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 الجيج الستػاضع أىجي ىحا

 .سيجنا دمحم صل هللا عميو وسمع رسػلشا الكخيع... مام السرصفياإلإلى مشارة العمع 

 (هللا ورحس..أبي ) يا مغ يختعر قمبي لحكخك ....يا مغ أفتقجك مشح زمغ .بكل فخخ وأحسل اسسإلى مغ 

 تستيشيغيامغ  ليظ  إ.. ظ  عيشيليغسخ الفخخ  ليظ  إ...يجيظ  يسأل أركاني فخحًا وجػدىا بيغ  يامغ ظ  ليإ

 صشعت مغ قدػة الطخوف نجاحاتيامغ  يظ  إل دربي.. دعػاتظ عشػانشالسا كانت  ،الحب  

 أمـــي الحبيبة ليظ  إ الثالثة تحسل كل مذاعخي  يامغ حخوفيا ليظ  إ

 أضيخوا مغإلى ئي، ممجو  ىع مالذيإلى مغ  وكشد حياتي سشجي وقػتيىع  إلى مغ

 .هللا عيوأخػاتي حفطأخي الحياة  أجسل مغلي ما ىػ 

 عائمتي وثخوتي أبشاء أخي ةالد جيل السدتقبل الػاعج إلى ثخو سػاعج وبشاء وثخوة البإلى 

 ( وأبشاء أخػاتي وأبشاء عسػمتي.، عائذة)خالج ، زىجي، يػسف، يحيى، أحسج

 .األكاديسية وزمالء العسل بشالو  باهلل صجيقاتيتي اإلى مغ جعميع هللا أخػ 

 ا األبخار"ـشيجائشالتاريخ "ليفتخخ بيع إلى الحيغ سصخوا بجمائيع صفحات السجج والذسػخ 

 ."بصالاأل انالمتحجي "جخح نعشػاىع الحيغ والتزحيات الرادقة  لثائخةأصحاب الجماء اإلى 

 نا البػاسلاإلى أسخ  ،كل األمع إلى زىخات فمدصيغ ةالسخابصات فخخ األمإلى أمياتشا الرابخات 
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 ممخز الجراسة
كىجلط و بقشىأل  زىخة  التشىيكط يىكع وزارة الةىوة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة  واقى ىثفة الثارسة التعحف إلى  

التعحف عا  م ىتغ  وىغدة المثمىة الةىوكة فىر وزارة الةىوة ومىع اىظ اعتيىألر العلقىة يىكع التشىيكط يىكع وزارة 
قشىىىأل  زىىىخة  ولتوقكىىى   ىىىىثاف  -وىىىغدة المثمىىىة الةىىىوكة  والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة و الفا ىىىشك كة الةىىىوة

وتكىغ  مجتسى   يج الغصفر التواكاىر استمثام الس  تظلجس  اليكألنألت الضحورية  و الثارسة تظ تشغيح االستيألنة 
)رفىكد شىعية  رفىكد ق ىظ  مىثئح دافىحة  مىثئح و ىثة فسىأل فىغ   فىر  اإلشىحافكةبأللغصىألف  الثارسة مع السىغصفكع 

ومغصفىىة  واسىىتمثمة اليأل  ىىة  أل  مغصفىى  330)وباغىىة عك ىىة الثارسىىة   1479اليىىأللع عىىثدىظ  ) ووزارة الةىىوة 
 . 95.15%وقث تظ استحداد استيألنة ي  ية  الشيقكة العك ة العشغافكة

 وقج خمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا: 

بقشىىأل  زىىخة وىىألة يثروىىة اةىاكىىة الةىىوكة  الفا ىىشك كة والساس ىىألت    واقىى  التشىىيكط يىىكع وزارة الةىىوة -
تةىىىىأل  فىىىر وسىىىى  اسىىىىتمثم التك غلغوكىىىأل ووسىىىألف  اإل ووىىىألة بعىىىث  56.50%متغسىىىشة  وبىىىغز  ن ىىىىير )

فىىر السحتيىىة اليشىىحية  السىىغاردوبعىىث   58.84%يىىغز  ن ىىير ) ألركة السعاغمىىألت فىىر السحتيىىة اةولىى ومشىى
 . 53.64%)يغز  ن ير  ةاةعكح 

  64.74%تيكع    م تغ  وغدة المثمة الةوكة وألة يثروة كيكحة وبغز  ن ير ) -
يىىىكع وزارة الةىىىوة الفا ىىىشك كة والساس ىىىألت اةىاكىىىة تغوىىىث علقىىىة ذات داللىىىة إ ةىىىألفكة يىىىكع التشىىىيكط  -

  .0.730 كت ياع قكسة معألم  االرتيألط )ووغدة المثمة الةوكة الةوكة 
تةىىىأل  فىىىر وسىىى  ة  اسىىىتمثم التك غلغوكىىىأل ووسىىىألف  اإل)السىىىغارد اليشىىىحية  السىىىغارد السأللكىىىلتشىىىيكط  بعىىىألد ا -

ستحاتكجر  استيعألد بعث )التمشكط اإلوقث تظ وغدة المثمة الةوكة  ومشألركة السعاغمألت  ليأل  اح عا 
  الضعك .لثوره 

 ةىىألفكة يىىكع م ىىتغيألت تقىىثئحات  فىىحاد العك ىىة  ىىغ  التشىىيكط يىىكع وزارة فىىحو  ذات داللىىة إ عىىثم ووىىغد -
 عسحية  سى غات الميىحة الفئة ال الج د الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة تعخ  لستغكح )

  .الس س  الغصكفر لةأللح مثئح و ثة فسأل فغ  لستغكح تعخ   فحو  تيكع ووغد يك سأل 
 ةألفكة يكع م تغيألت تقثئحات  فحاد العك ة  ىغ  وىغدة المثمىة الةىوكة عثم ووغد فحو  ذات داللة إ -

العاسىر لةىأللح  ساىة  ستغكىح الساىى يك سىأل تيىكع ووىغد فىحو  ل )الج د  الفئىة العسحيىة  سى غات الميىحة 
الجئع م ألميظ الغصكفر مثئح و ثة  الغصكفر لةأللحوووغد فحو  تعخ  لستغكح الس س    كأللغريغسالي

  .فسأل فغ  
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 وكانت أىع التػصيات عمى الشحػ التالي: 

لحفىى  الس ىىتغ  اإلدرامىىر لسفيىىغم التشىىيكط والتعىىألو  يىىكع وزارة الةىىوة  عسىى  ت فكىىج يىىحامج تثرييكىىة وورش -
 والساس ألت اةىاكة الةوكة. 

ذات االىتسىىىىىألم يىىىىىكع وزارة الةىىىىىوة  ةالعسىىىىى  السشىىىىىتح  فىىىىىر إعىىىىىثاد المشىىىىىط اإلسىىىىىتحاتكجكإرسىىىىىألة  سىىىىىد  -
 والساس ألت اةىاكة الةوكة. 

سىىىىتحاتكجكة ةدوار وفقىىىىأل  لاحايىىىىة اإلسىىىىتحاتكجكة عاىىىى   رض الغاقىىىى  تي ىىىى  عاىىىى  تكألمىىىى  اكث علقىىىىة إ ىىىىجت -
 السشتحكة يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة. 

اليحامج والسشألري  واةنششة لألعسأل  السشتحكة يكع وزارة الةىوة والساس ىألت  إنشألة و ظ رقألير عا  -
 اةىاكة الةوكة لتقكظ  جظ ال فقألت فر وزارة الةوة. 

تةىىأل  والتغاصىى  لتيىىألد  شايىىألت عساكىىة التشىىيكط فىىر وسىىألف  اإلسىىت سألر التك غلغوكىىأل وتككفيىىأل لتايكىىة متإ -
 اةىاكة. السعاغمألت والميحات يكع وزارة الةوة والساس ألت 

 ة لشىىىكغ  الس ىىتفكث مىىى سىىتجألبة ال ىىحيعاىىحوة الىىثو  الوضىىىألرية  مىىع عىىىل  اإلن ىىىأل  تحسىىكث اقألفىىة   اإل -
 ستف ألرات الس تفكث. التقككظ واإلىتسألم والحد عا  اال
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The purpose of this study is to identify the reality of networking between the 

Ministry of Health and the health NGOs in the Gaza Strip, as well as identifying 

the quality of health services in the MoH , and then examine the relationship of  

networking between the Palestinian Ministry of Health and health NGOs And 

Quality of Health Service - Gaza Strip. 

To achieve the objectives of the study, the questionnaire was developed to gather 

the necessary data, the study population consisted of (1479) Employees  in the 

Ministry of Health (Head of Division, Head of Department, Director of 

Department, Director of Unit and above). The study sample consisted of (330) 

employees male and female. The researcher used a Stratified stratification random 

sample. 

The study results: 

- The reality of networking between the Palestinian Ministry of Health and the 

health NGOs in the Gaza Strip was medium degree, with a relative weight of 

56.50%. The use of technology as a mean of communication in collecting 

and sharing information was ranked first with a relative weight of 58.84% 

and human resources ranked last with a relative weight (53.64%). 

- The level of quality of health service was found to be high with a relative 

weight (64.74%). 

- There is a statistically significant relationship between networking between 

the Palestinian Ministry of Health and the health NGOs in the Gaza Strip, 

and the quality of health service, where the coefficient of correlation was 

0.730. 

- The study showed that the dimensions of networking (human resources, 

financial resources, use of technology and means of communication in 

collecting and sharing information) have an impact on the quality of health 

service and(Strategic Planning)has been excluded for its weak impact. 

- There were no statistically significant differences in the answers of the  

respondents' concerning  networking between the Palestinian Ministry of 

Health and the health NGOs due to (gender, age group, years of experience), 

while there were differences due to job title for the unit manager and above. 
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- There were no statistically significant differences in the answers of the 

respondents' concerning  about the quality of the health service due to 

(gender, age group, years of experience), while differences were found 

academic qualification and in favour of the holders of Bachelor degree there 

were differences due to job title in favour of unit manager and above. 

The main recommendations are as follows:  

- Implementation of training programs and workshops to raise the cognitive level 

of networking concept and cooperation between the Ministry of Health and health 

NGOs. 

- Laying the foundations for joint work and preparing a strategic plan of interest 

between the Ministry of Health and health NGOs. 

- The establishment of a strategic relationship based on the integration of roles 

according to the strategic vision shared between the Ministry of Health and health 

NGOs. 

- Establish control over programs ,projects and activities of the joint work between 

the Ministry of Health and health NGOs to assess the volume of expenditures in 

the Ministry of Health. 

- Technology investment to meet the requirements of the networking process in the 

means of communication to exchange information and experiences between the 

Ministry of Health and health NGOs. 

- Establishing the concept of "human is the wealth of civilized countries" through 

the rapid response to the beneficiary complaint with the evaluation and attention 

and to respond at beneficiary inquiries. 
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 السقجمة
فر انعك ة  لو  اح عا  م أل ر الوكألةكأل  شيث العأللظ تشغرا  كيكحا  عل  العقغد اةربعة السألضكة والجي 

وكغمكة واست سألر السغارد الزكح الوكغمكة و تةألالت وتحابط العلقألت يكع الساس ألت التشغر التك غلغور واإل
م   إدارة اةعسأل  ىتسألم فر  ثئ ة االمغضغعألت يحوز  وىجا  د  إل   اليشحية بأللشك  الجي يمثم الساس ة

والت  ك  وتيألد  المثمألت والتعألو    لتيألد  الميحات والعلقألت ووض  ال كألسألت يكع الساس ألت التشيكط
 .الس ضسألت استقللكةالسوألفضة عا  اةىثاف السحوغة م   زكحىأل لاغصغ  إل و 
 

                              كىىىىىىىىت يعحفىىىىىىىىوويعىىىىىىىىث مغضىىىىىىىىغ  التشىىىىىىىىيكط مىىىىىىىىع  ىىىىىىىىىظ التوأللفىىىىىىىىألت التىىىىىىىىر تمىىىىىىىىثم تعضىىىىىىىىكظ الس فعىىىىىىىىة الستيألدلىىىىىىىىة 
لىىىثعظ مغقىىى      بأنىىىو توىىىألل  مىىىع اةفىىىحاد يضىىىسع تعيئىىىة مغاردىىىىأل وقىىىثراتيأل السشىىىتحكة2011:285) يىىىغ ال ةىىىح

وبكاسىألت  عىح  يعىحف التشىيكط  نىو  .ييىثف توقكى  مةىأللح و ىىثاف مشىتحكة  التشيكط وزيألدة تأاكحىأل المألرور
  م تشىحة فىر م شقىة معك ىة  و عىثة م ىألس  داعى  اةفحاد  و الجسألعألت  و الساس ىألت إسألر يضظ مجسغعة مع

الثولة  و عألرويأل  ليىأل عىثد مىع االكىألت للتةىأل   و التغاصى  لتيىألد  السعاغمىألت والميىحات  مسىأل ئتحتىب عاكىو 
 تكغ  قغة مااحة فر تقثيظ الس ألنثة الت سغية لاساس ألت السجتسعكة بألعتلف ت غعألتيأل.    

 
ونجىث    ى ىأل  ضىحورة لاتشىيكط يىكع الساس ىألت لتىىثعكظ قىثراتيأل عاى  توقكى   ىىثافيأل   كىت تتوىألل  مجسغعىىة 

سشىىتح   ومىىع مىىع اليكئىىألت وتشىىك  إسىىألرا  ت  ىىكقكأل  فكسىىأل يك يىىأل  وعألصىىة    سيكعىىة الساس ىىألت تتشاىىب العسىى  ال
ألرات  ىسيىأل وازدواوكة تقىثيظ بعىز المىثمألت  وى ىأل  عىثة اعتيى ت  ك  السوارميحرات الاجغة لاتشيكط ضع  ال

تضألفح وتجسك  قغاىأل إذا مىأل  رادت القكىألم بأللىثور السحسىغم ليىأل و   ت ىتج التىأاكح الىجي     الساس ألت بوألوة إل 
                                  قىىىغ  و قىىىثر عاىىى  توقكىىى  اةىىىىثاف وضىىىسأل  االسىىىتسحارية مسىىىأل    الجسكىىى  يقىىىح بىىىأ  الي ىىىألةات الستوىىىثة   تحيىىثه  

  2016:3 الوجألر)
اويىىة تكىىألفح مىىع  وىى  مغ والتىىر وسكىى  دو  العىىأللظ  فىىر ا  كيكىىح  أل  القشىىأل  الةىىور فكاقىى  التشىىيكط اىتسألمىى مىىأل فىىر 

فىىىر صىىى  التغكىىىحات الثيسغزحافكىىىة  الةىىىوكة السلفسىىىة لسغاس كيىىىأل  التوىىىثيألت الستس اىىىة فىىىر تىىىغفكح وىىىغدة المثمىىىة
المىثمألت فأللتشيكط لو  اح عاى  تقىثيظ    2012:5ستحاتكجكة تو كع الةوة والتق كألت. )إوالتغقعألت الستخائثة  
وال سىكسأل قىثرتيأل عاى  التعىألو  بفعأللكىة مىع  وى  العسى  عاى  توقكى  القىكظ   وكغمكىةالزكىح  الةوكة لاساس ىألت

وعاىىى  الةىىىعكث    Adele,75:2015اةعىىىح ) التشىىىيكط مىىى  الساس ىىىألتألدية مىىىع عىىىل  االوتسألعكىىىة واالقتةىىى
رعأليىة السحضى  وت ىع  وزارة الةىوة الفا ىشك كة  الفا شك كة السقثم الحفكد لمثمة تعتيح وزارة الةوةالسوار 

                       وىىىىىىىىىىغدة عثمىىىىىىىىىىىةوالساس ىىىىىىىىىىألت اةىاكىىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىىوكة اةعىىىىىىىىىىىح  وألىىىىىىىىىىىثة لاوفىىىىىىىىىىأل  عاىىىىىىىىىى  اسىىىىىىىىىىىتسحارية تقىىىىىىىىىىثيظ 
                    أللمىىىىىىثمألت بالوقكقكىىىىىىة لاحقىىىىىىر نجىىىىىىألزات التىىىىىىر تعكىىىىىىد اإلرادة والحزيىىىىىىة ح مىىىىىىع اإلع يىىىىىى  وتوقكىىىىىى  الك كىىىىىىلاسىىىىىىغاس

 . 5:2016 التقحيح ال  غي ةوكة السقثمة لاجسيغر الفا شك ر )ال
 

التر تعكىد اىتسألميىأل يتقىثيظ  وقث  دركة وزارة الةوة الفا شك كة  ىسكة تشغيح وتعخيخ وغدة عثمألتيأل الةوكة
لىىط واكىىأل   ىىكع ا تىى  ىىىثف تشىىغيح وىىغدة المىىثمألت الةىىوكة ذ  وقىىث تيىىكع ة فضىى  عثمىىة صىىوكة بجىىغدة عأللكىى
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وزارة الةوة ال سألنكة التر وضعتيأل الةوكة ستحاتكجكة فر مجسغعة اةىثاف اإل 2018السحتية ال ألدسة لاعألم 
وكغنيىىأل   1994 ىى  بجىىغدة المىىثمألت الةىىوكة فىىر العىىألم سىىتحاتكجكة  فأنشىىأت و ىىثة تعل ف ىىيأل ضىىسع عشتيىىأل اإل

ولتكألم  الجيغد وتضألفحىىأل ت ىع  دافسىأل  وزارة   السقثم اةو  فر تايكة ا تكألوألت السجتس  مع المثمألت الةوكة
الةىىىوة الفا ىىىشك كة إلىىى  االسىىىتفألدة مىىىع  ي مقغمىىىألت  و ويىىىغد  ت ىىىألعث عاىىى  توقكىىى   ىىىىثافيأل فىىىر تقىىىثيظ وىىىغدة 

 المثمة الةوكة.  
 

 مذكمة الجراسة   1.1

ي ع  العأللظ كاو إل  تحسكث وتشيك  مفيغم الجغدة لسث   ىسكتو فىر اسىتسحارية وىغدة المثمىة السقثمىة وتوقكى  
 كت  مثت الثراسألت  ىسكة وغدة المثمة الةوكة فر توقك  الشسغلكة والتكألماكة فىر   الحضأل لث  الس تفكثئع

ة الةىوكة  ىسكتيىأل ب ىيب العغلسىة السىكسأل بعىث التغسى  العىأللسر وفر اإلسألر نف و امت ية وىغدة المثمى  اةداة
االسىىتغل   فىىر اإلتجىىألر فىىر المثمىىة الةىىوكة مىىع عىىل  الت ىىغي  يتقىىثيظ عثمىىة صىىوكة ذات وىىغدة متسكىىخة و

  2010الكىى ة اةم ىى  لاسىىغارد الستأل ىىة لىىث  الس ضسىىألت الةىىوكة  وىىىجا مىىأل  مثتىىو دراسىىة )الجخافىىحي وآعىىحو  
  .2017  ودراسة )اةعحس 2016  ودراسة ) يغ نث   2017ودراسة ) يغ شعيأل  

مع اةمحاض إال   لةوة ومحدوده عا  مجتس  ساكظ عأل   مع  ىسكة وغدة المثمة الةوكة فر وزارة ا الخغعوب
شألرت إل  تثنر وغدة المثمة الةوكة السقثمة فر مجس  الشفألة الشير    2016 يغ عكثة     دراسة )
   بأنو ئتظ تقثيظ المثمة ي ألة عا  تعاكسألت معحوفة 2016و شألرت نتألفج  دراسة ) يغ  ةكحة   (65.90%)

واتفقة معيأل دراسة   وىر ن ية متثنكة (55%)ومعسسة م يقأل  تضسع تقثيظ عثمة صوكة م ألسية ي  ية 
ظ )نجو صيحت نتألفج دراسة  (55.6 %)نجألز العس  عا   رض الغاق    فر مغاصفألت إ2017)يغدية 

  بأ  مع  ىظ  سيألب عثم الوةغ  عا  عثمة صوكة فر الس تشفكألت ىغ عثم تغافح وسك  2016 
تشف  زخة اةوروبر   والتر  وحية فر م 2013 مأل دراسة ) يغ عغدة   (64.7%)المثمألت الةوكة ي  ية 

 م تغ  الحضأل العألم لاسحض  عع وغدة المثمة الةوكة السقثمة لاسحض .  فقث  صيحت تثن 

  فر ووغد علقىة 2016يحزت  ىسكة التشيكط الساس ألتر فر رف  وغدة المثمة واكأل  فر دراسة )الوجألر  وقث
 كىت    التشىيكط يس ى    ذات داللة إ ةألفكة يكع واق  التشىيكط وبىكع وىغدة المىثمألت السقثمىة فىر الساس ىألت

و  وضىوة دراسىة )مىلوي    السمتافىة لتشىغيح وىغدة المثمىة ظ الغسألف  الت  كقكة يكع الساس ألتوسكاة مع  ى
  بأنىىو مىىع عىىل  السشىىألركة والتعىىألو  يىىكع م ضسىىألت السجتسىى  السىىثنر فكسىىأل يك يىىأل مىىع ويىىة  ومىىع ويىىة 2008

                عح  م  القشأل  الوكىغمر يسكىع ليىجا الس ضسىألت    تقىثم عىثمألت ذات وىغدة  عاى  وتكافىة  قى   و مىثت ذلىط               
  إ  التشيكط ىغ الةغرة الس اى  لاعسى  التعىألونر والتشىألركر لمثمىة مجتسى   2012مي أل   دراسة ) يغ ويألرة و

   ىسكىىة التشىىيكط فىىر وىىغدة 2014لىىو ذات اال تكألوىىألت وتوىىة ذات الضىىحوف  و وضىىوة دراسىىة ) يىىغ العىىل  
                  . كط فىر توقكى  الجىغدة لاساس ىألتالتشىي   ىسكة 2006اليحامج و المثمألت كسأل  وضوة نتألفج دراسة )يألسكع 
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بـــيغ وزارة الرـــحة  أثـــخ التذـــبيظ ػمـــا ىـــتغصىىىاة اليأل  ىىىة إلىىى  سىىىاا  اليوىىىت الىىىحفكد:  ومســـا ســـبق
  ؟بقصاع غدة الخجمة الرحية عمى جػدةالفمدصيشية والسؤسدات األىمية الرحية 

 ويشبثق عغ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:
 مأل ىغ واق  التشيكط يكع وزارة الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة بقشأل  زخة؟  .1
وغدة المثمة الةوكة فر وزارة الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة بقشأل   مأل ىغ م تغ   .2

 ؟ زخة
عاى  وىغدة  مأل ىغ  اىح التشىيكط يىكع وزارة الةىوة الفا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة بقشىأل  زىخة .3

 المثمة الةوكة؟
يىىكع وزارة الةىىوة التشىىيكط  يىىكع  α≤0.05ىىى  تغوىىث علقىىة ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة ) .4

 ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة؟ الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة
  فر استجألبألت السيوغاكع  غ  α≤0.05ى  ئغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة ع ث م تغ  داللة ) .5

 قشأل  زخة تعخ  لاستغكحات الثيسغحافكةبالتشيكط يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة 
  ؟.  كفرالس س  الغص)الج د  الفئة العسحية  س غات الميحة  الساى  العاسر  

سيوغاكع  غ    فر استجألبألت الα≤0.05ى  ئغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة ع ث م تغ  داللة ) .1
)الج د  الفئة العسحية  س غات الميحة   قشأل  زخة تعخ  لاستغكحات الثيسغحافكةبوغدة المثمة الةوكة 

 .  كفرالس س  الغصالساى  العاسر  
 

 ة ـخات الجارسـمتغي 1.2
ــــــخ .2                  التشىىىىىىيكط يىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىوة الفا ىىىىىىشك كة والساس ىىىىىىألت الةىىىىىىوكة اةىاكىىىىىىة    السدــــــتقل:  الستغي

كثراسىىىىىة  تىىىىىظ اعتكىىىىىألر اةبعىىىىىألد اةم ىىىىىح شىىىىىكغعأل  كسىىىىىأل وردت فىىىىىر الثراسىىىىىألت ال ىىىىىألبقة واإلسىىىىىألر ال ضىىىىىحي 
  ودراسىة 2008ودراسىة )يألسىكع   2014ودراسة )اةزأل   2015  ودراسة )الغغسر 2017)الوجألر 

 . 2002عيث الواكظ )
 السغارد اليشحية .  
 ستحاتكجر التمشكط اإل . ب

 السغارد السأللكة. . ت
  .تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألتاإلالتك غلغوكأل ووسألف   ستمثامإ . ث

 

  2017اعتسىىألدا  عاىى  دراسىىة )اةعىىحس  )وىىغدة المثمىىة الةىىوكة  تىىظ وضىى  االبعىىألدالستغيــخ التــابع:  .3
  ودراسىىة        2016  كىىجلط دراسىىة ) يىىغ عكىىح 2016 يىىغ عكىىثة    ودراسىىة )2017ودراسىىة ) يىىغ شىىعيأل   

  -ر كأللتأللر:  وى2016 نجظ  ودراسة )2015)س ث 
 عتسألدية اإل .  

 ستجألبة اإل . ب
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 ال قة  . ت
 التعألس  . ث
 الساسغسكة . ج

 متغكحات الثراسة   1شك  رقظ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عا  الثراسألت ال ألبقة عتسألدإعثاد اليأل  ة بألإل السةثر:
 فخضيات الجراسة:  1.3

 

يكع التشيكط  يكع (α≤0.05)تغوث علقة ذات داللة إ ةألفكة ع ث م تغ  داللة : ة األولىية الخئيدالفخض
 بقشأل  زخة. الةوكة  وزارة الةوة الفا شك كة والساس ألت الةوكة اةىاكة ووغدة المثمة

  -ويشبثق عشيا الفخوض الفخعية التالية: 
سىىتحاتكجر ووىىغدة يىىكع التمشىىكط اإل (α≤0.05)تغوىىث علقىىة ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة   .1

 . بقشأل  زخة المثمة الةوكة

 الج د  الفئة العسح  الساى  العاسر  الس س  الغصكفر  س غات الميحة 

 تابعالستغيخ ال

 جػدة الخجمة الرحية 

االعتسألدية 
االستجألبة 
 ال قة  
 التعألس  
 الساسغسكة 
 

 الستغيخ السدتقل 

التذبيظ بيغ وزارة الرحة الفمدصيشية 
 والسؤسدات الرحية األىمية

السغارد اليشحية  
التمشكط اإلستحاتكجر 
السغارد السأللكة 
  اسىىىىتمثام التك غلغوكىىىىأل ووسىىىىألف

مشىىىىألركة و االتةىىىىأل  فىىىىر وسىىىى  
 السعاغمألت
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يىىكع السىىغارد السأللكىىة ووىىغدة المثمىىة  (α≤0.05)تغوىىث علقىىة ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة  .2
 الةوكة بقشأل  زخة.

يىىكع السىىغارد اليشىىحية ووىىغدة المثمىىة  (α≤0.05)داللىىة ع ىىث م ىىتغ   اللىىة إ ةىىألفكةتغوىىث علقىىة ذات د .3
 الةوكة بقشأل  زخة. 

سىىتمثام التك غلغوكىىأل ووسىىألف  ع إيىىك (α≤0.05)ع ىىث م ىىتغ  داللىىة  تغوىىث علقىىة ذات داللىىة إ ةىىألفكة .4
 تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألت ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة.اإل

 
  لاتشيكط يكع وزارة الةوة α≤0.05 ةألفكة ع ث م تغ  )ئغوث  اح ذو داللة إ الثانية: ةالخئيد يةالفخض

 الفا شك كة والساس ألت الةوكة اةىاكة عا  وغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة؟
 

 ئغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة فر متغسشألت استجألبألت السيوغاكع  غ  ة الثالثة:الفخضية الخئيد
الفئة لاستغكحات الثيسغزحافكة )الج د   تعخ  الةوكة والساس ألت  الفا شك كة التشيكط يكع وزارة الةوة

 .  كفرالس س  الغصس غات الميحة  الساى  العاسر    يةالعسح 
 

جألبألت السيوغاكع  غ  وغدة استمتغسشألت  ئغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة فر: ة الخابعةالخئيد يةالفخض
)الج د  الفئة العسحية  س غات الميحة  الساى  العاسر لاستغكحات الثيسغزحافكة  تعخ   الةوكة المثمة

 .  كفرالس س  الغص 
 

 أىجاف الجراسة  1.4
 التعحف عا  واق  التشيكط يكع وزارة الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة بقشأل  زخة؟  .1
  التعحف عا  م تغ  وغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة؟ .2
التشيكط يكع وزارة الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة عا  وغدة المثمة   احمعحفة  .3

 الةوكة بقشأل  زخة؟
غدة المثمة يكع وزارة الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة بجالتشيكط  التعحف عا  علقة .4

 الةوكة بقشأل  زخة؟
وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة  يكع غ  التشيكط الفحو  فر استجألبألت السيوغاكع الكش  عع  .5

)الج د  الفئة العسحية  س غات الميحة  الساى   قشأل  زخة تعخ  لاستغكحات الثيسغحافكة –الةوكة 
 ؟  كفرالس س  الغصالعاسر  

قشأل  زخة تعخ  الةوكة السقثمة ب وغدة المثمة  غ الفحو  فر استجألبألت السيوغاكع الكش  عع  .6
 ؟ .  كفرالس س  الغصالج د  الفئة العسحية  س غات الميحة  الساى  العاسر  ) لاستغكحات الثيسغحافكة



 

 

7 

لتو ىكع وىغدة السقتح ألت لتفعك  عساكة التشيكط يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكىة الةىوكة  تقثيظ .7
 زخة؟ المثمة الةوكة بقشأل 

 
 أىسية الجراسة  1.5

 

 األىسية العمسية: 
 تفتقح لثراسألت تحبط يكع التشيكط ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة.دعظ السكتيألت السواكة والتر  -
سىىتغفح الثارسىىة لايأل  ىىة عىىثدا  مىىع الجغانىىب السعحفكىىة والعاسكىىة التىىر تشىىك  نقشىىة انشىىل  إلىى  دراسىىألت   -

  عح  تتعا  بأللسغضغ .
فىىىىتح السجىىىىأل  لايىىىىأل  كع فىىىىر مجىىىىأل  دارسىىىىة التشىىىىيكط يىىىىكع الس ضسىىىىألت فىىىىر فا ىىىىشكع إلوىىىىحاة السخيىىىىث مىىىىع   -

 الثارسألت. 
 

 العسمية: األىسية
 الفا شك كة ت ع  ىجه الثراسة لاغصغ  إل  مقتح ألت عساكة يسكع االستفألدة م يأل فر وزارة الةوة -

 بشك  عألم. الةوكة بشك  عألص والساس ألت اةىاكة
لاقشأل  الةور والساس ألت بأ  ت يظ نتألفج وتغصكألت الثراسة فر توقك  الس فعة  تأم  اليأل  ة -

 .الةوكة
تشك  الثراسة فحصة نألدرة لاعألماكع فر وزارة الةوة لاسشألركة واالسل  عا  نتألفجيأل نضحا  لكغنيأل  -

والساس ألت اةىاكة الفا شك كة مع نغعيأل التر تتشح  إل  التشيكط يكع وزارة الةوة  واةول الغ كثة 
 فر وزارة الةوة. وية نضح السغصفكع مع و وغدة المثمة الةوكة  و احه عا الةوكة 

 
 ة:األىسية لمباحث

                   تشىىىىىىغر ىىىىىىىجه الثراسىىىىىىة مىىىىىىع قىىىىىىثرات اليأل  ىىىىىىة فىىىىىىر اليوىىىىىىت العاسىىىىىىر  كسىىىىىىأل تسكىىىىىىع اليأل  ىىىىىىة مىىىىىىع مغضىىىىىىغ   -
 الثراسة مع نأل كة نضحية وعاسكة. 

                  التعسىىىىىى  فىىىىىىر معحفىىىىىىة مفيىىىىىىغم التشىىىىىىيكط وفغافىىىىىىثه و بعىىىىىىألده واسىىىىىىت سألر ىىىىىىىجه السعحفىىىىىىة والميىىىىىىحة مىىىىىىع عىىىىىىل   -
 الثارسة فر يكئة عس  اليأل  ة فر وزارة الةوة.

.     تعتيىىح ىىىجه الثراسىىة اسىىتكسألال  لستشايىىألت الوةىىغ  عاىى  دروىىة السألو ىىتكح فىىر تمةىىر القكىىألدة واإلدارة -
. 
 : حجود الجراسة 1.6

  . الفا شك كة بقشأل  زخةىجه الثراسة فر وزارة الةوة تظ تشيك  : الحجود السكانية . أ
 م. 2018قشأل  زخة عل  العألم بىجه الثراسة فر وزارة الةوة تظ تشيك  الحجود الدمانية:  . ب
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كة ة عاى  عك ىة عشىغافكة سيقكىة مىع شىألزار الغصىألف  اإلشىحافالثراسى تظ تشيكى  ىىجه: الحجود البذخية . ت
وزارة الةىىوة الفا ىشك كة بقشىىأل  زىىخة متس اىة فىىر )مىثئح و ىىثة فسىىأل فىغ   مىىثئح دافىحة  رفىىكد ق ىىظ  فىر 

 رفكد شعية .
                     التشىىىىىىيكط يىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىوة الفا ىىىىىىشك كة والساس ىىىىىىألت اةىاكىىىىىىة الةىىىىىىوكة الحــــــجود السػضــــــػعية: . ث

   وغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة.عا و احه
 

 مرصمحات الجراسة:  1.7
 التذبيظ:    -1

توىىىألل  مىىىع اةفىىىىحاد  و الس ضسىىىألت ئتضىىىىسع تعيئىىىة مغاردىىىىأل وقىىىىثراتيأل السشىىىتحكة لىىىىثعظ مغقىىى  الشىىىىيكة                         
وزيألدة تأاكحىأل المألرور ييثف توقك  مةأللح و ىثاف مشتحكة  م  الوفأل  عا  اسىتقللكة كى  عضىغ 

  .285: 2007فكيأل ) يغ ال ةح 
 

 التعخيف اإلجخائي: 
                    تعيئىىىىة السىىىىىغاردالتفىىىىىألوض والت  ىىىىك  يىىىىىكع الساس ىىىىألت الستشىىىىىألبكة لعساكىىىىة ن ىىىىكج لاعلقىىىىىألت والتعىىىىألو  و 

أل  تةىىىىىتيىىىىىألد  الميىىىىىحات م ىىىىتمثمأل  وسىىىىىألف  اإلاليشىىىىحية والسأللكىىىىىة ييىىىىثف وسىىىىى  ومشىىىىىألركة السعاغمىىىىألت و 
 الوفأل  عا  استقللكة شمةكة ك  ماس ة. ستحاتكجكة السشتحكة م  والتك غلغوكأل لتوقك  المشط اإل

 
 جػدة الخجمة الرحية:   -2

تعتيح وغدة المثمألت الةوكة بأنيأل الفح  يكع تغقعألت الستاقكع لامثمة  وإدراميظ لألداة الفعار ليأل 
   20: 2010)الجخافحي   عحو   

 

 التعخيف اإلجخائي: 
                ومعىىىألئكح الجىىىغدة العأللسكىىىة سغاصىىىفألت اوىىىغدة المثمىىىة الةىىىوكة ىىىىر التىىىر تاكىىىث عاىىى  م ىىىتغ  متىىىغاز  ل

              وفىى  التشىىغرات العاسكىىة والسي كىىة تتسكىىخ ييىىأل المثمىىة الةىىوكة والسي كىىة عاىى  قىىثرة الساس ىىة المثمألتكىىة 
                  وتعتيىىىىح الجىىىىغدة فىىىىر تىىىىغفكح ا تكألوىىىىألت الس ىىىىتفكثئع مىىىىع عىىىىل  االلتىىىىخام يتاىىىىط السعىىىىألئكح واالعلقكىىىىألت 

 .  الساسغسكة  -ال قة -التعألس  -االستجألبة - ألص  التفألع  العثئث مع اةبعألد م يأل )االعتسألد
 

 وزارة الرحة:  -3
              فا ىىىىىىشكع   ع الةىىىىىىوة العألمىىىىىىة لاسىىىىىىغاس كع فىىىىىىروزارة الةىىىىىىوة الفا ىىىىىىشك كة ىىىىىىىر الىىىىىىغزارة الس ىىىىىىئغلة عىىىىىى

الس تسكىىىىىة إلىىىىى  القشىىىىىأل  العىىىىىألم  كىىىىىت تتيىىىىى  ليىىىىىأل وسكىىىىى  الس تشىىىىىفكألت والسحامىىىىىخ العلوكىىىىىة الفا ىىىىىشك كة 
  .2016:59)الغادية 
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 السؤسدات األىمية الرحية  -4
           تعتيىىىىح الساس ىىىىألت اةىاكىىىىة مكسىىىىل  لاقشىىىىأل  الوكىىىىغمر والمىىىىألص مىىىىع  كىىىىت تقىىىىثيظ المىىىىثمألت وتقىىىىثيظ

            الىىىىثعظ لشىىىىحافح السجتسىىىى  السمتافىىىىة  وتشىىىىك  ماس ىىىىألت اةىاكىىىىة فىىىىر فا ىىىىشكع قشألعىىىىأل  واسىىىىعأل  ومت غعىىىىأل  
  .2011:9)مغسىىىتألنك ر  كألفىىىة ومىىىااحا  ب ىىىيب ات ىىىأل  نشىىىأل  اةنشىىىشة التىىىر تقىىىغم ييىىىأل فىىىر السجىىىألالت

. 
 

 :صعػبات الجراسة 1.8
 .انقشأل  التكألر الكيحبألفر بشك  م تسح ولسثة سغياة 
  وصىىىعغبة ) التشىىىيكط والجىىىغدة  نىىىثرة الثراسىىىألت ال ىىىألبقة العحبكىىىة واالو يكىىىة ذات العلقىىىة يىىىكع الستغكىىىحيع

 عاكيأل.الوةغ  
 تعىىىىىىىألو  الىىىىىىىيعز مىىىىىىى يظ فىىىىىىىر تعيئىىىىىىىة االسىىىىىىىتيكأل لىىىىىىىغعر بأىسكىىىىىىىة اليوىىىىىىىت العاسىىىىىىىر وعىىىىىىىثم زكىىىىىىىألب ا . 

. 
 العسى  فىر بعىز الساس ىألت ووعايىأل فىر ألبىال كألسر فر قشأل  زخة بشك  عألص وإر  عثم االستقحار  

 . عا   أللة السغصفكع  أللة تغتح مسأل يعكد
 

 ممخز الفرل: 1.9
  والتىر اشىتساة عاى  التشىيكط توثئث السشكاة وت ألاالت الثراسىةاستعحضة اليأل  ة عل  ىجا الفة  

فىىر وىىغدة المثمىىة الةىىوكة بقشىىأل   والساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة و احىىىأل فىىر وزارة الةىىوة الفا ىىشك كة
زىخة  وذلىىط ي ىألة  عاىى  الثراسىىألت ال ىألبقة كسىىأل تىظ التشىىح  إلىى  متغكىحات الثراسىىة كستغكىح الس ىىتق  الىىجي 

  إسىتمثام ده اةربعىة )السىغارد اليشىحية  التمشىكط اإلسىتحاتكجر  السىغارد السأللكىةئتس   فر التشىيكط بأبعىأل
فىر وسى  ومشىىألركة السعاغمىألت   والستغكىىح التىألب  الىجي ئتس ىى  فىر وىىغدة  التك غلغوكىأل ووسىألف  اإلتةىىأل 

كسأل   الساسغسكة التعألس      االستجألبة  ال قة )التغككث المثمة الةوكة بأبعألده اةربعة )االعتسألدية  
استعحضىىة اليأل  ىىىة فحضىىىكألت الثارسىىىة السكغنىىة مىىىع  ربىىى  فحضىىىكألت رفك ىىكة و  ربىىى  فحضىىىكألت فحعكىىىة  

وتىىظ  كىىة والعساكىىة و ىسكتيىىأل لايأل  ىىةعاسوت ألولىىة  ىىىثاف الثراسىىة ونألقشىىة  ىسكىىة الثراسىىة مىىع ال ىىغا ر ال
ألىكظ الستعاقىىىة ة و وضىىىوة اليأل  ىىىة السفىىىت ىىىألو   ىىىثود الثراسىىىة السكألنكىىىة والخمألنكىىىة واليشىىىحية والسغضىىىغعك

 ىىألت اةىاكىىة بسةىىشاوألت الثراسىىة الحفك ىىكة )التشىىيكط  وىىغدة المثمىىة الةىىوكة  وزارة الةىىوة   الساس
 اليأل  ة الفة  بأللةعغبألت التر واويتيأل  ا ألة إعثاد الثراسة.  الةوكة  و عكحا  عحضة
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 الفرل الثاني
 

 ةــخي لمجراســالشط ارـــاإلش
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 السبحث األول

 ظ ــالتذبي

 ة:  ــمقجم 

تشىىألبكأل    تشىكح السعشكىىألت والوقىألف  والتشىىغرات إلىى     الوكىألة السعألصىىحة ىىىر الكىغم  م ىىح انفتأل ىىأل  وال قألفىألت  م ىىح
م يىأل نتشىألر مةىشاوألت ك كىحة  فىر توقى  إرتيألسأل  و م ح وعكأل  والتك غلغوكأل  م ىح تشىغرا   واليشحية عسغمأل   م ح إ

ت ىسكتو فتىألرة يشاقىغ  عاكىو التعىألو   و التوىألل   و التفىألوض  و مةشاح التشيكط والجي اعتاط عا  اليأل  كع 
العس  الشيكر ففر يثاية وس  اليكألنألت واإلسألر ال ضحي ليجه الثارسة لىظ تىحد اليأل  ىة    يضى  ىىجا الاىيد نوىغ 
السةىىىشاح  م ىىىتسحا  وبسىىىأل    السجىىىأل  اإلداري واسىىى  و لىىىو ميألراتىىىو و دواتىىىو ومجألالتىىىو فكىىىأل  ال يىىىث مىىىع توثئىىىث 

اوأل  فر ىجا السجأل  يعشر مثلغال   قكقر لاثراسة  واوتيألدا  مع اليأل  ة استمثمة فر ىجه الثراسة مفيغم مةش
التشيكط وذلط ةنو  م ح عةغصكة و م ح وضغ أل  فر إيةأل  السفيغم الوقكقر مع  كت الثور الىجي تقىغم بىو 

 الثراسة الوأللكة. 

تةىأللكة تىحتيط يىكع مجسغعىة كتحونكىة لاثاللىة عاى  م ضغمىة إااللم تسكة إلى  عاىظ الي ثسىة فسةشاح التشيكط كاسة 
وتىظ   Networkingوالتشىيكط    Network'مع اةسحاف   فس ج الت عك ألت إلى  ئغم ىأل ىىجا انتشىح مفيىغم الشىيكة 

عساكىىة ممشىىط ليىىأل داعىى  الساس ىىة بألإلعتسىىألد عاىى  وسىىألف  اسىىتمثميسأل مىىاعحا  فىىر السجىىأل  الت سىىغي فأللتشىىيكط ىىىغ 
يىكع  كىة التشىيكطعسا ومفيغم الشيكة ى أل ىغ نتألج الوثئ ة وبحامج تك غلغوكة مت غعة بجيغد كغادر بشحية تةأل اإل

 الساس ألت. 

تىىأاكح واضىح عاى  وىىغدة المىثمألت السقثمىة مىىع الساس ىألت ويعسى  التشىىيكط عاى  تقغيىة العلقىىألت  لىووالتشىيكط 
ا  تقثيظ عثمة متكألماة و وصة الثراسة عا  يكع الساس ألت وتيألد  الميحات والس فعة مسأل سكااح بألإليجألب ع

ز ال ضح عع كيح الساس ة مع صغحىأل وفقأل  لألو ىثات الغس كىة  بغضحورة    يكغ  التشيكط يكع الساس ألت 
 . 166-142: 2017ذلط لاوفأل  عا  استسحارية المثمألت السقثمة )الوجألر 

 لغًة واصصالحًا:مفيػم التذبيظ  2.1.1

فر الثراسة لسفيغم التشيكط  ال يث مع التشح  إل  السع   الاغغي واالصشل ر  ففر السعألوظ الاغغية يعغد 
التشيكط إل  اةص  ال لار شيط ويعحف الشيط بأنو الماط والتثاع   وم و تشيكط اةصألب   وفر الوثئت: 
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ه  وىغ إدعأل  275) يغ داوود:  صلة َ صألبعو فإنو فر  الةلة فل ُيَشيَِّكعَّ يكعإذا مض    ُثمظ إل  
 اةصألب  بعضيأل فر بعز.

مىىجلط لىىظ تمتاىى  السعىىألنر الاغغيىىة لافعىى  شىىيط فىىر ل ىىأل  العىىحب  فكشىىكح إلىى     شىىيط الشىى  يشىىيكو فألشىىتيط  
وشيكة فتشيط   ي انشب بعضو فر بعز و دعاو وتشيكة اةمغر وتشألبكة واشتيكة  ي التي ة واعتاشة. 

اتيد ممتاط. وشيكة ال جغم واشتيكة وتشألبكة: دع  بعضيأل فر بعز واعتاشىة وسحي  شألبط: متثاع  م
  .1986:20م ضىىىىىغر )وكىىىىىجلط الضىىىىىلم. متىىىىىثاع  شىىىىىيط الشىىىىى  ي ىىىىىيكو شىىىىىيكأل  فألشىىىىىتيط  شىىىىىيكة فتشىىىىىيط ايىىىىىع 

 

   -التي تشاولت مفيػم التذبيظ فسثال: التعخيفات ووجيات الشطخ يشاك العجيج مغأما اصصالحًا ف

  عحفBarker (1987:107   التشيكط بأنو   سحيقة  و عساكة ت سح ي سغ وازديألد السغارد  و   التشيكط
و   ىجه العساكة  و الشحيقة  -قث يكغ   فحادا   و ت ضكسألت  و عثمألت  و ميألرات  و معاغمألت  و ي ألةات

يكع م تمثمر المثمألت  و العألماكع فر  إليجألد شحاموتتضسع وع  اليشح فر عساكة اتةأل  ييعضيظ 
 الساس ألت . 

 ( شك  مع  شكأل  التفألوض والوغار السجتسعر يكع الس ضسألت    التشيكط بأنو  2004:367وعحف العسحي
التشغعكة السشتحككع فر شيكة اعتكألريىة تيىثف إلى  تعاىكظ شىحكألة الشىيكة التعىألو  والتضىألمع  ىغ  قضىأليأل 

ت فضل  عا  ذلط م ألعثة  عضألة الشيكة عاى  تشىغيح قىثراتيأل اإلداريىة ومشكلت تيتظ ييأل ىجه الس ضسأل
 والف كة والسأللكة وتي ر الثفأل  عع قضأليأل السجتس  .

 (مإسألر يضظ مجسغعة مع اةفحاد  و الجسألعألت  و الس ضسألت   التشيكط   2007:285ويعحف  يغ ال ةح
  ليأل عثد مع االكألت للتةأل   و م تشحة فر م شقة معك ة  و عثة م ألس  داع  الثولة  و عألرويأل

التغاص  لتيألد  السعاغمألت والميحات  مسأل ئتحتب عاكو    تكغ  قغة مااحة فر تقثيظ الس ألنثة الت سغية 
 لاساس ألت السجتسعكة بألعتلف ت غعألتيأل . 

 ( تعألو  فر إسألر ماس ر رسسر لو ىككاكة مع عللو تقألسظ    بأنوالتشيكط :ب  2008وعحفة عأليثئع
السغارد وتيألد  السعاغمألت والميحات يكع اةفحاد والساس ألت. كسأل ويقتضر العس  عا  إقألمة علقألت 
وسكثة فكسأل يكع ال ألس والس ضسألت  نوغ توقك   ىثاف مشتحكة  واالرتقألة بألةداة الفحدي لاساس ألت 

   .بعس  وسألعر تحامسر
  مأل Wolff and Moser (2009:22  تيثف إل  تشىغيح  ةي م ضس   ث  ىظ ركألفخ    التشيكط بأنو ألعحفف

  تكىىغ   م ىىح كفىىألةه    تةىىأل  الىىجي ي ىىألعث الس ضسىىألت عاىى. وىىىغ يع ىىر اإلسىىتحاتكجكألتيألوإوتسكىىكع قىىثراتيأل 
  .ك ح ت سكو الفحص الشمةكة والسي كةىجا ويعس  التشيكط عا  ت والغصغ  إل  السغارد
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  وقىث عىىحفGibson & Others (2013:16سىىاغ  مغوىىو نوىغ اليىىثف والىىجي يوىىثث بأنىو    تشىىيكطل  ا
 الىىىىغصكفر واةداة  وال ىىىىاشة  وزيىىىىألدة الحايىىىىةإنشىىىىألة العلقىىىىألت   ويحكىىىىخ عاىىىى وعألرويىىىىأل داعىىىى  الساس ىىىىة 

  . ستحاتكجكةلغصغ  الت ضكسر إل  السعاغمألت اإلوا
  ويشكحCoakley & Others (2013:20 إل  مفيغم التشيكط بأنو   عساكة فعأللة وم تثامو ةنيأل تعس   

ميكئة وا ثة مغ ثه فر الوةغ  عا  ىثفيأل السوثد مع عل  االعتسألد عا  مغارد الس ضسألت ووس  
 السعاغمألت ونشحىأل . 

 ( ن ىىىىىىىى  تعىىىىىىىىألونر وتكىىىىىىىىألمار يىىىىىىىىكع  فىىىىىىىىحاد الس ضسىىىىىىىىألت ئىىىىىىىىتظ    التشىىىىىىىىيكط  نىىىىىىىىو  2014:38وعىىىىىىىىحف اةزىىىىىىىىأل                   
                    لميىىىىىىىىىحات يىىىىىىىىىكع اةعضىىىىىىىىىألة إلقألمىىىىىىىىىةفكيىىىىىىىىىأل الت  ىىىىىىىىىك  والتمشىىىىىىىىىكط وتيىىىىىىىىىألد  السعاغمىىىىىىىىىألت واإلمكألنكىىىىىىىىىألت وا

 روابىىىىط تعألونكىىىىة وت سكىىىىة القىىىىثرات وإمكألنكىىىىألت الس ضسىىىىألت واةعضىىىىألة مىىىى  اال تفىىىىأل  بألسىىىىتقللكة الس ضسىىىىة . 
. 
  مىىجلط يعىىحف مفيىىغم التشىىيكط بأنىىو   تشىىغر لاعلقىىألت ال ىىألفثة والعسىى  السشىىتح  يىىكع ماس ىىتكع  و  م ىىح  و

 عح  مىع عىل  تىغفكح مضاىة وسألعكىة تعسى  معىأل  عاى  مغضىغ  مشىتح  مجسغعة مع اةفحاد ومجسغعألت 
  2014:53لتوقك  ىثف عألم  ) سغدتو 

     العلقىىىىألت التىىىىر تقكسيىىىىأل الس ضسىىىىة مىىىى  الساس ىىىىألت والجيىىىىألت السألنوىىىىة والشىىىىحكألة   بسىىىىثالتشىىىىيكط يقىىىىألس
 والستشغعكع والوكغمألت  و وكألالتيأل مع  و  التغص  معأل إل  مأل قث ال يكغ  مسك أل توقكقو بةغره فحديو

(  Adele,2015:84  
 ( ىىىىثف بأنىىىو   تغ كىىىث قىىىغ  مشىىىتحكة مىىىع اةفىىىحاد  و الساس ىىىألت  ىىىغ    التشىىىيكط2017:15وعىىىحف نةىىىألر  

 مشتح  

 ( مجسغعة مع العساكألت التر تقغم ييأل الساس ألت  و الس ضسألت   بأنو    التشيكط  2018:13عحفة روب
ئ تج ع يىأل تفألعى  وعساكىألت  كغيىة دئ ألمكككىة والتىر ت ىع  إلى  التعىألو  والعسى  السشىتح  وتيىألد  الميىحات 

  .واةىىىىىىىىىىىثاف السشىىىىىىىىىىتحكة  ييىىىىىىىىىىثف توقكىىىىىىىىىى  السةىىىىىىىىىىأللح كألفىىىىىىىىىىة والسعاغمىىىىىىىىىىألت يىىىىىىىىىىكع  عضىىىىىىىىىىألة الشىىىىىىىىىىيكة
. 

 

 -:يتزح مغ التعخيفات الدابقة التالي

اةفىحاد  و الساس ىألت تاتقىر  التعألونكىة يىكعالتشىيكط عيىألرة عىع مجسغعىة العلقىألت  تغضح    وسك  التعحيفألت 
السضاىة التىر تجسى  الت  ىك  والتعىألو  والتشىألر  والتكألمى  وتىح  اليأل  ىة    التشىيكط ىىغ نوغ توقك  ىثف مىأل  

مىىىع  وىىى  تعيئىىىة السىىىغارد اليشىىىحية والسأللكىىىة لتيىىىألد  الميىىىحات و السعاغمىىىألت ومشىىىألركتيأل  والتوىىىألل  لتغ كىىىث الجيىىىغد 
 قللكة الجاتكىىىىة لاساس ىىىىألتوال ئاغىىىىر االسىىىىتمىىىى  الساس ىىىىألت  السشىىىىتحكة واسىىىىت سألر التك غلغوكىىىىأل لتوقكىىىى  عششيىىىىأل
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سأل     ي تف كح  و تغضكح ورد لسفيغم التشيكط مع قي  اليأل  كع والكتألب وألة ي ألة  عاى  سيكعىة   كالستشألبكة
 الثارسة وضسع إسألرىأل. 

 أىسية وفػائج التذبيظ:  2.1.2

 ىسكىة التشىيكط ال تقتةىىح عاى  اإلسىىألر الساس ىر  و الت ضكسىىر فو ىب بقىثر مىىأل تىحتيط بجغانىىب  عىح  متعىىثدة 
والقثرات السعاغمألتكة وقثرات ي ىألة علقىألت مى  م ضسىألت  و ماس ىألت  فكسىأل يعىحف  م يأل ت سكة القثرات اليشحية

 . و وضىىح  يىىغ ال ةىىح 4:2013بأللقىىثرة عاىى  التشىىيكط مىى  تىىغفكح القىىثرة عاىى  التمشىىكط بعكىىث السىىث . )الحشىىكث 
   ىسكىىة التشىىيكط كإسىىألر ت ضكسىىر يجسىى  الساس ىىألت اةىاكىىة زكىىح الوكغمكىىة والوكغمكىىة  كىىت 286: 2007)

وىىىجا مىىأل تشحقىىة لىىو ال قىىألط التأللكىىة مىىع   يىىح تحسىىكث  ىسكىىة اقألفىىة التشىىيكط ىىىر ضىىسأل  فألعاكىىة نجىىألح التشىىيكطيعت
  ىسكة وفغافث التشيكط:

 اةعضألة يكع ماس ألت آلكة للتةأل  والتغاص  وتيألد  السعاغمألت والسعحفة والتجحبة ومشألركتيألالتشيكط  .1
 . 2007:286) يغ ال ةح 

تجسك  كألفة مغارد وإمكألنكألت الشيكة  وتغزي  اةدوار والس ئغلكألت عا  بسشألركة و تتعألصظ فغافث التشيكط  .2
اةعضألة  ودعظ مةثاقكة وتأاكح  ساة الثعغة وك  عضغ مع  عضألة الشيكة فر ذات الغقة والس ألعثة 

  .2006:65)الفو  واالنتفأل  الستيألد  ليجا السغارد  عا  عا  قكألدات ت سغية وثئثة
) يىىىىىىىغ  اةعضىىىىىىىألة فىىىىىىىر توقكىىىىىىى   ىىىىىىىىثافيألجكألت ي ىىىىىىىألة وزيىىىىىىىألدة قىىىىىىىثرات ماس ىىىىىىىألت اتكسىىىىىىىتح   ىىىىىىىث إ التشىىىىىىىيكط .3

 .  2007:286ال ةح 
 االنتفأل  مع إمكألنكألت  معألرف وميألرات  وعلقألت الشحكألة واليوت عع التعخيخ السي كة وعع الجغانب .4

  .2012:13ن ألنكة والتقثم االوتسألعر ) يغ ويألرة اإل
ألف  عثئثة  ىسيأل الغصغ  إل  مةألدر السعاغمألت وتثفقيأل مع تغسك  آفأل  عس  الس ضسألت اةىاكة يغس .5

  .2008:30الس ضسألت اةىاكة)عأليثئع 
التوفكىىىىىخ عاىىىىى  تكىىىىىغيع علقىىىىىألت تكألماكىىىىىة يىىىىىثال مىىىىىع علقىىىىىألت الس ألف ىىىىىة  فأللتشىىىىىيكط يقاىىىىى  مىىىىىع تشىىىىىتة                          .6

سىتحاتكجر السغ ىث عاى  التفككىح اإلةىاكىة مسىأل ي ىألعث الجيغد ذلط    التشىيكط يشىك  م تىثيأل  لاس ضسىألت ا
   2008:30)عأليثئع 

وتأتر  ىسكة التشيكط فر ايجألد الواغ  السشتحكة مع عل  الشيكألت مسأل ئتكح مقألربألت يثئاة وتقألسظ  .7
وبأللتأللر تشغيح سح  وثئثة   ستحاتكجرلت  ك  عا  الس تغ  اإلوتغضكح آلكألت ا  الشمةكألت والتأملت

  .2013:22ع  لافة  فكيأل )شاذ لاتغاب عا  السعكقألت والتث
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تعضىىكظ  جىىظ التسغيىى  والسىىغارد الستأل ىىة فىىر إسىىألر وا ىىث وتغزيىى  م ىىئغلكألت العسىى   والحقألبىىة عاىى  ممتاىى   .8
  .2006:65)الفو   سحاف التوألل  

افىة فىر تةىألالت الست غعىة لاس ضسىألت واليكئىألت السمتوفقأل  لإلمكألنكىألت والميىحات و اإل ت غ  وسألف  الضغط .9
ألعىىىألت تةىىىأل  مىىى  صىىىألنعر القىىىحار ومتمىىىجي القىىىحار وعلقىىىألت واكقىىىة مىىى  الجسلىىىثئيأل ق ىىىغات إالشىىىيكة  لسىىىع 

  .2016:22)الوجألر تةأل  ووسألف  اةعلم القألعثية وزكحىأل فر مجأل  اإل
التعىىىىىىىألو  لسغاويىىىىىىىة السمىىىىىىىألسح والتوىىىىىىىثيألت االقتةىىىىىىىألدية وال كألسىىىىىىىكة واالوتسألعكىىىىىىىة وال قألفكىىىىىىىة والةىىىىىىىوكة  .10

 . 2006:65)الفو  

التشىىيكط بأنيىىأل  داة فعأللىىة لتيىىألد  ونشىىح السعاغمىىألت والميىىحات  وفغافىىث عىىل  اسىىتعحاض  ىسكىىة وتىىح  اليأل  ىىة مىىع
 دور التعىىىىىىىىىىألو  يىىىىىىىىىىكع الساس ىىىىىىىىىىألت.  شىىىىىىىىىىيكط بأنىىىىىىىىىىو يعىىىىىىىىىىخز الثيسقحاسكىىىىىىىىىىة ووالسيىىىىىىىىىىألرات  وتيىىىىىىىىىىحز  ىسكىىىىىىىىىىة الت

. 
 مبادئ التذبيظ:  2.1.3

  385-386 :2004العسىىىحي )ئاىىىخم ل جىىىألح عساكىىىة التشىىىيكط تىىىغافح مجسغعىىىة مىىىع السيىىىألدئ كسىىىأل اشىىىألرت دراسىىىة 
   .22: 2006ودراسة  شاير)

 كىىت يكىىغ  لكىى  شىىيكة مجسغعىىة مىىع اةىىىثاف وموىىغر اىتسىىألم لجسكىى   عضىىألة  األىــجاف السذــتخكة: .1
 .     لتوقكىىىىىىىىى  تاىىىىىىىىىط اةىىىىىىىىىىثاف.  اإلمكألنكىىىىىىىىىألت السغوىىىىىىىىىغدة لىىىىىىىىىث  الساس ىىىىىىىىىألتالشىىىىىىىىىيكة  ويىىىىىىىىىتظ تغصكىىىىىىىىى  

ـــــات السذـــــتخكة .2  وجج     : اةىىىىىىثاف السشىىىىىتحكة تماىىىىى  اىتسألمىىىىىألت مشىىىىىتحكة لكألفىىىىىة  عضىىىىىألة الشىىىىىيكة. االىتسام
 كىىت ال يجىىب    يكىىغ   عضىىألة الشىىيكة التىىر تتستىى  بوجىىظ واقىى  كيكىىحيع وضىى   فضىى   و  السدــاواة: .3

 .    مكىىىىىىخة  ميىىىىىىح مىىىىىىع بىىىىىىألقر اةعضىىىىىىألة  ة  ذلىىىىىىط يمىىىىىى  بسيىىىىىىث  الس ىىىىىىألواة يىىىىىىكع كىىىىىى   عضىىىىىىألة الشىىىىىىيكة.
بسع ىىى     ئ ىىى  كىىى  اةسىىىحاف فىىىر بعضىىىيظ ك تكجىىىة سيكعكىىىة لاس ىىىألواة واالىتسألمىىىألت السشىىىتحكة  الثقـــة: .4

                      واةىىىىىىىثاف السشىىىىىىتحكة ومىىىىىىع م شاىىىىىى  القىىىىىىكظ وااللتخامىىىىىىألت  مىىىىىى  مل ضىىىىىىة    ال قىىىىىىة قكسىىىىىىة ال تفىىىىىىحض
 بقغة القألنغ  ولك يأل تغوث نتكجة العس  السشتح  لألعضألة. 

ويقىثروا ويىث وعسى  كى  عضىغ فىكيظ   ر    يوتىحم اةعضىألة بعضىيظ الىيعزويع ى االحتخام الستبادل: .5
وى أل اال تحام ال يع ر بأللضحورة االتفأل   قىث تمتاى  فىر وويىألت ال ضىح ولكىع السيىظ   ولغ كأل  ب كشأل  

    توتحم وويألت ال ضح السمتافة.
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كة عىىىع كىىى  وتع ىىىر    يكىىىغ  لكىىى   عضىىىألة الشىىىيكة  ىىى  فىىىر الس ىىىئغلكة والسوألسىىىي السمكيـــة السذـــتخكة: .6
العساكألت التر تتظ فر إسألر الشحامة  تاط الس ئغلكة تكحس إ  ألس اةعضألة بساككتيظ السشىتحكة لكى  

  نششة الشيكة والقضأليأل التر تتي ألىأل.

  -: السيألدئ التأللكة لاتشيكط فقث  ضألفة  2004:54 مأل عك   )

   ئاقىى  التشىىيكط قيىىغال  مىىع كألفىىة  عضىىألفو   تىى  ئت ىى   لىىو تغصكىى  كألفىىة مىىأل لىىث  السجتسىى  مىىع مىىغارد  .1
 وسألقألت. 

                       فىىىىىىر مجتسىىىىىى  مىىىىىىأل ئ يغىىىىىىر  كألفىىىىىىة الوىىىىىىحا  القىىىىىىغمر السقىىىىىىألم عاىىىىىى   سىىىىىىألس فكىىىىىىحة    السىىىىىىغاس كع يعتيىىىىىىح .2
 ط.   ئتوساغا كألفة ال فقألت المألصة بأللتشيكط  مع  ىظ ميألدئ التشيك

ئتغق  نجألح الشيكألت عا  مأل ىىغ متىألح مىع سىي  التك غلغوكىأل الوثئ ىة  وبضىحورة مشىألركة  ميىح عىثد  .3
 مسكع مع  فحاد السجتس  فر ي ألة الشيكألت.

ح السجأل  ل قألط تضألف إل  الساس ة مع اقة وتشألر  واىتسألم متيألد  يكع  تشيكط يفتالوتح  اليأل  ة    
وسك  السشتحككع فر عساكة التشيكط فر ص  تغفح االمكألنكألت اللزمة لتكغ  الس ئغلكة عا  كألى    العألماكع

 لعساكة التشيكط. 

 :مدتػيات التذبيظ 2.1.4

  :2013:27بألإلمكأل  ياغرة م تغيألت التشيكط كسأل ئار )شاذ 

: وىىىغ تيىىألد  ااراة والسعاغمىىألت  ىىغ  م ىىألف  موىىثدة وفىىر وغانىىب ممةةىىة دو  التمشىىكط التذــاور .1
 مشتح  ماخم ةي مع اةسحاف. ةي عس   و إسألر عس 

وىىىغ  عاىى  مىىع التشىىألور مىىع  كىىت التشىىيكط وب ىىألة إسىىألر لاعسىى  السشىىتح  ولىىغ كىىأل  قةىىكح  التشدــيق: .2
 السث  وليحنألمج  و نشألط موثد. 

 وججججججج      : ئتضىىىىىسع تمشىىىىىكط اةنشىىىىىشة ليىىىىىحامج ممتافىىىىىة مىىىىى  شىىىىىحكألة ليىىىىىظ نفىىىىىد االىتسىىىىىألم وت فكىىىىىجىأل. التعـــــاون  .3
                   : ىىىىىىغ الغصىىىىىغ  إلىىىىى  مةىىىىىأللح مشىىىىىتحكة بعكىىىىىثة السىىىىىث  وذلىىىىىط مىىىىىع عىىىىىل  ي ىىىىىألة توأللفىىىىىألت التذـــــبيظ .4

          يىىىىكع وسكىىىى  الشىىىىحكألة لاعسىىىى  السشىىىىتح  بكىىىى  تفألصىىىىكاو مىىىىع  كىىىىت اليىىىىحامج واةىىىىىثاف والعسىىىى  والسيىىىىألم
 .واالكألت والمشط والستألبعة اإلشحاف والحقألبة والتقككظ فر ك  السحا  

 
 ج
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 أنػاع التذبيظ: 2.1.5

 ومع السيظ االشألرة ى أل    عساكة التشيكط تت غ  بو ب عثد مع الستغكحات م يأل: 

: ى أل  شيكألت عأللسكة تتمش  الوثود الجغحافكة ةقأللكظ العأللظ  وتفتح ي ألة عا  التذبيظ الجغخافي .1
عك  وتقغية معألئكح معك ة لعضغية اةفحاد والس ضسألت زكح الحبوكة  وتتي   ميألدئ عأللسكة م   تف

السجتس  السثنر  وإل  وألنب الشيكألت العأللسكة  ومع م ضغر وغحافر  يضأل   تغوث شيكألت إقاكسكة 
 . 2004:60)عك    عضغيتيأل عا  م تغ  قألرة  و إقاكظ

يسكع التفحقة يكع شكاكع شيكة زكح رسسكة مفتغ ة العضغية لكى  الس ضسىألت التىر  :التذبيظ القانػني .2
 كىىت تتمىىج العلقىىألت فكيىىأل شىىكل  رسىىسكأل  ئتس ىى  فىىر الفوىىة   تحزىىب فىىر االنضىىسألم إلكيىىأل  وشىىيكة رسىىسكة

ىىىىر عساكىىىة صىىى   القىىىحارات االمتكىىىألزات و نضىىىألم  سألسىىىر يوىىىثد ويعىىىحف ويىىى ر يغضىىىغح عاىىى  الوقىىىغ  
يتىغلر الس ىئغلكة واالمتكىألزات و الوقىغ  مىع عىل  العلقىألت الحسىسكة يىكع  عضىألة الحسسكة التر تت ىظ 

 كت تستاط نضألمأل   سألسىكأل  يوىثد يثقىة معىألئكح التشىيكط و سىاغب   الساس ة الغا ث  و  م ح مع ماس ة
  .2004:61القحارات التر تق  عا  اةعضألة)عك   

شىيكة الساس ىألت العألمىىة فىر مجىأل  رعأليىىة  :  ي عاىى  م ىتغ  الثولىة  و القشىىح م ى :التذـبيظ القـػمي .3
  .2004:288اةسفأل  ) يغ ال ةح 

: تفىىىتح عضىىىغيتيأل عاىىى  م ىىىتغ  قىىىألرة  و اقاىىىكظ  مىىىع ذلىىىط توىىىألل  الس ضسىىىألت زكىىىح التذـــبيظ االقميســـي .4
الوكغمكة ااسىكغية  والىجي يفىتح عضىغيتو لس ضسىألت ت تسىر إلى  قىألرة آسىكأل والشىيكة العحبكىة لاس ضسىألت 

 . 2004:60بأللعأللظ العحبر )عك   اةىاكة والسع كة 
:  ي عاىى  م ىىتغ  عىىأللسر  و دولىىر وىىىجه الشىىيكألت تمشىىة الوىىثود و صىىيوة م ىى  التذــبيظ الــجولي .5

الشحكألت متعثدة الج  كألت  وىر تتي ر قضأليأل عأللسكة وزألليأل  مأل ت جح فر إ ثاث التأاكح الثولر عا  
كألت السجاىد الىثولر لتعاىكظ الكيىألر وشىيكة  و ثة القضأليأل العأللسكة  ومع  م اة ىجه الشيكألت نجكح: شىي

  .2007:7العس  الثولكة ) يغ ال ةح و ال حوور 
وى ىىىأل  نغعىىأل   وليسىىىأل ئحكىىخ عاىىى  االىتسىىألم بقضىىىكة وا ىىثة والسع كىىىكع ييىىىجه  :التذــبيظ حدـــب الشذـــا  .6

  نجأليكىة  و شىيكة  سفىأل  الشىغار ككخ م  : شىيكة صىوة السىح ة اإلالقضكة فقط فيغ ئت ظ بألال تغاة والتح 
فىىر الي ىىث   مىىأل ال ىىألنر مىىع م ضىىغر ال شىىألط ىىىر شىىيكألت عألمىىة تيىىتظ عاىى  سىىيك  الس ىىأل  بقضىىأليأل الت سكىىة 
اليشىىحية وتفىىتح اليىىىألب لعضىىغيتيأل لتاىىط الس ضسىىىألت الست غعىىة العألماىىىة فىىر الت سكىىة  كىىىت ئت ىىظ بأللسحونىىىة 

  . 2004:62والتضسكع. )عك   
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  :2013:67)الحشكث وتضيح  ألوة الساس ألت لعثة  نغا  مع التشيكط م يأل 

:  كت يشس  التشيكط الشألم  كألفة قشألعألت الت ضىكظ ووغانيىو   مىأل الجخفىر التذبيظ الذامل و الجدئي .1
 فكقتةح عا  وألنب وا ث فقط كتغككح ااالت واةويخة.

ــــػي  .2                      : فأللتشىىىىيكط السىىىىألدي ىىىىىغ التشىىىىيكط التك غلىىىىغور كىىىىألةويخة والسعىىىىثات التذــــبيظ الســــادي و السعش
 .        مىىىىىىىىىأل السع ىىىىىىىىىغي فكشىىىىىىىىىس  تغككىىىىىىىىىح سىىىىىىىىىاغ  العىىىىىىىىىألماكع االوتسىىىىىىىىىألعر وال ف ىىىىىىىىىر وسىىىىىىىىىح   داة العسىىىىىىىىى . 

                   ىىىجا التق ىىكظ بو ىىب سىىحعة التشىىيكط   كىىت ئىىاد  الضىىحوف التذــبيظ الدــخيع والتــجريجي )البصــ (: .3
                   نىىىىىىة الضىىىىىىحوفدورا  فىىىىىىر اعتكىىىىىىألر   ىىىىىىث ىىىىىىىجئع ال ىىىىىىغعكع فقىىىىىىث تمتىىىىىىألر اإلدارة التشىىىىىىيكط ال ىىىىىىحي  إذا كأل

 توىىىىىىىتظ ذلىىىىىىىط   مىىىىىىىأل التشىىىىىىىيكط اليشىىىىىىى   و التىىىىىىىثريجر فككىىىىىىىغ   م ىىىىىىىح رسىىىىىىىغعأل  مىىىىىىىع التشىىىىىىىيكط ال ىىىىىىىحي . 
 

  -خرائز التذبيظ:  2.1.6

يشس  التشيكط عا  عثة عةألفر فيغ عساكة م تسحة ويقغم عا   سألس التمشكط الس ضظ يغسألسة شمر 
وسك  وغانب الساس ألت السشيكة وت ع  لتوقك  ىثف موثد  و إدارة معك ة  وىر عساكة شألماة تتضسع 
  .2013:60وفكسأل ئار عحض ليجه المةألفر )الحشكث 

: نضحا  ة  العأللظ مع  غل أل ئت ظ بأللوحكة الثافسة وعساكة التشيكط الس تسحة التذبيظ عسمية مدتسخة .1
ونة لسأل يوثث تغكحات فر لجلط عا  اإلداريكع مجألراة التغككح والتشغر و   يجعاغا ت ضكسيظ  م ح مح 

 اليكئة المألروكة. 
: لكىىىر يوقىى  التشىىىيكط ىثفىىىو ال يىىث    يكىىىغ  عسىىىل  م ضسىىأل  يقىىىغم عاىىى   سىىىألس التذـــبيظ عســـل مخصـــ  .2

 .             التمشىىىىىىىىكط الس ىىىىىىىىي  وىىىىىىىىىجا مىىىىىىىىأل يسكىىىىىىىىخه عىىىىىىىىع عساكىىىىىىىىة التشىىىىىىىىيكط زكىىىىىىىىح السمشىىىىىىىىط ليىىىىىىىىأل  و التاقألفكىىىىىىىىة.
عساكىة التشىيكط الت ضكسىر مىع السيىألم الحفك ىة لاس ىتغيألت اإلداريىة السمتافىة  التذبيظ مدؤولية إدارية: .3

وااللتىىخام اةميىىح يقىى  عاىى  عىىألت  اإلدارة العاكىىأل فىىإ  لىىظ تكىىغ  قألفسىىة بأللت فكىىج الفعاىىر لاتشىىيكط فيىىر عاىى  
اةقىى  تتمىىج القىىىحار ال يىىألفر وتعسىىى  عاىى  م ىىىألنثة التشىىيكط فىىر السحا ىىى  السمتافىىة لىىىو وفىىر الساس ىىىألت 

 كىىح ئىىتظ اسىى ألد عساكىىة التشىىيكط إلىى  ويىىألز متمةىىر داعىى  الساس ىىة لكقىىغم يىىثور عيكىىح التشىىيكط. الكي
. 

 ة: وىجا يجعاو متسشكأل  م  مفيغم الجي يقضى  بىألل ضحة الكاكىة والشىسغلكة لاشىر التذبيظ عسمية شاممة .4
لعلقىألت ستحاتكجكة ت كح الساس ىة بأمسايىأل ة ىثاث تغكىحات فىر  سىأللكب العسى  واوالتشيكط عيألرة عع إ

واالسىىتفألدة مىىع التق كىىة الوثئ ىىة واسىىتكعألييأل وىىىر يىىجلط تمتاىى  عىىع عساكىىة   الت ضكسكىىة  وسىىاغ  اةفىىحاد
 الشيكة التكتكككة التر تت ألو    ث وغانب الت ضكظ. 
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: عساكىىة التشىىيكط الت ضكسىىر ىىىر عساكىىة ىألدفىىة عسميــة التذــبيظ تيــجف إلــى تحدــيغ فاعميــة التشطــيع .5
   ىثافىىىو بكفىىىألةة وبأقىىى  ويىىىث وتكافىىىة فىىىر  قةىىىح وقىىىة  ويىىىح  إيىىىحاىكظ تو ىىىع قىىىثرة ال ضىىىألم عاىىى  توقكىىى

لىو  ىثافىو  تيألد  يكع مجسغعىة مىع اةعضىألة كى         التشيكط ئ شأ نتكجة االعتسألد الس111:(2008
المألصة ويقغم التشيكط عا   سألس علقألت دافسة تقحييأل  يكع اةعضألة الىجي يىثوره يو ىع مىع فعأللكىة 

 الس ضسألت. 

يثف إل  تغاب الساس ألت عا  مشكلتيأل  وزيألدة القثرة عا  أل تاليأل  ة    عساكة التشيكط السمشط ليوتح  
مغاوية الضحوف اليكئكة فر ص  اةزمألت والشغارئ وانعكألستيأل عا  الساس ألت  عألصة    عساكة التشيكط 

 ال ضحة الشسغلكة.  تقتضر 

 التذبيظ متصمبات فعالية 2.1.7

 ىىىىر عساكىىىة التعىىىحف عاىىى  نتىىىألفج اإلنجىىىألز والقىىىحارات التىىىر اتمىىىجت ونفىىىجت والقىىىكظ مقألرنىىىة بأللس ىىىتغيألت الغاوىىىب 
 -  بأللتأللر:851 :(2002توقكقيأل  ويسكع توثئث بعز متشايألت فألعاكة التشيكط كسأل ئحاه عيث الواكظ 

                              االتةىىىىىىىىىأل  الفعىىىىىىىىىأل  والفيىىىىىىىىىظ الجكىىىىىىىىىىث لاستغكىىىىىىىىىحات واة ىىىىىىىىىثاث  كىىىىىىىىىت ي ىىىىىىىىىىألعث ذلىىىىىىىىىط عاىىىىىىىىى  تىىىىىىىىىىثعكظ  .1
 و سألئتيأل مع التفكط واالضسول .  ألووغد التشيكط واستسحاريتي

                  ت سكىىىىىىة وتشىىىىىىغيح ال كألسىىىىىىة القألفسىىىىىىة والتىىىىىىر تتضىىىىىىسع تحسىىىىىىكث  رضىىىىىىكة العسىىىىىى  مىىىىىى  تشىىىىىىغيح اةسىىىىىىأللكب  .2
                    سىىىىىىىتمثام ىىىىىىىىجه اةرضىىىىىىىكة والتىىىىىىىأاكح مىىىىىىىع علليىىىىىىىأل عاىىىىىىى  صىىىىىىىألنعر القىىىىىىىحار ال كألسىىىىىىىر عاىىىىىىى  كألفىىىىىىىة او 

 الس تغيألت مواكأل وإقاكسكأل  ودولكأل .
        ووىىىىىىغد قىىىىىىثر كىىىىىىألفر مىىىىىىع التسغيىىىىىى  مىىىىىى  تعىىىىىىثد مةىىىىىىألدره ويتضىىىىىىسع ذلىىىىىىط التيىىىىىىألد  الفعىىىىىىأل  لاسعاغمىىىىىىألت  .3

 المألصة بسغارد التسغي  السمتافة.
ضىىحورة االلتىىخام الكألمىى  مىىع قيىى  الساس ىىألت بإ ىىثاث بعىىز التغكىىحات فىىر سحيقىىة عسايىىأل وتوىىثئت ىىىجه  .4

 الشح  بسأل ئت ألسب م  سيكعة الفئألت و ألوألتيظ الستغكحة. 
                      تىىىىىىىثعكظ اىتسألمىىىىىىىألت  عضىىىىىىىألة الشىىىىىىىيكة و ىىىىىىى يظ عاىىىىىىى  االسىىىىىىىتسحارية فىىىىىىىر عسىىىىىىى  التشىىىىىىىيكط واالسىىىىىىىتعألنة  .5

                         أللسشىىىىىىىىىألركة فىىىىىىىىىر الوةىىىىىىىىىغ  عاىىىىىىىىى  السعاغمىىىىىىىىىألت المألصىىىىىىىىىة بأللقضىىىىىىىىىأليأليتشيكىىىىىىىىى  اليوىىىىىىىىىت ال ىىىىىىىىىحي  ب
 .      .واالتفىىىىىىىأل  فكسىىىىىىىأل يك يىىىىىىىأل عاىىىىىىى  لغىىىىىىىة الوىىىىىىىغار السشاغبىىىىىىىة لاتعألمىىىىىىى  بفألعاكىىىىىىىة فىىىىىىىر القضىىىىىىىأليأل السثروسىىىىىىىة

 .    الشىىىىىىفألفكة واإلدارة عاىىىىىى  السكشىىىىىىغف شىىىىىىحسأل   سألسىىىىىىكأل  لفعأللكىىىىىىة ونجىىىىىىألح التشىىىىىىيكط يىىىىىىكع الساس ىىىىىىألت. .6
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لوقكقكىىة الفعأللىىة ذات ال شىىأل  الغاسىى  فىىر السشىىكاة واليىىثف والقىىثرة عاىى  الس ىىألىسة مىىع قيىى  السشىىألركة ا .7
 .    اةعضىىىىىىألة بأللتشىىىىىىيكط بىىىىىىأللسغارد عاىىىىىى  اعىىىىىىتلف  نغعيىىىىىىأل )التسىىىىىىغيار  الف ىىىىىىر  الساس ىىىىىىر  اليشىىىىىىحي .

 تىىىىىغفكح آلكىىىىىألت إلدارة الةىىىىىحا  والس ألف ىىىىىة التىىىىىر قىىىىىث ت شىىىىىأ يىىىىىكع اةعضىىىىىألة وتوقكىىىىى  التغافىىىىى  يك يسىىىىىأل. .8
. 

   -     مع متشايألت التشيكط االتر: 291: 2007 يغ ال ةح) ويح   

 تغفح راية ورسأللة واضوة لثور الشيكة.  .1
 توثئث السيسة السشاغبة مع التشيكط. .2
 السشاغبة توقكقيأل يغاسشة الشيكة. ضتوثئث اةزحا .3
 تعثد مةألدر التسغي  الجاتر والثاعار لاساس ألت. .4
 التمشكط ال اكظ ةنششة الشيكة. .5
 قثرات اةفحاد القألفسكع يتقثيظ المثمألت بأللساس ألت اةعضألة.ت سكة  .6
 م ألسية وملةمة العساكألت التر تقثم مع علليأل المثمألت واليحامج. .7
 التأاكح الفعأل  عا  العسلة والسجتس   أللكأل  وم تقيل . .8

ر تتسكىىخ ييىىأل تىىمىىع الستشايىىألت و سىىد التشىىيكط الفىىإ  ى ىىأل  العثئىىث ال ىىألبقة  التشىىيكط وبألإلضىىألفة إلىى  متشايىىألت
  . (26:2014 كسأل ئحاىأل  يغ العل عساكة التشيكط 

       .التكألم  فر اةىثاف السشاغب توقكقيأل يغاسشة التشيكط .1
 وج              الس ىىىىىىىىىىألواة والشىىىىىىىىىىفألفكة والسوألسىىىىىىىىىىية مىىىىىىىىىىع كىىىىىىىىىى  اةسىىىىىىىىىىحاف واسىىىىىىىىىىتيعألد اليكس ىىىىىىىىىىة   وتغزيىىىىىىىىىى  اةدوار. .2
 اقألفىىىىىىىة اليىىىىىىىحامج و الوىىىىىىىغار وقيىىىىىىىغ  ااعىىىىىىىح والسشىىىىىىىألركة وااللتىىىىىىىخام بىىىىىىىأللوقغ  ومسألرسىىىىىىىة الثيسقحاسكىىىىىىىة  .3

. 
 إرسألة قكظ الس ئغلكة االوتسألعكة.  .4

 عػامل التذبيظ  2.1.8

 - :2014:26) يغ العل  العغام   ىسيألشألرة ى أل إل     عساكة التشيكط تتأاح بسجسغعة مع ومع السيظ اإل

ــــــــــة: .1 وتتوىىىىىىىىىىثد فىىىىىىىىىىر العغامىىىىىىىىىى  االوتسألعكىىىىىىىىىىة وال كألسىىىىىىىىىىكة واالقتةىىىىىىىىىىألدية وال كألسىىىىىىىىىىكة                      عػامــــــــــل بيئي
 .              التشىىىىىىىىحيعكة والقألنغنكىىىىىىىىة  وزكحىىىىىىىىىأل والتىىىىىىىىر تس ىىىىىىىى  السوىىىىىىىىثدات العألمىىىىىىىىة لاعلقىىىىىىىىألت يىىىىىىىىكع الساس ىىىىىىىىألت. 

