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 األغذية خبذمة للعاملني التذريبية األحتياجات دراسة        
األقتصادية الفنادق يف واملشزوبات

 إعداد

 3أ.د/ أمحد مصطفى فوزي 2د/ أمحد حسن متويل 1صاحل الدين صالح الدين مشس

امللخص
 يًعاًَني ايتذسٜب١ٝ االستٝادات ايتعشف عًٞ إيٞ اسباي١ٝ ايذساط١ تٗذف

 ايهربٟ ايكاٖش٠ مبذ١ٜٓ األقتصاد١ٜ ايفٓادم َٔ ع١ٓٝ يف ٚاملؼشٚبات األغز١ٜ ذ١َخب

 حيتاز اييت ايعا١َ - ٚايز١ٖٝٓ املعشف١ٝ – ايع١ًُٝ املٗاسات خالٍ ذبذٜذ َٔ ٚريو

ايذساط١،  ع١ٓٝ األقتصاد١ٜ ايفٓادم يف ٚاملؼشٚبات األغز١ٜ خبذ١َ ايكا٥ُني إيٝٗا

 ايع١ًُٝ طبٝع١ حنٛ ٚاملؼشٚبات األغز١ٜ خبذ١َ عاًَنياي ْعش ٚٚدٗات أسا٤ عًٞ ايتعشف

 ايعاًَني ْعش ٚدٗات عًٞ ايتعشف إيٞ باإلضاف١ دٚسات َٔ عًٝ٘ حيصًٕٛ َٚا ايتذسٜب١ٝ

املٗاسات. ٚيتشكٝل  تًو تطٜٛش إيٞ سادتِٗ َٚذٟ ٚاملعشف١ٝ ايع١ًُٝ املٗاسات بعض يف

 ايكا٥ُني َٔ ؼٛا١ٝ٥ع ع١ٓٝ عًٞ ٚصعت اطتكصا٤ اطتُاس٠ تصُِٝ ٖزا اهلذف مت

( 360) عذدٖا بًؼ ايذساط١ ع١ٓٝ األقتصاد١ٜ ايفٓادم يف ٚاملؼشٚبات األغز١ٜ خبذ١َ

اإلسصا٥ٞ. ٚقذ  يًتشًٌٝ صاسب١% 84.7 بٓظب١ أطتُاس٠( 305) بٝٓٗا َٔ نإ أطتُاس٠

 بعض تطٜٛش إيٞ حباد١ ايذساط١ ع١ٓٝ أفشاد أٚضشت ْتا٥ر ايذساط١ املٝذا١ْٝ إٔ غايب١ٝ

 َٚٔ بأدا٥ٗا ٜكَٕٛٛ اييت ايٛظا٥ف َظتذذات َع ٜتٓاطب مبا دٚسٟ بؼهٌ تاملٗاسا

 ٚايربٚتٛنٍٛ األتٝهٝت بكٛاعذ االملاّ نبر بؼهٌ تطٜٛشٖا إيٞ حيتادٕٛ اييت املٗاسات

 ٚطال١َ صش١ بكٛاعذ ايها١ًَ أدٓب١ٝ، ٚايذسا١ٜ يػ١ َٔ بأنجش اشبذ١َ، ايتشذخ يف

  ايػزا٤.

ايفٓادم االقتصاد١ٜ -االستٝادات ايتذسٜب١ٝ  -ايتذسٜب الكلمات املفتاحية
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Studying the Training Needs of Food and Beverage  

Service Employees in Economic Hotels 
 

Abstract  
This study aims to identify the training needs of food and 

beverage service employees in a sample of economic hotels in 

Greater Cairo. To achieve this aim, a self administrated 

questionnaire was developed and directed to a random sample of 

employees in the investigated properties. Results from the field 

study illustrated that the food service employees need a 

periodical training programs in various area in food and beverage 

specially food safety and sanitation, protocol and etiquette of 

service and foreign language. Upon the field study results, some 

recommendations have been suggested. 

Key words: Training - Training needs - economic 

hotels 

 

 

 

 

 مشكلة الذراسة
 تهُٔ َؼه١ً ايذساط١ يف اإلداب١ عًٞ ايتظاؤالت ايتاي١ٝ:

  إيٞ أٟ َذٟ تٗتِ ايفٓادم األقتصاد١ٜ ع١ٓٝ ايذساط١ بذساط١ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ

 يًعاًَني خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات عٓذ ايتدطٝط يًرباَر ايتذسٜب١ٝ؟

 ذ١َ يتشذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ يًعاًَني خبذ١َ َاٖٞ ايٛطا٥ٌ املظتد

 األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات؟

  ايعا١َ اييت حيتاز إيٝٗا ايكا٥ُني  -املعشف١ٝ ٚايز١ٖٝٓ  –َاٖٞ املٗاسات ايع١ًُٝ

 خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات يف ايفٓادم األقتصاد١ٜ ع١ٓٝ ايذساط١؟
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 اهلذف من الذراسة
ًٞ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ يًعاًَني تٗذف ايذساط١ اسباي١ٝ إيٞ ايتعشف ع

خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات يف ع١ٓٝ َٔ ايفٓادم األقتصاد١ٜ مبذ١ٜٓ ايكاٖش٠ ايهربٟ 

 ٚريو َٔ خالٍ:

  ايعا١َ اييت حيتاز إيٝٗا  -املعشف١ٝ ٚايز١ٖٝٓ  –ذبذٜذ املٗاسات ايع١ًُٝ

ذساط١ايكا٥ُني خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات يف ايفٓادم األقتصاد١ٜ ع١ٓٝ اي

  ايتعشف عًٞ أسا٤ ٚٚدٗات ْعش ايعاًَني خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات حنٛ طبٝع١

 عًٞ ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ َٚا حيصًٕٛ عًٝ٘ َٔ دٚسات باإلضاف١ إيٞ ايتعشف

 إيٞ سادتِٗ َٚذٟ ٚاملعشف١ٝ ايع١ًُٝ املٗاسات بعض يف ايعاًَني ْعش ٚدٗات

 املٗاسات.  تًو تطٜٛش

 اإلطار النظزي للذراسة
 َا١ٖٝ َٚفّٗٛ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ( 1

َفّٗٛ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ إىل ايفذ٠ٛ بني َظت٣ٛ األدا٤  ٜؼر

َٚظت٣ٛ األدا٤ املظتٗذف يًفشد. ٖٚزا ٜعين أْ٘ ست٢ ْتُهٔ َٔ ذبذٜذ  اسبايٞ

بذ َٔ َعشف١ َظت٣ٛ أدا٥٘ اسبايٞ ٚذبذٜذ َظت٣ٛ ايتذسٜب١ٝ يًفشد أل االستٝادات

بًٛغ٘ َٔ ايفشد. ٚيف املٛاقف اإلداس١ٜ املدتًف١ ٚاييت ْشغب بتشذٜذ  دا٤ املطًٛ األ

ايتذسٜب١ٝ فٝٗا ْأخز بعني االعتباس فذ٠ٛ األدا٤ املؼاس إيٝٗا أعالٙ .  االستٝادات

ايفشص ٚاإلَهاْات ايتذسٜب١ٝ اييت تظاعذ ايفشد ع٢ً تطٜٛش أدا٥٘  ٚنزيو َذ٣ تٛفش

ٞ ايزٟ ال خيًٛ َٔ ايطعف أٚ ايكصٛس إىل َظت٣ٛ األدا٤ املظت٣ٛ اسباي ٚاالْتكاٍ َٔ

  املشغٛ .

 ذبذٜذ االستٝادات ( إٔ فاع١ًٝ ايتذسٜب تتٛقف ع٢ً 2005ٜٚؤنذ ايربادعٞ ) 

 ايتذسٜب١ٝ َٔ خالٍ َعشف١ َظت٣ٛ األدا٤ اسبايٞ َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛ  ٚذبذٜذ

 .ايظٝاطاتَر ايتذسٜب١ٝ يتشكٝل ٖزٙ اايظٝاطات ايتذسٜب١ٝ ٚسطِ ايرب
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ٕ أٚ ( إٕ أطايٝب ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ َتٓٛع2006١) َٛطٜٞٚٛضح 

األطايٝب ايؼا٥ع١ االطتدذاّ تؼٌُ َظح االدباٖات َٚظح األسذاخ اهلا١َ َٚكاب١ً 

ٚتكِٜٛ األدا٤ ٚطذالت األدا٤ َٚظح َٓاخ املٓع١ُ ٚتكِٜٛ املٓتر ٚنًٗا أدٚات  املٛظفني

 ٟايتشًٌٝ اإلداس ضاربذّ أغش

تعشف االستٝادات ايتذسٜب١ٝ بأْٗا صبُٛع١ َٔ ايتػرات املطًٛ  إسذاثٗا يف 

ٚريو زبع١ً َٓاطبا يٛظٝفت٘  ٘ايفشد ٚاملتعًك١ مبعًَٛات٘ َٚٗاسات٘ ٚخربات٘ َٚعاسف

اييت ٜؤدٜٗا ٚاختصاصات٘ ٚٚادبات٘ اسباي١ٝ بهفا٠٤ عاي١ٝ فاالستٝاز عَُٛا ٖٛ َا 

 . (2008)ٖالٍ،   َعنيٜطًب٘ املتذس  الطتهُاٍ قصٛس َعشيف

( االستٝادات ايتذسٜب١ٝ بأْٗا " ايفذ٠ٛ بني َا جيب  2004)  َصطفٜٞٚعشف 

 ٜهٕٛ ٚبني َا ٖٛ نا٥ٔ" ٜٚؼر إىل ثالث١ أْٛاع َٔ االستٝادات ع٢ً َظت٣ٛ ايفشد إٔ

 ٚايٛظٝف١ ٚاملٓع١ُ.ٜٚش٣ إٔ ذبًٌٝ االستٝادات ٜتطُٔ ذبًٌٝ األْع١ُ ٚذبًٌٝ

تكذٜش  إٔ َذاخٌ ذبذٜذ االستٝادات األسبع١ ٖٞ( 2007تٛفٝل ) األفشاد. بُٝٓا ٜؤنذ

ٚذبًٌٝ ايٛظا٥ف ٚاملٗاّ  تٝذ١ٝ ٚايتكذٜش ع٢ً أطاغ ايهفا٠٤ااالستٝادات اإلطرت

 ٚتكذٜش االستٝادات ايتذسٜب١ٝ.

