
 

 

                                                                           
 جامعة المنصورة    

 كلية السياحة و الفنادق 

أثر تقييى أداء املىارد انثشريح عهى رضاء انعًالء يف تيىخ 
 انشثاب املصريح

 َػتدًص َٔ ضغاي١ ع١ًُٝ

 إعداد
 

 عمرو عبد ربه أبو العينني املليجيأ/ 
 باسح بسضد١ املادػتري

 املٓصٛض٠داَع١  – ايػٝاس١ ٚايؿٓازمن١ًٝ  
 د/ حممد عبد الفتاح زهري

  ايؿٓسق١ٝبكػِ ايسضاغات األغتاش املػاعس 

 املٓصٛض٠داَع١  –ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم 

 د/ أبو النصر السيد أبو النصر  
  ايؿٓسق١ٝبكػِ ايسضاغات املػاعس  األغتاش

 سًٛإداَع١  –زم ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓا
 

-:املهخص

تٗسف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إيٞ تكِٝٝ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚأثطٙ ع٢ً ضضا٤ ايعُال٤ 

يف بٝٛت ايؿباب ،سٝح مت تصُِٝ إغتُاض٠ اغتكصا٤ ٚظعت ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ 

عُال٤ تًو ايبٝٛت ٚشيو يًتعطف ع٢ً أضا٥ِٗ ٚٚدٗات ْعطِٖ يف تكِٝٝ أزا٤ املٛاضز 

َٚسٟ ضضا٥ِٗ عٓٗا، ٚقس أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز عالق١ اضتباط َع١ٜٛٓ بني أزا٤ ايبؿط١ٜ 

املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب،ٖٚٛ اضتباط ططزٟ 

قٟٛ،نُاأظٗطت ايٓتا٥ر إٔ نال َٔ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚ ضضا٤ ايعُال٤ َطتؿع ٖٚصا 

املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً ضضا٤ ايعُال٤ ؾ٢  ٜسٍ ع٢ً اْ٘ ٜٛدس تأثري إجياب٢ َباؾط ألزا٤

بٝٛت ايؿباب.ٚقسَت ايسضاغ١ فُٛع١ َٔ ايتٛصٝات إىل املٗتُني ببٝٛت ايؿباب َٔ 

 أدٌ تكسِٜ خسَات ممٝع٠ يعُال٥ٗا ٚضُإ ضضا٥ِٗ.
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: بٝٛت ايؿباب املصط١ٜ، أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ، تكِٝٝ ازا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ، انكهًاخ انذانح

ضضا٤ ايعُال٤

Abstract: - 
The current study aims to evaluate the performance of human 

resources and its impact on customer satisfaction in hostels. A 

survey was designed and distributed to a random sample of 

clients of hostels to examine of human resources in hostels and 

the impact on customers satisfaction. The results showed a 

significant correlation between the performance of human 

resources in hostels and the level of customer satisfaction in 

those hostels, which is a strong direct correlation. The results 

showed a direct positive impact of human resource performance

on customer satisfaction in hostels. The study provided a set of 

recommendations to those interested in youth hostels in order to

provide distinguished services to their customers and ensure their 

satisfaction. 

 -املقذيح:

تػع٢ املٓؿآت ايؿٓسق١ٝ يف ايعصط اؿايٞ إىل إثبات ٚدٛزٖا ٚ تكسِٜ أؾطٌ َا 

تٛقعات ايعُال٤ َٚتطًباتٗا، َٖٚٛا  اـسَاتتػتطٝع َٔ خسَات عٝح تؿٛم ٖصٙ 

ٖٚٛ َا ميهٔ عسٙ املؿتاح أالغاغٞ ايصٟ تسخٌ َٓ٘ ٜؤز٣ بايططٚض٠ إىل إضضا٤ ايعُال٤، 

إىل ؼكٝل أٖساؾٗا ٚؼكٝل ايتكسّ ٚايتُٝع عًٞ َٓاؾػٝٗا. ٚسٝح  املٓعُات ايؿٓسق١ٝ

إٕ صٓاع١ ايطٝاؾ١ يف تطٛض َػتُط، ؾٗٞ ال ؼتاز ؾكط إيٞ َعٜس َٔ ايكٟٛ ايعا١ًَ، 

بٌ إىل َٗاضات َع١ٓٝ ملٛاد١ٗ إالستٝادات املػتكب١ًٝ، ألٕ ايتؿػٌٝ يف ٖصا اجملاٍ مل 

املٓاؾػ١ يف تٛظٝـ نٛازض قازض٠ عًٞ  ٜعس فطز اؿصٍٛ عًٞ ٚظٝؿ١، بٌ اضتؿعت سس٠

(. إٕ 0202ؼكٝل أع٢ً املعسالت َٔ دٛز٠ اـس١َ ٚإضضا٤ ايعُال٤ )بعاظٛ ٚايعُاٜطٙ،

زٚض املٛاضز ايبؿط١ٜ يف تكسِٜ اـسَات ايؿٓسق١ٝ ال ميهٔ االغتػٓا٤ عٓ٘ ، َُٗا ٚصٌ 

املباؾط بني َعسٍ اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف تكسِٜ اـسَات ؾال تعاٍ ع١ًُٝ االتصاٍ 
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ايٓعٌٜ ٚايعاٌَ ٖٞ ايططٜك١ ايط٥ٝػ١ يف تكسِٜ اـسَات، ٚع٢ً شيو أصبح ايعاٌَ 

دع٤ا َٔ املٓتر املكسّ َٚٔ ثِ دع٤ا َٔ ضضا ايعٌُٝ

 اهلذف ين انذراسح:

 -تٗسف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل:       

 . تكِٝٝ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ ؾ٢ بٝٛت ايؿباب -0

ايتعطف ع٢ً آضا٤ ٚٚدٗات ْعط َطتازٟ تًو ايبٝٛت يف َػت٣ٛ أزا٤ املٛاضز  -0

 ايبؿط١ٜ َٚس٣ ضضا٥ِٗ عٔ أزا٤ ايعاًَني .

ؼسٜس ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعـ زاخٌ تًو املؤغػات بٗسف تععٜع َٛاطٔ ايك٠ٛ  -3

ٚعالز أٚ تؿاز٣ َٛاطٔ ايطعـ يالضتكا٤ مبػت٣ٛ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايٛصٍٛ إىل 

 ضدات ضضا٤ ايٓعال٤.أعًٞ ز

 انذراساخ انساتقح:

بٝٛت ايؿباب نإسسٟ َٓؿآت ايطٝاؾ١:

بسأت ؾهط٠ بٝٛت ايؿباب َع بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ يف شٖٔ َعًِ أملاْٞ ٜسع٢ 

)ضٜتؿاضز ؾريَإ( َٔ خالٍ إسػاغ٘ بٛطأ٠ ايتعًِٝ يف املسضغ١ ايتكًٝس١ٜ املرتتب١ ع٢ً 

تتٛاؾط ؾٝٗا ايؿطٚط ايصش١ٝ يإلضا٠٤ أٚ دًٛؽ ايتالَٝص طٛاٍ ايّٝٛ يف سذطات ال 

ايت١ٜٛٗ، مما زؾع٘ يًدطٚز َع تالَٝصٙ إىل اهلٛا٤ ايطًل سٝح ايطبٝع١ املتػع١، ٜٚكّٛ 

بتعًُِٝٗ خالٍ ٖصٙ اؾٛالت زضٚؽ ايتاضٜذ ايطبٝعٞ ٚاؾػطاؾٝا َٔ ايٛاقع بططٜك١ ال 

ت اؿاد١ إىل ٜػتطٝع أٟ نتاب َسضغٞ إٔ حيككٗا. ٚملا اتػعت زا٥ط٠ ايطسالت اتطش

ضطٚض٠ ت١٦ٝٗ أَانٔ إقا١َ يف َٛاقع ايرتساٍ ٚع٢ً َػاؾات َتكاضب١. ٚأْؿ٧ أٍٚ بٝت 

ّ يف املسضغ١ اييت نإ ٜعٌُ بٗا ضٜتؿاضز 0929زا٥ِ يًؿباب يف قط١ٜ )ايتٓا( عاّ 

(. ٜٚٛدس مبصط سايٝا إثٓا عؿط 0223ؾريَإ ،ٚناْت يف األصٌ قًع١ قسمي١)ايػٝس،

٢ مجٝع ضبٛع َصط َٔ أقصاٖا إىل أزْاٖا ٚتكسّ خسَاتٗا يًؿباب بٝتا يًؿباب تتٓؿط ؾ

( إيٞ إٔ بٝٛت ايؿباب 0228ٚغريِٖ ممٔ ٜطغبٕٛ ؾ٢ قطا٤ أٚقاتِٗ بٗا،ٚأؾاض ٖٜٛسٟ )
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تٓسضز ؼت َؤغػات صٓاع١ ايطٝاؾ١ ٚؼسٜسا َؤغػات أٚ ٚسسات اـس١َ 

تًٗهني ٚايعُال٤ ٚ املٓٛط١ بتعٜٚس كتًـ املػ  Welfare unitsاالدتُاع١ٝ ايعا١َ 

بعسٜس َٔ اـسَات ٚنصيو تًب١ٝ ايطغبات املتبا١ٜٓ هلصٙ ايؿطحي١ َٔ ايعُال٤ ٚاييت 

تتُجٌ يف املكُٝني ٚاملٛظؿني ٚايؿباب ٚايطالب.ٚعاز٠ َا تهٕٛ ػٗٝعات بٝٛت ايؿباب 

َتٛاضع١ ٚبػٝط١ ،سٝح ؼتٟٛ ايػطؾ١ ع٢ً َاٖٛ ضطٚضٟ ؾكط َتُج١ً يف عسز َٔ 

َؿرتى َٚٓطس٠ يًكطا٠٤ أٚتٓاٍٚ ايطعاّ ٚاؿُاَات أسٝاْا َارياألغط٠ ٚزٚالب نب

تهٕٛ َؿرتن١ ٚنصيو املطابذ، ٚؼتٟٛ بٝٛت ايؿباب ع٢ً ناؾرتٜا ٚقاع١ 

 يًُطايع١ ٚاقا١َ اؿؿالت ٚبعض األَانٔ ملُاضغ١ األيعاب ايطٜاض١ٝ.