     وووىىىىىىىغد اةىىىىىىىىثاف       سىىىىىىىغارد و سىىىىىىىأللكب العسىىىىىىى  داعىىىىىىى  الساس ىىىىىىىة: وتتوىىىىىىىثد فىىىىىىىر العػامـــــــل تشطيسيـــــــة .2
 الت  كقكة ضسع سكألسة الساس ة. 
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   وتتس ىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىر العساكىىىىىىىىىىألت الجسألعكىىىىىىىىىىة والقكىىىىىىىىىىألدة داعىىىىىىىىىى  الساس ىىىىىىىىىىة ودروىىىىىىىىىىة                      عػامــــــــــل بذــــــــــخية: .3
 وعىىىىىىىىىىىر القىىىىىىىىىىىألفسكع عاىىىىىىىىىىى  الساس ىىىىىىىىىىىة بألالعتسألديىىىىىىىىىىىة الستيألدلىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىى  زكىىىىىىىىىىىحىظ مىىىىىىىىىىىع الساس ىىىىىىىىىىىألت.

. 
سيألب عساكة يح   ث  ر الساس ألت والتر تعت ىظ العغام  الثافعة إل  التغككح ف     (69:2013وتح  الحشكث 

  - التشيكط يكع الساس ألت ىر:

: بوكىىت  صىىيح العىىأللظ قحيىىة إلكتحونكىىة صىىغكحة الكىى  ترــاالت والػســائل التقشيــةالتقــجم فــي وســائل اإل  .1
 ي س  ويشألىث اة ثاث ائ سأل كألنة. 

                      وصيىىىىىىغر االيتكىىىىىىألرات العاسكىىىىىىة الجثئىىىىىىثة والوألوىىىىىىة إلىىىىىى  تغكىىىىىىحات فىىىىىىر الساس ىىىىىىألت  التقــــــجم العمســــــي: .2
                        م يىىىىىىأل الجألنىىىىىىب الت ضكسىىىىىىر مىىىىىىع نأل كىىىىىىة ال ىىىىىىحعة والثقىىىىىىة والميىىىىىىحات وتيىىىىىىألد  السعاغمىىىىىىألت وىىىىىىىجا سىىىىىىألعث 

 عا  إ ثاث عساكة التشيكط لسغامية الخيألدة فر ساب المثمألت. 
: نتكجىىىىة للنفتىىىىألح العىىىىأللسر  صىىىىيوة الس ضسىىىىألت ال تت ىىىىظ بأللضىىىىمألمة فقىىىىط  يىىىى  العالسيــــة السشطســــات .3

بأللعأللسكىىىة وىىىىجا يوىىىتظ عاىىى  الس ضسىىىألت اتيىىىأل   نسىىىألط سىىىاغككة وت ضكسكىىىة تتستىىى  بأللسحونىىىة تسك يىىىأل مىىىع 
 االستجألبة م  الستغكحات الس تجثة بفألعاكة  ميح.

التقثم العاسر نتج ع و تمةةألت رفك ة وفحعكة اةمح الجي تغلث  :التذبيظ في ىياكل القػى العاممة .4
مسىأل نىتج ع ىو   ع و قغة دف  لعساكة التشيكط نتكجة الرتفأل  فر م ىتغ  اال تكألوىألت الفحديىة والجسألعكىة

نضسىة السفتغ ىة لت ىتجكب ال تكألوىألت اةفىحاد بسىأل ئتفى  س ة مع  نسألط اليكحوقحاسكىة إلى  اةتوغ  السا 
 . و ىثاف الساس ة

:  كىت  ىثث تغكىح  سألسىر فىر الفا ىفة التىر تشىك  ال ىاغ  اإلداري فىر التذبيظ في الدـمػك اإلداري  .5
الوقيىىىىة السألضىىىىكة  كىىىىت صيىىىىح مفيىىىىغم وثئىىىىث لقىىىىغة تأسىىىىد عاىىىى  قألعىىىىثة التعىىىىألو  والس شىىىى  موىىىى  قىىىىغة 

 اليكحوقحاسكة مسأل سألعث عا  التغككحات فر سكألسألت الساس ألت اإلدارية.  
 
 
 
 
 
 

 ت التذبيظ: ستخاتيجياإ 2.1.9.
سىتحاتكجكة لتقحيىب االعتلفىألت يىكع الساس ىألت : وت ىتمثم ىىجه اإلستخاتيجية التفاوض وإدارة الرـخاعإ .1

سىغاة فىر ال ىغا ر ال قألفكىة  و ال كألسىكة ولغىة   الشيكة وتقحيب وويألت ال ضح فكسىأل يكى يظفر اةعضألة 
ة  ذلىىط يعىىث اةسىىألس فىىر اسىىتسحارية الشىىيكة وتغاوىىثىأل  وتغوكىىو الةىىحا  الوىىألدث   الوىىغار فكسىىأل يكىى يظ

وتوغيىىى  الةىىىحا  ال ىىىاير إلىىى  صىىىحا  ايجىىىألير )عيىىىث   القىىىحارات كىىى يظ إلىىى  االتجىىىأله الىىىجي يوقىىى  كفىىىألةةي
  .2004:856الواكظ 
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                  سىىىىىىىىىىتحاتكجكة التىىىىىىىىىىر ئىىىىىىىىىىتظ فكيىىىىىىىىىىأل نقىىىىىىىىىى  السعاغمىىىىىىىىىىألت والقىىىىىىىىىىحارات        ىىىىىىىىىىىر اإلترــــــــــال: ية اإل ســــــــــتخاتيجإ .2
والتغوكيألت عل  الساس ألت والغسألف  التر ت ألعث عا  تكغيع  و تعثئ  السعحفة وااراة واالتجألىىألت 

  .2006:79)يألسكع 
لغصغ  إل  متمجي القحار والتأاكح عا  القحارات تسككع  عضألة الساس ألت مع ا ستخاتيجية التسكيغ:إ .3

وتقغيتيأل اوتسألعكأل  واقتةألديأل  وسكألسكأل  لتكغ   م ح قثرة ال كألسكة العألمة لةأللح فئألت سكألنكة ضعكفة 
  .2004:857عا  السشألركة فر عساكألت الت سكة )عيث الواكظ 

ستحاتكجكة زيألدة التفألع  يكع الساس ألت اةعضألة بأللشيكة ت تيثف ىجه اإل التفاعل:ستخاتيجية إ .4
شيكة قغية  ودعظ تاط الشيكة  لت ضكظ السجتس  فر تكغيع علقألت ت  كقكة متيألدلة عع سحي  إنشألة

للستسحار  مسأل ئخيث مع فألعاكة العساكألت الت  كقكة بألستسحار يكع الساس ألت  وبأللتأللر يسكع لاعضغ 
السسألرس لشحيقة ت ضكظ السجتس     ئتعحف عا  دواف  واتجألىألت ورزيألت الساس ألت فر الشيكة مع 

ر التفألع  يكع الشيكة واةعضألة ييأل عساكة التفألع   ومع اظ عا  ىثف مشتح  لخيألدة واستسحا
   2005:142) اسر 

بعز مشأللب السجتس  وتسىألرس ستحاتكجكة الثفأل  عع ت تيثف ىجه اإل ستخاتيجية الجفاع والسشاصخة:إ .5
سىىىىتحاتكجكة الضىىىىغط   ىىىىب سيكعىىىىة السغاقىىىى  السواكىىىىة لتوقكىىىى  ىىىىىجه السشأللىىىىب لتىىىىثعكظ مغقىىىى                 ىىىىىجه اإل

بأللتك ككىىىىىىألت الثفألعكىىىىىىة اللزمىىىىىىة لاتىىىىىىأاكح عاىىىىىى  قشألعىىىىىىألت معك ىىىىىىة ولتىىىىىىثعكظ مغقىىىىىى                   الشىىىىىىيكة وإمىىىىىىثادىأل 
اةسىىحاف السشىىألركة فىىر الشىىيكة ت سكىىة قىىثراتيظ وزيىىألدة تىىأاكحىظ المىىألرور ييىىثف ك ىىب التأئكىىث لقضىىأليألىظ 

  .2004:856)عيث الواكظ 

افيأل فىىر إسىىألر التشىىيكط ىىىر كأللتىىأللر ساس ىىألت والس ضسىىألت زكىىح الوكغمكىىة لتوقكىى   ىىىثسىىتحاتكجكألت لاوى ىىأل  إ
 - :,159:2004-158)عك  

: تسىىألرس الس ضسىىألت االسىىتقشألب ع ىىثمأل ت ىىع  إلىى     يشىىس  ىككىى  اتمىىألذ االســتيعاب أو االســتقصاب .1
القىىىحارات والقكىىىألدات الع ألصىىىح التىىىر تىىىح   نيىىىأل تيىىىثد ووغدىىىىأل  و اسىىىتقحارىأل  و تعىىىغ  نشىىىألسيأل وتوقكىىى  

  ىثافيأل. 
ىىىغ اتوىىألد ماس ىىة  و  م ىىح لتوقكىى   ىىىثاف عألمىىة لسغاويىىة التوىىثيألت الةىىألدرة عىىع بعىىز  التحــالف: .2

و ىسكة التوألل  اعتقىألد كى  فىحد    م فعتىو وفألفثتىو الشمةىكة تتوقى    الستغكحات ذات التأاكح السشتح 
 بشحيقة  فض  ع ثمأل يكغ  عضغا  فر التوألل .
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فىىىىىر ماس ىىىىىألت  عىىىىىح                    عاىىىىى  االشىىىىىتحا  : تقىىىىىغم عاىىىىى  تشىىىىىجك   عضىىىىىألة الت ضىىىىىكظ التقـــــجيع أو اإلنابـــــة .3
                 سىىىىتحاتكجكة عثمىىىىة  زىىىىحاض الساس ىىىىة التىىىىر يس ايىىىىأل ىىىىىاالة اةفىىىىحاد مىىىىع عىىىىل  والغىىىىحض مىىىىع ىىىىىجه اإل

                  االشىىىىىتحا  فىىىىىر م ألصىىىىىب قكألديىىىىىة فىىىىىر السجتسىىىىى  وزكحىىىىىىأل مىىىىىع الساس ىىىىىألت بوكىىىىىت ي ىىىىىتشكعغ  التىىىىىأاكح 
 حارات.عا  ىكك  اتمألذ الق

                           وت ىىىىىىتمثم داعىىىىىى  الساس ىىىىىىة لوىىىىىى  الملفىىىىىىألت والغصىىىىىىغ  إلىىىىىى  اتفىىىىىىأل  يىىىىىىكع  عضىىىىىىألفيأل   :السدــــــاومة .4
  و الس ىىىىىىىألومة مىىىىىىى  ويىىىىىىىألت عألروكىىىىىىىة مىىىىىىىع  وىىىىىىى  الغصىىىىىىىغ  إلىىىىىىى  اتفىىىىىىىأل  يىىىىىىىكع ماس ىىىىىىىتكع  و  م ىىىىىىىح. 

. 
غد نيجىىىأل  تشىىىألرككأل  مىىىأل يىىىكع الجيىىىألت سىىىتحاتكجكة موىىىثدة ئتشاىىىب ووىىىغر التشىىىيكط ضىىىسع إوتىىىح  اليأل  ىىىة    صيىىى

اىى  السشىىكلت الستشىىألبكة السع كىىة بعساكىىة التشىىيكط  تىى  تىىتسكع مىىع الستألبعىىة بمشىىغة اسىىتيألقكة ووقألفكىىة لاتغاىىب ع
 س تغ  السوار  و الثولر.  الستحاتكجكألت تشألرككة واضوة لتتشألبط السيألم عا  فكأل  ال يث مع ووغد إ

 

 :أبعاد التذبيظ 2.1.10

ليأل  ة عا  اةديكألت و الثراسألت ال ألبقة  غ  التشيكط تيكع ووغد اعتلف آراة الكتألب واليأل  كع بعث اسل  ا
  - :2016:7فر توثئث  و اعتسألد  بعألد التشيكط فس يظ مع يجث    لاتشيكط عسد  بعألد )الوجألر 

وىىىر بس ألبىىة دلكىى  لىىإلدارة والعىىألماكع وتشىىك  نسىىألذج ال ىىاغ  والعلقىىألت  فأللتشىىيكط  بعــج الثقافــة التشطيسيــة: .1
وسكاة لتيألد  الس فعة والميىحات ولىع ئىتظ إال يغوىغد مىع ئ فىج العساكىة التشىيكككة وفى  اقألفىة مي كىة صىوكوة 

 تشج  التشيكط سغاة  مأل  عا  صعكث الساس ة داعاكأل   م عألروكأل . 
 شا  الثور التكألمار يكع السغارد اليشحية وت فكج عساكألت التشيكط  حصة : مع مبعج السػارد البذخية .2

الساس ة لضسأل  استسحارية ووغدىأل يثروة  سألسكة والوفأل  عا  وغدة المثمألت السقثمة فأللتشيكط ال 
 يسكع    ئتظ دو  تغفكح السغارد اليشحية.

لعغام  الس ألعثة فر ارتفأل  م تغ  : استقحار القثرة السأللكة لاساس ة مع  ىظ ابعج السقػمات السالية .3
عثمألتيأل السقثمة وتشغيحىأل وفقأل  لخيألدة محكخىأل السأللر الجي ي سح ليأل بأللتغس  وت فكج مشألريعيأل وبحامجيأل 
 كت تغفح السقغمألت السأللكة يعس  عا  تغفكح التكأللك  الشيحية لتغضكح مفيغم التشيكط لث  السغصفكع 

 .  عساكة التشيكطة مثروسة لتوقك  الفألفثة السحوغة مع عاسك   وب ألة التوأللفألت وف  عشط ورا 
      كىىت يعتيىىح العىىألماغ  فىىر العلقىىألت العألمىىة والسشىىألري  بكألفىىة مكغنألتيىىأل الت ضكسكىىة بعــج الييكــل التشطيســي: .4

 .مىىىىىىىىىع اةسىىىىىىىىىيألب الحفك ىىىىىىىىىة ل جىىىىىىىىىألح الساس ىىىىىىىىىة وبأللتىىىىىىىىىأللر نجىىىىىىىىىألح التشىىىىىىىىىيكط داعىىىىىىىىى  وعىىىىىىىىىألرج الساس ىىىىىىىىىة
. 
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ـــػجي:  .5      سىىىتمثامو فىىىر عساكىىىألت التشىىىيكطتك غلىىىغور ومجىىىألالت إمغاميىىىة التشىىىغر الإ  بعـــج التصـــػر التكشػل
         يعسىىىى  عاىىىى  إنشىىىىألة يكئىىىىة إلكتحونكىىىىة كسىىىىأل    التعألمىىىى  مىىىى  اةدوات التك غلغوكىىىىة تضىىىىسع نجىىىىألح التشىىىىيكط 

 يكع الساس ألت. 

 - :Coakley & Others (2013:2 بعألد كسأل ورد فر دراسة  ةوى أل  مع يجث    التشيكط ست

ئادئيىأل وك  وصكفة   س ضسةلا مع القثرة التشغكاكة  سألسكأل   وتشك  السغارد وألنيأل  )اليشحية والسألدية :  ػاردالس .1
وبأللتىأللر واسى  ال شىأل   تىأاكح ىثاث إ  السخود بسغارد وكثه قىألدر عاى التشيكطتتشاب التسغي . و  -التشيكط 

 .فعأللكةوالوفأل  عاكو ىر اةم ح    س السأل  السأللر واليشح  الوتجاب ر  علقةجث سحقأل التشيكط الجي ي
               اةىسكىىىىةةنىىىىو مىىىىع   ي م ضسىىىىو فىىىىر  أل   ىىىىع ةىىىىحا رفكيشىىىىك  ىىىىىجا اليعىىىىث و : جســــع السعمػمــــات ومذــــاركتيا .2

                     فىحاد الس ألسىيكع. وتغوكييأل مىع عىل  الشىيكة إلى  اة بسكأل  ووغد نضألم مغ ث ومغضغعر لجس  السعاغمألت
 والتىىىىىىىر عاىىىىىىى   سألسىىىىىىىيأل ئىىىىىىىتظ اتمىىىىىىىألذ القىىىىىىىحارات.  إلىىىىىىى  معاغمىىىىىىىألت  ثئ ىىىىىىىو ودقكقىىىىىىىو والوىىىىىىى  فىىىىىىىر الغصىىىىىىىغ  

. 
ـــــي .3 ـــــل التشطيس        م ضسىىىىىة نألووىىىىىة ىككىىىىى  ت ضكسىىىىىر واضىىىىىح ودقكىىىىى  بوكىىىىىت ئىىىىىتظ ت  ىىىىىك  وسكىىىىى : لكىىىىى  الييك

 .السعاغمألت السجسعة واالستجألبألت اللزمة
                  حي  التمىىىىىألذ القىىىىىحارات ال ىىىىىاكسة واالسىىىىىتجألبة : يعتيىىىىىح التشىىىىىيكط كىىىىىأداة لاتقكىىىىىكظ ال ىىىىعسميـــــة التقيـــــيع الدـــــخيع .4

                  مىىىىىىأل يعىىىىىىألد  ةفىىىىىىحاد السشىىىىىىألرككع فىىىىىىر عساكىىىىىىو اتمىىىىىىألذ القىىىىىىحارات عىىىىىىألدمىىىىىىع اةزألليىىىىىىأل  يعتيىىىىىىح مخيىىىىىىث و ال ىىىىىىحيعة 
 لس ألسىىىىىىىب.الغقىىىىىىىة اعساكىىىىىىىة التقكىىىىىىىكظ ال ىىىىىىىحي  واقت ىىىىىىىألص الفىىىىىىىحص فىىىىىىىر السخيىىىىىىىث مىىىىىىىع االستحضىىىىىىىألة وفقىىىىىىىثا  

.    . 
ـــــػة  .5 ـــــ ثيخ:ق                       يشىىىىىكح إلىىىىى  قىىىىىثرة التشىىىىىيكط عاىىىىى  التىىىىىأاكح عاىىىىى  اةفىىىىىحاد  و الساس ىىىىىألت التىىىىىر ليىىىىىأل سىىىىىاشة الت

            فىإ  التشىيكط لىع يكىغ  لىو قىغة تىجكح إال إذا تىظ الغصىغ  إلى  القىألدة   ال يغض بأىىثاف الساس ىة  و ت فكىجىأل
 ذو تأاكح فر السجتس .

ــــــــة: .6 مىىىىىىىىع عىىىىىىىىل  شىىىىىىىىيكة الت قكىىىىىىىى  والىىىىىىىىغعر بألليع ىىىىىىىىألت                  جيىىىىىىىىغد الس تضسىىىىىىىىة ى ىىىىىىىىأل إلىىىىىىىى  الشىىىىىىىىكح يو  التػعي
 .ةاس ىىىىىىبىىىىىىألل يغض بأىىىىىىىثاف السلفئىىىىىىة الس ىىىىىىتيثفة التىىىىىىر تيىىىىىىجليأل الس ضسىىىىىىة إلق ىىىىىىأل  اوالشىىىىىىيكألت التعاكسكىىىىىىة 

. 
  ودراسىىىىىىة 2002  و دراسىىىىىىة )عيىىىىىىث الواىىىىىىكظ يىىىىىىثو  سىىىىىى ة و شىىىىىىألرت بعىىىىىىز الثراسىىىىىىألت م ىىىىىى  دراسىىىىىىة )  ىىىىىىكع 

ودراسىة )   2013  ودراسىة ) يىغ سىاشأل  2004  ودراسة )العسحي 2007  ودراسة ) إيحاىكظ  2008)يألسكع 
  ودراسىىىة 2013  و دراسىىىة )شىىىاذ 2014  ودراسىىىة ) يىىىغ العىىىل  2013  ودراسىىىة )الحشىىىكث  2013عأليىىىثئع 
  -  إل      بعألد التشيكط التر ت ألىظ بشك  كيكح فر نجألح التشيكط ىر:2015  )الغغسر 2014)اةزأل  
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  عساكىىىة التشىىىيكط تتىىىكح التفككىىىح   إلىىى  إ844 :2002 شىىىألرت دراسىىىة عيىىىث الواىىىكظ )ســـتخاتيجي: التخصـــي  اإل .1
سىتحاتكجر لاتغاىب عاى  مشىكلت الساس ىألت والعجىخ الغاضىح فىر جر والجي ئ ىتج ع ىو التمشىكط اإلستحاتكاإل

اإلسىىتحاتكجر وايجىىألد نسىىألذج ط التىىثريب عاىى  ميىىألرات التمشىىكط و   اليىىثف مىىع التشىىيك  الت  ىىك  فكسىىأل يك يسىىأل
 . ستحاتكجكألت لاتثع  تتسألش  م  سيكعة العس وإ

                   التشىىىىىىىيكط فىىىىىىىر السجتسىىىىىىى  السعألصىىىىىىىح مىىىىىىىع الغسىىىىىىىألف  الضىىىىىىىحورية لغضىىىىىىى       21 :(2010واعتيىىىىىىىح يحكىىىىىىىألت 
                     سىىىىىتحاتكجكألت عساكىىىىىة لىىىىىثعظ قضىىىىىأليأل السىىىىىغاس كع عاىىىىى  ت غعيىىىىىأل كسىىىىىأل ت ىىىىىألعث الساس ىىىىىألت عاىىىىى  ياىىىىىغرة رايىىىىىة إ

ث مىىىىىىىع التشىىىىىىىيكط                         نىىىىىىىو ال يىىىىىىى  94:(2008واضىىىىىىىوة لحسىىىىىىىأللتيأل و ىىىىىىىىثافيأل المألصىىىىىىىة ييىىىىىىىأل  واعتيىىىىىىىحت عأليىىىىىىىثئع 
سىىىتحاتكجر والتكألمىىى  يىىىكع الساس ىىىألت السمتافىىىة لت شىىىأ اتوىىىألدات لاساس ىىىألت الستقألربىىىة فىىىر مجىىىأل  التمشىىىكط اإل
سوت تترير  تطوور   فقىث اعتيىح    مىع  ىىثاف التشىيكط  41 ):2010أما ثابت،)  ة  وتعأللج السشألم  السغوىغد

   نو إلنجألح عساكة الت  ك  )التشيكط  2013:151دراسة  يغ ساشأل  )وخطط عمل سنور  ، كذلك أوصت 
سىتحاتكجكة واليىحامج والسشىألري  الت سغيىة بوكىت ئىتظ لعس  عا  تةسكظ و اعىثاد المشىط اإلفإنو مع الضحوري ا

 .ستمثام السةألدر والسغارد الستأل ةا  المشة الغس كة مع عل  إ ألة  عاعثادىأل ي

سىىتحاتكجر بس ألبىىة الشحيىى  الةىىوكح لتسكىىكع الشىىيكألت مىىع مغاميىىة التشىىغرات والستغكىىحات و يعتيىىح التمشىىكط اإل
سىىتحاتكجر التشىىيكط عاىى  ك ىىب الشىىحعكة والسةىىثاقكة مىى  الس ىىتجثات  كىىت ي ىىألعث التمشىىكط اإل والتفألعىى  مىى 

ة   عاىى   ىسكىىة ووىىغد رايىىة واضىىو2014:40اةزىىأل ). و مىىثت دراسىىة  2014:32المألروكىىة ) يىىغ العىىل اليكئىىة 
سىىتحاتكجكة التشىىيكط يىىكع الساس ىىألت إ ىىث  دعىىألفظ لىىثور التشىىيكط مىىع عىىل  المشىىط اإلسىىتحاتكجكة.  كىىت تس ىى  إ

فر م ألرات وعساكألت ال كألسة العأللسكة فير فعأللة فر مجأل  الساس ألت كفغاع  فر تشكك  اةو ثات  والتأاكح 
  22: 2015 . و وصىىة دراسىىة الغىىغسر )65 :2014 التفىىألوض وتو ىىكع ت فكىىج االتفألقكىىألت الثولكىىة. ) سغدتىىو 

مىى   الشىىحامةتقغيىىة بضىىحورة الت  ىىك  )التشىىيكط  يىىكع الساس ىىألت فىىر عساكىىة إعىىثاد المشىىط الةىىوكة مىىع  وىى  
 التمشىىىىكط  2017:166الوجىىىىألر)يك سىىىىأل اعتيىىىىح  رئ.بشىىىىىىىىىىىىك   فضىىىىىىىىىىىى  لسغاويىىىىة اةزمىىىىألت والشىىىىغا اس ىىىىألتالس
                      سىىىىىىتحاتكجكألتة التشىىىىىىيكط   كىىىىىىت يعسىىىىىى  عاىىىىىى  تيىىىىىىألد  اإلسىىىىىىتحاتكجر مىىىىىىع السوحكىىىىىىألت اةسألسىىىىىىكة فىىىىىىر عساكىىىىىىاإل

 يىىىىىىكع الساس ىىىىىىألت وتعسىىىىىى  الفيىىىىىىظ فىىىىىىر معأللجىىىىىىة السشىىىىىىألم  السشىىىىىىتحكة ب ىىىىىىكألقيأل السواىىىىىىر واإلقاكسىىىىىىر والعىىىىىىأللسر.
. 

 

     مىىىع متشايىىىألت التشىىىيكط يىىىكع 2008:392  وإيىىىحاىكظ )851 :2002عيىىىث الواىىىكظ ) : ئىىىح  الســـػارد الساليـــة .2
الساس ىىألت ووىىغد قىىثر كىىألفر مىىع التسغيىى  مىى  تعىىثد مةىىألدره الثاعاكىىة والمألروكىىة وتيىىألد  السعاغمىىألت المألصىىة 

                         فكىىىىىىىىىح      ي مغاويىىىىىىىىىة لاسعغقىىىىىىىىىألت الستجىىىىىىىىىثدة 2009:41بسىىىىىىىىىغارد التسغيىىىىىىىىى  السمتافىىىىىىىىىة.  مىىىىىىىىىأل العتكيىىىىىىىىىر  )
                      والست غعىىىىىىة والسعقىىىىىىثة فىىىىىىر كىىىىىى  م ىىىىىىأل ر الوكىىىىىىألة  ي ىىىىىىتثعر التشىىىىىىيكط والت  ىىىىىىك  والشىىىىىىحامة يىىىىىىكع الساس ىىىىىىألت
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                    لكشىىىىى  ىىىىىىجا الغاقىىىىى  والتعألمىىىىى  معىىىىىو فىىىىىر صىىىىى  االمكألنكىىىىىألت السألديىىىىىة واليشىىىىىحية واسىىىىىتغلىأل اسىىىىىتغل  اةم ىىىىى  
                  مصوواد تلتحوودرات تلتووا توتيوو  بنووا  وتشبروول تلتوووبرك عوودم تووو   إلىى     مىىع  41):2010)واشىىألرت األيىىة

               (104-2008:107توو ع عابوودر  )وتسوواعد تلتوووبرك عالووم ترسووتم ت ر   ووا حالوو    بتوو   ووا ذلووك   تموروول

اليثف اةو  يكع الساس ىألت ىىغ تو ىكع صىغرة الساس ىألت  مىألم ويىألت التسغيى  لك ىب السةىألدر السأللكىة    
 مع عل  عساكة التشيكط. 

                              مىىىىىىىع معغقىىىىىىىألت الت  ىىىىىىىك  )التشىىىىىىىيكط  الت ىىىىىىىألفد عاىىىىىىى  التسغيىىىىىىى  وىىىىىىىىجا2013:85ويىىىىىىىح   يىىىىىىىغ سىىىىىىىاشأل  )
: (2014ةزىىأل اس ىألت  سزكىح صىور عاى  التسغيى  فىر ال ت ىألفد  فىر    ى ىأل  2013:6الحشىكث )مىأل  مثتىو 
االىاكىىة مىىع عىىل  تعخيىىخ قألعىىثة السىىغارد السأللكىىة  اس ىىألتسر التشىىيكط فىىر دعىىظ وتشىىغيح ال   ويىىأتر دو 72&69

وى أل   ىسكة متخائىثة لياىغرة رايىة واضىوة اتجىأله الجيىألت الثاعسىة وماس ىألت اةمىظ الستوىثة وماس ىألت الثولكىة 
ص ثو  ال قث الىثولر وىىج لىع ئتوقى  مىأل لىظ ئىتظ ياىغرة رايىة وسكألسىة مشىتحكة تجىأله مغضىغعألت مأللي ط الثولر و 

مع ووية نضح الس ىىىىىىىئغلكع فر   2015:27وقضأليأل التسغي    وكألنة مع  ىظ السعغقألت كسأل ذكحت )الغغسر 
التق كىألت لت ىىيك  السمةةىة لعساكىىألت الت  ىك  وعىىثم تجثئىث الغسىىألف  و  االعتسىألدات السأللكىىة رنقىى وزارة الةىوة

عساكىىألت الت  ىىك . عىىثم تىىغفح الغسىىىىىىىألف  واإلمكألنكىىألت السألديىىة التىىر مىىع شىىىىىىىأنيأل ت ىىىىىىألعث عاىى  ان ىىىىىىكألب عساكىىىة 
 والتشيكط الت  ىىىك 

                  2004:385  ودراسىىىىة العسىىىىحي )826: 2002مىىىىع عيىىىىث الواىىىىكظ )  شىىىىألرت دراسىىىىة كىىىى   الســــػارد البذــــخية:  .3
                 و ي تقىىألعد فىىر ىىىجا الىىثور  اليشىىحي يعتيىىح موىىغرا  مىىحتيط يت ضىىكظ عساكىىة التشىىيكط يىىكع الساس ىىألت   الكىىألدر 

                        قىىىىىث ئيىىىىىثد فألعاكىىىىىة ووىىىىىغد التشىىىىىيكط. ويعتيىىىىىح مىىىىىع  ىىىىىىظ  ىىىىىىثاف التشىىىىىيكط يىىىىىكع الساس ىىىىىألت االرتقىىىىىألة بىىىىىأللسغارد 
 قىىىىىى  السيىىىىىىألرات والميىىىىىىحات يىىىىىىكع  عضىىىىىىألة الساس ىىىىىىألت.                            عىىىىىىع سحيىىىىىى  اليىىىىىىحامج التثرييكىىىىىىة الست غعىىىىىىة ل اليشىىىىىىحية

  بضىىحورة زيىىألدة السىىغارد اليشىىحية السشىىتحكة يىىكع الساس ىىألت الوكغمكىىة 382: 2008و وصىىة دراسىىة إيىىحاىكظ )
 والغكح  كغمكة واالىتسألم بأللتثريب لحف  قثرات العألماكع. 

 لم أ  تببئ  تلموت د تتسم بأهمر  خاص   ا عمالر  تلتوبرك  Naude & Others (2013:9)وتشكح دراسىة 

بوصش  آلر  لحل موكال  محودد  تتطالوب مووا ك  أطو تع متبودد  مو  أيول تلتوصول  لوم حول رسوو  تلتبواو  

 تلمستم   

                التشىيكط ئخيىىث مىىع فىحص نجىىألح الكىىألدر اليشىحي فىىر الساس ىىألت السشىىألركةإلىى       2013:24و شىألرت شىىاذ )
 مسىىىىىىىىأل يس ويىىىىىىىىأل القىىىىىىىىغة والستألنىىىىىىىىة فىىىىىىىىر مجألييىىىىىىىىة التوىىىىىىىىثيألت والسعكقىىىىىىىىألت والتيثئىىىىىىىىثات فىىىىىىىىر الىىىىىىىىثاع  والمىىىىىىىىألرج.

. 
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مسأل    مع  ىثاف التشيكط ت سكىة قىثرات السىغارد اليشىحية بأللساس ىألت عىع سحيى  مىأل ئىغفحه التشىيكط ةعضىألفيأل 
التىىثريب عاىى  ميىىألرات التمشىىكط   مىىع يىىحامج تثرييكىىة ل قىى  الميىىحات وميىىألرات اةفىىحاد فىىر مجىىألالت ممتافىىة م ىى

سىىتحاتكجر  وت سكىىة السىىغارد  وكتألبىىة السقتح ىىألت  واإلدارة السأللكىىة فيىىر ال تقتةىىح عاىى  اإلسىىألر الساس ىىر  و اإل
الت ضكسىىىر فو ىىىب بقىىىثر مىىىأل تىىىحتيط بجغانىىىب  عىىىح  متعىىىثد م يىىىأل ت سكىىىة القىىىثرات اليشىىىحية والقىىىثرات السعاغمألتكىىىة 

اليشحي مع  ىظ العغام  السااحة فر عساكىألت التشىيكط والتىر تتس ى    . ويعتيح الكألدر65& 4: 2013)الحشكث  
فر العساكألت الجسألعكة والقكألدة داع  الساس ة ودروة وعىر القىألفسكع عاى  الساس ىة بألالعتسألديىة الستيألدلىة مىع 

 . و ي ىىألىظ التشىىيكط فىىر توقكىى  تىىثعكظ القىىثرات الت ضكسكىىة لساس ىىألت 2014:16زكىىح الساس ىىألت ) يىىغ العىىل 
س  عألصة فر ت سكة قثرات السغارد اليشحية عىع سحيى  مىأل ئىغفحه مىع دورات مت غعىة ويغسى  نشىأل  عسايىأل السجت

                    و تعىىىىىث آلكىىىىىة التشىىىىىيكط يىىىىىكع الس ضسىىىىىألت 90: 2014اةزىىىىىأل:)ويعسىىىىى  عاىىىىى  تو ىىىىىكع يحامجيىىىىىأل ومشىىىىىحوعألتيأل 
           الت  ىىىك  يىىىكع الجيىىىغد والسغاقىىى السجتسىىى  السىىىثنر آلكىىىة ت ضكسكىىىة ت ىىىع  مىىىع علليىىىأل الس ضسىىىألت إلىىى  التعيئىىىة و 

  .2008:2أله توقكىى  اةىىىثاف )عأليىىثئع السىىغارد السأللكىىة  و اليشىىحية بألتجىى والسىىغارد الستأل ىىة فىىر الس ضسىىة سىىغةا
. 
 ترال في جسع ومذاركة السعمػمات: ستخجام التكشػلػجيا ووسائل اإل إ .4
     قألعىىىىثة معاغمىىىىألت و سىىىىأللكب  ثئ ىىىىىة     مىىىىع مقغمىىىىألت التشىىىىيكط االعتسىىىىىألد عاىىىى  374:(2004شىىىىألر العسىىىىحي  

                             عساكىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىيكط تتشاىىىىىىىىىب  دوات ووسىىىىىىىىىألف  تك غلغوكىىىىىىىىىأل     2004:62) كسىىىىىىىىىأل ئىىىىىىىىىح  عك ىىىىىىىىى للتةىىىىىىىىىأل  
                           و سىىىىىاغبو واليىىىىىىثف م ىىىىىىو وذلىىىىىىط لاتىىىىىأاكح الس ألسىىىىىىب لتوقكىىىىىى  تاىىىىىىط اةىىىىىىىثاف.  تةىىىىىىأل فعأللىىىىىة لتوثئىىىىىىث ق ىىىىىىغات اإل

                              إلىىىىىىىىىى     مىىىىىىىىىىع عغامىىىىىىىىىى  نجىىىىىىىىىىألح التشىىىىىىىىىىيكط فىىىىىىىىىىر ي ىىىىىىىىىىألة شىىىىىىىىىىحامة392:(2008و شىىىىىىىىىىألرت دراسىىىىىىىىىىة إيىىىىىىىىىىحاىكظ 
                        تةىىىىىىىىأل  وتىىىىىىىىثف  السعاغمىىىىىىىىألت وتيىىىىىىىىألد  الميىىىىىىىىحات فكسىىىىىىىىأل يكىىىىىىىى يظ   مىىىىىىىىأل اةسىىىىىىىىحاف ىىىىىىىىىغ اىىىىىىىىغرة اإل فعأللىىىىىىىىة يىىىىىىىىكع

                   ئتغقىىىىىىى  عاىىىىىىى  ىىىىىىىىغ متىىىىىىىألح مىىىىىىىع سىىىىىىىي    فأشىىىىىىىألرت إلىىىىىىى     نجىىىىىىىألح التشىىىىىىىيكط107 22&: 2008عأليىىىىىىىثئع )
                      التك غلغوكىىىىىىىأل الوثئ ىىىىىىىة  وضىىىىىىىحورة مشىىىىىىىألركة  ميىىىىىىىح عىىىىىىىثد مسكىىىىىىىع مىىىىىىىع  فىىىىىىىحاد السجتسىىىىىىى  فىىىىىىىر ي ىىىىىىىألة الشىىىىىىىيكألت. 

إلىى  اإلسىىألر  تفعكىى  التشىىيكط وعحووىىو مىىع إسىىألره الةىىغري  مىىع شىىأنيأل مىىجلط فىىإ  تيىىألد  السعاغمىىألت مشىىألركتيأل
  و  سىد ي ىألة التشىيكط ىىغ  تيىألد  السعاغمىألت والسيىألرات والسىغاردأ  مو   40):2010) ثابتالوقكقر  و مثت 

  التشىىىىىىىىيكط. لاميىىىىىىىىحات الست غعىىىىىىىىة  واالعتسىىىىىىىىألد الستيىىىىىىىىألد  يىىىىىىىىكع اةعضىىىىىىىىألة االتةىىىىىىىىألالت تىىىىىىىىغافح اةمألنىىىىىىىىة فىىىىىىىىر
.                                                    
                      إلىىىىىىى     السعاغمىىىىىىىألت  ىىىىىىىألفخ ىىىىىىىىألم لاساس ىىىىىىىألت ويعتيىىىىىىىح  Naude & Others (2013:9شىىىىىىىألرت دراسىىىىىىىة  

                      التشىىىىىيكط  ىىىىىىظ  داة لاوةىىىىىغ  عاىىىىى  ىىىىىىجه السعاغمىىىىىألت  كىىىىىت  ىىىىىثدت الثراسىىىىىة اىىىىىلث مةىىىىىألدر ىألمىىىىىة تتفألعىىىىى 
 معيأل الساس ألت لاوةغ  عا  السعاغمألت:

معاغمىىألت  كىىت تتقألسىىظ السعاغمىىألت  فىىر عساكىىة التشىىيكط ىىىظ ال قشىىة اةولىى  لاوةىىغ  عاىى  غ  السشىىألرك .1
 عاىىى   سىىىألس تجحبتيىىىأل ال ىىىألبقة وزألليىىىأل  مىىىأل تكىىىغ  تتشىىىك   و تىىىتلةم السعاغمىىىألت مىىى  صىىىحوف علقتيىىىأل. 

. 
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                 تةىىىىىىىألالت مجىىىىىىىألالتثر آعىىىىىىىح لاسعاغمىىىىىىىألت  كىىىىىىىت ت قىىىىىىى  اإلتةىىىىىىىألالت زكىىىىىىىح الحسىىىىىىىسكة ىىىىىىىىر مةىىىىىىىاإل .2
 السعحفىىىىىىة مىىىىىىع نشألقيىىىىىىأل إلىىىىىى  نشىىىىىىأل  الساس ىىىىىىألت اةعىىىىىىح  السشىىىىىىألركة مىىىىىىع عىىىىىىل  تفىىىىىىألعلت متىىىىىىغاتحة. 

. 
           يسكىىىىىىىع لاساس ىىىىىىىألت    تجسىىىىىىى  السعاغمىىىىىىىألت مىىىىىىىع عىىىىىىىل  االوتسألعىىىىىىىألت  السىىىىىىىاتسحات  ورش العسىىىىىىى    .3

 والواقألت التثرييكة. 

كع السىىىغاس كع وبىىىكع تةىىىأل  يىىىألد العضكسىىىة لاتشىىىيكط تأسىىىكد شىىىيكة إ     مىىىع الفغافىىى2013:26وتىىىح  شىىىاذ ) 
الساس ىىىألت الوكغمكىىىة واةىاكىىىة عاىىى  الس ىىىتغ  الشمةىىىر والسي ىىىر واالوتسىىىألعر والعسىىى . ويىىىح   يىىىغ سىىىاشأل  

  كسىىىأل ئىىىح     مىىىع معكقىىىألت تةىىىأل  ميألشىىىحة ووكىىىثةإووىىىغد م ألفىىىج       مىىىع ميىىىألدئ التشىىىيكط77-80: 2013)
ال ىألوح  كعىثم تىغفح اةدوات واإلمكألنكىألت اللزمىة  تةىأل العغام  الس ىألعثة عاى  القكىألم بألإلعثم تغافح  التشيكط
  إلىى     91-2014:90و شىىألر اةزىىأل) .كىىحتةىىأل  الوثئ ىىة اةعاالتةىىألالت م ىى  الوألسىىغب و دوات اإلةويىىخة 

تةألالت الوثئ ة فر مجأل  اإل التشيكط ي ألىظ فر تثعكظ القثرات الت ضكسكة مع عل  مثىأل يغسألف  التك غلغوكأل
 لىىجي ي ىىألعثىأل عاىى  زيىىألدة مغاردىىىأل وربىىط الساس ىىألت عاىى  الس ىىتغ  اإلقاكسىىر والعىىأللسر.وتيىىألد  السعاغمىىألت وا

. 

 عا  ت أل  إلكتحونكة يكئة إنشألة فر والسعاغمألت تةألالتاإل تك غلغوكأل ستمثامإ عع اإللكتحونر التشيكطويعيح 
  يك يىأل فكسىألحات والميى اليكألنىألت تيىألد  عساكىة وت ىي  الشىيكة فىر اةعضىألة اةىاكىة ألتاس ىالس يىكع التغاصى 

إ  تعخيىخ   .60: 2014) يىغ العىل  الس ىتغيألت مىع العثئىث عاى  اإللكتحونىر التغاصى   دوات سىتمثامإ ويسكىع
الستيألدلة التر تعس  مع  تةألالتأل    تشك  ن كجأل  متسألسكأل  مع اإلالتشيكط يكع الساس ألت ئغ   بأنو بألت لي

 .                         2014:64عىىىىىىىىىىىىل  السجسغعىىىىىىىىىىىىألت لتي ىىىىىىىىىىىىر مغاقىىىىىىىىىىىى  موىىىىىىىىىىىىثدة اتجىىىىىىىىىىىىأله القضىىىىىىىىىىىىأليأل السشىىىىىىىىىىىىتحكة ) سغدتىىىىىىىىىىىىو 
                           فىىىىىىىىىر عساكىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىيكطاالنتيىىىىىىىىىأله إلىىىىىىىىى  دور السىىىىىىىىىثئحيع   Others& Gibson (2015:147 ولقىىىىىىىىىث ووىىىىىىىىىو 

                   وداعىىىىىى  ال ا ىىىىىىاةوالتفىىىىىىألعلت مىىىىىى  ااعىىىىىىحيع عىىىىىىألرج ال ا ىىىىىىاة الت ضكسكىىىىىىة الحسىىىىىىسكة  تةىىىىىىألالتاإل فىىىىىىر فعأللكىىىىىىة
 الحسسكة فر نفد الغقة. 

  إل     التشيكط ئتكح فحص ة ثاث التسككع وىر Naude & Others  (2013:9دراسة :  شألرتالتسكيغ .5
جي يعشكيىأل السكىىخة عىع زكحىىأل مىىع  رض عةىية لاساس ىألت لكىىر تجتسى  معىأل وتشىىعح بفىحص التعىألو  اةمىىح الى

 الساس ىىىىىىىألت  كىىىىىىىت يسكىىىىىىىع    ئ ىىىىىىىتج التعىىىىىىىألو  عحوضىىىىىىىأل  وثئىىىىىىىثة  و عساكىىىىىىىألت  و نسىىىىىىىألذج عثمألتكىىىىىىىة مسكىىىىىىىخة.  
. 

  إلىى  التشىىيكط ئتشاىىب ىككاكىىة ت ضكسكىىة صىىوكوة ئىىتظ فكيىىأل تقألسىىظ 63:2010 شىىألرت األيىىة ) ىيكــل التشطيســي: .6
سىىاكسة نوىىغ توقكىى  اةىىىثاف الس شىىغدة والسحوىىغة اةدوار والسيىىألم لاوىىث مىىع ازدواوكىىة العسىى  وفىى  را  وعشىىط 

  2008:3)عأليثئع 
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         ت ىىىىىألعث عساكىىىىىة التشىىىىىيكط عاىىىىى  تىىىىىثعكظ مقغمىىىىىألت االسىىىىىتثامة واالسىىىىىتسحارية مىىىىىع  كىىىىىت التسغيىىىىى  االســـــتجامة: .7
والي ىىىىىألة الساس ىىىىىر والقىىىىىثرة عاىىىىى  تغصىىىىىك  رسىىىىىأللة الس ضسىىىىىة والغصىىىىىغ  إلىىىىى  سيقىىىىىألت  ثئىىىىىثة مىىىىىع السجتسىىىىى . 

                     يىىىىىث مىىىىىع اعتسىىىىىألد ميىىىىىث  التشىىىىىيكط واالسىىىىىت ألد إلىىىىى  السجتسىىىىى  والتفألعىىىىى  معىىىىىو مىىىىىعال و  23: 2010)يحكىىىىىألت 
 .4):2008 وىىىىىىى  اتيىىىىىىىأل  نيىىىىىىىج الت سكىىىىىىىة الس ىىىىىىىتثامة وا ىىىىىىىثاث التغككىىىىىىىح السشاىىىىىىىغب فىىىىىىىر ال ىىىىىىىاغ  )عأليىىىىىىىثئع 

. 
ستمثام ارد اليشحية  والسغارد السأللكة  إستحاتكجر  والسغ عألد التشيكط التأللكة )التمشكط اإل ب    وعاكو تح  اليأل  ة

 .ىر  م ح اةبعألد شكغعأل   تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألت سألف  اإلالتك غلغوكأل وو 

    بعألد التشيكط 2شك  رقظ )

 

 عتسألد عا  الثراسألت ال ألبقةوحد يغاسشة اليأل  ة بألإلالسةثر: 
 

 معػقات التذبيظ:  2.1.11

 أللىة مىع ال حو ىكة فىر التعألمى  يىكع الساس ىألت بسىأل يفشى  ئغاوو التشيكط فىر بعىز الوىألالت معغقىألت لغوىغد 
قكىىألدة ورفألسىىة التشىىيكط مسىىأل  فشىى  يحنىىألمج تشىىيكط  ونقةىىث يىىجلط  ضىىغر  اةنىىأل  والت ىىألفد فىىر  موألولىىة التشىىيكط

ولعىىثم تقألسىىظ المكىىألرات واةىىىثاف والىىحا  كىىجلط مىىأل ىىىغ مىىع   ماس ىىة يغاليىىة القكىىحاو  فىىر تىىغند 67 م ىىح مىىع 
شىىأنو    يضىىك  مىىع فىىحص االفىىتلف والتشىىألبط بسىىأل فىىر ذلىىط مىىع ايجأليكىىألت فىىر تيىىألد  السسألرسىىألت )م ةىىحي و 

التىىر   852:(2002عيىىث الواىىكظ   و ىىىجا مىىأل  شىىألرت إلكىىو عىىثد مىىع الثراسىىألت م يىىأل دراسىىة 68: 2016 مىىكع 
  -م يأل: اشتساة عا  عثد مع السعغقألت

    تشتة الشألقألت والسغارد واالىتسألمألت واليعث عع العس  اةسألسر الجي ي تياط الك كح مع قغة الساس ة.  .1
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 الت ألز  عع السغاق  تجأله القضأليأل السشحو ة  و  ساغب التعألم  معيأل. .2
              عىىىىثم تغزيىىىى  ال ىىىىاشة بةىىىىغرة عألدلىىىىة يىىىىكع  عضىىىىألفيأل  كىىىىت تكىىىىغ  لايكئىىىىألت اةميىىىىح واةم ىىىىح تىىىىأاكحا   م ىىىىح  .3

 فر ص   القىحار داعى  التوىألل   وىىغ االنشىغاة توىة مضاىة إ ىث  اليكئىألت  و الساس ىألت اةم ىح تىأاكحا . 
. 

                    التىىىىثاع  فىىىىر القىىىىحارات يسكىىىىع    يوضىىىى  ي ىىىىغ  مىىىىع الفشىىىى  فىىىىر اإلنجىىىىألز  ضىىىى  إلىىىى  ذلىىىىط    التشىىىىيكط .4
 عساكة مكافة لاغألية.

                    ت اإلمكألنكىىىىىألت وعيىىىىىحات الساس ىىىىىألت واليكئىىىىىألت السشىىىىىألركة فكسىىىىىأل قىىىىىثالتفىىىىىألوت فىىىىىر القىىىىىثرات  كىىىىىت تتفىىىىىألو  .5
 يعس  عا  إيجألد مجأل  لاتغتح فكسأل يك يأل. 

 زكىىىىىىألب السسألرسىىىىىىة الثيسقحاسكىىىىىىة وزكىىىىىىألب قىىىىىىكظ وروح الفحيىىىىىى  والعسىىىىىى  الجسىىىىىىألعر.  .6
. 

   -     ى أل  وساة مع السعغقألت لاتشيكط:2014:97ويح  اةزأل )

                               القىىىىىىىىىىىىغانكع التىىىىىىىىىىىىر تتعاىىىىىىىىىىىى  بساس ىىىىىىىىىىىىألت السجتسىىىىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىىىىثنر لاتعألمىىىىىىىىىىىى  القىىىىىىىىىىىىألنغنرضىىىىىىىىىىىىع  تشىىىىىىىىىىىىغيح  .1
 .                             مىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىيكألت مىىىىىىىىىع  كىىىىىىىىىت ت ىىىىىىىىىجكايأل وتوثئىىىىىىىىىث ىكألمايىىىىىىىىىأل و دوارىىىىىىىىىىأل والعضىىىىىىىىىغية فكيىىىىىىىىىأل.  واإلوحافىىىىىىىىىر

 .                              .تشىىىىىىيكطزكىىىىىىألب وضىىىىىىغح رسىىىىىىأللة و ىىىىىىىثاف الشىىىىىىيكة وإقحارىىىىىىىأل مىىىىىىع وألنىىىىىىب كألفىىىىىىة  سىىىىىىحاف ال .2
 .                         المىىىىغف مىىىىع    يشغىىىىر التشىىىىيكط عاىىىى   ىىىىىثاف ووىىىىثاو  وبىىىىحامج الس ضسىىىىة.  .3
 .                        قاىىىىىىىىىىة الميىىىىىىىىىىحة فىىىىىىىىىىر التشىىىىىىىىىىيكط والتغاصىىىىىىىىىى .  .4
 .                           .ال قألفىىىىىىىىىىىة السثنكىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىألفثة ومىىىىىىىىىىىث  تقيايىىىىىىىىىىىأل لاوىىىىىىىىىىىغار واالعىىىىىىىىىىىتلف والسفألوضىىىىىىىىىىىة يىىىىىىىىىىىكع اةسىىىىىىىىىىىحاف .5
  .     .زكىىىىىىىىألب اليكئىىىىىىىىة الساس ىىىىىىىىكة اإلداريىىىىىىىىة الوثئ ىىىىىىىىة داعىىىىىىىى  ماس ىىىىىىىىألت السجتسىىىىىىىى  السىىىىىىىىثنر  .6

  -السعغقألت التأللكة:   2017:23)الوجألر   و ضألف

 .                    سىىىىىىىىىىىىكألدة نىىىىىىىىىىىىغ  مىىىىىىىىىىىىع ال ىىىىىىىىىىىىايكة والتغامىىىىىىىىىىىىى  واللميىىىىىىىىىىىىألالة مىىىىىىىىىىىىع قيىىىىىىىىىىىى  بعىىىىىىىىىىىىز الساس ىىىىىىىىىىىىىألت.  .1
 .                      يجعىىىىىىىىى  الكىىىىىىىىى  مت ىىىىىىىىىألوي فىىىىىىىىىر العألفىىىىىىىىىث والسىىىىىىىىىحدود.مسىىىىىىىىىأل اساس ىىىىىىىىىألت ال شىىىىىىىىىشة ل عىىىىىىىىىثم تىىىىىىىىىغافح  ىىىىىىىىىغافخ .2
              يقىىىىغم يتسغيىىىى  الشىىىىيكألت  شىىىىمألص  و ىكئىىىىألت لك ىىىىة لىىىىثئيأل  دنىىىى  عيىىىىحة  وذلىىىىط ييىىىىثف الشىىىىيحة كىىىىيعز .3

 الشيكألت فر الغسع العحبر. 

                                       يسكاىىىىىغ   الىىىىىجئع  بعىىىىىز اةشىىىىىمألصالسعكقىىىىىألت م يىىىىىأل ووىىىىىغد  ئغاوىىىىىو العثئىىىىىث مىىىىىع التشىىىىىيكط   وتىىىىىح  اليأل  ىىىىىة 
                    التشىىىىىىيكط بسفيغمىىىىىىو العاسىىىىىىرعاىىىىىى  إدارة عساكىىىىىىة وعىىىىىىثم القىىىىىىثرة لتايكىىىىىىة مةىىىىىىأللويظ فىىىىىىغ   ي مةىىىىىىاوة  عىىىىىىح  
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االوىىحاةات المألسئىىة  –الس ضسىىة  –ىىىر )اةعضىىألة  وتتسوىىغر السعكقىىألت  ىىغ  اىىلث موىألور الةىوكح   كىىت 
 .فر العساكة اإلدارية لاتشيكط  

  :مقػمات التذبيظ 2.1.12
                 يعز    ى ىىىىىىأل  سىىىىىىيعة موىىىىىىألور تس ىىىىىى  ع ألصىىىىىىح  ألسىىىىىىسة فىىىىىىر توقكىىىىىى  م ضسىىىىىىألت الشىىىىىىيكة لحسىىىىىىأللتيألالىىىىىىئىىىىىىح  

                   وقىىىىىث يعىىىىىغ  توقكىىىىى   ىىىىىىثاف الس ضسىىىىىألت  يوىىىىىث مىىىىىع فألعاكىىىىىة عسىىىىى  التشىىىىىيكط وعىىىىىثم االتفىىىىىأل  عاكيىىىىىأل يغضىىىىىغح
 :  56-2004:57)عك    وىجه السوألور ال يعة ىر

ـــــادة: .1 ـــــات القي  مىىىىىث  ال قىىىىىة فىىىىىر الجيىىىىىألز اإلداري ةعضىىىىىألة الشىىىىىيكة ومسألرسىىىىىة ال ىىىىىاغ  السىىىىىثعظ.  عسمي
. 

ــــــــة .2 ــــــــػى التحفيدي ــــــــة الق  : سحيقىىىىىىىىة تةىىىىىىىىسكظ الوىىىىىىىىألفخ ودروىىىىىىىىة الحضىىىىىىىىأل لاحاسىىىىىىىىألة  و العىىىىىىىىألماكع.شبيع
. 

تةىىىأل  اةفقكىىىة لات ضىىىكظ الشىىىيكر وتيىىىألد  الحاسىىىألة السعاغمىىىألت مىىى  : ملةمىىىة اإلترـــالميـــة اإل سشبيعـــة ع .3
 .عالسحاوسك

ــــــاع التفاعــــــل .4 ــــــة اإلقش ــــــة عسمي  فىىىىىىر التىىىىىىأاكح فىىىىىىر  ىىىىىىىثاف و سىىىىىىاغب اإلدارة. ع: قىىىىىىثرة السحاوسىىىىىىكشبيع
. 

ــة اتخــاذ القــخار .5   دقىىة السعاغمىىألت ومىىث  شىىعغر متمىىجي :  ىسكىىة اتمىىألذ القىىحارات يعتسىىث عاىىشبيعــة عسمي
   م تغ  القألعثة. القحارات السشكلت عا

 : مىىىىىىىث  اشىىىىىىىتحا  الس ىىىىىىىئغلكع فىىىىىىىر صىىىىىىىكألزة اةىىىىىىىىثاف وقيغليىىىىىىىأل.شبيعـــــــة عسميـــــــة وضـــــــع األىـــــــجاف .6
.  

ـــة .7 ـــة الخقاب                : مىىىث  دقىىىة الساشىىىحات ومىىىث  دقىىىة السعاغمىىىألت اللزمىىىة لاقكىىىألس وووىىىغد اىتسىىىألمشبيعـــة عسمي
 بأللحقألبة عا  اةداة.  رفك ر

                  الع ةىىىىىىىح اليشىىىىىىىحي فىىىىىىىر تكألمىىىىىىى  الجيىىىىىىىغد مجتسعىىىىىىىة لعساكىىىىىىىة التشىىىىىىىيكط   ىسكىىىىىىىة دور وتـــــــخى الباحثـــــــة
 مة الةعغبألت التر تق  دو  توقك  تفألع  الساس ألت السشتحكة معأل  فر عساكة التشيكط. و ومقأل
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 السقجمة

 ضكىىىة وىىىغدة المثمىىىة الةىىىوكة بألىتسىىىألم كيكىىىح وازدادت وتكحتيىىىأل مىىى  التشىىىغر التك غلىىىغور وال سىىىغ السشىىىحد فىىىر 
 ص ألعة الجىغدة    كىت  صىيوة نةىب  عىكع السيتسىكع واليىأل  كع لتشىغيح وتو ىكع وىغدة المىثمألت الةىوكة 

توقكى   فضى   وتسكخ الساس ألت الةوكة مع عل  تكغيع ملمح العس  فىر تاىط الساس ىألت والتىر ت ىيظ فىر
 اسىىىىىىتفألدة مىىىىىىع عىىىىىىل  تشيكىىىىىى  العاىىىىىىغم والتق كىىىىىىألت الشيكىىىىىىة الوثئ ىىىىىىة إلشىىىىىىيأل   ألوىىىىىىألت وتشاعىىىىىىألت الس ىىىىىىتفكثئع.  

. 

ولع  المثمة الةوكة ىر وا ثة مع يىكع  يىحز المىثمألت التىر  صىيح اإلن ىأل  بوألوىة مألسىة إلكيىأل الكىغم قكألسىأل 
افىىة يس ىى  عىىأللظ التشىىغر والت ىىألر  فىىر لسىىأل ىىىغ عاكىىو فىىر محا ىى  سىىألبقة  ويتجاىى  ذلىىط فىىر  سىىيألب عثئىىثة وممت

االمتشىىألفألت مىىع  يىىحز سىىسألتيأل  ومىىأل يقأليايىىأل يىىجات الغقىىة مىىع ت ىىغ  وزسىىغض فىىر اةمىىحاض الج ىىثية وال ف ىىكة 
  فألالمتشىىىألفألت العاسكىىىة الوثئ ىىىة فىىىر مجىىىأل  الشىىىب والتك غلغوكىىىأل واشىىىتثاد الس ألف ىىىة مىىىأل يىىىكع 5:2005)اليكىىىحي 

تعاكسكة والعلوكة ك  ذلط  ووب    تكغ  ى أل  عثمألت صوكة وثئىثة السحامخ اليو كة الشيكة والس تشفكألت ال
تتغاف  م  سا اة التغكحات الت ألف كة الوألصاة فر ال غ   فضل  عع كغ  ىجه الس تجألت الشيكة الجثئثة تس ى  
فىىىىىىر  قكقتيىىىىىىأل السجىىىىىىأل  الوكىىىىىىغي ل سىىىىىىغ الس تشىىىىىىف  وبقألفىىىىىىو م ىىىىىىتسحا  فىىىىىىر تقىىىىىىثيظ المىىىىىىثمألت الشيكىىىىىىة السمتافىىىىىىة 

  .174:2005)اليكحي 

 ْدة ــْم الجــهفِ 2.2.

 الجػدة في المغة: 

            اةصىىىىى  االشىىىىىتقألقر لكاسىىىىىة الجىىىىىغدة ىىىىىىغ )ج و د  وىىىىىىغ  صىىىىى  ئىىىىىث  عاىىىىى  الت ىىىىىسح بأللشىىىىى  وك ىىىىىحة العشىىىىىألة  
  يقىىأل  وىىألد: وىىغدة و وىىألد:  تىى  بأللجكىىث مىىع القىىغ   و الفعىى  ويقىىأل : وىىىر ضىىث الىىحداةة وىىىر الجكىىث مىىع كىى  شىى 

                وىىىىىألد فىىىىىل  فىىىىىر عساىىىىىو و وىىىىىغد وعاكىىىىىو ئتضىىىىىسع العشىىىىىألة الغاسىىىىى  واةداة الجكىىىىىث الىىىىىجي ئياىىىىىع  ىىىىىثا  فألفقىىىىىأل  مىىىىىع 
             . والجىىىىغدة فىىىىر الاغىىىىة مفيىىىىغم ن ىىىىير يمتاىىىى  ال ضىىىىح لىىىىو 1984:72محادفىىىىألت الجىىىىغدة اإلتقىىىىأل  )ايىىىىع م ضىىىىغر 

  .2004:32بألعتلف وية االستفألدة م و سغاة كأل  لاساس ة  السغرد  العسك   السجتس .... وزكحه )  سث 

 الجػدة اصصالحًا: 

                  والتىىىىىىىر تع ىىىىىىىر سيكعىىىىىىىة الشىىىىىىىمرQualitas  إلىىىىىىى  الكاسىىىىىىىة اللتك كىىىىىىىة )Qualityئحوىىىىىىى  مفيىىىىىىىغم الجىىىىىىىغدة )
               ودروىىىة الةىىىلبة  وقىىىثيسأل  كألنىىىة تع ىىىر الثقىىىة واإلتقىىىأل  مىىىع عىىىل  قكىىىألميظ يتةىىى ك  اااىىىألر الشىىىرة و سيكعىىىة 

             التألريمكىىىة ةزىىىحاض التفىىىألعح ييىىىأل  و السىىىتمثميأل ةزىىىحاض الوسأليىىىة  و ىىىثئ أل  تغكىىىح مفيىىىغم الجىىىغدة بعىىىث تشىىىغر 
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                  شىىىىىحكألت والساس ىىىىىألت الكيىىىىىح  إذ  صىىىىىيح عاىىىىىظ اإلدارة وصيىىىىىغر االنتىىىىىألج الكيكىىىىىح وال ىىىىىغرة الةىىىىى ألعكة وصيىىىىىغر ال
  .2006:15لسفيغم الجغدة  بعألدا  وثئثة ومتشعية )الثرادكة 

  الجىغدة عاى   نيىأل دروىة التىأل  والتسكىخ وكىغ  اةداة مستىألز  و كىغ  عةىألفر  و بعىز Fisherئح  فكشح)
 ضىغر الس ضسىة  كىجلط عحفىة الس ضسىة المةألفر المثمة مستألزة ع ث مقألرنتيأل مى  السعىألئكح السغضىغعة مىع م

  الجغدة عا   نيأل  مجسغعة مع الةفألت التر تتسكخ ييىأل عثمىة معك ىة  توىثد قثراتىو EOQاةوروبكة لاجغدة )
 والعىىىىىىل   . وعىىىىىىحف الشىىىىىىألفر23: 2007)فتكوىىىىىىة  يشىىىىىىر   عاىىىىىى  تايكىىىىىىة  ألوىىىىىىألت الس ىىىىىىتياككع ومتشايىىىىىىألتيظ

عا   ية صفة  و عألصكة م فحدة  و شألماة وتت ظ يثروة     الجغدة   مةشاح عألم قألي  لاتشيك  2008:29)
 التسكخ  و اةفضاكة  .

  لتعحيىىىىج الجىىىىغدة   ىىىىب عىىىىثد مىىىىع الس ضسىىىىألت  كىىىىت عحفىىىىة الجسعكىىىىة 2009:60واشىىىىألر الشىىىىألفر و عىىىىحو  )
اةمحيككىىة لضىىيط الجىىغدة والس ضسىىة االوروبكىىة لضىىيط الجىىغدة بأنيىىأل   السجسىىغ  الكاىىر لاسخايىىأل والمةىىألفر التىىر 

 قثرة المثمة عا  تايكة  ألوألت معك ة . تااح فر

  لتعحيج الجغدة   ب عثد مىع الس ضسىألت  كىت عحفىة الجسعكىة اةمحيككىة لضىيط 93:2010و شألر ذيألب )
الجغدة انيأل  السجسغ  ال يألفر الكار لاسخايأل والمةألفر التر تااح فر قثرة المثمة عاى  تايكىة  ألوىألت معك ىة  

أل تعيكىىح عىىع مقىىثار الم ىىألرة التىىر يسكىىع تفألدئيىىأل والتىىر قىىث ي ىىيييأل الس ىىتج  و والكألبىىألنكغ  عحفىىغا الجىىغدة عاىى   نيىى
 المثمة لاسجتس  بعث ت اكسو  

  الجغدة عا   نيأل   السشألبقة م  السغاصىفألت    ويشىكح ىىجا التعحيىج Philip Crosbyعحف فاكب كحوسير )
ميىىىىىث  التاىىىىى  الةىىىىىفحي                  إلىىىىى     وىىىىىغدة المثمىىىىىة ت وةىىىىىح فىىىىىر مىىىىىث  مشألبقتيىىىىىأل لاسعىىىىىألئكح السغضىىىىىغعة لتوقكىىىىى  

   2014:29)رقألد و يحوش  

ال ت شأ مع العثم ولك يىأل ت شىأ مىع عىل  علقىة تىحبط المثمىة والس ىتفكث       الجغدة  4:2015ليحاو ) و شألر
ضحورة      الجغدة بأنيأل4:2017الياة )والتر يجب    تكغ  عسكقة ودافسة ولك ة سشوكة وصحفكة   وعحف 

كألفىىىة الىىى ضظ اإلداريىىىة فىىىر شىىىت  السجىىىألالت مىىىع  وىىى  توقكىىى  التفىىىغ  واليعىىىث عىىىع اةعشىىىألة   كىىىت ىىىىر  محاوعىىىة
  ألصىىىىىىى  تفألعىىىىىىى  العثئىىىىىىىث مىىىىىىىع الع ألصىىىىىىىح واةبعىىىىىىىألد وم يىىىىىىىأل االىتسىىىىىىىألم بىىىىىىىأللجغدة لتايكىىىىىىىة  ألوىىىىىىىألت الس ىىىىىىىتفكث . 

 وج
                                  الجىىىىىىىغدة مةىىىىىىىشاح عىىىىىىىألم قأليىىىىىىى  لاتشيكىىىىىىى  وفىىىىىىى  معىىىىىىىألئكح تضىىىىىىىعيأل الساس ىىىىىىىألت لتتسكىىىىىىىخ وتـــــــخى الباحثـــــــة

 ال  لاس ىىىىىىىىىىىتفكث. غ   فىىىىىىىىىىىر اةعشىىىىىىىىىىىألة عىىىىىىىىىىىل  كألفىىىىىىىىىىىة محا ىىىىىىىىىىى  تقىىىىىىىىىىىثيظ المثمىىىىىىىىىىىة وصىىىىىىىىىىىغ ييىىىىىىىىىىىأل و تج ىىىىىىىىىىىب الغقىىىىىىىىىىى
. 
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 التصػر التاريخي لمجػدة:  2.2.2

                 وذلىىىىىط فىىىىىر يثايىىىىىة القىىىىىح  العشىىىىىحيع اىىىىىظ انتشىىىىىح بعىىىىىث  ة وتو ىىىىىك يأل ةو  مىىىىىحة فىىىىىر الكألبىىىىىأل صيىىىىىح مفيىىىىىغم الجىىىىىغد
                   كىىىىىت تج ىىىىىث فىىىىىر نيىىىىىج  لغحبكىىىىىة إلىىىىى      صىىىىىيح مغضىىىىىغ  العةىىىىىح فىىىىىر شىىىىىسأل   محيكىىىىىأل ودو   وروبىىىىىأل ا ذلىىىىىط

                إداري قىىىألم يتشىىىغيح مفيىىىغم اإلدارة القىىىثيظ لكتسألشىىى  مىىى  التغويىىىألت السعألصىىىحة التىىىر تاكىىىث عاىىى  توقكىىى  الجىىىغدة 
  . 24-25: 2013)عاغا   :فيغم الجغدة كأللتأللرالعأللكة لك ب رضأل العسلة   ويسكع تق كظ محا   تشغر م

  وتسكخت بأ  م اولكة توثئث 1920-1890يكع )  ىجه السح اة امتثت : ضيط الجغدة : السخحمة األولى .1
الجىغدة تقى  عاى  مشىحفكع متمةةىىكع بضىيط الجىغدة ومتألبعىة قكألسىيأل والتوقىى  م يىأل عاى  الس تجىألت التىىر 

 تقغم الساس ألت بإنتألويأل .
  وات ىىىىسة 1940-1920) يىىىكع وامتىىىىثت ىىىىجه السح اىىىىة : الضىىىيط اإل ةىىىىألفر لاجىىىغدة :الثانيــــةالسخحمـــة  .2

ومقألرنىىىىة ال تىىىىألفج بأللستشايىىىىألت الستعىىىىثدة لتوثئىىىىث دروىىىىة التشىىىىألي  يىىىىكع الس تىىىىغج  وصكفىىىىة التفتىىىىكذ  سىىىىتمثامبأل
 والسغاصفألت السشاغبة .

   1960 -1940) يىكعوكألنة ىىجه السح اىة  : صيغر م ضسألت متمةةة فر الجغدة : السخحمة الثالثة  .3
وامتألزت ىجه السح اة بعثة تغكحات فر يكئة الة ألعألت وعألصة بعث فتىحة الك ىألد االقتةىألدي الح سىسأللر فىر 

صيىىىىغر م ضسىىىىألت متمةةىىىىة بضىىىىيط الجىىىىغدة م ىىىى  الجسعكىىىىة    مسىىىىأل  د  إلىىىى   1933 -1929سىىىى ة ) 
  لاجغدة ع ث إنتألج وبك  الس تجألت كىجلط صيىغر اةمحيككة لضيط الجغدة مسأل  د  إل  توثئث م تغ  مقيغ 

 ومأل  ثث عاكيأل مع تشغرات بعث ىجا التألريث . 1956 اقألت الجغدة فر الكألبأل  عألم 
تسكىىخت يتشىىغر مفيىىغم  و  1980 -1960)يىىكع ع الجىىغدة : امتىىثت ىىىجه السح اىىة : تو ىىك السخحمــة الخابعــة .4

وكىىجلط صيىىغر التاىى  الةىىفحي فىىر   TQM)شىىألماة مفيىىغم إدارة الجىىغدة ال  اقىىألت الجىىغدة فىىر الكألبىىأل  إلىى  
الكألبىىأل  إلىى  وألنىىب مفىىألىكظ  عىىح  كتغككىىث الجىىغدة والىىجي يعتيىىح نضىىألم متكألمىى  ئتضىىسع عىىثد مىىع ال كألسىىألت 

 واإلوحاةات اللزمة لتوقك  الجغدة فر الساس ألت الة ألعكة.
  وتسكىخت بعىثد مىع مفىألىكظ 2000 -1980: إدارة الجغدة : امتىثت ىىجه السح اىة يىكع ) السخحمة الخامدة .5

  وصيىىىغر يىىحامج الوألسىىىغب فىىىر  اةئىىىخوتسمضىىة عىىىع السح اىىىة ال ىىألبقة كسفىىىألىكظ العغلسىىة    الجىىغدة التىىىر 
 .تةسكظ الس تغج وإنتألوو وصيغر فكحة اإلنتألج الستكألم  و نضسة اإلنتألج السح  وزكحىأل

ـــة الدادســـة .6  اىىىة بإتمىىىألذ الجىىىغدة بعىىىثا  جه السح   تت ىىىظ ىىىى2006:33)الثرادكىىىة  :21: مح اىىىة القىىىح   السخحم
سىىىتمثام االتمشىىىكط اإلسىىىتحاتكجر لاس ضسىىىألت و  سىىىتحاتكجكأل  تتسكىىىخ بألىتسىىىألم االدارة العاكىىىأل وإدارة الجىىىغدة ضىىىسعإ
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  مسىىىأل يجعايىىىأل السح اىىىة الس ىىىتقياكة التىىىر تشىىىكح إلكيىىىأل اةبوىىىألث 2013:25الجىىىغدة كسكىىىخة ت ألف ىىىكة )عاىىىغا  
 تقثيظ المثمة. العاسكة بأنيأل ستكغ  مح اة االىتسألم بأللس تفكث مع عل  

 

 التشغر التألريمر لاجغدة  (3)شك  رقظ 

 

 

 

 

 2013ودراسة عاغا    2016عا  دراسة  يغ عكح  ا  عتسألدا السةثر: وحد يغاسشة اليأل  ة 

 رواد الجػدة الذاممة 2.2.3

وتشغرت تشغرا  ماوغصأل   فس ج اليثاية كأل   صيحت مفألىكظ الجغدة فر الغاليألت الستوثة اةمحيككة والكألبأل  
 ليعز اةشمألص دور ميظ فر تشغر ىجه السفألىكظ  وم يظ:

 .(Edward Demingإدوارد ديسشج ) .1
ولقب ) يغ الجىغدة  وكىأل  لىو   لظ فر اال ةألة وىغ مع  شيح مع عس  وعاظ فر الجغدةألعيحز إدوارد ديس ج ك

ت والس ىىتج   دور كيكىىح فىىر تشىىغيح صىى ألعة الكألبىىألنككع يتعاىىكظ  سىىد الجىىغدة ووسىىألف  رفىى  م ىىتغ  وىىغدة المىىثمأل
  وعةةىىىة 2010:33نتىىىألج والحقألبىىىة ) سىىىغد والشىىىكث  ةىىىألفكة فىىىر مجىىىأل  وىىىغدة اإلسىىىأللكب اإلبإسىىىتمثام اة

 ج  والتر تس ح بشىك  سى غي لاشىحكألت التىر تتسكىخ فىر وألفخة بألسسو  )وألفخة ديس 1951الوكغمة الكألبألنكة عألم 
  وتتس ىى  فا ىىىفة ديسىى ج    الجىىغدة تعتيىىح ميىىث   سىىألس لي ىىىألة  ي 2006:268تشيكىى  يىىحامج الجىىغدة )الثرادكىىو 

إسىىىىىىىتحاتكجكة فىىىىىىىر مجىىىىىىىأل  الجىىىىىىىغدة مىىىىىىىع يحنىىىىىىىألمج متكألمىىىىىىى  ئتكىىىىىىىغ  مىىىىىىىع  ربعىىىىىىىة عشىىىىىىىح ميىىىىىىىث  وىىىىىىىىر ) سىىىىىىىغد 
   . 2010:34والشكث 

  ىثاف الساس ة.إيجألد الت ألس  يكع  .1
 إيسأل  القكألدة بأللتغكح والتشغيح. .2
 الس تج. تكحيد عساكة ي ألة وغدة .3
 تغاك  العلقألت م  العسك  قي  ال عح. .4
 التو كع الثافظ لامثمة السقثمة. .5
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 التثريب بشك  م تسح. .6
 التشغيح.دور القكألدة بعساكة  .7
 اعتسألد فح  العس  وتشجكو. .8
 توشكظ الوغاوخ يكع القشألعألت الغصكفكة. .9

 تمار مع الشعألرات وتغوكو الاغم لاعألماكع.ال .10
 التو كع الس تسح لاعألماكع و ساغب سحيقة  دافيظ. .11
 تكحيد ميث  االعتخاز بأللعس  لث  العألماكع.  .12
 تشغيح يحامج التعاكظ والتو كع الجاتر. .13
 تخام الثافظ مع قي  اإلدارة العاكأل فر الساس ة بأللجغدة االنتألوكة.لاإل .14

 

 (:Joseph Juranجػزيف جػران ) .2
اىتظ وغرا  بعساكة تثريب ميىألدئ الجىغدة لاكألبىألنككع عىل  فتىحة المس ىك ألت اةمىح الىجي كىأل  لىو اةاىح اةميىح 

كسىىأل    نجىألح فا ىىفة وىغرا  نف ىىيأل قىث اعتسىىثت عاىى    فىر نجىىألح يىحامج الجىىغدة التىر سيقىىة عىل  تاىىط الفتىحة
لتجحبىىىة الكألبألنكىىىة التىىىر تضىىىسع تقغيىىىة وتو ىىىكع التىىىثريب عاىىى  السفىىىألىكظ اةسألسىىىكة إلدارة الجىىىغدة م ىىىت ثا  إلىىى  ا

   ولقىث وضى  وىغرا  عشىح عشىغات لتو ىكع الجىغدة وعاى  56:2006الغض  الت ألف ىر لاساس ىة.)الثرادكة 
 .الحزظ مع    بعضيأل ئتقألس  م  نقألط ديس ج إال  ن أل ال ن تشك  إنكألر  ىسكتيأل فر ىجا السجأل  

 لاجغدة.إشألعة الغعر بأىسكة التو كع والوألوة  .1
 وض   ىثاف لاتو كع. .2
 تيكئة الت ضكظ لاغصغ  لألىثاف السغضغعة. .3
 السيألشحة بأللتثريب. .4
 تي ر  ساغب    السشكلت. .5
 تغاك  مأل ئ جخ مع تقثم. .6
 تقثئح الجيغد الستسكخة .7
 ت ىىىىجك  ال تىىىىألفج والعلمىىىىألت التىىىىر يوةىىىى  عاكيىىىىأل اةفىىىىحاد واةق ىىىىألم واال تفىىىىأل  ييىىىىأل كغنيىىىىأل يكألنىىىىألت. .8

. 
 نتألفج  فض .التغاص  مع  و   .9
 ة.تو ك ألت فر  ق ألم الس ضسة الحفك السوألفضة عا  الخعظ والتغس  فر ي ألة ال .10
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 .(Philip Crosbyفميب كخوسبي ) .3
وعىحف   ة كحوسير  كألتو السي كىة فىر الجىغدة بعىث وىغرا  وديسى ج وىىغ صىأل ب فكىحة العكىغب الةىفحيةلقث يث

وموألولة م ى  انتىألج اليضىألف  السعكيىة ذات الجىغدة الس مفضىة    سألسو الشثئث لسفيغم إدارة عأللكة مع العكغب
   ي    يكغ  السعكألر اةسألسر لىألداة فىر الساس ىة ىىغ )م ىتج بىل عكىغب  و   2010:39) سغد والشكث 

وىىىجا ئتشاىىب الفيىىظ الغاضىىح لكىى  محا ىى    الشحيىى  الغ كىىث لتوقكىى  الجىىغدة ىىىغ م ىى   ىىثوث اةعشىىألر والعكىىغب
   2002:55قىىثيظ المثمىىة وامتشىىألف وم ىى  وقىىغ   عشىىألة فىىر العسىى  ) الشىىاير  الثرادكىىة نتألوكىىة لتالعساكىىة اإل

  39 2010ويسكع تامكر فا فة فاكب كحوسير فر الجغدة الشألماة بسأل ئار ) سغد و الشكث 
 االلتخام ال ألية مع قي  اإلدارة العاكأل بأللجغدة.  .1
 تكغيع فحي  لتو كع الجغدة. .2
 ستمثام القكألس كأداة مغضغعكة.إ .3
 توثئث تكافة الجغدة. .4
 نشح الغعر فكسأل ئتعا  بأىسكة الجغدة.  .5
 اتمألذ اإلوحاةات التةوكوكة. .6
 التمشكط ال اكظ إلزالة العكغب فر الس تج  و المثمة. .7
 .                   تىىىىىىثريب العىىىىىىألماكع وتىىىىىىثريب السشىىىىىىحفكع عاىىىىىى  القكىىىىىىألم يىىىىىىثورىظ فىىىىىىر تو ىىىىىىكع الجىىىىىىغدة.التحككىىىىىىخ عاىىىىىى   .8
 لخيىىىىىألرة التو ىىىىىكد والىىىىىغعر بأىسكىىىىىة شعألر)صىىىىى ألعة بىىىىىل عكىىىىىغب .توثئىىىىىث وتمةىىىىىكر ئىىىىىغم عىىىىىألص  .9

. 
 توثئث اةىثاف وتشجك  اإليثا  الفحدي داع  الساس ة. .10
 تةأل  الفعأل . سيألب اةعشألة وإزالة معغقألت اإل التمار مع .11
     التعىىىىحف عاىىىى   ىسكىىىىة عساكىىىىة تو ىىىىكع الجىىىىغدة ومكألفىىىىأة مىىىىع يقىىىىثم ويىىىىغدا  زكىىىىح عألديىىىىة فىىىىر تشىىىىغيح .12

 وتو كع الجغدة. 
                      تةىىىىىىىىأل  بأعضىىىىىىىىألة يألميىىىىىىىىأل القكىىىىىىىىألم بعساكىىىىىىىىة الت  ىىىىىىىىك  واإلكىىىىىىىىغيع مجىىىىىىىىأللد لاجىىىىىىىىغدة والتىىىىىىىىر مىىىىىىىىع مت .13

 فح  تشغيح الجغدة
                       االسىىىىىىىتسحار فىىىىىىىر عساكىىىىىىىة تو ىىىىىىىكع الجىىىىىىىغدة  وذلىىىىىىىط عىىىىىىىع سحيىىىىىىى  تكىىىىىىىحار العساكىىىىىىىألت ال ىىىىىىىألبقة لكىىىىىىىر  .14

 ة وتوقكىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىثاف الساس ىىىىىىىىىة.تعشىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىغصفكع تشىىىىىىىىىجكعأل  م ىىىىىىىىىتسحا  إلزالىىىىىىىىىة معغقىىىىىىىىىألت الجىىىىىىىىىغد
.  
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ــــاءً           ة التىىىىر تعيىىىىح عىىىىع مىىىىأل اتفىىىى  عاكىىىىو رواد ىىىىشىىىىألرة إلىىىى  اةفكىىىىألر الحفكعاىىىى  مىىىىأل سىىىىي  يسكىىىىع لايأل  ىىىىة اإل وبش
                       الجىىىىىغدة  كىىىىىت تاتقىىىىىر فىىىىىر ك كىىىىىح مىىىىىع ال قىىىىىألط م ىىىىى  التحككىىىىىخ االسىىىىىتثامة فىىىىىر تقىىىىىثيظ المىىىىىثمألت  ويسكىىىىىع القىىىىىغ  
                  فا ىىىىفة الىىىىحواد كألنىىىىة تىىىىثور  ىىىىغ  محتكىىىىخات  سألسىىىىكة وىىىىىر )تو ىىىىكع الجىىىىغدة  التحككىىىىخ عاىىىى  االدارة العاكىىىىأل  
 الكىىىىىىىألدر اليشىىىىىىىحي  والتمشىىىىىىىكط  يكئىىىىىىىة العسىىىىىىى   ومىىىىىىىأل ئتحتىىىىىىىب عاكىىىىىىىو مىىىىىىىع  عسىىىىىىىأل  فحعكىىىىىىىة ليىىىىىىىجه السحتكىىىىىىىخات. 

. 
 أىسية جػدة الخجمة:  2.2.4

  و الثرادكىىىىة 35-33:(2008التأللكىىىىة كسىىىىأل اشىىىىألر ليىىىىأل رقىىىىألد يسكىىىىع تغضىىىىكح  ىسكىىىىة وىىىىغدة المثمىىىىة لألسىىىىيألب 
(2006:194.    

      ىىىىث  يىىىىحز التوىىىىغالت التىىىىر شىىىىيثىأل االقتةىىىىألد العىىىىأللسر ىىىىىغ ت ىىىىألمر االىتسىىىىألم بقشىىىىأل  المىىىىىثمألت. .1
. 

