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 ــــــــــــــــــــداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلاه

 ....الجهد هذا ثمزة البحث،أهدي هذا باهجاس وعطائه   بفضله   يرب   أكزمىــي أن بعد

 هللا حفظهما....ووالدحي والدي....الزحمت   من الذل حىاح بخفض ربي بكما أوصاوي من إلى

خحمل   ل  من جحم   إلى  ....رسان الغاليت حتيسو ....ومزها بحلىها الحياة مخاعب   معي ٍو

 ....أوالدي جيم و ميرا....عيني جزاهما أن قبل   وروحي قلبي سكىا من إلى

 ....حفظكم هللا إخىحي الحياة هذه في وسىدي وأعشائي أحبائي إلى

 
 
 ....شهم الغالي أخي....دربي وسىدي ظل   وخاصت

  ًد   ومد   ساعدوي من كل إلى
 
 لىروسهبت و  الزائعين أصدقائي....لي العىن

  علمني من كل إلى
 
 ....حزفا

  إليهم
 
 املخىاضع العلمي الجهد هذا أهدي حميعا

 

 يــــــــــــــشادي خضز العزهج
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 الشكز والخقدًز

 أن إال ٌسعني ال فئهه الجهد، هذا إهجاس على وأعاهني وفقني الذي هلل والشكز الحمد بعد

ل أجقدم عميد املعهد العالي للخىميت  حيدر عصام الدكخىر  إلى الامخىان وعظيم الشكز بجٍش

ت   إلاداٍر
 
 غير وصبره عطائه وعلى الزسالت، هذه على باإلشزاف جكزمه على بالفضل له مدًىا

  ًدخز لم أهه حيث املحدود
 
 فكان امخىان، دون  بىسعه ما كل وجقدًم وإرشادي هصحي في حهدا

 .خير كل عني هللا فجشاه السدًدة، وجىحيهاجه القيمت بملحىظاجه ألامين الىاصح

وأجقدم بىافز الخقدًز وعظيم إلامخىان للجىت املىاقشت ألافاضل الذًن شزفىوي بمىاقشت 

 املشزوع وعلى دورهم الكبير في إثزاءه بمالحظاتهم وجىحيهاتهم.

 ومؤسساث أثىاء 
 
 باملعاوهت التي قدمها لي الكثير من املخلصين الصادقين أفزادا

 
ووفاء  واعترافا

ل لكل هذه الدراست ، والذًن الًدسع املقام لذكزهم بأسمائهم، ًطيب لي أن أقدم الشكز الجٍش

من عاون وساهم في إخزاج هذا العمل املخىاضع من طىر الخفكير إلى الىاقع العملي لكي ًزي 

 الىىر 

 العاملين هلل رب   وآخز دعىاها أن الحمد  

 الباحث
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 ملخــــص الدراســــة

ه– تعدددلله وددد هىةيدددعهتيةدددةرههع  ةددد هة  دددلةم هة ت لة ةددد ههددد هي دددرهة ددد  رهة    ددد ههددد هذههدددراهة  لة ددد ه  ددد هة

ةإلجتمدد   ههدد هة وةلددد هة د ةدد هة  ى ةدد هة ع موددد ههدد ه ملدددهمددداهىجودد ه فددلهة متددد ل ةاهة ملدد ل ةاههدد ههدددراه

,هىمددداهةجددد هتذيةددددههدددرةهة وددد لهتدددرهتددددىةله ة دددت    همددداه5102-5102ة  دددلةم هة ت لة ةددد هعددد  هة  دددىةره

/همتددد لو,هىتدددره79ة  ددد ذهذدددى همىددددى,هة  لة ددد ,هىيددد هتدددرهتىلةدددعههدددراهةإل دددت    ه وددد ه/أجددد هجمدددعهة  

/هة دددت    هأاهم ةلددد  ه  ددد  ه97(هة دددت   نهم وددد ه ة دددىاهة عددد  هة  وددد ه ة دددت    ذهة مىل ددد ه/01  دددتلج ,ه 

/متددد لو,هىةت عدددذهة  لة دددد هة مدددتو هة ى دددد  ه092%همددداهمجتمدددعهة  لة دددد هة  وددد هة م دددىاهمدددداه/34.34

 عددددلحهىتذوةدددد ه تدددد ل ههSPSS هة ددددتع رهة   ذددددمه دددد  ة همدددداهةف دددد  ةوهةإلذ دددد لة ههدددد هة تذوةودددد ,هىيدددد

هوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:ة  لة  .ه

َععععمكانية الععععلان عكععععقي ل اعمععععاان للعععع لايمعملععععلان فسملععععتان ممععععع اين فسع عععععان  ممعععع ا ئلزفل خعععع  ا -

 يوةو هة  ع  ة .ه  إلد ه ه   هأاه موة هتيةةرهة  لةم هة ت لة ة ه.ن فعؼ بلل

 هتىجددد ه ة  ددد ذهىةددددذ هىمعوددداه  وددد ههةمددد هةعددداهأعتةددد لهة متددد ل ةاه مددد هأاه وى ددد د هىة لة ه -

 ة لع ة ه ىلهه هر ك.

 .  ذه ت ل هة  لة  ه و هةاهأ وىوه عتة لهة مت ل ةاهغةلههع  ه  لج ه  هة  -

بلا ععععبمٍاي   كععععتوخعععععا ععععؽيلاغن اظال ععععلانزًعععع تللايععععل ايفوقعععع   اتلععععع ؽن اعل ععععلان عؼنقععععلاال -

(اتمعععؿلا عف لعععؽان دععع فايععع ايسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلاعاتللعععلرا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلنأليمععع ظا 

 يخوظان  ؽيلا ب ق انأليم ظ.

تسع ععععاي   كعععبلاأليمععع ظا توخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللايعععل ايفوقععع   اتلعععع ؽن اعل عععلان عؼنقعععلا -

عايعععع اتمععععؿلا عف لععععؽاقعععع ون ان طبععععؽ (الععععلنإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلعاققعععع  لااتلععععع ران بععععؽنيحان فعؼ ب

 غل بان  ؽيلا ب ق انأليم ظ.

ةايعععل اقيمععع ظان معملعععلان فعؼ بلعععل - ييعععل ا م  لعععلان بعععؽنيحاايخعععوظاعبلقعععلاخلعععع اعايوخبعععلايظن عععلانزًععع تل 

 عاي ععناع ًؽانضفل ؼان عفعؼيل .ن فعؼ بلل

عافل خععع  ان فعؼ بلعععلن فسع ععععان ععععقل ا ئلزٚخٍظتتتذ اٌذساعتتتخ ئٌتتتٝ ِغّٛػتتتخ ِتتتٓ اٌزٛطتتت١بد وتتتبْ ِتتتٓ اّ٘ٙتتتب 

نإلقععععفم الايعععع  طبؽنيان عطفًععععل عاتععععو لؽايبعععععقاتةعععع  قان  ععععؽواقيعععع لانأل ععععؽنظا ئل فسعععع لايعععع  بؽنيحان فعؼ بلععععلا

ايغلؽاغ ك..

ا

ا

ن فعععععؼ اعان ع  ععععع  اغلععععؽازةويلععععلعاتللععععلران فعععععؼ اعان معملععععلان فعؼ بلععععلعا  عملععععلاااٌىٍّتتتتبد اٌّفزبؽ١تتتتخ:

 ن فعؼ اعاتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بلل.
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Abstract 

This study aims to identify the reality of evaluation the effectiveness of training programs 

in Psychological Support Section at international Medical Corps "IMC" in Damascus, by 

the viewpoint of participants in these training programs which are held during 2015-2016. 

The researcher designed and developed a questionnaire which was distributed on /97/ 

trainees, /18/ ones were returned back to the researcher to be then the total number of 

distributed questionnaires /79/ - questionnaire with a response rate 43.43 of total research 

population which is composed of 175 trainees. This study followed a descriptive 

analytical methodology. (SPSS) are used in order to show and analysis the study results. 

 The study has reached to a number of findings. Most important are: 

- The weakness of the ability of officials to carry out scientific analysis training needs.  

- There are no clear and known policies regarding the selection of trainees  

- The results showed that the method of selecting trainees is not effective enough. 

- There are no statistical significant differences regarding the dimensions (Content of 

training programs, Evaluation of the effectiveness of the training programs) attributed to 

the sex variable with differences for the other dimensions. 

- There are statistical significant differences among the dimensions (Training needs 

determination, methods of presenting the training programs) attributed to the effect of the 

years of experiences' variable. With no differences for the other dimensions. 

- There is a positive and statistically significant relationship between the dimensions of 

the training process and effectiveness of the training programs. Except for training 

selection. 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which was 

the precise determination of training needs, the use of specialized experts, and the 

provision of the principle of equal opportunity for individuals to join the training 

programs….etc. 

 

Keywords: Training: Training, NGO; Non-Governmental of Organizations, Training 

evaluation, Training process, determination of training needs.  
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 لبئّــخ اٌّؾز٠ٛــــبد
 اٌظفؾخ اٌّؾز٠ٛبد

اقانإلهعني

ابانةؽايتلع ؽ

اجاي  م لان مؽيللايمطىان عؼنقل

اظاي  م لانإلاةملؿ لايمطىان عؼنقل

اهاق تعلان عسفو   

اؾاق تعلان دعنيلا

اق تعلانألنة ل
اِ

ان عبلز ق تعلا

ا1 اٌفظً األٚي: اإلؽبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ

ا2ان عبسثانأليلا:اي هدللان عؼنقل

ا2ايلعيلان بسث

ا3اقيالة:يهةملان بسث

ة:قهعنفان بسث ا4اث ال 

ة:اقهعللان بسث ا4اث  ث 

ة:ايف لؽن ان بسث ا5اؼنيم 

ة:ااعوغجان بسث ا6اض يك 

ة:ا ؽَل  ان بسث ا6اق ظق 

ة:ايً مس  ان بسث ا7اق يم 

ة:ازعيظان عؼنقل ا8اث ي  

ة:اهلةمللان بسث ا8ات قم 

ا10ان عبسثان ث ا :ان عؼنق  ان ك يلل

ا10اقيالة:ان عؼنق  ان مؽيلل

ة:ان عؼنق  انألخ بلل ا14اث ال 

ة:ايوق ان عؼنقلان س  للاي ان عؼنق  ان ك يلل ا16اث  ث 

ا18 اٌفظً اٌضبٟٔ: اإلؽبس إٌظشٞ ٌٍجؾش

ا19ان عبسثانأليل:ان فعؼ ا



 و 
 

ا19اقيالة:اي هولان فعؼ ا

ةا:ااقهعللان فعؼ ا ا20اث ال 

ة:اقاونعان فعؼ ا ا21اث  ث 

ة:اِؽنت ايقق  لاان فعؼ ا ا23اؼنيم 

ا28ان عبسثان ث ا :ان معمللان فعؼ بلل

ا28الليؽنزتان معمللان فعؼ ب

ا29ان عؽزملانألي ا:اتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بلل

ا31اؽا يحان فعؼ ب ن عؽزملان ث الل:اتًعلران ب

ا33ان عؽزملان ث  ثل:ات  لػان بؽا يحان فعؼ ب 

ا33ان عؽزملان ؽنيمل:ايف يملان بؽا يحان فعؼ ب 

ا36ان عبسثان ث  ث:اتلللرا  عمللان بؽنيحان فعؼ بلل

ا36 نيالة:اضً تىاتلللران بؽنيحان فعؼ بلل

ة:اقهعنفاتلللران بؽنيحان فعؼ بلل ا37اث ال 

ة:ايد ال ا37ا ان فلللرا  ان فعؼ اث  ث 

ة:ااع غجاتلللران بؽنيحان فعؼ بلل ا38اؼنيم 

ا43اغلؽاؼيسللا–ن عبسثان ؽني :ان ع  ع  اغلؽازةويللا

ا43اقيالة:اتمؽ كان ع  ع  اغلؽازةويلل

ة:اقهعللان ع  ع  اغلؽازةويلل ا43اث ال 

ة:ايموق  اععتان ع  ع  اغلؽازةويلل ا44اث  ث 

ة:ان ع  ع  اغلؽ ا45ازةويللا  اقوؼ  اؼنيم 

ة:ان ع  ع  ان عي للا  اقوؼ   ا47اض يك 

ا51 اٌفظً اٌضبٌش: اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ

ا52ان عبسثاناليل:ا عسلاع ان هلئلان  بللان عي لل

ا52انيالة:اتمؽ كان هلئلان  بللان عي لل

ة:ايهعلان هلئلان  بللان عي لل ا52اث ال 

ة:اققك لان هلئلان  بللان عي لل ا53اث  ث 

ا54ان عبسثان ث ا :اي هدللان بسثاينخؽنينته

ا54انيالة:اي هحان بسث



 ز 
 

ة:اي هحاخع ان بل ا   ا54اث ال 

ة:ايدفع ان عؼنقل ا54اث  ث 

ة:اعل لان عؼنقل ا55اؼنيم 

ة:اقظين ان عؼنقل ا55اض يك 

ة:انخؽنين ات بل اقظن ان عؼنقل ا56اق ظق 

ة:ايعلاقظن ان عؼنقلاين ثب   ا56اق يم 

ةا ا60ا:انألق  لاانإلزً تللان عكفطعيلا  ان فسملتث ي  

ا61ان عبسثان ث  ث:انضفب ؼايي  قهلان  ؽَل  

ا61اقيالة:ان ويكانإلزً ت ا مل لان عؼنقل

ة:انضفب ؼان  ؽَل   ا64اث ال 

ا80 اٌفظً اٌشاثغ: إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد

ا81اقيالة:ااف تران عؼنقلاينإلضفب ؼ 

ة:ان فويل  ان علفؽزل ا83اث ال 

 ا

ا84 اٌّشاعغ

ا85اقيالة:ان عؽنخ ان مؽيلل

ا89اث ال :ان عؽنخ انألخ بلل

ا91 اٌّالؽك

 

 لبئّخ اٌغذاٚي

سلُ 

 اٌغذٚي
 اٌظفؾخ ػٕٛاْ اٌغذٚي

ا47ايأقع يان ع  ع  ان عي للان م يملا  اقوؼ  االتسلا2/1

ا48االتسلايأقع يان دعمل  انألهمللان م يملا  اقوؼ  ا2/2

ا52اعايؽنكؿان هلئلان  بللان عي للا  ان عس     ان كوؼ لي  ِ اتوؾاا3/3

ا53انألاه لان فعؼ بللا لكران ععران   ك انإلخفع ع ا  ان هلئلان  بللان عي للاا3/4

ا55ان فوؾعان فةؽنؼياأل ؽنظان مل لازكاان ع  علا3/5

 م  لععلاافعع تحايم يععتانإلؼتبعع ِايلؽقععوةا عًعع و لانؼنتبعع ِا لععؽن ايللعع ـاينقعع اتللععلراا3/6

ان بؽنيحان فعؼ بلل
ا57



 ح 
 

ا58ا ثب  اقظن ان علل ـااCronbach's Alphaنضفب ؼاكؽياب شاق   اا3/7

ا59ا فلللرا م  للان بؽنيحان فعؼ بللاعل لان عؼنقلنخ ي  انةتان فوؾ  ا بل ا  اا3/8

ا61األ ؽنظان مل لازكاايف لؽان د فاFrequencyان فوؾعان فةؽنؼيا3/9

ا62األ ؽنظان مل لازكاان عقهتان ممع اFrequencyاؼين فوؾعان فةؽنا3/10

ا62األ ؽنظان مل لازكااععظاق ون ان طبؽ اFrequencyان فوؾعان فةؽنؼيا3/11

ا63األ ؽنظان مل لازكاان عيؼن ان فعؼ بللاFrequencyان فوؾعان فةؽنؼيا3/12

ا63اإلخ ي  اق ؽنظان مل لاDescriptive Statisticsان فسملتان وي  ا3/13

 One-Sampleاتععوؾعانخ يعع  اق ععؽنظاعل ععلان عنؼقععلازكععاايف لععؽا م  لععلان فعععؼ اا3/14

Statisticsا
ا65

ا65ا ممل لان ونزع ازكاايف لؽا م  للان فعؼ اا One Sample T-testنضفب ؼاا3/15

ا66اGroup Statisticsازكاايف لؽان د فا  م  للان فعؼ ااتوؾعانخ ي  اق ؽنظان مل لا3/16

  م  لعلان فععؼ اا فسملتانضفب ؼان  عؽيلااIndependent Samples Test tتسملتاقلراا3/17

ازكاايف لؽان د ف
ا66

ةا عف لؽان د فا فلللرا م  للان فعؼ ااتوؾعانخ ي  اعل لان عؼنقلا3/18 ا67اي ل 

 فللععلرا م  لععلاا فًععوؼن ان عبسععوثل اIndependent SamplesT-testقععلراتسملععتاا3/19

 ن د فزكاايف لؽاان فعؼ ا
ا68

زكعااا فللعلرا م  لعلان فععؼ اا فًوؼن ان عبسوثل اOne way ANOVAقلراتسملتاا3/20

ايف لؽان عقهتان ممع 
ا70

زكعاايف لعؽااTest of Homogeneity of Variancesنضفبع ؼاتدع افان فب   ع  اا3/21
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 اٌفظـــً األٚي

 

 اإلؽـــــــــــــبس اٌؼـــــبَ ٌٍـــذساعـــــــــخ

 ٙغ١ـــــــــخ اٌذساعــــخاٌّجؾـــش األٚي : ِٕ

 اٌّجؾـــش اٌضبٟٔ : اٌذساعــــبد اٌغـــبثــمـــخ
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 خــخ اٌذساعــــِٕٙغ١ ش األٚي  :ــاٌّجؾ

 شـــــخ اٌجؾــــذِــــِم

   كعععللاين فسعععع   اع  عععع  ان لعععولاقكثعععؽايععع اقيايقععععايُعععااؼه اععع  ايفمععععظ ايًععععؼه ان لعععولان فن تونخعععها

ن   نعععئلاعععع ان مو ععععلعانا فععع ذانألقعععونلايناهلععع ؼازعععونخؿاييوناععع ازؽ عععلان فدععع ؼ ايتعععع ل  اؼقـان عععع لعاهعععػنا

ن ععععااخ اععععاان ثععععوؼ ان فة و وخلععععلان دع ععععع عاين عفعثمععععلا عععع انإل ةفؽيالعععع  ايتة و وخلعععع انالتًعععع ال عاين فعععع ا

اا. ـانكفك بان علؿن ان ف   كللقيبسعان ع  ع  اتفك ي اي اقختان سًولاعمله اكواه اقيبسعاقق

نقعععفثع ؼان   قععع  انإلاكععع اللان  م  عععلا عععاات عععو ؽاتسعععفراعمعععاان ع  عععع  اااعلعععلان عم يعععؽ ن فسعععع   ان م  يهعععػها

اع  ايعؽيالاقكثؽاك  ي اي م  لل.نألظنيان فه لماا ااك  لانألقك لاينإلظنؼن اين ل  

عان فعععععؼ ا يعععع اضععععبلل نظنؼ ان عععععونؼظان بهععععؽ ل ييعععع اقكثععععؽان دوناععععاانإلظنؼ ععععلان ه ظ ععععلاهععععاات ععععو ؽايت علععععل

ي ةعع انألكثعععؽااي عةعع ان لععولاقاععهايععع انألهعلععلايعةعع ةاقةاتةععوةاقععع ظؼناعمععااتوظلععكاق ُععتان ععععونؼظان بهععؽ لا

ا.قهعللاهااتعؼ اايت و ؽاهػهان عونؼظاييك ععتهراعماايموغاققًاانية ال تهر

قةان فعععععؼ اا معععععاقزعععععان وظعععع تكانإلظنؼ ععععلان عهعععععلان فعععع اتممععععااايتهععععلؽاقظيلعععع  ان  ةععععؽانإلظنؼيان عم يععععؽاع

ةا ععع اادععع ذايك ععع ي ان معملعععلانإلظنؼ عععلاعمعععاايكعععفولاي  عععع  انألععععع  لانإلاف خلعععلاي هععع اين طعيلعععلاقياظيؼنةايهعععع 

.انغايعععع اضععععبللان معملععععلاؼيسلععععلاعمععععاازعععععاقععععونيااغلععععؽي  ععععع  ان عدفععععع ان ععععععا ايان ع  ععععع  انإلاكعععع اللاا

ن سًعععولاعمعععاان لععععؼن انإلظنؼ عععلان لل ظ عععلاين ف  لعلعععلايععع اتمعععكان ع  عععع  ااي  ععععلااقيان فعؼ بلعععلاتكعععف ل 

ي سلعععع ااهعععع ِااين ةععععونظؼاين عهعععع ؼن ان بهععععؽ لانألضععععؽلان ععؼيععععلاين عقهمععععلاالادعععع ؾاععمل تفهعععع اييه يهعععع .

ن فعععؼ ااقهعن عععهانغناتععراتًععععلعهاينإلعععععنظا ععهايهعععةتاعمعععع ا لععولاعمعععاان فسع ععععان عععقل ا بلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلا

 ةعععتايععع انأل عععؽنظاين ع  ععععلاين كعععهؽاعمعععاايف يمعععلان كعععلؽان سكععع األاهععع فهعاهعععػنانَععع  لان عععاان للععع لايفللعععلرا

ااف تده.

يتمفبعععؽاععملعععلاتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلا ععع اغ  عععلانألهعلعععلعاكواهععع اتكععع ععا ععع ان فمعععؽفاعمعععاايععععلا  تعععع اا

طم اع هععع اقيان مععععتاعمعععاان بعععؽنيحايتكععععرايععع  وقوفاعمعععااقيخعععهان ُعععمكا لهععع ايي  فععع   انتطععع غاقعععؽنؼايععع  ف

ا.ت و ؽه 

ةان ع  عععع  ا ةااغلعععؽيال لفًعععؽان سعععع ثا لعععّازعععولاي  عععع  انالععععع لا هعععوا هععععتايععععيؼهاق ُععع  ؼيسلعععلاق ُععع 

ةايعععع اقكثععععؽانألِععععؽنفاتععععأثلؽنةايتععععأثؽنةا يي  ععععع  ان عدفععععع ان ععععععا اين دعملعععع  ان طلؽ ععععلاين فعععع اتمفبععععؽاق ُعععع 

خفعععع ع انإلظنؼياينإلقفًععع ظياين عععع   اينإلاافلدعععلاةا عععع اتفمعععؽٌا عععهايععع اتسعععع   ايطفم عععلاعمعععاان عكعععفول

 ععع اقظنياظيؼهععع ا لععع ـايعلععععؼته اعمعععاانعععععنظان ةعععونظؼااؼيسلعععلااغلعععؽان ع  عععع  قةاادععع ذااين كل قععع عازلعععث

 مويععولان ععااتسللعع اان بهععؽ لان عبلتعععلا ممعععتا عع اظععتان عف لععؽن ان س  لععلايغ ععكايعع اضععبللان فعععؼ اان  م عع لا

عععت للعععؽان دععع ي ا ععع اقعععموإان مععع يمل اينككععع   هرايععع ان فًععععيا عهعععةبل ان مععععتايهرا معؽياعععلان بلؾيعععلايعععع ا عة 

ا.ااين عط ِؽاينألؾي  

ن ععػيا عةعع اقةاتع ؼقععهاينزععع افكععمّان ُععوياعمععاان عععيؼا ان س  لععل قهعلععلان عؼنقععل تععأتا عنقععف  ظنةا ععع اقععب ي 

ا لعععليهععع ان هلئعععلان  بلعععلان عيا ععع ايدععع لاتععععؼ ااكونظؼهععع ان بهعععؽ لام يمعععلا ععع اقعععوؼ  يععع اهعععػهان ع  عععع  ان 

اين ًعععسلان ػه لعععلاان عععععران   كععع اكععع ظؼايفطًعععىا ععع ايدععع لايععع اضعععبللااين فععع ايععععق ايعع ؼقعععلاقاهععع فه 

ان م   لان  بللايتلع راضعي  ان سع  لايغلؽاغ ك.اي

https://euromatech-me.com/%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8
https://euromatech-me.com/%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8
https://euromatech-me.com/%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8
https://euromatech-me.com/%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8
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 ععععؽلايععععل ان د اععععاان   ععععؽيا ةثععععاؽ ان عف لععععؽن اييخععععوظااتة عععع ا وزعععععه انةان طبععععؽ ان   ؽ ععععلاين عمؽ لععععلاال

نيحاتعؼ بلععععالايعؼيقععععلاييب لععععلاعمععععاانزفل خعععع  ان عفعععععؼيل عا ععععؽيّايععععع ا ف مععععاانعععععاعنظايععععاؽاعا ين ف بللعععع

اا.ن ع  هلران   ؽ لاي  ونق ان معم 

ن عهععع ؼكل ا ععع ايعععؽنيحايععع ايخهعععلاا عععؽان عفععععؼيل ااييععع اه ععع اتعععأت اقهعلعععلايععععلايمؽ عععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل

ا زلععععلاعا هعععواقيعععؽازلعععويا فؽنععععلعان ععععونؼظايععع اا زلعععلايت عععو ؽايسفععععولايي هدلعععلان فععععؼ اايععع ان فععععؼ ا

يععععلا  عملعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلايععع اا فكعععملّان ًعععوياعمعععااتكعععمااهعععػهان عؼنقعععلاي ععع اهعععػنان ًععععظاقضعععؽلعا

ن ئلخفععععع ع ا عععع اا– عععع اقكععععران عععععران   كعععع اان عععععيؼن ان فعؼ بلعععلايخهعععلاا ععععؽان ععععععؼيل اين عهععع ؼكل ا عععع ا

ااخععع ابل اظاا عععؽيان هلئعععلان  بلعععلان عي لعععل.ايألخعععتايم  دعععلاهعععػنان عوَعععوعاقععع لان ب زعععثايفلكعععلران عؼنقعععلان ععع

ايععم :

 نأليلاي هععع ا عععع ان وقعععوفاعمعععااي هعععولان عبسعععثا طًعععىايب زعععثعااقؼيمععععل ععع اااٌغبٔتتتت إٌظتتتشٞ  عععأت 

 ن عبسثعل  عاقيع ان ععة عل ن ف لعؽن  يطفمعك يع  ن ععونؼظان بهعؽ ل تةللعك  ع   كع هر ك هع ِ يقهعلفعه ن فععؼ ا

تللعععلرا  عملعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلاهعلعععلايقان معملعععلان فعؼ بلعععلايؽنزعععتاعععع ا لطًًععع ةا مسعععع ثاين ث  عععثاان ثععع ا 

عاي عععععيؼان عبسععععثانألضلععععؽايعععع اهععععػنان د اععععاازععععولان فمؽ ععععكاييدعععع ال ات بللهعععع ايضً تًععععه ايقهعععععن ه 

زةويلععلايقهعلفهعع ايتكععملّان ُععوياعمععااقهععران ع  ععع  ان عي لععلان م يمععلا عع ااغلععؽا–ؼيسلععلااغلععؽي  ع  ععع  ا

اقوؼ  .

ن ث  ععثا عسععلاععع ان ع  عععلاعا ف عع يلان  ًععتالا ًععمل ايعع اضععبل  ععأت  ن عؼنقععل يعع  اٌزطج١متتٟ اٌغبٔتتتيعع اق

ا-ن   كععععع اقكعععععران عععععععر بلعععععلاعمعععععاااعن بسعععععثاينخؽنينتعععععهان الي هدلعععععايوَعععععوعان عؼنقعععععلعان فمعععععؽفاعمعععععاا

نَععع  لةان عععااتسملعععتاينضفبععع ؼاان كععع فل انألضلعععؽتل عنإلخفعععع ع اي ؽيععععها ععععلان هلئعععلان  بلعععلان عي لعععلاضعععبللا

قهعععران  فععع تحان عععػياقعععلف  يلان سعععع ثاعععع اان ؽنيععع    ًعععتابسعععثايي  فهععع ان عااايي  قهعععلا ؽَعععل  ان عؼنقعععلع

اقلفرانقفطبليه .ان ف اين فويل  

 شـــاٌجؾِشىٍخ /  أٚالا 

 لعععععانؾظنظانقععععفثع ؼان عععع  ران سع ثععععلان سةويلععععلاينألهملععععلا عععع ايدعععع لان فعععععؼ ااينؼت معععععااكععععبلايطًًعععع  ا

سع ثعععلاقةايععع  فرايعععؽ هاعمعععاان فععععؼ اا ععع ايلؿنالععع  اييعععؽنيحان ععععيلاين ع  عععع  عايتقكععععانإلزًععع تل  ان 

ةاا800ن ف ععععو ؽاقكثععععؽايعععع ان فعععععؼ ااي قيَععععسعان دعملععععلانأليؽ ةلععععلا مفعععععؼ ااعاكععععع ايملعععع ؼاظيالؼاقعععع و  

يملععع ؼاا109.25قةايععع ات  لعععهان ع  عععع  انأليؽ ةلعععلاعمعععاان فععععؼ ااين ف عععو ؽاهعععوااسعععوا ASTD ين ف عععو ؽ

يملععع ؼاا79.75ن  سعععوان فععع   :اظيالؼاقيؽ ةععع ايهعععةتاقععع وياضعععبللاثبلثعععلاقؼيععع عان كععع لايهععع ايوؾععععلاعمعععاا

يملعععع ؼاظيالؼاتًععععؽفاعمععععاا م  لععععع  اا29.50تًععععؽفاعمععععاا م  لعععع  ان فعععععؼ اان عنضملعععععلاين بعععع ق ا ظيالؼ

 (2008) العديلي,  .ن ط ؼخللان فعؼ ا

 يع  تف معاان بهعؽ لع ن ععونؼظ  ععل ين عهع ؼن  ن عمع ؼف  ع  ت للعؽ نزععن  تكعفهعف كمعملعل    فععؼ ا

 يععل عمعا يع  وقوفاي   بعل تًعبر ن ع  عع   هعػه  عنة ثععل ييع  َعطعلظ لعلي   يبع    نقعفثع ؼ ن ع  عع  

يعع اضععبللاتللععلرا معع لايينَععرا بؽنيدهعع ان فعؼ بلععلا كععهراان ع ف ععؽ  نألهعععنف تسللعع   عع  ن فعععؼ ا يكعع هعل

اعماان ععلان لًلؽاقيان  و ت. ا  اتسلل اقهعنفان فعؼ ااين ػياقف هؽااف تدهاقونية
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ن م يمععععلا عععع اقععععوؼ  اان ععععاااع ؼقعععع  ان فعععع اتكععععماان هلئععععلان  بلععععلان عي لععععلنزعععععلاقهععععران عن فعععععؼ ااا مفبععععؽيا

تهلئعععلاانقعععفوخاين بليؽكؿ عععلا ععع انتطععع غان لعععؽنؼن عانأليعععؽان عععػيااظ لهععع ظايونمععععف نع ععع يهانألهعلعععهان ةبلعععؽ ا

اا.لاتفمؽٌا عف لؽن اعمااخعل ان ًمعباق ظؼاعماان معتا  ايلئك ظؼايعؼ ا

 عععوزإلانإلهفعععع لان عفؿن ععععاا(2016-2015هلئعععلاضعععبللان كععع ون ا ن اقاهععع لاييععع اضعععبللانإلِعععبلعاعمعععااتلععع ؼ ؽ

يفعععؼ اان ةعععونظؼان بهععؽ لاين عععػيا عععرا لفًععؽا لعععّاعمععاايعععوظ  ان هلئعععلايعع اقضًععع تلل اييمعع  دل ا ععع ايدععع لا

ان ععععععران   كعععع عايععععتاتمعععععنانأليععععؽاإلقععععفهعنفايععععوظ  اييف ععععوع ان دعملعععع  ان طلؽ ععععلاين هععععبللانألزعععععؽ

اتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلاا  عملعععلهعععػنان ًععععظاافكععع يلاعععع ايععععلاا عاي ععع…PUI, UN)ين ع  عععع  ان عي لعععلا 

ييعع ه انألقعع  لاان فعع اتمدععأان لهعع ان هلئععلا عع اتللععلرا م  لععلايؽنيدهعع ان فعؼ بلععلايقثؽهعع اعمععااقظنياا مهلئععلان  بلععل

انأل ؽنظا  اتسلل انألهعنفان عؽخو اي ه .

فتتٟ  ١تتخاٌزذس٠ج اٌجتتشاِظ ُ فؼب١ٌتتخرم١تت١ ٚالتتغ ػٍتتٝ اٌزؼتتشف فتتٟ اٌذساعتتخ رزّضتتً ِشتتىٍخ ِتتٓ ختتالي ِبعتتجك

 ِٚغزٛطفبرٙب.  ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ ٚفشٚػٙب

 شـــرغبؤالد اٌجؾ

انإلخفعععع ع ا ععع ا-ينألاهععع لان فعؼ بلعععلان فععع ا لعععولايهععع اقكعععران عععععران   كععع اا م  لعععلان بعععؽنيحاي يععععلا .1

 ؟ي ايخهلاا ؽان عفعؼيل ان هلئلان  بللان عي لل

 لعععلاع  يعععؽان معملعععلان فعؼ بلعععلاك يمعععلةاقث ععع يات  لعععػه ا بؽنيدهععع اتؽنعععع انظنؼ ان هلئعععلان  بلعععلان عيهعععتا .2

 ن فعؼيبلل؟

ا   / أ٘ذاف اٌجؾش صب١ٔب

 ن فمؽفاعمااقظيل  ان فعؼ اايتلللران بؽنيحان فعؼ بلل. .1

 ن عكعف لع   نقعفلم ب عمعا نامة قعه  خ اعا يع  ينألاهع لان فعؼ بلعل  ن بعؽنيح  م  لعل يععل تسع عع .2

 .ه ؼن ين ع  معم ؼف يؽنيحان فعؼ ا ي 

ن فويععتان ععااافعع تحاتسململععلاين طععؽيجايفويععل  اينقعععف ف خ  اتكعع ععا عع اتسللعع اظؼخععلاع  لععلايععع ا .3

 نإلخفع ع ا  ان هلئلان  بللان عي لل.ا-ن   عمللا بؽنيحاقكران ععران   ك ا

ا   / ا١ّ٘خ اٌجؾش صبٌضب

اتكفععان عؼنقلاقهعلفه اي اخ ابل :

 أٚالا:  اٌغبٔت اٌؼٍّٟ

ن فعععؼ اا مفبععؽاقزعععانهععران عع ؼقعع  ااتللععلرايعع اكععوةااهعع ِالععلمعن م    زلععلن يعع  ن بسععث علععلهق ؽهععت 

 كعععمّاتم عععاايفكعععللؽان ععععونؼظان بهعععؽ لاظنضعععتان ع  ععععلع.ايقعععلةوةاهعععػنان بسعععثايعث يعععلاقلععععلايُععع  لاان فععع 

 لكععع ععان بععع زثل ا ععع ايدععع لايوَعععوعان بسعععث.ايقععععاخععع ي ااتللعععلرا م  لعععلان فععععؼ ان ُعععوياعمعععااقهعلعععلا

ب زععثايعع اضبل هعع ايعع     ان سععع ثاععع اقهعلععلاتللععلرا م  لععلان معملععلان فعؼ بلععلا عع اهععػهان عؼنقععلا لُعع  ان 

ؼيسلعععلايكعععباااععععؼ ان عؼنقععع  ان فععع ات  ي ععععايوَعععوعان فععععؼ ااين فللعععلرا ععع ايثعععتاهةعععػنااغلعععؽن ع  عععع  ا

اي  ع  .

ا: اٌغبٔت اٌؼٍّٟ اصب١ٔب
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 فعع تحاين فويععل  ان بسععثاتةععع ا عع اتطمععلىايدعوعععلايعع ان  نهععػ قهعلععل  ععنة ن معملععل ن   زلععل يعع  قيعع 

تف عع يلاظيؼان فللععلرا عع ان ويععولان ععااتسللعع اهعععفان فعععؼ ااييعع اثععراهعععفان عققكععلا عع انزعععاي  ععع  ا

ؼيسلعععل.ازلعععثاقعععلفرانإلقعععف  ظ ايععع اافععع تحاهعععػهان عؼنقعععلا عمؽ عععلاينقععع اتللعععلرا م  لعععلااغلعععؽن مععععتانإلاكععع ا ا

بلععلان عي لععلا عع ايس   ععلاظيهعع انإلخفععع ع ا عع ان هلئععلان  ا-ن معملعع  ان فعؼ بلععلا عع اقكععران ععععران   كعع اا

ييس ي عععلايهععع ؼكلاهعععػهان  فععع تحايععع انعععؽك يان هلئعععلايععع ايققكععع  ايسملعععلايخعملععع  اقهملعععلايان عكعععف لع  ا

اي ايؽنيحايقاه لان فعؼ اان علعيلا هرا.

يالايععععايععع انإلنععع ؼ ان عععاانةاهعععػهان عؼنقعععلاتمععععايععع ان عؼنقععع  ان لملمعععلان فععع اتم عععاايفللعععلرااهععع ِان فععععؼ اا

نإلخفععع ع ا عع ان هلئععلان  بلععلان عي لعععلاين ععػيا معععايعع انألقكعع لان فععع اا-ران ععععران   كععع ااي م  لفععها عع اقكعع

تف معععاان فععععؼ اان عكعععفعؽا عونؼظهععع ان بهعععؽ لاا عععؽنةا مف للعععؽن اين فسعععوال ان فععع اق ؽؾتهععع انألؾيعععلاعمعععاا

ييعع اهععػنان ع  معع اتععأت اقهعلععلان عؼنقععلايعع انخععتاقعععان مدععؿان عكععدتا عع اهععػنان  ععوعايعع ااعهععػنان ًععملع

 يس  .نأل

ا/   شـــاٌجؾِزغ١شاد  ساثؼب

ععععععظان بععععؽنيحا-ععععععظاقعععع ون ان طبععععؽ ااا–ن عقهععععتان ممععععع ااا-ن دعععع فااعف لععععؽن اظ عوغؽن لععععلا ن  .1

 ن فعؼ بللان ك يلل(

 ظايتهعت:ن عف لؽن ان عكفلمل .2

ققعععععموباتلعععععع راا–ك ععععع ي ان عععععععؼباا–ع  يعععععؽان معملعععععلان فعؼ بلعععععلا تسع ععععععانإلزفل خععععع  ان فعؼ بلعععععلا -

 (.اان عونَل ان فعؼ بللا–ن عفعؼيل اانضفل ؼاا-ن فعؼ اا

اتلللران بؽنيحان فعؼ بلل. -

نإلخفععععع ع ا عععع ان هلئععععلان  بلععععلاا– لكععععران ععععععران   كعععع اان بععععؽنيحان فعؼ بلععععل م  لععععلا:ان عف لععععؽان فعععع ي  .3

ان عي للا   اتسلل اقهعنفان فعؼ ا(

ا   شـــّٔٛرط اٌجؾ/  خبِغب

اعععععوغجايفة يععععتا مبععععؽاععععع ان مبلقععععلايععععل ي عععع ياقااتف مععععاان عم  دععععلان ع هدلععععلا عهععععةملان عؼنقععععلاي ؽَععععل ته اع

 عاين ف اتهلؽان ااتًوؼن اينخ ي  اقي للا  ؽَل  ان عؼنقلا.ان عؼنقلايف لؽن 

ا ان ع ع ؽن لعععلايان عف لعععؽن ايقععععاتب ععععان عؼنقعععلان س  لعععلاقاعوغخععع ان فؽنَعععل ا مبعععؽاعععع ان مبلقعععلان ع  للعععلايعععل 

تسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلعاك ععع ي ان عععععؼبعاققعععموباُععععع  ان عف لعععؽن ا زلعععثاافععع ي ين عف لعععؽان ا(ن عكعععفلمل

قثؽاتعععاليكعععفلماتلعععع ران فععععؼ اعانضفلععع ؼان عفععععؼيل عان عونَعععل ان فعؼ بلعععلعاتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(اكعف لعععؽن 

ا.(ن بؽنيحان فعؼ بلل  م  للاان ف ي الؽ  ان عف 

 
 (:1ؽغت شىً سلُ ) ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب٠ّىٓ رٛػ١ؼ ِزغ١شاد اٌجؾش 
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 متغيرات الدراسة/. العالقة بين 1كل رقم /ش
                                                            خاٌزبثؼ اداٌّزغ١ش                                                             اٌّغزمٍخ اٌّزغ١شاد         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 إعداد الباحث :الطصدر 

ا ع  اٌجؾـــشفشػ١بد /  بدعب

ا-نتد هععععع  اعععععع يم اقكعععععران عععععععران   كععععع ااا ععععع خوهؽ عععععلاتوخععععععا عععععؽيلاالن  ؽَعععععللانألي عععععاا:ا -

 ن فعؼ بللان ف اضُمونا ه .ن بؽنيحا م  للاانإلخفع ع ا  ان هلئلان  بللان عي للااسو

 عععععرا ععععلاقكعععرانان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل ععع اتللعععلرا م  لعععلااخوهؽ عععلاتوخععععا عععؽيلالن  ؽَعععللان ث العععل:ا -

انإلخفععععع ع ا عععع ان هلئععععلان  بلععععلان عي لععععلاتمععععؿلان ععععاايمععععٍان عف لععععؽن ان ع عوغؽن لععععلا -ن   كعععع 

 ن ك يلل(.اعاععظان بؽنيحان فعؼ بللا عقهتان ممع عاععظاق ون ان طبؽ نن د فعا

(ا م  يعععؽاa=0.05غن اظال عععلانزًععع تللاع ععععايكعععفولان عال عععلا اتوخععععاعبلقعععلالن  ؽَعععللان ث  ثعععل:ا -

نضفلعععع ؼاانقععععموبان فعععععؼ اعاانإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلعاك عععع ي ان ععععععؼبعتسع عععععالا ن معملععععلان فعؼ بلعععع

نإلخفعععع ع ا-ن عفععععؼيل عان عونَعععل ان فعؼ بلعععل(اعمعععاا  عملعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلا لكعععران عععععران   كععع 

 .  ان هلئلان  بللان عي لل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ

 وفبءح اٌّذسة

 ٠ُ اٌزذس٠تاعٍٛة رمذ

 اخز١بس اٌّزذسث١ٓ

 اٌّٛاػ١غ اٌزذس٠ج١خ

 اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِظرم١١ُ 

لغُ اٌذػُ فٟ  اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خفؼب١ٌخ ا-

 اإلعزّبػٟ  –إٌفغٟ 

  

 اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛغشاف١خ

 عٕٛاد اٌخجشح, ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خاٌّإً٘ اٌؼٍّٟ, اٌغٕظ, 
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ا   / ِظطــٍؾـــبد اٌجؾــــش عبثؼب

يس  ععععلانإلقععععفعؽنؼ لاتكععععفهعفانخععععؽنيات للععععؽايهعععع ؼياا:اخهععععوظانظنؼ ععععلايت  لعلععععلايؽتب ععععلاٌزتتتتذس٠ت .1

يمؽ عععع ايقععععموك ا عععع اضًعععع تىان  ععععؽظان س  لععععلاين عكععععفلبمللعا ةعععع ا ععععفعة ايعععع انإل  عععع يايعف مبعععع  ا

ععمهعاقياقةا  وؼاقظنيهان معم اين كموك ايهةتاق ُت
. 1)

ا

   يعؽع عمعا يتهعفعت  مععوظ ل ع تلععل ن فع  ن عط  عل ن فعؼ بلعل نألاهع ل :اكعتاٌجتشاِظ اٌزذس٠ج١تخ .2

 يِعؽل ن فععؼ اع يتل لع   ن فععؼ اع يققع  لا ن فعؼ بلعلع ين ععونظ يثعتانألهععنفع يهععل قق قعلل

 تعو مععه ييًعع ظؼ ييعتععه ييلععؽه ن بؽاعع يح ت  لععػ ي فععؽ  يععععظهر ين ععععؼيل اين عفعععؼيل  ن فلععو ر

  عع  ينتد هعع تهر ييهعع ؼنتهر يممويعع تهر تسكععل  ن ععا تهعععف  معفعععؼيل اين فعع  ن عع وزععل ين عؿن عع 

ع  لل يناف خلل ية  ي  يظ ت هر ن ت  عما ق ظؼ    فدممهر يه فهرع  ليد
(ا2 .

ا

تعععؽتبّاان  م  لعععلايعؼخعععلايمعععوغان  فععع تحعايعم عععااقاعععهاكمعععع اك اععععان  فععع تحان عسللعععلايععع اِعععؽفاااٌفؼب١ٌتتتخ: .3

 ع  ععععلاقكثعععؽا م  لعععلاين مةعععفان ع  ععععلاققعععؽبايععع ان  فععع تحان عفوقمعععلاقيان عط  عععلاك اععععاقاهععع لان

ي كبلاقلعلان عطؽخ  ان  ممللان اان عطؽخ  ان عفوقملاقيان عط ّا ه .ااي مبؽاع ه يسلر.
 3)

ا

يععع  فاقلععع ـايععععلا  عملعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلا ععع اتسللععع انألهععععنفايتكعععفعلاكمععععلا تلعععو ر(اااٌزم١تتت١ُ: .4

ا(2002اٌطؼبٟٔ, ن عع ولا ةمعلاتلللر.ا 

 نإلية اع   ي قعفطعنل لنألاهع  يع  اهع ِ يعأي قل يعه ع عع ن عوظعك  سللعه ن عػي ن عطعؽج هعوااألداء: .5

 نألضعػ يع  ع ن عه لعل ين لععؼن  ن عمع ؼف تسكعل  ن عا تهععف ن فع  نألاهع ل هعػه يع اضعبلل ن عف زعل

ن معت.ا    ت بلله  نية الل  ظنتع  نالعفب ؼ   
 4)

ا

تسع ععععععان عهععععع ؼن اين عممويععععع  اقيانإلتد هععععع  ان ع معععععوباؼ مهععععع اارؾذ٠تتتتتذ اإلؽز١بعتتتتتبد اٌزذس٠ج١تتتتتخ: .6

قيا ععععؽنظايععععلمه اقيات للؽهعععع ايتمععععع مه ايغ ععععكانقععععفمعنظنةا فؽقلععععلانععععطىاقيايت علفهعععع ا عععععلانأل ععععؽنظا

يونخهعععلات لعععؽن ايفوقمعععلات  لعلعععلاقياتة و وخلعععلعاين فععع ا عععفرات ًعععلمه ا ععع ايدعوععععلايععع انالهععععنفا

ن ع موباتسللله اي ه  لان فعؼ ا.
 5)

 

ا

ا

ا

ا

                                                           
كمللانإلقفً ظاين ممولا , ِبعغز١ش سعبٌخ ". ن عسملل   ن هلئ    ن فعؼ بلل يحنن بؽ تلللر ععملل ينق  "(2010.  ق ع اقملع ة ,ن عًعؼه-1

هنإلظنؼ لعاخ يملانألؾهؽ.

ه

  م هؽ ن م  ع  ن ةف  ب خعنؼعانألؼظة:اا1ِاا.ااٌزشث٠ٛخ ٌٍم١بداد اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِظ رظ١ُّ (2008 ن م ؿي.ا عبعهللاع عقزععع ن ط لاه-2

اين فوؾ  .

ا

ِششٚع دوزٛساٖ فٟ ػٍَٛ اٌزغ١١ش لايظيؼه ا  اتسلل ان دوظ ان ه يملاي  ع  ع  ".ا(ا"ن بؽنيحان فعؼ بل2013ي اعله عاعع ؼ.ا ه-3

هه.عاكمللان ممولانإلقفً ظ لاين فد ؼ لايعمولان فكللؽعاخ يملادمحماضلُؽعايكةؽ عان دؿنتؽغ١ش ِٕشٛسح
ه

4- John P. Wilson and Steven Western. (2000) "Performance appraisal": an obstacle to training and 

development, Journal of European Industrial Training, Vol. 6, Issue. 2, P.93ه 

 

هعاعع ة:اظنؼاينتتا م ب علايان  هؽ.1.اِاااإلداسح اإلعزشار١غ١خ(ا2000ن سكل  عا بلذازك اععني.ا ه-ه5
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ا   / ؽذٚد اٌذساعخ صبِٕب

اتسعظ اهػهان عؼنقلايع ا م :

 ان عؼنقعععلاعمعععاايلععع ةاينقععع اتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلا ععع ان ع  عععع  انقفًعععؽااٌؾتتتذٚد اٌّٛػتتتٛػ١خ: .1

زةويلعععلعايععع اضعععبللان ف عععؽلان عععاايمعععٍان عف لعععؽن ان ع عوغؽن لعععلعانَععع  لااغلعععؽا–ؼيسلعععلااغلعععؽ

ن ععععااع  يععععؽ قيم ظ(ان معملععععلان فعؼ بلععععلايععملععععلاتللععععلران بععععؽنيحان فعؼ بلععععلاكعف لععععؽن ايكععععفلملان ععععاا

  ا م  للان معمللان فعؼ بللايقظنيان م يمل .خ ااان عف لؽن ان ف يملان عفعثملا 

ن هلئععلان  بلععلان عي لععلا ن عؽكععؿان ؽتلكعع (اين عؽنكععؿان  ؽعلععلا تهعععتان عؼنقععل: اٌّىب١ٔتتخ اٌؾتتذٚد .2

 يس   ف اظيه ايؼ كاظيه .اكتاي ا  اين عقق  ان فه ؼكللاين عكفوي   ان ف يملا ه 

نإلخفععع ع ا عع اا–ععران   كعع ايعععؼي اقكععران عع ن عؼنقععلاعمععا ننععفعمع زلععث :اٌجشتتش٠خ اٌؾتتذٚد .3

 ن هلئلان  بللان عي للاييوظ له ا كعفعؼيل (ا  انألقك لان  ؽعللان ف  لل:

اCase managersيعؼنيان س ال اا -

 Recreational Activities Centerا  ان هلئلايفعؼي ايؽكؿان   ن   انإليعنعلل -

اPrimary Health Careان ف يملا مهلئلايؽنكؿان ؽع  لان  بللانالي لل -

ي  عععععلانإلقععععم فاا(ؼيسلععععلانألضععععؽلااغلععععؽنَعععع  لان ععععاا ئععععلان عفعععععؼيل ا عععع ان ع  ععععع  اان عي لععععلا -

ا(LNGOs)عان دعملعععع  ان عسملععععلا(SARC)عان هععععبللانألزعععععؽان كععععوؼياا(PUI)ن عي لععععلانألي لععععلا

 ن عكف لع  اي اتعؼ اان هلئلايتلللعه ان عكفعؽ.

