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            " العليم الحكيم  أنتما علمتنا إنك    إالقـالوا سبحانك ال علم لنا  "      

وفقنا إلتمام هذه المذكرة    إذنشكر هللا عزوجل على منه وكرمه،      

  .في مسيرة بحثنا

  .التي نرجوا لن تكون عونا ومرجعا يعتمد عليه لمن يأتي بعدنا

كل من ساهم في انجاز هذا العمل    إلىالتشكرات الخالصة  ونتقدم ب

  .من بعيد، ولو بكلمة طيبة  أوالمتواضع من قريب  

  :ونخص بالشكر

شرفنا بإشرافه على مذكرتنا ولم يبخل علينا    خيري جمالالدكتور  

  .بتوجيهاته القيمة طيلة فترة انجازها

  

  ايوب+ حمزة

       أ



 
 
 
 
 
 

  وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل هللا عليناالحمد � الذي  

  : إلى  عأهدي هذا العمل المتواض

الوالدين العزيزين حفظهما هللا، اللذان سهرا وتعبا على تعليمي     

 .في إتمام هذا العمل من قريب أو من بعيد

 .كبيرهم وصغيرهم  األسرة أفرادلى  إو  

 .من دون استثناء  أصدقـائيكل    والى  أقـاربيكل    إلى 

والى كل االالصدقـاء والزمالء  ،خيري جمالالمشرف    األستاذ إلى 

 .الذين اعانونا على هذا العمل

يستفيد منه  أرجوا من هللا تعالى أن يجعل عملنا هذا نفعا    األخيروفي  

  .جميع الطلبة المقبلين على التخرج
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 ملخص البحث

 

 
 

  ش

� وعالق�ه �ال�
�آت ال��اضة  : ع
	ان ال�راسة��  ال�

  على �ع� ال���آت ال�اض�ةة دراسة م��ان�

�  :ت&% اش�اف:                                                                م� اع�اد ال�ال 

 خ��# ج�ال.د                                                                       ح��ة عاب� - 

    جاللي أی&ب - 

إن ال>;:�9 یلع8 دورا م7ث�ا في ت�43 ع,لة ن�& ال���آت ال�اض�ة وتق�مها و.ن ن,اح أ#        

ت���Aها مH خالل ت&ف�� ال�Aوف ال��اسFة للع�ل ال�C #Dارك  ت��A@ ی>&قف على ال:�قة ال>ي ی�ار بها

ف�ه ال,��ع م7Rول�ة وفعال�ة ن4& األه�اف ال�:ل&Oة ت4ق�قها، فإن ت4ق�L ال���آت ال,�ائ�ة �Jفة عامة 

وال���آت م4ل ال�راسة �Jفة خاصة أله�افها وأغ�اضها الس��ا في ال�ولة ال�ام�ة ی>&قف إلى أح� ما 

�تها اإلدارة ال�>�Yلة في الRل:ات واإلدارة ال>ي تع�ي ب>��A@ ال,ه&د ق�J تH�R4 على  تفع�ل أجه

ال���آت ال�اض�ة �إتFاع و]ائف اإلدارة ال�اض�ة مH ب��ها ال>;:�9 الC #Dع>�F أساس ل>:&� ال�7سRة 

  .وت_�H أه��ة هDه ال�ارسة في إب�از عالقة ال>;:�9 �ال���آت ال�اض�ة

وفL معال@ م�ه,�ة عل��ة لل&ص&ل إلى ن>ائج دق�قة وم&ض&ع�ة، ح�b أج�a ال�راسة ف,اءت ال�راسة     

�ة، واس>,ا�ة ل:�Fعة ال�&ض&ع واإلشdال القائ@ اع>��نا على  �ع� ال���آت ال�اض�ة على &Fة الCل&ال

�F<لة في االسY�<وسائل وأدوات ج�ع ال�عل&مات ال� Hان ال��هج ال&صفي، وت@ االع>�اد على م,�&عة م

  H��Rاض�ة ال�&جه ل��ة، ح�f bانa الع��ة ت>�Yل في  ال���آت ال�&Fة الCوق��ا �اخ>�ار  20ب&ال ��Rم

ة، واخ>Fار fاالع�&ائ�ةالع��ة &iة ال�FRلة في ال�Y�<ال&سائل وال�عامالت ال� H²، واع>��نا على م,�&عة م 

  .�Excelاإلضافة ل�Fنامج 

وOع� وضع هDه ال�عال@ ال��ه,�ة وال>:L�F العل�ي ل�راسة ش�ع الFاحb في ع�ل�ة ت4ل�ل ال�>ائج     

وتف��Rها ��ا ی>&افL مع ال4قائL العل��ة ال��f7ة، ح�b ت@ ال;�وج ��,�&عة مH ال�>ائج وهDه األخ��ة ال>ي 

@ ال;�وج ��,�&عة مH ض�ة، وعلى ض&ء ذل3 تعالقة ب�H ال>;:�9 وال���آت ال�ا ه ت&ج� ت�f7 ان

� ض�ورةال>&ص�ات أب�زها �  .ال>;:�9 وال>��A@ وال�قا�ة لFRل ال�اض�ة ال���آت تع

  

  

  .ال>;:�9، ال���آت ال�اض�ة :ال(ل�ات ال�الة



  مقدمة

 
 

� العل� ���قا لها  أنلل��اضة وم�ساتها  أردناما  إذا��ت&ده� وت�ق م فالب  م� أن ت

ال�ي تع�*  عل(ها ال ول ال*�ق مة وم01آتها  األساس(ةهي أح  األع* ة العل*(ة  واإلدارة

 وأن0>�هات;ق(: ال91اح في ع*ل(اتها  إلىح(7 تعى مع�5 ال*�سات ال��اض(ة وم�ساتها، 

 �*� األداءار ل1Bاء م�E& اس��ات(9ي وت1افي م�*(& CD*� لها الBقاء وال1*@ وت;(� وت?افح =اس

العل(ا  اإلدارةالب  م� ام�الك رجل  األه اففي Lل الK)Bة ال�ي تع*ل ف(ها، ولغ�ض ان9از ه�ه 

ت?@ن له  أنل�ؤ�ة =ع( ة ال* U، عامة وشاملة ل?ل ال*9االت ال@L(ف(ة لل*�سة أR ال یB1غي 

XX��ی�*Z� ال* ی��� م� ال�عامل مع م�غ(�ات الK)Bة  أنة وم; ودة ف*� ال�CورR ن�5ة م

اع  ال*01أة على خ@ض غ*ار  ZD@ن@ان أال ی1ام(Z(ة، و D R�قادر�� على ال�@جه ال*1اس^ ال

`)<���قBل ال*9ه@ل، وه@ ما یB(� أه*(ة ال  .ال*

�>(` ه@ ن0اb ی�دDه ال* ی�ون وال*�ول@ن على ال*51*ات، فه@�ع*ل(ة ه فها  وال

�قBل، =;(7 ت?@ن ق@اع ها  اس��0اف وeذام1B(ة على ال*اضي وال;اض�، ) ال*51*ات(ال*

�>(` ی�*hل في اخ�(ار  أه افكانE fل م51*ة تعى ل�;ق(: �الBل  أفCلمع(1ة فإن ال

 Rي ت�د��>(`  أن=فاعل(ة أك�B، ل�ا ارتأی1ا  األه افت;ق(: تلk  إلىوال>�ق ال�نB(� عالقة ال

 U ال*01آت ال��اض(ة وم �))��>(` في ت>@ر ه�ه  أه*(ةب�وال(� بها ق ما ن;@  األخ(�ةال

ما ق*1ا =ه ه@ ال;ل ال*�Bقي، بل Dع��B االن>القة ل*عال9ة الB;7  أنوه�ا ال Dع1ي  .األفCل

نCع  األساسه�ا  العل*ي ال ق(: في ه�ا ال*9ال، وخ>@ة م� اجل االه�*ام به�ا ال9ان^، وعلى

االه�*ام  إلىالقارm م;اولة م�@اضعة في ه�ا ال*9ال ال@اسع وال�X^ ولعله دع@ة  أی Rب(� 

  :=اب(� إلى=ه، ولق  ق*f ه�ه ال راسة 

  :فXل(� إلىال�0D R*ل ال9ان^ الR�51 وال�R ی1ق� : الBاب األول

وأه افه وأه*(�ه  ی�1اول ه�ا الفXل مZ0لة الB;7 وف�ض(اته وتاؤالته: االولالفXل 

�>(` ومBادئه أما : ال*;@ر االولوت; ی  ال*فاه(� وال*X>ل;ات وس@ف ی�1اول �أه*(ة ال

((� في ال*01آت ال��اض(ة: الhاني ال*;@ر�  .ف(�1اول ال

ح(7 ی�1اول : فXل(� إلىو�0*ل على ال9ان^ ال�>B(قي وال�R ی1ق� : الBاب الhاني

على ع�ض وت;ل(ل ن�ائج ال راسة وتف(� : Xل الhانيم1ه9(ة الB;7 و�قف الف: األولالفXل 

  .وم1اق0ة ال1�ائج
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  :ال�راسة إش�ال	ة-1

��ة ته�ف إلى تغ�
 أو تع�یل أو ت���
 ل�اقع م�ج�د     �%ع#$
 ال#"��! ع�ل�ة م�ه��ة م

لل#غ�
ات االج#�اع�ة وال�1اس�ة وال/قاف�ة واالق#+اد%ة ال�#�قعة ل�+$ح ه)ا ال�اقع قادرا على 

ال�اد%ة  تCق�B أه�اف ال�
ج�ة م�ه في ال��#�ع وذل= م> خالل ت��8ف 6افة اإلم4انات


�ة ال�#�اف
ة و %ع� ال#"��! س�ة حHار�ة رافقG اإلن1ان م�) الق�م إْذ أن ت��ر J$وال

�اح وال/$ات، وال���ان  ال
�اضي حقل �ال#"��! وأسال�$ه أص$ح مالزما لNل ع�ل�ة ی
اد لها ال

%C#اج ال��8ف ف�ه إلى مهارة ال#"��! وفهU ع�اص
ه واألسR ال#ي ی
تQN عل�ها، وأن 


وف ال#"���! ع�ل�ة معق�ة، ألن اإلدارX ال�"�! لها %ق�م Wع�له وس! م���عة م> ال

والع�امل ت\ث
 ج��عا 4JWل م$اش
 في ع�ل�ة ت��1
 ال��Jآت واإلدار��> ال)ی> %ع�ل�ن  على 

 X(ال 
ت��1
 ال��Jات W+فة م"#لفة واس#ع�ادات وم��ل وات�اهات م#$ای�ة، فHال ع> ال#غ�

س�ة و6)ل= ال$�`ة ال��C�ة Wال��رسة 6ل ذل= وغ�
ه ی#�ل^ م> %�
أ على ال�ادة ال�را

�ة �#�ال�J#غل Wال#"��! وال��1#
 أن %"�! لع�له 4JWل م#ق> م> أجل أن %+ل إلى ال


ور�ة لل#"��! فالب� أن %ع#�� ال#"��! لل��Jاة اح� Hال Xاجة اإلدارCا ل
�ال�
ج�ة، ون

� م> اإلشارة إلى أن ال��1#
 ال#ي ال ت"Hع األر6ان األساس�ة في ع�له ال��مي الهادف والب

لل#"��! وس�لة س#�Nن ن#��#ها ت$عe على ال�لل وال1أم وتق#ل روح اإلب�اع ل�b 6ل م> 

ال��1
 وال��Jاة وت"لB ع�� اإلدار��> حالة الف�ضى واإلرhاك وتQ�� م> أع$اء ال��1#
 نف1ه 


وع %�^ أوًال مع
فة i$�عJم Xع�ل�ة ال#"��! ألW اد للق�ام

وع والغ
ض ال�Jة ه)ا ال�


وع، ثU ت�رس أح1> ال1$ل أو ال�
ق Jه)ا ال� BقC% أن ^�% X(ال�ص�ل إل�ه أو ال

لل�ص�ل إلى ه)ا الغ
ض مع دراسة اإلم4ان�ات ال��ج�دة وال#ي %�4> اس#"�امها ل#Cق�B ه)ا 

��ة واع�ة الخ#�ار أح1> (الغ
ض وال#"��! في ج�ه
ه ال %"
ج ع> �6نه #�ع�ل�ة م

الCل�ل ال��4�ة لل�ص�ل إلى أه�اف مع��ة أو Wع$ارة أخ
b ه� ع�ل�ة ت
ت�^ األول��ات في 
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�ة ال�#احةJ$ض أو ) ض�ء اإلم4ان�ات ال�اد%ة وال
وه� على ه)ا ال��C ی$�أ ب�ج�د ه�فا و غ

   . وج�د رغ$ة %ق#Hى تCق�قها ب
سU خ��ات مع��ة والع�ل على ت�ف�)ها


ل#ي ت#U4C في ت��1
 ال��Jأة ال
�اض�ة ال
�اض�ـة، إذ أص$ـح ال#"��! أح� الع�اص
 ا و�ع#$

األداء و ه� .في اآلونة األخ�
 مCل اه#�ـام ال�"#+�> في ال#�ر�^ و ال��1#
 ال
�اض��>

الفعلي أث�اء ت��1
 ال��Jاة و ال�\ش
 الCق�قي ال)X %�4> م> خالله ال#ع
ف على ال�1#��ات 

Hة، �6ا %ع�ي Wه ال#�$\ �Wا س��4ن في ال�1#ق$ل ال�"#لفة س�اء ا 6انG م
تفعة أو م�"ف

ل#Cق�B ه�ف م�ل�ب تCق�قه في ال��ال ال
�اضي و االس#ع�اد Wع�اص
 الع�ل وم�اجهة 

مع�قات ال#�ف�) والع�ل على ت)ل�لها في إiار زم�ي م�Cد والق�ام �W#اWعة 6افة ال��ان^ في 

 .ال#�ق�G ال��اس^

ال#"��! و أح� ع�اص
 ال#"��! اإلم4انات و  م> ال�ع
وف أن أهU و8ائف اإلدارةو    

ال��Jآت ال
�اض�ة و هي ت�Cی� الع�اص
 ال��ل�hة ت��8فها ل#Cق�B ال�1#ه�ف في ال#"��! 


�ة و ال�اد%ة و م�ها JW ع و هي ماد%ة و��, األجهQة, ال��اد ال�1#"�مة: م> ح�e الUN و ال


�ة و م�ها .ال�ع�ات و األم�ال J$ن ال, العامل�ن : و ال����ف)ون و الف�.  

و ه�اك ع�ة م$ادx أساس�ة %�^ م
اعاتها ع�� ال#"��! وت��1
 م
اكQ ال#�ر�^ و       

الق
b ال
�اض�ة و ال��Jآت ال
�اض�ة �W"#لف أن�اعها و أش4الها و مع اخ#الف ن�ع ال"�مة 


ف�> و ال��ر�hن وذل= م> اجل االس#غالل األم/ل و ض�ان Jال#ي تق�مها في خ�مة ال�

اعل�ة و سه�لة  و سالمة اس#ع�الها ح#ى تCقB اله�ف ال)X أنG`J م> أجله ، �6ا ن$�> ف

�ا ه)ا أهU ال�$ادx ال#ي ی�$غي وضعها في ال1C$ان وال�راسة ق$ل ال#�ف�) ولها ع�ة /CW في

��U ، ال
قاWة ال#�ج�ه و ال#�B�1 �6ا س�#U دراس#ها 6ل على ح�ة و �م$ادx م�ها ال#"��! ،ال#

  .�^ و األه��ة ح1^ ال#
ت
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ف�> و Jأكفاء م> ال�W أه�افها BقCة أن ت+$ح ع�ل�ة رش��ة تCاج�ك�ا %�ل^ م> اإلدارة ال

 
+�ال��1
�> وذل= Wاس#"�ام اإلم4انات ال�#احة مع ت�ف�
 أفHل م�اخ م�4> لع�ل الع


X مع أقل جه� J$ال.  

ال
�اض�ة  أن  �6ا %�^ على ال$احe واإلدارX وال�"�! في م�ال إدارة ال��Jآت     

ی#ع
ف على ما 6#$ه األوائل في م�ال ال$eC العل�ي و ال)ی> ساه��ا ب�+�^ واف
 في 

 Uی� أر6انها و أساس�اتها و ال)ی> 6ان له�Cعل�ها العل�م في ت X���ت�ض�ح ال�فاه�U ال#ي ت

��ة�  الفHل األول في ت���ة ال�عل�مات اإلدار�ة إلى حالة أص$GC ف�ها اإلدارة مه�ة م

وم> ه�ا 6انG االن�القة ل�راسة ه)ا ال��ض�ع و ال#ع
ف على ال#"��! في م�ال     

ال��1#
 ال�/الي لل��Jاة ال
�اض�ة و تأث�
ه على ال
فع م> مb�#1 أداء اإلدار��>، واق#+
ت 


ح�ا اإلش4ال�ة ال#ال�ةi ا� :دراس#�ا وم> ه

  ال
�اض�ة؟ ال��Jآتت��1
 ما ه� دور ال#"��! في -


ح�ا ال#1اؤالت الف
ع�ة ال#ال�ةوفي ض�ء ذل= i:  

  هل تلع^ ال"$
ة ل�b اإلدار��> دورا في ت"��! وت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة؟ -1

  هل لل�\هل العل�ي ال�4#1^ دور في ت"��! وت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة؟ -2

  هل ت\ث
 ال��ارد ال�ال�ة في ع�ل�ة ت"��! و ت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة؟ -3
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  :الف�ض	ات -2

  :الف�ض	ة العامة -أ

  .ال
�اض�ة ال��Jآتال��1#
 في ال#"��!  دور

  :الف�ض	ات ال'&ئ	ة - ب

  .ال#"��! على ت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة ل�b اإلدار��> دور  ل"$
ة ل - 

  .في ال#"��! على ت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة دور ل�\هل العل�يل - 

 .ت\ث
 ال��ارد ال�ال�ة على ت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة - 

  :ال�� فأه�ا -3

�ا ی/CW إلىه�ف  Bق�Cال#ال�ة األه�افت:  

  .مع
فة العالقة ب�> ال#"��! وال��1#
 ال��Jآت ال
�اض�ة - 

  .الJNف على ال"$
ة في ال#"��! على ت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة - 

  ��! على ت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ة ال#ع
ف على تأث�
 ال�\هل العل�ي في ال#" - 

  .�ة على ت��1
 ال��Jآت ال
�اض�ةال��ارد ال�ال أه��ةال#ع
ف على  - 

  :ال�� أه�	ة -4

�ا اس#�هار ج�لة م> /CW األه��ة في م�ض�ع <�Nآت  األس$ابتJ�ال#ي تع#
ض ت��1
 ال�


ق تفادیها على اع#$ار iاض�ة و�
ال��Jآت ال
�اض�ة إن صح ق�ل�ا هي ع+^  أنال

ال��Jآت تق�م  لة ل�عل ه)ههائ إم4ان�اتال
�اضة لN> في Wالدنا ورغU 6ل ما ت�ف
ه ال�ول م> 

6
اث�ةفي وضع�ة  أص$GCاغل^ م�Jآت�ا  أن إال Wال�ور ال���� بها  
ج
اء س�ء ال��1#


 في الع�ل�ة ال#"����ة ال#ي تC#اج  األم
، وال#"��!�� اإلدار��>ال)X ی#�ل^ ض
ورة ال

 ال�\س1ات أه�افال
�اضي ح#ى %�4> ال�ه�ض ب#Cق�W Bع�  اإلدارX لي ال��ال  أكفاء

  .ال
�اض�ة
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 b
ت�$�B ع�اص
 ال#"��! Wأسل�ب على ح�یe في ال��Jآت ال
�اض�ة %1اع�  أنك�ا ن

 Bق�Cج�ة م> ه)ه  األه�افت
  .ال��Jآتال�

  :اخ�	ار ال�� أس�اب -5

ها ال��Jآت ال
�اض�ة اخ#�ار ه)ا ال��ض�ع هي الCالة ال#ي تع�J إلىال#ي دع#�ا  األس$ابم> 

  .ال��Jآت W+فة خاصة ت"��! وت��1
 ه)هW+فة عامة و 

وال��اهج العل��ة والع�ل�ة م> ال#"��! وال��1#
 وان#هاجها  األم�ياف#قارها  إلىوذال= راجع 

ل�
�قة ال��1#
 ال�C�1ة و الع�Jائ�ة في 8ل ت�ف
 الق�ان�> وال#عل��ات في خ+�ص ه)ا 

  .ال��ال

6-   :ت��ی� ال��4ل�ات وال�فاه	1 ال0اصة �ال��

  :ال�40	7 -6-1

ال#"��! في ال�اقع %�Jل ال#�$\ �Wا س��4ن عل�ه :" فإن" فای�ل"ح�e تع
��  :الحااص4-ا

  )16،ص2003إبراهيم محمود عبد المقصود،( - "ال�1#ق$ل مع االس#ع�اد له)ا ال�1#ق$ل

- Uفه العال
ال���Jدة وت�Cی�  األه�افانه ع�ل�#ه ت�Cی� ":" ت�ماس ش�ل��ج" األم
�4ي%ع

ت#$ع  أنال#ي %�^  األسال�^وت�Cی� ال�
احل ل)ل=،  �افاألهه)ه  إلىال�
ق لل�ص�ل 

ال#"��! ی#�ل^ تCل�ل ن#ائج ما س$B ت�ف�)ه، ات"اذ الق
ار لN> ، و ...األه�افل#Cق�B ه)ه 

  )16 ،ص2003إبراهيم محمود عبد المقصود، (" %�^ ت�ف�)ه في ض�ء دراسة وتق�ی
 ال�1#ق$ل

 ،�#Nاملة ال#ي ت�Jل أساسا ال#"��!ه� م���عة م> الع�ل�ات ال��1قة وال :اص4الحا-

��U، ال
قاWة وال#�ج�ه�  .وال#

��U و  :اج�ائ	ا -�
ك ف�ها العلU والف> وتق��ة ق�ادة ش\ون ال##J% ال#"��! و ه� ع�ل�ة 
ال#�ب�

  .األع�الوال#��J! وم
اق$ة 
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  :ال�=>آت ال��اض	ة -6-3

 أو�اضات س�اء ف
د%ة هي ع$ارة ع> م��عات ر�اض�ة ت�ارس ف�ها م"#لف ال
 : اص4الحا -

  )16 ،ص2003إبراهيم محمود عبد المقصود، .ت��1
ها و فB ب
نامج مع�> إدارةال��اع�ة ولها 

  

ال�"#$
ة في ال�Jا�  األدواتو هي ع$ارة ع> ت�ه�Qات �W/اWة Wق�ة الل�ازم و : اج�ائ	ا -

 
Wال�b�#1  ال��رب لل�ه�ض وال#ق�م أع�الل#ع��> ن#ائج  األساس�ات إح�bال
�اضي، وتع#$

  .أفHلال
�اضي وت���
ه ن�C واقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 الجانب النظري



 

: الفصل االول

 الخلفية النظرية

 لدراسة
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 :ت�ه��

وق�ن ال'اضي ق�ن وضع ال#سات�� ف����ة لل�	رة ال��اع�ة ، �ع��� الق�ن ال�الي ق�ن ال�
	رات اإلدار�ة  

 في ال�6	ميت5اع ال�3ا2 اون���ة ، ح#ث. ت
	رات ع-�'ة في ال'�اد, العل'�ة لعل+ اإلدارة *�فة عامة

 .ألجهDتها Cفاءة اإلن�اج�ةااله�'ام م	جه ل	ضع ن-+ اإلدارة به#ف رفع ال �حأص، ال�اليالق�ن 

   G�
H�فة ال�Iه��ة لإلدارة هي و	�ائف الI	ال Mفة م�Iا ال�اض� �ع'ل ال'#ی�ون  ففي إن أول و��وق

X وهWا ال�غ��� ��#ث في Uل ال�	ان،س���اءح�T ال�غ��� ه	 القاع#ة ول�S اال ق��اد دی�ام�6ي للغا�ةافي 

أ^ أنه ی�+ داخل ، ج�ة وفي أ^ م�#ان آخ� �'M6 ذ�UهالY3ون الHار  ال�عل�+،ال��اعة ،  في اإلدارة


�G ه	 تع��� عM ال�اجات ، ت���Uات ال��اة نف5هاH�یه#ف إل�ه ال ^Wغ�� ال�ل وال	��ذل_ ألن ال

وال�غ�ات وال'3اكل العامة ال�ي ته+ ج'اعات ال'	ا`��M س	اء ع��ت ع�ها أو ح#دتها الق�ادة ال�5اس�ة 


�G أح# ال	Iائف الهامة لل�6	مةال	اع�ة في ن-�تها ل��63ل م5H�ق�ل ال�الد وق# أص�ح ال�في ،  	وه

ال�6	مات في ال#ول ال�ام�ة ل+ تع# ح�ة  نوال	اقع أ،مق#مة وسائلها إلح#اث ال�غ��� وال�
	�� في ال'��'ع 


G أو ال فيHأن ت  G
Hفت dع�ة ل'القاة األه#اف وت�ق�	ض	قة ال'��

�G ال ألنه الH�ة لل�
eهي م

'ا WUل_ ألن ال�'اه�� ل+ تع# ت5'ح *أن ت��ك أق#ارها لل�g و إن،ة وال�غلX على م63الت الع���ال��'

ومM ل+ أص��. ال�'اه�� ق	k ،  والق#ر أو ته'ل م�ال�ها أو أن تع�j في غ�� �ق�M مM ال'5�ق�ل

G�
H�ال 	'� ن��اه م5�مة في ات	ة على ال�6
  )15 ص، 2003، عبد المقصود إبراهيم محمود( .ضاغ
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 اه��ة ال����� وم�ادئه:  ال�"!ر االول- 1- 1

 :ن&أة وت�!ر مفه!م ال�����  - 1- 1- 1

 ال	ح�# جه#ه Uان س��لهو ،سعى اإلن5ان م�W أن وج# على األرض مM اجل ت�M�5 وت
	�� ح�اته  ق#ل

ة في وال'�'�ل #ود�وUان هWا ال�ه# م���قا مM تفG�5* ��C وم�	اضع وم،األس�̂  و أ الف�د^

 .لT ال�eور�ات�وق# س'�. هWه *'، ال'أوk وال5Cاء و ،الغWاء

ال مM خالل ال�#ب�� ولMC مع م�ور األ�ام سعى اإلن5ان إلى ت
	�� هWه ال�eور�ات ول+ �أت تل_ إ


�Gر،ال'd�5 لألم	 H�اضع لعال+ ال	�ج م	ا*ة ول�
�G ع�#ه  وUان نل_ *'H�ل أرح م5الة ال	الق M6'� بل ،

��H'اعة أوة أو أس��ة كان. م5لة ش�الق��لة أو ال k	�5'االت على م�االح M5ه ، في أحWل. هIو


ة إال االس�ع#ادات لع'ل شيء ی�علd *��اة Hصفات ال Mاضعة ال ت�'ل م	�م�اوالت م Mوتل_ ع�ارة ع

  .'�ة *ال��5ة ل'ه'ات الق�ل وال��بال'��'ع االج�'اع�ة واالق��اد�ة واالس�ع#ادات األك�� أه


�U G'�هج ل����ح األوضاع االق��اد�ة واالج�'اع�ة ون5�
�ع اH�ل أن ال�#ا�ات األولى لل	لق

*'ع�ى آخ� *ع# اخ��اع اآللة ال�Hار�ة وtدخال  أولل'��'عات وال#ول تع	د إلى ما *ع# ق�ام ال�	رة ال��اع�ة 

لى ز�ادة ال�ف��C إ أل'H�لفةم'ا أض
� *عv ال�هات ال'ع��ة *أش6ال اإلن�اج  واإلن�اجإلى وسائل  ال'6انة

وااله�'ام *�6ف�ة ت
	�� اإلن�اج أو الع'ل على معال�ة ال'63الت ال�ي ت	اجه حM5 س�� وأداء الع'ل في 

 .م�افd ومYس5ات اإلن�اج والH#مات

الع'ل وض'ان س��ه وثان�ا ال'5اه'ة في ز�ادة اإلن�اج  أداءف'ا ه	 ال3يء الM6'� ^W ب	اس
�ه أوال ت�-�+ 

 ؟اعوت
	��ه U'ا ون	 


�G ل'ا له مM ق#رة على ت�ق�d األه#اف ال'3ار إل�ها مM ز�ادة في H�ل في ال�إن ال�	اب و6yل تأك�# ی�'

  .نX االق��اد�ة واالج�'اع�ة ثان�ااإلن�اج U'ا ون	عا أوال ومM وف�ات وت�اك'ات في ال�	ا

و *�6ف�ة ال�عامل معها ل�ة م3اكله أاإن م��د تف��C اإلن5ان *اه�'ام واضح *ال'5ائل ال�ي ت5اع#ه في مع


�G ،له �'�ل ال�#ا�ة اH�لفعل�ة ال����ة لع'ل�ة ال	اد ه�ال ��Cف�إذا ل+  إذ أن ال G�
H�ر ال	ص Mواح# م

 G�
H�ال 	، *ع��ةنقل ه 	ض س��ته ن���ي تف�اجهة ال'63الت ال	ه والع'ل على م�اإلن5ان *�ل ��Cف�ف


�G الع�j *-�وف أفeل وذل_ خالل الف��ة الDم��ة ال'H�م ال	ال وفعال مع�ى و مفه	5# ق�ق�ل�ة له ��5

م'ا أس�	جX معه  ألHاصةته ال'H�لفة *��T بل. له م3اكله و�Iوفه ا5�	�مله و ااإلن�اج وان�3ار ألش6

دائ�ة ال'��ج أو ال'ق#م  الت5اعل_ ذو  أوسعال�ف��C ل�S *'63الت ف�د�ة بل غ#ت ال'63الت على ن
اق 

 Mجهةم �اأثو ل
عات وأف�اد أك�� مM جهة أخ�k فأص��. ال�اجة ت#ع	ا إلى ق�ام أشHاص �� ذل_ في ق


�G أل�انXلل�ف�غ بهWا H�ال ال�ن في م	��H�ن وم	� أفCار إلىوال��'�ة ی#ع	ن  ومM ه�ا Iه� *اح

-261، ص 1982، نبيل السملوطي .�'عاو ال'� اإلن�اجت
	�� على  اهب���ات ت5اع# *اع�قاده+ اذا ما أخW ون-

262 (  
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�Gوم�تDCات تع# *'�ا*ة ق	اع# لع'ل�ة  أسSون-��اته+ على  أفCاره+ق# ب�ى ال�اح�	ن وال'H��	ن و H�ال 

 Mم 	�yة و�	ان�اذ قام	ا في ال�#ا�ة *ال#راسة وال�ي ح#دوا مM خاللها ال�Hائ{ وال'63الت ال�ئ��5ة وال


�ة ال�ي ی�-� ال�ها ال'5�ق�ل�ة ال�ي تع�� *63ل او *أخ� عM ال هWه وتل_ ال���Yات وال�	قعات�
H�ع'ل�ة ال

   )15ص  1999، خمسييوسف ( .على انها ع'ل�ة ت��Y لف��ات زم��ة قادمة *غv ال�-� عM `	لها او ق��ها

���ة ومع ز�ادة ال�'	 ال65اني واالق��اد^ U لفة فإن م3اكل�H'العال+ ال d`دول وم�ا Mب� Sاف��#اد ال�واش

ز�ادة جه#ه  اإلن5انUل ذل_ ت
لX مM  ةال'H�لفواالت�اهات  *األ*عادان�3ارها  ازدادق# ن3أت أو وم��	عة 

الق
اعات وال'Yس5ات ال'H�لفة ثان�ا ولق# جاء  إن�اجول��ق�d ن'	 اك�� في  أواللل�غلX على ال'3اكل 


�G مM  االه�'ام *'5ألةH�لفة  أص�ابال�Hاصات م��إالاخ  X'ام ق#  األك��ان ال����ا االهWه Mم

) األم+ث�وة  وأس�اب*�T في `��عة (ق# اس�
اع في U�ا*ة  "س'�Tادم "ف��# ان  االق��ادء جاء مM عل'ا

، ص 1982، نبيل السملوطي(: یلين ت5اع# في تC	�M ال��وة *'ا وال�ي �'M6 ا األساس�ةان ی��M ع�اص� ال��'�ة 

261 -262(   

 .في ب�اء ال'��'ع ساس�ةاال��ات ��غاس��#اث ال .1

االدخار وم�ارyة  أساست5اع# في ت�ق�d ال��اك+ ال�أس'الي وتق	م على  إت�اع س�اسة اق��اد�ة .2

 .اإلس�اف

 .العاملة لألجهDة اإلن�اج�ةالع'ل ورفع الCفاءة  تق�5+ال�ق#م الف�ي وال�ق�ي مM خالل اح�از  .3

 .ت�اع س�اسة ال���ة االق��اد�ةا .4

 أش6الت	ازن في ج'�ع  ح#اثأت�	ر م�Cامل مM اجل  إع#اداه�'امات ال�اح��M على  ان��.وyع# ذل_ .

