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 شهز وتكذيز
 

اؿُس هلل ضب ايعاملني ع٢ً ْع١ُ ايتٛؾٝل ٚاشلسا١ٜ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ بعح ٖس٣ 

 .ٚضمح١ يًعاملني

 وبعذ،،

ٜطٝب يٞ بعس إٔ ٚؾكين اهلل تعاىل يف إلاظ ٖصٙ ايطغاي١ ايع١ًُٝ، إٔ أعذلف كًكًا 

بايؿهط ٚايجٓا٤ هلل ضب ايعاملني، ايصٟ ؾطح قسضٟ ٜٚػط أَطٟ ٚأسٌ عكس٠ َٔ يػاْٞ، 

 .ؾؿك٘ قٛيٞ، َٚس يف عُطٟ، ست٢ خطز ٖصا ايعٌُ إىل ايٓٛض بايكٛض٠ اييت عًٝٗا اٯٕ

 .      ؾايؿهط ٚاؿُس هلل أ٫ًٚ ٚأخطًا ع٢ً ٖصٙ ايٓعِ ٚنٌ ٖصا ايؿهٌ

      نُا أتكسّ بٛاؾط ؾهطٟ ٚععِٝ اَتٓاْٞ ٚؾا٥ل اسذلاَٞ إىل ا٭غتاش 

َطادع ٜٛغـ غامل،يكبٛي٘ اإلؾطاف ع٢ً ٖصٙ ايطغاي١، ٚع٢ً ضساب١ قسضٙ / ايسنتٛض

ْٚكش٘ َٚؿٛضت٘، ٚملا قسَ٘ َٔ تٛدٝٗات ٚإضؾازات يف َطاسٌ إعساز ٖصٙ ايطغاي١، ست٢ 

 .ظٗطت يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

     نُا أتكسّ غايل ايؿهط ٚايتكسٜط ٭عها٤ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ املؿه١ً ملٓاقؿ١ ٖصٙ 

 .ايطغاي١ ع٢ً تؿهًِٗ بكبٍٛ َٓاقؿتٗا دعاِٖ اهلل عٓا خرل اؾعا٤

     نُا ٫ٜؿٛتين إٔ أتكسّ بايؿهط ٚايتكسٜط ٚا٫سذلاّ إىل ن١ًٝ احملاغب١ غطٜإ 

ظاَع١ اؾبٌ ايػطبٞ ٚأخل بايصنط قػِ اإلزاض٠ َٚهتب ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ، 

ٚإزاض٠ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١، ع٢ً َاتؿهًٛا ب٘ َٔ عٕٛ ٚتٛؾرل ناؾ١ ايتػ٬ٝٗت يف 

 .تػذٌٝ ٚاعتُاز ٖصا املٛنٛع ست٢ ٚقٌ إىل ٖصا املػت٣ٛ

نُا ٜطٝب يٞ إٔ أتكسّ بايؿهط ٚايتكسٜط إلزاض٠ اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َٔ قٝازٜني ٚإزاضٜني 

 . ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ػاٚبِٗ يإلداب١ ع٢ً قشٝؿ١ ا٫غتبٝإ

     أخرلًا أتكسّ بؿا٥ل ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط إىل مجٝع ا٭ٌٖ ٚا٭سباب ٚا٭قسقا٤ ايصٜٔ َسٚا 

 يٞ ٜس ايعٕٛ ٚأغُٗٛا يف ايتؿذٝع ٚاملػاعس٠ يف إمتاّ ٖصٙ ايسضاغ١
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 قائىة احملتويات

 رقي الصفخة احملتويات

 أ اٯ١ٜ ايهطمي١

 ب اإلٖسا٤

 ز ايؿهط

 ز احملتٜٛات

 ٚ قا١ُ٥ اؾساٍٚ

 ط قا١ُ٥ ا٭ؾهاٍ

 ٟ ًَدل ايسضاغ١

اإلطبر انعبو : انفصم األول

 نهذراطخ
 

 2 َكس١َ

 2 َؿه١ً ايبشح

 3 ايسضاغات ايػابك١

 8 ع٬ق١ املؿه١ً بايسضاغات ايػابك١

 9 ؾطٚض ايسضاغ١

 10 أ١ُٖٝ ايسضاغ١

 10 أٖساف ايسضاغ١

 10 َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١

 11 فتُع ايسضاغ١

 11 أزٚات مجع ايبٝاْات

 11 سسٚز ايسضاغ١

 11 َؿاِٖٝ َٚكطًشات ايسضاغ١

اإلطبر انُظزي : انفصم انثبَي

 نهذراطخ

13 

 14 إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 14 َؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 18 ايط٣٩ اؿسٜج١ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 19 أ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 20 أٖساف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

  د
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 22 َٔ ٜسٜط إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 22 املعٛقات أٚ املؿانٌ ٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 26 أْؿط١ أٚ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 26 ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ

 31 (ايٛظا٥ـ)ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ 

 37 ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني

 46 ايتسضٜب

 50 اؿٛاؾع

 54 تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني

 58 تكِٝٝ ايٛظا٥ـ

 63 ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ

 68 ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ

 72 يُهجيخ انذراطخ: انفصم انثبنث
 73 يمذيخ

 73 قشٝؿ١ ا٫غتبٝإ

 75 أغًٛب ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ

 77 ططم تٛظٜع ا٫غتبٝإ

 77 فتُع ايسضاغ١

انذراطخ انًيذاَيخ : انفصم انزاثع

 (انتطجيميخ)
79 

 80 ْبص٠ كتكط٠ عٔ اؾاَع١

 82 ٚقـ فتُع ايسضاغ١ ٚاختباض ايؿطٚض

 115 انُتبئج وانتىصيبد: انفصم انخبيض

 116 َكس١َ

 116 ايٓتا٥ر

 118 ايتٛقٝات

 120 انًصبدر وانًزا ع وانًالحك

 121 املكازض ٚاملطادع

  امل٬سل

 ٖـ
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 قائىة ادتذاوه

 رقي الصفخة عٍواُ ادتذوه رقي ادتذوه

 15 ايؿطم بني َؿَٗٛٞ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايتكًٝس١ٜ ٚاملعاقط٠ (1)

 74 َػتٜٛات َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ (2)

 75 ايٛغط اؿػابٞ املطدح ملػتٜٛات يٝهطت (3)

 75 ْتا٥ر اختٝاض نطٚضْٝار (4)

 77 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب اغِ ايه١ًٝ (5)

 78 تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ايٛظٝؿ١ (6)

 82 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ؾ١٦ اؾٓؼ (7)

 83 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ؾ١٦ ايعُط (8)

 83 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب امل٪ٌٖ ايعًُٞ (9)

 84 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ايتدكل (10)

 85 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب املػت٣ٛ ايٛظٝؿ٢ (11)

 86 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب َس٠ اـس١َ (12)

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ َؿّٗٛ إزاض٠  (13)

 املٛاضز ايبؿط١ٜ
87 

زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبؿّٗٛ  (14)

 .إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ
87 

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطازفتُع ايسضاغ١ سٍٛ َػ٦ٛي١ٝ  (15)

 .إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ
88 

زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبػ٦ٛي١ٝ  (16)

 .إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ
88 

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ ع٢ً أ١ُٖٝ إزاض٠  (17)

 املٛاضز ايبؿط١ٜ
89 

زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بأ١ُٖٝ  (18)

 .إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ
91 

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ٚظٝؿ١  (19)

 .ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ
92 
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زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١  (20)

 .ٚظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ
92 

زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١  (21)

 .ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ
95 

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ٚظٝؿ١  (22)

 .تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ
96 

زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١  (23)

 .ٚظٝؿ١ تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ
97 

 99 .زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ (24)

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ٚظٝؿ١  (25)

 .ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني
100 

زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ ا٫غتكطاب  (26)

 ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني
101 

زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ با٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض  (27)

 .ٚايتعٝني
104 

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ٚظٝؿ١  (28)

 .تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ
105 

زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتسضٜب املٛاضز  (29)

 .ايبؿط١ٜ
105 

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ْعاّ  (30)

 .اؿٛاؾع
106 

 106 . اؿٛاؾعزضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بٓعاّ (31)

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطازفتُع ايسضاغ١ سٍٛ تكِٝٝ  (32)

 .ا٭زا٤
107 

 108 .زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتكِٝٝ ا٭زا٤ (33)

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ تكِٝٝ  (34)

 .ايٛظا٥ـ
108 

  ص
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 109 .زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتكِٝٝ ايٛظا٥ـ (35)

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ؼػني  (36)

 .ْٛع١ٝ َٓار ايعٌُ
110 

زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتشػني ْٛع١ٝ َٓار  (37)

 .ايعٌُ
110 

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ْعِ  (38)

 .َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ
111 

زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بٓعِ َعًَٛات املٛاضز  (39)

 .ايبؿط١ٜ
112 

 112 . إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜزضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ٚظا٥ـ (40)

ايتٛظٜع ايتهطاضٟ ٭ِٖ املعٛقات ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ اييت  (41)

 .تٛاد٘ إزاض٠ اؾاَع١
113 

تكِٝٝ ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ ع٢ً  (42)

 ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ
114 

 114 .زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ تكِٝٝ ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ (43)
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 قائىة األشهاه

 

 رقي الصفخة البياُ رقي الشهن

  منٛشز إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ (1)

 27 ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف إطاض ايتؿدٝل ايؿاّ يًُٓع١ُ (2)

 28 ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ نأغاؽ ٭ْؿط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ (3)

 31  ايٓتا٥ر املباؾط٠ يتشًٌٝ ايعٌُ (4)

 34 منٛشز ٚقـ ايٛظٝؿ١ (5)

 35 منٛشز بطاق١ تٛقٝـ ايٛظٝؿ١ (6)

 39 خطٛات ع١ًُٝ ا٫غتكطاب (7)

 45  خطٛات أٚ إدطا٤ات ع١ًُٝ ا٫ختٝاض (8)

 56 َعاٜرل تكِٝٝ ا٭زا٤ (9)

 61 عٓاقط بطْاَر تكِٝٝ ايٛظا٥ـ (10)

 70 َهْٛات ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ (11)

 71 قاعس٠ بٝاْات املٛاضز ايبؿط١ٜ   (12)
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 وضتدمص الذراصة

تعتدل إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ اإلزاضات شات ا٭١ُٖٝ ايهبرل٠ يف عكطْا اؿايٞ، 

سٝح إٕ ا٫ٖتُاّ باملٛضز ايبؿطٟ وكل ايتكسّ ٚايطؾا١ٖٝ ٭ٟ َٓع١ُ ع٢ً اعتباض إٔ املٛاضز 

ايبؿط١ٜ ٖٞ ضأؽ َاٍ اغتجُاضٟ هب تُٓٝت٘ ٚتطٜٛطٙ ٭ْ٘ شٚ بعس اغذلاتٝذٞ يٓذاح 

املٓع١ُ أٚ ايعٌُ،َٚع تطٛض َؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاظزٜاز أُٖٝتٗا ؾُٝع املٓعُات 

بأْٛاعٗا ٚؽككاتٗا املدتًؿ١ ٚاتػاع ْطام أْؿطتٗا ٚٚظا٥ؿٗا، أقبح يعاَا عًٝٓا إٔ 

 .ْهٕٛ ع٢ً إزضاى ناٌَ بٗصا ايتطٛض

يف ٚدٛز قكٛض يف إزضاى املؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز :ٚتتُجٌ َؿه١ً ايسضاغ١

ايبؿط١ٜ ٚأُٖٝتٗا ٚيف مماضغ١ أْؿطتٗا ٚٚظا٥ؿٗا، ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو مت قٝاغ١ َؿه١ً 

 :ايسضاغ١ يف ايتػا٫٩ت اٯت١ٝ 

َا َس٣ إزضاى ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًُؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز -1

 .ايبؿط١ٜ 

َا َس٣ إزضاى ايكٝازات اإلزاض١ٜ ٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َكاض١ْ بايٛظا٥ـ -2

 .ا٭خط٣ باؾاَع١

 .َا ٖٞ زضد١ مماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ قٝس ايسضاغ١-3

َا ٖٞ املعٛقات ٚاملؿانٌ اييت ؼس َٔ ايكٝاّ مبٗاّ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ -4

 .ٚؾل املؿاِٖٝ اؿسٜج١

ٚقس طبكت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬ ٖٚٞ إسس٣ 

اؾاَعات ايًٝب١ٝ ايتابع١ يٛظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚاييت ٜكع َهاْٗا مبس١ٜٓ 

 .ظيٝنت 

ٚمتجٌ فتُع ايسضاغ١ يف ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬، 

ٚاغتٗسؾت ع١ٓٝ ايسضاغ١ اإلزاض٠ ايعًٝا املتُج١ً يف أَٓا٤ ايًذإ اإلزاض١ٜ َٚسضا٤ اإلزاضات 

ٚاملهاتب ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚايٛسسات، ٚنصيو أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، ٚمت اغتدساّ 

 .أغًٛب املػح ايؿاٌَ، ٚقس اعتُس املٓٗر ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝٞ َٓٗذًا شلصٙ ايسضاغ١

       ٚتٛقًت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل عسز َٔ ايٓتا٥ر متجًت يف إٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ 

تسضى دٝسًا املؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚأْٗا ع٢ً زضد١ نبرل٠ َٔ اإلزضاى 

 ٭١ُٖٝ ٖصٙ اإلزاض٠ ٚاعتباضٖا إزاض٠ س١ٜٛٝ زاخٌ اؾاَع١، ٚإٔ اؾاَع١ بكٝازاتٗا اإلزاض١ٜ 

ٟ 
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تكّٛ مبُاضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بهؿا٠٤، ٚيهٔ تتؿاٚت زضد١ 

ايهؿا٠٤ بني ايٛظا٥ـ ٚا٭ْؿط١ ؾُععُٗا متاضؽ بسضد١ َتٛغط١، ٚايبعض اٯخط 

متاضؽ بسضد١ َٓدؿه١، ٚإٔ اؾاَع١ تٛاد٘ فُٛع١ َٔ املؿانٌ ٚاملعٛقات ٚاملتُج١ً يف 

َؿانٌ ادتُاع١ٝ ٚإزاض١ٜ ٚؾ١ٝٓ متجًت يف ايٛاغط١ ٚعسّ ٚنع ايطدٌ املٓاغب يف املهإ 

املٓاغب ْٚكل ايهٛازض امل٪١ًٖ ٚاملكاحل املتبازي١، ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ ت٪ثط بؿهٌ 

 .غًيب يف مماضغ١ أْؿط١ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

      ٚع٢ً ن٤ٛ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١ قسّ ايباسح فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات 

 :َٚٔ أُٖٗا

ايعٌُ ع٢ً ايكٝاّ ظُٝع اإلدطا٤ات ٚايػٝاغات ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تكًٌ َٔ َؿه١ً 

ايٛاغط١ ٚاعتُاز َبسأ ايطدٌ املٓاغب يف املهإ املٓاغب ٚيٝؼ شٟٚ اؿػب ٚايٓػب، 

ٚنطٚض٠ تٛؾرل ايهٛازض امل٪١ًٖ اييت َٔ ؾأْٗا ضؾع نؿا٠٤ ا٭عُاٍ زاخٌ اؾاَع١ ٚٚنع 

ايػبٌ ٚايػٝاغات ايهؿ١ًٝ بايتػًب ع٢ً املعٛقات ٚاملؿانٌ اييت قس تعٗط يف اؿانط 

 .أٚيف املػتكبٌ َٚعاؾتٗا ٚإَها١ْٝ ايكها٤ عًٝٗا
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 اإلطبر انعبو نهذراطخ

 :يمذيـــــــخ

إٕ إزاض٠ املٛضز ايبؿطٟ أخصت َٔ اٖتُاّ ايساضغني ٚايباسجني ٚايعًُا٤ اؿٝع ا٭ٚؾط 

يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ ؾًِ تعس تًو ايسضاغ١ ايتكًٝس١ٜ اييت تهُٔ َٗاًَا ضٚت١ٝٓٝ نايتٛظٝـ 

ٚايتسضٜب ٚايتشؿٝع بٌ أطًكت شلا أبعاز َتساخ١ً َع بك١ٝ سكٍٛ املعطؾ١ ايع١ًُٝ إلزاضت٘ َٓٗا 

 .ايؿُٛي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

إٕ ا٫ٖتُاّ باملٛاضز ايبؿط١ٜ ٜتٝح اجملاٍ أَاّ املٓعُات ٚايسٍٚ يًتكسّ ٚؼكٝل 

.ايطؾا١ٖٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، .  .إخل.

ٚسٝح إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ تٗسف إىل تٛثٝل ٚاقع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات 

ع٢ً اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬ " زضاغ١ تطبٝك١ٝ"اـس١َٝ ايعا١َ يف ايب١٦ٝ ايًٝب١ٝ 

بعيٝنت، ٚمبا إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ طبكت ع٢ً فاٍ ايتعًِٝ ٖٚٞ اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ ٚايتابع١ 

يٛظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، سٝح ٜعتدل ايتعًِٝ َٔ أِٖ ايكطاعات اييت هب  

ا٫ٖتُاّ بٗا ٚتطٜٛطٖا ٚتُٓٝتٗا ست٢ ْػتطٝع اؿكٍٛ ع٢ً نؿا٤ات ع١ًُٝ يف ايعسٜس َٔ 

اجملا٫ت ٚإَها١ْٝ تكسِٜ اـسَات ٚؼكٝل ا٭ٖساف اييت تػع٢ إيٝٗا اؾاَعات، ٖٚصا 

نً٘ ٫ٜتأت٢ إ٫ با٫ٖتُاّ بايعٓكط ايبؿطٟ ٚتطٜٛطٙ، ٚيهٞ تػتطٝع املٓعُات ؼكٝل 

أٖساؾٗا ؼتاز إىل عٓاقط بؿط١ٜ ع٢ً زضد١ نبرل٠ يف ايهؿا٠٤ ٚاـدل٠ اييت ٜتشتِ عًٝٗا 

إٔ تهٕٛ ع٢ً إزضاى دٝس يًُؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚأُٖٝتٗا، َٚعطؾ١ 

نا١ًَ يهٝؿ١ٝ مماضغ١ ٚظا٥ؿٗا ٚأْؿطتٗا بايؿهٌ ايكشٝح زاخٌ املٓع١ُ، ٚإَها١ْٝ 

َٛاد١ٗ املعٛقات ٚاملؿانٌ ٚايتشسٜات اييت قس ؼس َٔ قٝاّ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ملٗاَٗا 

 .ٚغٝاغاتٗا ٚؼكٝل أٖساؾٗا

 :مشكلة البحث-  أوًال 

َٔ خ٬ٍ خدل٠ ايباسح ٚامل٬سعات ٚاملكاب٬ت اييت مت تػذًٝٗا نْٛ٘ أسس َٛظؿٞ 

املٓع١ُ قٝس ايسضاغ١ ٜط٣ إٔ ٖٓاى قكٛضا يف إزضاى َؿّٗٛ ٚأ١ُٖٝ ٚمماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؾل املؿّٗٛ اؿسٜح ٚاييت ٜطغب إٔ ٜسضغٗا زضاغ١ زقٝك١ ٚؾل ا٭غؼ 

 :ايع١ًُٝ اؿسٜج١ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َع ايذلنٝع ع٢ً ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ 

 .َا َس٣ إزضاى ايعٓاقط ايكٝاز١ٜ٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ اؿسٜج١؟-1

 إزضاى  ايعٓاقط ايكٝاز١ٜ ٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َكاض١ْ بايٛظا٥ـ ٣َا َس-2

 .ا٭خط٣ باؾاَع١ ؟

 .َاٖٞ زضد١ مماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ املٓع١ُ قٝس ايسضاغ١ ؟-3
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َاٖٞ املعٛقات ٚاملؿانٌ اييت ؼس َٔ ايكٝاّ مبٗاّ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ -4

 ٚؾل املؿاِٖٝ اؿسٜج١؟

 :َٚٔ َعاٖط ٖصٙ املؿه١ً

انؿاض َػت٣ٛ ا٫ٖتُاّ بايعٓكط ايبؿطٟ زاخٌ اؾاَع١ َٓشٝح ايتسضٜب ٚق١ً -1

تطٜٛط قسضات ايعاًَني ٚإؾطانِٗ يف ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ٚيف إبسا٤ اٯضا٤ َٚهاؾأتِٗ 

 .با٭عُاٍ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا 

اغتٝا٤ املٛظؿني َٔ غٝاغات إزاض٠ اؾاَع١ ػاِٖٗ ٚانؿاض ايطٚح املع١ٜٛٓ ٚق١ً -2

 .اغتكطاضِٖ زاخٌ اؾاَع١ 

 . نعـ املٓار ايتٓعُٝٞ ايصٟ هب إٕ تتٝش٘ إزاض٠ اؾاَع١ يًعاًَني بٗا-3

 :الدراسثت السثبقة :  ثانثًال 

بعس اإلط٬ع ع٢ً عسز َٔ ايسضاغات ٚا٭عاخ ايػابك١ اييت شلا ع٬ق١  مبٛنٛع 

 :ايبشجٓػتعطض ٖصٙ  ايسضاغات

اغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ يف إزاض٠ املٛاضز ) َٚٔ زضاغ١ ظنٞ َػعٛز ايكُدلٟ بعٓٛإ –

زضاغ١ َكاض١ْ بني َكطف اؾُٗٛض١ٜ  (ايبؿط١ٜ ٚأثطٙ ع٢ً ايعاًَني بكطاع املكاضف 

أنازمي١ٝ ايسضاغات ) ، (2003-2001 )َٚكطف ايتذاض٠ ٚايت١ُٝٓ خ٬ٍ ايػٓٛات 

، ٚاييت تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ َؿه١ً متجًت يف ايككٛض (2005ايعًٝا، ططابًؼ 

ايٛانح يف تطبٝل ا٭غًٛب ايعًُٞ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملكاضف ايتذاض١ٜ، 

ٖٚسؾت إىل زضاغ١ ايسٚض اؿايٞ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملكطؾني َٔ سٝح َاميهٔ 

إٔ ت٪زٜ٘ يف ضؾع َعٜٓٛات ايعاًَني ٚضؾع نؿا٤تِٗ ٚايتعطف ع٢ً َػتٜٛات املطتبات 

املُٓٛس١ ٚا٭غًٛب املتبع عٓس تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني باملكطؾني، ٚناْت املٓٗذ١ٝ املتبع١ 

 .يف ٖصٙ ايطغاي١ املٓٗر ايٛقؿٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ

 :ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل عسز َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا

أٚنشت ايسضاغ١ إٔ ٖٓاى قكٛضًا يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ مبكطف اؾُٗٛض١ٜ َكاض١ْ -1

 .بإزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ مبكطف ايتذاض٠ ٚايت١ُٝٓ

تسْٞ أزا٤ ايعاًَني مبكطف اؾُٗٛض١ٜ َكاض١ْ باضتؿاع أزا٤ ايعاًَني مبكطف ايتذاض٠ -2

 .ٚايت١ُٝٓ

ٚمتجًت أٚد٘ ايتؿاب٘ بني ايسضاغتني يف نُْٛٗا ضنعتا ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ٖتُاّ بإزاض٠ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ ٚاغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ يف نًتا 

ايسضاغتني ٚاغتٗسؾت ايكٝازات اإلزاض١ٜ يف املٓعُتني ٚاختًؿتا يف نٕٛ ايسضاغ١ ايػابك١ 
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طبكت ع٢ً ايكطاع املكطيف ٖٚصٙ ايسضاغ١ مت تطبٝكٗا ع٢ً قطاع ايتعًِٝ ٚأٜهًا ايسضاغ١ 

ايػابك١ مل تتططم إىل املؿانٌ ٚاملعٛقات ٚايتشسٜات اييت َٔ ؾأْٗا تعٝل تطبٝل 

ٚمماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ أٚ اغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ يف إزاض٠ املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ

ٚمتٝعت ٖصٙ ايسضاغ١ عٔ ايسضاغ١ ايػابك١ بذلنٝعٖا ع٢ً ايتعطف أٚ قٝاؽ َس٣ 

إزضاى ايكٝازات اإلزاض١ٜ يًذاَع١ يًُؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚأُٖٝتٗا ٚاٖتُت 

 .بسضاغ١ َععِ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

أثط إس٬ٍ املٛاضز ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ " َٚٔ زضاغ١ قُس ٜٛغـ قُس زضَٝـ بعٓٛإ -

قٌ ا٭دٓب١ٝ ع٢ً نؿا٠٤ اغتدساّ ايتك١ٝٓ زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايؿطن١  ايًٝب١ٝ يًشسٜس 

، أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، 2005 ) 2003- 1995ٚايكًب خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ 

، ٚ متجًت َؿه١ً ايسضاغ١ يف انؿاض نؿا٠٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ يف (ططابًؼ

اغتدساّ ايتك١ٝٓ يف ايؿطن١ قٌ ايسضاغ١، ٖٚسؾت إىل زضاغ١ أغباب ق١ً ا٫ٖتُاّ 

باملٛاضز ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ ٚاقذلاح اؿًٍٛ املٓاغب١ ٚايتعطف ع٢ً املؿانٌ ٚايكعٛبات اييت 

تٛاد٘ املٛاضز ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ يف اغتدساّ ايتك١ٝٓ ٚايتعطف ع٢ً املؿانٌ ٚايكعٛبات اييت 

تٛاد٘ ْكٌ ٚتٛطني ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ باغتدساّ املٛاضز ايبؿط١ٜ ا٭دٓب١ٝ املاٖط٠، ٚناْت 

املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ٚيف اعتُاز ايباسح يف زضاغت٘ املٝسا١ْٝ ع٢ً اغتُاض٠ 

ٚمتجٌ فتُع ايسضاغ١ يف ايؿطن١ ايًٝب١ٝ يًشسٜس ٚايكًب، سٝح مت تٛظٜع ا٫غتبٝإ، 

اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ ع٢ً عٝٓ٘ عؿٛا١ٝ٥ قكس١ٜ يف فتُع ايسضاغ١ ٚاملتُج١ً يف املسضا٤ 

ايعاًَني َٚسضا٤ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚايٛسسات اإلْتاد١ٝ بايؿطن١ ٚتٛقًت 

 :ايسضاغ١ إىل ايٓتا٥ر ٚاييت َٔ أُٖٗا

نعـ ايؿطن١ قٌ ايسضاغ١ يف ؼكٝل زضد١ عاي١ٝ يف ع١ًُٝ ؽطٝط إس٬ٍ املٛاضز -1

 .ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ قٌ ا٭دٓب١ٝ

ق١ً ٚدٛز خطط تسضٜب١ٝ َتها١ًَ ٚٚانش١ كطط شلا غًٜٓٛا يتطٜٛط قسضات َٚٗاضات -2

ايعاًَني ع٢ً اغتدساّ ايتك١ٝٓ، ٚق١ً ٚدٛز َعاٜرل ٚانش١ ٚقسز٠ يتكِٝٝ ا٭زا٤ ٚنعـ 

 .ْعاّ اؿٛاؾع

ٖٓاى تؿاب٘ بني ايسضاغ١ ايػابك١ ٖٚصٙ ايسضاغ١  يف اغتٗساؾُٗا فتُع ايسضاغ١ املتُجٌ 

يف ايكٝازات اإلزاض١ٜ باملٓعُتني ٚأٜهًا تتؿاب٘ يف نٕٛ ايسضاغتني ضنعتا ع٢ً َس٣ نؿا٠٤ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ ايًٝب١ٝ  ٚقس اغتدسَت نٌ َٔ ايسضاغتني َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ يف 

 .اؿكٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚؼًًٝٗا
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ٚؽتًـ ايسضاغ١ ايػابك١ عٔ ٖصٙ ايسضاغ١ يف نٕٛ ا٭ٚىل طبكت يف َٓع١ُ إْتاد١ٝ 

ٖٚٞ ؾطن١ اؿسٜس ٚايكًب ٚقس ضنعت ع٢ً َكاض١ْ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ بأزا٤ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ ا٭دٓب١ٝ يف اغتدساّ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ أَا ايسضاغ١ 

اؿاي١ٝ ؾكس طبكت ع٢ً َٓع١ُ خس١َٝ ٚضنعت ع٢ً زضاغ١ ايٛاقع اؿكٝكٞ إلزاض٠ املٛاضز 

 . ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ يف ايب١٦ٝ ايًٝب١ٝ 

ٚمتٝعت ٖصٙ ايسضاغ١ يف أْٗا زضاغ١ ؾا١ًَ يهٌ َاٜتعًل بايعٓكط ايبؿطٟ ٚاملتُجٌ يف 

املؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚا٭١ُٖٝ ٚاملعٛقات ٚايكعٛبات اييت تٛاد٘ إزاض٠ 

ٖصا ايعٓكط ٚزضد١ مماضغ١ َععِ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ يف 

 .ايب١٦ٝ ايًٝب١ٝ 

ايككٛض يف إعساز خطط املٛاضز ))َٚٔ زضاغ١ عُاز ايسٜٔ عٝاز غعس أبٛ س٬ي٘ -

"(ايبؿط١ٜ ٚأثطٙ ع٢ً ؾاع١ًٝ املٓع١ُ زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً أَا١ْ ايًذ١ٓ ايؿعب١ٝ يًتعًِٝ ( 

، ٚمتجًت َؿه١ً (، أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، ططابًؼ2006 )"بؿعب١ٝ اؾؿاض٠

ايسضاغ١ يف ايككٛض ايهبرل ٚايٛانح يف خطط املٛاضز ايبؿط١ٜ اييت تعس ٚتٛنع َٔ 

قبٌ ض٩غا٤ ا٭قػاّ َٚسضا٤ املهاتب ٚأَٓا٤ ايتعًِٝ بامل٪متطات ايتابعني ٭َا١ْ ايًذ١ٓ 

ايؿعب١ٝ يًتعًِٝ بؿعب١ٝ اؾؿاض٠، ٚاييت ٖسؾت إىل ايتعطف ع٢ً أٚد٘ ايككٛض اييت 

تٛاد٘ ا٭َا١ْ يف إعساز خطط املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايتعطف أٜهًا ع٢ً املؿانٌ ٚاملعٛقات 

ٚايكعٛبات ٚتعطٜـ فتُع ايسضاغ١ يهٝؿ١ٝ احملاؾع١ ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايػعٞ 

يعٜاز٠ ؾاعًٝت٘، ٚناْت املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝٞ، ٚمتجٌ 

فتُع ايسضاغ١ يف املػ٪ٚيني عٔ إعساز خطط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف أَا١ْ ايًذ١ٓ ايؿعب١ٝ 

يًتعًِٝ بؿعب١ٝ اؾؿاض٠ ٚع١ٓٝ ايسضاغ١ متجًت يف ض٩غا٤ ا٭قػاّ َٚسضا٤ املهاتب 

ٚأَٓا٤ ايتعًِٝ بامل٪متطات ايتابع١ يٮَا١ْ ٖٚٞ ع١ٓٝ قكس١ٜ ؾا١ًَ يهٌ ا٭َٓا٤ ٚاملسضا٤ 

 :ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ با٭َا١ْ، ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا

 .ٖٓاى قكٛض نبرل يف إعساز خطط املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ ا٭َا١ْ-1

ٚدٛز َعٛقات تٓع١ُٝٝ ٚؾ١ٝٓ ٚقا١ْْٝٛ َٚاي١ٝ َٚعٛقات أخط٣ عٓس إعساز خطط -2

 .املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٚصٙ ت٪ثط غًبًا ع٢ً انؿاض ؾاع١ًٝ ا٭َا١ْ 

عسّ ا٫ٖتُاّ بتكِٝٝ َعس٫ت ا٭زا٤ ٚ ٫ تٗتِ بٛنع دسٍٚ ثابت ٚتٓعِٝ زؾع ضٚاتب -3

 .ايعاًَني، ٚنعـ ا٫ٖتُاّ بتطبٝل َبسأ ايطدٌ املٓاغب يف املهإ املٓاغب

ٚتتؿاب٘ ايسضاغتني يف أُْٗا طبكا ع٢ً َٓع١ُ خس١َٝ يف قطاع ايتعًِٝ ، ٚتٛقًتا إىل 

ٚدٛز َعٛقات تٓع١ُٝٝ ٚؾ١ٝٓ يف إعساز خطط املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتتؿكا أٜهًا يف اغتٗساؾُٗا 
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ايكٝازات اإلزاض١ٜ باملٓعُتني املتُج١ً يف َسضا٤ اإلزاضات ٚاملهاتب ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ 

 .ٚايٛسسات 

ٚؽتًـ ايسضاغتني يف نٕٛ ايسضاغ١ ايػابك١ ضنعت ع٢ً إٔ ٖٓاى قكٛض يف إعساز 

خطط املٛاضز ايبؿط١ٜ، أٟ ضنعت ع٢ً ٚظٝؿ١ ٚاسس٠ َٔ ٚظا٥ـ ٖصٙ اإلزاض٠، ؾُٝا 

ضنعت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً عسّ مماضغ١ َععِ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ 

اؾاَع١، ٚؽتًـ أٜها باعتُاز ايسضاغ١ ايػابك١ عًٞ َكٝاؽ يٝهطت ايج٬ثٞ يف نٕٛ 

 .ٖصٙ ايسضاغ١ اعتُست عًٞ َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ

ٚمتٝعت ٖصٙ ايسضاغ١ بأْٗا ؾا١ًَ يٛاقع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ 

ايعا١َ ٚضنعت ع٢ً قٝاؽ َس٣ إزضاى ايكٝازات اإلزاض١ٜ بٗا يًُؿّٗٛ اؿسخ إلزاض٠ املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ ٚأُٖٝتٗا

تأثرل إزاض٠ املٛاضز )َٚٔ زضاغ١ ايكازم أبٛ ايكاغِ ايعُٛضٟ اـططٟ بعٓٛإ -

) (ايبؿط١ٜ يف ؼػني اـسَات املكطؾ١ٝ يف املكاضف ايتذاض١ٜ  2006-2007 ،

، ٚمتجًت َؿه١ً ايسضاغ١ يف ايككٛض ايٛانح (أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، ططابًؼ

يف تطبٝل ا٭غًٛب ايعًُٞ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملكاضف مما ٜ٪زٟ إىل تسْٞ 

َػت٣ٛ اـسَات املكطؾ١ٝ زاخٌ املكطؾني قٌ ايسضاغ١، ٖٚسؾت إىل ايتعطف ع٢ً 

ايسٚض اؿايٞ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملكطؾني ٚأُٖٝتٗا يف ؼػني نؿا٠٤ اـسَات 

املكطؾ١ٝ، ٚزضاغ١ ا٭غًٛب ٚايططٜك١ املتبع١ سايًٝا يًتدطٝط ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني 

ٚايتسضٜب ٚايتعطف ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ ٚتكسِٜ ايتٛقٝات حملاٚي١ تطٜٛط زٚض 

إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚناْت املٓٗذ١ٝ املتبع١ ٖٞ اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝٞ، 

ٚمتجٌ فتُع ايسضاغ١ يف مجٝع َسٜطٟ اإلزاضات يف املكطؾني ايط٥ٝػٝني ا٭١َ 

ٚاؾُٗٛض١ٜ ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ َٚٛظؿٞ اإلزاضات ايصٜٔ ٜتعإًَٛ َع ايعبا٥ٔ َباؾط٠، 

ٚمتجًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف ع١ٓٝ طبك١ٝ عؿٛا١ٝ٥ َٓتع١ُ َٔ املػتٜٛات ايج٬ث١ ٚضنعت 

ع٢ً أغًب َسٜطٟ اإلزاضات، ٚمت اختٝاض ع١ٓٝ طبك١ٝ عؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ يتٛظٜع اغتُاض٠ 

 :ا٫غتبٝإ يهٌ َٔ املكطؾني، ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل ْتا٥ر أُٖٗا

 .أنجط َٔ ْكـ أؾطاز ايع١ٓٝ ٫ٜطٕٚ ٚدٛز إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ مبؿَٗٛٗا اؿسٜح-1

ٚدٛز إزاض٠ ؽتل بؿ٪ٕٚ ا٭ؾطاز ايعاًَني ٚٚدٛز ٬َى ٚظٝؿٞ ٚيهٔ تؿتكس -2

 .يٮغًٛب ايعًُٞ ايكشٝح ٚعسّ ٚدٛز نؿا٤ات ؾٝٗا ٚخط١ ٚانش١ يعًُٝاتٗا

عسّ اؿكٍٛ ع٢ً ايهؿا٤ات ايبؿط١ٜ اي٬ظ١َ يف ايٛقت املٓاغب ٚمل واؾغ ع٢ً -3

 .اغتكطاض ايعُاي١ املٛدٛز٠ ب٘



 

 

23 

تؿاب٘ ايسضاغتني يف أُْٗا تٓاٚيتا املؿّٗٛ ايعًُٞ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاغتٗسؾتا 

فتُع ايسضاغ١ املتُجٌ يف ايعٓاقط اإلزاض١ٜ ايكٝاز١ٜ ٚضنعتا ع٢ً ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ ٚايهٝؿ١ٝ اييت متاضؽ بٗا

ؽتًـ ن٬ َٔ ايسضاغتني يف نٕٛ ايسضاغ١ ايػابك١ ضنعت ع٢ً بعض َٔ ٚظا٥ـ 

إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٚٞ ايتدطٝط ٚايتسضٜب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني ٚاغتٗسؾت يف زضاغتٗا 

املٝسا١ْٝ املٛظؿني ٚايكٝازٜني نع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َُٓٗا  يف سني ٖسٙ ايسضاغ١ ضنعت ع٢ً 

َععِ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ ٚاملٝسا١ْٝ سٝح اغتٗسؾت 

 .ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

ٚمتٝعت ٖصٙ ايسضاغ١ بأْٗا ؾا١ًَ ملععِ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚضنعت عًٞ 

ٚدٛز َعٛقات ؾ١ٝٓ ٚإزاض١ٜ ٚادتُاع١ٝ ؼس َٔ مماضغ١ ٖصٙ ايٛظا٥ـ ٚضنعت ع٢ً قٝاؽ 

 .َس٣ إزضاى ايعٓاقط ايكٝاز١ٜ يًُؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚأُٖٝتٗا

أثط غٝاغات ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض  )َٚٔ زضاغ١ ظٜسإ قُس إبطاِٖٝ بعٓٛإ - 

) (ٚايتعٝني ع٢ً نؿا٠٤ أزا٤ ايعاًَني  ، أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، 2007-2008 

 َؿه١ً ايسضاغ١ يف عسّ ٚنع غٝاغات اغتكطاب ٚاختٝاض ٚتعٝني ٚمتجًت (ططابًؼ

دٝس٠ ا٭َط ايصٟ أز٣ ع٢ً انؿاض يف َػت٣ٛ نؿا٠٤ أزا٤ ايعاًَني، مما أثط غًبًا 

ع٢ً نؿا٠٤ أزا٤ املٓع١ُ، ٖٚسؾت إىل ايتعطف ع٢ً غٝاغات ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض 

ٚايتعٝني اييت تتبعٗا ايؿطنات قٝس ايسضاغ١ ٚقاٚي١ انتؿاف أٚد٘ ايككٛض ؾٝ٘ 

ٚأثطٖا ع٢ً نؿا٠٤ ايعاًَني بايؿطن١ ٚاملػا١ُٖ يف تكسِٜ اؿًٍٛ ٚاملكذلسات اييت 

 َٔ ؾأْٗا إٔ تػاِٖ يف سٌ َؿه١ً ايسضاغ١ 

ٚناْت املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف ٖصٙ ايسضاغ١ يف اغتدسّ املٓٗر ايٛقؿٞ ايصٟ ٜٗسف إىل 

ٚقـ ظاٖط٠َٔ أدٌ َعطؾ١ َس٣ ٚدٛز ايع٬ق١ ايٓاؾ١٦ عٔ تؿاعٌ َتػرلات ايسضاغ١ َٔ 

غٝاغات ا٫غتكطاب )عسَٗا، ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ ملعطؾ١ َس٣ ق٠ٛ ايع٬ق١ َٔ املتػرل املػتكٌ 

تتابع )ٚايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝ٘ ( نؿا٠٤ أزا٤ ايعاًَني)ٚاملتػرل ايتابع  (ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني

 .ٚاغتدسَت فُٛع١ ا٭غايٝب ٚاإلسكا١ٝ٥  (ايؿطٚض

ٚمتجٌ فتُع ايسضاغ١ يف َسضا٤ اإلزاضات َٚسضا٤ املهاتب ٚايٛسسات يف ايؿطنات 

 81ايكٓاع١ٝ ٚاإلْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ يف َس١ٜٓ ططابًؼ سٝح متجًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف 

 :َبشٛخ، ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا

نعـ اٖتُاّ ايؿطنات قٝس ايسضاغ١ يػٝاغات ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني، -1

 . ا٭َط ايصٟ تطتب عٓ٘ عسّ اؿكٍٛ ع٢ً نؿا٠٤ ا٭زا٤ ا٭َجٌ
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عسّ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭ؾطاز شٟٚ امل٪٬ٖت ايعاي١ٝ أثٓا٤ ع١ًُٝ اختٝاض ا٭ؾطاز ٚنعـ -2

 .ا٫ٖتُاّ بٓعاّ ٚقـ ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ،ٚنعـ َٛنٛع١ٝ تكاضٜط تكِٝٝ ا٭زا٤

تتؿل ايسضاغ١ ايػابك١ َع ٖصٙ ايسضاغ١ يف إتباعُٗا ْؿؼ املٓٗذ١ٝ ٖٚٞ اعتُازُٖا 

ع٢ً املٓٗر ايٛقؿٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ ٚاغتٗسؾا نٌ َُٓٗا فتُع ايسضاغ١ املتُجٌ يف 

 .اإلزاضات ٚاملهاتب ٚايٛسسات 

ٚؽتًـ ايسضاغتني يف نٕٛ ايسضاغ١ ايػابك١ تٓاٚيت ٚظٝؿ١ ٚاسس٠ َٔ ٚظا٥ـ إزاض٠ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚس٣ تأثرلٖا ع٢ً نؿا٠٤ أزا٤ املٓع١ُ  ٚتططقت أٜها إىل ايػٝاغات 

اإلزاض١ٜ  يف سني إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٚيت بؿهٌ عاّ َععِ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

سٝح طبكت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َٓع١ُ خس١َٝ بُٝٓا ايسضاغ١ ايػابك١ طبكت ع٢ً َٓعُات 

 .خس١َٝ ٚإْتاد١ٝ 

 ٚمتٝعت ٖصٙ ايسضاغ١ يف أْٗا زضاغ١ ؾا١ًَ يهٌ َاٜتعًل بايعٓكط ايبؿطٟ ٚاملتُجٌ يف 

املؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚا٭١ُٖٝ ٚاملعٛقات ٚايكعٛبات اييت تٛاد٘ إزاض٠ 

ٖصا ايعٓكط ٚزضد١ مماضغ١ َععِ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ يف 

 .ايب١٦ٝ ايًٝب١ٝ 

 :عالقة المشكلة بثلدراسثت السثبقة-ا  ثلث

تٛدس ع٬ق١ بني ٖصٙ ايسضاغ١ ٚايسضاغات ايػابك١ اييت مت ايتٜٓٛ٘ إيٝٗا سٝح تسضؽ 

مجٝعٗا إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتٗتِ بايعٓكط ايبؿطٟ ٚايصٟ ٜعتدل َٔ أِٖ ايعٓاقط يٓذاح 

 .أٟ َٓع١ُ 

ٚقس اٖتُت ايسضاغات ايػابك١ بسضاغ١ بعض  َٔ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز 

ايبؿط١ٜ، إ٫ إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ متٝعت بسضاغ١ َععِ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

ٚضنعت ع٢ً َعطؾ١ َس٣ إزضاى إزاض٠ اؾاَع١ يًُؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 .ٚأُٖٝتٗا

ٚبايتايٞ اْعهاؽ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١ ع٢ً َس٣ إزضاى املسٜطٜٔ ملؿّٗٛ 

ٚأ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َع ايتعطف ع٢ً املؿانٌ ٚاملعٛقات اييت تٛادِٗٗ عٓس 

مماضغ١ ٚظا٥ؿٗا ٚأْؿطتٗا،عًُا بإٔ َععِ ايسضاغات ايػابك١ اٖتُت بايكطاع 

املكطيف،إ٫ إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ اٖتُت بكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاملتُجٌ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ 

يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬،سٝح إٕ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٞ َٔ ايسضاغات ا٭ٚي١ٝ  َٔ ْٛعٗا ع٢ً اؾاَع١ 

ا٭زلط١ٜ يف ٖصا اجملاٍ ٚاييت تٗسف إىل تٛثٝل ٚاقع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ َٚٔ 

 .مت تعُُٝٗا ع٢ً املٓعُات اـس١َٝ ايعا١َ يف ايب١٦ٝ ايًٝب١ٝ
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 :فرأض الدراسة : رابعثًال 

 :  تتُجٌ ؾطنٝات ايسضاغ١ يف اٯتٞ 

٫ٜٛدس إزضاى يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًُؿّٗٛ اؿسٜح :الفزضية األوىل 

 .إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

٫ ٜٛدس إزضاى يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز : الفزضية الجاٌية

 .ايبؿط١ٜ 

٫تٛدس مماضغ١ ٭ْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ زاخٌ :الفزضية الجالجة 

 .اؾاَع١

 :ٚتتؿطع َٔ ٖسٙ ايؿطن١ٝ تػع ؾطنٝات ٖٚٞ 

٫تٛدس مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؽطٝط ازاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ا٭ٚىل

 .اؾاَع١ 

٫تٛدس مماضغ١ َٔ قبٌ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايجا١ْٝ

 .يٛظٝؿ١ ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ 

ع١ًُٝ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ غرل : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايجايج١

 .نؿ٠٤ٛ

 .ع١ًُٝ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ ا٫زلط١ٜ غرل نؿ٠٤ٛ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايطابع١

 .عسّ نؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع باؾاَع١ ا٫زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ اـاَػ١

٫ تتُٝع ٚظٝؿ١ تكِٝٝ ازا٤ ايعاًَني باؾاَع١ ا٫زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايػازغ١

 .بايهؿا٠٤ 

 .٫ ٜٛدس ْعاّ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ نؿ٤ٛ باؾاَع١ ا٫زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايػابع١

٫متاضؽ ٚظٝؿ١ ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ بهؿا٠٤ باؾاَع١ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايجا١َٓ

 .ا٫زلط١ٜ

 .٫تٛدس ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ باؾاَع١ : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايتاغع١

 :الفزضية الزابعة 

تٛاد٘ إزاض٠ اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َؿانٌ َٚعٛقات ادتُاع١ٝ ٚإزاض١ٜ ٚؾ١ٝٓ قس ؼس َٔ 

 . مماضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بايؿهٌ ايكشٝح 
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 : همنة الدراسة :خثمسث 

 :تتُجٌ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف اٯتٞ 

 :األِىية العمىية-1

تتُجٌ يف اإلثطا٤ ايعًُٞ يف ٖصا اجملاٍ، ٚإناؾ١ يًُعطؾ١ اإلْػا١ْٝ، ٚتكبح َطدعًا َٔ 

املطادع اييت ٜتِ ايًذ٤ٛ إيٝٗا، ٚمتجٌ ساؾعًا يًباسح يتٛغٝع َساضن٘ ٚتطٜٛط َٗاضات٘ 

 .ايؿهط١ٜ ٚظٜاز٠ ؼكًٝ٘ ايعًُٞ ٚتػٌٗٝ ايططٜل أَاّ باسجني دسز يف ٖصا اجملاٍ

 :األِىية العىمية-2

تعتدل ٖصٙ ايسضاغ١ َطدعًا ٜػتؿاز َٓ٘ يف املٓع١ُ ٚتػتٓرل ب٘ يف اؽاش قطاضاتٗا املتعًك١ 

باملٛاضز ايبؿط١ٜ، نُا تػِٗ ٖصٙ ايسضاغ١ يف ؼػني ٚضؾع َػت٣ٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

يف يٝبٝا ٚايطقٞ بٗا، ٚا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ َٔ املتاح َٓٗا ايصٟ ٜ٪ثط بؿهٌ إهابٞ يف 

تطبٝل ا٭ٖساف اييت تػع٢ املٓع١ُ إىل ؼكٝكٗا زاخٌ اجملتُع، نُا ٜػتؿٝس َٓٗا 

 .ايباسح يف تطٜٛط َػتكبً٘ ايٛظٝؿٞ َٚٗاضات٘ ايتٓع١ُٝٝ

 : هداف الدراسة : سثدسث

 :تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل اٯتٞ 

تٛثٝل ٚاقع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بططٜك١ ع١ًُٝ زاخٌ اؾاَع١ َٚٔ مت تعُِٝ ايٓتا٥ر -1

 .٠اييت مت اؿكٍٛ عًٝٗا ع٢ً املٓعُات اـس١َٝ ايعا١َ يف ايب١٦ٝ ايًٝيب

ؼسٜس املعٛقات ْٚكاط ايهعـ اييت ؼس َٔ ؾاع١ًٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ؾُٝا ىل -2

 .ؼكٝل أٖساف املٓع١ُ مجٝعٗا 

ٚنع املكذلسات ٚايتٛقٝات املٓاغب١ اييت ٜتِ ايتٛقٌ إيٝٗا نآيٝات أٚ أغًٛب عٌُ -3 

 .يف املٓع١ُ يًطؾع َٔ َػتٛاٖا ٚؼكٝل أٖساؾٗا 

 :ماهجنة الدراسة : سثبعثًال 

    ٜعتُس ايباسح يف زضاغت٘ يًُؿه١ً َٛنٛع ايبشح املٓٗر ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝٞ 

ٚاغتدساّ ا٭غايٝب اإلسكا١ٝ٥ املٓاغب١ يف ؼًٌٝ ايبٝاْات ٜٚتهُٔ املٓٗر ايٛقؿٞ 

 :ٚايتشًًٝٞ شلصا ايبشح داْبني 

عطض ٚؾطح َؿّٗٛ ٚٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بؿهٌ عاّ َٔ :ادتاٌب الٍعزي -1

 مجع٘ َٔ بٝاْات َٚعًَٛات شات ايع٬ق١ مبٛنٛع ايبشح ٚشيو َٔ خ٬ٍ ّخ٬ٍ َا غٝت

 : يف زَا ٚض

 .املطادع ايعطب١ٝ اييت تتعًل باملٛنٛع-أ

 .ايطغا٥ٌ ٚا٭عاخ ايع١ًُٝ-ب
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 .اجمل٬ت ايع١ًُٝ ٚايسٚضٜات ٚاإلْذلْت-ز

 :ادتاٌب العىمي 

ٜعتُس ايباسح يف ٖصا اؾاْب ع٢ً ٚغا٥ٌ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ املدتًؿ١ يتشًٌٝ اإلدابات 

 .املتشكٌ عًٝٗا يف قشٝؿ١ ا٫غتبٝإ شات ايع٬ق١ مبٛنٛع ايسضاغ١

 :مجتمع الدراسة : ثماث 

 :اجملتىع: أواًل

 .اغتٗسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬ بعيٝنت

 :العيٍة: ثاٌيًا

متجًت يف اإلزاض٠ ايعًٝا، ٚاملتُج١ً أَٓا٤ ايًذإ اإلزاض١ٜ َٚسضا٤ اإلزاضات ٚاملهاتب 

 .ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚض٩غا٤ ايٛسسات ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

 : دأات جمع البنثاثت : تثسعثًال 

اغتُاض٠ ا٫غتبٝاْٛاييت ؼتٟٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ :اغتدسّ ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١

 .ا٭غ١ً٦، اييت شلا ع٬ق١ مبٛنٛع ايسضاغ١، سٝح مت تٛظٜعٗا ع٢ً عٓاقط فتُع ايسضاغ١ 

 :حدأد الدراسة : عثشراًال 

 . زضاغ١ ٚاقع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ:اذتذود املوضوعية -1

 .سسز ايباسح زضاغ١ اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬ بعيٝنت: اذتذود املهـــــــــــــاٌية -2

 ف2010 -7 حتى شّز 3متتذ وَ شّز: اذتذود الشوـــــــــــاٌية -3

 :مفثهنم أمصطلحثت الدراسة : الحثدي عشر 

ٜٚككس بٗا مجٝع ا٭ؾطاز ايعاًَني يف املٓع١ُ ايصٜٔ ميهٔ ا٫ْتؿاع : املٛاضز ايبؿط١ٜ -1

 .          بأعُاشلِ ٚدٗٛزِٖ يف َؿطٚعات اإلْتاز ٚاـسَات 

.إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ -2  ٖٞ فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ املتُج١ً يف ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ : 

ٚؽطٝط املٛاضز، ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني، ٚتعٜٛهِٗ ٚؼؿٝعِٖ، ٚتكِٜٛ أزا٤ ايعاًَني، 

ٚتطقٝتِٗ، ْٚكًِٗ  ٚتكُِٝ ٖٝهٌ أدٛضِٖ، ٚتسضٜبِٗ، ٚتٛؾرل غبٌ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ 

 .شلِ

ع١ًُٝ اْتكا٤ ا٭ؾطاز ايصٜٔ تٛؾطت يسِٜٗ امل٪٬ٖت ايهطٚض١ٜ ٚاملٓاغب١ يؿػٌ : ا٫ختٝاض-3

 .ٚظا٥ـ يف املٓع١ُ 

 .اْتكا٤ أؾهٌ ا٭ؾدام َٔ املتكسَني يؿػٌ ايٛظٝؿ١ املطًٛب١ املعًٔ عٓٗا: ايتعٝٝـــــٔ-4

ٖٛ دصب ا٭ؾطاز بايعسز ٚايٛقت ٚامل٪٬ٖت املٓاغب١ يتؿذٝعِٗ يطًب : ا٫غتكطاب -5

 .ايتعٝني يف املٓع١ُ
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ٖٛ اؾٗٛز اإلزاض١ٜ أٚ ايتٓع١ُٝٝ اييت تٗسف إىل ؼػني قسض٠ اإلْػإ : ايتسضٜـــــــــب -6

 .ع٢ً أزا٤ عٌُ َعني أٚ ايكٝاّ بسٚض قسز باملٓؿأ٠ اييت ٜعٌُ بٗا 

.َهاؾأ٠ أٚ ع٠ٚ٬  )ٖٞ ؾطم أٚ ٚغا٥ٌ: اؿٛاؾـــــــــــع -7 . تٛؾطٖا إزاض٠ املٓع١ُ  (اخل .