                تعىىىىث وىىىىغدة المثمىىىىة مىىىىع يىىىىكع  ىىىىىظ الساشىىىىحات الت ألف ىىىىكة التىىىىر تعتسىىىىث عاكيىىىىأل الساس ىىىىألت فىىىىر تىىىىثعكظ .2
         إذ مىىع السعاىىغم    بقىىألة ماس ىىة ومشىىحو  يعتسىىث عاىى   ةىىغليأل عاىى  القىىثر الكىىألفرمحكخىىىأل الت ألف ىىر

 مع الس ألف ة.
 تىى  تضىىسع  عاىتسىىألم الساس ىىألت ال ألووىىة بأللعسىى  عاىى  معحفىىة مىىأل ىىىغ الشىى  الىىجي ئحيىىثه الس ىىتفكثئ .3

 استسحار التفغ  وال جألح. 
 .   لتىىىىر تقىىىثم المىىىثمألت  م ىىىىح مىىىع  ي وقىىىة مضىىىى .نسىىىغ مجىىىأل  المثمىىىة إذ تخائىىىىثت  عىىىثاد الساس ىىىألت ا .4
                   ذات وىىىىىىىغدة وسىىىىىىىعح معقىىىىىىىغ  يىىىىىىىثو  تىىىىىىىغفح الفيىىىىىىىظ اةميىىىىىىىح لاس ىىىىىىىتفكثئع فىىىىىىىل يكفىىىىىىىر تقىىىىىىىثيظ عىىىىىىىثمألت .5

 السعألماة الجكثة والفيظ اةميح لاس تفكثئع. 
                 تعتسىىىىىث وىىىىىىغدة المثمىىىىىىة عاىىىىىى  تقكىىىىىىكظ ورضىىىىىىأل الس ىىىىىىتفكث الىىىىىجي يوكىىىىىىظ عاكيىىىىىىأل عىىىىىىع سحيىىىىىى  مقألرنىىىىىىة مىىىىىىأل  .6

                   ةىىىى  عاكىىىىو فعىىىىل  مىىىى  تغقعىىىىو ومىىىىث  تايكىىىىة رزيألتىىىىو وتغقعألتىىىىو مىىىىع تاىىىىط المثمىىىىة وىىىىىغ مىىىىأل يجعايىىىىأل 
 مقكألسأل  ن يكأل  يمتا  مع عسك  إل  آعح. 

وقىث زاد    الجغدة  صيوة مشايأل  مع مشأللب عسىلة المثمىة الىجئع ي ىتفكثو   مىع المىثمألت عألصىة  .7
لتايىىىر  ي   ئع بأىسكىىة تو ىىىكع الس ىىتسح لجىىغدة المىىىثمألت التىىر يوةىىىاغ  عاكيىىألوعىىر ىىىاالة الس ىىىتفكث

تغكحات تشح  عا  ا تكألوألتيظ تغاوو مشكلتيظ الستجثدة والسعقثة بسأل يقا  شكغاىظ ويخيث مع اقتيظ فر 
  2007:331الساس ألت الس ئغلة عع تاط المثمألت ) يغ ال ةح 

ع  ىىىظ السةىىألدر الغاعىىثة لتسكىىخ الساس ىىة فىىر عةىىح    وىىغدة المثمىىة ىىىر مىى Kotler ((167:1994 ويىىح  
)الشىألفر و و شىألر  و   إعشألة عثمة وكثة ىغ وغىح مسألرسىة سكألسىة التغوىو بىأللعسلة  المثمألت السقثمةزيألدة 
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                 لف كىىىىة تع ىىىىر مىىىىأل ئىىىىتظ تقثيسىىىىو االىتسىىىىألم بجىىىىغدة المىىىىثمألت ي غعكيىىىىأل الف كىىىىة والغصكفكىىىىة  وا يجىىىىب  2009:242 
       فعىىل   ويتةىى  بأللوألوىىة اةسألسىىكة التىىر ي ىىع  إلشىىيألعيأل   مىىأل الغصكفكىىة فتع ىىر دروىىة وىىغدة الشحيقىىةلاس ىىتفكث 

  .التر ئتظ ييأل تقثيظ المثمة

                  تكسىىىىىىع بوىىىىىىحص الساس ىىىىىىألت الةىىىىىىوكة فىىىىىىر تعخيىىىىىىخ الجىىىىىىغدة فىىىىىىر وىىىىىىغدة المثمىىىىىىة  ىسكىىىىىىة وتىىىىىىح  اليأل  ىىىىىىة    
                         سكألسىىىىىة التغوىىىىىو نوىىىىىغ مجتسىىىىى  صىىىىىور عىىىىىأل    ووىىىىىغىح مسألرسىىىىىةوسكىىىىى   ق ىىىىىألميأل  كىىىىىت تعتيىىىىىح المثمىىىىىة مكىىىىىخة 

 مع اةمحاض فر ص  الت ألفد الشثئث عا  تقثيظ عثمة عأللكة مع اةعشألة. 

 مفيػم جػدة الخجمة الرحية :  2.2.5

السىىىحيز   كىىىت ئ ضىىىح  وكة مىىىع وويىىىألت نضىىىح ممتافىىىةمفيىىىغم وىىىغدة المثمىىىة الةىىى  David (1999:13يىىىكع 
تت ىظ بىأللعش  واال تىحام  و التىر لجغدة المثمة الةوكة عا   نيأل المىثمألت التىر تغفحىىأل الساس ىألت الةىوكة 

 مأل الشيكب فك ضح إلكيأل عا   نيأل وض  السعألرف والعاغم اةم ح تقىثمأل  والسيىألرات الشيكىة فىر عثمىة السىحيز  
 .   المثمىىىىىة الشيكىىىىىة والحعأليىىىىىة الةىىىىىوكة.  مىىىىىأل الساس ىىىىىة الةىىىىىوكة فيىىىىىر عيىىىىىألرة عىىىىىع توقكىىىىى  الكفىىىىىألةة فىىىىىر تقىىىىىثيظ

  -مع الاة وغانب  سألسكة: مفيغم وغدة المثمألت الةوكة  فقث تظ ال ضح إل  73: 2003نةكحات) مأل فر 

ـــــــػجي .1 ـــــــب السعخفـــــــي والتكشػل يس ىىىىىىى  السعىىىىىىىألرف والسيىىىىىىىألرات والميىىىىىىىحات ودروىىىىىىىة التقىىىىىىىثم العاسىىىىىىىر                 :الجان
 والتك غلىىىىىىىىغور الستىىىىىىىىىغفح لاحعأليىىىىىىىىة الشيكىىىىىىىىىة والتق كىىىىىىىىألت واةسىىىىىىىىىأللكب الس ىىىىىىىىتعساة فىىىىىىىىىر الحعأليىىىىىىىىة الشيكىىىىىىىىىة. 

. 
ــــة .2 ــــب الدــــمػكي لمخعاي : ويشىىىىكح إلىىىى  سىىىىاغككألت مىىىىخودي المىىىىثمألت وفىىىى  تعىىىىألمايظ مىىىى  م ىىىىتياكر                  الجان

 الحعألية الشيكة.  عثمألت
: وتس   وغدة السضيح المألرور لاس تشف  وم ضحه وتغافح اةويخة الخجمات الفشجقية والتدييالت السادية .3

           وكىىجلط تىىغفح المىىثمألت الف ثقكىىة  واةاىىألث الجسكىى  والوغاسىىكب الستشىىغرة لعسىى  مغاعكىىث السحضىى  لافوىىر
  .104 :2007مىىىىع إسعىىىىألم و مىىىىألمع انتضىىىىألر  ال ضألفىىىىة  ال قىىىى  الىىىىثاعار وتجيكىىىىخات الغىىىىحف. )العيألدلىىىىة  

. 
 

الجىىىغدة الةىىىوكة بأنيىىىأل تشيكىىى  العاىىىغم والتق كىىىألت الشيكىىىة  Donabedianوقىىىث عىىىحف رافىىىث الجىىىغدة الةىىىوكة  
إلىى     الجىىغدة  Donabedianويشىىكح   بأسىىاغب يوقىى   قةىى  إفىىألدة لاةىىوة العألمىىة دو  التعىىحض لاسمىىألسح

 كت ئتضىسع السوىغر الف ىر تشيكى  العاىظ والتق كىة   موغريع:  السوغر الف ر  والسوغر االن ألنر ذات الةوكة
الةىىىوكة فىىىىر تشىىىىمكر العىىىىلج  يك سىىىىأل السوىىىىغر اإلن ىىىألنر تايكىىىىة اال تكألوىىىىألت االن ىىىىألنكة لاسىىىىحيز كأللتعىىىىألس  
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 ىألنر الغسىكاة التىر ئىتظ مىع علليىأل توقكى  الجىغدة واال تحام وتقىثيظ السعاغمىألت اللزمىة لىو  ويس ى  السوىغر االن
  .23:2004الف كة التق كة لاحعألية الةوكة )عغعة 

     الجىىغدة بكغنيىىأل المةىىألفر والةىىغر الكاكىىة لامثمىىة التىىر تقىىغي القىىثرة عاىى 2005:329وعىىحف العجألرمىىة )
وإنيىىأل نتكجىىة الوكىىظ  إشىىيأل   ألوىىألت معك ىىة  و ضىىس كة لاس ىىتفكث  و عاىىغ المثمىىة مىىع  ي عكىىب  ا ىىألة إنجألزىىىأل 

 الستعاقة يتغقعألت الس تفكث الستغقعة عع المثمة واةداة الفعار ليأل  .  

تشيكىى  العاىىغم والتق كىىألت الشيكىىة بأسىىاغب يوقىى   بأنيىىأل   وىىغدة المثمىىة الةىىوكة  319: 2009ذيىىألب ) وعىىحف
 قةىى  اسىىتفألدة لةىىوة العألمىىة  دو  زيىىألدة التعىىحض لاسمىىألسح  وعاىى  ىىىجا اةسىىألس  فىىإ  دروىىة الجىىغدة توىىثد 

 . بسث   فض  مغازنة يكع السمألسح والفغافث 

 شحيقىىة آم ىىةعىىحف رومىىح وزمىىلةه وىىغدة المثمىىة الةىىوكة عاىى     نيىىأل التسشىىر مىى  السعىىألئكح واةداة الةىىوكح ب
 ىىثاث تىىأاكح عاىى  ن ىىية الوىىألالت السحضىىكة ون ىىية بوكىىت تىىادي إلىى   ومقيغلىىة مىىع السجتسىى  وبتكافىىة مقيغلىىة و 

  .38: 2010)ذيألب  العساكألت واإلعألقة وسغة التغجية  

موةىىىىاة التفألعىىىى  يىىىىكع اليعىىىىث اإلوحافىىىىر )الىىىى ضظ   وىىىىغدة المثمىىىىة بأنيىىىىأل  2014:29وعىىىىحف رقىىىىألد و يىىىىحوش )
السوثدة لتقثيظ المثمألت  واليعث الشمةر )سح  التفألع  والتعألم  م  الس تفكث ع ث تقثيظ المثمىة واإلوحاةات 

مىىىع قيىىى  مقىىىثمر المثمىىىة  ومىىىأل ي ىىىتمثمغنو مىىىع سىىىاغككألت ومغاقىىى  وميىىىألرات لفضكىىىة   مسىىىأل ي ىىىتغوب ضىىىحورة 
نيأل   دروة الحضأل   وغدة المثمة بأ2017:9ويعحف  يغ شعيأل )    االىتسألم بجغانب اليعثئع فر تقثيظ المثمة

التر يسكع توققيأل المثمة السقثمة مع الساس ألت المثمألتكة لاستعألماكع معيأل عع سحي  إشيأل  رزيألتيظ وتايكىة 
مقكىألس لتايكىة رزيىألت الس ىتفكثئع  بأنيىأل      وىغد المثمىة 20 :2017 ألوىألتيظ وتغقعىألتيظ   وعىحف اةعىحس )

 مع المثمة السقثمة ليظ  

  إل   ىظ اةمغر التر يسكىع مىع علليىأل الوكىظ عاى  وىغدة المثمىة الةىوكة  وقىث 2006:25درادكة  ) و شألر
  -تس اة فر:

 تقاك  اةعشألة الشيكة. -
 تقاك  وقة االنتضألر وتقةكح مثة االنتضألر فر عكألدة الشيكب. -
 تغفكح المثمألت الةوكة بشك  مقيغ  لجسك  السغاس كع. -
 دروة االلتخام بأعلقكألت السيع الشيكة.  -
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مىىىثمألت الةىىىوكة الفألعاىىىة فىىىر الغقىىىة والسكىىىأل  الس ألسىىىيكع وتىىىااح عغامىىى  ك كىىىحة. عاىىى  وىىىغدة التىىىغفكح  -
 المثمألت الةوكة كتغقعألت السحيز  ووغدة المثمألت و داة العألماكع. 

ر  غ  موغريع السوىغر   الجغدة تثو تعحيفألت ال ألبقة إال  نيأل اتفقة  وتح  اليأل  ة رزظ اعتلف وتيألئع فر ال
              ىىىىىر الفىىىىح  يىىىىكع إذا الجىىىىغدة)الس ىىىىتفكث  مىىىىع المثمىىىىة والسوىىىىغر ال ىىىىألنر    السقثمىىىىة لامثمىىىىةاةو  ) الساس ىىىىة 

 مىىىىىع قيىىىىى  الس ىىىىىتفكث.والمثمىىىىىة الستغقعىىىىىة   ىىىىىب السعىىىىىألئكح السغضىىىىىغعة مىىىىىع الساس ىىىىىة المثمىىىىة السقثمىىىىىة فعىىىىىل  
. 

 أىجاف جػدة الخجمة الرحية 2.2.6

 نغعكع مع  ىثاف الجغدة ىسأل:    ووغد38:2006السوكألوي ) ويح  

: ىىىر تاىىط اةىىىثاف التىىر تتعاىى  بأللسعىىألئكح التىىر ت ىىع  الس ضسىىة لاسوألفضىىة أىــجاف تخــجم ضــب  الجــػدة .1
 تتعاىىىىىى  بةىىىىىىفألت مسكىىىىىىخة م ىىىىىى : رضىىىىىىأل الس ىىىىىىتفكثئع. سىىىىىىتمثام متشايىىىىىىألت ذات م ىىىىىىتغ   دنىىىىىى ألب عاكيىىىىىىأل

. 
 : ت وةح زألليأل  فر الوث مع اةعشألة  وتشغيح عثمألت تحض  الس تفكثئع. أىجاف تحديغ الجػدة .2

 

   العثئىىىىىىىىىىىث مىىىىىىىىىىىع اةىىىىىىىىىىىىثاف لتوقىىىىىىىىىىى  وىىىىىىىىىىىغدة المثمىىىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىىىوكة م يىىىىىىىىىىىأل: 97 2013و ضىىىىىىىىىىىألفة عتكىىىىىىىىىىى  )
. 

          تقىىىىثيظ عثمىىىىة صىىىىوكة ذات وىىىىغدة مسكىىىىخة مىىىىع شىىىىألنيأل توقكىىىى  رضىىىى  الس ىىىىتفكث وزيىىىىألدة والاه لاس ضسىىىىة .1
 والىىىىىىىىىىجي سكةىىىىىىىىىىيح فكسىىىىىىىىىىأل بعىىىىىىىىىىث وسىىىىىىىىىىكاة إعلمكىىىىىىىىىىة فألعاىىىىىىىىىىة لتاىىىىىىىىىىط الس ضسىىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىىوكة  الةىىىىىىىىىىوكة

. 
تةىىىأل  يىىىكع الس ىىىتفكثئع مىىىع المثمىىىة الةىىىوكة ومقىىىثمكيأل لضىىىسأل  الةىىىوة تشىىىغيح وتو ىىىكع ق ىىىغات اإل .2

 اليثنكة ال ف كة ليظ 
            تو ىىىىىىكع مع غيىىىىىىألت السىىىىىىغصفكع مىىىىىىع عىىىىىىل  تعخيىىىىىىخ ال قىىىىىىة لىىىىىىثئيظ ووعايىىىىىىظ يشىىىىىىعحو  بىىىىىىأنيظ  عضىىىىىىألة .3

 .     مسىىىىأل ئىىىىادي إلىىىى  تو ىىىىكع مع غيىىىىألتيظ وبأللتىىىىأللر الوةىىىىغ  عاىىىى   فضىىىى  ال تىىىىألفج.  غ  بأللفألعاكىىىىةئتستعىىىى
  التحككخ عا  ا تكألوألت السجتس  والعس  عا  تحوسىة اال تكألوىألت إلى  مغاصىفة لتةىسكظ قألياىة لات فكىج .4

  .2007:321ووض  إوحاةات ب كشة ةداة الجغدة م  ووغد  ساغب تشغيح م تسح ) يغ ال ةح 
م ىىى  تىىىغفكح اإلقألمىىىة الستسكىىىخة لاسحضىىى   ا ىىىألة   ىتسىىىألم بأللجغانىىىب زكىىىح العلوكىىىة بأللمىىىثمألت الةىىىوكةاال .5

العلج والتألبعىة الس ىتسحة ليىجه اةمىغر داعى  الس تشىفكألت  كىجلط دراسىة السقتح ىألت الستعاقىة بأللجغانىب 
   145 2005الجسأللكىىىىة التىىىىر تىىىىااح عاىىىى  اقىىىىة الس ىىىىتفكثئع بأللمىىىىثمألت الةىىىىوكة يغوىىىىو عىىىىألم )الع ىىىىخي 

. 
                     ت ىىىىىىىىىع  الساس ىىىىىىىىىألت الةىىىىىىىىىوكة إلىىىىىىىىى  إرضىىىىىىىىىألة  ألوىىىىىىىىىألت الس ىىىىىىىىىتفكث ومتشايألتىىىىىىىىىو وتوقكىىىىىىىىى  رزيألتىىىىىىىىىو  .6

 .   55: 2002سىىىىىىىىىىىىىتحاتكجكة متكألماىىىىىىىىىىىىىة )الثرادكة الشىىىىىىىىىىىىىيار  ىىىىىىىىىىىىىث  مىىىىىىىىىىىىىع عىىىىىىىىىىىىىل  إ عاىىىىىىىىىىىىى   قةىىىىىىىىىىىىى 
. 
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                               بىىىىىىىىىأ  وضىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىثاف وسكألسىىىىىىىىىألت وىىىىىىىىىغدة المثمىىىىىىىىىة داعىىىىىىىىى  الساس ىىىىىىىىىة بةىىىىىىىىىغرة8:2017الياىىىىىىىىىة )ويىىىىىىىىىح  
 غدة.ىىىىأل بأللجىىىىأل  م يىىىىأل  صحيوىىىىخامىىىىث التىىىىأل يعىىىى  اإلدارة العاكىىىع قيىىىة مىىة و واضوىىرسسك

 -العػامل السؤثخة في جػدة الخجمة الرحية:  2.2.7

                بوكىىىىت تةىىىىسكظ المثمىىىىة الةىىىىوكة   يجىىىىب فيىىىىظ اتجألىىىىىألت السحضىىىى  ع ىىىىث تحميــــل تػقعــــات الســــخيس: .1
                  ةنيىىىىىأل الشحيقىىىىىة الغ كىىىىىثة التىىىىىر تسكىىىىى يظ مىىىىىع   يكىىىىىغ  ىىىىىىجا التةىىىىىسكظ متفغقىىىىىأل  عاىىىىى  تغقعىىىىىألت السىىىىىحيز

  . 78: 2005توقك  وغدة عأللكة لامثمة الةوكة )اليكحي 
: ع ىىىىثمأل تفيىىىىظ الساس ىىىىة الةىىىىوكة  ألوىىىىألت السحضىىىى  فإنىىىىو يجىىىىب    يضىىىى  تحجيــــج جــــػدة الخــــجمات .2

الس ألسىىىب لاس ىىىألعثة فىىىر ضىىىسأل  توقكىىى  ذلىىىط الس ىىىتغ  السشاىىىغب مىىىع الجىىىغدة فىىىر المثمىىىة التغصىىىك  
الةىىوكة   وىىىجا التغصىىك  عىىألدة يكىىغ  محتيشىىأل  مىى   داة العىىألماكع فىىر وزارة الةىىوة وم ىىتغ  وكفىىألةة 

   73: 2012اةويخة والسعثات الس تمثمة فر إنجألز المثمة الةوكة.)ذيألب 
تةأل  والتغاص  م  سكع عا  شاو  لاساس ألت الةوكة اإللاقألفمع الضحوري  إدارة تػقعات الخجمة: .3

السحض  داع  الساس ة  وكجلط ممتا  الشحافح السجتس  مع  و  التعحف عا  مأل ئحيثو  ومع اسة 
  العس  عا  توثئث مىث  تىغفح اإلمكألنكىألت والكفىألةات القىألدرة عاى  االسىتجألبة لاستشايىألت السعيىح ع يىأل

كجة للتةىأل  عاى  م ىتغ  يكئىة العسى  الثاعاكىة والمألروكىة لاساس ىة  وىجا العس  ئتشاب تغفح نضألم
الةىىىوكة  كسىىىأل ئتشاىىىب وضىىى  نضىىىألم معاغمىىىألت فعىىىأل  قىىىألدر عاىىى  تىىىغفكح السعاغمىىىة الثقكقىىىة وفىىىر الغقىىىة 

 . 146):2011الس ألسب التمألذ قحارات مغضغعكة )يثي ر و زويغش 

           أل  عغامىىىى  مىىىىىااحة فىىىىر الجىىىىىغدة      ى ىىىىى29-2010:30)  سىىىىىغد والشىىىىكثومىىىىع زاويىىىىة  عىىىىىح  ئىىىىح  كىىىىىل مىىىىع 
 مىىىىىىىىىىىع وىىىىىىىىىىىألنيكع اةو  ئتعاىىىىىىىىىىى  بسألىكىىىىىىىىىىىة الجىىىىىىىىىىىغدة وااعىىىىىىىىىىىح ئتعاىىىىىىىىىىى  بككفكىىىىىىىىىىىة توقكقيىىىىىىىىىىىأل و ىىىىىىىىىىىىر كأللتىىىىىىىىىىىأللر:

. 
ستحاتكجكة لاجغدة يكسع فر عا  مكخة ت ألف كة م تثامة : إ  اليثف مع المشة اإلالجػدة تيجيةإستخا .1

 لاساس ة مع عل  تو كع الجغدة بشك  دافظ وم تسح.
                         –القغاعىىىىىىىث العاسكىىىىىىىة  بألإلضىىىىىىىألفة إلىىىىىىى  السىىىىىىىغارد اليشىىىىىىىحية الساىاىىىىىىىة  اسىىىىىىىتمثم: إ  القػاعـــــــج العمسيـــــــة .2

                     فىىىىر تةىىىىسكظ العسىىىى  وعساكىىىىة اتمىىىىألذ القىىىىحار و ىىىى  السشىىىىكلت مىىىىع  ىىىىىظ مىىىىأل وىىىىألةت بىىىىو الجىىىىغدة لسىىىىأل لىىىىو
 مىىىىىىىىىىىىىىع نتىىىىىىىىىىىىىىألفج عاىىىىىىىىىىىىىى  تأسىىىىىىىىىىىىىىكد معىىىىىىىىىىىىىىألئكح اةداة ومحقيتيىىىىىىىىىىىىىىأل وإدعىىىىىىىىىىىىىىأل  التو ىىىىىىىىىىىىىىك ألت اللزمىىىىىىىىىىىىىىة. 

. 
               في ىىىىأل  ماس ىىىىألت سيقىىىىة الجىىىىغدة  : وىىىىىر توتىىىىألج إلىىىى  اقألفىىىىة ت ضكسكىىىىة مغىىىىألئحةااللتــــدام شػيــــل األمــــج .3

 مىىىىىىىى  التىىىىىىىىخام  قكقىىىىىىىىر وسغيىىىىىىىى  اةمىىىىىىىىث نوىىىىىىىىغ التغككىىىىىىىىح مسىىىىىىىىأل و ىىىىىىىىة ال سىىىىىىىىألر فىىىىىىىىر تشيكىىىىىىىى  الجىىىىىىىىغدة.
. 
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يك سأل   أل  مأل تكغ  الجيغد السيجولة نسشكة مسأل يعكد سايأل  عا  الجيغد السيجولة: زألليفخق العسل .4
وألةت الجغدة عا  قغة ي ألة فحي  عس  فر الساس ة وتجع  تحككخىظ وويغدىظ م ةية فر ملقألة  و 
 تجألوزت تغقعألت الس تفكثئع م  تعخيخ ميألرات فحي  العس  مع عل  التعاكظ والتثريب الس تسح.

    . 
عساكىىة المىىثمألت فىىر عىىثة عساكىىألت بأللتعىىألو  مىى  عىىثد كيكىىح مىىع  تسىىح يــات التحدــيغ السدــتسخ:عسم .5

وتيىثف الجىغدة إلى  تو ىكع المىثمألت بشىك  م ىتسح مسىأل ئتحتىب   اةشمألص وفر يكئألت عس  موىثدة
 عاكو تو كع اةنضسة والعساكألت.  

                     السىىىىىىغصفكعدرا  الساس ىىىىىىة بأىسكىىىىىىة إشىىىىىىحا  وتسكىىىىىىكع إ: مىىىىىىع عىىىىىىل  الحخيــــــة مــــــغ خــــــالل الخقابــــــة .6
                فىىىىر اتمىىىىألذ القىىىىحارات واال  ىىىىألس بأللس ىىىىئغلكة مىىىىع شىىىىأنيأل تىىىىادي إلىىىى  فىىىىحض السىىىىغصفكع رقىىىىأليتيظ كىىىىأل 

   ب م ئغلكألتو وواويألتو
ــــػضفيغ وإشــــخاكيع .7 ــــيغ الس                  اةو  ئخيىىىىث مىىىىع صىىىى   القىىىىحار  و المشىىىىط السقثمىىىىة :وذلىىىىط ل ىىىىييكع :تسك

 و يعخز الشعغر لثي السغصفكع بس اولكتيظ عع قحاراتيظ وكأنيظ  صوألب العس  وزر  ال قة.وال ألنر ةن
. 

                     وتىىىىىىح  اليأل  ىىىىىىة    العغامىىىىىى  السىىىىىىااحة فىىىىىىر نجىىىىىىألح وىىىىىىغدة المثمىىىىىىة كغنيىىىىىىأل سا ىىىىىىاة متكألماىىىىىىة متحابشىىىىىىة يعتسىىىىىىث
                    الت ضكسىىىىر وصىىىىل  لاجيىىىىةتوقكقيىىىىأل عاىىىى  وسكىىىى  السىىىىغصفكع فىىىىر الساس ىىىىة الةىىىىوكة يىىىىثةا  بىىىىأعا  ىىىىىحم اليككىىىى  

 الت فكجية والتر تتعألم  م  الس تفكث بشحيقة ميألشحة. 

 عشاصخ جػدة الخجمة الرحية:   2.2.8

  - :169: 2012) ىىىىىىىىألروش  تشىىىىىىىىس  وىىىىىىىىغدة المثمىىىىىىىىة الةىىىىىىىىوكة العثئىىىىىىىىث مىىىىىىىىع الع ألصىىىىىىىىح م يىىىىىىىىأل 
. 

دروىة توقكى  اإلوىحاةات الةىوكة والعلوكىة الس ىتمثمة لا تىألفج السحوىغة  والسقةىغد ييىأل فعالية الخجمة: .1
متغسىط اةمى  فىر  –الةوكة إل  تو كع متغسىط العسىح  ىثاف الس شحة  ي    تادي المثمةم يأل واة
 مىىىىىى  تىىىىىىغافح القىىىىىىثرة عاىىىىىى  اةداة الىىىىىىغصكفر والشىىىىىىعغر بأللحفألىكىىىىىىة وال ىىىىىىعألدة بشىىىىىىك  م ىىىىىىتسح. –الوكىىىىىىألة 

. 
             وىىىىىر اعتكىىىىألر اإلوىىىىحاةات الةىىىىوكة السلفسىىىىة لوأللىىىىة السىىىىحيز والتىىىىر ت ىىىىتجكب ليىىىىأل  أللتىىىىو  السالءمــــة: .2

 السحضكة فر الخمأل  والسكأل .
                      واالسىىىىىىىىىتمثامألتتىىىىىىىىىو والسجتسىىىىىىىىى  يحمتىىىىىىىىىو اإلوىىىىىىىىىحاةات يع ىىىىىىىىىر قيىىىىىىىىىغ  السىىىىىىىىىحيز و فىىىىىىىىىحاد عألفا القبـــــــــػل: .3

 اليكألمىىىىىىىىىىىىى  الةىىىىىىىىىىىىىوكة اةعىىىىىىىىىىىىىح . واليىىىىىىىىىىىىىحامج الةىىىىىىىىىىىىىوكة السعتسىىىىىىىىىىىىىثة مىىىىىىىىىىىىىع سىىىىىىىىىىىىىحف الس تشىىىىىىىىىىىىىف   و 
 ج

ــــة الرــــحية .4 ــــى الخجم ــــة الحرــــػل عم    : وىىىىىر    سأللىىىىب المثمىىىىة الةىىىىوكة ميسىىىىأل كىىىىأل  نغعيىىىىألامكاني
           مألالسىىىىىىىىىتعجأل   و الفوىىىىىىىىىر  و الكشىىىىىىىىى   و التوأللكىىىىىىىىى   و مغاعكىىىىىىىىىث االستشىىىىىىىىىألرة والسحاوعىىىىىىىىىة والسحاقيىىىىىىىىىة
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  تىىى  ال تتعىىىحض  أللتىىىو الةىىىوكة لسضىىىألعفألت  عىىىح .  يوةىىى  عاكيىىىأل السىىىحيز فىىىر الغقىىىة الس ألسىىىب
. 

ـــة: .5              وىىىىر تقىىىثيظ العىىىلج لشألليىىىو وذلىىىط   ىىىب  ألوتىىىو وعىىىثم ووىىىغد تفىىىألوت فىىىر إمكألنكىىىة الوةىىىغ  العجال
 عاكيأل يكع فئألت السجتس  ةسيألب زكح صوكة.

                         أل  و إىسىىىىىىىىىى اةم ىىىىىىىىىى  لاسىىىىىىىىىىغارد السألديىىىىىىىىىىة والسأللكىىىىىىىىىىة واليشىىىىىىىىىىحية دو  التقةىىىىىىىىىىكح االسىىىىىىىىىىتمثام الكفــــــــــاءة: .6
                     ال تكألوىىىىىىىىىىألت السحضىىىىىىىىىى  ااعىىىىىىىىىىحيع الىىىىىىىىىىجئع سىىىىىىىىىىكأتغ  فىىىىىىىىىىر الس ىىىىىىىىىىتقي  ةنىىىىىىىىىىو ال   ىىىىىىىىىىث يعاىىىىىىىىىىظ متىىىىىىىىىى 

 يسحض ومت  يوتألج لاحعألية الةوكة. 
 

 :  بىىىىىىىىىأ  وىىىىىىىىىغدة المثمىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىوكة تقىىىىىىىىىغم عاىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىثد مىىىىىىىىىع الع ألصىىىىىىىىىح2005:143ويىىىىىىىىىجكح الع ىىىىىىىىىخي )
. 

نتضىىىألر عةغصىىىكة وسىىىحية  أللىىىة السىىىحيز و سىىىاغب التعألمىىى  وىىىغدة التشىىىمكر وتشىىىس  الكشىىى  اإل .1
 الشيكب كجلط فتحة انتضألر المثمألت االشعة التوأللك  ودقة مةألدر السعاغمألت اةعح  لاتشمكر. 

            وىىىىغدة عىىىىثمألت العىىىىلج وتقىىىىغم عاىىىى  صىىىىوة ودقىىىىة و علقكىىىىألت وفتىىىىحة العىىىىلج والمىىىىثمألت السقثمىىىىة .2
 مع قي  الشألقظ الف ر 

              سىىىىىىىأللكب و دوات لاغقىىىىىىىىغف عاىىىىىىى  لاتعىىىىىىىىحف عاىىىىىىى  ر ي الس ىىىىىىىىتفكثئع  ألسىىىىىىىىتمثامبمعىىىىىىىألئكح القكىىىىىىىألس  .3
 مع المثمة السقثمة.  

 الرحية:  ةالخرائز السسيدة لمخجم 2.2.9

وبأللتىىىأللر انعكىىىألس ذلىىىط عاىىى    عةغصىىىكة تاىىىط المىىىثمألت عاىىى مثمىىىة الةىىىوكة المةىىىألفر السسكىىىخة لا عتسىىىثت
 بىىىألاتركىىىع توىىىثد ىىىىجه المةىىىألفر ساةسىىىاغب والعسىىى  اإلداري الىىىجي يسكىىىع    تقىىىثم بىىىو المثمىىىة لاجسيىىىغر. وي

   59: 2005  )اليكحي 

                عألمىىىىىة لاجسيىىىىىغر  وت ىىىىىع  مىىىىىع تقىىىىىثيسيأل إلىىىىى  توقكىىىىى  بكغنيىىىىىألالساس ىىىىىألت الةىىىىىوكة عىىىىىثمألت تتسكىىىىىخ  .1
 سىىىغاة كىىىألنغا  فىىىحاد  و م ضسىىىألت  و ىكئىىىألت.  حاف الس ىىىتفكثة م يىىىألم فعىىىة عألمىىىة لسمتاىىى  الجيىىىألت واةسىىى

.  
 .ن ىأل  وشىفألفويأل محتيشة بوكىألة اإلالمثمة الشيكة السقثمة تتسكخ بكغنيأل عا  دروة عأللكة مع الجغدة ةن .2

. 
 .قىىىىىغة اتمىىىىىألذ القىىىىىحار فىىىىىر الساس ىىىىىألت الةىىىىىوكة تكىىىىىغ  مغزعىىىىىة يىىىىىكع اإلدارة و مجسغعىىىىىة مىىىىىع اةسيىىىىىألة .3

. 
  .    لاسىىحيز بشىك  ميألشىىح ومىىأل ئتشاىب مىىع فوغصىىألت والتشىمكر والعىىلج وإوىىحاة التوأللكىى .تقىثيظ المثمىىة  .4
لمثمألتكىة اةعىح  وذلىط    عىع الساس ىألت ا ةتعتسث المثمألت الةوكة معألئكح ومفألىكظ اقتةألدية ممتاف .5

 .رةن أل   زار ش كألة اإل
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المثمىة السقثمىىة لاسحضىى  تقىثيظ الىىثعظ والىجي ئتس ىى  فىر دروىىة اىتسىىألم الساس ىة الةىىوكة بس ىتغ  وىىغدة  .6
اةسأللكب السعتسثة لاسوألفضة عا  نفد الس ىتغ  تسألشىكأل  ومتشايىألت السحضى  وكىجا تسألشىكأل  والس ىتجثات 

  .2011:141وذلط عا  الس تغيكع السوار والثولر )يثي ر و زويغش 
والسعاغمألت الثقكقة والةوكوة لوأللة السحيز الةوكة كجلط نغ   االتةألالتتغلكث ال قة مع عل  مكخة  .7

  .2009:38يكئة المثمة التر تثعظ رضأل السحيز بجغدة ىجه المثمة )عاغا  
تتسكخ المثمألت الةوكة بكغنيأل محاقية بشثة   كت  نيأل تمض  لاقغانكع والت ضكسألت الةألدرة عع الثولة  .8

ة المىىىىىىثمألت السقثمىىىىىىة وبككفكىىىىىىة تقىىىىىىثيسيأل )يثي ىىىىىىر و  و القشىىىىىىأل  المىىىىىىألص  وذلىىىىىىط فكسىىىىىىأل ئتعاىىىىىى  بشيكعىىىىىى
 . 2011:140زويغش 

9.      . 

    و) ىىىىثاد 31 2008:) الضىىىىسغر  -تتكىىىىغ  مىىىىع: عةىىىىألفر وىىىىغدة المثمىىىىة الةىىىىوكةوى ىىىىأل  مىىىىع ئىىىىح     
 . 1998:25سغيثا   

:ال يسكع اإل  ألس ييأل  و تقثئح قكستيأل بأللوغاس السألدية فير يجلط ئتعجر اعتيألرىىأل قيى   عجم السمسػسية .1
     اللماسغسىىىىكة عىىىىثم القىىىىثرة عاىىىى  لسىىىىد المثمىىىىة  و Michel (2000:373الوةىىىىغ  عاكيىىىىأل  و شىىىىألر 

كجىة تجحبتيأل  وىجا مأل ئثف  إل  صعغبة تةغرىأل ذى كأل   كسأل ئادي فر الغأللب إل  معحفة زكىح الثقكقىة لا ت
م يقأل   وليىجا يعىث قىحار شىحاة المثمىة  صىعب مىع قىحار شىحاة ال ىاعة ولتلفىر ىىجه الةىعغبة يجىب اليوىت 

 عع علوألت  و ماشحات تث  عا  وغدة المثمة السقثمة م  :  مكأل   دافيأل  مقثميأل  اةويخة السقثمة.
                         ةنيسىىىىىىىىأل يوىىىىىىىىثاأل  فىىىىىىىىر سىىىىىىىىتيلميأليىىىىىىىىكع إنتىىىىىىىىألج المىىىىىىىىثمألت وإ ال يسكىىىىىىىىع الفةىىىىىىىى  يغضىىىىىىىىغح التالزميــــــــة: .2

 وقىىىىىىىىىىة وا ىىىىىىىىىىث ومكىىىىىىىىىىأل  وا ىىىىىىىىىىث كسىىىىىىىىىىأل ىىىىىىىىىىىغ الوىىىىىىىىىىأل  فىىىىىىىىىىر المىىىىىىىىىىثمألت الشمةىىىىىىىىىىكة والعىىىىىىىىىىلج الشيىىىىىىىىىىر.
. 

   يعتيىىح فىىر م ىىتغ   دافيىىأل مىىع وقىىة إلىى  آعىىح ومىىع زبىىغ  إلىى  آعىىح ومىىع وماس ىىة إلىى   عىىح    التبــايغ: .3
                   عتلفىىىىىىىألت ت ويغوىىىىىىىث إلوىىىىىىىألالت عاىىىىىىى  ت سىىىىىىىكط المىىىىىىىثمأليع ىىىىىىىر يي ىىىىىىىألسة عىىىىىىىثم القىىىىىىىثرة فىىىىىىىر ك كىىىىىىىح مىىىىىىىع ا
 ولغ سشوكة مع محيز اعح فر تقثيظ المثمة. 

ــــــــــة: .4                       إذ ال ئتىىىىىىىىىىغافح ممىىىىىىىىىىخو  مىىىىىىىىىىع المىىىىىىىىىىثمألت السقثمىىىىىىىىىىة  يىىىىىىىىىى  إ  تقىىىىىىىىىىثيسيأل ئىىىىىىىىىىحتيط ارتيألسىىىىىىىىىىأل   الفشائي
 .بعألمىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىخمع  بسع ىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىثم قألياكتيىىىىىىىىىأل لاتمىىىىىىىىىخيع فيىىىىىىىىىر ت ىىىىىىىىىتج وت ىىىىىىىىىتياط فىىىىىىىىىر آ  وا ىىىىىىىىىث واكقىىىىىىىىىأل  

 . 
ــظ الخجمــة .5  : المثمىىة يسكىىع االنتفىىأل  ييىىأل وال يسكىىع التستىى  بوىى  امتلميىىأل ع ىىث الوةىىغ  عاكيىىأل. عــجم تسم

. 
مىىع وويىىة نضىىح السىىحيز  تع ىىر    إوىىحاةات المثمىىة الةىىوكة ىىىر الع أليىىة بأللشىىمر ككىى   :االســتسخارية .6

  ولىىىكد كىىىأوخاة و ىىىظ و عضىىىألفو  فىىىأللسحيز ىىىىغ موىىىغر إدارة المىىىثمألت الةىىىوكة  وىىىىجا ئتوقىىى  مىىىع عىىىل
استسحارية العلقة مأل يكع سأللير المثمة ومقثمكيأل  الجئع ئحشثو  محضألىظ ويغويغنيظ إل   ك سأل تتشاىب 
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 ىىألالتيظ متألبعىىة ورعأليىىة  فضىى   ومىىع وويىىة نضىىح السجتسىى   تع ىىر  نيىىأل علقىىألت تعىىألو  وت  ىىك  م ىىتسح 
الجكىىثة ىىىر التىىر م سىىح يىىكع الساس ىىألت الةىىوكة ومقىىثمر المثمىىة  و   تعىىر اإلدارة    المثمىىة الةىىوكة 

  .2004:54ت ضىىىىىح لافىىىىىحد بىىىىىأ  لىىىىىو مشىىىىىألعح و  ألسىىىىىكد  كسىىىىىأل لىىىىىو  ألوىىىىىألت و ىىىىىسألنكة مألديىىىىىة )يغاع ىىىىىة 
. 

                  لىىىىىىجلط يسكىىىىىىع القىىىىىىغ  بىىىىىىأ  الضىىىىىىغغسألت لتىىىىىىغفكح عىىىىىىثمألت ذات وىىىىىىغدة عأللكىىىىىىة وبتكىىىىىىأللك  م مفضىىىىىىة دفعىىىىىىة
                       ووضىىىىىىى  اةىىىىىىىىثافسىىىىىىىتحاتكجكة يىىىىىىىأل اإلالساس ىىىىىىىألت الوكغمكىىىىىىىة  وضىىىىىىى  وىىىىىىىغدة المثمىىىىىىىة الةىىىىىىىوكة فىىىىىىىر عشش

                      وتغزيىىىى  السىىىىغارد واعتيىىىىألر وىىىىغدة المثمىىىىة مىىىى يج متكألمىىىى  يعتسىىىىث عاىىىى   داة إدارة القىىىىغة اليشىىىىحية وقىىىىغة الس ضسىىىىة
 وعا  التو كع الست سح فر  سأللكب العس . 

 -أبعاد جػدة الخجمة الرحية: 2.2.10

عة مىع السيىألدئ  و اةبعىألد اإلداريىة والتىر تحتكىخ عاى  تو ىكع الجىغدة  تقغم وغدة المثمة الةوكة عا  مجسغ 
إذا مىىأل سيقىىة الس ضسىىة تاىىط السيىىألدئ بكفىىألةة وفألعاكىىة فإنيىىأل  تسىىأل سىىت جح فىىر توقكىى  الس ىىتغ  السشاىىغب مىىع 

دراسىة )اةعىحس  التسكخ فىر مجىأل  وىغدة المثمىة  ومىع عىل  اسىل  اليأل  ىة عاى  الثراسىألت ال ىألبقة كثراسىة 
  2015 ودراسة )س ث  2016) يغ عكح  دراسة  و 2016 نجظ  ودراسة )2017ودراسة ) يغ شعيأل    2017

  اةبعألد عا  ال وغ التأللر   ب اةىسكة بألل  ية لك  بعث عا   ثة: تغرد 

 Reliabilityاالعتسادية:  - أ
)عىىثم  ىىثوث  تع ىىر قىىثرة مقىىثم المثمىىة عاىى   داة المثمىىة السشاغبىىة م ىىو  يثروىىة عأللكىىة مىىع الثقىىة واإلتقىىأل 

اةعشىىألة  وفىىر مجىىأل  المثمىىة الةىىوكة فإنىىو ئ يغىىر عاىى  القىىألفسكع فىىر الساس ىىألت الةىىوكة تىىغفكح عىىثمألت 
  و بقىىثرة الساس ىىة 2014:40بةىىغرة صىىوكوة وبثروىىة عأللكىىة مىىع اإلتقىىأل  وفىىر السغاعكىىث السوىىثدة )رقىىألد 

  وتشىىىىكح دارسىىىىة 2017:10عاىىىى  تقىىىىثيظ المىىىىثمألت السغعىىىىغد ييىىىىأل فىىىىر الغقىىىىة وبأللثقىىىىة السشاغبىىىىة) يغ عكىىىىح 
(Kotler,1987.117  مع اةبعألد المس ة ويكغ  اةم ح  ىسكىة   32%ي  ية )     ىجا اليعث اةم ح ايألتأل

  فر توثئث إدرامألت وغدة المثمة ع ث الخبألفع.

 Responsivenessاالستجابة  - ب
االسىىتجألبة ىىىر الحزيىة مىىع قيى  السىىغصفكع فىىر م ىألعثة اةعضىىألة بشىىك       2017:10) ويىح   يىىغ عكىح

فغري واالىتسألم بأل تكألوألتيظ وتشغيح المثمألت السقثمة ليظ والتعألم  م  الشىكألوي واالقتحا ىألت السقثمىة مىع 
  ومىىىىع نأل كىىىىة  عىىىىح  االسىىىىتجألبة ىىىىىر ال ىىىىحعة فىىىىر تقىىىىثيظ المثمىىىىة الةىىىىوكة 2009:320)ذيىىىىألب  قىىىىيايظ  

بة الفغرية ال تكألوىألت السىحيز ميسىأل كألنىة دروىة االنشىغأل   االسىتعثاد الىثافظ لاعىألماكع السشاغبة  واالستجأل



 

 

49 

   ونجىث فىر ىىجا,10:2015)ليىحوالاتعألو  م  السحيز  الحد الفغري عاى  االستف ىألرات والشىكألو  ...  لث.
ىىجا   ويس ى  Kotler,1987سوتساة ب حعة مع سحف السغصفكع  )الزكح اليعث التحككخ عا     السشألم  

   كأىسكة ن يكة. 22%اليعث )
 Assuranceالتػكيج)الثقة(:  - ت

مىىع    ال ىىسألت التىىر ئت ىىظ ييىىأل السغصفىىغ إلىى     التغككىىث )ال قىىة  يع ىىر   212:2005-213 شىىألر اليكىىحي)
  كأىسكىىة ن ىىيكة فىىر الجىىغدة قكألسىىأل  بألةبعىىألد 19%وقىىثرة واقىىة فىىر تقىىثيظ المثمىىة ويس ىى  ىىىجا اليعىىث ) ةمعحفىى

اةعىىح   ومىىع معىىألئكح تقكىىكظ وىىغدة المثمىىة الةىىوكة بسغوىىب ىىىجا اليعىىث ااتىىر: سىىسعة ومكألنىىة الس تشىىف  
 والةىىفألت الشمةىىكة لاعىىألماكع والسيىىألرة الستسكىىخ لألسيىىألة والس ىىتمثمكع  مقىىثمر المثمىىة  عأللكىىة  السعحفىىة 

وقىىثرتيظ  ثاقكةالسةىىو  يع ىىر امىىتل  السىىغصفكع الجىىثارة والككألسىىة    التغككىىث   Kotler,1987.117و مىىث )
 ة كىىت نضىىىح   2010:26 )الجخافىىحي و آعىىحو   وتقىىثيظ المثمىىة الةىىىوكة عاىى  اسىىتايألم ال قىىة واةمىىىأل   

  .فر الساس ة لاس تفكث يغصفو وثئح بألل قة السغصفكع
 Empathyالتعاشف:  - ث

دروة الع ألية بأللس تفكث ورعألئتو بشىك  عىألص  واالىتسىألم بسشىألماو والعسى  عاى  إيجىألد  اىغ  ليىأل  يشكح إل 
مأىسكىىة   16%ويس ىى  ىىىجا اليعىىث ن ىىية ) بشحيقىىة إن ىىألنكة راقكىىة  ومعألماىىة الخبىىألفع كىىأفحاد وبشىىك  شمةىىر

  يع ىر   بىأ  التعىألس2005:212)اليكحي    ويح  Kotler,1987.117)ن يكة مع يكع اةبعألد المس ة 
 ألية واالىتسألم الشمةر بأللس تفكث.دروة الحع

 Tangiblesالسمسػسية:  - ج
تةىىأل   ت واةشىىمألص ومىىغاد اإلوتعىىحف الساسغسىىة يغصىىفيأل مضيىىحا  عألروكىىأل  لات ىىيكلت السألديىىة والس ىىتاخمأل

  ااالت  السيىىىألنر  لسعىىىثات  اةويىىىخةالكحاسىىىر  ا )السقألعىىىث السألديىىىة لامثمىىىة وىىىىر تشىىىس  عاىىى  الع ألصىىىح 
 . 155: 2009السلبىىد  العىىألماكع  وكألفىىة ع ألصىىح اليكئىىة السألديىىة وىىىر تةىىغيح المثمىىة مألديىىأل  )الشىىألفر 

اةدوات الس ىىىتمثمة فىىىر التشىىىمكر  ىىىىغ مىىىع معىىىألئكح التقكىىىكظ ليىىىجا اليعىىىث     212:2005)اليكىىىحي و مىىىث 
  16%ىجا الُيعث ) ويس   والسضيح المألرور لسقثمر المثمة و مألمع االنتضألر واالستقيأل  الس ألسيةوالعلج 

 .مأىسكة ن يكة قكألسأل  بألةبعألد اةعح  
  

     السعىىىىألئكح المس ىىىىة ال ت ىىىىألىظ كايىىىىأل يىىىى فد الشحيقىىىىة فىىىىر تغضىىىىكح وتف ىىىىكح 2005:392) العجألرمىىىىةويىىىىح  
االعىىىتلف والتيىىىىألئع فىىىىر وىىىىغدة المثمىىىىة الشىىىىألماة وتعىىىىث االعتسألديىىىىة مىىىىع  م ىىىىح الس ىىىىغقألت   ألسىىىىكة ودقىىىىة   مىىىىأل 

   ىغ   بعىألد الجىغدة فىر Kotler (1987:117 الس غقألت   ألسكة  وفر دراسىة  وحىىأل غسكة فتس    دن الساس
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الساس ىألت الةىىوكة  بىىأ  السحضىى  عىىألدة مىأل يعتسىىثو  فىىر تقكىىكسيظ لجىىغدة المثمىة عاىى  عس ىىة  بعىىألد فقىىط وقىىث 
 فر الشك   دنأله.ألسكة إال  نيأل تتفألوت فر اةىسكة كسأل ىغ مغضح اعتيحىأل  س

   ن ية تقكظ  بعألد وغدة المثمة 4شك  رقظ )

 

  Kotler,1987  ودراسة )2005بألالعتسألد عا  دراسة )اليكحي يغاسشة اليأل  ة  السةثر: وحد

 مذكالت السؤسدات الرحية وعالجيا: 2.2.11 
إليجىألد  اىغ  ليىأل تغاوو الساس ألت الةوكة عثد مع السشألم  ولسجألييتيأل يجب التعحف عا   تاط السشألم  

  .2009:62)الثلكسرمسأل  شألر إلكيأل 
عىثم تشىىغر الساس ىىألت المىىثمألت الةىىوكة بسىىأل ئتفىى  وال سىىغ ال ىىكألنر  مسىىأل ئغلىىث ضىىغشأل  كيكىىحا  فكقاىى  مىىع  .1

 مفألةة عسايأل  فك عكد ذلط سايأل  عا  صوة االن أل . 
سىىكتحكخ ووغدىىىأل فىىر    تىىغفحتوإعىىثم تىىغافح  عىىثاد كألفكىىة مىىع اةسيىىألة فىىر بعىىز التمةةىىألت السيسىىة  .2

 عا  تاط المثمألت زكح متألح فر الس ألس  اةعح . الس تشفكألت الحفك كة مسأل يجع  الوةغ  
  ألت الةىىوكة إذ  ع كفىألةة  داة المىثمعىثم تىغفح التق كىألت الوثئ ىة فىر معضىظ الس تشىفكألت وىىجا يقاى  مى .3

 ستمثام اةويخة الستشغرة يقا  مع السمألسح التر ئتعحض ليأل السحيز. إ
ة تشمكر الوأللة زكح صوكوة ومىع شعة مسأل يجع  عساكة بعز السغصفكع فر السمتيحات واإلقاة عيح  .4

 اظ يعش  علج زكح ملفظ فتكغ  ال تكجة عك كة.
 -السشألم  التر تغاوو الساس ألت الةوكة كأللتأللر:  (215:1998-225 ويح  الس ألعث

                     معضىىىىىىظ الساس ىىىىىىألت الةىىىىىىوكة ت ىىىىىىكح مىىىىىىع قيىىىىىى   سيىىىىىىألة عىىىىىىألماكع فكيىىىىىىأل مىىىىىىع عىىىىىىل  التحككىىىىىىخ عاىىىىىى   .1
 وتقاكىىىىىىىىىىىى  االىتسىىىىىىىىىىىىألم بألل شىىىىىىىىىىىىألسألت اإلداريىىىىىىىىىىىىة.  بألعتيىىىىىىىىىىىىألر    تمةةىىىىىىىىىىىىو ف كىىىىىىىىىىىىأل  االىتسألمىىىىىىىىىىىىألت الشيكىىىىىىىىىىىىة 

. 
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                       عىىىىىىىىىىثم اىتسىىىىىىىىىىألم الس ىىىىىىىىىىاولكع فىىىىىىىىىىر إدارة الساس ىىىىىىىىىىألت الةىىىىىىىىىىوكة بأللغصكفىىىىىىىىىىة الت ىىىىىىىىىىغيقكة   كىىىىىىىىىىت ئحكىىىىىىىىىىخ .2
 الس ىىىاولغ  عاىىى  تقىىىثيظ العىىىلج ومشىىىألماو مسىىىأل ئىىىادي إلىىى  التغوىىىو إلىىى  االنتىىىألج عاىىى    ىىىألب الت ىىىغي . 

. 
عقكىىىثات الحوتك كىىىة عاىىى  عىىىثد مىىىع تةىىىحفألت م ىىىاولر إدارات الس تشىىىفكألت عاىىى  بعىىىز مقىىىثمر سىىىكشحة الت .3

 المىىىىىىىثمألت  مسىىىىىىىأل  د  إلىىىىىىى  ووىىىىىىىغد ىىىىىىىىغة كيكىىىىىىىحة يىىىىىىىكع مقىىىىىىىثم المثمىىىىىىىة والس ىىىىىىىتفكث م يىىىىىىىأل كألليكحوقحاسكىىىىىىىة. 
. 

الىى قر فىىر االعتسىىألدات السأللكىىة: تعتسىىث الساس ىىألت فىىر تسغيىى  نشىىألسألتيأل عاىى  مىىأل تمةةىىو الثولىىة ليىىجا  .4
             ا فىىىىىر الغأللىىىىىىب ال يغشىىىىىر وسكىىىىى  ا تكألوألتيىىىىىىأل التىىىىىر تتخائىىىىىث بسىىىىىىحور الىىىىىخمع  إضىىىىىألفة إلىىىىىى الغىىىىىحض  وىىىىىىج

          عىىىىىثم ووىىىىىغد بعىىىىىز السةىىىىىألدر الجاتكىىىىىة التىىىىىر يسكىىىىىع االعتسىىىىىألد عاكيىىىىىأل لتغشكىىىىىة بعىىىىىز نفقألتيىىىىىأل فىىىىىر صىىىىى  
 .تقثيظ بعضيأل لجخة مع عثمألتيأل مجألنأل  

   -تغاوو الساس ألت الةوكة وم يأل: عح       مشألم  89-1998:94و شألر السةحي)

: مىىع  ىىىظ السشىىألىث السل ضىىة فىىر ك كىىح مىىع الساس ىىألت الةىىوكة عىىثم انخفــاض مدــتػى الخــجمات .1
 السوألفضة عا  الس تغ  الجكث مع المثمألت.

: ك كح مع الثو  ال ألمكة ال تض  لاحقألبة مكألنيىأل فىر العساكىة اإلداريىة  عجم الخقابة الجادة مغ اإلدارة .2
ة لك ىىة تشىىىثدا   و تيثئىىثا  ولكىىىع مىىع الضىىحوري تغفكحىىىىأل بألسىىتسحار عاىىى  وسكىى  اةعسىىىأل  إذ    الحقألبىى

 داع  الس تشف   كأللتفتكذ والسحاوعة الس تسحة لسجأليية اإلىسأل  اإلضحار ب سعة الس تشف . 
: ك كىحا  مىأل تفىحض الجيىألت الحسىسكة نف ىيأل عاى  العكىألدة المألصىة عىع سحيى  تجخل الجيـات الخسـسية .3

 القغانكع. 

نشلقىىأل  مىىع السشىىكلت التىىر سىىي  سىىحدىأل فكسىىأل سىىي  والتىىر تىىظ ذكىىح وىىخة صىىغكح م يىىأل إال    ذلىىط ال يس ىى  وا
 . 1998:225ووغد  اغ  ليأل ومع  ىسيأل: الس ألعث )

 توثئىىىىىىث عىىىىىىثد الستىىىىىىحددئع مىىىىىىع السحضىىىىىى  عاىىىىىى  الساس ىىىىىىة الةىىىىىىوكة كىىىىىىإوحاة  ولىىىىىىر لوىىىىىى  السشىىىىىىكاة. .1
 وجججج

مىىىىع  وىىىى  إيجىىىىألد وعىىىىر صىىىىور يوقىىىى  ال ىىىىلمة توقكىىىى   ىىىىىثاف الساس ىىىىة الةىىىىوكة يتحككىىىىخ الجيىىىىغد  .2
 الج سألنكىىىىىىة والعقاكىىىىة واالوتسألعكىىىىىىة. 

عىىىثم ووىىىغد اعىىىتلف يىىىكع الساس ىىىألت الةىىىوكة  كىىىت اليىىىثف اةسألسىىىر عثمىىىة السجتسىىى  دو  اةعىىىج  .3
 بألالعتيىىىىىألر توقكىىىىى  الحبىىىىىح.

سىىىتمثام  فضىىى  الشىىىح  مىىى  الساس ىىىألت الةىىىوكة مىىى  العسىىىلة وإعىىىثم ووىىىغد اعىىىتلف مىىىع  كىىىت تعأل .4
 لاتغاصىىى  معيىىىىىىىظ. 
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 سىىىىىىىىىىىىىىتمثام  فضىىىىىىىىىىىىىى   سىىىىىىىىىىىىىىأللكب السعألماىىىىىىىىىىىىىىة.إلدارات ومقىىىىىىىىىىىىىىثمر المىىىىىىىىىىىىىىثمألت الةىىىىىىىىىىىىىىوكة إلتغعكىىىىىىىىىىىىىىة ا .5
. 

 توقكىىىىىىىىى  الكفأليىىىىىىىىىة وال ىىىىىىىىىحعة فىىىىىىىىىر تقىىىىىىىىىثيظ المىىىىىىىىىثمألت الةىىىىىىىىىوكة.  .6
 وج
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 السبحث الثالث

 وزارة الرحة الفمدصيشية

 مقجمة : 

تىىامع  وزارة الةىىوة الفا ىىشك كة بأىسكىىة دور الساس ىىألت الةىىوكة كشىىحيط فىىر سىىث بعىىز ال غىىحات فىىر تقىىثيظ 
غمىألت واسىت سألر المثمة الةوكة لتشغيح  داة المثمألت الةوكة واالرتقىألة ييىأل مىع عىل  تيىألد  الميىحات والسعا

وى أل نل ظ  تغسك  المشألب  غ  صىوة االن ىأل  لككىغ     مع اةمحاض الكألدر اليشحي مع  و  مجتس  عأل   
موةىاة التلقىر يىكع وزارة الةىوة الفا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة لتغسىك  دور الساس ىألت الةىوكة 

         و وتشىىىمكر اةمىىىحاض  وال ىىىثوات والسىىىاتسحات الشيكىىىة  فىىىر تشيكىىى  ميىىىألدرات متشىىىغرة فىىىر الت قكىىى   الةىىىور
                    تةىىىىىأل  الستيألدلىىىىىة يك يسىىىىىأل ت صىىىىىوكة ... الىىىىىث مىىىىىع عىىىىىل  ق ىىىىىغات اإلوشىىىىىحاة عىىىىىثمألت صىىىىىوكة وتقىىىىىثيظ عىىىىىثمأل

              ولعىىىى  مىىىىأل ي ىىىىألعث الساس ىىىىألت اةىاكىىىىة   والتىىىىر ت ىىىىيظ قىىىىثر سألقتيىىىىأل فىىىىر تو ىىىىكع المىىىىثمألت السقثمىىىىة لاسجتسىىىى 
               ح وزارة الةىىىىوة الفا ىىىىشك كة التىىىىحاعكر لتغزيىىىى  ماس ىىىىألتيأل الةىىىىوكة فىىىىرالةىىىىوكة فىىىىر تقىىىىثيظ المثمىىىىة ىىىىىغ مىىىى 

                    وىىىىىىىجا يىىىىىىثور  وىىىىىىجور وقغاعىىىىىىث شىىىىىىعيكة بقشىىىىىىأل  زىىىىىىخة يجعايىىىىىىأل  م ىىىىىىح ا تكألمىىىىىىأل  بأوضىىىىىىأل  ال ىىىىىىكأل  ومشىىىىىىكلتيظ
                       ي ىىىىىىألعث وزارة الةىىىىىىوة فىىىىىىر تمفكىىىىىى  بعىىىىىىز اةعيىىىىىىألة الةىىىىىىوكة السقثمىىىىىىة مىىىىىىع سحفيىىىىىىأل لتكىىىىىىغ  مىىىىىىع  سىىىىىىحاف

 متعىىىىىىىىىىىىىثدة مىىىىىىىىىىىىىع عىىىىىىىىىىىىىل  ميىىىىىىىىىىىىىث  الشىىىىىىىىىىىىىحامة وعساكىىىىىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىىىىىيكط والت  ىىىىىىىىىىىىىك  والتعىىىىىىىىىىىىىألو  يىىىىىىىىىىىىىكع الشىىىىىىىىىىىىىحفكع. 
. 

 أواًل: وزارة الرحة  2.3.1

 قصاع غدة:  -الرحية بػزارة الرحة قع الخجمةوا 2.3.1.1

وت ىىع  وألىىىىثة تعتيىىح وزارة الةىىوة الفا ىىشك كة السقىىثم الىىىحفكد لامثمىىة الةىىوكة فىىر م تشىىىفكألت قشىىأل  زىىخة  
كجحا ىىة القاىىب وزراعىىة الكاىىر   للرتقىىألة بأللمثمىىة الةىىوكة مىىع عىىل  اىتسألميىىأل بأللجحا ىىة التمةةىىكة وال غعكىىة

وكجلط عثمة ز ك  الكار ورعألية محض  الثم واةورام  كسأل تقىغم وزارة الةىوة بشىحاة المثمىة مىع الساس ىألت 
يح  داة الكىألدر الشيىىر والف ىىر مىع عىىل  الىىثورات اةىاكىة الةىىوكة عيىح دافىىحة العىىلج بأللمىألرج  بألإلضىىألفة لتشىىغ 

التثرييكة وكجلط استجلب الغفغد الشيكة والعأللسكة والكفىألةات الفا ىشك كة لاعسى  فىر م تشىفكألت الىغزارة  وتعسى  
ويىى عكد ىىىجا  2006وزارة الةىىوة توىىة صىىحوف اسىىت  ألفكة تتس ىى  فىىر الوةىىألر واةزمىىألت والشىىغارئ م ىىج عىىألم 

الةىىىوة متسىىى ل  فىىىر نقىىىر إمىىىثادات الىىىثواة والس ىىىتاخمألت الشيكىىىة واةويىىىخة الشيكىىىة  بةىىىغرة واضىىىوة عاىىى  وزارة
بألإلضىىىألفة للنق ىىىألم الفا ىىىشك ر  و إزىىىل  السعىىىأليح  كىىى  ىىىىجه العغامىىى  تغلىىىث مخيىىىثا  مىىىع الضىىىغغط عاىىى  ال ضىىىألم 
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وزارة الةور الفا شك ر فىر صى  موثوديىة السىغارد و لخيىألدة السشىحدة عاى  المثمىة الةىوكة )التقحيىح ال ى غي  
    2016:5  الةوة

  نقىل  عىع وكأللىة الغىغث وتشىغك  اللوئىكع    وىغدة المثمىة الةىوكة فىر قشىأل  زىخة 2015:10 مث عضىح )
بوألوة إل  تو كع وغىحي فر معضظ محاف  وزارة الةوة زكح القألدرة عاى  تقىثيظ عثمىة صىوكة آم ىة وكألفكىة  

يغصىغ  بعىز االمىثادات الشيكىة   ةاشألت اإلسحافكاكوىر بوألوة إل  إعألدة تأىك   و تشغيح  بأللكألد ت سح ال 
إال    اعشىىألال  متكىىحرة تشىىأل  السعىىثات الشيكىىة نتكجىىة عىىثة عغامىى  م ىى : ) االنقشىىأل  الستكىىحر لاتكىىألر الكيحبىىألفر  
السكىىأله الشىىألفية   و سىىيألب  عىىح   فكضىىشح العثئىىث مىىع متاقىىر المثمىىة إلىى  التسىىألس عىىلج الك كىىح مىىع السشىىألم  

لمألرج  وىغ  مح صعب ب ىيب القكىغد السفحوضىة عاى   حكىة السىغاس كع بفعى  الوةىألر  الةوكة واةمحاض بأل
عع تقحيح صألدر عع الي ط الثولر    القكغد التر فحضتيأل ال اشألت السةحية    نقل  11 :2015وذلط)عضح 

عاىىى  الشىىىعب الفا ىىىشك ر  دت إلىىى  مضىىىألعفة الضىىىغغط السغوىىىغدة  صىىىل  عاىىى  سىىىي  العىىىكذ فىىىر قشىىىأل  زىىىخة  
  وتتوسىى  وزارة الةىىوة ال  ىىية اةميىىح مىىع الةىىحف عاىى  المىىثمألت الةىىوكة فىىر اةراضىىر 2007:7ة )الىىثادو 

ماكىىىغ  دوالر  محيكىىىر لاعىىىألم  221  وقىىىث ياىىىع االنفىىىأل  السواىىىر عاىىى  الةىىىوة نوىىىغ 42%الفا ىىىشك كة  ىىىغالر )
نفىأل  مع ال ألتج السوار فر اةراضر الفا ىشك كة وكىأل  نةىكب الفىحد مىع اال 5.3%ويشك  ذلط ن ية  2004

   كىىت ياىىع عىىثد الس تشىىفكألت فىىر 2017:13)التقحيىىح ال ىى غي  وزارة الةىىوة دوالر  محيكر 61عاىى  الةىىوة 
مىىىع اوسىىىأللر  71.5%محكىىىخ صىىىور فىىىر  ىىىكع شىىىكاة القىىىغ  العألماىىىة ن ىىىية  50م تشىىىف   13وزارة الةىىىوة 

 العألماكع فر القشأل  الةور بقشأل  زخة

 زخةقشأل   -م تشفكألت وزارة الةوكة الفا شك كةالعألماكع فر   1وثو  رقظ )
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 32.3 2.1 3.4 3.4 3.6 4.5 4.7 4.8 6.7 8.6 13.4 15.0 29.0 %العألماكع
 3940 144 202 216 234 262 291 284 427 564 849 953 1827 العألماكع

  2018 ع)شئغ  السغصفك  2016:12  وزارة الةوة ال  غي  تقحيحال) وحد يغاسشة اليأل  ة بألالعتسألد عا السةث: 

 :ستخاتيجيةىجاف اإلاأل 2.3.1.2

                                ىتسىىىىىىىىىىألم بجىىىىىىىىىىغدة سىىىىىىىىىىتحاتكجكة عاىىىىىىىىىى  اإلوة فىىىىىىىىىىر توقكىىىىىىىىىى  رسىىىىىىىىىىأللتيأل و ىىىىىىىىىىىثافيأل اإليعتسىىىىىىىىىىث نجىىىىىىىىىىألح وزارة الةىىىىىىىىىى
                   ىتسىىىىألم بجىىىىغدة  كىىىىألة العسىىىى  تعىىىىث مىىىىع  ىىىىىظ الغصىىىىألف  اإلداريىىىىة فىىىىر وزارة الةىىىىوةمىىىىأل تقثمىىىىو مىىىىع عىىىىثمألت واإل
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                        ىسكىىىىىىة لاع ةىىىىىح اليشىىىىىىحي ومىىىىىىث  والتىىىىىر ال تقىىىىىى   ىسكتيىىىىىأل عىىىىىىع بىىىىىىألقر الغصىىىىىألف  اةعىىىىىىح   لسىىىىىىأل تضيىىىىىحه مىىىىىىع
                       واسىىىىىىىتسحارا  ليىىىىىىىجا التغوىىىىىىىو فقىىىىىىىث قألمىىىىىىىة وزارة الةىىىىىىىوة يغضىىىىىىى  اةىىىىىىىىثاف  تىىىىىىىأاكحه عاىىىىىىى  الكفىىىىىىىألةة واالنتألوكىىىىىىىة

  - :205-2014:253ستحاتكجكة  عس  كأللتأللر)المشة اإلستحاتكجكة لت كح سحيقيأل نوغ وغدة الاإل

 لمىىىىىىثمألت الةىىىىىىوكة السقثمىىىىىىة لتايىىىىىىر ا تكألوىىىىىىألت الس ىىىىىىتفكثئع ومتشايىىىىىىألتيظ وتغقعىىىىىىألتيظ.تعخيىىىىىىخ وىىىىىىغدة ا .1
. 

            تعخيىىىخ الجألىخيىىىة والتأىىىىب لاشىىىغارئ وعىىىثمألت الع أليىىىة الوحوىىىة عاىىى  م ىىىتغ  السجتسىىى  السواىىىر  والع أليىىىة  .2
  . ىىىىى  الس تشفىىىى   وداعىىى  الس تشفىىىغ  إلىىىىقي  الغص

 ة.ىىىىة وفعأللىىىىة كألفكىىىىظ صوكىىىىسغاقح ىىىىع تغفكىىىىتأمك .3
ضىىسأل  تىىغفكح السىىغارد الكألفكىىة لتقىىثيظ المىىثمألت الةىىوكة ذات الجىىغدة الةىىوكة العأللكىىة عاىى  الةىىعكثئع  .4

الشمةر والعلور  بسأل فر ذلط اةويىخة  اةدويىة  الس ىتياكألت  وعثمىة السمتيىحات والتةىغيح الشيىر 
 وزكحىأل.

 والسأللكىىىىىىىىة الستشىىىىىىىىغرة ال ألوعىىىىىىىىة والفعأللىىىىىىىىة.تثشىىىىىىىىكع اةنضسىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىة  .5
.    . 

 إعىىىألدة ىككاىىىة التعىىىىألو  والت  ىىىك  يىىىىكع القشألعىىىألت والساس ىىىىألت الفعأللىىىة ذات العلقىىىىة بأللقشىىىأل  الةىىىىور. .6
 ج

    سىىىىتحاتكجكألت  واةنشىىىىشة التىىىىر ُت ىىىىيظ فىىىىر م ىىىى  اةمىىىىحاضر سكألسىىىىألت تعخيىىىىخ الةىىىىوة  وتفعكىىىى  اإلإئ ىىىىأل .7
  . ىىىىر  فضىىغ  صوىىىىى  م تىىىىر لتوقكىىىالةوغ  ىىىىخ ال اىىىىأل  تعخيىىىومكألفوتي

               سىىىىىىتمثام تك غلغوكىىىىىىأل السعاغمىىىىىىألت كة عيىىىىىىح تعخيىىىىىىخ التغاكىىىىىى  واإلدارة وإتقغيىىىىىىة نضىىىىىىظ السعاغمىىىىىىألت الةىىىىىىو .8
 سىىىىىىىىىىىتمثام السعاغمىىىىىىىىىىىألت فىىىىىىىىىىىر صىىىىىىىىىىى   القىىىىىىىىىىىحار. ت السي كىىىىىىىىىىىة عاىىىىىىىىىىى  اليىىىىىىىىىىىحاىكع  لتو ىىىىىىىىىىىكع إوالسسألرسىىىىىىىىىىىأل

 وجججج
 ستخاتيجية:اإلتحجيات تػاجو األىجاف  2.3.1.3

                            سىىىىىىىىىتحاتكجكة م يىىىىىىىىىأل ثيألت فىىىىىىىىىر سىىىىىىىىىعكيأل لتوقكىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىثافيأل اإلتغاوىىىىىىىىىو وزارة الةىىىىىىىىىوة العثئىىىىىىىىىث مىىىىىىىىىع التوىىىىىىىىى
  69: 2016) يغ  ةكحة 

  صيح السغاسع  م ح وعكأل  مسأل زاد مع سق  التغقعألت مع القشأل  الةور. .1
 م تسحة.تكافة العلج فر زيألدة  .2
 ك  ئغم  وتكافة اةويخة واليحامج عأللكة. التك غلغوكأل فر تقثم .3
 نقر التسغي  لسغاوية الخيألدة فر تكأللك  التشغك  اةسألسكة. .4
 االنق ألم ال كألسر وآاألره ال ايكة عا  المثمألت الةوكة.  .5
 جج   الخيىىىىىىىىىألدة السشىىىىىىىىىحدة فىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىثد ال ىىىىىىىىىكأل   وعىىىىىىىىىثم إمكألنكىىىىىىىىىة مغاةمىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىثمألت الةىىىىىىىىىوكة لىىىىىىىىىجلط. .6



 

 

57 

                  بوكىىىىىىىىت توتىىىىىىىى  اةمىىىىىىىىحاض السخم ىىىىىىىىة ىألمشىىىىىىىىأل   ميىىىىىىىىح   تغككىىىىىىىىح عألرسىىىىىىىىة اةمىىىىىىىىحاض فىىىىىىىىر فا ىىىىىىىىشكع  .7
 مسأل ئخيث العبة السأللر.

 االسىىتعثاد الىىثافظ مىىع الىىغزارة لوىىألالت الشىىغارئ  وت ىىمكح وىىخة مىىع السىىغارد الستأل ىىة الشىىوكوة لىىجلط. .8
. 
        عىىىىىىثم صىىىىىىحف السمةةىىىىىىألت السأللكىىىىىىة السقىىىىىىحة مىىىىىىع عىىىىىىل  السغازنىىىىىىة   ىىىىىىب قىىىىىىحارات وعشىىىىىىط وزارة  .9

 م  وزارة السأللكة.الةوة 
تعحض العثئث مع السغارد الةوكة لا قر الثافظ  م   اةدويىة والس ىتياكألت الشيكىة وبعىز اةويىخة  .10

 .والسعثات والغقغد

 وحجة تحديغ الجػدة:   3.2.4.1

 م2008يثاية شيح دي سيح  تعتيح و ثة تو كع الجغدة فر وزارة الةوة و ثة  ثئ ة العيث   كت  نشئة فر
ق ظ تو كع الجغدة اإلدارية وق ظ تو كع الجغدة الف كة  :و ثة تو كع الجغدة مع ق سكع رفك ككع ىسألتتكغ  و 

الةىوة  ومىع  وزارةمحافى   م ىتغ  وفعأللكىة وىغدة المىثمألت الةىوكة السقثمىة فىر كألفىة وتيثف الغ ثة إل  رف 
المثمألت الةوكة  و نغا وض  اةسد والسعألئكح واالكألت لفور وتشغيح نضألم الجغدة ةشكأل  ضسع ميألميأل 

الستعاقىة يتو ىىكع ووضى  ال كألسىألت واالوىحاةات إعىثاد ال شىحات )مشغيىألت وب ىتحات  السقثمىة لاجسيىغر  كىجلط 
اإلعىىثاد والسشىىألركة فىىر دراسىىألت تو ىىكع الجىىغدة وعىىثم انتقىىأل  العىىثو  فىىر وزارة الةىىوة   وت ىىع  إلىى   الجىىغدة

و التشىىىىيكط  والت  ىىىك  عأللسكىىىة فىىىر السجىىىأل   و السشىىىألركةبسىىىأل ئغامىىىب التشىىىغرات ال لسكىىىة واةبوىىىألث الةىىىوكةألالع
الاجىىىأل  و  الساس ىىألت اةىاكىىىة و الوكغمكىىىة وزكىىح الوكغمكىىىة فىىر الىىىغسع لألعسىىأل  ذات االىتسىىىألم السشىىتح  مىىى 

وتوثئىث اال تكألوىألت اللزمىة عاى  م ىتغ  مقىثمر المىثمألت الةىوكة   والسجأللد ذات العلقىة يتو ىكع الجىغدة
)وزارة الةىىىىىىىىىىوة    القىىىىىىىىىىألفظ لجىىىىىىىىىىغدة المىىىىىىىىىىثمألت فىىىىىىىىىىر محافىىىىىىىىىى  وزارة الةىىىىىىىىىىوةم ىىىىىىىىىىح وتقكىىىىىىىىىىكظ الغضىىىىىىىىىىو عكىىىىىىىىىىحا  

 .:نة 2018الفا شك كة 

 وتدعى وحجة تحديغ الجػدة إلى:

 .نشح مفألىكظ الجغدة يكع العألماكع فر وزارة الةوة 
 العسىى  عاىى  تشىىغيح ميىىألرات العىىألماكع مىىع عىىل  تفعكىى  يىىحامج التشىىغيح والتىىثريب والتو ىىكع الس ىىتسح             

 فر كألفة محاف  وزارة الةوة.
 العسىى  عاىى  تشىىغيح ميىىألرات العىىألماكع مىىع عىىل  تفعكىى  يىىحامج التشىىغيح والتىىثريب والتو ىىكع الس ىىتسح             

 ة.ىىىى  وزارة الةوىىىىة محافىىىر كألفىىىف
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 .الس ىىىىىىىىىىألعثة فىىىىىىىىىىر وضىىىىىىىىىى  السعىىىىىىىىىىألئكح لاسحافىىىىىىىىىى  والمىىىىىىىىىىثمألت السمتافىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىر وزارة الةىىىىىىىىىىوة 
. 
 وج   ألسىىىىىألت الضىىىىىىألم ة لجىىىىىغدة الحعأليىىىىىة السقثمىىىىىة فىىىىىر وزارة الةىىىىىىوة.السشىىىىىألركة فىىىىىر وضىىىىى  ال ك 
 متألبعىىىىىة لجىىىىىأل  الجىىىىىغدة فىىىىىر الس تشىىىىىفكألت والحعأليىىىىىة اةولكىىىىىة  وإعىىىىىثاد التقىىىىىألريح الثوريىىىىىة عىىىىىع  نشىىىىىشة                    

 أل.ىىىغدة فكيىىىىالج
 الثراسألت واليوغث الستعاقة بأنششة الجغدة.كتشج   
 مىىىىىىىىىألدر فىىىىىىىىىر اإلدارة العألمىىىىىىىىىة لت سكىىىىىىىىىة القىىىىىىىىىغ  اليشىىىىىىىىىحية. 28دياغمىىىىىىىىىو سىىىىىىىىىلمة السحضىىىىىىىىى  وعىىىىىىىىىثدىظ  .1

 ج
 

 وحجة التشديق مع السؤسدات األىمية الرحية: 3.2.4.2

سىىىتحاتكجكة وزارة الةىىىوة ضىىىسع إسىىىألر وإ و ىىىىر الجيىىىة الس ىىىئغلة عىىىع التشىىىيكط  و الت  ىىىك  يىىىغزارة الةىىىوة
ولا يىىىغض بس ىىىتغ  الغاقىىى  الةىىىور لاسىىىغاس كع فقىىىث   الفا ىىىشك كة لتو ىىىكع وىىىغدة المثمىىىة الةىىىوكة السقثمىىىة

ليىىىىج  كألفىىىىة الجيىىىىغد  1994انشىىىىأت وزارة الةىىىىوة و ىىىىثة الت  ىىىىك  يىىىىكع الساس ىىىىألت اةىاكىىىىة الةىىىىوكة عىىىىألم 
لاتغاصىى  مىى  الساس ىىألت اةىاكىىة ذات اةىىىثاف السشىىتحكة نوىىغ تقىىثيظ عثمىىة صىىوكة بجىىغة بسعىىألئكح واةداة 

 2000لسيىىألم التأللكىىة كسىىأل ورد فىىر ىككايىىأل الىىغصكفر السقتىىحح لعىىألم اامىىع  ولتوقكىى  الت سكىىة الةىىوكة  تقىىغم بأل
   -:نة :2018)وزارة الةوة الفا شك كة 

 الت  ىىىىىىك  والتعىىىىىىألو  والتكألمىىىىىى  يىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىوة والساس ىىىىىىألت الةىىىىىىوكة اةىاكىىىىىىة زكىىىىىىح الوكغمكىىىىىىة. .1
. 
  ىىىىب اصىىىىثار التىىىىحاعكر اإلداريىىىىة والف كىىىىة لاساس ىىىىألت الةىىىىوكة اةىاكىىىىة زكىىىىح الحبوكىىىىة واعتسألدىىىىىأل  .2

 اةصغ .

 الستألبعىىىىىىىىىىىىىة الف كىىىىىىىىىىىىىة واإلداريىىىىىىىىىىىىىة لعسىىىىىىىىىىىىى  الساس ىىىىىىىىىىىىىألت لتو ىىىىىىىىىىىىىكع نغعكىىىىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىىىىثمألت ووغدتيىىىىىىىىىىىىىأل. .3
. 
      ت ىىىىيك  عسىىىى  مقىىىىثمر المثمىىىىة مىىىى  دوافىىىىح وزارة الةىىىىوة والىىىىغزارات اةعىىىىح  م ىىىى  الثاعاكىىىىة والسأللكىىىىة .4

 والجسألر  والسغاصلت.

                    كىىىىىألت اةىاكىىىىىة الةىىىىىوكة التمشىىىىىكط والستألبعىىىىىة لس ىىىىى  االزدواوكىىىىىة فىىىىىر تغزيىىىىى  السحامىىىىىخ الةىىىىىوكة لاجسع .5
 الجثئىىىىىىىىىىثة بسىىىىىىىىىىأل يوقىىىىىىىىىى  عثالىىىىىىىىىىة التغزيىىىىىىىىىى  لاسىىىىىىىىىىغاس كع فىىىىىىىىىىر تاقىىىىىىىىىىر المثمىىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىىوكة ال غعكىىىىىىىىىىة. 

 وججج
             فىىىىىىىىر وضىىىىىىىى  يىىىىىىىىحامج نضىىىىىىىىظ معاغمىىىىىىىىألت عىىىىىىىىع الساس ىىىىىىىىألت الةىىىىىىىىوكة وسيكعىىىىىىىىة عسايىىىىىىىىأل والس ىىىىىىىىألىسة .6

 الغس كىىىىىىىىىىة.اةبوىىىىىىىىىىألث والثراسىىىىىىىىىىألت الةىىىىىىىىىىوكة للسىىىىىىىىىىتفألدة م يىىىىىىىىىىأل فىىىىىىىىىىر وضىىىىىىىىىى  المشىىىىىىىىىىط الةىىىىىىىىىىوكة 
 وججج
 تخويث دوافح الةوة بأللسعاغمألت السشاغبة عع الساس ألت الةوكة. .7



 

 

59 

              التعىىىىىىألو  مىىىىىى  وزارة الثاعاكىىىىىىة بستألبعىىىىىىة ومحاوعىىىىىىة التقىىىىىىألريح اإلداريىىىىىىة والسأللكىىىىىىة لاساس ىىىىىىألت الةىىىىىىوكة  .8
 مىىىجلط الت  ىىىك  فىىىر  مكألنكىىىة ت ىىىجك  الجسعكىىىألت الةىىىوكة مىىىع عثمىىىو سيقىىىأل  لامشىىىة الةىىىوكة الغس كىىىة. 

