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امللخص
ٞ   ايٛع٢ تٗسف تًو ايسضاغ١ إىل تكِٝٝ  غسَح١  ايعحاًَ   يحس٣  ايكحشٞ ٚ ايي٦ٝح

ٟ  َٚعطفح١  اؾاَعٝح١  باملسٕ املؿطٚبات ٚ األغص١ٜ ِ  َحس  جيح   ايح   ايي٦ٝٝح١  يألَحٛض  ازضانٗح

عًُِٗ. ٚتعتُس ايسضاغ١ اؿاي١ٝ عًٞ املٓٗر ايٛقفٞ ايتشًًٝحٞ َحٔ    أثٓا٤ بٗا ٜكَٛٛا إٔ

ات ايٓعط١ٜ املتعًك١ مبٛنٛع ايسضاغ١، ٚنصيو إدطا٤ ايسضاغح١  خالٍ اغتعطاض ايسضاغ

َحسٕ داَعٝحح١ مبسٜٓحح١ املٓكححٛض٠،   6املٝساْٝح١ َححٔ خححالٍ أغحًٛظ املالسعحح١ ايؿدكحح١ٝ عًححٞ   

 ايؿدك١ٝ ايٓعاف١ ;ض٥ٝػ١ٝ ِٖٚ أقػاّ ثالخ عًٞ ايؿدك١ٝ املالسع١ اغتُاض٠ اؾتًُت

ٚاملؿحطٚبات.   األغصٜح١  دٛز٠ عاٜرَٚ أغؼ أخرا، املطعِ أزٚات ٚ َعسات ْعاف١ يًعاًَ ،

  ٕ ٕ  يف ايعحاًَ   غاييٝح١  تٛقًت ايسضاغح١ إيحٞ أ ِ  يحٝؼ  ايسضاغح١  عٝٓح١  اؾاَعٝح١  املحس  يحسٜٗ

  َعٗححححا.  ايتعاَححححٌ ٚنٝفٝحححح١ ٚاملؿححححطٚبات األغصٜحححح١  دححححٛز٠ مبعححححاٜر ٚب٦ٝححححٞ قححححشٞ ٚعححححٞ
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 اَع١ٝ.اؾ

Evaluating the health and environmental awareness 

of the food and beverage workers in the university 

cities 
 

Abstract 
The aim of this study is to assess the health and 

environmental awareness of the employees of the food and 

beverage service in the university cities and to know their 

awareness of the environmental matters that they must do during 

their work. The current study is based on the descriptive 

analytical method by reviewing the theoretical studies related to 

the subject of the study, as well as conducting the field study 

through the personal observation method in 6 university cities in 

Mansoura. The personal observation form included three main 

sections; Staff hygiene, cleaning equipment and restaurant tools, 

finally establishing food and beverage quality standards. The 

study found that the majority of workers in university cities did 

not have a health and environmental awareness of the quality of 

food and beverages and how to deal with them. The waste were 

not separated, and the waste was not treated according to the 

health requirements.  

Keywords: Health Awareness, Environmental Awareness, Food 

and Beverage Service, University Cities. 
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 مقذمت
 ؼسٜا اؾاَعات يف األغص١ٜ خس١َ متجٌ أْ٘) 2009) أخطٕٚ، ٚ قٓسٌٜ أؾاض

 املسٕ اـس١َ ٖصٙ َهْٛات َٚٔ َٚتٓٛع١، َطني١ ع١ًُٝ ألْٗا يًُػ٦ٛي  نيرا

 ايعاًَ  َٔ قسٚز عسز باـس١َ ٜكّٛ أْ٘ يف اـسّ تًو قعٛب١ متجٌ. اؾاَع١ٝ

 أٚقات  يف ٚدياتِٗ باغتالّ ايطالظ ٜٚكّٛ ايصات١ٝ اـس١َ ْعاّ ع٢ً العتُازٖا

. ايسٚضٟ ايٓٛع َٔ قٛا٥ِ ٚتكسّ ايهافٝرتٜات بٓعاّ فٝٗا األطع١ُ خس١َ تهٕٛ. قسز٠

 مثٔ ٜسفعٕٛ ايطالظ َٔ ايهجر إٔ عٔ ْاػ١ َٓعٛض٠ غر أضباح ؼكٝل ٜتِ َا ٚنجرا

 خس١َ ٖٛ اهلسف إ ع٢ً ايتأنٝس  َع، عسٜس٠ ألغياظ تٓاٚهلا زٕٚ َكسَا ايٛديات

 (.2010، تاًٜٛض) ٚايعاًَ  ايطالظ

 اي  اهلا١َ األَٛض َٔ يًعاًَ  ايكشٞ ايٛع٢ إٔ( 2016) أخطٕٚ ٚ ظنٞ ٜطٟ

 املٓعٍ يف س  أٚ ايعٌُ أثٓا٤ َطض بأٟ اإلقاب١ َٔ ايعاًَ  عًٞ اؿفاظ إىل تٗسف

 ايكش١ ألٕ بايعٌُ قٝاَِٗ أثٓا٤ ايكشٝش١ االستٝاطات اؽاش خالٍ َٔ ٚشيو

 أ١ُٖٝ تهُٔ .َٓؿأ٠ أٟ اغتُطاض١ٜ يهُإ دسا اهلا١َ األَٛض َٔ ايعٌُ يف َإٚاأل

 أدٌ َٔ اجملتُع يف ٚاؾُاعات األفطاز اػاٖات ٚبٓا٤ ت١ُٝٓ يف ايي٦ٝٞايٛعٞ ايكشٞ

 تٛاد٘ اي  املؿهالت سٌ يف َؿاضنتِٗ ططٜل عٔ ، ايي١٦ٝ مٛ غًٛنٝاتِٗ تػٝر

 َٗاضاتِٗ ت١ُٝٓ خالٍ َٔ  سسٚثٗا َٚٓع ؿهالتامل ؼسٜس َػ٦ٛي١ٝ ٚؼًُِٝٗ ، ايي١٦ٝ

 ؼكٝل أدٌ َٔ بايتطٛض ٚاملطتيط١ ، ايي١٦ٝ ؽل اي  ايكهاٜا َتابع١ يف ٚٚعِٝٗ

 (. 2017 ، ايكياغ)  َػتسا١َ ت١ُٝٓ

 ٚعٞ ع٢ً ٜهْٛٛا إٔ اؾاَع١ٝ ناملسٕ ايتُٜٛٔ َؤغػات يف ايعاًَ  ع٢ً جي 

 اـكا٥ل َٔ مبذُٛع١ ٜتُتعٛا ٚإٔ عٌُاي أثٓا٤ ايي١ٝ٦ٝ ٚ ايكش١ٝ باألَٛض ناٌَ

 بطٚح ٚايعٌُ املػ٦ٛي١ٝ ؼٌُ ع٢ً ٚايكسض٠ ٚاالٖتُاّ باملعٗط ٚاالْهياط، ايسق١ َٓٗا

 (.2014، أخطٕٚ ٚ ايطاظم عيس:  2010 ْٛفٌ،) ايفطٜل
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 مشكلت البحث
 اؾاَع١ٝ املسٕ زاخٌ ايعاًَ  ازا٤ يف قكٛض ٚدٛز يف ايسضاغ١ َؿه١ً تهُٔ

 خس١َ فاٍ يف قشٝا اٚ ب٦ٝٝا غٛا٤ ايعاًَ  يسٟ نايف ٚعٞ ٚدٛز سّع بػي  ٚشيو

 خسَتٗا اثٓا٤ اسٛاهلا نٌ يف ايػصا١ٝ٥ املاز٠ َع ايتعاٌَ ٚنٝف١ٝ ٚاملؿطٚبات االغص١ٜ

 .االخر٠ اآل١ْٚ يف املؿانٌ َٔ نجر غي  مما يًطالظ

 أهذاف البحث
 يًعاًَ . ايؿدك١ٝ تكِٝٝ ايٓعاف١ 

 ًَاملطعِ. أزٚات ٚ َعسات ْعاف١   أل١ُٖٝايتشكل َٔ ٚعٞ ايعا 

  ٚاملؿطٚبات. األغص١ٜ دٛز٠ َٚعاٜر قٝاؽ َسٟ اغتٝعاظ ايعاًَ  ألغؼ 

 حمذداث البحث
 تتهُٔ ايسضاغ١ احملسزات اآلت١ٝ:

ٞ  - أ  َكححط مجٗٛضٜحح١ يف مجٝححع داَعححات  ايسضاغحح١ : يف ظححٌ قححعٛب١ إدححطا٤ احملححسز املهححاْ

  املٓكٛض٠ يتهٕٛ ع١ٓٝ ايسضاغ١. ظاَع١ ايعطب١ٝ، مت اختٝاض املسٕ اؾاَع١ٝ

 س  2019 فرباٜط 10 ب  ايفرت٠ ادطا٤ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ خالٍ متاحملسز ايع٢َٓ-ظ

 ..2019 َاٜٛ 25

 اإلطبر النظزٌ للذراست
 تعٗط ال( طاييات املس١ٜٓ - طًي١ املس١ٜٓ) اؾاَع١ٝ باملسٕ ايي١ٝ٦ٝ املؿهالت إٕ

 ال ٚهلصا ايي١٦ٝ َع املدتًف١ بأْعُت٘ اؾاَع١ٝ ٕاملس فتُع تفاعٌ ْتٝذ١ ٚيهٔ ٖيا٤

 ايكشٞ ٚ ايي٦ٝٞ ايٛعٞ ٚ اؾاَع١ٝ املسٕ يف املؿهالت ب  ايعالق١ ْٓهط إٔ ْػتطٝع

 املسٕ يف ايي١ٝ٦ٝ املؿهالت فإٕ، ايي١ٝ٦ٝ املؿانٌ ع١َُٝٛ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. بٗا يًعاًَ 

 املؿهالت ٖصٙ ألٕ ٚشيو ٌُ،ايع بٗا ميط اي  املطاسٌ باختالف ؽتًف قس اؾاَع١ٝ

 َٔ ب٘ ٜؤَٕٓٛ َٚا ٚخربتِٗ ايعاًَ  ثكاف١ سٝح َٔ نهٌ االدتُاع١ٝ باؿٝا٠ تتأثط

 (.2012، غاضٟ) ٚعازات قِٝ
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 :اجلبمعُت أهمُت و أهذاف املذن
ٕ  أٖساف إٔ( 2008) عًٝل أنس ٔ  ؽتًحف  اؾاَعٝح١  املحس ٔ  غرٖحا  عح  املؤغػحات  َح

ٔ  الظايطح  استٝادحات  تًيب سٝح اإلْتاد١ٝ ٍ  َح ٔ  ٚيحٝؼ  اـسَح١  َػحت٣ٛ  ؼػح   خحال  َح

ٔ  بػرٖحا  قٛضْحت  َحا  إشا تٓٛعحا  أنجط ٖٚٞ املازٟ، ايطبح أدٌ  فدطح١  األخحط٣،  املٓعُحات  َح

 ايي٦ٝح١  بعحطٚف  يإلساطح١  َؤًٖح١  نفحا٤ات  إىل ؼتحاز  ٚاالدتُاعٝح١  االقتكحاز١ٜ  ايت١ُٝٓ

 ايطعاٜحح١ عححاتقطا أٖححِ َححٔ اؾاَعٝحح١ املححسٕ أْحح٘( 2015) ايفححطٜذ أؾححاضت .بٗححا تعُححٌ ايحح 

 ضٜانح١ٝ  أٚ ثكافٝح١  أٚ عًُٝح١  أٚ قحش١ٝ  أٚ ادتُاعٝح١  ضعاٜح١  ناْحت  غٛا٤ اؾاَع١ يطالظ

 عحححٔ املػرتبححح  ايطحححالظ غحححُٝا ٚال ايطحححالظ ألبٓا٥ٗحححا َتهاًَححح١ داَعٝححح١ سٝحححا٠ تحححٛفط فٗحححٞ

 أغطِٖ.

 نإ سٝح ٚايتهٓٛيٛدٞ ايعًُٞ ايتطٛض َع اؾاَع١ٝ املسٕ ٚظٝف١ اختًفت ثِ

ِ  اآلٕ أَحا  ايطالظ إقا١َ ٖٛ اؾاَع١ٝ يًُسٕ ايط٥ٝؼ اهلسف  ٖحصٙ  عًح٢  َككحٛض٠  تعحس  فًح

 االدتُاعٝحححح١ اؾٛاْحححح  َححححٔ ايطححححالظ خيححححل َححححا نححححٌ تتهححححُٔ ٚإ البححححس بححححٌ املُٗحححح١

ٕ  ٚايعاًَ  ايطالظ ب  ٚايعالق١ ٚايي١٦ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ  ْٚٛعٝح١  اؾاَعٝح١  باملحس

 َٚتهاًَح١  َرتابطح١  املدتًف١ افاألٖس ٖصٙ إٔ ٚايٛاقع َهْٛات٘، ب  تطبط اي ايعالقات

 يف اؾاَعحح١ إٔ بححٌ َتعححسز٠، أٖححساف إْٗححا عًحح٢ إيٝٗححا ٜٓعححط إٔ جيحح  ٚال َتٓححاثط٠ ٚيٝػححت

ٕ  يف َجٝالتٗا عٔ ؽتًف ٚغاٜات أٖساف هلا ايٓا١َٝ اييًسإ ٕ  املتكسَح١  اييًحسا ٕ  فحإ  يًُحس

 (.2016، أمحس) َعٗا َؿرتن١ ٚاسس٠ ٚأٖساف ممٝع٠ مسات أٚ ٚظا٥ف اؾاَع١ٝ

ّ  إٔ اؾاَع١ٝ املسٕ( 2011) طٛاٍ ٟٜط ٞ  ْعحا ٛ  َفتحٛح،  إزاضٟ ادتُحاع ٕ  فٗح  ٜتهحٛ

ٔ  عسز َٔ ٌ  ايفطعٝح١  األدٗحع٠  َح ٌ  قحسز٠  أٖحساف  يتشكٝحل  تتعاَح  ٖحصٙ  ٚتػحع٢  َٓٗحا،  يهح

 ٜتكحححف ايٓعحححاّ ٖحححصا إٔ نُحححا نهحححٌ، اؾٗحححاظ أٖحححساف ؼكٝحححل محححٛ ايفطعٝححح١ األدٗحححع٠

 .  فٝٗا ٜؤثط بٌ فشػ  بٗا ٜتأثط ال فٗٛ احملٝط١ ايي١٦ٝ َع تفاعًٗا خالٍ َٔ باالْفتاح

 اجلبمعُت للمذن البُئُت و الصحُت املشكالث
 ايتًٛخ َؿه١ً اؾاَع١ٝ املسٕ يف ايي١ٝ٦ٝ املؿهالت أنجط إٔ( 2010) ْٛفٌ أنس

 يف خاق١ االٖتُاّ َٔ نير داْ  ايتًٛخ َؿه١ً أخصت ٚيكس املدتًف١، بأْٛاع٘
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 ايعٌُ ب١٦ٝ أناْت غٛا٤ ايي١٦ٝ يف ايتأثر ع٢ً اإلْػإ قسض٠ تعاٜس سٝح اؿايٞ ايعكط