بأْٗا دٛاْب ايٓكص اييت قذ ٜتظِ بٗا أدا٤  (2010بُٝٓا ٜعشفٗا ايهبٝظٞ )

ب َٔ األطبا  ٚاييت جيب إٔ تتطُٓٗا بشاَر ايتذسٜب ألٟ طب –ايعاًَني يف َٓع١ُ َا 

 .املكذ١َ إىل ٖؤال٤ ايعاًَني مبا ٜعٌُ ع٢ً ذبظني ٖزا األدا٤

 ٚميهٔ اطتدالص َفّٗٛ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ باآلتٞ :

 ٘ٓٝف١ٝٓ أٚ طًٛن١ٝ ٜشاد تُٓٝتٗا  -إْٗا َعًَٛات ٚادباٖات َٚٗاسات ٚقذسات َع

 .أٚ تػٝرٖا أٚ تعذًٜٗا

  متجٌ ْٛاسٞ ضعف أٚ ْكص ف١ٝٓ أٚ إْظا١ْٝ، ساي١ٝ أٚ ضبت١ًُ يف قذسات إْٗا

 .ايعاًَني أٚ َعًَٛاتِٗ أٚ ادباٖاتِٗ أٚ َؼهالت ضبذد٠ ٜشاد سًٗا

  ٚإْٗا ع١ًُٝ َظتُش٠ غر َٓت١ٝٗ ٚريو ْتٝذ١ يًتػٝرات ايتٓع١ُٝٝ أ

ايتطٜٛش، ًُٝات، ع ايتهٓٛيٛد١ٝ أٚ اإلْظا١ْٝ أٚ بظبب ايرتقٝات أٚ ايتٓكالت، ايتٛطعات
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أٚ بظبب بعض املؼهالت غر املتٛقع١ ٚغرٖا َٔ ايعشٚف اييت تتطًب إعذادًا ٚتذسٜبًا 

َال٥ًُا َٚظتُشًا ملٛادٗتٗا.

  إْٗا تٛفش َا ميهٔ تظُٝت٘ باطتُشاس١ٜ ايٓطر ٚايتكِٜٛ ايزاتٞ، فتشذٜذ

إىل ٚضع االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٜظُح باملشادع١ املظتُش٠ يًٛاقع ٚدٚسٙ يف ايٛصٍٛ 

 افطٌ.

ٚمبا إٔ امل١ُٗ األطاط١ٝ يًتذسٜب ٖٞ تٛفر بشاَر يت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ. 

ٚيطُإ تكذِٜ ٖزٙ ايرباَر يف ايٛقت املٓاطب يزا جيب إٔ ٜتِ ربطٝط ٚتٓفٝز ايعذٜذ 

َٔ األْؼط١ امل١ُٗ ضُٔ عًُٝات ايتذسٜب ٚايتطٜٛش َٚٔ أِٖ ٖزٙ األْؼط١ ذبذٜذ 

١ٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ع١ًُٝ ١َُٗ ٚسامس١ يٓذاح االستٝادات. ٚتعترب عًُ

)ٖالٍ،  ايرباَر ايتذسٜب١ٝ، ٚريو ألٕ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٜتطًب َا ًٜٞ

2001): 

  ذبذٜذ األفشاد املطًٛ  تذسٜبِٗ ْٚٛع ايتذسٜب املطًٛ  َٚذ٠ ايرباَر ٚايٓتا٥ر

 املتٛقع١ َِٓٗ.

 كشس يف ض٥ٛٗا تصُِٝ ضبت٣ٛ ايرباَر حيذد يًتذسٜب أٖذاف٘ بذق١، نُا ٜت

ايتذسٜب١ٝ، ٚايٛطا٥ٌ املظتدذ١َ يف ايتذسٜب ٚاختٝاس املتذسبني، ٚنزيو تكِٝٝ بشاَر 

 ايتذسٜب.

  ،ٜظاِٖ يف ذبذٜذ املظاف١ بني املظت٣ٛ ايزٟ ٜهٕٛ عًٝ٘ املتذس  قبٌ بذ٤ ايتذسٜب

دات ايتذسٜب١ٝ ٚاملظت٣ٛ ايزٟ ْأٌَ ٚصٛي٘ إيٝ٘ عٓذ ْٗاٜت٘، إر إٕ تكذٜش االستٝا

ٚقٝاطٗا قٝاطا عًُٝا ٖٛ ايٛط١ًٝ املج٢ً يتشذٜذ ايكذس املطًٛ  تضٜٚذٙ يًُتذسبني نُاً  

ٚنٝفًا َٔ املعًَٛات ٚاالدباٖات ٚاشبربات اهلادف١ إىل إسذاخ ايتطٜٛش ٚسفع ايهفا٠٤ 

 امل١ٝٓٗ.

  ٜظاعذ يف تؼدٝص َؼه١ً َا، ٜٚظاعذ ع٢ً ع١ًُٝ ايتدطٝط سبًٗا، ٜٚبني َذ٣

 اق١ٝ بشاَر ايتذسٜب َٔ عذَٗا.اطتشك
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  ٜظِٗ يف ربفٝض ايٓفكات ٚايتكًٌٝ َٔ اإلٖذاس َٔ خالٍ ذبكٝل أٖذاف ايتطٜٛش

بصٛس٠ ػا١ًَ، ٚسفع َعذٍ نفا٠٤ األدا٤ ٚاسبصٍٛ ع٢ً َظت٣ٛ أع٢ً َٔ إْتاد١ٝ 

 ايعٌُ اييت ٜتِ ذبكٝكٗا عٔ طشٜل ايتذسٜب.

 ًٝٗا يف ع١ًُٝ ذبذٜذ إضاف١ إىل ريو فإٕ املعًَٛات اييت ٜتِ اسبصٍٛ ع

االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ميهٔ إٔ تظتدذّ يف ع١ًُٝ ايتٓبؤ باالستٝادات ايتذسٜب١ٝ 

 املظتكب١ًٝ.

 أ١ُٖٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ(  2

إٕ ع١ًُٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ع١ًُٝ ١َُٗ ٚسامس١ يفعاي١ٝ ايرباَر 

 : (2006)َٛطٞ،  ايتذسٜب١ٝ ٚريو يألطبا  ايتاي١ٝ

إٕ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٖٛ األطاغ يهٌ عٓاصش ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ  .1

ٚأُٖٗا ع١ًُٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ، ٚتصُِٝ ضبتٟٛ ايربْاَر ايتذسٜيب 

ْٚؼاطات٘، ٚتكِٝٝ ايربْاَر ايتذسٜيب. فتشذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٜعذ َؤػشا ٜٛد٘ 

 ايفشع١ٝ. ايتذسٜب تٛدٝٗا صشٝشا يف تًو ايعًُٝات

ٜظاعذ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ يف ايرتنٝض ع٢ً سظٔ االدا٤ ٚايٛصٍٛ  

ايٞ اهلذف األطاطٞ َٔ ايتذسٜب

ٜٛضح ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ األفشاد املطًٛ  تذسٜبِٗ، ْٚٛع ايتذسٜب  

املطًٛ ، ٚايٓتا٥ر املتٛقع١ َِٓٗ

بؼهٌ غر دقٝل، إضاع١ يف غٝا  ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ أٚ ذبذٜذٖا  .4

 ازبٗذ ٚايٛقت ٚاملاٍ. 

