ال الىات ا ع الىا ياا جاز الالهاوم الىحن يااا ياي  اتق خحةاار ءيأ ضااا  ضال     ا   يه      

الهاوم ءالهم ا با الىياا  ججمها ض خاا يار ياا  الءذىك ىةنيف  ي الخج ه ع  هم   دم الىر ي الىبرىم ن الىجوالئري 

الىانم يا، ءجذال  هم   دم الىر ي جأ     يي الىجمها ض الىادال ةز جاز   خأياده ىسا س خه  الىحن ياا ءخامر ل هدم ىنس

 ،الالهوم الىحن ياا خس هم جز سي الىأ الااي ضمي الىسةطا الىايريااا ءضسم الى  ضطا الىانظاماا ىةمي ضيع الىانما ي

 ب  اب ضه ياأار ىةانظاام التلاما  ز جاز  ضا م يساا ي خ  ءينادض ىانمااا الىثارءم الىبياريا جاز بنا   ال أاد الىارءالب 

التلام  اا ءالت ان ديا ءالىثأ جاا ءالىح  ضيا اهم الىمي ضيع الىانم يا، ءبذىك يام خ فاف حدم الى غ  الىما ىد باي 

الالهوم الىحن ياا ءلم هاره  ، ءبنفا   يا باي الىحن يا الىمامثةا جز اي ط  لهوخه  ء  يا الىياا  الىمااا يةاي 

 مياي  اتق    ا   برىما اه م ءى يا خه ياع م ءب حنا ياهماد  خجاب محق الىاأاام ءالىاأ يم ىسا س ع بةاده مياه  ىه

خحةاةاا ءالىاز خهدف ىةاأاام الىم ض  ز ى ال ع الىات ا الىاز خرب  الىدءىا دضالسا ءصفاا  هذه الق يي  تقي ضحا ،

صاةا بهاذه الا اارم ياي  اتق    ا    مجنظ م خمثة  الىحن يا يي  تق  لهوخه  ءج جا جئ ع الىيا  الىاز خاربطه

دالضم يسؤءىا  ةت  مةاا الىا جاق باي الىدءىا ءالىمجاماع ءجأا  ىةادءض  ء الىساةطا الىمن طاا ىنار   ا  جاز برىم اه  جإ

 بذض جز  ذه ان  الىاس ؤق الىا ىز:، ىذىك م ئ  الىحوبز  ء خم  ا  الىجغرالجز يج ى   ء لاا

أعضلا  الرللالاا الجزايللي فلي  إتجاهلات تحليل من خالل  ما هو واقع العالقات العامة في األجهزة الحكومية ؟

 عالية تشخيص العالقات العامة في  األجهزة الحكومية.

  :ءالىمد ما بمجم  ا يي الىمؤشرالع ءالىذي خفر ت  ن  الىاس ؤتع الىجوئاا الىا ىاا

 الىج ا  الىانظامز: .1

الالهوم  الىانظام الإلدالضي ىةات  ع الىا يا جزهر هن ك ل اتف جز لخج ه ع       الىبرىم ن الىجوالئري اح  

 بإ اتف جر يي : الىحن ياا؟ 

  )ا  اا الىا  يا )      الىمجةس الىيابز الى طنز ء      يجةس الايا 

 )الىم  ع الىجغرالجز )الا     الىاز خسني جز ءتي ع الىجن ب ءالا     الىاز خسني جز ءتي ع الىيم ق 

      الىااز خناماز ىألحاوالب الىما ضضاا الإلاام   الىحوبز )الا     الىاز خنامز ىألحوالب الىم الىاا ىةنظ م ءالا

 ىةنظ م( 

 ذىك يمننن  خحديد : قءهر هذه الإل اتج ع خا د ىسب  ل هري  م ىمجرد صدجا ءيي  ت

 الإلخج ه الىا م ا     الىبرىم ن الىجوالئري اح  الىانظام الإلدالضي ىةات  ع الىا يا جز الالهوم الىحن ياا