 ايهطٜي١ أْٗا ايي١٦ٝ تًٛخ َؿه١ً اييعض ٜعترب نُا. اـاضد١ٝ ايي١٦ٝ أّ ايساخ١ًٝ

 فاٍ يف ايهير يتكسَ٘ ْتٝذ١ َٓ٘ ضغي١ غر ع٢ً املعاقط اإلْػإ ٜسفعٗا اي 

 باملسٕ ايي٦ٝٞ ٚيًتًٛخ اؿسٜج١، املس١ْٝ بأغياظ األخص أٚ املتطٛض٠ ٚايتك١ٝٓ ايكٓاع١

-اييكطٟ ايتًٛخ -ايػصا٤-املا٤-اهلٛا٤ تًٛخ) أُٖٗا َٔ نجر٠ أْٛاع اؾاَع١ٝ

 . ايػابك١ يًًُٛثات تتعطض عا١َ بكف١ املكط١ٜ ايي١٦ٝ إٔ زا٥ُا ْٚالسغ( ايػُعٞ

 عٔ ايٓادِ ايتًٛخ  ُٖا ض٥ٝػ  بعسٜٔ شات اؾاَع١ٝ يًُسٕ ايي٦ٝٞ ايتًٛخ َؿه١ً ٚتعس

 (ايعاًَ  - ايطالظ) املدًفات عٔ ايٓاتر املطاعِ، ٚايتًٛخ زاخٌ تتِ اي  األْؿط١

 . (2016، أخطٕٚ ٚ ظنٞ)

 (:2015يف ايتايٞ )عٝػٞ،  ٚتتُجٌ املًٛثات يف املسٕ اؾاَع١ٝ َٔ خالٍ املطاعِ

  املًٛثات ايهُٝا١ٝ٥ ٚتٓكػِ إىل ثالث١ أْٛاع غا١ً٥ ٚقًي١ ٚغاظ١ٜ، فأَا ايػا١ً٥

 فتؿٌُ املٓعفات ايػا١ً٥.

  ٚتؿٌُ ايػاظات مجٝع األغط٠ ٚاألزخ١ٓ اـاضد١ َٔ املطاعِ، أَا املًٛثات ايهُٝا١ٝ٥

فٗٞ تؿٌُ األعر٠ ايٓاػ١ عٔ ايعًُٝات زاخٌ املطاعِ، ٚامليٝسات اؿؿط١ٜ اي  ٜتِ 

 اغتدساَٗا يف املػاسات اـهطا٤. 

 َُؿه١ً تًٛخ ب١٦ٝ ايعٌُ شات ق١ً مبؿه١ً األَٔ، سٝح إٔ ًَٛثات ب١٦ٝ ايع ٌ

باملطاعِ تؤزٟ إىل أنطاض بكش١ ايعاًَ  باملطاعِ، ٚشيو َٔ خالٍ عسّ تٛفط ايطعا١ٜ 

 ايهاف١ٝ ملٛاد١ٗ ٖصٙ املًٛثات. 

ٚتتُجٌ األغياظ اي  تؤزٟ إىل أنطاض بكش١ ايعاًَ  يف ب١٦ٝ ايعٌُ، فكس 

ٜهٕٛ ايعاٌَ ْفػ٘ سٝح إٔ أٟ انططاظ يف ايتٛاظٕ ايٓفػٞ ٚاؾػُاْٞ يًعاًَ  ٜؤزٟ 

ىل ق١ً ايرتنٝع ٚإزضانِٗ اؿػٞ مما ٜػي  أنطاض ٚتعطٜض يًشٛازخ يف َهإ ايعٌُ إ

ٚقس ٜهٕٛ ٖٓاى عٝٛظ يف األَانٔ ٚاآلالت ٚعسّ قٝا١ْ أدٗع٠ األَٔ ٚعسّ نفا١ٜ 

 .(2016)خًٌٝ،  ايت١ٜٛٗ
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 للعبملني الصحٍ و البُئٍ الىعٍ
 ٚفٔ ًِع) بأْ٘ ايعا١َ يًكش١ اؿسٜح املفّٗٛ سػ  ايكشٞ ٜعطف ايٛعٞ

 مٛ ٚاغتكطابِٗ ثكتِٗ يهػ  اجملتُع يف األفطاز ٚغًٛنٝات ضغيات ع٢ً ايتأثر

 ٚقا١ٜ غيٌٝ يف. ٚايتجكٝف ايٛعٞ فاٍ يف املػؤٚي١ٝ َع ٚتعاِْٚٗ ايكش١ٝ األدٗع٠

 ٚقسٖا يتذٓيٗا ايكسض٠ عًٞ ٚاؿكٍٛ ٚاالَطاض ايعًٌ كتًف َٔ اجملتُع

 ت١ُٝٓ ايٞ َعا ٚاالدتُاعٞ ايكشٞ املػتٟٛ ضفع ٜٚٗسف.. ايٝٗا تعطنٛا إٔ َٚكاَٚتٗا

 (.2011، ايعامل١ٝ ايكش١ َٓع١ُ) ايػعٝس٠ اؿٝا٠ ٚؼكٝل ايهفا٤ات

 َٛنٛع أٟ أٚ َٛقف ػاٙ ايعاًَ  يس٣ ايٛعٞ ٚدٛز َس٣ ع٢ً اؿهِ ميهٔ

 ٚيهٔ يًٛعٞ، ايٓٗا١ٝ٥ احملك١ً ٖٛ ايػًٛى إٔ أٟ ، ايعاٌَ شيو غًٛنٝات خالٍ َٔ

 يس٣ ايٛعٞ ٜٛدس سس أٟ إىل املٛنٛع١ٝ إىل أقطظ بؿهٌ يٓعطف ايهُٞ ايتكسٜط َٔ البس

 ، ايكشٞ ايٛعٞ يتكِٝٝ اجملاٍ ٖصا يف تػتدسّ عسٜس٠ ٚأزٚات أغايٝ  ٖٚٓاى. ايطًي١

 االغتُاع، ايتكاضٜط دًػات املالسع١ ايؿدك١ٝ،   ;ٚاألزٚات األغايٝ  ٖصٙأِٖ َٚٔ

 .(2012 ،أمحس ٚ قاحل) ٚاملكاٜٝؼ ايفطز١ٜ، االختياضات

 بػػٌ ٜكَٕٛٛ ايصٜٔ املٛظف  ع٢ً َٔ َٓطًل ايٛعٞ ايكشٞ يًعاًَ ، جي 

 ايؿدك١ٝ املالبؼ إبكا٤. ْعٝف١ خاضد١ٝ َالبؼ اضتسا٤ األٚاْٞ أٚ املعسات ٚتعكِٝ

. ٚؽعٜٓ٘ ايطعاّ ؽعٜٔ َٓاطل عٔ بعٝسًا األخط٣ ايؿدك١ٝ ٚاألغطاض اإلناف١ٝ

 إشا. يًُٛظف  ايؿدك١ٝ يألغطاض ٓاغي١َ ؽعٜٔ َٓاطل تٛفر املٛظف  ع٢ً جي 

 َٓطك١ أٚ غطف١ ؽكٝل جي  ، املؤغػ١ يف املالبؼ بتػٝر ضٚتٝين بؿهٌ املٛظفٕٛ قاّ

 ايطعاّ عٔ َٓفك١ً ٖصٙ ايتػر َٓاطل تهٕٛ إٔ جي . ايػطض هلصا ٚاغتدساَٗا

 (.Health Food, 2006) ٚايهتإ ايٓعٝف١ ٚاملعسات

 -عازات ايٓعاف١ ايؿدك١ٝ ايعا١َ اؾٝس٠ َا ًٜٞ: ( تته2017ُٔ) ايػعايٞٚفكا يح 

 . اؿفاظ ع٢ً ايؿعط ْعٝف١ َٚػطا٠ يف غطف١ ايّٓٛ.1

 . ػٓ  ملؼ األْف أٚ ايفِ بايٝس.2

 . ػٓ  اغتدساّ َٓؿف١ اجملتُع١ٝ.3
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 . االغتشُاّ َٜٛٝا.4