��� مM ال�اح��M  إال م�هوع'ل�ات ال��'�ة وخاصة في ال�انX االق��اد^ Cه ال ت�وق لWازن ه	�ة ال�Cان ف

 Mان�	'�ة *ق��ع'ل�ة ال Gyن ب�	م�Yال ی M'وغ��ه+ م Mادی���ج�اءاتاالقtق#ون ان ال���ة  مع��ه و�اذ �ع

ل��اح ع'ل�ة ال��'�ة وال�
	ر فال�	ازن في اع�قاده+ لe'ان االق��اد�ة وما تع��ه مM ح�Uة وت
	ر هي ا

على ا�ة حال Iه�ت مقاومة ق	�ة لهWا الل	ن مM ال�ف��C  ال��'�ةه	 نق�v لل��Uة ال�ي هي ج	ه� ال�C	ر 

  .الش��اكي في االق��اداالت�اه ا أن�ارمM جانX *عv  الس�'ا

 G�
H�ة ال�Cل. فIوW3ار في  تأخ�واالن 	ي  األ*عاد*ال�'�و���ل العال+ الI MCلفة ول�H'اهات ال�واالت


�G االق��اد^ ح�Christian »  T »" ك��5��ان"H�ا*ة رائ# ال�
�U) G�ا*ا *ع�	ان  ألف*'H�ال

وق# ح#ث. ت
	رات ���Uة مع ب#ا�ات العق# ال�اني مM هWا العق# ال�اني  1910وذل_ في س�ة ) االق��اد^


�G بل Uان *'�ا*ة ع	امل دفع ق	�ة *ات�اه في ز�ادة ق�'ة وأه'�ة  األك�� األث�مM هWا الق�ن Uان لها H�ال

 Wوز�ادة األخ G�
H�هج ع'ل في هب�ز�ادة اإل�'ان *ال�'U  '�ةس��ل إح#اث��رات  ال	
وق# ت'�ل. أه+ ال�

  :)266،ص  1982السماوطي نبيل (يلي ف�'ا 
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 :وق!ع ال"+ب العال��ة األولى- 1


�ف مM أ`U ع'ل. أل'ان�ا Tة وأداة إلدارة دفة ال��ب ح��CفU G�
H�ب ال	اف ال��ب على ت��ي أسل�

وyع# ان�هاء  أح�k مM جهة وألغ�اض ال'	اءمة ب�M االق��اد الق	مي وM�y ال'�ه	د ال��yي مM جهة 

Mمي م	اد الق��ل االق	ل في ت�-�+ ع'ل�ة ت���Iوف ال
+ إلى  ال��ب العال'�ة األولى أص�ح اله#ف ی�'

  .�Iوف ال��ب

 :االش�+اك�ةح�وث ال"+ب - 2


ي في ع'ل�ة 1917في س�ة  ال5	ف��يف�'ا Uان �ع�ف *االت�اد �
H�رة ال�هج ال	� ،وق# ت��. هWه ال

ال��'�ة ال'�3	دة ن ودع. فل5فة ال�-ام ال�5اسي ال�#ی# إلى تغ��ات ���Uة في مفه	م ال��'�ة ورDUت على 


�G، ال'	اردس�
�ة ال#ول على H�ار الCي نادت  وق# ش6ل. أف�ى  ه�بال
هWه ال�	رة االش��اك�ة و ال�ي غ

في *ق�ة  االق��اد�ة'�M على شYون ال��'�ة ئم5احة ال�Cة األرض�ة *'�ا*ة ت�# ���U للقا 1/6ح6'ها ن�	 


ي الW^ ت�اد^  فيوالس�'ا ، ألعال+أن�اء �
H�ال�هج ال M�'�ال'ه Mم dا فأی# ف��yب�هدول غ�ب أورو 

*ف3ل ال���yة *ع# س�	ات  أ��معارض�ه وت فيبل م�
�فا ، معارضMC ف��قا آخ� Uان ول، أالش��اك�ةال�	رة 


�ة وال��'	�ة ال�ي نادت ب�
H�جهات ال	�د ال	ج' Mع� ال�غ+ م MCنإال أ، ه�مع#ودة ن ول  G�
H�ة ال�Cف

Mوال#ارس� M�� .ع�ف. ت	ه�ا و ب��قا ب�M صف	ف ال�اح

 :!ع ال"+ب العال��ة ال4ان�ةقو - 3


�G ال5ل�+ لل'	ارد االق��اد�ة زادت وان�قل. ع#وk م�هج  ح�T ش�ع.H�أ ال#�'* Wه ال��ب على األخWه


�G االش��اكي إلى ال'#ی# مM ال#ول األورو�yة والس�'ا دول ش�ق ووسG أوروyا H�لال�بلغار�ان  ب	ل�#ا : م


�G االش��اكي Uان ب�X5 م�فاوتة `�ق.ح�T  ه�غار�اH�ه ال#ول فل5فة الWفي ه WUو vت *عWل_ أخ


�G ولMC ل�S على ال
��قة نف5ها ال�ي ول# ون'ا ف�ها ما Uان �ع�ف H�ة *'�هج ال�y�'ة ال�yال#ول األورو


�G ، ال5	ف��ي*اإلت�اد H�إن3اء ه��ة لل Dة فيففي ف�ن5ا ت��ان. ف�ن5ا ، 1945 سU M��س� Mع# أقل مyو

ت�63ل م6�X  1954#ا ت+ في س�ة ه	ل� ،وفي )1952- 1947(لل�5	ات  �ةسا'	�ة خ'ت�تeع أو خ
ة 


�G وأن�G بهWا ال'6�X مه'ات ع#ی#ة ت#ور Uلها ح	ل إع#اد وت�ف�W وم�ا*عة ال��امج و ال#ول H�لل D̂Uم�


�G والس�'ا ،H�ة ال�Cله+ وق#ر ما واجه. ف	ه+ وأص�م�اب Mال�-� ع vغ* Mوال#ارس� M�'�ال'ه Mبل ب�

v ال#ول وال'فM��C وال�اح��M *ق#ر ما الق. الف�Cة مM مM مقاومة واض�ة مM *ع ال�انX ال'�D̂U م�ها


�U Gف�Cة وأسل	ب ل��ق�d ال��'�ة وال�ق#مH�لف أن�اء العال+ فال�Hار وأن�ار في م�ال أح# �5�
�ع ،  ان�

وهل �ق���  بها؟ف'M هي جهة ال�ي تق	م  .ولMC االخ�الف Uل االخ�الف �قع في أدواته وآل�اته، إنCاره


ة إلDام�ة أم  ال��ف�W ؟اد وت��ك دورها على اإلع#Hل_ هل تع# الWUار�ةو��ام�ة  ؟اخDن إل	Cى ت�أوو م 

  )20،21 ص 1999موسى يوسف خميس ( .؟اخ��ار�ة
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���  ل#ل�لو اCل في ال�
�U Gف�Cة و *أه'�ة ���Uة ما ی�'H�'�ع تق���ا على ال�ل اتفاق ال	ناه ح�Uعلى ما ذ

*ق�ادة ما Uان  االش��اك�ةت�5 في فل_ ما Uان �ع�ف *'�'	عة ال#ول  مM ال#ول ال�أس'ال�ة و ال#ول ال�ي ل+


G ال��'	�ة س	اء ال3'	ل�ة ، ال5	ف��ي�ع�ف *اإلت�اد Hال Mم ���Cه ال#ول أو تل_ الWه� في هI Tح�


G اإلقل�'�ة  « Plans Sectoral »م�ها أ^ على م5�	k ال#ولة أو ال�Dئ�ة أو ما �ع�ف *الق
اع�ة Hوال

«Regional Plans » #�#ة األم���6ة أك�� ال#ول ال�أس'ال�ة ن��ال�ات ال'	ت  ففي الWأنها أع#ت ونف

���ة م�ها خ
ة ت�'�ة واد^ ت5U ة�	ا ت�'

*ال	ال�ات ال'��#ة ن بل أن  نفاداي وخ
ة تع'�� ص��اء �خ

� ال#ول ج'�ع ال'3ار�ع العامة ت�+ مM خالل خ
G ت�'	�ة م�	س
ة أو `	�لة األجل و في أل'ان�ا أك�


�G ق# ن3أتH�عل�+ ال�ة ل���U # أن م#ارس�ع#د ال65ان فإن�ا ن Tح� Mة م�yهاءس�'ا *ع# ف�ها ال األور�ان 


�G اإلقل�'ي ولWل_ ع#ت ال���yة األل'ان�ة في هWا ، ال��ب العال'�ة ال�ان�ةH�ال ال�و خاصة في م


�G اإلقل�'ي *العال+ ،ه��ن'. وت
	رت على أساسها م� ال�يال'�ال مM ال�UائD األساس�ة H�فال أح# ة ال

في م�ال " Von Tnen ف	ن ت�M"و " Christlerك��5�ل� ": مه األل'ان م�ل5�#�
�ع إنCار ما ق

G�
H�20،21 ص 1999موسى يوسف خميس ( .ال(  


�G ف�Cة و أسل	yا لل��اةH�م�ة *الYا الق�ن والدة أك�� دولة مWه Mع���ات مyل  ولق# شه#ت أواخ� أر�وت'


����U ، dغ  ل_ *-ه	ر ال��M ال3ع��ة بDعامة ماوت5يذU G�
H�ة ال�Cلف ���U ا*ة ن���فCان هWا *'


�G إلDاميH�ه�ا *�فة ال G�
H�ال D�'ت MC'�ة و ل��ال d�'وح�# ل��3 و تع.  

مM نها�ة ال��ب العال'�ة ال�ان�ة فإن ق�eة  اب�#آة ال�ي ح�ل. على اس�قاللها وعلى صع�# ال#ول ال�ام�


�G لل��'�ة الH�اد�ة��اد�ة  االق��ضعف ال���ة االق X�5* _مات و ذل	ول�اتها ال�6Y5ق# ت�'ل. م

و ب�اءا عل�ه Uان مM ال	اجX على ح6	مات ال#ول ال�ام�ة ت�'ل �ات ال65ان ،ال'�ل�ة و ضعف إم6ان

 .مY5ول�ة ال��'�ة االق��اد�ة و االج�'اع�ة


�G ف�ها ب#أت في أواخ� الH'���5ات ح�M أع#ت م�� و *ال��5ة لل#ول الع��yة فإن ب#ا�ة م3	ار H�ال


ة إلى خ
��M و  )1986- 1959( أول خ
ة ت�'	�ة لل�5	ات Hه الWق# ق5'. ه��خ'اس�M  اش�تyو


ة Hال Wف���مة ال'���ة ب	اس�ال�6'Hفي س�اسة األولى ةال ���U ل	ا*ة ت��ال��'�ة في  ،وق# Uان ذل_ *'

��� مM ال#ول الع�y، م��U ة ف�هاو في�	ة ت�'
 �ة ، إذ ت�ع نل_ ق�ام الع#ی# مM ال#ول الع��yة *إع#اد خ

 ) 21 ص  1999موسى يوسف خميس ( تفاوت. م5�	�اتها و أ*عادها الق
اع�ة و اإلقل�'�ة على ح# س	اء،

أما في األردن ، ات���ال5مM أوائل  ب#ا�ة  ةخ'اس�	دان و س	ر�ا ث+ إع#اد خ
G ت�'	�ة ال5ففي الع�اق و 

 )1967- 1963(س�ة للف��ة اح�M أع#ت ال�6	مة خ
ة خ' 1963# جاءت أول خ
ة لل��'�ة في س�ة ف�


ة ج#ی#ة ع�ف. *اس+ تل. مM ع#إال أن ال�6	مة ،H* _ات ال5ب�نامج (ل	'اع�ة ال�5�'�ة االج��ع لل�


�G ال��'̂	 *األردن وهW6ا 1970-1964واالق��اد�ة H�ث'�ة ال d�yي تع# و�ة  وال�C�3ت ف�ان G�
H�ال

إال ان ف�Cة دخ	ل ال�6	مة ، وتDای# دور ال�6	مة ف�ها و إن Uان نل_ ب�X5 م�فاوتة ب�M دول العق+
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G ومH'و مال_ �ك Wف�ة ج'لة وتف��ال *ق#ر ما الق. رواجال'�
Hات ال�	لف دول العق+  �Hش#ی#ا في م

�	�ة ال�ي نه. اس�قاللها و *63ل خاص في *عv ال#ول اإلف��ق�ة واآلس ألH'��5اتو الس�'ا م�W م
لع 

ة ال#ول ال�أس'ال�ة و ل_ *X�5 م�ارyذو ، �اسي ل+ ت5�'� *ال�ع	د و الDحف إلى *ق�ة دول ال#ولال5

ولة ل�S ب	ضع خ
G لل��'�ة بل في أسل	ب ال#و ال#ول ال'��الفة معها لف�Cة ت#خل  أ .م. الس�'ا ال	

�ع��ات و ب#ا�ة ال5و مM ه�ا ل+ تأت أواخ� ،لها و خاصة ال�انX ال'�علd م�ها *إلDام ال'��'ع ، ت�ف�Wها


�G مM ح�T اإل`ار و ال'��	k على ح# س	اء ق# تغ�� ل	نها H�ة الy��ا الق�ن إال و تWه Mان��ات م'�ال

 .�ال�ع�� أجازو م5ارها و بل م�Y#وها إذا 

 Xرأسا على عق G�
H�ة ال�Cإلع#اد ب�ا وأص�حفانقل�. ف Sل� G�
H�رها ال�ئ�5ي ال	م3ار�ع و مج م�


�G أص�ح بهWا ال'فه	م �ق	م *'ه'ة ال��و�ج ف، ع م��Dة له+ ولل'��'ع�لل��'�ة بل إلع#اد ب�امج و م3ار H�

 G�
H�اه ال�ب�ف5ه ات 	ی�' G�
H�ال Wاإلضافة إلى ذل_ أخ* Xغ���لآلثوال G�
H�ال Mار ال�اج'ة ع


�G لآلثار وال��ائج ال'5�ق�لH�والع'�اني ا^ *'ع�ى ال 	'̂��ذاتهال G�
H�ة لل�. 

���ة س�اس�ةU امل	وف وع�I G�
H�̂ر في م5ار الW�ل ال	��ا الWا ساع#ت في إح#اث ه'yم�ها  ور

إال أن هWا ال��	ل ق# ت'vH ع�ه ما ، )ل�S هWا م�ال م�اق3�ها(واج�'اع�ة واق��اد�ة وX5�y م�فاوتة 

إن ل+ �M6 ج'�عا  ل العال+ال�ي *ات. تغDو مع-+ دو   ،« Zation privoti»�ع�ف *-اه�ة ال�H�Hة 

��ة او اإلقل�'�ة *آ^ ش6ل مM أش6ال ال��'�ة س	اء ما Uان  ح�T ت�اد^ هWه ال-اه�ة ب�Hلي ال�6	مات ال̀	

وال�-ام لل'Yس5ات وال'�افd العامة أو  األمMخ#مات  نبل أ، أو اإلن�اج�ة الH#مات�ةل�	انX م�ها في ا

��� مM دول  ق# ام�#ت إل�ها ف�Cة ال�H�Hةل_ لل'�ا`d واألح�اء ال'��6ة WUح�ى الHاصة و U العالفي+ .
  )، ص1999 موسى يوسف خميس، (

 :تع+56 ال����� - 2- 1- 1

 G�
H�ائف أساس�ة أولها ال 
�G (Planing)ته�+ اإلدارة في ال'�-'ات *أرyع ̀وH�فة ال�Iو d�5ما  وت

ولMC ، ت الع�ل لل'�-'ة 6Uلعاداها مM ال	Iائف وتق	م على ع'ل�ة االخ��ار مM ب�M ال�#ائل إلج�اءا

ال'5�	�ات  وهي لهWا ال63ل و�Iفة ال'Yول�M في Uل، ق5+ أو جDء مM أجDائها ولCل ف�د مM العامل�M ف�ها


�G ب�M هWه،اإلدار�ة H�ات ال�	�اق و م�
ال'5�	�ات و�yفة  وyهWا فإل ه�اك اخ�الف في إ*عاد و ن


�G ر�ة األرyع إال في وجعامة ال ت�+ ال	Iائف اإلداH�د ال	لو 	م ال'�5	#  ع�#ما �ق���-�+ وح3# وت��ال*


G عال��قd رمM أن ال��ف�W ی�'اشى م �ف�ضال'	ارد ال���3ة وال�	ج�ه وال�قا*ة وtن'ا Hع�ة ال	ض	ال'. 


�G تع��فا شامال U'ا یلي  "Cyril hudsonس��ول ه	د س	ن "ك'ا ع�ف H�49،ص2002المجيد،/مروان ع( :ال( 


�G ه	 إن�اجH�ة زم��ة مق�رة  ال��لفة م�#دة في فC�ائج مع��ة ب�إح#اث ن 	ق�لي وه�لع'ل م5 G
H�


�G م�اولة م#روسة لل�أث�� عل�ه واس�غالل وtح#اث ال�5
�ة على ال
��عة واالت�اه و H�وال�5عة ال'#وال k


�G م�اولة مع�'#ة إلح#اث ال�غ، وال�أث�� لل�غ��اتH�ن ال	ا �6'yبل ر�Wار  ا�� أخ��الغ��  نأفي االع
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ف ال��وف�5	ر ع� و ، على الق
اعات األخ�k  *أخ�k في أ^ ق
اع س	ف یYث� *
��قة او  )م�ل الق�ار(

"�Uة " ب��3 دار�Wغ�خ'�ه ع��� ال Tل�ة ح�	ش' ��
�G *أكH�ة ال�Uع��� ال�جع�ة رائ# اإلدارة ال�#ی

 G�
H�دة الق�ارات و دقة ال	ان ج'eاذع'ل�ة  :ال فقرئ�5ي لHع'ل�ة ال'قاوالت ال�ال�ة  انالق�ارات *3 ات


��قة م�-'ة *ال5لع *أفeل y'�ة و�ال' ال'عارف*�فة م5 Mه 5عWه Wف���د الالزمة ل	ه�ق�ل وت�-�+ ال�

  .ال'�-'ة و ال'�ت�ة ال�جع�ة الق�ارات وق�اس ن�ائ�ها مقابل ال�	قعات ال'��'لة مM خالل ال�غ�Wة 

وال��ت��ات والع'ل�ات الالزمة إلع#اد واتHاذ الق�ارات  ه	 م�'	عة ال�3ا`ات " إب�اه�+ سع# ال#یM"و�ع�فه 


�G الق	مي ه	 م�'	عة ال��-�'ات ، ال'��لة ب��ق�d أه#اف م�#دة وفقا ل
��قه م�لىH�وأن ال

  .زمM مع�M وال��ت��ات ال�ي اخ���ت ل��ق�d األه#اف االق��اد�ة واالج�'اع�ة وال�5اس�ة *ال'��'ع في

أنه اس�ق�ار ال'5�ق�ل مM خالل إم6انات ال�اض� وخ��ات ال'اضي  :	د إب�اه�+ ع�# ال'ق�"و�ع�فه 

�#ة والق���ة علهWا ال'�ق�ل ب	ضع أم�ل ال�ل	ل له *6افة ال	سائل ال'�6ة ل��ق�d األه#اف ال' واالس�ع#اد

 مع وضع، ووضع ب#ائل أل^ صع	yات م��'لة عd��` M ت�#ی# ال�5اسات الCف�لة ب��ق�d هWه األه#اف

، حسن احمد  ابراهيم محمود ع المقصود(  .`ار اإلم6انات ال'�احة وال'�تق�ةلDم��ة لهWه ال�5اسات في إال��امج ا

 )17- 16 ، ص 2003،  الشافعي


�G *أنه " Urwickوق# عDف أور�_ H�قة"  ال��
م�-'ة  ع'ل�ة ذ�Uة و ت��ف ذه�ي لع'ل األش�اء *

  )89، ص  1989، آخرونفؤاد الشيخ سامل و ( M ال�M�'Hو الع'ل في ض	ء ال�قائd ب#ال ملل�ف��C ق�ل الع'ل ،


�G تق	م على أساس نأ ومM هWا ال�ع��° ن5���جH�ع'ل�ة ال:  

 .لل	ص	ل إلى أه#اف مع��ة مd�5ت�#ی# ال�5ل وال
�ق  .1

  .ال�ف��C ال'd�5 في الق�ارات ال'�WHة أث�اء ت�ف�Wها لألع'ال ال'�#دة .2


�G في ال'Yس5ة U	نها تd�5 ك'ا أنه مM ال�eو̂ر اإلل�اح ح	ل و�Iفة الH��'ائف اع جI	ال kألخ�

  وج	د ال�-ام ق�ل ^أ ،م�#دةح�T ال �'M6 أن تق	م ب	�Iفة ال��-�+ أو ال�قا*ة أو ال�	ج�ه ق�ل وج	د خ
ة 


�G م�حلة ال�ف��C ال�ي تd�5 ت�ف�W أ^ ع'ل H�و فال X�� علقة *'ا�اذ الق�ارات ال'Hهي *ات�ي ت��ع'لهال، 

�Uى  فو�+ وم�+ی�وم ،یM  ه�ق#م*. G�
H�ي سل5لة فال�الق�ارات ال Mم dعل�ق�ل ت�فيو  *ال'5 Wال�#د  اه


�G في ال	اقع �3'ل ال���Y *'ا نإ " فای	ل "�ق	ل H�ن  ال	ق�ل س�6�ا  مع عل�ه ال'5Wع#اد له�االس

 )16،ص 2001حسن معوض،، السيد حسن شلتون(  "............ال'5�ق�ل

  :����� ال��ادئ األساس�ة لل- 3- 1- 1

 X�� ي�ال'�اد, ال Mعة م	'�الص مH�اس M6'ها�Wوضعق�ل  في ال��5ان أخ G
Hأل^ ال�هائ�ة ال 

  )57-56،ص 2006صالح بن نوار، ("  Cary Dresslerل� قا̂ر در�5 "ومM ب�M هWه ال'�اد, U'ا ح#دها  م�3وع

�� م�#دة ال غ ه#اففاأل، ه#اف واض�ة و ال �3	yها ا^ غ'	ضی��غي أن تC	ن األ:!رة األه�اف لب- 1

dدق� G�
Hد إلى ت	تق.  
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�G،تع��� األح#اث و االت�اهات ال#ق�قة لل'ع
�ات األك�� أه'�ة في :ال�?�<ات ال�ق�قة- 2H�وم الM  +ث

  .ب	ضع ال���Yات *ال'هارة العال�ة ی��غي أن ی��لى ال'#ی�ون القائ'	ن 

ف�اد الWیM �3ارU	ن في ص�اغة أث��. ال#راسات أن األ: ارEة ال�+ؤوس�C في ع�ل�ة ال�����م&- 3


ة ی�فWونها *63ل أفeل مM األف�اد الWیM �6لف	ن فقG ب��ف�Wها دون أدنى م3ارU�ه+ في ص�اغ�هاHال.  


ة سل�'ة و دق�قة لe'ان فعال��ها :ال��ة سل��ة و مH!�Iة مالها  وج!ب Eل- 4Hن ال	Cأن ت X�� 

��� مM ال'Yس5ات ال�ي أنفق. م�الغ `ائلة و ،Cالي ه�اك ال�. في ال�ها�ة ع#م ج#واها و *ال�أث� G
على خ

 .ع#م فعال��ها


ة ه+ أول�_ إن أولى ال�اس ب:ع ال����� �C مO<ول�ة وضتMل�ف األش�اص ال�?اس�- 5Hضع ال	

 :و الWیM س��	ل	ن مY5ول�ة ت�ف�Wها، 'ل�ة م�اش�ةال'��M�C *الع


�G الفعال لWل_ فاألولى أال ت�اود تع��� ال'	ض	ع�ة الع��� ال�ئ�5ي:�م اإلف+اR في ال�فاؤل ع- 6H�لل 


G  واضع	Hرد�ة(ال	ض) األحالم ال	ام *ال'D�ه+ االل�` Xج	�بل ی G�
H�امةع�# ال�ع�ة ال	. 


ة ما إذا مق#ماتق��� معای�� ال�Hلي عM م�3وع ما - H* _5'�'�ار في ال�ل االس	غ�� ال'عق M.  م�أث�

 .ال�#ا�ة ع معای�� االس�غ�اء عM م�3وع مع�M م�Wو مM ث+ ���ا وض،ع#م ج#واها U'ا Uان م�	قعا


G `	�لة األجل مHا`�ة ���Uة *H: X�5!6لة اآلجل على م�U ف�+ات ق��+ةم+اجعة ال��� - 7Hال ���تع


G اإلس��ات���ة `	�لة األجل ث Mوم ،ال���ة ال'�غ��ةHتق�5+ ال X�� +ات��اضاتوق�اس ، إدار�ة ف��االف 


Hال M'اقعة ض	ةاألساس�ة ال��ات���اإلس G ،تل_ الق�ارات k#ل_ ت�#ی#، و م�اجعة مWUي  و�األس�اب ال

Hفاض أو ز�ادة األداء و اتHكان. وراء انG
H#ی#ة *3أن ال�اذ اإلج�اءات ال.  

 ى ح# س	اء فإذا Uان.علی��غي ع'ل تق��+ لل���ة ال�ال�ة و ال'5�ق�ل�ة  : مالئ�ة ال��� مع ال��Xة- 8

أما في حالة ت�	ل ال���ة ف�لDم وضع ان وضع خ
ة أك�� ص�امة و صال*ة ،م6ال���ة ثاب�ة ن��5ا ف�اإل

  .ع هWا ال��	ل ال'5�'�خ
ة م�نة *'ا ف�ه الCفا�ة لل��Cف م

  :�قل أه'�ة عM ما ذ�U سا*قا و ه	 ك'ا �'M6 إضافة م�#أ آخ� ال


�G ع�ارة عM ت�	ر لغا�ات اق��اد�ة مع��ة و ألسال�X  :ال!اقع�ة - 9H�ان الU خالل إذا Mت�ق�قها م

ى أساس تق#ی� م	ض	عي و دق�d لهWه ���3ة ال'�احة فإنه ��X أن �ق	م علاإلم6ان�ات ال'اد�ة و ال

 .اإلم6ان�ات


ة ��X أن ت��ى على أساس تق#ی� دق�d لل	اقع الفعلي مM جهة و ل'ا ه نأ^ أHال Mفعله م M6'م 	

 kعل، جهة أخ� Sة ى اآلمال ال�ال�ة غ�� ال'�3وعة و ت�� و ل�
ز أه'�ة هWا ال'�#أ ع�#ما ت��	ر أن خ

  .�ار في أ^ حالةلهWا �6	ن مآلها االنه، ما ق# ب��. `ى أساس تق#ی�ات غ�� واقع�ة


�G الهادف و H�ي علإذن فال�لى ال�ى إث�ها �'M6 بل	غ األه#اف ال�ي أق�'. مM الفعال ه	 ال	س�لة ال'

 .أجلها ال'�-'ات
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   :دوافع ال�����-1-4- 1


�G *االع��ارات ت�'�ل أه+ H�ال�ةدوافع ع'ل�ة ال�أل :  

 �اد�ة ال�ي تع'ل فيمH�لف الق
اعات االج�'اع�ة و االق�ض'ان سالمة و ص�ة ن'	 و ت
	ر - 

 في أداء الع'ل *'�احله ال'H�لفة بهاإذ أل وج	د خ
ة ص���ة �5��ش# م�االت اإلن�اج و الH#مات ،

���ا في ض'ان ع#م االن��اف عM الق	اع#U #ال� �5اعWف���اء *اإلع#اد أو *ال	ة س���.  


ة ال�اج'ة عل- H'# ال�أب�زهاتع Mي م�ة و ال���U أه#اف dم'ا ��ق d�5��ال Mعال م k	�5ض'ان  ى م

�ل واح# مM اك�� ، ع#م ت�#ی# ال	ق. و ال�ه# و ال'ال في م3ار�ع و ب�امج م�6رة'� d�5��عف الeف

 .#ول ال�ام�ة م�#ودة ال'	ارد و اإلم6ان�اتو الس�'ا في ال، م3اكل ال��'�ة في ال#ول عامة


�G ت��X ح#وث االس�غالل ال�ائ� لل'	ارد و اإلم6ان�ات ال'�ل�ة و الس�'ا في م�االته- H�ال M'e� 

 �G ال��'̂	 ال�اجح �eع م3ار�عه و ب�ام�ه ال'H�لفة و مه'ا
فال��H ال'��#دة ،ال'�#ودة م�ها أو غ�

 ال ��#ث أ^ اس��Dاف لل'	ارد و ال��وات ال
��ع�ة ع�# *��Tتع#دت و ت�	ع. على أسS ص���ة ،


�G في اس�غالل ال'	ارد واإلم6ان�س�غاللها أو ال�عامل معها ،اH�إلى أر ال ���ات و في هWا ال�H	ص ن

ف�ص ح#وث  و �قلل مMأم'ا �5اع# في ت�#ی# *عeها ر Uال�	yة و ال'�اه ال'�ل�ة �
�ل مM ع'�ها أوال ،


�G �أخW *ع�M االع��ار حd األج�ال القادمة فيه، ال'63الت ال����ةH�ا إضافة إلى أر الW  ع'ل�ة

��ة ،اس�غ عائ#ات  ب���H{ ن�5ة مM ال#ولو في هWا ال�H	ص تق	م *عv الل ال'	ارد و ال��وات ال̀	

 .اس�غاللها لل'	ارد ال
��ع�ة و الس�'ا غ�� ال'��#دة ل�5اب األج�ال القادمة


��Gع'ل - H��5#على  ال�أقال�+ أو   ت Mال'ع�3ي وال��اة *63ل عام ب� 	ات دخل ال�'�	�في م5d`م�ا 


�G اإلقل�'ي *63ل خاص ه	 الW^ �ع'ل على ت�ق�d هWه األه#اف، ال#ولة ال	اح#ةH�ن ال	إذ ، و ق# �6

  .�ع'ل على إح#اث ال��'�ة ال'�	ازنة ب�M أرجاء ال#ولة ال	اح#ة

 - kامات األرض و الس�'ا في ال'#ن و الق�#H�اس Gج�ه و ض�	أن ، ض'ان ال'�اف-ة على ت Tح�

و ع#م ت3��ع االس��'ار ثان�ا و اس��3اف Yد^ إلى ت#ه	ر ص�ة ال���ة أوال ،ف	ضى اس�H#امات األرض ت

 .ال'	ارد ال'�ل�ة ثال�ا


�G على االس�فادة مM ت�اك+ - H�ع'ل ال�ACCUMALATION ات العD��'قاف�ة ع��ال�الDمM  ل'�ة وال


�G �5عى *63ل واضح على ت�-�+ ال
اقات و ال�ه	د ال'�احةH�فادة ، إذ أن ال�ث+ �ع'ل على االس Mو م


�ة مM ال�ف� ن بل ��اول دائ'ا االس�فادة مM ال'�اح في، هام��
H�ال ی�#أ *الع'ل�ة ال 	ال  فه�م

  )25- 24ص  ، 1999، ف خميسيموسى يوس(  .ال'ع�فة *63ل عامال��Hات و ال#راسات و 
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   :ال�����م+احل -1-1-5

 اآلت�ة �'M6 تل��Hها في ال�قا2

 :م+حلة إع�اد وت"�ی� األول!6ات-أ


ة و �ع��� ت�#ی#ها مM أه+   Hاجها ال�ي ت��اجات الفعل�ة ال��ه ال'�حلة ت�#ی# االحWه M'e�ات ت	
Hال


ةل��اح Hأ و، ال M6'� ي�أه+ األس�لة ال Mب� Mم

�G �حها القائ+ *ع'ل�ة ن �H�و ��اول اإلجا*ةال 

 :عل�ها

 .ما هي االح��اجات ال�ي ت5عى ال'Yس5ة ل��ق�قها -


ة ألس�اب ال�ي ت#ع	ما هي ا -Hإلى وضع ال. 


ة -Hال Mقعة م	�ائ# ال'	ما هي الف. 

