
 

 

                                                                           
جامعة المنصورة      

كلية السياحة و الفنادق   

دراست أثر تطبيك ممارساث إدارة اجلىدة الشاهلت على أداء املىارد 
 البشريت يف هطاعن اخلذهت السريعت مبذنيت املنصىرة

 َظتخًص َٔ سطاي١ ع١ًُٝ
 

 

 ادإعد
 

 أمحد السيد دعاء عوض/ أ
 ادظتربذسد١ امل ١باسج

 املٓصٛس٠داَع١  – ايظٝاس١ ٚايفٓادمن١ًٝ  
  د/ حمند عبد الفتاح زهري

 األطتار املظاعذ بكظِ ايذساطات ايفٓذق١ٝ

 داَع١ املٓصٛس٠ –ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚ ايفٓادم 

 أ.د/ منال حمند علي اخلولي  
 األطتار بكظِ ايذساطات ايفٓذق١ٝ

 ايكاٖش٠ -عٗذ املصشٟ ايعايٞ يًظٝاس١ ٚايفٓادم بؼراتٕٛامل
 

 امللخص

تٗذف ٖزٙ ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً أثش تطبٝل مماسطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ 

 ع٢ً أدا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ٚتؼٌُ ٖزٙ املُاسطات 

 ٚفحفٝض ايعاًَني، ايتشظني املظتُش، ٚايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ، ٚمتهني)

، ٚمت (ٚتذسٜب ايعاًَني، ٚايٛقا١ٜ بذٍ َٔ ايتفتٝؽ، ٚايكشاسات املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل

اطتخذاّ االطتبٝإ نٛط١ًٝ يًتشكل َٔ ٖذف ايذساط١ ٚمت تٛصٜع٘ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 

ايعاًَني يف بعض َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ مبذ١ْٝ املٓصٛس٠ سٝح بًؼ عذد االطتُاسات 

إطتُاسات غر صاحل١ 8اطتُاس٠، ٚبفشصٗا مت اطتبعاد  (220) اييت مت تٛصٜعٗا

 .اطتُاس٠ 212يًتشًٌٝ بُٝٓا عذد االطتُاسات ايصاحل١ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ 

إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ، أدا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ، َطاعِ اخلذ١َ  :الكلواث املفتاحيت

  .ايظشٜع١
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Effect of Applying Total Quality Management 

Practices on the Human Resources Performance in 

Quick Service Restaurants in the City of Mansoura 

 
This study aims to identify the impact of applying Total 

Quality Management practices on the performance of human 

resources in Quick Service restaurants. These practices include: 

continuous improvement, focusing on human resources, 

empowering, motivating, training workers, and prevention 

instead of inspection). The questionnaire was used as a means to 

verify the objective of the study and was distributed to a sample 

of workers in some Quick Service restaurants in Mansoura City. 

The number of questionnaire distributed was (220) Statistical 

Analysis. After the examination, (8) invalid forms were excluded 
fromthe analysis while the number of valid forms for statistical 

analysis was (212). 

The results of the investigated field found that there is a 

significant statistical relationship at the level of significance 0.05 

that showsthe  of total quality practices on the performance of 

human resources in Quick  Servicerestaurants.  Finally, the 

researcher reached a set of recommendations that improve the 

performance of human resources throughTotal Quality 

Management Practices. 

Keywords: Total Quality Management, Human Resource 

Performance,  Quick Service Restaurants 

 املمذهت

تاص اجلٛد٠ ايؼا١ًَ بنْٗا َذلٌ َتهاٌَ ٜٗذف إىل تطٜٛش ػاٌَ ٚ َظتُش مت

ٜؼٌُ ناف١ َشاسٌ األدا٤ ٚ ٜؼهٌ َظ٦ٛي١ٝ تطا١َٝٓيإلداس٠ ايعًٝا ٚ اإلداسات ٚ األقظاّ 

ٚ فشم ايعٌُ طعٝا إلسضا٤ سادات ٚ تٛقعات ايعٌُٝ، ٚأصبشت فًظف١ إداس١ٜ ٚ َٓٗر 

االطتُشاس ٚ إنظابٗا َٝض٠ تٓافظ١ٝ يف ظٌ سٝا٠ ألٟ َٓع١ُ يتُهٓٗا َٔ ايبكا٤ ٚ 
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املتػرات ايب١ٝ٦ٝ املتالسك١ َجٌ طشع١ ايتٓفٝز ٚ ظٗٛس األطٛام ايعامل١ٝ ٚ تضاٜذ طًبات 

املظتًٗهني يًذٛد٠ ٚصٜاد٠ سذ٠ املٓافظ١، نُا تعترب إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ َٔ املفاِٖٝ 

املعٓٝني بتشظني ٚتطٜٛش  اييت ْايت اٖتُاَا ٚاطعا َٔ قبٌ ايباسجني ٚ املختصني ٚ

 .األدا٤ يًعاًَني

  :هشكلت الذراست

  :تهُٔ َؼه١ً ايذساط١ احلاي١ٝ يف اإلداب١ ع٢ً ايظؤاٍ ايتايٞ

َا أثش تطبٝل مماسطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً أدا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف َطاعِ 

 اخلذ١َ ايظشٜع١؟

 أهذاف الذراست

سطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً فحظني تٗذف ايذساط١ إىل قٝاغ أثش تطبٝل مما

  :أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ٚريو َٔ لالٍ

 .تطبٝل َبادئ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ •

 .ايتعشف ع٢ً َشاسٌ تطبٝل اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ •

يف َطاعِ اخلذ١َ طًٛى ٚاجتاٙ ايعاًَني سلٛ تطبٝل إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ  •

 .ايظشٜع١

فحذٜذ ايعٛاٌَ األنجش تنثرا َٔ َبادئ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً فحظني أدا٤ املٛاسد  •

 .ايبؼش١ٜ

َتابع١ َظت٣ٛ فحظني أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ يف ض٤ٛ اجلٛد٠   •

 .ايؼا١ًَ

  :فروض الذراست

 تٓطًل ٖزٙ ايذساط١ َٔ فشض١ٝ س٥ٝظ١ٝ ٚاسذ٠ ٢ٖٚ

ملُاسطات اجلٛد٠ 0.05ق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ تٛدذ عال •

 ايؼا١ًَ ع٢ً أدا٤ ايعاًَني ف٢ َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

  :فشضٝات فشع١ٝ، ِٖٚ 6ٜٓبجل َٔ ايفشض١ٝ ايش٥ٝظ١ٝ
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يبعذ ايتشظني 0.05تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ عٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ  •

 املظتُش

يبعذ ايرتنٝض 0.05سصا١ٝ٥ طشد١ٜ عٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ تٛدذ عالق١ رات دالي١ إ  •

 ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ 

يبعذ متهني 0.05تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ عٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ   •

 ٚفحفٝض ايعاًَني 

يبعذ تذسٜب 0.05تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ عٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ   •

 ايعاًَني

يبعذ ايٛقا١ٜ ١ٝ0.05 طشد١ٜ عٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا٥ •

 بذٍ َٔ ايتفتٝؽ

يبعذ ايكشاسات 0.05تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ عٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ  •

 املب١ٝٓ ع٢ً احلكا٥ل

  :ايذساطات املشدع١ٝ :ثانيا

 هفهىم اجلىدة الشاهلت

ٚاخلصا٥ص دلُٛع١ َٔ ايصفات - :تعشفٗا املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًتكٝٝع ع٢ً أْٗا

اييت تتُتع بٗا طًع١ألذ١َ َا تؤدٟ إىل إَها١ْٝ فحكٝل سغبات َع١ًٓ أَفرتض١ ضُٓٝا 

 Al-Refaie Hanayneh,2014). )يًعُال٤ ٚاملظتفٝذٜٔ َٓٗا

 هفهىم إدارة اجلىدة الشاهلت

ايتفاعٌ املتُٝض بني املذٜش "اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً إْ٘  (2002)عشف ايذاسن١ 

ًٗو ٚتضٜٚذٙ ظٛد٠ أع٢ً َٔ لالٍ ايكٝاّ بايعٌُ بفعاي١ٝ َٚٛظفٝ٘، إلسضا٤ املظت

  ."ٚنفا٠٤

إطرتاتٝذ١ٝ ٖذفٗا قصش دٗٛد  "اجلٛد٠ ايؼا١ًَ بنْٗا (2002)ٚرنش محٛد 

ايعاًَني ع٢ً دزب ايعُال٤ يًُٓؼن٠ ٚريو َٔ لالٍ األدا٤ ايتعاْٚٞ يف ٚضع اخلطط 

  ."ٞ بظشع١ َٚش١ْٚٚتٓفٝزٖا، األَش ايزٟ ميّهٔ املٓؼن٠ َٔ إْؼا٤ ْعاّ ٖٝهً
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 "ع٢ً إٔ إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف سأ٣ ٖٛ جتاْظٗٞ (2007)ٚأنذ ايصريف