أَاّ ا٭ؾطاز ايعاًَني يتجرل بٗا ضغباتِٗ ٚؽًل يسِٜٗ ايساؾع َٔ أدٌ ايػعٞ يًشكٍٛ 

 .عًٝٗا 

ٖٛ تكسٜط ساد١ املٓع١ُ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املػتكبٌ َٔ : ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ-8

 . سٝح أعسازٖا ْٚٛعٝتٗا 

 ٚاملٛاقؿات ‘ٖٛ ؼسٜس ٚادبات َٚػ٦ٛيٝات ٚظا٥ـ املٓع١ُ: ؼًٌٝ ٚ تكُِٝ ايعٌُ -9

 .ٚايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا ؾُٝٔ غٛف ٜؿػًٗا أٚ ٜعني ؾٝٗا 

ٖٚٛ ؼسٜس أزا٤ ايعٌُ ْٚٛع ا٭ْؿط١ ٚاملٗاّ اييت ت٪ز٣ ٚسذِ : تكُِٝ ايعٌُ-10

املػ٦ٛيٝات ٚا٭زٚات ٚايؿٕٓٛ املػتدس١َ يف ا٭زا٤ ٚطبٝع١ ايع٬ق١ املٛدٛز٠ يف ايٛظٝؿ١ 

 .ٚؾهٌ ٚظطٚف ايعٌُ احملٝط١

ٖٛ ايكؿ١ ايٓعا١َٝ ٚايطزل١ٝ اييت تعدل عٔ َهأَ ق٣ٛ َٚهأَ : تكِٝٝ ا٭زا٤-11

 .نعـ املػاُٖات اييت ٜعطٝٗا ا٭ؾطاز يًٛظا٥ـ اييت نًؿٛا بإلاظٖا ٚايكٝاّ بٗا

ٖٛ ع١ًُٝ َٓع١ُ تٗسف إىل ؼسٜس ق١ُٝ نٌ ٚظٝؿ١ أٚ عٌُ : تكِٝٝ ايٛظا٥ـ-12

 .بايٓػب١ إىل قِٝ ايٛظا٥ـ ا٭خط٣ يف املٓع١ُ ايٛاسس٠

ٖٚٞ خًل دٛ عٌُ ٥٬َِ ٚاغتدساّ إدطا٤ات ْٚعِ ٚطكٛؽ : ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ-13

 .عٌُ تؿعط ايؿطز ايعاٌَ بأُٖٝت٘ يف املٓع١ُ ٚؼؿٝعٙ باؽاش ا٭زا٤ ا٭ؾهٌ

تطنٝب١ َٔ ا٭ؾطاز ٚاملعسات ٚاإلدطا٤ات املك١ُُ : ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ-14

يػطض ػُٝع ٚتٓك١ٝ ٚؼًٌٝ ٚتكِٝٝ ٚتٛظٜع َعًَٛات زقٝك١ ٚغطٜع١ ٭غطاض املتابع١ 

 .ٚاؽاش ايكطاضات يف ناؾ١ اجملا٫ت املتعًك١ بإزاض٠ ايعٓكط ايبؿطٟ يف املٓع١ُ

ٖٛ ع١ًُٝ اغتكباٍ املجرلات ٚتؿػرلٖا ٚإعطا٥ٗا َعاْٞ َٚؿاِٖٝ ٜػتٓس : اإلزضاى-15

 .إيٝٗا اإلْػإ يف اختٝاض ايػًٛى املٓاغب
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 إدارة املوارد البشزية

إٕ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ مبؿَٗٛٗا اؿسٜح مل تعس تًو اإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ اييت تتهُٔ 

َٗاَا ضٚت١ٝٓٝ نايتٛظٝـ بٌ تعست شيو يتكبح إزاض٠ تٗتِ باؾٛاْب ايػًٛن١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ يتكبح َٔ أِٖ اإلزاضات اييت تعتُس عًٝٗا املٓهُات يف ايٓذاح ٚايطقٞ بٗا 

 .ٚؼكٝل أٖساؾٗا

 :وفّوً إدارة املوارد البشزية - 2-1

ٜعدل َؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بكٛض٠ سلٛي١ٝ، عٔ عًُٝات ؽطٝط ٚتٛدٝ٘ ٚتٓعِٝ  

َٚتابع١ ا٭ؾطاز ايعاًَني يف أٟ َٓع١ُ، باخت٬ف ؽككاتٗا ٚأٖساؾٗا ، باعتباضٖا َٔ 

أِٖ املٛاضز اييت ٫ميهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا بػٗٛي١، سٝح إٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ ضأؽ َاٍ 

اغتجُاضٟ هب تُٓٝت٘ ٚتطٜٛطٙ، ٭ْ٘ شٚ بعس اغذلاتٝذٞ يٓذاح املٓع١ُ أٚ ايعٌُ، ؾتعٗط 

إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بايؿهٌ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ ايطعا١ٜ ايتا١َ با٭ؾطاز، َٚػاعستِٗ 

ع٢ً أزا٤ أعُاشلِ بأسػٔ قٛض٠ ٚمبا ٜدلظ ْؿاطِٗ املتُٝع ٚا٭ؾهاض ٚايطاقات اإلبساع١ٝ، 

ٚقك١ً شيو ٖٛ ؼكٝل َكًش١ ٚأٖساف املٓع١ُ، مبا ٜٛؾط شلا قسض٠ تٓاؾػ١ٝ يف عامل 

ايعٌُ، ٚايبكا٤ بك٠ٛ ٚثبات يف املػاض املتدكل يعًُٗا
(1)

 .  

يكس اختًؿت ٚدٗات ْعط املسٜطٜٔ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف ؼسٜس َؿّٗٛ َٛسس َٚتؿل 

 :عًٝ٘ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚميهٔ ايتُٝٝع بني ٚدٗيت ْعط أغاغٝتني ُٖا

  :ةوجّة الٍعز التكميذي - أ

يكس نإ املؿّٗٛ ايػا٥س إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بأْٗا ٚظٝؿ١ ق١ًًٝ ا٭١ُٖٝ يف املٓؿأ٠ 

ؾهإ زٚضٖا ٜٓكب ع٢ً ايكٝاّ بأعُاٍ ضٚت١ٝٓٝ نشؿغ ايػذ٬ت املتعًك١ بايبٝاْات 

اـاق١ با٭ؾطاز ايعاًَني َٚتابع١ ايٓٛاسٞ املتعًك١ بِٗ َجٌ نبط أٚقات اؿهٛض 

بايكٝاّ بهٌ  (إزاض٠ ا٭ؾطاز)ٚا٫ْكطاف ٚاإلداظات ٚايذلقٝات سٝح تٓؿطز ٖصٙ اإلزاض٠ 

ٖصٙ ا٫ختكاقات مما ٜعهؼ تأثرلٖا ايه٦ٌٝ ع٢ً نؿا٠٤ ٚلاح املٓؿأ٠
(2)

. 

 :وجّة الٍعز اذتذيجة  - ة

 ٜط٣ بعض َٔ املسٜطٜٔ إٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تعتدل َٔ أِٖ ٚظا٥ـ املٓؿأ٠، ٖٚٞ 

نايتػٜٛل ٚاإلْتاز ٚاملاي١ٝ ٚنصيو ٭١ُٖٝ : ٫تكٌ أ١ُٖٝ عٔ باقٞ ايٛظا٥ـ ا٭خط٣

ايعٓكط ايبؿطٟ ٚتأثرلٙ ع٢ً نؿا٠٤ املٓؿأ٠، نصيو اتػع َؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

ؼًٌٝ ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ، ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ، ؼؿٝع :يٝؿٌُ أْؿط١ َٔ أُٖٗا 

                                                 
 12عبس ايكازض إغشام إزلاعٌٝ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ، املٓتس٣ ايعطبٞ إلزاضات املٛاضز ايبؿط١ٜ ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ  ،-(1)

  .2009ْٛؾُدل  
، 2003عًٞ قُس ضبابع١، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ  ؽكل ْعِ املعًَٛات اإلزاض١ٜ، زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، ا٭ضزٕ،-(2)

 .19م
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املٛاضز ايبؿط١ٜ، ت١ُٝٓ ٚتسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚقٝاْتٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا َٚتابع١ نٌ 

َاٜتعًل بايٓٛاسٞ ا٫دتُاع١ٝ اإلْػا١ْٝ شات ايع٬ق١ بِٗ، ٖٚصا ٜعهؼ نطٚض٠ تعإٚ 

ٚتهاثـ دٗٛز مجٝع املسٜطٜٔ زاخٌ املٓؿأ٠ يتشكٝل ايؿا٥س٠  ٚايٓذاح شلا ٚتطٛضٖا، 

  .(1) باإلناؾ١ إىل ايٓؿاط ايتكًٝسٟ املتعًل بؿ٦ٕٛ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓؿأ٠

 املٓطل ا٭غاغٞ يف املٛاضز ايبؿط١ٜ اؿسٜج١ يف نطٚض٠ اسذلاّ اإلْػإ ٜٚتًدل

ٚاغتجُاض قسضات٘ ٚطاقات٘، ٚتٛظٝؿٗا يف فا٫ت ايعٌُ ا٭ْػب ي٘ ٚاعتباضٙ ؾطٜها يف 

 . ايعٌُ ٚيٝؼ فطز أدرل

َٚٔ شيو ؾإٕ َؿاِٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ اؾسٜس٠ ؽتًـ دصضٜا عٔ َؿاِٖٝ إزاض٠ 

ٜٛنح  (1)ا٭ؾطاز أٚ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايتكًٝس١ٜ ٚاييت ميهٔ تٛنٝشٗا ٚاؾسٍٚ ضقِ 

 :(2)ٖصا ا٫خت٬ف

 (1)ادتذوه 

 الفزم بني وفّووي إدارة املوارد البشزية التكميذية واملعاصزة

 إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ املعاقط٠  ّ.ض إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايتكًٝس١ٜ  ّ.ض

1- 

 
2- 

 

3- 

اٖتُت بايبٓا٤ املازٟ يإلْػإ ٚقٛاٙ ايعك١ًٝ ٚقسضات٘ اؾػُا١ْٝ 

َٚٔ ثِ ضنعت ع٢ً ا٭زا٤ اٯيٞ يًُٗاّ اييت نًـ بٗا زٕٚ إٔ 

 .ٜهٕٛ ي٘ زٚض يف ايتؿهرل ٚإؼاز ايكطاضات

ضنعت ع٢ً اؾٛاْب املاز١ٜ يف ايعٌُ ٚاٖتُت بكهاٜا ا٭دٛض 

 . ٚاؿٛاؾع املاي١ٝ ٚؼػني ايب١٦ٝ املاز١ٜ يًعٌُ 

اؽصت ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ا٭غاؽ ؾهٌ ايتسضٜب املٗين ايصٟ 

ٜطنع ع٢ً إنػاب ايؿطز َٗاضات َٝهاْٝه١ٝ ٜػتدسَٗا يف 

 .أزا٤ ايعٌُ

1- 

 

2- 

 
3- 

تٗتِ بعكٌ اإلْػإ ٚقسضات٘ ايص١ٖٝٓ ٚإَهاْٝات٘  يف ايتؿهرل 

 .ٚا٫بتهاض ٚاملؿاضن١ يف سٌ املؿانٌ ٚؼٌُ املػ٦ٛيٝات

يصا .تٗتِ مبشت٣ٛ ايعٌُ ٚايبشح عُا ٜؿشٔ ايكسضات ايص١ٖٝٓ يًؿطز 

ؾإْٗا تٗتِ باؿٛاؾع املع١ٜٛٓ ٚمتهني اإلْػإ َٚٓش٘ ايك٬سٝات 

 .يًُؿاضن١ يف ؼٌُ املػ٦ٛيٝات 

ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ أغاغا ٖٞ ت١ُٝٓ ادتُاع١ٝ ٚإط٬م يطاقات ايتؿهرل 

 .ٚا٫بتهاض عٓس اإلْػإ ٚت١ُٝٓ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚضٚح ايؿطٜل 

اإلغذلاتٝذ١ٝ، عُإ، زاضايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ " ا٭بعاز"بٔ عٓذل عبسايطمحٔ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ املؿاِٖٝ : املكسض

  .21، م2010يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 :ووَ أِي التعزيفات اذتذيجة إلدارة املوارد البشزية وايمي 

أْٗا متجٌ إزاض٠ ٚٚظٝؿ١ أغاغ١ٝ يف املٓعُات تعٌُ ع٢ً ؼكٝل ا٫غتدساّ ا٭َجٌ -1

يًُٛاضز ايبؿط١ٜ، اييت تعٌُ ؾٝٗا، َٔ خ٬ٍ إغذلاتٝذ١ٝ تؿتٌُ ع٢ً فُٛع١ َٔ 

ايػٝاغات املتعسز٠، بؿهٌ ٜتٛاؾل ؾٝ٘ ٖصا ا٫غتدساّ َع إغذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ 

 .(3) ٚضغايتٗا ٜٚػِٗ يف ؼكٝكٗا

                                                 
ؾبه١ )قطاٟٚ أمحس ايكػرل، ٚإبطاُٖٝٞ أمحس، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚٛقعٗا يف اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًُ٪غػ١ اؿسٜج١ - (1) 

 .ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ  (ايٓبأ املعًَٛات١ٝ
اإلغذلاتٝذ١ٝ، عُإ، زاض ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط -ا٭بعاز-املؿاِٖٝ-بٔ عٓذل عبسايطمحٔ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ-(2)

 .21، م2010ٚايتٛظٜع، 
 .14، م2005عُط ٚقؿٞ عكٌٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ املعاقط٠ بعس اغذلاتٝذٞ ، عُإ ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،-(3) 
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إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ ايع١ًُٝ املطتبط١ بايعٓكط ايبؿطٟ يف املٓعُات َٔ سٝح -2

ايبشح عٔ َكازض ايك٣ٛ ٚاختٝاضٖا ٚت٦ٝٗتٗا ٚتسضٜبٗا ٚت١٦ٝٗ املٓار اإلْػاْٞ امل٥٬ِ 

ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜسؾع ا٭ؾطاز إىل بصٍ أقك٢ دٗٛزِٖ يف غبٌٝ ؼكٝل أٖساف 

املٓع١ُ
(1)

. 

ٖٞ ناؾ١ ايعًُٝات املتعًك١ باإلزاض٠ بٛد٘ عاّ، ٖٚٞ ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ٚايتٛدٝ٘ -3

ٚاملتابع١، ٚتكِٝٝ ناؾ١ ايعًُٝات ٚا٭ْؿط١ اييت ت٪زٟ إىل بصٍ أقك٢ اؾٗٛز يًُٛاضز 

ايبؿط١ٜ شيو يتشكٝل أٖساف املٓع١ُ ٚأٖساف ا٭ؾطاز، َع ظٜاز٠ ت١ُٝٓ ٖصٙ اؾٗٛز 

باغتُطاض
(2)

. 

إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ ع١ًُٝ ا٫ٖتُاّ بهٌ َاٜتعًل باملٛاضز ايبؿط١ٜ اييت ؼتادٗا -4

أ١ٜ َٓع١ُ يتشكٝل أٖساؾٗا، ٖٚصا ٜؿٌُ اقتٓا٤ ٖصٙ املٛاضز، ٚاإلؾطاف ع٢ً 

 .(3)اغتدساَٗا ٚقٝاْتٗا ٚاؿؿاظ عًٝٗا،ٚتٛدٝٗٗا يتشكٝل أٖساف املٓع١ُ ٚتطٜٛطٖا

ؾا٭ؾطاز , إٕ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ تًو اإلزاض٠ اييت تٛؾل بني ا٭ؾطاز ٚايٛظا٥ـ-5

إمنا يف ٬َقِٗ ٚأعُاضِٖ ٚخدلاتِٗ ٚتعًُِٝٗ , يٝؼ ؾكط يف ايعاٖط, كتًؿٕٛ

ٚيف قسضاتِٗ ايعك١ًٝ ٚيف َكسضتِٗ ع٢ً انتػاب املعاضف ٚيف , ٚأَاِْٝٗ ٚتطًعاتِٗ

 . (4)اػاٖاتِٗ ٚبايتايٞ إٕ غًٛنِٗ كتًـ عٔ بعهِٗ ايبعض

 ٜط٣ أْٗا ؾٔ ادتصاب ايعاًَني ٚاختٝاضِٖ ٚتعِٝٝٓٗ ٚت١ُٝٓ قسضاتِٗ nigroْٝذطٚ -6

ٚتطٜٛط َٗاضتِٗ ٚت١٦ٝٗ ايعطٚف ايتٓع١ُٝٝ امل١ُ٥٬ َٔ سٝح ايهِ ٚايهٝـ 

٫غتدطاز أؾهٌ َاؾٝٗا َٔ طاقات ٚتؿذٝعٗا عًٞ بص٭ندل قسض ممهٔ َٔ اؾٗس 

 .(5) ٚايعطا٤

ٚميهٔ إٔ ْػتدًل َٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات إٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ ايع١ًُٝ املطتبط١ 

بايعٓكط ايبؿطٟ ٚٚظٝؿ١ أغاغ١ٝ يف مجٝع املٓعُات ٚاملتعًك١ بتدطٝط ٚتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ 

ٚضقاب١ عًُٝات اختٝاض ٚتعٝني ٚت١ُٝٓ ٚؼؿٝع ٚضعا١ٜ ا٭ؾطاز ٚاؿؿاظ عًِٝٗ ٚت١٦ٝٗ املٓار 

اإلْػاْٞ ٚايتٓعُٝٞ امل٥٬ُني ٫غتدطاز أؾهٌ َا ؾٝٗا َٔ طاقات ٚتؿذٝعٗا ع٢ً بصٍ 

                                                 
 .43، م1999إبطاِٖٝ ايػُطٟ، ا٭ؾطاز ٚايػًٛى ايتٓعُٝٞ، زاض اؾاَعات املكط١ٜ، ايكاٖط٠، َكط، -(1)
ضبط ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ بايتدطٝط  (زيٌٝ عًُٞ)بػْٝٛٞ قُس ايدلازعٞ، ت١ُٝٓ َٗاضات ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ -(2)

 .17، م2005ا٫غذلاتٝذٞ يًُٓع١ُ، ايكاٖط٠، ايذلاخ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 
 17، م2004غعاز ْا٥ـ بطْٛطٞ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، عُإ ا٭ضزٕ، زاض ٚا٥ٌ يًطباع١ ٚايٓؿط -(3) 
 .17، م2001َٗسٟ سػٔ ظٚيٝـ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َسخٌ نُٞ، زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط-(4) 
 (5)-  .6، م2008ؾٝكٌ سػ١ْٛ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ ،زاض أغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 
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ٜٛنح منٛشز إزاض٠ املٛاضز  (1)ٚايؿهٌ ايتايٞ ضقِ .أندل قسض ممهٔ َٔ اؾٗس ٚايعطا٤

 ايبؿط١ٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منٛشز إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ (1)                         ايؿهٌ ضقِ 

مجاٍ ايسٜٔ املطغٞ، اإلزاض٠ ا٫غذلاتٝذ١ٝ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ، املسخٌ يتشكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ ملٓع١ُ ايكطٕ : املكسض

 .18، م2003اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ، املٓكٛض٠،  ايساض اؾاَع١ٝ، 

 البيئة الخبرجية

 التكنولوجيب-أسواق العمل-الحكومية-االجتمبعية-االقتصبدية

 ٚظا٥ـ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ

 ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايٛظا٥ـ 

 ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني

 تكِٝٝ ايٛظا٥ـ

 ا٭دٛض ٚاملطتبات

 اؿٛاؾع ٚاملهاؾآت

 تكِٝٝ ا٭زا٤

 ت١ُٝٓ املػاض ايٛظٝؿٞ

 ايتسضٜب ٚايت١ُٝٓ

 ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ

 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬

 ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ

 أٖساف املٓع١ُ

 ثكاؾ١ ٚقِٝ املٓع١ُ

 ا٫غذلاتٝذ١ٝ

 ايتهٓٛيٛدٝا

 اشلٝهٌ ٚاؿذِ

 األفشاد

 انقذساد

 االهتًبيبد

 انذافؼُخ

 انشخظُخ

 االتدبهبد

 انىظبئف

 األهذاف

 انًهبو

 األخىس

 انتُىع

 َتبئح انؼًم

 األداء

 اإلَتبخُخ

 اندىدح

 انشضب

 انشقبثخ

 انُتبئح انتُظًُُخ

 انًُى* انجقبء           * 

 انتُبفس* انشثحُخ        * 
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 :انزؤي انحذيثخ في إدارح انًىارد انجشزيخ- 2-2

      يكس نإ يًتش٫ٛت ايؿهط١ٜ اؿسٜج١ يف َؿاِٖٝ ٚتكٓٝات اإلزاض٠ املعاقط٠ تأثرلاتٗا 

ايٛانش١ ع٢ً َؿاِٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، سٝح دػست ٖصٙ ايتأثرلات ظٗٛض ض٣٩ 

 :(1)دسٜس٠ يف ْؿاطات ٚأزٚاض إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚتتُجٌ أِٖ ٖصٙ ايط٣٩ يف

قس اختًؿت ايٓعط٠ إىل إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ نْٛٗا فُٛع١ أعُاٍ ضٚت١ٝٓٝ تتعًل -1

بتٓؿٝص غٝاغات ْٚعِ ايعاًَني إىل اعتباضٖا ٚظٝؿ١ اغذلاتٝذ١ٝ تتعاٌَ َع أِٖ 

 .َٛاضزاملٓع١ُ ٚتتؿابو َع ا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝات ايعا١َ شلا

ا٫ضتكا٤ بأؾهاض إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ ا٫مكاض يف َؿه٬ت ا٫غتكطاب -2

ٚايتٛظٝـ يًعاًَني سػب استٝادات اإلزاضات ايتٓؿٝص١ٜ املدتًؿ١ إىل ا٫ْؿػاٍ بكه١ٝ 

 .أنجط أ١ُٖٝ ٚس١ٜٛٝ ٖٚٞ إزاض٠ ا٭زا٤ ٚؼػني ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ

 .ايطؾع َٔ مبػت٣ٛ ايكا٥ُني ع٢ً أعُاٍ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ إىل َطتب١ اإلزاض٠ ايعًٝا-3

إزَاز أؾهاض ٚتكٓٝات إزاض٠ ايتٓٛع يف ؾًػؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يًتعاٌَ بهؿا٠٤ َع -4

 .كتًـ ْٛعٝات ايعاًَني يف املٓعُات شات ا٫ػاٙ ايعاملٞ

ايٓعط إىل َٗاّ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باعتباضٖا عًُٝات َتها١ًَ َٚذلابط١، ٚيٝػت -5

إدطا٤ات َػتك١ً َٚٓكطع١ ايك١ً ٚبٗصا ميهٔ اغتجُاض املعًَٛات ايٓاؾ١٦ َٔ بعض 

 .ايعًُٝات يف تطٜٛط ٚؼػني نؿا٠٤ عًُٝات أخط٣ 

ْؿط ؾهط إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بني كتًـ املسٜطٜٔ ٚاملؿطؾني، ٚاعتباض نٌ َِٓٗ -6

َػ٫ًٛ٦ عٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚيٝؼ ؾكط، ؾطٜل املتدككني ايعاًَني يف إزاض٠ 

 .املٛاضز ايبؿط١ٜ

إزَاز تك١ٝٓ املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت يف عًُٝات إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚايتشٍٛ مٛ -7

 .ْعِ ٚتكٓٝات إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ا٫يهذل١ْٝٚ

اعتباض تهًؿ١ املٗاّ اييت تت٫ٖٛا إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َجٌ ْؿكات ايتسضٜب ٚايت١ُٝٓ -8

ْٚؿكات تطٜٛط ايتٓعِٝ ْٚؿكات بٓا٤ اغذلاتٝذٝات املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً أْٗا ْؿكات 

 .  ٚايؿا٥س٠ ٚيٝػت ْؿكات زٕٚ َطزٚزعاغتجُاض١ٜ ، تعٛز بايٓـ

 :أهميت إدارة الموارد البشريت- 2-3

                                                 
عُطٟ غاَٞ، ؾعاي١ٝ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ظٌ ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٞ، زضاغ١ َاز٠ ؾطن١ َٓاٖر ايؿٛغؿات، ضغاي١ -(1)

 .2007َادػترل غرل َٓؿٛض٠، داَع١ أبٛ نٝاف، باملػ١ًٝ، اؾعا٥ط، 
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تكّٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ اؿسٜج١ بتبين َسخًني يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايصٟ ميهٔ إٕ 

. تػتؿٝس املٓعُات َٔ خ٬شلُا ُٖٚا ظٜاز٠ ايؿاع١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚإؾباع سادات اإلؾطاز 

ؾبس٫ َٔ ايٓعط إىل أٖساف املٓع١ُ ٚسادات اإلؾطاز ع٢ً أُْٗا ْكٝهإ ٚإٔ ؼكٝل 

أٟ َُٓٗا غٝهٕٛ ع٢ً سػاب اٯخط ،اعتدل َسخٌ املٛاضز ايبؿط١ٜ إٔ ن٬ َٔ 

أٖساف املٓع١ُ ٚسادات ا٭ؾطاز ٜه٬ُٕ بعهُٗا ايبعض ٫ ٜهْٛا ع٢ً سػاب 

اسسُٖا ، يصيو أظٗطت ا٭عاخ ايػًٛن١ٝ يف فاٍ اإلزاض٠ اؿاد١ إىل َعا١ًَ 

 .ا٭ؾطاز نُٛاضز بس٫ َٔ اعتباضِٖ عاٌَ إْتاز 

يٝؼ ٖصا عػب بٌ دا٤ت ايسضاغات اؿسٜج١ يت٪نس ع٢ً نطٚض٠ َعا١ًَ املٛظـ 

نعٌُٝ زاخًٞ هب إؾباع سادات٘ ٚضغبات٘ ست٢ ٜتُهٔ َٔ إؾباع سادات ٚضغبات 

 : (1) ٚع٢ً َاتكسّ تتذ٢ً أ١ُٖٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اٯتٞ.ايعٌُٝ اـاضدٞ 

إٔ ا٭ؾطاز ِٖ اغتجُاض بٌ أغ٢ً اغتجُاض إشا أسػٔ إزاضت٘ ٚتُٓٝت٘، ميهٔ إٔ وكل -1

 .أٖساف املٓع١ُ ٜٚعٜس إْتادٝتٗا بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ 

إٔ غٝاغ١ ٚاغذلاتٝذٝات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٫بس إٔ تعٌُ ع٢ً إؾباع سادات ا٭ؾطاز -2

 .ايٓؿػ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ باعتباضِٖ ع٤٬ُ زاخًٝني 

 .إٔ ب١٦ٝ ايعٌُ ٫بس إٔ ت٧ٝٗ ٚتؿذع ا٭ؾطاز ع٢ً ت١ُٝٓ ٚاغتػ٬ٍ َٗاضاتِٗ -3

إٔ بطاَر ٚغٝاغات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٫بس إٔ تٓؿص بططٜك١ تطاعٞ ؼكٝل ايتٛاظٕ بني -4

سادات ا٭ؾطاز ٚأٖساف املٓع١ُ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ تها١ًَٝ تػاعس ع٢ً ؼكٝل ٖصا 

 .ايتٛاظٕ اشلاّ 

إٔ ايتػرلات ايعامل١ٝ يف أغًب زٍٚ ايعامل بعس ظٗٛض َٝجام سكٛم اإلْػإ ٚايصٟ غاعس -5

ايعاًَني يف املٓعُات ع٢ً َعطؾ١ سكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ، بٌ ٚتبين مجعٝات ٚاؼازات 

يكهاٜا َٚؿانٌ ايعُاٍ ، ٚايصٟ غاعس ايعُاٍ ع٢ً ا٫ستذاز  (اؼاز ايعُاٍ  )َجٌ

إٕ ٖصٙ ايعطف أددلت املٓعُات بططٜك١ َباؾط٠ أٚن١ُٝٓ ع٢ً .نس أٟ تعػـ 

 .ايتعاٌَ َع ايعٓكط ايبؿطٟ نؿطز َٓتر إشا أسػٔ اسذلاَ٘ ٚتسضٜب٘ 

ْعطا ٭١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ ًٜعب٘ املٛظـ يف إؾباع سادات ٚضغبات ايع٤٬ُ ٚؼكٝل -6

َٚٔ مت ست٢ تٓذح املٓع١ُ يف إؾباع . أٖساف املٓع١ُ ٜٓعط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ عٌُٝ زاخًٞ 

سادات ٚضغبات ايعٌُٝ اـاضدٞ ؾ٬ بس أ٫ٚ َٔ إؾباع سادات ٚضغبات ايعٌُٝ 

                                                 
، 2009عبس ايععٜع عًٞ سػٔ، اإلزاض٠ املتُٝع٠ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ  متٝع ب٬ سسٚز، املٓكٛض٠ املهتب١ ايعكط١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع - (1) 

 .23 ، 22م
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َٔ خ٬ٍ غٝاغات إزاض٠ َٛاضز بؿط١ٜ عازي١ ٚؾاع١ً يًتٛظٝـ  (املٛظـ)ايساخًٞ   

 .ٚايتسضٜب ٚتكِٝٝ ا٭زا٤ ٚايتشؿٝع ٚضعاٜتِٗ قشٝا ٚادتُاعٝا 

ٚع٢ً َا تكسّ ٜتهح يٓا أ١ُٖٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ نأقٌ تُٟٓٛ َٓتر ٚؾعاٍ إشا أسػٔ 

اغتػ٬ي٘ ٚتسضٜب٘، ٖٚصا َاغاعس ع٢ً تكسّ ايسٍٚ ايهدل٣ ٭ْٗا اٖتُت بايعٓكط 

ايبؿطٟ، بٌ ٚقاَت بٛنع اـطط اا٫غذلاتٝذ١ٝ إلزضانٗا ٭١ُٖٝ ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ 

 .ٖصٙ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 :أهداف إدارة الموارد البشريت - 2-4

ٜعٌُ املسٜطٕٚ ٚإزاضات املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً ؼكٝل فُٛع١ َٔ ا٭ٖساف ٫ تعهؼ 

تًو ا٭ٖساف اٖتُاّ اإلزاض٠ ايعًٝا ؾكط ، ٚيهٓٗا تٗتِ بتشكٝل ايتٛاظٕ بني َتطًبات نٌ 

َٔ املٓع١ُ ، ٚٚظا٥ـ ٚغٝاغات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚناؾ١ ا٭ؾطاز اٯخطٜٔ شٟٚ ايتأثرل 

  : (1) ٚميهٔ ايكٍٛ بكؿ١ عا١َ إٕ أِٖ أٖساف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ

 ـ األِذاف التٍعيىية 1

تػِٗ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ؼكٝل ايؿاع١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ إش تعٌُ ع٢ً ابتهاض ايططم 

عٔ أزا٤ اييت تػاعس املسٜطٜٔ ع٢ً تُٓٝ٘ ٚتطٜٛط أزا٤ِٖ ، ٜٚبك٢ املسٜطٕٚ َػ٦ٛيني 

 نٌ يف ؽكك٘، يكس ٚدست إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يتعهس املسٜطٜٔ َّط٩ٚغٝ٘

ٚتػاعسِٖ ع٢ً ؼكٝل أٖساف املٓع١ُ ؾٗٞ مل تٛدس يتشكٝل أٖساؾٗا بكٛضٙ خاق١ ٚإمنا 

ٜتُجٌ لاسٗا يف تٝػرل أٖساف ناؾ١ اإلزاضات باملٓع١ُ مبا ٜػِٗ يف ؼكٝل ا٭ٖساف 

 .ايتٓع١ُٝٝ بؿهٌ عاّ 

 ةـ  األِذاف الوظيف2

ست٢ تتُهٔ اإلزاضات ٚا٭قػاّ املدتًؿ١ َٔ احملاؾع١ ع٢ً َػتٜٛات َٓاغب١ ملتطًبات 

. املٓع١ُ، هب إٔ متسٖا إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باستٝاداتٗا ايٓٛع١ٝ ٚايه١ُٝ َٔ ا٭ؾطاز 

إٕ املٛاضز املتاس١ غتؿكس قُٝتٗا ٚغٝتأثط تؿػًٝٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا إشا مل تكِ إزاض٠ املٛاضز 

ايبؿط١ٜ بٛظا٥ؿٗا املدتًؿ١ ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ، ٚيصا تػع٢ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يًكٝاّ 

بٛظا٥ؿٗا املتعسز٠ بس٤ا َٔ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚاغتكطاب ٚاختٝاض ا٭ؾطاز 

ٚتعِٝٝٓٗ،ٚٚقـ كتًـ ايٛظا٥ـ، ست٢ تكسِٜ اـسَات ٚاملعاٜا يًعاًَني ٚضعاٜتِٗ َع 

 .اْتٗا٤ سٝاتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ

 :األِذاف االجتىاعية - 3

                                                 
 (1) - عبس اؿُٝس عبس ايؿتاح املػطبٞ، ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف زضاغات ٚمماضغات إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ، املٓكٛض٠، املهتب١  

 .20 ، 19 ، م2009ايعكط١ٜ، 
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تعٌُ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً ؼكٝل فُٛع١ َٔ ا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ 

َٚٔ ٖصا تػع٢ إىل . ٚشيو اغتذاب١ يًُتطًبات ٚا٫ستٝادات ٚايتشسٜات ا٫دتُاع١ٝ 

 .ؼذِٝ اٯثاض ايػًب١ٝ ٚاملعٛقات ايب١ٝ٦ٝ اييت تٛاد٘ املٓع١ُ 

 اييت تعٛز ع٢ً اجملتُع ز َٛاضزٖا يتشكٝل املعاٜا ٚايؿٛا٨ّإٕ ؾؿٌ املٓع١ُ يف اغتدسا

َٚطاعا٠ ايططم ا٭خ٬ق١ٝ يف ايتعاٌَ غٝٓتر عٓ٘ ايعسٜس َٔ املؿه٬ت ٚاملعٛقات اييت 

تهٕٛ املٓع١ُ يف غ٢ٓ عٔ ٚدٛزٖا ، ٚشلصا تػع٢ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ داٖس٠ مٛ 

ا٫يتعاّ بكٛاْني ايعٌُ ٚتؿطٜعات٘ َٚٛانب١ َتطًبات ايٓكابات َٚطاعا٠ قٛاعس ا٭َٔ 

. ٚايػ١َ٬  .  .ٚغرلٖا َٔ اجملا٫ت اييت ٜٗتِ بٗا اجملتُع .

 :    األِذاف الشدصية- 4

تعٌُ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف ايؿدك١ٝ يًعاًَني ،ٚشيو مبا 

. ٜػاعس ع٢ً محاٜتِٗ ٚاؿؿاظ عًِٝٗ ٚت١ُٝٓ قسضاتِٗ ٚبكا٥ِٗ ٚسؿعِٖ يًعٌُ ٚاإلْتاز 

إٕ إؾباع سادات ايعاًَني ايؿدك١ٝ ٚؼكٝل ايطناايٛظٝؿٞ َٚتابع١ املػاضات 

 .ايٛظٝؿ١ٝ شلِ ٫ؾو وتاز إىل قسض ٫بأؽ ب٘ َٔ اٖتُاّ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 :- (1)1ٚقس مت تًدٝل أٖساف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اٯتٞ

 .اإلغٗاّ يف ؼكٝل أٖساف املٓع١ُ  (1

 .تٛظٝـ املٗاضات ٚايهؿا٤ات عاي١ٝ ايتسضٜب ٚاملتشؿع٠  (2

 .ظٜاز٠ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚؼكٝل ايصات عٓس املٛظؿني إىل أع٢ً قسض ممهٔ  (3

 .إٜكاٍ غٝاغات املٛاضز ايبؿط١ٜ إىل مجٝع املٛظؿني يف املٓع١ُ  (4

 . ايعٌُ تاإلغٗاّ يف احملاؾع١ ع٢ً ايػٝاغات ايػًٛن١ٝ ٚأخ٬قٝا (5

 .إزاض٠ ٚنبط ع١ًُٝ ايتػٝرل يتعٛز بايٓؿع ع٢ً نٌ َٔ املٓع١ُ ٚاملٛظـ  (6

ايػعٞ إىل ؼكٝل َعازي١ َػت٣ٛ ا٭زا٤ اؾٝس ٖٚٞ املكسض٠ ٚايطغب١، سٝح إٕ  (7

ظٜاز٠ املكسض٠ ٜتُجٌ يف بطاَر تطٜٛط ايعاًَني، ٚأَا ظٜاز٠ ايطغب١ ؾتتُجٌ يف 

 .أْع١ُ اؿٛاؾع ٚبطاَر ايكش١ ٚايػ١َ٬

                                                 
 .13 ؾٝكٌ سػ١ْٛ ، َطدع غابل  شنطٙ، م-(1)
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 :من يدير الموارد البشريت- 2-5

"ٙٚقس ٜجٛض تػا٩ٍ َ٪زا َٔ املػ٦ٍٛ عٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓع١ُ؟ اإلداب١  

ببػاط١ إٔ ٖصٙ َػ٦ٛي١ٝ َؿذلن١ بني نٌ َٔ
(1): 

 .اإلزاض٠ ايعًٝا يًُٓع١ُ بكُٝٗا ٚاػاٖاتٗا َٚٔ ثِ ْعطتٗا يًُٛاضز ايبؿط١ٜ-1

إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملٓع١ُ مبػ٪ٚيٝتٗا عٔ ضغِ أٚ املؿاضن١ يف ضغِ أٖساف -2

اغذلاتٝذٝات ٚغٝاغات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايتأنس َٔ إٔ ٖصٙ ا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝات 

إزاض٠ )زاخ١ً نُٔ تٛدٗات اإلغذلاتٝذ١ٝ ايعا١َ يًُٓع١ُ، سٝح ميهٔ إٔ تؿرل 

ع٢ً اإلزاض٠ ايعًٝا  مبا تطاٙ يف ٖصا ايكسز؛ نُا تتابع ٚتكِٝ ؾاع١ًٝ  (املٛاضز ايبؿط١ٜ

تطبٝكٗا ٚتطبٝل املسٜطٜٔ املعٓٝني ٫غذلاتٝذٝات ٚغٝاغات املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚس٣ إغٗاّ 

 .ٖصا ايتطبٝل يف بًٛؽ ٚت١ُٝٓ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًُٓع١ُ

املسٜطٕٚ أٚ ايط٩غا٤ املباؾطٕٚ ايصٜٔ ٜطبكٕٛ غٝاغات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٜٚػُٕٗٛ يف -3

تسضٜب ٚتكِٝٝ ٚسؿع َط٩ٚغِٝٗ، ٚع٢ً شيو ؾإٕ زٚض إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َتعسز 

اؾٛاْب ؾٗٛ يٝؼ زٚضًا تٓؿٝصًٜا ؾكط، بٌ إْ٘ تكُُٝٞ ٚتكُٝٝٞ ٚاغتؿاضٟ أٜهًا 

ْاٖٝو عٔ زٚضٖا اـسَٞ، ؾُج٬ً يف خسَاتٗا يإلزاضات ا٭خط٣ يف فا٫ت َجٌ ٚقـ 

 .ٚتكِٝٝ ايٛظا٥ـ ٚا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض

انًعىلبد أو انًشبكم وانتحذيبد انتي -2-6

تىا ه إدارح انًىارد انجشزيخ في انًُظًبد 

 انحذيثخ

ٚادٗت إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚاظايت تٛادٗٗا ايهجرل َٔ املعٛقات ٚاملؿانٌ ٚاييت 

ؼس َٔ قٝاَٗا بأْؿطتٗا َٚع ايتطٛض اشلا٥ٌ يف مجٝع اجملا٫ت َٚع ظٗٛض ايعٛمل١ أقبشت 

 .  تٛادٗٗا فُٛع١ َٔ ايتشسٜات 

 :املعوقات أو املشانن اليت تواجْ إدارة املوارد البشزية- 2-6-1

ٖٓاى عس٠ َعٛقات أٚ َؿه٬ت تٛاد٘ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ عٓس مماضغ١ أْؿطتٗا 

 :َٚٗاَٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا بهٌ َٛنٛع١ٝ ٚٚاقع١ٝ، ٖٚٞ نايتايٞ

 .إٔ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض تتِ ٚؾكًا ملعاٜرل احملػٛب١ٝ ٚايع٬قات ايؿدك١ٝ ٚايطؾ٠ٛ ٚغرلٖا-1

عسّ ٚنع ايؿطز املٓاغب يف املهإ املٓاغب بٌ ثِ ٚنع ايؿطز َٓصٟٚ اؿػب -2

 .ٚايٓػب يف املهإ املٓاغب

                                                 
 .21، م2006أمحس غٝس َكطؿ٢، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ املٗاضات املعاقط٠ يف إزاض٠ ايبؿط، سكٛم ايطبع يًٓؿط يًُ٪يـ، -(1)
 33،34 ، م 2009عبس ايععٜع عًٞ سػٔ، َطدع غابل شنطٙ، -(2)
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قا٥سٟ "تػطب ايعاًَني ٚاملٛظؿني ا٭نؿا٤ إىل َ٪غػات أخط٣ ٚاْتؿاض ظاٖط٠ -3

.ايط٩ٚؽ " 

 .ايتعاضض بني أٖساف ايعاًَني ٚ أٖساف ٚاغذلاتٝذٝات املٓع١ُ-4

ٚدٛز قطاعات بني ايعاًَني بعهِٗ ايبعض َٔ د١ٗ ٚبِٝٓٗ ٚبني اإلزاض٠ َٔ د١ٗ -5

 .أخط٣

إعساز تكاضٜط ا٭زا٤ بؿهٌ غرل عازٍ اعتُازًا ع٢ً ايع٬قات ٚا٭ٖٛا٤ ايؿدك١ٝ -6

 .ٚغٝاب ايؿؿاؾ١ٝ ٚايتػص١ٜ املطتس٠ بٓتا٥ر تكطٜط ا٭زا٤

 .انؿاض ايطٚح املع١ٜٛٓ يًعاًَني-7

غٝاب ؾًػؿ١ ايتُٝع ٚا٫بتهاض ٚاإلبساع يف املٓع١ُٚعسّ تؿذٝع ايعاٌَ املبسع -8

 .ٚاملتُٝع

عسّ َؿاضن١ املط٩ٚغني يف ٚنع اـطط ٚا٭ٖساف ٚاؽاش ايكطاضات، ا٭َط ايصٟ -9

 .هعًِٗ واٚيٕٛ إؾؿاشلا عٓس ايتٓؿٝص ايؿعًٞ شلا

 .ظٜاز٠ َعسٍ زٚضإ ايعُاي١ عٔ املعس٫ت ايطبٝع١ٝ-10

غٝاب ايٛعٞ يف أ١ُٖٝ ايتسضٜب ٚايٓعط إىل نًؿت٘ بس٫ً َٔ ايٓعط إىل اـػا٥ط -11

 .ايٓاػ١ عٔ عسّ ٚدٛزٙ أٚ عسّ ؾاعًٝت٘

 .إتباع ايططم ايتكًٝس١ٜ يف ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ-12

 .انؿاض ايع٬ق١ بني ا٭دط َٚا ٜكسَ٘ َٔ خس١َ-13

 .٫تٛدس َعًَٛات ؾا١ًَ ٚسسٜج١ عٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف نجرل َٔ املٓعُات-14

 .تكازّ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اـاق١ بايعٓكط ايبؿطٟ-15

 .غٝاب ايتدطٝط ٫غذلاتٝذٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓع١ُ-16

 :التخذيات اليت تواجْ إدارة املوارد البشزية- 2-6-2

تعتدل إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ أسس أِٖ عٓاقط ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، 

ٚتطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ املتدكك١ يف ٖصا اجملاٍ اؿٟٝٛ ع٢ً تؿعٌٝ ايطاقات 

ايبؿط١ٜ، َٔ خ٬ٍ ايتدطٝط ايػًِٝ ٚاغتٝعاب املتػرلات، َٚٛا١َ٤ ايٓعِ اإلزاض١ٜ ٚبطاَر 

 .ايتأٌٖٝ َع َتطًبات ايت١ُٝٓ

ؼسٜات -ؾأْٗا ؾإٔ عٓاقط ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ ا٭خط٣-ٚتٛاد٘ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

ٚيٓتعطف ع٢ً . نجرل٠ َع زخٍٛ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ ٚا٫ػاٙ ايػطٜع مٛ آؾام ايعٛمل١ ايطسب١

طبٝع١ ايتشسٜات إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ْػتعطض أِٖ ا٫غتؿطاقات املػتكب١ًٝ يٛاقع 

 .إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚؼسٜات إزاض٠ ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايكاز١َ
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 ٚا٫غتؿاضٜٕٛ تاٚض برلٕ ٚؾاضى ؾٝٗا I.B.Mتبني زضاغ١ أدطاٖا ؾطٜل َٔ ؾطن١ 

بًسًا، ٚنصيو زضاغات  (12)اختكاقٞ يف فاٍ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ  (3000)

ٚنتب ْؿطت يف أٚاخط ايتػعٝٓات، إٔ ايعاًَني يف فاٍ إزاض٠ ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 :غٛف ٜٛادٕٗٛ عسزًا َٔ ايتشسٜات يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ متجًت ؾُٝا ٜأتٞ

 .عٛمل١ ا٭غٛام احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ-

 .عٛمل١ تك١ٝٓ ا٫تكا٫ت-

 .عٛمل١ املعًَٛات-

بطٚظ اػاٖات تٓع١ُٝٝ دسٜس٠ يف َٓعُات ا٭عُاٍ ٚاـسَات َػاٜط٠ يٮمناط - 

 .ايتٓع١ُٝٝ ايتكًٝس١ٜ ؾه٬ً َٚهًُْٛا ٚٚظٝؿًٝا

ايتػرلات ايسميػطاؾ١ٝ اييت تتُٝع باْؿذاض غهاْٞ، ٚبتعاٜس عسز املػٓني، ٚتعاٜس عسز - 

ايؿبإ يف ايٛقت شات٘، ٚتساخٌ ايجكاؾات ٚايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ، مما ٜعين تػرلًا نبرلًا يف 

 .بطٚؾاٌٜ ايعاًَني ٚايؿطم ايٛظٝؿ١ٝ ٚايكٝاز١ٜ املتاس١، ٚأخ٬قٝات ايعٌُ

ايتػرلات يف ْعط٠ املسٜطٜٔ ٚايكٝازٜني مٛ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف ؼكٝل ايؿاع١ًٝ عٝح - 

 .أقبح ا٫ػاٙ ايٛانح ٚايػا٥س ٜطدح أ١ُٖٝ ايعٓكط ايبؿطٟ َٔ بني ايعٓاقط ا٭خط٣

بطٚظ ب٦ٝات إزاض١ٜ ٚتٓع١ُٝٝ تتػِ بػطع١ ايتػرل ٚايتشٍٛ، ٚعسّ ا٫عتُاز ع٢ً ؾهٌ -

 .ٚاسس َٔ ايتٓعِٝ، ٚتعتُس ع٢ً ايعٌُ بصنا٤ أندل ٫ ظٗس أنجط

َطايب١ املسٜطٜٔ ايعاًَني يف ايتسضٜب ٚإزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بايعٌُ ع٢ً إهاز ْعاّ -

 .غاٜط ْٝتٝهٞ ٜٛؾط تعاٜؿًا ٚتها٬ًَ بني ايتك١ٝٓ ٚاإلْػإ يف َٓعُات ايعٌُ اؿسٜج١

ايذلنٝع ع٢ً اإلبساع ٚايػطع١ ٚايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ ايؿطز١ٜ يف َٓعُات عٌُ تساض عٔ -

 .ططٜل فُٛعات ٚؾطم ايعٌُ

اتػاع ايؿذ٠ٛ ٚايتبأٜ بني املٗاضات ايٛظٝؿ١ٝ امل١ُ٥٬ يؿذل٠ َا بعس ايتػعٝٓات ٚاملٗاضات -

 .اييت تطنع عًٝٗا ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ

تعاظِ ايؿذ٠ٛ بني ظٜاز٠ ايطًب ع٢ً املٛاضز ا٫قتكاز١ٜ ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ ايؿح يف تٛؾطٖا، -

ٚتعاٜس ايتٓاؾؼ عًٝٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚايكَٛٞ ٚايسٚيٞ، مما ٜعين استُاٍ تعاٜس 

 .ايكطاعات ٚايتٓاؾػات ٚايذلنٝع ع٢ً ؼكٝل ا٭نجط با٭قٌ

تعاٜس ا٫ػاٙ مٛ ؽًٞ املٓعُات عٔ زٚضٖا ايتكًٝسٟ يف ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تسضٜب ٚت١ُٝٓ -

ايعاًَني، ٚايذلنٝع ع٢ً ايتسضٜب يتػٝرل ا٫ػاٖات ٚا٫غتعسازات، بس٫ َٔ ايذلنٝع 

                                                 
 ، 13غعٝس عًٞ ايؿٛاف، خبرل إزاضٟ ،إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؼسٜاتٗا يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١،ف١ً ايتسضٜب ٚايتك١ٝٓ، ايعسز -(1)

 . ٖـ، ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ 1421
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ع٢ً املعاضف ٚاملٗاضات اييت أقبشت املٓعُات تتذ٘ يتشٌُٝ ايعاًَني َػ٪ٚي١ٝ 

 .انتػابٗا

     ٚقس أناف آخط عسز َٔ ايتشسٜات ْصنط َٓٗا
(1)

:  

ا٫ػاٙ إىل ايتعاقس َع ؾطنات َتدكك١ يتأَني ايعُاي١ اي٬ظ١َ يف بعض ايٛظا٥ـ -

 .شات ايؿ١ٝٓ اـاق١

ايتٛد٘ مٛ اي٬َطنع١ٜ يف اإلزاض٠ ٚإعطا٤ املط٩ٚغني ق٬س١ٝ املؿاضن١ يف اؽاش -

 .ايكطاضات ٚإلاظ ا٭عُاٍ عٔ ططٜل ؾطم ايعٌُ

نطٚض٠ إدطا٤ تػرلات ٖٝه١ًٝ يف ق٠ٛ ايعٌُ ٚتكًٝل سذُٗا عٓس ايهطٚض٠ ٚاغتبعاز -

 .َاٖٛ غرل ؾاعٌ َٓٗا

ٚيف ظٌ ٖصٙ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ املٓعُات يف ٖصا ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ؾإٕ 

اإلزاض٠ املتُٝع٠ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ يًُٓع١ُ غٛف ؼكل اؾٗٛز املطًٛب١ يتشكٝل أٖساف 

ٚاغذلاتٝذٝات ض١ٜ٩ املٓع١ُ يف ظٌ َٓٗذ١ٝ َتطٛض٠ ممٝع٠ تعتُس أغاغًا ع٢ً احملاٚي١ 

اؾاز٠ يًتأنس َٔ ايتٛاؾل ايسا٥ِ ٭ٖساف ٚاغذلاتٝذٝات ٚض١ٜ٩ املٓع١ُ ٚاإلغذلاتٝذ١ٝ َع 

أٖساف ٚاغذلاتٝذٝات ٚض١ٜ٩ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚٚظا٥ؿٗا ٚنصيو ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ اييت 

 .(2)تتهُٔ ٖصا ايتٛاؾل يف نٌ ٚقت

                                                 
عًٞ ؾطف، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايتطٜٛط ايٛظٝؿٞ، ف١ً ايطا٥س ايعطبٞ، ؾطن١ ا٫ؼاز ايعطبٞ إلعاز٠ ايتأَني، زَؿل، -(1)

 .34، م2008ايعسز ايتاغع ٚايتػعٕٛ، غ١ٓ 
 غعٝس عًٞ ايؿٛاف خدل إزاضٟ،َطدع غابل شنطٙ-(2)
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 أَشطخ أو وظبئف إدارح انًىارد انجشزيخ- 2-7

تكّٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ مبذُٛع١َٔ ايٛظا٥ؿٛا٭ْؿط١ تبسأ بايتدطٝط يًُٛاضز 

ايبؿط١ٜ ثِ تًٝٗا ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ، ثِ ا٫غتكطاب ٚاختٝاض ٚايتعٝني َطٚضا بٛظٝؿ١ 

ايتسضٜب ثِ ايتشؿٝع ٚتكِٝٝ ايٛظا٥ـ ٚق٫ٛ إىل ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ٚأخرلا ْعِ 

 .َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؾُٝا ًٜٞ ْػتعطض ٖصٙ ايٛظا٥ـ بؿ٤ٞ َٔ اإلهاظ

  :ختطيط املوارد البشزية- 7-1- 2

إٕ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ املٓعُات تتطًب ؾًُٗا نا٬ًَ يٮٖساف  ٚايػٝاغات 

ٚايدلاَر املٛنٛع١ يتشكٝل تًو ا٭ٖساف ست٢ ميهٔ ايتٛقٌ إىل ؼسٜس زقٝل 

 .ي٬ستٝادات املػتكب١ًٝ َٔ ا٭ؾطاز ع٢ً كتًـ املػتٜٛات ٚايتدككات

إش إٔ ٖصٙ ا٫ستٝادات تعهؼ بسضد١ نبرل٠ طاقات ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ايٛادب 

تٛؾرلٖا ٚتُٓٝتٗا ٚؼسز َٛاطٔ ايهعـ يف تًو ايطاقات بػ١ٝ ايعٌُ ع٢ً َعاؾتٗا، ا٭َط 

ايصٟ ٜتطًب َعٜسًا َٔ ايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ يًُتػرلات املطنب١ اييت تسخٌ يف ع٬قات 

 .َتساخ١ً َع املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً كتًـ املػتٜٛات ايتدطٝط١ٝ

 :وفّوً ختطيط املوارد البشزية -7-1-1- 2

ىط٧ َٔ ٜتكٛض إٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ ايتدطٝط١ٝ يًك٣ٛ ايعا١ًَ تكتكط ع٢ً فطز اعتباضٖا 

َٛاظ١ْ سػاب١ٝ ٜتػا٣ٚ ؾٝٗا نٌ َٔ اؾاْبني املعطٚض ٚاملطًٛب َٔ ايعُاي١ َٔ ايٓاس١ٝ 

 فايعسز١ٜ ؾشػب، بٌ هب إٔ متتس يتؿٌُ اؾاْب ايهٝؿٞ نإغذلاتٝذ١ٝ تػتٗس

ايٛقٍٛ إىل َٛا١َ٤ سكٝك١ٝ َٓؿٛز٠ بني اشلٝهٌ املطًٛب َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ بٓٛعٝات٘ 

ٚأعسازٙ َٔ د١ٗ ٚاشلٝهٌ املعطٚض بٓٛعٝات٘ ٚأعسازٙ َٔ د١ٗ أخط٣ يف ايتٛقٝت املٓاغب 

 .آخصٜٔ يف ا٫عتباض ايعٛاٌَ امل٪ثط٠، ٚتًو املتٛقع تأثرلٖا يف املػتكبٌ

ٚميهٔ تعطٜـ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ بأْ٘ َٓٗر َتهاٌَ يًكٝاّ باؾٛاْب 

ايتدطٝط١ٝ يٛظٝؿ١ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ أدٌ تٛؾرل عطض ايعسز ٚايٓٛع امل٥٬ِ َٔ ا٭ؾطاز 

اي٬ظَني يًكٝاّ بايٛادبات يٮعُاٍ املطًٛب١ يتشكٝل أٖساف املٓع١ُ َٔ ْاس١ٝ ٚؼكٝل 

َتطًبات ا٭ؾطاز ٚساداتِٗ َٔ ْاس١ٝ أخط٣
(2)

. 

