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 األول فصمان

 انتؼزف بانبحث .1

 يمذيت انبحث وأهًٍته: 1-1

ٔرفشيٙ ايبْشح انجطبنيخ يع رطٕس انًغزًعبد انًذَٛخ ٔرعقٛذ انعالقبد االعزًبعٛخ       

أٔقبد انفشاغ ٔخصٕصيب عُيذ انشيجبةي هٛيزْت انيجع  إنيٗ  أشغبل إنٗ رظٓش انؾبعخ

 انعقيبقٛشطٙ انًخذساد ٔانكؾٕل ٔثعي  برع ٔأخطشْبيًبسعخ ثع  انعبداد انغٛئخ 

ٔخصٕصيب ثغٛييبة انشقبثيخ انؾكٕيٛييخ ٔا ْهٛييخ انًٓذئيخ نععصييبة ٔانًؾظيٕسح طجٛييبي 

ٚصيييبة  ييييع ييييشٔس االعيييزخذايبد انغيييٛئخ نٓيييبٔا يُٛيييخ ٔياعغيييبد راد انعالقيييخ. 

ٚيياد٘ إنييٗ صييعٕثخ رخطييٙ ْييزِ انظييبْشح أال يييٍ خييالل يًييب يغييزخذيٛٓب )ثبمديييبٌ( 

ؽغييش صييؾٙ عهييٗ ٔخ عًهٛييبد اعزشييفبل ثبنغييخ انزعقٛييذ ٔرؾييذ عييٛطشح ٔسعبٚييخ طجٛيي

. ٔقيذ ٚفشييم ثبنغيخ انييضًٍ عقيبقٛشٔ يزعييذدح ٔاعييزخذاو أعيبنٛت طجٛيخثبمدييبٌ انًصيبثٍٛ 

 .ٍٛرشد٘ انٕضع انصؾٙ نهًصبثيع شفبل ناْاالل انًذيٍُٛ يٍ  انكضٛش يٍ

عقذ انًشبكم انزٙ رٕاعّ انًغزًع هٙ انٕقذ انؾبضيشي أرعذ يشكهخ انًخذساد يٍ       

غزًع عيٕال أكيبٌ يزقيذيب أٔ َبيٛيب. ٔرجيذٔ أًْٛيخ ْيزِ انًشيكهخ ٔال ٚكبد ٚفهذ يُٓب أ٘ ي

هٓيٙ ) يهؾغيت هٙ أَٓب رًظ ؽٛيبح انًيذيٍ انشخصيٛخ ٔاالعزًبعٛيخ ييٍ عًٛيع عٕاَجٓيب

أهييشاد  يييع صييهزّرًييظ عالقزييّ ثُفغييّ يييٍ ؽٛييش رؾذٚييذ اْزًبيبرييّ ٔأْذاهييّ. كًييب رًييظ 

رؾٛط ثّ ٔرًغّ هٙ عًٛيع  رزًضم أًْٛخ انًشكهخ ثبنُغجخ نهًغزًع هٙ أَٓب (ي ٔإًَبعبئهزّ

ْزِ انغٕاَت ْٕ ايٍ انًغزًعي ؽٛيش أدٖ اَزشيبس امدييبٌ إنيٗ  اْىعٕاَجّ انشئٛغٛخ. ٔ

صٚبدح َغجخ عشائى انعُف هيٙ انًغزًيع ييٍ ؽٛيش عيشائى انغيطٕ انًغيهؼ ٔاال زصيبة. 

 رُشييش هييٙ انصييؾفٔانزييٙ رؾييذ ريي صٛش امديييبٌ  رشركييت ٔ ٛشْييب يييٍ انغييشائى انزييٙ

 .  انٕٛيٛخ

َزيبئظ عيهجٛخ ٔرؾيذ ييٍ  رعطيٙآهيبد انًغزًيع إر رعذ يشكهخ امديبٌ يٍ اخطش  زان      

هؾذ يٍ ْزِ انًشكهخ دٔسا هعبال نرقذو انًغزًعبد ٔسقٛٓبي ٔقذ رهعت ا َظًخ انغٛبعٛخ 

ٔهييشا انعقٕثييبد انشادعييخ نًشٔعٛٓييب ؽزييٗ رصييم إنييٗ عقٕثييخ امعييذاو هييٙ ثعيي  

 انقٕاٍَٛ. 
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 يشكهت انبحث:  1-2

يشييكهخ امديييبٌ يكبَيخ انصييذاسح ثييٍٛ انًشييكالد انطجٛيخ انُفغييٛخ هييٙ كضٛييش  زيمؾر        

ٛيييخ ركيييبهؼ قبََٕيييٕاد ٔ ٛيييخإعالئأعٓييضح انجهييذاٌ انعيييبنى ثييبنش ى ييييٍ ُْييب  عًعٛيييبد 

يٍ خالل يجٛعبرٓبي ٔقذ ريذعى ييٍ قجيم  كجٛش نًشٔعٛٓبيبنٛب  نكٍ رالقٙ دعًب يذأنزٓبي

بَييذ يبنٛييخ أٔ عٛبعييٛخ أ  ٛييش رنيي . ٔهييٙ انغٓييبد انًغييزفٛذح يييٍ ْييزِ انعًهٛييخ عييٕال ك

رفشييذ ْييزِ انظييبْشح ثشييكم يهؾييٕا هييٙ انعييشاع ثغٛييبة ا يييٍ ٔعييذو أَٜييخ ا خٛييشح 

 .انغٛطشح عهٗ انًُبهز انؾذٔدٚخ

أٌ عييالط امديييبٌ يييٍ أ٘ َييٕس كييبٌي ٚغييزٓذم انغييؾت انكبيييم نهًخييذس ٔرعٕٚييذ         

ٔنقيذ كيبٌ ْيزا ا ييش ٚيزى ثصيٕسح  االعزغُبل عُّ اعيزغُبل ربييب .رذسٚغٛب عهٗ انًشٚ  

ٔ ٛشْييب يييٍ انًاعغييبد انزييٙ ٔانًؾييبعش انصييؾٛخ هغبئٛييخ هييٙ انًغزشييفٛبد ٔانغييغٌٕ 

انًيذيٍ  هيٕٗٚضع هٛٓب انًذيٌُٕي ٔنقيذ رجيٍٛ اٌٜ إٌ انًُيع اَٜيٙ ٔانفغيبئٙ نهًخيذس ع

أٌ امٚقييبم  كًييب االَغييؾبة انًزضايُييخ. أعييشاا ٓييٕساأيييش يييانى عييذا  ٔٚيياد٘ إنييٗ 

ًخذس ٚغجت االسرعبػ ٔاالَزفبا ٔعيذو انشاؽيخ ٔانقهيا ٔانزٕعي  انصيؾٙ انًفبعئ نه

)ٔامعٓبل ٔانزقهصبد ٔانزشُغبد انًانًخ ( ٔضعف امسادح انشخصيٛخ )انزٕعيم ييٍ 

ٔا طجييبل راد عهًييبل  ٚاكييذ ا. نييزٔانغييهٕ  انغٛييش عييٕ٘ اعييم انؾصييٕل عهييٗ انًخييذس(

ٛييت كًٛييبٔ٘  ٛييش انغييؾت انزييذسٚغٙ نهًخييذس ٔاعييزجذانّ ثزشك االخزصييبب ثوييشٔسح

ٔ ٛيش رني  ييٍ انًغيبعذاد  عُذ انوشٔسح انقصٕٖ ضبس ٔإعطبل انًٓذئبد انعصجٛخ

انكًٛبٔٚخ ٔانطجٛخ.
(1  )

    

ْييٍ هييٙ انصييؾخ انعبيييخ نهًييشٚ  رغييزذعٙ ٔعييٕد ْييزا ثبمضييبهخ إنييٗ آييٕس ٔ      

ثشَبيظ ر ْٛهٙ يشاها نهعالط ا يشٍٚ ًْب: ا ٔل أعطبل انًشٚ  انقذسح انجذَٛيخ عهيٗ 

يًبسعيخ ا نعيبة انشٚبضيٛخ  عيٍ طشٚياٙ انعالط . ٔانضبَٛخ ْٙ أشيغبل انًيشٚ  رخط

ٔانزشهٛٓٛخ نزالهٙ انًصبعت انُفغٛخ انًاصشحي ٔدعيى قيٕح امسادح انشخصيٛخ ْٔيٙ ييٍ 

 أْى يغزهضيبد انعالط. 

                                                 
(

1
 162.ب  1973 1. ثٛشٔد . داس انعهى نهًالٍٚٛ طهبخش عبقم . أصٕل عهى انُفظ ٔرطجٛقبرّ ( 
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ٔيٍ خالل صٚبسح انجبؽش نًٕقع يغزشفٗ اثٍ انششذ نإلييشاا انُفغيٛخ ٔامدييبٌ       

نكؾٕل. الؽظٕا يٍ انوشٔس٘ عذا أٌ ٚكٌٕ ُْيب  ثشَيبيظ ري ْٛهٙ عهٗ انًخذساد ٔا

ٚصييبؽت عًهٛييخ انعييالط ٔخصٕصييب اهزقييبس انًغزشييفٗ إنييٗ انكضٛييش يييٍ انًغييزهضيبد 

 .ٌٕانزشهٛٓٛخ ٔانشٚبضٛخ ٔال ٕٚعذ ُْب  يزخصص

 أهذاف انبحث:   

 ٚٓذم انجؾش إنٗ:           

 مديبٌ.بثهًصبثٍٛ نانزعشم عهٗ أًْٛخ انًُبْظ انزبْٛهٛخ  .1

شفبل انًصيبثٍٛ  انًقزشؽخ هٙ خانزعشم عهٗ صالؽٛخ انًُبْظ انزبْٛهٛ .2

 .  ٔانُفغٛخ ٔانٕاٛفٛخ انصؾٛخ دٔس انُقبْخثبمديبٌ ٔرؾغٍٛ 

 فزوض انبحث: 1-3

 ٚفزشا انجبؽش:

 .  انًقزشؽخًُبْظ انزبْٛهٛخ نهضشٔسح خوٕس انًصبثٌٕ ثبمديبٌ  .1

بْٛهٛييخ هييٙ ُْييب  هييشٔع راد دالنييخ إؽصييبئٛخ نهخبضييعٍٛ نجييشايظ ر .2

 .  ٔانٕاٛفٛخ شفبئٓى ٔعشعخ رؾغٍٛ ؽبنزٓى انصؾٛخ ٔانُفغٛخ

 يداالث انبحث: 1-4

 انًدال انبشزي: 1-5-1

عُٛييخ يييٍ انًصييبثٍٛ ثبمديييبٌ عهييٗ انًخييذساد ٔانكؾييٕل هييٙ يغزشييفٗ اثييٍ انششييذ 