ْٚعشا يهٕٛ ع١ًُٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ يٝع عُال طٗال نُا ٜعٔ 

ايبعض، فٗٛ عٌُ َظشٞ َٓعِ ٜهٕٛ يف ايعاد٠ عباس٠ عٔ دٗذ تعاْٚٞ مجاعٞ تططًع 

ٚ ب٘ ناف١ أدٗض٠ املؤطظ١ ايتذسٜب١ٝ بػ١ٝ َعا١ٜٓ ٚفشص ايفذ٠ٛ َا بني أٖذاف ضبذد٠ 

ٚضع قا٥ِ فعال، ٜٚهٕٛ ٖزا ازبٗذ يف صٛس٠ بشْاَر َٓعِ أطاط٘ ٚغشض٘ ذبذٜذ 

ايتذسٜب١ٝ يًُتذسبني، ٚاييت تٓبع َٔ استٝادِٗ ايفعًٞ يف ازبٛاْب اييت االستٝادات
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ٜؼعشٕٚ بٓكص يف َعشفتِٗ أٚ إتكاِْٗ هلا. فاْ٘ قذ ٜؼرتى يف ذبذٜذٖا عذد َٔ 

ع املتذسبني املظتٗذفني، ٚتبعا يًٗذف ايعاّ املشاد ازبٗات رات ايعالق١ ٚفكا  ملظت٣ٛ َٚٛق

ذبكٝك٘.

( إٔ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ١َُٗ يألطبا   2000) ا٥ٞ ٜٛضح ايط

 ايتايٞ:

 ( تعذ اشبط٠ٛ األٚىل َٔ خطٛات ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ.1

 ( تؤدٟ يألدا٤ املٓاطب.2

 ( تبني ايف١٦ املظتٗذف١ َٔ ايتذسٜب.3

 َر ايتذسٜب١ٝاط ازبٝذ يًربتظِٗ يف ايتدطٝ (4

ايفٛا٥ذ َٔ ذبذٜذ االستٝادات ميهٔ إٔ ( إٔ 2010بُٝٓا ٜطٝف ايهبٝظٞ )

 ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ: تتشكل إرا ناْت ع١ًُٝ

 ( األطاغ يفشص املؼهالت اييت تعاجل بايتذسٜب عٔ املؼهالت اييت ال تعاجل بايتذسٜب.1

 ذسٜب١ٝ.َر ايتا( املشػذ يف ع١ًُٝ تصُِٝ ايرب2

٥ل اَر ايتذسٜب١ٝ عٓذ ٚضع املفشدات ٚاختٝاس ايطشا( تؼهٌ ديٝال ملٓفزٟ ايرب3

 ٚايتكٓٝات.

 َر ايتذسٜب١ٝ.ا( املٓطًل يتشذٜذ األٖذاف ايعا١َ ٚاشباص١ زبُٝع ايرب4

 َر ايتذسٜب١ٝ.ا( ايذيٌٝ يتكِٜٛ ايرب5

 األطاغ يتشذٜذ ايف٦ات ٚاألػداص املظتٗذفني يف ايتذسٜب (6

 ايتذسٜب١ٝ االستٝادات ذبذٜذ َٚصادس ٝب(  أطاي3

 ٜتِ اييت املصادس َٔ ايعذٜذ إىل ايتذسٜب١ٝ االستٝادات ذبذٜذ أدبٝات تؼر

 ذبذٜذ َصادس إٔ (2001ٖالٍ ) فر٣. ايتذسٜب١ٝ االستٝادات ذبذٜذ خالهلا َٔ

 ٚايٛصف َشؤٚطٝ٘، أدا٤ يف املباػش ايش٥ٝع ٟأس تؼٌُ ايتذسٜب١ٝ االستٝادات

 مبتطًبات ايٛظٝف١ ػاغٌ َؤٖالت َكاس١ْ ميهٔ سٝح ايٛظا٥ف، تصٓٝفٚ ايٛظٝفٞ،

ايٛظٝف١ َتطًبات َٔ أقٌ ت٘اقذس أٚ ت٘اساَٗ أٚ َعاسف٘ إٔ ٚدذ ارإٚ ايٛظٝف١ ػػٌ
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 ايعٌُ، تأد١ٜ أثٓا٤ املالسع١ املصادس َٚٔ  .تذسٜب إىل حيتاز بأْ٘ ايؼدص ٜصٓف

سأٟ  املصادس أِٖ َٚٔ .ايعُاٍ ع٢ً املؼشفنيأسا٤ ٚ األدا٤، قب١املش ايف١ٝٓ ٚايتكاسٜش

 ٚايتعٝني االختٝاس عٔ املظ٦ٛيني ٚتٛصٝات ايؼدص١ٝ، َكابالتِٗ خالٍ َٔ املٛظفني

ايٛظٝفٞ. ايشضا ٚعذّ ايعٌُ ٕادٚس ْظب١ ٚاستفاع ٚايػٝا  ايؼها٣ٚ نجش٠ تاَٚؤػش

( منارز سذٜج١ يتشذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ َٓٗا  2007ٟٚ ) اٚاطتعشض ايعض

ٚايزٟ ٜكّٛ ع٢ً  Peter Pipeٚبٝتر باٜب  Robert Mager سٚبشت َٝذش رزمنٛ

د َٚٔ خالٍ اإلداب١ ع٢ً األط١ً٦ ٜتِ ذبذٜذ ابكصذ ذبًٌٝ أدا٤ األفش أط١ً٦طشح 

ٚايزٟ ٜكّٛ ع٢ً  Dugan Laird منٛرز دٚدإ يرد االستٝادات ايتذسٜب١ٝ. ٚعشض

د٠ ٚع٢ً ٖزا األطاغ ٜتِ ذبذٜذ ذبذٜذ ايفذ٠ٛ بني َظتٜٛات األدا٤ ٚاملعاٜر احملذ

 االستٝادات ايتذسٜب١ٝ.

( إٔ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ جيب إٔ ٜتِ َٔ  2004) َصطفٞ ٜٚش٣ 

َكرتح يتشًٌٝ عٓاصش االستٝادات ايتذسٜب١ٝ. ٜٚؼٌُ ايُٓٛرز ذبًٌٝ  خالٍ منٛرز

ايعٓاصش ايٛظٝف١ ٚذبًٌٝ ايٛادب ٚذبًٌٝ امل١ُٗ ٚذبًٌٝ  األْع١ُ ٜٚتفشع عٓٗا ذبًٌٝ

ت ايظابك١ ٚذبًٌٝ االدباٖات ٚذبًٌٝ ااشبرب د ٜتِ ذبًٌٝا. ٚيف صباٍ ذبًٌٝ األفش

 .ت املٗاس١ٜاايكذس

ٜٚهاد ٜهٕٛ ٖٓاى إمجاع بني ايهتا  سٍٛ َصادس ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ 

د ٚذبًٌٝ األدا٤. ٜٚؼٌُ ذبًٌٝ اتؼٌُ ذبًٌٝ ايٓعِ ٚذبًٌٝ ايعٌُ ٚذبًٌٝ األفش بأْٗا

 ( ايعٓاصش ايتاي١ٝ: 2005)  ايربادعٞنُا ٜشٟ  املٓع١ُ

 ط١ ٚاطتٝعا  األٖذاف اسباي١ٝ يًُٓع١ُ.ا( دس1

 ط١ تطٛس املٓع١ُ ايتاسخيٞ.ا( دس2

 ( ذبًٌٝ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ.3

 ( ذبًٌٝ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف املٓع١ُ.4

 ذات.ط١ ٚذبًٌٝ ايتهايٝف يًعُاي١ ْٚظب١ ايفاقذ َٚعذٍ االْتفاع َٔ اآلالت ٚاملعا( دس5

 ت اإلْتاد١ٝ ايه١ًٝ.ا( ذبًٌٝ َؤػش6
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 اعاد٠ ايتٓعِٕٜٝٚؼٌُ ذبًٌٝ ايعٌُ ذبًٌٝ ايٛصف ايٛظٝفٞ ٚاملٛاصفات ايٛظٝف١ٝ ٚ

د فٝتِ َٔ خالٍ ذبًٌٝ اٚأَا ذبًٌٝ األفش َٚعذالت األدا٤ ايض١َٝٓ ٚايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ.

ٚاإلصابات  ت األدا٤ َٚعذالت ايػٝا اايعاًَني أْفظِٗ َٚؤػش ٚاسا٤ ٤ ايشؤطا٤اآس

 .٤ات ٚتكاسٜش األدا٤ ٚايتكاسٜش ايظش١ٜ يًعاًَنيضاٚايؼها٣ٚ ٚازب

 َعٛقات ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ( 4

ٖٓاى ايعذٜذ َٔ املعٛقات يتشذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٚاييت ربتًف َٔ َٓع١ُ إىل 

 َٔ ٖزٙ املعٛقات َا ًٜٞ: ( 2008)  ٜٚزنش ٖالٍ أخش٣

 عذّ تٛفش ايٛقت ايهايف . 

 .عذّ ٚدٛد ْعاّ َٚصادس بٝاْات ناف١ٝ 

 ٤ بايٓعش يف عًُٝاتٗا ايذاخ١ًٝ ٚتفطٌٝ ايٓعش٠ اسفض اإلداس٠ ايظُاح يًدرب

 يالستٝادات ايتذسٜب١ٝ. ايظطش١ٝ

 ٤ ايتشًٝالت ايالص١َ يتشذٜذ االستٝادات اعذّ َعشف١ ايعاًَني بهٝف١ٝ إدش

 ايتذسٜب١ٝ.

 ٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٚعذّ عذّ قٓاع١ ايعاًَني املظتٗذفني بأ١ُٖٝ ذبذ

 ايبٝاْات اسبكٝك١ َِٓٗ. اطتٝفا٤

 ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٖٞ:عٓذ ( طبع١ َعٛقات  2010ٚأٚسد ايهبٝظٞ) 

 ى أ١ُٖٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ.ا( عذّ إدس1

 ف بصعٛب١ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ ٚعذّ تٛفش َٔ ٜكّٛ فٝٗا.ا( االعرت2

 َر ايتذسٜب١ٝ يالستٝادات ايتذسٜب١ٝ.أ عذّ َطابك١ ايرب( اشبٛف 3َ

 ( عذّ تٛفش ايٛقت ٚاملٛاسد ايالص١َ.4

 ( ػٝٛع األطايٝب ايتكًٝذ١ٜ ٚعذّ ايشغب١ يف تػٝرٖا.5

 ( َكا١َٚ ايتػٝر خٛفا َٔ نؼف ايطعف ٚايكصٛس.6

٤ يف ذبذٜذ االستٝادات يًشذ َٔ ا( عذّ ٚدٛد َعاٖذ َتدصص١ إلعذاد خرب7

 قبٌ أػداص غر َتدصصني. تٗا َٔمماسط
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( َعٛقات ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ إىل صبُٛعتني  2009) أبٛ ايٓصش صٓف بُٝٓا 

 د ٚايجا١ْٝ تتعًل باملٓع١ُ.ااملعٛقات، األٚىل تتعًل باألفش َٔ

 د فٗٞ:اأَا املعٛقات املتعًك١ باألفش

 ات ايتذسٜب١ٝ د يف إداس٠ ايتذسٜب بأ١ُٖٝ ذبذٜذ االستٝاداعذّ ٚعٞ األفش -

االٖتُاّ بايهِ ٚيٝع بايهٝف يف ضبص١ً ايتذسٜب أٟ نِ عذد َٔ ادتاص  -

 ت ايتذسٜب١ٝ.ات املهتظب١ َٔ ايذٚسادٕٚ ايرتنٝض ع٢ً ْٛع١ٝ ايظًٛى ٚاملٗاس ايتذسٜب

ت األخش٣اساعذّ ايتعإٚ بني ايعاًَني يف إداس٠ ايتذسٜب ٚايعاًَني يف اإلد 

 ١ُ فتؼٌُ:ٚأَا املعٛقات ع٢ً َظت٣ٛ املٓع

 َر ايتذسٜب١ٝ دٕٚ االعتُاد ع٢ً ذبذٜذ االستٝادات اايتظشع يف تٓفٝز ايرب

 ايتذسٜب١ٝ. 

 ت األخش٣ خبصٛص ذبذٜذ اساعذّ ايتٓظٝل بني إداس٠ ايتذسٜب ٚاإلد

 االستٝادات. 

  عذّ ايٓعش إىل ايتذسٜب نٓؼاط مجاعٞ تعاْٚٞ ٜبذأ بتشذٜذ االستٝادات

 ايتذسٜب١ٝ. 

 َر ايتذسٜب١ٝاٜع ايربعذّ ايعذاي١ يف تٛص. 

 منهجية الذراسة
 االستٝادات نُا أٚضشٓا َظبكًا إٔ ٖزٙ ايذساط١ تٗذف إيٞ ايتعشف عًٞ

 مبذ١ٜٓ األقتصاد١ٜ ايفٓادم َٔ ع١ٓٝ يف ٚاملؼشٚبات األغز١ٜ خبذ١َ يًعاًَني ايتذسٜب١ٝ

ايهربٟ. ٚيتشكٝل ٖزا اهلذف مت تطبٝل ايذساط١ عًٞ ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ َٔ  ايكاٖش٠

% َٔ أمجايٞ ايفٓادم 33.3( فٓذقًا بٓظب١ 12ٓادم األقتصاد١ٜ بًؼ عذدٖا )ايف

( فٓذقًا ٚفكًا يذيٌٝ ايفٓادم املصش١ٜ 36األقتصاد١ٜ بايكاٖش٠ ايهبر ٚايبايؼ عذدٖا )

سٝح مت تصُِٝ  2015/2016( يعاّ 34ايصادس عٔ غشف١ املٓؼأت ايفٓذق١ٝ األصذاس )

ا١ٝ٥ َٔ ايكا٥ُني خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات يفاطتُاس٠ اطتكصا٤ ٚصعت عًٞ ع١ٓٝ عؼٛ

( 305( أطتُاس٠ نإ َٔ بٝٓٗا )360ع١ٓٝ ايذساط١ بًؼ عذدٖا )ايفٓادم األقتصاد١ٜ
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% صاسب١ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ، ٚريو يًتعشف عًٞ أسا٤ ٚٚدٗات 84.7أطتُاس٠ بٓظب١ 

يت ٜتِ َٔ خالهلا ْعش ايكا٥ُني باشبذ١َ يف ايرباَر ايتذسٜب١ٝ املكذ١َ هلِ ٚاألي١ٝ اي

ذبذٜذ ٖزٙ ايرباَر َٚا ٖٛ ازبذٟٚ َٔ ايتذسٜب باإلضاف١ إيٞ ايتعشف عًٞ ٚدٗات 

ْعش ايعاًَني يف بعض املٗاسات ايع١ًُٝ ٚاملعشف١ٝ َٚذٟ سادتِٗ إيٞ تطٜٛش تًو 

 املٗاسات ٚاملعاسف. 

 ٚفُٝا ًٜٞ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايذساط١ املٝذا١ْٝ:

 أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٚفكًا يًبٝاْات ايذميٛدشاف١ٝ ٚايع١ًُٝ (: تٛصٜع1دذٍٚ )

 ايٓطب١ ايتهسازات املتػري

 %4.67 922 ذنس ايٓٛع
%.926 49 أْجٞ

 ايعُس
 %9562 42 عاّ 95أقٌ َٔ 

%262. 022 عاّ 25إيٞ أقٌ َٔ  95َٔ 
%0161 22 عاّ 25أنجس َٔ 

 املؤٌٖ ايدزاضٞ
%2567 011 ثا١ْٜٛ عا١َ أٚ َا ٜعادهلا

%2. 029 َؤٌٖ جاَعٞ )بهايٛزٜٛع أٚ يٝطاْظ(
%.06 5 دنتٛزاٙ( –َاجطتري  –دزاضات عًٝا )دبًّٛ 

عدد ضٓٛات 
 اخلرب٠

%9462 15 ضٓٛات 2قٌ َٔ أ
%5960 052ضٓٛات 5إيٞ  2َٔ 

%0464 57ضٓٛات  01ضٓٛات إيٞ  5َٔ أنجس 
%962 4ضٓٛات  01أنجس َٔ 

املطُٞ 
 ايٛظٝفٞ

%262 01 دٜس َطعَِ
%262 01 َطاعد َدٜس

%0061 .2 نابنت 
%569 .0 َطتكبٌ / َطتكب١ً

%062. 014 َطٝف / َطٝف١ 
%0560 .7 باص بٟٛ

( إٔ غايب١ٝ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 1ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ بازبذٍٚ سقِ )

فُٝا خيص َتٛططات  % . أَا23.6%( ناْت َٔ ايزنٛس بُٝٓا بًػت ْظب١ األْاخ 76.4)
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إيٞ أقٌ َٔ  25أعُاس أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ فكذ تشاٚست أعُاس ايٓظب١ األنرب َِٓٗ َٔ 

% بُٝٓا دا٤ َٔ ِٖ 25.9عاّ بٓظب١  25%( ًٜٝٗا َٔ ِٖ أقٌ َٔ 63.3عاّ بٓظب١ ) 35

%.10.8عاّ يف املشتب١ األخر٠ بٓظب١  35أنرب َٔ 

إٔ َا ٜكش  َٔ ثًجٞ أفشاد ع١ٓٝ  نُا ٜتطح أٜطًا َٔ ْتا٥ر ازبذٍٚ ايظابل

%( ساصًٕٛ عًٞ َؤٌٖ داَعٞ أَا مح١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ َا ٜعادهلا 63ايذساط١ )

% بُٝٓا دا٤ اسباصًٕٛ عًٞ دساطات عًٝا )دبًّٛ، 35.4دا٤ٚا يف املشتب١ ايجا١ْٝ بٓظب١ 

 %.1.6َادظتر أٚ دنتٛساٙ( يف املشتب١ األخر٠ بٓظب١ 

ٓٛات اشبرب٠ ألفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ فكذ دا٤ َٔ يذِٜٗ أَا فُٝا خيص عذد ط 

% أَا َٔ 52.1طٓٛات يف املشتب١ األٚيٞ بٓظب١  5إيٞ  3عذد طٓٛات خرب٠ تشاٚست بني 

%. 2.3طٓٛات فكذ دا٤ٚا يف املشتب١ األخر٠ بٓظب١  10يذِٜٗ خرب٠ ع١ًُٝ أنجش َٔ 

 َِٓٗ ممٔ ٜعًُٕٛ بايٓظب١ يٛظا٥ف أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ فكذ دا٤ت ايٓظب١ األنرب

% ًٜٝٗا 15.1% ًٜٝٗا ايباص بٟٛ بٓظب١ 61.3بٛظٝف١ َطٝف / َطٝف١ بٓظب١ بًػت 

% عًٞ ايتٛايٞ بُٝٓا دا٤ يف املشتب١ 5.2% ٚ 11.8ايهابنت ثِ املظتكبٌ / املظتكب١ً بٓظب 

 %. 3.3األخر َذٜشٟ املطاعِ َٚظاعذِٜٗ بٓظب َتظا١ٜٚ 

 ٚاملؼشٚبات األغز١ٜ عذد ٚدذٟٚ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ يف صباٍ خذ١َ

ٜٗذف ٖزا ايظؤاٍ إيٞ ايتعشف عًٞ عذد ْٚٛع ٚدذٟٚ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ اييت سصٌ 

عًٝٗا أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ يف صباٍ خذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات ٚتٛضح ازبذاٍٚ ايتاي١ٝ 

 أِٖ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا.