تهععععؽ  ااا  فععععؽ ان ععفععععع ايععععل نقفًععععؽ اعمععععااؾيعععع ات بلعععع ان بسععععثاضععععبللانااٌؾتتتتذٚد اٌضِب١ٔتتتتخ: .4

 .2018/انب ِن ااا2017ن ث ا /

ا   / ١٘ى١ٍخ اٌجؾش ربعؼب

ا ًولاعماان  سوان ف   :اقؼيملي اضبللاان عؼنقللف  يلان بسثايوَوعاق

 ٠ٚزؼّٓ ِجؾض١ٓ: اٌفظً األٚي: اإلؽبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ -

 ن عبسثانأليلاا:اي هدللان عؼنقل 

 ن عبسثان ث ا ا:ان عؼنق  ان ك يلل 

 ِجبؽش: أسثؼخ٠ٚزؼّٓ اإلؽبس إٌظشٞ : اٌضبٟٔظً اٌف -

 السبحث األول: التجريب 

 السبحث الثاني: العسمية التجريبية 

 السبحث الثالث: تقييم فعالية البخامج التجريبية 

  حكهمية غيخ –ربحية  غيخالسبحث الخابع: السشظسات 

 الدراسة العطلية للبحث ويتضطن ثالثة مباحث:: الثالثاٌفظً  -

 لسحة عن السشظسة مهضهع الجراسةناليلا:اان عبسثا 
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  : مشيجيـــة البحـــث وإجخاءاتـــوالسبحث الثاني 

  السبحث الثالث : إختبار ومشاقذة فخضيات الجراسة  

 إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد : اٌشاثغاٌفظً  -
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 اٌـــذساعـــــــبد اٌغـــبثمــــخاٌّجؾش اٌضبٟٔ : 

ؼنقععع  ان كععع يللان فععع ات  ي ععععايوَعععوعان فللعععلران عععػيا ؿضعععؽايعععهانألظبانإلظنؼياقعععلفرانقعععفمؽنٌاعععععظايععع ان ع

ين فعععع ات  ي عععععاتللععععلران فعععععؼ ااي عفبعععع ؼهاععملععععلاقلعععع ـا معسًععععملان  ه تلععععلا عدعععععوعان ف لععععؽن ان عمؽ لععععلا

ين عه ؼ عععلاين كعععموكللا معفععععؼبايل ؼاعععلاي   فععع تحان عؽخعععو ايععع ان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلايتسع ععععاققعععب بان لًعععوؼا

  مويولان اا  عمللايؽنيحان فعؼ اايي  ف   اك  ي اي  عمللاتسلل ان ع  علاألهعن ه .انةايخع 

الععععلا لعععع ا مععع ايمعععٍان عؼنقععع  ان كععع يللان عؽتب عععلايعوَعععوعان بسعععثاقعععونيايهعععةتايب نعععؽاقياغلعععؽايب نعععؽعا

ةايعععأةان عؼنقععع  ان فععع اتعععرات بللهععع اعمعععاان ع  عععع  ا ؼيسلعععلاك اععععااععع ظؼ اعيا عةععع ااغلعععؽزةويلعععلاياغلعععؽعمعععع 

اؼيسلعععععلااغلعععععؽتللعععععلرا  عملعععععلان فععععععؼ اا ععععع ان ع  عععععع  ا"ععععععؽٌان عؼنقععععع  ان عفمملعععععلايعوَعععععوعان بسعععععثا

/ااظؼنقععع  اقخ بلعععل.ازلعععثا5/اظؼنقععع  اعؽيلعععلاعا/9عمعععاان هعععةتان فععع   :اظؼنقعععلايسملعععلاعاا/ا" غلعععؽازةويلعععل(

ن  فعع تحاتععراتؽتلععاان عؼنقعع  ان مؽيلععلاينألخ بلععلاكععتاي هعع اعمععاازعععلاييعع انألزععع ان ععاانألقعععلايعع اغكععؽاألهععرا

 ن ف اتويمعان له .ا

 أٚالا: اٌذساعبد اٌؼشث١خ

 ( 2016دساعخ )ؽ١ذس ٚ ٔبطش, .1

 ن فمعؽف ن عا ن عؼنقعل هعػه ظهعع عااٌزؼ١ّ١ٍتخ " اٌّإعغتبد فتٟ اٌزتذس٠ت فؼب١ٌتخ رم١ت١ُ "يم عونةا

 ه    عػ ن فع ان فععؼ ايعؽنيحا تللعلر ضعبلل يع  ن د يمع    ع  ن فعؼ بلعل ن معملعل  م  لعل يععل عمعا

 , ين طعؽ دل  ن  عبلب يع  ن عكعف لع   ا عؽ يخهعل يع  ظيهع  خ يمعل  ع  ن عه ع  هن فوخلع يؽكعؿ

 ي عؽظ  /144/ يع  يق  عل عهعونتلل عل عل عمعا يؾععع نقعفب ال تًععلر هععفان عؼنقعلاتعراي فسللع 

 :  م  ي  قيؽؾه  إٌزبئظ ي  يدعوعل ن ا ن علعنالل تويمعان عؼنقلا.ين طؽ دل  ن  بلب ي 

 يي  فسع عع ن ةملع   يع  يمل عل نعؽ سل عمعا ن عه ع  ن فوخلعه ؽكعؿي  ع  ن فععؼ ا ععملعل نقفًع ؼ -

 . ن ةمل   يللل ينهع ل ينالقفً ظان ععالل ن ه عقل كملف  ي 

 ان فععؼ ا أليمع ظ ن عه ع  ن فوخلعه يؽكعؿ  ع  ن عفععؼيل  يع  ن عنؼقعل عل عل ع انظؼنإا  عؽيل يخعوظ -

ةا )ب ن فعععؼ  نألقععموب – ن فعؼ بلععل نالزفل خعع  اتسع ععع – ن فعععؼ ا يلئععل(  معف لععؽن ا تبمعع 

 .ن ععؼيقل ن ع ع ؽن لل

 توقلععع يمععع ععععن يعع  ن فعععؼ ا  م  لععل ييععل  ن عطفم ععل ن فعععؼ ا قيمعع ظ يععل  خلععع  عبلقععل يخععوظ -

  ا.ن فعؼ 

 ضععف يع  يققعت ينزعع  تعؼ بلعل ظيؼ  يع  ألكثعؽ ضُعمع ن فع  ين طعؽ دل  ن  عبلب يع  ن  ئعل نة -

 .ن فعؼ ا ي  م  لل  فعؼ بللن ن معملل أليم ظ زك قللانألكثؽ ن  ئل ه  ظيؼن 

 (2014دساعخ )ػجذ اٌفزبػ,  .2

"رمتتتت٠ُٛ فبػ١ٍتتتتخ اٌجشٔتتتتبِظ اٌزتتتتذس٠جٟ ٌزؾغتتتت١ٓ األداء إٌّٙتتتتٟ ٌ خظتتتتبئ١١ٓ اإلعزّتتتتبػ١١ٓ  يم ععععونة

عمعععاايععععلاتسللععع ان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلااهعععع عاهعععػهان عؼنقععلان وقعععوفاٌؼتتب١ٍِٓ فتتتٟ اٌّغتتتبي اٌطجتتتٟ"  

نألظنيان عه عععع ا ؤلضًعععع تلل ااعمععععايعععععلاتأثلؽهعععع ا عععع ان عدعععع لان  بعععع ا ؤلهعععععنفان عؽخععععو اي هعععع اي

نالخفعععع علل ان مععع يمل ا ععع ان عدععع لان  بععع عاييس ي عععلان وقعععوفاعمعععاانالزفل خععع  ان فعؼ بلعععلان  مملعععلا
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ن عه ععع .ايقععععاتعععرانقعععفطعنلايععع هحان عكعععرا ؤلضًععع تلل انالخفعععع علل اين فععع اتعععقظلا فسكعععل اقظنتهعععرا

انإلخفع ع اي وعله:ا

ا/اقضًعععععع ت 96يععععععععظهرا/ا ؤلضًعععععع تلل انالخفععععععع علل ن عكععععععرانالخفععععععع ع ان هعععععع يتايغ ععععععكاه.اق

  عس   لان  لولا/ايققكلاِبللات يمل34ين ف ايم اععظه ا/اي  عققك  ان  بللان م يمل 

يمععع اعععععظهراان عكعععرانالخفعععع ع اي  مل عععلا مععععظايععع ان طبعععؽنياين عفطًًعععل ا ععع ان عدععع لان  بععع ه.اب

ا/.8/

 إٌزبئظ:ضمىان بسثان اايدعوعلاي اا

ن عه لعععععلااين عهععععع ؼن اين طبعععععؽن ا اقععععععاقععععع هرا ععععع ات علعععععلان عمععععع ؼفقةان بؽاععععع يحان فععععععؼ ب -

ا. ؤلضً تلل انالخفع علل ايعؼخلايفوق ل

 .قهران عموق  ان ف اتقثؽاعماا  عمللان بؽا يحان فعؼ ب ان فمؽفاعما -

 (2012دساعخ )عبعُ, .3

ان بسعععثان عععااتلعععع راهععععف"ارم١تتت١ُ ِظتتتذال١خ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ ِتتتٓ ختتتالي ل١تتتبط ِخشعبرٙتتتبيم عععونةا"ا

تللعععلران بؽاععع يحان فععععؼ ب اييععععلا  عملفعععها ععع اتسللععع اقهعن عععهان عؽقعععويهاعمعععاانِععع ؼاا عععؽياعععع اععملعععلا

يكعععفولان ع  ععععلاين مععع يمل ا لهععع .ايعملعععها لععععاؼكعععؿان بسعععثاعمعععاايععععلاادععع ذايعععؽنيحان فععععؼ اا ععع اقععععا

لؽانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلا ممععع يمل اييععع اثعععراتللعععلرايعععؽنيحان فععععؼ اايععع اضعععبللانعفعععع ظاققععع  لااغن ايمععع  

تأضعععػايمعععل انإلعفبععع ؼاخعلععع ايةواععع  ان بؽاععع يحاايسععععظ .اكعععع اقةاععملعععلان فللعععلرا دعععااقةاتةعععوةانععع يمل

اين ف اتعثتايم  لؽايهعلاع عانخؽنياتمكان معملل.

 ( 2011دساعخ )اٌض٠بداد ٚ ثٕٟ خبٌذ, .4

ا"رم١تتت١ُ فبػ١ٍتتتتخ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتتخ إلػتتتذاد ِؼٍّتتتٟ اٌذساعتتتتبد اإلعزّبػ١تتتخ فتتتتٟ األسدْ"يم عععونةا

ن بسععععثان ععععاان فمععععؽفان ععععااتللععععلرا  عملععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععلاإلععععععنظايممععععع ان عؼنقعععع  اهعععععفا

ةا عف لععععؽن ان عقهععععتان ممععععع عاقعععع ون ان طبععععؽ عايععععععظان عععععيؼن عا نإلخفع علععععلا عععع انألؼظةاي لعععع 

ةاييممعععععلعاي فسللعععع اقغععععؽنٌان بسععععثاتععععرات ععععو ؽاقظن ا133يتةواعععععاعل ععععلان بسععععثايعععع ا  (ايممععععع 

ا:ذ إٌزبئظ ػٓٚلذ وشف(ا لؽ .ا30يةوالاي ا 

(ا ععععع اظؼخعععععلاتللعععععلرا  عملعععععلان بعععععؽنيحاa=0.05عععععععلايخعععععوظا عععععؽيلاغن اظال عععععلانزًععععع تللا  -

ععععععظاا-ان عقهععععتان ممععععع ا ن فعؼ بلععععلاإلععععععنظان عؼنقعععع  انإلخفع علععععلا عععع انألؼظةاتمععععؿلاألثععععؽ

 .(اععظان عيؼن ان ف اقب ايقةاترانإل فس لايه ا-اق ون ان طبؽ 

 (2010دساعخ )اٌغشاط,  .5

 ثمطتبع اٌؾى١ِٛتخ غ١تش إٌّظّتبد فتٟ ٌٍؼتب١ٍِٓ اٌزذس٠ج١تخ االؽز١بعتبد رؾذ٠تذ ػ١ٍّتخ ٚالتغ يم عونةا"

"تهععععفاهعععػهان عؼنقعععلان عععاان فمعععؽفاعمعععااينقععع اتسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلا ععع ان ع  عععع  اغلعععؽااغتتتضح

ن سةويلعععلايل ععع عاغعععؿ ايععع ايخهعععلاا عععؽان ععععع ؽ  ان ف  لعععػ ل عاينقعععفطعيعان عؼنقعععلان عععع هحان ويععع  ا

اعمعععععانقعععععفب اهاا/179/علان بععععع زثوةاققعععععمويل ا دعععععع ان بل اععععع  عازلعععععثاتعععععراتوؾ ععععع ان فسملمععععع عاينقعععععفط

يل يمعععلايععع ان ععععع ؽ  ان ف  لعععػ ل ا مع  عععع  اا/17/تعععرانخعععؽنياكعععع ان ععععع ؽيةان ف  لعععػ وةا هعععػهان ع  عععع  عا

اعمللاتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بلل.غلؽان سةويللا م
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عععععلايخعععوظايعععونؼظا  خععع  ان فعؼ بلعععلاعاقهعهععع :قةاه ععع إايموقععع  ا معملعععلاتسع ععععانإلزفلٌٕزتتتبئظ يقيعععؽؾ انا

ي  لعععععلاك  لعععععلاتعععععععراععملعععععلاتسع ععععععانإلزفل خععععع  ان فعؼ بلعععععلاعايعععععععلايخعععععوظاض عععععّاينَعععععسلا فسع ععععععا

نإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلعايعععععلايخعععوظاا ععع لايهعععةتاي عععف را فسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلعايعععععلان فسع ععععا

عايعععععلاتعععو ؽان وقععععان ةععع   ا ععععلان لععع تعل اعمعععاان ععععقل ا عمععع  لؽانألظنيان  ععععوغخ ا ممععع يمل اي  ع  ععععل

ععملععععلاتسع عععععانإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلعاين فلعععع ؼان لعععع تعل اعمععععااتسع عععععانإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلا مطبععععؽ ا

  يف بل انألق  لاان عطفم لايتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بلل.
 (2010, ) ع١ٍّبْ اٌّظذسدساعخ  .6

١تتتخ فتتتٟ ا١ٌٙئتتتبد اٌّؾ١ٍتتتخ ثبٌّؾبفظتتتبد اٌغٕٛث١تتتخ" " ٚالتتتغ ػ١ٍّتتتخ رم١تتت١ُ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠جيم عععونةا

 ن هلئع  ان عسملعل  ع  ن فعؼ بلعل ن بعؽنيح تللعلر ععملعل ينقع  عمعا ن فمعؽف ن عا ن عؼنقعل هعػه هعع ع

 ن فسملمع ع ن ويع   ن عع هح ن عؼنقعل هعػه ينقعفطعيع ن د ويلعلا ع ا مكع ل ع ي  عس   ع   ن ةبعؽل

 يبععؽنيح ن فسلععون ن ععػ   ن ةبععؽل ن عسملععل ن هلئعع    عع  نإلظنؼ ععل  يعع  ن عؼنقععل يتةععوةايدفععع 

 اعععوغج عمععا نعفععع ظةن نقععفب ال ن بعع زثوة ييعععر نظنؼيع /247/ ي بمعع اتمعععنظهر تعؼ بلععلع

ا.نقفب ال /175/ نقفؽظنظ يتر ن ه يت ن عكر ن ب زثوةاي قفطعنل يق ل كلؽكب تؽ كع

 ي ن  معت ؼظ كعفو   ي عمعا ن عسملعل ن هلئع    ع  ن فععؼ ا  عفراتللعلر قاعه اٌذساعتخ ٔزتبئظ يقظهعؽ ا

 ن  فع تح قظهعؽ  ن ف  لعلعلع ن  فع تح ن كعموإع يكعفو    ن فللعلراعمعا  عفر ال يقاعه يع ع زعع ن عا ن عفممر

 عف لععؽا قعع ون ان طبععؽ عاععععتا تمععؿل " مععتان عفعععؼيل  ؼظ"  عدعع ل ي   كععبل  ععؽيل يخععوظ

 ن عبسو عان هلئلان عسملل(

  عدع ل قيع اي   كعبل .ن عدع ل  هعػن فن دع   عف لعؽ تمعؿل  عؽيل يخعوظ عععل ن  فع تح قظهعؽ  كعع 

 عف لععؽا ن هلئععلان عسملععلعان دعع فا ًعع  را تمععؿل  ععؽيل يخععوظ ن  فعع تح قظهععؽ   لععع "ن كععموإ"

 تمعؿل  عؽيل قظهعؽ ان  فع تح  لععا "ن ف  لعلعل ن  فع تح"ي "ن عفممر"  عدع    ي   كعبل قيع نإلاع  (.ا

 ن هلئعل تمععؿلا عف لعؽ ؽيل عع توخععع ال يل ععع  ن مل ععلع ق ععؽنظ يعع  نإلاعع    ًعع  ر ن دعع ف  عف لعؽ

ا.ن عد  ل   ةبل ن طبؽ  يق ون  ن عبسو ع ععت ن عسمللع

 (2010دساعخ ) صبثذ,  .7

اٌؼبٍِتتخ فتتٟ لطتتبع غتتضح"  اٌؾى١ِٛتتخ غ١تتش اٌّإعغتتبد فتتٟ اإلداسٞ اٌزتتذس٠ت ِشتتبوًيم ععونةا"ا

  معققكع   ن معملعلان فعؼ بلعل تونخعه ن فع  ن عهع كت قهعر عمعان فمعؽفا ن ع  ن عؼنقعل هعػه هعع ع

 َععععا. هعع  ناكععاان سمععول يت ععو ؽ ن دعع ظ يكل لععل غععؿ عا ق عع ع ن م يمععلا عع  ن سةويلععل غلععؽ

اا.غؿ     ن م يمل ن سةويلل غلؽ ي ان عققك   عل ل ن عؼنقل

 غلعؽان سةويلعل ن عققكع   تونخههع  ن فع  يهع كتان فععؼ ا قهعر قة ن عا ن عؼنقعل ٔزتبئظ قنع ؼ ا

 ن بععؽنيح ي  يلععلايمععٍ يععععل فعععؼ اعي   ن ط يععل ك   ععلان علؿنالععل ععععل قي غلعع ب  عع  تعثمععع

 نالزفل خعع   ن ط يععلايفسع ععع ن عؼنقعع     لعع ب يغ ععك نالزفل خعع  ان فعؼ بلععلظ   بلمععل ن فعؼ بلععل

 يهع ؼكل يعععل ن بؽاع يحان فععؼ ب ع نتعع ل يمعع ن عفععؼيل  يف يمعل ن عااععملعل ينال فلع ؼ ن فعؼ بلعلع

  مفؽقلعل كوقعلمل ن عفععؼيل  قبعتايمعٍ يع   مفععؼ ا ين   عؽ ن فعؼ بلعلع ت عو ؽان عع ظ   ع  ن عععؼب

ععملعع  ا  ع  ن عكعفطعيل ن عطفم ععل ن ًععل الا ؤلخهعؿ  ععملع   يَعمك ن سععون ؿع ين سًعولاعمعا

  .قظنته  ك  ي  عما  قثؽ يع  ن فعؼ ا
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 (2007دساعخ ) اٌؼب٠ذٞ,  .8

ن عؼنقععلان ععاا "اهععع عاهععػهفبػ١ٍزٙتتب  ػٍتتٝ األ١ٍ٘تتخ إٌّظّتتبد ل١تتبداد رأ١٘تتً أؼىتتبطيم ععونةا"ا

 يقعع ع  عملفهع  عمعا غعؿ  ق ع ع نألهملعلا ع  ن ع  عع   تععؼ ااقلع ظن  نامةع ـ يععل عمعا ؽفن فمع

ن418/ يعع ا ن عؼنقععل يدفععع  تةععوة  ق عع ع  عع  ن عوخععوظ  نألهملععل يعع ايعععؼنيان ع  ععع   /ايععع ؽة

ا: ن عؼنقل ٔزبئظ قهري ا يك ة .غؿ 

 يَعس  لا_ فللعلرين  نإلعععنظ زلعث يع  ن عمؽ ع  ن د اعا ييط يعل ن   عؽي ن د اعا عمعا ن فؽكلعؿ -

 .يه ان عفعؼيوة  سفػي يقيثمل اع غج غل ب نالتد ه  ع ي  ي خ اا عما ن فؽكلؿ

ا.يلعنالة  تممعوه  ع  ن عه ؼكل   ف بل  يف يمل يؽا يح يخوظ غل ب -

 (2004دساعخ )أثٛ عٍطبْ,  .9

 ن فمعؽف ن عا ن بسعث هعػن هععفااٌختبسط " ِتٓ اٌٌّّٛتخ اإلداسٞ اٌزتذس٠ت ثتشاِظ " رم١ت١ُيم عونةا

 غلعؽ ي  عع   ن طع ؼجعاين عػيات  عػها يع  ن عععول نإلظنؼي ن فععؼ ا  بعؽنيح ن فللعلر ينقع  معاع

 ع اهععػها نع ؼكون ن ععػ   ن عفعععؼيل  خعلع  يع  ن عؼنقعل يدفعع  غعؿ ايتةععوة ق ع ع  عع  زةويلعل

 ن ععع هح ن ب زععث نقععفطعل  لعععا./ايفعععؼباييفعؼيععل300ين ععػ  ايمعع اععععظهرا/ان فعؼ بلععل ن عععيؼن 

 ن بل ا  . خع     ي القفب ال يكفمل   اف تحان عؼنقل ن ا ن ويول    ن فسملم ع ن وي  

 ك ةاقهعه :ا إٌزبئظ ي  يدعوعل ن ا ن بسث ضمى

هععواتعععؼ اا زةويلععل غلععؽ ي  ععع   ين ععػيات  ععػه ن طعع ؼج يعع  ن ععععول نإلظنؼي ن فعععؼ ا  مفبععؽ -

 ؼيك عع ي ان عفعععؼباخلععع ايعع اا ععو ن فعععؼ ااك اعععاينَععسلا قهعععنف كععع اقة ي معع لع قععوي

 ن عفعؼيل .

كععع ا دععاعا ن فعععؼ ا ن فللععلراييعف يمععل يمعملععل ن فعععؼ ا عمععا ن عهععؽ ل نإلظنؼ  نهفععع ل ععععل -

 .ن فعؼ بلل  مبؽنيح ي  قا غلؽ ن فعؼ ا قةان عة ةا ن ا ي إلَ  ل

 .ن فعؼ بلل نالزفل خ   تسع ع    ن سةويلل غلؽ ن ع  ع    عل ينَر ضمت  وخع -

  عع  نألكبععؽ ن  كععبل يتعثععت ن فعععؼ اع يععؽنيح  عع  عني نقععفط نألكثععؽ نألقععموب هعع  ن عس َععؽ  -

 .ن عفعؼيل   عل ن عمت يكبب  

 (2003دساعخ )عذ٠ذ,  .10

 تهععفااٌزطٛػ١تخ " فتٟ إٌّظّتبد األػّتبي ٚئٔغتبص األداء رؾغت١ٓ ػٍتٝ اٌزتذس٠ت أصتشيم عونةا"ا

  لنألععع نادع ؾ ي نأل عؽنظ قظني عمعااتسكعل  ن فععؼ ا يقثعؽ قهعلعل عمعا ن فمعؽف ن عؼنقعلان عا هعػه

 – ن بؽ   الععل ن   و ععل ؼع  ععل ي  عععل نخععؽنيان عؼنقععلا عع  ن ف وعلععل.ايقعععاتععر ن ع  ععع    عع 

يسعؽان  عؿنلا يني(اا ع ن  و عل ع ن ُعمل  ن   نعؽع يع  كعت  ع  ية تعا ضعكعل  ُعر ين عػي ن كعوظنة

ا ؽظ.ا/212/ يسون    لعؼ ن ع  عل    ن ةم  ن عوظ ل  ععظ يقة ع ن طؽِول يع ا له 

 يع   عؽظ/ 82 /يع  تفةعوة ن مل عل ي ؽ لعلاعهعونتللعا نضفل ؼهع  تعر ِبللعل عل عل عمعا ن عؼنقعل ق يعع

 نإلظنؼ ععل ن عكععفو     عع  ين عععوظ ل  ن فعععؼ ا ععع ايععؽنيح ين عكععئو ل  ن مملعع  نإلظنؼ  ق ععؽنظ

اين عال .ا ن وق ا
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 قظني  ع  تسكع اينَعر ه   عك يعأة تف ع  ن مل عل ق عؽنظ قغمعا قة ق ُع  اٌذساعتخ ٔزتبئظ يتهعلؽا.

 ن فسكع  قة تعؽل نإلظنؼ  قة ن فعؼ بلعلعاغلعؽ ن ععيؼن  زُعوؼهر يمعع  ؤلععع ل ٕينادع ؾهر نأل عؽنظ

اهواتسك اخؿت .ا ن فعؼ ا يمع  مم يمل    ؽق ن ػي

ا: اٌذساعبد األعٕج١خ  صب١ٔب

1.  (Hussaini, A Aryan, 2016  )- Training Evaluation Report, Bamyan 

Province 

اغلعععؽان ع  عععع  ان ع  عععػ ا ًععع  ران فععععؼ اايعععؽنيحايافععع تحال م  لعععاتللعععلراهعععع عاهعععػهان عؼنقعععلاان عععا

زعععولايؽاععع يحاايت ػ عععلاؼنخمعععلاافععع تحايتلععععلاهعععػهان عؼنقعععل.ان عععععا ايي  عععع  ان عدفعععع ان سةويلعععلع

اي مطعععى.ا2016ايععع  و/ااق ععع ؼا26ان عععاا23ايععع ان  فعععؽ ا ععع اي يلععع ةايل ِمعععلا ععع اعلععععان فععععؼ اان عععػي

ا. فعؼ اناخونااايطفمكاع ان عه ؼكل انا ب ع  ان فلؽ ؽ

ايععع (.اين ب نعععفوان   ؼقعععلل ان عسملعععلاين م ععع  (انإلادملؿ عععل اينزعععع ايم عععلان فللعععلرانقعععفبل ةانعععععنظاتعععر ا

ان عطفم عععلان فععععؼ ااخوناعععاازعععولايطفًعععؽ اي  ععععلاققعععئملاعمعععاانالقعععفبل ةا سفعععويان ع هدلعععلعازلعععث

ان عه ؼكل .اعمااتوؾ مه ا فران ف 

ايععع ان عؿ ععععان عععاايس خعععلاي يلععع ةا ععع اةويلعععلن ساغلعععؽان ع  عععع  ايم عععرا عععنةا هعععػهان عؼنقعععلعاٚٚفمتتتب

.ان لعععععؼن ايايععععمويلاي عععع يان عممويعععع  ان ُععععؽيؼ لاعمععععاان سًععععولا كععععف لموةاالاألاهععععران فعععععؼ ا

اييه ؼ ان ععؼب.ان فعؼ اايِولايعع ا فمم ا لع ان عه كتايمٍان اان عه ؼكوةايقن ؼ

ن سةويلعععلعااغلعععؽان ع  عععع  ا ععع ان عهععع ؼكل ايععع اقبعععتاكبلعععؽايفلعععع ؽان فععععؼ ب ان بؽاععع يحاز ععع ايقعععع

ةا لةعععوةاقكثعععؽاكععع ةاكعععع اقةايسفعععولان فععععؼ ا ان عهععع ؼكوةاهعععقاليايقخععع ب.ا معمهعععرايبلتععععلايًععععع 

اان فعؼ ااقةانعفبؽ ان ف انالقفع ؼن اعما  ٌ  .خلعايهةتاييعنؼايؽ

2.  (Rafiq, 2015) Training Evaluation in an Organization using Kirkpatrick 

Model 

لرا م  لعععلان فععععؼ اا ععع اض عععوِان  لعععؽنةان ب ككعععف اللاي قعععفطعنلااععععوغجاهعععع عاهعععػهان عؼنقعععلان عععااتللععع

كلؽكب تؽ عععععكعاتعععععراخعععععع ان بل اععععع  انألي لعععععلايععععع اضعععععبللانخعععععؽنيايلععععع يبل اتكعععععفمؽٌايكعععععفو   ا

كلؽكب تؽ عععكانألؼيمعععلا ؼظان  معععتعان فممعععلرعان كعععموإعاين  فععع تح(.اييععع اضعععبللان علععع يبل عاتعععرات بلععع ا

ن عععععوظ ل ان ععععػ  اقاهععععوناتعععععؼ بهرايععععقضؽنةعاقيعععع اتللععععلراتللععععلران عكععععفولاناليلايعععع ان  عععععوغجاعمععععاا

(ا لععععاتعععرات بللعععهاعمعععااعمعععاان ععععوظ ل ان عععػ  اقتععععواا عععفان فععععؼ اايمععععاثبلثعععلا2,3,4ن عكعععفو    ا

ان د يلععع اكععع ةان عهععع ؼكل ا معععتاؼظاقةاإٌزتتتبئظاقنعععهؽعايقعععفلاقنعععهؽعايقععع هعاعمعععاان فعععون  عايقظهعععؽ 

كععع ايل عععان  فعع تحاقةان عفعععؼيل ااخعععنةعاقًععلؽ اك اععع لعععاان عععع ان ؿي لععلا مفعععؼ ااي قععفث  ياا مفعععؼ ا

 مفععععؼ اعاان د يلعععلاِبلعععونان عهععع ؼن اين عمؽ عععلان فععع انكفكعععبوه ايععع ان فععععؼ اا ععع ايهععع يهر.ايك فلدعععل

انألخعععوؼاخععععنيلا ععع اتسكععع ايععع ان سععع   اتمللععع هرايععع اتؽقلعععلاعمعععاازًعععمونان عهععع ؼكل ايم عععراقة

 .يهران ط يل
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3.  (Borate et al, 2014 )A case Study approach for evaluation of employee 

training effectiveness and development program 

انعععؽكلان عفمععععظ ا ععع ان دعععوظ اقكعععراَعععع ان فععععؼ اايؽاععع يحا م  لعععلان عععااتللعععلران عؼنقعععلاهعععع عاهعععػه

ا عععع ان هععععؽكلان فعععععؼ اايؽاعععع يحا م  لععععلايتةهعععع عاهععععػهان عؼنقععععلا.ا(CIL)ن د كععععل  ا عععع ان ه عععععا

زلعععثاتعععرانإلعفعععع ظا ععع اخعععع ان عممويععع  اعمعععاانقعععفب الاتعععراتًععععلعه ا.كلؽكب تؽ عععكااععععوغجاي قعععفطعنل

اعمععععاايكععععفو   ااعععععوغجااكلؽكب تؽ ععععكانألؼيمععععل اؼظ ان عوقععععكايقنععععؽن انالقععععفبل ةا فُععععع .اي عععع ية

ةا مععععتاَعععع اا/330/ان عععفممرعان كعععموإاين  فععع تح.ااتةعععوةايدفعععع ان عؼنقعععلايععع ااع(ن  معععت اقكعععرايوظ ععع 

 ن ف  لل:اإٌزبئظ فويتان ااتران.ان دوظ ان ف ي ا مهؽكل

ان عكعععفعؽ ان فعؼ بلعععلان ععععيؼن اقةان مل ععع  اعمعععااقخؽ ععععان فععع ان فدؽ بلعععلانالضفبععع ؼن اافععع تحايل عععع -

ان د يلعععلايونقعععكاضمععع ازلععثايععع اا خسعععلاك اعععان د كعععل  ان عفمععععظ ان هععؽك  ا ععع ا مععععوظ ل ا مدععوظ 

ان عععععيؼن اهععععػها عععع ان عهعععع ؼكل اتوقمعععع  اقةان ععععاان  فعععع تحايقنعععع ؼ .ان عفممعععععل ا عععععلا مععععتايؼظيظ

ايلبول.ايكفولا  ايه ان و  ياتراقعان فعؼ بللع

ان فععععؼ اايؽاععع يحاتممعععرايكعععفولايعععأةانعفؽ عععونايقعععع.اتممعهعععرا ععع ايؽَعععل اتلععععي ازللعععونان عهععع ؼكل اقة -

 .نؾظنظاقع

اا عععععؽايخهعععععلايععععع ا معفممععععععل ان عه ععععع ان كعععععموإات للعععععؽان عععععاان فعؼ بلعععععلاقظلان علعععععؽؼن اقضعععععػاقة -

ازلعععع تهراييعععععيان عكععععفعؽ ان دععععوظ اتسللعععع ايمعععععاقاععععهاكبلععععؽايهععععةتاةن عوظ ععععواقكعععععايقععععع.ان عهعععع ؼكل 

ايععع ان ط يعععلايمععع ؼ هرايت بلععع ان معملعععلان عمؽ عععلاعمعععااقععع ظؼ  اقعععلةواوةان ًععععظعاهعععػنا ععع ان عه لعععل

 . آلضؽ  ان عمؽ لاالتاقياا ؽهرايخهل

 .يمسوظاثللان عوظ ل اييمؽ فهران معمللايهةتاؾنظ ان فعؼ اعاي اقنهؽايُملايمعاقاه -
 The Evaluation Effectiveness of training courses in( Farjad, 2012دساعخ ) .4

University by Kirkpatrick Model 

 ي قععفطعنلا )نععهؽ نقععبلل( اخ يمععل  عع  ن فعععؼ ايععؽنيحا  م  لععل تللععلر ن ععاهععػهان عؼنقععلا هععع ع

 هععػهان عؼنقععلايل اعع   خععع  تععرينقععفطعلان ب زععثان ععع هحان ويعع  ازلععثاا Kirkpatrick اعععوغج

 نقعفبل ة ِؽ ع  عع  ينألقعع تػ اين عععؼنيا ع ان د يمعل ن ععوظ ل  نزًع تللاتةواعععايع  عل عل  يع

 نعهؽ نقعبلل خ يمعل  ع  ن فععؼ ا يعؽنيح  م  لعل قة ن عؼنقعل هعػه ٔزتبئظ ؽ هعقظا.ن  عؽٌ هعػنا قععع

خعمهعع اععع اتللععلرا م  لععلا تععر ن فعع  ن بل اعع   قنعع ؼ  كععع  ن ع مععوب.ان عملعع ؼي ن عكععفول تسععع

 -ن  معت ؼظ  ان فععؼ   فللعلراااKirkpatrick ي ععوغج ن ط يعل ن عقنعؽن  يع  كعبلةا قة ن فععؼ ا

 قنعع ؼ ييس خععلاا مفسكععل .اايان عملعع ؼي ن عكععفول يعع  ققععت(ان ف  لعلععل ن  م  لععل -ن كععموإ -ن فممععلر

ةا ن  فع تح  تًععلر عمعا ن مععت  دعا ن د يمعل  ع  ن فععؼ ا  م  لعل ؾ ع ظ  قخعت يع  قاعه ن عا ق ُع 

 ؾ عع ظ  يوَععوع ن ععا ي إلَعع  ل ن فعععؼ ا ألظينؼ تمؽ ععك نععع ظ  يعع  تعق ُععايًععوؼ  ن فعععؼ ا

ين معععتاا, ن ععاانإلزفل خعع  ان ف لعلععلعانأل ععؽنظاقكثععؽ ينالافبعع ه نإلظنؼ  ين فععؿنل ن فعععؼ ا يلؿنالععل

ايآ للان فس لؿا  ان د يمل.

ا
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 Training Evaluation Report, Protection from (Lou Di Paolo, 2010دساعخ )  .5

Sexual Exploitation and Abuse   

ن ع  ععػ  ايعع اقبععتايععوظ  انأليععران عفسععع ايعع اان فعؼ بلععلان بععؽنيحا م  لععلان ععااتللععلرهععع عاهععػهان عؼنقععلا

يتلععععلا.ان د كععع اينالافهععع إانالقعععف بللايععع ان سع  عععلايكعععأ لايهعععأةان ف كعععل انخعععتان عععععؼنيايخهععع  

ا دؽ هععع ان فععع ان بسعععثان فعؼ بلعععلان عفمملعععلايعوَعععوعاان دهعععوظاخعلععع ايهعععأةايفةععع يبلان عؼنقعععلاي  عععوؼن

اكل لععععع عا ععععع اقخؽ ععععععان فععععع  ان فدؽ بلعععععلاين ععععععيؼن انألي لعععععلعانالزفل خععععع  اين عفُعععععع لاتلللعععععع  

ان  فعععؽ ا ععع اقخؽ ععععان فععع ان ع لسعععلان فعؼ بلعععلاين ععععيؼن اع( لبلععع اي ععع ان ًعععوي   عان ل عععؽياين  ؽ ععع 

اؼيمععععلنألان بمعععععنةا عععع ا2009اقكفععععويؽ/اانأليلاتهععععؽ  ان ععععاا2008ااععععو عبؽ/اان ثعععع ا اتهععععؽ  ايعععع 

ا.ظ  ونؼايكو اي لبؽ  ايالب لاناعيالكل :ان ف  لل

ايالععععتان عهعععع ؼكل ايتممععععران عهعععع ؼكل ان فللععععلراين فعععع اؼكععععؿ اعمععععاا ت  عععععتاععملععععلازعععععظ ايقععععع

ااسعععواعمعععاان عمم عععلانألهععععنفا فسللععع ان بلؾيعععلان فسكعععل   ايععع اعععععظنان ف  لعععع (عاينألثعععؽان عمؽ عععل

ان فکم عععلعازلعععثايععع اين ک ععع ي اينالقعععفعنيلعان فععععؼ اعاتًععععلران ععع ان فسكعععل   اهعععػهايتهعععلؽ.اق ُعععت

ا .ن فعؼ ااعم اين فؽکلؿ

ا /   ِٛلغ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخصبٌضب

 ن فعؼ بلعلعا عةع  ن بعؽنيح تللعلر يوَعوع ت  ي عع ن فع  ن كع يلل ن عؼنقع   ألهعر ن معؽٌ هعػن تلعع ر يمعع

يعع ان فللععلرعا ع هعع اي تسععع اععع اا م  لععلاايمل ععل خوناععا ت  ي ععع ن مؽيلععلاينألخ بلععل ن عؼنقعع   ن لععولايععأة

ععع ا ن سععع ث  عع  تطًععى يعع  يي هعع  ن بععؽنيحان فعؼ بلععلايي هعع اي ت عع يلاتسع عععانإلزفل خعع  ان فعؼ بلععلع

نألظنياين كعععموإعايكععع ةايدفعععع ان عؼنقعععلا لهععع ا انألضًععع تلل ا عمعععا قثؽهععع  قي   عملفهععع  قي ت بللهععع 

ن  عععبلبعان عممععععل عان عععععؼنياينإلظنؼ عععل (.اقيععع ا- يمل اان ععععوظ ل ان معععا–ن عععععؼنياا–نألِبععع ياا–نإلخفعععع علل ا

زةعععوي ا يفععععثبلةااغلعععؽي   كعععبلا ل ععع عان مععععتعا لععععات  ي ععععان عؼنقععع  ان ععععػكوؼ انععععبلهان سعععع ثاعععع ان ل ععع عا

 ععع اي  عععع  ان عدفعععع ان ععععي  اين عععععا اينألهمععع (انَععع  لان عععاايمعععٍان عؼنقععع  ان فععع ات  ي ععععان سعععع ثاعععع ا

اي  .ن ل  عان فمملع ايق  عان طع

قعععع عع ان عؼنقعععع  ان كعععع يللان ب زععععثا عععع انإلقععععفم الايععععبمٍان دوناععععاان فعععع ات لعععععها عععع ااتًعععععلرايي عععع ياقظن ا

ن عؼنقعععلاعاكعععع اتعععرانإلقعععفم الايععع اضعععبللايمعععٍاهعععػهان عؼنقععع  ايمععععظايععع ان عًععع ظؼاين عؽنخععع ان فععع انقعععف  عا

ان ب زثان ؽخوعان له اي اقختانغ  يان د ااان   ؽيا مبسث.

  ع  ن ونَعر ن ع لى يبلز عل  عة  ع  يوَعوعان عؼنقعلع زعول ن كع يلل ؼنقع  ن ع نقعف بلع ضعبلل ييع 

اغلععؽن سععع ثاععع اقهعلععلان فعععؼ ااقياينقعع اتللععلران بععؽنيحان فعؼ بلععلا عع ان ع  ععع  ا ن فعع ات  ي ععع ن عؼنقعع  

زةويلعععلايععع انعععراينَعععرا ععع ان سعععع ثاعععع اهعععػنان عوَعععوعا ععع ان بلئعععلان عسملعععلان فععع ات  ي هععع ااغلعععؽا–ؼيسلعععلا

  ان ل ؽان مؽي ان كوؼي.ان ب زثا ممعتا 

تف عععع اهععععػهان عؼنقععععلايعععع ايمععععٍان عؼنقعععع  ان كعععع يللا عععع ات  ي هعععع ا عوَععععوعان بسععععثا تللععععلران فعععععؼ اا عععع ا

زةععععوي ا(اعمععععاانعفبعععع ؼاقةان ع  عععععلاقلعععععان عؼنقععععلايفمؽ  هعععع اهعععع ااغلععععؽؼيسلععععلاين ل عععع عااغلععععؽن ع  ععععع  ا

 عدفعععع ان عععععا اين دعملععع  اي  ععععلاغلعععؽاؼيسلعععلاعاغلعععؽازةويلعععلعاتمععععتاي  فمععع يةاين ف كعععل ايععع اي  عععع  ان

نألهملععل.اكععع ااتطفمععكاهععػهان عؼنقععلاععع ان عؼنقعع  ان كعع يللا عع اا زلععلان بلئععلان فعع اتععرات بلعع ان عؼنقععلا لهعع ا عع ا
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ةاعل ععععلان بسععععثان عفعثمععععلا عععع انإلضًعععع تلل اينألِبعععع يا ن هلئععععلان  بلععععلان عي لععععلان م يمععععلا عععع اظيهعععع عايق ُعععع 

ا ؼكللا كعفعؼيل اييعؼيل (.ين م يمل ا  ان عد لانإلاك ا ا  ان ع  ع  ان فه

ن بععؽيحان فعؼ بلععلا عع ا هعع ايعع ان عؼنقعع  ان  عع ظؼ ان فعع اتبسععثا عع ان فمععؽفاعمععااينقعع اتللععلرا ن عؼنقععل هععػه

ا.ن عد ل ا ف    يكفلبملل  عؼنق   نا بلل ال ل يقفةوة ؼيسللان م يملا  اقوؼ  اعاغلؽن ع  ع  ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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هاإلؽـــــــــــــبس إٌظــــــــشٞ ٌٍجؾـــــــش

هة م ذمهةفى ه:هة ت لةو

هة م ذمهة ث   ه:ة عموة هة ت لة ة 

هة م ذمهة ث  مه:هتيةةرهه  وة هة  لةم هة ت لة ة 

ه ةلهل ذة ه–ذ ىمة ههة م ذمهة لة عه:هة م فم ذهغةل

 

 

 ٟـبٔـــــً اٌضــــاٌفظ
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 تـــــذس٠ــــاٌز ش األٚي:ــــاٌّجؾ

 ر١ّٙذ

 ين فععؼ اان ع  قعا يهعع ه ع ن فععؼ ا ععملعل  ع  نألهعر ين عف لعؽ ن سللللعل ن ثعؽي  ن بهعؽي ن م ًعؽ  معع

 ينقعفمعنظنةايقععؼ  يمؽ عل قكثعؽ  ًعبر زفعا ن م ًعؽ هعػن  فسكعل  ن ؽتلكعل ن عسع يؼ قزعع هعو ين عكعفعؽ

ان ع  قا.ا ي  هةت  هي ن ع مويل ن عه ل قظني عما

 ن عفؿن ععانالهفعع ل يع  ي نإلافع ج ققع  لا  ع  ن فل ع  ن ف عوؼ يع  ي ن عممويع   ا عر  ع  ن ع عؽظ ن  ععو ييع 

 تأهلت ي إلععنظ زفعلل َؽيؼ  ن فعؼ ا قيبر نإلظنؼ ل ن معملل    ن بهؽي ي  م ًؽ

قزععا قيعبر ي م يعلن  ن عققكع   ي ن عوؾنؼن  يط يعل ي ن عدفعع  ق  عع   يع  ق ع ع قي  ع  نأل عؽنظ

 تكعهرا ع  ي ن عكعفعؽ ن فة و عوخ  ي نالخفعع ع  ن ف عوؼ تونكعا  ةع  نإلظنؼ   ع  ن ُعؽيؼ ل ن عكعقي ل  

ا.ن عم و ل ن ؽيذ ؼ   ي نإلاف خلل ؾ  ظ 
ه(1 

 / ِفَٙٛ اٌزذس٠ت ٚرؼش٠فٗ أٚالا 

 ت علعل  ال  ف علعلايدع يكعفعؽ  ي  ععل ععملعل قاعه عمعا  مفععؼ ا ا عؽ يع   ع هع  ن فععؼ ا تمؽ  ع   ت وععع

 ين   كع  ين معمع  نالتدع هان   عؽي) ينتد هع   (إ ين كعمو ين لععؼن  ين عهع ؼن  ين عممويع   ن عمع ؼف

 قععبل ن ع عع  ن  ععؽو يضمعع  ن طبععؽ ان ع  عععل ينكفكعع ب نألظني  فسكععل  ن عدعوعععل قي ن  ععؽظ ( ين كععموك

 ن عكعفعؽ ن فس لعؿ ِؽ ع  عع  يقععؼنتهر ييعلتايهع ؼنتهر يمعؽ فهر توقعل  ضعبلل يع  ن كعموإ  ع   مف للعؽ

 تط  ععه يؽاعع يح َععع  يغ ععك ن هطًعع  ِعععوزهر  فف عع ايعع  ن سع ثععل نألقعع  لا ينقععفطعنل تممععر عمععا

ا(14, ص.2006)اٌؼضاٚٞ, .نألعع ل ي  ن عكفلبت    ن عي لايز خ   ز خ تهر  له  يؽنعلل نإلظنؼ 

ا

 لاتكعععفهعفانخعععؽنيايس  عععلانإلقعععفعؽنؼييععع هرايععع اقععع لايععع ةان فععععؼ ااهعععواخهعععوظانظنؼ عععلايت  لعلعععلايؽتب عععلا

ت للععععؽايهعععع ؼياييمؽ عععع ايقععععموك ا عععع اضًعععع تىان  ععععؽظان س  لععععلاين عكععععفلبمللعا ةعععع ا ععععفعة ايعععع انإل  عععع يا

ا(300., ص2006)اٌخط١ت , . يعف مب  اععمهاقيانةا  وؼانظنيهان معم اين كموك ايهةتاق ُت

ا

ةاينقععفطعني نافهعع ؼنةا نألكثععؽ ن ععععنضت قزععع هععو قةان فعععؼ ا(P.392 ,2003) اDaft ي وَععر ا  عع   

يلعؿ اا عمعا ين سًعول نالقفًع ظ ل زل تهع   ع  ينالقعفعؽنؼ ن  دع ذ تؽ عع ن فع  ن ع  عع   ألة ن ع  عع  ع

ةا ن ع  ععع   قكثععؽ هعع  ن كععول  عع  ت   كععلل  ععفعة ا زفععا ن بهععؽ ل  عونؼظهعع  ن فعؼ بلععل ي  معملععل نهفع يعع 

يكعػ كا يان عهع ؼكلع إلظنؼ ين يع  دوظ  ينإلز ِعل ن مععت يعهع ل ينهفع يع تهر يهع ؼنتهر ؾ ع ظ  يع  ن مع يمل 

 يفطًًعل ايقك ع ي يععؼيل  يخعوظ ضعبلل يع  ييهع ؼنتهر نأل عؽنظ قعموإ ت للعؽ ن عا ن فععؼ ا يعؽنيح تهععف

ان فعؼ ا. يؽنكؿ   

 ن ععااتمبلععل تهعععف ييكععفعؽ  يط  ععل ععملععل قاععه عمععا ن فعععؼ اا(57,ص.2008 )أثتتٛ إٌظتتشيقعععاعععؽفا

 نتد ه تعهايتسكعل  يتعععلر يم ؼ عه ؾ ع ظ  ضعبلل يع  ن  عؽظ  ععل ين عكعفلبملل ن س  لعل ن فعؼ بلعل نالزفل خع  

ا.ن ع  عل    نإلاف خلل يؾ  ظ  ن معت    قظنته تسكل     غ ك  كهر يع  يه ؼنته

                                                           

ه.والتهزيع لمشذخ الحامج ردا :األردن -عسان ،البشرية الطهارد إدارة (2004. )فالح دمحم الحشيطي،ه-ه1



21 
 

ا

 ن م ًععؽ  هععيسوؼ ييكععفعؽ  ييط  ععل ي  عععل لععلمععن فعععؼ ااقاععها( 100., ص(2005  اٌغتتٓي مععؽفا

 وكل  ميقعع ييهعع ؼن  يضبععؽن اويعع  ميم  عع  يسعععظ  ت للععؽن  نزعععن  ن ععا عفتهععي تعان م يعع ن بهععؽي

ان ػيا قظ ه. ن معت ي  ر  ف مبه اللمييكفلب ز  لل نزفل خ   ليم عل  ن عفعؼب   هينتد 

 ي  ععلاييكعفلؽ  ععملعل هعو ن فععؼ ا اهع ِ قة عمعا تؽكلؿهع  هعو ن كع يللع ن فمع ؼ ك عمعا ييع اابلز عه

 ن فًععيا عهعةبل  يع   عةع هر عع ي ن مع يمل  قعموإ  ع  ن دع ي  ت للعؽ نزععن  ن عا تهععف ن ع  ععل ظنضعت

انألظني قق  لا يت و ؽ ن معت

ا

 ن عفمملعلايأععع  هر ين عمع ؼف ن عممويع   نأل عؽنظ نككع ب ي  فععؼ ااهعو قةان علًعوظ ن لعول  عةع  قعب  يعع 

 نقععفثع ؼ يعع  يهعع ايتعةلعع هر  فعفمععوة ن فعع  ين لعععؼن  ن عهعع ؼن  ييععلت  لهعع ع نأليثععت نألظني يققعع  لا

 نأل عؽنظ عع  تًععؼ ن فع  نألظني يت عو ؽاققع  لا ن كعموإ تمعع ت ن عا ي إلَع  ل اهع ع طفؿاو ن فع  ن   قع  

 نألهععنف ن عا ن ويعول يتعأيل  ن مععت  ع  ن فسكعل اين ف عو ؽ يع  ين عؿ عع ن  عؽو نت زعل قخعت يع  يغ عك

ان عسعظ .

