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امللخص

 ريو ١ٚ . املظتكً باملطاعِ ايعاًَني أدا٤ تكِٜٛ إىل ١ٝاذتاي ايذساط١ تٗذف

 ،املطاعِ َذٜش٣ َع١ ايؼدصٝ املكابالت ٚ يًعاًَني١ ايؼدصٝ ١املالسع خالٍ َٔ

 تصُِٝ مت فكذ ريو ٚيتشكٝل 19  .١ايذساط ع١ٓٝ املطاعِ عذد نإ سٝح

 ش٣َذٜ َع ايؼدص١ٝ باملكاب١ً األٚىل االطتُاس٠ إختصت ،يإلطتبٝإ إطتُاستني

 يف بايعاًَني ارتاص١ ايؼدص١ٝ باملالسعات ايجا١ْٝ ختصتإ سني يف ، املطاعِ

 ًاَطعُ 19 ف٢ املذٜشٜٔ َع ١املكابً ٚ ١ايؼدص١ٝ املالسع إدشا٤ مت سٝح ،  املطاعِ

 َععِ إٔ ايٓتا٥ر ٖزٙ ٚتٛصًت،  اإلسصا٢٥ يًتشًٌٝ صاذتني امجٝعٗت ناْ ٚ

 .  املؤقت١ ايعُاي١ َٔ ٢ٖ يذساط١ا ع١ٓٝ  باملطاعِ املٛدٛد٠ ايعُاي١ ْٛاعأ

املظتك١ً املطاعِ     -    ايعاًَني أدا٤ تكِٜٛالذالت الكلماث
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Evaluating the performance of workers in 

independent Restaurants 
Abstract 

The current study Aims To Evaluate The Performance of 

Employees In Independent Restaurants Through Personal 

Observation of Employee And Personal Interviews with 

Restaurant Managers, As the Number of Restaurants, The 

Sample of the Study was 19, And to Achieve This, Two 

Questionnaire Forms were Designed, The First Form was 

Concerned with A personal Interview with Restaurant Managers, 

while the Second Form was Concerned Personal Notes of 
Restaurant workers. Where a personal observation And interview 

was made with managers in 19 restaurants, And they were all 

valid for statistical analysis, and it is meant That the restaurants 

of the study sample had the conditions That could be applied to 

the study by the presence of Managers of these restaurants and a 

certain level of workers And their training allows work 

Moreover, these results found That most types of employment in 

restaurants in the study Sample are from temporary employment, 

and that most Sources of employment are from internal sources 

through Advertising inside the restaurant or nominating 

employees. It Also turns out that the most prominent problems 

facing Restaurant managers when dealing with employees are 

Increase the turnover rate, as it turned out that most Restaurants 

offer incentives to the employees. Among the Results of the 

research was also the necessity to give the Workers sufficient 

time and attention to solve problems and Equip well-trained 

cadres inside the establishment. 

Key words: Employee Performance Evaluation–Independent 

Restaurant  
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 أهميت البحث:
ترتنض أ١ُٖٝ ايبشح أٚال ع٢ً َظت٣ٛ املٓؼأ٠، سٝح ٜظاعذ ف٢ إجياد َٓاخ 

َال٥ِ َٔ ايجك١ ٚ ايتعاٌَ األخالق٢، ٚ نزا سفع َظت٣ٛ أدا٤ ايعاًَني ٚ إطتجُاس 

قذساتِٗ ٚ تكِٝٝ بشاَر ٚطٝاطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ.ٚ ثاًْٝا أُٖٝت٘ ع٢ً َظت٣ٛ 

ٚ نزا املؼشفني، إىل ت١ُٝٓ َٗاساتِٗ ٚ إَهاْٝاتِٗ ايفهش١ٜ ٚ  املذٜشٜٔ إر أْٗا تذفعِٗ،

ايع١ًُٝ ٚ تطٜٛش عالقاتِٗ ادتٝذ٠ َع َشؤطِٝٗ . ثايجًا أُٖٝتٗا ع٢ً َظت٣ٛ ايعاًَني 

سٝح إْٗا جتعٌ ايعاٌَ ٜؼعش باملظ٦ٛي١ٝ أنجش ْتٝذ١ ػعٛسٙ بايعذاي١ ٚ أ١ُٖٝ دٗٛدٙ 

  ف٢ ايرتق٢ ٚ ايتكذٜش املاد٣ ٚ املع٣ٛٓ.باملٓؼأ٠ ٚ دفع٘ يًعٌُ بإدتٗاد ٚ إخالص أَال

 Aim and objectives  -    الفرعيت واألهذاف الرئيسى اهلذف

  املظتك١ً املطاعِ يف ايعاًَني أدا٤ تكِٜٛ       : الرئيسى اهلذف

    : الفرعيت األهذاف

 .يًعاًَني ايؼدص١ٝ املالسع١ خالٍ َٔ املظتك١ً املطاعِ يف ايعاًَني دا٤أ تكِٝٝ •

 َٔ  بِٗ ١ارتاص املؼانٌ ٚ املضاٜا أِٖ ٚ ايعاًَني دا٤أ تكِٝٝ طشم عًٞ يتعشفا •

  . املطاعِ  ٖزٙ َذٜش٣ َع ػدص١ٝ َكابالت إدشا٤ خالٍ

 يف ايعاًَني أدا٤ مبظت٣ٛ اإلستكا٤ أدٌ َٔ ٚاإلقرتاسات ايتٛصٝات إىل ايتٛصٌ •

 . املظتك١ً املطاعِ

 The Research Problem                  البحث مشكلت

 املظتك١ً املطاعِ يف ايعاًَني أدا٤ ضعف

 :اآلت١ٝ ايتظاؤالت ع٢ً ١اإلداب ف٢ َؼه١ًايبشح تهُٔ

 ؟١اإلْتادٝ ايهفا٤ٙ ع٢ً ايعاًَني دٚسإ َعذٍ إستفاع ٜؤثش ٌٖ •

 ضعف ع٢ً ٠املؤثش ايعٛاٌَ َٔ ايعاًَني ٚ ٠اإلداس بني ايتٛاصٌ ضعف ٜهٕٛ ٌٖ •

 اإلْتاز؟

 ؟١اإلْتادٝ ع٢ً هلِ ١املُٓٛس اذتٛافض ١بكً ايعاًَني تأثش َذ٣ َا •
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 ؟ ١املدتًف بايٛطا٥ٌ ايعاًَني يذ٣ ١اإلْتادٝ ق١ً َؼه١ً َع ْتعاٌَ نٝف •

