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 السددد ع   ادددي المصددد  الم دددوعي  دددوهلل،ل ال  دددهللل ا مدددصال     الحمدددهلل  ب رال المدددولمصال  ال ددد    

ِل الر درل المصدومصال  ِدوصمصاع  ِدوصم  ِدوصمصاع  لدي صد ع الدهللصالع الاادع ال  ادع لمدو  ال مدو  ِل   دحوصِ  اي آلد
الااع أرمدو الحد،    امِمو  مك أمَت الماصع  الحكصع   الااع  اممو مو صمع ممو  امعْممو صمو  امِمو  زهللمو  امو  
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 (ع99  مال آصة:q ع) ْضَاهُ وَأَدْخِلْنِ  بِ َحْمَتِاَ فِ  عِبَادِكَ الص الِحِنيوَعَلَى وَالِدَي  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَ
ِل  ووصدوه   مدو نمرمد  صدِ مدال  ودقق  ِ  صد،    مدو  أحمهلل ه سصحومِ  اي حزصق مممِ    دص
ممحم  مال  صرق  مثوصر    لي أال   قم  إلِموعل هذا الحاهلل المِ اوعع أسدلق اب أال ص مِعدَع صدِ  صكد ال 

 ل   اي وو ِِع  مو  

  لممي كرممهلل  ن  مممش لممي كرممهلل  نل مم   امو قددو  مددال حددهللصط الم ددوعي  دداي اب  اصددِ  سدداع         
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أسلق اب سصحومِ  ِمولي أال صسدهللهلل  ادي ورصد، الحد، ،ودوه   أال صَحرَسدِ صمصمدِ الِد  ال ِمدوع  صركمدِ 

 الذي ال صراع  لصظق مال سهللمة الماع  أهاِع

الهللكِ رصال العوواصال:  كمو  صوصا ل  أال أِقهللع صوليكر الحزصق لمو ي لحمة المموقية  الحكع
  ورس  اي ِعواامو صقص ق مموقية الرسولةح هللت صحر  الهللكِ ر محمهلل  صهلل  وصة الهللكِ ر ص سف 

وصف لارسولة  صورك اب  صاموع قهللصع الم حظوت  االقِراحوت الِ  ِثري ِ   ِ 
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   اكِيوف  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصال اي الحعوظ نز  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع 
الِمرف  اي ور، الِمصؤ     و االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصةالمِصمة لمماصة ِ،وص االسِراِصحصة

ة  ال،ورحصة مال الم ارهلل صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة   اي ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اص
 لي ِحهللصهلل اسولصا ِو صر ال،وو الم،  ة لاِمومق مع ع أصوو ههلل ت الهللراسة ةالصيرص

المحز/العوئِ    الم ظعصال لِقهللصع الِ  صوت  الم وئو الِ  صهلل رهو س ف ِسوهع    زصوهلل  قهللر  
 المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصالع

مؤسسة   888نصر الحك مصة   هللهللهو  قهلل ِك ال محِمع الهللراسة مال الموماصال    المؤسسوت 
ك مت  صمة الهللراسة مال  مؤسسة الِ  اموصقت  اصاو الير و الِولصة:  هللهلل الم ظعصال صزصهلل  ال  65ِ 

سم ات ال،صر  ِزصهلل  ال ،مس يصكق     001110111   الم ر  وت ِزصهلل  ال و  ،مسة  ير م ظع
 ع لقهلل اسِ،هللع الصوحط أهللا  لحمع الصصوموت  ه  االسِصومة  سم ات

ال المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز  أات الهللراسة الي  هلل  مِوئج أهماو  لقهلل ِ  
ِمِوز صقهللِراو  اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال    ح هلل   قة اصحوصصة  أثر  اوو 

 اي لِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي قهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ 
اسِراِصحصوت لمماصة ِ،وصو  المؤسسوتهذه  أمِ ِِ  ر لهللى   زمة مال الموماصالا  هللاهلل ال 

  ال الم ارهلل الصيرصةوت م هلل  لاِمصؤ صوالحِصوح ور،اِصوع  صِع    االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة
 او ور،  وهلللة ِِ ف صوِصوكمو    ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة صوإلمهللاهللات الهللا،اصةلاِمصؤ   

  أصوو ِق ع صِو صر ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصالع  الِ ظصفل ،ِصور   

 لقهلل أ  ي الصوحط    هللراسِِ صمحم  ة مال الِ  صوت لِحسصال ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة   
 زصوهلل  قهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال 

، صص الموماصال   كوال أهماو زصوهلل    يراك الم ظعصال المممصصال ص وع ،وو الم ارهلل الصيرصة  ِ 
 اي ا سولصا الرصووصة  اإلح وئصة   ِموهللاال زصوهلل   مصزامصة أكصر ،و ة صلميوة الم ارهلل الصيرصة 

مصؤ صححع المِر الهللا،ا   المامصة الحهللصثة     ماصِ  ِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة  الِ
ر  ر ع مقهللار ِص صر الموماصال صعرص الِرقصة المِوحة    كق محوق  ظصع  ور   اصوو    ال،ورح 

الممق مع   ماصال ماورات حهللصهلل     أقسوع أ،رىمع زصوهلل  الِركصز  اي حركة ِمق ت إلكسوا المو
  اي زصوهلل  مر مة ِ مصع ال ظوئف صولمؤسسوت نصر الحك مصة  سا لة  حراء  ماصة الهللمج  الع قع
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ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the reality of human resources planning and 

showing its relationship on the ability to maintain optimal number of employees in non-

governmental organization in the Gaza Strip, and to find out the human resources 

planning strategy, and to identify forecasting methods of demands and internal/external 

supply of human resources. The study also aimed to identify methods of developing 

customized plans to deal with the shortage/surplus in staff in order to provide 

recommendations and advices, which in turn will contribute to increase the capacity of 

non-governmental organization in the Gaza Strip to maintain the optimal number of 

employees.  

The population of the study is the workers in non-governmental organization 

which is 887 organizations. The study sample consisted of 56 organizations, which 

applied under the following conditions: number of employees is more than fifteen 

employees, and expenses are more than 1,000,000 NIS, years of experience are more 

than five years. The researcher used questionnaire as a tool to collect data.   

The study found out several results. The most important ones that the non-

governmental organization in the Gaza Strip are able to maintain optimal number of 

employees, and the existence of a positive relationship and a clear impact of human 

resources planning on the ability of non-governmental organization in the Gaza Strip to 

maintain optimal number of employees. These organizations have strategies for human 

resource planning, and using several ways to forecast its human resources demands and 

the internal/external supply of human resources. Also these organizations are following 

fair methods in selection and recruiting and they are developing plans to deal with the 

shortage/surplus in staff.  

The researcher recommended in this study a set of recommendations to improve 

human resources planning and to increase the capacity of non-governmental 

organizations in the Gaza Strip in maintaining optimal number of employees. The most 

important ones that increase the involvement of related staff in developing of human 

resources plans, allocate a larger budget for activities of human resources. Increase the 

adoption on mathematical and statistical methods and modern scientific in the processes 

of forecasting the human resources demands and internal/external supplies. The 

necessity to raise the employees’ awareness of the upgrading opportunities with 

increasing the focus on the movements of employees to give them new skills in other 

departments. Work on increasing the flexibility of job design in non-governmental 

organizations and ease of integration/separation process. 
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 مقدمة نلد نسة:
ف القرال الميرصال حصط اهللى المم  السرصع صولمم ر الصيري    ممِ  االهِموعلقهلل صهللأ 

    م ال ال مو ة صمهلل الحرا المولمصة الثومصة  صولذات    الهلل ق المِقهللمة الي زصوهلل  الحوحة الي 
،  وع حصط ا صو العور، ا سوس  صصال مؤسسة  أكثرأصهللي  وماة  ممر ة  اكثر ماور  ِ 

) و ي،  اِاع العمولةموححة  ا،رى نصر موححة ه  المومق الصيري اي ميوواع  قهللر 
 ع(01 ،21:ص1122هللو تكل،

مع االهِموع المِزاصهلل صولمم ر الصيري حهللط ِو ر  مو ج لاذا المعا ع  و صو صسمي 
صولم رهلل الصيري  صمم  حمصع الموماصال    المؤسسة صمو صحما ه مال ووقوت  اسِمهللاهللات  ماورات 

 العمصال  المسِ،هللمصال الهللائمصال  ال اإلهللارصص قصع  اِحوهوت  ، وئص هللصم نرا صةع  هع المهللراء 
 نصر الهللائمصال الذصال ِسِ،هللماع المؤسسةع صمثق الم رهلل الصيري اسِثمور لامؤسسة  لك  ِسِوصع 

ممصة هذا   ماصاو اهللاِرِ صوليكق الم ئع صمممي امِ  االسِثمورالمؤسسة اسِ،هللاع  اسِر ق ِ 
مظصع لام ارهلل الصيرصة   ع(14:ص1112)نلس لي،صِواا مماو ِ،وصو ِ 

ِمصع أهمصة الم ارهلل الصيرصة    اإلهللار  مال ك ماو أهع  مو ر المماصة اإلمِوحصة  صاو  ال 
 صهلل مال ِ  ر الكعوءات الحصهلل  القوهللر   اي ا هللاء  المووء المِمصزع

حظصت اهللار  الم ارهلل الصيرصة صوهِموع  اسع الموو، مال لهللال المهللصهلل مال الصوحثصال  المعكرصال 
لم و ع مال اهمصة كصصر  صِسع صاو  مال س اه مال حق ق الممورف  اال،ِ و صصال لمو هذا ا

 .(20:ص1112)حمود ونلخ رة، اإلمسومصة

صمكال اال ِمرف اهللار  الم ارهلل الصيرصة صولق ق اماو احهلل ال ظوئف ا  اإلهللارات االسوسصة    
 صعصةصاو مال ام ر  ظ ،مو صِما كق  الممظمة مح ر  مااو حمصع الم ارهلل الصيرصة الِ  ِممق  صاو

 ع(11ص :1112)نلس لي،

صمرف الِ،وصو صيكق  وع  اي امِ  ماصة  كرصة صِع مال ، لاو المظر لامسِقصق 
لِ  صولِول  صمرف ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة صولمماصة الِ  ِِلكهلل المؤسسة مال ، لاو   االسِمهللاهلل

ت المموسا  القوهللرصال اال لهللصاو ا  هللاهلل  ا م اع المموسصة مال الموماصال    ا موكال المموسصة  ال ق
 و لامؤسسة صإمحوز أههللا او الكاصة اي القصوع صكعوء   صعمولصة صِاك الماوع الِ  ِسم

 ع(21ص :1122)عب  ،
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 ال  ماصة الِ،وصو لام ارهلل الصيرصة ِمِصر  ماصة مِ ازمة صصال الحوحة لام ارهلل الصيرصة 
ِركز حمصع  المِر المِ  ر مماو  محو لة ممولحة العوئِ  سهلل المحز   ، سصو سوت ممصمة  ِ 

 ع(11:ص1110)عب  ، ظوئف اهللار  الم ارهلل الصيرصة  اي  ظصعة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 

 :مرهلللة نلد نسة
صمصش ظر ف حصوِصة  مصة مال احِ ق  ح ور  حر ا نز   اي مر السمصال  قووع 

سوت الهلل لصة ممو أهللى اِرعوع مسا العقر  الصوولة ممو  حِ امظور المولع لاقووعع صهللأت المؤس
قووع نز   مال ثع ا صو صمِمهلل صيكق كصصر  اي المسو هللات  مقرات لاو    صو ِِوحاإلمسومصة 

 االمسومصة المقهللمة مال المومحصال الهلل لصصال  صر هذه المؤسسوتع

ممظع المؤسسوت الهلل لصة    القووع ِمِمهلل معا ع اليراكة مع المؤسسوت المحاصة نصر 
المؤسسة  المو صصحصط ِاما المؤسسة الهلل لة هلل ر ال سصو الحك مصة    ِمعصذ ميورصماو  ص

ق ع المؤسسة المحاصة صولِمعصذ  اي االِر  صك ال هلل ر المؤسسة الهلل لصة  المحاصة  المومو ِ 
صوإلوو ة الي الممق  اي صموء قهللرات المؤسسة المحاصة نصر  ع الِقصصاإليراف  الِ حصِ 

 الحك مصةع

   قووع نز  ِمومت  ِصر   مق  االقِ وهللصةر ف الظ  م صةِزاصهلل مع ايِهللاهلل الح ور   
المؤسسوت المحاصة نصر الحك مصة  ازهللاهلل  هللهللهو صحصط ا صو لمهللهلل كصصر مماو  هلل  يراكوت مع 

لام ارهلل الصيرصة لاممق    هذه المؤسسوت ممو  االحِصوج هلل  مؤسسوت هلل لصة   صولِول  صهللأ ِزاصهلل 
 ِاهلل ِ اليصوا لاح  ق  اي  رص الممقعحمق قووع المؤسسوت نصر الحك مصة قووع هومو صس

  اي المسِ ى المحا   إال الممظموت نصر الحك مصة     اسوصال سوهمت  موزالت ِسوهع صهلل ر 
 ع(2: ص1111 نل ر ركبي وحج زي،) و ق     ماصة الِممصة     اسوصال 

ل  السِة يا ر  السمة  صولِو المو صصهللهو هللصع الممعذ     قووع نز  ِِرا ح مممظع الميور 
ِك ال  ق هلل الم ظعصال    المؤسسوت نصر الحك مصة مقِرمة صمهللهلل هذه الميورصع  صومِاوء المير ع 

  االسِرموءِمِا   ق هلل حمصع م ظع  المير ع  ممو ِ حا  اي المؤسسوت ِ ظصف محم  وت 
مِصر هذه المماصة مرهقة   ال محم  وت ا،رى مال الم ظعصال  اي حسا ِ  ر الميورصع لهللصاو  ِ 

الم ارهلل الصيرصة    هذه المؤسسوت مع  م صة اصحوهلل الكعوءات ال زمة     هللار  سوع حهللا  ق
كثصر مال ا حصوال  ممو أهللى  لي احِصوج لمماصة ِ،وصو هللقصقة لام ارهلل الصيرصة لاحعوظ  اي 
ا  هللاهلل ال زمة مال الم ظعصال  الِمكال مال ِعرصراع مال مير ع  اي ا،ر ممو صحهلل مال  ماصوت 

 ص مال العوئِعسهلل المحز  الِ،ا
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 مددال همددو اِددت  كددر  الهللراسددة حصددط اال هللراسددة  اقددع ِ،وددصو المدد ارهلل الصيددرصة الِدد  ِددِع  دد  
مددال المدد ارهلل الصيددرصة  اصوددو  صوالحِصوحددوتالمؤسسددوت نصددر الحك مصددة  ال قدد ف  اددي وددر، الِمصددؤ 

ذه ور، الِمصدؤ صوإلمدهللاهللات الهللا،اصدة  ال،ورحصدة المِد  ر  مدال المد ارهلل الصيدرصة سِكيدف  دال  اقدع هد
اإلحددراءات  مدد اوال ال،اددق  دد  ِمعصددذهو  الِدد  ِددلثر سدداصو  اددي قددهللر  المؤسسددوت  اددي سددهلل المحددز 
 الدددِ،اص مدددال العدددوئِ  ددد  المددد ظعصال ممدددو صحقددد، لامؤسسدددة المدددهللهلل ا مثدددق الدددذي صادددزع لامؤسسدددة 

صددلهللمي قددهللر مددال  ماصددوت الِ ظصددف  االسددِراِصحصة صحددو ظ  اددي م ارهللهددو الصيددرصة  صحقدد، اهددهللا او 
 ال الم ظعصالع  االسِرموء  

  صولِول  قهللمت هذه الهللراسة لإلحوصة  اي الِسوؤق الِول :
مش نلمو د  نالحتك ج تنلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة مش تخطكط م  مدى نستف دة 

 نلبر ي في نلحف ظ على مون ده  نلبر كة؟

 متغك نت نلد نسة:
 اي الحعوظ  اي المهللهلل مقهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   نلمتغك  نلت بع: -0

 االمثق مال الم ظعصالع
 نلمتغك  نلمستقل: -1

 المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصةع االسِراِصحصوتِ  ر  ع0

 ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصةع ع2

 عور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة ع3

 عالمحز/العوئِ    الم ظعصالِو صر ال،وو لاِمومق مع  ع4

 اليكق الِول  ص وو   قة المِرصر الِوصع صولمِرصرات المسِقاة:
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 ( عالقة نلمتغك  نلت بع ب لمتغك نت نلمستقلة1.1رهللل  قي )

 
 1121، حرهلل ص اسوة الصوحطالم هللر: 

 ف ضك ت نلد نسة:
 اسة:هذه الهللر   صمو صا  اسِمراِ لعروصوت

صووصة ذات هللاللِ  ح وئصة صصال ِ  ر االسِراِصحصوت الِمظصمصة لامؤسسة  ع0 ِ حهلل   قة اِر
 القهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصالع صصال 

ِ حهلل   قة اِرصووصة ذات هللاللِ  ح وئصة صصال ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل  ع2
 عمثق مال الم ظعصالالقهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا الصيرصة  صصال 

ِ حهلل   قة اِرصووصة ذات هللاللِ  ح وئصة صصال ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ع3
 عالقهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصال ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة  صصال 

  قة اِرصووصة ذات هللاللِ  ح وئصة صصال ور، ِو صر ال،وو لاِمومق مع  ِ حهلل ع4
 عالقهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصال  الم ظعصال  صصال المحز/العوئِ  

 اقع ِ،وصو الم ارهلل هللاللة  ح وئصة صصال  حوصوت أ راهلل المصمة ح ق  ذاتِ حهلل  ر ،  ع6
الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي 

لي، صة لمصمة الهللراسة )الحمس  مزى  لي السموت اِ ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
 سم ات ال،هللمة  المؤهق المام   المسمي ال ظصع (ع

 

املتبعة لعملجة ختطجط  اتتساراتجيجاالتوفر 
 الحتجاجات من املوارد البشريةا

قدرة املؤتسسات غري احلكومجة يف قطاع غزة على م
 املوظفنيعلى العدد االمثل من احلفاظ على 

 

باإلمدادات الداخلجة واخلارججة من  التنبؤطرق 
 املوارد البشرية

 

باالحتجاجات من  التنبؤطرق 
 املوارد البشرية

 

تطوير اخلطط للتعامل مع 
 ض يف املوظفنيالعيز/الفائ
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 أهدنف نلد نسة:
 ههلل ت هذه الهللراسة  لي مو صا :

قهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال صول   قِِ اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة   ع ممر ة 0
 عالم ظعصال    المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز 

المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة     االسِراِصحصةِيوف ع اك2
 ع   قووع نز  المؤسسوت نصر الحك مصة

ع الِمرف  اي ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة    المؤسسوت نصر الحك مصة 3
 عصقووع نز 

الم ارهلل الصيرصة     ع الِمرف  اي ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة مال4
 عالمؤسسوت نصر الحك مصة صقووع نز 

 عع ِحهللصهلل اسولصا ِو صر ال،وو الم،  ة لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال6

قهللر  المؤسسوت نصر ع ِقهللصع الِ  صوت  الم وئو الِ  صهلل رهو س ف ِسوهع    زصوهلل  5
 عم ظعصال اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال ال الحك مصة    قووع نز 

 أهمكة نلد نسة:
لامهللصهلل مال  ِ  رهومال ، ق المما موت  المِوئج  الِ  صوت الِ  الهللراسة هذه  ةأهمص ِمصع

الحاوت المممصة كمحِمع الهللراسة  المحِمع صيكق  وع  اصوو  الصوحثصال    معس المحوق  صمكال 
 ِع صق ذلك كولِول : 

او م هللر لاذه المؤسسوت    همصة الهللراسة    امِكمال أالمؤسسوت نصر الحك مصة:  -0
مكصماو ماصة ِ،وصو  صوالسِموهلل  مال الحعوظ المهللهلل ا مثق مال الم ظعصال الم ارهلل الصيرصة ِ 

  لي مِوئج الهللراسةع

المحا  مال ، ق امكومصة  ِوحة  رص همصة الهللراسة لامحِمع ِِمثق أالمحِمع المحا :  -2
 مال ا موال ال ظصع    ذلك الالممك  راهلل المحِمع مع ِلهصااع  ممحاع القهللر أكثر  مق 

حراءات ِ،وصو الم ارهلل الصيرصةال صحسصسصا ِ نصر المؤسسوت     سصوسوت  ا 
   الحك مصةع
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الصوحثصال  الماِمصال صولهللراسوت: ِيكق هذه الهللراسة م هللر هوع لامما موت   -3
 اإلح وئصوت    محوق المؤسسوت نصر الحك مصة لاصوحثصال  الماِمصال صهللراسة هذا 

   المحِمععالقووع الاوع  
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 الفصل الثاني
 إدارة وختطيط املوارد البشرية

 .نلمون د نلبر كة ونست نتكجك ته  نلمبحث نألول: إدن ة وت مكة
 عمقهللمة 
 عِمرصف  هللار  الم ارهلل الصيرصة 
 عأههللاف  هللار  الم ارهلل الصيرصة 
  عالم ارهلل الصيرصة هللار   ظوئف 
 عمعا ع ِممصة الم ارهلل الصيرصة 
 عصة ِممصة الم ارهلل الصيرصةأهم 
 عأسس   مو ر ِممصة الم ارهلل الصيرصة 
  عاالسِراِصحصةمعا ع 
  عاالسِراِصحصةِمرصف 
  عالممظمة اسِراِصحصةهلل ر  هللار  الم ارهلل الصيرصة     صونة 

 .نلمبحث نلث  ي: تخطكط نلمون د نلبر كة
  عِ،وصو الم ارهلل الصيرصة معا ع ِمرصف 
 عأهمصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 
 عمراحق ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 
 مِواصوت ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي مسِ ى الممظمة 
 الصصوموت ال زمة لِمصؤ الق ى الموماة 
 قمصوت الِمصؤ صولواا  اي الم ارهلل الصيرصة  عحهللصهلل الواا(ِ) أسولصا ِ 
 عميوكق ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 
 عالم امق المؤثر     الِمصؤ صولممولة 

 .نلحهللومكة غك  نلم ظم ت: لثنلث نلمبحث 
 عمقهللمة 
 عالحك مصة نصر الممظموت ِمرصف 
 عالحك مصة نصر الممظموت أهمصة 
  و ر ميل  ع اسوصال    الحك مصة نصر الممظموت ِ 
 عالحك مصة نصر الممظموت  مق الحك مصة مم قوت نصر الممظموت  ح وئصوت 
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 نلمبحث نألول
 إدن ة نلمون د نلبر كة ونست نتكجك ته 

 :مقدمة
ِمِصر  هللار  الم ارهلل الصيرصة مال أهع  ظوئف اإلهللار  لِركصزهو  اي المم ر الصيري  الذي 

ممصة الم ارهلل  ا  م رهلل لهللى اإلهللار   ا كثر ِلثصر صمِصر أثمال     اإلمِوحصة  اي اإلو ،   ال  هللار  ِ 
ظصمصة  الصيرصة ِمِصر ركمو  أسوسصو     نولصصة الممظموت حصط ِاهللف  لي ِمزصز القهللرات الِم

لهصق الكعوءات ال زمة  القوهللر   اي م اكصة الِحهللصوت الحولصة  مكصال اليركوت مال اسِقووا ِ   ِ
حصط أال   المسِقصاصةع  ولم ارهلل الصيرصة صمكال أال ِسوهع  صق      ِحقص، أههللاف  رصو لاممظمة 
لم ِ قعع  لقهلل  هللار  الم ارهلل الصيرصة ِمم  صو،ِ ور االسِ،هللاع ا مثق لامم ر الصيري المِ  ر  ا

ثصت اال مهللى كعوء   قهللرات  ،صرات هذا المم ر الصيري  حموسِ لاممق ِِ قف  اي كعوء  
الممظمة  محوحاو    ال   ق  لي ِحقص، أههللا او  لذلك أهِع  اموء اإلهللار  ص وع المصوهللئ 
 ا سس الِ  ِسو هلل  اي االسِعوهلل  الق  ى مال كق  رهلل    الممظمة مال ، ق  هللار  الم ارهلل 
الصيرصةع  هذه ا سس ِصهللأ مال الِ،وصو  اال،ِصور  الِهللرصا  الح ا ز  الِقصصع  كق مو لِ  اة 

 ع(1ص :2007 ،وآخ وش حمود،) صولمم ر الصيري

 :تع كف إدن ة نلمون د نلبر كة
صمِصر معا ع  هللار  الم ارهلل الصيرصة معا مو حهللصثو   أ،ذ صركز  اي اإلمسوال  كصعصة 

ميو ر    اوف   هموك المهللصهلل مال الكِوا  المؤلعصال الذصال قوم ا  مموماِِ  اي أسوس أال لِ
ق كه  صة الصير الموارد إدارةأال الِمرصعوت  مال هذه   الصيرصة الموارد إدارة صِمرصف

 حمصع    ومموماِام الموماصن وِدرصب وِمصصن صو،ِصورسوت المِماقة والسصو اإلحراءات
 اإلدارةلة  دا    ثقِاو صودةزو المؤسسة قدا، اةالموم القوى ِمظصم  اي قوالمم  المسِوصوت

 ع(24: ص1111ح دة، )ر اإلمِوحصة سِوصوتدالم يدأ ا يدإللا   ق و دصصما ووندِم روح و،اق
(  هللار  الم ارهلل الصيرصة صلماو مسئ لصة كو ة المهللصرصال    Smith, Grant لقهلل  رف )

الصيرصة المِ،   ال     هللار  ا  راهلل  المميل   أصوو ِ  صف لمو صق ع صِ القوئم ال  اي الم ارهلل
 .(11: ص1110) ب كعة، 

ة سِراِصحصكمو  ر ت صلماو اإلهللار  المسئ لة  ال ِمكصال الممظمة مال صموء مزاصوهو اال
هللرصا  و صاو مال ، ق ِ،وصو  اقم  لام ارهلل الصيرصة  ِ  ظصف م ئع لاو ِ   المحو ظة  اصاو ِ 

و صر   ع(01: ص1110)نلهكتي، مسِمر  ِ  حصِ هللقص، لاموماصال  مِوصمة ِ 
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 أصوو  ر ت صلماو اإلهللار  المكاعة صو ميوة الِ،وصوصة  الِمظصمصة  الرقوصصة المِماقة 
ح لاع  ر ع كعوءِاع  ِحهللصهلل حق قاع   احصوِاع  اقِراح المظع  صوسِقووا الموماصال  ِمصصماع  ا 

قاو صمو صحق، المهللالة  المسو ا   الِيرصموت  الا ائو  المق هلل الممظمة لم قِاع  وموال حسال ِوصص
 ع(2: ص1111لهللبكسي، ن)صصال الموماصال  الكعوء   العو اصة    أهللائاع 

مرف صلماو الميوو الذي صِع صم حصِ الح  ق  اي ا  راهلل لامؤسسة صولكع  الم ع   ِ
المموسصصال  صمو ص،هللع أنراِ المؤسسة  صرنصاع    الصقوء  صاو  صحمااع صصذل ال أكصر قهللر ممكال 