ا   أ١ّ٘خ اٌزذس٠ت/  صب١ٔب

 ن عفعلعؿظانألظني  فسللع  مويعلن ع  ن عمع  لؽ ن عا ين ويعول ن  ؽظ عل ن لععؼن  ؼ ع  ن عا ن فععؼ ا  كعفهعف

 ق ععل ين  م  لععلا عع  ن ة ع ي  يكععفول تسع ععع  عع  يععقثؽن زلو عع  اهعع ِ  ن فعععؼ ا  مفبعؽ ن ع  معع  هععػن ييع 

 1:ن فعؼ ا يؿن   قيؽؾ يي  ي  علع

ؾ عع ظ ا عمععا ن معع يمل   ؤل ععؽنظ ن عكععفعؽ ن فعععؼ ا  كعع عع زلععث ن بهععؽ لظ ن عععونؼظ قظني تسكععل ه.اق

 نعةت  ع  قعوني نإلافع ج ؾ ع ظ  ن عا ن  ه  عل  ع   عقظي يعع  ن علهرع  ن عكع ع  ؤلععع ل قظنتهعر يكعفول

 .ن معت ع  ين عمؽ ل ن عه ؼ  ؾ  ظ  يكبا اوع  كع اقي

يمعل ا نتدع ه تةعو   هعو ن ع  ععل تععؼ ا  بعؽنيح ن م يعل نألهععنف يع  قاعه نغ نالتد هع  ظ تةعو  ه.اب

 تمع ية عمعا ن سًعولي يقل قع ته  ألاهع فه  تأ لعع  فسللع  ن ع  ععل عع  ن بهعؽ ل ن ععونؼظ  ععل

 .تد هه  زللل  قيق اييالي

قيا  معهعؽ ل  ي   كعبل قعوني    فععؼ ا ن فهع لتظ ععملع   عع  ن   تدعل ن عهع كت زعت  ع  ن عكع عع ه.ا 

 عع  ن ؽَع  عععل ن  لع بع ن مععتع ظيؼنة يمععل تط علٍ عمعا  كع عع قة  عةع  نإلافع ج ععع ل

 زمهعع ظ  عع  ن فعععؼ ا  كعع هر  ن فعع ن فهعع لملل ن عهعع كت يععل  ييعع  ين هععة ييع ن معععتعان سععونظ 

 .ن ص... ن معت ِؽل تل ظل ن ؽيذان عم و لع ناط  ٌ

عمعاا عع يمل  تعو لؽ يعمويل يهعةمل ن ع  عع   نزععل تونخعه  لعع ن معع لظ يع  نإلزفل خع   تعو لؽه.ا 

 ِؽ ع  عع  هعػه ن مع  عل يهعةمل تسعت قة ن كعهو ل يع  ادعع  عػ ك ن عهع ؼ ع يع  يمل عل ظؼخعل

 يه  ض و يه   تعؼ ا يؽا يح ناه ي ِؽ   ع  يغ ك تعن  و  نألخت    ض يلان فعؼ ا

 

                                                           
-333.هاها ة ج معة  ة  ةل :ةإل    لة   .البشرٌة للموارد اإلستراتٌجٌة اإلدارة (2003ن عؽق عاخع لان ع  ادمحم.ا ه-ه1
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تسللعع ا ثعر ييع  ن مععتع  ع  نإلقعفلؽنؼ يتسللع  ن ف  لعلعل ن عؽياعل ؾ ع ظ   ع  ن فععؼ ا  كع هره.اج

 ينقعفبم ظ قضعؽلع خهعل يع  نألععع ل قيعس ب ييًع  ر خهعل يع  نأل عؽنظ يًع  ر يعل  ن فعؽنيّ

 يدع ل  ع  ن  عؽ ل  يعل  يهعفؽكل يًعمسل يخعوظ يع  ن فععؼ ا  سللعه  عع  يل هعع  يخعوظاتُع ؼب

 .نألعع ل

 ن وظل لععل ي معهعع ؼن  ن دع ععع   معمؽ ععل ن  ععؽظ نقععفم ب قة نغ قا كععهرظ  ممعع يمل  يؿن عع  تسللعع ه.اذ

 ن عهع ؼ  هعػه يثعت   كفكع ب .ن ف  علر ضع ؼج قي ظنضعت قعونين قلعفعه يع  تؿ عع قة نعأاه  ن سع ثعلايع 

 كعع   عهع ن عوظل   نأليع ة  عؽو تؿ عع يهعػن ي ن مععتع يع زا  ععل ن م يعت قلععل  ؿ ععايع  ن دع عع 

 ين ثلع    ن عع ظي ن ؽيعلع يع   ؿ عع يع  يهعو قعمعا يظع تك ن عا  مفؽقلعل ق ُع ا قهمعه ن فععؼ ا قة

اا. ه

ا    اٌزذس٠ت أٔٛاع/  صبٌضب

 تؽكلبعلايونؼظهع  ِبلمعل زكعا يهعػن    قعبه ع يع  ن فععؼ ا قاعونع يعل  يع  تطفع ؼ قة ن ع  ععل تكعف ل 

 هععػنانألقعع ـ يعمععا عملهعع ظ تفععو ؽ ن فعع  ين ع  لععل ن فعؼ بلععل ين عمعععن   العع  نإلية ع اهعع ِ ته  ن بهعؽ لع

  :زكا ن فعؼ ا قاونع تً لك  عة 

 .ن فعؼ ا نخؽني ية ةا-ان وظ تك اوعا-ان فوظك يؽزمل

  التوظف مرحلة حسب التدرٌب أنواعه.هأ
 هرايهععفيتطًًع ت يكعفو  تهر يع ضفبلف ن ع  ععل  ع  ن مع يمل   دعلع  َعؽيؼ ل ععملعل ن فععؼ ا  معع

 ن س خعل يعتاتبععي ن دععظع ن مع يمل  تععؼ ا عمعا  لفًعؽ ال ( قاعه كعع  ع ييهع ؼنتهر قععؼنتهر يكعفول ؼ ع 

 ققع  لا  ع  ن فع اتسًعت ن كعؽ مل ن ف عوؼن  ظعت  ع  ض يعل كعػ ك ن سع  لل  ن مع يمل   فععؼ ا ي قعل

ا(241, ص.1997اٌضػجٟ, )ا. )ن فة و وخلل ينألظين  ن معت

ا: ن ا ن فوظك يؽزمل زكا ن فعؼ ا  لكر يعملها

 اٌغذد ثبٌّٛظف١ٓ خبص رذس٠ت .1

 ن دعععظاي  عممويعع   ن عععوظ ل  تؿي ععع ( يععه ي لًععع ي  فهلئععلع ن فعععؼ ا يعع  ن  ععوع هععػن  مععؽف

 تفممع ايلونععع يع  غ  بع  ن عممويع   يهعػه يؽَع  يهعةت يظع ت هر ألظني  سف خواهع  ن فع  نألق قعلل

ي  ع  علا( ن معت ينخؽنين 
 1)

ا

 ن ع  ععل تدؽ عه ين فع  نالخفعع ع  يقل قع  انإلظيع ج ععملع   يع  قق قعل  ينخعؿ ن فهلئعل ظايتمعع

 ظنضعت ين لعلر ينتد هع   ن كعموإ عمعااقاعع ِ ن س ع ظ ن عا يعػ ك تهععف يهع  ن دععظع عع  هع  يع 

 ععملعل يع  نأليل ن دعؿي ن بهعؽ لايعأظني ن ععونؼظ نظنؼ   ع  يفطًعى  لعول يع  يعع ظ  .ن ع  ععل

 ي  مععت ن عؽتب عل يطفمعكان  عونز  نعؽذ  فعو ا نغ ي  مععت ع ععن د ن عوظعك ن فسع ل  ععل ن فهلئعل

 ي معع ن فهلئعلظ يعونيعملاععملعل  لعول ن عػي ن عب نعؽ يهعؽ ه ن عا غ عك يمعع ن دع عع ن عوظعك  لععل ثعر

 ن   نع  قملعه ا كعهاي ؿ عت  ع  ن ثلعل  بعث قة نعأاه يع  ( نغ  م عؽظ يهعر خعع ن فععؼ ا يع  ن  عوع هعػن

, اٌشجىشتٟ)ا.(ؼيزعهان عم و عل  فؽت ع  نإلؼتبع إع توقع  ييع  نألض ع ي  ع  ن وقعوع يع  ن فطعوف يع 

ا(149, ص.1969

ا

                                                           
ا.26.او11ن عفم   عاِا عبع قزعع قلع دمحم ن عؽ صعا .ان ؽ  ٌ:اظنؼاٌجشش٠خ اٌّٛاسد ئداسح ,(ا2003خ ؼيا.ا  ظ كمؽعا-ا1
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  اٌؾب١١ٌٓ ثبٌّٛظف١ٓ خبص رذس٠ت .2

يتفملععا كبلعؽ يهعةت ن مععت ققع  لا  لعه تف لعؽ يقعع  ع  ض يعل ن فععؼ ا يع  ن  عوع هعػن قهعلعل تؿ عع

 ضبؽتعه قي ن م يعت نقعفمعنظن  يمعه  ة ع  ال ن عػي نأليعؽ ينآلال ع ن عمععن  تهع لت قا ععل  لعه

 نألقع  لا عمعا يكعػن ا كعه ع نآلال  ي ن عمعععن  عمععا تعععؼ ب   فملععا قة عملعه ن ع َعللعايناعع 

ا: ألاه ن عكفعؽ ن فعؼ ا هػن قهعلل يتفدما ععتاي ع إلاد ؾ ن دع ع 

نالؼتلعع يا ن ععا  هعععف  هععو نإلخفععع ع ظ نالؼتلعع ي ن ععا يي  فعع    ن عه عع  نإلؼتلعع ي ن ععا   لععوظ

  ععينع  ي كعفدلا نالخفع علعلع ن  عونؼل تلملعت يدع ل  ع   هع  يثلعت ال آ  قع  ي هلعأ نالخفعع ع 

 يت وؼنتهع ع يه فعه يةواع    ع  ن عفسةر قععؼ   مم يعت  فعلر قاعه ِ  عع  نالخفع علعل ن معع لاين معن عل

 يع  ين طبععؽ  ن عمؽ ععل نكفكعع ب ظية ينالخفع علععل نالقفًع ظ ل ن ًعموي   ز  ععع ي كععرا مععػ  

 عع هر  فطم عون ال زفعا ن فععؼ ا  مدععظ تفعلر يثمعع  ن معع ل  لععنيا تفعلر كعع  قيعونبان فععؼ اع ي عوج

ا(.39, ص.1986,  اٌؾؼ١شٞ) (.ن عمله  ن عكفول قيان ممعلل ن علعؼ    

ن للع لا قي قضعؽل يظل عل يهع ل  فعو   ن  عؽظ إلعععنظ َعؽيؼي ن فععؼ ا يع  ن  عوع هعػن قة كعع 

اخع ع . ييكئو ل   يونخب  

  اٌٛظبئف ٔٛع ؽغت اٌزذس٠ت أٔٛاع . ب

ن طبععؽ ا عمععا  مفعععع يعع   ع هعع  إلاد ؾهعع ع ن عكععفطعيل ين وقعع تت قظنتهعع  كل لععل  عع  ن وظعع تك تطفمععك

ن وقع تتا هعػه نادع ؾه  ف معا يع  يي هع  يمععن ع يال ناف خلعل يقع تت نقعفطعنل ظية ي ععنؼ ين عمؽ عل

ض يعلعا تعؼ بلعل يعؽنيح يظل لعل  ئعل كعت تف معا ن مععول يعمعا ظ يمعل  يعكعفول يهع ؼن  ي هعفؽِ

ا :قاونع ثبل  ن ا ن وظ تك اوع زكا ن فعؼ ا ي لكر .يقهعلفه  ينزفل خ ته   ناتفع

 ٚاٌفٕٟ إٌّٟٙ اٌزذس٠ت  .1

 هع موةا ين عػ   ن عفوقعّ ن فمملعع  ن عكعفول غيي نأل عؽنظ ن عا ن فععؼ ا يع  ن  عوع هعػن  وخعه

 تيهعة تعؼ بلعل ظيؼن  ت  علر عمعا ن عكعقي ل  ي سعؽو ن ع  ععلع  ع  ين عه لعل ن   لعل ن وظع تك

 يفكع ؼع يهعةت تف لعؽ ععمهعر  ع  ن عكعفطعيل ن عمععن  يكعػن نألقع  لا كعوة ن  ئعلع يكعفعؽا هعػه

ا.ااييكفعؽ

 ن عكععفطعيل ن لعي ععل ي  عهعع ؼن  ن فعععؼ ا يعع  ن  ععوع هععػن قةاا(326, ص. 2001ِتتب٘ش ) ٠ٚٛػتتؼ

 ين ًععل ال ين علة الةعع  ين  دعع ؼ ع ن ةهؽيعع ي قعععع ل ييعع اقيثمفهعع  ين عه لععل ن   لععل نألعععع ل  عع 

 ينععععنظ كبلععؽ  ي  لععل نية العع   عمععا تفععو ؽ ن ع  عععلان فعع  يتمعععت يغلؽهعع ع ين مسعع ل ين فهعع لت

ا.ا(يه  ض يل يه   تعؼ ا يؽنكؿ

 ٟاٌزخظظ اٌزذس٠ت .2

قعمعاا يظع تك عمعا ييهع ؼن   عمع ؼف ن مع يمل  نأل عؽنظ تملعل  عمعا ه ع  ن فعؼ بلعل ن بعؽنيح تؽكعؿ

ن ًعل العا كه عقعل يفطًًعل تعؼ بلعل نَعل يو تهععت غ  بع  يهع  ين عه لعلع ن   لعل ن وظع تك يع 

 عمععا تلععول يهعع ل ن فعععؼ ا يعع  ن عكععف لع   نأل ععؽنظ ن ععا يتوكععت .ن ععص... ين عس قععبل ن فكععو  

 .ن لؽنؼن  ينتط غ ن فط لّان عف يمل
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  اإلداسٞ اٌزذس٠ت .3

 ن س  لععل  وظعع ت هر قظنتهععر ي  عملععل  معععع ؽ  ع ن فكععللؽ ل ين لعععؼن  ن ة عع ي  ت علععل ن ععا  هعععف

 غن  نإلظنؼ عل ن ف علعل قيعبسع يقعع .يكعفلببل ن لهع  تعؽقلفهر ع عع قعمعا ي  يعا عنظهرا هع تينعع

 ن عهع ؼن  يع  يمل عل اوعلع   ن عا ن عكعفعؽ   مس خعل افلدعل ن س َعؽع  ع ان وقعع ض يعل قهعلعل

ا(367, ص. 1997, ؽٕفٟ)ين ف  لعلل.ا ن بلئلل ن عونكبلا مف وؼن  نإلظنؼ ل

 يننععؽن لل نظنؼ ععل ييهعع ؼن  يمعع ؼف عمععا ع يععل يًعع ل نإلظنؼي ن فعععؼ ا يععؽنيح يتفُععع 

 ن فوخلعه ن فط علّع اهع ِ   ع يعل يًع ل يتهععت ن عطفم علع نإلظنؼ عل ن ع  يعا  فلمععاَعؽيؼ ل

ا.ينالتً ل ن ف كل  اه ِ  ن ا ي إلَ  ل هػناين ؽق يل ن ف  لر

 ئعشائٗ ِىبْ ؽغت اٌزذس٠ت أٔٛاع . ت

 قفهعؽفاعمعا ن فع  ن دهعل نضفلع ؼ عمعا ن ع  ععل تمععت ن فعؼ بلعل  ئلزفل خع   ن دلعع ن فسع عع  عفر يمععي 

ظنضععتا ن فععؼ ا  عفر قة عمععا نإلضفلع ؼ  لع  يقعع نخؽنتهع ظ يةع ة تسع عع  ععفر ضبل هع  يع  ي ن معملعلع

 .ن ط ؼخ  ن فعؼ ا عما نإلضفل ؼ  ةوة قع ي عن ع  عل

ا   ؽشائك ٚأعب١ٌت اٌزذس٠ت/  ساثؼب

 خعمعلايع  ه ع إ يناعع  ,ن فعؼ بلعل ن بعؽنيح ك  عل  ع  ٌ ممعؽ نقعفطعنيه   عةع  يوزعع  ِؽ لعل ه ع إ  وخعع ال

ن معملععلا قِععؽنف ية  ععل تفممعع  ن فعع  يل هعع   لععع  ن عفعنضمععل ين عف لععؽن  ين عمعع  لؽ ين مونيععت نالعفبعع ؼن 

يا ن فعؼ بلعل ن معملعل يع  ك ألهععنف  مفععؼ ا ن ع  قعا نألقعموب تسع عع  ع  ظيؼن تممعا يسلعث ,ن فعؼ بلعل

نية العع  ا كععػ ك ي ن ثل  لععل ي ن وظل لععل ضم لعع تهر ي ن عفعععؼيل  ضًعع تى ي ن فعععؼ ب  ن بؽاعع يح اوعلععل

ن عفععؼيل ا نهفعع ل نثع ؼ   كعف ل  ن عػي هعو ن فععؼ ا  ع  ن عكعفطعل   ألقعموب ن   لعلع ي ن ع  لعل ن ع  عع  

ن عبلتعرا ن فععؼ ب  نألقعموب نضفلع ؼ  ع  ن  دع ذ  ع ة يكعػ ك نال د يلعلع ين عكع هعل ن ف  ععت عمعا يز عؿهر

ةا ع يبلةا  عثت ان فعؼ بلل. ن معملل اد ذ عونيت ي  يهع 

نألكثععؽا ن فعؼ بلععل نألقعع  لا  معع  ي لععع  تسللهعع ع ن فعع  ن فعؼ بلععل نألهعععنف زكععا نألقعع  لا ت عع يل ي عةعع 

ةا ةا نلوع  ا(196, ص. 2010)٠بغٟ,   :ينقفطعني 

 اٌّؾبػشح ه .1

ةا ن فععؼ ا ققع  لا قكثعؽ يع  يتمفبعؽ اتعؼ بلعل يع ظ  ين لع ي ن عععؼب  لعول ي لهع  ققععيه ع ييع  نعلوع 

ايهعو  لعّ ينزعع خ اعا يع  ين عفععؼب ن عععؼب يعل  نالتًع ل ععملعل تةعوة يسلعث يب نعؽع يهعةت

يقونعععععا يممويعع  ع إل ًعع ل ن س خععل ز  ععل  عع  ن فعععؼ ا يعع  ن  ععوع هععػن ي ف  قععا ن ععععؼبع

ييأقعتا ن كعبت ققًعؽ ي ع  ن عفععؼيل ع يع  يعةع  عععظ ألكبعؽ ن مععت عع  قظني يِعؽل ينخعؽنين ع

 قي ن  مكعع لل ن  عونز  يمععٍ يتسملعت ظؼنقععل ن فععؼ ا يوَععوع  ف معا يع عععي  يعة علع  علتةم

 ت علععل قي يهعع  ن عمعععول ين   ؽ عع   نإلظنؼ   عع  نالتد هعع   قي ن عكععفطعيل نأل ةعع ؼاين ع عع هلر

يزمه . ن عه كت يونخهل ن ممعللاعما ن لعؼن 
 1)

 

 

 

                                                           
ه01ة ول,هج لا,هملجعه   د,ها.ه ه-ه1
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 إٌّبلشخ .2

 قاهع   ع  ن عس َعؽ  ققعموب عمعا كبعؽل  يلعؿ ي هع  اع خرع يتععؼ ب  ظؼنقع  ققعموب ن ع  قهعل

 ن عهععل ن عوَعوع   اسعو يتوخلههع  ن ع  قهعل قعلؽ  ع  ن عفسةر يع  تعةع  عةكعلل ت ػ علاتعو ؽ

 قي خعلع  ت  لعل يع  ظقلع  يهعةت ن وقعع تطًعلى  عةع  كعع .ن د ابلعل نأليعوؼ يهع اعع  يناليفمع ظ

 يتفعلعؿ ت يعلع يسؽ عل ن   عؽ ييخهع   نآلؼني  فبع ظل ن عبلتعر ن ع ع ش يتعو ؽ يم عران عوَعوع  ع

  عفر ن فع  ن  فع تح  ع  ن عفععؼيل  خعلع   هع ؼإ زلعث ن ثبع   يع  ي عوع ن ع  قهعل ن فع اتسععثه  نآلثع ؼ

 ن دععع ع  ين معععت ن فمعع ية اسععو ن كععملعل نالتد هعع  ا ف علععل ن  ؽيععل ن لهعع عايتفععلر ن فويععت

 زععت  عع  ن ع علؽنِلععل نألقعع  لا ييع ؼقععل ن فدعع ؼب يتبعع ظل ينكفكعع بان عهعع ؼن  ين ف عع يٌ

.ن عهةبل 
(1)

 

 إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد .3

 خ اعا يع  قهعلفعه  عه يمعل  يوَعوع  عؼنقعل نأل عؽنظ يع  عععظ  لعه  هعفؽإ نخفعع ع هعو ن ععقتعؽ

 نالقعف  ظ  ي عفر .يمل عل يكع تت يهعأة تويعل   ن عا ن ويعول يهععف يغ عك ن ععقتعؽع ك  علاقعُع ي

 ن ععقتعؽية    قهعه  ن فع  ن عونَعل  زعول نآلؼني تبع ظل ضعبلل يع  ن فععؼ ب  هعػنانألقعموب يع 

 قعُعع ي يضبععؽن  يممويعع   عمععا نألقععموب هععػن  مفعععع نغن .يضبععؽتهر َععويايمععؽ فهر عمععا

ن عقتعؽ
. 2)

ا

 ؼتعلف  وخعع يعت ن عس َعؽ ع ققعموب  ع  ن سع ل هعو كعع  يععؼب  وخعع ال نألقعموب هعػن ي ع 

 ن م  يعؽ نظؼنإ عمعا قع ظؼ   غلعؽ نألعُع ي قة  بلزعإل ع ععي  ن ع  قهع   توخلعه يهعفعها مععقتعؽ

 اد زععه  ععؽتبّ تعععؼ ب ع كأقععموب ين عععقتعؽ . عؼقععواه  ن فعع  ن عهععةمل قي نألق قععللا معوَععوع

 ن عا ن فويعت عمعا اد زعه  مفععع يال يضبعؽنتهرع تدع ؼيهر ينقع  يع  خعلع اقعُع ته نقعه ل يعؼخعل

 نألعُع ي نقعف  ظ  يععل عمعا تمفععع يعت غ عكع عمعا تمفععع ال ن فعؼ بلعل قةاقلعفعه غ عك يمعل ع نت ع ل

ا.يمُهران بمٍ يآؼني ضبؽن  ي 

 ِعؽل ن عطفًعل  يع  عععظ  لعه  فبع ظل ققعموبيأاهع اا(285, ص. 2009اٌغتبٌُ ) لوَعرا ي ن  عع قيع 

 يهعػن ن  لع ل ن عفععؼيوة  لعه  هع ؼإ ن عػي غن ان وقعع  ع  يطفم عل خوناعا يع  يسععظ يوَعوع

  لكعف لع كيغ ع ن مملع ع نإلظنؼ  يكعفول  ئلظنؼ عل ا ع  ضع و يهعةت يوخعه ن فععؼ ا يع  نألقعموب

 ن لعؽنؼ نضفلع ؼ كل لعل عمعا يعػ كاتععؼ ا يهعو نألاكعاع ن عؽقي ينضفلع ؼ نآلؼني تمععظ يع  نإلظنؼي

 يغ عك ن فععؼ اظ يع  هعػنانألقعموب  ع  قملمعل ن عهع ؼكل  قعععنظ تةعوة يعع ظ  ينألاكعاع ن ًعسلر

ا. ن ع ؽيذ ن عوَوع    ؼق هر إليعني قي يهر ن عد ل التك ع

 

                                                           
1 -ا
ا Mathwes,B.and Ueno. (2001) "Quality Training: Finding from European Survey", The TQM 

Magazin,Vol.13.No.1.P.40. 

 

 .Robbins,S and Coulter,M. (2005) Management,Pearon Prentic Hall ,P. 295 -ه2
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اٌؾبٌخ دساعخ أعٍٛة .4
((1

 

 قي ينقملعلع يهعةبل  قي يونقعك ن عطعفى ن عععؼب  كفسُعؽ قة  ةعؽ  عمعا نألقعموب هعػن ولي لع

 ي  عسعع يؼ يععمل غن  تةععوة ي ة هعع  عن فؽنَععلل يهععةبل  قي  عونقععك يععوؼن ع عععه  ب عع ايعع 

 يععوؼ   عع  ي هدعع  يهععةت يًععل غفه  ي لععول ن فعععؼ ب ع نألظني عملهعع   لععول ن عوَععوعللان فعع 

ا:غ ك كت    يؽنع ته تدا ي  هرق يي  ثراي  قهفه ع يي  ع"ز  ل"

ا ن س  عل زو هع  تععيؼ ن فع  ن هطًعلل ا ع ل تًعو ؽ ي لهع :ا اٌؾبٌتخ ٌٕظتبَ ا١ٌٙى١ٍتخ اٌج١ٕتخ طت١بغخ -

ا ؽغعا ن فع  نألق قعلل ن دوناعا تمةعف قة عمعا يقع ظؼ  ينَعسل يًعوؼ  ن  بلمع  يَعمه   ع 

انِعع ؼ ع َعع ن هطًععلل ا عع ل يتًععو ؽ  مس  ععلع تسملبلتععه َععع  عملهعع  ن فؽكلععؿ  عع  ن ععععؼب

ا ؽغععا ن فعع  ن عهععةمل قي ن عوقععك ع  يععؽ يتًععو ؽ ن وظل لععلع ن عع ؼقععل يقث عع ي ن ع  عععل

 تكع ععان فع  ن فكع الال  يع  عععظ ن عا نالافهع ي يقضلعؽن ن عهع ؼكل ع يع  نقفمؽنَعه   ع  ن عععؼب

 ين فسع عععان فسملععت يكععقي لل قيعع ل تُععمه ين فعع  ن س  ععل يعع  ن ع هدعع  ن فم يععت عمععا ن عفعععؼب

اا.ن عفعؼيوة ن له  تويت ن ف  غلؽ يكف  ظ  ظؼيـ ق ل يؽنؾين ين عم  دل

 ييفؽني ععلع قععهمل يعبعع ؼن  يع ععؽظن  ن ًععل غل تععفر قة ي  ُععت :ٌٍؾبٌتتخ اٌٍغ٠ٛتتخ اٌظتت١بغخ -

اكعت عع  ن عمؽ لعل ن ًعوؼ تهعةلت عمعا ين لععؼ  ن عف يمعل يع  ن لع ؼ   عةع  عع ل قعل ل يَعع 

ا.ن س  ل ققك ل ي  قكر

اٌؾذس أعٍٛة .5
(2)

 

  فمعؽٌ نألقعمويل  كعبل قة يسدعل ن سع ال  ظؼنقعل ققعموب يع  نألقعموب هعػن  هعر  طعفمّ قعع

  ًعل غل كبلعؽ نألقعمويل  يعل  ن  ع ؼل قة نال تأ ل لعلع تةعوة يقعع ينقملعل تةعوة يع اقعع  عهعةمل

 يبليكع   زعول ت ًعلبل  قي  ع  ن ععضول يظياعع  يطفًعؽ يهعةت يمعؽٌان سعع  تةف ع  ن سعع 

 قيمع ظ عع  ن فًعوؼن  ي ع ي يهع ؼن  ت علعل عمعا ؽكعؿ  قاعه كعع  قياقظينتعهع قنط يعه قي ن سعع 

  فسملعت كأقعع ـ نأليمعع ظع هعػه ت  عع  ن فعع  ن عممويع   عمععا يهع ؼن ان سًععول يت علععل ن سعع 

 ع ق ي  يؽخ  ن عم  ع عبع عك فعا.زو ه يعنتتان سمول ت علل ثر يي  ن سع ع

األدٚاس رّض١ً أعٍٛة .6
(3)

 

 نإلظنؼ ععل ن للع ظن  يع  ععععظ  لهع   لعول يينقملععل ععملعل يونقعك تةععو   نألقععموب هعػن  فُعع 

 ن عععؼب توخلعه يزكعا ن س  علع تسفع خهر ن فع  نألنعط و عععظ زكعا  ؽ ع  ن عفعؼيعلايفةعو  

 ن مععت ظعؽيف ييعل  نأل عؽنظ يعل   ممبلقع   يًع    يوقعك  ع  زلللع   فعثلعتاقعموإ ن للع ظي

 قة ي عةع   معبلع  ن سلع   ع   معلم كع ة  عو كعع  ن للع ظي  معفععؼب ي  كعموإان  ممع  افلدفعه تسكعر

 :قزعان  ؽ لفل  نألقموب هػن  أضػ

 ن عف وععلانإلظنؼ   عؽيع يع   عؽع قي  ع  قظينؼ يفعثلعت ن عفععؼيوة قي ن طبعؽني  لهع   لعول تعثلملعل -

ا.يمل  يوقك ن ا تقظي

                                                           
ين فوؾ  .اواو.ا  م هؽ ؾهؽنة .اعع ة:اظنؼٚاٌؼ١ٍّبد األعظ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ٚر١ّٕخ ٠تاٌزذس (2000ن عم  .ا  عبع عك فعا-ا1

ه137ه-ا136
ه031-039   هة معد ,ه   ل,هملجعه   د,هاهاه.هه-ه2

ه

ه045-040.هاها.ىة تىلةع  و لل ة عومة  ة ة لىلا  ةل :,ه م ا0دــه.اإلداري التدرٌب (5112 جر.ه  ة علةىا,ه-ه3
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 :ن  ؽ لفل  ينزعل ن فعثلملل نافه ي يمع ن لل ظ ل  ن عفعؼيل  قبت ي  يه ؼكل -

 نألعُ ي خعل   سُؽه  خمكل     لعل تلؽ ؽ يكف يل خع عللع ي  قهل. 

   يع  تف معاعان كع ي  ن فعثلمع  ن عوقعك يع  ا يمعل ن للع ظ ل  ن عفععؼيل   عبمٍ يسععظ  تععؼ ب 

ا.ان عةفويلا مفمملع   قؽنيته يمع تمل تل  يعيؼه  لول قة ن عفعؼب نإلظنؼي ن ل تع

 يض يعل ععع لنأل يونقعك يع  يمعل  يوقعك  معؽٌ ييبلتععل خلعع  ِؽ لعل نألقعموب هعػن ي مفبعؽ

 ن مبلقعع   يهعع ؼن  ت علععل  عع  يفمعععظ  يوَععوع    بلتععر يسلععث تةل ععه ينية الععل ن عملععع اي هعع ع

 ععملععل يت هععلّ نآلضععؽ  ع يهععموؼ ينإلزكعع ـ ين ععوع  ين للعع ظ  يققعع  لاانإلنععؽنف نإلاكعع الل

 ن فمبلعؽ يزؽ عل ينالا مع ال ع ن هعموؼ  ع  ين عفسةر ي  كعهع قض ع يان  عؽظ يكهعك ن عػنت ع ن فممعلر

ا.ن دع عل يل  ن كلةو وخ  ين ف  عت

اإلداس٠خ اٌّجبس٠بد أعٍٛة .7
(1)

 

 يوقعك يملعع زعع ن عا  هع يه ن فؽنَع  يمعل ع تععؼ ب   عوقعك ك ععوغج نألقعموب هعػن  كعفطعل

 يكععت يدعوععع  ع ن ععا ن عفعععؼيل  تلكععلر  ععفر زلععث ن عععع ؽ  لععه  معععت ن ععػي ن معععتان  بلمعع 

  عع  ن بلؾيععل ن لععؽنؼن  ينتطعع غ ا كععه  ملعع  ن مع تأظ ععل ي ععفر غنتهعع  تعثععتانظنؼ ايسععع يدعوعععل

 نألقعموب هعػن ي عفع ؾ ن ونقملعلع ن معملعل ن سلع    ع  غ عك كع اونا  ممعوة  عو كعع  ن عطفم عل ن عونقعك

  قضعػ ييعع  ن سلللع ع ن مععت يوقعك  ع  ن  مملعل ِؽ ع ان عع ؼقعل عع  ن ممعلعل ن ع ع هلر تمعلع   ع 

 ي أليمع ظ نهفع يعه يع  قكثعؽ ن ؽ  َعلل  ةعلعلن عمعاانأليمع ظ تؽكلعؿه ن ملعوب يع  نألقعموب هعػن عمعا

ا2.ينقم  تعؼ ب  إلععنظااعوغج ن ب ه ل ن فة  لك ن ا يي إلَ  ل .ن ةل لل

 اٌمشاساد عٍخ أعٍٛة .8

 قعمل يع  ن فمبلعؽ هعػن قنعف  يقعع ن لعؽنؼن  نتطع غ عمعا ن ععع ؽ قععؼ   للع ـ نألقعموب  كعفطعل

 يع  يدعوععل عمعا ن كعمل هعػه ويتسفع زلعث يعع ؽع كعت يةفعا عمعا ن عوخعوظ  ن عونؼظاين ًع ظؼ

 يععيؼه  تفُعع  ين فع  يغلؽهع ع ين فلع ؼ ؽ ين ععػكؽن  ين ؽقع تت ك  ط  يع   ن وثع ت ان ؽقععلل

  عفر ي عػن  هع ع ي  قعبل زمعول ن دع ظ ن عا يتسفع ج نظنؼي يعع ؽ كعت  ونخههع  ن فع  ن عهعةبل ان لويلعل

 ن م ظ ععلع ن عععع ؽ يونقععك تع ثععت يونقععك  عع  يوَععمه ن لععؽنؼن  نتطعع غ ن عفعععؼباعمععا تعععؼ ا

 نألقعموب هعػن ي فعلعؿ عملعهع ن عمؽيَعل نأليعوؼ  ع   ع ان فًعؽف يه ؼنتعه نكفهع ف يي  فع   

 نألقع  لا تفلسعه يعع  قكثعؽ ِبلملعل يًعوؼ   فًعؽفان عفععؼب زلعث ن ونقملعل ن سلع    عثعت يأاعه

 قهعر قة نال  عؤلظنيع يمل عل قخعؿني قي عمعااخعؿي ن فؽكلعؿ  ع   معععؼب  ؽيعل ينع ع ي نألضعؽل

 عبععع دمحم  عع غ عا.يتةعع  لك يقعععايخهععع يعع  ن كععمل يسفو عع   نععععنظ تةم ععل  ع  تعفمطى ويعهعل

 ق ي  يؽخ  ن  ف ذع

 ًععمرا ققععموي  ه عع إ  ععلف قاععه ن لععول  عةعع  نالقععفطعنلع ن هعع تمل ن فعععؼ ا ألقعع  لا نقفمؽنَعع   يمععع

 مفعععؼ اا نألق قععلل ن عبع ظ  قة يع  ن ععؽغر عمععا - ن بهعؽ ل ن ععونؼظ  ئعع    ةعت ع يعل يًعع ل نقعفطعنيه

  ونخبع  اييكعقي ل   ن عطفم عل ن  بلمعل يكعبا يغ عك - يكعفو  تهر يطفمعك  ع  ن  ئع   ك  عل عمعا ت  بع 

                                                           
ه.531-541اها.  م هؽع ينتت ظنؼ نألؼظة:عا2.اِاااٚاٌزطج١ك إٌظش٠خ ث١ٓ اإلداسٞ اٌزذس٠ت (2010) ن  ف ذ عبع دمحم   غ ع ه-ه1

ه

 .541-542ة غ ,هدمحمه   هة  ت ح,هملجعه   د,هاها.ه-ه2
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 ي ممعع ل   ئعلان ع  عػ   تًعمر ال يععيؼه  يهعػه  م  لعل ع تًعمر ال نإلظنؼ  ؼخع ل تععؼ ا  أقع  لا  ئعلظ كعت

 ِعؽف يع  عملعه ؼخعلانالعفعع ظيظ ن عكعفطعل ن فععؼ ب  نألقعموب يعأة ن لعول  عةع  نغنع .ن عص.. ن ًع  علل 

 تعععؼ به  ن عععؽنظ ن  ئععل قضععؽلايعع ضفبلف خهععل ييعع  عخهععل يعع  ن فعععؼ ا اععوع يع ضفبلف  طفمععك ن ع  ععل

ان فعؼ ب . ن بؽا يح تك لؽ يؼني ي  ين هعف

ا

اإلقععععفطعنيهايععععع اتلعععععلا ععععؽلان ب زععععثاقةا مفعععععؼ اانألهعلععععلان ةبععععؽلا عععععلان ع  ععععع  اي عععع اك  ععععلان ل  ععععع  ا

نألظنيا عع اهعععػهان ع  ععع  ايهعععػنايعع  موظايعع     اعمعععاان  ععؽظاين ع  ععععلايتسللعع انألهععععنفااؽكععأظن ا ف للععؽايمععع  ل

اعمععععاان ًععععملعانإلظنؼيانيان عه عععع اييعععع اضععععبللانقععععفطعنلاك  ععععلانألقعععع  لاان فعععع ا و ؽهعععع ا ن عط  ععععلاقععععونية

ان ععؼباإل ً لان هعفاين ع هولانألق ق اا مبؽا يحان فعؼ ب .

ا
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 ٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خا: اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 ر١ّٙذ

ةا  علف ن فععؼ ا نة  ن معملع  انإلظنؼ عل يثعت ييثمعه يمل علع غ  ع    فسللع  يقعلمل يعت غنتعهع زعع  ع  هعع  

ةا فبع عع  ةعوة قعع  أاعه يعؼيقعلع عمعلعل ض عون  ي ع  يم   عل  عه ن فط علّ  عفر  عر نغن نألضعؽل  ن ععونؼظ قعبب 

 نإلنع ؼ  تدععؼ ييعع ا. عه ن دلعع ينألعععنظ  علّن فط يععل عمعا ي عه ن هععف يتسللع  ن فععؼ ا ادع ذ ي فوقعك

ةا يهع  ن بهعؽ لا عؽتبّ ن ععونؼظ قل قع   ع  يعؽ يع  ع ًعؽ نال هعو يع  ن فععؼ ا قة ن لعه ةا نؼتب ِع   ي عقثؽ يثللع 

 يع  قععه  عفر ن مدعؿ يهعػن  ع ان عهع ؼن ع ن مدعؿ تسع عع  ع  ن م يمعل ن لعول تط علّ ععملعل يتكع عع يهع ع

 نألهععنف يع  يكعػ ك ن مدعؿ  كعع ي  عهع ؼن ان بلؾيعل ن مع يمل  ؿي ععت يس ي عل ضعبلل يع  قي ن فوظلعك ضعبلل

 ععع  تُععللله   عةعع  ن فعع  ين عفوقعع  نألظنيان  ممع  يعل  ن  دععون  تسع ععع ن ععوظل   نألظني  فلعو ر ن ؽتلكعل

 قعععؼنتهر ت علععل عمععا ن معع يمل   فس لععؿ يكل قعععان فؽقلععل ن فعععؼ ا ؼيععّ  ععفر يي  عثععت ن فعععؼ اع ِؽ عع 

 , ص2004.)سشتت١ذ, ن مملعع  ن وظعع تك ن فؽقلععلاينعع ت  ؽيععل  هععر  ففعع ذ قععفعؽنؼي  يهعع ؼنتهر يت ععو ؽ

 (.688 – 687.ص

 ِشاؽً اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ

تععععؽان معملعععلان فعؼ بلعععلا ععع اععععع ايؽنزعععتعايهعععػهان عؽنزعععتايفًعععملايععع ايمُعععه ان عععبمٍعازلعععثا دعععااقضعععػه ا

( 174-273 ص. , ص(2009اٌغتتتتبٌُ نإلعفبعععع ؼا مويععععولان ععععااععملععععلاتعععععؼ اا م  ععععل.اي بععععل اكععععبلةايعععع اايمععععل ا

ان عؽنزتان ف  لل:بللاتفةوةاي اقةان معمللان فعؼ ا(265, ص.2009)ٚآخشْٚ  اٌّزؼبي ػجذ

 اٌّشؽٍخ األٌٚٝ : رؾذ٠ذ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ.

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ : رظ١ُّ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ: رٕف١ز اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ 

اٌّشالجخ ٚاٌزم٠ُٛ اٌّزبثؼخ / ااٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ 

يظيؼاععملعععلان عف يمعععلاين فللعععلرا ععع ايؽنزعععتان معملعععلان فعؼ بلعععلااا/2سلتتتُ /ي وَعععران ب زعععثايععع اضعععبللان هعععةتا

اكتايؽزملاي ه .
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 /. مراحل العطلية التدريبية2شكل رقم /

 إعداد الباحثاٌّظذس: 
ا

 اٌزذس٠ج١خ االؽز١بعبد رؾذ٠ذاٌّشؽٍخ األٌٚٝ:  -

 تسع ععايع  قي ن فعؼ بلعلع نالزفل خع   تسع عع هع  ن فعؼ بلعل ن معملعل  ع   قعللينألق نألي عا ن ط عو  نة

غ   تهع عا تسللع  عمعا يتكع عع ن ع  ععل نزفل خع   يع  يكعفعع  يًعوؼ  يغ عك ن ع معوبع ن فععؼ ا هعو

ن فهطلًععللعا ن ط ععو  هععػه ن ععا تكععف ع ن فعؼ بلععل ن معملععل  عع  نألضععؽل ن ط ععون  كععت  ععنة ين سلللععل

ييكععفونهرا ن عفعععؼيل ع ياوعلععل ن فعععؼ اع  عع  ن عكععفطعيل ينألقعع  لا ؼ بلععلعن فع ن بععؽنيح ييسفععول

أثتٛ إٌظتش,  ي معؽفاان فعؼ بلعل. نالزفل خع   عمعا تمفععع كمهع  قعلبػلع ن عػي ين دهعع ين وقعع ن عوظل  ع

ا(انإلزفل خ  ان فعؼ بللاي اه :139-138ص. , ص(2008

يقععموكها يقظنتععه ييه ؼنتععه يعم ؼ ععه ين عفمملععل ن  ععؽظ  عع  نزعععنثه  ن ونخععا ن ف لععؽن  يدعوعععل هعع 

ةا  دممه قي قكبؽع ية  ي  ن س  لل يظل فه قظني ي   فعة   ة  ينتد ه تهع ا.قعما يظل ل  ه ت التل 

ن كععملرا ن فط ععلّ ققعع ـ عمععا يناععع  عهععونتلل يًععوؼ   ععفر ال ن فعؼ بلععل نالزفل خعع   تسع ععع ينة

زع ال ا يثععل ن ع  ععلع  ع  قظنتهع   ع معوبن ين لععؼن  ين عهع ؼن  ن وظع تك   بلمعل ن عقللعل ين عؼنقعل

, ص. 2004)سشتت١ذ عػكؽا  لن عثعع  قععبلت عمععاع ينَععسل ن فعععؼ ا ن ععا  مس خععل ن عقنععؽن   لهعع  تةعوة

 ز  عل  ع  تمدع  قعع ن وظع تك يمعٍ تم ع  ثعر ييع  ععمل تهع ع ية  عل  ع  تفوقع  ن فع  قةان ع  ععل(689

  عأة كعػ ك ن وظع تك تمعك  هع ت هع يوظ ل يمعٍ تأهلعت نعع ظ  ن عا ن ع  ععل  ع  نع غؽ  يخعوظايظع تك

ةا  ف معا ن دع عع  ن وظع تك يع  عععظ نقعفسعن  ن فوقع ا ع  ةا يؽا يدع   ن هع غؽ  ن وظع تك  هع ت تععؼ بل 

 قي ن فةملعك قي ن فؽقلعل قي ن  لعت يكعبا نأل عؽنظ يونقع  ت للعؽ قي ن مععت ققع  لا ت للعؽ قة ي إلَع  لان عا

تًعلرا

يتدهلؿا

 ن فعؼ ا

 

 

نضفل ؼا

قق  لاا

 ن فعؼ ا

 ي  يان ع هح

تسع عا

 نألهعنف

 

تلع ؽانإلزفل خ  ا

 ن فعؼ بلل

يف يملايتلللرا

ت  لػا ن فعؼ ا

 ن فعؼ ا
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 ن س خعل عمعا يقنعؽن  ةعوة قعع نألقكع ل قزعع  ع  نألععع ل قظني  ع  نألض ع ي يع  ع  لعل يخعوظايمععال 

ا.ن معت يه ؼن   ف و ؽ ن اان فعؼ ا

, 2009)اٌغتبٌُ,ا ن فسمعلبل  يع  قاعونع ثبلثعل ي قعفطعنل ن فعؼ بلعل نالزفل خع   تسع عع  عفر ع يعل ييًع ل

 (:277-275ص:

 ن ع  عل( يكفول عما نالزفل خ   (ن ع  عل تسملت -

ان وظل ل( فوليك عما ن فعؼ ا نزفل خ   (ن عه ل تسملت -

 .ن  ؽظ يكفول عما ن فعؼ ا نزفل خ   تسملت -

 رؾ١ًٍ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّظّخأٚالا: 

ةا عقنعععؽن اع يعععلاعععع از  عععلان ع  ععععلايثعععتا ن  دععع ذعان ؽيسلعععلعان   عملعععلعان  ععععوعا  عععفران فسملعععتاه ععع اي لععع 

 (.447., ص2007ٟ, )ثشٔٛؽتسع ثان عم ؼفان ااغلؽاغ كاي ايقنؽن اتمةفاز  لان ع  عل(ا

 تسملععت ن ف  لعلعلع ن طؽ  عل تسملععت ن ع  ععلع قهععنف عمعااتسملععت ن ف  ععلر تسملععت  هععت قة ي عةع 

ا(.38-33, ص ص.2002اٌطؼبٟٔ, ( علن ع     ن ف للؽن ان عفوقمل ظؼنقل ن ف  لع ع ن ع  ش

ا: رؾ١ًٍ     اٌٛظ١فخ( ِغزٜٛ ػٍٝ اٌزذس٠ت اؽز١بعبد (اٌّٙبَ صب١ٔب

تسع ععععان سععععان ع معععوبايععع ااقيان وظععع تكاتسع ععععايمععع  لؽان مععععتايععع ععععع لانألملعععتا عةععع ايععع اضعععبللاتس

غ ععععكان معععععتايه عععع اقععععلفراتسع عععععااععععوعانالعععععع لاقيااين عهعععع ؼن اين لعععععؼن ا هعععع تاتمععععكان وظل ععععلاقياقظن

ن وظععع تكان فععع اتعثعععتايسعععوؼان طمعععتا ععع اقظنيان ع  ععععلاييععع اثعععراتسع ععععاققعععب باغ عععكان طمعععتعا لععععا ةعععوةا

 مععععتاهعععوايهععع ؼن ان مععع يمل اقيان عععععؼنيا ععع اقكعععرايمعععل ايقةان كعععبااهعععواالعععىاقعععباان ة ععع ي ا ععع اقظنيان

ا(.447, ص.2007)ثشٔٛؽٟ, ي فحايمل .اخهؿ ان ع مويلا  سىانأل

ظؼنقعلا نالضفبع ؼن ع ن عل يمعلع نالقعفب الع :نعلوع  قكثؽهع  ييع  ن عهع لا هع ايف وععل تسملعت ققع  لا قيع 

 قععونتر ن لويلععلع ن معععت ي ةععؽ  نالقفهعع ؼ لع ن مدعع ة ن عبلز ععلع تلو عهعع ع ين كععدبل ع ن فلعع ؼ ؽ

ا(.38-33, ص ص.2002اٌطؼبٟٔ, ( .ن ممعلل ين بسو  ن عؼنق   تسملت نالزفل خ  ان فعؼ بللع

ا: رؾ١ًٍ  اٌفشد ِغزٜٛ ػٍٝ اٌزذس٠ت اؽز١بعبد صبٌضب

ات ًعععااععملعععلان فسملعععتاه ععع اعمعععاان مععع يمل ازلعععثاتلعععولانإلظنؼ ايعؼنقعععلاقععععؼن ان  عععؽظايتسع ععععان عهععع ؼن 

ن ع مويعععلاألظنيايظل فععععهاييعععع اثععععراتسع عععععان عهعععع ؼن اين عمعععع ؼفان فعععع ا عةعععع اقةا كععععفلبمه اين فعععع اتمفبععععؽا

َعععؽيؼ لا عععها ععع ايدععع لاععمعععهايغ عععكاي إلقعععف  ظان عععااافععع تحاتسملعععتانألععععع لاين وظععع تكايع ععععاغ عععكاقعععلفرا

اتسع عععععااععععوعان بؽاعععع يحان فعععععؼ ب ان ع مععععوبايعععع ايؽنععععع  انإلضفبل عععع  ايععععل انأل ععععؽنظان عفعععععؼيل ايسكععععا

 نضفبلفان وظ تكان ف ا ه مواه اياوعان عه ؼن اقيان عمؽ لان ع مويلا  اتمكان وظل ل.

 

   عمعل ن فسمعلبل  تةعوة ي ةع  نزفل خع  ان فععؼ اع تسع عع  عةع   مفسملعت ن ثبلثعل نألاعونع ضعبلل يع  

 ععملعل تةعوة قة  دعا يكعػ ك نإلظنؼ علان عطفم عل ن وزععن   ع  ن عطفًعل  خهعوظ كعت تف ع  ؽ قة  دعا

 ين طًعع تى ين عهعع ؼن  عمععاان عمعع ؼف ن فسملععت ععملععل تلفًععؽ قال ي دععا يكععفعؽ  سملععتن ف

ةا ن ع مويعل ن هطًعلل ةا ن وظل عل  ع  ز  لع   ن م  يعؽع  هعػه ن عكعفلبملل تهععتانأليمع ظ قة  دعا يعت ق ُع 

 يعبمٍ يمُعه  يؽتب عل يفؿني علاألاهع  يًعوؼ  ن ثبلثعل ن فسمعلبل  تدعؽي قة ن ُعؽيؼي يع  قاعه كعع 

 .كبلؽ زع ن ا
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 :يه  ن فعؼ بلل نالزفل خ  اقاهاتوخعاثبلثلاقاونعا(144, ص. 2008إٌظش ) ثٛأ ي وَر 

 ييكعفول ن ع معوب نألظني يكعفول يعل  ن  عؽل يتعثعت نألخعتع ِو معل تعؼ بلعل نزفل خع   .1

 .يكفلببل  له ن عؽغوبانألظني

 ييكعفول ن ع معوب نألظني يكعفول يعل  ن  عؽل يتعثعت نآلخعتع قًعلؽ  تعؼ بلعل نزفل خع   .2

انألظني

 ن س  لعل ن عهع ل  ف  لعػ ن م يعت  ف مبهع  ن فع  نالزفل خع   هع  :ن س  لعل ن فعؼ بلعل نالزفل خع   .3

 ا عؽنةا ن عكعفلبت  ع  عملهع  ن فععؼ ا ن مع يمل   سفع ج ن فع  ن عكعفلبمللا هع  قيع انالزفل خع  

  ع  قي ن طععي  ع قي نإلافع ج ض عوِ  ع  قعوني ن عكعفلبت  ع  ن عط عّانخؽنتهع   مف لعؽن 

ا.ن عكفطعيل ن فة و وخل ا   قي ن معت يقظين  يق تت

 اٌزذس٠جٟ اٌجشٔبِظ رظ١ُّ اٌضب١ٔخ: ّشؽٍخاٌ -

 ن فع  ن بعؽنيحان فعؼ بلعل تًععلر ععملعل عملهع  تلعول ن فع  ن ؽكلعؿ  يعث يعل ن فعؼ بلعل نالزفل خع   تمفبعؽ

سع عععايتفُععع اهععػهان عؽزمععلاتان فعؼ بلععلع نالزفل خعع   ع هعع  عبععؽ  ن فعع  ن ف للععؽن  ينزعععن  تفة ععت

نالهععععنفان ع مويعععلايععع اععملعععلان فععععؼ ااثعععراتسع ععععايكعععفولان عهععع ؼن ان بلؾيعععلا مللععع لايفمعععكان معملعععلايععع ا

يؽنععععع  ايعععععلانقععععفمعنظان معععع يمل ايتلععععبمهرا مبؽاعععع يحان فعععععؼ ب اييعععع ه ايعععععلانإلقععععف  ظ ان عفوقمععععلايمعععععا

ان   فه ياي ان بؽا يح.