. 
السشىىىىألركة فىىىىر وضىىىى  المشىىىىط واالتفألقكىىىىألت لشىىىىحاة المىىىىثمألت الةىىىىوكة ذات الس ىىىىتغ  ال ىىىىألنر وال أللىىىىت  .9

                    وعىىىىىىثمألت الس ىىىىىىتغ  اةو  فىىىىىىر اةمىىىىىىألمع التىىىىىىر ال تتىىىىىىغفح فىىىىىىر محافىىىىىى  الىىىىىىغزارة مىىىىىىع م شاىىىىىى  ت ىىىىىىيك 
 حار عاسيأل.ىىىة الستسىىألت الةوكىىأل  لاساس ىىىع ودعسىىىة لاسغاس كىىىالمثم

 نسىىىىىألذج التعىىىىىألو  السشىىىىىتح  يىىىىىكع الىىىىىغزارة ومقىىىىىثمر المىىىىىثمألت الةىىىىىوكة. تشىىىىىغيح .10
 وججج

 السشىىىىىىىألركة فىىىىىىىىر الاجىىىىىىىأل  الغزاريىىىىىىىىة ذات العلقىىىىىىىة بأللقشىىىىىىىىأل  الةىىىىىىىور اةىاىىىىىىىىر.  .11
. 

عتسألد الشيألدات والتقألريح الشيكة الةألدرة عع الساس ألت الةوكة السحعةة ومعألماتيأل م   التقألريح إ  .12
 الةألدرة عع دوافح وزارة الةوة. 

  يىىىكع الىىىغزارة مىىىع ويىىىة والساس ىىىألت الةىىىىوكة لتىىىغفكح اةدويىىىة والعقىىىألقكح التىىىر توتألويىىىأل ىىىىىجه الت  ىىىك .13
 الساس ألت الةوكة والتر ال تتغفح فر ال غ  السوار.

     تس كىىىى  مقىىىىىثمر المثمىىىىة الةىىىىىوكة فىىىىر لجىىىىىأل  العسىىىىى  السمتافىىىىة والاجىىىىىأل  الغس كىىىىة كىىىىىأللت قك  الةىىىىىور  .14
 االمىىىىىىىىىىىىىحاض السعثيىىىىىىىىىىىىىة وزكحىىىىىىىىىىىىىىأل.والةىىىىىىىىىىىىىوة السثرسىىىىىىىىىىىىىكة وصىىىىىىىىىىىىىوة السىىىىىىىىىىىىىح ة ولجىىىىىىىىىىىىىأل  الشىىىىىىىىىىىىىغارئ و 

 ج
           مشىىىىىىألركة العىىىىىىألماكع فىىىىىىر الساس ىىىىىىألت الةىىىىىىوكة فىىىىىىر الىىىىىىثورات واليىىىىىىحامج التىىىىىىر تقكسيىىىىىىأل وزارة الةىىىىىىوة .15

 ع. ىىىىىر لاعألماكىىىغ  اةداة الةوىىىى  م تىىىىوذلط لحف

 السؤسدات األىمية الرحية :ثانيًا:  3.2.3

     العشىىىىحيع نسىىىىغ  حكىىىىة الساس ىىىىألت الةىىىىوكة زكىىىىح الوكغمكىىىىةشىىىىيث العىىىىأللظ عىىىىل  العقىىىىغد اةعكىىىىحة مىىىىع القىىىىح  
   وتشغرىىىأل  اةمىىح الىىجي ميىىث لتةىىألعث مغوىىألت فكحيىىة  ىىغ  الساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة ودوره كشىىحيط  سألسىىر

     فىىىر الت سكىىىة و صىىىيوة قضىىىأليأل السجتسىىى  السىىىثنر تس ىىى  إ ىىىث   ىىىىظ القضىىىأليأل السشحو ىىىة والسشىىىألركة ىىىىر عساكىىىة 
                وماس ىىىىىىألت العسىىىىىى  اةىاىىىىىىر  و الةىىىىىىور وكىىىىىىأ  كفىىىىىىألةة ىىىىىىىجه الساس ىىىىىىألت تتس ىىىىىى مكساىىىىىىة لس ضغمىىىىىىة الثولىىىىىىة 

  ال لاكىىىىىىىىىة.فىىىىىىىىىر اسىىىىىىىىىتعألدة التىىىىىىىىىغاز  ومغاويىىىىىىىىىة السشىىىىىىىىىكلت والتفىىىىىىىىىألعلت الستيألدلىىىىىىىىىة يىىىىىىىىىكع ىىىىىىىىىىجه الس ضغمىىىىىىىىىة 
 ج

   الرحية:مفيػم السؤسدات األىمية .3.2.3.4

                  وتشغيحىىىىىىىأل  كىىىىىىت تعتيىىىىىىح مكسىىىىىىل  لاقشىىىىىىأل تاعىىىىىىب الساس ىىىىىىألت اةىاكىىىىىىة دورا  ميسىىىىىىأل فىىىىىىر ت سكىىىىىىة السجتسعىىىىىىألت 
الوكغمر والمألص مع  كت تقثيظ المثمألت وتقثيظ الثعظ لشحافح السجتس  السمتافة  تشك  الساس ألت اةىاكىة 
                  فىىىىر قشىىىىأل  زىىىىخة قشألعىىىىأل  واسىىىىعأل  ومت غعىىىىأل  ومىىىىااحا   ب ىىىىيب ات ىىىىأل  نشىىىىأل  اةنشىىىىشة التىىىىر تقىىىىغم ييىىىىأل فىىىىر كألفىىىىة
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ال تيىثف لاىحبح  بأنيىأل  2007:82 . وىىر كسىأل عحفيىأل  يىغ ال ةىح)30:2011 وآعىحو  جألالت )مغستألنك ر الس
                   يتقىىثيظ المىىثمألت الةىىوكة واالوتسألعكىىة وزكحىىىأل ةعضىىألفيأل  و ل ىىكأل  السجتسىى   و لفئىىة معك ىىة م ىىو   يىى  تيىىتظ

   كألنأل تقثم ليأل اإلعألنألت والس ىألعثات.    ىجه الساس ألت تاسد عع سحي  م ألىسألت تشغعكة و   الوكغمة
.  

 األدوار الخئيدة لمسؤسدات األىمية: 3.2.3.3

                       يىىىىىىأل وبىىىىىىكعيك  علقىىىىىىةال الةىىىىىىوكة    تقىىىىىىغم يىىىىىىثورىأل فليىىىىىىث مىىىىىىع تعخيىىىىىىخلكىىىىىىر ت ىىىىىىتشك  الساس ىىىىىىألت اةىاكىىىىىىة و 
                 السةىىىىىىأللح السشىىىىىىتحكة التىىىىىىر تةىىىىىىب توثئىىىىىىث  ووزارة الةىىىىىىوة الفا ىىىىىىشك كة مىىىىىىع عىىىىىىل  عساكىىىىىىة التشىىىىىىيكط ييىىىىىىثف

                 إلىىىىى  تقىىىىىثيظ وىىىىىغدة المثمىىىىىة الةىىىىىوكة   ىىىىىب السعىىىىىألئكح الثولكىىىىىة   إضىىىىىألفة فىىىىىر ت سكىىىىىة السجتسىىىىى  الفا ىىىىىشك ر و
 .: نىىىة 2013)الشيىىىحاوي   .وتحسىىىكث مفيىىىغم  كىىىألة وىىىغدة العسىىى  مىىىع  وىىى  مجتسىىى  سىىىاكظ عىىىأللر مىىىع اةمىىىحاض

   وج
: القكىىىألم ي شىىىألسألت ت سغيىىىة ميألشىىىحة لتو ىىىكع نغعكىىىة الوكىىىألة لسئىىىألت ااالف مىىىع السىىىغاس كع الـــجور التشســـػي  .  

عةغصىىأل  الفئىىألت الفقكىىحة والس تضىىعفة وعاىى  فىىحص العسىى  ومكألفوىىة الفقىىح وتقىىثيظ اإلقىىحاض الةىىغكح وىىثا  
  .99:2004وإنشألة مشحوعألت إنتألوكة لتغفكح فحص عس  )تقحيح الت سكة اليشحية  

وتسألعكىة م ى  يىحامج التعاىكظ التىثريب كىج يىحامج متكألماىة فىر مجىألالت الحعأليىة والت سكىة اإلت ف: الجور اإلغـاثي . ب
والتأىكىى  وبىىحامج الس ىىألعثات وتقىىثيظ القىىحوض والسىى ح وم ىىألعثة اةسىىح الفقكىىحة وت ىىعر الساس ىىألت فىىر ذلىىط 

شىك   كىت ئتجاى  م ىألىسة ماس ىألت السجتسى  فىر الت سكىة االوتسألعكىة بلتوقك  تغكىح ميألشىح فىر السجتسى  
  .2008:7)ملوي  واضح

:  كت ت ع  مع عل  ىجا الثور إل  التأاكح كيكح الوجظ وزكح ميألشح مع عل  دور التسكيغ والسشاصخة . ت
   وقث تشغر عس  ىجه الساس ألت بوكت  صيوة 36:2011الثولر  الي طالتأاكح عا  ال ضألم ال كألسر )

لسح ة والشف   ومتألبعة وتغاك  الوقغ  اإلن ألنكة تحكخ عا  مجألالت  قغ  االن أل   والثيسقحاسكة  و قغ  ا
  كسأل توحص عا  زيألدة تسككع سكأل  السجتس  وعألصة السيسشة فر ىجه 22:2004 الس تيكة )شيكح 

 العساكألت.

 كىىىت تىىىثاف  عىىىع  قىىىغ  الجسألعىىىألت والفئىىىألت السضاغمىىىة والسيسشىىىة م ىىى : السىىىح ة والفقىىىحاة  الـــجور الحقـــػقي: . ث
  .2007:89والسعىىىألقكع والس ىىى كع وتتي ىىى  قضىىىأليأل  قىىىغ  االن ىىىأل  واليكئىىىة و سأليىىىة الس ىىىتياط ) يىىىغ ال ةىىىح 

 ج
ـــجور الخـــجماتي . ج : تقىىىثم الساس ىىىألت اةىاكىىىة العثئىىىث مىىىع المىىىثمألت اةسألسىىىكة  كتقىىىثيظ المىىىثمألت الةىىىوكة ال

الحعألية اةولكة والتعاكسكة والحعألية االوتسألعكة عا  الس تغيألت السمتافة وتغفكح عثمألت  عح  م يىأل رعأليىة و 
والوفىىىىأل  عاىىىى  الاكألقىىىىىة اليثنكىىىىة والةىىىىوكة )شىىىىىيكح   اةئتىىىىألم واةسىىىىحة السوتألوىىىىىة ورعأليىىىىة وتأىكىىىى  السعىىىىىألقكع 

  مىىى  معيىىىأل وزارة الةىىىوةالتىىىر تتعأل ياىىىع عىىىثد الس تشىىىفكألت لاساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة كىىىت   23:2004
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محامىخ كىىجلط  4  وباىىع عىثد السحامىخ الجحا كىة 15-16: 2016وزارة الةىوة   ال ى غي م تشىف  )تقحيىح 14
 :نة  .2018عكألدة  و وسعكة )وزارة الةوة الفا شك كة  43ياع عثد الجسعكألت  و العكألدات الةوكة 

 م تشفكألت الساس ألت اةىاكة الةوكة فر العألماكع  2وثو  رقظ )
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17.6 8.2 9.0 12.2 3.9 9.2 8.1 5.4 5.9 3.8 5.5 4.3 1.7 5.2 

  16: 2016وحد يغاسشة اليأل  ة بألالعتسألد عا  )تقحيح القغ  العألماة لغزارة الةوة   مةثر:

وتح  اليأل  ة    الساس ألت اةىاكة توألو  إايألت قثرتيأل عا  تقثيظ عثمة مستألزة يتكافة  ق   فضل  عع ذلط 
بأللقحب مع ال كأل   ت  تكغ  قألدر عا  تايكة ا تكألوألت السجتس  توألو  التغاوث فر وسك  موألفضألت زخة 

 فر قشأل  زخة.

 أىع أشكال السؤسدات األىمية لتػفيخ الخجمة الرحية: 3.2.3.2

إ  الةوة   إ  الةوة ىر  بعث بك كح مع    تكغ  الغقألية مع السغت السيكح  و انتفألة السحض  و العجخ
 أللة دئ ألمكككة كألماة مع الحفأله الج ثي وال ف ر والحو ر  وىغ مأل يفتح اليألب واسعأل  إلعألدة ال ضح فر 

  - :2013:10اةدوار السسك ة والسوتساة التر يسكع    تقغم ييأل الساس ألت اةىاكة )ق ثئ  

   ر سث اغحاتت يظ فاإلسيألم فر تغفكح مغارد تقا  مع التكافة العأللكة لامثمألت الةوكة. 

  . القكألم يثور رفك ر فر تغعكة السغاس كع وإرشألدىظ صوكأل 

 .تغفكح التشعكظ والتوةكع وعلج اةمحاض الشألفعة 

 .تقثيظ عثمألت اةمغمة والشفغلة 

 .تغفكح اةدوية اةسألسكة 

 . اإلسيألم فر التغجية الس ألسية لافئألت الفقكحة 

 .اإلصوألح اليكئر 

 العألدات الةوكة الضألرة.  مكألفوة السمثرات وانتشألر  
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 أبخز األزمات التي تػاجييا السؤسدات األىمية الرحية:  3.2.3.1

رزظ تفألوتألت الفألعاكة فر  داة الساس ألت اةىاكة الةوكة ورزظ الثور الكيكح الجي يعاب فر سث اغحات  داة 
إال    الساس ىىىألت ال كألسىىىة الوكغمكىىىة الةىىىوكة  وعألصىىىة مىىىع م ضىىىغر تىىىغفكح المىىىثمألت الةىىىوكة لاسجتسىىى   

 - :36-2013:35اةىاكة ال ششة فر الةوة تغاوو  زمألت وإشكأللكألت متعثدة كأل   يحزىأل )ق ثئ  

: والىىجي لىىظ ئغفىى   تىى  اا  فىىر ي ىىألة شىىحامألت قغيىىة ســتخاتيجيات الذــاممة لمشطــام الرــحيضــ ف اإل .1
 تعتسث عا  ال قة وتغزي  اةدوار وتعضكظ السخايأل ال  يكة لاساس ألت اةىاكة. 

)والىىجي ال ئخيىىث  : مىىع وألنىىب الوكغمىىألت العحبكىىةمحجوديــة التسػيــل السخرــز لعنفــاق عمــى الرــحة .2
 .فقط مع السغازنألت ال  غية لاةوة  5%عا  

ــة لمقصــاع الخــاص .3 ــجأ السدــئػلية االجتساعي ــة مسارســات مب : فىىر مجىىأل  صىىوة ال ىىكأل   يىى  محجودي
ت سألر فىر قشىأل  الةىوة بسىأل يوقى  وبحوز ز   القشأل  المألص عا  المثمألت الةىوكة  وتخائىث االسى

  ربأل ىىأل  ضىىمسة مىىع وألنىىب  وعاىىل  فىىر تشيكىى  العثالىىة االوتسألعكىىة واالىتسىىألم بىىأللفقحاة مىىع وألنىىب  عىىح.
. 
  دو  تشــػع الفــاعميغ فــي ميــجان الرــحة مــا بــيغ الحكػمــة والسؤسدــات األىميــة والقصــاع الخــاص .4

                         ودو  متألبعىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىألداةت  ىىىىىىىىىك  كىىىىىىىىىألف يىىىىىىىىىكع اةسىىىىىىىىىحاف  يفتىىىىىىىىىحض    تقىىىىىىىىىغم بىىىىىىىىىو وزارات الةىىىىىىىىىوة 
 )لسحاعألة نغعكة المثمة وموألسية الف ألد .

                 الستأل ىىىىىة لاساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة  مسىىىىىأل ئىىىىىادي ييىىىىىأل إلىىىىى  ال شىىىىىألط  ضـــــ ف القـــــجرات الفشيـــــة والبذـــــخية: .5
                        فىىىىىىىر مجىىىىىىىأل  الةىىىىىىىوة اةولكىىىىىىىة وييىىىىىىىحز الفجىىىىىىىغة اليألفاىىىىىىىة يىىىىىىىكع  داة القشىىىىىىىأل  الىىىىىىىجي ي ىىىىىىىتيثف الىىىىىىىحبح
 )القشىىىىىىأل  االستشىىىىىىفألفر المىىىىىىألص  القشىىىىىىأل  زكىىىىىىح اليىىىىىىألدف لاىىىىىىحبح )الساس ىىىىىىألت اةىاكىىىىىىة الةىىىىىىوكة .

. 
ــة بالرــحة .6 ــف األشــخاف السعشي ــيغ مختم ــادارة حــػار فعــال ب ــاب اىتســام الحكػمــات ب : عألصىىة مىى  غي

                      الساس ىىىىىىىىألت السجتسىىىىىىىى  السىىىىىىىىثنر بمةىىىىىىىىغص إصىىىىىىىىلح ال ضىىىىىىىىألم الةىىىىىىىىور  وتي ىىىىىىىىر سكألسىىىىىىىىة صىىىىىىىىوكة 
 ت ىىىىىىىىىىتيثف تشىىىىىىىىىىىغيح  داة الفىىىىىىىىىىىألعاكع  وتشىىىىىىىىىىىغيح قغاعىىىىىىىىىىىث اإلدارة الحشىىىىىىىىىىىكثة فىىىىىىىىىىىر كىىىىىىىىىىى  الساس ىىىىىىىىىىىألت. 

. 
 

  -بعز اةزمألت التر تغاوو الساس ألت اةىاكة وىر كأللتأللر:ى أل    79:2009-81 سعث ) و ضألفو

ــــة .1 ــــاح لمسؤسدــــات األىمي ــــل الست ــــة التسػي          : اللزمىىىىة لت فكىىىىج اةنشىىىىشة واليىىىىحامج عألصىىىىة فىىىىر محجودي
                          ونقىىىىىىىىىىىر مةىىىىىىىىىىىألدر التسغيىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىثاعار   صىىىىىىىىىىى  اعتسىىىىىىىىىىىأل الساس ىىىىىىىىىىىألت عاىىىىىىىىىىى  التسغيىىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىىىألرور

 بسىىىىىىىىىأل ال ي ىىىىىىىىىسح بألالسىىىىىىىىىتثامة مىىىىىىىىىع ويىىىىىىىىىة ورفىىىىىىىىى  نغعكىىىىىىىىىة المثمىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىوكة مىىىىىىىىىع ويىىىىىىىىىة  عىىىىىىىىىح .
. 



 

 

63 

الةىىىوكة وافتقألرىىىىأل الكىىىألت ت  ىىىك  واضىىىوة  : مىىىأل يىىىكع الساس ىىىألتضـــ ف عسميـــة التشدـــيق والتذـــبيظ .2
 فىىىىىىىىر اليىىىىىىىىحامج والمىىىىىىىىثمألت السقثمىىىىىىىىة. زدواوكىىىىىىىىةاإلومي كىىىىىىىىة فىىىىىىىىر ت فكىىىىىىىىج اليىىىىىىىىحامج مسىىىىىىىىأل ئىىىىىىىىادي إلىىىىىىىى  

. 
ــــد السؤسدــــات فــــي  .3                      زاىىىىب الساس ىىىىألت اةىاكىىىىة الةىىىىوكة تتسحكىىىىخ فىىىىر وسىىىىط  :السجيشــــةســــ  تسخك

 .قشىىىىىىىىىأل  زىىىىىىىىىخة  سىىىىىىىىىحاف فىىىىىىىىىر والج غبكىىىىىىىىىةالشىىىىىىىىىسأللكة قشىىىىىىىىىأل  زىىىىىىىىىخة عاىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىألب الس ىىىىىىىىىألس  فىىىىىىىىىر 
.  
                 سىىىىكشحة بعىىىىز الساس ىىىىألت اةىاكىىىىة عاىىىى  التغوىىىىو نوىىىىغ :الدــــيصخة الحدبيــــة الدياســــية الفرــــائمية .4

 التعىىىألو  والتشىىىيكط مىىى  ماس ىىىألت  عىىىح  ئىىىاد  إلىىى  تقىىىألعد فىىىر ت فكىىىج اليىىىحامج واةنشىىىشة السقتح ىىىة.
  ج

                 ى ىىىىىأل  فحصىىىىىأل  وإمكألنكىىىىىألت كيكىىىىىحة لتشىىىىىغيح دور الساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة ال شىىىىىشة فىىىىىر  مىىىىىع ى ىىىىىأل تىىىىىح  اليأل  ىىىىىة   
                        تشىىىىىىغيح وىىىىىىغدة المثمىىىىىىة الةىىىىىىوكة السقثمىىىىىىة لاسىىىىىىغاسع اإلسىىىىىىيألم فىىىىىىر ألمجىىىىىىأل  صىىىىىىوة السجتسىىىىىى   مىىىىىىع شىىىىىىأني

 .  عىىىىى  مغاسىىىة لكىىى  الةوىىىىر بوىىىحاف الفعاىىىى  واالعتىىىر السجتسىىف
 

 :الفرلممخز  3.2.2

                       الفةىىىىى  إلىىىىى وتىىىىىظ تق ىىىىىكظ    ال ضىىىىىحي  اإلسىىىىىألر )ع ىىىىىغا  الفةىىىىى  ال ىىىىىألنر والىىىىىجي يوسىىىىى   ستعحضىىىىىة اليأل  ىىىىىةا
                  )التشىىىىيكط   وىىىىغدة المثمىىىىة الةىىىىوكة   وزارة الةىىىىوة والساس ىىىىألت اةىاكىىىىة الةىىىىىوكة  ميأل ىىىىت رفك ىىىىة ةالاىىىى
مفىىىألىكظ  عىىىثدتت كىىىت لغىىىة  واصىىىشل أل  سفيىىىغم التشىىىيكط تىىىظ التشىىىح  لفىىىر يثايىىىة السيوىىىت  :ميوىىىت التشىىىيكط  وال

ىتسألمىأل  إ ويس    العلقألت والتعألو  وتغ كث القغ  السشتحكة دورا  بألرز فر تغاك  وتاعب عساكة التشيكط التشيكط 
وىىغ   ىث تحسىكث اقألفىة التشىيكط   ىسكة وفااد التشيكط بأنو يعيح عع  ثئ أل  لاساس ألت السع كة بأللةوة وإ  مع

اإلشىألرة إلى  م ىتغيألت  وكىأل  مىع السيىظ  يىألدئ التشىيكطماظ ت ألولة الثارسة   ال جألح داع  الساس ألتفعأللكألت 
م يىأل وتت ىغ  عساكىة التشىيكط بعىثد مىع الستغكىحات  )التشألور  الت  ىك   التعىألو   التشىيكط  ربعة وىرالتشيكط اة

 ..الىث  ويشىس  التشىيكط عاى  عىثد مىع القىألنغنر   القىغمر  الىثولر    ىب ال شىألط ..)الجغحافكىة   نغا  تت ظ يىى 
متشايىألت فعأللكىة ت ألولىة الثراسىة و   وزكحىأل مع المةألفر عا   سألس التمشكط الس ضظ التر تقغممةألفر ال

اإلداري...  ىسيىأل عغامى  يكئكىة وت ضكسكىة وبشىحية والتشىيكط فىر ال ىاغ   مع  أاح فكيأل  والعغام  التر تُ التشيكط
التعألمى  مى  التوىثيألت التىر تغاوىو  فىر رسىظ سىتحاتكجكألت التشىيكط التىر ت ىألعث ك كىحا  ا وىجا ي يظ فىر عاى الث  

السىااحة فىر  التشيكط  بعألدعاة الساس ألت تتعألم  م  عثد مع وإ  االىتسألم بعساكة التشيكط و .التشيكطعساكة 
  وىر ي ألة  عا  الثراسألت ال ألبقةالثراسة التشيكط فر  بعألداليأل  ة عا   وغدة المثمة الةوكة  كت اعتسثت 

فىىر  االسىىتحاتكجر  السىىغارد السأللكىىة  إسىىتمثام التك غلغوكىىأل ووسىىألف  اإلتةىىأل  )السىىغارد اليشىىحية  التمشىىكط مأللتىىأللر
 و عكحا  تظ استعحض معغقألت و مقغمألت التشيكط. وس  ومشألركة السعاغمألت   
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يثايىىة السيوىىت تىىظ تعحيىىج الجىىغدة لغىىة  واصىىشل أل  وتعىىثدت مفىىألىكظ  األنكىىأل  ميوىىت وىىغدة المثمىىة الةىىوكة: وفىىر
فس ىىج   21مىىحورا  بىىأللقح   1920التشىىح  إلىى  التشىىغر التىىألريمر لاجىىغدة م ىىج ) تىىظ الجىىغدة عيىىح مىىح التىىألريث لىىجلط

يثاية تشغر الجغدة كأل  ليعز اةشمألص دور ميظ فر تشغيح مفألىكظ الجغدة والجئع  ضغا ياقب رواد الجىغدة 
نسغ مجىأل   ىسكىة وىغدة صيح ومع عل  ىجا التشغر كحوسير  فاكب  –وغزيج وغرا    -)إدورد ديس جم يظ 

وثئىثة م يىأل وىغدة تعحيفىألت اسىل  فىر  ح تمةةىكةوىىجا وعى  الجىغدة  م ى   م ح مع  ي وقة مضى المثمة 
كة مىىة الةىىووىىغدة المثب ات ىىأل  ماس ىىألتو واعتسألدىىىأل عاىى  عىىث مىىع  ىىىظ التعحيفىىألت ب ىىيالمثمىىة الةىىوكة التىىر ت

ثاف المثمىىة  ىىى وت ألولىىة الثارسىىة   فىىر الساس ىىألت الةىىوكة وتقاكىى  اةعشىىألة الشيكىىة داةاةتو ىىكع لمسقكىىألس 
وىغدة المثمىىة تقىغم    كىت العغامى  السىااحة فىىر وىغدة المثمىة الةىوكة  و الةىوكة التىر تمىثم وتو ىع الجىغدة

 واستعحضىىة اليأل  ىىة   مىىع الع ألصىىح وزكحىىىأل فىىألةة والفعأللكىىةكالةىىوكة عاىى  عىىثد مىىع الع ألصىىح التىىر تسكخىىىأل بألل
وبألالسل  عا  الثراسىألت ال ىألبقة تىظ اعتسىألد  بعىألد  فر التر مكخة وغدة المثمة الةوكة مجسغعة مع المةأل

                           )االعتسألديىىىىىىىىىة  االسىىىىىىىىىتجألبة  ال قىىىىىىىىىة  التعىىىىىىىىىألس   الساسغسىىىىىىىىىكة  و عكىىىىىىىىىحا  وىىىىىىىىىغدة المثمىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىوكة كأللتىىىىىىىىىأللر 
 .وعلويأل مشكلت الساس ألت الةوكة اسةت ألولة الثر 

واقىىى  المىىىثمألت : استعحضىىىة اليأل  ىىىة وزارة الةىىىوة الفا ىىىشك كة والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة  األل ىىىأل ميوىىىت 
مىع تو ىكع عىثمألتيأل ومىع اىظ التعىحف عاى    ةوة والةعغبألت التىر تسىح ييىأل والتىر تيشى الةوكة فر وزارة ال

 كىىىت تعتسىىىث وزارة الةىىىوة فىىىر توقكىىى  اىىىىثافيأل  والتوىىىثيألت التىىىر تغاوىىىو وزارة الةىىىوة  سىىىتحاتكجكةاإلىىىىثاف اة
 وغدة نشأت وزارة الةوة و ثة تو كع  لجلطاإلستحاتكجكة عا  إىتسألميأل بجغدة مأل تقثمو مع المثمة الةوكة 

 يجىىىألدوااةعىىح  و ىىثة الت  ىىك  مىىى  الساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة لاتشىىىيكط مىى  الساس ىىألت  المثمىىة الةىىوكة و
فىىر القشىىأل  مىىااحا  بألعتيألرىىىأل  تعحيىىج الساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكةوت ألولىىة الثارسىىة  لاتغاصىى  ةمىى  مشىىتحكعغا

وى ىىأل يىىىحزت  ىىىظ  شىىكأل  الساس ىىىألت اةىاكىىة لتىىىغفكح وىىىجا ام ىىىب الساس ىىألت الةىىوكة  دورا  رفك ىىىكة   الةىىور
ىىجه الساس ىألت ال شىشة    كىة إال المثمة الةوكة وعا  الىحزظ مىع الىثور الكيكىح الىجي تاعيىو الساس ىألت اةىا

سىىىتحاتكجكة و موثوديىىىة مسألرسىىىة ميىىىث  الس ىىىئغلكة اإل زمىىىألت متعىىىثدة م يىىىأل ضىىىع   تغاوىىىو السجىىىأل  الةىىىور فىىىر
  .والتسغي  وضع  القثرات اليشحية والسأللكة وزكحىأل ك كح

  



 

 

65 

  
 الفرل الثالث

 

 الجراسات الدابقة

  

    
   

 

     
 مقدم    

  .التشيكطالتر ت ألولة  ثراسألتال 3.1  
  .وغدة المثمة الةوكةالتر ت ألولة ثراسألت ال 3.2  
   .ووغدة المثمة الةوكةالتشيكط الثراسألت التر ت ألولة  3.3  

 .غة اليو كة والتعقكب عا  الثراسألت ال ألبقةجالف 3.4  

  .مامر الفة  3.5  
    

    

    
    
         
          
       
       
        
        
        
         
           

 



 

 

66 

 الجراسات الدابقة
 

 السقجمة: 
  ودراسألت ودراسألت عحبكة  )فا شك كة الاة  ق ألم دراسألت مواكة  ال ألبقة إل قألمة اليأل  ة يتق كظ الثراسألت 

 عحض الثارسألت وف  ت ا يأل الخم ر مع اة ثث إل  اةقثم.   و يكة وتظ
 

 (19) التذبيظالسحػر األول: الجراسات التي تشاولت 
 (17الجػدة )السحػر الثاني: الجارسات التي تشاولت 

 (10)والجػدة السحػر الثالث: الجارسات التي تشاولت العالقة بيغ التذبيظ 
 

 :الجراسات التي تشاولت التذبيظ 3.1

 .الجراسات السحمية )الفمدصيشية( أواًل:

( بعشــػان " واقــع عسميــات التذــبيظ فــي الجامعــات الفمدــصيشية بسحافطــات غــدة وســبل 2018دراســة )جبــخ، .1
 تحديشو "

  ىخة  ووضىة زىضىألفىسوىة يىك كىشى ىاىفىألت الىعىألمىجىر الىط فىشيكىتىألت الىكىاىسى  عىا  واقإىحف ىعىتىالإل  ة ىثراسىة الىثفىى
لتوقك   ىثاف الثراسة  رىاىاكىوىر التىغصفىالواستمثمة الس يج  ألتىعىألمىجىط فر الىشيكىتىألت الىكىع عساىكىو ىتى  لىسي

ة ىلاى ىة الىك كىشىا ىفىألت الىعىألمىجىألم فر الى ىقألة اةىظ وراسىيىغايىثاة ونىسىعى  الىكىسىووتكغ  مجتس  الثارسة مع 
ة ى  يىة   ي يىألنىيىاست  172حداد )ىستوتظ ا  أل  غاىوى  مي189ظ )ىثدىىع عىأللىيىع  والىكى شىاى   فىةىقة  اةىكىلمىس)اإل

ألت ىألنىكىة يىأللجىعى  لسSPSSر )ىألفىغب اإل ةىألسىج الوىألمىحنىثام يىمىستإظ ىة  وتىثراسى  الىسىتى%  مع مج91)
الاة غزعة عا  ىحة مى  فق58ة عا  )ىاىسىتىاشث ىة  وقىثراسىة لاىكى ىكىأداة رفىة كىألنىيىتىمثام االسىتسىوإ ةىثراسىال

 ح .ىسىتىس ىظ الىعاكىتىس  والىتىجىسىة الىثمىسر  عىاىعىوت الىيىر  الىسىألدئىألد  اةمىيىتىد والىثريىتى: )الوىر تمىجىألال

واق  عساكألت التشيكط فر الجألمعألت الفا شك كة : وخمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، مغ أىسيا
  السجأل  ال أللت فر الثراسة مجأل  ىةى%  71.53زخة وألةت يثروة كيكحة وبغز  ن ير قثره ) بسوألفضة

وقث  ة  السجأل  اةو  %  75.4عا  السحتية اةول  يغز  ن ير قثره )  عثمة السجتس  والتعاكظ الس تسح)
يك سأل  ة  السجأل  ال ألنر %   70.2)التثريد والتيألد  اةمألديسر  عا  السحتية ال ألنكة يغز  ن ير قثره )

 % .69عا  السحتية اةعكحة يغز  ن ير قثره )  اليوت العاسر)مجأل  
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                     الكفىألةات الستسكىخة مىع الكىألدر اليشىحي مى  ضىحورة االىتسىألم بعقىغد اتفألقكىألت التعىألو   استقشألب :التػصياتأىع 
 ثة يكألنألت رافثة بألالشتحا  م  وألمعىألت عحبكىة و و يكىة.الشحامة م  الس ضسألت الثولكة ل ق  السعحفكة وإنشألة قألع

. 
( بعشـػان " تقيـيع جـػدة عسميـة التشدـيق بـيغ وزارة الرـحة والسؤسدـات األىميـة 2018دراسة )العباسـي،  .2

 الخيخية بقصاع غدة "
الثارسة إل  تقككظ وغدة الت  ك  يكع وزارة الةوة والساس ألت الةوكة السواكة والثولكة مع عل  عثة  ةىثف

 و ىىىثة -وىىىغدة نضىىىألم الت  ىىىك  -تكافىىىة الت  ىىىك  -التسغيىىى   –عغامىىى  تتس ىىى  فىىىر ) اقألفىىىة الساس ىىىألت الةىىىوكة 
ة الثارسىة السى يج الغصىفر السألنوكع  كسأل ىثفة إل  التعحف عا  معىألئكح وآلكىألت الت  ىك  الستيعىة  واسىتمثم

التواكار وتكغ  مجتس  الثراسة مع وزارة الةىوة  الساس ىألت الةىوكة السواكىة  والساس ىألت الةىوكة الثولكىة 
  واعتسىىىثت الثارسىىىة فىىىىر وسىىى  اليكألنىىىألت عاىىى  االسىىىىتيألنة UNA gencies  م ضسىىىألت االستس اىىىة فىىىر )اةونىىىحو 

 لثارسة.   استيألنة عا  مجتس  ا150والسقألياة  كت تظ تغزي  )
  

: دروىىىة تقكىىىكظ وىىىغدة الت  ىىىك  يىىىكع وزارة الةىىىوة وخمرـــت الجراســـة إلـــى مجسػعـــة مـــغ الشتـــائج، مـــغ أىسيـــا
أل ياىع   يك سى70.26%والساس ألت الةوكة السواكة والثولكة فر ضغة اقألفة الساس ألت الةىوكة يىغز  ن ىير )

وباىىع وىىغدة نضىىألم الت  ىىىك    68.07%  وتكافىىة الت  ىىىك  بسقىىثار )46.41%التسغيىى  )الىىغز  ال  ىىير لسوىىغر 
  . 79.01%يغز  ن ير )

 

: تعخيىىىخ مفيىىىغم الت  ىىىك  والسشىىىألركة يىىىكع وزارة الةىىىوة والساس ىىىألت االىاكىىىة الةىىىوكة السواكىىىة أىـــع التػصـــيات
 والثولكة.  

( بعشػان:" العػامل الجاخمية السؤثخة عمى التذبيظ في شبكة السشطسـات األىميـة بقصـاع 2017دراسة )نرار، .3
 غدة"

امتشىىىألف العلقىىىة مىىىأل يىىىكع العغامىىى  الثاعاكىىىة والتىىىر تشىىىس  )ال قألفىىىة الت ضكسكىىىة  شمةىىىكة  الثارسىىىة إلىىى ىىىىثفة 
وكغمكىىىة التألبعىىىة لشىىىيكة الزكىىىح العسىىى   فىىىر الس ضسىىىألت السىىىغصفكع  االعتىىىثاد بىىىألل فد  والسغقىىى  تجىىىأله سكألسىىىألت 

تشىىيكط لىىث  ىىىجه عاىى  الالس ضسىىألت اةىاكىىة فىىر قشىىأل  زىىخة والتشىىيكط وكىىجلط دراسىىة  اىىح ىىىجه العغامىى  الثاعاكىىة 
  280االسىىتيألنة والتىىر وزعىىة عاىى  ) ةسىى يج الغصىىفر التواكاىىر كسىىأل اسىىتمثملاثراسىىة الالس ضسىىألت واسىىتمثم 

مغصىى  العلقىىألت -نألفىىب السىىثئح الت فكىىجي-السىىثئح السىىأللر -م ألصىىب ممتافىىة )السىىثئح الت فكىىجي مفىىحدة اسىىتيثف
 مغص  التوةك  السأللر . -العألمة

مقىىثار اةاىىح الىىجي يوثاىىو بعىىز العغامىى  الثاعاكىىة : عــة مــغ الشتــائج، مــغ أىسيــاوخمرــت الجراســة إلــى مجسػ 
  وباىىع الىىغز  الكاىىر لاستغكىىح التىىألب  57%داعىى  الس ضسىىألت الغكىىح الوكغمكىىة الس ىىتيثفة عاىى  التشىىيكط بسقىىثار 

 . 81,98%)التشيكط  
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                 كىىىىىىة  كغم: ضىىىىىىحورة تشىىىىىىغيح وتعخيىىىىىىخ  نشىىىىىىشة وآلكىىىىىىألت التشىىىىىىيكط لىىىىىىث  الس ضسىىىىىىألت الغكىىىىىىح أىــــــع التػصــــــيات
                    وكغمكىىىىىة ومغصفكيىىىىىأل لاوألوىىىىىة إلىىىىى  ي ىىىىىألة علقىىىىىألت ي ىىىىىألةة وعلقىىىىىألت الزكىىىىىح وزيىىىىىألدة الىىىىىغعر داعىىىىى  الس ضسىىىىىألت 

 تشيكط فعأللة م  الس ضسألت اةعح .

( بعشػان: "التشديق مع السشطسات الجولية ودوره في دعع القصاع الرحي الحكػمي 2015دراسة )الغػشي،  .4
 صاع غدة"بق

ىىىثفة الثارسىىىة إلىىى  التعىىحف عاىىى  م ىىىتغ  وسيكعىىىة الت  ىىك  مىىى  الساس ىىىألت الثولكىىة  ودوره فىىىر دعىىىظ القشىىىأل  
الةىور  وتوثئىث السعغقىىألت التىر تقىى   ىألفل   مىىألم عساكىة الت  ىىك   وكىجلط التعىىحف عاى   ىىىظ السقتح ىألت التىىر 

الغصىىفر التواكاىىر  معتسىىثة فىىر وسىى  ت ىىيظ فىىر تفعكىى  عساكىىة الت  ىىك  وتشغيحىىىأل. واسىىتمثمة اليأل  ىىة السىى يج 
اليكألنألت عا  االستيألنة والسقألياة م  الساس ألت التر تتعألم  م  وزارة الةوة التر يوتألج عسايأل إلى  الت  ىك  

 لكةيح  م ح وثو .

ــائج مــغ أىسيــا: ــى نت                  الت  ىىك  الجكىىث ُي ىىيظ يثروىىة كيكىىحة فىىر   ىىع اسىىتغل  التسغيىى  خمرــت الجراســة إل
  .74.59%لثعظ القشأل  الةور  وقث وألة الغز  الكار لس تغ  الت  ك  بسقثار)

: ضىىحورة تغ كىىث العسىى  الةىىور فىىر  روىىألة الىىغسع كألفىىة  وتوككىىثه عىىع  ي علفىىألت سكألسىىكة  أىــع التػصــيات
                     وإعىىىىىىىىثاد دلكىىىىىىىى  إرشىىىىىىىىألدي بشىىىىىىىىك  دوري مىىىىىىىىثرج فكىىىىىىىىو  ولغيىىىىىىىىألت اال تكألوىىىىىىىىألت واةنشىىىىىىىىشة الةىىىىىىىىوكة السمتافىىىىىىىىة 

 لاقشأل  الةور الوكغمر.

 ( بعشػان " السعػقات التي تػاجو التذبيظ بيغ الجسعيات األىمية وشخق مػاجيتيا "2014دراسة )األغا، .5
          ىىىىىىىثفة الثراسىىىىىىىة إلىىىىىىى  التعىىىىىىىحف عاىىىىىى  السعغقىىىىىىىألت التىىىىىىىر تغاوىىىىىىىو التشىىىىىىيكط يىىىىىىىكع الجسعكىىىىىىىألت اةىاكىىىىىىىة وسىىىىىىىح  

    وتحكىىخ  سألسىىأل عاىىى  توثئىىث العقيىىألت والعقيىىىألت  .وكغمكىىة فىىر موألفضىىة زىىىخةمغاويتيىىأل يىىكع الس ضسىىألت زكىىىح ال
              والتق كىىىىىة والت  ىىىىىكقكة الستعاقىىىىىة بىىىىىأللحبط الشىىىىىيكر يىىىىىكع الس ضسىىىىىألت زكىىىىىح الوكغمكىىىىىة فىىىىىر واالوتسألعكىىىىىة اإلداريىىىىىة

             سىىىىىعة الثراسىىىىىة إلىىىىى  التغصىىىىى  إلىىىىى  مقتىىىىىحح تةىىىىىغر ل ىىىىىي  مغاويىىىىىة ىىىىىىجه العقيىىىىىألت  واعتسىىىىىث  .موألفضىىىىىة زىىىىىخة
                 م ضسىىىىىة  12)وقىىىىىث سيقىىىىىة الثراسىىىىىة عاىىىىى   .دراسىىىىىألت وصىىىىىفكة واسىىىىىتمثمة سحيقىىىىىة الس ىىىىىح الشىىىىىألم  اليأل ىىىىىت

                      97)وشىىىىىساة عك ىىىىىة الثراسىىىىىة  .زكىىىىىح  كغمكىىىىىة ت سغيىىىىىة م ىىىىىجاة فىىىىىر شىىىىىيكة الس ضسىىىىىألت اةىاكىىىىىة الفا ىىىىىشك كة
يعساىىىىغ  فىىىىر ممتاىىىى  اليىىىىحامج فىىىىر الس ضسىىىىألت زكىىىىح الوكغمكىىىىة  مغصفىىىىأل  150)ومىىىىع  عضىىىىألة مجاىىىىد اإلدارة 

  .عيكحا فر مجأل  السجتس  السثنر يعأللجغ  قضأليأل الشيألب 20اإلنسألفكة  بألإلضألفة إل  مقألبلت م  

   مشىىفة زكىىألب التمةىىر فىىر العسىى  وعىىثم ي ىىألة إلــى مجسػعــة مــغ الشتــائج، مــغ أىسيــا: وخمرــت الجراســة
 .رالوخبىىىىىىى وتىىىىىىىأاكح االنتسىىىىىىىألة ظ فىىىىىىىر العسىىىىىىى   وعىىىىىىىثم ووىىىىىىىغد تق ىىىىىىىكتشىىىىىىىيكطالعىىىىىىىألماكع عاىىىىىىى  عساكىىىىىىىة ال قىىىىىىىثرات

. 
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                                 عىىىىىىىىىظ  دوات د كىىىىىىىىىجلط  : تعخيىىىىىىىىىخ عساكىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىيكط يىىىىىىىىىكع الس ضسىىىىىىىىىألت الغكىىىىىىىىىح  كغمكىىىىىىىىىةأىـــــــــع التػصـــــــــيات
                    وزيىىىىىألدة الت  ىىىىىك  يىىىىىكع الجسعكىىىىىألت السثنكىىىىىة والوكغمكىىىىىة مىىىىىع عىىىىىل  عقىىىىىث اوتسألعىىىىىألت لتشىىىىىيكطا نجىىىىىألح عساكىىىىىة

 . ةىىىىىح الوكغمكىىىألت زكىىىالس ضسع ىىىيكحات ىىىىثرات والميىىىالق وتيألد م تضسة 

( "واقــع التشدــيق بــيغ مشطســات السجتســع الســجني وأثخىــا عمــى التشسيــة الدراعيــة 2013أبــػ ســمصان )دراســة  .6
 السدتجامة في قصاع غدة"

الت  ىىك  يىىىكع م ضسىىىألت السجتسىىى  السىىىثنر و اىىىحه عاىىى  الت سكىىىة ىىىثفة الثراسىىىة إلىىى  التعىىىحف عاىىى  واقىىى  و سىىىأللكب 
ماىة الخراعكة الس تثامة فر قشأل  زخة  واستمثمة الثراسة الس يج الغصفر التواكار كسأل اعتسثت م يجكىة متكأل

سىاغب السجسغعىألت الياريىة  كىت اسىتمثمة االسىتيألنة كىأداة لجسى  اليكألنىألت. فر وسى  اليكألنىألت اشىتساة عاى   
  م ضسىىة  وتىىظ 41الثراسىىة وسكىى  م ضسىىألت السجتسىى  السىىثنر العألماىىة فىىر القشىىأل  الخراعىىر وعىىثدىأل )واسىىتيثفة 
سىىاغب الس ىىح الشىىألم  لاعىىألماكع فىىر ىىىجه الس ضسىىألت مىىع )راسىىألة لسجىىأللد اإلدارة  السىىثراة الت فكىىجئع  إسىىتمثام  

  فىىحدا  وتىىظ اسىىتحداد 123م ىىئغ  الت  ىىك   و العلقىىألت العألمىىة  وتىىظ تغزيىى  اسىىتيألنة عاىى  مجتسىى  الثراسىىة عىىثد )
 .82%   ي ن ية 113)

ـــغ أىسيـــا وخمرـــت الجراســـة ـــائج، م ـــغ الشت ـــى مجسػعـــة م       :    الت  ىىىك  يىىىكع م ضسىىىألت السجتسىىى  السىىىثنرإل
                          والقشىىىىىىىأل  الوكىىىىىىىغمر ئىىىىىىىااح إيجأليكىىىىىىىألت عاىىىىىىى  كفىىىىىىىألةة التىىىىىىىثعلت فىىىىىىىر الخراعىىىىىىىة  كىىىىىىىت وىىىىىىىألة الىىىىىىىغز  الكاىىىىىىىر

 . 75,79% ضسألت السجتس  السثنر والقشأل  الوكغمر بسقثار الت  ك  يكع م لشيكعة

     ضىىىحورة تشىىىغيح عساكىىىة الت  ىىىك  فىىىر إسىىىألر مي ىىىر وماس ىىىألتر و مىىىثت عاىىى  ضىىىحورة عقىىىث وأىـــع التػصـــيات:
 دورات تثرييكىىىىىىىىىىىىىة لتو ىىىىىىىىىىىىىىكع م ىىىىىىىىىىىىىىتغ  اإلدارة العاكىىىىىىىىىىىىىأل لس ضسىىىىىىىىىىىىىىألت السجتسىىىىىىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىىىىىثنر فىىىىىىىىىىىىىىر الت  ىىىىىىىىىىىىىىك .

 وجج

 ( بعشػان " دور التذبيظ في تعديد التكامل بيغ السؤسدات الفمدصيشية األىمية " 2013دراسة )شمر، .7

                 ىىىىىىثفة ىىىىىىجه الثراسىىىىىة إلىىىىى  التعىىىىىحف عاىىىىى  دور التشىىىىىيكط فىىىىىر تعخيىىىىىخ التكألمىىىىى  فىىىىىر العسىىىىى  داعىىىىى  الساس ىىىىىألت 
                 ف عاىىىىىى مىىىىىع وويىىىىىىة نضىىىىىىح السىىىىىىثراة والسىىىىىغصفكع فىىىىىىر شىىىىىىيكة الس ضسىىىىىىألت اةىاكىىىىىة اليكئكىىىىىىة الفا ىىىىىىشك كة والتعىىىىىىح 

              ولتوقكىىىى  اليىىىىثف تىىىىظ تةىىىىسكظ اسىىىىتيكأل  لقكىىىىألس تعخيىىىىخ  إيجأليكىىىىألت وال ىىىىايكألت لتعخيىىىىخ التكألمىىىى  فىىىىر الساس ىىىىألت
                   مغصىىىىىىىى   76التكألمىىىىىىى  داعىىىىىىىى  الساس ىىىىىىىىألت وتىىىىىىىظ اعتكىىىىىىىىألر عك ىىىىىىىىة الثراسىىىىىىىة مىىىىىىىىع السىىىىىىىىثراة والسىىىىىىىغصفكع عىىىىىىىىثد 

 االستيألنة كأداة لاثراسة واعتسثت الس يج الغصفر فر التعألم  م  اليكألنألت اال ةألفكة. ستمثاموتظ إ

يكع الس ضسألت عع سحي  تشيك   :    ى أل  تكألمل  إلى مجسػعة مغ الشتائج، مغ أىسيا وخمرت الجراسة
 الشحيكة. التشيكط لثئيأل يغاسشة تيألد  السعاغمألت والميحات يكع ماس ألت الشيكة وب ألة قثرات الساس ألت 

. 
: ضىىىىحورة تشىىىىغيح ال كألسىىىىألت والقىىىىغانكع واةنضسىىىىة وتعخيىىىىخ التشىىىىيكط والت  ىىىىك  التكىىىىألمار يىىىىكع أىــــع التػصــــيات

 الساس ألت اةىاكة.
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بــيغ السشطســات السجتســع الســجني الذــبابية عمــى تشسيــة التذــبيظ  ( بعشــػان " تــ ثيخ2013،ســالمةدراســة ) .8
 " الذسالمحافطات  -الةدراسة ح القصاع الذبابي الفمدصيشي

ىىثفة الثراسىة إلىى  التعىحف عاىى  تىأاكح التشىىيكط يىكع م ضسىىألت السجتسى  السىىثنر الشىيأليكة فىىر موألفضىألت شىىسأل  
الضفة الغحبكة والتعحف عا  اتجألىألت مثئحييأل نوغ التشيكط وواقعو  ومعكقألتو  ومقغمألتو  وسي  تعخيخه وتىأاكح 

الىغعر ال كألسىر  والىغعر االقتةىألدي  والس ىتغ  التشيكط عا  ت سكة الشيألب فر كى  مىع )الس ىتغ  ال قىألفر  و 
االوتسىىألعر  وقىىث اسىىتمثمة ىىىجه الثارسىىة السىى يج الغصىىفر التواكاىىر وقىىث تىىظ تةىىسكظ اسىىتيألنتكع اةولىى  عألصىىة 
بسىىثئحي الس ضسىىألت الشىىيأليكة وال ألنكىىة لاشىىيألب الس ىىتفكثئع مىىع عىىثمألت الس ضسىىألت  وذلىىط ييىىثف وسىى  اليكألنىىألت 

كىىة ضىىسع إسىىألر م شقىىة الثراسىىة ومجتسعكيىىأل. واسىىتمثمة الثراسىىة عك ىىة سيقكىىة والسعاغمىىألت مىىع مةىىألدرىأل اةول
 .عشغافكة لاس ضسألت الشيأليكة وعشغافكة لاشيألب 

: ضع  التشيكط يكع الس ضسألت الشيأليكة اعتىثا   جىظ وخمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، مغ أىسيا
التشىىيكط تىىأاكح فىىر ىىىجا التشىىيكط وتيىىكع ارتفىىأل   ةالتعىىألو  يك يىىأل  كىىت  ضىىر ت فكىىج مشىىألري  مشىىتحكة بأىسكىىة كيكىىح 

 عاىىىى  ت سكىىىىة الشىىىىيألب وتشىىىىغيحىظ مىىىى  بقىىىىألة تىىىىأاكحه دو  الس ىىىىتغ  السشاىىىىغب فىىىىر تو ىىىىكع الغضىىىى  االقتةىىىىألدي.
 وج

تفعك  التشيكط عا  الس تغ  السوار والثولر وتحوستىو عاى   رض الغاقى  بوكىت ئتعىث  كغنىو  أىع التػصيات:
إيجىىألير مىىع قيىى  اةشىىمألص ذوي العلقىىة وضىىحورة االسىىل  عاىى  عيىىحات ااعىىحيع فىىر التشىىيكط وعألصىىة تاىىط 

 التر  صيحت كيح  جظ التأاكح

قـات العامـة فـي التذـبيظ لسؤسدـات ( بعشػان: " ترـػر مقتـخح لـجور العال2012ميشا، و دراسة )أبػ جبارة .9
 السجتسع السجني في ضػء مفاىيع التخصي  االستخاتيجي"

السىىىثنر فىىىر ضىىىغة ىىىثفة الثارسىىىة إلىىى  التعىىحف عاىىى  دور العلقىىىألت العألمىىىة فىىر التشىىىيكط لساس ىىىألت السجتسىى  
ت اةىاكىة سىتحاتكجر لت ىاكط الضىغة عاى  دور العلقىألت العألمىة فىر التشىيكط يىكع الساس ىألمفألىكظ التمشىكط اإل

والعسى  عاى    ومث  فعأللكة ق ىظ العلقىألت العألمىة فىر رفى  م ىتغ  التعىألو  والسشىألركة يىكع الساس ىألت اةىاكىة
سىىتحاتكجر   و وىىح  اليأل ىىت م ىىح لعك ىىة مىىع السفىىألىكظ الفألعاىىة لاتمشىىكط اإل ت ضىىكظ التةىىغر السقتىىحح ي ىىألة عاىى 

ألت العألمة فر التشىيكط  يغاسىشة اسىتيألنة كىأداة ماس ألت السجتس  السثنر لسعحفة مث  دور وفألعاكة ق ظ العلق
لتوقك   ىثاف اليوت بأساغب الس يج الغصفر التواكار  كسأل اعتسىثت الثراسىة عاى  السقىألبلت الشمةىكة مى  

 مث   ألوة الساس ألت لق ظ العلقألت العألمة وتفعك  دور التشيكط.  لسعحفةمثراة الساس ألت 

إدرا   ىسكىىة دور العلقىىألت العألمىىة فىىر التشىىيكط  إلــى مجسػعــة مــغ الشتــائج، مــغ أىسيــا: وخمرــت الجراســة
   و   61.52%لساس ألت السجتس  السثنر فر ضغة مفألىكظ التمشكط االستحاتكجر  كت ياع الغز  ال  ىير )

الىىىىغز  الكاىىىىر لسجىىىىأل  وضىىىىغح مفيىىىىغم عساكىىىىة التشىىىىيكط لىىىىث  العىىىىألماكع فىىىىر ماس ىىىىألت السجتسىىىى  السىىىىثنر ياىىىىىع 
.(%66.15)  
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                     : ضىىىىىىحورة عقىىىىىىث وت ضىىىىىىكظ الىىىىىىثورات الثوريىىىىىىة ةىسكىىىىىىة ووسىىىىىىألف  التشىىىىىىيكط يىىىىىىكع الساس ىىىىىىألت  أىــــــع التػصــــــيات
                   واليوىىىىىىىت عىىىىىىىع مةىىىىىىىألدر التسغيىىىىىىى  وتمةىىىىىىىكر وىىىىىىىخة م يىىىىىىىأل لتغضىىىىىىىكح  ىسكىىىىىىىة التشىىىىىىىيكط والعلقىىىىىىىألت العألمىىىىىىىة

 لاتمشكط االستحاتكجر ودعسو لاعلقألت العألمة. شيحية  س  الساس ألتر  وضحورة تمةكر مغازنألتفر الع

( بعشػان " أثخ سياسات التذبيظ والتشديق بيغ السؤسدات األىمية الفمدصيشية عمى 2007دراسة )دعيق، .10
 شبكة السشطسات األىمية الفمدصيشية " -حالة دراسية -مدارات التشسػي واالجتساعي في فمدصيغ

ىىىىثفة ىىىىجه الثراسىىىة لقكىىىألس  اىىىح التشىىىيكط والت  ىىىك  يىىىكع الساس ىىىألت اةىاكىىىة الفا ىىىشك كة عاىىى  م ىىىألرات العسىىى  
الت سىىغي االوتسىىألعر فىىر فا ىىشكع  وقىىث اعتسىىثت شىىيكة الس ضسىىألت اةىاكىىة الفا ىىشك كة ذلىىط إلصيىىألر  ىسكىىة  اىىح 

ألسىىىألت التشىىىيكككة مىىىع قيىىى  سكألسىىىة التشىىىيكط عاىىى  العسىىى  الت سىىىغي الفا ىىىشك ر ومىىىث  نجىىىألح  و إعفىىىأل  ىىىىجه ال ك
الشىيكة السثروسىة واعتسىثت ىىجه الثراسىىة عاى  السى يج الغصىفر التواكاىىر لسلفستىو لشيكعىة الثراسىة واسىىتمثمة 

  اسىتسألرة عاى  89وقث تظ تغزي  ) ستيألنة كأداة لجس  اليكألنألتالثراسة السقألياة مع ذوي الميحة والقحار وكجلط اال
 ة  واةم ألة  العألماكع فر ىجه الساس ألت  يغاق  استيألنة لك  ماس ة.   ماس ة  ىاكة مغز  عا  )السثرا89)

ــــا ــــغ أىسي ــــائج، م ــــى مجسػعــــة مــــغ الشت                      :    شىىىىيكة الس ضسىىىىألت اةىاكىىىىة الفا ىىىىشك كة وخمرــــت الجراســــة إل
 ت  كقر.ىر إسألر تشألوري و 

فيأل فر القضأليأل الغس كة العاكأل  كجلط ستحاتكجكألت شألماة وماخمة ةعضألضحورة تي ر الشيكة إل: أىع التػصيات
                ضحورة ووغدة مقتح ألت تتس   فر ضحورة وض  سكألسألت عس  تيثف لتك ك  نشألط الشيكة والعس 

  الشيكر فكيأل.

 ثانيًا: الجراسات العخبية 

األردن  ( بعشػان: " واقع السذكالت التي تعتخض السذخوعات الرشاعية الرغيخة في2013اليقة، )دراسة  .1
 ومجى وجػد تذبيظ فيسا بيشيا أو مع السذاريع األخخى الستػسصة والكبيخة"

ىثفة الثراسة إل  التعحف عا  واق  السشحوعألت الة ألعكة الةغكحة فر اةرد   مع نأل كة السشكلت 
ظ  يأل وبكع السشحوعألت اةعح . وتوالعقيألت التر تغاوييأل  وكجلط التعحف عا  مث  ووغد تشيكط فكسأل يك

ستمثام االستيألنة كأداة لجس  اليكألنألت وتكغ  مجتس  الثراسة مع وسك  السشألري  الة ألعكة الةغكحة فر إ
   مشحوعأل . 274  وتظ سوب عك ة شساة )1179موألفضتر إربث وعسأل  واليأللع عثدىأل)

:    ن ىىىية التشىىىيكط يىىىكع السشىىىحوعألت الةىىى ألعكة وخمرـــت الجراســـة إلـــى مجسػعـــة مـــغ الشتـــائج، مـــغ أىسيـــا
   يك سىىىأل ن ىىىية مىىىع ال ي ىىىتمثمغ  التشىىىيكط 45.40%الةىىىغكحة والسشىىىحوعألت اةعىىىح  كألنىىىة قاكاىىىة  إذ ياغىىىة )

   كسىىأل ياغىىة ن ىىية التشىىيكط يىىكع السشىىحوعألت الةىى ألعكة الةىىغكحة ومشىىحوعألت متغسىىشة  و كيكىىحة %54.60)
كة   ويحوىىىى  ذلىىىىط لمةغصىىىى65.10%   يك سىىىىأل ياغىىىىة ن ىىىىية مىىىىع ال يقغمىىىىغ  بأللتشىىىىيكط )34.90% ىىىىغالر )

 .السشحوعألت الة ألعكة والس ألف ة فر ال غ  
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: زيىىىألدة الىىىغعر بأىسكىىىة التشىىىيكط وفغافىىىثه يىىىكع السشىىىحوعألت الةىىى ألعكة الةىىىغكحة والسشىىىحوعألت أىـــع التػصـــيات
اةعىح   مىع عىل  ال ىثوات والسوألضىحات والس شىغرات. كىىجلط اتمىألذ اإلوىحاةات اللزمىة التىر مىع شىأنيأل زيىىألدة 

 السشحوعألت الةغكحة لتوقك  نتألفج  فض . م تغ  التشيكط والتعألو  يكع 

ــاض 2013)الخشــيج، دراســة .2 ــة الخي ــيغ السشطســات السجتســع الســجني فــي مجيش ــػان " العســل الذــبكي ب ( بعش
 بالسسمكة العخبية الدعػدية "

                 التعىىىىىحف عاىىىىى  واقىىىىى  الجسعكىىىىىألت المكحيىىىىىة بأللسساكىىىىىة العحبكىىىىىة ال ىىىىىعغدية والتعىىىىىحف إلىىىىى  ىىىىىىثفة ىىىىىىجه الثارسىىىىىة 
                     وكىىىىىىىجلط التعىىىىىىىحف إلىىىىىىى    عاىىىىىىى  مىىىىىىىث  الوألوىىىىىىىة إلىىىىىىى  آلكىىىىىىىة لاعسىىىىىىى  الشىىىىىىىيكر يىىىىىىىكع تاىىىىىىىط الجسعكىىىىىىىألت المكحيىىىىىىىة

                       والغقىىىىىىىغف عاىىىىىىى  ال ىىىىىىىايكألت التىىىىىىىر تغاوىىىىىىىو   االيجأليكىىىىىىىألت وال ىىىىىىىايكألت الستغقعىىىىىىىة مىىىىىىىع تفعكىىىىىىى  العسىىىىىىى  الشىىىىىىىيكر
                  جسعكىىىىألت المكحيىىىىة والغصىىىىغ  إلىىىى  مقتح ىىىىألت وتغصىىىىكألت عيىىىىح اتجألىىىىىألت العسىىىى  الشىىىىيكر بعىىىىث تفعكاىىىىة يىىىىكع ال

                       الشىىىىىيكر وقىىىىىث اتيعىىىىىة تشاعىىىىىألت صىىىىىألنعر القىىىىىحار فىىىىىر الجسعكىىىىىألت المكحيىىىىىة  و الس ىىىىىاولكع ع يىىىىىأل نوىىىىىغ العسىىىىى
                    الجسعكىىىىألتومىىىىثئحات  ا  مىىىىثئح   40سىىىىاغب الوةىىىىح الشىىىىألم   كىىىىت تكغنىىىىة عك ىىىىة الثراسىىىىة مىىىىع )ىىىىىجه الثراسىىىىة  

 المكحية بسثئ ة الحيألض ولقث استمثمة االستيألنة كأداة لاثراسة.

                      :    التشىىىىيكط ئغامىىىىب  ىىىىىظ ملمىىىىح التغكىىىىحات وخمرــــت الجراســــة إلــــى مجسػعــــة مــــغ الشتــــائج، مــــغ أىسيــــا
                        ألدية واإلداريىىىىىىىة  كىىىىىىىجلط الوىىىىىىىثئت فىىىىىىىر شىىىىىىىت  السجىىىىىىىألالت التك غلغوكىىىىىىىة واالوتسألعكىىىىىىىة واالقتةىىىىىىى فىىىىىىىر العةىىىىىىىح

 التشيكط ي ألعث عا  ت وكع  داة الجسعكألت المكحية ويامع قألعثة متك ة لتوقك   ىثاف تاط الجسعكألت. 

              االسىىىتفألدة مىىىع تىىىغفكح العسأللىىىة السي كىىىة السثربىىىة عاىىى  تاقىىىر السعاغمىىىألت وتغفكحىىىىأل بأللجسعكىىىألت أىـــع التػصـــيات: 
                    عسىىىىى  التشىىىىىيكط يىىىىىكع الجسعكىىىىىألت  كىىىىىجلط اصىىىىىلح وضىىىىى  الجسعكىىىىىألت المكحيىىىىىة وإتأل ىىىىىة الفحصىىىىىةع ىىىىىث تفعكىىىىى  

 لاقكىىىىىىىىىىىىألدات لإليىىىىىىىىىىىىثا  والتشىىىىىىىىىىىىغيح فىىىىىىىىىىىىر م ىىىىىىىىىىىىألخ إداري  فضىىىىىىىىىىىى  عيىىىىىىىىىىىىح عساكىىىىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىىىىيكط فكسىىىىىىىىىىىىأل يك يىىىىىىىىىىىىأل.
 ج
 " تشطيسية( بعشػان: " دور التذبيظ بيغ السشطسات العخبية األىمية في بشاء قجراتيا ال2008دراسة )ياسيغ، .3

ىىىثفة الثراسىىىة إلىى  الوةىىىغ  عاىى  معاغمىىىألت كألفكىىة ودقكقىىىة عىىع مغضىىىغ  الثراسىىة مىىىع  وىى  الغصىىى  الكسىىىر 
والككفر لاضىغاىح والسغاقى  والسشىكلت بأللةىغرة التىر ىىر عاكيىأل لوةىح العغامى  السمتافىة السحتيشىة بسغضىغ  

اةىاكىىىة والعحبكىىىة فىىىر ي ىىىألة قىىىثراتيأل والتىىىر تيىىىتظ يتوثئىىىث دور التشىىىيكط يىىىكع الس ضسىىىألت   الثراسىىىة والسىىىااحة فكيىىىأل
الت ضكسكة واعتسثت الثراسة عا  م يج الس ىح االوتسىألعر الشىألم  وتكىغ  مجتسى  الثارسىة مىع الشىيكة العحبكىة 

   بسوألفضىىىة القىىىألىحة.90  والجسعكىىىألت اةىاكىىىة اةعضىىىألة بعك ىىىة قغاميىىىأل)27لاس ضسىىىألت اةىاكىىىة بعك ىىىة قغاميىىىأل )
 ج

ـــائج، مـــغ أىسيـــا وخمرـــت الجراســـة ـــى مجسػعـــة مـــغ الشت   ت  ىىىك  يىىىكع الجسعكىىىألت مىىىع عىىىل  :    ى ىىىألإل
يىىىىكع الس ضسىىىىألت  10.7%تةىىىىألالت الشمةىىىىكة و   ن ىىىىية م ىىىىألىسة الشىىىىيكة العحبكىىىىة فىىىىر إ ىىىىثاث الت  ىىىىك  اإل

اةعضىىألة وىىىر ن ىىية ضىىئكاة تحوىى  إلىى  الت  ىىك  يكىىغ  عاىى  الس ىىتغ  السواىىر فقىىط  و   التشىىيكط يعسىى  عاىى  
 الت ضكسكة مع عل  تغفكح قألعثة يكألنألت عع الجسعكألت.  دعظ القثرات 
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                ىسكىىىىة التحككىىىىخ عاىىىى  تعاىىىىكظ وتغضىىىىكح اةسىىىىد العألمىىىىة لاتشىىىىيكط ال شىىىىط وإدارة الس ضسىىىىألت أىــــع التػصــــيات:
                  كىىىىىىجلط تقىىىىىىثيظ الىىىىىىثعظ الف ىىىىىىر واليىىىىىىحامج  ونشىىىىىىح اقألفىىىىىىة التشىىىىىىيكط والتفألعىىىىىى  يىىىىىىكع ماس ىىىىىىألت السجتسىىىىىى  السىىىىىىثنر

 لت سكة وب ألة قثرات التشيكط. 

  .   ( بعشػان " العالقة بيغ التذبيظ وبشاء قجرات الجسعيات األىمية2008دراسة )العسخي،  .4
                  ىىىىىىثفة الثراسىىىىىة التعىىىىىحف عاىىىىى  العلقىىىىىة يىىىىىكع التشىىىىىيكط وب ىىىىىألة قىىىىىثرات الجسعكىىىىىألت اةىاكىىىىىة مىىىىىع عىىىىىل  توثئىىىىىث 

                        ي ىىىىىىىألة قىىىىىىىثرات الجسعكىىىىىىىألت -القىىىىىىىثرات السأللكىىىىىىىة ةعضىىىىىىىألة الشىىىىىىىيكةعىىىىىىىثة  بعىىىىىىىألد وماشىىىىىىىحات تس ىىىىىىى  فىىىىىىىر ي ىىىىىىىألة 
                 ي ىىىىألة قىىىىثرات الجسعكىىىىألت عاىىىى  -ي ىىىىألة قىىىىثرات الجسعكىىىىألت عاىىىى  الىىىىثعغة وك ىىىىب التأئكىىىىث -عاىىىى  إدارة الجىىىىغدة 

                    واعتسىىىىىىىثتالقىىىىىىىثرة عاىىىىىىى  اإلدارة العألمىىىىىىىة    -ي ىىىىىىىألة قىىىىىىىثرات الجسعكىىىىىىىألت عاىىىىىىى  الوىىىىىىىغار السجتسعىىىىىىىر –الىىىىىىىثفأل  
  12الثراسىىىىة عاىىىى  مىىىى يج الس ىىىىح االوتسىىىىألعر الشىىىىألم  ةعضىىىىألة مجاىىىىد إدارة الجسعكىىىىألت اةعضىىىىألة وتضىىىىظ )

   وسعكألت  واستمثمة الثارسة االستيألنة كأداة لجس  اليكألنألت. 8وسعكة  و عضألة مجاد إدارة شيكة  مأل  )
                              التشىىىىىىيكط لىىىىىو مىىىىىحدود إيجىىىىىألير فىىىىىىر إلــــــى مجسػعـــــة مـــــغ الشتــــــائج، مـــــغ أىسيـــــا:  وخمرـــــت الجراســـــة

                        ي ىىىىألة قىىىىثرات الس ضسىىىىألت عاىىىى  الوىىىىغار  كىىىىت ئتىىىىكح التعىىىىحف عاىىىى  السشىىىىكلت الواىىىىغ  والسقتح ىىىىة التىىىىر يسكىىىىع
    ت ألىظ بواغ  لسشكلتو .

 

عاىىى  الس ىىىتغ  ال ضىىىحي  ىسكتىىىوومىىىثع  لاعسىىى  يىىىكع الجسعكىىىألت ةضىىىحورة التشىىىيكط كسفيىىىغم  أىـــع التػصـــيات:
           والتشيكقىىىر  ووضىىى  نضىىىألم إشىىىحاف عاىىى   داة المثمىىىة يشىىىتح  فىىىر صىىىكألزتو الجسعكىىىألت فىىىر الجغانىىىب السأللكىىىة. 

أعزـاء مجـالذ إدارة السشطسـات غيـخ الحكػميـة حـػل إمكانيـة  ( بعشـػان " رؤي 2002دراسة )عبج الحميع،  .5
 .تصبيق مجخل التذبيظ " 

                   ثىأل الس ضسىىىىىألت زكىىىىىىح الوكغمكىىىىىة و ىىىىىىثافيأل وفغافىىىىىىفيىىىىىغم التشىىىىىىيكط يىىىىىكع التعىىىىىىحف عاىىىىى  م  تيىىىىىثف الثراسىىىىىة إلىىىىى
                      مىىىىىىىع عىىىىىىىل  التمشىىىىىىىكط االسىىىىىىىتحاتكجر وووىىىىىىىغد قىىىىىىىثر كىىىىىىىألفر تشىىىىىىىيكطال فعأللكىىىىىىىةوإمكألنكىىىىىىىة تشيكقيىىىىىىىأل ومتشايىىىىىىىألت 
                  ثراسىىىىىة معاغمىىىىىألت نضحيىىىىىةوقىىىىىثمة ال ة عضىىىىىألة مجاىىىىىد اإلدار مىىىىىع وويىىىىىة نضىىىىىح مىىىىىع التسغيىىىىى  وتعىىىىىثد مةىىىىىألدره 

 اليأل ىىت اسىىتمثموفعأللكىىة التشىىيكط ومحا ىى  تشيكىى  التشىىيكط  و ت الشىىيكألت وتةىى كفألت الشىىيكألت تتعاىى  يتعحيفىىأل
الس ضسىألت زكىح الوكغمكىة فىر مةىح  ستمثام الس ح الشألم  ةعضألة مجاد إدارةإب الغصفر التواكارالس يج 

 . م ضسة زكح  كغمكة 32عضغ يس اغ   174ستمثام استيكأل    إب

                : ووىىىغد معاغمىىىألت سىىىألبقة عىىىع التشىىىيكط كسىىىثع  إلـــى مجسػعـــة مـــغ الشتـــائج، مـــغ أىسيـــا وخمرـــت الجراســـة
                ال ئغوىىىث 29.9%%  لىىىثئيظ معاغمىىىألت سىىىألبقة فىىىر السقأليىىى  70.1)   ن ىىىية كيكىىىحة مىىىع  فىىىحاد العك ىىىة ىىىثئت لىىىث

 لثئيظ معاغمألت سألبقة عع مثع  التشيكط. 

وضىى  آلكىىة لضىىسأل  الت  ىىك  يىىكع المىىثمألت السقثمىىة مىىع الجسعكىىألت لس ىىألعثتيأل عاىى  تغسىىك   أىــع التػصــيات:
 نشأل  عثمألتيأل بأللسجتس  ومع اظ تشغيح م تغ   دافيأل مع عل  تشيك  السثاع  الوثئ ة م   مثع  التشيكط. 

 ثالثًا: الجراسات األجشبية
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1.)Adele, 2015)  " Networking: A Prerequisite for social value Creation of 
NGOs in Southwestern Nigeria"  

حكػميــة فــي جشــػب غــخب الغيــخ إلنذــاء قيســة اجتساعيــة لمسشطســات : متصمــب أساســي التذــبيظ" بعشــػان: 
  "نيجيخيا

تىظ اعتكألرىىأل التىر وكغمكىة الاس ضسىألت زكىح ل تقىثيظ عىثمألت الحعأليىة الةىوكةعاى   ت ألولة الثراسىة  اىح التشىيكط
فر و غب زحب نكجكحيأل. و وحية دراسألت استقةألفكة ت ىت ث إلى  التعىثاد لاس ضسىألت زكىح الوكغمكىة التىر تقىثم 

ستمثاميأل فر إل عثمألت الحعألية الةوكة  وذلط مع  و  وس  عك ألت مع سي  م ضسألت زكح  كغمكة م جاة
ك  مع مغصفر الس ضسألت زكح الوكغمكة السمتألريع والس تفكثئع م يىأل  عا  استيكأل  548الثراسة. وتظ تغزي  

سىىتمثام  دوات إ ةىىألفكة وصىىفكة  و دوات إاليكألنىىألت التىىر تىىظ الوةىىغ  عاكيىىأل ب)الستاقكىىكع العىىلج . تىىظ تواكىى  
 إ ةألفكة است تألوكة.

الس ضسألت زكح الوكغمكة مع التغاب عا   مكعَ  تشيكط   ال: أىسيا   نتائجمجسػعة مغ وخمرت الجراسة إلى 
   الشىىحامة   كىىجلط تيىىكع قكسىىة ايتكألراتيىىأل السقتح ىىة وتو ىىكع مىىعالقكىىغد السفحوضىىة  وتغسىىك  نشىىأل  العساكىىألت  

تىىظ قكىىألس   سىىتحاتكجكة والتعىىألو  ضىىحوريأل  لتسكىىكع الس ضسىىألت زكىىح الوكغمكىىة مىىع إنجىىألز ميستيىىأل االوتسألعكىىةاإل
الستشىىىغعكع و الس ضسىىىة مىىى  الساس ىىىكع  السىىىألنوكع  الشىىىحكألة  تتي يىىىأل  التىىىر تشىىىيكط مىىىع عىىىل  مىىىث  العلقىىىألتال

 . قث ال يسكع توقكقو ب يغلة بشك  انفحادي والوكغمة  و وكألالتيأل وذلط مع  و  التوقك  معأل  مأل

تقىىثيظ الحعأليىىة والتيحعىىألت مىىع قيىى  الس ضسىىألت زكىىح الوكغمكىىة التىىر مىىع علليىىأل يسكىىع : ضىىحورة أىــع التػصــيات
 السغارد الوكغية. الغصغ  إل 

2. )Gibson, et al, 2014)  "Understanding the Role of Networking in Organizations 
"                                                                " فيع دور التذبيظ في السشطساتبعٌْاى 

التشيكط وال تألفج وآلكألت الحبط   سألسكألت عحاض واستكشألف ال ضحية  غ  تعحيج ووتيثف الثراسة إل  است
تعحيج متكألم  لاشيكألت فر الس ضسألت   لثارسة تعحيفألت الحبط الشيكر واستعحضة ا شيكر فر الس ضسألتال

وتظ توثئث  نغا  الستغكح )ال قألفة الت ضكسكة  المةألفر الغصكفكة  سكألسة العس   ا تحام الجات  وقثمة 
ونتألفج التشيكط وكجلط ال ضح فر االكألت التر مع علليأل ئادي إل  نتألفج الثارسة نسغذوأل نضحيأل لألسألسكألت 

 ال قألفة الت ضكسكة والمةألفر الغصكفكة وسكألسة العس  وا تحام الجات. 

التشىىيكط يعىحف بأنىىو سىىاغ  مغوىو نوىىغ اليىىثف الىىجي  أن :أىسيــا   نتــائجمجسػعــة مــغ وخمرــت الجراســة إلــى  
سىىىىغاة  ويحكىىىىخ عاىىىى  عاىىىى  اقألفىىىىة لافىىىىحد  واالسىىىىتفألدة مىىىىع العلقىىىىألت يوىىىىثث داعىىىى  وعىىىىألرج الس ضسىىىىة عاىىىى   ىىىىث 

 الشمةكة.
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ألماة ل ضحيىىىألت  سألسىىىكألت العسىىى  عاىىى  السخيىىىث مىىىع اليوىىىغث لاتحككىىىخ عاىىى  تىىىغفكح اعتيىىىألرات شىىى أىـــع التػصـــيات:
 التشيكط.  وآلكألت ونتألفجالتشيكط 

3. )Burke,2013( Building community networks for Americans youth national 
service" 

  " بشاء شبكات مجتسعية لمخجمة الػششية لمذباب األمخيكييغ "بعشػان 

ىىىثفة الثراسىىة إلىى  التعىىحف عاىى  الىىثور الستغقىى  مىىع ي ىىألة شىىيكألت السجتسىى  واسىىتيثفة الثارسىىة إقألمىىة شىىيكألت 
االعةىىىألفككع عسىىى  يىىىكع الس ضسىىىألت الوكغمكىىىة وزكىىىح الوكغمكىىىة بأللغاليىىىألت الستوىىىثة اةمحيككىىىة مىىىع عىىىل  قكىىىألم 

ويتكغ  مجتس  الثارسة مع الشيكألت   االوتسألعكغ  يتغصك  قثرات و سألس الشيألب وتغعكتيظ بأىسكة التشيكط
  شىىمر إلوىىىحاة السقألياىىىة  50  اسىىتيألنة ومغافقىىىة )70  اسىىتيألنة  تىىىظ اسىىىتحداد )150السواكىىة  وقىىىث تىىظ تغزيىىى  )

 واستمثم اليأل ت السقألياة واالستيألنة كأدوات لاثراسة 

 ىسكىة التشىيكط فىر مغاويىة وغانىب ضىع  الساس ىألت فىر  :أىسيـا   نتـائجمجسػعة مغ وخمرت الجراسة إلى 
تأدية  دوارىأل  كسأل  صيحت بعز التوثيألت التر تغاوو التشيكط م    عثم تغفح التسغي  اللزم لاشىيكة وتعجى  

 الس ضسألت فر توقك  العألفث مع انضسألميأل لاشيكة. 

ضىىحورة االسىىتفألدة مىىع نقىىألط القىىغة التىىر تغفحىىىأل عساكىىة التشىىيكط يىىكع الساس ىىألت  تىىغفكح الىىثعظ  :أىــع التػصــيات
والتىىىثريب الىىىلزم لسسألرسىىىر عساكىىىة التشىىىيكط بألإلضىىىألفة إلىىى  تىىىغفكح م ىىىألخ ماس ىىىألتر ي ىىىألعث عاىىى  التشىىىيكط يىىىكع 

 الساس ألت. 
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   مامر نتألفج الثراسألت ال ألبقة  غ  التشيكط 3)ججول 
 

 ال  ة  الثراسة  #
 الستغسط الكار

 الثروة  ال  ية 
 ميكحة  71.53% 2018 ويح  .1
 ميكحة  79.01% 2018 العيألسر  .2
 ميكحة 81.98% 2017 نةألر  .3
 ميكحة 78.92% 2016 الوجألر  .4
 ميكحة  74.59% 2015 الغغسر  .5
 ميكحة  75.79% 2013  يغ ساشأل   .6
 ميكحة  80.00% 2013 شاذ  .7
 متغسشة  67.06% 2013 سلمة  .8
 ضعكفة  45.40% 2013 اليقة  .9

 متغسشة  66.15% 2012  يغ ويألرة ومي أل  .10

 وحد يغاسشة اليأل  ة 
 الجراسات التي تشاولت الجػدة 3.2

 

 :الجراسات السحمية )الفمدصيشية( -أوالً 

تحدـيغ جـػدة الخـجمات فـي ( بعشػان " إعادة ىشجسة العسميات اإلدارية ودورىـا فـي 2017دراسة )األخخس، .1
 .بمجيات محافطات غدة "

ىثفة ىىجه الثراسىة إلى  التعىحف عاى  إعىألدة ى ثسىة العساكىألت اإلداريىة ودورىىأل فىر تو ىكع وىغدة المىثمألت فىر 
ياىثيألت موألفضىألت زىىخة  اسىتمثم اليأل ىت السىى يج الغصىفر التواكاىىر  واسىتمثمة االسىتيألنة كىىأداة رفك ىكة لجسىى  

مجتسىىى  الثراسىىىة مىىىع مىىىغصفر ياىىىثيألت  اىىى  العك ىىىة العشىىىغافكة الشيقكىىىة  وتكىىىغ  راسىىىة عاليكألنىىىألت وقىىىث اعتسىىىثت الث
  مغصىى  مىىع تاىىط الياىىثيألت  266  مغصىى   وباغىىة العك ىىة )868موىىألفضتر عىىألنكغند ورفىىح واليىىأللع عىىثدىظ )

  296واسىىتيألنة  عىىح  وزعىىة عاىى  عك ىىة عشىىغافكة ياغىىة )  وتىىظ تةىىسكظ اسىىتيألنة وزعىىة عاىى  عك ىىة السىىغصفكع
 السحاوعكع الس تفكثئع مع عثمألت تاط الياثيألت. مفحدة مع

   وىغدة المىثمألت فىر ياىثيألت موىألفضتر رفىح وعىألنكغند  :أىسيـا   شتائجالمجسػعة مغ وخمرت الجراسة إلى 
  كىىجلط تغوىىث علقىىة ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث 73.02%بأبعألدىىىأل المس ىىة كألنىىة محتفعىىة يىىغز  ن ىىير ياىىع )
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يىىكع إعىىألدة ى ثسىىة العساكىىألت اإلداريىىة وتو ىىكع وىىغدة المىىثمألت فىىر ياىىثيألت موىىألفضتر رفىىح  α≤0.05)م ىىتغ  )
 . 57.98%وعألنكغند و   الغز  ال  ير إلوسأللر وغدة المثمألت مع ووية نضح السحاوعكع ياع 

: العسىى  عاىى  تىىغفكح نضىىألم اتةىىأل  يىىكع الس ىىتغيألت اإلداريىىة يمفىى  مىىع الىىحوتكع ويعسىى  عاىى  أىــع التػصــيات
كجلط ضحورة تعخيخ ميث  االىتسألم بأللسغاسع ع ث زيألرتو لاياثية ووعاو يشىعح  نىو   إلوحاةات وتي كشيألت يك  ا

 معحوف لث  السغصفكع. 