 ع(11: ص1110) ب كعة، ال ووقِاع  حا هللهع إلمحوحاع    ِحقص، أههللا او م
 صموء  اي مو سص،   إال  هللار  الم ارهلل الصيرصة ِمثق حزءا مال المماصة الِ  ِسو هلل 

ة المومة   إال سِراِصحصالمؤسسة    ِحقص، أههللا او  هكذا  إمِ صمحرهلل أال صِع  وع االِحوه  اال
 ومننصرالممكن   ماصة ،طط إلي وِطوصرهوالمؤسسة اف ددأه عدوو  د  قِِمث الثومصة المرحاة

  ا ي،وص اي  صولطصعِيِمق والِ   المطاوصة واددالم و ردِ دون ا هداف ِحقصق صِم أن
 صمصر  أال ِك ال  هللار  الم ارهلل الصيرصة حزءا مال المماصة الِ  صِع ، لاو ِحهللصهلل ا ي،وص 

 ة  لي كصعصة الح  ق  اصاع  كصعصة  هللاِراع كمو صمصر  الموا صصال  كصعصة االسِعوهلل  مماع  صوإلوو
 .(21: ص1110)هللرون ي، أال ِِكومق صيكق ِوع مع  ماصوت اإلهللار  ا ،رى 

 :نلمون د نلبر كةإدن ة  وظ ئفأهدنف 
مِمهلل  اي مرحاة  ِِم ع ا ههللاف الهللقصقة إلهللار  الم ارهلل الصيرصة مال مؤسسة  لي أ،رى ِ 

 ماي سصصق المثوق صمظر لاي،ص المسئ ق  ال الم ارهلل الصيرصة اي الِو صر ال،و ة صولمؤسسة  
أمِ الي،ص الذي صمِم  صولحوما اإلهللاري مال  هللار  ا ي،وص  مثق   هللاهلل  ق هلل الممق  
 االحِعوظ صماعوت الم ظعصال   مال حوما آ،ر  إمِ صمظر  لي الي،ص المسئ ق  ال الم ارهلل 

كق ذلك صاهللف  لي ِحقص، ق    الِ،وصو لاممالصيرصة  اي أمِ حزء مِكومق  حص ي مال  ماصة 
 .(21: ص1110)هللرون ي،  أههللاف المير ع المِم  ة

مال ، ق ِمرصف  هللار  الم ارهلل الصيرصة كميوو صمكممو م حظة الاهللف ا سوس  إلهللار  
مال أحق ِمكصال  الم ارهلل الصيرصة أال  ه  اسِمرار ِ  صر الم ارهلل الصيرصة لاممظمة صولكع  الكعوء 

صمكممو اسِمصوو  هلل    مال ِحقص، أههللا او  أههللاف الموماصال  المحِمع صكعوء    و اصة الممظمة
 :(01: ص1110)زوكلف، أههللاف ِسمي لِحقصقاو  هللار  الم ارهلل الصيرصة    أي ممظمة  ه  

 هددد  أال ِدددؤهللي  هللار  المددد ارهلل الصيدددرصة  ظصعِادددو صيدددكق مِدددراصو مدددع صدددوق   :ا هدددهللاف الِمظصمصدددة ع0
 قهللصع الم و  اإلريوهلل  صمو صِما، صيؤ ال ا  راهللعاإلهللارات ا ،رى   ِ
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 ه  قصوع  هللار  المد ارهلل الصيدرصة  صول ظدوئف االسِيدورصة  الِمعصذصدة ال،و دة  :ا ههللاف ال ظصعصة ع2
 :وصاو  المِماقة صو  راهلل المولمصال  صاو  مما

ودددموال اسدددِمرار ِدددهلل ، القددد ى الصيدددرصة لامؤسسدددة مدددال ،ددد ق االسدددِقووا  اال،ِصدددور  -أ
  الِمصصالع

ِوحددة  -ا وددموال االسددِعوهلل  الق دد ى مددال الحادد هلل الصيددرصة مددال ،دد ق ِددهللرصصاو  ِو صرهددو  ا 
 العر ة لِمكصماو مال الح  ق  اي الممر ة  ال،صر   الماور ع

المحو ظددة  ادددي اسددِمرار رنصدددة المددوماصال  ددد  الممددق  ذلدددك مددال ،ددد ق الم ائمددة صدددصال  -ج
ظدددوع ِمددد صِ أهدددهللاف الممظمدددة  أهدددهللاف المدددوماصال  لِحقصددد، ذلدددك ال صدددهلل مدددال ِددد  صر م

 كومقع

 هدددد  ا هددددهللاف ال،و ددددة صددددو  راهلل المددددوماصال حصددددط ِسددددمي  هللار  المدددد ارهلل  :ا هددددهللاف اإلمسددددومصة ع3
الصيرصة إليصوع رنصوت  حوحوت الموماصال ص  عاع المم ر ا هع    المماصة اإلمِوحصة   مال 

ِوحدة ظدر ف هذه ا ههللاف   ِوحة  رص ِقدهللع ا  دراهلل  د  محدوق أ مدولاع مدال ،د ق ِاصئدِاع  ا 
ِدد  صر سصوسددوت م ودد  صة السددِ،هللاع  يصوإلوددو ة  لدد  مددق مميددوة لاددع ِسددمو صزصددوهلل  هلل،دد لاع

: 2222 ،بربر) الووقددددوت الصيددددرصة  حموصِاددددو مددددال ا ،وددددور صمددددو صِميددددي مددددع كرامددددة اإلمسددددوال

 ع(21ص

 هدد  ِحقصدد، أهددهللاف المحِمددع مددال ِيددرصق لر ددراهلل حسددا قددهللراِاع  صمددو  :ا هددهللاف االحِمو صددة ع4
 مددددال هددددذه    الِيددددرصموت ال،و ددددة صولممددددوق  حمددددوصِاع مددددال ا ،وددددورصِموسددددا مددددع القدددد امصال 

 ا ههللاف:

 ع مسِ صوت الممصية مال ، ق  ِوحة الِ ازال صصال العرص المِوحة  الووقوت الصيرصة ر  -أ
 لامحِمع ص وع الرحق المموسا    المكوال المموساع

 الممقع مسو هلل  ا  راهلل    ا،ِصور أمسا ال ظوئف لاع  ر ع ممم صوِاع  رنصوِاع مح  -ا

 الحموصة  المحو ظة  اي ق   الممق    المحِمععر ِ  ص -ج

ممو سص، صِوو أال أههللاف  هللار  الق ى الموماة صحذا المريحصال  االحِعوظ صولحصهللصال 
،و ة صإهللار  الم ارهلل الصيرصة لا   ق  لي أههللاف أ ع  ايمق  مماع  هلل ماع لاممق ِمِصر أههللاف
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كصصف ق   ِمثق صوإلمِوحصة  م  صة حصو  الممق  اإل حقص، المصز  الِمو سصة ِ  ذ وال القوم م  ِ 
ِعو ق  صمو صصماو لِحقص، نوصوت الصقوء  المم   الممق لاِرصرات الصصئصة  هذه ا ههللاف ِِرصو ِ 

 .(04ص :1110)نلهكتي،  الِمو سصة  الرصحصة  المر مة كمو  صظار    اليكق الِول  

 (2.1رهللل  قي )
 أهدنف إدن ة نلمون د نلبر كة

 
 

ed. West publishing thSource: Schuler, R.S "Managing Human Resources", 5

Company, N.Y, 1995: p.9 

 :نلبر كة نلمون د إدن ة وظ ئف
لقهلل سوهمت الِحهللصوت الصصئصة الم،ِاعة    ِو صر ال ظوئف الِ  ِمورساو  هللار  الق ى 

ياهللت السم ات ا ،صر  ِو رات لقهلل     ِ ى أ مال حصط الِوصصقوتالموماة س اء مال حصط المح
زاصهللت االِحوهوت مح  المركزصة المما موت  اِ،وذ القرارات  لذا  كصصر     ِكم ل حصو المما موت ِ 

يلال اإلهللارات ا ،رى    الممظمة   هللاهلل مظوع  و هللار  الق ى الموماة يلما  اي كوال لزامو
هللمة الق ى الموماة مال ، ق المهللصهلل مال الِوصصقوت ال،و ة ل، مما موت لام ارهلل الصيرصة

 :(42-40ص:1110)عب  ،   الِ  صمكال  حمولاو  صمو صا  صميوووت   ظوئف هذه اإلهللار   

 ه  ال ظصعة الِ  ِ وو أسا ا الممق  كصعصة ،ا، القصمة لكق  مق مال  :ِحاصق ال ظوئف ع0
مثاة صولم ارهلل المسِ،هللمة  اآلالت صولمهلل، ت المِ ا، ق ِِوصع  حراءاِِ  مك موِِ صهللء

 س آءا الممهللات  الماورات   مال ثع مو صمكال  ماِ لِح صق هذه المهلل، ت  لي الم،رحوت 
لمو صِع ِحاصق ِهلل قوت ا  موق وأكومت هذه الم،رحوت سامة أ  ،هللمة   مال الم حظ أمِ ح

مِصكق صِع ِ مصماو  مال ثع ِحهللصهلل الماوع  ا هللاء  المسؤ لصوت الِ  ِِومماو   ر ظصعةع ِ 
قوئمة الم ا عوت الصيرصة الموا ا ِ  رهو    يونق ال ظصعة م،رحو  مال م،رحوت الِحاصق 

 ميوووت
  هللار 
 الق ى
 الموماة

ا ههللاف 
 ال،و ة:
 الحذا
 االحِعوظ
 الهللا مصة
 الِهللرصا

 ا ههللاف الممظمصة:
 اإلمِوحصة -

 ِحسصال حصو  الممق -

 اإلذ وال القوم م  -

 المصز  الِمو سصة -

 ِكصعصة ق   الممق -

 

 ا ههللاف المومة:
 الصقوء -
 الِمو سصة -
 المم  -
 الرصحصة -
 المر مة -
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ي  ال ظصع  سموت الماورات   الالسوصقة    ،صراتال  ال زمة مؤه ت المامصة  اي المق ِِ 
 عالي، صة

مو ي  اي ِح ع2 هللصهلل ِ،وصو الق ى الموماة )ِحهللصهلل االحِصوحوت مال الق ى الموماة(: ِ 
مال ، ق الِمصؤ صولحوحة أ  الواا   م  و   ة مال الق ى الموماة كمو  صاالحِصوحوت المسِقصا

  اي الق ى الموماة   ِر الق ى الموماة الهللا،اصة  ال،ورحصةع

ال ظصعة ثع  وولص  حيهلل مال  حمع  هللاهلل ِِومال هذه ال ظصعة  :ر،ِصو اال سِقووااال ع3
ماو ِقاصص ححع قوئمة المريحصال لاِ ظف مال مال يل  الِ ِوصص، ،و ات  ماصة اال،ِصور 

م ا عوِاع  ِِ ءع، ق أهلل ات العحص الم،ِاعة لا   ق  لي أ وق المريحصال الذصال 
 سِقووا همولك م  وال مال الم وهللر ال عالممظمة احِصوحوت ،صراِاع  مؤه ِاع مع 

صهللا،ق الممظمة  ِمِمهلل  اي الممولة المِ  ر  الِ الممولة الموا صة  همو الم وهللر الهللا،اصة 
ِسِاهللف س ، الممق المعِ ح ،ورج الممظمةع  محهلل ل ،ِصور  الِ  الم وهللر ال،ورحصة 

لوموال  مقوصاة  ال مراكز الِقصصع   اال،ِصوراتالِقهللع لاِ ظف    اسِمور اهلل ات  هلل  مماو 
 ع وع الي،ص المموسا    المكوال المموسا

 حصاو قصوس أهللاء الموماصال    الممظمة   ، المماصة الِ  صِع صم   ه : هللار  ا هللاء  ِق صمِ ع4
صاهللف ِحهللصهلل مقوو الق     مماو مو صك ال م  صو   مموصصر ِِرصو صو هللاء مماو مو صك ال كمصو  

حهللصهلل مقوو الومف لممولحِاو مال ، ق الِهللرصا  الِو صر  نصرهو مال  لِهلل صماو ِ 
 االحراءات  ا ميوةع

ي،ص اِحوهوت  حوحوت الموماصال صاهللف ر ع ال ظصعة الِ  ِ :هلل ا ع الممق  روو الموماصال ع6
 الممق  الممظمةع الهلل ا ع صوإلصحوصصة مح 

و صر الموماصال ع5  ماصة  كسوا الموماصال الماورات  الممورف  االِحوهوت اإلصحوصصة  :ِهللرصا ِ 
المِرصوة ص ظوئعاع لامسوهمة    ِ حصو االمحرا وت    ا هللاء الحول  أ  ِحسصال ا هللاء 

 المسِقصا ع
الحادد هلل الرسددمصة  المظومصددة الِدد  ِسددو هلل المددوماصال  دد  ِودد رهع  : المامدد و  الِودد صرالِ،وددص ع8

 ال هدذه الصدرامج ِِدصو العر دة لامدوماصال  حصدط  ِقهللماع صو ِصدورهع مد رهللا حص صدو  د  الممظمدة 
 .لاِرقصة  لي الم اقع ا  اي أ   ثراء  ظوئعاع الحولصة

و صول ظوئف ا ،رى لِحهللصهلل المهللالة  الر اِا: ِحهللصهلل قصمة كق  ظصعة قصوس أمظمة ا ح ر ع8
 الهللا،اصة  ال،ورحصة  ال   ق  لي ا ح ر  الر اِا الِ  ِسِحقاو كق  ظصعةع
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أمظمة الح ا ز: ِحهللصهلل الحو ز أ  المقوصق الموهللق لرهللاء المِمصز الذي صِحو ز الممهللالت  ع9
 عالقصوسصة المحهللهلل    كذلك م ع الحو ز الذي صِموسا مع حوحوت  هلل ا ع الموماصال

أمظمة الع ائهلل: ه  المقوصق نصر المصوير لاموماصال    ائااع  صِرصو هذا المقوصق صيكق  ع01
    الممظمةع صالأسوس  صمو صة الموما

  قوت الممق: ه  السصوسوت الم ممة لِ  صر الحوحوت اإلمسومصة  االحِمو صة لاموماصال  ع00
قومة  هللار  مال حاة  صصماع  الِعو  ت السامصة صصماع  صصال اإل االِ والت   الممظمة  ا 

 ع صصال المقوصوت الممولصة مال حاة أ،رى

اموصوو الموماصال: ِركز هذه ال ظصعة  اي ِحهللصهلل حق ،  الِزاموت الموماصال    الممظمة  ع02
مكس هذه ال ظصعة هلل ع اإلهللار    هللالِاو    ِحهللصهلل الحق ،   هللالة اإلهللارات الِلهللصصصة   ِ

ما ال  الِ  ِمِصر ،ر حو  ال الق ا هلل  المظع المِصمة ِحوه الم،ولعوت الِ  صِركصاو المو
 المحهللهلل     الممظمةع

الس مة المامصة  ا مال ال مو  : الصرامج الِ  ِركز  اي  صومة الموماصال مال الم،وور  ع03
  ا مراِ الِ  صِمرو ال لاو    الممقع

 ت مكة نلمون د نلبر كة:مفهوي 
ارهلل الصيرصة ذات ماورات  ممورف    حمق الم   اسِراِصحصو   صمكال أال ِؤهللي الِممصة هلل را  

حصط أ صحت ِممصة الم ارهلل الصيرصة  عقوهللر   اي ِحقص، اإلصهللاع  االصِكور أصوو   ولصة المسِ ى
ور ر  ماحة    الممظموت الممو ر  مِصحة ِزاصهلل ححع  م  صة الممو سة المحاصة  المولمصة صصال 

سوصقاو لِاصصة حوحوت  رن عبد ( صوت زصوئماو الحولصة  المِ قمةالممظموت  اي ا،ِ ف أم ا او ِ 
 ع(11ص: 1121، نل حمش

ِمرف الِممصة الصيرصة صحسا ِقورصر ا مع المِحهلل   اي أماو ِممصة الموس ص اسوة   
ِ حِ  لي حوحوت الموس    الملكق  الماصس  المموش  الماع  الممق اع مال أحاالموس   ِ  

 اي  ق ق  س ا هلل الم ارهلل  ة الصيرصة ِِركز مال هموك  إال الِممص   السكال  الِرصصة  الثقو ة
صهللا وت ا  راهلل اإلمِوحصة   قق الم اهاع  الصيرصة مال ، ق سمصاو المسِمر لِعحصر ووقوت  ا 

مرف أصوو  اي أماو  مق م،وو صِك ال مال محم  ة صرامج م ممة مال أحق ِماصع   ِ
ِقصق  الِلقاع  الِموصش مع الم ارهلل الصيرصة  اكِسوصاو ممورف  سا كصوت  ماورات حهللصهلل     المس
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ؤثر    ميوو الممظمة -40: ص1110)عب  ،  أصة مسِحهللات أ  ِرصرات ِحهللط    الصصئة ِ 
 ع(42

 :أهمكة ت مكة نلمون د نلبر كة
 :(102ص: 1111 )عقكلي،أهمصة ِممصة الم ارهلل الصيرصة    المقوو الِولصة ِكمال 

  راهلل لاممق صكعوصة   و اصةعالزصوهلل     اإلمِوج  ال ورص، وموال الِهللرصا  هللاء ا  ع0
االقِ دددوهلل  ددد  المعقدددوت الِددد  صمكدددال أال ِِكصدددهللهو المؤسسدددة مِصحدددة الِرصدددر أ  الادددهللر  ددد  مددد ارهلل  ع2

 عععع الخ(عممصمة )آالت  ممهللات  م اهلل
 ذلدك  دال ورصد، مدهلل ا  دراهلل صولمادورات  القدهللرات   ِحعصز ا  راهلل ِ   صر الهلل ا ع الذاِصدة لاممدق ع3

أوددف  لددي ذلددك الماددورات   سدِ صوت ا  مددوق الِدد  ِ كددق  لدصاعالِد  ِسددو هللهع  اددي القصددوع صم
ددؤهااع صولِددول   قددوءالحصددهلل   الحهللصددهلل  الِدد  ِمددزز مددال أهمصددة  مكومددة الممددق لددهللى ا  ددراهلل ِ   ل ِر

  اسِ ع  ظوئف  اصوع
اسِقرار    هلل راال الممق صمو صؤمال  مِدوج المؤسسدة لميدورصماو الم،ِاعدة  صمدو صد  ر االسدِقرار  ع4

 اهلل المهللرصصال  اي ِاصصة حوحوت  ير و م،ِاف ميورصع المؤسسة اإلمِوحصةعال ظصع  لر ر 

 :أس  وع  ص  ت مكة نلمون د نلبر كة
  ام رهلل الصيري ِحمع صصال الممر ة  الكعوء اليوماة لِممصة ا وع  اوو ل ح هلل صهلل مال ال

 عوت مِمهللهلل  اذه الصمهلل الم رهلل الصيري ِ  ِر الوهلل الم   القهللر   الماور      وور  احهلل مِكومقع
مماصة ل لك  ِِحق، هذه ال عوت صازع أال م،وو   ِِركز  اي أسس   مو ر   مِيوصكة 

الِ،وصو  مِكوماة لِممصة ِاك ال عوت  ال، وئص   ولم ارهلل الصيرصة الحصهلل  ال ِلِ   هلل ةع
الساصع  الِمعصذ الهللقص، لممو ر ،وة ِممصة الم ارهلل الصيرصة همو مال أهع ا سس لا   ق  لي 

صمكال ِا،صص حماة ع   ِ ى المرن ا  صِ مال اإلمِوحصة  االسِقرار  العمولصة    ق   الممقالمس
ِ ظصف     ِ ظصف الممق    ِحاصق مظع الممقكق مال  مال  مو ر ِممصة الم ارهلل الصيرصة   

 ع(24: ص2222، )ه ري ا  راهلل

كهلل  هذه الممو ر ه  أصوو حزء مال  ماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  ا مر الذي صؤ 
اال،ِصور   ا  وهلل  الِلهصق  االسِقووا مثق  اصِ  الِ،وصو  الِممصةمال ثص، صصال   االِرصوو
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ِاك الممو ر حصط أال  القصوهلل عف   اإليرا  الِرقصة   الِحسصال  ِقصصع ا هللاء  الِهللرصا   الِحعصز  
ِعو ق صحصط ال صمكال   ااو  ِكومق ِ   اآل،رع الصصمواو  االكِعوء أ  ِِهللا،ق ِ 

   و ء صلمِ  ماصة ِممصة الم ارهلل الصيرصة  ر الموع لِساسق  مو رالِ    صكمال 
مموصوت ممو ،وة الم ارهلل الصيرصة صِحهللهلل أموع اإلهللار   وع م ا عوت العرهلل الموا ا  هللاء 

 اي ذلك ِِحِ اإلهللار   لي س ، الممق صحثو  ال ا  راهلل  صموءا     ال ظصعة أ  الممق المقِرحع
ِمِا   ماصة االسِقووا صعرز محم  ة مال  مال ثع  ر  صاوعالمموسصصال ليرق ال ظوئف اليون

ثع صصهللأ اال،ِصور  ه  أ ما مرحاة حصط صِع الِركصز  ا  راهلل الذصال صصهلل ال رنصِاع    الممقع
  اي ح اما م،ِاعة كولِماصع  ال،صر    الم ا عوت الي، صة   صمهلل ذلك ِلِ  مرحاة الِمصصال

سِمر  ماصة الِممصة مال ، ق اإليراف  الِ حصِ    لاعع سموهلل ماوع ال ظصعة المحهللهلل  الِ  ِمم   ِ
 اإلريوهلل الذي صمِصر صمثوصة الِهللرصا أثموء الممق   ص اكا القصوهلل   اإليراف  ماصة الِحعصز  هذا 

 (.01ص: 2220، )نلصب غ صم،ِاف الح ا ز  الِيحصموت

العما   صهلل أال ِِركز  مو ر الِممصة  اي مما موت م و  صة  ال مسِ ى ا هللاء  ال
 صولِول  صمِصر قصوس أ  ِقصصع ا هللاء أحهلل الممو ر المامة    الِممصة الِ  ِكيف  صحوصصوت 

  صلِ  الِهللرصا كحاقة مامة    ،وة ِممصة الم ارهلل الصيرصة لصحق،  ساصصوت العرهلل     ماِع
 :(22ص :2222 ، )صق ، ع رو 

 ِو صر ممورف  مما موت العرهلل    الممق  أسولصصِع ع0
 ق ماورات  قهللرات صوإلوو ة  لي أسا ا ا هللاء     ماِعِو صر محم ع2
 ِو صر محمق الِركصا السا ك  لاعرهللع ع3

    الكثصر مال ا حصوال ِك ال ِممصة الم ارهلل الصيرصة صإ وهلل  ِلهصااو أي اكِسوصاو ماورات 
 قهللرات  ممورف حهللصهلل   ثع ِلِ  الِرقصة    قمة أ موق الِممصة حصال ِ ق قهللرات  رنصوت العرهلل 

 مسِ ى صِموسا مع  ظصعة أ ايع  لي

 ة:ست نتكجكمفهوي نال
ة صلماو  ِحهللصهلل ا ههللاف ا سوسصة سِراِصحصاالِع ِمرصف القرال الموو  سِصمصوت    
، صص الم ارهلل الور رصة لِحقص، ِاك  ور، الِ رف  ا،ِصور لاممظمة و صاة ا مهلل  ِ

 .(Chandler, 1962: p13) ا ههللاف

ِودمصمِ أراء  لمحو لدة ةسدِراِصحص لي  دصونة معاد ع ل   م مِصحة لاِو ر الحو ق  قهلل س
 محم  دددددددددة كصصدددددددددر  مدددددددددال ور حدددددددددوت الصدددددددددوحثصال لصِ  دددددددددق  ددددددددد  الماوصدددددددددة  لدددددددددي مدددددددددو صمدددددددددرف صدددددددددد
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(Five Ps for Strategyوال  )ِحددهللهلل سددصوقوت  سددصق لة  صددور   ددال ،وددة م ودد  ة سددِراِصحص
م دممة أصودو  هد هللالة مريهلل  لاِمومق مدع م قدف ممدصال أ  حولدة ممصمدة   صحصط ِك ال الِ رف 

هدد     أصوددو  هدد  ممددو ر  الق ددهلل مماددو ،ددهللاع الممو سددصال  االلِعددوف حدد لاعكمددو إلمحددوز ا هددهللاف  
مم ذج مِمونع ا حزاء مال ، ق السا ك المق  هلل  حِدي نصدر المق د هلل لا  د ق  لدي مركدز أ  

ر   هددذا ال ودع صِ ددف صولهللصمومصكصدة  العو اصددة  هد  ممظدد ر صمود  القددهلل   ودع مسدِقر  دد  الصصئدة
هللراك ا يصوء   قو  لم قوِاو ال حصحة  ع(Mintzberg, 1987: p11-21)  اي رؤصة  ا 

 ماصة ِك صال  وع ممعرهلل  ة صلماوسِراِصحصأمو أحهلل ر اهلل االسِراِصحصوت  إمِ صمرف اال
لال صلاممظمة ذي قصمة مال ، ق ِ مصع محم  ة أميوة م،ِاعة  مو صؤهللصِ الممو س ال  صؤكهلل 

يوماة ِمثق ،اصوو  مال ا ههللاف المسِ،هللمة مال قصق الممظمة   سوئااو  ةاسِراِصحصلكق ممظمة 
ة ه   صحوهلل الم ائمة صصال أميوة الممظمة  الصصئة سِراِصحصلِحقص، هذه ا ههللاف  كمو صؤكهلل صلال اال

ة صق ع  اي سِراِصحصة مِمصز   ال محوح االاسِراِصحص    حولة  هللع  ح هلل م ائمة  اصس هموك 
ال الم ائمة اال صحوهلل الِكومق صصال  ة ور رصة لصس  قو لِحقص، سِراِصحصأميوة الممظمة  صصئِاو   ا 

المصز  الِمو سصة  لكال لهللصم مة الممظمة أصوو  حصط ص ما  اي الممو سصال ِقاصهللهو س اء 
 (.Porter, 1996: p62)محمق ا ميوة المِراصوة صصولممِحوت أ  

 :ةست نتكجكتع كف نال
حقص، ِاك ة ه   صونة رسولةسِراِصحصاال   أههللاف الممظمة   وع ،وة لِمعصذ ِ 

ا ههللاف  الِ  ِسو هللهو  اي ِحقص، مصز  ِمو سصة هللائمة امو قو مال هذا الِمرصف  إال معا ع 
 :(22ص: 1112 آل علي،(الممحي االسِراِصح  إلهللار  الم ارهلل الصيرصة صِومال سِة  مو ر ه  

صة ) ر و  أ  م،وور(  صمو صِما، صولم ارهلل ِمثق الصصئة ال،ورح: هللراسة ِلثصر الصصئة ال،ورحصة ع0
الممولة أ  الم ارهلل الصيرصة المؤهاة  الموا صة    س ،  الصيرصة    الممظمة مال حصط ِ  ر