 .نإليشاا انُفغٛخ

 انًدال انزياًَ: 1-5-2

 .2008كبٌَٕ ا ٔل  2نغبٚخ  ةأ 2نهفزشح يٍ 

 ال انًكاًَ:انًد 1-5-3

عبؽبد انشٚبضٛخ ٔيخزجشاد انطجٛخ ٔانقبعيبد ٔصيبالد انؾغيش انطجيٙ هيٙ يغزشيفٗ اثيٍ انششيذ 

 ثغذاد. -نإليشاا انُفغٛخ 
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 انثاًَ فصمان

 انذراصاث انُظزٌت وانذراصاث انضابمت .2

 انذراصاث انُظزٌت. 2-1

 إدياٌ انًخذراث: 2-1-1

ب ٔرغيزخذو خيبسط يعُبْيب انعهًيٙ. هزُيبٔل أ٘ امديبٌ كهًيخ كضٛيشا  ييبرطها عضاهي       

عقبس هزشح يزصهخ يٍ انضيٍ كضٛشا  يب ٕٚصف ثبمديبٌي ٔنكيٍ امدييبٌ ثًعُيبِ انعهًيٙ 

انًزفا عهٛخ ال ثذ أٌ رزٕاهش نّ انششٔط اٜرٛخ؛
(2)

 

صٚبدح اؽزًبل انشخص نهعقبس انًخذسي يًيب ٚياد٘ إنيٗ أطيشاد انضٚيبدح هيٙ انغشعيخ  .1

 ذٚش.انالصيخ مؽذاس انزخ

اعزًبد انشخص ثذَٛب  عهٗ انعقبسي أ٘ ركٌٕ ؽبعخ ثذَٛخ يهؾخ رذعٕ إنٛخ ٔنٛظ ييٍ  .2

انًغزطبس إ فبل رهجٛزٓبي ٔيٍ رى انزعهٛا انشذٚذ ثبنعقبس انًخذس ٔانعغض عيٍ انغُيبل 

 عُّ.

إٓس أعشاا االَقطبس عهٗ َؾٕ عُٛف ٚزعزس عهٗ ا كضيشٍٚ ييٍ انُيبط رؾًهٓيب  .3

خي ٔقذ رصم ْزِ ا عيشاا هيٙ ثعي  ا ؽٛيبٌ إنيٗ دٌٔ سعبٚخ طجٛخ يجبششح دقٛق

 .  دسعخ رُطٕ٘ عهٗ رٓذٚذ يجبشش نهؾٛبح

ارغييًذ انغٓييٕد انذٔنٛييخ نًشاقجييخ انًخييذساد هييٙ انًبضييٙ ثذسعييخ كجٛييشح يييٍ            

االعزقطبثٛخ هًٍ َبؽٛخ كبَذ ُْب  انجهذاٌ انًُزغخ نٓزِ انًخيذساد ٔييٍ َبؽٛيخ أخيشٖ 

هييٙ انفزييشح ا خٛييشح  ب. ٔقييذ رغٛييشد ْييزِ انصييٕسح عييزسٚكبَييذ ُْييب  انجهييذاٌ انًغييزٓهكخ

ثغجت انزٕاهش انًزضاٚذ نهًٕاد انصٛذنٛخ انجبعضخ نالضطشاثبد انُفغٛخي ٔانٕٛو أصيجؾذ 

 بنجٛخ انذٔل انزٙ صبدهذ انًشبكم انًشرجطخ ثبنًخذساد دٔال يُزغيخ ٔيغيزٓهكخ عهيٗ 

داخييم ؽييذٔدْب انخبصييخ  بؽييذ عييٕال . ٔكييبٌ عهييٗ انجهييذاٌ انُبيٛييخ ٔانًزقذيييخ أٌ رٕاعٓيي

انًشبكم انذٔنٛخ انًشرجطخ هًٛب ثُٛٓب ٔانًزعهقيخ ثيبنعشا  ٛيش انًشيشٔس ٔانطهيت  ٛيش 

أٌ انعيشا )ٔٚزويًٍ انزٓشٚيت(  هٙ انًخيذساد. خغٛش يششٔعان حعشانًزبانًششٔس ٔ

ٔانطهت ٚعضصاٌ ٔٚذعًبٌ انٕاؽذ يًُٓب اٜخش هٙ رًُٛيخ اعيزعًبل انًخيذساد ٔامثقيبل 

                                                 
(2)

 90ب  1961.  1صجش٘ عشعٛظ . انطت انُفغٙ هٙ انؾٛبح انعبيخ. انقبْشح. داس انُٓوخ انعشثٛخ. ط 
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ي خهيا ا َشيطخ  ٛييش ٍٚانعيشا انًزضاٚيذٔانيذائشح انًفش يخ نهطهييت عهٛٓيب ي ٔرٕاصيم 

انًششٔعخ هٙ انًخذساد ٔانًشبكم انًشرجطخ ثٓب. ُٔٚجع ْزا إنٗ ؽيذ كجٛيش ييٍ طجٛعيخ 

انطهت عهٗ انًخذسادي انز٘ ٚزغى  بنجب ثغًزٍٛ يًٛضرٍٛ
(3)

: 

 ثشيكمْٙ انذاهع انز٘ ال ٚقبٔو يٍ عبَت انًغزعًم نزعبطٙ انًخذس  األونى

 زًشي أٔ دٔس٘ نٛخزجش ر صٛشِ انُفغٙ أٔ نٛزغُت يشقخ  ٛبثّ. غي

ْيييٙ رطيييٕس انقيييذسح عهيييٗ رؾًهيييّ ٔييييٍ صيييى رصيييجؼ كًٛزيييّ يزضاٚيييذح  انثاٍَةةةت

 نزؾقٛا اٜصبس انًش ٕثخ ٔيطهٕثخ

انذاهع انز٘ ال ٚقبٔو العيزًشاس االعيزعًبل ٔرطيٕس انقيذسح عهيٗ  ْبربٌ انًٛضربٌٔٚفغش 

عٛبعييبد يشاقجييخ انًخييذساد انزييٙ رغييزجعذ رييذاثٛش  االؽزًييبل ي ٔنًييبرا رفشييم ثبعييزًشاس

 خف  انطهت.

 انىلاٌت يٍ اإلدياٌ 2-1-2

ٚغييت ارخييبر يغًٕعييخ يييٍ امعييشالاد انزييٙ  ُييبنهٕقبٚييخ يييٍ امديييبٌ هييٙ يغزًع         

 إٚقييبمانٕصييٕل إنييٗ ْييزا انٓييذم. ٔانٓييذم انعييبو نٓييزِ امعييشالاد ْييٕ  هييٙرغييبعذ 

  أييش يزًٛيض عيٍ انقويبل عهيٗ االعيزعًبل االعزعًبل  ٛش انًششٔس نهًخيذساد. ٔرني

نهًخذساد انز٘ صجذ أَّ أقم ٔاقعٛخ ٔ ٛش قبثم نهزؾقٛا عبدح . ٔييع رني  هي ٌ انخفي  

ًٚكٍ رؾقٛقّ إرا أَقصُب إنٗ انؾذ انًًكٍ 
(4)

 : 

 . يغزٕٖ االعزعًبل  ٛش انًششٔس نهًخذساد 

  يغزٕٖ االعزعًبل  ٛش انًششٔس نًخذساد يعُٛخ رضٛش يشبكم)يضم

 ٛشٍٔٚ( نٓا

  . عذد انؾبالد انغذٚذح نالعزعًبل  ٛش انًششٔس 

ٔال ًٚكييٍ إعييشال خفيي  انطهييت عهييٗ َؾييٕ هعييبل دٌٔ هييشا ضييٕاثط عهييٗ عييشا 

انًخيييذساد . ٔثصيييفخ خبصيييخي ُٚجغيييٙ هيييشا ضيييٕاثط رُفٛزٚيييخ عهيييٗ ريييٕاهش كيييم ييييٍ 

انًخييذساد انزقهٛذٚييخ انزييٙ ٚغييبل اعييزعًبنٓب ٔانًُزغييبد انصييٛذالَٛخ انغذٚييذح انزييٙ ًٚكييٍ 

ٕٚهٓب يٍ انًصبدس انًششٔعخ إنٗ انغٕع انغٕدال. ٔثبمضبهخ إنٗ ْيزِ انويٕاثط ي رؾ

                                                 
(3)

 .ا عشح ٔانٕقبٚخ يٍ امديبٌ .انًطًئُخ رشؽت ثكى ظٔاؽخ انُف -YAHOOيٕقع االَزشَٛذ  – اؽًذ عًبل أثٕ انعضائى 
(

4
 أثٕ انعضائى. انًصذس انغبثا ركشِ. اؽًذ عًبل (
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ٚزعٍٛ رٕعّٛ االْزًيبو إنيٗ رهي  انزيذاثٛش انزيٙ ٚكيٌٕ رطجٛقٓيب يزٕاصٚيب ٔيزًشيٛب نخفي  

 انطهت  ٛش انًششٔس عهٗ انًخذساد. 

 

 ٔأْى ْزِ انزذاثٛش : 

  . رذاثٛش ٔقبئٛخ 

  انًخييذساد ٔإعييبدح اَييذيبعٓى ر ْٛييم انًييذيٍُٛ عهييٗ ٔرييذاثٛش عالعٛييخ

 اعزًبعٛب .

   :انتذابٍز انىلائٍت  2-1-2-1

رزطهت انٕقبٚخ يٍ االعزعًبل  ٛش انًشيشٔس نهًخيذساد عُبصيش يؾفيضح ٔعُبصيش     

 ٔرغعٙ انعُبصش انًؾفضح إنٗ :  سادعخ عهٗ انغٕال

  ّانصيييؾٛخ ٔاالعزًبعٛيييخ رؾغيييٍٛ قيييذساد انفيييشد عهيييٗ يٕاعٓيييخ يشيييبكه

 ح .ثُبل حٔانُفغٛخ ثصٕس

  ٗرغٛٛييش انعٕايييم االعزًبعٛييخ  ٛييش انًٕارٛييخ ٔانزييٙ ًٚكييٍ أٌ ريياد٘ إنيي

 إعبلح اعزعًبل انًخذساد . 