ايٓعاّ اإلداسٟ ايزٟ ٜظع٢ يًتشظني ٚايتطٜٛش يف لذ١َ ايعٌُٝ، باطتخذاّ املٛاسد 

 .ايبؼش١ٜ املتُج١ً يف ايعُاٍ ٚاملٛظفني ٚريو بنقٌ تهًف١ ممه١ٓ

 ممارساث اجلىدة الشاهلت

ايتشظني  "إٔ َٔ أِٖ َبادئ إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ (2013)ٚأٚضح عٝظ٢

سٝح إٕ املؤطظ١ ئ تفكذ َهاْتٗا َٜٛا، َا داَت تكذّ األفطٌ ٚاألنجش  "املظتُش

تطٛسًا، فإ عًُٝات ايتشظني املظتُش٠ تعٌُ بايطشٚس٠ ع٢ً طشع١ تهٝف املؤطظ١ ع٢ً 

 ..ايتػرات ايطاس١٥ يف ايظٛم 

ايرتنٝض ع٢ً إدسا٠ املٛاسد "إٔ  Karia and Asaari (2012)نُا أضاف 

أسذ َبادئ إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ٜٚكصذ ب٘ تطٜٛش ايطاقات ايبؼش١ٜ  "ايبؼش١ٜ 

باملؤطظ١ ٚريو َٔ لالٍ تطبٝل بشاَر تذسٜب دٚس١ٜ، متهِٓٗ َٔ إختار ايكشاسات 

 .ٚاملؼاسن١ ايفعاي١ ف٢ ْعاّ فحظني اجلٛد٠، 

َٔ أِٖ َبادئ  "١ بذٍ َٔ ايتفتٝؽايٛقاٜ"إٕ  (2009(ٖزا ٚقذ أنذايتُُٝٞ

إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ايزٟ ٜكّٛ يٝع فكط إنتؼاف األلطا٤ ٚ إمنا ايٛقا١ٜ َٓٗا قبٌ 

 .ٚقٛعٗا، ٜٚكصذ بايٛقا١ٜ َشاقب١ سذٚخ لًٌ أٚ إسلشاف

ايكشاست املب١ٝٓ ع٢ً "إٔ  Terziovski and Samson(2008)أنذ 

ًظف١ احلذٜج١ إلداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ، تعترب َٔ ايعٓاصش األطاط١ٝ يف ايف"احلكا٥ل 

فعذّ دساط١ عٓاصش ايظٛم ٚفحًًٝٗا، ٚعذّ تٛافش املعًَٛات ايهاف١ٝ عٔ سغبات 

ٚاستٝادات ايعُال٤، طٝؤد٣ إىل ٚضع ٚتطٜٛش ٚتصُِٝ غر طًِٝ يًُٓتر أٚ اخلذ١َ 

 ,املكذ١َ 

د٠ أسذ أِٖ َبادئ إداس٠ اجلٛ "متهني ٚفحفٝض ايعاًَني "إٔ  (2008)ػاس عضب

ايؼا١ًَ سٝح ٜعتُذ زلاح املؤطظ١ ف٢ فحظني األدا٤ بؼهٌ َظتُش ع٢ً دافع١ٝ 

تذسٜب "إٕ  ,Neill et al (2016)َٚٗاسات ق٣ٛ ايعٌُ يذٜٗا، املؤطظات  نذ
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ٜعترب مبجاب١ األدا٠ األطاط١ٝ يٓذاح تطبٝل َبادئ إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ  "ايعاًَني 

 .يكذسات ايالص١َ يٓذاح تطبٝك٘ايزٟ ٜٗتِ بتضٜٚذ ايعاًَني باملٗاسات ٚا

 .هفهىم املىارد البشريت

 ايٓؼاطات مبذُٛع تًِ اييت ايٛظٝف١ بنْٗا تعشف (2014) لًٜٛذات أنذ ٚ 

 - :سلٛ املٛد١ٗ ايطاقات ٚ املاد١ٜ ايتذفكات ٚ اإلْظا١ْٝ ايتفاعالت ٚ

 (ايبؼش٣ املاٍ سأغ ) ايبؼش١ٜ املٛاسد فحفٝض ٚ تطٜٛش ٚ اطتعُاٍ ٚ احلصٍٛ

 .املؤطظ١ يف ايتشٌٜٛ ع١ًُٝ فحكٝل أدٌ َٔ

 ايعٌُ ٚذلٝط اإلفشاد بني املتذال١ً بايعالقات املشتبط١ املؼانٌ سٌ

 يإلفشاد دَر أسظٔ فحكٝل أدٌ َٔ ٚإداستٗا (األٖذاف ايب١ٝ٦ٝ، ايتهٓٛيٛد١ٝ،)

 .يًُؤطظ١ ايبؼش٣ ايٓعاّ يف أٜطا دٚسٖا ٜتُجٌ ٚ مبؤطظاتِٗ

 سقاب١ ٚ قٝاد٠ ٚ تٛظٝف ٚ تٓعِٝ ٚ طٝطخت " بهْٛٗا اإلفشاد إداس٠ ٚتعشف

 ع٢ً تؼٌُ اإلفشاد إداس٠ بنٕ ايتعشٜف َٔ ٜٚذسى " املٓع١ُ يف ايعاًَني اإلفشاد

 - :ايٓؼاطات اآلت١ٝ

ٚضع األٖذاف ٚاملعاٜر ٚتطٜٛش ايكٛاعذ ٚتٛقع األسذاخ املظتكب١ًٝ  :ايتخطٝط  •

 ايكشٜب١

َٚٓشِٗ ايصالسٝات ايهف١ًٝ  فحذٜذ املٗاّ ٚأعُاٍ ايعاًَني ٚتٛصٜعِٗ :ايتٓعِٝ •

 .بإزلاص أعُاهلِ

فحذٜذ ْٛع اإلفشاد املشاد تؼػًِٝٗ ٚالتٝاسِٖ عال٠ٚ ع٢ً ٚضع َعاٜر  :ايتٛظٝف •

 .األدا٤ َع فحذٜذ أدٛسِٖ

تٛدٝٗا إلفشاد ايعاًَني باجتاٙ أدا٤ أعُاهلِ ٚسفع َعٜٓٛاتِٗ ٚصٜاد٠  :ايكٝاد٠ •

 .دافعٝتِٗ

كٝل األٖذاف نُظتٜٛات املبٝعات َٚعاٜر ٚضع املعاٜر اييت تعهع فح :ايشقاب١ •

ايٓٛع١ٝ َٚظتٜٛات اإلْتاز ثِ ايتننذ َٔ إٔ األدا٤ ايفعًٞ ٜتٓاطب َع 

 .ٖزٖاملعاٜراختارإدشا٤ات تصشٝش١ٝ عٓذ ايطشٚس٠
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أصٌ ن١ًُ َطعِ أٟ َٓؼن٠ اقتصاد١ٜ تعٌُ خلذ١َ ايعُال٤ يتٛفر سصٛهلِ 

ٚطٗٝٗا بكظِ اإلْتاز ثِ تكذميٗا هلِ عًٞ أْٛاع رلتًف١ َٔ املننٛالت بعذ جتٗٝضٖا 

 .بطشٜك١ تشضٞ ايعٌُٝ يتشكٝل َبٝعات أنجش فشبح أنجش

 مميساث املطاعن السريعت

 - :ممٝضات املطاعِ ايظشٜع١ ٖٞ نايتايٞ (2008)أٚضح بًعٝذ٣ 

إٔ ايطعاّ َٔ احلادات األطاط١ٝ اييت البذ إٔ ٜؼبعٗا ايٓاغ مما ٜطُٔ َظت٣ٛ  •

 البنغ ب٘ َٔ ايطًب

د ايطًب ع٢ً ايٛدبات ايظشٜع١ بؼهٌ نبر بني أفشاد ايطبك١ ايشاق١ٝ يف أصٜا •

ايظٓٛات األلر٠ اصداد اإلقباٍ ع٢ً ايٛدبات ايظشٜع١ مما فتح اجملاٍ يًتٓافع ايؼذٜذ 

 .إال أ١ْ دا٥ُا َا ٜهٕٛ ٖٓاى دلاٍ الفتتاح َطاعِ دذٜذ٠ 

جٌ ٖزٙ املؼشٚعات ال ٜكتط٢ إْؼا٤ َ .عذّ ضشٚس٠ احلصٍٛ ع٢ً أٟ َؤٖالت داسطٝ٘  •

إٔ تهٕٛ ساصال ع٢ً َؤٌٖ دساطٞ َعني ٚ يهٔ تهٔ قذ سطشت َٔ قبٌ دٚس٠ تذسٜب١ٝ يف 

  .دلاٍ ايصش١ ايػزا١ٝ٥ 

ننٕ ٜكّٛ َجال بفتح املطعِ يف ايصباح أٚ  –يف إداس٠ املطعِ يف األٚقات ايتٝتٓاطب٘ •

 .إٔ تكّٛ ببعض األعُاٍ احملاطب١ٝ يف املظا٤

 جباث السريعت خصائص ومساث هطاعن الى

لصا٥ص ٚمسات املطاعِ  (2003أبٛ سَإ، ايكشطا٢ْ  )أنذ نال َٔ 

 - :ايظشٜع١ ٢ٖٚ

 -ايتُاثٌ •

ٜٚكصذ ب١ أٟ ٚدب١ َٔ ٚدبات ايطعاّ اجلاٖض٠ اييت تننًٗا ف٢ ايٛالٜات املتشذ٠ 

  .األَشٜه١ٝ طتهٕٛ ػب١ٗٝ ٚمماث١ً يزات ايٛدب١ يف أ٣ َهإ يف ايعامل

 دٚدايٓظب١ ايعاي١ٝ َٔ املش •

ففٞ ْعاّ ايتذُٝع ٜصبح املشدٚد عايٝا الٕ َشدٚد أ٣ َصٓع الميهٔ ف٢ عذد عُاي١ أٚ 

  .َظت٣ٛ آالت٘
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 نتٝب اإلسػادات •