 املرجعيت الذراساث -2

   : األدا٤ تكِٝٝ 2-1

 ريو ٚ ألعُاهلِ ايعاًَني أدا٤ نفا٠٤ َذ٣ حتذٜذ إىل ٜٗذف ْعاّ ٖٛ

 (2011 ٚاىل،) طٛا٤ سذ ايفشدع٢ً ٚ ١باملٓعُ تتعًل يػاٜات

 يٛظٝف١ ١املهْٛ املٗاّ إمتاّ ٚ حتكٝل دسد١ أْ٘(2001) سظٔ ١ساٜٚ تش٣ ٚ

 غايبا ٚ ١،ايٛظٝف َتطًبات ايفشد بٗا ٜؼبع أٚ حيكل ايت٢ ايهٝفٝ٘ ٜعهع ٖٛ ٚ ايفشد

 أَا ١،املبزٚي ١ايطاق إىل ٜؼري فادتٗذ ،ادتٗذ ٚ األدا٤ بني تذاخٌ أٚ يبع عذخ َا

 .ايفشد سككٗا ايت٢ ٥رايٓتا أطاغ ع٢ً فٝكاغ األدا٤

 ٌٖ :بظٝط طؤاٍ ع٢ً ٚجيٝب ،يًٓتا٥ر قٝاغ بأْ٘ (2003) طًطإ ٜعشف ٚ

 ٜتشذد ٚ عًُو ف٢ َٓو َطًٛب ٖٛ َا ْفزت ٌٖ مبع٢ٓ ؟ عًُو أمتُت

 .٠ايكذس*١ايذافعٝ= األدا٤ مبع٢ٓ َعا تفاعًٗا ٚ ١ايذافعٝ مبظت٣ٛ

 ١ارتاص املذخالت حتٌٜٛ ع٢ً ٠ايكذس أْ٘ (1999) طًُٝإ ٜش٣ فُٝا

 املٓتذات َٔ ستذٚد عذد أ٣ شتشدات إىل اآلالت ٚ األٚيٝ٘ املٛاد َجٌ ١باملٓطك

 .١تهًف بأقٌ ٚ ٠ستذد مبٛاصفات

 ريو ٚ ألعُاهلِ املٛظفني أدا٤ نفا٠٤ َذ٣ حتذٜذ إىل ٜٗذف ْعاّ ٖٛ ٚ

 .(2015 ايًبذ٣،) طٛا٤ سذ ع٢ً ٚايفشد ١باملٓعُ تتعًل يػاٜات

 ف٢ املٛظفني ٚ ايعاًَني أدا٤ َشاقب١ خالهلا َٔ ٜتِ ايت٢ ١ايعًُٝ ٢ٖ ٚ

 خالهلا َٔ تكذّ ١طٓ نٌ ْٗا١ٜ ٠َٚظتُش ١دٚسٜ ١عًُٝ ٢ٖ ٚ ،املؤطظات إسذ٣

.٠املٓؼأ ٚ املٛظفني ختص قشاسات إختار ف٢ تظاعذِٖ يًُذسا٤ ١َُٗ َعًَٛات

 2019 ، SUSAN M.HEATHFIELD  ) 

 نزا ٚ ،ايعاًَني يذ٣ طعفاي ٚ ٠ايكٛ ْكاط حتذٜذ ف٢ تهُٔ األدا٤ تكِٝٝ أ١ُٖٝ

 ع٢ً ذتجِٗ يًُٛظفني تآاملهاف ٚ اذتٛافض تكذِٜ أٜطا ٚ ،ايتطٜٛشٚ ايتذسٜب غاٜات

 (Mayhew ،2019) .ايتؼذٝع
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 ٚ اإلْتاز دٛد٠ ٚ إْتادٝت٘ َذ٣ ف٢ ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ َعاٜري تهُٔ سني ف٢

 . دٗ٘تٛا ايت٢ املؼهالت سٌ ٚ ايٛاسذ ايفشٜل سٚح ٚ ايتصشف ف٢ ٠املبادس

(2019،Stephe Goldberg （ 

 : األداء تقييم طرق

 فٝ٘ ٜتِ ٚ ،ايعاّ ايرتتٝب َجٌ ايٛظٝف٢ األدا٤ يتكِٝٝ ٠عذٜذ طشم تٛدذ

 ايعاّ األدا٤ باملظت٣ٛ َكاسْت٘ َع األفطٌ سٝح َٔ أدا٥ِٗ ع٢ً بٓا٤ املٛظفني تشتٝب

 ٜٛدذ ٚ ،إخل دذا دٝذ ٚ ممتاص َجٌ دسدات عٌُ ٜتِ فٝ٘ ٚ املتذسز ايكٝاغ ٖٓاى ٚ، 

 ايكادس، عبذ) املتفٛم حتذٜذاملٛظف أدٌ َٔ َٛظفني بني ايجٓا٥ٝ٘ ١املكاسْ أٜطا

2012). 

 طشٜك١ إىل تٓكظِ إٔ املُهٔ َٔ األدا٤ تكِٝٝ طشم إٔ(2015) ايًبذ٣ ٜش٣ أٜطا ٚ

 2 بني ١املضدٚد ١املكاسْ أٚ َشؤطٝ٘ برتتٝب َذٜش نٌ ٜكّٛ إٔ ٢ٖ ٚ ايبظٝط ايرتتٝب

 ٠اإلداس طشٜك١ أٚ ١املٓعُ دسدات سظب اإلدباس٣ ايتٛصٜع ٜك١طش أٚ َٛظفني

 .فكط ١ايٓٗا٥ٝ ايٓتا٥ر إىل ٜٓعش إٔ ٢ٖ ٚ ،باألٖذاف

 ع٢ً حيت٣ٛ يًُٛظف منٛرز ٚ ايزات٢ ايتكِٝٝ يًُٛظفني األدا٤ تكِٝٝ طشم َٚٔ

 ايت٢ ٚ ١املشادع ٚ املٛظفني أدا٤ غٜكا فٝٗا ٚ ١ايبٝاْٝ ايشطّٛ طشٜك١ أٜطا ٚ أط١ً٦

 ،N.Root).ايطعف ٚ ٠ايكٛ ْكاط حتذٜذ ثِ َٔ ٚ ال ٚأ بٓعِ أط٦ً٘ ع٢ً ت٣ٛحت

2019) 

