
 النتائج والتوصيات
 المقدمة  6.1

يهدف الباحث من خالل هذا الفصل تقديم ملخصًا لنتائج الدارسة وذلك من خالل ما توصلت إليه 
الدراسة والذي استخدم فيها الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات واختبارًا للفرضيات من خالل 

ادمة في خالتحليل االحصائي والتي تجيب عن تساؤالت الدراسة والتي كانت بعنوان )دور القيادة ال
 تحسين سلوك المواطنة التنظيمية في وزارة الصحة الفلسطينية( 

 النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل )القيادة الخادمة(  6.2
  أظهرت النتائج ان درجة ممارسة القيادات اإلشراقية بوزارة الصحة الفلسطينية للقيادة

 (.70.407غت )الخادمة كانت بدرجة كبيرة من وجه نظر المبحوثين حيث بل
  (، وهو 67.762في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي ) التمكينحاز مجال

 بدرجة موافقة )متوسطة( لهذا المجال من وجه نظر المبحوثين.
 في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي  حاز مجال المهارات المفاهيمية

 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.72.893)

 في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي  اعدة المرؤوسينحاز مجال مس
 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.68.962)

 في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي  حاز مجال المعالجة العاطفية
 (، وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.64.574)

 سبي في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن ن حاز مجال التصرف باألخالق
 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.77.041)

 في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي  حاز مجال االلتزام بتطوير المجتمع
 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.71.205)

  هناك تفاوت بين ابعاد القيادة الخادمة بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة حيث
 بلغ الوزن النسبي حسب الترتيب التالي 

 ((77.041التصرف باألخالق والوزن النسبي  المركز األول:
 (72.893المهارات المفاهيمية والوزن النسبي ) المركز الثاني:
 (71.205المجتمع والوزن النسبي )االلتزام بتطوير  المركز الثالث:
 (.68.962مساعدة المرؤوسين والوزن نسبي ) المركز الرابع:

 (67.762التمكين وبوزن نسبي ) المركز الخامس:
 (64.574المعالجة العاطفية وبوزن نسبي ) المركز السادس:



 النتائج المتعلقة بالمتغير التابع )سلوك المواطنة التنظيمية( 6.3
  اع بوزارة الصحة الفلسطينية في قط اإلشرافيةأظهرت النتائج ان درجة ممارسة القيادة

 (.77.591غزة لسلوك المواطنة التنظيمية حيث بلغت )
  (، وهو 77.806في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي ) اإليثار مجالحاز

 بدرجة موافقة )كبيرة(.
 (، 77.730حة الفلسطينية جاء بوزن نسبي )في وزارة الص حاز مجال اللطف والكياسة

 وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.
 (، 77.566في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي ) حاز مجال الروح الرياضية

 وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.
 في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي  حاز مجال السلوك الحضاري

 )كبيرة(.(، وهو بدرجة موافقة 77.656)
 (، 77.197في وزارة الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي ) حاز مجال الضمير الحي

 وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.
  هناك تفاوت بين ابعاد سلوك المواطنة التنظيمية بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع

 غزة حيث بلغ الوزن النسبي حسب الترتيب التالي
 (77.806سبي )المركز األول: االيثار وبوزن ن

 (77.730المركز الثاني: اللطف والكياسة وبوزن نسبي )
 (77.656المركز الثالث: السلوك الحضاري وبوزن نسبي )

 (77.566المركز الرابع: اللطف والكياسة وبوزن نسبي )
 ( 77.197المركز الخامس: الضمير الحي وبوزن نسبي )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة6.4
 (:46جدول رقم )

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 النتيجة  نص الفرضية #

الفرض 
 األول

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بين القيادة  (α≤0.05عند مستوى )

 الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية
0.681 

تم قبول الفرضية البديلة األولى على 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

القيادة الخادمة وسلوك المواطنة 
التنظيمية بوزارة الصحة الفلسطينية 

 (23أنظر جدول)
 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية

1.  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
( بين متوسط α≤0.05مستوى )

تقديرات افراد عينة الدراسة حول بعد 
" وسلوك "المهارات المفاهيمية

 المواطنة التنظيمية

0.590 

تم قبول الفرضية البديلة علي وجود 
حصائية بين عالقة ذات داللة إ

المهارات المفاهيمية وسلوك المواطنة 
 بوزارة الصحة الفلسطينيةالتنظيمية 

3.  