( بعشػان:" أثخ التجريب عمى جػدة الخجمات السرخفية اإلسالمية بسحافطات 2017دراسة )أبػ شعبان، .2
 .غدة"

رف اإلسىلمكة وإلى  توثئىث م ىتغ  وىغدة المىثمألت ىثفة الثارسة إل  الكشى  عىع واقى  التىثريب فىر السةىأل
السةحفكة فىر السةىألرف اإلسىلمكة  كسىأل ىىثفة الثارسىة إلى  يكىأل   اىح التىثريب فىر تو ىكع وىغدة المىثمألت 

  مغصفأُل مىع 159السةحفكة فر السةألرف اإلسلمكة. و وحية الثراسة عا  عك ة عشغافكة ب كشة وعثدىأل )
لسةىىىألرف اإلسىىىلمكة واةربعىىىة العألماىىىة فىىىر قشىىىأل  زىىىخة )الي ىىىط الىىىغس ر مجتسىىى  الثراسىىىة مىىىع العىىىألماكع فىىىر ا

اإلسىىلمر  وب ىىط اإلنتىىألج الفا ىىشك ر  وب ىىط اإلسىىلمر الفا ىىشك ر  الي ىىط اإلسىىلمر العحبىىر  واليىىأللع عىىثدىظ 
  مغصفأل  واعتسثت الثراسة االستيألنة كىأداة ليىأل  وقىث اسىتمثم اليأل ىت السى يج الغصىفر التواكاىر إلوىحاة 282)
 ثارسة.ال

  82.3%   م ىتغ  وىغدة المىثمألت السةىحفكة وىألةت ) :أىسيـا   شتـائجالمجسػعة مغ وخمرت الجراسة إلى 
ي  ىىية محتفعىىة و   وىىغدة المىىثمألت السةىىحفكة بأبعألدىىىأل مجتسعىىة  ضكىىة بألل  ىىية التىىأللر بأللتحتكىىب )االعتسألديىىة 

  فىىىىر 81.72%اةمىىىىأل   82.74 %  التعىىىىألس 82.87%  االسىىىىتجألبة83.8%  والساسغسىىىىكة %83.28
 السةألرف اإلسلمكة. 

ضىىحورة ووىىغد آلكىىة تعتسىىث عاىى  تحتكىىب  بعىىألد الجىىغدة التىىر صيىىحت فىىر الثارسىىة )االعتسألديىىة   :أىــع التػصــيات
الساسغسىىكة  االسىىتجألبة  التعىىألس   واةمىىأل   بألعتيألرىىىأل عغامىى  ميسىىة تأعىىج بعىىكع االعتيىىألر ع ىىث تقكىىكظ العسىىلة 

 لمثمألت السةألرف اإلسلمكة بقشأل  زخة.

مات الرـــحية السقجمـــة فـــي مجيخيـــة الخـــجمات الصبيـــة ( بعشـــػان " تقـــػيع جـــػدة الخـــج2016دراســـة )نجـــع،  .3
 .العدكخية بقصاع غدة "

ىثفة الثراسة إل  كش  ال قألب عع وغدة المثمألت الةوكة السقثمة فر م تشىفكألت مثئحيىة المىثمألت الشيكىة 
السى يج الغصىفر التواكاىر واشىتساة الثراسىة عاى   الثراسىة ةواسىتمثمومحامخىأل مع  و  اإلسىيألم فىر تو ىك يأل 

اىىة  نىىغا  مىىع  دوات الثراسىىة وىىىر محاوعىىة السافىىألت واسىىتيألنة متاقىىر المثمىىة الةىىوكة والسقألياىىة مىى  مقىىثمر ال
مقىثمأل  لامثمىة الةىوكة مىع  20متا  لامثمة الةوكة و 460المثمة الةوكة  كت تكغنة عك ة الثراسة مع 

 فئة السثئحيع وراسألة اةق ألم.
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ــان  ــائج ك ــى مجسػعــة مــغ الشت :    ن ىىية وىىغدة المثمىىة الةىىوكة السقثمىىة ياغىىة أىسيــاوخمرــت الجارســة إل
و   إدرا  السحض  لجغدة المثمة الةىوكة م ىألة ن ىيكة وتتىأاح بعىثة عغامى  ممتافىة   ىب إدرا   %64.21

 السحض  وتةغراتيظ لسعألئكح الجغدة.
ظ اةعكحة مألديأل  : ضحورة زيألدة الت  ك  والتكألم  يكع وزارة الةوة ومثئحية المثمألت الشيكة ودعأىع التػصيات

 وبشحيأل   ت  ت تشك  تو كع وغدة عثمألتيأل الةوكة السقثمة فر م تشفكألتيأل ومحامخىأل. 
         ( بعشــػان " دور جــػدة الخــجمات والرــػرة الحىشيــة والسشــافع غيــخ السمسػســة2016دراســة )أبــػ عكــخ،.3

 الغخفـــــة التجاريــــة الرــــشاعية بغـــــدة"-فــــي جــــػدة العالقـــــة مــــع األعزــــاء والسدـــــتفيجيغ دارســــة حالــــة 
. 

ىىىثفة الثارسىىة إلىى  التعىىحف عاىى  مىىأل إذا كىىأل  ى ىىأل  فىىحو  يىىكع الستغسىىشألت اسىىتجألبألت  فىىحاد العك ىىة  ىىغ  دور 
كىىىىحات الثيسغحافكىىىىة  وىىىىغدة المىىىىثمألت والةىىىىغرة الجى كىىىىة والس ىىىىألف  زكىىىىح الساسغسىىىىة فىىىىر وىىىىغدة العلقىىىىة تيعىىىىأل  لاستغ

واستمثمة الثراسة الس يج الغصفر التواكار واعتسثت االستيألنة كأداة لاثراسةى وقىث  وحيىة الثراسىة عاى  عك ىة 
  عضىغ م ىتفكث مىع عىثمألت الغحفىة التجألريىة الةى ألعكة بسثئ ىة زىخة وم ىثد لحسىىغم 177عشىغافكة مكغنىة مىع )

 . 2015العضغية عألم 

: ياىىىع الىىىغز  ال  ىىىير لجسكىىى  موىىىألور وىىىغدة المىىىثمألت أىسيـــاإلـــى مجسػعـــة مـــغ الشتـــائج  وخمرـــت الجراســـة
اةمىىىأل   – 67.97%  و    بعىىىألد الجىىىغدة المىىىثمألت  ضكىىىة بألل  ىىىية التأللكىىىة بأللتحتكىىىب )الساسغسىىىكة %56.37)

  . 48.57%االعتسألدية - 56.09%التعألس   – 61.18%االستجألبة  – %64.91

                           ضىىىىىىىىحورة تو ىىىىىىىىكع الةىىىىىىىىغرة الجى كىىىىىىىىة لاغحفىىىىىىىىة لاوفىىىىىىىىأل  عاىىىىىىىى  مكىىىىىىىىأل  اقتةىىىىىىىىألدي يىىىىىىىىكع  أىــــــــع التػصــــــــيات:
                 اتوىىىىىألدات اةعسىىىىىأل   كىىىىىجلط العسىىىىى  عاىىىىى  تو ىىىىىكع وىىىىىغدة المىىىىىثمألت السقثمىىىىىة فىىىىىر الغحفىىىىىة لتكىىىىىغ  قىىىىىألدرة عاىىىىى  

 استقشألب اةعضألة ال ألبقكع والجثد. 

ــــػ حرــــيخة،  .4 ــــػان2016دراســــة )أب ــــة حدــــب( بعش ــــيع جــــػدة أداء السؤسدــــات الرــــحية الحكػمي          : " تقي
 دراســــــة حالــــــة مدتذــــــفى الــــــػالدة بسجســــــع الذــــــفاء الصبــــــي"-معــــــاييخ مشطســــــة الرــــــحة العالسيــــــة

. 
ىثفة الثراسة إل  التعىحف عاى  مىث  تشيكى  وىغدة اةداة الةىور  بس تشىف  الىغالدة بسجسى  الشىفألة الشيىر  

ولتوقكىى   ىىىثاف الثارسىىة اسىىتمثمة اليأل  ىىة    PATH TOOLوذلىط يتتيىى  ماشىىحات اةداة اةسألسىىكة ةداة   
  كىأداة PATH TOOLألت  الس يج الغصفر التواكاىر   كىت تىظ تشىغيح  داة تقكىكظ وىغدة المثمىة فىر الس تشىفك

  345عك ىىىألت ممتافىىىة    كىىىت تضىىىسع مجتسىىى  الثارسىىىة اةو  ) 3 سألسىىىكة لاثراسىىىة  واعتسىىىثت الثراسىىىة عاىىى  
 مىأل مجتسى  الثارسىة ال ىألنر فكىأل   ىغالر  94%  مغصى  ي  ىية اسىتجألبة 200مغصفأل   وشساة العك ة اةولى  )

  مىىع متاقكىىألت المثمىىة 400العك ىىة ال ألنكىىة )   متاقكىىة عثمىىة ئتىىحدد  عاىى  الس تشىىف  سىى غيأل   وشىىساة20,000)
مىثئح الس تشىف    مىثئح التسىحيز الوىأللككع  مىثئح )  مغصفأل  12وشساة العك ة ال ألل ة ) 96%ي  ية استجألبة 

 مثئح التسحيز ال ألبقكع   وراسألة اةق ألم بأللس تشف  .’الس تشف  
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ــــائجوخمرــــت ا ــــى مجسػعــــة مــــغ الشت                 اةداة الساس ىىىىألت الةىىىىوكةياغىىىىة ن ىىىىية وىىىىغدة : أىسيــــا لجارســــة إل
              ئىىىىىتظ تشيكىىىىى  زألليكىىىىىة معىىىىىألئكح م ضسىىىىىة  نىىىىىووىىىىىىر ن ىىىىىية كيكىىىىىحة كىىىىىجلط  صيىىىىىحت ال تىىىىىألفج  65.30%الوكغمكىىىىىة 

 .الةوة العأللسكة فر م تشف  الغالدة بسجس  الشفألة الشير

يجىىب تشيكقيىىأل فىىر الس تشىىف   : ضىىحورة اعتسىىألد اإلدارة لسعىىألئكح م ضسىىة الةىىوة العأللسكىىة التىىرأىــع التػصــيات
سىىتحاتكجكة الىىغزارة فىىر ضىىغة ا تكألوىىألت وسكىى  السع كىىكع بسىىأل كىىألت الستىىغافحة. كىىجلط ضىىحورة ي ىىألة إ  ىىب اإلمكألن

 يضسع تو كع وغدة المثمة السقثمة وتغفكح يكئة صوكة آم ة. 

ـــجى،  .5 ـــي أقدـــام 2016دراســـة )أبـــػ ن ـــة ف ـــغ الخـــجمات الرـــحية السقجم ـــػان: " رضـــا السدـــتفيجيغ م       ( بعش
  .االستقبال والصػارئ في مدتذفى الذفاء"

ىىىىثفة الثراسىىىىة إلىىى  معحفىىىىة م ىىىتغ  رضىىىىأل متاقىىىر المثمىىىىة الةىىىوكة السقثمىىىىة فىىىر  ق ىىىىألم االسىىىتقيأل  والشىىىىغارئ 
  مجتس  الثارسة مىع كى  متاقىر المثمىة بس تشف  الشفألة واستمثمة الثراسة الس يج الغصفر التواكار و تكغ 

الةىىوكة فىىر  ق ىىألم االسىىتقيأل  والشىىغارئ بسجسىى  الشىىفألة الشيىىر بغىىخة  ) ق ىىظ اسىىتقيأل  اليألس ىىة بسعىىث  اسىىتقيأل  
شىىيح  ق ىىظ اسىىتقيأل  الىىغالدة  1 أللىىة/  1260شىىيح  ق ىىظ اسىىتقيأل  الجحا ىىة بسعىىث  اسىىتقيأل   1 أللىىة/  6600

لثراسىىة عك ىىة الةىىثفة مىىع وسكىى  متاقىىر المثمىىة الةىىوكة بأق ىىألم شىىيح  اسىىتمثمة ا 1396/1بسعىىث  اسىىتقيأل  
  عىىىىل  شىىىىيح 500اسىىىىتقيأل  والدة  ياىىىىع عىىىىثدىأل ) –اسىىىىتقيأل  وحا ىىىىة  -االسىىىىتقيأل  والشىىىىغارئ )اسىىىىتقيأل  بألس ىىىىة

 م واعتسثت الثراسة عا  االستيألنة والسقألياة فر وس  السعاغمألت.2015/12+7

م ىىتغ  الحضىىأل العىىألم مىىع المىىثمألت الةىىوكة     متغسىىط :أىسيــا   نتــائجمجسػعــة مــغ وخمرــت الجراســة إلــى 
 س تشف . بأللمسأل يعكد مغقفأل  إيجأليكأل اتجأله عثمألت  ق ألم االستقيأل  والشغارئ و  70,8%السقثمة كأل  

              : ضىىىىحورة عقىىىىث دورات تثرييكىىىىة لاشىىىىألقظ العألمىىىى  بأق ىىىىألم االسىىىىتقيأل  والشىىىىغارئ تيىىىىثف لتو ىىىىكع أىــــع التػصــــيات
              التق كىىة وميىىألرات التغاصىى  والتفألعىى  مىى  الجسيىىغر  تشىىغيح اليكئىىة السألديىىة ةق ىىألم االسىىتقيأل  والشىىغارئ الكفىىألةة 

           بسىىىىأل فىىىىر ذلىىىىط تقاىىىىكر وقىىىىة االنتضىىىىألر كىىىىجلط تو ىىىىكع م ىىىىتغ  رضىىىىأل متاقىىىىر المىىىىثمألت الةىىىىوكة فىىىىر اةق ىىىىألم 
 والشغارئ بس تشف  الشفألة.

ـــــػان " عالقـــــ2014دراســـــة )معســـــخ،  .6 ـــــ داء الســـــػضفيغ فـــــي الجامعـــــات( بعش                    ة إدارة الجـــــػدة الذـــــاممة ب
 قصاع غدة " –الفمدصيشية 

                ىىىثفة ىىىجه الثراسىىة إلىى  التعىىحف عاىى  العلقىىة يىىكع إدارة الجىىغدة الشىىألماة واةداة الىىغصكفر لإلداريىىكع العىىألماكع
                  ة السىىىىىىى يج الغصىىىىىىىفر التواكاىىىىىىىر  واالسىىىىىىىتيألنة واسىىىىىىتمثمة الثراسىىىىىىى  فىىىىىىر الجألمعىىىىىىىألت الفا ىىىىىىىشك كة بقشىىىىىىىأل  زىىىىىىىخة

                مىىىىىأداة لجسىىىىى  اليكألنىىىىىألت وكألنىىىىىة مجىىىىىألالت موىىىىىغر الجىىىىىغدة الشىىىىىألماة مكغنىىىىىة مىىىىىع ) القكىىىىىألدة والحايىىىىىة ال ىىىىىاكسة  
              جتسىىى  السشىىىألركة والسيىىىألدرة مىىىع قيىىى  العىىىألماكع  تشيكىىى  مفيىىىغم ال ضىىىألم  عساكىىىألت التو ىىىكع الس ىىىتسح  وتكىىىغ  م

               كع واةمىىىألديسككع بس ألصىىىب إداريىىىة فىىىر كىىى  مىىىع الجألمعىىىألت الفا ىىىشك كة الىىى لثالثراسىىىة مىىىع السىىىغصفكع اإلدرائىىى
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                 )وألمعىىىىىة اةزىىىىىىح  الجألمعىىىىىة اإلسىىىىىلمكة   وألمعىىىىىة اةقةىىىىى   وتىىىىىظ تغزيىىىىى  االسىىىىىتيألنألت عاىىىىى  عك ىىىىىة عشىىىىىغافكة 
  . 95.4%  استيألنة ي  ية مقثراىأل )291االستيألنألت الس تحدة )  مغصفأل  وباع عثد 305سيقكة قغاميأل )

دروة تشيك  إدارة الجغدة الشألماة فر الجألمعىألت الفا ىشك كة  :أىسيا   نتائجمجسػعة مغ وخمرت الجراسة إلى 
كجلط تغوث علقة سحدية قغية لكى  مجىألالت إدارة الجىغدة    68.27%بقشأل  زخة محتفعة يغز  ن ير مقثراه )

 اة اةربعة م فحدة ومجتسعة م  اةداة الغصكفر لاعألماكع فر الجألمعألت الفا شك كة بقشأل  زخة. الشألم

 كألفىىىىة           العسىىىى  عاىىىى  تغ كىىىىث مفيىىىىغم الجىىىىغدة الشىىىىألماة وع ألصىىىىحىأل اةسألسىىىىكة لىىىىث  اةسىىىىحاف تػصــــيات:أىــــع ال
                   كىىىىىىىجلط عقىىىىىىىث السىىىىىىىاتسحات الثوريىىىىىىىة لس ألقشىىىىىىىة واقىىىىىىى  تشيكىىىىىىى  الجىىىىىىىغدة الشىىىىىىىألماة   فىىىىىىىر الجألمعىىىىىىىألت الفا ىىىىىىىشك كة

 .عا  م تغ  الجألمعألت الفا شك كة

 ثانيًا: الجراسات العخبية 

                              ( بعشـــــــػان: " أثـــــــخ تبشـــــــي وتصبيـــــــق مبـــــــادئ إدارة الجـــــــػدة الذـــــــاممة عمـــــــى2017دراســـــــة )بػديـــــــة، .1
 بذـــــــــــــــار"-جـــــــــــــــػدة الخـــــــــــــــجمات الرـــــــــــــــحية السقجمـــــــــــــــة بسدتذـــــــــــــــفى تخابـــــــــــــــي بػجسعـــــــــــــــة 

. 
ىىىىثفة ىىىىجه الثراسىىىة إلىىى  التعىىىحف عاىىى  مىىىث  تىىىغافح ميىىىألدئ إدارة الجىىىغدة الشىىىألماة فىىىر الساس ىىىة االستشىىىفألفكة 
العسغمكىىىىة الجخافحيىىىىة مىىىىع وويىىىىة نضىىىىح السىىىىغصفكع و احىىىىىأل عاىىىى  م ىىىىتغ  وىىىىغدة المثمىىىىة الةىىىىوكة السقثمىىىىة فىىىىر 

استمثم  ساغب الس يج الغصفر التواكار وتىظ اسىتمثام االسىتيألنة كىأداة دارسىة لجسى  اليكألنىألت  الس تشف . وتظ 
  سىحيح بسثئ ىة بشىأل  اليىأللع 240 كت تكغ  مجتس  الثارسة مع وسك  العىألماكع فىر م تشىف  تحايىر يغوسعىة )

  808ع عىىثدىظ )  ووسكىى  السحضىى  السقكسىىكع الىىجئع تاقىىغا العىىلج فىىر الس تشىىف  واليىىأللأل    شمةىى473عىىثدىظ )
شمر   كت تظ اعتكألر العك ة بشحيقة الس ح الشألم  فر الجألنب التشيكقر مىع الثارسىة  وتىظ اسىتمثام العثئىث 

 مع اةسأللكب اإل ةألفكة لاغصغ  إل  ال تألفج.

: م تغ  تشيك  ميألدئ إدارة الجغدة الشألماة مع ووية نضح أىسيا   شتائجالمجسػعة مغ وخمرت الجراسة إلى 
  وبثروة)متغسىىشة   و يضىىأل  ووىىغد وعىىر لىىث   فىىحاد عك ىىة 58.0%فىىر م تشىىف  تحايىىر يغوسعىىة ياىىع ) العىىألماكع

الثارسة نوغ تشيك  إدارة الجغدة الشألماة فر الس تشف   وم تغ  وغدة المثمة السقثمة زكح مقيغ  مع وألنب 
 السقثمة.  ال ضألفة  ووغد تأاكح لتغافح ميألدئ إدارة الجغدة الشألماة عا  وغدة المثمة الةوكة

الجىغدة الشىألماة كمكىألر : ضىحورة اقت ىأل  الس ىئغلكع عىع القشىأل  الةىور العسىغمر بأىكسىو إدارة أىع التػصيات
فىىىىر الساس ىىىىألت الةىىىىوكة  ضىىىىحورة االسىىىىتمثام اةم ىىىى  لاسىىىىغارد السألديىىىىة واليشىىىىحية  تحتكىىىىب مىىىىثئحي  سىىىىتحاتكجرإ

 الساس ألت الةوكة عا  ككفكة تشيك  ومتألبعة التو كع الس تسح ليحامج الجغدة الشألماة  
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ــــى رضــــا2015دراســــة )ســــشج،  .2 ــــجولي عم ــــي اإلســــالمي ال ــــظ العخب ــــخ جــــػدة خــــجمات البش ــــػان: " أث                      ( بعش
 الدبـــــــــــائغ، دراســـــــــــة حالـــــــــــة البشـــــــــــظ العخبـــــــــــي اإلســـــــــــالمي الـــــــــــجولي فـــــــــــخع جامعـــــــــــة الدرقـــــــــــاء"

. 
ىىىثفة الثراسىىة إلىى  قكىىألس م ىىتغ  رضىىأل العىىألماكع فىىر وألمعىىة الخرقىىألة عىىع وىىغدة المىىثمألت التىىر يقىىثميأل الي ىىط 

 وذلىىىط مىىىع عىىىل  التعىىىحف عاىىى  دور سىىىسألت وىىىغدة المىىىثمألت  العحبىىىر اإلسىىىلمر الىىىثولر فىىىح  وألمعىىىة الخرقىىىألة
)الساسغسكة  االستجألبة  الضسأل   التعألس   فىر توقكى  رضىأل الخبىألفع   كىت اعتسىثت الثارسىة االسىتيألنة كىأداة 

   مع العألماكع فر الجألمعة.70لاثراسة وباع عثد العك ة )

:    وسكى  سىسألت وىغدة عىثمألت الي ىط العحبىر اإلسىلمر أىسيـا مجسػعة مـغ الشتـائج  وخمرت الجراسة إلى
يثروىة محتفعىة فىر تقكىكظ  فىحاد عك ىة الثراسىة ليىجه  88.6%الثولر فح  وألمعة الخرقألة  ةىاة عاى  مىأل ن ىيتو 

  وألمعىىة ال ىىسألت. وكسىىأل  صيىىحت الثراسىىة    وسكىى  سىىسألت وىىغدة عىىثمألت الي ىىط العحبىىر اإلسىىلمر الىىثولر فىىح 
 لة مع غية إ ةألفكة عا  رضأل زبألفع الي ط. دال الخرقألة ليأل تأاكح ذو

  تغصكى  تك غلغوكىأل ضحورة تعخيخ اىتسألم إدارة الي ط يثيسغمة سسألت وغدة المثمألت مع عىل :أىع التػصيات
سىىىسة )التعىىىألس   يىىىكع مىىىغصفر الي ىىىط مىىى  وكىىىجلط تعخيىىىخ   ر انجىىىألز  نشىىىشة الي ىىىطتةىىىألالت فىىىالسعاغمىىىألت واإل

لتعألس  كإ ث  سىسألت وىغدة المىثمألت التىر يقىثميأل الي ىط عاى  السحتيىة م ت ير الجألمعة نضحا  لوةغ  سسة ا
 اةعكحة فر ساظ تقككظ  فحاد عك ة الثراسة. 

                      ( بعشـــــــػان " دور إدارة الجـــــــػدة الذـــــــاممة فـــــــي تحدـــــــيغ أداء العـــــــامميغ فـــــــي 2014دراســـــــة )لبـــــــخاو، .3
 .الجدائـــخ " القباضـــة الخئيدـــية بـــالػادي"السؤسدـــة االقترـــادية الجدائخيـــة: دراســـة حالـــة مؤسدـــة بخيـــج 

. 
إداة العىىألماكع فىىر الس ضسىىألت  تىىظ  ىىىثفة الثراسىىة إلىى  التعىىحف عاىى  إدارة الجىىغدة الشىىألماة  وتأاكحىىىأل فىىر تو ىىكع

ستمثام االستيألنة كأداة دراسة لجسى  اليكألنىألت  وكىجلط مجىألالت اغب الس يج الغصفر التواكار وتظ إستمثام  سإ
مكغنىىة مىىع ) التو ىىكع الس ىىتسح  اعتسىىألد اإلدارة عاىى  السعاغمىىألت ع ىىث اتمىىألذ القىىحارات  موىىغر الجىىغدة الشىىألماة 

 كىىت   ودعىىظ اإلدارة العاكىىأل لتشيكىى  إدارة الجىىغدة الشىىألماة  تحككىىخ الجيىىغد عاىى  تايكىىة  ألوىىألت ورزيىىألت الخبىىألفع 
  33واليىىأللع عىىثدىظ )تكىغ  السجتسىى  الثارسىىة مىع العىىألماكع بساس ىىة يحيىث الجخافىىح )القيألضىىة الحفك ىكة بىىأللغادي  

 .تظ اعتكألر العك ة بشحيقة الس ح الشألم  فر الجألنب التشيكقر مع الثارسة عألم   و

   م ىتغ  تشيكى  ميىألدئ إدارة الجىغدة الشىألماة مىع وويىة  :أىسيـا خمرت الجراسة إلى مجسػعـة مـغ الشتـائج
و يضىىىأل  ضىىىحورة مغاويىىىة تغكىىىحات     يثروىىىة متغسىىىشة63.06%نضىىىح العىىىألماكع فىىىر الساس ىىىألت االقتةىىىألدية )

 السوكط و   ئتغفح وساة مع الستشايألت كأداة العألماكع وبحامج تو ك و لتوقك  تشيك  إدارة الجغدة الشألماة.

ضحورة تو كع العألماكع بسمتا  م تغيألتيظ  عا  آلكو لاقكألس الس تسح ةداة العألماكع ييثف  :أىع التػصيات
وإيجىىألد الوىىأل  الس ألسىىب  تي ىىر االدارة العاكىىأل يىىحامج تثرييكىىة   ر اةداةالغقىىغف الوك ىىر عىىع مىىغاسع التقةىىكح فىى

 دورية لكألفة الس تغيألت اإلدارية. 



 

 

82 

ــــق، .4 ــــة 2012دراســــة )عتي ــــة الجدائخي ــــي السؤسدــــات العسػمي ــــػان " جــــػدة الخــــجمات الرــــحية ف            –( بعش
 االستذفائية لػالية سعيجة" 

المىىثمألت الةىىوكة فىىر الساس ىىألت العسغمكىىة الجخافكىىة ومىىأل مىىث  ىىىثفة الثراسىىة إلىى  التعىىحف عاىى  واقىى  وىىغدة 
سىىىتمثام  سىىىاغب السىىى يج الغصىىىفر التواكاىىىر يشىىىس  مجتسىىى  الثارسىىىة عاىىى  تىىىظ إ تأاحىىىىأل عاىىى  رضىىىأل السىىىحيز و

سىتمثام السقألياىة و وتىظ إ   1110السحض  السقكسكع فر الساس ىة العسغمكىة االستشىفألفكة لاغاليىة الياىع عىثدىظ )
راسىىة لجسىى  اليكألنىىألت  ىىغ  موىىألور االسىىتيألنة  ) التعىىألس   االسىىتجألبة  االعتسألديىىة  الضىىسأل   االسىىتيألنة كىىأداة د

 .الساسغسكة  

:    وىىغدة المىىثمألت الةىىوكة فىىر الساس ىىألت العسغمكىىة أىسيــا مجســػع مــغ الشتــائج وخمرــت الجراســة إلــى
  .  يثروة محتفعة73.48%الجخافحية ياغة )

إعىىألدة ال ضىىح فىىر  ولغيىىألت اإلنفىىأل  عاىى  قشىىأل   الةىىوة وفقىىأل  لاسىىغارد الستأل ىىة  أللكىىأل  لتوقكىى   أىــع  التػصــيات:
 االرتقألة بأللةوة العألمة لاسغاس كع وتوقك  العثالة فر تغزي  المثمألت الةوكة. 

               ( بعشـــػان " العالقـــة الت ثيخيـــة بـــيغ جـــػدة الخـــجمات اإللكتخونيـــة وســـسعة الجامعـــة2012دراســـة )عـــػدة،  .5
 )دراسة عمى عيشة م الجامعات الخاصة األردنية( "

ىثفة الثراسة إلى  معحفىة العلقىة التأاكحيىة يىكع وىغدة المىثمألت اإللكتحونكىة لاسغاقى  اإللكتحونكىة فىر الجألمعىألت 
المألصىىة اةردنكىىة وسىىسعة تاىىط الجألمعىىة المألصىىة  إذ تىىظ اعتسىىألد متغكىىحات وىىغدة السغقىى  اإللكتحونىىر مىىع عىىل  

ظ السغق  اإللكتحونر  وغدة السعاغمىألت ووىغدة المىثمألت ومتغكىحات ال ىسعة وتكىغ  مجتسى  الثراسىة وغدة تةسك
  سألليىأل  30459مع ساية الجألمعىألت المألصىة االردنكىة فىر العألصىسة اةردنكىة عسىأل  إذ ياىع عىثد الشايىة فكيىأل )

سى  الثراسىة  وقىث تىظ مع مجت 50%   ي مأل ن يتو 1524وسأللية. وتظ اعتكألر عك ة قةثية مع الشاية ياغة )
 تشغيح استيألنة لقكألس متغكحات الثراسة.

االسىتجألبة  كألنىة  –:    ن ىية وىغدة المىثمألت )السغاغقكىة أىسيـا وخمرت الجراسة إلى مجسػعة مـغ الشتـائج
يثروة م مفضىة  و   وىغدة السعاغمىألت والمىثمألت التىر تقىثميأل مغاقى  الجألمعىألت اإللكتحونكىة  32.5%بس تغ  

لظ تكع بأللس تغ  الجي يشسح إلكو الشاية  يك سأل كألنىة وىغدة التةىسكظ بس ىتغ  وكىث  يك ىة الثارسىة ووىغد  اىح 
 لجغدة السغاق  اإللكتحونكة لاجألمعألت فر سسعة تاط الجألمعألت.

العسىىى  عاىىى  تو ىىىكع وىىىغدة المىىىثمألت والسعاغمىىىألت فىىىر مغاقىىى  الجألمعىىىألت المألصىىىة : ضىىىحورة أىـــع التػصـــيات
اةردنكة  وضحورة رف  م تغ  إدرا  القألفسكع عا  الجألمعألت المألصة ةىسكة السغاقى  اإللكتحونكىة فىر تو ىكع 

 سسعة الجألمعألت.
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                  تصبيقيـــةدراســـة  –( بعشـــػان " قيـــاس وتقيــيع جـــػدة الخـــجمات الرـــحية 2010دراســة )الجدائـــخي وأخـــخون، .6
 البرخة " -في مدتذفى الفيحاء العام

ىجه الثراسىة إلى  قكىألس م ىتغ  وىغدة المىثمألت الةىوكة السقثمىة فىر م تشىف  الفكوىألة العىألم فىر مثئ ىة  ىثفة
والسكىغ  مىع عس ىىة  SERVQRUAL Scaleاليةىحة  واسىتمثم اليىأل  غ  مقكىألس وىىغدة المىثمألت الةىوكة 

سى يج الغصىفر   تىظ اسىتمثام  سىاغب ال يىة  االسىتجألبة  التغككىث  التعىألس  عتسألداال   بعألد رفك ىة ) الساسغسىكة
  عاىى  350,459,161وتكىىغ  مجتسىى  الثارسىىة مىىع )اةسيىىألة  العىىألماكع  السحضىى   واليىىأللع عىىثدىظ )التواكاىىر 

االسىتيألنة  واسىتمثام  11% كت تظ اعتكىألر العك ىة ي  ىية ) التغالر لسمتا  اةق ألم الشيكة والغ ثات اإلدارية 
    107عثد ) ألتمأداة دراسة لجس  اليكألن

فىر م تشىف  الفكوىألة  وىغدة المىثمألت الةىوكة    م ىتغ   :أىسيـا خمرت الجراسة إلى مجسػعة مـغ الشتـائج
م ىىىىتغ  وىىىىغدة    ى ىىىىأل  ضىىىىعفأل  واضىىىىوأل  فىىىىر و   يثروىىىىة ضىىىىعكفة  51.06%) بأبعىىىىألده مجتسعىىىىة ياىىىىع  العىىىىألم 

المثمألت الةوكة السقثمة لاسحض   فضل  عع ووىغد تفىألوت فىر اةىسكىة التىر ئغلكيىأل  فىحاد عك ىة اليوىت لكى  
  متغكح مع الستغكحات الحفك كة

رفى  م ىتغ  قىثرة العىألماكع فىر تقىثيظ الع أليىة الشمةىكة لاسحضى  مىع عىل  التىثريب وتشىغيح  أىع التػصـيات:
 لمثمألت الةوكة السقثمة لاسحض  ضسع معكألر الجغدة. رف  م تغ  وغدة او السيألرات  

 ثالثًا: الجراسات األجشبية

1. (Wanderi, 2015) "Factors Influencing Implementation Of Total Quality 
Management in Construction Companies in Rwanda: A case of Fair 
Construction Company" 

 "بعشػان " العػامل السؤثخة عمى تشفيح إدارة الجػدة الذاممة في شخكات البشاء في روانجا 

 -ىثفة الثارسة إل  التعحف عا  العغام  السااحة عا  ت فكج إدارة الجغدة الشألماة فر شحكألت الي ألة فر روانثا
لسىىىغصفكع  ال قألفىىىة كىىىأل  تىىىثريب اشىىىحكة الي ىىىألة العألدلىىىة ولتوقىىى  مىىىع مىىىث  تىىىأاكح العغامىىى  مىىىع عىىىل  ) اإلدارة العا

تةىىألالت  عاىى  ت فكىىج ميىىألدئ إدارة الجىىغدة الشىىألماة   كىىت تكىىغ  مجتسىى  الثراسىىة مىىع العىىألماكع الت ضكسكىىة   اإل
 سىاغب السى يج    مغصفىأل   وتىظ اسىتمثام86  مغصفىأل   واعتكىألر عك ىة ياىع عىثدىأل )110بأللشحكة واليأللع عىثدىظ )

مىىع اةسىىأللكب سىىتمثام العثئىىث اإلسىىتيألنة كىىأداة لجسىى  اليكألنىىألت وتىىظ إ الغصىىفر التواكاىىر وإعتسىىثت الثراسىىة عاىى 
 ال تألفج.  اإل ةألفكة لاغصغ  إل 

م ىىتغ  تشيكىى  ميىىألدئ الجىىغدة الشىىألماة مىىع وويىىة نضىىح  أىسيــا: مجسػعــة مــغ الشتــائج وخمرــت الجارســة إلــى
السىىغصفكع  ال قألفىىة   وبثروىىة )محتفعىىة  كىىجلط    )اإلدارة العاكىىأل  تىىثريب 84.3%العىىألماكع فىىر شىىحكألت الي ىىألة )

 تةألالت  ىر العغام  الوألسسة فر ت فكج إدارة الجغدة الشألماة فر شحكألت الي ألة فر روانثا. الت ضكسكة واإل
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 ىىسح يجىىب عاىى  مىىثئحي الجىىغدة واإلدارة العاكىىأل تشىىغيح نضىىظ اتةىىألالت ملفسىىة وفعأللىىة ومحنىىة تأىــع التػصــيات: 
التىىىثف  الوىىىح لاسعاغمىىىألت عاىىى  وسكىىى  الس ىىىتغيألت فىىىر الس ضسىىىة  كىىىجلط إوىىىحاة السخيىىىث مىىىع الثراسىىىة الستكشىىىألف 

 . ىجه العغام  واةداة الت ضكسر ورضأل العسلة العلقة يكع

2. (Karahan & Mete, 2014)  "Examination Of Total Quality Management 
Practices In The Context Of Quality Sufficiency   "  

 بعشػان" " مجى مسارسة إدارة الجػدة الذاممة في التعميع العالي ضسغ معاييخ كفايات الجػدة " 

ىثفة ىجه الثراسة إل  التعحف عا  تقككظ كفأليألت الجغدة فر ماس ألت التعاكظ العأللر لشاية وألمعة ديك  
لجس  اليكألنألت  وتظ  تظ استمثام االستيألنة كأداة استمثام  ساغب الس يج الغصفر التواكار و  التحككة وتظ

  وتظ استمثام العثئث مع اةسأللكب ديك  التحككة  مع ساية وألمعة 243الوةغ  عا  السعاغمألت مع )
 اإل ةألفكة لاغصغ  إل  ال تألفج.

تشيك  ميألدئ إدارة الجغدة الشألماة مع ووية  م تغ   :أىسيا مجسػعة مغ الشتائج  وخمرت الجراسة إلى
  وبثروة )متغسشة   و يضأل  مسألرسة إدارة الجغدة الشألماة فر 68.0%نضح ساية وألمعة ديك  التحككة )

التعاكظ العأللر ئ تج ع يأل عثمألت متسكخة تاير  ألوألت اةسحاف الستعألماة فر الساس ألت التعاكسكة  عساكة 
الجغدة الشألماة ت سح فر رف  م تغ  التثريب والغقغف عا   ووو القةغر  وس  السعاغمألت مع عل  إدارة

لث  الساس ألت التعاكسكة  وتعس  إدارة الجغدة الشألماة عا  رف  كفألةة المثمألت السقثمة واستسحارية تشغيحىأل 
 نوغ اةفض . 

3.  (Sudha,2013) "Total Quality Management in Higher Education Institutions"  
 شػان " إدارة الجػدة الذاممة في مؤسدات التعميع العالي"بع

ىثفة الثراسة إل  التعحف عا   ىسكة الجغدة الشألماة فر ماس ألت التعاكظ العأللر ومعحفة اإلوحاةات 
السشاغبة لت فكج ميألدئ إدارة الجغدة الشألماة  وكجلط توثئث نجألح إوحاةات إدارة الجغدة الشألماة مع عل  

ممتافة  وتظ استمثام  ساغب الس يج الغصفر التواكار   كت تكغ  عك ة الثارسة مع العألماكع فر تثايكح 
 ق ألم الي ثسة واإلدارة وتك غلغوكأل السعاغمألت  والعاغم الةكثالنكة فر ماس ألت التعاكظ العأللر فر قشأل  

عثئث مع اةسأللكب   وتظ استمثام الأل    شمة220الوكغمر والقشأل  المألص فر الي ث واليأللع عثدىظ )
 اال ةألفكة لاغصغ  إل  ال تألفج.

:    م تغ  تشيك  ميألدئ إدارة الجغدة الشألماة مع ووية  ىسيأل مجسػعة مغ الشتائج خمرت الجراسة إلى
  وبثروة 83.2%نضح العألماكع فر  ق ألم الي ثسة واالدارة وتك غلغوكأل السعاغمألت والعاغم الةكثالنكة ن ية )

سغذج اةم   إلدارة الجغدة الشألماة فر ماس ألت التعاكظ العأللر يعتسث عا  الستغكحات محتفعة كجلط    ال 
المس ة التأللكة والتر تاد  إلر رضأل الشأللب السقتح ة ) االلتخام ودعظ اإلدارة العاكأل مع عل  اشحافيأل عا  
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عع سحي  عيحاة  تغفكح م  العساكألت  التأمكث مع     وسك  ماتخمغ  يتوقك  الجغدة  تقثيظ دورات تثرييكة 
ي كة توتكة مستألزة  السجألماة والتعألم  اإليجألير م  الشاية يما  يكئة تعاكسكة وكثة  ومل ضألت العسلة  

 .والتو كع الس تسح 

ةنششة : تعخيخ نضألم التعاكظ العأللر مع عل  استسحارية الثورات التثرييكة والسشألركة فر اأىع التػصيات
 تةألالت وميألرات التغاص  م  ااعحيع. اإل السمتافة وتشغيح ميألرة

4. )Elg et.al.,2011) " Swedish Healthcare Management Practices and Quality 
Improvement Work: Development Trends"  

 بعشػان: " مسارسات إدارة الخعاية الرحية الدػيجية وجػدة تحديغ العسل: اتجاىات التحديغ" 

ىثفة ىجا الثراسة التجحييكة إل  فور التوثيألت الت سغية لاسسألرسألت اإلدارية فر ماس ألت الحعألية الةوكة 
  ومثئحي (1031)ال غيثية وسي  تشغيحىأل  وتكغ  مجتس  الثراسة مع مثئحي الحعألية اةسألسكة وكأل  عثدىظ 

  . 46%ألت )   وكألنة ن ية العك ة واالستجألب1542اةق ألم فر الس تشفكألت وعثدىظ )

:    ى أل  تغويألت نوغ زيألدة الضغغط المألروكة عا  أىسيا مجسػعة مغ الشتائج  وخمرت الجراسة إلى
م يأل: قحارات اإلدارة العاكأل  وضغغط السحض   و   القحارات   مثئحي الحعألية الةوكة لتو كع وغدة العس 

حعألية الةوكة  غ  مجألالت تحككخ التر ئتمجىأل ص أل  القحار تااح بشك  متخائث عا  عكألرات مثئحي ال
 الجيغد والتو كع  وقث  ثدت الاة مجألالت ىر: الحقألبة والسسألرسألت  والسحيز.

ئ يغر عا  قألدة الحعألية الةوكة تةسكظ نضظ وثئثة لاسحاقية اإلدارية  مع  و  دعظ  نضسة  أىع التػصيات:
 الحعألية الةوكة الفحعكة.
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 الةوكة ة المثمةال ألبقة  غ  وغد   مامر نتألفج الثراسألت4) رقظ وثو 
 

 الدشة الجراسة  #
 الستػس  الكمي

 الجرجة  الشدبة 

 متغسشة 57.98% 2017 اةعحس .1

 ميكحة 82.03% 2017  يغ شعيأل   .2

 متغسشة  58.00% 2017 يغدية .3

 ميكحة 65.30% 2016  يغ  ةكحة  .4

 ميكحة  70.08% 2016  يغ نث   .5

 متغسشة 64.21% 2016 نجظ  .6

 متغسشة 56.37% 2016  يغ عكح  .7

8. Wanderi 2015 %84.3 ميكحة 

 محتفعة 88.06% 2015 س ث .9

 متغسشة 63.06% 2014 ليحوا .10

11. Karahan&Mete 2014 %68..00  متغسشة 

12. Sudha 2013 83.20% ميكحة 

 ميكحة 73.48% 2012 عتك  .13

 ضعكفة 32.5% 2012 عغدة .14

 متغسشة  51.06% 2010 وآعحو  الجخافحي  .15

وحد يغاسشة اليأل  ة   
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  :الجراسات التي تشاولت العالقة بيغ أبعاد التذبيظ والجػدة 3.3
 

 :()الفمدصيشيةالجراسات السحمية  -أواًل 

( بعشػان: "واقع التذبيظ وأثخه عمى جػدة الخجمات السقجمة مغ مؤسدات ذوي 2016دراسة )الحجار،  .1
 اإلعاقة بسحافطات قصاع غدة"

ىىىىثفة الثراسىىىة إلىىى  التعىىىحف عاىىى  واقىىى  التشىىىيكط والىىىجي يشىىىس  اةبعىىىألد )ال قألفىىىة الت ضكسكىىىة  السىىىغارد اليشىىىحية  
السقغمىىألت السأللكىىة  اليككىى  الت ضكسىىر  التشىىغر التك غلىىغور  و اىىحه عاىى  وىىغدة المىىثمألت السقثمىىة مىىع ماس ىىألت 

واسىىتمثم اليأل ىىت السىى يج الغصىىفر التواكاىىر وتكىىغ  مجتسىى  الثراسىىة مىىع   ذوي اإلعألقىىة بسوألفضىىألت قشىىأل  زىىخة
  ماس ة مكغنة مع )مجاد إدارة الساس ىة  مىثئح الساس ىة  69ماس ألت ذوي اإلعألقة بقشأل  زخة وعثدىأل )

  . 83.69%  ن ية )231  استيألنة وتظ استحداد )276العلقألت العألمة  السشألري    داة االستيألنة وتظ تغزي  )

م ىتغ  التشىيكط يىكع وزارة الةىوة الفا ىشك كة والساس ىألت : أىسيـا مجسػعة مغ الشتـائج راسة إلىت الجخمر
%  ووىىىىألة بعىىىىث ال قألفىىىىة الت ضكسكىىىىة يىىىىغز  ن ىىىىير 78.92اةىاكىىىىة الةىىىىوكة وىىىىألة يثروىىىىة وكىىىىثة يىىىىغز  ن ىىىىير )

  79.41%  ووىىألة بعىىث السقغمىىألت السأللكىىة )79.49%%  ووىىألة بعىىث السىىغارد اليشىىحية يىىغز  ن ىىير )83.14)
  77.19%  ووألة بعث اليكك  الت ضكسر يغز  )75.22%وكجلط بعث التشغر التك غلغور يغز  )

ضىىحورة    يكىىغ  التشىىيكط يىىكع الساس ىىألت بعىىز ال ضىىح عىىع كيىىح وصىىغح الساس ىىة والعسىى   :أىــع التػصــيات
 عا  وض  عشط واضوة تكغ  مفيغمة وف  القيغ  الثولر. 

فاعمية استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في عمسية التجقيق وأثخه في  ( بعشػان " مجى2016دراسة )زقػت،  .2
 تحديغ جػدة خجمة التجقيق في قصاع غدة "

ىىىثفة ىىىجه الثراسىىة إلىى  التعىىحف عاىى  مىىث  فألعاكىىة اسىىتمثام تك غلغوكىىأل السعاغمىىألت فىىر تو ىىكع وىىغدة عساكىىة 
واسىىتمثمة االسىىىتيألنة كىىىأداة لاثراسىىىة  التىىثقك   وتىىىظ اتيىىىأل  السىى يج الغصىىىفر التواكاىىىر لسلفستىىو لشيكعىىىة الثراسىىىة

  مكتىىب 18وتس ىى  مجتسىى  الثراسىىة مىىع كيىىح  شىىحكألت التىىثقك  السواكىىة والثولكىىة العألماىىة فىىر قشىىأل  زىىخة عىىثد )
  استيألنة م تمثم اليحنألمج اال ةىألفر 87.5%تظ استحداد  غالر )   مثق 80)وشحكة  وتشس  االستيألنة عثد

(SPSS ضكألت.   لتواك  اليكألنألت واعتيألر الفح 

  لفألعاكىىة 84.31:    الستغسىىط الو ىىألير ال  ىىير ياىىع )%أىسيــا مجسػعــة مــغ الشتــائج إلــىتػصــمت الجراســة 
 استمثام التك غلغوكأل السعاغمألت فر عساكة التثقك  و احه فر تو كع وغدة عثمة التثقك  فر قشأل  زخة. 

عمى األداء السالي لمذخكات السجرجة ( بعشػان " أثخ استخجام إدارة الجػدة الذاممة 2016دراسة )األشخش،  .3
 في سػق فمدصيغ لألوراق السالية "

ىثفة الثراسىة إلى  التعىحف عاى   اىح اسىتمثام إدارة الجىغدة الشىألماة عاى  اةداة السىأللر لاشىحكألت السثروىة فىر 
اثراسىة سغ  فا شكع لألورا  السأللكىة  اسىتمثمة اليأل  ىة السى يج الغصىفر التواكاىر واعتسىثت االسىتيألنة كىأداة ل
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  شىحكة  كىت تىظ اسىتمثام  سىاغب الس ىح الشىألم  اراة مجتسى  الثراسىة والتىر 15وتكغ  مجتس  الثارسة مىع )
  مفحدة لسثراة وراسألة اةق ألم والعألماكع فر ق سر الجغدة والسأللكة فر الشحكألت السثروة فر سغ  75ياغة )

 فا شكع لألورا  السأللكة.
: ووغد دروة محتفى  وىثا  مىع السغافقىة عاى   بعىألد مجىأل  إدارة مجسػعة مغ الشتائج أىسيا راسة إلىخمرت الج

  ووىغد  اىح السىتمثام إدارة الجىغدة الشىألماة عاى  العألفىث عاى  84.15%الجغدة الشألماة مجتسعة يىغز  ن ىير )
ع لىىىألورا  اةصىىىغ   العألفىىىث عاىىى   قىىىغ  الساككىىىة والعألفىىىث عاىىى  السيكعىىىألت لاشىىىحكألت السثروىىىة فىىىر سىىىغ  فا ىىىشك

السأللكة يك سأل  صيحت عثم ووىغد  اىح السىتمثام إدارة الجىغدة الشىألماة عاى  ن ىية التىثاو  لاشىحكألت السثروىة فىر 
 سغ  فا شكع.  

                إنشىىىىىىألة دافىىىىىىحة متمةةىىىىىىة بىىىىىىإدارة الجىىىىىىغدة الشىىىىىىألماة فىىىىىىر الشىىىىىىحكألت التىىىىىىر ال ئغوىىىىىىث ييىىىىىىأل ىــــــع التػصــــــيات:أ
 عىىىىىىىع كىىىىىىى  مىىىىىىىأل ئتعاىىىىىىى  ب كألسىىىىىىىألت الجىىىىىىىغدة فىىىىىىىر الشىىىىىىىحكة. دافىىىىىىىحة وتعكىىىىىىىكع متمةةىىىىىىىكع يكغنىىىىىىىغا م ىىىىىىىئغلكع

.  
 

ستخاتيجي وعالقتو بادارة الجػدة الذاممة مسارسة كميات التخبية لمتخصي  اإل( " درجة 2012دراسة )بذيخ،  .4
 مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بيا"

سىتحاتكجر وعلقتىو اإل ك كة لتمشىكطىثفة الثارسة إل  التعحف دروة مسألرسة كاكألت التحبكىة بأللجألمعىألت الفا ىش
بإدارة الجغدة الشألماة مع ووية نضح  عضألة ىكئة التثريد ييأل  وذلىط مىع عىل  اإلوألبىة عىع ال ىاا  الىحفكد 

سىتحاتكجر مىع وويىة نضىح  عضىألة ىكئىة التىثريد ييىأل مسألرسة كاكألت التحبكىة لتمشىكط اإل لاثراسة وىغ مأل دروة
والغصفر التواكار وتكغ  مجتس  الثارسة مع وسك   عضىألة  وعلقة الجغدة الشألماة استمثمة اليأل  ة الس يج

ىكئىىىىة التىىىىثريد بكاكىىىىألت التحبكىىىىة فىىىىر الجألمعىىىىألت الفا ىىىىشك كة )اإلسىىىىلمكة  اةزىىىىىح  اةقةىىىى   واليىىىىأللع عىىىىثدىظ 
  عضغا  وتظ اعج عك ة بشحيقة الس ح الشألم  واعتسألد اليأل  ة االستيألنة كأداة لجس  اليكألنألت. 158)

: تغوىث علقىة سحديىة قغيىة ذات داللىة إ ةىألفكة يىكع دروىة سػعـة مـغ الشتـائج أىسيـامج راسة إلـىخمرت الج
 ستحاتكجر ومتغسط تقثئحاتيظ لثروة تشيك  معألئكح الجغدة الشألماة ييأل. مسألرسة كاكألت التحبكة لاتمشكط اإل

سىىتحاتكجكة والتأمىىث مىىع مىىث  توقىى   ىىىثاف المشىىة لاعىىألم الىىغاد : إوىىحاة محاوعىىة دوريىىة لامشىىة اإلأىــع التػصــيات
مىىجلط العسىى  عاىى  تفعكىى  دور و ىىثة ضىىسأل  الجىىغدة فىىر كىى  وألمعىىة فا ىىشك كة  لكت ىى   ليىىأل    تقىىغم بسيألميىىأل 

 ومحاقيتيأل فر تشيك  إدارة الجغدة الشألماة. 

السؤسدي ،دراسة وصفية ستخاتيجي في جػدة األداء ( بعشػان " دور التخصي  اإل2011دراسة ) الججشي، .5
 تحميمية في الجامعات الشطامية الفمدصيشية " 

سىىىىتحاتكجر فىىىىر توقكىىىى  وىىىىغدة اةداة الساس ىىىىر الشىىىىألم  ة إلىىىى  التعىىىىحف عاىىىى  دور التمشىىىىكط اإلىىىىىثفة الثارسىىىى
وتقىثيظ ماشىحات  داة واضىوة وموىثدة لىألداة الساس ىر الفألعى  بكألفىة مكغنألتىو مىع يىكع   لاجألمعألت الفا شك كة

وتكغ  مجتس  الثراسة مىع العسىثاة والسىثراة ولجىأل    الساشحات والسعألئكح الثولكة التر ت ألسب اليكئة الفا شك كة
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واسىتمثمة   عضىغا    130ووألمعة اةقةى  وباغىة عك ىة الثارسىة )  التمشكط والجغدة فر الجألمعة االسلمكة
 الس يج الغصفر التواكار والس يج الي ألفر واستمثم اليأل ت االستيألنة والسقألياة السق  ة والسجسغعة اليارية.

: ووىىىغد علقىىىة ذات داللىىىة ا ةىىىألفكة يىىىكع م ىىىتغ  دور أىسيـــا مجسػعـــة مـــغ الشتـــائج راســـة إلـــىخمرـــت الج
 ىىىشك كة  كىىىت ياىىىع الستغسىىىط الو ىىىألير ال  ىىىير التمشىىىكط االسىىىتحاتكجر ووىىىغدة اةداة الساس ىىىر لاجألمعىىىألت الفا

   75.97%لجسك  فقحات السوغر )

            : تىىىىىىغفكح مىىىىىىغارد كألفكىىىىىىة لعساكىىىىىىىة التشىىىىىىغيح الساس ىىىىىىر  وتةىىىىىىسكظ نضىىىىىىألم شىىىىىىألم  ومتكألمىىىىىىى أىــــــع التػصــــــيات
 لألنضسىىىىىىىة والعساكىىىىىىىألت وآلكىىىىىىىألت التىىىىىىىثقك  والفوىىىىىىىر  لتىىىىىىىثعكظ عساكىىىىىىىة ضىىىىىىىيط الجىىىىىىىغدة والتو ىىىىىىىكع الس ىىىىىىىتسح.

 وجج
  :الجراسات العخبية -ثانيا

 ( بعشػان " دور السػارد البذخية في تحقيق الجػدة الذاممة في السدتذفيات األردنية"2016دراسة )دمحم،  .1
ىىىثفة الثراسىىة لايوىىت فىىر دور السىىغارد اليشىىحية فىىر الوةىىغ  عاىى  الجىىغدة الشىىألماة وعاىى  وغانىىب اليىىثر فىىر 

  و  ىكسىىىو السىىىغارد اليشىىىحية فىىىر التو ىىىكع مىىىع وىىىغدة الغقىىىة والشألقىىىة الجى كىىىة والسألديىىىة ومىىىع اىىىظ الىىىتمار م يىىىأل
المىىثمألت الةىىوكة السقثمىىة والوةىىىغ  عاىى  شىىيألدة الجىىىغدة  ئتكىىغ  مجتسىى  الثارسىىة مىىىع وسكىى  العىىألماكع فىىىر 

  JCIالس تشىىفكألت اةردنكىىىة الوكغمكىىة والمألصىىىة الوألصىىىاة وزكىىح الوألصىىىاة عاىىى  االعتسألديىىة الثولكىىىة لاجىىىغدة )
  وعثد العألماكع فر ىجه الس تشفكألت 106  واليأللع عثدىأل )2014ردنكة لعألم )والس جاة لث  وزارة الةوة اة

  اسىتيألنة اسىت ألدا  عاى  500  م تشىفكألت تىظ تغزيى  )10  مغصى  وتكغنىة عك ىة الثارسىة مىع )25203ئياىع )
 وثو  سكحا  واستمثم اليأل ت عثة سح  العتكألر صث  اليكألنألت وايألتيأل  وم يأل التواك  العألمار.

: ى ىىأل  تىىأاكح إيجأليكىىأل  ذو داللىىة ا ةىىألفكة لاسىىغارد اليشىىحية أىسيــا لجراســة إلــى مجسػعــة مــغ الشتــائجوخمرــت ا
صيحت ال تألفج اال ةألفكة    تأاكح السغارد اليشحية  عا  توقك  الجغدة الشألماة فر الس تشفكألت اةردنكة. كسأل 

يشىحية فىر الوةىغ  عاى  شىيألد مسىأل ئىث  عاى   ىسكىة السىغارد ال 32%فر الوةغ  عا  شيألدة الجغدة ي  ىية 
 الجغدة فر القشأل  الةور اةردنر. 

                         :  وصىىىىىىة الثراسىىىىىىة يخيىىىىىىألدة الىىىىىىىغعر لألفىىىىىىحاد العىىىىىىألماكع بأىسكىىىىىىة الجىىىىىىغدة وضىىىىىىحورة العسىىىىىىى  أىــــــع التػصــــــيات
 عاىىىىىىىىىىىى  تشيكقيىىىىىىىىىىىىأل واالىتسىىىىىىىىىىىىألم بأفكىىىىىىىىىىىىألرىظ وتىىىىىىىىىىىىغفكح م ىىىىىىىىىىىىألخ عسىىىىىىىىىىىى  ئتةىىىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىىىحوح التعىىىىىىىىىىىىألو  واإليىىىىىىىىىىىىثا .

 ج
أثخ تكشػلػجيا السعمػمات في جػدة الخجمة السرخفية " دراسة ميجانية عمى فخوع  (2015دراسة )قاسع، .2

 السرخف التجاري الدػري بالالذقية" 

                  ىىىىىثفة الثراسىىىىة إلىىىى  قكىىىىألس  اىىىىح تك غلغوكىىىىأل السعاغمىىىىألت عاىىىى  وىىىىغدة المثمىىىىة السةىىىىحفكة فىىىىر فىىىىحو  السةىىىىحف
                  اسىىىتيألنة ون ىىىية االسىىىتجألبة 201مثام اسىىىتيألنة وتغزيىىى  عىىىثد )التجىىىألري ال ىىىغري بسوألفضىىىة اللذقكىىىة  وتىىىظ اسىىىت

                       وبألالعتسىىىىىألد عاىىىىى  تواكىىىىى  االنوىىىىىثار الي ىىىىىكط تىىىىىظ دراسىىىىىة العلقىىىىىة يىىىىىكع  بعىىىىىألد تك غلغوكىىىىىأل91.04%ياغىىىىىة )
 السعاغمألت ووغدة المثمة السةحفكة.
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قغيىة ومغويىة يىكع التك غلغوكىأل : ى ىأل  علقىة ارتيىألط وخمرت الجراسـة إلـى مجسػعـة مـغ الشتـائج، مـغ أىسيـا
 ي ا  امىتل  السةىحف لس ضغمىة شىيكة للتةىألالت ي ىيظ فىر وىغدة   تةألالت ووىغدة المثمىة السةىحفكةواإل

كجلط ى ىأل  علقىة ارتيىألط مقيغلىة ومغويىة يىكع بعىث كفىألةة السىغارد اليشىحية ووىغدة المثمىة   المثمألت السةحفكة
  السةىىىىحف لكىىىىألدر بشىىىىحي ئتستىىىى  بىىىىأللميحة والسيىىىىألرة اللزمىىىىة السىىىىتمثام التك غلغوكىىىىأل  ي    امىىىىتل  السةىىىىحفكة

 السعاغمألت ي يظ فر تو كع وغدة المثمألت السةحفكة.  

االسىىل  الس ىىتسح عاىى  آعىىح الس ىىتجثات التىىر تضيىىح فىىر مجىىأل  التك غلغوكىىأل السةىىحفكة مىىع  أىــع التػصــيات:
 تق كألت ومعثات وتجيكخات  كجلط تي ر عشط سغياة ااو  لسغامية وإدعأل  تك غلغوكأل السعاغمألت الوثئ ة .  

السالي، دراسة ( بعشػان "  إدارة الجػدة الذاممة وأثخىا في تحديغ األداء  2015دراسة ) حسو و محسػد،  .3
 تصبيقية في عيشة مغ السرارف التجارية في محافطة الدميسانية "

وانشاقىىة الثراسىىة مىىع   ىىىثفة الثارسىىة إلىى  اليوىىت عىىع إدارة الجىىغدة الشىىألماة و احىىىأل فىىر تو ىىكع اةداة السىىأللر
كىجلط اسىت ثت إلى  مىثع    الجغانب السعحفكة إلدارة الجغدة الشألماة عا  مث  دورىأل فر تو ىكع اةداة السىأللر

يضىىأل  ىىىثفة إلىى  كشىى  العلقىىة يىىكع   و معحفىىر لسفيىىغم السىىأللر وال  ىىب السأللكىىة الس ىىتمثمة لحفىى  م ىىتغ   دافيىىأل
تشيك  إدارة الجغدة الشألماة وم تغ  تو كع اةداة السأللر فر السةألرف التجألرية  وتكغ  مجتس  الثارسة مع 

ظ اعتكىألر عك ىة عشىغافكة مىع السىغصفكع والعىألماكع فىر السةىألرف السةألرف التجألرية فر موألفضة ال ىاكسألنكة وتى
   مفحدة. 63التجألرية واعتسثت الثراسة االستيألنة لجس  اليكألنألت  كت تظ تغزي  )

: ووغد علقىة ارتيىألط ذات داللىة ا ةىألفكة مغويىة يىكع إدارة أىسيا مجسػعة مغ الشتائج راسة إلىخمرت الج 
اةداة السأللر  كجلط السةألرف التجألرية تقثم  فض  المىثمألت وتماى  انشيىأل  ايجىألير تو كع الجغدة الشألماة و 

لىىث  عسىىلة السةىىحف بسىىأل تقىىثم مىىع الجىىغدة العأللكىىة وىىىجا يع ىىر تىىظ اسىىتشل  تغقىى  العسكىى  لاجىىغدة الىىجي يوقىى  
 رضأله. 

وتضىعيأل ضىسع  اة كسى يج إداري ضىحورة تأمكىث اىتسىألم السةىألرف بسيىألدئ إدارة الجىغدة الشىألم أىع التػصـيات:
سىىتحاتكجكألت السةىىحف بىىألةعر االىتسىىألم اةم ىىح بأللتو ىكع الس ىىتسح والتعىىألو  الجسىىألعر بىى رافيظ فىىر إ عشىط و

 اتمألذ القحارات  

 ( بعشػان: " درج مسارسة عسجاء الكميات الجامعية الستػسصة في محافطات الػس 2013دراسة )الرانع،  .4
  الجػدة مغ وجية نطخىع "ستخاتيجي وعالقتو بسدتػى ضسان لمتخصي  اإل

اتمشىىىىكط ىىىىىثفة الثارسىىىىة إلىىىى  التعىىىىحف عاىىىى  دروىىىىة مسألرسىىىىة عسىىىىثاة ونىىىىغاب الكاكىىىىألت الجألمعكىىىىة الستغسىىىىشة ل
ستحاتكجر وعلقتو بس تغ  ضسأل  الجغدة مع ووية نضحىظ.  كت تكغ  مجتس  الثارسة مع وسك  الكاكىألت اإل

الياقألة التشيكقكة إداريأل  ومأللكأل  و مألديسكأل  وف كأل  اظ اعتكألر الجألمعكة الستغسشة فر السساكة اةردنكة التألبعة لجألمعة 
وتىىىظ اعتكىىىألر اىىىلث موألفضىىىألت مىىىع الغسىىىط بشحيقىىىة العك ىىىة القةىىىثية     كاكىىىة فر)عسىىىأل  الخرقىىىألة  ال ىىىاط 50)
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  عسكىىث ونألفىىب   كىىت اعتسىىثت  دارة الثراسىىة اسىىتيألنتكع اةولىىر عىىع التمشىىكط 47وتكغنىىة عك ىىة الثارسىىة مىىع )
وال ألنكة عع ضسأل  الجغدة   وتظ التوق  مع صث  اةداتكع وايألتيسأل إذ ياع معألم  ايألت اسىتيألنة  االستحاتكجر

   مأل استيألنة ضسأل  الجىغدة فقىث 0.88و  0.79التمشكط االستحاتكجر بألستمثام معألدلة كحونيألخ الفأل مأل يكع )
 % 0.92ياع )

ــا راســة إلــىخمرــت الج  ةىىألفكة يىىكع دروىىة إيجأليكىىة ذات داللىىة إ: ووىىغد علقىىة مجسػعــة مــغ الشتــائج أىسي
سىىتحاتكجر وعلقتىىو بس ىىتغ  سىىشة فىىر موألفضىىألت الغسىىط لاتمشىىكط اإلمسألرسىىة عسىىثاة الكاكىىألت الجألمعكىىة الستغ 

 ضسأل  الجغدة مع ووية نضح العسثاة ونغاييظ. 

التعاىكظ  : ضحورة ووغد ت  ك  فعأل  مأل يكع الكاكألت الجألمعكة الستغسشة وىكئة اعتسألد ماس ىألتأىع التػصيات
 العأللر فر اةرد  ئحتقر لس تغ  الجغدة. 

( بعشػان: " دور استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في تحديغ جػدة الخجمات 2011دراسة )اليشيشي، .5
 دراس ميجانية عمى شخكات ومكاتب التجقيق العاممة في األردن " –التجقيق في األردن 

ك غلغوكأل السعاغمألت فر تو كع وغدة عثمألت التثقك  فىر ىثفة ىجه الثراسة إل  التعحف عا  دور استمثام ت
اةرد   وتكغ  مجتس  الثراسة مع مثققر الو ألبألت العألماكع فىر شىحكألت ومكألتىب التىثقك  فىر اةرد  واليىأللع 

مىىثق    ىىب ا ةىىألفكألت وسعكىىة السوألسىىيكع القىىألنغنككع اةردنكىىكع وتس اىىة عك ىىة الثراسىىة  800عىىثدىظ  ىىغالر 
 عك ة عشغافكة وتظ استمثام االستيألنة كأداة لاثراسة  120

                  ى ىىىأل  دور السىىىتمثم تك غلغوكىىىأل السعاغمىىىألت عاىىى : رـــت الجراســـة إلـــى مجسػعـــة مـــغ الشتـــائج أىسيـــاخم
                    اسىىىىىتمثام تك غلغوكىىىىىأل السعاغمىىىىىألتتو ىىىىىكع وىىىىىغدة عىىىىىثمألت التىىىىىثقك  لىىىىىث  مىىىىىثققر الو ىىىىىألبألت فىىىىىر اةرد   و 

 عس  عا  تو كع وغدة  داة  عسأل  التثقك   والتواك   وتغاكقيأل.  ت

تسكىىىكع وتغعكىىىة ضىىىحورة قكىىىألم الس ضسىىىألت السوألسىىىيكة السع كىىىة بىىىإوحاة دورات تثرييكىىىة عساكىىىة ل أىـــع التػصـــيات:
 عا  ككفكة إستمثاميأل ستمثام الفعار لتك غلغوكأل السعاغمألت فر عاسكألت التثقك   وتثريييظ السثققكع بأىسكة اإل

ستمثام تك غلغوكأل لسعاغمألت فر تو كع وغدة مح اة التمشكط لعساكة التثقك  ووىغدة قكىألم السىثق  مسأل ي ألعث إ
 بألإلوحاةات التواكار. 

 الجراسات األجشبية:  -ثالثاً 

(Kober,et al,2012) "The Impact of total Quality Management Adoption on 
Small and Medium Enterprises Financial performance" 

 بعشػان " أثخ اعتساد إدارة الجػدة الذاممة عمى األداء السالي في الذخكات الرغيخة والستػسصة "
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ىثفة الثارسة إل  التعحف عا   اح تي ر إدارة الجغدة الشىألماة فىر السشىألري  الةىغكحة والستغسىشة عاى  اةداة 
ألسىية اإلداريىة والسس اىة بىإدارة الجىغدة الشىألماة وتأاكحىىأل عاى  السأللر  بوكت ُاعتيىح اسىتمثام   ىث مسألرسىألت السو

تو كع اةداة السأللر لاشىحكألت الةىغكح والستغسىشة الوجىظ  التىر يك ىة العثئىث مىع الثراسىألت التىأاكح االيجىألير 
 3776لألداة السأللر فر الس ضسألت الكيكحة  وقث استمثم التواك  الس ور لاشحكألت اةستحالكة التر ياع عثدىأل 

 شحكة تظ الوةغ  عا  يكألنألتيأل السأللكة مع السحكخ اإل ةألفر اةستحالر. 

سىىتمثام نضىىألم إدارة الجىىغدة أاكح لتي ىىر إ: ال ئغوىىث تىىوخمرــت الجراســة إلــى مجسػعــة مــغ الشتــائج، مــغ أىسيــا
 اوىىىج  الشىىألماة عاىى  تو ىىكع اةداة السىىأللر لاشىىحكألت الةىىغكحة والستغسىىشة بعىىث ضىىيط متغكىىح الوجىىظ والسمىىألسحة

ي ىىاط الضىىغة عاىى     مسألرسىىألت السوألسىىية اإلداريىىة لاشىىحكألت الكيكىىحة قىىث ال ت ىىحي بأللضىىحورة عاىى  الشىىحكألت 
 الةغكحة والستغسشة. 

 

  



 

 

93 

 

 التعقيب عمى الجراسات الدابقة:  2.1

 تضح لايأل  ة مع عل  االسل  عا  الثراسألت ال ألبقة ووغد نثرة شثئثة فر الثراسألت التر تجس  يكع 
الثراسة الستغكح الس تق  )التشيكط  الستغكح التألب  )وغدة المثمألت الةوكة  م  ووغد العثئث مع متغكحي 

الثارسألت التر ربشة الستغكح الس تق  بستغكحات  عح  ممتافة عع متغكح الثراسة الوأللكة عثا دراسة 
  والتر ربشة يكع الستغكحيع السجكغريع سألبقأل   وتعحض اليأل  ة فكسأل ئار  ووو االستفألدة مع 2016)الوجألر 

 الثراسألت ال ألبقة و ووو االتفأل  واالعتلف فكيأل  مأل يسكخ ىجه الثارسة. 

 أواًل: أوجو االستفادة

لثراسىة والتىر  عألنىة  فألدت نتألفج الثراسألت ال ألبقة الثراسة الوأللكة   كىت كألنىة نقشىة انشىل  لسغضىغ  ىىجه ا
اليأل  ىىة عاىى  إاىىحاة ىىىجه الثراسىىة مىىع عىىل  السعاغمىىألت التىىر تضىىس تيأل ىىىجه الثراسىىألت. بعىىث محاوعىىة اةديكىىألت 

 ال ألبقة سألعثت تاط اةديكألت اليأل  ة فكسأل ئار: 

 .توثئث مشكاة و سئاة الثراسة 

 .توثئث متغكحات الثراسة 

 .توثئث مجتس  الثراسة 

  اسة واةسأللكب اال ةألفكة. اعتكألر م يجكة و داة الثر 

 .ىككاكة الثراسة الوأللكة 

 

 : أوجو التذابو: ثانياً 

  ودراسىىة    2018)ويىىح كثراسىىة كستغكىىح م ىىتق  اتفقىىة الثارسىىة الوأللكىىة مىى  سىىألبقألتيأل فىىر ت ألوليىىأل لاتشىىيكط
   Adele,2015ودراسىىىىة )   2015ودراسىىىة )الغىىىغسر     2016و دراسىىىة )الوجىىىألر    2018)العيألسىىىر 

ودراسىىىىة    2012ودراسىىىىة ) يىىىىغ ويىىىىألرة ومي ىىىىأل     2013) يىىىىغ سىىىىاشأل   ودراسىىىىة   2014)اةزىىىىأل ودراسىىىىة 
 . 2004ودراسة )العسحي    2008)يألسكع 

   تتشألبو ىجه الثراسىة مى  سىألبقألتيأل فىر  نيىأل ت ىتيثف مجتسعىأل  عىثمكأل  م ى  وزارة الةىوة و م ضسىألت السجتسى
   2018)العيألسىىىر ودراسىىىة    2018)ويىىىح  ظ كثراسىىىةالسىىىثنر ووزارة الخراعىىىة والجسعكىىىألت اةىاكىىىة  والتعاىىىك

   2016ودراسىة)نجظ    2016) يىغ  ةىكحة و دراسة    2016) يغ نث  ودراسة    2017)يغدية ودراسة 
ودراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة    2014)معسىىىىىىىىىىىىىىىىىىح ودراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة    2015)الغغسر ودراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة   2013)عتكىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ودراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

(karahan&mete,2014   ( ودراسىىةsudha,2013   (ودارسىىةElg. Et.al, 2011    ودراسىىة )عيىىث
 . 2002الواكظ 
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  االسىىتيألنة   نيىىأل اسىىتمثمة السىى يج الغصىىفر التواكاىىر و داة الثراسىىة إاتفقىىة ىىىجه الثارسىىة مىى  سىىألبقألتيأل فىىر   
   2016ودراسىىة ) يىىغ نىىث     2015ودراسىىة )الغىىغسر    2014)اةزىىأل ودارسىىة    2018)ويىىح ثراسىىة م

  . 2008)يألسكع ودراسة    2013)الحشكث  ودراسة

 

 أوجو االختالف       ثالثًا:

   ودراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة    2013ودراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة )اليقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة     2017اعتافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  دراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة )نةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألر
(Gibson&Buckley,2014    فر اعتكألرىأل التشيكط كستغكح تألب .    2002)عيث الواكظ ودراسة 

  صيح االعتلف يكع ىجه الثراسة وسألبقألتيأل فر    بعز الثراسألت ال ىألبقة اسىتيثفة قشألعىألت ربوكىة
ركىىخت  يك سىىأل،  2015ودراسىىة )سىى ث    2016) يىىغ عكىىح  ودراسىىة    2017 يىىغ شىىعيأل  )م ىى  دراسىىة 

عاىىىىىىى  مجتسىىىىىىى  الياىىىىىىىثيألت  واعتسىىىىىىىثت دراسىىىىىىىة    2014ودراسىىىىىىىة )اليقىىىىىىىة  2017) دارسىىىىىىىة )اةعىىىىىىىحس 
(wanderi,2011     مجتسىىىى  الشىىىحكألت المألصىىىىة فىىىر  ىىىىكع الثارسىىىة الوأللكىىىىة اسىىىتيثفة قشىىىىأل  عاىىى

 عثمألتر زكح ربور. 

 2008ودراسىىة )يألسىىىكع    2014ثراسىىة )اةزىىىأل ثارسىىىة مىى  سىىألبقألتيأل فىىىر السىى يج  كواعتافىىة ىىىجه ال   
 بألعتسألد مجتس  الثارسة م ح شألم .    2016ودراسة ) يغ عكح 

  بألعتكىألر عك ىة الةىثفة    2016) يغ نىث  ثراسة كألر العك ة كسألبقألتيأل فر اعت اعتافة ىجه الثراسة م
 بألعتسألد عك ة قةثية.    2012ودراسة )عغدة  

 

 ثالثًا: ما تسيدت بو الجارسة الحالية:

 ىىث ىىىجه الثراسىىة مىىع ا مغضىىغعيأل نقألشىىألت وسىىة  ىىغ  ككفكىىة  لثراسىىألت اةوافىى  فىىر قشىىأل  زىىخة والتىىر  اىىألرُتعَّ
 .الةوكة ع التشيكط و احه عا  تو كع وغدة المثمةتعضكظ الفألفثة م

  الستغكىىح الس ىىتق  )التشىىيكط  لك يىىأل لىىظ تحكىىخ عاىى  القشىىأل  الةىىور رزىىظ    ى ىىأل  دراسىىألت سىىألبقة ذكىىحت
 . ولك يأل ركخت عا  السجتس  السثنر الوكغمر

          تسكىىىىىىىىىىىخت الثارسىىىىىىىىىىىة الوأللكىىىىىىىىىىىة بأنيىىىىىىىىىىىأل اعتسىىىىىىىىىىىثت  بعىىىىىىىىىىىألد معتسىىىىىىىىىىىثة عاىىىىىىىىىىى  الثارسىىىىىىىىىىىألت ال ىىىىىىىىىىىألبقة عاسىىىىىىىىىىىأل                      
و    2016ثارسىىىىىىىة )الوجىىىىىىىألر اعتسىىىىىىىثت  بعىىىىىىىألد التشىىىىىىىيكط مجتسعىىىىىىىة ك    القاكىىىىىىى  مىىىىىىىع الثراسىىىىىىىألت التىىىىىىىر

ودراسىة ) سىو    2016راسة )اةسىحش الثارسألت  عجت اةبعألد م فحدة كث  مأل بألقر   2018دراسة)ويح 
ودراسىىىىىىىىىىىة    2011ودراسىىىىىىىىىىىة )الىىىىىىىىىىىثو ر     Kober, Et.Al, 2012ودراسىىىىىىىىىىىة )   2014وموسىىىىىىىىىىىغد 

  .ستحاتكجر  ُبعث التمشكط اإل 2013)الةألن  
 ح الس ىىىىىىىىتق  )التشىىىىىىىىيكط  والتىىىىىىىىألب  مىىىىىىىىأل يسكىىىىىىىىخ ىىىىىىىىىجه الثارسىىىىىىىىة  نيىىىىىىىىأل اةولىىىىىىىى  التىىىىىىىىر تجسىىىىىىىى  يىىىىىىىىكع الستغكىىىىىىىى 

 نيأل تحكخ فىر االوألبىة عاى   سىئاة  ت تيثف قشأل  صور عثمألتر كسألالمثمألت الةوكة  و التر  وغدة)
 شحافكة فر القشأل  الةور الوكغمر.يألت اإلية نضح السغصفكع فر الس تغ الثراسة مع وو
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 :الفرلممخز  4.7
ىىىأل الس ىىتق  ت ألولىىة وغانىىب ىىىجه الثراسىىة بستغكح ت ىىألو  ىىىجا الفةىى  مجسغعىىة مىىع الثراسىىألت ال ىىألبقة التىىر 

الثراسىىألت التىىر ت ألولىىة التشىىيكط والثراسىىألت  مثمىىة الةىىوكة  واستعحضىىة اليأل  ىىةالتشىىيكط والتىىألب  وىىغدة ال
التر ت ألولة وغدة المثمىة الةىوكة   والثراسىألت التىر ربشىة يىكع التشىكط ووىغدة المثمىة الةىوكة   كسىأل 
صىىى فة اليأل  ىىىة الثراسىىىألت فىىىر كىىى  وىىىخة مىىىع اةوىىىخاة الثراسىىىألت ل لاىىىة تةىىى كفألت )مواكىىىة  فا ىىىشك كة    

  فىر الثراسىألت التىر ت ألولىة التشىيكط ووىغدة المثمىة الةىوكة  كت القة اليأل  ة قةغرا    عحبكة   و يكة 
كسىأل تشحقىة اليأل  ىة فىر   عىث مىع  بعىألد التشىيكط مى  الجىغدةلجلط تغوية اليأل ت لاثراسألت التر ت ألولىة بُ 

 متألبة الثراسألت ال ألبقة لسجتس  وعك ة  و داة الثراسة و ىظ ال تألفج والتغصكألت. 
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 :سقجمةال

أل ئىىىتظ مىىىع عللىىىو انجىىىألز الجألنىىىب التشيكقىىىر مىىىع الثراسىىىة  وعىىىع ة الثراسىىىة وإوحاةاتيىىىأل موىىىغرا رفك ىىىتعتيىىح م يجكىىى
التواك  اإل ةألفر لاتغص  إل  ال تألفج التىر ئىتظ تف ىكحىأل سحيقيأل ئتظ الوةغ  عا  اليكألنألت السشاغبة إلوحاة 

 فىىىر ضىىىغة  ديكىىىألت الثراسىىىة الستعاقىىىة بسغضىىىغ  الثراسىىىة  وبأللتىىىأللر توقىىى  اةىىىىثاف التىىىر ت ىىىع  إلىىى  توقكقيىىىأل.
.  

وكىىىىجلط  داة الثراسىىىىة  الثراسىىىىة وعك ىىىىة ومجتسىىىى   ستيىىىى  يج اللاسىىىىت ىىىىألو  ىىىىىجا الفةىىىى  وصىىىىفأل وب ىىىىألة عاىىىى  ذلىىىىط 
وي تيىىىر الفةىىى  بأللسعأللجىىىألت  وايألتيىىىأل ومىىىث  صىىىثقيأل   وتشغيحىىىىألوككفكىىىة ي ألفيىىىأل  عىىىثادىألإ الس ىىىتمثمة وسحيقىىىة 

 .ئاىىىر وصىىى  ليىىىجه اإلوىىىحاةات ألوفكسىىى  ال تىىىألفجواسىىىتملص ليكألنىىىألت اإل ةىىىألفكة التىىىر اسىىىتمثمة فىىىر تواكىىى  ا
. 