 ١َظبك خط٘ ٚضع ف٢ تتُجٌ األدا٤ تكِٝٝ ع١ًُٝ ف٢ َُٗ٘ ْصا٥ح ٜٛدذ ٚ

 املظبل ايتشطري ٚ تعًٝكاتِٗ ٚ أفعاٍ سدٚد ع٢ً اذتصٍٛ ٚ املٛظفني َع ايتٓظٝل ٚ

 . املٛظفني َع اذتٛاس ٚ ١املٓاقؼ أٜطا ٚ األدا٤ بتكذِٜ ١ارتاص ايتكاسٜش ملشادع١

(SUSAN M.HEATHFIELD ،2019) 

  : البحث منهجيت

 :األٚىل ايفشض١ٝ
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 حنٛ ايذساط١ ع١ٓٝ املطاعِ َذٜش٣ سا٤آ بني سصا١ٝ٥إ دالي١ رات فشٚقات تٛدذ ال "

 ."ايعاًَني دا٤أ

  :ايجا١ْٝ ايفشض١ٝ

 ارتذ١َ دٛد٠ ع٢ً ساط١ايذ ع١ٓٝ املطاعِ ف٢ ايعاًَني دا٤أل َعٟٓٛ تأثري ٜٛدذ ال "

 ." املكذ١َ

 َٔ ريو ٚ ١،املظتكً املطاعِ ف٢ ايعاًَني أد٤ تكِٜٛ إىل ايذساط١ تٗذف

 ملعشف١ ٠،املٓصٛس َذ١ٜٓ َطاعِ َٔ عذد ف٢ يإلطتبٝإ إطتُاستني عذد تصُِٝ خالٍ

 تكِٝٝ بطشم أطاط٢ بؼهٌ ١املشتبط ٚ بايعاًَني ارتاص٘ املضاٜا ٚ املؼانٌ أِٖ

 .املطاعِ بتًو٥ِٗ أدا

 :امليذانيت الذراست أداة تصميم

مت تصُِٝ قٛا٥ِ االطتبٝإ يف ٖزٙ ايذساط١ يتهٕٛ ايٛط١ًٝ ايش٥ٝظ١ دتُع 

ايبٝاْات املٝذا١ْٝ بٗذف حتكٝل أٖذاف ايذساط١، ٚاختباس صش١ ايفشٚض، ٚيتشكٝل 

ٚىل باملكاب١ً طتُاس٠ األختصت اإل،إطتبٝإ طتُاستني يإلإريو فكذ مت تصُِٝ 

( طؤااًل َٛضٛعٝا، 12، ٚتهْٛت َٔ )َذٜش٣ املطاعِ ع١ٓٝ ايذساط١ ١ َعايؼدصٝ

تٓكظِ إىل قظُني ،ٜطِ ايكظِ األٍٚ تكِٝٝ خصا٥ص ايعُاي١ باملطاعِ ع١ٓٝ ايذساط١، 

( طؤاال، بُٝٓا ٜتعًل ايكظِ ايجا٢ْ بظؤاٍ س٥ٝظ٢ عٔ تكِٝٝ أدا٤ ايعاًَني 12ٚمشٌ )

طتُاس٠ ايجا١ْٝ ختصت اإلإيف سني شع١ٝ، ( أط١ً٦ ف22باملطاعِ ع١ٓٝ ايذساط١ ٚمشٌ )

 12، ٚتهْٛت َٔ باملالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني يف املطاعِ ع١ٓٝ ايذساط١

( أط١ً٦، 3ٚتتطُٔ ) ايؼدص١ٝ طؤاًل تٛصعت ع٢ً )مخظ١ ستاٚس س٥ٝظ١( ٢ٖ ايٓعاف١

ساب ( اط١ً٦، ٚايٛد ٚايرت7( أط١ً٦، ٚاملٗاسات ايف١ٝٓ ٚتتطُٔ )3ٚاجملا١ًَ ٚتتطُٔ )

 ( اط9.١ً٦( أط١ً٦، ٚخذ١َ تٛصٌٝ ايطًبات يًُٓاصٍ ٚتتطُٔ )3ٚتتطُٔ )

 املناقشت و النتائج

 َع٠َباػش ١َكابً بعٌُ ختتص األٚىل ٚتٛصٜعُٗا إطتُاستني تصُِٝ مت

 ٚ  ايعاًَني بأسٛاٍ ختتص ايت٢ ١األط٦ً بعض حنٛ إداباتِٗ ملعشف١ املطاعِ َذٜش٣
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 ٚ ايذساط١ ع١ٓٝ باملطاعِ يًعاًَني ١ػدصٝ ١عَالس عٌُ ٚنزا ،إسصا٥ًٝا حتًًٝٗا

  . ايطعف ٚ ايكٛٙ ْكاط ملعشف١ أٜطا إسصا٥ٝا املالسعات تًو حتًٌٝ

 ايتشًٌٝ االسصا٥ٞ يًُكاب١ً ايؼدص١ٝ َع َذٜش٣ املطاعِ –والً أ

 ْٛاع ايعُاي١ املٛدٛد٠ باملطعِ:أ –1

ْٛاع ايعُاي١ أسظب سا٤ َذٜش٣ املطاعِ طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ آ( تٛصٜع 1دذٍٚ سقِ )

 املٛدٛد٠ باملطعِ

اليطبة املئويةالتهسازىواع العنالةأالهود
عنالة دائنة

عنالة مؤقتة

عنالة يومية )ناجول(

أخسى )مً فضلو حدد(

اجملنوع
 

ب ع١ٓٝ ايذساط١ ْٛاع ايعُاي١ املٛدٛد٠ باملطاعِ سظإٔ َععِ أ( 2تبني َٔ ادتذٍٚ )

%(، بُٝٓا تعتُذ بعض املطاعِ ع٢ً ايعُاي١ ٢ٖ5992 َٔ ايعُاي١ املؤقت١ بٓظب١ )

 ،حتع٢ أنجش بجك١ املذٜشٜٔ ١%( ٚ ٖزا ٜبني إٔ ايعُاي٘ املؤقت2292اي١َٝٛٝ بٓظب١ )

َٔ اإلطتكشاس ملهإ ايعٌُ ٚ ٖزا ٜؤنذ َا رنشٙ  ًإ ريو ٜٛفش ْٛعإسٝح 

(Evans،2995إٔ املٛظف َٔ )ٛايطشٜك١بٕ تشٜذ إٔ تؼاسى يف ايع١ًُٝ ٕٛ املؤقت 

ستذدٙ يًتكذّ يف  ًإ فشصٕٛ املؤقتٛيًعُاي١ ايذا١ُ٥ ٚ أٜطا ميتًو املٛظف ْفظٗا

(َٔ إٔ ٖٓاى نجري َٔ املفاِٖٝ ارتاط١٦ اييت mcgiveny،2995) نُا ٜش٣امل١ٓٗ. 