إحصائية عند توجد عالقة ذات داللة 
( بين متوسط α≤0.05مستوى )

تقديرات افراد عينة الدراسة حول بعد 
 " وسلوك المواطنة التنظيميةالتمكين"

0.487 

تم قبول الفرضية البديلة علي وجود 
عالقة ذات داللة إحصائية بين 

التمكين وسلوك المواطنة التنظيمية 
 بوزارة الصحة الفلسطينية

2.  

صائية عند توجد عالقة ذات داللة إح
( بين متوسط α≤0.05مستوى )

تقديرات افراد عينة الدراسة حول بعد 
المرؤوسين على التطور  مساعدة "

 وسلوك المواطنة التنظيمية " والنجاح

0.549 
 

تم قبول الفرضية البديل علي وجود 
عالقة ذات داللة إحصائية بين 
مساعدة المرؤوسين على التطور 

التنظيمية والنجاح وسلوك المواطنة 
 الصحة الفلسطينية بوزارة



4.  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
( بين متوسط α≤0.05مستوى )

تقديرات افراد عينة الدراسة حول بعد 
" وسلوك  التصرف بأخالق" 

 المواطنة التنظيمية

0647 

تم قبول الفرضية البديلة علي وجود 
عالقة ذات داللة إحصائية بين 

ك المواطنة التصرف بأخالق وسلو 
 يةالصحة الفلسطين التنظيمية بوزارة

5.  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
( بين متوسط α≤0.05مستوى )

تقديرات افراد عينة الدراسة حول بعد 
وسلوك المعالجة العاطفية " " 

 المواطنة التنظيمية

0.496 

تم قبول الفرضية البديلة علي وجود 
عالقة ذات داللة إحصائية بين 

المعالجة العاطفية وسلوك المواطنة 
 يةالصحة الفلسطين التنظيمية بوزارة

6.  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
(بين متوسط α≤0.05مستوى)

تقديرات افراد عينة الدراسة حول بعد 
" وسلوك االلتزام بتطوير المجتمع "

 مواطنة التنظيميةال

0.659 

تم قبول الفرضية البديلة علي وجود 
عالقة ذات داللة إحصائية بين 
االلتزام بتطوير المجتمع وسلوك 

الصحة  التنظيمية بوزارةالمواطنة 
 الفلسطينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (47جدول )



 ملخصا للنتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

 نص الفرض #
معامل 
 التحديد

 النتيجة

 الفرض
 الثاني

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند 
( α≤0.05مستوى الداللة )
سلوك على للقيادة الخادمة 

المواطنة التنظيمية في وزارة 
 .الصحة الفلسطينية

0.532 

 جودو تم قبول الفرضية البديلة علي 
بين القيادة الخادمة وسلوك  أثر

المواطنة التنظيمية وان المتغيرات 
تابع المؤثرة علي المتغير ال

)التمكين، المهارات المفاهيمية، 
المعالجة العاطفية، التصرف 

باألخالق، االلتزام بتطوير المجتمع( 
وان المتغير مساعدة المرؤوسين ال 
تؤثر علي سلوك المواطنة التنظيمية 

 (23انظر الجدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (48جدول )

 ملخص النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة



 النتيجة المتغير نص الفرض #

الفرض 
 الثالث

توجد فروق ذات داللة إحصائية 
( بين α≤0.05عند مستوى )

استجابة المبحوثين حول ممارسة 
القيادة الخادمة تعزى لمتغيرات 

الوظيفة، الجنس، المؤهل 
 العلمي، العمر، سنوات الخدمة

 الجنس

عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى داللة 

(α≤0.05 بين متوسطات )
ة القياداستجابات المبحوثين حول 

الخادمة في وزارة الصحة 
 نسالجتعزى لمتغير  الفلسطينية

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية

1 

ال يوجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05 بين متوسطات )
يادة القاستجابات المبحوثين حول 

المواطنة  سلوكوحول الخادمة 
التنظيمية في وزارة الصحة 

ة تعزى لمتغير الفئ الفلسطينية
 العمرية.

