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 :انتعزٌفبث

 
 :  زارة ا قلمتد ال طلم الفلسطسلسك لوزارة ا .1
المػػػػػػػػلت ك   ادارة لهتسػػػػػػػػك الهسػػػػػػػػلملؾ  : هػػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػػك فػػػػػػػػم ادارة االدارات الرقابيــــــــة .2

 فم  زارة القلمتد ال طلم الفلسطسلسك.
: للػػػػػ ل   زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم  هلسػػػػػك الرقت ػػػػػك  لػػػػػ   الجهـــــاز الرقـــــابي فـــــي الـــــوزارة .3

سػػػػػلهك المػػػػػذا  هػػػػػف خػػػػػلؿ ادارلػػػػػسف  هػػػػػت ادارة لهتسػػػػػك الهسػػػػػلملؾ  ادارة المػػػػػلت ك لسػػػػػث 
لقػػػػػـ  ادارة المػػػػػلت ك  تلرقت ػػػػػك  لػػػػػ  الهلل ػػػػػتت المذايسػػػػػك الهمػػػػػلاك  لػػػػػ  طػػػػػ ؿ هرالػػػػػؿ 

, فػػػػػم لػػػػػسف   خػػػػػط ا للػػػػػتج ج  ػػػػػد ا  هػػػػػف الهػػػػػ اد الخػػػػػتـ  للػػػػػ  هرللػػػػػك اللا يػػػػػك  اللخػػػػػزسف
لقػػػػػػـ  ادارة لهتسػػػػػػك الهسػػػػػػلملؾ  تلرقت ػػػػػػك  لػػػػػػ  الهػػػػػػ اد المذايسػػػػػػك الهللسػػػػػػك  الهسػػػػػػل ردة فػػػػػػم 

 الس ؽ الفلسطسلم.
لالػػػػػم ضػػػػػهتف أف المػػػػػذا  لػػػػػف سسػػػػػ ب ضػػػػػررا  للهسػػػػػلملؾ  لػػػػػدهت سػػػػػلـ  ســـــالمة الغـــــذاء : .4

 (.1999جFAO)إ داد  أ  أبل   فقت للسلخداـ الهقم د
الالتمػػػػػر المذايسػػػػػك  ػػػػػف طرسػػػػػؽ الفػػػػػـ أ   ػػػػػف  ػػػػػ  بػػػػػؿ هػػػػػت سػػػػػدخؿ ال سػػػػػـ هػػػػػف  :الغـــــذاء .5

 (.2011طرسؽ اللقف  هلل ؿ ه ؿ ال ل ب ز  الهلح)ال ستسج
اله ظػػػػػؼ الػػػػػذ  سلهلػػػػػع  همػػػػػتـ  مػػػػػللسك موظـــــف الرقابـــــة عمـــــى ســـــالمة الغـــــذاء :  .6

لػػػػػػػػ زسر للػػػػػػػػ لم ا هػػػػػػػػتؿ الضػػػػػػػػ ط هراق ػػػػػػػػك سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا   سػػػػػػػػلـ لسػػػػػػػػهسلمـ هػػػػػػػػف ق ػػػػػػػػؿ ا
 .القضتيم

   " اللشػػػػػػػػتط الهسػػػػػػػػلهر للز سػػػػػػػػد الفػػػػػػػػرد  تلهمػػػػػػػػترات ساػػػػػػػػرؼ اللػػػػػػػػدرسب   تلػػػػػػػػ  :التــــــــدريب  .7
 الخ ػػػػرات  ا ل ت ػػػػتت اللػػػػم ل الػػػػ  قػػػػتدرا  لػػػػ   هػػػػؿ هػػػػت لمػػػػدؼ الزسػػػػتدة ا للت سػػػػك لػػػػ  
 لل مػػػػك اللػػػػم ساهػػػػؿ  مػػػػت جا  لقػػػػؿ هاػػػػترؼ  همػػػػترات  سػػػػل بستت  دسػػػػدة للطػػػػ سر بفتيػػػػك 

 .( 2016الفرد  دا  همتـ هلددة فم ال مك اللم ساهؿ  مت  " )خ سصج 



 ث

 

ـــــــة : الحا .8 الف ػػػػػػػ ة فػػػػػػػم القػػػػػػػدرات  ػػػػػػػسف هسػػػػػػػل   الهاػػػػػػػترؼ  الهمػػػػػػػترات تياجـــــــات التدريبي
.   ا ل ت ػػػػػتت اله  ػػػػػػ دة لتلسػػػػػػت  الهسػػػػػػل   الهػػػػػػهه ؿ للشػػػػػػخص الهالػػػػػػم  همػػػػػػتـ  ظسفلػػػػػػ 

 ( 2016)خ سصج 
ـــــــدربين :  .9  ػػػػػػػـ ا فػػػػػػػراد الػػػػػػػذسف سللقػػػػػػػ ف الهللػػػػػػػ   اللػػػػػػػدرس م ا  الهمػػػػػػػترة ا  ا ل ػػػػػػػت  المت

اسػػػػػػلساتب ذلػػػػػػؾ  اظمػػػػػػتر هػػػػػػت سػػػػػػدؿ  لػػػػػػ  الفمػػػػػػـ )اللمذسػػػػػػك الهلػػػػػػدد  الػػػػػػذسف سل قػػػػػػع هػػػػػػلمـ 
 ( 2016الرا اك (  ـ لط سؽ هت سلـ اللدرسب  لس  . )خ سصج 

لؿ قلػػػػػػتة ( هػػػػػف خػػػػػ لقػػػػػؿ  الرسػػػػػتلك )الهللػػػػػ   اللػػػػػدرس م ػػػػػ  الػػػػػذ  سقػػػػػـ  المـــــدرب :  .10
سال ػػػػػر الهػػػػػدرب هلػػػػػ ر  هلسػػػػػك   ج(الػػػػػ  الهللقػػػػػسف )الهلػػػػػدر سف (المػػػػػتؿ) اسػػػػػتلسب اللػػػػػدرسب

 (.2005المتل مج (م ا لمتؿ اللدرس 
 ػػػػػم الهػػػػػتدة اللػػػػػم لاػػػػػد  لػػػػػت   لػػػػػ  هاػػػػػتسسر هػػػػػف  ػػػػػ   محتـــــوى الـــــدورات التدريبيـــــة: .11

الهلػػػػدرب هػػػػت  ػػػػم ا  ػػػػداؼ هػػػػت  ػػػػم الهػػػػدة الزهلسػػػػك  س ػػػػب اف لبػػػػ ف  اضػػػػلك  هلػػػػددة 
 ( 2016 قت لك لللط سؽ هف ق ؿ الهلدرب. )خ سصج 

 م   دافػػػػػػ   ػػػػػ  هارفػػػػػػك هػػػػػػد  للقسػػػػػػؽ ال رلػػػػػػته  اللػػػػػػدرستقــــــيم العمميــــــة التدريبيــــــة:  .12
 ( 2016الهلددة   ا راز ل الم الق ة  الضاؼ. )خ سصج 

 ػػػػػ  اسػػػػػل ت تت سػػػػػل بسك لابػػػػػس هػػػػػت لػػػػػـ لالهػػػػػ  أ  اللػػػػػدرسب  اداء مـــــوظفي الرقابـــــة: .13
 لسػػػػػ    ػػػػػ  لمػػػػػسلك هػػػػػت للل ػػػػػ  القػػػػػدرات الاقلسػػػػػك  اللفسػػػػػسك  اللربسػػػػػك  سػػػػػلـ قستسػػػػػ   ػػػػػتدة 
 هؤشػػػػػػرات بهسػػػػػػك أ  ل  سػػػػػػك  سبػػػػػػتد سبػػػػػػ ف للسػػػػػػسف الدا  الهمهػػػػػػك اله تشػػػػػػرة  ال سػػػػػػسطك 

  ػػػػػ  (ج فػػػػػم لػػػػػسف  ػػػػػرؼ الدا  هػػػػػف 2010لاهلسػػػػػتت اللػػػػػدرسب    ػػػػػ   تـ.)الب سسػػػػػمج 
السػػػػػػػػػ هم لفػػػػػػػػػراد الهلظهػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػم  هسػػػػػػػػػع هسػػػػػػػػػل ستلمت   هلػػػػػػػػػ  اللشػػػػػػػػػتطلظػػػػػػػػػر المتهػػػػػػػػػد  " 

الللظسهسػػػػػكج سػػػػػ ا  الالسػػػػػتج أ  ال سػػػػػط ج أ  الللفسذسػػػػػك )الػػػػػدلست(  بػػػػػؿ هلظهػػػػػك لػػػػػدسمت هػػػػػف 
 (. ػ١٣٤١اإل را ات  أستلسب الدا  هت سهبلمت هف أدا  همتهمت". )المتهد ج 

  SPS :(Sanitary and phytosanitary)كالملك  الملك الل تلس .14
 HACCP : (Hazards Analysis Critical Control لللسؿ الهختطر  لقتط الللبـ اللر ك .55

Points) 

FAO(Food and Agriculture:هلظهػػػػػػك الاذسػػػػػػك  الزرا ػػػػػػك ل هػػػػػػػـ الهللػػػػػػدة .16

Organisation) 
 WHO  (World Health Organisation) :هلظهك الملك الاتلهسك .17

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/Sanitary+and+phytosanitary+measures
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 :انًهخص
 ػػػػػػدفت  ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك الػػػػػػ  اللاػػػػػػرؼ  لػػػػػػ  هػػػػػػد  لػػػػػػه سر اللػػػػػػدرسب  لػػػػػػ  ادا  هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك  لػػػػػػ  

قػػػػػػػتـ  ال تلػػػػػػػث  فػػػػػػػم  زارة القلمػػػػػػػتد الػػػػػػػ طلمج لسػػػػػػػث سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا  هػػػػػػػف   مػػػػػػػك لظػػػػػػػر الهػػػػػػػ ظفسف
 إل ػػػػػتع الهػػػػػلم  ال مػػػػػفم لهليهلػػػػػ  لاػػػػػراض  ػػػػػذ  الدراسػػػػػكج  ذلػػػػػؾ هػػػػػف خػػػػػلؿ اسػػػػػل تلتت مػػػػػههت 

 الهالسك  تلدراسك. لإلدارات هقت لت هع الهدسرسف الاتهسف  خمسمت  لمذا المرض
أ رسػػػػت الدراسػػػػك فػػػػم  زارة ا قلمػػػػتد الػػػػ طلم لسػػػػث لبػػػػ ف ه لهػػػػع الدراسػػػػك هػػػػف بتفػػػػك هػػػػ ظفم  زارة 

لػػػػػػػ طلم الاػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػم ه ػػػػػػػتؿ سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا   الهػػػػػػػ ظفسف الػػػػػػػذسف لمػػػػػػػـ  لقػػػػػػػك  للظػػػػػػػسـ ا قلمػػػػػػػتد ا
الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك ذات الالقػػػػػػك  سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا   ساهلػػػػػػ ف فػػػػػػػم ل ػػػػػػػتف هخلمػػػػػػك فػػػػػػػم الػػػػػػػ زارة ذات 
المػػػػػلك  ه ضػػػػػ ع الدراسػػػػػكج لسػػػػػث شػػػػػهلت  سلػػػػػك الدراسػػػػػػك بتفػػػػػك افػػػػػراد ه لهػػػػػع الدراسػػػػػك   ػػػػػم  سلػػػػػػك 

 ( ه ظؼ.100ج   لمت الاسلك )هسح شتهؿ 

سػػػػلهك المػػػػذا   الرقت ػػػػك  لػػػػ أظمػػػػرت الدراسػػػػك  ػػػػهف لػػػػ فسر اللػػػػدرسب سػػػػؤد  الػػػػ  للسػػػػسف أدا  هػػػػ ظفم 
 در ػػػػػػػك  تلسػػػػػػػكج بهػػػػػػػت اد  اللػػػػػػػدرسب الػػػػػػػ   د ر اللػػػػػػػدرسبفػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػتد الػػػػػػػ طلم  لسػػػػػػػث بػػػػػػػتف 

الرقت ػػػػػك  مػػػػػقؿ همػػػػػترالمـ  در ػػػػػك  تلسػػػػػكج  أف الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك لسػػػػػت ـ  هػػػػػ ظفمللسػػػػػسف هال هػػػػػتت 
 زستدة قدرات ه ظفم الرقت ك  تسلخداـ هؤشرات السلهك المذايسك  در ك  تلسك. فم 

الرقت ػػػػػػػك هلخممػػػػػػػك  شػػػػػػبؿ هلػػػػػػػلظـ للطػػػػػػػ سر لدرس سػػػػػػػك لهػػػػػػ ظفم  ل ػػػػػػسف  ػػػػػػػهف  لتلػػػػػػػؾ لت ػػػػػػك لػػػػػػػد رات
 همترالمـ  له اب لمـ اللط ر الالهم لسث بتلت در ك اللت ك لللدرسب  تلسك  دا .

هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك لػػػػػػ ؿ   لػػػػػػتؾ فر قػػػػػػتت  ػػػػػػسف هسػػػػػػل    س  ػػػػػػد  تلػػػػػػ   أسضػػػػػػت   اظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك
سػػػػػلهك المػػػػػذا  فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم لسػػػػػب  الرقت ػػػػػك  لػػػػػ اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم  د ر

لهؤ ػػػػػػؿ مج اج الهسػػػػػػه  الػػػػػػ ظسفه ػػػػػػت ت الدراسػػػػػػك  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك ل اػػػػػػت  للهلمسػػػػػػرات الضػػػػػػت طك) ا دارة
 الالهم(. 
فر قػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػػل ت ك لػػػػػػػػػ ؿ هؤشػػػػػػػػػرات ا دا  لل  سػػػػػػػػػك الهال هػػػػػػػػػتت د     ػػػػػػػػػل ػػػػػػػػػسف 

 الهمػػػػػترات الهبلسػػػػػ ك هػػػػػف الػػػػػد رات السػػػػػت قك الهلخممػػػػػك  سػػػػػلهك المػػػػػذا  ل اػػػػػت  للهلمسػػػػػرات الضػػػػػت طك 



 ح

 

)ال ػػػػػلس   ػػػػػدد الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك(ج   ػػػػػسف هل سػػػػػطتت ا سػػػػػل ت ك  لػػػػػ ؿ   لقػػػػػك اللػػػػػدرسب  ػػػػػتلدا  
 لضت ط  سل ات الخ رة.ل ات  للهلمسر ا  هؤشرال 

 ضػػػػػع خطػػػػػك سػػػػػل سك ه د لػػػػػك  هخللػػػػػؼ ألػػػػػ اع ال ػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك الهخلمػػػػػك   هػػػػػف ا ػػػػػـ الل مػػػػػستت 
 قضػػػػػػتست سػػػػػػلهك المػػػػػػذا   الاهػػػػػػؿ  لػػػػػػ  لط سر ػػػػػػت هػػػػػػف خػػػػػػلؿ ر ػػػػػػط اله ايهػػػػػػك  ػػػػػػسف ا سػػػػػػلرالس ستت   
الػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك لسػػػػػػػب ال مػػػػػػػؼ الػػػػػػػ ظسفم لله ظػػػػػػػؼج  ضػػػػػػػر رة رفػػػػػػػع ه ازلػػػػػػػك اللػػػػػػػدرسب  زسػػػػػػػتدة 
الهخممػػػػػتت اللدرس سػػػػػك فػػػػػم ه ازلػػػػػك الػػػػػ زارة  ر طمػػػػػت  ت للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػكج  ت ضػػػػػتفك الػػػػػ  الاهػػػػػؿ 
 لػػػػػ  لػػػػػ فسر اللػػػػػ افز الهال سػػػػػك  الهتدسػػػػػك الههبلػػػػػك للهشػػػػػتربسف فػػػػػم اللػػػػػدرسب هػػػػػف أ ػػػػػؿ لفػػػػػز ـ  لػػػػػ  

 ا سلهرار فم الهشتربك  زستدة لرممـ  ل  اإلق تؿ  ل  اللدرسب  لقت  .
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Abstract 

 

The aim of this study was to identify the impact of training on the 

performance of the staff on the safety of food from the point of view 

of employees and to identify the impact of training in terms of 

performance and indicators of information and skills gained and the 

contribution of previous courses in increasing the ability of staff to 

perform inspectors to evaluate food safety standards, Training 

components (training needs, selection of trainees, selection of trainers, 

design of training courses) and knowledge of the degree of impact of 

training on the performance of the control staff for their functions in 

the Ministry of National Economy from their point of view according 

to the different variables. By following the descriptive approach to its 

suitability for the purposes of this study, through specially designed 

questionnaires and interviews with the directors-general of the 

ministries concerned. 

The study was conducted at the Ministry of National Economy, where 

the study population consists of all employees of the Ministry of 

National Economy working in the field of food safety and staff who 

are involved in organizing training courses related to food safety and 

working in specialized committees in the ministry related to the study 

subject. The study is a comprehensive survey sample which is also a 

non-probabilistic intentional sample. 



 د

 

The study questionnaire obtained a high degree of reliability and 

consistency of the study instrument. Relative frequencies, the use of 

arithmetic averages, central tendency measurements, Pearson 

Correlation tests, one way analysis of variance, and One sample T 

Test were used to answer the questions and hypotheses of the study 

The study showed that the provision of training improves the 

performance of the food safety inspection staff in the Ministry of 

National Economy where the impact was high. The training also 

improved the inspectors' information and improved their skills. The 

training courses contribute to increasing the capabilities of the control 

staff using food safety indicators High. 

It was found that there is a need for training courses for the inspectors 

specialized regularly to develop their skills and to keep up with the 

scientific development where the degree of need for training is very 

high. 

The study showed that there are no differences between the level of 

response on the effect of training on the performance of food safety 

inspection staff in the Ministry of National Economy by field of study 

and the total score according to the control variables (administration, 

job title, scientific qualification. 

There were differences between the response averages on the 

performance indicators of the quality of the information and skills 

acquired from the previous courses specialized in food safety 

according to the control variables (gender and the number of training 

courses) and the response averages on the training relationship with 

the performance and its indicators according to the variable years of 

experience. 

 



5 

 

 
 انفصم األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلطبر انعبو نهذراطت. 1

 :انًقذيت  -1.1

لبهػػػػف أ هسػػػػك  ػػػػذ  الدراسػػػػك فػػػػم المػػػػت للطػػػػرؽ له ضػػػػ ع لػػػػدرسب بػػػػ ادر هػػػػ ظفم الرقت ػػػػك  لػػػػ   
سػػػػػلهك المػػػػػذا  فػػػػػم   زارة ا قلمػػػػػتد  لػػػػػت سر   لػػػػػ  ادا  ػػػػػـ لسػػػػػث أمػػػػػ لت بتفػػػػػك الهلظهػػػػػتت 
 ال مػػػػتت اللب هسػػػػك فػػػػم ب سػػػػر هػػػػف الػػػػد ؿ  لربػػػػز  لػػػػ  الالمػػػػر ال شػػػػر   شػػػػبؿ ب سػػػػر لهػػػػت لػػػػ  

 لػػػػ   اقامػػػػت  هسػػػػلق لمتج فهمػػػػ ح ا سػػػػل هتر فػػػػم الالمػػػػر ال شػػػػر   سػػػػسلك  هػػػػف أ هسػػػػك  لػػػػه سر
لل مػػػػ ؿ إلػػػػ  أ ػػػػداؼ  اتسػػػػتت بتفػػػػك الهلظهػػػػتت الختمػػػػك  الاتهػػػػك ج  هػػػػف  سػػػػتيؿ ا سػػػػل هتر 
فػػػػم الالمػػػػر ال شػػػػر  فػػػػم الامػػػػر اللتضػػػػر  ػػػػ  اللػػػػدرسب  الػػػػذ  سال ػػػػر هػػػػف  سػػػػتيؿ للسػػػػسف 

 ػػػػػدد ب سػػػػػر هػػػػػف د ؿ الاػػػػػتلـج هلمػػػػػت ا دا   الػػػػػذ  أمػػػػػ ح سللػػػػػؿ هبتلػػػػػك المػػػػػدارة فػػػػػم أ ل سػػػػػتت 
الهلقدهػػػػك  اللتهسػػػػك   ػػػػذا سلط ػػػػؽ لهتهػػػػت  لػػػػ  اسػػػػلرال سك اللب هػػػػك الفلسػػػػطسلسك فػػػػم اطػػػػتر  لػػػػت  

 الد لك الفلسطسلسك  رفد   ب ادر  شرسك هدر ك  هملسك  تدايمت .
لمػػػػػػػدؼ  ػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػك إلػػػػػػػ  لقػػػػػػػدسـ الهشػػػػػػػ رة لقسػػػػػػػتدة  زارة ا قلمػػػػػػػتد الػػػػػػػ طلم  شػػػػػػػبؿ خػػػػػػػػتص 

سػػػػػػطسلسك  ال مػػػػػػتت ذات الالقػػػػػػك  شػػػػػػبؿ  ػػػػػػتـ  شػػػػػػهف لازسػػػػػػز لظػػػػػػـ الرقت ػػػػػػك  لػػػػػػ   اللب هػػػػػػك الفل
الاذسػػػػػك   ػػػػػر ا ػػػػػراز ا هسػػػػػك  لػػػػػت سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  ادا  هػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػك  لػػػػػ  سػػػػػلهك المػػػػػذا  
 رفػػػػػع قػػػػػدرالمـ لللػػػػػدقسؽ  لػػػػػ  هاػػػػػتسسر سػػػػػلهك المػػػػػذا   لهتسػػػػػك مػػػػػلك الهسػػػػػلملؾج  هلػػػػػع المػػػػػش 

السػػػػػلهك  ػػػػػترة ههػػػػػت سسػػػػػت ـ  اس ت سػػػػػت فػػػػػم لظػػػػػتـ  الخػػػػػداعج  ل لػػػػػب المػػػػػش المػػػػػذايم  لسػػػػػمسؿ الل
 .المذايسك

 0.05) إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك لػػػػػػللخص فرضػػػػػػستت الدراسػػػػػػك "  تلػػػػػػ    ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ 
≥ αسػػػػػلهك ت ػػػػػك  لػػػػػ  (  ػػػػػسف هل سػػػػػط اإلسػػػػػل ت ك لػػػػػ ؿ لػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم الرق

للدسػػػػػػػػػد الللست ػػػػػػػػػتت الهلمسػػػػػػػػػرات الهسػػػػػػػػػلقلك ) المػػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػػتد الػػػػػػػػػ طلم لسػػػػػػػػػب
ج لمػػػػػهسـ الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػكج لقسػػػػػسـ ج أخلسػػػػػتر الهػػػػػدر سفاللدرس سػػػػػكج أخلسػػػػػتر الهػػػػػ ظفسف الهلػػػػػدر سف

ج الهال هػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػترات ا دا   هؤشػػػػػػػػرال (  لسػػػػػػػػب الهلمسػػػػػػػػرات اللت اػػػػػػػػك ) الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك
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لدر ػػػػػػك  ا البلسػػػػػػ ك هػػػػػػف الػػػػػػد رات اللخممػػػػػػسك  سػػػػػػلهك المػػػػػػذا ج إسػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػرات القستسػػػػػػسك(
الدارةج ال ػػػػػػلسج سػػػػػل ات الخ ػػػػػػرةج  ػػػػػػدد الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػكج البلسػػػػػك ل اػػػػػػت  للهلمسػػػػػػرات الضػػػػػػت طك)
   الهؤ ؿ الالهمج الهسه  ال ظسفم(. 

 ػػػػذ  الدراسػػػػك شخمػػػػت هشػػػػػبلك لتلػػػػك الضػػػػاؼ فػػػػم  اػػػػػض ه ػػػػت ت قػػػػدرات  همػػػػترات ال مػػػػػتز 
  الدا  الفالػػػػػػػػم لهػػػػػػػػ ظفمالرقػػػػػػػت م فػػػػػػػػم الػػػػػػػػ زارة   أف  لػػػػػػػػتؾ ف ػػػػػػػػ ة هػػػػػػػت  ػػػػػػػػسف الدا  الهل قػػػػػػػػع  

 .سلهك المذا  فم ال متز الرقت م
فػػػػم لػػػػػقسسـ ال ستلػػػػتت  الهال هػػػػتت   اللللسلػػػػم إ لهػػػػد ال تلػػػػث فػػػػم دراسػػػػل   لػػػػ  الهػػػػلم  ال مػػػػفم

 لػػػػػػت   لػػػػػػ  للدسػػػػػػد الهلمسػػػػػػرات اللت اػػػػػػك اللػػػػػػم سه ػػػػػػػؿ الدا ج  الهلمسػػػػػػرات الهسلػػػػػػػقلك اللػػػػػػم له ػػػػػػػؿ 
هػػػػػف لقػػػػػدسـ افضػػػػػؿ  ال ػػػػػع  هلسػػػػػتت الرقت ػػػػػك  لػػػػػ   قػػػػػدرة اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  لهبػػػػػسف  زارة ا قلمػػػػػتد

سػػػػلهك المػػػػذا ج اسضػػػػت فػػػػم  ػػػػذ  الدراسػػػػك لػػػػـ ا طػػػػلع  لػػػػ  الهفػػػػت سـ  ا سػػػػس المػػػػلسلك فػػػػم 
الهرا ػػػػػع  الدراسػػػػػتت الهللسػػػػػك  ا قلسهسػػػػػك  الد لسػػػػػك  د سػػػػػتت اللػػػػػدرسب  لػػػػػت سر   لػػػػػ  ا دا   بػػػػػتف 

(  الػػػػػػػػػػ اف " د ر  2014ا ػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػذ  الهرا ػػػػػػػػػػعج الدراسػػػػػػػػػػتت اللتلسػػػػػػػػػػك : دراسػػػػػػػػػػك ) المتهػػػػػػػػػػد  , 
اللػػػػػػدرسب فػػػػػػػم رفػػػػػػػع بفػػػػػػػت ة أدا  هػػػػػػػ ظفم القطػػػػػػػتع الاػػػػػػػتـ "  دراسػػػػػػػك لتلػػػػػػػك  لػػػػػػػ   زارة الشػػػػػػػؤ ف 

(  الػػػػػػػ اف  " د ر ال ػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػك اللخممػػػػػػػسك  2013ا  لهت سػػػػػػػكج دراسػػػػػػػك ) السػػػػػػػاد ف , 
فػػػػػم للسػػػػػسف أدا  الاػػػػػتهلسف فػػػػػم  سيػػػػػك الللقسػػػػػؽ  ا د ػػػػػت  الاػػػػػتـ  هلطقػػػػػك الرسػػػػػتض " ج دراسػػػػػك ) 

(  الػػػػػػػػػػ اف  "  اقػػػػػػػػػػع  هلسػػػػػػػػػػك للدسػػػػػػػػػػد اللست ػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػك للاػػػػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػػػػم  2010سػػػػػػػػػػراجج ال
(  الػػػػػػػػػ اف " أ ػػػػػػػػػر   2013الهلظهػػػػػػػػػتت اسػػػػػػػػػر اللب هسػػػػػػػػػك  قطػػػػػػػػػتع اػػػػػػػػػزة " ج دراسػػػػػػػػػك ) البػػػػػػػػػل ج 

الله سػػػػؿ  اللػػػػػدرسب الهسػػػػػلهر  لػػػػ  للسػػػػػسف بفػػػػػت ة الهػػػػ ارد ال شػػػػػرسك دراسػػػػػك هقترلػػػػك  لػػػػػ   اػػػػػض 
(  الػػػػػ اف  2013السػػػػػ ر  "ج دراسػػػػػك )خضػػػػػرج  شػػػػػربتت القطػػػػػتع الاػػػػػتـ  الخػػػػػتص فػػػػػم السػػػػػتلؿ

" اللت ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػك اللزهػػػػػػك للرلقػػػػػػت   ػػػػػػػتإلدارة اإللبلر لسػػػػػك لػػػػػػد  هػػػػػدسر  الهػػػػػدارس ال تل سػػػػػػك 
  هلتفظتت ازة ".

 اللػػػػػػ ت الدراسػػػػػػك  لػػػػػػ  سػػػػػػلك فمػػػػػػ ؿج  لسػػػػػػث للػػػػػػت ؿ الفمػػػػػػؿ ا  ؿ ا طػػػػػػتر الاػػػػػػتـ للدراسػػػػػػكج  
راسػػػػػػتت السػػػػػػت قكج  سلهػػػػػػت للػػػػػػت ؿ الفمػػػػػػؿ ال تلػػػػػػث  للػػػػػػت ؿ الفمػػػػػػؿ ال ػػػػػػتلم ا طػػػػػػتر اللظػػػػػػر   الد

هلم سػػػػػك الدراسػػػػػك  ا را المػػػػػت  الفمػػػػػؿ الرا ػػػػػع للػػػػػت ؿ للػػػػػتي  الدراسػػػػػك  هلتقشػػػػػلمتج  اهػػػػػت الفمػػػػػؿ 
الخػػػػػػػػػػتهس للػػػػػػػػػػت ؿ ا سػػػػػػػػػػلللت تت  الل مػػػػػػػػػػستتج  اخسػػػػػػػػػػرا الفمػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػتدس للػػػػػػػػػػت ؿ الهرا ػػػػػػػػػػع 

  الهللؽ .
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 :له لت ال تلث خلؿ ا داد الدراسك هف ا ـ الاق تت  اللم  ا مت 
 اػػػػػػدـ لػػػػػػ فر  ستلػػػػػػتت  هال هػػػػػػتت لػػػػػػد  دايػػػػػػرة اللػػػػػػدرسب فػػػػػػم الػػػػػػ زارة لػػػػػػ ؿ لقسػػػػػػسـ ا ػػػػػػر الػػػػػػد رات 
اللدرس سػػػػػػػك السػػػػػػػت قك  لػػػػػػػ  ادا  هػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا ج   بػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػدـ لػػػػػػػ فر 
هال هػػػػػتت   ستلػػػػػتت لػػػػػ ؿ ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك لهػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػك  ت ضػػػػػتفك الػػػػػ   ػػػػػدـ لػػػػػ فر 

ك هلخممػػػػػػك هسػػػػػػلق لسك للطػػػػػػ سر قػػػػػػدرات  ادا  هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك  لػػػػػػ  خطػػػػػػط    ػػػػػػراه  لدرس سػػػػػػ
 سلهك المذا  .

 
 :أهًٍت انذراطت ويبزراتهب  -1.2

 تكمن أهمية هذه الدراسة في جوانب عديدة:   
د ر اللػدرسب  لػ   الهست هك فم  لت  اإلطتر اللظػر  للالقػك  ػسف :األهًٍت انُظزٌت  1.2.1

بػػ ف ال مػػتز  ذلػػؾ ل  سػػلهك المػػذا  فػػم  زارة ا قلمػػتد الػػ طلما دا  الشخمػػم لهػػ ظفم رقت ػػك 
الرقػػت م لػػ زارة ا قلمػػتد سالهػػد ا لهػػتدا بلسػػت   لػػ  بػػ ادر  ال شػػرسك الػػذسف سق هػػ ف ه تشػػرة  اهلسػػتت 
الرقت ػػك  لػػ  سػػلهك ا اذسػػك الهلل ػػك هللسػػت   الهسػػل ردة  لقسػػسـ هطت قلمػػت لهاػػتسسر سػػلهك المػػذا  

رقػػػت م هملػػػم  ذ  أدا   ػػػتلم   ػػػر اللػػػدرسب الا سلطلػػػب اف سبػػػ ف ال مػػػتز الهالهػػػدة  طلسػػػتج    ػػػذ
للدسػػػد ا للست ػػػتت اللدرس سػػػك اله لسػػػك  لػػػ  أسػػػس  لهسػػػك   هلسػػػك  لسػػػث سػػػلـ سػػػد   الهلخمػػػص 

 ف  ات لق ؿ الهارفك فم ه تؿ همترات اللفلسش  الرقت ك  ل  ا اذسك لل متز الرقت م فم ال زارة.  
لبهػػػػػػػػف أ هسػػػػػػػػك  ػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػك  هخر تلمػػػػػػػػت  ل مػػػػػػػػستلمت  :انتطبٍقٍةةةةةةةةتاألهًٍةةةةةةةةت   1.2.2

لبهػػػػػػػف أ هسػػػػػػػك للدسػػػػػػػد ال ػػػػػػػراه  لسػػػػػػػث ج  مػػػػػػػلتع القػػػػػػػرارج  لهػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػك لسػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا 
اللدرس سػػػػػك  لػػػػػػت   لػػػػػ  ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػك إل ػػػػػػداد  ػػػػػذ  البػػػػػػ ادر  هػػػػػت سػػػػػػلليـ  ظػػػػػػر ؼ  زارة 

هبتلستلمػػػػػػػت ج  ه اب ػػػػػػػك اللطػػػػػػػ رات اللبل ل  سػػػػػػػك   الالهسػػػػػػػك  لللسػػػػػػػسف  لطػػػػػػػ سر الدا  ا قلمػػػػػػػتد  ات
الرقػػػػػػت م  لسػػػػػػث اف ا سػػػػػػلفتدة هػػػػػػف للػػػػػػتي   ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك سلشػػػػػػهؿ ا    زارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم 
 الػػػػػ زارات ا خػػػػػر  فػػػػػم لضػػػػػهسف خططمػػػػػت القتدهػػػػػك   ػػػػػراه  لدرس سػػػػػك هلخممػػػػػك  اسضػػػػػت لسػػػػػلفسد 

سػػػػػؿ  ػػػػػراه  هػػػػػف للػػػػػتي   ػػػػػذ  الدراسػػػػػك ال مػػػػػتت الهقدهػػػػػك لخػػػػػدهتت اللػػػػػدرسب  الػػػػػد ؿ الهتللػػػػػك لله  
 الهلظهػػػػػػتت الد لسػػػػػػك ذات الالقػػػػػػك )هلظهػػػػػػك الفػػػػػػت (  اسضػػػػػػت لػػػػػػلابس فػػػػػػم خلػػػػػػؽ ال قػػػػػػك  اللػػػػػػدرسب

 .  تل متز الرقت م  ل  الهسل   الهللم  ا قلسهم  الد لم
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ا ػػػػـ ه ػػػػررات الدراسػػػػك  ػػػػ  ال مػػػػ ؿ الػػػػ  الل افػػػػؽ هػػػػع الل  ػػػػ  : يبةةةةزراث انذراطةةةةت  1.2.3

لفػػػػت ( ل لػػػػت  لظػػػػتـ  طلػػػػم لػػػػ ؿ مػػػػلك الل ػػػػتت اللبػػػػ هم  ل  ػػػػ  الهلظهػػػػتت الد لسػػػػك ) هلظهػػػػك ا
(  سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  لسػػػػػػب الهاػػػػػػتسر الد لسػػػػػػكج لسػػػػػػث لػػػػػػل   ػػػػػػف  ػػػػػػذا الل  ػػػػػػػ  SPS اللسػػػػػػ اف )

اللبػػػػػػ هم ا ػػػػػػداد اسػػػػػػلرال سك  طلسػػػػػػك لسػػػػػػلهك المػػػػػػذا  لػػػػػػـ ا لهتد ػػػػػػت هػػػػػػف ق ػػػػػػؿ ه لػػػػػػس الػػػػػػ زرا  
لمػػػػػػػذا  (.    ػػػػػػػذ  ا سػػػػػػػلرال سك ال  ػػػػػػػؽ  لمػػػػػػػت خطػػػػػػػك  طلسػػػػػػػك لرقت ػػػػػػػك ا2017 \ 6 \ 26 لػػػػػػػترسخ) 

الػػػػػد هلت ر ػػػػػت المتهػػػػػك  ػػػػػ  لق سػػػػػك قػػػػػدرات هػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػك  لػػػػػ  سػػػػػلهك المػػػػػذا    ػػػػػر للدسػػػػػد 
ا للست ػػػػتت اللزهػػػػػك للق سػػػػك فاتلسػػػػػك ادا  الػػػػلظـ الرقت سػػػػػك  ا ػػػػر ذلػػػػػؾ  لػػػػ  رفػػػػػع هاػػػػتسسر سػػػػػلهك 
المػػػػػػذا ج بػػػػػػذلؾ فػػػػػػتف الدراسػػػػػػك لقػػػػػػدـ لقسػػػػػػتدة الػػػػػػ زارة اقلػػػػػػراح الللػػػػػػ ؿ الههبلػػػػػػك لهشػػػػػػتبؿ ال مػػػػػػتز 

ه ػػػػػػػتؿ القػػػػػػػدرات الرقت سػػػػػػػك  الخػػػػػػػر ج  هقلػػػػػػػرح هر اػػػػػػػم للمػػػػػػػهسـ  رلػػػػػػػته  لػػػػػػػدرس م الرقػػػػػػػت م فػػػػػػػم 
شػػػػػتهؿ  هسػػػػػلهر  لػػػػػدسث  لػػػػػ  ا ػػػػػداؼ هلػػػػػددة  قت ػػػػػؿ لللطػػػػػ ر لسػػػػػب الهلمسػػػػػرات اللدس ػػػػػك فػػػػػم 
ه ػػػػػػػتؿ سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا  فػػػػػػػم ظػػػػػػػؿ  ػػػػػػػدـ   ػػػػػػػ د  ػػػػػػػراه   خطػػػػػػػط للل سػػػػػػػك ا للست ػػػػػػػتت اللدرس ػػػػػػػك 

ت هشػػػػػللك  اسػػػػػر هلرا طػػػػػك  اسػػػػػر الرقت سػػػػػك لسػػػػػث بػػػػػتف سقلمػػػػػر اللػػػػػدرسب سػػػػػت قت فقػػػػػط  لػػػػػ  د را
ه د لػػػػػك   رلػػػػػته  زهلػػػػػػم هلػػػػػلظـ ههػػػػػت اد  لاػػػػػػدـ فاتلسػػػػػك  مػػػػػ د الرقت ػػػػػػك  لػػػػػدلم هسػػػػػػل   ا دا  
الرقػػػػػػت مج   اسضػػػػػػت ه اب ػػػػػػك اللطػػػػػػ ر فػػػػػػم ا دا  الرقػػػػػػت م  لػػػػػػ  الهسػػػػػػل   الػػػػػػد لم  لقػػػػػػؿ الػػػػػػدث 

 م. الهمترات الرقت سك اللم لزسد فاتلسك ادا  الرقت ك له ظفم  زارة ا قلمتد ال طل
 

 : يشكهت انذراطت  -3.1

 لػػػػػظ ال تلػػػػػث هػػػػػف خػػػػػلؿ  هلػػػػػ  فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم لػػػػػت ت الضػػػػػاؼ اللسػػػػػ م فػػػػػم 
 اػػػػػض همػػػػػترات ال مػػػػػتز الرقػػػػػت م فػػػػػم الػػػػػ زارة   أف  لػػػػػتؾ ف ػػػػػ ة هػػػػػت  ػػػػػسف الدا  الهل قػػػػػع  الدا  
الفالػػػػػػم لهػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك فػػػػػػم ال مػػػػػػتز الرقػػػػػػت م   ختمػػػػػػك فسهػػػػػػت سلالػػػػػػؽ  للفسػػػػػػذ خطػػػػػػط الرقت ػػػػػػك 

للقسػػػػػػؽ رسػػػػػػتلك الػػػػػػ زارة  اتستلمػػػػػػت هػػػػػػف لسػػػػػػث لقسػػػػػػسـ هاػػػػػػتسر سػػػػػػلهك  فاتلسػػػػػػك  القسػػػػػػتـ  همػػػػػػتهمـ   
المػػػػذا  لضػػػػهتف مػػػػلك  سػػػػلهك الهسػػػػلملؾج  الطلقػػػػت هػػػػف  ػػػػدـ   ػػػػ د سػػػػسطرة بتهلػػػػك لللب هػػػػك 
الفلسػػػػػطسلسك  لػػػػػ  الهاػػػػػت ر لضػػػػػ ط سػػػػػلهك المػػػػػذا  المػػػػػتدر  الػػػػػ ارد  الػػػػػذ  سػػػػػؤد   ػػػػػد ر  الػػػػػػ  

سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث أف ال مػػػػػػػتز  هضػػػػػػػت فك ل ػػػػػػػـ الهسػػػػػػػؤلسك  ال مػػػػػػػد  لػػػػػػػ  ال مػػػػػػػتز الرقػػػػػػػت مج لػػػػػػػذا
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الرقػػػػػت م س ػػػػػب اف سهللػػػػػؾ القػػػػػدرة الهملسػػػػػك  ا دارسػػػػػك الاتلسػػػػػك ا دا   سللػػػػػتج الػػػػػ   هلسػػػػػك للسػػػػػسف 
 لطػػػػ سر هسػػػػلهرة فػػػػم قػػػػدرات  همػػػػترات هػػػػ ظفم الرقت ػػػػك فسمػػػػت هػػػػف أ ػػػػؿ لهبػػػػسف ال مػػػػتز الرقػػػػت م 

  رلػػػػػػػللخص فػػػػػػػم : هػػػػػػػت دهػػػػػػػف ال ػػػػػػػتز همتهػػػػػػػ   فاتلسػػػػػػػك  بفػػػػػػػت ةج  لمػػػػػػػذا فػػػػػػػتف هشػػػػػػػبلك الدراسػػػػػػػك 
 لػػػػػػػػػ  ا دا  الشخمػػػػػػػػػم لهػػػػػػػػػ ظفم رقت ػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػػتد اللػػػػػػػػػدرسب 
 .ال طلم

 

 :أهذاف انذراطت  -4.1

 .دؼ ريسسم لل  ؽ  ل  ا داؼ فر سكلله ؿ أ داؼ  ذ  الدراسك فم  
   د ر اللدرسب  ل  ا دا  الشخمم له ظفم رقت ك المدؼ الريسسم : اللارؼ  ل  هد

 هف   مك لظر ـ. سلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم 

 ا  داؼ الفر سك:

اللػػػػػػدرسب هػػػػػػف لسػػػػػػث ا دا   هؤشػػػػػػرات الهال هػػػػػػتت  الهمػػػػػػترات  الػػػػػػ  د راللاػػػػػػرؼ  1
الهبلسػػػػػػػػ ك  هسػػػػػػػػت هك الػػػػػػػػد رات السػػػػػػػػت قك فػػػػػػػػم زسػػػػػػػػتدة قػػػػػػػػدرة الهػػػػػػػػ ظفسف  لػػػػػػػػ  ادا  

 در ك لقسسـ هاتسر سلهك المذا . الهفلشسف  ل 
الالقػػػػػػك  ػػػػػػسف هب لػػػػػػتت اللػػػػػػدرسب )ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج اخلسػػػػػػػتر  الػػػػػػ اللاػػػػػػرؼ  2

الهلػػػػػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػدر سف ج لمػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػػػك (   ػػػػػػػػػػسف هػػػػػػػػػػد  
 ا سلفتدة هف اللدرسب  زستدة بفت ة ادا  اله ظفسف هف   مك لظر ـ.

 للفسػػػػػػذ هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك لهمػػػػػػتهمـ  خطػػػػػػط  هػػػػػػد  هسػػػػػػت هك اللػػػػػػدرسب الػػػػػػ اللاػػػػػػرؼ  3
 الرقت ك  هدا   تلم.

اللػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  ادا  هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك لهمػػػػػػتهمـ فػػػػػػػم  د راخػػػػػػللؼ  الػػػػػػ اللاػػػػػػرؼ  4
 .الضت طك هف   مك لظر ـ  تخللؼ الهلمسرات   زارة ا قلمتد ال طلم
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 -:اطئهت انذراطت -5.1
 اسيلك الدراسك:

اللػػػػدرسب  لػػػػ  أدا  هػػػػ ظفم الرقت ػػػػك  لػػػػ  سػػػػلهك المػػػػذا  فػػػػم  د رالسػػػػؤاؿ الريسسػػػػم: هػػػػت هػػػػد  
  زارة ا قلمتد ال طلم؟

 -السيلك الفر سك:
هػػػػػػت  ػػػػػػ  هسػػػػػػل   اللػػػػػػدرسب لػػػػػػد   زارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم هػػػػػػف   مػػػػػػك لظػػػػػػر هػػػػػػ ظفم  .1

 الرقت ك  ل  سلهك المذا ؟
هػػػػػػػت  ػػػػػػػ  هسػػػػػػػل   الدا  لػػػػػػػد   زارة ا قلمػػػػػػػتد الػػػػػػػ طلم هػػػػػػػف   مػػػػػػػك لظػػػػػػػر هػػػػػػػ ظفم   .2

 الرقت ك  ل  سلهك المذا ؟
)الدا   هؤشػػػػػػػػرال  اللت اػػػػػػػػك  ػػػػػػػػؿ ل  ػػػػػػػػد فػػػػػػػػر ؽ فػػػػػػػػم إ ت ػػػػػػػػتت اله لػػػػػػػػ  سف للهلمسػػػػػػػػرات  .3

جالهال هػػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػػذا  
لهلمسػػػػػػػرات الضػػػػػػػت طك)ا دارة جال ػػػػػػػلس ج ػػػػػػػدد جأسػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػرات القستسػػػػػػػسك( لاػػػػػػػز  ل

 الد رات اللدرس سكج دد سل ات الخ رةجالهسه  ال ظسفمجالهؤ ؿ الالهم(؟
)  للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت الهسػػػػػلقلك ػػػػػؿ ل  ػػػػػد فػػػػػر ؽ فػػػػػم إ ت ػػػػػتت اله لػػػػػ  سف للهلمسػػػػػرات  .4

اللدرس سػػػػػػػػػػكج اخلسػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػدر سفج لمػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػد رات 
قػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك( لاػػػػػػػػز  للهلمسػػػػػػػػرات الضػػػػػػػػت طك)ا دارة جال ػػػػػػػػلس اللدرس سػػػػػػػػكج لػ

 ج دد الد رات اللدرس سكج دد سل ات الخ رةجالهسه  ال ظسفمجالهؤ ؿ الالهم(؟

 :فزضٍبث انذراطت -6.1
الفرضػػػػػػػػسك الريسسػػػػػػػػسك ال لػػػػػػػػ :   س  ػػػػػػػػد  لقػػػػػػػػك ذات د لػػػػػػػػك المػػػػػػػػتيسك  ػػػػػػػػسف هسػػػػػػػػل    .1

 المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم؟ اللدرسب  أدا  ه ظفم الرقت ك لسلهك
الفرضػػػػػػػػسك الريسسػػػػػػػػسك ال تلسػػػػػػػػك:   ل  ػػػػػػػػد فػػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػػػك إلمػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػد هسػػػػػػػػل    .2

( فػػػػػػم إ ت ػػػػػػتت اله لػػػػػػ  سف لػػػػػػ ؿ هسػػػػػػل   اللػػػػػػدرسب لػػػػػػد  هػػػػػػ ظفم α≤0.05الد لػػػػػػك) 
الرقت ػػػػػػك لسػػػػػػلهك ا اذسػػػػػػك فػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم لاػػػػػػز  للهلمسػػػػػػرات الضػػػػػػت طك) 

د الػػػػػػػػػػػػػػػػػد رات اللدرس سكج ػػػػػػػػػػػػػػػػػدد سػػػػػػػػػػػػػػػػػل ات الخ رةجالهسػػػػػػػػػػػػػػػػػه  ا دارة جال ػػػػػػػػػػػػػػػػػلس ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ال ظسفمجالهؤ ؿ الالهم(
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الفرضػػػػػػػػسك الريسسػػػػػػػػسك ال تل ػػػػػػػػك:   ل  ػػػػػػػػد فػػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػػػك إلمػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػد هسػػػػػػػػل    .3
( فػػػػػػػم إ ت ػػػػػػػتت اله لػػػػػػػ  سف لػػػػػػػ ؿ أدا  هػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػك فػػػػػػػم  زارة α≤0.05الد لػػػػػػػك) 

ج ػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػد رات  ا قلمػػػػػػػػػتد الػػػػػػػػػ طلم لاػػػػػػػػػز  للهلمسػػػػػػػػػرات الضػػػػػػػػػت طك)ا دارة جال ػػػػػػػػػلس
 اللدرس سكج دد سل ات الخ رةجالهسه  ال ظسفمجالهؤ ؿ الالهم(.

 

 انذراطت يحذداث -7.1     

اسػػػػػلخدـ ال تلػػػػػث الهػػػػػلم  ال مػػػػػفم  الػػػػػذ  سسػػػػػلمدؼ ال مػػػػػؼ البسفػػػػػم لظػػػػػت رة ا لهت سػػػػػك 
أ  إلسػػػػػػتلسك أ  إدارسػػػػػػك أ  ه ه  ػػػػػػك هػػػػػػف الظػػػػػػ ا ر الهرل طػػػػػػك هاػػػػػػت ج هػػػػػػف خػػػػػػلؿ اسػػػػػػلخداـ 

ال ستلػػػػػػػػػػػتت الهخللفػػػػػػػػػػػك بت سػػػػػػػػػػػل تلتت  الهقػػػػػػػػػػػت لت  الهللظػػػػػػػػػػػتت  فلػػػػػػػػػػػص أد ات  هػػػػػػػػػػػع 
السػػػػ لتج  لمػػػػذا بتلػػػػت ا ػػػػـ الاق ػػػػتت اللػػػػم  ا مػػػػت ال تلػػػػث خػػػػلؿ ا ػػػػداد  ػػػػذ  الدراسػػػػك 

: 
 ػػػػدـ لػػػػ فر  ستلػػػػتت  هال هػػػػتت ه  قػػػػك بتفسػػػػك لػػػػ ؿ  ػػػػراه  اللػػػػدرسب ذات الالقػػػػك  .1

دـ لػػػػػػ فر  سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  اللػػػػػػم لفػػػػػػذت سػػػػػػت قت لرفػػػػػػع قػػػػػػدرات هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك   ػػػػػػ
 ػػػػػػػك  ادايمػػػػػػػـ  لػػػػػػػت سر   لػػػػػػػ  هػػػػػػػد  ل ت الهػػػػػػػ ظفسف قسػػػػػػػتس   ػػػػػػػر اللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  
 .الرقت ك فم ضهتف سلهك المذا 

 اقلمػػػػػػػتر اللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  هػػػػػػػت   ظفسف ػػػػػػػدـ لػػػػػػػ فر خطػػػػػػػك   رلػػػػػػػته  لػػػػػػػدرس م للهػػػػػػػ .2
 سل فر هف د رات هقدهك هف الد ؿ الهتللك  الهلظهتت الد لسك.

قسػػػػػػػػسـ ل ت ػػػػػػػػك  ادا   هلسػػػػػػػػك  ػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػ فر أ  دراسػػػػػػػػك لدس ػػػػػػػػك ا   ستلػػػػػػػػتت لػػػػػػػػ ؿ ل .3
 .فم فلسطسفالرقت ك  ل  سلهك المذا   لقتط الضاؼ  الق ة 

 :حذود انذراطت -8.1
لػػػػػػػد د هبتلسػػػػػػػك  : لػػػػػػػد د الدراسػػػػػػػك  ػػػػػػػم ا دارات الرقت سػػػػػػػك  فػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػتد   (1

هػػػػػف  هسػػػػػػع هلتفظػػػػػتت الضػػػػػػفك المر سػػػػػػك )اإلدارة الاتهػػػػػك للمػػػػػػلت ك  ا دارة الاتهػػػػػػك 
 للهتسك الهسلملؾ( 

لػػػػػد د  شػػػػػرسك: هػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػك  لػػػػػ  سػػػػػلهك المػػػػػذا  لسػػػػػث سػػػػػسلـ  هػػػػػع ال ستلػػػػػتت  (2
 .( ه ظؼ100) لسث  لغ  دد ـهف   هسع هبتلب ال زارة فم الهلتفظتت 
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 .(2019ال   2010)سك خلؿ الفلرة هف لد د زهتلسك : لمطم الدرا  (3
اللػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػ  ادا  هػػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ  سػػػػػػػػلهك د ر  لػػػػػػػػد د ه ضػػػػػػػػ  سك : (4

  زارة ا قلمتد ال طلم. المذا  فم

 

 يتغٍزاث انذراطت -9.1

 (: هلمسرات الدراسك1.1 د ؿ رقـ )
 المتغيرات الوسطية المتغيرات التابعة المتغيرات الضابطة المتغيرات المستقمة

 لتمػػػػػػػػػػر هسػػػػػػػػػػل   اللػػػػػػػػػػدرسب 
لهػػػػػػػػػػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػػػػػػػػػػك  لػػػػػػػػػػػػػػػػ  
سػػػػػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػػػػػػم  زارة 

 -ا قلمتد ال طلم:
للدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت  -

 اللدرس سك
اخلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظفسف  -

 الهلدر سف
 اخلستر الهدر سف -
لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رات  -

 اللدرس سك
 لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك  -

 اإلدارة  -
 ال لس -
 ػػػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػػػد رات  -

 اللدرس سك
 ػػػػػػػػػػػػػدد سػػػػػػػػػػػػػل ات  -

 الخ رة
الهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه   -

 ال ظسفم
 الهؤ ؿ الالهم -

 

 لتمػػػػػػػػػػػر أدا  هػػػػػػػػػػػ ظفم 
الرقت ػػػػػػػػػػػك  لػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلهك 

 -ا اذسك:
 الدا   هؤشرال  -
الهال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت  -

 الهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترات 
الهبلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رات 
الهلخممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

  سلهك المذا 
أسػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػرات  -

 القستسسك  

ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ت  -
اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرسب 

 الهطل  ك.
لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ إدارة  -

 اللدرسب
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 : هٍكهٍت انذراطت. 2..2

 لقسـ الدراسك ال  سلك فم ؿ هلفملك بهت سلم :     
 أ هسػػػػػػػػػك الدراسػػػػػػػػػك  ه ررالمػػػػػػػػػتجسللػػػػػػػػػ   الهقدهكج. الفمػػػػػػػػػؿ ا  ؿ :اإلطػػػػػػػػػتر الاػػػػػػػػػتـ للدراسػػػػػػػػػك : 1

ج هلػػػػػػددات الدراسػػػػػػكج لػػػػػػد د  الهشػػػػػػبلك ال ل سػػػػػػك جا ػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػكج اسػػػػػػيلك الدراسػػػػػػك جالفرضػػػػػػستت
  هلمسرات الدراسكج  سبلسك الدراسك.الدراسكج 

 . الفمؿ ال تلم : اإلطتر اللظر   الدراستت الست قك.2
 سللػػػػػ   الهػػػػػلم  ج ه لهػػػػػع الدراسػػػػػكج  سلػػػػػك . الفمػػػػػؿ ال تلػػػػػث : هلم سػػػػػك الدراسػػػػػك  ات را المػػػػػت 3

 ج الهاتل ك اإللمتيسك. الدراسكج أداة الدراسكجمدؽ الخل ترجإ را ات الدراسك
 الفمؿ الرا ع : للتي  الدراسك  هلتقشلمت.4 .
 .:  سلل   ا سلللت تت  الل مستت الفمؿ الختهس .5
 الفمؿ الستدس:  سلل    ل  الهرا ع  الهللؽ -6
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 انفصم انثبًَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :انظببقتاإلطبر انُظزي وانذراطبث  -2 

 :اإلطبر انُظزي 2.1
 :انتذرٌب 2.2.1

 :يفهىو واهًٍت انتذرٌب 2.2.2.1

 لال ػػػػػر هلت لػػػػػك  ضػػػػػع هفمػػػػػـ   اضػػػػػح لللػػػػػدرسب أهػػػػػرا فػػػػػم اتسػػػػػك ال هسػػػػػك لسػػػػػث أف الللدسػػػػػد
أستسػػػػػػت ه ضػػػػػػ  ست للخطػػػػػػسط اللشػػػػػػتط اللػػػػػػدرس م  الاهلسػػػػػػك  ال اضػػػػػػح لهفمػػػػػػ ـ اللػػػػػػدرسب سال ػػػػػػر

 فم  هلسك هلت اك  لقسسـ اللدرسب.اللدرس سك  رهلمت  سه ؿ همدرا أستسست  
هػػػف أ ػػػػؿ إ طػػػػت  مػػػػ رة  اضػػػػلك  ػػػػف هفمػػػ ـ اللػػػػدرسب    ػػػػد هػػػػف ا طػػػػلع  لػػػػ  لارسفػػػػتت 

 لاػػػػػػػدد  للػػػػػػػ ع اللارسفػػػػػػػتت اللػػػػػػػم  ردت فػػػػػػػم أد سػػػػػػػتت  اللػػػػػػػدرسب الهخللفػػػػػػػك ج راػػػػػػػـ اخػػػػػػػللؼ
البلػػػػػتب  ال ػػػػػػتل سف  الهملهػػػػػػسف اللػػػػػػم  ػػػػػػت ت اسػػػػػل ت ك للل ػػػػػػتسف السػػػػػػد ل  م  ػػػػػػسف الهفبػػػػػػرسف 

ك  اخػػػػللؼ الهبػػػػتف  الزهػػػػتف  ػػػػسف اله لهاػػػػتت هػػػػف  مػػػػك أخػػػػر ج ا  اف لارسفػػػػتلمـ هػػػػف  مػػػػ
هلفقػػػػػػػك  لػػػػػػػ  الربػػػػػػػتيز ا ستسػػػػػػػسك لاهلسػػػػػػػك اللػػػػػػػدرسب فػػػػػػػم اف  هلسػػػػػػػك اللػػػػػػػدرسب لػػػػػػػؤد  الػػػػػػػ  
الللسػػػػػػػسف  اللمسػػػػػػػر  اللطػػػػػػػ سر الػػػػػػػذ  سلػػػػػػػدث للهلػػػػػػػدرب خػػػػػػػلؿ قستهػػػػػػػ   تلهمػػػػػػػتـ  ا  هػػػػػػػتؿ 

 ف   ا داؼ الهلظهك  اله لهع.  هت سست ـ فم للقسؽ ا دا ج بفت ة  فاتلسك افضؿ
 ساػػػػرؼ اللػػػػدرسب  هلػػػػ  " بػػػػؿ  هػػػػؿ هػػػػف شػػػػهل  أف سػػػػؤد  إلػػػػ  لز سػػػػد الاػػػػتهلسف  تلهال هػػػػتت 
الضػػػػػػر رسك لضػػػػػػهتف إلهػػػػػػتهمـ  ػػػػػػدقتيؽ الاهػػػػػػؿ  ظر فػػػػػػ  أ  خلػػػػػػؽ همػػػػػػترات فلسػػػػػػك أ  إدارسػػػػػػك 
لللػػػػتج إلسمػػػػت الهلشػػػػهة أ  لمسسػػػػر   مػػػػتت الهالقػػػػدات اللػػػػم لػػػػد  الفػػػػراد لمسسػػػػرا سػػػػؤ ر  شػػػػبؿ 

قػػػػػػدرات الفػػػػػػرد أ  الفػػػػػػراد    ػػػػػػ  لشػػػػػػتط سمػػػػػػدؼ إلػػػػػػ  للهسػػػػػػك جت م  لػػػػػػ  للػػػػػػتي  أ هػػػػػػتلمـإس ػػػػػػ
 ـ(. 1979الهمترات"ج)للفمج   لمقؿ  ذ
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( اف  هلسػػػػػػػك 1999ج ا هػػػػػػػـ الهللػػػػػػػدةلاػػػػػػػترسؼ اللػػػػػػػدرسب هػػػػػػػت  رد للارسػػػػػػػؼ )  هػػػػػػػف  اػػػػػػػض
اللػػػػدرسب  هلسػػػػك ل تدلسػػػػك للالػػػػسـ  لالػػػػـ ه ه  ػػػػك هػػػػف الهاػػػػترؼ  السػػػػتلسب الهلالقػػػػك  تللسػػػػتة 
الاهلسػػػػػك   ػػػػػ  لشػػػػػتط للقػػػػػؿ الهارفػػػػػك الػػػػػ  الفػػػػػراد  ال هت ػػػػػتت الػػػػػذسف سالقػػػػػد ألمػػػػػـ سسػػػػػلفسد ف 

 هلمت فتللدرسب  تخلمتر    لقؿ للهارفك  لط سر للهمترات.
( الػػػػػ  ألػػػػػ  هػػػػػف الهفلػػػػػرض أف للظػػػػػر الهلظهػػػػػك 2005 سشػػػػػسر بػػػػػؿ هػػػػػف )المػػػػػتل م  الاػػػػػتهر ج

لػػػػ  الهػػػػد  ال اسػػػػد  ألمػػػػت الػػػػ  ألشػػػػطك اللػػػػدرسب لب لمػػػػت ألشػػػػطك همهػػػػك لاػػػػزز هػػػػف قػػػػدرالمت  
له ػػػػؿ اسػػػػل هترا  فػػػػم المػػػػ ؿ الهارفسػػػػك اللػػػػم أمػػػػ لت أسػػػػتس الهسػػػػزات الللتفسػػػػسك ل  هػػػػتؿ 
  ػػػػػػذا سلفػػػػػػػت اإللل ػػػػػػػت  الػػػػػػػ  أف  ػػػػػػذ  اللظػػػػػػػرة للػػػػػػػه   تلهلظهػػػػػػػك  ػػػػػػف اللظػػػػػػػرة قمػػػػػػػسرة الهػػػػػػػد 
للشػػػػػػطك اللػػػػػػدرسب لب لمػػػػػػت له ػػػػػػؿ بلفػػػػػػك س ػػػػػػب الاهػػػػػػؿ  لػػػػػػ  لخفسضػػػػػػمت  اف لازسػػػػػػز ألشػػػػػػطك 

  للهسػػػػك الهمػػػػترات   لػػػػػت  القسػػػػتدات الهسػػػػلق لسك اللػػػػم لللت مػػػػت الهلظهػػػػػك اللػػػػدرسب لاهػػػػؿ  لػػػػ
 لػػػػػػلابس  تللػػػػػػتلم  لػػػػػػ  هػػػػػػت سللت ػػػػػػ  اله لهػػػػػػع  تلللس ػػػػػػك   ػػػػػػذا هػػػػػػت سػػػػػػد   اله لهػػػػػػع الػػػػػػ  
اللظػػػػػػر الػػػػػػػ  الهلظهػػػػػػك  لػػػػػػػ  ألمػػػػػػت هربػػػػػػػز هارفػػػػػػػم سسػػػػػػت ـ فػػػػػػػم اإلضػػػػػػتفك  اللطػػػػػػػ سر الػػػػػػػ  

 اله لهع.
سػػػػػػػد الفػػػػػػػرد  ػػػػػػػتلخ رات  الهمػػػػػػػترات  تللشػػػػػػػتط الهسػػػػػػػلهر للز   جبػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػرؼ هفمػػػػػػػ ـ اللػػػػػػػدرسب

 للت سػػػػك لػػػػ   لل مػػػػك اللػػػػم  ا ل ت ػػػػتت اللػػػػم ل الػػػػ  قػػػػتدرا  لػػػػ  هزا لػػػػك هػػػػت  مػػػػدؼ الزسػػػػتدة ا
تـ ا  لقػػػػؿ هاػػػػترؼ  همػػػػترات  سػػػػل بستت  دسػػػػدة للطػػػػ سر بفػػػػت ة الفػػػػرد  دا  همػػػػ جساهػػػػؿ  مػػػػت

   .(2017ج) خ سصهلددة فم ال مك اللم ساهؿ  مت
لػػػػػ   هلسػػػػػك للهسػػػػػك هارفسػػػػػك للفػػػػػرد   لللػػػػػتج الػػػػػ   ػػػػػدؼ  ه جفػػػػػم لػػػػػسف  ػػػػػرؼ هفمػػػػػـ  اللالػػػػػسـ

 ظسفػػػػػػػػػم هلػػػػػػػػػدد  هػػػػػػػػػف خللمػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػلـ للهسػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػدرات الفبرسػػػػػػػػػك  اللط سقػػػػػػػػػك  شػػػػػػػػػبؿ  ػػػػػػػػػتـ  
 .(2017خ سصج)

  :  لس  لسلطسع إ هتؿ هال   اتسك اللدرسب  ل  اللل  اللتلم
الدا  ضػػػػػػهتف أدا  الاهػػػػػػػؿ  فت لسػػػػػػػك  سػػػػػػر ك  سػػػػػػػد ال مػػػػػػػرات اللػػػػػػم ل  ػػػػػػػد  ػػػػػػػسف هاػػػػػػػتسسر  -أ  :
 سلدد ت الرؤست    سف الدا  الفالم للاتهلسف. اللم
لراسػػػػب اله ظػػػػؼ فػػػػم  هلػػػػ   للهسػػػػك   يػػػػ   اللهتيػػػػ  للاهػػػػؿ  ت ل ػػػػتر إف زسػػػػتدة إللت سلػػػػ   - تلسػػػػت:

 هر  لك  را ل  فم أدا  الاهؿ.
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لػػػػ فسر الػػػػدافع الػػػػذالم لػػػػد  اله ظػػػػؼ لزسػػػػتدة بفت لػػػػ   للسػػػػسف إللت سلػػػػ  بهػػػػت  ل  ػػػػت هػػػػف  - تل ػػػػت:
  سلػػػػ   ه ػػػػداؼ الهلظهػػػػك  سستسػػػػتلمت   ه هسػػػػك  هلػػػػ   هػػػػد  هسػػػػت هل  فػػػػم للقسػػػػؽ للػػػػؾ خػػػػلؿ ل

ا  ػػػػػػػداؼج فملتلػػػػػػػؾ ضػػػػػػػر رة هللػػػػػػػك للق ػػػػػػػؿ اله ظػػػػػػػؼ أ ػػػػػػػداؼ الهلظهػػػػػػػك  رسػػػػػػػتللمت لضػػػػػػػهتف أف 
 .سب ف  هل   تدفت  ذا قسهك  فاتلسك

 زسػػػػػػػػتدة همػػػػػػػػترات  قػػػػػػػػدرات اله ظػػػػػػػػؼ  اقللت ػػػػػػػػ   هق هػػػػػػػػتت لؤ لػػػػػػػػ  لللرقسػػػػػػػػك للهلتمػػػػػػػػب -را اػػػػػػػػت:
لسػػػػث سسػػػػت ـ اللػػػػدرسب فػػػػم رفػػػػع هسػػػػل   بفػػػػت ة اإلللػػػػتج بهػػػػت  ل  ػػػػت  ػػػػف طرسػػػػؽ زسػػػػتدة ، ال لػػػػ 

 همترات الفراد.
اللػػػم شػػػتطتت ل ػػػ  ه ه  ػػػك هػػػف ال لػػػت   لػػػ  هػػػت لقػػػدـ  ػػػتف هفمػػػ ـ اللػػػدرسب   سػػػر  ال تلػػػث

  للهػػػػػػػم لمػػػػػػػدؼ الػػػػػػػ  ا طػػػػػػػت  اله ظػػػػػػػؼ هزسػػػػػػػد هػػػػػػػف الهال هػػػػػػػتت  الهاػػػػػػػترؼ اللػػػػػػػم للسػػػػػػػف
الاهػػػػػػؿ   ه ا مػػػػػك هشػػػػػبلت  مػػػػػدؼ زسػػػػػتدة إللت سلػػػػػ   لرفػػػػػع ادايػػػػػ   تلاهػػػػػؿ لػػػػػ  خ ر  لػػػػػ همتر 
 .  للمت

 : عُبصز انتذرٌب -  2.1.1.2
للبػػػػػ ف  هلسػػػػػك اللػػػػػدرسب هػػػػػف  ػػػػػدة  لتمػػػػػر للػػػػػلظـ فػػػػػم للقػػػػػك  الػػػػػدة , فتللػػػػػدرسب  ػػػػػ   هلسػػػػػك 
هلظهػػػػػػك هسػػػػػػلهرة لمػػػػػػهـ لهسػػػػػػػت دة الفػػػػػػراد  لػػػػػػ  ابلسػػػػػػػتب الهارفػػػػػػك   الهمػػػػػػترة   ا ل ت ػػػػػػػتت 

 . للط سر أدايمـ ل ا  تت ال ظتيؼ اللم سشمل لمتالضر رسك 
فػػػػػػػللف  لػػػػػػػت أهػػػػػػػتـ  ػػػػػػػدة  لتمػػػػػػػرج  ػػػػػػػم الهلػػػػػػػدرب   الهػػػػػػػدرب   الهػػػػػػػتدة الالهسػػػػػػػك   أسػػػػػػػتلسب 

هقػػػػػتؿ   جاللػػػػػدرسب    سيػػػػػك اللػػػػػدرسب    هلسػػػػػك إدارة اللػػػػػدرسبج   هػػػػػت للطل ػػػػػ  هػػػػػف هلت اػػػػػك   لقسػػػػػسـ
لار ػػػػػػػم إلدارة الهػػػػػػػ ارد الهللػػػػػػػد  ا \(  الػػػػػػػ اف  "  لتمػػػػػػػر  هلسػػػػػػػك اللػػػػػػػدرسب   2008 ج)م شػػػػػػػك
  "   ال شرسك

 :   سهبف شرح  للخسص ا هسك  ذ  الالتمر بهت سلم
ف ل ػػػػػػتح اللػػػػػػدرسب سالهػػػػػػد  لػػػػػػ    ػػػػػػ د هلػػػػػػدرب هقللػػػػػػع  ه هسػػػػػػك اللػػػػػػدرسبج   أ :الهلػػػػػػدرب (1

 لت لػػػػػػػػػ  إلسػػػػػػػػػ ج      ػػػػػػػػػ د هلػػػػػػػػػدر سف سشػػػػػػػػػلرب ف فػػػػػػػػػم لفػػػػػػػػػس ال ػػػػػػػػػداؼ   الهسػػػػػػػػػل ستت 
  ال ظسفسك

ك اللػػػػػػػدرسب  ػػػػػػػف د ر الهالػػػػػػػـ فػػػػػػػم  هلسػػػػػػػك سخللػػػػػػػؼ د ر الهػػػػػػػدرب فػػػػػػػم  هلسػػػػػػػ: الهػػػػػػػدرب (2
اللالػػػػػسـج فتلهػػػػػدرب سقػػػػػ ـ  ػػػػػد ر الهرشػػػػػد   اله  ػػػػػ    الهللػػػػػظ  لػػػػػذلؾ فإلػػػػػ  هػػػػػف الهمػػػػػػـ 
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اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدرب الهلتسػػػػػػب الػػػػػػذ  س هػػػػػػع  ػػػػػػسف الهؤ ػػػػػػؿ الالهػػػػػػم   الخ ػػػػػػرة الاهلسػػػػػػك اللػػػػػػم 
ل الػػػػػػػػ  قػػػػػػػػتدرا  لػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػلخداـ أسػػػػػػػػتلسب اللػػػػػػػػدرسب الهلل  ػػػػػػػػك  هػػػػػػػػت سلفػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػع هسػػػػػػػػل   

 . ط ساك اللدرسب   أ داف الهلدر سف   
الهػػػػػػػتدة الالهسػػػػػػػك : الهػػػػػػػتدة الالهسػػػػػػػك  تللسػػػػػػػ ك لللػػػػػػػدرسب لبػػػػػػػ ف  ػػػػػػػتدة هخلمػػػػػػػرة    سقػػػػػػػـ   (3

لهػػػػػت لبػػػػػ ف ضػػػػػهف هلل سػػػػػتت لقس ػػػػػك  الهػػػػػدرب  شػػػػػرلمت  لفمػػػػػسلمت بهػػػػػت سفاػػػػػؿ الهالػػػػػـج  ات
 لتح إلس .سلاللدرسب  لسث سر ع إلسمت الهلدرب فم ال قت الذ  

قت ػػػػػػتت اللػػػػػػدرسب  هػػػػػػت سلػػػػػػ فر    سب هبػػػػػػتف اللػػػػػػدرسبشػػػػػػهؿ  سيػػػػػػك اللػػػػػػدر ل سيػػػػػػك اللػػػػػػدرسب :  (4
   هسػػػػع الظػػػػػر ؼ المػػػػػلسك للاهػػػػػؿ ه ػػػػػؿ اللم سػػػػػك    فسمػػػػت هػػػػػف  سػػػػػتيؿ سػػػػػهاسك   مػػػػػرسك

اإلضػػػػػت ة   الهقت ػػػػػد الهرسلػػػػػكج    ػػػػػ د قت ػػػػػتت هسػػػػػتلدة لاهػػػػػؿ اله ه  ػػػػػتتج  أف سبػػػػػ ف 
 هػػػػػػف ال ػػػػػػدسمم اإلشػػػػػػترة إلػػػػػػ  ضػػػػػػر رة لػػػػػػ فسر  ج ػػػػػػدد الهلػػػػػػدر سف هلتسػػػػػػ ت لمػػػػػػدؼ اللػػػػػػدرسب

ال سػػػػػػػتيؿ السػػػػػػػهاسك   ال مػػػػػػػرسك ه ػػػػػػػؿ السػػػػػػػ  رة   اللهػػػػػػػتذج   الفػػػػػػػلـج   مػػػػػػػتز  ػػػػػػػرض 
 الشػػػرايح   أسػػػك هػػػ اد أخػػػر  لسػػػت د  لػػػ  إ ػػػرا  لط سقػػػتت  هلسػػػك داخػػػؿ قت ػػػك اللػػػدرسب

. 
لسػػػػػػل ب اسػػػػػػر ال سػػػػػػسلكج فػػػػػػتل ؿ  ػػػػػػ  طرسقػػػػػػك الهػػػػػػدرب فػػػػػػم للفسػػػػػػذ ب: ااسػػػػػػتلسب اللػػػػػػدرس (5

ال رلػػػػػػػته  اللػػػػػػػدرس مج   ال ػػػػػػػتلم  ػػػػػػػ  هػػػػػػػت أشػػػػػػػرلت إلسػػػػػػػ  فػػػػػػػم الفقػػػػػػػرة السػػػػػػػت قك بتللهػػػػػػػتذج   
الفػػػػلـج  طػػػػرؽ اللػػػػدرسب ب سػػػػرة   هلل  ػػػػك   لػػػػػ  الهػػػػدرب أف سخلػػػػتر هلمػػػػت هػػػػت سللتسػػػػػب 

 .هع ط ساك اللدرسب   ل  سك  هسل   الهلدر سف هف اللتلسلسف الالهسك   الاهلسك

 :األطبنٍب انتذرٌبٍت -3.1.1.2
السػػػػػػتلسب اللدرس سػػػػػػك الهلخػػػػػػذة  ػػػػػػتخللؼ المػػػػػػدؼ هػػػػػػف الاهلسػػػػػػك اللدرس سػػػػػػك لفسػػػػػػمت لسػػػػػػث لخللػػػػػػؼ 

لمػػػػػؿ الهلظهػػػػػك فػػػػػم قلت تلمػػػػػت إلػػػػػ  أف اخلستر ػػػػػت ال ػػػػػدسؿ اللػػػػػدرس م الفضػػػػػؿ هػػػػػف  ػػػػػسف ال ػػػػػدايؿ 
الهلتلػػػػك فػػػػم لػػػػؿ هشػػػػبلك هػػػػت فػػػػم الاهػػػػؿ هػػػػف أ ػػػػؿ للسػػػػسف ال ضػػػػع اللػػػػتلم فػػػػم الهلظهػػػػكج لف 

م سه ػػػػؿ  ػػػػػز ا   تهػػػػت  فػػػػم ل ػػػػتح الاهلسػػػػك اللدرس سػػػػكج فهػػػػػف الل ػػػػتح فػػػػم اخلسػػػػتر السػػػػل ب اللػػػػدرس 
خػػػػػػػلؿ السػػػػػػػل ب اللػػػػػػػدرس م الهليػػػػػػػـ سهبػػػػػػػف اسلػػػػػػػػ ترة ا لهػػػػػػػتـ الهلػػػػػػػدر سف  لفػػػػػػػت لمـ اإلس ػػػػػػػت م 
 هسػػػػػت هلمـ الفاتلػػػػػك فػػػػػم ال رلػػػػػته  اللػػػػػدرس م ههػػػػػت سضػػػػػسؼ  سػػػػػؤ ر  در ػػػػػك ريسسػػػػػسك  لػػػػػ  أدايمػػػػػـ 

للدرس سػػػػػػػػك فػػػػػػػػم لقسػػػػػػػػسهمت إلػػػػػػػػ  ( أف للدسػػػػػػػػد السػػػػػػػػتلسب ا 2003فسهػػػػػػػػت  اػػػػػػػػدج  سػػػػػػػػر  ) سػػػػػػػػتامج 
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هف أسػػػػػػتلسب إخ ترسػػػػػػػك ه هػػػػػػ  لسفج اله ه  ػػػػػػػك ال لػػػػػػ   ػػػػػػػم لسػػػػػػب طػػػػػػػرؽ اسػػػػػػلخداهمت  للضػػػػػػػ
 اله ه  ػػػػػػػك الخػػػػػػػر  فػػػػػػػم رأ  ) سػػػػػػػتام (  ػػػػػػػم لسػػػػػػػب   أسػػػػػػػتلسب الاهػػػػػػػؿة  أسػػػػػػػتلسب هشػػػػػػػت د

ال ػػػػػػداؼ  لللػػػػػػ    لػػػػػػ  أسػػػػػػتلسب لدرس سػػػػػػك لمػػػػػػدؼ إلػػػػػػ  زسػػػػػػتدة هارفػػػػػػك  هال هػػػػػػتت الهلػػػػػػدر سف 
سػػػػػك القػػػػػدرات  الهمػػػػػترات  أخػػػػػر  لمػػػػػدؼ إلػػػػػ  لمسسػػػػػر سػػػػػل ؾ الهلػػػػػدر سف  أسػػػػػتلسب لمػػػػػدؼ إلػػػػػ  لله

  ال ت تلمـ.
  للادد الستلسب الهسلاهلك فم الاهلستت اللدرس سك  اللم سهبف لمر ت بهت سلم: 

 :اسموب المحاضرات 
(  هلػػػػػػ  "لػػػػػػدسث هبلػػػػػػ ب )أ  اسػػػػػػر هبلػػػػػػ ب( سقدهػػػػػػ  فػػػػػػرد هلخمػػػػػػص 2003 سارفػػػػػػ ) سػػػػػػتامج 

له ه  ػػػػػك هػػػػػف الفػػػػػراد  مػػػػػ رة رسػػػػػهسك لسػػػػػث سلقػػػػػؿ الهلتضػػػػػر ذ  خ ػػػػػرة فػػػػػم ه ضػػػػػ ع هاػػػػػسف 
ه ه  ػػػػػػػك هػػػػػػػف الهال هػػػػػػػتت  الهاػػػػػػػترؼ  الفبػػػػػػػتر  ا ل ت ػػػػػػػتت  الخ ػػػػػػػرات إلػػػػػػػ  ه ه  ػػػػػػػك هػػػػػػػف 
الهسػػػػػػلهاسف د ف أف سشػػػػػػترب ا فػػػػػػم اللقػػػػػػتش"  لسػػػػػػث سه ػػػػػػؿ أسػػػػػػل ب الهلتضػػػػػػرة  هلسػػػػػػك المػػػػػػتؿ 

 هف  تلب  الد.
 :اسموب المناقشات
ألػػػػػػ   لػػػػػػدهت لبػػػػػػ ف أ ػػػػػػداد الهشػػػػػػتربسف هلػػػػػػد دة ( فػػػػػػم  ػػػػػػذا السػػػػػػل ب 2000سشػػػػػػسر ) سػػػػػػتؼج

 سػػػػػػلـ ل هػػػػػػسامـ فػػػػػػم مػػػػػػ رة للقػػػػػػك لقتشػػػػػػسك لسػػػػػػث سػػػػػػلـ اللقػػػػػػتش فػػػػػػم مػػػػػػ رلسفج إهػػػػػػت أف سبػػػػػػ ف 
هػػػػػػػت أف سبػػػػػػػ ف  مػػػػػػػ رة هلظهػػػػػػػك.  سػػػػػػػلـ الامػػػػػػػؼ الػػػػػػػذ لم  لػػػػػػػدهت   مػػػػػػػ رة الامػػػػػػػؼ الػػػػػػػذ لم  ات
سلػػػػػ ل  الهػػػػػدرب للدسػػػػػد ه ضػػػػػ ع الهشػػػػػبلك أ  القضػػػػػسك الهلتسػػػػػ ك  ػػػػػـ سلػػػػػرؾ ال هت ػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػ  

للرسػػػػػػك إل ػػػػػػدا  اقلرالػػػػػػتلمـ  لػػػػػلـ الهلتقشػػػػػػك  ػػػػػػسف  هسػػػػػػع الهشػػػػػتربسف  لسػػػػػػث لبػػػػػػ ف  ظسفػػػػػػك هػػػػػف ا
 الهدرب هلم رة فم  هع الهال هتت  لس سؿ الهللظتت.