-تقييى أداء املىارد انثشريح:

يبؿط١ٜ بأ١ُٖٝ َطَٛق١ يف ايع١ًُٝ اإلزاض١ٜ ٚبني حيع٢ َٛضٛع تكِٝٝ أزا٤ املٛاضز ا         

َٛضٛعاتٗا، ؾٗٛ ايٛغ١ًٝ اييت تسؾع األدٗع٠ اإلزاض١ٜ يًعٌُ ع١ٜٛٝ ْٚؿاط، سٝح 

ػعٌ ايطؤغا٤ ٜتابعٕٛ ٚادبات َطؤغِٝٗ بؿهٌ َػتُط، ٚتسؾع املطؤغني يًعٌُ 

ػتدسّ ؾٝٗا بؿاع١ًٝ، ٚتعٗط أ١ُٖٝ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ أٜطا عٓس ايٓعط إىل اجملاالت اييت ت

ْتا٥ر ايتكِٜٛ، ٚأُٖٗا ؼػني أزا٤ املٛظـ ٚتطٜٛطٙ، نُا إٔ اعتُاز ٖصا ايتكِٜٛ 

ٚغ١ًٝ يتشسٜساملهاؾأت ٚايعالٚات ايسٚض١ٜ، ٚأزا٠ يًهؿؿعٔ االستٝادات ايتسضٜب١ٝ 

ٚٚغ١ًٝ يًشهِ ع٢ً َس٣ غال١َ االختٝاض ٚايتعٝني ٚايتسضٜب، ٚأغاؽ َٛضٛعٞ يطغِ 

 (.0222، ٖصٙ ايػٝاغات )أبٛ ؾٝد١

 يفهىو تقييى أداء املىارد انثشريح:

(ايٞ إٔ ع١ًُٝ تكِٝٝ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٞ تًو ايع١ًُٝ 0220أؾاض ْصطاهلل )        

اييت تعين بكٝاؽ نؿا٠٤ ايعاًَني ٚصالسٝتِٗ ٚإلاظاتِٗ ٚغًٛنِٗ يف عًُِٗ 

ِ يتكًس اؿايٞ يًتعطف ع٢ً َكسضتِٗ ع٢ً ؼٌُ َػؤيٝاتِٗ اؿاي١ٝ ٚاغتعسازٖ

( يف ٚصـ ع١ًُٝ تكِٝٝ األزا٤ بأْٗا 0223َٓاصب أعًٞ َػتكبال. ٚ شنط اهلٝيت )

ْعاّ ضمسٞ يكٝاؽ ٚتكِٝٝ ايتأثري يف خصا٥ص ايؿطز األزا١ٝ٥ ٚايػًٛن١ٝ ٚقاٚي١ 

ايتعطف ع٢ً استُاي١ٝ تهطاض ْؿؼ األزا٤ ٚايػًٛى يف املػتكبٌ إلؾاز٠ ايؿطز ٚاملٓع١ُ 
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( إٔ تكِٝٝ األزا٤ ٖٛ ع١ًُٝ تكّٛ بٗا إزاض٠ املٛاضز 0228اؽ )ٚاجملتُع.ٚشنط زض٠ ٚ ايصب

ايبؿط١ٜ أٚ املسٜطٜٔ يف املؤغػ١ يتشسٜس ٚتكسٜط ٚتػذٌٝ أزا٤ ٚغًٛى ايعاًَني 

ايعاًَني اؿكٝكٞ أثٓا٤ ايعٌُ، ٚتأخص ٖصٙ ايع١ًُٝ طابعا ضمسٝا ٜكِٝ ب٘ غًٛى

ايٞ ٚملعاؾ١ ْٛاسٞ ايٓكص املطتبط١ بايٛظٝؿ١ حملاٚي١ ايٛقٛف ع٢ً أغباب أزا٥ِٗ اؿ

 ٚايطعـ ٚؼػٝٓ٘ َػتكبال.

 -:أهًيح تقييى أداء املىارد انثشريح

( إٔ تكِٝٝ األزا٤ حيكل ؾٛا٥س عسٜس٠ يًُؤغػ١ ٚايعاًَني 0222شنط ايؿطٜـ )         

 -بٗا أُٖٗا:

ٜعس تكِٝٝ األزا٤ أغاغا دٖٛطٜا يعًُٝات ايتطٜٛط اإلزاضٟ ؾٗٛ ٜتٓاٍٚ عس٠ دٛاْب  .0

َٓٗا َا ٜتصٌ باملؤغػ١ َٚٓٗا َا ٜتصٌ بايعاًَني أْؿػِٗ، سٝح تػِٗ تًو  َتؿابه١

 ايع١ًُٝ يف تٛؾري َعًَٛات عٔ َػت٣ٛ أزا٤ ايعاًَني ٚتػاعس يف ع١ًُٝ ايتطٜٛط.

ايهؿـ عٔ ايكسضات ٚايطاقات ايها١َٓ يس٣ ايعاًَني ٖٚصا ميهٔ إ ٜهٕٛ َسخال  .0

 إلعاز٠ تكػِٝ ايعٌُ ٚ تٛظٜع املػ٦ٛيٝات.

ع١ًُٝ تكِٝٝ األزا٤ يف تطٟٛ أزا٤ ايعاًَني ٚؼػٝٓ٘، ؾٗٛ ٜعإٚ ايطؤغا٤ تػِٗ  .3

ٚايكاز٠ يف انتؿاف دٛاْب ايكصٛض َٚعاؾتٗا ٚدٛاْب ايكٛٙ ٚتععٜعٖا ٚؼسٜس ْٛع 

 ايتٛدٝ٘ ايالظّ يسؾع غًٛى ايعاًَني ٚغس دٛاْب ايٓكص يف نؿا٤تِٗ.

 -أسانية تقييى أداء املىارد انثشريح:

إىل إٔ ٖٓاى أغايٝب عس٠ يكٝاؽ ٚ تكِٝٝ Boella and Turner (2005) أؾاض   

 -أزا٤ ايعاًَني ميهٔ تكػُٝٗا إىل أغايٝب تكًٝس١ٜ ٚأغايٝب سسٜج١:

 –غايبًا َا تهٕٛ غري زقٝك١، ايتكسٜط ايٓػيب  –:)املكاالت األغايٝب ايتكًٝس١ٜ -0

ايؿطز قبٌٝ  آثاض ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ –ايتكسٜط ايعايٞ أٚ املٓدؿض، ايكط١ٜٓ اؿطد١ 

نػطع١ ايعٌُ ٚعسز ايٛسسات املٓتذ١، ططٜك١ ايتكسٜط  –ؾرت٠ ايتكِٝٝ، َعاٜري ايعٌُ 

خط َػتكِٝ ٜبسأ مبُتاظ ٜٚٓتٗٞ  -ايٓػيب َٔ أقسّ األغايٝب ٚاألنجط اتػاعًا

 بايطعٝـ(.
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األغايٝب اؿسٜج١:

زضانٗا،ٚ تكّٛ ع٢ً ؾطض ٌَٝ ايعاًَني إىل َعطؾ١ األَٛض ٚإاإلزاض٠ باألٖساف

اييت ٜٓبػٞ َِٓٗ ايكٝاّ بٗا ٚايطغب١ يف َؿاضن١ اإلزاض٠ يف ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات اييت 

 متؼ َػتكبًِٗ، ٖٚٓاى بعض املؿانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا ٖصٙ ايططٜك١:

أْٗا تعرب عٔ قٝاؽ ايعاٌَ يف عًُ٘ اؿايٞ، ٚتعذع عٔ قٝاؽ َس٣ إَهاْٝات٘ يف  -0

 أعُاٍ أخط٣.

ألعُاٍ، ٚ َٔ ثِ ؾإْٗا تتطًب قسضًا نبريًا َٔ ايتؿهري عسّ صالسٝتٗا ؾُٝع ا -0

 ((Armstong, 2006ٚإبسا٤ ايطأٟ

تكّٛ ع٢ً أغاؽ تكسٜط ايكا٥ِ بايكٝاؽ يسضد١ اَتالى قٛا٥ِ ايػًٛى املتسضد١

 ايعاٌَ يصؿ١ َع١ٓٝ، )أزا٤ ضعٝـ، َتٛغط، دٝس، ممتاظ(. 

٢ تصطؾات ايعاًَني تكّٛ بتكِٝٝ األزا٤ ٚايتعطف عًاملالسع١ ايػًٛن١ٝ

ٚغًٛنِٗ  أثٓا٤ ايعٌُ، ٌٖٚ ٖٞ تتهطض يسِٜٗ؟ ٌٖٚ ٖٞ يف ايٛقت ْؿػ٘؟ َٚٔ ثِ 

(.ٚأضاف 0223ايتعطف ع٢ً األغباب اييت أزت اىل ظٗٛض ٖصٙ ايػًٛنٝات )اهلٝيت،

 362( أْ٘ َٔ أِٖ ططم قٝاؽ ٚتكِٜٛ األزا٤ يًعاًَني ططٜك١ ا0229ٍإمساعٌٝ )

١ٜ ايطادع١ أٚ ايعهػ١ٝ ٖٛ أمشٌ تكِٝٝ ؾٝ٘ تعًٝكات ٚآضا٤ زضد١ ٚاملعطٚؾ١ أٜطا بايتػص

عٔ أزا٤ ايعاٌَ تأتٞ َٔ مجع املصازض اييت تتصٌ بايعاٌَ َٔ خالٍ عًُ٘ سٝح تكِٝٝ 

)املطؤٚغني،ايطؤغا٤،أعطا٤ ؾطٜل ايعٌُ( ٚتكِٝٝ ايعُال٤ ٚنٌ َٔ ٜتعاٌَ َع ايعاٌَ 

َٚعًَٛات مث١ٓٝ غصٛص أزا٤ يف ايعٌُ خالٍ أزا٤ عًُ٘ ميهٔ إٔ تكسّ أؾهاضا  ق١ُٝ 

زضد١ أزا٠ تطٜٛط١ٜ ق١ٜٛ ألْ٘ يٛسغ  362( إٔ ططٜك١ 0229ايعاٌَ، ٚأنس ؾطاز )

اغتدساَٗا يف ؾرتات َٓتع١ُ غٜٓٛا بأْٗا ؼاؾغ عًٞ َػاضات ايتػٝري األخطٟ 

باملٛظـ، ٖٚصا ايتكِٝٝ ٖٛ األنجط َال١َ٤ يًُسٜطٜٔ، ألْ٘ ٜػاعس ع٢ً تكِٝٝ أغايٝب 

ٝاز٠ ،ٖٚصا األغًٛب جيطٟ اغتدساَ٘ بؿاع١ًٝ يف مجٝع أما٤ ايعامل، َٚٔ اإلزاض٠ ٚايك

ايتعًٝكات قس تػبب  -غًبٝات ٖصٙ ايططٜك١ )ايٓعاّ َعكس يف زَر نٌ اآلضا٤ ٚايطزٚز
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ايعإًَٛ قس ٜتآَطٕٚ يف ايتكِٝٝ ٚإعطا٤ تكُٝٝات  -كاٚف ٚاغتٝا٤ يًُٛظـ

ٜب بؿاع١ًٝ(.ٜتطًب ايتسض -قس تهٕٛ ٖٓاى آضا٤ َتطاضب١ -باط١ً

 -رضاء انعًالء:

(إىل أْ٘ جيب إ ٜهٕٛ تٛد٘ املٓع١ُ َعربا عٔ االٖتُاّ 0226أؾاضت عع٠ ) 