 . سفغ األظافط قكر٠ زا٥ُا.5

 . ايعٌُ فكط عٓسَا تهٕٛ يف ساي١ قش١ٝ دٝس٠.6

 تسٕٚ ايعٟ اؾسٜس ٚتٓعٝف ٚغػًٗا.. ٜط7

 . تػط١ٝ ايتدفٝهات ٚاؿطٚم َع خًع املالبؼ زيٌٝ ع٢ً املٝاٙ.8

 . اغتدساّ َٓسٌٜ ايٝس عٓس ايعطؼ أٚ ايػعاٍ.9

 ايي١ٝ٦ٝ املؿهالت ػاٙ ايفطز َٛقف بأْ٘ ايي٦ٝٞ ايٛعٞ(  2017) ٜتِٝ عطف

 يف ٜعٗط املٛقف ٖٚصا ، املؿهالت تًو َع ٚتفاعً٘ استهان٘ ْتٝذ١ يسٜ٘ ٜتهٕٛ ٚايصٟ

 . ايي١٦ٝ ػاٙ ايػً  أٚ باإلجياظ ايفطز تكطف يف ٜعٗط نُا ، ايطفض أٚ املٛافك١ قٛض٠

 َٔ اجملتُع يف ٚاؾُاعات األفطاز اػاٖات ٚبٓا٤ ت١ُٝٓ يف ايي٦ٝٞ ايٛعٞ أ١ُٖٝ تهُٔ

٘تٛاد اي  املؿهالت سٌ يف َؿاضنتِٗ ططٜل عٔ ، ايي١٦ٝ مٛ غًٛنٝاتِٗ تػٝر أدٌ

 َٗاضاتِٗ ت١ُٝٓ خالٍ َٔ  سسٚثٗا َٚٓع املؿهالت ؼسٜس َػ٦ٛي١ٝ ٚؼًُِٝٗ ، ايي١٦ٝ

 ؼكٝل أدٌ َٔ بايتطٛض ٚاملطتيط١ ، ايي١٦ٝ ؽل اي  ايكهاٜا َتابع١ يف ٚٚعِٝٗ

 (.  2017 ، ايكياغ)  َػتسا١َ ت١ُٝٓ

  املشزوببث و األغذَت خذمت
 اي  املٓافع أٚ ايٓؿاطات: ْٗاأ ع٢ً يًتػٛم اـس١َ األَطٜه١ٝ اؾُع١ٝ عطفت 

 نُا تعطف(. 2014،  ؾرب. )َع١ٓٝ بػًع١ الضتياطٗا تعطض اي  اٚ يًيٝع تعطض

 نٓتٝذ١ يًعٌُٝ َياؾط٠ َٚٓافع فٛا٥س ٜكسّ ًَُٛؽ غر َٓتٛز: اْٗا اـس١َ عًٞ

 َع١ٓٝ اؾٝا٤ اٚ أؾدام ع٢ً فٝ٘ آي١ٝ أٚ بؿط١ٜ طاق١ أٚ دٗس اغتدساّ اٚ يتطيٝل

 .(2014،  ٚ قُس َٛغ٢) َازٜا اغتٗالنٗا أٚ سٝاظتٗا ميهٔ ال س١َٚاـ ٚقسز٠

 يًٓعال٤ ٚاملؿطٚبات األطع١ُ خس١َ بإَساز ٚاملؿطٚبات األغص١ٜ قطاع ٜكّٛ

 ٚايػال١َ ايكش١ اؾرتاطات َع ايتٛافل ايعاًَ  ع٢ً حيتِ مما بايفٓسم، ٚايعاًَ 

 يتكسِٜ األعُاٍ ٚأَانٔ املعسات ْٚعاف١ ايؿدك١ٝ ايٓعاف١ َٔ يًعاًَ ، امل١ٝٓٗ
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 اؿػين،( )ٚايهُٝا١ٝ٥ ٚايفٝعٜا١ٝ٥ ايطيٝع١ٝ املداطط َٔ خاي١ٝ قش١ٝ أ١َٓ أطع١ُ

2008). 

 مبكحححاٜٝؼ االغرتؾحححاز ألٟ َٓؿحححأ٠ املؿحححطٚبات ٚ األغصٜححح١ خسَححح١ عًحححٞ ايعحححاًَ  يف جيححح 

 : نايتايٞ ايتشهِ

اييٝٛيٛد١ٝ األخطاض نطض يتفازٟ 

 ٚاالختيححاضات يًُححٛضزٜٔ دٝححس ْٚعححاّ، اـححاّ ٛازٚاملحح املٓتذححات املٛاقححفات ؼسٜححس -1

 . املػتُط٠ ٚاملالسعات

 اـطحححط َٓطكححح١ يف ايطعحححاّ ٚدحححٛز َٚحححسٟ، ٚايٛقحححت اؿحححطاض٠ زضدحححات يف ايحححتشهِ -2

 .اؿطاض١ٜ

ٞ  ايتًححٛخ َٓحع  -3  املٝححاٙ تػححطظ نحس  دٝححسا املحيين  ٚتكححُِٝ، اآلفحات  َٚهافشحح١ ايعطنح

 . اآلفات ٚزخٍٛ

 ٚتػطٝح١  َالَػ١ ع١ًُٝ نٌ ٚبعس قيٌ األٜسٟ ٚغػٌٝ، ايعا١َ ايكش١ إدطا٤ات -4

 .زٚضٟ نؿف ٚعٌُ اؾطٚح

 . اؿُه١ٝ ٚزضد١ املا٥ٞ نايٓؿاط يًُٓتر ايساخ١ً ٚايعٛاٌَ اؾٝس ايتػًٝف -5

:ايهُٝٝا١ٝ٥ يألخطاض

 .َٓؿآتِٗ ٚفشل يًُٛضزٜٔ دٝس٠ َٛاقفات -1

 .ايهُٝاٜٚات عي٠ٛ ٚتػط١ٝ ايهُٝاٜٚات عٔ ٚفكًٗا، يألطع١ُ اؾٝس ايتدعٜٔ -2

 . َجال ناـهطٚات اإلْتاز َطاسٌ يف ٚخكٛقا باملا٤ َػتُط غػٌٝ -3

 :ايفٝعٜا١ٝ٥ يألخطاض - ز

 ايفاضغحح١ ٚايعيححٛات ٚايكححٓازٜل األخؿححاظ َححٔ اييكاٜححاٚ ايفهححالت َححٔ ايححتدًل -1

 . يًُعازف نٛاؾف اغتدساّٚ

 .املعسات قٝا١ْ عٌُٚ زٚضٟ ٚفشل بتفتٝـ قِ -2

 ( 2007 ، عيسايعاٍ. )ايتػًٝف َٛاز إسهاّ -3
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 منهجُت البحث
جمتمع الذراست

َسٕ داَع١ٝ  7َسٕ داَع١ٝ يف َسٕ داَع١ املٓكٛض٠  ٚعسزِٖ  6مت اغتٗساف 

َاٜٛ  25س   2019فرباٜط  10خالٍ ايفرت٠ ب    % َٔ فتُع ايسضاغ١ 85.7بٓػي١ 

 . ٜٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ بٝإ بأمسا٤ املسٕ اؾاَع١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١.2019

 ضاغ١ايس ع١ٓٝ اؾاَع١ٝ ( املس1ٕدسٍٚ )

 عسز الٕحسات إغي املسٍٖٛ ً
7لمطالب وسٍٖٛ األون 1
1لمطالب وسٍٖٛ اجلالٞ 2
1لمطالب وسٍٖٛ الصٍأٙ 3
5الباتلمط وسٍٖٛ جّٗاُ 4
5الباتلمط وسٍٖٛ العِطاٞ 5
 1الباتلمط وسٍٖٛ التٍىٗٛ 6