 أيا انؼُاصز انزادػت فهً : 

  . انزٓذٚذ ثبنعقبة 

  . انخٕم يٍ انوشس انشخصٙ انُبعى عٍ اعزعًبل انًخذساد 

 أهذاف انىلاٌت 

 رزًضم ا ْذام انشئٛغٛخ نهزذاثٛش انٕقبئٛخ هٗ :

  ٔأضشاسْب .  ٓبيعشهخ ٔرفٓى انًخذساد ٔاعزعًبنصٚبدح 

  . رُشئخ يٕاقف ٔعهٕ  عهٛى هًٛب ٚزعها ثبعزعًبل انًخذساد 

  رطٕٚش انقذساد انفشدٚخ عهيٗ انًٕاعٓيخ نًقبٔييخ انويغٕط ييٍ أعيم االَغًيبط

 هٗ االعزعًبل  ٛش انًششٔس نهًخذساد . 

  رٓيذم إنيٗ  انزيٙ فٛيخانزضقٛ انجشايظ هٙرعًٛى يشبسكخ انفشد ٔانغًبعخ ٔانًغزًع

 خف  انطهت  ٛش انًششٔس نهًخذساد . 
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 :اصتزاتٍدٍاث نهىلاٌت 

 :ثؾش يغًٕعخ ٔاععخ يٍ انزذاثٛش. ٔهًٛب ٚهٙ أكضشْب شٕٛعب   نغشا     

   :تذابٍز إػاليٍت .1

 ٔرزوًٍ َقم انًعهٕيبد انٕاقعٛخ ٔانذقٛقخ عٍ انًخذساد ٔاعزعًبنٓب . 

 ْٔٗ رزوًٍ ثصفخ عبيخ َٓغٍٛ : 

  :ٚفزييشا أٌ صٚييبدح انخييٕم يييٍ عٕاقييت اعييزعًبل  انييز٘انزشٔٚييع  َٓييظاألول

 انًخذساد عٛشدس يٍ رغٕل نّ َفغّ رغشثزٓب ي أٔ أٌ ٕٚاصم اعزعًبنٓب . 

 ًَٚفزييشا أٌ يعشهييخ دقٛقييخ ٔيزٕاصَييخ عييٍ أصييبس  انييز٘انييُٓظ انييٕاقعٙ : انثةةا

ضُيٙ رعيضص انٕقبٚيخ ٔر انزيٙاعزعًبل انًخذساد عزاد٘ إنيٗ اعيزؾذاس انًٕاقيف 

 عٍ اعزعًبل انًخذساد . 

   :انبزايح انتزبىٌت -2

ٔرزوًٍ ْزِ يقيشساد دساعيٛخ يصيًًخ ٔثيشايظ نهزي صٛش ثطشٚقيخ إٚغبثٛيخ عهيٗ دٔاهيع 

رٓيذم  انزيٙانفشد ي ٔيٕاقفّ ٔعهٕكّ ثبنُغجخ إنٗ اعيزعًبل انًخيذساد ٔكيزن  انجيشايظ 

اعٓيخ . ٔرزويًٍ إنٗ رؾقٛا ْزِ ا ْذام يٍ خالل انزطيٕٚش انعيبو نهقيذساد عهيٗ انًٕ

 :  انًُبْظ يبٚبرْٙزِ 

 ُٓظ رعهًٛٛخ يجشيغخ .ي 

  ُٓظ رعهًٛٛخ يزكبيهخ عٍ انًخذساد هٗ انًُبْظ انذساعٛخ . يإدساط 

 ُٓظ رعهًٛٛخ عٍ انصؾخ . ي 

  . ثشايظ رشكض عهٗ انزًُٛخ انصُبعٛخ 

   :بزايح لائًت ػهى انًدتًغ -3

 هييٙسد انؾكٕيٛييخ ٔانخبصييخ ي ٔرزوييًٍ انغٓييٕد انًزُبعييقخ االعييزخذاو انًُبعييت نهًييٕا

 يغزًع نخف  انطهت عهٗ انًخذساد . ٔرشًم عهٗ عجٛم انًضبل : 

  . إَشبل يشاكض نزقذٚى انُصؼ ٔانًشٕسح 

  . ٍٚرٕهٛش ٔعبئم امقبيخ نهشجبة انًششد 

  . رقذٚى ثذٚم العزعًبل انًخذساد 
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  رطييييٕٚش ثييييشايظ اخزٛييييبس انٕاييييبئف انًُبعييييجخ ٔانجييييشايظ االعزشييييبسٚخ

 .  ٔانزذسٚجٛخ

 :تأهٍم انًذيٍٍُ وإػادة اَذياخهى اختًاػٍا  وتذابٍز ػالخٍت  2-1-2-2

إٌ عالط ر ْٛم ٔإعبدح االَذيبط االعزًبعٙ نهًذيٍُٛ عهٗ انًخذساد ي عهغهخ يزصيهخ 

يٍ انزذاثٛش انزٗ رٓذم إنٗ رؾقٛا ٔعٕد يزؾشس يٍ انًخيذساد ٔإعيبدح ٔضيع ْياالل 

ح كشًٚيخ نٓيى . ٔس يى أٌ ْيزِ انزيذاثٛش قيذ ا شخبب هٗ انًغزًع يع رٕهٛش طشٚقخ ؽٛيب

رخزهف عٍ ثعوٓب انجع  ي ه َٓب رزشاثط هًٛب ثُٛٓب ي ٔٚزعٍٛ قجم كم شئ إٚغيبد ٔصٛقيخ 

 ثٍٛ يخزهف انجشايظ هٙ يغزًع يب . 

ٔٚزُييبٔل انعييالط اٜصييبس انفغييٕٛنٕعٛخ ٔانُفغييٛخ ٔاالعزًبعٛييخ انُبعًييخ عييٍ إعييبلح انفييشد 

إنيٗ انزيذاثٛش انزيٙ رٓيذم إنيٗ يغيبعذح انًغيزعًمي  ٔكزن  ٚشيٛش يالعزعًبل انًخذساد

ي عهٗ أٌ ٚزؾكى أٔ ٚغٛطش عهيٗ اعيزعًبنّ نهًخيذساد ٔرني  ثٓيذم ايشأحسعال كبٌ أو 

 رٛغٛش إعبدح اَذيبعّ االعزًبعٙ. 

ٔٚٓذم انز ْٛم ٔإعبدح االَذيبط إنٗ انٕصٕل ثبنفشد إنٗ ؽبنخ ٚغزطٛع أٔ رغزطٛع هٛٓب 

ٔاالعزًبعٛيييخ يٕاعٓيييخ َفيييظ انًشيييبكم انزيييٙ ٕٚاعٓٓيييب  ييييٍ انُبؽٛيييخ انجذَٛيييخ ٔانُفغيييٛخ

 اٜخشٌٔ هٙ يغًٕعزّ انعًشٚخ ي ٔأٌ ٚغزفٛذ يٍ انفشب انًزبؽخ هٙ انًغزًع. 

 تؼزٌف يصطهح األدوٌت  2-1-3

َزٛغخ الصدٚبد ا صش االعزًبعٙ ٔانطجيٙ نعدٔٚيخ أضيٛفذ يصيطهؾبد عذٚيذح إنيٗ       

نهٕقبٚيخ أٔ انعيالط ييٍ انًيشا . ٔنيى ًٚي   نغخ انذٔال . هعشم انذٔال ث َّ يبدح راخز

ٔقذ طٕٚم ؽزٗ عًٛذ عًهٛخ رُبٔل ا دٔٚخ انزٗ رزغيجت هيٗ إنؾيبع ضيشس اعزًيبعٙ 

أٔ صيييؾٙ ثًيييٍ ٚزُبٔنٓيييب تإعيييبلح اعيييزعًبل انيييذٔال ت . ٔكيييبٌ امدييييبٌ عهيييٗ ا هٛيييٌٕ 

ٔيشزقبرّ يٍ انًشكالد ا ٔنٙ انزيٗ َغًيذ عيٍ إعيبلح اعيزعًبل ا دٔٚيخ ٔقيذ اشيزقذ 

ؾبد كضٛشح رزعها ثبنيذٔال ييٍ ؽٛيش رعشٚيف رهي  انًشيكهخ ٔعالعٓيب . ٔعشهيذ يصطه

( انًذيٍ ٔامديبٌ . ٔنكيٍ ييع صٚيبدح اعيزعًبل أدٔٚيخ WHOيُظًخ انصؾخ انعبنًٛخ )

أخييشٖ رجعييش انُشييٕح هييٗ انييُفظ َشيي د يصييطهؾبد أخييشٖ . هٕصييف يُظًييخ انصييؾخ 

ا دٔٚيخ انًياصشح َفغيبَٛب   انعبنًٛخ نهًذيٍ يضال ال ُٚطجا عهٗ انًيذيٍُٛ يًيٍ ٚغيزعًهٌٕ



(68) 

هقييذ ٔصييفذ يُظًييخ انصييؾخ انعبنًٛييخ امديييبٌ ث َييّ ؽبنييخ انزييضو يعٓييب انًييذيٍ ثبنًخييذس 

 عغًبَٛب ٔعقهٛب ٔاسرقٙ عهى قٕح االؽزًبل ثضجبد ٔأصجؾذ يشيكهخ اعزًبعٛيخ. عهيٗ أٌ

ٓيب ال ٚيضال كضٛشا  يٍ ا دٔٚخ انغذٚذح نى رغفش عٍ اعزًبد عغيًبَٙ . ٔنكيٍ انيذاهع انعقهيٙ إنيٗ رُبٔن

 قٕٚب  ٔثّ ضشأح رصعت يقبٔيزٓب . 

 انؼمار وانًخذر : 2-1-3-1

انعقبس ث َّ ت أ٘ يبدح إرا رُبٔنٓب  -هٙ كزبة انًخذساد  -ركش  ْبَٗ عشيٕػ      

أيب انًخذس  …انكبئٍ انؾٙ أدد إنٗ رغٛٛش ٔاٛفخ أٔ أكضش يٍ ٔابئفّ انفغٕٛنٕعٛخ 

 ٛٛش ؽبنخ امَغبٌ انًضاعٛخ ٔنٛظ انغغذٚخت. انز٘ ٚاد٘ رعبطّٛ إنٗ رغ هٕٓ انعقبس

ٔيٍ انزعشٚفٍٛ انغبثقٍٛ ٚزوؼ نُب أٌ أٚخ يبدح يخذسح ْٗ عقبس ي ٔنكٍ نٛظ كم عقيبس 

 ْٕ يبدح يخذسح .