 نألهعععنف يفسع ععع تم ععا عملععلع ن فعععؼ ب  ن بؽاعع يح تًعععلر قة( 694, ص.2004سشتت١ذ ) ي وَععر

 يكعلعل ؾي لعل قهععنف ن عا تسع ععه  تعر ن فع  ن فعؼ بلعل تفعؽخرانالزفل خع   زلعث ين فمملعلعل ن فعؼ بلعل

 ن عػي يع  تسع عع نألهععنف هعػه يتفُعع   مفععؼ اع ن ف  لعل ن عؽنععا مدهعوظ يعث يعل  فةعوة يسععظ  ياوعلعل

 نافهع ي يمعع قظنتعه عمعا قع ظؼن  ةعوة ةق ن عفععؼب عمعا ن عػيا  ب ع  قي نكفكع يه ن عفععؼب عمعا  دعا

 يًعوؼ  نألهععنف هعػه تسع عع  عفر قة ي كعفمؿل قبعتع قظنتعهايع  عمعا قع ظؼن  ةع  ي عر ن فععؼ ا ععملعل

 ضععبلل يعع  نض  قععه قي ن فعععؼ ا ادعع ذ يعععل  عةعع اتلععو ر يسلععث  مللعع ـع يق يمععل ييسعععظ  ينَععسل

انألهعنف. تمك ن ا ن ؽخوع

نألهعععنفا يكعػ ك ن فععؼ ب ع ن بؽاع يح عملهعع   مفععع ن فع   ن ؽكلعؿ هععو ن عػي ن ؽتلكع  ن هععف ي سععظ

 قعع ،(694, ص. 2004سشت١ذ)  لعػكؽان ؽتلكع  ن هععف ن عا ن عقظ عل ن  فع تح قمكعمل هع  ن فع  ن  ؽعلعل

 يسععظ ع يعع   ع  ن لعؽنؼن  نتطع غ عمعا ن لععؼ  نكفكع ب عمعا ن عهعؽ ل  تععؼ ا ن ؽتلكع   ةعوةان هععف

 نإلظنؼ ععلع ن معملعل  عع  ن عهععؽ ل  هععقالي يممويعع   ت علععل ه عع ن عقظ عل ن  ؽعلععل نألهعععنف يقععاتةععوة

  ونخهواهع  ن فع   معهعةبل  ين   لعل ينإلاكع الل ن ف  لعلعل ي  دوناعا يععلهر يؾ ع ظ  ييظع تكانإلظنؼ 

  ع  يهع ؼنتهر تسكع  ثعر ييع  تسملمهع  عمعا يلععؼتهر يؾ ع ظ  ن عهعةبل  ت هعر يع  غ عكا عةع هر ينة

 ن ؽتلكع ع  مهععف ن عهعؽ وة هعقالي  ًعت قة ن عا يهةعػن ة علعن عع ن بععنتت نألقعب باييسعث يمؽ عل

 ن بعؽنيح ي عؽظن  ي افلع ي ن فععؼ ب  ن بؽاع يح يفًععلر  هعفر يكعػ ك ن لعؽنؼن  عمعاانتطع غ ن لععؼ  يهعو

   عملعل يقلع ـ تلعو ر ييمع  لؽ ي  بؽاع يح ن عهع ؼكل ينعؽيِ ن فعؼ بلعل يتوقلف تهع اينألقع  لا يتف يمهع 

  .ن بؽا يح
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 :بالشسهذج / مخاحل ترسيم البخنامج التجريبي كسا ىه مهضح3الذكل رقم /ث من خالل ويهضح الباح
 تصطيم البرنامج التدريبي /. مراحل3الشكل رقم /

 
 ئػذاد اٌجبؽش اٌّظذس: 

 
تسلعع ا ي ؽ لععل ن فعؼ بلعل ن بععؽنيح تًعععلر  ع  ن فعععؼ ب  ن عط عّ  بععق ن فعؼ بلععل تسع عععانالزفل خع    بمعع 

 ةععبلةايعع ا ي لعع  نخععؽنين  عععع  ن فعؼ بلععل ن بععؽنيح تًعععلر ععملععل يتفُععع ع ن ع هععوظ  نألهعععنف

ا(:2007( )اٌغ١ذ, 2010اٌىشدٞ,)

ن عفعععؼيل ا ن عا تًعت يسلععث ينَععسل تةعوة قة  دعا ين فع  ن فعععؼ ب  ن بؽاع يح قهععنف تسع عع .1

ا.ي هر يفوق  هو ي   لمؽ ون

 قةا دععا ن ععػي فععولن عس يهعع  ي لًععع عملهعع ع ن فعععؼ ا ن ع مععوب ن عقللععل ن عوَععوع   تسع ععع .2

 .ن فعؼ بلل نالزفل خ   تسع ع عما ي  ي ن فعؼ بلل ن بؽنيح عمله تهفعت

 ن بؽاع يحان لعه  هععف ن عػي ن عععل قي ن عوَعوع  ع ععؽٌ  ع  ين هععول ن معع  ظؼخعل تسع عع .3

 ن عوَوع   عؽٌ    ن فعؼ ب 

عيثعتا ةفويعلي يع ظ  يع  ن فععؼ ا ععملعل  ع   كعفطعل يع  كعت يهع  ي لًعع ن فعؼ بلعل ن عع ظ  تسع عع .4

 .ن عؼنقلل ين س ال  ن عس َؽن  ن بسو ع ن عل ال ع ن ةفاع

 ن بؽاع يحاقة نعفبع ؼ عمعا ن ففع ي   ةعؽ  يتلعول ن فععؼ ب  ن بؽاع يح  ع  ن عوَعوع   تفع ي  تسع عع .5

 .ينزع يع    خعلم ايل ه   لع  تؽتبّ  ؽعلل يزعن  ن ا تلكلعه   فر يفة يمل يزع  ن فعؼ ب 

 .ن بؽا يح ع  ياهؽ  ن فعؼ ا تلللر ييونظ(اي معفعؼيل  مععؼيل    ن فعؼ ا يونظ نععنظ .6

هة تيةةره

 ة تغرة هة ع  ة 

     هة م و هة ت لة  

 تذوة ه ذتة ج ذهة م فم 

 ت  ةرهة ت لةو

 ة مىة هة ت لة ة 

 أه ةلهة ت لةو ةوهىم  تنأ وىوهة ت  ل

  ذتة ج ذهة مت ل ةا

 ة  وىكهة ملغىو
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 تسللعع   عع   لكعع ععه ن ععععؼب  كععفطعيه ن ععػي ن وقععلّ يهعع  ي لًععع ن فعؼ بلععل ن وقعع تت نضفلعع ؼ .7

 ك  هععؽنتر ين بًععؽ ل ن كعععملل ن وقعع تت ن  ب نععلؽع ن لمععرع :يثععت  معوَععوع قهعععنفاعؽَععه

 .ن فم ؿ وا  ين عقتعؽ ينألنؽِلان ع   ِلكلل

 .ن ع  قبل  ن ععؼيل  قفل  بن .8

  ن ع  قا ن فعؼ ا ققموب نضفل ؼ .9

 .ن فعؼ ا ية ة تسع ع .10

 تسع عان عع ان ؿي للا مبؽا يحايتة  ل ه. .11

ا كع ل يعه ن للع ل ن ع  ععل ت عوي عععت  بؽاع يح ي  لعل ض عل يأاهع  تمعؽف ن فع  ن فععؼ ا يلؿنالعل نعععنظ .12

 ق ظيل.

 اٌزذس٠جٟ اٌجشٔبِظ رٕف١ز اٌضبٌضخ:  ّشؽٍخاٌ -

ا١ٌٙزتٟ  حاي لعولن بؽاع ي هعػن ت  لعػ يؽزمعل هع  قضعؽل يؽزمعل ن فععؼ ا  بؽاع يح ن فًععلر يؽزمعل  مع 

 ن بؽاع يح ن فعععؼ ب ا ًعبر ن بؽاع يح يتًععلر نالزفل خع   تسع عع يؽزمفع  يمعع قةا(241, ص.2003)

 تعو لؽ ن عا تهععف ن فع  ن ط عون  يع  يكمكعمل ن بؽاع يح عع  ن عكعقي ل   لعول زلعث  مف  لعػ خع هؿن

 تسللعع انألهعععنف ضبل هعع  يعع   عةعع  ن فعع  ن فعؼ بلععل ن بلئععل  فهلئععل ن بلؾيععل ينإلية اعع   ؿي  ن عكععفم

 تبععق ن معمع ازلعث ن ونقع  ن عا ن   عؽي ن ونقع  يع  ن بؽاع يح العت ن ف  لعػ يؽزمعل يتفُعع   هع  ن عط عّ

 عفبع ؼي  عؽانال تأضعػ قة  دعا ن ف  لعػ يقعع تسع عع ع عع ن ع  ععل يعمعا  مبؽاع يحع ن  ممع  ن ف  لعػ يؽزمعل

 عع ا ن معععت قمععل قيقعع   قي يونقععر  عع  ن بؽاع يح ت  لععػ يقععع  ةععوة يسلععث يَعع وِ ته ن معععت زدعر

ن فع ا ن ًعموي   تعػ لت عمعا ن بؽاع يح(ان مععت  ي كع  ن بؽاع يح يف  لعػ  لعول يع  عمعا يكعػ ك ن ع  ععلع

 بعؽنيحن  تط علّ يقعبليل زكع   لهع    هعؽ ن عؽزمعل هعػه ي ع  ن فعؼ بلعلعاان بؽاع يح ت  لعػ تمفعؽٌ قعع

عمعاا نإلنعؽنف ن فععؼ ا يعع ؽ  ممعا ض ؼخهع ع قي ن ع  ععل ظنضعت ن بؽاع يح هعػن كع ة عايقعونين فععؼ ب 

 ن فععؼ ااقاهع ل يؽاع يح ت  لعػ ي فُعع  ت  لعػهع قيةع  يَعمه ن عػي ن فًععلر قة يع  ين فأكعع ن ف  لعػ

ايه :اا(2007( )اٌغ١ذ, 2010 )ػجذ اٌشؽّٓ, ي اا كبل يَسه  ه يل

 .ن بؽا يح  ف  لػ ن ؿي   ن دعيل يَ  -

 . ن عؽن  اين فكهلبل ان فعؼ بلل(ان فعؼ ا يق ع   ية ة تؽتلا -

 .ن بؽا يح  كلؽ ن لويلل ن عف يمل -

اٌزذس٠ت ثشٔبِظ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ: ِزبثؼخ -
(( 1

 

 قي ن ععونؼظان بهعؽ ل نظنؼ  يع  نأليعؽ ي سفع ج ن ع  ععلع يكعفول عمعا ن فععؼ ا  عف يمعل ض عل نعععنظ  عفر

 ق ع ل يعمعاايععنؼ يط عو ع ض عو  ن فععؼ ا يؽاع يح ت  لعػ يعف يمعل ن للع ل ن فععؼ ا لععملع عع  ن عكعقيل

 خعلعع انألاهعع ل يقة  ععهع زُععؽ  ععع  ي لعع  تكعلؽ ن فعؼ بلععل ن معملععل قة يعع   مفأكععع يهععػن ن بؽاع يحع

عمععاا ين معععت ي  فعععؼ ا نالؼتلعع ي ن ععا ن عف يمععل ععملععل تهعععف .ي اف عع ل تكععلؽ ي  معملععل ن عؽتب ععل

ن عبعع ظؼ ا ثععر ن ف  لععػ يؽنزععت خعلعع   عع  تةفهععك ن فعع  ن ث ععؽن  عمععا ين وقععوف ت ععوؼه نقععفعؽنؼ

 مفأكععا ن عوَعوعل ن ط عل ت  لعػ عمعا ن وقعوف عمعا ن عف يمعل ععملعل عمعا ن لع تعوة  مععت ي يعم  دفهع ظ

                                                           
.ا368 و .ولن ةبؽ نالقفلبلل ي بمل : ن ل هؽ  عا1ِااا.ا اٌز١ّٕخ ِغبالد فٟ ٌٍزذس٠ت اٌزخط١ؾ (1968.ا يؽع عادمحماخع له-ه1

ه.369
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 تععؼ ب  اهع ِ ت  لعػ تفبع  يأاهع  ن فععؼ ا يف يمعل يتمعؽفا. هع  ن عؽقعول ن  ؽ ع   ع  تكعلؽ قاهع  يع 

 عمعا ن ف معا  فلكعلؽ ن ع  قعا ن وقعع  ع  ين فععضت ن عؽقعولا عهع نالتدع ه  ع  كعلؽ  قاعه يع   مفأكعع

 ي ن ععععؼيل  يف يمععل ن فعععؼ اع يف يمععل تفُععع  ن عسعععظظاي ن هعععف تمععولاتسللعع  ن فعع  ن ًععموي  

ة. يقي ك ان فعؼ ا ن فعؼ بلل ن بؽنيح ن ا نَ  ل ن عفعؼيل  ااق ُ 

 يع اقهعر كونزعع  ن فععؼ ا قضًع ت  يع  ن ةثلعؽ  مفبؽهع  ن عف يمعلع  معملعل ن ةبلعؽ  نألهعلعل ن عا ييع    ؽ

 ن  هع ِان فععؼ ب  يمعوغ عمعا تعأثلؽ يع   هع   عع  ن فعؼ بلعلع ن معملعل عمعا ن عهعؽ ل  يهع ل قمكعمل زملع  

 ثعبل   ع  يعؽنيحان فععؼ ا يف يمعل ععملعل يتكعلؽ . م هع ِ ن سكع  ن كعلؽ  معول يع  نيمع ظ ضعبلل يع  ألهعن عه

انتد ه  :ا

 .ن فعؼ بلل ن ع  هح ي ن بؽنيح يف يمل .1

 .نإلظنؼ ل ي ن ع  لل ن هقية يف يمل ي ن فعؼ اع يد ل    ن م يمل  ي ن ععؼيل  يف يمل .2

قظنتهعرا يِعؽل قععع  هر يؽنقبعل ضعبلل يع   هعرع تعؼ بعه تعر يع  ينعع ظ  قلع يهر قث ع ي ن عفععؼيل  يف يمعل .3

 .ن  ؽظ ال  ينية  الزفل خ   ن فعؼ ا ي  هح يبلتعل يعل عما يبعتل  ن فمؽف  فر  ة 

يكعػ كا نيعبلزه  عمعا ين مععت ن فععؼ اع  بعؽنيح ن عف يمعل ن عا نَع  لقاعها (360, ص.2001ِتب٘ش ) وَعرا

  عنة يم  دفهع ظ يعس ي عل ن فععؼ ا عمعا ن مع يمل  يقلع ل ن عفععؼيل ع قظني ين لًعوؼا ع  ن ُعمك نكفهع ف

ا   : تفعثت فه ق يل ع  قهعلل تلت ال قضؽل قاه ل تفُع   بؽنيحان فعؼ ا ن عف يمل ععملل

 ن فعؼ ا ق ع   ا   ل ي قبليل ي  ن فأكع 

 ن فعؼ بلل ن عك ععن  تو لؽ ي  ن فأكع. 

 يه نإل فؿنل ي ن ؿي   ن دعيل عما ن س  ظ. 

 معفعؼيل  ن ؽنزل تو لؽ . 

 ظيةانقعفعؽنؼ تسعول قة  عةع  ين فع  ن   ؼتعلع ن عهع كت زعت عمعا كعػ ك ن فععؼ ا يف يمعل ععملعل يتهعفعت

 غلعع بان ععععؼب ز  ععل  عع  قععؽ مل يًععوؼ  يعععؼب عمععا ن سًععول كمعملععل ن عؽغععوبع ي  هععةت ن معملععل

 ن عااخ اعا ن فععؼ اع اهع ِ  ف مبهع  يكع ععن  قي نية الع   تعون ؽ عععل يهع كت ععبلج يق ُع  نأليعم ع

ا  .قا كهر ن عفعؼيل  ييل  ين عفعؼبع ن ععؼب يل  تسع  قة  عة  ن ف   م ؿنع   زمول ن د ظ

ا: أعب١ٌت ِزبثؼخ  اٌزذس٠تصب١ٔب
(1)

 

 ن بل اع  ان بلؾيعل  هعر تعو ؽ نألقع  لاع يع  يدعوععل عمعا ن فععؼ ا اهع ِ يف يمعل يمعملعل ن لع تعوة  ؽتةعؿا

 :هػهان وق تت قهر يي  ن فعؼ بللظ  ممعملل ن سك  ن كلؽ  طعل قؽنؼ قي التط غ نألق ـ تهعت ين ف 
 اٌّالؽظخ .1

 ققعموي اخلععن  ةواهع  ا عؽن  ان فععؼ اهع ِ قعلؽ يف يمعل  ع  ينقع  يهعةت ن عبلز عل عمعا  مفععع

 قي ن ف  لعػ ل  ن عهعؽ ل  ن عا ن عبلز عل يعهععل ي مهعع ن فععؼ اظ افلدعل ن ف لعؽ يدع ال  إلظهع ؼ

 ن  ه تلعلظ ن فلع ؼ ؽ نعععنظ يكعػن يهعر هعو يع  يتكعدلت ن عبلز عل نقعفطعنل عمعا تعأهلمهر تعر ن عااق عؽنظ

 قي يهععل يعأظني ن عفؽيًعوة  لهع   لعول ن فع  ن  فعؽن  ي  عبلز علع ن دعع ؽ  نأليقع   ي مفبعؽاقيعؽؾ

                                                           
عاكمللان ممولاِزوشح ِمذِخ ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش("تلللرا م  للايؽنيحاتعؼ اان عونؼظان بهؽ ل"عا2005ن ً  رعاقؽ ه ادمحم. ه-ه1

هنإلقفً ظ لايعمولان فكللؽعاخ يملاي فوؼيعان دؿنتؽ.
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 يعع  اليععع ن لًععول  م  لفهعع  ن عبلز ععل تسلعع  ي ةعع  .عملهعع  تعععؼ بهر تععر تل لععلايمل ععل ت بلعع 

 :يثت عمله  ن فؽكلؿ قلفر ن ف  ن دوناا تسع ع ن ا نَ  ل ن دلع ا ه ع ين دعي ل ن فط لّ

 .يتًسلسه  نألض  ي نكفه ف عما ن لعؼ  -

 .نالاُب ِ ي ن كموكلل ن  ونز  -

 .عمله ينإلقب ل ي  فعؼ ا نالهفع ل يعل -

 اإلعزج١بْ .2

 يكعػن عمعاان عععؼيل  نقعفبل ا   يفوؾ ع  ن فععؼ ا نظنؼ  تلعول ن فعؼ بلعلع ن بعؽنيح يف يمعل نِع ؼ  ع  

 .ن فعؼ ب  ن بؽا يح خوناا يدعل  تفمم  نالقف ك ؼن  ي  يدعوعل تهعت ن عفعؼيل ع

 اٌّمبثٍخ .3

  عةع ان سًعول ال نخ يع  ع عمعا ن سًعول يع  ؼيل ن عفعع يع  ن هطًعلل ن عل يمعل ععملعل تعةع 

 عمعاايوَعوع ن عفععؼيل  ن عا ن عوخهعل نألقعئمل يم عر تؽكعؿ ي قضعؽلظ يقع تت ي قعفطعنل عملهع 

يهعع ؼن ا ي يلعععؼن   فعفعع  قة نأل ععؽنظ يعكع تمل  لعول  علع   هععفؽِ ي ع ع يعل يًع ل ن فععؼ ا

تؽكلعؿهرا عمعا  عقثؽ قال هعةتي نأل عؽنظع  ععل ن ثلعل يع  خعو ضمع  عمعا قع ظؼن  ةعوة قة ي ض يعلع

 ن فعؼ بلعل ن معملعل عمعا ن عهعؽ ل  ن علع يبل ع تهععت قة  عةع  كعع ا.ن عفممر يًععظ قاهعر ي ض يعل

 ن عفؽيًعل  ت  ععت يععل ي ن فععؼ ا قاهع ل قعلؽ زعول نآلؼنياين عبلز ع   تبع ظل يهععف يهعػن

 ن  ؽظ عل ن عل يمعل عيتمع ن دع علعلظ يكعػن ن  ؽظ عل ن علع يبل  يع  اعوعل  يعل  ن فعللعؿ ي عةع ا.يمهع 

 يعػ ك يهعو ن فكع الال ع يدععوع عع  زؽ عل يةعت نإلخ يعل يع  ن  عؽظ  فعةل هع  يهعػن نألكثعؽانقعفطعني 

 يع  نغن ن وقعع يع  ن ةثلعؽ تكعف ؽل قاهع  هع  عملهع   قضعػ يع  قاعه غلعؽ خع عفعهع عع اتعأثلؽ يملعع

 .قضؽل قوؼاعايأق  لا

 يقهم كان القجيم الحي السفيهم تعشي تعج لم والتي التجريب، بخامج متابعة لعسمية الكبيخة األىسية يتزح تقجم مسا
 و الشافعة الخبخات من وحدن اإلفادة والتعاون  التهجيو تعشي أصبحت بل فحدب، والسؤاخحة األخطاء تريج عمى

 .مسكن وجو أحدن عمى تحقيق أىجافو يدتطيع حتى التجريب مدتهى  رفع بقرج ذلك وكل ، تبادليا
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 اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ فبػ١ٍخ رم١١ُّجؾش اٌضبٌش: اٌ

 ر١ّٙذ

 عمعااقق قعه  ين فع  ن بهعؽ لع ن ععونؼظ تععؼ ا  بسعو  ن ه يعل ن عدع ال  قزعع ن فععؼ ا يعؽنيح تللعلر  عثعت

يعع ةاععملععلاتللععلراا(2009 ) اٌغتتىبسٔخن فعععؼ ب عاي مفبععؽا ن  هعع ِ يعع  ن عفسلعع  ن   عع  يعععل تلؽ ععؽ  عةعع 

 ن عسععظ  ألهعن عه ن فععؼ ب  ن بؽاع يح تسللع  يععل يمؽ عل  لًععايهع  يكعفعؽ  ن بعؽنيحان فعؼ بلعلاهع اععملعل

عان علبمعل ن بعؽنيح  ع  تبل لهع  عمعا ن مععت قي عملهع   مف معا ن ُعمك ياعونز ا فعععلعه  ن لعو  اعونز  ينيعؽنؾ

ةا خععؿينةا ن فلععو راتمععع ا قةاععملععلا(Byars, 2004:196)ي هععلؽ   فسع ععع ن فعؼ بلععل ن معملععل  عع  يقق قععل  ه يعع 

ان بؽاعع يح تللععلر ي  لععع عن عط  ععل ألهعععن ه  ن بؽاعع يح تسللعع  ييعععل ن فعؼ بلععلع ن دهععوظ   عملععلا يعععل

 ن ُعمك الع ِ يتسع عع ألهعن عه ن بؽاع يح تسللع  ظية ز  عع ن فع  نألقعب ب ن فمعؽفاعمعا  ع  ن فععؼ ب ا

نإلخعععؽنين ا فتهعععع ين  ععع يان بعععؽنيحان لملمعععلان فعععأثلؽا فعععو لؽان وقععععاين دهععععاين ةم عععلايايكعععػ ك ييم  دفهععع 

 ن عععؼيل ان عػ   ك ع ي  قلع ـ يكعػ ك نزعنثعهع  ع  ن فععؼ ا ادعر ن عػي ن ف لعؽ ييععل ن عفععؼيل  ك ع ي   للع ـ

  عفرايهع  ن فع  ن معملعل هعو ن فععؼ ا تلعو ر قة ن لعول  عةع  ن مععول عمعا .ن فععؼ ب  ن بؽاع يح يف  لعػ قع يون

ا.ال قل ن هقهع ن فعؼ ا زل  هت يعم ا ن فعؼ ا   عملل ظؼخل عما ن فمؽف

اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِظ رم١١ُ خظبئض/  أٚالا 
(1) 

ا:اي ه  ن فعؼ بللع ن بؽنيح تلو ر ععملل يه  تفكر ن ف  نألق قلل  تىن طً ي  يدعوعل إه  

ةا ن  ععوغج نع ع ي ضعبلل يع  ن هععو لل يتفُعر:ان هععو لل -1 ةا فلعو ر نهفع يع   ن بؽاع يحك ع ي ا يفونؾاع 

 عييةوا تعهان فععؼ ب ع ن بؽاع يح ع  يعؽ خعلع  تللعلر ضعبلل يع  يغ عك   عملفعهظ يتلعو ر ن فععؼ ب ع

تتاين وقعع ان فعععؼ اع ييلئععل ين عسفععولع عينألهعععنف ين ع  لععلع ين   لععلع نإلظنؼ ععلع ين عكععفمؿي  

 ن فعع  ف ؤلهعععناتسلللععه يعععل عععت ف مفمععؽ يغ ععك ين ؿيعع ةظ عين عةعع ة ينألاهعع لع ينألقعع  لاع

 .ي ه ن عفوقمل آلث ؼ  ن بؽا يح  تسلل يعل  عيتسع قخمه ع ي   َي

 نقفًع ؼايعععل ن فععؼ ب ع ن بؽاع يح واع  ةي يعل  تن فة يع اعمع ن فأكلعع  ع  غ عك تي فعثع:ان فة يعت -2

 ن عهفعععل تايعع اكعع ؼقي نقععف بلع ت لهععع  عفععع تيعع عّ لعع ن عفعععؼيل  ااآؼنيعمع ن فلععو ر ععملع  

 تن فة يع اعمعتا معع يعع  ين عهعؽ ل ظ ن فعؼ بلعلع ن بعؽنيحايي كعل  ك  عععؼيل ع ن فعؼ بلعلع ي  معملعل

 .ن ؽنخمل ن ف ػ ل ععملل ي   ن عؽخو ن عمموي     

ان   عملععل يتلععو ر نالقفًعع ظ لع ن فةم ععل هععع  خعع ابل ع  عع  تي فعثعع ي:نالقفًعع ظ ن بمععع يؽنععع    -3

ان فعععؼ ب ع ن بؽاعع يح يت  لععػ ينععععنظ تًعععلر تةم ععل نقفًعع ظ ل يعععل  عععتسع ايعم عع نالقفًعع ظ لع

 .ن عفعؼيل ياألظن نالقفً ظ ل تحن  ف   عيتسع

 ن فع ان فعؼ بلعل ل خع  فزنال َعوي  ع  ن فععؼ ب   مبؽاع يح ن فط علّ ي عػ تبععق نإلقعفعؽنؼ ل:ازلعث  -4

 يمعع ن فععؼ اعايقث ع  ن فًععلرعيقث   :ن فعؼ بلعل  ممعملعل ن عثبل  نزعتؽن ع يت  ع  ع هع ع ن ةهعك تعر

 .ن فعؼ ا

ان فعععؼ اع يلقييكعع ن فعععؼ اع  عع  ؽنيضبعع ن فلععو ر ععملعع    عع  إ هعع ؼ يععأة ل:ن عهعع ؼك -5

 .ين عفعؼيوة ين ععؼيوةع ين عهؽ وةع

                                                           
ه25ة م  ل,هأةماه   هة لذما,هملجعه   د,ها.ه-ه1
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ايقظين  نالقععفب ا  ع تيثعع ع  يفمعععظ تلععو ر قظين  نقععفطعنل ضععبلل يعع : ن فلععو ر قظين  ت ععوع  -6

 .يغلؽه  ين عل يبل ع عينإلضفب ؼن   لعزن عبل

ا معفعععؼبع ن  هعع ت  ذن  دعع   عععتسع ذي فعع  هعع  ن ؽنخمععلا   ف ػ ععل: يكععفعؽ  خمععلنؼ ت ػ ععل تععو لؽ -7

ان ع هععوظ ن فععؼ ا  ويععك يغ عك ن فعؼ بلععلع ينألاهع ل فنألهعععن  علزيبل ين ةععك  معلعلر  ةعي ع

 .يعقل

ا   أ٘ذاف رم١١ُ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ/  صب١ٔب

يعععع ةا2009)   اٌغتتتتبٌُ,2009  اٌغتتتتىبسٔخ, 2010) أثتتتتٛ شتتتت١خخ,آؼنيان بعععع زثل ا فُععععرايعععع اضععععبللان مع عععععايعععع ا

ةاز  لعععلاتعععععا ايفلعععع ؽا للععععلان بععع ؽنيحان س  لعععلعايقهععععنفايكعععفلبمللاتؽنععععا ان عععااكل لعععلاتسكعععل ا مفللعععلراقهععععن  

ا:ي اقهرانهعنفاتلللران بؽنيحان فعؼ بللن بؽنيحان عكفلبمللعاي متا

ن فسلععععع ا لعععععع انغناك اععععععان بعععععؽنيحان فعؼ بلعععععلان عم ععععع  اقععععععازللععععععاي بععععععاننعععععب عان عفععععععؼيل ايععععع ا .1

قعععع  لاان عكععععفطعيلا عععع انزفل خعععع تهران فعؼ بلععععلعاييعععععلايبلتعععععلايسفععععولان بؽاعععع يحاين وقعععع تتاينأل

 ن بؽنيح.

ؽفاعمعععااقععععؼ ان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلا ععع ازعععتايهعععةبل ان ع  ععععلعاين فسلععع ا لعععع انغناك اععععاععملعععلان فمععع .2

 نا  لانأليونلاعماان معمللان فعؼ بللاقعاق هععا  اتسلل اقيايموغان ع  علاألهعن ه .

 ن فمؽفاعماا  عمللان ل تعل اعماااه ِان فعؼ ا .3

قيا نعععنظه زلعث يع  ن فععؼ ب  ن بؽاع يح ت  لعػ يؽزمعل ضعبلل زععثع فع ن  ن ُعمك الع ِ يمؽ عل .4

 ن عكفلبت.    تس نله  عما  ممعت ققب يه  ييمؽ ل ت  لػه قي تط ل ه

 ن فمؽفاعماايعلاتسلل ان بؽنيحان فعؼ بللاألهعن ه ان عؽقويل .5

 لعععلان فععععؼ ااتسكعععل ان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلايكعععفلببلاعاييمؽ عععلان فمعععع بل ان ونخعععاانظض  هععع ا ؿ ععع ظ ا م  .6

 يغ كاي اضبللان عمموي  ان ف ا لعيه ان فلللراع اؼظيظانأل م ل.

ين فأكععععايععع انةان فةم عععلاتمععع ظلانياتبعععؽؼاتلعععع رات ػ عععلاؼنخمعععلاعععع ااوعلعععلاقظنيايعععوظ  ان فععععؼ اعا .7

 ن  ف تحان ف اتران سًولاعمله اي ات  لػان بؽنيحان فعؼ بلل.

عمعععاانتطععع غاقعععؽنؼن اععملعععلعا لعععع ا فممععع ايفسع ععععااتعععو لؽان بل اععع  اين عممويععع  ان فععع اتكععع ععانإلظنؼ  .8

نإلزفل خعع  ان فعؼ بلععلاعاين ةهععكاععع انقععه لاكععتايؽاعع يحايعع ايععؽنيحان فعععؼ اان عطفم ععلا عع اننعععب عا

 نزفل خ  ان ع  ع  .

ان فأكعاي اقةاقلؽاض لان فعؼ ااي  ان عؽنزتان عؽقويل. .9

ا   ِغبالد اٌزم١١ُ فٟ اٌزذس٠ت/  صبٌضب

ان مع عععععايعععع ان بعععع زثل  يوخععععوظايدعععع ال ايسعععععظ ا فللععععلران معملععععلان فعؼ بلععععلعازلععععثا وَععععراكععععتايعععع ااققععععؽ 

يمل عععععلا عععععفرايععععع اضبل هععععع اتللعععععلرا م  لعععععلااقيايدععععع ال ايوخعععععوظايؽنزعععععتا (2002  اٌطؼتتتتتبٟٔ,2009)اٌغتتتتتىبسٔخ,

ان فعؼ اا مفأكعاي ايعلا م  للات  لػه:

 اٌّغبي األٚي/ رم١١ُ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ

ن فأكعععععايعععع اك عععع ي ان بؽاعععع يحان فعععععؼ ب اييعععععلايععععبلزلفها فمبلععععلااتهعععععفاععملععععلاتللععععلران بؽاعععع يحان فعععععؼ ب 

ايؽنزت:ا3نإلزفل خ  ان فعؼ بللان ف ايعراي انخمه ايتعؽاهػهان معمللابا
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تللعععلران بؽاععع يحان فععععؼ ب اقبعععتان ف  لعععػا مفأكععععايععع اقععععؼ ان بؽاععع يحاعمعععااتسللععع انالهععععنفان عؽخعععو ا .1

اعف.ييعلايبلتعلانألق  لااين وق تتان عفبملا فسلل ان ه

ةا ععع اض ععّا ععهايتبل عع ان دوناععاان كععمبللا .2 تللععلران بؽاعع يحاقث عع يان ف  لععػا مفأكعععايعع اقععلؽان بؽاعع يحاي لعع 

ان ف اي ان ععة اقةاتمعلايك ؼان ط ل.

تللععلران بؽاعع يحايمعععان ف  لععػا مفأكعععايعع اتسللعع اقهعععنفان بؽاعع يحايع تعععان   تععع ان عسلعع اعمععاان عفعععؼبا .3

اي ازلثانكف قبها معم ؼفاين عه ؼن .

 اٌّغبي اٌضبٟٔ/ رم١١ُ اٌّزذسث١ٓ

ك ععع ي اي  عملعععلاهع لايععع ان فععععؼ اا مفسلععع ايععع اكعععواهران  ئعععلان عكعععفا عععفرا ععع اهعععػهان عؽزمعععلاتللعععلران عفععععؼيل 

ن بؽاعععع يحان فعععععؼ ب عازلععععثاتمعععععاععملعععع  ان فللععععلران عكععععفعؽ ا كععععموإايقظنيان عفعععععؼيل اقث عععع ياييمعععععان فعععععؼ اا

يحان فععععؼ ب ا ععع اتسللععع ان هععععفان عععػيايععععرايععع اقخمعععهان عملععع ؼان ًعععسلران عععػيا ب عععااعملعععهاادععع ذان بؽاععع 

ا نكك بان عفعؼيل ان عمؽنفاين عه ؼن اينإلتد ه  ان عؽغويل(.

 اٌّغبي اٌضبٌش/رم١١ُ اٌّذسث١ٓ

يتهععععفاهعععػهان معملعععلا مفأكععععايععع انيعععفبلإان عفععععؼيل ا معهععع ؼن اين ة ععع ي ان ع  قعععبليتؿي عهرايةعععتاي  سف خواعععها

يتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلان فععع ا لويعععوةايفًععععلعه عا عععػنا عععنةاقياقًعععوؼاا مللععع لايعععأظينؼهرا ععع اتط عععلّايت  لعععػ

اقف مةفاآث ؼهاعماا  عمللايك  ي ان ععؼب.

ن عععااقهعععران عسععع يؼان فععع ا دعععاان فؽكلعععؿاعملهععع اع ععععاتلعععو ران معملعععلاا(2015ِتتتٓ )ؽ١تتتذس ٚ ٔبطتتتش, ي هعععلؽاكعععتا

ان فعؼ بلل:

 .للمن  م بللن فعؼ  ي الزفل خ   نؼتب ِو يعل  فبل ة : ن فعؼ ا يسفول -

 قي عفعععؼيل م  ن عكععفطعل ن فعععؼ ب  نألقععموب يبلييععل يعع  فأكعععم  : ن عكععفطعل ن فعععؼ ا وبمققعع -

 .ن فعؼ ب  عوَوعم 

 .ن فعؼ ب  ن بؽا يح ناد ذ    ن ععؼيل  يك  ين يعلاقعؼن ا ي  ن فأكع :ايهعفل ن ععؼي -

  هععيبلييف علييعع ن فعؼ بلععل ن بععؽنيحايتوقلععع ن فعععؼ ا  فععؽ  ِععول زلععث يعع  ا:ن فعععؼ   ؾيعع -

 ن فعؼ ب  عسفولم 

ا. ث الل خلل ي  ين عفعؼيل  خهلاي 

 .ألهعن هان فعؼ ا تسلل  يعل  فسع ع : للعمن    -

 تعر ن فعؼ بلعل لعلمن مع  ع  ث عؽن  يخعوظ عمعا ن فمعؽف ي هع  ن هععف :ينإلغ ع ال  ن فععؼ ا يلئعل -

 .نغ   ه 

 .ن فممر ع  ا تدل خع ع  ععت يقق  لا ِؽل نقفسعن  ي  ن فأكع يهعفا :هعمتم تر ي  ت بل  -

ا.ن فعؼ ا افلدل ن عفعؼيل  ع ع نألظني    ن فسك  يعل  فسع ع:ا ة  ي  -

ا   ّٔبرط رم١١ُ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ/  ساثؼب

فانألهعععن  تسللعع لععثز يعع   لععهع ن عهعع ؼكل  ن عفعععؼيل  نا بعع ع تلععو ر ن بععؽنيحان فعؼ بلععلاعمععااتلععو ر ؽكعؿ 

ان بعؽنيح تلعو ر ةعرتس ن فع ت لكعران عمع  لؽاي  علهرع نزعنثعها ع   ان فععؼ ادعر ن عػي ن ف لعؽ ييععل ع  ن عؽخعو

 ييقعع تتايققعع  لا ن بؽاعع يحع يسفععول تيتهععع ن عنضملععلع ن عمعع  لؽ ت عع يل قكععر ظاقكعععل  ن ععا ن فعؼ بلععل
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 ين عفممرع ع تن  معاؼظ هعع  ي فعل عنؾ يع  قل قعه   ةعي ع ن بؽاع يحع ناملع ظ يقث ع  تعفر ن فع  ين معملع   ن فععؼ اع

 ععت ن فععؼ ا ثع ؼآا ع  تيتفعثع ن عوظل  ع إي  كعمو  تفممع ن فع  ن ط ؼخلعلظ ن عمع  لؽ تُعع  ثع ا ن  ين لكعر

عاايقعععايل عععاإين كععمو حعتن  فعع  هععع  ي فععل عنؾيعع ا ي لعع ـ عيععؽ اقضععؽليان  عؽظايمعععان فس قععهايمعمعهاقظن يكعفول

( 2005ٓ, اٌغتتتت – 2011اٌزٍجتتتتبٟٔ ٚآختتتتشْٚ,  -2009اٌخط١تتتتت,  – 2010) عتتتت١ٍّبْ اٌّظتتتتذس, ظؼنقعععع  اكععععتايعععع ا

اعع ااع غجا فلو ران بؽنيحان فعؼ بللظاي ه :يخوظا

  Donald L Kirkpatrick و١شوجبرش٠ه ّٔٛرطا -1

ان  عع غج ييم عر ن فعؼ بلعلعلعو ران بعؽنيحا ف ؼنةاينافهع   هؽنع ن  عع غج قكثعؽ يع  ن  ععوغج هعػن ي معع

اقؼيمعل يع  ي فةعوة ي عهع  ي عوؼ اعع غج عع    ؼبعع هع  ن فععؼ ا تلعو ر  ع  ن لعول ن عكعفطعيل

ةا ن عكععفو    هععػه تتعثعع ن فللععلرع يعع  يكععفو    ايتععؿظنظ ن فعؼ بلععلع يحبععؽنن   فلععو ر يفف يمععل ِؽقعع 

ن ؽنيع عايتهععتا ن عكعفول ن عا نأليل ن عكعفول يع  نتده ع  كمعع  ن فلعو ر إلخعؽني ين فةم عل ن ًعمويل

اهػهان عكفو   :

 يهع عؽهرااعمع ؽف مفمع ن عفععؼيل ظ ت مع ؼظ يكعفول قلع ـ  ع  تي فعثع :Reaction اٌفؼتً سد -

 ين ععععؼيل عاين عفعععؼيل ع ن فعععؼ ب ع ن بؽاعع يح يسفععول ت لهععع ع ةععتك ن فعععؼ ب  ن بؽاعع يح تدعع ه

  ع  ن عفععؼيل  ت معاؼظ  للع ـ خمعلنؼ ت ػ عل ؼن نقعفع  قيثمفعه ييع   عصعن ....ن فعؼ بلعل  تتين وقع

 ت ػ عل تم ع   هع  ن علع يبل عاقي ك  عععنضبل ع عنع هللاق مع ل ؼظيظ قي ن فععؼ ب ع ن بؽاع يح اه  عل

 كععع  ن عكععفلبمللع ن بععؽنيح  ف ععو ؽنإلقفؽنزعع  ا ك  فممللعع  ع عن بععؽنيحاتلععو ر  عع  تكعع عع عؼنخمععل

 ي ع ي  ع  ن عفععؼيل  ق مع ل ؼظيظ يع  ق ُع ا  ظقعفنإل ي عةع اعظنيان عععؼيل قتسكعل ا ععت تكع عع

 ؼنَعوة ؼيوةن عفعع تهع ن فع    قنل مكع خ يعلن  دع ظنايس ي عل قي ن فعؼ بلعلع معؽنيحب اقظني يللع ـ

ا ؟ن فعؼ ب ن بؽا يح ع 

اييممويعع   يبعع ظ  يعع  ن عفعععؼب نكفكععبه يعع  يكععفول قلعع ـ  عع  تي فعثعع :Learning اٌتتزؼٍُ -

 يغ عكاع تممعهعر افلدعل ن عفععؼيل  قععؼن  يممويع    ع  ت للعؽ زعع  تهع قي عييهع ؼن  ت لع زي

 ؼن  ضفبعععناقعععفطعنلنك ن فععععؼ اع ييمعععع تقبععع اععععوغخ  اةتيه تفر قيانضفب ؼن  تلو ر ثتي

 يع  غنتع  تلعو ر قيان فععؼ اع يسفعول زعول ن عفععؼيل  يع نع  اال  قي عقو عل نضفبع ؼن  قي كف يلعلع

ا.ن عفعؼيل  يي فد   ينخب   تتسمل قي  مفممرع ن عفعؼيل 

 افلدععل ن عفعععؼيل إاقعمو عمعا ِععؽق  ن فعع  ن ف لععؽن  قلعع ـ  عع  تي فعثعع Behavior اٌغتٍٛن -

 تي هعع ن فلعو رعايكعفو    قيعما يع  ن عكعفول ػنيهع ألععع  هرع ععوظتهر يمعع يغ عك  مبؽاع يحع

 قيانخععؽني ييمعععهعان فعععؼ ب  ي  بؽاعع يح نإل فسعع ل تقبعع  معفعععؼيل  ن ععوظل    ععؤلظني تلععو ر نخععؽني

 يع  يلع يبل  قياتممععهع يع  يع ؼـ قعع ن عفععؼب  لةعوة ن بؽاع يحظ نافهع ي يع نعهؽاق يمعع ن فلعو ر

 يع  ؼنخمعلايت ػ علاتممععوهع يع   ت بلع  لعلكل زعول  لععؼنتهر ن عػنت  ن فلعو ر يطًعوو ن عفععؼيل 

ا.  ن ف بل ظؼخل يطًوو ن عفعؼيل  يهؽ  

 يكعفولايقلع ـ ن ع  ععلع فيأهععن ن فععؼ ا تحافع  ّؼيع  ع  تيتفعثع Results ) األصتش( إٌزتبئظ -

 نألظنياقعدبل  هععنؼع ظية ن   لع   تعو لؽ ( ن ع  ععل اعمع تعع  عون يع  ن فعؼ بلعل ن بعؽنيح ع تعع

 يمعععال ناط ع ٌا ن علعيععلع ن طععي   خعوظ يكععفول تسكعل  عن مععبلي يلنععة  عععظ  مععوظ ل ع

 ين ف لعؽن ا مفععؼ اع ن عمعوقعل ن  فع تح ت هعع ه ع   ع  فلو ر ع) ن مععت  ع  نألض ع ي قمعل ن  لع بع
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 افع ج اعمعاث ؼهع آ تع مةف ين فع  يهع ع  معمععوة ن فع  ؿ نألخهع  ًع  ر ن عفععؼيوة قزعععثه  ن فع 

ةان تعأثلؽنةا ن ع  ععل اعمعإان كعمو  ع  لعؽن ف ل  عقثؽ تهع قي ن  ممع ع ععمهعر  تتسملع ت:يثع يغ عكاع  د يلع 

 ع ععؤلظني ين طعع ؼخ ان عععنضم    ؽَعع ي تفممعع  ؼنخمععليت ػ ل ن عكععفهع لع ن عققكععل قظني يكعفو   

  عع  ن مملعع  قين هلئعع   عن ؽالقعع ي يعع  يت ػ ععلاؼنخمععل ن فعععؼ اع ييمععع تقبعع نألظني ييل ؼاعع  

ةا ف معا  ن عكعفول هعػن   ع ين فلعو ر ن ععونِ ل ع يع  قي عن ققكعل ةاايقفع   ن  فع تح ععت ف مفمعؽ ك  لع 

 ن للع ـ يف يمعل يع  اليعع يي  فع   ان فععؼ ب ع ن بؽاع يح نافهع ي علعا يب نعؽ ات  لعػه فر ع يال يقل قعه ع

  . ن عكفول هػن   

 Parker ثبسوش ّٔٛرط -2

ةا ن فلعو ر قاعونع  فًع لك يع ؼكؽ نيفةؽهع  ِؽ لعل يهع   يهعو عتدعلمهع  تعر ن فع   معممويع   ِبلع 

 :ه  يدعوع  ن ااقؼي ا ن عمموي   ي ؼكؽ يقكر كلؽكب تؽ كع اعوغج  هبهان اازعاكبلؽ

   Job Performance اٌٛظ١فخ أداء -

 ع اان فععؼ ب  ن بؽاع يح يكع هعل ييععل عيظع ت هر  ع زللعهانأل ع ؼظا ن عػي ن فلععل زدعر تلعو ر يهعو

 ي ؽهع ع ن فع ان   لع   دعريز يخوظتعهع اوعلفعه ن ع عفحع زدعر زلعث يع  ت عو ؽاقظنتعها ع ان مععتعا

ا.ظين فدع ي  فسك  نتكعع ين ف  قموكهع ماع ِؽق  ن ف  نةتان ف للؽن ي

 Group Performance  اٌّغّٛػخ أداءا -

 يع ان عهعع ؼكوة  معععت يعع ع يدعوعععل عععت ن بؽاع يح تعأثلؽ عععت ؼكععؿ ن فلععو ر يعع  ن  ععوع يهعػن

 ن عدعوعععلاقظني قلعع ـ  ي فُععع ع ةععتك ن عققكععل عععت  مبؽاعع يح تن عسفععع ن فععأثلؽ قي ضبل هعع ع

ا.يغلؽه  ع عتن ماع  ن ف لا ن فة  لكع عنألض  ي يمعال  نإلاف جع تيث ن ةمللع  ئلاف خلل

  Participant satisfaction نؼاٌّشب /اٌّزذسة سػب -

  عةع ايغ عك تممععوهع يع  تدع ه ا عؽهر ييخهعل ن فععؼ اع يِعؽل ن بؽاع يحع يسفو ع   غ عك تي هعع

ن فععؼ ب عايكعػ كاان بؽاع يح اه  عل  ع  تعوؾع ن فع  ظن عؽقي قعف بلعننقعفع ؼن ا  ِؽ ع عع   عفر قة

اي اضبللان عل يبل اي ان عه ؼكل عا مفمؽفاعماايعلاؼَ هراع ان بؽا يحان فعؼ ب .