 ًانافٝ ًاْتباٖإإٔ بعض أصشاب ايعٌُ ٚ املذٜشٜٔ ٚ املؼشفني ال ٜعطٕٛ بتكٍٛ 

 يًُٛظفني املؤقتني ٚ أدا٥ِٗ ٚ تأثريِٖ ع٢ً دٛد٠ ارتذ١َ .

 َصادس تؼػٌٝ ايعُاي١ باملطعِ: – 2

سا٤ َذٜش٣ املطاعِ  طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ سظب َصادس تؼػٌٝ آ( تٛصٜع 3دذٍٚ سقِ )

 ايعُاي١ باملطعِ
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اليطبة املئويةالتهسازمصادز تػػيل العنالةالهود
مصادز داخلية

مصادز خازجية

اجملنوع

ٕ َععِ َصادس تؼػٌٝ ايعُاي١ باملطاعِ سظب ع١ٓٝ أ( 3تبني َٔ ادتذٍٚ )

ٚ تشػٝح ايعاًَني أعالٕ داخٌ املطعِ ايذساط١ ٢ٖ َٔ املصادس ايذاخ١ًٝ عٔ طشٜل اإل

عالٕ اإل%(، بُٝٓا تعتُذ بعض املطاعِ ع٢ً املصادس ارتاسد١ٝ عٔ طشٜل 4596بٓظب١ )

 ٠املٛدٛد ١%( سٝح ٜتٛفش عٓصش األَإ ٚ ايجك٘ ف٢ ايعُاي3294ف٢ ايصشف بٓظب١ )

 ،َٔ ايتفاِٖ بني ايعاًَني ٚ ٜضٜذ سٚح ايتٓافع ٚ ايطُٛح ًاٚ خيًل دٛ ،باملطعِ 

عتُاد ع٢ً املصادس ارتاسد١ٝ يف (َٔ أْ٘ ميهٔ اإل2999ٚسظبُا رنش )عُشإ ،

اذتصٍٛ ع٢ً ارتذَات املتُٝض٠ َٔ طٛم ايعٌُ طتكطاب قذ ميهٔ املظ٦ٛيني َٔ اإل

 ٚ قذ تهٕٛ اذتٌ ايٛسٝذ املتاح . ،ارتاسدٞ

 ٕ:ٛاملضاٜا ايت٢ حيصٌ عًٝٗا ايعاًَ – 3

سا٤ َذٜش٣ املطاعِ   طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ سظب املضاٜا ايت٢ آ( تٛصٜع 5دذٍٚ سقِ )

 ٕٛحيصٌ عًٝٗا ايعاًَ

اليطبة املئويةالتهسازاملصاياالهود
جوز جيدةأ

ٍدايا خالل املياضبات

مصايا عييية

زحالت تسفيَية

خسى )مً فضلو حدد(أ

اجملنوع

ٕ سظب ع١ٓٝ ٕٛ املضاٜا ايت٢ حيصٌ عًٝٗا ايعاًَأ( 2تبني َٔ ادتذٍٚ )

ب١ ايجا١ْٝ اهلذاٜا خالٍ ت٢ ف٢ املشتأ%(، بُٝٓا 5691ٜدٛس ادتٝذ٠ بٓظب١ )ايذساط١ ٢ٖ األ
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ٚ أ%(، بُٝٓا ال تظتدذّ االداس٠ ف٢ املطاعِ املضاٜا ايع١ٝٓٝ 2295املٓاطبات بٓظب١ )

 ًاًل طُٛسخيٚ  ١ٜاد٠ اإلْتادٝضريو سافضًا ًَُٗا يًعاًَني ي ٜعذ ايشسالت ايرتف١ٝٗٝ ٚ 

 ٚ ايتفٛم   ١       ٜاد٠ اإلْتادٝضيذ٣ ايعاًَني ي ًاَظتُش

ٔ املضاٜا ٚارتذَات اييت ميهٔ إٔ تكذّ يًعاًَني. ٖٚٓاى ٖٓاى عذد نبري َ

اتفام ع٢ً أْٛاعٗا، ٚيهٔ يٝع ٖٓاى سذٚد يإلبذاع ٚاالبتهاس فٝٗا، سٝح ميهٔ تصُِٝ 

 (1227أْع١ُ تكذّ خذَات دذٜذ٠ سظبُا رنش )ستُذ ايعاَش٣ 

 داس٠ املطعِ بشاَر تذسٜب١ٝ يًعاًَني:إ تكذِٜ – 4

 ذسا٤ طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ سظب بشاَر تذسٜب ايعاًَنيسا٤ املآ( تٛصٜع 6دذٍٚ سقِ )

اليطبة املئويةالتهسازتكديه بسامج تدزيبيةالهود
ىعه

ال

اجملنوع

ٕ َععِ املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ تكذّ بشاَر أ( 4تبني َٔ ادتذٍٚ )

( َٔ املطاعِ ال تكذّ بشاَر %6192%(، بُٝٓا ْظب١ )2799تذسٜب ايعاًَني بٓظب١ )

ٚ ٖزا ٜؤنذ أ١ُٖٝ تطبٝل بشاَر ايتذسٜب ٚ ريو يشفع نفا٠٤ ،تذسٜب ايعاًَني 

ٚ سظبُا رنشت )ثٓا٤ عبذ  ،يًعٌُٝ ١املكذَ ١ايعاًَني مما ٜٓعهع إجيابًٝا ع٢ً ارتذَ

ٜٚكصذ ب٘ ايع١ًُٝ املٓع١ُ املظتُش٠ اييت ٜهتظب ايفشد َٔ خالهلا  ( 1225ايهشِٜ 

ٚ حتكٝل ٖذف أدا٤ عٌُ َعني أفهاس ٚاآلسا٤ اييت ٜتطًبٗا ات ٚاملعاسف ٚايكذسات ٚاألاملٗاس

نظاب ايعاًَني َٗاسات تشتبط بٛظا٥فِٗ ٚتظاعذِٖ إرا" ٜٗذف اىل إفايتذسٜب  ،َعني

 ..دا٥ِٗأع٢ً تصشٝح االحنشافات يف دٛاْب 

 ْٛاع ايتذسٜب ايت٢ تطبل:أ –5

ْٛاع ايتذسٜب أِ   طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ سظب سا٤ َذٜش٣ املطاعآ( تٛصٜع 7دذٍٚ سقِ )