 .ظاهزة انتحًم : 2-1-3-2

ٚقييٕو انغغييى ثزؾطييٛى ٔطييشد كييم يييب ٚذخهييّ يييٍ عقييبقٛش . ٔيييٍ انجييذٚٓٙ أٌ يقييذسح       

هيف ثيٍٛ شيخص ٔآخيش رغيبِ َفيظ انعقيبس . ٔعُيذيب ٚزُيبٔل ا عغبو عهٗ هعم رن  رخز

 انًشل عقبسا  يخذسا  هإٌ يب ٚؾذس داخم عغًّ ًٚكٍ رٕضؾّٛ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ : 

.  ٚقٕو انغغىي هٙ انًشح ا ٔنٙ نزُبٔل انعقبس ثزؾطًٛيّ ٔطيشدِ إنيٗ خيبسط انغغيىي 1

ت انُشييبط ٔنييذٖ ركييشاس رُبٔنييّ هييإٌ يقييذسح انغغييى عهييٗ رؾطًييّ ٔطييشدِ رييضداد ثغيي

انضائييذ نعَضًٚييبد انًؾطًييخ نٓييزا انعقييبس هييٗ انكجييذي يًييب ٚغييزذعٙ صٚييبدح انكًٛييخ 

انً خٕرح هٙ انًشاد انالؽقخي ٔثبعيزًشاسي نهؾصيٕل عهيٗ َفيظ انًفعيٕل انؾيبدس 

 هٗ انًشاد انغبثقخ. 

. ٔيييٍ عٓييخ صبَٛييخي إرا اعييزًش َفييظ انشييخص ثزُييبٔل َفييظ انكًٛييخ انغييبثقخ يييٍ َفييظ 2

ب عٓييبصِ انعصييجٙ رعزييبد عهييٗ رنيي  انعقييبس ٔال رعييٕد رزيي صش ثييّ انعقييبسي هييإٌ خالٚيي

 كبنغبثاي ٔثبنزبنٙ رؾزبط إنٗ كًٛخ أكجش نهؾصٕل عهٗ انز صٛش انغبثا َفغّ. 

ٔخالصّ انقٕل: إٌ صٚبدح يقذسح انغغى عهٗ رؾطٛى انعقبس يٍ عٓخي ٔرعيٕدِ عهٛيّ     

بثا ْيٕ ظ انز صٛش انغيٍ عٓخ أخشٖي ٔثبنزبنٙ ؽبعزّ إنٗ كًٛخ أكجش نهؾصٕل عهٗ َف

 يب ٚغًٙ ثظبْشح انزؾًم .
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 صىء اصتؼًال انؼمالٍز :  2-1-3-3

عٕل اعزخذاو انعقبقٛش ْٕ امعشام هٗ رُبٔل انعقبقٛش دٌٔ أخز سأ٘ انطجٛتي        

ٔ بنجب  يب ٚاد٘ عٕل االعزعًبل ْزا إنٗ إديبٌ انعقبس انًغزعًم. ٔثًعُٙ آخش ْٕ 

سأ٘ انطجٛت ٔانز٘ ٚاد٘ إنٗ االعزًبد انُفغٙي عٕل االعزعًبل انز٘ ٚزى دٌٔ 

 ٔانغغذ٘ أٔ كهًٛٓب يعب  . 

 ظاهزة االػتًاد : 2-1-3-4

االعزًبد ثًب يعُبِ: تْٕ ؽبنخ يٍ  1973عشهذ يُظًخ انصؾخ انعبنًٛخ عبو            

انزغًى انذٔس٘ أٔ انًضيٍ انويبس نهفيشد ٔانًغزًيعي ُٔٚشي  ثغيجت االعيزعًبل انًزكيشس 

نطجٛعٙ أٔتانًصيُعت ٔٚزصيف ثقذسريّ عهيٗ إؽيذاس س جيخي أٔ ؽبعيخ يهؾيخ ال نهعقبس ا

ًٚكٍ قٓشْب أٔ يقبٔيزٓبي نالعزًشاس عهٗ رُبٔل انعقبس ٔانغعٙ انغيبد نهؾصيٕل عهٛيّ 

ث ٚييخ ٔعييٛهخ يًكُييخي نزغُييت اٜصييبس انًضعغييخ انًزشرجييخ عهييٗ عييذو رييٕهشِي كًييب ٚزصييف 

العزًيبد انُفغيٙ أٔ انعويٕ٘ عهيٗ ثبنًٛم َؾٕ صٚبدح كًٛخ انغشعخي ٔٚغجت ؽبنخ ييٍ ا

 انعقبسي ٔقذ ٚذيٍ انًزعبطٙ عهٗ أكضش يٍ يبدح ٔاؽذحت. 

 ٔٚوبم إنٗ انزعشٚف انغبثا يب ٚهٙ :

ٚيياد٘ االعزًييبد إنييٗ ؽييذٔس س جييخ يهؾييخ هييٗ االعييزًشاس عهييٗ رعييبطٙ انعقييبس  .1

 ٔانؾصٕل عهّٛ ث ٚخ ٔعٛهخ. 

هٛييّي ٔإٌ كييبٌ ضييشٔسح صٚييبدح انغشعييخ ثبنزييذسٚظ ٔثبعييزًشاسي نزعييٕد انغغييى ع .2

 ثع  انًذيٍُٛ ٚذأو عهٗ عشعخ صبثزخ. 

 ؽذٔس اعزٛبد َفغٙ ٔاعزًبد عغذ٘ عهٗ انعقبس انًغزعًم.  .3

 يًٛييضح نكييم عقييبس عُييذ االيزُييبس عُييّآييٕس أعييشاا َفغييٛخ ٔعغييًٛخ  .4

 هغ ح. 

 رظٓش اٜصبس انوبسح عهٗ انًذيٍ ٔعهٗ انًغزًع يعب .  .5

بد عهٛيّ هيٗ انؾٛيبحي ٔاعزًيبد انشيخص كم رن  ٚعُيٙ أٌ إدييبٌ انشيٙل ْيٕ االعزًي     

عهييٗ انعقييبس ٚعُييٙ أٌ َشييبطّ انعييبد٘ ٔؽٛبرييّ انٕٛيٛييخ يشرجطزييبٌ ثزُييبٔل رنيي  انعقييبس 
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نٛؾبهظ عهٗ ٔعٕدِ هٗ ديّ ثُغجخ صبثزخ ٔثشكم دائىي هإرا اَخفوذ ْيزِ انُغيجخ هيٗ دو 

انًييذيٍي أدٖ رنيي  إنييٗ رٕقفييّ عييٍ انعًييم ٔعييٍ كييم َشييبط عييٕٖ انجؾييش عييٍ انعقييبس 

ٕةي ٔرنيي  ٚعُييٙ ثٕضييٕػي اعزًييبد انشييخص هييٗ كييم أَشييطزّ انؾٛبرٛييخ عهييٗ انًطهيي

 اعزًشاسِ هٗ رُبٔل انعقبس ْٔزِ ْٙ ابْشح االعزًبد.

 

 انثانث فصمان

 يُهدٍت انبحث وإخزاءاته انًٍذاٍَت .3

 يُهدٍت انبحث: 3-1

نذساعييخ أ٘ يشييكهخ يييٍ يشييبكم انزييٙ رزعهييا ثبنجؾييش انعهًييٙ رزؾييذد ثييبنًُٓظ 

زجعييّ انجبؽييش نهٕصييٕل إنييٗ ؽهييٕل انًشييكهخ هبخزٛييبس انًييُٓظ انصييؾٛؼ انصييؾٛؼ انييز٘ ٚ

انييز٘ ٚزجييع نؾييم انًشييكالد ٚعزًييذ عهييٗ انًشييكهخ َفغييٓب ٔعهييٗ طجٛعزٓييب 
(5)

.  ٔطجٛعييخ 

انًيييُٓظ  أ٘يشيييكهخ ْيييزا انجؾيييش رزصيييف ثًُٓيييبط رييي ْٛهٙ عهيييٗ انًصيييبثٍٛ ثبمدييييبٌ 

 انزغشٚجٙي ٔانز٘ رزُبعت يع طجٛعخ انجؾش.

 ػٍُت انبحث: 3-2

ؽصييش يغزًييع انجؾييش انييز٘ ٚزًضييم يشضييٗ انًصييبثٌٕ ثبمديييبٌ هييٙ رييى 

( 26( ييذيٍ يخيذساد ٔ )24يغزشفٗ اثٍ انششذ نإليشاا انُفغٛخ ٔامديبٌ ثٕاقع )

ٔرى اخزٛبس انعُٛخ ثبنطشٚقيخ انعًذٚيخي نًيب ٚالئيى ٔطجٛعيخ انجؾيش ؽٛيش ريى  يذيٍ كؾٕل.

عيت ييع قيذسح انًصيبة ( ٔرني  نزُب40 - 25اخزٛبس انعُٛخ عهٗ أعبط انعًيش ييبثٍٛ )

انجذَٛيييخ نهًُٓيييبط انزيييبْٛهٙ ٔكيييزن  اخزٛيييبس انًصيييبثٌٕ رٔ٘ انقيييذسح انجذَٛيييخ انغيييهًٛخ 

ٔرييى  ( يييذيٍ كؾييٕل.16( يييذيٍ يخييذساد ٔ)12)انقييبدسٌٔ عهييٗ انؾشكييخ( ٔيييُٓى )

اعزجعبد انجبقٌٕ نعضشاس انشذٚذح انًصبؽجخ نهعالط ٔعذو انقذسح عهٗ انؾشكيخ ٔانيزٍٚ 

ٔرى رقغًٛٓى إنيٗ يغًيٕعزٍٛ  .قجم إدخبنٓى انجشَبيظ انزذسٚجٙ ثؾبعخ إنٗ عالط طجٛعٙ

ٔرييى اخزجييبس انعُٛييخ ثبعزشييبسح  ركييبها انعُٛزييٍٛنغييشا )عشييٕائٛب(. ٔرغشٚجٛييخ ٔضييبثطخ 

                                                 
(

5
 .297ص  1792، الكوٌت ، وكالة المطبوعات. 4احمد بدر : أصول البحث العلمً ومناهجه، ط (
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انكييبدس انطجييٙ انًزخصييصي َظييشا نًغييزٕٖ انؾبنييخ انًشضييٛخ ٔدسعييخ امديييبٌ ثشييكم 

 يزغبٔ٘ ثٍٛ أهشاد انعُٛخ. ؽٛش شًهذ . 