   Participant information اٌّشبسن /اٌّزذسة ػ١ٍٗ ؽظً اٌزٞ اٌّؼشفٟ اٌىُ -

 يعع ان عفعععؼب نكفكععبه  ن فعع  ين عهعع ؼن  عن عمعع ؼف ياوعلععل كععر تهعععتاتلععو ران عدعوعععل يهععػه

 ن بؽاع يحاييمعع تقبع  معممويع   نضفبع ؼ نخعؽني ن عدعوععل هعػه  ع  تي  ُع ن فععؼ ب ع ن بؽاع يح

ا.ن عه ؼإ نكفكبه ي  يلعنؼ  عمؽ ل ن فعؼ ب ظ

 The Bell System ث١ً ششوخ أعٍٛة -3

 &The Mary Jo Bell System & AT يَعمفهانعؽكل عن عاازععايع ايطفمعك ققعموب يهعو

T and اStephaine Jakson ن دعملععلاعلعتععه يععقتعؽ  عع تحا م فعع  خع ععع تًعع لك يهععوا 

 قؼيمععلان  عععوغج هععػن يقعععل نإلظنؼيع ن فعععؼ ا  ونتععع تلؽ ععؽ زععول ين ف علععل  مفعععؼ ا نأليؽ ةلععل

ا:ه  ن بؽا يحع  فلللر ن بلؾيل ن عمموي    دع  يكفو   

ايسفو  تععه  عع  قي ع كةععت ن بؽاعع يح  عع  ن عهعع ؼكل  هععػناآؼني تي عثععا :األفؼتتبي سدٚد ِخشعتتبد -

اقبععو هر يعععل قي ع ان فعععؼ  ِععؽل ينألاهعع لع ين عسفععولع ن بؽاعع يحع ع يعع يثععت: ن ف ًععلمللع

 .ن بؽا يح
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   ممواعهعاقي  مفلعياعهع قي ن عهع ؼكوةع  مؽ عه قة ن عفوقع  هويع  ُعع :اي فاإلِىبٔتبد ِؾظتالد -

 ؟ن بؽا يح اه  ل      فدواه قي

 قي   ممواعهعاقي  مفلعياعهع قي ن عهع ؼكوةع  مؽ عه قة ن عفوقع  يع  ي فُعع   :اٌزطج١تك ِؾظتالد -

 ؟قخمه  ي  ن بؽا يح قعع ن ف  ن ونقملل ن  بلملل ن بلئل      فدواه

 ن عا قيايفة  ل عهع يل ؼاعل ن فععؼ ا قلععل توَعر ألاهع  ظن  فع تحاقهعر يع  يهع  : اٌم١ّتخ ِؾظتالد -

 ين عععونؼظاهععععين د عن وقععع يعع ايؽنععع  اع يععت ن فعععؼ اع يعع  ن عققكععل ق عع ظ  يعععل قي

  .ن عكفثعؽ

 Ciro و١شٚ ّٔٛرط -4

ايهعو ع Peter Warr, Michael Bird & Neil Rackham يع  كعت نقفؽزعه ن  ععوغج يهعػن

 تهعةتايهع  ن فعؼ بلعلع ن بعؽنيح  فللعلر يكعفو    قؼيمعل ي فُعع  ن فلعو رع  فًع لك  ؽ عع ققعموب

ايه :ا (CIRO )كمعلزؽيفا

 Context Evaluation ن كل ل تلللر -

 فسع عععاان عسل ععلظ ن بلئععل عمععا  مفمععؽف عملهعع  ن سًععول تععر ن فعع  ن عممويعع   نقععفطعنل فر عع ي لععه

اثبلثعل تلعو ر  عفر زلعث  مفععؼ اع ز خعل ه ع إ ك اعع لانغن يتلؽ عؽ ن ع مويعلع ن فعؼ بلعل ن  عونز 

انألهعنف: ي  قاونع

 ن بؽاعع يح ي هعع ا سععع قي تمقععلل ن فعع  ن عققكععل  عع  ن ُععمك ال ععل يهعع  عتلععلاه  قهعععنفا 

ا.ؼ ب ن فع

 ان  ه تلل. نألهعنف  فسلل  ن بلؾلتان مع   ن ف لؽن ا يه  يفوق لع قهعنف

 قة  دععا ن فع  ن   عؽ يخهعع  اقي ع ع ععع ن د ين عهع ؼن  ن عمعع ؼفا يهعع   وؼ علع قهععنف 

ةا ن وظل  ع قموكهر  ف للؽ ظن عه ؼإ  ةفكبه   .ي موباهو  ع  ِبل 

 In put Evaluation ان ععضت تلو ر -

اظن ععة عل ن فععؼ ا يعونؼظ عمعا  مفمعؽف عملهع  ن سًعول تعر ن فع  ن عممويع   نقعفطعنل فر ع ي لعه

تسع عععاي عن عف زععل ن عععونؼظ تتسملعع ن فلععو ر هععػن فُععع   زلععث عن بع مععلا ن ععععضبل  يععل   مطلعع ؼ

 .  ن عسعظ نألهعنف   فسلل ي  قبل  ؽيل ه  إ  فةوة اهؽه ظ ية الل

 Reaction Evaluation ن  مت ؼظ تلو ر -

ان عهعع ؼكل ظ ق مع ل ؼظيظ عمعا  مفمعؽف عملهع  ن سًعول تعر ن فع  ن عممويع   طعنلنقعف عفرا ي لعه

اع ععع ن بؽاعع يح  عع  ن عهعع ؼكل  آؼني نكفهعع ف ييس ي ععل ن بهععؽ لع ن عععونؼظ ت علععل ععملععل  ف عو ؽ

ا.ن عف يمل ي  اتلو ع   عاه  فه

 

 Out come Evaluation ان عطؽج تلو ر -

ايطؽخعع   قي عمععااافعع تح  مفمععؽف عملهعع  لن سًععو تععر ن فعع  ن عممويعع   نقععفطعنل فر عع ي لععه

ا.ن فلللر ععملل قخؿني قهر يهو ن عكفلبمللعن بؽنيحا  ف و ؽ يغ ك ن بؽا يحظ

ا

ا



42 
 

 Hamblin ٘بِجٍٓ ّٔٛرط -5

ةعايتعثمععععا يهعععػنان  ععععوغجا هعععبهااععععوغجاكلؽكب تؽ عععكايهعععةتاعععع لعاي ة عععهاقَععع فا عععهايكعععفولاض يكععع 

 هػهان عكفو   ا  ا:

 نان فلو راقث  يان بؽا يحعاييمعهايب نؽ عاي  ايقعاالز .:اي دؽياهػاReactionسد اٌفؼً  -

:اي هععععفان عععااتلعععو ران ف عععوؼان عععػيازعععع ا ععع انتد هععع  اييمععع ؼفاييهععع ؼن اLearningاٌتتتزؼٍُ  -

ن عفععععؼيل عاي دعععاانخعععؽنياهعععػنان فلعععو راقبعععتاييمععععان بؽاععع يحعاثعععرايل ؼاعععلاافععع تحان للععع ـان لبمععع ايععع ا

 اف تحان لل ـان بمعي.

:ايه ععع ا عععفران فسلععع ايععع اقةانالظنيان عععوظل  اقععععات لعععؽان عععاانأل ُعععتاBehaviorاٌغتتتٍٛن اٌتتتٛظ١فٟ  -

 ياهػنان فلو راقبتان بؽا يحاييمعه.دلان بؽا يحان فعؼ ب عاي داانخؽنافل

:ا ععع اهعععػنان عكعععفولا عععفراقلععع ـاتعععأثلؽان بؽاععع يحان فععععؼ ب اعمعععاان عفععععؼباعاPerformanceاألداء  -

 كعاي اغ ك.قيايدعوعفهعايتسملتان فة  لكاعاين ع    اعا مف 

:ازلعععثا عععفرانإلهفعععع لا ععع اهعععػنان عكعععفولايعععععلاتعععأثلؽاWorth out comesاٌم١ّتتتخ إٌٙبئ١تتتخ  -

 ن بؽا يحان فعؼ ب اعمااؼيسللان ع  علاعايظؼخلانقفعؽنؼه .

 يناع   ه  ين فًعلر ن فط لّ يسك   لّ تفسل  ال ن فعؼ ا يؽنيح ي اضبللاي قب ا فويتان ب زثان ااقةا  عملل

 تمع ن بؽنيحان فعؼ بلل يتلللر ن بؽا يح هػن ييف يمل ن فعؼ ب  ن بؽا يح عما ن ل تعل  خ اا ي  ن ف  لػ ظقل تمفععاعما

 يقل ـ ن فعؼ ب  ن    ل  ة  ي  قل ـايكفعؽ  ععملل يعث يل هو ن فلللر قة قي ن فعؼ بلل ن معملل يكلؽ     يه ل خؿي

ةا ن عسعظ   ؤلهعنف ن بؽا يح هػن تسلل   ععل ا.يكبل 

ه
ه
ه
ه

هه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
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 سثؾ١ـــخ غ١ش-ؽى١ِٛـــخ  غ١شاٌّجؾــش اٌشاثغ / إٌّظّـــبد 

 ر١ّٙذ

 ععع اهعععػنان  ًعععتاقععع س يلان لععع يان ُعععوياعمعععاايمعععٍان  لععع ِاغن ان مبلقعععلاي  ع  عععع  اغلعععؽازةويلعععلاي هععع ا

زةويلععععلعايقهعلفهعععع ا عععع اععملععععلان ف علععععلعاثععععراا ععععؽ اع يععععلاعمععععاااغلععععؽا–ؼيسلععععلااغلععععؽي هععععولان ع  ععععع  ا

ا  ان م يملا  اقوؼ  اعايي ه ان فسع   ان ف اتونخهاتمكان ع  ع  .ن ع  ع

زةويلعععلاا ععع اظععععراععملعععلاان ف علعععلانإلخفع علعععلااغلعععؽا–ؼيسلعععلااغلعععؽنةان ععععيؼان هععع لان عععػياتقظ عععهان ع  عععع  ا

ةاضععععبللان كعععع ون انألضلععععؽ ايعععع ان لععععؽةان مهععععؽ  ا.ا بل ععععع ايللعععععايمععععفٍا ن عكععععفعنيلاقع  هعععع انهفع يعععع ةاز يعععع 

زةويلعععلاتعععقظياظيؼهععع ان فلملععععيا ععع اقععععع لانإلغ ثعععلاينإلزكععع ةايتلعععع ران ؽع  عععلانإلخفع علعععلااغلعععؽن ع  عععع  ا

ن ععة ععععلاعمععععاان ًععععملعان عسملععععواابلزععععإلانا ععععبللان لكععععرانآلضععععؽاي هعععع ايفدعععع يؾنةان سعععععيظان وِ لععععلاين عسملععععلا

 يلعععلازةويلعععلاقظينؼنةان داغلعععؽا–ؼيسلعععلااغلعععؽيفدهععع ةايعععوبان كععع ز  ان عي لعععلاين م  علعععل.ايتممعععاان ع  عععع  ا

يف وعععلا عع اقهعععن ه اييقعع تتاععمهعع اييًعع ظؼاتعو مهعع ايقعععؼنته اعايقعععاية هعع اغ ععكا عع ان سًععولاعمععااظعععرا

نعععمب اينزفعععؽنلاظي ععع ايععع ؼؾايعععع اكععع ةا عععهاقثعععؽاخمععع ا ععع ايَعععوذايكععع هعفه ا ععع ان علععع ظ  ان عطفم عععلاعايهعععػنا

ةان ععععاانإلعفععععع ظاعملهعععع اكثلععععؽنةا عععع  ت  لععععػايكعععع ععنته ااي ظععععع ان ع  ععععع  ان عي لععععلاين عععععيلان عفلعيععععلاَعععع  عل 

 ,2002)ا١ٌٙزتتتٟ, ييؽنيدهععع ان ف عو عععلا ععع ان ععععيلان   يلعععلاعايعععع اقظلان عععاانككععع يه اقعععو ايا عععوغنةا ععع اتمعععكان ععععيلا

 (.56.ص

ؼيسلعععلايفمععععظ ان عدععع ال اينألاهععع لايهعععػهان ع  عععع  اتعععؿظنظاقعععو ااغلعععؽا–زةويلعععلااغلعععؽيتمفبعععؽان ع  عععع  ا

يععع ان بمععععنةاعاينيععععنياكثلعععؽايععع ان سةويععع  ايؿ ععععنةااافلدعععلاععععع اعونيعععتاي هععع ان فسعععولان عععع عوقؽنِ ا ععع اكثلعععؽ

ةايععع انإلالفععع ذااسعععوان فمععع يةايععع اي  عععع  ان عدفعععع ان عععععا  .انَععع  لان عععااقةان دعملععع  انألهملعععلاتمفبعععؽايةواععع 

ةا عععع ان عدفععععع ان ععععععا ا ةواهعععع اقكثععععؽان ف  لععععع  ان ععالععععلاخع هلؽ ععععلاينافهعععع ؼه ا عععع اخعلعععع ان ع عععع ِ ا ؼتلكعععل 

 (.73-72., ص2007أثٛ إٌظش, ) لانؽيِان مُو لا ئلافع ياق له اينتك عان عكف لع  اي ه ايقهو

 ؽى١ِٛخ غ١شٌّٕظّبد ارؼش٠ف /  أٚالا 

زةويلععععلايأاهععع اي  عععععلاالتهععععفا مععععؽيراين مععععتا لهعععع ا لعععولاعمععععااققععع ـات ععععوع ااغلعععؽتمعععؽفان ع  عععععلاا-

اا(.62.ص,2007  أثٛ إٌظش,)يتهعفان ااتلع راضعي  اعع ع اييف وعلا سف جان له ان عدفع ا

زةويلعععلايأاهععع اي  عععع  اض يعععلاتلعععولايأاهععع لان عم اععع  اين عععع  عاعععع ااغلعععؽيععععؽفان ب عععكان ععععي  ان ع  عععع  ا

ا(62., ص2007أثٛ إٌظش, )يً  ران  لؽنيايزع  لان بلئلايتسلل ات عللان عدفع .ا

عمعععااناهععع اهلئعععلاغن انطًعععللانعفب ؼ عععلايكعععفلملاالتهععععفا فسللععع ان عععؽيرايععع ايؿني عععلااهععع ِه ااع.كعععع اعؽ ععع

تهععععفان عععااتسللععع اقغعععؽنٌانخفع علعععلاقياعمعلعععلاقياغلفًععع ظ لات و عععلاييععع اقيثمفهععع ان ع  عععع  ان طلؽ عععلاايناعععع 

ا(24.ص 2005)اٌغذ٠ٍٟ, اينإلخفع عللاينإلغ ثللاين ًسلاين فؽيو ل.

ا   ؽى١ِٛخ غ١شأ١ّ٘خ إٌّظّبد /  صب١ٔب

ؽ ايعععع اضععععبللازةويلععععلاظيؼنةاكبلععععؽنةا عععع ايطفمععععكان عدفعمعععع  انإلاكعععع اللان عم يععععاغلععععؽتممععععاان ع  ععععع  ا

ن عكععععع ععن ان ًعععععسللاين فمملعلعععععلاين ؽع  عععععلانإلزفع علعععععلاي كعععععف لعاي هععععع ان عبل عععععل ايععععع ان  لعععععؽنياين ععععععؽق ا

ين لفعععع يااين عمعععع قل اين بققعععع ييايكععععػ كاتكععععهران ع  ععععع  اغلععععؽان سةويلععععلا عععع انزعععععن ان ف للععععؽانإلخفعمعععع ا

ةايؽنكععععؿاضعيلععععلايؼع  يان كل قعععع  ان م يععععلاتلععععلاتكعععععان ث ععععؽن ا عععع اقظنين كل قعععع ا عععع ان عدفععععع ايهعععع اق ُعععع 
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زةويلععلايعععيؼاؼتلكعع ا عع اتععو لؽان مع عععايعع اقيخععهان ؽع  ععلاييععؽنيحااغلععؽن سةويلععل.اكععػ كاتلععولان ع  ععع  ا

اا(.5.ص, 2007أ٠ٛ إٌظش, )ن ف عللا  ان عدفع .ا

تبعععؽؾاقهعلعععلان ع  عععع  اغلعععؽازةويلعععلايععع اضعععبللان طععععي  ان فععع اتلععععيه ازلعععثاتلعععولايمعععع اضععععي  اي هععع ا

 (:17.ص ,2004)شج١ش,

 تو لؽاضعي  ا  ايد ال اقق قللاي ه اؼع  لانأل ف لاينألقؽان عسف خل. -

 ناه يايعنؼـايؼ  ٌانألِ  لاييؽن  اتؽيو ل. -

 ؼع  لان عم قل اين مدؿ ااينع ظ اتأهلمهر. -

 تلع راضعي  ايسللايؾؼنعللاينخفع عللاعماان عكفو   ان عطفم ل. -

 ناه يايهؽيع  اناف خللايتو لؽا ؽوان معت -

  ان سلولانإلاك اللان ع فهةل.يف يملايتوثل -

اؼ  َللاينخفع عللاييؽنكؿاثل  للاي  للا. -  ن د ظااونظ 

ا   ؽى١ِٛخ غ١شِؼٛلبد ػًّ إٌّظّبد /  صبٌضب

زةويلععععلايععععموي  اييموقعععع  اعع ععععع اتععععقثؽاعمععععااععملهعععع اياهعععع ِه ايزؽ فهعععع ااغلععععؽتونخععععهان ع  ععععع  ا

ا(.37: ص2003)ِشطذ, ينقفؽنؼ فه اي عة اتمطلىاقهراهػهان عموق  اي   ل ِان ف  للا

ن سةويلعععلااغلعععؽتمفبعععؽايهعععةملان فعو عععتايععع اقهعععران مونيعععتان فععع اتمؽقعععتاعععععتان ع  عععع  اااٌز٠ّٛتتتً: .1

يتلمععععتايعععع ااهعععع ِه عايتممععععاان عكعععع ععن ان ع ظ ععععلاظيؼنةايسوؼ عععع وا عععع اتسع عععععانتد هعععع  اععععععتا

زةويلععععلعايتفعععأثؽا ؽيععععلان سًععععولاعمععععاان فعو عععتاي وعلععععلان  هعععع ِاين فوخلهعععع  ااغلععععؽن ع  عععع  ا

ن عمم ععلايعع اقبععتاهععػهان ع  ععع  اقععونياكعع ةان فو ععتايعع اخهععلايسملععلانياظي لععل.اي إلَعع  لاهعععنفاينأل

ةاكبلععؽنةا عع ان سًععولاعمععاان فعو ععتا ن ععااغ ععكعا ععنةان ف عع  فاعمععاايًعع ظؼان فعو ععتاغنتهعع ا هععةتاع تلعع 

ن ععععبلؾلاي عععع ان ةثلععععؽايعععع انألزلعععع ةا ععععؽتبّاغ ععععكايهععععؽيِاعع ععععع اي هعععع اخععععوظ ان عهعععع ؼ  ان عةلعيععععلا

ةاينية العععلات  لعععػه يايي هععع ايخعععوظان ةععع ظؼان بهعععؽيان عععبلؾلا ف  لعععػاتمعععكان عهععع ؼ  ااين ععؼيقعععل تل لععع 

ن علعيعععلان عععااخهععع  ان فعو عععتعايي هععع اي  يلعععلان  وعلعععلان علعيعععلاين علفؽزعععلايععع اقهععععنفايقي و ععع  ا

 ن دهلان ععو ل.

:انةااوعلعععععلان ع ععععع شان كل قععععع ايعععععععلانإلقعععععفلؽنؼااػتتتتتؼف أٚ غ١تتتتتبة اٌّّبسعتتتتتبد اٌذ٠ّمشاؽ١تتتتتخ .2

قعععع ايَععععمكان ب لععععلاقياغلعععع ؼبان عع ؼقعععع  ان ع علؽنِلععععلاظنضععععتان هلةععععتان ف  لععععع اتمعععععايعععع ان كل 

ن مونيعععتان فععع اتعععقثؽاعمعععااعععععتاي م  لعععلان ع  عععع  اغلعععؽازةويلعععلايتسععععايععع ااهععع ِه اينقعععفلبل لفه ا

 يزؽ فه ا  ان سؽكلايآ للانتط غان لؽنؼا له ايتوَ اقلوظنةاعماانظنؼته .

:انةان ععععع لىا ععععع ان ةعععععونظؼاين عهععععع ؼن ااٌجشتتتتتش٠خػتتتتتؼف اٌجٕتتتتتبء اٌّإعغتتتتتٟ ٚٔمتتتتتض اٌمتتتتتذساد  .3

ين طبعععؽنيان   لعععل اين  ععععنؼ ل ا مللععع لاي  نععع   ان ع  عععع  اغلعععؽازةويلعععلاقععععا معععولايععع ات وؼهععع اعا

ي إلَعع  لان عععااَعععمكان ب ععع يان عققكعع ايهعععػنةان مععع يبلةاقق قعععل ةا عع ات هعععلّاظيؼان ع  عععع  اغلعععؽا

 ن سةويللاين هؽنكلاي ان سةويل.

:انةاقععععويايَععععمكان ععععوع ايأهعلععععلآ إٌّظّتتتتبد غ١تتتتش اٌؾى١ِٛتتتتخػتتتتؼف اٌزٕغتتتت١ك ٚاٌزٕظتتتت١ُ ثتتتت١ .4

ن ف كععل ايععل ان ع  عععع  اعايععععلاتوزلعععان دهعععوظا عع اقُعععللايمل ععلعاك  بلئععلايزلعععولانإلاكعع ةاين  لعععؽا
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 عععقظيا ععع اكثلعععؽايععع انألزلععع ةان عععااتهعععفعان دهعععوظان بلؾيعععلا فسللععع انألهععععنفان عؽخعععو اي ُعععمكا

   اَ غ لا مفأثلؽاعماان كل ق  ان م يل.ن عيؼان  م لان عؽتلاا مع  ع  اغلؽازةويللاكده

ا   (1)ؽى١ِٛخ  فٟ عٛس٠ب غ١شإٌّظّبد /  ساثؼب

ةا م   ععلانةاتًعع لكان ع  ععع  ان كععوؼ لا مععععاقيععؽنةا ياؼيعععع ايعع انأل ُععتان لععولاقاعععهاالا ععواخعععاه ععع إاقياايععمب 

غلعععؽاي  ععععلاغلعععؽازةويلعععلاقعععوؼ لاةظايععع  عم اان مععع ظيعاا عععؽنا مععععلايخعععوظاتمؽ عععكاينَعععرا ع هعععولان ع  ععععلا

ن سةويلععععلا عععع اقععععوؼ لعانَعععع  لان ععععااتمعععععظان ع  ععععع  ان فعععع اقعععععاالا  عععع ان مع عععععاي هعععع ايعععع  ع هولان  عععععوغخ ا

 مع  ععع  اغلععؽان سةويلععلانإلاع تلعععل.اييعع اغ ععكعاه عع إان ةثلعععؽايعع ان  عع ـا عع اقعععوؼ لان ععػ  ا لويععوةايععع  ةثلؽا

فًععع لكان عكعععفطعلايععع ان مععععتا ععع ايدفعمععع تهرايععع اضعععبللايطفمعععكانآل لععع  ان ؽقععععللايغلعععؽان ؽقععععلل.انةان 

ين ف عو عععلا ععع اقعععوؼ لعازلعععثاا ععع اييعععكايَععع ان ع  عععع  ان طلؽ عععلاي لععععناان ب زعععثقظاععع هاهعععوايععع ا عععؽنها

ان فععع اتعععراناهععع يه اي عععػايعععع اِو معععلعايتعععع ؼـانألاهععع لااةاٌشعتتت١ّخ ٚغ١تتتش اٌشعتتت١ّختفعععؽنيذايعععل ان ع  عععع  ا

 عععلاييه لعععلايععع اغلؽهععع .اعون سع ثعععلاينألكثعععؽات ا"ن طلؽ عععلان فلملع عععل"عانَععع  لان عععاان ع  عععع  اين عدعوعععع  

ا.يي اغ كعا نةان مع عاي ان ع  ع  اه ايعث يلايؿ حاي اهػهان م  يؽان عطفم ل

 إٌّظّبد اٌذ١ٕ٠خه.اق

 عععفراناهععع ياهعععػهان ع  عععع  اعععع ظ ايععع اقبعععتاقياي  فمععع يةان وثلععع ايععع ان عققكععع  ان ع  لعععلا ن عكععع خعاا

نظنؼتهععع ايععع اقبعععتان ؿععععع يااي عععفراعععع ظ (.ان ؽنهبععع  اين لك يقعععل ين ة ععع تف(اقياؼخععع لاياكععع يان عععع  ا

ن عععع  لل اياكبععع ؼان عدفعععع عاي عععع ه اعععععظاالايعععأـايعععهايععع ان عف عععوعل .ايقععععا مععععتا عععع ه اق ُععع ايمعععٍا

ن عععععوظ ل ايععععع وع انألخععععؽ.ايقعععععاتسًععععتاهععععػهان ع  ععععع  اعمععععااخعلعععع اقيايم ععععراتعو بلتهعععع ايعععع ا

 ن عققك  ان ع  للاقيانأل ؽنظاقيان ع  ع  ان ع  للا  ان ط ؼج.ا

مععععااهععععػهان ع  ععععع  ايثععععتاظنؼانأل فعععع لانإلقععععبليللا عععع ازععععع  :اقاهععععئعايفعو ععععتايعععع ايه عععع إاقيثمععععلاع

يكعععمعل اقثؽ ععع يعاياتعععع ؽايعؼقعععلايعععقاقكعععللاييلععععان عععونيا ؤل فععع لعاياتفبععع اقونعععععاي عععونترايععع ؼيلظا

يثعع لاآضععؽاي  عععلايكععلسللايعع لؽ ا عع ايع  ععلاظيهعع ان لع عععلان فعع اتععع ؽايعؼقععلاةظاياكععع ايبعع ظؼن ا

ن عععع لاين هبععع  ان مل لعععلا ؤلقعععؽان  للعععؽ عاي ععععععه اق عععؽنظايععع ايععع لؽ اا ؽظ عععلايععع ان ؽنهبعععلا ععع اخعععع 

ا. ؤلِ  لان عموقل اعلمل ان كوؼ ل اين ون ع  ان عللعل 

 ا١ٌٙئبد اٌخ١ش٠خ اٌزم١ٍذ٠خ . ة

تهععبهاهعععػهان ع  ععع  ا ععع اِبلمفهععع ان ع  ععع  ان ع  لعععل.ا هعع انيععع اعمع العععلاقياقعععا ةعععوةا ععع ه اتسلعععؿاظ  ععع اا

ةا.اقكعع  اظ  لععليعقاقععويعاي ة هعع اغلععؽايؽتب ععل يعع اقبععتاقععلعن ايمؽي عع  ايكعع   اقيااي ععفراقاهععأه اغ  بعع 

يتسًععععتاعمععععاا.ايع ثمععععلا مع  ععععع  ان ع  لععععلاق ععععؽنظاقثؽ عععع ياغين انألهعععععنفان طلؽ ععععلعايتععععع ؽاضعععععي  

 تلععععع ر.اعايخبعععع  اايعععع اتفكععععراي عععع ي اتلملعععععياتعو مهعععع ايعععع ان عدفععععع اييعععع ان ع  قععععب  ان طلؽ ععععلاياغ  بعععع 

يعع انأليثمععلاعمععااهععػهان ع  ععع  اي  عععلان كععلع اضعع ا ان فعع ا ). غلؽهعع ؼيُعع ةعان بعع ؾنؼن ان طلؽ ععلعاي

تعععو ؽان عععععران عععع   اينألغػ عععلاين فممعععلرا ؤلقعععؽان  للعععؽ عايتلعععع ران فععععؼ اان عه ععع ان فلملععععيايظؼيـايسعععوا

نأليلعععلا م كععع يعاي عععفراظععهععع ايععع اقبعععتايدعوععععلايععع ان  كععع ياكبععع ؼان كععع ان عسععع   ل .انَععع  لان عععااظنؼا

ؿلا معكعع ل ا ععع اؼ ععكاظيهعع .اي وخعععا عع ازمعععاايققكععلاتمعععتا يهععواقيععؽاغلعععؽان س عع ةان ععػيا ععع ؽاي عع

                                                           
1 ه-ه International NGO Training and Research Center (INTRAC).(2012) Non Govermental Organization 
in Syria (NGOs), Oxbridge Court, Osney.UK.INTRAC. 
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 ؤلزععععن "ايععع انإلاعع  عازلعععثاتلععولاعمعععااتعععو لؽان عكععة عاين فععععؼ اعاين ؽع  عععلا"نعفلعع ظي(ايعث يعععلايمدععأا

ا.ن ًسللا ه 

 ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ . ث

لايععع ط ٍعاه ععع إاعععععظايععع ان  ععع ـان عععػ  ا لويعععوةايف  لعععػايبععع ظؼن ايععع لؽا ا ععع ان عدفعععع ايعمعععاايكعععفو

زلعععثاتؽكعععؿاهعععػهان عبععع ظؼن اعمعععاانزفل خععع  ايسععععظ .ايقععععاتةعععوةاهعععػهان عبععع ظؼن ايكعععدملعاقياقععععاتمععععتا

ظنضععتايدععفعمهران عسمعع .اقياقعععاتلععولاهععػهان ع  ععع  ايناهعع ياا كععه اكهععؽكلعايتمفععععاؽاؼقععع ايهععةتاغلعع

يغ  بعع ايعع ااياي فععؽنيذاععمهعع ايعع ان فلملعععياخعععنان ععاان معععتانألكثععؽات عععوعاعمععااظضمهعع ايكععػ كان فبؽععع  

ين عععععفممرايععععع انآلضعععععؽ  .ايتمفعععععععاعمعععععاان عف عععععوعل اييمعععععٍااا ةواعععععوناي  فسعععععل اعمعععععااي ععععع ياقععععععؼنتهر

ا.ن عوظ ل ايع وع انألخؽ

 إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ اٌز٠ّٕٛخ  . ج

قكثعععؽايه لعععل.ااع ان فععع اتمعععااهععأا ععع ان كععع ون انألضلعععؽ اعععععظايععع لؽايععع ان ع  عععع  اغلعععؽان سةويلعععلان ف عو عععل

ياق ععؽنظايعع ان دهععع  ان عم لععلايان عف عععوعل اعايضبععؽنياتل لعععل عايه لعععل اقكثععؽا ععؽنظيععع ظ ايعع ا مععععتا لهعع اق

يتسععع يلاهعععػهان ع  عععع  اغلعععؽاا.ايععع اِعععبلبان د يمععع  اقيان طعععؽ دل ان دععععظ(ان عفسعكعععل ا  ةواعععوةاغ  بععع 

ن سةويلععععلان دع ععععع ان معععععتايهععععةتاقكثععععؽانزفؽن عععع .اي معععععتا ععععع ه ايمععععٍان عععععوظ ل ايععععأخؽعايتععععععراي عععع يا

فعؽعاي عععععع ه ايف وععععععوةايفسعكعععععوةايععععع ان  بلعععععلان وقععععع ااين م يمعععععلعايتفعلعععععؿان لععععععؼن ايهعععععةتايكععععع

يععع اتعععفعة ايععع اخعععع انأليعععونلايععع ان كععع  ؼن اينأليعععرا.ايكثلعععؽنةايأ ة ؼهععع اييهععع ؼ مه ان عثلعععؽ ا بلهفعععع ل

ا.ن عفسع اي اضبللان عكقي للانالخفع عللا مهؽك  

 ايععع اقبعععتايدعوععععلايععع ان  كععع يان دعملعععلان كعععوؼ لا مبلئعععلان فععع اتعععراناهععع يهاِٚضتتتبي ػٍتتتٝ ٘تتتزٖ إٌّظّتتتبد

ن عه لععع  عايتلعععولان ع  ععععلايف  لعععػاعععععظنايععع ان عهععع ؼ  ان فععع اتهععععفان عععااؾ ععع ظ ان عععوع ان بلئععع اييم  دعععلا

(.اقُعععع   ان بلئععععلايهععععةتايب نععععؽا زعععععبل ات  لععععكعاناهعععع يازع لععععلايلئلععععلاتمملعلععععلاقععععؽبان عع  ععععلان لع عععععل

غ عععكاينزعععع ا سع  عععلان  لعععوؼعايقضعععؽلايه ععع إان مع ععععايععع ان ع  عععع  ان عع ثمعععلا ععع ان عس   ععع  عايعععع ا ععع ا

تهعععفان ععااتوعلععلانألِ عع لايهععأةان بلئععل.ايه ععع إاي  عععلاقضععؽلايهعع اخعملععلان ععوؼيظان ًعع لؽ عاين فععع ا

قاهععععأه اِبلععععااعععععبلجاِبلمعععع ايعععع اآيعععع يايقيهعععع  انألِ عععع لاغييانالزفل خعععع  ان ط يععععلعانَعععع  لان ععععاا

 ايؽن ععع ان عدفعععع ان عسمععع اقنعععط وايه لعععل اآضعععؽ  .ايتلعععولان ع  ععععلاينعععععنظاعلععع ظن اتأهلعععتايععع لؽ ا ععع

 ععععلان ع ععع ِ ان ؽ  لعععلان   تلعععلعايتلعععولايفععععؼ ااقضًععع تلوان معععبلجان  بلمععع اين لععع يبل ان عسملععع  اعمعععاا

ان وق  ععلاين فأهلعععتايععع انإلع قعععلان دكععع ل.اي عععفراتعو عععتان ع  ععععلايعع انأل عععؽنظعاياضعععبللان ع  قعععب  ان طلؽ عععل

اين عي لعععل.ايه ععع إا ايان ع  عععع  ان عسملعععلن عوخعععوظ ايسملعععان ع  عععع  انألخ بلعععلاعايعمعععاااسعععوايفؿن ععععايععع 

ق ُعع اي  عععلاخع ععع ا م كعع ياغين انالزفل خعع  ان ط يععلايتععراناهعع يه ايعع اقععبمه .ايكععػ كاخعملععلان ععؽينظا

يفعععو لؽان فوخلعععهاايتلعععولان هعععب بان كعععوؼ ل اين فععع ا عععع ؽه ان هعععب بان كعععوؼ وةان عفسعكعععواةاين عثل عععواةع

هعععب بعاي عععفراتعو مهععع ايهعععةتاكبلعععؽايععع ايععع ران ا فوظلعععكينعععععنظايمععع ؼٌاا فد ؼ عععلع ايظععععران عهععع ؼ 

ا.ن هؽك  اين ك  ؼن 

 ِٕظّبد األِبٔخ اٌغٛس٠خ ٌٍز١ّٕخ . ح

يقععععاقادعععؿ ان ةثلعععؽايععع انألععععع لاين عهععع ؼ  ان عثلعععؽ ااتعلعععتاهعععػهان ع  عععع  ان عععاانتبععع عااهعععحاناعععع ت 

عععععظاا بلهفععع لعاقيثمعععلاعمعععااهعععػهان ع  عععع  اي  ععععلا عععؽظيـعايهععع اي  ععععلا مف علعععلان ؽ  لعععلعانَععع  لان عععا
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يععع ان ع  عععع  انألضعععؽلان م يمعععلاعمعععااقُععع   ان هعععب بعاين هعععب باقيعععس بان عهععع ؼ  عاين ف علعععلان ؽ  لعععلعا

اين لؽيٌان ً لؽ عايايةفب  اييف زكانألِ  لعايغلؽه .ا

ا   إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ فٟ عٛس٠خ/  خبِغب

 يعع  الفنآلا عئعع    ان سلعع  اوعلععل  فسكععل  يب نععؽ  ت عو ععل ي هعع ِ   ن سةويلععل غلععؽ ن ع  ععع   تلععول

 ن ًععسلل ن طعععي  تلععع را اهعع ِ ته ا تيتهععع. ين عكفُععم ل ن  للععؽ  ن  ئعع   يضًويعع  ن عععونِ ل 

 ن  لععؽ يية  سععل ن معععت  ععؽو ا طمعع خهععلان عو ن  هعع ِ   ن ععا نَعع  ل نالخفع علععل ين ؽع  ععل ين فمملعلععل

ي.ان كععوؼ ن عدفععع  يِبلعع   نععؽنترا عطفمععك نأليعع ة نععبة   يتهعع لت خعععةن ن ًعع لؽ ن لععؽيٌ يتلععع ر

ةا ت عوؼن نألضلعؽ  ن كع ون  ينعهع   عمعا تؽكعؿ خع عع  عععت يدع ال  ن عا ن ع  عع  اهعػه ي عوج  ع  اوعلع 

ن عس   ع  ا خعلع   ع  ن ع  عع   هعػه ععمعع يقعع.اين   عتان ععؽق  يزلعول ين ع علؽنِلعلع نإلاكع ةع زلعول

 ن عكعف لع   ظقععععن يقع  يععع  خعلعع  يكعفول ين بمعععنةان عدع يؼ ا  ب عع ةاينألؼظةاين معؽنل(ايعمععا ن كعوؼ ل

اؼ ل ايخلع.ا يكفول عما يكونظؼ يينظنؼ ل  ي  لل يلعؼن  ع ل  ايهةت تعلؿ كع  ي ه ع

ا

ن فععع ايععععق انعع  هعع ا ععع اقععوؼ  اييهعععةتايةثعععكاي ععػاناععععالعانألؾيعععلااه عع إاعععععظايعع اي  عععع  انأليعععران عفسععع ا

ن دعهوؼ ععععلان مؽيلععععلاييعععععق ان مع عععععايعععع ان وكعععع ال ان عي لععععلان ف يمععععلا بليععععران عفسععععع اي  فون عععععاعمععععااآؼنَعععع ا

ةاا.اي ععععلايمُعععه اية تعععان كعععوؼ لا فأقعععلفاية تعععاا هععع ا ععع ايطفمعععكان عس   ععع    ععع اظيهععع ظاي مععععتاايكعععبل 

آضععععؽيةايعععع اضععععبللان عة تععععاانإلقملعلععععلاين ععثمععععل ان عسملععععل .اي معمععععوةاعمععععاات  لععععػايهعععع ؼ  اكبلععععؽ ايعععع ا

ن عي لعععلا ععع اقعععوؼ ل.اان عععوؾنؼن عايقزل اععع ايععع ان ع  عععع  ان عسملعععل.ايه ععع إاق ُععع ايُعععملا عععؽيعا مع  عععع  

ايتهععععتاهعععػهان  عععؽيعاي  ععععلات  عععلرانألقعععؽ ان كعععوؼ لعاين هعععبللانألزععععؽان مؽيععع ان كعععوؼيعايقعععؽلانألِ ععع ل

SOSا.ن ع  عف ةانألضلؽت ةاي  ع  انبهازةويللاه ت ةايتمععا

زفعععااان م يمعععلا ععع اقعععوؼ  ان عي لعععلايأقعععع يان ع  عععع  االتسعععلا/1ؼقعععرا/ا وَعععران ب زعععثايععع اضعععبللان دععععيل

ا/(2عايالتسلايأقع يان دعمل  ان م يملا  ان عس     ان كوؼ لا خعيلاؼقرا/ن وي  اهػ

ا

 أعّبء إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ اٌؼبٍِخ فٟ عٛس٠بالئؾخ ث/. 1عذٚي سلُ /

 ِٕظّبد د١ٌٚخ أخشٜ ِٕظّبد األُِ اٌّزؾذح

ن ع وَعععللان كععع يللا ؤليعععران عفسعععع ا هعععقيةان بلخئلعععل ا

اUNHCRاا-
 AKDNنبةلانآلغ اض ةا مف عللا

يك  عععععلاناليعععععران عفسعععععع اإلغ ثعععععلايتهععععع لتان بلخئعععععل ا

 UNRWAن  مك ل لل ا  ان هؽلانألظةا
 PUIي  علانإلقم فانألي للان عي للا

 ICRCن مد لان عي للا مًملاانألزعؽا FAOي  علانألغػ لاين ؿؼنعلا ؤليران عفسع ا

 OXFAMي  علاقيكك  لا UNFPAي عيلانأليران عفسع ا مكة ةا

 والكععععععععكاا–عفسععععععععع ا م  و ععععععععلاي  عععععععععلاناليععععععععران 

UNICEF 
 DRCن عدمفان عاع ؼك ا بلخئل ا

 MEDAIRي  علايلع ؽا UNWFPيؽا يحانألغػ لان م  ع ا
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 NRCن عدمفان  ؽي د ا بلخئل ا UNWHOي  علان ًسلان م  عللا

 IMCن هلئلان  بللان عي للا UNIOMن ع  علان عي للا مهدؽ ا

 ACFي  علاَعان دوعا UNDPيؽا يحانأليران عفسع انإلاع ت ا

 SARCن هبللانألزعؽان مؽي ان كوؼيا UNESCOي  علان لواكةوا

 SOSن ع  علان عي للا لؽلانألِ  لاا

 http://www.mofa.gov.syٌٛصاسح اٌخبع١خ اٌغٛس٠خ   اٌشعّٟاٌّظذس :اٌّٛلغ 

 

 األ١ٍ٘خ اٌؼبٍِخ فٟ عٛس٠بالئؾخ ثأعّبء اٌغّؼ١بد /. 2عذٚي سلُ /

 اٌّؾبفظخ ئعُ اٌغّؼـــ١خ اٌّؾبفظخ ئعُ اٌغّؼـــ١خ

 ِؽِوـ ن بفول
ن بؽاين طعي  انالخفع عللا  ا

 ن كمعلل
 زع ه

 زع ه زع  لان   و ل ِؽِوـ ن عؽق ان ػكلل

 زع ه ن طلؽ لان  مك ل لل ِؽِوـ ن طلؽ لانالقبليللان دم ؽ ل

 ظ ؽان ؿيؼ ن عؽق ان مؽيلل ِؽِوـ نألي الان كوؼ لا مف علل

ظنؼاقالفاقم ظ ا ؽع  لا

 ن عموقل 
 ظ ؽان ؿيؼ نألي الان كوؼ لا مف علل ِؽِوـ

 ظ ؽان ؿيؼ ن طلؽ لانالقبليلل ِؽِوـ خعمللان  لس يان طلؽ ل

 ظ ؽان ؿيؼ ن بؽاين طعي  انالخفع علل ن بلغقلل ن عونق  

 ظ ؽان ؿيؼ و ل ؼع  لايتأهلتان عة  ن بلغقلل ن طلؽ لان  مك ل لل

 ظ ؽان ؿيؼ ت  لرانألقؽ  ن بلغقلل ن بكف ةان طلؽ ل

 ن ؽقل نألي الان كوؼ لا مف علل ن بلغقلل قيعق يان  للؽانألؼثوغككلل

 ن ؽقل ناع ي ن بلغقلل نألي الان كوؼ لا مف علل

 ن سكةل ن طلؽ لانألنوؼ لا  اتتاتعؽ ن بلغقلل ؼع  لان   و ل

 ن سكةل نألي الان كوؼ لا مف علل  بلغقللن ققؽ انالض يان كوؼ ل

 ن سكةل ن عؽق ان مؽيللا  ان سكةل ن بلغقلل ن ؿهؽنيان طلؽ ل

 ن سكةل ن ط يوؼ نظ ا نألي الان كوؼ لا مف علل

ؼ  ان عكفولان ًس ا

 ينالخفع ع ا  انظ ا
 ن سكةل ن عوظ ان طلؽ ل نظ ا

سكةلن  نالزك ةان طلؽ ل نظ ا ن بؽاين طعي  انالخفع علل  

 ن سكةل ن بؽاينالزك ةان طلؽ ل زعى ن ههلع

 ن سكةل ك لكلانألؼي ان ة ثو لك زعى ن طلؽ لان  مك ل لل

 ن سكةل ن لع فاي ًوؼان طلؽ لا  ان سكةل زعى ن كوؼ لا مف عللانالخفع علل

 ن سكةل  ؽعاخعمللات  لرانألقؽ ا  ان سكةل زعى يب ظؼ اقهتان ه ل

http://www.mofa.gov.sy/
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 زعى ت  لرانألقؽ 
ن طعي  انالخفع عللا  ان بؽاي

 ن ل يهم 
 ن سكةل

 ن سكةل ن ويتان طلؽ لا  ان ل يهم  زعى نألي الان كوؼ لا مف علل

 ن كو عني خعمللان سةعلا  ان كو عني زعى ؼع  لان   و ل

 ن كو عني نألي الان كوؼ لا مف علل زما نألي الان كوؼ لا مف علل

 ن كو عني ن معتان طلؽ ل زما ي اقختازما

 ن كو عني ن معتان طلؽيانالخفع ع  زما الزك ةن

 ن كو عني ن ل ون ان طلؽ ل زما اع ي

 ن كو عني خعمللان ؽع  لانالخفع علل زما تمملراييسوانأليلل

 ظؼع  نألي الان كوؼ لا مف علل زما ؼ  ان عكفولان ًس 

 ؼ كاظيه  يب ظؼ اقهتان ه ل زما ن  ف  ان لفلعل

 ؼ كاظيه  ع لل(ان و  لا ظ ؽ زما ن فأ ك

 ؼ كاظيه  ن بؽاينالزك ةا ن ؿيعنا ( زما  عايلع

 ؼ كاظيه  نألي الان كوؼ لا مف علل زما ؼ كازما-ناع ي

 ؼ كاظيه  نام لان  للؽان طلؽ لاي  فت زما قهتان طلؽ

 ظيه  يب ظؼ اقهتان ه ل زما ن طلؽ لان  مك ل لل

 ظيه  ؼ لا مف عللنألي الان كو زع ه ن طلؽ لا مؽع  لانالخفع علل

 ظيه  ن دعمللان كوؼ لا مف عللانالخفع علل زع ه نألي الان كوؼ لا مف علل

 ظيه  ي ؽ ؽكللان ؽيلانألؼثوغكف زع ه قعع لان بؽا ي عيلان م  لل(

 ظيه  ي ؽ ؽكللان ؽيلان ة ثو لك زع ه ز إلان  معل

 ظيه   عكلان   زع ه ن ف عللانالخفع علل

 ظيه  ن به تؽان طلؽ ل زع ه يًل فان طلؽ ل

 ظيه  ن طلؽ لان هؽككلل ظيه  ن ه لا مًسل

 ظيه  ن ع  علان كوؼ لا معموقل اقي ل ظيه  نألاً ؼان طلؽ ل

 ظيه  ؾهؽ ان ععنت  ظيه  ظيؽان طلؽ ل

 ظيه  ن بؽكلا مف عللانالخفع علل
نن طلؽ لان  مك ل للا  ايسلرا

 ن لؽيوإ
 ظيه 

 ظيه  ن لعـ ظيه  نتس ظان دعمل  ان طلؽ ل

 ظيه  ن هب بان طلؽ ل
ي عيلان ؽخ يا معمل  ان لماا

 ين م تبل ان عكفوؼ 
 ظيه 

 ظيه  يققكلانألي عبل ظان ط وان كوؼي ظيه  يلفراقلعاقؽ م

 ن ل ل ؽ  نألي الان كوؼ لا مف علل ظيه  ن هبللانألزعؽان كوؼي
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ن عبععععععؽن ان طلؽ ععععععلاألي عععععع يا

 ن دوالة
 ن ل ل ؽ   لان سُؽنعفان دوالةا  اقؽ ن ل ل ؽ 

 ن ل ل ؽ  ن دوالةا  ان سدؽانألقوظ  

 IOM اٌّظذس : إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٙغشح --/  5شىً سلُ /
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 شـــــــــــً اٌضبٌــــاٌفظ

 

 ةـــــة العملٌـــــالدراس

 IMCمحة عن الهٌئة الطبٌة الدولٌة  لالمبحث األول : 

 منهجٌـــة البحـــث وإجراءاتـــهالمبحث الثانً :           

 المبحث الثالث  : إختبار ومناقشة الفرضٌات         
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 اٌّجؾش األٚي / ٌّؾخ ػٓ إٌّظّخ ِٛػٛع اٌجؾش

 International Medical Corps IMC –رؼش٠ف ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ أٚالا / 

  عععععلاع  علععععلاناكعععع اللاعاغلععععؽاؼيسلععععلاعايةؽقععععلاالالعععع غانالؼينذاياتط لععععكان عم اعععع  اياغ ععععكايعععع اي

ا1984 ععع ان مععع لاان هلئعععلااتأقكعععععافععععؼ اايانالغ ثعععلايايعععؽنيحان ف علعععلضعععبللان ؽع  عععلان ًعععسللايان 

ن ععؽَعععل ان عف عععوعل اياهععع اي  ععععلاض يعععلاعات وعلعععلاغلعععؽاايععع اقبعععتايدعوععععلايععع انالِبععع ياي

 ا.سللقل قللاياغلؽاؼي

ا /   ِّٙخ ا١ٌٙئخصب١ٔب

 رزغٍٝ ِّٙخ ا١ٌٙئخ فٟ:

 .تسكل ااوعللان سل  ا .1

 ي اضبللا:ا.ايغ كالعؼن ان عسمللاعمااا  لان م  ري  يان  .2

 .ان فعؼ اا

 ان ؽع  لان ًسللايان عك عع ان  بللا.ا

  انالقفد يلان كؽ ملا س ال ان  ونؼ ا.ا

ن هعععبللانألزععععؽان مؽيععع ان كعععوؼياعاي مفبعععؽا2007 لالاععمهععع ا ععع اقعععوؼ  اي عععػان معععيععععق ان هلئعععلان  بلعععلان عي لععع

عاتعععراتوقلععع ايعععػكؽ ان ف ععع هرايععع ااا2008 ععع ان مععع لاي.هعععوان هعععؽ كانألق قععع ا مهلئعععلان  بلعععلان عي لعععلاي عععػان بعن عععلا

 عكفُعععم لايععع ان كعععة ةان هعععبللانألزععععؽان مؽيععع ان كعععوؼيا فلعععع ران عكععع عع ا بلخئعععل ان معععؽنقلل ايان  ئععع  ان

عاتععععراتوقلعععع ايععععػكؽ ات عععع هرايعععع ان هععععبللانألزعععععؽان مؽيعععع اا2013ؼايعععع ان معععع لاضععععبللانععععهؽان عععع ن كععععوؼ ل ا.اا

غ عععكايقمععععان هلئعععلاانَععع  لان عععاعان كعععوؼ ل ان عفُعععؽؼ  ايععع انألؾيعععلاان كعععوؼيا فلعععع ران عكععع عع ا مكعععة ة

زةويلعععلااغلعععؽنعععؽك ياآضعععؽ  ايثعععتايكععع ال اناليعععران عفسعععع اعان ع  عععع  ان عسملعععلاان عي لعععلايعععػكؽن ات ععع هرايععع 

الات  لرانألقؽ ان كوؼ لايا ؽ  انب باظيه ان ف وع ا.ايثتاآي لاياخعمل

ا/اي  ِ اتوؾعان هلئلان  بللان عي للا  ان عس     ان كوؼ ل:3ي وَران دعيلاؼقرا/

 /. ِٕبؽك رٛصع ِشاوض ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌّؾبفظبد اٌغٛس٠خ3عذٚي سلُ /

مخكد أنذطة  مخاكد إيهاء 
 إبجاعية

ف رعاية مدتهص وحجات طبية متشقمة
 اولية

  1  9 دمذق
 1    مداكن بخزة

 1  1  جخمانا
 1 2   طخطهس

 1    درعا / الرشسين
    4 إدلب

 دمشق -الطصدر:الهيئة الطبية الدولية 
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ا /   ألغبَ ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخصبٌضب

 :تعسل الييئة الطبية الجولية عمى تقجيم أنذطتيا ومداعجتيا من خالل األقدام التالية
 القدم الطبي 
 قدم السياه واإلصحاح 
 قدم الرحة الشفدية و الجعم الشفدي أحج بخامج؛ اإلجتطاعي –فسي ظقسم الصحة الظفسية والدعم ال- 

العجيج  اللالسحمية من خ  القجراتتقهم الييئة الطبية الجولية ببشاء ؛ حيث  االجتساعي ىه بشاء القجرات
 مشيا : التجريبات

 اجتساعية .  -يةارات الشفدحساية الطفل واالعتب -
 االجتساعي السخكد غيخ الستخرص . -الجعم الشفدي -
 اساسيات العشف القائم عمى الشهع االجتساعي .  -
 ادارة حاالت العشف القائم عمى الشهع االجتساعي .  -
 بخنامج رأب الفجهة في الرحة الشفدية .  -
 ي االجتساعي .  دمج االطفال ذوي االحتياجات الخاصة في أنذطة  الجعم الشفد -

اإلجتساعي  –االنذطة التجريبية التي قام بيا قدم الجعم الشفدي عجد /( 4)شكل رقم /ويبين الججول التالي 
 :2016-2015خالل عامي  الطبية  الييئةفي 

لقسم الدعم الظفسي اإلجتطاعي في الهيئة الطبية الدولية خالل األعهام  األنشطة التدريبية/. 4جدول رقم /
(2015-2016 )  

 2015خالل عام 
 عجد الجسعيات السحمية والجولية /متطهعي اليالل األحسخ عجد الستجربين عدد التدريبات

34 940 64 
 2016خالل عام 

 عجد الجسعيات السحمية والجولية /متطهعي اليالل األحسخ عجد الستجربين عدد التدريبات

44 1300 77 

 دمشق -عي في الهيئة الطبية الدولية الطصدر: قسم الدعم الظفسي اإلجتطا
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 ٗـــش ٚئعشاءارـــخ اٌجؾـــِٕٙغ١اٌّجؾش اٌضبٟٔ: 

ةا ن  ًععت هععػن  ف عع يل ةا عؽَعع  ةا ييدفعمععهع ن بسععثاع  ععع هح ن ُعع زل  نضفل ؼهعع عا يِؽ لععل  ممل ععل يييعع  

هعع عايثب ت ن بسععث قظن  ييعععل ن بل اعع  ع  دععع  نقععفطعنيه  تععر ن فعع  ن بسععث قظن  ييععك ن ععا ي إلَعع  ل

 تسملعت  ع  نقعفطعنيه  ن فع اقعلفر نإلزًع تلل ن عم  دعل يكعػ ك ن بسعثع ت بلع  ينخعؽنين 

ا. ن بل ا  

 ِٕٙظ اٌجؾشأٚالا / 

 فهعععطلىان عهعععةملايتسملمهععع عا  اعععافهحان ب زاعععاثان عاعععا هحان وياعععا  ان فسملماعععا اكعاعععا هحاعمعاعععا ا معؼنقاعععالا

  اكعععععتايععععع ان عفععععععؼيل اين عععععععؼيل ا ععععع اينضفبععععع ؼان  ؽَعععععل  ايععععع اضعععععبللان للععععع ـان ةعععععع األؼنياينتد هععععع

زلاععععاثاقاععععالمفععان ب زاععععاثا اععععا اظؼنقاععععافهاعماععععااااعاؼيسلععععلاين فعععع اهعععع ايسععععتان عؼنقععععلاغلععععؽن ع  ععععع  ا

"تللععلرا م  لععلان بععؽنيحان فعؼ بلععلا عع ان هلئععلان  بلععلان عي لععل"ايعع اضععبللان عل ؼاععلان ويعع للاين ف كععلؽاايياععاك

 عان عمؽ ععلاععع اتمععكان  عع هؽ ايوَععوعان بسععثعايقععلفرا مويععولان ععااتمعلععع  اغن ايم ععاا ؿ عععايهعع اؼيععل

ةا قُععع   ن فع  يع ألظين  خعمهع   عفر قة يمعع يعوَعوعان بسعث ن عفمملعل ين عممويع   ن بل اع   تسملعت  ضًلًع 

ان  ؽٌ.  هػن

ا /   عّغ اٌج١بٔبد ِٕٙظصب١ٔب

ا:تمفععاهػهان عؼنقلا  ات  ي ه اعماان عً ظؼان ف  لل

 اٌّظبدس اٌضب٠ٛٔخ ٌٍج١بٔبد -

نتدعععهان ب زعععثا ععع ايم  دعععلانإلِععع ؼان   عععؽيا مبسعععثان عععاايًععع ظؼان بل اععع  ان ث او عععلعاين فععع اازلعععث

تفعثعععتا ععع ان ةفعععااين عؽنخععع ان مؽيلعععلاينألخ بلعععلاغن ان مبلقعععلاعاين ععععيؼ   اين علععع ال اين فلععع ؼ ؽعا

ينأليسعععع  ان كعععع يللان فعععع ات  ي عععععايوَععععوعان عؼنقععععلعاين بسععععثاين ع   مععععلا عععع ايونقعععع انإلافؽاعععععا

ان عطفم ل.