يهٌ ػشن١ نتٝب إسػادات ٜذٍ ايعاًَني ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع نٌ ايتفاصٌٝ 

  .ست٢ ٚيٛ نإ صػرا َٔ أدٌ صٜاد٠ َشدٚد ايعٌُ

 املعا١ًَ ايظ١٦ٝ يًعُاٍ •

ايٛدبات ايظشٜع١ احلذ األد٢ْ َٔ األدٛس إىل أنرب ْظب١ َٔ عُاهلا  تذفع َطاعِ

َكاس١ْ بن١ْ صٓاع١ أَشٜه١ٝ ألش٣ ٚبايتايٞ إطا٠٤ َعا١ًَ ايعُاٍ ايزٜٔ ٜعًُٕٛ يف 

 .َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

 ايرتنٝض ع٢ً املؼشٚبات ايػاص١ٜ •

ٙ املٓتذات سغِ ضشس املؼشٚبات ايػاص١ٜ فنٕ َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ تٗتِ بتظٜٛل ٖز

  .َع ٚدباتٗا اجلاٖض٠ الٕ ٖاَؽ سعٝتٗا َٔ املؼشٚبات ايػاص١ٜ أع٢ً بهجر

 حمىق االهتياز

تعٌُ ػشنات املطاعِ اجلاٖض٠ ع٢ً ايتٛطع عرب َٓح أَتٝاصات يًُظتجُشٜٔ 

  .عٝح إٔ ايؼشن١ األّ تتٛطع َٔ دٕٚ إٔ تظتعٌُ ػ٦ٝا َٔ أَٛاهلا اخلاص١

 مبطاعن اخلذهت السريعتعاللت إدارة اجلىدة الشاهلت 

بشصت ضشٚس٠ تطبٝل فًظف١ إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف املطاعِ باعتباسٖا َٔ أِٖ 

املفاِٖٝ اإلداس١ٜ احلذٜج١ األنجش اْتؼاسا ٚ اطتخذاَا يتطٜٛش أطايٝب ايعٌُ يف 

رلتًف املطاعِ ٚع٢ً سأطِٗ َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ٚيتشكٝل أقص٢ دسد١ َٔ 

طاعِ َٔ سٝح تكذِٜ اخلذَاتٛفكا يإلغشاض ٚ املٛاصفات األٖذاف املٓؼٛد٠ يًُ

املطًٛب١ بنفطٌ ايطشم ٚ بنقٌ دٗذ ٚ تهًف١ ممه١ٓ نٞ حيكل املطعُاجلٛد٠ ٚ ايتُٝض 

 (2013عٝظ٢، )فُٝا بٓتٝذ١ َٔ طًع ٚ َا تكذ١َ َٔ لذَات 

  :هنهجيت الذراست

دا٤ املٛاسد تٗذف ايذساط١ إىل أثش تطبٝل مماسطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً أ

ايبؼش١ٜ يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ٚريو يتعشف ع٢ً أسا٤ ايعاًَني ٚٚدٗات ْعشِٖ 

ايتشظني املظتُش، ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ، )سلٛ ذلاٚس ايظت١ يًذٛد٠ ايؼا١ًَ 
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متهني ٚفحفٝض ايعاًَني، تذسٜب ايعاًَني، ايٛقا١ٜ بذٍ َٔ ايتفتٝؽ، ايكشاسات املب١ٝٓ 

ٚقذ اػتًُت ايذساط١ ع٢ً دلُٛع١ َٔ َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١  (ع٢ً احلكا٥ل

اطتُاس٠  212اطتُاس٠ نإ َٔ بٝٓٗا  220َطاعُشٝح مت تٛصٜع عذد  (8)ٚعذدٖا 

صاحل١ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ٚاييت مت فحًًٝٗا َٚعاجلتٗا بٛاطط١ بشْاَر احلض١َ 

 .(24SPSS version )اإلسصا١ٝ٥ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ

جٕٛ االطتبا١ْ ٚفل أٖذاف ايذساط١ ٚفشضٝاتٗا ع٢ً ايٓشٛ ٚقذ صُِ ايباس 

  :ايتايٞ

ٚقذ مشًت اخلصا٥ص ايذميٛغشاف١ٝ ملفشدات ع١ٓٝ ايذساط١ ٚاييت  :ايبٝاْات األٚي١ٝ •

–عذد طٓٛات اخلرب٠  –املؤٌٖ اايذساط٢ -ايظٔ –اجلٓع  :تهْٛت َٔ مخع فكشات ٖٞ

  .ْٛع املطعِ

١ ذلاٚس ملُاسطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚقذ اػتًُت ع٢ً طت :ذلاٚس٠ االطتبا١ْ •

 –َٛافل بؼذ٠ )ٚأدا٤ املبشٛثني ٚقذ مت اطتخذّ ايباسح َكٝاغ يٝهشت اخلُاطٞ 

أَاّ نٌ عباس٠ يًتعبر عٔ  (غر َٛافل بؼذ٠ –غر َٛافل  –ذلاٜذ  –َٛافل 

  :تٛدٗات ٚأسا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ

  :ط١ نُا ًٜٞٚمت سظاب َذ٣ املكٝاغ اخلُاطٞ املظتخذّ يف ايذسا

 Range = (5 – 1 ) \ 5 = 0.80سظاب املذ٣ 

 ميجٌ غر َٛافل متاًَا 1.80إىل  1.00َٔ  •

 ميجٌ غر َٛافل 2.60إىل  1.81َٔ  •

 ميجٌ ذلاٜذ 3.40إىل  2.61َٔ  •

 ميجٌ َٛافل 4.20إىل  3.41َٔ  •

 ميجٌ َٛافل متاًَا 5.00إىل  4.21َٔ  •

  :١ْٝ اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗاٚفُٝا ًٜٞ عشض تفصًٝٞ يٓتا٥ر ايذساط١ املٝذا

 اخلصا٥ص ايذميٛغشاف١ٝ ملفشدات ع١ٓٝ ايذساط١ 

  :ايٓتا٥ر َٚٓاقؼتٗا :رابعا
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املؤٌٖ  -ايظٔ –اجلٓع )تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٚفكًاملتػرات  :(1)دذٍٚ 

 (ْٛع املطعِ–عذد طٓٛات اخلرب٠ -االدتُاعٞ

 فحًٌٝ ايبٝاْات ايؼخص١ٝ يًعاًَني (1)دذٍٚ سقِ 

ــنـتــػــًــرالـ
التهرارات واليصب 

الـتـرتـًباملٔىيُ
ت

اجليض
ذنر

أىجٌ

اجملنىع

الصً
أقل مً 

مً

أنجر مً 
اجملنىع

املؤٍل الدراشٌ •

مؤٍل متىشط

مؤٍل جامعٌ

دراشات علًا

اجملنىع

شيىات اخلربَ
أقل مً 

مً

أنجر مً 
اجملنىع

مصتكلىىع املطعه
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شلصلُ مطاعه

اجملنىع

تٛصٜع اجلٓع َٔ لالٍ اطتُاسات  (1)ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ سقِ 

ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ذلٌ ايذساط١ إٔ غايب١ٝ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

ٚبزيو  (%17.9)، بُٝٓا بًػت ْظب١ اإلْاخ (%82.1)ناْت َٔ ايزنٛس بٓظب١ 

ٜتطح َٔ اإلدابات إٔ اغًب ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ َٔ قبٌ ف١٦ ايزنٛس 