بايعٌُٝ، أٟ إ امل١ُٗ ايط٥ٝػ١ٝ ألٟ َٓع١ُ تتُجٌ يف ؼكٝل ضضا ايعُال٤ ٚست٢ 

ٜكتطٞ شيو ؾع٢ً املٓع١ُ إٔ تعٌُ ٚؾل استٝادات ايعُال٤ ٚشيو بعس إٔ تتعطف ع٢ً 

ادات، ٚإٔ ضضا ايعٌُٝ ٚإؾباع ضغبات٘ ٚسادات٘ املتعسز٠ ٚاملتبا١ٜٓ ٜأتٞ األٕ تًو اؿ

نأِٖ عاٌَ ٜؤخص يف اؿػبإ َٔ قبٌ املٓعُات ايٓادش١ عًٞ إختالف أْٛاعٗا 

( إٔ ضضا ايعٌُٝ ٖٛ زضاغ١ ايعٌُٝ 0226ٚتبعٝتٗا.ٜٚطٟ نٌ َٔ ايساضزن١ ٚ ايؿًيب )

 ا .َٚعطؾ١ تٛدٗات٘ ٚآي١ٝ ايؿطا٤ ايصٟ ٜتبعٗ

 -أهًيح قياس رضاء انعًالء:

( إيٞ أْ٘ ٜٛدس عس٠ أغباب تسؾع ايؿطنات ٚاملؤغػات 0229أؾاضا أبٛظْٝس )        

 ٚاملٓعُات ع٢ً قٝاؽ ضضا ايعُال٤ َٔ خالٍ َا ٜأتٞ:

 ايٛقٛف عًٞ َس٣ ضضا٤ ايعٌُٝ عُا تكسَ٘ املؤغػ١ َٔ َٓتذات أٚ خسَات.

َٚعطؾ١ ْكاط ايطعـ ٚتكٛميٗا ْٚكاط تكسِٜ ايٓتا٥ر يًُؤغػات ٚايؿطنات 

 ايك٠ٛ ٚزعُٗا.

ايٛقٛف عًٞ أغباب عسّ ؼكٝل أٖساف ايؿطن١ سػب ايتصٛض املبس٥ٞ املتٛقع 

 يًعٌُٝ.

 ػٓب تهطاض ْؿؼ األخطا٤ ْؿػٗا يف ناؾ١ اـسَات املكس١َ َٔ قبٌ املؤغػ١.

ضضا ايعُال٤ أٚ ضمبا ايتعطف عًٞ َا إشا نإ منط اإلزاض٠ املتبع ٜعٌُ ع٢ً ؼكٝل 

 عاد١ إيٞ املطادع١.
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 -وسائم قياس رضاء انعًالء و أسانيثه:

( إٔ قٝاؽ ضضا٤ ايعُال٤ عباض٠ عٔ تًو اؾٗٛز 0200شنطت مسٝش١ ) 

املٓٗذ١ٝ اييت تكّٛ بٗا املٓعُات يًٛقٛف ع٢ً َس٣ ضضا عُال٥ٗا عُا تكسَ٘ هلِ َٔ 

١ ٚايربف١ٝ ايالظ١َ، عٝح تصبح أنجط خسَات ٚغًع بٗسف إدطا٤ ايتعسٜالت املؤغػٝ

اغتذاب١ الستٝادات أؾطاز اجملتُع اييت ؽسَِٗ ٚتطًعاتِٗ، ٚإٔ ٖٓاى عسٜسا َٔ 

 األغايٝب املتعًك١ بطضا ايعٌُٝ ،ٚايت٢ تتُجٌ يف ايكٝاغات )ايسقٝك١ ٚايتكطٜب١ٝ(.

دًب  –ٖٚٞ َتعسز٠ ميهٔ شنط ايبعض َٓٗا) اؿص١ ايػٛق١ٝ ايكٝاغات ايسقٝك١: .0

 عسز املٓتذات املػتًٗه١ (. -املطزٚز١ٜ  -عسز ايعُال٤ ٚ تطٜٛطٙ

-ٚتعتُس ع٢ً ْٛعني :ايكٝاغات ايتكطٜب١ٝ: 

ٚلس إٔ ايعٌُٝ أصبح ميجٌ ْكط١ اضتهاظ ٚقس ظٗطت عس٠ ؾعاضات ايبشٛخ ايهٝؿ١ٝ -0

تؤنس شيو َجٌ )ايعٌُٝ أٚال( أٚ )ايعٌُٝ زا٥ُا عًٞ سل(، ٚيف ٖصا اإلطاض ؾايكٝاغات 

ك١ ال تعربعٔ سكٝك١ ؾعٛض ايعبٕٛ بايطضا أٚ عسّ ايطضا ألْٗا ال تأخص بعني ايسقٝ

االعتباض تٛقعات٘ ٖٚٞ تٓذع بعٝسا عٔ ايعٌُٝ، أَا ايكٝاغات ايتكطٜب١ٝ ؾٗٞ تعتُس ع٢ً 

عٛخ  -اْطباعات ايعُال٤ َٔ خالٍ اإلغتُاع هلِ ٚتتُجٌ يف تػٝري ؾهاٟٚ ايعُال٤

 (.0226سٍٛ ايعُال٤ املؿكٛزٜٔ)سػٔ،

: ٚتعس غذالت ايؿهاٟٚ ٚاالقرتاسات غري ناؾ١ٝ إلعطا٤ قٝاؽ ايبشٛخ ايه١ُٝ -0

زقٝل عٔ ضضا ايعُال٤ سٝح إٕ ْػب١ نبري٠ َٔ ايعُال٤ غري ضاضٝني ٚال ٜؿطًٕٛ 

ايتعبري عٔ عسّ ضضاِٖ، ٚع٢ً املٓع١ُ اغتعُاٍ ططم قٝاؽ ن١ُٝ ٚاييت ػػس 

 (.0207قٝاغات َبشٛخ ايطضا َٔ خالٍ االغتكصا٤ )عبساهلل،

 انذراساخ املتعهقح تثيىخ انشثاب:

( بعٓٛإ "تطٜٛط اـسَات ايؿٓسق١ٝ يف زٚض ايطٝاؾ١ 4002زضاغ١ إبطاِٖٝ )

ٚقس ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل تطٜٛط اـسَات ايؿٓسق١ٝ املكس١َ يف زٚض اؾاَع١ٝ

اؾاَع١ٝ ٚشيو َٔ خالٍ ايتعطف ع٢ً آضا٤ ايٓعال٤ ،ٚإدطا٤ املكابالت ايطٝاؾ١
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عني  –َع َسٜطٟ زٚض ايطٝاؾ١ اؾاَع١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ مٛ )ايكاٖط٠ ايؿدص١ٝ 

 املٓٛؾ١ٝ(. –طٓطا  –أغٝٛط  –قٓا٠ ايػٜٛؼ –اإلغهٓسض١ٜ  –مشؼ 

ٚقس تٛصٌ ايباسح إىل ساد١ زٚض ايطٝاؾ١ اؾاَع١ٝ إىل َعٜس َٔ االٖتُاّ ٚايتطٜٛط 

سَات ايؿٓسق١ٝ ٚقس مت اقرتاح ايتٛصٝات اآلت١ٝ أَال يف ؼػني َػت٣ٛ دٛز٠ اـ

 املكس١َ  ٖٚٞ :

ٚضع غٝاغ١ ؾعاي١ ٜتِ اتباعٗا يف اختٝاض ايعاًَني ٚتعِٝٝٓٗ ٚتٛدِٝٗ ٚتسضٜبِٗ  .0

 يطؾع َػت٣ٛ ايهؿا٠٤ ست٢ ٜتِ االضتكا٤ مبػت٣ٛ اـسَات.

االغتعا١ْ بؿطنات اإلزاض٠ املتدصص١ يف إزاض٠ زٚض ايطٝاؾ١ اؾاَع١ٝ يف ض٤ٛ  .0

 ا َٔ إزاض٠ اؾاَع١.اإلضؾازات ٚايتٛدٝٗات املًع١َ هل

ايتكِٝٝ ايسٚضٟ ٚاملػتُط يساض ايطٝاؾ١ اؾاَع١ٝ عٔ ططٜل ؾ١ٓ َتدصص١ يف  .3

 فاٍ إزاض٠ ايؿٓازم يًتأنٝس ع٢ً دٛز٠ اـسَات املكس١َ.    

( بعٓٛإ "تكِٝٝ دٛز٠ اـسَات ايؿٓسق١ٝ يف املسٕ 4002زضاغ١ َتٛيٞ ٚغعس )

 ايؿباب١ٝ 

سَات ايؿٓسق١ٝ )االقا١َ، األغص١ٜ ٚاملؿطٚبات، ٖسؾت ايسضاغ١ إىل تكِٝٝ دٛز٠ اـ

ايرتؾ١ٝ( املكس١َ ؾ٢ ع١ٓٝ َٔ املسٕ ايؿباب١ٝ ٚشيو َٔ خالٍ ايتعطف ع٢ً آضا٤ 

ٚٚدٗات ْعط َطتازٟ تًو املسٕ يف َػت٣ٛ دٛز٠ اـسَات ايؿٓسق١ٝ املكس١َ زاخًٗا، 

 -ٚ قس خطدت ايسضاغ١ ببعض ايتٛصٝات ٚ أُٖٗا:

زاخٌ املسٕ ايؿباب١ٝ تعين بؿ٦ٕٛ اؾٛز٠ ٚقٝاؽ َػتٟٛ  . اغتشساخ ٚسس٠ إزاض0١ٜ

 ضضا ايطٚاز عٔ دٛز٠ اـسَات املكس١َ بؿهٌ زٚضٟ.

.إعطا٤ َعًٜس َٔ االٖتُاّ َٔ قبٌ إزاض٠ املسٕ ملؿانٌ ايعُال٤ ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا 0

 ٚتصيٌٝ أ١ٜ عكبات قس تٛادِٗٗ يف أغطع ٚقت ممهٔ.

يؿباب١ٝ تٗسف إىل االضتكا٤ مبػت٣ٛ أزا٥ِٗ .عكس زٚضات تسضٜب١ٝ يًعاًَني باملسٕ ا3

 ٚت١ُٝٓ َٗاضاتِٗ ايػًٛن١ٝ ٚايع١ًُٝ.
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.إعطا٤ َعٜسا َٔ االٖتُاّ يًعُال٤ شٟٚ اإلستٝادات اـاص١ ٚتٛؾري ناؾ١ 2

 -َصاعس  -اـسَات ٚايتػٗٝالت اييت حيتادٕٛ إيٝٗا )غطف فٗع٠ يًُعاقني 

 ممطات ...اخل(.

ا٥ِ ايطعاّ ٚايٛدبات املكس١َ يًعُال٤ مبا ٜتال٤ّ َع .ضطٚض٠ االٖتُاّ بايتٓٛع يف ق5ٛ

 استٝاداتِٗ ٚضغباتِٗ.