  ة الِكم ل حص الممق   ق امصال الممق  المموق   ال وع االقِ وهللي   الم امق الهللصم نرا صة
  محوالت  هلل  مماو ِ،وصو الم ارهلل ا مر الذي قهلل صؤثر  اي قصوع ِاك اإلهللار  صماوماو  

 عوماصالالصيرصة   الِ ظصف   الِهللرصا   الِم صِ     قوت الم
    ظق المِرصرات الصصئصة الم،ِاعة المِمهللهلل  : اي الممظمة الممو سة هللراك مهللى ِلثصر  ع2

اما ِاك  ِِمو س الممظموت  اي الممولة الموهر  مثامو ِِمو س  اي ا س ا،  المم ء  ِ 
سة هلل را  رئصسو     اسِقووا الموماصال  الحعوظ  اصاع  ِحعصزهع ممو صؤثر صيكق مصوير الممو 
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ة الم ارهلل الصيرصة ،و ة  صمو صِما، صولر اِا  المزاصو ال ظصعصة اسِراِصحص ق ي  اي 
 (.02ص :2221 )نلهللعبي، الِهللرصا  المم  المام  لاموماصال 

أال صك ال لهللى لاممظمة الم ارهلل الصيرصة  ةاسِراِصحصصِواا  وع  :ِ  ر المظر  صمصهلل  المهللى ع3
ة الممظمة  الِ  ِك ال    الرولا صمصهلل  اسِراِصحصاإلهللار  مظر  صمصهلل  المهللى مِرصوة مع 

ة  لي الِرصصر أ  الِمهللصق صيكق سرصع   ا   اي سِراِصحصالمهللى  حصط ال ِ،وع ِاك اال
 المكس صمصهلل  المهللى لمهلل  سم ات    ِمومااو مع المسِقصقع

ة صِِواا  هللار  الم ارهلل الصيرصة اِ،وذ المهللصهلل مال القرارات الرئصس :اِ،وذ القرارات  اي الِركصز ع4
لك  ِحق، ك   مال رسولِاو  أههللا او  ِركز هذه القرارات  ص،  ص م ارهلل الممظمة الصيرصة

عع عموذا صحا أال ِعمق الممظمة لِحقص، رسولِاو  أههللا او :ةالِولص ا سئاة اي اإلحوصة  اي 
 موذا؟  ل كصف 

ة الم ارهلل الصيرصة صووقوت الموماصال اسِراِصحصِاِع  :االهِموع صووقوت الموماصال    الممظمة ع6
   الممظمة  قهللراِاع مال القمة  لي القو هلل   مال كو ة ال ح ه     كو ة االِحوهوت  صيكق 

  ا مر الذي قهلل صهلل ع صولممظمة ك حهلل  مِكوماة مح  ِحقص، أههللا او  م احاة يمِسو  
 (.22ص :1111 نلس لي وآخ وش،) سة  الِمومق مع المِرصرات الصصئصة المِمهللهلل   المِرصر الممو 

ة الم ارهلل الصيرصة مع كق مال اسِراِصحصصحا أال ِِكومق  :الممظمة ةاسِراِصحصالِكومق مع  ع5
ة الكاصة لاممظمة  االسِراِصحصوت ال ظصعصة ا ،رى مثق اسِراِصحصوت الِس ص، سِراِصحصاال

 صمكس هذا أهمصة أال ِاما  هللار  الم ارهلل الصيرصة هلل را    صحط  الِو صر  المولصة اإلمِوج  ال
حقص، أههللا او حصط ِ لهلل اسِراِصحصرئصسو      صونة  ة الم ارهلل الصيرصة اسِراِصحصة الممظمة ِ 

 ة الممظمة  صساع ِحقص، أههللا او    ِحقص، أههللاف الممظمةعاسِراِصحصمال رحع 

ة إلهللار  الم ارهلل الصيرصة صحا أال مماع صوال الم رهلل ِراِصحصاس  امو قو  مال  ح ا  وع 
ة الِ  ِِ،ذ  اي سِراِصحصصولِول   إال كو ة القرارات اال  الصيري ه  مِ،ذ القرار  ه  ممعذه
 عة الم ارهلل الصيرصةاسِراِصحصمسِ ى الممظمة لاو اممكوسوِاو  اي 

اح  مماو   وهلل  ِ مصع  اي  هللار  الم ارهلل الصيرصة مال  هلل  م  ذلك صممكس  صولِول  
قصصع ا هللاء  هذا  صوإلوو ة  لي اسِ،هللاع أسولصا   الممق   الر اِا   ظر ف الممق   الِهللرصا  ِ 

هللار  الح هلل  اليوماة  الميوركة    اِ،وذ القرارات  الممق   هللارصة حهللصثة مثق حاقوت الح هلل   ا 
 (.24ص :2221 )س ح ش،الحمو   
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 :ة نلم ظمةنست نتكجكغة دو  إدن ة نلمون د نلبر كة في صك 
ة اسِراِصحصة  هللار  الم ارهلل الصيرصة ِمصث،  ال اسِراِصحصصموء  اي مو ِقهللع صِوو لمو صلال 

ة الممظمة  مال ثع  صونة أ   وع االسِراِصحصوت اسِراِصحصصحا أ ال   صونة أمِ الممظمة  أي 
ة  هللار  الم ارهلل ِراِصحصاسة الِس ص،  اإلمِوج  المولصة  كذلك اسِراِصحصا ،رى مثق  ال ظصعصة

ة صحا أال سِراِصحص مال ال اوو أال كق مال هذه االع ة الممظمةاسِراِصحصالصيرصة  ذلك لِحقص، 
 ع     ال   لي ِحقص، المصز  الِمو سصة الهللائمةالصمِ ِِكومق مع صمواو

ذكر    كِوصِ الياصر المصز  الِمو سصة أال الم ارهلل  ص ِرر أالصِ  ممو ِحهللر اإليور  
الِ  صحا أال ِمِاكاو الممظموت ك  مسِوصع ِحقص، المصز   صة  حهللى الكعوصوت المح رصةالصير 

معصذهوع اسِراِصحصالِمو سصة   أال هذه الم ارهلل صحا أال ِاما هلل را  مامو      صونة  ة الممظمة ِ 
لقهلل ِرحع هذا المعا ع  اقمصو     المهللصهلل مال اليركوت الِ  ِِومال رسولِاو اإليور   لي أهمصة   
  ِاو  أههللا اواسِراِصحصلم ارهلل الصيرصة  هلل رهو    محوح ِاك اليركوت    ِحقص، كق مال ا

(John, 1998: p55)ع 

ة الم ارهلل الصيرصة لمصت هلل را  اسِراِصحص    هللراسة مِمصز  أ هللهو مورك هص زلهلل  حهلل أال 
 أسوسصو     ِحسصال أهللاء اليركوت الِ  هللرساو مال  هلل   ح ه مثق: 

 ء الموماصالعِحسصال    م  صة أهللا ع0

 ِ،عصِ ِكاعة الموماصالع ع2

 حسال ،هللمة المم ء  الزصوئالع ع3

 اِرعوع مسصة )ممهللق( روو المم ءع ع4

 عاِرعوع ممهللق اإلمِوحصة ع6

ح ال  ص مال موحصة أ،رى  قهلل أهللى هذا أصوو   لي ِ،عصِ ِكاعة االسِقووا  الِمصصال 
مِ لع صسِقق أ   ال الِكاعة لهللى اليركوت ا ،رى    معس ال مو ة  كمو ذكر أصوو  ا 21%

قهلل ذكر أحهلل المسِيورصال الذصال هلل  ا  ل صِرك أحهلل مال هذه المحم  ة ، ق المومصال المووصصالع
صصهلل  أال   ة اليركة     هللار  الم ارهلل الصيرصة صاو    ،ِوع ِقرصرهو  ماواسِراِصحصلهللراسة 
المِمصز قهلل ة يركة ا مق    االسِقووا  الحعوظ  اي الموماصال  حعزهع مح  ا هللاء اسِراِصحص

 ,Fraser) أِت ثمورهو مال حصط  ح هلل ثقو ة ِمظصمصة ممِمة  محوح الممظمة    ِحقص، أههللا او
1998: p66)ع 
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 نلث  ينلمبحث 
 تخطكط وت مكة نلمون د نلبر كة

 تخطكط نلمون د نلبر كة:ومفهوي تع كف 
   ال السؤاق  ال نِر الِ،وصو  ممموه كوال  مو زاق ص ق   لي حهلل مو أح صة مِمهللهلل

 الهللارسصال  صالالزممصة   هذا ممموه  هللع  ح هلل اِعو، صصال الصوحث ا مال أي،وص م،ِاعصال    الحق
ال كوال هموك يصِ  حموع نصر مصوير  اي محِ ى هذا   اي ِمرصف محهللهلل لمعا ع الِ،وصو   ا 

 ةعالمعا ع    مسِ صوِِ  مراحاِ الم،ِاع

؟ لمال م،وو؟  كصف مو ه  الِ،وصو؟ لموذا م،وو :ِيكق اإلحوصة  اي أسئاة مثق
الِ  ِق هللمو  لي  وع ِمرصف  اوو  محهللهلل لمعا ع الِ،وصو   م،وو؟ ح هر  ماصة الِ،وصو

    عصو   الذي ال صيصِ الكثصر مال الما ع ا ،رى مظرا   مِ صمِصر ميووو  ِ حصاصو   لصس ميووو  
(Catanese and Snyder, 1979: p107). 

صسمي هللائمو لِحقص،  و ميوو مِمهللهلل ا صموهللصمِصر الِ،وصو  ال   اع  مماج  ه  أصو  
الِكومق صصال أصموهلله الم،ِاعة  صِمووي    صمهلله الزمم  مع الموو   الحوور  المسِقصق  صقصع 

 ه  أصوو  ماصة حمو صة  لصس  رهللصة  كق  رهلل    محم  ة الم،ووصال لِ هلل ره   حس را صصماو
ي  م،وو أال صؤهللي هلل ره الِ،وصو  الذي ال صمكال االسِرموء  مِ      معس ال قت ال صمكال  

  صمحوح هلل ال االيِراك  الِمو ال مع الم،ووصال اآل،رصال    مراحق  ماصة الِ،وصو الم،ِاعة
(Bruton, 1984: p11). 

 صمرف الِ،وصو كمعا ع  وع  اي أمِ ِحوصر  ا  هللاهلل ذهم  لاميوو مال أحق الممق أي 
صحا أال صِ  ر  صثصت     مق مق  هللإال الِ،وصو  صيمق كق  صولِول   صموء ،وروة ذهمصة    

ال،صوق قصق أال صل،ذ مكومِ    الحقصقة  أي صحا أال ص،ا، قصق أال صممق  هذه ه  قو هلل  
 ,Bruton) الِعكصر قصق الممق   صاذا الموم ال  إال الموس صمورس ال الِ،وصو    حمصع ا  قوت

1984: p11). 
لِحقص، ههللف أ  أههللاف  حاهلل م حِ  مق  هلل  ممظع  صمرف الِ،وصو كمعا ع  وع صلمِ

 (ع(Conyers, 1985: p6ممصمة     ِر  زممصة محهللهلل   صموق  حاهلل محهللهللصال 

كمعا ع اقِ وهللي  إال الِ،وصو صمرف صلمِ حزمة مال الميوووت المِِوصمة الِ  صِع أمو 
معصذهو لحق ميك ت اقِ وهللصة ممصمة   ه  أصوو  ا،ِصور  اعق لر ل صوت صمِصر رسماو ِ 

 .(Hottes and others, 1984: p4)سوة صمِ المؤسسوت المومة ص ا االقِ وهللصة
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ة اسِراِصحصصلمِ صرمومج صظار  Myrdal قهلل  ر ِ الِ،وصو كمعا ع ِمم ي امو ِمرصف 
حراءات ِهلل،ااو  لي حوما ق ى الس ، مال أحق هلل ع  ِو صر  الهلل لة  اي المسِ ى ال وم    ا 

 .(Cheema and Rondinelli, 1985: p4) المظوع االحِمو  

محم  ة حا هلل  ا صة  مسِمر  ِصذق مال قصق  قهلل  رف الِ،وصو صلمِ Waterson أمو 
الِراا  اي حمصع اإلحراءات اصوو     حك مة مو لزصوهلل  ممهللالت الِقهللع االقِ وهللي  االحِمو  

 ع(Conyers, 1985: p8) المؤسسوِصة الِ  مال يلماو أال ِقف  وئقو     حِ ِحقص، هذا الاهللف

لِمظصع ) اليركوت  المؤسسوت (  إال الِ،وصو صمرف صور،  أيكوق   اي مسِ ى ا
ا،ِصور مال صصال مسورات صهللصاة لاِ رف    صلمِ   Koontr/Donnellم،ِاعة   ا  كمو صق ق

  اي مسِ ى الِمظصع صمِصر الِ،وصو ال،و     المسِقصق لامير ع ككق  لكق قسع مال أقسومِ
ِمثق هذه ا ل،و      ِحهللصهلل أههللاف اليركة أ  المؤسسة المرن ا ا  لي    المماصة اإلهللارصة ِ 

ِحقصقاو    المسِقصق   صذلك  ولِ،وصو  ظصعة  هللارصة ِيِمق ا،ِصور مال صصال صهللائق مِوحة 
 صِومال م  و مال االصِكور  اإلصهللاع  لي حوما أمِ  ماصة اِ،وذ قرارات    ميوووت  أقسوع 

 ع(21ص :2222)ه ري، الِمظصع الم،ِاعة 

لِ،وصو صولمسصة  ي ِمظصع أسا ا صسو هلل    ِحقص، اسِ،هللاع  موق  أمثق صمم  اكمو 
لام ارهلل الصيرصة )الق ى الموماة(  اإلمكومصوت أ  الم ارهلل الموهللصة المِوحة مال أحق ِحقص، أههللاف 

الياصر  Urwickممي هلل   مرن صة ِع ِحهللصهللهو مسصقو    ه  صاذا المممي ال صِحو ز ِمرصف 
 قاصة    ح هرهو   ا  اسِمهللاهلل سوص، لممق ي ء صورصقة ممظمة    ماصة لاِ،وصو  اي أمِ

اسِمهللاهللا لاِعكصر قصق الِمعصذ   الِمعصذ    و ء حقوئ، مؤكهلل  صهللال  مال الِ،مصال   ال الِ،وصو ه  
 .(21ص :2222)ه ري، ال حِ المووهلل لامقومر  أ  الموورصة 

ة الح  ق  اي اسِراِصحصِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي أمِ  Branhum رف حصط 
و صر الم ارهلل الصيرصة    الممظم صصممو  رف  اي أمِ  ماصة الِلكهلل مال ِ ا ر ة  اسِ،هللاع ِ 

الكمصة  الم  صة ال وئصة مال الم ارهلل الصيرصة    المكوال  الزموال الم ئمصال  القصوع صمو ه  موا ا 
 ر المهللهلل  صذها  لي أمِ الِلكهلل مال ِ ا Beachمماو مال أ موق   ثمة ِمرصف آ،ر  ومِ 

ؤهللي  لي   الم  صة الم ئمة مال الم ارهلل الصيرصة لاقصوع صل موق ِِموسا مع احِصوحوت الممظمة ِ 
 ع (Patten, 1971: p52) روو الموماصال

 : رنع اال،ِ ف     صونة ِاك الِمرصعوت  ال أال هموك مقووو أسوسصة ميِركة صصماو
  ح هلل ،وة  اوحة الممولع ذات أههللاف محهللهلل ع ع0
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قصاصة يددوماة لامدد ارهلل الصيددرصة  اددي أسددوس ممحددي الددمظع صحصددط صكدد ال همددوك رصددو مددو مظددر  مسددِ ع2
 صصال االحِصوحوت الصيرصة  االحِصوحوت ا ،رى لاممظمةع

دهللرصا  ع3 ايِموق ،ودة المد ارهلل الصيدرصة  ادي  ماصدوت أ  أميدوة  هللارصدة أ،درى ممادو الِ ظصدف ِ 
ممصة الم ارهلل الصيرصة  ِ (Schuler, 1981: p69-70). 

هلل  مما موِصة ِمهلل الممظمدة صكو دة المما مدوت  دال ، دوئص المد ارهلل الصيدرصة هللا،اادو ِ  ر قو  ع4
 أ ال ثع ،ورحاوع

قدهللصر مسدوهمِِ  د   ع6 أهمصة المظر  السا كصة لام ارهلل الصيرصة  اي أسوس احِراع العرهلل  رنصوِِ ِ 
 .(Vetter, 1967: p15) مسو هلل  الممظمة    ِحقص، أههللا او

 أهمكة تخطكط نلمون د نلبر كة:
لامؤسسة  مسِمر   صولِول   ا   ةاسِراِصحصِِسع صك ماو الم ارهلل الصيرصة  ماصة ِ،وصو 

-Beach, 1980: p184)ِِمثق  صمو صا   هللصهلل  مزاصو  ماصة ذات سمة  يم لصة حمات لاو 
185): 
ِكمال أهمصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    امِ صسو هلل الممظمة    ِحهللصهلل احِصوحوِاو  ع0

ثع ِ،عصِ الِكاعة الِ  ِمِج  ال المقص أ  الزصوهلل  ارهلل الصيرصة  مال سِقصاصة مال الم  الم
    ِاك الم ارهلل  الِ،اص مال االممكوسوت الساصصة اإلهللارصة    ِاك الحولةع

أهللاء الم ارهلل ممو قهلل صِواا     صسو هلل ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي  ظاور مقوو الومف ع2
و صرهو  ر ع قهللِراو ا هللائصةع  ِهللرصصاو ِ 

ممظمة لم احاة أصة ِرصصرات قهلل ِحهللط    صصئِاو الهللا،اصة  ال،ورحصة   لم احاة أصة صاصئ ال ع3
 لِاك المِرصراتع ةا  راهلل مِصحاممكوسوت قهلل ِحهللط    محِ ى الممق أ  م  صة 

راصو أميوة  هللار  الم ارهلل الصيرصة ِ  حصااو مح   ع4 صسو هلل الممظمة  اي الِلكهلل مال ِكومق ِ 
 ِحقص، أههللا اوع

لِلكهلل مال حسال ِ زصع  اسِ،هللاع الممظمة لم ارهللهو الصيرصة    كو ة صسو هلل  اي ا ع6
 المحوالت ا هللائصةع 

   قصق أال مِمِر  لي مراحق ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  الم امق الِ  ِؤثر    ِاك المراحق
 :(Schuler, 1981: p69-70)مؤكهلل أال هذا  الِ،وصو صِ ف صصمِ ال، وئص مماو مو صا  
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 هللصهلل  هلل مسِقصاصو ذات   ائ لم ارهلل الصيرصة المِمهللهلل  صو ِصورهو اسِثمورا  المظر   لي ِكاعة ا ع0
 معقوت حورصةع ت لصس

 المظر  المسِقصاصة ِحوه كو ة الحا ق لاميوكق المِماقة صولم ارهلل الصيرصةع ِصم  ع2
المظر  لي ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي امِ حاقة   ق صصال أميوة  هللار  الم ارهلل الصيرصة  ع3

 عرحصة لاممظمة الصصئة ال،و
حقص، رنصوت  أههللاف كق مال الممظمة  العرهللع ع4  الِركصز  اي  يصوع ِ 

 :تخطكط نلمون د نلبر كة)خطونت(  م نحل
 ونلصمب غ، د ة) اسئاة اسوسصة  اصمو اال محصا  اصاو  مدهلل  ودع ،ودة لامد ارهلل الصيدرصة،مس  هموك

 :(212ص :1112

و االهدددهللاف ال،و دددة صدددولم ارهلل ِحقصقادددو   ممادددسدددمي الممظمدددة الدددي مدددوه  ا هدددهللاف الِددد  ِ ع0
 الصيرصة؟

 موه  احِصوحوت  مِواصوت الممظمة مال الم ارهلل الصيرصة لِحقص، اههللا او؟ ع2

 ِ  ر ِاك االحِصوحوت  المِواصوت هللا،ق  ،ورج الممظمة؟ ىمو مهلل ع3

احِصوحوِاو مال الم ارهلل  المو صصالصرمومج الذي ِسِوصع الممظمة مال ، لِ اال ِ ازال   مو ه ع4
دد ا ر  ِاددك االحِصوحددوت هللا،ااددو  ،ورحاددو  مددوه  ال،ودد ات الِدد  صحددا اِصو اددو الصيددرصة ِ 

 لِ  صر احِصوحوت الممظمة مال الم ارهلل الصيرصة؟

مددوه  مِددوئج   مولصددة الصرمددومج الم ودد ع لِدد  صر احِصوحددوت الممظمددة مددال المدد ارهلل الصيددرصة   ع6
 أي مِوئج   مولصة الِ،وصو لام ارهلل الصيرصة؟

رهلل الصيدددرصة  الِددد  ِحصدددا  دددال الِسدددوؤالت ال،مسدددة السدددوصقة  سدددمهللرس اآلال مراحدددق ِ،ودددصو المددد ا
 صولِع صق:

هللراسة  ِعاع اههللاف ِيِمق ِاك المرحاة  اي  ِحهللصهلل أههللاف الممظمة   اماو:مرحاة  ع0
الممظمة حصط أال ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة حزء مال الِ،وصو االسِراِصح  لاممظمةع  ال 

 ة صولم ارهلل الصيرصة صممزق  ال  صهلل ال الم ارهلل الصيرصة اال ِوع ،وِاو ال،و إلهللار صمكال 
هللراك ل،وو  اههللاف الممظمة الم ِعاع رحاصة  االسِراِصحصة كمو ذكر سوصقو ع  صِع  اع  ا 

 اهللراك ِاك االههللاف    و ء وصصمة الصصئة ال،ورحصة لاممظمة الِ  ِِومال ا وو و  
اصة مال حصط ذلك هللراسة ا ووع الممظمة الهللا، صيمقع كمو  سصوسصة  احِمو صةاقِ وهللصة 
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م قعاو المول    م  صة الِكم ل حصو المسِ،هللمة   م اوال الومف  الق      الممظمة  
  ممم صوت الموماصال  أهللائاعع  الاصكق الِمظصم    ححع االمِوج 

   و ء مِوئج هللراسة ا ووع الممظمة الهللا،اصة  ال،ورحصة صمكال  اع اههللاف  ،وو  
ول   وع ،وة لام ارهلل الصيرصة  أي اال ،وة الممظمة  امكومصة ِحقصقاوع  صمكال صولِ

الم ارهلل الصيرصة ِمصث، مال ،وة الممظمة المومة   مال ثع صحا ِ حصِ أهللاء  سا ك 
 الموماصال )الم ارهلل الصيرصة( مح  ِحقص، اههللاف الممظمةع

 ال هذه المرحاة ِلِ      :)ِحهللصهلل الواا( والحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصةص الِمصؤمرحاة  ع2
احق المامة    ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  ذ صازع أال ِق ع  هللار  الم ارهلل الصيرصة مقهللمة المر 

ة  الِيرصاصة    و ء المظر  اليوماة  ههللاف الممظمة سِراِصحصصِحهللصهلل أههللا او اال
ال ظوئف الِ  صازع أهللاؤهو   أقسوماو المِم  ة الِ  ِمهلل أسوسو لِحهللصهلل الماوع  ال احصوت أ 

مال ثع ِحهللصهلل ححع الق ى الموماة  ِ،  وِاو الموا صة ع   فلا   ق  لي ِاك ا ههللا
ليرق ِاك ال ظوئف الحولصة  المسِقصاصة   ذلك صوسِ،هللاع المهللصهلل مال ا سولصا الِمصؤصة 
الِ  صمِمهلل قسع مماو  اي االحِاوهللات  ا حكوع الي، صة  ال،صر   الم هصة الِ  صمِاكاو 

و ِ  قموِاع صيلال مهللى ِو ر أ  امكموش ححع مهللصر  هللار  الم ارهلل الصيرصة  اإلهللار  الماص
أ موق الممظمة    المسِقصق    حصال صق ع القسع اآل،ر  اي اسِ،هللاع ا سولصا 

أ  ححع  الرصووصة  اإلح وئصة لِ قع اِحوهوت الِرصر    ححع  م ع ال مو ة صيكق  وع
مورك ف  مثق المموهللالت اآلمصة  االِرصوو  ساساة  الممظمة صيكق ،وص  أم اع  ظوئف

 .(14ص :2222)ه ري،   نصر ذلك
ِما، الِمصؤ صولمِوح هللا،ق الممظمة     س ، الممق )المِر الهللا،ا   ال،ورح ( ع3  ِ :

ع  ال صحا هذه ال،و   صولِمصؤ صمِر الممق الهللا،ا  لاعِر  الِ  ِمهلل لاو ،وة الممولة
،وة  ِ  ِمهلل لاو هللهلل الموماصال المِ  رصال هللا،ق الممظمة ، ق العِر  الصِقهللصر االكِعوء 

ِقهللصر المِوح مال الممولة    س ، الممق  أي ،ورج الق ى الموماة صق صحا أصوو  
 ِِركز هللراسة س ،  الممظمة    كق م  صة مال ال ظوئف الِ  ِحِوج الصاو الممظمةع

 :(212ص :1122 عب  ،) الممق  اي محم  ة مال المؤيرات
 لممق )المِر الكا (عمهللى ِ ا ر الم  صوت  ا  هللاهلل الموا صة    س ، ا -أ
 هللرحة الممو سة صصال الممظموت )الواا الكا (ع -ا
 ا ح ر(ع مر مة  ِر الممق )مهللى اسِحوصة  هللهلل وولص  ال ظوئف لِرصرات -ت
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ممر دددة مؤيدددرات أ،دددرى لاممولدددة مثدددق مسدددِ ى الاحدددر  الهللا،اصدددة  ال،ورحصدددة  الحركدددة  -ط
 القوو صة  ووقة مؤسسوت الِماصع  الِلهصقع

الهللا،اصة لام ارهلل الصيرصة    الممظمة  م هللصو  أ قصو صحمق ال ِقهللصر الحركة كمو أ
 هللار  الم ارهلل الصيرصة     وع صمكماو مال الِمصؤ صحوحِاو  لي يرق ال ظوئف الِ  
مكومصة يرااو مال هللا،ق الممظمة  أ  الاح ء  صحِمق أال ِك ال يونر     المهلل  المقصاة   ا 

ال إلهللار  الم ارهلل الصيرصة أال  لي س ، الممق ال،ورح    هموك أسولصا مِمهللهلل  صمك
ِسِ،هللماو لاِمصؤ صمهللهلل  ا،ِ وص م ظعصاو الذصال صمكال أال صك م ا  اي اسِمهللاهلل ليرق 

 .(214ص :1111)نلس لي وص لح،  ال ظوئف اليونر   المحِماة    المسِقصق

    هذه المرحاة ِِع المقورمة صصال حوالت  :مقورمة الواا صولمِر )المحز  العوئِ( ع4
 ا هللا،ق  ،ورج الممظمة حصط صِع ِحاصق الواا الذي ص وو لمو الِول المِر  الوا