إَا فُٝا خيص تٛصٜع ايظٔ َٔ لالٍ اطتُاساتاطتكصا٤ .طبٝع١ ايعٌُ باملطاعِ ْعشا ي

ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ذلٌ ايذساط١ فكذ تشٚست ايظٔ األنرب َِٓٗ 

يف  (45– 30َٔ )نُا دا٤ت ايف١٦ ايعُش١ٜ % 80.2عاَا بٓظب١  30أقٌ َٔ 

السغ َٔ إدابات ايعاًَني يف ٜ(%19.8 )فشدًا ٚ بٓظب١  (42)املشتب١ ايجا١ْٝ بعذد 

عاَا ٚبايتايٝفنِْٗ ميجًٕٛ ايف١٦ املٓاطب١ ٢ٖٚ املشس١ً ايعُش١ٜ  30املطاعِ تكٌ عٔ 

ٚإَا فُٝا خيص تٛصٜع  .اييت ٜظعٕٛ إيٞ املٌٝ إىل االطتكشاس ايٛظٝفٞ بذسد١ عاي١ٝ

ٚ بٓظب١  فشدًا (110)املؤٌٖ ايذساطٞ إٔ املؤٌٖ املتٛطط ٖٛ ايزٟ يف املشتب١ األٚيٞ بعذد 

 )فشدًا ٚ بٓظب١  (88)نُا دا٤ املؤٌٖ اجلاَعٞ يف املشتب١ ايجا١ْٝ بعذد  ,(51.9%)

 )فشدًا ٚ بٓظب١  (14)ثِ ًٜٝ٘ يف املشتب١ ايجايج١ ايذساطات ايعًٝا بعذد  ,(41.5%

ٜٚالسغ َٔ إدابات ايعاًَني املؤٌٖ املتٛطط ف٢ املشس١ً األٚىل ٜظعٕٛ إىل  (6.6%

ٖٞ  (10ٚتٛصٜع طٓٛات اخلرب٠ أقٌ َٔ  .اس ايٛظٝفٞ بذسد١ عاي١ٝاملٌٝ إىل االطتكش

نُا دا٤ت طٓٛات  ,(%73.6)فشدًا ٚبٓظب١  (156)اييت يف املشتب١ األٚيٞ بعذد 

ثِ  ,(%21.7 )فشدًا ٚبٓظب١  (46)يف املشتب١ ايجا١ْٝ بعذد  (15 – 10َٔ )اخلرب٠

فشدًا ٚ بٓظب١  (10) بعذد(15أنجش َٔ )ًٜٝٗا يف املشتب١ ايجايج١ طٓٛات اخلرب٠

ٚبزيو ٜظتذٍ َٔ ريو بنٕ أغًب ايعاًَني حيتادٕٛ إىل اخلرب٠ اييت  (4.7%)

تظُح هلِ بايتشًٞ املٛضٛع١ٝ ٚ املصذاق١ٝ يف َأل االطتبٝإ املٛد١ إيِٝٗ ٚبايتايٞ 

إَا فُٝا خيص تٛصٜع ْٛع املطعِ ايظًظ١ً فكذ دا٤ يف املشتب١  .االطتفاد٠ َٔ أسا٥ِٗ

نُا دا٤ت املطاعِ املظتك١ً يف املشتب١  ,( %65.1)فشدًا ٚ بٓظب١  (138)األٚىل 
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ٜالسغ إٔ أغًب ايعاًَني ٜٓتُٕٛ يًعٌُ  (%34.9 )فشدًا ٚبٓظب١  (74)ايجا١ْٝ بعذد 

يف َطاعِ ايظًظ١ً ٚاييت تتُٝض باستفاع ْظب ايعُاي١ َكاس١ْ باملطاعِ املظتك١ً األلش٣ 

 .جر٠ فِٗ ٜعتربٕٚ َطاعِ ايظًظ١ً بٗا أقظاّ ن

 ايتشظني املظتُش (2)دذٍٚ سقِ  .أسا٤ ٚتٛدٗات ايع١ٓٝ سلٛ مماسطات اجلٛد٠ ايؼا١ًَ

و
العــــــــبــــارَ

املؤشرات اإلحصآًُدرجُ التهرار و اليصبُ املٔىيُ

ـب
ـــ

ــً
رتت

ـــ
الـ

غري 
مىافل
بشدَ

غري
حمايدمىافل

مىافلمىافل
بشدَ

ـط
ـــ

ـــ
ـــ

شــ
ملتى

ا حل
ا

بٌ
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
صــ

اف
ـر

ـــ
ـــ

ـــ
ذمــ

اإل
رٍ

ــا
ـــ

ـــ
ًــ

ـــ
عــ

امل

تؤمً إدارَ املطعه 
بطرورَ إجراْ 

حتصًيات مصتنرَ 
علِ أداْ العاملني

ت

تصعِ إدارَ املطعه 
إىل اإلتصال التعاوٌ 
مع العاملني لتأمني 

ًاجاتَه و احت
حتصني أدآَه

ت

تىفر إدارَ املطعه 
شريعُ  وشآل اتصال

حلل مشانل العاملني

ت

تصعِ إدارَ املطعه 
إىل حتصني أداْ 

شهل العاملني ب
مصتنر

ت

الـــــنــــتـــىشــط الــــخــــصـــابـٌ الـعـــــاو

أْ٘ طبكا إلدابات املظتطًعني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ أِْٗ  (( 2تبني َٔ اجلذٍٚ •

إدشا٤ فحظٝٓات َظتُش٠ ع٢ً أدا٤ َٛافكني بؼذ٠ عًٞ أْ٘ تؤَٔ إداس٠ املطعِ بطشٚس٠ 
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أٜطا ٚافل املظتطًعني بؼذ٠ إٔ إداس٠ املطعِ تظع٢ إىل  ,(4.65)ايعاًَني مبتٛطط 

ألرا ٚافكٛا بؼذ٠ عًٞ إٔ ,(4.30)فحظني أدا٤ ايعاًَني بؼهٌ َظتُش مبتٛطط 

َع ايعاًَني يتنَني استٝاداتِٗ ٚ فحظني  تظع٢ إداس٠ املطعِ إىل اإلتصاٍ ايتعإٚ

ٚافل املظتطًعني عًٞ أْ٘ تٛفش إداس٠ املطعِ ٚطا٥ٌ اتصاٍ  .(4.17)ِ مبتٛطط أدا٥ٗ

 Ebrahimpourٖٚزا ٜتٛافل َع (4.08)طشٜع١ حلٌ َؼانٌ ايعاًَني مبتٛطط 

ايزٟ أنذ ع٢ً ضشٚس٠ إدشا٤ فحظٝٓات َظتُش٠ يف اخلذَات، ايتظٗٝالت،  (2014)

 Jaafreh et alَع  ٚايظًع ٚ اخلذَات اييت ٜٓتفع بٗا ايعُال٤ٖٚزا ٜتٛافل

ايز٣ أنذ ع٢ً إْ٘ إرا مل ٜهٔ ٖٓاى تعإٚ دا٥ِ بني دا٥ِ بني ايعاًَني ٚ  (2012)

اإلداس٠ َٔ أدٌ ايتعشف ع٢ً إستٝادات ايعُال٤ باطتُشاس فنٕ ٖزا طٝهٕٛ ي٘ تنثر 

سٝح دا٤ت َععِ .إجيابٞ ع٢ً دٛاْب األدا٤ ٚ إتكإ ايعٌُ مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

ايزٟ أٚضح  Montasser (2013)ًني َٛافل ٚبزيو ايٓتا٥ر َع اإلدابات ايعاَ

بنٕ املطاعِ تظع٢ إىل فحظني أدا٤ ايعاًَني نًُا أد٣ إىل إستفاع َظت٣ٛ سضا٤ 

 .ايعاًَني ٚ إستفاع َظت٣ٛ اجلٛد٠

 ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ (3)دذٍٚ سقِ  :ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ

و

العــبـــارَ

املؤشرات اإلحصآًُر و اليصبُ املٔىيُدرجُ التهرا

ًب
رتت

ال غري
مىافل
بشدَ

غري
حمايدمىافل

مىافلمىافل
ـطبشدَ

ـــ
ىش
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بٌ

ــا
ـــ

ـــ
صـ

حل
ا

اف
ـر

ـــ
ذمـ

اإل
رٍ

ــا
ًــ

ـــ
عــ

امل

تشجع 
اإلدارَ علِ 
اإلبداع و 

االبتهار لدّ 
العاملني

ت

يتنصو 
املدير بأرآُ 
الشخصًُ و 

ت
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رضَا علِ 
العاملني

تىفر اإلدارَ 
ظروف عنل 

مياشبُ و 
جًدَ 

للعاملني مجل
اإلضاَْ 

التَىيُ 

احلىافس 

املرتبات

ت

تكىو اإلدارَ 
بتىزيع 

الىظآف و 
االختصاصات 
اليت تتالْو 
مع مَارات 

العاملني

ت

حترص 
اإلدارَ علِ 
اشتكطاب 

نىادر 
متخصصُ دو 
نفاَْ عالًُ 

لطناٌ 
مصتىّ أداْ 

العاملني

ت

الـــنــــتــىشـط الـــخــــصـــابــــٌ الــعــــــاو
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أْ٘ طبكا إلدابات املظتطًعني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ أِْٗ  ( (3تبني َٔ اجلذٍٚ •