 نتدزٌبٍت:.  انًدًىػت ا1

 ( يذيٍُٛ يخذساد.6انًغًٕعخ ا ٔنٗ: )

 ( يذيٍُٛ كؾٕل.8) :انًغًٕعخ انضبَٛخ

 . انًدًىػت انعابطت:2

 ( يذيٍُٛ يخذساد.6انًغًٕعخ ا ٔنٗ: )

 ( يذيٍُٛ كؾٕل.8) :انًغًٕعخ انضبَٛخ

 أدواث ووصائم خًغ انًؼهىياث: 3-3

 -رى اعزخذاو انٕعبئم انزبنٛخ هٙ خطٕاد رُفٛز انجؾش:

 نًشاعع ٔانًصبدس انعشثٛخ ٔا عُجٛخ راد انعالقخ.ا .1

 يعهٕيبد يٍ شجكخ االرصبالد انعبنًٛخ )االَزشَٛذ(. .2

 انًقبثالد انشخصٛخ يع رٔ٘ االخزصبب . .3

 (.1اعزًبساد رغغٛم انخبصخ ثبالخزجبساد ٔانقٛبعبدي يهؾا) .4

ؾا اعزًبسح اعزطالس سأ٘ انخجشال ثبنُغجخ نالخزجبساد انُفغٛخ ٔانفغٕٛنٕعٛخي يه .5

(2.) 

 انجٛبَبد انًزٕهشح يٍ خالل انجطٕالد انًؾهٛخ انغبثقخ. .6

هشٚا انًغبعذ. .9
()

  

 انهغُخ انطجٛخ نهقٛبط ٔانزقٕٚى. .8

 -هًٛب رى اعزخذاو ا دٔاد انزبنٛخ نزًضٛم انجؾش:

 عًبعخ طجٛخ. .1

 (1( شكم )monarkدساعخ يَٕبس  االسعٕيزش٘ ) .2

                                                 
( )

 انفزٌك انًضاػذ: 
 عبيعخ دٚبنٗ. –اخزصبب هغٕٛنٕعٛخ رذسٚت  –أ.و. د عجبط هبضم انخضعهٙ  .1

 ًغزُصشٚخ.عبيعخ ان -اخزصبب رذسٚت انشٚبضٙ –أ.و.د عهٙ عهًبٌ عجذ  .2

 .طجٛت يقٛى –د. طجٛت خبنذ ايٍٛ اؽًذ  .3

 عأل سدْخ امديبٌ. –د. طجٛت يقٛى سائذ عًٛش انغبدسعٙ  .4
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 عبعخ رٕقٛذ انكزشَٔٛخ.  .3

 اعزًبسح رغغٛم.  .4

 يغغم.  .5

 ياقذ.  .6

 هبؽص َج  ضشثبد انقهت. .7

 (1شكم )

 ( monarkدراخت يىَارن االرخىيتزي )

 

 خطىاث تُفٍذ انبحث: 3-4

ثعيذ عيشا انًشيشٔس عهيٗ أداسح انًغزشيفٗ  ٔأعزؾصيبل انًٕاهقيبد ا صيٕنٛخ        

-1نزُفٛز يششٔس انجؾشي قبو انجبؽش ثزصيًٛى االعيزًبساد انخبصيخ ثبنجؾيشي يهؾيا )

 انًخزصٍٛ نغًع انجٛبَبد انالصيخ  نزُفٛز انجؾش. ( ٔرٕصٚعٓب عه2ٗ

 انتدزبت االصتطالػٍت: 3-4-1

ثي عشال انزغشثيخ االعيزطالعٛخ ثغٛيخ انزعيشم عهيٗ يؾزٕٚيبد ٔأدٔاد  قبو انجبؽيش      

ٔاشٔم انًكبَٛخ ٔانضيبَٛخ نالخزجبس ٔيذٖ َغبػ االخزجبساد ٔانز كذ يٍ هشٚا انعًيم 

 . 19/8/2008 خزجبساد ٕٚؤرالهٙ انصعٕثبد ٔهؾص أعٓضح اال

 انفحىصاث واالختباراث: 3-4-2

قييبو انجبؽييش ثيي عشال اخزجييبساد ٔهؾٕصييبد َفغييٛخ ٔانفغييٕٛنٕعٛخ عهييٗ عُٛييخ         

 ثًغبعذح هشٚا انًغبعذ.  2008/ 26/8انجؾش ٕٚو 
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 انفحىصاث انُفضٍت وانصحٍت: 3-4-2-1

انُفغيٛخ ييٍ قجيم انفشٚيا رى رشيكٛم نغُيخ انفؾيص ٔرقٛيٛى راريٙ نهؾبنيخ انصيؾٛخ ٔ        

طجٙ اخزصبصٙ
()

ث عشال هؾٕصبد دٔسٚيخ أعيجٕعٛخي ٔقيذ اعزًيذ انجبؽيش االخزجيبس  

ٔقيذ اعيزجعذ انجبؽيش انفؾٕصيبد انًخزجشٚيخ نهيذو ٔامدساس ٔرني   انقجهٙ ٔانجعذ٘ هقيط.

 نزذخم عٕايم انعقبس هٙ َزبئغّ.

 انتمٍٍى انذاتً:

هؾبنيخ انصيؾٛخ ٔانُفغيٛخ عشيشح يغيزٕٚبد ارخزد انهغُخ انطجٛخ نهفؾص ٔانزقٛيٛى ن      

( َقييبط نكييم يخزجييشي ضييًٍ اعزجييبساد خبصييخ 10 -1صييؾٛخ ٔإعطييبل دسعييخ شييفبل )

 ثبنهغُخ.

 االختباراث انىظٍفٍت:  3-4-2-2

اعزخذو انجبؽش ياشش انكفبلح انٕاٛفٛخ ثعذ عشا اعزًبسح اعزطالس انيشأ٘ عهيٗ      

 pwcانكفبلح انٕاٛفٛخ ذٚذ االخزجبس ( ٔرى رؾ2خجشال انفغٕٛنٕعٛخ انشٚبضٛخي يهؾا )

170:-   

:pwc 170االختبار انكفاءة انىظٍفٍت  
(6)

 

إٌ ياشش انكفبلح انٕاٛفٛخ ٚعطٙ انجٛبَيبد انصيؾٛؾخ نعًيم أعٓيضح انغغيى انذاخهٛيخ     

)ععخ انغٓبص انذٔس٘( يٍ خالل قشالح عيشعخ َيج  انيذو ثعيذ عٓيذ ثيذَٙ هيٕع يعيذل 

ٔمٚغييبد انفييشٔع هييٙ قٛييبط انكفييبلح انٕاٛفٛييخ ثييٍٛ   هييٙ انذقٛقييخ. (َييج  170)انُييج  

ثعييذ  (monarkدساعييخ يَٕييبس  االسعييٕيزش٘ ) انًخزجييشٍٚ اخزييبس انجبؽييش اخزجييبس

عٓيذٍٚ يخزهفيٍٛ عهيٗ انذساعيخ السعٕيزشٚيخ ٔقٛيبط انكفيبلح انٕاٛفٛيخ. رؾغيت  لأعطب

انُزبئظ هٙ  ضٕل انًعبدنخ انزبنٛخ:
 (7)

 

                                                 
()  ًانفزٌك غبً اختصاص: 

 يذٚش انًغزشفٗ. -.  د. طجٛت اعزشبس٘ عذَبٌ دمحم صبنؼ1

 اخزصبب طت َفغٙ .انًعبٌٔ انفُٙ. -.  د. طجٛت اعزشبس٘ ٔعبو صجؾٙ خهف2

 انًعبٌٔ امداس٘. –زشبس٘ عًٛش دمحم انغُبثٙ .  د. طجٛت اع3

 .طجٛت يقٛى –.  د. طجٛت خبنذ أيٍٛ اؽًذ 4

 عأل سدْخ امديبٌ. –.  د. طجٛت يقٛى سائذ عًٛش انغبدسعٙ 5

دراصةةت يمارَةةت فةةً بؼةةط انتكٍفةةاث انىظٍفٍةةت وانًبشةةزاث االَثزوبىيتزٌةةت بةةٍٍ انزٌاظةةٍٍٍ انًتمةةذيٍٍ فةةً  يعييذ عييهًبٌ إثييشاْٛى: ((6

 .2006: اطشٔؽخ دكزٕساِي عبيعخ ثغذاد: كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخي ت وغٍز انزٌاظٍٍٍـزة وانزوياٍَــصارػت انحانً
(

7
ي 1ي انقبْشحي داس انفكش انعشثٙ يطفضٍىنىخٍا ويىرفىنىخٍا انزٌاظً وغزق انمٍاس وانتمىٌىانعال عجذ انفزبػ ٔدمحم صجؾٙ:  أثٕ (

 281ب . 281يب 1997
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ْٙ يعذل انقهت F1شذح انؾًم انضبَٙي  N2 شذح انؾًم ا ٔلي N1ؽٛش رًضم 

يعذل انقهت انضبَٙ ثعذ شذح انؾًم انضبَٙ. ٔقذ F2 ا ٔل ثعذ شذح انؾًم ا ٔلي 

( انزبنٙ 1اعزخذو انجبؽش شذح انؾًم ا ٔل ؽغت أٔصاٌ انًخزجشٍٚ ٔؽغت انغذٔل)

دقٛقخ(. ٔٚاد٘ انًخزجشٌٔ انؾًم  3ٔثٕقذ خًظ دقبئا ٔثشاؽخ ثعذ انغٓذ ا ٔل )

انضبَٙ ثعذ انشاؽخ ثشذح أعهٗ يٍ ا ٔلي ٔرؾذد شذح رجعب نُزٛغخ يعذل ضشثبد انقهتي 

ٔثًذح خًظ دقبئا أٚوب.
(8)

( ٚؾذد شذح انؾًم ا ٔل ٔشذح انؾًم 1ٔانغذٔل ) 

انضبَٙ.
)*(
 

 (  1عذٔل ) 

 PWC170 ًٚضم شذح انؾًهٍٛ ا ٔل ٔانضبَٙ نالخزجبس 

 طشٚقخ االخزجبس:

  .رغشٖ عًهٛخ انٕصٌ مهشاد انعُٛخ 

 ؾٛؾخ هٙ ا دال . ًَٕرط ثطشٚقخ ص ٚزى عشا 

  . إعطبل يذح قصٛشح نهزذسٚت عهٗ االخزجبس 

                                                 
(

8
 .282ّ.بَفغانفزبػ ي دمحم صجؾٙ ؽغبٍَٛ يصذس عبثا ثٕ انعال عجذ أ (

 )*( رى رعذٚم انغذٔل شذح ا ؽًبل )انغٓذ( يٍ قجم انجبؽش ٔؽغت إيكبَٛبد انًصبثٍٛ.