ل'3اكل ق# تع��ضها ع�# ومM خالل اإلجا*ة على هWه األس�لة �'M6 اس�Hالص ف�Cة واض�ة و دق�قة ل

 و في نفS ال	ق. ت5اع# على تق��+ ال��امج الفعالة ال�ي تYد^ إلى ت�ق�d األه#اف ألن ت�#ی#ل��ف�W ،ا

 األه#اف ت��ز م�ها و ن ال'Yس5ات ت	اجه ال�ي ال'63الت ت�ل�لو دراسة مM أصال ی��ج األه#اف


ة  ت�ف�W خالل مM ال'5�ق�ل في ت�ق�قها ال'�اد ال��ائج أو الغا�ات هي االن�ازاتو،ت�ق�قها ال'�ج	Hال


	ات أه+ مM األه#اف ت��ح عل�هوHي ال�ها ال�'e�ع'ل�ة ت G�
H�ع�ارة فهي، ال Mأو  ال�قا2 ع

 في ی�Wل ال�ي و ت�ق�قها ی�اد ال�ي اآلمالو *ال'5�ق�ل ت�علd ك'ا فعله ��X ل'ا ال�هائ�ة ال'��لة

���Cس��لها ال Mه# م�اب�ة و ال� :األه#اف ت�#ی# ع�# اعاتهام�  ��X األسS مM م�'	عة ه�اكو، ال'

 .ال'�احة اإلم6ان�اتو ف�ها غ'	ض الو ل�S ال ووض	ح ب#قة م�#دة األه#اف هWه تC	ن  نأ -

   .ك6ل ال'�-'ة ه#افا  مع خ
ة أ^ أه#اف ت�فd أن -

 :م+حلة إق+ار ال��ة- ب


ة وضع مM ت��هي ل'اHض�ح و ال�هائ�ة ال	هات  إلى ت�سل أه#افها ت�#ی# و ت�ق�قها م�احل ت�ال

 و، نهائ�ا إق�ارها و عل�ها ال'�ادقة أجل مM ما جهاز أو ه��ة أو ل��ة تC	ن  ما غال�ا ال�ي ال'H��ة


ة  ت	ضع *ع#ها و، إع#ادها أث�اء هف	ات وج	د حال في عل�ها ال�eور�ة ال�ع#�الت إج�اء ذل_ *ع#Hال

  .ال��ف�W م	ضع

 :م+حلة ال�لق�C-ج


�G ع'ل�ة في #ی#ةج م�حلة ب#ا�ة عM ع�ارة هي م��ه�ة حلة� م كلH�# ال��إق�ار ف�ع# و الفعال ال 


ةHها ب#ا�ة م�حلة تأتي الWل ألنها ت�ف��
ة ت�e'�ه ما لCل الفعل�ة ال��ج'ة ت'Hه الWلها و ه�	إلى ت� 

 .ت
��قي سل	ك

M5��5� ه في وWع#م ال'�حلة ه T�3�ة ال�DU�'اذ ع'ل�ة في ال3#ی#ة *الHى الق�ارات ات�ال Mشانها  م


�G و فعال�ة كفاءة مM و ال�قل�ل ع'لال إعاقةH�59- 58 ، ص 2006صالح بن توار،(: .ذاته ال( 
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 :م+حلة ال��ا_عة و ال�ق��^-د 

  Mه خالل مWال'�حلة ه M6'� ا*عة�م k#ق#م م�في ال�اصل ال Wة ب�امج ت�ف�
Hوى *أول أوال ال 

 ال�#ائل إ��اد و م	اجه�ها ة*غ� ال��ف�W أث�اء آلخ� ح�M مM ت-ه� ال�ي ال'3اكل مH�لف ال	ق	ف على

 ال'فM��C *عv أن ب#ل�ل لها ب#یل ال وح�#ة وصفة ل�5. ال'�احل هWه أن فقG ه�ا ن��3. لها الفعالة

 2006 صالح بن نوار( الل
�ف ع�# أح'# رشاد" ال'�ال س��ل على م�ه+ و م�احل) 06(س�ة  في ح#دوها


�G لل��'�ة أسال�X( ك�ا*ه في ) 59صH�و، ) ال Mم Wال'�احل هه:  

 .ال����e و اإلع#اد م�حلة- 


ة ت���eم�حلة - Hال. 


ة إق�ار م�حلة- Hال. 


ة إع#اد م�حلة- Hالفعل�ة ال. 

 .م�حلة ت�#ی# األول	�ات- 


ة ت�ف�W و م�ا*عة م�حلة- Hال. 


�G لع'ل�ة آخ� تق�5+ ه�اك وH�و�ل# " ق#مه الWILD" )10 ص.نوار صاحل بن ( Tق5'ها ح�� 	اآلخ� ه 

 :في لت�'�و م�احل س�ة إلى

 .ت�ل�ل اله#ف- 

 .�#ائلت�ل�ل ال- 

 -Y���ال. 

 .ال�ق��+- 

  .راتHاذ الق�ا- 


�G إلى ال	ص	ل أجل مM وHفعال ت dائج ��ق�ة ال�	مع م�ه ال'�ج Wاألخ Mار *ع���االع vف�Hت 

 أو م�احل ات�اع خالل مM م'ارسة *'6ان ال�eور̂  مM أص�ح له الالزمة و ال'�ت�
ة ال�Cال�ف

 .(01) ق+ر  ال63ل �3'لها م	ضعه أو الDم��ة م#ته أو ن	ع�ة عM ال�-� *غv امةخ
	ات ع
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�م+احل  ی��C) 01(ش`ل  � � � � ل ا ة  � ل �   ع

 :ه�اف ال�����ا- 6- 1- 1

Mم #UY'أن ال G�
H�أن *ع# إال �أتي ال ال MمYمات ت	'عات و ال�6��أه'�ة ال'* G�
H�و ال 


�G أخe ما إذا ال'��'ع ��ققها ال�ي ال'Dا�ا مM ال�ا*ع اإل�'ان فهWا، ض�ورتهH�ب *ال	ل��3, كأسل 


�G *اس�H#ام م��'ع أ^ ال'��'ع �ق	م لM و، ال�أسي و *ال�ع#یM األفقي ال��'�ةH�ه ا�'انه *ع# ال* 

 ل�غ�� ت
�أ أخ�k  إلى ف��ة مM و، ت�ق�قها إلى �5عى األه#اف مM ج'لة كان. ه�اك إذا إال،

ال، ال�
لعات ت�#ل و االح��اجات  م�ال�M في ت#ور ت�قى ت�اع#ت أو تفاوت. مه'ا األه#اف هWه لأ إ

M��5رئ� Mة فهي أث���'ع م�ها �عاني أزمات أو ال'63الت تأتي ل'عال��تأتي أنها أو ال' ��لM5 حالة 

 *�#وث تل_ و هWه م��لة ت�'�ل و، ال'H�لفة ح�اته ج	انX في ك'�ة و ن	ع�ة نقلة و إح#اث ال'��'ع

ة  ت�ق�ة 

H  ) 159 ص.احمد ماهر(  .أك�� ن�احها �ةن5 تC	ن م


�G أن الإH�ال ال ���ال على أه#افه في أب#ا �ق�'�ة م��'اعي *ق5'�ها ال�اد^و االج��االق 


�G فاس�H#اماتH�ح#ود ع�# تقف ال ال M�'5الق Mر�	UW'م أنه بل ال#H�5� اeأغ�اض في أ�  kأخ�

̂  كال'�ال  .'يالعل ال�
	ر م�ال في و الع�65


�G إلى تل�ا ال'H�لفة ال'��'عات و ال�6	مات أن تق#م م'ا والHالصةH�لف�ض ال M�5ح�اة  ت�

 :    یلي ف�'ا األه#اف هWه اه+ تلM6'� }�H و، م��	عة و ع#ی#ة أخ�k  ألغ�اض و م��'عاتها
  )  26.27 ص 1999.موسى يوسف خميسي(



  أه��ة ال�����  وم�ادئه                                                   األولالف�ل 
 

  
22 

 

  

1. dاج مع#الت في ز�ادة ت�ق��ى في االن�اعات ش
ت5اه+  ال�ي تل_ في الس�'او ، األن3
ة و الق

 أثار ت�عS6 م'ا الHارج مM اس���ادها مM ب#ال ال'��'ع اح��اجات تل��ة في ان�اجها في ال�Dادة

 .لل#ولة ال��ار̂  ال'�Dان على ذل_ *اإل��اب

 ال��'	�ة أه+ األه#اف مM هWا �ع# و �اةأل� م�االت ش�ى في لل'6ان ال'ع��3ة ال'5�	�ات رفع .2

 .ت�ق�قها إلى ال'��'عات ت5عى ال�ي

3. M�5ات تع-�+ و ت��	�فاءة و م5U  اعات في ال''ل أداة
 تق#�+ ت�	لى ال�ي األن3
ة و الق

 و ال��ة و ال�عل�+ و كال���yة، م5�	�اتها و أن	اعها *3�ى اإلن5ان�ة و الH#مات االج�'اع�ة

 .االج�'اع�ة ال��'�ة

 و االج�'اعي ال�ع�# على لل'6ان ال'ع�3ي ال'5�	k  في U'�ة و ن	ع�ة نقلة اح#اث .4

 .االق��اد^

��ة ال'3اع� ت	ج�ه و ت�'�ة .5  انع6اس مM ذل_ ل'ا ال'��'ع ه��ات و أف�اد ل#k ال	الء و ال̀	

 .عام ب	جه ال��'�ة على ا��ابي

 أه#اف مع ی�'اشى *'ا ذل_ و، ال#ولة م�ا`d أو أقال�+ ب�M ما ال'6ان�ة ال���Uات م5ألة ت�-�+ .6

 في وج# إن االخ�الل معال�ة ��X إذ ال'H�لفة *عاداأل و *االت�اهات ال��'�ة ع'ل�ة ن�3

 .6انلل5 ال�غ�افي ال�	ز�ع

 و االج�'اعي في ال'�ال  ال��'�ة ت�ق�d على ال'5اع#ة األن-'ة و ال���3عات ض على 'لالع .7

 .االق��اد^

 :ال�����ن!اع ا- 7- 1- 1


�G أن مM ال�غ+ علىH�ال 	ه G�
Hإلى تق�5'ه على ةالعاد ج�ت أته إال م6ان أو زمان أ^ في ت 

 ال'ق�	د اله#ف أو الغ�ض على ال��Dئة أو ال�ق�5+ هWا ی�	قف و خاصة م5'�ات إلى ت�Dئ�ه أن	اع أو


�G ع'ل�ة مM وراءH�و، ال Mت5'�ة ع'ل�ة تأتي ث+ م G�
H�اعه ت5'�ة أو ال	فالغ�ض، أق5امه و أن 

 ب	جه و، ال�5'�ة *ال�الي و ����فال عل�ه ی��ى الW^ األساس ه	 ال�ق�5+ وراء مM وراء مM أو اله#ف


�G ی�ق5+ عامH�اع إلى ال	ل و أنCو أه'�ة م�ها ل k#ل�ه تأث��ها م
 بهWا تق	م ال�ي ال'Yس5ة ت�

G�
H�ال.  

   :ال����� االس�+ات�gي- 1


�G أن )2001( ̂ اله	ا ر  ال�5# ی�UW وH�ي ال�ات���االس 	ي اإلدار�ة الع'ل�ة ه�+ ال�ت�#ی#  ف�ها ی

ال'H�لفة  ال'	ارد اس�H#ام و، ال'Yس5ة سل	ك ت�6+ ال�ي ال�5اسات رس+ و ال��امج تC	ن  و، األول	�ات

عمر نصر هللا ( .ال'Yس5ة خارج مM *ال���ة خاصة معل	مات ی�
لX و، األه#اف ل��ق�d ال���3ة و ال'اد�ة

  )37 ص.2004قشطة 
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�G أن) 1994(  العD�D ع�# اب�اه�+ ی�UW وH�ي ال�ات���االس DUواح# م�#ان ىعل ی� Mم Mم�ادی 

 .ع'	م�ة أك�� �6	ن  و م�#دا وق. في الع'ل


�G ال3امل و ال#ق�d الفه+ إنH�ي لل�ات���االس DCعة على ی�تy2006، سعد وآخرون عيش( : أساس�ه نقا2 أر 

  )14 ص

 :�Oق�ل الق+ارات ال"ال�ةم-أ


�G �ع'لH�ي ال�ات���ق�ل على االس�#ی# أ^ ال�ال�ة الق�ارات م5��ي ال�و  ال�#ائل و للف�ص ال'�ه

  .واض�ة ب��ة في الق�ارات اتHاذ على �5اع# م'ا ال'5�ق�ل في ح#وثها ال''M6 ال'Yث�ات و األخ
ار

 :الفلOفة- ب

 .ال�
��ق�ة ال�	انX مM ال�أمل�ة الف�صة و الف�Ĉ  *ال�انX أساسا م�ت�
ة هي و

 :�?h�Oال-ج

d�5��د مق#ما ��#د ال	ه�ة ال�
�
H�ي ال�ال X�� اها نا���ق. و ت	ال  ̂  ال�
��d ك�ف�ة و لWل_ ال�eور

  .بها �ق	م الW^ مM و ال�ه	د لهWه

 :ال�?اء-د


G أن	اع مH�لف ب�M ی�Gy ال��اءHو ال Mاد أجل م�العام `اراإل إ� dف�عل�ه ال' G�
H�ي  لل�ات���االس


G أن	اع مH�لف ت�'�ل و لل'Yس5ةHیلي ف�'ا ال:  

- G
Hة ال��ات���اإلس. 

 .�	س
ة ال'#kال��امج م -

- G
H3غ�ل�ة ال�ان�ات و الD�'ق���ة ال k#'ال.  

 :ت��M`يت���� -2

�UWال5الم ع�# ی 	م5ان# أنه) 1993( ق�ف أب G�
H�ي لل�ات���س5ة اإلسY'و ك6ل لل G
Hلل 

 ال�#ائل ب�ق��+ صالح�ة �ق	م و، اإلن�اج و كال�5	�d ال'H�لفة ال�3ا2 *'�ادیM الHاصة اإلس��ات���ة

 ���اج و ال�#ائل اإلس��ات���ة م�اجعة و اإلج�اءات اخ��ار في *ال'�ونة ی�'�D و، األه#اف مM ال'H�لفة

d�5��لل M3غ�ل�ة اإلدارة و العل�ا اإلدارة رغ�ات ب��37.38ص 2006عيش سعد وآخرون،( . ال( 

 kو�� Tأن ال�اح G�
H�6ي ال��C�اره ال��م5ان#ة *اع G�
H�ي لل�ات���ع'لال ل��انات رس+ فإنه االس 

اإلدارة ، ال	س
ى اإلدارة، العل�ا اإلدارة( هي و، ال�الثة اإلدارات *'5�	�اتها ال��اض�ة ال'Yس5ة داخل

ال�ع#یل  قابل�ة وج	د مع ال��اض�ة ال'Yس5ة داخل الع'ل في ال'هام ت	ز�ع و ال��d� d�5قت�و )ال��ف��Wة

  : ذل_ الع'ل ی�
لX ع�#ما اإلس��ات���ة فى ال�غ��� و
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 :�ليال�&غ� ال����- 3

�UWه اب�اه�+ یHته#ف أنها )1994( ش� G�
H�6ي ل'5ان#ة ال��C�و تفاص�له ت�#ی# و ال }�H� ضع	ب 

G
Hة ال
 ال'5�	�ات في ی�+ و م�	قع ن�ائج ش6ل على ذل_ و للق�اس القابلة و ال'��Cرة لألن3


G األق5ام رؤساء و اإلدارات م#ی�و یه�+ ن لل'Yس5ة ال#ن�اHع�ةا و ال3ه��ة *ال	م�ة و ألس�	و  ال�

  م�#دة  *
��قة ال��ائج ب��#ی# ت5'ح تق#ی��ة م	ازنات و معای�� ش6ل في ت	ضع

 kو�� Tأر ال�اح G�
H�3غ�لي ال�ال 	ع�ارة ه Mف��ل�ة اإلج�اءات ع�ي ال�ع ال��س5ة  داخل تY'ال


G ل�	ض�ح ال��اض�ةHع�ة ال	ض	ال' dق���ي األه#اف ل�س5ة ت5عى الY'ت�ق�قها إلى ال��اض�ة ال. 

 :ال����� الفعال- 4


�G �6	ن  لCي م�اعاتها ��X م�اد, ع#ة ه�اكH�س5ة في اه'�ة و فاعل�ة الY'ها  ك'ا هي و، ال�Uذ

 )41 ،ص2004 .ر نصر هللا قشطةمع( : هي و) 9199(ال��ار ف��#،) 1999( م��	ر دمحم علي


�G اف��اضات م�#ر ألنه دق�d ت��Y إع#اد. أH�س5ة *ال��5ة الY'و،لل ^Wت��ى عل�ه ال G
اإلدارة  خ

 .ال'#ی��M مM ال'
ل	yة *ال'عل	مات *ال���Y القائ'�M تعل�+ و


ة ق�	ل على ال��	ل. بHألنها ال Wت�ف Mلو،�ال�3 خالل م	امو وال�'اس الق�D�االل Mم Mال'�ؤوس� 

G
Hة و للUع'ل�ة فى ال'3ار G�
H�ال. 


ة تC	ن  أن .جHألن سل�'ة ال G�
H�ال 	س�لة ه	ح�#ة ال	ال dق���و فعالة نها�ة ل dق��ذل_ ی 


ة ال5ل�'ة و الفعالةHال*. 


�G لع'ل�ة فعال ت�-�+ إ��اد .دH�ألن ال G�
H�ول�ة الY5اتها ج'�ع في اإلدارة م�	�و إع#اد م5  G
خ

Mاص مHأش M���H�في م G�
H�لها ث+ ال�	س5ة إلدارة ت�Y'ها الWف���ل 	ه d��`  ن	'eم.  


�Gال فى ال'	ض	ع�ة. هـH�  ن و	ت�ق�قه �6 M6'خ�ال دون  ح#وثه م. 


ة م�3وع عM ال�Hلي ل'عای�� ال'd�5 ال��#ی#. وHو،ال X�� ن  أن	ل  �6Cش� م�3وع لYومالي زم�ي م 

Gة *ه ت�ت�
Hى ال�تف3ل ال ح. 


�G في االل�Dام .^H�ن  و ال	Cاحة ال'#ة ت�ل ال'Cة ل

G مM خHغ كاف�ة ال	أه#افها ل�ل. 

  :ال����� ال&امل- 5


�G  هWا �3'ل وH�اعال
مM  ن	ع أ^ �5���ي ال إذ كافة ال
��عي و االق��اد^و االج�'اعي الق

 )48،49 ،ص1999موسى يوسف خميس،( .الق
اعات

  :الkgئي ال�����- 6


�G ه	 وH�ال ^Wاال �3'ل ال�واح#ا م Mاعات م
 و ال'�اعة ق
اع م�ال �غ
ي ف�#، ال'��'ع ق


�G ع�#ها �5'ىHأو ص�اعي ت �اع على ���ق

�G ف�5'ى، ال'M6 قHل�ق�ة *ال��5ة ال'6ان ت 

 .ال
��ع�ة و االق��اد�ة الق
اعات االج�'اع�ة
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7 - lkE+ال����� ال�: 


�G في هWا ی�'�ل و H�ال ^Wم ال	مات *ه تق	ة ال�6�DU�'+ و ال�تال�5اسا و الق�ارات إص#ار في ی 

G�
H�ال Mة اته�� ق�ل م�DUاج# ما غال�ا مع��ة م�	�أن ك'ا ال#ولة عاص'ة في ت G�
H�ال'�  ال D̂U

  .ال#ولة م�ا`d ج'	ع �غ
ي ما غال�ا

 :ةالالم+6kEال����� - 8


�G ه	 وH�ال ^Wم ال	لفة األقال�+ أو ال'�اف-ات *ه تق�H'ي إذ *ال#ولة ال
لل�6	مات  ال�الح�ات تع


G إلع#اد اإلقل�'�ةHة ال�	'��ع و، ال��ا یWب ه	األسل �DUفي ةالالم� �
H�الG اإلت�اد ال#ول في 

 .أ.م_ ال	 و كأل'ان�ا

 :ت���� ال�ل�mات و ال�"ل�ات- 9


�G بهWا تق	م وH�ال Sال�و ال�ل#ان و ال'#ن في الق�و�ة و ال�ل#�ة ال'  kا �5'ى و الق�Wه  G�
H�ال

G�
H�و،ال'�لي *ال DUا ی�Wه G�
H�ع�ف ما على ال� G�
H�الع'�اني *ال. 

 :ت���� ال�<سOات-10


�G ابهW تق	م وH�س5ات الYال و مع��ة م #�Dاق ی

�G هWا م�ال أو نH�ال Mاصات ع��اخ 


�G مM ال�	ع هWا على �
لd، ال'Yس5ة ذاتهاH�اس+ ال* G�
H�س5ي  الY'ال  

 :?اص+ ال�����ع- 8- 1- 1

G�
H�ال 	ه ^Wج ال	�د ی	ه�و *الفاعل�ة اإلن5ان�ة ال  k#و�ال ،Tد أن ح�	ه�'اعي ال'�اج ألن ال�ت� 

G
Hب*أ ت	ى عل'ي سل�ح dة األه#اف ت�قy	ل
 ر�اضي فل5
��ي الت�اد ق�'ة ت	ج# ال ألنه، م�ها ال'

Sاها س�اسة له ل����اها ���5 اإلج�اءات و یe�ان�ات و إم6انات، *'قDز�ع ح#ودها و في �ع'ل م�	�ال 

 أك��ف�ه  ��قd الW^ ال'6ان و، ال���ح م6انه في ف�د كل وضع و عل�ه+ األع'ال ت	ز�ع و لألف�اد


�G ال�احT ی�k  و، ال'�ونة و *ال#قة ت��ف ال�ي ال'�#دة الDم��ة ال��امج و اإلن�اج مM عائ#H�أن ال 

 ذا �'M6 على و �ف�# ال ف�'ا ال�'اع�ة ال�ه	د ض�اع و الع'ل في االزدواج و االخ�الف *'�ع كف�ل


�G تق�5+H�5ة الع�اص� إلى ال'Hاآلت�ة ال:  

 .ل إل�ها *ال�ه# ال�'اعيت�#ی# األه#اف ال'
ل	ب ال	ص	  .1

 .ال'UW	رة للع�اص� اس�H#امه+ في ال'�ؤوس�M ت��فات ت�6+ ال�ي الق	اع#أl  ال�5اسات رس+ .2

 الع�اص� هWه كان. س	اء األه#اف ل��ق�d اس�H#امها ال	اجX )ون	عا ك'ا( الع�اص� ت�#ی# .3

 .*��3ة أو ماد�ة

 .الع'ل�ات مH�لف ت�ف�W في ت��ع ال�ي اإلج�اءات إق�ار .4

 .زم�ي ت�ت�X بها الق�ام ال'
ل	ب األع'ال ت�ت�X أ^ الDم��ة ال��امج وضع .5
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  .ت"�ی� األه�اف  :ال أو 


	ة هWه تع���Hال ��او�ة حDة الع'ل�ة في ال�
�
H�كلها اإلدار�ة الع'ل�ة في بل ال ،Tت�#ی# أن  ح�


G وضع و رس+ عل�ه تق	م س	ف الW^ ه	 األه#افHال ال��امج و ال	ه#افاأل ت�#ی# إلى وص.  

ة �'M6 ح�ى و '- � ' ل  :ال�ال�ة ال�3و2 األه#اف في ت�	ف� أن ��X أه#افها ت�ق�d ا

 وال'	ارد اإلم6ان�ات ح#ود في ت�ق�قها ال''M6 مM األه#اف تC	ن  أن *'ع�ى، ت�ق�قها إم6ان�ة -

 )269 ،ص2005إبراهيم عبد الهادي المليحي،( .ال'�احة ال���3ة و ال'ال�ة ال'اد�ة و

 .معها ت��اقv ال و العامة األه#اف مع م�5قة و م�ت�
ة تC	ن  أن -

 .الHارج�ة و ال#اخل�ة ال'�-'ة ب��ة م
الX و حاجات مع م�فقة و مع��ة تC	ن  أن -

 :ال�Oاسات رس^:ثان�ا 

ال'3اكل  مM ه�اك م�ات بل، ال���5ة األم	ر مM ل�S ع'ل أ^ إدارة نإ:ت وال�Oاسا مفه!م

 م��Cرة `��عة ذات ال'3اكل هWه *عvأن  إال اتHاذها ال	اجX الق�ارات مM م�ات و حلها ال'
ل	ب

 ت5'ى ،و ال''اثلة ال�االت كل في ت
�d ق	اع# وضع ال�eور̂  ف'M لWل_ ك���ة ف��ات في ت�#ث أ^

 .الق	اع# ال�5اسات هWه

م5�	�ات  في ت�+ ال�ي األع'ال ض�G و ل�	ج�ه ال'#ی��M *'ع�فة ت	ضع الق	اع# مM م�'	عة فال�5اسات

�ا*ة ال�5اسات و ل5فلىا اإلدارة'* Gخ�ائ Mق  ت���
األس�لة  مM تقلل هWا في هي و، ال'�ؤوس�M أمام ال

  .ال''اثلة ال'3اكل في ال�ؤساء إلى ت	جه ال�ي

 :ال�5اسات وضع في م�اعاتها ال	اجX العامة األم	ر مM و

 .األه#اف ل��ق�d حق�d وجه عM ال�5اسة تع�� نأ .1

 .األجل `	�لة الع	امل و ال'H�لفة �ةال��� ال-�وف اع��ارها في تأخW نأ .2

 .القائ'ة األخ�k  ال�5اسات مM أ^ مع ت�عارض ال نأ .3

 . ت
��قها ق�ل االع��ار في ن-�ه+ وجهة تYخW و العامل�M على تع�ض نا .4

 .مM مع�ى *أك�� تفه+ ال *��T دق�قة و واض�ة تC	ن  نأ .5

 .األه#اف �dت�ق عM م�اش�ة ال'�5	ل ال��-�'ي ال'5�	k  عM ت�#ر أن .6

  

 : ت"�ی� الع?اص+:اثال4

و ( ماد�ة الع�اص� جWه كان. س	اء األه#اف ل��ق�d اس�H#امها ال	اجX )ون	عا ك'ا( الع�اص� ت�#ی#  

هWا  و�ع��� )وال�ق���M الع'ال و ال'	Iف�M( م�ل *��3ة أو )األم	ال و اآلالت، الع#ة، ال'	اد هي

 .ال'	ج	دة و ال'�احة اإلم6ان�ات مM و dال�قائ إIهار على �ع'ل ح�T *'6ان األه'�ة مM ال��#ی#
  )27،28 ، صن احمد الشافعي،ص ابراهيم محمود عبد المقصود(
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 : اإلج+اءات:را_عا

ف�ها  نأ اإلج�اءات يف األساس و ال�وت���ة ال'ع
�ات ت�ف�W ك�ف�ة عM سلفا م�#دة `��قة اإلج�اءات


	ات زم��ا ت�ا*عاHب لل	ل
 .مع��ة ع'ل�ة فى ت�ف�Wها ال'

 ت�ف�W ع�U Mف�ة سلفا م	ص	فة `��قة اإلج�اءات إن"Aldrsonأل#رس	ن " �ق	ل اإلج�اءات تع��° Mوم

 .روت���ة أع'ال

اخ��ار  ت��اول إدار�ة خ
ة أ�eا ذاتها ح# في هي * ن�	حي*  ی�اها ك'ا ال��ف��Wة اإلج�اءات و


�G ی��اول و، ال'H�لفة لألن3
ة ال'�اس�ة اإلج�اءاتHفاص�لال وضع اإلج�اءات ت�ات  و 	
Hال

و  العامة ال�5اسة مع اإلج�اءات خ
ة ت�فd ان ��X ال�االت ج'�ع في و،ما ع'ل�ة ل��ف�W الالزمة


ة إل�ه ت�مي ما اإلج�اءات ت�قd أن و ال'�-'ة أه#افHال.  

 :خ�ائq ال�����- 9- 1- 1

Mعي م��

�G ن�اح ن�5ة تفاوت وراء تC	ن  أن ج#ا الH�ال Mة م
مM  ةك���  م�'	عة ألخ�k  خ

ت�.  ت�#رج ال�ي ال�Hائ{ مM م�3ا*6ة و ك���ة حDمة في ت�ج'�ها �'M6 ال�ي الع	امل و ال-�وف

 أنها إذ، ذل_ عS6 *ال	اقع أنها إال ش6ل�ة أم	ر *أنها ت�#وا ما *ق#ر أنها إال، ك���ة معاني و مفاه�+

�ة خ�ائ{ تع# *'�ا*ة 
�ة الع'ل�ة ن�اح أجل مM ت	ف�ها مM ب# ال ش̀��
H�حي الفتاحدمحم عبد  ( .ال* 

  )45،46 ،ص1981،

X5فاوت رأی�ا وح�كل دور و أه'�ة ت Mائ{ م�Hة ال� 
�ة الع'ل�ة إن�اح في ال3̀��
H�وذل_ ، ال

 ال ض�ورة ت63ل أوال م�ها كال أن ه�ا عل�ه ال�أك�# ��X ما أن إال، ال'6ان و الDمان �Iوف ب�فاوت


�G ع'ل�ة في ��هاتأث� و م5اه'�ها في تع�'# ثان�ا و، ع�ها غ�ىH�ائ{ على ب�اءا ال�Hال  kاألخ� .  

�ة ال�Hائ{ أه+ تلM6'� }�H الع'	م على و 
�ة الع'ل�ة في ت	ف�ها ال	اجX ال3̀��
H�وذل_ ال 

  :ال�ال�ة *االع��ارات حX5 رأی�ا

 .ال#قة -1

 .ال	اقع�ة -2

 .األول	�ة -3

 .ال'�ونة -4

 .االس�'�ار�ة -5

6- d�5��ال. 

 .ال3'	ل�ة -7

 .ال�Cامل�ة -8
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 :ومkاmا ال����� أه��ة-10- 1- 1


�G إنH�ال ال M6'� ن  أن	إال �6 Mائف مI	ور�ة ال�ئ��5ة ال�eألنه اإلدار̂  للع'ل وال 	ه  ^Wال

و��#د ، ال'�االت ىش� في و ودق�d واضح *63ل ال'Yس5ة أو لل'�-'ة ال'5�ق�لي الع'ل ص	رة ی�س+


�Gال� هWا وy#ون ، اإلدار�ة الفعال�ة و الCفاءة ز�ادة على �ع'ل و م5ارهH ر ت��ح	ة األمUو��ر للق م#

بها  ی��ف ال�ي ال'Dا�ا مM ج'لة ت��ز لهWا و، الهادف غ�� والع'ل االرت�ال أو الع3	ائي الع'ل أو

G�
H�60 صالح بن نوار،ص-(   .ال ( 


�G �5اع# .1H�ار على للع'ل واض�ة أه#اف رس+ فى ال��أو الغا�ات هي األه#اف أن اع 

 في خ
ة أه'��ها في ال	اض�ة األه#اف ت�#ی# و ال'5�ق�ل في ت�ق�قها ال��ائج ال'
ل	ب

G�
H�ال ،Tج�ها ح�	+ *'�اهات ت�#ی# ی�لفة االت�H'عل م'ا  للع'ل ال�األف�اد � M�'على القائ 

 ����	ن  و األه#اف ت�ق�d إلى ال'Yد�ة ال��5ل ف6�5	ن  م�ها *���ة على ال��ف�W ع'ل�ة

 .اله#ف ت�ق�d عM ت�ع#ه+ ال�ي 'الفي األع ان��افات وج#وا كل'ا ن�	ها م5اره+

2. Mارد مق#ما ی��	امها الالزم ج'�ع ال'#H�عا و ك'ا اس	ل_ نWyو M6'� ع#اد�ل االسCو  ال-�وف ل

 .االح�'االت

 *األمان ال3ع	ر ی�D# م'ا ح#وثها ق�ل تالف�ها على الع'ل و ال'3اكل مM ال�Hل{ على �5اع# .3

 .و االس�ق�ار

4. M6'� ه�
 .ال'	ارد و األم	ال و الع'ال ح�T مM ال�ع�#ة ت*االح��اجا ال���Y ب	اس

 أدنى إلى ال'�3أة تCال�ف تHف�v إلى یYد^ م'ا ال'�احة لإلم6انات األم�ل االس�غالل �ع'ل .5

 .ح#

 األولي ال��d��` d�5 عM ی�+ و ال'H�لفة األن3
ة ب�M ال��d�5 على ك���ة م5اع#ة �5اع# .6

^W+  ال�یMب� G
Hال. 

7. dق�� M'اعات و ادلألف�  ال�ف5ي األم�ل ففي الI G�
H�ال M�'
 األم	ر أن إلى ال�'�ع �

 .ع#تها أع#ت و ح5ابها حX5 ته'ه+ ق# ال�ي


�G أه'�ة ت	ض�ح �'M6 ك'اH�ذل_ و ال Mاآلت�ة األس�اب خالل م �UWشواطي رابح وخلفات  ( .ال

  )22 ،ص2007اعمر،

  

 

 :!اجهة حالة ع�م ال�أك� وال�غ��+م:أوال 


�G أص�حH�اجهة �ور�اض أم�ا ال	غ��� ل'�أك# ع#م و ال�ال ^Wال  ̂ 	
ال  فال'�5	ل ال'5�ق�ل عل�ه ی�

 ال'��'لة ال�غ��ات و ال'5�ق�ل�ة ال-�وف `��عة �ع�ف أن عل�ه إن'ا و فقG أه#افه وضع �5�
�ع

 .*أه#افه نل_ عالقة و وال��ائج ال'�	قعة



  أه��ة ال�����  وم�ادئه                                                   األولالف�ل 
 

  
29 

 

  

 : ال�+k�E على األه�اف:ثان�ا 

G�
H�جه ال	از لىإ األول ال'قام في م�و ، األه#اف انWy_ل DUی� G�
H�إع#اد على ال G
Hالف�ع�ة ال 


هاyها ورeه في ال���ة درجة تقل�ل و ی�عWه G
Hبها ك'#خل ال dل_ذ و�#فع له#فا وت�ق� 

  .ال'�-'ة أه#اف ت�ق�M'e� d *'ا ال-�وف أخW إلى �5	ل�Mال'

 :ال�&غ�ل اق��ادmات مC الق�!U  االس�فادة : ثال4ا


�G �5اع#H�ت�#ی# على ال �� ت�ق�d إلى یYد^ ك'ا اله#ف ل��ق�d كفا�ة الع'ل�ات و ال	سائل أك

  .ال�Cال�ف

 :تOه�ل ع�ل�ة ال+قا_ة:را_عا

ة اه#اف ل#�ه تC	ن  أن ب#ون  م�ؤوس�ه أع'ال م�ا*عة �'�6ه ال ال'#ی� نإ 

H  ض	ئها على و م

  .األه#اف بهWه *ال'قارنة اإلن�از م5�	k  على �'M6 ال�ع�ف

 :ال����� �اجاتاح�-11- 1- 1


�G ���اجH�ازرة إلى الYو م #�eالعل�ا الغ#ارة تع Sاف� على لال`'��ان ل�	ارد ت	تق#�+  أو ال'ال�ة ال'

̂  ال�ع��X إلى األم� ���اج لMC و، ال�5ه�الت  أآلت�ة االع��ارات ت�ق�d مM ب# ال ی��ح لCي ال'ع�	

  )29 محمود مد المغصوب ن صن أحمد الشافعي،ص ايراهيم (


�M ب�M لةدال'��ا ال�قة و �عاون ال -1
H'و ال Mب� MیWال'�ف MیWون  الWة ی�ف
Hال. 