 

الفئة 
 العمرية

عدم وجود فروق ذات داللة -
إحصائية عند مستوى داللة 

(α≤0.05 بين متوسطات )
ة القياداستجابات المبحوثين حول 

الخادمة في وزارة الصحة 
تعزى لمتغير الفئة  الفلسطينية

 العمرية
روق ذات داللة إحصائية وجود ف-

( بين α≤0.05عند مستوى داللة )
متوسطات استجابات المبحوثين 

سلوك المواطنة التنظيمية في حول 
تعزى  وزارة الصحة الفلسطينية

الفئة العمرية، ولصالح لمتغير 
أقل من -04الذين أعمارهم )من 

04) 

3 

ال يوجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05 بين متوسطات )
يادة القاستجابات المبحوثين حول 

المؤهل 
 العلمي

وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
( بين α≤0.05عند مستوى داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين 
الخادمة وسلوك القيادة حول 

المواطنة التنظيمية في وزارة الصحة 



سلوك المواطنة وحول الخادمة 
التنظيمية في وزارة الصحة 

ل تعزى لمتغير المؤه الفلسطينية
 العلمي.

تعزى لمتغير المؤهل  الفلسطينية
العلمي، ولصالح الذين مؤهلهم 

 ماجستير( -العلمي )دكتوراه

2 

ال يوجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05 بين متوسطات )
يادة القاستجابات المبحوثين حول 

مواطنة سلوك الوحول الخادمة 
التنظيمية في وزارة الصحة 

تعزى لمتغير عدد  الفلسطينية
 سنوات الخدمة

سنوات 
 الخبرة

وجود فروق ذات داللة إحصائية 
( بين α≤0.05عند مستوى داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين 
القيادة الخادمة وسلوك حول 

المواطنة التنظيمية في وزارة الصحة 
تعزى لمتغير عدد  الفلسطينية

سنوات الخدمة، ولصالح الذين عدد 
سنوات  11سنوات خدمتهم )
 فأكثر(.

4 

ال يوجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05 بين متوسطات )
يادة القاستجابات المبحوثين حول 

سلوك المواطنة وحول الخادمة 
التنظيمية في وزارة الصحة 

مى تعزى لمتغير المس الفلسطينية
 الوظيفي

المسمى 
 الوظيفي

وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
( بين α≤0.05عند مستوى داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين 
القيادة الخادمة في وزارة حول 

ر تعزى لمتغي الصحة الفلسطينية
المسمى الوظيفي، ولصالح الذين 

 مسماهم الوظيفي )مدير دائرة(
عدم وجود فروق ذات داللة  -

مستوى داللة إحصائية عند 
(α≤0.05 بين متوسطات )

 سلوكاستجابات المبحوثين حول 
المواطنة التنظيمية في وزارة الصحة 

تعزى لمتغير المسمى  الفلسطينية
 الوظيفي



5 

ال يوجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05 بين متوسطات )
يادة القاستجابات المبحوثين حول 

المواطنة سلوك وحول الخادمة 
التنظيمية في وزارة الصحة 

 تعزى لمتغير مكان الفلسطينية
 العمل.

مكان 
 العمل

وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
( بين α≤0.05عند مستوى داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين 
القيادة الخادمة في وزارة حول 

ر تعزى لمتغي الصحة الفلسطينية
مكان العمل، ولصالح الذين يعملون 

 في )الرعاية األولية(
عدم وجود فروق ذات داللة  -

إحصائية عند مستوى داللة 
(α≤0.05 بين متوسطات )

 سلوكاستجابات المبحوثين حول 
المواطنة التنظيمية في وزارة الصحة 

تعزى لمتغير مكان  الفلسطينية
 العمل

 النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة      6.5
 (49جدول رقم )

 النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة     
 مدي تحقيقه الهدف #

1 
لكشف عن واقع القيادة الخادمة في وزارة ا

 الصحة الفلسطينية

في وزارة الصحة  القيادة الخادمةواقع 
(، وهو 70.407الفلسطينية جاء بوزن نسبي )

 (13أنظر الجدول) بدرجة موافقة )كبيرة(.

2 
ي التنظيمية ف تحديد مستوى سلوك المواطنة

 وزارة الصحة الفلسطينية

في وزارة  سلوك المواطنة التنظيميةمستوى 
الصحة الفلسطينية جاء بوزن نسبي 

 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.77.591)
 (36أنظر الجدول)

3 
ابراز العالقة بين القيادة الخادمة وسلوك 

المواطنة التنظيمية في وزارة الصحة 
 الفلسطينية

القيادة الخادمة  ارتباط بيرسون بينمعامالت 
, دالة إحصائياً  سلوك المواطنة التنظيميةوبين 

ذات داللة إحصائية عالقة وهذا يدل على وجود 
 القيادة الخادمة( بين α≤0.05عند مستوى )