 (2017) املٓكٛض٠ داَع١ َٛقع/  املكسض

 أداة البحث املُذانٍ
تُاض٠ َالسعححح١ ؾدكحح١ٝ سٝحححح إؾححتًُت عًححٞ ثحححالخ أقػححاّ ض٥ٝػححح١ٝ،     مت تكححُِٝ اغحح  

عيحححاضات(، بُٝٓحححا أؾحححتٌُ ايكػحححِ  10تهحححُٔ األٍٚ َٓٗحححا: ايٓعافححح١ ايؿدكححح١ٝ يًعحححاًَ ) 

عيحاضات(، أخحرا أؾحتٌُ ايكػحِ ايجايحح عًحٞ        9ايجاْٞ عًٞ ْعاف١ َعسات ٚ أزٚات املطعِ )

 عياض٠(.  16أغؼ َٚعاٜر دٛز٠ األغص١ٜ ٚاملؿطٚبات )

، إش اعطٝت ثالثٞع٢ً َكٝاؽ اغتُاض٠ املالسع١  ططٜك١ ايتكِٝٝ زاخٌ ٚقس قٝػت     

(، ٚمت تكٓٝف زضدات َتاح -أسٝاْا  َتاح - َتاح غر) ٞخٝاضات ٖ ثالث١

 :ٞايسضاغ١ ع٢ً ايٓشٛ ايتاي املػتدسّ يف ايجالثٞاملكٝاؽ 

 َكٝاؽ اإلداب١ ع٢ً فكطات االغ١ً٦(: 2دسٍٚ )

وتاحأحٗاٌاوتاح غري وتاحالتصٍٗف
12 0 السضجٛ
0.66 - 0 املسٙ  0.67 - 1.32  1.33 - 2  
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  املس٣Range ( =3 – 1  )\ 5  =0.66 

 ثببث النتبئج
،  ايٓتا٥رَعاٌَ أيفا نطْٚيار املػتدسّ يف قٝاؽ ثيات  (3)ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ 

ٛ  ٖٚححٞ قُٝح١ َكيٛيح١ سٝححح   .0.851 سٝحح تٛنحح ايٓتححا٥ر إٔ قُٝح١ أيفحا      يحح١ إٔ ايٓػحي١ املكي

 ايٓتححا٥رٖٚحٛ َححا ٜؿححر إيحٞ ثيححات   % فححأنجط. 70بايٓػحي١ يًيشححٛخ اإلْػحا١ْٝ ٚاالدتُاعٝحح١   

غحتدسّ َحط٠ أخحطٟ يف ْفحؼ     اعتُاز عًٝح٘ يف ايسضاغح١ ٚثيحات ْتا٥ذح٘ إشا َحا      ٚقالس١ٝ اال

 ايعطٚف.

يكٝاؽ ثيات ايٓتا٥ر: َعاٌَ أيفا نطْٚيار 3دسٍٚ ضقِ

 وعاون ألفا عسز العباضات
35 51 

 

 ج واملنبقشتالنتبئ
الشخصُت املالحظت فحص قبئمت حتلُل

 يًعاًَ  ايؿدك١ٝ ( ايٓعاف4١دسٍٚ )

1ًالــعـــــبـــــــــــاضًٚ  ً2ً3ً4ً5ً6
املتٕغط 
احلػاب٘

1 
 االظافط بقص  العاومني  ٖمتعً

 0221011.00باٌتظاً

2
 باملظّط العاومني ّٖتي

112001بّي اخلاص الصدص٘

3 
 باغتعىاه العاومني  ٖمتعً

1220011.00الطأس غطاٞ

4
 اغتعىاه بعسً العاوالت تمتعً

222002االظافط طالٞ

5
 وٍاغب بالعاومني اخلاص العٙ

1220011.00ٌٔظٗف

6
 العاومني ال ٖطتسٙ

1121027اجملِٕطات
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22111250األٖسٙ قفاظ العاومني ٖػتعىن 7

8

 االٖسٙ بػػن العاومني ٖمتعً
 الطعاً وع التعاون عٍس

221102املطبٕر

9
اثٍاٞ  العاومني ال ٖسخَ

2222222.00الطعاً تقسٖي

10 

 يف العاومني بني فصن ٍِاك
 يف ٔالعاومني الٕجبات تقسٖي

222101الطعاً صالْ ٌظافٛ

(20ٕع )اجملى -  1 25
 َحتححححححححححححححححاح = 2َا     سس اىل َتاح  = 1َتحححححاح    غٝححححط  =0   *ّ= َس١ٜٓ داَع١ٝ

ٞ  تكِٝٝ غكٛم 4ضقِ  اؾسٍٚ يف ايٛاضز٠ ايٓتا٥ر تؿر ٞ  ايحٛع ٞ  ايكحش  ٚايي٦ٝح

ٔ  اؾاَعٝح١  باملسٕ ايعاًَ  يس٣  ايعحاًَ   ٝح١ غايي إٔ ٚدحس  ايؿدكح١ٝ  ايٓعافح١  ْاسٝح١  َح

ٞ  يسِٜٗ ايسضاغ١ ع١ٓٝ اؾاَع١ٝ املسٕ يف ٞ  َحا  سحس  إيح ٞ  ٚعح ٞ  قحش  ايٓعافح١  مبعحاٜر  ٚب٦ٝح

ِ  ايعححاًَ  ٜححسخٔ ال أْحح٘ يححٛسغ سٝححح. 1.25 مبتٛغححط ايؿدكحح١ٝ  ايطعححاّ اثٓححا٤ تكححسٜ

ٌ  ايعححاًَ   ناْححت . 2.00 مبتٛغححط  ٟ  قفحححاظ تػححتعُ  إيحححٞ باإلنححاف١ . 1.5 مبتٛغححط  األٜححس

 مبتٛغححط املطيححٛر ايطعححاّ َححع ايتعاَححٌ عٓحس  االٜححسٟ ػححٌبػ ايعححاًَ  ًٜتححعّ نححإ، شيحو 

ٍ  بعسّ ايعاَالت تًتعّ ناْت نُا، 1.33 ، أخحرا . 1.33 مبتٛغحط  االظحافط  طحال٤  اغحتعُا

 ايطعححاّ قححاي٘ ْعافحح١ يف ٚايعححاًَ  ايٛديححات تكححسِٜ يف ايعححاًَ  بحح  فكححٌ ٖٓححاى نححإ

 .1.33 مبتٛغط

 ايعحححاًَ  ٜطتحححسٟ ال َحححا أسٝاْحححا أْححح٘ ايسضاغححح١ خحححالٍ َحححٔ أٜهحححا يحححٛسغ نُحححا

 ٚ أسٝاْحا  ْٚعٝحف  َٓاغح   بايعاًَ  اـام ايعٟ نإ نُا. 1.17 مبتٛغط اجملٖٛطات

، أخححرا. 1 مبتٛغححط األظححافط تكًححِٝ اٚ ايححطأؽ غطححا٤ باغححتعُاٍ أسٝاْححا ايعححاًَ   ًٜتححعّ

 0.83 مبتٛغط بِٗ اـام ايؿدكٞ باملعٗط أسٝاْا ايعاًَ  ٜٗتِ نإ

ٞ  تكِٝٝ غكٛم 5ضقِ  ٍٚاؾس يف ايٛاضز٠ ايٓتا٥ر تؿر ٞ  ايحٛع ٞ  ايكحش  ٚايي٦ٝح

 غاييٝح١  إٔ ايطعحاّ ٚدحس   ٚقحاي١  املعحسات  ْعافح١  ْاسٝح١  َٔ اؾاَع١ٝ باملسٕ ايعاًَ  يس٣
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ٞ  َحا  سحس  إيٞ يسِٜٗ ايسضاغ١ ع١ٓٝ اؾاَع١ٝ املسٕ يف ايعاًَ  ٞ  ٚعح ٞ  قحش  مبعحاٜر  ٚب٦ٝح