 :(14: ص1111، حسكش ،عم )
 . هللهلل ا  راهلل الذصال صحِوحاع الممق    كق أقسوع الممظمة -أ

 عالممق الموا ا مماع -ا

 عالماورات الموا صة مال ا  راهلل -ت

 عالِكاعة المِ قمة الحِذاصاع -ط

حاة  مال أهع ور، الِقهللصر ه  ور،  صِع الِحاصق صلكثر مال ورصقة    هذه المر 
ِقهللصر المِر الهللا،ا  مثق ورصقة م،ز ال الماورات  الِ  ِق ع  اي ِك صال قوئمة صلسموء 
 الم ظعصال الحولصال    الممظمة صحصط ِحِ ي  اي مما موت ِع صاصة  ال كق م ظف

 ع (رأي مهللصره المصوير – ِواموِِ– االمِحوموت – الِهللرصا -،صراِِ – مؤه ِِ)

و مقورال صصال المِر  الواا لِحهللصهلل الممولة الموا صة محهلل هموك صهللائق  مهللم
لامؤسسة لاِراا  اي حولة زصوهلل  الواا  اي المِر مثق ِ،عصِ الير و  الممولة 

حسصال ا ح ر  الح ا ز امو الصهللائق     عالمؤقِة   وولة سال الِقو هلل  زصوهلل  سو وت الممق  ِ 
 لاِقو هلل ا  ِ،عصِ سو وت الممق  ِيحصمو  (العوئِ)حولة زصوهلل  المِر  اي الواا 

 ال،هللمةع  ماوء المصكر  ِ،عصِ  ماصوت الِ ظصف  الممولة المؤقِة الر،ص ة   سصوسة

  و ء مِوئج ِحهللصهلل كق مال المِر  الواا  اي صِع   :المموسصةالممق ،وة  وع  ع6
مِ مهلل ِعو صق الم ارهلل الصيرصة  مقورمة ِاك المِوئج  وع ،وة الممق لام ارهلل الصيرصة  ِ 

 محِ صوت ِاك ال،وة  اي مِوئج كق مال الِحاصق  المقورمة الميور الصاو سوصقوع  هموك  هلل  
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معصذ أي مماو صسِمهلل    ا سوس  لي مِوئج  قرارات صمكال لا،وة أال ِِومماو  لكال ا،ِصور ِ 
 :(222ص :1112 ونلصب غ، د ة) مو صا مقورمة المِر  الواا   مال هذه القرارات  ال،وو 

 ع الِمصصالة ل ،ِصور  الِ ظصف ،و -أ
 ،وة لاِرقصة  المقق  الِقو هللع -ا
و صر الموماصالع -ت  ،وة لِهللرصا ِ 
    الممظمة صاهللف ِو صرهوع إلحهللاط،وة  -ط
 ،وة لِمهللصق مسِ ى  مموصر ِقصصع االهللاء  اسولصصِع -ج
 ِ زصع الم ارهلل الصيرصة    الممظمةع إل وهلل ،وة  -ح
 صوتعِ زصع الماوع  اال موق  المسؤ ل إل وهلل ،وة  -خ
 ،وة لِرصصر هصكق  حهلل ق االح ر  الر اِاع -هلل

 صمِمهلل ا،ِصور أي مال ِادك القدرارات الِد  ِودمماو ،ودة المد ارهلل الصيدرصة  ادي مِدوئج ِحاصدق 
 كق مال المِر  الوااع

ِا،ص هذه ال،و      ِقصصع  مِوصمة ِمعصذ ،وة الم ارهلل  :الِقصصع   مِوصمة الِمعصذ ع5  ِ
اف الِ   ومت مال احااو  اكِيوف م اوال الومف صاو الصيرصة  الِلكهلل مال ِحقصقاو لرههلل

 ع(41ص :2222 )زوكلف،  ممولحِاو 

 :متطلب ت تخطكط نلمون د نلبر كة على مستوى نلم ظمة
 (:21ص :2222 )م جي ونخ وش،  ال ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي مسِ ى الممظمة صحِوج  لي

موماصال    الممظمة  كولسال  كو صة  ال ال و ة صولم قف الراهال ِمو  مما موتصصوموت ، ع0
 الم ع   الحولة ا سرصة   المؤه ت المامصة   ال،صرات المماصة   القهللرات  الماورات 

 ال،و ةع
 هللاء لم،ِاف ال ظوئف    الممظمةعا ممهللالت  ع2
 اإلمِوجع الحزئصة لممو ر مقصوس م و      وهللق لقصوس اإلمِوحصة الكاصة  اإلمِوحصة ع3
 ع اي أسوس م و    فمظوع حرك  لِ مصف ال ظوئ ع4

 نلبك   ت نلالزمة لت بؤ نلقوى نلع ملة:
الِمصؤ ك ظصعة  هللارصة صحِوج  لي الصصوموت  لذلك صحِوج القوئم ال صولِمصؤ لاق ى الموماة  لي 
محم  ة مال الصصوموت ا سوسصة   هذه الصصوموت ِ مف   ، أسس مِمهللهلل    قهلل ِ مف  اي 

ال ِقسصماو كِورص،صة  حوور   مسِقصاصة   كذلك صم أسوس ِورص،   ِك ال هموك  ئِصال صصوموت
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حسا م هللر الح  ق  اصاو  ِقسع  لي صصوموت مال هللا،ق الممظمة  أ،رى مال ،ورحاو أي مال 
الصصئة المحصوة صاو    صمو صا  سمِمو ق أم اع الصصوموت ال زمة لاِمصؤ لاق ى الموماة ممِمهللصال 

 :صعا سوس الثوم  الذي صمِمهلل م هللرهو كلسوس لاِقس

صحكع أال  ماصة الِمصؤ لاق ى الموماة ِِرصو صيكق  :الصصوموت الِ  ِحمع مال هللا،ق الممظمة ع0
 ثص، مع محوالت م،ِاعة لاميوو    هللا،ق الممظمة لذا صك ال لزامو  اي القوئمصال صولِمصؤ أال 

ي الح  ق  اي صِمر  ا  اي ح اما مِمهللهلل     الممظمة    اي هذا ا سوس  لمِ مال الور ر 
 :وت الِولصةالصصوم
ص وو  :صصوموت  ال الِمظصع الحول  لاممظمة  الِمهللص ت الممِظر  حراؤهو    المسِقصق -أ

الاصكق الِمظصم   صة ممظمة أ موق محم  ة اإلهللارات  ا قسوع  ال ظوئف الم ح هلل  حولصو 
ومال الممظمة   مال المموق  صق  مال الور ري أال ِِع مراحمة الاصكق الِمظصم  

و صره مال  ِر     ،رى لص صو م اكصو لحركة الِو ر الِ  ِح ق    صصئة أ موق ِ 
الممظمة  مال همو صك ال مال الور ري حهللا أال صواع القوئم ال صولِمصؤ لاق ى الموماة  اي 
و صرات ِح ق    الاصكق الِمظصم  لممر ة اإلوو وت أ  الحذف  أصة ِمهللص ت ِ 

ِمهللص ت سصِع القصوع صاو مسِقص   الحو ق    اإلهللارات  ا قسوع  ال ظوئف  صق   اي أصة
لاِاصؤ لاو ص قت مصكر   ال هذه الِمهللص ت سصِِرا  اصاو  وو ة أ هللاهلل حهللصهلل  مال 
الموماصال صِ،  وت ممصمة أ  االسِرموء  ال الصمِ اآل،ر   هذا مو صحا أال صممكس 

 ع(12ص :1122 )عب  ،صيكق  اوو  اي ،وة الق ى الموماة لاعِر  القوهللمة 
هذه المحم  ة مال الصصوموت أسوسصة لمماصة  :الق ى الموماة الحولصة    الممظمةصصوموت  ال  -ا

الِمصؤ  صمكال ِقسصماو  لي  ئوت م،ِاعة    ، ور، مِمهللهلل    صيكق  وع صمكال أال ِمِمهلل 
 (:Hottes and others, 1984: p4) الِ مصعوت الِولصة

 ِو ر أم ا اع  أ هللاهللهعع ِ زصع الموماصال الحولصصال  اي  ِرات زممصة سوصقة لاِمرف  اي -
 ِ زصع الموماصال حسا م ع ال ظصعة أ  الِ، صع -
 ِ زصع الموماصال حسا اإلهللارات  ا قسوع  العر ع لاِمرف  اي ِحق، حولة الِ ازال صصماوع -
)الددهلل رات الِهللرصصصدددة الِدد  ِدددع  الِلهصددق المامددد  أ  الممادد   ِ زصددع المددوماصال حسدددا الممددر   -

 ععالخ(ععاحِصوزهو

يمق هذه الصصوموت مو صا  :الميوو الرئصس  لاممظمة صصوموت  ال م ع -ج  ِ (Conyers, 
1995: p8): 
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 ححع  قصمة اإلمِوج المحا   الموو ع -
 ِ قموت  ،وو اإلمِوج    المسِقصقع -
 الووقة اإلمِوحصة المِوحة  المسِراةع -
 عممهللالت اإلمِوج )   السو ة /    الص ع( -

صاهللف م اكصة الِو ر  :أسولصا الممق صصوموت  ال الِرصرات المِ قع  حراؤهو    محوق -هلل
 الِحهللصط  لزصوهلل  الووقة اإلمِوحصة  صاهللف ِمزصز القهللر   المصز  الِمو سصة لاممظمة   سصوا 
أ،رى كثصر   ِق ع  هللار  اإلمِوج صإ وهلل  المظر    أسولصا  ور، اإلمِوج المسِ،هللمة   هذه 

ؤثر  اي أ هللاهللهع  الِ،  وت اإلحراءات كثصرا  مو ِك ال  اي  اة مصوير  صولموماصال  ِ
العمصة الموا ا ِ  رهو لهللصاع  كمو أماو ِِواا اسِحهللاط  ظوئف حهللصهلل   االسِرموء  ال 
 ظوئف حولصة   مث    ذا قررت اإلهللار  اسِصهللاق المظوع اآلل  صهللال  مال المظوع الصهلل ي    

هلل ق ائع صمِ المظع اإلهللارصة    الممظمة   قهلل ِقرر اسِ،هللاع الحوسا اآلل       هللا
ر اِا الموماصال      هللار  الم،ز ال السام   الرقوصة  اصِ   مال المِ قع أال صؤهللي هذا 

 اِ،وذالِ حِ الحهللصهلل لهللى اإلهللار   لي  لروء  ظوئف سوصقة  اسِحهللاط  ظوئف حهللصهلل   أ  
اإلهللار  قرارا  صعِو  رية حهللصهلل  ل صومة سصورات اليركة صهللال  مال  صومِاو لهللى الرصر  ممو 

  اصِ مال اسِحهللاط ل ظوئف حهللصهلل  ِسِهلل   القصوع صِمصصال أ راهلل  وماصال حهللهلل سصِِرا
 (.21ص :2222)ه ري، 

قهلل ِؤهللي ال،وو الِ  ِوماو  صصوموت  ال الِحهللصهللات أ  الِحسصموت العمصة المِ قمة: -ه
حسصموت  مصة لامسِقصق  لي  حهللاط ِرصصرات صولزصوهلل  أ  المق وال  اإلهللار  إلحراء ِحهللصهللات ِ 

أ هللاهلل ال ظوئف صولممظمة  مال همو ص صو مال الور ري احِسوا أثر هذه    أم اع   
الِرصرات  اي الق ى الموماة   مث    ذا قررت  هللار  اإلمِوج     حهللى اليركوت ال مو صة 
اسِصهللاق أحهلل ،و و اإلمِوج القهللصمة الذي كوال صمِمهلل صيكق م سع  اي اسِ،هللاع ا صهللي 

وج لِيرصاِ  لي  هللهلل قاصق مال الموماصال   إال هذا الموماة ص،و حهللصهلل مِو ر ِقمصو   صحِ
 ال  هللهلل مال الموماصال السوصقصال سصِع  القرار سِك ال لِ اممكوسوِِ  اي أ هللاهلل الموماصال

 Cheema and) االسِرموء  ال ،هللموِاع  ذلك ومال حهلل هلل هذا ال،و اإلمِوح 
Rondinelli, 1995: p4). 

  ، ممظ ر المظرصة المومة لامظع  :ممظمةالصصوموت الِ  صسِازع الح  ق  اصاو مال ،ورج ال ع2
ِلثر صولصصئة ال،ورحصة   إال الممظمة صمظر لاو  اي أماو صمثوصة مظوع معِ ح أي أماو ِؤثر ِ 
المحصوة صاو  الِ  ه  ِيكق حزءا  مماو   ِل،ذ مال الصصئة كو ة مهلل، ِاو  ِورح لاو كو ة 
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ق ى الموماة ور ر  اإللموع صحمصع م،رحوِاو  هذا ا مر صسِازع  اي القوئمصال صولِمصؤ لا
المِرصرات الِ  ِحهللط    الصصئة ال،ورحصة لاممظمة   الِركصز صيكق ،وص  اي ِاك المِرصرات 
الِ  صك ال لاو أثر مصوير  اي ِك صال هصكق الق ى الموماة    هللا،ق الممظمة مال حصط أم ا او 

نبو (مال ،ورج الممظمة مو صا   أ هللاهللهو   مال صصال أصرز الصصوموت الِ  صمصر  الح  ق  اصاو 
 (:221ص :1121 ركخة،

صمثق س ، الممق الم هللر ا سوس  الذي ِح ق ممِ الممظمة  :صصوموت  ال س ، الممق -أ
، المِر س   اي احِصوحوِاو مال ق   الممق   صمو  ال س ، الممق صِلثر صيكق كصصر ص

صال اال ِصور آلصوت حركة  الواا  إال الحاوت المممصة صِمصؤ الق ى الموماة  اصاو أال ِل،ذ صم
را   ححع  م ع الممرِ  مال ق   الممق   لذلك  إال مال أصرز الصصوموت ال زع  الس ، ِ 

كولصف ه   ممر ِاو ا  هللاهلل  الِ،  وت المِوحة مال ا صهللي الموماة  مسِ صوت ا ح ر ِ 
ت الِ قمو  ِيرصق الممولة المِوحة  المحز  العوئِ الحول     اال،ِ و وت الم،ِاعة  

 المسِقصاصة صيوال هصكق الممولة  اي مسِ ى الهلل لةع
محم  ة الِيرصموت ه  سصوسوت الممولة  :صصوموت  ال سصوسوت الممولة  اي مسِ ى الهلل لة -ا

السصوسوت ِمِهلل  الموماة  هذه الق امصال الِ  ِسماو الهلل لة لِمظصع اسِ،هللاع أ  ِيرصق ا صهللي 
الحهلل هلل الهللمصو لرح ر الِ  ِهلل ع  لِيمق  هللهلل سو وت الممق ا سص     ظر ف الممق 

لاموماصال  ور، اال،ِصور  الِمصصال  الِقصصع   أم اع الِلمصموت االحِمو صة  ال،هللموت ا ،رى 
 اكق مال هذه الِيرصموت ِلثصره  اي سصوسة  الِ  ِقهللع لاموماصال  حهلل هللهو  هللرحة يم لصِاوع

الممق ا سص    مث    الممولة  اي مسِ ى الممظمة   ِحهللصهلل الحهلل ا ق ي لمهللهلل سو وت
 )نلسكد، صؤثر صيكق مصوير  اي ححع الممولة ال زع ِ  رهو صولممظمة صولزصوهلل  أ  المقص

 (.24ص :2221
ِؤثر السصوسوت الِماصمصة الِ   :صصوموت  ال سصوسوت الِماصع  الِهللرصا  اي مسِ ى الهلل لة -ج

ق ع صِمعصذهو الاصئوت  المؤسسوت المامصة الم،ِ اعة صيكق مصوير  ق ي  اي ِِصماو الهلل لة ِ 
 عِم ع الِ، ص  المهللهلل المِوح مال كق ِ، ص طالممرِ  مال الممولة   ذلك مال حص

 ولحومموت  المموههلل المامصة  الِهللرصصصة ِق ع صِ،رصج أ هللاهلل كصصر  مال المِ،  صال    يِي 
الما ع المظرصة  الِوصصقصة   ممظموت ا  موق صم،ِاف أم ا او ِل،ذ مو ِحِوحِ مال هذه 
الم،رحوت المامصة لِمصصماو   ، ،وواو  صرامحاو    هذا المحوق  صمو ص،هللع ِحقص، 
أههللا او   لكال هذا المِر مال الق ى الموماة ال صكع  ل حهلله لسهلل الحوحوت المِيمصة 
 المِم  ة لممظموت ا  موق    اقع الحوق صيصر  لي ظا ر حوحوت مِكرر  لامهللصهلل مال 

ة  لذلك  إال  ماصة ِاصصة هذه الحوحة ِسِازع قصوع ممظموت الِ،  وت الموهللر   المحهللهلل  صهللق



37 

 

ا  موق المممصة صولمسوهمة     ماصة ِك صال هذه الماورات مال ، ق الصرامج الِهللرصصصة الِ  
 ِق ع صِمعصذهوع

 :)تحدكد نلطلب( أس لكب وتق ك ت نلت بؤ ب لطلب على نلمون د نلبر كة
ِصوحوت المسِقصاصة مال الم ارهلل الصيرصة    ِِمهللهلل ا سولصا المسِ،هللمة    ِقهللصر االح

حصط صمكال اسِ،هللاع ا سولصا الكمصة أ  اإلح وئصة أ  ا سولصا ال  عصة أ    الممظمة
 مظر ا  ال لكق ورصقة مزاصوهو   ص صاو   إال المميآت صحا أال ِمِمهلل  اي اسِ،هللاع  عاالحِاوهللصة

كال ِقسصع ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت صمع مهلل،ق مِ ازال صحمع صصماو لا   ق  لي ِقهللصرات هللقصقة
 :(21: ص1114 )هللروني،مال الم ارهلل الصيرصة  لي 

 :لط ق نلهللمكةن .2

الكمصة صك ماو أكثر هللقة   م و  صة    ِحهللصهلل االحِصوحوت المسِقصاصة مال ِمِوز الور، 
يِمق هذه الور،  اي  الم ارهلل الصيرصة  :  مو صاِ 

وس  اي مِوئج ِحاصق ال ظوئف حصط ِمِمهلل هذه الورصقة    ا س ممق:ِحاصق  اء ال -أ
 صِع صمهلل ذلك ِحهللصهلل المحِ ى العما  لاممق   ال،و   ا  لي أال صِع ِحهللصهلل ا ههللاف

 لي ِحقصقاو حصط صِع صمهلل ذلك ِرحمة ِاك ا ههللاف  )الم،رحوت( الِ  ِسمي الممظمة
 ِحهللصهلل ممهللق المصصموتمثق  أرقوع ،و ة صمهللهلل السو وت الموا صة لِمعصذ كق  مق  لي

صِع ِحهللصهلل هذا الممهللق    و ء الممظمة  حصطو الذي ِسمي الممظمة  لي ِحقصقا
الهللا،اصة مثق الووقة اإلمِوحصة  ال وع المول      و ء ،ورحصة الممظمة مثق ححع 

صِع صمهلل ذلك ِحهللصهلل ححع الممق الذي صسِوصع ع ا س ا،  المسِااكصال  أمموواع السا كصة
ومت ا ههللاف محهللهلل  ِع صاصو  هللقصقة سو هلل ذلك    ِحهللصهلل العرهلل ال احهلل القصوع صِ   كامو ك

 كِروال أسوسصِوال    هذه الورصقة هموك  ححع الم ارهلل الصيرصة الموا صة صهللقة ممق لةع
 :(22ص :1112 ونلصب غ، د ة)همو 

 ِحهللصهلل كمصة الممق اإلحمول  الموا ا ِمعصذهع -

 ق    المِ سو سم صوعِحهللصهلل مقهللار ححع الممق الذي صق ع صِ  رهلل  احهلل أي  قت المم -

ك هللرحة مال االِرصوو صصال كق مال الاهللف )ححع للال همومق ق صأال  صمكال 
صوو المحس صة ِِحهللهلل  مكومصة  المصصموت  قو(  ححع ق   الممق   صموء  اي هللرحة االِر
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اسِ،هللاع ححع المصصموت    الِمصؤ صححع ق   الممق الموا صة أي االحِصوحوت مال الم ارهلل 
 .(122ص: 2220)ع رو ، الصيرصة 

هلل راال    الرصوا صِرصو ِحاصق ق   الممق صميكاِصال أسوسصِصال همو :ِحاصق ق   الممق -ا
صمهلل أال صِع ِحهللصهلل احِصوحوت الممظمة مال الم ارهلل الصيرصة مال ، ق ِحاصق  الموماصالع

 اء الممق الصهلل مال الِلكهلل مماو  مقورمِاو مع مو صِ  ر لاممظمة مال الم ارهلل الصيرصة 
مال المهللهلل اإلحمول  الذي حهللهلله ِحاصق  اء الممق  مال همو  إال ِحاصق  مال ثع ورحاو 

ق   الممق صركز  اي ِحرك الموماصال هللا،ق  ،ورج الممظمة مثق هلل راال الموماصال 
كمال أهمصة ع  اممكوسوت ذلك  اي احِصوحوت الممظمة مال الم ارهلل الصيرصة مسِقص   ِ

الصيرصة    أمِ صمو  مؤيرا  اي هللراسة هلل راال الموماصال  مهلل ِحهللصهلل احِصوحوت الم ارهلل 
صمكال  حراء  سقوو لِركصا الم ارهلل الصيرصة مال    عمهللى اسِقرار ا  راهلل     ظوئعاع

 ممهللق هلل راال الموماصال ه  ممهللق ِرصر الموماصال      ، ق هللراسة هلل راال الموماصال
 صحسا ممهللق ع ول،ر ج مال ال ظوئفصالممظمة ، ق  ِر  ممصمة س اء صواللِحو، أ  

أ  الماِحقصال صاو أ     الممظمة راال صقسمة  هللهلل الموماصال الِوركصال ل ظوئعاع الهلل  
 ع(201-212ص: 2221زوكلف، ) صمِ سواو  اي مِ سو  هللهلل الموماصال

ِمِوز هذه الورصقة ص اقمصِاو  يم لصِاو حصط ِل،ذ صمصال اال ِصور لصس  قو   
 الاهللف مال اسِ،هللاع هلل راال    هللهلل ا  راهلل الذصال ِرك ا ال،هللمة صق أصوو الذصال الِحق ا صاو

الموماصال    ِحاصق ق   الممق ه  الِ  ق  لي  و   الم ارهلل الصيرصة الِ  سِِ  ر لهللى 
الممظمة صمهلل اسِ،راج مو قهلل ِعقهلله مال ق اهو الصيرصة لك  ِقورال مع مو قهللره ِحاصق  اء 

راهلل  لي صلال هلل راال الموماصال صيمق كو ة ا سصوا الِ  هلل مت ا    هللاهلل  امو  أالممق مال 
-211ص: 2220)نلصب غ، ِرك الممظمة مثق االسِقولة  المزق  اإلحولة  لي الِقو هلل 

 ع(211

ِق ع ساساة مورك ف  اي هللراسة  ِحاصق ِحركوت الم ارهلل الصيرصة  :مورك ف ساساة -ت
هللا،ق الممظمة صصال  هلل   ظوئف   اي  ِرات زممصة مِموقصة صحصط صمكال الِمصؤ صِركصا 

لمسِقصق   صيمق هذا الِحاصق ِحركوت الم ارهلل الصيرصة لصس  قو مال الم ارهلل الصيرصة    ا
 ظصعة  لي أ،رى صق أصوو مال قسع  لي قسع آ،ر  مال مسِ ى  لي آ،ر  مال هللرحة 

صوحِصوحوت الم ارهلل الصيرصة  الِمصؤ    مولصة  لي أ،رى  لاقصوع صوسِ،هللاع ساساة مورك ف
 :(Glueck, 1982: p187)ال صهلل مال ِ ا ر ث ثة أم اع مال المما موت 
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  هللهلل الموماصال    كق  ظصعة    صهللاصة العِر  الزممصة لاِحاصقع -

  اي الِحركوت السوصقةع صموءا  احِموالت  ح وئصة ِمكس ِحركوت الموماصال  -

العِر  الزممصة المسِقصاصة الِ  صحا أال صيِمااو الِحاصق لاِمصؤ صوالحِصوحوت مال  -
 عالم ارهلل الصيرصة

ال اسِ،هللاع ساساة مورك ف صق ع  اي  هللهلل مال اال ِراووت الِ  كمو صحا اإليور   لي أ
 :(121-122ص: 2221)زوكلف، مماو مو صا    صحا الِحق، مال ِ احهللهو 

لي ال ظوئف الم،ِاعة  - ِ ا ر مما موت ِع صاصة   وهللقة  ال ِحركوت الموماصال مال  ا 
لي الممظمة  كمو صحا أال ِمكس ِاك المما موت  ِر  زممصة و صا ة  كذلك مال  ا 

 مسصصوع

ِ ا ر هللرحة مال الثصوت المسص     هصكق الم ارهلل الصيرصة حصط صمِمهلل الِمصؤ المسِقصا   -
 اي صصوموت مال الموو    صعِِر أال ِظق سصوسوت الم ارهلل الصيرصة كمو ه     

 المسِقصقع

أال ِِ ف ا حهللاط ا  لصة الِ  ِمثق مقوة الصهللء    ساساة ا حهللاط صولثصوت  -
 عالمسص 

ِسِ،هللع ِاك الورصقة لاِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة صموء  :ِحوهوتصوال الِمصؤ -ط
 اي   قة سوصقة   ثصقة مال مِرصرصال أحهللهمو صِرصو صمهللهلل الموماصال صصممو صِرصو اآل،ر 
صححع اإلمِوج  المصصموت مث   أي أال ححع الموماصال صِرصو اِرصوو مصويرا   ثصقو صححع 

الم قة  مهللئذ صمكال الِمصؤ صوحِصوحوت الممظمة مال الم ارهلل المصصموت    حولة  ثصوت ِاك 
 ي أحهلل المِرصرصال صولمِرصرال الراصوة الهللالة صصال المِرصرصال ِسمي امحهللارا  صهلل   عالصيرصة
)ممهللق اإلمِوج(  آ،ر صولمِرصر الِوصع ) هللهلل الموماصال(  صسمي ال،و الذي صمثق  المسِقق

 .(22ص: 1112، عبد نلب قي) مموهلللة االمحهللار ص،و االمحهللار المسِقصع
 

  :نلط ق نلوصفكة .1
ِسِ،هللع ،رائو اإلح ق )االسِصهللاق(    ا سوس لمقء ي انر قهلل ِحهللط  :،رائو اإلح ق -أ

   المسِقصق مِصحة الِقو هلل  صولِول  ِحهللصهلل مِي ِك ال الحوحة لمقء هذا اليونر  مهلل 
الصحط  ال  حهلل ثِ  مال الي،ص المؤهق هللا،ق الممظمة      حولة  هللع  ح هلله صصهللأ

كمو ِِرصو هذه الورصقة صسصوسة الممظمة ال،و ة صولِرقصة مال   ي،ص    أس ا، الممولة
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الهللا،ق   صِع اسِ،هللاع ،رائو اإلح ق    الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة    
ا سوس     ظوئف اإلهللار  الماصو  كمو ِمِمهلل  اي مهللى ِ ا ر أي،وص مؤهاصال هللا،ق 