 :اسموب دراسة الحالة
سقػػػػػـ   ػػػػػذا السػػػػػل ب  لػػػػػ  فبػػػػػرة أف سسللضػػػػػر الهخػػػػػلص ه اقػػػػػؼ أ  هشػػػػػبلت  اقاسػػػػػك أ  هػػػػػف 

ك  شػػػػػرط أف لبػػػػػ ف ذات مػػػػػلك  تلهلػػػػػت ر خػػػػػلؿ )سػػػػػسلترس  تت( له اقػػػػػؼ أ  هشػػػػػبلت افلراضػػػػػس
اله ضػػػػػػػ  سك اللػػػػػػػم سقػػػػػػػ ـ  لسمػػػػػػػت الدا  اللػػػػػػػدرس م  مػػػػػػػستالمت  مػػػػػػػ رة لتلػػػػػػػك   شػػػػػػػبؿ هلم ػػػػػػػم 
 هػػػػػػف  ػػػػػػـ لػػػػػػلـ هلتقشػػػػػػلمت ج  سال ػػػػػػر أسػػػػػػل ب دراسػػػػػػك اللػػػػػػت ت هػػػػػػف أ ػػػػػػـ السػػػػػػتلسب اللدرس سػػػػػػك ) 

 (. 2003ستامج 
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 اسموب الحدث :
لفػػػػػس أسػػػػػل ب دراسػػػػػك اللتلػػػػػك هػػػػػع ( لسػػػػػل ب اللػػػػػدث ألػػػػػ   ػػػػػ   2003فػػػػػم لارسػػػػػؼ ) سػػػػػتامج 

فػػػػػػػػػترؽ  ػػػػػػػػػ  ر    ػػػػػػػػػ  أف  هسػػػػػػػػػع اللفمػػػػػػػػػسلت الهلالقػػػػػػػػػك  تلهشػػػػػػػػػبلك   سػػػػػػػػػلـ  رضػػػػػػػػػمت  لػػػػػػػػػ  
لهػػػػػػت سقػػػػػػ ـ الهلػػػػػػدرب لفسػػػػػػ   طػػػػػػرح أسػػػػػػيلك  لػػػػػػ  الهػػػػػػدرب  مػػػػػػدؼ اللمػػػػػػ ؿ  لػػػػػػ   اله ه  ػػػػػػك  ات
ج اللقػػػػػتيؽ الهلالقػػػػػك  تلهشػػػػػبلك  ػػػػػـ لقػػػػػـ  اله ه  ػػػػػك  لللسلمػػػػػت للللقػػػػػؽ هػػػػػف الهشػػػػػبلك الهػػػػػراد للمػػػػػت

ز  ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذا السػػػػػػػػل ب ألػػػػػػػػ  سلهػػػػػػػػم همػػػػػػػػترة الهلػػػػػػػػدر سف لللمػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػ  اللقػػػػػػػػتيؽ  هػػػػػػػػت سلهسػػػػػػػػ
  الهال هتت  ف طرسؽ السيلك .

 اسموب تمثيل االدوار :
( أف  ػػػػذا السػػػػل ب سقػػػػ ـ  لػػػػ  فبػػػػرة أف سطلػػػػب هػػػػف الهلػػػػدر سف القسػػػػتـ  2000سقػػػػ ؿ ) سػػػػتؼج 

الهلػػػػػػػدر  ف   له سػػػػػػػؿ  اػػػػػػػض الد ار ال اقاسػػػػػػػك أ  ا فلراضػػػػػػػسك  هلت اػػػػػػػك  ػػػػػػػذ  الاهلسػػػػػػػك لسبلشػػػػػػػؼ
  ختمػػػػػػػك القػػػػػػػتيهسف  ػػػػػػػتلد ار ات ػػػػػػػتر اللت هػػػػػػػك  ػػػػػػػف لمػػػػػػػرفتلمـ أ   لقػػػػػػػتلمـ  لػػػػػػػ  اتخػػػػػػػرسف 

   ل  در ك رضت ـ  هاد ت أدايمـ.
 

 اسموب المباريات االدارية :
اف  ػػػػػذا السػػػػػل ب سسػػػػػلخدـ بلهػػػػػ ذج له قػػػػػؼ لػػػػػدرس م هاػػػػػسفج افلراضػػػػػم سشػػػػػت   إلػػػػػ  لػػػػػد  اسػػػػػد 

هػػػػدسر لسػػػػث سػػػػلـ لقسػػػػسـ الهلػػػػدر سف إلػػػػ  ه ه  ػػػػتت ه قػػػػؼ الاهػػػػؿ الط ساػػػػم الػػػػذ  ساهػػػػؿ فسػػػػ  ال
 بػػػػػؿ ه ه  ػػػػػك له ػػػػػؿ إدارة  لػػػػػد ذالمػػػػػت  سػػػػػلـ لهدسػػػػػك الاهلسػػػػػتت لفسػػػػػمت  الخػػػػػتذ القػػػػػرارات اللزهػػػػػك 

.) سػػػػػتامج فػػػػػم اله اقػػػػػؼ الهخللفػػػػػك بهػػػػػت لػػػػػ  بػػػػػتل ا سفالػػػػػ ف ذلػػػػػؾ فػػػػػم اللسػػػػػتة الاهلسػػػػػك ال اقاسػػػػػك 
2003.) 

 اسموب سمة القرارات :
السػػػػػل ب سسػػػػػلخدـ لقسػػػػػتس قػػػػػدرة الهػػػػػدسر  لػػػػػ  الخػػػػػتذ القػػػػػرارات ( أف  ػػػػػذا  2003سػػػػػذبر) سػػػػػتامج

 قػػػػػد أشػػػػػلؽ  ػػػػػذا اللا سػػػػػر هػػػػػف سػػػػػلك الػػػػػ ارد  المػػػػػتدر اله  ػػػػػ دة  لػػػػػ  هبلػػػػػب بػػػػػؿ هػػػػػدسر لسػػػػػث 
لللػػػػػػ    ػػػػػػذ  السػػػػػػلك  لػػػػػػ  ه ه  ػػػػػػك هػػػػػػف ال  ػػػػػػتيؽ الرسػػػػػػهسك بتلخطت ػػػػػػتت  الرسػػػػػػتيؿ  الهػػػػػػذبرات 

اللػػػػػػم س ا ممػػػػػػت بػػػػػػؿ هػػػػػػدسر  اسر ػػػػػػتج  اللػػػػػػم للضػػػػػػهف  ػػػػػػد ر ت الهشػػػػػػبلت الس هسػػػػػػك ... اللقػػػػػػترسر
إدار   لللػػػػتج إلػػػػ  إس ػػػػتد للػػػػ ؿ هلتسػػػػ ك لمػػػػتج  لػػػػذا سػػػػلـ لػػػػدرسب الهلػػػػدرب  لػػػػ  الخػػػػتذ القػػػػرارات 
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  ضػػػػػا  فػػػػػم ه اقػػػػػؼ لهت ػػػػػؿ ه اقػػػػػؼ الهػػػػػدسر الاتدسػػػػػك   تللػػػػػتلم ابلشػػػػػتؼ همترالػػػػػ  فػػػػػم اللمػػػػػرؼ 
 فم اله ر الهار ضك  لس .

 اسموب التدريب عمى راس العمل :
الاهػػػػؿ هػػػػف أب ػػػػػر أسػػػػتلسب اللػػػػدرسب فت لسػػػػك لسػػػػث أ  لػػػػت الدراسػػػػػتت سال ػػػػر اللػػػػدرسب  لػػػػ  رأس 

% ( هػػػػػػػػػف الهمػػػػػػػػػترات  الهاػػػػػػػػػترؼ اللػػػػػػػػػم سللت مػػػػػػػػػت الاتهػػػػػػػػػؿ أ  اله ظػػػػػػػػػؼ 80أف أب ػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػف )
سبلسػػػػػ مت أ لػػػػػت  فلػػػػػرة اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  رأس الاهػػػػػػؿ لػػػػػذلؾ ل ػػػػػد أف ب ػػػػػر  الشػػػػػربتت  الهؤسسػػػػػػتت 

لفػػػػػؽ  لػػػػػ  اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  فػػػػػم  هسػػػػػع د ؿ الاػػػػػتلـ  ختمػػػػػك فػػػػػم ال  سػػػػػتت الهللػػػػػدة الهرسبسػػػػػك ل
رأس الاهػػػػػػػؿ  ل ػػػػػػػك أضػػػػػػػاتؼ هػػػػػػػت للفقػػػػػػػ   لػػػػػػػ  اللػػػػػػػدرسب داخػػػػػػػؿ الفمػػػػػػػ ؿ الدراسػػػػػػػسك   أف هػػػػػػػت 
سقػػػػػترب هػػػػػف  لػػػػػث  رالػػػػػب اله ظػػػػػؼ للسػػػػػلك ال لػػػػػ  سبػػػػػرس للمطسػػػػػك لفقػػػػػتت اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  رأس 

 الاهؿ.
اللربسػػػػػ  لسػػػػػث سػػػػػلـ  -سك أ ػػػػػـ هػػػػػت سهسػػػػػز  ػػػػػذا اللػػػػػ ع هػػػػػف اللػػػػػدرسب  ػػػػػ  للهسػػػػػك ال  الػػػػػب اللفسػػػػػ

ع هػػػػػف الل افػػػػػؽ  ػػػػػسف لفسػػػػػسك الهشػػػػػترؾ )الهلػػػػػدرب(   ػػػػػسف همترالػػػػػ  اللربسػػػػػك.   سال ػػػػػر إلػػػػػداث لػػػػػ  
لالػػػػـ الهمػػػػترات الهطل  ػػػػك فػػػػم ال ػػػػتز الاهػػػػؿ هػػػػف خػػػػلؿ  سيػػػػك الاهػػػػؿ الفالسػػػػك اللػػػػم سهػػػػترس فسمػػػػت 

 (. 2017)  لمج  اللدرسب    الهرلبز الستسم لفلسفك اللدرسب  ل  رأس الاهؿ
 

 :األحتٍبجبث انتذرٌبٍت -4.1.1.2
 :االحتياجات تحديد فهومم

 ػػػػػػػػم ه ه  ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػف اللمسػػػػػػػػرات أ  اإلضػػػػػػػػتفتت الهطلػػػػػػػػ ب ألػػػػػػػػدا مت فػػػػػػػػم ال  الػػػػػػػػب الهارفسػػػػػػػػك 
 الهمترسػػػػػػػػك  ا لفاتلسػػػػػػػػك  السػػػػػػػػل بسك  تللسػػػػػػػػ ك للهلػػػػػػػػدرب  ذلػػػػػػػػؾ لللملػػػػػػػػب  لػػػػػػػػ  الهشػػػػػػػػتبؿ اللػػػػػػػػم 
لالػػػػػػػرض سػػػػػػػسر الاهػػػػػػػؿ  اإلللػػػػػػػتج أ  لارقػػػػػػػؿ سػػػػػػػسر السستسػػػػػػػك الاتهػػػػػػػك للهلظهػػػػػػػك أ  للػػػػػػػ ؿ د ف 

 سهبػػػػف أف لال ػػػػر ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػك  لػػػػت ا  لػػػػم ذلػػػػؾ الفػػػػرؽ  ػػػػسف هػػػػت  ػػػػ   للقسػػػػؽ أ ػػػػدافمت
هطلػػػػػ ب هػػػػػف هارفػػػػػ  أ  همػػػػػترات أ  ال ت ػػػػػتت   ػػػػػسف هػػػػػت  ػػػػػ  ه  ػػػػػ د فاػػػػػل هلمػػػػػتج  ذلػػػػػؾ فػػػػػم 
لػػػػػد د اإلهبتلسػػػػػتت الهلػػػػػ فرة  هػػػػػف هقترلػػػػػك ذلػػػػػؾ الفػػػػػرؽ سهبػػػػػف هارفػػػػػ  لػػػػػ ع اللػػػػػدرسب الهطلػػػػػ ب 

  الفراد الذسف س    لمـ.
( ا للست ػػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػػك  هلمػػػػػػػػػػػت هال هػػػػػػػػػػػتت أ  ال ت ػػػػػػػػػػػتت أ  2004ساػػػػػػػػػػػرؼ )فطػػػػػػػػػػػسسج

همػػػػترات أ  قػػػػدرات هاسلػػػػك سػػػػل بسك أ  فلسػػػػك سػػػػراد للهسلمػػػػت أ  لمسسر ػػػػت أ  لاػػػػدسلمت إهػػػػت  سػػػػ ب 
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لمسػػػػػػرات للظسهسػػػػػػك أ  لسػػػػػػ تب لبل ل  سػػػػػػك أ  إلسػػػػػػتلسك أ   سػػػػػػ ب اللرقسػػػػػػك أ  اللػػػػػػلقلت إلػػػػػػ  
  ا ملمت.  اسر ذلؾ هف الظر ؼ اللم للطلب إ دادا هليهت له  

( الػػػػػ  أف ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك  ػػػػػم ه هػػػػػ ع اللمسػػػػػرات الهطلػػػػػ ب 1993سشػػػػػسر )هخػػػػػتهرةج
إلػػػػدا مت فػػػػم هاػػػػترؼ  خ ػػػػرات  سػػػػل ؾ  ال ت ػػػػتت الفػػػػردج ل الػػػػ   يقػػػػت  لدا   هلػػػػ   بفػػػػػت ة 

  فاتلسك  تلسك.
فتللت ػػػػك اللدرس سػػػػك له ػػػػؿ ف ػػػػ ة  ػػػػسف  ضػػػػع قػػػػتيـ   ضػػػػع هراػػػػ ب ال مػػػػ ؿ إلسػػػػ  لسػػػػث أف 

مػػػػػدؼ إلػػػػػ  ردـ  لقلػػػػػسص الف ػػػػػ ة  ػػػػػسف ال ضػػػػػع اللػػػػػتلم  ال ضػػػػػع الهراػػػػػ ب فسػػػػػ  الهلػػػػػدرب س
 قػػػػػد لبػػػػػ ف  ػػػػػذ  الف ػػػػػ ة فػػػػػم الدا   الػػػػػذ  سلالػػػػػؽ  ػػػػػد ر  فػػػػػم الهلظهػػػػػك اللػػػػػم ساهػػػػػؿ فسمػػػػػت 
الفػػػػػػرد أ  ال ظسفػػػػػػك اللػػػػػػم سشػػػػػػملمت أ  فػػػػػػم الفػػػػػػرد لفسػػػػػػ  أ  هاترفػػػػػػ  أ  الهاػػػػػػترؼ  الهمػػػػػػترات 

 اهؿ الهلتط   . ا ل ت تت اللم سلهلع  مت  قدرل  فم أدا  ال
( أف هػػػػػػف الضػػػػػػر رة  هبػػػػػػتف أف لقػػػػػػـ  الهلظهػػػػػػك  اهػػػػػػؿ هسػػػػػػح أ لػػػػػػم  1979 سػػػػػػر  ) لػػػػػػمج 

 للست تلمػػػػػت اللدرس سػػػػػك  لػػػػػ  أف لبػػػػػ ف  ػػػػػذ  ا للست ػػػػػتت شػػػػػتهلك لبػػػػػؿ هسػػػػػل ستلمت ل سػػػػػ تب 
 :اللتلسك
: اللست ػػػػػػتت اللػػػػػػدرسب  لػػػػػػ  هسػػػػػػل   الهلظهػػػػػػك :  سقمػػػػػػد  ػػػػػػ  أف سػػػػػػلـ للدسػػػػػػد هرابػػػػػػز  أوال

اإلدارات الهخللفػػػػػػػػك فػػػػػػػػم الهلظهػػػػػػػػك الػػػػػػػػ   تلػػػػػػػػب أ ل سػػػػػػػػتت اإلدارات الضػػػػػػػػاؼ فػػػػػػػػم أقسػػػػػػػػتـ 
  القستـ هف لسث اللست تلمت ال  اللدرسب .

: اللست ػػػػػػػتت  لػػػػػػػ  الهسػػػػػػػل   الػػػػػػػػ ظسفم :  لالػػػػػػػم  ػػػػػػػ  ا للست ػػػػػػػتت ال ظسفسػػػػػػػػك ا   ثانيـــــــا
الهملسػػػػػػك هػػػػػػف   الهمػػػػػػترات  الهارفػػػػػػك  ل ػػػػػػتز ال هػػػػػػتؿ الهخللفػػػػػػك  الختمػػػػػػك  هملػػػػػػك هػػػػػػت أ  

  ظسفك هاسلك .
ـــــــا : اللست ػػػػػػػتت اللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  هسػػػػػػػل   الفػػػػػػػراد :   ػػػػػػػم   ػػػػػػػترة  ػػػػػػػف ال لػػػػػػػث  ػػػػػػػف  ثالث

ا للست ػػػػتت الختمػػػػك الػػػػ  لػػػػدرسب الفػػػػراد الػػػػذسف لظمػػػػر فػػػػسمـ هػػػػ اطف الضػػػػاؼ هػػػػف لسػػػػث 
الهمػػػػػػترة  الهارفػػػػػػك فػػػػػػم ال ػػػػػػتز  ال هػػػػػػتؿ اله ب لػػػػػػك إلػػػػػػسمـ لدايمػػػػػػت أ  ال هػػػػػػتؿ الهطلػػػػػػ ب 

 .بللدرسهلمـ أداؤ ت فم الهسلق ؿ  اد ا للمت  هف ا
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 : اهًٍت تحذٌذ االحتٍبجبث انتذرٌبٍت
 

سه ػػػػػؿ للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك أ ػػػػػـ  لمػػػػػػر هػػػػػف  لتمػػػػػر الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك  اللػػػػػػم 
 سقػػػػػ ـ ل ػػػػػتح  فاتلسػػػػػك الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك إ   مػػػػػتج فػػػػػه  خلػػػػػؿ أ  لقػػػػػص سلػػػػػدث فػػػػػم  ػػػػػذا 

اللػػػػػػدرسب للس ػػػػػػك الالمػػػػػػر سلقػػػػػػؿ أ ػػػػػػر   تلللس ػػػػػػك الػػػػػػ   ػػػػػػتقم خطػػػػػػ ات اللػػػػػػدرسب فػػػػػػإذا بػػػػػػتف 
 للسػػػػػػتج هاػػػػػػسف فػػػػػػتل ل  لر هػػػػػػك  ػػػػػػذا ا للسػػػػػػتج إلػػػػػػ   اقػػػػػػع  هلػػػػػػم   الػػػػػػ  هػػػػػػف أ ل سػػػػػػتت 

 الخط ات الستسسك للقستـ  هرالؿ الاهلسك اللدرس سك.
 لبهػػػػػف أ هسػػػػػك للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك فػػػػػم إشػػػػػترلمت الػػػػػ  الفػػػػػراد الهطلػػػػػ ب لػػػػػدرس مـ 

الللػػػػػتي  الهل قاػػػػػك هػػػػػلمـ ؟ لسػػػػػث سسػػػػػت د  هػػػػػت لػػػػػ ع اللػػػػػدرسب الػػػػػلـز لمػػػػػـ   تللػػػػػتلم هػػػػػت  ػػػػػم 
للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك  لػػػػػػ  اللقسػػػػػػسـ المػػػػػػلسح لللػػػػػػدرسب  للسػػػػػػسف الدا   للقسػػػػػػؽ 
ال ػػػػػداؼ الهر ػػػػػ ة هػػػػػف الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك لسػػػػػث أف الخطػػػػػ ة الهله لػػػػػك  للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت 

رهلمػػػػػػػت اللدرس سػػػػػػػك له ػػػػػػػؿ الل لػػػػػػػك الستسػػػػػػػسك فػػػػػػػم الل مػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ  ل ػػػػػػػتح الاهلسػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػك  
  تللػػػػػتلم فػػػػػإف للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك  شػػػػػبؿ اسػػػػػر  اضػػػػػح  دقسػػػػػؽ سػػػػػؤد   تلللس ػػػػػك 
إلػػػػػ  لػػػػػػلفسذ  ػػػػػراه  لدرس سػػػػػك   لػػػػػػللقؽ ال ػػػػػداؼ هلمػػػػػت  لػػػػػؤد  إلػػػػػ  إ ػػػػػدار ال قػػػػػت  ال مػػػػػد 

  الهتؿ .
 للػػػػػػ  سػػػػػػلـ  ضػػػػػػع خطػػػػػػك لدرس سػػػػػػك سػػػػػػلسهك لل ػػػػػػم ا للست ػػػػػػتت الفالسػػػػػػك للهلظهػػػػػػك س ػػػػػػب أ   

 ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك  للدسػػػػػػد ت للدسػػػػػػدا  دقسقػػػػػػت    سػػػػػػدا  هػػػػػػف خػػػػػػلؿ إل ػػػػػػتع اللاػػػػػػرؼ  لػػػػػػ  ا للست
أسػػػػػػتلسب  لهسػػػػػػك هلتسػػػػػػ ك   مػػػػػػذا فػػػػػػإف للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك  دقػػػػػػك هػػػػػػف أستسػػػػػػستت 
ل ػػػػػتح الاهلسػػػػػػك اللدرس سػػػػػك  لسػػػػػػ ؽ أ   هػػػػػؿ لػػػػػػدرس مج  لػػػػػذا فػػػػػػإف اللسػػػػػتج هلظهػػػػػػك هػػػػػت إلػػػػػػ  

لهلظهػػػػػػك  أف اللػػػػػػدرسب اللػػػػػػدرسب سقمػػػػػػد  ػػػػػػ  أف  لػػػػػػتؾ لقمػػػػػػت أ  ف ػػػػػػ ة فػػػػػػم  ػػػػػػز  هػػػػػػت فػػػػػػم ا
 .(2008) لاهتفج الهخطط سهبل  أف سللف   ذا اللقص  سمطم للؾ الف  ة

 :لية تحديد االحتياجات التدريبيةمسؤو 
إف هسػػػػػػػؤ لسك للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك  ػػػػػػػم  هلسػػػػػػػك هشػػػػػػػلربك إللمػػػػػػػت للس ػػػػػػػك لاػػػػػػػت ف 

اله تشػػػػػر   مػػػػػ د ه ذ لػػػػػك سشػػػػػلرؾ فسمػػػػػت الهلػػػػػدرب لفسػػػػػ  لهارفلػػػػػ   لفتمػػػػػسؿ  هلػػػػػ ج  ريسسػػػػػ 
لهارفلػػػػػ   ط ساػػػػػك  هػػػػػؿ الفػػػػػراد  هػػػػػت سلػػػػػزهمـ هػػػػػف هاػػػػػترؼ  همػػػػػترات لدا  الاهػػػػػؿ  هسػػػػػي ؿ 
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اللػػػػػدرسب للػػػػػ   لػػػػػ  المػػػػػتؿ دايػػػػػـ  تلهلػػػػػدر سف إضػػػػػتفك إلػػػػػ  اسػػػػػلاتلك الهلظهػػػػػك  هسلشػػػػػترسف 
 -: سهبف لرلس مت  ل  اللل  اللتلمختر سسف  د ـ اإلدارة الالست لللشتط اللدرس مج 

الاػػػػػتهلسف ألفسػػػػػمـ  الػػػػػذسف سه لػػػػػ ف همػػػػػدرا أستسػػػػػست فػػػػػم للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت الفػػػػػراد  -أ   :
اللدرس سػػػػػػػك لظػػػػػػػرا للمػػػػػػػـ القػػػػػػػدر  لػػػػػػػ  للدسػػػػػػػد اللست ػػػػػػػتلمـ اللدرس سػػػػػػػك لهاػػػػػػػرفلمـ  لفتمػػػػػػػسؿ 

 اللست ػػػػػػػػتلمـ الذالسػػػػػػػك هػػػػػػػف لتلسػػػػػػػك أخػػػػػػػر  أ  اللست ػػػػػػػػتلمـ  الاهػػػػػػػؿ   زيستلػػػػػػػ  هػػػػػػػف لتلسػػػػػػػك
 الهارفسك  الهمترالسك.

 الػػػػذ  سشػػػػرؼ  لػػػػ  الاهػػػػؿ  هطلػػػػع  لػػػػ  ط ساػػػػك أدا  الاػػػػتهلسف  الػػػػريسس اله تشػػػػر - تلسػػػػت :
  هتسللت  ف الس  هف همترات  هال هتت ل دا   ل  أبهؿ    .

القػػػػػػتيهسف  لػػػػػػ  إدارة اللػػػػػػدرسب  الله سػػػػػػؿ   ػػػػػػـ الشػػػػػػختص الهسػػػػػػي ل ف  الهبلفػػػػػػ ف  - تل ػػػػػػت :
 ػػػػػتلفراد رسػػػػػهست  تلقسػػػػػتـ  اهلسػػػػػك للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك  سب لػػػػػ ا  لػػػػػ  المػػػػػتؿ دايػػػػػـ 
 الاتهلسف  سلقم ف الهال هتت هلمـ   ذلؾ سسلطسا ف للدسد ا للست تت اللدرس سك.

الهسلشػػػػػػػػترسف الخػػػػػػػػتر سسف   ػػػػػػػػـ الػػػػػػػػذسف سللهػػػػػػػ ف الػػػػػػػػ   سيػػػػػػػػك لدرس سػػػػػػػػك اسلشػػػػػػػػترسك  -را اػػػػػػػت :
 هسلقلك هلخممك فم  هلسك اللدرسب.

فػػػػػػػم د ػػػػػػػـ  د ػػػػػػػـ اإلدارة الالسػػػػػػػت أ  أف اإلدارة الالسػػػػػػػت لمػػػػػػػت د ر  ػػػػػػػتـ   ػػػػػػػ  ر  -ختهسػػػػػػػت :
 لهسسػػػػد اللػػػػدرسب  للدسػػػػد ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػك لسػػػػث أف  هسػػػػع ال مػػػػ د اللػػػػم سػػػػ ؽ ذبر ػػػػت 
 سهبػػػػف أف لبلهػػػػؿ إ  إذا بػػػػتف  لػػػػتؾ د ػػػػـ هػػػػف اإلدارة الالسػػػػت للسػػػػمسؿ همػػػػتهمـ )ا ػػػػ  قفػػػػكج 

2003 .) 

 :رحمة تحديد االحتياجات التدريبيةم    
لسػػػػػتس الػػػػػػذ  ل لػػػػػػ   لسػػػػػ  سػػػػػػتير أ ػػػػػػزا  إف هرللػػػػػك للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك له ػػػػػػؿ ا    

الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك لسػػػػػث س ػػػػػب أف سلمػػػػػب اللربسػػػػػز فػػػػػم  ػػػػػذ  الهرللػػػػػك  لػػػػػ  الهال هػػػػػتت ذات 
لسػػػػػػػث أف  هلسػػػػػػػتت اللػػػػػػػدرسب للاتهػػػػػػػؿ هػػػػػػػع مج له امػػػػػػػفتت الختمػػػػػػػك  ػػػػػػػتلفرد اللػػػػػػػػلظسهالمػػػػػػػلك  ت

الفػػػػػرد بػػػػػهداة لمسسػػػػػر فس ػػػػػب أف للمػػػػػب الهال هػػػػػتت  لػػػػػ  اله امػػػػػفتت الختمػػػػػك  ػػػػػ  لسػػػػػث ألمػػػػػت 
م اللػػػػم لهبػػػػػف أ  لاسػػػػؽ هػػػػػف أدا  الفػػػػرد ل ظسفلػػػػ  اللتلسػػػػػك أ  الهسػػػػلق لسك الهػػػػػر الػػػػذ  سػػػػػؤد   ػػػػ

 تلللس ػػػػػػػك الػػػػػػػ  ضػػػػػػػهتف ال مػػػػػػػ ؿ إلػػػػػػػ   رلػػػػػػػته  لػػػػػػػدرس م ذ  أ ػػػػػػػداؼ هلػػػػػػػددة   اقاسػػػػػػػك  قت لػػػػػػػك 
للقسػػػػتس .  س ػػػػب إشػػػػراؾ الفػػػػرد الهل قػػػػع لدرس ػػػػ  )الهلػػػػدرب( فػػػػم الاهلسػػػػك اللدرس سػػػػك فػػػػم هراللمػػػػت 
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م هرللػػػػػػػك للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك  ذلػػػػػػػؾ للػػػػػػػ  سػػػػػػػلـ للفسػػػػػػػز  ال لسػػػػػػػك أ  هسػػػػػػػت هل  فػػػػػػػ
شػػػػػػػاتر   هلػػػػػػػ  شػػػػػػػرسؾ  هسػػػػػػػؤ ؿ هلضػػػػػػػتهف ج   لػػػػػػػتؾ لقسقػػػػػػػك  ت لػػػػػػػك فػػػػػػػم اللػػػػػػػدرسب هفتد ػػػػػػػت أف   ات
فاتلسػػػػك  لخطػػػػػسط  لمػػػػػهسـ  للفسػػػػػذ  لقسػػػػػسـ ال ػػػػػراه  اللدرس سػػػػك لالهػػػػػد أستسػػػػػت  لػػػػػ  فاتلسػػػػػك  هلسػػػػػك 

ت اللدرس سػػػػػك سلرلػػػػػب  لسػػػػػ  للدسػػػػػد اللل سػػػػػع للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك لف للدسػػػػػد ا للست ػػػػػت
  .(1995الهطل ب هف اللدرسب  هف سللتج إلس   هسل   الدا  الهطل ب)الفضلم ج

 
 :انتذرٌبٍت تقٍٍى انعًهٍت - 5.1.1.2 

ساػػػػػد ا ػػػػػرا  لقسػػػػػسـ الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك هؤشػػػػػرا  للسلسضػػػػػتح هػػػػػف رد د أفاػػػػػتؿ الهشػػػػػتربسف فػػػػػم 
الهشػػػػػتربسف فػػػػػم الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك  هػػػػػت لالهػػػػػ   هػػػػػف الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػكج أ  هػػػػػد  رضػػػػػ  

ال رلػػػػػته  اللػػػػػدرس م  هػػػػػد  ا سػػػػػلفتدة  اللمسسػػػػػر فػػػػػم سػػػػػل بمـ  للس ػػػػػك الا اهػػػػػؿ اللػػػػػم لػػػػػػؤ ر 
دراؾ الهلػػػػػدرب لهػػػػػد  اإلضػػػػػتفك اللػػػػػم لمػػػػػؿ  لسمػػػػػت فػػػػػم   لػػػػػ  ل ػػػػػتح  فت لسػػػػػك اللػػػػػدرسب  ات

 . هاترف   خ رال   رفع أداي 
سػػػػػػػتس هػػػػػػػد  لػػػػػػػه سر اللشػػػػػػػطك اللدرس سػػػػػػػك  لػػػػػػػ  فتلمػػػػػػػدؼ الريسسػػػػػػػم لللشػػػػػػػتط اللقسسهػػػػػػػم  ػػػػػػػ  ق

الهشػػػػػػتربسف الهسػػػػػػلمدفسف  ػػػػػػتل راه  اللدرس سػػػػػػك   لػػػػػػ  الهلظهػػػػػػك اللػػػػػػم ساهلػػػػػػ ف  مػػػػػػت لسػػػػػػث أف 
اللقسػػػػسـ  هلسػػػػك  تدفػػػػك لقػػػػسس هػػػػد  بفػػػػت ة الاهػػػػؿ اللػػػػدرس م  للػػػػدد هػػػػتلـ للقسقػػػػ  هػػػػف أ ػػػػداؼ 

 الضػػػػػػاؼ الخطػػػػػك اللدرس سػػػػػك  لخػػػػػتذ القػػػػػرارات الهلتسػػػػػ ك هػػػػػف خػػػػػلؿ إ ػػػػػراز أ  ػػػػػ  القمػػػػػ ر 
للػػػػػػ  سهبػػػػػػف لطػػػػػػ سر الاهلسػػػػػػك اللدرس سػػػػػػك  هػػػػػػت سخػػػػػػدـ ال ػػػػػػداؼ الهل خػػػػػػتة هلمػػػػػػت.  لسػػػػػػث أف 
لقسػػػػسـ ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك  ػػػػم  هلسػػػػك قسػػػػتس ال هػػػػتؿ الهل ػػػػزة  هقترللمػػػػت  هػػػػت س ػػػػب اف سػػػػلـ 
 فقػػػػػػػت لللخطػػػػػػػسط الهاػػػػػػػد هسػػػػػػػ قت للاهلسػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػك  بلشػػػػػػػتؼ لقػػػػػػػتط الضػػػػػػػاؼ  القػػػػػػػ ة فػػػػػػػم 

هبػػػػف لارسػػػػؼ اللقسػػػػسـ  هلػػػػ  دراسػػػػك ا ػػػػر اللػػػػدرسب  لػػػػ  الاهػػػػؿ أ  ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك  لػػػػذلؾ س
 .ال  لللسؿ  هارفك هرد د اللدرسب  ل  الدا   اإلللت سك

 :  سالهد لقسسـ للتي  الاهلسك اللدرس سك  ل   ل ك هلت ر ريسسسك 
لقسػػػػػسـ الهلػػػػػدر سف لل رلػػػػػته  اللػػػػػدرس م لسػػػػػث س ػػػػػب أف سػػػػػلـ لمػػػػػهسـ اسػػػػػلهترة ختمػػػػػك  -أ    :

للقسػػػػػػسـ لسػػػػػػث لللػػػػػػ    لػػػػػػ  ال ت ػػػػػػتت  أرا  الهلػػػػػػدر سف للػػػػػػ  ال  الػػػػػػب الهخللفػػػػػػك  هسػػػػػػيلك ا
 لللدرسب  هد  ا سلفتدة هلمت 
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لقسػػػػػػػػسـ  سيػػػػػػػػك اللػػػػػػػػدرسب لل رلػػػػػػػػته  اللػػػػػػػػدرس م  الهلػػػػػػػػدر سف هػػػػػػػػف لسػػػػػػػػث الهشػػػػػػػػتربك  - تلسػػػػػػػػت :
 .  ا للظتـ  الفت لسك

فلػػػػرة زهلسػػػػك هاسلػػػػك لقسػػػػسـ الهلظهػػػػك لللػػػػتي  اللػػػػدرسب  لػػػػ  الدا   ذلػػػػؾ  اػػػػد هػػػػر ر  -:  تل ػػػػت
الهلػػػػدر سف للاهػػػػؿ  لػػػػذلؾ سػػػػلـ قسػػػػتس للػػػػتي  اللػػػػدرسبج  ذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػلؿ اسػػػػلخداـ   اػػػػد  ػػػػ دة

أسػػػػل ب هقترلػػػػك الدا    ػػػػذا اللػػػػ ع هػػػػف اللقسػػػػسـ سللػػػػتج الػػػػ  همػػػػترة  تلسػػػػك فػػػػم لط سقػػػػ  لسػػػػث 
سػػػػػلـ دراسػػػػػك  اسلقمػػػػػت  الهلػػػػػدرب لفسػػػػػ   ريسسػػػػػ   قسػػػػػتس أدايػػػػػ   اػػػػػد اللػػػػػدرسب لللدسػػػػػد أ ػػػػػر 

الدا  هػػػػػف لسػػػػػث ال  الػػػػػب ا س ت سػػػػػك  السػػػػػل سك  للسػػػػػسف اإلللت سػػػػػك  هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  لػػػػػ 
 ( 2003)أ  قفكج 

 

:انىطًُانتذرٌب وانتأهٍم فً وسارة االقتصبد    -6.1.1.2 

اللػػػػػدرسب ربػػػػػف أستسػػػػػم هػػػػػف أربػػػػػتف الللهسػػػػػك اإلدارسػػػػػك  ال شػػػػػرسك  لطػػػػػ سر البػػػػػتدر الػػػػػ ظسفم 
ل  هؤسسػػػػػػك  تهػػػػػػػك أ  ختمػػػػػػػكج إذ أف  هلسػػػػػػػك اللطػػػػػػػ ر  ه اب ػػػػػػػك الهسػػػػػػػل دات فػػػػػػػم  ػػػػػػػتلـ 
ال هػػػػػتؿ لسػػػػػل  ب اإلطػػػػػلع  اللاػػػػػرؼ  لػػػػػ  الطػػػػػرؽ اللدس ػػػػػك فػػػػػم بتفػػػػػك ه ػػػػػت ت الاهػػػػػؿ 

   ال هتؿ.لهدسك لللقسؽ أقم  هسل   هف الفاتلسك  البفت ة فم 
لال ػػػػػر الػػػػػ زارة اللػػػػػدرسب  هلسػػػػػك هسػػػػػلهرة سػػػػػلـ هػػػػػف خللمػػػػػت لز سػػػػػد ه ه  ػػػػػك هػػػػػف الهػػػػػ ظفسف 
الهلػػػػػػػػدر سف لػػػػػػػػـ اخلسػػػػػػػػتر ـ  التسػػػػػػػػك  فقػػػػػػػػت لللدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػكج  سػػػػػػػػلـ لز سػػػػػػػػد ـ 
 تلسػػػػتلسب  الخ ػػػػػرات اللزهػػػػػك للاػػػػدسؿ ال ت ػػػػػتلمـ  للهسػػػػػك همػػػػترالمـ  زسػػػػػتدة هاػػػػػترفمـ  مػػػػػدؼ 

فمػػػػػػ  لمػػػػػػك لدس ػػػػػػك لللالػػػػػػسـ  جت سلمـ  ه ا مػػػػػػك هشػػػػػػبللمـ  لبػػػػػػسفمـ هػػػػػػع  ظػػػػػػتيفمـزسػػػػػػتدة إللػػػػػػ
 لطػػػػػػ سر الدا ج فمػػػػػػ    سبلفػػػػػػم  لقػػػػػػدسـ الهارفػػػػػػك  ػػػػػػؿ سلاػػػػػػد  ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػ  لمسسػػػػػػر القلت ػػػػػػتت 
 ا ل ت ػػػػػػػتت  ابلسػػػػػػػتب الهمػػػػػػػترات  الخ ػػػػػػػرات الاهلسػػػػػػػك  هسػػػػػػػل ب شػػػػػػػسؽ. بػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ سسػػػػػػػمـ 

 . ات داد  له اقع قستدسك  دسدة  شبؿ ه تشر فم رفع بفت ة اله ظؼ  زستدة إللت سل 
اف للقسػػػػػػػؽ أ ػػػػػػػداؼ اللػػػػػػػدرسب الهله لػػػػػػػك فػػػػػػػم للسػػػػػػػسف الدا  الفػػػػػػػرد    الهؤسسػػػػػػػم سلطلػػػػػػػب 
لات لػػػػػػػت  اللزاهػػػػػػػت هػػػػػػػف بتفػػػػػػػك الطػػػػػػػراؼ الهالسػػػػػػػك للهسػػػػػػػت هك فػػػػػػػم لطػػػػػػػ سر القػػػػػػػدرات  للهسػػػػػػػك 
ا ل ت ػػػػتت   لػػػػت  الهاػػػػترؼ لل مػػػػ ؿ إلػػػػ  المػػػػدؼ   المتسػػػػك هػػػػف اللػػػػدرسب   سػػػػلـ ذلػػػػؾ هػػػػف 

 . لدرس سك خلؿ خطك
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لسػػػػػػا  الخطػػػػػػك اللدرس سػػػػػػك إلػػػػػػ  للقسػػػػػػؽ  ػػػػػػدؼ هاػػػػػػسف  ػػػػػػ  الللهسػػػػػػك الشػػػػػػتهلك للاػػػػػػتهلسف فػػػػػػم 
الػػػػػ زارة  ات ػػػػػػداد ـ له تشػػػػػػرة همػػػػػتـ  ظػػػػػػتيفمـ اللػػػػػػم سق هػػػػػػ ف  مػػػػػت فاػػػػػػل أ  سرشػػػػػػل ف لشػػػػػػملمت 
فػػػػػػػم الهسػػػػػػػلق ؿ هػػػػػػػع الللسػػػػػػػسؽ  ػػػػػػػسف ال ػػػػػػػداؼ الختمػػػػػػػك لبػػػػػػػؿ إدارة  المػػػػػػػدؼ الاػػػػػػػتـ للػػػػػػػ زارة 

 سلمهػػػػػػػت  اف لبػػػػػػػ ف هلققػػػػػػػك ل  ػػػػػػػداؼ اللدرس سػػػػػػػك اللػػػػػػػم  لسػػػػػػػث   سبػػػػػػػ ف  لػػػػػػػتؾ لاػػػػػػػترض 
  :لسا  الخطك اللدرس سك لللقسقمت    م

إبسػػػػػتب الهػػػػػ ظفسف هال هػػػػػتت   خ ػػػػػرات  ظسفسػػػػػك هلخممػػػػػك للالػػػػػؽ  ه هػػػػػتلمـ  (1
  . أستلسب الدا  اله لم فسمت

مػػػػػػػقؿ الهمػػػػػػػػترات   القػػػػػػػػدرات اللػػػػػػػػم سلهلػػػػػػػع  مػػػػػػػػت الهػػػػػػػػ ظفسف   لهبسػػػػػػػػلمـ هػػػػػػػػف  (2
  اللم لـ سلـ أسلخداهمت  اد.اسل هتر الطتقتت  القدرات 

لط سػػػػػػػػػػػع أسػػػػػػػػػػػتلسب الدا    لاػػػػػػػػػػػدسؿ السػػػػػػػػػػػل ؾ  ا ل ت ػػػػػػػػػػػتت اللػػػػػػػػػػػم سللم مػػػػػػػػػػػت  (3
الاػػػػتهل ف فػػػػم الػػػػ زارة هػػػػف ا ػػػػؿ إلتلػػػػك الفرمػػػػك لهزسػػػػد هػػػػف الللسػػػػسف  اللطػػػػ سر 

شػػػػػػػػؤ ف فػػػػػػػػم الاهػػػػػػػػؿ   ال مػػػػػػػػ ؿ إلػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػداؼ الهر ػػػػػػػػ ة. )ا دارة الاتهػػػػػػػػك لل
 (ال زارة \ا دارسك  اله ارد ال شرسك 

 ػػػػػذا ا طػػػػػتر ل لػػػػػت الػػػػػ زارة فػػػػػم ا ػػػػػداد  للظػػػػػسـ  اػػػػػض ال ػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك الهلخممػػػػػك  فػػػػػم 
 :رات  هتللسف بتف ا ـ  ذ  ال راه فم سلهك المذا   تلللسسؽ هع الشربت  هف  زا

 رلػػػػته  لػػػػدرسب هػػػػ ظفم الػػػػ زارة  لػػػػ  ه اضػػػػسع السػػػػلهك المذايسػػػػك  له سػػػػؿ هػػػػف هؤسسػػػػك  (1
 لػػػػػػػ  هػػػػػػػدار   الػػػػػػػذ  اسػػػػػػػلهرذا  ا ردلسػػػػػػػك سػػػػػػػذ  سيػػػػػػػك الػػػػػػػد ا   المػػػػػػػ تسبػػػػػػػت الست تلسػػػػػػػك  للف

: اله امػػػػػػػفتت  اللالسهػػػػػػػتت الفلسػػػػػػػك ث شػػػػػػػهلت الػػػػػػػد رات اله اضػػػػػػػسع اللتلسػػػػػػػك ػػػػػػػتهسسف لسػػػػػػػ
 المذايسكج هراق ك   دة ا اذسكج سلهك ا اذسك  لظتـ اللفلسش  ل  ا اذسك.

 .د  له سؿ هف هؤسسك سسدا الس سدسك رلته  سلهك المذا  فم الس س (2
لللسػػػػػػػػؿ  ضػػػػػػػػ ط ( لظػػػػػػػػتـ  HACCP ػػػػػػػػتدئ لظػػػػػػػػتـ المتسػػػػػػػػب )د رات لدرس سػػػػػػػػك لػػػػػػػػ ؿ ه (3

 .اللقتط اللر ك الخطرة
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  -: االداء 1.2.1
 :يفهىو االداء  2.1.2.1

لهػػػػتـ الهمػػػػتـ الهب لػػػػك ل ظسفػػػػك الفػػػػرد   ػػػػ  سابػػػػس البسفسػػػػك  سشػػػػسر الدا  الػػػػ  در ػػػػك للقسػػػػؽ  ات
(ج  لػػػػػػػػػػػر   2001اللػػػػػػػػػػػم سلقػػػػػػػػػػػؽ أ  سشػػػػػػػػػػػ ع  مػػػػػػػػػػػت الفػػػػػػػػػػػرد هلطل ػػػػػػػػػػػتت ال ظسفػػػػػػػػػػػك )لسػػػػػػػػػػػفج

أف  هلسػػػػػػك لقسػػػػػػسـ الدا   ػػػػػػم  هلسػػػػػػك لقػػػػػػدسر أدا  بػػػػػػؿ فػػػػػػرد هػػػػػػف ) 2001)ال رلػػػػػػ طمج
الاػػػػػػتهلسف خػػػػػػلؿ فلػػػػػػرة زهلسػػػػػػك هاسلػػػػػػك للقػػػػػػدسر هسػػػػػػل    ل  سػػػػػػك أدايػػػػػػ ج  لضػػػػػػسؼ ال رلػػػػػػ طم 
إلػػػػػػػ  أف  هلسػػػػػػػك لقسػػػػػػػسـ الدا  لمػػػػػػػلـ  هرا اػػػػػػػك أدا  اله ظػػػػػػػؼ خػػػػػػػلؿ فلػػػػػػػرة زهلسػػػػػػػك هاسلػػػػػػػك 

داهتت للػػػػػتي   هلسػػػػػك لقسػػػػػػسـ الدا   اللبػػػػػـ  لسػػػػػ  هػػػػػف لسػػػػػػث ال ػػػػػ دة  لؤبػػػػػد أف هػػػػػف اسػػػػػػلخ
ف إدارة   ػػػػػػ  للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك   هلطل ػػػػػػتت  ضػػػػػػع خطػػػػػػك لدرس سػػػػػػك سػػػػػػلسهك ج  ات
الهػػػػػػػ ارد ال شػػػػػػػرسك لللػػػػػػػتج إلػػػػػػػ  قتيهػػػػػػػك  تلػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك اللػػػػػػػم لللػػػػػػػتج إلسمػػػػػػػت الهلظهػػػػػػػك 
 الهشػػػػػػػترب ف فسمػػػػػػػت لسػػػػػػػث له ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػذ  الخطػػػػػػػ ة الل لػػػػػػػك الستسػػػػػػػسك فػػػػػػػم إ ػػػػػػػداد أ   رلػػػػػػػته  

  م سلسـ.لدرس
 لضػػػػػسؼ ال رلػػػػػ طم  تل ػػػػػت  لخػػػػػر   ػػػػػ  لارسػػػػػؼ الاػػػػػتهلسف  هسػػػػػؤ لستلمـ   ػػػػػتلد ار  السػػػػػل ؾ 
الهمػػػػػػـ للهلظهػػػػػػك.  لػػػػػػذا سالهػػػػػػد لقسػػػػػػسـ الدا   لػػػػػػ  أسػػػػػػتس ال مػػػػػػ د  اإل ػػػػػػرا ات  الهقػػػػػػتسسس 
الهل اػػػػك فػػػػم الهلظهػػػػك  قػػػػدرلمت  لػػػػ  ههترسػػػػلمت فػػػػم ضػػػػ   اإل ػػػػرا ات  الل قاػػػػتت  الفػػػػرص 

لقسػػػػسـ الدا  للسػػػػػلفتدة هػػػػػف الهػػػػ ارد ال شػػػػػرسك الػػػػػ  أقمػػػػ  لػػػػػد ههبػػػػػف  سػػػػػلـ ج الهلسطػػػػك  مػػػػػت
 ذلػػػػؾ هػػػػػف خػػػػػلؿ اإلسػػػػػلفتدة هػػػػػف للػػػػػتي  اللقسػػػػسـ فػػػػػم الخػػػػػتذ القػػػػػرارات اإلدارسػػػػػك بهسػػػػػتس فػػػػػم 
للدسػػػػػد أسػػػػػتلسب   سػػػػػتيؿ ا خلسػػػػػتر اللػػػػػم للػػػػػ ا ـ هػػػػػع هلطل ػػػػػتت الاهػػػػػؿ بهػػػػػدخؿ فػػػػػم للدسػػػػػد 

دـ لقسػػػػػػػسـ الدا  إلاػػػػػػػراض للهسػػػػػػػك ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك ل فػػػػػػػراد الاػػػػػػػتهلسف.  لسػػػػػػػث سسػػػػػػػلخ
الفػػػػػػػراد  أدايمػػػػػػػـ فػػػػػػػإف ذلػػػػػػػؾ سلطلػػػػػػػب لز سػػػػػػػد ـ  تلهال هػػػػػػػتت  ػػػػػػػف الدا  الهل قػػػػػػػع  الللػػػػػػػتي  

 . الهلرل ك  لس   اللدرسب الهليـ لهقت لك هت   هل قع إل تز   لـ سللقؽ  اد
 ( فػػػػػم طرلػػػػػ  للقسػػػػػسـ الدا  الػػػػػ    سالػػػػػم للػػػػػؾ اللظػػػػػرة اللقلسدسػػػػػك 1994 سؤبػػػػػد )الطاتهلػػػػػكج 

الػػػػػػ   ػػػػػػتلدا  اللػػػػػػتلم لله ظػػػػػػؼ  ػػػػػػؿ سلاػػػػػػد  ذلػػػػػػؾ لسشػػػػػػهؿ  اػػػػػػدا  هسػػػػػػلق لست  ل   الضػػػػػػسقك اللػػػػػػم
لشػػػػػػهؿ قسػػػػػػتس بفػػػػػػت ة اله ظػػػػػػؼ للقرسػػػػػػر هػػػػػػد  مػػػػػػللسل    هالػػػػػػ  ألمػػػػػػت  هلسػػػػػػك دسلتهسبسػػػػػػك

هبتلسػػػػػك ل تلػػػػػ  فػػػػػم  ظسفػػػػػك أ لػػػػػ  فػػػػػم الهسػػػػػلق ؿ  لههترسػػػػػك ال ظسفػػػػػك اله بلػػػػػك إلسػػػػػ  لتلسػػػػػت   ات
اللػػػػػػدرسب  الدا   لقػػػػػػك  . إف الالقػػػػػػك  ػػػػػػسف هػػػػػػت سلرلػػػػػػب  لػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ هػػػػػػف لػػػػػػدرسب  للهسػػػػػػك 
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 ذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػلؿ  طردسػػػػك سهبػػػػف الل مػػػػؿ إلسمػػػػت هػػػػف خػػػػلؿ لقسػػػػسـ فت لسػػػػك ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك
هللظػػػػػػػػػػتت  أرا  القسػػػػػػػػػػتدات اإلدارسػػػػػػػػػػك  الهشػػػػػػػػػػرفسف  لػػػػػػػػػػ  الهلػػػػػػػػػػدر سف  ا خل ػػػػػػػػػػترات اللػػػػػػػػػػم 

ذا بػػػػػػتف هػػػػػف المػػػػػػ ل رسمػػػػػت الهلظهػػػػػك أ  اب  مػػػػػػك اللػػػػػدرسب لسػػػػػث سػػػػػػلـ اسػػػػػلطلع أرايمػػػػػـ  ات
القسػػػػػػتـ  قسػػػػػػػتس فت لسػػػػػػك اللػػػػػػػدرسب فإلػػػػػػ   تإلهبػػػػػػػتف اسػػػػػػلخداـ  ػػػػػػػذ  ال سػػػػػػتيؿ ه لهاػػػػػػػك للػػػػػػػ  

 . لست د  ل  لقسسـ ال راه  اللدرس سك  للدسد هد  فت لسلمت
إف لػػػػػه سر الهلظهػػػػػك  لػػػػػ  هسػػػػػل   أدا  الاػػػػػتهلسف   ػػػػػد أف سػػػػػلـ هػػػػػف خػػػػػلؿ إدخػػػػػتؿ الاػػػػػتهلسف 

ضػػػػػتفك هال هػػػػػتت فػػػػم  ػػػػػراه  لدرس سػػػػػك هلتسػػػػػ ك  للست ػػػػػتلمـ  لمػػػػدؼ الػػػػػ  لطػػػػػ  سر قػػػػػدرالمـ  ات
هل ػػػػددة ههػػػػػت سػػػػػؤد  الػػػػػ  رفػػػػع هال سػػػػػتت الهلػػػػػدر سف  زسػػػػػتدة هسػػػػل   أدايمػػػػػـ   تللػػػػػتلم للهسػػػػػك 

ف هخر تلػػػػػػ   ػػػػػػم هػػػػػػدخلت  جطتقػػػػػػك اإل ػػػػػػداع لػػػػػػدسمـ أف لظػػػػػػتـ لقسػػػػػػسـ الدا  لظػػػػػػتـ فر ػػػػػػم  ات
للظػػػػػػتـ اللػػػػػػدرسب لسػػػػػػث أف المػػػػػػرض الستسػػػػػػم للقسػػػػػػسـ الدا   ػػػػػػ  للدسػػػػػػد اللت ػػػػػػك لللػػػػػػدرسب 

ؿ فلػػػػػػص  لقسػػػػػػسـ هسػػػػػػل   أدا  الاػػػػػػتهلسف  للسػػػػػػتب هقػػػػػػدار أدايمػػػػػػـ هقترلػػػػػػك هػػػػػػع هػػػػػػف خػػػػػػل
( فبلهػػػػػػػػت بتلػػػػػػػػت الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك  فقػػػػػػػػت    2004هاػػػػػػػػد ت الدا  الهسػػػػػػػػلمدفك )فطػػػػػػػػسسج 

لهفمػػػػػـ  لظهػػػػػم هلبتهػػػػػؿ  هلفت ػػػػػؿ سػػػػػؤ ر  ػػػػػد ر   لػػػػػ  لقػػػػػؿ أ ػػػػػر اللػػػػػدرسب الػػػػػ   اقػػػػػع الاهػػػػػؿ 
سػػػػػػؤد  الػػػػػػ  لفػػػػػػتظ الهلظهػػػػػػك  لػػػػػػ  الفالػػػػػػم هػػػػػػف خػػػػػػلؿ لطػػػػػػ سر أدا  الاػػػػػػتهلسف  تسػػػػػػلهرار   

 ل ازلمت  لط سر ت.
 

 : تقٍٍى االداء وانىصف انىظٍفً 1.1.2.1
إف لقسػػػػػسـ الدا  سلطلػػػػػب  تلضػػػػػر رة   ػػػػػ د ل مػػػػػسؼ لل ظػػػػػتيؼ  الػػػػػذ  سشػػػػػبؿ  ػػػػػز ا  ريسسػػػػػست 
هػػػػف المسبػػػػؿ الللظسهػػػػمج للػػػػ  سلػػػػدد الالقػػػػتت ال ظسفسػػػػك  ل ػػػػـ الاهػػػػؿ الهطلػػػػ ب هػػػػف بػػػػػؿ 

ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك فػػػػػػػم الهلظهػػػػػػػك  فػػػػػػػم لطػػػػػػػ سر   ظسفػػػػػػػك  سسػػػػػػػمـ  ػػػػػػػد ر  فػػػػػػػم للدسػػػػػػػد
أسػػػػتلسب الاهػػػػؿ اللػػػػم لرلبػػػػز  لػػػػ  هارفػػػػك  زيسػػػػتت الاهػػػػؿ اللػػػػم سقػػػػـ   مػػػػت الفػػػػراد الاػػػػتهلسفج 
  ػػػػػذ  الهارفػػػػػك  ػػػػػم السػػػػػتس لل سػػػػػسط اإل ػػػػػرا ات  لطػػػػػ سر أسػػػػػتلسب الاهػػػػػؿ  لسػػػػػث سسػػػػػمؿ 

د الطرا لػػػػػػك (  سؤبػػػػػػ 1992الطرا لػػػػػػكج ( ضػػػػػع هاػػػػػػتسسر لسػػػػػػللد لل ا  ػػػػػػتت ال ظسفسػػػػػػك الهلػػػػػػددة
أف   ػػػػػػ د اللشػػػػػػرساتت ال سػػػػػػدة للقسػػػػػػسـ الدا   ال مػػػػػػ د اله ذ لػػػػػػك فػػػػػػم للفسػػػػػػذ  هلسػػػػػػك اللقسػػػػػػسـ 
ل قػػػػػػػ  اسػػػػػػػر بتفسػػػػػػػك  اسػػػػػػػر هبلهلػػػػػػػك فػػػػػػػم اسػػػػػػػتب ال مػػػػػػػؼ الػػػػػػػ ظسفم لسػػػػػػػث الػػػػػػػ  إذا   ػػػػػػػد 
ال مػػػػػؼ الػػػػػ ظسفم الشػػػػػتهؿ  الػػػػػدقسؽ فملػػػػػتؾ لت ػػػػػػك هتسػػػػػك للطػػػػػ سر هاػػػػػتسسر القسػػػػػتس اللػػػػػػم 
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سفػػػػػػك  لػػػػػػذلؾ فػػػػػػإف   ػػػػػػ د هاػػػػػػتسسر القسػػػػػػتس الهلتسػػػػػػ ك للتسػػػػػػب ال ا  ػػػػػػتت ال ظسفسػػػػػػك لبػػػػػػؿ  ظ
 الدا  سهبف هف هاتل ك هشبلك ضاؼ الدا .  اسلخداهمت فم لقسسـ

 

 طاليت انغذاء   3.1.2  

 :   يفهىو طاليت انغذاء  2.1.2.1
ساػػػػرؼ البلػػػػػتب  ال ػػػػػتل  ف سػػػػػلهك المػػػػػذا  هػػػػػف خػػػػػلؿ ه ه  ػػػػػك هال هػػػػػتت  هػػػػػف   مػػػػػتت 

لػػػػػػػػ رد  لػػػػػػػػت هػػػػػػػػت  ػػػػػػػػت   ػػػػػػػػ   جػػػػػػػت ل  ػػػػػػػػت  هػػػػػػػػت  لسػػػػػػػػب لرا  امػػػػػػػػلت متل تسلػج لظػػػػػػر هلاػػػػػػددة
(  ق لػػػػػػػ  : سفمػػػػػػػـ هػػػػػػػف سػػػػػػػلهك 2008ال ػػػػػػػػػػتل  ف هػػػػػػػػػػف أفبػػػػػػػػػػتر ج فقػػػػػػػػػػد  رفمػػػػػػػػػػت )الاهػػػػػػػترج 

المػػػػػػذا   تلمػػػػػػت لسسػػػػػػت ه ػػػػػػرد  رقػػػػػػػك ا  قػػػػػػػرار ا   يلػػػػػػػك ا  ألظهػػػػػػػك ا  لالسهػػػػػػػػتت  لاػػػػػػػػتهسـ 
 ت  لػػػػػػػػػػػ زع  لػػػػػػػػػػػ  لبلػػػػػػػػػػػب  لط ػػػػػػػػػػػع  لػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػ لت  ل ضػػػػػػػػػػػع  لػػػػػػػػػػػ  الرفػػػػػػػػػك  الطػػػػػػػػػػػت  

الهػػػػػػػ ظفسف  اله ظفػػػػػػػتتج  ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػم  هلسػػػػػػػك هاقػػػػػػػدة لػػػػػػػهلم فػػػػػػػم مػػػػػػػلب هلظ هػػػػػػػك المػػػػػػػستلك 
 اللهتسػػػػػػػػك الاتهػػػػػػػػك ا قلمػػػػػػػػتدسك  ا  لهت سػػػػػػػكج ألمػػػػػػػت لسػػػػػػػللـز سػػػػػػػل ات ط سلػػػػػػػك هػػػػػػػف الاهػػػػػػػؿ 

الهاسشػػػػػػػػػػك سالهػػػػػػػػػػد بلسػػػػػػػػػػت  الهسػػػػػػػػػدالم  ال مػػػػػػػػػد  اله ػػػػػػػػػت رة  الهلت اػػػػػػػػػكج  اف هػػػػػػػػػػت لللت لػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػم 
المػػػػػػػػذا   ػػػػػػػػدفت  أستسػػػػػػػػست   سػػػػػػػػتهست  ل هسػػػػػػػػع الهالسػػػػػػػػسف  ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ  اػػػػػػػػذا   هسػػػػػػل رد  ا  هاػػػػػػد 

 .هللست  قد   سخل  هف هس  تت اللل ث  الهراض الهادسك
( فقػػػػػػد  رفػػػػػػت المػػػػػػػذا   ق لمػػػػػػػت: سػػػػػػػرل ط المػػػػػػػذا   2001اهػػػػػػت ) هلظهػػػػػػػك المػػػػػػػلك الاتلهسػػػػػػػكج  

ارل تطػػػػػػت    سقػػػػػػت   طردسػػػػػػت  فتلمػػػػػػذا  ال سػػػػػػد ساػػػػػد الاتهػػػػػؿ السػػػػػتس فػػػػػم لهػػػػػ  ا لسػػػػػتف   تلمػػػػػػلك
 لبتهػػػػػػػؿ مػػػػػػػلل   لاػػػػػػػ سض هػػػػػػػت سللػػػػػػػؼ هػػػػػػػف ألسػػػػػػػ ل   خلسػػػػػػػت  للػػػػػػػػ  سسػػػػػػػػلطسع اف سقػػػػػػػـ  
  ظتيفػػػػػػػ   لشػػػػػػػتطتل  اللس سػػػػػػػك  بفػػػػػػػت ة لهبلػػػػػػػ  هػػػػػػػف هقت هػػػػػػػك ا هػػػػػػػراض  الاػػػػػػػد  ج  المػػػػػػػػذا  

ػت  لػػػػػػػػ  اإللسػػػػػػػػتف مػػػػػػػػتر  اضػػػػػػػػلت  لل سػػػػػػػـ الاذسػػػػػػػػك  له سر ػػػػػػػ ضػػػػػػػػر ر  للسػػػػػػػػلهكج فػػػػػػػػد ر
 الاقػػػػػؿ ) الاقػػػػػػؿ السػػػػػػلسـ فػػػػػػم ال سػػػػػػـ السػػػػػػلسـ (. إذ ل ػػػػػػد الهػػػػػػراض الهلق لػػػػػػك  ػػػػػػف طرسػػػػػػؽ 

الاذسػػػػػػػك  المػػػػػػػذا   دسػػػػػػػدة  هللشػػػػػػػرة  للس ػػػػػػػك لػػػػػػػذلؾ سهػػػػػػػ ت ب سػػػػػػػر هػػػػػػػف اللػػػػػػػتس  اػػػػػػػد للػػػػػػػت ؿ
هسػػػػػػك الهػػػػػػر لػػػػػػتدت الشػػػػػػربتت اللػػػػػػم   للط ػػػػػػؽ  لسمػػػػػػت اله امػػػػػػفتت المػػػػػػلسك للمػػػػػػذا ج  ل 

الاتلهسػػػػػػك   لػػػػػػ  رأسػػػػػمت هلظهػػػػػك المػػػػػلك الاتلهسػػػػػك   ضػػػػػع خطػػػػػك  تلهسػػػػػػك لمػػػػػػلك المػػػػػػذا  ) 
 \  تللسػػػػػػ ك )لهلظهػػػػػػك ا اذسػػػػػػك  الزرا ػػػػػػك ل هػػػػػػـ الهللػػػػػػدة ج اػػػػػػػذا  مػػػػػػػلم لمػػػػػػػلك  سػػػػػػػدة(
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( فقػػػػػػػػد  رفػػػػػػػت سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا   ق لمػػػػػػػػت : ضػػػػػػػػهتف ا   1999ج رلػػػػػػػته  الهاػػػػػػػػتسسر المذايسػػػػػػػػك
ا  للت لمػػػػػت  ط قػػػػػت للسػػػػػلخداـ  \ا اذسػػػػػك فػػػػػم ا ضػػػػػرار  تلهسػػػػػلملؾ  لػػػػػد ا ػػػػػداد    للسػػػػػ ب 

 .الهقم د هلمت
 

   : عُبصز طاليت انغذاء   2.3.1.2

 ضػػػػع اللشػػػػرساتت المذايسػػػػك الهلتسػػػػ ك أ  للقػػػػسح اله  ػػػػ د هلمػػػػت ل لػػػػ غ ال ػػػػػداؼ  (1
 اللم للدد ت ا سلرالس سك ال طلسك لسلهك المذا  .

