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 اإلىداء
 
ن لى م، إوأمّدني بالصبر والعزيمة ،لى قدوتي األولى ومن عممني العطاء بال حدودإ

 .أبي الغالي رفعت رأسي عاليا افتخارًا بو.........
لى من بوجودىا اكتسب قوة ، إوعمييا أعتمد ،لى من بيا أكبر، إلى رمز المحبة والعطاءإ

 .أمي الحبيبةحدود .......... بال 
  .واسكنيا فسيح جناتو ،رحميا اهلل ،"عيشة "لى روح حماتي إ
 وشّجعني  ،وسار معي ،لى من ساندني وشّد عمى يدي، إلى توأم روحي ورفيق دربيإ

 .دائما .......... زوجي كرم الغالي
 )ىيثم ، ربى، عبدالّرحمن(. لى قّرة عيني وميجة فؤادي أبنائي إ
محمد، عبد العزيز، عبد ، ومحل أسراري إخوتي )لى رفقاء طفولتي وأصدقاء شبابيإ

 الرحيم(.
 أخواتي ) رىام، روان، ايمان، حنان(. ؛لى الزىرات المواتي صنعت معين أجمل الذكرياتإ

 إلى عمي عبد الّرازق حفظو اهلل، وزوجتو وأوالده.
 .جميعاً لى أىمي وأىمي زوجي إ

 .إلى صديقاتي وزميالتي
 الذين قدموا أغمى مايممكون فأناروا لنا درب الحّرية. ،لى أرواح الشيداء األبرارإ
ن يجعمو خالصًا أ سائمًة المولى عّز وجلّ  ،لى كل ىؤالء أىدي ىذا العمل المتواضعإ

 وأن ينفعنا بما عّممنا . ،لوجيو الكريم
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 مرام محمود محمد ربايعة                                                              





 ب
 

 عرفانالشكر وال

الم على ساّيد  ،الحمد هلل ذي الفضال واالحساان، حمدًا يليق بجالو وجهه الة والساّ وعظيم سالطانه، والصاّ
 المرسلين، وخاتم الّنبيين سّيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 فالشكر هلل أواًل؛ الذي منحني الّصبر، والقّوة، والعلم ؛ حتى أتمكن من اتمام هذا العمل المتواضع.

 كر ّللّا ال يشكر الّناس(ومن منطلق قوو رسولنا الكريم صّلى هللا عليه وسّلم ) من ال يش

كر، وعظيم االمتنان للدكتورة نهى عطير عميدة كلية  اآلداب يطيب لي ويسااااااااااعدني أن أتقّدم ببالو الشااااااااااّ
لت باالشااراى على هذه الّرسااالة، الّ خضااوري، طولكرم.  فلسااطين الّتقنّية العلوم التربوية، جامعةو  تي تفضااّ

فكانت نعم المرشاااااااد والموّجه والّدليل، فقد قّدمت لي الّنصاااااااح واالرشااااااااد؛ لتخرا هذه الّرساااااااالة بصاااااااورتها 
 الحالّية فلها كّل الّشكر والّتقدير. 

 ان أشرى أبو خير  والدكتورافر الّشكر واالمتنان إلى االستاذ الدكتور محمود أبو سمرة كما أتقدم بو 

 لتفضلهما بقبوو مناقشة الرسالة واثرائها بمالحظاتهم الّسديدة.

كر موصااااااااوو لجامعتي  جامع التي أتاحت لي الفرصااااااااة لاللتحاق ببرنامس الّدراسااااااااات   ة القدس والشااااااااّ
العليا، وأعضااااااااااء الهيسة التدريساااااااااّية واالدارّية في كّلية العلوم التربوّية، وأخّا بالّذكر االساااااااااتاذ الدكتور 

عفيف زيدان، والّدكتور غّسان الّسرحان، والّدكتور ربيع عويس. كما  أبو سمرة، واالستاذ الدكتورمحمود 
أتقدم بالّشكر إلى جميع الّسادة المحّكمين لما قّدموه لي من نصح وارشاد، والّشكر موصوو للذين وقفوا 

حليل االحصائي ، والمشرى لتوص الذي قام باجراء ابجانبي وكانوا سندًا وعونًا لي، االستاذ نصوح الّص 
 واالمالئّي، واالستاذ نزار ربايعة.األستاذ محمود ربايعة؛ لقيامه بالّتدقيق الّنحوي أبي التربوي 

 كما ال أنسى أن أشكر زمالئي مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة جنين على تعاونهم.