 ٚاملؼشٚبات األغز١ٜ ذد ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ يف صباٍ خذ١َ( ع2دذٍٚ )

 ايٓطب١  ايتهسازات عدد ايدٚزات
 %41 921 دٚز٠ ٚاذد٠

 %0264 1. دٚزات  2 - 9َٔ 
 %962 4 أنجس َٔ ثالث دٚزات

تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف ازبذٍٚ ايظابل إيٞ إٔ ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ أفشاد ع١ٓٝ 

% عًٞ دٚستني إيٞ ثالخ دٚسات 19.7دٚس٠ ٚاسذ٠ بُٝٓا سصٌ  %( سصًٛا ع78ًٞايذساط١ )
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% عًٞ انجش َٔ ثالخ دٚسات ٚبظؤاٍ أفشاد ايع١ٓٝ عٔ ْٛع١ٝ ٖزٙ 2.3بُٝٓا دصٌ 

طشم خذ١َ  -ايذٚسات أػاس غايب١ٝ أفشاد ايع١ٓٝ أْٗا متجًت يف صش١ ٚطال١َ ايػزا٤ 

ذٟٚ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ األتٝهٝت ٚايربٚتٛنٍٛ يف اشبذ١َ. أَا بايٓظب١ زب -املا٥ذ٠ 

 فكذ دا٤ت أسا٥ِٗ عًٞ ايٓشٛ املٛضح يف ازبذٍٚ ايتايٞ.

 (: دذٟٚ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ 3دذٍٚ ) 

 ايٓطب١  ايتهسازات جدٟٚ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ
%.976 45 َفٝد٠ يًػا١ٜ

 %54 047 َفٝد٠ إيٞ ذد َا 
%0167 .5 غري َفٝد٠ عًٞ األطالم

% َٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٜشٕٚ إٔ 57إٔ  3دذٍٚ سقِ  تٛضح ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف

ايذٚسات اييت سصًٛا عًٝٗا يف صباٍ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات ناْت َفٝذ٠ إيٞ سذ َا  

% َٔ أفشاد 18.4% إٔ ٖزٙ ايذٚسات ناْت َفٝذ٠ يًػا١ٜ عًٞ ايعهع ٜشٟ 24.6بُٝٓا ٜشٟ 

ٜؼر إيٞ ضشٚس٠ إعاد٠  ايع١ٓٝ إٔ ٖزٙ ايذٚسات ناْت غر َفٝذ٠ عًٞ األطالم ٖٚٛ َا

ايٓعش يف ايرباَر ايتذسٜب١ٝ املكذ١َ يًُظا١ُٖ يف سفع ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ 

 يًعاًَني مما ٜٓعهع بذٚسٙ عًٞ أدا٥ِٗ ايٛظٝفٞ ٚمسع١ ٚسحب١ٝ املٓؼأ٠.

تٛدٗات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ اي١ٝ ذبذٜذ ايرباَر ايتذسٜب١ٝ ٚايرباَر ايتذسٜب١ٝ 

 املكذ١َ

زا ايظؤاٍ إيٞ ايتعشف عًٞ أسا٤ ٚٚدٗات ْعش أفشاد ايع١ٓٝ حنٛ ايٝات ٜٗذف ٖ

ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ يًعاًَني ٚنزيو ٚد١ٗ ْعشِٖ يف ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ 

 َٛافل - بؼذ٠ َٔ عذ٠ دٛاْب سٝح مت اطتدذاّ َكٝاغ يٝهشت اشبُاطٞ )َٛافل

 عباسات َع االتفام ذَٟ عٔ يًتعبر( بؼذ٠ َٛافل غر - َٛافل غر - ضباٜذ -

 .احملٛس

 ايتذسٜب١ٝ ايرباَر ذبذٜذ (: أسا٤ ٚتٛدٗات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ اي4١ٝدذٍٚ )

 املكذ١َ ايتذسٜب١ٝ ٚايرباَر
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 ايفكس٠
غري 

َٛافل 
 بػد٠

غري 
َٛافل  َٛافل ذلاٜد َٛافل

 بػد٠
املتٛضط 
 احلطابٞ

ٜتِ االعتُاد بػهٌ دٚزٟ عًٞ 
ف تكازٜس تكِٝٝ االداء ٚايٛص

ايٛظٝفٞ عٓد حتدٜد إذتٝاجاتو 
 ايتدزٜب١ٝ

1525472091 ت
962. 

% 9462206097620169.6.

تػعس بإٖتُاّ إداز٠ ايفٓدم يف 
تطٜٛس أدائو ٚت١ُٝٓ َٗازاتو

020.6027670.670760 % 517201551729621 ت
ٜتِ ضؤايو عٔ جٛاْب ايٓكص 
اييت تػعس بٗا يف املٗازات 

ازفٚاملع

 2041.529229650 ت
% 9261956.906201650961

تػعس دًَٚا بإٔ َا حتصٌ عًٝ٘ َٔ 
دٚزات تدزٜب١ٝ ٜتالئِ َع َٗاَو 

 ايٛظٝف١ٝ

 5120197499675. ت
% 906292692267056716.

ٖٓاى تٓٛع يف ايدٚزات 
ايتدزٜب١ٝ اييت حتصٌ عًٝٗا 

 ٜتٓاضب َع َطتحدات ايٛظٝف١
 57.211775.9625 ت
% 04649164916207670167

ٜتِ تصُِٝ ايرباَخ ايتدزٜب١ٝ 
بٓاءًا عًٞ دزاض١ ٚاف١ٝ 

 الذتٝاجاتو

 01027.12.079692 ت
% 226021610264006176.

تػعس بأْو يف ذاج١ إيٞ املصٜد 
َٔ ايرباَخ ايتدزٜب١ٝ يت١ُٝٓ 

 َٗازاتو

 9590450111726.5 ت
% 169.62976.29619465

متٌٝ غايب١ٝ ايرباَخ ايتدزٜب١ٝ 
إيٞ اجلٛاْب ايٓعس١ٜ دٕٚ 

 ايع١ًُٝ

 5557421719621. ت
% 906201056729600260

ذلتٟٛ املاد٠ ايتدزٜب١ٝ ٜتٓاضب 
 َع َٛضٛع ايدٚز٠

1690167540965262 % .955.0472109961 ت
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ٚعٞ ايكائُٕٛ بايتدزٜب عًٞ 
ٚدزا١ٜ ناف١ٝ باملاد٠ ايع١ًُٝ 
ٚيدِٜٗ ايكدز٠ عًٞ تٛصٌٝ 

 املع١ًَٛ بػهٌ ٜطري

.7055012515 ت
2611 

% 02670122610.670167
ٜتِ اضتدداّ ٚضائٌ اٜطاح 
َالئ١ُ ٚذدٜج١ خالٍ ايع١ًُٝ 

 ايتدزٜب١ٝ

9.550.57102 ت
9621 

% 1650157600260.69

إيٞ أسا٤ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ ايعاًَني  4اسد٠ يف ازبذٍٚ سقِ تؼر ايٓتا٥ر ايٛ

حنٛ اي١ٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ باإلضاف١ إيٞ أسا٥ِٗ حنٛ ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ 

سٝح أٚضشت ْتا٥ر ايذساط١ املٝذا١ْٝ إٔ غايب١ٝ أسا٤ أفشاد ايع١ٓٝ تشاٚست َا بني غر 

( َٚٛافل عٓصش ٚاسذ فكط ٚتشاٚست َٛافل )أسبع١ عٓاصش(، ضباٜذ )طت١ عٓاصش

دا٤ تشتٝبٗا ٚفكًا يًُتٛطط  3.65 - 2.23املتٛططات اسبظاب١ٝ يعٓاصش احملٛس بني 

 اسبظابٞ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:

 َٗاساتو  يت١ُٝٓ ايتذسٜب١ٝ ايرباَر َٔ املضٜذ إيٞ ساد١ يف بأْو تؼعش

 .3.65مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

 ٌٝايع١ًُٝ مبتٛطط  دٕٚ ايٓعش١ٜ ٛاْبازب إيٞ ايتذسٜب١ٝ ايرباَر غايب١ٝ مت

 2.98سظابٞ بًؼ 

  ًٞايكا٥ُٕٛ بايتذسٜب عًٞ ٚعٞ ٚدسا١ٜ ناف١ٝ باملاد٠ ايع١ًُٝ ٚيذِٜٗ ايكذس٠ ع

 3.08تٛصٌٝ املع١ًَٛ بؼهٌ ٜظر مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

 َظتذذات َع ٜتٓاطب عًٝٗا ذبصٌ اييت ايتذسٜب١ٝ ايذٚسات يف تٓٛع ٖٓاى 

 2.95ؼ ايٛظٝف١ مبتٛطط سظابٞ بً

  تؼعش بإٖتُاّ إداس٠ ايفٓذم يف تطٜٛش أدا٥و ٚت١ُٝٓ َٗاساتو مبتٛطط

 2.90سظابٞ بًؼ 

  ٜتِ اطتدذاّ ٚطا٥ٌ اٜطاح َال١ُ٥ ٚسذٜج١ خالٍ ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ مبتٛطط

 2.90سظابٞ بًؼ 

 ٟٛ2.86ايذٚس٠ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  َٛضٛع َع ٜتٓاطب ايتذسٜب١ٝ املاد٠ ضبت. 
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  ايٓكص اييت تؼعش بٗا يف املٗاسات ٚاملعاسف مبتٛطط ٜتِ طؤايو عٔ دٛاْب

 .2.51سظابٞ بًؼ 

  تؼعش دًَٚا بإٔ َا ذبصٌ عًٝ٘ َٔ دٚسات تذسٜب١ٝ ٜتال٥ِ َع َٗاَو

 2.45ايٛظٝف١ٝ مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

  ٜٔتِ االعتُاد بؼهٌ دٚسٟ عًٞ تكاسٜش تكِٝٝ االدا٤ ٚايٛصف ايٛظٝفٞ ع

 2.36ابٞ بًؼ ذبذٜذ إستٝاداتو ايتذسٜب١ٝ مبتٛطط سظ

  ٜتِ تصُِٝ ايرباَر ايتذسٜب١ٝ بٓا٤ًا عًٞ دساط١ ٚاف١ٝ الستٝاداتو مبتٛطط

 .2.23سظابٞ بًؼ 

مما طبل ٜتطح يٓا عذّ أٖتُاّ إداسات ايفٓادم األقتصاد١ٜ ع١ٓٝ ايذساط١ 

بايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ بذا١ٜ َٔ ع١ًُٝ ذبذٜذ االستٝادات ايتذسٜب١ٝ َشٚسًا بايع١ًُٝ 

اسًٗا املدتًف١ سٝح جنذ إٔ غايب١ٝ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٜشٕٚ أِْٗ حباد١ ايتذسٜب١ٝ مبش

يت١ُٝٓ َٗاساتِٗ ايع١ًُٝ باالضاف١ إيٞ عذّ اٖتُاّ  ايتذسٜب١ٝ ايرباَر َٔ إيٞ املضٜذ

إداس٠ ايفٓذم بتصُِٝ ايرباَر ايتذسٜب١ٝ بٓا٤ًا عًٞ دساط١ ٚاف١ٝ الستٝادات ايعاًَني 

عتُاد عًٞ تكاسٜش تكِٝٝ االدا٤ ٚبطاقات ايٛصف ايٛظٝفٞ ايتذسٜب١ٝ نُا أْ٘ ال ٜتِ اال

عٓذ ذبذٜذ تًو اإلستٝادات ٚال ٜتِ طؤاٍ ايعاًَني عٔ دٛاْب ايٓكص يف املٗاسات 

 ذبذٜذ ( ٚايًزإ ٜشٕٚ إٔ َصادس2006ٚايعضاٟٚ )( 2003) ٖٚٛ َا ٜتعاسض َع ٖالٍ

 ايٛظٝفٞ، ٚايٛصف طٝ٘،َشؤٚ أدا٤ يف املباػش ايش٥ٝع سأٟ تؼٌُ ايتذسٜب١ٝ االستٝادات

 ػػٌ مبتطًبات ايٛظٝف١ ػاغٌ َؤٖالت َكاس١ْ ميهٔ سٝح ايٛظا٥ف، ٚتصٓٝف

 ٜصٓف ايٛظٝف١ َتطًبات َٔ أقٌ قذسات٘ أٚ َٗاسات٘ أٚ َعاسف٘ إٔ ٚدذ ارإٚ ايٛظٝف١

 ٚايتكاسٜش ايعٌُ، تأد١ٜ أثٓا٤ املالسع١ املصادس َٚٔ.  تذسٜب إىل حيتاز بأْ٘ ايؼدص

 َٔ املٛظفني سأٟ املصادس أِٖ َٚٔ. ايعُاٍ ع٢ً املؼشفني ٚأسا٤ األدا٤، ملشاقب١ ايف١ٝٓ

 َٚؤػشات ٚايتعٝني االختٝاس عٔ املظ٦ٛيني ٚتٛصٝاتايؼدص١ٝ، َكابالتِٗ خالٍ

 .ايٛظٝفٞ ايشضا ٚعذّ ايعٌُ دٚسإ ْظب١ ٚاستفاع ٚايػٝا  ايؼها٣ٚ نجش٠
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ايب١ٝ اسا٤ افشاد ع١ٓٝ أَا فُٝا خيص ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ ْفظٗا ٜتطح يٓا إٔ غ

ايذساط١ دا٤ت ضباٜذ٠ حنٛ بعض ايعٓاصش َٓٗا إٔ ايكا٥ُٕٛ بايتذسٜب عًٞ ٚعٞ ٚدسا١ٜ 

باملاد٠ ايع١ًُٝ ٚيذِٜٗ ايكذس٠ عًٞ تٛصٌٝ املع١ًَٛ بؼهٌ ٜظر نُا إٔ ٖٓاى تٓٛع يف 

ايٛطا٥ٌ ايتذسٜب١ٝ املظتدذ١َ ٚنزيو تٓٛع يف ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ إيٞ سذ َا ٜتٓاطب 

 ايتذسٜب١ٝ ايرباَر ع َظتذذات ايٛظا٥ف اييت ٜكَٕٛٛ بٗا باالضاف١ إيٞ ٌَٝ غايب١َٝ

 ايع١ًُٝ. دٕٚ ايٓعش١ٜ ازبٛاْب إيٞ

ٚفكًا ملا تٛصٌ إيٝ٘ َٔ خالٍ ايضٜاسات املٝذا١ْٝ  -ُٜشدع ايباسح ٖزٙ ايٓتٝذ١ 

ِ خاص إيٞ إٔ غايب١ٝ ايفٓادم األقتصاد١ٜ ال ٜتٛافش بٗا قظ -يًفٓادم ع١ٓٝ ايذساط١ 

يًتذسٜب ٜتٛيٞ تصُِٝ ايرباَر ايتذسٜب١ٝ يًعاًَني ٚفكًا يذساط١ ٚاف١ٝ يالستٝادات 

 ايتذسٜب١ٝ يًعاًَني.

 تٛدٗات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ أ١ُٖٝ بعض املٗاسات َٚذٟ اسباد١ إيٞ تطٜٛشٖا

ٜٗذف ٖزا ايظؤاٍ إيٞ ايتعشف عًٞ أسا٤ ٚٚدٗات ْعش أفشاد ايع١ٓٝ حنٛ َذٟ 

 ايٛادب تٛافشٖا يف ايعاًَني باألغز١ٜ ٚاملؼشٚبات َٚذٟ ٚاملعاسف ملٗاساتا بعض أ١ُٖٝ

ٖاّ إيٞ  -تطٜٛشٖا سٝح مت اطتدذاّ َكٝاغ يٝهشت ايجالثٞ )ٖاّ يًػا١ٜ  إيٞ اسباد١

أ١ُٖٝ تٛافش تًو املٗاسات  َذٟ عٔ يًتعبر( غر ٖاّ عًٞ األطالم -سذ َا 

استاز إيٞ تطٜٛشٖا  -نبر  بؼهٌ تطٜٛشٖا  إيٞ ٚنزيو املكٝاغ ايجالثٞ )استاز

يظت يف ساد١ إيٞ تطٜٛشٖا( يًتعبر عٔ َذٟ اسباد١ إيٞ تطٜٛش تًو  -إيٞ سذ َا 

 املٗاس٠ يذِٜٗ. 