 انؼًز

شذة انحًم 

األول 

 )كغى.و/د(

 شذة انحًم انثاًَ

 يؼذل ظزباث انمهب

80- 89 90- 99 100- 109 110- 119 120- 129 

 600 700 800 900 1000 500 عُخ 30 -25

 500 600 700 800 900 400 عُخ 35 -30

 400 500 600 700 800 300 عُخ 40 -35

                      170 – F1     

PWC170  =  N1  +  (N2 – N1)  (                 ) 

              F2 – F1 
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  ٍا ٔل  ٍا دائٛٛدقبئا( ٔركٌٕ شذح  5ا ٔل ٔانضبَٙ ) ٍا دائٛٛٚكٌٕ صي

 د(. 3( ٔثًذح ساؽخ )1ٔانضبَٙ)ؽغت انغذٔل )

 ( صى انزغغٛم هٙ  15ثعذ االَزٓبل يٍ االخزجبس يجبششح ٚقبط انُج  نًذح )صبَٛخ

 ح نزن . االعزًبسح انًعذ

 انًُهاج انتاهٍهً:   3-5

رى أعذاد ثشَبيظ انزبْٛهٙ ييٍ خيالل اؽزٛبعيبد انخبصيخ نهٛبقيخ انجذَٛيخ ٔانصيؾخ         

انُفغييٛخ نهًييذيٍُٛ عهييٗ ضييٕل انزقييبسٚش انطجٛييخ نؾبنييخ انًشضييٗ ٔقييذ شييًم انًُٓييبط 

ُٛيخ رشهٛٓيٙ هويال عيٍ رٕعٛيخ َفغيٛخ ٔدٚ ٔا خيشانزبْٛهٙ يُٓبط رذسٚجٙ نهٛبقخ انجذَٛيخ 

 ي ٔنًذح شٓشٍٚ.31/10/2008نغبٚخ  30/8أعشٖ انًُٓبط نهفزشح يٍ  ٔصقبهٛخ.

 يُهاج انهٍالت انبذٍَت: 3-5-1

( صييجبؽب يًبسعييخ انزًييبسٍٚ انجذَٛييخ 10-9ٛييٕيٙ يييٍ انغييبعخ )انروييًٍ يُٓييبط        

ؽٛش رى انزشكٛض عهٗ انزًبسٍٚ انٕٓائٛخ يُخفوخ انشذح رشكضد عهٗ انٓشٔنيخ انجطيٙل 

ٔاعزخذاو ا عٓضح  ب انًغٛش ٔرخههٓب ثع  ا نعبة انصغٛشح نغشا انزشٕٚايع أؽٛبَ

. ؽٛييش رشكييضد هييٙ ا عييبثٛع انضبثزييخ )انًييٕنزغىي ٔانغييٛش انًزؾييش ي ٔانذساعييخ انضبثزييخ(

أييب  صالصخ أعبثٛع ا ٔنٗ نهًُٓبط.ا ٔنٗ ؽشكبد عذا ثطٛئخ ٔكبَذ ثٍٛ ٕٚو ٔأخش نًذح 

الخزجيبساد ثذَٛيخ  ثًؾزيٕٖ انًُٓيبط اعيزُبدا ٛيش ثغيٛطهٙ يب ثعيذ كيبٌ انزيذسٚت ٕٚيٛيب ييع رغ

نزقيبسٚش يغجقخ نهٕقٕم عهٗ انكفبلح انجذَٛخ نهًشضٗ قجم أعذاد انًُٓبطي يع ا خز ثُظش االعزجبس ا

ثزُفٛز انزذسٚت انجذَٙ ٔانشٚبضٙ يذسة سٚبضٙ يزخصص ثبنهٛبقخ انجذَٛخ  . قبوانطجٛخ
(9) . 

 يُهاج انتزفٍهً: 3-5-2

عهٗ يًبسعخ ثع  ا نعبة انفشدٚخ ٔانغًبعٛيخ ٔانٕٓاٚيبد ٔكشعيذ ييٍ شًم          

إر اعيييزخذو انًشضيييٗ انهعيييبة انؾبعيييٕة امنكزشَٔيييٙ  انظٓيييش. ثعيييذ (1-11انغيييبعخ )

ٔانشييطشَظ ٔانييذٔيُٕٛ ٔأٔسع انهعييت ٔانجهٛييبسد ٔيًبسعييخ انٕٓاٚييبد كبنشعييى ٔانخييط 

 انًٕعٛقٗ . ٔانكزبثخ ٔانشعش ٔانعضم عهٗ اٜالد انًٕعٛقٛخ ٔاالعزًبس إنٗ
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( يغييبلا كييبٌ ُْييب  ا نعييبة سٚبضييٛخ يضييم كييشح انقييذوي 6 -5أيييب يييٍ انغييبعخ )         

 ٔانغهخي ٔانطبئشحي ٔثع  ا نعبة انصغٛشح.

أيييب هييٙ انًغييبل ثعييذ ٔعجييخ انعشييبل هكييبٌ ُْييب  ثعيي  انعييشٔا ا هييالو هذٕٚٚييخ         

  ْبدهخ.

 انًُهاج انثمافً وانتزبىي وانذًٌُ. 3-5-3

يويبس هيٙ انًؾبضشاد انُفغٛخ ٔانذُٚٛيخ ٔانزشثٕٚيخ  إنقبلشًم ْزا انًُٓبط عهٗ        

كبَذ  آر .ا.ع( 11-10يٍ انغبعخ ) ٌ هٙ ا عجٕساعزخذاو انًخذساد ٔكبَذ ٕٚيب

 دقٛقخ(.   45يذح انذسط )

 االختباراث انبؼذٌت: 3-6

ٓييبط ٚييٕو أعييشٖ انجبؽييش االخزجييبساد انجعذٚييخ نعُٛييخ انجؾييش ثعييذ اَزٓييبل يييٍ انًُ     

1/11/2008. 

 انىصائم اإلحصائٍت.  3-7

 اعزخذو انجبؽش انٕعبئم ٔانطشع امؽصبئٛخ اٜرٛخ نهؾصٕل عهٗ انُزبئظ:

 مجـ س                          

 الوسط الحسابً س َ = .1

  ن      

 

 (10...)                 =االنحراف المعٌاري ع  .2

 (: T-Testقانون )  .3

   2ن×       1ن                                    2س-1س               

       T             ـــــــــــــــــــ  = 

 2+  ن   1ن                          ع هـ                                

 (1 - 2)ن 2( + ع1-)ن 1ع                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             حٌث أن ع هـ =         

 2  - 2ن + ن                                    

 

                                                 
(

10
 .1985عشثٙ ععذ عالل : انقٛبط انُفغٙ . انقبْشح . داس انفكش ان ( 

يدـ س
2

    - 
ٌ 
 ـ س() يــد

 ٌ- 1 
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 انزابغ فصمان

 ػزض انُتائح ويُالشتها .4

 :ػزض َتائح انًدًىػت انتدزٌبٍت فً اختبارٌٍ انمبهً وانبؼذي ويُالشتها 1 -4

يٍ خالل االخزجبساد ٔانفؾٕصبد انُفغٛخ ٔانصؾٛخ ٔ انٕاٛفٛخ نهعُٛزٍٛ        

)انًصبثٍٛ ثبمديبٌ انكؾٕل ٔانًخذساد( نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ نالخزجبسٍٚ انقجهٙ 

( نًعشهخ انفشٔع امؽصبئٛخ T-Testٔانجعذ٘. أعشٖ انجبؽش يعبنغخ إؽصبئٛخ )

نعٔعبط انؾغبثٛخ ثٍٛ االخزجبسٍٚ نًعشهخ انزطٕس هٙ انُٕاؽٙ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ 

 ٔانجذَٛخ عهٗ يذٖ رطجٛا يُٓبط انز ْٛهٙ.  

ػزض َتائح انفحىصاث انُفضٍت وانصحٍت نًدًىػت انتدزٌبٍت  4-1-1

 .ويُالشتها

( ٔعييذ أٌ ُْييب  هييشٔع ثييٍٛ ا ٔعييبط 2) يييٍ خييالل انُزييبئظ انًجُٛييخ هييٙ انغييذٔل        

انؾغييبثٛخ ٔاالَؾييشام انًعٛييبس٘ نالخزجييبس انقجهييٙ ٔانجعييذ٘ نًغًييٕعزٍٛ انزغييشٚجٛزٍٛ 

 ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ هٙ هؾٕصبد ٔاالخزجبساد انُفغٛخ ٔانصؾٛخ.      

 (2خذول )

هً انمب انفزوق بٍٍ االختبارٌٌٍىظح لٍى األوصاغ انحضابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت ودالنت 

 وانبؼذي نهًدًىػت انتدزٌبٍت.

 اإلحصائٍت

 انًدايٍغ

( Tلًٍت ) انًدًىػت انتدزٌبٍت

 انًحتضبت

( Tلًٍت )

 اندذونٍت

دالنت 

 بؼذي لبهً انفزوق

 انًدًىػت األونى

 ػٍُت يذيٍٍُ انًخذراث

 ع س   ع س  
69198 

(*   )

2.447  
 يؼُىي

2,666 0,816 4,666 1,211 

 انًدًىػت انثاٍَت

 ُت يذيٍٍُ انكحىلػٍ
3,5 0,925 6,0 1,195 4,859 

(**) 

2,306 
 يؼُىي

 0,5 ٔثبؽزًبل خطبل 6دسعخ ؽشٚخ  (*)

 0,5ٔثبؽزًبل خطبل  8دسعخ ؽشٚخ ( **)
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( 2,666إر آش انٕعط انؾغبثٙ نالخزجبس انقجهٙ نًغًٕعخ ا ٔنيٗ )انًخيذساد()     

( ٔكييييبٌ انٕعييييط انؾغييييبثٙ نالخزجييييبس انجعييييذ٘ نييييُفظ 0,816ٔثييييبَؾشام يعٛييييبس٘ )

(. هؾييٍٛ آييش انٕعييط انؾغييبثٙ 11211( ٔثييبَؾشام يعٛييبس٘ )4,666انًغًٕعييخ )

( 0,925( ٔثييبَؾشام يعٛييبس٘ )3,5نالخزجييبس انقجهييٙ نهًغًٕعييخ انضبَٛييخ )انكؾييٕل()

( ٔثيبَؾشام يعٛيبس٘ 6,0ٔكبٌ انٕعط انؾغيبثٙ نالخزجيبس انجعيذ٘ نيُفظ انًغًٕعيخ )

(1,195). 