سلوك المواطنة التنظيمية في وزارة الصحة وبين 
 (23أنظر الجدول) الفلسطينية

4 
الخادمة علي  تحديد مستوى أثر القيادة

تحسين سلوك المواطنة التنظيمية في وزارة 
 الصحة الفلسطينية

هي: )المتغير  المتغيرات ذات داللة إحصائية
الثابت، التمكين، المهارات المفاهيمية، المعالجة 
العاطفية، التصرف باألخالق، االلتزام بتطوير 

سلوك المواطنة المجتمع(، أي أنها تؤثر في 
 التنظيمية

: هي متغيرات ليست ذات داللة إحصائيةوان ال
)مساعدة المرؤوسين(، أي أنها ال تؤثر في 

 سلوك المواطنة التنظيمية
 (23أنظر الجدول)

 

5 
تحديد االختالف في وجهات نظر المبحوثين 

 حول متغيرات الدراسة

" الجدولية T" المحسوبة أقل من قيمة "Tقيمة "
عدم  ، وهذا يدل علىالقيادة الخادمةفي محور 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بين متوسطات استجابات α≤0.05داللة )

القيادة الخادمة في وزارة الصحة المبحوثين حول 
 الجنس.تعزى لمتغير  الفلسطينية

" الجدولية T" المحسوبة أقل من قيمة "Tقيمة "
 ، وهذا يدلسلوك المواطنة التنظيميةفي محور 

ذات داللة إحصائية عند  على عدم وجود فروق
( بين متوسطات α≤0.05مستوى داللة )

سلوك المواطنة استجابات المبحوثين حول 
عزى ت التنظيمية في وزارة الصحة الفلسطينية

 الجنس.لمتغير 
 (41أنظر الجدول)

6 

الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق يمكن 
االستفادة منها بوزارة الصحة الفلسطينية 

 بقطاع غزة
 

 (51)الجدول أنظر 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل )القيادة الخادمة( 6.6

يؤدي  والعاملين بالوزارة والذي اإلشرافيةتعزيز العمل بمفهوم القيادة الخادمة لدى القيادات  .1
 بدوره الي تحسين سلوك المواطنة التنظيمية 

العمل على تشجيع المرؤوسين باتخاذ القرارات دون الرجوع للمسؤول بما ال يتعارض  .3
 بالصالحيات 

 تعزيز مفهوم التمكين لدي العاملين ومنحهم الثقة في مهاراتهم وقدراتهم التخاذ القرارات  .2
تعزيز االهتمام بالعاملين من خالل فهم الحاجات الشخصية وانشاء شيء من التوازن    .4

 العمل واالهتمام بالمرؤوسين  بين ضغوط
 العمل على توضيح السياسات العامة للوزارة لدى العاملين  .5
االهتمام بمشاكل العاملين الشخصية والجلوس معهم والتطلع لمشاكلهم بشكل حقيقي  .6

 واالهتمام بطموحاتهم 
 توفير البيئة الداعمة للمرؤوسين لتطوير أنفسهم  .7
جال العالقات اإلنسانية لتحسين العالقة بين العمل على عقد دورات تدريبية في م .8

 المرؤوسين والعاملين بالوزارة 
حث العاملين في الوزارة العمل على القيام بأعمال تطوعية من شأنها تعمل على تطوير  .3

 المجتمع 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع )سلوك المواطنة التنظيمية( 6.7

 العمل على مواصلة تشجيع العاملين لممارسة مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية  .1
تحفيز العاملين في الوزارة والذين انتهجوا سلوك المواطنة التنظيمية والذي أدى بدوره الى  .3

ه الحس بالمسؤولية تجاه الوزارة التي ينتمي اليها من خالل هداية يتحسين أدائه ونمى لد
 رمزية او تذكارية 

 العمل على وضع نظام مكافأت لألعمال التطوعية  .2
تعزيز مفهوم روح المسؤولية لدى العاملين وأن أوقات الدوام يجب أن تؤديه علي أكمل  .4

 وجه
 تعزيز روح التفاؤل لدى العاملين وان المستقبل بانتظارهم .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالمتغيرين )المستقل والتابع( 6.8

 (50جدول رقم )

 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة

 التوصيات #
آليات تنفيذ 
 التوصيات

الجهة 
 المسؤولة

 المدة الزمنية

1 

تعزيز العملل بمفهوم القيلادة الخادمة 
 والعاملين اإلشللللللللللللللرافيةلدى القيادات 

بلللللللالوزارة واللللللللذي يؤدي بلللللللدوره الي 
 تحسين سلوك المواطنة التنظيمية