الورصقة  اي ال،و ات الِولصة  لكال لصس هذه ِيِمق    وحة  لصاع مسِقص الممظمة  مهلل الح
 :(12: ص1111 )س مي،صيكق ِساسا  

حمع مما موت  ال ا ي،وص المريحصال لا ظوئف المحِمق أال ِ صو يونر      -
المسِقصق  اي أال ِيمق ِاك المما موت كمو مو صِما، صولعرهلل مال ،صرات  وم حوت 

مكومصوتع   ا 

كق  رهلل مال المريحصال لاِمرف  اي  مكومصة الِرقصة س اء اآلال أ     المسِقصق ِقصصع أهللاء  -
و صر ا هللاء الحول   ال كومت هموك ور ر  لذلكع  صمهلل ِحسصال ِ 

 ِحهللصهلل م ا عوت  احِصوحوت ال ظصعة المِ قع أال ِ صو يونر ع -

 :(Walker, 1980: p286)ِِمثق  صمو صا  ،رائو اإلح ق  لكال هموك محوذصر ل

هِموع صمِواصوت ال ظصعة  ،و ة الِرصرات الِ  قهلل ِحهللط  مهلل  ح ق العرهلل محق إلقاة ا -
  رهلل آ،رع

اال ِموهلل  اي المومق الي،    الحكع نصر الم و     مهلل اِ،وذ القرار صوإلح ق حصط  -
 صِع االسِموهلل  لي ِقورصر ِقصصع ا هللاء  آراء اآل،رصال    ممظع ا حصوالع

هموق اإلح ق الرأس  أ  الِقووم   مهلل الِرقصةعالِركصز  اي اإلح ق ا  ق   ق -  و  ا 

 هللع الح  ق  اي مما موت    صمِ ا حصوال مال المريو ذاِِ ص،  ص ِقصصمِ لذاِِ  -
 ع إلمكومصوِِ   ال وم حوِِ  أههللا ِ المامصة    الممظمة

ِِركز هذه الورصقة  اي أسوس ممر ة رؤسوء ال حهللات اإلهللارصة  :ال حهللات اإلهللارصة واا -ا
سوع( لاماوع الموا صة مماع  صولِول  ِحهللصهلل احِصوحوِاع مال الم ارهلل الصيرصة    و ء )ا ق

معصذهو مسِقص   كمو صمرف هؤالء الرؤسوء ححع الممق الموا ا  الذي صحا  ِاك الماوع ِ 
مال همو صمكماع ممر ة مو  ذا كوال   أال صق ع صِ الموما ال حولصو    ا قسوع  ال حهللات  

 اا زصوهلل   هللهلل ا  راهلل الموماصال أ    وهلل  ِ زصع الماوع  اصاععزصوهلل  ححع الممق صِو
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 نلمون د نلبر كة:صعوب ت نلت بؤ ب الحتك ج ت مش 
صولرنع مال ِمهللهلل الور، المسِ،هللمة    الِمصؤ صوحِصوحوت الممظمة مال الم ارهلل الصيرصة  ال 

: 1111 لي،)نلس  أال هموك صمِ الميوكق الِ  صمصر  أ،ذهو    اال ِصور    هذه المرحاة
 :(20ص
  هللع الِلكهلل مال المسِقصق  مو صِوممِ مال مِرصرات ال صمكال الِمصؤ صاو أ  صحهلل ثاوع ع0
اال ِموهلل الموا،  اي الموو   مو صحهللط  صِ   اي مما موت ،و ة صمو حهللط سوصقو     ع2

 الممظمةع
  م صة  وع اقِراحوت مسِقصاصة  مال ثع االمو ، مماوع ع3
 ع اي الور، الكمصة  ا سولصا اإلح وئصة اال ِموهلل الكا     ممظع ا حصوال ع4

 ة:مر هللل تخطكط نلمون د نلبر ك
أال ِسِمر  صِ هلل ال ِ،وصو  اوو لام ارهلل   ال صمكال أال ِمورس الممظمة ميوووِاو 

 مال ِاك  قهلل ِِمهللهلل ا سصوا الِ  ِؤهللي  لي  يق هذا الِ،وصو   الصيرصة ، ق  ِرات مِِولصة
 :(222ص :1112 ونلصب غ، د ة)االسصوا

 هللع ِ  ر المما موت الهللقصقة: احهللى الركوئز االسوسصة الِ  صسِمهلل الصاو ِ،وصو الم ارهلل  ع0
الصيرصة مهللى ِ  ر المما موت  االح وئصوت ال،و ة صِاك الم ارهللع مال همو  إال احهلل 
االسصوا الرئصسصة لعيق ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ه   هللع ِ ا ر ا  وآلة ححع المما موت 

رصة هللا،ق الممظمة     أس ا، الممولة ال،ورحصة   كذلك  هللع ِ  ر ال،و ة صولم ارهلل الصي
 مما موت هللقصقة  ال االحِصوحوت  العماصة مال الم ارهلل الصيرصةع

االههللاف الرئصسصة لاممظمة  مال ثع اسِمصوو   هللع  و ح أههللاف الممظمة: صحا ِحهللصهلل ع2
لِكومق صصال االههللاف العر صة لصقصة احزاء الممظمة مع اال،ذ صمصال اال ِصور  ومق ااالههللاف 

الرئصسصة  العر صةع     صمِ االحصوال  مِصحة لمهللع  و ح اههللاف الممظمة الرئصسصة ال 
الموا ا  ماصو  موه  اههللاف ِ،وصو الم ارهلل الصيرصةع  مو ه صسِوصع الم،وو اال صحهللهلل 

 مال همو محهلل اال  هللع ال و ح    اههللاف الممظمة صؤهللي الي  هللع  ح هلل ِراصو صصال ِ،وصو 
الي  يق ِ،وصو  اوصة االمرال،وو    الممظمة  ممو صؤهللي    م رهلل الصيرصة  صقصةالم ا

 الم ارهلل الصيرصةع
ا ،رى    الممظمة: اال ِ،وصو الم ارهلل   ال ظوئفومف الِمسص، صصال  ظصعة الِ،وصو  ع3

 الم ارهلل الصيرصة    الممظمة  مال ثع صحا اال صك ال إلهللار الصيرصة احهللى ال ظوئف الرئصسصة 
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الم ارهلل الصيرصةع ال  إلهللار  ،رىصصال هذا الِ،وصو  صصال ال ظوئف االمال الِمسص،  هموك م ع
صسِوصع الم،وو اال صحهللهلل االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة ا  ِحاصق  هللراسة المِ  ر هللا،ق 
مسص، مع اهللار  الم ارهلل الصيرصةع كذلك  وال ال،وة الِ  س ف  الممظمة صهلل ال مسو هلل  ِ 

ممظمة قهلل ِِومال صمِ القرارات ال،و ة صولِهللرصا  هصكق ِوص، لِاصصة احِصوحوت ال
اك اسوسو ماوع   ظوئف اهللار  الم ارهلل الصيرصةع مال همو  وال  هللع  االح ر   الِ ظصف  ِ 

  و ح الِمسص، الميور الصِ صسصا  يق ِ،وصو الم ارهلل الصيرصةع
هللا،ق الممظمة ِمعصذ أي ،وة  ال صمكالومف ِلصصهلل االهللار  الماصو لِ،وصو الم ارهلل الصيرصة:  ع4

لصصهلل االهللار  الماصوع ذلك اال ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  س اء كومت صيرصة أ  مولصة صهلل ال هلل ع ِ 
الير ع     وع ،وة  ال صمكالع لذلك صِع  اي مسِ ى الممظمة ككق لِحقص، اههللا او

لصصهلل االهللار   لام ارهلل الصيرصة  ا  ِمعصذهو    حولة  وماو   ذا لع ِكال مره مة صم ا قة ِ 
الحذرصة    صمِ  الِرصصراتالماصو حصط صِواا احصومو ِمعصذ ال،وة احهللاط صمِ 

ال ظوئف      هصكق االح ر      سصوسوت الِهللرصا  الِو صر  ا     الاصكق الِمظصم   
العيق   الِلصصهلل ممموهماصالع  هللع الهللقة وا     ِ زصع الماوع  المسؤ لصوت  ا  ِ زصع الم

 لِ،وصو الم ارهلل الصيرصةع
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 نلث لثنلمبحث 
 نلحهللومكة غك  نلم ظم ت

 نلمقدمة:
   هذا الع ق سمحو ق أال ماق  الو ء  اي صمِ المقوو ذات الم قة صولممظموت 

رة دثم مظ  وأهمصِاو     ماصة الِممصة  مصةك مماو معاوم الممظموت نصر الحنصر الحك مصة 
الِحهللصوت الِ  ِ احِ ِاك  صمِ ومو ه   الممظموت الموماة    قطوع نزة يدة  اد وم

 الممظموتع

  ال الهلل ر الاوع الذي ِؤهللصِ الممظموت نصر الحك مصة    هلل ع  ماصة الِممصة االحِمو صة
و صقصت دمميرصنع  صصدالسموات ا ،صرة من القرن المق ،   و  المسِدامة أ طوهو اهِمومو ،و
وثة  اإلحسوال  ِقهللصع صة ِؤهللي هلل رهو الِقاصهللي    أ موق اإلنمك صمض الممظموت نصر الح

الر وصة االحِمو صة الممكمة  اي ال مصهلل المحا   م حظ امو ، القسع اآل،ر مماو مِحو زا  
اما الممظموت نصر  الحهلل هلل المحاصة  ال ومصة مِحاو   ا السوحوت الهلل لصة  المولمصةع ِ 

قهللراِاو   قهلل مكماو الحك مصة أهلل ارا  صحوصصة مِم  ة    أههللا او   سوئق  مااو  م وهللر ِم صااو   
ذلك    الح  ق  اي هلل ع يمص   احِراع هلل ل  صورز ممو كوال لِ أثر حا      و ح 
مسوهمِاو    المصوهللصال الم،ِاعة   هذا مو هلل و الممظموت الهلل لصة  الهلل ق المِقهللمة  مو صو الي 

مو أهللى  لي اال ِموهلل  اصاو كثصرا     ِمعصذ مسو هللاِاو  صرامحاو الِمم صة    الهلل ق المومصة  م
 ع(56: ص1111)نلهكتي،  كسوصاو ق    مع ذا    ِاك الهلل ق 

مِصر الممظموت نصر الحك مصة مِمهللهلل  المحوالت  ا ميوة  هذه الممظموت ِزهللاهلل ق     ِ
صهللاء كثصر مال الحك موت  مِصحة  هلل    امق مماو الِح ق الهللصمقراو     كثصر مال الصاهللاال   ا 

ع ممظموت المحِمع المهللم ع  وو ة  لي أال الحممصوت ا هاصة مزصهللا مال االمعِوح مح  الِمو ال م
ِمِصر مك مو  رئصسصو    المحِمع المهللم  لك ماو أكثر الِمظصموت المهللمصة حموهصرصة  امِيورهو    

)أبو نل ص ، حمصع المموو،  اِسوع رقمة المسِعصهللصال مماو  سا لة ير و المو صة ل مِموء  لصاو 
 ع(20-21: ص1112

قاصهللصو صهلل ر أسوس    موق  لقهلل قوم ت الممظموت نصر الحك مصة     اسوصال ِورص،صو ِ 
هللرصا  اي ماال حر   القصوع     ِ  صر ال،هللموت ال حصة  الِماصمصة  الثقو صة  مح  ا مصة ِ 
صلميوة مهللر  لاهلل،ق لمكو حة العقر  الم زع  ركزت ِورص،صو   اي ِقهللصع ِاك ال،هللموت  الر وصة 

ئوت المحِوحة مال المحِمع العاسوصم   ،و ة مال العقراء  المم زصال االحِمو صة  لي الع
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)م صد،  محهلل هللي الهلل،ق  المموقصال  المسمصال  المسوء العقصرات    الم،صموت  القرى  المهللال 
 .(15: ص1110

 حظصت الممظموت نصر الحك مصة صوهِموع كصصر  اي المسِ ى الهلل ل  ا ِرا و صهلل رهو 
مرات الهلل لصة  اإلقاصمصة الِ  ِيورك  صاو هذه الِمم ي   صحهلل هذا االهِمو ع ِرحمِِ    المِؤ

مر القمة  الممظموت        راهلل صم هلل ،و ة صاو    الصرامج الهلل لصة  اإلقاصمصة الم،ِاعة  مثق مِؤ
مر ا مع المِحهلل  لاسكوال   مر صكصال الممم  صولمرأ    مِؤ المولم  لاِممصة االحِمو صة   مِؤ

: 1110)نالسهللون،  الِقورصر الهلل لصة هذا االهِموع مثق ِقورصر الِممصة  كذلك ِظار الهللراسوت 
 ع (22ص

  اي المسِ ى العاسوصم   إال هذه الممظموت ِيكق حزءا مامو مال المسصج المحِمم  
العاسوصم    مك مو  رئصسصو مال مك موت الصمصة الِمظصمصة لِ   ه  ورف ماع    المماصة الِمم صة 

زت هذه الممظموت المقوش ح ق ير صة  مااو صإقرار قوم ال الممظموت العاسوصمصةع  قهلل ِحو  
ا هاصة  الحممصوت ال،صرصة الذي صمظع  مااوع  قهلل امِقق المقوش    السوحة العاسوصمصة  لي 
مزصز هلل رهو    المحوالت الم،ِاعة  امسحومو مع اإلقرار  الصحط    ِو صر هذه الممظموت ِ 

لِ  هذه الهللراسوت صلهمصة هلل رهو المحِمم  الِمم   ي   قهلل أحرصت المهللصهلل مال الهللراسوت ح لاو  ِ 
   محوق الِمرصف صو هلل ار الِ  ِؤهللصاو    المحوالت الم،ِاعة مثق اإلنوثصة   الِمم صة  
 الِثقصف   حيهلل الهلل ع  الِلصصهلل  نصرهو  كذلك ِمو لت هللراسوت م،ِاعة صموء هذه الممظموت  يصكة 

م صااو   ع(32: ص1112)لدندوة،   قوِاو ِ 

 :تع كف نلم ظم ت غك  نلحهللومكة
ِمرف الممظمة نصر الحك مصة  اي أماو ممظمة ال ِاهللف لارصو  الممق  صاو صق ع  اي 

اهللف  لي ِقهللصع ،هللموت  هللصهلل   مِم  ة صحِوج  لصاو المحِمع  )أبو نل ص ، أسوس ِو    ِ 
 ع(62: ص1112

ظموت ،و ة ِق ع صلميوة لهلل ع   رف الصمك الهلل ل  الممظموت نصر الحك مصة صلماو مم
حقص، ِممصة المحِمعع  : 1112)أبو نل ص ، الممومو    الهلل وع  ال م ولو العقراء  حموصة الصصئة ِ 

 (.62ص
  ر ت  اي أماو هصئة ذات ي، صة ا ِصورصة مسِقاة ال ِاهللف لِحقص، رصو مال مزا لة 

ممو ِاهللف  لي ِحقص، أنراِ احِمو صة أ   امصة أ  اقِ  وهللصة ِمم صة  مال أمثاِاو ميوواو  ا 
 (.24: ص1111)نلجدكلي، الممظموت ال،صرصة  االحِمو صة  االنوثصة  ال حة  الِرص صة 
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)نلهكتي،  همولك  عوت  مموصصر لاِمكال مال ِحهللصهلل معا ع الممظموت نصر الحك مصة  ه  
 :(1: ص1112

اسِصموهلل أال ِمِاك المؤسسة اليكق الرسم   لاو سمة الهلل اع  لي حهلل مو  صذلك صِع  ع1
 الِحمموت المؤقِةع

أال ِك ال المؤسسة نصر هوهلل ة لارصو  لذا صِع اسِصموهلل المؤسسوت الِ  ِ زع أرصوحاو  اي  ع2
 مؤسسصاو الال الرصو صحا أال صِحِ  لي ِو صر  و اصة الممظمةع

 أال ال ِِرصو صولحك مة مال الموحصة الاصكاصةع ع3

   ذاِصة مال هللا،ااوعار هللأال ِمِاك   ع4

     س اء    محاس اإلهللار  أ  أميوة المؤسسة صقهللر ممصالعِ  ر  م ر الممق الِو ع5

 أال ال ِِرصو صحزا ممصال أ  ِل،ذ الووصع الحزص ع ع6

 :أهمكة نلم ظم ت غك  نلحهللومكة
ِاما الممظموت نصر الحك مصة هلل را كصصرا    م،ِاف المحِمموت اإلمسومصة الممو ر  

 صسِعصهلل مماو الم صصال مال العقراء  ةصمال ، ق المسو هللات ال حصة  الِماصمصة  الر وصة االحِمو 
 المرأ   الصِومي  المموقصال  الصؤسوء   كذلك ِساع الممظموت نصر الحك مصة     حهللاط الِرصصر 
االحِمو    السصوس     المحِمع  ه  أصوو مراكز ،هللمصة  ر وئصة ِسهلل الثررات    أهللاء 

مصة صهلل ر رئصس     ِ  صر المهللصهلل السصوسوت المومة الحك مصةع كذلك ِق ع الممظموت نصر الحك  
 (.5: ص1112)أبو نل ص ، مال أ حِ الر وصة  صرامج الِممصة    المحِمع 

ِصرز أهمصة الممظموت نصر الحك مصة مال ، ق ال،هللموت الِ  ِقهللماو حصط ِق ع صمهلل  
 :(17: ص1114)ربك ، ،هللموت مماو 

 المحِوحةعِ  صر ،هللموت    محوالت أسوسصة مماو ر وصة ا صِوع  ا سر  ع1

  ميوء مهللارس  رصوِ أوعوق  مرا ، ِرص صةع ع2

 ر وصة المموقصال  المحز   ا  وهلل  ِلهصااعع ع3

 ِقهللصع ،هللموت  حصة  زرا صة  احِمو صة  اي المسِ صوت الم،ِاعةع ع4

  ميوء مير  وت  مِوحصة ِ   صر  رص الممقع ع5

 مِوصمة ِ  ثص، الحق ، اإلمسومصة الممِاكةع ع6
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  مراكز ثقو صة   مصةع صحوهلل م اهلل رصووصة  احِمو صة  ع7

 لاممظموت نصر الحك مصة هلل ر ماع     ماصة الِممصة هللا،ق المحِمع العاسوصم  صحصط 
صك ال هلل را مكمق لهلل ر مؤسسوت الساوة العاسوصمصة  القووع ال،وص     وور ِقهللصع ال،هللموت  

صصال صوإلوو ة  لي ذلك هموك هلل ر  سصو الذي مال الممكال اال ِامصِ الممظموت نصر الحك مصة 
مؤسسوت الساوة  أ راهلل المحِمع مال ، ق القصوع صولِمصئة  الِلثصر    محوق سال الِيرصموت الِ  
وصصقاو    المحِمع  ممو صمزز هلل ر الممظموت ا هاصة    ِرسصخ مصوهللئ  ِكعق الحرصوت المومة ِ 

 ع(35: ص1112)قص نوي، الهللصمقراوصة محِممصو  

 :فلسطكش رأة وتطو  نلم ظم ت غك  نلحهللومكة في 
لمصت الممظموت ا هاصة العاسوصمصة  اي مهللار ِورص،او الممو ر  الحهللصط أهلل ارا م،ِاعة 

الِ  مر صاو  االحِمو صة  السصوسصة  االقِ وهللصة  ا  ووعامسحمت مع الظر ف  مِصوصمة    
 اص م  مر را  صوالسِممور الصرصووم   ال   لاص هلل المثموم الحكعصعِر   اصِهللاء المحِمع العاسوصم 

 وع ثع االحِ ق اإلسرائصا  لصقصة الوعة الررصصة  قووع نز   الم ري  ا رهللم  كذلك الِ احهلل 
 اي ا راو  العاسوصمصة  سصِع   1994قصوع الساوة ال ومصة العاسوصمصة  وع   مال ثعع 1667

: 1111 )عبد نله دي وآخ وش،سرهلل المراحق الِ  مرت صاو الممظموت ا هاصة العاسوصمصة كمو صا  
 :(11-22ص
اِرصو الممق ا ها      اسوصال ِورص،صو صولم امق  :(9968 –م 9990المرحاة ا  لي ) -1

ال ومصة  السصوسصة  ظق هللا مو أسوسصو لاحركة ال ومصة العاسوصمصة   مع امِاوء الحرا 
 ا   ال االمِهللاا الصرصووم   اصاو  وع  1617المولمصة ا  لي  احِ ق  اسوصال  وع 

  هللار   هلل صاع ر صِلسصس  وال ق م  لاصا هلل  اي أِر  اسوصال   قصوع    ثع1622
  لمصت الممظموت ا هاصة العاسوصمصة ، ق هذه المرحاة هلل را 1641هلل لة  سرائصق  وع 

هومو  اي  مصهلل مقو مة الاحر  الصا هللصة  م وهللر  ا راو  صو ِصورهو ال،ور ا سوس  
آمذاك  كمو ميلت المهللصهلل مال الممظموت نصر الذي كوال صاهللهلل المحِمع المرص  العاسوصم  

الحك مصة الِ  ركزت ميوووِاو  اي ِقهللصع حمصع أم اع المسو هللات اإلنوثصة  اإلمسومصة 
 لي ممك ص  الحرا  ال حئصال العاسوصمصصال  الموولصة صوالسِق ق  ال حهلل  المرصصة  وو ة 

  لي مقو مة ِلسصس  وال ق م  لاصا هلل     اسوصالع
حصط ياهللت  ِر  الِ احهلل ا رهللم     الوعة  الررصصة  (:1667 – 1646مصة )المرحاة الثو -2

 الِ احهلل الم ري    قووع نز   صمهلل قصوع هلل لة  سرائصق هص وو  ماح ظو     ممس ا 
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الممق ا ها   مِصحة لظر ف م،ِاعة مال أهماو حولة اإلحصوو ال اسمة     ع ف 
 وو ة  لي ممسق  ا حزاا  1641وع المحِمع العاسوصم  الِ  را قت أ ووع المكصة  

السصوسصة  ِ يصاو ِقرصصو    كذلك ِيهللصهلل قصوة المظوع ا رهللم   الم ري  اي حرصة 
 حركة الم اومصال العاسوصمصصال    الوعة الررصصة  قووع نز ع ِركز موم ال الممق 

رت ا ها   ذال    هذه الحقصة الِورص،صة  اي مقو مة كو ة ميورصع الِ وصال  حصط ا ِص
قوصة ال حئصال   ح، الم هلل  مح ر الممق السصوس     ِاك العِر    وو ة  لي الممق 
اإلنوث  ال،صري  حصط قومت الحممصوت ال،صرصة صِقهللصع ،هللموت  ومة وورئة ل حئصال 

 العاسوصمصصالع
ياهللت هذه المرحاة ِو را هومو  اي  مصهلل   وهلل   :(1611 – 1661المرحاة الثولثة ) -3

ميصو الم مق ا ها  العاسوصم   ،و ة مع صر ز ق   ممظمة الِحرصر العاسوصمصة ِمظصع ِ 
 االِعو،  اي ك ماو الممثق الير    ال حصهلل لايما العاسوصم    الِ  قومت صإميوء 
المهللصهلل مال االِحوهللات اليمصصة صول،ورج الِ  ههلل ت  لي ِمزصز  م هلل اليما العاسوصم   

ااو الم،ِاعة  ميوء لحوال الممق الِو    كمو هلل مت ممظمة الِحرصر العاسوصمصة    وئ
   الوعة الررصصة  قووع نز   الِ  اسِحوصت صيكق ، ، لصمِ االحِصوحوت 

  ا  ل صوت الِمم صة الم،ِاعة صهلل ال أال ِِصا ر لهللى هذه الاحوال رؤصة ِمم صة يوماةع

و ر مؤسسوت ِمم صة مامصة مال يلماو ِقهللصع ،هللموت   لع ِياهلل هذه العِر  مي ء ِ 
  صة لامحِمع العاسوصم   صق اسِمرت ا يكوق السوصقة لاِمظصع ا ها  صولممق  ،و ة م

المقوصوت الممولصة  الحممصوت ال،صرصة الِ  لع ِسِوع ِحو ز اإلوور اإلنوث      مااو 
 لي اإلوور الِمم ي  اي الرنع مال االحِصوحوت ا سوسصة لامحِمع العاسوصم     ِاك 

زصز ا ههللاف  السصوسوت اإلسرائصاصة ِحوه ا راو  المحِاة  العِر  ممو سوهع    ِم
مزصز  لحو، االقِ وهلل  الس ،   ،و ة ِهللمصر أي  مكومصة لِممصة  اسوصمصة مسِقصاصة  ِ 

 العاسوصم  صوالقِ وهلل  الس ، اإلسرائصا ع
كومت هذه العِر  مِمصز     ِورصخ الممظموت ا هاصة  :(1617–1612المرحاة الراصمة ) -4

 قت ،ر ج ممظمة الِحرصر العاسوصمصة مال لصموال   1612وصمصة ،و ة  وع العاس
 ا ِصرت كق مال الوعة الررصصة  قووع نز  الحاقة المركزصة    المووق ال وم  
العاسوصم   صمهلل أال كومت ا رهللال ثع لصموال   لقهلل أهللى الِ حِ  لي الهللا،ق  لي ِركصز 

حموهصرصة ِسِوصع مال ، لاو ممورسة الع وئق الم،ِاعة  اي  ميوء أور  لحوال  هصئوت 
قهللصع ،هللموت ِمم صة لاحما ر العاسوصم  مال حاة أ،رىع      الممق السصوس  مال حاة ِ 
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موو، ذلك ِع  ميوء الاحوال الزرا صة  ال حصة  المس صة  المقوصصة الو صصة  اليصوصصة 
 ركزت هذه  نصرهو   الِ  ا ِصرت أذر و  سصوسصة لع وئق ممظمة الِحرصر العاسوصمصة 

المؤسسوت  اي الحوما الِمم ي  السصوس  أكثر مال اإلنوث     مهللت  لي  ميوء هصوكق 
ِمظصمصة هللصمقراوصة ِيكات قصوهللِاو مال العئوت المِ سوة  العقصر   كمو  حات ،هللموِاو  لي 
العئوت ا كثر احِصوحو  صولمحِمع  لع صكال المومق السصوس   ذال ه  السصا ال حصهلل    

ا ور  الاصئوت صق كوال هموك  وم   آ،ر ال صقق أهمصة  ال ا  ق  ه   هللراك  ميوء هذه 
العاسوصمصصال  همصة الرصو المحكع مو صصال السصوسة  الِممصة   أهمصة صا ر  صرمومج  صحوص  
مال يلمِ ِحسصال مسِ ى الحصو  لامحِمع العاسوصم    محو لة سهلل االحِصوحوت ا سوسصة 

ل م هلل  المقو مة   وورا  ِمم صو  مموسصو     ظق االحِ ق  لاعع مال همو ا صحت  كر   ا
كمو ميلت  كر  الِممصة المقصهلل  أ  الِممصة ِحت القص هلل الِ  ههلل ت  لي ِمزصز  م هلل 