�ة األع'ال ل�	لي ��ل�	ن  الWیM ال'Yهل�M األشHاص ت	اف� -2�
H�ال. 

̂  ال�ع��X و ال�5ه�الت -3  .ال'عل	مات و ج'ع ال�قائd ع�# العل�ا اإلدارة جانX مM ال'ع�	


ةال ب��ف�W ^ الق�ارات التHاذ اإلدارة اس�ع#اد -4H. 


ة م�اجعة في اإلدارة دور ت�#ی# -5Hع#یل و ال�-�+ ه�6ل في ال��ي الCل Xاس��ال-�وف مع ی 

 .ال5ائ#ة

ج'�ع  في االدار��M ب�M و االس�3ار��M و ال��Hاء ب�M م�'� تعاون  و م��ادل ات�ال -6

 .ب��ه+ ال'��ادل ال�فاه+ لCي تM'e ال'5�	�ات


ة ل'�اجعة اإلدارة اس�ع#اد -7Hم اإذ تع#یلها و الDال-�وف تغ��� حلة في وخاصة األم� ل 


ة إع#اد وق. ت	قعها ال�عX مM و ال�ي ال'��
ةHال. 
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  :خالصة


�G أن نق	ل، تق#م ما ض	ء علىH�ال 	ع�ارة ه Mمق� إن5اني ن3ا2 ع	ن  *ه 	ن  إدار�	��H�م

 قام. �يال األه#اف ج'�ع ت�ق�d *غ�ة ذل_ و ن عقالني و واعي *63ل ال��اض�ة ال��-�'ات داخل

 على �ق	م أن الب# لWل_ ال'�احة ال���3ة و ال'اد�ة اإلم6ان�ات خالل مM، ال'�-'ات هWه مM أجلها


ة أن أ^ اإلم6ان�ات لهWه دق�d و م	ض	عي أساس تق#ی�Hال X�� اقع تق#ی� أساس على ت��ى أن	لل 

 و، ال'�3وعة غ�� ال�Hال�ة اآلمال على ل�S و k أخ�  جهة مM فعله م'M6 ه	 ل'ا و مM جهة الفعلي

 �6	ن  لهWا واقع�ة غ�� تق#ی�ات أساس على ب��. ق# ما خ
ة أن ت��	ر ع�#ما ال'�#أ أه'�ة هWا ت��ز

 .ل�-ة أl في االنه�ار م	لها


�G إذنH�ال 	س�لة ه	لى ال� أجلها ال'�-'ات مM أق�'. ال�ي األه#اف بل	غ �'M6 إث�ها على ال�ي ال'

  .ال����5 عل�ه �ق	م W^ال الفق�̂  الع'	د �ع��� بهWا و ن
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  : متهيد

جان% $اه�ة االجه�ة إلى تع�� ال�ول ال�ام�ة ع��ما م��لة اس���اد ال��
�	 وال�����        
ح�3  ،اس�ع�ال اْالالت ال����ردة م. ال�ول ال)�اع�ة -�ا هي +اإلم�انال)�اع�ة اذ 

<)ع% ت=;�> االسال�% ال����ردة لل����� ال;��: ذل9 ل�8نها ن��7ة تفاعل اج��اعي ولها 
وم. ه�ا $ه�ت الFاجة ال�لFة  ،وان��ائه الEFار: اD وث�> +ق�	 ال���7ع وثقاف�ه ارت;

لل�ع�ف على الJ)ائI االج��اع�ة للعامل ودراسة م�F=ه م. اجل فه�ه وح�. تFف��ه 
   .وت����ه

ول8ي <��. أل: فق�ة تعل���ة في ال��هج ال�راسي او ال��رN;ي في ال��اD ال�Nاضي ان     
ف�8ا ان االماك.  ،ه م. ال�Eور: ت�ف� ال���آت ال�Nاض�ة +ال��ل ال8افيتFق> اه�افها فان

فهي ا<Eا م=ل�Tة م. اجل م�ارسة  ،ال��اس;ة ض�ورNة م. اجل تعل�	 ناجح وم�ارسة ج��ة
وال�قI في األماك. ال�عل���ة وال���آت  ،ناجFة وج��ة في ال���Tة ال;�ن�ة وال�Nاض�ة

  .اب اس���ار ال;�امج اله�Nلة لل���Tة ال;�ن�ة وال�Nاض�ةال�Nاض�ة ال��اس;ة وال�الع% هي اس;
ساسا في اع��ادها و�Tرجة -;��ة أ ان ن7اح ال���آت ال�Nاض�ة في تFق�> أه�افها <��.     

وال�;اد[ األساس�ة ال�ي ی���9 بها ال���ف في على -فاءة وفعال�ة االدارة وN�Yقة ت����ها 
أو ال���ف ه� أعل	 +�ا <7% أن  ال��_�لح�3 أن  ال�Nاض�ة اإلم�اناتال�J=�^ لل���آت و 

^�=Jاض�ة م. تNآت ال���اج ال�ه ال��Fاذ الق�ارات،ت���� ،تJات.  
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  ال����� في ال���أة ال��اض�ة: ال�اني ال���ر -2- 1

 :مفه�م ال�����-1-2-1

  :یلي  ك�ا ال����� مفه�م ت�ضح ال�ع�Nفات م. ج�لة اك�ه
أساسا  �لت� ال�ي ال��8املة و قة�ال�� �ل�اتعال م. ال���7عة ل9ت ه�: األولال�ع��' -

^�=Jال� 	�
األشJاص  جه�د ت���> و األه�اف ت�Fی� +اخ�)ار وه� ال��ج�ه و ال�قا+ة وال��
 )5،ص  1995دمحم رفيق الطيب ،(  .ل;ل�غها

 ق�ادة �ةتق� و الف. و العل	 ف�ها <���ك ع�ل�ة هي ال�iس�ة أع�ال إدارة: ال�اني ال�ع��'- 

ب��Fی�  اإلدارة لهjه ت��ح م�اق;ة و ت���^ و ت�ب�� و تJ=�^ أع�ال N�Y> ع. 
�	��ال شiون 
  .وت�ف�jها ت�غ�لها و نادرة و .�nال +اه
ة م�ارد ح�� أو ت7��� ف;�اس=ة  ؛lاألس إن7از و
  )12،ص  1996مراد بن عاشور ،(
 ال�J)�ة و ، ال�8��ل�ج�ة Nةاإلدار  ال�هارات ت��ل ال���� مهارات: ال�ال* ال�ع��'- 

  )23،ص  1985عايدة حطاب ،(  .ال��
�	 +��=> ال�ف��8 ومهارة

 ال�iس�ات فإن دق�> ت���� ف;�ون  ال7�ئ�ات و ال�عق�� م�ای�ة ه� ال�����: ال�ا,ع ال�ع��'-

وه� ی�ف� درجة  ق�قيFال وج�دها یه�د +��ل ف�ض�Nة ت);ح ألن ن�ع�ض ال�عق�ة ال�JEة
 )7ص  271يوسف بصديق ،ع (. ال��اف> و االن�
ام م.

 ن
ام�ة ت�-�;ة وخل> ال�ع;_ة و ال��
�	 +ع�ل�ة ما خ=ة تFق�> على الق�رة ی��ى فال����� اذن

 ذات الف�د ق�راتو  ال��اYات ج�لة +إس�اد <في ،ك�اة الJ= ش�وD ل��ف�jو$ائف  ووح�ة

 ال�8لف م�iول�ة �ی�تF مع الف�ض�ات هjه إلدراك الJ=ة على ت=��NوNع�ل  عال�ة ه�ن�ع
Jة=+ال .  

 و الع�+األ الق�ام <��=�ع الj: ال�IJ ذل9 ه� ل����ا :م/ ه� ال����  -1-2-2
خ�N. اآل ل7ه�د >�ال�� وه� ال��اق%،ال���^  ال�J=^ فه� اآلخ�N.، خالل م. ال�هام 7ازنإ

 2005، آخرون و مسيقاعبد احلميد ( .اآلخ�N. أع�ال ع. م�_�ال <ع�;� �ه فإنهوعل ، م���ك ف�ض ل;ل�غ

 )8،9ص 

 إلى ع�ل�ا و�F�Nل س��، صف�ه فإن وuال الق�ارات Jاذتال ع��ةم سل=ة لل���� ت�8ن  أن والب�

  .وح�%  j�فم
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 :ال����  و2ائف- 3- 2- 1

x ال�$ائف +ع ب�أد<ة �هعل ل�iس�ةل ال��
��ي اله��ل في فعال��ه ال���� <Fق> أن اجل م.
  35ص 2004 ونآخرو الوهاب عبدحريزي  .ال��-لة ال�ه 

 .أ: دور ع��ائ�ة وال تiد:  ت);ح�جه و إال فإنها تال�هارات اإلدارNة لل��ی� <7% أن 

 ه�ف اا اس�=اع
 ذل9 و 1907 س�ة ال�هارات هjه ت�Fی� اإلدارة في انيألل�ا الJ;�� اا

 كل م�Tعا ال�$ائف هjه ش�لz �3ح ال��ی� ع�ل Y;�عة ل�راسة األساس�ة ال��اخل +اع�;ارها

 : كال�الي هي ال�$ائف وهjهمع��ة  و$�فة ��لت زاوNة

 . الق�اراتJاذ و  J=�^�ال •

• 	�
 .ال��

 . ال�Fف� و ادةق�ال •

 .قا+ةال� •

  :ون�ضح ه5ه ال�2ائف في ال�3ل ال�الي 

 

  .و2ائف ال����  )02(ال�3ل رق7                        

 : لق�ارا ات<اذ و ال�<=�> —أ

ماض�ه  م. م��ف��ا حاض�ه في ال��ی� ف�ها ال�ي ل��رN;اتا م�ض�عه ذه�ي ع�ل ال��
�ة في
ى ت=�Nع إل یه�ف ت���Fي ع�ل فه� إذن ،أه�افه> ل�Fق� هم��ق;ل بها $�وف ی�جه كي

 ات7اه فه�اك الق�ار اتJاذ ع�ل�ة ع. أما ال���=اع ق�ر ال��ی� ارادة الى ال�7ه�دال���ق;ل 

ا م��ای� ه  . م��قلة و$�فة واع�;ارها ال�J=�^ ع. و$�فة أصل
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 : ال��C�7 - ب

.�Eو$�فة ت� 	�
و  و ال�عل�مات�ة و ال�ال�ة ال�ادةو  ال;��Nة +ال��ارد ال���أة ت7ه�� ال��
 به�ف ال��
�ة تق���ات و-jا؟ األن�=ة و األف�اد و ال�$ائف م�Jلف ب�. اء العالقات�ب

  ٠ إتقان و +�فاءة أه�افها تFق�>
  : الق�ادة وال��ف�F  - ج

 الت)اال و األف�اد سل��ك وفه	 بل�غ و األف�اد ب�. ال��عاون  تFق�> <��=�ع ةالق�اد خالل م.
  .األداءت��F.  على وتFف��ه	 إثارته	 ����لاعلى  <�هل معه	 ال�����

  :ال�قا+ة  -د
 الJ=^ ف�jت�و  األه�اف تFق�> م. ال�أك� أجل م. ال��
�ة ت�ج�ه تع�ي ال�قا+ة و$�فة إن

 ت�Fی� ذل9 =ل%�وN الJ=^ و الفعلي األداء ب�. ال�قارنة ال�$�فة هjه م��نات أه	 وم.
 كاله�ا أو الفعلي األداء أو الJ=^ في ال�ع�<الت إج�اء ت	 وم.وت�I�J م�;;اتها  األ+عاد

 . معا

 : ال�اجح ال���� اتقصف-1-2-4

 وال=;ائع واألخالق ال=;�ع�ة ال��7ان�ة لل)فقات خل�=ه هي ال�اجح ال���� صفقات ان

 لل�ص�ل ال=�ق  أفEل اخ��ار +�ه�لة, ال�IJ ت��. ال�ي اإلدارNة ال��ه;ة .ال����;ة ع

 . 54-.53المرجع السابق، ص .اله�ف إلى

 ال�nل إلى اق�ب كان ثل�ا األساس�ة ال��ات م. م��. ق�ر أك;� ال���� في ت�ف�ت و-ل�ا

 : �ن7 ال��ات هjه وأه	 ال��وD كافة <�7ع ألنه ال�ادر م. ه� وه�ا األخ��؛ األعلى

 

 : واإلبLاع�ة العقل�ة القLرات - أ

والف=�ة،  والj-اء اإلدراك +�F. ی���� أنه ال�Fی3 ال���� بها <ق	 ال�ي الJ)�ص�ات أه	 م.
 و-jا ال�ف�:  وخاصة ال�ع;�� وسه�لة قةnال على إ<7اد ق�رته و-jا اإلش�افي الف�8، اإلش�اف

 �ی�N.�ال ق;ل م. ه�7ة�ال� �Yق  في ه�اك اخ�الف أن إل�ه اإلشارة <��. ا�م، ،ه�وئه

 .�Fاج�ة فيالNاك، الق�ادة اإلدار�اك م. ی��قف اإلدار  الق�ادة أسل�ب <��ع�ل م. فه�ة وهN
  .على رغ;ات ال��ؤوس�.، ون7اح 
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<ع�;� ال���� ال�س^ ب�. الق�ادات العل�ا او ال��
�ة و�T. العامل�. :  القLرة على االق��اع
ل�Fق�> ال)الح وجه�د ل�Fق�> ال)الح العام ل��
�ة  Yاقاتفال���� <��J -ل�ا <�ل9 م. 

م�ؤوسه +J=ة الع�ل عل�ه إق�اع  <7%�> األه�اف، -�ا Fقت خاللوذل9 م.  ل��
��هالعام 
 .وال�
	 +الق�اع�  االل��اموض�ورة 

 :ال�Fاج�ة  ال��ات- ب

=فئ م);اح تإن الغE% رNح ته% و " : ((رو�Tت ان�7 س�ل"<ق�ل  :االنفعالي الت�ان ا
�. ��ل�على ال���� ال��و: وال��F	 في انفعاالته  <7%، ان=القا م. هjا نق�ل انه .))العقل

أولى " : ((ال���از: ق Fاإس� بأ"الى الق�ارات ال)F�Fة وال)ائ;ة، وNق�ل اإلمام  م. ال�ص�ل
أن أولى ال�اس +ال����� أك�nه	  ن�� ، ففي م��ان ال����� .)) على ه�اء +ال�ل9 أش�ه	ال�اس 

�Fه تانفعاالفي  �ات .��Nان االنفعالو�االت �Nق�رة الف�د على ( :+أنه يتع�	�Fفي  ال�
 .) .لل��اقف االنفعال�ةاالس�7ا+ة في  ال�غاالةانفعاالته أو ع�م 

، وال��اكلی�ع�ض اإلن�ان خالل ف��ة ح�اته ل���7عة م. ال��اع%  :ت��ل ال��قة-ج
ا -�ف�ة ال�عال7ة وN�Yقة االس�7ا+ة �uنو ل�l ما ی�جهه ال�IJ في ح� ذاته وال���ل 

 .-انz ال�Jائ� ال��F<ات مه�ا م�اجهة  لىعل�� ال���� الق�رة  �ف��<7% أن ت وTال�الي

ول� م. صع�Tات 	 ما ی�اجه غر ال�nاب�ة هي ق�رة الف�د ع� أداء مهامه  :ال��اب�ة-ح
 .ه�فهإلى  N�Yلة مع ال�Fاف
ة على م;ادئه وأف8اره لل�ص�ل في ال�ها<ةاس���ت ف��ة 

 : �Zغله ال���� اإلدارW الW5 ال����V -خ

مع
	 ال��
�ات لها أش�ال ه�م�ة ون�7 م���Nات ت�
���ة ت��ل -ل ال=;قات ال��ج�دة في 
 <��فوه� ال�ئ�l الj:  أالواح� � شIJ ة أی. ی�ج�ألول أو القاوذل9 م. ال�����  م،� اله

�ن ت8ال��ی�N. و-ل م�ی�  ��7عةمل �عت�ی�  ال���7عةاألشJاص وهjه م.  م��7عة على
 ال����Nات أما، الع�ال إلى ن)ل أن إلى عاون�. وه�jامو  ال��اع�ی. م. م��7عةله 

 .�العال ماع�ا لإلدارة ���Nات الnالثة�ال E	تفهي  اإلدارNة

 وال�ل=ة ال)الح�ات وح�ود الف�د وم�iول�ة اإلدار:   ال����� ب�.  �Yد<ة عالقة ه�اك

  .ال���Fل ال�ع�ض لها  وللEغ�D مع ال��ؤوس�. ها وعالق�ه+��ارس� له �ح��ال�
 : یلي ما إلى ال����Nات وت�ق�	
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 * Vااإلدارة  م����ل: العل�Fي اله�م ق�ة ت��
 الق�ارات +اتJاذ ال����ون  <ق�م ح�3،  ال��

 وتj- I(Jل9 ال��اكل في معال7ة ��nلتومهامه	  ال�ئ���ة �اسة�على الوت�=��  الهامة

 . ال�ئ���ة ق���ات�ال أداء ق�	تو ، األجل ال=�Nلة الJ=^ وم�اجعة �N	 ت=� ث عضب� 

 * Vه ن��8ن  :اإلدارة ال�س=ى م���jم. اإلدارة ه .Nالعل�ا اإلدارة ب�. وس=اء م��� 

 +إم�اد اإلدارة ههIj وتJ،  وال��اع�ة ال�ئ���ة  اإلدارة ائف$و  أداء ع. ال��_�لة واإلش�اف�ة

^=Jم. ان=القا األجل ال���س=ة ال ^=Jلة الN�=لوت األجل الFفي ال��راء أداء �ل  � ال����

 . األق�ام تس�اسا عووض وت�ق��ه	 قابل��ه	 ق��	ت لغ�ض األدنى

*  Vة م����ات ع. ال��_�لة إلدارةاوهي  :اإلدارة اإلش�افNتق���ات م. ال�ن�ا ال���� 

 الع�ال رئ�l :لمn م����  أدنى إلى وص�ال وم�اع�<ه و$�فة ال��ی� م. ان=القا ال�iس�ة

JوتI اإلدارة +إع�اد ^=Jاع��ادا ال�ف)لة ال��غ�ل�ة ال ^=Jاألجل ال���س=ة على ال 

 . ب��ه	 ال�;اش�ة االت)االت وال���ف�. ال�ن�ا ال����Nات في األف�اد وم�ا+عة أداء
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  .ال�3ل اله�مي لل��C�7  )30(ال�3ل رق7                      
  :<��. بهjا ال)�د ال����� ب�. ثالث م. ال����Nات :م����ات ال�����/ -1-2-5
أدنى  في ال��ارد اس�ع�العلى  و على ال����Jم�. +اإلش�اف:  القاعLی�/ال����ون  -ا

 9نفس المرجع السابق، ص .ال��
���ة  ال����Nات

 ��7Nو 	عادة ان�قاؤه �
 م. زمالئه	 على ی�ف�ق�ن  ال
��ة،ح�3 مهارته	 و خ;�ته	 إلى +ال�

 +ال��ل ت�فj ل��ؤوس�ه	 ال��-لة ال�هام أن م. ال�أك� في ف��nل مه��ه	 أما األداء �.ح�3 ح

 هiالء مع أوقاته	 مع
	 <ق�Eن  ه	 و ال��ق�z و ال�8ف ال8	، ح�3 م. ال��اس%

 .واإلرشاد ال�)ح +غ�ض .�ال��ؤوس
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 �ی�.القاع ال����N. ب�. ال�س=اء دور یلع;�ن  :)ال�س=ى اإلدارة( >سال����ون األوا - ب

 ال��ارد م�اق;ة و اس�ع�ال ت�
�	 فى دوره	 ی��nل أخ��،و جهة م. العل�ا واإلدارة جهة م.

 ح�Eر ،و ال�قار�N ك�ا+ة في أوقاته	 مع
	 <ق�Eن ، 
�	��لا س�� ح�. م. ،ال�أك�

على  ت�زNعها و ال�EورNة على ال�عل�مات الF)�ل تأم�. و ات)االت إج�اء و اعات��االج
 .ال��ح واإل<Eاح تق�<	 عم ال�ع��ة ال7هات

 ب�س	 <ق�م�ن  و يال��
�� اله�م ق�ة في مهامه	 ه�ا ال����ون  <�ارس:  العل�ا إلدارةا- ج

 .لل���أة العام ال��ار

اإلدارة  أن�=ة وت���>، ةالعام ال��اسات ورس	 ال�J=�^ في ف���nل األساسي له	ع� أما
 هiالء ت�ق�ة وت�7:  القاع�ة، � م���  في ال�هائ�ة ال��Jجات سالمة م. وال�أك� ال�س=ى،

 و وال���Nل األنام أ: األساس�ة ال�J))ات م. وخاصة ال�س=ى، اإلدارة ال����N. م.
 .ال;�ع

 :جهاز ال�����  -1-2-6

 95ص 1992دمحم الصغير بعلي  ) :ال���� -ال�Lی� العام(جهاز ال�����  -1

 �اع�� ح�3 ال�7ار:  +القان�ن  �ال���� ل7هاز 
��هت� ل�� الع��م�ة ات�ال�iس قان�ن  تأث� ق�
 إYار في األخ��ة هjه وتل7أ الJاصة، ال�7ارNة ال��-ات في ائ�ة�ال وال�فاه�	 ال�ق��ات على

  :مnل  ال��
���ة وال)�غ الق�ال% م. �ی�عال إلى األن
�ة م�Jلففي  ألجه�ة ت����ها ت�
��ها
  .العام ال�Lی� ال�ئ�a : أوال
ل�iس�ة أو �-ة�+ال ةاإلدار  م7لl رئ�l ت�لى حالة في  .بها امةعال��ی�Nة ال ل�هام ا

  .العام ال�Lی�:  ثان�ا
 م. م7لl اإلدارة ىعل آخ� شIJ اق��اح إلىNع��� و لى األع +اإلش�اف ال�ئ�l في�<� وق�

 .ى ال����� ال��ميعلی� عام +7ان% رئ�l اإلدارة ل���ف �ك� ه�تع�� أجل

 : �c ال��Lوبع:  ثال�ا

  .لل�ئ�l دائ	 أو مiقz مانع ح)�ل حالة في تع��ه إلى وNل7أ
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 : )ال�ق�ي(الف�ي ال�Lی� :  را,عا

	�Nه و�ا, ال��اه��. خارج م. عادة تع���
 .ع�ل +عق� �-ة�مع ال ی�ت;^ وه� �ته;لJ ن

 والJ;�ة االخ�)اص ذو:  م. دراسات ل7ان ت���ل إلى ال8;��  ات�ال�iس تل7أ ك�ا: خام�ا

 .ال��اكل الف��ة ل�عال7ة 

  : ال���� أو ال����ون  : سادسا

 .ال��Fودة ال��iول�ة ذات ال�iس�ات في جهاز وه�

  . 203نفس المرجع السابق، ص :ال�الح�ات  2

 : لعامال�Lی� ا :أوال
  :<��. ال����� ب�. وضع���. 

م���عا +ال)الح�ات فانه ی;قى  ،العامة Nةى ال��ی� علع�� إش�اف رئ�l م7لl اإلدارة  -أ
 : ی��لى ح�3 �ما�ع ل�iس�ات ال�7ارNةافي  عادة له ل��Jلةال�اسعة ا

�احة ص القان�ن  <�Jلها ي�ال ال�ل=ات م�اعاة مع ال
�وف في -ل ال�iس�ة +اس	 ال�)�ف-
 .ال��اه��. ل�7ع�ات

 الفق�ة( 16 فال�ادة اإلدارة م7لl رئ�l لل�iس�ة +7ان% عام م�ی� وج�د في حالة أما -ب

 :�ةتاآل ل=ات�+ال لق�اما +ه أناzY 04 - 82 قان�ن  م.) الnان�ة

 ال��ای�ات كل في وال��ار-ة الع�وض كل وتق�<	 وال)فقات ق�دعال ج��ع إب�ام •

 .وال��اق)ات

 والق�ض ال;�9 ومiس�ات, ال;��N<ة ال)��ك م)الح وت����ه ل�� ح�اب أ: ف�ح •

 .الع�ل بها ال7ار:  لقان�ن�ةا ال��وD ض�. اإلی�اع ح�ا+ات أو ا+ات ال7ارNة�الF و-ل

 . ال�ال�ة األوراق م. ��هاغو  ال)��ك و ال�ف�7ات ال���ات كل ت�ق�ع •

• x;اكل ال�;الغ  ق iقة لل�Fم +�ل�ااد<ة والق�)��م�ة االقع�ات السل��� %Fل�;الغ س 

 . ال8فالة

ل�iس�ة ع�ال ج��ع على ال�ل��ة ال�ل=ة وم�ارسة القEاء أمام ال�ع��  رفع •  ا

 .  ��م�ةعال
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 : ال���� :ثان�ا

<ع��� على  ال���ع ل	 فإنم�Fودة  ذات م�iول�ة ال��
�ة في ش�ل ش�-ات ال�iس�ة في اام
 أحال إذ رأی�ا ك�ا العام لل��ب� +ال��;ة فعله ل�ا اخالف, ال����N. أو ال���� صالح�ات ت�Fی�

 .االساسي لل�iس�ة  القان�ن االم� على 

الح�اته	 على ان <�ارس هiالء ال����ون ص) 03الفق�ة ( 37وذل9 ح���ا نI في ال�ادة 
  .لل����� واالس�غالل -�ا ح�دها له	 القان�ن االساسي لل�iس�ة 


ه� م. هjا ال�I ان ال���ع ه�� الى ت�Fی� Nوتق��� صالح�ات ال���� +ال)الح�ات و
  .ال�اردة +القان�ن االساسي 

  :آل�ات ال�����  -1-2-6

 ال�J=�^ أساس �لت� ال�ي ال��8املة و ال���قة الع�ل�ات م. ال���7عة تل9 ه� ال�����
 األشJاص جه�د ت���> و األه�اف ت�Fی� +اخ�)ار ه� و ال�قا+ة، ال��ج�هو ال��
�	 و

 . مه�ة ال���� ج�ه� ه� و ل;ل�غها

 م�Jلف ت�ای� م����ة ت����:  ف�$�فة، الق�ارات اتJاذ شأن ذل9 في شأنه ال����� إن
 � الع�ل�ة م. ج�ءا +اع�;اره ال��
�	 ت��اول ال�قا+ة ح�ى ال�J=�^ م. ال�$ائف األخ�

 و، إدارNة تق��ات م. ال;��ة هjه �Yه ت��nل +�ا ه��ل�ها أو ب��ة ال���أة ت)��	، ال�����Nة
 11ص 2004 فاروق عباس حيدر1 غ��ه و سل=ة عالقة، ع�ل اص%�م

 ب��Fی� ت;�أ الع�ل�ة هjه أن اع�;�نا فل� دائ�Nة ع�ل�ة ح�-ي م�
	 م. ال����� <��ل
 تn8ف ان الب� فال�قا+ة، ال�قا+ة ع�� ت��هي <ع�;�ها أن <��. ال فإنه، ل�J=�^أ: ا األه�اف

 غ��ها و اإلج�اءات و ال��اسات على Yف�فة أو جjرNة ت�=ل% تع�<الت، أخ=اء وج�د ع.
 ع�ل�ة ب�. العالقة فإن كjل9 ال�J=�^ إلى م. ج�� تع�د ال�قا+ة أن +�ع�ى، الJ=^ م.

 أن ذل9، ال��;ادل ال�فاه	 أساس على م;��ة دائ�Nة قةعال أ<Eا هي ال��
�	 و ال�����
  .+ال��ج�ه إال س��ه ی��اصل ال الj: ال��
�	 ت��ج ت=;�قاتها ل�� ال����� ع�ل�ة

 :اهLاف ال�����  - 7- 2- 1

  : یلي ما إل�ها لل�ص�ل ال�Fی3 <�عى ال����� ال�ي األه�اف ب�. م.
 .اإلن�اجي نامجال;�  في جاء ما وف> اإلن�اج�ة األن�=ة س�� ض�ان - 
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 ام�ال رئ�: ، اول�ة م�اد، عاملة ی� م. اإلن�اج ع�امل س�ع�الال مnلى ص�غ إ<7اد - 
 .نقI أو ت;jی� ب�ون  عقالن�ا اس�ع�اال، ت8��ل�ج�ا،

 .ت��Nقه ض�ان مع خاص ی��^ ال���ج إن�اج - 

  .ال�م. و ال�8ف، ال8	 ح�3 م. ال���هل9 حاج�ات و رغ;ات تل;�ة - 
 :ال����� دور -1

، ال�Tائ.، �Yف م. ال�=ل�Tة ال��Fدة ال��ة في) يت�ف( إن�اج ت��E. إلن�اجا و$�فة
 ت�ف�� مع، م�قاة أو مiس�ة كل ه�ف ه� فاإلن�اج، م�Fدة ن�ع�ة و ،ال�8لفة سع� ح�%
 ال�قz في <��ن  أن <7% ال�لعة ىعل ال�Tائ. و ح)�ل لل���هل�8. خ�مات و م�افع

 مالي ت���7 إلى ال���أة أو <ع�ض ال�iس�ة ال����> ألن، +ع�ه ال و ق;له ل�l ال�=ل�ب
 كانz كل�ا أنه س���ل�م ال��7 ال����� و) غ�امة( مJالفة إلى <ع�ضها ال�أخ�� و

  .اإلن�اج و الع�ل في االس���ارNة <قابلها االس�هالك في االس���ارNة
 و،الع�ل و لإلن�اج ت8لفة أقل ع. ال;3F لل���� األساس�ة ال�هام م. أنه ن��  م. ذل9 و

 .ال���ة ال���ة

 عال��  ،ال��ل ( ال���ج ح�ل دراسة <���ج% لjل9 ال���7ة ال�ادة ب��ع�ه م�ه�نة ال�iس�ة
  ). الخ...ال�Jمة، الل�ن ،
 1-2 -8- i�أسال ���ال��  W��j/ ال�ة ب�ة ال��ل�76ص 1999بوفلجة غياث  - : والعال�  

  .ال����� وصع�Tات الق�	 اخ�الف-أ

 :یلي ما ��لتو ، ال;��:  �����لل �اس;ةم أسال�% ا<7اد صع�Tات /ب

  .ال��
��ات م�اكل إلى ���N.�للال�Eقة  ال�
�ة •

  .لل����N. القاف�ة الJلف�ة •

  .ال����� ت8��ل�ج�ة تN�Fل ل�ف/ ج

 : وهي سل;�ة انع�اسات ع�ة ،ولها ال����� ت8��ل�ج�ة تN�Fل إف�ازات +عx / د

 .الع�Tي ال�غ�ب في الJ;�ات ت;ادل صع�Tة •

• �N�ي ال�غ�ب في الغ�� على واالع��اد �;ع�ةال تعTالع�. 

• �N�ة ال�ول ب�. االخ�الف تع�Tالع� .  