( بعٓٛإ "تطٜٛط ايعٓصط ايبؿطٟ نأِٖ ايتشسٜات اييت تٛادٗ٘ 4002زضاغ١ عطٝتٛ )

ٖسؾت ايسضاغ١ اىل ايتعطف ع٢ً آيٝات تطٜٛط "صٓاع١ ايطٝاؾ١ يف املسٕ ايؿباب١ٝ

صٓاع١ ايطٝاؾ١ زاخٌ املسٕ ايؿباب١ٝ  ايعٓصط ايبؿطٟ نأسس ايتشسٜات اييت تٛادٗ٘

ٚايتأنٝس عًٞ ايتشسٜات اييت ؼسز ؾاع١ًٝ أزا٤ ايعاًَني ٚ قس خطدت ايسضاغ١ 

 بايتٛصٝات اآلت١ٝ.

البس َٔ اتباع األغايٝب املٓاغب١ يتٛظٜع ايعاًَني سػب املؤٌٖ ايعًُٞ سٝح ٜتٓاغب  .0

 َع َٗاضات ٚقسضات ايعاًَني َع أعبا٤ ايٛظٝؿ١.

بط َٓح اؿٛاؾع ؾعًٝا مبػت٣ٛ األزا٤ ع٢ً إٔ تهٕٛ ْتا٥ر تكِٝٝ األزا٤ اغتُطاض١ٜ ض .0

 ٖٛ املعٝاض االغاغٞ يف َٓح اؿٛاؾع.

ضطٚض٠ االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ َٔ خالٍ تبين بطاَر تسضٜب ؾا١ًَ ٚايرتؾٝح  .3

هلا عًٞ أغاؽ َػح سكٝكٞ  يالستٝادات نُا ْٚٛعا ٚ ؼسٜس األستٝادات 

ٍ ٚضع َعاٜري يدأزا٤ ايٛظٝؿٞ ٚنصيو إعساز اـطط ايتٓؿٝص١ٜ ايتسضٜب١ٝ َٔ خال

 يًرباَر ايتسضٜب١ٝ.

االٖتُاّ بايع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ ٚتكُٝٝٗا يتشكٝل األٖساف املٓؿٛز٠ َٔ ايتسضٜب سٝح  .2

 ايتشكل َٔ زضد١ ؾاع١ًٝ أزا٤ ايعاًَني.

 -ينهج انذراسح:

صـ َٛضٛع ايسضاغ١ ٚصؿًا اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ يٛ

ؾاَاًل ٚزقٝكًا َٔ خالٍ مجع ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا سٍٛ َػت٣ٛ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف 

بٝٛت ايؿباب، ٚنصيو تكِٝٝ َػتٟٛ ضضا٤ ايعُال٤ بتًو ايبٝٛت. نُا اعتُست
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ايسضاغ١ ع٢ً إدطا٤ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ فتُع ايسضاغ١ يًٛصٍٛ ايٞ ْتا٥ر 

 يًتعُِٝ ٚاالغتؿاز٠ َٓٗا.قاب١ً  

 جمتًع وعينح انذراسح:

ٜٛدس يف َصط سايٝا إثٓا عؿط بٝتا يًؿباب يف كتًـ احملاؾعات ٚإؾتًُت        

ايسضاغ١ عًٞ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ بٝٛت ايؿباب يف عسز َٔ احملاؾعات )َطغٞ َططٚح، 

% َٔ فتُع 52ٚاإلغهٓسض١ٜ، ٚايؿّٝٛ، ٚؾطّ ايؿٝذ، ٚغٖٛاز ٚاألقصط( ٖٚٛ َا ميجٌ 

ايسضاغ١، ٚشيو ملطاعا٠ مشٍٛ ايع١ٓٝ ٚمتجًٝٗا ألنرب قسض ممهٔ َٔ ٖصٙ ايبٝٛت 

ٚايٓعال٤ َع اختالف أشٚاقِٗ ٚزٚاؾعِٗ. ٚمتجًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف ْعال٤ بٝٛت ايؿباب يف 

( اغتُاض٠ ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ ٖؤال٤ 522تًو احملاؾعات. ٚقس مت تٛظٜع عسز )

( اغتُاض٠ 390( اغتُاض٠، ٚمت االعتُاز عًٞ ؼًٌٝ )262) ايٓعال٤، ٚمت اغتعاز٠

( اغتُاض٠ يعسّ انتُاٍ بٝاْاتٗا، ٚبًػت ْػب١ 69صاؿ١ يًتشًٌٝ، بُٝٓا  مت إغتبعاز )

 %(.7880االغتذاب١ )

 -احملسز ايعَين:

 .0209ٚسيت أنتٛبط  0209مت إدطا٤ ايسضاغ١ خالٍ ايؿرت٠ َٔ ؾٗط ٜٛيٝٛ 

 تصًيى استًارج االستقصاء:

 تهْٛت االغتُاض٠ َٔ ايبٝاْات ايعا١َ ٚايٛظٝؿ١ٝ، ٚقٛضٜٔ ض٥ٝػٝني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

مشًت ايٓٛع، ايػٔ، املؤٌٖ ايسضاغٞ، َػتٟٛ ايسخٌ.ايبٝاْات ايعا١َ ٚايٛظٝؿ١ٝ

 08ٜتٓاٍٚ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب. ٚقس تطُٔ ٖصا احملٛض احملٛض األٍٚ

(؛ قطٜؿٞ ٚبازٜػٞ 0202عتُاز عًٞ زضاغ١ عٝػٞ ٚأباظٜس )عباض٠ مت إعسازٖا باإل

(؛ 0228(؛ مسٝع )0200(؛ ايبًبٝػٞ )0229(؛ ايعذ١ً )0207(؛ عتٛزٟ )0206)

(. ٚقس مت 0206( ٚايعُريٜني )0206(؛ َصًح )0202(؛ ْاصط )0228عهاؾ١ٝ )

تصُِٝ مجٝع عباضات ٖصا احملٛض باغتدساّ َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ، ٚايصٟ ٜعتُس 

= َٛاؾل؛ 2= َٛاؾل متاًَا؛ 5ًٞ ٚدٛز مخؼ زضدات َا بني املٛاؾك١ ٚعسّ املٛاؾك١ )ع

= غري َٛاؾل إطالقًا(.0= غري َٛاؾل؛ 0= قاٜس؛ 3
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ٜتٓاٍٚ تكِٝٝ َػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب. ٚقس تطُٔ ٖصا احملٛض ايجاْٞ

(؛ ايطٜاضٞ 0209عباض٠ مت إعسازٖا باالعتُاز ع٢ً زضاغ١ اؾًُٝٞ ) 30احملٛض 

(. ٚقس مت 0205(؛ أبٛ ؾعع )0203(؛ خؿب١ ٚآخطٕٚ )0203(؛ اـال١ًٜ )0206)

تصُِٝ مجٝع عباضات ٖصا احملٛض باغتدساّ َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ، ٚايصٟ ٜعتُس 

= َٛاؾل؛ 2= َٛاؾل متاًَا؛ 5ع٢ً ٚدٛز مخؼ زضدات َا بني املٛاؾك١ ٚعسّ املٛاؾك١ )

 غري َٛاؾل إطالقًا(. =0= غري َٛاؾل؛ 0= قاٜس؛ 3

 -األسانية اإلحصائيح املستخذيح :

 Statisticalيتشًٌٝ بٝاْات ايسضاغ١ ٚاختباض ايؿطٚض، مت اغتدساّ بطْاَر )

Package for the Social Since) SPSS V .05  ٚقس مت ادطا٤ االختباضات

 -االت١ٝ: 

َسٟ ثبات أزا٠ : ٚمت اغتدساَ٘ يكٝاؽ اختباض َعاٌَ ايجبات ٚاالعتُاز١ٜ -0

 ايسضاغ١. 

: ٚشيو ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاإلمطاف املعٝاضٟ -0

يٛصـ خصا٥ص ايع١ٓٝ، ٚؼسٜس اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ ػاٙ مجٝع قاٚض أزا٠ 

 ايسضاغ١. 

ٚقس بًػت ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ ملػتٜٛات املٛاؾك١ ٚعسّ املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت 

 نُا ٖٛ َٛضح اـُاغٞ 

:  0862( / قاٜس )0859:  0882(/ غري َٛاؾل )0879:  0غري َٛاؾل إطالقًا )

 (5:  2802(./ َٛاؾل متاًَا  )2809:  3822(/َٛاؾل)3839

ٚشيو يتشسٜس ق٠ٛ ايعالق١ ٚاػاٖٗا بني َتػريات َعاٌَ اضتباط غبريَإ -3

 ا االختباض.. يف إدطا٤ ٖصSAS v .980ايسضاغ٘. ٚقس مت اغتدساّ بطْاَر 

ٚشيو يتشسٜس أثط املتػري املػتكٌ ع٢ً املتػري ؼًٌٝ اإلمساض ايبػٝط -2

 . يف إدطا٤ ٖصا االختباض.SAS v .980ايتابع. ٚقس مت اغتدساّ بطْاَر 
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 -حتهيم اننتائج واملناقشح:

ؼًٌٝ ْتا٥ر ايسضاغ١ تعس املطس١ً األخري٠ َٔ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ،سٝح ٜتٓاٍٚ         

ألِٖ ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ايصٟ مت ايتٛصٌ إيٝٗا َٚٓاقؿ١ ْتا٥ذٗا ٚشيو  عطضا

يتشكٝل اهلسف ايط٥ٝػٞ َٔ ايسضاغ١، ٖٚٛ زضاغ١ أثط أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً ضضا٤ 

 ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب املصط١ٜ. 

 -إختثار انثثاخ واالتساق انذاخهي "أنفا كرونثاخ":

، 28830اٌَ ايجبات ملتػري أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ بًؼ ( إٔ َع0ٜٛضح دسٍٚ )

ملتػري ضضا٤ ايعُال٤. ٖٚصٙ ايكِٝ أنرب َٔ ايٓػب١ املكبٛي١ ٚاييت ٜبًؼ  28787ٚبًؼ 

%، ٚتعس ٖصٙ ايكِٝ َكبٛي١ بايؿهٌ ايصٟ ٜعهؼ تٛاؾط اإلعتُاز١ٜ ٚايجك١ 72َكساضٖا 

% 62اؽ "أيؿا نطْٚبار" ٖٞ مبتػريات ايسضاغ١.سٝح إٕ ايك١ُٝ املكبٛي١ إسصا٥ٝا ملكٝ

ؾأنجط، ٚتسعِ ٖصٙ ايٓتا٥ر ايجك١ يف َتػريات ايسضاغ١، ٚتؤنس صالسٝتٗا ملطاسٌ 

 .(0209ايتشًٌٝ ايتاي١ٝ )اؾًُٝٞ،

 ق١ُٝ َعاٌَ إختباض ايجبات ٚاالتػام ايساخًٞ "أيؿا نطْٚبار" -(:0دسٍٚ )

عذد ايعباساتقيُة أيفا نشوْباخاملتػريات
ششيةأداء املواسد ايب

سضاء ايعُالء

 -اخلصائص انذميىجرافيح نعينح انذراسح:

( َٔ اـصا٥ص ايسميٛدطاؾ١ٝ اييت تصـ 0ٜٛضح اؾسٍٚ ايتايٞ عسز )

خصا٥ص َؿطزات ايع١ٓٝ اييت مت إدطا٤ ايسضاغ١ عًٝٗا ٚمشًت ٖصٙ اـصا٥ص ايٓٛع، 

 ٚايػٔ، ٚاملؤٌٖ ايسضاغٞ، َٚػت٣ٛ ايسخٌ.