 الىج ا  الإلخن ىز: .2

الإلخناا ق الىانظامااز ىةات اا ع الىا يااا جااز    اا   الىبرىماا ن الىجوالئااري احاا   هاار هناا ك ل اااتف جااز لخج هاا ع

 بإ اتف جر يي : الالهوم الىحن ياا؟ 

  .)ا  اا الىا  يا )      الىمجةس الىيابز الى طنز ء      يجةس الايا 

  )الىم  ع الىجغرالجز )الا     الىاز خسني جز ءتي ع الىجن ب ءالا     الىاز خسني جز ءتي ع الىيم ق 

 اام   الىحوبز )الا     الىاز خنامز ىألحوالب الىم الىاا ىةنظ م ءالا     الىااز خناماز ىألحاوالب الىما ضضاا الإل

 ىةنظ م(

 ءهر هذه الإل اتج ع خا د ىسب  ل هري  م ىمجرد صدجا ؟ ءيي  ت ذىك يمننن  خحديد :

 جز الالهوم الىحن يااالإلخج ه الىا م ا     الىبرىم ن الىجوالئري اح  الإلخن ق الىانظامز ىةات  ع الىا يا 

 الىج ا  الىا طاطز: .3

الىا طااا  الإلدالضي ىةات اا ع الىا يااا جااز هاار هناا ك ل اااتف جااز لخج هاا ع    اا   الىبرىماا ن الىجوالئااري احاا  

 بإ اتف جر يي : الالهوم الىحن ياا؟ 

  ا  اا الىا  يا )      الىمجةس الىيابز الى طنز ء      يجةس الايا 

 جز ءتي ع الىجن ب ءالا     الىاز خسني جز ءتي ع الىيم ق( الىم  ع الىجغرالجز )الا     الىاز خسني 

  الإلاام   الىحوبز )الا     الىاز خنامز ىألحوالب الىم الىاا ىةنظ م ءالا     الىااز خناماز ىألحاوالب الىما ضضاا

 ىةنظ م(

 ءهر هذه الإل اتج ع خا د ىسب  ل هري  م ىمجرد صدجا ؟ ءيي  ت ذىك يمننن  خحديد :

    الىبرىم ن الىجوالئري اح  الىا طا  الإلدالضي ىةات  ع الىا يا جز الالهوم الىحن ياا.الإلخج ه الىا م ا  



 الىج ا  الىانم ي: .4

الإلساه ي ع الىانم ياا ىةات ا ع الىا ياا جاز هر هنا ك ل ااتف جاز لخج ها ع    ا   الىبرىما ن الىجوالئاري احا  

 بإ اتف جر يي : الالهوم الىحن ياا؟ 

  الى طنز ء      يجةس الايا(. ا  اا الىا  يا )      الىمجةس الىيابز 

  )الىم  ع الىجغرالجز )الا     الىاز خسني جز ءتي ع الىجن ب ءالا     الىاز خسني جز ءتي ع الىيم ق 

  الإلاام   الىحوبز )الا     الىاز خنامز ىألحوالب الىم الىاا ىةنظ م ءالا     الىااز خناماز ىألحاوالب الىما ضضاا

 ىةنظ م(

 ي  م ىمجرد صدجا؟ ءيي  ت ذىك يمننن  خحديد :ءهر هذه الإل اتج ع خا د ىسب  ل هر

 .الإلخج ه الىا م ا     الىبرىم ن الىجوالئري اح  الإلسه ي ع الىانم يا ىةات  ع الىا يا جز الالهوم الىحن ياا

ه  الىات ا الىا الصةاا باي الا     ءالىاز خامااو بنا م ياي الىا الجاق ءالىثبا ع ءجادال   هم شز  خم الىا صر لىا ء     

الىاس بق جز ءتئهام ىةحن ياا ءالىااز خنا  جاز يجمةها   اي  نا  اهم ء لخج ها خهم الإليج بااا احا  جار ياي الىج اا  