 :سةرامشيج الج 1.4

 وص  عللو مع وألو ي الجي التواكار الغصفر الس يج بألستمثام ةاليأل   ةقألم الثراسة  ىثاف توقك   و  مع

 التر والعساكألت  غليأل تشحح التر وااراة مكغنألتيأل يكع العلقةو  يكألنألتيأل  وتواك  الثراسة  مغضغ  الضألىحة

 .توثايأل التر واااألر تتضس يأل

 الس يج الجي ي ع  لغص  الضغاىح  و  بأنو التواكار الغصفر الس يج  100:2006) الوسثانر يعحفو 
الحاى ة فيغ   ث  شكأل  التواك  والتف كح الس ضظ لغص  صألىحة  و مشكاة  ويقثم   واة ثاث السعألصحة  

نثرسيأل  وتتشاب معحفة السشألرككع فر الثارسة والضغاىح التر يكألنألت عع عةألفر معك ة فر الغاق  
  .التر ن تعسايأل لجس  اليكألنألت  واةوقألت

 مرجريغ أساسيغ لمسعمػمات: ةالباحث توقج استخجم

مةألدر اليكألنألت ال ألنغية   إل لاثراسةفر معأللجة اإلسألر ال ضحي  ية اليأل  ة:  كت اتجالسرادر الثانػية .1
والتر تتس   فر الكتب والسحاو  العحبكة واةو يكة ذات العلقة  والىثوريألت والسقىألالت والتقىألريح  واةبوىألث 

 بقة التىىىىر ت ألولىىىىة مغضىىىىغ  الثارسىىىىة  واليوىىىىت والسشأللعىىىىة فىىىىر مغاقىىىى  اإلنتحنىىىىة السمتافىىىىة.والثراسىىىىألت ال ىىىىأل
 وجج
ـــــــة .2                       وسىىىىىىى  اليكألنىىىىىىىألت   إلىىىىىىى التواكاكىىىىىىىة لسغضىىىىىىىغ  الثراسىىىىىىىة لجىىىىىىىأت غانىىىىىىىب: لسعأللجىىىىىىىة الجالسرـــــــادر األولي

ليىىىىىىىىىىجا الغىىىىىىىىىىىحض. ع عىىىىىىىىىىل  اإلسىىىىىىىىىىتيألنة كىىىىىىىىىىأداة رفك ىىىىىىىىىىةمىىىىىىىىىى اةولكىىىىىىىىىىة  لاثراسىىىىىىىىىىة  صىىىىىىىىىىسسة عةكةىىىىىىىىىىأل  
. 
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  الجراسة:وعيشة مجتسع  1.3

 مجتسع الجارسة:  .4

عاى  مشىكاة الثراسىة و ىىثافيأل  ضىألىحة التىر ئثرسىيأل اليأل ىت  وب ىألة  مجتسى  الثراسىة يعىحف بأنىو وسكى  مفىحدات ال
قشىىأل    -وسكىى  شىىألزار الغصىىألف  اإلشىىحاقكة فىىر وزارة الةىىوة الفا ىىشك كةمىىع ئتكىىغ  فىىأل  السجتسىى  الس ىىتيثف 

   مغص  ومغصفة  والجثو  التأللر ئغضح مجتس  الثارسة: 1479زخة واليأللع عثدىظ )
  (5ججول رقع )

  الػضائف اإلشخاقية حدب مجتسع الجراسةيػضح تػزيع 

مجيخ وحجة فسا  السدسى الػضيفي 
 السجسػع رئيذ شعبة  رئيذ قدع  مجيخ دائخة  فػق 

 1479 529 754 165 31 العجد الكمي
 2018زخة  -دافحة شاو  السغصفكع–السةثر: وزارة الةوة الفا شك كة 

 
  الجراسة: عيشة .3

 :العيشة االستصالعية . أ

شىىىألزار مىىىع  عشىىىغافكة ة  تىىىظ اعتكىىىألرىظ بشحيقىىىومغصفىىىة أل  مغصفىىى  40) تّكغنىىىة عك ىىىة الثراسىىىة االسىىىتشلعكة مىىىع
الثراسىىىة   ة  دا فوىىىر صىىىث  وايىىىألت بغىىىحض   قشىىىأل  زىىىخة – الغصىىىألف  اإلشىىىحاقكة فىىىر وزارة الةىىىوة الفا ىىىشك كة

نضىىحا  لعىثم ووىىغد  وقىىث تىظ ادعىىألليظ فىر التواكىى  ال يىألفرلاتشيكىى  عاى  العك ىىة اةصىاكة  أل والتوقى  مىىع صىل كتي
 .مشألم  فر الةث  وال ألية

 العيشة الفعمية: . ب

فر وزارة الةوة الفا شك كة  الغصألف  اإلشحاقكة  ب  العشغافكة الشيقكةستمثام سحيقة العك ة بإ ةاليأل   ةقألم
 استيألنة  314)عا  مجتس  الثراسة وقث تظ استحداد  استيألنة  330) تظ تغزي     كت2018بقشأل  زخة لاعألم 

 . %95.15)ي  ية 

  :,2003Moore) وقث تظ   ألب  جظ العك ة مع السعألدلة التأللكة
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

  كت:
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Z  : القكسة السعكألرية السقألياة لس تغ  داللة معاغم )م ل :Z=1.96  0.05لس تغ  داللة .  

m : 0.05: المشأ اليألمشر: وُيعّيح ع و بأللعلمة العشحية )م ل  

 ئتظ تةوكح  جظ العك ة فر  أللة السجتسعألت ال يألفكة مع السعألدلة:

n الُسَعّث    = 
1 

nN

N n
        (2) 

 تس    جظ السجتس  N كت 

   نجث     جظ العك ة ي ألوي:1ستمثام السعألدلة )بإ
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

 :  ي ألوي 2ستمثام السعألدلة )ّث  بإفإ   جظ العك ة الُسعَ    = 1479N كت    مجتس  الثراسة 

n الُسَعّث    = 305
13841479

1479*384



  

 عا  اةق . 503ي ألوي وبجلط فإ   جظ العك ة الس ألسب فر ىجه الوأللة 
 

 :وخصػات بشاء االستبانة أداة الجراسة 1.2
  :أداة الجراسة .4

                اةىاكىىىىىة الةىىىىىوكةالتشىىىىىيكط يىىىىىكع وزارة الةىىىىىوة الفا ىىىىىشك كة والساس ىىىىىألت   لاتعىىىىىحف عاىىىىى  تىىىىىظ إعىىىىىثاد إسىىىىىتيألنة 
إلعشألة فحصة لاسيوغاكع فر اإلوألبة وتعتيح اةق  تكافة و  وتظ استمثاميأل   و احه عا  وغدة المثمة الةوكة

 :ىىىىىىىىىىىىىىىر تتكىىىىىىىىىىىىىىغ  مىىىىىىىىىىىىىىع اىىىىىىىىىىىىىىلث  ق ىىىىىىىىىىىىىىألم رفك ىىىىىىىىىىىىىىة كىىىىىىىىىىىىىىت تشىىىىىىىىىىىىىىس  عىىىىىىىىىىىىىىثد  ميىىىىىىىىىىىىىىح مىىىىىىىىىىىىىىع السيو ىىىىىىىىىىىىىىكع  
 جج

س غات  العسحية الفئة   الج د)لاس تجكيكع البيانات الذخرية والػضيفية وىغ عيألرة عع القدع األول: 
 .الس س  الغصكفر  العاسر الساى   الميحة 

 مجألالت وىر: 4مغز  عا   فقحة   42)ويتكغ  مع   التذبيظأبعاد وىغ عيألرة عع  القدع الثاني:

  :فقحة11مع )   ويتكغ  ،البذخيةالسػارد السجال األول  . 
   فقحات.10مع )   ويتكغ   االستخاتيجيالسجال الثاني: التخصي   
  فقحات.10مع )   ويتكغ   الساليةالسجال الثالث: السػارد   
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  :ويتكغ  مع ، ترال في جسع ومذاركة السعمػماتوسائل اإل ستخجام التكشػلػجيا و إالسجال الخابع
   فقحة.11)

   فقحة. 25ويتكغ  مع )  الرحيةجػدة الخجمة عع وىغ عيألرة  :لثالقدع الثا

د  عاىى  السغافقىىة  10بوكىىت كاسىىأل اقتحبىىة الثروىىة مىىع لفقىىحات االسىىتيكأل   10-1مىىع  سىىتمثام السقكىىألسوقىىث تىىظ إ
 :التأللرجثو    والالعأللكة عا  مأل ورد فر العيألرة والعكد صوكح

 (6ججول )

 السقياس السدتخجم في االستبانةدرجات 

مػافق بجرجة  االستجابة
مػافق بجرجة   قميمة ججا

 كبيخة ججا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الثروة
 

 خصػات بشاء اإلستبانة: .3

التشىىيكط يىىكع وزارة الةىىوة الفا ىىشك كة والساس ىىألت اةىاكىىة    لاتعىىحف عاىى بإعىىثاد  داة الثراسىىة  قألمىىة اليأل  ىىة
 -المشغات التأللكة لي ألة اإلستيألنة :    واتيعة اليأل  ة الةوكة و احه عا  وغدة المثمة الةوكة

الثراسىىألت ال ىىألبقة ذات الةىىاة بسغضىغ  الثراسىىة  واالسىىتفألدة م يىىأل فىىر ي ىىألة و  اإلداري اةدب اإلسىل  عاىى   -1
 اإلستيألنة وصكألزة فقحاتيأل.

 .وفقحاتيىىىىىأل اإلسىىىىىتيألنة مجىىىىىألالتعىىىىىثدا  مىىىىىع  سىىىىىألتجة الجألمعىىىىىألت والسشىىىىىحفكع فىىىىىر توثئىىىىىث  ةاليأل  ىىىىى تاستشىىىىىألر  -2
. 

 الحفك ة التر شساتيأل اإلستيألنة. سجألالتتوثئث ال -3
 .مجأل توثئث الفقحات التر تق  توة ك   -4
 تظ تةسكظ اإلستيألنة فر صغرتيأل اةولكة.  -5
 تظ محاوعة وت قكح االستيألنة مع قي  السشحف. -6
  مىع السوكسىكع مىع  عضىألة ىكئىة التىثريد فىر الجألمعىألت الفا ىشك كة 15تظ عحض اإلسىتيألنة عاى  عىثد ) -7

   2موا  رقظ )
 حت اإلستيألنة مع  كت الوجف  و اإلضىألفة والتعىثئ   لت ىتقفر ضغة  راة السوكسكع تظ تعثئ  بعز فقحا -8

  .4رقظ )  اإلستيألنة فر صغرتيأل ال يألفكة  ماو
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 صجق االستبانة: 1.1

  كسأل يقةث  105 :2010  )الجحوألوي لقكألسو مأل وض  ستيكأل قكد االي     صث  االستيألنة يع ر  
فر التواك  مع نأل كة  ووضغح فقحاتيأل شسغ  االستقةألة لك  الع ألصح التر يجب    تثع   بأللةث  

 وقث تظ  .179:2001  وآعحو   )عيكثات  ومفحداتيأل مع نأل كة األنكة  بوكت تكغ  مفيغمة لك  مع ي تمثميأل
 بشحيقتكع: ألنةالتأمث مع صث  اإلستي

 :"الرجق الطاىخي" السحكسيغمغ وجية نطخ رجق ال -1

ا اليأل ىت يمتىألر      يقةىث يىجلط  مغضىغ  السشىكاة  و الضىألىحة مجىأل  فىر الستمةةىكع السوكسىكع مىع عىثد 

  15)مىع عحض اإلستيألنة عاى  مجسغعىة مىع السوكسىكع تألفىة  كت تظ   107 :2010)الجحوألوي  الثراسة
   وقىث اسىتجألية اليأل  ىة 2رقىظ )و سىسألة السوكسىكع بىأللساو   م يجكىة اليوىت العاسىر  فىر متمةةكع موكظ

مىىىع  ىىىجف وتعىىىثئ  فىىىر ضىىىىغة السقتح ىىىألت السقثمىىىة  وبىىىجلط عىىىىحج اراة السوكسىىىكع وقألمىىىة بىىىإوحاة مىىىأل ئاىىىىخم 
  .4انضح الساو  رقظ ) -االستيكأل  فر صغرتو ال يألفكة 

 صجق السقياس: -3

 Internal Validityأوال: االتداق الجاخمي 

الىىجي ت تسىىر إلكىىة ىىىجه  السجىىأل يقةىىث بةىىث  االت ىىأل  الىىثاعار مىىث  ات ىىأل  كىى  فقىىحة مىىع فقىىحات اإلسىىتيألنة مىى  
بو ىألب االت ىأل  الىثاعار لإلسىتيألنة وذلىط مىع عىل    ىألب معىألملت االرتيىألط يىكع  ةاليأل   ةالفقحة  وقث قألم

 .نف و سجأل اإلستيألنة والثروة الكاكة لا مجألالتم  فقحة مع فقحات 
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 " أبعاد التذبيظ" االتداق الجاخمي لـ  -
 (4)ججول 

 سجالوالجرجة الكمية لم"  السػارد البذخية " االرتبا  بيغ كل فقخة مغ فقخات مجال معامل

 الفقخة م

ن  ػ
خس

 بي
مل

معا
 

با 
الرت

ل
 

ية 
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 665. ت تقشب الغزارة مغصفكع يستاكغ  ميألرات وعيحات كألفكة فر عساكة التشيكط.  .1

 0.000* 680. تعكع الغزارة الكفألةات العاسكة والسي كة والتر لثئيأل القثرة عا  عساكة التشيكط   .2

 0.000* 837. تقغم الغزارة يتثريب السغصفكع ييثف زيألدة معألرفيظ وميألرتيظ فر عساكة التشيكط.  .3

 0.000* 738. ى أل  وضغح فر مفيغم عساكة التشيكط لث  مغصفر الغزارة.  .4

5.  
ورش عسىىى  يىىىكع مىىىغصفر الىىىغزارة والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة لتعخيىىىخ مفيىىىغم ئىىىتظ ت فكىىىج 

 التشيكط والشحامة.
.788 *0.000 

 0.000* 773. ئغوث يحتغكغالت عس  واضوة لات  ك  يكع مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة.  .6

7.  
والتغاصى  مى  الساس ىألت اةىاكىة الةىوكة لسعحفىة  تةىأل تشج  الىغزارة مغصفكيىأل عاى  اإل

 مأل ىغ وثئث مع الشحكألت التعألونكة.
.734 *0.000 

8.  
ئغوىىىث ميىىىألدرات مشىىىتحكة يىىىكع مىىىغصفر الىىىغزارة والساس ىىىألت اةىاكىىىة لشىىىحح سكألسىىىألت العسىىى  

 بأللغزارة.
.853 *0.000 

9.  
 ىىىىألالت ئغوىىىىث تعىىىىألو  مشىىىىتح  يىىىىكع مىىىىغصفر الىىىىغزارة والساس ىىىىألت اةىاكىىىىة الةىىىىوكة فىىىىر 

 الشغارئ.
.709 *0.000 

10.  
ئىىىتظ متألبعىىىة عساكىىىة التشىىىيكط يىىىكع مىىىغصفر الىىىغزارة والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة مىىىع قيىىى  

 اإلدارة العاكأل بأللغزارة.
.784 *0.000 

11.  
ئىىىتظ ربىىىط الوىىىغافخ والسكألفىىى ت بعساكىىىة التشىىىيكط يىىىكع مىىىغصفر الىىىغزارة والساس ىىىألت اةىاكىىىة 

 الةوكة
.737 *0.000 

 .α ≤ 03 0االرتيألط دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللة  *

    والثروة الكاكة لاسجأل  السغارد اليشحية   مجأل فقحات االرتيألط يكع ك  فقحة مع  معألم   7)وثو  ئغضح 
 صألدقأل  لسأل السجأل وبجلط يعتيح   α≤ 0.05مع غية  م تغ  والجي ئيكع    معألملت االرتيألط السيك ة دالة ع ث 

 وض  لقكألسو.
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 (5)ججول 

 سجالوالجرجة الكمية لم " التخصي  االستخاتيجي مجال "معامل االرتبا  بيغ كل فقخة مغ فقخات 

 الفقخة م

ن  ػ
خس

 بي
مل

معا
 

با 
الرت

ل
 

ية 
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
). 

1.  
وضغح راية ورسأللة الغزارة  مألم مغصفكيأل والساس ألت اةىاكة الةوكة ي ي  عساكة 

 التشيكط 
.477 *0.001 

2.  
ساس ألت اةىاكة الةوكة ضسع راية تعس  الغزارة عا  تعخيخ التعألو  السشتح  م  ال

 ستحاتكجكة.إ
.845 *0.000 

3.  
سىىتحاتكجكألت ُتسكىىع الىىغزارة مىىع توقكىى   ىىىثافيأل السشىىتحكة مىى  الساس ىىألت اةىاكىىة إئىىتظ وضىى  

 الةوكة بكفألةة وفعأللكة.
.907 *0.000 

4.  
ستحاتكجكة المألصة ةىاكة الةوكة فر صكألزة المشط اإلتشألر  الغزارة الساس ألت ا

 بأللساس ألت.
.813 *0.000 

5.  
ئغوث ت  ك  فعأل   غ  ت فكج االنششة واليحامج السشتحكة يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة 

 الةوكة.
.748 *0.000 

6.  
المشة ىاكة الةوكة ي ألة  عا  تض  الغزارة اليحامج واةنششة السشتحكة م  الساس ألت اة

 ستحاتكجكة لاغزارة.اإل
.860 *0.000 

7.  
ى أل  وضغح لإلوحاةات الت فكجية لألعسأل  السشتحكة يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة 

 الةوكة لثي مغصفر الغزارة.
.859 *0.000 

8.  
ى أل  وضغح لتغزي  اةدوار  غ  السشألري  واليحامج واةنششة السشتحكة يكع الغزارة 

 والساس ألت اةىاكة الةوكة. 
.786 *0.000 

9.  
تقغم الغزارة يتقككظ اليحامج واالنششة السشتحكة م  الساس ألت اةىاكة الةوكة بألستمثام 

 معألئكح وماشحات واضوة.
.828 *0.000 

10.  
تقغم الغزارة بعساكة الحقألبة عا   داة العس  السشتح  يك يأل وبكع الساس ألت اةىاكة 

 الةوكة. 
.792 *0.000 

 .α ≤ 03 0االرتيألط دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللة  *

والثروة الكاكة    ستحاتكجرالتمشكط اإل   مجأل   معألم  االرتيألط يكع ك  فقحة مع فقحات 8وثو  )ئغضح 
 السجأل وبجلط يعتيح   α≤ 0.05مع غية  م تغ  والجي ئيكع    معألملت االرتيألط السيك ة دالة ع ث  سجأل  لا

 وض  لقكألسو. صألدقأل  لسأل
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 سجالوالجرجة الكمية لم"  السػارد السالية مجال " معامل االرتبا  بيغ كل فقخة مغ فقخات (6ججول )

 الفقخة م
ن  ػ

خس
 بي

مل
معا

 

با 
الرت

ل
 

ية 
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
). 

1.  
ئغوث لث  الغزارة سكألسألت تسغياكة واضوة لثعظ المثمة الةىوكة مىع عىل  التشىيكط يك يىأل 

 وبكع الساس ألت اةىاكة الةوكة.
.768 *0.000 

2.  
تو ىىع عساكىىة شىىحاة المثمىىة الةىىوكة مىىع الساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة يىىحامج المثمىىة فىىر 

 الغزارة. 
.751 *0.000 

3.  
واالمكألنكىىىألت الستأل ىىىة فىىىر الساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة بسىىىأل يوقىىى  ت ىىىت سح الىىىغزارة السىىىغارد 

  ىثاف الغزارة بأق  تكافة.
.828 *0.000 

4.  
تعسىىى  الىىىغزارة عاىىى  زيىىىألدة اليىىىحامج والمىىىثمألت السشىىىتحكة مىىى  الساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة 

 لتو كع اإلئحادات.
.796 *0.000 

5.  
تقغم الغزارة بشحاة عثمة صوكة مع الساس ىألت اةىاكىة الةىوكة بأسىعألر تت ألسىب وم ىتغ  

 المثمة السقثمة. 
.739 *0.000 

6.  
ت ألعث عساكة التشيكط يكع الغزارة والساس ألت اةىاكىة الةىوكة عاى  فىحص تسغيى  مشىألري  

 الغزارة المثمألتكة.
.696 *0.000 

7.  
لألعسىىىأل  السشىىىتحكة يىىىكع الىىىغزارة والساس ىىىألت  ئىىىتظ توىىىثئت اليكألنىىىألت السأللكىىىة بشىىىك  م ىىىتسح

 اةىاكة الةوكة لتغفكح صغرة كألماة عع  جظ ال فقألت فر الغزارة.
.685 *0.000 

8.  
ت ىىتمثم الىىغزارة  سىىأللكب الحقألبىىة الوثئ ىىة لىىألداة السىىأللر  ىىغ  اةعسىىأل  السشىىتحكة يك يىىأل وبىىكع 

 الساس ألت اةىاكة الةوكة.
.784 *0.000 

9.  
تقغم الغزارة بسحاوعة السكخانكة السعتسثة سيقأل  لسأل ىغ ممشط لألنششة واليحامج السشتحكة 

 م  الساس ألت اةىاكة الةوكة. 
.657 *0.000 

10.  
ئغوىىىىث نضىىىىألم مىىىىأللر موغسىىىىب مشىىىىتح  يىىىىكع الىىىىغزارة والساس ىىىىألت االىاكىىىىة الةىىىىوكة عىىىىألص 

 بألةعسأل  السشتحكة يك يسأل.
.727 *0.000 

 .α≤  03 0االرتيألط دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللة    *

  سجأل والثروة الكاكة لا   السغارد السأللكة مجأل     معألم  االرتيألط يكع ك  فقحة مع فقحات 9وثو  )ئغضح 
 صألدقأل  لسأل السجأل وبجلط يعتيح   α≤ 0.05مع غية  م تغ  والجي ئيكع    معألملت االرتيألط السيك ة دالة ع ث 

 وض  لقكألسو.
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ترال في جسع ستخجام التكشػلػجيا ووسائل اإل إ مجال " معامل االرتبا  بيغ كل فقخة مغ فقخات (41ججول )
 سجالوالجرجة الكمية لم"  ومذاركة السعمػمات

 الفقخة م

ن  ػ
خس

 بي
مل

معا
 

با 
الرت

ل
 

ية 
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
). 

1.  
اةىاكة الةوكة تغفح قألعثة يكألنألت تضسع عساكة التشيكط يكع الغزارة والساس ألت 

 موغسية ومتك ة ُتسكع الحوغ  الكيأل وقة الوألوة.
.757 *0.000 

2.  
تةأل  يكع مغصفر الغزارة   التقثم التك غلغور فر وسألف  اإلتتلةم عساكة التشيكط م

 والساس ألت اةىاكة الةوكة.
.841 *0.000 

3.  
اةىاكة الةوكة لتيألد  السعاغمألت بألستمثام تاير عساكة التشيكط  ألوة الغزارة والساس ألت 

 التك غلغوكأل الوثئ ة.
.719 *0.000 

4.  
وسألف  التغاص  االوتسألعر لجس  السعاغمألت م  الساس ألت  ي تمثم مغصفغ الغزارة

 اةىاكة الةوكة.
.766 *0.000 

5.  
تغفح الغزارة اةويخة والسعثات الوثئ ة للتةأل  ولاتغاص  م  الساس ألت اةىاكة الةوكة 

 بأق  ويث ووقة مسكع. 
.740 *0.000 

6.  
ئتظ استمثام اليحيث اإللكتحونر للتةأل  والتغاص  يكع مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة 

 الةوكة لغضغح االوحاةات الت فكجية لعساكة التشيكط.
.835 *0.000 

7.  
ئغوث ويألت )فح  عس    لجأل ....الث  م ئغلة عع وس  ومشألركة السعاغمألت يكع 

 مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة.  
.666 *0.000 

8.  
م تغ  وس  السعاغمألت ومشألركتيأل يكع مغصفر وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة 

 يوق  الغألية السحوغة م و. 
.769 *0.000 

9.  
دور فعأل  لاحقألبة الثاعاكة عا   داة مغصفر الغزارة فر وس  السعاغمألت ومشألركتيأل  ئغوث

 م  الساس ألت اةىاكة الةوكة.
.788 *0.000 

10.  
ت ت سح الغزارة التك غلغوكأل بأللشك  اةم   م  زكحىأل مع الساس ألت اةىاكة الةوكة بسأل 

 يمثم عساكة التشيكط.
.818 *0.000 

11.  
تةأل  م  الساس ألت اةىاكة الةوكة ال حعة والثقة فر اإليوق  م تغ  التغاص  و 

 انجألز اةعسأل  .
.853 *0.000 

 .α≤  03 0االرتيألط دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللة    *

تةأل  فر استمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإل   مجأل   معألم  االرتيألط يكع ك  فقحة مع فقحات 10وثو  )ئغضح 
 م تغ    والجي ئيكع    معألملت االرتيألط السيك ة دالة ع ث سجأل والثروة الكاكة لا   وس  ومشألركة السعاغمألت

 وض  لقكألسو. صألدقأل  لسأل السجأل وبجلط يعتيح  α≤  0.05مع غية 
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   جػدة الخجمة الرحية   لـاالتداق الجاخمي  -

والجرجة الكمية "  جػدة الخجمة الرحية " مجالمعامل االرتبا  بيغ كل فقخة مغ فقخات   (44ججول )
 سجاللم

 الفقخة م

ن  ػ
خس

 بي
مل

معا
 

با 
الرت

ل
 

ية 
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 848. تاتخم الغزارة يتقثيظ عثمألتيأل لاس تفكث مع المثمة فر السغعث السوثد.  .1

 0.000* 879. تتج ب الغزارة تكحار اةعشألة فر تقثيظ عثمألتيأل السمتافة.  .2

 0.000* 885. يثروة عأللكة مع الثقة والسغاغقكة.تقثم الغزارة المثمة الةوكة   .3

 0.000* 814. ئتغفح فر الغزارة وسك  التمةةألت الةوكة والشيكة السشاغبة.  .4

 0.000* 929. ئتست  السغصفغ  بأللسي كة واال تحاف فر اتسألم إوحاةات العس   .5

 0.000* 849. ع ث الوألوةتوحص الغزارة عا  اال تفأل  يغاألفقيأل بشحيقة ساكسة  يسكع الحوغ  إلكيأل   .6

 0.000* 781. ئاير السغصفكع فر الغزارة سايألت السحض  فغرا .  .7

 0.000* 854. تقغم الغزارة بإبلغ الس تفكث بسغعث تقثيظ المثمة يثقة   .8

 0.000* 813. تقغم الغزارة بأللحد الفغري عا  استف ألرات وشكألو  الس تفكث مع المثمة.   .9

 0.000* 901. االستعثاد الثافظ لاتعألو  م  الس تفكث مع المثمة.ئيثي مغصفغ الغزارة   .10

 0.000* 878. ت ي  الغزارة إوحاةات العس  قثر اإلمكأل  لضسأل  ال حعة وال يغلة فر تقثيظ المثمة الةوكة.  .11

 0.000* 890. تاتخم الغزارة يتقثيظ المثمة لاس تفكث وف   نضسة العس .  .12

 0.000* 898. نألوعة لسشألم  الس تفكثئع مع المثمة. تعس  الغزارة عا  إيجألد  اغ   .13

 0.000* 891. يقثر السغصفكع فر الغزارة صحوف الس تفكث مع المثمة و أللتو الةوكة.  .14

 0.000* 817. يضيح السغصفكع اال تحام فر علقتيظ م  الس تفكث مع المثمة.  .15

 0.000* 902. ورزيألت الس تفكث مع المثمة.يستاط السغصفكع فر الغزارة السعحفة والثراية بأل تكألوألت   .16

 0.000* 889. ئتة  السغصفكع فر الغزارة بأللحوح السح ة والةثاقة فر التعألم  م  الس تفكث.  .17

 0.000* 825. تحاعر الغزارة العألدات والتقأللكث واةعحاف ال ألفثة فر السجتس .  .18

 0.000* 858. يعألنغ  م يأل بشحيقة بفيسيأل الس تفكث.يشحح السغصفكع بأللغزارة لاسحض  السشألم  الةوكة التر   .19

 0.000* 523. تيتظ الغزارة بضكغفيأل وت تقيايظ بشك  الف .  .20
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 0.000* 793. تةسكظ محاف  الغزارة ملفظ لتقثيظ ممتا  المثمألت الةوكة.  .21

 0.000* 734. ئغوث لغ ألت وعلمألت إرشألدية ت ي  الغصغ  إل  اةق ألم والشعب السمتافة.  .22

 0.000* 694. يوحص السغصفكع فر الغزارة عا  دروة عأللكة مع   ع الي ثام والسضيح  .23

 0.000* 869. تغفح الغزارة اةويخة والس تاخمألت الوثئ ة اللزمة لت يك  تقثيظ المثمة.  .24

 0.000* 748. ئغوث لث  الغزارة دلك  إوحاةات عس  واضح ي ي  عا  الس تفكث الغصغ  إلكيأل.  .25

 .α ≤ 03 0االرتيألط دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللة    *

والثروة الكاكة    وغدة المثمة الةوكة   مجأل   معألم  االرتيألط يكع ك  فقحة مع فقحات 11وثو  )ئغضح 
 السجأل وبجلط يعتيح  α≤  0.05مع غية  م تغ    والجي ئيكع    معألملت االرتيألط السيك ة دالة ع ث سجأل لا

   وض  لقكألسو. صألدقأل  لسأل

 Structure Validity البشائيثانيا: الرجق 

يعتيح الةث  الي ألفر   ث مقألئكد صث  اةداة الجي يقكد مث  توق  اةىثاف التر تحيث اةداة الغصغ  
 اإلستيألنة.الثراسة بأللثروة الكاكة لفقحات  مجألالتمع  مجأل ارتيألط ك    إلكيأل  وييكع مث

 اإلستبانة والجرجة الكمية لعستبانة مجاالتمغ  مجالدرجة كل  بيغمعامل االرتبا   (43ججول )

 معامل بيخسػن  السجال

 لالرتبا 

القيسة 
 (.Sig)االحتسالية

 0.000* 901.  السغارد اليشحية

 0.000* 919.  ستحاتكجرالتمشكط اإل

 0.000* 952.  السغارد السأللكة

 0.000* 923.  ومشألركة السعاغمألتاستمثام التك غلغوكأل ووسألف  االتةأل  فر وس  

  أبعاد التذبيظ

  جػدة الخجمة الرحية

 .α ≤ 03 0االرتيألط دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللة  * 

 م ىىىتغ  ع ىىىث اإلسىىىتيألنة دالىىىة إ ةىىىألفكأل   مجىىىألالت     وسكىىى  معىىىألملت االرتيىىىألط فىىىر وسكىىى  12ئيىىىكع وىىىثو  ) 
 لقكألسو. ةاإلستيألنة صألدقو لسأل وضعمجألالت عتيح وسك  توبجلط  α≤  0.05مع غية 
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  :Reliabilityثبات اإلستبانة  4.5

  يضأل   ويقةث بومتتأللكة محات عثة تشيكقو  عكث إذا ال تألفج نفداالستيكأل   يعشر   يقةث ي يألت االستيألنة ىغ 
 و مأل ىر دروة ات ألقو وان جألمو   إل   ي دروة يعشر السقكألس قحاةات متقألربة ع ث ك  محة ي تمثم فكيأل

 .  97 :2010)الجحوألوي  ت ممتافةستمثامو فر  وقألتسحاريتو ع ث تكحار إواس

 Cronbach's Alpha مع ايألت إستيألنة الثراسة مع عل  معألم   لفأل كحونيألخ  ةاليأل   ةوقث توقق 

Coefficient 13)فر وثو    وكألنة ال تألفج كسأل ىر ميك ة . 

 كخونباخ لقياس ثبات اإلستبانةألفا معامل 

 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقخات السجال

 0.916 11  السغارد اليشحية

 0.931 10  ستحاتكجرالتمشكط اإل

 0.915 10  السغارد السأللكة

 0.925 11  تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألتالتك غلغوكأل ووسألف  اإل استمثام

  أبعاد التذبيظ

  الخجمة الرحيةجػدة 

 جسيع السجاالت معا
 

 كىىت تتىىحاوح  مجىىأل      قكسىىة معألمىى   لفىىأل كحونيىىألخ محتفعىىة لكىى  13واضىح مىىع ال تىىألفج السغضىىوة فىىر وىىثو  )
ال يىىىىألت محتفىىىى  ودا  وىىىىىجا يع ىىىى        0.983   يك سىىىىأل ياغىىىىة لجسكىىىى  فقىىىىحات اإلسىىىىتيألنة )0.979 0.915)يىىىىكع 

  .إ ةألفكأل

 تقىث تأمىث ةكىغ  اليأل  ىتقألياىة لاتغزيى . و   4الساوى  )تكغ  اإلستيألنة فر صغرتيأل ال يألفكة كسأل ىىر فىر بجلط و 
سىىتيألنة وصىىل كتيأل لتواكىى  ال تىىألفج عاىى  اقىىة تألمىىة بةىىوة االأل سىىتيألنة الثراسىىة مسىىأل يجعايىىامىىع صىىث  وايىىألت 

  سئاة الثراسة واعتيألر فحضكألتيأل. ععواإلوألبة 

 السدتخجمة:األساليب اإلحرائية  1.3

 Statistical Package for the Socialسىتيألنة مىع عىل  يحنىألمج التواكى  اإل ةىألفر تفحيع وتواك  االتظ 

Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التػزيع الصبيعي  

إذا العتيىىألر مىىأل  K-S)    Kolmogorov-Smirnov Test سىىسحنغف - اعتيىىألر كغلسجىىغروف سىىتمثامتىىظ إ
  .14فر وثو  )  وكألنة ال تألفج كسأل ىر ميك ة مألنة اليكألنألت تتي  التغزي  الشيكعر مع عثمو

 التػزيع الصبيعييػضح نتائج اختبار 

القيسة االحتسالية  قيسة االختبار السجال
(Sig.) 

 0.841 0.617  السغارد اليشحية

 0.842 0.616  ستحاتكجرالتمشكط اإل

 0.891 0.579  السغارد السأللكة

 0.956 0.511  تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألتستمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإلإ

  أبعاد التذبيظ

  جػدة الخجمة الرحية

 االستبانة مجاالتجسيع 
 

 0.05م تغ  الثاللة مع   ميح (.Sig)     القكسة اال تسأللكة 14واضح مع ال تألفج السغضوة فر وثو  )

لتواك  تظ استمثام االعتيألرات السعاسكة   كت  ئتي  التغزي  الشيكعر سجألالتال يجهوبجلط فإ  تغزي  اليكألنألت ل
 فحضكألت الثراسة.  اليكألنألت واعتيألر

 ستخجام األدوات اإلحرائية التالية:وقج تع إ

 .الثراسة عك ةغص  ل  :Frequencies & Percentages) ل  ب السئغية والتكحاراتا  .3

 واالنوحاف السعكألري. والغز  ال  ير الستغسط الو ألير  .9

   لسعحفة ايألت فقحات اإلستيألنة.Cronbach's Alpha) اعتيألر  لفأل كحونيألخ  .3

العتيألر مأل إذا كألنة  K-S)    Kolmogorov-Smirnov Test سسحنغف - اعتيألر كغلسجغروف .4
 .اليكألنألت تتي  التغزي  الشيكعر مع عثمو

  لقكألس دروة االرتيألط: يقغم ىجا Pearson Correlation Coefficientمعألم  ارتيألط يكحسغ  )  .5
والةث   لو ألب االت أل  الثاعار ةو اليأل  توقث استمثم .دراسة العلقة يكع متغكحيعاالعتيألر عا  

 .السجألالتللستيألنة وكجلط لثراسة العلقة يكع  الي ألفر
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    لسعحفة مأل إذا كألنة متغسط دروة االستجألبة قث وصاة إلT-Test) فر  أللة عك ة وا ثة Tاعتيألر  .6
لاتأمث مع داللة الستغسط  ةو اليأل  ت م زادت  و قاة عع ذلط. ولقث استمثم 5.5الثروة الستغسشة وىر 

 لك  فقحة مع فقحات االستيألنة .

 . Linear Regression- Model Multiple) الستعثد تواك  االنوثار المشرنسغذج  .7

 ت  لسعحفىة مىأل إذا كىأل  ى ىأل  فحوقىألIndependent Samples T-Test) فىر  أللىة عك تىكع Tعتيىألر ا .8
 ذات داللة إ ةألفكة يكع مجسغعتكع مع اليكألنألت الس تقاة. 

  لسعحفة مأل إذا ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاعتيألر تواك  التيألئع اة ألدي  .9
 الث مجسغعألت  و  م ح مع اليكألنألت. مأل  ى أل  فحوقألت ذات داللة إ ةألفكة يكع

 

  :ممخز الفرل 1.4

سىىاغب أل  و شىىألرت اليأل  ىىة إلىى  اعتسألدىىىأل لألاستعحضىىة اليأل  ىىة فىىر ىىىجا الفةىى  م يجكىىة الثارسىىة وإوحاةاتيىى
فىىر دراسىىة الضىىغاىح االوتسألعكىىة واإلن ىىألنكة و م ىىح اةسىىأللكب  سىىتمثامأل   ىىألىج إالغصىىفر التواكاىىر ةنىىو  م ىىح الس

م ألسىىىية لسغضىىىغ  الثارسىىىة  كسىىىأل  وضىىىوة اليأل  ىىىة السةىىىألدر التىىىر اسىىىتمثمتيأل فىىىر الثراسىىىة ي غعكيىىىأل ال ألنغيىىىة 
  مغصفىىأل  330)عك ىىة  وباغىىةالفا ىىشك كة وزارة الةىىوة التىىر تتضىىسع   واستعحضىىة مجتسىى  الثراسىىة واةولكىىة

 كىت تىظ   مثئح و ثة فسىأل فىغ   –مثئح دافحة  -رفكد ق ظ -شحافكة مع )رفكد شعيةاإلومغصفة فر السغاق  
  .95.15%  ي  ية استحداد 314استحداد )

عىىل  ىىىجا الفةىى  المشىىغات التىىر اتيعتيىىأل إلعىىثاد االسىىتيألنة بشىىكايأل ال يىىألفر  يثايىىة مىىع اليأل  ىىة و وضىىوة 
الثراسة ووسعيأل  مغضىوة مكغنىألت االسىتيألنة ال يألفكىة محاوعة اةديكألت وصغال  لتغزي  االستيألنة عا  مجتس  

  10-1ة السقكىىىىألس الس ىىىىتمثم فىىىىر تةىىىىوكح  داة االسىىىىتيألنة وىىىىىغ مقكىىىىألس مىىىىع و ق ىىىىألميأل واستعحضىىىىة اليأل  ىىىى
أمث مع صث  االستيألنة  ستمثاميأل لاتوق  مع صث  وايألت االستيألنة الثاعار لاتو وضوة الشح  التر تظ إ

كحونيىىألخ لاتأمىىث مىىع ايىىألت االسىىتيألنة  و شىىألرت ال تىىألفج لغوىىغد دروىىة محتفعىىة مىىع سىىتمثام سحيقىىة  لفىىأل يك سىىأل تىىظ إ
ضكح اةسأللكب اإل ةألفكة التىر الةث   كسأل  شألرت لغوغد دروة محتفعة مع ال يألت  وتظ اعتتألم الفة  يتغ 

 ستمثاميأل فر ىجه الثارسة. تظ إ
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 الفرــل الخامذ   
الجارسة ختبار فخضيات تحميل البيانات والشتائج وإ

 ومشاقذتيا

  
    
   

 

     
 مقثمة   

  ةألفر لعك ة الثراسة وف  اليكألنألت الشمةكة والغصكفكةالغص  اإل 5.1  

 السوط السعتسث فر الثراسة  5.2  

 تواك  فقحات االستيألنة 5.3  
 عتيألر فحضكألت الثراسةإ 5.4  
 مامر الفة   5.5  
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 السقجمة:
   وذلىىط مىىع عىىل  اإلوألبىىة عىىع  سىىئاةتواكىى  اليكألنىىألت واعتيىىألر فحضىىكألت الثراسىىةئتضىىسع ىىىجا الفةىى  عحضىىأل  ل

سىىتيألنة والتىىر تىىظ التغصىىى  إلكيىىأل مىىع عىىل  تواكىى  فقحاتيىىأل  والغقىىغف عاىىى  الثراسىىة واسىىتعحاض  يىىحز نتىىألفج اال
سىتيألنة ااإل ةىألفكة لايكألنىألت الستجسعىة مىع لجا تظ إوحاة السعأللجىألت   لاس تجكيكع اليكألنألت الشمةكة والغصكفكة

لثراسة لاوةغ  عا  نتألفج ا (SPSS)ستمثام يحنألمج الحزم اإل ةألفكة لاثراسألت االوتسألعكة إالثراسة  إذ تظ 
 التر تظ عحضيأل وتواكايأل فر ىجا الفة . 

                           :والػضيفيــــــة الذخرــــــيةالبيانــــــات الجراســــــة وفــــــق  لعيشــــــةالػصــــــف اإلحرــــــائي  2.4
 الشمةىىىىكة والغصكفكىىىىة.اليكألنىىىىألت وفىىىى   لمةىىىىألفر عك ىىىىة الثراسىىىىة وفكسىىىىأل ئاىىىىر عىىىىحض

. 
 تػزيع عيشة الجراسة حدب الجشذ 2.4.4

 

 الجراسة حدب الجشذ عيشةتػزيع  (:42ججول ) 

 الشدبة السئػية % العجد الجشذ

 63.7 200 ذكح

 36.3 114  ن  

 100.0 314 السجسػع

 

  .إنألث %36.3يك سأل  ذكغر  مع عك ة الثراسة% 63.7     مأل ن يتو 15)ئتضح مع وثو  

   فىىر    2017م ىىح القىغ  العألماىىة  -مىى  تقحيىح )الجيىىألز السحكىخي لإل ةىىألة الفا ىشك رىىىجه ال تكجىة  وتتفـق
مقأليى   68.6%فر السشألركة لاقغ  العألماة يكع اإلنألث والىجكغر وكىأل  الفىح  لةىأللح الىجكغر ي  ىية  ى أل  فجغة

 كىىىت التقحيىىىح السىىجكغر  عىىىله  نتكجىىىة نتكجىىىة الثارسىىىة الوأللكىىة  فضىىى  مىىعتىىىح  اليأل  ىىة     لإلنىىألث  و %18.8
والىجي يىأتر لةىأللح الىجكغر عاى  اإلنىألث ويحوى  مى  نضىحة  صىوألب القىحار لشىغ  الغصىألف  تتغاف  ىجه ال تكجة 

 مع  عسأل  ف كة وإدارية.ذلط لمةغصكة العس  الةور ومأل ئتحتب عاكو 
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 تػزيع عيشة الجارسة حدب الفئة العسخية .2.4.3
 

 عيشة الجراسة حدب الفئة العسخيةتػزيع  (:43ججول )

 الشدبة السئػية % العجد الفئة العسخية

 7.3 23 س ة فأق  30

 41.1 129 س ة 40 -31

 35.0 110 س ة 50 -41

 16.6 52 س ة فأم ح 51

 100.0 314 السجسػع

    تتفألوت ي  ىية قاكاىة50-41  والفئة العسحية مع )40-31   الفئة العسحية مع )الجثو  ال ألي  ئتضح مع 
% وتعخو اليأل  ىة ذلىط ة  مجتسى  الثراسىة 35.0% و41.1 كت  ألزت عا  ال  ية اةميح لوةغليسأل عا  

  مىىثئح و ىىثة فسىىأل فىىغ   -مىىثئح دافىىحة -رفىىكد ق ىىظ -شىىحافكة )رفىىكد شىىعيةئتىىأل  مىىع السىىغصفكع فىىر السغاقىى  اإل
جلط ئتشاىب الميىىحة ولاوةىغ  عاى  ىىجه الس ألصىب ئتشاىب فتىحة عثمىة موىىثدة   ىب قىألنغ  المثمىة السثنكىة وكى

يك سىىأل نل ىىظ    ن ىىية تسكىىكع السىىغصفكع مىىع الفئىىة   لىىجلط  ةىىاة الفئىىة العسحيىىة السىىجكغرة عاىى  ال  ىىية اةميىىح
 قىى  ب ىىيب تشيكىى  قىىألنغ     16.6%فىىأم ح   تىىأتر ي  ىىية  51فأقىى   قاكاىىة  مىىأل الفئىىة العسحيىىة )  30العسحيىىة )

فسىأل فىغ  بعىثد سى غات عثمىة ال تقى  عىع  45العسحيىة مىع التقألعث السيكىح إذا تىغافحت الشىحوط بىأ  تكىغ  الفئىة 
 س ة  ئتظ تقألعث السغص  وبأللتأللر تق  ال  ية لافئة العسحية السجكغرة .  15

 تػزيع عيشة الجارسة حدب سشػات الخبخة  2.4.1
 

 عيشة الجراسة حدب سشػات الخبخةتػزيع  (:44ججول )

 الشدبة السئػية % العجد سشػات الخبخة

 4.8 15 س غات فأق  5

 17.2 54 س غات 10 -6

 30.3 95 س ة 11-15

 47.8 150 س ة فأم ح 16

 100.0 314 السجسػع
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  نىىو كاسىىأل زادت سىى غات الميىىحة يكىىغ  السغصىى  ذا كفىىألةة وعيىىحة ومعحفىىة فىىر اةمىىغر ئتضىىح مىىع الجىىثو  ال ىىألي 
وىىجا ئتغافى  مى  عك ىة الثراسىة وبأللتىأللر ئحتقىر السغصى  لاس ألصىب اإلشىحافكة الف كة واإلدارية فر وزارة الةوة  

 . وىر السغصفكع فر الس ألصب اإلشحافكة فر الغزارة وبأللتأللر اعتيألر ىجا ماشحا  عا  مةثاقكة نتألفج الثراسة
 

 تػزيع عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي 2.4.2

 

 عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسيتػزيع  (:45ججول )

 الشدبة السئػية % العجد السؤىل العمسي

 10.5 33 دياغم متغسط

 53.2 167 بكأللغريغس

 28.7 90 مألو تكح

 7.6 24 دكتغراه 

 100.0 314 السجسػع

 

تغوىىو وزارة العاسىىر بكىىأللغريغس وىىىر  عاىى  ن ىىية وىىىجا ئىىث  عاىى   مىىاىايظ 53.2%   جىىثو  ال ىىألي  ئيىىكع ال
والىىجي ئتعاىى  بوكىىىألة   الةىىوة لتغصكىى   ساىىة شىىىيألدات اليكىىأللغريغس لمةغصىىكة العسىىى  فىىر السجىىأل  الةىىىور

 ن أل  كسأل  نو ئغوث تغوو ليعز السغصفكع نوغ إمسأل  توةكايظ العاسر. اإل

 تػزيع عيشة الجراسة حدب السدسى الػضيفي 2.4.3

 عيشة الجراسة حدب السدسى الػضيفيتػزيع  (:46)ججول 

 الشدبة السئػية % العجد السدسى الػضيفي
 28.3 89 رفكد شعية

 55.1 173 رفكد ق ظ

 12.7 40 دافحةمثئح 

 3.8 12 مثئح و ثة فسأل فغ  

 100.0 314 السجسػع
 

  وىىجا ئتغافى  مى  سىة والتىر كىأل  عىثد راسىألة اةق ىألم ال ةىكب اةميىحتغزي  عك ة الثرا ئغضح الجثو  ال ألي 
 يكك  الت ضكسر لغزارة الةوة. تت ألسب م  ال  55.1ه ال  ية )%وىج الثراسة مجتس 
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 :(Ozen et al., 2012)السحظ السعتسج في الجراسة  5.2
 الو ىأليكة الستغسىشألت تحتكىبعاى   ةاليأل  ى تثاعتسى االسىتجألبة  م ىتغ   عاى  والوكىظ الثراسىة نتىألفج لتف ىكح

   ىب سغافقىةال دروىة ة ىاليأل  ت ثد وقث  مجأل  م  فر الفقحات وم تغ   لستيكأل ل سجألالتال م تغ   عا 
 :التأللر الجثو  فر مغضح ىغ مسأل  لاثراسة السعتسث السوط

6   

 يػضح السحظ السعتسج في الجراسة (20ججول )

 درجة السػافقة الػزن الشدبي  الستػس  الحدابي

 م مفضة وثا 28% -10مع % 2.8 -1مع 
 م مفضة 46% - 28 ميح مع % 4.6 - 2.8 ميح مع 
 متغسشة  64%- 46 ميح مع %  6.4 - 4.6 ميح مع 
 ميكحة 82%- 64 ميح مع % 8.2 – 6.4 ميح مع 
 ميكحة وثا 100% -82 ميح مع % 10 – 8.2 ميح مع 

 

 :تحميل فقخات االستبانة 2.2

 :" أبعاد التذبيظ تحميل فقخات " -أوال

 ." السػارد البذخية تحميل فقخات مجال " -
دروة لسعحفة  tوقكسة اعتيألر  نوحاف السعكألري والغز  ال  ير والتحتكبالستغسط الو ألير واإلستمثام إتظ 

  .السغافقة

لكل فقخة مغ  tوقيسة اختبار الستػس  الحدابي واالنحخاف السعياري والػزن الشدبي والتختيب (34ججول )
 " السػارد البذخيةفقخات مجال " 

 الفقخة م
الستػس  
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 
 الشدبي

درجة  التختيب
 السػافقة

قيسة 
 االختبار

القيسة 
 االحتسالية

1.  
ت ىىىتقشب الىىىغزارة مىىىغصفكع يستاكىىىغ  ميىىىألرات وعيىىىحات 

 مألفكة فر عساكة التشيكط.
 0.001 3.01 متوسطة 3 58.31 1.94 5.83

2.  
تعىىىكع الىىىغزارة الكفىىىألةات العاسكىىىة والسي كىىىة والتىىىر لىىىثئيأل 

 القثرة عا  عساكة التشيكط 
 0.000 4.01 متوسطة 2 59.39 1.94 5.94

3.  
السىىغصفكع ييىىثف زيىىألدة معىىألرفيظ تقىىغم الىىغزارة يتىىثريب 

 وميألرتيظ فر عساكة التشيكط.
 0.014 2.20 متوسطة 4 57.63 2.11 5.76

4.  
ى أل  وضىغح فىر مفيىغم عساكىة التشىيكط لىث  مىغصفر 

 الغزارة.
 0.000 4.12- متوسطة 9 49.87 2.20 4.99
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5.  
ئىتظ ت فكىىج ورش عسىى  يىكع مىىغصفر الىىغزارة والساس ىىألت 

 مفيغم التشيكط والشحامة.اةىاكة الةوكة لتعخيخ 
 0.007 2.49- متوسطة 7 51.68 2.35 5.17

6.  
ئغوىىث يحتغكىىغالت عسىى  واضىىوة لات  ىىك  يىىكع مىىغصفر 

 الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة.
 0.119 1.18- متوسطة 6 53.43 2.34 5.34

7.  

تشىىج  الىىغزارة مغصفكيىىأل عاىى  االتةىىأل  والتغاصىى  مىى  
مىأل ىىغ وثئىث مىع الساس ألت اةىاكىة الةىوكة لسعحفىة 

 الشحكألت التعألونكة.

 0.000 4.73- متوسطة 10 48.63 2.38 4.86

8.  
ئغوىىىىىىىىث ميىىىىىىىىألدرات مشىىىىىىىىىتحكة يىىىىىىىىكع مىىىىىىىىغصفر الىىىىىىىىىغزارة 

 والساس ألت اةىاكة لشحح سكألسألت العس  بأللغزارة.
 0.000 3.74- متوسطة 8 50.22 2.26 5.02

9.  
ئغوىىث تعىىألو  مشىىتح  يىىكع مىىغصفر الىىغزارة والساس ىىألت 

 فر  ألالت الشغارئ.اةىاكة الةوكة 
 0.000 6.74 متوسطة 1 63.31 2.18 6.33

10.  

ئىىىىىتظ متألبعىىىىىىة عساكىىىىىىة التشىىىىىىيكط يىىىىىىكع مىىىىىىغصفر الىىىىىىغزارة 
والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة مىىىع قيىىى  اإلدارة العاكىىىأل 

 بأللغزارة.

 0.198 0.85 متوسطة 5 56.05 2.19 5.61

11.  
ئىىىىتظ ربىىىىط الوىىىىغافخ والسكألفىىىى ت بعساكىىىىة التشىىىىيكط يىىىىكع 

 والساس ألت اةىاكة الةوكةمغصفر الغزارة 
 0.000 9.99- منخفضة 11 41.90 2.31 4.19

 0.075 1.44- متوسطة  53.64 1.67 5.36 جسيع فقخات السجال معاً  

 يسكع استملص مأل ئار:  21)مع وثو  

 ئغوث تعألو  مشتح  يكع مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة فر   التألسعةلافقحة الستغسط الو ألير  -
ى أل    وىجا يع ر    %63.31 ال  ير الغز   ي       10)الثروة الكاكة مع  6.33 ألوي   ي  ألالت الشغارئ 

 عا  ىجه الفقحة.   فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  مغافقة

ذلط إل  سعر وزارة الةوة فر تكألم  الس ضغمة الةوكة الفا شك كة لسغاوية الشغارئ و  تعدو الباحثة
واشحا  الساس ألت اةىاكة الةوكة لتعخيخ دور التعألو  و   التوثيألت مع عل  توثئث اال تكألوألت الةوكة

 التغاص  لتقثيظ اال تكألوألت لجح ر م كحات العغدة و ي سألرئ يوثث عا  م تغ  قشأل  زخة.  

ئتظ ربط الوغافخ والسكألف ت بعساكة التشيكط يكع مغصفر الغزارة    ةالوألدية عشح لافقحة الستغسط الو ألير  -
 ى أل  مغافقة  وىجا يع ر    %41.90 ال  ير الغز   ي     4.19 ألوي   ي والساس ألت اةىاكة الةوكة

 عا  ىجه الفقحة.  فحاد العك ة مع قي  م مفضةيثروة 

ذلىط إلى  تىغالر اةزمىألت والشىغارئ التىر تعةى  بقشىأل  زىخة وتحمىر صلليىأل عاى  وزارة الةىوة  تعدو الباحثة
كىجلط فىحض الوةىألر عاى  قشىأل  زىىخة   نشىغأل  بعكىثا  عىع الوىغافخ والسكألفى تمسىأل يعكىد  أللىة مىع التىغتح واإل

  م يأل الوغافخ والسكألف ت . إل  عثم تايكة اال تكألوألت اةسألسكة لغزارة الةوة  لنق ألم الجي  د بألإلضألفة ل
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 ال  ير الغز   ي      5.36 ألوي   ي السغارد اليشحية   لسجأل الستغسط الو ألير  بأ  عألم يسكع القغ بشك   -
 . السجأل عا  فقحات ىجا  قي   فحاد العك ةمع  متغسشةيثروة  وىجا يع ر    ى أل  مغافقة  53.64%

 

 نو رزظ سع  وزارة الةوة لت سكة قثرات السغارد اليشحية الةوكة فر السجىألالت الف كىة واإلداريىة  الباحثة وتخى 
واشىىىىحاميظ    الستمةةىىىىة لتايكىىىىة ا تكألوألتيىىىىأل مىىىىع عىىىىل  اسىىىىتقشألب و تعىىىىكع السىىىىغارد اليشىىىىحية ذو كفىىىىألةة وعيىىىىحة

    يىىىىكع وزارة الةىىىىوةإليجىىىىألد  اقىىىىة تعىىىىألو  والتشىىىىيكط  بأللىىىىثورات التثرييكىىىىة و ورش العسىىىى  ووضىىىى  اليحتغكىىىىغالت
والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة إال    ىىىىجا ال ىىىعر ئتشاىىىب التو ىىىكع  م ىىىح مىىىع قيىىى  وزارة الةىىىوة والساس ىىىألت 

 سىأللفة الىجكح اةىاكة الةوكة كسأل    ىجا ال عر ال ئحتقر بسأل تشسح لىو وزارة الةىوة   ىب زأليألتيىأل و ىىثافيأل 
ألعكىة قشأل  وانعكألس الغض  العألم عا  الوأللىة االوتسالويحو  ذلط لعثة  سيألب  ىسيأل االنق ألم والوةألر عا  

 ج .يثا  والتشغيح والفألعاكةوال ف كة لاسغصفكع اتجأله اإل

ت سكة       التر  شألرت فر نتألفجيأل إل 2015واتفقة ىجه ال تألفج م  بعز نتألفج الثراسألت كثراسة )الغغسر 
ت سكىىىة السىىىغارد اليشىىىحية فىىىر القشىىىأل  قىىىثرات السىىىغارد اليشىىىحية دو  الس ىىىتغ  السشاىىىغب ويعىىىث ى ىىىأل   ألوىىىة إلىىى  

وىجا ئتف      والت  ك  م  الساس ألت السألنوةالةور الوكغمر وتثريييظ عا  السيألرات عألصة ككفكة التغاص
 أللكىألدر اليشىحي دو  الس ىتغ  بشىيأليكة ال الس ضسألت اةىاكةالتر ووثت    است سألر   2013)سلمة دراسة م  

 السشاغب. 

 ية يثروىىىىة كيكىىىىحة كىىىت وىىىىألة بعىىىىث السىىىىغارد اليشىىىىح    (2017الوجىىىىألر دراسىىىىة نتىىىىألفج    واعتافىىىة ىىىىىجه ال تىىىىألفج مىىىى
 فىىر      2004)العسىىحي    ودراسىىة(2002عيىىث الواىىكظدارسىىة  إلكىىو  شىىألرتكىىجلط تمتاىى  مىى  مىىأل  و  79.49%)

 الكألدر اليشحي يعتيح موغرا   سألسكأل  لت ضكظ عساكة التشيكط و ي تقألعد فر ىجا الثور قىث ئيىثد ووىغد التشىيكط.
مىىع عىىثة اعتيىىألرات  ىسكىىة عساكىىألت التشىىيكط ت يىى   إلىى     التىىر  شىىألرت  2018)ويىىحتمتاىى  مىى  دراسىىة كىىجلط و 

  والسشىألركة الفعأللىة والتىر تضىك  قىغة لتوقكى  التسكىكع والت  ىك وتكألمايىألالكىألدر اليشىحي  ويىغدو ىسيأل تضىألفح 
 وتأاكح لاغصغ  نوغ التسكخ والعأللسكة. 

 " التخصي  االستخاتيجي تحميل فقخات مجال " -
لسعحفة  tوقكسة اعتيألر  الستغسط الو ألير واالنوحاف السعكألري والغز  ال  ير والتحتكبستمثام إتظ 

  .دروة السغافقة
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لكل  tوقيسة اختبار واالنحخاف السعياري والػزن الشدبي والتختيبلستػس  الحدابي ا (33)ججول 
 " ستخاتيجيالتخصي  اإلفقخة مغ فقخات مجال " 

 الفقخة م
الستػس  
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 
 الشدبي

درجة  التختيب
 السػافقة

قيسة 
 االختبار

القيسة 
 االحتسالية

1.  
والساس ىىألت وضىىغح رايىىة ورسىىأللة الىىغزارة  مىىألم مغصفكيىىأل 

  .اةىاكة الةوكة ي ي  عساكة التشيكط
 0.001 3.10 متوسطة 1 59.33 2.48 5.93

2.  
تعسىىىىىىى  الىىىىىىىغزارة عاىىىىىىى  تعخيىىىىىىىخ التعىىىىىىىألو  السشىىىىىىىتح  مىىىىىىى  

 ستحاتكجكة.إساس ألت اةىاكة الةوكة ضسع راية ال
 0.123 1.16 متوسطة 6 56.50 2.28 5.65

3.  

 ىىىثافيأل ئىىتظ وضىى  اسىىتحاتكجكألت ُتسكىىع الىىغزارة مىىع توقكىى  
السشىىىىىىتحكة مىىىىىى  الساس ىىىىىىألت اةىاكىىىىىىة الةىىىىىىوكة بكفىىىىىىألةة 

 وفعأللكة.

 0.001 3.16 متوسطة 2 58.73 2.07 5.87

4.  
ةىاكىىة الةىىوكة فىىر صىىكألزة تشىىألر  الىىغزارة الساس ىىألت ا

 ستحاتكجكة المألصة بأللساس ألت.المشط اإل
 0.500 0.00 متوسطة 8 55.00 2.09 5.50

5.  
واليحامج السشتحكة ئغوث ت  ك  فعأل   غ  ت فكج االنششة 

 يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة.
 0.020 2.06 متوسطة 4 57.42 2.05 5.74

6.  
تض  الىغزارة اليىحامج واةنشىشة السشىتحكة مى  الساس ىألت 

 ستحاتكجكة لاغزارة.ىاكة الةوكة ي ألة  عا  المشة اإلاة
 0.070 1.48 متوسطة 5 56.82 2.15 5.68

7.  
الت فكجية لألعسأل  السشتحكة يىكع ى أل  وضغح لإلوحاةات 

 الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة لثي مغصفر الغزارة.
 0.217 0.78 متوسطة 7 55.97 2.19 5.60

8.  

ى ىىىىأل  وضىىىىغح لتغزيىىىى  اةدوار  ىىىىغ  السشىىىىألري  واليىىىىحامج 
واةنشىىىىشة السشىىىىىتحكة يىىىىكع الىىىىىغزارة والساس ىىىىألت اةىاكىىىىىة 

 الةوكة. 

 0.454 0.12- متوسطة 10 54.85 2.21 5.49

9.  

نشىىىىىشة السشىىىىىتحكة مىىىىى  تقىىىىىغم الىىىىىغزارة يتقكىىىىىكظ اليىىىىىحامج واة
الساس ىألت اةىاكىىة الةىوكة بألسىىتمثام معىألئكح وماشىىحات 

 واضوة.

 0.480 0.05- متوسطة 9 54.94 2.22 5.49

10.  
تقىىىغم الىىىغزارة بعساكىىىة الحقألبىىىة عاىىى   داة العسىىى  السشىىىتح  

 يك يأل وبكع الساس ألت اةىاكة الةوكة. 
 0.009 2.37 متوسطة 3 57.97 2.19 5.80

 0.030 1.88 متوسطة  56.91 1.79 5.69 جسيع فقخات السجال معاً  

   يسكع استملص مأل ئار:22)مع وثو  

وضغح راية ورسأللة الغزارة  مألم مغصفكيأل والساس ألت اةىاكة الةوكة    اةول لافقحة الستغسط الو ألير  -
  وىجا يع ر    %59.33 ال  ير الغز   ي       10)الثروة الكاكة مع  5.93 ألوي   ي ي ي  عساكة التشيكط

 عا  ىجه الفقحة.   فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  ى أل  مغافقة
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مىىأل  مشىىتحكأل  يىىكع مىىغصفر الىىغزارة ادر أ  وضىىغح الحايىىة والحسىىأللة يعشىىر إبىىوزارة الةىىوة  وىــحا يــجل عمــى وعــيج
يىىكع اإلدارة العاكىىأل ومغصفكيىىأل فىىر وضىىغح الحايىىة  التقىىألربوىىىجه الفقىىحة تىىث  عاىى    والساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة

والحسىىأللة كىىجلط يقىى  ضىىسع اةسىىح االرشىىألدية التىىر ي ىىتعكع ييىىأل السىىغصفكع لككغنىىغا قىىألدريع عاىى  التةىىحف دونسىىأل 
 الةوة.  التألب  لغزارةولع   يحز مأل ئث  عا  ذلط نشح راية ورسأللة الغزارة عا  مغق    الغقغ  فر متألىألت

ى أل  وضغح لتغزي  اةدوار  غ  السشألري  واليحامج واةنششة السشتحكة    ال ألم ةلافقحة الستغسط الو ألير  -
ى أل    وىجا يع ر    %54.85 ال  ير الغز   ي     5.49 ألوي   ي يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة

 عا  ىجه الفقحة.   فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  مغافقة

دارات فىىر الىىغزارة بسىىأل ئتعاىى  يتغزيىى  اةدوار م ىى  اإلوىىألزة والتىىحاعكر تىىثاع  عسىى  اإل ذلىىط إلىى  وتعــدو الباحثــة
   اليحامج والسشألري  التر تعس  عاكيىأل وزارة الةىوة بأللتشىيكط و   والي ثسة والةكألنة والتعألو  الثولروالةكثلة 

والشغارئ العألمة  وبحنألمج الغالدةم  الساس ألت اةىاكة ىر يحامج تشغكاكة ماقتة م   مشحو  عساكألت مجثولة 
 وىىىىجا ئتشاىىىب تأصىىىك  عشىىىة مكتغبىىىة وواضىىىوة لتغزيىىى  اةدوار فىىىر  ىىىألالت الشىىىغارئ وفىىىر الغضىىى  الشيكعىىىر.  

. 

 الىىغز   ي      5.69 ىألوي   ي سىىتحاتكجرالتمشىكط اإل   لسجىىأل الستغسىط الو ىألير  بىىأ بشىك  عىألم يسكىىع القىغ   -
 . السجأل عا  فقحات ىجا  قي   فحاد العك ةمع يثروة متغسشة  وىجا يع ر    ى أل  مغافقة  %56.91 ال  ير

 

               عفىىىىىأل  فىىىىىر تشيكىىىىى  المشىىىىىط لةىىىىىوة مىىىىىع إىىىىىىجه ال تكجىىىىىة تتغافىىىىى  مىىىىى  مىىىىىأل تسىىىىىح بىىىىىو وزارة ا    الباحثـــــة تـــــخى و 
                  دار  الس ىىىىىىئغلكع بأىسكىىىىىىة التمشىىىىىىكط وذلىىىىىىط نتكجىىىىىىة  أللىىىىىىة الشىىىىىىغارئ التىىىىىىر تعكشىىىىىىيأل م ىىىىىىج سىىىىىىتحاتكجكة رزىىىىىىظ إاإل

سىىىى غات ونقىىىىر فىىىىر الس ىىىىتاخمألت اةسألسىىىىكة مسىىىىأل وعىىىى  وزارة الةىىىىوة تتجىىىىو إلىىىى  المشىىىىط اليثئاىىىىة التىىىىر تايىىىىر 
 حات فر  ألالت الشغارئ. وسث ال غ سألسكةاة ا تكألوألتيأل

                               التىىىىىىىىىىر  شىىىىىىىىىىألرت إلىىىىىىىىىى   2018)ويىىىىىىىىىىحبعىىىىىىىىىىز الثراسىىىىىىىىىىألت كثراسىىىىىىىىىىة  نتىىىىىىىىىىألفج  ىىىىىىىىىىىجه ال تىىىىىىىىىىألفج مىىىىىىىىىى  واتفقىىىىىىىىىىة
التشىىىىىىىىىىيكط                                لعساكىىىىىىىىىىة مكخانكىىىىىىىىىىألت ودعىىىىىىىىىىظ مىىىىىىىىىىأللرسىىىىىىىىىىتحاتكجكة ت ىىىىىىىىىىتيثف تىىىىىىىىىىغفكح وضىىىىىىىىىى  عشىىىىىىىىىىط  إضىىىىىىىىىىحورة 

السعسىغ  بىو ال ئحتقىر سىتحاتكجر اإلتمشىكط ال   التر  شألرت فر نتألفجيأل   2018) العيألسرواتفقة م  دراسة 
 .سىىىىىىىىىتمثام السىىىىىىىىىغارد الستأل ىىىىىىىىىةإىىىىىىىىىىجا ئىىىىىىىىىااح سىىىىىىىىىايأل  عاىىىىىىىىى  و     بشىىىىىىىىىك  السشاىىىىىىىىىغب مىىىىىىىىى  عساكىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىيكط

. 
      بأنىىىىو ئغوىىىىث إدرا  لىىىىث 2013)  يىىىىغ سىىىىاشأل واعتافىىىىة ىىىىىجه ال تىىىىألفج مىىىى  نتىىىىألفج  بعىىىىز الثراسىىىىألت كثراسىىىىة 

 .  الس ئغلكع بأللغزارة بأىسكة التمشكط
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" السػارد الساليةتحميل فقخات مجال "   

دروة لسعحفة  tوقكسة اعتيألر  الستغسط الو ألير واالنوحاف السعكألري والغز  ال  ير والتحتكبستمثام إتظ 
  .السغافقة

لكل  tوقيسة اختبار لستػس  الحدابي واالنحخاف السعياري والػزن الشدبي والتختيبا (32ججول )
 " السػارد الساليةفقخة مغ فقخات مجال " 

الستػس   الفقخة م
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 
 الشدبي

درجة  التختيب
 السػافقة

قيسة 
 االختبار

القيسة 
 االحتسالية

1.  

ئغوىىىىث لىىىىث  الىىىىغزارة سكألسىىىىألت تسغياكىىىىة واضىىىىوة لىىىىثعظ 
المثمىىىىىة الةىىىىىوكة مىىىىىع عىىىىىل  التشىىىىىيكط يك يىىىىىأل وبىىىىىىكع 

 الساس ألت اةىاكة الةوكة.

 0.007 2.49- متوسطة 10 51.71 2.31 5.17

2.  
تو ىىع عساكىىىة شىىىحاة المثمىىىة الةىىىوكة مىىىع الساس ىىىألت 

 اةىاكة الةوكة يحامج المثمة فر الغزارة. 
 0.003 2.76 متوسطة 5 58.46 2.19 5.85

3.  

ت ىىىىىىت سح الىىىىىىغزارة السىىىىىىغارد واالمكألنكىىىىىىألت الستأل ىىىىىىة فىىىىىىر 
بسىىأل يوقىى   ىىىثاف الىىغزارة الساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة 

 بأق  تكافة.

 0.006 2.52 متوسطة 6 57.97 2.06 5.80

4.  
تعسىى  الىىغزارة عاىى  زيىىألدة اليىىحامج والمىىثمألت السشىىتحكة 

 م   الساس ألت اةىاكة الةوكة لتو كع اإلئحادات.
 0.103 1.27 متوسطة 8 56.55 2.12 5.65

5.  
تقغم الغزارة بشحاة عثمة صوكة مع الساس ألت اةىاكة 

 الةوكة بأسعألر تت ألسب وم تغ  المثمة السقثمة. 
 0.002 2.94 متوسطة 3 58.82 2.27 5.88

6.  
ت ىألعث عساكىة التشىىيكط يىكع الىىغزارة والساس ىألت اةىاكىىة 

 الةوكة عا  فحص تسغي  مشألري  الغزارة المثمألتكة.
 0.000 4.84 متوسطة 1 60.58 2.03 6.06

7.  

ئىىىتظ توىىىثئت اليكألنىىىألت السأللكىىىة بشىىىك  م ىىىتسح لألعسىىىأل  
السشىىىىتحكة يىىىىكع الىىىىغزارة والساس ىىىىألت اةىاكىىىىة الةىىىىوكة 

 لتغفكح صغرة كألماة عع  جظ ال فقألت فر الغزارة.

 0.001 3.06 متوسطة 4 58.57 2.04 5.86

8.  

ت ىىتمثم الىىغزارة  سىىأللكب الحقألبىىة الوثئ ىىة لىىألداة السىىأللر 
السشتحكة يك يأل وبىكع الساس ىألت اةىاكىة  غ  اةعسأل  

 الةوكة.

 0.001 3.28 متوسطة 2 59.03 2.15 5.90

9.  

تقىىغم الىىغزارة بسحاوعىىة السكخانكىىة السعتسىىثة سيقىىأل  لسىىأل ىىىغ 
ممشىىىط لألنشىىىشة واليىىىحامج السشىىىتحكة مىىى  الساس ىىىألت 

 اةىاكة الةوكة. 

 0.052 1.63 متوسطة 7 57.05 2.21 5.70

10.  

مشىىىىىىتح  يىىىىىىكع الىىىىىىغزارة ئغوىىىىىىث نضىىىىىىألم مىىىىىىأللر موغسىىىىىىب 
والساس ىىىىىىىىألت االىاكىىىىىىىىة الةىىىىىىىىوكة عىىىىىىىىألص بألةعسىىىىىىىىأل  

 السشتحكة يك يسأل.

 0.020 2.06- متوسطة 9 52.01 2.53 5.20

 0.018 2.10 متوسطة  57.02 1.70 5.70 جسيع فقخات السجال معاً  

   يسكع استملص مأل ئار:23مع وثو  )
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التشيكط يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة عا  ت ألعث عساكة    ال ألدسةلافقحة الستغسط الو ألير  -
  %60.58 ال  ير الغز     ي    10)الثروة الكاكة مع  6.06 ألوي   ي فحص تسغي  مشألري  الغزارة المثمألتكة

 عا  ىجه الفقحة.   فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  ى أل  مغافقةوىجا يع ر    
 ج

ذلط إلى  تقىثئح وزارة الةىوة ةىسكىة التشىيكط يىكع الىغزارة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة فىر     وتعدو الباحثة
 ليىىىىىىىىأل فىىىىىىىىر تقىىىىىىىىثيظ المىىىىىىىىثمألت مىىىىىىىىع عىىىىىىىىل  شىىىىىىىىحاة عىىىىىىىىثمألت م ىىىىىىىى  عثمىىىىىىىىة العىىىىىىىىلج الشيكعىىىىىىىىر أل  تكىىىىىىىىغ  شىىىىىىىىحيك

ألت )م تشف  الغفأل  كسأل ت ع  الغزارة فر الغقة الوأللر بأللتغس  فر اليحامج و اةنشىشة المألصىة بشىحاة المىثم
 ست سألر السغارد اليشحية. الةوكة والوةغ  عا  التسغي  م  إ لساس ألت اةىاكةاوبحامج التعألو  الةور م  

ئغوث لث  الغزارة سكألسألت تسغياكة واضوة لثعظ المثمة الةوكة مع    اةول لافقحة الستغسط الو ألير  -ج
  وىجا %51.71 ال  ير الغز   ي      5.17 ألوي   ي عل  التشيكط يك يأل وبكع الساس ألت اةىاكة الةوكة

 عا  ىجه الفقحة.   فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  ى أل  مغافقةيع ر    

بأنىىو ال ئغوىىث صىى ثو  دافسىىأل ئىىثعظ المثمىىة الةىىوكة السشىىتحكة يىىكع الىىغزارة والساس ىىألت ذلىىط  وتعــدو الباحثــة
لىجلط تكىغ    و   المثمة الةوكة السقثمة تكغ  فر إسألر زم ر موثد و  ب  جظ التسغيى   اةىاكة الةوكة

 سكألسة التسغي  زكح واضوة لث  السغصفكع.   

 ال  ير الغز   ي     5.70 ألوي   ي السغارد السأللكة   لسجأل الستغسط الو ألير بشك  عألم يسكع القغ   -
 . السجأل عا  فقحات ىجا  قي   فحاد العك ةمع يثروة متغسشة  وىجا يع ر    ى أل  مغافقة  57.02%

. 
 

صوكة مشتحكة وبتكافة ب كشة تت ألسب  إل   ىسكة السغارد السأللكة فر تغفكح فحص تقثيظ عثمة وتعدو الباحثة
ت ع  وزارة الةوة مع  و  نيضة ورف  ال ضألم الةور  كت     المثمة الةوكة السقثمة لاسحيزم  نغ 

التسغي  اللزمة لتمفكز قغافظ انتضألر العساكألت السجثولة وانتثاييأل إل  الساس ألت اةىاكة  بأللوةغ  عا 
  شك  السشاغبأللوزارة الةوة إال    ىجا لكد ب يحنألمج مشتحكة يك يسأل  وعا  رزظ مع سعرالةوكة ضسع 

وواب السغارد  التسغي ى أل  عغام  ممتافة تااح عا  عساكة    كسأل   في أل  قةغر واضح مع قي  الغزارة
سألم غزارة فر اتم يأل الغض  االقتةألدي الستحدي والوةألر واالنق ألم ىجا يثوره  د  إل  تحاو   ال السأللكة 

 . مع الساس ألت اةىاكة الةوكة صوكة عسألليأل السجثولة نوغ  شحاة عثمة  

التر  شألرت نتألفجيأل إل  تغفح   2018)العيألسر كثراسة ال ألبقة الثراسألت نتألفج واتفقة ىجه ال تألفج م  بعز 
 يىىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىىوة والساس ىىىىىىىألت المكحيىىىىىىىة بقشىىىىىىىأل  زىىىىىىىخة.يثروىىىىىىىة متغسىىىىىىىشة   46.41%) التسغيىىىىىىى  ي  ىىىىىىىية 

 ج
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التىىر  شىىألرت نتألفجيىىأل إلىى  عىىثم تىىغفح التسغيىى    Burke (2013 دراسىىةواعتافىىة نتكجىىة الثارسىىة الوأللكىىة مىى  
يثروىة كيكىحة  ي   79.41%)تىر  شىألرت نتألفجيىأل إلى  تىغفح التسغيى  ي  ىية   ال2017)الوجىألر ودراسةلاتشيكط 

  التىىىر  شىىىألرت فىىىر نتألفجيىىىأل    عساكىىىة 2015) لساس ىىىألت ذوي اإلعألقىىىة فىىىر قشىىىأل  زىىىخة  ودارسىىىة اليقىىىةيىىىكع ا
 التسغي  المألصة بأللتشيكط تغاوو مشكاة نثرة مةألدر التسغي  ع ث التفككح بأللتغس  فر السشحو . 

" ترال في جسع ومذاركة السعمػماتستخجام التكشػلػجيا ووسائل اإل إ مجال "تحميل فقخات   

دروة لسعحفة  tوقكسة اعتيألر  الستغسط الو ألير واالنوحاف السعكألري والغز  ال  ير والتحتكبستمثام إتظ 
 الجثو  التأللر.ال تألفج مغضوة فر  .السغافقة

لكل  tوقيسة اختبار والػزن الشدبي والتختيبلستػس  الحدابي واالنحخاف السعياري ا  (31ججول )
 " ترال في جسع ومذاركة السعمػماتإستخجام التكشػلػجيا ووسائل اإل فقخة مغ فقخات مجال " 

 الفقخة م
الستػس  
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 
 الشدبي

درجة  التختيب
 السػافقة

قيسة 
 االختبار

القيسة 
 االحتسالية

1.  

يىكع الىغزارة والساس ىألت اةىاكىة تضسع عساكىة التشىيكط 
الةىىىىوكة تىىىىغفح قألعىىىىثة يكألنىىىىألت موغسىىىىية ومتك ىىىىة ُتسكىىىىع 

 الحوغ  الكيأل وقة الوألوة.

 0.014 2.19 متوسطة 8 57.95 2.35 5.79

2.  

 غلغور فر وسألف  تتلةم عساكة التشيكط م  التقثم التك
تةىىىىىأل  يىىىىىكع مىىىىىغصفر الىىىىىغزارة والساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة اإل

 الةوكة.

 0.000 3.35 متوسطة 5 59.29 2.25 5.93

3.  

تايىر عساكىة التشىيكط  ألوىة الىغزارة والساس ىألت اةىاكىىة 
الةىىىىىىىوكة لتيىىىىىىىألد  السعاغمىىىىىىىألت بألسىىىىىىىتمثام التك غلغوكىىىىىىىأل 

 الوثئ ة.

 0.001 3.04 متوسطة 6 58.96 2.29 5.90

4.  
وسىىىىألف  التغاصىىىى  االوتسىىىىألعر  ي ىىىىتمثم مغصفىىىىغ الىىىىغزارة

 لجس  السعاغمألت م  الساس ألت اةىاكة الةوكة.
 0.020 2.05 متوسطة 9 57.80 2.40 5.78

5.  

تىىىىىىغفح الىىىىىىغزارة اةويىىىىىىخة والسعىىىىىىثات الوثئ ىىىىىىة للتةىىىىىىأل  
ولاتغاصىى  مىى  الساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة بأقىى  ويىىث 

 ووقة مسكع. 

 0.111 1.22 متوسطة 10 56.62 2.33 5.66

6.  

اليحيث اإللكتحونىر للتةىأل  والتغاصى  يىكع  ستمثامإئتظ 
مىىغصفر الىىغزارة و الساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة لغضىىغح 

 االوحاةات الت فكجية لعساكة التشيكط.

 0.000 4.84 متوسطة 2 61.62 2.40 6.16

7.  

ئغوىىث ويىىألت )فىىح  عسىى    لجىىأل ....الث  م ىىئغلة عىىع 
وسىىىىىىىى  ومشىىىىىىىىألركة السعاغمىىىىىىىىألت يىىىىىىىىكع مىىىىىىىىغصفر الىىىىىىىىغزارة 

 والساس ألت اةىاكة الةوكة.  

 0.006 2.56 متوسطة 7 58.35 2.30 5.83
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8.  

م ىىتغ  وسىى  السعاغمىىألت ومشىىألركتيأل يىىكع مىىغصفر وزارة 
الةىىىىوة والساس ىىىىألت اةىاكىىىىة الةىىىىوكة يوقىىىى  الغأليىىىىة 

 السحوغة م و. 

 0.125 1.15 متوسطة 11 56.47 2.23 5.65

9.  

ئغوىىىىث دور فعىىىىأل  لاحقألبىىىىة الثاعاكىىىىة عاىىىى   داة مىىىىغصفر 
الىغزارة فىىر وسى  السعاغمىىألت ومشىألركتيأل مىى  الساس ىىألت 

 اةىاكة الةوكة.

 0.000 3.74 متوسطة 3 59.64 2.16 5.96

10.  

ت ىىىت سح الىىىغزارة التك غلغوكىىىأل بأللشىىىك  اةم ىىى  مىىى  زكحىىىىأل 
الةىىىىىوكة بسىىىىىأل يمىىىىىثم عساكىىىىىة مىىىىىع الساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة 

 التشيكط.

 0.000 3.54 متوسطة 4 59.31 2.13 5.93

11.  
تةىىىىأل  مىىىى  الساس ىىىىألت اصىىىى  و اإليوقىىىى  م ىىىىتغ  التغ 

 اةىاكة الةوكة ال حعة والثقة فر انجألز اةعسأل .
 0.000 5.88 متوسطة 1 62.00 2.08 6.20

 0.000 3.69 متوسطة  58.84 1.83 5.88 جسيع فقخات السجال معاً  

 يسكع استملص مأل ئار:  24)مع وثو  

ةىاكة الةوكة الساس ألت ا تةأل  م واإليوق  م تغ  التغاص    الوألدية عشحلافقحة الستغسط الو ألير  -
  %62.00 ال  ير الغز     ي    10)الثروة الكاكة مع  6.20 ألوي   ينجألز اةعسأل  إال حعة والثقة فر 

 عا  ىجه الفقحة.  فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  ى أل  مغافقةوىجا يع ر    

 لسىأل ليىأل مىع اةعسىأل  تةىأل  والتغاصى  فىر سىحعة انجىألزىسكىة اإلإدرا  السيوىغاكع بأذلىط إلى   وتعدو الباحثـة 
وزارة  وتىىغفح  عألصىىة فىىر صىى  التغكىىحات الست ىىألرعة فىىر عةىىح التك غلغوكىىأل  تىىأاكح فعىىأل  عاىى  عساكىىة التشىىيكط

تةىىأل  ضىىسع إسىىألر يسكىى  لضىىسأل  التغاصىى  واإلتةىىأل  واالنتحنىىة والفىىكد يىىغ  واإلإلاةويىىخة ووسىىألف  االةىىوة 
 تكألوىىىىألت وتغقعىىىىألت ي ىىىىشة وكفىىىىألةة عأللكىىىىة وشىىىىفألفكة تايىىىىر إبسىىىىأل يضىىىىسع الوةىىىىغ  عاىىىى  إوىىىىحاةات مماس ىىىىر 
  . الستعألماكع

والساس ألت م تغ  وس  السعاغمألت ومشألركتيأل يكع مغصفر وزارة الةوة   ال ألم ة لافقحة الستغسط الو ألير  -
ى أل    وىجا يع ر    %56.47 ال  ير الغز   ي     5.65 ألوي   ي اةىاكة الةوكة يوق  الغألية السحوغة م و

 عا  ىجه الفقحة.   فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  مغافقة

قر الت ئتظ توغيايألالتر تقألريح لاوألالت  دقكقة  و ةألفكألت إ ال تكجة ال ألبقة إل  عثم تغفح وتعدو الباحثة
ويث  ميح مع قي   ويتشاب ىجافألض م تغ  السشألركة الوقكقكة عثمة فر الساس ألت اةىاكة وىجا يعكد انم

 لتفعك  م تغ  وس  ومشألركة السعاغمألت.  يثاف الغزارة فر إيجألد 

 تةأل  فر وس  ستمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإلإ   لسجأل الستغسط الو ألير  بأ بشك  عألم يسكع القغ   -
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يثروة  وىجا يع ر    ى أل  مغافقة  %58.84 ال  ير الغز   ي      5.88 ألوي   ي ومشألركة السعاغمألت -
 . السجأل عا  فقحات ىجا  قي   فحاد العك ةمع متغسشة 

 

يت ىىمكح التك غلغوكىىأل لتشيكىى  يىىحامج موغسىىية محتيشىىة بجسكىى   نىىو عاىى  الىىحزظ مىىع اىتسىىألم الىىغزارة  الباحثــة وتــخى 
مىىع عىىل  عساكىىة التشىىيكط الىىثاعار لت ىىيك  تقىىثيظ المثمىىة فىىر تيىىألد  ومشىىألركة السعاغمىىألت محافىى  وزارة الةىىوة 

س تشىفكألت ومحامىخ الحعأليىة اةولكىة بىأللسمتيح السحكىخي لىغزارة الم   ربط وسك  محامخ السمتيحات فر   المثمألتكة
ح فىر اسىت سألر أعئتشاب وقة وويث وكألدر بشحي ومغرد مأللر  مسأل وع  وزارة الةوة تتى إال    ىجا  الةوة

  .فر تيألد  السعاغمألت ومشألركتيأل م  الساس ألت اةىاكة الةوكةفعأل  التك غلغوكأل بشك  

التك غلغوكأل الوثئ ة     التر تغصاة إل   2018)ويحكثراسة  تبعز الثراسأل نتألفج ىجه ال تألفج م  عتافةوا
التىىىر   2013)شىىىاذودراسىىىة   تةىىىأل  والتغاصىىى  مىىى  العىىىأللظ المىىىألرورسىىىألىسة بشىىىك  كيكىىىح يت ىىىيك  عساكىىىة اإل

يغاسىشة تيىألد  السعاغمىألت والميىحات     ى أل  تكألم  يكع الس ضسألت عىع سحيى  تشيكى  التشىيكط لىثئيأل صيحت 
 كىت  ةى  ُبعىث   2017)الوجىألركىجلط مى  دراسىة  كة وب ألة قثرات الساس ىألت الشىحيكة ويكع ماس ألت الشي

 التك غلغوكىىىىألالتىىىىر  صيىىىىحت      2015)الغىىىىغسريثروىىىىة كيكىىىىحة وكىىىىجلط دراسىىىىة   75.22%) عاىىىى التك غلغوكىىىىأل 
 تيألد  السعاغمألت يكع الس ضسألت الثولكة والقشأل  الةور الوكغمر  عا   سألعثت

 .أبعاد التذبيظتحميل جسيع فقخات  -

لسعحفة  tوقكسة اعتيألر  الستغسط الو ألير واالنوحاف السعكألري والغز  ال  ير والتحتكبستمثام إتظ 
 .الجثو  التأللرال تألفج مغضوة فر  .دروة السغافقة

لجسيع  tوقيسة اختبار لستػس  الحدابي واالنحخاف السعياري والػزن الشدبي والتختيبا (32ججول )
 " أبعاد التذبيظ "  فقخات

 السجال
الستػس  
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 
درجة  التختيب الشدبي

 السػافقة
قيسة 
 االختبار

القيسة 
 االحتسالية

 0.075 1.44- متوسطة 4 53.64 1.67 5.36 السغارد اليشحية.