ٔثعذ يعبنغخ ْزِ ا ٔعبط نزعشم عهٗ يذٖ انفشٔع هًٛب ثًُٛٓب ثبعزخذاو        

( انًؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ ا ٔنٗ )عُٛخ T(. هكبَذ )T-Test)    اخزجبس

( 6( رؾذ دسعخ ؽشٚخ )2,447( ثًُٛب كبَذ انغذٔنٛخ )6.198يذيٍُٛ انًخذساد( )

ؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ انضبَٛخ ) (  انTً( ٔكبَذ قًٛخ )0,5ٔثبؽزًبل خطبل )

( 8( رؾذ دسعخ ؽشٚخ )2,306( ثًُٛب كبَذ انغذٔنٛخ )4,859يذيُٙ انكؾٕل( )

( انًؾزغجخ نهًغًٕعزٍٛ ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ ْٙ T(. ٔنًب كبَذ )0,5ٔثبؽزًبل خطبل )

دالنخ انفشٔع يعُٕٚخ نصبنؼ االخزجبس انجعذ٘ نهًغًٕعزٍٛ كًب  أرٌاكجش يٍ انغذٔنٛخ 

 .(2ٙ عذٔل )ه

 ٍيعُٗ رن  ُْب  رؾغٍ هٙ انؾبنخ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ نهًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛزٛ     

)عُٛخ امديبٌ عهٗ انًخذساد ٔانكؾٕل( يٍ خالل انجشَبيظ انزبْٛهٙ انًقزشػ  أ٘ 

ُْب  ر صٛش عهٗ عُٛخ انجؾش هٙ رؾغٍٛ انؾبنخ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ أ٘ رؾقٛا انفشضٛخ 

 يٍ انُبؽٛزٍٛ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ. ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ نهجؾش 

نًدًىػت انتدزٌبٍت  (pwc 170)انكفاءة انىظٍفٍت  االختبارػزض َتائح  4-1-2 

 :ويُالشتها
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( ٔعييذ أٌ ُْييب  هييشٔع ثييٍٛ ا ٔعييبط 3) يييٍ خييالل انُزييبئظ انًجُٛييخ هييٙ انغييذٔل        

جٛزٍٛ انؾغييبثٛخ ٔاالَؾييشام انًعٛييبس٘ نالخزجييبس انقجهييٙ ٔانجعييذ٘ نًغًييٕعزٍٛ انزغييشٚ

 .  (pwc170)انكفبلح انٕاٛفٛخ  االخزجبسا ٔنٗ ٔانضبَٛخ هٙ 

 (3خذول )

انمبهً  انفزوق بٍٍ االختبارٌٌٍىظح لٍى األوصاغ انحضابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت ودالنت 

 .(pwc 170فً اختبار انكفاءة انىظٍفٍت ) وانبؼذي نهًدًىػت انتدزٌبٍت

 اإلحصائٍت

 انًدايٍغ

( Tلًٍت ) نتدزٌبٍتانًدًىػت ا

 انًحتضبت

( Tلًٍت )

 اندذونٍت

دالنت 

 بؼذي لبهً انفزوق

 انًدًىػت األونى

 ػٍُت يذيٍٍُ انًخذراث

 ع س   ع س  

4985 
(*   )

2.447 
 649966 يؼُىي

 كغى/و.د
27975 

797933 

 كغى/و.د
11989 

 انًدًىػت انثاٍَت

 ػٍُت يذيٍٍُ انكحىل

649962 

 كغى/و.د
21968 

80295 

 كغى/و.د8
19921 6979 

(**) 

2.306 
 يؼُىي

 015ٔثبؽزًبل خطبل  6دسعخ ؽشٚخ  (*)

 015ٔثبؽزًبل خطبل  8دسعخ ؽشٚخ ( **)

إر آش انٕعط انؾغبثٙ نالخزجبس انقجهٙ نًغًٕعخ ا ٔنٗ       

( ٔكبٌ انٕعط انؾغبثٙ 27975( ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )649966)انًخذساد()

(. هؾٍٛ 11989( ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )797933)نالخزجبس انجعذ٘ نُفظ انًغًٕعخ 

( 649962آش انٕعط انؾغبثٙ نالخزجبس انقجهٙ نهًغًٕعخ انضبَٛخ )انكؾٕل()

( ٔكبٌ انٕعط انؾغبثٙ نالخزجبس انجعذ٘ نُفظ 21968ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )

 (.19921ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )( 80295انًغًٕعخ )

ٖ انفشٔع هًٛب ثًُٛٓب ثبعزخذاو ٔثعذ يعبنغخ ْزِ ا ٔعبط نزعشم عهٗ يذ       

( انًؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ ا ٔنٗ )عُٛخ T(. هكبَذ )T-Test)    اخزجبس

( 6( رؾذ دسعخ ؽشٚخ )2.447( ثًُٛب كبَذ انغذٔنٛخ )4985يذيٍُٛ انًخذساد( )

(  انًؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ انضبَٛخ ) T( ٔكبَذ قًٛخ )0,5ٔثبؽزًبل خطبل )

( 8( رؾذ دسعخ ؽشٚخ )2,306( ثًُٛب كبَذ انغذٔنٛخ )6979ل( )يذيُٙ انكؾٕ

( انًؾزغجخ نهًغًٕعزٍٛ ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ ْٙ T(. ٔنًب كبَذ )0,5ٔثبؽزًبل خطبل )
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دالنخ انفشٔع يعُٕٚخ نصبنؼ االخزجبس انجعذ٘ نهًغًٕعزٍٛ كًب  أرٌاكجش يٍ انغذٔنٛخ 

 .(3هٙ عذٔل )

)عُٛخ  ٍنٕاٛفٛخ نهًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛزٛيعُٗ رن  ُْب  رؾغٍ هٙ انؾبنخ ا     

امديبٌ عهٗ انًخذساد ٔانكؾٕل( يٍ خالل انجشَبيظ انزبْٛهٙ انًقزشػ  أ٘ ُْب  

ر صٛش عهٗ عُٛخ انجؾش هٙ رؾغٍٛ انؾبنخ انٕاٛفٛخ أ٘ رؾقٛا انفشضٛخ ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ 

 نهجؾش يٍ انُبؽٛزٍٛ انٕاٛفٛخ. 

 

 ٍفً اختبارٌٍ انبؼذٌ نعابطتنهًدًىػت انتدزٌبٍت واػزض َتائح  2 -4

 :ويُالشتها

 عم يعشهخ ر صٛش انًُٓبط انزبْٛهٙ عهٗ يٍ  ٛشِ الثذ أٌ َغش٘ االخزجبساد        

ٔانوبثطخ هٙ االخزجبسٍٚ انجعذٚخ نًٓب. ٔيٍ خالل  خثٍٛ انًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛ

االخزجبساد ٔانفؾٕصبد انُفغٛخ ٔانصؾٛخ ٔ انٕاٛفٛخ نهعُٛزٍٛ )انًصبثٍٛ 

هٙ اخزجبسٍٚ  ديبٌ انكؾٕل ٔانًخذساد( نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ ٔانوبثطخثبم

( نًعشهخ انفشٔع امؽصبئٛخ T-Testٍ. أعشٖ انجبؽش يعبنغخ إؽصبئٛخ )انجعذٚ

نعٔعبط انؾغبثٛخ ثٍٛ االخزجبسٍٚ نًعشهخ انزطٕس هٙ انُٕاؽٙ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ 

هٙ  ٔانًغًٕعخ انزٙ نى ٔانٕاٛفٛخ ثٍٛ انًغًٕعخ انزٙ اعزخذيذ انًُٓبط أنز ْٛ

 رغزخذو انًُٓبط أنز ْٛهٙ. نًعشهخ ر صٛش انًُٓبط أنز ْٛهٙ عهٗ انًصبثٍٛ.    

انتدزٌبٍت  تٍٍػزض َتائح انفحىصاث انُفضٍت وانصحٍت نًدًىػ 4-2-1

 .ويُالشتها ٍفً اختبارٌٍ انبؼذٌ وانعابطت

ع ثٍٛ ا ٔعبط ( ٔعذ أٌ ُْب  هش4ٔ) ٔيٍ خالل انُزبئظ انًجُٛخ هٙ انغذٔل      

انؾغبثٛخ ٔاالَؾشام انًعٛبس٘ نالخزجبسٍٚ انجعذ٘ نًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛخ 

 ٔانوبثطخ ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ هٙ هؾٕصبد ٔاالخزجبساد انُفغٛخ ٔانصؾٛخ. 
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 (4خذول )

ٌىظح لٍى األوصاغ انحضابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت ودالنت انفزوق بٍٍ االختبار وانبؼذي 

 .هفحىصاث انُفضٍت وانصحٍتن وانعابطت نهًدًىػت انتدزٌبٍت

 اإلحصائٍت

 انًدايٍغ

( Tلًٍت ) بؼذياالختبار ان

 انًحتضبت

( Tلًٍت )

 اندذونٍت

دالنت 

 انعابطت انتدزٌبٍت انفزوق

 انًدًىػت األونى

 ػٍُت يذيٍٍُ انًخذراث

 ع س   ع س  

5,339 
(*   )

2,447  
 يؼُىي

4,666 1,21 3,666 1,211 

 نثاٍَتانًدًىػت ا

 ػٍُت يذيٍٍُ انكحىل
6,0 1,195 4,625 1,06 5,339 

(**) 

2,306 
 يؼُىي

 0,5ٔثبؽزًبل خطبل  6دسعخ ؽشٚخ  (*)

 0,5ٔثبؽزًبل خطبل  8دسعخ ؽشٚخ ( **)

 

 إر آيييش انٕعيييط انؾغيييبثٙ نالخزجيييبس انجعيييذ٘ نًغًٕعيييخ ا ٔنيييٗ )انًخيييذساد(     

كيبٌ . أييب انويبثطخ ه(1,21( ٔثبَؾشام يعٛيبس٘ )4,666) نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ 

( ٔثيبَؾشام يعٛيبس٘ 3,666انٕعط انؾغبثٙ نالخزجيبس انجعيذ٘ نيُفظ انًغًٕعيخ )

( . هؾيييٍٛ آيييش انٕعيييط انؾغيييبثٙ نالخزجيييبس انجعيييذ٘ نهًغًٕعيييخ انضبَٛيييخ 1,211)

. أيييييب (1,195( ٔثييييبَؾشام يعٛييييبس٘ )6,0)  نهًغًٕعييييخ انزغشٚجٛييييخ )انكؾييييٕل(

( 4,625كيييبٌ انٕعيييط انؾغيييبثٙ نالخزجيييبس انجعيييذ٘ نيييُفظ انًغًٕعيييخ )هانويييبثطخ 

 (.1,06ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )

ٔثعذ يعبنغخ ْزِ ا ٔعبط نزعشم عهٗ يذٖ انفشٔع هًٛب ثًُٛٓب ثبعزخذاو      

( انًؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ ا ٔنٗ )عُٛخ T(. هكبَذ )T-Test)   اخزجبس

( رؾذ دسعخ ؽشٚخ 2,447ذ انغذٔنٛخ )( ثًُٛب كب5,339َيذيٍُٛ انًخذساد( )
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(  انًؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ T( ٔكبَذ قًٛخ )0,5( ٔثبؽزًبل خطبل )6)

( رؾذ دسعخ 2,306( ثًُٛب كبَذ انغذٔنٛخ )2,591انضبَٛخ ) يذيُٙ انكؾٕل( )

( انًؾزغجخ نهًغًٕعزٍٛ ا ٔنٗ T(. ٔنًب كبَذ )0,5( ٔثبؽزًبل خطبل )8ؽشٚخ )

انجعذ٘ دالنخ انفشٔع يعُٕٚخ نصبنؼ اخزجبس  أرٌش يٍ انغذٔنٛخ ٔانضبَٛخ ْٙ اكج

 .(4نهًغًٕعزٍٛ كًب هٙ عذٔل ) نهًغًٕس انزغشٚجٛخ

 ٍيعُٗ رن  ُْب  رؾغٍ هٙ انؾبنخ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ نهًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛزٛ     

)عُٛخ امديبٌ عهٗ انًخذساد ٔانكؾٕل( يٍ خالل انجشَبيظ انزبْٛهٙ انًقزشػ  أ٘ 

ر صٛش عهٗ عُٛخ انجؾش هٙ رؾغٍٛ انؾبنخ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ أ٘ رؾقٛا انفشضٛخ ُْب  

 ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ نهجؾش يٍ انُبؽٛزٍٛ انصؾٛخ ٔانُفغٛخ. 