 ايٛصـ اإلسصا٥ٞ يًدصا٥ص ايسميٛدطاؾ١ٝ يع١ٓٝ ايسضاغ١ -(:4ٍٚ )دس

ايٓظبة املئويةايتهشاساملتػري
ايٓوع

رنش
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أْجي

ايظٔ
طٓة أقٌ َٔ 

أقٌ َٔ  -

طٓة أقٌ َٔ  -

طٓة أقٌ َٔ -

طٓة فأنجش 
املؤٌٖ ايذساطي

َؤٌٖ َتوطط

بهايوسيوغ / ييظاْع

دبًوّ

َاجظتري

دنتوساة

أخشى )ارنشٖا(

َظتوى ايذخٌ
جٓي٘ أقٌ َٔ 

جٓي٘ أقٌ َٔ  -

جٓي٘ أقٌ َٔ  – 

جٓي٘ ٔ أقٌ َ – 

جٓي٘ فأنجش 
اجملُوع
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%( َٔ فتُع 6883( إٔ ْػب١ أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ ايصنٛض )0ٜبني دسٍٚ )

%( َٔ فتُع ايسضاغ١، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ 3087ايسضاغ١، يف سني بًؼ ْػب١ ايٓػا٤ )

ٔ اإلْاخ، ٖٚصا َا ٜتٛاؾل َع اغتذاب١ ايصنٛض يإلداب١ ع٢ً االغتكصا٤ ناْت أعًٞ َ

( ٚاييت بعٓٛإ" تكِٝٝ دٛز٠ 0207َا تٛصٌ إيٝ٘ زضاغ١ نٌ َٔ: )َتٛيٞ ٚغعس،

اـسَات ايؿٓسق١ٝ يف املسٕ ايؿباب١ٝ" سٝح إٕ غايب١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ناْت َٔ ايصنٛض 

 %( يإلْاخ .0580%( ٚ)7288بٓػب١ )

غ١ٓ( يف املطتب١  35إيٞ أقٌ َٔ  05) ( ؾكس دا٤ت ايؿ١٦ ايعُط0١ٜٚ ٚؾكًا ؾسٍٚ )         

%. ٚإٔ أع٢ً ْػب١ َٔ املُجًني يًع١ٓٝ ناْت َٔ اؿاصًني عًٞ 6087األٚيٞ بٓػب١ 

%( َٔ فتُع ايسضاغ١. يف سني بًػت ْػب١ أؾطاز ايع١ٓٝ ايصٜٔ 2380َؤٌٖ َتٛغط )

% َٔ فتُع 5289دٓٝ٘( سٛايٞ  2222أقٌ َٔ  – 0222ترتاٚح زخٛهلِ َا بني )

١. ٚتربظ ايٓتا٥ر إٔ ايؿطحي١ ايعطٜط١ يعُال٤ بٝٛت ايؿباب ٜكٌ زخًٗا عٔ ايسضاغ

 %.8787دٓٝٗا بٓػب١ 2222

 ايتشًٌٝ ايٛصؿٞ ملتػريات ايسضاغ١:

ؾُٝا ٜأت٢ عطض يًٓػب ٚايتهطاضات ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاإلمطاف املعٝاضٟ         

 ملتػريات ايسضاغ١ ايط٥ٝػ١ٝ:

ايبؿط١ٜأزا٤ املٛاضز احملىر األول

 (: َػت٣ٛ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف بٝٛت ايؿباب3دسٍٚ )

 

ايعباسات

دسجات املوافكة

بي
ظا

حل
ط ا

وط
املت

سي
عيا

ف امل
حنشا

اال

غري 
َوافل 
إطالقًا

غري 
َوافل

َوافل َوافلحمايذ
متاًَا

يتُتع ايعاًَوٕ باملٗاسة املٗٓية 
واملعشفة ايفٓية املطًوبة إلجناص 

ايعٌُ بهفاءة وفاعًية 

ى

ٖٓاى َعشفة وإملاّ يذى املوظفني 
بطبيعة األعُاٍ املونًة إييِٗ

ى
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تعذ اخلذَة املكذَة يًعُالء 
مميضة ورات ْوعية جيذة 

ى

يتوافش يذى ايعاًَني يف بيوت 
ايشباب ايكذسة عًي تٓعيِ 

عًُِٗ حظب األويوية 

ى

اإلجشاءات خيتاس ايعاًَوٕ 
املٓاطبة حظب طبيعة املٗاّ 

املونًة إييِٗ 

ى

حيشص ايعاًَوٕ يف بيت ايشباب 
عًى إجناص األعُاٍ بذوٕ أخطاء

ى

ّ حيشص ايعاًَوٕ دائُا باإليتضا
مبواعيذ ايعٌُ

ى

يتُيض ايعاًَوٕ بشوح َعٓوية 
عايية داخٌ ايعٌُ 

ى

يتُيض ايعاًَوٕ بايتفاْي 
واجلذية وايكذسة عًى حتٌُ 

املظئويية 

ى

يؤدي ايعاًَوٕ املٗاّ ايوظيفية 
املونًة إييِٗ طبكًا ملعايري اجلودة 

ى

يظتطيع ايعاًَوٕ ايعٌُ ضُٔ 
فشم ايعٌُ 

ى

ميتًو ايعاًَوٕ ايكذسة عًي 
ايتواصٌ وايتعاوٕ َع صَالئِٗ 

 ى

يبزٍ املوظفوٕ اجلٗذ ايهايف 
إلجناص األعُاٍ املطًوبة َِٓٗ يف 

ايوقت احملذد 
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يعاًَني ايذافعية تتوفش يذي ا
وايكذسة وايشغبة يًكياّ 

بأعُاهلِ املونًة إييِٗ يوَيًا 
ميتاص ايعاًَوٕ يف بيوت ايشباب 

بإٔ يذيِٗ َعشفة نافية عٔ 
نيفية أدائِٗ ألعُاهلِ وعٔ 

طبيعة ايوظيفة اييت يعًُوٕ 
فيٗا  

يظتجيب ايعاًَوٕ يطًبات 
ايٓضالء اخلاصة

يتوفش يذى ايعاًَني ايكذسة عًي 
حٌ املشهالت واملعوقات اييت 

تعرتض أدائِٗ ألعُاهلِ
يتوفش يذى ايعاًَني يف بيوت 
ايشباب ايكذسة عًى اطتدذاّ 
َٗاسات االتصاٍ وايتعاٌَ َع 

ايعُالء بشهٌ َٓاطب 
َظتوى أداء املواسد ايبششية يف بيوت ايشباب

ٛاضز ايبؿط١ٜ يف بٝٛت ايؿباب َطتؿع ْػبًٝا، سٝح ( إٔ َػت٣ٛ أزا٤ امل3ٜٛضح دسٍٚ )

 . ٚقس أظٗطت ايٓتا٥ر َا ٜأتٞ:0802، ٚاالمطاف املعٝاض٣ 3880بًؼ املتٛغط اؿػابٞ 

إٔ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب ٜتُتعٕٛ باملٗاض٠ امل١ٝٓٗ ٚاملعطؾ١ ايؿ١ٝٓ املطًٛب١ إللاظ  -

ضديت املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. % َٔ خالٍ ز7885ايعٌُ بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ، ٚشيو بٓػب١ 

% بإٔ ايعاًَني يف تًو ايبٝٛت ال ٜتُتعٕٛ باملٗاض٠ امل١ٝٓٗ ٚاملعطؾ١ 0680يف سني أداب 

ايؿ١ٝٓ املطًٛب١ إللاظ ايعٌُ بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت عسّ املٛاؾك١ 

اب باملٗاض٠ ملكٝاؽ يٝهطت. ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ ملس٣ متتع ايعاًَني يف بٝٛت ايؿب

، ٖٚٛ َا ٜسٍ ع٢ً 3897بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ  امل١ٝٓٗ ٚاملعطؾ١ ايؿ١ٝٓ املطًٛب١ إللاظ ايعٌُ

متٝع ٖؤال٤ باملٗاض٠ امل١ٝٓٗ ٚاملعطؾ١ ايؿ١ٝٓ ٚقسضتِٗ عًٞ أزا٤ عًُِٗ بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ. 

 0800ٚبًؼ االمطاف املعٝاضٟ 
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ت ايؿباب ٜػتطٝعٕٛ ايعٌُ % َٔ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ إٔ ايعاًَني يف ب7685ٛٝأظٗط  -

ضُٔ ؾطم ايعٌُ، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. يف سني أظٗط 

% َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ إٔ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب ع١ٓٝ ايسضاغ١ ال ٜػتطٝعٕٛ ايعٌُ 0580

ضُٔ ؾطم ايعٌُ، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت عسّ املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. ٚقس بًؼ 

ٞ ملسٟ متتع ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب بايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ ؾطم املتٛغط اؿػاب

، ٖٚٛ َا ٜسٍ ع٢ً تٛاؾط ايكسض٠ يس٣ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب ع٢ً ايعٌُ 3893ايعٌُ

 .0809ضُٔ ؾطم ايعٌُ. ٚبًؼ االمطاف املعٝاضٟ 

 % أؾطاز ايع١ٓٝ إىل إٔ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب يسِٜٗ َعطؾ١ ٚإملا6387ّأؾاض  -

بطبٝع١ األعُاٍ املٛن١ً إيِٝٗ، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. يف سني 

% َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ إىل إٔ ايعاًَني يف تًو ايبٝٛت ايؿباب ال ٜٛدس يسِٜٗ 0980أؾاض 

َعطؾ١ أٚإملاّ بطبٝع١ األعُاٍ املٛن١ً إيِٝٗ، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت عسّ املٛاؾك١ 

املتٛغط اؿػابٞ ملس٣ متتع ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب باملعطؾ١ ملكٝاؽ يٝهطت. ٚقس بًؼ 

، ٖٚٛ َا ٜسٍ ع٢ً ايتُٝع ايٓػيب يًعاًَني 3877ٚاإلملاّ بطبٝع١ األعُاٍ املٛن١ً إيِٝٗ

يف بٝٛت ايؿباب باملعطؾ١ ٚاإلملاّ بطبٝع١ األعُاٍ املٛن١ً إيِٝٗ. ٚبًؼ االمطاف املعٝاضٟ 

( ٚاييت بعٓٛإ " تطٜٛط 0208ٝ٘ زضاغ١ )عطٝتٛ،،ٖٚٞ َا تتؿل َع َا تٛصٌ إي0835

ايعٓصط ايبؿطٟ نأِٖ ايتشسٜات اييت تٛادٗ٘ صٓاع١ ايطٝاؾ١ يف املسٕ ايؿباب١ٝ"،سٝح 

%  ٖٚصا ٜسٍ عًٞ إٔ ايعاًَني يف املسٕ 3830إٕ املتٛغط اؿػابٞ ألؾطاز ايع١ٓٝ نإ 

 ايؿباب١ٝ يسِٜٗ إملاّ َٚعطؾ١ بطبٝع١ األعُاٍ املٛنً٘ إيِٝٗ.

% َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ بإٔ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب ميتًهٕٛ ايكسض٠ ع٢ً 7280أداب  -

ايتٛاصٌ ٚايتعإٚ َع ظَال٥ِٗ، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. يف سني 

ايكسض٠ ع٢ً % َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ بإٔ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب ال ميتًه03ٕٛأداب

شيو َٔ خالٍ زضديت عسّ املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. ايتٛاصٌ ٚايتعإٚ َع ظَال٥ِٗ، ٚ

ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ ملس٣ اَتالى ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب ايكسض٠ عًٞ ايتٛاصٌ 
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، ٖٚٛ َا ٜسٍ ع٢ً اَتالى ٖؤال٤ ايعاًَني ايكسض٠ عًٞ 3890ٚايتعإٚ َع ظَال٥ِٗ 

 .0803ايعٌُ اؾُاعٞ، ٚبًؼ االمطاف املعٝاضٟ 

( ٚقس أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ أزا٤ ايعاًَني يف بٝٛت 3اض دسٍٚ )َٚٔ خالٍ اغتعط -

( ٚاالمطاف املعٝاضٟ 3880ايؿباب َطتؿع ْػبٝا سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ )

(0802.) 

 -ٖٚٛ َا ٜتؿل َع زضاغ١ نٌ َٔ :

( سٝح تطاٚست آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف خسَات اإلقا١َ 0207زضاغ١ )َتٛيٞ ٚغعس، .0

( 5822-١3865 ايؿباب١ٝ بؿطّ ايؿٝذ َتٛغط سػابٞ )ٚأزا٤ ايعاًَني يف املسٜٓ

 (.5822-3857ٚاألقصط )

( سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ ايعاّ ألزا٤ ايعٓصط ايبؿطٟ 0208زضاغ١ )عطٝتٛ، .0

 (.3863زاخٌ املسٕ ايؿباب١ٝ  )

 -ٚؽتًـ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا تٛصٌ ايٝ٘ نٌ َٔ :

سق١ٝ يف زٚض ايطٝاؾ١ ( بعٓٛإ "تكِٝٝ اـسَات ايؿ0222ٓزضاغ١ )إبطاِٖٝ، .0

 اؾاَع١ٝ" ٚاييت أؾاضت اىل تسْٞ َػتٟٛ اـسَات ايؿٓسق١ٝ َتطُٓا أزا٤ ايعاًَني.

َػتٟٛ ضضا٤ ايعُال٤احملىر انثاني

أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ َػت٣ٛ ضضا ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب َطتؿع ْػبًٝا، سٝح بًؼ 

 ضشت ايٓتا٥ر َا ٜأتٞ:. ٚقس أ0800ٚ، ٚاالمطاف املعٝاضٟ 3892املتٛغط اؿػابٞ 

% َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ بإٔ بٝٛت ايؿباب تكسّ تٓٛعًا يف اـسَات ٚاملٓتذات 8580أداب  -

املعطٚض١ ـس١َ ايعُال٤، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. بُٝٓا أداب 

% َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ بإٔ بٝٛت ايؿباب ال تكسّ تٓٛعًا يف اـسَات ٚاملٓتذات 0085

ـس١َ ايعُال٤، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت عسّ املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. ٚقس بًؼ  املعطٚض١

ايعُال٤ يف بٝٛت املتٛغط اؿػابٞ ملس٣ تٓٛع اـسَات ٚاملٓتذات املعطٚض١ ـس١َ

، مما ٜسٍ ع٢ً غعٞ ٖصٙ ايبٝٛت إيٞ تكسِٜ َعٜر َٔ اـسَات ٚاملٓتذات 2802ايؿباب 

 .0826بًؼ االمطاف املعٝاضٟ اييت تًيب كتًـ استٝادات ايعُال٤. ٚ
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% َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ تعإٚ َسٜطٟ بٝٛت ايؿباب َع ايعاًَني يتكسِٜ 8382أنس  -

% 00أؾطٌ خس١َ يًعُال٤، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. بُٝٓا أنس 

َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ  عسّ سطص َسٜطٟ بٝٛت ايؿباب عًٞ ايتعإٚ َع املٛظؿني يتكسِٜ 

يًعُال٤، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت عسّ املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. ٚقس بًؼ أؾطٌ خس١َ 

املتٛغط اؿػابٞ ملس٣ سطص َسٜطٟ بٝٛت ايؿباب عًٞ ايتعإٚ َع ايعاًَني يتكسِٜ 

، مما ٜسٍ عًٞ إٖتُاّ ٖؤال٤ املسٜطٜٔ بايعُال٤ ٚايعٌُ 2827أؾطٌ خس١َ يًعُال٤ 

 .0829االمطاف املعٝاضٟ  عًٞ تًب١ٝ استٝاداتِٗ بؿهٌ ٜؿٛم تٛقعاتِٗ. ٚبًؼ

% َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ بإٔ غطع١ إلاظ اـس١َ ٚ زقتٗا يف بٝٛت ايؿباب حيكل 85عًل  -

% َٔ 0282ضضا٤ ايعُال٤، ٚشيو َٔ خالٍ زضديت املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. بُٝٓا عًل 

ايع١ٓٝ بإٔ زق١ ٚغطع١ إلاظ اـس١َ يف بٝٛت ايؿباب ال حيكل ضضا٤ ايعُال٤، ٚشيو 

ٍ زضديت عسّ املٛاؾك١ ملكٝاؽ يٝهطت. ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ ملس٣ ؼكٝل َٔ خال

، مما ٜسٍ عًٞ 2826غطع١ إلاظ اـس١َ ٚ زقتٗا يف بٝٛت ايؿباب يطضا٤ ايعُال٤ 

سطص ٖصٙ ايبٝٛت عًٞ غطع١ تكسِٜ خسَاتٗا ٚبهؿا٠٤ مما حيكل ضضا٤ ايعُال٤. ٚبًؼ 

 .0828االمطاف املعٝاضٟ 

سّ ٚدٛز زضاغات تتعًل مبٛضٛع ضضا٤ ايٓعال٤ يف بٝٛت ايؿباب ٚع٢ً ايطغِ َٔ ع

املصط١ٜ ؾإٕ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ تؤنس إٔ ْػب١ ضضا٤ ايٓعال٤ يف بٝٛت ايؿباب َطتؿع 

،ٚأٜطا ضضا٤ ايٓعال٤ عٔ أغعاض خسَات َٚٓتذات بٝٛت ايؿباب َٓاغب٘ ٚأْٗا بؿهٌ عاّ 

ٔ ْعاؾ١ بٝٛت ايؿباب ٚ أزا٤ دٝس٠،ٚضُٔ َا تٛصًت إيٝ٘ ايسضاغ١ ضضا٤ ايٓعال٤ ع

 ايعاًَني يف غطع١ ايطز ع٢ً اغتؿػاضات ايٓعال٤.

 ْتا٥ر اختباض االضتباط )َعاٌَ اضتباط غبريَإ(:

مت اغتدساّ َعاَالت االضتباط يٛصـ ق٠ٛ ايعالق١ ٚ اػاٖاتٗا بني َتػريات 

االضتباط املٛدب١ . ٚتٛضح ق١ُٝ 0-ٚ  0ايسضاغ٘، ٚترتاٚح ق١ُٝ َعاٌَ االضتباط بني +

إٔ االضتباط ططزٟ، أٟ اْ٘ نًُا ظاز أسس املتػريات ظاز َع٘ املتػري اآلخط، أَا ق١ُٝ 

االضتباط ايػايب١  ؾتٛضح  اإلضتباط عهػٞ، أٟ إْ٘ نًُا ظاز أسس املتػريات  قٌ َع٘ 
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املتػري اآلخط، ٚقس مت اغتدساّ َعاٌَ اضتباط غبريَإ ٚشيو ألٕ ايبٝاْات املػتدس١َ 

 اْات تطتٝب١ٝ.بٝ

 انعالقح تني أداء املىارد انثشريح ورضاء انعًالء:

( ٚدٛز عالق١ اضتباط َع١ٜٛٓ بني أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف 2ُتربظ ايٓتا٥ر ظسٍٚ )       

عٓس  20222بٝٛت ايؿباب َٚػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب، سٝح بًػت املع١ٜٛٓ 

، ٖٚٛ اضتباط 28768ت ق١ُٝ َعاٌَ االضتباط %. ٚقس بًػ95% ٚزضد١ ثك١ 5َعسٍ خطأ 

ططزٟ قٟٛ، ٖٚصا ٜع٢ٓ أْ٘ نًُا ظاز َػتٟٛ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف بٝٛت ايؿباب ظاز 

 َع٘ َػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب.

 ايعالق١ بني أزا٤ ايعاًَني َٚػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب -(:2دسٍٚ )

ء ايعُالءسضاأداء املواسد ايبششية

أداء املواسد 
ايبششية

َعاٌَ االستباط

املعٓوية

َعاٌَ االستباطسضاء ايعُالء

املعٓوية

 أثر أداء املىارد انثشريح عهى رضاء انعًالء:

ب ( إٔ ٖٓاى تأثريا َعٜٓٛا ألزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف بٝٛت ايؿبا5ٜتطح َٔ دسٍٚ )        

( مبػتٟٛ 5588025احملػٛب١ ) Fع٢ً َػتٟٛ ضضا٤ ايعُال٤، سٝح بًػت ق١ُٝ 

( ٖٚٞ أنرب َٔ قُٝتٗا اؾسٚي١ٝ، ٜٚٛضح ٖصا اؾسٍٚ ْػب١ ايتػٝري 28222َع١ٜٛٓ )

يف َػتٟٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب َٔ خالٍ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف تًو ايبٝٛت، 

( ، ٚاييت تعين إٔ املتػري املػتكٌ "أزا٤ املٛاضز 28589سٝح بًػت ق١ُٝ َعاٌَ االمساض)

%( يف املتػري ايتابع "ضضا٤ ايعُال٤"، ٖٚصا ٜعين إٔ أزا٤ 5889ايبؿط١ٜ" ٜؤثط بٓػب١ )

املٛاضز ايبؿط١ٜ املتُٝع يف بٝٛت ايؿباب ٜػِٗ يف تععٜع ٚضؾع َػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف 
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املٛاضز ايبؿط١ٜ يف بٝٛت ايؿباب  %. ٖٚصا ٜسٍ عًٞ إٔ   "أزا5889٤تًو ايبٝٛت بٓػب١ 

 املصط١ٜ ي٘ أثط ع٢ً َػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف تًو ايبٝٛت".