                                                 
املهتب١ ايعكط١ٜ يًٓؿط -املٓكٛض٠-ْبٌٝ اؿػٝين ايٓذاض، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بني أقٍٛ ايٓعط١ٜ ٚدصٚض ايتطبٝل، َكط-(1)

 .53-52، م2008ٚايتٛظٜع، غ١ٓ 
 .53املطدع ايػابل، م-(2)
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نُا ٜعّطف ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ بأْ٘ ايع١ًُٝ اييت تتأنس املٓع١ُ َٔ خ٬شلا إٔ 

يسٜٗا اإلعساز ٚا٭ْٛاع املٓاغب١ َٔ ايعاًَني يف ا٭َانٔ املٓاغب١، ٚيف ايٛقت املٓاغب 

ٚايكازضٜٔ ع٢ً ايكٝاّ بهؿا٠٤ ٚبؿاع١ًٝبتًو املٗاّ اييت تػُح يًُٓع١ُ بإلاظ أٖساؾٗا 

 .ايه١ًٝ

ٜٚعطف بأْ٘ تكسٜطات ٚتٓب٪ات املٓع١ُ باستٝاداتٗا َٔ ايهٛازض ايبؿط١ٜ املدتًؿ١، 

نُا ٚ ْٛعًا يف ايٛقت املٓاغب ٚاملهإ املٓاغب، ٚشيو َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭ٖساف ايعا١َ 

 (2)يًُٓع١ُ ٚا٭ٖساف اـاق١ يًكطاعات ايعا١ًَ بٗا

سٝح إ  ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ هب إ ٜطتبط بايتؿدٝل ايؿاٌَ ٚايهًٞ 

ٜٛنح  (2)يًُٓع١ُ يًٛقٛف ع٢ً ايٓتا٥ر املطًٛب١ َٚٔ ٖصا ايتدطٝط ٚايؿهٌ ضقِ 

 ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف إطاض ايتؿدٝل ايؿاٌَ يًُٓع١ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ختطيط املوارد البشزية يف إطار التشديص الشاون لمىٍعىة (2)الشهن رقي 

غٓا٤ املٛغٟٛ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتأثرلات ايعٛمل١ عًٝٗا، عُإ، زاض فس٫ٕ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، : املكسض

 .87، م2004

                                                 
 .65، م2003قُس غعٝس أْٛض غًطإ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَع١ٝ اؾسٜس٠ يًٓؿط، غ١ٓ -(1)
 .86، م2004غٓا٤ املٛغٟٛ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتأثرلات ايعٛمل١ عًٝٗا،عُإ، زاض فس٫ٕ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، -(2)

تخطُط انًىاسد 

 انجششَخ

 يتطهجبد انتحهُم انشبيم

تحهُم وتقُُى انجُئخ انخبسخُخ وانذاخهُخ  أٍَ َحٍ اٌِ

 وخظبئض انؼُظش انجششٌ

تحذَذ أهذاف انًىاسد انجششَخ فٍ إطبس  يبرا َشَذ

 انكفبءح انتُظًُُخ وانؼذانخ يغ نًىظفٍُ

اختُبس َشبطبد انًىاسد انجششَخ انالصيخ  كُف َحقق يبَشَذ

 وتخظُض انًىاسد انًبنُخ انالصيخ نزنك

تقُُى انُتبئح انًحققخ وانىضغ اندذَذ  كُف حققُب يبَشَذ

 وانجذئ يشح أخشي ثُفس اإلخشاء
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 :أِىية عىمية التدطيط لمىوارد البشزية-7-1-2- 2

 :تتُجٌ أ١ُٖٝ ع١ًُٝ ايتدطٝط يًُٛاضز ايبؿط١ٜ يف اٯتٞ

ميجٌ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ ْكط١ ايبس٤ أٚ أغاؽ ع١ًُٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚمما -1

٫ؾو ؾٝ٘ إٔ ؾاع١ًٝ ايتدطٝط ت٪ثط ع٢ً ؾاع١ًٝ املطاسٌ ايتاي١ٝ يع١ًُٝ ايتدطٝط، ؾإشا 

أسػٔ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ سػٓت ايعًُٝات اييت تًٝٗا، ٖٚصا ٜ٪زٟ يتأٌٖٝ ايعاًَني 

يٮزا٤ املجُط
(1)

 :ٜٛنح شيو (3)، ٚايؿهٌ ضقِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ نأغاؽ ٭ْؿط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ (3)ايؿهٌ ضقِ 

 .81، م2000أمحس غٝس َكطؿ٢، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َٓعٛض ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ، زاض٠ ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، :  املكسض 

ت٪زٟ إىل تطٜٛط ٚظٜاز٠ ا٫غتؿاز٠ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ املتاس١ يًُٓع١ُ-2
(2)

. 

ت٪زٟ إىل املٛاظ١ْ ايهؿ٪٠ بني ْؿاطات ٚٚظا٥ـ إزاض٠ ا٭ؾطاز ٚأٖساف املٓع١ُ عٝح -3

ؼكل ٖصٙ املٛاظ١ْ نؿا٠٤ يف أزا٤ ا٭ؾطاز ٚا٭زا٤ ايتٓعُٝٞ
(3)

. 

تعتدل ع١ًُٝ ايتدطٝط يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ا٭غاؽ يف لاح خطط ٚغٝاغات ا٭ؾطاز -4

.ا٭خط٣ نا٫ختٝاض ٚايتعٝني ٚايتسضٜب ٚايتطٜٛط، . . اخل.
(4)

. 

إٔ خط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ املٓع١ُ تعس ا٭غاؽ يف ٚنع خط١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ -5

ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً املػت٣ٛ ايكَٛٞ ٚبكٛض٠ خاق١ يف ايٓعاّ ا٫ؾذلانٞ
(5)

. 

                                                 
 .81، م2000أـشُس غٝس َكطؿ٢، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َٓعٛض ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ، زاض٠ ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، -(1)
 .56، 55، م2003، عُإ، زاض ٚا٥ٌ، 3غ١ًٝٗ قُس عباؽ، عًٞ سػني عًٞ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ط- 2
 .املطدع ايػابل-(3)
 .املطدع ايػابل-(4)
 .املطدع ايػابل-(5)

تخطُط  االستقطبة انتذسَت االختُبس

انًىاسد 

 انجششَخ

 إػبدح تىصَغ انؼًبنخ
 انحفض

ػًبنخ ساضُخ 

يؤههخ ألداء ػبل 

َهٍء قذسح تُبفسُخ 

 يثًشح

ػالقبد 

يثًشح ثٍُ 

اإلداسح 

 وانؼبيهٍُ

تطىَش انًسبس 

انىظُفٍ 

 (َقم-تشقُخ)

تقُُى 

 األداء
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ٜػاعس ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايتدًل َٔ ايؿا٥ض ٚبػس ايعذع، ٚبايتايٞ -6

 .تطؾٝس اغتدساّ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؽؿٝض ايتهًؿ١ اـاق١ بايعُاي١ إىل أقٌ سس

 :أِذاف ختطيط املوارد البشزية-7-1-3- 2

 :َٚٔ أبطظ أٖساف ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ َا ًٜٞ

ايتعطف ع٢ً ايٛنع اؿايٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ باملٓع١ُ بؿهٌ تؿكًٝٞ، مبا ٜػِٗ يف -(أ

بٝإ ايكٛض٠ ايٛاقع١ٝ يك٠ٛ ايعٌُ اؿاي١ٝ َٛظع١ ع٢ً املػتٜٛات اإلزاض١ٜ ٚاإلزاضات 

 .ٚا٭قػاّ ايٛظٝؿ١ٝ املدتًؿ١

ؼسٜس َكازض اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚزضاغتٗا، ٚتكُٝٝٗا يبٝإ ا٭غًٛب -(ب

 .ا٭ؾهٌ َٓٗا، ٚايصٟ ٜتٛاؾل َع ظطٚف املٓع١ُ ٚاستٝاداتٗا

ايٛقٛف ع٢ً املؿه٬ت اييت تٛاد٘ عًُٝات ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؼس َٔ -(ز

 .ا٫غتدساّ ايؿعاٍ يك٠ٛ ايعٌُ

تكسِٜ املكذلسات ٚاؿًٍٛ ايع١ًُٝ يًُؿه٬ت اييت تٛاد٘ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ، -(ز

 .ٚاغتُطاض ابتهاض ايططم ٚا٭غايٝب اؿسٜج١ اييت تػِٗ يف ت١ُٝٓ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ

ايعٌُ ع٢ً قٝا١ْ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايػعٞ يطؾع نؿا٤تٗا إىل داْب ايعٌُ ع٢ً -(ٖـ

 .نُإ ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايكشٞ شلصٙ املٛاضز

ايتعطف ع٢ً املعطٚض َٔ ايعُاي١ ٚزضاغ١ ٚؼًٌٝ خكا٥كٗا اؾػطاؾ١ٝ -(ظ

 .ٚايسميػطاؾ١ٝ، ٚعح ايعٛاٌَ ٚاملتػرلات امل٪ثط٠ يف شيو

 :وعايري جناح ختطيط املوارد البشزية-7-1-4- 2

تٛؾط املٛاضز ايبؿط١ٜ خاضط١ غرل املٓع١ُ َػتكب٬ً، عٝح ٜتِ ؼسٜس ا٭عساز املطًٛب١ 

َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ ، ٚاملكازض يتٛؾرلٖا، َٚت٢ غتعٗط اؿاد١ يًعُاي١، ْٚٛع ايتسضٜب 

املطًٛب يت١ُٝٓ املٗاضات يًعاًَني، ٚايذلقٝات ٚاإلعساز شلا، يتٓػذِ َع َتطًبات ايعٌُ يف 

 :املٓعُات، ؾُٝا ًٜٞ ْبني َعاٜرل ايٓذاح ا٭غاغ١ٝ يتدطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ

إٔ تهٕٛ خط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ َػتٛسا٠ ٚدع٤ًا َٔ اـط١ اإلغذلاتٝذ١ٝ ايؿا١ًَ -1

 .يًُٓع١ُ، ٚتٗسف إىل املػاعس٠ يف تٓؿٝص تًو اـط١

                                                 
 .املطدع ايػابل-(1)
عبساؿُٝس عبسايؿتاح املػطبٞ، زيٌٝ اإلزاض٠ ايصن١ٝ يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات املعاقط٠، املٓكٛض٠، املهتب١ -(2)

 .27-26، م2009ايعكط١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 
  103 ، م2002سٓا ْكط اهلل، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ، زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، -(3)
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اعتُاز اـط١ َٔ اإلزاض٠ ايعًٝا َٚتابع١ تٓؿٝصٖا ٚإزخاٍ ايتعس٬ٜت عًٝٗا سػب -2

 .(َط١ْٚ اـط١)َتطًبات ايعطٚف َػتكب٬ً 

إٔ تبين اـط١ ع٢ً زضاغ١ يًٛاقع ايؿعًٞ ٚاؿادات اييت تذلى يف ؼسٜسٖا يًط٩غا٤ -3

 .(ايؿُٛي١ٝ يًدط١)ٚاملط٩ٚغني 

 .(ايككرل٠، ٚاملتٛغط١، ٚايبعٝس٠)إٔ تػطٞ ايؿذلات ايج٬ث١ -4

 :إٔ تأخص اـط١ بعني ا٫عتباض اٯتٞ-5

 .املتػرلات ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ يب١٦ٝ املٓع١ُ-(أ

َطس١ً سٝا٠ املٓع١ُ ٚاملتػرلات ايساخ١ًٝ اييت ٜتِ ؼسٜسٖا أٚايتٓب٪ بٗا َٔ زٚضإ -(ب

 .ٚظٝؿٞ ٚتٛغع ٚاْهُاف يٓؿاط املٓع١ُ

إٔ ٜٓػذِ سذِ املٛاضز ايبؿط١ٜ يس٣ املٓع١ُ يف ناؾ١ ا٭ٚقات َع ا٫ستٝادات -(ز

ايؿع١ًٝ يػرل ايعٌُ يف املٓع١ُ زٕٚ إٔ ٜعٗط أٟ ْكل أٚ ؾا٥ض قس ٜ٪ثط ع٢ً املٓع١ُ أٚ 

ظٜاز٠ ايتهايٝـ أٚ تعطٌٝ أٚ إضباى ايعٌُ ٭غباب تعٛز يػ٤ٛ ايتكسٜطات ٚايؿطنٝات 

 .اييت ٜتِ ايتٓب٪ بٗا عٓس إعساز اـط١

 :خطوات التدطيط لمىوارد البشزية-7-1-5- 2

ٜٓكب ا٫ٖتُاّ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ أٚ املكسَات 

ايتشًٌٝ ا٭غاغ١ٝ، ٚاييت أُٖٗا ضغاي١ املٓع١ُ ٚاػاٖاتٗا اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ، سٝح ٜعتدل 

 أٚىل خطٛات ايتدطٝط يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتتُجٌ يف ؼًٌٝ ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ايب٦ٝٞ ٚؼسٜس املٛقـ

ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ اـاق١ باملٛاضز ايبؿط١ٜ أٟ ٫بس َٔ ؼسٜس نِ ْٚٛع املٛاضز ايبؿط١ٜ 

املطًٛب١، إٕ ٖصٙ املعًَٛات سٍٛ املٛقـ ايؿعًٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ تعطٞ ايكٛض٠ ايٛانش١ 

اؿكٝك١ٝ سٍٛ َاتٛادٗ٘ املٓع١ُ َٔ عٛاٌَ ٚق٣ٛ َ٪ثط٠ يف خط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚتأتٞ اـط٠ٛ 

 أٟ تكسٜط عسز ْٚٛع ا٭ؾطاز اي٬ظَني يهٌ ؼسٜس ا٫ستٝادات َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜايجا١ْٝ ٖٚٞ 

 سٝح ؼسٜس عطض املٛاضز ايبؿط١ٜعُا َٔ ا٭عُاٍ يف املٓع١ُ ، ٚاـط٠ٛ ايجايج١ تتُجٌ يف 

تٗسف إىل ؼسٜس عسز ايعاًَني اؿايٝني ٚخكا٥كِٗ َٔ سٝح ايكابًٝات ٚاملٗاضات ٚاملػت٣ٛ 

ايتسضٜيب ٚزضد١ ا٫غتعساز يًعٌُ ٚبعس اغتهُاٍ إدطا٤ات ؼسٜس إىل املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚعطنٗا 

تأتٞ اـط٠ٛ ايطابع١ ٖٚٞ إعساز خط١ ايعٌُ ٚاييت تٗسف إىل ؼًٌٝ املعًَٛات ٚايتٛؾٝل بني نٌ 

َٔ داْيب ايعطض ٚايطًب ؾٓازًض َاٜهْٛا َتػاٜٚإ ؾكس ٜهٕٛ ٖٓاى ؾا٥ض يف بعض ايٛظا٥ـ 

أٚ عذع يف ٚظا٥ـ أخط٣ ٚيف نًتا اؿايتني ٫بس َٔ اؽاش اإلدطا٤ات املٓاغب١ ملعاؾ١ ايؿا٥ض 

 . (1)ٚغس ايعذع

                                                 
 .64-60غ١ًٝٗ قُس عباؽ، عًٞ سػني عًٞ َطدع غابل شنطٙ، م- (1)
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ٚآخط ٖصٙ اـطٛات ٖٞ املتابع١ ٚايتكِٜٛ ٚتعس ٖصٙ خط٠ٛ ١َُٗ يًتأنس َٔ إٔ 

ايتٓؿٝس ٜتِ ٚؾكًا يًدط١ احملسز٠ ٫نتؿاف أٟ َؿه٬ت قبٌ ٚقٛعٗا ٚٚنع اؿًٍٛ 

املٓاغب١ ٚايتهٝـ َع أٟ َػتذسات ٜٚتطًب شيو تطٜٛط ا٭غايٝب املٓاغب١ ؾُع 

 .(1)املعًَٛات عٔ ايتٓؿٝس ٚؼسٜس ايكٝػ١ املٓاغب١ يعطنٗا 

 :(الوظائف)حتمين وتصىيي العىن -7-2- 2

 :(الوظائف)وفّوً حتمين العىن -7-2-1- 2

تتهٕٛ أ١ٜ َٓع١ُ َٔ ايعسٜس َٔ ايٛظا٥ـ اييت هب ؾػًٗا، ٜٚعس ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ 

مبجاب١ اإلدطا٤ ايصٟ ميهٔ َٔ خ٬ي٘ ؼسٜس ٚادبات تًو ايٛظا٥ـ ٚفُٛع١ اـكا٥ل 

ايٛادب تٛاؾطٖا يف ا٭ؾطاز ايٛادب تعِٝٝٓٗ يؿػًٗا، ، َٚٔ ٖصا ٜعطف ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ 

ع٢ً أْ٘ اإلدطا٤ املػتدسّ يف ؼسٜس ٚادبات ايٛظٝؿ١ ٚاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا ؾُٝٔ 

ٜٚعطف بأْ٘ ع١ًُٝ مجع ٚؼًٌٝ ٚتطنٝب املعًَٛات اـاق١ بهٌ ٚظٝؿ١ يػطض .ٜؿػًٗا

ايتعطف ع٢ً نٌ َاٜتعًل بايٛظٝؿ١ َٔ سٝح َتطًباتٗا ٚخكا٥كٗا ٚطبٝعتٗا عٔ ططٜل 

 ،ايسضاغ١ ٚامل٬سع١ ٚاغتدساّ ايططم ايع١ًُٝ اؿسٜج١ ٚاملتٛؾط٠ يف ٖصا اجملاٍ

 :ٜٛنح ايٓتا٥ر املباؾط٠ شلصا ايتشًٌٝ  (4ٚايؿهٌ ايتايٞ ضقِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)                                                                                    شهن رقي 

 قُس ايكرليف، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ايبشطٜٔ، َ٪غػ١ يٛضز ايعامل١ٝ يًؿ٦ٕٛ اؾاَع١ٝ، . أغا١َ ناٌَ، ز. : املصذر

 68، م ، 2006غ١ٓ 

                                                 
 .441، م2004، ايطٜاض، َهتب١ ايعبٝهإ، 2َاظٕ ؾاضؽ ضؾٝس، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ط-(1)
 .108، م2003قُس غٝس عبس املتعاٍ، ايطباض، زاض املطٜذ يًٓؿط، غ١ٓ . ز: داضٟ زٜػًط، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، تطمج١-(2)
 .25ؾٝكٌ سػ١ْٛ، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)

 حتمين الوظائف

 ايٛظٝؿ١" تٛقٝـ"َٛاقؿات 

ٜٚتهُٔ املعًَٛات املتعًك١ بايكسضات 

ٚاملٗاضات ٚاـدلات املطًٛب١ 

 :بايٛظٝؿ١

 .اـدلات ايػابك١-

 .امل٪ٌٖ ايعًُٞ-

 .ايكسضات اؾػ١ُٝ-

 .اؿادات-

 .ايعُط-

-  .اؾٓؼ-

 .ايصنا٤ ٚايكسض٠ ايؿع١ًٝ-

 .سذِ ْٚٛع املػ٦ٛي١ٝ-

 .ايكسضات اـاق١-

 "ٚقـ ايٛظٝؿ١"

 :ٚتتهُٔ املعًَٛات اـاق١ مبا ًٜٞ

 .اغِ ايٛظٝؿ١ َٚٛقعٗا-

 .ا٭ٖساف ايتؿك١ًٝٝ-

 .ظطٚف ايعٌُ املاز١ٜ-

 َعاٜرل ا٭زا٤

 .املٗاّ ايط٥ٝػ١ٝ-

 .ا٭زٚات ٚاٯ٫ت املػتدس١َ

 ْٛع١ٝ اإلؾطاف-
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 :أِىية حتمين الوظائف-2-2 -7- 2

تٛؾط ع١ًُٝ ايتشًٌٝ ايٛظٝؿٞ َعًَٛات شات أ١ُٖٝ يهٌ َٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 :ٚاملٓع١ُ ٚايعاًَني أْؿػِٗ ٚتتُجٌ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ يف ا٭تٞ

تػتٓس ع١ًُٝ ايتدطٝط يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً ؼسٜس خكا٥ل ايٛظا٥ـ املدتًؿ١ -1

 .َٚتطًباتٗا َٔ املٗاضات ٚايكابًٝات

تػتٓس ع١ًُٝ اختٝاض املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؼسٜس َعاٜرل ا٫ختٝاض يهٌ ٚظٝؿ١ ع٢ً -2

 .ايتشسٜس ايسقٝل يٛقـ َٚٛاقؿات ايٛظا٥ـ املدتًؿ١

تعس ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ ا٭غاؽ يف بٓا٤ ٚتكُِٝ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ ايتطٜٛط١ٜ إش إٕ -3

ٖصٙ ايدلاَر تعتُس ع٢ً ؼسٜس ايؿذ٠ٛ بني خكا٥ل ٚأٚقاف ايٛظٝؿ١ ٚاملٗاضات 

 .ايؿع١ًٝ املتٛؾط٠ ٭زا٥ٗا

تعتُس املٓع١ُ يف ؼسٜس َعاٜرل تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ع٢ً ايٛقـ ايٛظٝؿٞ إش إٕ يهٌ -4

 ٚظٝؿ١ َعاٜرلٖا اـاق١ بٗا ٚؾل َػ٪ٚيٝاتٗا ٚأعبا٥ٗا 

تعس ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف ٚنع ْعاّ عازٍ يٮدٛض ٚايطٚاتب -5

ٚنصيو اؿٛاؾع ايتؿذٝع١ٝ، إش إٕ يهٌ ٚظٝؿ١ ق١ُٝ ؽتًـ عٔ ايٛظا٥ـ ا٭خط٣، 

 .ٖصٙ ايك١ُٝ ؼسز َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ داْيب ٚقـ َٚٛاقؿات ايٛظٝؿ١

تػاعس ع١ًُٝ ايتشًٌٝ يف إعاز٠ تكُِٝ ايٛظا٥ـ يتتٛاؾل َع ايعاًَني َٔ شٟٚ -6

.دػًُٝا أٚ شًٖٓٝا"أٚ املعٛقني " املٖٛٛبني"اؿادات اـاق١ ناملبسعني  " 

تػِٗ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ ايٛظٝؿٞ يف تكُِٝ غٝاغ١ غ١ًُٝ يًدسَات ايكش١ٝ ٚا٭َٔ -7

 .ايكٓاعٞ َٔ خ٬ٍ َا تٛؾطٙ َٔ َعًَٛات سٍٛ زضد١ املداطط٠ يف نٌ ٚظٝؿ١

 :طزم حتمين الوظائف-7-2-3- 2

ٖٓاى عس٠ ططم ٜتِ اغتدساَٗا يف َٗاّ ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات 

 : يًعًُٝات ايتٓع١ُٝٝ، َٚٔ ٖصٙ ايططم٠اي٬ظ١َ ٚايهطٚضٟ

 :املالحعة-1

 ٖٚٞ أغًٛب ايتعطف ع٢ً ٚاقع املعًَٛات ٚاؿكٍٛ عًٝٗا ٚاي٬ظ١َ يًتٓعُٝات اإلزاض١ٜ 

يػاٜات ايتعطف ع٢ً ٚاقع ايتٓعِٝ ٚتطٜٛطٙ أٚ انتؿاف املعٛقات ٚاملؿه٬ت ٚايعٌُ ع٢ً 

سًٗا ٖٚٛ َٔ أغٌٗ ايططم ٚأنجطٖا ع١ًُٝ، ؾٗٛ أغًٛب ٜتطًب امل٬سع١ ايسا١ُ٥ يًػًٛى 

ايٛظٝؿٞ
(2)

. 

                                                 
 .88، 87، م2006،عُإ ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،2غ١ًٝٗ عباؽ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ،َسخٌ اغذلاتٝذٞ،ط-(1)
 .76، 75، م2007َٛغ٢ ايًٛظٟ، ايتٓعِٝ ٚإدطا٤ات ايعٌُ، ط ايجا١ْٝ، عُإ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، غ١ٓ - (2)
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 :االصتباٌة-2

ٖٚٞ أغًٛب ٜتِ عٔ ططٜك٘ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٔ خ٬ٍ ططح أغ١ً٦ َتعسز٠ 

 .َٚتٓٛع١ ٚؾكًا يطبٝع١ ايٛظٝؿ١ ْٚؿاطاتٗا

 :املكابمة-3

ٜتِ اؿكٍٛ ع٢ً ناؾ١ ايبٝاْات ٚسكا٥ل ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ مبكته٢ ٖصٙ ايططٜك١ عٔ 

ططٜل َكاب١ً ايؿدل ايكا٥ِ ع٢ً ايعٌُ ٬َٚسع١ أزا٥٘ ٚتٛدٝ٘ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بطبٝع١ 

 .ٖصا ا٭زا٤ ٚططٜكت٘ ٚظطٚف تٓؿٝصٙ ٚايٛادبات ٚاملػ٪ٚيٝات املًكا٠ عًٝ٘

 :طزيكة صجن األداء-4

ٜعتُس يف بعض َتطًبات ا٭عُاٍ أغًٛب ٚنع غذٌ يس٣ نٌ ؾطز َٔ ا٭ؾطاز 

ايعاًَني يٝكّٛ بتسٜٚٔ ناؾ١ ا٭ْؿط١ اييت ٜكّٛ بٗا، ٜٚػ٢ُ غذٌ ا٭زا٤ أٚ غذٌ 

 امل٬سعات اي١َٝٛٝ، 

ٖٚصٙ ايططٜك١ ق١ًًٝ ا٫غتدساّ َكاض١ْ َع ايططم ا٭خط٣، ٭ْٗا قس ٫تٛؾط َعًَٛات 

 .ناؾ١ٝ ٜػتطٝع إٔ ٜػتٓس إيٝٗا احملًٌ يف أزا٥٘ مل١ُٗ ايتشًٌٝ

 :وصف الوظائف -7-2-5- 2

ٖٚٛ قا١ُ٥ بايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملػ٦ٛيٝات ٚايع٬قات ٚظطٚف ايعٌُ ٚاملػ٦ٛيٝات 

 .اإلؾطاؾ١ٝ، ٖٚٞ تعس أسس ْٛاتر ؼًٌٝ ايٛظٝؿ١

 :ٜٚتهُٔ ٚقـ ايٛظا٥ـ اٯتٞ

ٜٚؿتٌُ شيو ع٢ً اغِ ايٛظٝؿ١ ٚاإلزاض٠ أٚ ايكػِ ايتابع١ ي٘ ايٛظٝؿ١ : تعزيف الوظيفة-1

 .ٚضقِ ايٛظٝؿ١

ٖٚٛ عباض٠ عٔ َٛدع عٔ طبٝع١ ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا :ومدص عاً لموظيفة-2

 .املٛظؿٛاملػتؿاز٠  َٓ٘ يف ؾِٗ املعًَٛات ايعا١َ عٔ ايٛظٝؿ١

ٚتتهُٔ ٚقؿًا زقٝكًا يًٛادبات اييت ت٪زٜٗا ايٛظٝؿ١ :الواجبات التفصيمية لموظيفة-3

 .يف ايٛقت اؿانط، ٚنٝـ ت٪ز٣ ٚملاشا ت٪ز٣

ٜتهُٔ أزلا٤ ايٛظا٥ـ اييت تًٞ أٚ تػبل ايٛظٝؿ١ ٚنصيو ْٛع اإلؾطاف :اإلشزاف- 4

 .َٔ سٝح زقت٘ أٚ عَُٛٝت٘

                                                 
 .76املطدع ايػابل، م-(1)
غًُٝإ ايؿاضغٞ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، أُٖٝتٗا، تٓعُٝٗا، َٚػ٪ٚيٝتٗا، َٗاَٗا، َطدع . ايكسٜل َٓكٛض بٛ غ١ٓٝٓ، ز-(2)

 .164غابل شنطٙ، م
 83 ّ، م1994قاحل عٛزٙ غعٝس، إزاض٠ ا٭ؾطاز ، ططابًؼ، َٓؿٛضات اؾاَع١ املؿتٛس١، -(3)
 .108قُس غٝس عبساملتعاٍ، َطدع غابل شنطٙ، م: داضٟ زٜػًط، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، تطمج١-(4)
، 2002ق٬ح ايسٜٔ عبس ايباقٞ، ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، اإلغهٓسض١ٜ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط-(5)

 . 107م
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ٜٚؿتٌُ شيو ع٢ً ايع٬قات ايطأغ١ٝ ٚايع٬قات :عالقة الوظيفة بالوظائف األخزى-5

 .ا٭ؾك١ٝ يًٛظٝؿ١ يف زاخٌ أٚ خاضز ايكػِ أٚ اإلزاض٠

 .األدوات واآلالت واملواد املضتدذوة-6

 .ظزوف العىن-7

 ٜٛنح منٛشز ٚقـ ايٛظٝؿ١ (5)ٚؾُٝا ًٜٞ ايؿهٌ 
 :ضقِ ايٛظٝؿ١:                                     اغِ ايٛظٝؿ١

 :اإلزاض٠:                                            ايكػِ

 :ًَدل عاّ يًٛظٝؿ١

 :ايٛادبات اـاق١ بايٛظٝؿ١

 ٚادبات َٓتع١ُ ًَٜٛٝا-

 ٚادبات زٚض١ٜ-

 ٚادبات غرل َٓتع١ُ-

 املػ٦ٛيٝات اـاق١ بايٛظٝؿ١

 املػ٦ٛيٝات اإلؾطاؾ١ٝ-

 املػ٦ٛيٝات عٔ املعسات ٚاٯ٫ت-

 .املػ٪ٚيٝات املاي١ٝ-

 :ايعطٚف اييت ت٪ز٣ ؾٝٗا ايٛظٝؿ١

.أتطب١، سطاض٠، ضطٛب١)ايتعطض يًعطٚف اؾ١ٜٛ - . .) 

 ايتٓكٌ-

 اجملٗٛزات ايبس١ْٝ ٚايص١ٖٝٓ-

 .أخطاض ايعٌُ-

 منٛشز ٚقـ ايٛظٝؿ١  (5)ايؿهٌ ضقِ 

. املكسض  ، 2002ق٬ح ايسٜٔ عبس ايباقٞ، ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، اإلغهٓسض١ٜ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط، : 

 .107م

 :Job specificationتوصيف الوظائف - 7-2-6- 2

ٖٚٛ عباض٠ عٔ عطض يهٌ املٛاقؿات ٚامل٪٬ٖت املطًٛب تٛؾطٖا يف ايؿدل يهٞ 

 .ٜتُهٔ َٔ أزا٤ ايعٌُ املعين بؿهٌ ْادح ٚبهؿا٠٤

 :ٚغايبًا َا تٓشكط ؾطٚط َٚتطًبات ؾػٌ ايٛظٝؿ١ يف اٯتٞ

.ثاْٟٛ، داَعٞ،)املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ْٚٛع٘ - . . . . . . . .) 

 .اـدل٠ ٚايتسضٜب-

 .املٗاضات ايص١ٖٝٓ ايكسضات اؾػُا١ْٝ-

.املعٗط ايعاّ،)ايكؿات ايؿدك١ٝ - . . . . . . ،. . . . . . .) 

 .ايكؿات ا٫دتُاع١ٝ-

                                                 
 35عًٞ قُس ضبابع١، َطدع غابل شنطٙ ، م-(1)
 2002، 108،109ق٬ح ايسٜٔ عبس ايباقٞ، َطدع غابل شنطٙ ،م-(2)
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 :ٜٛنح منٛشز بطاق١ تٛقٝـ ايٛظٝؿ١ (6)ٚايؿهٌ ضقِ 

 نؿـ ٚقـ ٚظٝؿ١ٝ

 :اغِ ايٛظٝؿ١

 اإلزاض٠ أٚ ايكػِ ايصٟ تتبع٘

 ٚقـ عاّ يًٛظٝؿ١

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 ا٭عُاٍ اييت تكّٛ بٗا ايٛظٝؿ١

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 املػ٦ٛيٝات اـاق١ بايٛظٝؿ١

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 ظطٚف ايعٌُ

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 ع٬قات ايٛظٝؿ١ بايٛظا٥ـ ا٭خط٣

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 ايؿطٚط ايٛادب تٛاؾطٖا يف ؾاغٌ ايٛظٝؿ١

................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 
 

 منٛشز بطاق١ تٛقٝـ ايٛظٝؿ١ (6)ايؿهٌ ضقِ 

 .109، م2002 ق٬ح ايسٜٔ عبس ايباقٞ ، َطدع غبل شنطٙ، : املكسض

:(الوظائف)تصىيي العىن -2-7-2-7   

 :وفّوً تصىيي العىن- 2-7-2-7-1

ٜٚككس بتكُِٝ ايٛظٝؿ١ ؼسٜس أزا٤ ايعٌُ، ْٚٛع ا٭ْؿط١ ٚاملٗاّ اييت غت٪ز٣، 

ٚسذِ املػ٦ٛيٝات ٚا٭زٚات، ٚايؿٕٓٛ املػتدس١َ يف ا٭زا٤ ٚطبٝع١ ايع٬ق١ املٛدٛز٠ يف 

 .ايٛظٝؿ١، ٚؾهٌ ٚظطٚف ايعٌُ احملٝط١

نُا ميهٔ تعطٜـ تكُِٝ ايٛظٝؿ١ ع٢ً أْ٘ ايع١ًُٝ اييت َٔ خ٬شلا ٜتِ ؼسٜس 

ٚتكِٝٝ ا٭ْؿط١ اي٬ظ١َ ٭زا٤ عٌُ قسز يًؿطز أٚ اؾُاع١ َٔ ا٭ؾطاز؛ ٚشيو إللاظ 

ا٭ٖساف ايتٓع١ُٝٝ، ٚتؿٌُ ع١ًُٝ تكُِٝ ايٛظٝؿ١ اؽاش ايكطاضات اييت ؼسز َٔ، َاشا، 

أٜٔ، َت٢، ملاشا، نٝـ غٝتِ أزا٤ ايٛظٝؿ١
(2)

. 

                                                 
 .70 ف، م2005أمحس َاٖط، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَع١ٝ، -(1)
غٝس قُس داز ايطب، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ اغذلاتٝذٞ يتععِٝ ايكسضات ايتٓاؾػ١ٝ، سكٛم ايطبع قؿٛظ١ يًُ٪يـ، -(2)

 .54، م2009، 2008
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 :ٚميهٔ تكػِٝ ع١ًُٝ تكُِٝ ايٛظٝؿ١ إىل ث٬ث١ دٛاْب ٖٚٞ

 .تٛقٝـ املٗاّ ايؿطز١ٜ، أٟ ؼسٜس َاٖٞ املٗاّ املدتًؿ١ اييت هب أزا٩ٖا: ا٭ٍٚ

 .تٛقٝـ ططم أزا٤ يهٌ ١َُٗ، أٟ نٝـ ميهٔ أزا٤ نٌ ١َُٗ: ايجاْٞ

زَر املٗاّ ايؿطز١ٜ يف ايٛظٝؿ١ احملسز٠ يهٞ ٜتِ ؼسٜس ٚتعٝني ا٭ؾطاز امل٥٬ُني، : ايجايح

 .أٟ نٝـ ميهٔ مجع املٗاّ املدتًؿ١ اييت تؿهٌ ايٛظٝؿ١ املع١ٝٓ

ٚىتًـ تكُِٝ ايٛظا٥ـ عٔ ايتشًٌٝ يف إٔ ايتكُِٝ ٜعطٞ قٛض٠ عا١َ إمجاي١ٝ ظُع 

َاٜطتبط بايٛظٝؿ١ املع١ٝٓ َٔ أٖساف ٚخكا٥ل ٚٚادبات أَا ايتشًٌٝ ؾإْ٘ غايبًا َاٜتٓاٍٚ 

اؾٛاْب ايتؿك١ًٝٝ يًٛظٝؿ١ شاتٗا ٚايتكُِٝ يًع١ًُٝ ٫بسي٘ إٔ ٜػبل ايتشًٌٝ ايٛظٝؿٞ 

ملكتهٝات ؼسٜس ا٭طط ايعا١َ ٚاإلمجاي١ٝ ثِ ٜكاض بعس شيو يًسخٍٛ إىل اؾٛاْب 

 .ايتؿك١ًٝٝ يف ا٭زا٤ ايٛظٝؿٞ املعني

 :َٚٔ ٖٓا ٜتهح بإٔ تكُِٝ ايٛظٝؿ١ ٫بس إٔ ٜطاع٢ اؿكا٥ل ايتاي١ٝ

ٚتتهُٔ أ١ُٖٝ ايٛظٝؿ١، ٚا٭غباب اؿكٝك١ٝ شلا، : األِذاف األصاصية لموظيفة: أواًل

 .ٚايع٬قات ايتٓع١ُٝٝ اييت تٓؿأ بني ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ٚايٛظا٥ـ ا٭خط٣ يف املٓع١ُ 

 :عٍذ حتذيذ الواجبات املزتبطة بالوظيفة جيب وزاعاة وا يمي: ثاٌيًا

 .ايٛنٛح ٚايسق١ ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚعسّ ا٫ظزٚاد١ٝ يف ايٛادبات املتعًك١ بايٛظٝؿ١-1

ايػعٞ مٛ ؼكٝل املطابك١ ايتا١َ بني ايٛظٝؿ١ ٚؾاغًٗا َٔ ْاس١ٝ َ٪٬ٖت ٚقسضات -2

 .ٖ٪٤٫ ايؿاغًني يًٛظٝؿ١

إٕ اـكا٥ل ايٛظٝؿ١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتػِ بٗا ايتكُِٝ : ارتصائص الوظيفية: ثالجًا

 :(2)ايػًِٝ يًٛظٝؿ١ ٜتطًب ا٭خص بٓعط ا٫عتباض اؾٛاْب ايتاي١ٝ

إٔ ٜٛؾط ايتكُِٝ يؿاغٌ ايٛظٝؿ١ زضد١ اؿط١ٜ يف مماضغ١ ٚادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚزٕٚ -1

 .قسزات أٚ قٝٛز

ٜتٝح ايتكُِٝ ايػًِٝ يؿاغٌ ايٛظٝؿ١ ايؿطم ايهاؾ١ٝ ٫غتدساّ َٗاضات٘ ايؿهط١ٜ -2

 .ٚايؿ١ٝٓ ٚاإلْػا١ْٝ ٚإٔ ٜػتدسّ قسضات٘ ايصات١ٝ يف اإللاظ

إٔ ٜتٝح ايتكُِٝ ايػًِٝ داْبا نبرلا يف اإلسػاؽ باملػ٪ٚي١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ يًؿاغٌ ػاٙ -3

 .أزا٥٘ َٔ ْاس١ٝ ْٚؿػ٘ َٔ ْاس١ٝ أخط٣

                                                 
 .55املطدع ايػابل، م- (1)
، م 2007ٜاغني ناغب اـطؾ١، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ، زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، . خهرل ناظِ محٛز، ز-(2)

64 ،65. 
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إٔ ٜٛؾط ايتكُِٝ ايػًِٝ يًٛظٝؿ١ زضد١ ٚانش١ َٔ ا٭١ُٖٝ ايٛظٝؿ١ٝ  ٚا٫عتعاظ -4

 .بايصات اإلْػا١ْٝ يهٞ ٜتععظ يؿاغٌ ايٛظٝؿ١ ايطغب١ ايعاي١ٝ ي٬ْتُا٤ ايٛظٝؿٞ

 :االصتكطاب واالختيار والتعيني- 2-7-3

إٕ ع١ًُٝ اغتكطاب أٚ تعٝني ٚاختٝاض أٚ َاٜػ٢ُ بتٛظٝـ ايعاًَني َٔ ايعًُٝات امل١ُٗ 

يف أٟ َٓع١ُ، خاق١ املٓعُات ايهبرل٠ اؿذِ ٚأٜهًا تًو اييت تتعاٌَ ع٢ً ايٓطام 

ايسٚيٞ سٝح تتعسز ايؿ٦ات ٚايٛظا٥ـ ٚا٭ؾطاز زاخٌ ٖصٙ املٓعُات باإلناؾ١ إىل تٓٛع 

 .ايجكاؾات ايعا١ًَ بٗا

 :االصتكطاب-7-3-1- 2

تأتٞ ع١ًُٝ اغتكطاب املٛاضز ٚايهؿا٤ات ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ ي٬نطاط يف غًو ايٛظٝؿ١ 

ٚا٫غتُطاض ؾٝٗا، بعس ع١ًُٝ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚتتهُٔ ع١ًُٝ ا٫غتكطاب اإلع٬ٕ 

بٛدٛز ٚظا٥ـ ؾاغط٠ عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ املدتًؿ١، ٚتؿذٝع امل٪ًٖني يؿػٌ ٖصٙ 

ايٛظا٥ـ
(2)

. 

 :وفّووْ وأِىيتْ-2-7-3-1-1

ٜٚعطف ا٫غتكطاب ع٢ً أْ٘ دصب ا٭ؾطاز بايعسز ٚايٛقت ٚامل٪٬ٖت املٓاغب١ 

 .ٚتؿذٝعِٗ يطًب ايتعٝني يف املٓع١ُ

ٜٚعطف ٖٛزدٝتؼ ع١ًُٝ ا٫غتكطاب بأْٗا شيو ايٓؿاط ايصٟ ٜٗتِ بتشسٜس َكازض 

ايعُاي١ َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً دصبٗا، ٜٚكٍٛ آخطٕٚ إٕ ع١ًُٝ ا٫غتكطاب تؿرل إىل شيو 

ايٓؿاط ايصٟ ٜٓطٟٛ ع٢ً إهاز أندل عسز َٔ املتكسَني امل٪ًٖني يٝتِ اختٝاض ا٭ؾهٌ َٔ 

 .بِٝٓٗ يؿػٌ ٚظا٥ـ املٓؿأ٠

ٜٚعطف ع٢ً أْ٘ عًُٝات ايبشح ٚايسضاغ١ ٚايتشطٟ عٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ شات ايهؿا٠٤ 

ٚايتأٌٖٝ مل٤ٌ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ يف كتًـ املػتٜٛات ايتٓع١ُٝٝ، ٚايعٌُ ع٢ً دصبٗا، 

 .ٚاْتكا٤ ا٭ؾهٌ َٔ بٝٓٗا يًعٌُ باملٓع١ُ

                                                 
 .154غٝس قُس داز ايطب، َطدع غابل شنطٙ، م- (1)
 .24ؾٝكٌ سػ١ْٛ، َكسض غابل شنطٙ، م-(2)
 .213غعاز ْا٥ب بطْٛطٞ، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
 .107، م2002سٓا ْكط اهلل، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ،زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، -(4)
 ،  83عبس اؿُٝس عبسايؿتاح املػطبٞ، زيٌٝ اإلزاض٠ ايصن١ٝ يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َكط غابل شنطٙ، م-(5)
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ٚتتُجٌ أ١ُٖٝ ا٫غتكطاب يف عس٠ ْكاط َٔ أُٖٗا
(1)

.: 

ؾتح اجملاٍ أَاّ املٓع١ُ يًشكٍٛ ع٢ً أؾهٌ ايهؿا٤ات َٔ خ٬ٍ اتػاع قاعس٠ -1

 .املتكسَني

ؼسٜس أؾهٌ ايٛغا٥ٌ يًبشح عٔ َتطًبات املٓع١ُ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ غٛا٤ ناْت -2

 .زاخ١ًٝ أٚ خاضد١ٝ يهٌ ْٛع١ٝ َٔ ايتدككات

 .ٜعس ا٫غتكطاب مبجاب١ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف بٓا٤ ق٠ٛ ايعٌُ ايؿعاي١ ٚاملٓتذ١-3

تٛقٌٝ ضغاي١ املٓع١ُ يًُتكسَني بأْٗا املهإ املٓاغب شلِ يًعٌُ، ٚبٓا٤ َػاضِٖ -4

 .ا٭ؾهٌ

 خطوات االصتكطاب-7-3-1-2- 2

 ::متط ع١ًُٝ اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ بعس٠ خطٛات، ٖٚٞ نُا ًٜٞ

 :ختطيط املوارد البشزية-1

سٝح ٜتِ ؼسٜس استٝادات املٓع١ُ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ نُا ْٚٛعًا طبكًا يًدط١ 

 .ٚايعٌُ يف ايؿذل٠ ايكاز١َ

 :حتذيذ عذد الوظائف الشاغزة-2

بٓا٤ً ع٢ً ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ ٜهٕٛ يس٣ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تكٛض ناٌَ عٔ 

أعساز ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ املطًٛب ؾػًٗا، ٚيف أٟ اإلزاضات ٚا٭قػاّ ٚيف أٟ املػتٜٛات 

 .ايٛظٝؿ١ٝ تكع تًو ايٛظا٥ـ

 :التعزف عمى وصف نن وظيفة شاغزة-3

بعس ؼسٜس عسز ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ ٜهٕٛ َٔ ايهطٚضٟ َطادع١ ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ َٔ 

 .خ٬ٍ ٚقـ ايٛظٝؿ١ ملعطؾ١ َتطًبٗا يف ن٤ٛ ٚادباتٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا

 :حتذيذ املواصفات الواجب توافزِا يف شاغن الوظيفة-4

بعس ايتعطف يف اـط٠ٛ ايػابك١ ع٢ً ٚقـ تؿكًٝٞ يٛادبات َٚػ٦ٛيٝات نٌ ٚظٝؿ١ 

َٔ خ٬ٍ نؿٛؾات ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ ٜأتٞ ايسٚض ع٢ً ؼسٜس املٛاقؿات ٚايؿطٚط 

ٚامل٪٬ٖت ٚاـدلات ٚاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا ؾُٝٔ ٜؿػٌ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ست٢ ٜتُٝع أزا٤ 

 .ٚادباتٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا، َٚٔ ثِ ؼكل أٖساؾٗا بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ

                                                 
 .83املطدع ايػابل، م- (1)
 .87-86عبسايععٜع عًٞ سػٔ، َكسض غابل شنطٙ، م-(2)
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 :االصتكطاب جمب الهفاءات واملّارات البشزية املطموبة-5

بعس ؼسٜس عسز ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ ٚايٛقٛف ع٢ً ٚقـ نٌ ٚظٝؿ١ َٚٛاقؿات 

ؾًب ايهؿا٤ات ٚاملٗاضات  (غٛا٤ زاخًٞ أٚ خاضدٞ)ؾاغًٗا ٜأتٞ زٚض ا٫غتكطاب 

( 7)املطًٛب١ اييت تت٤٬ّ َع َا دا٤ يف ٚقـ ٚتٛقٝـ ايٛظٝؿ١ ، ٚايؿهٌ ايتايٞ ضقِ 

 .ٜٛنح خطٛات ع١ًُٝ ا٫غتكطاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خطٛات ع١ًُٝ ا٫غتكطاب (7)ايؿهٌ ضقِ 

عبسايععٜع عًٞ سػٔ، اإلزاض٠ املتُٝع٠ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ، متٝٝع ب٬ سسٚز، املٓكٛض٠، املهتب١ ايعكط١ٜ يًٓؿط : املكسض

 .87، م2009ٚايتٛظٜع، 

 :وصادر اصتكطاب املوارد البشزية-7-3-1-3- 2

ٚتتعسز املكازض اييت ميهٔ إٔ تػتدسَٗا ٚسس٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف دصب ٚتطغٝب ٚاغتكطاب 

 .ايعُاي١ ٚميهٔ تكٓٝؿٗا ٚؾل أغاؽ ْٛع املكسض إىل َكازض زاخ١ًٝ َٚكازض خاضد١ٝ

 :املكازض ايساخ١ًٝ- أ٫ٚ

 :تتُجٌ املكازض ايساخ١ًٝ يف اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اٯتٞ

 :(ايذلؾٝع)ايذلق١ٝ -1

ٜعدل عٔ ايذلق١ٝ بأْٗا ؼطٜو املٛظـ َٔ َػت٣ٛ إزاضٟ أقٌ إىل َػت٣ٛ إزاضٟ أع٢ً، 

 .ٚعًٝ٘ ؾٗٓاى ظٜاز٠ يف املػت٣ٛ ايٛظٝؿٞ ٚايسضد١ املاي١ٝ، 

ٚقس تهٕٛ ايذلق١ٝ با٭قس١َٝ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜػتًعّ سػاب َسز ظ١َٝٓ َٓص بسا١ٜ 

 تعٝني ايؿطز يف ٚظٝؿ١ َع١ٓٝ، ثِ ٜطؾع إىل ايسضد١ ا٭ع٢ً، ٖٚهصا 

                                                 
 .138قُس ساؾغ سذاظٟ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، اإلغهٓسض١ٜ، زاض ايٛؾا٤ يسْٝا ايطباع١ ٚايٓؿط، م-(1)

 تخطُط انًىاسد انجششَخ

 تحذَذ ػذد انىظبئف انشبغشح

 وطف كم وظُفخ شبغشح

 يىاطفبد شبغم انىظُفخ

 االستقطبة إيب يٍ انذاخم أو يٍ انخبسج

 خطىاد ػًهُخ االستقطبة
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ٚقس تهٕٛ ايذلق١ٝ با٫ختٝاض ٚتتُجٌ يف ايذلق١ٝ باؾساض٠ ٚاييت تتطًب تٛؾط قسضات 

 .(1)ٚنؿا٤ات ع١ًُٝ، ٚؾاعًٝات ابتهاض ٚإبساع، بػض ايٓعط عٔ املس٠ ايع١َٝٓ 

 :ايٓكٌ-2

قس ٜتِ تطبٝل غٝاغ١ ايتٛظٝـ يف زاخٌ املٓؿأ٠ عٔ ططٜل ايٓكٌ ايساخًٞ يًُٛظـ َٔ 

ٚظٝؿ١ إىل ٚظٝؿ١ أخط٣ أٚ َٔ ؾطع إىل ؾطع آخط، ٚاشلسف َٔ شيو قس ٜهٕٛ ـًل تٛاظٕ 

 .يف عسز ايعاًَني باإلزاضات املدتًؿ١ 

 :املٛظؿٕٛ ايػابكٕٛ-3

قس تًذأ بعض املٓؿآت إىل إتباع غٝاغ١ تٛظٝـ املٛظؿني ايػابكني، ع٢ً أغاؽ أِْٗ 

َٛظؿٕٛ َٔ ايساخٌ، ٚخاق١ ايطاغبني َِٓٗ يف ايعٛز٠ إىل ايعٌُ، ٖٚصا املكسض أثبت 

 :أُٖٝت٘ ٚدسٚاٙ يف بعض املٓؿآت ٖٚٓاى عس٠ َعاٜا ي٬عتُاز ع٢ً املكازض ايساخ١ًٝ َٓٗا

 .خًل قسض أندل َٔ اؿٛاؾع يس٣ ايعاًَني-1

 .ؽطٝط تهًؿ١ ايبشح ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني يٮؾطاز-2

 .ٚنٛح املػتكبٌ ايٛظٝؿٞ أَاّ ايعاًَني-3

اؿهِ ع٢ً قسض٠ ٚنؿا٠٤ ايؿدل، ْتٝذ١ يًُعطؾ١ ٚا٫ستهاى َع ايؿدل أثٓا٤ -4

 .ايعٌُ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ خدلات ايعاًَني مبعطؾتِٗ يطبٝع١ ٚظطٚف ايعٌُ

نُا إٔ ٖٓاى عٝٛبا شلصٙ ايططٜك١ َٓٗا سطَإ املٓؿأ٠ َٔ ايهؿا٤ات ايبؿط١ٜ َٔ 

 .خاضز املٓؿأ٠، نُا إٔ ايعاًَني َٔ املٓؿأ٠ قس ٫ ٜكًشٕٛ يؿػٌ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠

 :املكازض اـاضد١ٝ-ثاْٝا

ٖٞ املكازض اييت متس املٓع١ُ باستٝاداتٗا َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف غٛم ايعٌُ خاضز 

املٓع١ُ، ٚتًذأ املٓع١ُ شلصٙ املكازض، يًتػًب ع٢ً َؿانٌ املكازض ايساخ١ًٝ، ٚيعذعٖا 

ٌّ أِٖ ٖصٙ املكازض ٖٞ  :عٔ ايتًب١ٝ املٓاغب١، ٚيع

 :ايطًبات ايؿدك١ٝ-1

ٜػع٢ ايطاغبٕٛ يف ايعٌُ يًتٛد٘ إىل املٓع١ُ، ٚتطى بٝاْاتِٗ يس٣ ٚسس٠ املٛاضز 

ايبؿط١ٜ، ٚعٓسَا ٜتِ ايبت يف ايطًبات، تطغٌ املٓع١ُ يٮؾطاز ايصٜٔ ٚقع عًِٝٗ 

 .ا٫ختٝاض

                                                 
 .121-120بٔ عٓذل عبسايطمحٔ، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
 ، 2005ق٬ح ايسٜٔ قُس عبسايباقٞ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ تطبٝكٞ َعاقط، اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَع١ٝ ،-(2)

  .173م
 .120، 119قُس غعٝس أْٛض غًطإ، َكسض غابل شنطٙ، م-(3)
 .140قُس ساؾغ سذاظٟ، َكسض غابل شنطٙ، م-(4)
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 :ٚنا٫ت َٚهاتب ايتٛظٝـ-2

 :ٜٛدس ْٛعإ َٔ ٚنا٫ت َٚهاتب ايتٛظٝـ

 ٖٚٞ َهاتب سه١َٝٛ تسٜطٖا اؿه١َٛ ٚتؿطف عًٝٗا، :ٚنا٫ت عا١َ: ايٓٛع ا٭ٍٚ

 .ٖٚصٙ املهاتب تعتدل ُٖع٠ ايٛقٌ بني املٓعُات أٚ ايؿطنات ٚبني طاييب ايعٌُ

ٖٚٞ َهاتب خاق١ ٜسٜطٖا َتدككٕٛ يف دصب ٚاغتكطاب ايعُاي١ : ايٓٛع ايجاْٞ

 .ٚاختٝاضٖا أٜهًا 

 :اإلع٬ٕ-3

ٜعتدل َٔ أِٖ املكازض اـاضد١ٝ يًشكٍٛ ع٢ً ا٭ؾطاز اي٬ظَني يؿػٌ ايٛظا٥ـ 

اـاي١ٝ يف ساي١ عسّ إَهإ ؾػًٗا َٔ ايعاًَني زاخٌ املٓؿأ٠ ٚقس ظازت أ١ُٖٝ ا٫عتُاز 

ع٢ً اإلع٬ٕ بعس اضتؿاع ْػب١ ايتعًِ ٚاْتؿاض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ، ٚ قس ٜتِ اإلع٬ٕ يف 

 (ا٫ْذلْت)ايكشـ ايعا١َ أٚ اجمل٬ت املتدكك١ ٚنصيو ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ 

 .٫دتصاب أؾهٌ ا٭ؾدام

 :اؾاَعات ٚاملساضؽ-4

ٖٚٞ تعتدل َٔ املكازض املباؾط٠ ٭ْٗا تعتُس ع٢ً ا٫تكاٍ املباؾط باملساضؽ ايؿ١ٝٓ 

 .ٚاؾاَعات اييت ؽطز ا٭ؾطاز مبٛاقؿات َع١ٓٝ ؼتاز إيٝٗا املٓؿأ٠ 

 :ايذلؾٝشات َٔ قبٌ عاًَني يف املٓع١ُ-5

ًٜذأ عسز غرل قًٌٝ َٔ املٓعُات ايهبرل٠ يف ايسٍٚ املتكس١َ إىل اختٝاض أؾطاز َٛق٢ 

عًِٝٗ َٔ قبٌ عاًَني باملٓع١ُ، ٖٚصٙ ايػٝاغ١ تًك٢ تأٜٝسًا نبرلًا َٔ قبٌ ايعاًَني سٝح 

إْٗا تٓطٟٛ ع٢ً ثٓا٤ نُين ع٢ً املٛظـ اؿايٞ َٚٔ ثِ ٜػع٢ إىل تطؾٝح ؾدل نـ٤ 

ٜجل ؾٝ٘ ٚيف نؿا٤ت٘ ٚقسضات٘
(4)

. 