ايت٢ تتال٤ّ َع  َٛافكني بؼذ٠ عًٞ أْ٘ تكّٛ اإلداس٠ بتٛصٜع ايٛظا٥ف ٚ االلتصاصات

أٜطا ٚافكٛا بؼذ٠ عًٞ إٔ تٛفش اإلداس٠ ظشٚف عٌُ  ,(4.38)َٗاسات ايعاًَني مبتٛطط 

مبتٛطط  (املشتبات –احلٛافض  –ايت١ٜٛٗ –اإلضا٠٤ )َٓاطب١ ٚ دٝذ٠ يًعاًَني َجٌ

ألرا ٚافل املظتطًعني بؼذ٠ أْاإلداس٠ تؼذع ع٢ً اإلبذاع ٚ االبتهاس يذ٣  ,(4.22)

ٚافل املظتطًعني عًٞ أْ٘ فحشص اإلداس٠ ع٢ً اطتكطاب  .(4.21)طط ايعاًَني مبتٛ

 ,(3.91)نٛادس َتخصص١ رٚنفا٠٤ عاي١ٝ يطُإ َظت٣ٛ أدا٤ ايعاًَني مبتٛطط 

نُا ٚافكٛا أٜطا إٔ املذٜش ٜتُظو بنسا١٥ ايؼخص١ٝ ٚ ٜفشضٗا ع٢ً ايعاًَني 

اسات إٔ تؼذٝع ٚ فحفٝض اإلد.AIsughayi)(2014)(3.71)مبتٛطط نُا أنذ 

َٖٚٛاٜؼر إىل .ع٢ً اختار ايكشاس بايتايٞ ٜضٜذ َٔ سفع ايشٚح اإلبذاع ٚ االبتهاس يذِٜٗ 

الٜظتطعٕٛ ايتعبر عٔ أسا٥ِٗ عش١ٜ ٚبذٕٚ لٛف َٔ املذٜش فٗٛ ٜتُظو بنسا١٥ ٚ ال 

إٕ تٛافش ظشٚف عٌُ  (2008)نُا أنذ املصشٟ .ٜظُح باملؼاسن١ َٔ قبٌ ايعاًَني

نزيو ٜالسغ إٔ إداس٠ املطعِ تكِٜٛ بتٛصٜع .اّ بنفطٌ أدا٤َٓاطب١ تظاعذ ع٢ً ايكٝ

نُا أنذ .َٗاساتِٗ ٚ إَهاْٝتِٗ  ايٛظا٥ف ٚ املٗاّ ع٢ً ايعاًَني بطشٜك١ تتال٤ّ َع

AIsughayi )(2014)  فحشص إداس٠ املطعِ ع٢ً اطتكطاب نٛادس َتخصص١

 يطُإ َظت٣ٛ عايٞ يًعا

 ٚ فحفٝض ايعاًَنيمتهني  (4)دذٍٚ سقِ  :متهني ٚفحفٝض ايعاًَني

و
العـــــبــــارَ

درجُ التهرار و اليصبُ املٔىيُ
املؤشرات اإلحصآًُ

ًب
رتت

ال
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اإلدارَ يف 
نيمته

وتطىير 
العاملني 
باملطعه

 

حترص 
اإلدارَ علِ 

مشارنُ 
العاملني يف 
تكًًه جىدَ 

اخلدمات 
املكدمُ

ت

تطبل 
اإلدارَ 
شًاشات 
جًدَ 

للتخفًس 
املادٍ و 

املعيىٍ مما 
تهفل 

احلفاظ علِ 
أداْ العاملني

ت

تتًح اإلدارَ 
فرص ترقًُ 

للعاملني 
تتصه 

بالعدالُ و 
عدو التخًس

ت

ــابــــٌ الــعــــــاوالـــنــــتــىشـط الـــخــــصـ

أْ٘ طبكا إلدابات املظتطًعني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١  ( ( 4تبني َٔ اجلذٍٚ •

أِْٗ َٛافكني بؼذ٠ عًٞ أْ٘ تظاِٖ اإلداس٠ يف متهني ٚ تطٜٛش ايعاًَني باملطعِ مبتٛطط 



 

 

 

0202ْٜٛٝٛ  –7عذد  –دل١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم   

 املٛضٛع١ ٚ أٖذاف أٜطا ٚافكٛا بؼذ٠ عًٞ إٔ اإلداس٠ تؼاسى يف ٚضع اخلطط ,(4.40)

إٔ  GreasIey et al(2005)نُا أٚضح (4.34)ٚتعذًٜٗا إٔ يضّ األَش مبتٛطط 

أطًٛب اإلداس٠ ٜؼرتى َٔ لالي٘ املذاس٤ ٚ أعطا٤ ايتٓعِٝ يًتنثر ف٢ ع١ًُٝ اختار 

نُا فحشص  , ,ايكشاس اييت َٛاقع ايك٠ٛ ايشمس١ٝ بكذس َافحذدْعِ َٓع١ُ يًتذسٜب 

 ,(4.29)دٛد٠ اخلذَات املكذ١َ مبتٛطط اإلداس٠ ع٢ً َؼاسن١ ايعاًَني يف تكِٝٝ 

ٚافل املظتطًعني عًٞ إٔ تطبل اإلداس٠ طٝاطات دٝذ٠ يًتشفٝض املادٟ ٚ املعٟٓٛ مما 

ٚ ٖز٠ ايٓتٝذ١ تتفل َع ايصشيف  (4.17)تهفٌ احلفاظ ع٢ً أدا٤ ايعاًَني مبتٛطط 

هفٌ ع٢ً املٓع١ُ إٔ تطع ْعِ يًشٛافض طٛا٤ ناْت َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ عٝح ت (2007)

سح اإلفشاد ع٢ً ايعٌُ ٚسفع ايشٚح املع١ٜٛٓ ألرا ٚافل املظتطًعني عًٞ إٔ تتٝح اإلداس٠ 

نُا أتفل .(3.89)فشص تشق١ٝ يًعاًَني تتظِ بايعذاي١ ٚ عذّ ايتشٝضمبتٛطط 

Ayupp and chung (2010)  ٚ إٔ متهني اإلفشاد يف َٛاقع اختار ايكشاس

تذاب١ ايظشٜع١ ألٟ تػرات يف ايب١٦ٝ مما تؼذٝعِٗ َٚؼاسنتِٗ ٜظاِٖ يف صٜاد٠ االط

 .ٜظاِٖ يف صٜاد٠ َعذالت ايشضا ايٛظٝفٞ

 تذسٜب ايعاًَني (5)دذٍٚ سقِ  :تذسٜب ايعاًَني

و

العـــــبـــــــــــارَ

درجُ التهرار و اليصبُ املٔىيُ
املؤشرات اإلحصآًُ
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تتبيِ اإلدارَ خطُ 
واضخُ للتدريب 

مبيًُ علِ 
االحتًاجاتالتدريبًُ 
املتصلُ بصىم العنل

ت
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تصاٍه برامج 
ريب علِ التد

التكلًل مً األخطاْ 
مً أجل رضاْ 

العاملني

ت

التدريب اخلاص 
باجلىدَ يعنل علِ 

زيادَ التعاوٌ و 
التىاصل لتخصني 

أداْ العاملني

ت

اإلدارَ برامج  تىفر
ودورات تدريبًُ 
خمتلفُ للعاملني

ت

الـنــــــــتـــىشـــط الــــخـــــصــــابــــــٌ الــــــعــــاو

أْ٘ طبكا إلدابات املظتطًعني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١  ( ( 5تبني َٔ اجلذٍٚ •

كني بؼذ٠ عًٞ ايعباسات ايتاي١ٝتتب٢ٓ اإلداس٠ لط١ ٚاضش١ يًتذسٜب َب١ٝٓ أِْٗ َٛاف

تظاِٖ بشاَر (4.33)مبتٛطط  "ع٢ً االستٝادات ايتذسٜب١ٝ املتص١ً بظٛم ايعٌُ

ايتذسٜب .(4.28مبتٛطط  "ايتذسٜب ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ األلطا٤ َٔ أدٌ سضا٤ ايعاًَني

مبتٛطط  "ٌ يتشظني أدا٤ ايعاًَنياخلاص باجلٛد٠ ٜعٌُ ع٢ً صٜاد٠ ايتعإٚ ٚ ايتٛاص

سٝح ٜظاعذ تذسٜب ايعاًَني ع٢ً تضٜٚذ االفشاد مبعًَٛات  NeiII et alأتفل (4.30)