 (: تأثري أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف بٝٛت ايؿباب ٚضضا٤ ايعُال5٤دسٍٚ )

  املتػري
َعاَالت

 
احملظوبة

َظتوي 
املعٓوية

َظتوي قيُة 
املعٓوية

ثابت 
االحنذاس

أداءاملواسد 
ايبششية

ٚبصيو تهٕٛ َعازي١ امساض أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ عًٞ ضضا٤ ايعُال٤ نُا ٜأتٞ: ضضا٤ 

 أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ×  28668+  08020ايعُال٤ = 

 -اـالص١:

ضاغ١ إىل عسز َٔ ايٓتا٥ر ميهٔ يف ض٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ، تٛصًت ايس

 -عطضٗا عًٞ ايٓشٛ اآلتٞ:

 ٜتُتع ايعإًَٛ يف بٝٛت ايؿباب قٌ ايسضاغ١ مبػتٟٛ أزا٤ دٝس ْػبًٝا، -

ميتًو ايعإًَٛ يف بٝٛت ايؿباب ايكسض٠ عًٞ تٓعِٝ عًُِٗ سػب األٚي١ٜٛ،  -

 ٚنصيو اختٝاضِٖ يإلدطا٤ات املٓاغب١ ٚؾكًا يطبٝع١ األعُاٍ املهًؿني بٗا.

ٓاى عس٠ عٛاٌَ ٚعٓاصط أثطت ع٢ً َػت٣ٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب، َجٌ ٖ -

متتع بٝت ايؿباب بايٓعاؾ١ ٚاملعٗط ايال٥ل، ٚاضتٝاح ايعُال٤ ٚ ضضاِٖ عٔ ايعاًَني 

ٚأزا٤ِٖ أثٓا٤ ٚساٍ ٚصٛهلِ، ظاْب َبازض٠ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب بػطع١ ايطز عًٞ 

 اغتؿػاضات ايٓعال٤.

ؿباب عًٞ إضضا٤ عُال٥ِٗ َٔ خالٍ تٛؾري خسَات َٚٓتذات تتٛاؾل ؼطص بٝٛت اي -

َع ضغباتِٗ ٚاستٝاداتِٗ، ٚنصيو تتٛاؾل َع ظطٚؾِٗ َٚػتٜٛاتِٗ املعٝؿ١ٝ َكاض١ْ 

 مبؤغػات ايطٝاؾ١ األخط٣.
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تتُٝع بٝٛت ايؿباب بتكسِٜ خسَات َٚٓتذات َتٓٛع١ تًيب ضغبات ٚاستٝادات  -

 عُال٥ٗا، ٚؼكل ضضا٥ِٗ ٚٚال٥ِٗ.

اى ؾعٛض َٔ ايعُال٤ بإٔ بٝٛت ايؿباب تٗتِ مبصاؿِٗ، ٚخسَتِٗ، ٚإٔ ايعاًَني ٖٓ -

 بٗا قٌ ثك١، ٚأَٓا٤ ٚصازقٕٛ َعِٗ.

ٖٓاى اغتذاب١ غطٜع١ يطًبات ٚاستٝادات ايعُال٤، ٚبايؿهٌ املطًٛب، ظاْب غطع١  -

 االغتذاب١ ٚايطز عًٞ ناؾ١ اغتؿػاضات ايعُال٤.

يعُال٤، ٜٚػاعسِْٚٗ يف سٌ َؿانًِٗ، ٜتعاطـ ايعإًَٛ ببٝٛت ايؿباب َع ا -

 باإلضاؾ١ إىل سؿاظ ايعاًَني عًٞ غط١ٜ املعًَٛات اـاص١ بايعُال٤ ٚعسّ تساٚهلا.

ٖٓاى قصٛض يف أزا٤ ايعاًَني يف خسَات َا بعس ايبٝع يف بٝٛت ايؿباب، سٝح ال تكسّ  -

 غايب١ٝ ٖصٙ ايبٝٛت خسَات َا بعس ايبٝع.

ت ايؿباب، ٜٚطغبٕٛ يف االغتُطاض يف ايتعاٌَ َعٗا، ٜؿعط ايعُال٤ باالضتٝاح زاخٌ بٝٛ -

ْعطًا ألْٗا تًيب استٝاداتِٗ ٚضغباتِٗ، ٚتتٓاغب َع أٚضاعِٗ، ٚيسٜٗا ايكسض٠ عًٞ 

 َٓاؾػ١ َؤغػات ايطٝاؾ١ األخط٣.

ٖٓاى عالق١ اضتباط َع١ٜٛٓ ٚططز١ٜ ق١ٜٛ بني أزا٤ ايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب  -

عٓس َعسٍ خطأ  20222اب، سٝح بًػت املع١ٜٛٓ َٚػتٟٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿب

 %. 95% ٚزضد١ ثك١ 5

 %.5889ٜػِٗ أزا٤ ايعاًَني يف تععٜع َػتٟٛ ضضا٤ ايعُال٤ يف بٝٛت ايؿباب بٓػب١  -

 -انتىصياخ:

يف ض٤ٛ َا تٛصًت إيٝ٘ ايسضاغ١ َٔ ْتا٥ر، ٜكرتح ايباسح ايتٛصٝات ايتايٝ٘ 

ػني َػتٜٛات ضضا٤ ايعُال٤ عٔ اـسَات يطؾع نؿا٠٤ ايعاًَني ببٝٛت ايؿباب ٚؼ

 املكس١َ يًعُال٤ زاخٌ ٖصٙ ايبٝٛت. ٚتتُجٌ ٖصٙ ايتٛصٝات ؾُٝا ٜأتٞ:

تطٜٛط أزا٤ املػ٦ٛيني زاخٌ بٝٛت ايؿباب، ٚت١ُٝٓ قسضاتِٗ ع٢ً إؽاش ايكطاضات  -

ايػطٜع١ ايصشٝش١ يف املٛاقـ اؿامس١، ٚقسضتِٗ ع٢ً ؼٌُ املداطط٠ ٚسٌ املؿهالت 

 رتض أزا٤ِٖ يف ايعٌُ.اييت تع
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ضطٚض٠ اٖتُاّ بٝٛت ايؿباب بتعسٌٜ ٖٝهٌ األدٛض ٚاؿٛاؾع يًعاًَني زاخًٗا مبا  -

ٜتٓاغب َع ايعطٚف املعٝؿ١ٝ يف َصط سيت تتٛيس ايسؾع١ٝ ٚايطغب١ يس٣ ايعاًَني 

 بايكٝاّ بأعُاهلِ ظس١ٜ ٚبطٚح َع١ٜٛٓ عاي١ٝ.

ؿ١ َٚطابكتٗا يًكسضات ايع١ًُٝ ٚضع غٝاغ١ االختٝاض ٚايتعٝني ٚؾكا ملتطًبات ايٛظٝ -

ٚايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ باإلضاؾ١ إيٞ عكس زٚضات تسضٜب١ٝ يًعاًَني يف بٝٛت ايؿباب، مما 

ٜػِٗ يف ت١ُٝٓ َٗاضات االتصاٍ ٚايتعاٌَ َع ايعُال٤ ٚت١ُٝٓ قسضاتِٗ ٚ خرباتِٗ 

ٕ َٚعطؾتِٗ بطبٝع١ األعُاٍ املٛن١ً إيِٝٗ ٚاإلدطا٤ات املٓاغب١ إللاظ األعُاٍ بسٚ

 أخطا٤.

اػاٙ بٝٛت ايؿباب يتشػني خسَات َا بعس ايبٝع  ٚاييت تعٜس َٔ ضضا٤ ايٓعال٤ ٚ  -

 ٚال٥ِٗ. ٚتػِٗ يف دصب َعٜس َٔ ايعُال٤.

ايتأنٝس عًٞ ضطٚض٠ تًب١ٝ ضغبات ٚاستٝادات ايعُال٤ يف ايٛقت املطًٛب ٚبايؿهٌ  -

 املطًٛب.

ٌ َع ايٓعال٤ مبصساق١ٝ ايتأنٝس ع٢ً املػ٦ٛيني ٚايعاًَني يف بٝٛت ايؿباب ايتعاَ -

ٜٓبػٞ ايتعاٌَ ٚعسّ ايتعاٌَ َع ايعُال٤ نُصازض يتشكٝل األضباح اؿاي١ٝ، ٚإمنا

َعِٗ نُصسض زا٥ِ يًطبح ٚؾطٜو أغاغٞ ألعُاٍ تًو ايبٝٛت، يطُإ ضضا٥ِٗ 

 ٚٚال٥ِٗ.

تٛؾري ْعاّ اتصاالت َطٕ ٚؾعاٍ، ٚايتٛغع يف اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا ٜػُح بػٗٛي١  -

عاٍ بني اإلزاض٠ ٚايعاًَني، ٚبني ايعاًَني بعطِٗ ايبعض، ٚنصيو بني ايتٛاصٌ ايؿ

بٝٛت ايؿباب ٚعُال٥ٗا ٚاجملتُع اـاضدٞ، ٚنصيو بٓا٤ ْعاّ َعًَٛات ؾعاٍ ٚسسٜح 

 ٜػُح بتساٍٚ املعًَٛات ٚايبٝاْات بػطع١ بني أقػاّ بٝٛت ايؿباب املدتًؿ١.
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 -املراجع:
اـسَات ايؿٓسق١ٝ ؾ٢ زٚض ايطٝاؾ١ (، تطٜٛط 0222إبطاِٖٝ، سامت ضضٛإ ) ●

 اؾاَع١ٝ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم، داَع١ قٓا٠ ايػٜٛؼ.

(، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، زاض صؿا٤ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع، 0222أبٛؾٝد١، ْازض أمحس) ●

 .052عُـإ، ص

٤ ايعبٕٛ ٚق١ُٝ ايعبٕٛ: (، اختباض ايعالق١ بني دٛز٠ اـس١َ، ضضا0205أبٛ ؾعع، عاصِ )

زضاغ١ َكاض١ْ بني املصاضف اإلغال١َٝ ٚاملصاضف ايتذاض١ٜ يف األضزٕ، ضغاي١ َادػتري غري 

 َٓؿٛض٠، ن١ًٝ األعُاٍ، داَع١ ايؿطم األٚغط.