ٙ  مليات طتتٛاف أْ٘ يٛسغ سٝح. 0.83 مبتٛغط ايطعاّ ٚقاي١ املعسات ْعاف١  عايح١  انحا٤

.1.67 مبتٛغحححط دٝحححس ايطعحححاّ قحححاي٘ يف ايتٜٗٛححح١ َػحححت٣ٛ نحححإ. 1.83 مبتٛغحححط دٝحححسٙ

ٞ  املٛا٥حس  ناْت، شيو إيٞ باإلناف١ ٘  ٚايهطاغح ٕ ، أخحرا . 1.50 مبتٛغحط  دٝحس٠  عايح  نحا

 .1.33 مبتٛغط َٓاغي١ املٝاٙ ٚزٚضات ايطعاّ قاي١ ْعاف١ َػت٣ٛ

 يًكُاَحح١ قححٓازٜل تتححٛافط َححا سٝاْححاأ أْحح٘ ايسضاغحح١ خححالٍ َححٔ أٜهححا يححٛسغ نُححا

ٞ . 1.17 مبتٛغحط  دٝحس٠  ٚعايح١  َػطا٠ ٚ ْعٝف١  ٚ املعحسات  تٓعحف  مل، اآلخحط  اؾاْح   عًح

 األغححطح تعكححِ مل أْحح٘ نُححا، َعكُحح٘ َححٛاز ٚ غححاخٔ َححا٤ باغححتدساّ املػححتع١ًُ االزٚات

 ْٗا١ٜ عٓس ٚ االغرتاس١ قيٌ ٚ ايٛضز١ٜ بسا١ٜ عٓس اييهترٜا ع٢ً يًكها٤ يًطعاّ املالَػ١

 تػححٝر ٜححتِ مل أْحح٘ باإلنححاف١ شيححو، َعكححِ مبشًححٍٛ ٚاالزٚات املعححسات تٓكححع ٚمل، ايٛضزٜحح١

 .0.00 مبتٛغط يْٛ٘ ٜتػر اٚ ٜتػذ عٓسَا احملًٍٛ

 ايطعاّ ٚقاي١ املعسات ( ْعاف5١دسٍٚ )

1ًالــعـــــبـــــــــــاضًٚ  ً2ً3ً4ً5ً6
املتٕغط 
احلػاب٘

1 
 املػتعىمٛ ٔاتاالز ٔ املعسات تٍظف

0000000.00وعقىْ وٕاز ٔ غاخَ واٞ باغتدساً

2

 لمطعاً املالوػٛ االغطح تعقي
 بساٖٛ عٍس البلتريٖا عمٜ لمقطاٞ

 عٍس ٔ االغرتاحٛ قبن ٔ الٕضزٖٛ
0000000.00الٕضزٖٛ ٌّاٖٛ

3 
 مبحمٕه ٔاالزٔات املعسات تٍقع

0000000.00وعقي

4
 أ ٖتػذ عٍسوا مٕهاحمل تػٗري ٖتي

0000000.00لٌْٕ ٖتػري

12211250جٗسٓ حبالْ ٔاللطاغ٘ املٕاٟس5

6
 ٔ ٌظٗفٛ لمقىاوٛ صٍازٖق تتٕافط

121111جٗسٓ ٔحبالٛ وػطآ

122212 الطعاً صالْ يف التّٕٖٛ وػت7ٕٝ



 

 

 اؾاَع١ٝ باملسٕ املؿطٚبات ٚ األغص١ٜ ١غسَ ايعاًَ  يس٣ ٚايي٦ٝٞ ايكشٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 
 
 

 

 
 

جٗس

8
 ٔزٔضات الطعاً صالْ ٌظافٛ وػتٕٝ

022211وٍاغبْ املٗآ

222221جٗسٓ حبالٛ اضاٞٓ ملبات تتٕافط9

(18اجملىٕع ) -  0 83
 َحتححححححححححححححححاح = 2َا     سس اىل َتاح  = 1َتحححححاح    غٝححححط  =0   *ّ= َس١ٜٓ داَع١ٝ

 ٚاملؿطٚبات (األغص6١ٜدسٍٚ )

1ًالــعـــــبـــــــــــاضًٚ  ً2ً3ً4ً5ً6
املتٕغط 
احلػاب٘

1 
 يف طّّٗا بعس األطعىٛ تقسٖي ٖتي

022000غاعات 3 عَ تعٖس ال فرتٓ

2
 زضجْ عٍس غاخٍْ الٕجبات تقسً

122111و٠ٕٖٛ زضجْ 64 وَ اعمٜ حطاضٓ

3 
 زضجْ 75 عٍس الٕجبات تػدني ٖعاز

0100006تالٕجبا تقسٖي وسٓ ظازٚ و٠ٕٖٛ اشا

4

 وجن املٍاغبٛ االجّعٚ اغتدساً ٖتي
 حطاضٓ زضجات لقٗاس الرتوٕورت

0000000.00األغصٖٛ

5
 ٌطاق عَ األغصٖٛ بعٗسا حفظ ٖتي

011000اخلططٚ احلطاضٚ زضجْ

6
األغصٖٛ   ضاٟحْ وَ التأكس ٖتي

0000000.00تقسميّا قبن ٔاملصطٔبات

7
 لألغصٖٛ ٔاملصطٔبات العاً الصلن

01100150اخلسوٛ ملتمق٘ وٍاغب املقسوٛ

8
 االصابع باغتدساً الطعاً تصٔق ٖتي

020000التقسٖي قبن

9
 اخلاً املٕاز وَ الفقس تقمٗن ٖتي

011000جٗس بصلن املػتعىمٛ الػصاٟٗٛ

10 

 مجٗع وَ الصح٘ التدمص ٖتي
 ٔاضظ خطط وَ الٕجبات ٗاتوتبق

 0 1 0 1 2 1الٕجبات وَ ٔغريِا ٔولطٌٔٛ
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11 
 الػمٗىٛ احلفظ قٕاعس اتباع ٖتي

 0 0 0 1 1 0لألغصٖٛ املطّٗٛ

12 

 عَ لملصف زٔضٖٛ وطاجعْ تٕجس
 التربٖس ألجّعٚ احلطاضٚ زضجات

0.00 0 0 0 0 0 0ٔالتجىٗس

13 
  وَ الفاقس وَ لمتدمص خطْ تٕجس

0.00 0 0 0 0 0 0الػصاٟٗٛ ملٕازا

14 
 ٌٕع كن املدمفات ٔ الفاقس فصن ٖتي

 0 0 0 0 1 0حسٓ عمٜ

15 
 حمسزٓ شطكات وع التعاقس ٖتي

 1 1 1 1 2 1الفاقس وَ لمتدمص

16 
 طبقا املدمفات وع التعاون ٖتي

 0 0 0 1 0 0الصحٗٛ لالشرتاطات

(32اجملىٕع ) -  0 39
 َحتححححححححححححححححاح = 2َا     سس اىل َتاح  = 1َتحححححاح    غٝححححط  =0   *ّ= َس١ٜٓ داَع١ٝ

 ٚايي٦ٝححٞ ايكححشٞ ايححٛعٞ تكٝححِٝ غكححٛم( 6) دححسٍٚ يف ايححٛاضز٠ ايٓتححا٥ر تؿححر

 غاييٝح١  إٔ ايطعحاّ ٚدحس   ٚقحاي١  املعحسات  ْعافح١  ْاسٝح١  َٔ اؾاَع١ٝ باملسٕ ايعاًَ  يس٣

ٞ  يسِٜٗ يٝؼ ايسضاغ١ ع١ٓٝ اؾاَع١ٝ املسٕ يف ايعاًَ  ٞ  ٚعح ٞ  قحش   دحٛز٠  مبعحاٜر  ٚب٦ٝح