 الباحثة                                                                                    

 مرام محمود محمد ربايعة 
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 الملخص

 

 الملخا

هدفت هذه الّدراسة الّتعرى إلى أنماط قيادة التغيير لدى مديري المدارس الحكومّية ومديراتها في محافظة 
انتهجت الباحثة المنهس الوصفي التحليلي لتطبيق رسالتها   جنين من وجهة نظرهم ووجهة نظر معّلميهم،

في محافظة جنين، العاملين في  يري المدارس الحكومّية ومديراتهاتكّون مجتمع الّدراسة من جميع مد
( مديرًا ومديرة موّزعين 244م، والبالو عددهم )2018-2017الفصل الّدراسّي الّثاني من الّسنة الّدراسية 

وجميع المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية لإلناث،  ( مدرسة113رسة للذكور، و)( مد131على )
 ( معلما ومعلمة.4748في محافظة جنين، والبالو عددهم )

( %30( مدرسة حكومّية، أي بنسبة )73تّم اختيار عّينة طبّقّية عنقودّية )مرّكبة(، حيث بلو عددها )
 مًا ومعًلمة من معلمي المدارس الحكومّية في محافظة جنين.معلّ  730)) من مجتمع الّدراسة، تضمّ 

(، ترجمتها، وطّورتها، Hall & Hord,2012دراسة ) استبانة لالجابة عن أسسلة الدراسة تبّنت الباحثةو 
( فقرة موّزعة على 30طبيعة البيسة التربوّية الفلسطيّنّية، تكّونت بصورتها الّنهائّية من)للتتناسب و متها وواء

ة أنماط من أنماط قيادة الّتغيير. تّم التحقق من صدق األداة من خالو عرضها على مجموعة من ستّ 
المحكمين، ومن خالو قياس معامل ارتباط بيرسون لفقرات االستبانة مع الدرجة الكّلية، وتّم التحقق من 

 .(743.) تباينها من خالو حساب اإلتساق الّداخلي كرونباخ ألفا وقيمته

ائس الّدراسة أّن مديري ومديرات المدارس الحكومّية في محافظة جنين يمارسون أنماطًا قيادّية وأظهرت نت
(، %71إدارّية عند إحداثهم الّتغيير في مدارسهم، وجاء نمط الفاعل إدارّيًا أعلى درجة ممارسة بنسبة)

 (.%33وأقّل األنماط ممارسة نمط المنّفذ أّواًل بأّوو بنسبة)

تقديرات المديرين والمعّلمين متوسطات في  ،روق ذات داللة معنوية ئس أّنه ال يوجد فأظهرت النتاكما 
 (.ات الخبرة، و المشاركة في المبادراتالجنس، وسنو تغّيرات) مألنماط قيادة التغيير؛ تعزى ل

سطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة ، في متو ائس وجود فروق ذات داللة معنوية بينما أظهرت النت
يير؛ تعزى لمتغّير المسمى الوظيفي على كل من ألنماط قيادة التغمديري ومديرات المدارس الحكومية 



 د
 

ولصالح .األنماط اإلجتماعي غير الرسمي ، الرسمي الهادى، الفاعل إداريًا، والمخطط صاحب الرؤى 
 .المديرين

درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس الحكومية ألنماط قيادة ي ، فوجود فروق ذات داللة معنويةو 
التغيير؛ تعزى لمتغير المؤهل العلمي على كل من نمطي الواثق باآلخرين، والمنفذ أوو بأوو. لصالح 

 المديرين حملة الشهادات الدراسية العليا.

نة الدراسة لدرجة ممارسة وأظهرت النتائس وجود فروق ذات داللة معنوية، في متوسطات تقديرات عي
مستوى المدرسة على كل من  مديري ومديرات المدارس الحكومية ألنماط قيادة التغيير؛ تعزى لمتغير

 نمط اإلجتماعي غير الرسمي، ونمط المخطط صاحب الرؤى. لصالح مديري المدارس األساسية.