  ال����� في ال���آت ال��اض�ة الف�ل االول                                            
 

  
42 

 

  

 : هى نقاD ع�ة وش�ل، والعال��ة ال�Fل�ة ب�. ال����� �Yق / هـ

  . ال�ق�مة ال�ول في ال����� م;اد[ ن=�ر •

حالة  في إال ال�ول ب�. 
�	�وال� ال����� ت8��ل�ج�ة نقل <��. ال انه ال;اح�nن  ت�صل •
 .والEFارNة القاف�ة الق�	 ا+هن�

 .ال�Fل�ة الnقافة ق��ة مع ت��اشى ال����� �Yق  <7اد في ن��ذجا ال�ا+ان <ع�;� •

 ��ي والقافي لل���7ع مه�ة ج�قألان ع�ل�ة ال;3F في أن�% �Yق ال����� لل�اقع  •
  .صع;ة 

 :ال��اض�ة ال���أة ��'عت -1-2-9

 ذات، ال��انع م. الJال�ة ال����Nة األرض م. ف�اغ أو م�احة أ: على <=ل> هي لف�  

ام عل�ها ال�;ارNات وال��اف�ات و��Nن ق�=ة رNاض�ة م�Jلفة وتنعل�ها أ ت�ارس أ+عاد م�Fدة
ابراهيم عبد املقصود وحسن امحد الشافعي  .اأو تJ=�=هإن�ائها  لها ش�ل ه��سي م�Fود ولها م�اصفات ع��

  105ص 2001
  :ال��اض�ة ال���آت أه��ة-1-2-10

 ).ل�Fا ال�قz (الف�اغ أوقات شغل وسائل م. هامة وس�لة zFأص; .1

 .بها ال��Jلفة ال�Nاض�ة لألن�=ة لل��ارس�. ال;�ن�ة الل�اقة م����  رفع على لع�ال- .2

�=ة ن�� ال�عي ال�Nاضي على أساس م. الJل> الN�8	 ب�. ال��ارس�. لألن .3
 .ال�Nاض�ة

 وNقلل األداء م����  ب�فع Nاض�ةال�  ال�الع% وuقامة �اءنإل ال)F�Fة لل=�Nقة االل�ام .4

ت م. ا + ا ص إل  24نفس املصدر، ص .��ارس�.لل ا

 :ال��اض�ة ال���آت أهLاف - 11- 2- 1

ال��اسة  أولz فق� لjا، اق�)اد<ا، س�اس�ا، اج��اع�ا واقعا ال�Nاضي ال;�ني ال��اD أص;ح لق�
 م. ل7ل% الع�ی� ،ال�Nاضة وف> وال��ادی. ال���آت إن7از في ك;��  أه��ة ال7�ائ�Nة ال�Nاض�ة

أل م. م�Jلفة أن�اع م�ارسة إلى ال�ولة لق�ام األساس�ة ال�-��ة <�nل لj:ا ال�;اب ، �=ةنا

 :ال�ال�ة +ال�هام هjه ال���آت +الق�ام وت8لف

 .ال�Y��ة وال���J;ات ال�Nاض�ة الف�ق  وت7ه�� إع�اد - 



  ال����� في ال���آت ال��اض�ة الف�ل االول                                            
 

  
43 

 

  

 - 	�
 .ال�ول�ة أو ال�Y��ة س�اء وال;=�الت ال�ورات ت�

 .وت=��Nها ل)قلها ق�راته	 ع. وال�8ف ;ابال� Yاقات اس��nار - 

  . ع���Nة أو م�ن�ة كانz س�اء ال�Nاض�ة ال���7عات مع +ات)االت الق�ام - 
 :في ال���آت هjه م. و��Nفاد*

 .ال�Fل�ة ال�Nاض�ة وال��اف�ات ال�;ارNات �Eاناح -

 .الف�ق ال�Y��ة وت��EF اس�ع�الها ل��رN;ات - 

 ت��ف� ال ال�ي ال���Nة، ال7امع�ة ال�iس�ات �ةائلف ال�Nاض�ة و ال;�ن�ة ال���Tة تعل	 - 

 .على م��آت رNاض�ة

 . ع���:  أو، جه�: ، م�رسي ا<=ار في ت�خل ال�ي ال�Nاض�ة ال��ارسة - 

 ح�ى و وال��ر�T. اإلYارات م. م�J)�. +إداراتها <ق�م ون�وات تN�8��ة أ<ام ح�Eانا - 

�N�=ة الالع;�. ل�-�Fاض�ة الN1397شعبان عام  20رخ في المؤ 117- 77المرسوم رقم  .ال� 

 

 :ال��اض�ة ال���آت م�3نات -1-2-12

 ال�ورات ف�ه ت�
	 ال�ي ال�Nاض�ة ال���آت أه	 م. <ع� ):األس�اذ( ال��il ال��اضي -1

 ال�ول�ة األول�;�ة

  ).وال�مي القف�، الق��  ألعاب، الق�م ك�ة( ال�Nاضات و األلعاب م�Jلف في

أو Y;�ع�ا مع��ش;ة أرض�ة م. ی��8ن  لj:ا: )عiلال� ارض( ال�لعi ال��اضي -2
 ٠ال�Nاضة م. ن�ع +�ل خاصة ومع�ات اص=�اع�ا  

 ال�Nاضي لل�7ه�ر ال�Jمات على تق�<	 تع�ل :ال���آت ال��لقة لل��il ال��اضي-3

  :وهي وال)Fف��. وال�وار والالع;�. وال���ف�.
 .ال��اه ودورات ال�jاك� ب�ع ونقاD +ال��ارات خاصة م�اقف -

 .وال�Fامات ال�ال+l �یلت; ح�7ات -

 .ال�Nاض�ة م�=ل;اتها ل8ل ت���7% دول�ة مقای�l على أساس ال�;��ة الف�ادق -

 راحة تFق> ال�ى ال�قاع� ن�ع�ة اخ��ار مع مغ=اة ت�8ن  أن �F.�وال�� ال��رجات -

 24ص 1999ابراهيم دمحم عبد المقصود وحسن احمد الشافعي  - .ال�7ه�ر
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 :ال����ل-1-2-13

عي إع=اء وع� أو �-ل�ة الت���ة، ال�ي ت (sponsoring)نع�ي +ال���Nل  :ال����لمفه�م 
 ٠ض�ان مع ض�ورة الF)�ل على ال�قابل 

 ��أتث وتzF نل9 وTع�، القان�ن�ة ال�)�ص في ال8ل�ة هjه وج�ت ال�س=ى الع)�ر في

 ل	) marrai nage(و) parrainage( إلى ال8ل�ة هjه وش�ل مفه�م تغ�� ال8�ائl الت���ة

 .م�ف> عل�ه رس�ي ال8ل�ة مفه�م ع��ما لهjه <ع�

 م�ت;=ة-�س�لة ات)ال  (le sponsoring)ال�iلفات ال��علقة +ال�7ارة وال���N> ت�Fثz ع. 
ب�اس=�ها ی�	 ت�Fی� اله�ف ال����د -���Nل رNاضة ما أو ح�ث رNاضي مع أح�اث  +�Fث،

 .ال��اد، ث	 االس�فادة م. م;لغ اإلشهار ال���جاإلشهار على 

(pierre sahnoun)  ع�ف>(le sponsoring)  ه� وس�لة ات)ال ت��ح +إح�اث ات)ال
  :ال��اه�ون  ی�ا+عها رNاض�ة م�اف�ة أو م;اش� أو عالمة ت7ارNة مع ح�ث رNاضي

 ح�. آلخ� إلى ال��اع�ة م. ال�)=لح هjا مفه�م ت�سع لق�:  ال��اضي ال����ل مفه�م
ق� تع�دت مفاه�	 هjا ال�)=لح في األدب الj: الفعل�ة ل
اه�ة ما -�ا ش�ع ع�ه ال��م ول

 :ال���Nل ال�Nاضي ه� ع;ارة ع. اتفاق ب�. ال=�ف�. )اpaul(و ) goosens(ن�Jار مفه�مي 

 .الnاني لل=�ف مع�;�ة ق�وض أو ال�ال <ق�م )لال���  (و�Nعى األول ال=�ف •

ل إم�ان�ات في ت��nل خ�مات <ق�م) لال��� ( الnاني ال=�ف أما • ا ( ت ال و ا  أ

ل ا ب ا ق �   .ال�Nاضة م�ارسة م. م;اش�ة +=�Nقة وال�اتج ال���ل <=ل;ه الj:ل

 :ال��اضي ����لأن�اn ال

 :ه�ا رئ����. س;;�. إلى ما ش�-ة �Yف م. ال�Nاضي ال�Fث اخ��ار <EJع

اله�ف الj: <�عى رئ�l ال��-ة ال�ص�ل إل�ه <7% أن <�7 في Y;عه أح�اث  •
 .ال
�وف ال�الئ�ة الس��عا+ه

 أو جاذ+ة مع 7امن�ا في <��ن  أن <7%، +ال�Fث رT=ه ن��N الj: �جال�� اخ��ار •

  .ال�Fث واقع
 :ال�ال�ة +ال=�ق  ال���ل ت�خل <��ن  إذ
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 رNاض�ة ب�الت +ارت�اء +ال�قابل الالع;�. ل�ق�م، رNاضي لف�N> مال�ة م�اع�ة - 

 .�ائم�  ال���ل اس	 عل�ها <
ه�

  .لالع% ماد<ة م�اع�ة - 
 ع�اد +اس�ع�ال كل�ا یل��م األخ�� وهjا، لالع% ال�Nاضي �ادلعا م. ج�ء +)�ع ال���ل م ی��

 أخ��  جهة وم. ف�ها <�ارك ال�ي ال��اف�ات وخالل ت�رN;اته خالل ال�iس�ة ال��-ة او هjه

ع. N�Y> ت)�FNات شف�Nة آو -�اب�ة في -ل م�ة <�7  لل�iس�ة +ال�عا<ة ال�Nاضي <ق�م
 .الj: ی�ع�ه ال���جل9، مi-�ا ج�دة jالف�صة ل

�ی� م;لغ م. ال�ال ل��
�ي ��م�ان�ة ت
اه�ة رNاض�ة، في هjه الFالة <ق�م ال���ل ب - 
رNاض�ة مع��ة س�اء -انz لها عالقة م;اش�ة أو غ�� م;اش�ة مع ن�اD هjا  ت
اه�ة

nاك� مjاه�ة -ال�
ال ال���ل ل���ف�� م. جه�ه م. $ه�ر رم�ه على +عx وسائل ال�
 .الخ..أو ال�علقات أو الق;عات

ة ال�اد<ة ال�سائل ب����J ال���ل م<ق�  ،ال�Nاض�ة ال��اس;ات في ه�ةال��ا -  � ل ا � ل  وا

ة � ف ا � م ء  �ا ج    ٠ ال�iس�ة +اس	 ال���اف��. اح� ف�ها <��ن  مع��ة رNاض�ة إل
1-2-14- a> أس�ة ال���آت ت<=�ال��اض: 

� والق ال��رN%ه�اك ع�ة م;اد[ أساس�ة <7% م�اعاتها ع�� ال�J=�^ إلقامة ال��اد: وم�اك� � 
ال�Nاض�ة م. أجل االس�غالل األمnل وأه	 هjه ال�;اد[ ال�ي ی�	 وضعها في ال�F;ان 

 :یليوال�راسة ق;ل ال��ف�j ف��ا 

 :ال�ص�ل وoم3ان�ة ال��قع اخ��ار 1

�ار ��)� على ن�ع ال���آت ال�Nاض�ة ال�=ل�ب إقام�ها ح��J> 3لفا اخعالت��قف دراسة هjا 
 .ع%عx ال�الوم�اح�ه +ال��;ة إلن�اء + ال��قع

�=ل�Tة مع م�اعاة ال�قاD م. خالل هjه ال�
�ة الخ��ار أن�;ها ل��ع ال�الع% وال���آت ال
 :ال�ال�ة

ی�اعى ن�� الn8افة ال��ان�ة م��ق;ال ومع�فة ال���وعات ال�ي س�ف تقام أو ال��سعات  •
 .ال���قع إضاف�ها
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 م. أم�. ما ق�N;ا <��ن  أن <���F. الj: لل��قع ال��Jلفة ال��اصالت وسائل دراسة •

 .م;اش�ة إل�ه ال��Jلفة ال��اصالت وسه�لة ك�nة مع أو الق�Nة ال��ی�ة

س�اء  ل��قع م�ه�ة ت�ه��ا ج��ا ومEاءةض�ورة أن ت�8ن ج��ع ال=�ق ال�iد<ة إلى ا •
ل=�ق ال�ص�ل أو ال�خ�ل وال�Jوج م. ال�لع% وج��ع ال=�ق ال��F=ة  +ال��;ة

وال�7اه�� ورجال اإلعالم الع;�. وال�Fام +ال�الع% ح�صا على سالمة وراحة ال
 .وغ��ه	

2- aانpفي ال��ال�2 iات لل�العLوال�ح : 

  اللع% أماك. م. ق�N;ة وال�Fامات ال��اه ودورات ال�ال+l خلع وح�ات ت�8ن  أن <%7 •

<7% أن ت�8ن ج��ع ال�الع% مف��حة س�اء ذات ال��=Fات ال�EJاء أو األرض�ات  •
 .�اتها وال��F	 في إدارتهاأرضح�ى <�هل ص�انة  ال)ل;ة

 .ب;عx االت)ال وسهلة م�قارTة اإلدارة م;انى ت�8ن  أن <%7 •

 :ف�ها ال��غ�ب غ�� الع�امل عFل -3

 ی��;% ال ح�ى ال�الع% أرض�ات ع. )ال��ف�ج�.( ال�7ه�ر أماك. ع�ل م. الب� •

 .اللع% س�� في ع�قلة +عEه	

 األدوات ل�ضع 8فيت واإلعالم ال)Fافة ل�جال م�Fدة أماك. تI�(J ی�اعى •

 .وسه�لة +�فاءة أع�اله	 أداء له	 ی���ى الف��ة ح�ى واألجه�ة

 

 :لل�العi واألم/ �ةئمال  ع�امل-4

 ی�ع�ض ال ،ح�ى ال��F=ه ال7هات ج��ع م. كاف�ة م�احات ه�اك ت�8ن  أن <%7 •

 .إلصا+ات خارجها أث�اء ان�فاعه	 الالع;�.

ة ال�Nاض�ة ألدواتوا الع%�لل ال)�انة أدوات ج��ع ت�8ن  أن <%7  • � � ع ا + م ا �  ل

.  .<�غلها ال�ي األماك. في خاصة أرض ال�لع% ع
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 :ال��ة العامة  -5

 مع ال�Nاض�ة ال��اة على ال���ددی. �دعل +ال��;ة ال��اه دورات ع�د ی��اس% أن <%7  •

 .ال�ورNة وال)�انة ال��م�ة +ال�
افة الع�ا<ة ال�امة

ال�الع% ون
اف�ها وع�م وج�د ف�ارغ مnل ال���
�ة ب���Nة أرض�ات  الع�ا<ة<%7  •
ل8ي ال ی�ع�ض  زجاجات ال��اه الغازNة أو +عx الFف� ح�ى ل� -انz +��=ة غ=اء

  .الالع;�. لألض�ار
 :اإلش�اف ن�احي-6

<7% أن ت�8ن ح�7ات وأماك. اإلش�اف سهلة االت)ال +��7ع م�ادی. ال��اD داخل ال���أة 
ش�اف واجهاتها م. ال�جاج وأن ت=ل على ال�الع% ولjل9 <فEل دائ�ا أن ت�8ن م�افj اإل

 .م;اش�ة

 :األم�ل االس�غالل - 7

 االس�فادة <��. ح�ى، ال�Nاض�ة ال���آت ت)��	 في الjه;�ة القاع�ة ه� �)�عال هjا <ع�;�

 ال�Nاضي لل��اD م��ان م. أك�n إلى م�اح�ه ��	�قل، ال��قع و$�وف م�احة م. أم�. ما

ج�د اس�ع�ال مع  ح�ى �الع%لل األرض�ات أن�اع أج�د ع. وال;3F،  والJامات األص�اف أ

 .ال��Nح ال�F-ي األداء في الالع;�. وم�اع�ةعل�ها  ال����� الEغ^ ن��Fل

 :ال�اح�ة ال�pال�ة-8

 ال�اح�ة م�اعاة مع م��اس> +��ل األراضي على م�احة وال�;اني ال�الع% ت�زNع <%7

  .وجjا+ة وم�قارTة مق;�لة +=�Nقة ال���آت ءYال +أل�ان وااله��ام في ال�)��	 ال�7ال�ة

 :االق��ادZة ال�اح�ة - 9

<7% أن <��ن االق�)اد في ت8ال�ف اإلن�اء وال�7ه�� ل��قع عامال على ف_� ال���أة 
 ال�J))ة ال���ان�ة ح�% ال����ة خ=ة وضع ی�;غي لjل9، الN��Fة ل_���ها ال�Nاض�ة

  .لل���وع
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 :ت�قع ال��سع م��قjال  -10

 � أن وضع�ا ال��اص� األساس�ة ال�ى <7% م�اعاتها ع�� تJ=�^ وuن�اء ال�الع% وال��ن+ع
 �N�=ل9 <7% م�اعاة ع�ل�ات ال�jالهام ، ل �(�Jا الjا م�اعاة ه�اض�ة ی�;قى عل�Nال�

 .الق�ان�. ال�Nاض�ة لأللعاب ال��Jلفة  ت��ی��ل�ج�ا ال�7ه��ات ال�Nاض�ة و ال�����ة في ت8�

ال���أة م�ای�ة لل�=�رات ال�عاص�ة +3�F <��فاد ع�� ت)��	 ال���أة  <7% أن ت�8ن  -11
ال��ة م. ال���أة ال�Nاض�ة ال�ي ن�)ف +الق�رة ال8;��ة م. ع+أح�ث ال���7ات ال وuقام�ها

 .ال	عالإل�ها  ال�=�ر الj: وصل

 :ال��انة-12

 �افقها <��. م.فال�J=�^ ال�ل�	 ل)�انة ال���أة وم�)اد<ة لل���أة ،م. أه	 الع�امل االق
وق� ت�8ن ، اس�غاللها ل���ات أ�Yل وهي على نفl ال��ل الj: أن�_z عل�ه هjه ال���أة

 ) .س��Nة، شه�Nة، أس;�ع�ة، ی�م�ة(ال)�انة 
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:خالصة  

لق� اص;ح لل����� أه��ة +الغة في م�Jلف م7االت ال�Fاة و خاصة األم�ر اإلدارNة ح�3 

ألساسي الj: تع��� عل�ه ال�ولة ال�ي ت�د ال�7اح و ال�ق�م +��اتها <ع�;� ال����� الع�ل ا

ال�Nاض�ة و تFق�> أه�افها  أفEل ، و ن7اح ت���� هjه ال���أة ال�Nاض�ة الى تق�<	 خ�مات

<ع��� +ال�رجة األولى على -فاءة و فعال�ة اإلدارة ال���� لها و ال�;اد[ األساس�ة ال�ي 

^�=Jاض�ة ح�3 ان ال���ف ه�  ی���9 بها ال����: في ال�Nو ال����� اإلم�ان�ات ال�

ال���آت م. ت���� امnل و اتJاذ الق�ارات ل�Fق�>  اعل	 +�ا <7% ان ت�Fاج إل�ه هjه إدار: و

  .أه�اف ال���أة ال��اد تFق�قها و ال�ص�ل إل�ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

: الفصل الثاني

 الدراسات المرتبطة بالبحث
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  :ت�ه��


	� م� خالله  �، ح�ى ی�
	� ال�اح- م� ال,�� +*(ى واض'ة ،الب# له أن ی��ع ���� واضح و مفه�م و سل�

أن ی1�3 ن�ائ@ه ، ل=ا س0'اول م� خال ه=ا الف>ل ع�ض ال#راسل3 ال,ا+قة و ال
6ابهة ،ال�ي ت0اول3 م�ض�ع +'01ا 

ب#راسات م� ق�ل و ن'اول ال�أني ،و اإلس�فادة م�  م� ق�ل و ذلF ل���� ل0ا ال,�ل ال=E سلDه ال�اح��1، ال=ی� قام�

+'�ثه و م
ا ت�صل�ا ال�ه ،ف
� خالل ال#راسات ال,ا+قة ی�
	� ال�اح- م� ت@O0 إعادة نفM الف�ض�ات و �'اول 

  .الق�ام ب�'- م
	� أن ��Xف ش�ئ ج#ی# لل�'- العل
ي

(�ق3 ل�[ائف اإلدارة وم#\ ت(��قها قل�لة و ذلF إن ال
�اض�ع ال�ي ت(�ق3 لإلدارة ال��اض�ة عامة ��1Zة ل�D ال�ي ت

��ة لل
عاه# ال��اض�ة ، و +ال�غ م� األه
�ة ال�الغة له=ا ال
�ض�ع �	
+ع# أن إ�لع0ا على م*�لف األرش�فات ال

خاصة م� جانO ت(��� ت,��� ال
60أت ال��اض�ة  ، و ت6ا+ه الع#ی# م� ال
�اض�ع في حال ال�,��� اإلدارE إال 

aان3 م� ب�� أن0ا إرتZ 01ا ه=ا و'��0ا أن ن�(�ق ،لل
�اض�ع ال
�علقة ب#راس�0ا ه=ه خاصة وأن0ا س0�*=ها ب#ا�ة ل

 . ال#راسات
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  :ال#راسة األولى

  -جامعة ال����ة-  نا[�ر �اس��: اس ولقO ال�اح-

 2013/2014:ال,0ة

  .ال��اض�ة 6آت0ال
ال��اضي في ت',�� ت,��  �وال�,��ال��اض�ة  ةدور اإلدار : ع�ان ال���

  م=�Zة ت*�ج ض
� ن�ل شهادة ال
اس�� : م��� ال�راسة

  ال��اض�ة ؟ ال
60آتلها دور في ت',�� ت,��  �وال�,��هل اإلدارة :م��لة ال�راسة

  :ته#ف ه=ه ال#راسة إلى :ه�ف ال���

ال��اضي  �وال�,��ال��اض�ة،وZ=لF ال�ع�ف على أث� اإلدارة  6آت0ال
إث�اء ال�'- العل
ي،مع 6Zف أس�اب ت#ه�ر ٠

  ال��اض�ة  ال
60آتفي ت',�� ت,�� 

  :الف#ض�ات ال�ي ت��اولها ه�ه ال�راسة 

  ال��اض�ة على ب�نامج ت*(�(ي �
	0ها م� ت'ق�� أه#افها +6	ل إ�@ابي  ال
60آتإدارة  اع�
اد 1/

  ال��اض�ة م0ها ال
اد�ة وال���6ة  ال
60آته0اك أس�اب تsدE الى ت#ه�ر 2/

  ه=ه ال#راسة على ال
0هج ال�صفي  اع�
#ت: ال��هج ال���ع

  على م,��\ وال�ة ال����ة ال��اض�ة  ال
60آتی��Dن م@�
ع +'- ه=ه ال#راسة م� إدارE   :م+��ع ال���

ال��اض�ة  لل
60آتعلى ع���6 إدارE  االخ��اره=ه ال#راسة على الع�0ة الع�6ائ�ة وق# وقع  اع�
#ت لق#:ع��ة ال���

  ل�ال�ة ال����ة 

  ل@
ع ال
عل�مات  االس���انه=ه ال#راسة على  اع�
#ت:أدوات ال���

  :ج ال�ي تصل إل�ها ال�اح�ئأه. ال��ا

��� في ت',�� ٠Z دور u�)*�60اتلل
على ب�نامج ت*(�(ي أم� ض�ورE إذا أردت ت'ق��  واع�
ادهاال��اض�ة  ال

  .ما ی�ف� مع أه
�ة وم�ادv ال�*(�u وه=ان�ائج إ�@اب�ة 
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فه=ه األخ��ة ت�
1ل في نقw ال#ع واإلم	ان�ات .ال��اض�ة إما ت�Dن +��6ة أو ماد�ة ال
60آتأس�اب ت#ه�ر  إن٠

  .ال��اضي �ال�,��ال��اض�ة ودع ت*>>ه في م@ال  6آت0ال
 �ب�,��وتهاون ال@هات ال
ع�0ة  ال
60آتداخل 

   :وال��ص�ات ال�ي ت ال��صل إل�ها االق��احاتأه

اإلدارE وال����D في م@ال ال��اضة  �ال�,��م*�>�ن في م@ال  وال
60آتأن ی��لى ق�ادة الق(اعات ال��اض�ة •

  . واإلدارة �ال�,��ف�ح م�اكy ر�اض�ة ته� ب����D اإل�ارات في م@ال .

  ال��اض�ة وعلى Zافة ال
,���ات 6آت0ال
ال�ا+عة ألف�اد العامل�� في  �ال�,��ت6@�ع األفDار ال@�#ة ال
ف�#ة ل�',�� •

  :ال�راسة ال6ان�ة

  - 3جامعة ال@yائ�-واه��ة ق���0} :ولق7 ال�اح� اس.

  اإلدارة ال��اض�ة على األداء ال��اضي  ةتأث�� إس��ات@�:ع�ان ال���

 2009/2010:تار:خ ال�راسة

   ال
اج,���م=�Zة ال�*�ج ض
� م�(ل�ات ن�ل شهادة :م��� ال�راسة

ما م#\ تأث�� إس��ات@�ة اإلدارة ال��اض�ة ال�ي ت0�ه@ها أن#�ة الق, األول لل�(�لة ال@yائ��ة على :م��لة ال�راسة

  ال��اضي ؟ م�ددوها

  :ته#ف ه=ه ال#راسة إليّ : ه�ف ال���

 ت�الءمفي ق(اع ال��اضة واله�أت ال
ع�0ة لإلس�عانة +ه ق># تفادE األوضاع ال�ي  وضع دل�ل ب�� أی#E ال
,sل��•

على إعادة ال0~� في حالة اإلدارة ال��اض�ة القائ
ة على  ال
,�aل��الى جانO ح-  ه=امع األه#اف ال��اض�ة،

  .إح#اث إصالحات على م,��\ اإلدارة

  :الف#ض�ات ال�ي ت��اولها ه�ه ال�راسة

  تأث�� و[�فة ال�*(�u على أداء ال��اض��� ل#\ أن#�ة الق, االول لل�(�لة ال@yائ��ة ل�Dة الق#م 1/

  و[�فة ال�0~� لها تأث�� على األداء ال��اضي لالع�ي �Zة الق#م لل�(�لة ال@yائ��ة 2
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  .ال@yائ��ةتأث�� و[�فة ال��ج�ه على األداء ال��اضي لالع�ي �Zة الق#م لل�(�لة 3/

  .إت*اذ الق�ارات و�ص#ار األوام� تأث� فعال على األداء ال��اضي لالع�ي الق, االول  لل�(�لة ال@yائ��ةع
ل�ة 4/

  .لل�قا+ة تأث�� على األداء ال��اضي لالع�ي الق, االول لل�(�لة ال@yائ��ة 5/

  اع�
#ت ه=ه ال#راسة على ال
0هج ال�صفي : ال��هج ال���ع

#راسة م� أف�اد ال(اق االدارE لل�0ادE ال��اض�ة،أE م,���� و�دار��� ال�0ادE ی��Dن م@�
ع ه=ه ال: م+��ع ال���

  .ال��اض�ة للق, االول في �Zة الق#م ال@yائ��ة

ن�ادE م� الق, االول لق# إع�
#ت ه=ه ال#راسة على الع�0ة الع�6ائ�ة ،وق# وقع اإلخ��ار على خ
,ة : ع��ة ال���

 ،إت'ادال'�اش،ش�اب العاص
ة ،م�ل�د�ةEن>� ح,�� دا:�0ادE ه دار��� والم� م,���� و� #مل�Dة الق

  .بل�زداد،وال
�yZ ال��0ي ل�@
ع الف�ق ال��اض�ة الع,	��ة 

  إع�
#ت ه=ه ال#راسة على اإلس���ان ل@
ع ال
عل�مات :أدوات ال���

  :أه. ال��ائج ال�ي تصل إل�ها ال�اح�

��عة ال�*(�u ال�ي تع�
# عل�ها اإلدارة ال��اض�ة الن#�ة الق, االول ل�Dة الق#م یsث� على م�دود الع��ها •�  إن 

  إن ن�ع ال�0~� ال=E تع�
#ه اإلدارة ال��اض�ة ألن#�ة الق, االول ل�Dة الق#م  الیsث� على م�دود الع��ها •

  ألن#�ة الق, االول ل�Dة الق#م تsث� على م�دود الع��ها  ان �Zف�ة إص#ار األوام� م� ��ف اإلدارة ال��اض�ة •

  إن ع
ل�ة ال��ج�ه ال
ع�
#ة م� ��ف اإلدارة ال��اض�ة  ألن#�ة الق, االول ل�Dة الق#م تsث� على م�دود الع��ها •

  :أه. اإلق�#احات وال�ص�ات 

  �ة ت�Dن م,ای�ة لل�(�ر ال
6ه�د �@O ت�ف�� ج
�ع اإلم	ان�ات ال���6ة وال
اد�ة معا وض�(ها وف� معای�� دول

  إج�اء دورات ت�0��Dة لل
,���� في ال�0ادE ال��اض�ة 

  ال��y�Z على ال@�انO اإلج�
اع�ة لل
,���� واإلدار��� في تعامله في ال�0ادE ال��اض�ة 
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  :ال�راسة ال6ال6ة 

  - جامعة ال@yائ�–ب� عقل�ة ج
ال ال#ی� : إس. ولق7 ال�اح�

  2007/2008:ال@امع�ةس0ة 

  أسال�O اإلدارة وال�,�� في ت(��� ال0*�ة ال@yائ��ة :ع�ان ال���

  م=�Z ض
� ن�ل شهادة ال
اج�,��� :م��� ال�راسة

هل ت��ع اإلدارة ال��اض�ة األسال�O العل
�ة وال
0ه@�ة في ت,�� اله�aة ال��اض�ة ال0*���ة ل�Dة الق#م :م��لة ال�راسة

  ال@yائ��ة؟

ته#ف ه=ه ال#راسة إلى ت',�� ��ق الع
ل في اإلدارة ال��اض�ة وت(��� أسال��ها +
ا �,ای� [اه�ة :ه�ف ال���

  الع�ل
ة وال�ق#م ال,��ع ال=E �6ه#ه العال في Zافة ال
�ادی� 

  :الف#ض�ات ال�ي ت��اولها ه�ه ال�راسة 


ة ال��اض�ة ل�Dة الق#م -1~0
 ال@yائ��ةم�ادv اإلدارة ال'#ی1ة غ�� م��ع في ت,�� ال

2- Eاإلدار E�6�  ال
�6ف�ن على اإلدارة ال��اض�ة ل�Dة الق#م ال0*���ة ال�,ع�ن إلى ت0
�ة الع0>� ال


ة ال��اض�ة في �Zة الق#م -3~0
  ی� إت�اع ع#ة أسال�O إدار�ة في ال

  ال
0هج ال=E إت�ع�ه ه=ه ال#راسة ه� ال
0هج ال�صفي :ال��هج ال���ع 

ال0*�ة ل�Dة الق#م  =ه ال#راسة م� أف�اد ال(اق اإلدارE لل�0ادE ال��اض�ة،وه=ه ال�0ادEی��Dن م@�
ع ه: م+��ع ال���

  .الى ال(اق اإلدارE في ال�ا+(ة ال���0ة ل�Dة الق#م ووزارة ال6�اب وال��اضة +إل[افةال��اض�ة،

إع�
#ت ه=ه ال#راسة على الع�0ة ال
ق>�دة وق# ت إخ��ار أر�ع ن�ادE ل�Dة الق#م م� الق, االول و��لغ :ع��ة ال���

ح@ الع�0ة وال�ي ت
	� ال�اح- +ال�ق�ب الى أف�ادها ال�ي إس�(اع ان �'>ل على ال
�افقة ل ت,عة وثالث�� ف�دا 

  م� ب�� أم0اء عامل�� ل�0ادE وم,���� و�دار��� 

 .ع�
#ت ه=ه ال#راسة على اإلس���ان ل@
ع ال
عل�ماتإ :أدوات ال���
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  :أه. ال��ائج ال�ي تصل إل�ها ال��� 

• اإلدارة ال��اض�ة ت��ع األسال�O العل
�ة وال
0ه@�ة في ت,�� اله�aة ال��اض�ة ال�ي ی0�غي ان �	�ن ع�� ع
ل�ة ال�ق��

  وال�ق�� وال�#ر�O وال�غ��� 


ة ال��اض�•~0
  ة ه� ن
u د�
�ق�ا�ي واألت�ق�ا�ي الى جانO أن
ا� أخ�\ ال0
u الق�ادE في ال

  :أه. اإلق�#احات

  إن@از دراسة ع
ل�ة ح�ل وضع�ة ال0ادE ال��اضي ال0*��E م� ال0اح�ة القان�ن�ة وال�0~�
�ة واإلق�>اد�ة


ة ال��اض�ة ال0*���ة على م,��\ األداء ال��اضي ~0
  دراسة إلى أE م#\ �
	� أن تsث� ���قة ت,�� ال


ة ل�Dة الق#م على م,��\ ال0*�ة ~0
  .ت'#ی# ال0
u ال��اضي األك�1 مالئ
ة في ت,��� ال
�ارد في ال

  :ال�راسة ال#ا<عة 

 س
اع�ل دمحم إ: إس. ولق7 ال�اح�

 دور ت,�� ال
60أت ال��اض�ة في ت0
�ة ر�اضة الDاراتي دو: ع�ان ال���

 2012-2011:تار:خ ال�راسة

  م=�Zة ت*�ج ض
� ن�ل شهادة ال
اس�� :م��� ال�راسة

  ماه� أث� ال�,�� االح,� لل
60أت ال��اض�ة في ت0
�ة ر�اضة الDاراتي دو :م��لة ال�راسة

  :ته#ف ته#ف ه=ه ال#راسة الى:ه�ف ال���

ت,ل�u ال�Xء على م
ارسة ال�,�� داخل ال
60أت ال��اض�ة وZ=لF مع�فة أه نقا� ال�'�ل ال�ي م,3 ال�,�� 

 اإلدارE في ال
60أت ال��اض�ة 

 :الف#ض�ات ال�ي ت�اول�ها ه�ه ال�راسة

  ضعف ال
�ارد ال
ال�ة یsث� على ضعف ر�اضة ماراني 1_


ها یsث� على م�دود�ة االع���إف�فارال
60أت ال��اض�ة لل
عای�� ال#ول�ة في 2_�
  ت>
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ارسة ر�اضة �Zاتي 3_
  ااإلس�غالل األم1ل لل
60أت ال��اض�ة ی�
1ل في إع(اء األول�ة لل

  ال#راسة على ال
0هج ال�صفي إع���ت ه�ه :  ال��هج ال���ع

�� ال=ی� أج��3 ه=ه ال#راسة َعلى م,��\ ال
�OZ ال
�ع#د ال��اضات وق# ش
لZ 3ل م� ال
#ر�: م+��ع ال���

  �6غل�ن على م,��\ ال�ح#ات وZ#ا ال
�6ف�� ال
,sول�� على ت,��� ال
60أت ال��اض�ة 

  إع�
#ت ه=ه ال#راسة على اإلس���ان:أدوات ال��� 

  :أه. ال��ائج ال�ي تصل إل�ها ال�اح�

  نقw ت,��� ال
60أت ال��اض�ة وضعف ال
�ارد ال
ال�ة یsدE إلّي انه�ار +>فة عامة •


ها یsث� على م�دود�ة ال��اض��� إف�قارال00•�
  6أت ال��اض�ة لل
عای�� ال#ول�ة في ت>

  ع#م اإلس�غالل األم1ل لل
60أت ال��اض�ة یsدE الى ت#م�� ال��اضة +>فة عامة •

  :أه. اإلق�#احات وال�ص�ات 

  على ال
,���� وال
�6ف�� إت*اذ الق�ارات ال>ائ�ة وت'
ل ال
,sول�ة وأن �	�ن�ا قادر�� على أداء ع
له +6	ل ج�# •

  �@O على ال
�6ف�� لل
60أت ال��اض�ة مق0ع�� لل
ه
ة م'��� وم*ل>�� •

  ت�ف�� اإلم	ان�ات الالزمة لل
#ر��� للق�ام +ع
له على أح,� وجه •

  :الBام�ةال�راسة

  ن@ارE ب� حاج علي دمحم: 7 ال�اح�اس. ولق

  اه
�ة ال�*(�u االس��ات�@ي ل#\ ال
#ر��� في ت',�� ال
�دود ال��اضي ل#\ الع�ي �Zة الق#م  :ع�ان ال���

  2013/2014:تار:خ ال�راسة

  .م=�Zة ال�*�ج ل�0ل شهادة ال
اس�� : م��� ال�راسة

ال
#ر��� في ت'>�� ال
�دود ال��اضي لالع�ي �Zة الق#م ما ه� تأث�� ال�*(�u االس��ات�@ي ل#\ : م��لة ال�راسة

  س0ة ؟ 17اقل م� 
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  :الف#ض�ات ال�ي ت�اول�ها ه�ه ال�راسة

 17ت'#ی# االه#اف ال
�اد ت'ق�قها ال
#رب تأث� على ت',�� ال
�دود ال��اضي لالع�ي �Zة الق#م اقل م�  )1

 س0ة 

 .س0ة  17ال
�دود ال��اضي لالع�ي �Zة الق#م اقل م� ت'#ی# ال��ق�3 الyم0ي ال�*(�(ي لل
#رب اث� على ت',�� 

  .ال
0هج ال=E ات�ع�ه ه#ه ال#راسة ه� ال
0هج ال�صفي : ال��هج ال���ع

  .م#رب م� ث
ان�ة ان#�ة م� وال�ة ع�� ال#فلة  24ی��Dن م@�
ع ال#راسة م�  :م+��ع ال���

س0ة اE له نفM ال*>ائw في  17م� ال�ي ت*w الع�0ة اقل , هي الع�0ة الق>#�ة الع
#�ة  :ع��ة ال���

  .ه=ه ال
�حلة الع
��ة ونفM االم	ان�ات ال�#ر���ة داخل ال
60آت ال��اض�ة 

  .اع�
#ت ه=ه ال#راسة على االس���ان ل@
ع ال
عل�مات  :ادوات ال���

  :ه. ال��ائج ال�ي تصل ال�ها ال�اح�أ

��� على ال
�دود إZ رب له تاث��#
  .س0ة  17ال��اضي ل#\ الع�ي �Zة الق#م اقل م� ن ال�*(�u ال@�# ل#\ ال

  : ه. االق�#احات وال�ص�اتأ

وه=ا االخ�� م�ت�u ب�0ع�ة ال�*(�u , ال
�حلة الع
��ة لفaة االش�ال ت0اسO ت(��� االداء وال�فع م� م,��اه 

  .ال
0�هج


0(� في الع
ل�ة ال�#ر���ة واZ O#ر��في ال u�)*�ام +الy�ر��� اإلل#
لق�ام +ع#ة +'�ث م*�>ة في هاذا الب# على ال

  .ال
@ال

 O#ر��في ال u�)*�ل�ة ال

	� اإلس�فادة م� ال*��ة ال�ي �	�,�ها ال
#ر��� في م@ال ال�#ر�O ع0# الق�ام +ع�  

.  
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  :ال�ادسةال�راسة

  إف�وج� غ�0ة : إس. ولق7 ال�اح�

دراسة م�
'�رة ح�ل ال�ع# القان�ني (ال�,��� اإلدارE وعالق�ه +ألداء ال��اضي ال0*��E :ع�ان ال���

  حالة ن�اد�Z Eة الق#م ال0*���ة في ال@yائ� )وال���6عي

  2007_2008: تار:خ ال�راسة

  م=�Zة ت*�ج ض
� م�(ل�ات ن�ل شهادة ال
اس��:م��� ال�راسة

  ال�0ادE ال@yائ��ة ل
,��\ ال0*�ة ؟ماه� واقع ال�,��� اإلدارE في :م��لة ال�راسة

  ه�ف ال���

  ال6Dف على م#\ ت
اشي ال�,��� ال'الي ال0*��E مع ال
�غ��ات العال
�ة•

  إ[هار أه
�ة ال�,��� اإلدارE في رفع م,��\ األداء ل��اضة ال0*�ة في �Zة الق#م •

��E في �Zة الق#م إ[هار أه
�ة العالقة ال
�ج�دة ب�� ال�,��� اإلدارE واألداء ال��اضي ال0•*  

  الف#ض�ات ال�ي ت�اول�ها ال�راسة 

  ال�*(�u اإلدارE ال'الي في ال�0ادE ال0*�ة ل�Dة الق#م ال@yائ��ة له إنع	اس سل�ي على م,��\ األداء ال��اضي 

  اضي ال�0~� اإلدارE ال'الي في ال�0ادE ال0*���ة في �Zة الق#م ال@yائ��ة له إنع	اس سل�ي على م,��\ األداء ال��

له انع	اس سل�ي على م,��\ االداء .  ال��ج�ه االدارE  ال'الي في ال�0ادE ال0*���ة ل�Dة الق#م ال@yائ��ة ) 

  ال��اضي 

  اع�
#ت ه=ه ال#راسة على االس���ان �Zس�لة ل@
ع ال
عل�مات و ال
قابلة مع الع
ال و ال
,����: ال��هج ال���ع

م� ال>0ف االول وع#د ه=ه , م@�
ع ال�ح له=ه ال#راسة ه اعXاء ال�0ادE ال@yائ��ة ل�Dة الق#م :م+��ع ال���

 Eا یلي, ف���  16ال�0اد
Z ع ال#راسة
  :ی� ت�ز�ع اف�اد م@�
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  :تز:ع اف#اد م+��ع ال�راسة �Hا یلي:  1ال+�ول رق. 

  الع�د االج�الي  ح�7 ال�Lف

Nاد<Sة اوال# , رئ�R االت�ادQة, م�Oولي ال�

  ال��Wة لV#ة الق�م

18  

 Y�Zم�ر ,Yو اخ]ائ�� Y�:ادار Y112  م�اع�ی  

Y308  الع��  

  438  ال�+�ع

  

و ق# وقع االخ��ار على ار�ع ن�ادE لل
6ارZة في , لق# اع�
#ت ه=ه ال#راسة على الع�0ة الع�6ائ�ة: ع��ة ال���

  :ال�(�لة ال���0ة لل>0ف االول ل�Dة الق#م اكاب� وهي

�ي الع0اص� •
 اول

• Eن>� ح,�� دا 

�ة الق�ائل •�� ش

 ات'اد ع0ا+ة •

  :تز:ع اف#اد ع��ة ال�راسة ح�7 ال�B]^ 2ج�ول رق. 

Nفة في ال�اد�L  الع�د االج�الي  ح�7 ال

  6  ال
,sول�ن 


ا ف�ه+ Eال ال�0اد
اخ>ائ��� , م#ر��� : ع
, ���  وادار���, الع

120  


�ع@
  126  ال
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  .ه=ه ال#راسة على االس���ان و ال
قابلة ال6*>�ة ل@
ع ال
عل�ماتاع�
#ت : ادوات ال��� أ

  :ه. ال��ائج ال�ي تصل ال�ها ال�اح� أ

لق# ت�صل ه=ا ال�'- الى ان ال�,��� االدارE ال'الي ال,ائ# في ال�0ادE ال0*���ة ل�Dة الق#م غ�� ال
الئ ل�فع 

م� انع#ام ال�*(�u وس�ء , اه ال�[ائف االدار�ة وذلF لع#م ال�'	 ال@�# في اداء , م,��\ االداء ال��اضي 

 E�]الف� Eالق�اد u
  .ال�0~� وع#م ال
6ارZة في ات*اذ الق�ارات وال0

الف�اغ القان�ني وم�ونة االدارة في ت(��� القان�ن االدار�ة وضعف م,��\ ال
,���� ال=E ال �,هل فه تلF الق�ان�� 

.  

  :ق�#احاته. اإلأ

 .العقالني او ال
0اج
30 في ادارت ال�0ادE ال��اض�ة ل
,ای�ة ال�غ��ات العال
�ة ادراج ال�,���  )1

 الق�ام ب#راسات ت'ل�ل�ة ع
�قة لDل الق�ان�� ال*اصة +ال�,��� االدارE لل�0ادE ال0*���ة ل�Dة الق#م ال@yائ��ة  )2

 

  : اتال�عل�b على ال�راس*

إع�
#ت ه=ه ال#راسة على ال
0هج ال�صفي في الع
ل وه� نفM ال
0هج ال=E إن�ه@0اه في 


ع،اما ن'� فق# اس�ع
ل0ا �@
الع�0ة دراس�0ا،ك
اإع�
#ت ه=ه ال#راسة على الع�0ة ال
ق>�دة في إخ��ار أف�اد ال


ع،ك
ا ت0اول3 ه=ه ال#راسة اإلس���ان في ج
ع ال
عال�6ائ�ة�@
ل�مات و�ع�
#نا ن'� أ�Xا في إخ��ار إف�اد ال

 Oعلى األسال� #
على ه=ه األداة وق# إش��3Z دراس�0ا مع ه=ه ال#راسة في أن اإلدارة ال��اض�ة �@O أن تع�

  .العل
�ة وال
0ه@�ة في ت,�� اله�aات ال��اض�ة 

  ك�ف�ة اإلس�فادة مY ال�راسات ال�ا<قة

  ا ال�'- كان3 +
1ا+ة اإلن(القة الفعالة ال�ي إن(لق3 م0ها في هاذ

  ساع#ت0ي ��1Zا على ت'#ی# وص�اغة م6	لة ال#راسة
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ك
ا ساع#ت0ي في ت'#ی# إج�اءات ال�'- وت'#ی# ال
0هج العل
ي ال
0اسO وع�0ة ال�'- وأدوات ج
ع ال��انات و 

 O0اس
  األسل�ب اإلح>ائي ال

 إس�
ارةاإلس���ان وت'#ی# ال
'اور األساس�ة �
  ك
ا ساه
3 في ت>

  ك
ا ساع#ت0ي في معال@ة ال��انات وتف,�� ال0�ائج 

  ك
ا ساه
3 في تع��� ال�اح- +ال
�اجع العل
�ة ال*اصة +اإلدارة وال�,��� ال�ي �
	� ال�ج�ع إل�ها واإلع�
اد عل�ها 

  :م��dات ال�راسة ال�ال�ة

ائفاإلدارة راسة مع�فة و[ت�
�y ال#راسة ال'ال�ة +أنها م�ض�ع ج#ی# في ال�'- العل
ي ن,�(�ع م� خالل ه=ه ال#

  .ل
60أت ال��اض�ةال��اض�ة و �Zف ت,اه في ت',� ت,��� ا
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:خالصة  

ك
ا , ان جل ال#راسات ت0اول3 ال�,��� االدارE لل
60آت ال��اض�ة وعالقاته +ال
�دود ال��اضي , م
ا س�� ی�Xح 

+'�- ان , ال��اض�ة ی�فع م� ال
�دود ال��اضي ت�صل3 اغلO ه=ه ال#راسات الى ان ال�,��� ال@�# لل
60آت 

 ال
�دود ال��اضي لل��اض�� ی�أث� +
,��\ االدارة ال��اض�ة فDل
ا Zان3 االدارة تع
ل وف� ت*(�u وت�ج�ه وت0~�

ف
� خالل Zل ه=ا ی�Xح ل0ا ان ال#ور الفعال ال=E , اس��ات�@ي فعال وج�# Zان ال
�دود ال��اضي لالع�� ج�# 

اإلدارة ال��اض�ة في ت',�� ت,��� ال
60أت ال��اض�ة و ه=ا ما ی0ع	M +اإل�@اب على م�دود  تلع�ه و[ائف

  .ال��اض��� داخل ال
60اة ال��اض�ة 
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  :ت�ه�

 م%$�ع في ال��ج�دة ال�قائ� إلى ال�ص�ل جلأ م� هامة وس
لة ال�
�ان
ة ال�راسة تع�     

 الق
اس وال+0اضة ع��ما إلى  وال+0اض
ة ال.�ن
ة ال$+-
ة في ال,�اه+ فإخ)اع ، ال�راسة

 ال;$ائج في ال�قة م� ك.
+ لق�ر ال�ص�ل إلى سع
ا األسال
3 اإلح4ائ
ة ، واع$�اد وال$%+30

 ال��اض
ع D+ح ح
B م� العل�
ة ال��ض�ع
ة كAل@ إضفاء ، و ال.��ث في إل
ها �$�صلال


H ی$F ، ولAل@ معال%$ها وAEل@E+$ا ال+
Iقي على ال%ان3 ك
.J$ث في ال�� وهAا العل�
ة ال.


ف ال��ض�ع ال��روس وهAا ح�ل تJ+ح ال$ي ال$Oاؤالت على اإلجاKة ق�4Q�$ات ب
 ال$ق;


+ ال$�ل
ل في اإلح4ائ
ةOة م� لل$أك� وال$ف� ا، وه;انهJKال أو الف+ض
ات ال�4اغة ص

�ة ال�سائل اخ$
ار أه�
ة ت$%لى
� وال$ق;
ات ال�;اس.ة ال�عل�مات ل%�ع وال�;اس.ة ال4

 . Kال.
انات ال�$علقة لل$+ج�ة

 ح
B م� ال�
�ان
ة ال�راسة K�;ه%
ة ال�$عل� الف4ل هAا في ن$;اول س�ف ولAل@       

 إب+از مع ذل@ ، وت�ل
ل ال�عل�مات ل%�ع ال�O$ع�لة وال�سائل األدوات س3 وش+حال�;ا ال�;هج

  . ال$ف4
ل م� K\يء اإلح4ائ
ة ال$ق;
ات ش+ح وAEا ال;,+]  الف+ض
ات وال%ان3 في عالق$ها
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  :ال��هج العل�ي ال� �ع-3-1


عة ال��ض�ع الA] ی$J+ق إل
ه و .Jه ل+
في دراس$;ا هAه ی+ت.c اس$�bام ال.احB ال�;هج دون غ


عة ال�\fلة ال�J+وحة ن+e أن ال�;هج ال�صفي أو E�ا Jdل� عل
ه ال�;هج ال�ع
ار] .Jول

 Fق� ت gانE ة س�اءJ
O.ات ال�\$قة في حاالت ال�الح,ة ال
J4لح لل$عامل مع ال�عd

 e+ات األخ

ع
ا أو ق� تF مالح,$ها م� خالل األس.اب أو الف;.Dا و
عبد  - .مالح,$ها فعل

  21ص 2002د بكر الجوا

عة ع�د م� .JK ةJ.4ها وال�+ت
bات وتل
Jقائ� وال�ع�یه$F ال�;هج ال�صفي K%�ع ال

م%��عة م� ال,+وف م� ال;,F ال$ي ی+غ3 الف+د في دراس$ها و-Aل@ فه� م�  أو األش
اء

+Iال�;اهج ان$\ارا أك.  


عة فإذا Eانg ال�راسة ال�صف
ة هي تل@ ال$ي ت$)�� ال�قائ� ال+اه;ة ال$ي له.JK ا عالقة

 إلىال,اه+ة Kال;O.ة لل�راسة ال+اه;ة، وال$ي ته$F ب$��ی� م,اه+ ال$;,
K Fال�jسOات Kاإلضافة 

ال�راسة ال�صف
ة تO$لHم وج�د ق�ر مهF م� ال.
انات، ولق� تF االع$�اد على ال�;هج  أن


+ها ، و0$ع�e ذل@ Oلها وتف
 ىإلل�صفي م� خالل هAه ال�راسة ل%�ع، ال�قائ� وت�ل

 Fانات وال�عل�مات ال$ي ت
اس$bالص ال�الالت وال�عاني ال�b$لفة ال$ي ت;�J] عل
ها ال.


+ ال�الئF وmعJاءE\ف لعالقة ب
� ال�$غ
+ات  إلىال��4ل عل
ها، ما یjد] 
 .ذل@ Eله ال$غ
 87ص 1975دمحم شفيق  -

  :حود ال��� -3-2

  :اآلت
ةمان
ة الH ال�fان
ة و ال.\+0ة و  ال���داتح�د هAا ال.�K Bع�د م� 

  :ال�ود ال�)ان�ة-3-2-1

g0+ه ال�راسة عل أجAىه  e�$Oة ال.�0+ةال  مdة ل�ال
 Kعq م+E.ات و AEا �;\آت ال+0اض


  .لل�الdة ةال+0اض
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  :ال�ود ال(مان�ة -3-2-2


� mلىانقFO ال�fان الHماني لهAه ال�راسة و �Oق:  

الى غاdة نهاdة شه+ 3 ال;,+] d�$� م� ب�اdة شه+ مارس ل�%ال الbاص Kال%انا - 

  .اف+0ل


قي d�$� م�  - .J$ال%ان3 الK اصbة ال�%ال الdة شه+ ج شه+ب�اd0لةما] الى ب�ا�.  

لل�;\آت ال+0اض
ة وال�+E.ات 
� ال$اKع اإلدار0
�ح
B تF ت�ز0ع االس$.
ان على م%��عة م� 

  .ال+0اض
ة

�I;ا م� : م� �ع ال���-3-3K ن م%$�ع�r$200ی  e�$Oوادار] على م +
Oم;\آت م

  ال+0اض
ة ل�الdة ال.�0+ة

  :ع��ة ال��� و.�ف�ة اخ �ارها -3-4

�B مع
�م%��عة ف+ع
ة م� ع;اص+ م%$�ع ( أنها�f�d تع+u0 ع
;ة ال.�B على K( . 

   131ص 2004 مورسبي انجرس

ع.ارة م� م%��عة ال�ح�ات ال$ي ی$F اخ$
ارها م�  : أنهاعلى  وآخ+ون ك�ا dع+فها الق�Jاني 

  135.ص- نفس المصدر -موريس انجرس -  .ل�راس$ه أول$�Iل هAا ال�%$�ع في ال.�B م%$�ع ال�راسة 

في م
�ان ال.�B العل�ي الA] ی+HE عل
ها  وأب+زهام+احل  أهFك�ا dع$.+ ع
;ة ال.�B م� 


H، و لل��4ل على ال�عل�مات م� ال�%$�ع  أd�اال.احB اه$�امه E+ر  األصليتAی$ع B�لل.


ال�%$�ع  أف+اد;ة تع$.+ ال%Hء م� الrل، فهي بAل@ نO.ة مع
;ة م� عل
;ا ال�Oح ال\امل، فالع

  269ص 2004القحطاني سالم و اخرون  .ثF تع�
F ن$ائج ال�راسة على ال�%$�ع الrلي األصلي


� ب�راسة لrي Jd+ح  أنال4ع3 على ال.احB  �م أنو-�ا 

+ م� ال�ع;.E ع�دK ی$4ل

 Fه
اخA الع
;ات  أسل�ب إلىنه ال مف+ م� الل%�ء فإ األج�-ة0�4ل عل
هF على األس{لة و عل


ع  األصليال$ي I�Eل ال�%$�ع J$Od العام،و  أنح$ى +
rص�رة م4غ+ة ع� ال$ف Aأخd

، وح+صا م;ا األصليی$�قف ح%F الع
;ة على نO.ة ال$قارب ال��ج�دة ب
� الع
;ة و ال�%$�ع 
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�B  دقة وم�ض�ع
ة ومJاKقة لل�اقع ق�;ا أكI+ن$ائج  إلىعلى ال�ص�ل K ة;
Kاخ$
ار ع


B لF نb$~ الع
;ة Kأdة خ4ائ~ �K ة
ال�e�$O ال�راسي أو م�
Hات Eال%;� و ع\�ائ

  :ق� اح$�ت على ما یلي والع�+ وغ
+ ذل@ و 

لل��>آت  تا9ع�0 إدار7  20ت 45ن ع��ة ال��� م0 :  اإلدار1�0ع��ة م0  -3-3-2

    .ةال��>آت ال�1اض� و.انC م4زعة على ال�1اض�ة ل4ال<ة ال��14ة

  .م0 ال� �ع ال5لي% 10اخ�ا ن�Fة ن�Iا ل��5 ال�� �ع لGHنا ن�Fة  :ال��Fة ال�Eو1ة-

  : خ�ائL وم4اصفات الع��ة-3-3-3

  : ال�Eهل العل�ي

   Nول رق  .ن3O ن�ع ال�jهل العل�ي ل�e االدار0
�ی.
�  :(01) ال�

 

  ال�%��ع  اخ+e   ماس$+  ل
Oان�  تق;ي  ن�ع ال\هادة

  20  10  1  4  5  ال$r+ار

  %100  %10  %5  %20  %25 % ال;O.ة

 Fة  02م� خالل ال%�ول رق+
.rة ال.O;ال gانEهل العل�ي وj�نالح� ان ه;اك اخ$الف في ال

��ل�ن شهادة تق;ي ب;O.ة d ة  %25م�.O;ان� بO
ام م� Eانg  %20وفي ال�+ت.ة الIان
ة ل

  %05وم� لهF شهادة ماس$+ ب;O.ة % 10لهF شهادات اخ+e ب;O.ة 

 : ال��انال��Hة في 

  .ی.
� ن3O الb.+ة ال�O$f.ة في ال�
�ان ل�e االدار0
� رقN )02:(ال�ول    

  

اقل م�   س;�ات الb.+ة

  س;ة

م� س;ة الى 

  س;�ات 3

 7الى  3م� 

  س;�ات

 7اكI+ م� 

  س;�ات

  ال�%��ع

  20  8  7  3  2  ال$r+ار
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  %100  %40  %35  %15  %10  %ال;O.ة

 

 Fنالح� ان ه;اك اخ 03م� خالل ال%�ول رق gانEة في ال�%ال و.O$f�ة ال+.bالف في ال$


+ة م� لهF خ.+ة تف�ق .rة ال.O;ة  07ال.O;40س;�ات  ب%  Fله gانE ة م�
وفي ال�+ت.ة الIان

 �
س;�ات  3و م� Eانg لهF خ.+ة اقل م�  35%س;�ات ب;O.ة  %07و 03نO.ة ت$+اوح ب

  % 10وم� هF مل$�ق�ن ح�یIا  ب;O.ة   %15ب;O.ة 

 : لى ال���Uك�ف�ة ال��4ل ع

Nول رق
ف
ة ح�4ل االدار0
� على م;اص3 الع�ل داخل ال�;\أة: 03ال�E 3Oن �
 .ی.

ك
ف
ة ال��4ل على 

  ال�;34

 �0+D ع�

  ال�OاKقة

�

  ال�%��ع  ع� D+�0 ت+ق
ة  ع� D+�0 تع

  20  4  8  8  ال$r+ار

  %100  %20  %40  %40  %ال;O.ة

 F0قة ال�ص�ل الى ال�;34 في   نالح� ان ه;اك تعادل م$�ازن  04م� خالل ال%�ول رق+D 


�  %40وEانg ال;O.ة 
ع� D+�0 ال�OاKقة ال$ي ت)عها اله
{ة ال�ص
ة او ع� D+�0 ال$ع

  . %20ب;O.ة  ت+ق
ةم� Eانg لهF  اام ال�.اش+

 : أدوات ال���-3-4


+ م� �س
لة ال��b$Oمة في ج�ع ال.
اناتهي ال األداة Irم  األدوات، وه;اك ال�b$Oال$ي ت

�B واح� م� اجل ال�قة الع�ل
ة و ت%;3  أدوات�f�0 اس$�bام ع�ة ل%�ع ال.
انات و K في

  .82ص-مصدر سابق: دمحم شفيق  .ع
�ب اح�ها


+ة م� خالل اخ$
ار ال.احB  إلىع�ل
ة ج�ع ال.
انات ت�$اج  إن.E ةdالالزمة  األدواتع;ا


عة ا.Dعة ال��ض�ع و
.D انات وال�عل�مات ال�$�ف+ة ح�ل ل%�عها وال$ي ت$�قف على
ل.
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ال�ق
قة ال$ي ت$�اف�  األدواتوعل
ه bd$ار ال.احB  ال��ض�ع، وAEا ال�;اهج ال��b$Oمة،

  . وال�راسة ل+سF ص�رة لها

  : االس �ارة -أ

م� اجل ال��4ل على معل�مات  األف+اد إلىن��ذج F(d م%��عة أس{لة ت�جه " تع+ف Kأنها

4
ة  أما، وF$0 ت;ف
A االس$�ارة م�قف أوم\fلة  أوح�ل م�ض�ع b\�0 ال�قابلة ال+D أوع� 

  219ص 1999دمحم حسن عالوي و اسامة كامل راتب  .ال�.ع�ث
� ع� D+�0 ال.+�0  إلىت+سل  أن

ت�� ال.احB  أداة Kاع$.ارها ) االس$.انة( وق� اع$�� ال.احB في دراس$ه على االس$�ارة 


� Kال�عل�مات الالزمة ع� ال�jسOة وتع$�� علI�ى ق
ام ال.احK Bاالت4ال ال\4bي Kال�.


�ها  gالع
;ة وق� ص
غ أف+ادم� Oتق Fاور إلىبلغة سهلة و ت�  :ثالثة م

 اإلشfال
ةعلى  اإلجاKة، الغ+ض م;ها أس{لة وع.ارات)  10(ی$�rن م� : األولال��4ر 

  ).الb.+ة(األولى ال%Hئ
ة 

 اإلشfال
ةعلى  اإلجاKة+ض م;ها أس{لة و ع.ارات، الغ) 10(و�r$0ن م� : ر ال	اني�4 ال�

  ).ال�jهل العل�ي( ال%Hئ
ة الIان
ة

ال%Hئ
ة  اإلشfال
ةعلى  اإلجاKةأس{لة وع.ارات الغ+ض م;ها ) 10(ی$�rن م�: ال��4ر ال	ال�

  ).ال��ارد ال�ال
ة(الIالIة

�I;ا هAا االع$�اد على :  األسZلةن4ع K ة األس{لةلق� ق�;ا في
  :ال$ال

��د ف
ها ال.احB  األس{لة هيو : ال�غلقة أسZلةd اتهال$يKن ب إجا�rقا وغال.ا ما ت.Oم"Fنع "

  ".ال"و

�$�] هAه ال;�ع م� : ن�ف مف 4حة  أسZلةdارات  األس{لة
" و" ال"و"نعF"على ثالثة اخ$

 .ال$ي ی+اها م;اس.ة اإلجاKةوb0$ار ال�O$%�ب " أح
انا

  :م غ��ات ال���-3-5
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تاKع وه�ا  األخ+اك م$غ
+�0 اث;ان اح�ه�ا مO$قل و ه; أنال��ض�ع ت.
� ل;ا  إلىاس$;اد 

  .كال$الي

ه� ع.ارة ع� ال�$غ
+ الd [Aف$+ض ال.احB انه الO.3 : تع�1_ ال� غ�� ال�F قل -3-5-1

  .أخ+مع+فة تأث
+ على م$غ
+  إلىل;$
%ة مع
;ة، ودراس$ه ق� تjد]  األس.اباح�  أو


c: ت�ی ال� غ�� ال�F قلJb$ال.  

ه� م$غ
+ یjث+ ف
ه ال�$غ
+ ال�O$قل وه� الA] ت$�قف : ل� غ�� ال ا9عتع�1_ ا -3-5-2

تع�dالت على ق
F  أح�ثgح
B انه Eل�ا  األخ+e ق
�$ه على مفع�ل تأث
+ ق
F ال�$غ
+ات 

  219ص 1999دمحم حسن عالوي و أسامة كامل راتب  .ال�$غ
+ ال�O$قل س$,ه+ على ال�$غ
+ ال$اKع


+ :ت�ی ال� غ�� ال ا9ع
O$ة ال
  .في ال�;\آت ال+0اض

  :ال�عامالت العل��ة لألداة-3-6

فاطمة عوض صابر و  .ص�ق االس$.
ان dع;ي ال$أك� م� انه س�ف dق
� ما اع� لق
اسه: ال�ق

  267ص 2002ميرفت علي خفاجة 
ت�خل في ال$�ل
ل م�  أنش��ل االس$.
ان لrل الع;اص+ ال$ي d%3 " ك�ا dقK �4ال�4ق


B ت�rن مفه�مة لrل م�  أخ+e مف+داتها م� ناح
ة  ناح
ة، ووض�ح فق+اتها و�K

  19ص 1988دمحم علي دمحم  -".س
�b$Oمها


� Eأداة لل$أك� م�  أداة لل$أك� م� ص�ق و  �f�االس$.
ان  أنال�راسة ق�;ا Kاس$�bام ص�ق ال�

) 04(ال.الغ ع�دهF  األساتAةdق
� ما اع� له ح
B ق�;ا ب$�ز0ع االس$.
ان على م%��عة م� 

( � لهF مO$�اهF العل�ي d\ه أساتAةو  ال.�0+ةه� ال$+-
ة ال.�ن
ة و ال+0اض
ة K%امعة م� مع


F تF ال�ق�ف على Kعq ال;قا� ) ماج
O$+دEات+ة و f�  :أه�هاو ت%+-$هF ال�
�ان
ة و Kع� ال$

 -  qعK فAاألس{لةإضافة و ح.  

  .الغام)ة األس{لةص
اغة Kعq  إعادة - 

  .األس{لةال4
اغة اللغ�0ة ل.عq  إعادة - 
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 :م�ادر ج�ع ال��انات و ال�عل4مات -3-7

  :اع$��ت ال�راسة ال�ال
ة على م�4ر�0 

و ال$ي ت�� ال��اض
ع م� E$3 و م%الت و رسائل جامع
ة و ال$ي : ال��ادر ال�1�Iة -أ


ة ع� ال��ض�عb0ة ن,+0ة و تار
  .تO�ح KإعJاء خلف

ذل@ لل��4ل على  ت$عل� Kال.
انات ال�O$�حاة م� ال�
�ان و: ال��ادر ال��ان�ة - ب

 .معل�مات تb~ ال��ض�ع

  :اإلح�ائ�ةال�عال�ة  -3-8

ال.��ث العل�
ة، �fdن االع$�اد عل
ه  إع�ادفي  اإلح4ائيغال.ا ما dع$�� على ال�;هج 

وت��ی� الع
;ات وال�%الت  ،اإلح4ائ
ةاع$�ادا ثان�0ا ی$�Iل في االس$عانة ب.عq ال.
انات 

 Fة وتقار0+ ال�ح�ات ال$ي ت
ج�عها م� م
�ان ال�راسة ،dق�4 رسF ص�رة واض�ة ال+س�

ل�ع+فة م�e تأث
+ ال�$غ
+ات ال�ف$+ضة على ت;,
F ال�jسOة وذل@ K�ا جاء في ت�ل
ل وق
اس 

 q3 و-عO;3ال

Jة، Eال;3O ال�{�0ة و  األسالO.ة ال
ال$r+ارات و Kعq الع�ل
ات اإلح4ائ


ة ال$ي ت�rن ذات دقة وع�� ل$�ل
ل معل�مات االس$�rارةال�.  

  :ال�F ع�لة اإلح�ائ�ةال4سائل -3-9

  :ال$ال
ة اإلح4ائ
ةاس$ع�ل;ا ال�سائل  


�ان  :ال�UF ال�14Zة�K اصةbی� ع.+وا ع� االخ$.ارات الAة ال;
ل�ع+فة نO.ة أف+اد الع

B�  .ال.