 ٚاملعاسف املٗاسات بعض أ١ُٖٝ (: أسا٤ ٚتٛدٗات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ َذ5ٟدذٍٚ )

 تطٜٛشٖا إيٞ اسباد١ َٚذٟ
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األملاّ اجلٝد بأصٍٛ 
ٚطسم خد١َ األغر١ٜ 

 ٚاملػسٚبات

925011 ت
9624

07225 .0 
9692 % 2.64262171622060 91 

االملاّ بكٛاعد 
االتٝهٝت ٚايربٚتٛنٍٛ 

 يف اخلد١َ

9225991 ت
9641

02142 91 
9651 % 4.6704.6..59562 260 

ايتردث بأنجس َٔ يػ١ 
 أجٓب١ٝ

 .6. 162946926271697569. % 9679 91 901120996.5074021 ت
ايكدز٠ عًٞ ايتعاٌَ َع 
األمناط املدتًف١ َٔ 

 ايعُالء

0272.05 ت
9652

010090 12 
961. % .26.206576222602264 9469 

ايٓعاف١  االملاّ بكٛاعد
ايػدص١ٝ ٚاملعٗس 

 اجلٝد

9100171 ت
96..

25022 020 
06.2 % .562276010065756. 7962 

ػا١ًَ ايعسف١ امل
بأصٓاف ايطعاّ 
ٚاملػسٚبات املكد١َ 

ٚطسم بكٛائِ ايطعاّ 
ٝٗا ٚنٝف١ٝ األعداد طٗ

 خلدَتٗا

97.575 ت

9642

29072 097 

0641 

% 1164046406.01657162 716. 

ايدزا١ٜ ايها١ًَ 
بكٛاعد صر١ ٚضال١َ 
ايػراء أثٓاء عًُٝات 

 خد١َ األغر١ٜ

9.5711 ت
9614

074097 27 
9624 

% 1.620260171697164 0060 

ايكدز٠ عًٞ ايتعاٌَ َع 
 غهاٟٚ ايعُالء

 9062 .2690060026429607.6. % 9600 5. 90027.1965121079 ت
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تٛاصٌ األتصاٍ ٚاي
 ايفعاٍ َع ايعُالء

 0264 746.2260026222677.62 % 9607 1. 075010529691019072 ت
ايطسع١ ٚايدق١ يف 

 أداء اخلد١َ
 .746 40659165190622060 % 0647 075 9011419640.525 ت

 شٜاد٠ عًٞ ايكدز٠
 املبٝعات

 بإتباع 
 ايفعاٍ ايعسض أضايٝب

902105 ت

9641

0.5.2 40 

9620 
% 40619.6.06.5760996. 9262 

 (1غر ٖاّ عًٞ األطالم =       2ٖاّ إيٞ سذ َا =        3* )ٖاّ يًػا١ٜ = 

ال       2ذبتاز تطٜٛش سبذ َا =                   3** استاز يتطٜٛشٖا بؼهٌ نبر = 

 1ذبتاز يتطٜٛش = 

ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ َذٟ أ١ُٖٝ املٗاسات املظتكصٞ عٓٗا، يًتعشف عًٞ أسا٤ أفشاد 

غر ٖاّ عًٞ  -ٖاّ إيٞ سذ َا  -مت اطتدذاّ َكٝاغ يٝهشت ايجالثٞ )ٖاّ يًػا١ٜ 

نُا مت سظا  طٍٛ خالٜا املكٝاغ املظتدذّ يف اإلداب١ عًٞ ٖزا ايتظاؤٍ ( األطالم

 عًٞ ايٓشٛ املٛضح بازبذٍٚ ايتايٞ:

 0.67=  3( / 1 – 3سظا  املذٟ = )

 (: طٍٛ خالٜا َكٝاغ يٝهشت ايجالث6ٞدذٍٚ )

 يًػا١ٜ ٖاّ َا ذد إيٞ ٖاّ األطالم عًٞ ٖاّ غري ايتصٓٝف
 2611 - 9627 9622 - 06.1 06.4-0611 املدٟ

ٚباملجٌ مت اطتدذاّ َكٝاغ ثالثٞ أخش يكٝاغ َذٟ ساد١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ إيٞ 

 الٜا املكٝاغ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:تطٜٛش املٗاسات املظتكصٞ عٓٗا دا٤ تكظِٝ خ

 06.4 - 0611 يطت يف ذاج١ إيٞ تطٜٛسٖا 
 9622 - 06.1 اذتاد إيٞ تطٜٛسٖا إيٞ ذد َا 
 2611 - 9627 نبري بػهٌ تطٜٛسٖا  إيٞ اذتاد 

 ٜتطح يٓا إٔ: 5َٔ خالٍ ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف ازبذٍٚ سقِ 
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 تٛافش املٗاسات املظتكصٞ  أٚاًل بايٓظب١ ألسا٤ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ َذٟ أ١ُٖٝ

ٜشٟ غايب١ٝ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ إٔ عٓٗا يف ايكا٥ُني خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات:

مجٝعٗا ٖا١َ يًػا١ٜ فُٝا عذا َٗاس٠  -( 8يف دذٍٚ ) -املٗاسات ايظابل رنشٖا 

ُٜشٟ أْٗا ٖا١َ إيٞ سذ َا ٖٚٞ )َٗاسات ايتٛاصٌ ٚاالتصاٍ ايفعاٍ َع  ٚاسذ٠ فكط 

ٚ دا٤  2.97 - 2.28سٝح تشاٚح املتٛطط اسبظابٞ السا٤ أفشاد ايع١ٓٝ بني ايعُال٤( 

 تشتٝب تًو املٗاسات َٔ سٝح األ١ُٖٝ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:

ٚاملؼشٚبات مبتٛطط سظابٞ بًؼ  األغز١ٜ خذ١َ ٚطشم بأصٍٛ ازبٝذ األملاّ -

2.97 

 ايذسا١ٜ ايها١ًَ بكٛاعذ صش١ ٚطال١َ ايػزا٤ أثٓا٤ عًُٝات خذ١َ األغز١ٜ -

 2.87مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

ٚطشم بأصٓاف ايطعاّ ٚاملؼشٚبات املكذ١َ بكٛا٥ِ ايطعاّ ؼا١ًَ ايعشف١ امل -

 2.79ٝٗا ٚنٝف١ٝ األعذاد شبذَتٗا مبتٛطط سظابٞ بًؼ طٗ

  2.71اشبذ١َ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  أدا٤ يف ٚايذق١ ايظشع١ -

ٍ ايفعا ايعشض أطايٝب بإتباع Up-selling املبٝعات صٜاد٠ عًٞ ايكذس٠ -

 2.70مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

 2.70اشبذ١َ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  يف ٚايربٚتٛنٍٛ االتٝهٝت بكٛاعذ االملاّ -

 2.66االملاّ بكٛاعذ ايٓعاف١ ايؼدص١ٝ ٚاملعٗش ازبٝذ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  -

 2.65ايتشذخ بأنجش َٔ يػ١ أدٓب١ٝ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  -

٤ مبتٛطط سظابٞ بًؼ ايكذس٠ عًٞ ايتعاٌَ َع األمناط املدتًف١ َٔ ايعُال -

2.59 

 2.50ايعُال٤ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  ػهاٟٚ َع ايتعاٌَ عًٞ ايكذس٠ -

 2.28ايعُال٤ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  َع ايفعاٍ ٚايتٛاصٌ األتصاٍ -

 ( 2007( ٚ قُٝش١ )2015تتفل ٖزٙ ايٓتا٥ر َع َا رنشٙ ناًل َٔ نايف )



 

 

 

 2019ْٜٛٝٛ   –5عذد  –صب١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

١ٜ ٚاملؼشٚبات، فُٝا خيص املتطًبات ايٛادب تٛافشٖا يف َٛظفٞ خذ١َ األغز

ُٜشدع ايباسح ٖزٙ ايٓتٝذ١ إيٞ إٔ غايب١ٝ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ املطٝفني ٚايهباتٔ 

 ٚطشم ٚايباص بٟٛ ٚبايٓظب١ يتًو ايٛظا٥ف جنذ إٔ املٗاسات ايع١ًُٝ اشباص بأصٍٛ

ٚاملؼشٚبات ٚازبٛاْب اشباص بصش١ ٚطال١َ ايػزا٤ أثٓا٤ ايتذاٍٚ  األغز١ٜ خذ١َ

ٚطشم بأصٓاف ايطعاّ ٚاملؼشٚبات املكذ١َ بكٛا٥ِ ايطعاّ ؼا١ًَ ايعشف١ ٚنزيو امل

 اشبذ١َ، ايكذس٠ أدا٤ يف ٚايذق١ ٝٗا ٚنٝف١ٝ األعذاد شبذَتٗا باالضاف١ إيٞ ايظشع١طٗ

ٚايربٚتٛنٍٛ يف اشبذ١َ  االتٝهٝت بكٛاعذ ٚاالملاّ Up-selling املبٝعات صٜاد٠ عًٞ

  ٖٞ أنجش املٗاسات ا١ُٖٝ بايٓظب١ إيِٝٗ.