مارسة مديري ومديرات المدارس كما جاءت نتائس الدراسة بأن هناك فروق ذات داللة معنوية في درجة م
الحكومية النماط قيادة التغيير؛ تبعا لمتغير المشاركة في برنامس دبلوم القيادة المدرسية على نمط المنفذ 

 أوو بأوو . لصالح المديرين المشاركين ببرنامس القيادة المدرسية.

 

 وفي ضوء نتائس الّدراسة كان للباحثة بعض التوصيات وأهّمها:

ية ني الوزارة عمل دورات توعية لمديري المدارس ومديراتها بأنماط قيادة الّتغيير، وأهمّ ضرورة تب .1
 الّتغيير؛ لمواكبة الّتطّور العلمّي، والمعرفّي.

إجراء دراسات مستقبلّية حوو أنماط قيادة التغيير على مستوى أوسع ليشمل جميع مديريات  .2
 الوطن)فلسطين(.التربية والّتعليم العالي في محافظات 

منح مديري ومديرات المدارس المزيد من الّصالحيات اإلدارّية التي تمكنهم من إحداث الّتغيير،  .3
 وقيادته؛ لتحقيق الهدى المنشود.
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Change Leadership Styles Among Government School Principals In Jenin  

District from the point of view of themselves, and from the point of view of 

their teacher  

Prepared by: Maram Mahmmoud Mohammad Rabaya′h  

Supervisor: Dr. Nuha Iter 

Abstract 

among the managers of governmental schools in Jenin governorate. From 
their point of view and the view of their teachers, the researcher used the 
analytical descriptive method to apply its mission. The study of society consists 
of all the directors of the public schools in Jenin governorate, Study 2017-
2018 M, and the number of ( 244 ) As a director and director distributed on 
( 131 )Male school, and( 113 )school for females,and all teachers in public 
schools in Jenin governorate( 4748 ). 

A stratified (composite) sample was selected, 73 (Agovernment school, 
ie 30% Of the study population, (730) Teachers from the public school in Jenin 
governorate. 

To answer the questions of the study, the researcher adopted a questionnaire 
( Hall&Hord,2012 ),Translated,and developed,and suitability to the 
appropriateness and nature of the Palestinian educational environment, 
formed the final version of ( 30 ) Are divided into six patterns of change 
leadership. The validity of the tool was verified by presenting it to a group of 
arbitrators, and by measuring the Pearson correlation coefficient for the 
resolution blocks with the total score, and their variance was verified by the 
calculation of the internal consistency of Alpha and its value (.743 ). 
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The results of the study showed that the managers of the public schools in 
Jenin governorate practice managerial leadership patterns when they change 
their schools. 71%, And less pattern-style exercise port-by-step 33%. 

The results showed that there were no significant differences in the average 
of managers and teachers' estimation of change leadership patterns due to 
variables (gender, years of experience and participation in initiatives). 

The results showed that there were significant differences in the average of 
the sample of the study sample to the extent to which the managers and 
mangers  of the public schools behaved for the change leadership styles due 
to the variable of the job title on the informal, formal, objective, administrative 
and visionary models. 

And the existence of differences of important significant significance, in the 
degree of the exercise of managers and principals of public schools for the 
patterns of leadership change; attributed to the variable of scientific 
qualification on each of the typical of the trustworthy, and implemented 
first. For managers holding higher education certificates. 

The results showed that there were significant differences in the average of 
the sample of the study sample to the extent to which the principals and 
principals of the public schools behaved according to the patterns of change 
leadership due to the variable of the school level on both the informal social 
pattern and the visionary pattern. for basic school principals. 

The results of the study showed that there were significant differences in the 
degree of practicing managers of public schools for the patterns of change 
leadership, depending on the variable of participation in the school leadership 
diploma program in the style of the port first.  for managers participating in the 
school leadership program. 
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In light of the results of the study, the researcher had some recommendations: 

1. The Ministry of Education should adopt awareness sessions for school 

principals with the change leadership styles and the importance of change, keep 

forward with scientific and knowledge development. 

2. Conducting future studies on patterns of change leadership at a wider level 

to include all higher education and higher education departments in the 

governorates of the whole country (Palestine). 