 طلسػػػػػػػػك للرقت ػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ  الاذسػػػػػػػػك ذات أ ػػػػػػػػداؼ  اضػػػػػػػػلكج ا ػػػػػػػػداد اسػػػػػػػػلرالس سك  (2
  خطك  هؿ لللفسذ تج   لهتت قستس .

 ضػػػػػػع لػػػػػػ ايح  ه امػػػػػػفتت  هػػػػػػد لتت سػػػػػػل ؾج أ هرا اػػػػػػك اله  ػػػػػػ د هلمػػػػػػتج إلػػػػػػ   (3
  تلب للسسقمت هع ا شلراطتت الد لسك .

  ضع  رلته  للق سك ل ظـ اإلشراؼ  الرقت ك  ل  الاذسك . (4
ؿ السلسػػػػػػلك المذايسػػػػػػك )هػػػػػػف الهزر ػػػػػػك الػػػػػػ  لازسػػػػػػز ل ظػػػػػػـ سػػػػػػلهك الاذسػػػػػػك طػػػػػػ ا (5

الهتيػػػػػػػدة (ج أ  إدخػػػػػػػتؿ  ػػػػػػػراه  رقت ػػػػػػػك قتيهػػػػػػػك  لػػػػػػػ  لظػػػػػػػتـ )المتسػػػػػػػب ( لظػػػػػػػتـ 
 لللسؿ الخطر فم لقتط الرقت ك اللر ك.

 ضػػػػػػػػػع  للظػػػػػػػػػسـ  ػػػػػػػػػراه  لدرس سػػػػػػػػػك للاػػػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػػػم لقػػػػػػػػػؿ الاذسػػػػػػػػػك  ل مسز ػػػػػػػػػتج  (6
 هلللسف الفل متت فم الهخل رات. ل لهفلشم الاذسك 

م ه ػػػػػػت ت ال لػػػػػػث  الرقت ػػػػػػك  لػػػػػػ  الهػػػػػػراض الهلق لػػػػػػك لازسػػػػػػز الهػػػػػػدخلت فػػػػػػ (7
  تلاذسكج   ل   هع ال ستلتتج  زستدة القدرة الالهسك داخؿ اللظتـ .

لازسػػػػػػز ل قسػػػػػػؼ الهسػػػػػػلملبسف  اسػػػػػػر ذلػػػػػػؾ هػػػػػػف ه ػػػػػػتدرات هػػػػػػع اله لهػػػػػػع  مػػػػػػفك  (8
 ( FAO & WHO 2003 \)ضهتف سلهك ا اذسك    دلمت   تهك
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 :طاليت انغذاء دور انتذرٌب فً ضًبٌ  1.1.2.1 
لػػػػؤد  ل ظػػػػػـ الرقت ػػػػػك  لػػػػػ  الاذسػػػػك فػػػػػم الػػػػػ زارة د را  هلزاسػػػػػد ال هسػػػػك فػػػػػم لقػػػػػدسـ الهال هػػػػػتت 
 الل قسػػػػؼ  الهشػػػػ رة لمػػػػلتب الهمػػػػللك فػػػػم السلسػػػػلك الهار فػػػػك  تسػػػػـ "هػػػػف الهزر ػػػػك إلػػػػ  
الهتيػػػػػػػدة".  لشػػػػػػػهؿ  ػػػػػػػذ  اللشػػػػػػػطك لقػػػػػػػدسـ هال هػػػػػػػتت  اقاسػػػػػػػك هل ازلػػػػػػػك للهسػػػػػػػلملبسف  لقػػػػػػػدسـ 

هػػػػػػػػػتت   ػػػػػػػػػراه  ل قسفسػػػػػػػػػك للهسػػػػػػػػػؤ لسف الريسسػػػػػػػػػسسف  الاػػػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػلت ك ه ه  ػػػػػػػػػك هال  
الاذسػػػػػػػك   ضػػػػػػػع  ػػػػػػػراه  للػػػػػػػدرسب الهػػػػػػػدر سف  لػػػػػػػ فسر البلت ػػػػػػػتت الهر اسػػػػػػػك للاػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػم 

 اإلرشتد فم القطت سف الزرا م  الملم.
 س ػػػػػػػب  لػػػػػػػ   مػػػػػػػتز الرقت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  الاذسػػػػػػػك أف ساػػػػػػػتل  ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك الختمػػػػػػػك 
 هفلشػػػػػػػػم الاذسػػػػػػػػك اللػػػػػػػػت اسف لػػػػػػػػ   ت ل ػػػػػػػػتر أف ذلػػػػػػػػؾ هسػػػػػػػػهلك ذات أ ل سػػػػػػػػك  تلسػػػػػػػػك. فمػػػػػػػػذ  
اللشػػػػػطك  ػػػػػم  سػػػػػسلك همهػػػػػك ل لػػػػػت  همػػػػػترات  خ ػػػػػرات الرقت ػػػػػك  لػػػػػ  الاذسػػػػػك لػػػػػد   هسػػػػػع 

 قتيسػػػػك همهػػػػك. )ضػػػػهتف سػػػػلهك ا اذسػػػػك الطػػػػراؼ الهالسػػػػكج   تللػػػػتلم فإلمػػػػت لػػػػؤد   ظسفػػػػك 
 ( FAO & WHO 2003 \   دلمت 

 

 :انزقببت انغذائٍت وانتفتٍش 4.3.1.2 

لاػػػػػػػرؼ الرقت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  ا اذسػػػػػػػك  ألمػػػػػػػت لشػػػػػػػتط للظسهػػػػػػػم إلزاهػػػػػػػم للػػػػػػػ ل  إلفػػػػػػػتذ  السػػػػػػػلطتت 
ال طلسػػػػػك أ  الهللسػػػػػك للػػػػػ فسر اللهتسػػػػػك للهسػػػػػلملبسف  اللهبػػػػػد هػػػػػف أف  هسػػػػػع الاذسػػػػػك سػػػػػلب ف 

ذسػػػػػك  مػػػػػتللك للسػػػػػلملؾ ال شػػػػػر ج أ لػػػػػت  هرالػػػػػؿ اإلللػػػػػتج  الهلت لػػػػػك  اللخػػػػػزسف ههه لػػػػػك  هم
 الل مسػػػػػػػز  الل زسػػػػػػػعج  أف للفػػػػػػػؽ هػػػػػػػع اشػػػػػػػلراطتت السػػػػػػػلهك  ال ػػػػػػػ دةج  أف لبػػػػػػػ ف ه سػػػػػػػ هك 
 طرسقػػػػػػػك مػػػػػػػتدقك  دقسقػػػػػػػك  لػػػػػػػ  الللػػػػػػػ  الهلمػػػػػػػ ص  لسػػػػػػػ  فػػػػػػػم القتل ف.)ضػػػػػػػهتف سػػػػػػػلهك 

 (. FAO & WHO 2003 \ا اذسك    دلمت 

 

 ٍُت األطبطٍت وانًىارد فً انزقببت عهى األغذٌت:انب 5.3.1.2 

فػػػػػم ب سػػػػػر هػػػػػف ال لػػػػػداف لبػػػػػ ف ال لسػػػػػك الستسػػػػػسك اسػػػػػر  افسػػػػػك  سػػػػػ ب لقػػػػػص الهػػػػػ اردج  فػػػػػم 
ب سػػػػر هػػػػف اللػػػػت ت  سػػػػ ب سػػػػ   اإلدارة.  اتل ػػػػت  هػػػػت لبػػػػ ف هخل ػػػػرات الرقت ػػػػك  لػػػػ  الاذسػػػػك 

 سلفػػػػػػتقـ  جته مػػػػػػزة ل مسػػػػػػزا  سػػػػػػسطت   لفلقػػػػػػر إلػػػػػػ  هػػػػػػ ظفسف هػػػػػػدر سف  لػػػػػػ   هػػػػػػؿ اللللػػػػػػسل
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فاػػػػدـ   ػػػػ د  جال ضػػػػع  لػػػػدهت لبػػػػ ف  لػػػػتؾ  ػػػػدة  بػػػػت ت  تهلػػػػك فػػػػم الرقت ػػػػك  لػػػػ  الاذسػػػػك
بهػػػػػت  جل  سػػػػػ  اسػػػػػلرالس م شػػػػػتهؿ سالػػػػػم أف الهػػػػػ ارد الهلػػػػػد دة   ل سػػػػػلخدـ اسػػػػػلخداهت سػػػػػلسهت

أف ل ظػػػػػػـ الرقت ػػػػػػك  لػػػػػػ  الاذسػػػػػػك قػػػػػػد ل اػػػػػػتلم هػػػػػػف  ػػػػػػدـ لطػػػػػػ ر سستسػػػػػػتت لضػػػػػػهف ا هل ػػػػػػتؿ 
 .لمذ  الل ظـ

ظـ الامػػػػػرسك للرقت ػػػػػك  لػػػػػ  الاذسػػػػػك إلػػػػػ  الخػػػػػتذ القػػػػػرارات فػػػػػم  هلسػػػػػك شػػػػػفتفك  لللػػػػػتج الػػػػػل  
 قتيهػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ  الالػػػػػػػػـج بهػػػػػػػػت للطلػػػػػػػػب اللمػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ظفسف هػػػػػػػػدر سف  هػػػػػػػػؤ لسف فػػػػػػػػم 
لخممػػػػػػػػػػػتت ه ػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػـ  الاذسػػػػػػػػػػػك  لبل ل  سلمػػػػػػػػػػػتج  البسهسػػػػػػػػػػػت ج  البسهسػػػػػػػػػػػت  اللس سػػػػػػػػػػػكج 

ـ  الزرا سػػػػػػػػكج  ضػػػػػػػػهتف  الهسبر  س لػػػػػػػػ  مج  الالػػػػػػػػـ  ال سطرسػػػػػػػػكج الطبج  ال  تيسػػػػػػػػتتج  الالػػػػػػػػ
    ػػػػػد أف سبػػػػػ ف لػػػػػد  سػػػػػلطتت الرقت ػػػػػك  جال ػػػػػ دةج   هلسػػػػػتت اللػػػػػدقسؽج  لشػػػػػرساتت الاذسػػػػػك

 لػػػػػ  الاذسػػػػػك لقػػػػػدسر  سػػػػػد  فمػػػػػـ مػػػػػلسح لػػػػػد ر الالػػػػػـ فػػػػػم السػػػػػل ب القػػػػػتيـ  لػػػػػ  لللسػػػػػؿ 
الخطػػػػػػػػترج  أف لسػػػػػػػػلفسد هػػػػػػػػف الهػػػػػػػػ ارد الالهسػػػػػػػػك الهلػػػػػػػػ افرة لػػػػػػػػد  اله لهػػػػػػػػع الد لم)ضػػػػػػػػهتف 

 (. FAO & WHO 2003 \دلمت سلهك ا اذسك     
 

 :اطبنٍب وأدواث انتفتٍش انحذٌثت  2.1.2.1

 ( التفتيش الموحد :1  
اللفلػػػػػػػػػسش اله لػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػ  أف سػػػػػػػػػلهبف هفػػػػػػػػػلش  الػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػف القسػػػػػػػػػتـ  همػػػػػػػػػتـ اللفلػػػػػػػػػسش هلاػػػػػػػػػدد 
اللخممػػػػتتج  اللػػػػم  ػػػػتدة هػػػػت سقػػػػـ   للػػػػؾ الهمػػػػتـ أب ػػػػر هػػػػف هفػػػػلش  الػػػػد. لػػػػللخص الفتيػػػػدة 

لاظػػػػػػسـ اسػػػػػلملؿ الهػػػػػػ ارد الهلتلػػػػػػك  فسػػػػػػ فر فػػػػػػم هلطل ػػػػػػتت الريسسػػػػػسك لللفلػػػػػػسش اله لػػػػػػد فػػػػػػم 
الهػػػػػػػ ارد ا دارسػػػػػػػك  الدا هػػػػػػػكج  هػػػػػػػت فػػػػػػػم ذلػػػػػػػؾ اللقػػػػػػػؿج  سؤسػػػػػػػس  سػػػػػػػل هتر أفضػػػػػػػؿ ل قػػػػػػػت 
الهػػػػػػػػػراق سف  الهفلشػػػػػػػػػسف الهلخممػػػػػػػػػسفج  سسػػػػػػػػػهح  تسػػػػػػػػػلساتب  لػػػػػػػػػدرسب  ػػػػػػػػػدد أب ػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػف 

 .الهفلشسف فم ظؿ ه ارد هلد دة
 لػػػػد اللت ػػػػك إلػػػػ  أب ػػػػر هػػػػف هفػػػػلشج  سهبػػػػف ا سػػػػلفتدة هػػػػف أد ات  ػػػػذا اللػػػػ ع هػػػػف اللفلػػػػسش

بػػػػػػػػؿ لسػػػػػػػػب اخلمتمػػػػػػػػ ج لللفلػػػػػػػػسش  لػػػػػػػػ  أ هػػػػػػػػتؿ قطت سػػػػػػػػك هلاػػػػػػػػددة سبػػػػػػػػ ف ألػػػػػػػػد  ػػػػػػػػذ  
القطت ػػػػػتت  لت ػػػػػك إلػػػػػ  هفػػػػػلش اخلمتمػػػػػم ه ػػػػػؿ خ سػػػػػر لمذسػػػػػك أ  فلػػػػػم سػػػػػلهك هملسػػػػػك أ  
ػػػػػػػت  هملػػػػػػػدس أ  ط سػػػػػػػبج فسقػػػػػػػ ـ ا خلمتمػػػػػػػم  ػػػػػػػتللفلسش لسػػػػػػػب اخلمتمػػػػػػػ ج  سقػػػػػػػ ـ أسض 
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القسػػػػػتـ  مػػػػػت ه ػػػػػؿ الللقػػػػػؽ هػػػػػػف    سهبػػػػػػف أ  هفػػػػػلش ػػػػػتللفلسش  لػػػػػ  هلطل ػػػػػتت إدارسػػػػػك أخػػػػػر 
ل دسػػػػػػد رخمػػػػػػك الاهػػػػػػؿج أ  للقسػػػػػػؽ ه قػػػػػػع الهلشػػػػػػهة اللػػػػػػم سػػػػػػلـ اللفلػػػػػػسش  لسمػػػػػػت لهلطل ػػػػػػتت 
هبتلسػػػػػػػك ه ػػػػػػػؿ  اػػػػػػػد ت ف هبػػػػػػػتف لخػػػػػػػر أ  قر مػػػػػػػت هػػػػػػػف هلشػػػػػػػتة هشػػػػػػػت مكج   بػػػػػػػذا.  سلطلػػػػػػػب 

هػػػػػف  اللفلػػػػػسش اله لػػػػػد لػػػػػدرسب الهفلشػػػػػسف لػػػػػدرس  ت شػػػػػتهل لسلهبلػػػػػ ا هػػػػػف القسػػػػػتـ  ػػػػػتل ز  ا ب ػػػػػر
الاهػػػػػؿ الرقػػػػػت م الهلػػػػػتط  مػػػػػـ لسػػػػػب لػػػػػ ع الهلشػػػػػهة/ القطػػػػػتعج د ف لفػػػػػم إهبتلسػػػػػك ا سػػػػػلاتلك 
 ػػػػػذ   ا خلمػػػػػتص لهسػػػػػت دة الهفػػػػػلش الاػػػػػتـ له ا مػػػػػك الهشػػػػػبلت  القضػػػػػتست اللػػػػػم للاػػػػػد  

 .(2013)دلسؿ اللفلسش لهراق م الملك  هفلشم الهمفج جقدرال  الفلسك
 
 التفتيش الذاتي : (2
سػػػػػلـ اللفلػػػػػسش الػػػػػذالم  قسػػػػػتـ لفػػػػػس الهلشػػػػػتة اللػػػػػم س ػػػػػب اللفلػػػػػسش  لػػػػػ  أ هتلمػػػػػت  ػػػػػإ را ات  

اللفلػػػػػػسش  لفسػػػػػػمتج للشػػػػػػت   الف ايػػػػػػد الريسسػػػػػػسك لللفلػػػػػػسش الػػػػػػذالم  ف ايػػػػػػد اللفلػػػػػػسش اله لػػػػػػد هػػػػػػف 
لسػػػػػػػػث لاظػػػػػػػػسـ اسػػػػػػػػلملؿ الهػػػػػػػػ ارد الهلتلػػػػػػػػكج  اللػػػػػػػػ فسر فػػػػػػػػم هلطل ػػػػػػػػتت الهػػػػػػػػ ارد اإلدارسػػػػػػػػك 

بهػػػػػت اف  ػػػػػذا اللػػػػػ ع هػػػػػف اللفلػػػػػسش سالػػػػػم للهػػػػػؿ الهلشػػػػػهة  الدا هػػػػػكج  هػػػػػت فػػػػػم ذلػػػػػؾ اللقػػػػػؿ. 
 إدارلمػػػػػػػت  ه ظفسمػػػػػػػت هسػػػػػػػؤ لسك ا للػػػػػػػزاـ  تللشػػػػػػػرساتت  الهاػػػػػػػتسسر الهطل  ػػػػػػػك  ه  ػػػػػػػب لمػػػػػػػ  
الهسػػػػػػػػؤ لسك الذالسػػػػػػػػك  الهشػػػػػػػػتربك فػػػػػػػػم للهػػػػػػػػؿ الهسػػػػػػػػؤ لسك)دلسؿ اللفلػػػػػػػػسش لهراق ػػػػػػػػم المػػػػػػػػلك 

 .( 2013 هفلشم الهمفج 
 ( تفتيش األنظمة: 3 

شػػػػػػبؿ هػػػػػػف أشػػػػػػبتؿ اللفلػػػػػػسش الػػػػػػذ    سقػػػػػػـ  الهفػػػػػػلش فسػػػػػػ   لفقػػػػػػد سال ػػػػػػر لفلػػػػػػسش اللظهػػػػػػك 
لهػػػػػت سربػػػػػز  لػػػػػ  اللظهػػػػػك اللػػػػػم لل امػػػػػت الهلشػػػػػهة لضػػػػػهتف ا للػػػػػزاـ  تلشػػػػػر ط  اللفمػػػػػسلتج  ات
اللػػػػػم سلطل مػػػػػت اللفلػػػػػسش. فالػػػػػ  سػػػػػ سؿ اله ػػػػػتؿج   دا ػػػػػم أف سقػػػػػـ  هفػػػػػلش اػػػػػذايم  ػػػػػتللفلسش 

تـ لللسػػػػػػؿ الهخػػػػػػتطر  لػػػػػػ  اللفتمػػػػػػسؿ فػػػػػػم هؤسسػػػػػػك اذايسػػػػػػك لللػػػػػػـز  للقسػػػػػػؽ هلطل ػػػػػػتت لظػػػػػػ
 ػػػؿ سبفػػػم أف سفػػػلش  لػػػ  ال  ػػػتيؽ الهل  قػػػك  ػػػف  ( HACCP)  لقػػػتط الػػػللبـ اللر ػػػك

 لط سؽ اللظتـ.
   سمسػػػػػػب  ػػػػػػف أ  هػػػػػػف الهفلشػػػػػػسف الفتيػػػػػػدة الب ػػػػػػر  هػػػػػػف اخلمػػػػػػتر ال قػػػػػػت للهفػػػػػػلش  لػػػػػػػد 
ػػػػػػػت  ػػػػػػػهف لفلػػػػػػػسش  لط سقػػػػػػػ  لللفلػػػػػػػسش  لػػػػػػػ  اللظهػػػػػػػكج ختمػػػػػػػك  لػػػػػػػ  الهلشػػػػػػػ ت الب سػػػػػػػرةج  له 
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تـ الهفػػػػلش هػػػػف لفتمػػػػسؿ ا هل ػػػػتؿ إلػػػػ  لقػػػػدسـ الهشػػػػ رة للهلشػػػػهة   ػػػػذا اللظهػػػػك سلػػػػ ؿ ا لهػػػػ
 .هت لللت   الادسد هف الهلش ت/القطت تت

سللػػػػػتج ه ػػػػػؿ  ػػػػػذا اللػػػػػ ع هػػػػػف اللفلػػػػػسش لػػػػػدرسب الهفلشػػػػػسف  لػػػػػ  سممـ إلػػػػػ  دراسػػػػػك اللظهػػػػػك 
 هلتقشػػػػلمت  ػػػػد  هػػػػف لربسػػػػز ال مػػػػ د  لػػػػ  الهشػػػػتبؿ اللفمػػػػسلسك المػػػػمسرة. ) دلسػػػػؿ اللفلػػػػسش 

 ( 2013الملك  هفلشم الهمفج لهراق م 

 :  ( تفتيش الحوادث4 
لفلػػػػسش اللػػػػ ادث  ػػػػ  اللفلػػػػسش الػػػػذ  سػػػػلـ اسػػػػل ت ك ل قػػػػ ع لتد ػػػػك ذات لػػػػه سر  لػػػػ  المػػػػلك     

الاتهػػػػػػػك أ  ال سيػػػػػػػك أ  الهلشػػػػػػػهةج  سلطلػػػػػػػب هػػػػػػػف اإلدارة اللفلسشػػػػػػػسك الللقسػػػػػػػؽ فػػػػػػػم للػػػػػػػؾ اللتد ػػػػػػػك 
لللدسػػػػػد هسػػػػػ  تلمت  للتي مػػػػػت  أ ػػػػػر للتي مػػػػػت  لػػػػػ  الاتهػػػػػك  الطػػػػػرؽ الفضػػػػػل  لل لػػػػػب لبرار ػػػػػت.    

الفتيػػػػػدة الريسسػػػػػسك هػػػػػف  ػػػػػذا اللػػػػػ ع هػػػػػف اللفلػػػػػسش سبػػػػػ ف للهمػػػػػللك الاتهػػػػػك سخفػػػػػ   لػػػػػ  ألػػػػػد أف 
  لهمللك الهلشهة  مدؼ ل لب لبرار للؾ اللتد ك.

إف  قػػػػػػ ع لتد ػػػػػػك هػػػػػػت فػػػػػػم هلشػػػػػػهة سالػػػػػػم لػػػػػػد ث خلػػػػػػؿ فػػػػػػم ا للػػػػػػزاـ  تلهلطل ػػػػػػتت القتل لسػػػػػػك 
 ػػػػك  الفلسػػػػك  اإل رايسػػػػك داخػػػػؿ  ػػػػذ  الهلشػػػػهة بهػػػػت ألػػػػ  سشػػػػسر إلػػػػ  خلػػػػؿ هػػػػت هلالػػػػؽ  لظػػػػتـ الرقت

 اللفلػػػػػػسش بػػػػػػذلؾج لػػػػػػذلؾ اتل  ػػػػػػت هػػػػػػت سبػػػػػػ ف للهػػػػػػؿ هسػػػػػػؤ لسك  قػػػػػػ ع اللػػػػػػ ادث هشػػػػػػلرب ت  ػػػػػػسف 
الهلشػػػػػػػػهة  ال مػػػػػػػػتز الرقػػػػػػػػت م/ اللفلسشػػػػػػػػم الهالػػػػػػػػم  سلطلػػػػػػػػب إ ػػػػػػػػرا ات سػػػػػػػػرساك هػػػػػػػػف ق ػػػػػػػػؿ 

 س ػػػػػػب أف سربػػػػػػز لفلػػػػػػسش اللػػػػػػ ادث  لػػػػػػ   هػػػػػػع الهال هػػػػػػتت  لللسػػػػػػؿ اللػػػػػػتدث  جالطػػػػػػرفسف
 إلقػػػػػت  اللػػػػػـ   الهسػػػػػؤ لسك  لػػػػػ  ألػػػػػد/    سػػػػػتف أسػػػػػ ت     سػػػػػتف هػػػػػت س ػػػػػب  هلػػػػػ ج   ا لشػػػػػمتؿ

 مػػػػػك هلػػػػػددة.  سلطلػػػػػب  ػػػػػذا اللػػػػػ ع هػػػػػف اللفلػػػػػسش در ػػػػػك  تلسػػػػػك هػػػػػف الدقػػػػػك  ات ػػػػػداد لقػػػػػترسر 
بهػػػػػت س ػػػػػب ا للفػػػػػتت إلػػػػػ   جهفمػػػػػلك  ا سػػػػػلاتلك  فرسػػػػػؽ هػػػػػدرب هػػػػػف الهفلشػػػػػسف  الهخلمػػػػػسف

بتفػػػػػػػك اللػػػػػػػ ادث للػػػػػػػ  المػػػػػػػمسرة هلمػػػػػػػت لسػػػػػػػث أف اللػػػػػػػ ادث المػػػػػػػمسرة لبػػػػػػػ ف فػػػػػػػم هاظػػػػػػػـ 
هػػػػػك للػػػػػ ادث أب ػػػػػر إذا لػػػػػـ سػػػػػلـ اإلللفػػػػػتت السمت)دلسػػػػػؿ اللفلػػػػػسش لهراق ػػػػػم المػػػػػلك ا لسػػػػػتف هقد

 .(2013  هفلشم الهمفج
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 ( تفتيش القائمة الذهبية : 5 
سال ػػػػػػر لظػػػػػػتـ القتيهػػػػػػك الذ  سػػػػػػك الػػػػػػد أسػػػػػػتلسب لقسػػػػػػسـ الهخػػػػػػتطرج  سػػػػػػلـ  لػػػػػػت   لػػػػػػ  للدسػػػػػػد  

ه ه  ػػػػك هػػػػف الهاػػػػتسسر ال ا ػػػػب ا للػػػػزاـ  مػػػػت هػػػػف ق ػػػػؿ الهلشػػػػ ت الهخللفػػػػك فػػػػم إطػػػػتر زهلػػػػم 
 اتل  ػػػػت هػػػػت لل ػػػػت ز هاػػػػتسسر القتيهػػػػك الذ  سػػػػك الهاػػػػتسسر الػػػػدلست الهشػػػػتر إلسمػػػػت فػػػػم اللشػػػػرساتت 

لمدفتت إذا هػػػػػػت لققلمػػػػػػت  ػػػػػػذ  الهلشػػػػػػ ت سالػػػػػػم ألمػػػػػػت لللقػػػػػػ  ذات المػػػػػػلك.  سػػػػػػلـ للدسػػػػػػد هسػػػػػػ
 هاتهلك لفضسلسك هف ق ؿ ال مك الرقت سك. 

اللظػػػػػػتـج  شػػػػػػبؿ ريسسػػػػػػمج فػػػػػػم دفػػػػػػع الهلشػػػػػػ ت إلػػػػػػ  ل ػػػػػػت ز هفمػػػػػػـ  ا للػػػػػػزاـ  سسػػػػػػت د  ػػػػػػذا
 تللػػػػػد د الػػػػػدلست هػػػػػف الهلطل ػػػػػتت القتل لسػػػػػك/ الفلسػػػػػك  اللهبسػػػػػد  لػػػػػ  أف ارلفػػػػػتع هسػػػػػل   اللػػػػػزاـ 

ل ل مػػػػػػػت للهختلفػػػػػػػتت  الاق  ػػػػػػػتت فقػػػػػػػطج  ػػػػػػػؿ إف ذلػػػػػػػؾ س المػػػػػػػت هسػػػػػػػللقك الهلشػػػػػػػهة   سالػػػػػػػم 
لهاتهلػػػػػػػك لفضػػػػػػػسلسك هػػػػػػػف ال مػػػػػػػك اللػػػػػػػم لقػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػتللفلسش )دلسػػػػػػػؿ اللفلػػػػػػػسش لهراق ػػػػػػػم المػػػػػػػلك 
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 انذراطبث انظببقت 2.2

 :عزض انذراطبث انظببقت 1.2.2
 

ــــــــي،  ــــــــوان ج االحتياجــــــــات التدر 1991اواًل : دراســــــــة  الزعب ــــــــديرين م (، بعن ــــــــة لمم يبي
األقســـــام ايداريـــــين فـــــي الجامعـــــات األردنيـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــرهم، والبـــــرام   ورؤســـــاء

 التدريبية التي اشتركوا بها
 ػػػػدفت  ػػػػذ  الدراسػػػػك إلػػػػ  البشػػػػؼ  ػػػػف ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػك لهػػػػدسر  الػػػػد اير  الهػػػػدسرستت  

اللػػػػػػػم  رؤسػػػػػػػت  القسػػػػػػػتـ ألفسػػػػػػػمـ. بػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػدفت إلػػػػػػػ  اللاػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػ  ال ػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػك 
اشػػػػػػػلرؾ  مػػػػػػػت هػػػػػػػدسر  د ايػػػػػػػر الهػػػػػػػدسرستت  رؤسػػػػػػػت  القسػػػػػػػتـ اإلدارسػػػػػػػك خػػػػػػػلؿ  هلمػػػػػػػـ فػػػػػػػم 

 .ال تهاتت
لهلفػػػػت  سلػػػػك الدراسػػػػك هػػػػف فيلػػػػسفج  فيػػػػك الهػػػػدسرسف اللػػػػم شػػػػهلت هػػػػدسر  الػػػػد اير/ الهػػػػدسرستت 

( فػػػػػػردا   فيػػػػػػك رؤسػػػػػػت  القسػػػػػػتـ   لػػػػػػغ  ػػػػػػدد ـ 62فػػػػػػم ال تهاػػػػػػتت الردلسػػػػػػك  س لػػػػػػغ  ػػػػػػدد ـ )
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تهاػػػػػػػتت الردلسػػػػػػػك الر اػػػػػػػك )ال تهاػػػػػػػك الردلسػػػػػػػك   تهاػػػػػػػك السرهػػػػػػػ ؾ ( فػػػػػػػردا  هػػػػػػػف ال  171)
   تهاك الالـ   اللبل ل  ست   تهاك هؤلك(.

 
 :  اهم نتائ  الدراسة

افػػػػػػػراد الاسلػػػػػػك لللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  الهمػػػػػػػترات ا دارسػػػػػػػك الهلالقػػػػػػػك     ػػػػػػ د لت ػػػػػػػك هرلفاػػػػػػػك لػػػػػػػد 
 سػػػػػػػ ج  الخػػػػػػػتذ  تله ػػػػػػػت ت السػػػػػػػلك  فػػػػػػػؽ اللػػػػػػػدرسب الللػػػػػػػتزلم   ػػػػػػػم اللخطػػػػػػػسطج القسػػػػػػػتدة  الل  

القػػػػػػرارات  الللظػػػػػػسـ  الللسػػػػػػسؽ ج الرقت ػػػػػػك  لقسػػػػػػسـ الدا ج ا لمػػػػػػت ت ج بػػػػػػذلؾ هػػػػػػف الللػػػػػػتي  
    د أ ر للهسل   ال ظسفم  ل  در ك لت ك افراد الاسلك لللدرسب.

ا ػػػػـ الل مػػػػستت اللػػػػم خر ػػػػت  مػػػػت الدراسػػػػك  ػػػػم  قػػػػد ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك للهػػػػدسرسف  رؤسػػػػت  
ك  ه ػػػػػػت ت الدراسػػػػػػك الهخللفػػػػػػكج  ضػػػػػػر رة إ ػػػػػػرا  دراسػػػػػػتت القسػػػػػػتـ فػػػػػػم الهمػػػػػػترات الهلالقػػػػػػ

هشػػػػػت مك هػػػػػف أ ػػػػػؿ البشػػػػػؼ  ػػػػػف ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك لبتفػػػػػك اإلدارسػػػػػسف فػػػػػم ال تهاػػػػػتتج 
 الاهػػػػػؿ  لػػػػػ  لل سلمػػػػػت هػػػػػف خػػػػػلؿ ال ػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك الهلتسػػػػػ كج  ات ػػػػػتدة اللظػػػػػر فػػػػػم أسػػػػػس 

ل ػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك اللػػػػػم اللاػسػػػػػػسف  اللرقسػػػػػك ل ظسفػػػػػك الهػػػػػدسر  ريػػػػػسس القسػػػػػـج  اللربسػػػػػز  لػػػػػ  ا
لاقػػػػد داخػػػػؿ ال تهاػػػػتت لهػػػػت للقػػػػػق  هػػػػف فتيػػػػدة ب سػػػػرة  لبلفػػػػك هتدسػػػػك قلسلػػػػك  هلتسػػػػ ك لظػػػػر ؼ 

 الاهؿ.
 لقػػػػػػػلمت  ه ضػػػػػػ ع الدراسػػػػػػك اللتلسػػػػػػك: اللهبسػػػػػػد  لػػػػػػ  أف ال ػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػك اللػػػػػػم للفػػػػػػذ فػػػػػػم 

 هػػػػػػػ ظفسف لػػػػػػػت    لػػػػػػػ  الللست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك لل  زارة ا قلمػػػػػػػتد  لللقػػػػػػػؽ ا سػػػػػػػلفتدة هلمػػػػػػػت
 لللقػػػػػػؽ اإلضػػػػػػتفك اللػػػػػػم سهبػػػػػػف أف سللمػػػػػػؿ  لسمػػػػػػت الهفلشػػػػػػسف هػػػػػػف لتلسػػػػػػك  الػػػػػػ زارة هػػػػػػف 
لتلسػػػػك أخػػػػر   للقسػػػػؽ اإللسػػػػ تـ  ػػػػسف أ ػػػػداؼ  رسػػػػتلك الػػػػ زارة  ال ػػػػداؼ اللػػػػم سرهػػػػم إلسمػػػػت 

 .الهفلش
 
 : م (، بعنــــــــوان ج التــــــــدريب فــــــــي الشــــــــركات 1991دراســــــــة   مخــــــــامرة،  -ثانيــــــــًا

 والنشاطات جلمممارسات  األردنية: تحميل
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 ػػػػػدفت  ػػػػػذ  الدراسػػػػػك إلػػػػػ  اللاػػػػػرؼ  لػػػػػ  لشػػػػػتطتت اللػػػػػدرسب خػػػػػترج الاهػػػػػؿ  ههترسػػػػػتل  فػػػػػم 
( شػػػػػربك   62الشػػػػػربتت الردلسػػػػػك  ػػػػػـ دراسػػػػػلمت  لللسلمػػػػػت  ذلػػػػػؾ  ػػػػػف طرسػػػػػؽ اسػػػػػل ستف فػػػػػم )

 أردلسك.
:  ػػػػػم أف لت ػػػػػك الشػػػػػربك لللػػػػػدرسب  ػػػػػم أ ػػػػػـ  أهـــــم النتـــــائ  التـــــي خرجـــــت بهـــــا الدراســـــة

اللشػػػػػػتطتت اللدرس سػػػػػػك فسمػػػػػػتج  سلػػػػػػم ذلػػػػػػؾ ه ازلػػػػػػك اللػػػػػػدرسب   تهػػػػػػؿ فػػػػػػم اللػػػػػػه سر  لػػػػػػ  ل ػػػػػػـ
 را ػػػػك الػػػػريسس اله تشػػػػر للهلػػػػدربج  ل ػػػػسف أف الا اهػػػػؿ الشخمػػػػسك لػػػػؤ ر  لػػػػ  هػػػػف سشػػػػلرؾ 
فػػػػم اللػػػػدرسب سػػػػ ا  هػػػػف لسػػػػث را ػػػػك الهلػػػػدرب أ  لرشػػػػسح الػػػػريسس اله تشػػػػر للهلػػػػدرب. بهػػػػت 

س ت سػػػػت  فػػػػم إل ػػػػتز الاتهػػػػ ؿ  سػػػػل ب  فػػػػم الاهػػػػؿج أظمػػػػرت الدراسػػػػك أف لللػػػػدرسب د را همهػػػػت   ات
 أف اللػػػػػدرسب الػػػػػداخلم أب ػػػػػر فت لسػػػػػك هػػػػػف اللػػػػػدرسب الخػػػػػتر م  شػػػػػبؿ  ػػػػػتـ. لسػػػػػث ل ػػػػػسف أف 
 ػػػػػدؼ اللػػػػػدرسب الخػػػػػتر م فػػػػػم  اػػػػػض ا لسػػػػػتف لرفسمسػػػػػت ج  ا لهػػػػػتد الشػػػػػربتت الردلسػػػػػك فػػػػػم 
لػقػسػػػػػػػػػسهمت لللػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػ  رأ  الهلػػػػػػػػدرب فػػػػػػػػم اللػػػػػػػػدرسب  اػػػػػػػػد اللمػػػػػػػػت  ال رلػػػػػػػػته  اللػػػػػػػػدرس م 

خػػػػػلؿ لػػػػػػقرسر سرفاػػػػػ  إلػػػػػ  ريسسػػػػػ  هػػػػػف د ف أف سبػػػػػ ف  لػػػػػتؾ هلت اػػػػػك ه تشػػػػػرةج  ذلػػػػػؾ هػػػػػف 
  لػقػسػسـ للهلدرب  اد اإلللمت  هف اللدرسب .

 ػػػػػػػم ضػػػػػػػر رة القسػػػػػػػتـ  دراسػػػػػػػك فت لسػػػػػػػك  -:  هػػػػػػػف أ ػػػػػػػـ الل مػػػػػػػستت اللػػػػػػػم أ رد ػػػػػػػت هخػػػػػػػتهرة
اللػػػػدرسب  ذلػػػػؾ  دراسػػػػك  سلػػػػك هػػػػف الهلػػػػدر سف لهارفػػػػك لرايمػػػػـ  طػػػػرؽ اللػػػػدرسب الهخللفػػػػك  أ ػػػػر 

ل ػػػػػػػتز ـ  أف للضػػػػػػػهف الدراسػػػػػػػك ه هػػػػػػػ  لسف ألػػػػػػػدا هت ختضػػػػػػػاك اللػػػػػػػدرسب   لػػػػػػػ  سػػػػػػػل بمـ  ات
لللػػػػػػدرسب  الخػػػػػػػر  اسػػػػػػر ختضػػػػػػػاك لللػػػػػػدرسبج   تللػػػػػػػتلم قسػػػػػػتس أدا  بػػػػػػػؿ هلمهػػػػػػتج  هارفػػػػػػػك 

ل تز ـ.  لرا  الهلدر سف فم له سر اللدرسب  ل  أدايمـ  ات
ك  لقلمػػػػػػػت  ه ضػػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػك  ا  ػػػػػػػ  اللشػػػػػػػت   : لدراسػػػػػػػك هخػػػػػػػتهرة  لقػػػػػػػك   سقػػػػػػػك  تلدراسػػػػػػػ

اللتلسػػػػك اللػػػػم لال ػػػػر لقسػػػػسـ  ػػػػراه  اللػػػػدرسب للهفلشػػػػسف إلػػػػد  هرلبزالمػػػػت الريسسػػػػكج  ذلػػػػؾ هػػػػف 
خػػػػػػػلؿ دراسػػػػػػػك قسػػػػػػػتس أدا  الهفلشػػػػػػػسف  هارفػػػػػػػك أرايمػػػػػػػـ فػػػػػػػم لػػػػػػػه سر اللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  أدايمػػػػػػػـ 

سػػػػلهك  المػػػػذا ج  ت ضػػػػتفك إلػػػػ  را ػػػػك قسػػػػتدة الػػػػ زارة   خطػػػػط الرقت ػػػػك  لػػػػ  ال ػػػػتزالمـ للفسػػػػذ
 للفلسش فم الرقت ك  ل  سلهك المذا .فم للسسف أدا  ه ظفسف ا

 : بعنـــــوان الـــــدليل الســـــريع لتقيـــــيم احتياجـــــات 2007دليـــــل  منظمـــــة الفـــــاو، -ثالثـــــًا )
ـــوطني لضـــبط الغـــذاء   ـــة النظـــام ال ـــاء القـــدرات لتقوي  Aquick guide to)بن
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assess capacity building needs/ Strengthening national 
food control systems). 

الريسسػػػػم هػػػػف الػػػػدلسؿ اف سبػػػػ ف   ػػػػترة  ػػػػف   سقػػػػك هل افقػػػػك لله ػػػػتدئ الل  سمسػػػػك لهلظهػػػػك المػػػػدؼ  
الاذسػػػػػك  الزرا ػػػػػك للقسػػػػػسـ اللست ػػػػػتت القػػػػػدرات فػػػػػم الهب لػػػػػتت الستسػػػػػسك للظػػػػػتـ هراق ػػػػػك الاذسػػػػػك 
 اله ػػػػػػػتدئ الل  سمسػػػػػػػك لهلظهػػػػػػػك الاذسػػػػػػػك  الزرا ػػػػػػػك  هلظهػػػػػػػك المػػػػػػػلك الاتلهسػػػػػػػك للازسػػػػػػػز الػػػػػػػلظـ 

سػػػػػك  قػػػػػد لػػػػػـ الر ػػػػػ ع الػػػػػ   ػػػػػذا الػػػػػدلسؿ فػػػػػم للدسػػػػػد هلػػػػػت ر لظػػػػػتـ الرقت ػػػػػك ال طلسػػػػػك لهراق ػػػػػك الاذ
  اللست تل   هت فسمت ا للست تت اللدرس سك .

 
  ًبعنـــوان ج درجـــة تـــرثير الـــدورات التدريبيـــة فـــي أداء 2010: دراســـة  القيســـي، رابعـــا )

 " مديري المدارس لمهامهم في محافظات فمسطين، من وجهة نظرهم

اػػػػػرؼ  لػػػػ  در ػػػػػك لػػػػػه سر الػػػػػد رات اللدرس سػػػػك فػػػػػم أدا  هػػػػػدسر  الهػػػػػػدارس  ػػػػدفت الدراسػػػػػك الػػػػػ  الل
لهمػػػػػتهمـ فػػػػػم هلتفظػػػػػتت فلسػػػػػطسفج هػػػػػف   مػػػػػػك لظػػػػػر ـج  تإلضػػػػػتفك إلػػػػػ   سػػػػػتف ا ػػػػػر هلمسػػػػػػػرات 
الدراسػػػػػػػك  لػػػػػػ  لػػػػػػه سر الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػك  ت ضػػػػػػتفك الػػػػػػ  لقػػػػػػدسـ أسػػػػػػتس لظػػػػػػر    لهػػػػػػم لػػػػػػ زارة 

 سر  الهدارس.اللر سك  اللالسـ  تللسػ ك لاهلسػك لػدرسب هػد
لبػػػػػػػػ ف ه لهػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػك هػػػػػػػػف  هسػػػػػػػػع هػػػػػػػػدسر  الهػػػػػػػػدارس اللب هسػػػػػػػػك فػػػػػػػػػم هلتفظػػػػػػػػتت الضػػػػػػػػفك 

 داسػػػػػػػك  -2005المر سػػػػػػػكج  الػػػػػػػذسف الللقػػػػػػػ ا  تلػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك قسػػػػػػػد الدراسػػػػػػػك خػػػػػػػلؿ ال ػػػػػػػ اـ )
(هػػػػػدسرا ج اخلسػػػػػػر ا  157(هػػػػػدسرا .  لب لػػػػػت  سلػػػػػك الدراسػػػػػك هػػػػػف )480( ج ال ػػػػػتلغ  ػػػػػدد ـ )2010

 ش ايسك طرسقك ط قسك  
 :أهم نتائ  الدراسة

إف در ػػػػػػػػك لػػػػػػػػه سر الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك فػػػػػػػػم أدا  هػػػػػػػػدسر  الهػػػػػػػػدارس لهمػػػػػػػػتهمـ فػػػػػػػػم هلتفظػػػػػػػػتت  
 .فلسطسفج هف   مك لظر ـج قد لقؽ در ك هرلفاك  دا

 لقلمػػػػػػت  ه ضػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػك اللتلسػػػػػػك  ا  ػػػػػػػ  اللشػػػػػػت   : دراسػػػػػػػك القسسػػػػػػم لل افػػػػػػػؽ هػػػػػػع الدراسػػػػػػػك 
الهسػػػػػلمدفك لسػػػػػث اف بػػػػػل الدراسػػػػػلسف ل لػػػػػث فػػػػػم لطػػػػػ سر اللتلسػػػػػك هػػػػػف لسػػػػػث الهضػػػػػه ف  الفيػػػػػك 

ادا  فيػػػػػك الهػػػػػ ظفسف اللبػػػػػ هسسف  ا هسػػػػػك لػػػػػه سر اللػػػػػدرسب فػػػػػم للسػػػػػسف ا دا   الابتسػػػػػ  اس ت سػػػػػت 
  ل  اللت سك    دة الاهؿ.
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  ًــــد احتياجــــات  2010دراســــة   الســــراج،  -:خامســــا ــــة تحدي ــــع عممي ــــوان  ج واق ( بعن

 الحكومية بقطاع غزة جالتدريبية لمعاممين في المنظمات غير 
 ػػػػدفت  ػػػػذ  الدراسػػػػك إلػػػػ  اللاػػػػرؼ  لػػػػ  :  سػػػػتف أ هسػػػػك  هلسػػػػك للدسػػػػد ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػػك 
للهػػػػػػسي لسف فػػػػػػم الهلظهػػػػػػتت اسػػػػػػر اللب هسػػػػػك  قطػػػػػتع اػػػػػزة  هػػػػػت سػػػػػلابس إس ت ػػػػػت  لػػػػػ  فت لسػػػػػك 

للدسػػػػػػد لػػػػػدرسب الاػػػػػتهلسف لػػػػػدسمـ   لػػػػػػت  قػػػػػدرالمـ ج  هارفػػػػػػك هػػػػػد   د ػػػػػـ اإلدارة الالسػػػػػت لاهلسػػػػػك 
 ا للست تت اللدرس سك للاتهلسف  اسضت فلص ل فر لظتـ للدسد ا للست تت اللدرس سك.

اسػػػػػػلخدـ ال تلػػػػػػث الهػػػػػػلم  ال مػػػػػػػفمج  اسػػػػػػلخدـ ال تلػػػػػػث أسػػػػػػل  سف ل هػػػػػػع ال ستلػػػػػػتت لسػػػػػػث لػػػػػػـ 
( اسػػػػػػل تلك لسقػػػػػػـ  الهػػػػػػػدرا  الللفسػػػػػػذسسف لمػػػػػػذ  الهلظهػػػػػػتت  تإل ت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  أسػػػػػػػيللمتج 179ل زسػػػػػػع )

(  بػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػتـ ال تلػػػػػػػث  ػػػػػػػإ را  87.15( اسػػػػػػػػل تلك أ  هػػػػػػػػت لسػػػػػػػ ل )% 156ع ) لػػػػػػػػـ  اسػػػػػػػػلر ت
 ( هقت لك هع الهدرا  الللفسذسسف للهلظهػتت اسػر اللب هسك.17)

 أهم النتائ  التي خمصت بها الدراسة:
د ػػػػػـ ا دارة الالسػػػػػت للهلظهػػػػػتت اسػػػػػر اللب هسػػػػػك لاهلسػػػػػك للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػكج  .1

 لللدسد ا للست تت اللدرس سك لاتهلسمت . ت ضتفك ال     د لظتـ 
سػػػػػلـ للدسػػػػػد اإلللست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك فػػػػػم الهلظهػػػػػتت اسػػػػػر اللب هسػػػػػك  ػػػػػت  لراؼ    ػػػػػ د  .2

اللسػػػػتج لػػػػدرس م لػػػػدسمـج لسػػػػث لػػػػلـ الػػػػد رات  لػػػػ  بتفػػػػك الهسػػػػل ستت  لبػػػػف  لسػػػػ ك الفػػػػرد 
  لس ك أب ر   لس ك أقؿ هسل   ال ظسفم   لس ك اقؿ الهلظهك.

الهػػػػػدسر اله تشػػػػػر  هػػػػػف سقػػػػػـ   للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػكج  ألػػػػػ   لتلػػػػػؾ لاػػػػػت ف  ػػػػػسف  .3
 لد  القتيهسف  ل   هلسك للدسد ا للست تت اللدرس سك الهؤ لت الهلتس ك.

أب ػػػػػر السػػػػػتلسب اسػػػػػلخداهت  فػػػػػم للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك  ػػػػػ  أسػػػػػل ب الهقػػػػػت لت  .4
  تت اللدرس سك.الشخمسك  ـ سلسمت أسل ب السل تلك  ـ أسل ب  ق ايـ ا للست

أ ػػػػػػػػـ الل مػػػػػػػػستت اللػػػػػػػػم خر ػػػػػػػػت  مػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػك: ضػػػػػػػػر رة   ػػػػػػػػػ د خطػػػػػػػػػك هبل  ػػػػػػػػػك  هللظهػػػػػػػػك 
 هلبتهلػػػػػػػػك لللدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػكج   ضػػػػػػػػر رة إ طػػػػػػػػت   هلسػػػػػػػػػك للدسػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػتت 
اللدرس سػػػػػك ال قػػػػػت البػػػػػتفم  الله سػػػػػؿ الػػػػػلـز لمػػػػػت لبػػػػػم لػػػػػلـ  لػػػػػ  أبهػػػػػؿ   ػػػػػ ج  ل  سػػػػػك الاػػػػػػتهلسف 
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 هلسػػػػك للدسػػػػد ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػك لمػػػػـج  بػػػػذلؾ لػػػػدرس مـ  لػػػػ  بسفسػػػػك القسػػػػتـ  للدسػػػػد  ه هسػػػػػك 
 اللست مـ اللدرس م.

دراسػػػػػػػك السػػػػػػػراج لل افػػػػػػػؽ هػػػػػػػع الدراسػػػػػػػك   لقػػػػػػػػلمت  ه ضػػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػك  ا  ػػػػػػػ  اللشػػػػػػػت  :
لللدسػػػػػػػد  اللتلسػػػػػػػك هػػػػػػػف لسػػػػػػػث ا هسػػػػػػػك للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك   ضػػػػػػػر رة لػػػػػػػ فسر لظػػػػػػػتـ

ت اللدرس سػػػػػك سػػػػػ ا  فػػػػػم القطػػػػػتع الاػػػػػتـ ا  الخػػػػػتص  ف للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك ا للست ػػػػػت
سػػػػػلابس إس ت ػػػػػت  لػػػػػ  فت لسػػػػػك لػػػػػدرسب الاػػػػػتهلسف   لػػػػػػت  قػػػػػدرالمـ   تللػػػػػتلم رفػػػػػع هسػػػػػل   ادايمػػػػػػـ 

  للفسذ همتهمـ  ل  ابهؿ    . 
 

  ًـــــة واثرهـــــاعمى اداء 2011دراســـــة  النجـــــار، -: سادســـــا ـــــرام  التدريبي ـــــوان ج الب ( بعن
 وظفي وزارة التربية والتعميم الفمسطينية في محافظة الخميل : واقع وطموحات ج م

 ػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػك إلػػػػػػػ  اللاػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػ   اقػػػػػػػع ال ػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػك  ه ت لمػػػػػػػت الهخللفػػػػػػػك   لقلػػػػػػػ  
 ػػػػػػػتلدا  الػػػػػػػ ظسفم لػػػػػػػد  هػػػػػػػ ظفم  زارة اللر سػػػػػػػك  اللالػػػػػػػسـ الفلسػػػػػػػطسلسك فػػػػػػػم هلتفظػػػػػػػك الخلسػػػػػػػؿج 

يهػػػػػػػػك للطػػػػػػػػ سر الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك لسػػػػػػػػت د القػػػػػػػػتيهسف  لػػػػػػػػ   لقػػػػػػػػدسـ هقلرلػػػػػػػػتت  ل مػػػػػػػػستت هل
اللػػػػػػػػدرسب فػػػػػػػػم  زارة اللر سػػػػػػػػك  اللالػػػػػػػػسـ  ت سػػػػػػػػلفتدة هلمػػػػػػػػت فػػػػػػػػم لمػػػػػػػػهسـ  للفسػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػراه   د رات 
لدرس سػػػػػػك قتدهػػػػػػػك لرفػػػػػػع بفػػػػػػػت ة أدا  القػػػػػػػتيهسف  لػػػػػػ  الاهلسػػػػػػػك اللالسهسػػػػػػػكج  قػػػػػػد ا لهػػػػػػػدت ال تل ػػػػػػػك 

تلػػػػػتت الهلالقػػػػػك  تل لػػػػػثج  قػػػػػد لبػػػػػ ف الهػػػػػلم  ال مػػػػػفم  اسػػػػػلخدهت ا سػػػػػل تلك بػػػػػهداة ل هػػػػػع ال س
ه لهػػػػػع الدراسػػػػػك هػػػػػف  هسػػػػػع هػػػػػ ظفم  زارة اللر سػػػػػك  اللالػػػػػسـ الفلسػػػػػطسلسك فػػػػػم هلتفظػػػػػك الخلسػػػػػؿج 

(ج  ذلػػػػػػؾ لسػػػػػػب ال ستلػػػػػػتت 2009/2010( ه ظفػػػػػػت   ه ظفػػػػػػك للاػػػػػػتـ ) 8781 ال ػػػػػػتلغ  ػػػػػػدد ـ )
 اللم لـ اللم ؿ  لسمت هف هدسرستت اللر سك  اللالسـ فم هلتفظك الخلسؿ.

 :لنتائ  التي توصمت إليها الدراسةأهم ا
أف ا ل ت ػػػػػػػتت للػػػػػػػ  اللطػػػػػػػ سر اإلدار  بتلػػػػػػػت إس ت سػػػػػػػك فػػػػػػػم  هسػػػػػػػع اله ػػػػػػػت تج  ال ػػػػػػػداؼج  

 السستسػػػػػػػػػػتتج  ا سػػػػػػػػػػلرالس ستتج  اللمػػػػػػػػػػلسؼج  الل مػػػػػػػػػػسؼ الػػػػػػػػػػ ظسفمج  المسبػػػػػػػػػػؿ اللػػػػػػػػػػػلظسهمج 
دارة الفػػػػػػػرادج  الرقت ػػػػػػكج  الهلت اػػػػػػػ دارة  ال سيػػػػػػك اللػػػػػػػػلظسهسكج  الهمػػػػػػترات القستدسػػػػػػػكج  ات كج  اللػقػسػػػػػػػػسـج  ات

الهػػػػػػػ اردج  لبػػػػػػػف  لسػػػػػػػب هلػػػػػػػػفت لك لسػػػػػػػث اخللفػػػػػػػت ال ت ػػػػػػػتلمـ للػػػػػػػ  اللطػػػػػػػ سر ل اػػػػػػػت  لهلمسػػػػػػػرات 
 الهؤ ؿ الالهم  الخ رة اإلدارسك  اللدرسب .
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دراسػػػػػػػك الل ػػػػػػػتر لل افػػػػػػػؽ هػػػػػػػع الدراسػػػػػػػك  :  لقػػػػػػػػلمت  ه ضػػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػك  ا  ػػػػػػػ  اللشػػػػػػػت  
ف لسػػػػث اف بػػػػل الدراسػػػػلسف ل ل ػػػػتف فػػػػم لطػػػػػ سر اللتلسػػػػك هػػػػف لسػػػػث ا ػػػػداؼ الدراسػػػػك  الهضػػػػه  

 هلسػػػػػػػػك اإلدارة  رفػػػػػػػػع ادا  فيػػػػػػػػك الهػػػػػػػػ ظفسف اللبػػػػػػػػ هسسف هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ اللػػػػػػػػدرسب  ا هسػػػػػػػػك لػػػػػػػػه سر 
 اللدرسب فم للسسف ا دا   الابتس  اس ت ست  ل  اللت سك    دة الاهؿ.

  ًـــــــداني  2011دراســـــــة  شـــــــبيطة،  -: ســـــــابعا ـــــــدريب المي ـــــــات الت ـــــــوان ج معوق ( بعن
 مارسة العامة في الخدمة االجتماعية ج بجامعة القدس المفتوحة. بمجاالت الم

للدسػػػػد أ ػػػػـ ها قػػػػتت اللػػػػدرسب الهسػػػػدالم  ه ػػػػت ت  -:  ػػػػدفت  ػػػػذ  الدراسػػػػك إلػػػػ  اللاػػػػرؼ  لػػػػ 
الههترسػػػػك الاتهػػػػك فػػػػم الخدهػػػػك ا  لهت سػػػػك  ال مػػػػ ؿ الػػػػ   رلػػػػته  إرشػػػػػتد  هلبتهػػػػػؿ له ا مػػػػػك 

 .ها قػتت اللػدرسب الهسػدالم
 ال تلػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم  ال مػػػػػػػػػػفم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽاسػػػػػػػػػػلخدـ 

الهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا  لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت م  تلاسلػػػػػػػػػػك  ت ل ػػػػػػػػػػػتر  الػػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػػرؽ الهسػػػػػػػػػػػلخدهك فػػػػػػػػػػػم ال لػػػػػػػػػػػ ث 
 سلػػػػػػػػك  شػػػػػػػ ايسك هللظهػػػػػػػك  ) الل ػػػػػػػـ اله ػػػػػػػؿ( هػػػػػػػف طػػػػػػػلب  ال مػػػػػػػػفسكج لسػػػػػػػػث سػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػتر
 .اللدرسب الهسدالم للط سؽ ا سل ستف

 أهم النتائ  التي خمصت بها الدراسة :
أ ػػػػرزت الللػػػػتي  أف  لػػػػتؾ ها قػػػػتت لاهلسػػػػك للدسػػػػد ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػكج أ همػػػػت :  ػػػػدـ   ػػػػ د 

  ػػػػػدـ   ػػػػػ د خطػػػػػط  اضػػػػػلك  هػػػػػػ ارد هتلسػػػػػك بتفسػػػػػك لػػػػػد ـ  هلسػػػػػك للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػكج
لللدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػكج   ػػػػػػػػدـ   ػػػػػػػػ د لظػػػػػػػػتـ  شػػػػػػػػبؿ هلػػػػػػػػلظـ لللدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت 
اللدرس سػػػػػكج   ػػػػػػدـ الللدسػػػػػػد الػػػػػػدقسؽ لهاػػػػػتسسر الدا  اللهػػػػػ ذ م للاػػػػػتهلسف  تلهلظهػػػػػكج   ػػػػػدـ لػػػػػ فر 

قػػػػػػتيهسف ال قػػػػػػت البػػػػػػتفم لػػػػػػد  القػػػػػػتيهسف  لػػػػػػ   هلسػػػػػػػك للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج  افلقػػػػػػتر ال
 لػػػػػػػػػػ  للدسػػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػك للخ ػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػم لط سػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػتلسب الهخللفػػػػػػػػػػك لللدسػػػػػػػػػػد 

 ا للست تت اللدرس سك.
ه ا مػػػػػػك الها قػػػػػػتت الهرل طػػػػػػك  طتلػػػػػػب اللػػػػػػدرسب : ا ػػػػػػـ الل مػػػػػػستت اللػػػػػػم خر ػػػػػػت  مػػػػػػت الدراسػػػػػػك

 للسػػػػػػػػػسؽ ال قػػػػػػػػػت  تللاػػػػػػػػػت ف الهسػػػػػدالم  تلهقلرلػػػػػتت اللتلسػػػػػك :لػػػػػػػػػ فسر ال قػػػػػػػػػت الػػػػػػػػلـز لللػػػػػػػػػدرسب 
 هسػػػػػع ال مػػػػػتت ذات الالقػػػػػك  تللػػػػػدرسب  هػػػػػت سللتسػػػػػب  قػػػػػت اللػػػػػدرسب هػػػػػع  قػػػػػت الطتلػػػػػب  هػػػػػػػػػع
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الػػػػػػػػػذ  ساهػػػػػػػػػؿ,  ا سػػػػػػػػػلاداد الشخمػػػػػػػػػم  الدافاسػػػػػػػػػك لطػػػػػػػػػلب اللػػػػػػػػػدرسب الهسػػػػػػػػػدالم , أف سال ػػػػػػػػػر 
 اللدرسب الهسدالم أستسم  همـ فم دراسل .

ربػػػػػزت  ػػػػػذ  الدراسػػػػػك  لػػػػػ   تلػػػػػب  ػػػػػتـ :  ا  ػػػػػ  اللشػػػػػت   لقػػػػػػلمت  ه ضػػػػػ ع الدراسػػػػػك اللتلسػػػػػك   
سخػػػػػػص الدراسػػػػػػك اللتلسػػػػػػك   ػػػػػػ  ه ا مػػػػػػك  هسػػػػػػع ها قػػػػػػتت ال ػػػػػػتح الاهلسػػػػػػك اللدرس سػػػػػػك لل مػػػػػػ ؿ 

 لل داؼ الهر  ة هف اللدرسب.
 

  ًــــا ــــر الترهيــــل والتــــدريب المســــتمر  2013دراســــة   الكــــن ،  -:ثامن (  بعنــــوان  ج أث
ـــى تحســـين كفـــاءة المـــوارد البشـــرية دراســـة ـــى بعـــض شـــركات القطـــاع  عم ـــة عم مقارن

 العام والخاص في الساحل السوري ج 
 ػػػػػدفت  ػػػػػذ  الدراسػػػػػك إلػػػػػ  اللاػػػػػرؼ   لػػػػػ  : ا خػػػػػللؼ  ػػػػػسف الشػػػػػربتت الاتهػػػػػك  الختمػػػػػػك 
فػػػػػػػػم أ ػػػػػػػػر  هلسػػػػػػػػك الله سػػػػػػػػؿ  اللػػػػػػػػدرسب لرفػػػػػػػػع بفػػػػػػػػت ة أدا  الاػػػػػػػػتهلسف  ابسػػػػػػػػت مـ الهمػػػػػػػػترات 

 دةج  لقلسػػػػػؿ لسػػػػػ ك اللػػػػػ ادث  الخ ػػػػػرات الهطل  ػػػػػكج  ال مػػػػػ ؿ إلػػػػػ  للقسػػػػػؽ ال ػػػػػداؼ الهلشػػػػػ
  الخطت ج  ه اب ك اللط رات اللدس ك  الهلللقك فم ه تؿ  هؿ الهلظهتت.

(  تهػػػػػؿ هػػػػػف الشػػػػػربتت  400اسػػػػػلخدـ ال تلػػػػػث  اسػػػػػل تلكج  لػػػػػـ ل زسامػػػػػت  لػػػػػ   سلػػػػػك هػػػػػف )
 الهدر سك,   ت  لهتد  ل  الستلسب اإللمتيسك الهلتس ك .

 أهم النتائ  التي خمصت بها الدراسة:
للفػػػػػ ؽ شػػػػػربتت القطػػػػػتع الخػػػػػتص  لػػػػػ  شػػػػػربتت القطػػػػػتع الاػػػػػتـ فػػػػػم لػػػػػه سر  هلسػػػػػك الله سػػػػػؿ 

لسػػػػػػػت ـ شػػػػػػػربتت القطػػػػػػػتع الاػػػػػػػتـ   اللػػػػػػػدرسب  الهسػػػػػػػلهر  لػػػػػػػ  رفػػػػػػػع بفػػػػػػػت ة أدا  الاػػػػػػػتهلسفج
 الخػػػػػتص هػػػػػف خػػػػػلؿ  هلسػػػػػك اللػػػػػدرسب  الله سػػػػػؿ الهسػػػػػلهر فػػػػػم إبسػػػػػتب الاػػػػػتهلسفج لسػػػػػت ـ 

الله سػػػػػؿ الهسػػػػػلهر فػػػػػم لقلسػػػػػؿ لسػػػػػ ك شػػػػػربتت القطػػػػػتع الاػػػػػتـ هػػػػػف خػػػػػلؿ  هلسػػػػػك اللػػػػػدرسب   
اللػػػػ ادث  ا خطػػػػت ج لسػػػػت ـ شػػػػربتت القطػػػػتع الاػػػػػتـ  الخػػػػتص هػػػػف خػػػػلؿ  هلسػػػػك اللػػػػػدرسب 
 الله سػػػػػػػػػؿ الهسػػػػػػػػػلهر فػػػػػػػػػم ه اب ػػػػػػػػػك اللطػػػػػػػػػ رات اللدس ػػػػػػػػػك  الهلتللقػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػم ه ػػػػػػػػػتؿ  هػػػػػػػػػؿ 

 الهلظهتت.
ضػػػػػر رة قسػػػػػتـ الشػػػػػػربتت الهدر سػػػػػك  لػػػػػػ فسر  أ ػػػػػـ الل مػػػػػستت اللػػػػػػم خر ػػػػػت  مػػػػػت الدراسػػػػػػك :

هػػػػػف ا  لهػػػػػتـ  الػػػػػد ـ هػػػػػف ق ػػػػػؿ اإلدارة الالسػػػػػت لل لػػػػػم اسػػػػػلرالس ستت  اضػػػػػلك لللػػػػػدرسب هزسػػػػػد 
 اسضػػػػػت ضػػػػػر رة الاهػػػػػؿ  لػػػػػ  لل سػػػػػع  السػػػػػتلسب   هل  قػػػػػك هػػػػػف ا سػػػػػلرالس سك الاتهػػػػػك للشػػػػػربك
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اللظػػػػػر  ال سػػػػػتيؿ اللبل ل  سػػػػػك اللدس ػػػػػك بهسػػػػػتس للط سػػػػػؽ  ػػػػػراه  اللػػػػػدرسب   اللدرس سػػػػػك  ل لػػػػػم
شػػػػػرسك فػػػػػم الشػػػػػربتت الهدر سػػػػػك  لػػػػػ  ألمػػػػػت  هلسػػػػػك هسػػػػػلهرة  إلػػػػػ  له سػػػػػؿ  للهسػػػػػك الهػػػػػ ارد ال 

هػػػػػع هلت اػػػػػك  لقسػػػػػسـ أدايمػػػػػـ خػػػػػلؿ فلػػػػػرات هل ت ػػػػػدةج   اػػػػػد ا للمػػػػػت  هػػػػػف الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك 
 اللم لقدهمت الشربتت الهدر سك للاتهلسف لدسمت.