 ايت٢ تطبل
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اليطبة املئويةالتهسازىواع التدزيبأالهود
تدزيب عنلى

تدزيب ىظسى

التدزيب بالتبادل

اجملنوع

ٕ ْصف املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ تكذّ بشاَر تذسٜب أ( 7تبني َٔ ادتذٍٚ )

كذّ ٜ%( َٔ املطاعِ 22خش بٓظب١ )%(، بُٝٓا ايٓصف اآل22 بٓظب١ )ع١ًُٝ يًعاًَني

بشاَر تذسٜب ْعش١ٜ يًعاًَني، ف٢ سني ال تكذّ املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ بشاَر 

ٜظاعذ ايتذسٜب ايٓعش٣  ،إرُٗا ٝايتذسٜب املتبادٍ يًعاًَني سٝح حيتاز ايعاٌَ إىل نً

 ٚ نزا ايتذسٜب ايع٢ًُ َطًٛب بؼهٌ َطًٛب دتُٝع ايعاًَني ١ٜاد٠ املعشفصع٢ً 

 يهٝف١ٝ ايتعاٌَ ايفع٢ً َع ايعُال٤ . ١ايعًُٝ ٠ٜاد٠ ايهفا٤ضي

 عذد طٓٛات ارترب٠ ايالصّ تٛافشٖا ف٢ املٛظف: – 6

سا٤ َذٜش٣ املطاعِ   طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ سظب عذد طٓٛات آ( تٛصٜع 11دذٍٚ سقِ )

 ارترب٠ ايالصّ تٛافشٖا ف٢ املٛظف

اليطبة املئويةالتهسازربةضيوات اخلالهود
ضيوات قل مً أ

ضيوات -مً 

ضيوات نجس مً أ
اجملنوع

ٕ َععِ املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ تطًب طٓٛات أ( 22تبني َٔ ادتذٍٚ )

ارترب٠  ت٢ ف٢ املشتب١ ايجا١ْٝأ%(، بُٝٓا 2799ٜطٓٛات بٓظب١ ) 3قٌ َٔ أخرب٠ يًعاًَني 

 2ت٢ ف٢ املشتب١ ايجايج١ ارترب٠ انجش َٔ أ%(، 3495ٜٚطٓٛات بٓظب١ ) 3-2َٔ 

بٗا  ١َٔ املطاعِ تتطًب  ارتذَ ١%( ٚ ريو بظبب إٔ ايػايب293ٝطٓٛات بٓظب١ )
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 ًاعذد ١ٚ ٜهٕٛ املطًٛب ف٢ األدٚاس ايكٝادٜ ٠َٔ املٛظفني ايصػاس َتٛطط٢ ارترب نجريًا

 .قًٝاًل

 يعاًَنيدا٤ اأتكِٝٝ  طشٜك١ -7

سا٤ َذٜش٣ املطاعِ   طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ سظب تكِٝٝ ادا٤ آ( تٛصٜع 18دذٍٚ سقِ )

 ايعاًَني

اليطبة املئويةالتهسازداء العاملنيأتكييه الهود
داءضتنازات تكييه األإ

ختبازات غفويةإ

املالحظة الػدصية

أخسى )مً فضلو حدد(

اجملنوع

دا٤ إٔ نٌ املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ تكّٛ بتكِٝٝ أ( 25تبني َٔ ادتذٍٚ )

%(، ف٢ سني ال تظتدذّ املطاعِ 222ايعاًَني عٔ طشٜل املالسع١ ايؼدص١ٝ بٓظب١ )

 ١ختباسات ايؼف١ٜٛ سٝح إٔ ايتكِٝٝ َٔ خالٍ املالسعٚ اإلأدا٤ طتُاسات تكِٝٝ األإ

ٚ َٔ خالٍ تعاٌَ املٛظف ايفع٢ً َع ايعُال٤ ٚ    ٜهٕٛ ع٢ً أسض ايٛاقع  ١ايؼدصٝ

 ذد َذ٣ نفا٤ت٘ َٔ خالٍ ريو.حي

 ت٘ٚطالَ داس٠ َعاٜري صش١ ايػزا٤تطبٝل اإل  – 8

سا٤ َذٜش٣ املطاعِ   طبكًا يع١ٓٝ ايذساط١ سظب آ( تٛصٜع 19دذٍٚ سقِ )

 ت٘ٚطالَ تطبٝل َعاٜري صش١ ايػزا٤

ةاليطبة املئويالتهسازتطبيل املعايريالهود
ىعه

ال
اجملنوع
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ٕ نٌ املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ تكّٛ بتطبٝل أ( 29تبني َٔ ادتذٍٚ )

ريو َٔ األػٝا٤ املُٗ٘ دذا  ذ%( سٝح ٜع222بٓظب١ ) تَ٘عاٜري صش١ ايػزا٤ ٚطالَ

ٚ نزا  ١املكذَ ١ع٢ً ارتذَ ١إجيابٝ ٠مما ٜٓعهع بصٛس ١أطاطٝ ٠ف٢ املطعِ ٚ سنٝض

 َٔ ايجك٘ يذ٣ ايعُال٤. ًاٚ خيًل دٛ   ع١ٝ ايطعاّ ٚ ايؼشاب املكذّ ْٛ

 سصا٢٥ يكا١ُ٥ املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني:ايتشًٌٝ اإل -ثانيا 

 ايٓعاف١ ايؼدص١ٝ: – اوال

ختتص املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ ايٓعاف١ ايؼدص١ٝ 

 ِٗ بايٓعاف١ ايؼدص١ٝ.بتكِٝٝ ايض٣ املٛسذ يًعاًَني َٚعٗشِٖ ٚٚعٝ

 ( املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ ايٓعاف١ ايؼدص22١ٝدذٍٚ سقِ )

الدزجة الفكسةالهود
الدزجة الفعليُالعظنى

 ًامَيدم يًاازتداء العاملني ش
فًاوىظي

ٌ على مظَسٍه وحيافظ العامل
َيدواملىيل واأل

العاملني على وعى نامل 
ليظافة الػدصيةبا

اجملنوع

( إ َععِ ايعاًَني باملطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ 11تبني َٔ ادتذٍٚ )