3. To give school principals more administrative powers that enable them to 

make the change, and its leadership; to achieve the desired goal
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 الفصل األول

 الدراسة وخلفيتها: أهمية

 المقدمة: 1.1

نا نعني به التغيير فإنّ  ،ونحن إذ نتحّدث عن التغيير .تعد قضااااية التنغيير القضااااية األولى في عالم اليوم
، وجوانبها المتعددة بأبعادها المختلفةكاّفة مجاالت الحياة  ، الذي يّتسااااااااااااااع ليشااااااااااااااملالشااااااااااااااامل المتكامل

لحياة دفع مسااااايرة العولمة ومجاالت ا إّن التالزم والتكامل بين، والّثقافية. جتماعّية، واالقتصاااااادّية منهااال
 جزء من حياتنا . وأصبح التغيير يالمس كلّ  ،لى األمامالتقّدم العلمي إ

والذي ينعكس  ،والّلحاق بالّتقّدم والّرقي العلميّ  ،لتتجاوز الّتأخير ؛في ظل هذه التغيرات تبرز أهمية التربية
 متميزة   متجددة وتوفر قيادات   اً وهذا يتطلب من المؤسسات التربوية والقائمين عليها أدوار  .عليها مباشرة

 (Daniels,2002) ة.ة والعلميّ جتماعيّ ته وفقًا للتطورات والتحديثات االوإدار  ،قادرة على إحداث التغيير
شااااملت  ،والعالي امّ عال ؛هيإصااااالحات في الّتعليم بمسااااتوي لمنطلق شاااارعت الدوو العربية بإجراءمن هذا ا

وو حيث عمدت تلك الد .وغيرهاتنظيم العمل، و مويل، التو أساااااااااليب التعليم، و المنهاا، و اإلدارة،  من كالً 
رة ة تطوير الدور القيادي لإلداوالحديث عن أهميّ   لتطوير التعليم،وخطط   وضااااااااااااااع اسااااااااااااااتراتيجيات   إلى

لى وهذا ال يتوقف عند حدود الّنظر إ المنشااااااااااااااود.رتها على إحداث التغيير تجاه اإلرتقاء بقدبا ،التربوية
تعّدى في الهياكل والوحدات ومراكز العاملين فحسااااااب، بل ي تغيير هذه اإلدارة من حيث بعدها التنظيميّ 

ات ي استراتيجيّ وتبنّ ة، التنظيميّ  والثقافة، تصاو، وأساليب العمل، والمناخ التنظيميّ ذلك لتطوير أنماط اال
فتميز ة. وتنمية العالقات اإلنسااااااااااااانيّ ، وأبعادها االجتماعية، ة المختلفةعادها التكنولوجيّ اإلدارة الحديثة بأب

ة وتمكينهااا من القيااام وتمّيز ماادخالتااه البشااااااااااااااريااّ  ،ة فيااهة اإلداريااّ يعزى الى تمّيز العمليااّ  أي نظااام تربويّ 
 ( 2009)سعيفان والطيط ، .ةاتها بكفاءة وفاعليّ بمسؤوليّ 
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عليمية من موقع التقليد والقيود إلى موقع رساااااااااية أمرًا ملّحًا للخروا بالعملية التأصااااااااابح تطور اإلدارة المد
يكون ااّل عن طريق اتخاااذ الماادير القرارات التي تعماال على تطوير  وهااذا الاالنفتاااح والتنميااة والتغيير، 

غيرها ألن فاإلدارة المدرسااااااااية هي الجهة المطالبة أكثر من سااااااااة، وإحداث التغيير المنشااااااااود فيها، المدر 
 ( 2012،ضيلمسؤولية وإحداث التغيير. ) العو ستوى اتكون على م

وانطالقًا عمل التقليدي والّتفيد المهني. ر القيادة البعيدة عن الفإدارة التغيير هي اإلدارة المبدعة التي توفّ 
ساااااااة التربوية ليكون قائدًا قادرًا على إحداث التغيير في المؤسااااااا ؛من ذلك البّد من أن يتطور دور المدير

وتحسين أساليب اإلتصاو والتواصل مع العاملين ومع المجتمع  ،من خالو تركيزه على تطوير المدرسة
أن يمتلك القدرة على اإلبداع   له منبدّ  كما أنه الاورية تعاونية. وتبني قرارات تربوية بطرق تش ،المحلي