دراسػػػػػك البػػػػػل  ربػػػػػزت  لػػػػػ   تلػػػػػب :   لقػػػػػػلمت  ه ضػػػػػ ع الدراسػػػػػك اللتلسػػػػػك  ا  ػػػػػ  اللشػػػػػت   
  ػػػػػذا سل افػػػػػؽ هػػػػػع خم مػػػػػسك  م مػػػػػسك الفيػػػػػك الهسػػػػػلمدفك   ػػػػػ  القطػػػػػتع الاػػػػػتـخ  ػػػػػتـ   ػػػػػ 

الدراسػػػػػك اللتلسػػػػػك اللػػػػػم لسػػػػػلمدؼ هػػػػػ ظفم القطػػػػػتع الاػػػػػتـ  ا ػػػػػـ لشػػػػػت    ػػػػػسف الدراسػػػػػلسف  ػػػػػ  
اللربسػػػػػػز  لػػػػػػ  الػػػػػػلم  ا سػػػػػػلرالس م  الػػػػػػذ  سلطلػػػػػػب أ خػػػػػػذ  اػػػػػػسف ا  ل ػػػػػػتر بتفػػػػػػك الا اهػػػػػػؿ 

 الهلمسرات .فم ال سيك الداخلسك  الختر سك  ا سل ت ك لمذ  

 
  : ـــــــة  2013دراســــــة  خضــــــر،  -تاســــــعا ـــــــة الالزم ـــــــات التدريبي ــــــوان ج  الحاج ( بعن

 لالرتقـاء بـايدارة ايلكترونيـة لـدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ج

 ػػػػػػدفت  ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك إلػػػػػػ : اللاػػػػػػرؼ  لػػػػػػ  السػػػػػػ ؿ البفسلػػػػػػك للرلقػػػػػػت   ػػػػػػتإلدارة اإللبلر لسػػػػػػك فػػػػػػم 
لتفظػػػػػػتت اػػػػػػزة هػػػػػػف   مػػػػػػك  لظػػػػػػر الخ ػػػػػػرا   الهخلمػػػػػػسف   اسضػػػػػػت  ػػػػػػدؼ الهػػػػػػدارس ال تل سػػػػػػك  ه

اخػػػػػػػػر   ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػػػك لقػػػػػػػػػػدسر هػػػػػػػػػػدسر  الهػػػػػػػػػػدارس ال تل سػػػػػػػػػػك  هلتفظػػػػػػػػػػتت اػػػػػػػػػػزة للت ػػػػػػػػػػتلمـ 
 اللدرس سػػك للرلقػػت   ػػتإلدارة اإللبلر لسك ؟

 اللػػػػػػم اشػػػػػػلهلت الهػػػػػػػػلم  ال مػػػػػػػػفم هػػػػػػػػسلخده ت ا سػػػػػػل تلك بػػػػػػهداة للدراسػػػػػػكج  اسػػػػػػلخدـ ال تلػػػػػػث   
(  فقػػػػػػػػرة ه ز ػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ  أر اػػػػػػػػك أ اػػػػػػػػتد: )ال اػػػػػػػػد الهارفػػػػػػػػمج ال اػػػػػػػد اإلدار ج ال اػػػػػػػد  56 لػػػػػػػ  )

الفلػػػػمج  اػػػػد أهػػػػف  لهتسػػػػػك الهال هػػػػػتت(  لبػػػػػ ف ه لهػػػػػع الدراسػػػػػك هػػػػػف  هسػػػػػع هػػػػػدسر  الهػػػػػػدارس 
د ـ قرا ػػػػػػػػػػػك ( ـ  ال ػػػػػػػػػػتلغ  ػػػػػػػػػػد 2013–2012ال تل سػػػػػػػػػػك  هلتفظػػػػػػػػػػتت اػػػػػػػػػػزة للاػػػػػػػػػػػتـ الدراسػػػػػػػػػػم) 

 ( هػدسرستت.7هػدسرا  هػدسرةج هػ ز سف  لػ  ) ( 133)
ــــا الدراســــة ــــي خمصــــت به ــــائ  الت :اف  ػػػػراه  اللػػػػدرسب للمػػػػؼ  تلفاتلسػػػػك هػػػػف   مػػػػك  أهــــم النت

 لظر الاتهلسف. 
لػػػػػػػػمهسـ  ػػػػػػػػراه  لدرس سػػػػػػػػك لهػػػػػػػػدسر  الهػػػػػػػػدارس  : أ ػػػػػػػـ الل مػػػػػػػستت اللػػػػػػػم خر ػػػػػػػت  مػػػػػػػت الدراسػػػػػػػك

ػك  اللالػػػػػػسـ  هلتفظػػػػػػتت اػػػػػػزة فػػػػػػػم ضػػػػػػ   اللت ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك الػػػػػػ اردة ال تل سػػػػػػػك  هػػػػػػدسرستت اللر سػػػػػ
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فػػػػػػػػػم الدراسػػػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػػػك ,  الخػػػػػػػػػػذ  ه ػػػػػػػػػػدأ اللػػػػػػػػػػدرسب الهػػػػػػػػػػسلهر الهخطػػػػػػػػػػط  الهػػػػػػػػػػلظـ  الهلػػػػػػػػػػدد 
ال ػػػػػػػػداؼ هػػػػػػػػػس قت لهػػػػػػػػدسر  الهػػػػػػػػػدارس ال تل سػػػػػػك  هػػػػػػػدسرستت اللر سػػػػػػك  اللالػػػػػػػػسـ  هلتفظػػػػػػػتت اػػػػػػػػزة 

رات الهخللفػػػػػػػك فػػػػػػػم اإلدارة اإللبلر لسػػػػػػػك  مػػػػػػض اللظػػػػػػر  ػػػػػػف هػػػػػػؤ للمـ أ  سػػػػػػل ات  لػػػػػػػ  الهمػػػػػػػت
الخدهػػػػػػك لػػػػػػدسمـ أ  الهلطقػػػػػػك اللالسهسػػػػػػك ,   أف سػػػػػػػػلـ ر ػػػػػػػػط ا رلقػػػػػػػػت  الػػػػػػػػ ظسفم لهػػػػػػػػدسر هدرسػػػػػػػػك 
 ػػػػػػػػػػػػسلـ الاهلسػػػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػػػك , بػػػػػػػػػػذلؾ الاهػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػ فسر أفػػػػػػػػػػػػػضؿ  ػػػػػػػػػػػػػراه  اللهتسػػػػػػػػػػػػػك 

ر لسػػػػػػػػػػك للهتسػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػراه  اإلدارة الهدرسػػػػػػػػػػسك  اسضػػػػػػػت إ ػػػػػػػػػداد قت ػػػػػػػػػدة  ستلػػػػػػػػػتت  هال هػػػػػػػػػتت اإللبل
هلبتهلػػػػػػػػك  ػػػػػػػػف هػػػػػػػػدسر  الهػػػػػػػػدارسج لػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك اللػػػػػػػػم ا لتز  ػػػػػػػػت فػػػػػػػػم ه ػػػػػػػػػتؿ 

هدرسػػػػػػػك  اإلدارة اإللبلر لسػػػػػػػك  فػػػػػػم الخلػػػػػػتـ اف سػػػػػػلـ  الاهػػػػػػؿ  لػػػػػ  إلشػػػػػػت  ه قػػػػػػع البلر لػػػػػػم لبػػػػػػؿ
  تل سػك  لػ  شػ بك اإلللرلػت للل امػؿ هػع هلسطمػت الختر م .

 لقػػػػػػػػلمت  ه ضػػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػك  ا  ػػػػػػػ  اللشػػػػػػػت   : دراسػػػػػػػك خضػػػػػػػر ربػػػػػػػزت  لػػػػػػػ   اػػػػػػػض 
اللقػػػػػتط المتهػػػػػك   ػػػػػم للدسػػػػػد سػػػػػ ؿ ا رلقػػػػػت   ػػػػػت دارة ا لبلر لسػػػػػك   ػػػػػذ  اللقطػػػػػك  هػػػػػت لشػػػػػهؿ هػػػػػف 

سػػػػػك هػػػػػف لسػػػػػث اسػػػػػل هتر ا دارة ا بلر لسػػػػػك لخدهػػػػػك لشػػػػػتطتت  ػػػػػم هػػػػػف ا لهتهػػػػػتت الدراسػػػػػك اللتل
 لسػػػػػػمسؿ الاهػػػػػػؿ الرقػػػػػػت م للهفلشػػػػػػسف اسضػػػػػػت لقطػػػػػػك اخػػػػػػر  لل افػػػػػػؽ هػػػػػػع الدراسػػػػػػك اللتلسػػػػػػك   ػػػػػػم 
در ػػػػػػػك للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت الرقت سػػػػػػػك للهػػػػػػػدرا   ا ػػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػم اخلسػػػػػػػتر اله اضػػػػػػػسع اللدرس سػػػػػػػكج 

  أخسرا  اللدرسب الهسلهر  الهخطط  الهلظـ.
 

  ًدراسة   عاشرا :Aidah  ,2013  :  بعنوان ) 

                         Effects of training on employee performance" ج 
 ػػػػدفت الدراسػػػػك الػػػػ  دراسػػػػك ل ػػػػتر اللػػػػدرسب  لػػػػ  أدا  اله ظػػػػؼ فػػػػم مػػػػلت ك ا لمػػػػت ت فػػػػم  

أ الػػػػػػدا بمػػػػػػدؼ ريسسػػػػػػم لسل  ػػػػػػؽ  لػػػػػػ  ار ػػػػػػع ا ػػػػػػداؼ فر سػػػػػػك   ػػػػػػم هػػػػػػت  ػػػػػػم ال ػػػػػػراه  اللدرس ػػػػػػك 
هػػػػػػت الطػػػػػػرؽ  الهلػػػػػػ فرة فػػػػػػم قطػػػػػػتع مػػػػػػلت ك ا لمػػػػػػت ت ؟  هػػػػػػت  ػػػػػػم أ ػػػػػػداؼ اللػػػػػػدرسب؟

؟ بسػػػػػػػؼ سػػػػػػػؤ ر اللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  أدا  الهسػػػػػػػلخدهك   ػػػػػػػؿ لل ػػػػػػػم  ػػػػػػػذ  الطػػػػػػػرؽ أ ػػػػػػػداؼ اللػػػػػػػدرسب
 اله ظؼ؟

لقلمػػػػر  ػػػػذ  الدراسػػػػك  لػػػػ  للػػػػؾ الشػػػػربتت اللػػػػم لقػػػػدـ خػػػػدهتت ا لمػػػػت ت فػػػػم أ الػػػػدا لسػػػػث 
( 120لػػػػـ اخلسػػػػتر أب ػػػػر  ػػػػلث شػػػػربتت  ذات شػػػػا سك فػػػػم أ الػػػػدا.لب ف ه لهػػػػع الدراسػػػػك هػػػػف )
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ال سػػػػػسطك   ػػػػػـ لػػػػػـ لط سػػػػػؽ الاسلػػػػػك الاشػػػػػ ايسك .ه ظفػػػػػت لشػػػػػربتت ا لمػػػػػت ت السػػػػػلبسك  اللسػػػػػلبسك
 لػػػػد اخلسػػػػتر الهسػػػػل س سف هػػػػف  ػػػػلث شػػػػربتت ا لمػػػػت ت السػػػػلبسك  اللسػػػػلبسك   ػػػػذا لػػػػـ القسػػػػتـ 

    للقضت   ل  الللسز.
 : اهم نتائ  الدراسة 

ألػػػػػػ    س  ػػػػػػد الب سػػػػػػر هػػػػػػف الهمػػػػػػترة  ػػػػػػسف الهػػػػػػ ظفسف فػػػػػػم  ػػػػػػذ  الشػػػػػػربتت   تللػػػػػػتلم قػػػػػػد سبػػػػػػ ف 
ترات الهػػػػػ ظفسف لللسػػػػػسف أدايمػػػػػـ اللػػػػػدرسب شػػػػػرطت  تهػػػػػت للمتسػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػذ  الشػػػػػربتت لللسػػػػػسف همػػػػػ

فػػػػم الاهػػػػؿج  ػػػػذ  الللػػػػتي  لشػػػػسر إلػػػػ  أف الشػػػػربتت اللتلسػػػػك لػػػػدسمت هػػػػ ظفسف  سػػػػدسفج بهػػػػت لشػػػػسر 
الللػػػػتي  إلػػػػ  أف  ػػػػؤ   الهػػػػ ظفسف سللػػػػت  ف إلػػػػ   ػػػػراه  لػػػػدرسب  ت لػػػػك  هػػػػف هلطل ػػػػتت اللطػػػػ سر 

 اللفتظ  ل  للدسث همترالمـ بذلؾ هت سل افؽ هع لط رات الشربتت.
( لل افػػػػػػؽ هػػػػػػف لسػػػػػػث  Aidahه ضػػػػػػ ع الدراسػػػػػػك اللتلسػػػػػػك  ا  ػػػػػػ  اللشػػػػػػت  : دراسػػػػػػك  ) لقلمػػػػػػت  

ال ػػػػ  ر  الهضػػػػه ف هػػػػػع الدراسػػػػك اللتلسػػػػك راػػػػػـ ا خػػػػللؼ فػػػػم القطػػػػػت سف ا  المهػػػػت هلشػػػػػت مسف 
هػػػػػف لسػػػػػث ا  هسػػػػػك للز ػػػػػتيف ا  الهسػػػػػلملبسفج اسضػػػػػت  ػػػػػذ  الدراسػػػػػك لل افػػػػػؽ هػػػػػع الدراسػػػػػك اللتلسػػػػػك 

ل م ا خلمػػػػػتص ا  المػػػػػـ  لت ػػػػػك للطػػػػػ سر همػػػػػترالمـ لسػػػػػث ل ػػػػػسف اف الهػػػػػ ظفسف  ػػػػػـ هػػػػػف مػػػػػت
  هسلهرار لللسسف هسل   ادايمـ.

 
 ــــة  2013دراســــة  الســــعدون،  -:  أحــــدى عشــــر ــــرام  التدريبي ــــوان  ج دور الب ( بعن

أداء العـــــاممين   فـــــي هيئـــــة التحقيـــــق واالدعـــــاء العـــــام  التخصصـــــية فـــــي تحســـــين
 بمنطقة الرياض ج

إلػػػػػػ  اللاػػػػػرؼ  لػػػػػ  أ هسػػػػػك ال ػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك اللخممػػػػػسك فػػػػػػم   ػػػػػدفت  ػػػػػذ  الدراسػػػػػك 
 هػػػػد  إسػػػػمتـ ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك اللخممػػػػسك فػػػػم  ه ػػػػتؿ ال ػػػػرايـ الهال هتلسػػػػك اللدس ػػػػك 

بػػػػذلؾ  ػػػػدفت الدراسػػػػك الػػػػ   جفػػػػم  سيػػػػك الللقسػػػػؽ  ا د ػػػػت  الاػػػػتـللسػػػػسف أدا  الاػػػػتهلسف 
ك لضػػػػػػػػهتف سػػػػػػػػ ؿ اللػػػػػػػػد هػػػػػػػػف الها قػػػػػػػػتت اللػػػػػػػػم لاػػػػػػػػ ؽ ال ػػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػػك اللخممػػػػػػػػس

ه اب لمػػػػػػػت لل ػػػػػػػرايـ الهال هتلسػػػػػػػك اللدس ػػػػػػػك  للسػػػػػػػسف أدا  الاػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػم  سيػػػػػػػك الللقسػػػػػػػؽ 
  ا د ت  الاتـ .

اسػػػػػػػلخدـ ال تلػػػػػػػث الهػػػػػػػلم  ال مػػػػػػػفم لللقسػػػػػػػؽ أ ػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػك  اإل ت ػػػػػػػك  ػػػػػػػف لسػػػػػػػتؤ لمت 
لسػػػػػث سالهػػػػػد  ػػػػػذا الهػػػػػلم   لػػػػػ  دراسػػػػػك الظػػػػػت رة بهػػػػػت ل  ػػػػػد فاػػػػػل   ػػػػػتل اقع , لسػػػػػث  لبػػػػػ ف 
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ك هػػػػػف  هسػػػػػع أ ضػػػػػت   سيػػػػػك الللقسػػػػػؽ  ا د ػػػػػت  الاػػػػػتـ الهلققػػػػػسف الاػػػػػتهلسف ه لهػػػػػع الدراسػػػػػ
  ض ا   . (489)فم ه تؿ الللقسؽج  س لغ  دد ـ 

 أهم النتائ  التي خرجت بها الدراسة :
ف  سلػػػػػػػك الدراسػػػػػػػك اػػػػػػػتل سلمـ سػػػػػػػر ف هػػػػػػػد  اله اب ػػػػػػػك " هل سػػػػػػػطك " لػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػد  ه اب ػػػػػػػك ا 

الللقسػػػػػػػػؽ  ا د ػػػػػػػػت  الاػػػػػػػػتـ لل ػػػػػػػػرايـ ال ػػػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػػك اللخممػػػػػػػػسك اللتلسػػػػػػػػك فػػػػػػػػم  سيػػػػػػػػك 
الهال هتلسػػػػػػػك اللدس ػػػػػػػك هػػػػػػػػف   مػػػػػػػك لظػػػػػػػر اله لػػػػػػػ  سفج اف  سلػػػػػػػك الدراسػػػػػػػك اػػػػػػػتل سلمـ سػػػػػػػر ف 
هػػػػػػػد  الهسػػػػػػػت هك " هل سػػػػػػػطك " لػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػد  إسػػػػػػػمتـ ال ػػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػك اللخممػػػػػػػسك فػػػػػػػم 

 اله ل  سف. للسسف أدا  الاتهلسف فم  سيك الللقسؽ  ا د ت  الاتـ هف   مك لظر
ضػػػػػر رة إ ػػػػػداد هػػػػػدر سف هػػػػػف هلسػػػػػ  م  مػػػػػستت اللػػػػػم خر ػػػػػت  مػػػػػت الدراسػػػػػك  ػػػػػم :ا ػػػػػـ الل  

 لب سػػػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػػػػك  المسيػػػػػػػػػك هلخممػػػػػػػػػػسف فػػػػػػػػػػم ال ػػػػػػػػػرايـ الهال هتلسػػػػػػػػػػك اللدس ػػػػػػػػػػك
 اللخممسك فم ه تؿ ال رايـ الهال هتلسك اللدس ك للاتهلسف فم المسيك .
لل افػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػع  د فالسػػػػػػػػا  لقػػػػػػػػػلمت  ه ضػػػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػػك  ا  ػػػػػػػػ  اللشػػػػػػػػت   : دراسػػػػػػػػك

الدراسػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػك هػػػػػػػف لسػػػػػػػث ا هسػػػػػػػك  ضػػػػػػػر رة ه اب ػػػػػػػك اللطػػػػػػػ ر  اللبل ل  سػػػػػػػت هػػػػػػػف لسػػػػػػػث 
تخر هػػػػػت ل مػػػػػؿ لػػػػػ  الاػػػػػتلـ هػػػػػف لدا ػػػػػكج   ػػػػػذا سل افػػػػػؽ هػػػػػع ا ػػػػػداد هلػػػػػدر سف هلخممػػػػػسف  ػػػػػ

 أللست تت ه ظؼ اللفسش له اب ك لط ر  لـ سلهك المذا .
 دراسة   الثاني عشر :Nassazi ،2013   بعنوان   )    : 

 " EFFECTS OF TRAINING ON EMPLOYEE PERFORMANCE " 
 

اللػػػػدرسب  لػػػػ   فػػػػم ضػػػػ   الخلفسػػػػك الهػػػػذب رة أ ػػػػل  ج فػػػػإف المػػػػدؼ هػػػػف الدراسػػػػك  ػػػػ  دراسػػػػك ل ػػػػتر
أدا  اله ظػػػػػؼ فػػػػػم مػػػػػلت ك ا لمػػػػػت ت فػػػػػم أ الػػػػػداج  اهػػػػػت ال ػػػػػداؼ الفر سػػػػػك الهضػػػػػهلك  ػػػػػم 

 :بهت سلم
  ا لمت ت؟هت  م  راه  اللدرسب اله   دة فم قطتع 
 هت  م أ داؼ اللدرسب؟ 
 هت الطرؽ الهسلخدهك   ؿ لل م  ذ  الطرؽ أ داؼ اللدرسب؟ 
 بسؼ سؤ ر اللدرسب  ل  أدا  اله ظؼ؟ 
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 من اهم نتائ  الدراسة :  
الللػػػػػتي  الػػػػػ اردة فػػػػػم  ػػػػػذ  الدراسػػػػػك لشػػػػػسر إلػػػػػ  أف اللػػػػػدرسب  اللطػػػػػ سر لػػػػػدسمت اللػػػػػه سر  لػػػػػ  أدا  

 ػػػػػذ  الللس ػػػػػك  ػػػػػم هلسػػػػػقك  لػػػػػ  لطػػػػػتؽ  اسػػػػػع هػػػػػع أد سػػػػػتت  الهػػػػػ ظفسف فسهػػػػػت سلالػػػػػؽ   ظػػػػػتيفمـج
اإلدارة السػػػػػػػت قك  شػػػػػػػهف اللػػػػػػػدرسب  اللطػػػػػػػ سرج هػػػػػػػف أ ػػػػػػػؿ بسػػػػػػػب الهزسػػػػػػػد هػػػػػػػف الهارفػػػػػػػك الهلػػػػػػػددة 
لللػػػػدرسب  اللطػػػػ سر هػػػػف  سلػػػػك الشػػػػربتتج سػػػػػلـ لقػػػػدسـ أسػػػػيلك هخللفػػػػك لله س ػػػػسف   تللػػػػتلم فلػػػػػص 

خلسػػػػػتر اللػػػػػدرسب إلػػػػػ  أف الللػػػػػتي  هػػػػػف السػػػػػيلك  لػػػػػ  هشػػػػػتربك اله ظػػػػػؼ فػػػػػم اللػػػػػدرسب  سشػػػػػسر ا
 ػػػػػػػذ  الشػػػػػػػربتت  سػػػػػػػدة  ر هػػػػػػػت  اضػػػػػػػلك السستسػػػػػػػتت الهلالقػػػػػػػك  تللػػػػػػػدرسب  اللطػػػػػػػ سر بهػػػػػػػت أشػػػػػػػتر 
هاظػػػػػػـ اله س ػػػػػػسف ألمػػػػػػـ شػػػػػػترب ا فػػػػػػم اللػػػػػػدرسب  أف هاظهمػػػػػػـ لػػػػػػـ لز سػػػػػػد ـ   فػػػػػػرص لللػػػػػػدرسب 

 للت الههترسك اإللزاهسك للشربك ل هسع اله ظفسف   / أ   لد ا لضهتـ إل  الشربك.
 ـــــث عشـــــر ـــــوعزيز،  -:  الثال ـــــوانج  2014دراســـــة   أب ـــــرام   ( بعن ـــــة ب مـــــدى فعالي

التــــدريب مــــن وجهــــة نظــــر العــــاممين بــــدائرة التربيــــة والتعمــــيم فــــي وكالــــة الغــــوث 
 مكتب غزة ايقميمي ج - األونروا -الدولية 

 ػػػػدفت  ػػػػػذ  الدراسػػػػػك الػػػػػ  اللاػػػػػرؼ  لػػػػػ   هػػػػد  فاتلسػػػػػك   ػػػػػراه  اللػػػػػدرسب هػػػػػف   مػػػػػك لظػػػػػر 
ك  اللالػػػػسـ فػػػػم  بتلػػػػك المػػػػ ث فػػػػم اػػػػزةج  قػػػػد ا لهػػػػد ال تلػػػػث الهػػػػلم  الاػػػػتهلسف  ػػػػدايرة اللر سػػػػ

 ال مفم فم  مؼ الظت رة  لللسلسمت .
لهلفػػػػػت  سلػػػػػك الدراسػػػػػك هػػػػػف  سلػػػػػك  شػػػػػ ايسك هب لػػػػػك هػػػػػف الاػػػػػتهلسف  ػػػػػدايرة اللر سػػػػػك  اللالػػػػػسـ , 

 ( اسل تلك.  870(اسل تلك  لـ اسلرداد)  950)  لسث لـ ل زسع
 نتائ  الدراسة:

 ػػػػػػهف  ػػػػػػراه  اللػػػػػػدرسب فػػػػػػم دايػػػػػػرة اللر سػػػػػػك  اللالػػػػػػسـ  ػػػػػػت لر ا للمػػػػػػؼ  أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك 
 (.74,97 تلفاتلسك هف   مك لظر الاتهلسف  لس ك) %

 بتلت  راه  اللدرسب ذات فاتلسك 
 .بتف رد فاؿ ه لهع الدراسك أس ت ست  ال ت   راه  اللدرسب 
 .بتف  لتلؾ لمسر اس ت م فم اللمسلك الهارفسك 
 سط ػػػػؽ هػػػػت لػػػػـ اللػػػػدرسب  لسػػػػ  لسػػػػث أظمػػػػر ذلػػػػؾ فػػػػم سػػػػل ؾ  ل ػػػػسف  ػػػػهف ه لهػػػػع الدراسػػػػك

 اس ت م.
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ا ػػػػػـ الل مػػػػػستت اللػػػػػم خر ػػػػػت  مػػػػػت الدراسػػػػػك :  ػػػػػم ضػػػػػر رة للسػػػػػسف ال ت ػػػػػتت الهلػػػػػدر سف 
للػػػػػػػ  دايػػػػػػػرة اللر سػػػػػػػك  اللالػػػػػػػسـ  ػػػػػػػت لر ا  ر ػػػػػػػط الهشػػػػػػػتربك  فػػػػػػػم  ػػػػػػػراه  اللػػػػػػػدرسب  تلهسػػػػػػػتر 

 لػػػػػػػ  للسػػػػػػػسف رضػػػػػػػت  الػػػػػػػ ظسفم للهلػػػػػػػدر سف  القػػػػػػػدرة  لػػػػػػػ  اللرقػػػػػػػم فػػػػػػػم الػػػػػػػدايرة ,  الاهػػػػػػػؿ
 الهسلفسدسف هف خدهتت دايرة اللر سك  اللالسـ  ت لر ا.

 ا  ػػػػػػػ  اللشػػػػػػػت  :  دراسػػػػػػػك ا ػػػػػػػ   زسػػػػػػػز لل افػػػػػػػؽ هػػػػػػػع   لقػػػػػػػػلمت  ه ضػػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػك
الدراسػػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػػك هػػػػػػػػف لسػػػػػػػػث اف فاتلسػػػػػػػػك  ػػػػػػػػراه  اللػػػػػػػػدرسب لظمػػػػػػػػر  لػػػػػػػػ  ادا  الهلػػػػػػػػدر سف 

 ػػػػػػػداؼ الػػػػػػػ زارة  رفػػػػػػػع أدا  الاهلسػػػػػػػك  الهمػػػػػػػتـ اله بلػػػػػػػك الػػػػػػػسمـ  هػػػػػػػت سػػػػػػػلابس اس ت ػػػػػػػت  لػػػػػػػ  ا
 الرقت سك لسلهك المذا   للسسف رضت الهسلملؾ   قل   تل متز الرقت م.

 
 ج دور التـــــدريب فـــــي رفـــــع ( بعنـــــوان   2014دراســـــة  الغامـــــدي،  -: الرابـــــع عشـــــر

كفـــــــاءة أداء مــــــــوظفي القطــــــــاع العــــــــام ج  دراســـــــة حالــــــــة عمــــــــى وزارة الشــــــــؤون 
 .االجتماعية

اللاػػػػػػرؼ  لػػػػػػ  هػػػػػػد  ا سػػػػػػلفتدة هػػػػػػف الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػك اللػػػػػػم  :إلػػػػػػ  ػػػػػػدفت  ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك 
سلمػػػػػػؿ  لسمػػػػػػت اله ظفػػػػػػ ف فػػػػػػم الػػػػػػ زارةج  هػػػػػػد  د ر اللػػػػػػدرسب فػػػػػػم لطػػػػػػ سر  رفػػػػػػع بفػػػػػػت ة 

 أدايمـ .
 قػػػػػد أسػػػػػلخدـ ال تلػػػػػث الهػػػػػلم  ال مػػػػػفم ل مػػػػػؼ الظػػػػػت رة هلػػػػػؿ الدراسػػػػػكج  اسػػػػػلخدـ ل هػػػػػع 

ج  قػػػػػد  لػػػػػغ ه هػػػػػ ع  سلػػػػػك ال ستلػػػػػتت الهخللفػػػػػك الهقػػػػػت لت  الهللظػػػػػتت  فلػػػػػص السػػػػػ لت
 ال لث أر اسف  سلك ه ز ك  ل  فر ع هبتلب الضهتف ا  لهت م  هلطقك ال تلك .

 أهم النتائ  التي خمصت بها الدراسة :
سػػػػػػتلسب اللدس ػػػػػػك   ػػػػػػدـ ال دسػػػػػػك هػػػػػػف الهلػػػػػػدر سفج  ػػػػػػدـ ل  ػػػػػػدـ ه افقػػػػػػك أسػػػػػػتلسب اللػػػػػػدرسب 

  ػػػػ د د رات  شػػػػبؿ هلػػػػلظـ خػػػػذ  ػػػػرا  الهػػػػ ظفسف  لػػػػد الرا ػػػػك فػػػػم إقتهػػػػك الػػػػد راتج  ػػػػدـ ال
مػػػػػػػػا  ك اللمػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػ  الػػػػػػػػد رات  الهلت ػػػػػػػػتة فػػػػػػػػم اخلسػػػػػػػػتر     ػػػػػػػػدا ؿ زهلسػػػػػػػػك هلػػػػػػػػددةج

الهلػػػػػدر سف هػػػػػف الهػػػػػ ظفسفج اقتهػػػػػك الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك خػػػػػترج هلطقػػػػػك  هػػػػػؿ الهػػػػػ ظفسف   ػػػػػدـ 
لػػػػ فسر السػػػػبف لمػػػػـج لبػػػػرار ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك   ػػػػدـ الل دسػػػػد فػػػػم الهللػػػػ   اللػػػػدرس مج قمػػػػر 
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ع طػػػػ ؿ سػػػػت تت اللػػػػدرسب الس هسػػػػكج إ طػػػػت  اله ظػػػػؼ  رلػػػػته  لػػػػدرس م فػػػػم هػػػػدة اللػػػػدرسب هػػػػ
 قك  تلاهؿ الهسدالم.  لاسر ط ساك  هل ج أالب الد رات لظرسك  لسس لمت 

 :أ ـ الل مستت اللم خر ت  مت الدراسك
ضػػػػػر رة ر ػػػػػط اللرقسػػػػػتت  الهمهػػػػػتت الختر سػػػػػك   اػػػػػض ألػػػػػ اع اللػػػػػ افز  الهبتفػػػػػ ت  تلسػػػػػ ؿ 

ل زارةج بهػػػػػػت أ مػػػػػػت الدراسػػػػػػك  هػػػػػػلح لػػػػػػ افز هتلسػػػػػػك للهلػػػػػػدر سف  لػػػػػػد اللػػػػػػدرس م للهػػػػػػ ظفسف  ػػػػػػت
 ا لستز  اض أل اع ال راه  اللدرس سك  لف ؽ.

لل افػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػع  المتهػػػػػػػػد  لقػػػػػػػػػلمت  ه ضػػػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػػك اللتلسػػػػػػػػك  ا  ػػػػػػػػ  اللشػػػػػػػػت   : دراسػػػػػػػػك  
الدراسػػػػػك اللتلسػػػػػك هػػػػػف لسػػػػػث ا هسػػػػػك لقسػػػػػسـ للػػػػػتي  الاهلسػػػػػك اللدرس ػػػػػك  هػػػػػد   دسػػػػػك الهػػػػػ ظفسف 

فتدة هػػػػػف الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك  للسػػػػػسف ادايمػػػػػـ  , اسضػػػػػت ضػػػػػر رة اس ػػػػػتد ضػػػػػ ا ط فػػػػػم ا سػػػػػل
فسف  الابتسػػػػػػ   لػػػػػػ  ادايمػػػػػػـ  لػػػػػػ افز  هبتفػػػػػػ ت لبػػػػػػ ف هر  طػػػػػػك  تلسػػػػػػ ؿ اللػػػػػػدرس م للهػػػػػػ ظ

 . سل بمـ
 
 دراسة   الخامس عشر :hmimerej، 4102  : بعنوان ) 

 "ASSESSING THE EFFECT OF TRAINING AND DEVELOPMENT ON EMPLOYEE 
PERFORMANCEAT ANGLOGOLD ASHANTI, OBUASI/ GANA  " 

المػػػػػدؼ الاػػػػػتـ   ػػػػػ  لقسػػػػػسـ لػػػػػه سر    ػػػػػدؼ الدراسػػػػػك سلبػػػػػ ف هػػػػػف  ػػػػػدؼ  ػػػػػتـ   ا ػػػػػداؼ فر سػػػػػك 
  AngloGold Ashanti- Obuasi ل  أدا  اله ظؼ فم  اللدرسب  اللط سر

 اهت ا  داؼ الفر سك فمم : 
 لسك  اإل را ات الهسلخدهك  للقسسـ سستستت اللدرسب  اللط سر اللت (1
 للقسسـ أ ر اللدرسب  اللط سر  ل  أدا  اله ظؼ  (2
 لقسسـ الالقك  سف اللدرسب  اللط سر  اللالـ (3
 للقسسـ فاتلسك طرسقك اللدرسب  اللط سر (4

هػػػػػػف لسػػػػػػث لػػػػػػه سر  (Ashanti AngloGold) ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك اقلمػػػػػػرت فقػػػػػػط  لػػػػػػ  شػػػػػػربك 
اسػػػػػللدت  لػػػػػ  الهسػػػػػح الػػػػػذ  لػػػػػـ القسػػػػػتـ  ػػػػػ  ل هػػػػػع ال ستلػػػػػتت  جلػػػػػدرسب  لطػػػػػ سر الهػػػػػ ظفسف

فػػػػػػػػػػم هدسلػػػػػػػػػػك ( AGAفػػػػػػػػػػم 2012 س لسػػػػػػػػػػ   )2008لفلػػػػػػػػػػرة خهسػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػل ات هػػػػػػػػػػف س لسػػػػػػػػػػ  
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أ   اسػػػػػػػػػػم. ه لهػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػـ اخلسػػػػػػػػػػتر   طرسقػػػػػػػػػػك ط قسػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػإلدارات اله  ػػػػػػػػػػ دة فػػػػػػػػػػم 
(AngloGold Ashanti). 

ــــائ  الدراســــة  ػػػػ  ههترسػػػػك ( AGA):   رلػػػػته  اللػػػػدرسب  اللطػػػػ سر فػػػػم شػػػػربك مــــن اهــــم نت
ج لػػػػـ ترفمـ  همػػػػترالمـ بػػػػؿ  ػػػػتـ.  هػػػػع ذلػػػػؾ لػػػػ  لالػػػػـ  لقػػػػؿ هاػػػػ سف قػػػػتدرسفهسػػػػلهرة  الهػػػػ ظف

سػػػػػلـ اللخطػػػػػسط لل رلػػػػػته   شػػػػػبؿ بتهػػػػػؿ  لػػػػػسس  شػػػػػبؿ هلم ػػػػػم  لػػػػػ  قػػػػػدـ الهسػػػػػت اة  لسػػػػػث 
ػػػػػػت سستسػػػػػػتت اللػػػػػػدرسب ج لظػػػػػػـ اللػػػػػػدرسب فػػػػػػم قسػػػػػػـ  الػػػػػػد فقػػػػػػط  سل ػػػػػػع  رلػػػػػػته  اللػػػػػػدرسب  أسض 

 .الهل اك لسب اإل را ات اللط سر القت لك لللط سؽ 
  أدا  اله ظػػػػؼ  خلػػػػص ال لػػػػث أسضػػػػت إلػػػػ  أف  لػػػػتؾ ل ػػػػتر إس ت سػػػػك لللػػػػدرسب  الللهسػػػػك  لػػػػ

  فاتلسك الللظسـ. 
( لل افػػػػػػؽ هػػػػػػع hmimerejدراسػػػػػػك ) -: لقلمػػػػػػت  ه ضػػػػػػ ع الدراسػػػػػػك اللتلسػػػػػػك  ا  ػػػػػػ  اللشػػػػػػت  
 راػػػػػػـاللػػػػػػدرسب  لػػػػػػ  ادا  الهػػػػػػ ظفسف الدراسػػػػػػك اللتلسػػػػػػك هػػػػػػف لسػػػػػػث الهضػػػػػػه ف   ػػػػػػ  لػػػػػػت سر 

 لتلػػػػؾ اخػػػػػللؼ هػػػػف لسػػػػػث القطػػػػتع فدراسػػػػػك  لػػػػػم ل لػػػػث فػػػػػم لػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  ا دا  
ف الدراسػػػػػك اللتلسػػػػػك ل لػػػػػث لػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  لػػػػػس للقطػػػػػتع الخػػػػػتص للشػػػػػربك هلػػػػػددة فػػػػػم

 ا دا  للقطتع الاتـ ل زارة لب هسك.

   انتعقٍب عهى انذراطبث انظببقت -2.2.2
 يهخص انذراطبث انظببقت 1.2.2.2 

 : الباحث من خالل مراجعته لمدراسات السابقة النتائ  اآلتية يستخمص
ضػػػػػػػػػر رة ا  لهػػػػػػػػػتـ  الػػػػػػػػػد ـ هػػػػػػػػػف ق ػػػػػػػػػؿ إ دارة الالسػػػػػػػػػت لل لػػػػػػػػػم اسػػػػػػػػػلرالس ستت  اضػػػػػػػػػلك  (1

لللػػػػػػدرسب هل  قػػػػػػك هػػػػػػف ا سػػػػػػلرالس سك الاتهػػػػػػك للهؤسسػػػػػػك سػػػػػػ ا  بتلػػػػػػت  تهػػػػػػك ا  ختمػػػػػػك 
 دد ال ػػداؼ هػػس قت. أ لهتد ه ػػدأ اللػػدرسب الهػػسلهر الهخطػػط  الهػػلظـ  الهلػػ

درس سػػػػػػك لبتفػػػػػػك فيػػػػػػػتت ضػػػػػػر رة إ ػػػػػػرا  هسػػػػػػح هػػػػػػػف أ ػػػػػػؿ البشػػػػػػؼ  ػػػػػػف ا للست ػػػػػػػتت الل (2
   ػػػػػػػ د خطػػػػػػػك هبل  ػػػػػػػك  هللظهػػػػػػك  هلبتهلػػػػػػك لللدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت ج هػػػػػػ ظفم الهؤسسػػػػػػك

 اللدرس سك  لدرسب الاتهلسف  ل  بسفسك للدسد اللست تلمـ اللدرس سك .
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س ت سػػػػػػت  فػػػػػػم إل ػػػػػػتز الاتهػػػػػػؿ  سػػػػػػل ب  فػػػػػػم الاهػػػػػػؿ  للسػػػػػػسف  (3 اف لللػػػػػػدرسب د را همهػػػػػػت   ات
ج  أف اللػػػػػػدرسب الػػػػػػداخلم أب ػػػػػػر فت لسػػػػػػك هػػػػػػف اللػػػػػػدرسب ألهبلػػػػػػؼ  مػػػػػػتادايػػػػػػ  فػػػػػػم الهمػػػػػػتـ 

 الختر م.
ضػػػػػر رة ه اب ػػػػػك اللطػػػػػ ر  اللبل ل  سػػػػػت هػػػػػف لسػػػػػث ا ػػػػػداد هلػػػػػدر سف هلخممػػػػػسف  ػػػػػتخر  (4

 .مـفم ه تؿ  هل هت ل مؿ ل  الاتلـ هف لدا ك
ا هسػػػػػػػك لقسػػػػػػػسـ للػػػػػػػتي  الاهلسػػػػػػػك اللدرس ػػػػػػػك  هػػػػػػػد   دسػػػػػػػك الهػػػػػػػ ظفسف فػػػػػػػم ا سػػػػػػػلفتدة هػػػػػػػف  (5

الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك  للسػػػػػسف ادايمػػػػػـ  ت ضػػػػػتفك للػػػػػ فسر قت ػػػػػدة  ستلػػػػػتت للهػػػػػ ظفسف لػػػػػ ؿ 
  .الد رات اللم الللق ا  مت  للتي مت

ا هاػػػػػػت الدراسػػػػػػتت الهخلمػػػػػك فػػػػػم سػػػػػلهك المػػػػػذا   لػػػػػػ  أ هسػػػػػػك  ظسفػػػػػػك الرقت ػػػػػػك  لػػػػػػ   (6
 .للهسلملؾسػلهك المػذا  هػف الللػ ث فػم  هسع هرالؿ للضسر   ا داد   لقدسه  

الشػػػػػرط ال لػػػػػم للػػػػػ  سبػػػػػ ف لظػػػػػتـ الرقت ػػػػػك  لػػػػػ  الاذسػػػػػك لظتهػػػػػت   سلػػػػػت الدراسػػػػػتت ألػػػػػ   (7
س ػػػػػػػب أف سبػػػػػػػ ف ,   ر سف لػػػػػػػدرس ت  سػػػػػػػلسهت  الاذسػػػػػػػك هػػػػػػػد اأف سبػػػػػػػ ف هفلشػػػػػػػ   س ػػػػػػػببفػػػػػػػؤا  

الهفػػػػػلش هػػػػػدر ت   لػػػػػ  للهػػػػػؿ هسػػػػػؤ لستت لػػػػػدقسؽ  ػػػػػذا اللظػػػػػتـ.  هػػػػػف ال اضػػػػػح أف  لػػػػػتؾ 
لػػػػػػػ  ج لت ػػػػػػػك هسػػػػػػػلهرة إلػػػػػػػ  اللػػػػػػػدرسب  رفػػػػػػػع همػػػػػػػترات هػػػػػػػ ظفم اللفلػػػػػػػسش اله  ػػػػػػػ دسف  ات

ضػػػػػػػػػر رة   ػػػػػػػػػ د سستسػػػػػػػػػػك لللهسػػػػػػػػػك الهػػػػػػػػػػ ارد ال شػػػػػػػػػرسكج  خم مػػػػػػػػػػت  إلس ػػػػػػػػػتد هفلشػػػػػػػػػػسف 
 اسلمػػػػت. فس ػػػػب أف سبػػػػ ف الهفػػػػلش هػػػػدر ت  لػػػػ   لػػػػـ  هلخممػػػػسف فػػػػم ه ػػػػت ت فلسػػػػك 

الاذسػػػػػػك  اللبل ل  سػػػػػػت للػػػػػػ  سفمػػػػػػـ الاهلسػػػػػػتت المػػػػػػلت سكج  سلاػػػػػػرؼ  لػػػػػػ  الهشػػػػػػبلت 
اللػػػػػػم قػػػػػػد لظمػػػػػػر فػػػػػػم ال ػػػػػػ دة  السػػػػػػلهكج  لبػػػػػػ ف لدسػػػػػػ  الهمػػػػػػترات  الخ ػػػػػػرات لللفلػػػػػػسش 

  ل  الهتبف   هع  سلتت الاذسك   هؿ لقسسـ شتهؿ ل  ضتع.

 :االطتفبدة يٍ انذراطبث انظببقتيجبالث  -2.2.2.2
ا طػػػػػػػػػػػلع  اللاػػػػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػػض الهمػػػػػػػػػػػتدر  الػػػػػػػػػػػػد رستت  ال لػػػػػػػػػػػػ ث  اسػػػػػػػػػػػػلخداـ  .1

 .ا للرلسػت ههت سمؿ الطرسؽ اهتـ ال تلث ل ضع ا طتر اللظر  للدراسك اللتلسك
 دراسك  مستاك فرضستلمت.الا سمتـ فم مستاك ا داؼ الدراسك   لت  له ذج  .2
ػتت  ػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػتت  لسلسػػػػػػػػػؿ فقرالمػػػػػػػػػت ا هػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذ  هبػػػػػػػػػف اللاػػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػػ  هلم سػػػػػػػػ .3

 ال تلػػث هػػف لمػػهسـ هلم سك الدراسك.
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 :يبًٌٍش هذِ انذراطت عٍ انذراطبث انظببقت -3.2.2.2
اقلر ػػػػػت الدراسػػػػػك اللتلسػػػػػك هػػػػػف الدراسػػػػػتت السػػػػػت قك فػػػػػم ل لسمػػػػػت  اػػػػػض الهلمسػػػػػرات اللػػػػػم اشػػػػػترت 

ضػػػػػسؼ السمػػػػػت هلمسػػػػػر لػػػػػت ع  دسػػػػػد  ػػػػػ  هاسػػػػػتر ضػػػػػهتف سػػػػػلهك السمػػػػػت الدراسػػػػػػتت السػػػػػت قك  لبػػػػػف ا
المػػػػػػذا  ا هػػػػػػر الػػػػػػذ  هسز ػػػػػػت  ػػػػػػف الدراسػػػػػػتت السػػػػػػت قك ا  لػػػػػػت سر لسػػػػػػف ا دا   سػػػػػػ ب اللػػػػػػدرسب 

هاػػػػػػػتسسر ال طلسػػػػػػك للسػػػػػػػلهك ـ الهفػػػػػػلش الهلػػػػػػػدرب لسػػػػػػلهك المػػػػػػػذا  لسػػػػػػب الس لػػػػػػ  هسػػػػػػل   لقسػػػػػػػ
 .المذايسك
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 انفصم انثبنث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 :يُهجٍت انذراطت إجزاءاتهب -3
 يُهج انذراطت -1.3

  ػػػػػ  الهلمػػػػػتج الػػػػػذ  سمػػػػػلـ  الدراسػػػػػك لهليهلػػػػػ  لاػػػػػراض اللللسلػػػػػم لػػػػػـ لط سػػػػػؽ الهػػػػػلم  ال مػػػػػفم
 دراسػػػػػػك الظػػػػػػت رة بهػػػػػػت  ػػػػػػم فػػػػػػم ال اقػػػػػػع  ساهػػػػػػؿ  لػػػػػػ   مػػػػػػفمت  لللسلمػػػػػػت  ر طمػػػػػػت  ػػػػػػتلظ ا ر 
ا خػػػػػػػر  لسػػػػػػػث أ لهػػػػػػػد ال تلػػػػػػػث  لػػػػػػػ  همػػػػػػػتدر الهال هػػػػػػػتت ذات المػػػػػػػلك  تلدراسػػػػػػػك  لللسلمػػػػػػػت 

تلك لػػػػػـ إ ػػػػػداد ت  لػػػػػت   لػػػػػ  اإلطػػػػػتر اللظػػػػػر  للدراسػػػػػك  هػػػػػف  ػػػػػـ ل هسػػػػػع ال ستلػػػػػتت   اسػػػػػطك اسػػػػػل 
  الدراستت الست قك.

 
 يجتًع انذراطت -2.3

بتفػػػػػك هػػػػػ ظفم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم فػػػػػم هقر ػػػػػت الاػػػػػتـ البػػػػػتيف فػػػػػم راـ ا   فػػػػػم الهػػػػػدسرستت 
ج  سػػػػػػػت للػػػػػػػـج  لػػػػػػػسفج قلقسلسػػػػػػػكج لػػػػػػػت لسج سػػػػػػػلفستج ط  ػػػػػػػتسج  الفر سػػػػػػػك) راـ ا ج القػػػػػػػدسجط لبـر
ارسلػػػػتج الخلسػػػػؿ( الاػػػػتهلسف فػػػػم ه ػػػػتؿ سػػػػلهك المػػػػذا    ػػػػـ سل اػػػػ ف الػػػػ  الػػػػد اير الهخلمػػػػك فػػػػم 

(   ال ػػػػػػػػػػتلغ  ػػػػػػػػػػدد ـ للهتسػػػػػػػػػػك الهسػػػػػػػػػػلملؾلاتهػػػػػػػػػػك للمػػػػػػػػػػلت ك  اإلدارة الاتهػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػ زارة )ا دارة ا
ه لهػػػػػع الدراسػػػػػك   ػػػػػم  سلػػػػػك هسػػػػػح ج لسػػػػػث شػػػػػهلت  سلػػػػػك الدراسػػػػػك بتفػػػػػك افػػػػػراد ه ظػػػػػؼ (100)

 ( ه ظؼ.100ج لسث  لمت )شتهؿ
 لاػػػػػرؼ الاسلػػػػػك اسػػػػػر ا للهتلسػػػػػك  هلمػػػػػت الاسلػػػػػك اللػػػػػم   لالهػػػػػد  لػػػػػ  الخطػػػػػ ات اللسػػػػػت سك فػػػػػم 

(  لالهػػػػػػػػد فػػػػػػػػم اخلستر ػػػػػػػػت  لػػػػػػػػ  لبػػػػػػػػـ ال تلػػػػػػػػث فػػػػػػػػم لقػػػػػػػػدسر 1996أخلسػػػػػػػػتر أفراد ت)الال لػػػػػػػػكج
الخمػػػػػػتيص الهلشػػػػػػػت مك لفػػػػػػػراد ه لهػػػػػػع الاسلػػػػػػػكج  الاسلػػػػػػػك القمػػػػػػػدسك  ػػػػػػم  سلػػػػػػػك  ػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػك 

قمػػػػػػدسك لللتسػػػػػػب  لبػػػػػػـ ال تلػػػػػػث  لػػػػػػ  اشػػػػػػلراؾ أفراد ػػػػػػت لسػػػػػػث لػػػػػػـ اخلسػػػػػػتر إفراد ػػػػػػت  طرسقػػػػػػك 
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 ه ه  ػػػػػك هػػػػػف الخمػػػػػتيص الهلشػػػػػت مك فسقػػػػػـ  ال تلػػػػػث  هخلسػػػػػتر هػػػػػف سلشػػػػػترب ف ذات السػػػػػهتت 
  .(2007 سسل اد هف   لل فر فسمـ  ذ  السهتت)طتسعج

 
  قتـ ال تلث  لارسؼ  سلل   ل  اللل  الست ؽ ل س تب اللتلسك:

مػػػػدؼ الػػػػ  دراسػػػػك لػػػػه سر اللػػػػدرسب سػػػػؽ أاػػػػراض الدراسػػػػك  اللػػػػم لللسػػػػب لللق ػػػػم الطرسقػػػػك ا -1
 سلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم. الرقت ك  ل   ل  أدا  ه ظفم

رط  لػػػػػػػ  بتفػػػػػػػك  لتمػػػػػػػػر ت اف أف ط ساػػػػػػػك  هػػػػػػػؿ هػػػػػػػ ظفم  زارة ا قلمػػػػػػػتد الػػػػػػػ طلم لشػػػػػػػل -2
ه ضػػػػػ ع ذ   ا خلمػػػػػتص فػػػػػم ه ػػػػػتؿ سػػػػػلهك المػػػػػذا    ػػػػػ  هػػػػػت سػػػػػر ط بتفػػػػػك أفراد ػػػػػت   سب لػػػػػ ا 
 الدراسك.

فػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػتد الػػػػػػػ طلم قلسػػػػػػػؿ  سهبػػػػػػػف ال مػػػػػػػ ؿ إلػػػػػػػسمـ  الرقت ػػػػػػػكأف  ػػػػػػػدد هػػػػػػػ ظفم  -3
 سػػػػػم لك  سسػػػػػر  د ف اللت ػػػػػك الػػػػػ   قػػػػػت أ   مػػػػػد ب سػػػػػرسفج  أف اخلسػػػػػتر بتفػػػػػك افػػػػػراد اله لهػػػػػع 

 باسلك شتهلك سرفع هف   دة للتي  الدراسك.
 

 :عٍُت انذراطت-3.3
 رة االقتصاد الوطنياواًل: عينة موظفي الرقابة في وزا

لػػػػـ اخلسػػػػتر  هسػػػػع  لتمػػػػر ه لهػػػػع الدراسػػػػك   ػػػػم  سلػػػػك هسػػػػح شػػػػتهؿ فقػػػػد قػػػػتـ ال تلػػػػث  ل زسػػػػع 
( أسػػػػػػل تلك   تللػػػػػػتلم فػػػػػػهف 100( إسػػػػػػل تلك  لػػػػػػ  بتفػػػػػػك  لتمػػػػػػر اله لهػػػػػػع  لػػػػػػـ اسػػػػػػلرداد )100)

( إسػػػػػػػل تلك   ػػػػػػػم  ػػػػػػػذلؾ لشػػػػػػػبؿ هػػػػػػػت 100 ػػػػػػػدد ا سػػػػػػػل تلتت الهسػػػػػػػلردة  القت لػػػػػػػك لللللسػػػػػػػؿ  ػػػػػػػم )
 ( هف ه لهع الدراسك. %100ه ه   )

  فسهت سلم  مؼ لخمتيص  سلك الدراسك لسب هلمسرالمت:
 متغير االدارة -1
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 ( ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر ا دارة   1.3ال د ؿ رقـ) 

 ا دارة الادد اللس ك الهي سك
 ا دارة الاتهك للملت ك 34 34%
 ا دارة الاتهك للهتسك الهسلملؾ 56 56%
 هدرا  الرقت ك 10 10%
 اله ه ع 100 100%

 (56)%هفػػػػػلش  لسػػػػػ ك  )56(الرقت ػػػػػك الاػػػػػتهلسف فػػػػػم لهتسػػػػػك الهسػػػػػلملؾ  هػػػػػ ظفم لمػػػػػت لسػػػػػ ك  
 .الست ؽ   م ال ل   سلضح ذلؾ هف ال د ؿ

 
 متغير الوصف الوظيفي -2

 ( ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر ال مؼ ال ظسفم   2.3ال د ؿ رقـ)
 الوصف الوظيفي العدد النسبة المئوية

 ه ظؼ  قد  6 6.0%
 ه ظؼ /هفلش 17 17.0%
 ريسس شا ك  8 8.0%

 ريسس قسـ 43 43.0%
 هدسر  26 26.0%

 اله ه ع  100 100.0%
( أف اللسػػػػػػػ ك ال لػػػػػػػ   بتلػػػػػػػت هػػػػػػػف لمػػػػػػػسب  ريػػػػػػػسس قسػػػػػػػـ  2.3سلضػػػػػػػح هػػػػػػػف خػػػػػػػلؿ ال ػػػػػػػد ؿ )

أهػػػػػت اقػػػػػؿ لسػػػػػ ك بتلػػػػػت هػػػػػف لمػػػػػسب ه ظػػػػػؼ  اقػػػػػد لسػػػػػث ( 43)% لسػػػػػ ك  (43)لسػػػػػث  لمػػػػػت 
 هف ل ـ الاسلك. (6%) لس ك  (6) لمت 
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 متغير مكان العمل -3

 ( ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسرهبتف الاهؿ3.3ال د ؿ رقـ)      
 مكان العمل العدد النسبة المئوية

  لسف 9 9.0
 ط لبـر 13 13.0
 قلقسلسك 4 4.0
 سلفست 4 4.0

 لت لس 11 11.0
 ط  تس 4 4.0

 راـ ا  27 27.0
 ارسلت 7 7.0
 القدس 6 6.0
  ست للـ 6 6.0
 الخلسؿ 9 9.0

 اله ه ع 100 100.0

( أف اللسػػػػػػ ك ال لػػػػػػ   بتلػػػػػػت هػػػػػػف لمػػػػػػسب  راـ ا   لسػػػػػػث 3.3سلضػػػػػػح هػػػػػػف خػػػػػػلؿ ال ػػػػػػد ؿ )
 هف ل ـ الاسلك. (27)% لس ك ( 27) لمت 

 
 

 متغير الجنس  -4
  سلك الدراسك لسب هلمسر ال لس ( ل زسع4.3رقـ)

 الجنس العدد النسبة المئوية
 ذبر 74 74.0
 ال   26 26.0

 اله ه ع 100 100.0   

( أف اللسػػػػػػ ك ال لػػػػػػ   بتلػػػػػػت هػػػػػػف لمػػػػػػسب  الػػػػػػذبر لسػػػػػػث 4.3)سلضػػػػػػح هػػػػػػف خػػػػػػلؿ ال ػػػػػػد ؿ 
 هف ل ـ الاسلك. (74%) لس ك  (74) لمت 
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 متغير العمر -5
  سلك الدراسك لسب هلمسر الاهر ( ل زسع5.3ال د ؿ رقـ)       

 مكان العمل العدد النسبة المئوية
 سلك 30أقؿ هف  12 12.0
 سلك 40 أقؿ هف  30 18 18.0
 سلك  50 أقؿ هف  40 47 47.0
 فهب ر 50 23 23.0

 اله ه ع 100 100.0
 

 40 (الاهػػػػػر هػػػػػفأف اللسػػػػػ ك ال لػػػػػ   بتلػػػػػت هػػػػػف لمػػػػػسب ( 5.3)سلضػػػػػح هػػػػػف خػػػػػلؿ ال ػػػػػد ؿ 
أهػػػػػت اقػػػػػؿ لسػػػػػ ك بتلػػػػػت هػػػػػف لمػػػػػسب  (47)% لسػػػػػ ك  (47)لسػػػػػث  لمػػػػػت  )سػػػػػلك 50 أقػػػػػؿ هػػػػػف 

 هف ل ـ الاسلك. (12%) لس ك  (12)لسث  لمت  (سلك 30أقؿ هف )
 متغير المؤهل العممي -6

 ( ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر الهؤ ؿ الالهم6.3ال د ؿ رقـ)      
 المؤهل العممي العدد النسبة المئوية

 ل  سمم ا  أقؿ 2 2.0
 د لـ   11 11.0
  بتل رس س 71 71.0
 هت سلسر 16 16.0

 دبل راة 0 0
 اله ه ع 100 100.0

 

( أف اللسػػػػػػػ ك ال لػػػػػػػ   بتلػػػػػػػت هػػػػػػػف لمػػػػػػػسب   بػػػػػػػتل رس س  6.3)ل ػػػػػػػد ؿ سلضػػػػػػػح هػػػػػػػف خػػػػػػػلؿ ا
 فم لسف ال    س  د أ  هفلش ااذسك  در ك دبل را . (71)% لس ك  (71)لسث  لمت 
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 متغير سنوات الخبرة -7
 ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر سل ات الخ رة(: 7.3ال د ؿ رقـ)      

 سنوات الخبرة العدد النسبة المئوية
 سل ات 5أقؿ هف  11 11.0
 سل ات  10سل ات ال   أقؿ هف  5 16 16.0
 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 5.0

 سلك فتب ر 15 68 68.0
 اله ه ع 100 100.0

                 

( أف اللسػػػػ ك ال لػػػػ   بتلػػػػت هػػػػف لمػػػػسب لهػػػػف لػػػػدسمـ سػػػػل ات 7.3)خػػػػلؿ ال ػػػػد ؿ سلضػػػػح هػػػػف
أهػػػػت اقػػػػؿ لسػػػػ ك بتلػػػػت هػػػػف لػػػػدسمـ  (68)% لسػػػػ ك  (68)لسػػػػث  لمػػػػت  (سػػػػلك فػػػػتب ر 15 )خ ػػػػرة

هػػػػػػف  (5)% لسػػػػػػ ك  (5)لسػػػػػػث  لمػػػػػػت  (سػػػػػػلك 15سػػػػػػل ات  أقػػػػػػؿ هػػػػػػف  10)سػػػػػػل ات خ ػػػػػػرة هػػػػػػف 
 ل ـ الاسلك.

 
 الدورات التدريبيةمتغير عدد  -8

( ل زسػػػػػػػػػع  سلػػػػػػػػػك الدراسػػػػػػػػػك لسػػػػػػػػػب هلمسػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػػك 8.3ال ػػػػػػػػػد ؿ رقػػػػػػػػػـ)
 الهخلمك  سلهك ا اذسك.

 الدورات التدريبية العدد النسبة المئوية
 لـ الللؽ  ه  د رة  18 18.0
 د رة  الدة 26 26.0
 د رلسف  20 20.0
  لث د رات  أب ر 36 36.0

 اله ه ع 100 100.0
 

  لػػػػػ  ( أف اللسػػػػػ ك ال لػػػػ   بتلػػػػػت هػػػػػف لمػػػػسب  اللتمػػػػػلسف8.3سلضػػػػح هػػػػػف خػػػػلؿ ال ػػػػػد ؿ )

أهػػػػػت الهػػػػػ ظفسف الػػػػػذسف لػػػػػـ سلمػػػػػل ا  لػػػػػ   (36)% لسػػػػػ ك  (36)لسػػػػػث  لمػػػػػت   ػػػػػلث د رات  أب ػػػػػر
 هف ل ـ الاسلك.( 18%) لس ك (18)أ  د رة  سلهك المذا   لغ  دد ـ 
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 : مدراء الرقابةثانيًا: عينة 
ذات الالقػػػػػػػك  تلدراسػػػػػػػك)ا دارة  فػػػػػػػم الػػػػػػػ زارةلهػػػػػػػدرا  الرقت ػػػػػػػك  هسػػػػػػػح شػػػػػػػتهؿلػػػػػػػـ اخلسػػػػػػػتر  سلػػػػػػػك 

الاتهػػػػػػك للمػػػػػػلت ك  اإلدارة الاتهػػػػػػك للهتسػػػػػػك الهسػػػػػػلملؾ  هػػػػػػدسر دايػػػػػػرة اللػػػػػػدرسب( لإل ت ػػػػػػك  لػػػػػػ  
 ا سلقسترات الهلالقك  للتي  الدراسك.

 
 :أدواث انذراطت -4.3

سف  هػػت ال ستلػػتت س ع الدراسػػك  لػػ  همػػدرسف أستسػػلػػـ ا  لهػػتد فػػم  هػػع ال ستلػػتت الختمػػك  ه ضػػ
 البلػػب امػت هػػف ال لػتث  الدراسػػتت الختمػك ال لسػك  ال ستلػتت ال تل سػػكج فتل ستلػتت ال تل سػػك لػـ ل هس

 الدراستت البتدسهسػك ذات المػلك  ه ضػ ع الدراسػكج فػم لػسف ال ستلػتت ال لسػك لػـ اللمػ ؿ  لسمػت 
( لسث  ضات  اػد 1لك ختمك  ه ظفم الرقت ك هللؽ رقـ )  اسطك اسل تلك لسث لـ لمهسـ اسل ت

ا طلع   لػ  اإلطػتر اللظػر   هرا اػك الدراسػتت السػت قك ذات الالقػك  ه ضػ ع الدراسػكج   ػدأت 
ا سل تلك   رستلك لمطسك ه  مك  ال  اله ل  سف ل سف لمـ المرض هف الدراسك  لطلب لاػت لمـ هػع 

 فسهت سلالؽ  ه ت ت ا سل ستف فبتلت بهت سلم : ال تلث فم لا يك ا سلهترة ج  أهت 
الاسلػػػػك هػػػػف لسػػػػث  القسػػػػـ ا  ؿ: سللػػػػ    لػػػػ   ستلػػػػتت أ لسػػػػك  هال هػػػػتت  تهػػػػك لللارسػػػػؼ  ػػػػهفراد

) ا دارة اللػػػػػػػم ساهػػػػػػػؿ  مػػػػػػػتج هبػػػػػػػتف الاهػػػػػػػؿج ال ػػػػػػػلسج الاهػػػػػػػرج الهؤ ػػػػػػػؿ الهلمسػػػػػػػرات  الضػػػػػػػت طك 
 الالقك  سلهك المذا (الالهمج سل ات الخ رة ج   دد الد رات اللدرس سك ذات 

فقػػػػػرة  هل   ػػػػػك  لػػػػػدرج  (60)القسػػػػػـ ال ػػػػػتلم :  سلبػػػػػ ف هػػػػػف  شػػػػػرة هلػػػػػت ر  اللػػػػػم لللػػػػػ    لػػػػػ  
لسبػػػػػرت الخهتسػػػػػم   ػػػػػه زاف  لسػػػػػث  أف ه افػػػػػؽ  شػػػػػدة لا ػػػػػر  ػػػػػف الدر ػػػػػك الاتلسػػػػػك  ػػػػػدا   ه افػػػػػؽ 

ج  هاػػػػػػترض لا ػػػػػػر  ػػػػػػػف هل سػػػػػػطكلا ػػػػػػر  ػػػػػػف الدر ػػػػػػك الاتلسػػػػػػك  هلتسػػػػػػد لا ػػػػػػر  ػػػػػػف الدر ػػػػػػك ال
لخفضػػػػػك  هاػػػػػترض  شػػػػػدة لا ػػػػػر  ػػػػػف الدر ػػػػػك الهلخفضػػػػػك  شػػػػػدة   أ طسػػػػػت الرقػػػػػتـ الدر ػػػػػك اله
(ج  سلضػػػػػػػح  ػػػػػػػدد فقػػػػػػػرات بػػػػػػػؿ هلػػػػػػػ ر بهػػػػػػػت  ػػػػػػػ  ه ضػػػػػػػح فػػػػػػػم ال ػػػػػػػد ؿ 5ج4ج3ج2ج1اللتلسػػػػػػػك )

(9.3.) 
 ( الهلت ر اللم لقسسمت أداة القستس9.3 د ؿ رقـ ) 

 أرقام الفقرات عدد الفقرات المحور رقم المجال
 A06-A01 6 اللدرس سكللدسد ا للست تت   .1
 B05-B01 5 اخلستر اله ظفسف الهلدر سف  .2
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 C05-C01 5 اخلستر الهدر سف  .3
 D07-D01 7 لمهسـ الد رات اللدرس سك  .4
 E05-E01 5 لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك   .5
 F06-F01 6 الدا   هؤشرال   .6
الهال هػػػػػػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػد رات   .7

 الهلخممك  سلهك المذا 
5 G05-G01 

 H08-H01 8 أسلخداـ الهؤشرات القستسسك    .8
 I10-I01 10 ه ت ت اللدرسب الهطل  ك  .9

 J04-J01 4 لظتـ إدارة اللدرسب  .10
 J04-A01 61 اله ه ع

 
 صذق أداة انذراطت -5.3

 ا   : المدؽ الظت ر 
للللقػػػػػػػؽ هػػػػػػػف مػػػػػػػدؽ أداة الدراسػػػػػػػك لػػػػػػػـ  ػػػػػػػرض ا سػػػػػػػل تلك  لػػػػػػػ  ه ه  ػػػػػػػك هػػػػػػػف الهلبهػػػػػػػسف  

)السػػػػػػػػتلذة ال ػػػػػػػػتهاسف( الهلخممػػػػػػػػسف فػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػت    طػػػػػػػػرؽ اللػػػػػػػػدرسس  ههػػػػػػػػف ساهلػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػم 
(ج لسػػػػػػػػث قػػػػػػػػته ا  إ ػػػػػػػػدا  أرايمػػػػػػػػـ 2ال تهاػػػػػػػػتت الفلسػػػػػػػػطسلسك الػػػػػػػػ ارد ذبػػػػػػػػر ـ فػػػػػػػػم هللػػػػػػػػؽ رقػػػػػػػػـ)
رات الػػػػػػ  بػػػػػػؿ  اػػػػػػد هػػػػػػف للهػػػػػػت  الفقػػػػػػ هللظػػػػػػتلمـ لػػػػػػ ؿ هلتسػػػػػػ ك فقػػػػػػرات ا سػػػػػػل تلتتج  هػػػػػػد  ا

سػػػػػػػل تلك  بػػػػػػػذلؾ  ضػػػػػػػ ح المػػػػػػػستاك اللم سػػػػػػػك   لسػػػػػػػ  لػػػػػػػـ اسػػػػػػػل اتد  اػػػػػػػض ال اػػػػػػػتد ألاشػػػػػػػرة لإل
 فقرة. (61)الفقرات  لادسؿ ال اض اتخر لسم ح  دد الفقرات 

  تلست : مدؽ ال لت )مدؽ ا لستؽ الداخلم(
( 20لػػػػػـ الللقػػػػػؽ هػػػػػف مػػػػػدؽ ال لػػػػػت  للسػػػػػل تلك هػػػػػف خػػػػػلؿ  هػػػػػع  سلػػػػػك ل رس سػػػػػك هب لػػػػػك هػػػػػف )

هفػػػػػػلشج  لػػػػػػـ اس ػػػػػػتد هل سػػػػػػط  هسػػػػػػع الهؤشػػػػػػرات للهلػػػػػػت ر  هػػػػػػف  ػػػػػػـ اس ػػػػػػتد هاتهػػػػػػؿ ا رل ػػػػػػتط 
 ػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػلخراج قػػػػػػػػسـ هاػػػػػػػػتهلت ارل ػػػػػػػػػتط الفقػػػػػػػػرة  تله ػػػػػػػػػتؿ  Pearson Correlation سرسػػػػػػػػ ف 

ج هػػػػػػػع الالػػػػػػػـ  ػػػػػػػهف  ػػػػػػػذ  (3الهللػػػػػػػؽ رقػػػػػػػـ )(   10.3إلسػػػػػػػ  بهػػػػػػػت فػػػػػػػم ال ػػػػػػػدا ؿ) الػػػػػػػذ  سللهػػػػػػػم 
  .ا سل تلتت لـ لدخؿ فم اللللسؿ اللمتيم

 قسـ هاتهلت ارل تط اله ت ت  تلهادؿ الاتـ ل هسع الهلت ر   (:10.3)  د ؿ
 رقم المحور المحور رتباطال معامل ا
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  .1 للدسد ا للست تت اللدرس سك **0.776

  .2 اخلستر اله ظفسف الهلدر سف **0.775
  .3 اخلستر الهدر سف **0.589
  .4 لمهسـ الد رات اللدرس سك **0.745
  .5 لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك  **0.780
  .6 الدا   هؤشرال  **0.768
الهال هػػػػػػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػد رات  **0.666

 الهلخممك  سلهك المذا 
7.  

  .8 أسلخداـ الهؤشرات القستسسك   **0.542
  .9 الهطل  ك ه ت ت اللدرسب **0.465
  .10 لظتـ إدارة اللدرسب **0.572

 
أف قػػػػػسـ هاػػػػػتهلت ا رل ػػػػػتط  ػػػػػسف ه ػػػػػت ت  (10.3) سللػػػػظ هػػػػػف ال ستلػػػػػتت الػػػػػ اردة فػػػػػم ال ػػػػد ؿ

رات  دالػػػػػك إلمػػػػػتيستج أهػػػػػت فسهػػػػػت سلالػػػػػؽ  فقػػػػػالدراسػػػػػك  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك   ػػػػػم  هسامػػػػػت قػػػػػسـ  تلسػػػػػك 
الداة هػػػػػع اله ػػػػػتؿ الػػػػػذ  لللهػػػػػم إلسػػػػػ   ػػػػػم  هسامػػػػػت قػػػػػسـ دالػػػػػك إلمػػػػػتيست لسػػػػػث بتلػػػػػت   هسػػػػػع 

للرل تطػػػػػػػتت  ػػػػػػػم ذات د لػػػػػػػك ( Sig)السػػػػػػػيلك للهسػػػػػػػز  همػػػػػػػداقسك  سػػػػػػػدة لسػػػػػػػث بتلػػػػػػػت قسهػػػػػػػك 
 لسػػػػػػػػػللل  هػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػهف فقػػػػػػػػػرات ا داة  اضػػػػػػػػػلك  هفم هػػػػػػػػػك (ج 0.05)هال سػػػػػػػػػك اقػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػف 

( D04الفقػػػػػػرة الرا اػػػػػػك)لػػػػػػم لللهػػػػػػم إلسمػػػػػػتج  إسػػػػػػل لت  للهسػػػػػػل س سف  الفقػػػػػػرات لت اػػػػػػك لله ػػػػػػت ت ال
 اللػػػػػػم لػػػػػػلص فػػػػػػم ا ل ػػػػػػت  الرا ػػػػػػع فػػػػػػم الهلػػػػػػ ر ا  ؿ )هاػػػػػػتسسر لمػػػػػػهسـ الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػك( 

 لػػػػ  أف "  لتلػػػػؾ لبػػػػرار هسػػػػلهر فػػػػم هللػػػػ   الػػػػد رات اللدرس سػػػػك اللػػػػم لقػػػػـ   مػػػػت الػػػػ زارة"  اللػػػػم 
  ػػػػػػم   للهلػػػػػػع ( 0.05)هػػػػػػف  اقػػػػػػؿللرل تطػػػػػػتت  ػػػػػػم ذات د لػػػػػػك هال سػػػػػػك ( Sig)بتلػػػػػػت قسهػػػػػػك 

  همداقسك  لـ لذفمت هف اسيلك ا سل تلك.
 