 0.030 1.88 متوسطة 3 56.91 1.79 5.69 .التمشكط االستحاتكجر

 0.018 2.10 متوسطة 2 57.02 1.70 5.70 .السغارد السأللكة

تةأل  فر وسى  ستمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإلإ
 ومشألركة السعاغمألت.

 0.000 3.69 متوسطة 1 58.84 1.83 5.88

 0.048 1.67 متوسطة  56.50 1.59 5.65 " أبعاد التذبيظ "جسيع فقخات 
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  10)الثروة الكاكة مىع  5.65 ألوي ي  بعألد التشيكطفقحات الستغسط الو ألير لجسك  تيكع      25)وثو  مع 
 فقحاتمع قي   فحاد العك ة عا   يثروة متغسشة مغافقةوىجا يع ر    ى أل    %56.50 ال  ير الغز   ي      

  .بشك  عألم  بعألد التشيكط

إلىى     اقألفىىة التشىىيكط ومفيغمىىو فىىر الىىغزارة  53.64% ةىىغ  ُبعىىث السىىغارد اليشىىحية عاىى  ن ىىية  الباحثــة تخجــع
وقث ئثل  عا  ذلط    عثد السغصفكع   ستمثام  دوات التشيكطوالعس  بو ئتظ بشك  سشور دو  إ ةزكح راسم
وىىىجا ال يفىىر بستشايىىألت التشىىيكط مىى  الساس ىىألت ووضىى    الت  ىىك  مىى  الساس ىىألت اةىاكىىة قاكىى  وىىثا فىىر و ىىثة

 وعس  دورات تثرييكة وورش عس  ....  لث   وميألدرات ومتألبعة عساكة التشيكط ومحاقيتيأل  اليحتغكغالت

   وزارة الةىىوة تضىى   إلىى  ذلىىط 56.91%سىىتحاتكجر عاىى  ن ىىية  ةىىغ  ُبعىىث التمشىىكط اإل الباحثــة وتخجــع
مى  زكىألب التمشىكط التشىألركر الفعىأل   ستحاتكجكة السشتحكة يك يىأل وبىكع الساس ىألت اةىاكىة الةىوكة المشط اإل

ورزىظ كى  مىأل سىي  فىإ  الىغزارة مجلط زكألب ال كألسألت ال ألصسة لعساكة التشىيكط يىكع الىغزارة والساس ىألت اةىاكىة 
اةعىىىح  ولك يىىىأل تتقىىىثم بمشىىىغة سىىىاوفألة فىىىر صىىى  الضىىىحوف  ت ىىىألدي يتعخيىىىخ التعىىىألو  والتشىىىألر  مىىى  الساس ىىىألت

 السوكشة ي أل. 

شىح مةىألدر التسغيى  إلى  يثروىة متغسىشة  57.02% ةىغ  ُبعىث السىغارد السأللكىة يىغز  ن ىير  الباحثة وتخجع
. وكىجلط زيىألدة لاس ىتفكثئعاس ألت اةىاكة فر تقثيظ المثمة الةىوكة التر تثعظ عساكة التشيكط يكع الغزارة والس

ب ىىيب اصىىألبألت لتقىىثيظ المثمىىة تقىىثيظ المثمىىة الةىىوكة ومىىأل ئتحتىىب عاكيىىأل مىىع تكىىأللك  مأللكىىة الشاىىب عاىى  ن ىىية 
السقثرة السأللكة لعساكىة التشىيكط يىكع  ك  ذلط است خف .ومأل ئ تيكو اال تل  بو   ي ألة الشعب  م كحات العغدة

 .  لمثمة الةوكة م يألشحاة ا والتقاك  الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة

ـــة وتخجـــع تةىىىأل  فىىىر وسىىى  السعاغمىىىألت ومشىىىألركتيأل يىىىغز  ن ىىىير عىىىث التك غلغوكىىىأل ووسىىىألف  اإل ةىىىغ  بُ  الباحث
وعىىىر وزارة الةىىىوة بأىسكىىىة اسىىىت سألر التك غلغوكىىىأل يتيىىىألد  السعاغمىىىألت ومشىىىألركتيأل بأللتعىىىألو  مىىى  إلىىى   %58.48

ووىىغد عشىىط مكتغبىىة  رزىىظ  الغاقىى عاىى   رض  أل  تشيكقىى الىىغعر لىىظ ئاىى  إال    ىىىجاالساس ىىألت اةىاكىىة الةىىوكة 
نقىىر وعىىثم تشيكقيىىأل ئحوى  إلىى    ووزارة الةىوة بأللشىىحامة مى  الساس ىىألت اةىاكىىةومعىثة لعسىى  يىحامج موغسىىب 

 تشيك  الوغسية داع  محاف  الغزارة.  واالنشغأل  فرالكألدر اليشحي 

حص التشىيكط مى  الساس ىألت اةىاكىة بشك  فعأل  واستغل  ف تفعك عساكة التشيكط توتألج إل  إ  وبشك  عألم 
 الةوكة ووعايأل ىتأعج دور الشحيط فر المثمة الةوكة السقثمة ولكد دور الس ألنث لاوةغ  عا  التكألم .



 

 

126 

  كت ياع الغز  ال  ير لسجأل    2012 يغ ويألرة و مي أل) ىجه ال تألفج م  بعز الثراسألت كثراسة واتفقة
 يثروة متغسشة  ي  66.15%) السثنراكع فر ماس ألت السجتس  التشيكط لث  العألم

يثروىىة   ي % 78.92) كىىت ياىىع الىىغز  ال  ىىير   (2017الوجىىألر مىى  الثراسىىألت كثراسىىة نتىىألفج  ىىىجه واعتافىىة
 معىألت الفا ىشك كة بسوألفضىة زىخة فىر الجأل كت ياع الغز  ال  ىير ةبعىألد التشىيكط   (2018يحدراسة وو ميكحة  
ياىع الىغز  ال  ىير لجىغدة نضىألم الت  ىك  يىكع    كىت 2018)عيىألسيثروة كيكحة ودراسة    ي (71.53%ن ير 

  2015) يثروىة كيكىحة ودراسىة الغىغسر  ي  79.01%وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة المكحيىة بقشىأل  زىخة )
يثروىىة كيكىىحة لس ىىتغ  الت  ىىك  مىى  الس ضسىىألت الثولكىىة ودوره فىىر دعىىظ  ي   74.59%التىىر وىىألةت يىىغز  كاىىر )

 ي  (75.79%) كاىىىرالوالتىىىر ياىىىع الىىىغز    2013)سىىىاشأل غمر بقشىىىأل  زىىىخة   ودراسىىىة ةىىىور الوكىىىالقشىىىأل  ال
   كىت 2017)ودراسىة نةىألريثروة كيكحة لس تغ  الت  ىك  يىكع م ضسىألت السجتسى  السىثنر والقشىأل  الوكىغمر 

دراسىىىىىة  و يثروىىىىىة كيكىىىىىحة    ي81,98%)   الكاىىىىىر لاستغكىىىىىح التىىىىىألب  التشىىىىىيكط   الىىىىىغز  شىىىىىألرت نتىىىىىألفج الثراسىىىىىة 
 اليقىىةمىى  دراسىىة   يضىىأل   واعتافىىةيثروىىة كيكىىحة   ي   80%) كىىت ياىىع الىىغز  ال  ىىير لاتشىىيكط   (2013شىىاذ

   ن ىىية التشىىىيكط يىىكع السشىىحوعألت الةىى ألعكة الةىىىغكحة والسشىىحوعألت اةعىىح  كألنىىىة التىىر  صيىىحت   2013)
  .45.40%قاكاة  إذ ياغة )

االعىتلف فىر نتىألفج السيوىغاكع فىر الثراسىألت ال ىألبقة مقألرنىة مى  الثراسىة الوأللكىة إلى  اعىتلف  وتعدو الباحثة
ييكئىىىىىىة العسىىىىىى  وال قألفىىىىىىة الت ضكسكىىىىىىة ال ىىىىىىألفثة لكىىىىىى  مجتسىىىىىى  الثارسىىىىىىألت ال ىىىىىىألبقة واعىىىىىىتلف اليكئىىىىىىة االقتةىىىىىىألدية 

 كألنة مجتس   سألوشحكألت يك ماس ألت زكح  كغمكة ال ألبقة فر  واالوتسألعكة....  لث   كت كألنة الثراسألت

 قشأل  زخة.  -الثارسة الوأللكة تمض  لغزارة الةوة الفا شك كة 

 " :جػدة الخجمة الرحيةتحميل فقخات مجال "  -ثانيا

دروة لسعحفة  tوقكسة اعتيألر  الستغسط الو ألير واالنوحاف السعكألري والغز  ال  ير والتحتكبستمثام إتظ 
 .التأللر جثو الال تألفج مغضوة فر  .السغافقة
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لكل  tوقيسة اختبار لستػس  الحدابي واالنحخاف السعياري والػزن الشدبي والتختيبا  (33ججول )
 " جػدة الخجمة الرحية فقخة مغ فقخات مجال "

الستػس   الفقخة م
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 
 الشدبي

درجة  التختيب
 السػافقة

قيسة 
 االختبار

القيسة 
 االحتسالية

1.  
تاتىىخم الىىغزارة يتقىىثيظ عىىثمألتيأل لاس ىىتفكث مىىع المثمىىة فىىر 

 السغعث السوثد.
 0.000 5.60 متوسطة 21 61.60 2.06 6.16

2.  
تتج ىىىىىب الىىىىىغزارة تكىىىىىحار اةعشىىىىىألة فىىىىىر تقىىىىىثيظ عىىىىىثمألتيأل 

 السمتافة.
 0.000 4.70 متوسطة 25 60.69 2.12 6.07

3.  
تقىىىثم الىىىغزارة المثمىىىة الةىىىوكة يثروىىىة عأللكىىىة مىىىع الثقىىىة 

 والسغاغقكة.
 0.000 4.83 متوسطة 24 60.72 2.07 6.07

4.  
ئتىغفح فىىر الىىغزارة وسكى  التمةةىىألت الةىىوكة والشيكىىة 

 السشاغبة.
 0.000 8.14 كبيرة 15 64.23 1.98 6.42

5.  
ئتست  السغصفغ  بأللسي كة واال تحاف فر اتسىألم إوىحاةات 

 .العس 
 0.000 9.35 كبيرة 9 65.16 1.90 6.52

6.  
اال تفىىأل  يغاألفقيىىأل بشحيقىىة سىىاكسة   توىىحص الىىغزارة عاىى 

 يسكع الحوغ  إلكيأل ع ث الوألوة
 0.000 12.08 كبيرة 4 68.33 1.93 6.83

 0.000 9.56 كبيرة 10 65.13 1.85 6.51 فر الغزارة سايألت السحض  فغرا . غ  ئاير السغصف  .7

 0.000 8.40 كبيرة 16 64.22 1.92 6.42 تقغم الغزارة بإبلغ الس تفكث بسغعث تقثيظ المثمة يثقة   .8

9.  
تقىىىىغم الىىىىغزارة بىىىىأللحد الفىىىىغري عاىىىى  استف ىىىىألرات وشىىىىكألو  

 الس تفكث مع المثمة. 
 0.000 5.14 متوسطة 23 61.11 2.08 6.11

10.  
ئيىىىىىثي مغصفىىىىىغ الىىىىىغزارة االسىىىىىتعثاد الىىىىىثافظ لاتعىىىىىألو  مىىىىى  

 الس تفكث مع المثمة.
 0.000 8.16 متوسطة 17 63.92 1.91 6.39

11.  
العسىىى  قىىىثر اإلمكىىىأل  لضىىىسأل  ت ىىىي  الىىىغزارة إوىىىحاةات 

 ال حعة وال يغلة فر تقثيظ المثمة الةوكة.
 0.000 8.29 كبيرة 14 64.31 1.97 6.43

 0.000 8.58 كبيرة 11 64.87 2.01 6.49 تاتخم الغزارة يتقثيظ المثمة لاس تفكث وف   نضسة العس .  .12

13.  
تعسىىىىىى  الىىىىىىغزارة عاىىىىىى  إيجىىىىىىألد  اىىىىىىغ  نألوعىىىىىىة لسشىىىىىىألم  

 الس تفكثئع مع المثمة.
 0.000 5.67 متوسطة 22 61.54 2.02 6.15

14.  
  فر الغزارة صحوف الس تفكث مع المثمىة غ يقثر السغصف

 و أللتو الةوكة.
 0.000 6.96 متوسطة 18 63.24 2.07 6.32

15.  
  اال تحام فر علقتيظ م  الس ىتفكث مىع غ يضيح السغصف

 المثمة.
 0.000 11.30 كبيرة 6 67.68 1.96 6.77

16.  
الغزارة السعحفة والثراية بأل تكألوىألت   فر غ يستاط السغصف

 ورزيألت الس تفكث مع المثمة.
 0.000 12.44 كبيرة 5 68.02 1.84 6.80

17.  
  فىر الىىغزارة بىأللحوح السح ىة والةىىثاقة غ ئتةى  السغصفى

 فر التعألم  م  الس تفكث.
 0.000 8.40 كبيرة 12 64.51 1.99 6.45

18.  
ال ىىىألفثة فىىىر تحاعىىر الىىىغزارة العىىألدات والتقأللكىىىث واةعىىحاف 

 السجتس .
 0.000 12.53 كبيرة 2 69.41 2.01 6.94
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19.  
  بىىىأللغزارة لاسحضىىى  السشىىىألم  الةىىىوكة غ يشىىىحح السغصفىىى

 التر يعألنغ  م يأل بشحيقة بفيسيأل الس تفكث.
 0.000 10.42 كبيرة 8 66.02 1.84 6.60

 0.000 12.70 كبيرة 3 69.19 1.96 6.92 تيتظ الغزارة بضكغفيأل وت تقيايظ بشك  الف .  .20

21.  
تةىىىسكظ محافىىى  الىىىغزارة ملفىىىظ لتقىىىثيظ ممتاىىى  المىىىثمألت 

 الةوكة.
 0.000 7.46 متوسطة 19 63.21 1.93 6.32

22.  
ئغوىىىث لغ ىىىألت وعلمىىىألت إرشىىىألدية ت ىىىي  الغصىىىغ  إلىىى  

 اةق ألم والشعب السمتافة.
 0.000 10.07 كبيرة 7 67.05 2.10 6.70

23.  
  فىىىر الىىىغزارة عاىىى  دروىىىة عأللكىىىة مىىىع غ يوىىىحص السغصفىىى

 الي ثام والسضيح  ع 
 0.000 14.02 كبيرة 1 69.97 1.87 7.00

24.  
تىىىىغفح الىىىىغزارة اةويىىىىخة والس ىىىىتاخمألت الوثئ ىىىىة اللزمىىىىة 

 لت يك  تقثيظ المثمة.
 0.000 8.63 كبيرة 12 64.51 1.94 6.45

25.  
ئغوىىىث لىىىث  الىىىغزارة دلكىىى  إوىىىحاةات عسىىى  واضىىىح ي ىىىي  

 عا  الس تفكث الغصغ  إلكيأل.
 0.000 5.46 متوسطة 20 61.85 2.20 6.19

 0.000 11.42 كبيرة  64.74 1.50 6.47 جسيع فقخات السجال معاً  

 يسكع استملص مأل ئار:  26)مع وثو  

  فر الغزارة عا  دروة عأللكة مع   ع الي ثام غ يوحص السغصف   ال ألل ة والعشحيعلافقحة الستغسط الو ألير  -
 ى أل  مغافقة  وىجا يع ر    %69.97 ال  ير الغز   ي       10)الثروة الكاكة مع  7.00 ألوي   ي والسضيح

 عا  ىجه الفقحة.   فحاد العك ة مع قي  يثروة كيكحة

 قألفة السجتس  الس اظ  غ   ىسكة السضيح و حص اةسحة عا  الي ثام   كجلط  حص ذلط ل وتعدو الباحثة
  غي لاسغصفكع ووعاتو   ث الي غد مضيح مغصفكيأل  كت  صيحت ىجا الوحص فر التقككظ العا  وزارة الةوة 

وكجلط يعتيح   ع السضيح مع ضسع ي غد تقككظ   عج ن ية مع السجسغ  العألم لتقكظ اةداة ال  غي الجي يأ
 السغص  الستقثم لشغ  الغصكفة. 

 6.07 ألوي   ي تتج ب الغزارة تكحار اةعشألة فر تقثيظ عثمألتيأل السمتافة   ال ألنكةلافقحة الستغسط الو ألير  -
عا  ىجه   فحاد العك ة مع قي  متغسشةيثروة  ى أل  مغافقة  وىجا يع ر    %60.69 ال  ير الغز   ي    
 الفقحة. 

ويغدىأل نوغ االرتقألة يتقىثيظ عثمىة عأللكىة مىع اةعشىألة إال     الةوة بك    رزظ سعر وزارة  وتعدو الباحثة
وعألصىىة    م تشىىفكألت وزارة الةىىوة تعتيىىح السقىىثم اةو  لامىىثمألت الةىىوكة    ي عسىى  ال يماىىغ مىىع اةعشىىألة

مىىىع  76.6% كىىىت ياىىىع عىىىثد  ىىىألالت الىىىثعغ  إلىىى  م تشىىىفكألت وزارة الةىىىوة    2016)تقحيىىىح وزارة الةىىىوة 
ئغمىأل .  2.9ومتغسىط مىثة مكىغث  90.0%اإلوسأللر  وباغة ن ية انشغأل  اةسحة فىر م تشىفكألت وزارة الةىوة 
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ة فىر تقىثيظ المىثمألت مقألرنىة مى  امكألنكىألت الىغزارة الوأللكىة و مى  الساس ىألت اةعىح  التىر تقىثم وىجه ن ىية كيكىح 
المىىثمألت وتىىح  اليأل  ىىة    تقىىثيظ المىىثمألت لعىىثد كيكىىح مىىع الشيكعىىر يوىىثث  عشىىألة وتكحارىىىأل عألصىىة مىى  عىىثم 

ب ىىيب الوةىىألر  لىىيلدومغىىألدرة الكفىىألةات ذوي الميىىحة عىىألرج ا  تىىغفكح االمكألنكىىألت واةويىىخة اللزمىىة لل تكألوىىألت
إال    وزارة الةىىىوة تعسىىى  دافسىىىأل  عاىىى  تشىىىكك  لجىىىأل  توقكىىى  فىىىر الشىىىكغ  السقثمىىىة اتجىىىأله  واالنق ىىىألم الىىىثاعار 

وتتمج إوحاةات تةوكوكة لعثم تكحار تاط ظ اةعشألة الستكحر كوتقك  اةعشألة الف كة  و اإلدارية عا   ث سغاة
  .اةعشألة

 الغز   ي      6.47 ألوي   ي وغدة المثمة الةوكة   لسجأل ر لو أليالستغسط ا بأ بشك  عألم يسكع القغ  
 . السجأل عا  فقحات ىجا  قي   فحاد العك ةمع يثروة كيكحة  وىجا يع ر    ى أل  مغافقة  %64.74 ال  ير

فىىر ضىىغة  لمىىثمألتر وتو ىىكع ممحوألتيىىألتعخيىىخ دورىىىأل االىىثافظ إلىى  سىىعر وزارة الةىىوة  مىى  تتغافىى  ىىىجه ال تىىألفج
ع اىىظ فىىر ومىى  سىىتحاتكجكةالسقثمىىة فىىر صىىكألزة المشىىة اإلالةىىوكة لمثمىىة ووضىى  وىىغدة ا   عاىى  معىىألئكح الجىىغدة

مىع اةولغيىألت الةىوكة وصىغليأل لكألفىة شىحافح السجتسى  لىجلط تعتيىح وىغدة المثمىة توثئث اةىىثاف بسىأل يضىسع 
والىحد عاى   لاجغدة داع  ك  م تشف س  الكيح  التر تغلكيأل وزارة الةوة ويضيح ذلط واكأل  فر تشكك  فح  ع

الس ىىتاخمألت  نقىىر فىىر عاىى  الىىحزظ مىىأل تغاوىىو وزارة الةىىوة مىىع نقىىر بشىىك  متتىىأللر مىىع  شىىكألوي السىىغاس كع
اةسألسكة التر تاير ا تكألوألت الس تفكثئع مع عثمألت سيكة وإدارية وت قفكىو.....  لىث فىر صى  ووىغد الوةىألر 

 ك  لألزمألت. واالنق ألم الثاعار ومأل ئتحتب عاكيأل مع تعس

  والتىىىر  شىىىألرت إلىىى  ووىىىغد دروىىىة Sudha (2013كثراسىىىة بعىىىز الثراسىىىألت نتىىىألفج واتفقىىىة ىىىىجه ال تىىىألفج مىىى  
  التىىر  شىىألرت 2015)ة فىىر الساس ىىألت التعاكسكىىة  ودراسىىة سىى ث-   ىىغ  إدارة الجىىغد(83.20%محتفعىىة ي  ىىية

لسوىغر سىسألت وىغدة عىثمألت الي ىط العحبىر اإلسىلمر الىثولر فىح   (88.6%)إلى  ووىغد دروىة محتفعىة ي  ىية 
   ىىىغ  84.3%التىىىر  شىىىألرت إلىىى  ووىىىغد دروىىىة محتفعىىىة ) Wanderi (2015) دارسىىىةمىىى  ، وألمعىىىة الخرقىىىألة 

الي ىىىىألة وكىىىىجلط دراسىىىىة  يىىىىغ م ىىىىتغ  تشيكىىىى  ميىىىىألدئ الجىىىىغدة الشىىىىألماة مىىىىع وويىىىىة نضىىىىح العىىىىألماكع فىىىىر شىىىىحكألت 
  فر الساس ألت الوكغمكة   لسوغر وغدة المثمألت65%دروة كيكحة  )  التر  شألرت إل  ووغد 2016)عكح

    التىىىىىر  شىىىىىألرت إلىىىىى  دروىىىىىة متغسىىىىىشة2017) يغديىىىىىةواعتافىىىىىة ىىىىىىجه ال تىىىىىألفج مىىىىى  بعىىىىىز الثراسىىىىىألت كثراسىىىىىة 
  والتىر 2016نجىظ )  لسوغر ميألدئ إدارة الجىغدة الشىألماة فىر م تشىف  تحايىر يغوسعىة   مى  دراسىة %58.0)

  2014) ليىحاومى  دراسىة  لجىغدة المىثمألت الةىوكة السقثمىة    64.21%متغسىشة )  شألرت إل  ووغد دروة
  لسوغر ميألدئ إدارة الجغدة الشألماة مع ووية نضح العىألماكع فىر 63.06%التر  شألرت إل  دروة متغسشة )

تغ  تشيكى  الجىغدة التىر  شىألرت إلى     م ى  Karahan & Mete (2014) الساس ىألت االقتةىألدية  ودراسىة
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  2014)معسىىح  وبثروىىة )متغسىىشة   ودراسىىة 68.0%الشىىألماة مىىع وويىىة نضىىح سايىىة وألمعىىة ديكىى  التحككىىة )
التىىىر  شىىىألرت إلىىى  دروىىىة   2016) مىىى  دراسىىىة  يىىىغ نىىىث  و  68.27%التىىىر  شىىىألرت إلىىى  دروىىىة متغسىىىشة )و 

   غ  رضأل الس تفكثئع مع المثمألت الةوكة السقثمة فر  ق ألم االستقيأل  والشىغارئ فىر 70.8%)  متغسشة
   ن ىىية وىىغدة المىىثمألت كألنىىة التىىر تغصىىاة إلىى    2012)عىىغدة اعتافىىة مىى  دراسىىةكىىجلط م تشىىف  الشىىفألة. 

    ي يثروة م مفضة. 32.5%) بس تغ  

 فخضيات الجراسةختبار ا 2.1

بيغ التذبيظ  α ≤ 0.05 داللة ى عشج مدتػ  عالقة ذات داللة إحرائيةتػجج  :ىاألول الخئيدة الفخضية -
 بيغ وزارة الرحة الفمدصيشية والسؤسدات الرحية األىمية وجػدة الخجمة الرحية بقصاع غدة.

  

 ستمثام اعتيألر  معألم  يكحسغ  للرتيألط   والجثو  التأللر ئغضح ذلط.العتيألر ىجه الفحضكة تظ إ

 التذبيظ بيغ وزارة الرحة الفمدصيشية والسؤسدات الرحية األىمية بيغمعامل االرتبا   (:34ججول )

 وجػدة الخجمة الرحية بقصاع غدة 

 الفخضية
 معامل بيخسػن 

 لالرتبا 

القيسة 
 (.Sig)االحتسالية

يكع السغارد اليشحية  α ≤ 0.05 داللة   ع ث م تغ  تغوث علقة ذات داللة إ ةألفكة
 ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة.

.672 *0.000 

يكع التمشكط االستحاتكجر  α ≤ 0.05 داللة   ع ث م تغ  تغوث علقة ذات داللة إ ةألفكة
 ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة.

.633 *0.000 

يكع السغارد السأللكة ووغدة  α ≤ 0.05 داللة   ع ث م تغ  تغوث علقة ذات داللة إ ةألفكة
 المثمة الةوكة بقشأل  زخة.

.668 *0.000 

ستمثام التك غلغوكأل يكع إ α ≤ 0.05 داللة   ع ث م تغ  تغوث علقة ذات داللة إ ةألفكة
 ووسألف  االتةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألت ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة.

.683 *0.000 

بيغ التذبيظ بيغ وزارة  α ≤ 0.05 داللة ى عشج مدتػ  تػجج عالقة ذات داللة إحرائية
 الرحة الفمدصيشية والسؤسدات الرحية األىمية وجػدة الخجمة الرحية بقصاع غدة.

 

 .α ≤ 0.05 داللة   االرتيألط دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ   * 

وىر  ق   0.000  ت ألوي .Sigالقكسة اال تسأللكة )  و   730.ي ألوي       معألم  االرتيألط27وثو  )ئيكع 
يكع وزارة الةوة )التشيكط  وىجا ئث  عا  ووغد علقة ذات داللة إ ةألفكة  0.05مع م تغ  الثاللة 

 .الفا شك كة والساس ألت الةوكة اةىاكة ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة
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 و وغدة المثمة الةوكة كةووغد علقة لاتشيكط يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةو الباحثةوتعدو 
ةىسكة التشيكط بأللوث مع ازدواوكة تقثيظ المثمألت فر وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة كجلط 
تتعألصظ فغافث التشيكط بسشألركة واست سألر كألفة السغارد اليشحية والسأللكة واالمكألنكألت يغزارة الةوة والساس ألت 

 . فر تقثيظ المثمة الةوكةاةىاكة 

فىىر تو ىىكع وىىغدة المىىثمألت السقثمىىة مىىع عىىل  التعىىألو  السشىىتح   علقىىة قغيىىةعىىح التشىىيكط لىىو نىىب آمىىع وأل 
كة. كىجلط ئتىكح مقألربىألت اةىاكىة الةىو والساس ألت والتفألىظ القألفظ عا  تيألد  الميحات والسعاغمألت يكع الغزارة 

 عاى  مشىكلتسىح  التغاىب ستحاتكجر وبأللتأللر تشىغيح ت وبحتغكغالت التشيكط عا  م تغ  إآلكأل يثئاة ووض 
  المثمة.التر تغاوو وغدة تقثيظ 

مىىىع م شاىىى  و ونضىىىحا  لقاىىىة الثراسىىىألت التىىىر  وحيىىىة يىىىكع التشىىىيكط ووىىىغدة المثمىىىة الةىىىوكة   ىىىب عاىىىظ اليأل  ىىىة  
الوىىحص عاىى  إ ألسىىة  بعىىألد الستغكىىح الس ىىتق   كىىت مىىأل وردت فىىر دراسىىألت مواكىىة  و عحبكىىة  و  و يكىىة سىىكتظ 

 .ت ألولة  بعألد الستغكح الس تق  وعلقتيأل بجغدة المثمة الةوكةعحض الثراسألت التر 

ووىغد علقىة ذات داللىة إ ةىألفكة يىكع واقى   فىر  2016)الوجألرال تألفج م  بعز الثراسة كثراسة  ىجهاتفقة 
 يغوىىىغد  2012)بشىىىكحمىىى   دراسىىىة  و التشىىىيكط ووىىىغدة المثمىىىة السقثمىىىة لاساس ىىىألت ذوي اإلعألقىىىة بقشىىىأل  زىىىخة 

سىىتحاتكجر ومتغسىىىط ة لاتمشىىىكط اإلعلقىىة سحديىىة قغيىىىة ذات داللىىة إ ةىىىألفكة يىىكع دروىىىة مسألرسىىة كاكىىىألت التحبكىى
غوىىغد علقىىة ذات داللىىة ي  2011مىى  دراسىىة )الىىثو ر شيكىى  معىىألئكح الجىىغدة الشىىألماة ييىىأل  و تقىىثئحاتيظ لثروىىة ت

ومىى  دراسىىة   لاجألمعىألت الفا ىىشك كةسىىتحاتكجر ووىىغدة اةداة الساس ىىر  ةىألفكة يىىكع م ىىتغ  دور التمشىكط اإلا
تو ىىىكع رتيىىىألط ذات داللىىة ا ةىىألفكة مغويىىىة يىىكع إدارة الجىىىغدة الشىىألماة و    ووىىىغد علقىىة ا2015) سىىو و سىىغد

سىتحاتكجر ات داللة ا ةألفكة يكع لاتمشكط اإلغوغد علقة إيجأليكة ذي  2015) الةألن ودراسة اةداة السأللر  
يغوىغد   2015) قألسىظضح العسثاة ونغاييظ فر الجألمعألت  ودراسىة نوعلقتو بس تغ  ضسأل  الجغدة مع ووية 

  .تةألالت ووغدة المثمة السةحفكةقغية ومغوية يكع التك غلغوكأل واإلعلقة ارتيألط 

( لمتذبيظ بيغ وزارة α≤0.05يػجج أثخ ذو داللة احرائية عشج مدتػى ) :ثانيةالالخئيدة الفخضية  -
 .األىمية عمى جػدة الخجمة الرحية بقصاع غدة الرحة الفمدصيشية والسؤسدات الرحية

 :والجثو  التأللر ئغضح ذلطالستعثد المشر االنوثار  ستمثامإالعتيألر ىجه الفحضكة تظ 
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 تحميل االنحجار الستعجد   (:2.ججول )
 .Sigالقيسة االحتسالية  Tقيسة اختبار  معامالت االنحجار الستغيخات السدتقمة

 0.000 11.869 2.561 السقثار ال ألية

 0.000 4.419 0.285  السغارد اليشحية

 0.983 0.022 0.001  التمشكط االستحاتكجر

 0.013 2.506 0.177  السغارد السأللكة

تةأل  فر استمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإل
  وس  ومشألركة السعاغمألت

0.235 3.938 0.000 

 0.536معألم  التوثئث الُسعثَّ =  0.736 = رتيألطمعألم  اال

 0.000القكسة اال تسأللكة =  F  =89.749قكسة االعتيألر 

   يسكع است تألج مأل ئار:28السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 

% مع التغكح فر 53.6  وىجا يع ر    0.536  ومعألم  التوثئث الُسعثَّ = 0.736=  رتيألطمعألم  اال -
تظ تف كحه مع عل  العلقة المشكة وال  ية الستيقكة قث تحو  إل   وغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة

 . وغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخةفر عغام   عح  تااح 
مسأل يع ر رفز  0.000القكسة اال تسأللكة ت ألوي    كسأل   89.749ياغة السو غبة  Fاالعتيألر قكسة -

التشيكط يكع وزارة الةوة الفا شك كة  عيك ذات داللة إ ةألفكةالفحضكة الةفحية والقيغ  يغوغد علقة 
 . والساس ألت الةوكة اةىاكة ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة

تةىىأل  فىىىر وسىىى  سىىىتمثام التك غلغوكىىأل ووسىىىألف  اإلإ  السىىغارد السأللكىىىة  السىىغارد اليشىىىحية   اتستغكىىىح ال تيىىكع    -
تيىىكع ضىىع  تىىأاكح متغكىىح يك سىىأل     وىىغدة المثمىىة الةىىوكة بقشىىأل  زىىخة   ااح فىىرتىى   ومشىىألركة السعاغمىىألت

  . ستحاتكجرالتمشكط اإل 
 معألدلة االنوثار: -

  ستحاتكجرالتمشكط اإل) 0.001  + السغارد اليشحية) 0.285+  2.561 =جػدة الخجمة الرحية 
  تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألتستمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإلإ) 0.235  + السغارد السأللكة) 0.177+  

 

 تةىىأل سىىتمثام التك غلغوكىىأل ووسىىألف  اإلإالسىىغارد اليشىىحية و  معألدلىىة االنوىىثار ال ىىألبقة     بعىىألد التشىىيكط )تغضىىح 
وىىغدة المثمىىة الةىىوكة عاىى   ميىىح مىىع زكحىىىأل مىىع اةبعىىألد  ليىىأل  اىىح   مىىألتوالتغاصىى  فىىر وسىى  ومشىىألركة السعاغ 

اليشىحية الستس اىة فىر الميىحة ونقى   سىت سألر السىغاردئخيث مىع قىثرة عساكىة التشىيكط مىع إ السقثمة لاس تفكثئع كجلط
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ستمثام التك غلغوكأل مسأل يعخز تقألرب وويألت ال ضح وتغاك  العلقألت وبأللتأللر تقثيظ عثمة صوكة السعاغمألت بإ
 مشتحكة يكع الشحفكع تعغد بألل ف  عا  الس تفكث.  

 ةىألفكة إيجأليكىأل  ذو داللىة إى ىأل  تىأاكح فىر      2016) دمحمواتفقة ىجه ال تىألفج مى  بعىز الثراسىألت كثراسىة 
لاسغارد اليشحية عا  توقك  الجغدة الشألماة فر الس تشفكألت اةردنكة. كسأل صيحت ال تألفج اال ةألفكة    تىأاكح 

مسىىأل ئىىث  عاىى   ىسكىىة السىىغارد اليشىىحية ككىى   32%السىىغارد اليشىىحية فىىر الوةىىغ  عاىى  شىىيألدة الجىىغدة ي  ىىية 
و مى  دراسىة لوةغ  عا  شيألد الجغدة فىر القشىأل  الةىور اةردنىر  )العثد  الكفألةة  الميحة  التثريب  فر ا

إيجأليكىىىأل  ذو داللىىىة إ ةىىىألفكة يىىىكع  بعىىىألد التشىىىيكط )التك غلغوكىىىة  السقغمىىىألت  ا  ى ىىىأل   اىىىح فىىىر      2016)الوجىىىألر
  2011)الي ك ىرت ذوي اإلعألقة بقشأل  زخة  دراسىة السأللكة  والسغارد اليشحية  عا  وغدة المثمة فر الساس أل

 . ستمثام تك غلغوكأل السعاغمألت فر تو كع وغدة المثمألتإل   ى أل   اح فر 

سىتمثام نضىألم إدارة الجىغدة الشىألماة فىر عىثم ووىغد تىأاكح لتي ىر إ Kober, et al (2012)واعتافة مى  دراسىة 
 عاىى  تو ىىكع اةداة السىىأللر لاشىىحكألت الةىىغكحة والستغسىىشة بعىىث ضىىيط متغكىىح الوجىىظ والسمىىألسحة  وىىىجا ي ىىاط

الضغة عا     مسألرسىألت السوألسىية اإلداريىة لاشىحكألت الكيكىحة قىث ال ت ىحي بأللضىحورة عاى  الشىحكألت الةىغكحة 
 والستغسشة. 

حػل التذبيظ ( α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) الثالثة:الفخضية الخئيدة  -
الفئة الجشذ،  ) الذخرية والػضيفيةبيغ وزارة الرحة الفمدصيشية والسؤسدات الرحية تعدى لمستغيخات 

 ، السدسى الػضيفي(. العمسي، سشػات الخبخة، السؤىل يةالعسخ 
 

حػل التذبيظ بيغ وزارة الرحة  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 الجشذ.إلى  السؤسدات الرحية تعدى الفمدصيشية و 

 لعك تكع م تقاتكع   والجثو  التأللر ئغضح ذلط. -  T  ستمثام اعتيألرالعتيألر ىجه الفحضكة تظ إ
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 الجشذ –"  لعيشتيغ مدتقمتيغ -  T "اختبارنتائج   (:29ججول )

 السجال
 الستػسصات

بار
الخت

ة ا
قيس

 

سة 
لقي
ا

ية 
سال

الحت
ا (

S
ig

).
 

 أنثى ذكخ

 0.860 0.177- 5.39 5.35  السغارد اليشحية

 0.712 0.370- 5.74 5.66 ستحاتكجر.التمشكط اإل

 0.411 0.823- 5.81 5.64  السغارد السأللكة

 0.177 1.354- 6.07 5.78  تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألتاستمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإل

 مجاالت أبعاد التذبيظ.جسيع 

 

5.60 5.74 -0.727 0.468 

 لعك تكع  -  T السقألياة العتيألر (.Sig)تيكع    القكسة اال تسأللكة   29السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 

تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع ال   وبجلط يسكع است تألج  نو 0.05 مع م تغ  الثاللة  ميح  م تقاتكع 
 .الج دتعخ  إل  متغسشألت تقثئحات عك ة الثراسة 

   السجتسىى  فىىر قشىىأل  زىىخة ذو سىىألب   فىىحد وعألصىىة   ميىىألرات التشىىيكط يستاكيىىأل كىى   ذلىىط إلىى  الباحثــةوتعــدو 
الساس ىر السغوىو  اإلسىألروىجا ئ عكد عاى  عساكىة التشىيكط داعى    تحابط العلقألت ث اوتسألعر ئثل  عا  م

 لجسك  السغصفكع مع كل الج  كع. 

د فحو  ذات داللة إ ةألفكة فر   بعثم ووغ 2013شاذ ) واتفقة ىجه ال تألفج م  بعز الثراسألت كثراسة
 ةىاكة.دور التشيكط فر تعخيخ التكألم  يكع الساس ألت الفا شك كة ا

     ووىىىغد فىىىحو  ذات داللىىىة إ ةىىىألفكة ع ىىىث م ىىىتغ  داللىىىةالتىىىر  صيىىىحت   2018)الوجىىىألرواعتافىىىة مىىى  دارسىىىة 
(0.05 ≥ α  ووىغد فىحو  ذات التىر  صيىحت   2013) سىلمة  ودراسىة ستغكح الج د لةىأللح اإلنىألثتعخ  ل

فىر تىأاكح التشىيكط يىكع الس ضسىألت السجتسى  السىثنر الشىيألير   α ≤ 0.05)داللة إ ةألفكة ع ىث م ىتغ  داللىة 
 . لةأللح الجكغر عا  ت سكة القشأل  الشيألير الفا شك ر يعخ  لستغكح الج د

التذبيظ بيغ وزارة الرحة حػل  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 .إلى الفئة العسخية الفمدصيشية والسؤسدات الرحية تعدى 

   التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط ستمثام اعتيألرالعتيألر ىجه الفحضكة تظ إ
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 الفئة العسخية –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج    (:30ججول )

 السجال

 الستػسصات
بار

الخت
ة ا

قيس
ية  
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
).

 

سشة  30
 ف قل

31-40 
 سشة

41- 50 
 سشة

51 
سشة 
 ف كثخ

 0.624 0.587 5.22 5.53 5.29 5.34  السغارد اليشحية

 0.336 1.133 5.65 5.92 5.50 5.77 ستحاتكجر.التمشكط اإل

 0.652 0.544 5.71 5.81 5.57 5.92  السغارد السأللكة

 0.874 0.232 5.90 5.85 5.85 6.18 تةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألتاستمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإل

 0.721 0.445 5.61 5.77 5.54 5.75 مجاالت أبعاد التذبيظ.جسيع 

   التيألئع اة ألدي  السقألياة العتيألر (.Sig)   القكسة اال تسأللكة    تيكع30السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 
تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت ال وبجلط يسكع است تألج  نو   0.05 مع م تغ  الثاللة  ميح

 .الفئة العسحيةعك ة الثراسة تعخ  إل  تقثئحات 

   التشيكط ال ئتأاح بأللفئة العسحية  ي  بقثرة السغص  عا  امت ألب السيألرات اللزمة ذلط إل   وتعدو الباحثة 
كسأل    وسك  اليحتغكغالت واةنضسة والاغافح التر تفحضيأل وزارة الةوة تشي    داع  الغزارة لعساكة التشيكط

 عا  وسك  العألماكع بغز ال ضح عع الفئة العسحية.  

التر  صيحت عثم   2015ودراسة الغغسر )  2013)شاذ واتفقة ىجه ال تألفج م  بعز الثراسألت كثراسة
 ستغكح الفئة العسحيةفحو  ذات داللة إ ةألفكة تعخ  لووغد 

حػل التذبيظ بيغ وزارة الرحة  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 .إلى سشػات الخبخة الفمدصيشية والسؤسدات الرحية تعدى 

   التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط ستمثام اعتيألرالعتيألر ىجه الفحضكة تظ إ
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 سشػات الخبخة –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج   (:31ججول )

 السجال

 الستػسصات
ختبا

 اال
يسة

ق
ية  ر
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
).

 

سشػات  5
 ف قل

6-10 
 سشػات

11-15 
 سشة

سشة  16
 ف كثخ

 0.585 0.647 5.31 5.55 5.28 5.05  السغارد اليشحية

 0.931 0.147 5.69 5.76 5.63 5.46 ستحاتكجر.التمشكط اإل

 0.952 0.113 5.73 5.71 5.68 5.47  السغارد السأللكة

استمثام التك غلغوكأل ووسألف  االتةأل  فر وس  ومشألركة 
  السعاغمألت

6.08 5.97 5.81 5.88 0.142 0.935 

 0.966 0.089 5.65 5.70 5.60 5.52 مجاالت أبعاد التذبيظ.جسيع 

    التيألئع اة ألدي  السقألياة العتيألر (.Sig)   القكسة اال تسأللكة    تيكع31السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 

تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت ال وبجلط يسكع است تألج  نو  0.05 مع م تغ  الثاللة  ميح
  س غات الميحةعك ة الثراسة تعخ  إل  تقثئحات 

مى  بعىز والتشيكط  العس  والشغارئ وتوة ضغطزمألت    السغصفكع يعساغ  فر ص  اةذلط  وتعدو الباحثة
 وىىىجا  نشىىأل  صىىل كتيظصىى  فىىر وتقىىثم المثمىىة الةىىوكة   الةىىوكة ل قىى   ىىألالت محضىىكةالساس ىىألت اةىاكىىة 

       فر عيحاتيظ العساكة. ووعاتيظ متقألربكعالميحة  م ب السغصفكع 

  2013  ودراسة شاذ )2016ودراسة الوجألر)  2018)ويح واتفقة ىجه ال تألفج م  بعز الثراسألت كثراسة
وغاكع تعخ  لستغكح س غات فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع إوألبألت السي بعثم ووغد  2017ودراسة نةألر )

 الميحة. 

فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت عك ة الثارسة بعثم ووغد   2014) واعتافة م  دراسة ساشأل 
   س غات عيحة.5-10ات الميحة لةأللح ) غ  ىجا السجأل  تعخ  لستغكح س غ 

حػل التذبيظ بيغ وزارة الرحة  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 .إلى السؤىل العمسي الفمدصيشية والسؤسدات الرحية تعدى 

   التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط العتيألر ىجه الفحضكة تظ استمثام اعتيألر
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 السؤىل العمسي –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج    (:32)ججول 

 السجال

 الستػسصات
بار

الخت
ة ا

قيس
ية  

سال
الحت

ة ا
قيس

ال (
S

ig
).

دبمػم  
 متػس 

 دكتػراه ماجدتيخ بكالػريػس

 0.135 1.866 5.07 5.29 5.54 4.88  السغارد اليشحية

 0.433 0.918 5.65 5.67 5.80 5.23 ستحاتكجر.التمشكط اإل

 0.290 1.254 5.50 5.77 5.80 5.21  السغارد السأللكة

تةأل  فر وس  استمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإل
  ومشألركة السعاغمألت

5.64 6.04 5.71 5.75 0.900 0.442 

 0.285 1.268 5.48 5.59 5.79 5.24 مجاالت أبعاد التذبيظ.جسيع 

   التيألئع اة ألدي  السقألياة العتيألر (.Sig)تيكع    القكسة اال تسأللكة   32السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 
تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت ال وبجلط يسكع است تألج  نو   0.05 مع م تغ  الثاللة  ميح

 . الساى  العاسرعك ة الثراسة تعخ  إل  تقثئحات 

             رات   وزارة الةىىىىوة تعسىىىى  بشىىىىك  م ىىىىتسح عاىىىى  تعخيىىىىخ قىىىىثرات مغصفكيىىىىأل بأللىىىىثوا ذلىىىىط إلىىىى  وتعــــدو الباحثــــة
      وىىىىىجا مىىىىع شىىىىأنو يعسىىىى  عاىىىى  مقألربىىىىة   بوىىىىألث التىىىىر تىىىىثعظ القشىىىىأل  الةىىىىوروورشىىىىة العسىىىى  والسشىىىىألركة فىىىىر اة

 السغصفكع رزظ تفألوت الساىلت العاسكة. 

                 2016ودراسىىىىة الوجىىىىألر )  2018)ويىىىىح مثراسىىىىة ال ىىىىألبقةبعىىىىز الثراسىىىىألت نتىىىىألفج واتفقىىىىة ىىىىىجه ال تىىىىألفج مىىىى  
              فىىىحو  ذات داللىىىة إ ةىىىألفكة يىىىكع متغسىىىشألت تقىىىثئحات عك ىىىة الثارسىىىةبعىىىثم ووىىىغد   2015ودراسىىىة الغىىىغسر )

  .العاسرتعخ  إل  الساى  التشيكط  غ  

التىىىىىىىر  صيىىىىىىىحت ووىىىىىىىغد                     2013الحشىىىىىىىكث )ثراسىىىىىىىة بعىىىىىىىز الثراسىىىىىىىألت ال ىىىىىىىألبقة ك واعتافىىىىىىىة ىىىىىىىىجه ال تىىىىىىىألفج مىىىىىىى 
 ماى  الثراسألت العاكأل. كر يكع الجسعكألت المكحية لةأللح فحو  ذات داللة ا ةألفكة فر العس  الشي

حػل التذبيظ بيغ وزارة الرحة  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 .الػضيفيإلى السدسى  الفمدصيشية والسؤسدات الرحية تعدى 

 :  التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط العتيألر ىجه الفحضكة تظ استمثام اعتيألر
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 السدسى الػضيفي –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج    (:33ججول )

 السجال

 الستػسصات
بار

الخت
ة ا

قيس
ية  
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
).

 

رئيذ 
 شعبة

رئيذ 
 قدع

مجيخ 
 دائخة

مجيخ وحجة 
 فػق فسا 

 0.104 2.069 6.07 5.82 5.24 5.30  السغارد اليشحية

 0.030* 3.029 6.59 6.29 5.58 5.52 ستحاتكجر.التمشكط اإل

 0.137 1.857 6.28 6.18 5.58 5.64  السغارد السأللكة

تةأل  فر وس  استمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإل
  ومشألركة السعاغمألت

5.94 5.74 6.24 6.37 1.143 0.332 

 0.078 2.294 6.32 6.12 5.53 5.59 مجاالت أبعاد التذبيظ.جسيع 

 .α ≤ 0.05 دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللةألت الفح  يكع الستغسش *

   يسكع است تألج مأل ئار:33السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 

     لسجىىأل   0.05 مىىع م ىىتغ  الثاللىىة  قىى    التيىىألئع اة ىىألدي  السقألياىىة العتيىىألر (.Sig)تيىىكع    القكسىىة اال تسأللكىىة  
  وبىىجلط يسكىع اسىىت تألج  نىىو تغوىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىألفكة يىىكع متغسىىشألت تقىىثئحات  سىىتحاتكجرالتمشىكط اإل  

وذلىط لةىأللح الىجئع م ىسألىظ الىغصكفر مىثئح و ىثة الس ىس  الىغصكفر عك ة الثراسة  غ  ىجا السجأل  تعخ  إلى  
 فسأل فغ . 

التمشكط  عساكة التشيكط ومحا   تياغر السل  مثئح و ثة فسأل فغ  بشك  ميألشح عا ذلط  الباحثةوتعدو 
وتقغية العلقألت يج  ويغد وثية فر تجلك  الةعغبألت  توتألج إل التر   ستحاتكجر فر ص  عساكة التشيكطاإل
 يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة. تقألرب فر وويألت ال ضح وتغ كث السةأللح و 

 ميح مع  (.Sig)مجألالت  بعألد التشيكط معأل فقث تيكع    القكسة اال تسأللكة  السجألالت ووسك ألل  ية ليألقر  مأل ب
وبجلط يسكع است تألج  نو ال تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت تقثئحات    0.05 م تغ  الثاللة

 عك ة الثراسة  غ  ىجه السجألالت ومجألالت  بعألد التشيكط معأل تعخ  إل  الس س  الغصكفر. 

تةألالت ووس  وتك غلغوكأل اإل السأللكة عثم ووغد فحوقألت فر بعث )السغارد اليشحية والسغارد  وتعدو الباحثة
ة  العك ة الس تيثفة مع الثراسة ىظ مع الفئة اإلشحافكة وبأللتأللر يأتر تقكسيظ مع واق   السعاغمألت شألركة وم

  التشيكط يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة بشك  متقألرب نضحا  لشيكعة عسايظ اإلشحافر.
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فحو  ذات داللة إ ةألفكة تعخ  لستغكح بعثم ووغد   2013)شاذ  واتفقة ىجه ال تألفج م  بعز الثراسألت
 .الس س  الغصكفر  غ  دور التشيكط فر تعخيخ التكألم  يكع الساس ألت الفا شك كة اةىاكة

 .حػل جػدة الخجمة الرحية  الخابعة:الفخضية الخئيدة 
تعــدى  جــػدة الخجمــة الرــحية حــػل( α ≤ 0.05تػجــج فــخوق ذات داللــة إحرــائية عشــج مدــتػى داللــة ) 

 ، السدسى الػضيفي(. خة، السؤىل العمسي، سشػات الخبيةالعسخ الفئة )الجشذ،  الذخرية والػضيفيةلمستغيخات 
 خئيدة الفخضيات الفخعية التالية:ويذتق مغ ىحه الفخضية ال

إلـى  تعـدى جػد الخجمـة الرـحية حػل  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 الجشذ.

 لعك تكع م تقاتكع   والجثو  التأللر ئغضح ذلط. -  T  العتيألر ىجه الفحضكة تظ استمثام اعتيألر
 

 الجشذ –"  لعيشتيغ مدتقمتيغ -  T "اختبارنتائج    (:34ججول )

 السجال
 الستػسصات

بار
الخت

ة ا
قيس

 

سة 
القي

ية 
سال

الحت
ا (

S
ig

).
 

 أنثى ذكخ

 0.416 0.814 6.38 6.53 وغدة المثمة الةوكة 

لعك تكع  -  T السقألياة العتيألر (.Sig)تيكع    القكسة اال تسأللكة   34السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 
تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع ال   وبجلط يسكع است تألج  نو 0.05 مع م تغ  الثاللة  ميح  م تقاتكع 

 .الج دتعخ  إل  متغسشألت تقثئحات عك ة الثراسة 

ال يب فر ذلط عضغ  كل الج  كع إل  نفد سكألسة الغزارة لتايكة وغدة المثمة الةوكة   الباحثةوتعدو 
والتر ئتشاب م يظ تقثيسيأل لاس تفكث  وكجلط الستمثاميظ نفد اةسأللكب واةويخة والت يكلت الس تمثمة ع ث 

 دو  تسكخ. تقثيظ المثمألت  وىجا ئث     كل الج  كع ماخمغ  يتشيك  الاغافح والقغانكع
 

                      2017ودراسىىىىىىىة اةعىىىىىىىىحس )  2016) يىىىىىىىغ عكىىىىىىىحج مىىىىىىى  بعىىىىىىىز الثراسىىىىىىىىألت كثراسىىىىىىىة واتفقىىىىىىىة ىىىىىىىىجه ال تىىىىىىىألف
 . ةألفكة تعخ  لستغكح الج دالتر  شألرت إل  عثم ووغد فحو  ذات داللة إ   2015ودراسة عغدة )

جػدة الخجمة الرحية حػل  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 .إلى الفئة العسخية تعدى 
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 :  التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط العتيألر ىجه الفحضكة تظ استمثام اعتيألر

 الفئة العسخية –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج   (:35ججول )

 السجال

 الستػسصات
بار

الخت
ة ا

قيس
ية  
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
).

 

سشة  30
 ف قل

31-40 
 سشة

41- 50 
 سشة

سشة  51
 ف كثخ

 0.252 1.369 6.43 6.69 6.37 6.14 وغدة المثمة الةوكة 

   التيألئع اة ألدي  السقألياة العتيألر (.Sig)تيكع    القكسة اال تسأللكة    35السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 
تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت ال وبجلط يسكع است تألج  نو   0.05 مع م تغ  الثاللة  ميح

 .الفئة العسحيةعك ة الثراسة تعخ  إل  تقثئحات 

   تشيكى  وىغدة المثمىة ىىغ  مىح مفىحوض عاى   وسكى  السىغصفكع فىر الىغزارة بغىز إلى  ذلىط  وتعدو الباحثة
ويىىىثل  عاىىى  ذلىىىط التقكىىىكظ ال ىىى غي     ىىىب التمةىىىر عسىىىألليظ كىىى   ال ضىىىح عىىىع  عسىىىألرىظ ومشىىىألركة الجسكىىى  بأ

 لاسغصفكع الجي ال يسكخ يكع الفئة العسحية. 

عىىىغدة   ودارسىىىة 2014ودراسىىىة وىىىغدة )  2017اةعىىىحس) ال تىىىألفج مىىى  بعىىىز الثراسىىىألت كثراسىىىةواتفقىىىة ىىىىجه 
 . فحو  ذات داللة ا ةألفكة  غ  وغدة المثمألت تعخ  لستغكح الفئة العسحية بعثم ووغد  2015)

إلـى  تعـدى  جـػدة الخجمـة الرـحيةحـػل  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 .سشػات الخبخة

 :  التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط العتيألر ىجه الفحضكة تظ استمثام اعتيألر

 سشػات الخبخة –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج  (:36ججول )

 السجال

 الستػسصات

بار
الخت

ة ا
قيس

ية  
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
).

 

سشػات  5
 ف قل

6-10 
 سشػات

11-15 
 سشة

سشة  16
 ف كثخ

 0.614 0.603 6.56 6.48 6.30 6.17 وغدة المثمة الةوكة 
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   التيىألئع اة ىألدي  السقألياىة العتيىألر (.Sig)تيىكع    القكسىة اال تسأللكىة    36السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 
تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة يىىكع متغسىىشألت ال وبىىجلط يسكىىع اسىىت تألج  نىىو  0.05 مىىع م ىىتغ  الثاللىىة  ميىىح

  .س غات الميحةعك ة الثراسة تعخ  إل  تقثئحات 

وقكىىألم وزارة الةىىوة يىىثورات       وسكىى  السىىغصفكع يعكشىىغ  نفىىد صىىحوف يكئىىة العسىى إلىى  ذلىىط  وتعــدو الباحثــة
 جي  م ب الفحد اقألفة الجغدة. وفحي  عس  وتشكك  لجأل   غ   ىسكة وغدة المثمة الةوكة. كجلط االنفتألح ال

 ىىغ  وىىغدة فىىحو  ذات داللىىة ا ةىىألفكة  بعىىثم ووىىغد  2014ودراسىىة ليىىحوا )  2017)اةعىىحسواتفقىىة دراسىىة 
 . تعخو لستغكح س غات الميحةالمثمة 

إلى  تعدى  جػدة الخجمة الرحيةحػل  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 السؤىل العمسي.

   التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط العتيألر ىجه الفحضكة تظ استمثام اعتيألر

 السؤىل العمسي –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج  (:37ججول )

 السجال

 الستػسصات

بار
الخت

ة ا
قيس

ية  
سال

الحت
ة ا

قيس
ال

(
S

ig
).

 

دبمػم 
 متػس 

 دكتػراه ماجدتيخ بكالػريػس

 0.031* 2.987 6.34 6.47 6.63 5.79 وغدة المثمة الةوكة 

   التيألئع اة ألدي  السقألياة العتيألر (.Sig)تيكع    القكسة اال تسأللكة   37السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 
تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت وبجلط يسكع است تألج  نو    0.05 م تغ  الثاللة مع ق  

 بكأللغريغس.وذلط لةأللح الجئع ماىايظ العاسر  الساى  العاسرعك ة الثراسة تعخ  إل  تقثئحات 

اسىل  بأعسىىأل  فيىغ عاى  زألليىأل  ئتغسىىط الس ىتغيألت اإلشىحافكة ذلىط     ساىة شىيألدة اليكىأللغريغس  تعـدو الباحثـة
 شألر  وي فج  عسأل  اإلدارة العاكأل.اإلدارة الثنكأل وي

يغوغد فحو  ذات داللة ا ةىألفكة   2014)معسح راسةكث ال ألبقة الثراسألتنتألفج بعز م   ىجه ال تألفج اتفقة
 . لعاسر لةأللح الثكتغراة ح الساى  الستغك تعخ  
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  2015ودراسىىىة عىىىغدة )  2017)اةعىىىحسراسىىة كث ال ىىىألبقة الثراسىىىألتنتىىىألفج بعىىز مىىى   اعتافىىة ىىىىجه ال تىىىألفجو 
سىىتجألبة  فىىحاد العك ىىة  ىىغ  وىىغدة المثمىىة فكة فىىر ا ةىىألفىىحو  ذات داللىىة إووىىغد   بعىىث 2014ودراسىىة وىىغدة )

 . الساى  العسارلستغكح 

 تعدى  جػدة الخجمة الرحيةحػل  (α ≤ 0.05تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
 .إلى السدسى الػضيفي

   التيألئع اة ألدي   والجثو  التأللر ئغضح ذلط العتيألر ىجه الفحضكة تظ استمثام اعتيألر

 السدسى الػضيفي –"  التبايغ األحادي "اختبارنتائج  (:38ججول )

 السجال

 الستػسصات

بار
الخت

ة ا
قيس

ة ) 
سالي

الحت
ة ا

قيس
ال

S
ig

).
 

رئيذ 
 شعبة

رئيذ 
 قدع

مجيخ 
 دائخة

مجيخ 
وحجة 
 فسا فػق 

 0.004* 4.574 7.36 7.05 6.43 6.18 وغدة المثمة الةوكة 

 .α ≤ 0.05 دا  إ ةألفكأل  ع ث م تغ  داللةألت الفح  يكع الستغسش *

   التيألئع اة ألدي  السقألياة العتيألر (.Sig)تيكع    القكسة اال تسأللكة   38السغضوة فر وثو  )مع ال تألفج 
تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة يكع متغسشألت وبجلط يسكع است تألج  نو   0.05 مع م تغ  الثاللة  ق  

 وذلط لةأللح الجئع م ألميظ الغصكفر مثئح و ثة فسأل فغ .الس س  الغصكفر عك ة الثراسة تعخ  إل  تقثئحات 

ذلط  نو كاسأل زادت الثروة الغصكفكة كاسأل زادت السشألركة فر رسظ ال كألسألت ووض  القحارات  وتعدو الباحثة
 وبجلط يعتقث  صوألب الثروألت العاكأل    ىجه ال كألسة ت ألىظ فر زيألدة وغدة المثمة الةوكة. 

               فىىىىىحو  يغوىىىىىغد   2015)  يىىىىىغ  ةىىىىىكحةكثراسىىىىىة ال ىىىىىألبقة الثراسىىىىىألت  بعىىىىىزنتىىىىىألفج  اتفقىىىىىة ىىىىىىجه ال تىىىىىألفج مىىىىى  
 . الس ىىىىىىىىىىس  الىىىىىىىىىىغصكفر لةىىىىىىىىىىأللح رفىىىىىىىىىىكد شىىىىىىىىىىعية تعىىىىىىىىىىخ  لستغكىىىىىىىىىىح اتجىىىىىىىىىىأله الجىىىىىىىىىىغدة  ةىىىىىىىىىىألفكةذات داللىىىىىىىىىىة إ

 ج
             2016ودراسىىىة اةعىىىحس )  2014)معسىىىحكثراسىىىة ال ىىىألبقة بعىىىز الثراسىىىألت نتىىىألفج اعتافىىىة ىىىىجه ال تىىىألفج مىىى  

 . س س  الغصكفر ةألفكة تعخ  لستغكح الفحو  ذات داللة إبعثم ووغد 
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 ممخز الفرل 2.3
وم ألقشىىتيأل   كىىت  شىىألرت استعحضىىة اليأل  ىىة فىىر ىىىجا الفةىى  تواكىى  اليكألنىىألت واعتيىىألر فحضىىكألت الثراسىىة 

السوىط السعتسىث فىر  الشمةكة والغصكفكة كجلط اليأل  ة إل  الغص  اال ةألفر لعك ة الثراسة وف  اليكألنألت
السكغنىىة مىىع الستغكىىح الس ىىتقي   بعىىألد التشىىيكط )السىىغارد اليشىىحية   الثراسىىة ومىىع اىىظ تواكىى  فقىىحات االسىىتيألنة

تةأل  والتغاص  فر وس  ومشىألركة أل التك غلغوكأل ووسألف  اإل  استمثمالتمشكط االستحاتكجر  السغارد السأللكة
السكغنىىة مىىع  ربىى  و عكىىحا  اعتيىىألر فحضىىكألت الثراسىىة  السعاغمىىألت  والستغكىىح التىىألب  )وىىغدة المثمىىة الةىىوكة 

فحضكألت  كت تىظ تف ىكح ال تكجىة مىع وويىة نضىح اليأل  ىة وبألالسىتعألنة بأللثراسىألت ال ىألبقة واالسىألر ال ضىحي 
مىع  كىت  ووىو االتفىأل  واالعىتلف إ  ووىث وذلىط لتعخيىخ والثراسة الوأللكة ال ألبقة  ألتراسم  الحبط يكع الث

 مأل تغصاة إلكو اليأل  ة مع نتألفج سغاة اتفقة  و اعتافة.
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 الشتائج والتػصيـــات
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 السقجمة

                          ت ىىىىىىىىىىتعحض اليأل  ىىىىىىىىىىة م يىىىىىىىىىىأل  ىىىىىىىىىىىظ نتىىىىىىىىىىألفج الثراسىىىىىىىىىىة  عاةىىىىىىىىىىة الثارسىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىى  مجسغعىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىع ال تىىىىىىىىىىألفج
                    تغصىىىىاة إلكيىىىىأل اليأل  ىىىىة بعىىىىث تواكىىىى  اليكألنىىىىألت واعتيىىىىألر فحضىىىىكألت الثراسىىىىة  و ىىىىىظ التغصىىىىكألت السقتح ىىىىة التىىىىر

                                    ضىىىىىىىىىىغة تاىىىىىىىىىىط ال تىىىىىىىىىىألفج والتىىىىىىىىىىر تأمىىىىىىىىىى  اليأل  ىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىع علليىىىىىىىىىىأل التغصىىىىىىىىىى  إلىىىىىىىىىى  تشيكىىىىىىىىىى  عساكىىىىىىىىىىة عاىىىىىىىىىى 
                              التشىىىىىىىىىيكط يىىىىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىىىىوة الساس ىىىىىىىىىألت اةىاكىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىوكة لضىىىىىىىىىسأل  وىىىىىىىىىغدة عثمىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىوكة عأللكىىىىىىىىىة.  

 وج
 . الشتائج6.1

 -التذبيظ بيغ وزارة الرحة السؤسدات األىمية الرحية : الشتائج الستعمقة بالستغيخ السدتقل 6.1.1
 قصاع غدة.

 صيىىىىىحت نتىىىىىألفج الثراسىىىىىة    الىىىىىغز  ال  ىىىىىير لسوىىىىىغر التشىىىىىيكط يىىىىىكع وزارة الةىىىىىوة والساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة ياىىىىىع 
يثروة مغافقة متغسشة بشك  عألم مع ووية نضح السغصفكع فىر وزارة الةىوة الفا ىشك كة بقشىأل   %56.50

 -التأللر: زخة  ووألة تحتكب  بعألد التشيكط يكع وزارة الةوة الساس ألت اةىاكة الةوكة عا  ال وغ

 يثروىىة-تةىىأل  فىىر وسىى  ومشىىألركة السعاغمىىألت ث اسىىتمثام التك غلغوكىىأل ووسىىألف  اإل: ُبعىىالسختبــة األولــى 
  .58.84%متغسشة )

 :57.02%يثروة متغسشة ) –ُبعث السغارد السأللكة  السختبة الثانية   .  
 :56.91%متغسشة ) يثروة-ستحاتكجر ُبعث التمشكط اإل السختبة الثالثة.  
  53.64%متغسشة ) يثروة-ُبعث السغارد اليشحية  الخابعة:السختبة.  

 غيخ التابع جػدة الخجمة الرحية:الشتائج الستعمقة بالست 6.1.2

 ( ياىىىىع  مجتسعىىىىة  صيىىىىحت نتىىىىألفج الثراسىىىىة    الىىىىغز  ال  ىىىىير لسوىىىىغر وىىىىغدة المثمىىىىة الةىىىىوكة بأبعىىىىألده
 .ارة الةىىىىىىىوةيثروىىىىىىىة مغافقىىىىىىىة كيكىىىىىىىحة بشىىىىىىىك  عىىىىىىىألم مىىىىىىىع وويىىىىىىىة نضىىىىىىىح السىىىىىىىغصفكع فىىىىىىىر وز  %64.74

. 
الشتائج الستعمقة بالعالقة بـيغ أبعـاد التذـبيظ بـيغ وزارة الرـحة الفمدـصيشية والسؤسدـات األىميـة  6.1.3

 غدة.الرحية وجػدة الخجمة الرحية بقصاع 
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  السأللكىىةالسىىغارد  –سىىتحاتكجر اإل التمشىىكط-اليشىىحية )السىىغاردتغوىىث علقىىة سحديىىة يىىكع  بعىىألد التشىىيكط-
تةىىأل  فىىر وسىى  ومشىىألركة السعاغمىىألت  ووىىغدة المثمىىة الةىىوكة وباىىع التك غلغوكىىأل ووسىىألف  اإل سىىتمثامإ

  .0.730معألم  ارتيألط العلقة )
 رتيألسىىىأل  بجىىىىغدة المثمىىىة الةىىىوكة بأللتحتكىىىىب كىىىأل  ُبعىىىىث الثراسىىىىة     ميىىىح  بعىىىألد التشىىىىيكط ا مسىىىأل  صيىىىحت

رتيألسكىة    كت كألنة العلقىة االتةأل  فر وس  ومشألركة السعاغمألتإستمثام التك غلغوكأل ووسألف  اإل)
   ئاكىىو ُبعىىث )السىىغارد 0.672رتيألسكىىة )رد اليشىىحية   كىىت كألنىىة العلقىىة اال   ئاكىىو ُبعىىث )السىىغا0.683)

سىىىتحاتكجر   كىىىت كألنىىىة    ئاكىىىو ُبعىىىث )التمشىىىكط اإل0.668السأللكىىىة   كىىىت كألنىىىة العلقىىىة االرتيألسكىىىة )
  .0.633رتيألسكة )العلقة اال

 التذبيظ عمى جػدة الخجمة الرحية: عمقة ب ثخالشتائج الست 6.1.4

 مىع 53.6%   )  كىتبأللتشىيكط    م تغ  وغدة المثمىة الةىوكة وىىغ يس ى  الستغكىح التىألب  ئتىأاحإ  
التمشىكط  -السىغارد اليشىحيةتأاكح الستغكىحات الس ىتقاة التأللكىة )لتغكح فر وغدة المثمة الةوكة يعغد سال

  تةىىأل  فىر وسىى  ومشىألركة السعاغمىىألتاسىتمثام التك غلغوكىىأل ووسىألف  اإل -السىغاد السأللكىىة -سىتحاتكجراإل
 .   عا  التحتكب0.285 – 0.001 – 0.177 – 0.235ي  ية )

 
 الشتائج الستعمقة بالفخوقات اإلحرائية: 6.1.5
 ( 0.05)ال تغوث فحو  ذات داللة إ ةألفكة ع ث م تغ  داللة ≥ α   فر اسىتجألبألت  فىحاد العك ىة  ىغ  

تغكىىىحات قشىىىأل  زىىىخة تعىىىخ  لاس –التشىىيكط يىىىكع وزارة الةىىىوة الفا ىىىشك كة والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة 
يك سىىىأل   الجىىى د  الفئىىىة العسحيىىىة  سىىى غات الميىىىحة  الساىىىى  العاسىىىر  الس ىىىس  الىىىغصكفر الثيسغزحافكىىىة ) 

  .حاتكجر  لةأللح مثئح و ثة فسأل فغ  صيحت  نو ئغوث فحو   غ  بعث التشيكط )التمشكط االست
 0.05) ت داللىة إ ةىألفكة ع ىث م ىتغ  داللىةال تغوىث فىحو  ذا ≥ α  سىتجألبألت  فىحاد العك ىة  ىغ  فىر ا

يك سىىأل  الجىى د  الفئىىة العسحيىىة  سىى غات الميىىحة تغكىىحات الثيسغزحافكىىة )وىىغدة المثمىىة الةىىوكة تعىىخ  لاس
 ساىة  لةىأللح-العاسىرالساىى   صيحت ال تألفج  نو ئغوث فحو   غ  وغدة المثمة لاستغكح الىثيسغحافر )

 مثئح و ثة فسأل فغ  . لةأللح الس س  الغصكفرو  اليكأللغريغس شيألدة 
 

 الشتائج الستعمقة بالستغيخات الجيسغخافية  6.1.6
 مىىىىىع السىىىىىغصفكع فىىىىىر وزارة الةىىىىىوة بقشىىىىىأل  زىىىىىخة مقألرنىىىىىة بألإلنىىىىىألث  68.6%) رتفىىىىىأل  ن ىىىىىية الىىىىىجكغرإ 

(18.8 %. 
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 يكع السغصفكع فر وزارة الةوة الفا شك كة بقشأل  زخة.  31-40رتفأل  ن ية الفئة العسحية مع )إ 
 سى ة يىكع السىغصفكع فىر وزارة الةىوة الفا ىشك كة 16رتفأل  ن ية مع لثئيظ سى غات عيىحة  م ىح مىع )إ  

 بقشأل  زخة. 
 يكع السغصفكع فر وزارة الةوة الفا شك كة  % 53.2)ن ية الوألصاكع عا  دروة اليكأللغريغسرتفأل  إ

 بقشأل  زخة. 
 فر وزارة الةوة الفا شك كة بقشأل  زخة.%   55.1) رتفأل  ن ية السغصفكع بفئة رفكد ق ظ إ 

 

   مامر نتألفج اعتيألرات فحضكألت الثراسة الوأللكة 39وثو  رقظ )

 الشتيجة الفخضية  م

 اةول 
  لاتشيكط يكع وزارة α ≤ 0.05تغوث علقة ذات داللة إ ةألفكة ع ث م تغ  داللة )

 بقشأل  زخةووغدة المثمة الةوكة الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة 
تظ قيغ  ىجه 

 الفحضكة

  1) اةول 
يىىىكع السىىىغارد   α ≤ 0.05تغوىىث علقىىىة ذات داللىىىة إ ةىىىألفكة ع ىىىث م ىىتغ  داللىىىة )

 اليشحية ووغدة المثمة الةوكة فر وزارة الةوة الفا شك كة بقشأل  زخة. 
تظ قيغ  ىجه 

 الفحضكة

  2) اةول 
يىىكع التمشىىكط    α ≤ 0.05تغوىىث علقىىة ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة )

 ستحاتكجر ووغدة المثمة الةوكة فر وزارة الةوة الفا شك كة بقشأل  زخة. اإل
ىجه  تظ قيغ 

 الفحضكة

يىىىكع السىىىغارد   α ≤ 0.05تغوىىث علقىىىة ذات داللىىىة إ ةىىىألفكة ع ىىىث م ىىتغ  داللىىىة )  3) اةول 
 السأللكة ووغدة المثمة الةوكة فر وزارة الةوة الفا شك كة بقشأل  زخة. 

تظ قيغ  ىجه 
 الفحضكة

  4) اةول 
ع اسىىتمثام يىىك  α ≤ 0.05تغوىىث علقىىة ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة )

تةىأل  فىر وسى  ومشىألركة السعاغمىألت ووىغدة المثمىة الةىوكة التك غلغوكأل ووسألف  اإل
 فر وزارة الةوة الفا شك كة بقشأل  زخة. 

تظ قيغ  ىجه 
 الفحضكة

 ال ألنكة
لاتشىىيكط يىىكع وزارة    α ≤ 0.05إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة ) اىىح ذو داللىىة  غوىىثئ

 الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة ووغدة المثمة الةوكة بقشأل  زخة. 
تظ قيغ  ىجه 

 الفحضكة

 ال ألل ة 

فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 
 فحاد العك ة  غ  التشيكط يكع وزارة الةوة الفا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة 

  الفئىىىة العسحيىىىة  سىىى غات الميىىىحة  )الجىىى دتغكىىىحات الثيسغزحافكىىىة بقشىىىأل  زىىىخة تعىىىخ  لاس
 الغصكفر . س الساى  العاسر  الس 

تظ قيغ  ىجه 
 الفحضكة

  1ال ألل ة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

 فحاد العك ة  غ  التشيكط يكع وزارة الةوة الفا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة 
 بقشأل  زخة تعخ  لستغكح الج د.

تظ رفز ىجه 
 الفحضكة

  2ال ألل ة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

 فحاد العك ة  غ  التشيكط يكع وزارة الةوة الفا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة 
 بقشأل  زخة تعخ  لستغكح الفئة العسحية.

تظ رفز ىجه 
 الفحضكة

تظ رفز ىجه فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة   3ال ألل ة )
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 فحاد العك ة  غ  التشيكط يكع وزارة الةوة الفا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة 
 بقشأل  زخة تعخ  لستغكح س غات الميحة. 

 الفحضكة

  4ال ألل ة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

فا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة  فحاد العك ة  غ  التشيكط يكع وزارة الةوة ال
 بقشأل  زخة تعخ  لستغكح الساى  العاسر.

تظ رفز ىجه 
 الفحضكة

  5ال ألل ة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

 فحاد العك ة  غ  التشيكط يكع وزارة الةوة الفا ىشك كة والساس ىألت اةىاكىة الةىوكة 
 الغصكفر.  ستعخ  لستغكح الس  بقشأل  زخة

تظ قيغ  ىجه 
 الفحضكة

 الحابعة 
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

 فىىحاد العك ىىة  ىىغ  وىىغدة المثمىىة الةىىوكة  بقشىىأل  زىىخة تعىىخ  لاستغكىىحات الثيسغزحافكىىة 
 الغصكفر  س )الج د  الفئة العسحية  س غات الميحة  الساى  العاسر  الس 

تظ قيغ  ىجه 
 الفحضكة

  1الحابعة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

  فحاد العك ة  غ  وغدة المثمة الةوكة  بقشأل  زخة تعخ  لستغكح الج د.
تظ رفز ىجه 

 الفحضكة

  2الحابعة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

  فحاد العك ة  غ  وغدة المثمة الةوكة  بقشأل  زخة تعخ  لستغكح الفئة العسحية.
رفز ىجه تظ 

 الفحضكة

  3الحابعة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

  فحاد العك ة  غ  وغدة المثمة الةوكة  بقشأل  زخة تعخ  لستغكح س غات الميحة.
تظ رفز ىجه 

 الفحضكة

فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة   4الحابعة )
  فحاد العك ة  غ  وغدة المثمة الةوكة  بقشأل  زخة تعخ  لستغكح الساى  العاسر.

تظ قيغ  ىجه 
 الفحضكة

  5الحابعة )
فىىر اسىىتجألبألت   α ≤ 0.05)تغوىىث فىىحو  ذات داللىىة إ ةىىألفكة ع ىىث م ىىتغ  داللىىة 

 صكفر.الغ س   فحاد العك ة  غ  وغدة المثمة الةوكة  بقشأل  زخة تعخ  لستغكح الس 
تظ قيغ  ىجه 

 الفحضكة
 اليأل  ة إعثاد: السةثر
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 الشتائج الستعمقة بتحقيق أىجاف الجراسة:  6.1.7
 . صيحت ال تألفج توقك   ىثاف الثراسة عا  ال وغ السغضح بأللجثو   دنأله

   ال تألفج الستعاقة يتوقك   ىثاف الثراسة40وثو  )

 مجى التحقيق كيفية تحقيقو مزسػن اليجف  م

التعحف عا  واق  التشيكط يكع وزارة الةوة  1.
 الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة بقشأل  زخة

الثراسة السكثانكة )الفة  المألمد  
   23    )22   )21وثو  رقظ  )

(24  
 تظ التوقك 

التعحف عا  م تغ  وغدة المثمة الةوكة بقشأل   .2
 زخة

الثراسة السكثانكة )الفة  المألمد  
  26رقظ  )وثو  

 تظ التوقك 

يكع وزارة الةوة التشيكط  التعحف عا  علقة .3
غدة المثمة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة بج

 الةوكة بقشأل  زخة

الثراسة السكثانكة )الفة  المألمد  
 تظ التوقك   27وثو  رقظ  )

 غ  الفحو  فر استجألبألت السيوغاكع الكش  عع  .4
وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة  التشيكط يكع

 قشأل  زخة تعخ  لاستغكحات الثيسغحافكة –الةوكة 
العاسر   الساى  س غات الميحة  العسح الفئة )الج د  

  الس س  الغصكفر

الثراسة السكثانكة )الفة  المألمد  
   31    )30   )29وثو  رقظ  )

(32(   33.   
 تظ التوقك 

  غ الفحو  فر استجألبألت السيوغاكع الكش  عع  .5
قشأل  زخة تعخ  الةوكة السقثمة ب وغدة المثمة

س غات العسح  الفئة )الج د   لاستغكحات الثيسغحافكة
  الميحة  الساى  العاسر  الس س  الغصكفر

الثراسة السكثانكة )الفة  المألمد  
   36    )35   )34وثو  رقظ )

(37(   38 . 
 تظ التوقك 

السقتح ألت لتفعك  عساكة التشيكط يكع وزارة  تقثيظ .6
لتو كع وغدة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة 

 زخة المثمة الةوكة بقشأل 
 تظ التوقك  تغصكألت )الفة  ال ألدس ال

 اليأل  ة : إعثادالسةثر
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 التػصيات 6.2
 ىظ نتألفج الثراسة مجسغعة مع التغصكألت التر تعيح عع مر اليأل  ة مع العحض سألي  الجكح تا

 ووو اإلفألدة م يأل  فر موألولة لاغصغ  لغزارة ت ت سح عساكة التشيكط يك يأل وبكع الساس ألت اةىاكة 
الةوكة لتعخيخ وغدة المثمألت الةوكة بقشأل  زخة  وقث راعة اليأل  ة عحض ىجه التغصكألت وفقأل  

 لستغكحات الثراسة كأللتأللر: 

 .اًل: الستغيخ السدتقل )التذبيظ بيغ وزارة الرحة والسؤسدات األىمية الرحية(أو 

 :السػارد البذخية  6.2.1

 لحف  الس تغ  اإلدرامر لسفيغم التشيكط والتعألو  يكع وزارة الةوة  عس  ت فكج يحامج تثرييكة وورش
 والساس ألت اةىاكة الةوكة. 

  تةسكظ يحنألمج سغارئ مشتح  يكع وزارة الةوة الفا شك كة والساس ألت اةىاكة الةوكة فر إسألر
 تغ كث الجيغد. 

 مع عل   وعس  ميألدراتالستألبعة ووض  يحتغكغالت مكألف ت    ب  -) غافخ تشجك  السغصفكع يى
 يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة.  عساكة التشيكط

 :ستخاتيجيالتخصي  اإل 6.2.2

  إرسىىىىألة  سىىىىد العسىىىى  السشىىىىتح  فىىىىر إعىىىىثاد المشىىىىط االسىىىىتحاتكجكة ذات االىتسىىىىألم يىىىىكع وزارة الةىىىىوة
 والساس ألت اةىاكة الةوكة.

  لياىىغغ  ىىىثافيأل السشىىتحكة يىىكع وزارة الةىىوة والساس ىىألت اةىاكىىة  وتعسكسيىىأل رايىىة ورسىىأللة الىىغزارة ضىى و
 .الةوكة 

  متألبعىىىة وتقكىىىكظ  داة اليىىىحامج والسشىىىألري  واةنشىىىشة السشىىىتحكة يىىىكع وزارة الةىىىوة والساس ىىىألت اةىاكىىىة
 .  تضحة بكفألةة وفعأللكةالةوكة والتأمث مع توقك  ال تألفج الس 

 سىىىتحاتكجكة حايىىىة اإللاسىىىتحاتكجكة عاىىى   رض الغاقىىى  تي ىىى  عاىىى  تكألمىىى  اةدوار وفقىىىأل  إكث علقىىىة  ىىىجت
 ةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة. السشتحكة يكع وزارة ال

 :السػارد السالية 6.2.3
 التر تق  ضسع  ىثاف وبحامج الغزارة المثمألتكة السشتحكة لاسشألري  واالنششة ت فكج يحامج تسغياكة 

 . يكع وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة
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  السشىتحكة يىكع  تقىثيظ المثمىةتىادي إلى  تو ىكع فىحص تسغيى  إوحاة مخيث مع اليوغث والثراسىألت التىر
 . وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة الةوكة

 مىىىى  الساس ىىىىألت اةعىىىىح .الستيعىىىىة لىىىىغزارة الةىىىىوة  صىىىىثار دلكىىىى  عسىىىى  ئغضىىىىح آلكىىىىة عساكىىىىة التسغيىىىى إ 
. 
  نشىشة لألعسىأل  السشىتحكة لتقىكظ  جىظ ال فقىألت فىر وزارة رقىألير عاى  اليىحامج والسشىألري  واةإنشألة و ىظ

  .الةوة
 السشىتحكة  داري موغسب يشس  اال ةألفكألت والتقألريح السأللكة  والسعاغمىألتنضألم مأللر وإ يحنألمج إنشألة

 .يكع وزارة الةوة الساس ألت اةىاكة الةوكة
 
 :ترال في جسع ومذاركة السعمػماتستخجام التكشػلػجيا ووسائل اإل ا 6.2.4
 يىىكع وزارة الةىىوة والساس ىىألت اةىاكىىة  شىىألركة السعاغمىىألترفىى  م ىىتغ  السشىىألركة الفعأللىىة فىىر وسىى  وم

 الةوكة.
 سىىىت سألر التك غلغوكىىىأل وتككفيىىىأل لتايكىىىة متشايىىىألت عساكىىىة التشىىىيكط يىىىكع وزارة الةىىىوة الساس ىىىألت اةىاكىىىة إ

 الةوكة. 
  تةىىىىأل  والتغاصىىىى  بألسىىىىتمثام الغسىىىىألف  التك غلغوكىىىىأل واةويىىىىخة الوثئ ىىىىة لاتشىىىىيكط مىىىى  عساكىىىىة اإلتشىىىىغيح

  الساس ألت اةىاكة الةوكة. 