 ّظبدس األ١ٌٚخ ٌٍج١بٔبداٌ -

 يعع  ن بل اعع  انألي لععل خععع  ن ععا ن ب زععث قععلمدأ  عوَععوعان عؼنقععل ن فسململععل ن دوناععا  عم  دععل

 مبسععثعازلععثاتععراتًعععلرانقععفع ؼ انقفلًعع ياي  قععبلا هععػنان  ععؽٌا ؼتلكععلل كععأظن  نإلقععفب ال ضععبلل

زًععع تللا لااين بعععؽنيحانإليععع اقخعععتانضفبععع ؼايعععسلاقياعععععلايعععسلا عععؽيٌان بسعععثاينقعععفطعنلانألقععع 

اان ع  قبل.

ا /   ِغزّغ اٌذساعخصبٌضب

ا-قععععلايعععع ا ئععععلان عفعععععؼيل ان عكععععف لع  ايعععع ايععععؽنيحاتعععععؼ ااقكععععران ععععععران   كعععع اا فةععععوةايدفععععع ان عؼن

نَعععع  لان ععععاان ع  ععععع  ااعاكعععععوظ  ان هلئععععلان  بلععععلا عععع اظيهعععع نإلخفععععع ع ا عععع اان هلئععععلان  بلععععلان عي لععععلا

ي  ععععلاعؼ اايان عف يمعععلاين فللعععلران عكعععفعؽ ايثعععتا نألضعععؽلان فععع اتمععععتاان هلئعععلاعمعععااتعععو لؽاععملععع  ان فععع

عاعان دعملععععع  ان طلؽ عععععلان فهععععع ؼكللاSARCعاي  ععععععلان هعععععبللان مؽيععععع ان كعععععوؼياPUIنإلقعععععم فانألي لعععععلا

LNGOsنإلخفععععع ع اا–(ايقعععععايمعععع اععععععظان عفعععععؼيل ان عكععععف لع  ايعععع ايععععؽنيحاتعععععؼ ااقكععععران ععععععران   كعععع ا

(عا28كععععععع ا معععععع :ايعععععععؼنيان سعععععع ال ا ا  زكععععععاان فطًًععععععا/ايفعععععععؼبايععععععوؾعل 175/ا مهلئععععععلان فعععععع ي ا
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(اعا35(عايهععععععؽ ل اعمععععععاانألاهعععععع لاين بععععععؽنيح 30(عاقضًعععععع تلل اتؽيععععععو ل  40نألضًعععععع تلل ان   كععععععلل  

 (.42يف وعل ايك عع  ا 

ا /   ػ١ٕخ اٌذساعخساثؼب

ن ب زعععثانقععموبان عكعععران هعع يتا ععععوظ  اقكععران عععععران   كعع انإلخفعععع ع ا عع ان هلئعععلان  بلععلان عي لعععلاالنقععفطع

كعععع انقععععفطعلان ب زعععثاانقععععموبان مل عععع  اعايفعععععؼبا/38ين بععع   اععععععظعرا/اُععععمونا ععععيؼن اتعؼ بلععععلن عععػ  اض

ن مهععونتللا عع اععملععلاقععسااعل ععلان عفعععؼيل ا عع ان ع  ععع  انألضععؽلا ين فعع اتععراتوؾ عع انإلقععفب الاعملهعع ايعع ا

ا/انقععععفب الاعمععععا59تععععراتوؾ عععع ا/ازلععععثضععععبللازُععععوؼانزعععععلاتعععععؼ ب  ان هلئععععلاينإل فلعععع يايععععأ ؽنظان مل ععععل(اا

.عاابمع ايمعععٍانإلقعععفب ا  ايكعععبااالعععٍانإلخ يععع  ا لهععع يمععععاقةانقعععفا/اي هععع 38عايتعععرانقعععفؽظنظا/ن عفععععؼيل 

يععع ايدفعععع اا%ا43.43/ايفععععؼباعاقياي  هعععةتااكعععبلاا76ن عدععععوعان ةمععع ا مل عععلان عؼنقعععلا/اي  فععع   ا لةعععوة

 عععلازكعععااملن عععااتعععوؾعاق عععؽنظان ا/ا5ؼقعععرا//ايفععععؼبعاي هعععلؽان دععععيلا175ن عؼنقعععلان ةمععع ان عةعععوةايععع ا/

ا:ن ع  علا

 فشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت إٌّظّخأل اٌزىشاسٞ زٛصعاٌ/. 5عذٚي سلُ /

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % اٌزىشاس اعُ إٌّظّخ

ا%ا50.0اIMC 38ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ 

ا%ا13.2اPUI 10ِٕظّخ اإلعؼبف األٌٟٚ اٌذ١ٌٚخ 

ا%ا26.3اSARC 20ِٕظّخ اٌٙالي األؽّش اٌؼشثٟ اٌغٛسٞ 

ا%ا10.5اLNGOs 8شبسو١خ عّؼ١بد أ١ٍ٘خ ر

ا%ا100.0ا76 اٌّغّٛع

 SPSSاٌّظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبء 

يوظ ل ا  ا%ا13.2ن  بللان عي للعايي اكبفهاا%اهرايوظ ل ا  ان هلئل50.0ادعاي اضبللان دعيلاقةاي اكبفها

  اي  علان هبللانألزعؽان كوؼيعاينةمعا%ايوظ ل ا26.3ي  علانإلقم فانالي  ان عي للعايي اكبفها

 %اي اعل لان عؼنقل.10.5ن دعمل  انألهمللان ف اتلولان هلئلان  بللان عي للايفعؼ اايوظ له ااكبلا

ا   اٌذساعخ  أداح/  خبِغب

اايعوَعععوعان عفًعععملااين ععععيؼ   اين عؽنخععع ان ةفعععااعمعععااقععع لان ب زعععثاينعععععنظانقعععفب الان عؼنقعععلااي العفعععع ظ

عاين عؼنقعععع  اين بسععععو ان كعععع يللاغن ان ًععععملايعوَععععوعان عؼنقععععلعازلععععثاتععععرانقععععفطبلواتللععععلران فعععععؼ ا

ونابععهاي عع ااعععوغجانإلقععفبل ةان ع معع اين ععػيايدعوعععلايعع ان مبعع ؼن ان فعع اتلععلفا م  لععلان فعععؼ اايعع اكععتاخ

 ف معععاايععع ان عبسعععوثل اتسع ععععانقعععفد ي تهرانؾنيان مبععع ؼن ان عطفم عععلان عفُعععع لايعسععع يؼاقظن ان عؼنقعععلاي ععع ا

ايون ععع ايهعععع "غلعععؽا/ا ئلقعععفد يلا"1  لةعععؽ (ان طع قععع اين عععػياتؽنيزععععاظؼخ تعععهايعععل ان عؼخعععلاؼقعععرا/تععععؼجا

ا/ا ئلقفد يلا"ايون  ايهع ".5ين عؼخلاؼقرا/

 رزىْٛ اإلعزجبٔخ ِٓ لغ١ّٓ سئ١غ١ٓ:

:اي فُععععع ان كععععع  ان هطًععععللا معبسععععو اا ن عكعععععاان ععععوظل  عان ع  عععععلان فعععع ا  فععععع ان لهعععع عااٌمغتتتتُ األٚي

ان ممع عاععظاق ون ان طبؽ عاععظان عيؼن ان فعؼ بللان عه ؼإايه (.ان د فعان عقهت
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يهعععواعبععع ؼ اععع ايدععع ال ان عؼنقعععلا عوَعععوعاتللعععلرا  عملععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعاي فةعععوةايععع ا اٌمغتتُ اٌضتتتبٟٔ:

ا/ا لؽ ايوؾعلاعمااقب ايس يؼ:46/

ا/ا لؽن .7ن عسوؼانأليلا:اتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بللاي فةوةاي ا/ -

ا/ا لؽن .6 ث ا ا:اك  ي ان ععؼباي فةوةاي ا/ن عسوؼان -

ا/ا لؽن .6ن عسوؼان ث  ثا:اققموباتلع ران فعؼ ااي فةوةاي ا/ -

ا/ا لؽن .6/ن عسوؼان ؽني ا:انضفل ؼان عفعؼيل اي فةوةاي ا -

ا/ا لؽن .5ن عسوؼان ط يفا:يوَوع  اييسفولان بؽا يحان فعؼ ب اي فةوةاي ا/ -

ا/ا لؽن .8ؼ بللاي فةوةاي ا/ن عسوؼان ك ظـا:اتلللران بؽنيحان فع -

 ./ا لؽن 8ن عسوؼان ك ي ا:ا م  للان بؽنيحان فعؼ بللاي فةوةاي ا/ -

ا /   ئعشاءاد رطج١ك اداح اٌذساعخ عبدعب

ا ف بل اقظن ان عؼنقلاترانتب عانإلخؽنين ان ف  لل:

 ين فسل اي ايعقه ايثب ته .لعانععنظاقظن ان عؼنق .1

 ل لان عسعظ .زًؽاق ؽنظايدفع ان عؼنقلعاينضفل ؼان م .2

 توؾ  انالظن اعماان مل لعايكل للاتمبئفه عاين عهملان علعؼ ا ػ كعايكل للانع ظته ا مب زث. .3

 مس قعععوباا عععؽؾانإلقعععفع ؼن ان عمععع ظ عاينقعععفبل ياغلعععؽان ًععع  راي هععع عاثعععرانظضععع لانإلقعععفع ؼن ان ًععع  سل .4

  فسملمه .

ةعاينقعععفطؽنجان  فععع تحعايعؽَعععه عايي  قهعععفه  .5 عاين ويعععولا م فععع تحاين طعععؽيجايم  دعععلان بل اععع  انزًععع تل 

اي  فويل  ان عبلتعل.

ا  /   ٚاٌضجبد أداح اٌذساعخطذق عبثؼب

 طذق اٌّؾى١ّٓ -

تعععراععععؽٌاقظن ان عؼنقعععلاعمعععاانث عععل ايععع ان عسةععععل ا ان ععععكفوؼان عهعععؽفاعمعععاايهعععؽيعاتطعععؽجان ب زعععثعا

ؽن انإلقعععفب الاييكععقيلا ععع اقكعععران فععععؼ اان فععع ي ا مهلئععلان  بلعععلان عي لعععلا(ايِمعععاايععع هرانيعععنيان عععؽقيا ععع ا لععع

يععع ازلعععثايعععل غلان  لعععؽن عاييععععلاي  قعععبفه ا معدععع لان عععػيايَعععمعا لعععهعانيععع اي  عون لعععلاعملهععع اقياتمعععع تا

يعععل غفه اقيازعععػ ه ا مععععلاقهعلفهععع عايقععععاؼقلان ععععكفوؼان عهعععؽفايُعععؽيؼ اتلمعععلىاعععععظان مبععع ؼن ان عفمملعععلا

يععع ااييمعععٍان عف لعععؽن انألضعععؽلاليعف لعععؽاتللعععلرانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلاييف لعععؽاتسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلععع

زلعععثانعععع ظ ايعععل غفه ايمععععازعععػفان  لعععؽن ان عةعععؽؼ ايععع ازلعععثان عم عععااقيظيدهععع ا ععع اعبععع ؼن اقضعععؽلعايتعععرا

ةايفلمعععلىاعععععظان مبععع ؼن اكواهععع انإلقعععفب اهاكعععع اقث عععاان عععععؼباعمعععااانألضعععػايهعععػنان عععؽقيع يكععع ةاؼق عععهاق ُععع 

ظن اقؽيا ئلقععععفب الايقيععععبسعاييععععػ كا ةععععوةاقعععععاتسلعععع ان ًعععععلان  عععع هاتفعسععععوؼازععععولاا ععععفان عوَععععوععا

اا/ا لؽ .51ن عؼنقلا  ايوؼته ان  ه تللان عةوالاي ا/

 طذق اإلرغبق اٌذاخٍٟ -

لا مبمععععان عععػيات عععع ان لعععهاكعععتا لعععؽ اين عؼخعععلان ةملعععاقععع لان ب زعععثايسكععع بايمععع يبل انإلؼتبععع ِايعععل اظؼخعععل

يلاكعععع اهعععوايوَعععراي  دععععا(Pearson Correlation)يععع اضعععبللازكععع بايم يعععتانإلؼتبععع ِايلؽقعععوةا

ا/.6ؼقرا/
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ِم١بط ٚالغ رم١١ُ فؼب١ٌخ اٌجشاِظ ٔزبئظ ِؼبًِ اإلسرجبؽ ث١شعْٛ ٌّظفٛفخ ئسارجبؽ فمشاد / 6سلُ /عذٚي 

  اٌجؼذ اٌزٞ رّٕٟ ئ١ٌٗ دسعخِغ  اٌزذس٠ج١خ فٟ ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ

سلُ  اٌجؼذ

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 اإلسرجبؽ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

سلُ  اٌجؼذ

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 اإلسرجبؽ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
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ا0.025ا0.256*ا31

ا0.000ا0.862**ا32ا0.000ا0.645**ا7

ا0.000ا0.563**ا33ا0.000ا0.588**ا8

ا0.000ا0.442**ا34ا0.000ا0.557**ا9

ا0.000ا0.890**ا35ا0.000ا0.608**ا10

اا0.000ا0.549**ا11
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ا0.000ا0.624** 36

ا0.000ا0.507**ا37ا0.000ا0.687**ا14

 0.000ا0.710**ا38ا0.000ا0.643**ا15

ا0.001ا0.389**ا39ا0.000ا0.616**ا16

ا0.000ا0.676**ا40ا0.000ا0.430**ا17

ا0.000ا0.323**ا41ا0.000ا0.551**ا18

ا0.000ا0.543**ا42ا
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ا0.000ا0.632**ا21

خ 
١ٍ
ؼّ
اٌ
خ 
١ٌ
ؼب
)ف
غ 
بث
غ
اٌ
س 
ٛ
ؾ
ٌّ
ا

خ(
ج١
س٠
زذ
اٌ

 

ا0.000ا0.618**ا44

ا0.000ا0.671**ا45ا0.000ا0.511**ا22

ا0.000ا0.690**ا46ا0.000ا0.589**ا23

ا0.000ا0.646**ا47ا0.000ا0.651**ا24

ا0.000ا0.628**ا48ا 

سو
 ع

ن
س 
١ب
خز
)ئ
غ 
اث
ٌش
 ا
س

)ٓ
ث١
ذس
ّز
اٌ

ا

ا0.000ا0.666**ا49ا0.000ا0.902**ا25

ا0.000ا0.738**ا50ا0.000ا0.502**ا26

ا0.000ا0.633**ا51ا0.000ا0.481**ا27

اا0.000ا0.902**ا28

ا0.002ا0.348**ا29

ا0.000ا0.719**ا30
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 SPSSاٌّظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبء 

ن عععػيااكععف فحايععع ان دعععيلان كععع ي اقةايمععع يبل انؼتبعع ِاكعععتا لععؽن اكعععتايمععععايعع ان عؼخعععلان ةملععلا مبمععععا

ي فُعععععراقةاخعلععععع ا لعععععؽن ان عللععععع ـاقععععععازللععععععاا/0.902ا–ا0.323/ت فعععععع ان لعععععهاتؽنيزععععععايعععععل ا

عاي عععععنان  لعععؽ ا/ا0.01/نؼتب ِععع  اظن عععلايععع ان عؼخعععلان ةملعععلاأليم ظهععع اعاع ععععايكعععفولاظال عععلاققعععتايععع ا

ةاي ايمعه اع عايكفولاظال لاققتاي 31ؼقرا/ ا/.0.05ا//ان ف ازللعانؼتب ِ 

 صجبد اداح اٌّم١بط -

ا Cronbach's Alphaتعععرانقعععفطؽنجايم يعععتاثبععع  انالظن اعاي قعععفطعنلايم يعععتاكؽيابععع شاق  ععع ا لععععا

ألقعععئملان عؼنقعععلاعايضبليعععلان لعععولا ةعععوةانضفبععع ؼان ثبععع  ايلبعععوالةانغناك اععععاقلععععلاق  ععع ايكععع ي لاقيا

اهػنانإلضفب ؼاعماان هةتان ف   :ااف تحا/7/ن دعيلاؼقراعاي ب ا0.06قكبؽاي ا

 ٌضجبد أداح اٌّم١بط  Cronbach's Alphaشٚٔجبؿ أٌفب /. ئخزجبس و7عذٚي سلُ /

 اٌّزغ١شاد اٌشلُ
ػذد 

 اٌفمشاد

ل١ّخ ِؼبًِ 

 وشٚٔجبؿ أٌفب
 اٌظذق

ِغزٜٛ 

 اٌّم١بط

 ع١ذ 0.840 0.705 7 رؾذ٠ذ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ 1

 ِمجٛي 0.796 0.634 6 وفبءح اٌّذسة 2

 ِمجٛي 0.792 0.628 6 أعٍٛة رمذ٠ُ اٌزذس٠ت 3

 ع١ذ 0.858 0.737 6 س اٌّزذسث١ٓئخز١ب 4

 ِمجٛي 0.805 0.648 5 ِؾزٜٛ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ 5

 ِمجٛي 0.797 0.635 8 رم١١ُ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ 6

 ِّزبص 0.902 0.813 8 فؼب١ٌخ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ 7

ا  8  0.865 0.749 46 ع١ّغ ِغبالد اإلعزجبٔخ ِؼب

 SPSSخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبء ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِاٌّظذس: 

قةاقلععععلايم يعععتاق  ععع اكؽيابععع شاك اععععايؽت معععلا ةعععتايدععع لايتفعععؽنيذايعععل اا/7ؼقعععرا/ فُعععرايععع ان دععععيلا

/عا ةععععتايدعععع لايعععع ايدعععع ال انإلقععععفب الاكععععع اهععععوايوَععععراي  هععععةت.اكععععع اقةاقلعععععلاا0.813ا–ا0.628/

ااقعععب ايف لعععؽن .ا/ا لعععؽ ايوؾععععلاعمععع46/ا دعلععع ان  لعععؽن ان عةواعععلايععع ا/0.749يم يعععتاق  ععع اتكععع يي/ا

ةاك اععععاقلععععلان ًععععلا سعلععع ا لعععؽن ا /ايهعععػنا ععععلاعمعععااقةايمععع يم ان ثبععع  ا0.865نإلقعععفب الا/يق ُععع 

كعععع اهععع ا ععع ان عمسععع اؼقعععراق يمعععلا مللععع ـااين ًععععلايؽت ععع عايتةعععوةانإلقعععفب الا ععع ايعععوؼته ان  ه تلعععل

اعاييعععػ كا ةعععوةان ب زعععثاقععععازًعععتاعمعععااظؼخععع  اخلعععع ايععع ان ًععععلاين ثبععع  ايت ععع ايعف مبععع  (1 

ات بل ان علل ـاعمااق ؽنظان مل ل.

ا

ا

ا

ا
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 ٌج١بٔبد اٌؼ١ٕخ شىً اٌزٛصع -

ن مل عععلعاا بل اععع  ا هعععفؽِا ععع انإلضفبععع ؼن ان ععععأضوغ اَعععع اهعععػهان عؼنقعععلاقةاتسلععع انعععؽِان فعععوؾعان  بلمععع 

يقععلران ععف م راا Skewnessي عمؽ ععلانععةتاتععوؾعاقععلرايف لععؽن ان عؼنقععلا فوخععااعمل عع ايمؽ ععلاقععلرانإل فععونيا

Kurtosisنغناتؽنيزعععععايعععع يل اقؽ بععععلايعععع انععععةتان فععععوؾعان  بلمعععع اايعععع ان ععةعععع اقةاتةععععوةاخلععععع ااين فعععع ا

كععععع ا عععع ان دعععععيلا(ا3-عا3نغناتؽنيزعععععايعععع يل ا +قؽ بععععلايعععع انععععةتان فععععوؾعان  بلمعععع ا(اقيايلبو ععععلا1-ع1 +

ا/.8/ؼقر

 خثبٌٕغجخ ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١ػ١ٕخ اٌذساعخ ئؽبثبد ٌج١بٔبد  /. شىً اٌزٛص٠غ8عذٚي سلُ /

 

Statistics 

 
training 

.needs 

qualifiy_ 

trainer 

Method. 

presenting 

Selecting. 

trainees 

Training

. 

subjects 

Training. 

evaluation 

Effectiveness. 

training 

N 
Valid 76 76 76 76 76 76 76 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.3728 3.9781 3.8377 2.7741 3.8263 3.5132 4.0230 

Median 3.4286 4.0000 3.8333 2.8333 4.0000 3.6250 4.0000 

Skewness -.644- -.550- -.538- -.035- -.145- -.398- -1.857- 

Std. Error of 

Skewness 
.276 .276 .276 .276 .276 .276 .276 

Kurtosis .707 .505 1.410 -.787- -.151- -.403- 2.891 

Std. Error of 

Kurtosis 
.545 .545 .545 .545 .545 .545 .545 

SPSS ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبء ظذس:اٌّ  

 

ان ك ي ا فُراتوؾعاقلرايف لؽن ان عؼنقلاعماان هةتان ف   :اي اضبللان دعيل

 :Skwenessئٌزٛاء نل .1

 بلعععلعاك ععع ي ان ععععععؼبعا نإلزفل خععع  ان فعؼا عف لعععؽن ان عؼنقععععلاSkewnessنةاخعلععع اقعععلرانإل فعععونيا

تفعععؽنيذااققععع  لاان فلعععع رعانضفلععع ؼان عفععععؼيل عايسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعاتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(

نععععةتاقؽ ععععاايعععع اييلبععععولاا هععععػهان عف لععععؽن اتععععوؾعانععععةتا(ايععععع ا عععععلاعمععععاايخوظ1-ع1يعععع يل ا +

 ؼاقلععععلاكعععع ا عةععع انعفبعععان سكععع ي ا كععع ييان وقعععلّعاان فعععوؾعان  بلمععع ان عععػيا ةعععوةا لعععهان وقعععّ

/اايلبعععولايقؽ عععاايععع ان  بلمععع ا فؽنيزعععهايععع يل ا1.857ن فعععونيايف لعععؽا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلا/

 .(3-عا3 +

 :Kurtosisؼ اٌزفٍط .2

ةا  عف لععععؽن ان عؼنقععععلا نإلزفل خعععع  ااKurtosisقععععلران ععععف م رااقةا/8/ابلزععععإلايعععع ان دعععععيلاؼقععععراق ُعععع 

نيحان فعؼ بلعععلعاتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(ان فعؼ بلعععلعاك ععع ي ان عععععؼبعانضفلععع ؼان عفععععؼيل عايسفعععولان بعععؽ

(ايعععع ا عععلاعمعععاايخعععوظاتعععوؾعايلبععولاقؽ عععاايععع ان  بلمعع عاكعععع ا عةععع انعفبععع ؼا1-عا1تفععؽنيذايععع يل ا +
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ا/عايلبععععول1.410ققعععع  لاان فلععععع را/اؽ/اايايف لعععع2.891قلعععععلات م ععععرايف لععععؽا م  لععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععلا/

ا(.3-عا3 +ان للعفل اهاي يل ن  بلم ا فؽنيزانةتان فوؾعاقؽ ااي اينةتاتوؾعه

ا / األعب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ  صبِٕب

اإلضفب ؼايسلا ؽيٌان عؼنقلعاترانقفطعنلانألق  لاانإلزً تللان ف  لل:

(عا عمؽ عععععلانعععععةتاتوؾ ععععع اي عععععؽظن اKurtosisين عععععف م را اSkweness)نضفبععععع ؼن انإل فعععععونيا  -

 عل لان عؼنقل.

 عمؽ ععععلايعععععلانإلتكعععع لان عععععنضم اا Bearson Correlationيم يععععتانإلؼتبعععع ِايلؽقععععوة -

   لؽن انإلقفب ال.

ا ثب  ان علل ـااCronbach's Alpha ايم يتاكؽياب شاق   -

 .ن مل لا بل ا  ن عمل ؼ لاي اقختان فسملبل ان وي للاانأليق ِان سك يللاينإلاسؽن   ا -

 One Sample)نضفبععع ؼايل ؼاعععلايفوقععع   انخ يععع  اق عععؽنظان مل عععلاعمعععااعبععع ؼن انإلقعععفبل ةا -

T-test). 

  عل ؼالايقّازك ي ا عف لؽايل ايدعوعفل .اIndependent Sample T-testنضفب ؼا -

  فك ييان فب     اLeven's testنضفب ؼا -

 عل ؼاعععلايقعععّازكععع ي ا عف لعععؽايعععل اا(One Way Anova)نضفبععع ؼاتسملعععتان فبععع   انألزععع ظيا -

اثبل ايدعوع  ايقكثؽ.

 Post Hoc)ققعععع  لاان عل ؼاعععع  ان بمع ععععلاقزعععععااDunnett T 3نإلضفبعععع ؼان عفمعععععظا -

Comparison)لل ـان  ؽيلاين عل ؼا  ا . 

 Post Hoc)قزعععععععاققعععععع  لاان عل ؼاعععععع  ان بمع ععععععلااBonferroniنإلضفبعععععع ؼان عفمعععععععظا -

Comparison)لل ـان  ؽيلاين عل ؼا  ا . 

 ييم يتايلؽقوةا معف لؽن ان ةعلل.ا(Correlation)نضفب ؼانإلؼتب ِان ط  ا -

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 بدـــــاٌفشػ١خ ــــــبس ِٕٚبلشـــئخزجاٌّجؾش اٌضبٌش: 

 ر١ّٙذ

  مبل اع  ان بلؾيعل  ين ف كععلؽ ن فسملعت نخعؽني يع  اليعع ن  فع تح ن عا يتًعت ن عؼنقعل قهعععنف تفسلع   ةع 

ةا خعمهعع  تععر ن فع  نألي لعل  عل ععلاي عؽظن  عمععا توؾ مهعع  تععر ن فعع  نالقععفبل ة نقعفع ؼ  ِؽ عع  ععع  يلعععنال 

 ن ممعلعلان  فع تح ن عا ن ويعول  ع  قفكعهر يععيؼه  ين فع   معؼنقعل نأليعم  ن عدفعع   يع ن عطفع ؼ  ن عؼنقعل

   بلمعل ن عبلتععلانإلزًع ت  ن فسملعت ققع  لا يمعٍ يت بلع  ي قعفطعنل يغ عك  فسلللهع  ن عؼنقعل تهععف ن فع 

ةا عمله  ن سًول تر ن ف  ن بل ا   ا.يلعنال 

 عمعاان  ًعت هعػن  ع  نالعفعع ظ تعر عؼنقعلن  يف مبع   ينقعفةع ل عمعلعل افع تح ن عا ن فويعت قخعت ييع 

 ن ويعع  انإلزًعع ي يلعع  لف يمععٍ ي قععفطعنل ن عؼنقععل  بل اعع   ن ويعع   نإلزًعع ت  ين فسملععت ن مععؽٌ

 يع  عععظاي قعفطعنل يغ عك ن عؼنقعل  ؽَعل   الضفبع ؼ نالقعف ف خ  نإلزًع ت  ين فسملعت ن معؽٌ يكعػ ك

ا.ن عؼنقلا ؽَل   تةوة ن ف  ن عف لؽن  يل  ين  ؽيل ن مبلقل نقف ف ج    نإلزً تلل ن عال ل نضفب ؼن 

 اٌٛطف اإلؽظبئٟ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ أٚالا /

 ػشع ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ ٚفك اٌخظبئض ٚاٌغّبد اٌشخظ١خ. . أ

 رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت اٌغٕظ -

%عاقيا53.9إلاععع  ا%ايععع اعل عععلان عؼنقعععلاي هعععةتان46.1قةان عععػكوؼا هعععةموةاا/9/اؼقعععر بعععل ان دععععيلا

هعععػنان فبععع   ان عععااقةاغ  بلعععلان ععععوظ ل اامعععؿيان ب زعععث %عايا7.8ظان عععػكوؼاياعععااقةاعععععظانإلاععع  ا  عععولاععععع

نإلخفععععع ع اهععععرايعععع انإلاعععع  ان ععععػ  ا عفمةععععوةان لعععععؼ اعمععععاانظنؼ ان فونيععععتاا- عععع اقكععععران ععععععران   كعععع ا

ةايععع ا ئعععلايمل عععلايععع ان  كععع يان فععع ا عععع ه اياعمعععاايخعععهان مععععولايععع ان عكعععف لع   ن ط يعععلاين دمكععع   ق ُععع 

اقةا ةوةاي ا م  حاز الته اي انإلا  .از ال ايمل لاتكفوخا

 فشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظأل اٌزىشاسٞ زٛصعاٌ. /9/اٌغذٚي سلُ 

 SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ

 ؼ١ٕخ ؽغت اٌّإً٘ اٌؼٍّٟرٛص٠غ أفشاد اٌ -

%عايقةا42.1قةايم عععراعل عععلان عؼنقعععلايععع ازعمعععلايةععع  وؼ وـاياكعععبفهرا/10ؼقعععرا/ان دععععيل فُعععرايععع ا

%ايععع ان مل عععلعايقةا26.3%اهعععرايععع ازعمعععلان ععععيمولعايابلزعععإلاقةازعمعععلان عؼنقععع  ان مملععع ا هعععةموةا27.6

 الجنس

 Frequency Percent 

Valid 

 46.1 35 ر ل

 53.9 41 أ ث 

Total 76 100.0 
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 ععععقهبل ان ممعلعععلايععع اي عععؽلان ب زعععثاقةازعمعععلانن م يعععلا أقعععتعا%اهعععرايععع ازعمعععلان ث او عععلا3.9ي اكعععبفها

%ايهعععػنا ععععلاعمعععااقةانألضًععع تلل ان   كعععلل اييععععؼنيان سععع ال ا68.4يةععع  وؼ وـاييععع  ولاقععععايم ععععا

ييكعععقي  اقكعععرانألاهععع لايغلعععؽهرايععع ايف عععوعل اييكععع عع  اهعععراغيايقهعععتاخععع يم ايتف ععع اهعععػهان  كعععبلا

نعععه ظ ايععع ايف مبععع  ان فوظلعععكا ععع ان ع  عععع  اغلعععؽاؼيسلعععلعازلعععثا هعععفؽِا ععع ان ع  عععع  اغلعععؽاؼيسلعععلا

 . ممعتاَع اهػهان فطًً  اعاقظااسية  وؼ وـاك

 فشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت اٌّإً٘ اٌؼٍّٟاٌزىشاسٞ ألزٛص٠غ اٌ /.10/عذٚي سلُ -

 SPSS ٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءظذس: ِاٌّ

 رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت ػذد عٕٛاد اٌخجشح -

(ا3-1%ايعععع اعل ععععلان عؼنقععععلاعععععععظاقعععع ون ان طبععععؽ ا ععععع هرا 5.3قةاي اكععععبفها/ا11/ن دعععععيل فبععععل ايعععع ا

 ععععؽنظا(اقعععع ون عايل ععععع انأل6-4%اتفععععؽنيذاقعععع ون ان طبععععؽ ا ععععع هرايعععع يل ا 25.0قعععع ون عايقةاي اكععععبفها

%ا19.7(اقعععع ون عايقةاي اكععععبفها9-7%اتؽنيزعععععاقعععع ون ان طبععععؽ ا ععععع هرايعععع يل ا 40.8ن ععععػ  ااكععععبفهرا

(اقععع لعاينعععةتانأل عععؽنظان عععػ  ا عععع هرايععع اقععع ون ا12-10يععع ان مل عععلاهعععرايععع اتؽنيزععععاضبعععؽتهرايععع يل ا 

قةا مععععععظاقععععع ون ان طبعععععؽ اظيؼاكبلعععععؽاي عععععؽلان ب زعععععثا%.ا9.2قععععع لاي اكعععععبفهاا13ن طبعععععؽ اقكثعععععؽايععععع ا

 ف مععاايعع اقعع ون ان طبعععؽ انإلخفععع ع ا مهلئععلا"كفطًععى"ا-ن   كعع ان معععتا عع اقكععران ععععرايض يععلاقة

ين فدععع ؼبان كععع يللاي  عععععرانألضًععع تلل اين عع ؼقعععل األاهععع لان عععععران   كععع ا ععع اادععع ذاقععععع  هرعاكعععع ا

ا ؽلان ب زثاقاها عة ا ك ون ان طبؽ اقةاتموٌان  لىا  ان عكفولان فمملع ا معوظ ل .

 فشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت ػذد عٕٛاد اٌخجشحأل اٌزىشاسٞ زٛص٠غٌا. /11/عذٚي سلُ 

SPSS ٔبِظ اإلؽظبءظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشاٌّ  
 

 ة تعوةر

 Frequency Percent 

Valid 

 3.9 3   م ههأي هث  ىة 

 27.6 21   وىر

 42.1 32     ىلةىس

 26.3 20  وة ه لة  ذ

Total 76 100.0 

 الخبرة سنوات

 Frequency Percent 

Valid 1-3 5.3 4   ىةذ 

 25.0 19   ىةذ 4-6

 40.8 31   ىةذ 7-9

10-12     15 19.7 

 9.2 7    ههأ ثله13

Total 76 100.0 



63 
 

 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خرٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت  -

%ايععع اق عععؽظان مل عععلاقععععان فسلعععوايعععؽ اينزعععع ا ععع ايعععؽنيحاتععععؼ اان هلئعععلعا6.6قةااكعععبلااا/12/ن دععععيلا بعععل ا

ظيؼن اتعؼ بلععععلعاينععععةتان ععععػ  اقكعمععععواقؼيعععع اظيؼن اتعؼ بلععععلااكععععبلا%اقعععععانتعععععواثععععبل ا9.2يقةاي اكععععبفها

يمععع اعععععظان ععععيؼن ان فعؼ بلعععلا عععع هراقكثعععؽايععع اضععععفاظيؼن ا لععععانعععةمواا%ايععع ان مل عععلعاقيععع ان عععػ  13.2

%.اي عععؽلان ب زعععثاقةاهعععػهان  كعععااتمةعععفايععععلانهفعععع لان ع  ععععلايبعععؽنيحان فععععؼ اعايض يعععلا71.1اكعععبلا

نإلخفعععع ع ان فععع ي ا ممهلئعععلاتف معععاان فععععؼ ااا–قةان عونَعععل اينن عع ؼقععع  ان عفمملعععلايلكعععران عععععران   كععع ا

اختا عُعوةاهػنان فعؼ ااعماان ونق ان س   .ين ف بل ان م ان عكفعؽ

 فشاد اٌؼ١ٕخ ؽغت اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خأل اٌزىشاسٞ زٛص٠غاٌ. /12عذٚي سلُ /

 SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ

 ٔؾٛ رم١١ُ فؼب١ٌخ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ رؾ١ًٍ ئرغب٘بد ئعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ . ة

تعععرانقعععفطعنلانضفبععع ؼايل ؼاعععلايفوقععع   انخ يععع  اق عععؽنظاعل عععلان بسعععثاعمعععااعبععع ؼن انإلقعععفبل ةاين فععع ا

ا./13/ وَسه ان دعيلاؼقرا

ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌزؾ١ًٍ اٌٛطفٟ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ /. 13/عذٚي سلُ   

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

training.needs 76 1.43 4.71 3.3728 .68370 

qualifiy_trainer 76 2.33 5.00 3.9781 .52235 

Method.presenting 76 1.67 4.83 3.8377 .57989 

selecting.trainees 76 1.33 4.17 2.7741 .74172 

Training.subjects 76 2.20 5.00 3.8263 .62169 

Training.evaluation 76 2.25 4.63 3.5132 .54870 

Effectiveness.training 76 1.88 5.00 4.0230 .56040 

Valid N (listwise) 76     

 SPSSػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبء اٌّظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئ

يععع ان عفوقعععّعااقكثعععؽابلزعععإلاقةانإلتدععع هان مععع لاإلخ يععع  اق عععؽنظان مل عععلاهعععوا/ا13/يععع اضعععبللان دععععيلاؼقعععر -

/ايغ عععكاي   كعععبلا لعععلرا3قلععععلان سلععع ظيايقعععّان عللععع ـا/اتفدععع يؾزلعععثاقةاقغمعععاايفوقععع   انإلخ يععع  ا

عاققععع  لاان فلعععع رعايسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعاؼبيف لعععؽن ا تسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلعاك ععع ي ان ععععع

قعععلران وقعععّان سكععع ي ا هعععػهان عف لعععؽن ااتؽنيزععععتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(ا

 التدرٌبٌة الدورات

 Frequency Percent 

Valid 

 6.6 5  ىلةهىةذ ة

 9.2 7 ث مه ىلةذ

 13.2 10 أل عه ىلةذ

 71.1 54 عمسه ىلةذههأ ثل

Total 76 100.0 
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ايؽت معععلنأل عععؽنظااسعععواهعععػهان عف لعععؽن اهععع اانخ يععع  ا ععععلاعمعععااقةانتد هععع  ا(ايعععع ا4.02ا-3.51يععع يل ا 

 ا.يتطفمكاي ازلثان عؼخ  

ةان ععععاان دعععععيلعا عةعععع ايبلز ععععلانةييععع  ؽخوعاق نتد هعععع  انخ يعععع  انأل ععععؽنظااسععععوايف لععععؽااقلعععععلايفوقععععّا ُعععع 

عععععلااعايهعععػنا ععععلاعمعععااقةاه ععع إااعععوعايععع ا/2.77ييمععع ا/ا(3قلععععلان عفوقعععّا ا عععراتفدععع يؾنضفلععع ؼان عفععععؼيل ا

 ن ؽَ اي   كبلا هػنان عف لؽ.ا

ممععع ايعف لعععؽن ا نإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلايععع اضعععبللاي قعععب اادععععانةانخ يععع  ان مععع يمل ا  لعععؽن انإلقعععفب الا لعععع ا ف

عاققععععع  لااتلعععععع ران بعععععؽنيحان فعؼ بلعععععلعان عونَعععععل ان فعؼ بلعععععلعاتللعععععلران بعععععؽنيحان فعؼ بلعععععلاعا م  لعععععلان بعععععؽنيحا

ن فعؼ بلععععل(اهعععع انخ يعععع  اتعلععععتاالةاتةععععوةان د يلععععلاييؽت مععععلعاغلععععؽاقاهعععع اتةععععوةاظيةاغ ععععكاي   كععععبلا عف لععععؽا

اا/.2.77ي ا/نضفل ؼان عفعؼيل اين ػيايم ايق هان سك 

 

ا / ئخزجبس فشػ١بد اٌذساعخ اصب١ٔب

 -اٌفشػتتتت١خ األٌٚتتتتٝ : الرٛعتتتتذ فتتتتشٚق عٛ٘ش٠تتتتخ فتتتتٟ ئرغب٘تتتتبد ػتتتتبٍِٟ لغتتتتُ اٌتتتتذػُ إٌفغتتتتٟ  ئخزجتتتتبس  .1

 . اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ خؼؼٛا ٌٙباإلعزّبػٟ فٟ ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ ٔؾٛ فؼب١ٌخ 

 عفوقعععّان سكععع ي ا عؼخعععلانإلقعععفد يلا ةعععتا لعععؽ ايععع ا عمؽ عععلايععع انغناكععع ةاناT لععع ا مععع اافععع تحانقعععفطعنلانضفبععع ؼا

/اقلاتطفمعععععكاع هععععع ا3تكععععع ييان للععععععلان عفوقععععع لان سل ظ عععععلا/ لعععععؽن ايسععععع يؼانإلقعععععفب الا معف لعععععؽان ع معععععوبا

ةاقيايًعععوؼ اينَعععسل.انغناك اععععا اa=0.05يععع ايكعععفولان عال عععلااقكبعععؽاSig.(P-Value) نضفبل ععع ةاخوهؽ ععع 

ن  ؽَعععللان ًععع ؽ لاي ةعععوةا ععع اهعععػهان س  عععلانتد هععع  ا(ا ناعععهاال عةععع اؼ عععٍاSPSS زكعععااافععع تحايؽاععع يحا

يععع ااققعععت Sig. (P-Value)/عانيععع انغناك اععععا3ن مععع يمل اتلفعععؽبايععع ان للععععلان عفوقععع لا ن عس  عععع(ايهععع ا/

 لععععفراؼ ععععٍان  ؽَععععللان ًعععع ؽ لايقبععععولان  ؽَععععللان بع مععععلان ل تمععععلايععععأةايفوقععععّااa=0.05يكععععفولان عال ععععلا

ي ععع اهعععػهان س  عععلا عةععع اتسع ععععايععع انغناكععع ةايفوقعععّاا(ععس  ععععظؼخعععلانإلخ يعععلاتطفمعععكاعععع اقلععععلان عفوقعععّا ن 

ضععععبللاننعععع ؼ ا.ايغ ععععكايعععع انإلخ يععععلا ؿ عععععاقيا عععع لىايًععععوؼ اخوهؽ ععععلاععععع ان للعععععلان عفوقعععع لا ن عس  ععععع(

ا.نإلضفب ؼ

 عةععع ان مععععتاه ععع اعمعععااتسملعععتان  ؽَعععللايععع اضعععبللان فمعععؽفاعمعععاانتد هععع  انخ يععع  ان مععع يمل ااسعععوا م  لعععلا

ئرغب٘تتتبد اٌؼتتتب١ٍِٓ ٔؾتتتٛ فؼب١ٌتتتخ اٌزتتتذس٠ت وّزغ١تتتش ر١ّتتتً ألْ رىتتتْٛ ئ٠غبث١تتتخ أٚ ٘تتتً ن فععععؼ اعاين كعععقنلاه ععع ظا

ا؟عٍج١خ

 / أَ ال؟3ً٘ رزغبٚص ل١ّخ اٌّم١بط اٌٛعؾ )اٌؾ١بدٞ( ٟٚ٘ / أٞ 

يفسملععععتانخ يعععع  اق ععععؽنظاعل ععععلان عؼنقععععلازكععععاايف لععععؽا م  لععععلاي ئلخ يععععلاعمععععااهععععػنان فكعععع اللعاقعععع لان ب زععععثا

آؼنيايانتد هععع  ااقيانضفبل ععع  ا للععع ـا عععؽيلاT – testفبععع ؼانضاا/(ايكعععػ ك14 ن دععععيلاؼقعععرا/ان فععععؼ اا

 /.15/.اكع ا  ان دعيلاؼقرا/3ن م يمل ا  ان ع  علا عف لؽا م  للان فعؼ ااع اقلعلان سل ظا/
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 ّزغ١ش فؼب١ٌخ اٌزذس٠تٌرٛصع ئعبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذاسعخ /. 14اٌغذٚي سلُ /

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Effectiveness.training 76 4.0230 .56040 .06428 

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  

 

 ٌٍؼ١ٕخ اٌٛاؽذح T-test/. ئخزجبس15عذٚي سلُ /

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Effectiveness.training 15.915 75 .000 1.02303 .8950 1.1511 

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  
تدععع هاإل/اع يعععتعان عفوقعععّان سكععع ي ا76/اقاعععها عععع   اعل عععلايةواعععلايععع ا/14 فبعععل ايععع اضعععبللان دععععيلاؼقعععرا/

/عانغنا وخععععايقنعععؽاعمعععااناعععهاقععععا ةعععوةاه ععع إاتوخعععهان دععع ي ا4.02نخ يععع تهرااسعععوايف لعععؽا م  لعععلان فععععؼ اا/

ايان عكفدويل ااسوا م  للان فعؼ ا.آلؼن

كععع اعOne –Sample Testي مف كعععايعع اهععػنان فوخععهانإل دعع ي عا مدععأان ب زععثان ععااتسملععتاآضععؽايهععواتسملععتا

/ايهععع انيععع ؽايععع ايكعععفولا0.000لان عال عععلان فععع اتكععع ييا/ييسكعععااقلععععلايكعععفوا/15 ععع ان دععععيلاؼقعععرا/

نخ يععع  ان مععع يمل اايقععع  يعععل اا عععؽلاغياظال عععلانزًععع تللاا وخععععيي  فععع   ااكعععف فحاقاعععهااا=a/ا0.05ن عال عععلا/

عاقياقاععععهاتعلععععتانتد هعععع  انخ يعععع  ان معععع يمل ا عف لععععؽا م  لععععلا/3 عف لععععؽا م  لععععلاان فعععععؼ اايقلعععععلان سلعععع ظيا/

ةا للععععلا ان فععععؼ ااالةاتةعععوةان د يلعععل ن وقعععّان سكععع ي ا عدععععوعايفوقععع   انخ يععع  ان مععع يمل ا ععع ان دععععيلاتبمععع 

ا.(14ؼقرا

ا

 عمؽ ععععلااآضععععؽا دععععأان ب زععععثان ععععاانضفبعععع ؼعاي عمؽ ععععلاهععععػهانإلضفبل عععع  اقيان  ععععؽيلايععععل انتد هعععع  ان معععع يمل 

ةاظؼخععع  انإلضعععفبلفا ععع ااآؼنيان مععع يمل ا قضعععؽايهعععوايف لعععؽان دععع فعايغ عععكا بؽهععع ةايخعععوظااعف لعععؽيايكعععفمل  

ايل انخ ي  ان ػكوؼااسوا م  للان فعؼ ااينخ ي  انإلا  ااسواا فان عف لؽ.اا ؽل

قيعععبرا عععع   از  عععلايف لعععؽاكعععع اياؽ ععععاقةاالععع ؼةايقععع  اهعععػنان عف لعععؽايعععل ايدععععوعفل اعا بليععععايععع انقعععفطعنلا

/عاين دععععيلا16عيلاؼقعععرا/ن عةعععوةايععع ان دععععي ل ان فععع  لل ان دعععاIndependent Sample t-testا نضفبععع ؼا

ا/.17ؼقرا/

ا

ا

ا

ا
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 ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ ٌفؼب١ٌخ اٌزذس٠ت /. رٛصع ئعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ16عذٚي سلُ /

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ة ج س

Effectiveness.training 05800. 34311. 4.1714 35 ر ل 

 10512. 67309. 3.8963 41 أ ث 

SPSS زّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػاٌّ  

 

 ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظٌفؼب١ٌخ اٌزذس٠ت ٌزؾ١ًٍ ئخزجبس اٌفشٚق  Independent Samples Test t/. ل١ُ رؾ١ًٍ 17عذٚي سلُ /

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Effectiveness

.training 

Equal variances 

assumed 
4.421 .039 2.186 74 .032 .27509 .12584 .02435 .52582 

Equal variances 

not assumed 
  2.291 61.368 .025 .27509 .12006 .03505 .51513 

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  

 

ان عععػكوؼ/عايقععع  اتوخعععها41/ايعععععظانإلاععع  ا/35قةاعععععظان عععػكوؼا/ا/16ابلزعععإلايععع اضعععبللان دععععيلاؼقعععرا/

نا ععععلايهعععةتايبععععت ا/عايهعععػ3.89/عايقععع  اتوخعععهانإلاععع  ااسعععوا م  لعععلان فععععؼ اا/4.17اسععوا م  لعععلان فععععؼ اا/

ااسوا م  للان فعؼ ا.انإلا  اسوا م  للان فعؼ ااهواتوخهايؽت  اقكثؽاي اتوخهاان ػكوؼعماانةاتوخها

 Independent ععع اهعععػنانإلضفبععع ؼا زلعععثاقاعععها/عا17ن ب زعععثان عععاان دععععيلاؼقعععرا/ا دعععأي مف كععععايععع اغ عععكاعا

Samples Testيياتهععععفعان عف لععععؽا عععع ا(ا دععععااقةا ةععععوةاتهععععفعان عف لععععؽا عععع ان عدعوعععععلانألي ععععاا كععععا 

ن فبععع   ا ععع ان عدعوععععلانألي عععاا كععع ييان فبععع   ا ععع ان عدعوععععلان ث العععلعايه ععع اامدعععأاان عدعوععععلان ث العععلاقياقة

ا فك ييان فب     .ااLevene's testن اانضفب ؼا

يهعععع اقيعععع ؽايعععع ااSig=0.039ابلزععععإلا عععع ان كعععع ؽاناليلااقةاقلعععععلااLeven's testيعععع اضععععبللانضفبعععع ؼا

نعععؽِاتكععع ييان فب   ععع  ااقياقةا عدععععوعفل نا وخععععا عععؽلايعععل اتبععع   ايي  فععع   اa=0.05لاقلععععلايكعععفولان عال ععع

/عايهععع ا0.025يععع ان كعع ؽان ثععع ا اين فعع اتكععع ييا/ا Sigغلععؽايسلععع اعاي عع اهعععػهان س  ععلاا فلعععتا  أضععػاقلععععلا

قيانا عععع ااكععععف ل انةااععععؽ ٍا ؽَععععللان معععععلان فعععع اتلععععولاقاععععهااa=0.05قيعععع ؽايعععع اقلعععععلايكععععفولان عال ععععلا

نتد هععع  انإلاععع  ا  م  لعععلان فععععؼ اعاقياقاعععها وخععععايعععل ايعععل انتد هععع  ان عععػكوؼا  م  لعععلان فععععؼ ااياال وخععععا عععؽل

ةاقكثععععؽاان عععػكوؼا ةععععوةنضعععفبلفا ععع انإلتد هعععع  ا علعععتاالةا انإلاعععع  اسعععوايف لععععؽا م  لعععلان فعععععؼ اايععع اتوخهععع 

ا/.4.17يعفوقّاقعؼها/

اا
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ُ فؼب١ٌتتتخ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ ٌتتتذٜ فتتتٟ رم١تتت١ راد دالٌتتتخ ئؽظتتتبئ١خ ئخزجتتتبس اٌفشػتتت١خ اٌضب١ٔتتتخ: الرٛعتتتذ فتتتشٚق .2

اإلعزّتتبػٟ فتتتٟ ا١ٌٙئتتخ اٌطج١تتخ اٌذ١ٌٚتتخ رؼتتتضٜ ئٌتتٝ ثؼتتغ اٌّزغ١تتشاد اٌذ٠ّٛغشاف١تتتخ -لغتتُ اٌتتذػُ إٌفغتتٟ

 اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ, ػذد عٕٛاد اٌخجشح, ػذد اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌغبثمخ(.اٌغٕظ, )

ةاه عع إا ععؽيلاغن اظال ععلانزًععع تللا عع از  ععلان مل فععل ان عكععفلمفل ا عمؽ ععلايعع انغناكعع  Tتععرانقععفطعنلانضفبعع ؼا

يهعععوانضفبععع ؼايممعععع ا ًعععمرا عل ؼاععععلايقعععّازكععع ي ا عف لعععؽايعععل ايدعععععوعفل .اكعععػ كاتعععرانقعععفطعنلانضفبعععع ؼا

"ن فبععع   انألزععع ظيا"ا عمؽ عععلايععع انغناكععع ةاه ععع إا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللايهعععػنانإلضفبععع ؼان عممعععع ا ًعععمرا

ا عف لؽايل اثبل ايدعوع  ايقكثؽ.ا عل ؼالايقّازك ي 

 ٠زفشع ِٓ ٘زٖ اٌفشػ١خ اٌفشػ١بد اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ:ٚ

ثتتت١ٓ   (a=0.05)الرٛعتتتذ فتتتشٚق راد دالٌتتتخ ئؽظتتتبئ١خ ػٕتتتذ ِغتتتزٜٛ اٌذالٌتتتخ اٌفشػتتت١خ اٌفشػ١تتتخ األٌٚتتتٝ:  -

ِزٛعتتتطبد رمتتتذ٠شاد ػ١ٕتتتخ اٌذساعتتتخ ؽتتتٛي "رم١تتت١ُ فؼب١ٌتتتخ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ فتتتٟ ا١ٌٙئتتتخ اٌطج١تتتخ اٌذ١ٌٚتتتخ"  

 رؼضٜ ئٌٝ ِزغ١ش اٌغٕظ.