  :D+0قة حOابها

  .ع�د الع
;ة) /x100ع�د ال$r+ارات( ال;O.ة ال�{�0ة تOاو] 

  %100            ع

  %س  ت

  ع) /x100ت= ( س
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  .ع�د الع
;ة: ع

  .ع�د ال$r+ارات: ت

  .ال;O.ة ال�{�0ة: س

 : ;ا ك�ا اس$ع�ل

  

 : )2كا( اخ �ار .اف ال �j�ع ل�0F ال�iا9قة-
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  :خالصــة  


قي       .J$لل%ان3 ال [�
 ی$.عها ال$ي ال�;ه%
ة ال�Jbاتت;اول;ا في هAا الف4ل ال$�ه

Bأجل م� ال.اح c.ةاإلج ض
 واألدوات الJ+ق  أهK Fال�راسة و ت�ض
ح الbاصة +اءات ال�
�ان

 واألدوات الJ+ق  هAه ال�عل�مات وتOلOلها وت;,
�ها ، وأd)ا ع+ض ج�ع في ال�O$ع�لة

 مfاني م%ال م� ال�راسة ف
ها ت�g ال$ي ال�%االت اس$ع�الها  Kاإلضافة إلى ك
ف
ة وت�ض
ح

�Bال م%$�ع وع
;ة م� كل ح�دنا وزماني ، E�ا. [Aرت ال��دراس$;ا ، واله�ف  ح�له ت�

 إلى ال�4ر  ألجل ال�ص�ل أح�O في وع+ضها ال,+وف في أح�O ال�عل�مات م;ها  ج�ع

  .سلفا   ال�J+وحة لل�\fلة حل�ل إd%اد على تOاع� عل�
ة JK+0قة م4اغة ن$ائج


Hة وتr�� أه�
ة هAا الف4ل  �Eنه dع$.+E+ة ال
ل+سF   ال.احB عل
ها dع$�� ال$ي ال�;ه%

 على الd [A%3 والعل�ي ال�;ه%ي اإلDار واألKعاد و0��د ال�عالF واض�ة ع�ل خ+J0ة

Bم أن ال.احH$ه یلK ىJع
 ال�Jbات هAه ی$.ع ل.�Iه، فال.احB الA] عل�
ة م�4اق
ة ل

 مO$ق.ال عل
ها االع$�اد �f�d ودق
قة عل�
ة ن$ائج إلى ل.�Iه لل�ص�ل إن%ازه أث;اء واإلج+اءات

  .تع�
�ها   
ةإمfان وح$ى

  



 

 

 

عرض : الفصل الرابع
 وتحليل ومناقشة النتائج
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  :ت�ه��

 م%$�ع في ال��ج�دة ال�قائ� إلى ال�ص�ل جلأ م� هامة وس
لة ال�
�ان
ة ال�راسة تع�    

 وال$%+30 الق
اس وال+0اضة ع��ما إلى  وال+0اض
ة ال.�ن
ة ال$+-
ة في ال,�اه+ فإخ)اع ،ال�راسة

 إل
ها صلال�$�  ال;$ائج في ال�قة م� ك.
+ لق�ر ال�ص�ل إلى سع
ا األسال
3 اإلح4ائ
ة واع$�اد 

،  معال%$ها وAEل@ ال��اض
ع D+ح ح
B م� العل�
ة ال��ض�ع
ة كAل@ إضفاء ، و ال.��ث في


H ی$F ولAل@E+$ا ال+
Iقي على ال%ان3 ك
.J$ث في ال�� على اإلجاKة ق�4 وهAا العل�
ة ال.


ف ال��ض�ع ال��روس وهAا ح�ل تJ+ح ال$ي ال$OاؤالتQ�$ات ب
 ال$�ل
ل في اإلح4ائ
ة ال$ق;


+واOة م� لل$أك� ل$ف� ال�سائل اخ$
ار أه�
ة ت$%لى ا، وه;انهJKال أو الف+ض
ات ال�4اغة ص

�ة
� . Kال.
انات ال�$علقة لل$+ج�ة وال$ق;
ات ال�;اس.ة ال�عل�مات ل%�ع وال�;اس.ة ال4

 ال�;هج ح
B م� ال�
�ان
ة ال�راسة K�;ه%
ة ال�$عل� الف4ل هAا في ن$;اول س�ف ولAل@       

  .ذل@ وت�ل
ل ال�عل�مات ل%�ع ال�O$ع�لة وال�سائل اتو داأل وش+ح ال�;اس3
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  :ع	ض وت�ل�ل ن�ائج ال�راسة -4-1

  .اه��ة ال�,+�* وم(ادئه:األولال��$ر -4-1-1

  ؟ال+0اض
ة أةال�;Z إدارةصادف$F مZاكل في  هل: ال0/ال األول

  .ال�;Zأة ال+0اض
ة رةإدامZاكل في  اإلدار[ صادف مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال

  .ال�;Zأة إدارةل�Zاكل في  اإلدار[ م4ادفة  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)04(�4ول رق3 ال  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F20  4  نع %  

7.3  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 15  3  ال


  % 65  13  اناأح

   100  20  ال�%��ع

20%

15%

65%

نعم

ال

أحيان��ا

  
  .ال���أة ال	Cاض�ة إدارةل��اكل في  اإلدار= ��ادفة ل;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 04(�8ل رق3ال

 F04(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %20K a+اكل في تZم nها صادف

ت+a %) 65(ونO.ة  ت+a العop م� ذل@%) 15(نO.ة  أنفي ح
� ال�;Zأة ال+0اض
ة  إدارة

) 5.991(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 7.3(ال���O-ة  2-�ا أن Eاا صادفn ال�Zاكل أح
انا، و Kأنه

  ) df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة 

ي وم;ه نO$;$ج ان االدار0
� في ال�wسOات ال+0اض
ة اح
انا ما 4vادف�ن مZاكل ف: االس$;$اج 

Fع�له.  
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+ ال�;Zأة  خ.+ت@ في الع�ل ساع�ت@ على حل ال�Zاكل أنت+a هل : ال0/ال ال:اني
Oت

  ؟ال+0اض
ة

  .تOاع�ه في حل ال�Zاكل اإلدار[ Eانn خ.+ة مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال

  .في حل ال�Zاكل اإلدار[ مOاع�ة خ.+ة  ی.
� ن3O ت^+ار :)05(ال�4ول رق3     
  

  

  %O.ةال;  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F75  15  نع %  

5  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 25  5  ال

  % 100  20  ال�%��ع
  

 

75%

25%

نعم

ال

  
  .في حل ال��اكل اإلدار= �0اع�ة خ(	ة ;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ل) 05(ال�8ل رق3         

  

خ.+تها في الع�ل  أنت+a ) %75(نالحm أن نO.ة ) 05(ل رقF م� خالل ال%�و 

و-�ا أن ت+K aأن خ.+تها لF تOاع�ها، ) %25(نO.ة  أنفي ح
� ساع�تها على حل ال�Zاكل 

ع;� مa�$O  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 5(ال���O-ة  2كا

  ) df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 

  نO$;$ج ان الy.+ة في الع�ل تOاع� على حل ال�Zاكل: ;$اجاالس$
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+ ال�;هل : :الGال0/ال ال
Oة في ت

z أه�Jy$للZة أة
  ؟ال+0اض

+ ال�; مع+فة إذا: الغ	ض م1 ال0/ال
Oة في ت

z أه�Jy$كان للZة  أة
  .ال+0اض


+ ال�; ت^+ارو ی.
� ن3O  :)06(ال�4ول رق3 
Oفي ت z
Jy$ة ال
  .أةZأه�
  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  -ةاألج� 
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F60  12  نع %  

6.10  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 30  6  ال

  % 10  2  أح
انا

  % 100  20  ال�%��ع
  

60%

30%

10%

نعم

ال

أحيان��ا

  

 .��	 ال���أةأله��ة ال�,+�* في ت0 ;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة )06(ال�8ل رق3 

  

 F06(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %60K a+ة في  ت

z أه�Jy$لل


+ ال�;Zأة في ح
� أن 
Oة ت.O30(ن% ( a+تopة ذل@ أما  ع.Oن)أنه) %10K a+انا ت
ما  أح


+ ال�;�pvن 
Oة في ت

z أه�Jy$للZاأةE ة  2، و-�ا أن-�O�ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.10(ال�

  ) df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة ) 5.991(

  


+ ال�;Zآت ال+0اضة: االس���اج
Oة في ت

z اه�Jy$ج ان ل$;$Oن.  
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تOاع� في ت;�
ة ال�هارات ) ت�ر0.
ة(دورات ت^�0;
ة  إقامةح3O رأFpv هل  :	ا�عال0/ال ال
  ؟وال�عارف

تOاع� في ت;�
ة ال�هارات ) $�ر0.
ةال($^�0;
ة ال�ورات ال نnكا مع+فة إذا: الغ	ض م1 ال0/ال
  .وال�عارف

في ت;�
ة ال�هارات ) $�ر0.
ةال($^�0;
ة ال�ورات مOاع�ة ال ت^+ارو ی.
� ن3O  :)07(ال�4ول رق3 
  .وال�عارف

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  ح4ائ
ةاإل

F80  16  نع %  

17.21  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 5  1  ال

  % 15  3  أح
انا

  % 100  20  ال�%��ع

80%

5%

15%

نعم

ال

أحيان��ا

  
في ت���ة ) ال��رC(�ة(�0اع�ة ال�ورات ال���C$Jة ل �:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة;) 07(ال�8ل رق3 

  .ال�هارات وال�عارف

 F07(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %80K a+ة ال�ورات ال إقامة ت
$�ر0.

ت+a عop ذل@ أما نO.ة ) %5(في ح
� أن نO.ة  تOاع� في ت;�
ة ال�هارات وال�عارف

 2، و-�ا أن Eا$�ر0.
ة في ت;�
ة ال�هارات وال�عارفال�ورات ال تOاع�ت+K aأنه أح
انا ما ) 15%(

ع;� مa�$O  إح4ائ
ةاللة فإنه ی�ج� د) 5.991(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 17.21(ال���O-ة 

  ) .df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 

  .نO$;$ج ان دورات ال$^�0;
ة تOاع� في ت;�
ة ال�هارات وال�عارف: االس$;$اج 



  ت�ل�ل وم�اق�ة ال��ائج ع	ض                                                 ال	ا�عالف�ل 
 

  

 
 

83 
 

  

Nهل : ال0/ال ال,امz
Jy$اة مهام الZ;�3 في الOل حEة ت�+.y؟ال  


z ت�Eل ح3O الy.+ةEان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/الJy$مهام ال.  


z ح3O الy.+ة ت^+ارو ی.
� ن3O  :)08(ال�4ول رق3   Jy$ل مهام ال
Eت�.  
  

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F80  16  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 20  4  ال

  % 100  20  ال�%��ع
  

  

80%

20%

نعم

ال

  
  .�$�Qل مهام ال�,+�* حO0 ال,(	ةال�ائ	ة ال�0(�ة ل;�:ل ) 08(ال�8ل رق3           

 

 

  

 F08(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان ) %80K a+ل تEت� z
Jy$مهام ال

ال���O-ة  2، و-�ا أن Eات�Eل ح3O الy.+ةال ت+اها ) %20(نO.ة  أنفي ح
�  ح3O الy.+ة

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(

)α=0.05 ( 0ة+�  ).df=1(ودرجة ال


z ت�Eل ح3O الy.+ة : االس$;$اج Jy$ج ان مهام ال$;$Oن.  
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z؟ :0ادسال0/ال الJy$ة ال
  هل vغ
+ الع�ال ذو[ الy.+ة على س
+ ع�ل

zس
+  vغ
+ون الع�ال ذو[ الy.+ة  كان مع+فة إذا: الغ	ض م1 ال0/الJy$ة ال
  .ع�ل


z ت^+ارو ی.
� ن3O  :)09(ال�4ول رق3 Jy$ة ال

+ الع�ال ذو[ الy.+ة على س
+ ع�ل
  .تغ
  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F60  12  نع %  

7.50  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 35  7  ال

  % 5  1  ح
اناأ

  % 100  20  ال�%��ع
  

  

60%

35%

5%

نعم

ال

أحيان��ا

  
  .الع�ال ذو= ال,(	ة س�	 ع�ل�ة ال�,+�*ل�غ��	 ;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 09(ال�8ل رق3      

  

 F09(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %60K a+ة  ت+.yالع�ال ذو[ ال

z
Jy$ة ال
أما نO.ة نهF ال vغ
+ون Kأت+a ) %35(في ح
� أن نO.ة  vغ
+ون م� س
+ ع�ل

ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 7.50(ال���O-ة  2أح
انا، و-�ا أن Eا v Fغ
+ون $+K aأنهف) 5%(

  ) df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة ) 5.991(


z: االس$;$اجJy$ة ال
  نO$;$ج ان الع�ال ذو[ الy.+ة یwث+ون على ع�ل
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+ ال%
� لل�;Zآت اإلدار0
�تلع3 خ.+ة هل : 0ا�عال0/ال ال
O$؟دور في ال  


+ ال%
� لل�;Zآت اإلدار0
�y.+ة لEان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال
O$دور في ال.  


+ ال%
� لل�;Zآت اإلدار0
�دور خ.+ة  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)10(ال�4ول رق3 
O$في ال.  
  

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2اك

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F75  15  نع %  

5  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 25  5  ال

  % 100  20  ال�%��ع
  

  

75%

25%

نعم

ال

  
   .�ور خ(	ة اإلدار1�C في ال���0	 ال��4 لل���آتلال�ائ	ة ال�0(�ة ;�:ل ) 10(ال�8ل رق3    

  

 F10(م� خالل ال%�ول رق (ة نال.Oأن ن mح)ان ) %75K a+دور في ت �
خ.+ة اإلدار0


+ ال%
� لل�;Zآت 
O$ال �

+ ال%
� لل�;Zآتلع3 ال ت) %25(نO.ة  أنفي ح
O$دور في ال ،

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 5(ال���O-ة  2و-�ا أن Eا

  ) .df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(مa�$O ال�اللة 


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة: االس$;$اج
Oتلع3 دورا في ت �
  .نO$;$ج ان خ.+ة االدار0



  ت�ل�ل وم�اق�ة ال��ائج ع	ض                                                 ال	ا�عالف�ل 
 

  

 
 

86 
 

  


z و  في ع�ل
ة �%الالفي y.+ة ح3O رأFpv هل یلHم ال: :ام1ال0/ال الJy$ال �

+ ال%
O$ال

Z;�؟أةلل  


+ ال%
�  في ع�ل
ة �%الالیلHم الy.+ة في Eان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال
O$وال z
Jy$ال

  .لل�;Zأة


+  في ع�ل
ة �%الالالy.+ة في  لHوم ت^+ارو ی.
� ن3O  :)11(ال�4ول رق3 
O$وال z
Jy$ال     

  .ال%
� لل�;Zأة                   

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F80  16  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 20  4  ال

  % 100  20  ال�%��ع
 

80%

20%

نعم

ال

  
ال,(	ة في ال�4ال في ع�ل�ة ال�,+�* وال���0	  لUومال�ائ	ة ال�0(�ة ل;�:ل ) 11(ال�8ل رق3 

   .ال��4 لل���أة
  

 F11(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)80% ( a+أنهتK مHة في  یل+.yالالال%� 


+ ال في ع�ل
ة
O$وال z
Jy$أةالZ;�لل �
، ت+a العop م� ذل@) %20(في ح
� أن نO.ة  %

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(ال���O-ة  2و-�ا أن Eا

  ) df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(مa�$O ال�اللة 


+ ال%
�  في ع�ل
ة �%الالالy.+ة في  یلHم هأن نO$;$ج: االس$;$اج
O$وال z
Jy$أةالZ;�لل.  
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+ ال�Iالي: ال0/ال ال�اسع
O$ة لل
  ؟لل�;Zأة هل تع$.+ون خ.+ت^F في ال�%ال Eاف


+ ال�Iالي اإلدار[ Eانn خ.+ة مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال
O$ة لل
  .لل�;Zأة في ال�%ال Eاف


+  اإلدار[ خ.+ة  Eفاvة ت^+ارو ی.
� ن3O  :)12(ال�4ول رق3    
O$ة لل
           في ال�%ال Eاف

  .لل�;Zأة ال�Iالي                        

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F85  17  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 15  3  ال

  % 100  20  ال�%��ع
 

85%

15%

نعم

ال

  
في ال�4ال Qاف�ة لل���0	 ال�:الي  Jفا;ة خ(	ة اإلدار= ة ال�0(�ة ل;�:ل ال�ائ	 ) 12(ال�8ل رق3 

  .لل���أة

 F13(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان خ.+ة %) 85K a+ة  اإلدار[ ت
في ال�%ال Eاف


+ ال�Iالي
O$أة  للZ;�ة لل.Oأن ن �
ال���O-ة  2ت+K aأنها غ
+ Eاف
ة، و-�ا أن Eا%) 15(في ح

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 8.45(

)α=0.05 ( 0ة+�  )df=1(ودرجة ال


+ ال�Iالي اإلدار[ أن خ.+ة  نO$;$ج: االس$;$اج
O$ة لل
  .لل�;Zأة في ال�%ال Eاف
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+ ال�;Zأة إv%ادما ه� دور الy.+ة في  :عاش	ال0/ال ال
Oاكل في تZ�ة حل�ل لل
  ؟ال+0اض

+ ال�;Zأة إv%اددور الy.+ة في مع+فة : ل0/الالغ	ض م1 ا
Oاكل في تZ�حل�ل لل.  

+ ال�;Zأة إv%اددور الy.+ة في  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)13(ال�4ول رق3 
Oاكل في تZ�حل�ل لل  

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

+
.E 60  12  دور %  

7.50  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

z35  7 دور م$�س %  

  % 5  1 دور ض�
ل

  % 100  20  ال�%��ع
  

  

60%

35%

5%

دور كب��ير

دور متوس�����ط

دور ض����ئيل

  
 

  .الع�ال ذو= ال,(	ة س�	 ع�ل�ة ال�,+�*;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ل�غ��	 ) 13(ال�8ل رق3    

 F13(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %60K a+ت  +.yفي دور ال +
.E ادة%vإ 


+ ال�;Zأة 
Oاكل في تZ�ة حل�ل لل.Oأن ن �
أما  دور الy.+ة م$�سz ت+K aأن) %35(في ح

 2أك.+ م� Eا) 7.50(ال���O-ة  2، و-�ا أن Eادور الy.+ة ض�
ل ف$+K aأن) %5(نO.ة 

ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة ) 5.991(ال�%�ولة 

)df=2(   


+ إv%اددور الy.+ة في  أن نO$;$ج :االس$;$اج.E أةZ;�ال +

Oاكل في تZ�حل�ل لل . 
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 : ال��$ر ال:اني-4-2

  ؟اس$ف�ت م� ب+نامج ت^�0;ي في ال�%ال أنس.� ل@ هل : ال0/ال ال�اد;ة ع�	

  .م� ب+نامج ت^�0;ي في ال�%ال اإلدار[ س.� وان اس$فاد  مع+فة إذا: الغ	ض م1 ال0/ال

  .م� ب+نامج ت^�0;ي في ال�%ال اإلدار[ $فادة ات است^+ار و ی.
� ن3O  :)14(رق3 ال�4ول 
  

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F65  13  نع %  

1.8  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 35  7  ال

  % 100  20  ال�%��ع
  

  

65%

35%

نعم

ال

  
   .م1 ب	نامج ت�C$Jي في ال�4ال اإلدار= �فادة سال;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 14(ال�8ل رق3    

 

  

 Fأن) 14(م� خالل ال%�ول رق mنالح �
$فادة ح�ل اس اإلجاKاته ال ی�ج� تفاوت ب

 لإلجاKة) 35%(O.ة ون" نعF"ب لإلجاKة) O;)65%.ة م� ب+نامج ت^�0;ي وذل@ ب اإلدار[ 

ی�ج� داللة ال فإنه ) 3.841(ال�%�ولة  2م� Eا صغ+أ) 1.8(ال���O-ة  2ا�ا أن E، و-"ال"ب

  ).df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة 

  نO$;$ج ان االدار0
� اس$فادو م� ب+امج ت^�0;
ة في ال�%ال: االس$;$اج
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  .اش+ة مهامهF؟العامل
� مwهل
� 4Kفة Eاف
ة ل� األف+اد أنهل تع$ق� : ال0/ال ال:اني ع�	

      .العامل
� مwهل
� 4Kفة Eاف
ة ل�.اش+ة مهامهF األف+ادEان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال

  .العامل
� Eاف
ة ل�.اش+ة مهامهF األف+ادات تأه
ل ت^+ار و ی.
� ن3O  :)15(ال�4ول رق3 

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α لةال�ال

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F80  16  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 20  4  ال

  % 100  20  ال�%��ع
 

 

80%

20%

نعم

ال

  
 

  .العامل�Q 1اف�ة ل�(اش	ة مهامه3 األف	اد�أه�ل لال�ائ	ة ال�0(�ة ;�:ل ) 15(ال�8ل رق3        
   

 F15(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان ) %80K a+األف+ادت �
مwهل
�  العامل

غ
+ مwهل
�  العامل
� األف+ادت+K aأن ) %20(في ح
� أن نO.ة  Eاف
ة ل�.اش+ة مهامه4K Fفة

) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(ال���O-ة  2، و-�ا أن EاEاف
ة ل�.اش+ة مهامه4K Fفة

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة 

  .Eاف
ة ل�.اش+ة مهامهF مwهل
� 4Kفة العامل
� األف+ادأن  نO$;$ج: االس$;اج
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+ ال�;Zآت ال+0اض
ة؟هل : ال0/ال ال:الG ع�	
Oوت z
Jyهل العل�ي ض+ور[ في تw�ال  


+ ال�;Zآت Eان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال
Oوت z
Jyهل العل�ي ض+ور[ في تw�ال

  .ال+0اض
ة


z ض+ورة  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)16(ال�4ول رق3   Jyهل العل�ي ض+ور[ في تw�ال             


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة                     
Oوت.   

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F85  17  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 15  3  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

85%

15%

نعم

ال

  
ال�/هل العل�ي ض	ور= في ت,+�* وت��0	 لY	ورة ;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 16(ال�8ل رق3 

   ال���آت ال	Cاض�ة
  

        F16(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان) %85K a+هل العل�ي ض+ور[  تw�ال


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة
Oوت z
Jyة في  في ت.Oأن ن �
 2، و-�ا أن Eاذل@ ت+a غ
+) %15(ح

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 8.45(ال���O-ة 

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 


+ ال�;Zآت ال+0اض
ةأن  نO$;$ج: االس$;$اج
Oوت z
Jyهل العل�ي ض+ور[ في تw�ال.  
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+ ال�;Zأة ال+0اض
ة؟عل :	ا�ع ع�	ال0/ال ال
Oوت z
Jyى ماذا تع$��ون في ت  

+ ال�;Zأة ال+0اض
ةمع+فة : الغ	ض م1 ال0/ال
Oوت z
Jyع$�� في تv على ماذا.  


+ ت^+ارو ی.
� ن3O  :)17(ال�4ول رق3 
O$وال z
Jy$ة ال
  .اع$�اد ال�;Zأة في ع�ل
  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

�+0ةال  

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

  % 60  12  ال�wهل العل�ي

7.50  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 5  1  الy.+ة ال�ه;
ة

  % 35  7  االث;ان معا

  % 100  20  ال�%��ع
  

  

60%

5%

35%

المؤه�����ل العلم�����ي

الخ����برة المهني����ة

االثن�ان مع��ا

  
  .�	ع��اد ال���أة في ع�ل�ة ال�,+�* وال��0;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ال) 17(ال�8ل رق3         

  

 F17(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %60K a+هل تw�ع$�� على الv ه


+ ال�;Zأة فيالعل�ي في 
Oوت z
Jyة ت.Oأن ن �
ف$+K aأنه vع$�� على الy.+ة ال�ه;
ة ) %5(ح

أك.+ م� ) 7.50(ال���O-ة  2و-�ا أن Eا ت+K aأنه vع$�� على االث;ان معا،) %35(أما نO.ة

ودرجة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة ) 5.991(ال�%�ولة  2كا

  .)df=2(ال�+0ة 


+ ال�;Zأة ال+0اض
ةvع$�� على ال�wهل العل�ي في ه أن نO$;$ج: االس$;$اج
Oوت z
Jyت.  
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+ مIالي لل�;Zأة ال+0اض
ةهل : ال0/ال ال,امN ع�	
O$اف لE هل@ العل�يwم a+؟ت  


+ مIالي لل�;Zأة  لإلدار[ �wهل العل�ي Eان الإذا  مع+فة: الغ	ض م1 ال0/ال
O$اف لE

  .ال+0اض
ة


+ مIالي لل�;Zأة ال+0اض
ةفاvة الE ت^+ارو ی.
� ن3O  :)18(ال�4ول رق3   
O$هل العل�ي لw�.  

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F80  16  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 20  4  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

80%

20%

نعم

ال

  
�/هل العل�ي ل���0	 م:الي لل���أة Jفا;ة اللال�ائ	ة ال�0(�ة ;�:ل ) 18(ال�8ل رق3              

  .ال	Cاض�ة  
  

 F18(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان ) %80K a+هل العل�ي لالدالتw� ]ار


+ مIالي لل�;Zأة ال+0اض
ة
O$ة  كاف ل.Oأن ن �
و-�ا أن ه غ
+ Eاف، ت+K aأن) %20(في ح

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(ال���O-ة  2كا


+ الل4الح أن ) df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 
O$اف لE ]هل العل�ي لالدارw�

  .;Zأة ال+0اض
ةمIالي لل�
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ةت+a الZهادة هل : ال0/ال ال0ادس ع�	�vأة؟ األكادZ;�ال +

Oض+ور0ة في ت  


ةالZهادة Eانn مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال�vأة األكادZ;�ال +

Oض+ور0ة في ت.  


ةالZهادة ض+ورة  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)19(ال�4ول رق3     �vاألكاد  +

Oض+ور0ة في ت        

   .ال�;Zأة                        

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F85  17  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 15  3  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

85%

15%

نعم

ال

  
   .ال���أة     ض	ورCة في ت��0	  األكاد;��ةال�هادة رة ی(�1 ال�ائ	ة ال�0(�ة لY	و ) 19(ال�8ل رق3      

  

         F19(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ض+ورة ) %85 a+هادة تZةال
�vاألكاد 


+ ال�;Zأة أما
Oة  ض+ور0ة في ت.Oا) %15(نE ذل@، و-�ا أن +
) 8.45(ال���O-ة  2ف$+a غ

) α=0.05(اللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة فإنه ی�ج� د) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة 


ةالZهادة أن  نO$;$ج: االس$;$اج�vأة األكادZ;�ال +

Oض+ور0ة في ت.   
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+ ال�;Zأة؟ :0ا�ع ع�	ال0/ال ال
Oوت z
Jyة في ت
  ك
ف �p�v اع$.ار ال^فاءة الع�ل

+ ال�;Zأةاع$.ار ال^فاءة الع�ل
ة في تمع+فة : الغ	ض م1 ال0/ال
Oوت z
Jy.  


+ ال�;Zأة را.اع$ ت^+ارو ی.
� ن3O  :)20(ال�4ول رق3     
Oوت z
Jyة في ت
  .ال^فاءة الع�ل
  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

  % 60  12  ك.
+ة

6.10  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 30  6  ةJم$�س

  % 10  2  ض�
لة

  % 100  20  ال�%��ع
  

60%

30%

10%

كب�يرة

متوس����طة

ض���ئيلة

  

  
   .ع�(ار الJفاءة الع�ل�ة في ت,+�* وت��0	 ال���أةال;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 20(ال�8ل رق3   

 F20(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن ) %60K a+ة في ت
اع$.ار ال^فاءة الع�ل


+ ال�;Zأة
Oوت z
Jyت  +
.Eة في.Oأن ن �
اها ت+ ) %)10أما نO.ة ت+اها م$�سJة( %30(ح

فإنه ی�ج� داللة ) 5.991(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.10(ال���O-ة  2، و-�ا أن Eاض�
لة

  .)df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ة


+ ال�;Zأة E أن نO$;$ج: االس$;$اج
Oوت z
Jyة في ت

+ةاع$.ار ال^فاءة الع�ل..  
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+ ال�Iالي لل�;هل  ::ام1 ع�	ال0/ال ال
O$ة هي ال+
  أة؟Zال^فاءة العل�
ة ال^.

+ ال�Iالي لل�; كانn مع+فة إذا: الغ	ض م1 ال0/ال
O$ة هي ال+
  .أةZال^فاءة العل�
ة ال^.


+ ال�Iالي لل�; ت^+ارو ی.
� ن3O  :)21(ال�4ول رق3    
O$ة هي ال+
  .أةZال^فاءة العل�
ة ال^.
  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  ج�-ةاأل
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F60  12  نع %  

6.10  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 30  6  ال

  % 10  2  أح
انا

  % 100  20  ال�%��ع
  

  

60%

30%

10%

نعم

ال

أحيان��ا

  
   ة الJ(�	ة هي ال���0	 ال�:الي لل���أةلJفاءة العل��ال�ائ	ة ال�0(�ة ل;�:ل ) 21(ال�8ل رق3   

  

 F21(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %60K a+ة  ت+
ال^فاءة العل�
ة ال^.


+ ال�Iالي لل�;
O$هي الZة  أة.Oأن ن �
ال^فاءة العل�
ة ال^.
+ة ل
nO هي ت+a ) %30(في ح


+ ال�Iالي لل�;
O$الZة  أة.Oأن) %10(أما نK a+الي  تI�ال +

O$ة هي ال+
ال^فاءة العل�
ة ال^.

فإنه ی�ج� ) 5.991(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.10(ال���O-ة  2أح
انا، و-�ا أن Eا أةZلل�;

  .)df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ةداللة 


+ ال�Iالي لل�; نO$;$ج ان: االس$;اج
O$ة هي ال+
  .أةZال^فاءة العل�
ة ال^.
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+ ال��O لل�wسOةهل : ال0/ال ال�اسع ع�	
O$وال z
Jy$ة ال
  ؟لل�wهل العل�ي عالقة Kع�ل


+ ال�E �Oان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال
O$وال z
Jy$ة ال
لل�wهل العل�ي عالقة Kع�ل

    .لل�wسOة


+  لل�wهل العل�يعالقة  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)22(ال�4ول رق3   
O$وال z
Jy$ة ال
                     Kع�ل

    .ال��O لل�wسOة

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F80  16  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 20  4  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

80%

20%

نعم

ال

  
          لل�/هل العل�ي �ع�ل�ة ال�,+�* وال���0	 عالقة ;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ل) 22(رق3  ال�8ل   

  .ال�10 لل�/س0ة   
  

 F22(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان ) %80K a+ة ت
لل�wهل العل�ي عالقة Kع�ل


+ ال��O لل�wسOة 
O$وال z
Jy$ة ال.Oأن ن �
 E2ا، و-�ا أن عop ذل@ت+a ) %20(في ح

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(ال���O-ة 

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 


+ ال��O لل�wسOةأن  نO$;$ج : االس$;$اج
O$وال z
Jy$ة ال
   .لل�wهل العل�ي عالقة Kع�ل
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  ؟قي Z;�Kآت^F ال+0اض
ةOvاهF ال�wهل العل�ي في ال�فا� وال+ هل : ع�	ون ال0/ال ال

  .ال�wهل العل�ي OvاهF في ال�فا� وال+قي Kال�;Zأة ال+0اض
ة Eانمع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال

ال�wهل العل�ي في ال�فا� وال+قي Kال�;Zأة مOاه�ة  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)23(ال�4ول رق3 

  .ال+0اض
ة

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F85  17  نع %  

8.45  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 15  3  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

85%

15%

نعم

ال

  
ال�/هل العل�ي في ال�فا^ وال	قي �0اه�ة ی(�1 ال�ائ	ة ال�0(�ة ل) 23(ال�8ل رق3 

  .       �ال���أةال	Cاض�ة
 

 F23(م� خالل ال%�ول رق (ة نال.Oأن ن mح)85% ( a+في ت FاهOv هل العل�يw�أن الK


� أن نO.ة ف
ال�فا� وال+قي Kال�;Zأة ال+0اض
ة �)15% ( a+تFاهOv أنه الKاE 2، و-�ا أن 

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 8.45(ال���O-ة 

ال�فا� وال+قي ال�wهل العل�ي في ل4الح أن ) df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 

  Kال�;Zأة ال+0اض
ة
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4-3-Gر ال:ال$��  :ال
ما ن�ع اإلمpان
ات ال$ي ت�y$Oمها ال�;Zآت ال+0اض
ة في ان%از  :$اح� والع�	ون الال0/ال 


z؟Jy$ة ال
  ع�ل
اإلمpان
ات ال$ي ت�y$Oمها ال�;Zآت ال+0اض
ة في ان%از ع�ل
ة  ن�عمع+فة : الغ	ض م1 ال0/ال


Jy$الz.  
            اإلمpان
ات ال$ي ت�y$Oمها ال�;Zآت ال+0اض
ة  ن�ع ت^+ارو ی.
� ن3O  :)24(ال�4ول رق3 

z
Jy$ة ال
  .في ان%از ع�ل

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

  % 10  2  مادvة

13.3  5.991  2  0.05  
دالة 

  ائ
ةإح4

  % ZK  3  15+0ة

  % 75  15  مادvة و-Z+0ة

  % 100  20  ال�%��ع

10%

15%

75%

مادي�ة

بش��رية

مادي��ة وبش���رية

  

    اإلم8ان�ات ال�ي ت�0,�مها ال���آت ال	Cاض�ة ل�$ع ;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 24(ال�8ل رق3 
  .في ان4از ع�ل�ة ال�,+�*

 F24(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %10K a+م ت�y$Oه ت
ات اإلمpان

z
Jy$ة ال
 اإلمpان
اتت�y$Oم K aأنه ت+ ) %15( ح
� أن نO.ة في ال�ادvة في ان%از ع�ل

 2أن Eا ال�ادvة وال.Z+0ة معا، و-�ا اإلمpان
اتK aأنه ت�y$Oم ت+ ) %75(ال.Z+0ة في ح
� نO.ة 

ع;� مa�$O  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة ) 5.991(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 13.3(ال���O-ة 

  .)df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 

  .وال.Z+0ةال�ادvة  اإلمpان
اتال�;Zآت ال+0اض
ة  ه ت�y$Oمأن نO$;$ج: االس$;$اج
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  ال�ال
ة وال�عF ال�اد[؟ األغلفةی$F رص�  أساسعلى أ[  ::اني والع�	ون ال0/ال ال
  .ال�ال
ة وال�عF ال�اد[ األغلفةی$F رص�  أساسعلى أ[ مع+فة : الغ	ض م1 ال0/ال