 :اؼازات ايعُاي١ ٚامل١ٓٗ-6

تًعب ا٫ؼازات امل١ٝٓٗ ٚايٓكابات ايعُاي١ٝ زٚضًا َُٗا نُكسض يًك٣ٛ ايعا١ًَ ؾٗٞ 

ت٪زٟ خسَات يهٌ َٔ أقشاب ا٭عُاٍ ٚا٭ؾطاز ايباسجني عٔ ايعٌُ، ٚشيو يذلؾٝح َٔ 

ٜكًح يؿػٌ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ باملٓع١ُ ٚتعتدل َكسضاَُٗا بايٓػب١ ٭ْٛاع َع١ٓٝ َٔ 

                                                 
 .148، 147أمحس َاٖط، َكسض غابل شنطٙ، م-(1)
 .122قُس غعٝس أْٛض غًطإ، َكسض غابل شنطٙ، م-(2)
 .177، 176ق٬ح ايسٜٔ قُس عبسايباقٞ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ تطبكٞ َعاقط، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
 .123قُس غعٝس أْٛض غًطإ، َكسض غابل شنطٙ، م- (4)
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ايعُاٍ ؾ٬ ميهٔ ٭ٟ َٓع١ُ إٔ تتعاقس َع أٟ عاٌَ َٔ ٖصٙ ايؿ١٦ إ٫ عٔ ططٜل ايٓكاب١ 

 .اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا

إٕ ا٫عتُاز ع٢ً املكازض اـاضد١ٝ ٫غتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ ٜتػِ بايعسٜس َٔ املٓاؾع 

ٚايؿٛا٥س ٚاملُٝعات، ٖٚٞ تتُجٌ يف َس املٓع١ُ بسَا٤ أؾهاض دسٜس٠ ي٬غتؿاز٠ َٔ اـدل٠ 

ٚايهؿا٤ات املذلان١ُ َٔ خاضز املٓع١ُ، مما ٜكًٌ عًٝٗا تهايٝـ ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ 

يًعاًَني يسٜٗا، ٚؼكل نُإ تكسّ ٚاغتكطاض املٓع١ُ ٚاغتُطاضٜتٗا َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ض٣٩ 

):دسٜس٠ يس٣ ايعاًَني يسٜٗا إ٫ أْٗا تٓطٟٛ ع٢ً عٝٛب، ٖٚٞ
2). 

 .عسّ اغتجُاض املػتٛزع املٗاضٟ يف املتاح يًُٓع١ُ َٔ ايعاًَني يسٜٗا-1

غايبًا َا ٜػٛز عسّ ايطنا يس٣ ايعاًَني دطا٤ عسّ تٛؾرل ؾطم ايتكسّ ٚايذلق١ٝ يف -2

 .ايعٌُ

 .ظٜاز٠ ايتهايٝـ ايٓامج١ َٔ عًُٝات ا٫غتكطاب-3

غايبًا َا تٛاد٘ املٓع١ُ َؿه٬ت َع ايعاًَني اؾسز َٔ خاضز املٓع١ُ، ٚشيو ـًل - 4

 أدٛا٤ ايتهٝـ ٚايتأقًِ ٚا٫ْػذاّ بايعٌُ اؾسٜس

 :ا٫ختٝاض ٚايتعٝني يًُٛاضز ايبؿط١ٜ-7-3-2- 2

 :َؿّٗٛ ا٫ختٝاض-7-3-2-1- 2

إٕ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض ٚايتعٝني يًُٛاضز ايبؿط١ٜ تأتٞ يتشكل ايتٛاظٕ بني ايعطض ٚايطًب، 

ٖٚٞ َٔ أِٖ ايٛظا٥ـ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚإٕ إدطا٤ات ا٫ختٝاض ٚايتعٝني يف املٓع١ُ 

ٖٞ اختباض يًكسضات ايكا١ُ٥ ع٢ً تٓؿٝصٖا، نُا أْٗا اختباض يكسضاتِٗ ع٢ً ايتٓب٤ٛ ؾُٝا 

 .غٝهٕٛ عًٝ٘ غًٛى ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٚقع عًِٝٗ ا٫ختٝاض

ٚميهٔ تعطٜـ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض ع٢ً أْٗا ايع١ًُٝ اييت تؿٌُ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠، 

يًتأنس َٔ تٛاؾط املٛاقؿات ٚايؿطٚط املطًٛب١ يًٛظٝؿ١، ثِ َكابًتِٗ ٚاختٝاضِٖ 

 .ٚا٫غتع٬ّ عِٓٗ، ٚؾشكِٗ طبًٝا متٗٝسًا ٫ْتكا٤ املتُٝعٜٔ َِٓٗ ٚتعِٝٝٓٗ باملٓع١ُ

                                                 
 .124املطدع ايػابل، - (1)
 .102، 101سهرل ناظِ محٛز،َكسض غابل شنطٙ، م-(2)
 .45عًٞ قُس ضبابع١، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
 .107عبسايععٜع عًٞ سػٔ، َطدع غابل شنطٙ، م-(4)
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ٜٚعطؾٗا آخط بأْٗا إدطا٤ات تتبع َٔ قبٌ املٓع١ُ ٜتِ َٔ خ٬شلا مجع َعًَٛات عٔ 

املتكسّ يؿػٌ ٚظٝؿ١ ؾاغط٠ تهٕٛ ٖصٙ املعًَٛات زيٌٝ املٓع١ُ يف اؽاش قطاض قبٍٛ 

 .أٚضؾض املطؾح

 :األصط اليت تكوً عميّا عىمية االختيار والتعيني-7-3-2-2- 2

ع٢ً أٟ َٓؿأ٠ أُٜٓا ناْت هب إٔ تطاعٞ ا٫عتباضات ايتاي١ٝ عٓس ايكٝاّ بع١ًُٝ 

 .:ا٫ختٝاض ٚايتعٝني، ٖٚٞ ناٯتٞ

اعتُاز غٝاغ١ ؼًٌٝ ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ ؾٝٗا، َٚٔ ثِ ؼسٜس َ٪٬ٖت َٚٛاقؿات -1

ايٛظٝؿ١ ناملٗاضات ٚاـدلات ايع١ًُٝ يف فاٍ ايعٌُ املطًٛب ٚامل٪٬ٖت ايع١ًُٝ شات 

 .ايع٬ق١ بصيو

 .ؼسٜس َٔ شلِ اؿل ٚايػًط١ يف اؽاش ايكطاض بايتعٝٝٓات يف املٓؿأ٠ أٚ املٓع١ُ-2

 :عٛاٌَ أخط٣ َجٌ-3

 .ايكاب١ًٝ يًعٌُ ٚاغتٝعاب ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ-(أ

ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ٚقسض٠ ؼٌُ املطؾح ع٢ً ايكٝاّ بايٛادبات املهًـ بٗا غٛا٤ ناْت -(ب

 .تًو املػ٦ٛي١ٝ َاز١ٜ أٚ أزب١ٝ

 ايػٔ، اؾٓؼ، املعٗط، ٚايؿدك١ٝ: عٛاٌَ َػاعس٠ أخط٣ َجٌ-(ز

 :خطوات أو وزاحن االختيار-7-3-2-3- 2

ٖٓاى فُٛع١ َٔ اـطٛات ايط٥ٝػ١ٝ اييت هب إٔ متط بٗا ع١ًُٝ املؿان١ً بني  

ا٭ؾطاز، غط٠ٛ اغتكباٍ طاييب ايٛظا٥ـ سٝح ؽكل إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بعض 

ايعاًَني بٗا ممٔ تتٛؾط ؾِٝٗ ايًباق١ ٚسػٔ ايتكطف ٚتهٕٛ َُٗتِٗ اغتكباٍ ا٭ؾطاز 

 .ايطاغبني يف ايعٌُ باملٓع١ُ

ٚاـط٠ٛ ايجا١ْٝ ٖٞ املكاب١ً املبس١ٝ٥ سٝح تهٕٛ َستٗا قكرل٠ ٜٚػأٍ ؾٝٗا ايؿطز عٔ 

، ٚتأتٞ اغتُاض٠ طًب غبب اختٝاضٙ يًعٌُ ٚعٗٔ َعًَٛات٘ ايعا١َ ٚؼكًٝ٘ ايعًُٞ

ايتعٝني يف املطتب١ ايجايج١ ٖٚٞ عباض٠ عٔ ٚثٝك١ ميً٪ٖا املطؾح ٚتكّٛ املٓع١ُ بتشسٜس ناؾ١ 

، ٚاـط٠ٛ ايطابع١ ٖٞ ا٫ختباضات ايبٝاْات اييت تتطًبٗا ايٛظٝؿ١ املطاز ايذلؾٝح إيٝٗا

                                                 
 .129، م2003خايس عبسايطسِٝ اشلٝيت، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، -(1)
 .88، م2004قُس ؾاحل قاحل، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ، زاض اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع، غ١ٓ -(2)
 .92، م2006قُس ايكطيف، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ايبشطٜٔ، َ٪غػ١ يٛضز ايعامل١ٝ يًؿ٦ٕٛ اؾاَع١ٝ، . أغا١َ ناٌَ، ز-(3)

 .46عًٞ قُس ضبابع١، َكسض غابل شنطٙ، م-(4)
  .110ٜاغني ناغب اـطؾ١ ،َطدع غابل شنطٙ، م.خهرل ناظِ محٛز،ز-(5)
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ٚتػتٗسف ٖصٙ اـط٠ٛ ايتعطف ؼطٜطًٜا ع٢ً َ٪٬ٖت ايؿطز َٚس٣ تٛاؾكٗا َع َتطًبات 

ٚاـط٠ٛ اـاَػ١ ٖٚٞ املكاب٬ت ٜٚككس بٗا فطز قازث١ بني ؾدكني أٚ .ايٛظٝؿ١

أنجط ٚبني َتكسّ أٚ َتكسَني يٛظا٥ـ ؾاغط٠ ٚشيو بكسم اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ 

ٚاـط٠ٛ ايػازغ١ .املتكسَني تهٕٛ شات ق١ُٝ مبع٢ٓ مبا ٜهؿٌ غ١َ٬ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض

تتُجٌ يف ايؿشل ايطيب أٟ بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات اـاق١ بهٌ ٚظٝؿ١ بٗسف ٚظٝؿ١ بٗسف 

ؼسٜس ا٫ؾذلاطات ايكش١ٝ ٚاييت تتطًبٗا ٜتِ ايهؿـ ايطيب ايصٟ هطٜ٘ طبٝب أٚ 

 ٚتأتٞ فُٛع١ أطبا٤ بٗسف محا١ٜ املٛظـ غٛا٤ املطؾح أٚ باقٞ املٛظؿني يف املٓع١ُ

اـط٠ٛ ا٭خرل٠ ٖٞ إقساض قطاض ايتعٝني سٝح تكّٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بإعساز ايٛثا٥ل 

 ايطزل١ٝ يًتعٝني بإقساض أَط ايتعٝني بعسَا تأتٞ ْتا٥ر ايؿشل ايطيب بكٛض٠ إهاب١ٝ

 .ٜٛنح خطٛات ٚإدطا٤ات ع١ًُٝ ا٫ختٝاض (8)ٚايؿهٌ ضقِ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
 .134، 133خايس عبسايطسِٝ اشلٝجٞ، َكسض غابل شنطٙ، م-(1)
 .89، 88قُس بكرليف، َطدع غابل شنطٙ، م. أغا١َ ناٌَ، ز-(2)
 .71-70ؾٝكٌ سػ١ْٛ، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
 .117،118عبسايععٜع عًٞ سػٔ، َطدع غابل شنطٙ، م -(4)
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 خطوات أو إجزاءات عىمية االختيار (8)الشهن رقي 

قُس ايكرليف، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ايبشطٜٔ، َ٪غػ١ يٛضز ايعامل١ٝ يًؿ٦ٕٛ . أغا١َ ناٌَ، ز. ز-املكسض

 .91، م2006اؾاَع١ٝ، 

 استقجبل طبنت انىظبئف

 "األونُخ"انًقبثهخ انًجذئُخ 

 انكشف انطجٍ

 اختُبس يجذئٍ

 إخشاء انًقبثالد 

 دخىل االختُبس

 يمء طهت االستخذاو

 انتؼٍُُ

 انشفض

 قشاس

 قشاس

 قشاس

 قشاس

 قشاس

 قشاس
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 : انتذريت-2-7-4

 :وفّوً التذريب-7-4-1- 2

ٜعتدل ايتسضٜب يف سس شات٘ ٚغ١ًٝ إزاض١ٜ ٚؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ ع١ًُٝ يهٞ تكٌ با٭زا٤ اإلْػاْٞ يف 

ايعٌُ إىل أقك٢ سس ممهٔ بايؿهٌ ٚبا٭غًٛب ايصٟ وكل ا٫غتدساّ ا٭َجٌ يًُٛاضز 

ايبؿط١ٜ املتاس١ يهٌ َٔ اجملتُع ٚاملٓع١ُ، ؾايتسضٜب ٖازف بطبٝعت٘ َٚٛد٘ يف أغًٛب٘، ؾٗٛ 

ٜٗسف إىل إَساز ايؿطز مبعًَٛات َع١ٓٝ ٭زا٤  عٌُ َعني أٚ إَسازٙ بإضؾازات قسز٠ تعٝٓ٘ ع٢ً 

 .ؼػني أزا٥٘ أٚ قكٌ تكطؾات٘ أٚ اغتػ٬ٍ قسضات٘ بططٜك١ َجُط٠

ٜٚعطف ايتسضٜب ع٢ً أْ٘ ع١ًُٝ تٗسف إىل َعا١ْٚ ا٭ؾطاز ع٢ً ؼػني ٚتطٜٛط ٚت١ُٝٓ 

خدلاتِٗ َٚٗاضاتِٗ ٚقسضاتِٗ ٚظٜاز٠ َعًَٛاتِٗ بٗسف تػٝرل أٚ تعسٌٜ غًٛنِٗ 

 .أٚاػاٖاتِٗ يًتأنٝس ع٢ً ايٓٛاسٞ اإلهاب١ٝ يف ايعٌُ

ٜٚعطف بأْ٘ ع١ًُٝ َسضٚغ١ يتعسٌٜ ا٫ػاٙ أٚ املعطؾ١ أٚ ايػًٛى املٗاضٟ َٔ خ٬ٍ 

 .انتػاب بعض اـدل٠ يتشكٝل أزا٤ ؾعاٍ يف ْؿاط أٚ فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١

ٜٚعطؾ٘ آخطٕٚ بأْ٘ ايٓؿاط ايصٟ ٜٗتِ بإزاض٠ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ ٚتكُُٝٗا بٗسف ت١ُٝٓ 

ا٭زا٤ ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ، ٚضؾع َػت٣ٛ نؿا٠٤ ا٭زا٤ ايتٓعُٝٞ، ٚتتطًب ع١ًُٝ ؼػني 

ا٭زا٤ إدطا٤ تػٝرلات قسز٠ يف املعاضف، ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات ٚايػًٛى ا٫دتُاعٞ زاخٌ 

 .املٓعُات

 :ٖٚهصا ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ايٓؿاط ايتسضٜيب

وتاز إىل عًُٝات ؼًٌٝ ٚتؿػٌٝ، ٚٚنع فُٛع١ َٔ ايػٝاغات : ْؿاط كطط- 

ٚايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات ٚايدلاَر ايع١َٝٓ، ثِ املٝعا١ْٝ اييت تذلدِ َاغبل إىل أضقاّ 

 .قسز٠

ٜتطًب إقا١َ فُٛع١ ٚانش١ َٔ ايع٬قات ٚايتٓػٝل ؾُٝا بني : ْؿاط َٓعِ- 

 .اجملٗٛزات املبصٚي١ ست٢ وكل أٖساؾ٘

يعٜاز٠ املعاضف ٚتػٝرل ايػًٛى ٚايتكطف، ٚزعِ ايساؾع١ٝ ٚت١ُٝٓ : ْؿاط ٖازف- 

 .ا٫ػاٖات اإلهاب١ٝ مٛ ايعٌُ ٚاملٓع١ُ

ٜعٌُ ع٢ً ت١٦ٝٗ ايعاًَني اؾسز ٚأٜهًا ايعاًَني ايكسا٢َ، ٖٚٛ ٫ٜٓكطع : ْؿاط َػتُط- 

 .ط١ًٝ اؿٝا٠ ايٛظٝؿ١ٝ يًعاًَني

                                                 
 .16، م2007سػني أمحس ايطعاْٞ، ايتسضٜب اإلزاضٟ املعاقط، عُإ، زاض املػرل يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١، غ١ٓ -(1)
باضٟ نؿٛاٟ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ،تطمج١ تٝب تٛب ـسَات ايتعطٜب ٚايت١ُٝٓ، ايكاٖط٠، زاض ايؿاضٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع، -(2)

 .118،م2002
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ٜػطٞ ناؾ١ أٚد٘ ايٓؿاط باملٓع١ُ غٛا٤ اإلزاض١ٜ أٚ ايؿ١ٝٓ  : ْؿاط ؾاٌَ َتهاٌَ- 

 .يت١ُٝٓ َٗاضات املٛاضز ايبؿط١ٜ

ٜٗتِ ايتسضٜب مبػاٜط٠ ايؿهط اؿسٜح ٚايتك١ٝٓ : ْؿاط ٜػتٛعب ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ- 

 .املتكس١َ ست٢ ٜتُهٔ َٔ ؼكٝل غاٜت٘

 :أِىية التذريب-7-4-2- 2

ٖٓاى ؾٛا٥س نبرل٠ يًتسضٜب ْصنط َٓٗا َا ًٜٞ
(2)

: 

 .ؼػني أزا٤ ايؿطز-1

عٔ ططٜل َٛانب١ ايتسضٜب َٚٔ خ٬ي٘ ميهٔ َٛانب١ ايتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ -2

اغتعُاٍ اٯ٫ت اؿسٜج١ ٚاملعكس٠ ًٜعّ امل٪غػات : املتػاضع١ ٚايتٓع١ُٝٝ املػتذس٠ ؾُج٬ً

 .تسضٜب َٛظؿٝٗا ع٢ً اغتعُاشلا ٚقٝاْتٗا ٚنٌ َاٖٛ دسٜس يف ا٭دٗع٠ اؿسٜج١

ايتسضٜب ٜكًٌ اؿاد١ َٔ اإلؾطاف، ؾايعاٌَ املتسضب ايصٟ ٜعٞ َا ٜتطًب٘ عًُ٘ -3

 .ٜػتطٝع إلاظ شيو ايعٌُ زٕٚ اؿاد١ إىل تٛدٝ٘ أٚ َطاقب١ َػتُط٠ َٔ ض٩غا٥٘

وػٔ ايتسضٜب خسَات املٓؿأ٠ مما ٜٓعهؼ ع٢ً قٛض٠ ع٬قات دٝس٠ بني املٓع١ُ -4

 .ٚع٥٬ُٗا

 .ٜ٪زٟ ايتسضٜب إىل ؽؿٝض ْػب١ سٛازخ ايعٌُ-5

ٜعٌُ ايتسضٜب ع٢ً ؼكٝل ا٫غتكطاض ايٛظٝؿٞ يف املٓؿأ٠ ٚإنػابٗا قؿ١ ايجبات -6

 .ٚسػٔ ايػُع١ يف اجملتُع

 شزوط جناح التذريب-2-4-3- 2

ٖٓاى عس٠ ؾطٚط هب أخصٖا يف ا٫عتباض يٝشكل ايتسضٜب اشلسف َٓ٘ بؿاع١ًٝ، ٖٞ 

 ::َا ًٜٞ

قبٍٛ اإلزاض٠ يٓؿاط ايتسضٜب عٔ اقتٓاع سكٝكٞ بأُٖٝت٘، ٚتتِ تطمج١ ٖصا ا٫قتٓاع -1

بتدطٝط ايتسضٜب ٚتٓعُٝ٘، ٚتٛؾرل اإلَهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ اي٬ظ١َ ي٘، َٚٔ ثِ 

 .َتابع١ ٖصا ايٓؿاط ٚتكٛمي٘ بؿهٌ عًُٞ

قٝاّ املسضب بايسٚض املطًٛب َٓ٘ يف ؼكٝل أٖساف ايتسضٜب، ؾاملسضب عٓكط َِٗ يف -2

لاح أٚ إخؿام ايتسضٜب، إش إٕ نجرلًا َٔ املٓعُات تٓؿل أَٛا٫ً طا١ً٥ ع٢ً ايتسضٜب 

                                                 
 .143، 142عبس اؿُٝس عبسايؿتاح املػطبٞ، زيٌٝ اإلزاض٠ ايصن١ٝ يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
 .102، 101قُس ؾاحل قاحل، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)
، 2010ْازض أمحس بٛ ؾٝد١، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، إطاض ْعطٟ ٚسا٫ت ع١ًُٝ، عُإ، زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، غ١ٓ -(3)

 .393، 392م
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زٕٚ اؿكٍٛ ع٢ً ايعا٥س املٓاغب، بػبب عسّ اٖتُاَٗا بت١ُٝٓ املسضبني ايكازضٜٔ ع٢ً 

ؼكٝل ا٭ٖساف ايتسضٜب١ٝ بؿاع١ًٝ، ٚتتُجٌ ؾاع١ًٝ املسضب يف َس٣ اغتعسازٙ ٚقسضت٘ 

ع٢ً ْكٌ املاز٠ ايتسضٜب١ٝ يًُتسضبني ٚقسضت٘ ع٢ً إثاض٠ اٖتُاَِٗ، ٚقسضت٘ ع٢ً اغتدساّ 

 .ا٭غًٛب ايتسضٜيب املٓاغب ٚإعساز املاز٠ ايتسضٜب١ٝ املٓاغب١

اغتدساّ املتسضب أمناطًا غًٛن١ٝ دسٜس٠ يف عًُ٘ بعس ايتسضٜب ؾاختٝاض املتسضب -3

 .ع١ًُٝ أغاغ١ٝ يف لاح ايتسضٜب، ٫ٚبس إٔ تتٛاؾط يسٜ٘ ايطغب١ ٚا٫غتعساز يًتسضٜب

ٚدٛز َٓار تٓعُٝٞ َٓاغب ٜٛؾط يًُتسضب ايؿطم املٓاغب١ يتطبٝل ا٭ؾهاض -4

 .ٚا٭غايٝب اؾسٜس٠ يف ايعٌُ

 :تكييي الربٌاوج التذرييب-7-4-4- 2

 :ردود الفعن -1

ٜتِ ٖصا ايتكِٝٝ ساملا ٜٓتٗٞ ايدلْاَر، ٜٚٗسف يكٝاؽ زضد١ ايطنا احملكك١ 

احملت٣ٛ، املسضبني، املاز٠ ايتسضٜب١ٝ، )يًُؿاضنني عٔ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ َٔ دٗات 

.ا٭غايٝب ايتسضٜب١ٝ املعتُس٠، اـسَات اإلزاض١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ . ٜٚتِ اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ  (إخل.

املعًَٛات ٚايبٝاْات َٔ خ٬ٍ اغتبٝإ ٜتِ تٛظٜع٘ ع٢ً املتسضبني ٚملعطؾ١ آضا٥ِٗ بؿإٔ 

 .ايدلْاَر ايتسضٜيب

 :التعمي -2

َاشا تعًِ املؿاضنٕٛ َٔ ايدلْاَر ايتسضٜيب؟ ٜٚتِ َٔ خ٬ٍ شيو َعطؾ١ َا مت ؾُٗ٘ 

ٚاغتٝعاب٘ َٔ ايدلْاَر ايتسضٜيب َٔ ْاس١ٝ ا٭غؼ ٚاملباز٨ ايع١ًُٝ ٚا٭غايٝب ايتسضٜب١ٝ، 

ٚبؿهٌ زقٝل َعطؾ١ املٗاضات ٚاملعاضف اييت مت انتػابٗا َٔ خ٬ٍ ايدلْاَر ايتسضٜيب
(2)

. 

 :الضموك-3

ٜٚػتدسّ ْاتر ايػًٛى يتشسٜس َس٣ تػرل غًٛى املتسضب يف ايٛظٝؿ١ نٓتٝذ١ 

ملؿاضنت٘ يف ايدلْاَر ايتسضٜيب، ٜٚتِ تكِٝٝ اؾاْب ايػًٛنٞ يًُتسضب عٔ ططٜل غ٪اٍ 

املسٜطٜٔ أٚ املؿطؾني أٚ ظ٤٬َ املتسضب ع٢ً َس٣ ايتػرل يف أزا٤ املتسضب أٚ َس٣ تهطاضٙ 

٭ْٛاع ايػًٛى اييت تهُٓٗا أٚ ضنع عًٝٗا ايدلْاَر ايتسضٜيب
(3)

. 

                                                 
 .135خهرل ناظِ محٛز، ٜاغني ناغب اـطؾ١، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
 .135املطدع ايػابل، م-(2)
مجاٍ ايسٜٔ قُس املطغٞ، اإلزاض٠ اإلغذلاتٝذ١ٝ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ، املسخٌ يتشكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ ملٓع١ُ ايكطٕ اؿازٟ - (3)

 .361، م2003ٚايعؿطٜٔ، ايساض اؾاَع١ٝ، 
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 :الٍتائج -4

ٜٚتِ اغتدساَٗا يتشسٜس ايعا٥س َٔ ايدلْاَر ايتسضٜيب، ٚقس تؿٌُ ايٓتا٥ر انؿاض 

 .تهًؿ١ اؿٛازخ أٚ َعس٫ت زٚضإ ايعٌُ أٚ ايؿاقس يف ايٛقت ٚاملٛاز

 :وزاحن وخطوات التذريب-7-4-5- 2

 :ميهٔ ػُٝع املطاسٌ ٚاإلدطا٤ات اييت متط بٗا ع١ًُٝ ايتسضٜب ناٯتٞ

 :مجع وحتمين املعمووات: املزحمة األوىل-

َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜكّٛ املػ٦ٍٛ عٔ إعساز خط١ ايتسضٜب باملٓؿأ٠ ظُع فُٛع١ َٔ 

ايبٝاْات اييت متهٓ٘ َٔ إعساز خط١ غ١ًُٝ تؿٞ باستٝادات ايعاًَني، ٚتتٓاغب َع 

ظطٚف ٚإَهاْات املٓؿأ٠ ٚميهٔ اغتد٬م بعض امل٪ؾطات َٔ ٖصٙ املعًَٛات اييت شلا 

ايتعس٬ٜت احملت١ًُ يف اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، ٚدٛز : تأثرلٖا ع٢ً اـط١ ايتسضٜب١ٝ َجٌ

َؿانٌ يف ا٫تكا٫ت  يف ايتٓعِٝ، انؿاض ايطٚح املع١ٜٛٓ يًعاًَني، انؿاض َعس٫ت 

 .ا٭زا٤ ايؿع١ًٝ

 :حتذيذ االحتياجات التذريبية: املزحمة الجاٌية- 

تعتدل ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ ٜتِ مبكتهاٖا تكسٜط أٟ َٔ ا٭ؾطاز 

ايعاًَني يف املٓع١ُ عاد١ إىل تسضٜب، ٚؼسٜس أْٛاع ٖصٙ ا٫ستٝادات إٕ ناْت ع٢ً 

َػت٣ٛ املٓع١ُ نًٗا أٚ ع٢ً َػت٣ٛ إسس٣ ٚسساتٗا، ٚتؿٌُ ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ 

 :اػاٖني أغاغٝني ُٖا

تسعِٝ دٛاْب ايك٣ٛ يف قسضات َٚٗاضات ا٭ؾطاز ٚا٫غتُطاض يف إنػابِٗ َجٌ ٖصٙ -

 .ايكسضات بكٛض٠ َٓتع١ُ

 .َعاؾ١ دٛاْب ايهعـ ٚايككٛض يف أزا٤ بعض ا٭ؾطاز-

 :ٜٚتِ ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ بسضاغ١ ث٬خ فُٛعات َٔ امل٪ؾطات، ٖٚٞ

 .ؼًٌٝ َ٪ؾطات ايتٓعِٝ- 

 .ؼًٌٝ َ٪ؾطات ا٭زا٤- 

 .ؼًٌٝ خكا٥ل ا٭ؾطاز- 

                                                 
 .362املطدع ايػابل، م- (1)
 .242ق٬ح ايسٜٔ قُس عبسايباقٞ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ تطبٝكٞ َعاقط، َطدع غابل شنطٙ، م- (2)
 .205غًُٝإ ايؿاضغٞ، َكسض غابل شنطٙ، م. ايكسٜل َٓكٛض بٛ غ١ٓٝٓ، ز- (3 )
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 :تصىيي الرباوج التذريبية: املزحمة الجالجة- 

ٚايصٟ ٜعين تطمج١ ا٭ٖساف إىل َٛنٛعات تسضٜب١ٝ، ٚؼسٜس ا٭غًٛب ايصٟ غٝتِ 

اغتدساَ٘ بٛاغط١ املتسضبني يف تٛقٌٝ َٛنٛعات ايتسضٜب إىل املتسضبني، نُا ٜتِ 

.ؼسٜس املػتًعَات ايتسضٜب١ٝ، َجٌ ا٭ق٬ّ، ايػبٛض٠، ا٭ؾ٬ّ،  . إخل ٚنذع٤ َٔ تكُِٝ .

 .بطْاَر ايتسضٜب هب ؼسٜس املسضبني يف ايدلْاَر، ٚأٜهًا ؼسٜس َٝعا١ْٝ ايتسضٜب

 :تٍفيذ الرباوج التذريبية: املزحمة الزابعة- 

بعس تكُِٝ ايدلْاَر ايتسضٜيب تأتٞ َطس١ً تٓؿٝصٙ، ٚقس ٜهطًع أؾطاز آخطٕٚ بع١ًُٝ 

ايتٓؿٝص، نبٝت اـدل٠ أٚ َطنع ايتسضٜب، ٚيهٔ ٜعٌ إلزاض٠ ايتسضٜب اؿل يف اإلؾطاف 

ع٢ً ايتٓؿٝص ٚايتأنس َٔ إٔ ايتكُِٝ ايػابل قس أَهٔ تٓؿٝصٙ ٜٚتهُٔ تٓؿٝص ايدلْاَر 

 :عس٠ أبعاز، ٖٚٞ

 .ايتشسٜس ايعَين ٭ْؿط١ ايدلْاَر-1

 .اإلعساز ايهايف يًٓؿاط ايتسضٜيب-2

 .ػٗٝع املٛاز ايتسضٜب١ٝ-3

 .ا٫تكاٍ باملسضبني ٚاملتسضبني-4

 :تكييي الربٌاوج التذرييب: املزحمة ارتاوضة- 

إٕ ايتكِٝٝ ٚغ١ًٝ ملعطؾ١ َاشا ؾعٌ املسضبٕٛ َٚا ايػبٌ اييت ػعٌ ايدلْاَر أنجط 

ؾاع١ًٝ، ثِ َا ايتعس٬ٜت اييت هب إٔ تتِ ع٢ً قت٣ٛ ايدلْاَر ٚع٢ً املٓٗذ١ٝ ٚع٢ً 

 .أغايٝب َٚػاعسات ايتسضٜب

إٕ ٖسف ايتكِٝٝ ٜتُجٌ يف ؼسٜس املعًَٛات ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات اييت انتػبٗا 

 .املتسضب َٚعطؾ١ َس٣ ؼكٝل ايدلْاَر ٭ٖساؾ٘ ايتسضٜب١ٝ

 انحىافش-2-7-5

 وفّوً اذتوافش-2-7-5-1

ٜتٛقـ لاح املٓع١ُ ع٢ً ٚدٛز اغذلاتٝذ١ٝ ؾعاي١ تكّٛ ع٢ً أغاؽ غاٜات ٚأٖساف 

ٚانش١ ٚقسز٠، ٚميهٔ يًُسٜطٜٔ ٚنصيو إزاضات ٚأقػاّ املٛاضز ايبؿط١ٜ اغتدساّ 

اؿٛاؾع نأزٚات ؿؿع ايعاًَني يتشكٝل ايػاٜات ٚا٭ٖساف باعتباض ٖصٙ اؿٛاؾع أسس 

 .املساخٌ اؾٖٛط١ٜ يتعٜٛض ايعاًَني

                                                 
 .139ؾٝكٌ سػ١ْٛ، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
عبساؿُٝس عبسايؿتاح املػطبٞ، زيٌٝ اإلزاض٠ ايصن١ٝ يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات املعاقط٠، َطدع غابل شنطٙ، -(2)

 .163، 162م
 .64، 63عًٞ قُس ضبابع١،َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
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 :وميهَ تعزيف اذتوافش عمى أٌّا

فُٛع١ ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ اييت تػع٢ املٓع١ُ يتٛؾرلٖا يًعاًَني بٗا غٛا٤ ناْت َاز١ٜ 

أٚ َع١ٜٛٓ، ؾطز١ٜ أٚ مجاع١ٝ إهاب١ٝ أٚ غًب١ٝ، بٗسف إؾباع اؿادات ٚايطغبات اإلْػا١ْٝ 

َٔ ْاس١ٝ ٚؼكٝل ايؿاع١ًٝ املٓؿٛز٠ َٔ ْاس١ٝ أخط٣، ٚشيو ملطاعا٠ ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ 

احملٝط١
(1)

. 

.َهاؾأ٠، ع٠ٚ٬ "ٚأٜهًا عطؾت اؿٛاؾع بأْٗا ؾطم أٚ ٚغا٥ٌ  . تٛؾطٖا إزاض٠ " إخل.

املٓع١ُ أَاّ ا٭ؾطاز ايعاًَني يتجرل بٗا ضغباتِٗ ٚؽًل يسِٜٗ ايساؾع َٔ أدٌ ايػعٞ 

يًشكٍٛ عًٝٗا عٔ ططٜل اؾٗس، ٚايعٌُ املٓتر ٚايػًٛى ايػًِٝ، ٚشيو إلؾباع ساداتِٗ 

امل٪ثطات "اييت وػٕٛ ٜٚؿعطٕٚ بٗا، ٚاييت ؼتاز إىل إؾباع، نُا ميهٔ تعطٜؿٗا بأْٗا 

 "اـاضد١ٝ اييت تؿذع اإلْػإ ٚؼؿعٙ ٭زا٤ أؾهٌ

ٜٚتهح َٔ ايتعطٜؿني ايػابكني إٔ ٖٓاى ؾاضقًا بني اؿاؾع ٚايساؾع ؾاؿاؾع َ٪ثط 

خاضدٞ َٛدٛز يف ايب١٦ٝ تٛؾطٙ املٓع١ُ أٚامل٪غػ١ يًعاًَني ؾٝٗا، يف سني إٔ ايساؾع َ٪ثط 

زاخًٞ ْابع َٔ زاخٌ ايؿطز ٖٚٛ تعبرل عٔ ساد١ َا، وج٘ ع٢ً ايعٌُ ٚايػًٛى املطغٛب 

ؾٝ٘ َٔ قبٌ إزاض٠ املٓع١ُ يًشكٍٛ ع٢ً اؿاؾع املتاح
(2)

. 

 :أِىية اذتوافش-7-5-2- 2

 :ٚتبسٚأ١ُٖٝ اؿٛاؾع يف كتًـ املػتٜٛات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 :(3)أِىية اذتوافش عمى املضتوى الفزدي، وتتىجن يف اآلتي-(أ

طاملا إٔ ايعٌُ ايػ٧ٝ غطٜعًا : ا٫عذلاف بك١ُٝ َآٜذعٙ ايؿطز ٚإؾباع سادت٘ يًتكسٜط-1

َآٜاٍ قاسب٘ اؾعا٤ ايطازع َٔ ايتأزٜب ٚايتٛبٝذ ٚاـكِ ٚايؿكٌ أسٝاًْا ؛ يصا هب 

ا٫عذلاف عل َٔ بصٍ اؾٗس ٚأتكٔ ا٭زا٤ ٚأخًل يف ايعٌُ بتؿذٝع٘ ٚسج٘ ع٢ً 

 . مبا ميهٓ٘ َٔ اإلبساع ٚاؿطم ع٢ً زٚاّ ايتكسّ ٚايُٓٛضا٫غتُطا

ٜػع٢ َععِ ا٭ؾطاز إىل ايٛقٛف ع٢ً ْتا٥ر أؾعاشلِ ٚضز ؾعٌ ايػرل : أزا٠ يًتػص١ٜ املطتس٠-2

ػاٖٗا،اغتذاب١ يطغبتِٗ يف َعطؾ١ املعًَٛات ٚايبٝاْات عٔ أزا٥ِٗ ٚإؾباعًا يػطا٥عِٖ 

 .يف سب ا٫غتط٬ع

                                                 
عبساؿُٝس عبسايؿتاح املػطبٞ، ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف زضاغات ٚمماضغات إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َطدع غابل شنطٙ، -(1)

 .265، 264م
 .208، م1990َكطؿ٢ لٝب ؾاٚف، إزاض٠ ا٭ؾطاز، عُإ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع، -(2)
عبساؿُٝس عبسايؿتاح املػطبٞ، زيٌٝ اإلزاض٠ ايصن١ٝ يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات املعاقط٠، َطدع غابل شنطٙ، -(3)

 .130م
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ميجٌ ايسعِ املايٞ أ١ُٖٝ نبرل٠ ملععِ ا٭ؾطاز ؾايتعٜٛض املايٞ وتٌ : ايسعِ املايٞ-3

 .َها١ْ نبرل٠ يف دٛ ايعٌُ ست٢ ٜتُهٔ ا٭ؾطاز َٔ إؾباع ساداتِٗ املاز١ٜ

تعتدل َٔ ايعٛاٌَ ايباضظ٠ شات ا٭ثط ايهبرل يف إلاظ ا٭عُاٍ : ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ-4

ٚؼكٝل ا٭ٖساف، ؾا٫يتعاّ عٓكط دٖٛطٟ َٔ عٓاقط تهٜٛٔ ايؿدك١ٝ ٚا٭ؾطاز 

ٜبشجٕٛ عٔ املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٚايسٚض ايؿعاٍ ٚاإلسػاؽ بايؿدط ٚنًٗا َتػرلات 

 .٫تبسٚ زٕٚ ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ

 :أِىية اذتوافش عمى وضتوى ادتىاعات

 .إثاض٠ محاؽ اؾُاعات ٚتؿذٝع املٓاؾػ١ ؾُٝا بني أؾطاز اؾُاع١-1

 .ت١ُٝٓ ضٚح املؿاضن١ ٚايتعإٚ-2

 .ت١ُٝٓ املٗاضات ؾُٝا بني أؾطاز اؾُاع١ - 3

 :(1)أِىية اذتوافش عمى وضتوى املٍعىة، وتتىجن يف اآلتي-(ب

ايتهٝـ َع َتطًبات ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، تػِٗ اؿٛاؾع يف ا٫غتذاب١ يتأثرل -1

ايهػٛط احملٝط١ باملٓع١ُ يف ايٓٛاسٞ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ 

 .ٚاؿه١َٝٛ

ايتهاٌَ ٚايذلابط بني ْؿاط ايتشؿٝع ٚأْؿط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ املدتًؿ١، َٚٓٗا -2

ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ، ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ ٚا٫غتكطاب ٫ختٝاض ايتعٝني، ٚايتسضٜب 

ٚايت١ُٝٓ، ٚتكِٝٝ ا٭زا٤،ٚا٭دٛض ٚاملٓاؾع ٚاـسَات ٚايذلقٝات، ٚت٪ثط ٖصٙ ا٭ْؿط١ 

 .فتُع١ ع٢ً ايٓتا٥ر املتٛقع١ ع٢ً َػت٣ٛ املٓع١ُ

تػِٗ اؿٛاؾع يف ؼكٝل دٛ يف ايطنا عٔ ايعٌُ يس٣ : ت١٦ٝٗ املٓار ايتٓعُٝٞ املٓاغب-3

 . ا٭ؾطاز مما ٜسؾعِٗ يًشطم ع٢ً املكًش١ ايعا١َ ٚايػعٞ يتشكٝل أٖساف املٓع١ُ

                                                 
عبس اؿُٝس عبسايؿتاح املػطبٞ، ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف زضاغات ٚمماضغات إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َطدع غابل شنطٙ، -(1)

 .267، 266م
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 :املٍّج العمىي لوضع ٌعاً فعاه لمخوافش-2-7-5-3

تعتدل املكَٛات ا٭غاغ١ٝ يٓذاح ْعاّ اؿٛاؾع يف تٛدٝ٘ غًٛى ايؿطز مٛ ا٫ػاٙ ايصٟ 

تٗسف إيٝ٘ إزاض٠ ا٭ؾطاز يٝكب يف ايٓٗا١ٜ يف إطاض ا٭زا٤ ايتٓعُٝٞ املدطط، ٖٞ َاًٜٞ
(1)

: 

 .إٔ ٜتٓاغب اؿاؾع ايصٟ وكٌ عًٝ٘ ايؿطز زاخٌ ايتٓعِٝ َع زٚاؾع٘-أ

 .إٔ ٜؿِٗ ايؿطز ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بني ا٭زا٤ املطًٛب َٓ٘ ٚاؿكٍٛ ع٢ً اؿٛاؾع-ب

إٔ ٜهٕٛ اؿكٍٛ ع٢ً اؿاؾع أٜا ناْت طبٝعت٘ َ٪نسًا َٚتاسًا يهاؾ١ أؾطاز -ز

 .ايتٓعِٝ يهُإ نؿا٠٤ ا٭زا٤ ايتٓعُٝٞ

 .إٔ ٜطاع٢ قكط ايؿذل٠ َابني أزا٤ ايؿطز احملكل ٚاؿكٍٛ ع٢ً اؿاؾع-ز

إٔ تتٓٛع اؿٛاؾع ْعطًا يتٓٛع استٝادات أؾطاز ايتٓعِٝ ٚأٜهًا يتٓٛع استٝادات ايؿطز -ٖـ

 .َٔ ٚقت ٯخط

إٔ ْعاّ اؿٛاؾع يٝؼ منطًٝا مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ميهٔ تطبٝل ْعاّ ؾعاٍ يًشٛاؾع ملٓع١ُ -ٚ

َا يف املٓعُات ا٭خط٣ ست٢ املؿاب١ٗ، إش ؽتًـ ظطٚف نٌ َٓع١ُ ٚطبٝعتٗا َٔ 

 .ْاس١ٝ نُا ؽتًـ طبٝع١ ا٭ؾطاز ٚاستٝاداتِٗ اؿكٝك١ٝ َٔ َٓع١ُ إىل أخط٣

 :أٌواع اذتوافش-2-7-5-4

 :ٖٓاى عس٠ تطبٝكات تكٓـ مبٛدبٗا اؿٛاؾع َٚٓٗا

 :(2)اذتوافش اإلجيابية واذتوافش الضمبية، وتتىجن يف اآلتي-(أ

 :ٖٚٞ اؿٛاؾع اييت تُٓٞ ضٚح اإلبساع ٚايتشسٜس ٚتٓكػِ إىل: اؿٛاؾع اإلهاب١ٝ-1

.ٖٚٞ ا٭دط، ايعٜازات ايػ١ٜٛٓ، املهاؾآت: اؿٛاؾع املاز١ٜ- .  .إخل.

ٖٚٞ ايذلقٞ، تكسٜط دٗٛز ايعاًَني، إؾطاى ايعاًَني يف اإلزاض٠، : اؿٛاؾع املع١ٜٛٓ-

 .نُإ ٚاغتكطاض ايعٌُ، تؿٜٛض ايك٬سٝات

ٖٚٞ اإلدطا٤ات ايطازع١ اييت تتدصٖا اإلزاض٠ عل َٔ ٜككط يف : اؿٛاؾع ايػًب١ٝ-2

 :عًُ٘ ٚتٓكػِ إىل

 .ٖٚٞ تٓعٌٜ زضد١ املٛظـ، تٛقٝـ ايع٠ٚ٬، ايععٍ امل٪قت: اؿٛاؾع املاز١ٜ-

ٖٚٞ سطَإ ايؿطز َٔ ْؿط ازل٘ ع٢ً يٛس١ ايؿطف، تٛدٝ٘ تٓبٝ٘ : اؿٛاؾع املع١ٜٛٓ-

 .يًُككط يف عًُ٘ ٚتعًٝك٘ ع٢ً يٛس١ اإلع٬ْات

                                                 
قُس ٜٛغـ قٓاٟٚ، إزضاى املسٜطٜٔ ملؿّٗٛ ٚأْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ اؿسٜج١، ٚتطبٝل املكاضف ايتذاض١ٜ، ضغاي١ -(1)

 .41، م2005َادػترل غرل َٓؿٛض٠ داَع١ قاضْٜٛؼ ، بٓػاظٟ 
 .78عًٞ قُس ضبابع١، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)
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 :اذتوافش الفزدية واذتوافش ادتىاعية-(ب

ٜػتؿاز َٔ اؿٛاؾع بؿهًٝٗا املازٟ ٚاملعٟٓٛ، إَا بكٛض٠ ؾطز١ٜ َتُج١ً ؾُٝا وكٌ 

عًٝ٘ ايؿطز ْتٝذ١ إلاظ عٌُ َعني، أٚ بكٛض٠ مجاع١ٝ َتُج١ً ؾُٝا ٜتشكٌ عًٝ٘ فُٛع١ 

ايعٌُ عٓسَا ٜٓذعٕٚ بايتعإٚ َع بعهِٗ ع٬ًُ َعًٝٓا
(1)

. 

 :اذتوافش األصاصية واذتوافش البذيمة-(ج

ٜٚتٓاٍٚ ٖصا ايتكػِٝ اؿٛاؾع َٔ سٝح اإلَهاْٝات املتٛؾط٠ يس٣ اإلزاض٠ ؾٝكػُٗا إىل 

سٛاؾع أغاغ١ٝ، ٖٚٞ تًو اؿٛاؾع املدكك١ إلؾباع سادات َع١ٓٝ أٚ عٓس إلاظ أعُاٍ 

 .َع١ٓٝ

ٚسٛاؾع بس١ًٜ َتُج١ً يف اؿٛاؾع اييت تكسَٗا اإلزاض٠ بس٫ً َٔ اؿٛاؾع ا٭غاغ١ٝ، ٚيف 

ساي١ عسّ تٛؾط اإلَهاْٝات املاز١ٜ ملٓح اؿٛاؾع يعسز نبرل َٔ ايعاًَني ميهٔ إٔ تتُجٌ 

ٖصٙ اؿٛاؾع يف قٛض٠ ؾٗازات ايتكسٜط، أٚ ا٭ٚزل١، أٚ َاؾاب٘ شيو
(2)

. 

 :تمييى أدا  انعبيهيٍ-7-6 -2

 :وفّوً تكييي األداء-7-6-1- 2

ؾػٌ ا٭زا٤ َٚاظاٍ، باٍ املسٜطٜٔ ٚايباسجني ٚايهتاب ٚغرلِٖ، ْٚعطًا ٭ُٖٝت٘ 

اإلغذلاتٝذ١ٝ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ؾُععِ ايباسجني ٚايهتاب ٚآخطٜٔ ٜعاؾٕٛ ا٭زا٤ 

اْط٬قًا َٔ َؿاُٖٝ٘ ٚأٖساؾ٘، قاٚيني تؿػرل أْٛاع٘ ٚططق٘ َٚعاٜرلٙ َػًطني بصيو 

 .ايه٤ٛ ع٢ً دٛاْب عس٠ يف ع١ًُٝ تكِٝٝ ا٭زا٤

ا٭زا٤ ٖٛ باختكاض إلاظ ٖسف أٚأٖساف امل٪غػ١، ٚتكِٝٝ ا٭زا٤ ٖٛ ايكؿ١ ايٓعا١َٝ 

أٚ ايطزل١ٝ اييت تعدل عٔ َهأَ ق٣ٛ َٚهأَ نعـ املػاُٖات اييت ٜعطٝٗا ا٭ؾطاز 

 .يًٛظا٥ـ اييت نًؿٛا بإلاظٖا ٚايكٝاّ بٗا

إش عطف ْٝتؿطٚضؾاق٘ تكِٝٝ ا٭زا٤ بأْ٘ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ بٛاغطتٗا ؼسٜس املػاُٖات 

اييت ٜعطٝٗا ايؿطز مل٪غػت٘ خ٬ٍ ؾذل٠ ظ١َٝٓ قسز٠
(3)

. 

ٜٚعطف بأْ٘ زضاغ١ ٚؼًٌٝ أزا٤ ايعاًَني يعًُِٗ ٬َٚسع١ غًٛنِٗ ٚتكطؾاتِٗ أثٓا٤ 

ايعٌُ ٚشيو يًشهِ ع٢ً َس٣ لاسِٗ َٚػت٣ٛ نؿا٤تِٗ يف ايكٝاّ بأعُاشلِ اؿاي١ٝ، 

                                                 
عازٍ ضابح ْٜٛؼ، ؼًٌٝ ْعِ اؿٛاؾع ٚع٬قتٗا بأزا٤ ايعاًَني يف املٓعُات ايكٓاع١ٝ ايًٝب١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، - 1

 ..2000غ١ٓ 
 .املطدع ايػابل- (2)
 .360، م2002سػني إبطاِٖٝ، بًٛط، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َٔ َٓعٛض اغذلاتٝذٞ، برلٚت، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، -(3)



 

 

71 

أٜهًا يًشهِ ع٢ً إَهاْٝات ايُٓٛ ٚايتكسّ يًؿطز يف املػتكبٌ ٚؼًُ٘ ملػ٦ٛيٝات أندل 

أٚ تطقٝت٘ يٛظٝؿ١ أخط٣
(1)

. 