و صر مقو مِاع ل حِ قع  العاسوصمصصال  اي أرواع ِ 

ياهللت هذه العِر  ِرصرات ح هرصة  م  صة  اي  :(1663 – 1611المرحاة ال،ومسة ) -5
هلل ا ههللاف  الصرامج الِمم صة لامؤسسوت ا هاصة العاسوصمصة صوإلوو ة  لي ظا ر  مص

مؤسسوت ذات ووصع مام  مِ، ص  كمو ِمح ر الميوو السصوس  ، ق االمِعووة 
 اي اال ِقوهلل السصوس   صموءا    صموء الهلل لة العاسوصمصة المسِقاة اي يمور  الِحوصر ل

   صولِول  أوو ت المؤسسوت ا هاصة صمهللا  آ،ر صإمكومصة مي ء هلل لة  اسوصمصة مسِقاة
لممااو  هلل رهو  ه   م ر الصموء  لي حوما  م ر المقو مة  ال أال  م ر المقو مة ظق 
نولصو      مااوع كمو ِواا  وو ة  م ر الصموء  لي  م ر المقو مة     وور 

امصة  مِ،  ة االسِراِصحصوت الِمم صة مي ء مؤسسوت  اسوصمصة حهللصهلل  ِمومو  مسومهلل  م
و صر المؤسسوت الحموهصرصة  القو هللصة  مكصال  ماصوت الصموء الحورصة  ِ  ههلل ت  لي هلل ع ِ 
ذات المو صوت ال اسمة   ،و ة الاحوال الحموهصرصة  الحممصوت ال،صرصة  الِمو مصوت  
 ميلت مِصحة ذلك مراكز ا صحوط  مراكز الِهللرصا  اإلقراِ  الصصئة  اإل  ع  الوع لة 

   الِماصع  الزرا ة  نصرهو  كمو قومت هذه المؤسسوت صِقهللصع المسو هلل  العمصة ال زع المصكر 
معصذ صرامحاو الم،ِاعةع  لرور القو هللصة  المحاصة لِ،وصو ِ 

أهللى مي ء الساوة ال ومصة العاسوصمصة صمهلل اِعو،  :(1666 – 1663المرحاة السوهللسة ) -6
اسِراِصحصة  حهللاط الِممصة الصيرصة  لي ِصم  مؤسسوت الممق ا ها   1663أ سا   وع 

 :(85، ص0202نلطه نوي، )المسِهللامة مال ، ق  هلل  أهلل ار رئصسصة أهماو 
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اإلساوع العموق    مقو مة االحِ ق اإلسرائصا  مال حاة  صموء الهلل لة العاسوصمصة مال  -أ
 حاة أ،رىع

 اإلساوع    صموء محِمع  اسوصم  هللصمقراو ع -ا
حِمع المحا    الممق  اي صا ر  رؤصة ِمم صة المسوهمة    ِاصصة احِصوحوت الم -ج

 مصِكر   مسِمهلل   لي المحِمعع

 2222أهللى امهللالع االمِعووة الثومصة     وع  :(وحتى اآلن – 2777المرحاة السوصمة ) -7
 ومف هلل ر الساوة   هللع قهللِراو  اي ِاصصة المهللصهلل مال االحِصوحوت ا سوسصة لام اومصال 

ع  اسِمرار ممورسوت االحِ ق    2227م      وع  وو ة  لي حولة االمقسوع العاسوص
قهللصع  الوعة  نز   لي ِراحع الهلل ر الِمم ي لامؤسسوت ا هاصة لحسوا الهلل ر اإلنوث  ِ 

 ع (12، ص1121)نلطه نوي، ،هللموت الهلل ع المعس  لعئوت م،ِاعة مال المحِمع 

الو صاة ِحقصقو لرههللاف الِ  ِصا رت لهللى الممظموت ا هاصة ، ق سم ات الممق 
 اسِحوصة  1663ممذ االمِهللاا الصرصووم   حِي  ميوء ا ق ساوة  ومصة  اسوصمصة  وع 

لاِو رات السصوسصة  االحِمو صة  االقِ وهللصة الِ  مر صاو المحِمع العاسوصم   قهلل صا رت 
الممظموت نصر الحك مصة المهللصهلل مال االسِراِصحصوت الِ  ِسوهع    ِحقص، ا ههللاف 

مثات ِاك االسِ  :(02-21: ص1114)عبد نله دي، راِصحصوت صولِول  ِ 
اسدِراِصحصة الِمصئددة  الِددلثصر  أي الِددلثصر صددولق امصال  الِيددرصموت  ا مظمددة  اإلحددراءات  -أ

 السصوسدددوت المومدددة ل دددموع القدددرار صيدددكق  دددوع  السددداوة ال ومصدددة العاسدددوصمصة صيدددكق 
 ،وصع

و صر ال    المحِمم ع -ا  اسِراِصحصة صموء ِ 

 ع ال،هللموت الوورئة  الِمم صةعاسِراِصحصة ِقهللص -ج

ممصة الم ارهلل الصيرصةع -هلل  اسِراِصحصة الِو صر المؤسس   الِمظصم  ِ 

 اسِراِصحصة الِيصصك  الِمسص،  صموء الِحولعوتع -ه

    هللراسة أ هللت مال ورف مركز ِو صر الممظموت ا هاصة صاهللف هللراسة  اقع 
ل  اقِراح االسِراِصحصوت المسِقصاصة الممظموت ا هاصة مال ، ق ِحهللصهلل مقوو الومف  الق    صولِو

مكومصوت ِاك الممظموت  قهلل رأت ِاك الهللراسة أال المعا ع ا سوس   الِ  صمكال أال ِمزز هلل ر  ا 
ِسِاهللف الممظموت ا هاصة    المسِقصق     اسوصال  ةاسِراِصحص أيالذي ال صهلل  اال ِسِمهلل  اصِ 

 (.2: ص1111)سو فهللو وآخ وش، ه  معا ع الِمكصال 
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الِمكصال ه  ِمزصز الووقة الكوممة الاوئاة لهللى المحِمع العاسوصم  حِي صِمكال حصط أال 
مال المحو ظة  اي  ح هلله  اي ا ِر العاسوصمصة  الِو ر  لي محِمع قوصق لاحصو   قوهللر  اي 
ممصة كو ة م ارهلله   هذا صِواا ِعمصق كو ة الووقوت  المحو ظة  اي ه صِِ الثقو صة  ال ومصة ِ 

ممصِاو صرِر  محوز مسو صاو الموئمة    الم حِمع الكوممة    ا  راهلل  الممظموت   مظع القصع ِ 
 :1114)تق ك  نلت مكة نلبر كة نلفلسطك ي، الِورص،صة مال أحق ِقرصر الم صر  صموء الهلل لة المسِقاة 

 (.1ص

 إحص ئك ت نلم ظم ت غك  نلحهللومكة:
  صاغ ِمهللاهلل الممظموت نصر حسا اإلح وئصوت المِ  ر  مال  زار  الهللا،اصة    قووع نز 

ممظمة مِمهللهلل  المحوالت  ا ميوة  117ع مو محم  ِ 2211الحك مصة المسحاة حِي  صرصق 
 م ز ة  اي كو ة محو ظوت نز   الحهلل لصال الِولصال صظاراال الِ مصعوت الممِمهلل  لمحوالت 

  أميوة الممظموت نصر الحك مصة  أ هللاهللهو  أموكال  ِ احهللهع:

 

 ة بأعدند نلم ظم ت غك  نلحهللومكة في مح فظ ت غزة( إحص ئك2.1جدول )

 عدد نلم ظم ت نسي نلمح فظة نل قي
 446 نز  1
 111 س،ومص م 2
 16 ر و 3
 132 اليموق 4
 126 ال سوي 5

 117المحم ع الكا  لاممظموت = 
 2211الم هللر:  زار  الهللا،اصة  
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 ة حسب مج ل نل ر ط( إحص ئكة بأعدند نلم ظم ت غك  نلحهللومك2.2جدول )

 عدد نلم ظم ت نسي نلمح فظة نل قي
 36 الحممصوت الوصصة 1
 3 حممصوت ا ،   2
 421 الحممصوت االحِمو صة 3
 42 حممصوت ا م مة  الوع لة 4
 7 حممصوت حق ، اإلمسوال 5
 14 حممصوت الِماصع المول  6
 67 الحممصوت ا حمصصة 7
 36 الحممصوت المقوصصة 1
 37 مصوت الزرا صةالحم 6
 3 حممصوت ال هللاقة 12
 14 الحممصوت الموئاصة  الميوئرصة 11
 12 حممصوت الِماصع 12
 55 حممصوت اليصوا  الرصووة 13
 عدد نلم ظم ت نسي نلمح فظة نل قي
 32 حممصوت المموقصال 14
 34 حممصوت  س مصة 15
 2 حممصوت السصوحة  اآلثور 16
 12 حممصوت الصصئة 17
 66 حممصوت الثقو ة  العم ال 11
 1 حممصوت ال،رصحصال 16

 117المحم ع الكا  لاممظموت = 
 2211الم هللر:  زار  الهللا،اصة  

 :معوق ت عمل نلم ظم ت غك  نلحهللومكة
 م صوت  مم قوت  هللصهلل  ِؤثر  اي  مااو  ميوواو  حك مصةال نصر الممظموتِ احِ 

: 2223المم قوت صولمقوو الِولصة )مر هلل    حرصِاو  اسِمرارصِاو  صمكال ِا،صص اهع هذه
 :(37ص
 حك مصةال نصر الممظموت  مق ِمرقق الِ  الم امق أهع مال الِم صق ميكاة ِمِصر :الِم صق ع1

قاق اما المسو هللات الموهللصة هلل را مح رصو    ِحهللصهلل اِحوهوت  مق  ِ  مال ميوواو  ِ 
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ِلثر  ر ة الح  ق  اي الِم صق صم   صة الميوو  الِ حصاوت الممظموت نصر الحك مصة  ِ 
 ا ههللاف الممامة مال قصق هذه الممظموت س اء كوال الِم صق مال حاة محاصة أ  هلل لصةع 
صوإلوو ة  لي ذلك   إال الِمو س  اي م وهللر الِم صق ذاِاو صيكق  وئقو  كصصرا     الح  ق 

الميورصع  اي الِم صق ال زع     الكثصر مال ا حصوال صِرصو ذلك صير و  هللصهلل  مماو ح هلل  
مكومصة ِمعصذهو   مماو  ح هلل الكوهللر الصيري ال زع لِمعصذ ِاك  المقهللمة  المهللر سة ِقمصو   ا 
الميورصع المقهللمة  لي حاوت الِم صق   مماو مووصقة الم  صة ا ميوة المقهللمة  المقِرحة مع 

 .أههللاف  أ ل صوت الحاة المم لة
مموخ السصوس    هللع االسِقرار السصوس  ومف أ  نصوا الممورسوت الهللصمقراوصة:  ال م  صة ال ع2

 ومف الصمصة أ  نصوا الممورسوت الهللصمقراوصة هللا،ق الاصكق الِمظصم  ِمهلل مال الم امق الِ  
حهلل مال ميوواو  اسِق لصِاو  حرصِاو     ِؤثر  اي  مق   مولصة الممظموت نصر الحك مصة ِ 

 عالحركة  آلصة اِ،وذ القرار  صاو  ِ وع قص هللا   اي  هللاِراو
 ال المقص    الك اهللر  الماورات  ال،صراء  ومف الصموء المؤسس   مقص القهللرات الصيرصة: ع3

العمصصال  اإلهللارصصال لاقصوع صميوووت الممظموت نصر الحك مصة قهلل صم ، مال ِو رهو  صوإلوو ة 
 لي ومف الصموء المؤسس    هذاال الموم ال أسوسصوال    ِميصو هلل ر الممظموت نصر 

 مع الحك مةع الحك مصة  اليراكة

 ال س ء  ومف ال    صلهمصة  ومف الِمسص،  الِمظصع صصال الممظموت نصر الحك مصة: ع4
 حق ، اإلمسوال  العقر  ةالِمسص، صصال الممظموت    هللع ِ حصهلل الحا هلل    قوصة ممصمة  كولصصئ

صؤهللي    كثصر مال ا حصوال  لي ِيِت الحا هلل ال زمة لِحقص، ا ههللاف المرح    صومف 
موق المِرقا لاممظموت نصر الحك مصة كحاوت وونوة لاِلثصر  اي السصوسوت الهلل ر الع
 المومةع 
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  :مقدمة
 صمو صا  صمِ الهللراسوت السوصقة المِرصوة صم و ع الصحط س اء صيكق مصوير أ  مقهللع 

حك مصة  النصر  نصر مصوير   امو  صلال  هللهلل قاصق مال هذه الهللراسوت ِع ِوصصقِ  اي الممظموت
 وصقت صوق  الهللراسوت  اي قوو وت أ،رى كولحومموت  الممظموت الحك مصة  نصرهو مال 

 هللراسوت 8 مماو  صِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ِِما، سوصقة هللراسة 36 موقشمس  الممظموت ال،و ة  
حصط ِع ِِرصا الهللراسوت السوصقة    كق قسع   أحمصصة سةهللرا 00    رصصة ةهللراس 05   محاصة

 حسا ِساسااو الزمم  مال ا حهللط  لي ا قهللع  كمو ِع الِماص،  اي هذه الهللراسوت صيكق  وعع

 نلد نس ت نلمحلكة:

في  نلعالقة بكش توظكف نلع ملكش ومالئمة نألف ند لم ظم تهي" (1122د نسة نلغول ) .2
 نلم ظم ت غك  نلحهللومكة".

ههلل ت الهللراسة  لي الِمرف  اي الم قة صصال ِ ظصف الموماصال  م ئمة ا  راهلل 
صراز مسؤ لصة  هللار  لممظموِاع لثصر سصوسوت اال،ِصور  اي مهللى م ئمة اال راهلل   مولاع   ا   ِ  

صة    اال،ِصور  صوإلوو ة الي الِمرف  اي الِحهللصوت الِ  ِمص،  ماصة ا،ِصور الم ارهلل الصير 
 العرهلل ا مسا    الممظموت نصر الحك مصةع 

،ِصور أ وق الِ،وصو الأظارت مِوئج الهللراسة أال الممظموت نصر الحك مصة ِممق  اي   
مال صحمق المؤه ت مال ، ق  ِوحة العر ة لحمصع  الكعوءات اإلهللارصة المِ  ر  ليرق ال ظوئف 

ِممق  اي ا،ِصور الموماصال الم ئمصال ليرق ِ،وو    اال الممظموت  المامصة  ال،صرات العمصة 
ا،ِصور  ةممو صهللق  اي أال اإلحراءات  الق امصال الِ  ِحكع  ماص ال ظوئف صيكق مموسا 

  أال  ماصة االسِقووا لهللى الممظموت ِِحرى اليعو صة  الم ظعصال مموسصة   اوحة 
 ع هذا صقاص مال ممهللالت هلل راال الممق    الممظمة  الحصوهللصة لهللى م ظعصاو   و  صة  الم

 نصر الممظموت ِمقهللهو الِ  اال،ِصورات    المظر   وهلل   ا  ت الهللراسة صور ر 
 لحمة ِيكصق الصهللمصة  ور ر  الاصوقة ا،ِصورات  المامصة ا،ِصورات اإلصهللاع  ا،ِصورات مثق حك مصة

 لاِ،وصو المموسا الحِصوج هذه الممظموتع الم،ِاعة المحوالت    صال المِ،   ال،صراء مال
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أهمكة نلع ص  نلبر ي في م ظم ت نلمجتمع نلمد ي في نلضفة " (1121زكد ) د نسة .1
 ".نلغ بكة

ههلل ت الهللراسة الي الِمرف  اي أهمصة المم ر الصيري    ممظموت المحِمع المهللم  
او  اسِهللامِاو  حصط أال كعوء    و اصة  مق هذه    الوعة الررصصة  مهللى مسوهمِِ    صقوئ

قوهللر   اي  الممظموت ِمِمهلل صو سوس  اي  ح هلل  مو ر صيرصة مِمصز  مال حصط ال،صر   ا هللاء 
 عأ موق  صرامج هذه الممظموت   م،ِاف  الِمصز  الممو سة

ِساع الِ   كوال مال اهع المِوئج الِ  ِ  ات الصاو الهللراسة  ظصعة ِحاصق  ِ مصع الممق 
   اسِمرارصة ممظموت المحِمع المهللم     الوعة الررصصة  حصط أماو ِ  ر مما موت  ال 

  كمو  أماو و لِ،وصو االحِصوج مال الم ارهلل الصيرصةال ظوئف هللا،ق الممظموت صمكال االسِعوهلل  مما
ِحهللهلل مسؤ لصوت   احصوت الم ظعصال  حق قاع  ظر ف الممق  الماورات  ال،صرات  المؤه ت    

هذا صهلل ره صسو هلل صِمعصذ الميورصع  الصرامج   ي،وص المؤهاصال لاممق    الممظمة صولمسِقصقا 
  الِ  ِممق الممظمة  اي ِقهللصماو لر راهلل    الوعة الررصصة صكعوء    و اصةع

هلل ر    اسِهللامة لمو لاو مال ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ص االلِزاع  ا  ت الهللراسة صور ر 
مهللم  حصط أماو ِممق  اي ِقهللصر احِصوحوت الممظمة مال ا  راهلل ذ ي  مق ممظموت المحِمع ال

ولمسِقصق  ا مر الذي صحما الممظمة الِمِر لحوالت  الماورات  الِ،  وت ال زمة لاو 
المقص أ   ح هلل زصوهلل  نصر ور رصة   صولِول   لال ذلك صومال لاممظمة االسِمرار    ِقهللصع 

 وء  االسِهللامةع،هللموِاو صيكق مِمصز  صمكماو مال الصق

"ونقع عملكة نلتوظكف نلمعمول به  في وزن ة نلت بكة ونلتعلكي نلع لي  (1112د نسة نلعكلة ) .0
 ".بمح فظ ت قط ع غزة

 ماصة الِ ظصف الممم ق صاو     زار  الِرصصة  الِماصع  اقع ههلل ت الهللراسة لاِمرف  اي 
صص، االحراءات  المموصرع  ذلك مال مال ، ق الِحق، مال مهللى  مولصِاو  مهللى االلِزاع صِوالمول  

مصصماعع  أحق ِو صر مظوع لاِ ظصف صحق، اسِقووا  ا،ِصور   وق المريحصال ِ 
ِحاصق  ظصع  لا ظوئف اإلهللارصة  الِهللرصسصة اليونر  الِ  صِع   مال مِوئج الهللراسة ِ ا ر

مال الم ارهلل صحصط ِمكال ال زار  مال ِ،وصو احِصوحوِاو المسِقصاصة    ال زار    اإل  ال  ماو
كمو أمِ ص حهلل   ف  ظصع  مكِ ا لا ظوئف اإلهللارصة  الِهللرصسصة اليونر  كع أال ال زار  الصيرصة  

ِصع ال زار  الم و  صة    ِ،وصواو  ِق ع صممق ِ،وصو اسِراِصح   هللقص، لام ارهلل الصيرصة ِ 
 لام ارهلل الصيرصة لِحقص، رسولِاو  رؤصِاو صهللرحة مِ سوةع
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ِصع الم و  صة   االهِموع صولِ،وصو الهللقص، لام ارهلل الصيرصة موو عةص ا  ت الهللراسة   ِ
زصوهلل  االهِموع صِو صر الِحاصق        ِ،وصواو لام ارهلل الصيرصة لِحقص، رسولِاو  رؤصِاو  أههللا او

 ال ظصع  لا ظوئفع

ونقع أث  تخطكط نلمون د نلبر كة وت مكته  في نلر هلل ت " (1112د نسة نحمد ) .4
 ".نلفلسطك كة

ممصِاو    اليركوت ههلل ت ا لهللراسة الي الِمرف  اي  اقع أثر ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ِ 
العاسوصمصة المسوهمة المومة المهللرحة    س ،  اسوصال المول   المِ احهلل  مقراِاو    الوعة 
ممصِاو  اي أهللاء  الررصصة   ممر ة مهللى اساوع سصوسوت  أسولصا ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ِ 

صوإلوو ة الي الِمرف  اي مهللى ا،ِ ف  حاوت مظر الموماصال     يركوت الموماصال    هذه ال
ممصِاو  اي ا هللاء صِك ال محِمع الهللراسة مال    مهللى مسوهمة  ظصعِ  ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ِ 

الموماصال اإلهللارصصال    اليركوت العاسوصمصة المسوهمة المومة  المِ احهلل     الوعة الررصصة 
 علر را، المولصة المهللرحة    س ،  اسوصال 

كصصر لِ،وصو الم ارهلل  أثر قهلل ِ  ات الهللراسة  لي حماة مال المِوئج أهماو أال هموك 
ممصِاو  اي أهللاء الموماصال    اليركوت العاسوصمصة المسوهمة المومة  اماو ذات  الصيرصة ِ 

 اصال  صاوعمسوهمة كصصر     الِلثصر  اي أهللاء الموماصال صحصط أماو ِ او لاِمصؤ صِ حِ أهللاء الموم

ممصِاو  اي أهللاء  أثر اي هللراسة   ا  ت الهللراسة صولممق ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ِ 
 ا هللاءالموماصال    القووع الموع  هللراسة أثر ح اما أ،رى    اهللار  الم ارهلل الصيرصة  اي 

ممصِاو  اي محوالت ا،رى كولح هلل   ا هللاء  صوإلوو ة  لي هللراسة أثر ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة ِ 
 كا  لايركوتعال

ونقع تخطكط نلقوى نلع ملة في مسترفك ت نلقط ع نلصحي غك  " (1112د نسة عدونش ) .1
 ".نلحهللومي في مح فظ ت قط ع غزة

ههلل ت الهللراسة  لي الِمرف  اي  اقع ِ،وصو الق ى الموماة    مسِيعصوت القووع 
هللار  هذه ال ح  نصر الحك م     قووع نز  لممر ة  مكومصوت  قهللرات القوئمصال  اي  

المؤسسوت  قهللِراع  اي هللراسة احِصوحوِاو مال الق ى الموماة    وع ال،وو ال زمة لِ  صر 
 عالك اهللر الصيرصة القوهللر   اي ِحقص، ا ههللاف
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 اظارت مِوئج الهللراسة  ح هلل   قة صصال ِ،وصو الق ى الموماة  اههللاف الممظمة 
ذه المؤسسوت صِسع صمهللع ال و ح  كمو  ،وواو االسِراِصحصة كمو اال ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة لا

 اظارت المِوئج  ح هلل مقص    الكعوءات  ال،صرات ال،و ة صمماصة الِ،وصوع

 ا  ت الهللراسة صور ر  ا هللاهلل ،وو اسِراِصحصة  اوحة لاحمصع مع ور ر  ايراك 
و صر هصكق اهللاري ِمظصم  مِ، ص ص  حصوت  مسؤ لصو  اوحة  تالموماصال    ا هللاهللهو  ِ 

  محهللهلل ع

"ونقع سك س ت نالختك   ونلتعككش في نلوظ ئف نإلدن كة في  (1111د نسة نلزع وش ) .1
ث  هذه نلسك س ت على مستوى أدنء نلع ملكش ة وأوزن نت نلسلطة نلفلسطك كة في قط ع غز 

 في نلوظ ئف نإلدن كة".
اإلهللارصة  اقع سصوسوت اال،ِصور  الِمصصال    ال ظوئف ههلل ت الهللراسة  لي الِمرف  اي 

   قووع نز    أثر هذه السصوسوت  اي مسِ ى أهللاء الموماصال   زارات الساوة العاسوصمصة   
   ال ظوئف اإلهللارصة  كمو ههلل ت  لي الِمرف  اي أهع الم امق المؤثر   اي ا،ِصور المريحصال 

 ليرق هذه الم اقع اإلهللارصةع
لام ارهلل الصيرصة  ال ِق ع صمماصة ِ،وصو قهلل ِ  ق الصوحط  لي أال ال زارات العاسوصمصة 

مصصال  مولةة     اي أسس  مموصصر  امصة ساصم   هللع  ح هلل   ال ِق ع صإِصوع سصوسوت ا،ِصور ِ 
سصوسوت  هللارصة ثوصِة  محهللهلل  ِمظع  ماصة اال،ِصور  الِمصصال    ال ظوئف اإلهللارصة    أناا 

صة     ماصة م و  النصر  مقكمو صصمت المِوئج ِهلل،ق الكثصر مال الم ا عال زارات العاسوصمصة
 عالميوئري   اال ِصورات الي، صة  اال،ِصور  الِمصصال مثق الِمعذ السصوس  

 ،اص الصحط  لي محم  ة مال الِ  صوت أهماو ور ر   وع ا سس  المموصصر 
لوموال ِاصئة صصئة مموسصة لمحوح سصوسوت لمماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة المامصة الساصمة 

 ور ر  المظر   أ وق الكعوءات الصيرصة ليرق الممو ا اإلهللارصة اال،ِصور  الِمصصال    ا،ِصور
 لي  ظوئف  هللار  الم ارهلل الصيرصة هللا،ق ال زارات  اي أماو مظوع صِك ال مال أحزاء مِعو اة ِؤثر 

 الممق  اي  صحوهلل قوم ال أ  مظوع ثوصت  محهللهلل ِك ال  حراءاِِ  مموصصره      صمواو الصمِ
م  اوحة  عصصال الموماصال    ال ظوئف اإلهللارصةص،ِص صمماصة ا،ِصور ِ 
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"تقككي ونقع سك سة تطوك  نلمس   نلوظكفي في وهلل لة غوث  (1111د نسة نلمدهوش ) .2
( لموظفي نإلدن نت نلمحلككش في UNRWA نألو  ونوترغكل نلالجئكش نلفلسطك ككش )

 نل ئ سة ونلمهللتب نإلقلكمي بغزة".
و صر المسور ههللف الصحط  لي الِمرف  اي سصوسة  صرامج ال كو لة المِماقة صِ،وصو ِ 

 الِحق، مال   قصوس مهللى     الم ظعصال صولمعوهصع ا سوسصة المِماقة صاذا اليلال  ال ظصع   
مسِ ى الروو الموع  مهلل الم ظعصال المحاصصال  صمو ص،ص ِو رهع ال ظصع    مولصة السصوسة 

م ظعصال المحاصصال    رئوسة  قهلل يمق محِمع الهللراسة حمصع ال  ا مظمة الممم ق صاو صيكق  وعع
 عال كولة  المكِا اإلقاصم  صرز   ذلك مال الهللرحة ال،ومسة

 أظارت مِوئج الهللراسة المماصة ِهللمصو    مسِ ى الروو لهللى م ظع  ال كولة  ال 
هللمصو  و صر مسورهع ال ظصع   ِ  السصوسوت  ا مظمة  الق امصال  ا هلل ات الِ  ِممي صِممصة ِ 

 ال مظوع الِرقصة الممم ق صِ حولصو  مهللى مسوهمِِ    ِو صر  اوحو    روو الم ظعصال 
المسور ال ظصع  لاع  ومف رصو المسور الِهللرصص  صولمسور ال ظصع   كمو أظارت مِوئج الهللراسة 
 هللع  ح هلل  ر ، ذات هللاللة  ح وئصة ِمزى لمِرصرات الحمس  الممر  المؤهق المام   الهللرحة 

ولة    ح هلل   ار، ذات هللاللة  ح وئصة ِمزى لمِرصر ال ظصعصة    هللهلل سم ات الممق    ال ك
 الحولة االحِمو صة ل ولو ا  زاع

  ،ا ت الهللراسة الي ِ  صوت اهماو ور ر  ِصم  مظوع ِرقصة  وهللق  اوو ة الي ِصم  
 ،وو مال يوماو ِو صر المسور ال ظصع   ال ورص، الِهللرصاع

مؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع "ونقع إدن ة نلمون د نلبر كة في نل (1114د نسة ربك  ) .2
 غزة وسبل تطوك ه".