  .ال�ال
ة وال�عF ال�اد[ األغلفةرص�  أساس ت^+ارو ی.
� ن3O  :)25(�4ول رق3 ال
  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

  % 65  13  االه�اف ال�JO+ة

7.91  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

  % 25  5  ال�اجة ال�+ج�ة

  % 10  2  ا �p�v ت�ق
قهم

  % 100  20  ال�%��ع
  

65%

25%

10%

االه����داف المس�����طرة

الحاج�����ة الم������رجوة

م�ا يمك��ن تحقيق��ه

  
  

   ال�ال�ة وال�ع3 ال�اد= األغلفةرص�  ساسأل;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 25(ال�8ل رق3 

 mم� خاللنالح  F26(ال%�ول رق ( ة.Oأن ن)أن) %65K a+األغلفةرص�  ت  Fة وال�ع
ال�ال

 أساسی$F على  Kأنهت+a ) %25(نO.ة في ح
� أن ال�JO+ة  األه�اف أساسال�اد[ ی$F على 

ع;� مa�$O  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة ) 5.991(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.10(ال���O-ة 

  .)df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 

 األه�اف أساسی$F على  ال�ال
ة وال�عF ال�اد[ األغلفةرص�  أن نO$;$ج: االس$;$اج

  .ال�JO+ة
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اله
اكل ال+0اض
ة ت$�ف+ على ت%ه
Hات Eاف
ة ل$0�J+  أنتع$ق� هل  :ن :الG والع�	والال0/ال 


� أداء
  ؟ال+0اض

 أداءاله
اكل ال+0اض
ة ت$�ف+ على ت%ه
Hات Eاف
ة ل$En  +0�Jانمع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال

�

  .ال+0اض

 داءأت�ف+ اله
اكل ال+0اض
ة على ت%ه
Hات Eاف
ة ل$0�J+  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)26(ال�4ول رق3 

�

  .ال+0اض

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F20  4  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 80  16  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

20%

80%

نعم

ال

  
�ة على ت4ه�Uات Qاف�ة ل�+$C	 �$ف	 اله�اكل ال	Cاضلال�ائ	ة ال�0(�ة ;�:ل ) 26(ال�8ل رق3 

   .ال	Cاض��1 أداء

 F26(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)20% ( a+ة ت$�ف+ على ت
اله
اكل ال+0اض

 +0�J$ة ل

� أداءت%ه
Hات Eاف
 2ت+a عop ذل@، و-�ا أن Eا) %80(في ح
� أن نO.ة  ال+0اض

داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O  فإنه ی�ج�) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(ال���O-ة 

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 

 أداءاله
اكل ال+0اض
ة ال ت$�ف+ على ت%ه
Hات Eاف
ة ل$0�J+  أن نO$;$ج: االس$;$اج

�

  .ال+0اض
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تع$ق� Kأن@ ت$لقى ما pvفي م� ال�قابل ال�اد[ Kال;,+ ل�ا تق�م Kه هل  :	ا�ع والع�	ون الال0/ال 

  ؟م� جه�

$لقى ما pvفي م� ال�قابل ال�اد[ Kال;,+ ل�ا تق�م ی اإلدار[ Eان مع+فة إذا : ال0/ال الغ	ض م1

  ؟Kه م� جه�

لل�قابل ال�اد[ Kال;,+ ل�ا تق�م Kه م�  اإلدار[ تلقي  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)27(ال�4ول رق3 

  ؟جه�

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F20  4  نع %  

11.25  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 80  16  ال

  % 100  20  ال�%��ع

20%

80%

نعم

ال

  
ال�اد= �ال�f	 ل�ا تق$م �ه     �لقي اإلدار= لل�قابل لال�ائ	ة ال�0(�ة ;�:ل ) 27(ال�8ل رق3 

 F27(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)20% ( a+أنه تKفي م� ال�قابل  ت$لقى ماpv

ال ت$لقى ما pvفي م�  Kأنهات+a ) %80(في ح
� أن نO.ة  ال�اد[ Kال;,+ ل�ا vق�م Kه م� جه�

 2أك.+ م� Eا) 11.25(ال���O-ة  2و-�ا أن Eاال�قابل ال�اد[ Kال;,+ ل�ا vق�م Kه م� جه�، 

ة ال�+0ة ودرج) α=0.05(فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة ) 3.841(ال�%�ولة 

)df=1(  

$لقى ما pvفي م� ال�قابل ال�اد[ Kال;,+ ل�ا vق�م Kه ال ی اإلدار[  أن نO$;$ج: االس$;$اج

  .م� جه�
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  ؟ت�اجه�ن مZاكل في ال��4ل على ال��ارد ال�ال
ةهل  :,امN والع�	ون الال0/ال 

Eانn ال�;Zأة تعاني م� مZاكل في ال��4ل على ال��ارد مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال

  .ال�ال
ة

  .مZاكل ح�4ل ال�;Zأة على ال��ارد ال�ال
ة ت^+ارو ی.
� ن3O  :)28(ال�4ول رق3 

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F20  4  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 80  16  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

20%

80%

نعم

ال

 

��اكل ح�$ل ال���أة على ال�$ارد ال�ال�ةلال�ائ	ة ال�0(�ة ;�:ل ) 28(ال�8ل رق3  .  
  

 F28(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أنه) %20K a+اكل تZ�4ل في الا ت�اجه م�

مZاكل ح�4ل ت�اجه ال  ت+K aأنها) %80(في ح
� أن نO.ة  ال�;Zأة على ال��ارد ال�ال
ة

) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(ال���O-ة  2و-�ا أن Eا، ى ال��ارد ال�ال
ةال�;Zأة عل

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة 

  .مZاكل ح�4ل ال�;Zأة على ال��ارد ال�ال
ةال ت�اجه  هاأن نO$;$ج: االس$;$اج
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+ م;Zآت^pZK Fل ج
�؟ال��ارد هل : ال0/ال ال0ادس والع�	ون 
O$ة ل
  ال�ال
ة ال��ج�دة Eاف


+  Enانمع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال
O$ة ل
  .pZKل ج
� أة�;Zالال��ارد ال�ال
ة ال��ج�دة Eاف


+  Eفاvة ت^+ارو ی.
� ن3O  :)29(ال�4ول رق3 
O$ة ال��ج�دة ل
         pZKل ال�;Zأة ال��ارد ال�ال

�
  .ج

  

  %O.ةال;  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F85  17  نع %  

8.45  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 15  3  ال

  % 100  20  ال�%��ع

85%

15%

نعم

ال

  
ال�/هل العل�ي في ال�فا^ وال	قي �ال���أة �0اه�ة ی(�1 ال�ائ	ة ال�0(�ة ل) 29(ال�8ل رق3 

  .ال	Cاض�ة

 F29(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %85K a+ة  ت
ال��ارد ال�ال
ة ال��ج�دة Eاف

 �

+ ال�;Zأة pZKل ج
O$ة  فيل.Oأن ن �
ال��ارد ال�ال
ة ال��ج�دة غ
+  ت+K aأن) %15(ح

فإنه ی�ج� داللة ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 8.45(ال���O-ة  2، و-�ا أن Eاكاف
ة

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(� مa�$O ال�اللة إح4ائ
ة ع;


+ ال�;Zأة pZKل ج
�أن  نO$;$ج: االس$;$اج
O$ة ل
  .ال��ارد ال�ال
ة ال��ج�دة Eاف
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  ه;اك أغلفة مال
ة م44yة لع�ل
ة ال$%�ی� وال4
انة؟هل : ال0/ال ال0ا�ع والع�	ون 

  .�ل
ة ال$%�ی� وال4
انةه;اك أغلفة مال
ة م44yة لعEان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال

4
� أغلفة مال
ة لع�ل
ة ال$%�ی� وال4
انة ت^+ارو ی.
� ن3O  :)30(ال�4ول رق3   yت.  
  

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F75  15  نع %  

5  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 25  5  ال

  % 100  20  ال�%��ع
  

75%

25%

نعم

ال

  

  

   .�,��g أغلفة مال�ة لع�ل�ة ال��4ی� وال��انةلال�ائ	ة ال�0(�ة ;�:ل ) 30(ال�8ل رق3    
  

 F30(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان ) %75K a+ة ت
ه;اك أغلفة مال

44yة أغلفة مال
ة م ت+K aأنه ال ت�ج�) %25(في ح
� أن نO.ة م44yة لع�ل
ة ال4
انة 

فإنه ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 5(ال���O-ة  2، و-�ا أن Eالع�ل
ة ال$%�ی� وال4
انة

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة 

  .أغلفة مال
ة م44yة لع�ل
ة ال$%�ی� وال4
انةأنه ت�ج�  نO$;$ج : االس$;$اج
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+ ال%
� لل�;Zأةللهل : ال0/ال ال:ام1 والع�	ون 
O$وال z
Jy$اس في الpة انع
  ؟��ارد ال�ال


+ ال%
� لل�;Zأة Eانمع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/ال
O$وال z
Jy$اس في الpة انع
  .لل��ارد ال�ال


+ ال%
�  ت^+ارو ی.
� ن3O  :)31(ال�4ول رق3 
O$وال z
Jy$ة في ال
انعpاس ال��ارد ال�ال

  .لل�;Zأة

  

  %ل;O.ةا  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F80  16  نع %  

6.05  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 20  4  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

80%

20%

نعم

ال

  
النع8اس ال�$ارد ال�ال�ة في ال�,+�* وال���0	 ال��4  ال�0(�ةال�ائ	ة ;�:ل ) 31(ال�8ل رق3 

��  .�أةلل

 F31(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)ان ) %80K a+اس تpة انع
لل��ارد ال�ال


+ ال%
� لل�;Zأة
O$وال z
Jy$ة  في ال.Oأن ن �
 2ت+a عop ذل@، و-�ا أن Eا) %20(في ح

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ) 3.841(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 6.05(ال���O-ة 

  .)df=1(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ال�اللة 


+ ال%
� أن  نO$;$ج: االس$;$اج
O$وال z
Jy$ابي في ال%vاس اpة انع
لل��ارد ال�ال

   .لل�;Zأة
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+ ال��O لهل : الع�	ون ال�اسع و ال0/ال Oال �
  �;Zآت^F؟نق� ال��ارد ال�ال
ة vع


+ ال��O لEان مع+فة إذا : الغ	ض م1 ال0/الOال �
  .ةل�;Zأنق� ال��ارد ال�ال
ة vع


+ في نق� ال��ارد ال�ال
ة إعاقة ت^+ارو ی.
� ن3O  :)32(ال�4ول رق3 Oأة الZ;�لل.  

  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

F85  17  نع %  

8.45  3.841  1  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة
  % 15  3  ال

  % 100  20  ال�%��ع

 

85%

15%

نعم

ال

 

  .نقg ال�$ارد ال�ال�ة في ال�0	 لل���أةعاقة إل ;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة) 32(ال�8ل رق3 
 

 F32(م� خالل ال%�ول رق ( ة.Oأن ن mنالح)أن) %85K a+ة  ت
نق� ال��ارد ال�ال


+ ال��O لل�;ZأةOال �
ال���O-ة  2، و-�ا أن Eاغ
+ ذل@ت+a ) %15(ح
� أن نO.ة  في vع

فإنه ی�ج� داللة إح4ائ
ة ع;� مa�$O ال�اللة ) 3.841(ال�%�ولة  2م� Eاأك.+ ) 8.45(

)α=0.05 ( 0ة+�  )df=1(ودرجة ال


+ ال��O لل�;Zأةأن  نO$;$ج: االس$;$اجOال �
  .نق� ال��ارد ال�ال
ة vع
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  ؟ما هي م4ادر ت��0ل م;Zآت^F ال+0اض
ة ::الث$ن ال0/ال ال
  .Zأة ال+0اض
ةم4ادر ت��0ل ال�;مع+فة : الغ	ض م1 ال0/ال

  .م4ادر ت��0ل ال�;Zأة ال+0اض
ة ت^+ارو ی.
� ن3O  :)33(ال�4ول رق3 
  

  %ال;O.ة  ال$^+ارات  األج�-ة
 2كا

  ال���O-ة

 2كا

  ال�%�ولة

درجة 

  ال�+0ة

 a�$Oم

   α ال�اللة

ال�الة 

  اإلح4ائ
ة

  % 20  4  دعF ال�ولة

10.3  5.991  2  0.05  
دالة 

  إح4ائ
ة

م4ار�0 اس$ع�ال 

  ال�;Zأة
2  10 %  

  % 70  14  ما �p�v ت�ق
قه

  % 100  20  ال�%��ع

20%

10%

70%

دع���م الدول����ة

مص���اريف اس���تعمال المنش����أة

م�ا يمك��ن تحقيق��ه

  
��ادر ت�$Cل ال���أة ال	Cاض�ةل;�:ل ال�ائ	ة ال�0(�ة ) 33(ال�8ل رق3    

  

 Fم� خالل ال%�ول رق m33(نالح ( ة.Oأن ن)أن) %20K a+أة  تZ;�م4ادر ت��0ل ال

��0ل ال�;Zأة هي م4ار�0 م4ادر تت+a ) %10(ي ح
� أن نO.ة ال+0اض
ة ه� دعF ال�ولة ف

هي دعF ال�ولة  م4ادر ت��0ل ال�;Zأة ال+0اض
ة ف$+K aأن) %10(أما نO.ة  اس$ع�ال ال�;Zأة

) 5.991(ال�%�ولة  2أك.+ م� Eا) 10.3(ال���O-ة  2و-�ا أن Eاوم4ار�0 اس$ع�ال ال�;Zأة، 

  .)df=2(ودرجة ال�+0ة ) α=0.05(ع;� مa�$O ال�اللة  إح4ائ
ةفإنه ی�ج� داللة 

ة وم4ار�0 هي دعF ال�ول م4ادر ت��0ل ال�;Zأة ال+0اض
ة أن نO$;$ج :االس$;$اج

  .اس$ع�ال ال�;Zأة
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  :م�اق�ة ومقابلة ال��ائج �الف	ض�ات الU4ئ�ة- 2- 4

  :م�اق�ة ومقابلة ال��ائج �الف	ض�ة الU4ئ�ة األولى- 1- 2- 4

      Z;�ان ال��جه إلدار[ ال
اة ال+0اض
ة وال�$عل� م� خالل ما تD F+حه في أس�لة االس$.


+ ال�;Zاة ال+0اض
ة ت$)ح م� خالل اإلجاKة ع
;ة 
Oوت z
Jy$ة في ال+.yأساس ب�ور عامل ال


z ذل@ أن خالل الO;�ات الع�ی�ة Jy$ة دور هام في ال+.yأن لعامل ال B�ال�راسة م�ض�ع ال.


+ و�مpان
ة ال$;.K wال�Zاكل Oوتف Fعلى الفه Fاع�هOة في ال�%ال ت.O$p�ث في ال��ال$ي ت


+ الwOال ال$اسع و الIام� والOاKع Zv الI�ح ف
�ال�;Zاة ال+0اض
ة والق�رة على اتyاذ الق+ار ال4


+ ال�;Zاة ال+0اض
ة وEانn إجاKة 
Oوت z
Jy$ة في ال+.yإلى دور عامل ال oامyادس والOوال


+ له م� األه�
ة وال�ور ال^.) الy.+ة(ع
;ة ال�راسة إلى اع$.ار هAا العامل 
O$في ال +


 +

O$الفعال وال z
Jy$في ال Fاع�هOل^انها ت$�v وال$%+-ة ال$ي nور ال�ق+�K وانه z
Jy$وال


Jا  ال+0اض
ة ، وأنه ةال;اجح لل�;ZاJyع$.+ تv ة

Jه في اله
�ات ال+0اضJyت F$ل ما یE o
ل

   :دون الل%�ء الى ع�ة ع�امل م;ها فعاال ومI�+ا ،

   قة.O�اكل اال�ع+فة الZ�Kأة ال+0اضةZ;�ل. 

 ع لهاKوع ال$ا+Z�ها أو للOة ل;ف
أو الغ+ض  واقع
ة األه�اف ال$ي ت)عها اله
�ة ال+0اض

 األساسي لل�;Zاة ال+0اض
ة 

  0ة�
 .ال+0اض
ة  لل�;Zاةأن ت^�ن األه�اف ذات ق
�ة ح

  شامال z
Jy$ن ال�pv أة أنZ;�ة  في ال
 ال+0اض

  z
Jy$ال��ض�عة في ال +
 .كفاءة ودقة ال�عای

  في +
Oل@ الAEاأله�اف م$�رجا، و �

z في اع$.اره أن �pvن ت�قJy$ع ال(v أن

 .اإلج+اءات 

  ة ق�رDاO.ال�ض�ح والK z
Jy$ال FO$ان أن یpوال$%+-ةاإلم nعامل ال�قK أتيv وه� ما. 

ت�i ع�$ان دور اإلدارة ال	Cاض�ة وال���0	  ناض$ر ;اس�1مع دراسة  �وهAا ما ی$�اف

، وال$ي ت�صلn إلى أن للy.+ة في ت��0	 ال���آت ال	Cاض�ة ال	Cاضي في ت�1�0


� ال�;Zآت ال+0اض
ةO�
+ في ت.E دور z
Jy$ال.  
     nقق�م� خالل Eل هAا نO$;$ج أنه ت�ج� ف+وق ذات دالة إح4ائ
ة، وعل
ه نO$;$ج أن الف+ض
ة األولى ق� ت


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة
Oدور في ت �
  أ[ ان للy.+ة ل�a اإلدار0
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  :ال��ائج �الف	ض�ة الU4ئ�ة ال:ان�ةم�اق�ة ومقابلة - 2- 2- 4

م� خالل ما تD F+حه في أس�لة االس$.
ان ال��جه إلدار[ ال�;Zاة ال+0اض
ة وال�$عل�       


+ ال�;Zاة ال+0اض
ة ت$)ح م� خالل 
Oوت z
Jy$هل العل�ي في الw�أساس ب�ور عامل ال

 a�$O�أن ال B��ق� ع�دا م� العل�ي والZهادة  اإلجاKة ع
;ة ال�راسة م�ض�ع ال.v z
Jy$ال


+الف�ائ� لله
�ة ال+0اض
ة فه� OvهK Fفاعل
ة في 
O$وال z
Jy$ة  ال
  ال�;Zاة ال+0اض

  وهAا ما ی$�اف� مع ال%ان3 ال;,+[ 


+ ال�;Zأة  ت%;3 االرت%ال والع�Zائ
ة في اتyاذ الق+ارات -ا
O$وال z
Jy$الK ة ال�$علقة
األساس

  .  ال+0اض
ة


+ ال�;Zأة  �ی� م+احل الع�ل في ت� -ب
Oوت z
Jyةت
  . ال+0اض


ع ال;,+ة ال�O$ق.ل
ة في Eل م�  -هـ%ZأتZ;�ال +

Oوت z
Jyة ةت
  . ال+0اض

  .ت�ق
� االت4ال الفعال ب
� األف+اد ومO$�0ات الع�ل -و

  .االق$4اد في إه�ار ال��ارد  -ح


� الفعال ب
� األنJZة اإلدار0ة لألف+اد -�O;$ال �
  .ال+0اض
ة  ال�;Zأةالعامل
� في  ت�ق

     nقق�م� خالل Eل هAا نO$;$ج أنه ت�ج� ف+وق ذات دالة إح4ائ
ة، وعل
ه نO$;$ج أن الف+ض
ة الIان
ة  ق� ت


� ال�;Zآت ال+0اض
ةO�  .أ[ ان لل�wهل العل�ي ال�3O$p دور في ت
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  :ال��ائج �الف	ض�ة الU4ئ�ة ال:ال:ةم�اق�ة ومقابلة - 3- 2- 4
 

م� خالل ما تD F+حه م� اس�لة االس$.
ان ال��جه الدار0ي ال�;Zأة ال+0اض
ة و ال�$عل� 


+ ال�;Zأة ال+0اض
ة ت$)ح م� خالل االجاKة ع
;ة 
Oة على ت
اساس ب$أث
+ ال��ارد ال�ال

ال�راسة م�ض�ع ال.�B ان ال��ارد ال�ال
ة ت�ق� ع�دا م� الف�ائ� لله
�ة ال+0اض
ة فهي تwث+ 


+ ال�;Zأة ال+0اض
ة وهAا ما ی$�اف� مع ال%ان3 ال;,+[   pZKل اv%اب
Oي على ت 

 

 z
Jy$ة ال
  .ال��رد ال�الي مهF الن%از و ات�ام ع�ل

 ة

+ لل�;Zآت ال+0اض
O$ة ال
 .ال��رد ال�الي مهF في ع�ل

 ة
 .ال��رد ال�الي ض+ور[ في انZاء اله
اكل القاع�vة لل�;Zآت ال+0اض

 في ان%از Fال��رد ال�الي مه H
 .ع�ل
ة ال4
انة وال$%ه

 ة

+ ق�ما Kال�;Zآت ال+0اضOوال � .ال��رد ال�الي مهF في ال�فا

  أك.+ جه�K ة للع�ل
ال��رد ال�الي مهF في اعJاء م�فHات للعامل
� Kال�;Zآت ال+0اض

 .و-فاعل
ة مIلى

  اصلة وال�ص�ل�ب�ون ال��رد ال�الي ال�p�v لل�;Zآت ال+0اض
ة ان تOای+ ال$�Jرات ال

  .األه�اف ال�+ج�ة م;ها الى
م� خالل Eل هAا نO$;$ج أنه ت�ج� ف+وق ذات دالة إح4ائ
ة، وعل
ه نO$;$ج أن الف+ض
ة األولى ق�    


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة
Oوت z
Jy$ة ال
  . ت�ققn أ[ ان ال��ارد ال�ال
ة تwث+ في ع�ل
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  :م�اق�ة ومقابلة الف	ض�ات الU4ئ�ة �الف	ض�ة العامة- 4- 2- 4

في ضل ن$ائج ال�راسة وم;اقZ$ها، وم� خالل ال;$ائج ال�$�4ل عل
ها في الف+ض
ات ال%Hئ
ة، �p�v الق�ل   

أنها جاءت في س
اق الف+ض
ة العامة، وم;ه �p�v الق�ل أن الف+ض
ة العامة وال$ي ت;� على أنه ت�ج� عالقة 


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة
Oوت z
Jy$ال �
  .ب

  :م�اق�ة ال��ائج �الف	ض�ة العامةمقابلة و ): 34(ال�4ول رق3 

  ال���4ة  ص�اغ�ها  الف	ض�ة


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة  الف	ض�ة األولىOدور في ت �
  ت�ققn  . للy.+ة ل�a اإلدار0


+ ال�;Zآ  الف	ض�ة ال:ان�ة
O3 دور في تO$p�هل العل�ي الw�ةتلل
  ت�ققn  .ـ ال+0اض


+ ال�;Zآت تwث+ ال��ارد ال�ال
ة في ع�ل
ة ال  الف	ض�ة ال:ال:ة
Oوت z
Jy$

   .ال+0اض
ة

nقق�  ت


+ ال�;Zآت ال+0اض
ة  الف	ض�ة العامة
Oوت z
Jy$ال �
  ت�ققn   .ت�ج� عالقة ب
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  خالصة


ع J$Oي  أننJا وال$ي نع;I�K ه م� ن$ائج في
نy+ج yKالصة عامة نZ+ح ما ح4ل;ا عل

وAEل@ ال$�ق� م� الف+ض
ات في  
ةاإلشpالمف4لة ع� ال$Oاؤل الD ]A+ح;اه في  إجاKةبها 

�I;اK ةvب�ا.   

الف+ض
ات الyاصة ب.�I;ا ت�ققn  أنات)ح ل;ا  Kاإلدار0
�في ت�ل
ل;ا لالس$.
ان الyاص 


+ في .E ة دور

+ح
B أن للy.+ة ال�ه;
ة وال�wهل العل�ي وال��ارد ال�ال
Oوت z
Jyآت ا تZ;�ل


zت�ج� عالقة ب
� ا إذنZآت، على ن$ائج هAه ال�; إv%اKاهAا ی;عop ال+0اض
ة و Jy$و  ل +

Oت


Kzا ارت.اDا وث
قا ةم+ت.J ال+0اض
ةال�;Zآت  م4ل�ة إذن، ال�;Zآت ال+0اض
ةJy$وال ل+

O$.  

  

وم� خالل ما س.� ذE+ه نO$;$ج أن الف+ض
ة العامة وال$ي ت;� على أنه ت�ج� عالقة 

�

zا بJy$ةو  ل

+ ال�;Zآت ال+0اض
Oق� الف+ض ت�
ات ال%Hئ
ةق� ت�ققn ب$. 
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  :العام االس���اج

�اول إح�ائ�ة ق�اءة م� ال�اح� ه قام ما ض�ء على    � م� عل�ها ال%#��ل لل$#ائج وت�ل�ل ال��� ل
 إ;ارها في ال�راسة ل�ضع وه6ا، ال�4اضة ال���4ةع2 ال%$1آت  م/��.  ال%�زعة االس#%ارات خالل

 ص�C فعالً  أث�#C وال#ي ال���، أساسها على قام ال#ي الف�ض�ات وص�ة ت�ق< م�= ومع�فة ال/ل�>،
 إلى ت�صل$ا ال�راسة ح�ود وفي العامة، الف�ض�ة وIال#الي ص�ة ال�اح� صاغها ال#ي الGالث الف�ض�ات

  :ال#ال�ة ال$قاL في ن�ل�رها ال$#ائج ع2
  .ال�4اض�ة اه%�ة في ت�/�� ت/��� ال%$1آت ال�4اض�ة لإلدارة-1
2-S�TU#/�� ت/��� ال%$1آت ال�4اض�ة لل�اه%�ة في ت.  
  .ت/��� ال%$1آت ال�4اض�ة لل��Uة ل�= اإلدار��4 دور في-4
  .ال%$1آت ال�4اض�ة ت/���لل%]هل العل%ي ال%Y/#Z دور في -5
ائف اإلدار4ة م� تS�TU، ت$^�>، ت�ج�ه، رقاة -6    .لها دور في ت/��� ال%$1آت ال�4اض�ةال̀�
� للع%ل له دور ���b في ت�/�� ت/��� ال%$1آت ال�4اض�ة-7��  .ال#$^�> ال
إ;ارات اإلدارة في ال%$1آت ال�4اض�ة ال g%#ل�fن ال#عارd4 ال%#علقة ع%ل�ة ال#S�TU وال#$^�> وال#�ج�ه -8

  .وال�قاة

  . ��� ال%$1آت ال�4اض�ةلل%�ارد ال%ال�ة تأث�� في ع%ل�ة ال#S�TU وت/-9
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  :خات�ة  

� ال��ام و�ع� ال��� ال���� وال�راسة ال���ان�ة 
االس�عانة 
االس��ارات    �خالصة الق ل وح

االس���ان�ة وج� أنه ت ج� عالقة ا12اب�ة ب�� ال��/�. وت���� ال��,آت ال�*اض�ة م� أجل 

  .أه�افهاخ�م�ها ورفع رای�ها وت�ق�6 

على ال��� ال��1 ألم ر ال��,آت  یلعE دورا هاما في ال�أث�� األم?لن ال��/�. إ

ال���ان�ة ال�راسة  
إج�اءنق م  أنالف�ض�ات ال�ق�مة في ب�ا2ة 
�?�ا ارتأی�ا  وإلث�اتال�*اض�ة 

ل ال2ة ال� *�ة وNOا  م�� عة م�,آت ال�*اض�ة وهي على 
عM م�,آت ال�*اض�ة ل ال2ة ال� *�ة

�Oج��ع  أك�ح��  لل ال2ة ةال�*اض� اتال���ال��/�. ال��1 ال���ي  أن لل��,آت�ا
ع�� ال اإلدار*�

  .ال�*اض�ةت���� واس�غالل ام?ل لل��,أة  إلى أدRعل��ة  أسQعلى 

في 
عM ال��,آت ال�*اض�ة 2ع��� س��ا 
ق�ر ما تع��� ن��1ة ���هج ال��/�. ال إن

 Uالقات س اء في ال��/�.  إل�هح���ة ل�ا آلWان �في ال�فاX  أوال�����  أوم�,آت�ا ال�*اض�ة م

واسع م� ال�عارف فل  ی�اعى 
,Zل 
�� فال��/�.  األفYل إلىعلى ال��,أة وال��ور بها ق�ما 

  .م\اف ال�ول ال��/ رة ر*اض�ا إلىج�� ل صل�ا 

� ص رة  أنن���ى  األخ��وفي ��یلقى هNا ال� ض ع اه��اما ���Oا، وذل[ أله���ه في ت�

ل�  أخ�R ع�ة ج انE  إلى 
اإلضافةOانU عل�ها،  اله��ة لها ال�ي وaعادةم�,آت�ا ال�*اض�ة 

  .ن��/�ع ذ�Oها

��. في ت�ل�. الY ء على هNا ال� ض ع وذل[  أنون�ج ا 
نb ن ق� ساه��ا ول  
,يء 

�  .كي Y�2ى 
االه��ام م� �cف ال�اح?�



 

 

اقتراحات وفروض 

 مستقبلية

 



 

 

  وف�وض م��ق�ل
ة اق��احات

  

م) خالل %$#�ا ه!ا وال��عل� ب�ور ال����� في ال����� داخل ال��آت ال��اض�ة، 

ال����� <ع.د  أنوم�; تأث��ه على ال��ائج وما تق�مه ه!ه ال��آت ل�0ه.رها، فإن�ا نالح* 

  .ور�اض��) ون�ائ0هA ال��اض�ة إدار��)%ال�ل? على م��ع�لي ال��آت ال��اض�ة م) 

ل!لI حاول�ا أن نع�ي %عH االق��احات ال�ي ن�اها م�اسDة ل��حها في ه!ا ال�.ض.ع 

<أخ!ها ال��Nول�) ال�ع���) %ع�) االع�Dار ح�ى تM.ن ذا  أنون.اة %$#�ا ال��.اضع، ولعل وع�ى 

  .فائ�ة لل��اضة وال��Dة ال��اض�ة

ل على ن�ائج وال��ر�U) وال��اض��) م) اجل ال$S.  لإلدار��)ت�ه�ل �Qوف الع�ل  -1

  .أفVلر�اض�ة 

 .ال��.اج�ة داخل ال��آت لMل ال��اض��) واألجهWةت���� ال.سائل  -2

3-  (�.MاراتتYان ال�����  إ� .دفع ج�ی� لل��اضة إلع�اءذات \فاءة في م�

في مSاف ال��آت ال��اض�ة (ت$�ی_ ال��آت ال��اض�ة م) ج��ع ال0.ان? وجعلها  -4

 .أفVلالعال��ة ل�$ق�� ن�ائج 

وتق��? ال�0اه�� م)  أك#�ال��آت ال��اض�ة فVاءا ت�ف�ه�ا لل�ع��a %ال��اضة جعل  -5

 .أشcالهال��اض��) ل�D! الع�ف %cل 

ل��اهج عل��ة م�روسة، ح�ى ی��c)  وfخVاعها واإلدارةرفع م��.; ال�����  -6

 .في وق�ها األخ�اءل��ارك  إتDاعهاال����SS) م) 

7-  Iات وذل�Dورات  %إقامةرفع م��.; ال��ت�فع  أنوال��وات ال�M.���ة ال�ي م) شأنها ال

 .وال��اض�ة اإلدار�ةال���.; وتق�ب ال.زارة م) م��لف ال�Dقات 

 .ال��j في الق.ان�) ال����ة له!ه ال��آت ال��اض�ة إعادة -8

اغل?  أوت.ف�� ال�.ارد ال�ال�ة ح�? م��لDات \ل م�أة ول�k م�Wان�ة مع��ة لMل  -9

 .�اال��آت \�ا ه. مع�.ل %ه حال

خ��ا على ص$ة وسالمة  أصm$Dت0�ی� اله�اكل القاع�<ة لل��آت الق�<�ة وال�ي  -10

 .ال��اض��) وال�0اه�� على ح� س.اء



 

 

 بيبليو غرافيا
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Résumé : 

 Si nous voulons que le sport prospère et le progrès, doit prendre la voie 

scientifique, la gestion est l'un des piliers de base de tous les pays développés, les 

installations et les institutions dans la promotion du sport et de l'éducation physique, 

en ce mémoire on a eu la chance d'en parler sur l'impact de l’administration et sa 

gestion (les infrastructures) sur le domaine sportive. 

 Dans ce mémoire , nous essayons, d'apprendre l'importance de l'administration 

et son rôle dans l'amélioration du fonctionnement des installations sportives. 

 Dans notre étude de ce sujet, nous divisons notre recherche dans la partie 

théorique et pratique une autre partie avant cela et semé sur la partie introductive 

dans le contexte théorique de la problématique et des hypothèses et des objectifs de 

recherche et de la définition des termes et des études précédentes côté théorique, nous 

avons divisé en trois chapitres : 

le premier chapitre , parle de  management sportif, expliquer le concept et expliquer 

les modèles modernes de management sportif, discutés dans le deuxième chapitre aux 

gestion administrative, aux principes et à leur importance, et discuté dans le troisième 

chapitre à les infrastructures sportive ,  puis nous avons roulé en praique deux 

chapitre, le premier qui parle de la méthodologie  et les outils de recherche, le 

chapitre deuxieme contient l'affichage des résultats et l'analyse.  

 Pour ces derniers, nous affichons les résultats finaux et mettons la clôture à 

l'œuvre et mettons en œuvre certaines suggestions qui sont considérées comme des 

solutions. 
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