 فوائذ تكييي األداء-7-6-2- 2

تتىجن فوائذ تكييي األداء يف اآلتي
(2)

: 

 .تعٜٚس املسٜطٜٔ َٚتدصٟ ايكطاض مبعًَٛات عٔ َػت٣ٛ أزا٤ املٛظؿني يف املٓع١ُ-1

ٜػاعس تكِٝٝ ا٭زا٤ ع٢ً َعطؾ١ َس٣ إغٗاّ املٛظؿني يف ؼكٝل أٖساف املٓع١ُ َٚس٣ -2

 .١َ٤٬َ املٛظـ يًٛظٝؿ١ اييت ٜؿػًٗا بؿهٌ َٛنٛعٞ عازٍ

إؾعاض املٛظؿني باملػ٦ٛي١ٝ ٚإع٬َِٗ أْ٘ غٝتِ تكسٜط دٗٛزِٖ َٔ قبٌ اإلزاض٠ ٚإٔ -3

ع١ًُٝ ايذلق١ٝ ٚايٓكٌ ٚايع٠ٚ٬ ٫ تتِ إ٫ عٔ ططٜل شيو ٚتعٜٚسِٖ باملعًَٛات عٔ َػت٣ٛ 

 .أزا٥ِٗ

تكِٝٝ أزا٤ املٛظؿني ٜػاعس املسٜطٜٔ ع٢ً اؽاش قطاضات بؿإٔ ؼػني ٚتطٜٛط أزا٤ -4

املٛظؿني ٚاقذلاح املهاؾآت املاي١ٝ بٓا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭زا٤ ٚمتٝٝعٙ مما ٜػاعس ع٢ً زؾع 

 .ايطٚح املع١ٜٛٓ ٚتكًٌٝ َعسٍ زٚضات ايعٌُ

ٜعٚز تكِٝٝ ا٭زا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ مبعًَٛات ٚاقع١ٝ عٔ أزا٤ ايعاًَني يف املٓع١ُ -5

َٚاهب ع٢ً إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ع١ًُٝ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚس٣ استٝاز 

 .ايؿطز يدلاَر ايتسضٜب بٓا٤ ع٢ً شيو

 :خصائص تكييي األداء-7-6-3- 2

.إُ لتكييي األداء عذد وَ ارتصائص وفيىا يمي ٌضتعزضّا بشيء وَ اإلجياس 
(3)

 

 :ايكسم-أ

ْعين بايكسم إٔ املكٝاؽ ٜكٝؼ َاقُِ يكٝاغ٘، أٟ هب إٔ ْتأنس َٔ إٔ املعاٜرل 

اييت ٜكِٝ بٛاغطتٗا أزا٤ املٛظـ تطتبط اضتباطًا ٚثٝكًا بٓؿؼ ايعٓكط أٚ ايكؿ١ أٚ املعسٍ 

 .ايصٟ ْٛز قٝاغ٘

 :ايجبات-ب

ْعين بايجبات تٛؾط زضد١ َٔ ا٫تػام ٚا٫ْػذاّ يف املعًَٛات أٚ ايٓتا٥ر  اييت مكٌ 

عًٝٗا عٓسَا تػتدسّ أزا٠ قٝاؽ ٭زا٤ يف ظَٓني كتًؿني، َع٢ٓ ٖصا أْ٘ يٛ ناْت ٖٓاى 

                                                 
ق٬ح ايسٜٔ عبسايباقٞ، اؾٛاْب ايع١ًُٝ ايتٓع١ُٝٝ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملٓعُات، ايكاٖط٠، ايساض اؾاَع١ٝ، طبع ، -(1)

 .257، م2001ْؿط، تٛظٜع، 
 .147ؾٝكٌ سػ١ْٛ، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)
، 278، م2008عبسايباضٟ زض٠ ٚآخطٕٚ، إزاض٠ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ، ايكاٖط٠، ايؿطن١ ايعا١َ املتشس٠ يًتػٜٛل ٚايتٛضٜسات، -(3)

279. 
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اغتباْ٘ يكٝاؽ أزا٤ َٛظـ ؾٝذب إٔ تهٕٛ عباضات شيو ا٭زا٤ ٚانش١ عٝح ْكٌ إىل 

 .ْؿؼ ايٓتا٥ر يٛ قُٝٓا أزا٤ املٛظـ يف ايكباح أٚ يف املػا٤

 :ايكسض٠ ع٢ً ايتُٝٝع-ز

ْعين بصيو تعطٜـ املكاٜٝؼ ٚؾطح َاشا ْككس بهٌ َٓٗا؟ َٚاشا تعين؟ ٚإىل َاشا 

تٗسف، ٚشيو بؿهٌ ٚانح َٚؿّٗٛ ٚبًػ١ غ١ًٗ ٫ؼٌُ أٟ غُٛض أٚ إَها١ْٝ ايتشطٜـ 

ٚايتأٌٜٚ يف املع٢ٓ، ٚبٗصا ايؿهٌ تهُٔ إَها١ْٝ متٝٝع املكاٜٝؼ بعهٗا عٔ بعض َٔ 

سٝح املع٢ٓ أٚ ايتػ١ُٝ ؾتُٓع ايتساخٌ يف َعاْٝٗا ٚؾُٗٗا ٚتهٕٛ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ غ١ًٗ َٔ 

 .قبٌ املكِٝ

 :وعايري تكييي األداء-7-6-4- 2

ٜككس مبعاٜرل تكِٝٝ ا٭زا٤ تًو ايعٓاقط اييت تػتدسّ ضنا٥ع يًتكِٝٝ ٚمما ًٜٞ أَج١ً 

يًُعاٜرل املُهٔ اغتدساَٗا يتكِٝٝ ا٭زا٤،
(1)

 (:9) ٖٚٞ َاتعٗط يف ايؿهٌ ايتايٞ ضقِ 

 َعاٜرل ْٛاتر اٯزا٤-ا

 .ن١ُٝ ا٭زا٤-1                          

 .دٛز٠ ا٭زا٤-2                           

 :َعاٜرل غًٛى ا٭زا٤-ب

 .َعاؾ١ ؾها٣ٚ ايع٤٬ُ-1                        

 .إزاض٠ ا٫دتُاعات-2                         

 .نتاب١ ايتكاضٜط-3                         

 .املٛاظب١ ع٢ً ايعٌُ-4                         

 .ايتعإٚ َع ايع٤٬َ-5                         

 .قٝاؽ املط٩ٚغني-6                         

 :َعاٜرل قؿات ؾدك١ٝ-ز

 .املباز٨-1                         

 .ا٫ْتباٙ-2                         

 .زاؾع١ٝ عاي١ٝ-3                        

 .ا٫تعإ ا٫ْؿعايٞ-4                        

 َعاٜرل تكِٝٝ ا٭زا٤ (9)ايؿهٌ ضقِ 

 .293، م2005أمحس َاٖط، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ،ايكاٖط٠، ايساض اؾاَع١ٝ، : املكسض

                                                 
 .293أمحس َاٖط، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
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 وزاحن عىمية التكييي-2-6-5

:تتهُٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ املطاسٌ ايتاي١ٝ
(1)

: 

ٜٚتِ ؼسٜس ٖصٙ املعاٜرل بٓا٤ً ع٢ً طبٝع١ ايعٌُ اييت ؼًٌ : ؼسٜس َعاٜرل اإللاظ-1

ٚتٛنح َٔ خ٬ٍ تٛقٝـ ايعٌُ، ٜٚؿذلط بٗصٙ املعاٜرل إٔ تهٕٛ ٚانش١ َٚٛنٛع١ٝ 

 .بؿهٌ ٜػٌٗ ؾُٗٗا ٚقٝاغٗا

إب٬ؽ ٖصٙ املعاٜرل ٚايتٛقعات إىل املط٩ٚغني يهٞ ٜعطف املط٩ٚؽ َاٖٛ َتٛقع َٓ٘ -2

إلاظٙ يف عًُ٘، هب ع٢ً ايط٥ٝؼ ايتأنس َٔ إٔ املط٩ٚؽ اغتًِ ايتعًُٝات املتعًك١ 

 .باإللاظ ٚؾُٗٗا بؿهٌ قشٝح

 .قٝاؽ اإللاظ ايؿعًٞ يًؿطز بٓا٤ ع٢ً املعًَٛات املتٛؾط٠ عٔ اإللاظ-3

ٜٚتِ اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات إَا بامل٬سع١ املباؾط٠ ٚايؿدك١ٝ يًُط٩ٚغني أٚ َٔ 

 .خ٬ٍ ايتكاضٜط اإلسكا١ٝ٥ املهتٛب١ ٚايؿؿ١ٝٗ عٔ إلاظٙ

َكاض١ْ اإللاظ ايؿعًٞ باملعاٜرل، ٚشيو يتشسٜس ا٫مطاؾات بني اإللاظ ايؿعًٞ -4

 .ٚاملتٛقع

َٓاقؿ١ ْتا٥ر ع١ًُٝ ايتكِٝٝ َع املط٩ٚغني يٝتأنس املط٩ٚؽ إٔ تكُٝٝ٘ قس مت بططٜك١ -5

 .َٛنٛع١ٝ ٚيًبشح يف إَها١ْٝ ٚنع اؿًٍٛ ٭١ٜ َؿانٌ ْاػ١ عٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ

املطس١ً ا٭خرل٠ يف ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ٖٞ ايكٝاّ باؽاش اإلدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ إشا نإ -6

 .ٖٓاى نطٚض٠ إىل شيو

 .وَ يكوً بعىمية تكييي األداء، ووتى تتي-7-6-6- 2

:إٕ ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات اييت تكّٛ بع١ًُٝ ايتكِٝٝ يٮزا٤ ٖٞ
(2). 

 .املؿطف أٚ ايط٥ٝؼ املباؾط-أ

 .ايتكِٝٝ عٔ ططٜل ايع٤٬َ-ب

 .ايتكِٝٝ ايصاتٞ أٚ عٔ ططٜل ا٭ؾطاز-ز

 .ايتكِٝٝ عٔ ططٜل املط٩ٚغني- ز

                                                 
 ،برلٚت ، امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط 2ناٌَ بطبط، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚنؿا٠٤ ا٭زا٤ ايتٓعُٝٞ، ط-(1)

 .127، 126، م2000ٚايتٛظٜع،
 .301، 300، م2007عبسايػؿاض سٓؿٞ، ايػًٛى ايتٓعُٝٞ ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَع١ٝ، -(2)
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 تمييى انىظبئف - 7-7 -2

 وفّوً تكييي الوظائف -7-7-1- 2

ٜعتدل تكِٝٝ ايٛظا٥ـ ع١ًُٝ َٓع١ُ تٗسف إىل ؼسٜس ق١ُٝ نٌ ٚظٝؿ١ أٚ عٌُ بايٓػب١ 

 .إىل قِٝ ايٛظا٥ـ ا٭خط٣ يف املٓع١ُ ايٛاسس٠ 

ايع١ًُٝ اييت تكِٝ ع٢ً أغاغٗا " ٚقس عطف َعٗس اإلزاض٠ ايدلٜطاْٞ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ بأْ٘ 

ؼًٌٝ ٚتكسٜط ايٛظا٥ـ يتأنٝس قُٝتٗا ايٓػب١ٝ َٔ أدٌ اغتدساَ٘ نأغاؽ يٛنع غًِ 

 .يًٛظا٥ـ زاخٌ املٓع١ُ ٜكًح ي٬عتُاز عًٝ٘ يف ٚنع ٖٝهٌ غًِٝ يٮدٛض

عٌُ ٜٗسف يف كتًـ أغايٝب٘ إىل ٚقـ " ٚتعطف َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ ايتكِٝٝ بأْ٘ 

 .( 1 )ايٛظا٥ـ ٚقؿًا ْػبٝا َبًٓٝا ع٢ً قٛاعس َٓطك١ٝ زاخٌ املؿطٚع

 املبادئ األصاصية لتكييي الوظائف -7-7-2- 2

مث١ عس٠ َٔ املباز٨ ا٭غاغ١ٝ اييت ٜٓبػٞ َطاعاتٗا يف ع١ًُٝ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ يهٞ 

ؼكل ايػا١ٜ املٓؿٛز٠ َٓٗا، يف ؼسٜس ايك١ُٝ ايٓػب١ٝ يًٛظا٥ـ بسق١ ٚتتهُٔ ٖصٙ املباز٨ 

: َاًٜٞ
(2)

. 

تعتُس ْتا٥ر تكِٝٝ ايٛظا٥ـ ع٢ً املطاسٌ ايػابك١ يع١ًُٝ ايتكِٝٝ، َٔ ؼًٌٝ يًٛظا٥ـ -أ

ٚؼسٜس أٚقاؾٗا َٚٛاقؿاتٗا، ؾهًُا متت تًو املطاسٌ بسق١ ؾإٕ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ 

 .غٝهٕٛ أزم ٚايعهؼ قشٝح 

 .هب إٔ ٜهٕٛ ايتكِٝٝ يًٛظٝؿ١ ْؿػٗا يٝؼ ٭زا٤ ايؿدل ايصٟ ٜؿػًٗا -ب

هب إٔ ٜتٛىل عًُٝات ايتكِٝٝ أؾطاز َتدككٕٛ، ميتًهٕٛ اـدل٠ ايهاؾ١ٝ يف -ز

فاٍ ايتكِٝٝ، ٚايسضا١ٜ املٓاغب١ يطبٝع١ ايٛظا٥ـ نٌ ايتكِٝٝ، ٚايكسض٠ ع٢ً إقساض 

 .أسهاّ َٛنٛع١ٝ 

عٓس اختٝاض ططٜك١ َع١ٓٝ يًتكِٝٝ، ٜٓبػٞ املٛاظ١ْ بني ايتهايٝـ املبس١ٝ٥ ٚايتهايٝـ -ز

بعٝسٙ املس٣ ؾكس ٜهٕٛ َٔ املػطٟ تبين ْعاّ يًتكِٝٝ ٜ٪ز٣ إىل ْتا٥ر غطٜع١، إ٫ إٔ َجٌ 

ٖصا ايٓعاّ قس ٜ٪ز٣ إىل تهايٝـ أنجط ع٢ً املس٣ ايبعٝس َٔ ايتهايٝـ اييت قس تٓتر 

                                                 
  . 228 -227غًُٝإ ايؿاضغ٢، َطدع غابل شنطٙ، م . ايكسٜل َٓكٛض ابٛغ١ٓٝٓ، ز-(1)
  . 356- 355، م 2004َاظٕ ؾاضؽ ضؾٝس، َطدع غابل شنطٙ، -(2)
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َٔ تبين ْعاّ َهًـ يف ايبسا١ٜ، َجٌ ْعاّ ايتكِٝٝ مبػاعس٠ ايهُبٝٛتط، ٚيهٓ٘ 

 .ٜٛؾط ايهجرل َٔ ايتهايٝـ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ

هب إٔ ٜٛؾط تكِٝٝ ايٛظا٥ـ َكٝاغًا َٓػكًا يًكِٝ ايٓػب١ٝ يًٛظا٥ـ، ميهٔ ؾُٗ٘ -ٖـ

 .بػٗٛي١ َٔ قبٌ مجٝع املعٓٝني 

َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ْعاّ ايتكِٝٝ عًًُٝا، ٚت٪ز٣ إىل ْتا٥ر َٓطك١ٝ ٚعازي١ َٚكبٛي١ -ٚ

 . يًُٛظؿني ٚاملسٜطٜٔ 

 هب اغتدساّ أغًٛب َٛسس يًتكِٝٝ ع٢ً مجٝع ؾ٦ات ايٛظا٥ـ اـانع١ يًتكِٝٝ-ٟ

 أِىية تكييي الوظائف -7-7-3- 2

 .تدلظ أ١ُٖٝ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ يف ؼكٝل املعاٜا ايتاي١ٝ -

وكل تكِٝٝ ايٛظا٥ـ ْٛعا َٔ ايعساي١ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ يف ا٭دٛض اييت تسؾعٗا -أ

يًعاًَني ؾٝٗا، ٚ ٜككس بايعساي١ ايساخ١ًٝ سكٍٛ ايٛظا٥ـ شات ايك١ُٝ ا٭ع٢ً ع٢ً 

أدٛض أع٢ً َٔ ايٛظا٥ـ ا٭قٌ ق١ُٝ أَا ايعساي١ اـاضد١ٝ ؾتعين إٔ تهٕٛ َطتبات 

ٚأدٛض املٓع١ُ َتهاؾ١٦ َع َطتبات ٚأدٛض ايٛظا٥ـ املُاث١ً َٔ سٝح املتطًبات 

ٚا٭١ُٖٝ ٚايعطٚف يف َٓعُات أخط٣
(1)

. 

ٜعٌُ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ ع٢ً تعٜٚس إزاض٠ ا٭ؾطاز باملعًَٛات ايهطٚض١ٜ شلا إلدطا٤ات -ب

ا٫ختٝاض ٚايتعٝني ٚايتسضٜب ٚايٓكٌ ٚايذلق١ٝ؛ ٚشيو ٭ٕ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ ٜعتُس أغاغًا 

ع٢ً ْتا٥ر ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ يف ؼسٜس عٛاًَٗا
(2)

. 

دعٌ ْعاّ ا٭دٛض ٚغ١ًٝ تعطٜـ ٚؼؿٝع، عٓسَا ٜػتٓس ْعاّ ا٭دٛض ع٢ً تكِٝٝ -ز

يًٛظا٥ـ ؾٗصا هعً٘ ٚغ١ًٝ يتعطٜـ نٌ ؾاغٌ ٚظٝؿ١  بايك١ُٝ ايٓػب١ٝ يهٌ ٚظٝؿ١؛ 

ٖٚصا وؿعٙ يت١٦ٝٗ ْؿػ٘ يًٛظا٥ـ شات ايك١ُٝ ا٭ندل، ؾٗٛ ٜعطف ايعاًَني بايٛظا٥ـ 

شات ايكِٝ ا٭ع٢ً، ٚبامل٪٬ٖت اييت وتادٕٛ انتػابٗا يؿػًٗا
(3)

. 

املػاعس٠ يف ايكها٤ ع٢ً ايبطاي١ املكٓع١، سٝح تٛؾط ع١ًُٝ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ ٚغ١ًٝ -ز

١َُٗ يًتٓبٝ٘ عًٞ ٚظا٥ـ ٫ؼتادٗا املٓع١ُ َٚٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ قس ؼٛيت إىل 

فطز ٚغ١ًٝ يًتؿػٌٝ أٟ إىل َكسض يًبطاي١ املكٓع١، ؾعٓسَا تكّٛ املٓع١ُ بتشسٜس ق١ُٝ 

                                                 
  .  229 228غًُٝإ ايؿاضغ٢، َطدع غابل شنطٙ، م. ايكسٜل َٓكٛض ابٛغ١ٓٝٓ، ز-(1)
 .229املطدع ايػابل، م -(2)
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نٌ ٚظٝؿ١ شلا ٚيٓذاسٗا، ؾٗصا غٝػاعس يف تأؾرل نٌ ايٛظا٥ـ شات ايك١ُٝ ايٛاط١٦ 

ٖٚصا ٜػاعس يف ؾطبٗا َٔ قا١ُ٥ ايٛظا٥ـ.  يًُٓع١ُ يهْٛٗا ٫ ؼكل ؾٛا٥س شلا
(1)

. 

تٛؾرل أغؼ يتشسٜس أدٛض ٚظا٥ـ دسٜس٠ تػتشسخ ٫سكًا، سٝح ؼتاز نٌ َٓع١ُ -ٖـ

س١ٝ، بني ايؿذل٠ ٚا٭خط٣ إىل اغتشساخ ٚظا٥ـ دسٜس٠، نًُا سكٌ تػٝرل يف ايب١٦ٝ 

أٚيف عًُٗا
(2)

.  

 عٍاصز بزٌاوج تكييي الوظائف-7-7-4- 2

     ٜتهُٔ بطْاَر تكِٝٝ ايٛظا٥ـ فُٛع١ َٔ ايعٓاقط املتتابع١ ٜهٕٛ ؾُٝا بٝٓٗا غًػ١ً 

َذلابط١ َٚتها١ًَ شلسف ايٛقٍٛ يدلْاَر َتهاٌَ ميهٔ ب٘ ؼسٜس ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ 

يًٛظا٥ـ قٌ ايسضاغ١ ؼسٜسًا ٜعدل عٔ ايٛاقع ايؿعًٞ ايصٟ مياضؽ زاخٌ ايٛسس٠ ٚيف 

ْؿؼ ايٛقت ٜ٪نس ايٓعط٠ املػتكب١ًٝ إىل ٖصٙ ايٛظا٥ـ، ٚؾُٝا ًٜٞ عطنًا َٛدعًا شلصٙ 

:ايعٓاقط
(3)

: 

ٜأتٞ يف َكس١َ ٖصٙ ايعٓاقط ايتٛقٝـ ايهاٌَ ٚايسقٝل يًٛظٝؿ١ أٜهًا تٛقٝـ -1

 .ؾاغًٗا ٚشيو شلسف تٛؾرل بٝاْات عٔ ايعٛاٌَ املطًٛب قٝاغٗا

ٜٚكهٞ شيو بسضاغ١ َٛاقؿات ايٛظٝؿ١ ٚؾاغًٗا ثِ ؼسٜس ق١ُٝ : ايتكِٝٝ ايٛظٝؿٞ-2

 .ْػب١ٝ يهٌ ٚظٝؿ١ َٔ ايٛظا٥ـ

ٜٚكتهٞ ٖصا ايعٓكط إٔ ٜتِ ؼسٜس َعسٍ ا٭دٛض يًٛظٝؿ١، ٚشيو : ايتدكٝل املايٞ-3

 .ٚؾكًا يٓعاّ أٚ غًِ أدٛض قسز

ٚؾكًا شلصا ايعٓكط ٜتِ تكٓٝـ نٌ ايعاًَني ٚؾكًا ملػ٢ُ ٚظٝؿٞ : تكٓٝـ ايعاًَني-4

٥٬َِ َبين ع٢ً أغاؽ قت٣ٛ ايعٌُ ايصٟ ٜ٪شْٚ٘ بايؿعٌ، أٟ إٔ ٖصا ايعٓكط ٜكهٞ 

ٜٚٛنح ايؿهٌ  (ايعٓكط ايجاْٞ)بٓكٌ ايعاًَني إىل ايٛظا٥ـ املعتُس٠ ظساٍٚ ايتكِٝٝ 

 :ٖصٙ ايعٓاقط املدتًؿ١ ٚايع٬قات املتساخ١ً بٝٓٗا (10)ضقِ

  

                                                 
 .319املطدع ايػابل، م- 1
 .320املطدع ايػابل، م- (2)
، 2008َكطؿ٢ قُٛز أبٛ بهط، املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ، اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَع١ٝ، غ١ٓ -(3)
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 عٓاقط بطْاَر تكِٝٝ ايٛظا٥ـ (10)ايؿهٌ ضقِ 

، 2008يظطفً يحًىد أثى ثكش، انًىاسد انجششَخ، يذخم تحقُق انًُضح انتُبفسُخ، اإلسكُذسَخ، انذاس اندبيؼُخ، سُخ : انًظذس

 .287ص

 طزم تكييي الوظائف -7-7-5- 2

: ٚأِٖ خكا٥كٗا ٖٞ: ططٜك١ ايطتب ايبػٝط١- أ
(1)

 

 .تػتدسّ ططٜك١ ايطتب يف امل٪غػات قػرل٠ اؿذِ اييت ؼٟٛ ٚظا٥ـ ق١ًًٝ ايعسز-1

تعتُس ٖصٙ ايططٜك١ ع٢ً اؿهِ ايؿدكٞ ٚاـدل٠ ايع١ًُٝ يف تكِٝٝ ايٛظا٥ـ ٖٚٞ -2

 .َعتُس٠ ع٢ً َس٣ أ١ُٖٝ ايٛظا٥ـ ٚزضد١ قعٛبتٗا 

تعتُس ططٜك١ ايطتب ع٢ً أغاؽ َكاض١ْ ايٛظا٥ـ ببعهٗا يهٔ زٕٚ ايًذ٤ٛ إىل َعاٜرل -3

 .قسز٠ يًتكِٝٝ 

ٜػتًعّ تطبٝكٗا سكط ايٛظا٥ـ ٚتطتٝبٗا سػب ْٛعٗا، ٚتٓكػِ ٖصٙ ايططٜك١ إىل -4

 : قػُني

ٚعاز٠ َا تكّٛ ب٘ ؾ١ٓ َؿه١ً َٔ َٛظؿٞ امل٪غػ١ ؾإشا : أغًٛب ايذلتٝب ايبػٝط-

 .ناْت ايًذ١ٓ تهِ ث٬ث١ أؾدام ؾإْ٘ ٜتِ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ سػب سهُِٗ 

ٚيف ٖصا ا٭غًٛب تتِ َكاض١ْ ٚظٝؿ١ بٛظٝؿ١ ٚاإلدطا٤ املتبع يف : أغًٛب املكاض١ْ املعزٚد١-

ٜتِ مبٛدبٗا تؿطٜؼ مجٝع ايٛظا٥ـ املطاز  (دساٍٚ)تًو اؿاٍ ٖٛ ٚنع َكؿٛؾ١ 

  (×)َكاضْتٗا عُٛزًٜا ٚأؾكًٝا ٜٚتطًب َٔ ايؿدل ايصٟ ٜكِٝ ايٛظا٥ـ ٚنع ع١َ٬ 

يف اـا١ْ اي٬ظ١َ إشا ناْت ٚظا٥ـ املكؿٛؾ١ ا٭ؾك١ٝ أِٖ َٔ ٚظا٥ـ املكؿٛؾ١ 

 . ايعُٛزٟ

                                                 
  . 55- 54قُس ؾاحل قاحل، َطدع غابل شنطٙ، م -(1)

 انتحهُم انىظُفٍ

 تىطُف انىظُفخ تىطُف شبغهٍ انىظبئف

 انتؼٍُُ انىظُفٍ

 انتخظض انًبنٍ

 تظُُف انؼبيهٍُ
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تعتدل ططٜك١ ايسضدات يف ايتكِٝٝ أنجط تكسًَا َٔ ايططٜك١ ا٭ٚىل : ططٜك١ ايسضدات- ب

٭ْٗا ؼاٍٚ إٔ تت٬ؾ٢ عٝٛب ايذلتٝب ٚتكّٛ ٖصٙ ايططٜك١ ع٢ً ؼسٜس عسز َٔ 

ايسضدات ايٛظٝؿ١ٝ ٚٚقؿٗا ٚقؿا زقٝكا ٚؼسٜس َعاٜرل ا٫ْتُا٤ إىل نٌ زضد١ َٓٗا، 

بعس شيو ٜتِ تٛظٜع ٚظا٥ـ املٓع١ُ ع٢ً تًو ايسضدات ٚؾكا ملس٣ َطابك١ أٚقاف 

ايٛظٝؿ١ ملٛاقؿات َٚعاٜرل ايسضدات ٚبصيو تعتُس ٖصٙ ايططٜك١ نُا يف غابكتٗا ع٢ً 

 ٚاملٗاضات ٚايكسضات اي٬ظ١َ ٭زا٤ نٌ تايتؿاٚت ٚا٫خت٬ف يف ايٛادبات ٚاملػ٪ٚيٝا

ٚظٝؿ١ ٚيصيو تكٓـ ططٜك١ ايسضدات يف فُٛع١ ايططم ايٛقؿ١ٝ ؾأْٗا يف شيو ؾإٔ 

ططٜك١ ايذلتٝب 
(1)

.  

ٖٚٞ عباض٠ عٔ َكاض١ْ ايٛظا٥ـ يف املٓع١ُ َٔ خ٬ٍ ؼسٜس : ططٜك١ َكاض١ْ ايعٛاٌَ- ز

عٛاٌَ أغاغ١ٝ يف نٌ ٚظٝؿ١ عٝح تؿهٌ تًو ايعٛاٌَ أغاؽ ٚقٛاعس املكاض١ْ ٚتتِ 

املكاض١ْ بني ايٛظا٥ـ ع٢ً أغاؽ َكاض١ْ نٌ عاٌَ يف نٌ ٚظٝؿ١ ع٢ً سس٠ باملكاض١ْ 

َع عاٌَ آخط يف ٚظٝؿ١ أخط٣، ٚتٓكب املكاض١ْ يف ا٭غاؽ ع٢ً ايٛظا٥ـ ا٭غاغ١ٝ أٚ 

َا ٜػ٢ُ بايٛظا٥ـ ايساي١ يف نٌ فُٛع١ َٔ ايٛظا٥ـ، ٜٚؿذلط يف ايٛظٝؿ١ ايساي١ 

إٔ متجٌ ناؾ١ أْٛاع ايٛظا٥ـ املطاز تكُٝٝٗا ٚمجٝع املػتٜٛات اـاق١ بهٌ ْٛع َٓٗا 

ٚإٔ تهٕٛ َعاملٗا َعطٚؾ١ ٚٚانش١ عٝح ٫ٜهٕٛ ٖٓاى اخت٬ف يف َػت٣ٛ 

ايٛادبات ٚاملػ٦ٛيٝات اـاق١ بٗا أٚ َػت٣ٛ املعاضف املطًٛب١ يف ؾاغًٗا، ٜٚتِ ؼسٜس 

أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ يف ٖصٙ ايططٜك١ تكِٝٝ ْكس١ٜ ٫ٜعس َٔ ايٓكاط ع٢ً أغاؽ إٔ أدط نٌ 

ٚظٝؿ١ ٜتشسز َٔ َٓطًل فُٛع ايكِٝ ايٓكس١ٜ يهاؾ١ ايعٛاٌَ يف ايٛظٝؿ١ 
(2)

.  

تعتُس ططٜك١ ايٓكط يف ؼسٜس قِٝ ايٛظا٥ـ ع٢ً ايٛغا٥ٌ ايه١ُٝ : ططٜك١ ايٓكط-ز

ٖٚصٙ ايططٜك١ َٔ أنجط ايططم اْتؿاضًا بػبب زقتٗا ايٓػب١ٝ ٚقش١ ايٓتا٥ر إىل ؼككٗا 

ٚخاق١ يف املٓؿآت ايكٓاع١ٝ ٚتكّٛ ٖصٙ ايططٜك١ ع٢ً أغاؽ َكاض١ْ ايٛظا٥ـ املطاز 

تكُٝٝٗا يف ن٤ٛ عٛاٌَ َؿذلن١ بني ٖصٙ ايٛظا٥ـ، ٚتعط٢ ايٛظٝؿ١ عسزًا َٔ ايٓكط 

بايٓػب١ يهٌ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ اييت اخترلت نأغاؽ يًتكِٝٝ، ٚظُع ٖصٙ ايٓكط، 

ميهٔ ؼسٜس زضد١ أ١ُٖٝ ايٛظٝؿ١
( 3)

.  

                                                 
  .  243- 242غًُٝإ ايؿاضغ٢، َطدع غابل شنطٙ، م . ايكسٜل َٓكٛض ابٛغ١ٓٝٓ، ز-(1)
 . . 213، م2006ْعِٝ إبطاِٖٝ ايعاٖط، ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ،  عُإ، عامل ايهتب اؿسٜح، غ١ٓ -(2)
  . 310- 309ق٬ح ايسٜٔ قُس عبسايباقٞ، إزاض٠ املٛاز ايبؿط١ٜ، َسخٌ تطبٝل َعاقط، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
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 : تحظيٍ َىعيخ حيبح انعًم-7-8 -2

 :وفّوً وأِىية حتضني ٌوعية حياة العىن-7-8-1- 2

سعٞ َٛنٛع ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ٚؼػٝٓٗا باٖتُاّ املدتكني بايع٬قات اإلْػا١ْٝ 

ٜٓطًل ا٫ٖتُاّ َٔ َػ١ًُ َؿازٖا ساد١ .  عاًَا 50ٚاشلٓسغ١ ايبؿط١ٜ ملس٠ تعٜس ع٢ً 

ا٭ؾطاز ايعاًَني يف املٓع١ُ إىل أدٛا٤ عٌُ دٝس٠ َٔ أدٌ أزا٤ ايعٌُ بكٛض٠ َٓاغب١، يصا 

ؾإٕ اشلسف ا٭غاغٞ يف قا٫ٚت ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ٜتُجٌ يف إعساز ق٠ٛ عٌُ 

ضان١ٝ َٚٓسؾع١ ٚقؿع٠ ٚشات ٤٫ٚ عاٍ ٭عُاشلا ع٢ً زضد١ عاي١ٝ ٚقسض٠ ؾا٥ك١ يف اإلبساع 

ٚا٫بتهاض ، تأغٝػًا ع٢ً شيو ٜصٖب ايبعض إىل ضبط ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ بعطٚف ايعٌُ 

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚمماضغات إزاض٠ املٓع١ُ

ؾٝعطف ٖ٪٤٫ ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ بايٓٛع١ٝ ايعاي١ٝ ؿٝا٠ ايعٌُ ٚاييت تتشكل َٔ خ٬ٍ 

خًل دٛ عٌُ ٥٬َِ ٚاغتدساّ إدطا٤ات ْٚعِ ٚطكٛؽ عٌُ تؿعط ايؿطز ايعاٌَ بأُٖٝت٘ 

 .يف املٓع١ُ ٚؼؿٝعٙ باػاٙ ا٭زا٤ ا٭ؾهٌ

ٜٚصٖب ايبعض اٯخط إىل إٔ ٜكطٕ ايٓٛع١ٝ اؾٝس٠ ؿٝا٠ ايعٌُ بتأثرل ظطٚف ايعٌُ 

ع٢ً اغتُطاض ايؿطز ايعاٌَ َع املٓع١ُ، ؾٝكٝؼ ٖ٪٤٫ دٛز٠ سٝا٠ ايعٌُ بايكسّ ايٛظٝؿٞ 

ملٛاضز املٓع١ُ، ؾهًُا ناْت ٖصٙ املٛاضز يؿذل٠ أطٍٛ نًُا زٍ شيو ع٢ً دٛز٠ ْٛع١ٝ 

 .(1)سٝا٠ ايعٌُ يف املٓع١ُ

ؾاملككٛز بٓٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ٖٞ خكا٥ل فُٛع ا٭بعاز يعٌُ ايؿطز اييت ت٪ثط يف 

سٝات٘، ٖصٙ اؿٝا٠ قس تهٕٛ َجط١ٜ أٟ أْٗا تجطٜ٘ نإْػإ، أٚ قس تهٕٛ غرل َجط١ٜ 

ؾشٝا٠ ايعٌُ املجط١ٜ ٖٞ ت١ُٝٓ عٌُ ١َٓٗ ػعٌ سٝا٠ اإلْػإ ثط١ٜ باملع٢ٓ ايعاّ،  (أَٚؿكط٠)

ٚت٪ثط ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ يف َٗاضات ٤٫ٚ ٚزٚاؾع ايعاًَني عًَُٛا، ؾإشا عٌُ ايؿطز يف 

َٓع١ُ تجطٟ سٝات٘، ؾٗصا غٝٛؾط ي٘ ايسٚاؾع ٚاملٗاضات يٝٗتِ مبكاؿٗا يهٕٛ شيو ىسّ 

 .(2)َكاؿ٘ َباؾط٠

                                                 
 .277، 276خايس عبسايطسِٝ اشلٝؿٞ، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
 .483، 482غعاز ْا٥ـ بطْٛطٞ، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)
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 :بزاوج حتضني ٌوعية العىن-7-8-2- 2

 :ٜتٛؾط أَاّ املٓع١ُ ْٛعإ َٔ ايدلاَر اـاق١ بتشػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ُٖا

 :الرباوج التكميذية-7-8-2-1- 2

ٜٚككس بايتكًٝس١ٜ فُٛع١ ايدلاَر اييت اعتازت املٓعُات ع٢ً اغتدساَٗا َٓص 

اـُػٝٓات يف ايكطٕ املانٞ، نُا ٜككس بايتكًٝس١ٜ َعطؾ١ نٌ أٚ أغًب املٓعُات بٗصٙ 

 .(1):ايدلاَر، ٚتؿٌُ ٖصٙ ايدلاَر اٯتٞ

 .ؼػني ب١٦ٝ ٚظطٚف ايعٌُ-1

 .بطاَر ايكٝا١ْ ايبؿط١ٜ-2

 .إعاز٠ ايٓعط يػاعات ايعٌُ املطًٛب١-3

 .تٛؾرل بطاَر ايطؾا١ٖٝ ا٫دتُاع١ٝ-4

 .تٛؾرل بطاَر ايطعا١ٜ ايكش١ٝ-5

 .ايذلنٝع ع٢ً بطاَر ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ-6

 ا٫ٖتُاّ بايع٬قات اإلْػا١ْٝ يف ايعٌُ-7

 :ٚؾُٝا ًٜٞ عطض َٛدع شلصٙ ايدلاَر

يًب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ يًعٌُ تأثرل ٚانح ع٢ً ايعٌُ نُا ْٚٛعًا : ؼػني ب١٦ٝ ٚظطٚف ايعٌُ -

ٚتأثرلًا غٝهٛيٛدٝا ع٢ً ايعاًَني، َٚٔ ثِ ع٢ً اػاٖاتِٗ َٚٛاقؿِٗ ػاٙ أعُاشلِ، 

َٚٔ بني شيو ت١٦ٝٗ ظطٚف ايعٌُ ٚت١٦ٝٗ ايٛغا٥ٌ اييت ت٪زٟ إىل ت٬يف ظاٖط٠ ايتعب 

 .ٚاإلدٗاز ٚاؿس َٔ ايهٛنا٤ ٚايكها٤ ع٢ً ضتاب٘ ا٭عُاٍ

ٚتتهُٔ بطْاَر ايكٝا١ْ ايبؿط١ٜ فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات اييت : بطاَر ايكٝا١ْ ايبؿط١ٜ-

تػتٗسف عسّ تآنٌ َٗاضات ٚخدلات ايعاًَني، إناؾ١ إىل تطٜٛط قابًٝتِٗ َٚعاضؾِٗ 

٭غطاض اإلبساع ٚا٫بتهاض، ؾتدلظ يف َكس١َ ٖصٙ اإلدطا٤ات ا٫ٖتُاّ بدلاَر ايتسضٜب 

ٚايتطٜٛط إناؾ١ إىل إعاز٠ ايٓعط بػٝاغات ا٭دٛض ٚاؿٛاؾع
(2)

. 

ٜؿتٌُ بطْاَر غاعات ايعٌُ ع٢ً أمناط : إعاز٠ ايٓعط إىل غاعات ايعٌُ املطًٛب١-

ا٫غتدساّ غرل ايتكًٝس١ٜ عٔ ططٜل اعتُاز َبسأ ساد١ ايعاًَني إىل ايطاس١ ٚػسٜس 

ايٓؿاط، يصا تًذأ املٓع١ُ إىل اغتدساّ غاعات ايعٌُ املط١ْ أٚ اغتدساّ أغبٛع ايعٌُ 

                                                 
 .37، م2005عُط أمحس ايهبرل، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ف١ً ايك٣ٛ ايعا١ًَ، ايعسز ا٭ٍٚ، -(1)
 .282، 281خايس عبسايطسِٝ اشلٝجٞ، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)
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املهػٛط ٚايصٟ ٜتهُٔ اؾتػاٍ ايعاًَني يػاعات ايعٌُ املطًٛب١ غُػ١ أٚ أضبع١ أٜاّ 

بس٫ً َٔ غت١ أٜاّ عٌُ أغبٛع١ٝ
(1.)

 

تعس بطاَر ايطؾا١ٖٝ ا٫دتُاع١ٝ َٔ اؿٛاؾع اييت : تٛؾرل بطاَر ايطؾا١ٖٝ ا٫دتُاع١ٝ-

تكسّ يًعاًَني ٚاييت َٔ بٝٓٗا تكسِٜ ايٛدبات ايػصا١ٝ٥، ٚإْؿا٤ اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ 

ٚايٓٛازٟ ايطٜان١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚتٛؾرل اؿها١ْ ٭طؿاٍ ايعاًَني ٚتٛؾرل ٚغا٥ٌ 

املٛاق٬ت ٚإقا١َ اؿؿ٬ت يف املٓاغبات املدتًؿ١
(2). 

تعس املٓعُات يف ايٛقت اؿانط  َػ٦ٛي١ بؿهٌ َباؾط : تٛؾرل بطاَر ايطعا١ٜ ايكش١ٝ-

عٔ ا٫ٖتُاّ بكش١ ايعاًَني ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ، ٚشيو ملا شلا َٔ أ١ُٖٝ اقتكاز١ٜ 

ٚإٕ ايعٓا١ٜ -أٜهًا–ٚادتُاع١ٝ ٚإْػا١ْٝ يٝؼ يًُٓع١ُ ؾشػب إمنا يًعاًَني ؾٝٗا 

بكش١ ايعاًَني غايبًا َا تؿطض ايّٝٛ بتؿطٜع خام، َٔ قبٌ اؾٗات املػ٦ٛي١ يف 

أغًب اجملتُعات ٭ُٖٝتٗا، ٫ٚتذلى يطغب١ إزاض٠ ٖصٙ املٓع١ُ، ٚمما هب ايتأنٝس 

عًٝ٘ يف ٖصا اجملاٍ إٔ املطض يٝؼ ٚسسٙ املػ٦ٍٛ عٔ غ٤ٛ ساي١ ايعاٌَ ايكش١ٝ، بٌ 

قس ٜهٕٛ اإلدٗاز ٚ ايتعب ٚ ايتٛتط أٚ ايكًل ايٓؿػٞ َػ٫ٛ٦ أٜهًا عٔ شيو َٚٔ ٖٓا 

ؾإٕ بطاَر ايطعا١ٜ ايكش١ٝ املكس١َ يًعاًَني ٚاملٛظؿني ٖٞ ت١٦ٝٗ ظطٚف عٌُ َٓاغب١ 

ٚتكسِٜ خسَات قش١ٝ زاخٌ املٓع١ُ ٚاملػاعس٠ يف َعاؾ١ ايعاًَني عٓس تعطنِٗ 

ؿا٫ت قعب١ يف املػتؿؿٝات ٚايعٝازات اـاق١ خاضز املٓع١ُ تٛدٝ٘ ايعاًَني 

يًُشاؾع١ ع٢ً قشتِٗ ٚ َطاعا٠ ساي١ ايٓعاؾ١ ايعا١َ يف املٓع١ُ ٚتٛؾرل اإلنا٠٤ 

اؾٝس٠ ٚايت١ٜٛٗ َٚطاعا٠ ايكٛاعس ايكش١ٝ عٓس إعساز ٚتكسِٜ ايٛدبات ايػصا١ٝ٥ 

يًعاًَني
(3)

. 

إٕ أَٔ ٚغ١َ٬ املٛاضز ايبؿط١ٜ أَط َِٗ ٭غباب عسٜس٠ : بطاَر ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ-

يًُ٪غػ١ ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ يف إٓ َعا، إٕ َػ٦ٛي١ٝ امل٪غػات ٜعدل عٓٗا بايتعاَٗا 

ايٛانح بتٛؾرل ب١٦ٝ عٌُ خاي١ٝ َٔ املداطط املعطٚؾ١ ٚؾل َعاٜرل َتعاضف عًٝٗا، نُا 

يًُٛاضز ايبؿط١ٜ سكٛم َٚػ٦ٛيٝات تتذ٢ً يف اسذلاّ ناؾ١ إدطا٤ات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ 

ٚبطافٗا، ٚيهٔ بايتايٞ شلِ اؿل يف طًب ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ يًٛظٝؿ١ أثٓا٤ مماضغتِٗ 

 .ملٗاَِٗ

                                                 
 .37عُط أمحس ايهبرل، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
لِ عبساهلل ايععاٟٚ، عباؽ سػني دٛاز، ايٛظا٥ـ ا٫غذلاتٝذ١ٝ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ ا٭ضزٕ، زاض ايباظٚضٟ -(2)

 .451، م2010يًٓؿط ٚايتٛظٜع، غ١ٓ 
 .453، 452املطدع ايػابل، م- (3)
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     إٕ دصب املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚمحاٜتٗا ٜتٛقـ ع٢ً قسض٠ امل٪غػ١ ع٢ً تطبٝل بطاَر يٮَٔ 

ٚايػ١َ٬ ٚتٛع١ٝ ٚتسضٜب َٛاضزٖا ع٢ً ٖصٙ ايدلاَر
(1)

. 

ٚتعٗط أ١ُٖٝ بطاَر ايع٬قات اإلْػا١ْٝ يتشػني ْٛع١ٝ : ا٫ٖتُاّ بايع٬قات اإلْػا١ْٝ-

سٝا٠ ايعٌُ يف نٕٛ تًو ايدلاَر تػتٗسف إضغا٤ أغؼ ع٬قات قشٝش١ َابني 

اإلزاض٠ ٚايعاًَني ٚؾُٝا بني فُٛعات ايعٌُ ٚايعاًَني أْؿػِٗ، ؾتعس ْؿاطا ٖازؾا 

ٜػع٢ إىل ؼؿٝع ايعاًَني ع٢ً ايعٌُ بإْتاد١ٝ عاي١ٝ ٚبكٝػ١ عٌُ مجاعٞ، أٟ 

ٜتهُٔ بطْاَر ايع٬قات اإلْػا١ْٝ إؾاع١ ساي١ ايتعإٚ ٚضٚح ايؿطٜل بني أعها٤ 

املٓع١ُ، ٚمبا ىًل ؾعٛض ا٫ْتُا٤ يسِٜٗ ٚوؿعِٖ باػاٙ اعتباض أٖساؾِٗ ايؿدك١ٝ 

ٚأٖساف املٓع١ُ ٚاسس٠ نُا ؽًل َجٌ ٖصٙ ايدلاَر ايجك١ املتبازي١ بني ايؿطز ايعاٌَ 

 .(2)ٚظًَٝ٘ أٚ إزاض٠ َٓعُت٘

 الرباوج العصزية اذتذيجة- 7-8-2-2- 2

ٜككس بتًو ايدلاَر ايٓؿاطات اييت متاضغٗا املٓعُات ٚمبا ٜت٤٬ّ َع طبٝع١ ايتػرلات 

يف أعُاشلا، ٚخكا٥ل ا٭ؾطاز ايعاًَني ؾٝٗا، ٚخكا٥ل ايب١٦ٝ اييت تعٌُ يف إطاضٖا 

سٝح إٕ َطس١ً ايػبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات ٚايتػعٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ ؾٗست ايهجرل َٔ 

:ايتػرلات ع٢ً ا٭قعس٠ اٯت١ٝ
(3)

: 

 .تٓٛع أعُاٍ املٓعُات-1

 .تعسز اػاٖات ٚضغبات ٚتطًعات ا٭ؾطاز ايعاًَني ٚتٓٛع َٗاضاتِٗ-2

 .ؾٝٛع ساي١ عسّ ايتأنس ايب٦ٝٞ ٚظٜاز٠ سس٠ املٓاؾػ١ ؾُٝا بني املٓعُات-3

أيعَت َجٌ ٖصٙ ايتػٝرلات املٓعُات بإعاز٠ ايٓعط بدلاَر ؼػني ْٛع١ٝ ايعٌُ 

سسا ا٭َط ببعض املٓعُات إيٞ ايٛيٛز ٚايتؿهرل بدلاَر تتعس٣ سسٚز ظٜاز٠ . ايتكًٝس١ٜ

ايطنا ٚايساؾع١ٝ يس٣ ايعاًَني ٚخًل ؾعٛض ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ ايعايٞ ملٓعُاتِٗ، يصا أقبشت 

بطاَر ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ت٪طط بٗسف اغذلاتٝذٞ ٜٛد٘ إلمنا٤ ايؿعٛض باملكرل 

 .املؿذلى يًؿطز ايعاٌَ ٚاملٓع١ُ ع٢ً سس غٛا٤

 :ٚيتشكٝل ٖصا اشلسف اػٗت املٓعُات مٛ اغتدساّ ايدلاَر اٯت١ٝ

اإلثطا٤ ايٛظٝؿٞ ايصٟ ٜػتٗسف اإلسػاؽ مبتع١ إلاظ ايعٌُ عٔ ططٜل تٜٓٛع املُٗات -1

 .ٚإنؿا٤ قؿ١ اإلبساع ؾٝ٘

                                                 
 .244ناٌَ بطبط، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
 .283خايس عبسايطسِٝ اشلٝجٞ، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)
 .302، 301، 286، 285، 284خايس عبسايطسِٝ اشلٝجٞ، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
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 .اإلزاض٠ باملؿاضن١ -2

 .ؾطم ايعٌُ املساض٠ شاتًٝا-3

 .دساٍٚ ايعٌُ ايبس١ًٜ-4

 .إزاض٠ ايٓٛع١ٝ ايؿا١ًَ-5

ٚتػتٗسف اإلزاض٠ باملؿاضن١ ا٫ؾذلاى ايٓؿػٞ ٚايعاطؿٞ يًؿطز ايعاٌَ يف ْؿاطات 

اجملُٛع١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٖٚصا ٜؿذع٘ ع٢ً ايعٌُ ٚؼكٝل أٖساف اجملُٛع١ ٚؼٌُ 

 .املػ٦ٛي١ٝ اييت تذلتب ع٢ً ٖصا ايعٌُ

إٕ ا٫نططابات ايٓؿػ١ٝ ٚسا٫ت املًٌ ٚا٫غذلاب تعس أغبابا َدلض٠ ٫غتدساّ ٖصا 

ا٭غًٛب؛ ٚيهٞ ٜهٕٛ اغتدساَ٘ ؾعا٫ً ٜؿذلض باملٓع١ُ إٔ تصيٌ ايكعٛبات ايتٓع١ُٝٝ 

اييت تعطقٌ اغتدساَ٘ ٚشيو عٔ ططٜل ا٫ْؿتاح اإلزاضٟ ع٢ً ايعاًَني ٚؾتح قٓٛات 

ا٫تكاٍ، ٚتػٝرل أمناط ايتعاٌَ بني اإلزاض٠ ٚايعاًَني، ؾعٓس تٛؾرل ٖصٙ املػتًعَات ؾإٕ 

 .َؿاضن١ اإلزاض٠ ٚايعاًَني يف ٚنع ا٭ٖساف وػٔ َٔ ْٛع١ٝ ايكطاضات اإلزاض١ٜ

ٜٚسٚض َؿّٗٛ ؾطم ايعٌُ املساض٠ سٍٛ ْؿؼ اشلسف ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ أغًٛب اإلزاض٠ 

باملؿاضن١ ٚاملتُجٌ يف تٛغٝع دٗٛز َؿاضن١ ايعاًَني يف ٚنع أٖساف املٓعُات ٚتكُِٝ 

َجٌ ٖصا ا٭غًٛب ميهٔ إٔ ٜػِٗ يف ظٜاز٠ -اـطط اي٬ظ١َ يتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف

اإلْتاد١ٝ ٚؼػني ايٓٛع١ٝ ٚإسهاّ ايػٝطط٠ ايؿطق١ٝ ع٢ً ايعٌُ ٚتكًٌٝ ايتهايٝـ، ٚيف 

اؾاْب اٯخط ٜعتُس لاح ا٭غًٛب ع٢ً تٛؾط ايؿطٜل اـبرل بؿ٦ٕٛ ايعٌُ، ٚايسعِ 

 .اإلزاضٟ

ٚبايطغِ َٔ إٔ أغًٛب دساٍٚ ايعٌُ ايبس١ًٜ ٚضز شنطٙ نُٔ ايدلاَر ايتكًٝس١ٜ، 

يتشػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ، إ٫ أْ٘ اغتٗسف إناؾ١ إىل َٓح اؿط١ٜ يًؿطز ايعاٌَ يف 

ؼسٜس أٚقات دساٍٚ ايعٌُ، ظٜاز٠ ضنا ايعاًَني ٚظٜاز٠ نؿا٤تِٗ ٚتكًٌٝ تأخرلاتِٗ 

ٚغٝابِٗ، تهُٔ ا٭غًٛب إناؾ١ إىل غاعات ايعٌُ املط١ْ ٚأغبٛع ايعٌُ املهػٛط أٚ 

املهجـ ٚادبات ايعٌُ ٚايصٟ ٜػتٗسف تكًٌٝ ٚقت ا٫غتبساٍ يًعاًَني َٚٓح ايعاًَني 

 .اغتك٬ي١ٝ أؾهٌ يف ؼسٜس ٚادبات عًُِٗ

ٚميهٔ ايكٍٛ بإٔ إزاض٠ ايٓٛع١ٝ ايؿا١ًَ ٖٞ تكا١ْ املٓاؾػ١، سٝح إٕ املٓاؾػ١ احمل١ًٝ 

ٚايسٚي١ٝ ؾسٜس٠ يسضد١ عٝح تؿطض ا٫يتعاّ ايهاٌَ بتشػني ايٓٛع١ٝ املػتُط، يصا بات 

يعاًَا ع٢ً املٓعُات اعتُاز بطاَر إزاض٠ ايٓٛع١ٝ ايؿا١ًَ أٚ اـطٚز َٔ ايعٌُ، ٚتسٚض 

ؾهط٠ ٖصا ا٭غًٛب بإؾاع١ ايٛعٞ ايٓٛعٞ زاخٌ املٓع١ُ ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ يف فاٍ 
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ايٓٛع١ٝ َٔ قبٌ اؾُٝع، َٚجٌ ٖصا ا٭َط ٜػتٛدب خًل دٛ عٌُ َٓاغب ٚا٫ٖتُاّ بٓٛع١ٝ 

 .سٝا٠ ايعاًَني

 :َظى يعهىيبد انًىارد انجشزيخ- 7-9 -2

 :وفّوً ٌعاً وعمووات املوارد البشزية-7-9-1- 2

     ٖٚٞ فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات اييت تتهُٔ مجع ٚتؿػٌٝ ٚؽعٜٔ ٚتٛظٜع ْٚؿط 

ٚاغذلداع املعًَٛات املتعًك١ باملٛاضز ايبؿط١ٜ بٗسف عًُٝات قٓع ايكطاضات املتعًك١ بٗا 

ٚايطقاب١ ع٢ً أزا٥ٗا، ْٚعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ تعتدل َٔ أسسخ ٚظا٥ـ املٛاضز 

ايبؿط١ٜ، ٚأٜهًا َٔ أُٖٗا، ٜٚطدع شيو إىل نْٛٗا ايٛظٝؿ١ اييت َٔ خ٬شلا ٜتِ ايتعاٌَ 

َع بك١ٝ ٚظا٥ـ املٛاضز ايبؿط١ٜ ا٭خط٣
(1)

: ، ٜٚعطف ْعاّ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ بأْ٘

تطنٝب١ َٔ ا٭ؾطاز ٚاملعسات ٚاإلدطا٤ات املك١ُُ بػطض ػُٝع ٚتٓك١ٝ ٚؼًٌٝ ٚتكِٝٝ "

ٚتٛظٜع َعًَٛات زقٝك١ ٚغطٜع١ ا٭غطاض ملتابع١ اؽاش ايكطاضات يف ناؾ١ اجملا٫ت املتعًك١ 

بإزاض٠ ايعٓكط ايبؿطٟ يف املٓع١ُ
(2)

.  