ٕ َععِ ايعاًَني باملطاعِ أ%(، ٚتبني 5992بٓظب١ ) ًاْٚعٝف ًاَٗٓذَ ًٜاٜشتذٕٚ ص

%(، ٚإ ْظب١ نبري٠ َٔ 5691ٗٓذّ بٓظب١ )املْٝل ٚاألحيافعٕٛ ع٢ً َعٗشِٖ 

 %(6796املطاعِ ع٢ً ٚع٢ ناٌَ بايٓعاف١ ايؼدص١ٝ بٓظب١ )ايعاًَني ب

ٕ َععِ ايعاًَني ف٢ املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ ٜتظُٕٛ أٜتطح مما طبل 

دا٤ املٓاطب َٔ سٝح ايٓعاف١ ايؼدص١ٝ.ٚ ٖزا ٜٓعهع ع٢ً ايؼهٌ ايعاّ أَاّ باأل

 بأ١ُٖٝ َع تٛع١ٝ مجٝع ايعاًَني ١ايعُال٤ ٚ نزا دٛد٠ املٓتذات ٚ ارتذَات املكذَ

 ريو .
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 اجملا١ًَ: –ثانيا 

ختتص املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ اجملا١ًَ بتكِٝٝ اٖتُاّ 

 ايعاًَني بايعُال٤ ٚايتعاٌَ َعِٗ باسرتاّ ٚبٓرب٠ صٛت َٓاطب.

 ( املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ اجملا23١ًَدذٍٚ سقِ )

الدزجة الفكسةالهود
اليطبة املئوية الفعليةالدزجة العظنى

)%(
يكوو العامل بإعطاء العنيل االٍتناو 

الهامل
مع العنالء باحرتاو وٌيتعامل العامل

يطتددو العامل ىربة صوت مياضب

اجملنوع

ذساط١ ٕ َععِ ايعاًَني باملطاعِ سظب ع١ٓٝ ايأ( 13تبني َٔ ادتذٍٚ )

ٕ َععِ ايعاًَني باملطاعِ أ%(، ٜٚتطح 7599ٜعطٕٛ ايعٌُٝ االٖتُاّ ايهاٌَ بٓظب١ )

ٕ َععِ ايعاًَني باملطاعِ أ%(، ٚتبني 9697سرتاّ بٓظب١ )إٜتعإًَٛ َع ايعُال٤ ب

 %(.4596ٜظتدذَٕٛ ْرب٠ صٛت َٓاطب بٓظب١ )

ظُٕٛ ٕ َععِ ايعاًَني يف املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ ٜتأٜتطح مما طبل 

 باألدا٤ املٓاطب َٔ سٝح اجملا١ًَ.

 املٗاسات ايف١ٝٓ: – ثالثا

ختتص املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ املٗاسات ايف١ٝٓ بتكِٝٝ 

َعشف١ ايعاًَني بكٛا٥ِ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات ٚقذستِٗ ع٢ً ايتٛاصٌ َع ايعُال٤ ٚتكذِٜ 

 خذ١َ دٝذ٠ ٚطشٜع١ ٚايعٌُ بهفا٠٤.

 ملالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ املٗاسات ايف١ٝٓ( ا24دذٍٚ سقِ )
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الدزجة الفكسةالهود
العظنى

الدزجة 
الفعليُ

اليطبة 
املئوية 

)%(
مً املعسفة  يًاناف ًاميلو العامل قدز

 غرية واملػسوباتعً قوائه األ
على التواصل مع  وٌقادز وٌ العامل

العنالء
على تكديه خدمة  وٌقادز وٌ املالع

جيدة لهل عنيل يطلبَا
جييد العاملني اضتدداو اضاليب 

البيع
ضسعة اخلدمة جيدة

باعطاء توصياتَه  وٌيكوو العامل
عً اصياف الطعاو

بعنلَه بهفاءة اثياء  وٌيكوو العامل
دحاوضاعات الرزوة واالش

اجملنوع

ٚ ارتذَ٘  ٠سٝح تبني ايٓتا٥ر ضشٚس٠ عٌُ تذسٜب َظتُش يًعاًَني يشفع ايهفا٤

 صٜاد٠ اإلْتادٝ٘ ٚ املبٝعات ٚ دزب ايعٌُٝ ٚ اإلستفاظ بجكت٘ ف٢ املهإ.ٚ ١املكذَ

 ايٛد ٚايرتساب: –رابعا 

 بتكذِٜٛد ٚايرتساب ختتص املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ اي

 االبتظا١َ عٓذ تكذِٜ ارتذ١َ، ٚحت١ٝ ايعُال٤ ٚاطتدذاّ يػ١ ايعٕٝٛ.

 ( املالسعات ايؼدص١ٝ ارتاص١ بايعاًَني سٍٛ ايٛد ٚايرتساب25دذٍٚ سقِ )

الدزجة الفكسةالهود
اليطبة املئوية الدزجة الفعليةالعظنى

)%(
باالبتطامة بيينا  وٌيكوو العامل

ةيكدموٌ اخلدم



 

 

66 

 0202دٜظُرب  –8عذد –زت١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

بتخية العنالء  وٌيكوو العامل
فوزا وبطعادة

باضتدداو لػة  وٌيكوو العامل
العيوٌ

اجملنوع

ٕ َععِ ايعاًَني باملطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ أ( 12تبني َٔ ادتذٍٚ )

ٚإ َععِ ايعاًَني %(، 5992ٕٛ ارتذ١َ بٓظب١ )َبتظا١َ بُٝٓا ٜكذٜكَٕٛٛ باإل

%(، ٚإ َععِ ايعاًَني 7599باملطاعِ ٜكَٕٛٛ بتش١ٝ ايعُال٤ فٛسا ٚبظعاد٠ بٓظب١ )

 %(4596باملطاعِ ال ٜظتدذَٕٛ يػ١ ايعٕٝٛ بٓظب١ )

ٕ َععِ ايعاًَني يف املطاعِ سظب ع١ٓٝ ايذساط١ ٜتظُٕٛ أٜتطح مما طبل 

 اّ يػ١ ايعٕٝٛباألدا٤ املٓاطب َٔ سٝح ايٛد ٚايرتساب باطتجٓا٤ اطتدذ

 :ايتٛصٌٝ خذ١َ – خامسا

٢ٖٚ طشم ارتذ١َ املدتًف١ املظتدذ١َ ٚ َا ٜتطًبٗا ريو َٔ ايعاًَني َٔ 

طشع٘ ٚ تٛقع طًبات ايعُال٤ ٚ ايتعاٌَ َع األدٚات بطشٜك٘ ط١ًُٝ ٚ إسرتاف١ٝ ٚ طشٜع١ 

 ٚ َٓع١ُ.