 

 ثببث أداة انذراطت -6.3

لػػػػـ ( هفػػػػلش 20سػػػػل تلك هػػػػف خػػػػلؿ  هػػػػع  سلػػػػك ل رس سػػػػك هب لػػػػك هػػػػف ) ا   ػػػػتتلػػػػـ الللقػػػػؽ هػػػػف 
ل زسػػػػػػػػع ا داة  لػػػػػػػػ   سلػػػػػػػػك الدراسػػػػػػػػك  لسػػػػػػػػتب هاتهػػػػػػػػؿ ال  ػػػػػػػػتت بر ل ػػػػػػػػتخ الفػػػػػػػػت  ذلػػػػػػػػؾ لسػػػػػػػػب 
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( 11.3)بهػػػػػػت  ػػػػػػ  ه ػػػػػػسف فػػػػػػم  ػػػػػػد ؿ  البلسػػػػػػك ل هسػػػػػػع فقػػػػػػرات ا داةه ػػػػػػت ت الدراسػػػػػػك  الدر ػػػػػػك 
لبػػػػؿ هلػػػػ ر هػػػػف هلػػػػت ر ا سػػػػل تلك ج فقػػػػد أظمػػػػر فلػػػػص   ػػػػتت الداة  تسػػػػلخداـ هاتهػػػػؿ ال  ػػػػتت 

(   ػػػػػم قسهػػػػػك 0.676-9260.لرا لػػػػػت  ػػػػػسف )أف قسهػػػػػك بر ل ػػػػػتخ الفػػػػػت للهلػػػػػت ر بر ل ػػػػػتخ ألفػػػػػت 
لفػػػػػػت البلػػػػػػم بػػػػػػتف  ت لػػػػػػت  هقػػػػػػدار لرا لػػػػػػت  ػػػػػػسف  تلسػػػػػػك  ػػػػػػدا   هق  لػػػػػػكج فػػػػػػم لػػػػػػسف أف بر ل ػػػػػػتخ ا

(   ػػػػػػم قسهػػػػػػك  تلسػػػػػػك  ػػػػػػدا ج ف مػػػػػػذا لق ػػػػػػؿ   ػػػػػػتت ا داة لبػػػػػػؿ هلػػػػػػت ر ا سػػػػػػل تلك لسػػػػػػث 0.946)
بهػػػػػػت  ػػػػػػ  ه ضػػػػػػح فػػػػػػم ال ػػػػػػد ؿ رقػػػػػػـ  (2016)إلمػػػػػػت  لط سقػػػػػػمج ج(0.60ألمػػػػػػت أ لػػػػػػ  هػػػػػػف )

(11.3:) 
(: هاتهػػػػػػؿ   ػػػػػػتت بر ل ػػػػػػتخ الفػػػػػػت لسػػػػػػب الهلػػػػػػت ر  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك لفقػػػػػػرات 11.3 ػػػػػػد ؿ رقػػػػػػـ )

 الداة

 
 

 إجراءات تطبيق الدراسة -7.3
 -تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

 . إ داد أداة الدراسك  م رلمت اللمتيسك 

أرقــــام البنــــود  معامل كرونباخ 
 المنتمية

 رقم المحور المحور

 ا  ؿ للدسد ا للست تت اللدرس سك 1-6 9260.

 ال تلم اخلستر اله ظفسف الهلدر سف 1-5 8900.

 ال تلث اخلستر الهدر سف 1-5 7230.

 الرا ع لمهسـ الد رات اللدرس سك 1-6 7670.

 الختهس لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك  1-5 7620.

 الستدس الدا   هؤشرال  1-6 8900.

الهال هػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػػػػك  1-5 8340.
  سلهك المذا 

 الست ع

 ال تهف أسلخداـ الهؤشرات القستسسك   1-8 9040.

 اللتسع ه ت ت اللدرسب الهطل  ك 1-10 9210.
 الاتشر إدارة اللدرسبلظتـ  1-4 0.676
 البلم:                                                      1-60 0.946
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 .للدسد أفراد  سلك الدراسك 
  ذات ا خلمتص.اللم ؿ  ل  ه افقك ال متت 
 .قتـ ال تلث  ل زسع الداة  ل   سلك الدراسك  اسلر ت مت 
   إدخػػػتؿ ال ستلػػػتت إلػػػ  اللتسػػػب  هاتل لمػػػت إلمػػػتيست  تسػػػلخداـ الرزهػػػك اإللمػػػتيسك للالػػػـ

 ( .SPSSا  لهت سك)
  اسػػلخراج الللػػتي   لللسلمػػت  هلتقشػػلمت  هقترللمػػت هػػع الدراسػػتت السػػت قكج  اقلػػراح الل مػػستت

 الهلتس ك.

 انًعبنجبث اإلحصبئٍت: -8.3

دختلمػػػػت الػػػػ   مػػػػتز اللتسػػػػ ب  تسػػػػلخداـ  رلػػػػته  الرزهػػػػك   اػػػػد ل هسػػػػع ا سػػػػل تلتت لػػػػـ لرهسز ػػػػت  ات
لللسػػػػػػػػػػػػؿ ال ستلػػػػػػػػػػػػتت  هػػػػػػػػػػػػف الهاتل ػػػػػػػػػػػػتت فػػػػػػػػػػػػم  SPSS) اإللمػػػػػػػػػػػػتيسك للالػػػػػػػػػػػػ ـ اإل لهت سػػػػػػػػػػػػك )

 اإللمتيسك الهسلخدهك :
الهاسترسػػػػػػػك للقػػػػػػػدسر اللبػػػػػػػرارات  اللسػػػػػػػب الهي سػػػػػػػك  الهل سػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػتت  .1

الػػػػػػ زف اللسػػػػػػ م لفقػػػػػػرات اإلسػػػػػػل تلك  ال مػػػػػػؼ اإللمػػػػػػتيم  سػػػػػػل ت تت  سلػػػػػػك الدراسػػػػػػك 
 هف اله ل  سف.

لقسػػػػػػػػػتس   ػػػػػػػػػتت الداة  اإللسػػػػػػػػػتؽ  Alpha-Cronbach)الفػػػػػػػػػت ) –هاتدلػػػػػػػػػك بر ل ػػػػػػػػػتخ  .2
 الداخلم لفقرات أداة الدراسك.

لفلػػػػص الالقػػػػك  ػػػػسف  (Pearson Correlation Matrix)همػػػػف فك  سرسػػػػ ف  .3
 لت ر الدراسك.ه

لفلػػػػػص الل زسػػػػػع الط ساػػػػػم   (Kolmogorov-Smirnov Z )لػػػػـ ا ػػػػػرا   اخل ػػػػػتر  .4
 (methodللهؤشػػػػػػػػػرات الهسػػػػػػػػػلخدهك فػػػػػػػػػم اللللسػػػػػػػػػؿ  بتلػػػػػػػػػت الهؤشػػػػػػػػػرات الهل تلسػػػػػػػػػك 

Paramitric (  لسػػػػػػػػث لػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػلخداـ لللسػػػػػػػػؿ(ANOVA   Independent 
samples.) 
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 انفصم انزابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 عزض انُتبئج ويُبقشتهب -4

 عزض َتبئج انذراطت -1.4

الدراسػػػػػػك اللػػػػػػم للضػػػػػػهف اإل ت ػػػػػػتت  لػػػػػػ  اللسػػػػػػتؤ ت اللػػػػػػم  ضػػػػػػات فسهػػػػػػت سلػػػػػػم  ػػػػػػرض  لللػػػػػػتي  
استسػػػػت  لل لػػػػث لسػػػػث لػػػػـ اسػػػػلخداـ هاسػػػػتر ه لػػػػد لإل ت ػػػػك  لػػػػ   هسػػػػع فقػػػػرات ا سػػػػل تلكج  ذلػػػػؾ 
 فػػػػػؽ هقسػػػػػػتس لسبػػػػػػرت الخهتسػػػػػػم فػػػػػػم  هلسػػػػػك لمػػػػػػلسح فقػػػػػػرات أداة الدراسػػػػػػك  اسػػػػػػلخراج الللػػػػػػتي  

  فقت  للطرسقك اللتلسك:
 هتسمهقستس لسبرت الخ  

 اسر ه افؽ أطلقت   اسر ه افؽ هلتسد ه افؽ  شدةه افؽ 
5 4 3 2 1 

   ذا  قد  ز ت ا  زاف للفقرات  ل  خهسك هسل ستت بهت فم ال د ؿ ادلت :
 (: هفلتح اللملسح1.4 د ؿ رقـ )                    

 المتوسط الحسابي الدرجة
 1.80-1.0 هلخفضك  دا  

 2.61-1.81 هلخفضك
 3.42-2.62 هل سطك

 4.23-3.43  تلسك
 5.0-4.24  تلسك  دا  

 
ــــة عمــــى ي الســــؤال الرئيســــ  ــــى أداء مــــوظفي الرقاب ــــرثير التــــدريب عم ــــا مــــدى ت لمدراســــة: م

 في وزارة االقتصاد الوطني؟ سالمة الغذاء
 - سلفرع السؤاؿ الريسسم ال  السيلك الفر سك اللتلسك:
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 : ــــدى وزارة -الســــؤال الفرعــــي االول ــــدريب ل ــــو مســــتوى الت ــــا ه ــــوطني مــــن  م االقتصــــاد ال
 وجهة نظر موظفي الرقابة عمى سالمة الغذاء؟

 لػػػػػػػػـ اإل ت ػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذا السػػػػػػػػؤاؿ هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ اس ػػػػػػػػتد الهل سػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػتت 
الهاسترسػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػك  در ػػػػػػػػػك اله افقػػػػػػػػػك ل هسػػػػػػػػػع  لتمػػػػػػػػػر الهلػػػػػػػػػ ر ا  ؿ الهخلمػػػػػػػػػك 

 - هسل   اللدرسب)الهلمسرات الهسلقلك( بهت سلم:
 ما هو مدى تحديد االحتياجات التدريبية من وجهة نظر الموظفين؟ -1 

(: الهل سػطتت اللسػت سك  ا للرافػتت الهاسترسػك  اللسػب الهي سػك  در ػك اله افقػك  2.4 د ؿ رقػـ ) 
للدسػػػػد ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػك( هرل ػػػػك لرلس ػػػػت  للتزلسػػػػت  لسػػػػب )لله ػػػػتؿ  ا  ؿ فػػػػم الهلػػػػ ر ا  ؿ 

 الهل سط اللست م
الهل سػػػػػػػػط  الفقرات رقـال

 اللست م
ا للػػػػػػػػػػػػػػػػرا

ؼ 
 الهاستر 

هاتهػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ا خػػػػػػػػػػػػػػلل

 ؼ

اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك 
 الهي سك

در ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 اله افقك 

سػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت  مػػػػػػػػرض لطػػػػػػػػ سر   .1
 إ را ات الاهؿ

3.38 
0.97
0 

 هل سطك 67.6 28.7

سػػػػػػلـ للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك  لسػػػػػػب   .2
 هل سطك 59.4 35.02 1.04 2.97 هلطل تت ال مؼ ال ظسفم

سػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػك للس ػػػػػػػػك   .3
 ا لهتد خطط لدرس سك فم ال زارة

 هل سطك 59 35.59 1.05 2.95

 لتلػػػػػػػػػػػػػؾ  لخطػػػػػػػػػػػػػسط هسػػػػػػػػػػػػػ ؽ للللست ػػػػػػػػػػػػػتت   .4
 اللدرس سك له ظفم الرقت ك

2.95 
1.15

8 
 هل سطك 59 39.32

سػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك لسػػػػػػػب   .5
 ال ل ستت فم الاهؿ الرقت م

 هل سطك 58.6 34.47 1.09 2.93

سػػػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػك هػػػػػػػػػػف   .6
 خلؿ اسلهترة له ظفم الرقت ك

 هل سطك 55 37.45 1.03 2.75

 هل سطك 59.6 30.2 4.900 2.98 الدر ك البلسك

 هت سلم: (2.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 
  ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػكج إف در ػػػػػػك اله ػػػػػػػتؿ ا  ؿ فػػػػػػػم الهلػػػػػػػ ر ا  ؿ الهخلمػػػػػػػك  للدسػػػػػػػد

( 67.6بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػك هل سػػػػػػػػطكج فقػػػػػػػػد لرا لػػػػػػػػت اللسػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػك  لسمػػػػػػػػت هػػػػػػػػت  ػػػػػػػػسف)%
%( 55.) 
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  إفَّ الهل سػػػػػػػط اللسػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك له ػػػػػػػتؿ "" للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك "  ػػػػػػػم
(ج   ػػػػػػػػذا سػػػػػػػػدؿ 59.6(ج   لسػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػك )%0.90(   ػػػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػػػتر  هقػػػػػػػػدار  )2.98)

  افقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك هل سطك. ل  أفَّ در ك اله
   سػػػػػلـ للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت  مػػػػػرض لطػػػػػ سر إ ػػػػػرا ات الاهػػػػػؿ"أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػ" 

(   لسػػػػػ ك 3.38 لمػػػػػت ا لػػػػػ  قسهػػػػػك لسػػػػػث  ػػػػػت ت فػػػػػم اللرلسػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م )
للدسػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػتت ل( بتلػػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػػك هل سػػػػػػػػػطك  سػػػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػػػث أف 67.6هي سػػػػػػػػػك )%
 أ هسك ب سرة  أ ر ب سر  ل  ا دا  الهلالقك  إ را ات الاهؿ.اللدرس سك 

  أفَّ الفقػػػػػػرة اللػػػػػػػم لػػػػػػلص  لػػػػػػػ  " سػػػػػػػلـ للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك هػػػػػػف خػػػػػػػلؿ اسػػػػػػػلهترة
(  لسػػػػػ ك 2.75لهػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػك "  لمػػػػػت أقػػػػػؿ قسهػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػذا اله ػػػػػتؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م )

سػػػػػلـ الر ػػػػػ ع دايهػػػػػت   ( لسػػػػػث بتلػػػػػت  در ػػػػػك هل سػػػػػطك ج سػػػػػر  ال تلػػػػػث الػػػػػ   55هي سػػػػػك )%
 اللدرسب.  له سر سلهترة  ا للست تت اللدرس سك لله ظفسف   ذا سلابس سل ت   ل  

ـــار المـــوظفين المتـــدربين مـــن وجهـــة نظـــر  -2 ـــا هـــو مســـتوى تطبيـــق المعـــايير فـــي اختي م
 الموظفين؟ 
اله افقػك   (: الهل سػطتت اللسػت سك  ا للرافػتت الهاسترسػك  اللسػب الهي سػك  در ػك3.4 د ؿ رقػـ ) 

اخلسػػػػتر الهػػػػ ظفسف الهلػػػػدر سف( هرل ػػػػك لرلس ػػػػت  للتزلسػػػػت  لسػػػػب )لله ػػػػتؿ ال ػػػػتلم  فػػػػم الهلػػػػ ر ا  ؿ 
 الهل سط اللست م

المتوســـــــــط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

معامــــــــــــــــل 
 االختالف

النســـــــــبة 
 المئوية

درجــــــــــــــة 
 الموافقة 

سػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػػب شػػػػػػػػر ط   .1
 الهتللك لللدرسب هاتسسر ال مك 

 هل سطك 66.6 28.3% 0.943 3.33

سػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػػب هاػػػػػػػػتسسر   .2
  اضلك  هاللك هف ل لك ا  لاتث

 هل سطك 62.6 36.8% 0.952 3.13

سػػػػػلـ اخلسػػػػػتر الهلػػػػػدر سف لسػػػػػب اللخمػػػػػص   .3
  ال مؼ ال ظسفم  الهمتـ

 هل سطك 61.4 %37.6 1.157 3.07

سػػػػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػػػػدر سف أخػػػػػػػػػػػذسف فػػػػػػػػػػػم   .4
 ا  ل تر الهمترات اللم سللت  لمت

 هل سطك 57.8 %37.4 1.081 2.89

  للاػػػػػػب الالقػػػػػػتت الشخمػػػػػػسك  ال اسػػػػػػطك   .5
 د ر فم اخلستر الهلدر سف 

 هل سطك 56 %42.1 1.181 2.80



64 

 

 هل سطك 60.8 30.2% 0.920 3.04 الدر ك البلسك

 هت سلم: (3.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 
  إف در ػػػػػػػػك اله ػػػػػػػػتؿ ال ػػػػػػػػػتلم فػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػ ر ا  ؿ  الهخلمػػػػػػػػػك فػػػػػػػػم " اخلسػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػ ظفسف

الهلػػػػػػػدر سف " بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك هل سػػػػػػػطك ج فقػػػػػػػد لرا لػػػػػػػت اللسػػػػػػػب الهي سػػػػػػػك  لسمػػػػػػػت هػػػػػػػت  ػػػػػػػسف 
%(66.6 )%( 56). 

  إفَّ الهل سػػػػػػػػط اللسػػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك له ػػػػػػػػتؿ " اخلسػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػػدر سف "  ػػػػػػػػم
(ج   ػػػػػػػػذا سػػػػػػػػدؿ 60.8(ج   لسػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػك)%0.92  )(   ػػػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػػػتر  هقػػػػػػػػدار 3.04)

  ل  أفَّ در ك اله افقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك هل سطك.
   سػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػتر الهلػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػب شػػػػػػػر ط  هاػػػػػػػتسسر ال مػػػػػػػك "أفَّ الفقػػػػػػػرة اللػػػػػػػم لػػػػػػػلص  لػػػػػػػ

 لمػػػػت ا لػػػػ  قسهػػػػك لسػػػػػث  ػػػػت ت فػػػػم اللرلسػػػػب ال ؿ  هل سػػػػط لسػػػػػت م  "الهتللػػػػك لللػػػػدرسب
( بتلػػػػػت  در ػػػػػك هل سػػػػػطك  سػػػػػر  ال تلػػػػػث ذلػػػػػؾ  سػػػػػ ب 66.6%(   لسػػػػػ ك هي سػػػػػك )3.33)

 أف الب سر هف الد رات الست قك للدث لسب هاتسسر ال مك الهتللك  الهه لك. 
  أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػ  "   للاػػػػػب الالقػػػػػتت الشخمػػػػػسك  ال اسػػػػػطك د ر فػػػػػم اخلسػػػػػتر

هي سػػػػػػك (  لسػػػػػػ ك 2.8الهلػػػػػدر سف "  لمػػػػػػت أقػػػػػؿ قسهػػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػػذا اله ػػػػػتؿ  هل سػػػػػػط لسػػػػػت م )
( لسػػػػػػػػث بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػك هل سػػػػػػػػطك ج سػػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػػث اف اللػػػػػػػػدرسب سلسػػػػػػػػـ  تللزا ػػػػػػػػك 56)%

  الشفتفسك.
 ن من وجهة نظر الموظفين؟لمعايير الخاصة في اختيار المدربيما هو مستوى تطبيق ا -2

 
 
 

(: الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الهاسترسػػك  اللسػػب الهي سػػك  در ػػك اله افقػػك  4.4 ػػد ؿ رقػػـ )
 ف( هرل ك لرلس ت  للتزلست  لسب الهل سط اللست مساخلستر الهدر )لله تؿ ال تلث فم الهل ر ا  ؿ 

المتوســـط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

معامــــــــــــــــل 
 االختالف

النســـــــــبة 
 المئوية

درجـــــــــــــة 
 الموافقة 

سػػػػػػلـ اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر  ف لسػػػػػػب هاػػػػػػتسسر   .1
 ال مك الهتللك لللدرسب

  تلسك 75.6 17.1 6450. 3.78
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الهػػػػػػػػػػدر  ف الهللسػػػػػػػػػػسف قػػػػػػػػػػتدر ف  لػػػػػػػػػػ    .2
 اسلخداـ اللقلستت اللدرس سك اللدس ك

  تلسك 71.4 21.9 7820. 3.57

سػػػػػلـ اخلسػػػػػتر الهػػػػػدر  ف لسػػػػػب ه ضػػػػػ ع   .3
  أ داؼ ال راه  اللدرس سك

  تلسك 70.8 23.2 8220. 3.54

سػػػػلـ اخلسػػػػتر الهػػػػدر  ف هػػػػف ذ   البفػػػػت ة   .4
  هؤ لت أبتدسهسك  لط سقسك

  تلسك 70.6 21.5 7580. 3.53

لػػػػػ فر ه ازلػػػػػك هتلسػػػػػك للػػػػػسح فرمػػػػػك أب ػػػػػر   .5
  خلستر الهدر سف هف ذ   ا للراؼ

 هل سطك 63.6 30.1 9570. 3.18

  تلسك 70.4 15.6 0.550 3.52 الدر ك البلسك
 هت سلم: (4.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 

  " ف " بتلػػػػػػػت أخلسػػػػػػػتر الهػػػػػػػدر سإف در ػػػػػػػك اله ػػػػػػػتؿ ال تلػػػػػػػث فػػػػػػػم الهلػػػػػػػ ر ا  ؿ  الهخلمػػػػػػػك
 .(63.6 )%( 75.6)% تلسكج فقد لرا لت اللسب الهي سك  لسمت هت  سف 

  " ( 3.52ف "  ػػػػػػػػػم )أخلسػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػدر سإفَّ الهل سػػػػػػػػػط اللسػػػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػػك له ػػػػػػػػػتؿ
(ج   ػػػػػػػذا سػػػػػػػدؿ  لػػػػػػػ  أفَّ 70.4(ج   لسػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػك )%0.55  ػػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػػتر  هقػػػػػػػدار  )

 در ك اله افقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك  تلسك.
   لسػػػػػػػب هاػػػػػػػتسسر ال مػػػػػػػك الهتللػػػػػػػك  در سفسػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػتر الهػػػػػػػ" أفَّ الفقػػػػػػػرة اللػػػػػػػم لػػػػػػػلص  لػػػػػػػ

( 3.78لللػػػػػدرسب"  لمػػػػػت ا لػػػػػ  قسهػػػػػك لسػػػػػث  ػػػػػت ت فػػػػػم اللرلسػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م)
 ر سف(  بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك  تلسػػػػػػػك  سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث أف أخلسػػػػػػػتر الهػػػػػػػد75.6  لسػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػك )%

ا  الهه لػػػػػػك فػػػػػػم للدسػػػػػػد أ لسػػػػػػك  كهػػػػػػف ق ػػػػػػؿ ال مػػػػػػك الهتللػػػػػػك سالػػػػػػم للبػػػػػػـ ال مػػػػػػك الهتللػػػػػػ
 الهدرب  خ رل  لللدرسب.

  أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػ  " لػػػػػ فر ه ازلػػػػػك هتلسػػػػػك للػػػػػسح فرمػػػػػك أب ػػػػػر  خلسػػػػػتر الهػػػػػدر سف
(  لسػػػػػ ك 3.18"  لمػػػػػت أقػػػػؿ قسهػػػػك فػػػػػم  ػػػػذا اله ػػػػتؿ  هل سػػػػػط لسػػػػت م)هػػػػف ذ   ا للػػػػراؼ

( لسػػػػػػث بتلػػػػػػت  در ػػػػػػك هل سػػػػػػػطكج سػػػػػػر  ال تلػػػػػػث اف ذلػػػػػػؾ سالػػػػػػم  ػػػػػػػدـ 63.6هي سػػػػػػك )%
 ل فر اله ازلك الهتلسك  سلابس سل ت  فم اخلستر هدر سف هللرفسف.

 ما هو مستوى تصميم الدورات التدريبية من وجهة نظر الموظفين؟ -4
الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الهاسترسػػك  اللسػػب الهي سػػك  در ػػك اله افقػػك   (:5.4 ػػد ؿ رقػػـ )

هاػػتسسر لمػػهسـ الػػد رات اللدرس سػػك( هرل ػػك لرلس ػػت  للتزلسػػت  لسػػب )لله ػػتؿ الرا ػػع فػػم الهلػػ ر ا  ؿ 
 الهل سط اللست م



66 

 

 الفقرات الرقم
المتوســـــــــــــــط 

 الحسابي
االنحــــــــــــــراف 

 المعياري
معامـــــــــــــــــل 

 االختالف
النســــــــــبة 

 المئوية
درجــــــــــــــة 
 الموافقة

1.  
سػػػػػػػػلـ للفسػػػػػػػػذ الػػػػػػػػد رة  فقػػػػػػػػت  لسػػػػػػػػل ب 
الهلتضػػػػػػػػػػرات  اللػػػػػػػػػػد ات  للقػػػػػػػػػػتت 

 اللقتش
  تلسك 73.4 18.2 6670. 3.67

سػػػػػػػػػلـ لمػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػػك   .2
 لسب أ داؼ  اضلك  هبل  ك

 هل سطك 66.8 26.3 8790. 3.34

سػػػػػػلـ إ ػػػػػػداد هػػػػػػتدة الػػػػػػد رة اللدرس سػػػػػػك   .3
  فقت   للست تت الاهؿ

 هل سطك 64.8 21.5 6980. 3.24

4.  
سػػػػػػػػػػػػلـ لمػػػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػػػد رات  لسػػػػػػػػػػػػث 
للطػػػػػػػػػػت ؽ هػػػػػػػػػػع ا للسػػػػػػػػػػتج الفالػػػػػػػػػػم 

 للهلدرب
 هل سطك 64.6 29.1 9410. 3.23

سػػػػػػػػلـ للفسػػػػػػػػذ الػػػػػػػػد رة  فقػػػػػػػػت  لسػػػػػػػػل ب   .5
 اللدرسب فم ه قع الاهؿ

 هل سطك 63.8 26.6 8490. 3.19

6.  
سػػػػػػػػػلـ لمػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػػك 
اللػػػػم للػػػػؿ الهشػػػػبلت القتيهػػػػك فػػػػم 

 الاهؿ
 هل سطك 58.2 32.4 9440. 2.91

 هل سطك 65.2 17.2 560. 3.26 الدر ك البلسك
 هت سلم: (5.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 

  هاػػػػػػػػتسسر لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات  "إف در ػػػػػػػػك اله ػػػػػػػػتؿ الرا ػػػػػػػػع فػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػ ر ا  ؿ  الهخلمػػػػػػػػك
بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك هل سػػػػػػػطك ج فقػػػػػػػد لرا لػػػػػػػت اللسػػػػػػػب الهي سػػػػػػػك  لسمػػػػػػػت هػػػػػػػت  ػػػػػػػسف  اللدرس سػػػػػػػك "

%(73.4 )%( 58.2). 
 " ػػػػػػم  هاػػػػػتسسر لمػػػػػهسـ الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك"إفَّ الهل سػػػػػط اللسػػػػػت م للدر ػػػػػك البلسػػػػػك له ػػػػػػتؿ 
(ج   ػػػػػػػػذا سػػػػػػػػدؿ 65.2(ج   لسػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػك )%0.56(   ػػػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػػػتر  هقػػػػػػػػدار  )3.26)

  ل  أفَّ در ك اله افقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك هل سطك.
   الػػػػػػد رة  فقػػػػػػت  لسػػػػػػل ب الهلتضػػػػػػرات  اللػػػػػػد ات سػػػػػػلـ للفسػػػػػػذ ج أفَّ الفقػػػػػػرة اللػػػػػػم لػػػػػػلص  لػػػػػػ

"  لمػػػػت ا لػػػػ  قسهػػػػك لسػػػػث  ػػػػت ت فػػػػم اللرلسػػػػب ال ؿ  هل سػػػػط لسػػػػت م   للقػػػػتت اللقػػػػتش
سػػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػػث أف هاظػػػػػػػػـ بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػك  تلسػػػػػػػػك   ( 73.4)%  لسػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػك ( 3.67)

 الد رات الست قك بتف أسل  مت لت لت   اس ت ست  للهدر سف.
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  سػػػػػػلـ لمػػػػػػػهسـ الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػك اللػػػػػػػم للػػػػػػؿ الهشػػػػػػػبلت لػػػػػػػلص  لػػػػػػ  " أفَّ الفقػػػػػػرة اللػػػػػػم
( لسػػػػ ك 2.91القتيهػػػػك فػػػػم الاهػػػػؿ "  لمػػػػت أقػػػػؿ قسهػػػػك فػػػػم  ػػػػذا اله ػػػػتؿ  هل سػػػػط لسػػػػت م )

ضػػػػػػػػر رة  لػػػػػػػػتؾ سػػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػػث اف ( لسػػػػػػػػث بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػك هل سػػػػػػػػطكج 58.2هي سػػػػػػػػك )%
أ لػػػػػػػػت   الهػػػػػػػػ ظفسف لمػػػػػػػػهسـ د رات ختمػػػػػػػػك فػػػػػػػػم لػػػػػػػػؿ  هاتل ػػػػػػػػك الهشػػػػػػػػتبؿ اللػػػػػػػػم ل ا ػػػػػػػػ ل

 الاهؿ. 

 ما هو مستوى تقييم العممية التدريبية  من وجهة نظر الموظفين؟ -5
(: الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الهاسترسػػك  اللسػػب الهي سػػك  در ػػك اله افقػػك  6.4 ػػد ؿ رقػػـ )

 لقسسـ الاهلسك اللدرس سك( هرل ك لرلس ت  للتزلست  لسب الهل سط اللست م)للهل ر الختهس 
المتوســــط  الفقرات الرقم

 سابيالح
االنحـــــــــــــراف 

 المعياري
معامــــــــــــــــل 
 االختالف

النســـــــــبة 
 المئوية

درجـــــــــــــة 
 الموافقة 

لػػػػػػػػػػؤد  الػػػػػػػػػػد رات إلػػػػػػػػػػ  زسػػػػػػػػػػتدة بفػػػػػػػػػػت ة   .1
 اله ظفسف فم أدا  اللشتطتت الرقت سك

  تلسك 73 25.3 9250. 3.65

سسػػػػػػػلخدـ أسػػػػػػػل ب لقسػػػػػػػسـ فاتلسػػػػػػػك الػػػػػػػد رة   .2
 اللدرس سك  اد اللمت  اللدرسب ه تشرا

 هل سطك 65.8 27 8910. 3.29

لػلػػػػػطت ؽ أ ػػػػداؼ الػػػػد رات هػػػػع ال ػػػػداؼ   .3
 اللم لرهم إلسمت ال زارة

 هل سطك 64.8 28.4 9220. 3.24

الػػػػد رات اللػػػػم سػػػػ ؽ  لػػػػـ ا لللػػػػتؽ  مػػػػت   .4
 لقػقت ال داؼ الهالف  لمت

 هل سطك 64.2 28.7 9240. 3.21

لػقػسػػػػػػػػػػػسـ للػػػػػػػػػػتي  الػػػػػػػػػػد رات هػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػلؿ   .5
 هل سطك 59.6 33.5 9850. 2.98 له سر ت  ل  فاتلسك ال تز الهمهتت

 هل سطك 65.4 20.8 0.660 3.27 الدر ك البلسك

 هت سلم: (6.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 
  لقسػػػػػسـ الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك  "إف در ػػػػػك اله ػػػػػتؿ الخػػػػػتهس فػػػػػم الهلػػػػػ ر ا  ؿ  الهخلمػػػػػك
( 73)%بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػك هل سػػػػػػػػطك ج فقػػػػػػػػد لرا لػػػػػػػػت اللسػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػك  لسمػػػػػػػػت هػػػػػػػػت  ػػػػػػػػسف  "

%( 59.6). 
 ػػػػػػػػػم  لقسػػػػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػػك " " إفَّ الهل سػػػػػػػػػط اللسػػػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػػك له ػػػػػػػػػتؿ 
ج   ػػػػػػػػذا سػػػػػػػػدؿ (65.4%)(ج   لسػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػك 0.66(   ػػػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػػػتر  هقػػػػػػػػدار  )3.27)

  ل  أفَّ در ك اله افقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك هل سطك.
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   فػػػػػت ة الهػػػػػ ظفسف فػػػػػم أدا  لػػػػػؤد  الػػػػػد رات إلػػػػػ  زسػػػػػتدة بج أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػ
"  لمػػػػػػػت ا لػػػػػػػ  قسهػػػػػػػك لسػػػػػػػث  ػػػػػػػت ت فػػػػػػػم اللرلسػػػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػػػط  اللشػػػػػػػتطتت الرقت سػػػػػػػك

سػػػػػر  ال تلػػػػػث اف لػػػػػه سر بتلػػػػػت  در ػػػػػك  تلسػػػػػك   ( 73)%  لسػػػػػ ك هي سػػػػػك ( 3.65لسػػػػػت م )
اللػػػػدرسب  لػػػػ  أدا  بفػػػػت ة الهػػػػ ظفسف بػػػػتف اس ت سػػػػت  در ػػػػك ب سػػػػرة  س ػػػػب أف لسػػػػلهر  ػػػػراه  

 اللدرسب الهلخممك.
  "  لػقػسػػػػػػسـ للػػػػػتي  الػػػػػد رات هػػػػػف خػػػػػلؿ له سر ػػػػػت  لػػػػػ  فاتلسػػػػػك أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػ

(  لسػػػػػ ك 2.98"  لمػػػػػت أقػػػػػؿ قسهػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػذا اله ػػػػػتؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م ) ال ػػػػػتز الهمهػػػػػتت
سػػػػػر  ال تلػػػػػث اف ضػػػػػر رة ال لػػػػػث  ػػػػػف لسػػػػػث بتلػػػػػت  در ػػػػػك هل سػػػػػطكج ( 59.6هي سػػػػػك)%

ت ه ػػػػؿ  سػػػػتيؿ اللقػػػػؿ  أد ات اللفلػػػػسش السػػػػ تب ا خػػػػر  اللػػػػم لقلػػػػؿ فاتلسػػػػك ال ػػػػتز الهمهػػػػت
س تد لل ؿ لمذ  الهشتبؿ.   لقص  دد الهفلشسف  ات

 

ـــدى ـــاني: مـــا هـــو مســـتوى األداء ل ـــوطني مـــن  مـــوظفي الســـؤال الفرعـــي الث وزارة االقتصـــاد ال
 وجهة نظر موظفي الرقابة عمى سالمة الغذاء؟

 ا للرافػػػػػػػػتت سػػػػػػػػلـ اإل ت ػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذا السػػػػػػػػؤاؿ هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ اس ػػػػػػػػتد الهل سػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػت سك 
الهاسترسػػػػػػػك  اللسػػػػػػػب الهي سػػػػػػػك  در ػػػػػػػك اله افقػػػػػػػك   ل هسػػػػػػػع  لتمػػػػػػػر الهلػػػػػػػ ر ال ػػػػػػػتلم الهخلمػػػػػػػك 

 - تلدا ) الهلمسرات اللت اك( بهت سلم:
 
 
 ما هو مستوى االداء ومؤشراته من وجهة نظر الموظفين؟ -1

 در ػػك اله افقػػك  (: الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الهاسترسػػك  اللسػػب الهي سػػك 7.4 ػػد ؿ رقػػـ )
 ( هرل ك لرلس ت  للتزلست  لسب الهل سط اللست م)هسل   الدا   هؤشرال لله تؿ ا  ؿ

المتوســـط  الفقرات الترتيب
 الحسابي

االنحـــــراف 
 المعياري

معامــــــــــــــــــل 
 االختالف

النســــــبة 
 المئوية

درجــــــــــــــــة 
 الموافقة 

اللػػػػػػػػػػدرسب أد  إلػػػػػػػػػػ  ابلسػػػػػػػػػػتب همػػػػػػػػػػترات   .1
 رقت سك هلل  ك فم سلهك المذا  

  تلسك 77.4 17.8% 690. 3.87

اللػػػػػدرسب رفػػػػػع هػػػػػف البفػػػػػت ة فػػػػػم اللاتهػػػػػؿ   .2
 هع الهلل سف  الل تر  الهسلملبسف

  تلسك 74.2 19.6% 0.70 3.71
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اللػػػػػػػػػػػدرسب زاد فػػػػػػػػػػػم دقػػػػػػػػػػػك ا دا   القػػػػػػػػػػػدرة   .3
  ل  أل تز الهمتـ الرقت سك  بفت ة

  تلسك 71.8 21.7% 780. 3.59

أسػػػػػمـ اللػػػػػدرسب ابلسػػػػػتب همػػػػػترات اللزا ػػػػػك   .4
  الشفتفسك فم  هلسك الرقت ك

  تلسك 71 25.3% 900. 3.55

اللػػػػػػػػػػػدرسب رفػػػػػػػػػػػع  قػػػػػػػػػػػك قسػػػػػػػػػػػتدات الػػػػػػػػػػػ زارة   .5
  ه ظفم الرقت ك  همداقسلمـ

  تلسك 69.4 27.4% 0.90 3.47

أسػػػػػػػػػػػػػػػمـ اللػػػػػػػػػػػػػػػدرسب  فػػػػػػػػػػػػػػػم زسػػػػػػػػػػػػػػػتدة ردع   .6
الهخػػػػػػػػػػػػػػػتلفسف  اللقلسػػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػبت   
 الهسلملبسف

 هل سطك 67.2 27.7% 0.90 3.36

  تلسك 71.8 %18.7 0.67 3.59 الدر ك البلسك
 هت سلم: (7.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 

 الرقت ػػػػػػػك  هػػػػػػ ظفمإف در ػػػػػػك اله ػػػػػػتؿ ا  ؿ للهلػػػػػػػ ر ال ػػػػػػتلم الختمػػػػػػك  ػػػػػػػتلدا   هؤشػػػػػػرال  ل
المذايسػػػػػػك بتلػػػػػػت  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطك   تلسػػػػػػكج فقػػػػػػد لرا لػػػػػػت اللسػػػػػػب الهي سػػػػػػك  لسمػػػػػػت هػػػػػػت  ػػػػػػسف 

(67.2 )%  (77.4%). 
  ه ػػػػػػػػػػتؿ ا  ؿ فػػػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػػػ ر ال ػػػػػػػػػػتلم "الدا  لاللسػػػػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػػػك لإفَّ الهل سػػػػػػػػػػط

(ج 0.67(   ػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػتر  هقػػػػػػدار  )3.59الرقت ػػػػػػك المذايسػػػػػػك  ػػػػػػم ) ظفم  هؤشػػػػػػرال  لهػػػػػػ
%( ج   ػػػػػذا سػػػػػدؿ  لػػػػػ  أفَّ در ػػػػػك هلػػػػػ ر له ػػػػػتؿ  لقػػػػػك اللػػػػػدرسب 71.8  لسػػػػػ ك هي سػػػػػك )

  تلسك. الرقت ك المذايسك بتلت  در ك  ظفم تلدا   هؤشرال  له
   اللػػػػػػدرسب أد  إلػػػػػ  ابلسػػػػػػتب همػػػػػػترات رقت سػػػػػك هلل  ػػػػػػك فػػػػػػم أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػػ "

"  لمػػػػػت ا لػػػػػ  قسهػػػػػك لسػػػػػث  ػػػػػت ت فػػػػػم اللرلسػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م سػػػػػلهك المػػػػػذا  
( بتلػػػػػػت  در ػػػػػػك  تلسػػػػػػك  سػػػػػػر  ال تلػػػػػػث أف ذلػػػػػػؾ سػػػػػػدؿ 77.4  لسػػػػػػ ك هي سػػػػػػك)% ( 3.87)

 له ظفسف  همترالمـ.الب سر لللدرسب  ل  أدا  ا له سر ل  ال
 سف  اللقلسػػػػػػؿ هػػػػػػف أفَّ الفقػػػػػػرة اللػػػػػػم لػػػػػػلص  لػػػػػػ  " أسػػػػػػمـ اللػػػػػػدرسب  فػػػػػػم زسػػػػػػتدة ردع الهخػػػػػػتلف

(  لسػػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػػك 3.36"  لمػػػػػػػػػت أقػػػػػػػػػؿ قسهػػػػػػػػػك  هل سػػػػػػػػػط لسػػػػػػػػػت م )شػػػػػػػػػبت   الهسػػػػػػػػػلملبسف
ه تشػػػػػػػر  لػػػػػػػه سر( لسػػػػػػػث بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك هل سػػػػػػػطك ج سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث أف لللػػػػػػػدرسب 67.2)%

اسػػػػر ه تشػػػػر  قلسػػػػؿ  لػػػػ  للػػػػتي   هلسػػػػك اللفلػػػػسش  اف الدر ػػػػك  لػػػػه سر لػػػػ  ادا  الهفلشػػػػسف   
 بتلت هل سطك  س ب  دـ    د لظتـ  ق  تت لت اك.



71 

 

مــــا هــــو مســــتوى المعمومــــات والمهــــارات المكتســــبة مــــن الــــدورات الســــابقة المتخصصــــة  -2
 بسالمة الغذاء من وجهة نظر الموظفين؟

سترسػػك  اللسػػب الهي سػػك  در ػػك اله افقػػك  (: الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الها8.4 ػػد ؿ رقػػـ )
الهال هػتت  الهمػترات الهبلسػ ك هػف الػد رات السػت قك )لله تؿ ال تلم فم الهل ر ال تلم الخػتص  ػػ 

 .الهلخممك  سلهك المذا ( هرل ك لرلس ت  للتزلست  لسب الهل سط اللست م
التــــــــرتي

 ب
المتوســــــــط  الفقرات

 الحسابي
االنحــــــــــــــــــــــراف 

 المعياري
معامـــــــــــــــل 
 االختالف

النســـبة 
المئــــــوي

 ة

درجـــــــــــــة 
 الموافقة 

ال قػػػػػػػػك  القػػػػػػػػدرة فػػػػػػػػم فمػػػػػػػػـ هضػػػػػػػػه ف   .1
 ق السف  لشرساتت سلهك المذا 

3.84 .6310 
%

16.43 
  تلسك 76.8

القػػػػػػػػػػػػػػدرة  لػػػػػػػػػػػػػػ  الخػػػػػػػػػػػػػػتذ القػػػػػػػػػػػػػػرارات   .2
الهلتسػػػػػػػػػػػػػ ك  لػػػػػػػػػػػػػت    لػػػػػػػػػػػػػ  الفلػػػػػػػػػػػػػص 

 اللسم
3.82 .6720 

%
17.59 

  تلسك 76.4

ال قػػػػػػػك  القػػػػػػػدرة  لػػػػػػػ  شػػػػػػػرح ه ضػػػػػػػ ع   .3
لقػػػػػػػػػػتط الهخػػػػػػػػػػػتطر در ػػػػػػػػػػتت لللسػػػػػػػػػػػؿ 

 اللر ك للمذا 
3.77 .6640 %

17.61 
  تلسك 75.4

القػػػػدرة  لػػػػ  لقسػػػػسـ للػػػػتي  الفل مػػػػتت   .4
  الختذ القرارات الهلتس ك

3.76 .7540 
%

20.05 
  تلسك 75.2

السػػػػػػػػػػػػػػػػر ك  الدقػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػم للدسػػػػػػػػػػػػػػػػد   .5
الفل مػػػػػػػػػػػػػتت الهطل  ػػػػػػػػػػػػػػك للاسلػػػػػػػػػػػػػػتت 

 الهسل  ك
3.71 .7290 

%
  تلسك 74.2 19.64

  تلسك 75.6 %14 0.53 3.78 الدر ك البلسك
 هت سلم: (8.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 

  الهال هػػػػػتت  الهمػػػػػترات الهبلسػػػػػ ك هػػػػػف "إف در ػػػػػك اله ػػػػػتؿ ال ػػػػػتلم للهلػػػػػ ر ال ػػػػػتلم الختمػػػػػك
بتلػػػػػػػت  تلسػػػػػػػكج فقػػػػػػػد لرا لػػػػػػػت اللسػػػػػػػب  "الػػػػػػػد رات السػػػػػػػت قك الهلخممػػػػػػػك  سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا 

 .(74.2 )%( 76.8)%الهي سك  لسمت هت  سف 
  إفَّ الهل سػػػػػػػػط اللسػػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك له ػػػػػػػػتؿ الهال هػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػف

(   ػػػػػتللراؼ هاسػػػػػتر  هقػػػػػدار  3.78الػػػػػد رات السػػػػػت قك الهلخممػػػػػك  سػػػػػلهك المػػػػػذا   ػػػػػم )
(ج   ػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػػدؿ  لػػػػػػػػػػ  أفَّ در ػػػػػػػػػػك هلػػػػػػػػػػ ر له ػػػػػػػػػػتؿ 75.6(ج   لسػػػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػػػك )0.53%)
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 ك هػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػد رات السػػػػػػػػػػػت قك هؤشػػػػػػػػػػػرات ا دا  لل  سػػػػػػػػػػػك الهال هػػػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػػػ
 الهلخممك  سلهك المذا  بتلت  در ك  تلسك.

   ال قػػػػك  القػػػػدرة فػػػػم فمػػػػـ هضػػػػه ف قػػػػ السف  لشػػػػرساتت سػػػػلهك أفَّ الفقػػػػرة اللػػػػم لػػػػلص  لػػػػ "
( 3.84)"  لمػػػػػت ا لػػػػػ  قسهػػػػػك لسػػػػػث  ػػػػػت ت فػػػػػم اللرلسػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م المػػػػػذا  

ال تلػػػػػث أف هللػػػػػ   ل  سػػػػػك الهػػػػػ اد ( بتلػػػػػت  در ػػػػػك  تلسػػػػػك  سػػػػػر  76.8  لسػػػػػ ك هي سػػػػػك )%
 اس ت ست   ل  أدا  الهلدر سف. ت  اللدرس سك بتلت ههلتزة لهت لمت إلابتس

  " السػػػػػر ك  الدقػػػػػك فػػػػػم للدسػػػػػد الفل مػػػػػتت الهطل  ػػػػػك للاسلػػػػػتت أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػ
 لسػػػػ ك هي سػػػػك   ( 3.71)لسػػػػت م   هل سػػػػط "  لمػػػػت أقػػػػؿ قسهػػػػك فػػػػم  ػػػػذا اله ػػػػتؿ الهسػػػػل  ك

بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك  تلسػػػػػػػكج سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث اف ذلػػػػػػػؾ ساػػػػػػػ د   لهػػػػػػػتد  ػػػػػػػذ  لسػػػػػػػث  (74.2)%
الختمػػػػػػػسك  لػػػػػػػ  الخ ػػػػػػػرات اللرابهسػػػػػػػك  الػػػػػػػد رات  الهمػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػ ك سػػػػػػػت قت  ههػػػػػػػت سالػػػػػػػم 

 ا  لهتـ  هلل   اللدرسب هف الفل متت  ل  سلمت. 

 ما هو مستوى مدى أستخدام المؤشرات القياسية من وجه نظر الموظفين ؟ -3
(: الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الهاسترسػػك  اللسػػب الهي سػػك  در ػػك اله افقػػك  9.4 ػػد ؿ رقػػـ )

هػد  أسػلخداـ الهؤشػرات القستسػسك ( هرل ػك لرلس ػت  للتزلسػت  لسػب )لله تؿ ال تلث فم الهل ر ال ػتلم 
 الهل سط اللست م.

المتوســـــــ الفقرات الرقم
ط 

الحســــــــاب
 ي

االنحـــــــراف 
 المعياري

ــــــــــــــل  معام
 االختالف

النســــــــبة 
 المئوية

درجــــــــــــة 
 الموافقة 

لبػػػػػػػػػػػػػػػػ ف هر اسػػػػػػػػػػػػػػػػك الرقت ػػػػػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػػػػػ السف   .1
  اله امفتت  اللالسهتت الفلسك

  تلسك 76.8 %17.2 6620. 3.84

لقلسػػػػػػػػػػػػػػتت  همػػػػػػػػػػػػػػترات سػػػػػػػػػػػػػػلب الاسلػػػػػػػػػػػػػػتت   .2
  لفظمت  لقلمت للفلص

  تلسك 75.4 %19.2 7230. 3.77

لقسػػػػػػػػػػػػسـ ههترسػػػػػػػػػػػػتت الشػػػػػػػػػػػػر ط المػػػػػػػػػػػػلسك   .3
  شر ط  اللظتفك الشخمسك

  تلسك 75 %16.2 6090. 3.75

ابلسػػػػػػػتب همػػػػػػػترات اللػػػػػػػدقسؽ  اللقسػػػػػػػسـ هػػػػػػػف   .4
 ا هل تؿ للظتـ سلهك المذا 

  تلسك 74.6 %18.6 6940. 3.73

لظػػػػػػػػتـ لللسػػػػػػػػؿ  ضػػػػػػػػ ط اللقػػػػػػػػتط اللر ػػػػػػػػك    .5
  تلسك 72.8 19.7% 7180. 3.64 الخطرة)المتسب(
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لقسػػػػػػػػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػػػػػػػػتت اللمػػػػػػػػػػػػػلساسك للمػػػػػػػػػػػػػذا    .6
 المذايسك البسهست   ال س ل  سك 

  تلسك 72 %18.9 6820. 3.60

اإل ػػػػػػرا ات القستسػػػػػػسك لللاقػػػػػػسـ  اإل ػػػػػػرا ات   .7
 القستسسك للاهلستت اإلللت سك

  تلسك 69.6 %19.8 6890. 3.48

لقسػػػػػسـ مػػػػػفتت  اسػػػػػلخداهتت هػػػػػ اد اللاقػػػػػسـ   .8
  الللظسؼ

  تلسك 69.6 %20.2 7030. 3.48

  تلسك 73.2 14.5% 0.530 3.66 الدر ك البلسك
 هت سلم: (9.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 

  إف در ػػػػػك اله ػػػػػتؿ ال تلػػػػػث للهلػػػػػ ر ال ػػػػػتلم الختمػػػػػك  هػػػػػد  أسػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػرات القستسػػػػػسك
" ػػػػػػػػؿ د رات سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  اللػػػػػػػػم الللقػػػػػػػػت  مػػػػػػػػت سػػػػػػػػت قت  سػػػػػػػػت هت فػػػػػػػػم زسػػػػػػػػتدة قػػػػػػػػدرالؾ 
 تسػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػرات اللتلسػػػػػك فػػػػػػم  هلسػػػػػك اللفلػػػػػسش" بتلػػػػػت  تلسػػػػػػك ج فقػػػػػد لرا لػػػػػت اللسػػػػػػب 

 .(69.6 )%( 76.8)%الهي سك  لسمت هت  سف 
 فَّ الهل سػػػػػػػط اللسػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك لله ػػػػػػػتؿ " هػػػػػػػد  أسػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػرات القستسػػػػػػػسك " إ

(ج   ػػػػػػػذا 73.2(ج   لسػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػك )%0.530(   ػػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػػتر  هقػػػػػػػدار  )3.66 ػػػػػػم )
 سدؿ  ل  أفَّ در ك اله افقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك  تلسك.

  اله امػػػػػػفتت  اللالسهػػػػػػتت " لبػػػػػػ ف هر اسػػػػػػك الرقت ػػػػػػك القػػػػػػ السف أفَّ الفقػػػػػػرة اللػػػػػػم لػػػػػػلص  لػػػػػػ 
( 3.84)"  لمػػػػػت ا لػػػػػ  قسهػػػػػك لسػػػػػث  ػػػػػت ت فػػػػػم اللرلسػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م  الفلسػػػػػك

 ( بتلت  در ك  تلسك.76.8%  لس ك هي سك)  
  "  لقسػػػػػػػسـ مػػػػػػػفتت  اسػػػػػػػلخداهتت هػػػػػػػ اد اللاقػػػػػػػسـ  الللظسػػػػػػػؼأفَّ الفقػػػػػػػرة اللػػػػػػػم لػػػػػػػلص  لػػػػػػػ  "

( 69.6 ك هي سػػػػػك )% لسػػػػػ( 3.48) لمػػػػػت أقػػػػػؿ قسهػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػذا اله ػػػػػتؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م 
لسػػػػػػػث بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك  تلسػػػػػػػكج سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث اف  ػػػػػػػذ  المػػػػػػػفك لستسػػػػػػػك   تهػػػػػػػك لل  سػػػػػػػك 

 الهال هتت الهل فرة  أف لللدرسب فسمت أ ر ب سر  ل  أدا  ه ظفم اللفلسش.

 
 :عرض وتشخيص أبعاد و متغيرات الوسيط  المحور الثالث(

لب لػػػػػت الهلمسػػػػػرات ال سػػػػػطسك هػػػػػف هلمسػػػػػرسف   هػػػػػت ه ػػػػػت ت اللػػػػػدرسب الهطل  ػػػػػك  سللػػػػػ    لػػػػػ  
( فقػػػػػػرات لسػػػػػػث بتلػػػػػػت أ هػػػػػػتلم 4( فقػػػػػػرات   هلمسػػػػػػر لظػػػػػػتـ إدارة اللػػػػػػدرسب  سلبػػػػػػ ف هػػػػػػف )10)

  - ذ  الهلمسرات  فؽ إ ت تت اله ل  سف بهت سلم:
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 ه ت ت اللدرسب الهطل  ك -1
 سك  ا للرافػػػػتت الهاسترسػػػػك  اللسػػػػب الهي سػػػػك  در ػػػػك (:  الهل سػػػػطتت اللسػػػػت10.4 ػػػػد ؿ رقػػػػـ ) 

ه ت ت اللدرسب الهطل  ك( هرل ك لرلس ػت  للتزلسػت  لسػب )اله افقك  لله تؿ ا  ؿ فم الهل ر ال تلث 
 الهل سط اللست م

المتوســــط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحـــــــــراف 
 المعياري

معامـــــــــــــــــل 
 االختالف

النســــــــــبة 
 المئوية

درجــــــــــــــة 
 الموافقة 

ههترسػػػػػػػػػػػػتت اللمػػػػػػػػػػػلسع ال سػػػػػػػػػػػػد  لقسػػػػػػػػػػػسـ  .1
 ((GMPل اذسك

  تلسك 82.2 19.7 0.810 4.11

سػػػػػػػػلهك  مػػػػػػػػػلك المػػػػػػػػػذا   لظػػػػػػػػػـ إدارة   .2
 ال  دة

  تلسك 80.8 21.1 8520. 4.04

لقسػػػػػػػػػػسـ اللسػػػػػػػػػػهـ المػػػػػػػػػػذايم  اإلهػػػػػػػػػػراض   .3
 الهلق لك  تلاذسك

  تلسك 80.6 19.5 7840. 4.03

لقلسػػػػػػػػػتت قسػػػػػػػػػتس فاتلسػػػػػػػػػك إدارة سػػػػػػػػػلهك   .4
  تلسك 79.8 21.8 8700. 3.99 السز  المذا   فقت  للظتـ

أستسػػػػػػػػػػػستت الرقت ػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػلسك  لػػػػػػػػػػػ    .5
 ا اذسك الهللسك  الهسل ردة

  تلسك 78.8 24.4 9620. 3.94

همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترات الفل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسك   .6
 الفلػػػػػػػػػص السػػػػػػػػػرسع  تسػػػػػػػػػلخداـ أ مػػػػػػػػػزة 

 سد سك
  تلسك 78.6 24.9 9770. 3.93

لقسػػػػػػػػػػسـ اللظتفػػػػػػػػػػك  اللطمسػػػػػػػػػػر  همػػػػػػػػػػتلع   .7
 ا اذسك

  تلسك 78.4 24.9 9070. 3.92

همػػػػترات اللاػػػػػرؼ  لػػػػػ  أسػػػػػتلسب المػػػػػش   .8
 الل تر 

  تلسك 75.8 25.8 9770. 3.79

همػػػػػػػػػػترات سػػػػػػػػػػلب الاسلػػػػػػػػػػتت  لفظمػػػػػػػػػػت   .9
  لقلمت

  تلسك 74.2 31 1.149 3.71

همػػػػػػػػػػترات اللفلػػػػػػػػػػسش  لػػػػػػػػػػ  الهلػػػػػػػػػػػلت   .10
  تلسك 70.8 30.7 1.086 3.54 الل ترسك

  تلسك 78 18.5 072.0 3.9 الدر ك البلسك
 

 هت سلم: (10.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 
 بتلػػػػػت  در ػػػػػك  تلسػػػػػك ج فقػػػػػد لرا لػػػػػت اللسػػػػػب  إف الهلػػػػػ ر" ه ػػػػػت ت اللػػػػػدرسب الهطل  ػػػػػك "

 (.70.8)% ( 82.2الهي سك  لسمت هت  سف )%
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 ػػػػػػػػم  إفَّ الهل سػػػػػػػػط اللسػػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك له ػػػػػػػػتؿ " ه ػػػػػػػػت ت اللػػػػػػػػدرسب الهطل  ػػػػػػػػك  "
(ج   ػػػػػػذا سػػػػػػدؿ  لػػػػػػ  78(ج   لسػػػػػػ ك هي سػػػػػػك )%0.72هقػػػػػػدار  ) (   ػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػتر 3.9)

 أفَّ در ك اله افقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك  تلسك.
  "  لقسػػػػػسـ ههترسػػػػػتت اللمػػػػػلسع ال سػػػػػد ل اذسػػػػػكأفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػGMP)) لمػػػػػت  "

  لسػػػػػ ك هي سػػػػػك ( 4.11)ا لػػػػػ  قسهػػػػػك لسػػػػػث  ػػػػػت ت فػػػػػم اللرلسػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م 
 بتلت  در ك  تلسك.  (82.2)%

  أفَّ الفقػػػػػػرة اللػػػػػػم لػػػػػػلص  لػػػػػػ  " همػػػػػػترات اللفلػػػػػػسش  لػػػػػػ  الهلػػػػػػلت الل ترسػػػػػػك "  لمػػػػػػت أقػػػػػػؿ
لسػػػػػػػػث  (70.8)% لسػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػك ( 3.54) قسهػػػػػػػػك فػػػػػػػػم  ػػػػػػػػذا اله ػػػػػػػػتؿ  هل سػػػػػػػػط لسػػػػػػػػت م

بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك  تلسػػػػػػػكج سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث اف الهػػػػػػػ ظفسف اسػػػػػػػر هالػػػػػػػسف  مػػػػػػػذا اله ػػػػػػػتؿ هػػػػػػػف 
 ك  دسدة.  س ك ال  ه ت ت لدرس اللدرسب  لدسمـ خ رة بتفسك   ـ  لت

 -:نظام إدارة التدريب -3

 
 
 
 
 

(:  الهل سطتت اللست سك  ا للرافػتت الهاسترسػك  اللسػب الهي سػك  در ػك اله افقػك  11.4 د ؿ رقـ)
لظػػػتـ إدارة اللػػػدرسب( هرل ػػػك لرلس ػػػت  للتزلسػػػت  لسػػػب الهل سػػػط  )لله ػػػتؿ ال ػػػتلم فػػػم الهلػػػ ر ال تلػػػث 

 اللست م
المتوســـــــ الفقرات الرقم

ط 
الحســــــــاب

 ي

االنحــــــــــــراف 
 المعياري

معامـــــــــــــــل 
 االختالف

النســــــــبة 
 المئوية

درجــــــــــــــــــة 
 الموافقة 

 ػػػػػػؿ الػػػػػػت  لت ػػػػػػك للػػػػػػدرسب هلػػػػػػلظـ   .1
  شبؿ د ر  سل ست  

  تلسك  دا   85.6 17 0.726 4.28

لظػػػػتـ دسػػػػ اف الهػػػػ ظفسف فػػػػم لمػػػػر   .2
د رة  الػػػػػػػػدة لبػػػػػػػػؿ ه ظػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػل ست  

 سل ت  
  تلسك 77.8 30.6 1.19 3.89
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الهػػػػػػػػ ظفسف للػػػػػػػػد رات لظػػػػػػػتـ دسػػػػػػػػ اف   .3
هاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ للطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 اللخممسك
  تلسك 75 30.9 1.16 3.75

 ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػدد د رات سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا    .4
اللػػػػػػػم الللقػػػػػػػت  مػػػػػػػت بتلػػػػػػػت بتفسػػػػػػػك 

  للست تلؾ
 هلخفضك 50 44.4 1.11 2.50

  تلسك 72 18.3 0.66 3.6 الدر ك البلسك
 

 هت سلم: (11.4)سلضح هف خلؿ ال ستلتت فم ال د ؿ رقـ 
  إف الهلػػػػػ ر " لظػػػػػتـ إدارة اللػػػػػدرسب" بتلػػػػػت  در ػػػػػك  تلسػػػػػك ج فقػػػػػد لرا لػػػػػت اللسػػػػػب الهي سػػػػػك

 .(50 )%( 85.6)% لسمت هت  سف 
 ( 3.6إفَّ الهل سػػػػػػػػػط اللسػػػػػػػػػت م للدر ػػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػػك له ػػػػػػػػػتؿ " لظػػػػػػػػػتـ إدارة اللػػػػػػػػػدرسب"  ػػػػػػػػػم )

(ج   ػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػدؿ  لػػػػػػػػػ  أفَّ 72(ج   لسػػػػػػػػػ ك هي سػػػػػػػػػك )%0.66  ػػػػػػػػتللراؼ هاسػػػػػػػػػتر  هقػػػػػػػػدار  )
 فقك لمذا اله تؿ بتلت  در ك  تلسك.در ك اله ا

  "  أفَّ الفقػػػػػػرة اللػػػػػػم لػػػػػػلص  لػػػػػػ  "  ػػػػػػؿ الػػػػػػت  لت ػػػػػػك للػػػػػػدرسب هلػػػػػػلظـ  شػػػػػػبؿ د ر  سػػػػػػل ست
  لسػػػػػ ك ( 4.28) لمػػػػػت ا لػػػػػ  قسهػػػػػك لسػػػػػث  ػػػػػت ت فػػػػػم اللرلسػػػػػب ال ؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م 

بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػك  تلسػػػػػػػػك  ػػػػػػػػدا   سػػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػػث أف الهػػػػػػػػ ظفسف  لت ػػػػػػػػك ( 85.6هي سػػػػػػػػك )%
 .رالمـهسلهرة للط سر قد

  أفَّ الفقػػػػػرة اللػػػػػم لػػػػػلص  لػػػػػ  "  ػػػػػؿ  ػػػػػدد د رات سػػػػػلهك المػػػػػذا  اللػػػػػم الللقػػػػػت  مػػػػػت بتلػػػػػت
(  لسػػػػػ ك 2.5بتفسػػػػػك  للست تلػػػػػؾ "  لمػػػػػت أقػػػػػؿ قسهػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػذا اله ػػػػػتؿ  هل سػػػػػط لسػػػػػت م )

( لسػػػػػػػث بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك هلخفضػػػػػػػكج سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث اف  ػػػػػػػذا سػػػػػػػدؿ  لػػػػػػػ  اف 50هي سػػػػػػػك)%
ذسػػػػك اسػػػػر بتفسػػػػك  ساػػػػ د ذلػػػػؾ  ػػػػتف اتل سػػػػك الػػػػد رات اللدرس سػػػػك الهلخممػػػػك فػػػػم سػػػػلهك ا ا

الػػػػػد رات لبػػػػػ ف ختر سػػػػػك  الشػػػػػر ط القتل لسػػػػػك اللػػػػػػم سلػػػػػدد ت قػػػػػتل ف الخدهػػػػػك الهدلسػػػػػك سلػػػػػػد 
هػػػػف  ػػػػدد الػػػػػد رات اللدرس سػػػػك لله ظػػػػؼ فػػػػػل سسػػػػلطسع اله ظػػػػؼ اللمػػػػػ ؿ  لػػػػ  اب ػػػػر هػػػػػف 
د رة لدرس سػػػػػػك فػػػػػػم السػػػػػػلك  ت ضػػػػػػتفك الػػػػػػ  الػػػػػػ    س  ػػػػػػد  رلػػػػػػته  هلػػػػػػدد للػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػك 
الهخلمػػػػػػك فػػػػػػم ا اذسػػػػػػك  لسػػػػػػث سخلػػػػػػتر اله ظػػػػػػؼ الػػػػػػد رة اللػػػػػػم سراػػػػػػب  تلهشػػػػػػتربك فسمػػػػػػت 
 لبػػػػػف الػػػػػد رات فػػػػػم المتلػػػػػب سػػػػػلـ اإل ػػػػػلف  لمػػػػػت  شػػػػػبؿ هفػػػػػت     لطلػػػػػب هػػػػػف بػػػػػؿ هػػػػػف 
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س لػػػػتز الشػػػػر ط اللقػػػػدـ  طلػػػػب اللمػػػػ ؿ  لػػػػ  د رة لدرس سػػػػك  سػػػػلـ اخلسػػػػتر  هػػػػف ق ػػػػؿ ل لػػػػك 
رة  فػػػػػم ب سػػػػػر هػػػػػف اللسػػػػػتف سبػػػػػ ف اإل لاػػػػػتث الهخلمػػػػػك فػػػػػم الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك فػػػػػم الػػػػػ زا

اله ظػػػػػؼ   سلسػػػػػ ـ  قلػػػػػ     سل ػػػػػم شػػػػػر ط الػػػػػد رة اللدرس سػػػػػك فػػػػػتله ظؼ سللمػػػػػز أ  فرمػػػػػك 
للهشػػػػػػػػتربك فػػػػػػػػم الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك خ فػػػػػػػػت  هػػػػػػػػف ضػػػػػػػػستع ال قػػػػػػػػت   تللػػػػػػػػتلم لقػػػػػػػػؿ فرمػػػػػػػػك 

 الهشتربك  تلد رات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فزضٍبث انذراطت
 فحص التوزيع الطبيعي:

لـ فلص ا خل ترات الهالهسك  اللهالهسك فم ض   هقتر ك ل زساتت الهلػت ر للل زساػتت الط ساسػك 
إل ػػػػػػرا  فلػػػػػػص الل زسػػػػػػع الط ساػػػػػػم للسػػػػػػلهترة للهؤشػػػػػػرات الهسػػػػػػلخدهك فػػػػػػم اللللسػػػػػػؿ  تسػػػػػػلخداـ) 

Kolmogorov-Smirnov Z( بػػػ ف  ػػػدد افػػػراد الاسلػػػك أب ػػػر هػػػف )ذلػػػؾ لهارفػػػك  ػػػؿ (ج 50 
ات  ط ساست  اـ   ج     اخل تر ضر ر  فم لتلك اخل ػتر الفرضػستت لف هاظػـ ال ستلتت لل زع ل زس

 ا خل ترات الهالهسك لشلرط أف سب ف ل زسع ال ستلتت ط ساست . 
 لػػػػـ إ ػػػػرا  فلػػػػص الل زسػػػػػع الط ساػػػػم للسػػػػلهترة للهؤشػػػػرات الهسػػػػػلخدهك فػػػػم اللللسػػػػؿ  تسػػػػػلخداـ 

(Kolmogorov-Smirnov Z) لسػث ل ػسف أف قسهػك هسػل   ال( د لػك الهلسػ  كSig للخل ػتر )
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(ج أ  اف  ذا سؤبد  هف الل زسع هستٍ  للل زسع الط سامج 0.05فم  هسع الهؤشرات  م أب ر هف )
 س ػب اسػػلخداـ ا خل ػترات الهالهسػػك ) اخل ػتر الاسلػػتت الهسػلقلك )ت( ج  اخل ػػتر الل ػتسف اللػػتد  

One WAY ANOVA ػػتر هػػتف  سللػػم (  ػػد   هػػف ا خل ػػترات اللهالهسػػك )اخل Man – 
Whitney Test ( ج  اخل تر بر سبتؿ  ا س)  Kruskal Wallis Test.) 

( ل ػػتلس فيػػتت الهؤشػػرات الهسػػلخدهك فػػم اللللسػػؿ  تسػػلخداـ Homoginity هػػف خػػلؿ فلػػص )
( أشػػتر  ػػهف الهؤشػػرات الهسػػلخدهك فػػم اللللسػػؿ  تسػػلخداـ اخل ػػتر Levene Statisticاخل ػػتر )

(Levene Statistic( لظمػػر  ػػهف قسهػػك هسػػل   الد لػػك الهلسػػ  ك)Sig للخل ػػتر لسػػت   فػػم )
(ج أ  اف  ػػػذا سؤبػػػد الفرضػػػسك المػػػفرسك  ػػػتف فيػػػتت الهؤشػػػرات 0.05 هسػػػع الهؤشػػػرات اب ػػػر هػػػف )

 Leveneهل تلسػػػكج    تللػػػتلم فػػػتف  هسػػػع الفيػػػتت للهؤشػػػرات هل تلسػػػكج   لػػػت ا  لػػػ  لللسػػػؿ )
Statisticت سػػسب ف  تسػػلخداـ)( فػػتف لللسػػؿ ال ستلػػتParamitric method  (سػػسب ف لللسػػؿ  )
ANOVA   Independent samples  T-tes ػػػم الهليهػػػك لسػػػث ضػػػهت ا خل ػػػترات  )

الهالهسك  لد هقتر ك ل زساتت هلت ر الدراسك للل زساتت الط ساسك اخل ترات لللسؿ الل تسف اللتد  
(ANOVAللهقترلك  سف  لث فيتت فهب ر  اخل تر ت )(T-TEST.للهقترلك  سف هل سطسف ) 
 
 
 
  الفرضـــــية الرئيســـــية االولـــــى : ال يوجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية بـــــين مســـــتوى

 التدريب وأداء موظفي الرقابة لسالمة الغذاء في وزارة االقتصاد الوطني؟

( لدراسػػػػػك هػػػػػد  اللػػػػػه سر  ػػػػػسف Pearson Correlationلػػػػػذلؾ لػػػػػـ أس ػػػػػتد همػػػػػف فك  سرسػػػػػ ف)
الدراسك)هسػػػػػػل   اللػػػػػػدرسب  هسػػػػػػل   الدا (  لػػػػػػ  هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك لسػػػػػػلهك ا اذسػػػػػػك هلػػػػػػ ر  

 (  ذ  الللتي .12.4ف ال د ؿ )سفم  زارة ا قلمتد ال طلم  س 
  سف هسل   اللدرسب (  سف  الهلمسر الهسلقؿ )للالقك ( هاتهؿ ارل تط  سرس ف 12.4 د ؿ رقـ )

 الرقت ك لسلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلمالهلمسر اللت ع  )هسل   الدا ( له ظفم 
 هسل   ا دا  الدر ك البلسك

**0.612 ر هاتهؿ ا رل تط هسل   اللدرسب  
 0.000 الد لك اإللمتيسك



78 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 سهبػػػػػف هارفػػػػػك اللػػػػػه سر هػػػػػف خػػػػػلؿ دراسػػػػػك لػػػػػه سر الهلمسػػػػػر الهسػػػػػلقؿ) هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب(   لػػػػػ  

 الهلمسر اللت ع ) هسل   الدا (   ر الهلمسر ال سسط ) هدخلت اللدرسب( 
( لػػػػػه سر  لقػػػػػك هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب   ػػػػػر الهػػػػػدخلت ال سػػػػػطسك 13.4لسػػػػػث سه ػػػػػؿ ال ػػػػػد ؿ رقػػػػػـ )

 فم  زارة ا قلمتد ال طلم.  ل  أدا  ه ظفم الرقت ك لسلهك المذا 
الهلمسرات  الهلمسرات الهسلقلك الله سر اله تشر الهلمسر

 ال سطسك
ه ه ع 
 الله سر

0.612** الهلمسرات الهسلقلك  - *0.140  0.  **752  
0.236* الهلمسرات ال سطسك  *0.183  - 0.419* 

=0.391  R
2

 

 

 اتلسك:( القرا ات  اللفسسرات 13.4 س ضح ال د ؿ )      
أظمػػػػػػػػػػػرت اللػػػػػػػػػػػه سرات اله تشػػػػػػػػػػػرة الهلالقػػػػػػػػػػػك لهلمسػػػػػػػػػػػرات هلطل ػػػػػػػػػػػتت هسػػػػػػػػػػػل   اللػػػػػػػػػػػدرسب   .1

  لػػػػػػػػػػ  اللػػػػػػػػػػػ الم *0.236)(  )0.612 الهلمسػػػػػػػػػػرات ال سػػػػػػػػػػػطسك قػػػػػػػػػػرا ات  لمػػػػػػػػػػػت )**
  هسػػػػػػع للػػػػػػػؾ القػػػػػػػرا ات ه   ػػػػػػػكج   ػػػػػػػم للس ػػػػػػػك  هلسػػػػػػػك فاػػػػػػػل  لف هسػػػػػػػل ستت اللػػػػػػػدرسب 
الهله لػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػا )للدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػكج اخلسػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػػدر سفجاخلستر 
الهػػػػػدر سفج لمػػػػػهسـ الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػكج لػقػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك(  الهلمسػػػػػرات ال سػػػػػطسك 

 لظػػػػػػتـ أدارة اللػػػػػػدرسب( فػػػػػػم بػػػػػػؿ للػػػػػػؾ الا اهػػػػػػؿ  الهلالقػػػػػػك)ه ت ت اللػػػػػػدرسب الهطل  ػػػػػػك
لمػػػػت لػػػػه سر فػػػػم رفػػػػع بفػػػػت ة ا دا  لهػػػػ ظفم الرقت ػػػػك لسػػػػلهك المػػػػذا  فػػػػم  زارة ا قلمػػػػتد 

 ال طلم.
سػػػػػػػػ لت اللػػػػػػػػه سرات اسػػػػػػػػر اله تشػػػػػػػػرة الهلالقػػػػػػػػك لهلمسػػػػػػػػرات هلطل ػػػػػػػػتت هسػػػػػػػػل   اللػػػػػػػػدرسب   .2

ا اذسػػػػػػك فػػػػػػم   ػػػػػػر الهلمسػػػػػػرات ال سػػػػػػطسك فػػػػػػم بفػػػػػػت ة ا دا  لهػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك لسػػػػػػلهك 
 (   م قرا ة ه   ك.0.140 زارة ا قلمتد ال طلم قرا ة  لمت )*

سػػػػػػػ لت اللػػػػػػػه سرات اسػػػػػػػر اله تشػػػػػػػرة للهلمسػػػػػػػرات ال سػػػػػػػطسك فػػػػػػػم بفػػػػػػػت ة ا دا  لهػػػػػػػ ظفم  .3
(   ػػػػػر 0.183الرقت ػػػػػك لسػػػػػلهك ا اذسػػػػػك فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم قػػػػػرا ة  لمػػػػػت )*

 هلمسرات هسل   اللدرسب   م قرا ة ه   ك.