 ْبايٓظب١ ألسا٤ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ َذٟ اسباد١ إيٞ تطٜٛش املٗاسات ًٝاثا

ٜشٟ غايب١ٝ أفشاد ع١ٓٝ ايٛادب تٛافشٖا يف ايعاًَني خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات

َع َظتذذات ايذساط١ أِْٗ حباد١ إيٞ تطٜٛش تًو املٗاسات بؼهٌ دٚسٟ مبا ٜتٓاطب

عض املٗاسات اييت حيتادٕٛ إيٞ تطٜٛشٖا بؼهٌ ايٛظا٥ف اييت ٜكَٕٛٛ بأدا٥ٗا فٗٓاى ب

 نبر دا٤ تشتٝبٗا ٚفكًا يًُتٛطط اسبظابٞ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:

 ّ2.58اشبذ١َ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  يف ٚايربٚتٛنٍٛ األتٝهٝت بكٛاعذ االملا 

  2.42ايتشذخ بأنجش َٔ يػ١ أدٓب١ٝ مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

  األغز١ٜ  خذ١َ عًُٝات أثٓا٤ ٤ايػزا ٚطال١َ صش١ بكٛاعذ ايها١ًَ ايذسا١ٜ

 2.37مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

أَا بايٓظب١ يبك١ٝ املٗاسات فكذ ناْت ٖٓاى ساد١ إيٞ تطٜٛشٖا إيٞ سذ َا 

 دا٤ تشتٝبٗا ٚفكًا يًُتٛطط عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:

 املبٝعات صٜاد٠ عًٞ ايكذس٠ Up selling ايفعاٍ  ايعشض أطايٝب بإتباع

 2.31مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

  ّازبٝذ بأصٍٛ ٚطشم خذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات مبتٛطط سظابٞ بًؼ األملا

2.29 

  2.14األتصاٍ ٚايتٛاصٌ ايفعاٍ َع ايعُال٤ مبتٛطط سظابٞ بًؼ 
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  2.11ايكذس٠ عًٞ ايتعاٌَ َع ػهاٟٚ ايعُال٤ مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

  ايكذس٠ عًٞ ايتعاٌَ َع األمناط املدتًف١ َٔ ايعُال٤ مبتٛطط سظابٞ بًؼ

2.06 

 1.74ٚايذق١ يف أدا٤ اشبذ١َ مبتٛطط سظابٞ بًؼ  ايظشع١ 

 ٚطشم بأصٓاف ايطعاّ ٚاملؼشٚبات املكذ١َ بكٛا٥ِ ايطعاّ ؼا١ًَ ايعشف١ امل

 1.70ٝٗا ٚنٝف١ٝ األعذاد شبذَتٗا مبتٛطط سظابٞ بًؼ طٗ

  1.69االملاّ بكٛاعذ ايٓعاف١ ايؼدص١ٝ ٚاملعٗش ازبٝذ مبتٛطط سظابٞ بًؼ 

 التىصيات
شادع اييت مت اطتعشاضٗا ْٚتا٥ر ايبشح املٝذاْٞ، مت ايتٛصٌ إىل استهاصًا ع٢ً امل

 صبُٛع١ َٔ ايتٛصٝات ٚاالقرتاسات ٢ٖٚ نايتايٞ:

 ٚبطاقات ايٛصف االدا٤ تكِٝٝ تكاسٜش عًٞ دٚسٟ بؼهٌ ضشٚس٠ االعتُاد .1

ايتذسٜب١ٝ ٚمبا  االستٝادات ذبذٜذ يًكا٥ُني خبذ١َ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات عٔ ايٛظٝفٞ

 تذذات ايٛظٝف١ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا.ٜتٛافل َع َظ

االستكا٤ مبظتٟٛ ادا٤ ايعاًَني باالغز١ٜ ٚاملؼشٚبات ٚريو َٔ خالٍ عكذ  .2

صبُٛع١ َٔ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ تٗذف إيٞ ذبظني َظتٟٛ ادا٥ِٗ خاص١ فُٝا خيص 

 ايًػات األدٓب١ٝ. -االتٝهٝت ٚايربٚتٛنٍٛ يف اشبذ١َ  -صش١ ٚطال١َ ايػزا٤ 

ظتٟٛ ادا٤ ايعاًَني قبٌ ٚبعذ ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ يًتعشف عًٞ املتابع١ ايذٚس١ٜ مل .3

 دذٟٚ ايتذسٜب ٚايتأنذ َٔ إٔ ايربْاَر ايتذسٜيب قذ سكل ايٓتا٥ر املشد٠ٛ.

ذبظني َظتٟٛ دٛد٠ خذَات االغز١ٜ ٚاملؼشٚبات املكذ١َ َٔ خالٍ ايتعشف  .4

طاقات عًٞ َكرتسات ٚػهاٟٚ ايعُال٤ فُٝا خيص ع١ًُٝ اشبذ١َ َٔ خالٍ تفعٌٝ ب

 .Guest comment cardاسا٤ ايٓضال٤ 

ضشٚس٠ ايتضاّ ايكا٥ُني خبذ١َ االغز١ٜ ٚاملؼشٚبات بكٛاعذ ايٓعاف١ ايؼدص١ٝ  .5

 َهتٛ  عًٝٗا االطِ بؼهٌ ٚاضح. name tagsٚاستذا٤ ػاس٠ االمسا٤ 

 



 

 

 

 2019ْٜٛٝٛ   –5عذد  –صب١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 املٓصٛس٠داَع١  – ايظٝاس١ ٚايفٓادمن١ًٝ  ادظترباسح بذسد١ امل1

2
 ٠داَع١ املٓصٛس  –ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم  بكظِ ايذساطات ايفٓذق١ٝاملظاعذ   األطتار 
3

 داَع١ سًٛإ  –ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚ ايفٓادم  األطتار بكظِ إداس٠ ايفٓادم 



 

 

 األقتصاد١ٜ ايفٓادم يف األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات خبذ١َ يًعاًَني ايتذسٜب١ٝ األستٝاداتدساط١ 
 

 

 

 
 

                                                                                                                            

 املزاجع
     ( َفٗوووّٛ َٚ 2007أبووٛ ايٓصووش، َوووذست ضبُووذ ،)   شاسووٌ ٚأخالقٝوووات َٗٓوو١ ايتوووذسٜب

 ، ايكاٖش٠، َصشاٜرتاى يًٓؼش ٚايتٛصٜعباملٓعُات ايعشب١ٝ، 

 اٜرتاى يًٓؼوش   ،َٗاسات ربطٝط املٛاسد ايبؼش١ٜ(،  2005) بظ٢ْٛٝ ضبُذ  ،ايربادع٢

 ، ايكاٖش٠، َصشٚايتٛصٜع

 ،داس ايطووٝاف١، صووٓاع١ فوو٢ ايبؼووش١ٜ املووٛاسد ، إداس٠(2000) ايٓبوو٢ عبووذ محٝووذ ايطووا٢٥ 

 ٚايٓؼش، األسدٕ. يًطباع١ صٖشإ

 داس ايٝووواصٚسٟ ،ايطبعووو١ األٚىل، عُوووإ ،ايتوووذسٜب اإلداسٟ(،  2007)   جنوووِ،  ضاٟٚعوو اي 

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع، األسدٕ.  

 ْٞواٜف  داَعو١  َٓٗذٝو١،  سؤٜو١  :األَين ايتذسٜب أٚيٜٛات، .( 2010عاَش )  ،ايهبٝظ 

 عٛد١ٜض، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظايشٜا ١،األَٓٝ يًعًّٛ ايعشب١ٝ

  ،ٚاملبادئ ايع١ًُٝ يًتذسٜب، َشنوض اشبوربات    (، األصٍٛ 2007)عبذ ايشمحٔ تٛفٝل

 ، ايكاٖش٠، َصشامل١ٝٓٗ يإلداس٠

  ( إداس٠ املوٛاسد ايبؼوش١ٜ: اإلداس٠ ايعصوش١ٜ يوشأغ املواٍ       2004َصطف٢، أمحذ طٝذ .)

 ايفهش٣، املهتب١ األنادمي١ٝ ايكاٖش٠، َصش

  ( ٜٔ2006َٛطٞ، أمحذ مجاٍ ايوذ  ،)     اإلداس٠ اإلطورتاتٝذ١ٝ يًُوٛاسد ايبؼوش١ٜ، ايوذاس

 ازباَع١ٝ، اإلطهٓذس١ٜ، َصش

    ( ايذافعٝوووو١ يًتووووذسٜب اإلداسٟ يف ضوووو٤ٛ    2006َٛطووووٞ، ضبُووووٛد عبووووذ ايًطٝووووف ،)

 ايتشذٜات ايعامل١ٝ ٚاحمل١ًٝ، ايذاس ايعامل١ٝ يًٓؼش، ايكاٖش٠، َصش

  ( ٔ2001ٖالٍ، ضبُذ عبذايػ٢ٓ سظو  ،)    ٜب ٚتُٓٝو١  أطوع َٚبوادئ ايتوذسٜب: ايتوذس

   ، ايكاٖش٠، َصشٚايت١ُٝٓ األدا٤َشنض تطٜٛش ، املٛاسد ايبؼش١ٜ

  ،ٍاملوووٛاسد  إداس٠االدباٖوووات اسبذٜجووو١ يف  (،  2008) ضبُوووذ عبوووذ ايػوووين سظووؤ   ٖوووال

 .  ، ايكاٖش٠، َصشٚايت١ُٝٓ األدا٤َشنض تطٜٛش ، ايبؼش١ٜ
 