ءل ده  جز الىهانر خ  فه   ةت  دم ء دم الىم الجأا  ةت ءل د الىات  ع الىا يا جز الالهوم الىحن ياا الىانظامز ء 

الىات ا ع الىا ياا  الىانظامز ىةجه ز الىحن يز بر  ن خنا ن يجسادم جنيا ط لخنا ىز يااماد جاز خأساام يها م يا  فز

ت خ لاد ي الصاف ع يااناا جاز   نا ئز الىات ا ع الىا ياا ذىاك الن ي الصاف ع  ي  ةت الى لها ع الإلخنا ىاا ء  اا  

،جما   التلام  اا ان  غةبه  ينبثأا يي الىاديي الإلساتيز   ن ئز الىات  ع الىا يا خاةمه   ي ي  ف  تق خنيئا 

 .ثأر الىا    ةت الىات  ع الىا ياي غة  الالهوم الىحن ياا  دي خاا ءهذال ي    ن

ياماااو   ناا ئز  ء  ةاات الى ساا ئر الإلخناا ىاا الىمن ساابا ء غةبهاا  ءساا ئر الإل ااتم الىات اا ع الىا يااا خااماادجماا   ن     

الإلخناا ق ياي يتيااي ي دياا ءليما  الع لساام ااا ببرءخ جا تع ينبثأااا ياي الىسااة ك الىات ا ع الىا ياا بإخأ ااا  ىغا ع 

،  الإللام  ز ىةبائا الىمحةاا خباي باده  الىثأ جز ءالإلخنت الىاز خ فز ا م يي الىاماو  ةت الىأا ئم ب ىامةااا الإلخنا ىاا

جااز الالهااوم الىحن ياااا ت  الىات اا ع الىا يااا هااز الإل ااتم الىناا دا ج الادال  الىجاااد لت  ن الىات اا ع الىا ياااءبماا   ن 

خن ن  ص د ا جز باض الاحاا ن ذىاك  اها  يةوياا ب ىمح جظاا  ةات الىاا الزن الىادال ةز ىةا طي ءالىما الطي  ةات حاد 

 ةت ءس ئر الإلخن ق ب اجا ق ىباده  الىوي از ءالىمن از ءط ق بأ ئه  جاز افسااا الىمسااأبر، ، ءجدال ل ام ده   س ال 

خا يتخها  خام شات ياع يط ىا  الىمجاماع ء  م  ز  ءخاد ام  الىثأ جا ع الىمحةاااء  خه  جز الىاحفاو  ةت الىاف  ر الإللا

    . ء  دالخهم خأ ىادهم ءحا خهم الىم ديا ء ءض  هم الىبائاا
 طا  ء  ئااا ء طا  ءل ام دها   ةات  خا ىز الىات ا ع الىا ياا  همااا ىةا طاا ءالىاذي ل ا  الىا طاا   جزأما      

ا الى   ئااا ياي الإلخج ها ع الىادءالاااا ءالىاتلااا جاز خناحاي الاءضا م  تلاا ذالع جا ىاا   ىاا ذىك ىح لا الىدءىا

يساا ن بأ ن ئز  ت  ع   يا ءذىك  ن الىجه ز الىحن يز يؤهر إلحا الئا     ىذىك تالى  طئا الىاز خحد يي   م ىه

  ازي خ  ى حده ءىأةا   ن ئز الىات  ع الىا يا.