79 

 

لس ػػػػػك اللػػػػػه سر البلػػػػػم لهلمسػػػػػرات هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب )اله تشػػػػػر  اسػػػػػر اله تشػػػػػر(  ػػػػػت ت ل .4
(   ػػػػػم قػػػػػرا ة ه   ػػػػػك 0.752  ػػػػر ل افقػػػػػ  هػػػػػع الهلمسػػػػػرات ال سػػػػػطسك  قػػػػرا ة  لمػػػػػت )**

لشػػػػػػػسر الػػػػػػػ  أف ه هػػػػػػػ ع اللػػػػػػػه سر البلػػػػػػػم لهسػػػػػػػل   اللدرسب)اله تشػػػػػػػر  اسػػػػػػػر اله تشػػػػػػػر( 
 .لسلهك الاذسكادا  ه ظفم الرقت ك  سسمـ هست هك فت لك فم الله سر  ل 

 ػػػػػت ت للس ػػػػػك اللػػػػػه سر البلػػػػػم للهلمسػػػػػرات ال سػػػػػطسك ) اله تشػػػػػرة  اسػػػػػر اله تشػػػػػرة(   ػػػػػر  .5
(   ػػػػػم قػػػػػرا ة ه   ػػػػػك 0.419ل افقمػػػػػت هػػػػػع هلمسػػػػػرات هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  قػػػػػرا ة  لمػػػػػت )*

لشػػػػػػسر الػػػػػػ  أف ه هػػػػػػ ع اللػػػػػػه سر البلػػػػػػم للهلمسػػػػػػرات ال سطسك)اله تشػػػػػػرة  اسػػػػػػر اله تشػػػػػػرة( 
لػػػػػػه سر  لػػػػػػ  رفػػػػػػع بفػػػػػػت ة  ا دا  لػػػػػػد  هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك سسػػػػػػمـ هسػػػػػػت هك فت لػػػػػػك فػػػػػػم ال

 لسلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم.
(   ػػػػػػػػػذا سشػػػػػػػػػسر الػػػػػػػػػ  أف الالتمػػػػػػػػػر الهالهػػػػػػػػػدة لتلسػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػم هسػػػػػػػػػل ستت R2=0.391 لػػػػػػػػػغ ) -

اللػػػػػػػدرسب الهله لػػػػػػػػك فػػػػػػػػم )للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػكج اخلسػػػػػػػتر الهػػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػػدر سفج 
رات اللدرس سػػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك(  الهلمسػػػػػػػػرات اخلسػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػدر سفج لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد  

(ج 0.391ال سػػػػػػػػطسك)ه ت ت اللػػػػػػػػدرسب الهطل  ػػػػػػػػكج لظػػػػػػػػتـ إدارة اللػػػػػػػػدرسب( لػػػػػػػػؤ ر  هقػػػػػػػػدار)
  ػػػػػػذا سالػػػػػػم  ػػػػػػهف   (39.15%)( = 100*0.391 ػػػػػػم )  R Squareأ  أف قسهػػػػػك 

( هػػػػػػف هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك لسػػػػػػلهك المػػػػػػذا  فػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػتد لػػػػػػه ر أدايمػػػػػػـ هػػػػػػف 39.1)%
 الد رات اللدرس سك. 

  لػػػػػػ  ضػػػػػػ   الللػػػػػػتي  سهبػػػػػػف القػػػػػػ ؿ اف هلطل ػػػػػػتت هسػػػػػػل   اللػػػػػػدرسب لػػػػػػؤ ر فػػػػػػم بفػػػػػػت ة ا دا  
 الهلالقػػػػػػػػػك)الدا   هؤشػػػػػػػػػرال ج الهال هػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػػػك

الب سػػػػػر لمػػػػػت  ػػػػػت    ػػػػػر اللػػػػػه سر  اللػػػػػه سر سػػػػػلهك المػػػػػذا ج أسػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػرات القستسػػػػػسك(جا  إف 
اله تشػػػػػرج   ػػػػػػذا سالػػػػػػم رفػػػػػػض الفرضػػػػػػسك الريسسػػػػػسك ا  لػػػػػػ  اللػػػػػػم هفتد ػػػػػػت)  س  ػػػػػػد  لقػػػػػػك ذات 
د لػػػػػػػػك المػػػػػػػػتيسك  ػػػػػػػػسف هسػػػػػػػػل   اللػػػػػػػػدرسب  أدا  هػػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػػك لسػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة 

 ا قلمتد ال طلم(.
 
  الفرضــــــية الرئيســــــية الثانيــــــة: ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى

( فــــي إجابــــات المبحــــوثين لممتغيــــرات المســــتقمة تحديد االحتياجــــات 𝛂≤0.05الداللــــة  
ـــــــدورات  ـــــــدربين، اختيـــــــار المـــــــدربين، تصـــــــميم ال ـــــــار المـــــــوظفين المت التدريبيـــــــة، اختي
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ــــة( تعــــزى لمم ــــة التدريبي ــــة، تـقـــــييم العممي ــــرات الضــــابطة  االدارة،الجنس،عــــدد التدريبي تغي
 الدورات التدريبية،عدد سنوات الخبرة،المسمى الوظيفي،المؤهل العممي(

 -وتم ايجابة عمى هذه الفرضية من خالل الفرضيات الفرعية التالية:
 
  :ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك الفرضــــــية  الفرعيــــــة االولــــــى لمفرضــــــية الرئيســــــية الثانيــــــة  

(  ػػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػػل ت ك للهلمسػػػػػػػػػرات α≤0.05الد لػػػػػػػػػك) إلمػػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػل   
الهسػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج 
لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك(  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػر 

 الضت ط ا دارة.

 

 

لللسػػػؿ الل ػػػتسف اللػػػتد  لد لػػػك الفػػػر ؽ للهلمسػػػرات الهسػػػلقلك لسػػػب (: للػػػتي  14.4 ػػػد ؿ رقػػػـ ) 
 ه ت ت الدراسك الختمك  هسل   اللدرسب  الدر ك البلسك ل ات  للهلمسر الضت ط ا دارة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف(
 الداللة

 8160. 2 1.632 اله ه  تت سف  للدسد ا للست تت اللدرس سك
.9980 
 

.3730 
 

داخؿ 
 97 79.327 اله ه  تت

.8180 
 99 80.959 اله ه ع

 6590. 2 1.318  سف اله ه  تت اخلستر اله ظفسف الهلدر سف
.7720 
 

.4650 
 

داخؿ 
 اله ه  تت

82.809 97 
.8540 

 99 84.126 اله ه ع
 6000. 2 1.199  سف اله ه  تت اخلستر الهدر سف

2.020 
 

.1380 
 

داخؿ 
 اله ه  تت

28.801 97 
.2970 

 99 30.000 اله ه ع
 2760. 1.304 4200. 2 839.  سف اله ه  تت لمهسـ الد رات اللدرس سك
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داخؿ 
 اله ه  تت

31.226 97 
.3220 

  

 99 32.066 اله ه ع
 0200. 2 039.  سف اله ه  تت لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك

.0430 
 

.9580 
 

داخؿ 
 اله ه  تت

43.853 97 
.4520 

 99 43.892 اله ه ع
 0.289 2 0.578  سف اله ه  تت الدر ك البلسك

.8100 .4480 
داخؿ 

 اله ه  تت
34.570 97 

0.356 
 99 35.148 اله ه ع

 ) α (ANOVA≤ 0.05* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك )
 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  

Variance)  ( ل ػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػك هسػػػػػػػل   الد لػػػػػػػ  الهلسػػػػػػ ب SIG( اب ػػػػػػػر هػػػػػػػف )ج لػػػػػػػذا 0.05)
( فػػػػػػم 0.05فإلػػػػػػ    ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيس)ك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك اإللمػػػػػػتيس)ك )

 ت ط ا دارة   ذلؾ لق ؿ الفرضسك.الهل سطتت اللست سك البلسك لسب الهلمسر الض

 للبشػػؼ  ػػف الفر قػػتت  ػػسف الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الهاسترسػػك  سػػل ت تت أفػػراد الاسلػػك 
 (:15.4للدر ك البلسك لسب هلمسر الضت ط ا دارة ج بهت فم ال د ؿ رقـ )

 االنحراف المعياري المتوسط التكرار االدارة الدرجة

للدسد ا للست تت 

 اللدرس سك

 7150. 2.862 34 دايرة الملت ك
 9830. 3.006 56 دايرة لهتسك الهسلملؾ

 1.010 3.316 10 أخر 
اخلستر اله ظفسف 

 الهلدر سف
 7260. 3.070 34 دايرة الملت ك

 1.025 2.971 56 دايرة لهتسك الهسلملؾ
 9130. 3.360 10 أخر 

 4300. 3.547 34 دايرة الملت ك اخلستر الهدر سف
 6030. 3.450 56 دايرة لهتسك الهسلملؾ

 5450. 3.820 10 أخر 
 5160. 3.147 34 دايرة الملت ك لمهسـ الد رات اللدرس سك

 5930. 3.303 56 دايرة لهتسك الهسلملؾ
 5780. 3.433 10 أخر 

 5760. 3.300 34 دايرة الملت ك لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك



82 

 

 7390. 3.257 56 الهسلملؾدايرة لهتسك 
 5590. 3.280 10 أخر 

 471390. 3.172 34 دايرة الملت ك الدر ك البلسك
 6520. 3.194 56 دايرة لهتسك الهسلملؾ

 6530. 3.437 10 أخر 
 Total 100 3.211 .5950 

 
أف هسػػػػػل ستت اللػػػػػدرسب   لخللػػػػػؼ لسػػػػػب هلمسػػػػػر ا دارة  ذلػػػػػؾ بػػػػػ ف اإلدارات ث  سػػػػػر  ال تلػػػػػ 

هلهت لػػػػػك فػػػػػم در ػػػػػك اللخممػػػػػسك فػػػػػتإلدارة الاتهػػػػػك للمػػػػػلت ك  الل ػػػػػترة لاهػػػػػؿ فػػػػػم ه ػػػػػتؿ الرقت ػػػػػك 
 لػػػػػػػ  سػػػػػػػلهك ا اذسػػػػػػػك فػػػػػػػم داخػػػػػػػؿ الهمػػػػػػػتلع )الهلل ػػػػػػػتت ال طلسػػػػػػػك(  اإلدارة الاتهػػػػػػػك للهتسػػػػػػػك 

 الهسلملؾ لاهؿ فم ه تؿ الرقت ك  ل  سلهك ا اذسك  فم ا س اؽ.
 
 ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك ية الثانيــــــة: الفرضــــــية  الفرعيــــــة الثانيــــــة لمفرضــــــية الرئيســــــ  

(   ػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػل ت ك للهلمسػػػػػػػػرات α≤0.05إلمػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػد هسػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػك ) 
الهسػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج 

للهلمسػػػػػػػػر  لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك(  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػت  
 الضت ط ال لس. 

الداللة 
 ايحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 الدرجة الجنس التكرار المتوسط المعياري

0.5820 
-3.15 

 
98 

74 2.8266 .8950 
للدسد ا للست تت  ذبر

 اللدرس سك

26 3.4487 .7740 
 ال  

5.102 
-1.71 

 
98 

  ذبر 9700. 2.9514 74
اله ظفسف اخلستر 
 الهلدر سف

26 3.3077 .7200 
 ال  
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للػػػتي  لللسػػػؿ الل ػػػتسف  (Independent Samples Test)(: للػػػتي    16.4 ػػػد ؿ رقػػػـ )  
اللػػػتد  لد لػػػك الفػػػر ؽ  للهلمسػػػرات الهسػػػلقلك لسػػػب ه ػػػت ت الدراسػػػك الختمػػػك  هسػػػل   اللػػػدرسب 

  الدر ك البلسك ل ات  للهلمسر الضت ط ال لس.
للفر قػػػػػتت ل ػػػػػسف أف  (Independent Samples Test)إلػػػػػ  اخل ػػػػػتر  تلسػػػػػللتد 

" ل اػػػػػػت  للهلمسػػػػػػر هسػػػػػػل   اللػػػػػػدرسبللهلػػػػػػ ر ا  ؿ " ( 0.05)قسهػػػػػػك هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك اب ػػػػػػر هػػػػػػف 
دالػػػػك إلمػػػػتيس)تج لػػػػذا فإللػػػػت لق ػػػػؿ الفرضػػػػسك لسسػػػػت ذات فر قػػػػتت الضػػػػت ط )ال ػػػػلس(   ػػػػم  ػػػػذلؾ 

المػػػػػفرسك القتيلػػػػػك  اػػػػػدـ   ػػػػػ د فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك إلمػػػػػتيس)ك  لػػػػػد هسػػػػػل   الد لػػػػػك اإللمػػػػػتيس)ك 
(0.05 (α≤ افػػػػػػراد الاسلػػػػػػك لاػػػػػػز   فػػػػػػم الهل سػػػػػػطتت اللسػػػػػػت سك للهلػػػػػػت ر فػػػػػػم لقػػػػػػدسر إ ت ػػػػػػتت

لهلمسػػػػػػر ال ػػػػػػلس  سػػػػػػر  ال تلػػػػػػث  ػػػػػػهف هسػػػػػػل ستت اللػػػػػػدرسب   لخللػػػػػػؼ  ػػػػػػإخللؼ ال ػػػػػػلس فبػػػػػػل 
ال لسػػػػػػسف هلخمػػػػػػص فػػػػػػم ه ػػػػػػػتؿ سػػػػػػلهك ا اذسػػػػػػك فػػػػػػل س  ػػػػػػػد فر قػػػػػػتت  ػػػػػػسف ال لسػػػػػػسف فػػػػػػػم 
ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك  لمػػػػػػهسهمت  اخلسػػػػػػتر الهلػػػػػػػدر سف  الهػػػػػػدر سف  بػػػػػػذلؾ فػػػػػػم  هلسػػػػػػك لقسػػػػػػػسـ 

 للؾ الد رات.  
 
  :ــــــة ــــــة لمفرضــــــية الرئيســــــية الثاني ــــــة الثالث   ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك الفرضــــــية الفرعي

(    ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  للهلمسػػػػػػرات 𝛂≤0.05إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك ) 
الهسػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج 

0.164 
 

-0.28 
 

98 
 اخلستر الهدر سف ذبر 5470. 3.5108 74
 ال   5700. 3.5462 26

4.949 
 

-1.74 
 
 

98 
لمهسـ الد رات  ذبر 6070. 3.2050 74

 اللدرس سك
26 3.4295 .4050 

 ال  

0.1790 0.9- 98 
 ذبر 6840. 3.2378 74

 
 لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك

 ال   6100. 3.3769 26

3.171 -2.14 
98 

 
 الدر ك البلسك ذبر 6260. 3.1366 74

 ال   4410. 3.4231 26
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سـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك(  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػر لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػػس
 الضت ط سل ات الخ رة.

 
(: للػػتي  لللسػػؿ الل ػػتسف اللػػتد  لد لػػك الفػػر ؽ  للهلمسػػرات الهسػػلقلك لسػػب 17.4 ػػد ؿ رقػػـ ) 

 ه ت ت الدراسك الختمك  هسل   اللدرسب  الدر ك البلسك ل ات  للهلمسر الضت ط  سل ات الخ رة
مجمــــــــــــوع  التباينمصدر  المجال

 المربعات
درجـــــــــــــــة 

 الحرية
متوســـــــــــــــط 

 المربعات
مســــــــــتوى  قيمة ف(

 الداللة 

للدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت 

 اللدرس سك

 3.374 3 10.123  سف اله ه  تت
4.573 

 
.0050 
 96 70.836 داخؿ اله ه  تت 

.7380 
 99 80.959 اله ه ع

اخلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظفسف 
 الهلدر سف

 2.494 3 7.483  سف اله ه  تت
3.124 

 
.0290 
 96 76.644 داخؿ اله ه  تت 

.7980 
 99 84.126 اله ه ع

 1550. 3 466.  سف اله ه  تت اخلستر الهدر سف
.5050 
 

.6800 
 96 29.534 داخؿ اله ه  تت 

.3080 
 99 30.000 اله ه ع

 8390. 3 2.516  سف اله ه  تت لمهسـ الد رات اللدرس سك
2.724 

 
.0480 
 96 29.550 داخؿ اله ه  تت 

.3080 
 99 32.066 اله ه ع

 1.703 3 5.109  سف اله ه  تت لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك
4.215 

 
.0080 
 

 96 38.784 داخؿ اله ه  تت
.4040 

 99 43.892 اله ه ع
 1.104 3 3.311  سف اله ه  تت الدر ك البلسك

 96 31.837 داخؿ اله ه  تت 0230. 3.328
.3320 

 99 35.148 اله ه ع
 (ANOVA(α≤0.05)* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك 

 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  
Variance)  ( ل ػػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػػ ب SIG أقػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػف ) (0.05) 

لػػػػذ  فهلػػػػ  س  ػػػػد فر قػػػػتت جلػػػػذلؾ لػػػػرفض الفرضػػػػسك  لق ػػػػؿ الفرضػػػػسك  هسػػػػل   اللػػػػدرسب للهلػػػػ ر 
 .ال دسلك
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 سلهػػػػػػػػت   ل  ػػػػػػػػد فر قػػػػػػػػتت لله ػػػػػػػػتؿ ال تلػػػػػػػػث الهلالػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػم "اخلسػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػدر سف" ل اػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػر 
 للبشػػػػػػؼ  ػػػػػػف الفر قػػػػػػتت  ػػػػػػسف الهل سػػػػػػطتت اللسػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػتت الضػػػػػػت ط سػػػػػػل ات الخ ػػػػػػرةج 

 البلسػػػػػك لسػػػػػب هلمسػػػػػر سػػػػػل ات الخ ػػػػػرة ج بهػػػػػت فػػػػػم الهاسترسػػػػػك  سػػػػػل ت تت أفػػػػػراد الاسلػػػػػك للدر ػػػػػك
 (.18.4 د ؿ رقـ )

 

 

 

 

الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػػك ( 18.4 ػػػػػػػػػػػد ؿ رقػػػػػػػػػػػػـ )
 . سل ت تت أفراد الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر سل ات الخ رة

النحــــــــــــــــــــــــــــــراف 
 الدرجة سنوات الخبرة التكرار المتوسط المعياري

للدسػػػػػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػػػػػتت  سل ات 5أقؿ هف  11 3.818 6210.

 اللدرس سك

 

 سل ات  10سل ات ال   أقؿ هف  5 16 2.958 8480.
 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 3.400 1.465
 سلك فتب ر 16 68 2.830 8420.

  سل ات 5أقؿ هف  11 3.763 6620.
اخلسػػػػػػػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػػػػػػػ ظفسف 

 الهلدر سف
 سل ات  10أقؿ هف  سل ات ال   5 16 2.8875 9820.

 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 3.4000 1.349
 سلك فتب ر 16 68 2.9382 8680.
  سل ات 5أقؿ هف  11 3.3636 7890.

 سل ات  10سل ات ال   أقؿ هف  5 16 3.4500 5130. اخلستر الهدر سف
 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 3.5200 7690.
 فتب رسلك  16 68 3.5618 5030.
لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رات  سل ات 5أقؿ هف  11 3.6212 47770.

 سل ات  10سل ات ال   أقؿ هف  5 16 3.2292 6050. اللدرس سك
 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 3.6333 3200.
 سلك فتب ر 16 68 3.1863 5640.
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لػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  سل ات 5أقؿ هف  11 3.6182 6350.
 سل ات  10سل ات ال   أقؿ هف  5 16 3.0875 6400. اللدرس سك

 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 4.040 1670.

 سلك فتب ر 16 68 3.205 6510.

 الدر ك البلسك سل ات 5أقؿ هف  11 3.643 5170.

 سل ات  10سل ات ال   أقؿ هف  5 16 3.120 5550.

 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 3.592 7710.

 سلك فتب ر 16 68 3.134 5740.

 اله ه ع 100 3.211 5950.
 ساػػػػ د ذلػػػػؾ  ػػػػتف ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػك لخللػػػػؼ لسػػػػب خ ػػػػرة اله ظػػػػؼ فػػػػتله ظؼ ال دسػػػػد 
 لت ػػػػك الػػػػ  د رات للله سػػػػؿ ق ػػػػؿ ه تشػػػػرة الاهػػػػػؿ  اله ظػػػػؼ الػػػػذ  لدسػػػػ  خ ػػػػرة سللػػػػتج الػػػػػ  
د رات أب ػػػػػػر لخممػػػػػػسك فالػػػػػػ  سػػػػػػ سؿ اله ػػػػػػتؿ اله ظػػػػػػؼ ال دسػػػػػػد سللػػػػػػتج الػػػػػػ  د رات فػػػػػػم 

سػػػػلب الاسلػػػػتت  لبػػػػف اله ظػػػػؼ الػػػػذ  لدسػػػػ  الخ ػػػػرة سللػػػػتج الػػػػ  د رات ه ػػػػؿ لللسػػػػؿ طػػػػرؽ 
 الهختطر.

الهقترلػػػػػػػػػػتت ال لتيسػػػػػػػػػػك الهلاػػػػػػػػػػددة  للهلػػػػػػػػػػت ر الريسسػػػػػػػػػػسك لسػػػػػػػػػػب (: 19.4    ػػػػػػػػػػد ؿ رقػػػػػػػػػػـ )
 سل ات الخ رة

 الهقترلتت ال لتيسك الهلاددة
LSD 

 .j Sig) ) سل ات الخ رة  (I) سل ات الخ رة الهؤشر
 

ا للست ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت للدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 اللدرس سك

 سل ات 5اقؿ هف 
 0.012 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.069 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
 0.001 سلك فهب ر 16

سل ات ال  أقؿ  هف  5
 سل ات 10

 0.095 سل ات 5اقؿ هف 
 0.018 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
 0.012 سلك فهب ر 16

سل ات  اقؿ هف  10
 سلك15

 0.069 سل ات 5اقؿ هف 
 0.058 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.016 سلك فهب ر 16

 سلك فهب ر 16
 001. سل ات 5اقؿ هف 

 0.095 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.056 سلك15سل ات  اقؿ هف  10

 0.014 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5 سل ات 5اقؿ هف  
 0.052 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
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أخلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظفسف 
 الهلدر سف

 0.005 سلك فهب ر 16

سل ات ال  أقؿ  هف  5
 سل ات 10

 0.039 سل ات 5اقؿ هف 
 0.066 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
 0.014 سلك فهب ر 16

سل ات  اقؿ هف  10
 سلك15

 0.052 سل ات 5اقؿ هف 
 0.046 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.038 سلك فهب ر 16

 سلك فهب ر 16
 0.005 سل ات 5اقؿ هف 

 0.039 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.068 سلك15سل ات  اقؿ هف  10

 

 
 لمهسـ الد رات اللدرس سك

 سل ات 5اقؿ هف 
 0.054 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.068 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
 0.018 سلك فهب ر 16

سل ات ال  أقؿ  هف  5
 سل ات 10

 0.058 سل ات 5اقؿ هف 
 0.081 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
 044. سلك فهب ر 16

سل ات  اقؿ هف  10
 سلك15

 0.068 سل ات 5اقؿ هف 
 0.058 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.035 سلك فهب ر 16

 سلك فهب ر 16
 0.018 سل ات 5اقؿ هف 

 0.071 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.085 سلك15سل ات  اقؿ هف  10

 

 
 
 

 لقسسـ الاهلسك اللدرس سك

 سل ات 5اقؿ هف 
 0.036 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.022 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
 0.049 سلك فهب ر 16

سل ات ال  أقؿ  هف  5
 سل ات 10

 0.036 سل ات 5اقؿ هف 
 0.504 سلك15سل ات  اقؿ هف  10
 0.004 سلك فهب ر 16

سل ات  اقؿ هف  10
 سلك15

 0.022 سل ات 5اقؿ هف 
 0.004 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.006 سلك فهب ر 16

 سلك فهب ر 16
 0.006 سل ات 5اقؿ هف 

 0.504 سل ات 10سل ات ال  أقؿ  هف  5
 0.049 سلك15سل ات  اقؿ هف  10

 

 سف فيتت سل ات هسل   اللدرسب   للخل ترات ال سلسك للفر قتت  LSDسلضح هف لللسؿ اخل تر 
 -الخ رة  لسث بتف :
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 سل ات  الفيك  5    سف الفيك اقؿ هف   للدسد ا للست تت اللدرس سك ر لل سف  هف أقؿ ا
فهب ر  سلك 16سل ات  الفيك  10سل ات ال  أقؿ  هف  5سلك فهب ر   سف الفيك  16

سلك فهب ر  16سلك فهب ر   سف الفيك  16سلك   الفيك 15سل ات  اقؿ هف  10  سف 
 .سل ات 5 الفيك اقؿ هف 

 سل ات  الفيك  5    سف الفيك اقؿ هف   ختيار الموظفين المتدربين ر  ل سف  هف أقؿ ا
سلك فهب ر  16سل ات  الفيك  10سل ات ال  أقؿ  هف  5سلك فهب ر   سف الفيك  16

سلك فهب ر  16سلك فهب ر   سف الفيك  16سلك   الفيك 15سل ات  اقؿ هف  10  سف 
 .سل ات 5 الفيك اقؿ هف 

 16سل ات  الفيك  5    سف الفيك اقؿ هف   الد رات اللدرس سك للمهسـ ر ل سف  هف أقؿ ا 
سلك فهب ر   سف  16سل ات  الفيك  10سل ات ال  أقؿ  هف  5سلك فهب ر   سف الفيك 

سلك فهب ر  الفيك اقؿ  16سلك فهب ر   سف الفيك  16سلك   الفيك 15هف  سل ات  اقؿ 10
 .سل ات 5هف 

 سلك  16سل ات  الفيك  5    سف الفيك اقؿ هف   الاهلسك اللدرس سك للقسسـ ر ل سف  هف أقؿ ا
 10سلك فهب ر   سف  16سل ات  الفيك  10سل ات ال  أقؿ  هف  5فهب ر   سف الفيك 

سلك فهب ر  الفيك اقؿ هف  16سلك فهب ر   سف الفيك  16سلك   الفيك 15ؿ هف سل ات  اق
 .سل ات 5

 

  :ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك الفرضــــــية  الفرعيــــــة الرابعــــــة لمفرضــــــية الرئيســــــية الثانيــــــة  
(  ػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػل ت ك  للهلمسػػػػػػػػرات α≤0.05إلمػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػد هسػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػك ) 

اللدرس سػػػػػػكج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج الهسػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػتت 
لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك(  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػر 

 الضت ط  دد الد رات اللدرس سك.
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 (: للػػتي  لللسػؿ الل ػتسف اللػػتد  لد لػك الفػر ؽ  للهلمسػػرات الهسػلقلك لسػػب  20.4 ػد ؿ رقػـ ) 
 ػػدد الػػد رات ه ػػت ت الدراسػػك الختمػػك  هسػػل   اللػػدرسب  الدر ػػك البلسػػك ل اػػت  للهلمسػػر الضػػت ط  

 اللدرس سك.
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف(
 الداللة

 8180. 3 2.453  سف اله ه  تت للدسد ا للست تت اللدرس سك
 96 78.505 اله ه  تت داخؿ 3960. 1.000

.8180 
 99 80.959 اله ه ع

 1.462 3 4.385  سف اله ه  تت اخلستر اله ظفسف الهلدر سف
 96 79.741 داخؿ اله ه  تت 1600. 1.760

.8310 
 99 84.126 اله ه ع

 4270. 3 1.281  سف اله ه  تت اخلستر الهدر سف
 96 28.719 داخؿ اله ه  تت 2400. 1.427

.2990 
 99 30.000 اله ه ع

 2990. 3 896.  سف اله ه  تت لمهسـ الد رات اللدرس سك
 96 31.170 داخؿ اله ه  تت 4350. 9200.

.3250 
 99 32.066 اله ه ع

 2970. 3 890.  سف اله ه  تت لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك
 96 43.002 داخؿ اله ه  تت 5770. 6620.

.4480 
 99 43.892 اله ه ع

 3830. 3 1.149  سف اله ه  تت الدر ك البلسك
 96 33.999 داخؿ اله ه  تت 3610. 1.081

.3540 
 99 35.148 اله ه ع

 (ANOVA(α≤0.05) *  دال إحصائيا عند مستوى الداللة
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الهاسترسػػػػػػػػك  سػػػػػػػػل ت تت  للبشػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػف الفر قػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػتت 
أفػػػػػراد الاسلػػػػػك للدر ػػػػػك البلسػػػػػك لسػػػػػب هلمسػػػػػر  ػػػػػدد الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك ج بهػػػػػت فػػػػػم ال ػػػػػد ؿ رقػػػػػـ 

(21.4:) 
االنحراف  المتوسط التكرار عدد الدورات التدريبية الدرجة

 المعياري
للدسد ا للست تت 

 اللدرس سك

لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك 
 المذا 

18 2.851 .9000 

 8590. 2.910 26  الدة فقطد رة 
 1.035 2.841 20 د رلسف

 8600. 3.194 36  لث د رات فتب ر
اخلستر اله ظفسف 

 الهلدر سف
لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك 

 المذا 
18 3.000 1.06052 

 8380. 2.984 26 د رة  الدة فقط
 9990. 2.720 20 د رلسف

 8280. 3.288 36  لث د رات فتب ر

لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك  اخلستر الهدر سف
 5260. 3.3444 18 المذا 

 4900. 3.4846 26 د رة  الدة فقط
 57080. 3.4800 20 د رلسف

 5800. 3.6556 36  لث د رات فتب ر
لمهسـ الد رات 

 اللدرس سك
لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك 

 المذا 
18 3.1852 .6590 

 4850. 3.4167 26 د رة  الدة فقط
 5500. 3.1750 20 د رلسف

 5880. 3.2407 36  لث د رات فتب ر
لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك  لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك

 المذا 
18 3.1000 .6180 

 5700. 3.3462 26 د رة  الدة فقط
 7330. 3.2200 20 د رلسف
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 7200. 3.3389 36  لث د رات فتب ر
لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك  البلسكالدر ك 

 المذا 
18 3.0905 .6090 

 5390. 3.2236 26 د رة  الدة فقط
 6470. 3.0815 20 د رلسف

 5960. 3.3344 36  لث د رات فتب ر
 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  

Variance)  ( ل ػػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػػ ب SIG أب ػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػف ) (0.05) 
لػػػػػػػذ  فهلػػػػػػػ    س  ػػػػػػػد  هسػػػػػػػل   اللػػػػػػػدرسب ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط الػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػكللهلػػػػػػػ ر 

 .فر قتتج لذلؾ لق ؿ الفرضسك

ت    لتلػػػػػػؾ د رات إضػػػػػػتفسك لاطػػػػػػ  لهػػػػػػ ظفسف ار لل  سػػػػػػك الػػػػػػد    سػػػػػػر  ال تلػػػػػػث  ػػػػػػتف ذلػػػػػػؾ ساػػػػػػ د
 للػػػػػػػؾ ا  هػػػػػػػتؿ ه ػػػػػػػؿ الػػػػػػػد رات الهخلمػػػػػػػك فػػػػػػػم الرقت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  الطلػػػػػػػسف للبلسػػػػػػػؼ د ف اسػػػػػػػر ـ 

 الهد ـ فقد لـ اخلستر ه ظفسف  لدرس مـ   لبلسفمـ  هلت اك  ذ  الهمتـ.
  :ل  ػػػػػد فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك الفرضـــــية  الفرعيـــــة الخامســـــة لمفرضـــــية الرئيســـــية الثانيـــــة  

لهلمسػػػػػػػػرات (  ػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػل ت ك  لα≤0.05إلمػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػد هسػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػك ) 
الهسػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج 
لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك(  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػر 

 الضت ط الهسه  ال ظسفم.

للهلمسػػرات الهسػلقلك لسػػب  (: للػػتي  لللسػؿ الل ػتسف اللػػتد  لد لػك الفػر ؽ   22.4 ػد ؿ رقػـ ) 
ه ػػػػت ت الدراسػػػػك الختمػػػػك  هسػػػػل   اللػػػػدرسب  الدر ػػػػك البلسػػػػك ل اػػػػت  للهلمسػػػػر الضػػػػت ط  الهسػػػػه  

 ال ظسفم.
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف(
 الداللة

 1.331 4 5.323  سف اله ه  تت تحديد االحتياجات التدريبية

داخؿ  0.163 1.672
 اله ه  تت

75.635 95 .796 

  99 80.959 اله ه ع
 0.156 1.703 1.407 4 5.629  سف اله ه  تت اخلستر اله ظفسف الهلدر سف
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داخؿ 
 اله ه  تت

78.497 95 
.8260 

 99 84.126 اله ه ع
 7310. 4 2.923  سف اله ه  تت اخلستر الهدر سف

داخؿ  0430. 2.564
 اله ه  تت

27.077 95 .2850 

  99 30.000 اله ه ع
 6440. 4 2.575  سف اله ه  تت لمهسـ الد رات اللدرس سك

داخؿ  0900. 2.074
 اله ه  تت

29.491 95 
.3100 

 99 32.066 اله ه ع
 1.078 4 4.311  سف اله ه  تت لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك

2.587 .0420 
داخؿ 

 اله ه  تت
39.581 95 

.4170 
 99 43.892 اله ه ع

 7450. 4 2.981  سف اله ه  تت الدر ك البلسك

2.201 .0750 
داخؿ 

 3390. 95 32.167 اله ه  تت

  99 35.148 اله ه ع
 ≥ANOVA (α 0.05)* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك 

 ا للرافػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػك  للبشػػػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػػػف الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك 
 سػػػػػل ت تت أفػػػػػػراد الاسلػػػػػػك للدر ػػػػػك البلسػػػػػػك لسػػػػػػب هلمسػػػػػػر الهسػػػػػه  الػػػػػػ ظسفمج بهػػػػػػت فػػػػػػم 

 (:23.4ال د ؿ رقـ )
 الدرجة المسمى الوظيفي التكرار المتوسط االنحراف المعياري

للدسد ا للست تت  ه ظؼ  ل   قد 6 3.833 4940.
 ه ظؼ /هفلش 17 3.000 1.054 اللدرس سك

 ريسس شا ك 8 3.187 9140.

 ريسس قسـ 43 2.907 7920.

 هدسر 26 2.859 9870.

اخلستر اله ظفسف  ه ظؼ  ل   قد 6 3.866 6880.
 الهلدر سف

 

 ه ظؼ /هفلش 17 2.964 9820.

 ريسس شا ك 8 3.200 6320.

 ريسس قسـ 43 2.883 9260.
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 هدسر 26 3.123 9340.

 اخلستر الهدر سف ه ظؼ  ل   قد 6 3.700 5170.

 ه ظؼ /هفلش 17 3.2235 6470.

 ريسس شا ك 8 3.5500 6110.

 ريسس قسـ 43 3.4791 4970.

 هدسر 26 3.7308 4890.

لمهسـ الد رات  ه ظؼ  ل   قد 6 3.8889 2910.
 اللدرس سك

 

 ه ظؼ /هفلش 17 3.1961 6010.

 ريسس شا ك 8 3.1667 7810.

 قسـريسس  43 3.2519 4950.

 هدسر 26 3.2115 5890.

 لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك ه ظؼ  ل   قد 6 3.9333 4320.

 ه ظؼ /هفلش 17 3.0000 7240.

 ريسس شا ك 8 3.4750 6920.

 ريسس قسـ 43 3.2326 6320.

 هدسر 26 3.3077 6350.

 الدر ك البلسك ه ظؼ  ل   قد 6 3.8457 3990.

 /هفلشه ظؼ  17 3.0784 5990.

 ريسس شا ك 8 3.3056 6860.

 ريسس قسـ 43 3.1456 5460.

 هدسر 26 3.2308 6240.
 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  

Variance)  ( ل ػػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػػ ب SIG( أب ػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػف )0.05 )
الهسػػػػه  الػػػػ ظسفم لػػػػذ  فهلػػػػ   هسػػػػل   اللػػػػدرسب للدر ػػػػك البلسػػػػك ل اػػػػت  للهلمسػػػػر الضػػػػت ط للهلػػػػ ر 

 ج  لبػػػػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػػػػسف   ػػػػػػػػػػػ د فر قػػػػػػػػػػػتت لله ػػػػػػػػػػػتؿ "  س  ػػػػػػػػػػػد فر قػػػػػػػػػػػتتج لػػػػػػػػػػػذلؾ لق ػػػػػػػػػػػؿ الفرضػػػػػػػػػػػسك
أخلسػػػػػػػتر الهػػػػػػػدر سف"  اله ػػػػػػػتؿ" لقسػػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػك" لسػػػػػػػث بتلػػػػػػػت قسهػػػػػػػك هسػػػػػػػل   الد لػػػػػػػك 

الفر قػػػػػػتت لمػػػػػػتلح فػػػػػػم اله ػػػػػػتؿ اخلسػػػػػػتر  ( لسػػػػػػث بتلػػػػػػت0.05( أقػػػػػػؿ هػػػػػػف )SIGالهلسػػػػػػ  ك )
الهػػػػػػػدر سف لمػػػػػػػػتلح الهػػػػػػػػدسر  الفر قػػػػػػػتت فػػػػػػػػم اله ػػػػػػػػتؿ لقسػػػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك  ػػػػػػػػم لمػػػػػػػػتلح 
اله ظػػػػػػػؼ  سػػػػػػػر  ال تلػػػػػػػث أف ذلػػػػػػػؾ ساػػػػػػػ د لبػػػػػػػ ف الهػػػػػػػدسر  ػػػػػػػ  مػػػػػػػتلب القػػػػػػػرار فػػػػػػػم اخلسػػػػػػػتر 

 الهدر سف  لبف اله ظؼ الهلدرب    هف سقـ   لقسسـ الاهلسك اللدرس سك.
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الهقترلػػػػػػػػػػتت ال لتيسػػػػػػػػػػك الهلاػػػػػػػػػػددة  للهلػػػػػػػػػػت ر الريسسػػػػػػػػػػسك لسػػػػػػػػػػب (: 24.4    ػػػػػػػػػػد ؿ رقػػػػػػػػػػـ )
 الهسه  ال ظسفم.

 الهقترلتت ال لتيسك الهلاددة
LSD 

 .j Sig) ) سل ات الخ رة  (I) سل ات الخ رة الهؤشر
 

 موظف عقد الهدر سفأخلستر 

 0.045 موظف/ مفتش

 0.064 رئيس شعبة

 0.063 رئيس قسم

 0.079 مدير

 / مفتش موظف

 0.063 موظف عقد

 0.057 رئيس شعبة

 0.068 رئيس قسم

 0.003 مدير

 رئيس شعبة

 0.064 موظف عقد

 0.047 موظف / مفتش

 0.051 رئيس قسم

 0.044 مدير

 رئيس قسم

 0.045 موظف عقد

 0.068 موظف / مفتش

 0.041 رئيس شعبة

 0.031 مدير

 مدير

 0.069 موظف عقد

 0.003 موظف / مفتش

 0.044 رئيس شعبة

 0.051 رئيس قسم

 
 موظف عقد تقييم العملية التدريبية

 0.003 موظف / مفتش

 0.052 رئيس شعبة

 0.014 رئيس قسم

 0.035 مدير

 موظف / مفتش

 0.003 موظف عقد

 0.049 رئيس شعبة

 0.42 رئيس قسم

 0.040 مدير

 رئيس شعبة

 0.032 موظف عقد

 0.049 موظف / مفتش

 0.032 رئيس قسم

 0.023 مدير

 رئيس قسم

 0.014 موظف عقد

 0.022 موظف / مفتش

 0.032 رئيس شعبة
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 0.040 مدير

 مدير

 0.035 موظف عقد

 0.037 موظف / مفتش

 0.043 رئيس شعبة

 0.051 رئيس قسم

الهسه   سف فيتت هسل   اللدرسب   للخل ترات ال سلسك للفر قتت  LSDسلضح هف لللسؿ اخل تر 
 -لسث بتف :  ال ظسفم

 بتف  سف الفيك ه ظؼ  قد  اله ظؼ   سف الفيك  لخلستر الهدر سف ر ل سف  هف أقؿ ا
ه ظؼ  هدسر   سف الفيك ريسس شا ك  ه ظؼ   سف الفيك ريسس قسـ  هدسر   سف الفيك 

 هدسر  ه ظؼ.

  ل سف  هف أقؿ أ ر للقسسـ الاهلسك اللدرس سك بتف  سف الفيك ه ظؼ  قد  ه ظؼ   سف الفيك
ه ظؼ  ه ظؼ  قد   سف الفيك ريسس شا ك  ه ظؼ  قد  الفيك ريسس قسـ  ه ظؼ 

  قد   سف الفيك هدسر  ه ظؼ  قد. 

 

  :ـــــة ـــــة السادســـــة لمفرضـــــية الرئيســـــية الثاني   ل  ػػػػػد فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك الفرضـــــية الفرعي
(  ػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػل ت ك  للهلمسػػػػػػػػرات α≤0.05إلمػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػد هسػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػك) 

الهسػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج 
لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك(  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػر 

 الضت ط الهؤ ؿ الالهم.
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(: للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ  للهلمسػػػػػرات الهسػػػػػلقلك   25.4 ػػػػػد ؿ رقػػػػػـ ) 
لسػػػػػب ه ػػػػػت ت الدراسػػػػػك الختمػػػػػك  هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك ل اػػػػػت  للهلمسػػػػػر الضػػػػػت ط  

 الهؤ ؿ الالهم.
مجمـــــــــــــــــوع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجـــــــــــــــة 

 الحرية
متوســــــــــــــط 

 المربعات
مســـــــتوى  قيمة ف(

 الداللة 
للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت 

 اللدرس سك

 2.026 3 6.079  سف اله ه  تت

داخؿ  0570. 2.598
 اله ه  تت

74.880 96 
.7800 

 99 80.959 اله ه ع
ــــــوظفين  ــــــار الم اختي

 المتدربين
 2.243 3 6.729  سف اله ه  تت

2.782 .0450 
داخؿ 

 اله ه  تت
77.397 96 

.8060 

 99 84.126 اله ه ع
 5480. 3 1.644  سف اله ه  تت اخلستر الهدر سف

1.855 .1420 
داخؿ 

 اله ه  تت
28.356 96 .2950 

 
 99 30.000 اله ه ع

لمػػػػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػػػػد رات 

 اللدرس سك

 4070. 3 1.221  سف اله ه  تت

داخؿ  2900. 1.266
 اله ه  تت

30.845 96 .3210 
 

 99 32.066 اله ه ع
لػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

 اللدرس سك

 1790. 3 538.  سف اله ه  تت

.3970 .7550 
داخؿ 

 اله ه  تت
43.355 96 .4520 

 
 99 43.892 اله ه ع

 7280. 3 2.184  سف اله ه  تت الدر ك البلسك

2.120 .1030 
داخؿ 

 96 32.964 اله ه  تت
.3430 

 99 35.148 اله ه ع
 (     ( α≤0.05) *  دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 للبشػػؼ  ػػف الفر قػػتت  ػػسف الهل سػػطتت اللسػػت سك  ا للرافػػتت الهاسترسػػك  سػػل ت تت أفػػراد الاسلػػك 
 (:26.4للدر ك البلسك لسب هلمسر الهؤ ؿ الالهمج بهت فم ال د ؿ رقـ )

االنحــــــــــــــــــــراف 
 المؤهل العممي التكرار المتوسط المعياري

 الدرجة

 للدسد ا للست تت اللدرس سك ل  سمم أ  أقؿ 2 1.500 7070.

 د لـ  11 3.00 9390.

  بتل رس س 71 3.08 9140.

 هت سلسر 16 2.73 6830.
 دبل راة 0 0 0

 اخلستر اله ظفسف الهلدر سف ل  سمم أ  أقؿ 2 1.400 5650.
 د لـ   11 3.25 1.00 

  بتل رس س 71 3.10 9100.

 هت سلسر 16 2.85 7740.
 دبل راة 0 0 0

 اخلستر الهدر سف ل  سمم أ  أقؿ 2 2.80 2820.

 د لـ   11 3.400 6980.

  بتل رس س 71 3.52 5390.

 هت سلسر 16 3.68 4500.
 دبل راة 0 0 0

 لمهسـ الد رات اللدرس سك ل  سمم أ  أقؿ 2 2.75 5890.
 د لـ   11 3.40 6720. 

  بتل رس س 71 3.29 567450.
 هت سلسر 16 3.104 47870.
 دبل راة 0 0 0

 لػقػسسـ الاهلسك اللدرس سك ل  سمم أ  أقؿ 2 2.80 1.414
 د لـ   11 3.36 6800.

  بتل رس س 71 3.27 6890.

 هت سلسر 16 3.27 4780.
 دبل راة 0 0 0

 الدر ك البلسك ل  سمم أ  أقؿ 2 2.240 0780.

 د لـ   11 3.27 7460.

  بتل رس س 71 3.249 5990.

 هت سلسر 16 3.115 3840.

 اله ه ع 100 2.9685 0.45175
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 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  
Variance)  ( ل ػػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػػ ب SIG( أب ػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػف )0.05 )

الهؤ ػػػػػؿ الالهػػػػػم لػػػػػذ  فهلػػػػػ   هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب للدر ػػػػػك البلسػػػػػك ل اػػػػػت  للهلمسػػػػػر الضػػػػػت ط للهلػػػػػ ر 
ج  لبػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػسف   ػػػػػػػػ د فر قػػػػػػػػتت لله ػػػػػػػػتؿ "أخلسػػػػػػػػتر   س  ػػػػػػػػد فر قػػػػػػػػتتج لػػػػػػػػذلؾ لق ػػػػػػػػؿ الفرضػػػػػػػػسك

( أقػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػف SIGالهػػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػػدر سف" لسػػػػػػػػث بتلػػػػػػػػت قسهػػػػػػػػك هسػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػك الهلسػػػػػػػػ  ك )
 لػػػػػػـ   ذلػػػػػػػؾ ساػػػػػػػ د الػػػػػػػ  اف الهػػػػػػػ ظفسف ( لسػػػػػػث بتلػػػػػػػت الفر قػػػػػػػتت لمػػػػػػػتلح الهػػػػػػػ ظفسف د0.05)

 ذ   الدر تت الهلدلسك  ـ اب ر فيك هسلمدفك فم الد رات اللدرس سك.

ــــة   ــــد مســــتوى الدالل ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دالل ــــة:ال توجــــد ف الفرضــــية الرئيســــية الثالث
0.05≥𝛂 ــــة لســــالمة ــــدى مــــوظفي الرقاب ــــات المبحــــوثين حــــول مســــتوى االداء ل ــــي إجاب ( ف

ــــة فــــي وزارة ــــزى لممتغيــــرات الضــــابطة  االدارة ،الجــــنس ،عــــدد  االغذي االقتصــــاد الــــوطني تع
 .الدورات التدريبية،عدد سنوات الخبرة،المسمى الوظيفي،المؤهل العممي(

 - للفرع  ذ  الفرضسك ال  الفرض تت الفر سك اللتلسك   م:
 :ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك  الفرضــــــية  الفرعيــــــة االولــــــى لمفرضــــــية الرئيســــــية الثالثــــــة  

(  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  لػػػػػػ ؿ  لػػػػػػه سر α≤0.05إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك) 
اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم سػػػػػلهك المػػػػػذا  فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم لسػػػػػب ه ػػػػػت ت 
)الدا   هؤشػػػػػػرال  جالهال هػػػػػػتت  الهمػػػػػػترات الهبلسػػػػػػ ك هػػػػػػف الػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػك  سػػػػػػلهك 

  الدر ك البلسك ل ات  للهلمسر الضت ط ا دارة. لهؤشرات القستسسك(المذا  جأسلخداـ ا
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(: للػػػتي  لللسػػػؿ الل ػػػتسف اللػػػتد  لد لػػػك الفػػػر ؽ للػػػه سر اللػػػدرسب  لػػػ  أدا  27.4 ػػػد ؿ رقػػػـ ) 
هػػ ظفم سػػلهك المػػذا  فػػم  زارة ا قلمػػتد الػػ طلم لسػػب ه ػػت ت الدراسػػك  الدر ػػك البلسػػك ل اػػت  

 ا دارةللهلمسر الضت ط 
مجمــــــــــــوع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجـــــــــــــــة 

 الحرية
متوســـــــــــــــــــط 

 المربعات
مســــــــتوى  قيمة ف(

 الداللة 

 الدا   هؤشرال 
  
 

 0.010 2 0190.  سف اله ه  تت

 97 44.557 داخؿ اله ه  تت 0.979 0.021
0.459 

 99 44.576 اله ه ع
الهال هػػتت  الهمػػترات الهبلسػػ ك 

الهلخممػػػػػػػػػػك هػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػد رات 
  سلهك المذا 

 0.024 2 048.  سف اله ه  تت
 97 28.392 داخؿ اله ه  تت 0.922 0.081

0.293 
 99 28.440 اله ه ع

 0.309 2 619.  سف اله ه  تت أسلخداـ الهؤشرات القستسسك
 97 27.234 داخؿ اله ه  تت 3360. 1.102

0.281 
 99 27.853 اله ه ع

 0.026 2 0520.  سف اله ه  تت البلسكالدر ك 
 97 18.966 داخؿ اله ه  تت 8760. 0.132

0.196 
 99 19.018 اله ه ع

 ≥ANOVA (α 0.05)* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك 
 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  

Variance)  ( ل ػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػك هسػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػ ب SIG(  اب ػػػػػػػػر هػػػػػػػػف )ج 0.05 )
 ) 0.05لػػػػػػذا فإلػػػػػػ    ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيس)ك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك اإللمػػػػػػتيس)ك )

 فم الهل سطتت اللست سك البلسك لسب الهلمسر الضت ط ا دارة   ذلؾ لق ؿ الفرضسك.
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اللسػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػك  سػػػػػػػػل ت تت  للبشػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػف الفر قػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػطتت 
 (:28.4أفراد الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر الهسل   ا دارة ج بهت فم ال د ؿ رقـ )

 
لػػػػػه سر  لػػػػػ  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك سشػػػػػسر ذلػػػػػؾ الػػػػػ  أف ا دارة  اللػػػػػم ساهػػػػػؿ  مػػػػػت اله ظػػػػػؼ لػػػػػسس لمػػػػػت 

فػػػػم لقػػػػدسر اإل ت ػػػػتت  ساػػػػز  ذلػػػػؾ الػػػػ  أف الهػػػػ ظفسف فػػػػم اإلدارات ه ضػػػػ ع الدراسػػػػك  ػػػػـ هػػػػف 
الهػػػػػػ ظفسف الهخلمػػػػػػسف فػػػػػػم سػػػػػػلهك المػػػػػػذا   ساهػػػػػػؿ فػػػػػػم لفػػػػػػس ه ػػػػػػتؿ ا اذسػػػػػػك   سػػػػػػسهت  اف 
هػػػػػ ظفم المػػػػػلت ك ساهلػػػػػ ف فػػػػػم الرقت ػػػػػك  لػػػػػ  الهمػػػػػتلع المذايسػػػػػك  هػػػػػ ظفم لهتسػػػػػك الهسػػػػػلملؾ 

الرقت ػػػػك  لػػػػ  ا سػػػػ اؽ  الهلػػػػلت الل ترسػػػػك فػػػػم لػػػػسف اف الهػػػػ ظفسف ا خػػػػرسف  ػػػػـ  ساهلػػػػ ف فػػػػم
هخلمػػػػػ ف فػػػػػم ل ػػػػػتف ذات  لقػػػػػك  قضػػػػػتست سػػػػػلهك ا اذسػػػػػك لػػػػػذا فبتلػػػػػت للػػػػػتي  الدراسػػػػػك لشػػػػػسر 

  ادـ    د فر قتت   سف اله ظفسف هف لتلسك ا دارة.
 
 ؽ ذات د لػػػػػػك :   ل  ػػػػػػد فػػػػػػر  الفرضــــــية  الفرعيــــــة الثانيــــــة لمفرضــــــية الرئيســــــية الثالثــــــة

(  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  لػػػػػػ ؿ  لػػػػػػه سر α≤0.05إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك ) 
اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم سػػػػػلهك المػػػػػذا  فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم لسػػػػػب ه ػػػػػت ت 
الدراسػػػػػػػك)الدا   هؤشػػػػػػػرال  جالهال هػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػ ك هػػػػػػػف الػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػك 

 الدرجة  االدارة التكرار المتوسط االنحراف المعياري
 الدا   هؤشرال  هفلشم الملت ك 34 3.5980 0.590

  
 

 الهسلملؾهفلشم لهتسك  56 3.5952 0.680

 هدرا  الرقت ك 10 3.5500 860.

الهال هػػػػػتت  الهمػػػػػترات الهبلسػػػػػ ك  هفلشم الملت ك 34 3.8059 560.
هف الد رات الهلخممك  سػلهك 

 المذا 
 هفلشم لهتسك الهسلملؾ 56 3.7607 520.
 هدرا  الرقت ك 10 3.8000 5570.

 القستسسكأسلخداـ الهؤشرات  هفلشم الملت ك 34 3.7500 41856.
 هفلشم لهتسك الهسلملؾ 56 3.5915 5790.
 هدرا  الرقت ك 10 3.7500 5740.
 الدر ك البلسك هفلشم الملت ك 34 3.4799 3920.
 هفلشم لهتسك الهسلملؾ 56 3.4970 4620.
 هدرا  الرقت ك 10 3.5617 4850.
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رات القستسػػػػػػسك(  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك ل اػػػػػػت  للهلمسػػػػػػر الضػػػػػػت ط  سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  جأسػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػ
 .ال لس

( لد لػك الفػر ؽ للػه سر اللػدرسب Independent Samples Test(: للػتي  )29.4 د ؿ رقـ ) 
 لػػػ  أدا  هػػػ ظفم سػػػلهك المػػػذا  فػػػم  زارة ا قلمػػػتد الػػػ طلم لسػػػب ه ػػػت ت الدراسػػػك  الدر ػػػك 

 البلسك ل ات  للهلمسر الضت ط ال لس.
الداللـــــــــــة 
 ايحصائية

قيمـــــــة ت 
 المحسوبة 

درجـــات 
 الحرية

االنحــــــــــــراف 
 المعياري

 الدرجة  الجنس التكرار المتوسط

0.182 
 

-0.87 
99 

.709030 3.5608 
74 
 

 الدا   هؤشرال  ذبر
  
 ال   26 3.6795 551610. 

0.001 -1.78 

 
 
99 
 

.602030 3.7405 74 
  ذبر

الهال هػػػػػػتت  الهمػػػػػػترات 
الهبلسػػػ ك هػػػف الػػػد رات 
الهلخممػػػػػػػك  سػػػػػػػلهك 

 المذا 
.248070 3.8923 26 

 ال  

0.163 
 

-1.43 99 
.567560 3.6233 74 

 ذبر
 

أسػػػػػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػػػػػرات 
 القستسسك

 ال   26 3.7692 396380.

0.006 -2.13 
 
99 

 الدر ك البلسك ذبر 74 3.4545 476370.

 ال   26 3.6205 277260.
للفر قػػػػػتت ل ػػػػػسف أف  Independent Samples Test) ( ت سػػػػللتد إلػػػػػ  اخل ػػػػتر

 اله ػػػػػتؿ ال تلػػػػػث الدا   هؤشػػػػػرال " ( لله ػػػػػتؿ ا  ؿ " 0.05قسهػػػػػك هسػػػػػل   الد لػػػػػك اب ػػػػػر هػػػػػف )
دالػػػػػػػك إلمػػػػػػػتيس)تج لػػػػػػػذا فإللػػػػػػػت لسسػػػػػػػت ذات فر قػػػػػػػتت   م  ػػػػػػػذلؾ أسػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػرات القستسػػػػػػػسك" "

لق ػػػػؿ الفرضػػػػسك المػػػػفرسك القتيلػػػػك  اػػػػدـ   ػػػػ د فػػػػر ؽ ذات د لػػػػك إلمػػػػتيس)ك  لػػػػد هسػػػػل   الد لػػػػك 
فػػػػػػػم الهل سػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػت سك للهلػػػػػػػت ر فػػػػػػػم لقػػػػػػػدسر إ ت ػػػػػػػتت افػػػػػػػراد  ≥α) 0.05اإللمػػػػػػػتيس)ك )

الاسلػػػػػػػػك لاػػػػػػػػز  لهلمسػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػلس  لللػػػػػػػػؾ الهلػػػػػػػػت ر  سلهػػػػػػػػت  الهلػػػػػػػػ ر " الهال هػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػترات 
هبلسػػػػػ ك هػػػػػف الػػػػػد رات الهلخممػػػػػك  سػػػػػلهك المػػػػػذا  " بتلػػػػػت قسهػػػػػك هسػػػػػل   الد لػػػػػك اقػػػػػؿ هػػػػػف ال
 ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك للهلمسػػػػػػػر (  لػػػػػػػذا فهلػػػػػػػ  س  ػػػػػػػد فر قػػػػػػػتت لسػػػػػػػب هلمسػػػػػػػر ال لسجبهػػػػػػػت اف الدر 0.05)

( لػػػػذا فهلػػػػ  س  ػػػػد فر قػػػػتت لػػػػ ؿ 0.05بتلػػػػت قسهػػػػك هسػػػػل   الد لػػػػك اقػػػػؿ هػػػػف )الضػػػػت ط ال ػػػػلس 
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سش سػػػػػلهك المػػػػػذا  فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم لسػػػػػب لػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم لفلػػػػػ
 ه ت ت الدراسك  الدر ك البلسك ل ات  للهلمسر الضت ط ال لس.

لسػػػػػث الضػػػػػح  ػػػػػهف  لػػػػػتؾ فر قػػػػػتت لػػػػػ ؿ لػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػك لسػػػػػلهك 
المػػػػػػػػذا  هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ الهال هػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػف الػػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػػك  سػػػػػػػػلهك 

 ب هلمسر ال لس لسث بتلت الفر قتت لمتلح اإللتث.المذا  لس
 ساػػػػز  ال تلػػػػث ذلػػػػؾ  هلػػػػػ    س  ػػػػد  لقػػػػك  ػػػػسف الػػػػػد رات اللدرس سػػػػك  له سر ػػػػت  لػػػػ  أدا  الاهػػػػػؿ 
الرقػػػػػػػت م  هؤشػػػػػػػرال  لسػػػػػػػب ال ػػػػػػػلس فتللػػػػػػػدرسب  مػػػػػػػفك  تهػػػػػػػك ساهػػػػػػػؿ  لػػػػػػػ  زسػػػػػػػتدة دقػػػػػػػك ا دا  

بسػػػػػػت مـ ال همػػػػػػترات الرقت سػػػػػػك لسػػػػػػث سػػػػػػلـ  القػػػػػػدرة  لػػػػػػ  للفسػػػػػػذ الهمػػػػػػتـ  رفػػػػػػع بفػػػػػػت ة الاػػػػػػتهلسف  ات
إ طػػػػت  اإللػػػػتث  الػػػػذب ر لفػػػػس الػػػػد رات  شػػػػبؿ ه لػػػػد لل لسػػػػسف بهػػػػت الػػػػ    س  ػػػػد  لقػػػػك  ػػػػسف 
الػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك   هسػػػػػػػت هلمت فػػػػػػػم اسػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػرات اللشػػػػػػػرساسك ذات الالقػػػػػػػك  سػػػػػػػلهك 
المػػػػػػػذا  فبػػػػػػػل ال لسػػػػػػػسف ساهػػػػػػػؿ  ػػػػػػػلفس اللشػػػػػػػرساتت  الهر اسػػػػػػػتت القتل لسػػػػػػػك فػػػػػػػم الرقت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  

لمػػػػذا ج اهػػػػت فسهػػػػت سخػػػػص الهال هػػػػتت  الهمػػػػترات الهبلسػػػػ ك هػػػػف الػػػػد رات الهلخممػػػػك  سػػػػلهك ا
المػػػػذا  ل ػػػػسف   ػػػػ د فر قػػػػتت  ػػػػسف ال لسػػػػسف  ساػػػػز  ذلػػػػؾ  ػػػػهف اإللػػػػتث  اب ػػػػر قػػػػدرةج  ساػػػػز  ذلػػػػؾ 
الػػػػػ  ا لهػػػػػتـ اللسػػػػػت   تلػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك أب ػػػػػر هػػػػػف الػػػػػذب رج  ت ضػػػػػتفك الػػػػػ  اف اإللػػػػػتث اب ػػػػػر 

 ـ   ا سلفتدة هف الد رات  لط سقمت فم هسداف الاهؿ.قدرة   دسك  ل  اللال
 

 :ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك  الفرضــــــية  الفرعيــــــة الثالثــــــة لمفرضــــــية الرئيســــــية الثالثــــــة  
(  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  لػػػػػػ ؿ  لػػػػػػه سر α≤0.05إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك ) 

لسػػػػػب ه ػػػػػت ت اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم سػػػػػلهك المػػػػػذا  فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم 
الدراسػػػػػػك )الدا   هؤشػػػػػػرال  جالهال هػػػػػػتت  الهمػػػػػػترات الهبلسػػػػػػ ك هػػػػػػف الػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػك 
 سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  جأسػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػرات القستسػػػػػػسك(  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك ل اػػػػػػت  للهلمسػػػػػػر الضػػػػػػت ط  

 سل ات الخ رة.
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 لػػػ  أدا   (: للػػػتي  لللسػػػؿ الل ػػػتسف اللػػػتد  لد لػػػك الفػػػر ؽ للػػػه سر اللػػػدرسب 30.4 ػػد ؿ رقػػػـ )  

هػػ ظفم سػػلهك المػػذا  فػػم  زارة ا قلمػػتد الػػ طلم لسػػب ه ػػت ت الدراسػػك  الدر ػػك البلسػػك ل اػػػت  
 للهلمسر الضت ط سل ات الخ رة.

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف(
 الداللة

 الدا   هؤشرال 
 
 

 1.475 3 4.426  سف اله ه  تت

داخؿ  0180. 3.528
 اله ه  تت

40.150 96 
.4180 

 99 44.576 اله ه ع
الهال هتت  الهمترات 
الهبلس ك هف الد رات 
الهلخممك  سلهك 

 المذا 

 4360. 3 1.307  سف اله ه  تت

1.541 .2090 
داخؿ 

 اله ه  تت
27.133 96 

.2830 
 99 28.440 اله ه ع

أسلخداـ الهؤشرات 
 القستسسك

 2980. 3 894.  سف اله ه  تت

داخؿ  3700. 1.061
 اله ه  تت

26.959 96 
.2810 

 99 27.853 اله ه ع
 5640. 3 1.692  سف اله ه  تت الدر ك البلسك

داخؿ  0290. 3.125
 اله ه  تت

17.326 96 
.1800 

 99 19.018 اله ه ع
 ≥ANOVA (α 0.05)* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك 

 ONE WAY Analysis of ( لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد 
Variance ( ( ل ػػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػػ ب SIG أب ػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػف ) (0.05) 

لله ػػػػػػػػػتؿ ال ػػػػػػػػػتلم " الهال هػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػلهك 
ج  سلهػػػػػت أسػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػرات القستسػػػػػسك" لػػػػػذ  فهلػػػػػ    س  ػػػػػد فر قػػػػػتت "المػػػػػذا "  اله ػػػػػتؿ ال تلػػػػػث 
قسهػػػػػػك هسػػػػػػل     لقػػػػػػك اللػػػػػػدرسب  ػػػػػػتلدا   هؤشػػػػػػرال   الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك  س  ػػػػػػد فر قػػػػػػتت للهلػػػػػػ ر

 .(0.05)( أقؿ هف SIGالد ل  الهلس ب )
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 الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك لسػػػػػػب  ا دا   هؤشػػػػػػرال " لسػػػػػػث الضػػػػػػح  ػػػػػػهف  لػػػػػػتؾ فر قػػػػػػتت لله ػػػػػػتؿ ا  ؿ "
سػػػػػػل ات  10هلمسػػػػػػر سػػػػػػل ات الخ ػػػػػػرة  لسػػػػػػث بتلػػػػػػت الفر قػػػػػػتت لمػػػػػػتلح سػػػػػػل ات الخ ػػػػػػرة للفيػػػػػػك )

 سل ات" (5)سلك(   ـ الفيك "أقؿ هف  15 أقؿ هف 

 در ػػػػك لػػػػػه سر   ظػػػػػؼ  ساػػػػز  ال تلػػػػث ذلػػػػػؾ  هلػػػػ    س  ػػػػد  لقػػػػػك  ػػػػسف  ػػػػػدد سػػػػل ات الخ ػػػػرة لله
 15سػػػػػػل ات  أقػػػػػػؿ هػػػػػػف  10اب ػػػػػػر هػػػػػػف ( سر  لػػػػػػ  أدا  الاهػػػػػػؿ الرقػػػػػػت م  هؤشػػػػػػرال  فبػػػػػػتف اللػػػػػػه

 ساػػػػػز  ذلػػػػػؾ  ػػػػػهف اله ظػػػػػؼ اللتمػػػػػؿ  لػػػػػ  سػػػػػل ات خ ػػػػػرة  )سػػػػػل ات 5أقػػػػػؿ هػػػػػف (  ػػػػػـ  )سػػػػػلك
سػػػػػل ات لبػػػػػ ف بفت لػػػػػ  فػػػػػم الاهػػػػػؿ  سػػػػػدة  شػػػػػبؿ هللػػػػػ ظ اهػػػػػت الهػػػػػ ظفسف ذ    )10(لزسػػػػػد  ػػػػػف 

الخ ػػػػرة اقػػػػؿ هػػػػف خهػػػػس سػػػػل ات فساػػػػ د سػػػػ ب  ضػػػػ ح لػػػػت سر ا دا  الرقػػػػت م لػػػػدسمـ  الػػػػ   لػػػػ فسر 
لخممػػػػػػػػتت اللمػػػػػػػػلسع المػػػػػػػػذايم فػػػػػػػػم ال تهاػػػػػػػػتت الفلسػػػػػػػػطسلسك  ت ضػػػػػػػػتفك الػػػػػػػػ  طػػػػػػػػرح د رات 

 لدرس سك ختمك  سلهك ا اذسك فم ال تهاك.  
 ػػػػػػػػف الفر قػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػك  سػػػػػػػػل ت تت   للبشػػػػػػػػؼ

 (:31.4أفراد الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر سل ات الخ رة ج بهت فم  د ؿ رقـ )
االنحراف 
 الدرجة سنوات الخبرة التكرار المتوسط المعياري

 الدا   هؤشرال  سل ات 5أقؿ هف  11 3.86 5710.
  
 

.47871 3.68 16 
  10سل ات ال   أقؿ هف  5

 سل ات
 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 4.30 4150.
 سلك فتب ر 16 68 3.47 6990.
الهال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترات  سل ات 5أقؿ هف  11 3.89 2730.

الهبلسػػػػػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػد رات 
 الهلخممك  سلهك المذا 

.5670 3.58 16 
  10سل ات ال   أقؿ هف  5

 سل ات
 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 4.120 3890.
 سلك فتب ر 16 68 3.782 5590.
 أسلخداـ الهؤشرات القستسسك سل ات 5أقؿ هف  11 3.4432 4510.

  10سل ات ال   أقؿ هف  5 16 3.734 4760.
 سل ات

 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 3.900 2230.

 سلك فتب ر 16 68 3.661 5640.

 الدر ك البلسك سل ات 5أقؿ هف  11 3.724 3720.
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.3180 3.544 16 
  10سل ات ال   أقؿ هف  5

 سل ات

 سلك 15سل ات  أقؿ هف  10 5 3.873 4000.

 سلك فتب ر 16 68 3.422 4530.
 

 ل  ػػػػػػد فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك الفرضــــــية  الفرعيــــــة الرابعــــــة لمفرضــــــية الرئيســــــية الثالثــــــة   :
(  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  لػػػػػػ ؿ  لػػػػػػه سر α≤0.05إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك ) 

سػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػػتد الػػػػػػػػػ طلم لسػػػػػػػػػب   اللػػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػػ  أدا  هػػػػػػػػػ ظفم
ه ػػػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػػػك)الدا   هؤشػػػػػػػػػرال  جالهال هػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد رات 
الهلخممػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا  جأسػػػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػػػرات القستسػػػػػػػػػسك(  الدر ػػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػػت  

 للهلمسر الضت ط  دد الد رات اللدرس سك.