ٚميهٔ تعطٜـ ْعِ املعًَٛات اـاق١ باملٛاضز ايبؿط١ٜ بأْٗا اإلدطا٤ات املٓع١ُ 

اـاق١ ظُع ٚؽعٜٔ ٚسؿغ ٚاغذلداع ايبٝاْات ايكشٝش١ ٚايؿعاي١ عٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

ٚأْؿط١ ا٭ؾطاز ٚخكا٥كِٗ يف أٟ َٓع١ُ، ٚمبا ٜسعِ نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ إزاض٠ املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ يف اؽاش ايكطاضات اـاق١ بايعٓكط ايبؿطٟ

 :ٜٚتهح َٔ ايتعطٜـ ايػابل عس٠ اعتباضات أُٖٗا

 .ٜعتُس ْعاّ املعًَٛات ايبؿط١ٜ ع٢ً إدطا٤ات قسز٠ َٚٓع١ُ َٚٓطك١ٝ-(أ

ٜٗتِ ٖصا ايٓعاّ ؾأْ٘ ؾإٔ ايٓعِ ايعا١َ يًُعًَٛات ظُع ٚؽعٜٔ ٚسؿغ ٚاغذلداع -(ب

 .ايبٝاْات ايكازق١ ٚايسقٝك١ ٚاملٛنٛع١ٝ، أٟ شات ايؿا٥س٠ يف تععِٝ ا٭زا٤ ايبؿطٟ

إٕ ْعاّ املعًَٛات املطتبط١ باملٛاضز ايبؿط١ٜ ٜٗتِ ظُٝع أْؿط١ ايعٓكط ايبؿطٟ يف -(ز

 .اختٝاض ٚتعٝني ٚتطق١ٝ ْٚكٌ أدٛض ؽطٝط يًك٣ٛ ايعا١ًَ ٚغرلٖا

إٕ اشلسف ايٓٗا٥ٞ شلصٙ ايٓعِ ٖٛ تععِٝ ٚتطؾٝس ع١ًُٝ قٓع اؽاش ايكطاضات يف -(ز

 .أزل٢ ٚأغ٢ً َامتًو َٓع١ُ َٔ املٓعُات أ٫ ٖٚٛ ايعٓكط ايبؿطٟ

ٚمبعطؾ١ إٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ تٓتؿط يف مجٝع أدعا٤ املٓع١ُ، يصا ميهٔ ايكٍٛ إٔ -(ٖـ

ايع٬ق١ تبازي١ٝ بني ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ ْٚعِ َعًَٛات كتًـ ا٭ْؿط١ 

إلْتاد١ٝ ايتػٜٛل ٚاملاي١ٝ ٚغرلٖا
(3)

. 
                                                 

 .45، م205بؿرل ايػطٜاْٞ، ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚعاؾ١ قهاٜا ايتؿػٌٝ، ف١ً ايك٣ٛ ايعا١ًَ، ايعسز ايجاْٞ، م -(1)

 .530مجاٍ ايسٜٔ قُس املطغٞ، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)
 .466غٝس قُس داز ايطب، َطدع غابل شنطٙ، م-(3)
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 :أِىية ٌعي وعمووات املوارد البشزية-7-9-2- 2

):ؼكل ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ يًُٓعُات ايعسٜس َٔ املعاٜا َٔ أُٖٗا اٯتٞ
1) 

 .ؽعٜٔ ٚاغذلداع املعًَٛات َٚعاؾتٗا بايػطع١ املُه١ٓ-1

 .تكًٝل ايتعاٌَ بايػذ٬ت ايٝس١ٜٚ ٚاملعا٬َت ايٛضق١ٝ-2

ايػطع١ يف إلاظ عًُٝات اـعٕ ٚايتشًٌٝ امل٪ز١ٜ إىل غطع١ ٚزق١ ع١ًُٝ قٓاع١ -3

 .ايكطاض

ؼكٝل ايع٬ق١ اؾٝس٠ ٚايؿِٗ املتبازٍ بني اإلزاض٠ ٚايعاًَني عٔ ططٜل تٛؾرل املعًَٛات -4

 .املدتًؿ١ سٍٛ ْؿاطات ايعاًَني يف املٓع١ُ، َٚٔ أِٖ ٖصٙ املعًَٛات سٍٛ تكِٝٝ ا٭زا٤

تهؿـ ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ عٔ أ١ٜ تػرلات يف املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايب١٦ٝ -5

 .ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ٚبصيو متهٔ اإلزاض٠ َٔ اإلعساز ملٛاد١ٗ تًو ايتػرلات بهؿا٠٤

ؼكل ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ ايتهاٌَ ٚايتٓػٝل بني كتًـ ْؿاطات إزاض٠ -6

املٛاضز ايبؿط١ٜ، نُا تػاعس يف ؼكٝل ايتهاٌَ بني إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاإلزاضات 

 .ا٭خط٣

 :عٍاصز ٌعي وعمووات املوارد البشزية-7-9-3- 2

 :(2)ٜتهٕٛ ْعاّ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ أضبع١ عٓاقط أغاغ١ٝ، ٖٚٞ

ٚاملسخ٬ت يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تعين مجٝع ايعٓاقط ٚاملتػرلات اييت : املسخ٬ت-1

 .ٜتِ اعتُازٖا يف ْعاّ املعًَٛات اإلزاض١ٜ املطتبط١ باملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚغرلٖا

ٚميجٌ ايٓؿاطات اييت مياضغٗا ايٓعاّ ع٢ً املسخ٬ت ايٛاضز٠ إيٝ٘ : عًُٝات املعاؾ١-2

َٔ بٝاْات َٚعًَٛات ٭غطاض ؼًٜٛٗا إيٞ كطدات ناؾ١ٝ، ٚؽتًـ ٖصٙ املعاؾات 

 .ايع١ًُٝ يًُسخ٬ت طبكًا يطبٝع١ ا٭ْع١ُ ٚاخت٬ؾٗا

ٚمتجٌ ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا َٔ بٝاْات َٚعًَٛات َٚعاضف : املدطدات-3

 .َٔ خ٬ٍ ٚسسات املعاؾ١ ايػابك١

ٚمتجٌ ا٭ْؿط١ اـاق١ بتٛدٝ٘ َٚتابع١ ٚتكِٝٝ املسخ٬ت :  ايتػص١ٜ ايعهػ١ٝ -4

ٜٛنح َهْٛات ْعِ  (11)ٚايؿهٌ ضقِ .َٚعاؾتٗا، َٚٔ اؿاد١ ايؿع١ًٝ شلا

 َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ
 

 

                                                 
 .324، 323غ١ًٝٗ قُس عباؽ، َطدع غابل شنطٙ، م-(1)
 .242، 241خهرل ناظِ محٛز، ٜاغني ناغب اـطؾ١، َطدع غابل شنطٙ، م-(2)

  انتحكى4

 إداسح انًىاسد انجششَخ

البيبنبت 

 والمعلومبت

 التغذية العكسية-5
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                                                         ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ

 َهْٛات ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ (11)ايؿهٌ ضقِ 

َ٪ٜس غعٝس ايػامل، عازٍ سطسٛف قاحل، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ اغذلاتٝذٞ، ا٭ضزٕ، عامل ايهتب اؿسٜح : املكسض

 .267، م2008يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

زتاالت اصتدذاً ٌعي وعمووات املوارد البشزية- 7-9-5- 2
(1)

: 

عٓسَا تكطض املٓع١ُ اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ يف ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ ؾإٕ 

اجملا٫ت اييت ٜػطٝٗا ٖصا ايٓعاّ ميهٔ إٔ تؿٌُ مجٝع أْؿط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ، 

ٚايؿهٌ ايتايٞ ٜٛنح يٓا نٝـ ميهٔ إٔ تػاعسْا ايبٝاْات املدتًؿ١ عٔ ايعاًَني يف 

ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات املٛق١ً إىل اؽاش ايكطاض ٚسٌ املؿه٬ت يف اؾٛاْب املدتًؿ١ 

 .٭ْؿط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ

                                                 
َ٪ٜس غعٝس ايػامل، عازٍ سطسٛف قاحل، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ اغذلاتٝذٞ، ا٭ضزٕ، عامل ايهتب اؿسٜح يًٓؿط -(1)

 .274، م2002ٚايتٛظٜع، 

 انًذخالد-(1

 ثُبَبد ػٍ انًىظفٍُ-1

 .ثُبَبد ػٍ انىظبئف-2

 ثُبَبد إداسَخ أخشي-3

 األهذاف وانتخطُط-4

 أًَبط انقُبدح-5

 انؼًهُبد-(2

تسدُم سطذ وتخضٍَ -1

 .انجُبَبد

تذقُق ويشاخؼخ -2

 .وتحذَث انجُبَبد

تظُُف وتشتُت -3

 .انجُبَبد

 تحهُم وتفسُش انجُبَبد-4

 انًخشخبد-(3

ثُبَبد ويؼهىيبد ػٍ -1

 .انًىظفٍُ وانىظبئف

ثُبَبد ويؼهىيبد ػٍ -2

انؼًهُبد اإلداسَخ يٍ 

تخطُط وتىظُف 

 .وتقىَى

تقبسَش ػٍ شئىٌ -3

أوضبع انًىاسد انجششَخ 

 تبسَخُبًا ويبنُبًا وتُجؤَبًا 

 َظى انًُظًخ انطجُؼُخ انىاقغ انحبنٍ

 قبػذح انجُبَبد، قبػذح انًؼشفخ، قبػذح انًُبرج، انتؼهًُبد
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ٜٛنح قاعس٠ بٝاْات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاغتدساَٗا يف إزاض٠ أْؿط١  (12)ٚايؿهٌ ضقِ 

 املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓع١ُ

 َعاٜرل اإلزاض٠ اإلْتاد١ٝ، ايذلقٝات، ايؿكٌ

 اإلس٬ٍ، ؽطٝط املػاض ايٛظٝؿٞؼًٌٝ َعسٍ زٚضإ ايعٌُ 

 

 ضقس املٗاضات                                                                                                 ؼًٌٝ ٚتكِٜٛ ايٛظا٥ـ

 

 

 املٓاؾع ٚاـسَات                                           

 

 ؽطٝط ايتكاعس          ؽطٝط ا٭دٛض

 

 

 ع١ًُٝ ا٫غتكطاب ٚؽطٝط ا٫ستٝادات ايبؿط١ٜ

 قاعس٠ بٝاْات املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاغتدساَٗا يف إزاض٠ أْؿط١ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓع١ُ (12)ايؿهٌ ضقِ 

َ٪ٜس غعٝس ايػامل، عازٍ سطسٛف قاحل، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ اغذلاتٝذٞ، ا٭ضزٕ، عامل : املكسض

 .274، م2002ايهتب اؿسٜح يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 

  

 ثُبَبد تقىَى

 قبػذح ثُبَبد

 ثُبَبد انًىظفٍُ

 ثُبَبد انتىظُف

 
 ثُبَبد يؼذل

 

 ثُبَبد انًُضاَُخ

 

 ثُبَبد انىظبئف

 

 ثُبَبد تذسَت

 

 ثُبَبد األخىس
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 انفصم انثبنث

 يُهجيخ انذراطخ
 



 

 

89 

 :يمذيـــخ

إٕ ايػطض َٔ ٖصا ايؿكٌ ٖٛ تٛنٝح ايهٝؿ١ٝ اييت متت بٗا إعساز ٚتكُِٝ اغتُاض٠ 

ا٫غتبٝإ، َٚٔ ثِ تطٜٛطٖا يتكبح يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥، سٝح تتٓاٍٚ ٖصا ايؿكٌ قشٝؿ١ 

 .ا٫غتبٝإ، ٚا٭غايٝب اإلسكا١ٝ٥ املػتدس١َ

 :صحيفخ ا طتجيبٌ-3-1

       قاّ ايباسح بإعساز ٚتكُِٝ ٚتطٜٛط اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ، ٚشيو باعتُازٙ ع٢ً اإلطاض 

ايٓعطٟ يًسضاغ١، سٝح اغتدطز عسزا نبرلا َٔ ا٭غ١ً٦ ميهٔ إٔ تهٕٛ يف قٛض٠ 

اغتُاض٠ اغتبٝإ، ْٚعطًا ـدل٠ ايباسح بعس اط٬ع٘ ع٢ً عسز نبرل َٔ املطادع ٚاملكازض 

اييت شلا ق١ً مبٛنٛع ايسضاغ١ قاّ بتعسٌٜ ٚسصف ٚظٜاز٠ يف فُٛع١ ا٭غ١ً٦ اييت مت 

إعسازٖا ٚيًتأنٝس ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ؾا١ًَ َٚٛنٛع١ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ ضنع 

ع٢ً إٔ تتٛاؾل َع ؾطٚض ٖصٙ ايسضاغ١ بؿهٌ قشٝح ٚعطنٗا ع٢ً فُٛع١ َٔ 

احملهُني املدتكني يف ٖصا اجملاٍ ي٬غتؿاز٠ َٔ آضا٥ِٗ ٬َٚسعاتِٗ  ع٢ً ا٭غ١ً٦ 

 :املٛنٛع١ َٔ قبٌ ايباسح ٚا٭غاتص٠ احملهُني ِٖ 

 .عًٞ ايػا٥ح : ايسنتٛض-1

 .أبٛ ايكاغِ ايؿعٛاْٞ: ايسنتٛض-2

 .ؾ٪از أبٛ خط٠ٛ: ا٭غتاش- 3

 .ٚا٥ٌ بًعٝس: ايسنتٛض- 4

      ٚغذٌ ايباسح مجٝع امل٬سعات اييت مت إبسا٩ٖا َٔ قبٌ ا٭غاتص٠ اييت مت عطنٗا 

عًِٝٗ، ٚقس أخص ايباسح مبععِ ٖصٙ امل٬سعات ست٢ ظٗطت يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥، ٚمبا 

وكل ايػطض اؿكٝكٞ ٚايعًُٞ عٓس تٛظٜع ٖصٙ ا٫غتُاض٠ ع٢ً فتُع ايسضاغ١، ٚايصٟ 

 .ٜتهُٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ مبدتًـ ؾطٚعٗا

      ٚقس اعتُس يف إعساز ٚتكُِٝ اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ ع٢ً َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ٚا٭غؼ 

ايع١ًُٝ إلعساز ا٫غتُاض٠، ٚقس اتبع ايباسح خطٛات تكُِٝ اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ ٚاييت 

 :تتهٕٛ َٔ 

ٜككس بٗا ؼسٜس َٛنٛع ايسضاغ١ بؿهٌ عاّ : ؼسٜس قاٚض ا٫غتبٝإ-1

ٚاملٛنٛعات ايؿطع١ٝ املٓبجك١ َٓٗا، ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ اييت ْعُتٗا 

 .ايعاٖط٠ قٌ ايسضاغ١

ٜٚطاع٢ ؾٝٗا ايػٗٛي١ ٚاملٛنٛع١ٝ : قٝاغ١ فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ سٍٛ نٌ َٛنٛع-2

ٚعسّ تهطاضٖا، ٚإٔ تهٕٛ ؾا١ًَ يهٌ قٛض ٚتػطٝ٘ قسض اإلَهإ، ٜٚػتدسّ 
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َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ يف قٝاغ١ ا٭غ١ً٦، ٚشيو يػٗٛيت٘، ٚنصيو ٜعطٞ 

َعاٌَ ثبات أندل َكاض١ْ بططم أخط٣، ٚتذلاٚح زضد١ اإلدابات سػب املكٝاؽ 

 . إداب5١-1اـُاغٞ َٔ 

 عطض ا٫غتبٝإ ع٢ً قهُني َتدككني يف فاٍ ايبشح ايعًُٞ، -3

 .تعسٌٜ ا٫غتبٝإ بٓا٤ ع٢ً ا٫قذلاسات ٚامل٬سعات ٚتٛظٜعٗا ع٢ً فتُع ايسضاغ١-4

   يف ن٤ٛ ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ مت تكُِٝ اغتُاض٠ ا٫غتككا٤ ، ٚتهُٓت اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ 

 :قٛضٜٔ أغاغٝني ُٖا

 .فُٛع١ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ غكا٥ل ع١ٓٝ ايسضاغ١: احملٛض ا٭ٍٚ

-ٜٚؿٌُ أضبع فُٛعات ٖٞ: احملٛض ايجاْٞ : 

 .ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بايؿطن١ٝ ا٭ٚىل، ٚتؿٌُ ايعباضات املتعًك١ مبؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ-1

 ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بايؿطن١ٝ ايجا١ْٝ ، ٚتؿٌُ ايعباضات املتعًك١ بأ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ-2

فُٛع١ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بايؿطن١ٝ ايجا١ْٝ، ٚتؿٌُ ايعباضات املتعًك١ بٛظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز -3

 .ايبؿط١ٜ

فُٛع١ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بايؿطن١ٝ ايجايج١، ٚتهِ ايعباضات املتعًك١ مبعٛقات َٚؿانٌ -4

 .اإلزاضات عٓس مماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 (.1)ٜٚٛدس يف قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥، نُا ٖٛ يف املًشل ضقِ 

اـُاغ٢، قس أعطٝت مجٝع ايعٓاقط َػت٣ٛ  (Likert)ٚباعتُاز َكٝاؽ يٝهطت 

 (:2)ايكٝاؽ ايتايٞ نُا ٖٛ َٛنح يف اؾسٍٚ ضقِ 

 (2)الجدول 
  مستويات مقياس ليكرتالخماسى

َػت٣ٛ 

 املكٝاؽ

متاضؽ بسضد١ 

 عاي١ٝ

متاضؽ بسضد١ 

 ق١ًًٝ
 قاٜس

٫ متاضؽ بسضد١ 

 عاي١ٝ
 ٫ متاضؽ

 1 2 3 4 5 ايسضد١
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نُا ٖٛ َٛنح يف ٚمت سػاب ايٛغط اؿػاب٢ املطدح، ٚأعطٝت يهٌ َػت٣ٛ ا٭ٚظإ ايتاي١ٝ

 (:3 )اؾسٍٚ ضقِ

 (3)ادتذوه 

 الوصط اذتضابى املزجح ملضتويات ليهزت

 املػت٣ٛ ايٛغط املطدح

 َٛاؾك١ نعٝؿ١ دسا 1.79 – 1

 َٛاؾك١ نعٝؿ١ 2.59 – 1.80

 َٛاؾك١ َتٛغط١ 3.39 – 2.60

 َٛاؾك١ عاي١ٝ 4.19- 3.40

 َٛاؾك١ عاي١ٝ دسا 5 - 4.20

  أطهىة انتحهيم اإلحصبئي3-3

 :ا٭غايٝب اإلسكا١ٝ٥ املػتدس١َ

 :اختبار نزوٌباخ ِِ ألفا- 1

 .   ٜػتدسّ ٖصا ا٫ختباض يف قٝاؽ َس٣ قسق١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚثباتٗا

٢ٖٚ ْػب١ َكبٛي١ إسكا٥ٝا، سٝح تعتدل % ٬ٜ69سغ  إٔ ق١ُٝ اختباض أيؿا تػا٣ٚ  

 .َكبٛي١ ٜٚعزاز قبٛشلا نًُا اضتؿعت تًو ايٓػب١% 60ْػب١ 

 :اختبار نوملوجزوف- 2

٫ختباض َا إشا ناْت بٝاْات ايسضاغ١ تتبع ايتٛظٜع ايطبٝعٞ أّ ٫؟ ٚشيو ملعطؾ١ ا٭غًٛب 

اإلسكا٥ٞ املٓاغب ايصٟ غٝػتدسّ يف ايتشًٌٝ، ٜٚػتدسّ عٓسَا ٜهٕٛ سذِ ايع١ٓٝ 

ٜٛنح  (4)ٚتٛنح ْتا٥ر ا٫ختباض نُا ٖٛ باؾسٍٚ ضقِ . يف نٌ فُٛع١ 50أندل َٔ 

 Kolmogorovْتا٥ر اختباض 

 (4)اؾسٍٚ 

  ْتا٥ر اختباض نطْٚبار ايؿا

 املتػرل
املتٛغط 

 اؿػابٞ

ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ

ق١ُٝ 

 ا٫ختباض

َػت٣ٛ 

 ايس٫ي١

 0.000 5.98 0.747 0.48 َؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 0.000 7.19 0.448 6.42 أ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 0.319 0.96 0.592 3.25 ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 0.003 1.79 1.271 3.45 املؿانٌ ٚاملعٛقات عٓس مماضغ١ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

تبني ايٓتا٥ر باؾسٍٚ أع٬ٙ املتٛغط اؿػابٞ ٚا٫مطاف املعٝاضٟ ٚق١ُٝ اختباض 

نٛملٛدطٚف ملتػرلات ايسضاغ١، ٜٚتهح نصيو إٔ َػت٣ٛ ايس٫ي١ ملتػرلات ايسضاغ١  
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املتعًك١ مبؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، أ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، املؿانٌ ٚاملعٛقات 

 ٚبايتايٞ ؾإٕ تًو ايبٝاْات ٫ تتبع 0.05عٓس مماضغ١ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ أقٌ َٔ 

أَا َػت٣ٛ ايس٫ي١ املتعًل مبتػرل ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ؾٗٞ أندل . ايتٛظٜع ايطبٝعٞ

 . ٚبايتايٞ ؾإٕ تًو ايبٝاْات تتبع ايتٛظٜع ايطبٝع0.05َٞٔ 

 :التوسيع التهزاري-3

إٕ ؾهٌ ايتٛظٜع ايتهطاضٟ : ٜػتدسّ يٛقـ طبٝع١ اإلداب١ سٍٛ عاٌَ َعني

 .يإلدابات سٍٛ ايعباضات اييت تعطٞ قٛضٙ أٚي١ٝ عٔ أ١ُٖٝ أٚ تأثرل ايعٛاٌَ املدتًؿ١

 :وكاييط الٍشعة املزنشية- 4

تػتدسّ َكاٜٝؼ ايٓعع١ املطنع١ٜ يكٝاؽ َطنع إدابات أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً 

ٚنًُا ناْت َكٝاؽ ايٓعع١ املطنع١ٜ عايٝا ؾإ شيو ٜسٍ ع٢ً  املٛاؾك١ . عباض٠ َع١ٓٝ

َٚٔ َكاٜٝؼ ايٓعع١ املطنع١ٜ اييت اغتدسَت . ايعاي١ٝ جملتُع ايسضاغ١ ع٢ً ايعباض٠ 

 .ايٛغط اؿػابٞ  ٖٚٛ فُٛع ايكِٝ َكػَٛا ع٢ً عسزٖا

 :Tاختبار -5

إٕ َتٛغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ غ٪اٍ َعني :   ايؿطن١ٝ ايكػطt٣ٜػتدسّ اختٝاض 

ٜػاٟٚ ق١ُٝ َع١ٓٝ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ، إٕ َتٛغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ ايػ٪اٍ أندل 

 اؾسٚي١ٝ بسضد١ سط١ٜ، t احملػٛب١ أندل َٔ ق١ُٝ tَٔ تًو ايك١ُٝ، ؾإشا ناْت ق١ُٝ 

ٚمبػت٣ٛ َع١ٜٛٓ َعٝٓني، ٜتِ ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ٚإٕ نإ َتٛغط زضد١ املٛاؾك١ 

 اؾسٚي١ٝ ؾإْ٘ ٜتِ t احملػٛب١ أقٌ َٔ ق١ُٝ tأع٢ً َٔ ايك١ُٝ احملسز٠، أَا إشا ناْت ق١ُٝ 

 .قبٍٛ ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ، ٚإٕ نإ َتٛغط زضد١ املٛاؾك١ أقٌ َٔ ايك١ُٝ احملسز٠

 
s

xn
t 0
 

 : سٝح



xَتٛغط ايع١ٓٝ   

s ا٫مطاف املعٝاضٟ يًع١ٓٝ   

µ0 ٞايٛغط ا٫ؾذلان    
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 :طزق تىسيع ا طتجيبٌ

      مت تٛظٜع اغتُاضات ا٫غتبٝإ ع٢ً فتُع ايسضاغ١ عٔ ططٜل تػًُٝٗا بايٝس يهٌ ٖصٙ 

ايكٝازات ٚايعٓاقط اإلزاض١ٜ ْعطًا يبعس املػاؾ١ يبعض ايهًٝات ايتابع١ يًذاَع١ ٚاملتُج١ً يف ن١ًٝ 

 .ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ بايبٝها٤ ٚن١ًٝ ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ بػبٗا ٚن١ًٝ ايؿطٜع١ َػ٬ت١

     قاّ ايباسح بايصٖاب إىل ٖصٙ ايهًٝات ضغِ املؿك١ ٚعٓا٤ ايػؿط سٝح أْ٘ يٝؼ باإلَهإ 

تػًِٝ نٌ ا٫غتُاضات بايٝس، ٚاعتُس ايباسح ع٢ً إزاض٠ نٌ ن١ًٝ يف ع١ًُٝ تٛظٜع بعض 

ا٫غتبٝاْات ٚاغت٬ّ ٖصٙ ا٫غتبٝاْات ٚععٚف بعض ايعٓاقط اإلزاض١ٜ املػتٗسؾ١ عٔ تعب١٦ 

اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ سٝح أِْٗ ىؿٕٛ َٔ ٚقٍٛ ٖصٙ املعًَٛات إىل إزاض٠ اؾاَع١ ْٚعطًا يػٝاب 

 .ايؿؿاؾ١ٝ ٚسط١ٜ ايه٬ّ ٚايتعبرل بايطأٟ

 . يجتًع انذراطخ3-1

َسضا٤ اإلزاضات ٚاملهاتب ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ )     ٜتهٕٛ َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ ٚاملتُجٌ يف 

 َؿطز٠، ْٚعطًا 250ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١ ٚبًؼ سذِ فتُع ايسضاغ١  (ٚايٛسسات 

يكسض٠ ايباسح ع٢ً ايٛقٍٛ إىل أؾطاز اجملتُع بايطغِ َٔ اْتؿاضِٖ اؾػطايف، يًشكٍٛ ع٢ً 

 .ْتا٥ر زقٝك١، ؾإْ٘ اعتُس ع٢ً أغًٛب املػح ايؿاٌَ بس٫ً َٔ اغتدساّ أغًٛب املعا١ٜٓ 

% 83.6 اغتُاض٠ َٓٗا بٓػب١ 209 اغتُاض٠ مت تطدٝع 250      ٚقاّ بتٛظٜع عسز  أَا ايؿاقس ؾكس  

%16.4بًؼ َا غٓػبت٘   .ٜٛنح تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ايه١ًٝ (5)، ٚاؾسٍٚ ضقِ  

 ( 5)اؾسٍٚ 

 تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ايه١ًٝ

 املوسع اصي الهمية
 الفاقذ املضرتجع

 الٍضبة العذد الٍضبة العذد

 0.0740741 2 0.9259259 25 27 ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ

 0.0952381 4 0.9047619 38 42 ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬

 0.125 3 0.875 21 24 أقٍٛ ايسٜٔ

 0.2173913 5 0.7826087 18 23 ايسع٠ٛ ٚاإلَا١َ ٚاـطاب١

 0.2307692 9 0.7692308 30 39 ايؿطٜع١ َػ٬ت١

 0.1071429 3 0.8928571 25 28 ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ غبٗا

 0.2571429 9 0.6857143 24 35 ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ ايبٝها٤

 0.125 4 0.875 28 32 اإلزاض٠ ايعا١َ يًذاَع١

 16.4 41 83.6 209 250 اجملىوع

ٚاؾسٍٚ أع٬ٙ ٜبني عسز ا٫غتُاضات اييت مت تٛظٜعٗا ع٢ً نٌ إزاض٠ ن١ًٝ تابع١ يًذاَع١ 

 مبا ؾٝٗا إزاض٠ اؾاَع١ ْؿػٗا  
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 تٛظٜع فتُع ايسضاغ١ سػب ايٛظٝؿ١ (6)نُا ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ 

 ( 6)اؾسٍٚ 

 فتُع ايسضاغ١ سػب ايٛظٝؿ١

 املوسع اصي الوظيفة
والحعا الفاقذ املضرتجع

 الٍضبة العذد الٍضبة العذد ت

 6عسز  0.15 2  %75 6 8 أَني ؾ١ٓ إزاض١ٜ

اغتُاضا

ت 

اغتبٝإ 

مل 

ٜصنط 

 اؾٝ٘

 ايٛظٝؿ١

 - -  %100 6 6 عهٛ ؾ١ٓ إزاض١ٜ

 - -  %100 9 9 َسٜط إزاض٠

 4 0.862069 25 29 ض٥ٝؼ قػِ
0.1379

31 

 0.125 1 0.875 7 8 ض٥ٝؼ ٚسس٠

 0.025 1 0.975 39 40 َسٜط َهتب

 0.16 39 0.74 111 150 عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ

 0.188 47 0.812 203 250 اجملىوع

 

 6  أٟ إٔ عسز 19تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ ْػب١ ايؿاقس يف ايؿكطات بًػت  

 اغتُاضات مل ٜهتب بٗا ايٛظٝؿ١ أٚ ٚظٝؿ١ َٔ قاّ بتعب١٦ اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ  
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 :َجذح يختصزح عٍ انجبيعخ األطًزيخ-4-1

تعتدل اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َ٪غػ١ َٔ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ باؾُاٖرل١ٜ ايعع٢ُ، 

 24تكع يف َس١ٜٓ ظيٝنت، ٖٚٞ َٔ َسٕ ايػاسٌ ايًٝيب، ٚقس ٚنع سذط أغاغٗا يف 

 َػٝشٞ 24/2/1995املٛاؾل -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- َٔ ٚؾا٠ ايطغ1404ٍٛضَهإ 

يتٓبعح َٔ دسٜس ظا١ٜٚ ايؿٝذ عبسايػ٬ّ ا٭زلط ايؿٝتٛضٟ اييت أغُٗت خ٬ٍ مخػ١ 

عٔ ايًذ١ٓ ايؿعب١ٝ  (257)قطٕٚ يف بٓا٤ قطح ايعًِ ٚاملعطؾ١، ٚقسض قطاض تأغٝػٗا ضقِ 

، 1996، ٚاؾتتشت أبٛابٗا يًسضاغ١ َع بسا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ 27/8/1996ايعا١َ يف 

 .طايبًا (261)، بـ1997

 :ٚناْت تهِ ث٬ث١ أقػاّ ٖٚٞ

 .قػِ ايؿطٜع١-1

 .قػِ ايسع٠ٛ ٚأقٍٛ ايسٜٔ-2

 .قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ -3

ا٭َني املػاعس يؿ٦ٕٛ اـسَات /  قسض قطاض ا٭ر2004-2003ٚيف ايعاّ اؾاَعٞ 

ض، بؿإٔ تػٝرل ا٭قػاّ ايع١ًُٝ إىل نًٝات ؾأقبشت اؾاَع١ . 1372ٚيػ١ٓ  (260)ضقِ 

 :تتهٕٛ َٔ

 :نمية الشزيعة والكاٌوُ، وتضي-1

 .قػِ ايؿطٜع١-

 .قػِ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ-

 :نمية المػة العزبية والذراصات اإلصالوية، وتضي-2

 .قػِ ايسضاغات ايعطب١ٝ-

 .قػِ ايسضاغات اإلغ١َٝ٬-

 .قػِ ايسضاغات ايًػ١ٜٛ-

 .قػِ ايسضاغات ا٭زب١ٝ-

 .قػِ اؿهاض٠ ٚايتاضٜذ-

 :نمية أصوه الذيَ، وتضي-3

 .قػِ ايعكٝس٠ ٚايؿهط اإلغ٬َٞ-

 .قػِ ايتؿػرل ٚاؿسٜح-
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 :نمية الذعوة واإلواوة وارتطابة، وتضي-4

 .قػِ ايسع٠ٛ، ٚؾٝ٘ ؾعب١ َكاض١ْ ا٭زٜإ-

 .قػِ اإلَا١َ ٚاـطاب١-

- 1375ٚٚيف ايعاّ  ( 535) َػٝشٞ قسض قطاض ايًذ١ٓ ايؿعب١ٝ ايعا١َ ضقِ 2007.

 :بؿإٔ إعاز٠ تٓعِٝ اؾاَعات ٚاملعاٖس ايعًٝا ؾاْهُت إىل اؾاَع١ ايهًٝات اٯت١ٝ

 :نمية الشزيعة مبضالتة، وتضي-5

 .قػِ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ-

 .قػِ ايكطا٤ات ٚا٭زا٤-

 .قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ-

 .قػِ ايسع٠ٛ ٚاإلَا١َ ٚاـطاب١-

 .قػِ أقٍٛ ايسٜٔ-

 :نمية الذراصات اإلصالوية صبّا، وتضي-6

 .قػِ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ-

 .قػِ ايسع٠ٛ ٚاإلَا١َ ٚاـطاب١-

 .قػِ ايؿك٘ ٚأقٛي٘-

 :نمية الذراصات اإلصالوية بالبيضاء، وتضي-7

 .قػِ ايؿطٜع١-

 .قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ-

 .قػِ أقٍٛ ايسٜٔ-

 .قػِ ا٫قتكاز اإلغ٬َٞ-

طايبًا ٚطايب١ تكطٜبًا يف  (5250)ٜٚبًؼ عسز ايط٬ب ايساضغني بٗصٙ اؾاَع١ سٛايٞ 

 . َػٝش2010ٞعاّ 

 :تّذف ادتاوعة إىل

ايعٓا١ٜ بسضاغ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛ٘ باعتباضٙ املٓٗاز ايصٟ ضزل٘ اهلل تعاىل يعبازٙ -

يًػرل سػب تعايُٝ٘ ٚتٛدٝٗات٘، ٚايصٟ قطضٙ ايؿعب ايعطبٞ ايًٝيب ؾطٜع١ ي٘، 

 .٭خص ايعدل٠ َٔ دٗازٙ ٚقدلٙ-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ٚا٫ٖتسا٤ بػ١ٓ ضغٍٛ اهلل

ايعٓا١ٜ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚعًَٛٗا، باعتباضٖا يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايكاغِ املؿذلى بني -

 .ايعطب مجٝعًا

 .محا١ٜ ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايسؾاع عٓٗا نس ايتٝاضات املٓشطؾ١ ٚاملصاٖب ايعا٥ؿ١-
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 .ػسٜس ايٛعٞ ٚايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ َٚكا١َٚ أعسا٤ اإلغ٬ّ-

 .ْؿط ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬-

ا٫ٖتُاّ بايذلاخ ايعطبٞ اإلغ٬َٞ، ٚايعٓا١ٜ بتشكٝك٘ ْٚؿطٙ، ٚزضاغت٘ زضاغ١ -

 .ْكس١ٜ قازض٠ ع٢ً ططح ايؿٛا٥ب اييت عًكت ب٘ ْٚبصٖا

تًب١ٝ ساد١ اجملتُع ايعطبٞ ايًٝيب َٔ ايسعا٠، ٚاـطبا٤ ٚاملسضغني ايكازضٜٔ ع٢ً -

 .ايسع٠ٛ إىل اهلل يف ن٤ٛ َؿاِٖٝ اإلغ٬ّ ايكشٝش١

ٚقس اعتُس ايباسح يف اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ع٢ً زيٌٝ اؾاَع١ ٚاملط١ٜٛ 

  َػٝش2010ٞاييت أقسضتٗا غ١ٓ 

 :وصف مجتمع الدراست واختبار الفروض- 4-2

 .     غٝتِ يف ٖصا اؾع٤ ٚقـ خكا٥ل فتُع ايسضاغ١، َٚٔ ثِ اختباض ايؿطٚض

 :وصف خصائص زتتىع الذراصة - 1.3.3

مت زضاغ١ بعض زلات اجملتُع َجٌ اؾٓؼ، ايعُط، .    ملعطؾ١ خكا٥ل فتُع ايسضاغ١

 (.7)امل٪ٌٖ ايعًُٞ، املػت٣ٛ ايٛظٝؿٞ، غٓٛات اـدل٠، نُا ٜٛنشٗا اؾسٍٚ ضقِ 

 :الجنس -1
 (7)اؾسٍٚ 

 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ؾ١٦ اؾٓؼ

 %ايٓػبـــ١  ايعـــــسز اؾٓــؼ

 97.6 204 شنـــط

 1.9 4 أْجـــ٢

 99.5 208 اجملُـــٛع

 0.5 1 ايؿــــاقــس
 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ ْػب١ َٔ فتُع ايسضاغ١ َٔ ايصنٛض بًػت 

 ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ إغٗاّ املطأ٠  ايٛظٝؿ١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ 1.9ٚإٔ ْػب١ اإلْاخ بًػت % 97.6

 .يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ نعٝؿ١ دسا َكاض١ْ مبػا١ُٖ ايطدٌ
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 :العمر -2
 (8)اؾسٍٚ 

 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ؾ١٦ ايعُط

 %ايٓػــب١ ايتهــطاض ايعُـــط

 0.5 1  غ25١ٓأقٌ َٔ 

 26.3 55  غ35١ٓ – 25

 43.1 90  غ45١ٓ – 35

 30.1 63  غ١ٓ ؾأنجط45

 100 209 اجملـــُٛع

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ أندل ؾ١٦ عُط١ٜ عا١ًَ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َٔ 

 غ١ٓ 45تًٝٗا ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ% 43.1، سٝح ؾهًت َا ْػبتٗا ( غ45١ٓ -35) 

، ٚناْت ( غ35١ٓ -25)ٚتًٝٗا ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ % 30.1ؾأنجط، سٝح بًػت ْػبتٗا 

. 26.3ْػبتٗا   غ١ٓ ؾهاْت ْػبتٗا نعٝؿ١ دسا، ٚبًػت 25أَا ايؿ١٦ ايعُط١ٜ أقٌ َٔ %

0.5.% 

 :المؤهل العممي
 ( 9)اؾسٍٚ 

 .تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب امل٪ٌٖ ايعًُٞ

 ٬َسعات %ايٓػــب١ ايتهــطاض امل٪ٌٖ ايعًُٞ

 1عسز  0.5 1 تعًِٝ أغاغٞ

اغتُاض٠ 

اغتبٝإ 

مل ٜصنط 

ؾٝٗا 

امل٪ٌٖ 

 ايعًُٞ

 12.9 27 ثا١ْٜٛ أٚ َا ٜعازشلا

 6.2 13 زبًّٛ عايٞ

 15.8 33 يٝػاْؼ/ بهايٛضٜٛؽ 

 30.1 63 َادػترل

 34.0 71 زنتٛضاٙ

 99.5 208 اجملُــــٛع

 0.5 1 ايؿــــــاقس

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ أندل مح١ً ايسنتٛضاٙ ٚاملادػترل ِٖ ا٭ندل 

ع٢ً ايتٛايٞ، % 30.1ٚ % 34عسزا َٔ فتُع ايسضاغ١، سٝح ؾهًت ْػب١ نٌ َُٓٗا 

ٚايجا١ْٜٛ َٚا ٜعازشلا، ٚبًػت  (ايبهايٛضٜٛؽ ٚايًٝػاْؼ)ًٜٝٗا مح١ً ايؿٗازات اؾاَع١ٝ 

أَا مح١ً ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ٚايسبًّٛ ايعايٞ ؾهاْت . ع٢ً ايتٛايٞ% 12.9ٚ % 15.8ْػبتٗا 

 % .6.2ٚ % 0.5ْػبتُٗا نعٝؿ١، سٝح ؾهًت َا ْػبت٘ 
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 :مجال التخصص -3
 ( 10)اؾسٍٚ 

 . تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب ايتدكل

 ٬َسعات %ايٓػــب١ ايتهــطاض ايتدكل

 1.0 2 إزاض٠

ز 
عس

1
1
1

ل
ك

د
يت

ٍ ا
فا

ٗا 
ؾٝ

ط 
ن

ٜص
مل 

 ٕ
ٝا

تب
غ

٠ ا
اض

تُ
غ

 ا
 

(زبًّٛ عايٞ إزاض٠ )عًّٛ إزاض١ٜ   2 1.0 

 1.0 2 عًّٛ َاي١ٝ

 0.5 1 عًِ آثاض

 5.3 11 قاغب١

 0.5 1 زبًّٛ ظضاع١

 1.4 3 ؾطٜع١ إغ١َٝ٬

 1.0 2 ساغٛب

 4.3 9 ايؿك٘ اإلغ٬َٞ

 5. 1 تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛ٘

 5. 1 عًِ اؿسٜح ٚعًَٛ٘

 5. 1 تك١ٝٓ َعًَٛات ٚاتكا٫ت

 1.0 2 أزبٞ

 3.8 8 قإْٛ

 5.7 12 يػ١ عطب١ٝ

 1.0 2 تطب١ٝ ٚعًِ ْؿؼ

 1.9 4 إغ٬َٝات

 5. 1 نٗطبا٤ عا١َ

 5. 1 عًّٛ

 1.0 2 إزاض٠ أعُاٍ

 5. 1 يػ١ إلًٝع١ٜ

 5. 1 عًِ ايًػ١

 2.9 6 يػٜٛات

 1.0 2 زبًّٛ َعًُني

 2.4 5 آزاب ٚتطب١ٝ

 5. 1 يٝػاْؼ إع٬ّ

 5. 1 عًُٞ

 1.4 3 تاضٜذ

 1.0 2 عًِ ادتُاع

 5. 1 أقٍٛ زٜٔ
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 5. 1 إزاض٠ َهتبات

 1.0 2 زضاغات إغ١َٝ٬

 5. 1 ٖٓسغ١ إيهذل١ْٝٚ

 5. 1 يػ١ ؾطْػ١ٝ

 5. 1 ٖٓسغ١ زٜٓاَٝه١ٝ

 5. 1 عًّٛ غٝاغ١ٝ

 46.9 98 اجملُـــٛع

 53.1 111 ايؿــــاقس

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ اخت٬ف تهطاضات فتُع ايسضاغ١ يف فاٍ 

، زبًّٛ ظضاع١، عًِ آثاضايتدكل قػرل، سٝح تتػا٣ٚ ْػب١ ايتهطاضات يف ؽكل 

، تك١ٝٓ َعًَٛات ٚاتكا٫ت، عًِ اؿسٜح ٚعًَٛ٘، تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛ٘

، أقٍٛ زٜٔ، عًُٞ، يٝػاْؼ إع٬ّ، عًِ ايًػ١، يػ١ إلًٝع١ٜ، عًّٛ، نٗطبا٤ عا١َ

 عًّٛ غٝاغ١ٝ، ٖٓسغ١ زٜٓاَٝه١ٝ، يػ١ ؾطْػ١ٝ، ٖٓسغ١ إيهذل١ْٝٚ، إزاض٠ َهتبات

. 0.5تػا٣ٚ  ٬ٜٚسغ نصيو إٔ أع٢ً تهطاض فتُع ايسضاغ١ ناْت يف فاٍ ؽكل %

 .ع٢ً ايتٛايٞ% 5.7ٚ% 5.3احملاغب١ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ، سٝح بًػت ْػب١ نٌ َُٓٗا 

٢ٖٚ ْػب١ عاي١ٝ، % 53.1نصيو ٬ٜسغ َٔ اؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ ْػب١ ايؿاقس بًػت 

 .ٖٚصا ٜع٢ٓ ق١ً سطم فتُع ايسضاغ١ ع٢ً تعب١٦ فاٍ ايتدكل

 :المستوى الوظيفي -4
 ( 11)اؾسٍٚ

 . تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب املػت٣ٛ ايٛظٝؿٞ

 ٬َسعات %ايٓػــب١ ايتهــطاض املػت٣ٛ ايٛظٝؿٞ

 2.9 6 أَني ؾ١ٓ إزاض١ٜ

 6عسز 

اغتُاضات 

مل ٜصنط 

ؾٝٗا 

املػت٣ٛ 

 ايٛظٝؿٞ

 2.9 6 عهٛ ؾ١ٓ إزاض١ٜ

 4.3 9 َسٜط إزاض٠

 12.0 25 ض٥ٝؼ قػِ

 3.3 7 ض٥ٝؼ ٚسس٠

 18.7 39 َسٜط َهتب

 53.1 111 عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 97.1 203 اجملــُٛع

 2.9 6 ايؿاقـــس
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تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ أْأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜؿهًٕٛ أنجط ْػب١ يف 

تًٝٗا ؾ١٦ َسضا٤ املهاتب، ٚؾهًت َا ْػبت٘ % 53.1فتُع ايسضاغ١، سٝح بًػت 

. ع٢ً ايتٛايٞ% 4.3ٚ % 12ٚتأت٢ بعسٖا ؾ١٦ ض٩غا٤ ا٭قػاّ َٚسضا٤ اإلزاضات بٓػب١ % 18.7

 .يهٌ َُٓٗا% 2.9يف سني بًػت ْػب١ أعها٤ ؾ١ٓ اإلزاض٠ ٚأَني ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ 

 :مدة الخدمة -5
 ( 12)اؾسٍٚ 

 . تٛظٜع أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سػب َس٠ اـس١َ

 %ايٓػــب١ ايتهــطاض َس٠ اـس١َ

 39.7 83  غٓٛات5أقٌ َٔ 

 41.6 87 غٓٛات10 غٓٛات إىل أقٌ َٔ 5َٔ 

 14.8 31  غ15١ٓ غٓٛات إىل أقٌ َٔ 10َٔ 

 2.9 6 20 غ١ٓ إىل أقٌ َٔ 15َٔ 

 1.0 2  غ١ٓ ؾأنجط20َٔ 

 100.0 209 اجملُــٛع

 

 (غٓٛات10 إىل أقٌ َٔ 5)   تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ ايػابل إٔ ؾ١٦ اـدل٠ َٔ 

%. 39.7 غٓٛات بٓػب١ 5تًٝٗا ؾ١٦ اـدل٠ أقٌ َٔ % 41.6ٖٞ ا٭نجط، سٝح بًػت ْػبتٗا 

. 14.8، ٚؾهًت َا ْػبت٘ ( غ15١ٓ غٓٛات إىل أقٌ َٔ 10)ثِ ؾ١٦ اـدل٠ َٔ  أَا % 

ؾهاْت ق١ًًٝ دسا، سٝح  ( غ١ٓ ؾأنجط20)ٚ  (20 غ١ٓ إىل أقٌ َٔ 15)ؾ٦ت٢ اـدل٠ َٔ 

ع٢ً ايتٛايٞ، ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ق١ً انؿاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ % 1ٚ% 2.9بًػت َا ْػبت٘ 

ٚاملٛظؿٝٓباؾاَع١ قس ٜهٕٛ بػبب سساث١ اؾاَع١ َكاض١ْ ظاَعات يٝب١ٝ أخط٣، أٚبػبب 

 .زٚضإ ايعٌُ باؾاَع١

 .اختبار الفزوض-4.3.2

 / الفرضية األولى- 1.2.3.4

٫ٜٛدس إزضاى يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًُؿّٗٛ : ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ-ا

 .اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

ٜٛدس إزضاى يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًُؿّٗٛ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ-ب

 .اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 
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 ( 13)اؾسٍٚ

 ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ َؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 %النســبة التكــرار البيان العبــارة

B -1 -1 21.5 45 المفيوم التقميدي 

B_1_2 76.6 160 المفيوم الحديث 

B_1_3 1.9 4 ذكر مفيوم آخر 

 100 209 المجـــموع
 

ٜعتدلٕٚ إٔ َؿّٗٛ إزاض٠ % 76.6    تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ َا ْػبت٘ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ ايكٝاّ ظُٝع ا٭ْؿط١ اإلزاض١ٜ املطتبط١ بتشسٜس استٝادات املٓع١ُ َٔ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚت١ُٝٓ قسضاتٗا ٚضؾع نؿا٤تٗا َٚٓشٗا ايتعٜٛض ٚايتشؿٝع ٚايطعا١ٜ 

ايها١ًَ بٗسف ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ دٗسٖا ٚؾهطٖا َٔ أدٌ ؼكٝل أٖساف املٓع١ُ، 

بُٝٓا لس إٔ َا .  إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ عاي١ٝخٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ إزضانِٗ يًُؿّٗٛ اؿسٟ

َٔ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ ٜعطؾٕٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بأْٗا ايكٝاّ بأعُاٍ % 21.5ْػبت٘ 

ضٚت١ٝٓٝ َٔ سؿغ املعًَٛات ع٢ً ايعاًَني يف ًَؿات ٚغذ٬ت َع١ٓٝ َٚتابع١ ايٓٛاسٞ 

 .املتعًك١ بِٗ َجٌ نبط أٚقات اؿهٛض ٚا٫ْكطاف ٚاإلداظات ٚايذلقٝات

نُا تبني ايٓتا٥ر ق١ً تكسِٜ َؿّٗٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط أؾطاز فتُع ايسضاغ١ إلزاض٠ املٛاضز 

 % .1.9ايبؿط١ٜ، سٝح بًػت ْػب١ ايصٜٔ تكسَٛا بتعطٜؿات 

 . متجٌ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ يف ايؿطن١ٝ ا٭ٚىلB_1 متجٌ ايؿطن١ٝ ا٭ٚىل، ٚ Bسٝح 

 (  14)اؾسٍٚ 

 .ٚغط زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

 الحد األدنى الحد األعمى

0.000 58.77 1.86 1.74 0.444 1.80 B -1 
 

 بايٓػب١ يًعباض٠ 1.80تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

َؿّٗٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ ايكٝاّ ظُٝع ا٭ْؿط١ اإلزاض١ٜ املطتبط١ بتشسٜس "ا٭ٚىل 

استٝادات املٓع١ُ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚت١ُٝٓ قسضاتٗا ٚضؾع نؿا٤تٗا َٚٓشٗا ايتعٜٛض 

ٚايتشؿٝع ٚايطعا١ٜ ايها١ًَ بٗسف ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ دٗسٖا ٚؾهطٖا َٔ أدٌ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط % 95 ٚإٔ 0.444، ٚبامطاف َعٝاضٟ "ؼكٝل أٖساف املٓع١ُ

 (.1.86 – 1.74)اؿػابٞ ٜكع َا بني 
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٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بعسّ ٚدٛز إزضاى ايكٝازات اإلزاض١ٜ يًُؿّٗٛ اؿسٜح 

إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز إزضاى يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يًُؿّٗٛ 

 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 58.77

، ٚبايتايٞ ْكبٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ  بٛدٛز إزضانًس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ (0.05)املعٝاض١ٜ 

 .يًُؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 ( 15)اؾسٍٚ 

 . ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز اجملتُع سٍٛ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 %ايٓػــب١ ايتهــطاض ايبٝإ ايعبــاض٠

B -2 -1 26.8 56 ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ 

B_2_2 44.5 93 مجٝع املسضا٤ باملٓع١ُ 

B_2_3 28.7 60 اإلزاض٠ ايعًٝا 

 100 209  اجملـــُٛع
 

َٔ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ % 44.5    تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ َا ْػبت٘ 

ٜطٕٚ إٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تكع ع٢ً عاتل مجٝع املسٜطٜٔ باؾاَع١، ٚإٔ َا 

ٜطٕٚ إٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ اختكاقات ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ % 28.7ْػبت٘ 

ٜطٕٚ إٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تكع ع٢ً عاتل % 26.8باؾاَع١، ٚإٔ َا ْػبت٘ 

 .اإلزاض٠ ايعًٝا باؾاَع١

 (  16)اؾسٍٚ 

 .ٚغط زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

مستوى 
 الداللة

t     
 قيمة

االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

 الحد األدنى الحد األعمى

0.000 39.10 2.12 1.92 0.746 2.02 B -2 
  
   

 بايٓػب١ يًعباض٠ 2.02تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ % 95 ٚإٔ 0.746، ٚبامطاف َعٝاضٟ "َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ"ايجا١ْٝ 

 (.2.12 – 1.92)املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

مت . ٫ٚختباض بإٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تكع ع٢ً عاتل مجٝع اإلزاضات باؾاَع١

 ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 39.10 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بإزضاى أؾطاز (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)

 .فتُع ايسضاغ١ بإٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تكع ع٢ً عاتل مجٝع اإلزاضات باؾاَع١
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 /لفزضية الجاٌيةا-4.3.2.2

 .٫ٜٛدس إزضاى يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ 

 .ٜٛدس إزضاى  يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ ٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 

 ( 17)اؾسٍٚ

 ٜٛنح ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز اجملتُع ع٢ً أ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

C  متجٌ اإلزاضات ٚاملهاتب ٚتطتٝبٗا C1 ،C2 ِ(1)، ٖٚهصا تبني تطتٝب ٖصٙ ايس٫٫ت ٚاملهاتب نُا ٖٛ َٛنح يف املًشل ضق" اغتُاض٠  

 .، ى عسز اإلدابات ٚايتهطاضات يهٌ إزاض٠ أٚ َهتب ايصٟ ؼسزٙ َطتب١ نٌ ٖصٙ اإلزاضات ٚاملهاتب"ا٫غتبٝإ
 

 
 المرتبة

 
 اإلدارة والمكاتب

 الثانية عشر الحادية عشر العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

c-1 38 18.2 47 22.5 39 18.7 33 15.8 17 8.1 18 8.6 4 1.9 5 2.4 2 1.0 1 .5 1 .5 3 1.4 

c-2 31 14.8 32 15.3 30 14.4 45 21.5 28 13.4 7 3.3 15 7.2 9 4.3 4 1.9 3 1.4 3 1.4 1 .5 

c-3 46 22.0 40 19.1 29 13.9 20 9.6 18 8.6 22 10.5 10 4.8 8 3.8 3 1.4 4 1.9 6 2.9 2 1.0 

c-4 6 2.9 6 2.9 7 3.3 17 8.1 23 11.0 34 16.3 34 16.3 37 17.7 11 5.3 10 4.8 13 6.2 9 4.3 

c-5 33 15.8 14 6.7 24 11.5 31 14.8 43 20.6 27 12.9 9 4.3 10 4.8 4 1.9 2 1.0 5 2.4 5 2.4 

c-6 5 2.4 21 10.0 22 10.5 20 9.6 20 9.6 22 10.5 32 15.3 24 11.5 18 8.6 16 7.7 5 2.4 3 1.4 

c-7 43 20.6 43 20.6 43 20.6 31 14.8 20 9.6 9 4.3 12 5.7 1 .5 0 0 4 1.9 0 0 3 1.4 

c-8 1 .5 5 2.4 5 2.4 8 3.8 16 7.7 40 19.1 43 20.6 44 21.1 15 7.2 13 6.2 6 2.9 12 5.7 

c-9 0 0 1 .5 0 0 0 0 5 2.4 4 1.9 7 3.3 13 6.2 33 15.8 42 20.1 50 23.9 50 23.9 

c-10 3 1.4 1 .5 1 .5 2 1.0 4 1.9 4 1.9 10 4.8 16 7.7 32 15.3 30 14.4 49 23.4 54 25.8 

c-11 0 0 0 0 5 2.4 3 1.4 7 3.3 8 3.8 14 6.7 21 10.0 30 14.4 47 22.5 35 16.7 35 16.7 

c-12 6 2.9 2 1.0 5 2.4 0 0 6 2.9 13 6.2 18 8.6 21 10.0 52 24.9 31 14.8 27 12.9 25 12.0 
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تطتٝب أ١ُٖٝ اإلزاضات ٚا٭قػاّ ٚاملهاتب  (17)   تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ 

 :بايٓػب١ يًذاَع١، سٝح اغتدًل َٔ اؾسٍٚ ايٓػب ايتاي١ٝ

إٕ إزاض٠ ؾ٦ٕٛ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚهتب ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ استًتا املطتب١ ا٭ٚىل -1

َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ بايٓػب١ إلزاض٠ اؾاَع١ َٔ ٚد١ٗ ْعط أؾطاز فتُع ايسضاغ١، 

 .ع٢ً ايتٛايٞ% 20.6ٚ % 22سٝح بًػت ْػبتٗا 

إٕ َهتب ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚ َٚهتب ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ  وت٬ٕ ايذلتٝب ايجاْٞ َٔ -2

سٝح أُٖٝتُٗا بايٓػب١ إلزاض٠ اؾاَع١ َٔ ٚد١ٗ ْعط أؾطاز فتُع ايسضاغ١، سٝح 

 %.  20.6ٚ % 22.5بًػت ْػب١ نٌ َُٓٗا 

نُا ٬ٜسغ  تػا٣ٚ إدابات أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ أ١ُٖٝ إزاض٠ ؾ٦ٕٛ أعها٤ 

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سٝح اتهشت إٔ ْػب١ َٛاؾكتِٗ ع٢ً است٬شلا ايذلتٝب ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ 

ٖٚصا ٜع٢ٓ تكاضب ٚدٗات ايٓعط بني أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ أ١ُٖٝ تًو % 20.6

 .اإلزاض٠

إٕ إزاض٠ ايتػذٌٝ استًت ايذلتٝب ايطابع َٔ سٝح أُٖٝتٗا إلزاض٠ اؾاَع١ ٚؾهًت -3

 %21.5أع٢ً ْػب١ شلا َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ 

إٕ َهتب ؾ٦ٕٛ ايًذ١ٓ استٌ املطتب١ اـاَػ١ َٔ سٝح أُٖٝت٘ إلزاض٠ اؾاَع١ -4

 %20.6ٚؾهًت أع٢ً ْػب١ ي٘ َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ 

إٕ َهتب ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ استٌ املطتب١ ايػابع١ َٔ سٝح أُٖٝت٘ إلزاض٠ اؾاَع١ -5

 %15.3ٚؾهًت أع٢ً ْػب١ ي٘ َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ 

إٕ إزاض٠ ايسضاغات ايعًٝا ٚإزاض٠ املهتبات وت٬ٕ ايذلتٝب ايجأَ َٔ سٝح -6

أُٖٝتُٗا بايٓػب١ إلزاض٠ اؾاَع١ َٔ ٚد١ٗ ْعط أؾطاز فتُع ايسضاغ١، سٝح بًػت 

 %. 21.8ٚ % 17.7ْػب١ نٌ َُٓٗا 

إٕ َهتب ايتٛثٝل ٚاملعًَٛات استٌ املطتب١ ايتاغع١ َٔ سٝح أُٖٝت٘ إلزاض٠ - 7

 %24.9اؾاَع١ ٚؾهًت أع٢ً ْػب١ ي٘ َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ 

إٕ َهتب املطادع١ ايساخ١ًٝ استٌ املطتب١ ايعاؾط٠ َٔ سٝح أُٖٝت٘ إلزاض٠ اؾاَع١ -8

 %22.5ٚؾهًت أع٢ً ْػب١ ي٘ َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ 

إٕ َهتب ايؿ٦ٕٛ ايؿ١ٝٓ استٌ املطتب١ اؿاز١ٜ عؿط٠ ٚاملطتب١ ايجا١ْٝ عؿط٠ َٔ -9

سٝح أُٖٝت٘ إلزاض٠ اؾاَع١ ٚؾهًت أع٢ً ْػب١ ي٘ َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ 

ٖٚصا ٜعين تكاضب ٚدٗات ايٓعط بني أؾطاز فتُع ايسضاغ١ % 23.9يف نٌ َطتب١ 

 .سٍٛ أ١ُٖٝ تًو اإلزاض٠



 107 

إٕ َهتب ت١ُٝٓ املٛاضز ايصات١ٝ استٌ املطتب١ ايجا١ْٝ عؿط٠ َٔ سٝح أُٖٝت٘ إلزاض٠ -10

 %.25.8اؾاَع١ ٚؾهًت أع٢ً ْػب١ ي٘ َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ 

 18))اؾسٍٚ 

ٚغط زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بأ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ

مستوى 
 الداللة

t     
 قيمة

االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

العبارات المتعمقة بأىمية 
 إدارة الموارد البشرية

 