ا ممل   ان عكفلملايك اعاافلدلانإلضفب ؼاعماان هةتان ف   :اT-testلانضفب ؼارانقفطعنت

قةاه عععع إاتبعععع   اتععععوؾعانخ يعععع  اعل ععععلان عؼنقععععلازكععععاايف لععععؽان دعععع فاااا/18/ فُععععرايعععع ان دعععععيلاؼقععععرا

ظعععع هؽيا عععع ان عفوقعععع   ان سكعععع يللاينإلاسؽن عععع  ان عمل ؼ ععععلاا فللععععلرا م  لععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععلا عععع ان هلئععععلا

ةا عف لععؽان دعع فاعان  بلععلان ع يعع اضععبللانأليقعع ِان سكعع يللان عبل ععلااظتتب٘شٞ ِإشتتشزلععثاقاععها وخعععاي لععلاي لعع 

ن فععععؼ ااهعععوانكبعععؽايععع اتوخعععهانإلاععع  ا ععع ااعمعععااقةاتوخعععهان عععػكوؼااسعععواتللعععلرا م  لعععلا/18/ ععع ان دععععيلاؼقعععر

قياحان فعؼ بلعععل(اقيمععع ظاا ك ععع ي ان عععععؼبعاققععع  لااتلعععع ران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعانضفلععع ؼان عفععععؼيل عا م  لعععلان بعععؽني

تللععلرا م  لععلان بععؽنيحان فعؼ بلععلعاكععع ا عةعع اقةاابلزععإلايعع اع  يععؽاقا عع ااكععف ل ان لععولايععأةان دعع فا ععقثؽا عع ا

ةاقةاه ععع إاتلععع ؼبا ععع ايفوقععع   اكعععبلان د كعععل ا ععع انظؼنكهعععرا هعععػهانأليمععع ظاكعععع ا ععع ا ضعععبللان دععععيلاق ُععع 

ن بععععؽنيحان فعؼ بلععععلاعاتللععععلران بععععؽنيحاانأليقعععع ِان سكعععع يللاأليمعععع ظا تسع عععععانإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلاعايسفععععول

 ( ن فعؼ بلل

ا ٌّزغ١ش اٌغٕظٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت /. رٛصع ئعبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ 18عذٚي سلُ /  ٚفمب

 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ة ج س

training.needs 09744. 57647. 3.5361 35 ر ل 

 11590. 74214. 3.2334 41 أ ث 

qualifiy_trainer 07343. 43440. 4.1381 35 ر ل 

 08691. 55647. 3.8415 41 أ ث 

Method.presenting 08675. 51322. 4.0667 35 ر ل 

 08857. 56711. 3.6423 41 أ ث 

selecting.trainees 11520. 68156. 3.0714 35 ر ل 

 10969. 70237. 2.5203 41 أ ث 

Training.subjects 10689. 63235. 3.8114 35 ر ل 

 09683. 62003. 3.8390 41 أ ث 

Training.evaluation 09952. 58876. 3.6071 35 ر ل 
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 07895. 50551. 3.4329 41 أ ث 

Effectiveness.training 05800. 34311. 4.1714 35 ر ل 

 10512. 67309. 3.8963 41 أ ث 

SPSS ؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءظذس: ِٓ ئػذاد اٌجباٌّ  

 Independentهعععػهان لعععلرعا دعععااقةاالعععولانضفبععع ؼان  عععؽيلايعععل ان عدعععوعفل ايععع اضعععبللاتسملعععتاي مف كععععايععع ا

Sample T-testا/.19كع ا  ان دعيلاؼقرا/ا

ٟ ف ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت ٌزظٛساد اٌّجؾٛص١ٓ Independent SamplesT-testل١ُ رؾ١ًٍ ا/.19عذٚي سلُ /

ااٌغٕظؽغت  PSSا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ, لغُ 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Training 

.needs 

Equal 

variances 

assumed 

2.528 .116 1.959 74 0.00 .30260 .15445 -.00514- .61035 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.998 73.392 .049 .30260 .15142 .00085 .60436 

Qualifiy 

_trainer 

Equal 

variances 

assumed 

1.198 .277 2.557 74 .013 .29663 .11600 .06549 .52777 

not 

assumed 
  2.607 73.455 .011 .29663 .11377 .06991 .52336 

Method 

.presenting 

Equal 

variances 

assumed 

.143 .706 3.396 74 .001 .42439 .12497 .17539 .67339 

not 

assumed 
  3.423 73.730 .001 .42439 .12398 .17735 .67143 

Selecting 

.trainees 

Equal 

variances 

assumed 

.035 .852 3.456 74 .001 .55110 .15946 .23338 .86883 

not 

assumed 
  3.464 72.761 .001 .55110 .15907 .23405 .86815 
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Training 

.subjects 

Equal 

variances 

assumed 

.521 .473 -.192- 74 .849 -.02760- .14400 -.31452- .25933 

not 

assumed 
  -.191- 71.674 .849 -.02760- .14423 -.31513- .25994 

Training 

.evaluation 

Equal 

variances 

assumed 

1.175 .282 1.388 74 .169 .17422 .12550 -.07585- .42428 

not 

assumed 
  1.371 67.527 .175 .17422 .12703 -.07930- .42773 

Effectiveness.

training 

Equal 

variances 

assumed 

4.421 .039 2.186 74 .032 .27509 .12584 .02435 .52582 

not 

assumed 
  2.291 61.368 .025 .27509 .12006 .03505 .51513 

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  
 ان عدوععععلانأل عععاا كععع يياتهعععفعاهعععوانةا ةعععوةاتهعععفعان عف لعععؽا عععاT-testكعععع ااممعععراناعععهانعععؽِايععع انعععؽيِا

ن عف لععععؽا عععع ان عدعوعععععلان ث الععععلاعاقياتبعععع   ان عف لععععؽا عععع ان عدعوعععععلانأل ععععاا كعععع يياتبعععع   ان عف لععععؽا عععع ا

ن عدعوعععععلان ث الععععلعاي مويععععولان ععععاانععععؽِاتكعععع ييان فب   عععع  ا دععععاان فسلعععع ايعععع اغ ععععكايعععع اضععععبللانضفبعععع ؼا

Levene's test ا./(19 ن دعيلاؼقرا/اإلضفب ؼان فب     ا

هعع اقكبععؽايعع اقلعععلايكععفولا دعلعع انأليمعع ظاا Levene عع انضفبعع ؼاا Sigلان دعععيلاادعععاقةاقلعععلايعع اضععبل

 فحاقةانععععؽِاتكعععع ييان فب   عععع  االا وخعععععانضععععفبلفايععععل ان فب   عععع  اعايععععع ااكععععفاايي  فعععع   اa=0.05ن عال ععععلا

يي  فعععع   ا وخعععععاا0.05هعععع اقيعععع ؽايعععع اااSig" م  لععععلان فعععععؼ اا"ين ععععػياك اعععععاقلعععععلايسلعععع عاي ععععععنايُمعععععا

اضفبلفاي  فب     .ن

ادععععاقاهععع اقكبعععؽايععع ااT-test for Equality of Means ععع اخععععيلاا Sigييععع اضعععبللاتسملعععتاقلععععلا

ن بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(ازلعععثايم ععععاعاتللعععلرايسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلاعاي   كعععبلاأليمععع ظا ا0.05يكعععفولان عال عععلا

قةااكعععف فحاقاعععهاالتوخععععا عععؽيلا(اييعععػ كا عةععع ا0.169عا0.849 عمعععاان فؽتلعععاا ةعععتايععع انأليمععع ظااSigقلععععلا

يسفععععولان بععععؽنيحاا   اتلععععع ؽن اعل ععععلان عؼنقععععلازععععولاكععععتايعععع انأليمعععع ظغن اظال ععععلانزًعععع تللايععععل ايفوقعععع 

ن فعؼ بلعععل(اتمعععؿلان عععاايف لعععؽان دععع فعاقياقةاه ععع إاتلععع ؼبا ععع ايفوقععع   ان فعؼ بلعععلاعاتللعععلرا م  لعععلان بعععؽنيحا

ن عسفعععولان فععععؼ ب اخلععععاي وخعععوظا م  لعععلاخلعععع اا ةبلهعععع ا هعععمؽايعععأةاكعععبلان د كعععل ا ععع انظؼنكهعععرا هعععػهانأليمععع ظ

ا. مفعؼ اا

ك عععع ي ان ععععععؼبعاققعععع  لااتلععععع راتسع عععععانإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلعاي   كععععبلاأليمعععع ظا ا Sigكععععػ كاتبععععل اقلعععععلا

يععع اقلععععلايكعععفولان عال عععلااان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعانضفلععع ؼان عفععععؼيل عا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(اقاهععع اقيععع ؽ

اع0.001عا0.050.013,نأليمععععع ظاعمعععععاان فؽتلعععععاا ااكعععععتايععععع عاين فععععع ايم ععععععاتكععععع ي ه قياا0.05نإلزًععععع تللا

(عاييععععػ كااكععععف فحاقاععععهاتوخعععععا ععععؽيلاغن اظال ععععلانزًعععع تللايععععل ايفوقعععع   اتلععععع ؽن اعل ععععلا0.025عا0.001

ك عععع ي ان ععععععؼبعاققعععع  لااتلععععع ران بععععؽنيحان عؼنقععععلازععععولاكععععتايعععع انأليمعععع ظا تسع عععععانإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلاع
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قكثعععؽالععع ؼان عفععععؼيل عا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(اتمعععؿلان عععاايف لعععؽان دععع فاي ًععع  ران عععػكوؼان فعؼ بلعععلعانضف

ةاقاععهاي   كععبلا بمعععاك عع ي ا/18لتتُ /يعع اضععبللان دعععيلان كعع ي اؼاكععع اتبععل ا  عع يعع انإلاعع  ا عازلععثايخعععا اظ هؽ عع 

ةاي 3.8415/اييفوقععععّانخ يععععع  انإلاعععع  ا/4.1381/ان ععععععؼباقةايفوقعععععّانخ يعععع  ان عععععػكوؼ   كعععععبلا/عايق ُععععع 

/اييفوقععع   انخ يععع  انإلاععع  ا4.0667 بمععععاققععع  لاان فععععؼ ااعازلعععثاك اععععايفوقععع   انخ يععع  ان عععػكوؼا/

/اييفوقععععّانإلاعععع  ا3.0714/عاكععععػ كاي   كععععبلا بمعععععانضفلعععع ؼان عفعععععؼيل اعا ةعععع ةايفوقععععّان ععععػكوؼا/3.6423/

/ا4.1714كعععع ةا/ا/اعايقضلععععؽنةاادعععععاقاععععهاي   كععععبلا بمعععععا م  لععععلان فعععععؼ ااقةايفوقععععّانخ يعععع  ان ععععػكوؼ2.5203/

ا./3.8963ييفوقّانخ ي  انإلا  ا/

ثتتت١ٓ   (a=0.05)الرٛعتتتذ فتتتشٚق راد دالٌتتتخ ئؽظتتتبئ١خ ػٕتتتذ ِغتتتزٜٛ اٌذالٌتتتخ :  اٌفشػتتت١خ اٌفشػ١تتتخ اٌضب١ٔتتتخ -

ِزٛعتتتطبد رمتتتذ٠شاد ػ١ٕتتتخ اٌذساعتتتخ ؽتتتٛي "رم١تتت١ُ فؼب١ٌتتتخ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ فتتتٟ ا١ٌٙئتتتخ اٌطج١تتتخ اٌذ١ٌٚتتتخ"  

 رؼضٜ ئٌٝ ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ.

رانقععععفطعنلانضفبعععع ؼا"ن فبعععع   انألزعععع ظيا"ا عمؽ ععععلاا عل ؼاععععلايقععععّازكعععع ي ا عف لععععؽايععععل اثععععبل ايدعوععععع  اتعععع

ايقكثؽ.

 ئخزجبس اٌفشٚق ثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

ااكف فحاي  م :/ا20ؼقرا/اANOVAي ااف تحاخعيلاتسملتان فب   ا

 ةععتايعع ااا a=0.05 ايكععفولان عال ععلا عع انضفبعع ؼان فبعع   انألزعع ظياقكبععؽايععاSigتبععل اقةان للعععلانإلزفع  لععلاا

نأليمععععع ظا اتسع ععععععانإلزفل خععععع  ان فعؼ بلعععععلعاك ععععع ي ان عععععععؼبعاققععععع  لااتلعععععع ران بعععععؽنيحان فعؼ بلعععععلعانضفلععععع ؼا

هععع اقكبعععؽايععع ايكعععفولان عال عععلانإلزًععع تللا ن عفععععؼيل عايسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعاتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(

عااي أليمععع ظان ععععػكوؼ ان عقهعععتان ممعععع  عكعععفو   ا  اال وخععععاقثعععؽاعاقياقا ععع االبعععتا ؽَعععللان مععععلايي  فععع 0.05

يفوقععع   اتلعععع ؽن اعل عععلان عؼنقعععلازعععولاا عةععع اقةااكعععف فحاقاعععهاالتوخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللايعععل قيا

اهػهانأليم ظاتمؿلا عف لؽان عقهتان ممع .

قةاابلزعععإلاقةاقلععععلا عةععع ا ا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(ا ANOVAييععع    ؽان عععاان بمععععانألضلعععؽايععع اخععععيل

Sigعايي  فعععع   ا وخعععععاقثععععؽا عكععععفو   ااا0.05يهعععع اقيعععع ؽايعععع اقلعععععلايكععععفولان عال ععععلاا0.041تكعععع ييااا

ن ممععععع ايعف لععععؽا م  لععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععلاييععععػ كا عةعععع انقععععف ف جاقاععععهاتوخعععععا ععععؽيلاغن اظال ععععلاان عقهععععت

اا.ن ممع اتن عقهنزً تللايل ايفوق   اتلع ؽن اعل لان عؼنقلازولاهػنان بمعاتمؿلا عف لؽا

فٟ ا١ٌٙئخ  ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت ٌزظٛساد اٌّجؾٛص١ٓ One way ANOVAل١ُ رؾ١ًٍ   /20/عذٚي سلُ 

 ؽغت ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ PSSاٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ, لغُ 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Training 

.needs 

Between Groups 2.594 3 .865 1.918 .134 

Within Groups 32.464 72 .451   

Total 35.058 75    

qualifiy_t

rainer 

Between Groups .930 3 .310 1.143 .338 

Within Groups 19.533 72 .271   

Total 20.463 75    

Method.p Between Groups .357 3 .119 .345 .793 
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SPSS بد ثشٔبِظ اإلؽظبءظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعاٌّ  

ف لعؽان عقهعتاين كقنلاه  :اهتانألثعؽان عفةعوةاهعوااع تحاعع انضعفبلفاغياظال علانزًع تللاعع اكعتايدعوععلايع اي

عمعاايمُعه اان ممعع ي عمؽ لان  ؽيلعااليعا   اي انضفب ؼا سعظا لع انغناك ةاه  إاقثؽا عكعفو   ان عقهعتاان ممع ؟

اي   كبلا عف لؽا م  للان بؽنيحان فعؼ بلل.

 دااقيالةاتسع عا لع انغناك ةانؽِاتك ييان فب     ايسل اقلاالاي اقختانضفل ؼانإلضفب ؼان ع  قاا لل ـان  ؽيلعا

اتب   ان عدعوع  :ا فك يياLeven/اافلدلانضفب ؼا21ي بل ان دعيلاؼقرا/

 

 ٌفؼب١ٌخ اٌزذس٠ت  اٌزجب٠ٕبد رغبٔظ/. ئخزجبس 21عذٚي سلُ /

 ؽغت ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ                                                                                       

/عاابلزععععإلاقةا21يعععع اضععععبللان دعععععيلاؼقععععرا/

يي  فعععععععع   اا0.05قيعععععععع ؽايعععععععع ااSigقلععععععععلا

ا ؽَعععللان مععععلعاقياقاعععهاتوخععععا عععؽيلااعععؽ ٍ

يافلدععلا معععلاتكعع يياايععل اتبعع   ان عدعوععع  .

ي قعععفطعنلانضفبعع ؼا لعععلفااقععع لان ب زععثن فب   عع  ا

وعععع  اكعععع ا ععع ان دعععععيلاعن  عععؽيلايعععل ان عد

 .Dunnett T3  /انضفب ؼا22ؼقرا/

ا

 ؽغت ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ ذس٠تٌفؼب١ٌخ اٌز ٚاٌّمبسٔبد ٌم١بط اٌفشٚق Dunnett T3 اإلخزجبس اٌّزؼذد/. 22عذٚي سلُ /

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Effectiveness.training   

Dunnett T3   

(I) ة تعوةر (J) ة تعوةر 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 ث  ىة ه  م ههأي 

41071.   وىر
*
 .06944 .000 .1950 .6264 

25260.     ىلةىس
*
 .07948 .029 .0202 .4850 

66042.  لة  ذه وة 
*
 .20411 .023 .0699 1.2509 

-41071.- ث  ىة ه  م ههأي    وىر
*
 .06944 .000 -.6264- -.1950- 

resenting Within Groups 24.863 72 .345   

Total 25.221 75    

selecting

.trainees 

Between Groups .240 3 .080 .140 .936 

Within Groups 41.022 72 .570   

Total 41.261 75    

Training.

subjects 

Between Groups .778 3 .259 .662 .578 

Within Groups 28.210 72 .392   

Total 28.987 75    

Training.

evaluatio

n 

Between Groups .172 3 .057 .185 .906 

Within Groups 22.408 72 .311   

Total 22.581 75    

Effective

ness.trai

ning 

Between Groups 2.531 3 .844 2.889 .041 

Within Groups 21.023 72 .292   

Total 23.553 75    

Test of Homogeneity of Variances 

Effectiveness.training 

Levene Statistic df1ه df2 Sig. 

8.870 3 72 .000 
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 0811. -3973.- 372. 08756. -15811.-     ىلةىس

 8455. -3461.- 785. 20739. 24970.  لة  ذه وة 

     ىلةىس

-25260.- ث  ىة ه  م ههأي 
*
 .07948 .029 -.4850- -.0202- 

 3973. -0811.- 372. 08756. 15811.   وىر

 1.0104 -1948.- 316. 21096. 40781.  لة  ذه وة 

  لة  ذه وة 

-66042.- ث  ىة ه  م ههأي 
*
 .20411 .023 -1.2509- -.0699- 

 3461. -8455.- 785. 20739. -24970.-   وىر

 1948. -1.0104- 316. 21096. -40781.-     ىلةىس

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  

اعماان هةتان ف   :ا/22ؼقرا/ات هؽاافلدلان دعيل

خععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللاي م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلايعععل اكعععتايكعععفو ل ايععع ايكعععفو   اادععععاناعععهاتو

ايف لؽان عقهتان ممع اي اضبللان عل ؼالاعماان هةتان ف   :

 م  لعععلان بعععؽنيحا ا ععع انخ يععع  اق عععؽنظان مل عععلاتوخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللن عكعععفولاناليلا:ا -

يكعععفولايةععع  وؼ وـعايكعععفولان ععععيمولا"كعععتايععع ايا"يكعععفولاث او عععلاع يعععلا أقعععت"ن فعؼ بلعععلايعععل ا

 ععع اكعععتايععع ان عكعععفو   ان كععع يللاعمعععااا Sigزلعععثايم ععععاقلععععلا"ييكعععفولان عؼنقععع  ان مملععع ا

 .0.05(ايه اقي ؽاي ايكفولان عال لانإلزً تللا0.023عا0.029عا0.000ن فؽتلاا 

لعععلان بعععؽنيحاتوخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللا ععع انخ يععع  اق عععؽنظان مل عععلا  م  ن عكعععفولان ثععع ا :ا -

ا0.000تكعععع ييااSig  قلعععععلاان فعؼ بلععععلايععععل ايكععععفولان عععععيمولاييكععععفولاث او ععععلاع يععععلا أقععععتا

 (.0.05قي ؽاي ايكفولان عال لا

توخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللا ععع انخ يععع  اق عععؽنظان مل عععلا  م  لعععلان بعععؽنيحان عكعععفولان ث  عععث:ا -

ا0.029تكععع يياا Sigععععلاث او عععلاع يعععلا أقعععتا قلن فعؼ بلعععلايعععل ايكعععفولايةععع  وؼ وـاييكعععفولا

 (0.05يه اقي ؽاي ا

توخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللا ععع انخ يععع  اق عععؽنظان مل عععلا  م  لعععلان بعععؽنيحان عكعععفولان ؽنيععع :ا -

ا0.023يا يتكعععاSigن فعؼ بلعععلايعععل ايكعععفولاظؼنقععع  اعملععع اييكعععفولاث او عععلاع يعععلا أقعععتا قلععععلا

 (.0.05يه اقي ؽاي ايكفولان عال لا

ن عفوقعععّان سكععع ي اإلقعععفد ي  ان عبسعععوثل ا ععع ا/عاعاادععععاقةا23را/يلان ويععع  اؼقعععن دععععيععع اضعععبللا

يهعععواا4.4167 كععع ييا"يكعععفولان ث او عععلان م يعععلا أقعععت"اي   كعععبلا بمععععا" م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل"اا

 اععععان بمععععاكنازعععولاهعععػان عون لعععليعععع ا م ععع اقةاظؼخعععلان  ئععع  اقيان عكعععفو   انألضعععؽلااقكبعععؽي ايللعععلا

ان فمملع اث او لاع يلا أقت.امهريقهاقكبؽا علان عبسوثل ان ػ  

ا

ا

ا

ا

ا
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 ؽغت ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت اٌؼ١ٕخ /. اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ إلعزغبثبد أفشاد23عذٚي سلُ /

ان عف لؽن 

ان عفوقّان سك ي 

ا

اظؼنق  اعمل اية  وؼ وـاظيمولاث او لاع يلا أقت

ا3.9524اتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بلل
ا3.1214ا3.4732ا3.3764

 3.8167ا4.0625ا3.9683ا4.2222اك  ي ان ععؼب

ا3.7333ا3.8802ا3.8492ا4.0000اققموباتلع ران فعؼ ا

ا2.8250ا2.7188ا2.8254ا2.6667انضفل ؼان عفعؼيل 

ا3.7800ا3.8063ا3.9524ا3.4667ايسفولان فعؼ ا

ا3.4750ا3.5664ا3.4643ا3.5417اتلللران بؽنيحان فعؼ لل

 3.7563 4.1641 4.0060 4.4167احان فعؼ بلل م  للان بؽني

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  
ا

ثتتت١ٓ   (a=0.05)الرٛعتتتذ فتتتشٚق راد دالٌتتتخ ئؽظتتتبئ١خ ػٕتتتذ ِغتتتزٜٛ اٌذالٌتتتخ :  اٌفشػتتت١خ اٌفشػ١تتتخ اٌضبٌضتتتخ -

خ فتتتٟ ا١ٌٙئتتتخ اٌطج١تتتخ اٌذ١ٌٚتتتخ"  ِزٛعتتتطبد رمتتتذ٠شاد ػ١ٕتتتخ اٌذساعتتتخ ؽتتتٛي "رم١تتت١ُ فؼب١ٌتتتخ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتت

 رؼضٜ ئٌٝ ِزغ١ش ػذد عٕٛاد اٌخجشح.

 عل ؼاععععلايقععععّازكعععع ي ا عف لععععؽايععععل اثععععبل ايدعوععععع  اافبعععع ؼا"ن فبعععع   انألزعععع ظيا"ا عمؽ ععععلاتععععرانقععععفطعنلانض

ايقكثؽ.

 ػذد عٕٛاد اٌخجشحئخزجبس اٌفشٚق ثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش 

احاي  م :اكف ف/ا24خعيلاؼقرا/ااANOVAخعيلاتسملتان فب   اي ااف تحا

 ةعععتايععع ااا a=0.05 ععع انضفبععع ؼان فبععع   انألزععع ظياقكبعععؽايععع ايكعععفولان عال عععلااSigتبعععل اقةان للععععلانإلزفع  لعععلا

نأليمععع ظا ك ععع ي ان عععععؼبعانضفلععع ؼان عفععععؼيل عايسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعاتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعا م  لعععلا

عاقياقا ععع االبعععتا ؽَعععللان مععععلايي  فععع   ا0.05هععع اقكبعععؽايععع ايكعععفولان عال عععلانإلزًععع تللا ن بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(

ي أليمععع ظان ععععػكوؼ اعاقيا عةععع اقةااكعععف فحاقاعععهاالتوخععععا عععؽيلاايف لعععؽاقععع ون ان طبعععؽ ال وخععععاقثعععؽا عكعععفو   ا

قعععع ون اتمععععؿلا عف لععععؽاغن اظال ععععلانزًعععع تللايععععل ايفوقعععع   اتلععععع ؽن اعل ععععلان عؼنقععععلازععععولاهععععػهانأليمعععع ظا

ا.ن طبؽ 

 اتسع عععععانإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلعاققعععع  لااتلععععع ران بععععؽنيحا ANOVAيعععع اخعععععيلا  ييعععع    ؽان ععععاان بمععععع

عااا0.05قيعععع ؽايعععع اقلعععععلايكععععفولان عال ععععلا عععع اكععععبلان بمععععع  اااSig(ا عةعععع اقةاابلزععععإلاقةاقلعععععلان فعؼ بلععععل

 عةععع انقعععف ف جاقاعععهااعاقييعف لعععؽا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلاقععع ون ان طبعععؽ يي  فععع   ا وخععععاقثعععؽا عكعععفو   ا

تمععععؿلاا  ن بمععععع  اتلععععع ؽن اعل ععععلان عؼنقععععلازععععولاهععععػ  اًعععع تللايععععل ايفوقعععع توخعععععا ععععؽيلاغن اظال ععععلانز

اق ون ان طبؽ . عف لؽا

ا

ا

ا

ا
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فٟ ا١ٌٙئخ  ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت ٌزظٛساد اٌّجؾٛص١ٓ One way ANOVAل١ُ رؾ١ًٍ ا/.24عذٚي سلُ /

 عٕٛاد اٌخجشحؽغت ِزغ١ش  PSSاٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ, لغُ 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

training.needs 

Between Groups 5.679 4 1.420 3.431 .013 

Within Groups 29.379 71 .414   

Total 35.058 75    

qualifiy_trainer 

Between Groups 1.831 4 .458 1.744 .150 

Within Groups 18.633 71 .262   

Total 20.463 75    

Method.presenting 

Between Groups 3.139 4 .785 2.523 .048 

Within Groups 22.082 71 .311   

Total 25.221 75    

selecting.trainees 

Between Groups 4.265 4 1.066 2.046 .097 

Within Groups 36.996 71 .521   

Total 41.261 75    

Training.subjects 

Between Groups 1.846 4 .462 1.207 .315 

Within Groups 27.141 71 .382   

Total 28.987 75    

Training.evaluation 

Between Groups .887 4 .222 .726 .577 

Within Groups 21.694 71 .306   

Total 22.581 75    

Effectiveness.training 

Between Groups .779 4 .195 .607 .659 

Within Groups 22.775 71 .321   

Total 23.553 75    

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  

عمعاايمُعه ااقع ون ان طبعؽ اليععا  ع ايع انضفبع ؼا سععظا لعع انغناكع ةاه ع إاقثعؽا عكعفو   ان  عؽيلعااهعػهااي فسع ع

ا.بؽنيحان فعؼ بللتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بللاييف لؽاقق  لااتلع ران اي   كبلا عف لؽ

 ؽيلا دااقيالةاتسع عا لع انغناك ةانؽِاتك ييان فب     ايسل اقلاالاي اقختانضفل ؼانإلضفب ؼان ع  قاا لل ـا

اياتب   ان عدعوع  : ي فكاLeven/اافلدلانضفب ؼا25عاي بل ان دعيلاؼقرا/ن ث  تل  

توخعا ؽيلايل اال ؽَللان معلعاقياقاهااالبتيي  ف   اا0.05قكبؽاي اا  اكبلان بمع  Sig  وَران دعيلاقةاقلعلا

 .ايي  ف   ا وخعاتك يياتب   ان عدعوع  

ؽغت ِزغ١ش عٕٛاد اٌخجشح ٌفؼب١ٌخ اٌزذس٠ت ٚأعب١ٌت اٌزمذ٠ُ اٌزجب٠ٕبد رغبٔظئخزجبس ا/.25عذٚي سلُ /  

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

training.needs .847 4 71 .500 

Method.presenting 2.255 4 71 .072 

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  
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 ايان عفد اكلا للفان  ؽيلايل ان عدعوع  ااBonferroniايافلدلاهػنان فد افاق لان ب زثاي قفطعنلانضفب ؼ

ا/ا.26كع ا  ان دعيلاؼقرا/ضبللايل ؼا  ايفمعظ ا

ا

 ٌفؼب١ٌخ اٌزذس٠ت ٚأعب١ٌت اٌزمذ٠ُ إلخزجبس اٌفشٚق ٚ اٌّمبسٔبد  Bonferroni اإلخزجبس اٌّزؼذد/. 26ٚي سلُ /عذ

 ؽغت ِزغ١ش عٕٛاد اٌخجشح

Multiple Comparisons 

Bonferroni 

Dependent 

Variable 
(I) ىةذهة ع لة   

(J) ىةذ   

 ة ع لة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Training 

.needs 

 3-1  ىةذه

 

 

 

 

 

  

 1.1287 -9219.- 1.000 35387. 10338.   ىةذ 4-6

 7817. -1.1987- 1.000 34176. -20853.-   ىةذ 7-9

10-12     -.25000- .36199 1.000 -1.2988- .7988 

13      

 هأ ثل
-.93027- .40319 .240 -2.0985- .2379 

  6-4   ىةذ 

 9219. -1.1287- 1.000 35387. -10338.-   ىةذ 1-3

 2311. -8549.- 1.000 18742. -31191.-   ىةذ 7-9

10-12     -.35338- .22218 1.000 -.9971- .2904 

13      

 هأ ثل
-1.03366-

*
 .28442 .005 -1.8577- -.2096- 

  9-7  ىةذ 

 1.1987 -7817.- 1.000 34176. 20853.   ىةذ 1-3

 8549. -2311.- 1.000 18742. 31191.   ىةذ 4-6

10-12     -.04147- .20232 1.000 -.6277- .5447 

13      

 هأ ثل
-.72175- .26919 .091 -1.5017- .0582 

  12-10   ه

 1.2988 -7988.- 1.000 36199. 25000.   ىةذ 1-3

 9971. -2904.- 1.000 22218. 35338.   ىةذ 4-6

 6277. -5447.- 1.000 20232. 04147.   ىةذ 7-9

13      

 هأ ثل
-.68027- .29445 .238 -1.5334- .1729 

هأ ثله   ه 13  

 2.0985 -2379.- 240. 40319. 93027.   ىةذ 1-3

1.03366   ىةذ 4-6
*
 .28442 .005 .2096 1.8577 

ىةذ   7-9  .72175 .26919 .091 -.0582- 1.5017 

10-12     .68027 .29445 .238 -.1729- 1.5334 

Method 

.presenting 
  3-1  ىةذه 

 1.3056 -4722.- 1.000 30679. 41667.   ىةذ 4-6

 1.2214 -4956.- 1.000 29628. 36290.   ىةذ 7-9

10-12     .06111 .31382 1.000 -.8482- .9704 
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13      

 هأ ثل
-.20238- .34954 1.000 -1.2152- .8104 

  6-4  ىةذه

 4722. -1.3056- 1.000 30679. -41667.-   ىةذ 1-3

 4170. -5245.- 1.000 16248. -05376.-   ىةذ 7-9

10-12     -.35556- .19262 .691 -.9137- .2025 

13      

 هأ ثل
-.61905- .24657 .143 -1.3335- .0954 

  9-7  ىةذ 

 4956. -1.2214- 1.000 29628. -36290.-   ىةذ 1-3

 5245. -4170.- 1.000 16248. 05376.   ىةذ 4-6

10-12     -.30179- .17540 .897 -.8100- .2064 

13      

 هأ ثل
-.56528- .23337 .180 -1.2415- .1109 

  12-10   ه

 8482. -9704.- 1.000 31382. -06111.-   ىةذ 1-3

 9137. -2025.- 691. 19262. 35556.   ىةذ 4-6

 8100. -2064.- 897. 17540. 30179.   ىةذ 7-9

13      

 هأ ثل
-.26349- .25527 1.000 -1.0031- .4761 

 13   ههأ ثله

 1.2152 -8104.- 1.000 34954. 20238.   ىةذ 1-3

 1.3335 -0954.- 143. 24657. 61905.   ىةذ 4-6

 1.2415 -1109.- 180. 23337. 56528.   ىةذ 7-9

10-12     .26349 .25527 1.000 -.4761- 1.0031 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  

ا/اعماان هةتان ف   :26/ت هؽاافلدلان دعيلاؼقرا

اققععع  لااتلعععع ران بعععؽنيحان فعؼ بلعععليايفسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلاادععععاناعععهاتوخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللا

اي اضبللان عل ؼالاعماان هةتان ف   :اق ون ان طبؽ ي ايكفو   ايف لؽايل اكتايكفو ل ا

يعععل ااعانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلاتوخعععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللا ععع انخ يععع  اق ععؽنظان مل عععلا فسع ععع -

قيعع ؽايععع اا0.005تكعع ييااSig  قلعععلاا(اقعع لا13 ين  ئععلا(قعع ون ا6-4 ان  ئععلان فعع اتفععؽنيذا

 (.0.05يكفولان عال لا

 عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللا ععع انخ يععع  اق عععؽنظان مل عععلاققععع  لااتلعععع ران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلاااتوخعععع -

ا0.005تكعععع ييااSig  قلعععععلاا ون ا(اقعععع6-4 يان  ئععععلان فعععع اتفععععؽنيذاا(قعععع لا13 ن  ئععععلايععععل ا

 (.0.05قي ؽاي ايكفولان عال لا

/اقعع لاا ععأكثؽاهعع ا13ييعع ان عبلزععإلايعع اضععبللاتسملععتان فبعع   انألزعع ظيا عع ان دعععيلان كعع ي اقةا ئععلا/

ن  ئعععلانألكثعععؽازك قعععللاي   كعععبلا مبمعععع  ا تسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلعاققععع  لاان فععععؼ ا(اإليفبلكهععع ا

ةانيععععنيان عععؽقيا ععع اخعععوظ انألقععع  لاان طبعععؽ ا ععع اتسع ععععانإلزفل  خععع  ان فعؼ بلعععلاين سةعععراعملهععع عايق ُععع 

 ن فعؼ بللان عكفطعيل.

 ن ف   :تبل اا/ع27يي اضبللانقفطعنلان دعيلان وي  اؼقرا/ -



77 
 

 ؽغت عٕٛاد اٌخجشحٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت اٌؼ١ٕخ  اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ إلعزغبثبد أفشاد/. 27عذٚي سلُ / -

ان عف لؽن 

اي ن عفوقّان سك 

ا
ا

اق لا أكثؽا13اق لا12-10اق ون ا9-7اق ون ا6-4اق ون ا1-3

 4.1088ا3.4286ا3.3871 3.0752ا3.1786اتسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بلل

ا4.3333ا4.0778ا3.9570ا3.7807ا4.0833اك  ي ان ععؼب

 4.2857ا4.0222ا3.7204ا3.6667ا4.0833اققموباتلع ران فعؼ ا

ا2.9286ا2.9778ا2.7634ا2.4474ا3.3750انضفل ؼان عفعؼيل 

ا4.1143ا3.7467ا3.8710ا3.8211ا3.3000ايسفولان فعؼ ا

ا3.7321ا3.5500ا3.5282ا3.3553ا3.6250اتلللران بؽنيحان فعؼ لل

ا4.2321ا3.8917ا4.0444ا3.9737ا4.2188ا م  للان بؽنيحان فعؼ بلل

SPSS بءاٌّظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظ  

ن عععػ  ا عععع هراإلقعععفد ي  ان عبسعععوثل ا بمععععاتسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلااي بعععل ان دععععيلاقةان عفوقعععّان سكععع ي 

يكعععػ كاعاا4.1088 كععع ييااا(اقععع لا عععأكثؽاقكبعععؽايععع ا ئععع  ان طبعععؽ انإلضعععؽلاين عععػي13يععع اقععع ون ان طبعععؽ ا 

قععع لا عععأكثؽ(ا كععع يياا13ئعععلا نأليعععؽاي   كعععبلا بُمععععاققععع  لااتلعععع ران فععععؼ اان عععػياكععع ةا لعععهان وقعععّان سكععع ي ا م 

هعععػي ايعععع ا م ععع اقةاظؼخعععلان عون لعععلازعععولايهعععواقكبعععؽايععع ايللعععلان  ئععع  ان فععع ات فعععع ا ععع  فان بمعععععاا4.2857

ا/اق لا أكثؽ.13ن ػ  اضبؽتهرا/اك اعاقكبؽا علان عبسوثل ان بمع  

ثتتت١ٓ   (a=0.05)راد دالٌتتتخ ئؽظتتتبئ١خ ػٕتتتذ ِغتتتزٜٛ اٌذالٌتتتخ  اٌفشػتتت١خ اٌفشػ١تتتخ اٌشاثؼتتتخ: الرٛعتتتذ فتتتشٚق -

ِزٛعتتتطبد رمتتتذ٠شاد ػ١ٕتتتخ اٌذساعتتتخ ؽتتتٛي "رم١تتت١ُ فؼب١ٌتتتخ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ فتتتٟ ا١ٌٙئتتتخ اٌطج١تتتخ اٌذ١ٌٚتتتخ"  

 رؼضٜ ئٌٝ ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ.

 عل ؼاععععلايقععععّازكعععع ي ا عف لععععؽايععععل اثععععبل ايدعوععععع  اافبعععع ؼا"ن فبعععع   انألزعععع ظيا"ا عمؽ ععععلاتععععرانقععععفطعنلانض

ايقكثؽ.

 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خػذد ئخزجبس اٌفشٚق ثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش 

ا/ااكف فحاي  م :28خعيلاؼقرا/ااANOVAي ااف تحاخعيلاتسملتان فب   ا

 ةعععتايععع ااا a=0.05 ععع انضفبععع ؼان فبععع   انألزععع ظياقكبعععؽايععع ايكعععفولان عال عععلااSigتبعععل اقةان للععععلانإلزفع  لعععلا

ن بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعاققععع  لااتلعععع رانأليمععع ظا تسع ععععانإلزفل خععع  ا فعؼ بلعععلعاك ععع ي ان عععععؼبعانضفلععع ؼان عفععععؼيل عا

هعععع اقكبععععؽايعععع ايكععععفولا يسفععععولان بععععؽنيحان فعؼ بلععععلعاتللععععلران بععععؽنيحان فعؼ بلععععلعا م  لععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععل(

عاقياقا عععع االبععععتا ؽَععععللان معععععلايي  فعععع   اال وخعععععاقثععععؽا عكععععفو   ايف لععععؽاععععععظا0.05ن عال ععععلانإلزًعععع تللا

قاعععهاالتوخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللايعععل ان ععععيؼن ان فعؼ بلعععلاي أليمععع ظان ععععػكوؼ اعاقيا عةععع اقةااكعععف فحا

اععظان عيؼن ان فعؼ بلل.اتمؿلا عف لؽيفوق   اتلع ؽن اعل لان عؼنقلازولاهػهانأليم ظا

ا
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فٟ ا١ٌٙئخ  ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت ٌزظٛساد اٌّجؾٛص١ٓ One way ANOVAل١ُ رؾ١ًٍ ا/.28عذٚي سلُ /

 زذس٠ج١خػذد اٌذٚساد اٌؽغت ِزغ١ش  PSSاٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ, لغُ 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

training.needs Between Groups 3.204 3 1.068 2.414 .074 

Within Groups 31.854 72 .442   

Total 35.058 75    

qualifiy_trainer Between Groups 1.459 3 .486 1.842 .147 

Within Groups 19.004 72 .264   

Total 20.463 75    

Method.presenting Between Groups .623 3 .208 .608 .612 

Within Groups 24.598 72 .342   

Total 25.221 75    

selecting.trainees Between Groups .031 3 .010 .018 .997 

Within Groups 41.230 72 .573   

Total 41.261 75    

Training.subjects Between Groups 2.335 3 .778 2.102 .107 

Within Groups 26.653 72 .370   

Total 28.987 75    

Training.evaluation Between Groups .830 3 .277 .916 .438 

Within Groups 21.751 72 .302   

Total 22.581 75    

Effectiveness.training Between Groups .587 3 .196 .614 .608 

Within Groups 22.966 72 .319   

Total 23.553 75    

SPSS ظذس: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءاٌّ  
ا

 ث١ٓ ػٕبطش( a=0.05الرٛعذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ):  اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ.ئخزجبس 3

ز١بعبد اٌزذس٠ج١خ, وفبءح اٌّذسة, ئعٍٛة اٌزذس٠ت,  اخز١بس اٌّزذسث١ٓ, اٌّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ )رؾذ٠ذ اإلؽ

 .فٟ دِشك اإلعزّبػٟ فٟ ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ-فبػ١ٍخ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌمغُ اٌذػُ إٌفغٟ ٚث١ٓاٌزذس٠ج١خ( 

اإلختبار  نتائج وأعطت من نسط كسي، متغيخين بين العالقة لقياس بيخسهن  االرتباط معامل اختبار استخجامتم 
 /.29السعمهمات الهاردة في الججول رقم /
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اٌذػُ /. ِؼبًِ اإلسرجبؽ ٌٍؼاللخ ث١ٓ فؼب١ٌخ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚأثؼبد اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ فٟ لغُ 29عذٚي سلُ /

اإلعزّبػٟ فٟ اٌؼ١ئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ –إٌفغٟ   

Correlations 

 Effectiveness.training 

Training 

.needs 

Pearson Correlation .334
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 76 

qualifiy_ 

trainer 

Pearson Correlation .387
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 76 

Method. 

presenting 

Pearson Correlation .425
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 76 

Selecting. 

trainees 

Pearson Correlation .101 

Sig. (2-tailed) .386 

N 76 

Training. 

subjects 

Pearson Correlation .264
*
 

Sig. (2-tailed) .021 

N 76 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

SPSS ئػذاد اٌجبؽش ئػزّبداا ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اإلؽظبءظذس: ِٓ اٌّ  

ةايل ا م  للان فعؼ اا  اقكران ععران   ك انإلخفع ع ا  ان هلئلا ي اضبللان دعيلا فُرايخوظاعبلقلاخلع ااكبل 

 هػنان م ًؽاا Sig  ؼان عفعؼيل ازلثاتعلاقلعلان  بللان عي للايخعل اقيم ظان معمللان فعؼ بللاي ععناع ًؽانضفل

يي  ف   االتوخعاعبلقلايل اهػنان بمعااa=0.05ناه اقكبؽاي اقلعلايكفولان عال لانإلزً تللاا0.386 ف اتك ييين

اييل ا م  للان فعؼ ا.

قي ايلللاقيم ظان معمللان فعؼ بللا تسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بللعاك  ي ان ععؼبعاقق  لااتلع ران بؽنيحان فعؼ بللعا

 اتؽتبّاي ايف لؽا   عمللان بؽنيحان فعؼ بلل(ايمبلقلاقو لايوخبلعايك اعاققولايسفولان بؽنيحان فعؼ بلل(ا ه

ةاي ان عف لؽان ف ي ا   عمللان بؽنيحان فعؼ بلل(اهوايُمعا قق  لااتلع ران بؽنيحان فعؼ بلل(ازلثايم عا نأليم ظانؼتب ِ 

ةاي ان عف لؽان ف ي اهوايُمعا/عايل ع اك ةاققتايمعا0.000/اع عايكفولاظال لا/0.425قلعلايم يتانؼتب ِها/ نؼتب ِ 

ا/.0.021/اع عايكفولاظال لا/0.264 ن عونَل ان فعؼ بلل(اين ػيايم عاقلعلايم يتانؼنتب ِها/

ينتد هان مبلقلايل انأليم ظا تسع عانإلزفل خ  ان فعؼ بللعاك  ي ان ععؼبعاقق  لااتلع ران بؽنيحان فعؼ بللعايسفولا

نتد هايوخااعازلثاقةاقياؾ  ظ ا  انأليم ظان عػكوؼ اعمللان بؽنيحان فعؼ بللاهواييُمعا  ان بؽنيحان فعؼ بلل(ا

اا فؽن  اي اؾ  ظ ا  ايُمعا  عمللان بؽنيحان فعؼ بلل.
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 اٌفظـــــً اٌشاثغ 

 

 

 

 أٚالا: ٔزبئظ اٌذساعخ

ا:  رٛط١بد اٌذساعخ صب١ٔب
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 ر١ّٙذ

 كعععفمؽٌان ب زعععثا ععع اهعععػنان  ًعععتان  فععع تحان ؽتلكعععللان فععع اتويعععمعا هععع ان عؼنقعععلعايفون لعععلازكعععبع ايؼظ ا

ةا عع عا لعععاضمًعععان عؼنقععلا عدعوعععلان ث  ععث ان  ؽَععل  ان ؽتلكععللاي عع اآ لععلان فسلعع اي هعع ا عع ان  ًععتايكععبل 

يعععع ان  فعععع تحعايغ ععععكايعععع اضععععبللان بل اعععع  ان فعععع اخعمهعععع ان ب زععععثايعععع انإلقععععفب العايتسملمهعععع اي قععععفطعنلاقاكععععاا

عؼنقععلاعان ع  قععبلعاي عع اهععػنان  ًععتاقععلفرانقععفطبلواقهععران  فعع تحان فعع اتويععمعان لهعع ان ان  ععؽلانإلزًعع تلل

 .يكػ كانهران فويل  ان ف ايؼظ اعمااَوياهػهان  ف تح

 إٌزبئظ/  أٚالا 

اتويمعان عؼنقلان اان  ف تحان ف  لل:

َععععمكانية الععععلان عكععععقي ل اعمععععاان للعععع لايمعملععععلان فسملععععتان ممععععع اين فسع عععععان  ممعععع ا ئلزفل خعععع  ا .1

عانغنا3.7 بلععععلانغايمعععع ان فعؼ بلععععلايهععععػناي  قكعععععهان وقععععّان سكعععع ي ا عدعععع لاتسع عععععانإلزفل خعععع  ان فعؼ

 ف ععع هؽان عكععععقي وةا عععع ايطفمعععكان عكععععفو   اينافلعععع يانأل ععععؽنظان عؽنعععسل ا عععععيؼن اتعؼ بلععععلاعمععععاا

ظؼنقعععلايم ععع تهران فععع اتكعععهرا ععع اتسع ععععانية الععع  ايقععععؼن ان عكعععف لع  ان عسفعمعععل اييععععلانقعععفلم يهرا

ثعععتا ععع ا مبععؽنيحان عط  عععلعا ععع ازععل ا طُععع اغ عععكا ععع ايم ععراناليقععع  ان عععااعونيععتايوَعععوعللاتفع

ن فسلععؿان لعع تراعمعععاان عًعع  ران هطًعععللاينالزلعع ظان هطًعععلل..عايععع ا عععقظيان ععاازؽيععع ةان ةثلععؽايععع ا

نأل عععؽنظايععع ا عععؽوان فععععؼ ااين فؽقلعععلايهعععواي  كعععباا ععع اضمععع ا دعععو اتعؼ بلعععلاتسععععايععع ا عععؽوا

 ن فدع عاين ف و ؽ.