ل تسف اللتد  لد لك الفر ؽ لله سر اللدرسب  ل  أدا  ه ظفم (: للتي  لللسؿ ال32.4 د ؿ رقـ )
سلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم لسب ه ت ت الدراسك  الدر ك البلسك ل ات  للهلمسر 

 الضت ط  دد الد رات اللدرس سك.
مجمــــــــــــوع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجـــــــــــــة 

 الحرية
متوســــــــــــط 
 المربعات

مســـــــتوى  قيمة ف(
 الداللة 

 الدا   هؤشرال 
  
 

 6070. 3 1.820  سف اله ه  تت
 4450. 96 42.756 داخؿ اله ه  تت 2590. 1.362

  99 44.576 اله ه ع

الهال هػػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػترات 
الهبلسػػػػػػ ك هػػػػػػف الػػػػػػد رات 
الهلخممػػػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػػػلهك 

 المذا 

 9180. 3 2.755  سف اله ه  تت

 2680. 96 25.685 داخؿ اله ه  تت 0200. 3.432
  99 28.440 اله ه ع

أسػػػػػػػػػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػػػػػػػػػرات 
 القستسسك

 6080. 3 1.825  سف اله ه  تت
 2710. 96 26.028 داخؿ اله ه  تت 0880. 2.243

  99 27.853 اله ه ع
 3150. 3 945.  سف اله ه  تت الدر ك البلسك

 1880. 96 18.073 داخؿ اله ه  تت 1780. 1.673
  99 19.018 اله ه ع
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 ≥ANOVA (α 0.05)* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك 
 

 للبشػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػف الفر قػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػك  سػػػػػػػػل ت تت 
أفػػػػػػراد الاسلػػػػػػك للدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك لسػػػػػػب هلمسػػػػػػر  ػػػػػػدد الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػكج بهػػػػػػت فػػػػػػم  ػػػػػػد ؿ رقػػػػػػـ 

(33.4:) 

 الدرجة سنوات الخبرة التكرار المتوسط االنحراف المعياري

 الدا   هؤشرال  لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك المذا  18 3.416 7900.
  
 

 د رة  الدة 26 3.724 6840.
 د رلسف 20 3.425 80100.
  لث د رات  أب ر 36 3.675 48460.
 الهال هػػػػػػػػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػػػػػػػػػترات لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك المذا  18 3.466 54450.

الهبلسػػػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػد رات 
 الهلخممك  سلهك المذا 

 

 د رة  الدة 26 3.938 30860.
 د رلسف 20 3.710 6600.
  لث د رات  أب ر 36 3.861 5340.
 أسلخداـ الهؤشرات القستسسك لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك المذا  18 3.493 50630.
 د رة  الدة 26 3.740 36040.
 د رلسف 20 3.4875 7450.
  لث د رات  أب ر 36 3.7847 47390.

.41230 3.362 18 
 الدر ك البلسك لـ الللؽ  ه  د رة فم سلهك المذا 

 د رة  الدة 26 3.546 3730.

 د رلسف 20 3.388 50930.

  لث د رات  أب ر 36 3.590 43970.
 Analysis of (ONE WAY ( لفلػػص  ػػذ  الفرضػػسك  لػػـ اخل ػػتر الل ػػتسف اللػػتد 

Variance  ( ل ػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػ ب SIG أب ػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػف )  0.05) 
لله ػػػػػػػػتؿ ا  ؿ"ا دا   هؤشػػػػػػػػرال "   اله ػػػػػػػػتؿ ال تلػػػػػػػػث" أسػػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػػرات القستسػػػػػػػػسك" لهلػػػػػػػػ ر 

دالػػػػػػػك إلمػػػػػػػتيس)تج لػػػػػػػذا فإللػػػػػػػت لق ػػػػػػػؿ لسسػػػػػػػت ذات فر قػػػػػػػتت ا دا   الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك   ػػػػػػػم  ػػػػػػػذلؾ 
تيلػػػػػػك  اػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيس)ك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػػك الفرضػػػػػػسك المػػػػػػفرسك الق
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فػػػػػػػم الهل سػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػت سك للهلػػػػػػػت ر فػػػػػػػم لقػػػػػػػدسر إ ت ػػػػػػػتت افػػػػػػػراد  ≥α) 0.05اإللمػػػػػػػتيس)ك )
الاسلػػػػػػػػك لاػػػػػػػػز  لهلمسػػػػػػػػر  ػػػػػػػػدد الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك  لللػػػػػػػػؾ الهلػػػػػػػػت ر  سلهػػػػػػػػت  اله ػػػػػػػػتؿ ال ػػػػػػػػتلم " 

 سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا " بتلػػػػػػػت قسهػػػػػػػك  الهال هػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػ ك هػػػػػػػف الػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػك
لػػػػػذ  فهلػػػػػػ  س  ػػػػػػد فر قػػػػػتت لسػػػػػػب هلمسػػػػػر  ػػػػػػدد الػػػػػػد رات   (0.05)هسػػػػػل   الد لػػػػػػك اقػػػػػؿ هػػػػػػف 

 اللدرس سك.
هؤشػػػػػػػرات ا دا  لل  سػػػػػػػك الهال هػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػترات  لسػػػػػػػث الضػػػػػػػح  ػػػػػػػهف  لػػػػػػػتؾ فر قػػػػػػػتت لػػػػػػػ ؿ "

لسػػػػػب هلمسػػػػػر  ػػػػػدد الػػػػػد رات  " الهبلسػػػػػ ك هػػػػػف الػػػػػد رات السػػػػػت قك الهلخممػػػػػك  سػػػػػلهك المػػػػػذا 
اللدرس سػػػػػػػك  لسػػػػػػػث بتلػػػػػػػت الفر قػػػػػػػتت لمػػػػػػػتلح سػػػػػػػل ات الخ ػػػػػػػرة للفيػػػػػػػك "د رة  الػػػػػػػدة"  ػػػػػػػـ " ػػػػػػػلث 

 د رات  أب ر"
  ظفسف ساػػػػػػز  ذلػػػػػػؾ  ػػػػػػهف الػػػػػػد رة الهلخممػػػػػػك  فػػػػػػم سػػػػػػلهك ا اذسػػػػػػك لزسػػػػػػد هػػػػػػف همػػػػػػترات الهػػػػػػ

 لبػػػػف  لبػػػػرار الػػػػد رات اللدرس سػػػػك لػػػػلفس الشػػػػختص   ساهػػػػؿ  لػػػػ  زسػػػػتدة اللػػػػه سر لػػػػذا س ػػػػب اف 
 لػػػػػػ  لػػػػػػد سػػػػػػ ا   سبهػػػػػػف اللػػػػػػه سر لسػػػػػػب لػػػػػػ ع  الهػػػػػػ ظفسفلبػػػػػػ ف الػػػػػػد رات  هلل  ػػػػػػك  ل هسػػػػػػع  

الػػػػػػػد رة اللدرس سػػػػػػػك فبلهػػػػػػػت بتلػػػػػػػت الػػػػػػػد رة لخممػػػػػػػسك ه ػػػػػػػؿ طػػػػػػػرؽ سػػػػػػػلب الاسلػػػػػػػتت المذايسػػػػػػػك ا  
 بلهت بتف له سر ت ب سر. لللسؿ هختطر لقتط الض ط اللر ك

 
  :ل  ػػػػػد فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك الفرضـــــية  الفرعيـــــة الخامســـــة لمفرضـــــية الرئيســـــية الثالثـــــة  

(  ػػػػػػػسف هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك لػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػه سر α≤0.05إلمػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػد هسػػػػػػػل   الد لػػػػػػػك ) 
اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػػ ظفم سػػػػػلهك المػػػػػذا  فػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػتد الػػػػػ طلم لسػػػػػب ه ػػػػػت ت 

ؤشػػػػػػػرال ج الهال هػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػ ك هػػػػػػػف الػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػك الدراسػػػػػػػك)الدا   ه
 سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  جأسػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػرات القستسػػػػػػسك(  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك ل اػػػػػػت  للهلمسػػػػػػر الضػػػػػػت ط 

 .الهؤ ؿ الالهم
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(: للػػػتي  لللسػػػؿ الل ػػػتسف اللػػػتد  لد لػػػك الفػػػر ؽ للػػػه سر اللػػػدرسب  لػػػ  أدا  34.4 ػػد ؿ رقػػػـ )   
سػػلهك المػػذا  فػػم  زارة ا قلمػػتد الػػ طلم لسػػب ه ػػت ت الدراسػػك  الدر ػػك البلسػػك ل اػػت    هػػ ظفم

 للهلمسر الضت ط  الهؤ ؿ الالهم.
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف(
 الداللة

 الدا   هؤشرال 
 
 

 3350. 3 1.006  سف اله ه  تت

داخؿ  5320. 7390.
 اله ه  تت

43.571 96 .4540 

  99 44.576 اله ه ع
الهال هتت  الهمترات 
الهبلس ك هف الد رات 

 الهلخممك  سلهك المذا 

 3770. 3 1.130  سف اله ه  تت

داخؿ  2710. 1.324
 اله ه  تت

27.310 96 
.2840 

 99 28.440 اله ه ع
 3690. 3 1.106 اله ه  تت سف  أسلخداـ الهؤشرات القستسسك

داخؿ  2710. 1.323
 اله ه  تت

26.747 96 
.2790 

 99 27.853 اله ه ع
 1840. 3 553.  سف اله ه  تت الدر ك البلسك

داخؿ  4160. 950.
 اله ه  تت

18.465 96 
.1920 

 99 19.018 اله ه ع
 ≥ANOVA (α 0.05)* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك 
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 للبشػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػف الفر قػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػك  سػػػػػػػػل ت تت 
 (:35.4أفراد الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر الهؤ ؿ الالهم ج بهت فم  د ؿ رقـ )

االنحراف 
 الدرجة المؤهل العممي التكرار المتوسط المعياري

  هؤشرال الدا   ل  سمم أ  أقؿ 2 3.666 942.0
 
 

 د لـ  11 3.318 8830.

  بتل رس س 71 3.610 6540.

 هت سلسر 16 3.687 5730.
 دبل راة 0 0 0

الهال هتت  الهمترات  ل  سمم أ  أقؿ 2 3.500 1410.
الهبلس ك هف الد رات 

 الهلخممك  سلهك المذا 
 
 

 د لـ  11 3.509 6890.

  بتل رس س 71 3.828 4760.

 هت سلسر 16 3.787 6670.
 دبل راة 0 0 0

 أسلخداـ الهؤشرات القستسسك ل  سمم أ  أقؿ 2 3.000 7070.
 د لـ  11 3.590 4970. 

  بتل رس س 71 3.667 5260.

 هت سلسر 16 3.765 5370.
 دبل راة 0 0 0

 الدر ك البلسك ل  سمم أ  أقؿ 2 2.983 32990.

 د لـ  11 3.507 55290.

  بتل رس س 71 3.514 43870.

 هت سلسر 16 3.482 3480.

 دبل راة 0 0 0
 

 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  
Variance)  ( ل ػػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػػ ب SIGأب ػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػف ) (0.05) 

ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم للػػػػػػػػه سر اللػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػ  أدا  هػػػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػػػسش سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة 
  ػػػػم  ػػػػذلؾ  لسػػػػب ه ػػػػت ت الدراسػػػػك  الدر ػػػػك البلسػػػػك ل اػػػػت  للهلمسػػػػر الضػػػػت ط  الهؤ ػػػػؿ الالهػػػػم

دالػػػػػك إلمػػػػػتيس)تج لػػػػػذا فإللػػػػػت لق ػػػػػؿ الفرضػػػػػسك المػػػػػفرسك القتيلػػػػػك  اػػػػػدـ   ػػػػػ د لسسػػػػػت ذات فر قػػػػػتت 
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فػػػػػم الهل سػػػػػطتت  ≥α) 0.05فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك إلمػػػػػتيس)ك  لػػػػػد هسػػػػػل   الد لػػػػػك اإللمػػػػػتيس)ك )
  سك للهلت ر فم لقدسر إ ت تت افراد الاسلك لاز  لهلمسر  دد الهؤ ؿ الالهم.اللست

 
 ػػػػػـ هخلمػػػػػ ف فػػػػػم لخممػػػػػتت ذات  لقػػػػػك  تلاذسػػػػػك   ظفسف ساػػػػػز  ذلػػػػػؾ  ػػػػػتف  هسػػػػػع الهػػػػػ

 سشػػػػػلرط اف سبػػػػػ ف هػػػػػؤ لمـ الالهػػػػػم د لػػػػػـ  بلػػػػػػد أدلػػػػػ  فػػػػػم الالػػػػػـ  اللستلسػػػػػك أ  الملدسػػػػػػك أ  
ت الهػػػػػػ ظفسف هػػػػػػف در ػػػػػػك اللػػػػػػ  سمم فمػػػػػػـ  ػػػػػػدد الملدسػػػػػػك الزرا سػػػػػػك أ  اللمػػػػػػلسع المػػػػػػذايمج أهػػػػػػ

لػػػػػػػـ لػػػػػػػ ظسفمـ فػػػػػػػم  داسػػػػػػػك لهسػػػػػػػسس  زارة اللهػػػػػػػ سف   اػػػػػػػد للدسػػػػػػػد ال مػػػػػػػؼ الػػػػػػػ ظسفم لػػػػػػػـ  (2)
للهؤ ػػػػػؿ الالهػػػػػم لػػػػػ  سمم  لػػػػػ    ظفسف ضػػػػػع شػػػػػر ط للهؤ ػػػػػؿ الالهػػػػػم   سقلمػػػػػر  هػػػػػؿ الهػػػػػ

فلػػػػص  طتقػػػػػك  سػػػػػتف الهلػػػػػل   لػػػػػترسخ المػػػػػللسك للهلػػػػلت  ارسػػػػػتؿ الاسلػػػػػتت هػػػػػع الالػػػػػـ  ػػػػػهلمـ 
  ا ال  د رات  دسدة بتلت بفسلك  له سلمـ للقستـ  تلهمتـ اله بلك إلسمـ.خضا

 
 :ل  ػػػػػد فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك  الفرضـــــية  الفرعيـــــة السادســـــة لمفرضـــــية الرئيســـــية الثالثـــــة  

(  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  لػػػػػػ ؿ  لػػػػػػه سر α≤0.05إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك ) 
فػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم لسػػػػػػب اللػػػػػػدرسب  لػػػػػػ  أدا  هػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػسش سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  

ه ػػػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػػػك)الدا   هؤشػػػػػػػػػرال  جالهال هػػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد رات 
الهلخممػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا  جأسػػػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػػػرات القستسػػػػػػػػػسك(  الدر ػػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػػك ل اػػػػػػػػػت  

 للهلمسر الضت ط الهسه  ال ظسفم.
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لد لػػػك الفػػػر ؽ للػػػه سر اللػػػدرسب  لػػػ  أدا  (: للػػػتي  لللسػػػؿ الل ػػػتسف اللػػػتد   36.4 ػػد ؿ رقػػػـ )  
هػػ ظفم لفلػػسش سػػلهك المػػذا  فػػم  زارة ا قلمػػتد الػػ طلم لسػػب ه ػػت ت الدراسػػك  الدر ػػك البلسػػك 

 ل ات  للهلمسر الضت ط الهسه  ال ظسفم.
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف(
 الداللة

  هؤشرال الدا  
 
 

 5960. 4 2.383  سف اله ه  تت
 95 42.194 داخؿ اله ه  تت 2600. 1.341

 99 44.576 اله ه ع 4440.
الهال هتت  الهمترات الهبلس ك 

هف الد رات الهلخممك  سلهك 
 المذا 

 1270. 4 506.  سف اله ه  تت
 95 27.934 داخؿ اله ه  تت 7860. 4300.

.2940 
 99 28.440 اله ه ع

 2350. 4 940.  سف اله ه  تت أسلخداـ الهؤشرات القستسسك
 95 26.913 داخؿ اله ه  تت 5100. 8290.

.2830 
 99 27.853 اله ه ع

 2280. 4 9110.  سف اله ه  تت الدر ك البلسك
 95 18.107 داخؿ اله ه  تت 3180. 1.195

.1910 
 99 19.018 اله ه ع
 ANOVA)(≥α 0.05)* )داؿ إلمتيست  لد هسل   الد لك 

 
 للبشػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػف الفر قػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػك  سػػػػػػػػل ت تت 

 (:37.4أفراد الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر الهسه  ال ظسفم ج بهت فم  د ؿ رقـ )
االنحـــــــــــــراف 

 الدرجة المسمى الوظيفي التكرار المتوسط المعياري

 الدا   هؤشرال  ه ظؼ  ل   قد 6 4.194 4130.
  
 

 ه ظؼ /هفلش 17 3.588 4680.

 ريسس شا ك 8 3.604 5830.

 ريسس قسـ 43 3.546 7810.

 هدسر 26 3.525 6260.

  ه ظؼ  ل   قد 6 4.000 1780.
الهال هػػػػتت  الهمػػػػترات الهبلسػػػػ ك 
هػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػػػػػػك 

 ه ظؼ /هفلش 17 3.752 3280.

 ريسس شا ك 8 3.900 3540.



552 

 

  سلهك المذا  ريسس قسـ 43 3.734 6480.
 هدسر 26 3.784 5480. 

 أسلخداـ الهؤشرات القستسسك ه ظؼ  ل   قد 6 3.645 5080.
 ه ظؼ /هفلش 17 3.455 4690. 

 ريسس شا ك 8 3.781 3040.

 ريسس قسـ 43 3.691 5910.

 هدسر 26 3.711 5190.

 الدر ك البلسك ه ظؼ  ل   قد 6 3.852 3690.

 ه ظؼ /هفلش 17 3.425 3370.
 ريسس شا ك 8 3.545 49550.
 ريسس قسـ 43 3.464 45220.

 هدسر 26 3.502 46020.

 
 ONE WAY Analysis of) لفلػػػص  ػػػذ  الفرضػػػسك  لػػػـ اخل ػػػتر الل ػػػتسف اللػػػتد  

Variance)  ( ل ػػػػػػػػػػسف اف قسهػػػػػػػػػػك هسػػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػػ  الهلسػػػػػػػػػػ ب SIGأب ػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػف ) (0.05) 
للػػػػػػػػه سر اللػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػ  أدا  هػػػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػػػسش سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم 

  ػػػػم  ػػػػذلؾ  لسػػػػب ه ػػػػت ت الدراسػػػػك  الدر ػػػػك البلسػػػػك ل اػػػػت  للهلمسػػػػر الضػػػػت ط  الهؤ ػػػػؿ الالهػػػػم
ؿ الفرضػػػػػسك المػػػػػفرسك القتيلػػػػػك  اػػػػػدـ   ػػػػػ د دالػػػػػك إلمػػػػػتيس)تج لػػػػػذا فإللػػػػػت لق ػػػػػلسسػػػػػت ذات فر قػػػػػتت 

فػػػػػم الهل سػػػػػطتت  ≥α) 0.05فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك إلمػػػػػتيس)ك  لػػػػػد هسػػػػػل   الد لػػػػػك اإللمػػػػػتيس)ك )
 اللست سك للهلت ر فم لقدسر إ ت تت افراد الاسلك لاز  لهلمسر الهسه  ال ظسفم.

الرقت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  المػػػػػػػذا   ػػػػػػػم ه لػػػػػػػدة ل هسػػػػػػػع   ظػػػػػػػؼ ساػػػػػػػز  ال تلػػػػػػػث ذلػػػػػػػؾ الػػػػػػػ  اف همػػػػػػػتـ ه
الهػػػػ ظفسف  مػػػػض اللظػػػػر  ػػػػف الهسػػػػه  الػػػػ ظسفم )ه ظػػػػؼ  قػػػػدج هفػػػػلشج ريػػػػسس شػػػػا كج ريػػػػسس 
قسػػػػػػػػـج هػػػػػػػػدسر( ف هػػػػػػػػسامـ سق هػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػلفس الهمػػػػػػػػتـ الرقت سػػػػػػػػك هػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػراؼ  القسػػػػػػػػتـ  تلرقت ػػػػػػػػك 
 اللفلػػػػػػسش  شػػػػػػبؿ سػػػػػػ هم  لػػػػػػ  بتفػػػػػػك السػػػػػػلع المذايسػػػػػػك   لػػػػػػدسمـ القػػػػػػدرة  لػػػػػػ  سػػػػػػلب الاسلػػػػػػتت 

للهبػػػػػد هػػػػػف هػػػػػد  هطت قػػػػػك السػػػػػلع لله امػػػػػفتت  الهقػػػػػتسسس الفلسػػػػػطسلسك  الهشػػػػػتربك فػػػػػم  الػػػػػلؼ  ا
بتفػػػػك السػػػػلع اللػػػػم لشػػػػبؿ خطػػػػر  لػػػػ  سػػػػلهك الهسػػػػلملؾ   لػػػػ  المػػػػلك الاتهػػػػك   لتلػػػػؾ دلسػػػػؿ 
 هػػػػؿ الهفػػػػػلش الػػػػػذ  سلػػػػػدد بتفػػػػػك ا  ػػػػػرا ات الرقت سػػػػػك للسػػػػػلعج أهػػػػػت فسهػػػػػت سلالػػػػػؽ فػػػػػم الهسػػػػػهستت 

ر هػػػػػف لسػػػػػث الهػػػػػ ر ا دارسػػػػػك  الللظسهسػػػػػك للاهػػػػػؿ الرقػػػػػت م ال ظسفسػػػػػك لخللػػػػػؼ هػػػػػف هسػػػػػه  لخػػػػػ
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ه ػػػػػؿ  ضػػػػػع الخطػػػػػط الرقت سػػػػػك  ال ػػػػػتز اللقػػػػػترسر الس هسػػػػػك ا سػػػػػ   سك  الشػػػػػمرسك  السػػػػػل سك  لػػػػػ فسر 
 الد ـ الل  سلم للط اقـ الرقت سك ا  هلت اك القضتست فم الهلتبـ.

 
 يُبقشت انُتبئج  -2.4

ت الســـــابقة، ويـــــرى الباحـــــث أن نتـــــائ  هـــــذه تناولـــــت الدراســـــة الحاليـــــة األدبيـــــات والدراســـــا
 وتختمف مع نتائ  الدراسات السابقة كما يمي: الدراسة تتفق

 
 سػػػػلهك المػػػػذا  لػػػػه سر اللػػػػدرسب  لػػػػ  أدا  هػػػػ ظفم هػػػػف لسػػػػث أف  للػػػػتي   ػػػػذ  الدراسػػػػك للفػػػػؽ

( اللػػػػػػم  2014فػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم بػػػػػػتف  در ػػػػػػك  تلسػػػػػػك هػػػػػػع للػػػػػػتي  )أ ػػػػػػ  زسزج 
أظمػػػػػرت  ػػػػػهف  ػػػػػراه  اللػػػػػدرسب فػػػػػم دايػػػػػرة اللر سػػػػػك  اللالػػػػػسـ  ػػػػػت لر ا للمػػػػػؼ  تلفاتلسػػػػػك هػػػػػف 

( اللػػػػػػػم  سلػػػػػػػت أف Nassaziج2013(  للػػػػػػػتي  )74,97%  مػػػػػػػك لظػػػػػػػر الاػػػػػػػتهلسف  لسػػػػػػػ ك) 
اللػػػػػػدرسب  اللطػػػػػػ سر لػػػػػػدسمت اللػػػػػػه سر  لػػػػػػ  أدا  الهػػػػػػ ظفسف فسهػػػػػػت سلالػػػػػػؽ   ظػػػػػػتيفمـج  للػػػػػػتي  

( اللػػػػػػػػم  سلػػػػػػػػت أف در ػػػػػػػػك لػػػػػػػػه سر الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك فػػػػػػػػم أدا  2010دراسػػػػػػػػك )القسسػػػػػػػػمج 
هػػػػػدسر  الهػػػػػدارس لهمػػػػػتهمـ فػػػػػم هلتفظػػػػػتت فلسػػػػػطسفج هػػػػػف   مػػػػػك لظػػػػػر ـج قػػػػػد لقػػػػػؽ در ػػػػػك 

ف  ػػػػػػػػراه  اللػػػػػػػػدرسب أ الػػػػػػػػ  ( اللػػػػػػػػم اشػػػػػػػػترة 2013ضػػػػػػػػرج )خدراسكهرلفاػػػػػػػػك  ػػػػػػػػدا  للػػػػػػػػتي  
( اللػػػػػػم  2013للمػػػػػػؼ  تلفاتلسػػػػػػك هػػػػػػف   مػػػػػػك لظػػػػػػر الاػػػػػػتهلسفج  للػػػػػػتي  دراسػػػػػػك ) البػػػػػػل ج 

 سلػػػػػػػت  ػػػػػػػهف شػػػػػػػربتت القطػػػػػػػتع الاػػػػػػػتـ  الخػػػػػػػتص لسػػػػػػػت ـ فػػػػػػػم اللػػػػػػػدرسب  الله سػػػػػػػؿ الهسػػػػػػػلهر 
ر للاػػػػػتهلسفج  لسػػػػػت ـ شػػػػػربتت القطػػػػػتع الاػػػػػتـ هػػػػػف خػػػػػلؿ  هلسػػػػػك اللػػػػػدرسب  الله سػػػػػؿ الهسػػػػػله

لسػػػػػػػت ـ شػػػػػػػربتت القطػػػػػػتع الاػػػػػػػتـ  الخػػػػػػػتص هػػػػػػػف   فػػػػػػم لقلسػػػػػػػؿ لسػػػػػػػ ك اللػػػػػػ ادث  ا خطػػػػػػػت ج 
لقػػػػك فػػػػػم ه اب ػػػػك اللطػػػػػ رات اللدس ػػػػك  الهلل خػػػػلؿ  هلسػػػػك اللػػػػدرسب  الله سػػػػػؿ الهسػػػػلهر فػػػػم

( اللػػػػػم  سلػػػػػت  ػػػػػتف  2013ه ػػػػػتؿ  هػػػػػؿ الهلظهػػػػػتت.  لبػػػػػف لخللػػػػػؼ هػػػػػع دراسػػػػػك ) البػػػػػل ج 
ع الاػػػػػتـ فػػػػػم لػػػػػه سر  هلسػػػػػك الله سػػػػػؿ شػػػػػربتت القطػػػػػتع الخػػػػػتص للفػػػػػ ؽ  لػػػػػ  شػػػػػربتت القطػػػػػت

 . اللدرسب  الهسلهر  ل  رفع بفت ة أدا  الاتهلسف
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 الهال هػػػػػػػػػػتت   ال ت ػػػػػػػػػتت ا دا   هؤشػػػػػػػػػرال   هػػػػػػػػػػف لسػػػػػػػػػث أف للػػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػك للفػػػػػػػػػؽ
 أسػػػػػػػػلخداـ  الهمػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػف الػػػػػػػػد رات السػػػػػػػػت قك الهلخممػػػػػػػػك  سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا   

(  4102 جhmimerej)بتلػػػػػت  در ػػػػػك  تلسػػػػػك هػػػػػع للػػػػػتي  دراسػػػػػك  الهؤشػػػػػرات القستسػػػػػسك اللػػػػػم
 ػػػػػػ  ههترسػػػػػػك هسػػػػػػلهرة  (AGA)اللػػػػػػم  سلػػػػػػت  ػػػػػػتف  رلػػػػػػته  اللػػػػػػدرسب  اللطػػػػػػ سر فػػػػػػم شػػػػػػربك 

 لػػػػػػػ  لالػػػػػػػـ  لقػػػػػػػؿ هاػػػػػػػترفمـ  همػػػػػػػترالمـ بػػػػػػػؿ  ػػػػػػػتـ  أف  لػػػػػػػتؾ ل ػػػػػػػتر  سف قػػػػػػػتدرسف الهػػػػػػػ ظف
اسػػػػػك )هلظهػػػػػك  للػػػػػتي  در ج إس ت سػػػػػك لللػػػػػدرسب  الللهسػػػػػك  لػػػػػ  أدا  اله ظػػػػػؼ  فاتلسػػػػػك الللظػػػػػسـ

( الختمػػػػػػػػػػػك  تله ػػػػػػػػػػػتدئ الل  سمسػػػػػػػػػػػك لهلظهػػػػػػػػػػػك الاذسػػػػػػػػػػػك  الزرا ػػػػػػػػػػػك للقسػػػػػػػػػػػسـ 2007الفػػػػػػػػػػػت ج 
اللست ػػػػػتت القػػػػػدرات فػػػػػم الهب لػػػػػتت الستسػػػػػسك للظػػػػػتـ هراق ػػػػػك الاذسػػػػػك  اله ػػػػػتدئ الل  سمسػػػػػك 
لهلظهػػػػػػك الاذسػػػػػػػك  الزرا ػػػػػػك  هلظهػػػػػػػك المػػػػػػػلك الاتلهسػػػػػػك للازسػػػػػػػز الػػػػػػلظـ ال طلسػػػػػػػك لهراق ػػػػػػػك 

( اللػػػػم  سلػػػػت  ػػػػهف در ػػػػك لػػػػه سر الػػػػد رات اللدرس سػػػػك فػػػػم 2010مج الاذسػػػػكج  دراسػػػػك )القسسػػػػ
أدا  هػػػػػدسر  الهػػػػػدارس لهمػػػػػػتهمـ فػػػػػم هلتفظػػػػػتت فلسػػػػػػطسفج هػػػػػف   مػػػػػك لظػػػػػػر ـج قػػػػػد لقػػػػػػؽ 

اف  ػػػػػػراه  اللػػػػػػػدرسب  ( اللػػػػػػم  سلػػػػػػت 2013ي  دراسػػػػػػك )خضػػػػػػرج تدر ػػػػػػك هرلفاػػػػػػك  ػػػػػػدا  للػػػػػػ
فج للمػػػػػػػؼ  تلفاتلسػػػػػػػك هػػػػػػػف   مػػػػػػػك لظػػػػػػػر الاػػػػػػػتهلسف  لبػػػػػػػف اخللفػػػػػػػت هػػػػػػػع دراسػػػػػػػك )السػػػػػػػاد  

( اللػػػػػػػػػم أظمػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػهف اتل سػػػػػػػػػك اله لػػػػػػػػػ  سف سػػػػػػػػػر ف هػػػػػػػػػد  الهسػػػػػػػػػت هك "  2013
هل سػػػػػطك " لػػػػػ ؿ هػػػػػد  إسػػػػػمتـ ال ػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك اللخممػػػػػسك فػػػػػم للسػػػػػسف أدا  الاػػػػػتهلسف 

 فم  سيك الللقسؽ  ا د ت  الاتـ هف   مك لظر ـ.

تر الهػػػػػػ ظفسف للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك   اخلسػػػػػػهػػػػػػف لسػػػػػػث أف  للػػػػػػتي   ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك للفػػػػػػؽ
الهلػػػػػػػػدر سف  هاػػػػػػػػتسسر لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك  لقسػػػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػػك بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػك 

(  ألػػػػػ    س  ػػػػػد الب سػػػػػر هػػػػػف الهمػػػػػترة  ػػػػػسف الهػػػػػ ظفسف فػػػػػم Aidah  ,2013هل سػػػػػطك  دراسػػػػػك )
 ػػػػػذ  الشػػػػػربتت   تللػػػػػتلم قػػػػػد سبػػػػػ ف اللػػػػػدرسب شػػػػػرطت  تهػػػػػت للمتسػػػػػك فػػػػػم  ػػػػػذ  الشػػػػػربتت لللسػػػػػسف 

الاهػػػػػػػؿ ,  ػػػػػػػذ  الللػػػػػػػتي  لشػػػػػػػسر إلػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػربتت  الهػػػػػػػ ظفسف لللسػػػػػػػسف أدايمػػػػػػػـ فػػػػػػػمهمػػػػػػػترات 
 سػػػػػدسف. بهػػػػػت لشػػػػػسر الللػػػػػتي  إلػػػػػ  أف  ػػػػػؤ   الهػػػػػ ظفسف سللػػػػػت  ف إلػػػػػ   سفك لػػػػػدسمت هػػػػػ ظفسػػػػػاللتل

 ػػػػراه  لػػػػدرسب  ت لػػػػك  هػػػػف هلطل ػػػػتت اللطػػػػ سر اللفػػػػتظ  لػػػػ  للػػػػدسث همػػػػترالمـ بػػػػذلؾ هػػػػت سل افػػػػؽ 
د ػػػػػػػـ ا دارة الالسػػػػػػػت للهلظهػػػػػػػتت (  2010السػػػػػػػراجج  ) للػػػػػػػتي  دراسػػػػػػػك هػػػػػػػع لطػػػػػػػ رات الشػػػػػػػربتت 

اسػػػػػػر اللب هسػػػػػػك لاهلسػػػػػػك للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج  ت ضػػػػػػتفك الػػػػػػ    ػػػػػػ د لظػػػػػػتـ لللدسػػػػػػد 
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ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك لاتهلسمػػػػػػتج   لتلػػػػػػؾ لاػػػػػػت ف  ػػػػػػسف الهػػػػػػدسر اله تشػػػػػػر  هػػػػػػف سقػػػػػػـ   للدسػػػػػػد 
ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػك  ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػكج  ألػػػػػػػػ  لػػػػػػػػد  القػػػػػػػػتيهسف  لػػػػػػػػ   هلسػػػػػػػػك للدسػػػػػػػػد

الهػػػػػػؤ لت الهلتسػػػػػػ كج  سػػػػػػلـ للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك  هسػػػػػػل ب الهقػػػػػػت لت الشخمػػػػػػسك  ػػػػػػـ 
 لبػػػػػف لخللػػػػػؼ هػػػػػع دراسػػػػػك  سلسمػػػػػت أسػػػػػل ب السػػػػػل تلك  ػػػػػـ أسػػػػػل ب  قػػػػػ ايـ ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػكج

(  ػػػػػدـ   ػػػػػ د خطػػػػػط  اضػػػػػلك لللدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػكج   ػػػػػدـ   ػػػػػ د  2011)شػػػػػ سطكج 
تـ  شػػػػػػبؿ هلػػػػػػلظـ لللدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػكج   ػػػػػػػدـ الللدسػػػػػػػد الػػػػػػػدقسؽ لهاػػػػػػتسسر الدا  لظػػػػػػ

اللهػػػػ ذ م للاػػػػتهلسف  تلهلظهػػػػكج   ػػػػدـ لػػػػ فر ال قػػػػت البػػػػتفم لػػػػد  القػػػػتيهسف  لػػػػ   هلسػػػػػك للدسػػػػد 
ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػكج  افلقػػػػػػػتر القػػػػػػػتيهسف  لػػػػػػػ  للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك للخ ػػػػػػػرة فػػػػػػػم 

(  2014ب الهخللفػػػػػػػػك لللدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػكج  دراسػػػػػػػػك )المتهػػػػػػػػد ج لط سػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػتلس
سػػػػػتلسب اللدس ػػػػػك   ػػػػػدـ ال دسػػػػػك هػػػػػف الهلػػػػػدر سفج  ػػػػػدـ ا خػػػػػذ ل  ػػػػػدـ ه افقػػػػػك أسػػػػػتلسب اللػػػػػدرسب 

 ػػػػرا  الهػػػػ ظفسف  لػػػػد الرا ػػػػك فػػػػم إقتهػػػػك الػػػػد راتج  ػػػػدـ   ػػػػ د د رات  شػػػػبؿ هلػػػػلظـ    ػػػػدا ؿ 
ت  الهلت ػػػػػػػتة فػػػػػػػم اخلسػػػػػػػتر الهلػػػػػػػدر سف هػػػػػػػف مػػػػػػػا  ك اللمػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػ  الػػػػػػػد را زهلسػػػػػػػك هلػػػػػػػددةج

الهػػػػ ظفسفج اقتهػػػػك الػػػػد رات اللدرس سػػػػك خػػػػترج هلطقػػػػك  هػػػػؿ الهػػػػ ظفسف   ػػػػدـ لػػػػ فسر السػػػػبف لمػػػػـج 
لبػػػػرار ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك   ػػػػدـ الل دسػػػػد فػػػػم الهللػػػػ   اللػػػػدرس مج قمػػػػر هػػػػدة اللػػػػدرسب هػػػػع طػػػػ ؿ 

اػػػػػك  هلػػػػػ ج أالػػػػػب سػػػػت تت اللػػػػػدرسب الس هسػػػػػكج إ طػػػػػت  اله ظػػػػػؼ  رلػػػػػته  لػػػػدرس م فػػػػػم اسػػػػػر ط س
 قك  تلاهؿ الهسدالم.  لالد رات لظرسك  لسس لمت 

 
 الهػػػػػػػ ظفسف   هػػػػػػػد  لت ػػػػػػػك فاخلسػػػػػػػتر الهػػػػػػػدر سهػػػػػػػف لسػػػػػػػث أف  للػػػػػػػتي   ػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػك للفػػػػػػػؽ

هػػػػػػػع  بتلػػػػػػت  در ػػػػػػػك  تلسػػػػػػكلللػػػػػػدرسب فػػػػػػم ه ػػػػػػػت ت سػػػػػػلهك المػػػػػػذا   لظػػػػػػػتـ إدارة اللػػػػػػدرسب 
هف لت ػػػػػػك الشػػػػػػربك لللػػػػػػدرسب  ػػػػػػم أ ػػػػػػـ  تهػػػػػػؿ فػػػػػػم اللػػػػػػه سر  ػػػػػػـ( 1991)هخػػػػػػتهرةج دراسػػػػػػك 

 لػػػػػػػ  ل ػػػػػػػـ اللشػػػػػػػتطتت اللدرس سػػػػػػػك فسمػػػػػػػتج  سلػػػػػػػم ذلػػػػػػػؾ ه ازلػػػػػػػك اللػػػػػػػدرسب  را ػػػػػػػك الػػػػػػػريسس 
اله تشػػػػػر للهلػػػػػدربج  ل ػػػػػسف أف الا اهػػػػػؿ الشخمػػػػػسك لػػػػػؤ ر  لػػػػػ  هػػػػػف سشػػػػػلرؾ فػػػػػم اللػػػػػدرسب 
 سػػػػػػ ا  هػػػػػػف لسػػػػػػث را ػػػػػػك الهلػػػػػػدرب أ  لرشػػػػػػسح الػػػػػػريسس اله تشػػػػػػر للهلػػػػػػدرب  للػػػػػػتي  دراسػػػػػػك

(  اله ػػػػػػػتدئ الل  سمسػػػػػػػك لهلظهػػػػػػػك الاذسػػػػػػػك  الزرا ػػػػػػػك فػػػػػػػم للدسػػػػػػػد 2007)هلظهػػػػػػػك الفػػػػػػػت ج 
اسػػػػػػػػك ر  للػػػػػػػػتي  د جهلػػػػػػػػت ر لظػػػػػػػػتـ الرقت ػػػػػػػػك  اللست تلػػػػػػػػ   هػػػػػػػػت فسمػػػػػػػػت ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػك

الخػػػػػػػػذ  ه ػػػػػػػػدأ اللػػػػػػػػدرسب الهػػػػػػػػسلهر اللػػػػػػم  سلػػػػػػت ضػػػػػػر رة اللت ػػػػػػك الػػػػػػ  (  2013)خضػػػػػػرج 
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ـ ( 1991ػػػػػػػداؼ هػػػػػػػس قت   لبػػػػػػف لخللػػػػػؼ هػػػػػع )الز  ػػػػػػمج الهخطػػػػػػػط  الهػػػػػػػلظـ  الهلػػػػػػػػدد ال 
إ ػػػػتدة اللظػػػػر فػػػػم أسػػػػس اللاػسػػػػػسف  اللرقسػػػػك ل ظسفػػػػك الهػػػػدسر  ريػػػػسس اللػػػػم  سلػػػػت  هلػػػػ  س ػػػػب 

القسػػػػػػـج  اللربسػػػػػػز  لػػػػػػ  ال ػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػك اللػػػػػػم لاقػػػػػػد داخػػػػػػؿ ال تهاػػػػػػتت لهػػػػػػت للقػػػػػػػق  هػػػػػػف 
 فتيدة ب سرة  لبلفك هتدسك قلسلك  هلتس ك لظر ؼ الاهؿ.

 
 ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فر قػػػػػػتت ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هػػػػػػف لسػػػػػػث     ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك للفػػػػػػؽللػػػػػػتي 

(  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  لػػػػػػ ؿ  لػػػػػػه سر اللػػػػػػدرسب  لػػػػػػ  α ≥ 0.05هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك )
أدا  هػػػػػػػػ ظفم سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم لسػػػػػػػػب ه ػػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػػك 

لهبلسػػػػػ ك  هسػػػػػػت هك الػػػػػػد رات ) لقػػػػػك اللػػػػػػدرسب  ػػػػػت دا   هؤشػػػػػػرال   الهؤشػػػػػرات  الهمػػػػػػترات ا
السػػػػػت قك فػػػػػم زسػػػػػتدة قػػػػػدرة الهػػػػػ ظفسف  لػػػػػ  اسػػػػػلخداـ هؤشػػػػػرات الاهلسػػػػػك اللفلسشػػػػػسك(  الدر ػػػػػك 
البلسػػػػػك ل اػػػػػت  للهلمسػػػػػرات الضػػػػػت طك  ) ا دارةج الهؤ ػػػػػؿ الالهػػػػػم ج الهسػػػػػه  الػػػػػ ظسفم(  لبػػػػػف 

( أف ا ل ت ػػػػػػػػػتت للػػػػػػػػػ  اللطػػػػػػػػػ سر اإلدار  بتلػػػػػػػػػت 2011الل ػػػػػػػػػترج)لخللػػػػػػػػػؼ هػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػك 
فػػػػػػػم  هسػػػػػػػع اله ػػػػػػػت تج  ال ػػػػػػػداؼج  السستسػػػػػػػتتج  ا سػػػػػػػلرالس ستتج  اللمػػػػػػػلسؼج إس ت سػػػػػػػك 

 الل مػػػػػػػػػسؼ الػػػػػػػػػ ظسفمج  المسبػػػػػػػػػؿ اللػػػػػػػػػػلظسهمج  ال سيػػػػػػػػػك اللػػػػػػػػػػلظسهسكج  الهمػػػػػػػػػترات القستدسػػػػػػػػػكج 
دارة الهػػػػػ اردج  لبػػػػػف  لسػػػػػب هلػػػػػػفت لك لسػػػػػث  دارة الفػػػػػرادج  الرقت ػػػػػكج  الهلت اػػػػػكج  اللػقػسػػػػػػسـج  ات  ات

 سر ل اػػػػػػػػت  لهلمسػػػػػػػرات الهؤ ػػػػػػػؿ الالهػػػػػػػػم  الخ ػػػػػػػرة اإلدارسػػػػػػػػك اخللفػػػػػػػت ال ت ػػػػػػػتلمـ للػػػػػػػػ  اللطػػػػػػػ
( اللػػػػػػم  سلػػػػػػت  ػػػػػػهف در ػػػػػػك لػػػػػػه سر الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػك 2010 اللػػػػػػدرسب  دراسػػػػػػك )القسسػػػػػػمج 

 سخللؼ  هخللؼ الهؤ ؿ الالهم  الهسه  ال ظسفم .
 

 ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فر قػػػػػػتت ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هػػػػػػف لسػػػػػػث  للػػػػػػتي   ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك للفػػػػػػؽ 
(  ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك  لػػػػػػ ؿ  لػػػػػػه سر اللػػػػػػدرسب  لػػػػػػ  α ≥ 0.05هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك )

أدا  هػػػػػػػػ ظفم سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم لسػػػػػػػػب ه ػػػػػػػػت ت هؤشػػػػػػػػرات 
ا دا   ل  سػػػػػػػك الهال هػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػ ك  هسػػػػػػػت هك الػػػػػػػد رات السػػػػػػػت قك فػػػػػػػم زسػػػػػػػتدة 

 ػػػػػد فر قػػػػػتت للهلػػػػػ ر قػػػػػدرة الهػػػػػ ظفسف  لػػػػػ  اسػػػػػلخداـ هؤشػػػػػرات الاهلسػػػػػك اللفلسشػػػػػسك  سلهػػػػػت ل  
 لقػػػػػػػك اللػػػػػػػدرسب  ػػػػػػػت دا   هؤشػػػػػػػرال   الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك لسػػػػػػػب الهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط  سػػػػػػػل ات 

( أف ا ل ت ػػػػػػتت للػػػػػػ  اللطػػػػػػ سر اإلدار  بتلػػػػػػت 2011الخ ػػػػػػرة هػػػػػػع للػػػػػػتي  دراسػػػػػػك )الل ػػػػػػترج
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إس ت سػػػػػػػك فػػػػػػػم  هسػػػػػػػع اله ػػػػػػػت تج  ال ػػػػػػػداؼج  السستسػػػػػػػتتج  ا سػػػػػػػلرالس ستتج  اللمػػػػػػػلسؼج 
لمسبػػػػػػػػػؿ اللػػػػػػػػػػلظسهمج  ال سيػػػػػػػػػك اللػػػػػػػػػػلظسهسكج  الهمػػػػػػػػػترات القستدسػػػػػػػػػكج  الل مػػػػػػػػػسؼ الػػػػػػػػػ ظسفمج  ا

دارة الهػػػػػ اردج  لبػػػػػف  لسػػػػػب هلػػػػػػفت لك لسػػػػػث  دارة الفػػػػػرادج  الرقت ػػػػػكج  الهلت اػػػػػكج  اللػقػسػػػػػػسـج  ات  ات
اخللفػػػػػػػت ال ت ػػػػػػػتلمـ للػػػػػػػػ  اللطػػػػػػػ سر ل اػػػػػػػػت  لهلمسػػػػػػػرات الهؤ ػػػػػػػؿ الالهػػػػػػػػم  الخ ػػػػػػػرة اإلدارسػػػػػػػػك 

  اللدرسب.
 ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فر قػػػػػػتت ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد لسػػػػػػث  هػػػػػػف للػػػػػػتي   ػػػػػػذ  الدراسػػػػػػك للفػػػػػػؽ 

لػػػػػػػه سر اللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  (  ػػػػػػػسف هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك لػػػػػػػ ؿ α ≥ 0.05هسػػػػػػػل   الد لػػػػػػػك )
أدا  هػػػػػػػػػ ظفم سػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػػتد الػػػػػػػػػ طلم لسػػػػػػػػػب ه ػػػػػػػػػت ت  لقػػػػػػػػػك 
اللػػػػػدرسب  ػػػػػت دا   هؤشػػػػػرال   هسػػػػػت هك الػػػػػد رات السػػػػػت قك فػػػػػم زسػػػػػتدة قػػػػػدرة الهػػػػػ ظفسف  لػػػػػ  

لخداـ هؤشػػػػػػػػرات الاهلسػػػػػػػػك اللفلسشػػػػػػػػسك  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك  سلهػػػػػػػػت ل  ػػػػػػػػد فر قػػػػػػػػتت للهلػػػػػػػػ ر اسػػػػػػػػ
هؤشػػػػػرات ا دا   ل  سػػػػػك الهال هػػػػػتت  الهمػػػػػترات الهبلسػػػػػ ك لسػػػػػب الهلمسػػػػػر الضػػػػػت ط   ػػػػػدد 

( اللػػػػػم  سلػػػػػت ا هسػػػػػك للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت 2011الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك  هػػػػػع دراسػػػػػك )شػػػػػ سطكج
لهخللفػػػػػػك لللدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك ب لمػػػػػػت اللدرس سػػػػػػك للخ ػػػػػػرة فػػػػػػم لط سػػػػػػػؽ السػػػػػػتلسب ا

 لست ـ فم للسسف ا دا .
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 انفصم انخبيض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلطتُتبجبث وانتىصٍبث-5

 انُتبئج انزئٍظٍت 1.5

 : من النتائ  هيتوصمت الدراسة الى مجموعة 
"للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك" بتلػػػػػػػت  أظمػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػك إفَّ الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك له ػػػػػػػتؿ .0

 (.59.6(   لس ك هي سك )%2.98 در ك هل سطك  هل سط لست م )
بتلػػػػػػػت  اخلسػػػػػػػتر الهػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػدر سف"" له ػػػػػػػتؿ أظمػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػك إفَّ الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك  .2

 (.60.8  لس ك هي سك)%(ج 3.04 در ك هل سطك   هل سط لست م)
بتلػػػػػت  در ػػػػػك  تلسػػػػػك  ف "لسػػػػػتر الهػػػػػدر سأخ " له ػػػػػتؿ أظمػػػػػرت الدراسػػػػػك إفَّ الدر ػػػػػك البلسػػػػػك .3

 (.70.4(ج   لس ك هي سك )%3.52 هل سط لست م)
 هاػػػػػػػػتسسر لمػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك"له ػػػػػػػػتؿ " أظمػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػك إفَّ الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك .4

 (.65.2ك هي سك )%( ج   لس 3.26لست م)بتلت  در ك هل سطك   هل سط 
بتلػػػػػػت  در ػػػػػػك لقسػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػك اللدرس سػػػػػػك  له ػػػػػػتؿ" أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك إفَّ الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك .5

 (.65.4( ج   لس ك هي سك )%3.27) " هل سطك
ا  ؿ فػػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػػ ر ال ػػػػػػػػػتلم "الدا   لله ػػػػػػػػػتؿ أظمػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػك إفَّ الدر ػػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػػك .6

الرقت ػػػػػػػػػػػػػػك المذايسػػػػػػػػػػػػػػك بتلػػػػػػػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػػػػػػػك  تلسػػػػػػػػػػػػػػكج   هل سػػػػػػػػػػػػػػط  لهػػػػػػػػػػػػػػ ظفم  هؤشػػػػػػػػػػػػػػرال 
 %(.71.8(ج   لس ك هي سك )3.59لست م)

الهال هػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػ ك هػػػػػػػف  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك له ػػػػػػػتؿأظمػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػك إفَّ  .7
بتلػػػػػػػػت  در ػػػػػػػػػك  تلسػػػػػػػػك   هل سػػػػػػػػػط  الػػػػػػػػد رات السػػػػػػػػت قك الهلخممػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا 

 (.75.6( ج   لس ك هي سك )%3.78لست م )
 هػػػػػػد  أسػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػرات القستسػػػػػػسك ""  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك لله ػػػػػػتؿالدراسػػػػػػك إفَّ  أظمػػػػػػرت .8

 (.73.2( ج   لس ك هي سك )%3.66بتلت  در ك  تلسك   هل سط لست م)
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 ػػػػػت ت للس ػػػػػك اللػػػػػه سر البلػػػػػم لهلمسػػػػػرات هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب )اله تشػػػػػر  اسػػػػػر اله تشػػػػػر(  .7
 ػػػػػم قػػػػػرا ة ه   ػػػػػك (   0.752  ػػػػر ل افقػػػػػ  هػػػػػع الهلمسػػػػػرات ال سػػػػػطسك  قػػػػرا ة  لمػػػػػت )**

لشػػػػػػػسر الػػػػػػػ  أف ه هػػػػػػػ ع اللػػػػػػػه سر البلػػػػػػػم لهسػػػػػػػل   اللدرسب)اله تشػػػػػػػر  اسػػػػػػػر اله تشػػػػػػػر( 
سسػػػػػػػمـ هسػػػػػػػت هك فت لػػػػػػػك فػػػػػػػم اللػػػػػػػه سر  لػػػػػػػ  ا دا  الفالػػػػػػػم لهػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػك لسػػػػػػػلهك 

 المذا .
 ػػػػػت ت للس ػػػػػك اللػػػػػه سر البلػػػػػم للهلمسػػػػػرات ال سػػػػػطسك ) اله تشػػػػػرة  اسػػػػػر اله تشػػػػػرة(   ػػػػػر  .01

(   ػػػػػم قػػػػػرا ة ه   ػػػػػك 0.419هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  قػػػػػرا ة  لمػػػػػت )*ل افقمػػػػػت هػػػػػع هلمسػػػػػرات 
لشػػػػػػسر الػػػػػػ  أف ه هػػػػػػ ع اللػػػػػػه سر البلػػػػػػم للهلمسػػػػػػرات ال سطسك)اله تشػػػػػػرة  اسػػػػػػر اله تشػػػػػػرة( 
سسػػػػػػمـ هسػػػػػػت هك فت لػػػػػػك فػػػػػػم اللػػػػػػه سر  لػػػػػػ  رفػػػػػػع بفػػػػػػت ة  ا دا  لػػػػػػد  هػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك 

 لسلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم.
فر قػػػػػػتت ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك)  أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك  ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د .11

0.05≥α (  ػػػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػػػل ت ك للهلمسػػػػػػػػػػرات الهسػػػػػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػػػػػتت
اللدرس سػػػػػػػػػػكج اخلسػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػدر سفج لمػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػد رات 

ا دارة اللدرس سػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػك(  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط 
 جال لسج سل ات الخ رةج الهسه  ال ظسفم ج الهؤ ؿ الالهم

أظمػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػ د فػػػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػػػػك إلمػػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػك )  .04
0.05≥𝛂 (  ػػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػػل ت ك  للهلمسػػػػػػػػػرات الهسػػػػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػػػػتت

رات اللدرس سػػػػػػػػػػكج اخلسػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػدر سفج لمػػػػػػػػػػهسـ الػػػػػػػػػػد  
ك(  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر  ػػػػػػػدد الػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػكج لػقػػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػ

 اللدرس سك.
أظمػػػػػرت الدراسػػػػػك  ػػػػػدـ   ػػػػػ د فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػك إلمػػػػػتيسك  لػػػػػد هسػػػػػل   الد لػػػػػك )  .01

0.05≥𝛂 ػػػػػػػسف هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك  لػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػه سر اللػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػ  أدا  هػػػػػػػ ظفم  )
الػػػػػػػػػ طلم لسػػػػػػػػػب ه ػػػػػػػػػت ت ا دا   الهمػػػػػػػػػترات سػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػػتد 

  الهؤشرات الهبلس ك  الدر ك البلسك ل ات  للهلمسر الضت ط ا دارة.
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أظمػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػ د فػػػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػػػػك إلمػػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػك )  .02
0.05≥𝛂 ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك لػػػػػػ ؿ الهال هػػػػػػتت  الهمػػػػػػترات الهبلسػػػػػػ ك هػػػػػػف  )

 ا  ل ات  للهلمسر الضت ط ال لس.الد رات الهلخممك  سلهك المذ
أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك  ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك )  .03

0.05≥𝛂  ػػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػػل ت ك  لهلػػػػػػػػػ ر ا دا   هؤشػػػػػػػػػرال   هلػػػػػػػػػ ر هػػػػػػػػػد )
 أسلخداـ الهؤشرات القستسسك "  ل ات  للهلمسر الضت ط ال لس.

سك  لػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػك ) أظمػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػ د فػػػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػػػػك إلمػػػػػػػػػتي .04
0.05≥𝛂 ػػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػػل ت ك  لػػػػػػػػػػ ؿ  ا دا   هؤشػػػػػػػػػرال  ل اػػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػػػر  )

 الضت ط  سل ات الخ رة.
أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك  ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك )  .05

0.05≥𝛂 ػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػل ت ك لله ػػػػػػػػتؿ الهال هػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػ ك  )
الهلخممػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػذا   ه ػػػػػػػػػتؿ هػػػػػػػػػد  اسػػػػػػػػػلخداـ الهؤشػػػػػػػػػرات هػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد رات 

 القستسسك " ل ات  للهلمسر الضت ط سل ات الخ رة.
أظمػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػ د فػػػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػػػػك إلمػػػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػل   الد لػػػػػػػػػك )  .06

0.05≥𝛂 ػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػل ت ك  لػػػػػػػػ ؿ  الهال هػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػترات الهبلسػػػػػػػػ ك  )
هك المػػػػػػػذا  ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط  ػػػػػػػدد هػػػػػػػف الػػػػػػػد رات السػػػػػػػت قك الهلخممػػػػػػػك  سػػػػػػػل

 الد رات اللدرس سك.
) أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك  ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك  .07

0.05≥𝛂 )  ػػػػػػػسف هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك له ػػػػػػػتؿ الدا   هؤشػػػػػػػرال   هلػػػػػػػ ر  ه ػػػػػػػتؿ 
 هد  اسلخداـ الهؤشرات القستسسك"  ل ات  للهلمسر الضت ط  دد الد رات اللدرس سك.

) أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك  ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك  .41
0.05≥𝛂)  ظفم لفلػػػػػػػسش (  ػػػػػػػسف هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك  لػػػػػػػ ؿ  ا دا   هؤشػػػػػػػرال  لهػػػػػػػ

المػػػػػػذا  فػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم لسػػػػػػب ه ػػػػػػت ت الدراسػػػػػػك  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك ل اػػػػػػت  
 للهلمسر الضت ط الهؤ ؿ الالهم.

) أظمػػػػػػرت الدراسػػػػػػك  ػػػػػػدـ   ػػػػػػ د فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك  .21
0.05≥𝛂 )  سػػػػػػػلهك  دا   هؤشػػػػػػػرال  لهػػػػػػػ ظفم ػػػػػػػسف هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك لػػػػػػػ ؿ  ا
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ارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم لسػػػػػػب ه ػػػػػػت ت الدراسػػػػػػك  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك ل اػػػػػػت  المػػػػػػذا  فػػػػػػم  ز 
 للهلمسر الضت ط الهسه  ال ظسفم.

 
  -:االطتُتبجبث  -1.5

   
ضػػػػػػسع الػػػػػػد رات افػػػػػػم ه    شػػػػػػبؿ ب سػػػػػػر الرقت ػػػػػػك هػػػػػػ ظفمل ػػػػػػسف  هلػػػػػػ    سػػػػػػلـ  اخػػػػػػذ  رأ   .1

 اللدرس سك لسث بتلت در ك للدسد ا للست تت اللدرس سك هل سطك.
لسػػػػػث بتلػػػػػػت در ػػػػػػك   ظفسفاخلسػػػػػتر الهلػػػػػػدر سف   سػػػػػلـ  شػػػػػػبؿ  سرضػػػػػم الهػػػػػػل ػػػػػسف  ػػػػػػتف  .2

 اخلستر الهلدر سف  هل سطك.
ل ػػػػػسف  ػػػػػهف هاػػػػػتسسر لمػػػػػهسـ الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك   هلسػػػػػك لقسػػػػػسـ الاهلسػػػػػك اللدرس ػػػػػك  بتلػػػػػت  .3

  در ك هل سطك.
الرقت ػػػػػك هلخممػػػػػك لسػػػػػث  سلػػػػػت   ظفمل ػػػػػسف  ػػػػػهف  لتلػػػػػؾ لت ػػػػػك لػػػػػد رات لدرس سػػػػػك  لهػػػػػ .4

هلػػػػػ ر " ػػػػػؿ ألػػػػػت  لت ػػػػػك لللػػػػػدرسب فػػػػػم اله ػػػػػت ت اللتلسػػػػػك " بتلػػػػػت  الدراسػػػػػك اف در ػػػػػك
  تلسك.

بتلػػػػت  هلخفضػػػػك   لتلػػػػؾ لت ػػػػك  ظفسف ل ػػػػسف  ػػػػهف  ػػػػدد الػػػػد رات اللػػػػم الللػػػػؽ  مػػػػت الهػػػػ .5
طػػػػػػ سر همػػػػػػترالمـ  لهػػػػػػ اب لمـ  شػػػػػػبؿ هلػػػػػػلظـ لل  ظفسفك للػػػػػػ فسر  ػػػػػػراه  لدرس ػػػػػػك للهػػػػػػهللػػػػػػ

 .الالهم لسث بتلت در ك اللت ك لللدرسب  تلسك  دا  اللط ر 
لدرس سػػػػػػك  الػػػػػػدة لبػػػػػػؿ ه ظػػػػػػؼ  ل ػػػػػػسف  ػػػػػػهف لظػػػػػػتـ دسػػػػػػ اف الهػػػػػػ ظفسف فػػػػػػم لمػػػػػػر د رة  .6

لسػػػػػػػث بتلػػػػػػػت  در ػػػػػػػك   ظفسف ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػرا  سػػػػػػػل م  هاسػػػػػػػؽ للطػػػػػػػ سر قػػػػػػػدرات الهػػػػػػػسػػػػػػػل ست  
  تلسك.

ل ػػػػػسف أف لػػػػػػ فسر اللػػػػػػدرسب سػػػػػػؤد  الػػػػػػ  للسػػػػػػسف أدا  هػػػػػػ ظفم سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  فػػػػػػم  زارة  .7
 ا قلمتد ال طلم  لسث بتف الله سر  در ك  تلسك.

 مػػػػػػقؿ  مـل ػػػػػػسف أف لػػػػػػ فسر اللػػػػػػدرسب لهػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك سػػػػػػؤد  الػػػػػػ  للسػػػػػػسف هال هػػػػػػتل .8
 همترالمـ  در ك  تلسك.

ل ػػػػػػػسف اف الػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك لسػػػػػػػت ـ فػػػػػػػم زسػػػػػػػتدة قػػػػػػػدرات هػػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػػك  تسػػػػػػػلخداـ  .9
 هؤشرات السلهك المذايسك  در ك  تلسك. 
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( α≤0.05فر قػػػػػػػتت ذات د لػػػػػػػك إلمػػػػػػػتيسك  لػػػػػػػد هسػػػػػػػل   الد لػػػػػػػك)   س  ػػػػػػػد  لػػػػػػػتؾ  .10
 ػػػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػػػل ت ك للهلمسػػػػػػػػػػرات الهسػػػػػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػكج 
اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج لمػػػػػػهسـ الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػكج لػقػػػػػػػسسـ 
الاهلسػػػػػػك اللدرس سػػػػػػك(  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك ل اػػػػػػت  للهلمسػػػػػػر الضػػػػػػت ط ا دارة جال ػػػػػػلسج سػػػػػػل ات 

 هؤ ؿ الالهمالخ رةج الهسه  ال ظسفم ج ال
(  ػػػػػػسف 𝛂≤0.05فػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػك إلمػػػػػػتيسك  لػػػػػػد هسػػػػػػل   الد لػػػػػػك ) س  ػػػػػػد  لػػػػػػتؾ  .00

هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك  للهلمسػػػػػػػػرات الهسػػػػػػػلقلك)للدسد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػكج اخلسػػػػػػػػتر 
الهػػػػػػ ظفسف الهلػػػػػػدر سفج اخلسػػػػػػتر الهػػػػػػدر سفج لمػػػػػػهسـ الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػكج لػقػػػػػػػسسـ الاهلسػػػػػػك 

  دد الد رات اللدرس سك.  ات  للهلمسر الضت طاللدرس سك(  الدر ك البلسك ل
هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك لػػػػػػػ ؿ أدا  هػػػػػػػ ظفم    س  ػػػػػػػد  لػػػػػػػتؾ فر قػػػػػػػتت  ػػػػػػػسف هسػػػػػػػل   .12

سػػػػػػلهك المػػػػػػذا  فػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػتد الػػػػػػ طلم لسػػػػػػب ه ػػػػػػت ت الدراسػػػػػػك  الدر ػػػػػػك البلسػػػػػػك 
 الهؤ ؿ الالهم(.  ل ات  للهلمسرات الضت طك) ا دارةج الهسه  ال ظسفمج

  ه ػػػػػتؿ الدا   هؤشػػػػػرال له ػػػػػتؿ هل سػػػػػطتت ا سػػػػػل ت ك   س  ػػػػػد  لػػػػػتؾ فر قػػػػػتت  ػػػػػسف  .13
" ل اػػػػػت  للهلمسػػػػػرات  الضػػػػػت طك ) ػػػػػدد الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػكج هػػػػػد  أسػػػػػلخداـ هؤشػػػػػرات القسػػػػػتس

 ال لس(
الهال هػػػػػػػػتت  الهمػػػػػػػػترات له ػػػػػػػػتؿ س  ػػػػػػػػد  لػػػػػػػػتؾ فر قػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػسف هل سػػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػػل ت ك  .14

مػػػػػػػػػذا  ل اػػػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػػػرات الضػػػػػػػػػت طك الهبلسػػػػػػػػػ ك هػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد رات الهلخممػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػلهك ال
 )ال لس   دد الد رات اللدرس سك(.

الهال هػػػػػػتت  الهمػػػػػػترات  ه ػػػػػػتؿ ػػػػػػسف هل سػػػػػػطتت ا سػػػػػػل ت ك ل  س  ػػػػػػد  لػػػػػػتؾ فر قػػػػػػتت  .15
هػػػػػد  اسػػػػػلخداـ هؤشػػػػػرات   ػػػػػتؿالهلخممػػػػػك  سػػػػػلهك المػػػػػذا   ه الهبلسػػػػػ ك هػػػػػف الػػػػػد رات

 " ل ات  للهلمسر الضت ط سل ات الخ رة.القستس
الدا   هؤشػػػػػػػرال    ه ػػػػػػػتؿ  ػػػػػػػسف هل سػػػػػػػطتت ا سػػػػػػػل ت ك  لػػػػػػػ ؿ س  ػػػػػػػد  لػػػػػػػتؾ فر قػػػػػػػتت .16

 ل ات  للهلمسر الضت ط  سل ات الخ رة.
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  -: انتىصٍبث -3.5
 

 :في مجال تحديد االحتياجات التدريبية
 ضػػػػػػع خطػػػػػػك سػػػػػػل سك ه د لػػػػػػك  هخللػػػػػػؼ ألػػػػػػ اع ال ػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػك الهخلمػػػػػػك  قضػػػػػػتست  (1

إ ػػػػػػػػرا  دراسػػػػػػػػك لللدسػػػػػػػػد سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  اللػػػػػػػػم س ػػػػػػػػب للفسػػػػػػػػذ ت فػػػػػػػػم ه ا سػػػػػػػػد ت  اػػػػػػػػد 
ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك السػػػػػػػل سك  لػػػػػػػ  هسػػػػػػػل   الهػػػػػػػدسرستت اللت اػػػػػػػك لػػػػػػػ زارة ا قلمػػػػػػػتد 

 ال طلم.
اسػػػػػػػلخداـ ا سػػػػػػػتلسب الهل اػػػػػػػك فػػػػػػػم للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك للهػػػػػػػ ظفسفج  لسػػػػػػػث  (2

سبػػػػػ ف ذلػػػػػؾ ه لػػػػػم  لػػػػػ  هاػػػػػتسسر  لهسػػػػػك  مػػػػػدؼ لل سػػػػػك  ػػػػػذ  ا للست ػػػػػتتج  ذلػػػػػؾ لف 
الهلػػػػػ ر الستسػػػػػم فػػػػػم هلظ هػػػػػك الاهلسػػػػػك اللدرس سػػػػػك  لدرس سػػػػػك  ػػػػػ للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت ال

 . هت سللتسب هع ابلستب الهمترات  القدرات الهطل  ك
اللػػػػػػدرسب  زسػػػػػػػتدة الهخممػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك فػػػػػػػم ه ازلػػػػػػػك الػػػػػػػ زارة  ه ازلػػػػػػػكضػػػػػػر رة رفػػػػػػػع  (3

  ر طمت  ت للست تت اللدرس سك الفالسك فم لتؿ للققت أ داؼ اللدرسب .
ههػػػػػػػػ لسسف للػػػػػػػ   ػػػػػػػػراه  لدرس سػػػػػػػك لسػػػػػػػػب ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػك ل  سػػػػػػػ  الهػػػػػػػتللسف  ال (4

 لله ظفسف .
لضػػػػػػػهسف هشػػػػػػػترسع الهػػػػػػػتللسف الهلفػػػػػػػذة   ػػػػػػػراه  لدرس سػػػػػػػك لػػػػػػػ ؿ الرقت ػػػػػػػك  لػػػػػػػ  سػػػػػػػلهك  (5

 المذا  .
 

 في مجال اختيار المدربين:
ضػػػػر رة اخلسػػػػتر الهػػػػدر سف البفػػػػت  هػػػػف لسػػػػث الهػػػػؤ لت الالهسػػػػكج اسػػػػلخداـ السػػػػتلسب  (1

اللدس ػػػػػكج الخ ػػػػػرة الالهسػػػػػك  الاهلسػػػػػكج الرا ػػػػػك  ا  لهػػػػػتـ  تللػػػػػدرسبج  اللقلسػػػػػتت اللدرس سػػػػػك 
 ذلػػػػؾ لف الهػػػػدرب  ػػػػ   تهػػػػؿ اللمسسػػػػر الػػػػذ  سمػػػػدؼ الػػػػ  لمسسػػػػر ا خػػػػرسف  ػػػػف طرسػػػػؽ 

 لمسسر ال ت تلمـ  هال هتلمـ  لشبسؿ ادايمـ .
لػػػػػػػ فسر ه ازلػػػػػػػك لل ػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػك لضػػػػػػػهف قػػػػػػػدرة الػػػػػػػ زارة  لػػػػػػػ  اخلسػػػػػػػتر هػػػػػػػدر سف ذ    (2

 داخؿ أ  خترج فلسطسف .خ رة تلسك هف 
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 في مجال اختيار المتدربين:
اخلسػػػػػػػػتر الهرشػػػػػػػػػلسف لللػػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػػت   لػػػػػػػػػ  هاػػػػػػػػػتسسر هار فػػػػػػػػػك   اضػػػػػػػػػلك لل هسػػػػػػػػػعج  (1

بتلهؤ ػػػػػػػؿ الالهػػػػػػػمج لقػػػػػػػترسر الدا  السػػػػػػػل سكج للػػػػػػػتي  لقػػػػػػػترسر لقسػػػػػػػسـ الدا  السػػػػػػػل سكج 
 ترات الهسػػػػػل  جلػػػػػ زارة ج اخل ػػػػػرلػػػػػته  اللػػػػػدرس م الػػػػػذ  سلقػػػػػؽ لت ػػػػػك الرسػػػػك اخلسػػػػػتر ال 

 .الهقت لت الشخمسك
 
ضػػػػػر رة لفاسػػػػػؿ د ر دايػػػػػرة اللػػػػػدرسب  الله سػػػػػؿ هػػػػػف خػػػػػلؿ لػػػػػ فسر قت ػػػػػدة  ستلػػػػػتت  هػػػػػت  (2

 سخدـ هلظ هك الاهلسك اللدرس سك   طتقك اله ظؼ الهلدرب .
التلػػػػػك الفرمػػػػػك ل هسػػػػػع الهػػػػػ ظفسف لللمػػػػػ ؿ  لػػػػػ  الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك د ف اسػػػػػل لت   (3

. 

