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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. 
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 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