ٚ َٗاسات َتذذد٠ عٔ طبٝع١ ايعٌُ ٚ أدا٥ٗا نزيو إعطا٤ االفشاد ايٛط١ًٝ املٓاطب١ 

 تٛفش اإلداس٠ بشاَر ٚدٚسات تذسٜب١ٝ رلتًف١ .يتطبٝل ٖز٠ املعًَٛات ٚ املٗاسات 

إٕ بشاَر ايتذسٜب تظاِٖ  (2002)نُا أٚضح محٛد .(4.33)مبتٛطط  "يًعاًَني

 .ف٢ تكًٌٝ األلطا٤ َٔ لالٍ املعاسف ٚ املٗاسات َٔ أدٌ إسضا٤ ايعاًَني
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  :الىلايت بذل هن التفتيش
 

 ايٛقا١ٜ بذٍ َٔ ايتفتٝؽ (6)دذٍٚ سقِ 

و

العـــــبــــارَ

ملؤشرات اإلحصآًُادرجُ التهرار واليصبُ املٔىيُ
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ـــ
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ا

حترص 
اإلدارَ علِ 

جتيب 
املشانل قبل 

حدوثَا

ت

تتنتع 
اإلدارَ 
باملروىُ 
الالزمُ 

للتعامل مع 
احتًاجات 

العاملني

ت

تربط 
اإلدارَ بني 
حتصني أداْ 

العاملني 
وجىدَ 
املطاعه

ت

تتصعِ 
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 اإلدارَ علِ
تىفري 

األحتًاجات 
الالزمُ هلا

 

الـــــنـــتـــىشــــط الــــخـــــصــــــابــــــٌ الــــعــــــاو

أْ٘ طبكا إلدابات املظتطًعني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ أِْٗ  (( 6تبني َٔ اجلذٍٚ •

عًٞ إٔ فحشص اإلداس٠ ع٢ً جتٓب املؼانٌ قبٌ سذٚثٗا مبتٛطط  َٛافكني بؼذ٠

إٔ َٔ أِٖ َباد٣ إداس٠ اجلٛد٠  (2009)تتفل ٖزٙ ايعباس٠ َع سأ٣ ايتُُٝٞ  (4.39)

ايؼا١ًَ يٝع فكط انتؼاف األلطا٤ ٚ ايٛقا١ٜ َٓٗا قبٌ ٚايٛقع فٝٗا ٚبتكّٛ اإلداس٠ 

نُا ٚافكٛا عًٞ إٔ  .٤ ايعاًَنيبإدشا٤ فحظٝٓات َظتُش٠ َٔ أدٌ االستكا٤ مبظت٣ٛ أدا

ٚإٔ تتُتع  ,(3.94)اإلداس٠ تشبط بني فحظني أدا٤ ايعاًَني ٚدٛد٠ املطاعِ مبتٛطط 

اإلداس٠ باملش١ْٚ ايالص١َ يًتعاٌَ َع استٝادات نُا ٚافكٛا عًٞ إٔ اإلداس٠ تشبط بني 

باإلضاف١ يزيو أتفل  ,(3.94)فحظني أدا٤ ايعاًَني ٚدٛد٠ املطاعِ مبتٛطط 

ظتطًعني عًٞ إٔ تظع٢ اإلداس٠ ع٢ً تٛفر االستٝادات ايالص١َ هلا مبتٛطط امل

(3.88). 

 ايكشاسات املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل (7)دذٍٚ سقِ  :ايكشاسات املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل

و
العــــبــــارَ

املؤشرات اإلحصآًُدرجُ التهرار و اليصبُ املٔىيُ

ًب
رتت

ال
 

غري
مىافل
بشدَ

غري
مىافل

حمايد
مىافلمىافل

بشدَ

ـط
ـــ

ـــ
ـــ

شـ
ملتى

ا
بٌ

ــا
ـــ

ـــ
صــ

حل
ا

اف
ـر

ـــ
ـــ

ذمـ
اإل

رٍ
ــا

ـــ
ـًـ

ـــ
ملعـ

ا

حترص 
اإلدارَ علِ 

تىفري 
معلىمات عً 

ت
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احتًاجات 
العاملني

تكىو 
اإلدارَ 
بدراشُ 
دوريُ 

لتخصني 
أداْ 

عاملنيال

ت

تكىو 
اإلدارَ 
باجراْ 

حتصًيات 
مصتنرَ مً 

أجل 
االرتكاْ 
مبصتىّ 

أداْ 
العاملني

ت

ــــعــــــاوالـــــنـــتـــىشــــط الــــخـــــصــــــابــــــٌ ال

أْ٘ طبكا إلدابات املظتطًعني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١  (7(تبني َٔ اجلذٍٚ

أِْٗ َٛافكني عًٞ أْعًٞ إٔ فحشص اإلداس٠ ع٢ً تٛفر َعًَٛات عٔ استٝادات ايعاًَني 

ٚإٔ تكّٛ اإلداس٠ بذساط١ دٚس١ٜ يتشظني أدا٤ ايعاًَني مبتٛطط  ,(3.85)مبتٛطط 

ع٢ً املؤطظ١ ٚضع  Terziovski and Samson (2008)أتفل  (4.01)

إطرتاجت١ٝ الختار ايكشاست املب١ٝٓ ع٢ً احلكا٥ل ايٛادب تٛافش٠ قبٌ ايبذ٤ ف٢ ع١ًُٝ 

االْتاز ٚ يٝع ع٢ً ض٤ٛ احلكا٥ل املعتُذ٠ ع٢ً احلذغ ٚاخلرب٠ ايؼخص١ٝ نُا جيب 

ؼه١ً َا أٚ فحظني عًٝٗا تطٜٛش ْعِ املعًَٛات ٚ مجع احلكا٥ل الختار ايكشاس حلٌ امل



 

 

 دساط١ أثش تطبٝل مماسطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً أدا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ مبذ١ْٝ املٓصٛس٠ يف
 

 

 
 

 

 
 

عًٞ إٔ تكّٛ اإلداس٠  .دلاٍ االدا٤ ٜتطًب مجع َعًَٛات دقٝك١ َٔ َصادس َتعذد٠

 بإدشا٤ فحظٝٓات َظتُش٠ َٔ أدٌ االستكا٤ مبظت٣ٛ أدا٤ ايعاًَني مبتٛطط

َٔ لالٍ مجع  .أدا٤ ايعاًَني :(املتػر ايتابع)احملٛس ايجاْٞ  –سابعًا .(4.04)

ا عًٞ َٔ ايعاًَني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ مت فحًًٝٗا االطتُاسات اييت مت تٛصٜعٗ

  :ناألتٞ

 أدا٤ ايعاًَني (8)دذٍٚ سقِ 

و
العـــــــبــــارَ

املؤشرات اإلحصآًُدرجُ التهرار و اليصبُ املٔىيُ

ًب
رتت

ال
 

غري
مىافل
بشدَ

غري
مىافلمىافلحمايدمىافل

ـطبشدَ
ىش

املت
بٌ

ــا
ـــ

صـ
حل

ا

ـر
ـــ

ذم
اإل

اف رٍ
ــا

ًــ
ـــ

عــ
امل

يكىو العاملىٌ 
باملطعه بأداْ 

األعنال املىنلُ 
إلًَه بالهفاَْ 

و الفاعلًُ 
املطلىبُ ميَه

ت

تتىفر لدٍ 
العاملني 

اجلاٍسيُ و 
االشتعداد و 

الرغبُ للعنل 
خارج أوقات 

العنل الرمسٌ 
إدماز  مً أجل

األعنال 
املطلىبُ

ت

تحيرص 
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العاملىٌ علِ 
حتكًل 

األٍداف 
العامُ للنطعه 

عيد أدآَه 
لىاجباتَه 
الىظًفًُ

يته إدماز 
العنل املطلىب 

لىقت يف ا
احملدد إلدمازه

ت

حيرص 
العاملىٌ علِ 

االلتساو 
بأوقات العنل 

الرمسًُ

ت

الـــــنـــتـــىشــــط الــــخـــــصــــــابــــــٌ الــــعــــــاو

أْ٘ طبكا إلدابات املظتطًعني مبطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١  (8 (تبني َٔ اجلذٍٚ 

أِْٗ ٜكّٛ ايعإًَٛ باملطعِ بندا٤ األعُاٍ املٛن١ً إيِٝٗ بايهفا٠٤ ٚ ايفاع١ًٝ املطًٛب١ 