مما يخلق  ؛ومتابعتها ،وتطبيقها ،فاعلة ووضااااع اسااااتراتيجيات ،واإلبتكار من خالو توفير المناخ المالئم
لى العمل الجماعي ككتلة فيشااااااجعهم ع ،لتزام واألمل بالمسااااااتقبل، وينمي لديهم االالحماس لدى العاملين

 .لمواجهة كافة المستجّدات وتحقيق الغايات المرجّوة ؛رتقاء بالمؤسسة التربويةواحدة لال

ا في الواقع الفلسااااااااااااااطيني فتزداد التحاادياات عل فاالتحاادياات أكبر يع القيااادات واإلدارات التربوياة، ى جمأماّ
ة ة التعليميّ سااااات التربويّ مهاالمؤسااااّ ومنذ تساااالّ  ،فقد عمدت وزارة التربية والتعليم العاليالت أعمق، والمشااااك

واساااااااااااتحداث كل ماهو جديد وتغيير المناهس،  ،إلى إعادة بناء جهاز التربية والتعليم ،واإلشاااااااااااراى عليها
ة، واال وتغيير الهياااكاال فااالماادارس تتطلااب إدارات تربوياة بنيااة التحتيااة والمرافق التربويااة. هتمااام بااالاإلداريااّ

ا ّعالة في فياجات، إدارات حترات قادرة على الّتميز وتحديد االإداساااااة للتوجهات والتغييرات الجديدة، حساااااّ
 .(2006، وآخرون  األهداى المرجّوة. )النجوم ة تحققّ لى مخرجات تربويّ ترجمة التوجهات والرؤى إ

  مشكلة الدراسة: 2.1

من خالو إدخاو برامس تربوية ومبادرات لم  ؛مساااااتمر تمارس اإلدارة المدرساااااية الفاعلة التغيير بشاااااكل دائم و
وتطوير  ،ووضااااع خطط عالجية ،مسااااتوى تحصاااايل الطلبةيها لبرامس تحسااااين وتبنّ  ،تعهدها المدرسااااة من قبل

 المجتمع المحلي و أولياء األمور. العالقات مع

وتحفيزهم  ،تتمثل في القدرة على التأثير في سلوك اآلخرين . التيتعتبر القيادة التربوية جوهر العملية اإلدارية
ومن هنا تظهر مقدرة القائد التربوي على إحداث التغيير في  .ها، وتطوير أدائإلنجاز أهداى المؤسااااااااااااااساااااااااااااااة



3 
 

ة ة والماّدية والّتقنيّ ساااتخدام األمثل للموارد البشاااريّ واال ،م لتحقيق األهداىلمنظّ تخطيط امن خالو ال ؛المؤساااساااة
 المتاحة.

وتعاملها مع زمالئها  ،مديرة مدرسااااااااااااااة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسااااااااااااااطينيّ ومن خالو عمل الباحثة 
سواًء على مستوى  ،التي تحدثالحظت تفاوتًا في استجاباتهم للتجديدات التربوية  ،مديري ومديرات المدارس

كااان في العالقااات مع أبااة عن ذلااك سااااااااااااااواًء وتفاااوتااًا في النتااائس المترتّ ، وطرق تطبيقهااا. المااديريااة أو الوزارة
ة والتي تتعلق بمجملهااا بمقاادر  ،اإلنخراط في النمو المهنيّ  ، أممتااابعااة نتااائس الطلبااة ، أم فيالمجتمع المحليّ 

الع على الدراسااااااااااات السااااااااااابقة واإلطّ  خالو مراجعة الباحثة لألدب النظريّ ومن المدير على إحداث التغيير. 
في ذهنها عّدة تساااؤالت حوو  لتغيير في المؤسااسااات التربوية، ثارتة قيادة اح أهميّ والتي توضااّ  ،ذات العالقة

 ي:وتمثلت بالسؤاو الرئيس اآلت ،برزت مشكلة الدراسةف ؛وطرق قيادته ،مدى إدراك مدير المدرسة للتغيير

من وجهااة نظرهم  ،مااا أنماااط قيااادة التغيير لاادى مااديري ومااديرات الماادارس الحكوميااة في محااافظااة جنين
 ؟وجهة نظر معل ميهمو 