 الحد األدنى الحد األعمى

0.000 207.09 6.48 6.35 0.447 6.41 
  

 بايٓػب١ 6.41تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

% 95 ٚإٔ 0.447، ٚبامطاف َعٝاضٟ "بأ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ"يًعباضات املتعًك١ 

 (.6.48 – 6.35)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ٫ٜٛدس إزضاى يس٣ بأ١ُٖٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ قبٌ 

مت . فتُع ايسضاغ١ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز إزضاى بأ١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 207.09 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْطؾض (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

ايؿطن١ٝ ايكؿط١ْٜٚكبٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز إزضاى بأ١ُٖٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ قبٌ 

 .فتُع ايسضاغ١

 :الفرضية الثالثة- 3.2.3.4
٫تٛدسمماضغ١ ٭ْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ زاخٌ :ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ

 .اؾاَع١ 

تٛدس مماضغ١ ٭ْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ زاخٌ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ

 .اؾاَع١ 

-   ٜتؿطع َٔ ٖصٙ ايؿطن١ٝ تػع ؾطنٝات ؾطع١ٝ، ٢ٖٚ : 

 :الفرضية الفرعية األولى
 .٫تٛدس مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ

 .تٛدس مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايبسًٜــــ١
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 ( 19)اؾسٍٚ 

 .ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ٚظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ

متاضؽ بسضد١  ايعباض٠

 عاي١ٝ

٫ متاضؽ بسضد١  قاٜس متاضؽ بسضد١ ق١ًًٝ

 عاي١ٝ

 ٫ متاضؽ

   % ى   % ى   % ى   % ى   % ى

d_1 26 12.4 81 38.8 18 8.6 42 20.1 42 20.1 

d_2 21 10.0 61 29.2 29 13.9 33 15.8 65 31.1 

d_3 29 13.9 64 30.6 27 12.9 23 11.0 66 31.6 

d_4 33 15.8 70 33.5 22 10.5 50 23.9 34 16.3 

d_5 24 11.5 87 41.6 23 11.0 39 18.7 36 17.2 
 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ متاضؽ بسضد١ ق١ًًٝ ٚؾ٢ 

 ٖٚصا ٜع٢ٓ اخت٬ف ٚدٗات ْعط d_2 ،d_3 ،d_5ؾ١٦ ٫ متاضؽ بايٓػب١ يًعباضات 

ٚنع خطط إلسساخ ْعاّ ؾعاٍ يتدطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ "أؾطاز فتُع ايسضاغ١ ع٢ً 

مما ٜ٪ز٣ إىل خًل تٛاظٕ بني استٝادات املٓع١ُ َٔ ٖصٙ املٛاضز ٚبني إؾباع ضغبات 

قٝاّ "، ٚاخت٬ؾِٗ نصيو ع٢ً "ٚسادات ا٭ؾطاز يف اؿكٍٛ ع٢ً ايٛظا٥ـ املٓاغب١

اؾاَع١ بع١ًُٝ زٜٓاَٝه١ٝ َٚػتُط٠ يتعسٌٜ ٚتطٜٛط خططٗا مبا ٜتؿل َع ايتػرل يف 

ايكٝاّ بٛنع خط١ تتهُٔ ؼسٜس "، ٚاخت٬ؾِٗ أٜها ع٢ً "ظطٚؾٗا ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ

ا٫ستٝادات اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ با٭عساز ٚا٭ْٛاع املطًٛب١ َٚكازض 

.اؿكٍٛ عًٝٗا نُا تبني ايٓتا٥ر اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ متاضؽ بسضد١ ق١ًًٝ بايٓػب١ "

 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ٖٓاى اعتكازا نعٝؿا ٭ؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ d_1 ،d_4يًعباضتني 

ٚنع خط١ ؾعاي١ تتهُٔ ؼسٜس ٚنُإ سكٍٛ اؾاَع١ ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ "

ٚنع خط١ تأخص يف اعتباضٖا غٝاغات امل٬نات "، نصيو نعـ "يف ايٛقت املٓاغب

ايٛظٝؿ١ٝ املعتُس٠ ملٛاد١ٗ ايعٜاز٠ يف املٛاضز ٚػٓب املؿانٌ َٔ دطا٤ ايٓكل يف ٖصٙ 

.املٛاضز " 

 (  20)اؾسٍٚ

 ٚغط زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُعايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ 

 .ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ

َػت٣ٛ 

 ايس٫ي١

t     

 ق١ُٝ

ا٫مطاف  ؾذل٠ ثك١ يًُتٛغط% 95

 املعٝاضٟ

املتٛغط 

 اؿػابٞ
 ايعباض٠

 اؿس ا٭ز٢ْ اؿس ا٭ع٢ً

0.000 31.13 3.15 2.77 1.38 2.96 d_1 
0.000 33.41 3.48 3.09 1.42 3.29 d_2 
0.000 30.63 3.36 2.95 1.49 3.16 d_3 
0.000 30.90 3.09 2.72 1.36 2.91 d_4 
0.000 31.56 3.06 2.70 1.32 2.88 d_5 
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 :تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ

1- ٚنع خط١ ؾعاي١ " بايٓػب١ يًعباض٠ ا٭ٚىل 2.96إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

تتهُٔ ؼسٜس ٚنُإ سكٍٛ اؾاَع١ ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ يف ايٛقت 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع % 95 ٚإٔ 1.38، ٚبامطاف َعٝاضٟ "املٓاغب

 (.3.15 – 2.77)َا بني 

٫ٚختباض َا إشا نإ ٖٓاى خط١ ؾعاي١ تتهُٔ ؼسٜس ٚنُإ سكٍٛ اؾاَع١ 

 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ  tمت اغتدساّ اختباض. ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ يف ايٛقت املٓاغب

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 31.13ا٫ختباض تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بٛدٛز خط١ ؾعاي١ تتهُٔ ؼسٜس (0.05)َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ 

 .ٚنُإ سكٍٛ اؾاَع١ ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ يف ايٛقت املٓاغب

    ٚملعطؾ١ زضد١ ؾعاي١ٝ اـط١ يف ؼسٜس ٚنُإ سكٍٛ اؾاَع١ ع٢ً املٛاضز 

باملتٛغط  (2.96)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠. ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ يف ايٛقت املٓاغب

، (3.39 – 2.60)لسٙ ٜكع َا بني (3)اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت باؾسٍٚ ضقِ 

 . ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ زضد١ ؾعاي١ٝ اـط١ َتٛغط١

ٚنع خطط إلسساخ "  بايٓػب١ يًعباض٠ ايجا١ْٝ 3.29إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ - 2

ْعاّ ؾعاٍ يتدطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ مما ٜ٪ز٣ إىل خًل تٛاظٕ بني استٝادات املٓع١ُ 

َٔ ٖصٙ املٛاضز ٚبني إؾباع ضغبات ٚسادات ا٭ؾطاز يف اؿكٍٛ ع٢ً ايٛظا٥ـ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا % 95 ٚإٔ 1.42، ٚبامطاف َعٝاضٟ "املٓاغب١

 (.3.48 – 3.09)بني 

 ٫ٚختباض ؾُٝا إشا نإ ٖٓاى خطط إلسساخ ْعاّ ؾعاٍ يتدطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ 

مما ٜ٪زٟ إىل خًل تٛاظٕ بني استٝادات املٓع١ُ َٔ ٖصٙ املٛاضز ٚبني إؾباع ضغبات 

ٚٚدس إٔ  tمت اغتدساّ اختباض . ٚسادات ا٭ؾطاز يف اؿكٍٛ ع٢ً ايٛظا٥ـ املٓاغب١

٢ٖٚ أقٌ َٔ  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 33.41ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بٛدٛز خطط إلسساخ ْعاّ ؾعاٍ (0.05)ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ 

 .يتدطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ

ٚملعطؾ١ زضد١ ٚدٛز خطط إلسساخ ْعاّ ؾعاٍ يتدطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ ْكاضٕ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت باؾسٍٚ  (3.29)املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ زضد١ ٚدٛز  (3.39 – 2.60)لسٙ ٜكع بني  (3)ضقِ 

 .خطط إلسساخ ْعاّ ؾعاٍ يتدطٝط املٛاضز ايبؿط١َٜتٛغط١
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قٝاّ اؾاَع١ بع١ًُٝ "  بايٓػب١ يًعباض٠ ايجايج١ 3.16إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ -3

زٜٓاَٝه١ٝ َٚػتُط٠ يتعسٌٜ ٚتطٜٛط خططٗا مبا ٜتؿل َع ايتػرل يف ظطٚؾٗا ايساخ١ًٝ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع % 95 ٚإٔ 1.49، ٚبامطاف َعٝاضٟ "ٚاـاضد١ٝ 

 (.3.36 – 2.95)َا بني 

٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت اؾاَع١ تكّٛ بع١ًُٝ زٜٓاَٝه١ٝ َٚػتُط٠ يتعسٌٜ ٚتطٜٛط 

 ٚٚدس  tمت اغتدساّ اختباض. خططٗا مبا ٜتؿل َع ايتػرل يف ظطٚؾٗا ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ

٢ٖٚ أقٌ  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 30.63إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بكٝاّ اؾاَع١ بع١ًُٝ (0.05)َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ 

زٜٓاَٝه١ٝ َٚػتُط٠ يتعسٌٜ ٚتطٜٛط خططٗا مبا ٜتؿل َع ايتػرل يف ظطٚؾٗا ايساخ١ًٝ 

 .ٚاـاضد١ٝ

. ٚملعطؾ١ زضد١ قٝاّ اؾاَع١ بع١ًُٝ زٜٓاَٝه١ٝ َٚػتُط٠ يتعسٌٜ ٚتطٜٛط خططٗا

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (3.16)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠

، ٚبايتايٞ ميهٔ (3.39 – 2.60)لسٙ ٜكع َا بني (3)يٝهطتاملٛدٛز باؾسٍٚ ضقِ 

 . ايكٍٛ بإٔ زضد١ قٝاّ اؾاَع١ بايع١ًُٝ َتٛغط١

1- ٚنع خط١ تأخص يف "  بايٓػب١ يًعباض٠ ايطابع١ 2.91إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

اعتباضٖا غٝاغات امل٬نات ايٛظٝؿ١ٝ املعتُس٠ ملٛاد١ٗ ايعٜاز٠ يف املٛاضز ٚػٓب 

ؾذل٠ % 95 ٚإٔ 1.36، ٚبامطاف َعٝاضٟ "املؿانٌ َٔ دطا٤ ايٓكل يف ٖصٙ املٛاضز

 (.3.09 – 2.72)ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض ؾُٝا إشا نإ ٖٓاى خط١ ؾعاي١ تأخص يف اعتباضٖا غٝاغات امل٬نات 

 ٚإٔ 30.90 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. ايٛظٝؿ١ٝ املعتُس٠

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بإٔ ٖٓاى خط١ ؾعاي١ تأخص يف اعتباضٖا غٝاغات امل٬نات (0.05)

 .ايٛظٝؿ١ٝ املعتُس٠

 ٚملعطؾ١ زضد١ ؾاع١ًٝ اـط١ اييت تأخص يف اعتباضٖا غٝاغات امل٬نات ايٛظٝؿ١ٝ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (2.91)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠. املعتُس٠

، ٚبايتايٞ ميهٔ (3.39 – 2.60)لسٙ ٜكع َا بني (3)يٝهطتاملٛدٛز باؾسٍٚ ضقِ 

ايكٍٛ بإٔ زضد١ ؾعاي١ٝ اـط١ اييت تأخص يف اعتباضٖا غٝاغات امل٬نات ايٛظٝؿ١ٝ 

 .املعتُس٠ َتٛغط١
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2- ايكٝاّ بٛنع خط١ "  بايٓػب١ يًعباض٠ اـاَػ١ 2.88إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

تتهُٔ ؼسٜس ا٫ستٝادات اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ با٭عساز ٚا٭ْٛاع 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ % 95 ٚإٔ 1.32، ٚبامطاف َعٝاضٟ "املطًٛب١ َٚكازض اؿكٍٛ عًٝٗا 

 (.3.06 – 2.70)املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

   ٫ٚختباض ؾُٝا إشا نإ ٖٓاى خط١ ؾعاي١ تتهُٔ ؼسٜس ا٫ستٝادات اؿاي١ٝ 

 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. ٚاملػتكب١ًٝ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 31.13

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بٛدٛز خط١ ؾعاي١ تتهُٔ ؼسٜس ا٫ستٝادات اؿاي١ٝ (0.05)املعٝاض١ٜ 

 .ٚاملػتكب١ًٝ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ

    ٚملعطؾ١ زضد١ ؾعاي١ٝ اـط١ يف ؼسٜس ا٫ستٝادات اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ َٔ املٛاضز 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (2.88)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠. ايبؿط١ٜ

، ٚبايتايٞ ميهٔ (3.39 – 2.60)لسٙ ٜكع َا بني (3)يٝهطتاملٛدٛز باؾسٍٚ ضقِ 

 . ايكٍٛ بإٔ زضد١ ؾعاي١ٝ اـط١ َتٛغط١

 (  21)اؾسٍٚ

 ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ

مستوى 
     t قيمة الداللة

 فترة ثقة لممتوسط% 95
 المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 الحد األدنى الحد األعمى
0.000 47.93 3.17 2.92 0.92 3.04 

 بايٓػب١ 3.04تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

 0.92يًعباضات املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.17 – 2.92)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني % 95ٚإٔ 

   ٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ٫ تٛدس مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف 

اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ تٛدس مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز 

 ٚإٔ ق١ُٝ 47.93 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. ايبؿط١ٜ 

، (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

ٚبايتايٞ ْطؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛزمماضغ١ يٛظٝؿ١ 

 . ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ
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  ٚملعطؾ١ زضد١ مماضغ١ ٚظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (3.04)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ إلمجايٞ ايعباضات

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ زضد١ مماضغ١ (3.39 – 2.60)يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني

 .ٚظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َتٛغط١

 : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايجا١ْٝ

 .٫ تٛدس مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ زاخٌ اؾاَع١: ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ 

 .تٛدس مماضغ١  يٛظٝؿ١ ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ زاخٌ اؾاَع١ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 

 ( 22)اؾسٍٚ

 .تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُعايسضاغ١ سٍٛ ٚظٝؿ١ 

تمارس بدرجة  العبارة
 عالية

ال تمارس بدرجة  محايد تمارس بدرجة قميمة
 عالية

 ال تمارس

   % ك   % ك   % ك   % ك   % ك
d_6 26 12.4 67 32.1 21 10.0 54 25.8 41 19.6 

d_7 18 8.6 48 23.0 35 16.7 25 12.0 83 39.7 

d_8 31 14.8 64 30.6 23 11.0 57 27.3 34 16.3 

d_9 24 11.5 75 35.9 23 11.0 38 18.2 48 23.0 

d_10 17 8.1 68 32.5 43 20.6 22 10.5 59 28.2 

d_11 41 19.6 55 26.3 26 12.4 58 27.8 29 13.9 
 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ ايػابل اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ ٫ متاضؽ بسضد١ ق١ًًٝ 

ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ % 32.1 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ d_6 ،d_8 ،d_9 ،d_10بايٓػب١ يًعباضات 

ٜطٕٚ إٔ % 30.6اؾاَع١ تهع زضاغ١ ع١ًُٝ يتشًٌٝ ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ، ٚإٔ َا ْػبت٘ 

ٜطٕٚ إٔ ٖٓاى تٛاؾكا بني % 35.9ايؿدل املٓاغب يف املهإ املٓاغب، َٚا ْػبت٘ 

ٜطٕٚ إعاز٠ تٛظٜع ايك٬سٝات % 32.5َ٪٬ٖت ايعاًَني َٚتطًبات ٚظا٥ؿِٗ، ٚإٔ ْػب١ 

 .ٚاملػ٦ٛيٝات عٓس إدطا٤ تػرلات يف اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ

 ٖٚصا ٜع٢ٓ d_7نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى  عسّ مماضغ١ بايٓػب١ يًعباض٠ 

ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٫ ؼطم ع٢ً َٓح إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ناؾ١ % 39.7إٔ ْػب١ 

ايك٬سٝات اي٬ظ١َ شلا يًكٝاّ مبٗاَٗا، ٚإٔ ٖٓاى عسّ مماضغ١ عاي١ٝ بايٓػب١ يًعباض٠ 

d_11 ٜطٕٚ إٔ ٚادبات َٚػ٦ٛيٝات ايٛظا٥ـ ٚخطٛط % 27.8 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ْػب١

 ايػًط١ قسز٠
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 (  23)اؾسٍٚ 

 ٚغط زضد١ َٛاؾك١ أؾطاز فتُعايسضاغ١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ 

 .تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ

مستوى 
 الداللة

t     
 قيمة

االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

 الحد األدنى الحد األعمى
0.000 32.63 3.27 2.89 1.365 3.08 d_6 
0.000 35.63 3.71 3.32 1.425 3.51 d_7 
0.000 31.99 3.18 2.81 1.353 2.99 d_8 
0.000 31.65 3.24 2.86 1.391 3.05 d_9 
0.000 33.72 3.37 2.99 1.364 3.18 d_10 
0.000 30.58 3.09 2.71 1.371 2.90 d_11 

 

 :   تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ َا ًٜٞ

1- سطم إزاض٠ " بايٓػب١ يًعباض٠ ايػازغ١ 3.08إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

اؾاَع١ ع٢ً َٓح إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ناؾ١ ايك٬سٝات اي٬ظ١َ شلا يًكٝاّ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع % 95ٚإٔ 1.425، ٚبامطاف َعٝاضٟ "مبٗاَٗا

 (.3.71–3.32)َا بني 

٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت إزاض٠ اؾاَع١ ؼطم ع٢ً َٓح إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ  tمت اغتدساّ اختباض. ناؾ١ ايك٬سٝات اي٬ظ١َ شلا يًكٝاّ مبٗاَٗا

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ  (0.000)ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 35.63ا٫ختباض تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بٛدٛز  سطم َٔ قبٌ إزاض٠ اؾاَع١ (0.05)َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ 

 .ع٢ً َٓح إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ناؾ١ ايك٬سٝات اي٬ظ١َ شلا يًكٝاّ مبٗاَٗا

ٚملعطؾ١ َس٣ سطم إزاض٠ اؾاَع١ ع٢ً َٓح إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ناؾ١ 

( 3.08)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ . ايك٬سٝات اي٬ظ١َ شلا يًكٝاّ مبٗاَٗا 

، (3.39 – 2.60)باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني 

ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ َتٛغط١ َٔ اؿطم ع٢ً َٓح إزاض٠ املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ ناؾ١ ايك٬سٝات اي٬ظ١َ شلا يًكٝاّ مبٗاَٗا

زضاغ١ ع١ًُٝ يتشًٌٝ " بايٓػب١ يًعباض٠ ايػابع١ 3.51إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ-2

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط % 95ٚإٔ 1.365، ٚبامطاف َعٝاضٟ"ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ

 (.3.27 – 2.89)اؿػابٞ ٜكع َا بني 
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مت . ٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت ٖٓاى زضاغ١ ع١ًُٝ يتشًٌٝ ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 32.63 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

 .بٛدٛز زضاغ١ ع١ًُٝ يتشًٌٝ ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ

( 3.51)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ . ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ مماضغ١ تًو ايسضاغ١

، ٚبايتايٞ (4.19–3.40)باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني

 . ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضاغ١ ع١ًُٝ نعٝؿ١ يتشًٌٝ ٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ

ايؿدل املٓاغب يف " بايٓػب١ يًعباض٠ ايجا١َٓ 2.99إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ -3

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط % 95ٚإٔ 1.353، ٚبامطاف َعٝاضٟ "املهإ املٓاغب

 (.3.18–(2.81اؿػابٞ ٜكع َا بني 

مت اغتدساّ . ٫ٚختباض ؾُٝا إشا نإ ٖٓاى ايؿدل املٓاغب يف املهإ املٓاغب

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 31.99 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بإٔ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)

 .ايؿدل املٓاغب يف املهإ املٓاغب باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ . ٚملعطؾ١ َس٣ ٚنع ايؿدل املٓاغب يف املهإ املٓاغب

 – 2.60)باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني (2.99)يًعباض٠ 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َس٣ ٚنع ايؿدل املٓاغب يف املهإ (3.39

 .املٓاغبباؾاَع١ َتٛغط

ايتٛاؾل بني َ٪٬ٖت “ بايٓػب١ يًعباض٠ ايتاغع١ 3.05إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ -4

ؾذل٠ ثك١ بإٔ % 95ٚإٔ 1.391، ٚبامطاف َعٝاضٟ "ايعاًَني َٚتطًبات ٚظا٥ؿِٗ

 (.3.24–2.86)املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

مت . ٫ٚختباض ؾُٝا إشا نإ ٖٓاى تٛاؾل بني َ٪٬ٖت ايعاًَني َٚتطًبات ٚظا٥ؿِٗ

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 31.65 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

 .بٛدٛز تٛاؾل بني َ٪٬ٖت ايعاًَني َٚتطًبات ٚظا٥ؿِٗ

باملتٛغط اؿػابٞ  (3.05)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ .  ٚملعطؾ١ زضد١ ايتٛاؾل

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ (3.39 – 2.60)املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني

 .ٖٓاى زضد١ َتٛغط١ َٔ ايتٛاؾل بني َ٪٬ٖت ايعاًَني َٚتطًبات ٚظا٥ؿِٗ
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 بايٓػب١ يًعباض٠ ايعاؾط٠ إعاز٠ تٛظٜع 3.18إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ -5

، ٚبامطاف "ايك٬سٝات ٚاملػ٦ٛيٝات عٓس إدطا٤ تػرلات يف اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ

 ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني % 95ٚإٔ 1.364َعٝاضٟ 

(2.99–3.37.) 

٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت إعاز٠ تٛظٜع ايك٬سٝات ٚاملػ٦ٛيٝات عٓس إدطا٤ تػرلات 

ٚإٔ 33.72 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. يف اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بٛدٛز  سطم َٔ قبٌ إزاض٠ اؾاَع١ ع٢ً َٓح إزاض٠ املٛاضز (0.05)

 .ايبؿط١ٜ ناؾ١ ايك٬سٝات اي٬ظ١َ شلا يًكٝاّ مبٗاَٗا

ٚملعطؾ١ َس٣ إعاز٠ تٛظٜع ايك٬سٝات ٚاملػ٦ٛيٝات عٓس إدطا٤ تػرلات يف اشلٝهٌ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (3.18)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ . ايتٓعُٝٞ

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ (3.39 – 2.60)يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني 

َتٛغط١ يف إعاز٠ تٛظٜع ايك٬سٝات ٚاملػ٦ٛيٝات عٓس إدطا٤ تػرلات يف اشلٝهٌ 

 .ايتٓعُٝٞ

 ؼسٜس ٚادبات“ بايٓػب١ يًعباض٠ ايػازغ١ 2.90إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ -6

ؾذل٠ % 95ٚإٔ 1.371، ٚبامطاف َعٝاضٟ "َٚػ٦ٛيٝات ايٛظا٥ـ ٚخطٛط ايػًط١

 (.3.09–2.71)ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

   ٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت ايٛادبات َٚػ٦ٛيٝات ايٛظا٥ـ ٚخطٛط ايػًط١ 

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ 30.58 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. قسز٠

، ٚبايتايٞ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

 .ْكبٌ ؼسٜس ٚادبات َٚػ٦ٛيٝات ايٛظا٥ـ ٚخطٛط ايػًط١

ْكاضٕ املتٛغط . ٚملعطؾ١ َس٣ ؼسٜس ٚادبات َٚػ٦ٛيٝات ايٛظا٥ـ ٚخطٛط ايػًط١

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني  (2.90)اؿػابٞ يًعباض٠ 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ َتٛغط١ يف ؼسٜس ٚادبات (3.39 – 2.60)

 .َٚػ٦ٛيٝات ايٛظا٥ـ ٚخطٛط ايػًط١

 (  24)اؾسٍٚ 

 . ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 51.7 3.24 3.00 .871 3.12 
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بايٓػب١ 3.12تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ ايػابل إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ ثك١ % 95 ٚإٔ 871.يًعباضات املتعًك١ بتكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.24–3.00)بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بعسّ ٚدٛز مماضغ١ يٛظٝؿ١ تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ يف 

اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ 

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 51.7 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ tمت اغتدساّ اختباض. 

، ٚبايتايٞ ْطؾض (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكب٬يؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز مماضغ١ يٛظٝؿ١  تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ 

 . يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

ٚملعطؾ١ زضد١ تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا  (3.12)إلمجايٞ ايعباضات

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ زضد١ تكُِٝ ٚؼًٌٝ ايعٌُ  َتٛغط١ (3.39 – 2.60)بني

 .يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

 :ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايجايج١

ع١ًُٝ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ غرل :ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ 

 .نؿ٠٤ٛ

 .ع١ًُٝ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ نؿ٠٤ٛ: ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 

 ( 25)اؾسٍٚ 

 . ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ٚظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني

متاضؽ بسضد١  متاضؽ بسضد١ عاي١ٝ ايعباض٠

 ق١ًًٝ

٫ متاضؽ بسضد١  قاٜس

 عاي١ٝ

 ٫ متاضؽ

   % ك   % ك   % ك   % ك   % ك
d_12 49 23.4 59 28.2 10 4.8 65 31.1 26 12.4 

d_13 26 12.4 77 36.8 18 8.6 49 23.4 38 18.2 

d_14 41 19.6 73 34.9 18 8.6 26 12.4 50 23.9 

d_15 46 22.0 56 26.8 15 7.2 65 31.1 27 12.9 

d_16 7 3.3 18 8.6 31 14.8 18 8.6 135 64.6 

d_17 10 4.8 29 13.9 37 17.7 15 7.2 118 56.5 
     

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ ٫ متاضؽ بسضد١ عاي١ٝ 

ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٫ تػع٢ % 31.1 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ d_12،d_15بايٓػب١ يًعباضتني 

داٖس٠ يًشكٍٛ ع٢ً املٛظؿني ا٭نؿا٤، ٚبٓؿؼ ايٓػب١ ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٫ 

نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ مماضغ١ . ؼطم ع٢ً تٛظٝـ عاًَني ش٣ٚ نؿا٤ات عاي١ٝ

ٜطٕٚ إٔ ع١ًُٝ % 36.8 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ْػب١ d_13 ،d_14نعٝؿ١ بايٓػب١ يًعباضتني 
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اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ نعٝؿ١ يف اعتُازٖا أغؼ اؾساض٠ ٚايهؿا٠٤ 

ٜطٕٚ نعـ ٚنع غٝاغات ي٬ختٝاض ٚايتعٝني % 34.9ٚا٫غتشكام، ٚإٔ َا ْػبت٘ 

ٜطاع٢ ؾٝٗا إٕ نٌ ٚظٝؿ١ تهٕٛ ١ُ٥٬َ ٚؾل ايتدكل ٚامل٪٬ٖت مبا وكل اشلسف 

نصيو ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى عسّ مماضغ١ بايٓػب١ يًعباضتني . َٔ ؾاغًٗا

d_16 ،d_17 ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٫ تٛؾط ْؿطات % 64.6 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ْػب١

ٜطٕٚ عسّ ٚدٛز زيٌٝ َهتٛب % 56.6زٚض١ٜ عٔ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠، َٚا ْػبت٘ 

 .يًػٝاغات ايط٥ٝػ١ٝ يؿ٦ٕٛ ايتٛظٝـ

 ( 26)اؾسٍٚ

 ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض 

 ٚايتعٝني

مستوى 
 الداللة

t     
 قيمة

االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

 الحد األدنى الحد األعمى
0.000 28.70 3.00 2.61 1.415 2.81 d_12 
0.000 31.65 3.17 2.79 1.358 2.98 d_13 
0.000 27.71 3.06 2.66 1.489 2.86 d_14 
0.000 29.50 3.05 2.67 1.402 2.86 d_15 
0.000 51.69 4.39 4.06 1.182 4.22 d_16 
0.000 43.54 4.15 3.79 1.317 3.97 d_17 

 

 :تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ َا ًٜٞ

1-  قاٚي١“ بايٓػب١ يًعباض٠ ايجا١ْٝ عؿط٠ 2.81إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

ؾذل٠ ثك١ % 95ٚإٔ 1.425، ٚبامطاف َعٝاضٟ "اؿكٍٛ ع٢ً املٛظؿني ا٭نؿا٤

 (.3.00–2.61)بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

مت .  اؿكٍٛ ع٢ً املٛظؿني ا٭نؿا٤ؼاٍٚإزاض٠ اؾاَع١    ٫ٚختباضَا إشا ناْت 

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 28.70 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

 . اؿكٍٛ ع٢ً املٛظؿني ا٭نؿا٤ؼاٍٚإزاض٠ اؾاَع١ بإٔ 

ْكاضٕ . ٚملعطؾ١ َس٣ قاٚي١ إزاض٠ اؾاَع١ اؿكٍٛ ع٢ً املٛظؿني ا٭نؿا٤

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ  (2.81)املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ َتٛغط١ حملاٚي١ (3.39- 2.60)ٜكع َا بني 

 .إزاض٠ اؾاَع١ اؿكٍٛ ع٢ً املٛظؿني ا٭نؿا٤
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2-  ع١ًُٝ“ بايٓػب١ يًعباض٠ ايجايج١ عؿط٠ 2.98إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ تتِ ع٢ً أغؼ اؾساض٠ ٚايهؿا٠٤ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط % 95ٚإٔ 1.358، ٚبامطاف َعٝاضٟ "ٚا٫غتشكام

 (.3.17–2.79)اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض َا إشا ناْت ع١ًُٝ اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ تتِ ع٢ً أغؼ 

 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. اؾساض٠ ٚايهؿا٠٤ ٚا٫غتشكام

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١  (0.000)ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 31.65

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بٛدٛز ع١ًُٝ اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ تتِ (0.05)املعٝاض١ٜ 

 .ع٢ً أغؼ اؾساض٠ ٚايهؿا٠٤ ٚا٫غتشكام

ع١ًُٝ اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ اييت تتِ ع٢ً أغؼ ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ 

باملتٛغط  (2.98)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ . اؾساض٠ ٚايهؿا٠٤ ٚا٫غتشكام

، ٚبايتايٞ ميهٔ (3.39 – 2.60) لسٙ ٜكع َا بنيملكٝاؽ يٝهطتاؿػابٞ املطدح 

اغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ اييت تتِ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ َتٛغط١ يع١ًُٝ 

 .أغؼ اؾساض٠ ٚايهؿا٠٤ ٚا٫غتشكام

3-  بايٓػب١ يًعباض٠ ايطابع١ عؿط٠ 2.86إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

ا٫ختٝاض ٚايتعٝني ٜطاع٢ ؾٝٗا إٔ نٌ ٚظٝؿ١ تهٕٛ ١ُ٥٬َ ٚؾل غٝاغات"

"ايتدكل ٚامل٪٬ٖت مبا وكل اشلسف َٔ ؾاغًٗا ، ٚبامطاف َعٝاضٟ  

 (.3.06–3.79)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني % 95ٚإٔ 1.489

٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت غٝاغات ا٫ختٝاض ٚايتعٝني ٜطاع٢ ؾٝٗا إٕ نٌ ٚظٝؿ١ 

مت اغتدساّ . تهٕٛ ١ُ٥٬َ ٚؾل ايتدكل ٚامل٪٬ٖت مبا وكل اشلسف َٔ ؾاغًٗا

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 27.71 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ بإٔ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)

غٝاغات ا٫ختٝاض ٚايتعٝني ٜطاع٢ ؾٝٗا إٕ نٌ ٚظٝؿ١ تهٕٛ ١ُ٥٬َ ٚؾل ايتدكل 

 .ٚامل٪٬ٖت مبا وكل اشلسف َٔ ؾاغًٗا

ٚملعطؾ١ زضد١ َطاعا٠ نٌ ٚظٝؿ١ يتهٕٛ ١ُ٥٬َ ٚؾل ايتدكل ٚامل٪٬ٖت مبا 

باملتٛغط اؿػابٞ  (2.86)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ . وكل اشلسف َٔ ؾػًٗا

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ (3.05- 2.67)املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني 

بإٔ ٖٓاى زضد١ َتٛغط١ ملطاعا٠ نٌ ٚظٝؿ١ يتهٕٛ ١ُ٥٬َ ٚؾل ايتدكل ٚامل٪٬ٖت 

 .مبا وكل اشلسف َٔ ؾاغًٗا



 119 

4- إزاض٠ “بايٓػب١ يًعباض٠ اـاَػ١ عؿط٠ 2.86إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ  

"اؾاَع١ ؼطم ع٢ً تٛظٝـ عاًَني ش٣ٚ نؿا٤ات عاي١ٝ ، ٚبامطاف َعٝاضٟ  

 (.3.00–2.61)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني % 95ٚإٔ 1.402

٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت إزاض٠ اؾاَع١ ؼطم ع٢ً تٛظٝـ عاًَني ش٣ٚ نؿا٤ات 

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ 29.50 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. عاي١ٝ

، ٚبايتايٞ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

 .ْكبٌ بإٔ إزاض٠ اؾاَع١ ؼطم ع٢ً تٛظٝـ عاًَني ش٣ٚ نؿا٤ات عاي١ٝ

ْكاضٕ . ٚملعطؾ١ زضد١ سطم إزاض٠ اؾاَع١ ع٢ً تٛظٝـ عاًَني ش٣ٚ نؿا٤ات عاي١ٝ

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ  (2.86)املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ َتٛغط١ ؿطم (3.39- 2.60)ٜكع َا بني 

 .إزاض٠ اؾاَع١ ع٢ً تٛظٝـ عاًَني ش٣ٚ نؿا٤ات عاي١ٝ

إزاض٠ “ بايٓػب١ يًعباض٠ ايػازغ١ عؿط٠ 4.22إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ - 5

"اؾاَع١ تٛؾط ْؿطات زٚض١ٜ عٔ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ ، ٚبامطاف َعٝاضٟ  

 (.4.39–4.06)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني % 95ٚإٔ 1.182

. ٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت إزاض٠ اؾاَع١ تٛؾط ْؿطات زٚض١ٜ عٔ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 51.69 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

 .بإٔ إزاض٠ اؾاَع١ تٛؾط ْؿطات زٚض١ٜ عٔ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠

ْكاضٕ . ٚملعطؾ١ زضد١ تٛؾرل إزاض٠ اؾاَع١ ْؿطات زٚض١ٜ عٔ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ  (4.22)املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ َٓدؿه١ دسا يف (5 - 4.20)ٜكع َا بني 

 تٛؾرل ْؿطات زٚض١ٜ عٔ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠

ٚدٛز زيٌٝ “بايٓػب١ يًعباض٠ ايػابع١ عؿط٠ 3.97إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ - 6

ٚإٔ 1.317، ٚبامطاف َعٝاضٟ "َهتٛب يًػٝاغات ايط٥ٝػ١ٝ يؿ٦ٕٛ ايتٛظٝـ

 (.4.15–3.79)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني % 95

٫ٚختباض ؾُٝا إشا ناْت إزاض٠ اؾاَع١ يسٜٗا زيٌٝ َهتٛب يًػٝاغات ايط٥ٝػ١ٝ 

ٚإٔ ق١ُٝ 43.54 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. يؿ٦ٕٛ ايتٛظٝـ

، (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 
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ٚبايتايٞ ْكبٌ بإٔ إزاض٠ اؾاَع١ يسٜٗا زيٌٝ َهتٛب يًػٝاغات ايط٥ٝػ١ٝ يؿ٦ٕٛ 

 .ايتٛظٝـ

ْكاضٕ .  ٚملعطؾ١ زضد١ ٚدٛز  زيٌٝ َهتٛب يًػٝاغات ايط٥ٝػ١ٝ يؿ٦ٕٛ ايتٛظٝـ

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ  (3.97)املتٛغط اؿػابٞ يًعباض٠ 

ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى زضد١ َٓدؿه١ يٛدٛز  (4.19- 3.40)ٜكع َا بني 

 .زيٌٝ َهتٛب يًػٝاغات ايط٥ٝػ١ٝ يؿ٦ٕٛ ايتٛظٝـ

 (27)اؾسٍٚ

 . ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ با٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 52.97 3.41 3.16 .896 3.28 
 

بايٓػب١ 3.28تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

% 95 ٚإٔ 896.يًعباضات املتعًك١ با٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.41–3.16)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بإٔ ٚظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني يف اؾاَع١ 

ا٭زلط١ٜ غرل نؿ٠٤ٛ َكابٌ ايؿطن١ٝ بإٔ ٚظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني 

ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ 52.97 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. نؿ٠٤ٛ

، ٚبايتايٞ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

ْطؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بأْٛظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض 

 .نؿ٠٤ٛ . ٚايتعٝني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

  ٚملعطؾ١ زضد١ نؿا٠٤ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، ْكاضٕ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (3.28)املتٛغط اؿػابٞ إلمجايٞ ايعباضات

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ زضد١ نؿا٠٤ (3.39 – 2.60)يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني

 .ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َتٛغط١

 : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايطابع١

 .ع١ًُٝ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ غرل نؿ٠٤ٛ :ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ 

 .ع١ًُٝ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ نؿ٠٤ٛ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 
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 (28)اؾسٍٚ 

 .تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز  اجملتُع سٍٛ ٚظٝؿ١ 

تمارس بدرجة  العبارة
 عالية

تمارس بدرجة 
 قميمة

ال تمارس  محايد
 بدرجة عالية

 ال تمارس

   % ك   % ك   % ك   % ك   % ك
d_18 9 4.3 44 21.1 32 15.3 14 6.7 109 52.2 

d_19 7 3.3 31 14.8 40 19.1 20 9.6 111 53.1 

d_20 11 5.3 36 17.2 25 12.0 19 9.1 118 56.5 

d_21 12 5.7 32 15.3 35 16.7 9 4.3 121 57.9 

d_22 144 68.9 22 10.5 14 6.7 17 8.1 12 5.7 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ ٫ متاضؽ بايٓػب١ يًعباضات 

d_18،d_19 ،d_20 ،d_21 ٕٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٫ تكّٛ % 52.2  ٖٚصا ٜع٢ٓ أ

% 53.1ٚإٔ ْػب١ . بإعساز بطاَر تأٌٖٝ ٚتسضٜب ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ َٚٛانب١ ايتطٛض املػتُط

ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٫ تكّٛ بتذٗٝع قٛا٥ِ باستٝاداتٗا ايتسضٜب١ٝ ، ٚإٔ َا ْػبت٘ 

ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٫ تكّٛ بإٜؿاز َٛظؿني يف زٚضات تسضٜب١ٝ ٫غتهُاٍ زضاغتِٗ % 56.5

 .ٜطٕٚ إٔ ايتسضٜب ٫ ٜتِ ٚؾل َعاٜرل عازي١% 67.9ٚإٔ ْػب١ . ٚؾل خط١ قسز٠

 ٖٚصا d_22نصيو ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى مماضغ١ عاي١ٝ بايٓػب١ يًعباض٠ 

ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ تكّٛ بإٜؿاز طًب١ َتؿٛقني ٚأعها٤ ١٦ٖٝ % 68.9ٜع٢ٓ إٔ ْػب١ 

 .تسضٜؼ ٫غتهُاٍ زضاغتِٗ ٚبسٕٚ قٝٛز

 ( 29)اؾسٍٚ 

 .ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ

االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة    t مستوى الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 56.35 3.59 3.35 .889 3.47 

بايٓػب١ 3.47تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ ثك١ % 95 ٚإٔ 889.يًعباضات املتعًك١ بتسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.59–3.35)بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بإٔ ٚظٝؿ١ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ 

غرل نؿ٠٤ٛ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بإٔ ٚظٝؿ١ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ 

 ٚإٔ 56.35 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. ا٭زلط١ٜ نؿ٠٤ٛ

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْطؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ بأْٛظٝؿ١ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف (0.05)

 . اؾاَع١ ا٭زلط١ٜنؿ٠٤ٛ
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  ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ نؿا٠٤ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، ْكاضٕ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (3.47)املتٛغط اؿػابٞ إلمجايٞ ايعباضات 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ زضد١ نؿا٠٤ (4.19- 3.40)يٝهطت لسٙ ٜكع َا بني

 .تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َٓدؿه١

 : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ اـاَػ١

 .عسّ نؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ 

 .نؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 

 (30)اؾسٍٚ

 .ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز اجملتُع سٍٛ ْعاّ اؿٛاؾع

متاضؽ بسضد١  ايعباض٠

 عاي١ٝ

٫ متاضؽ  قاٜس متاضؽ بسضد١ ق١ًًٝ

 بسضد١ عاي١ٝ

 ٫ متاضؽ

   % ى   % ى   % ى   % ى   % ى

d_23 122 58.4 21 10.0 25 12.0 24 11.5 17 8.1 

d_24 27 12.9 81 38.8 20 9.6 33 15.8 48 23.0 

d_25 12 5.7 18 8.6 29 13.9 15 7.2 135 64.6 

d_26 40 19.1 93 44.5 13 6.2 32 15.3 31 14.8 

d_27 8 3.8 25 12.0 35 16.7 11 5.3 129 61.7 

d_28 7 3.3 51 24.4 23 11.0 18 8.6 108 51.7 
 

 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات ؾ٢ ؾ١٦ ٫ متاضؽ بايٓػب١ 

ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٫ تطبل % 64.6 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ d_25،d_27 ،d_28يًعباضات 

٫ ٜطٕٚ إٔ ٖٓاى َٓح % 61.7ٚإٔ ْػب١ . َعاٜا تأ١َٝٓٝ َٚاز١ٜ ع٢ً ايعاًَني ؾٝٗا

 . ٫ ٜطٕٚ إٔ ٖٓاى سٛاؾع تؿذٝع١ٝ% 51.7ع٬ٚات اغتجٓا١ٝ٥، ٚإٔ َا ْػبت٘ 

 ٖٚصا d_23نصيو ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى مماضغ١ عاي١ٝ بايٓػب١ يًعباض٠ 

 .ٜطٕٚ إٔ تطقٝات ايعاًَني تتِ بططٜك١ عازي١% 58.4ٜع٢ٓ إٔ ْػب١ 

 (  31)اؾسٍٚ 

 . اؿٛاؾع ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بٓعاّ

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 56.11 3.39 3.16 .844 3.28 
  

 بايٓػب١ 3.28تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ % 95 ٚإٔ 844.يًعباضات املتعًك١ بٓعاّ اؿٛاؾع ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.39–3.16)املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 
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٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜبعسّ نؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َكابٌ 

 ٚٚدس إٔ  tمت اغتدساّ اختباض. ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بهؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع زاخٌ اؾاَع١ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 56.11ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْطؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ بإٔ (0.05)ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ 

 . ْعاّ اؿٛاؾع يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ نؿ٤ٛ

  ٚملعطؾ١ زضد١ نؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، ْكاضٕ املتٛغط 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ  (3.28)اؿػابٞ إلمجايٞ ايعباضات 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َػت٣ٛ ْعاّ اؿٛاؾع يف (3.39 – 2.60)ٜكع َا بني

 .اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َتٛغط

 : ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايػازغ١

 .٫ تتُٝع ٚظٝؿ١ تكِٝٝ ا٭زا٤ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ بايهؿا٠٤ :ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ 

 .تتُٝع ٚظٝؿ١ تكِٝٝ ا٭زا٤ باؾاَع١ بايهؿا٠٤ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 

 ( 32)اؾسٍٚ 

 . ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز اجملتُع سٍٛ تكِٝٝ ا٭زا٤

تمارس بدرجة  العبارة
 عالية

تمارس بدرجة 
 قميمة

ال تمارس  محايد
 بدرجة عالية

 ال تمارس

   % ك   % ك   % ك   % ك   % ك
d_29 17 8.1 71 34.0 27 12.9 37 17.7 57 27.3 

d_30 24 11.5 82 39.2 36 17.2 22 10.5 45 21.5 

d_31 11 5.3 31 14.8 41 19.6 16 7.7 110 52.6 

d_32 79 37.8 38 18.2 32 15.3 43 20.6 17 8.1 

d_33 135 64.6 28 13.4 21 10.0 9 4.3 16 7.7 

d_34 27 12.9 71 34.0 24 11.5 43 20.6 44 21.1 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ عسّ مماضغ١ بايٓػب١ 

٫ ٜطٕٚ اعتُاز اؾاَع١ أغًٛب ايع١ًٝٓ ٚايؿؿاؾ١ٝ % 52.6 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ d_31يًعباض٠ 

 . بعس ْتا٥ر ايتكِٝٝ

، d_29نصيو ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى مماضغ١ نعٝؿ١ بايٓػب١ يًعباضات 

d_30 ،d_34 ٜطٕٚ نعـ ا٭خص بع١ًُٝ اْتعاّ تكِٝٝ ا٭زا٤ % 34 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ْػب١

ٜطٕٚ نعـ % 39.2باؾاَع١ ْٚتا٥ذ٘ نأغاؽ يتشسٜس اؿٛاؾع ٚايذلق١ٝ، ٚإٔ ْػب١ 

% 34ا٫عتُاز ع٢ً أغؼ َٚعاٜرل َٛنٛع١ٝ عٓس تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني، ٚإٔ ْػب١ 

 .ٜٛاؾكٕٛ ع٢ً ق١ً تكسٜط اإلزاض٠ يٮؾطاز ش٣ٚ ا٭زا٤ ايعايٞ



 124 

 (  33)اؾسٍٚ 

 . ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتكِٝٝ ا٭زا٤

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 52.38 2.98 2.76 .793 2.87 

 بايٓػب١ 2.87تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ % 95 ٚإٔ 0.793يًعباضات املتعًك١ بتكِٝٝ ا٭زا٤، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.2.98–2.76)املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ  بأْع١ًُٝ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ ٫ 

. تتُٝع بايهؿا٠٤ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بإ ع١ًُٝ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني تتُٝع بايهؿا٠٤ 

 ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 52.38 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْطؾض (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ بإ ع١ًُٝ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ تتُٝع 

 .بايهؿا٠٤ 

  ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ نؿا٠٤ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، ْكاضٕ املتٛغط 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ  (2.87)اؿػابٞ إلمجايٞ ايعباضات 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َػت٣ٛ نؿا٠٤ تكِٝٝ أزا٤ (3.39 – 2.60)ٜكع َا بني

 .ايعاًَني يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َتٛغط

 :الفزضية الفزعية الضابعة

 . ٫ٜٛدس ْعاّ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ نؿ٤ٛ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ

 .ٜٛدس ْعاّ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ نؿ٤ٛ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 

 ( 34)اؾسٍٚ 

 .ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ

 ٫ متاضؽ ٫ متاضؽ بسضد١ عاي١ٝ قاٜس متاضؽ بسضد١ ق١ًًٝ متاضؽ بسضد١ عاي١ٝ ايعباض٠

   % ى   % ى   % ى   % ى   % ى

d_35 12 5.7 68 32.5 31 14.8 34 16.3 64 30.6 

d_36 19 9.1 38 18.2 35 16.7 29 13.9 88 42.1 

d_37 17 8.1 65 31.1 32 15.3 25 12.0 70 33.5 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ ٫ متاضؽ بايٓػب١ 

٫ ٜ٪نسٕٚ ع٢ً إٔ ْتا٥ر تكُِٝ ْعاّ % 42.1 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ d_36،d_37يًعباضتني 

٫ ٜطٕٚ ٚدٛز % 33.5تكِٝٝ ايعٌُ تػتدسّ نأغاؽ يتشسٜس املطتبات، ٚإٔ ْػب١ 
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ْعاّ تكِٝٝ ا٭عُاٍ باؾاَع١ ٜٛؾط َدلضات َٛنٛع١ٝ يًتؿاٚت ايٓػيب يف قِٝ ٚضٚاتب 

 .ايعاًَني

 ٖٚصا d_35نصيو ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى مماضغ١ ق١ًًٝ بايٓػب١ يًعباض٠ 

ٜطٕٚ ق١ً ٚنع  ْعاّ يتكِٝٝ ا٭عُاٍ باؾاَع١ بأغًٛب عًُٞ % 32.5ٜع٢ٓ إٔ ْػب١ 

 .َٚٛنٛعٞ

 (35)اؾسٍٚ 

 .ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتكِٝٝ ايٛظا٥ـ

االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة    t مستوى الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 47.67 3.56 3.28 1.038 3.42 
  

 بايٓػب١ 3.42   تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ ثك١ بإٔ % 95 ٚإٔ 1.038يًعباضات املتعًك١ بتكِٝٝ ايٛظا٥ـ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.56 –3.28)املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

   ٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بعسّ ٚدٛز ْعاّ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ نؿ٤ٛ يف اؾاَع١ 

ا٭زلط١ٜ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز ْعاّ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ نؿ٤ٛ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ 

 ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 47.67 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. 