 في مجال تصميم البرام  التدريبية:
ضػػػػػع خطػػػػػط للطػػػػػ سر ال ػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك  هػػػػػف خػػػػػلؿ ر ػػػػػط اله ايهػػػػػك  ػػػػػسف ضػػػػػر رة    (1

ا سػػػػػلرالس ستت   الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك  لسػػػػػب ال مػػػػػؼ الػػػػػ ظسفم لله ظػػػػػؼ  لسػػػػػث 
 . لاهؿ  ل  مقؿ همترات اله ظفسف  رفع هسل   ا دا  لدسمـ

ضػػػػػػػر رة  ضػػػػػػػ ح أ ػػػػػػػداؼ الهػػػػػػػ اد اللدرس سػػػػػػػك  لسػػػػػػػث لفػػػػػػػم  ػػػػػػػهاراض ا للست ػػػػػػػتت  (2
  سقػػػػػك المػػػػػلك  اهػػػػػؿ الهلػػػػػدر سف  اللست ػػػػػتت الاهػػػػػؿج  أف لشػػػػػهؿ اللدرس سػػػػػكج  لبػػػػػ ف 

لػػػػػػػػػت ت  هلسػػػػػػػػػك  لط سقػػػػػػػػػتت هػػػػػػػػػف  اقػػػػػػػػػع  هلمػػػػػػػػػـج  أف لللتسػػػػػػػػػب الفلػػػػػػػػػرة الزهلسػػػػػػػػػك 
 .الهخممك لل رلته  اللدرس م هع اله ض  تت الهخللفك الهطر لك فس 

 لػػػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػػػك ا للست ػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػك لفيػػػػػػػػػػتت الهػػػػػػػػػػ ظفسف  ػػػػػػػػػػتخللؼ هسػػػػػػػػػػهستلمـ  (3
أف لبػػػػ ف الهػػػػتدة اللدرس سػػػػك هسػػػػت دة لمػػػػذ  الفيػػػػتت  لػػػػ  ابلسػػػػتب  ال ظسفسػػػػكج هرا ػػػػتة

همػػػػػػػػترات  قػػػػػػػػدرات  دسػػػػػػػػدة لقلػػػػػػػػص الف ػػػػػػػػ ة  ػػػػػػػػسف الدا  الهل قػػػػػػػػع  الدا  الفالػػػػػػػػمج 
 للقػػػػػػؽ ال ػػػػػػداؼ   لشػػػػػػار زهل  ػػػػػػـ فػػػػػػم الاهػػػػػػؿ  ػػػػػػتللهسز الػػػػػػذ  لمػػػػػػل ا  لسػػػػػػ  

  س ب اشلرابمـ فم  ذ  ال راه  .
 ع الاهؿ الهسدالم .أف سلـ لمهسـ د رات لدرس سك  هلسك فم ه اق (4
5)  
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 في مجال تقييم البرام  التدريبية:
ا لهػػػػػتد هاػػػػػتسسر  لهسػػػػػك هلل  ػػػػػك فػػػػػم لقسػػػػػسـ ال ػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك لللدسػػػػػد هػػػػػد  فاتلسلمػػػػػتج  (1

بتلهػػػػػػتدة الالهسػػػػػػك الهطر لػػػػػػك فػػػػػػم ال رلػػػػػػته  اللػػػػػػدرس مج أ ػػػػػػر ال رلػػػػػػته  اللػػػػػػدرس م  لػػػػػػ  
فاتلسلػػػػػػػ ج الهرللػػػػػػػك بفػػػػػػػت ة الهلػػػػػػػدربج أ ػػػػػػػر لبػػػػػػػرار هللػػػػػػػ   ال رلػػػػػػػته  اللػػػػػػػدرس م  لػػػػػػػ  

الزهلسػػػػك فػػػػػم اللقسػػػػػسـ ) بػػػػتللقسسـ أ لػػػػػت الدا ج أ   اػػػػػد ا للمػػػػت  ه تشػػػػػرة هػػػػػف اللػػػػػدرسبج أ  
هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ الهقترلػػػػػػػػك  ػػػػػػػػسف الدا  ق ػػػػػػػػؿ   اػػػػػػػػد اللػػػػػػػػدرسب(ج لسػػػػػػػػث أف  ضػػػػػػػػ ح اتلسػػػػػػػػك 
الهل اػػػػػػك فػػػػػػم  هلسػػػػػػك لقسػػػػػػسـ ال رلػػػػػػته  اللػػػػػػدرس م لػػػػػػؤد  إلػػػػػػ   ضػػػػػػ ح الللػػػػػػتي    تللػػػػػػتلم 

ضػػػػػاؼ فػػػػػم ال رلػػػػػته  اللػػػػػدرس مج  هػػػػػف  ػػػػػـ للدسػػػػػد   ػػػػػ د  لقػػػػػك للدسػػػػػد لقػػػػػتط القػػػػػ ة  ال
  سف اللدرسب  الدا .

م لللػػػػػػػدرسب  الخطػػػػػػػك اللدرس سػػػػػػػك ضػػػػػػػر رة للفسػػػػػػػذ اللقسػػػػػػػسـ  الهقترلػػػػػػػك  ػػػػػػػسف اللط سػػػػػػػؽ الفالػػػػػػػ (2
 مؿ ال  الللتي  اللم لاهؿ  ل  رفع هسل   ا دا   للقؽ ا داؼ ال زارة .للل  

 الهلػػػدرب هػػػف خػػػلؿ سػػػ ؿ خػػػتص  ػػػتلله ل  سػػػؽ ال ػػػراه  اللدرس سػػػك اللػػػم شػػػترؾ فسمػػػت  (3
الػػػػ ظسفم  الهملػػػػم سػػػػد ف  ػػػػ  هال هػػػػتت  افسػػػػك  ػػػػف ال ػػػػراه  اللدرس سػػػػك اللػػػػم شػػػػترؾ  مػػػػت 

 الهلدرب ج  سللؽ ذلؾ  هلف  .
ل ضػػػػػسح الللسػػػػػف الهل قػػػػػع  لػػػػػ  أدا  الهػػػػػ ظفسف  أدا  هػػػػػدسرستلمـ للس ػػػػػك اشػػػػػلرابمـ فػػػػػم  (4

 سػػػػػػك اللػػػػػػم سهبػػػػػػف اللمػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػكج  ل ضػػػػػػسح الهلفػػػػػػزات الهتدسػػػػػػك أ  الهال
 لسمػػػػػت للس ػػػػػك الهشػػػػػتربك فػػػػػم اللػػػػػدرسبج لف  ػػػػػذا ساػػػػػزز هػػػػػف هػػػػػد  اللفت ػػػػػؿ  ا سػػػػػلفتدة 

. 
 رلػػػػػػػػته  لتسػػػػػػػ ب فػػػػػػػػم إدارة الهػػػػػػػػ ادر  لػػػػػػػ فسر  لػػػػػػػػؾ للهال هػػػػػػػتت هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ لمػػػػػػػهسـ (5

الختمػػػػك  تلػػػػد رات  لسػػػػث لشػػػػهؿ بتفػػػػك ال شػػػػرسك فػػػػم الػػػػ زارة  مػػػػرض ل  سػػػػؽ الهال هػػػػتت 
الختر سػػػػػػك  در ػػػػػك لقسػػػػػسـ الػػػػػػد راتج  ا شػػػػػختص الػػػػػذسف لػػػػػػـ الػػػػػد رات الهلفػػػػػذة الداخلسػػػػػك   

 لدرس مـ. 
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  : في مجال التشريعات والقوانيين واالنظمة
 

لاػػػػػدسؿ قػػػػػػتل ف دسػػػػػػ اف الهػػػػػػ ظفسف الهلالػػػػػػؽ  تلػػػػػد رات الختر سػػػػػػك  الػػػػػػذ  سهلػػػػػػع اله ظػػػػػػؼ  -1
 ت لللػػػػتؽ  ػػػػتب ر هػػػػف د رة لدرس سػػػػك فػػػػم الاػػػػتـ للػػػػ  ل بتلػػػػت لخممػػػػسك ا  اسػػػػلبهتلسك 

 الد رات اللخممسك الفلسك هف  ذا القتل ف . اسل لت  
الاهػػػػؿ  لػػػػ  لػػػػ فسر اللػػػػ افز الهال سػػػػك  الهتدسػػػػك الههبلػػػػك للهشػػػػتربسف فػػػػم اللػػػػدرسب هػػػػف  -2

أ ػػػػػػؿ لفػػػػػػز ـ  لػػػػػػ  ا سػػػػػػلهرار فػػػػػػم الهشػػػػػػتربك  زسػػػػػػتدة لرمػػػػػػمـ  لػػػػػػ  اإلق ػػػػػػتؿ  لػػػػػػ  
 اللدرسب  لقت  .

فػػػػػم اللرقسػػػػػك أ   جا لهػػػػػتد ال ػػػػػراه  اللدرس سػػػػػك اللػػػػػم شػػػػػترؾ فسمػػػػػت الهلػػػػػدرب فػػػػػم الهفتضػػػػػلك -3
هػػػػػػػػلح دراسػػػػػػػػسكج  اللمػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػ  لرقسػػػػػػػػك  هسػػػػػػػه   ظسفػػػػػػػػم أ لػػػػػػػػ  ج اللمػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػ 

 .اللم ؿ  ل  هبتفيتت
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 انفصم انظبدص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انًزاجع -1

رسب هػػػػػف   مػػػػػك لظػػػػػر هػػػػػد  فاتلسػػػػػك  ػػػػػراه  اللػػػػػد  -(: 2014) لػػػػػت مجأ ػػػػػ  زسزج  .1
هبلػػػػػب  -ال لػػػػر ا  -الاػػػػتهلسف  ػػػػدايرة اللر سػػػػك  اللالػػػػسـ فػػػػم  بتلػػػػك المػػػػ ث الد لسػػػػك 

قػلمػػػػػػػػػػػػػتد  الالػػػػػػػػػػـ   بػػػػػػػػػػػػلسك ا \ػتت الػاػػػلػػػسػػػػػػػػػػػػتاػػػػػػػػػػزة اإلقلسهػػػػػػػػػػم "ج ػػػػػهػػػػػػػػػػػػػتدة الػػػدراسػػػػػػػػػػػػػ
 اػػػػػػػزةج فلسطسف. -اإلدارسػػػػػػكج  ػػػػتهػػػاػػػػػػك الز ػػػػػػػػر

سيػػػػػػك اللػػػػػػدرسس ھا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػك ل ضػػػػػػت   -( :2014. )ت رال لرالػػػػػػمج هػػػػػػ .2
فػػػػػم بلسػػػػػتت الالػػػػػـ  اللط سقسػػػػػك فػػػػػم سػػػػػلطلك  هػػػػػتف جبلسػػػػػك الالػػػػػـ   ا دابج  تهاػػػػػك 

 لز  ج  هتف.
 الرستض. -37مفلك  -ه تدئ سلهك المذا     -( 2011)مد.ال ستسج ف .3

خممػػػػػػػسك فػػػػػػػم للسػػػػػػػسف د ر ال ػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػك الل -(: 2013.)مػػػػػػػدالسػػػػػػػاد فج ف .4
أدا  الاػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػم  سيػػػػػػػك الللقسػػػػػػػؽ  ا د ػػػػػػػت  الاػػػػػػػتـ  هلطقػػػػػػػك الرسػػػػػػػتض " ج بلسػػػػػػػك 
الدراسػػػػػػػػػػػػتت الالسػػػػػػػػػػػػػت قسػػػػػػػػػػػػـ الالػػػػػػػػػػػػػـ  اإلدار   تهاػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػتسؼ الار سػػػػػػػػػػػػػك للالػػػػػػػػػػػػػـ  

 الهلسكجالسا دسك.
 اقػػػػػع  هلسػػػػػك للدسػػػػػد اللست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك للاػػػػػتهلسف  -( : 2010.) ػػػػػبالسػػػػػراجج ر  .5

قطػػػػتع اػػػػزة "ج بلسػػػػك ا قلمػػػػتد  الالػػػػـ  ا دارسػػػػكج فػػػػم الهلظهػػػػتت اسػػػػر اللب هسػػػػك  
  تهاك ا ز رج ازةج فلسطسف.

در ػػػػػػػك لػػػػػػػه سر الػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك فػػػػػػػم أدا  هػػػػػػػدسر   -(:2010.) سػػػػػػػرالقسسػػػػػػػمج   .6
الهػػػػػدارس لهمػػػػػتهمـ فػػػػػم هلتفظػػػػػتت فلسػػػػػطسفج هػػػػػف   مػػػػػك لظػػػػػر ـ "ج رلػػػػػته  اإلدارة 

 ج لت لسج فلسطسف.اللر  سك  بلسك الدراستت الالست فم  تهاك الل تح ال طلسك
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دراسػػػػػك  \قسػػػػػتس ا ػػػػػر اللػػػػػدرسب فػػػػػم ادا  الاػػػػػتهلسف  -(: 2009.) تلـالشتهسػػػػػمج سػػػػػ .7
هسدالسػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ  هدسرسػػػػػػػػك اللر سػػػػػػػػك  هلتفظػػػػػػػػك ال رسهػػػػػػػػم فػػػػػػػػم سػػػػػػػػلطلك  هتفجه لػػػػػػػػك 

سلسػػػػػػػػػلك الالػػػػػػػػػـ  ا قلمػػػػػػػػػتدسك  \ تهاػػػػػػػػػك لشػػػػػػػػػرسف لل لػػػػػػػػػ ث  الدراسػػػػػػػػػتت الالهسػػػػػػػػػك 
 (جس رست.1( الادد)31 القتل لسك اله لد )

د ر إدارة اللطػػػػػػػػػػػ سر اإلدار  فػػػػػػػػػػػم للسػػػػػػػػػػػسف الدا   -(: 2013.)رسػػػػػػػػػػػـالشػػػػػػػػػػػرسؼج  .8
ال ظسفم)دراسػػػػػػك لط سقسػػػػػػك  لػػػػػػ  اله ظفػػػػػػتت اإلدارسػػػػػػتت فػػػػػػم  تهاػػػػػػك الهلػػػػػػؾ   ػػػػػػػد 
الازسػػػػػػػز   ػػػػػػػدة"ج بلسػػػػػػػك ا قلػػػػػػػػمتد  اإلدارة ج  تهاػػػػػػػك الهلػػػػػػػؾ   ػػػػػػػد الازسػػػػػػػزج  ػػػػػػػدة 

 جالههلبك الار سك السا دسك.

سب  لػػػػػػ  راس الاهػػػػػػؿ فػػػػػػم لػػػػػػه سر  ػػػػػػراه  اللػػػػػػدر  -(:2003. )تهرالمػػػػػػت د ج سػػػػػػ .9
للهسػػػػػػػك همػػػػػػػترات الاػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػم الػػػػػػػدفتع الهػػػػػػػدلم دراسػػػػػػػك لط سقػػػػػػػك  هلطػػػػػػػك الهدسلػػػػػػػك 

 الهل رة "ج ابتدهسك لتسؼ للالـ  ا هلسكج الرستض جالسا دسك.
للدسػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػك بهسػػػػػػػػػتس  -(: 2011. )لسػػػػػػػػػسفالطرا لػػػػػػػػػكج ل .10

تسؼ الار سػػػػػك للالػػػػػـ  لاهلسػػػػػك اللخطػػػػػسط لللػػػػػدرسب فػػػػػم ال مػػػػػزة الهلسػػػػػك "ج  تهاػػػػػك لػػػػػ
 الهلسكج الرستضجالسا دسك .

د ر اللػػػػػػػدرسب فػػػػػػػم رفػػػػػػػع بفػػػػػػػت ة أدا  هػػػػػػػ ظفم  -(: 2014.) تلػػػػػػػدالمتهػػػػػػػد ج خ .11
القطػػػػػػػػتع الاػػػػػػػػتـ "  دراسػػػػػػػػك لتلػػػػػػػػك  لػػػػػػػػ   زارة الشػػػػػػػػؤ ف ا  لهت سكجبلسػػػػػػػػك الالػػػػػػػػـ  

 ألههلبك الار سك السا دسك. \ تهاك ال تلك \إ دارسك  الهتلسك 
 ػػػػػػػر الله سػػػػػػػؿ  اللػػػػػػػدرسب الهسػػػػػػػلهر  لػػػػػػػ  للسػػػػػػػسف أ -(: 2013.)ر ػػػػػػػ البػػػػػػػل ج  .12

بفػػػػػػػت ة الهػػػػػػػ ارد ال شػػػػػػػرسك دراسػػػػػػػػك هقترلػػػػػػػك  لػػػػػػػ   اػػػػػػػػض شػػػػػػػربتت القطػػػػػػػتع الاػػػػػػػػتـ 
 الخػػػػػػػتص فػػػػػػػم السػػػػػػػتلؿ السػػػػػػػ ر  "ج ه لػػػػػػػك  تهاػػػػػػػك لشػػػػػػػرسف لل لػػػػػػػ ث  الدراسػػػػػػػتت 

(ج  6(الاػػػػػػػػػػدد ) 63الالهسػػػػػػػػػػكج سلسػػػػػػػػػػلك الالػػػػػػػػػػـ  االقلمػػػػػػػػػػتدسك  القتل لسػػػػػػػػػػك اله لػػػػػػػػػػد)
 س رست.

ا للست ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػك للهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسرسف   -:ـ (1991.)لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالز  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمج ه .13
 رؤست القسػػػػػتـ اإلدارسػػػػػسف فػػػػػم ال تهاػػػػػتت الردلسػػػػػك هػػػػػف   مػػػػػك لظػػػػػر ـج  ال ػػػػػراه  

 اللدرس سك اللم اشلرب ا  متجال تهاك ا ردلسكج هتف جا ردف.
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ال ػػػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػػػك  ا ر ػػػػػػػػػت ل  ادا  هػػػػػػػػػ ظفم  -(:2011. )فػػػػػػػػػتؼالل ػػػػػػػػػترج   .14
فػػػػػم هلتفظػػػػػك الخلسػػػػػؿ  اقػػػػػع  طه لػػػػػتت "ج بلسػػػػػك   زارة اللر سػػػػػك  اللالػػػػػسـ الفلسػػػػػطسلسك

 الدراستت الالست  ال لث الالهمج  تهاك الخلسؿجالخلسؿج فلسطسف.  
اللت ػػػػػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػػػػك اللزهػػػػػػػػػػػػػك للرلقػػػػػػػػػػػػػت    -(: 2013. )اػػػػػػػػػػػػسـخضػػػػػػػػػػػػرج ل .15

 ػػػػػػػػتإلدارة اإللبلر لسػػػػػػػػك لػػػػػػػػد  هػػػػػػػدسر  الهػػػػػػػدارس ال تل سػػػػػػػك  هلتفظػػػػػػػتت اػػػػػػػزةج بلسػػػػػػػك 
 ةج فلسطسف.اللر سكج  تهاك ا ز رجاز 

" ادارة الرقت ػػػػػػػػك  (2010 –2009)لقرسػػػػػػػػر " سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم اهػػػػػػػػترة د ػػػػػػػػم  .16
 المذايسك ج د م ج ا هترات.

لػػػػػػدرسب اله ظػػػػػػؼ الاػػػػػػتـ فػػػػػػم ال زايػػػػػػر "ج بلسػػػػػػك  -(: 2002. ) ػػػػػػدة زالػػػػػػدسفج   .17
 اللق ؽج  تهاك ال زايرج ال زاير.

ها قػػػػػػػػػػػػػػػػتت اللػػػػػػػػػػػػػػػػدرسب الهسػػػػػػػػػػػػػػػػدالم  ه ػػػػػػػػػػػػػػػػت ت  -(: 2011.)ردةشػػػػػػػػػػػػػػػػ سطكج ز  .18
سػػػػػػػػػك الاتهػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػم الخدهػػػػػػػػػك ا  لهت سػػػػػػػػػك "ج   تهاػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػدس الهفل لػػػػػػػػػك ج الههتر 

 فلسطسف.  
الػػػػػػػدلسؿ السػػػػػػػرسع للقػػػػػػػسـ اللست ػػػػػػػتت  لػػػػػػػت  القػػػػػػػدرات  -(:2007هلظهػػػػػػػك الفػػػػػػػت .) .19

 للق سك اللظتـ ال طلم لض ط المذا .
أ ػػػػػػر ههترسػػػػػػتت إدارة الهػػػػػػ ارد ال ػػػػػػػشرسك فػػػػػػػم  -(:2010. ) د الهلسػػػػػػفلسػػػػػػفج  .20

بك زسػػػػػػػف الب سلسػػػػػػػك لللمػػػػػػػت ت الخل سػػػػػػػك "ج للقسػػػػػػػػؽ اللهسػػػػػػػز الهؤسسػػػػػػػم فػػػػػػػم شػػػػػػػر 
  تهاك الشرؽ ا  سط ج الب ست .

دلسػػػػػؿ اللفلػػػػػسش لهراق ػػػػػم المػػػػػلك  هفلشػػػػػم  -(:2013أهتلػػػػػك  هػػػػػتف الب ػػػػػر . ) .21
 الهمف جال رلته  ال طلم للط سر اللفلسش  ل  أ  هتؿج  هتف ج ا ردف. 

دلسػػػػػػػؿ ا ػػػػػػػداد د رة لدرس سػػػػػػػك "جشػػػػػػػربك  ر بسػػػػػػػ ر  -(:2016. )لهػػػػػػػدخػػػػػػػ سصج ه .22
  م اس لللدرسب  الخدهتت الل  سلسكجراـ ا  ج فلسطسف.

 & FAO هلظهػػػك المػػػلك الاتلهسػػػك  هلظهػػػك المػػػذا   الزرا ػػػك الاتلهسػػػك.) .23
WHO2003بلتب ضهتف سلهك ا اذسك    دلمت ) . 
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دلسػػػػػػػػػػػػؿ ا ػػػػػػػػػػػػرا ات هفلشػػػػػػػػػػػػم لهتسػػػػػػػػػػػػك  -(:2010 زارة ا قلمػػػػػػػػػػػػتد الػػػػػػػػػػػػ طلم.) .24
 الهسلملؾج  لدة ضهتف ال  دة ج راـ ا ج فلسطسف. 

 اقػػػػػػػػع  هلسػػػػػػػػػك لقسػػػػػػػػسـ ال ػػػػػػػػراه  اللدرس سػػػػػػػػك فػػػػػػػػػم  -(:2011)اللل ػػػػػػػػتلمج لمتسػػػػػػػػكج  .25
المسيػػػػػػتت الهللسػػػػػػك  تلهلتفظػػػػػػتت ال ل  سػػػػػػك ج ه لػػػػػػك  تهاػػػػػػك الز ػػػػػػر  مػػػػػػزةج سلسػػػػػػلك 

 ج ازةج فلسطسف. 13جاله لد  2011الالـ  اإللستلسك 

اللػػػػػػػدرسب فػػػػػػػم الشػػػػػػػربتت الردلسػػػػػػػك: لللسػػػػػػػؿ  -ـ (:1991. )لسػػػػػػػفهخػػػػػػػتهرةج ه .26
 للههترستت  اللشتطتتج  هتفج ا ردف.

الالقػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػسف هلطل ػػػػػػػػػتت لهتسػػػػػػػػػك الهسػػػػػػػػػلملؾ   -(: 2013. )شػػػػػػػػػتـهلهػػػػػػػػػدج   .27
 هاػػػػتسسر بفػػػػت ة المػػػػذا   اللػػػػه سر  لػػػػ  لتلػػػػك اللسػػػػهـ المػػػػذايمج دراسػػػػك لللسػػػػؿ ترا  

الاهػػػػػتؿ فػػػػػم القطػػػػػتع المػػػػػلم الاراقػػػػػم الخػػػػػتص ج  تهاػػػػػك سػػػػػتلت بلسهلػػػػػلسج  هػػػػػف
  مداد ج الاراؽ .

 اقػػػػػػػػػع  هلسػػػػػػػػػك اللػػػػػػػػػدرسب هػػػػػػػػػف   مػػػػػػػػػك لظػػػػػػػػػر  -(: 2000.) سػػػػػػػػػتهكه سػػػػػػػػػ ج أ .28
 الهلدر سفج دراسك لتلك  لؾ فلسطسف )ـ.ع.ـ( فم قطتع ازةج فلسطسف.

 لقسػػػػػػسـ لػػػػػػه سر ألشػػػػػػطك  لػػػػػػت  القػػػػػػدرات فػػػػػػم -(: 2007هلظهػػػػػػك الفػػػػػػت  الد لسػػػػػػك.) .29
 ه تؿ   دة الاذسك  سلهلمت".

(ج  رلػػػػػػػػػػته  الهاػػػػػػػػػػتسسر 1999هلظهػػػػػػػػػػك ا اذسػػػػػػػػػػك  الزرا ػػػػػػػػػػك ل هػػػػػػػػػػـ الهللػػػػػػػػػػدة.) .30
 المذايسك.

أفػػػػػػتؽ  :ألظهػػػػػػك هراق ػػػػػػك سػػػػػػلهك الاذسػػػػػػك فػػػػػػ  أ ر  ػػػػػػت -(:2004 رقػػػػػػك  هػػػػػػؿ) .31
 زارة الزرا ػػػػػػك  الط ساػػػػػػك   ػػػػػػ دة المػػػػػػذا   دسػػػػػػدة  شػػػػػػهف أسػػػػػػس قتل لسػػػػػػك هل تلسػػػػػػكج 

تت ا سػػػػػػلملبسك فػػػػػػم   للػػػػػػداج هربػػػػػػز هػػػػػػؤلهرات   سيػػػػػػك سػػػػػػلهك الاذسػػػػػػك  الهلل ػػػػػػ
 الهـ الهللدةج  تلب ؾج لتسللدج  للدا.

  -(:2014 زارة الزرا ػػػػػػػػػك  الاذسػػػػػػػػػػك  ال ػػػػػػػػػػر ة السػػػػػػػػػػهبسك  الشػػػػػػػػػػؤ ف الرسفسػػػػػػػػػػك. ) .32
لػػػػػػدرسب هػػػػػػػ ظفم اإلدارات الرسػػػػػػػهسك لهراق ػػػػػػػك سػػػػػػلهك الاذسػػػػػػػك ج هربػػػػػػػز هػػػػػػػؤلهرات 

 للخدهتت ال سطرسكج فرلست.الهـ الهللدةج  تلب ؾج لتسللد جالهدرسك ال طلسك 
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 لقػػػػػػػػػك اللػػػػػػػػػدرسب  ػػػػػػػػػهدا  الفػػػػػػػػػراد الاػػػػػػػػػتهلسف فػػػػػػػػػم  -(:2008) تيػػػػػػػػػدةجلاهتفج  .33
ال سػػػػػط   دراسػػػػػك لتلػػػػػك  تهاػػػػػك لاػػػػػز فػػػػػم ال هم رسػػػػػك السهلسػػػػػك " بلسػػػػػك  اإلدارة

الالػػػػػـ  اإلدارسػػػػػك  الهتلسػػػػػك  فػػػػػم  تهاػػػػػك الشػػػػػرؽ ال سػػػػػط للدراسػػػػػتت الالسػػػػػتج  تهاػػػػػك 
 لازجال هم رسك السهلسك.

34. Nassazi جAidah لػػػػػػػػػػػه سر اللػػػػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػػػػ  ادا  الهػػػػػػػػػػػ ظفسف "  -(:2013)ج
 ج تهاك الالـ  اللط سقك ج هم رسك ا الدا . 

35. Jeremiah جJoseph  (2014 : )-  لقسػػػػػػػػػػػػػسـ لػػػػػػػػػػػػػه سر اللػػػػػػػػػػػػػدرسب  اللطػػػػػػػػػػػػػ سر
  ل  أدا  اله ظؼ   تهاك ب اهم لبرـ  للالـ  اللقلسك ج هم رسك اتلت.  
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 المالحق -2

 :1ممحق 
 

 
 

 جامعة القدس 
 كمية الدراسات العميا

 استبانه 
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته.....            
سقػػػػـ  ال تلػػػػػث  دراسػػػػك لػػػػػ ؿ " لػػػػت سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  أدا  هػػػػ ظفم الرقت ػػػػػك  لػػػػ  سػػػػػلهك المػػػػػذا  

("   ػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػز  هػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػث  لهػػػػػػػػػم 2018-2019فػػػػػػػػػم   زارة ا قلمػػػػػػػػػتد الػػػػػػػػػ طلم)
اللمػػػػػ ؿ  لػػػػػ  در ػػػػػك الهت سػػػػػلسر فػػػػػم بلسػػػػػك الدراسػػػػػتت الالسػػػػػت لخمػػػػػص  اسػػػػػلبهت  لهلطل ػػػػػتت

الللهسػػػػػػكج لػػػػػػذا لر ػػػػػػ  هػػػػػػف لضػػػػػػرلبـ اللبػػػػػػـر  تإل ت ػػػػػػك  لػػػػػػ   ػػػػػػذ  السػػػػػػيلك  دقػػػػػػك  ه ضػػػػػػ  سكج 
 لسث سللتط  ذ  الهال هتت  سرسك لتهك ج  لف لسلخدـ إ  ل اراض ال لث الالهم .

 
 شاكر لكم حسن تعاونكم

 
       الباحث: زياد عبد الرحمن فضل
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 لإلجابة التي تنطبق عميك  الرجاء وضع إشارة صح 

 القسم االول : المتغيرات الضابطة

Q1 - اإلدارة الاتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ك  اإلدارة
  الهمتدر الط ساسك

اإلدارة الاتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك للهتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 الهسلملؾ

 هدرا  الرقت ك

    

Q 2 -  ه ظػػػػػػػػػػػؼ  لػػػػػػػػػػػ   الهسه  ال ظسفم
  قد

 هدسر قسـريسس  ريسس شا ك هفلش\ه ظؼ 

      

 
 Q3  -   هبتف الاهؿ 

 الخلسؿ  ست للـ القدس ارسلت راـ ا  ط  تس لت لس  سلفست قلقسلسك ط لبـر  لسف

           

 
Q4  -  ال لس  

 ذبر
 

 أل  
   

 
 - Q 5 30اقػػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػف  الاهر 

 سلك 
  50 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػف   40 سلك 40 اقؿ هف   30

 سلك
 فهب ر  50

     

Q 6 -  :الهؤ ؿ الالهم 

 دبل را  هت سلسر  بتل رس س د لـ   ل  سمم ا  اقؿ

     

 Q7 - 5اقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػف   سل ات الخ رة 
 سل ات 

سػػػػػػػػػػل ات  اقػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػف  5  
10  

 سلك  فتب ر  16  سلك15 اقؿ هف  10

     

 
Q 8 –  ػػدد الػػػد رات اللػػػم الللقػػت  مػػػت فػػػم 

 
لػػػػػػػػػػـ الللػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػه  د رة فػػػػػػػػػػم 

 
د رة  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 
 د رلسف 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػلث د رات 
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 فتب ر  فقط سلهك المذا   سلهك المذا 

     

 
 القسم الثاني : 

 المحور االول :مستوى التدريب 
 المجال االول :  تحديد االحتياجات التدريبية

   
 الا ترة

 
 ه افؽ
  شدة
5 

 
 ه افؽ

 
4 

 
 هلتسد

 
3 

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ه افؽ

 
2 

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
ه افػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 أطلقت

1 
A 01  لتلؾ  لخطسط هس ؽ للللست تت اللدرس سك له ظفم الرقت ك       

A 02  سػػػػلـ للدسػػػػد ا للست ػػػػتت اللدرس سػػػػك للس ػػػػك ا لهػػػػتد خطػػػػط لدرس سػػػػك فػػػػم
 ال زارة

     

03A  سػػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػػك لسػػػػػػػػػب هلطل ػػػػػػػػػتت ال مػػػػػػػػػػؼ
 ال ظسفم 

     

4A 0  اسػػػػػػػلهترة لهػػػػػػػ ظفم سػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك هػػػػػػػف خػػػػػػػلؿ
 الرقت ك

     

A 05   سػػػػػػلـ للدسػػػػػػد ا للست ػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػك لسػػػػػػب ال ل سػػػػػػتت فػػػػػػم الاهػػػػػػػؿ
 الرقت م 

     

A 06 سلـ للدسد ا للست تت  مرض لط سر إ را ات الاهؿ      

      المجال الثاني : اختيار الموظفين المتدربين 
1B 0  هاللػػػػػػك هػػػػػػف ل لػػػػػػك سػػػػػػلـ اخلسػػػػػػتر الهلػػػػػػدر سف لسػػػػػػب هاػػػػػػتسسر  اضػػػػػػلك 

 ا  لاتث
     

20 B  سػػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػػدر سف اخػػػػػػػػػذسف فػػػػػػػػػم ا  ل ػػػػػػػػػتر الهمػػػػػػػػػترات اللػػػػػػػػػم
 سللت  لمت 

     

3B 0 للاػػػػػػػػػػػػب الالقػػػػػػػػػػػػتت الشخمػػػػػػػػػػػػسك  ال سػػػػػػػػػػػػتطك د ر فػػػػػػػػػػػػم اخلسػػػػػػػػػػػػتر  ال
  الهلدر سف

     

4B 0  سػػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػػػب اللخمػػػػػػػػػص  ال مػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػ ظسفم
  الهمتـ

     

B 05 الهلػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػب شػػػػػػػر ط  هاػػػػػػػتسسر ال مػػػػػػػك الهتللػػػػػػػك  سػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػتر
 لللدرسب

     

      المجال الثالث: اختيار المدربين
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C 01   سلـ اخلستر الهدر  ف لسب ه ض ع  أ داؼ ال راه  اللدرس سك      
C 02 سلـ اخلستر الهدر  ف لسب هاتسسر ال مك الهتللك لللدرسب      

03 C  لػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػلخداـ اللقلسػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػك الهػػػػػػػػدر  ف الهللسػػػػػػػػسف  قػػػػػػػػتدر ف 
 اللدس ك

     

04C  سلـ اخلستر الهدر  ف هف ذ   بفت ة  هؤ لت أبتدسهسك  لط سقسك      
C 05    لػػػػػ فر ه ازلػػػػػك هتلسػػػػػك للػػػػػسح فرمػػػػػك اب ػػػػػر  خلسػػػػػتر الهػػػػػدر سف هػػػػػف ذ

 ا للراؼ
     

 المجال الرابع : تصميم الدورات التدريبية 
1D 0  سلـ لمهسـ الد رات اللدرس سك لسب أ داؼ  اضلك  هبل  ك      

 D 02 سلـ لمهـ الد رات  لسث للطت ؽ هع ا للستج الفالم للهلدرب      
D 03      سلـ إ داد هتدة الد رة اللدرس سك  فقت  للست تت الاهؿ      

 D 04  لػػػػػتؾ لبػػػػػرار هسػػػػػلهر فػػػػػم هللػػػػػ   الػػػػػد رات اللدرس سػػػػػك اللػػػػػم لقػػػػػـ   مػػػػػت 
 ال زارة 

     

5D 0  سػػػػػػلـ لمػػػػػػهسـ الػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػك اللػػػػػػم للػػػػػػؿ الهشػػػػػػبلت القتيهػػػػػػك فػػػػػػم
 الاهؿ

     

6D 0  سػػػػػػػػلـ للفسػػػػػػػػذ الػػػػػػػػد رة  فقػػػػػػػػت  لسػػػػػػػػل ب الهلتضػػػػػػػػرات  اللػػػػػػػػد ات  للقػػػػػػػػتت
 اللقتش

     

D 07  اللدرسب فم ه قع الاهؿسلـ للفسذ الد رة  فقت  لسل ب      
 : تـقـييم العممية التدريبيةالمجال الخامس 

E 01  سسػػػػػلخدـ أسػػػػػل ب لقسػػػػػسـ فاتلسػػػػػك الػػػػػد رة اللدرس سػػػػػك  اػػػػػد اللمػػػػػت  اللػػػػػدرسب
 ه تشرا 

     

E 02  لػقػسػػػػػػػػػسـ للػػػػػػػػتي  الػػػػػػػػد رات هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ له سر ػػػػػػػػت  لػػػػػػػػ  فاتلسػػػػػػػػك ال ػػػػػػػػتز
 الهمهتت

     

E 03  هع ال داؼ اللم لرهم إلسمت ال زارةلػلػطت ؽ أ داؼ الد رات      
E 04  الػػػػػػد رات اللػػػػػػػم سػػػػػػػ ؽ  لػػػػػػـ ا لللػػػػػػػتؽ  مػػػػػػػت لقػػػػػػػقت ال ػػػػػػػداؼ الهالػػػػػػػف

  لمت
     

E 05  لػػػػػػػؤد  الػػػػػػػد رات إلػػػػػػػ  زسػػػػػػػتدة بفػػػػػػػت ة الهػػػػػػػ ظفسف فػػػػػػػم أدا  اللشػػػػػػػتطتت
 الرقت سك

     

 المحور الثاني: أداء موظفي الرقابة عمى سالمة االغذية 
 األداء ومؤشراتهالمجال االول: 

10 F  اللػػػػػػػدرسب زاد فػػػػػػػم دقػػػػػػػك ا دا   القػػػػػػػدرة  لػػػػػػػ  ال ػػػػػػػتز الهمػػػػػػػتـ الرقت سػػػػػػػك
  بفت ة 

     

2F 0  اللدرسب رفع  قك قستدات ال زارة  ه ظفم الرقت ك  همداقسلمـ      
3F 0    اللػػػػػػدرسب رفػػػػػػع هػػػػػػف البفػػػػػػت ة فػػػػػػم اللاتهػػػػػػؿ هػػػػػػع الهلل ػػػػػػسف  الل ػػػػػػتر     
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 الهسلملبسف
F 04  اللػػػػػػػدرسب أد  إلػػػػػػػ  ابلسػػػػػػػتب همػػػػػػػترات رقت سػػػػػػػك هلل  ػػػػػػػك فػػػػػػػم سػػػػػػػلهك

 المذا  
     

 F 05    أسػػػػػػػػمـ اللػػػػػػػػدرسب فػػػػػػػػم زسػػػػػػػػتدة ردع الهخػػػػػػػػتلفسف  اللقلسػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػف شػػػػػػػػبت
 الهسلملبسف

     

F 06  أسػػػػػػػػمـ اللػػػػػػػػدرسب ابلسػػػػػػػػتب همػػػػػػػػترات اللزا ػػػػػػػػك  الشػػػػػػػػفتفسك فػػػػػػػػم  هلسػػػػػػػػك
 الرقت ك 

     

   المكتسبة من الدورات المتخصصة بسالمة الغذاءالمعمومات والمهارات اله تؿ ال تلم:
1G 0  ال قك  القدرة فم فمـ هضه ف ق السف  لشرساتت سلهك المذا      
2G 0  ال قػػػػك  القػػػػدرة  لػػػػ  شػػػػرح ه ضػػػػ ع در ػػػػتت لللسػػػػؿ لقػػػػتط الهخػػػػتطر فػػػػم

 المذا 
     

3G 0  السر ك  الدقك فم للدسد الفل متت الهطل  ك للاسلتت الهسل  ك      
4G 0  القدرة  ل  الختذ القرارات الهلتس ك  لت   ل  الفلص اللسم      
5G 0  القدرة  ل  لقسسـ للتي  الفل متت  الختذ القرارات الهلتس ك      
  المجال الثالث: مدى أستخدام المؤشرات القياسية  
1H 0  لب ف هر اسك الرقت ك الق السف  اله امفتت  اللالسهتت الفلسك      
2H 0  لقسػػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػػتت اللمػػػػػػػلساسك للمػػػػػػػذا   البسهسػػػػػػػت  المذايسػػػػػػػك  ال س ل  سػػػػػػػػت

 المذايسك
     

3H 0  اإل ػػػػػػػػػػػػرا ات القستسػػػػػػػػػػػػسك لللاقػػػػػػػػػػػػسـ  اإل ػػػػػػػػػػػػرا ات القستسػػػػػػػػػػػػسك للاهلسػػػػػػػػػػػػتت
 اإلللت سك

     

4H 0 لقسسـ مفتت  اسلخداهتت ه اد اللاقسـ   الللظسؼ      
5H 0  اللظتفك الشخمسكلقسسـ ههترستت الشر ط الملسك  شر ط      
6H 0 ( )لظتـ لللسؿ  ض ط اللقتط اللر ك الخطرة )المتسبHACCP      
7H 0  ابلسػػػػػػػػتب همػػػػػػػػترات اللػػػػػػػػدقسؽ  اللقسػػػػػػػػسـ هػػػػػػػػف ا هل ػػػػػػػػتؿ لللظػػػػػػػػتـ سػػػػػػػػلهك

 المذا 
     

8H 0 لقلستت  همترات سلب الاسلتت  لفظمت  لقلمت للفلص      
 المحور الثالث: المتغيرات الوسطية   

 المجال االول: مجاالت التدريب المطموبة
     

I 01 أستسستت الرقت ك الملسك  ل  ا اذسك الهللسك  الهسل ردة      
I 02 لقسسـ اللسهـ المذايم  الهراض الهلق لك  تلاذسك      
I 03  لقلستت قستس فاتلسك لظتـ إدارة سلهك المذا   فقت للظتـ السز      
I 04  المذا   لظـ إدارة ال  دةسلهك  ملك      
I 05 ( لقسسـ ههترستت اللملسع ال سد ل اذسكGMP)      
I 06 همترات اللفلسش  ل  الهللت الل ترسك      
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I 07  همترات اللارؼ  ل  أستلسب المش الل تر      
I 08 لقسسـ اللظتفك  اللطمسر  همتلع الاذسك      
I 09  لفظمت  لقلمتهمترات سلب الاسلتت       
I 10  همػػػػػػػترات الفل مػػػػػػػػتت اللسػػػػػػػػسك  الفلػػػػػػػػص السػػػػػػػػرسع  تسػػػػػػػػلخداـ أ مػػػػػػػػزة

 سد سك
     

      المجال الثاني:  نظام إدارة التدريب   
J 1  سل ست  ؿ ألت  لت ك لللدرسب هللظـ  شبؿ د ر      
J 2  ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػدد د رات سػػػػػػػلهك المػػػػػػػذا  اللػػػػػػػم الللقػػػػػػػت  مػػػػػػػت بتلػػػػػػػت بتفسػػػػػػػك 

  للست تلؾ 
     

J 3  لظػػػػػتـ دسػػػػػ اف الهػػػػػ ظفسف فػػػػػم لمػػػػػر د رة  الػػػػػدة لبػػػػػؿ ه ظػػػػػؼ سػػػػػل ست
 سل م 

     

J 4  لظتـ دس اف اله ظفسف للد رات هاسؽ للط سر القدرات اللخممسك      
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 : قائمة المحكمين2ممحق   

 الرقـ أسهت  الهلبهسف ال تهاك
  .1 د. هسف المس ت   / تهاك القدسالهلتضر فم هامد الللهسك الهسلداهك 

  .2 د.ساد  البرلز الهلتضر فم هامد الللهسك الهسلداهك / تهاك القدس

  .3 د.   د ال  تب الم تغ الهلتضر فم هامد الللهسك الهسلداهك / تهاك القدس

  .4 د. ا را سـ  فتلك الهلتضر بلسك الملدسك / تهاك القدس

  .5 د.  زاـ متلح هلظهك الفت 

  .6 د. خ لك ل ـ  هلظهك الفت 

  .7 د.   د ا  الاهر  هلظهك إسبتردا

  .8 د. ذستب  رار الهلتضر فم  تهاك القدس الهفل لك
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 3ممحق رقم 

 قسـ هاتهلت ا رل تط لفقرات اله ت ت  الدر ك البلسك لبؿ ه تؿ سللهم إلس : 
 الداللة ايحصائية معامل االرتباط المحور رقم الفقرة

 للدسد ا للست تت اللدرس سكالهل ر ا  ؿ: 
A01  لتلػػػػػػػػػػػػػػؾ  لخطػػػػػػػػػػػػػػػسط هسػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ للللست ػػػػػػػػػػػػػػػتت 

 اللدرس سك له ظفم الرقت ك 
0.633** 0.000 

A02  سػػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػك للس ػػػػػػػػػك
 ا لهتد خطط لدرس سك فم ال زارة

0.693** 0.000 

A03  سػػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػػك لسػػػػػػػػػب
 هلطل تت ال مؼ ال ظسفم 

0.722** 0.000 

A04  سػػػػػلـ للدسػػػػػد ا للست ػػػػػتت اللدرس سػػػػػك هػػػػػف خػػػػػلؿ
 اسلهترة له ظفم الرقت ك

.667** 0.000 

A05   سػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػد ا للست ػػػػػػػػتت اللدرس سػػػػػػػػك لسػػػػػػػػب
 ال ل ستت فم الاهؿ الرقت م 

.642** 0.000 

A06  ا للست ػػػػػػػػػتت  مػػػػػػػػػػرض لطػػػػػػػػػػ سر سػػػػػػػػػلـ للدسػػػػػػػػػػد
 إ را ات الاهؿ

.632** 0.000 

 المحور الثاني:      اختيار الموظفين المتدربين
B01  سػػػػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػػػػػػب هاػػػػػػػػػػػػتسسر

  اضلك  هاللك هف ل لك ا  لاتث
.673** 0.000 

B02  سػػػػػلـ اخلسػػػػػتر الهلػػػػػػدر سف اخػػػػػذسف فػػػػػم ا  ل ػػػػػػتر
 الهمترات اللم سللت  لمت 

.723** 0.000 

B03  للاػػػػػػػػػػب الالقػػػػػػػػػػتت الشخمػػػػػػػػػػسك  ال سػػػػػػػػػػتطك  
  د ر فم اخلستر الهلدر سف

.609** 0.000 

B04  سػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػػب اللخمػػػػػػػػص
  ال مؼ ال ظسفم  الهمتـ

.637** 0.000 

B05  سػػػػػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػػػػتر الهلػػػػػػػػػػػػدر سف لسػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػر ط
  هاتسسر ال مك الهتللك لللدرسب

.594** 0.000 

 نيالمحور الثالث: اختيار المدرب 
C01  سػػػػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػػدر  ف لسػػػػػػػػػػػب ه ضػػػػػػػػػػػ ع

  أ داؼ ال راه  اللدرس سك
.529** 0.000 

C02  سػػػػػلـ اخلسػػػػػتر الهػػػػػدر  ف لسػػػػػب هاػػػػػتسسر ال مػػػػػك
 الهتللك لللدرسب

0.435* 0.040 
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C03  الهػػػػػدر  ف الهللسػػػػػسف  قػػػػػػتدر ف  لػػػػػ  اسػػػػػػلخداـ
 اللقلستت اللدرس سك اللدس ك

.568** 0.000 

C04  سػػػػػػػػػػػلـ اخلسػػػػػػػػػػػتر الهػػػػػػػػػػػدر  ف هػػػػػػػػػػػف ذ   بفػػػػػػػػػػػت ة
  هؤ لت أبتدسهسك  لط سقسك

.498** 0.000 

C05  لػػػػػػػػػ فر ه ازلػػػػػػػػػك هتلسػػػػػػػػػك للػػػػػػػػػسح فرمػػػػػػػػػك اب ػػػػػػػػػر
  خلستر الهدر سف هف ذ   ا للراؼ

.516** 0.000 

 المحور الرابع: معايير تصميم الدورات التدريبية
D01  سػػػػلـ لمػػػػهسـ الػػػػد رات اللدرس سػػػػك لسػػػػب أ ػػػػداؼ

  اضلك  هبل  ك 
.578** 0.000 

D02  سػػػػػػػػلـ لمػػػػػػػػهـ الػػػػػػػػد رات  لسػػػػػػػػث للطػػػػػػػػت ؽ هػػػػػػػػع
 ا للستج الفالم للهلدرب

.653** 0.000 

D03  سػػػػػػػػػػلـ إ ػػػػػػػػػػداد هػػػػػػػػػػتدة الػػػػػػػػػػد رة اللدرس سػػػػػػػػػػك  فقػػػػػػػػػػت
  للست تت الاهؿ

0.571** 0.000 

D04  لػػػػػػتؾ لبػػػػػػرار هسػػػػػػلهر فػػػػػػم هللػػػػػػ   الػػػػػػد رات 
 اللدرس سك اللم لقـ   مت ال زارة 

-00.089 .3790 

D05  سػػػػػػػلـ لمػػػػػػػهسـ الػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػك اللػػػػػػػم للػػػػػػػؿ
 الهشبلت القتيهك فم الاهؿ

0.589** 0.000 

D06  سػػػػػلـ للفسػػػػػذ الػػػػػد رة  فقػػػػػت  لسػػػػػل ب الهلتضػػػػػرات
  اللد ات  للقتت اللقتش

0.581** 0.000 

D07  للفسػػػػػذ الػػػػػد رة  فقػػػػػت  لسػػػػػل ب اللػػػػػدرسب فػػػػػم سػػػػػلـ
 ه قع الاهؿ

0.509** .002 

 المحور الخامس: تقييم العممية التدريبية 
E01  سسػػػػلخدـ أسػػػػل ب لقسػػػػسـ فاتلسػػػػك الػػػػد رة اللدرس سػػػػك

  اد اللمت  اللدرسب ه تشرا 
0.511** 0.000 

E02  لػقػسػػػػػػػػػسـ للػػػػػػػػتي  الػػػػػػػػد رات هػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ له سر ػػػػػػػػت
 الهمهتت ل  فاتلسك ال تز 

.562** 0.000 

E03  لػلػػػػػطت ؽ أ ػػػػداؼ الػػػػد رات هػػػػع ال ػػػػداؼ اللػػػػم
 لرهم إلسمت ال زارة

.576** 0.000 

E04  الػػػػػػػػػد رات اللػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػ ؽ  لػػػػػػػػػـ ا لللػػػػػػػػػتؽ  مػػػػػػػػػت
 لقػقت ال داؼ الهالف  لمت

.593** 0.000 

E05  لػػػػػػؤد  الػػػػػػد رات إلػػػػػػ  زسػػػػػػتدة بفػػػػػػت ة الهػػػػػػ ظفسف
 فم أدا  اللشتطتت الرقت سك

.648** 0.000 

  األداء ومؤشراته المحور السادس:
F01   0.000 **677.اللػػػػػػػػدرسب زاد فػػػػػػػػم دقػػػػػػػػك ا دا   القػػػػػػػػدرة  لػػػػػػػػ 
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 ال تز الهمتـ الرقت سك  بفت ة 
F02  اللػػػػػػدرسب رفػػػػػػع  قػػػػػػك قسػػػػػػتدات الػػػػػػ زارة  هػػػػػػ ظفم

 الرقت ك  همداقسلمـ 
.600** 0.000 

F03  اللػػػػػدرسب رفػػػػػع هػػػػػف البفػػػػػت ة فػػػػػم اللاتهػػػػػؿ هػػػػػع
 الهسلملبسف الهلل سف  الل تر  

.580** 0.000 

F04  اللػػػػػػػدرسب أد  إلػػػػػػػ  ابلسػػػػػػػتب همػػػػػػػترات رقت سػػػػػػػك
 هلل  ك فم سلهك المذا  

.561** 0.000 

F05 
أسػػػػػػػػمـ اللػػػػػػػػدرسب فػػػػػػػػم زسػػػػػػػػتدة ردع الهخػػػػػػػػتلفسف 

  اللقلسؿ هف شبت   الهسلملبسف
.592** 

0.000 

F06 
أسػػػػػػػػػمـ اللػػػػػػػػػدرسب ابلسػػػػػػػػػتب همػػػػػػػػػترات اللزا ػػػػػػػػػك 

  الشفتفسك فم  هلسك الرقت ك 
.704** 

0.000 

 المعمومات والمهارات المكتسبة من الدورات المتخصصة بسالمة الغذاءالمحور السابع: 
G01  ال قػػػػػػػػػك  القػػػػػػػػػدرة فػػػػػػػػػم فمػػػػػػػػػـ هضػػػػػػػػػه ف قػػػػػػػػػ السف

  لشرساتت سلهك المذا 
.593** 0.000 

G02  ال قػػػػػػك  القػػػػػػػدرة  لػػػػػػػ  شػػػػػػػرح ه ضػػػػػػػ ع در ػػػػػػػتت
 لللسؿ لقتط الهختطر فم المذا 

.509** 0.000 

G03 
السػػػػػػػػػػر ك  الدقػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػم للدسػػػػػػػػػػد الفل مػػػػػػػػػػتت 

 الهطل  ك للاسلتت الهسل  ك 
.546** 

0.000 

G04 
القػػػػػػدرة  لػػػػػػ  الخػػػػػػتذ القػػػػػػرارات الهلتسػػػػػػ ك  لػػػػػػت  

  ل  الفلص اللسم 
.522** 

0.000 

G05  القػػػػػدرة  لػػػػػ  لقسػػػػػسـ للػػػػػتي  الفل مػػػػػتت  الخػػػػػتذ
 القرارات الهلتس ك 

.554** 0.000 

 أستخدام المؤشرات القياسية   المحور الثامن:
H01  لبػػػػػ ف هر اسػػػػػك الرقت ػػػػػك القػػػػػ السف  اله امػػػػػفتت

  اللالسهتت الفلسك 
.482** 0.000 

H02   لقسػػػػػػسـ الاهلسػػػػػػتت اللمػػػػػػلساسك للمػػػػػػذا   البسهسػػػػػػت
 المذايسك  ال س ل  ست المذايسك

.608** 0.000 

H03  اإل ػػػػػػػػػػرا ات القستسػػػػػػػػػػػسك لللاقػػػػػػػػػػسـ  اإل ػػػػػػػػػػػرا ات
 اإلللت سك القستسسك للاهلستت

.650** 0.000 

H04   لقسػػػػػػػػػسـ مػػػػػػػػػفتت  اسػػػػػػػػػلخداهتت هػػػػػػػػػ اد اللاقػػػػػػػػػسـ
  الللظسؼ

.629** 0.000 

H05  لقسػػػػػػسـ ههترسػػػػػػتت الشػػػػػػر ط المػػػػػػلسك  شػػػػػػر ط
 اللظتفك الشخمسك

.507** 0.000 

H06  0.000 **474.لظػػػػتـ لللسػػػػؿ  ضػػػػػ ط اللقػػػػتط اللر ػػػػك الخطػػػػػرة 
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 HACCP)المتسب( )
H07  اللقسػػػػػػػػػػػسـ هػػػػػػػػػػػف ابلسػػػػػػػػػػػتب همػػػػػػػػػػػترات اللػػػػػػػػػػػدقسؽ 

 ا هل تؿ لللظتـ سلهك المذا 
.586** 0.000 

H08  لقلسػػػػػػػتت  همػػػػػػػترات سػػػػػػػلب الاسلػػػػػػػتت  لفظمػػػػػػػت
  لقلمت للفلص

.558** 0.000 

 مجاالت التدريب المطموبةالمحور التاسع: 
I01  أستسػػػػػػػػستت الرقت ػػػػػػػػك المػػػػػػػػلسك  لػػػػػػػػ  ا اذسػػػػػػػػك

 الهللسك  الهسل ردة
.474** 0.000 

I02 الهػػػػػػػراض الهلق لػػػػػػػك  لقسػػػػػػػسـ اللسػػػػػػػهـ المػػػػػػػذايم 
  تلاذسك

.415* .032 

I03  لقلسػػػػػػػػػتت قسػػػػػػػػػتس فاتلسػػػػػػػػػك لظػػػػػػػػػتـ إدارة سػػػػػػػػػلهك
 المذا   فقت للظتـ السز 

.461** .003 

I04 001. **488. سلهك  ملك المذا   لظـ إدارة ال  دة 
I05  لقسػػػػػػػػسـ ههترسػػػػػػػػتت اللمػػػػػػػػلسع ال سػػػػػػػػد ل اذسػػػػػػػػك

(GMP) 
.473** 0.000 

I06   0.000 **445. الهللت الل ترسكهمترات اللفلسش  ل 
I07  همػػػػػػػػػػػترات اللاػػػػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتلسب المػػػػػػػػػػػش

 الل تر 
.469** 0.000 

I08 005. **457. لقسسـ اللظتفك  اللطمسر  همتلع الاذسك 
I09 0.000 **557. همترات سلب الاسلتت  لفظمت  لقلمت 
I10  همػػػػػػػػػػػػترات الفل مػػػػػػػػػػػػتت اللسػػػػػػػػػػػػسك  الفلػػػػػػػػػػػػص

 السرسع  تسلخداـ ا مزة سد سك
.456** 0.001 

 نظام إدارة التدريب المحور العاشر:
J01  ػػػػػػػػؿ ألػػػػػػػػت  لت ػػػػػػػػك لللػػػػػػػػدرسب هلػػػػػػػػلظـ  شػػػػػػػػبؿ 

 سل ست  د ر 
*0.423 0.02 

J02  ػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػدد د رات سػػػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػػػذا  اللػػػػػػػػػػػم 
 الللقت  مت بتلت بتفسك  للست تلؾ 

*0.443 0.00 

J03  لظػػػػػػػػػتـ دسػػػػػػػػػ اف الهػػػػػػػػػ ظفسف فػػػػػػػػػم لمػػػػػػػػػر د رة
  الدة لبؿ ه ظؼ سل ست سل م 

.443* 0.01 

J04  لظػػػػػػػػػػتـ دسػػػػػػػػػػ اف الهػػػػػػػػػػ ظفسف للػػػػػػػػػػد رات هاسػػػػػػػػػػؽ
 للط سر القدرات اللخممسك 

.428* 0.02 
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 قائمة الجداول
الال اف  رقـ ال دا ؿ  المفلك 

 8 هلمسرات الدراسك (1.1 د ؿ رقـ )

 45 ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر ا دارة ( 1.3 د ؿ رقـ)

 46 لسب هلمسر ال مؼ ال ظسفمل زسع  سلك الدراسك  ( 2.3 د ؿ رقـ)

 46 ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر هبتف الاهؿ ( 3.3 د ؿ رقـ)

 47 ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر ال لس ( 4.3 د ؿ رقـ)

 47 ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر الاهر ( 5.3 د ؿ رقـ)

 48 ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر الهؤ ؿ الالهم ( 6.3 د ؿ رقـ)

 48 ل زسع  سلك الدراسك لسب هلمسر سل ات الخ رة ( 7.3 د ؿ رقـ)

ل زسػػػػػػػػع  سلػػػػػػػػك الدراسػػػػػػػػك لسػػػػػػػػب هلمسػػػػػػػػر  ػػػػػػػػدد الػػػػػػػػد رات اللدرس سػػػػػػػػك  ( 8.3 د ؿ رقـ)
 الهخلمك  سلهك ا اذسك.

49 

 50 الهلت ر اللم لقسسمت أداة القستس ( 9.3 د ؿ رقـ)

 تلهاػػػػػػػػػػدؿ الاػػػػػػػػػػتـ ل هسػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػسـ هاػػػػػػػػػػتهلت ارل ػػػػػػػػػػتط اله ػػػػػػػػػػت ت    ( 10.3 د ؿ رقـ)
 الهلت ر 

51 

هاتهػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػتت بر ل ػػػػػػػػتخ الفػػػػػػػػت لسػػػػػػػػب الهلػػػػػػػػت ر  الدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك  ( 11.3 د ؿ رقـ)
 لفقرات الداة

52 

 54 هفلتح اللملسح ( 1.4 د ؿ رقـ)

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 2.4 د ؿ رقـ)
للدسػػػػػػػػػػػد ) در ػػػػػػػػػػػك اله افقػػػػػػػػػػػك  لله ػػػػػػػػػػػتؿ  ا  ؿ فػػػػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػػػػ ر ا  ؿ 

 ا للست تت اللدرس سك(.

55 

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 3.4 د ؿ رقـ)
 در ػػػػػػػػػك اله افقػػػػػػػػػك  لله ػػػػػػػػػتؿ ال ػػػػػػػػػتلم  فػػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػػ ر ا  ؿ )اخلسػػػػػػػػػتر 

 اله ظفسف الهلدر سف(. 

56 

 57الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 4.4 د ؿ رقـ)
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اخلسػػػػػػػػػػتر ) در ػػػػػػػػػك اله افقػػػػػػػػػػك  لله ػػػػػػػػػػتؿ ال تلػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػػػ ر ا  ؿ 
 الهدر  ف(.

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 5.4 د ؿ رقـ)
هاػػػػتسسر لمػػػػػهسـ ) در ػػػػك اله افقػػػػػك  لله ػػػػتؿ الرا ػػػػػع فػػػػم الهلػػػػػ ر ا  ؿ 

 الد رات اللدرس سك(.

58 

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 6.4 د ؿ رقـ)
 لقسسـ الاهلسك اللدرس سك(.) در ك اله افقك  للهل ر الختهس 

59 

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 7.4 د ؿ رقـ)
 (.)هسل   الدا   هؤشرال  در ك اله افقك  لله تؿ ا  ؿ

61 

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 8.4رقـ) د ؿ 
 ) در ػػػػػك اله افقػػػػػك  لله ػػػػػتؿ ال ػػػػػتلم فػػػػػم الهلػػػػػ ر ال ػػػػػتلم الخػػػػػتص  ػػػػػػػ 

الهال هػػػػػػتت  الهمػػػػػػترات الهبلسػػػػػػ ك هػػػػػػف الػػػػػػد رات السػػػػػػت قك الهلخممػػػػػػك 
  سلهك المذا (.

62 

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 9.4 د ؿ رقـ)
هػػػػد  أسػػػػلخداـ ) در ػػػػك اله افقػػػػك  لله ػػػػتؿ ال تلػػػػث فػػػػم الهلػػػػ ر ال ػػػػتلم 

 الهؤشرات القستسسك(.

63 

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 10.4 د ؿ رقـ)
ه ػػػػػػػػػت ت ) در ػػػػػػػػػك اله افقػػػػػػػػػك  لله ػػػػػػػػػتؿ ا  ؿ فػػػػػػػػػم الهلػػػػػػػػػ ر ال تلػػػػػػػػػث 

 اللدرسب الهطل  ك(.

65 

الهل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  اللسػػػػػػػػػػب الهي سػػػػػػػػػػك  ( 11.4 د ؿ رقـ)
لظػػػػػػتـ إدارة  ) در ػػػػػػك اله افقػػػػػػك  لله ػػػػػػتؿ ال ػػػػػػتلم فػػػػػػم الهلػػػػػػ ر ال تلػػػػػػث 

 اللدرسب(.

66 

هسػػػػػػػل    ػػػػػػػسف  الهلمسػػػػػػػر الهسػػػػػػػلقؿ )للالقػػػػػػػك هاتهػػػػػػػؿ ارل ػػػػػػػتط  سرسػػػػػػػ ف  ( 12.4 د ؿ رقـ)
  ػػػػػػسف الهلمسػػػػػػر اللػػػػػػت ع  )هسػػػػػػل   الدا ( لهػػػػػػ ظفم الرقت ػػػػػػك اللػػػػػػدرسب ( 

 لسلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم.

69 
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الهػػػػػدخلت ال سػػػػػطسك  لػػػػػ  أدا  لػػػػػه سر  لقػػػػػك هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب   ػػػػػر  ( 13.4 د ؿ رقـ)
 ه ظفم الرقت ك لسلهك المذا  فم  زارة ا قلمتد ال طلم.

69 

للػػػػػػتي  لللسػػػػػػؿ الل ػػػػػػتسف اللػػػػػػتد  لد لػػػػػػك الفػػػػػػر ؽ للهلمسػػػػػػرات الهسػػػػػػلقلك  ( 14.4 د ؿ رقـ)
لسػػػػػب ه ػػػػػت ت الدراسػػػػػك الختمػػػػػك  هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك 

 ل ات  للهلمسر الضت ط ا دارة 

71 

الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػك  ( 15.4رقـ) د ؿ 
 سػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػراد الاسلػػػػػػػػك للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك لسػػػػػػػػب هلمسػػػػػػػػر الضػػػػػػػػت ط 

 ا دارة. 

72 

للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ  للهلمسػػػػػرات الهسػػػػػلقلك  ( 16.4 د ؿ رقـ)
ر ػػػػػك البلسػػػػػك لسػػػػػب ه ػػػػػت ت الدراسػػػػػك الختمػػػػػك  هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  الد

 ل ات  للهلمسر الضت ط ال لس.

73 

للػػػػػػتي  لللسػػػػػػؿ الل ػػػػػػتسف اللػػػػػػتد  لد لػػػػػػك الفػػػػػػر ؽ للهلمسػػػػػػرات الهسػػػػػػلقلك  ( 17.4 د ؿ رقـ)
لسػػػػػب ه ػػػػػت ت الدراسػػػػػك الختمػػػػػك  هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك 

 ل ات  للهلمسر الضت ط  سل ات الخ رة.

75 

اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػك الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت  ( 18.4 د ؿ رقـ)
 سػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػراد الاسلػػػػػػػػك للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك لسػػػػػػػػب هلمسػػػػػػػػر سػػػػػػػػل ات 

  .الخ رة

76 

    د ؿ رقـ )
19.4) 

الهقترلػػػػػػػػتت ال لتيسػػػػػػػػك الهلاػػػػػػػػددة  للهلػػػػػػػػت ر الريسسػػػػػػػػسك لسػػػػػػػػب 
 سل ات الخ رة

 

 ( 20.4 د ؿ رقـ)
الهسػػػػػلقلك للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ  للهلمسػػػػػرات 

لسػػػػػب ه ػػػػػت ت الدراسػػػػػك الختمػػػػػك  هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك 
 ل ات  للهلمسر الضت ط   دد الد رات اللدرس سك.

77 

الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػك  ( 21.4 د ؿ رقـ)
 سػػػػل ت تت أفػػػػػراد الاسلػػػػك للدر ػػػػػك البلسػػػػك لسػػػػػب هلمسػػػػر  ػػػػػدد الػػػػػد رات 

 اللدرس سك.

78 

للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ  للهلمسػػػػػرات الهسػػػػػلقلك  ( 22.4 د ؿ رقـ)
لسػػػػػب ه ػػػػػت ت الدراسػػػػػك الختمػػػػػك  هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك 

79 



546 

 

 ل ات  للهلمسر الضت ط  الهسه  ال ظسفم.

الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػك  ( 23.4 د ؿ رقـ)
 سػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػراد الاسلػػػػػػػػك للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك لسػػػػػػػػب هلمسػػػػػػػػر الهسػػػػػػػػه  

 ال ظسفم

80 

    د ؿ رقـ )
24.4) 

الهقترلػػػػػػػػتت ال لتيسػػػػػػػػك الهلاػػػػػػػػددة  للهلػػػػػػػػت ر الريسسػػػػػػػػسك لسػػػػػػػػب الهسػػػػػػػػه  
 ال ظسفم.

 

للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ  للهلمسػػػػػرات الهسػػػػػلقلك  ( 25.4 د ؿ رقـ)
 هسػػػػػل   اللػػػػػدرسب  الدر ػػػػػك البلسػػػػػك  لسػػػػػب ه ػػػػػت ت الدراسػػػػػك الختمػػػػػك

 ل ات  للهلمسر الضت ط  الهؤ ؿ الالهم.

81 

الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػك  ( 26.4 د ؿ رقـ)
 سػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػراد الاسلػػػػػػػػك للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك لسػػػػػػػػب هلمسػػػػػػػػر الهؤ ػػػػػػػػؿ 

 الالهم.

82 

لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ للػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد   ( 27.4 د ؿ رقـ)
أدا  هػػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػػػسش سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم 
لسػػػػػػػب ه ػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػك  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط 

 ا دارة.

84 

الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػػك  (28.4 د ؿ رقـ )
البلسػػػػػػػك لسػػػػػػػب هلمسػػػػػػػر الهسػػػػػػػل    سػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػراد الاسلػػػػػػػك للدر ػػػػػػػك 

 ا دارة.

85 

( لد لػػػك الفػػػر ؽ للػػػه سر Independent Samples Testللػػػتي  ) (29.4 د ؿ رقـ ) 
اللػػػػػػػػػػدرسب  لػػػػػػػػػػ  أدا  هػػػػػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػػػػػسش سػػػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػػػم  زارة 
ا قلمػػػػػػػتد الػػػػػػػ طلم لسػػػػػػػب ه ػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػك  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك ل اػػػػػػػت  

 للهلمسر الضت ط ال لس.

86 

 30.4 د ؿ رقـ )  
) 

للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ للػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  
أدا  هػػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػػػسش سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم 
لسػػػػػػػب ه ػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػك  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط 

 سل ات الخ رة.

88 



547 

 

 (31.4 د ؿ رقـ )
هاسترسػػػػػػػػػػػك الفر قػػػػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػػػػسف الهل سػػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػػتت ال

 سػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػراد الاسلػػػػػػػػك للدر ػػػػػػػػك البلسػػػػػػػػك لسػػػػػػػػب هلمسػػػػػػػػر سػػػػػػػػل ات 
 الخ رة.

89 

 د ؿ رقـ )   
32.4) 

للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ للػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  
أدا  هػػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػػػسش سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم 

الضػػػػت ط  ػػػػدد لسػػػػب ه ػػػػت ت الدراسػػػػك  الدر ػػػػك البلسػػػػك ل اػػػػت  للهلمسػػػػر 
 الد رات اللدرس سك.

90 

 (33.4 د ؿ رقـ )
هل سػػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػػػراد 

 الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر  دد الد رات اللدرس سك

90 

 د ؿ رقـ )   
34.4) 

للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ للػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  
لفلػػػػػػػػسش سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم أدا  هػػػػػػػ ظفم 

لسػػػػػػػب ه ػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػك  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط  
 الهؤ ؿ الالهم.

92 

الهل سػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػػراد  (35.4 د ؿ رقـ )
 الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر الهؤ ؿ الالهم

93 

 36.4 د ؿ رقـ )  
) 

للػػػػػتي  لللسػػػػػؿ الل ػػػػػتسف اللػػػػػتد  لد لػػػػػك الفػػػػػر ؽ للػػػػػه سر اللػػػػػدرسب  لػػػػػ  
أدا  هػػػػػػػ ظفم لفلػػػػػػػػسش سػػػػػػػػلهك المػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػم  زارة ا قلمػػػػػػػػتد الػػػػػػػػ طلم 
لسػػػػػػػب ه ػػػػػػػت ت الدراسػػػػػػػك  الدر ػػػػػػػك البلسػػػػػػػك ل اػػػػػػػت  للهلمسػػػػػػػر الضػػػػػػػت ط 

 الهسه  ال ظسفم.

94 

الهل سػػػػػػػػػطتت اللسػػػػػػػػػت سك  ا للرافػػػػػػػػػتت الهاسترسػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػل ت تت أفػػػػػػػػػراد  (37.4 د ؿ رقـ )
 الاسلك للدر ك البلسك لسب هلمسر الهسه  ال ظسفم 
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