 تٍٍنًدًىػ( pwc 170االختبار انكفاءة انىظٍفٍت )ػزض َتائح  4-1-2-1

 .ويُالشتها ٍفً اختبارٌٍ انبؼذٌ وانعابطتانتدزٌبٍت 

( ٔعيذ أٌ ُْيب  هيشٔع ثيٍٛ ا ٔعيبط 5) نُزبئظ انًجُٛخ هٙ انغذٔلٔيٍ خالل ا      

انؾغييييبثٛخ ٔاالَؾييييشام انًعٛييييبس٘ نالخزجييييبسٍٚ انجعييييذ٘ نًغًييييٕعزٍٛ انزغشٚجٛييييخ 

 ٔانوبثطخ ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ هٙ هؾٕصبد ٔاالخزجبساد انُفغٛخ ٔانصؾٛخ. 

 (5خذول )

فزوق بٍٍ االختبار انبؼذي ٌىظح لٍى األوصاغ انحضابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت ودالنت ان

 .(pwc 170فً اختبار انكفاءة انىظٍفٍت ) نهًدًىػت انتدزٌبٍت وانعابطت

 اإلحصائٍت

 انًدايٍغ

االختبار  بؼذياالختبار ان

 بؼذيان

( Tلًٍت )

 اندذونٍت

دالنت 

 انعابطت انتدزٌبٍت انفزوق

 انًدًىػت األونى

 ػٍُت يذيٍٍُ انًخذراث

 ع س   ع س  

4,24 
(*   )

2.447  
 797933 يؼُىي

 كغى/و.د

11989 
641,33 

1094  

 انًدًىػت انثاٍَت

 ػٍُت يذيٍٍُ انكحىل

80295 

 كغى/و.د8
19921 656,25 14905 6,79 

(**) 

2.306 
 يؼُىي

 

 0,5ٔثبؽزًبل خطبل  6دسعخ ؽشٚخ  (*)

 0,5ٔثبؽزًبل خطبل  8دسعخ ؽشٚخ ( **)
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 ذ٘ نًغًٕعخ ا ٔنٗ )انًخذساد()إر آش انٕعط انؾغبثٙ نالخزجبس انجع     

( ٔكبٌ انٕعط انؾغبثٙ نالخزجبس انجعذ٘ 11989( ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )797933

(. هؾٍٛ آش انٕعط 1094( ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )641,33نُفظ انًغًٕعخ )

( ٔثبَؾشام يعٛبس٘ 80295انؾغبثٙ نالخزجبس انجعذ٘ نهًغًٕعخ انضبَٛخ )انكؾٕل()

( 656,25ثٙ نالخزجبس انجعذ٘ نُفظ انًغًٕعخ )( ٔكبٌ انٕعط انؾغب19921)

 (.14905ٔثبَؾشام يعٛبس٘ )

   ٔثعذ يعبنغخ ْزِ ا ٔعبط نزعشم عهٗ يذٖ انفشٔع هًٛب ثًُٛٓب ثبعزخذاو اخزجبس     

(T-Test( هكبَذ .)T ٍُٛ( انًؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ ا ٔنٗ )عُٛخ يذي

( ٔثبؽزًبل 6( رؾذ دسعخ ؽشٚخ )2,447) ( ثًُٛب كبَذ انغذٔنٛخ4,24انًخذساد( )

(  انًؾزغجخ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ انضبَٛخ ) يذيُٙ T( ٔكبَذ قًٛخ )015خطبل )

( ٔثبؽزًبل 8( رؾذ دسعخ ؽشٚخ )2,306( ثًُٛب كبَذ انغذٔنٛخ )6,79انكؾٕل( )

( انًؾزغجخ نهًغًٕعزٍٛ ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ ْٙ اكجش يٍ T(. ٔنًب كبَذ )015خطبل )

 انجعذ٘ نهًغًٕس انزغشٚجٛخدالنخ انفشٔع يعُٕٚخ نصبنؼ اخزجبس  أرٌٛخ انغذٔن

              .(5نهًغًٕعزٍٛ كًب هٙ عذٔل )

)عُٛخ امديبٌ  ٍيعُٗ رن  ُْب  رؾغٍ هٙ انؾبنخ انٕاٛفٛخ نهًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛزٛ

عهٗ انًخذساد ٔانكؾٕل( يٍ خالل انجشَبيظ انزبْٛهٙ انًقزشػ  أ٘ ُْب  ر صٛش عهٗ 

عُٛخ انجؾش هٙ رؾغٍٛ انؾبنخ انٕاٛفٛخ أ٘ رؾقٛا انفشضٛخ ا ٔنٗ ٔانضبَٛخ نهجؾش يٍ 

 انُبؽٛزٍٛ انٕاٛفٛخ. 
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 انخايش فصمان

 االصتُتاخاث وانتىصٍاث .5

 :االصتُتاخاث 5-1

 ٔاعزُزظ انجبؽش:

أٌ ُْييب  هييشٔع راد دالنييخ يعُٕٚييخ نعُٛييخ انجؾييش انزغشٚجٛييخ نهًغًييٕعزٍٛ ا ٔنييٗ  .1

دييييبٌ يخيييذساد( ٔانضبَٛيييخ )إدييييبٌ انكؾيييٕل( نالخزجيييبسٍٚ انقجهيييٙ ٔانجعيييذ٘ هيييٙ )إ

انفؾٕصييبد انُفغيييٛخ ٔنصيييبنؼ انجعيييذ٘. ٔٚييي رٙ ْييزا ييييٍ خيييالل انعيييالط ثيييبنجشايظ 

 انزبْٛهٛخ.

ُْٔييب  هييشٔع راد دالنييخ يعُٕٚييخ نعُٛييخ انجؾييش انوييبثطخ ٔانزغشٚجٛييخ يغًييٕعزٍٛ  .2

جٛييخ يًييب ٚاكييذ عهييٗ صييالؽٛخ ا ٔنييٗ ٔانضبَٛييخ ٔنصييبنؼ االخزجييبس انجعييذ٘ انزغشٚ

 انًُبْظ انزبْٛهٛخ. 

ٔاعزُزظ انجبؽش إنٗ أٌ ُْب  ضشٔسح قصٕٖ نخوٕس انًذيٍُٛ نجيشايظ انزبْٛهٛيخ  .3

 .طيٍ انعال لكغض

 :انتىصٍاث 5-2

أَشبل يشكض رخصصٙ نعيالط امدييبٌ ٔعضنيّ عهيٗ يشضيٗ انؾيبالد انُفغيٛخ  .1

 رزٕهش هّٛ عًٛع انًغزهضيبد انز ْٛم انصؾٙ ٔانُفغٙ.

انشٚبضييٛخ ٔقبعييبد  تطييٕٚش يغزشييفٗ اثييٍ اسشييذ ٔإَشييبل انغييبؽبد ٔانًالعيير .2

 انغًُٛضٕٚو ٔأعٓضح انزغهٛخ االنكزشَٔٛخ. 

رعٛييٍٛ يييذسثٌٕ يزخصصييٌٕ هييٙ انزييذسة انشٚبضييٙ نإلشييشام عهييٗ انًُييبْظ  .3

 انزبْٛهٛخ.

أَشييبل داس نهًييذيٍُٛ ٚغييكُّ ثعييذ االعزشييفبل نفزييشح يعُٛييخ نغييشا االثزعييبد عييٍ  .4

 ذو انشعٕس انٗ االديبٌ.انعبداد انغٛئخ ٔع
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 انًصادر:

انعال عجذ انفزبػ ٔدمحم صجؾٙ: هغٕٛنٕعٛب ٔيٕسهٕنٕعٛب انشٚبضٙ ٔطشع  أثٕ .1

 . 1997ي 1انقٛبط ٔانزقٕٚىي انقبْشحي داس انفكش انعشثٙ يط

ي انكٕٚذ ي ٔكبنخ 4اؽًذ ثذس : أصٕل انجؾش انعهًٙ ٔيُبْغّي ط .2

 1978انًطجٕعبد. 

 ظٔاؽييييخ انييييُف -YAHOOيٕقييييع االَزشَٛييييذ  –ائى اؽًييييذ عًييييبل أثييييٕ انعييييض .3

 ا عشح ٔانٕقبٚخ يٍ امديبٌ. .انًطًئُخ

صجش٘ عشعٛظ . انطت انُفغٙ هٙ انؾٛبح انعبيخ. انقبْشح. داس انُٓوخ  .4

  1961.  1انعشثٛخ. ط

 1ٔد . داس انعهى نهًالٍٚٛ طهبخش عبقم . أصٕل عهى انُفظ ٔرطجٛقبرّ. ثٛش .5

1973. 

عخ يقبسَيخ هيٙ ثعي  انزكٛفيبد انٕاٛفٛيخ ٔانًاشيشاد دسايعذ عهًبٌ إثشاْٛى:  .6

خ ـشح ٔانشٔيبَٛيـيـاالَضشٔثٕيزشٚخ ثٍٛ انشٚبضٍٛٛ انًزقيذيٍٛ هيٙ انًصيبسعخ انؾ

: اطشٔؽيخ دكزيٕساِي عبيعييخ ثغيذاد: كهٛيخ انزشثٛيخ انشٚبضييٛخي ٔ ٛيش انشٚبضيٍٛٛ

2006. 