إٔ غايب١ٝ اسا٤ أفشاد  (2013)ٖز٠ ايٓتٝذ١ دعُت سأ٣ َتٛىل (4.38)َِٓٗ مبتٛطط 

قع االدا٤ ايعاًَني فِٗ ٜظعٕٛ دا٥ُا إىل فحكٝل املٗاّ ايع١ٓٝ دا٤ت َٛافك١ ع٢ً ٚا

املطًٛب إزلاصٖا ف٢ ايٛقت احملذد ٚحيشصٕٛ ع٢ً فحكٝل االٖذاف ايعا١َ يًُٓؼن٠ 

ٚريو ْتٝذ١ ايتضاَِٗ بطٛابط ٚ َٛاعٝذ ايعٌُ ايشمس١ٝ ٚ طٝاد٠ سٚح ايفشٜل بِٝٓٗ ٚ 

ٟ ايعاًَني اجلاٖض١ٜ ٚ أْ٘ تتٛفش يذ ,قذساتِٗ ع٢ً فحٌُ املظ٦ٛي١ٝ ٚ أعبا٤ ايعٌُ

االطتعذاد ٚ ايشغب١ يًعٌُ لاسز أٚقات ايعٌُ ايشمسٞ َٔ أدٌ إزلاص األعُاٍ املطًٛب١ 

أْ٘ حيشص ايعإًَٛ ع٢ً فحكٝل األٖذاف ايعا١َ يًُطعِ عٓذ (4.15)مبتٛطط 

باإلضاف١ يزيو ٜتِ إزلاص ايعٌُ ,(4.33)أدا٥ِٗ يٛادباتِٗ ايٛظٝف١ٝ مبتٛطط 



 

 

 دساط١ أثش تطبٝل مماسطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً أدا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ مبذ١ْٝ املٓصٛس٠ يف
 

 

 
 

 

 
 

ٚافل عًٞ أْ٘ حيشص ايعإًَٛ ع٢ً (4.30)ذد إلزلاصٙ مبتٛطط املطًٛب يف ٚقت احمل

 .(4.42)االيتضاّ بنٚقات ايعٌُ ايشمس١ٝ مبتٛطط 

 اختبار فرضياث الذراست

 Pearson Correlationاللتباس صش١ فشٚض ايذساط١ مت اطتخذاّ التباس 

 .إلجياد ايعالق١ بني املتػرات

ا١ٝ٥ طشد١ٜ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسص :ايفشض١ٝ األٚىل

 .ملُاسطات اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع0.05١

  :ٚقذ اْبجل عٔ ٖزٙ ايفشض١ٝ ايش٥ٝظ١ٝ ايفشضٝات ايفشع١ٝ ايتاي١ٝ 

 - :ايفشض١ٝ ايفشع١ٝ األٚىل

 .َعاٌَ إستباط طٝربَإ بني ايتشظني املظتُش ٚ أدا٤ايعاًَني :(9)دذٍٚ سقِ 

أداْ العاملنياإلحصاْاتالبعد

 التخصني املصتنر
معامل االرتباط

مصتىّ املعيىيُ

حجه العًيُ

ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١٦ٜ طشد١ٜ يبعذ ايتشظني املظتُش ع٢ً أدا٤ 

 .ايعاًَني ف٢ َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

١ُ َعاٌَ االستباط بني ايتشظني إٔ قٝ (9)تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ سقِ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ  0.000ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ  *0,619املظتُش ٚ أدا٤ ايعاًَني تظاٟٚ 

 مما ٜؤنذ ع٢ً 0.05

قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ ايتشظني 

 .املظتُش عًٞ أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

  :ا١ْٝايفشض١ٝ ايفشع١ٝ ايج •

ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ عًٞ 

 أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١
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َعاٌَ إستباط طٝربَإ بني ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ  :(10)دذٍٚ سقِ 

 .أدا٤ايعاًَني

أداْ العاملنياإلحصاْاتالبعد

الرتنًس علِ املىارد 
ُالبشري

معامل االرتباط

مصتىّ املعيىيُ

حجه العًيُ

إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني  (10)تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ سقِ 

ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ  0,487ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ أدا٤ ايعاًَني تظاٟٚ 

ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ مما ٜؤنذ ع٢ً قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘  ٢ٖٚ0.05 أقٌ َٔ  0.000

إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ عًٞ أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ 

 اخلذ١َ ايظشٜع١

  :ايفشض١ٝ ايفشع١ٝ ايجايج١ •

ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ متهني ٚفحفٝض ايعاًَني عًٞ أدا٤ 

 ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

 .عاٌَ إستباط طٝربَإ بني متهني ٚفحفٝض ايعاًَني ٚأدا٤ايعاًَنيَ :(11)دذٍٚ سقِ 

أداْ العاملنياإلحصاْاتالبعد

متهني وحتفًس العاملني
معامل االرتباط

مصتىّ املعيىيُ

حجه العًيُ

إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني متهني  (11)تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ سقِ 

 ٢ٖٚ 0.000ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ  *0,512ض ايعاًَني ٚأدا٤ ايعاًَني تظاٟٚ ٚفحفٝ

مما ٜؤنذ ع٢ً قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥  0.05أقٌ َٔ 

 طشد١ٜ يبعذ متهني ٚفحفٝض ايعاًَني عًٞ أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

 



 

 

 دساط١ أثش تطبٝل مماسطات إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً أدا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ مبذ١ْٝ املٓصٛس٠ يف
 

 

 
 

 

 
 

  :ايفشض١ٝ ايفشع١ٝ ايشابع١ •

دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ تذسٜب ايعاًَني عًٞ أدا٤ ايعاًَني ٜٛدذ عالق١ رات 

 يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

 .َعاٌَ إستباط طٝربَإ بني تذسٜب ايعاًَني ٚأدا٤ايعاًَني :(12)ذٍٚ سقِ د

أداْ العاملنياإلحصاْاتالبعد

تدريب العاملني

معامل االرتباط

مصتىّ املعيىيُ

حجه العًيُ

إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني تذسٜب  (12)تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ سقِ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ  0.000ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ  *0,686ايعاًَني ٚأدا٤ ايعاًَني تظاٟٚ 

مما ٜؤنذ ع٢ً قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ  0.05

 ني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١تذسٜب ايعاًَني عًٞ أدا٤ ايعاًَ

  :ايفشض١ٝ ايفشع١ٝ اخلاَظ١ •

ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ ايٛقا١ٜ بذٍ َٔ ايتفتٝؽ عًٞ أدا٤ 

 .ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ 

َعاٌَ إستباط طٝربَإ بني ايٛقا١ٜ بذٍ َٔ ايتفتٝؽ  :(13)دذٍٚ سقِ 

 .ٚأدا٤ايعاًَني

اْ العاملنيأداالحصاْاتالبعد

الىقايُ بدل مً التفتًش

معامل االرتباط

مصتىّ املعيىيُ

حجه العًيُ

إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني ايٛقا١ٜ بذٍ  (13)تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ سقِ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ  0.000ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ 0,251َٔ ايتفتٝؽ ٚأدا٤ ايعاًَني تظاٟٚ 
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ا ٜؤنذ ع٢ً قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ مم 0.05

 ايٛقا١ٜ بذٍ َٔ ايتفتٝؽ عًٞ أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

  :ايفشض١ٝ ايفشع١ٝ ايظادط١ •

ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ يبعذ ايكشاسات املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل عًٞ 

 ايظشٜع١أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ 

َعاٌَ إستباط طٝربَإ بني ايكشاسات املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل ٚأدا٤  :(14)دذٍٚ سقِ 

 .ايعاًَني

أداْ العاملنياالحصاْاتالبعد

الكرارات املبيًُ علِ حكآل

معامل االرتباط

مصتىّ املعيىيُ

حجه العًيُ

١ُ َعاٌَ االستباط بني ايكشاسات إٔ قٝ (14)تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ سقِ 

٢ٖٚ  0.000ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ  0,408املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل ٚأدا٤ ايعاًَني تظاٟٚ 

مما ٜؤنذ ع٢ً قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥  0.05أقٌ َٔ 

 .طشد١ٜ ايكشاسات املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل عًٞ أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

  :ج الذارستنتائ

اطتُاس٠ ع٢ً ع١ٓٝ  (220)تٛصًت ْتا٥ر ايذاسط١ املٝذا١ْٝ ٚمت تٛصٜع عذد

اطتُاسات غر  (8)عؼٛا١ٝ٥ َٔ َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ايجُا١ْٝ نإ َٔ بِٝٓٗ 

 (212)صاحل١ يًتشًٌٝ اسصا٢٥ ٚ إمجاىل االطتُاسات ايصاحل١ يًتشًٌٝ االسصا٥ٞ 

 .فحظني أدا٤ ايعاًَني يف املطاعِ ايظشٜع١اطتُاس٠ ٚريو تعشف ع٢ً تٛدٗاتِٗ سلٛ 

ٚقذمت اطتخذاَا يطشم اإلسصا١ٝ٥ املختًف١ ناجلذاٍٚ ايتهشاس١ٜ ٚايٓظب 

امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛطط احلظاب١ٝ باإلضاف١ إىل َشبع نايتشًٌٝ ْتا٥ر اطتُاسات اطتكصا٤ 