، ٚبايتايٞ ْطؾض (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

 .ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ  ْٚكبٌ بٛدٛز ْعاّ  تكِٝٝ ايٛظا٥ـ  نؿ٤ٛ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

  ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا  (3.42)إلمجايٞ ايعباضات 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َػت٣ٛ نؿا٠٤ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ يف (4.19- 3.40)بني

 .اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َٓدؿه١

 : الفزضية الفزعية الجاوٍة

متاضؽ ٚظٝؿ١ ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ بهؿا٠٤ باؾاَع١ ٫ : ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ

 .ا٭زلط١ٜ

 .متاضؽ ٚظٝؿ١ ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ بهؿا٠٤ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ
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 ( 36)اؾسٍٚ 

 .ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ؼػني ْٛع١ٝ َٓار ايعٌُ

متاضؽ بسضد١  ايعباض٠

 عاي١ٝ

٫ متاضؽ بسضد١  قاٜس متاضؽ بسضد١ ق١ًًٝ

 عاي١ٝ

 ٫ متاضؽ

   % ى   % ى   % ى   % ى   % ى

d_38 27 12.9 88 42.1 16 7.7 31 14.8 47 22.5 

d_39 12 5.7 43 20.6 25 12.0 24 11.5 105 50.2 

d_40 27 12.9 26 12.4 24 11.5 96 45.9 207 99.0 

d_41 48 23.0 26 12.4 26 12.4 72 34.4 37 17.7 

d_42 14 6.7 92 44.0 14 6.7 37 17.7 52 24.9 

d_43 17 8.1 70 33.5 9 4.3 42 20.1 71 34.0 

d_44 3 1.4 20 9.6 18 8.6 19 9.1 149 71.3 

d_45 14 6.7 47 22.5 24 11.5 26 12.4 98 46.9 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ ٫ متاضؽ بايٓػب١ 

٫ ٜطٕٚ بإٔ % 50.2 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ d_39،d_40  ، d_43،d_44 ،d_45يًعباضات 

٫ % 99ٖٓاى ْعاَا يتًك٢ آضا٤ َٚكذلسات ايعاًَني ٚأخصٖا بعني ا٫عتباض، ٚإٔ ْػب١ 

٫ ٜكطٕٚ % 34ٜطٕٚ بإٔ املسٜطٜٔ ميًٕٝٛ إىل ايتػًط ٚايػٝطط٠ ع٢ً املط٩ٚغني، ٚإٔ 

بإقا١َ َٓاؾط َٚػابكات ؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ ٚغرلٖا بػ١ٝ ايذلٜٚح عٔ ايعاًَني َٔ عب٤ 

٫ ٜطٕٚ بإٔ إزاض٠ اؾاَع١ تٛؾط ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ؾُٝع % 71.3ايعٌُ، ٚإٔ َا ْػبتِٗ 

 . ٫ ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ت٪ٜس َبسأ تؿٜٛض ايك٬سٝات46.9ايعاًَني، َٚا ْػبتِٗ 

، d_38نصيو ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى عسّ مماضغ١ ق١ًًٝ بايٓػب١ يًعباضتني 

d_42 ٜطٕٚ بإٔ ٖٓاى ب١٦ٝ عٌُ َتٛغط١ يهٞ ت٪ز٣ إىل % 42.1 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ْػب١

% 44انؿاض َعس٫ت ايػٝاب ٚا٫يتعاّ مبٛاعٝس اؿهٛض ٚا٫ْكطاف، َٚا ْػبت٘ 

ٜطٕٚ بإٔ اإلزاض٠ تكِٝ ٚظْا إىل سس َا إلضنا٤ ايعاًَني َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ب١٦ٝ عٌُ 

 .َٓاغب١

 (  37)اؾسٍٚ

 . ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بتشػني ْٛع١ٝ َٓار ايعٌُ

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 77.10 3.59 3.41 .656 3.50 

 بايٓػب١ 3.50تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ % 95 ٚإٔ 0.656يًعباضات املتعًك١ بتشػني ْٛع١ٝ َٓار ايعٌُ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.59 –3.41)ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 
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   ٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بعسّ مماضغ١ ٚظٝؿ١ ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ  

بهؿا٠٤ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ ؼػني ْٛع١ٝ 

 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض  tمت اغتدساّ اختباض. سٝا٠ ايعٌُ بهؿا٠٤ زاخٌ اؾاَع١ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 77.1تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْطؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ بٛدٛز مماضغ١ (0.05)ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ 

 .يٛظٝؿ١  ؼػني ْٛع١ٝ َٓار ايعٌُ بهؿا٠٤ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

  ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ ؼػني ْٛع١ٝ َٓار ايعٌُ يف اؾاَع١ ، ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ ٜكع َا  (3.50)إلمجايٞ ايعباضات 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َػت٣ٛ  نؿا٠٤ ؼػني ْٛع١ٝ َٓار (4.59- 3.41)بني

 .ايعٌُ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َٓدؿض

 : الفزضية الفزعية التاصعة

 .٫ تٛدس ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ 

 تٛدس ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ  نؿ٠٤ٛ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ : ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ 

 ( 38)اؾسٍٚ

 . ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ سٍٛ ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ

تمارس بدرجة  العبارة
 عالية

ال تمارس بدرجة  محايد تمارس بدرجة قميمة
 عالية

 ال تمارس

   % ك   % ك   % ك   % ك   % ك
d_46 17 8.1 83 39.7 28 13.4 29 13.9 52 24.9 

d_47 9 4.3 43 20.6 35 16.7 24 11.5 98 46.9 

d_48 16 7.7 64 30.6 27 12.9 37 17.7 65 31.1 

d_49 16 7.7 89 42.6 29 13.9 25 12.0 50 23.9 
 

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ اضتؿاع اإلدابات يف ؾ١٦ ٫ متاضؽ بايٓػب١ 

ٜطٕٚ اغتدساّ ايكٛاعس اإليهذل١ْٝٚ % 46.9 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ d_47 ،d_48 يًعباضتني 

ٚايدلاَر اييت تػتٗسف ؼكٝل ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ يف عًُٝات إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، 

ٜطٕٚ بإٔ إزاض٠ اؾاَع١ تكّٛ بتطٜٛط أْع١ُ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ % 31.1ٚإٔ ْػب١ 

 .َٔ ؾذل٠ ٭خط٣

، d_46نصيو ٜتهح َٔ اؾسٍٚ إٔ ٖٓاى عسّ مماضغ١ عاي١ٝ بايٓػب١ يًعباضتني 

d_49 ٜطٕٚ ٚدٛز بطاَر ساغٛب يػطض ػُٝع ٚؼًٌٝ % 39.7 ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ ْػب١

ٜطٕٚ بإٔ اإلزاض٠ تكّٛ بإعساز % 42.6ٚتكِٝٝ َعًَٛات زقٝك١ ٚغطٜع١، َٚا ْػبت٘ 
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ايتكاضٜط اـاق١ بإزاض٠ ايعٓكط ايبؿط٣ َٔ خ٬ٍ ْعاّ املعًَٛات اـام باملٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ

 (  39)اؾسٍٚ 

 . ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ا٭غ١ً٦ املتعًك١ بٓعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 46.22 3.44 3.16 1.0318 3.30 

 بايٓػب١ 3.30تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

% 95 ٚإٔ 1.038يًعباضات املتعًك١ بٓعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.44 –3.16)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

   ٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بعسّ ٚدٛز ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜنؿ٠٤ٛ يف 

اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ 

 ٚإٔ ق١ُٝ 46.22 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tمت اغتدساّ اختباض. باؾاَع١ 

، (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 

ٚبايتايٞ ْطؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ بٛدٛز ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ  نؿ٤ٛ 

 .يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

  ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١، ْكاضٕ املتٛغط 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت لسٙ  (3.30)اؿػابٞ إلمجايٞ ايعباضات 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َػت٣ٛ نؿا٠٤ ْعِ َعًَٛات (3.39 – 2.60)ٜكع َا بني

 .املٛاضز ايبؿط١ٜ يف اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ َتٛغط

٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ َس٣ مماضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ قٌ 

 ايسضاغ١

 (  40)اؾسٍٚ 

 . إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ إمجايٞ ٚظا٥ـ

  قيمة    t مستوى الداللة
االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95

 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 94.54 3.36 3.22 0.503 3.29 

 بايٓػب١ 3.29تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾُٝع ايعباضات املتعًك١ مبُاضغ١ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.3.36 –3.22)ؾذل٠ ثك١ بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني % 95 ٚإٔ 0.503
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   ٫ٚختباض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ بعسّ  مماضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

زاخٌ اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ بهؿا٠٤ َكابٌ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز مماضغ١ ٭ْؿط١ 

 ٚٚدس إٔ  tمت اغتدساّ اختباض. ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بهؿا٠٤ زاخٌ اؾاَع١ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ  (0.000) ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ تػا٣ٚ 94.54ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ 

، ٚبايتايٞ ْطؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ْٚكبٌ (0.05)ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ 

 .مبُاضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ بهؿا٠٤

  ٚملعطؾ١ زضد١ مماضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ ، 

باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ  (3.29)ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ إلمجايٞ ايعباضات 

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ زضد١ نؿا٠٤  (3.39 – 2.60)يٝهطت، لسٙ ٜكع َا بني

 .مماضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ َتٛغط١

تٛاد٘ إزاض٠ اؾاَع١ َؿانٌ َٚعٛقات ادتُاع١ٝ : ايؿطن١ٝ ايطابع١-3.2.3.4

 .ٚإزاض١ٜ ٚؾ١ٝٓ قس ؼس َٔ مماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بايؿهٌ ايكشٝح

 ( 41)اؾسٍٚ 

 . ايتٛظٜع ايتهطاضٟ ٭ِٖ املعٛقات ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ اييت تٛاد٘ إزاض٠ اؾاَع١

 %ايٓػبـ١ ايتهـطاض املعٛقات

 39.7 83 ايٛاغط١

 24.4 51 عسَٛنعايؿدكاملٓاغبؿٝاملهاْاملٓاغب

 17.7 37 ْككايهٛازضامل٪١ًٖ

 8.6 18 املكاؿاملتبازي١

 1.4 3 ايتػٝباإلزاضٟ

 5. 1 ايػٝاغ١ٝٚايهػٛطاتايتأثرلات

 2.4 5 ايع٬قاتايؿدك١ٝ

 5. 1 ايؿ١ًًٝ

 5. 1 ٫تٛدس

 4.3 9 ايؿاقـــس

 100.0 209 اجملــُٛع

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ َٛاؾك١ أؾطاز فتُع ايسضاغ١ ع٢ً ٚدٛز 

َعٛقات ادتُاع١ٝ ٚإزاض١ٜ ٚؾ١ٝٓ تٛاد٘ إزاض٠ اؾاَع١، ٚاختًؿت ْػب املعٛقات يس٣ 

أؾطاز ايع١ٓٝ، سٝح أٚنح اؾسٍٚ إٔ َٔ أبطظ تًو املعٛقات ايٛاغط١، ٚؾهًت ْػب١ 

، ثِ %24.4 سٝح بًػت ْػبتٗا عسَٛنعايؿدكاملٓاغبؿٝاملهاْاملٓاغبًٜٝٗا % 39.7

. 17.7 ، ٚناْت ْػبتٗا ْككايهٛازضامل٪١ًٖ نُا أٚنشت ايٓتا٥ر إٔ أنعـ %
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 سٝح بًػت ٠ٚايهػٛطاتايػٝاغ١ٝ، ايؿًًٞايتأثرلاتاملعٛقات اييت تٛاد٘ اإلزاض٠ ٖٞ 

 %0.5ْػبتٗا 

 ( 42)اؾسٍٚ 

تكِٝٝ ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز  ايتٛظٜع ايتهطاضٟ إلدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ ع٢ً 

 ايبؿط١ٜ

 ايعباض٠
 ممتاظ

دٝس 

 دسا
 نعٝـ َكبٍٛ دٝس

 % ى % ى % ى % ى % ى

 11.0 23 42.1 88 39.7 83 3.8 8 1.9 4 تكِٝٝ ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ إدابات أؾطاز فتُع ايسضاغ١ تذلنع يف 

َػت٣ٛ َكبٍٛ ٚدٝس عٓس تكُِٝٝٗ إلزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، سٝح 

 .%39ٚ % 42.1بًػت ْػبتٗا 

 (  43)اؾسٍٚ 

 . ٚغط زضد١ املٛاؾك١ سٍٛ تكِٝٝ ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

مستوى 
 الداللة

t    االنحراف  فترة ثقة لممتوسط% 95  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحد األدنى الحد األعمى الحسابي

0.000 42.71 2.54 2.31 .816 2.43 
 

 بايٓػب١ 2.43تبني ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ إٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜػا٣ٚ 

ؾذل٠ ثك١ % 95 ٚإٔ 0.816يتكِٝٝ ٚاقع ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ، ٚبامطاف َعٝاضٟ 

 (.2.54 –2.31)بإٔ املتٛغط اؿػابٞ ٜكع َا بني 

٫ٚختباض ٚدٛز اضتؿاع يف نؿا٠٤  ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ 

مت . ا٭زلط١ٜ َكابٌ ٚدٛز انؿاض يف نؿا٠٤ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١

 ٚإٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ 42.71 ٚٚدس إٔ ق١ُٝ ا٫ختباض تػا٣ٚ  tاغتدساّ اختباض

، ٚبايتايٞ ْكبٌ (0.05)٢ٖٚ أقٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ املعٝاض١ٜ  (0.000)تػا٣ٚ 

 .بانؿاض ٚاقع ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ

ٚملعطؾ١ َػت٣ٛ ٚاقع ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ، ْكاضٕ املتٛغط اؿػابٞ 

– 1.80)باملتٛغط اؿػابٞ املطدح ملكٝاؽ يٝهطت، لسٙ ٜكع َا بني (2.43)

، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َػت٣ٛ ٚاقع ٚظٝؿ١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ (2.59

 .اؾاَع١ نعٝـ
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  يمذيـخ 5-1

عطض َٚٓاقؿ١ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ٜتٓاٍٚ ٖصا ايؿكٌ 

 .املٝسا١ْٝ اييت مت إدطا٥ٗا ٚتكسِٜ فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات عًٞ ن٤ٛ ٖصٙ ايٓتا٥ر

 النتائج والتوصياث- 5-2

      إٕ ايتٛد٘ ا٭غاغٞ يف ٖصٙ ايسضاغ١ اختباض ايؿطٚض اييت بٓٝت عًٝٗا ايسضاغ١ ، 

ٚشيو يًتٛقٌ إىل ايٓتا٥ر بعس إدطا٤ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يًبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت مت 

اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ، َٚٔ مت ٚنع ايتٛقٝات املٓاغب١ ٚاييت َٔ 

ؾأْٗا إٔ تػتدسّ ٚتأخص بعني ا٫عتباض َٔ قبٌ املٓع١ُ قٝس ايسضاغ١، سٝح تٛقًت 

 .ايسضاغ١ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات

 :الٍتائج-5-2-1

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ عسّ ٚدٛز إزضاى ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ -1

يًُؿّٗٛ اؿسٜح يًُٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ اييت تبني أِْٗ ٜسضنٕٛ 

 .دٝسًا ٖصا املؿّٗٛ

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ عسّ ٚدٛز إزضاى ايكٝازات اإلزاض١ٜ باؾاَع١ -2

٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ، ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ اييت تبني أِْٗ ع٢ً زضد١ نبرل٠ 

 .َٔ اإلزضاى ٭١ُٖٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚأْٗا إزاض٠ س١ٜٛٝ زاخٌ اؾاَع١

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ  ٖٚٞ عسّ مماضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ - 3

بهؿا٠٤، ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز مماضغ١ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

بهؿا٠٤ يف املٓع١ُ قٝس ايسضاغ١، ٚيهٔ بسضد١ َٓدؿه١ يبعض ايٛظا٥ـ ٚبسضد١ 

 .َتٛغط١ ملععِ ايٛظا٥ـ ا٭خط٣

 :زٙ ايؿطن١ٝ ايتايٜٞٚتؿطع َٔ ٙ

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ ٖٚٞ ٫تٛدس مماضغ١ يٛظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ ،ٚقبٍٛ -أ

 .ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز مماضغ١ شلصٙ ايٛظٝؿ١ ٚيهٔ بسضد١ َتٛغط١

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ ٫تٛدس مماضغ١ َٔ قبٌ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ باؾاَع١ -ب

يٛظٝؿ١ ؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ ، ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز مماضغ١ شلصٙ ايٛظٝؿ١ 

 .ٚيهٔ بسضد١ َتٛغط١ 

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ بإٔ ٚظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني -ز

باؾاَع١ غرل نؿ٠٤ٛ ،ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بإٔ ٚظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض 

 .ٚايتعٝني باؾاَع١ نؿ٠٤ٛ ، ٚيهٔ زضد١ ايهؿا٠٤ َتٛغط١ 
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ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ بإٔ ٚظٝؿ١ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ -ز

ا٭زلط١ٜ ،ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بإٔ ٚظٝؿ١ تسضٜب املٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ نؿ٠٤ٛ، 

 .ٚيهٔ زضد١ ايهؿا٠٤ َٓدؿه١ 

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ عسّ نؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع باؾاَع١، ٚقبٍٛ -ٖـ

 .ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ نؿا٠٤ ْعاّ اؿٛاؾع باؾاَع١ ، ٚيهٔ زضد١ ايهؿا٠٤ َتٛغط١

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ بإٔ ع١ًُٝ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني يف اؾاَع١ ٫ تتُٝع -ٚ

بايهؿا٠٤، ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بإٔ ع١ًُٝ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني تتُٝع بايهؿا٠٤، 

 .ٚيهٔ زضد١ ايهؿا٠٤ َتٛغط١ 

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ ٫ٜٛدس ْعاّ يتكِٝٝ ايٛظا٥ـ  نؿ٤ٛ باؾاَع١ -ظ

ا٭زلط١ٜ ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز ْعاّ تكِٝٝ ايٛظا٥ـ نؿ٤ٛ باؾاَع١، ٚيهٔ 

 .زضد١ ايهؿا٠٤ َٓدؿه١ 

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ  اييت تكٍٛ ٫ متاضؽ ٚظٝؿ١ ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ -ح

بهؿا٠٤ باؾاَع١ ا٭زلط١ٜ، ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ مبُاضغ١ ٚظٝؿ١ ؼػني ْٛع١ٝ 

 .سٝا٠ ايعٌُ بهؿا٠٤ زاخٌ اؾاَع١، ٚيهٔ زضد١ ايهؿا٠٤ َٓدؿه١

ضؾض ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ اييت تكٍٛ ٫تٛدس ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ -ط

باؾاَع١ ،ٚقبٍٛ ايؿطن١ٝ ايبس١ًٜ بٛدٛز ْعِ َعًَٛات املٛاضز ايبؿط١ٜ نؿ٠٤ٛ 

 .باؾاَع١ ، ٚيهٔ زضد١ ايهؿا٠٤ َتٛغط١ 

قبٍٛ ايؿطن١ٝ ايطابع١ اييت تكٍٛ بإٔ اؾاَع١ تٛاد٘ َؿانٌ َٚعٛقات ادتُاع١ٝ -4

 .ٚإزاض١ٜ ٚؾ١ٝٓ قس ؼس َٔ مماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بايؿهٌ ايكشٝح

 :َٔ خ٬ٍ خدل٠ ايباسح ٜعطض تؿػرلًا شلصٙ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا

 :تفضري الٍتيجة األوىل-1

ٚمت تؿػرل ايٓتٝذ١ ا٭ٚىل يف نٕٛ اؾاَع١ سسٜج١ ايٓؿأ٠ ٚإٔ َععِ قٝازاتٗا ع٢ً زضد١ 

َٔ % 76.6نبرل٠ َٔ ايعًِ ٚاملعطؾ١، ٚإٔ َ٪٬ٖتِٗ ايع١ًُٝ عاي١ٝ،سٝح إٔ َا ْػبت٘ 

 .٠أؾطاز فتُع ايسضاغ١ ٜسضنٕٛ املؿّٗٛ اؿسٜح إلزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟ

 : تفضري الٍتيجة الجاٌية-2

  ٚمت عطض تؿػرل يًٓتٝذ١ ايجا١ْٝ نٕٛ ٖصٙ اإلزاض٠ تطز إيٝٗا مجٝع ايطغا٥ٌ 

ٚاإلدطا٤ات َٔ مجٝع اإلزاضات باؾاَع١ ٖٚٞ املػ٦ٛي١ عٔ تٛظٜعٗا ٚإٜكاشلا إىل ا٭ؾطاز 

ٚاؾٗات املع١ٝٓ بتًو اإلدطا٤ات ٚايطغا٥ٌ ٚإٔ ٖٓاى عسزا َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 
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املػذلبني ايصٜٔ ٜطْٚٗا إزاض٠ ١َُٗ عٔ ططٜكٗا تتِ مجٝع إدطا٤اتِٗ ٚضغا٥ًِٗ بعس 

 .قسٚضٖا َٔ إزاض٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٫غتهُاشلا

 : تفضري الٍتيجة الجالجة-3

  ٜؿػط ٖصا ا٫نؿاض ٚايٛغط١ٝ يف مماضغ١ أْؿط١ أٚ ٚظا٥ـ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ إٔ 

إزاض٠ اؾاَع١ تتػِ بأغًٛب املطنع١ٜ إىل سس َا، ٖٚصا بسٚضٙ ٜ٪ثط ع٢ً مماضغ١ 

 .أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؾل املؿاِٖٝ اؿسٜج١

 :تفضري الٍتيجة الزابعة-4

      مت ٚنع تؿػرل يًٓتٝذ١ ايطابع١ اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١ ٚاييت تكٍٛ إٔ ٖٓاى َؿانٌ 

َٚعٛقات إزاض١ٜ ٚادتُاع١ٝ ؼس َٔ مماضغ١ أْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملتُج١ً يف 

ايٛاغط١، ٚعسّ ٚنع ايؿدل املٓاغب يف املهإ املٓاغب، ْٚكل ايهٛازض امل٪١ًٖ 

ٚاملكاحل املتبازي١، ٚباعتباض ٖصٙ امل٪غػ١ إغ١َٝ٬ تتُٝع بايعساي١ ٚتطبٝل ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 

ٚتعايُٝٗا ؾُٔ املؿطٚض إٔ تهٕٛ بعٝس٠ نٌ ايبعس عٔ ٖصٙ املؿانٌ ٚيهٔ نٕٛ اؾاَع١ 

 .يف ب١٦ٝ تتػِ بٗصٙ املعٛقات ٚاملؿانٌ ٖٚٞ دع٤ ٫ٜتذعأ َٓٗا ؾإْٗا تأثطت بٗا 

 :انتىصيبد-5-2-2

ٜٛقٞ ايباسح بهطٚض٠ ايذلنٝع ع٢ً ٚظٝؿ١ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايطؾع َٔ َػت٣ٛ -1

ٖصا ايتدطٝط زاخٌ اؾاَع١ ٚإعطا٥ٗا ا٭ٚي١ٜٛ يف ا٫ٖتُاّ ايهبرل باعتباضٖا أغاغا 

ملععِ ايٛظا٥ـ ا٭خط٣ اييت تكّٛ بٗا إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايطؾع َٔ 

ؾاع١ًٝ اـطط ٚتطٜٛطٖا ٚدعًٗا َط١ْ ٚقاب١ً يًتعسٌٜ مبا ٜتٛاؾل َع املتػرلات ايساخ١ًٝ 

 .اـاضد١ٝ اييت قس تططأ ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ املطًٛب١

ايعٌُ ع٢ً ا٫ٖتُاّ ايهبرل ٚايعايٞ يٛظٝؿ١ ٚؼًٌٝ ٚتكُِٝ ايعٌُ زاخٌ اؾاَع١، -2

ٚشيو َٔ خ٬ٍ ؼسٜس املػ٪ٚيٝات ٚايٛادبات يًٛظٝؿ١ بؿهٌ زقٝل ٚٚنع ايؿدل 

املٓاغب يف املهإ املٓاغب ٚايذلنٝع ع٢ً ا٫ٖتُاّ بهطٚض٠ ايتٛاؾل ايهبرل بني 

َ٪٬ٖت ايعاًَني َٚتطًبات ٚظا٥ؿِٗ َٚٓح اإلَهاْات ٚايك٬سٝات اي٬ظ١َ يكٝاّ إزاض٠ 

 .املٛاضز ايبؿط١ٜ مبٗاَٗا ٚتؿعٌٝ زٚضٖا يف تطٜٛط ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١

ظٜاز٠ ايذلنٝع ٚا٫ٖتُاّ بٛظٝؿ١ ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني بؿهٌ أندل ٚعًُٞ -3

َٚٛنٛعٞ ٚٚنع أغؼ ايهؿا٠٤ ٚاؾساض٠ ٚا٫غتشكام نُعٝاض يًكٝاّ بٗصٙ ايٛظٝؿ١ 

 .اؿ١ٜٛٝ زاخٌ اؾاَع١ 

ٜٛقٞ ايباسح بهطٚض٠ قٝاّ اؾاَع١ بإعساز بطاَر تأٌٖٝ ٚتسضٜب تكّٛ ع٢ً أغؼ -4

ع١ًُٝ َٚٛنٛع١ٝ ٚٚؾل َعاٜرل عازي١ ملا شلصٙ ايٛظٝؿ١ َٔ أ١ُٖٝ نبرل٠ يف تطٜٛط ٚت١ُٝٓ 

 .املٛاضز ايبؿط١ٜ زاخٌ اؾاَع١ ملٛانب١ ايتػرلات ٚايتطٛضات املػتُط٠ يف عاملٓا ايّٝٛ
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ٜٛقٞ بايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ تكسِٜ اؿٛاؾع املاي١ٝ ٚاملاز١ٜ ٚايتؿذٝع١ٝ ٚشيو سػب ايكٛاْني -5

املعٍُٛ بٗا يهٞ ٜؿعط املٛظـ زاخٌ اؾاَع١ بأُٖٝت٘ ٚتعٜس َٔ قسضت٘ ع٢ً إلاظ ايعٌُ 

 .بايؿهٌ املطًٛب ٥٫ٚٚ٘ يًعٌُ

ٜٛقٞ بإعتُاز أغؼ َٚعاٜرل َٛنٛع١ٝ ٚاعتُاز أغًٛب ايع١ًٝٓ ٚايؿؿاؾ١ٝ يف تكِٝٝ أزا٤ -6

ايعاًَني باؾاَع١ ٚظٜاز٠ تكسٜط املٛظؿني شٟٚ ا٭زا٤ ايعايٞ ٚت١ُٝٓ ٖصا ا٭زا٤ ٚتكِٝٝ 

املٛظؿني بؿهٌ َػتُط إىل ث٬خ َطات ع٢ً ا٭قٌ نٌ غ١ٓ ٚعسّ ا٫عتُاز ؾكط ع٢ً 

 .تكطٜط ايهؿا٠٤ ايصٟ ٜتِ تعب٦ت٘ نٌ ْٗا١ٜ غ١ٓ

ا٫ٖتُاّ بٛنع ْعاّ يتكِٝٝ ا٭عُاٍ باؾاَع١ يتشسٜس ايكِٝ ايٓػب١ٝ شلصٙ ا٭عُاٍ -7

ٚبأغًٛب عًُٞ َٚٛنٛعٞ ٜٚٛؾط َدلضات َٛنٛع١ٝ يًتؿاٚت يف قِٝ ٚضٚاتب املٛظؿني 

 .زاخٌ اؾاَع١

ظٜاز٠ ايعٌُ ع٢ً تٛؾرل ب١٦ٝ عٌُ دٝس٠  َٚٓاغب١ ٚشيو بإقا١َ َٓاؾط َٚػابكات -8

ؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ ٚغرلٖا يًذلٜٚح عٔ ايعاًَني َٔ عب٤ ايعٌُ ٚايتدؿٝض َٔ ظاٖط٠ اضتؿاع 

َعسٍ زٚضات ايعٌُ زاخٌ ٚخاضز اؾاَع١ ٚتٛؾرل ايطعا١ٜ ايكش١ٝ اي٬ظ١َ يًُٛظؿني 

ٚتكسِٜ ناؾ١ املػاعسات ٚاإلدطا٤ات اييت تهُٔ سٝاتِٗ ايكش١ٝ ٚاعتُاز َبسأ تؿٜٛض 

 .ايك٬سٝات إلنػاب ايجك١ يف ايٓؿؼ َٔ قبٌ املٛظؿني

ٜٛقٞ  با٫ٖتُاّ ايهبرل بٓعِ املعًَٛات اـاق١ باملٛاضز ايبؿط١ٜ باؾاَع١ ٚشيو -9

يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿهٌ زقٝل ٚغطٜع ٫غتدساَٗا يف إعساز ايتكاضٜطاـاق١ 

 .بإزاض٠ ٖصا ايعٓكط ٚاؽاش ايكطاضات اي٬ظ١َ ٚاملتعًك١ ب٘ 

ايعٌُ ع٢ً ايكٝاّ ظُٝع اإلدطا٤ات ٚايػٝاغات ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تكًٌ َٔ َؿه١ً -10

ايٛاغط١ املٓتؿط٠ يف َععِ امل٪غػات ٚاملٓعُات ٚاعتُاز َبسأ ايطدٌ املٓاغب يف 

املهإ املٓاغب ٚنطٚض٠ تٛؾرل ايهٛازض امل٪١ًٖ اييت َٔ ؾأْٗا ضؾع نؿا٠٤ ا٭عُاٍ 

زاخٌ اؾاَع١ ٚٚنع ايػبٌ ٚايػٝاغات ايهؿ١ًٝ بايتػًب ع٢ً املعٛقات ٚاملؿانٌ اييت 

 .قس تعٗط يف اؿانط أٚ يف املػتكبٌ َٚعاؾتٗا ٚإَها١ْٝ ايكها٤ عًٝٗا
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انًصـــبدر - 

 وانًزا ــــع
 

- 
انًالحــــــــــــــــ

 ــــك

 .قشٝؿ١ ا٫غتبٝإ-1

 .اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ-2
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 لبئًخ انًزا ع وانًصبدر

 :أو  انكتت

 .1999، (ايكاٖط٠، زاض اؾاَعات املكط١ٜ)، ا٭ؾطاز ٚايػًٛى ايتٓعُٝٞإبطاِٖٝ ايػُطٟ؛  -1

، سكٛم املٗاضات املعاقط٠ يف إزاض٠ ايبؿط–إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ أمحس غٝس َكطؿ٢،  -2

 .2006ايٓؿط ٚايطبع يًُ٪يـ، 

زاض )،  اؿازٟ ٚايعؿطَٜٕٔٓعٛض ايكط-إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ أمحس غٝس َكطؿ٢،  -3

 .2000، (ايٓٗه١ ايعطب١ٝ

 2005، (٠اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَعٞ)، ٠إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟامحس َاٖط،  -4

، ايبشطٜٔ، َ٪غػ١ يٛضز ايعامل١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜأغا١َ ناٌَ، قُسايكرليف،  -5

  .2006يًؿ٪ٕٚ اؾاَع١ٝ، غ١ٓ 

، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، تطمج١ تٝب تٛب ـسَات ايتعطٜب ٚايذلمج١باضٟ نؿٛاٟ،  -6

  .2002، (ايكاٖط٠، زاض ايؿاضٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع)

ضبط -(زيٌٝ عًُٞ)ت١ُٝٓ َٗاضات ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ بػْٝٛٞ قُس ايدلازعٞ،  -7

ايجطات يًٓؿط -ايكاٖط٠)، ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ بايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٞ يًُٓع١ُ

 .2005، (ٚايتٛظٜع

، اإلغذلاتٝذ١ٝ-ا٭بعاز-املؿاِٖٝ-إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ -بٔ عٓذل عبس ايطمحٔ  -8

 .2010، (عُإ، زاض ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع)

ايطٜاض، زاض )قُس غٝس عبس املتعاٍ، -، تطمج١إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜداضؽ زٜػًط،  -9

 .2003، (املطٜذ يًٓؿط

 املسخٌ يتشكٝل خدل٠ –اإلزاض٠ اإلغذلاتٝذ١ٝ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ مجاٍ ايسٜٔ قُس املطغٞ،  -10

 .2003، (٠اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَعٞ)، تٓاؾػ١ٝ ملٓه١ُ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ

برلٚت، زاض ايٓٗه١ )،  َٔ َٓعٛض اغذلاتٝذ٠ٞإزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟسػٔ إبطاِٖٝ بًٛط،  -11

  .2002، (ايعطب١ٝ

، (ععُإ، زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٟ)،ايتسضٜب اإلزاضٟ املعاقطسػٔ امحس ايطعاْٞ،  -12

2007.  

 .2002، (   زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع–عُإ )، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜسٓا ْكط اهلل،  -13

 .2003،  (عُإ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع)، ٠إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟخايس عبسايطسِٝ اشلٝجٞ،  -14
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 ٠عُإ، زاضا ملػرل)، ٠إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟخهرل ناظِ محٛز، ٜاغني ناغب اـطؾٞ،  -15

 .2007، (يًٓؿط ٚايتٛظٜع

زاض ٚا٥ٌ يًطباع١ -عُإ )، ط ايجا١ْٝ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜغعاز ْا٥ـ بطْٛطٞ،  -16

 .2004، (ٚايٓؿط

عُإ، زاض فس٫ٟٚ يًٓؿط )، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتأثرلات ايعٛمل١ عًٝٗاغٓا٤ املٛغٟٛ،  -17

 .2004، (ٚايتٛظٜع

،  (عُإ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع)، ط ايجا١ْٝ، َسخٌ اغذلاتٝذٞ–غ١ًٝٗ قُس عباؽ  -18

2006. 

 .2003، (زاض ٚا٥ٌ)، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜغ١ًٝٗ قُس عباؽ، عًٞ سػني عًٞ،  -19

عُإ، زاض )، 3، طإزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜغ١ًٝٗ قُس عباؽ، عًٞ سػني عًٞ،  -20

  .2003،(ٚا٥ٌ

 َسخٌ اغذلاتٝذٞ يتععِٝ ايكسضات –٠إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟغٝس قُس دازايطب،  -21

  .2009-2008، (سكٛم ايطبع يًُ٪يـ)، ايتٓاؾػ١ٝ

  .1994  اؾاَع١ املؿتٛس١، –ؽ، ططابٌإزاض٠ ا٭ؾطازقاحل عٛز٠ غعٝس،  -22

 – تٓعُٝٗا – أُٖٝتٗا –إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايكسٜل ابٛغ١ٓٝٓ، غًُٝإ ايؿاضغٞ،  -23

  .2003، ( أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا–ططابًؼ )،  َٗاَٗا–َػ٪ٚيٝتٗا 

اإلغهٓسض١ٜ، )، ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜق٬ح ايسٜٔ عبسايباقٞ،  -24

 2002، ( اؿسٜج٠١ايساض اؾاَعٞ

، اؾٛاْب ايع١ًُٝ ٚايتٓع١ُٝٝ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملٓهُاتق٬ح ايسٜٔ عبسايباقٞ،  -25

.(اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَع١ٝ)   

،  َسخٌ تطبٝكٞ َعاقط–٠إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟق٬ح ايسٜٔ قُس عبسايباقٞ،  -26

.( يًٓؿط ٚايتٛظٜع٠اإلغهٓسض١ٜ، ايساض اؾاَعٞ)   

ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف زضاغات ٚمماضغات إزاض٠ املٛاضز عبس اؿُٝس عبس ايؿتاح املػطبٞ،  -27

 .2009،(املٓكٛض٠، املهتب١ ايعكط١ٜ)، ايبؿط١ٜ

زيٌٝ اإلزاض٠ ايصن١ٝ يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات عبس اؿُٝس عبس ايؿتاح املػطبٞ،  -28

 .2009،(  املهتب١ ايعكط١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع–املٓكٛض٠ )املعاقط٠،

   –املٓكٛض٠ )،  متٝع ب٬ سسٚز–اإلزاض٠ املتُٝع٠ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ عبس ايععٜع عًٞ سػٔ، -29

 .2009، (املهتب١ ايعكط١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

إزاض٠ ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ، ايكاٖط٠، ايؿطن١ املتشس٠ يًتٛظٜع عبسايباضٟ زض٠ ٚآخطٕٚ،  -30
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  .2008، ٚايتٛضٜسات

اإلغهٓسض١ٜ، ايساض )، ٠ايػًٛى ايتٓعُٝٞ ٚإزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟعبسايػؿاض سٓؿٞ،  -31

  .2007، (٠اؾاَعٞ

  .1997، (ايكاٖط٠، زاض غطٜب)، إزاض٠ ايػًٛى اإلْػاْٞعًٞ ايػًُٞ،  -32

- عُإ)، ؽكل ْعِ املعًَٛات اإلزاض١ٜ- إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ عًٞ قُس ضبابع١،  -33

 .2003،  (ا٭ضزٕ، زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

 ، بعس اغذلاتٝذٞ-إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ املعاقط٠ عُط ٚقؿٞ عكٌٝ،  -34

 .2005، (عُإ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع)

 .2004، ( يًٓؿط ٚايتٛظٜع٠عُإ، زاض أغاّ)، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜؾٝكٌ سػ١ْٛ،  -35

برلٚت، امل٪غػ١ )، ط ثا١ْٝ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚنؿا٠٤ ا٭زا٤ ايتٓعُٝٞناٌَ بطبط،  -36

  .2000، (اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

،  َسخٌ اغذلاتٝذٞ–إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َ٪ٜس غعٝس ايػامل، عازٍ سطسٛؽ قاحل،  -37

  .2002، (عُإ، زاض عامل ايهتب اؿسٜج١)

عُإ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط )، غًٛى املٓع١ُ ٚغًٛى ايؿطز ٚاؾُاع١َادس٠ ايعط١ٝ،  -38

 .2003، (ٚايتٛظٜع

، (ايطٜاض، َهتب١ ايعبٝهإ)، ط ايجا١ْٝ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١َٜاظٕ ؾاضؽ ضؾٝس،  -39

2004. 

 ايساض اؾاَع١ٝ اؾسٜس٠ –اإلغهٓسض١ٜ )، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜقُس غعٝس أْٛض غًطإ،  -40

 .2003، (يًٓؿط

 .2004،(عُإ، زاض اؿاَس)، ٠إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟقُس ؾاحل قاحل،  -41

 .(اإلغهٓسض١ٜ، زاض ايٛؾا٤ يسْٝا ايطباع١)، ٠إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟقُسساؾغ سذاظٟ،  -42

عُإ، زاض )، ط ثايج١، ايػًٛى ايتٓعُٝٞ يف َٓهُات ا٭عُاٍقُٛز غًُٝإ ايعُٝإ،  -43

 .2005، (ٚا٥ٌ يًٓؿط

اإلغهٓسض١ٜ، )،  َسخٌ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ–٠املٛاضز ايبؿطَٟكطؿٞ قُٛز أبٛبهط،  -44

  .2008، (٠ايساض اؾاَعٞ

  .1990، (عُإ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط)، إزاض٠ ا٭ؾطازَكطؿٞ لٝب ؾاٚف،  -45
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   زاض ايؿهط يًطباع١ –عُإ )،  َسخٌ نُٞ–إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٗسٟ سػٔ ظًٜٚـ،  -46

 .2001، (ٚايٓؿط

، ( يًٓؿط ٚايتٛظٜعٍزاض ٚا٨-عُإ )، ايطبع١ ايجا١ْٝ تٓعِٝ إدطا٤ات ايعٌَُٛغٞ ايًٛظٟ،  -47

2007 
عُإ، زاض )،  إطاض ْعطٟ ٚسا٫ت ع١ًُٝ–إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ْازض امحس ابٛ ؾٝد٘،  -48

  .2010،(ايكؿا يًٓؿط ٚايتٛظٜع

املٓكٛض٠،   )، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بني أقٍٛ ايٓعط١ٜ ٚدصٚض ايتطبٝلْبٌٝ اؿػٝين ايٓذاض،  -49

 .2008، (املهتب١ ايعكط١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

، ايٛظا٥ـ اإلغذلاتٝذ١ٝ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜلِ عبساهلل ايػعاٟٚ، عباؽ سػني دٛاز،  50

 .2010، (عُإ، زاض ايٝاظٚضٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜع)

  .2003، (عُإ، عامل ايهتب اؿسٜح)، ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ. ْعِٝ إبطاِٖٝ ايعاٖط  -51

 دراطبد وأوراق ثحثيخ : ثبَيب

اغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ يف إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚأثطٖا عًٞ ظنٞ َػعٛز ايكُدلٟ،  -1

 ايسضاغات ايعًٝا، ٠، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، أنازميٞايعاًَني بكطاع املكاضف

  .2005ططابًؼ، 

 ا٫غتكطاب ٚا٫ختٝاض ٚايتعٝني عًٞ نؿا٠٤ أزا٤ تاثط غٝاغاظٜسإ قُس إبطاِٖٝ،  -2

 ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، ايعاًَني، زضاغ١ تطبٝك١ٝ

 -2008-2007ططابًؼ، 

تأثرل إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ؼػني اـسَات ايكازم أبٛ ايكاغِ ايعُٛضٟ اـططٟ،  -3

، زضاغ١ تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، املكطؾ١ٝ

  .2007-2006ططابًؼ، 

ؼًٌٝ ْعِ اؿٛاؾع ٚع٬قتٗا بأزا٤ ايعاًَني يف املٓهُات ايكٓاع١ٝ عازٍ ضابح ْٜٛؼ،  -4

 .2000، (داَع١ قاضْٜٛؼ، بٓػاظٟ)، زضاغ١ تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، ايًٝب١ٝ

، ٚضق١ عج١ٝ، ا٭نازمي١ٝ ايعطب١ٝ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜعبس ايكازض إغشام إزلاعٌٝ،  -5

 2009بايسمناضى، 

 ٚأثطٙ عًٞ ؾاع١ًٝ ٠ايككٛض يف إعساز خطط املٛاضز ايبؿطٟعُازايسٜٔ عٝاز ابٛس٬ي١،  -6

، أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، ٠، زضاغ١ تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛضاملٓه١ُ

  .2006ططابًؼ، 
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، زضاغ١ ؾعاي١ٝ ؽطٝط املٛاضز ايبؿط١ٜ يف نٌ ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٞعُطٟ غاَٞ،  -7

  .2007، (املػ١ًٝ، اؾعا٥ط)تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، داَع١ أبٛنٝاف، 

َسٟ إزضاى املسٜطٜٔ ملؿّٗٛ ا٭قٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚع٬قت٘ ببعض ايعٛاٌَ ؾاط١ُ املٓكٛضٟ  -8

، زضاغ١ تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، داَع١ قاضْٜٛؼ، ايسميػطاؾ١ٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ

 .   2006بٓػاظٟ، 

 اؿسٜح ٚتطبٝك٘ ٠إزضاى املسٜطٜٔ ملؿّٗٛ ٚأْؿط١ إزاض٠ املٛاضز ايبؿطٟقُس ٜٛغـ قٓاٟٚ،  -9

، (داَع١ قاضْٜٛؼ، بٓػاظٟ)، زضاغ١ تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، باملكاضف

2005. 

اثط إس٬ٍ املٛاضز ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ قٌ ا٭دٓب١ٝ عًٞ نؿا٠٤ قُس ٜٛغـ قُس زضَٝـ،  -10

، زضاغ١ تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، أنازمي١ٝ ايسضاغات ايعًٝا، اغتدساّ ايتك١ٝٓ

  .2005ططابًؼ، 

 :انًجالد: ثبنثب 

إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚؼسٜاتٗا يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١، ف١ً ايتسضٜب غعٝس عًٞ ايؿٛاف،  -1

 . ٖـ 1421، ايعسز ايجايح عؿط، ٚايتك١ٝٓ

 إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايتطٜٛط ايٛظٝؿٞ، ف١ً ايطا٥س عًٞ ؾطف،  -2

 .2008،(زَؿل،ايعسز ايتاغع ٚايتػعٕٛ) ؾطن١ اإلؼاز ايعطبٞ إلعاز٠ ايتأَني، –ايعطبٞ 

 .2005، (ف١ً ايك٣ٛ ايعا١ًَ، ايعسز ا٭ٍٚ)، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜعُط أمحس ايهبرل،  -3

 

  



 142 

 

 (1)يهحك رلى 
 

 

 جاوعـــــة ادتبــــــن الػزبـــــي

 غزيــــاُ/ نميـــــة احملاصبـــــة
 

  أعضاء ِيئة التذريط–الكيــــادات اإلداريـــــة 

 بادتاوعــــة األمسزيـــة لمعمـــوً اإلصالويــــة
 

 تحية طيبة وبعد،،،
 

     أقـــــسّ يهِ ٖصا ا٫غتبٝإ يػطض مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت تؿٝس يف 

ٚاقع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ )إعساز عح عًُٞ سٍٛ 

زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً اؾاَع١ ا٭زلط١ٜ يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬  (ايعا١َ يف ايب١٦ٝ

 .بعيٝنت يػطض اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػترل يف اإلزاض٠ 

    ضادٝـــا َٓهِ ايتهطّ َؿهٛضٜٔ باإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ٖصا ا٫غتبٝإ 

بهٌ ٚنٛح ٚٚاقع١ٝ، ي٬غتس٫ٍ بٗا يف عطض َٛنٛع ايسضاغ١ ٚدعً٘ 

أنجط زق١ ٚٚنٛح ملعطؾ١ ٚاقع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املٓعُات اـس١َٝ 

ايعا١َ يف ايب١٦ٝ ايًٝب١ٝ، نُا ْٛز إٔ ْ٪نس يهِ بإٔ إدابتهِ ع٢ً أغ١ً٦ 

ٖصا ا٫غتبٝإ غتهٕٛ يف غا١ٜ ايػط١ٜ ٚئ تػتدسّ إ٫ ٭غطاض ايبشح 

 .ايعًُٞ 
 

 ولهـــي وٍـي فائـــل االحتــزاً والتكذيــز
 

وانظالو عهيكى ورحًخ هللا وثزكبته 
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في  ( )ضع عاليخ . يعهىيبد عبيخ : انجش  األول 

 :انًكبٌ انًُبطت 
 

 أنثىذكر: الجنـس-2
 :فئة العمر - 3

  سنة35 سنة إلى أقل من 25من - ( ب سنة25أقل من - (أ
  سنـة فأكثـر45مـن - (  د سنة45 سنة إلى ؟أقل من 35من - (ج

 المؤىل العممي                                              مجال التخصص-4
)       شيادة تعميم أساسي        (        ا

)  .................................................................. 
)         شيادة ثانوية أو ما يعادليا-(ب
)................................................................ 
)         شيادة معاىد عمي                - (ج
)............................................................... 
)       شيادة جامعية                    - (د
) .................................................................... 
(           )       ماجستير)إجازة عالية -(ه
).................................................................... 
(            )      دكتوراه)إجازة دقيقة -(و
)................................................................... 

 :المستوى الوظيفي-5
مدير -(    جعضو لجنة اإلدارة - (بأمين لجنة إدارية - (أ

 إدارة
 مدير مكتب-( ورئيس وحـــدة - (ىـرئيس قسم - (د

  عضو ىيئة التدريس–(        حرئيس لجنة- (ز
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 :مدة الخدمة في العمل الجامعة-6
  سنوات10 إلى أقل من 5من - (ب سنـوات5أقل مـــن - (أ
 20 إلى أقل من 15من -(     د سنة15 إلى أقل من 10من -(ج

 سنـة
 . سنة فأكثـــر20من - (ىـ
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 ـ:األطئهخ: انجـش  انثبَي

 :المفهوم:  ووًال 
 أمام  ()ضع عالمة)ماىو مفيومك إلدارة الموارد البشرية بالجامعة - 1س

 (اإلجابة المناسبة 
 اإلجابة المفيوم م.ر

 أ
ىي القيام بأعمال روتينية من حفظ المعمومات عمى العاممين في ممفات وسجالت 

معينة ومتابعة النواحي المتعمقة بيم مثل ضبط أوقات الحضور واالنصراف واإلجازات 
 .والترقيات

 

 ب
ىي القيام بجميع األنشطة اإلدارية المرتبطة بتحديد احتياجات المنظمة من الموارد 
البشرية ،وتنمية قدراتيا ورفع كفاءتيا ومنحيا التعويض والرعاية الكاممة ، بيدف 

 .االستفادة القصوى من جيدىا وفكرىا من أجل تحقيق أىداف المنظمة

 

ضع )في رأيك من ىو المسئول عن وظيفة إدارة الموارد البشرية بالجامعة -2س
 (أمام اإلجابة المناسبة  ()عالمة

 .اإلدارة العميـــا فقط- 1
 .جميع المدراء بالجامعـة-2
 .الشئون اإلدارية بالجامعة-3

 األهمية: ثانياًال 
في رأيك رتب ىذه اإلدارات حسب األقسام والمكاتب وأىميتيا لمجامعة من رقم -س

 :ىو األىم وىكذا  (1)عمى أن رقم  (7)إلى  (1)
مكتب الشئون -1

 ..........................................................المالية
......................................................... إدارة التسجيـــل-2
. 

إدارة شئون أعضاء ىيئة -3
 ............................................ التدريس

إدارة الدراسات -4
 ..........................................................العميا

مكتب شئون المجنة -5
........................................................... 
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اإلدارة -6
 ..........................................................القانونيـــة

مكتب الشئون اإلدارية -7
........................................................ 

إدارة المكتبات -8
............................................................... 

إدارة الشئون الفنية -9
........................................................... 

مكتب تنمية الموارد الذاتية -10
.................................................. 

مكتب المراجعة المالية -11
...................................................... 

مكتب التوثيق والمعمومات -12
................................................... 

 : نشطة  و وظائف إدارة الموارد البشرية: ثالثاًال 
ماىي درجة ممارسة األنشطة واإلجراءات التالية والمتعمقة بيذه الوظيفة - س

 بالجامعة؟

 م.ر
       درجة الممارسة

 
 النشــاط

تمارس 
بدرجة 
 عالية

تمارس 
وتمارس  وتمارس محايد بدرجة قميمة

 بدرجة عالية

وضع خطة تتضمن تحديد وضمان حصول الجامعة عمى  1
 .الموارد البشرية المؤىمة في الوقت المناسب

     

2 

وضع خطط إلحداث نظام فعال لتخطيط الموارد البشرية 
مما يؤدي إلى خمق توازن احتياجات المنظمة من ىذه 

الموارد وبين إشباع رغبات وحاجات األفراد في الحصول 
 .عمى الوظائف المناسبة

     

3 
قيام الجامعة بعممية ديناميكية ومستمرة لتعديل وتطوير 

خططيا بما يتفق مع التغير في ظروفيا الداخمية رئيسيا 
 .الخارجية في مجال تخطيطيا لمموارد البشرية

     

     وضع خطة تأخذ في اعتبارىا سياسات المالكات الوظيفية  4
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المعتمدة لمواجية الزيادة في الموارد البشرية وتجنب 
 .المشاكل من جراء النقص في ىذه الموارد بالجامعة

5 
القيام بوضع خطة تتضمن تحديد االحتياجات الحالية 

والمستقبمية من الموارد البشرية باألعداد واألنواع المطموبة 
 ..ومصادر الحصول عمييا 

     

6 
وضع دراسة عممية لتحميل وتوصيف ووصف الوظائف، 
أي تحديد المسئوليات والواجبات لموظيفة، ومواصفات من 

 .يشغميا

     

7 
تحرص إدارة الجامعة عمى منح إدارة الموارد البشرية 

بالجامعة واإلدارة المختصة بشئون العاممين كافة اإلمكانيات 
 .والصالحيات الالزمة ليا لمقيام بمياميا

     

      وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 8
      .التوافق بين مؤىالت العاممين ومتطمبات وظائفيم 9

إعادة توزيع الصالحيات والمسئوليات عند إجراء تغيرات  10
 .في الييكل التنظيمي من وقت آلخر

     

تحديد واجبات ومسئوليات الوظائف في الجامعة وخطوط  11
 .السمطة
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 م.ر
       درجة الممارسة

 
 النشــاط

تمارس 
بدرجة 
 عالية

تمارس 
وتمارس  وتمارس محايد بدرجة قميمة

 بدرجة عالية

      محاولة حصول الجامعة عمى الموظفين األكفاء  12

عممية استقطاب الموارد البشرية بالجامعة تتم عمى أسس  13
 .الجدارة والكفاءة واالستحقاق

     

14 
وضع سياسات لإلختيار والتعيين يراعى فييا إن كان 

وظيفة تكون مالئمة وفق التخصص والمؤىالت بما يحقق 
 .اليدف من شاغميا

     

      تحرص الجامعة عمى توظيف عاممين ذوي كفاءات عالية  15
      .توفر الجامعة نشرات دورية عن الوظائف الشاغرة 16
      وجود دليل مكتوب لمسياسات الرئيسية لشئون التوظيف 17

قيام الجامعة بإعداد برامج تأىيل وتدريب عمى أسس عممية  18
 .ومواكبة لمتطور المستمر

     

19 
قيام إدارة الموارد البشرية أو اإلدارة المناطة بشئون العاممين 
من اإلدارات واألقسام والمكاتب بتجييز قوائم باحتياجاتيم 
 .التدريبية لمموظفين التابعين ليم لألعداد ليا اإلعداد الجيد

     

20 
قيام إدارة الجامعة بإيفاد موظفين في دورات تدريبية وأخرين 
الستكمال دراستيم وذلك حسب الحاجة أو الخطة المحددة 

 .وبدون النظر ألي عوامل أخرى

     

      التدريب وفق معايير عادلة 21

قيامالجامعة بإيفاد طمبة متفوقين وأعضاء ىيئة تدريس  22
 .الستكمال دراستيم وبدون قيود أو محددات

     

      ترقيات العاممين تتم بطريقة عادلة ومنتظمة 23

وجود نظام لممساعدات المالية لموظفييا في حاالت  24
 الظروف االجتماعية وحسب القوانين المعمول بيا

     

      تطبيق مزايا تأمينية ومادية عمى العاممين فييا 25

منح حوافز مادية أو معنوية أو االثنين معًا لمعاممين مقابل  26
 .أعمال كمفوا بيا وأنجزوىا بكفاءة عالية

     

      منح عالوات استثنائية 27
      منح حوافز تشجيعية 28
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 م.ر
       درجة الممارسة

 
 النشــاط

تمارس 
بدرجة 
 عالية

تمارس 
وتمارس  وتمارس محايد بدرجة قميمة

 بدرجة عالية

29 
انتضام عممية تقييم أداء العاممين بالجامعة وتؤخر نتائج 

التقييم كأساس لتحديد الحوافز والترقية والمكافآت 
 .التشجيعية

     

يتم تقييم أداء العاممين في الجامعة باالعتماد عمى أسس  30
 .ومعايير موضوعية

     

اعتماد الجامعة إسموب العمنية بعد نتائج التقييم وتستخدم  31
 .المقابالت الشخصية لتحميل أداء العامل الضعيف

     

اعتقاد المديرون أن اإلشراف الدقيق ىو خير وسيمة  32
 .لتحسين األداء

     

أسموب أو طريقة تقييم أداء العاممين داخل الجامعة ىو  33
 .تقرير الكفاءة الذي يتم تعبئتو كل نياية سنة

     

      .تقدر اإلدارة األفراد ذوي األداء العالي وتعمل عمى تنميتيم 34

وضع نظام لتقييم األعمال بالجامعة لتحديد القيم النسبية  35
 .ليذه األعمال بأسموب عممي وموضوعي

     

36 
التأكيد عمى أن النتائج التي نتحصل عمييا في تصميم 

نظام تقييم العمل والوظائف يتم استخداميا كأساس لتحديد 
 ورواتب األعمال التي يتم تقييميا حسب قانون المرتبات

     

وجود نظام تقييم األعمال بالجامعة يوفر مبررات موضوعية  37
 لمتفاوت النسبي في قيم ورواتبالعاممين

     

توفير بيئة عمل جيدة ومناسبة لكي تؤدي إلى انخفاض  38
 معدالت الغياب وااللتزام بمواعيد الحضور واالنصراف

     

ىنا نظام لتمقي آراء ومقترحات العاممين وأخذىا بعين  39
 .االعتبار

     

ميل المديرون في المنظمة إلى التسمط والسيطرة عمى  40
 .المرؤوسين

     

أي انتقال الموظف داخل )ارتفاع ظاىرة معدل دوران العمل  41
 (المنظمة وخارجيا 

     

تقييم اإلدارة وزنًا كافيًا لرضاء العاممين من خالل توفير  42
 .بيئة عمل مناسبة تخمق لدييم االلتزام والتكيف معيا

     

 

 م.ر
       درجة الممارسة

 
 النشــاط

تمارس 
بدرجة 
 عالية

تمارس 
وتمارس  وتمارس محايد بدرجة قميمة

 بدرجة عالية



 150 

43 
إقامة مناشط ومسابقات فكرية وثقافية وغيرىا بغية الترويح 

عن العاممين من عبء العمل لتعطي ليم دفعة جديدة لحب 
 .العمل والوالء لو 

     

توفر الجامعة الرعاية الصحية الالزمة لجميع العاممين  44
جراء الفحوصات الالزمة لمموظفين الجدد  .بالجامعة وا 

     

45 
يوجد بالجامعة برامج لغرض تجميع وتحميل وتقييم 

معمومات دقيقة وسريعة ألغراض اتخاذ القرارات المتعمقة 
 .بالعنصر البشري في المنظمة

     

تستخدمالقواعد الكترونية والبرامج التي تستيدف تحقيق  46
 .الكفاءة والفاعمية في عمميات إدارة الموارد البشرية

     

تقوم الجامعة بتطوير أنظمة معمومات الموارد البشرية من  47
 .فترة ألخرى مواكبة لمتطور المستمر

     

48 
تقوم إدارة الموارد البشرية بالجامعة بإعداد التقارير الخاصة 
بإدارة العنصر البشري من خالل نظام المعمومات الخاص 

 .بالموارد البشرية بيا

     

 :المعوقات  و المشاكل: رابعاًال 
في رأيك وحسب خبرتك ماىي المشاكل والمعوقات اإلدارية واالجتماعية التي - س

تواجو اإلدارات المختمفة عند ممارسة أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية 
 .بالشكل الصحيح

عدم وضع الرجل المناسب في المكان -   2الواسطة -1
 المناسب 

 المصالح المتبادلة-  4نقص الكوادر المؤىمة -3
 القبميــة - 6التأثيرات والضغوط السياسية - 5
 الشممية -   8العالقات الشخصية -7
معوقات أو مشاكل أخرى في رأيك -   10التسيب اإلداري  - 9

 :أرجو ذكرىا
......................................................................................................................

...................... 
......................................................................................................................

...................... 
......................................................................................................................

...................... 
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......................................................................................................................
...................... 

 ماىو تقييمك لواقع وظيفة إدارة الموارد البشرية بالجامعةبشكل عام  - 6س
  جيد جدا  -   4جيد   -    3مقبول   -       2ضعيف   - 1
 ممتاز  - 5
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Extract of the study 
 

     The management of human resources departments is of great 

importance in the present age. As the interest in the human recourse to 

achieve progress and prosperity of any organization on the grounds that 

human is a capital of investment and  must growth and developed, 

because it is strategic dimension to the success of the organization or 

work. The development of the concept of human resource management 

and the increasing importance to organizations of all kinds and different 

specializations and breadth of its activities and functions, enforce the 

necessity for us to be fully aware of this development. 

The problem of the study in the presence of failure to realize the modern 

concept of human resource management and its importance the exercise 

of its activities and functions, as a result of this problem, some points 

have been formulated in the following questions: 

1-To what extent do the administration leadership of the University of 

Alasmariya realize modern concept for management of human resources. 

  

2- To what extent do the importance of administrative leadership of 

human Resources Management functions compared to other universities.  

  3- What is the degree of human resource management activities within 

the university is under study.  

  4- What are the obstacles and problems which limit the tasks and 

functions of human resource management according to modern concepts. 

This study has been applied to Alasmariya  University of Islamic 

Sciences, one of Universities in Libya which is part of Ministry of Higher 

Education and Scientific Research, which is located in Zliten.  

The study population in the administrative leadership University of Al 

asmarya  of Islamic Sciences, and the  study targeted some sample of 

high  administration which included administrative committees and 

directors of departments and offices, and heads of departments and units, 

as well as faculty members, have been used method of the comprehensive 

survey, and was adopted by the descriptive method and analytical 

approach for this study.  

And found this study to a number of results was that the leaders of 

administrative University is well aware of the modern concept of human 

resource management and that it is a high degree of awareness of 

importance of this administration and account management of vitality 

within the University, and the University with its administrative leading 

is exercise many deferent activities human resources efficiently, but vary 

the degree of efficiency between the functions and activities are mostly 

exercised a degree, and others practiced a low grade, and that the 

University is facing a host of problems, constraints and of the social 

problems, administrative and technical represented in the medium and not 
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put the right man in right place and the lack of qualified person , which 

would affect the suspicion negative in the exercise of the activities and 

functions of human resource management. 

In light of the results reached by the study, the researcher presented a set 

of recommendations including: 

Work to carry out all procedures and policies which would reduce the 

problems of the widespread  nepotism in most institutions and 

organizations and the adoption of the principle of the right man in the 

right place and not with blue-chip pedigree and the need for qualified 

cadres that will raise the efficiency of business within the university and 

to develop ways and policies to overcome and treat the obstacles 

and problems that may appear in present or the future. 
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