 ايتٛصٌٝ خذ١َ سٍٛ بايعاًَني ارتاص١ ايؼدص١ٝ املالسعات ختتص

 ٚسٌ بايعٌُ ٚاالٖتُاّ ايتكذِٜ دٚاتأ َع ٚايتعاٌَ ايعُال٤ ًباتط قعتٛ بتكِٝٝ

 .ارتذ١َ ٚتظًظٌ املؼانٌ

 ايتٛصٌٝ خذ١َ سٍٛ بايعاًَني ارتاص١ ايؼدص١ٝ املالسعات (26) سقِ دذٍٚ

الدزجةالفكسةالهود
العظنى

الدزجة
الفعلية

اليطبة
املئوية

العنالءطلباتوٌالعامليتوقع 
هواحتياجاتَ

املعداتمعبالتعاملوٌالعامليكوو
ٍتناوإبدواتواأل

الػسابنوابأمعوٌالعامليتعامل
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احلدخاللالفضياتوأعلىأمً
حنياءاتواإلضياٌواأل

بواضطةالطعاووٌالعامليلنظ
ثياءأاليدبَاوإوأصابعَهأ

الطعاوألطبامخدمتُ
الساعيفجسحأيبالعاملنييوجد

ماوأًاميظوزاجلطهوأالوجُوأ
السؤيةدلاليفالعنالء

اخلدمةبتكديهوٌالعامليكوو
الوقتوفىعاليةجبودةاملعتادة
احملدداملياضب

بالعنلًاٍتنامإوٌالعامليبدى
مػانلحللىعٌوقادزٌوالعامل

اخلدمة
تطلطلمبادئتباعإبٌوالعامليكوو

اخلدمة
اجملنوع

 ال ايذساط١ ع١ٓٝ سظب باملطاعِ ايعاًَني َععِ ٕأ (26) ادتذٍٚ َٔ تبني

 ايعاًَني نٌ ٕأ ٚ ،(%73.7) بٓظب١ ستٝاداتِٗإٚ ايعُال٤ طًباتٕ ٜتٛقعٛ

 َععِ ٕأ ٚ ،(%100) بٓظب١ ٖتُاّإب دٚاتٚاأل املعذات َع ٕٜتعاًَٛ باملطاعِ

 اذتذ خالٍ ايفطٝات ٚأ ع٢ًأ َٔ ايؼشاب نٛابأ َع ٜتعإًَٛ ال باملطاعِ ايعاًَني

 ًُٜظٕٛ ال باملطاعِ ايعاًَني َععِ ٕأ ٚ ،(%78.9) بٓظب١ حنٓا٤اتٚاإل طٓإٚاأل

 بٓظب١ ايطعاّ مألطبا خذَت٘ ثٓا٤أ ايٝذ بٗاّإ ٚأ صابعِٗأ بٛاطط١ ايطعاّ

 َٓعٛس ادتظِ ٚأ ايٛد٘ ٚأ ايشاغ يف دشح أٟ بايعاًَني ٜٛدذ ال ْ٘أٚ ،(94.7%)

 بتكذِٜ ٕٛايعاًَ ٜكّٛ ال ْ٘أٚ ،(%57.9) بٓظب١ ايشؤ١ٜ زتاٍ يف ايعُال٤ َاّأ

 ٚإ ،(%57.9) بٓظب١ احملذد املٓاطب ايٛقت ٚف٢ عاي١ٝ ظٛد٠ املعتاد٠ ارتذ١َ

 َععِ ٕأ ٚ ،(%89.5) بٓظب١ بايعٌُ ًااٖتُاَ ذٕٜٚب باملطاعِ ايعاًَني َععِ
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 ٜكّٛ ٚال ،(%52.6) بٓظب١ ارتذ١َ َؼانٌ سٌ ع٢ً ٕٚقادس باملطاعِ ايعاًَني

 (%52.6) بٓظب١ ارتذ١َ تظًظٌ َبادئ باتباع باملطاعِ ايعاًَني َععِ

 ال ايذساط١ ع١ٓٝ سظب املطاعِ يف ايعاًَني َععِ ٕأ طبل مما ٜتطح

 .عا١َ بصف١ ايتٛصٌٝ خذ١َ سٝح َٔ ٓاطبامل باألدا٤ ٜتظُٕٛ

 ختبار صحت الفروضإ

 ختباس صش١ ايفشض١ٝ االٚىل:إ – اوال

سا٤ َذٜش٣ املطاعِ ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ آسصا١ٝ٥ بني إال تٛدذ فشٚقات رات دالي١ 

، ٚريو ملعشف١ ارا نإ َذسا٤ ايفٓادم ٜٗتُٕٛ بادا٤ ايعاًَني َٚذ٣ ادا٤ ايعاًَني

 تٛافكِٗ ع٢ً ريو.

 ختباس:ْتا٥ر اإل ت٢ٛضح ادتذٍٚ اآلٜٚ

 ٚىل يًذساط١( يًفشض١ٝ ايفشع١ٝ األt test( اختباس  )27دذٍٚ سقِ )

ضط
ملتو

ا
ف  

حنسا
اال

زى
عيا

اخلطأ امل
املعيازى 
للنتوضط

 اختباز
% فرتة الجكة لفسم بني  

الوضطني
احتنال 
الداللة 

علىاحلد األدىىاحلد األ

نرب َٔ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ أ  pستُاٍ ايذالي١إ( إ 17ٜتطح َٔ ادتذٍٚ )

ْ٘ تٛدذبأْٓا ْشفض ايفشض١ٝ ايعذ١َٝ، ْٚكبٌ ايفشض١ٝ ايبذ١ًٜ إ( َٚٔ ثِ ف2922)

دا٤ ايعاًَني أسا٤ َذٜش٣ املطاعِ ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ آسصا١ٝ٥ بني إفشٚقات رات دالي١ 

 (.2922عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

ختباس صش١ ايفشض١ٝ ايجا١ْٝ:إ ياثان

دا٤ ايعاًَني ف٢ املطاعِ ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً دٛد٠ ال ٜٛدذ تأثري َعٟٓٛ أل"

 ارتذ١َ املكذ١َ".
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مت اختباس ايفشض١ٝ ايجا١ْٝ باطتدذاّ منٛرز االحنذاس ارتطٞ املتعذد 

Multiple Regression  ( دا٤ ايعاًَني أملعشف١ أثش املتػريات املظتك١ً- Xًع ) ٢

 (2922(، عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ )Y -املتػري ايتابع )دٛد٠ ارتذ١َ املكذ١َ 