(، أثط املعٜر ايتػٜٛكٞ عًٞ ضضا ايعُال٤، زضاغ١ 0229أبٛظْٝس، مسري ايؿطٜـ ) ●

يػطب١ٝ، ؾًػطني، داَع١ األقصٞ، غًػ١ً َٝسا١ْٝ ع٢ً املصاضف ايتذاض١ٜ بايطؿ١ ا

 .033ايٞ ص  0200، ايعسز األٍٚ، ص 03ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، اجملًس

(، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ن١ًٝ ايتذاض٠، داَع١ ايًٓٝٝني، 0229إمساعٌٝ، ظنٞ قُس )

 .098اـططّٛ، ايطبع١ االٚيٞ، ص 

ع٢ً األزا٤ ايٛظٝؿٞ  (، دٛز٠ اؿٝا٠ ايٛظٝؿ١ٝ ٚأثطٖا0200ايبًبٝػٞ، أغا١َ ) ●

يًعاًَني يف املٓعُات غري اؿه١َٝٛ يف قطاع غع٠، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ 

 ايتذاض٠، اؾاَع١ اإلغال١َٝ بػع٠.

(، أثطدٛز٠ اـس١َ عًٞ ضضا٤ عُال٤ ؾطنات 0209اؾًُٝٞ، أٜػط أمحس عًٞ ) ●

١ًٝ االقتصاز ٚايعًّٛ ايتأَني يف االضزٕ، ضغاي١ َادػتري َٓؿٛض٠، داَع١ آٍ ايبٝت، ن

 اإلزاض١ٜ، األضزٕ.

(، أثط اؿُالت ايتػٜٛك١ٝ بإغتدساّ ؾبهات ايتٛاصٌ 0203اـال١ًٜ، ثاَط )

زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ آلضا٤ ع١ٓٝ َٔ عُال٤ ؾطن١ َاضنا )يف  –االدتُاعٞ يف ضضا٤ ايعُال٤ 

آٟ بٞ( يف األضزٕ، داَع١ ايؿطم األٚغط،ضغاي١ َادػتري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ إزاض٠ 

 عُاٍ،عُإ،األضزٕ.األ
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(، إزاض٠ اؾٛز٠ ٚ خس١َ 0226ايسضازن١، َإَٔٛ غًُٝإ ٚايؿًيب، طاضم عبسايععٜع ) ●

 .58ايعُال٤، زاض صؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ األٚيٞ، عُإ، األضزٕ، ص 

(، أثط أبعاز دٛز٠ اـس١َ املصطؾ١ٝ عًٞ ضضا٤ ايعُال٤ يف 0206ايطٜاضٞ، غاَط ) ●

َٝسا١ْٝ يف َس١ٜٓ ايعضقا٤، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ  زضاغ١ –ايبٓو ايعطبٞ 

 ايسضاغات ايعًٝا، داَع١ ايعضقا٤.

تكِٝٝ خسَات ايطٝاؾ١ ؾ٢ بٝٛت ايؿباب، ضغاي١ (. 0223)ايػٝس، خايس عبسايععٜع 

 .َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم، داَع١ سًٛإ

ؿط١ٜ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، (، إزاض٠ املٛاضز ايب0222ايؿطٜـ، قُس ) ●

 .078ايكاٖط٠  ص 

(، اإلبساع اإلزاضٟ ٚعالقت٘ باألزا٤ ايٛظٝؿٞ ملسٜطٟ ايكطاع 0229تٛؾٝل ) ايعذ١ً، ●

زضاغ١ تطبٝك١ٝ عًٞ ٚظاضات قطاع غع٠، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ  –ايعاّ

 ايتذاض٠، اؾاَع١ اإلغال١َٝ بػع٠.

(، ايصنا٤ االْؿعايٞ ٚعالقت٘ باألزا٤ ايٛظٝؿٞ يس٣ ايعاًَني 0206ايعُريٜني، عًٝا )

يف َطانع ايرتب١ٝ اـاص١ يف األضزٕ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، عُاز٠ ايسضاغات 

 ايعًٝا، داَع١ َؤت١.

(، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َسخٌ إغرتاتٝذٞ،  زاض 0223اهلٝيت، خايس عبس ايطسِٝ ) ●

 .029، 022، 099، 078ُإ، األضزٕ، صٚا٥ٌ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع، ع

(، تكِٝٝ ٚاقع تطبٝل إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ 0202بعاظٛ، إبطاِٖٝ ٚايعُاٜط٠، أمحس ) ●

يف ايؿٓازم "زضاغ١ َٝسا١ْٝ عًٞ ع١ٓٝ َٔ ؾٓازم ؾ١٦ اـُؼ لّٛ، داَع١ ايؿطم 

 .25األٚغط"، األضزٕ، ف١ً عًّٛ اإلْػإ، عسز

طاعِ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل، َؤغػ١ سٛضؽ خس١َ امل (.0226)سػٔ،ٖاي٘ قُس 

 .069، ص68ايسٚي١ٝ، اإلغهٓسض١ٜ، ص
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(، ايعٛاٌَ احملسز٠ 0203خؿب١، ْادٞ، خًٝؿ١، املٓتصط باهلل ٚسػٔ، عبس ايععٜع )

يطضا٤ ٚٚال٤ عُال٤ ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ ٚاإلغال١َٝ يف األضزٕ، اجمل١ً املصط١ٜ يًسضاغات 

 .029-005(، 0)37املٓصٛض٠، داَع١  –ايتذاض١ٜ، ن١ًٝ ايتذاض٠ 

(، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايكطٕ اؿازٟ 0228زض٠ عبسايباقٞ ٚ ايصباؽ ظٖري ) ●

 .087، ص072، ص060، ص70ٚايعؿطٜٔ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ص

زضاغ١ تطبٝك١ٝ  –(، أثط ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً األزا٤ ايٛظٝؿٞ 0228مسٝع، ظٜس ) ●

ؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ع٢ً ايكطاع املصطيف يف ا

 ايتذاض٠ ٚإزاض٠ األعُاٍ، داَع١ سًٛإ.

(، تأثري دٛز٠ اـسَات عًٞ ؼكٝل ضضا٤ ايعبٕٛ،زضاغ١ 0200مسٝش١، باؿػٔ ) ●

ساي١ َؤغػ١ َٛبًٝٝؼ،ضغاي١ َادػتريغري َٓؿٛض٠، داَع١ قاصسٟ َطباح ٚضق١ً، 

 .30اؾعا٥ط، ص

(، أثط دٛز٠ اـسَات املصطؾ١ٝ ع٢ً ضضا 0207اـتِ قُس )عبس اهلل، قُس غط  ●

ايعُال٤ يف املصاضف ايػٛزا١ْٝ: زضاغ١ َكاض١ْ بني ؾطع بٓو املعاضع ايتذاضٟ ايػٛزاْٞ يف 

 ٚال١ٜ اـططّٛ، ضغاي١ زنتٛضاٙ،غري َٓؿٛض٠، داَع١ أّ زضَإ االغال١َٝ، ايػٛزإ.

باألزا٤ ايٛظٝؿٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط  (، ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ ٚعالقتٗا0207عتٛزٟ، أمحس )

ايعاًَني بإَاض٠ َٓطك١ داظإ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايعًّٛ اإلزاض١ٜ، 

  داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ.

(، ايتٛد٘ بايػٛم ٚ ضضا٤ ايعُال٤، زضاغ١ تطبٝك١ٝ 0226عع٠، أمحس ايؿطبٝين ) ●

ؤمتط ايعًُٞ ايػٟٓٛ ايسٚيٞ ايجاْٞ عًٞ قطاع املػتؿؿٝات اؾاَع١ٝ بايسق١ًٝٗ، امل

ٚايعؿطٜٔ إعاز٠ ٖٝه١ً اإلقتصازٜات ايعطب١ٝ يف ظٌ ايتشسٜات املعاصط٠، داَع١ 

 .7املٓصٛض٠، ن١ًٝ ايتذاض٠، ص

(، تطٜٛط ايعٓصط ايبؿطٟ نأِٖ ايتشسٜات 0208عطٝتٛ، قُٛز عطٝتٛ غطٟ ) ●

غري َٓؿٛض٠،ن١ًٝ اييت تٛادٗ٘ صٓاع١ ايطٝاؾ١ يف املسٕ ايؿباب١ٝ، ضغاي١ َادػتري

 ايػٝاس١ ٚايؿٓازم،داَع١ املٓصٛض٠.
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(،  زٚض االيتعاّ ايتٓعُٝٞ يف ؼػني أزا٤ ايعاًَني 0202عٝػٞ، أمحس ٚأباظٜس، ضٜاض )

 .372-360(، 0)20ايعًّٛ اإلزاض١ٜ،  –يف ايكطاع املصطيف األضزْٞ، ف١ً زضاغات 

 –زا٤ ايٛظٝؿٞ (، أثط ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ عًٞ َػتٟٛ األ0228عهاؾ١، أغعس ) ●

يف ؾًػطني، ضغاي١ َادػتري غري  Paltelزضاغ١ تطبٝك١ٝ عًٞ ؾطن١ االتصاالت 

 َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايتذاض٠، اؾاَع١ اإلغال١َٝ بػع٠.

(، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، داَع١ سًٛإ، ايكاٖط٠، 0229ؾطاز، ٜػط١ٜ ؾطاز قُس )

 .303ص

٠ ايٛظٝؿ١ٝ ٚزٚضٖا يف ؼػني (، دٛز٠ اؿٝا0206قطٜؿٞ، ٖادط ٚبازٜػٞ، ؾ١ُٝٗ ) ●

زضاغ١ ساي١ ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاز١ٜ ٚايتذاض١ٜ ٚعًّٛ ايتػٝري،  –األزا٤ ايٛظٝؿٞ 

 .052 -000،ص 3ف١ً زضاغات اقتصاز١ٜ، ط

(، تكِٝٝ دٛز٠ اـسَات ايؿٓسق١ٝ 0207َتٛيٞ، أمحس سػٔ ٚغعس، غاَح مجاٍ ) ●

، 0، ط37شٛخ ايػٝاس١ٝ، عسزيف املسٕ ايؿباب١ٝ، عح َٓؿٛض، ف١ً ايسضاغات ٚايب

 َهتب١ ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم، داَع١ سًٛإ.

(، أثط إزاض٠ ايتعٜٛطات عًٞ أزا٤ ايعاًَني يف ؾطنات األز١ٜٚ 0206َصًح، آال٤ ) ●

ٚايصٓاعات ايطب١ٝ املػا١ُٖ ايعا١َ يف األضزٕ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ 

 األعُاٍ، داَع١ عُإ ايعطب١ٝ.

(، األمناط ايكٝاز١ٜ ٚعالقتٗا باألزا٤ ايٛظٝؿٞ يف املٓعُات 0202ْاصط، سػٔ ) ●

األ١ًٖٝ ايؿًػط١ٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايعاًَني، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ 

 ايتذاض٠، اؾاَع١ اإلغال١َٝ بػع٠.

 .069(، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، عُإ، زاض ظٖطإ، ص 0220ْصطاهلل، سٓا ) ●

(، َسخٌ إىل زضاغ١ ايطٝاؾ١ زاض ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، 0228ٖٜٛسٟ، قُٛز قُٛز )  ●

 ايكاٖط٠، َصط .
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