 ثانيًا: الستغيخ التابع )جػدة الخجمة الرحية(

  فىىىىر وزارة  يحتغكىىىغالت العسىىى  الف كىىىة واإلداريىىىة لس ىىى   ىىىثوث  عشىىىألة فىىىر تقىىىثيظ المثمىىىة الةىىىوكةتعسىىىكظ
 .الةوة

. 
 تجىىىىىىأله الس ىىىىىىتفكثئع.االسىىىىىغصفكع لىىىىىىث   مىىىىىىع عىىىىىىل  )مثونىىىىىة ال ىىىىىىاغ   تعىىىىىىألو  والتعىىىىىألس تعخيىىىىىخ روح ال 

. 
 مىىىىىىىى  اةعىىىىىىىىج بعىىىىىىىىكع االعتيىىىىىىىىألر العشاىىىىىىىىة الحسىىىىىىىىسكة  و السحاوعىىىىىىىىةألرة ىىىىىىىىىىالخيث بسغاعكىىىىىىىى الس ىىىىىىىىتفكث تياكىىىىىىىىع . 

.  
  رشألدية  ووض  دلكى  إرشىألدي لاس ىتفكث بىألإلوحاةات اإلداريىة الستيعىة ع ىث إلالاغ ألت اتغسك  دافحة تعسكظ

 ب يغلة.الةوكة ق ألم والثوافح السقثمة لامثمة اة لاغصغ  إل تاقر المثمة الةوكة 
  تكألوىىىىىألت الس ىىىىىتفكثئع مىىىىىع استف ىىىىىألرايمىىىىىثم لكتحونىىىىىر عىىىىىثمألتر تىىىىىألب  لىىىىىغزارة الةىىىىىوة مغقىىىىى  إ تفعكىىىىى                      

 .استلم تقألريح ......  لث  تقثيظ شكغ    
 لس ىىىىىتفكث اسىىىىىتجألبة ال ىىىىىحيعة لشىىىىىكغ  اإل ن ىىىىىأل  اىىىىىحوة الىىىىىثو  الوضىىىىىألرية  مىىىىىع عىىىىىل تحسىىىىىكث اقألفىىىىىة   اإل                  

  .ستف ألراتوالحد عا  اإل بأللس تفكث ىتسألمواإلم  التقككظ 
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  .فظ ال جلت الشيكة لاسحض  موغسية لضسأل  الحوغ  ليأل ب يغلة  

 :آلية تشفيح التػصيات 6.2.1

 ت فكج التغصكألت  عشة 41وثو  رقظ ) 

الػقت  آلية التشفيح التػصيات 
السشاسب 

الالزم 
 لمتشفيح

الجية السعشية 
 بالتشفيح

 التذبيظأواًل: تػصيات أبعاد  
ت فكىىىىىىىىىىج يىىىىىىىىىىحامج تثرييكىىىىىىىىىىة  1

لحفىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   عسىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  وورش
الس تغ  اإلدرامر لسفيغم 
التشىىىىىىيكط والتعىىىىىىىألو  يىىىىىىىكع 

لةوة والساس ىألت وزارة ا
 اةىاكة الةوكة. 

تقكىىىىكظ اال تكألوىىىىألت التثرييكىىىىة التىىىىر تىىىىثعظ  -
مفيىىغم التشىىيكط واسىىت سألر عساكىىة التشىىيكط 

 يكع الشحفكع 
إعىىىىىىثاد قألفسىىىىىىة بأسىىىىىىسألة السىىىىىىغصفكع الىىىىىىجئع  -

الساس ىىىىألت  ئتعىىىىألماغ  بشىىىىك  ميألشىىىىح مىىىى 
 اةىاكة 

  .ت فكج الثورات التثرييكة -
عقىىىىىىث اوتسألعىىىىىىألت يىىىىىىكع الشىىىىىىحفكع لتقىىىىىىألرب  -

وويىىىىىألت ال ضىىىىىح ودعىىىىىظ واسىىىىى  فىىىىىر ت فكىىىىىج 
المىىىىىثمألت الةىىىىىوكة والتغافىىىىى  عاىىىىى  عقىىىىىث 
ورش عسىىىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىىىكع الشىىىىىىىىىىىىحفكع لتيىىىىىىىىىىىىألد  

 السعاغمألت والميحات
ت فكج ورش عس  يكع الشحفكع تعسى  عاى   -

تغ كىىىىىث الجيىىىىىغد وتقىىىىىألرب وويىىىىىألت ال ضىىىىىح 
واسىىىىىىىىىىت سألر الميىىىىىىىىىىحات والسىىىىىىىىىىغارد لمثمىىىىىىىىىىة 

 السجتس  يكع الشحفكع 

م  مأل 
استثعة 
الوألوة 

عقث ل
دورات 
تثرييكة 
وورش 

 عس 

االدارة العألمة  -
لات سكة القغ  

 اليشحية
االدارة العألمة  -

 لاس تشفكألت
و ثة ال  ك   -

م  الساس ألت 
 اةىاكة

تةىىىىىسكظ يحنىىىىىألمج سىىىىىغارئ  2
مشتح  يكع وزارة الةىوة 
الفا ىىىىىىشك كة والساس ىىىىىىألت 
اةىاكىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىوكة فىىىىىىىىىر 

 إسألر تغ كث الجيغد. 

الكىىغادر اليشىىحية  تشىىكك  لج ىىة سىىغارئ مىىع -
وزارة الةىىىىوة والساس ىىىىألت اةىاكىىىىىة  مىىىىع 

لتقىىىىثيظ السقتح ىىىىألت إلعىىىىثاد عشىىىىة سىىىىغارئ 
ئىىىىىىتظ تغزيىىىىىى  المىىىىىىثمألت   ىىىىىىب السشىىىىىىتحكة 

ستكعأليكة وال حيحية لتغشكة قشىأل  اإلالقثرة 

  ب 
ووغد 
 أللة 

 الشغارئ 

و ثة  -
التمشكط 

ورسظ 
 ال كألسألت 

مكتب  -
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  .لامثمة  زخة بأللكألم 
دعىىىغة الاج ىىىة السشىىىكاة مىىىع كىىىل الشىىىحفكع  -

 لس ألقشة وتعثئ  عشة الشغارئ. 
عتسألد المشة بشكايأل ال يألفر السغقعة مع إ  -

 . بأللسغافقة و اإلعتسألد مل الشحفكع
تعسىىكظ عشىىة الشىىغارئ عاىى  كألفىىة اإلدارات  -

الفا ىىىىىىىىشك كة العألمىىىىىىىىة فىىىىىىىىر وزارة الةىىىىىىىىوة 
 الساس ىىىىألت اةىاكىىىىة الةىىىىوكة و اعتيىىىىألرهو 

 .مثلك  فر  أللة الشغارئ 

عشغفة 
 وكك  الغزارة 

لجأل   -
الشغارئ فر 

موألفضألت 
 زخة 

الساس ألت  -
اةىاكة 
 الةوكة

تشىىىىىىىىىىجك  السىىىىىىىىىىغصفكع يىىىىىىىىىىى  3
مكألف ت    ىب  -) غافخ

الس ىىىىىىألىسة فىىىىىىر الستألبعىىىىىىة 
 تغضحووض  يحتغكغالت 

عساكىىة التشىىيكط السشىىتحكة 
يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوة 
والساس ىىىىىىىىىىىىىىألت اةىاكىىىىىىىىىىىىىىة 

 الةوكة. 

تشىىىكك  فحيىىى  عسىىى  لتقكىىىكظ  داة السىىىغصفكع  -
 بشك  س غي عا   سألس عساكة التشيكط 

)اةورا  الحسىسكة تغزي  استسألرة م  ارفأل   -
تعيئىىىىىىىىة مىىىىىىىىأل وىىىىىىىىألة يعاىىىىىىىى   التىىىىىىىىر تىىىىىىىىثل   

تتشىىىىىىىىك  مىىىىىىىىع اىىىىىىىىىلث  كىىىىىىىىت االسىىىىىىىىتسألرة 
التشىىىىيكط -م ىىىىتغيألت )العلقىىىىألت الثاعاكىىىىة 

تقىىىكظ السىىىحدود  –مىىى  الساس ىىىألت اةعىىىح  
رتيظ مىىىىث  قىىىىثعاىىىى  الىىىىغزارة   مىىىىع عىىىىل  

  .عساكة التشيكطعا  است سألر السغارد ل
 .الجألفخة  وم ويظ تحشكح  سسألة الفألفخيع -
التشجكعكة لاسغصفكع ووغد نضألم لاعلوات  -

الستسكىىىىىىىخيع ي ىىىىىىىألة  عاىىىىىىى  تقىىىىىىىألريح الكفىىىىىىىألةة 
 . ال  غية

دارة العألمة اإل - م  عألم
 لاس تشفكألت 

دارة العألمة اإل -
لاسأللكة واالدارة 
العألمة لاشئغ  

 اإلدارية 

إرسىىىىىىىىىىىألة  سىىىىىىىىىىىد العسىىىىىىىىىىى   4
ر إعىىىىىىىىىىىثاد السشىىىىىىىىىىىتح  فىىىىىىىىىىى

ستحاتكجكة ذات المشط اإل
يىىىىىىكع السشىىىىىىتح  االىتسىىىىىىألم 

وزارة الةوة والساس ىألت 
 اةىاكة الةوكة.

كىىىىىىة دعىىىىىىغة ال مىىىىىىب مىىىىىىع الساس ىىىىىىألت اةىا -
الةىىىىىىىىىىىوكة السلعيىىىىىىىىىىىأل عاىىىىىىىىىىى  المشىىىىىىىىىىىط 

  .ستحاتكجكة السشتحكة يكع الشحفكعاإل
ح  عسىىىى  مىىىىع الشىىىىحفكع لغضىىىى  تشىىىىكك  فىىىى -

سىىىىىىىىىتحاتكجكة السشىىىىىىىىتحكة يىىىىىىىىىكع المشىىىىىىىىط اإل
  .الشحفكع

سىىىىتحاتكجكة السشىىىىتحكة زة المشىىىىط اإلصىىىىكأل -
 االمكألنكىىألت الستأل ىىةمىى  اةعىىج بألالعتيىىألر 

وتلمىىىىىىىد الغاقىىىىىىى  ع ىىىىىىىث وضىىىىىىى  المشىىىىىىىط 

و ثة رسظ  -  
ال كألسألت 
 والتمشكط 

ك   و ثة الت  -
م  

الساس ألت 
 اةىاكة 

 مكتب الغكك  -
الساس ألت 
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 اةىاكة الةوكة  .قشأل   زخة -ستحاتكجكةاإل
وضىىىىىىىىغح رايىىىىىىىىة ورسىىىىىىىىأللة  5

الىىىىغزارة بسىىىىأل ئت ألسىىىىب مىىىى  
الغاقىىىىىىىىىى  لياىىىىىىىىىىغغ  ىىىىىىىىىىىثافيأل 
السشىىىىىىىىىىىىىىىتحكة يىىىىىىىىىىىىىىىكع وزارة 
الةىىىىىىىىىىىىىوة والساس ىىىىىىىىىىىىىألت 

 اةىاكة الةوكة 
 

عس  يحوشغر ئغضح الحاية والحسأللة  -
و ىثاف وزارة الةوة وتغزيعو عا  

 محاف  وزارة الةوة. 
تسحيح شحيط متوح  عا  مغق  الغزارة  -

 يحاية ورسأللة وزارة الةوة الفا شك كة 

مكتب وكك   - 
 الغزارة 

و ثة  -
التمشكط 

ورسظ 
 ال كألسألت 

و ثة  -
تك غلغوكأل 
 السعاغمألت

متألبعىىىىىىىىىىىىىىىىىة وتقكىىىىىىىىىىىىىىىىىكظ  داة  6
اليىىىىىىىىىىىىىىىىىىحامج والسشىىىىىىىىىىىىىىىىىىألري  
واةنشىىىشة السشىىىتحكة يىىىكع 
وزارة الةوة والساس ىألت 
اةىاكىىىىة الةىىىىوكة والتأمىىىىث 
مىىىىىىىىىىىىع توقكىىىىىىىىىىىى  ال تىىىىىىىىىىىىألفج 

   .وفعأللكةالس تضحة بكفألةة 
 

ة عاىىىىىىىىى  اليىىىىىىىىىحامج كىىىىىىىىىتشىىىىىىىىىكك  لج ىىىىىىىىىة رقألي -
اةنشىىىىىىىىىىىشة يىىىىىىىىىىىكع الىىىىىىىىىىىغزارة و والسشىىىىىىىىىىىألري  

 .الساس ألت اةىاكة الةوكة
لغىىىىحض التقكىىىىكظ  وضىىىى  السعىىىىألئكح اللزمىىىىة -

والستألبعىىة لياىىغغ اةىىىثاف التىىر وضىىعة و 
  و  ت فكج اليحامج والسشألري  واالنششة.

مقألرنة ال تألفج الفعاكة م  ال تألفج الستغقعىة  -
مىىع اليىىحامج والسشىىألري  واالنشىىشة ال ألتجىىة 

 عع عساكة التشيكط يكع الشحفكع. 
لقىىىحارات و اإلوىىحاةات التةىىىوكوكة تمىىألذ اإ -

  .  ووثتإ

بشك  
 م تسح

دارة اإل -
العألمة 
لاحقألبة 

 الثاعاكة 
و ثة  -

الت  ك  م  
الساس ألت 

 اةىاكة 
دارة اإل -

العألمة 
 لاس تشفكألت

سىىتحاتكجكة إكث علقىىة  ىىجت 7
عاىىىى   رض الغاقىىىى  تي ىىىى  
عاىى  تكألمىى  اةدوار وفقىىىأل  

سىىىىىىىىىىىىىىىتحاتكجكة حايىىىىىىىىىىىىىىة اإللا
السشىىىىىىىىىىىىىىىتحكة يىىىىىىىىىىىىىىىكع وزارة 
الةىىىىىىىىىىىىىوة والساس ىىىىىىىىىىىىىألت 

 اةىاكة الةوكة.

وضىى  سكألسىىألت نألصسىىة لعسىى  الساس ىىألت  -
الةىىىىوكة اةىاكىىىىة مىىىىع قيىىىى  الىىىىغزارة وذلىىىىط  

 بأللتشألر  م  الساس ألت اةىاكة الةوكة 
اليوىىىىىت عىىىىىع  سىىىىىأللكب تضىىىىىسع اسىىىىىتسحارية  -

عساكىىىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىىىيكط يىىىىىىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىىىىىىوة 
والساس ىىىألت اةىاكىىىة الةىىىوكة مىىىع عىىىل  
توثئىىىىىىىىث  شىىىىىىىىكأل  وآلكىىىىىىىىألت التعىىىىىىىىألو  يىىىىىىىىكع 

 الشحكألة.
اةىاكىة الةىوكة  ت ىيك  عسى  الساس ىألت -

ط فىىىىىر تقىىىىىثيظ شىىىىىحيتأعىىىىىج صىىىىىفة اللجعايىىىىىأل 

 مكتب الغكك  - 
دارة العألمة اإل -

 لاس تشفكألت
و ثة الت  ك   -

م  
الساس ألت 

 اةىاكة 
و ثة رسظ  -

ال كألسألت 
 والمشط 
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 ة الس ألنثالمثمة الةوكة ولكد صف
عقىىىىىىىث لقىىىىىىىألةات يىىىىىىىكع الىىىىىىىغزارة الساس ىىىىىىىألت  -

اةىاكىىىىة الةىىىىوكة لتوثئىىىىث  دوار كىىىىل  مىىىىع 
 .الشحفكع لس   ازدواوكة العس 

توثئىىىث ميىىىألم كىىى  مىىىع اإلدارات الستعألماىىىة  -
مى  الساس ىىألت اةىاكىة الةىىوكة فىىر وزارة 
الةىىوة لس ىى  تىىثاع  اةدوار كىىجلط وعىى  
و ىىىىىثة الت  ىىىىىك  مىىىىى  الساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة 
السحوعكىىىىىىىة لكىىىىىىى  عسىىىىىىى  مىىىىىىى  الساس ىىىىىىىألت 
اةىاكة الةوكة  وتخويىثىأل بألإل ةىألفكألت 

 .والتقحيح اللزمة 

 

ت فكىىىىىىىىىىج يىىىىىىىىىىحامج تسغياكىىىىىىىىىىة  8
لألنشىىشة والسشىىألري  التىىر 
تق  ضسع  ىثاف وبىحامج 
الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغزارة المثمألتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 السشتحكة .
 
 

لسشىىىىىىىىىىألري  و عىىىىىىىىىىثاد تقحيىىىىىىىىىىح بىىىىىىىىىىألليحامج واإ  -
ىىىىثاف الىىىغزارة االنشىىىشة التىىىر تقىىى  ضىىىسع   

 فر قألفسة.
التقحيىىىىىىىىىىىىح عاىىىىىىىىىىىى  ويىىىىىىىىىىىىألت ذات تعسىىىىىىىىىىىىكظ  -

وويىىألت عألروكىىة  االعتةىىألص فىىر الىىغزارة
 .ذات العلقة

لايىىىىىىىحامج و  م ىىىىىىىب دعىىىىىىىظ واقىىىىىىىة السسىىىىىىىغ  -
  .التر تثعظ  ىثاف الغزارة  لاسشألري 

مثار م  
 عألم 

  ب 
فحص 

التسغي  
 المألروكة

دارة العألمىىىىة اإل -
لاتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألو  

 الثولر 
 مكتب الغكك  -
و ىىىىىىىىىثة رسىىىىىىىىىظ  -

ال كألسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألت 
 والتمشكط 

و ثة الت  ىك   -
مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
الساس ىىىىىىىىىىىىىىىألت 

  اةىاكة
إوىىىحاة مخيىىىث مىىىع اليوىىىغث  9

والثراسىىىىىىألت التىىىىىىر تىىىىىىىادي 
إل  تو كع فىحص تسغيى  
تقىىىىىثيظ المثمىىىىىة السشىىىىىتحكة 
يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوة 
والساس ىىىىىىىىىىىىىىألت اةىاكىىىىىىىىىىىىىىة 

 الةوكة.

دورات فىىىىىر م ىىىىىألىج اليوىىىىىت العاسىىىىىر  عقىىىىىث -
  .واعثاد رسألف  عاسكة

سىىىىىىىىىىسألة السىىىىىىىىىىغصفكع السىىىىىىىىىىاىاكع تحشىىىىىىىىىىكح   -
 .والحازيكع يجلط

التىىىىىر  ع ىىىىىألويع الحسىىىىىألف  العاسكىىىىىة  وضىىىىى  -
تمثم تو كع فىحص التسغيى  وضى  آلكىألت 

ضىىىسع ومقتح ىىىألت لتمفكىىى  نفقىىىألت الىىىغزارة 
 عساكة التشيكط

متىىىىىىألب ت ىىىىىىيك  ميسىىىىىىة اليأل ىىىىىىت واعشىىىىىىألة  -

محتكع 
 س غيأل  

دارة العألمة اإل -
لات سكة القغ  

 اليشحية 
دارة العألمة اإل -

لاشئغ  
 السغصفكع 

دارة العألمة اإل -
 لاسأللكة
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 .السعاغمألت لايوت
 تغفكح تكأللك  اليوت العاسر لايأل  كع . -

صىىىىىىىىىىىثار دلكىىىىىىىىىىى  عسىىىىىىىىىىى  إ 10
 ئغضىىىىىىىىىح آلكىىىىىىىىىة التسغيىىىىىىىىى 

الستيعة لغزارة الةوة مى  
 الساس ألت اةعح .

 

ويألت ذات االعتةألص عقث اوتسأل  يكع 
 .السع كة بأللسغضغ  وزارة الةوة مع 

ت الجيألت ذا توثئث ال كألسألت التسغياكة م 
 .الغزارة العلقة بأللسغضغ   فر 

متألب دلك  عس  ال كألسة التسغياكة م  
 الساس ألت اةعح  

محاف  وزارة الةوة تعسكظ ىجا الثلك  عا  
 السع كة بأللسغضغ  

يثاية 
عألم 

2019 

 وكك  الغزارة  -
دارة العألمة اإل -

لاتعألو  
 الثولر

دارة العألمة اإل -
 لاسأللكة

و ثة الت  ك   -
م  

الساس ألت 
 اةىاكة 

إنشىىىىىىىىىىىىألة و ىىىىىىىىىىىىظ رقىىىىىىىىىىىىألير  11
اليحامج والسشألري   لستألبعة

نشىىىىىىىىىىىىىىىىشة لألعسىىىىىىىىىىىىىىىىأل  واة
السشىىىىىىىىتحكة لتقىىىىىىىىكظ  جىىىىىىىىىظ 
 ال فقألت فر وزارة الةوة 

سألي    6ئتظ توقك  مع عل  ي ث رقظ )
 الجكح

دارة العألمة اإل - 
لاحقألبة 

 الثاعاكة 
و ثة الت  ك   -

م  
الساس ألت 

 اةىاكة 
العألمة  دارةاإل -

 لاس تشفكألت
إدراج يحنىىألمج نضىىألم مىىأللر  12

وإداري موغسىىىىىىىب يشىىىىىىىس  
التقىىىىىىىىألريح اال ةىىىىىىىىألفكألت و 

والسعاغمىىىىىىىىىىألت السشىىىىىىىىىىتحكة 
يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكع وزارة الةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوة 
الساس ىىىىىىىىىىىىىىىىألت اةىاكىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 الةوكة
 

عقث لقألة م  اةسحاف ذات العلقة  -
 .بأللسغضغ  والساس ألت اةىاكة الةوكة

اللزمة والسمحوألت توثئث السثعلت  -
 .االداري والسأللر السوغسب لايحنألمج

عثاد عألرسة ذى كة لايحنألمج واالسل  إ  -
 عاكيأل 

عس  دراسة لايحنألمج ومحدوده عا  كل  -
  .الشحفكع

  .عثاد اليحنألمج وت فكجهإ  -
وإدعأل  التو ك ألت عاكو متألبعة اليحامج  -

و ثة  - م تسح
 التك غلغوكأل

 مكتب الغكك   -
دارة العألمة اإل -

 لاس تشفكألت 
العألمة دارة اإل -

 لاسأللكة
و ثة الت  ك   -

م  
الساس ألت 



 

 

157 

 اةىاكة  إ  ووث. 
م ثوب عع  -

 م  م تشف  
رف  م تغ  السشألركة  13

شألركة الفعأللة فر وس  وم
يكع وزارة  السعاغمألت 

الةوة والساس ألت 
 اةىاكة الةوكة.

م  الساس ألت  ةعقث الاقألةات الس تسح  -
  .اةىاكة الةوكة لتيألد  الميحات

الخيألرات التفقثية لاساس ألت اةىاكة  -
 .الةوكة 

عقث ورش العس  لتيألد  الميحات  -
 .والسعاغمألت

 دوار ك  مع الشحفكع فر تقثيظ توثئث  -
 .المثمة لتج ب االزدواوكة

التشيكط والت  ك  الس تسح مع كل  -
 .الشحفكع

تشغيح العلقألت الحسسكة والغكح رسسكة  -
 م  الساس ألت اةىاكة الةوكة.

و ثة  -  -
العلقألت 

 العألمة 
و ثة  -

الت  ك  م  
الساس ألت  

اةىاكة 
 الةوكة

ست سألر التك غلغوكأل إ 14
تشايألت وتككفيأل لتايكة م
يكع وزارة عساكة التشيكط 

الةوة الساس ألت 
 اةىاكة الةوكة.

دعىىىىىىظ اال تكألوىىىىىىألت مىىىىىىع الي كىىىىىىة التوتكىىىىىىة  -
وكىىأل اللزمىىة لسحافىى  وزارة الةىىوة لاتك غلغ 

 التر ليأل علقة بعساكة التشيكط. 
نتحنىىىىىىىىىىىة لعساكىىىىىىىىىىىة التغاصىىىىىىىىىىى  فكح اإلتىىىىىىىىىىىغ  -

يسكىى  والفك ىىيغ  تةىىأل  مىىع عىىل  اإلواإل
 .....  لث

تىىىىىغفكح قألعىىىىىثة يكألنىىىىىألت عىىىىىع الساس ىىىىىىألت  -
اةىاكة الةىوكة  رقىألم اليغاتى  والجىغالت 

 .تةأل الث  لاتغاص  واإلواةسسألة.... 
لتفعكىىى  التك غلغوكىىىأل مىىىع وضىىى  مقتح ىىىألت  -

عىىىىل  عقىىىىث االوتسألعىىىىألت يىىىىكع الشىىىىحفكع 
  لتيألد  الميحات والسعاغمألت.

يثاية 
عألم 

2019 

و ثة  -
تك غلغوكأل 

 السعاغمألت 
و ثة الت  ك   -

م  
الساس ألت 

 اةىاكة 
دارة العألمة اإل -

 لاس تشفكألت
 

تةىىىىأل  اإلاكىىىىة ت ىىىىيك  عس 15
والتغاصىىىىىىىىىىىىىى  بألسىىىىىىىىىىىىىىتمثام 
وسىىىىىىىىىىىىىىىىىألف  التك غلغوكىىىىىىىىىىىىىىىىىأل 
واةويخة الوثئ ة لاتشىيكط 

  14ئتظ توقكقو مع عل  ي ث رقظ ) -
  .سألي  الجكح

م  تغفكح اةويخة الوثئ ة م يأل اليغات   -
والفألمد والسألسح الضغفر و ويخة 

م  يثاية 
 عألم

و ثة  -
تك غلغوكأل 

 السعاغمألت 
و ثة الت  ك   -
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مىىىىى  الساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة 
 الةوكة.  

م    .الكسيكغتح ... لث
الساس ألت 

 اةىاكة 
دارة العألمة اإل -

 لاس تشفكألت
 

 ثانيا: تػصيات جػدة الخجمة الرحية 
يحتغكغالت العس  تعسكظ  16

الف كة واإلدارية لس   
 ثوث  عشألة فر تقثيظ 

فر وزارة  المثمة الةوكة
 الةوة.

عىىثاد يحتغكىىغالت العسىى  الف كىىة واإلداريىىة إ  -
العأللسكىة مىع عىل  السشألبقة لاسغاصىفألت 

 .فحي  عس  متسكخ
عثاد تقحيح بألةعشألة الستكحرة وككفكة إ  -

ووض  آلكة   ومأل ئتحتب عاكيأل يأل ثوا
 ىأل.لعثم تكحار 

تعسكظ اةعشألة الستكىحرة وككفكىة تج ييىأل و  -
 الوحص عا  عثم تكحارىأل.

تشىىىكك  لج ىىىة متألبعىىىة ومحاقيىىىة عاىىى   م ىىىح  -
 .اةمألمع عحضو لاغقغ  بأللمشأ

 م  عألم  
 

اإلدارة العألمة  -
 لاس تشفكألت

اإلدارة العألمة  -
لاحقألبة 

 الثاعاكة 
و ثة تو كع  -

 الجغدة

لتعألو  تعخيخ روح ا 17
مثونة والتعألس  )

 مغصفكع  لث  ال اغ 
تجأله إ وزارة الةوة

 . الس تفكثئع

عثاد دورات تثرييكة تثعظ الجألنب إ  -
اإلن ألنر تعخز روح التعألو  والتعألس  

  .)اعلقكألت السي ة 
عثاد قألفسة بأسسألة السغصفكع اةم ح إ  -

ا تكألمأل  بأللس تفكثئع  غ  تقثيظ المثمة 
 .الةوكة 

تعخيخ الثور الثئ ر مع عل  الاقألةات  -
 . وال ثوات لاسغصفكع

اإلدارة العألمة  - م  عألم 
لت سكة القغ  

 اليشحية 
اإلدارة العألمة  -

 لاس تشفكألت
 

 تةأل عساكة اإل شغيحت 18
والتغاص  بألستمثام 
الغسألف  التك غلغوكأل 

ث بسغاعك  لتياكع الس تفكث
م   ألرة  و السحاوعةىىالخي

 تغفكح  ويخة  ثئ ة للتةأل  والتغاص  -
تغفكح  خم رسألف  لتغاص  م  الس تفكثئع  -

  . غ  مغعث الخيألدة  و السحاوعة
ال  ة  تعسكظ السمشط الخم ر مع يثاية -

م  توثئث  يألم العشاة الحسسكة لتج ب 

 م  عألم 
 

دارة العألمة اإل -
 لاتعألو  الثولر

دارة العألمة اإل -
 لاس تشفكألت 

 نضظ  -
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اةعج بعكع االعتيألر 
 .العشاة الحسسكة

السعاغمألت  - . جخ مغاعكث فكيأل 
 الةوكة 

وسك   -
 الس تشفكألت

تغسىىىىىىىىىىىك  دافىىىىىىىىىىىحة تعسىىىىىىىىىىىكظ  19
الاغ ىىىىىىىىىىىىىىىىألت االرشىىىىىىىىىىىىىىىىألدية  
ووضىىىىىىىى  دلكىىىىىىىى  إرشىىىىىىىىألدي 
لاس ىىىىىىىىىىىىتفكث بىىىىىىىىىىىىألإلوحاةات 

الستيعة ع ث تاقر اإلدارية 
المثمة الةوكة لاغصىغ  
إلىىىىىىىى  االق ىىىىىىىىألم والىىىىىىىىثوافح 
السقثمىىة لامثمىىة الةىىوكة 

 ب يغلة

تغفكح لغ ألت إرشألدية لكألفة الثوافح  -
واةق ألم المثمألتكة فر وسك  محاف  وزارة 

 الةوة 
تحككب لغ ألت تعحيفكة ع ث مثع  ك   -

 دافحة وق ظ .
ستعلمألت لس ألعثة إوض  مغص   -

 .السحاوعكع
 .الاغ ألت االرشألدية ك  يثاية عألم صكألنة -
وض  التعاكسألت اإلرشألدية لاس تفكث مع  -

المثمة ع ث مثاع  محاف  وزارة الةوة 
 السقثمة لامثمة. 

يكأل  الت ا   فر اإلوحاةات اإلدارية  -
 لاس تفكث مع المثمة . 

يثاية ك  
 عألم 

اإلدارة  -
العألمة 

 لاس تشفكألت 
اإلدارة  -

العألمة 
لاي ثسة 

 والةكألنة 
ارة اإلد -

العألمة 
لاشئغ  

 السغصفكع.

اصىىىىثار مغقىىىى  الكتحونىىىىر  20
عىىىىىىىىىىثمألتر تىىىىىىىىىىألب  لىىىىىىىىىىغزارة 
الةىىىوة يمىىىثم ا تكألوىىىألت 
الس تفكثئع مع استف ىألر  
تقىىىىىىثيظ شىىىىىىكغ    اسىىىىىىتلم 

 تقألريح ......  لث.

عقث اوتسأل  م  اةسحاف ذات العلقة  -
 يتقثيظ عثمة صوكة بشك  ميألشح .

فر قثرة الىغزارة يتقىثيظ  لتقألةتوثئث نقألط اإل -
 .اال تكألوألت لاس تفكث مع عل  السغق 

توثئث قألفسة بأسسألة مغصفكع لاعس  عا   -
 .سوكاليحامج وتقك

لكتحونر م  عثد فتحة تجحبة السغق  اإل -
رقظ اليغية  بإدعأل مع الس تفكثئع 

 للستفألدة مع المثمة التر يوتألويأل.
تقككظ السغق  االلكتحونر وادعأل   -

 .ال يألفكة التعثيلت 
 سل  مغق  الكتحونر عثمألتر لاس تفكث. إ -
ستسحار عساكة السحاقية والستألبعة لاسغق  إ -

لكتحونر المثمألتر وادعأل  التو ك ألت اإل

بشك  
  م تسح

دارة العألمة اإل -
 لاتك غلغوكأل

اإلدارة العألمة  -
 لاس تشفكألت

 وكك  الغزارة  -
و ثة  -

المثمألت 
 الس ألنثة 

اإلدارة العألمة  -
لاحقألبة 

 الثاعاكة 



 

 

160 

 إذا تشاب اةمح.
تحسىىىىىكث اقألفىىىىىة   االن ىىىىىأل   21

اىىىىىحوة الىىىىىثو  الوضىىىىىألرية  
مىىىىىىىىع عىىىىىىىىل  االسىىىىىىىىتجألبة 
ال ىىحيعة لشىىكغ  الةىىوكة 
لاس ىىىىىىتفكث مىىىىىى  التقكىىىىىىىكظ و 
االىتسىىىألم بأللس ىىىتفكث والىىىحد 

 ستف ألراتعا  اإل

لكتحونر لتقثيظ الشكغ  إتفعك  يحنألمج  -
 السقثمة والحد عاكيأل

 و  و ثة محاقية الشكألوي والتوقك  تشكك -
وشفألفكة العس  بو انجألزىأل  سل  عا اإل

 عا   مس  ووو.و نو ئتظ 
 . ن أل  معألفإقكسة  ةبأىسكعس  دورات  -
وحاةات العس  لت يك  الحد ت يك  سح  ا -

 ستف ألراتعا  اإل

بشك  
 م تسح

دارة العألمة اإل -
لات سكة القغ  

 اليشحية 
و ثة  -

 الشكألوي 
العألمة دارة اإل -

لشئغ  
 السغصفكع

 فظ ال جلت الشيكة  22
لاسحض  موغسية 

لضسأل  الحوغ  ليأل 
 ب يغلة

تغفكح  ويخة سك ح لألرشك  السحكخي  -
و رشك  الس تشفكألت لوفظ السافألت 

 )سجلت سيكة موغسية . موغسب
 فظ  إلتسألمتغفكح  عثاد مع السغصفكع  -

  موغسب. السافألت سك ح
تغفكح  ويخة كسيكغتح  ثئ ة لاحوغ   -

 لاسافألت ب يغلة 
 .سك ح يب السغصفكع عا  تةغيحتثر  -

 

سغ  
فتحة 

نجألز إ
 مافألت)

 موغسية 
وقث 

ت تغح  
 عألم 

االرشك   -
 السحكخي 

وسك   ق ألم  -
اةرشك  فر 

 الس تشفكألت
دارة اإل -

العألمة 
 لاس تشفكألت

و ثة تو كع  -
 الجغدة

دارة اإل -
العألمة 

لاشئغ  
 االدارية

 السةثر/ إعثاد اليأل  ة
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 الجراسات السقتخحة  6.3
     التشىىىىىيكط يىىىىىكع القشىىىىىأل  الةىىىىىور والساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة الةىىىىىوكة و اىىىىىحه عاىىىىى  وىىىىىغدةدراسىىىىىة  ىىىىىغ      

 .  . والساس ىىىىىألت اةىاكىىىىىة  -مجسىىىىى  الشىىىىفألة الشيىىىىىر -الةىىىىىوكة )دراسىىىىىة  أللىىىىة عثمىىىىىة الىىىىىغالدةالمثمىىىىة 
    فىر مغاويىىة  والساس ىألت اةىاكىىة الةىوكة ودوره التشىيكط يىىكع وزارة الةىوة الفا ىشك كةدراسىة  ىغ

 .  اةزمألت والشغارئ 
     ال قألفىىىىىىىة الت ضكسكىىىىىىىة لىىىىىىىغزارة الةىىىىىىىوة الفا ىىىىىىىشك كة و احىىىىىىىىأل عاىىىىىىى  الىىىىىىىثور القكىىىىىىىألديدراسىىىىىىىة  ىىىىىىىغ  . 

. 
     و اىىىىحه عاىىىى  الت سكىىىىة الس ىىىىتثامة  الفا ىىىىشك ر واقىىىى  التشىىىىيكط عاىىىى  القشىىىىأل  الةىىىىوردراسىىىىة  ىىىىغ  

. 
    ت ضىىىىكظ العساكىىىىألت الت فكجيىىىىة يىىىىغزارة الةىىىىوة الفا ىىىىشك كةيسىىىىتحاتكجر ودوره التمشىىىىكط اإلدراسىىىىة  ىىىىغ                   

  . قشأل  زخة
 نعكألسىىىىألت الت ضكسكىىىىة و احىىىىىأل عاىىىى   داة العىىىىألماكع فىىىىر وزارة الةىىىىوة الفا ىىىىشك كة دراسىىىىة  ىىىىغ    اإل. 

. 

 ممخز الفرل  426

الثراسة ي ألة  عا  نتألفج التواك  اإل ةألفر  وتظ استعحضة اليأل  ة فر ىجا الفة  ال تألفج التر تغصاة إلكيأل 
ونتىىألفج متعاقىىة بىىأللستغكح التىىألب  )وىىغدة المثمىىة   الستغكىىح الس ىىتق  )التشىىيكط أبعىىألد ب تةىى كفيأل إلىى  نتىىألفج متعاقىىة

ونتىىألفج متعاقىىة بألعتيىىألر الفحضىىكألت  ونتىىألفج متعاقىىة يتوقكىى   ىىىثاف الثراسىىة  و شىىألرت ال تىىألفج لغوىىغد   الةىىوكة 
وبك ة ال تألفج ووغد  اح ذو داللة إ ةألفكة ع ىث م ىتغ    ة مع السغافقة عا  كألفة  بعألد التشيكطدروة متغسش

  السىىىتمثام التشىىىيكط عاىىى  وىىىغدة المثمىىىة الةىىىوكة واقتح ىىىة اليأل  ىىىة مجسغعىىىة مىىىع التغصىىىكألت 3.30الثالىىىة )
قياكة لس ىىىتيظ الستعاقىىىة بسغضىىىغ  الثراسىىىة. وفىىىر عتىىىألم الفةىىى  اقتح ىىىة اليأل  ىىىة بعىىىز الع ىىىألويع لثراسىىىألت م ىىىت

 . مع ع ألويع لاثراسألتوزارة الةوة الفا شك كة دراسألت تتعا  بأللتشيكط و الجغدة وزكحىأل اليأل  ة فر مجتس  

  



 

 

162 

  

عـة السخاجـقائس  
 

  
    
   

 

     
 لسةألدرا  وال :   
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 السرادرأواًل: 
 القخآن الكخيع -
 الحجيث الذخيف -

 السخاجعثانيًا: 

  الكتب  
   الس ألمة  مساكة اليوحيع1  ط السشطسات األىميةالتذبيظ االلكتخوني بيغ     2014 يغ العل  دمحم ) -
دراسة في الجسعيات األىمية مغ مشطػر   إدارة السشطسات السجتسع السجني    2011 يغ ال ةح  مث ة  ) -

  ائتحا  لا شىح والتغزيى     1  ط التسكيغ والذخاكة والذفافية والسداءلة والقيادة والتصػع والتذبيظ والجػدة
 القألىحة. 

   يتمحيج العلمىة موىظ نألصىح الىثئع سشغ أبي داووده   275وود  ساكسأل  يع اةشعت ال ج تألنر ) يغ دا -
 اةليألنر  الشيعة اةولر  الجخة اةو   مكتب السعألرف لا شح والتغزي    الحيألض.

    دار الكألزوري العاسكة لاشيألعة وال شح  عسأل   اةرد .تدػيق الخجمات الرحية   2005اليكحي  األمح  ) -
   دار مكتية الوألمث  اةرد .1  ط إدارة الخجمات والسؤسدات الرحية    2004يغاع ة  عيث السيثي ) -

  الشيعىة ال ألنكىة  مشيعىة  ي ىألة الجىحاح  "القػاعج السشيجية لبشاء االسـتبيان    2010الجحوألوي  زيألد) -
 فا شكع.

  دار ال قألفىة لا شىح والتغزيى   الذـاممةاإلدارة الرحية وفق نطـام الجـػدة      2012 ألروش  نغر الثئع  )  -
   اةرد   عسأل .  1  ط

   1  مكتيىىىة الوألمىىىث لا شىىىح والتغزيىىى   ط أساســـيات التدـــػيق    1998 ىىىثاد  شىىىفك  و نضىىىألم  سىىىغيثا   ) -
 عسأل . 

 عسأل .اةرد       ماس ة الغرا  لا شح مشاىج البحث العمسي   2006الوسثانر  مغف  ) -

  دار الةىىفألة  1  ط إدارة الجــػدة فــي السشطســات الستسيــدة    2010)  سىىغد  عضىىكح و الشىىكث  روا  -
 لا شح والتغزي   عسأل . 

ــة  2004عغعىىة  تغفكىى  ) - ــة الرــحية األلي ــي تحدــيغ جــػدة الخــجمات الرــحية )الخعاي   1   طالســجخل ف
ن ىمة االلكتحونكىة  ال ىعغدية -السكتب الت فكجي لسجاد وزراة الةوة لىثو  مجاىد الماىكج العحبكىة  الحيىألض

https://www.goodreads.com/book/show/18144348    8/4/2018تألريث االسل 
ـــة العســـالء    2006الثرادكىىىة  مىىىأمغ  ) -  -  دار الةىىىفألة لا شىىىح التغزيىىى 1  ط إدارة الجـــػدة الذـــاممة خجم

 عسأل . 

https://www.goodreads.com/book/show/18144348
https://www.goodreads.com/book/show/18144348
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  دار  أسذ، معاييخ، تقشيـات –تخصي  الخجمات السجتسعية والبشية التحتية     2009  )الثلكسر  عاى -
  عسأل 1الةفألة لا شح والتغزي   ط

  دار الفكىىىىح نألشىىىىحو   1  ط  إدارة السدتذــــفيات والسخاكــــد الرــــحية الحجيثــــة    2009ذيىىىىألب  صىىىىلح ) -
 عسأل .  -ومغزعغ   السساكة اةردنكة اليألشسكة

  دار الفكىىح نألشىىحو  ومغزعىىغ   السساكىىة  1  ط إدارة خــجمات الخعايــة الرــحية    2010ذيىىألب  صىىلح ) -
 عسأل .  -اةردنكة اليألشسكة

  دار الس ألىج لا شح والتغزي   عسأل  "إدارة الجػدة الذاممة الفمدفة ومجاخل العسل   2010زيثا   ساسأل  ) -
 اةرد . –

 القألىحة.  –  دار الفكح العحبر  1  ط مبادئ إدارة السدتذفيات    1998ر  عيث هللا )ألعألتس -
ــة    2002الشىىاير  سىىألر  و الثاردكىىة  مىىأمغ  ) -   دار صىىفألة لا شىىح 1  ط الجــػدة فــي  السشطســات الحجيث

 عسأل .  –التغزي  
   اةرد .   4  دار واف  لا شح والتغزي   ط تدػيق الخجمات    2008الضسغر  ىألنر  ) -
    دار تدـػيق الخـجمات ، مـجخل اسـتخاتيجي، وضيفـي، تصبيقـي   2009الشألفر   سكث و العىل   بشىكح ) -

 الكألزوري العاسكة لا شح والتغزي   عسأل   اةرد .
نطــع إدارة الجــػدة فــي السشطســات اإلنتاجيــة      2009الشىىألفر  ئغسىى  و العجكاىىر  دمحم و الوكىىكظ   لكىىت ) -

 رد .   دار الكألزوري العاسكة لا شح والتغزي   عسأل   اة1  طوالخجمية 
مفيػمـو وأدواتـو  -البحـث العمسـي   2001الح سع  وعيث الو   كألئث ) عيكثات  ذوقأل  وعثس  عيث -

   دار الفكح لا شح والتغزي   عسأل . وأساليبو
   مةح.1  دار الوأل  لا شح ط التدػيق السرخي     2005العجألرمة  تك كح ) -
  دار ال قألفة 3  ط  2000:9001إدارة الجػدة الذاممة ومتصمبات األيدو     2013عاغا   قألسظ نأليج  ) -

 لا شح والتغزي   عسأل .
 1ط  الس ىىىكحة لا شىىىح والتغزيىىى     دار تصبيقـــات فـــي إدارة الجـــػدة الذـــاممة    2008العاىىىر  عيىىىث ال ىىىتألر ) -

 اةرد .  -عسأل  
  درا   ىىكع 1  ط وأســاليب التصــػيخمفــاىيع  -إدارة جــػدة الخــجمات العامــة    2005الع ىىخي  عىىغض ) -

 لا شح والتغزي   عسأل  
   القألىحة 1  درا السعحفة الجألمعكة  ط  التذبيظ في تشطيع السجتسع     2004عك    عيث العخيخ ) -
   دار واف  لا شح  عسأل إدارة الجػدة الذاممة مفاىيع وتصبيقات    2004موفغ    سث ) -
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   الوألمث لا شح والتغزي   عسأل   اةرد . 1  ط الخجمات الرحيةتدػيق     1998الس ألعث  زكر  عاك  ) -
   ماس ة شيألب الجألمعة لا شح والتغزي   االسك ثرية  مةح. إدارة السدتذفيات    1988السةحي    سث ) -
  محامىىخ الكىىغامير لاتوىىغالت  واقــع السجتســع الســجني فــي تــػنذ   2016م ةىىحي   نىىغار و الغىىأللر   مىىكع ) -

 . تغند.1الثيسقحاسكة  ط
  الىثلك  ال ىألنر لاجسعكىألت  التذبيظ وتكػيغ التحالفات بيغ السشطسات غيخ الحكػميـة   2005) ال جىألر  دمحم -

 اةىاكة  نشح السجسغعة الستوثة   القألىحة  مةح. 
  1  دار السك ىىىحة لاشيألعىىىة وال شىىىح  ط   إدارة مشطســـات الخعايـــة الرـــحية    2003نةىىىكحات  فحيىىىث تغفكىىى  ) -

 عسأل   اةرد . 
 الخسائل العمسية 
معػقات التذبيظ بيغ السشطسات غيخ الحكػمية ودور الخجمة االجتساعية في الحج      2008إيحاىكظ  سكث) -

  السعيث العأللر لامثمة االوتسألعكة والعاغم االن ألنكة بأسغا  مجاة المثمة االوتسألعكة والعاغم مشيا
 32-25  5)1االن ألنكة 

ترػر مقتخح لجور العالقات العامة في التذبيظ لسؤسدات     2012رىألدة  مي أل  نثاة ) يغ ويألرة   -
  بوت فر إدارة ماس ألت السجتس  السثنر زكح  السجتسع السجني في ضػء مفاىيع التخصي  االستخاتيجي

 م شغرة  الجألمعة االسلمكة  زخة  فا شكع.
ات الرحية الحكػمية حدب معاييخ مشطسة تقييع جػدة أداء السؤسد    2016 يغ  ةكحة  مك ألة ) -

   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  الجألمعة االسلمكة  زخة  فا شكع. الرحة
"واقع التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني وأثخىا عمى التشسية الدراعية   2013 يغ ساشأل    شحف ) -

رة و ال كألسة لاثراسألت العاكأل  زخة  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكة اإلدا السدتجامة في قصاع غدة"
 فا شكع. 

   أثخ التجريب عمى جػدة الخجمات السرخفية اإلسالمية بسحافطات غدة    2017 يغ شعيأل     سث ) -
 رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكة اإلدارة وال كألسة  زخة  فا شكع.

لسشافع غيخ السمسػسة في جػدة دور جػدة الخجمات والرػرة الحىشية وا    2016 يغ عكح  فغزي ) -
  رسأللة مألو تكح زكح  الغخفة التجارية الرشاعية –العالقة مع األعزاء والسدتفيجيغ دارسة حالة 

 م شغرة  الجألمعة االسلمكة  زخة  فا شكع.
واقع ىشجسة العسميات اإلدارية وعالقتيا بجػدة الخجمات الرحية بسجسع     2016 يغ عكثة  فحاس ) -

 ي   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكة اإلدارة وال كألسة  زخة  فا شكع. بالذفاء الص
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رضا السدتفيجيغ مغ الخجمات الرحية السقجمة في أقدام االستقبال والصػارئ     2016 يغ نث   زألدة ) -
   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكة اإلدارة وال كألسكة  زخة  فا شكع. في مدتذفى الذفاء

إعادة ىشجسة العسميات اإلدارية ودورىا في تحديغ جػدة الخجمات في بمجيات     2017  )اةعحس -
   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكة اإلدارة وال كألسة  زخة  فا شكع. محافطات غدة

 -التخصي  لجى السؤسدات الذبابية في فمدصيغ ودورىا في العسمية التشسػية    2009 سعث  صىأللح ) -
   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة ال جألح الغس كة  فا شكع. دراسية لسشتجى شارك الذبابيحالة 

أثخ استخجام إدارة الجػدة الذاممة عمى األداء السالي لمذخكات السجرجة في    2016)عيكح اةسحش  -
   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة اةزىح  زخة  فا شكع. سػق فمدصيغ لألوراق السالية

  رسأللة  معػقات التي تػاجو التذبيظ بيغ الجسعيات األىمية وشخق مػاجيتيا    2014اةزأل  يثر ) -
 مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة  اغا   مةح.

   جػدة الخجمات الرحية الخرائز، األبعاد والسؤشخات    2011يثي ر  فيكسة و زويغش  بل  ) -
  7  عثد )وألمعة م تغري ق  شك ة مجاة االقتةألد والسجتس 

ستخاتيجية التذبيظ كسجخل تفعيل دور الجسعيات رعاية الصفػلة لسػاجية إ    2008يحكألت  ووثي ) -
   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة  اغا   مةح. العشف ضج األشفال في عرخ العػلسة

لجػدة الذاممة درجة مسارسة كميات التخبية لمتخصي  االستخاتيجي وعالقتو بادارة ا    2012بشكح  رشأل ) -
رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  الجألمعة االسلمكة  زخة   مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بيا"

 فا شكع. 
بر لإلنسألة االقتةألدي يحنألمج اةمظ الستوثة االن ألنر  ص ثو  العح  (2002)تقحيح الت سكة اليشحية لاعألم  -

 واالوتسألعر.
  دراسة تشيكقكة فر م تشف  الفكوألة  جػدة الخجمات الرحيةقياس وتقيع     2010الجخافحي  وآعحو  ) -

 العألم  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  اليةحة. 
واقع التذبيظ وأثخه عمى جػدة الخجمات السقجمة مغ مؤسدات ذوي العالقة     2016الوجألر  عيث هللا ) -

 .  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  الجألمعة االسلمكة  زخة  فا شكع بقصاع غدة
إدارة الجػدة الذاممة وأثخىا في تحديغ األداء السالي ، دراسة     2015 سو  عألنظ و موسغد  بو نألز ) -

  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   وألمعة  تصبيقية في عيشة مغ السرارف التجارية في محافطة الدميسانية
 تكحية  العحا .
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لتفعيل دور السشطسات البيئية غيخ الحكػمية ستخاتيجية التذبيظ كسجخل إ    2014 سغدتو  فألسسة ) -
مجاة وك  الثراسألت ال كألسكة  –محكخ وك  اليوت العاسر    لحساية البيئة وتحقيق التشسية السدتجامة

 2015  ئ ألئح1العثد -والعلقألت الثولكة
 دور مشطسة الرحة العالسية في تعديد أداء الشطام الرحي الفمدصيشي بقصاع    2015عضح  يوك  ) -

   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكة اإلدارة وال كألسة لاثراسألت العاكأل  زخة  فا شكع. غدة
دور التخصي  االستخاتيجي في جػدة األداء السؤسدي، دراسة وصفية تحميمية في     2011إيألد ) الثو ر  -

   فا شكع.  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  الجألمعة االسلمكة الجامعات الشطامية الفمدصيشية
أثخ سياسات التذبيظ والتشديق بيغ السؤسدات األىمية والفمدصيشية عمى     2007دعك   نيألية ) -

       حالة دراسة شبكة السشطسات األىمية الفمدصيشية –مدارات العسل التشسػي واالجتساعي في فمدصيغ 
 فا شكع.  –رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة القثس  يغ ديد  رام هللا 

  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   واقع عسميات التذبيظ في الجامعات الفمدصيشية    2018روب  آالة ) -
 الجألمعة اإلسلمكة  زخة  فا شكع.

العسل الذبكي بيغ السشطسات السجتسع السجني في مجيشة الخياض بالسسمكة    2013الحشكث   رو  ) -
 ألمعة الساط سعغد   الحيألض  ال عغدية.  رسأللة دكتغراه زكح م شغرة  والعخبية الدعػدية 

تصبيق نطام الجػدة في مؤسدات التعميع العالي الجدائخية:     2014رقألد  صاوكة وبحوش  زيع الثئع ) -
   سحو ة دكتغراه زكح م شغرة  دراسة ميجانية بسؤسدات التعميع العالي لمذخق الجدائخى  –آفاقو ومعػقاتو 

   الجخافح. 1رية وعاغم الت ككح  وألمعة سشك    كاكة العاغم االقتةألدية والتجأل
    مجاة التذبيظ لتفعيل مشطسات السجتسع السجني    2007ال حوور  ساعة و يغ ال ةح  مث ة ) -

 383   22)1دراسألت فر المثمة االوتسألعكة  والعاغم االن ألنكة  كاكة المثمة االوتسألعكة  وألمعة  اغا   
– 391   . 

قع إدارة السػارد البذخية في السؤسدات غيخ الحكػمية في قصاع غدة وسبل " وا  2004شيكح  ر ألب ) -
 رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  كاكة التجألرة  الجألمعة اإلسلمكة  زخة  فا شكع. تصػيخه " 

ـــــــــحيػع وانتذـــــــــار الذـــــــــبكات  2006شىىىىىىىىىاير  ث ) - ـــــــــي أحاشـــــــــت ب  : يغابىىىىىىىىىة الت سكىىىىىىىىىة. الستغيـــــــــخات الت
.)http://www.kenanaolnline.com/page/5968( 

دراسة حالة  -دور التذبيظ في تعديد التكامل بيغ السؤسدات الفمدصيشية األىمية   2013شاذ  نجلة ) -
وألمعة القثس  يغ ديد  رام   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  شبكة السشطسات األىمية البيئية الفمدصيشية –

 فا شكع.  –هللا 

http://www.kenanaolnline.com/page/5968
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درج مسارسة عسجاء الكميات الجامعية الستػسصة في محافطات الػس  لمتخصي      2013الةألن   عغلة ) -
  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة  االستخاتيجي وعالقتو بسدتػى ضسان الجػدة مغ وجية نطخىع

 الشح  اةوسط  اةرد . 
دور التذبيظ في الحج مغ ازدواجية العسل السؤسدي لجى شبكة السشطسات    2008عأليثئع  ىث  ) -

 فا شكع.  –  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة القثس  يغ ديد  رام هللا  ةاألىمية البيئية الفمدصيشي
 تقييع جػدة عسمية التشديق بيغ وزارة الرحة والسؤسدات األىمية الخيخية    2018العيألسر    سث ) -

   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة  يغ ديد القثس  زخة  فا شكع.  بقصاع غدة
"  رؤى أعزاء مجالذ إدارة السشطسات غيخ الحكػمية حػل إمكانية تصبيق   2002عيث الواكظ  ساغ  ) -

  دراسة مشيقة عا  الجسعكألت اةىاكة بسحكخ موألفضة الفكغم  رسأللة مألو تكح زكح م شغرةمجخل التذبيظ " 
 وألمعة القألىحة  فح  الفكغم  مةح. 

دراسة حالة  –جػدة الخجمات الرحية في السؤسدات العسػمية الجدائخية     2012عتك   عألفشة ) -
 -وألمعة  يغ بكح ياقألئث -  اسحو ة دكتغراه زكح م شغرة السؤسدة العسػمية االستذفائية لػالية سعيجة

 تاس أل   الجخافح. 
  السعيث العأللر لامثمة العالقة بيغ التذبيظ وبشاء القجرات الجسعيات األىمية     2004العسحي   يغ ال جأل ) -

االوتسألعكة يثم يغر  مجاة دراسألت فر المثمة االوتسألعكة والعاغم االن ألنكة   كاكة المثمة االوتسألعكة  
 . 434-381  7) 2وألمعة  اغا  

دراسة عيشة م  –االلكتخونية وسسعة الجامعة العالقة الت ثيخية بيغ جػدة الخجمات    2012عغدة  إيسأل  ) -
    رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة الشح  اةوسط  اةردنكة. الجامعات الخاصة األردنية 

التشديق مع السشطسات الجولية ودوره في دعع القصاع الرحي الحكػمي بقصاع     2015الغغسر  تغحيث ) -
 ة اإلدارة ال كألسة لاثراسألت العاكأل  زخة   فا شكع.  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكغدة 

وألمعة م تغري  كاكة العاغم  –   سحو ة دكتغراه زكح م شغرة إدارة الجػدة الذاممة   2007فتكوة  يشر ) -
 االقتةألدية وعاغم الت ككح  ق  شك ة.

لجسعيات التخصي  التذاركي مغ خالل رؤية القيادات السشتخبة لسذكالت ا    2006الفو   نألصح) -
     القألىحة  مةح. األىمية

دراسة ميجانية عمى فخوع  -أثخ تكشػلػجيا السعمػمات في جػدة الخجمة السرخفية    2015)  دمحم  قألسظ -
 سغريأل.  –  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  السرخف التجاري الدػري بالالذقية
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أثخ تبشي وتصبيق مبادئ إدارة الجػدة الذاممة عمى جػدة الخجمات الرحية السقجمة     2017)يغدية  
   رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  سغريأل.بسدتذفى تخابي بػجسعة 

  التقحيح ال  غي  دور السشطسات األىمية العخبية في الخعاية الرحية لمدكان    2013ق ثئ    مألنر )  -
 حبكة. ال أللت عشح لاس ضسألت اةىاكة الع

دارسة مدحية تحميمية لسشطسات السجتسع السجني في األرضي     2011مغستألنك ر  ع ألم ة  وآعحو ) -
   الفمدصيشية السحتمة

واقع السذكالت التي تعتخض السذخوعات الرشاعية الرغيخ في األردن ومجى     2013اليقة  ىشألم ) -
  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  والكبيخةوجػد تذبيظ فيسا بيشيا، أو مع السذاريع األخخى الستػسصة 

  وألمعة تشحيع  اةرد .
دور إدارة الجػدة الذاممة في تحديغ أداء العامميغ في السؤسدة االقترادية     2017ليحاو  قثور) -

   وألمعة الشيكث  سو لمضح بأللغادي  الجخافح. الجدائخية
  رسأللة  دتذفيات األردنيةسالذاممة في ال دور السػارد البذخية في تحقيق الجػدة    2016دمحم   ئخيث ) -

 مألو تكح زكح م شغرة  اةرد .   
  رسأللة عالقة إدارة الجػدة الذاممة ب داء السػضفيغ في الجامعات الفمدصيشية    2014معسح  وسألم ) -

 مألو تكح زكح م شغرة  وألمعة اةزىح  زخة  فا شكع. 
ثنر فر الت سكة   مجاة وألمعة دمش  لاعاغم      ىسكة م ضسألت السجتس  الس2008ملوي    سث ) -

 العثد ال ألنر  الكحد  اةرد .  -24السجاث  –االقتةألدية والقألنغنكة 
  الثلك  ال ألنر  التذبيظ وتكػيغ التحالفات بيغ السشطسات غيخ الحكػمية"   2005ال جألر  األية ) -

 لاجسعكألت اةىاكة  القألىحة. 
الخجمات الرحية السقجمة في مجيخية الخجمات الصبية العدكخية تقػيع جػدة     2016)فغافث نجظ   -

 .سألت العاكأل  زخة  فا شكعا  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة   مألديسكة اإلدارة وال كألسة لاثر  بقصاع غدة
دور شبكة الحقػق الثقافة لمصفل في التشديق بيغ الجسعيات األىمية لتشسية شفل     2005نحمكع  اسر ) -

  .ماكة المثمة االوتسألعكة   رسأللة مألوك تكح زكح م شغرة  القألىحة  وألمعة  اغا  قافياً العذػائيات ث
 كة السشطسات األىمية في قصاع غدةبالعػامل الجاخمية السؤثخة عمى التذبيظ في ش    2017دمحم ) نةألر  -

  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  الجألمعة اإلسلمكة  زخة  فا شكع.
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    دراسة  أللة عك ة  إدارة الجػدة الذاممة في قصاع الخجمات الرحية في الجدائخ    2017الياة  دمحم  ) -
ورقاة    -رسأللة دكتغراه زكح م شغرة  وألمعة قألصثي محبألح -مع الس تشفكألت العألمة والعكألدات المألصة

 الجخافح. 
التجقيق في  دور استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في تحديغ جػدة الخجمات   2011)إيسأل الي ك ر   -

 –  رسأللة مألو تكح زكح م شغرة  دراسة ميجانية عمى شخكات ومكاتب التجقيق العاممة في األردن -األردن
 اةرد .

  مجاة  دور التذبيظ بيغ السشطسات العخبية األىمية في بشاء قجراتيا التشطيسية    2008يألسكع  إيسأل  ) -
 . 22) 2دراسألت فر المثمة العألمة والعاغم االن ألنكة كاكة السجتس   وألمعة  اغا  

  محكخ السعاغمألت الةوكة  التقخيخ الدشػي السدتذفيات في قصاع غدة    2017وزارة الةوة ) -
 الفا شك ر. 

اغمألت الةوكة الةور  محكخ السع التقخيخ الدشػي،، القػى العاممة في القصاع   2017وزارة الةوة ) -
  زخة   فا شكع. 

 السعاغمألت محكخ  لاقغ  العألماة فر وزارة الةوة   "التقخيخ الدشػي     2016) الفا شك كة الةوةوزارة  -
 زخة  فا شكع.  الفا شك ر  الةوكة

   زخة  فا شكع. م 2018-م 2014ستخاتيجية لمػزارة الخصة اإل    2014وزارة الةوة الفا شك كة ) -
   إدارة التمشكط الةور  مساكة  ستخاتيجية تحديغ الرحةإ    2012مساكة اليوحيع )وزارة الةوة  -

 اليوحيع. 
 
 
 
 
. 

  السػاقع االلكتخونية 
4:35  شيكة الس ضسألت العحبكة زكح الوكغمكة لات سكة     ال ألعة )2014 تقحيح   -   م ألة    

06_41_43tshbeek.pdf-06-12-http://www.dawahmemo.com/image/2014 
17/4/2018   

 Health link Worldwide - London.   1999دلك  محكخ السغارد ) -

- Sandy  Copyright in health libraries  3rd ed.London : Library Association 

Publishing, 1999, 104 p. 
دور الساس ألت اةىاكة فر فا شكع وعألصة فر القشأل   " 2013الشيحاوي  ريألض) -

ntent/print/281705.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/co"  27/4/2018  م. 8ال ألعة 
  2018تقحيح الس ضسألت الةوكة اةىاكة عل    ثاث م كحة العغدة الكيح ) -

http://pngoportal.org/news/10102.html  ( 26/4/2018  1:00ال ألعة     

http://www.dawahmemo.com/image/2014-12-06-06_41_43tshbeek.pdf%2017/4/2018%20الساعة%204:35
http://www.dawahmemo.com/image/2014-12-06-06_41_43tshbeek.pdf%2017/4/2018%20الساعة%204:35
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/281705.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/281705.html
http://pngoportal.org/news/10102.html
http://pngoportal.org/news/10102.html
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 /http://www.moh.gov.ps/portal/2011-08-02-06-12-27  0182و ثة تو كع الجغدة ) -
 . 1:42ال ألعة ) 92/2/9332مغق  وزارة الةوة 
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 ( خصاب التحكيع 1محمق رقع )

 استبـــاًتتحكين 

 

 تحيت طيبت ّبعذ    2222222222222222222222222222222222222222222222222 السيذ/

 بركاتَ،،، السالم عليكن ّرحوت هللا ّ

يشكىىىىىىب لىىىىىىر     ضىىىىىى  يىىىىىىكع ئىىىىىىثيط ىىىىىىىجه االسىىىىىىتيألنة التىىىىىىر تىىىىىىظ تةىىىىىىسكسيأل ةزىىىىىىحاض اليوىىىىىىت العاسىىىىىىر ييىىىىىىثف                            
لاثارسىىىىىىىىة التىىىىىىىىر  قىىىىىىىىغم بإعىىىىىىىىثادىأل وذلىىىىىىىىط اسىىىىىىىىتكسألال  لستشايىىىىىىىىألت الوةىىىىىىىىغ  عاىىىىىىىى                              وسىىىىىىىى  اليكألنىىىىىىىىألت اللزمىىىىىىىىة 

والسؤسدــات األىميــة  التذــبيظ بــيغ وزارة الرــحة الفمدــصيشية  دروىىة السألو ىىتكح فىىر اإلدارة والقكىىألدة بع ىىغا  
  بقصاع غدةوأثخه عمى جػدة الخجمة الرحية  الرحية

ونضىىحا  لميىىحتكظ العساكىىة والعاسكىىة فىىر مجىىأل  اليوىىت العاسىىر فإنىىو يشىىحف ر م ىىألىستكظ فىىر توكىىكظ ىىىجه االسىىتيألنة  
لجلط  روغ تفضىاكظ بقحاةتيىأل وإيىثاة الىح ي بسىث  م ألسىيتيأل لسغضىغ  الثارسىة مىع  كىت ارتيىألط فقىحات االسىتيألنة 

 عىىح   وذلىىط للسىىتفألدة مىىع مل ضىىألتكظ بىىأللسوغر  واقتىىحاح التعىىثئ  فىىر صىىكألزتيأل  و  ىىجفيأل  و اضىىألفة فقىىحات 
 واةعج ييأل. 

 شكراً لحسي تعاًّكن

 

 الباحثة / وفاء زىجي يػسف جبخيل                                                        

 wafaa.j.2018@hotmail.comايسيل: 

 0592609460جػال:                                                                  
 

 إشخاف/ أ.د. نياية عبج اليادي التمباني

 محف  نسغذج االستيألنة 
  سئاة وفحضكألت و ىثاف الثراسة  

 
 



 

 

175 

 ( أسساء السحكسيغ2ممحق رقع )

 مكان العسل الجرجة العمسية االسع م
 فا شكع -وألمعة زخة رفكد وألمعة زخة صحصغر  .د. عيث الجاك   .1
2 . 

 ميألر   فتور . سوح .د
رفكد ق ظ السجألالت السعيث العأللر لامثمة 

 االوتسألعكة
وسيغرية  – وألمعة ي يأل

 مةح العحبكة
3 . 

 د. دمحم إيحاىكظ السثىغ  
رفكد  مألديسكة اإلدارة وال كألسة لاثراسألت 

  ستألذ مشألر  -العاكأل
 مألديسكة اإلدارة وال كألسة 

 فا شكع -لاثراسألت العاكأل
4 . 

  ستألذ م ألعث ق ظ إدارة اةعسأل  د. موسغد عيث الح سع الش شر
 مألديسكة اإلدارة وال كألسة 

 فا شكع -لاثراسألت العاكأل
5. 

  ستألذ مشألر  ق ظ إدارة اةعسأل  د. نيك  عيث شعيأل  الاغح 
ارة وال كألسة  مألديسكة اإلد

 فا شكع-العاكأللاثراسألت 
 وألمعة اةقة  رفكد ق ظ إدارة اةعسأل  د.  شحف دمحم مشسذ .6
 وألمعة اةقة   ستألذ م ألعث ق ظ إدارة اةعسأل  د. علة ال كث  .7
 وألمعة اةزىح ق ظ إدارة اةعسأل   ستألذ مشألر  د. شألدي التايألنر .8
 اإلسلمكةالجألمعة  التحبكة –رفكد ق ظ  د. إيألد عار يوك  الثو ر .9

 الجألمعة اإلسلمكة ق ظ إدارة اةعسأل استألذ م ألعث   محم إسسألعك  سسغرد.  .10
 الجألمعة اإلسلمكة  ستألذ م ألعث ق ظ إدارة اةعسأل  د. سألمر  يغ الحوس  .11
 وألمعة فا شكع  ستألذ م ألعث ق ظ إدارة  عسأل  د. م ةغر اةئغبر  .12
 وزارة الةوة والتمشكط مثئح رسظ ال كألسألت د. عاك  شقفة  .13
14. 

 د. م قأل    غنة 
يعس  –سألبقأل  فر الغزارة  –مثئح إدارة عألمة 

 وزارة الةوة فر الساس ألت اةىاكة

 وزارة الةوة مثئح و ثة الت  ك  م  الساس ألت اةىاكة  . ولكث صيألح .15
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كتاب تدييل ميسة الباحثة (3ممحق رقع )
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 استبانة الجراسة الشيائية( 4ممحق رقع )

 استبـــاًت 

 

 تحيت طيبت ّبعذ    2222السيذ/ة 222222222222222222222222222222222222222222222

 السالم عليكن ّرحوت هللا ّبركاتَ،،،

ـــــــــــــيغ وزارة الرـــــــــــــحة الفمدـــــــــــــصيشيةغا    ىىىىىىىىىىىىىىىىة بع ىىىىىىىىىىىىىىىىحاة دراسىىىىىىىىىىىىىىىىة بإوىىىىىىىىىىىىىىىغم اليأل  ىىىىىىىىىىىىىىىتق                       التذـــــــــــــبيظ ب
  والسؤسدــــــــــــــــات األىميــــــــــــــــة الرــــــــــــــــحية وأثــــــــــــــــخه عمــــــــــــــــى جــــــــــــــــػدة الخجمــــــــــــــــة الرــــــــــــــــحية 

. 
اسىىىتكسألال  لستشايىىىألت الوةىىىغ  عاىىى  دروىىىة السألو ىىىتكح فىىىر تمةىىىر القكىىىألدة واإلدارة مىىىع اليحنىىىألمج السشىىىتح  

 زىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخة.  –لاثراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألت العاكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأل يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكع  مألديسكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اإلدارة وال كألسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ووألمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اةقةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
. 

                                       الشىىىىىىىىىىىىىكح والتقىىىىىىىىىىىىثئح لجيىىىىىىىىىىىىىغدكظ فىىىىىىىىىىىىىر تشىىىىىىىىىىىىىجك  اليأل  ىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىع سىىىىىىىىىىىىىكألدتكظ بأسىىىىىىىىىىىىس  عيىىىىىىىىىىىىىألرات  تتقـــــــــــــجم
                                          ونضىىىىىىىىىىىىىىحا  لسىىىىىىىىىىىىىىأل تتستعىىىىىىىىىىىىىىغ  بىىىىىىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىىىىىع عيىىىىىىىىىىىىىىحة واسىىىىىىىىىىىىىىل  مىىىىىىىىىىىىىىع عىىىىىىىىىىىىىىل  مىىىىىىىىىىىىىىغقعكظ          اليوىىىىىىىىىىىىىىت العاسىىىىىىىىىىىىىىر

اإلشىىىىىىىىىحافر واإلداري الستعاىىىىىىىىى  بسغضىىىىىىىىىغ  الثارسىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىإ  اليأل  ىىىىىىىىىة تأمىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىع سىىىىىىىىىكألدتكظ التكىىىىىىىىىحم بقىىىىىىىىىحاةة                
                               االسىىىىىىىىتيألنة واالوألبىىىىىىىىة عىىىىىىىىع  سىىىىىىىىئاة يغضىىىىىىىى  دروىىىىىىىىة السغافقىىىىىىىىة عاىىىىىىىى  كىىىىىىىى  عيىىىىىىىىألرة مىىىىىىىىع العيىىىىىىىىألرات الىىىىىىىىغاردة. 

                                  ة فىىىىىىىىىىىر ىىىىىىىىىىىىجه االسىىىىىىىىىىتيألنة ب ىىىىىىىىىىىحية تألمىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىأ  سىىىىىىىىىىىكتظ التعألمىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىى  وسكىىىىىىىىىىى  اليكألنىىىىىىىىىىىألت الىىىىىىىىىىغارد عمســـــــــــاً 
 ر. ىىىىت العاسىىىحاض اليوىىىىر  زىىىىثم إال فىىىىع ت تمىىىىول

 شكراً لحسي تعاًّكن

 

 الباحثة / وفاء زهدي يوسف جبريل                                                                     

 wafaa.j.2018@hotmail.comايميل: 

 

 إشراف/ أ.د. نهاية عبد الهادي التلباني
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 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية 

    

    ن         ذكح الجشذ:

 فأم ح 51 50-41 40-31 فأق  30 العسخ:الفئة 

 فأم ح 16 15-11 10-6 فأق  5 سشػات الخبخة:

 دكتغراه           مألو تكح بكأللغريغس دياغم متغسط    السؤىل العمسي: 

 فسأل فغ  مثئح و ثة  مثئح دافحة  رفكد ق ظ  د شعيةكرف  السدسى الػضيفي:
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   عا  دروة 10رقظ )   يع ر  ق  دروة مغافقة و1   كت رقظ )10 -1ض  دروة مع ) القدع الثاني:
 .مغافقة

  
 أوالً: أبعاد التشبيك 

 درجة السػافقة  السػارد البذخية  م. 
  10إلى  1مغ 

  ت تقشب الغزارة السغصفكع يستاكغ  ميألرات وعيحات كألفكة فر عساكة التشيكط. 1
  والتر لثئيأل القثرة عا  عساكة التشيكط  والسي كةتعكع الغزارة الكفألةات العاسكة  2
  وميألرتيظ فر عساكة التشيكط.تقغم الغزارة يتثريب السغصفكع ييثف زيألدة معألرفيظ  3
  ى أل  وضغح فر مفيغم عساكة التشيكط لث  مغصفر الغزارة. 4

ئتظ ت فكج ورش عس  يكع مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة لتعخيخ مفيغم  5
 التشيكط والشحامة.

 

  الةوكة.ئغوث يحتغكغالت عس  واضوة لات  ك  يكع مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة  5

6 
تةأل  والتغاص  م  الساس ألت اةىاكة الةوكة لسعحفة تشج  الغزارة مغصفكيأل عا  اإل

 مأل ىغ وثئث مع الشحكألت التعألونكة.
 

7 
ئغوث ميألدرات مشتحكة يكع مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة لشحح سكألسألت العس  

 بأللغزارة.
 

8 
والساس ألت اةىاكة الةوكة فر  ألالت ئغوث تعألو  مشتح  يكع مغصفر الغزارة 

 الشغارئ.
 

9 
ئتظ متألبعة عساكة التشيكط يكع مغصفر  الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة مع قي  

 اإلدارة العاكأل بأللغزارة.
 

10 
ئتظ ربط الوغافخ والسكألف ت بعساكة التشيكط يكع مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة 

 الةوكة
 

 10-1 االستخاتيجيالتخصي   

1 
وضغح راية ورسأللة الغزارة  مألم مغصفكيأل والساس ألت اةىاكة الةوكة ي ي  عساكة 

 التشيكط 
 

2 
تعس  الغزارة عا  تعخيخ التعألو  السشتح  م  الساس ألت اةىاكة الةوكة ضسع راية 

 استحاتكجكة.
 

السشتحكة م  الساس ألت اةىاكة ئتظ وض  استحاتكجكألت ُتسكع الغزارة مع توقك   ىثافيأل  3
 الةوكة بكفألةة وفعأللكة.
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4 
ستحاتكجكة المألصة ةىاكة الةوكة فر صكألزة المشط اإلتشألر  الغزارة الساس ألت ا

  بأللساس ألت.

5 
السشتحكة يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة  ت  ك  فعأل   غ  ت فكج االنششة واليحامجئغوث 

  الةوكة.

6 
ىاكة الةوكة ي ألة  عا  اليحامج واةنششة السشتحكة م  الساس ألت اةتض  الغزارة 

  ستحاتكجكة لاغزارة.المشة اإل

7 
ى أل  وضغح لإلوحاةات الت فكجية لألعسأل  السشتحكة يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة 

  الةوكة لثي مغصفر الغزارة.

8 
 غ  السشألري  واليحامج واةنششة السشتحكة يكع الغزارة ى أل  وضغح لتغزي  اةدوار 

  والساس ألت اةىاكة الةوكة. 

10 
تقغم الغزارة يتقككظ اليحامج واالنششة السشتحكة م  الساس ألت اةىاكة الةوكة بألستمثام 

  معألئكح وماشحات واضوة.

تقغم الغزارة بعساكة الحقألبة عا   داة العس  السشتح  يك يأل وبكع الساس ألت اةىاكة  11
 الةوكة.  

 

 10-1 السػارد السالية  

1 
ئغوث لث  الغزارة سكألسألت تسغياكة واضوة لثعظ المثمة الةوكة مع عل  التشيكط 

  يك يأل وبكع الساس ألت اةىاكة الةوكة.

2 
تو ع عساكة شحاة المثمة الةوكة مع الساس ألت اةىاكة الةوكة يحامج المثمة فر 

  الغزارة. 

3 
ت ت سح الغزارة السغارد واالمكألنكألت الستأل ة فر الساس ألت اةىاكة الةوكة بسأل يوق  

   ىثاف الغزارة بأق  تكافة.

ت اةىاكة الةوكة تعس  الغزارة عا  زيألدة اليحامج والمثمألت السشتحكة م   الساس أل 4
 لتو كع اإلئحادات.

 

تقغم الغزارة بشحاة عثمة صوكة مع الساس ألت اةىاكة الةوكة بأسعألر تت ألسب  5
 وم تغ  المثمة السقثمة. 

 

فحص تسغي  ت ألعث عساكة التشيكط يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة عا   6
 الغزارة المثمألتكة. مشألري 

 

السأللكة بشك  م تسح لألعسأل  السشتحكة يكع الغزارة والساس ألت  ئتظ توثئت اليكألنألت 7
 اةىاكة الةوكة لتغفكح صغرة كألماة عع  جظ ال فقألت فر الغزارة.

 

لألداة السأللر  غ  اةعسأل  السشتحكة يك يأل وبكع   سأللكب الحقألبة الوثئ ةت تمثم الغزارة  8
 الساس ألت اةىاكة الةوكة.
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9 
السكخانكة السعتسثة سيقأل  لسأل ىغ ممشط لألنششة واليحامج السشتحكة  تقغم الغزارة بسحاوعة

  م  الساس ألت اةىاكة الةوكة. 

10 
ئغوث نضألم مأللر موغسب مشتح  يكع الغزارة والساس ألت االىاكة الةوكة عألص 

  بألةعسأل  السشتحكة يك يسأل.

 10-1 ترال في جسع ومذاركة السعمػماتإستخجام التكشػلػجيا ووسائل اإل  

1 
تضسع عساكة التشيكط يكع الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة تغفح قألعثة يكألنألت 

  موغسية ومتك ة ُتسكع الحوغ  الكيأل وقة الوألوة.

2 
تةأل  يكع مغصفر الغزارة   التقثم التك غلغور فر وسألف  اإلتتلةم عساكة التشيكط م

  والساس ألت اةىاكة الةوكة.

3 
 ألوة الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة لتيألد  السعاغمألت  تاير عساكة التشيكط

  بألستمثام التك غلغوكأل الوثئ ة.

4 
لجس  السعاغمألت م  الساس ألت غاص  االوتسألعر وسألف  الت غزارةالمغصفغ   تمثمي

  .اةىاكة الةوكة

تغفح الغزارة اةويخة والسعثات الوثئ ة للتةأل  ولاتغاص  م  الساس ألت اةىاكة  5
 الةوكة بأق  ويث ووقة مسكع. 

 

ئتظ استمثام اليحيث اإللكتحونر للتةأل  والتغاص  يكع مغصفر الغزارة و الساس ألت  6
 اةىاكة الةوكة لغضغح االوحاةات الت فكجية لعساكة التشيكط.

 

ئغوث ويألت )فح  عس    لجأل ....الث  م ئغلة عع وس  ومشألركة السعاغمألت يكع  7
 مغصفر الغزارة والساس ألت اةىاكة الةوكة.  

 

م تغ  وس  السعاغمألت ومشألركتيأل يكع مغصفر وزارة الةوة والساس ألت اةىاكة  8
 الةوكة يوق  الغألية السحوغة م و. 

 

   داة مغصفر الغزارة فر وس  السعاغمألت ومشألركتيأل ئغوث دور فعأل  لاحقألبة الثاعاكة عا 9
 م  الساس ألت اةىاكة الةوكة.

 

ت ت سح الغزارة التك غلغوكأل بأللشك  اةم   م  زكحىأل مع الساس ألت اةىاكة الةوكة بسأل  10
 يمثم عساكة التشيكط.

 

فر  تةأل  م  الساس ألت اةىاكة الةوكة ال حعة والثقةيوق  م تغ  التغاص  و اإل 11
 انجألز اةعسأل  .
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 أبعاد جػدة الخجمة الرحية ثانيًا: 

درجة السػافقة  جػدة الخجمة الرحية   
 10إلى  1مغ 

  تاتخم الغزارة يتقثيظ عثمألتيأل لاس تفكث مع المثمة فر السغعث السوثد. 1
  تتج ب الغزارة تكحار اةعشألة فر تقثيظ عثمألتيأل السمتافة. 2
  المثمة الةوكة يثروة عأللكة مع الثقة والسغاغقكة.تقثم الغزارة  3
  ئتغفح فر الغزارة وسك  التمةةألت الةوكة والشيكة السشاغبة. 4
  ئتست  السغصفغ  بأللسي كة واال تحاف فر اتسألم إوحاةات العس  5
  توحص الغزارة عا  اال تفأل  يغاألفقيأل بشحيقة ساكسة  يسكع الحوغ  إلكيأل ع ث الوألوة 6
  ئاير السغصفكع فر الغزارة سايألت السحض  فغرا . 7
  تقغم الغزارة بإبلغ الس تفكث بسغعث تقثيظ المثمة يثقة  8
  تقغم الغزارة بأللحد الفغري عا  استف ألرات وشكألوي الس تفكث مع المثمة.  9

  ئيثي مغصفغ الغزارة االستعثاد الثافظ لاتعألو  م  الس تفكث مع المثمة. 10
  الغزارة إوحاةات العس  قثر اإلمكأل  لضسأل  ال حعة وال يغلة فر تقثيظ المثمة الةوكة. ت ي  11
  تاتخم الغزارة يتقثيظ المثمة لاس تفكث وف   نضسة العس . 12
  تعس  الغزارة عا  إيجألد  اغ  نألوعة لسشألم  الس تفكثئع مع المثمة. 13
  المثمة و أللتو الةوكة.يقثر السغصفكع فر الغزارة صحوف الس تفكث مع  14
  يضيح السغصفكع اال تحام فر علقتيظ م  الس تفكث مع المثمة. 15
  يستاط السغصفكع فر الغزارة السعحفة والثراية بأل تكألوألت ورزيألت الس تفكث مع المثمة. 16
  ئتة  السغصفكع فر الغزارة بأللحوح السح ة والةثاقة فر التعألم  م  الس تفكث. 17
  الغزارة العألدات والتقأللكث واةعحاف ال ألفثة فر السجتس . تحاعر 18
  يشحح السغصفكع بأللغزارة لاسحض  السشألم  الةوكة التر يعألنغ  م يأل بشحيقة بفيسيأل الس تفكث. 19
  تيتظ الغزارة بضكغفيأل وت تقيايظ بشك  الف . 20
  تةسكظ محاف  الغزارة ملفظ لتقثيظ ممتا  المثمألت الةوكة. 21
  ئغوث لغ ألت وعلمألت إرشألدية ت ي  الغصغ  إل  اةق ألم والشعب السمتافة. 22
  يوحص السغصفكع فر الغزارة عا  دروة عأللكة مع   ع الي ثام والسضيح 23
  تغفح الغزارة اةويخة والس تاخمألت الوثئ ة اللزمة لت يك  تقثيظ المثمة. 24
  واضح ي ي  عا  الس تفكث الغصغ  إلكيأل.ئغوث لث  الغزارة دلك  إوحاةات عس   25

 

 