ههلل ت هذه الهللراسة  لي ِحاصق  اقع  هللار  الم ارهلل الصيرصة    المؤسسوت نصر الحك مصة 
كمال ميكاة الهللراسة    ممر ة أسصوا ومف  صوء  ماصة ِممصة     قووع نز   سصق ِو صره  ِ 

هللار   ِو صر الم ارهلل الصيرصة    هذه المؤسسوتع    ا 
أال المؤسسوت نصر الحك مصة ال ِمورس الِ،وصو ومال مماحصة  ال مِوئج الهللراسة م

   ظق نصوا صمِ الق امصال  الا ائو المكِ صة  ال اوحة  ا ِقوهلل ا مظمة  كوماة  اوحة
هللار  الم ارهلل الصيرصة  نصوا   الق امصال الم ح هلل  لكثصر مال الصم هلل الاومة  ال زمة لمماصة ِممصة  ا 

 ماصة االسِقووا ع  اصوو أال وت اليوماة  الاومة صيكق مكِ ا   اووصمِ االسِراِصحص
 اال،ِصور ال ِاق  المموصة الكو صة  ال ِ حهلل    المؤسسوت هللراسة لس ، الممق  أسولصا 
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االسِقووا مح  ر        موت ال حف  اال،ِصور صِع  ال ورص، المقوص ت الي، صة 
 المِمحاة  نصر الم ممة صهللقةع

هللار   ِممصة  ِو صر لِ،وصو    صونة اسِراِصحصوت  اوحة مكِ صة ص راسةكمو ا  ت الهلل ا 
رصصر الاصكق الِمظصم  هلل رصو  صيكق مماح   مهللر س    الم ارهلل الصيرصة   الممق  اي مراحمة ِ 

زالة المقصوت مال أموع المؤسسوت    الح  ق  اي ا م اق ال زمة السِمرارصة  هللصم مة هذه   ا 
ممصة المحِمع   اصوو المؤسسوت لِحقص، أههللا ا صولممق و  أهللاء هلل رهو المم و صاو    ،هللمة ِ 

  اي ِو صر مظع  أسولصا القصوهلل  اإلهللارصةع 

 نلد نس ت نلع بكة:
القة نلمم  س ت نالست نتكجكة إلدن ة نلمون د نلبر كة وأدنء ع" (1212) نلق ضيد نسة  .2

  مع ت نلخ صة ب أل دش(".نلع ملكش وأث ه  على أدنء نلم ظم ت )د نسة تطبكقكة على نلج

الِمرف  اي أثر الممورسوت االسِراِصحصة إلهللار  الم ارهلل الصيرصة  اي  الهللراسة الي ههلل ت 
هللاء الموماصال صاذه الحومموت أ أثر اصوو أهللاء الحومموت ال،و ة    ا رهللال  أهللاء الموماصال صاو  

  اي أهللاء حومموِاعع 

 الصيرصة الم ارهلل إلهللار  االسِراِصحصة رسوتاممول أثر لقهلل ِ  ات الهللراسة الي اال هموك 
   هذه الحومموت   الموماصال اصوو  اي  ا رهللال    ال،و ة الحومموت أهللاء الِ،وصو لاو  اي 

الموماصال صِلثر  أهللاءالموماصال صِلثر صحهلل كصصر صمماصوت االسِقووا  الِمصصال  كمو أال  أهللاء أال 
،وصو الم   و صرهع ِ  هللرصصاع ِ   ارهلل الصيرصة لهللى هذه الحومموتعصمهللى ميوركِاع ِ 

صور ر   يراك اإلهللارصصال    ممورسة الِ،وصو  االسِقووا  الِمصصال  قهلل أ  ت الهللراسة  
مع مهللصر الم ارهلل الصيرصة   الممق  اي ِمهللصق مظع الِم صووت صمو صِ ءع مع ِ قموت الموماصال 

ت ال،و ة    ا رهللال    الحومموت ال،و ة    ا رهللال   ور ر    ووء الموماصال    الحوممو
  ر ة لاميوركة    اِ،وذ القراراتع

ب لمملهللة  نلخ ص نلقط ع م رآت في نلع ملة نلقوى تخطكط" (1122) نلطك   د نسة .1
 ".نلتد كب ب نمج في نلع بكة نلسعودكة وأث ه

 ال،وص القووع مميآت    الموماة الق ى ِ،وصوههلل ت الهللراسة الي الِمرف  اي اهمصة 
ولِمرف  اي  اقع ع حصط قومت الهللراسة صالِهللرصا صرامج    صة السم هللصة  أثرهصولمماكة المرص
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ميوو ِ،وصو الق ى الموماة    المؤسسوت  اليركوت    القووع ال،وص  أثر ذلك    صرامج 
  عالِهللرصا    مؤسسوت الِهللرصا ا هاصة

مؤسسوت    اساوع الم ارهلل الصيرصة    ِاك ال اهع مو ِ  ات  لصِ الهللراسة مال مِوئج ه   
 ريوهلل الحاوت ذات الم قة    القووع ال،وص س اء    مميآت ا  موق أ  مؤسسوت الِهللرصا 
ممصة  ا هاصة أ   اي مسِ ى الهلل لة مح  ر ع مسِ ى  و اصة ِ،وصو الق ى الموماة  صاو  ِ 

 ع الم ارهلل الصيرصة لهللصاو مال ، ق صرامج الِهللرصا  ا  وهلل  الِلهصق

ح هلل حاة ممِمهلل  ِق ع صمامة الِمسص، صصال مؤسسوت الِهللرصا لهمصة    ا  ت الهللراسة ص
 اليركوت  المؤسسوت    القووع ال،وص  صمو صِما، صوحِصوحوت س ، الممق مال الق ى 

حط حاوت الِهللرصا  اي أال صك ال     الموماة   موهصة الماورات  الماال  ال ظوئف الموا صة
وت مِ اة ممذ هلل، ق المومق لا ظصعة  حِي ِ مصع الصرامج الِهللرصصصة ِهللرصصو  مسِمرا  صيكق حاق

و صر أهللائِ  ع،ر حِ مال الممق ممو صسمو لِ صوسِمرار صِممصة ماوراِِ ال ظصعصة ِ 
 ونقع تطبكق تونفق نلتخطكط نالست نتكجي وتخطكط نلمون د" (1112وفوطة ) جوندد نسة  .0

 ".نلبر كة في نلر هلل ت نلمس همة نلع مة في نأل دش

،وصو الم ارهللالهللراسة الي ِق ههلل ت       اقع ِوصص، ِ ا ، الِ،وصو االسِراِصح  ِ 
  حص أثر الِ ا ،  اي أهللائاو مِمث    الصيرصة    اليركوت المسوهمة المومة    ا رهللال

الموو ة   ذلك مال  حاة مظر مهللصري االهللار  الماصو  مهللصري ال حهللات  صولرصحصة  القصمة الس قصة
 عال ظصعصة

ليركوت الِ  يماِاو الهللراسة ِق ع  صهللرحة  اوحة صِوصص، الي أال ا ات الهللراسةِ   
،وصو الم ارهلل الصيرصة   أال همولك ِ ا قو صصمامو    اليركوت  الِ،وصو االسِراِصح  كق مال  ِ
،وصو الم ارهلل   أال همولك أثر ذا هللاللة  المصح ثة  ح وئصة لِ ا ، الِ،وصو االسِراِصح  ِ 

 .الس قصة الموو ة  ساماو مةالصيرصة  اي رصحصة اليركوت    اي القص

هللرصا ِو صر صرامج  قهلل ،رحت الهللراسة صمهلل  ِ  صوت اهماو   المسِ صوت    لاموماصال ِ 
،وصو ِصح  رااالسِ الِ،وصو صمحِ ى م اوصماو ِِ ق كو ة  اإلهللارصة  الصيرصة  الم ارهلل ِ 
 ِرذصة يلماو مال الِ  لاصصوموت ق ا هلل صإميوء الصوحثوال  أ  ي صصمامو الِ ا ، حولة  صحوهلل  كصعصة
 ال سوئق اسِ،هللاع  ِعمصق الور رصة   المما موت صولصصوموت الصيرصة لام ارهلل الِ،وصوت  ماصو

كم ل حصو اإللكِر مصة  عالِ ا ، حولة صممّكموت اليركوت َر هلل    المما موت ِ 
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نلبر كة في  ئ سة  ونقع مم  س ت إدن ة نلمون د" (1112 سول )نلد نسة هلل ظي وعبد  .4
 ".ة نلق دسكةج مع

     ماصة الِ،وصو الصيرصة  ههلل ت هذه الهللراسة  لي ِحاصق  اقع ممورسوت  هللار  الم ارهلل 
   مال حصط ممورسة الم ارهلل الصيرصة  هلل ارهو االسِراِصحصةصولمرا، رئوسة حوممة القوهللسصة

ارهلل الصيرصة  الِيرصاصة    رئوسة حوممة القوهللسصة   كصعصة صِع ِمعصذ أميوة  هللار  الم   الِ،وصوصة 
الحوممة  مال احق ِحقص، روو المهللراء الِمعصذصصال  الموماصال  ال أهللاء  هللار  الم ارهلل     رئوسة
 عالصيرصة

كوال مال أهماو ،ا  الاصكق ال،وص  ِ   ات الهللراسة  لي محم  ة مال االسِمِوحوت
لحوقاو ائر  صقسع مسِقق ِوصع لاهلل صولحوممة مال  حهلل  مسِقاة ،و ة صقسع الم ارهلل الصيرصة  ا 

صصممو مظوع الح ا ز الممم ق صِ   ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    هموك ومف     اإلهللارصة  القوم مصة
 عروو حصهلل لاموماصال  ال صمِ المِرصرات ال،و ة صروو الم ارهلل الصيرصة  ال  ظوئعاو كلهمو

،وصو الهللراسة صوسِحهللاط  حهلل  مسِقاة ،و ة صإهللار    أ  ت الم ارهلل الصيرصة  ِ 
و صر مظوع ور ر  ِحسص الح ا ز الموهللصة  الممم صة   ا ِموهلل أسولصا  امصة لِقصصع أهللائاع  ال ِ 

،وصو هللار  إللاع   ور ر  ِممصة اسِراِصحصوت   رصواو صسصوسصوت الِرقصة  الم    الم ارهلل ِ 
 .الِهللرصصصة االهِموع صِ  صر الصرامج  الهلل رات اصوو الصيرصة  

)ب لتطبكق  لى تطوك  نلمون د نلبر كةعت ظكمكة نلثق فة نل"أث   (1112د نسة نلثوك ي ) .1
 على نلمؤسسة نلع لي للتعلكي نلف ي ونلتد كب نلمه ي(".

 ا  موق ممظموت    السوئهلل  الِمظصمصة الثقو ة ِلثصر مهللى ممر ة  لي سةراالهلل ههلل ت
 المام   الِهللرصا العم  لاِماصع المومة المؤسسة  اي صولِوصص، الصيرصة الم ارهلل ِو صر  اي

 ممظع أال حصط المحوق  هذا    سوتا الهللر  ا صحوط  مهللر  قاة مع ،   و  صولسم هللصة
 ِلثصر سةاهللر  ، ق مال ا هللاء كعوء  ر ع أسولصا  اي ركزت الحوما هذا ِمو لت الِ  سوتراالهلل

 عالصيرصة الم ارهلل أهللاء  اي  المكو آت الح ا ز  مظع الهللا مصة

الم ارهلل الصيرصة   أيورت الهللراسة  لي أال  لِ،وصو ِ   ات الهللراسة  لي  ح هلل مماحصة
     المؤسسة القرار اِ،وذ ماصة الِ،وصو لام ارهلل الصيرصة   هموك أهمصة لميوركة المرؤ سصال    

هموك   امق ِحهللهلل هذا اإلصهللاع    المؤسسة  الِ  ِِمثق    حط المرؤ سصال  اي  اال 
 ممو الِع صِ  امسحوع  رص، الممق الم قوت االحِمو صة  ِ   صر صصئة الممق الِ  ِهلل ع ذلك 

  عالمامصة الِ  صمِاكاو  الِمو ال صصال المرؤ سصال     محوز ا  موق صقهللراِِ  ،صراِِ
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 اِ،وذ ماصة الِ،وصو لام ارهلل الصيرصة    أ  ت الهللراسة صور ر  ميوركة المرؤ سصال    
،ِاعة   ور ر  أال الم هللراسة الثقو ة الِمظصمصة السوئهلل     الممظموت       المؤسسة القرار

اسِ،هللاع أسولصا   كصعصةاإليرا صة   ِِومال الصرامج الِهللرصصصة الِهللرصا  اي الماورات القصوهللصة  
 أسولصا ِقصصع   كصعصة ِممصة ر ح العرص،  الِمومق مع مقو مة الِرصصر  الميوركة    اِ،وذ القرار

 .ا هللاء  ماورات االِ والت  الماورات الِكم ل حصة الم،ِاعة

في نلج مع ت  نلتخطكط نالست نتكجي لب  ء نلمون د نلبر كة" (1112نسة نلق ري )د   .1
 ".نلسعودكة

   الحومموت  ِمو لت هذه الهللراسة م و ع الِ،وصو االسِراِصح  لصموء الم ارهلل الصيرصة 
حهللهللت مماحصة الهللراسة    صمهللصال هومصال  السم هللصة )هللراسة ِوصصقصة  اي حوممة أع القرى(  ِ 

 مهلل المظري لاهللراسة صِ مصع مم ذج لاِ،وصو االسِراِصح  لصموء الم ارهلل الصيرصة   أ لامو الص
 ِّمثق هذا الصمهلل    الحومموت السم هللصة   ق و لمعوهصع  أسس اقِ وهلل الممر ة  أمو الصمهلل اآل،ر 

 الِ،وصو االسِراِصح  لصموء الم ارهلل الصيرصة    الحومموت السم هللصة  مم ذحاو حوممة أع القرى
 عصِوصص، مراحق   ماصوت الِ،وصو االسِراِصح  لصموء الم ارهلل الصيرصة  اي الحوممة  ذلك

 مم ذج معوهصم  لمراحق الِ،وصو  الهللراسة  لي  هلل  مِوئج أهماو ِ مصع  وور ِ   ات
 لصموء االسِراِصحصة ال،وة رسع    الم ارهلل الصيرصة    الحومموت السم هللصة االسِراِصح  لصموء

 عالقرى اع حوممةل الصيرصة الم ارهلل

االسِعوهلل  مال  مكومصوت  ،صرات   ر هللت القري   هللهللا مال الِ  صوت أهماو ور ر 
صمي الِ،وصو االسِراِصح  لام ارهلل الصيرصة   ور ر  ِمظصع صرامج ِهللرصصصة  الم ارهلل الصيرصة  ِ 

 .اإلهللارصة  اي اسِ،هللاع ِ  ظصف ِقمصوت اإلهللار  الحهللصثة لام ارهلل الصيرصة  القصوهللات
 وف علكة هللف ءة ل فع هللمدخل نلبر كة نلمون د وت مكة تخطكط" (1112) نلدعك ة د نس .2

 ".نلحهللومكة نلم ظم ت في تطبكقكة د نسة نلم ظم ت

ممصة ِ،وصو) الصيرصة الم ارهلل  هللار  ومفالِمرف  اي اسصوا ههلل ت الهللراسة  لي   ِ 
  الاومة الور رصة ل سوئقا مال صو ِصورهمو الصممصة الحما رصة    الممظموت   ( الصيرصة الم ارهلل

 ا،ِور  قهلل عالممظموتهذه    و اصة كعوء  ر ع  اي قهللِراو زصوهلل   كذا الم ارهلل هذه السِثمور
 كمصمة ححماو  كصر الموماصال  هللهلل حصط مال المو مة أمومة    كصصر  ممظموت أرصع الصوحط
 ِمثصااو  اي  قهللِراو الممظموت لصقصة المسصصة  أهمصِاو موحصة مال هذاع الحك مصة الممظموت ِمثق
 عأ،رى موحصة مال حصهللا  
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 هذه هللا،ق الصيرصة الم ارهلل   و اصة كعوء  اِرعوع أال  قهلل كوال مال أهع مِوئج هذه الهللراسة
 االِرصوو    ومف   امِ همولك ككق الممظمة   و اصة كعوء  مال صر ع أال يلمِ مال الممظموت
   و اصة كعوء  ر ع صمكالة   امِ صيرصال الم ارهلل  ،وة لاممظمة اليوماة ال،وة صصال  الِمسص،
 القرارات اِ،وذ  اي القوهللر   العمصة اإلهللارصة الك اهللر   هللاهلل ، ق مال الهللراسة م و ع الممظموت
وصص، ممصة ِ،وصو مظوع ِ   عالممظموت هذه    الصيرصة الم ارهلل ِ 

وصص،  هلل،وق حِمصة  قهللمت الهللراسة المهللصهلل مال الِ  صوت كوال مال أهماو ممصة وِ،وص مظوع ِ   ِ 
 صِمويي صمو الِكم ل ح  الحوما ِعمصق ور ر     الهللراسة م و ع الممظموت    الصيرصة الم ارهلل

 الِماصمصة صولمسِ صوت االهِموع ور ر    اصوو الممظمة  صاو ِمصش الِ  الصصئصة الظر ف مع
وصص، الِوصصقصة  الهللراسوت صولصح ط  االهِموع الماصو  عالحهللصثة المصِكرات ِ 

تخطكط نلمون د نلبر كة في ظل عملكة نلتخطكط "فع لكة  (1112 مي )س د نسة .2
 نلجزنئ (" –تبسة  –نالست نتكجي )د نسة ح لة: ر هللة م  جي نلفوسف ت 

 ماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    ظق  ماصة  ههلل ت الهللراسة الي الِمرف  اي هلل ر
 ماصة ِ،وصو الم ارهلل  لاممظمة   المماصوت الِ  مال ، لاو ِمورس االسِراِصح الِ،وصو 

  عاالسِراِصح الصيرصة هلل رهو ومال  ماصة الِ،وصو 

 مال   ِ   ات الهللراسة الي اال الِ،وصو االسِراِصح  حِمصة كمماج ِعكصر  أسا ا  مق
، لِ صمكال لاممظمة أال ِق ع صِحهللصهلل  اسِثمور العرص المِوحة أموماو لِمظصع الممو ع مال 

القص هلل  الِاهللصهللات الحقصقصة أ  المعر وة  كمو ِ  ات الي اال الم ارهلل المِوحة  الممكمة    ظق 
 ماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة صولِمصؤ صموولا الممق المسِقصا  مال الم ارهلل الصيرصة    ظق 

  أهللائاو الكا ع االسِراِصحصة و ء ححع الممق الذي حهللهللِِ ،وة الممظمة 

 اي ِز صهلل أ  ِاصصة موولا اِمصؤ صمهللى قهللر  الممظمة  ا  ت الهللراسة صِصم  ،وو ل
   ور ر  اال صمظر  لي  هللار  الم ارهلل الصيرصة الممق المسِقصا  مال م ارهللهو الصيرصة المِوحة لهللصاو

 صو ِصورهو أحهلل المهللا،ق االسِراِصحصة لزصوهلل  الكعوء   العو اصة الِمظصمصةع

هللت و كة في متطلب ت ت مكة نلمون د نلبر كة لتطبكق نإلدن ة نإلل" (1112د نسة نلمك  ) .2
 ".مملهللة نلبح كش

او ِحهللصهلل سصوسوِ  ِاهللف هذه الهللراسة  لي الصحط  ال مِواصوت ِممصة الم ارهلل الصيرصة 
مال ، ق هللراسة ِوصصقصة  اي الموماصال  الموا صة لِوصص، اإلهللار  اإللكِر مصة    مماكة الصحرصال
 عصوإلهللار  المومة لامر ر ص زار  الهللا،اصة    مماكة الصحرصال
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 لي أال أ راهلل المصمة م ا ق ال  اي سصوسوت الِممصة المِصمة لِوصص، الهللراسة  ت قهلل ِ  ا
 الصرامج  الم ازموت لام ارهلل الصيرصة اإلهللار  اإللكِر مصة    اي أال هموك ِ،وصو صيمق ال،وو 

 عالم،  ة لِممصة الم ارهلل الصيرصة ال زمة لِوصص، اإلهللار  االلكِر مصة
صوإلهللار   ال ورص،  ةو ور ر  هلل ع القصوهللات المسؤ ل ،رحت الهللراسة صمهلل  ِ  صوت اهما

ممصة الم ارهلل الصيرصة   الممق  اي ازالة حمصع المم قوت الِ  ِحهلل مال  ِ  صر مِواصوت ِ،وصو ِ 
و صر الم ارهلل الصيرصةع  ِ،وصو ِ 

نلمون د نلبر كة في قط ع نلب وك  ونقع نست نتكجكة وظ ئف إدن ة" (1112عبكدنت ) د نسة .21
 ".نأل د كة

الم ارهلل الصيرصة    قووع  ههلل ت هذه الهللراسة اسِكيوف  اقع اسِراِصحصة  ظوئف  هللار  
االسِراِصح  لاصمك  الِ،وصو الصم ك ا رهللمصة  مال حصط مهللى قصوع قووع الصم ك ا رهللمصة صمماصة

ِوصص،  ظوئف  ككق   مهللى قصومِ صمماصة الِ،وصو االسِراِصح  إلهللار  الم ارهلل الصيرصة   هللرحة
هللار   لم ارهلل الصيرصة الم،ِاعة   قهللر  الصمك  اي الرصو صصال الِ،وصو االسِراِصح  لِ هللار  ا  ا 

،وصو  ة ا كثر صالم ارهلل الصيرصة   ظوئعاو الم،ِاعة   وو ة  لي هللراسة أهع الممصقوت الرئصسِ 
ِقف أموع الصم ك ا رهللمصة   ال ق ف  اي الم امق المؤثر   اي ِوصص، ممورسوت  أهمصة  الِ 

الم ارهلل الصيرصة   وو ة  لي مهللى قهللر  قووع الصم ك ا رهللمصة  اي الرصو صصال  ئف  هللار   ظو
هللار  الم ارهلل الصيرصة   ظوئعاو الِ،وصو االسِراِصح   ع ا 

 ،وة لام ارهلل الصيرصة  ،وة اسِراِصحصة م ثقة  مال مِوئج الهللراسة  هللع امِ ك الصم ك
 ع ولصة مسصصو ظوئف  هللار  الم ارهلل الصيرصة صهللرحةصق ع قووع الصم ك ا رهللمصة صِوصص،   صصممو   صاو

،وصو   صصمت الهللراسة أال قووع الصم ك ا رهللمصة لهللصِ مقهللر  مِ سوة  اي الرصو صصال  هللار   ِ
الم ارهلل الصيرصة  الِ،وصو االسِراِصح  لاصمك ككق  كمو أال لهللصِ مقهللر  مِ سوة مسصصو لرصو 

 ع ارهلل الصيرصةاالسِراِصح  لهللصِ مع  ظوئف  هللار  الم الِ،وصو

هللار  الم ارهلل الصيرصة   االهِموع صولم ارهلل  ا    أ  ت الهللراسة صور ر  االهِموع صِ،وصو
الصيرصة   أهمصة  ح هلل  حهلل  ،و ة صاو  أحاز  مِ،  ة إلهللار  الم ارهلل الصيرصة مال ، ق ِ ا ر

 .ِمم  صإهللار  هذه الم ارهلل   ظوئعاو المِمهللهلل 
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حدك ت نالست نتكجكة ومم  س ت إدن ة نلمون د نلت" (1112د نسة نلعب دي ورعب ش ) .22
 ب لع نق". معمل نسم ت نلهللوفة: نلعالقة ونألث  د نسة تطبكقكة في نلبر كة

الِحهللصوت االسِراِصحصة  ِاهللف هذه الهللراسة  لي هللراسة  ِحاصق وصصمة الم قة صصال 
،وصو  هللار    ممورسوت صوو صصال  قة   مممق اسممت الك  ة   ا،ِصور الم ارهلل الصيرصة   ِ  اِر

م،وو  الِحهللصوت االسِراِصحصة   ممورسوت  هللار  الم ارهلل الصيرصة    الممظمة   محو لة  ميوء
  ا،ِصوره لا   ق  لي   ر  ِمكس أسا ا الِحهللصوت االسِراِصحصة  وصصمة ممورسوت  هللار 

 عالم ارهلل الصيرصة

ورسوت  هللار  أ صو لممأمِ  مال أهع االسِمِوحوت الِ  ِ  ات  لصاو الهللراسة ه  
،وصو  مال ، ق ِ  صر     ِحقص، الح هلل   محوح الممظمة صوأسوسهلل را الصيرصة  الم ارهللِ 

الموماصال لصك م ا مصهلل صال  مصوهللرصال  لهللصاع كعوء     ِاصصة رنصوت  الظر ف المموسصة لر راهلل
 عالزصوئال

حق صور ر  اهِموع ممظموت ا  موق صولمماج االسِراِصح  مال ا كمو  أ  ت الهللراسة
الِ،وصو لام ارهلل الهللا،اصة  ال،ورحصة ا مر الذي صسو هلل    ِحقص،  م احاة الِحهللصوت هللا،ق الصصئة

 يراك المرؤ سصال صم،ِاف  ور ر   الروصوت  ا ههللاف المومة لاممظموت  الصيرصة  اصوو 
،  وِاع هللار  صمماصة الِ،وصو     صهلل رات ِهللرصصصة مِ،  ة     ماصة الِ،وصو مسِ صوِاع ِ  ا 

قمصوِاو  أسولصصاو   اي ا ِصور أال الِهللرصا  الِحسصال مهلل، ت رئصسصة لِممصة  هلل الح   اليوماة ِ 
و صر  .الق ى الصيرصة ِ 

 نلمقد ة تعزكز في ودو ه نلبر كة نلمون د تخطكط" (1111) نتد نسة نل سو  ونلزك د .21
 ".نأل دش في نلخ ص نلقط ع م ظم ت مش لعك ة نلت  فسكة

وصو  قصوس الم قة صصال ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  المقهللر  ههلل ت هذه الهللراسة  لي ِ  
الِمو سصة    ممظموت ا  موق ا رهللمصة )قووع ،وص(  مهللى م ئمة  اسِ،هللاع هذه الممظموت 