 أسٝاْا تكسّ أْ٘ يٛسغ سٝح. 0.39 مبتٛغط َعٗا ايتعاٌَ ٚنٝف١ٝ ٚاملؿطٚبات األغص١ٜ

ٙ  زضد٘ عٓس غاخٓ٘ ايٛديات ٔ  اعًح٢  سحطاض ٘  64 َح ِ . 1.33 مبتٛغحط  ٦َٜٛح١  زضدح  أسٝاْحا  ٜحت

ٞ  باإلنحاف١ . 1.16 مبتٛغحط  قحس ايفا َٔ يًتدًل قسز٠ ؾطنات َع ايتعاقس ، شيحو  إيح

 َٚهطْٚحح١ ٚاضظ خهححط َححٔ ايٛديححات َتيكٝححات مجٝححع َححٔ أسٝاْححا ايكححشٞ ايححتدًل ٜححتِ

 .0.83مبتٛغط ايٛديات َٔ ٚغرٖا

ِ  مل، اآلخحط  اؾاْح   عًٞ ِ  ٜحت ٔ  تعٜحس  ال فحرتٙ  يف طٗٝٗحا  بعحس  األطعُح١  تكحسٜ  3 عح

٘  نُحا . 0.66 مبتٛغط غاعات ٌ  أْح ّ  ايؿحه ٚ  يألغصٜح١  ايعحا  َٓاغح   غحر  املكسَح١  باتٚاملؿحط

 ايػح١ًُٝ  اؿفغ قٛاعس اتياع ٜتِ مل شيو إيٞ باإلناف١. 0.50 مبتٛغط اـس١َ ملتًكٞ

ِ  ٚمل، املطٗٝح١  يألغص١ٜ ٔ  األغصٜح١ بعٝحسا   سفحغ  ٜحت ٘  ْطحام  عح مل ٚ، اـطحط٠  اؿحطاض٠  زضدح



 

 

 اؾاَع١ٝ باملسٕ املؿطٚبات ٚ األغص١ٜ ١غسَ ايعاًَ  يس٣ ٚايي٦ٝٞ ايكشٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 
 
 

 

 
 

 ّاـا املٛاز َٔ ايفكس تكًٌٝ ٜتِ ٚمل، ايتكسِٜ قيٌ االقابع باغتدساّ ايطعاّ تصٚم ٜتِ

 .0.33 مبتٛغط  دٝس بؿهٌ املػتع١ًُ ايػصا١ٝ٥

ٌ  املدًفحات  ٚ ايفاقس فكٌ ٜتِ مل، ايػٝام ْفؼ يف  ِ  ٚمل، سحس٠  عًح٢  ْحٛع  نح  ٜحت

ٞ  باإلنحاف١  شيحو . 0.16 مبتٛغحط  ايكحش١ٝ  يالؾحرتاطات  طيكحا  املدًفحات  َع ايتعاٌَ  إيح

٘  تٛدحس  ال أْ٘ ٔ  يًهؿحف  زٚضٜح١  َطادعح  ٚال، سٚايتذُٝح  ايتربٜحس  ألدٗحع٠  اؿحطاض٠  زضدحات  عح

٘  تٛدححس ٔ  يًححتدًل  خطحح ٔ  ايفاقححس َحح ٔ  ايتأنححس  ٜححتِ مل ٚ، ايػصا٥ٝحح١  املححٛاز   َحح ٘  َحح   ضا٥شحح

 .0.00 مبتٛغط تكسميٗا قيٌ ٚاملؿطٚبات األغص١ٜ

 التىصُبث
إْؿا٤ إزاض٠ َػتك١ً باملس١ٜٓ اؾاَع١ٝ تهٕٛ َٓٛط٘ بتكِٝٝ َٚتابع١ ايعاًَ  أثٓا٤  (1

  .ػال١َ امل١ٝٓٗايعٌُ ٚايتأنس َٔ اتياعِٗ يكٛاعس االَٔ ٚ اي

َػتٟٛ أزا٤ ايعًُ  ٚظٜاز٠ ٚعِٝٗ ايكشٞ ٚ ايي٦ٝٞ يٝهْٛٛا ع طفب ٞ ايسضاغ١ٛقت( 2

أنجط فاع١ًٝ ٚنفا٠٤ ٚشيو َٔ خالٍ اعطا٤ زٚضات تسضٜي١ٝ تٗسف يعٜاز٠ ايٛعٞ 

 .ايكشٞ ٚ ايي٦ٝٞ يسٟ ايعاًَ  يف املسٕ اؾاَع١ٝ

ٟ تطيٝكِٗ يكٛاعس االَٔ ٚ ايػال١َ ضبط املهافآت ٚ اؿٛافع ايٛظٝف١ٝ يًعاًَ  مبس( 3

امل١ٝٓٗ َٚسٟ االيتعاّ بعٜاز٠ ايٛعٞ ايكشٞ مما حيفعِٖ عًٞ ظٜاز٠ ايٛعٞ ايكشٞ 

 .يسِٜٗ بكٛض٠ أفهٌ

جي  تٛفر تكاضٜط زٚض١ٜ َٚٓتع١ُ َٚٛثك١ عٔ َعسالت تطؾٝس االغتٗالى يف املٝاٙ ٚ ( 4

باتياع املسٕ اؾاَع١ٝ ًَ  يف يًتشكل َٔ َسٟ ايتعاّ ايعا املسٕ اؾاَع١ٝايطاق١ زاخٌ 

 .ايتعًُٝات املتعًك١ باؿفاظ عًٞ ايي١٦ٝ

الختٝاض أفهٌ ايعاًَ  ايصٟ  املسٕ اؾاَع١ٝتٓعِٝ َػابكات تؿذٝع١ٝ يًعاًَ  ب( 5

يسٜ٘ أعًٞ َعسٍ ٚعٞ قشٞ ٚ ب٦ٝٞ، تهٕٛ تًو املػابكات ًَشك١ ظٛا٥ع فع١ًٝ َجٌ 

 .داظٙ اغتجٓا١ٝ٥ؾٗازات تكسٜط أٚ تطق١ٝ يسضد١ أعًٞ أٚ أ
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 املزاجع 
 / املطادع ايعطب1١ٝ

 ٌايعٛاٌَ املؤز١ٜ إىل ايعٓف يف املسٕ اؾاَع١ٝ ٚأزٚاض األخكا٢٥ 2016 ( أمحس، ٚا٥ " )

 378 – 364قح  55اإلدتُاع٢ يًتعاٌَ َعٗا"، ف١ً اـس١َ اإلدتُاع١ٝ،ع

 ( ايكش١ ايعا١َ، بػساز، زاض اؿط١ٜ يًطياع١ 2008اؿػين ،  دعفط ، ) ،ٚايٓؿط

 .8ايطيع١ ايجا١ْٝ، م:

  ( ٌٝأثط املًككات ايتٛع١ٜٛ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايي٦ٝٞ 2017ايكياغ ، ٚال٤ مج : )

يطًي١ ن١ًٝ ايفٕٓٛ اؾ١ًُٝ يف داَع١ ايرَٛى ، ضغاي١  َادػتر غر َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ 

 ايعُاض٠ ٚايتكُِٝ ، داَع١ ايؿطم األٚغط ، عُإ ، األضزٕ .

 ،َٞتساٚيٞ ب  األغص١ٜ ٚغال١َ بكش١ ٚاملُاضغات ( " املعطف2017١َطِٜ ) ايػعاي 

 َػكط"، ضغاي١ َادػتر غر َٓؿٛض٠، داَع١ مبشافع١ كتاض٠ َطاعِ يف األغص١ٜ

 98 – 79قابٛؽ، عُإ قححح  ايػًطإ

 ( ٌََؿهالت طاييات ايػهٔ اؾاَع٢ ٚايسٚض املكرتح يًدس١َ 2015ايفطٜذ، أ " )

زضاغ١ ٚقف١ٝ َطيك١ ع٢ً طاييات ايػهٔ اؾاَع٢ اإلدتُاع١ٝ يًتعاٌَ َعٗا : 

 54ظاَع١ األَر٠ ْٛض٠ بٓت عيس ايطمحٔ مبس١ٜٓ ايطٜاض"، ف١ً اـس١َ اإلدتُاع١ٝ،ع

 293 – 245قح 

 ( أظَات املسٕ اؾاَع١ٝ : خط١ دط١٦ٜ إلقالح نًٝاتٓا 2010تاًٜٛض، َاضى " )

 ٚداَعاتٓا"، زاض ايطاقس ايسٚيٞ يًٓؿط، ايػعٛز١ٜ.