الإل اتج ع ءيا د سببه  لىت الإل اتف جز  ن  غة     ا    ي  جز الىج ا  الىانم ي ءالىدي ج ن جا   ديد يي      

الىمجةس الىيابز الى طنز ءالىديي ياماوءن بن م يي الىدين يااا الإللام  ااا ءالىااز خنسابهم بنا م ياي الىثأاا ءالىاف  ار 

 الإللام  ز يع بنز بائاهم ءالإلدت  بم  يحس ن ب  ءه   ةا الىانماا بجماع ل الابه   ةت يسا   الىجن ب ، ءهذال يا 

 .اجده ي دم دسما خاغد  ب  الى ط  الإلاا  باا اغة  الاحوالب الىسا ساا 

 لد ل اتف باي لخج ها ع    ا   الىنا الب احا  ءال اع الىانظاام ءءال اع يءيي  تق ي سبق ان ن  د  ثبان   ا  ت     

ا اا يا الإلخناا ق الىماامااد ءءجااذال الىا طااا  ىةات اا ع الىا يااا جااز الالهااوم الىحن ياااا بااإ اتف جاار يااي ا  اااا الى

ءالىم  اع ءالإلااما   الىحوباز لت  اا  ي لاد ل ااتف جااز لخج ها خهم احا  الإلساه ي ع الىانم ياا احا  الىات ا ع الىا يااا 

 ءالىذي ي حز ىن  ب ىا الجق جز الإلخج ه ع 

 

 



 

 

: Abstract 
         Our research aims to find out the general relationship within government bodies, through analyzing 

and comparing views of the members of the Algerian parliament, in order to discover trends of the most 

important opinion leaders and people’s elite as an audience within which government bodies deal 

and works hard to gain its support to its development policies, as well as the most important opinion 

leaders as members of the internal audience in the government bodies who contribute to the 

enactment of laws within the legislative authority and to draw the organizational chart of the development 

projects; as a bastion of social organization in the largest levels and a source for the development of human 

resource in the construction of the most complex social, economic, cultural and civilizational links for 

the most important development projects. Thus, this pressure generated between government bodies and 

their people would be attenuated, and in general; between the government consisting in the activity of its 

bodies and the common people dealing with it, and who has the right of assessment and evaluation 

of the policies of his country and the extent to which his government responds to his priorities by means of 

its parliament members. We followed a descriptive and analytical study that aims to the objective 

assessment of the reality of the relationship which links the State, as a system represented by the 

government through its different bodies- to all classes of the people who are linked to the latter by means 

of their parliament members as an administration responsible of the process of reconciliation between the 

State and the society, according to the role or authority assigned to each member in his field,  party’s 

belonging or geographical location. Therefore, we asked ourselves the following question: 

What is the reality of the public relationships within government bodies? 

Through comparing and analyzing trends of the members of the Algerian parliament in the process 

of diagnosis of the public relations within government bodies. 

From this question, the following sub-questions emanated, supported with a group of indicators:  

1. The organizational side: 

Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the administrative 

organization of public relations in government bodies? According to the difference of: 

 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 

Council of the Nation). 

 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 

members who are resident at the North Provinces). 

 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 

members belonging to the opposition parties) 

And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 

can determine: 

The general trend of the members of the Algerian parliament as to the administrative organization of public 

relations in government bodies.  

2. The communication side: 



Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the 

organizational communication of public relations in government bodies? According to the difference of: 

 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 

Council of the Nation). 

 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 

members who are resident at the North Provinces). 

 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 

members belonging to the opposition parties) 

And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 

can determine: 

The general trend of the members of the Algerian parliament as to the organizational communication 

of public relations in government bodies.  

3. The planning side: 

Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the administrative planning 

of public relations in government bodies? According to the difference of: 

 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 

Council of the Nation). 

 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 

members who are resident at the North Provinces). 

 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 

members belonging to the opposition parties) 

And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 

can determine: 

The general trend of the members of the Algerian parliament as to the administrative planning of public 

relations in government bodies.  

4. Developmental side: 

Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the development contributions 

of public relations in government bodies? According to the difference of: 

 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 

Council of the Nation). 

 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 

members who are resident at the North Provinces). 

 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 

members belonging to the opposition parties) 

And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 

can determine: 

The general trend of the members of the Algerian parliament as to the development contributions of public 

relations in government bodies.  
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