نُا مت إطتخذاّ َعاَالت اإلستباط يتشذٜذ دسدات  .املطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١
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اط بني املتػرات املختًف١ بُٝٓا مت اطتخذاّ َعاَالت ٚاالسلذاس ملعشف١ دسد١ اإلستب

 .تنثر بعض ايعٛاٌَ عًٞ املطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

 - :ٚقذ تٛصًت ْتا٥ر ايذاسط١ املٝذا١ْٝ إىل َا ٢ًٜ

بني مماسطات  0.05ٚدٛد عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ  •

ظني املظتُش، ايرتنٝض ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ، متهني ٚفحفٝض ايتش)اجلٛد٠ ايؼا١ًَ 

ايعاًَني، تذسٜب ايعاًَني، ايٛقا١ٜ بذٍ َٔ ايتفتٝؽ، ايكشاسات املب١ٝٓ ع٢ً سكا٥ل ع٢ً 

 .أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

 .ٚدٛد تنثر رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ فحظني أدا٤ ايعاًَني يف َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ •

 ر رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ حملاٚس اجلٛد٠ ع٢ً أدا٤ ايعاًَنيٚدٛد تنث •

  :التىصياث

بٓا٤ا ع٢ً ْتا٥ر ايذساط١ املٝذا١ْٝ، مت ايتٛصٌ إىل دلُٛع١ َٔ ايتٛصٝات ٖٚٞ 

  :نايتايٞ

ضشٚس٠ اعتُاد َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١ ع٢ً إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ننطًٛب إداسٟ  •

٠ َٔ أدٌ ايٛصٍٛ إىل ايتشظني املظتُش يف َتطٛس بذال َٔ األطايٝب ايتكًٝذ١ٜ يإلداس

 مجٝع َطاعِ اخلذ١َ ايظشٜع١

ضشٚس٠ إْؼا٤ إداس٠ لاص١ بتطبٝل إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف املطاعِ، ٚختتص ٖزٙ  •

 .إلداس٠ مبشاقب١ ناف١ َبادئ إداس٠ اجلٛد٠ يف املطاعِ ايظشٜع١

اس يف االطتُاع ضشٚس٠ ايعٌُ ع٢ً تعضٜض َبذأ ايرتنٝض ع٢ً ايعٌُٝ ٚريو باالطتُش •

 .إيِٝٗ يًتعشف أنجش ع٢ً َتطًباتِٗ ٚتٛقعاتِٗ ٚاإلٜفا٤ بٗا

ايتٛطع يف َؼاسن١ ايعاًَني يف ع١ًُٝ اختار ايكشاسات اإلداس١ٜ دالٌ املطعِ  •

ٚنزيو َٓح احلٛافض املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يًعاًَني ايًزٜٔ ٜؼاسنٕٛ يف إزلاص املٗاّ 

 .بطشٜك١ ممٝض٠
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سٜب ايعاًَني باملطعِ ع٢ً املفاِٖٝ اإلداس١ٜ احلذٜج١ البذ َٔ ايرتنٝض ع٢ً ايتذ •

اخلاص١ بإداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ٚاييت تظاِٖ ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ األلطا٤ ٚنزيو صٜاد٠ 

 .ايتعإٚ ٚاطتُشاس ايتشظني املظتُش

تعضٜض ع١ًُٝ االتصاٍ بني ايشؤطا٤ ٚاملشؤٚطني ملا ي٘ َٔ دٚس فعاٍ يف فحظني َظت٣ٛ  •

ٍ إَذاد ايعاًَني باملعًَٛات ايهاف١ٝ عٔ أطٝاطٝات ٚأٖذاف املطعِ األدا٤ ٚريو َٔ لال

  .ٚ نزيو إصاي١ ناف١ ايعكبات ٚاملعٛقات اييت تعٝل ع١ًُٝ اإلٜصاٍ

 املراجع

 )أثش ايتظٜٛل ايذالًٞ ع٢ً دٛد٠ اخلذ١َ ايفٓذق١ٝ  (2016)ايؼطٞ، ع٢ً داطِ  •

دنتٛاس٠، ن١ًٝ  سطاي١ (دساط١ َٝذا١ْٝ ع٢ً فٓادم اخلُع زلّٛ بذٚي١ ايهٜٛت

 ايظٝاس١ ٚ ايفٓادم، داَع١ املٓصٛس٠، َصش

إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف املؤطظات ايفٓذق١ٝ يف " .(2008).بٔ عٝؼا٣ٚ، أمحذ •

سطاي١ دنتٛساٙ غر َٓؼٛس٠ يف ايعًّٛ االقتصاد١ٜ، ختصص إداس٠ أعُاٍ ن١ًٝ ."اجلضا٥ش

 .ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚعًّٛ ايتظٝر، داَع١ تًُظإ

، اجلٛد٠ يف املٓعُات (2002)١، َنَٕٛ طًُٝإ ٚايؼًيب، طاسم عبذ ايعضٜضايذساسن •

 .احلذٜج١، داس صفا٤ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، ايطبع١ األٚيٞ، عُإ، األسدٕ

 ,ايظًٛى ايتٓعُٝٞ، داس ايصفا٤ يًٓؼش ٚايتٛصٜع ,(2002)محٛد، لطر ناظِ  •

 عُإ، األسدٕ

يتعًِٝ ٚ أطٛام ايعٌُ يف اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف ا"، (2003)لايذ ذلُذ ايضٚا٣ٚ •

 .16، ايكاٖش٠، دلُٛع١ ايٌٓٝ ايعشب١ٝ "ايٛطٔ ايعشبٞ

 .، إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، داس ايفهش اجلاَعٞ، اإلطهٓذس١ٜ(2007)ايصريف، ذلُذ  •

سطاي١ َادظتر عٔ تنثر ايٛدبات ايظشٜع١ ع٢ً ايعادات " (2008)َشاد بًعٝذ٣  •

 ط١ٝٓ، داَع١ َٓٛسٟ قظ"ايػزا١ٝ٥ عٓذ ايؼباب
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سطاي١ باطِ إطرتاتٝذ١ٝ تطٜٛش ايظٛم ف٢ املطاعِ " (2003)أبٛ سَإ، ايكشطا٢ْ •

– "ايظشٜع١ َٔ لالٍ ْعاّ االَتٝاصات داسط١ ع٢ً املطاعِ ايعا١ًَ ف٢ َذ١ْٝ عُإ

 .املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ -داَع١ املًو فٝصٌ -داَع١ املًُه١ األسد١ْٝ اهلامش١ٝ

اس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ٚ أثشٖا ف٢ أالدا٤ ايٛظٝف٢ إد. (2009)ايت٢ُُٝ، إٜاد فاضٌ  •

 .46ايطبع١ األٚىل، االسدٕ ص .يًعاًَني 

املفاِٖٝ اإلداس١ٜ احلذٜج١ يف ض٤ٛ إداس٠ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ، " (2001)ايظٝذ، ايضٖشٟ •

 .سطاي١ دنتٛاس٠ غر َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عني مشع

بؼش١ٜ ع٢ً األدا٤ايٛظٝفٞ يًعاًَني أثش تظٝر املٛاسد اي" (2014)إميإ لًٜٛذات  •

، َزنش٠ َكذ١َ الطتهُاٍ َتطًبات احلصٍٛ ع٢ً ػٗاد٠ "يف املؤطظات ايٛط١ٝٓ

عًّٛ اقتصاد١ٜ ٚ عًّٛ ايتظٝر ٚ عًّٛ جتاس١ٜ ٚ اقتصاد١ٜ،  :َاطرت أنادميٞ املٝذإ

 .ٚسق١ً-داَع١ قاصذٟ َشٜاح

ايظٝاس١ ٚ اجلٛد٠ ايؼا١ًَ يف دلاٍ .(2013).عٝظ٢، عبذ ايعضٜض ذلُذ •

 .، ، املعٗذ ايعايٞ يًظٝاس١ ٚايفٓذق١، يبٝا.سطاي١ َادظتر غر َٓؼٛس٠ ٚ.ايفٓذق٘

تطٜٛش اإلداس٠ املذسط١ٝ يف ض٤ٛ َعاٜر اجلٛد٠ ".(2008).عضب، ذلظٔ عبذ ايظتاس •

 .99املهتب اجلاَعٞ احلذٜح، اإلطهٓذس١ٜ، ص ."ايؼا١ًَ

َزنش٠  "ٞ ع٢ً أدا٤ ايعاًَنيأثش املٓاخ ايتٓعُٝ" (2007 )َباسى ذلُذ ايعتٝب٢  •

 َادظتر، داَع١ عُإ

إداس٠ أعُاٍ َبادئ املٗاسات  " (2010، 2009)ذلُذ َصطف٢، ْبٌٝ ذلُذ َشط٢ •
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