اهعععػناظ ععععاافععع تحان عؼنقعععلاعمعععاانةاققعععموبانضفلععع ؼان عفععععؼيل اغلعععؽا مععع لايعؼخعععلاك  لعععلعانغانز .2 فعععت 

ن عدععع لان فؽتلعععاانألضلعععؽاَعععع ايدععع ال اع  يعععؽان معملعععلان فعؼ بلعععلا بمععع ايفوقععع هان سكععع ي اكعععع ا

يهعععػناِبلمععع ا مععععلايخعععوظايمععع  لؽاينَعععسلاإلضفلععع ؼان عفععععؼيل اعاا 2.77/ا13ؼق  ععع ا ععع ان دععععيلا/

ن هطًععععللاظيؼنةا عععع انضفلعععع ؼان عفعععععؼيل اعانغاقضععععػ اهععععػهان  لععععؽ اايكععععع اؼق  عععع اقةا موقعععع ِلاينآلؼن

ةاعمعععاا3.039كبعععؽايفوقعععّازكععع ي ايععع ايدععع لانضفلععع ؼان عفععععؼيل اقعععع ؼاياعععا ق (عايعععع ا ععع مةفاقعععمب 

 ن معمللان فعؼ بلل.

عا3.51نةاععملععععلاتللععععلران بععععؽنيحان فعؼ بلععععلاقملمععععلان  م  لععععلايهععععػناي  قكعععععهان وقععععّان سكعععع ي انغايمعععع ا .3

 يهػناظ لتاعمااععلانع  يانإلهفع لان ة   ا هػهان معمللاعماايكفولان هلئل.

يل عععععاافعععع تحان عؼنقععععلاعمععععااقةاتًععععوؼن ان عكععععف لع  ايعععع ايععععؽنيحاتعععععؼ اان هلئععععلا ععععععلا م  لععععلا .4

/عازلعععثا4.02يعؼخعععلايؽت معععلاييعفوقعععّازكععع ي ايمععع ا/ا ن بعععؽنيحان فعؼ بلعععلان فععع اتلعععولايهععع اخععع ي

ظععععععاهعععػهان بعععؽنيحاقععععؼن ان عكعععف لع  ايقععع هععا ععع انَععع  لايمععع ؼفاخع عععع اييهععع ؼن اقعععموكللا

 اين عطفم عععلا ممععععتاين فم يعععتايععع ان عهععع كتان لويلعععلاية ععع اكبعععلان ف عععوؼن يية عععفهرايععع ايونايفمععععظ 

 ع  لل.

 نت  لان مل لاعمااقةان ععؼيل ا فعفموةايعلعؼن اتقهمهرا فلع ران فعؼ ااي ؽلايقق  لاا م  ل. .5

%عا معععها48.7يَعععسعان  فععع تحاقةاقكثعععؽاققععع  لاان فععععؼ اا م  لعععلاهععع اققعععموباظؼنقعععلان س  عععلاي كعععبلا .6

 %.18.4كبلاققموبان عس َؽ اي 
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نإلخفعععع ع ا ععع ان هلئعععلان  بلعععلاا-توخععععا عععؽيلاخوهؽ عععلا ععع انتد هععع  اعععع يم اقكعععران عععععران   كععع اا .7

ن عي لعععلااسعععوا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلان فععع اضُعععمونا هععع عاقياقاعععها وخععععانضعععفبلفا ععع انإلتد هععع  ا

ةااسعععوا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلايععع انإلاععع  ايعفوقعععّا قععععؼها علعععتاالةا ةعععوةان عععػكوؼاقكثعععؽاتوخهععع 

/4.17./ 

توخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللايعععل ايفوقععع   اتلعععع ؽن اعل عععلان عؼنقعععلازعععولاكعععتايععع انأليمععع ظا .8

ك ععععع ي ان عععععععؼبعاققععععع  لااتلعععععع ران بعععععؽنيحان فعؼ بلعععععلعانضفلععععع ؼاعا تسع ععععععانإلزفل خععععع  ان فعؼ بلعععععلا

ن عفعععععؼيل عا م  لععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععل(اتمععععؿلان ععععاايف لععععؽان دعععع فاي ًعععع  ران ععععػكوؼاقكثععععؽايعععع ا

 إلا  .ن

التوخعععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللايعععل ايفوقععع   اتلععع ؽن اعل عععلان عؼنقعععلازعععولاكعععتايععع انأليمععع ظا .9

 يسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلاعاتللعععلرا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععل(اتمعععؿلان عععاايف لعععؽان دععع فعاقياقةا

لاه عع إاتلعع ؼبا عع ايفوقعع   اكععبلان د كععل ا عع انظؼنكهععرا هععػهانأليمعع ظا ةبلهععع ا هععمؽايععأةان عسفععو

 ن فعؼ ب اخلعاي وخوظا م  للاخلع ا مفعؼ اا.

التوخعععععا ععععؽيلاغن اظال ععععلانزًعععع تللايععععل ايفوقعععع   اتلععععع ؽن اعل ععععلان عؼنقععععلاأليمعععع ظا اتسع عععععا .10

نإلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلعاك عععع ي ان ععععععؼبعاققعععع  لااتلععععع ران بععععؽنيحان فعؼ بلععععلعانضفلعععع ؼان عفعععععؼيل عا

اتمؿلا عف لؽان عقهتان ممع .ا (يسفولان بؽنيحان فعؼ بللعاتلللران بؽنيحان فعؼ بلل

توخعععععا ععععؽيلاغن اظال ععععلانزًعععع تللايععععل ايفوقعععع   اتلععععع ؽن اعل ععععلان عؼنقععععلازععععولايُمعععععا  م  لععععلا .11

ان بؽنيحان فؽظ بلل(اتمؿلا عف لؽان عقهتان ممع .ا

ظؼخععععلان عون لععععلازععععولايُمعععععا م  لععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععلاهعععع اظؼخععععلاكبلععععؽ ا عععععلان عبسععععوثل ان ععععػ  ا .12

و عععلاع يعععلا أقعععتعازلعععثايمععع ايفوقعععّانقعععفد ي  ان عكعععف لع  ايععع ايعععؽنيحان هلئعععلايعععقهمهران فمملعععع اث ا

يهعععواقكبعععؽايععع ايللعععلان  ئععع  ان فمملعلعععلاا4.4167ن  بلعععلاغيان عقهعععتان ممعععع ا ث او عععلاع يعععلا أقعععت(ا

اَع اهػنان بمع.

التوخعععععا ععععؽيلاغن اظال ععععلانزًعععع تللايععععل ايفوقعععع   اتلععععع ؽن اعل ععععلان عؼنقععععلاأليمعععع ظا ك عععع ي ا .13

ن عفععععؼيل عايسفعععولان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعاتللعععلران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلعا م  لعععلان بعععؽنيحان عععععؼبعانضفلععع ؼا

ان فعؼ بلل(ااتمؿلا عف لؽاق ون ان طبؽ .

توخععععا عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللايعععل ايفوقععع   اتلعععع ؽن اعل عععلان عؼنقعععلازعععولان بمعععع  ا تسع ععععا .14

ا لؽاق ون ان طبؽ .نإلزفل خ  ان فعؼ بللعاقق  لااتلع ران بؽنيحان فعؼ بلل(اتمؿلا عف

/اقععع لاا عععأكثؽاهععع ان  ئعععلانألكثعععؽازك قعععللاي   كعععبلا مبمعععع  ا تسع ععععانإلزفل خععع  ا13ن  ئعععلان معؽ عععلا/ .15

ن فعؼ بلعععلعاققععع  لاان فععععؼ ا(اإليفبلكهععع ان طبعععؽ ا ععع اتسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلاين سةعععراعملهععع عا

ةانيعنيان ؽقيا  اخوظ انألق  لاان فعؼ بللان عكفطعيل.  يق ُ 

يعععل ايفوقععع   اتلعععع ؽن اا (a=0.05) عععؽيلاغن اظال عععلانزًععع تللاع ععععايكعععفولان عال عععلااالتوخعععع .16

عل عععلان عؼنقعععلازعععولا"تللعععلرا م  لعععلان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلا ععع ان هلئعععلان  بلعععلان عي لعععل"ااتمعععؿلان عععااعععععظا

 ن عيؼن ان فعؼ بلل.
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ةايععععل اقيمعععع ظان معملععععلان فعؼ بلععععلان عفُععععع لا .17  تسع عععععايخععععوظاعبلقععععلاخلععععع اعايوخبععععلايظن ععععلانزًعععع تل 

نإلزفل خععععع  ان فعؼ بلعععععلعاك ععععع ي ان عععععععؼبعاققععععع  لااتلعععععع ران بعععععؽنيحان فعؼ بلعععععلعايسفعععععولان بعععععؽنيحا

 عاي ععناع ًؽانضفل ؼان عفعؼيل .ن فعؼ بلل(اييل ا م  للان بؽنيحان فعؼ بللا

ا /   اٌزٛط١بدصب١ٔب

 فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌجؾش, ٠ٛطٟ اٌجبؽش ثّب ٠ٍٟ:

يغ عععكازكعععاايف مبععع  ان مععععتاينألي و عععلعايَعععؽيؼ ايؽنعععع  ان فسع ععععان ععععقل ا ئلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلا .1

ؾ ععع ظ ان ف كعععل ايعععل اخعلععع انألِعععؽنفان عم لعععلايمعملعععلاتسع ععععانإلزفل خععع  ان فعؼ بلعععلاتفةعععوةايععع ايعععع ؽا

نإلخفععععع ع ا عععع ان هلئععععلان  بلععععلاا–ن عععععونؼظان بهععععؽ لعاؼالقعععع يان عؽنكععععؿا عععع اقكععععران ععععععران   كعععع ا

 اكلل.ن عي للعاي عيي ان دعمل  اين ع  ع  ان فه ؼ

نإلقععععععفم الايعععععع  طبؽنيان عطفًععععععل اغييان ة عععععع ين ان م  لععععععلاين عفطًًععععععلا عععععع ايؽزمععععععلاتسع عععععععا .2

 نإلزفل خ  ان فعؼ بلل.

يهعععع ؼكلان هلئععععلان  بلععععلان عي لععععلا عععع ان فعععععؼ ب  ان عمم ععععلا مع  ععععع  اغلععععؽاؼيسلععععلازععععولان فمؽ ععععكا .3

لان عبلتعععععلا فلععععع راي  فسع ععععا ئلزفل خعععع  ان فعؼ بلععععلاعايِععععؽلانافلعععع يان عفععععؼيل عاينألقعععع  لاان فعؼ بلعععع

 ن فعؼ ااين د يل  ايقملب  اكتاققموب.

يَعع ايمعع  لؽايسعععظ اييمم ععلا مدعلعع ايعع اقخععتانقععفؽنتلدللانضفلعع ؼانأل ععؽنظان عكععف لع  ايعع ان بععؽنيحا .4

اعمعععععاان ًعععععملعايؽنكعععععؿان هلئعععععلان  ؽعلعععععلاعانيان ع  عععععع  ا ن فعؼ بلعععععلان فععععع اتُعععععمه ان هلئعععععلاقعععععونية

 ل.ن فه ؼكللان عفك لع اي اتعؼ ب  ان هلئ

 تو لؽايبعقاتة  قان  ؽواقي لانأل ؽنظا  ان سًولاعماا ؽيلانإل فس لاي  بؽنيحان فعؼ بلل .5

ن معععععتاعمععععااتسللعععع اع ًععععؽان عهعععع ؼكلا عععع اتلععععو ران بععععؽنيحايسلععععثا هعععع ؼإا لععععهاكععععتايعععع انإلظنؼ ا .6

ةعاين ف كلعععععاعمععععاا ن عكععععقي لاععععع ان فعععععؼ ااين ععععععؼيوةاين ؽالقعععع يان عب نععععؽيةاين عفعععععؼيوةاق ُعععع 

لععععلرا  فعععع تحان فعععععؼ اا عععع ايةعععع ةان معععععتايمعععععانالُعععع يا فععععؽ اعمععععاانافهعععع يان بؽاعععع يحات ملععععتاظيؼان فل

 ن فعؼ ب .

ن ف عععوعا ععع انقعععفطعنلاققععع  لااتلعععع ران بعععؽنيحان فعؼ بلعععلايعععععلانقفًععع ؼه ا ععع اقغمعععاانألزلععع ةاعمعععاا .7

اققموي ان عس َؽ اين ع  قهل.

ا
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 خــــــــــغ اٌؼشث١ـــــــــاٌّشاع

 اٌىزت اٌؼشث١خ -

عان  بمععععلا"ئداسح اٌّتتتتٛاسد اٌجشتتتتش٠خ : ئؽتتتتبس ٔظتتتتشٞ ٚؽتتتتبالد ػ١ٍّتتتتخ ا"(2010قيععععوانععععلطلعااعععع ظؼ  .1

 .عع ةاعاظنؼاي  يا م هؽاين فوؾ  عانالي اا

ا

ا :يًععؽ -زمععونةاع"ٚاٌزطج١تتك إٌظش٠تتخ اٌزذس٠ج١تتخ اٌؼ١ٍّتتخ ئداسح ("2008. يعععزع ن  ًععؽع قيععو .2

ا.2008 ع ين فوؾ  ع  م هؽ ن  دؽ ظنؼ

ه

(ا"ن بععععععؽنيحان فعؼ بلععععععلايظيؼهعععععع ا عععععع اتسللعععععع ان دععععععوظ ان هعععععع يملا2013 عاعععععععع ؼ.ا يعععععع اعلهعععععع .3

عاكملععععلان ممععععولانإلقفًعععع ظ لاِشتتتتشٚع دوزتتتتٛساٖ فتتتتٟ ػٍتتتتَٛ اٌزغتتتت١١ش غ١تتتتش ِٕشتتتتٛسحي  ع  ععععع  ".ا

 ين فد ؼ لايعمولان فكللؽعاخ يملادمحماضلُؽعايكةؽ عان دؿنتؽ.ا

ا

بدح ٚاإلداسح فتتتتتتتٟ ػظتتتتتتتش ئداسح اٌّتتتتتتتٛاسد اٌجشتتتتتتتش٠خ, اٌم١تتتتتتتا("2001. يؽاعععععععوِ عاقعععععععم ظااععععععع  ك .4

 . ا معؼنق  اين بسو انإلقفؽنتلدلليؽكؿانإلي ؼنا:عاقيواظب 1عاِا"اٌّؼٍِٛبد

ا

 ي بمعل : ن لع هؽ  عا1ِاعاا.ا اٌز١ّٕتخ ِغتبالد فتٟ ٌٍزتذس٠ت اٌزخطت١ؾ (1968.ا يؽعع عادمحماخعع ل .5

 .369.ا368 و .ون ةبؽل نالقفلبلل

 

  م هععؽ ن س يععع ظنؼ نألؼظة: -عععع ة عاٌجشتتش٠خ اٌّتتٛاسد ئداسح (2004 عع  ر.ا  دمحم ن س ل عع ع .6

 .2004ين فوؾ  .

ا

اٌزؼ١ّ١ٍتتخ, دساعتتخ  اٌّإعغتتبد فتتٟ اٌزتتذس٠ت فؼب١ٌتتخ رم١تت١ُ ("2016زلعععؼعاعًعع ل. عنياعاا يععؽ.  .7

خ يمععععلان عمهعععععان معععع   ا مممععععولانإلظنؼ ععععلعاا".١ِذا١ٔتتتتخ ػٍتتتتٝ ِشوتتتتض اٌزٛع١تتتتٗ إٌّٙتتتتٟ فتتتتٟ دِشتتتتك

 ظيه .

 

عاععععع ة:اظنؼاينتعععتا م ب ععععلا1.اِاعععاإلعتتتزشار١غ١خاإلداسح ا(ا2000ن سكعععل  عا عععبلذازكععع اعععععني.ا  .8

 يان  هؽ.

ا

.ااٌزشث٠ٛتتخ ٌٍم١تتبداد اٌزذس٠ج١تتخ اٌجتتشاِظ رظتت١ُّ (2008 ن م ععؿي.ا عبعععهللاع عقزععععع ن ط لععا .9

 ين فوؾ  .  م هؽ ن م  ع  ن ةف  ب خعنؼعانألؼظة:اا1ِاا

ا

 عبعع قزععع قعلع دمحم ن ععؽ صعا .ان ؽ ع ٌ:اظنؼاٌجشتش٠خ اٌّتٛاسد ئداسح ,(ا2003خع ؼيا.ا  ظ كعمؽع .10

 .26.او11ن عفم   عاِا
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ا.ن مبلة   يةفبل ,"اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ئداسح ("2004.   ؼـ ي ؾة ؼنلعع .11

 

 .ن فوؾ   ي  م هؽ ن عكفلبت ظنؼ عع ةع ع "اٌؾذ٠ضخ اإلداسح أعبع١بد ("1997عا   ؿ. ن ؿغب  .12

ا

ن  بمععععلااٟ(.ئداسح اٌّتتتتٛاسد اٌجشتتتتش٠خ )ِتتتتذخً اعتتتتزشار١غٟ رىتتتتبٍِ(ا"2009. ق عععععاقععععملعن كعععع  راعاي .13

 .ظنؼانثؽنيا م هؽاين فوؾ  نألي اعانألؼظة:ا

ا

ا.نألي ا ن  بمل  م هؽع ينتت ظنؼ ع"ااإلداسٞ اٌزذس٠ت "(2009 .يبلل ن كة ؼالع .14

ا

 .عان ل هؽ اي  ي ان عنؼان ه عقللا"ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ"(2006 ا.ن كلععاقيت .15

ا

 ن لعع هؽ  يةفبععل:ا ن لعع هؽ  ع" حاإلداس فتتٟ اإلٔغتتب١ٔخ اٌؼاللتتبد(ا"1969.  يعع  راع نن هبةهعع  .16

 . ن سع ثل

 

ااٌزتتتتذس٠ت :ِفِٙٛتتتتٗ , فؼب١ٌبرتتتتٗ , ثٕتتتتبء اٌجتتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتتخ ٚرم٠ّٛٙتتتتبا("2002. ن  معععع ا اعازكعععع  .17

 ..اظنؼان هؽيلا م هؽاعاعع ةا"

 

.اعععع ة:اٚاٌؼ١ٍّتتبد األعتتظ اٌجشتتش٠خ اٌّتتٛاسد ٚر١ّٕتتخ اٌزتتذس٠ت (2000ن عم عع .ا  عبععع عكعع فع .18

 ين فوؾ    م هؽ ؾهؽنة ظنؼ

ا

ئداسح اٌّتتتتتتٛاسد اٌجشتتتتتتش٠خ)اٌّفب١ُ٘ ٚاألعتتتتتتظ. األثؼتتتتتتتبد ("2010عبعععععععان ععععععؽزع اعايعععععع اع فععععععؽ.  .19

ا.ظنؼان ل ؾيؼيان ممعللا م هؽاين فوؾ  ااإلعزشار١غ١خ(".

ا

  م هععؽ ن ممعلععل ن لعع ؾيؼي ظنؼ :عاعععع ة1.اِاععااإلداسٞ اٌزتتذس٠ت (2006ادععر.ا  ن مععؿنييع .20

 ين فوؾ  .ا

ا

 ن د يملععل ن عععنؼ :يلععؽي  ع"األفتتشاد ئداسح ٚ ّتتٟاٌزٕظ١ اٌغتتٍٛن ("1997 ز  عع  ن   عع ؼ عبععع .21

ا.ن  هؽ ي  م ب عل

ا

 :نإلقععة عؼ ل  .اٌجشتتش٠خ ٌٍّتتٛاسد اإلعتتزشار١غ١خ اإلداسح (2003ن عؽقعع عاخععع لان ععع  ادمحم.ا  .22

 .ا ن د يملل ن عنؼ

ا
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 ين  هعؽ  م بع  ن د يملعل ن ععنؼ :نإلقعة عؼ ل ع" اٌجشتش٠خ, اٌّتٛسد ئداسح" (1999عاقزععع. يع هؽ .23

 .ين فوؾ  

ا

 عععع ةعا,"ئعتتزشار١غٟ ِتتذخً -اٌجشتتش٠خ اٌّتتٛاسد ئداسح "(2003. ن ععؽزلر عبععع ض  ععع ن هلفعع ع .24

ا.اين فوؾ    م هؽ ز يع ظنؼ :نألؼظة

 

 ظنؼ نألؼظة:عا2.اِااعاٚاٌزطج١تك إٌظش٠تخ ثت١ٓ اإلداسٞ اٌزتذس٠ت (2010) ن  فع ذ عبعع دمحم  ع غ ع .25

ا. م هؽ ينتت

ا

 سعبئً اٌّبعغز١ش -

تلععععو را  عملععععلان بؽاعععع يحان فعععععؼ ب ا فسكععععل انألظنيان عه عععع ا ("2014قزععععععاعبعععععان  فعععع ذعايععععؽي .  .26

, ِتتتزوشح ِمذِتتتخ ١ٌٕتتتً دسعتتتخ اٌّبعغتتتز١شا. ؤلضًععع تلل انإلخفعععع علل ان مععع يمل ا ععع ان عدععع لان  بععع "

 عاخ يملان  لول.و١ٍخ اٌخذِخ اإلعزّبػ١خ

 

ن ف وعللعا    ان ع  ع  نألعع ل يناد ؾ نألظني تسكل  عما ن فعؼ ا قثؽ ("2003خع ععان  لااآظل.  .27

ِزوشح ِمذِخ ١ًٌٕ دسعخ  ".2000-1998ظؼنقلاز  لاي  علاؼع  لان   و لان بؽ   الل  ان  فؽ ا

 كمللان عؼنق  ان ممل اعاخ يملان كوظنةا مممولاين فة و وخل .اٌّبعغز١ش فٟ ئداسح األػّبي, 

 

  عع  معع يمل  م ن فعؼ بلععل نالزفل خعع   تسع ععع ععملععل ينقعع  ("2011ؼخععاان كععؽنجعاؼخععااعبعععهللا.  .28

ين ممععولااكملععلانإلقفًعع ظِتتزوشح ١ٌٕتتً دسعتتخ اٌّبعغتتز١ش, . غععؿ " يل عع ع ن سةويلععل غلععؽ ن ع  ععع  

 نإلظنؼ لعاز يملانالؾهؽاي ؿ .

ا

ٚالتتتتغ ػ١ٍّتتتتخ رم١تتتت١ُ اٌجتتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتتخ فتتتتٟ  ("2010قععععملع ةان عًعععععؼعاق ععععع اعبعععععان ععععؽزع .  .29

او١ٍتتتخ اإللزظتتتبدؼخعععلان ع خكعععفلؽعايعععػكؽ ايلعيعععلا  لعععتاظ.اا١ٌٙئتتتبد اٌّؾ١ٍتتتخ ثبٌّؾبفظتتتبد اٌغٕٛث١تتتخ"

 ين ممولانإلظنؼ لعاز يملانالؾهؽاي ؿ .

ا

ن طعع ؼجعا يعع  ن ععو ععل نإلظنؼي ن فعععؼ ا يععؽنيح تللععلر ("2004نعع ل اقيععواقععم  ةعا وقععك.  .30

ِتتتزوشح ِمذِتتتخ ١ٌٕتتتً دسعتتتخ  .ظؼنقعععلات بلللعععلاعمعععاان عققكععع  ان  لعععؽازةويلعععلا ععع اق ععع عاغعععؿ "

اغؿ .ا-بليللااكمللان فد ؼ عان د يملانإلقاٌّبعغز١ش, 

ا

ِتتتتزوشح ِمذِتتتتخ ("تللععععلرا م  لععععلايععععؽنيحاتعععععؼ اان عععععونؼظان بهععععؽ ل"عا2005ن ًعععع  رعاقؽ هعععع ادمحم.  .31

 عاكمللان ممولانإلقفً ظ لايعمولان فكللؽعاخ يملاي فوؼيعان دؿنتؽ.١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش
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اظؼنقععل :  عملفهعع  عمععا نألهملععل ن ع  ععع   قلعع ظن  تأهلععت نامةعع ـ" :( 2007 ) "دمحم ن م  عععيع .32

اخ يمععل نالخفع علعلع ن عؼنقع   قكععر عِٕشتٛسح غ١تش دوزتٛساٖ دساعتخ ".   غعؿ يل ع ع يلعنالعل

 .يًؽ ن مؽيللع ن عيل

ا

 ". ن عسملعل ن هلئع    ع  ن فعؼ بلعل ن بعؽنيح تللعلر ععملعل ينقع  "(2010.  ق عع اقعملع ة ,ن عًععؼ .33

 .خ يملانألؾهؽاكمللانإلقفً ظاين ممولانإلظنؼ لع ,ِزوشح ِمذِخ ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش

ا

 خــــــــــ١ِّغـــــــالد ػٍــ

عا"تللعععلرايًععععنقللان بعععؽنيحان فعؼ بلعععلايععع اضعععبللاقلععع ـايطؽخ تهععع ا("2012)خ قعععرعاقزعععععاعلععععنة. .34

 .261-241عاو4ن عدمعاع8عان معظعاِغٍخ عبِؼخ االٔجبس ٌٍؼٍَٛ اإللزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ

ا

خ رشتتتتش٠ٓ ٌٍجؾتتتتٛس ؼتتتتِغٍتتتتخ عبِعا"ن فعععععؼ اان  معععع لا("2006 ن ط لععععاعاؼظنذعان ط لععععاعاقزعععععع. .35

عاعععع  ران عةفعععااا1عان مععععظا31_قمكعععملان ممعععولانإلقفًععع ظ لاين ل اوالعععلاعان عدمععععاٚاٌذساعتتتبد اٌؼ١ٍّتتتخ

 .نألؼظةا–ن سع ثعانؼيعا

ا

تللععععلرا  عملععععلان بععععؽنيحان فعؼ بلععععلاإلععععععنظاا("2011 اي مععععران ؿ  ظن عيعععع هؽ.عم اي عععع اض  ععض  ععععع. .36

ةايععععع ايخهعععععلاا عععععؽان عفععععععؼيل ايعبلق تهععععع ايعععععبمٍايممعععععع ان عؼنقععععع  انإلخفع علعععععلا ععععع انألؼظ

 .397ا-373عان عدمعان ف ق اعهؽعان معظاناليلعاواِغٍخ اٌغبِؼخ اإلعال١ِخعا"ن عف لؽن 

ا

ن م يمععلا عع ا ن سةويلععل غلععؽ ن عققكعع    عع  نإلظنؼي ن فعععؼ ا يهعع كتا("2010دمحماث يععععاينتععت.  .37

عا1عان مععععععظا12لعان عدمععععععا العاقمكعععععملان ممعععععولانإلاكعععععِغٍتتتتتخ عبِؼتتتتتخ األص٘تتتتتش ثغتتتتتضحق ععععع عاغعععععؿ "

ا.164ا-133و

ا

 ّشادــِإر

  عةفععا ن معع ل ن عععع ؽ تلؽ ععؽ "ن عه عع   مفعععؼ ا يكععفلبملل ؼال ععل(ا"1986  عاِلععا.ن سُععلؽي .38

ا.قهّ اون عااٌؼشثٟ اٌؼًّ ِإرّش ع ن مؽي  ن معت

 

 ِتتإرّش ",ن فعععؼ ا نقفًعع ظ    يتسللعع اان فعععؼ    عملععل تلععو ر(ا"2005.ا ععع ظل, ن كعع  .39

 . يلؽي  , مف عللاانإلظؼن ل ن مؽيلل ن ع  عل , زذس٠تٚاٌ اإلعزشبساد
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 (1ٍِؾك سلُ )

 رم١١ُ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ت  فٟ إٌّظّبد غ١ش سثؾ١خ ثؾش ثؼٕٛاْ :

" فٟ "IMCاإلعزّبػٟ فٟ ا١ٌٙئخ اٌطج١خ اٌذ١ٌٚخ  –رطج١م١خ ػٍٝ لغُ اٌذػُ إٌفغٟ  دساعخ

 دِشك

 

 MBAثؾش ِمذَ ١ًٌٕ دسعخ ِبعغز١ش ئداسح االػّبي اٌزخظظٟ 

 اٌغ١ذ/ح........................... اٌّؾزشَ/ح

ٖ اإلعتزجبٔخ, ٚاٌٙتذف األعبعتٟ ٘تٛ ئػتذاد فٟ اٌجذء ٠زمذَ اٌجبؽش ٌىُ ثبٌشىش اٌغض٠ً ٌمجٌٛىُ اٌزىشَ ثبإلعبثخ ػٍٝ أعتئٍخ ٘تز

ثؾش ػٍّٟ ػٓ اٌّٛػٛع اٌّزوٛس أػالٖ.  ٚأف١ذ ع١بدرىُ أْ وً اٌج١بٔبد اٌزتٟ ٠تزُ اٌؾظتٛي ػ١ٍٙتب ثٛاعتطخ ٘تزا اإلعتزج١بْ 

 عزىْٛ عش٠خ ٚال رغزخذَ ئال ألغشاع اٌجؾش اٌؼٍّٟ فمؾ. 

 ب.اٌشعبء اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ ثذلخ ٚأِبٔخ ٚفٟ اٌّىبْ اٌّؾذد ٌٙ

 ػبِخ ِالؽظبد

ا ٌٍؾبٌتتخ  .1 ا وّتتب ٘تتٛ ٚالتتغ اٌؾتتبي فتتٟ إٌّظّتتخ ٌٚتت١ظ رجؼتتب ٠شعتتٝ أْ ٠ىتتْٛ سأ٠ىتتُ ِؼجتتشاا رؼج١تتشاا ؽم١م١تتب

 اٚ اٌزظٛس اٌزٞ رشٚٔٗ وٛػغ أفؼً ػٍٝ اإلؽالق.

 ٚاٌتزٞ إٌّبعتت اٌّىتبْ فتٟ ( ) ػالِتخ ثٛػتغ االعتزّبسح ػتّٓ اٌتٛاسدح األعتئٍخ ػتٓ اإلعبثتخ .2

 .٠ؼىظ سأ٠ىُ ثأٔٗ رؼزمذْٚ

 .ٚاؽذح فمشح أِبَ ئشبسح ِٓ أوضش ٚػغ أٚ اإلعبثخ دْٚ فمشح أٞ رشن ذَػ .3

 

 اٌؼٍّٟ اٌجؾش ٚدػّىُ رؼبٚٔىُ ؽغٓ ٌىُ شبوشا

 

 اٌجـــبؽــــش: شبدٞ خؼش اٌؼشٔـغـــٟ

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا.اٌؼبِخ ٚاٌٛظ١فخ اٌشخظ١خ ثبٌخظبئض اٌخبطخ األعئٍخ: األٚي اٌمغُ

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

ا

ا

 ١ٌٙبإٌّظّخ اٌزٟ رٕزّٟ ئ .1

ا

ا

 . اٌغٕظ2

 . أٔض2ٝ . روش1

  

 

 . اٌّإً٘ اٌؼ3ٍّٟ

صب٠ٛٔتتتتتتخ ػبِتتتتتتخ  .1

 فألً

 دساعبد ػ١ٍب .4 ثىبٌٛس٠ٛط .3 دثٍَٛ .2

    

 

 . ػذد عٕٛاد اٌخجشح4

 

 . اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ شبسوذ ف١ٙب5

سح .د2ٚ .الشٟء1

 ٚاؽذح

.صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالس 4 .دٚسرب3ْ

 دٚساد

.أسثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ 5

 دٚساد

.خّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 6

 دٚساد فأوضش

      

 

 

 

 

 

 

 

( 12-10.)4 ( عٕٛاد9-7.)3 ( عٕٛاد6-4.)2 ( عٕٛاد1-3.)1

 عٕخ

( عتتتتتتتتتتتتتتتتتٕخ 13.)5

 فأوضش
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فتتتتٟ اٌغتتتتذٚي اٌتتتتزٞ أِتتتتبِىُ عتتتتزغذْٚ ِغّٛػتتتتخ ِتتتتٓ اٌفمتتتتشاد, طتتتتّّذ ٌزم١تتتت١ُ فبػ١ٍتتتتخ  اٌمغتتتتُ اٌضتتتتبٟٔ:

 اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ إٌّغتتتضح فتتتٟ ِٕظّتتتزىُ, ٠شعتتتٝ لتتتشاءح وتتتً فمتتتشح ِتتتٓ ٘تتتزٖ اٌفمتتتشاد ٚٚٚػتتتغ ئشتتتبسح )

 ً اٌزٞ ٠ؼىظ سأ٠ه.( ػٕذ اٌجذ٠

 رؾذ٠ذ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ  -أٚالا 

اٌتتتتتتش

 لُ

ال  اٌؼجبسح

 أٚافك

 ثشذح

ال 

ِتتتتتتٛاف

 ق

ال 

أػتتتتٍ

َ 

اٚافتتتتتتك  أٚافك

 ثشذح

 رؼ١تك اٌزتٟ اٌّشتبوً ثزشتخ١ض اٌؼ١ٍتب اإلداسح رٙتزُ 6

 ػب١ٍِٙب أداء

     

 اٌزذس٠ج١تتتخ االؽز١بعتتتبد ثزؾذ٠تتتذ ِٕظّتتتزىُ رمتتتَٛ 7

 ِٕزظُ ثشىً ٌؼب١ٍِٙب

     

 االؽز١بعتتبد رؾذ٠تتذ ػ١ٍّتتخ ػٍتتٝ اٌمتتبئ١ّٓ ٌٜتتذ 8

 رؾذ٠تتذ ٌؼ١ٍّتتخ اٌالصِتتخ اٌؼ١ٍّتتخ اٌّتتإ٘الد اٌزذس٠ج١تتخ

 .اٌزذس٠ج١خ االؽز١بعبد

     

٠تتتزُ رؾذ٠تتتذ اإلؽز١بعتتتبد اٌزذس٠ج١تتتخ ِتتتٓ ختتتالي اٌزم١تتت١ُ  9

 اٌذٚسٞ ألداء ٌٍؼب١ٍِٓ.

     

 ختالي رؾذ٠تتذ ِتتٓ االؽز١بعتتبد اٌزذس٠ج١تخ رؾذ٠تذ ٠تزُ 10

 اٌمتتذساد ِٚمبسٔزٙتتب ِتتغ غذ٠تتذحاٌؼّتتً اٌ ِزطٍجتتبد

ا.اٌؾب١ٌخ ٌٍؼب١ٍِٓ

     

اإلعتتتتٍٛة اٌّزجتتتتغ فتتتتٟ رؾذ٠تتتتذ اإلؽز١بعتتتتبد اٌزذس٠ج١تتتتخ  11

 ؽغت اٌزشر١ت ٚاأل٠ٌٛٚخ

     

ئخز١تتتتتبس اأعتتتتتٍٛة اٌّزجتتتتتغ فتتتتتٟ رؾذ٠تتتتتذ اإلؽز١بعتتتتتبد  12

 اٌزذس٠ج١خ ٚفك ئؽز١بعبد اٌؼًّ

     

ا   وفبءح اٌّذسة -صب١ٔب

اٌتتتتتتش

 لُ

ال  اٌؼجبسح

 أٚافك

 ثشذح

ال 

ِتتتتتتٛاف

 ق

ال 

أػتتتتٍ

َ 

اٚافتتتتتتك  أٚافك

 ثشذح

٠تتتتزُ اخز١تتتتبس اٌّتتتتذسث١ٓ األوفتتتتبء ِتتتتٓ رٚٞ اٌخجتتتتشاد  13

 األوبد١ّ٠خ إٌّبعجخ ٌزغط١خ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ .

     

ا  14 اٌّتتتتتتتذسثْٛ ِتتتتتتتٓ داختتتتتتتً إٌّظّتتتتتتتخ أوضتتتتتتتش رفّٙتتتتتتتب

 ٌإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ِٓ اٌّذسث١ٓ اٌخبسع١١ٓ.
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رزٕبعتتتت ِتتتغ  ٠زّزتتتغ اٌّتتتذسثْٛ ثزخظظتتتبد ٚخجتتتشاد 15

 أ٘ذاف اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌّمذِخ.

     

اٌّتتتتتذسثْٛ فتتتتتٟ إٌّظّتتتتتخ لتتتتتبدسْٚ ػٍتتتتتٝ اعتتتتتزخذاَ  16

 اٌٛعبئً ٚاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ثىفبءح ػب١ٌخ.

     

٠ّزٍتتتته اٌّتتتتذسثْٛ فتتتتٟ إٌّظّتتتتخ لتتتتذساد ػب١ٌتتتتخ فتتتتٟ  17

 ئصبسح اٌّشبسوخ ٚاٌشد ػٍٝ األعئٍخ.

     

ع١١ٓ ِتتتتتٓ رغتتتتزؼ١ٓ إٌّظّتتتتتخ ػتتتتتبدح ثّتتتتذسث١ٓ ختتتتتبس 18

رٚٞ اٌخجتتتشح اٌغ١تتتذح فتتتٟ ؽبٌتتتخ ػتتتذَ رتتتٛافش ِتتتذسث١ٓ 

 داخ١١ٍٓ.

     

ا   أعٍٛة رمذ٠ُ اٌزذس٠ت -صبٌضب

ِتتتٓ أوضتتتش أعتتتب١ٌت اٌزتتتذس٠ت فؼب١ٌتتتخ ٌتتتذٜ  19

 إٌّظّخ.

اٌّؾبػتتتش

 ح

إٌّتتتتتتتتبل

 شخ

إٌتتتتتتتتتتتذٚاد 

ٚاٌّتتتتتإرّشا

 د

دساعتتتت

ح 

اٌؾتتتتتبٌ

 ح

رّض١تتتتتتتً 

 األدٚاس

     

 

اٌتتتتتتش

 لُ

ال  اٌؼجبسح

 أٚافك

 ثشذح

ال 

ِتتتتتتٛاف

 ق

ال 

ػتتتتٍأ

َ 

اٚافتتتتتتك  أٚافك

 ثشذح

رغتتتزخذَ اٌٛعتتتبئً اٌزذس٠ج١تتتخ ِتتتٓ لجتتتً اٌّتتتذسة ثشتتتىً  20

 فبػً.

     

رزظتتتتف األعتتتتب١ٌت اٌّغتتتتزخذِخ فتتتتٟ اٌزتتتتذس٠ت ثبٔٙتتتتب  21

 فؼبٌخ فٟ ئ٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍّزذسث١ٓ.

     

عتتتتتتتتتبػذد األعتتتتتتتتتب١ٌت اٌزذس٠ج١تتتتتتتتتخ فتتتتتتتتتٟ ػتتتتتتتتتشع  22

 ِٛػٛػبد اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ ثطش٠مخ ٚاػؾخ. 

     

ٌٛعتتتتبئً اٌزذس٠ج١تتتتخ اٌزتتتتٟ ٠ؾزتتتتبط ٌٙتتتتب اٌجشٔتتتتبِظ ئْ ا 23

 اٌزذس٠جٟ ِزٛفشح ثشىً دائُ.

     

رتتتتُ اعتتتتزخذاَ أعتتتتب١ٌت رذس٠ج١تتتتخ ِزؼتتتتذدح رتتتتزالئُ ِتتتتغ  24

 ِٛػٛػبد اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ.
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ا   ئخز١بس اٌّزذسث١ٓ -ساثؼب

اٌتتتتتتش

 لُ

ال  اٌؼجبسح

 أٚافك

 ثشذح

ال 

ِتتتتتتٛاف

 ق

ال 

أػتتتتٍ

َ 

اٚافتتتتتتك  أٚافك

 ثشذح

بس اٌّزتتتتتذسث١ٓ فتتتتٟ إٌّظّتتتتتخ ثٕتتتتتبءا ػٍتتتتتٝ ٠تتتتزُ ئخز١تتتتت 25

اٌزؾذ٠تتتتتذ اٌّغتتتتتجك ٌٍّٙتتتتتبساد ٚاٌّؼتتتتتبسف اٌالصِتتتتتخ 

 ٌّّبسعخ ٚظبئفُٙ.

     

ا ٌ لذ١ِخ. 26       ٠زُ ئخز١بس اٌّزذسث١ٓ فٟ إٌّظّخ ٚفمب

 فتتٟ اٌغتتٕٛٞ األداء رم١تت١ُ رمتتبس٠ش ٔزتتبئظ اػزّتتبد 27

 اٌّزذسث١ٓ. اخز١بس

     

ب١ٍِٓ فتتتتتتٟ رزغتتتتتتبٜٚ اٌفتتتتتتشص ثتتتتتت١ٓ األفتتتتتتشاد اٌؼتتتتتت 28

 اٌؾظٛي ػٍٝ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ.

     

ا ٌٍّإً٘ اٌؼٍّٟ. 29       ٠زُ ئخز١بس اٌّزذسث١ٓ ٚفمب

رٍؼتتتتتتتتت ا٢ساء اٌشخظتتتتتتتت١خ ٚاٌٛعتتتتتتتتبؽخ دٚساا فتتتتتتتتٟ  30

 ئخز١بس اٌّزذسث١ٓ.

     

 

ا   ِٛػٛػبد ِٚؾزٜٛ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ -خبِغب

اٌتتتتتتش

 لُ

ال  اٌؼجبسح

 أٚافك

 ثشذح

ال 

ِتتتتتتٛاف

 ق

ال 

أػتتتتٍ

َ 

ٚافتتتتتتك ا أٚافك

 ثشذح

      ارغّذ ِٛػٛػبد اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثبٌٛػؼ. 31

عتتتتتتبػذرٕٟ ِٛػتتتتتتٛػبد اٌزتتتتتتذس٠ت ػٍتتتتتتٝ اٌزفى١تتتتتتش  32

 اإلثذاػٟ ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ.

     

اٌزٕتتتتتتتتٛع اٌّٛعتتتتتتتتٛد فتتتتتتتتٟ ِٛػتتتتتتتتٛػبد اٌجتتتتتتتتشاِظ  33

 اٌزذس٠ج١خ لذ عبُ٘ فٟ رز١ًٌ ِظبػجٟ فٟ اٌؼًّ.

     

إٌّظّتتتخ رٕغتتتغُ ِٛػتتتٛػبد اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ فتتتٟ  34

 ثأٔٙب رٕغغُ ِغ أ٘ذاف اٌزذس٠ت.

     

رغطتتتٟ ِٛػتتتٛػبد اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ فتتتٟ إٌّظّتتتخ  35

 ِخزٍف ئؽز١بعبرٟ اٌزذس٠ج١خ.

     

 

 

 



97 
 

ا :  رم١١ُ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ  عبدعب

اٌتتتتتتش

 لُ

ال  اٌؼجبسح

 أٚافك

 ثشذح

ال 

ِتتتتتتٛاف

 ق

ال 

أػتتتتٍ

َ 

اٚافتتتتتتك  أٚافك

 ثشذح

ٌٍّٙتتتتبَ ٌٍٛلتتتتٛف ٠تتتتزُ رم١تتتت١ُ اٌّزتتتتذسة أصٕتتتتبء رأد٠زتتتتٗ  36

ػٍتتتٝ ِتتتذٜ ئرمبٔتتتٗ ٚاوزغتتتبثٗ ٌٍّٙتتتبساد ٚاٌّؼٍِٛتتتبد 

 اٌزذس٠ج١خ.

     

٠تتتزُ ل١تتتبط أصتتتش اٌزتتتذس٠ت ثبالرظتتتبي ثبٌّزتتتذسث١ٓ ثؼتتتذ  37

ئٔمؼتتتبء فزتتتشح ِتتتٓ اٌجشٔتتتبِظ اٌزتتتذس٠جٟ ٌّؼشفتتتخ أصتتتش 

 اٌزذس٠ت.

     

٠غتتتتتتتزخذَ أعتتتتتتتٍٛة ِمبسٔتتتتتتتخ أداء اٌّزتتتتتتتذسة لجتتتتتتتً  38

بطتتتتٍخ فتتتتٟ اٌزتتتتذس٠ت ٚثؼتتتتذٖ ٌّالؽظتتتتخ اٌزغ١تتتتشاد اٌؾ

 ِؼٍِٛبرٗ ِٚٙبسارٗ.

     

٠تتتتزُ اٌزؾمتتتتك ِتتتتٓ ِتتتتذٜ ٔغتتتتبػ اٌزتتتتذس٠ت ِتتتتٓ ختتتتالي  39

 ص٠بدح ِغز٠ٛبد اداء اٌؼب١ٍِٓ.

     

أداح اٌزم١تتتتت١ُ اٌّغتتتتتزخذِخ فتتتتتٟ اٌجتتتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتتتخ   40

 فؼبٌخ ٚرؾمك األ٘ذاف.

 

     

ثؼتتتتتتذ ئٔزٙتتتتتتبء اٌزتتتتتتذس٠ت ٠متتتتتتَٛ اٌّشتتتتتتشفْٛ ػٍتتتتتتٝ  41

١بْ ػٍتتتتتتتتٝ اٌجشٔتتتتتتتبِظ اٌزتتتتتتتتذس٠جٟ  ثزٛص٠تتتتتتتغ اعتتتتتتتتزج

 اٌّزذسث١ٓ ٌغشع اٌزم٠ُٛ.

     

ػٕتتتذِب ٠ٕٙتتتٟ اٌّزتتتذسة ثشٔبِغتتتٗ اٌزتتتذس٠جٟ اٌّتتتإدٜ  42

ختتتتبسط ِشوتتتتضٖ, ػ١ٍتتتتٗ أْ ٠متتتتذَ رمش٠تتتتشاا ٠شتتتتشػ ف١تتتتٗ 

 اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ.

     

اٌزتتتذس٠ت ختتتبسط اٌّشوتتتض ٠تتتإدٞ ئٌتتتٝ ٔزتتتبئظ ئ٠غبث١تتتخ  43

 أوضش ِٓ اٌزذس٠ت داخً اٌّشوض.
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ا: فؼب١ٌخ  اٌ  جشاِظ اٌزذس٠ج١خعبثؼب

اٌتتتتتتش

 لُ

ال  اٌؼجبسح

 أٚافك

 ثشذح

ال 

ِتتتتتتٛاف

 ق

ال 

أػتتتتٍ

َ 

اٚافتتتتتتك  أٚافك

 ثشذح

أوغتتتتتتتتجزٕٟ اٌجتتتتتتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتتتتتتخ لتتتتتتتتذساد ػب١ٌتتتتتتتتخ  44

 عبػذرٕٟ ػٍٝ اٌم١بَ ثؼٍّٟ ثشىً أفؼً.

     

عتتتتتبّ٘ذ اٌجتتتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتتتخ فتتتتتٟ ئػتتتتتبفخ ِؼتتتتتبسف  45

 ػ١ٍّخ عذ٠ذح ِٚٙبساد عٍٛو١خ ئٌٝ ِؼٍِٛبرٟ . 

     

عتتتبػذد ثتتتشاِظ ا١ٌٙئتتتخ اٌزذس٠ج١تتتخ فتتتٟ ص٠تتتبدح صمزتتتٟ  46

 ثٕفغٟ ٌٍم١بَ ثأػّبي عذ٠ذح فٟ اٌّغزمجً.

     

عتتتتتتبػذٟٔ اٌزتتتتتتذس٠ت فتتتتتتٟ ا١ٌٙئتتتتتتخ ػٍتتتتتتٝ ِٛاوجتتتتتتخ  47

 اٌزطٛساد اٌّخزٍفخ ٌٍؼًّ.

     

دػّتتتذ اٌجتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ لتتتذسارٟ فتتتٟ اٌزؼبِتتتً ِتتتغ  48

 اٌّشبوً ا١ِٛ١ٌخ  ثىفبءح.

     

فتتٟ عتتج١ً اٌٛطتتٛي ئٌتتٝ اػٍتتٝ  ٌمتتذ رؾغتتٕذ ِٙتتبسارٟ 49

 ئٔزبع١خ ِّىٕخ.

     

ٌمتتتتتذ رغ١تتتتتشد ٔظشرتتتتتٟ ثشتتتتتىً ئ٠غتتتتتبثٟ ٌٍؼّتتتتتً ثؼتتتتتذ  50

 ِشبسوزٟ فٟ ثشاِظ ا١ٌٙئخ اٌزذس٠ج١خ.

     

رؾمتتتك اٌجتتتتشاِظ اٌزذس٠ج١تتتخ اٌّمذِتتتتخ ع١ّتتتغ اال٘تتتتذاف  51

 اٌّشعٛح ِٕٙب.

     

 

 

 شىشا ٌؾغٓ رؼبٚٔىُ
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 عزجبٔخ/. لبئّخ ثأعّبء ِؾىّٟ اإل2ٍِؾك سلُ /

 الطسطى الهظيفي اسم الطحكم م.

 ػ١ّذ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍز١ّٕخ اإلداس٠خ اٌذوزٛس ػظبَ ؽ١ذس 1

ِغإٌٚخ اٌزذس٠ت فٟ لغُ اٌذػُ إٌفغٟ اإلعزّبػٟ فٟ ا١ٌٙئخ اٌطج١خ  ٘جخ اٌؾّٛد 2

 اٌذ١ٌٚخ

 

 

ا