 

 :أهداف الدراسة 3.1 

 :هداى اآلتيةأللى تحقيق اإتسعى الدراسة 

من وجهة  ،نينفي محافظة جومديراتها المدارس الحكومية  قيادة التغيير لدى مديري  تحديد أنماط -1
 نظر معلميهم.وجهة نظرهم و 

يادة التغيير التي يمارساااااااااها مديرو داللة الفروق في وجهات نظر أفراد العينة ألنماط قالكشاااااااااف عن  -2
سنوات و الجنس، و ، ى الوظيفيّ تغيرات الدراسة )المسمّ تبعًا لم ،في محافظة جنينومديراتها المدارس الحكومية 

 كة في برنامس القيادة المدرسية(.المشار المشاركة في المبادرات، و درسة، مستوى المو المؤهل العلمي، و الخبرة، 

عند ممارسااااااااتهم  ،في محافظة جنين ومديراتها المدارس الحكومية لمعيقات التي تواجه مديري تحديد ا -3
 قيادة التغيير.ألنماط 

في محافظة ومديراتها ة المدارس الحكوميّ  لمعيقات التي تواجه مديري المقترحة لالحلوو  التعرى إلى -4
 د ممارستهم ألنماط قيادة التغيير.عن ،جنين
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 :راسةأسئلة الد   4.1

 ألنماط قيادة التغيير السائدة في مدارسهم ؟تقديرات أفراد عينة الدراسة ما  -1
الجنس، و ختالى )المساااامى الوظيفي، لتغيير باألنماط قيادة ا هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسااااة -2

المشاااااااركة في و عدد مرات المشاااااااركة في المبادرات، و مسااااااتوى المدرسااااااة، و المؤهل العلمي، و ساااااانوات الخبرة، 
 ة ( ؟دبلوم القيادة المدرسيّ برنامس 

في محافظة جنين عند ممارسااااااااااااااتهم  ومديراتها ةالمدارس الحكوميّ معيقات التي تواجه مديري ما ال -3
 ألنماط قيادة التغيير ؟

في محااافظااة جنين  ومااديراتهااا ةالماادارس الحكوميااّ  للمعيقااات التي تواجااه مااديري ترحااة مااا الحلوو المق -4
 عند ممارستهم ألنماط قيادة التغيير ؟

 
 :راسةات الد  فرضي   5.1

 :ات اآلتية اسة تم صياغة الفرضيّ سسلة الدر ألالجابة عن 
متوساااااطات تقديرات بين  ،( α ≤ 0.05عند مساااااتوى الداللة ) ،ةحصاااااائيّ إال توجد فروق ذات داللة  -1

 ؛في محافظة جنين ألنماط قيادة التغيير ومديراتها ةالمدارس الحكوميّ  ممارسااااااااة مديري أفراد عينة الدراسااااااااة ل
 مدير ( . -ي )معلمى الوظيفّ ر المسمّ تعزى لمتغيّ 

بين متوساااااطات تقديرات  ،( α ≤ 0.05عند مساااااتوى الداللة ) ،ةحصاااااائيّ إال توجد فروق ذات داللة  -2
 ؛في محافظة جنين ألنماط قيادة التغيير ومديراتها ةالمدارس الحكوميّ  ممارساااااة مديري وأفراد عينة الدراساااااة ل

 ر الجنس .تعزى لمتغيّ 
بين متوساااااطات تقديرات  ،( α ≤ 0.05عند مساااااتوى الداللة ) ،ةحصاااااائيّ إات داللة ال توجد فروق ذ -3

 ؛في محافظة جنين ألنماط قيادة التغيير ومديراتها ةالمدارس الحكوميّ  ممارسااااااااة مديري أفراد عينة الدراسااااااااة ل
 ر سنوات الخبرة .تعزى لمتغيّ 

بين متوساااااطات تقديرات  ،( α ≤ 0.05عند مساااااتوى الداللة ) ،ةحصاااااائيّ إال توجد فروق ذات داللة  -4
 ؛محافظة جنين ألنماط قيادة التغييرفي ومديراتها ة المدارس الحكوميّ  ممارسااااااااة مديري أفراد عينة الدراسااااااااة ل

 . ل العلميّ ر المؤهّ تعزى لمتغيّ 