من خالل الدورات 
 واألنشطة التوعوية

 بشكل دائم إدارة التدريب

3 

العمل على تشللللللللللللجيع المرؤوسلللللللللللللين 
بلللللللاتللللخلللللللاذ الللللقللللرارات دون الللللرجللللوع 
للللللللمسللللللللللللللللؤول بلللملللللللا ال يلللتلللعلللللللارض 

 بالصالحيات

تعزيز مفهوم 
من خالل  التمكين

لبرامج الدورات وا
 التدريبية

 اإلدارة العليا
 إدارة التدريب

 خالل عام

2 
تعزيز مفهوم التمكين لللدي العللاملين 
ومنحهم الثقللة في مهللاراتهم وقللدراتهم 

 التخاذ القرارات

من خالل البرامج 
 واألنشطة

 سنتين اإلدارة العليا



4 

تعزيز االهتملام بلالعللاملين من خالل 
فهم الحاجات الشلللللللخصلللللللية وانشلللللللاء 

التوازن بين ضغوط العمل  شيء من
 واالهتمام بالمرؤوسين

دورات في العالقات 
 االنسانية

 إدارة التدريب
 اإلدارة العليا

 سنة

5 
العمل على توضيح السياسات 

 العامة للوزارة لدى العاملين
من خالل لقاءات 

 وورش عمل
 اإلدارة العليا
 إدارة التخطيط

 
 

 تسعة شهور
 

6 

االهتملللللللام بمشلللللللللللللللللللللاكلللللللل العلللللللاملين 
الشلللللخصلللللية والجلوس معهم والتطلع 
لمشلللللللاكلهم بشلللللللكل حقيقي واالهتمام 

 بطموحاتهم

عقد لقاءات مكثفة 
بين العاملين 

 وقيادتهم المباشرة
 

 اإلدارة العليا
العالقات 

 العامة
 إدارة التدريب

 سنة

 التوصيات #
آليات تنفيذ 
 التوصيات

الجهة 
 المسؤولة

 المدة الزمنية

7 
 للمرؤوسللللللللللللللينتوفير البيئللة الللداعمللة 

 لتطوير أنفسهم
من خالل الدورات 

 والبرامج
 اإلدارة العليا
 إدارة التدريب

 بشكل دائم

8 

العمللل على عقللد دورات تللدريبيللة في 
مجال العالقات اإلنسللللللانية لتحسللللللين 
العالقة بين المرؤوسللللللللللللللين والعاملين 

 بالوزارة

دورات في مجال 
 العالقات االنسانية

 سنة إدارة التدريب

3 
العاملين في الوزارة العمل على حث 

القيلام بلأعمال تطوعية من شللللللللللللللأنها 
 تعمل على تطوير المجتمع

من خالل البرامج 
واألنشطة واللقاءات 

 وورش العمل

 إدارة التدريب
العالقات 

 العامة
 بشكل دائم

11 
العمللللل على مواصلللللللللللللللللللة تشللللللللللللللجيع 
العاملين لممارسللللللللللللة مفهوم سلللللللللللللوك 

 المواطنة التنظيمية

الدورات وورش 
 العمل

 بشكل دائم إدارة التدريب



11 

تحفيز العلللللاملين في الوزارة واللللللذين 
انتهجوا سلللللللللللللوك المواطنة التنظيمية 
والذي أدى بدوره الى تحسللللللللين أدائه 
ونمى لديه الحس بالمسللللللللللؤولية تجاه 
الوزارة التي ينتمي اليهلللللا من خالل 

 هداية رمزية او تذكارية

لقاءات واحتفاالت 
 تعقد خصيصا لذلك

العالقات 
 العامة

 اإلدارة العليا
 كل ستة شهور

13 
العملل على وضللللللللللللللع نظللام مكللافللأت 

 لألعمال التطوعية
 كل سنة اإلدارة العليا سن القوانين

12 
تعزيز مفهوم روح المسللللللللللللللؤولية لدى 
العلاملين وأن أوقلات اللدوام يجب أن 

 تؤدى علي أكمل وجه

 برامج تدريبية
 ورش عمل

 اإلدارة العليا
 التدريبإدارة 

 بشكل دائم

14 
تعزيز روح التفللللاؤل لللللدى العللللاملين 

 وان المستقبل بانتظارهم
 برامج تدريبية
 ورش عمل

 اإلدارة العليا
 الموارد البشرية

 بشكل دائم

 
 