 ،ًٌٝ( ، زٚض َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ يف فاٍ قش١ 2016قُس عيس ايكٟٛ ) خ

ايعُاٍ ٚغال١َ ب١٦ٝ ايعٌُ، املهت  اإلقًُٝٞ ملٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ يؿطم اييشط 

املتٛغط، املؤمتط األٍٚ ؿُا١ٜ ب١٦ٝ ايعٌُ َٔ ايتًٛخ، ايكاٖط٠ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ، 

 .2-1م 



 

 

 اؾاَع١ٝ باملسٕ املؿطٚبات ٚ األغص١ٜ ١غسَ ايعاًَ  يس٣ ٚايي٦ٝٞ ايكشٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 
 
 

 

 
 

 ( "زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ ملػت٣ٛ 2016اف، ٚيٝس )ظنٞ، ٖاْٞ ٚ سػٔ، عكاّ ٚ ايسَطز

اـسَات ايي١ٝ٦ٝ ٚايٛعٞ ايكشٞ باملسٕ اؾاَع١ٝ يطاييات داَع١ األظٖط"، اجمل١ً 

 78 – 17قح  9ع 6األٚضب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا عًّٛ ايطٜان١، فًس 

 ( تهاٌَ املسٕ اؾاَع١ٝ االفرتان١ٝ َع َؤغػات ايتعًِٝ 2012غاضٟ، عاضف " )

 47- 44ايػعٛز١ٜ، قح  -أزا٥ٗا" زاض ايطاقس ايسٚيٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜعايعايٞ .. َٚعٛقات 

 ،يف ٚمتطنعٖا ايفٓسق١ٝ اـس١َ قٓاع١ يف ايتٓافػ١ٝ ايك٣ٛ ( " أثط2014ظافط ) ؾرب 

 لّٛ اـُؼ شات املُتاظ٠ ايسضد١ فٓازم َسٜطٟ َٔ ع١ٓٝ آلضا٤ ؼ١ًًٝٝ زضاغ١:  ايػٛم

 396 – 374قححححح  101ع 37ٚاالقتكاز فًس  اإلزاض٠ بػساز"، ف١ً يف

   ساظّ قربٟ ، اغؼ ايجكاف١ ايكش١ٝ )بػساز  ،امحس ٚ عيس ايطاظم َطتهٞ ،قاحل

 .184( م 2012َؤغػ١ املعاٖس ايف١ٝٓ 

 ( ( " تأثر اـسَات اؾاَع١ٝ )ايتع١ًُٝٝ، املهتي١ٝ، اإلطعاّ، 2011طٛاٍ، ٖٝي١

نا ايطًي١" ف١ً زفاتط ايكاعات ايكف١ٝ، ايػهٔ( املكس١َ َٔ داَع١ اؾًف١ ع٢ً ض

 78 – 61، قح 8ع 5اقتكاز١ٜ، فًس 

 ( "تكِٝٝ ايػًٛى ايكشٞ 2014ٚ ايياظ، َٞ ٚ ظٜاز٠، قُس )  عيسايطاظم، َسست

ايطٜانٞ ايػصا٥ٞ يطاييات املسٕ اؾاَع١ٝ"، اجمل١ً ايع١ًُٝ يعًّٛ ايرتب١ٝ اييس١ْٝ 

  269- 251، قح 23ٚايطٜان١، ع

 ،ٍدٛز٠ ( " قٝاؽ2007) غعٝس إبطاِٖٝ،، ل٣ٛ غطاظ،، ظّسا ٚ سًِٝ،  عُاز عيسايعا 

ع٢ً بايتطيٝل َٝسا١ْٝ زضاغ١:  ايعُال٤ ضنا ع٢ً ٚأثطٖا ٚاملؿطٚبات األغص١ٜ خس١َ

 يًػٝاس١ ايعطب١ٝ اؾاَعات اؼاز َكط" ، ف١ً يف لّٛ اـُؼ شات ايفٓازم

 .115 – 95، قحححح 1ع 4ٚايهٝاف١، فًس 

 ( ؼسٜس2008عًٝل، أمحس " )  ٕاالستٝادات ايتسضٜي١ٝ ملؿطيف اإلغهإ ايطالبٞ باملس

اؾاَع١ٝ زضاغ١ َطيك١ ع٢ً املسٕ اؾاَع١ٝ ظاَع١ سًٛإ" ، املؤمتط ايعًُٞ ايسٚيٞ 

 4016 – 3946قح  21ع 9اؿازٟ ٚايعؿطٕٚ يًدس١َ االدتُاع١ٝ، فًس 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عسز  –ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم   

 ( ٚضق١ عٌُ سٍٛ ايت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ بسٚي١ اييشط2015عٝػ٢، عًٟٛ ؾرب ، ) ٚططم ٜٔ

ايتشهِ يف ب١٦ٝ ايعٌُ، املؤمتط ايعطبٞ األٍٚ سٍٛ محا١ٜ ب١٦ٝ ايعٌُ، ايكاٖط٠، داَع١ 

 .92ايسٍٚ ايعطب١ٝ ، م 

 ( فاع١ًٝ بطْاَر تسضٜيب يطفع 2009قٓسٌٜ، مسر٠ ٚ قكط، ؾُٝا٤ ٚ ضقيإ، ْع١ُ " )

 -يػٟٓٛ نفا٠٤ أخكا٥ٞ ايتػص١ٜ يف إزاض٠ ايػصا٤ باملسٕ اؾاَع١ٝ"، املؤمتط ايعًُٞ ا

ايسٚيٞ األٍٚ: االعتُاز األنازميٞ ملؤغػات ٚبطاَر ايتعًِٝ ايعايٞ  -ايعطبٞ ايطابع 

 1537 – 1516قح  2ايٛاقع ٚاملأٍَٛ، فًس  -ايٓٛعٞ يف َكط ٚايعامل ايعطبٞ 

 ،يف يًُٓع١ُ اؾٖٛط١ٜ املكسض٠ بٓا٤ ( " أثط2014غٓا٤ ) قياح ٚ قُس، َٛغ٢ 

بػساز"،  يف ٚاألٚىل املُتاظ٠ ايفٓازم يف تطيٝك١ٝ زضاغ١ : ايفٓسق١ٝ اـس١َ أٖساف ؼكٝل

 108 – 93قححححح  104ع 38ٚاالقتكاز فًس  اإلزاض٠ ف١ً

 ( بطْاَر ايتسخٌ املٗين يت١ُٝٓ ايٛعٞ ايي٦ٝٞ يس٣ طاييات املسٕ 2010ْٛفٌ، ظٜعٜت" )

قح  28ع 6اؾاَع١ٝ"، ف١ً زضاغات يف اـس١َ االدتُاع١ٝ ٚايعًّٛ االْػا١ْٝ، فًس 

3874 – 3901 

 ( َس٣ ايٛع٢ ايي٢٦ٝ ألطفاٍ ايطٚن١ بسٚي١ ايهٜٛت ، 2017ٜتِٝ ، ععٜع٠ خهر : )

 . 1، ايعسز  25ف١ً ايعًّٛ ايرتب١ٝ ، َكط ، اجملًس 

 / املطادع اإليهرت2١ْٝٚ

 

2. HTTP://WWW.CCC.GOV.NZ/HEALTH/FOOD/.ASP 
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