( ْتا٥ر اختباس منٛرز االحنذاس ارتطٞ املتعذد سٝح 15ٜٛضح ادتذٍٚ سقِ )

 :أت٢تبني َا ٜ

 املتػريات املظتك١ً ( ْتا٥ر حتًٌٝ االحنذاس ارتطٞ املتعذد  يتأثري28دذٍٚ )

 ع )دٛد٠ ارتذ١َ املكذ١َ(دا٤ ايعاًَني( ع٢ً املتػري ايتابأ) 

اخلطأ املعيازيحنداز )قينة اإلأبعاد  الينوذجاملتػريات

جودة اخلدمة املكدمةاملتػري التابع

املتػريات 
املطتكلة

اليظافة الػدصية

اجملاملة

املَازات الفيية

الود والرتحاب

خدمة التوصيل

الكيه 
اإلحصائية

احملطوبةقينة  

احملطوبة مطتوى داللة 

معامل االزتباط )

معامل التخديد )
اخلطأ املعيازي للتكديس

 ثابت اإلحنذاس.

 (.SPSS, V.27: ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ باطتدذاّ بشْاَر ) املصذس

 ناْت عالق١ خط االحنذاس بني املتػريات املظتك١ً ٚاملتػري ايتابع ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

Y =  1.19 + 0.688x1 + 0.532x2 + 0.028x3 + 0.968x4 
+ 0.040x5 



 

 

87 

 0202دٜظُرب  –8عذد –زت١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

 دٛد٠ ارتذ١َ املكذ١َ   =Yٕ: إسٝح 

 = X1 ايٓعاف١ ايؼدص١ٝ = X4     ايٛد ٚايرتساب 

= X2   اجملا١ًَ =X5               ٌٝخذ١َ ايتٛص 

=X3   املٗاسات ايف١ٝٓ                                

( يف منٛرز االحنذاس يًفشض١ٝ ناْت Fأظٗشت ْتا٥ر االحنذاس املتعذد إٔ ق١ُٝ )

ٚمبظت٣ٛ دالي١ إسصا١ٝ٥  22922( احملظٛب١ Fرات دالي١ إسصا١ٝ٥، سٝح بًػت ق١ُٝ )

(sig =29222٢ٖٚ أصػش َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإل ،)( ٖٚزا 2922سصا١ٝ٥ املعتُذ ،)

دا٤ ايعاًَني( أدالي١ إسصا١ٝ٥ بني املتػريات املظتك١ً ) ٣ٜذٍ ع٢ً ٚدٛد تأثري َعٟٓٛ ر

 ع٢ً املتػري ايتابع )دٛد٠ ارتذ١َ املكذ١َ(.

دا٤ ايعاًَني ٚدٛد٠ ارتذ١َ املكذ١َ يف منٛرز أظٗشت ايعالق١ طشد١ٜ ق١ٜٛ بني 

(؛ ٚبًػت ق١ُٝ ايكاب١ًٝ ايتفظري١ٜ R( )29592)االحنذاس، سٝح بًؼ َعاٌَ االستباط 

 .يُٓٛرز االحنذاس 

 :الذراست نتائج ملخص
 ايعٌُ ف٢ ١باملٛمسٝ ٜشتبط ٚريو ١املؤقت ١ايعُاي ع٢ً تعتُذ املطاعِ غايب١ٝ •

 نبري بؼهٌ

 ر٣ٚ َٔ أنجش نبري بؼهٌ املتٛطط٘ ارتربات ر٣ٚ ايعاًَني ع٢ً ١ايػايبٝ تعتُذ 

 ٚ ١ايكٝادٜ املٓاصب ف٢ عذدًا قًٝاًل َِٓٗ  املطعِ طًبٜت سٝح ١ايعايٝ  ارتربات

١اإلػشافٝ

 تفطٌٝ بظبب ايتؼػٌٝ َصادس أِٖ َٔ ايعاًَني تشػٝح ٚ ايذاخ٢ً اإلعالٕ •

 . يذِٜٗ ايطُٛح سٚح ٜاد٠ص ٚ ايعاًَني بني اإلْظذاّ ٚ ايٛد َٔ دٛ يعٌُ املطاعِ

 . َٗاساتِٗ ٚ نفا٤تِٗ يشفع يًعاًَني تذسٜب بعٌُ املطاعِ غايب١ٝ قٝاّ •

 ٜكذّ َا مجٝع ٚ يًػزا٤ ١ايظالَ ٚ ١ايصش َعاٜري بتطبٝل تكّٛ املطاعِ مجٝع •

 . يًعُال٤

 :التىصياث
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 ايعُاي١ ٖزٙ متجٌ سٝح باملطاعِ املٛدٛد٠ املؤقت١ ايعُاي١ ٢عً احملافع١ •

ِ َع إعطا٤ املٛظفني املؤقتني اإلٖتُاّ ايهاف٢ َٔ يًُطاع بايٓظب١ نرباأل ايٓظب١

  ٣ املطاعِخالٍ َذٜش

 داخٌ َذسب١ عٌُ نٛادس جتٗٝضٚ يًعاًَني ايذٚسٟ ايتذسٜب ٖتُاّ برباَراإل •

ٚ صٜاد٠ َعٜٓٛات    ايرتقٞ يف فشصتِٗ اخز َٔ املُٝضٜٔ ايعاًَني متهٔ ٚاييت املٓؼأ٠

 2ايعاًَني ٚ تك١ٜٛ ايذٚافع يذِٜٗ 

 ٚأ املطعِ داخٌ عالْاتاإل َجٌ يًعُاي١ ايذاخ١ًٝ املصادس عًٞ عتُاداإل •

 ٚدٗذِٖ تِٗاَهاْٝإ ألبشاص يًعاًَني نربأ فشص١ طٝٛفش ْ٘أ سٝح ايعاًَني تشػٝح

 . االداس٠ سضا يٌٓٝ

 َجٌ يًعاًَني خشٟأ ٚتأ١َٝٓٝ ع١ٝٓٝ َادٜ٘ ٚ  َضاٜا اعطا٤ ٢عً اذتشص •

 يًعاًَني ايؼا١ًَ ايتأَٝٓات َعالت ٚنزيو املدتًف١ املٓاطبات يف اهلذاٜااألدٛسٚ

 ٚ حيافغ ع٢ً َظت٣ٛ ايشضا يذٜ٘. طتكشاسٚاإل ٕباألَا املٛظف ٜؼعش مما
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