 .لاذه المِرصرات لِحقص، المقهللر  الِمو سصة

 مكومصة ِوصص، ا ميوة المِماقة صِ،وصو الم ارهلل الصيرصة   قهلل ِ  ات الهللراسة  لي
أظارت المِوئج أال المِ سو الموع لمِرصر  كمو  ِحقص، المقهللر  الِمو سصة    الممظموت صاهللف

المقهللر  الِمو سصة   هذا صهللق  اي أال ِوصص، ا ميوة المِماقة صِ،وصو الم ارهلل الصيرصة صيكق 
أظارت المِوئج  ح هلل   قة    . و ق سصسوهع    ِمزصز المقهللر  الِمو سصة لاممظموت المهللر سة
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ذات هللاللة  ح وئصة صصال مِرصر ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  كق صمهلل مال أصموهلله  مِرصر  اِرصوو
 ةعالمقهللر  الِمو سص

ص ء المميآت أهمصة ،و ة لامماصة الِ،وصوصة  ور ر    كوال مال اهع ِ  صوت الهللراسة
وصصقاو صيكق  ام  هللقص، مال ، ق ِ  صر المما موت الكو صة المِماقة صِ،و صو لام ارهلل الصيرصة ِ 

الم ارهلل الصيرصة هللا،ق المميآت   اسِقووا المِ،  صال مال ذ ي ال،صر     محوق ِ،وصو 
ص ء القصوهللات اإلهللارصة    المميآت ا همصة السِقووا الموماصال ذ ي  ور ر  ة    الم ارهلل الصيرص

ميصو مظوع الح ا ز  المكو آت    الم هللرصصاع  زصوهلل  ماوراِاع ِ  ميل  المقهللر   الكعوء   ال،صر   ِ 
 .صمو صزصهلل مال المقهللر  الِمو سصة لاو

 فينالست نتكجي  نلتخطكط مم  سة مستوى تقككي" (1111د نسة أبو دولة وص لحكة ) .20
 (".نأل د كة ونلخ ص نلع ي نلقط عكش م ظم ت بكش مق   ة د نسة) نلبر كة نلمون د إدن ة

ة مح  ِقصصع مسِ ى ههلل ت الهللراسة  لي الِمرف  اي اِحوهوت مهللصري  هللار  الم ارهلل الصيرص
ممورسة الِ،وصو االسِراِصح      هللار  الم ارهلل الصيرصة    ممظموت القوو صال الموع  ال،وص 

رسمصة  اي مسِ ى الممظمة ككق  اسِراِصحصةا رهللمصة مال ، ق صمهللصال همو مهللى  ح هلل ،وو 
 ع  اي مسِ ى  هللار  الم ارهلل الصيرصة  مهللى ِحقص،  ماصة الرصو  الِكومق

 هللع  ح هلل ،وو نصوا الِ،وصو االسِراِصح  صيكق  وع     هللراسة  لي  ،ا ت ال
 الهللراسة أظارتع   مِكوماة إلهللار  الم ارهلل الصيرصة    أناا الممظموت المصح ثة اسِراِصحصة

  مال الصيرصة  الم ارهلل إلهللار  مِكوماة اسِراِصحصة ،وة ِصم  هلل ال ِح ق الِ  المم قوت مال المهللصهلل
 الِ،وصو صصال الرصو  ماصة  نصوا الماصو  اإلهللار  مال كوفق   عهلل  ح هلل  هللع المم قوت هذه

 المِهللم  ال ظصع   المسِ ى الصيرصة الم ارهلل إلهللار  االسِراِصح   الِ،وصو ككق االسِراِصح 
 ع موق راحمة ِرذصة مظوع  ح هلل   هللع الصيرصة  الم ارهلل  هللار     لاموماصال

لمم قوت الِ  ِح ق هلل ال ِصم  ا  اي صور ر  الممق  اي الِراا ا  ت الهللراسة كمو
 ككق االسِراِصح  الِ،وصو   الممق  اي رصو مِكوماة إلهللار  الم ارهلل الصيرصة اسِراِصحصة،وة 

    اصوو ِعمصق مظوع الِرذصة الراحمةعالصيرصة الم ارهلل إلهللار  االسِراِصح   الِ،وصو

 تطبكقكة د نسة) نلسعودكة نلحهللومكة غك  نلم ظم ت قد نت ب  ء" (1111د نسة نلبلوي ) .24
 (".جدة مدك ة في نلحهللومكة غك  نلم ظم ت على

السم هللصة   قهلل وع  ِمو لت هذه الهللراسة م و ع صموء قهللرات الممظموت نصر الحك مصة 
 عمحِمع الهللراسة حمصع الممظموت نصر الحك مصة الموماة    مهللصمة حهلل 
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لمهللصهلل مال المق موت مِوئج الهللراسة أال الممظموت نصر الحك مصة الزالت ِعِقهلل ا أهع  مال
مال قصوهللات  م ظع  الممظموت  مِرعمةالهللراسة  لي أال مسصة   أيورت   كمو الِ،وصوصة اإلهللارصة

مِ،  صال    الممق ا ها  الِو      هموك ق  ر  نصر الحك مصة الِ  صمِم ال  لصاو نصر
موم  مسصة مِرعمة مال الحم    محوق ِ  صر  رص ِهللرصصصة لاموماصال    مصوت مال الحممصوت  ِ 

مع الممظموت نصر الحك مصة ا ،رى أ   ق  ر     ماصوت الِم صق    هللع  ح هلل   قة
الِمهللص ت    الِيرصموت الممظمة لممق  الحاوت المومحة صيكق يصِ ِوع   الحوحة إلحراء صمِ

 عالممظموت نصر الحك مصة

لِ،وصو قهللرات  هللار  المير  وت  الصرامج مال حصط ا  أ  ت الهللراسة صور ر  ِممصة
ِ،وصو ذاِِ مال ، ق الِركصز  اي  ماصوت   الِمعصذ  الرقوصة  الِقصصع   صموء قهللرات المظوع

مصئة الم ارهلل المولصة   صموءالم ارهلل الصيرصة    قصوهلل  قوهللر   اي   مع القرار   وع السصوسوت  ِ 
ممصة القهللرات مما موِصة    وع ال المصوهللر   اِ،وذ القرار   لي حوما ِو صر الثقو ة الِمظصمصة  ِ 

   الممق  قوئمة صولمير  وت الِ  صمكال أال ِؤهللصاو الممظمة  اإل  ال  ماو لحذا يركوء
 . الِم صق    هللع حهلل ط ازهلل احصة    أميوة الممظمة مع ممظموت أ،رى

 "نلتخطكط الست نتكجك ت نلمون د نلبر كة". (1111د نسة نلزه ي ) .21
 ارهلل الصيرصة الِ  صمكال  ي مهللصر أال اسِمروت هذه الهللراسة أهع اسِراِصحصوت الم

صسِمصال صاو    أثموء  صونة ،ووِ  محهللهلل ا العرص  الِاهللصهللات ال،ورحصة   مقوو الق   
 الومف الهللا،اصةع صوإلوو ة  لي ِمزصز المصزات الِمو سصة الممكمة  ال ورص، االسِ،هللاع العموق 

ع  لقهلل قومت     هللار  الموماصال لامم ر الصيري السِ،هللع اسِراِصحصوت الم ارهلل الصيرصة كلهلل ات
 الصوحثة صممق هذه الهللراسة  اي  هللهلل مال المؤسسوت    هللمي، صس رصوع

 مال أهع المِوئج الِ  ِ  ات لاو الهللراسة أال المؤسسوت ِ ل  اهِمومو صِوصص، صرامج 
مزصز  ح هلل اسِراِصحصو  اوحة  ِمصث،  ماو  تِهللرصصصة لر ع كعوء  الموماصال   مولصِاع ِ 

صِحهللصهلل اهع المِرصرات الِ  صمكال اال  ةصوت الم ارهلل الصيرصة  كمو ِق ع  هللار  الم ارهلل الصيرصاسِراِصح
ِورأ     ع ف الق ى الموماة   ا ،ذ صاو  مهلل  صونة االسِراِصحصةع  وو ة الي اال 
اسِراِصحصوت الم ارهلل الصيرصة ِاِع صكق مو لِ   قة صولموماصال مال حصط  وع ،وو ،و ة 

الموماة مال ، ق ِحهللصهلل المِر  الواا مال الممولة    س ، المموق  كمو صِع صولِ،وصو لاق ى 
رسع اسِراِصحصة ل سِقووا  الِ ظصف مال ، ق ِحهللصهلل م وهللر الِ ظصف   اال،ِصورات  

  الير و المومة ال،ِصور الموماصالع
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حهللصهلل اهع الِحهللصوت أ  ت الهللراسة صور   ر  هللراسة الصصئة ال،ورحصة  الهللا،اصة لاممظمة  ِ 
رحمِاو    ،وو اسِراِصحصة ِل،ذ صاو  هللار   الِ  صمكال م احاِاو صرصة الِراا  اصاو الحقو  ِ 
الم ارهلل الصيرصة   ور ر   صونة رؤصة  اوحة لامسِقصق ِمرف المؤسسوت مال ، لاو 

 ق ِاو الِمو سصة لمو لامم ر الصيري مال اهمصةع اسِراِصحصِاو الصيرصة الِ  سِمزز

 "ونقع تخطكط نلقوى نلع ملة في نلقط ع نلع ي نأل د ي". (1111د نسة نل  طو  ) .21
ههلل ت الهللراسة  اي الِمرف  اي وصصمة المما موت المِماقة صِ،وصو الق ى الموماة 

وت ِ،وصو الق ى )مهللى ِ ا رهو  مهللى هللقِاو  مهللى اسِ،هللاماو(  مهللى ممورسة ماوع  ا،ِ و 
 الموماة    القووع الموع ا رهللم ع

كيعت الهللراسة أال المما موت المِماقة صِ،وصو الق ى الموماة    القووع الموع ا رهللم    
ِمِوز صلماو مِ ا ر   هللقصقة صهللرحة  ولصة  مسِ،هللمة صهللرحة مِ سوة   كيعت الهللراسة أال مهللى 

،وصو الق ى الموماة لماوع  ا،ِ و وت ِ،وصو ممورسة الم ظعصال صول حهللات اإلهللارصة المممصة صِ
الق ى الموماة كوال صهللرحة مِ سوة مسصصو   اال هموك مم قوت ِ احِ ِ،وصو الق ى الموماة    
القووع الموع ا رهللم  صهللرحة  ولصة  حصط كوال أهماو مو صِما، صمقص الح ا ز صم  صاو الموهللي 

الموماة   مقص     هللهلل الموماصال  الممم ي الممم حة لاموماصال    محوق ِ،وصو الق ى 
 عالمِ،  صال    ِ،وصو الق ى الموماة
ماو الِراا  اي ق  اي ِصم  سصوسوت  احراءات مال يل ا  ت الهللراسة صلهمصة المم

صم  أِ احِ ِ،وصو الق ى الموماةالمم قوت الِ     ت أمظمة ح ا ز  مولة لامولمصال  كمو   ِ 
 ِ،  ةعصِ ظصف الك اهللر العمصة   االهللارصة الم

 نلد نس ت نألج بكة:
 لع ض نلبر كة نلمون د تخطكط إط   على نلتأثك  عونمل( "1121) ونخ وش دوي د نسة .2

 ".نلم لكزي ونلترككد نلب  ء ص  عة في نلمحلكة نلع ملة نلقوى

 مسو هللِِ صسصا الموماة الق ى  ِر اثموء    ماع هلل ر الصيرصة الم ارهلل لِ،وصو
 الهللراسة هذه ههلل ت  صولِول  عالمموسصة ال ظوئف    المموسصصال ا ي،وص ِمصصال  اي لامؤسسوت

وور الصيرصة الم ارهلل ِ،وصو ِوصص، ِحهللصهلل الي  الم ارهلل ِ،وصو  اي الِلثصر لم امق الِممصة  ا 
 عالمولصزصة  الِيصصهلل الصموء  مو ة    المحاصة الموماة الق ى لمِر الصيرصة

 الِلثصر   امق  اي الاصممة لاو كومت االقِ وهللصة الِرصرات أال الهللراسة مِوئج أظارت
 الممق   وصصمة الممظمة  اسِراِصحصة مال كق اال المِوئج اظارت  اصووع الصيرصة الم ارهلل لِ،وصو
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 ِ،وصو    ِؤثر هومة   امق( االحِمو صة) الهللصم نرا صة  الِرصرات االقِ وهللصة   الِرصرات
 عالمولصزصة  الِيصصهلل الصموء و ة م    المحاصة الموماة الق ى لِ رصهلل الصيرصة الم ارهلل

 مموسا مم ذج    الصيرصة الم ارهلل ِ،وصو  وور ِكصصف محو لة صور ر  الهللراسة أ  ت
 عالصموء مؤسسوت    الصيرصة الم ارهلل ِ،وصو ممورسوت يرح مال لاِمكال الصيرصة الم ارهلل لِ،وصو

 ".لع ملةن للقوى م  هللوف ل ظي نلت  سب  موذج( "1122) ونخ وش  كالهلل  ت ش د نسة .1

 الِموسا سصوسوت ِِصع الِ  الارمصة الموماة الق ى مظع مم ذج صموء  لي الهللراسة ههلل ت
رقصة ِ ظصف     ال ظصع  المسور م ولو حموصة أحق مال ظوهرصو لاع  الِوصمصال الم ظعصال ِ 

 مورك ف  مظع نرار  اي الموماة الق ى مظع مم ذج  صونة ِمت  لقهللع الحولصصال لام ظعصال
مت  عالامهلل    المهللى صمصهلل  سا كاو المظع لاذه الكوممة ال، وئص ةهللراس ِ 

 حا ق ِمو  ال الِموسا أمظمة أال ماح ظ  صيكق ِصصال امِ الهللراسة مِوئج  أظارت
 مزصج    لاِحكع  وو صة  سصاة أصوو ِ  ر أال  صمكال الو صق  المهللى  اي المر مة     سوصة

  ل حظ الحقصق   المولع صصوموت مع المظرصة مِوئجال ا،ِصور ِع  قهللع المظوع    الموماة الق ى مال
 عال اقع    الميوههلل  السا ك المظرصة الِ قموت صصال حصهلل  صهللرحة الِ ا ،

 ،ورحصة صم وهللر ِسِمصال الِ  الممظموت قصق مال المم ذج هذا صوسِ،هللاع الهللراسة أ  ت
  لي قوص المسِ ،ورحصة صولم وهللر الموماة الق ى اال مظرصو صمِصر حصط  مااع  مال كحزء
 عالمظوع

  ظ  وجه ت: ونالستحونذ ونلدمج نلحجي خفض عملك ت( "1122)  وث و نفك ش د نسة .0
 ".نلبر كة نلمون د ت مكة مم  سي

 مع ِحورصاع  اي صموء الصيرصة الم ارهلل ممورس  مظر  حاوت ِقهللصع  لي الهللراسة سمت
 قوم ا حصط الم    لصحطا اسا ا الصوحثصال  اسِ،هللعع  االسِح اذ  الهللمج الححع ،عِ  ماصوت
 صوسِ،هللاع الصصوموت ِحاصق ِع  قهلل الصيرصة الم ارهلل ممورسصال مال  ير ث ثة مع مقوص ت صممق
 عالثوصت المقورمة أسا ا

 الِ،وصو قرارات    الصيرصة الم ارهلل ممورسصال صيورك لع امِ الهللراسة مِوئج  أظارت
 الصيرصة الم ارهلل لممورسصال همولك صكال لعع االسِح اذ أ /   الهللمج الححع ،عِ  ماصوت المِماقة

    مقهللمو هلل ر مؤسسوِاع    الصيرصة الم ارهلل  رص، أ ووء مال نصرهع  ال الهللراسة هذه   
 عهذه الِرصصر مصوهللرات    ال احصة المموصة
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 الصيرصة الم ارهلل ِممصة ممورسصال لِ حصِ الصح ط مال المزصهلل الي صولحوحة الهللراسة أ  ت
  أ  تع االسِراِصحصة القرارات اِ،وذ    لاممظمة مركزصة أكثر ك م اص صحصط أهلل ارهع لِمزصز
 ،عِ صمماصوت صِلثر ال الذصال الصيرصة الم ارهلل ِممصة ممورسصال احِصوحوت هللراسة صور ر  الهللراسة
 عالمسِقصاصة الصح ط     االسِح اذ  الهللمج الححع

 لخم  نالختك   تومم  س  نلتوظكف لعملكة نلمون د ق ئمة تحلكل( "1121)  نو د نسة .4
 ".ح لة د نسة :نله د في للب مجك ت ر هلل ت

 لاصرمحصوت يركوت ل،مس الِ ظصف ممورسوت ِعو صق  اي الِمرف  لي الهللراسة ههلل ت
 صصوموت ِ  صر  لي هوهلل ة  صموت أ،ذ حصط الم    الصحط اسا ا الصوحط اسِ،هللعع الامهلل   

ع الامهلل    أحرصت تالمقوص ع الماصو لامسِ صوت الِ ظصف ممورسوت  ال نمصة   اي ِسحصااو ِ 
ع أيروة  ع المِصوصمة المِموثاة الم اوصع لِحهللصهلل المقوص ت ِرمصز ِعع صحهللصة الم حظوت أ،ذ ِ 

،وصو الم ّظف   م وهللر الهللا،ا   الِ ظصف مال كق الهللراسة هذه حهللهللت  اإلح ق  ِ 
 المامصة  لصحطا   كوالت ال حف   صر  الِ ظصف الي، صة   اال،ِصورات  المقوص ت 
 عالماصو المسِ صوت لِ ظصف سوئهلل  كممورسوت الصص ل حصة  الصصوموت

    المحاصة الصرمحصوت يركوت ا ِمهللِاو الِ  الموححة الممورسوت الهللراسة حهللهللت
 الامهلل      ح هللهو صِزاصهلل الِ  الحمسصوت مِمهللهلل  اليركوت الهللراسة ا  ت  صولِول  الِ ظصف
 الِ ظصف ممورسوت ِمعصذ مال ِِمكال لك  المحا  الِ ظصف سوتلممور  الهللقص، العاع صمحو لة
 عالموححة المولمصة

 نالستع  ة ط كق عش نلبر كة نلمون د لت مكة  موذج( "1112) جكبسوش و سكمو دز د نسة .1
 ".خ  جكة بمص د 

 ِممصة  ماصة    اسِ،هللامِ صِع الذي الماج  ال  ومة لمحة ِقهللصع  لي الهللراسة ههلل ت
 الهللراسة ا ِمهللت  لقهللع المِحهلل  المماكة    ،ورحصة صم وهللر االسِمومة حولة    الصيرصة الم ارهلل
 ، ق مال المم ذج  صونة ِمت صصممو الحوالت صمِ هللراسة  اصوو الممظمة يصِ المقص ت  اي

 علاهللراسة المظري اإلوور

 صم وهللر صوالسِمومة المِرصوة الميوكق مال المهللصهلل همولك اال الهللراسة مِوئج  أظارت
  ص،ِافع  ظوئعاو حمصع    أ  الصيرصة الم ارهلل ِممصة  ظوئف ح اما مال حوما أي    صة،ورح
 ا،ِ ف الي صرحع  ذلك كصصر صيكق ،ورحصة صم وهللر صوالسِمومة  ماصة    اليركوت ماج
  لي ِحِوج الِ  الرئصسصة القووصو صمِ همولكع اليركوت صصال مو ،ورحصة ِهللرصصوت  ،ذ الهللا ع
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 صم وهللر صوالسِمومة الصيرصة الم ارهلل ِممصة اسِراِصحصة حمق محو لة  مهلل صوراال ِ صمصال أ،ذهو
 مال صِ االسِمومة صحا مو ح ق المموسا القرار اِ،وذ  ه  ممظمة أي    موححة ،ورحصة
يراك ،ورحصة  م وهللر  لاِمكال ال حصو المكوال    الِهللاصصر   وع المموسصصال  ال،هللمة مز هللي  ا 

 ع اصاو الحعوظ  اصوو صاو  م ث ،   مولة ق صة   قة صموء مال

وصصقِ المم ذج ا،ِصور صإ وهلل  الهللراسة أ  ت مقصحِ ِ   ا  ت  اصووع الحوحة حسا ِ 
 هذا  اي صوال ِموهلل الصيرصة الم ارهلل لِممصة ،ورحصة صم وهللر االسِمومة    الرانصة الممظموت
 عالهللراسة هذه  م،رحوت المم ذج

 ".نلبح كة فكلق مم ضي نلع ملة نلقوى ن ةإد  موذج( "1112) ونخ وش هللك ستل  د نسة .1

  حصة ر وصة صِز صهلل صق م ال الذصال المامصصال مال  رص، مال حزء هع الصحرصة  صا، ممرو 
 القوئمصال الصحرصة  ميو  الصحرصة أ راهلل مال  و  8110111 لح ال   ولصة ح هلل  ذات اقِ وهللصة

 الموماة الق ى  هللار  كعوء  ول  صولِع هعأسر   أ راهلل مِقو هلل ماص ال 5ع2  كذلك  مااع  رأس  اي
  اي لاِركصز الهللراسة هذه  اِتع الر وصة هذه لِ  صر ا همصة صولغ أمر الصحرصة  صا، لممرو 
 عا مرصكصة المِحهلل  ال الصوت    الصحرصة  صا، ممرو     الموماة الق ى ِ،وصو

 الِرقصة  اي  ح وئصة هللاللة ذ  ِلثصرا الِ ظصف لم وهللر اال الهللراسة مِوئج  أظارت
 مم ذج     ماصة هللاللة ذات ِكال لع اآلثور هذه ذلك   معع صولم ظعصال االحِعوظ  ممهللالت
 الِ ظصف مال أقق   هللهلل الِ ظصف  ممورسوت    المر مة مال أكصر صقهللر السموح أصووع مورك ف

ع الِ ظصف    مقص     مِ سصمِج  لكال اال،ِ الت  ِرصة    ٪26 صمسصة ام،عوِ ص لهلل
 اال،ِ الت ِرصة    ٪56 صمسصة ام،عوِ ص لهلل الهلل، ق    م،ِاعة ِرا ِ ظصف اال ِصصال  أصوو
 عالِ ظصف    المقص هلل ال

 لك  الِ ظصف هلل، ق ِرا     الِرصصر الِ ظصف م وهللر    صولِرصر الهللراسة أ  ت
 لِمكصال الموماة الق ى  هللار  صِحسصال الهللراسة ا  ت أصووع الموماة الق ى  هللار  كعوء  ِزصهلل

 لار وصة المولصة الح هلل  ِ  صر  ماصة    أ اي صكعوء  مامِاع  محوز مال الصحرصة ا، ص ممرو 
 عال حصة

 تخطكط مر وع على ب العتم د نلعمل سك  م حى سمة  مذجة( "1111) إتو دي د نسة .2
 ."نلبر كة نلمون د

 مال الكثصر حذصت الممق سصر ممذحة اال محهلل الكومصر ال     المما موت مظع محوق   
 سصر لمِوئج الِمعصذ  اا اال ِصور صمصال صل،ذ ال المحوق هذا    ا  موق ممظع    ع الالصوحثص
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  لي الهللراسة هذه ههلل ت  صولِول ع الم ارهلل  معوهصع ال قت الي العيق هذا صووف  اصووع الممق
 عالم ارهلل قص هلل  لي اسِموهللا الممق سصر ماوع ِمعصذ مع صولِمومق صسمو مم ذج  وع

 ه  الِ  ا سوسصة السموت صموصمو الرسم  الووصع  وعوء صلال ةالهللراس مِوئج أظارت
  لكال  ومة ه  السموت هذهع الِحورصة المماصوت إلهللار  الِمظصم  الحوما مع لاِمومق مموسصة
هللار  الم ارهلل مال م،ِاعة مراحق ِمثصق  اي لِسِ ل  ِمِهلل اال صمكال  عا  موق  ماصوت  ا 

 امِوحصة سِِحسال  مهللئذ الص م   ممقال    المموذج هذه صِوصص، الهللراسة أ  ت
 هذه ِمهللصهلل صمكال  أصووع االقِ وهللصة اليصكة    الِمو سصة الور و مع ِِمومق  س ف الميورصع
و صر الهللراسصة  الحوالت صمِ ِحهللصهلل ، ق مال الهللراسة حاصق هلل ع أهللا  ِ     عالحوالت هذه ِ 

 ."نلمت  مكة لصغك ةن نلر هلل ت في نلتع قب تخطكط نستهللر ف( "1111)  س مب وك د نسة .2

 صإصحوهلل المِرصو الِو    صولِموقا ال،و ة المسوئق صمِ اسِكيوف  لي الهللراسة ههلل ت
و صر  الو ء صساو  ه ع ال رصر  اليركوت  مم  صقوء لوموال  ذلك صمحوح  رئصسصال ،اعوء ِ 
 الكوممة  اإلمكومصوت ذ ي الم ظعصال اسِقووا ِيمق  الِ  المحهللهلل   الرئصسصة القووصو  اي

 الثقو ة مقق ور،  اصوو المحِماصال لا،اعوء ال ظصع   المسور الممق هلل ا ع اال ِصور صمصال صو ،ذ
 س اء المحِمق  ال،اصعة  لي المولك المهللصر مال( ومم  صيكق)  الي، صة  الثقو ة الِمظصمصة

 مال أم اع ث ثة حهللهلل اصِهللائ   صسصو مم ذج ِقهللصع ِع قهلل  ع حهللصهلل ميِر أ  هللا،ا  م ظف كوال
 عالمِحهلل  المماكة    الِموقا مال  مسِ صصال الثقو ة ققم

 ِِمكال اال ال ما مال ِحمق الِ  ا سصوا ثوقصة  صمظر  الهللراسة مِوئج  أظارت
 عالِو    لاِموقا الِ،وصو مال اليركوت

  المم ذج - القووصو هذه كومت  ذا مو السِكيوف الصحط مال مزصهلل صممق الهللراسة أ  ت
 أي هموك كوال  ذا   مو ا ،رى  ال رصر  اليركوت  اي ِممكس ال اقع    ه  - المقِرح

 الموئاصة اليركوت صصال   صمو المومصة نصر   المومصة اليركوت صصال الِموقا ِ،وصو    ا،ِ  وت
 عالموئاصة نصر  
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 نلتخطكط عملكة في نلمستقبل بإمدندنت نلت بؤ( "1111) هللوب  جلو و أهللسوي د نسة .2
 ".نلخ  جي نلتحلكل د نسة: بر كةنل للمون د نالست نتكجي

 الي الهللراسة ههلل ت حصطع ِركصو     مو صة ممظمة 211 أكصر  اي الهللراسة هذه وصقت
 الِ،وصو  ماصة    رئصس  كمم ر ال،ورح  لاِحاصق الِقصصع ممورسوت  اي الِمرف

 ع الصيرصة لام ارهلل االسِراِصح 

 صمصال ِل،ذ أال  اي قوهللر  الِك   لال االرحو  اي اليركوت صلال الهللراسة مِوئج أظارت
 صسصا  ذلك المسِقصق    ( مسمة) السكوال  هصكق الموماة الق ى ِك صال ح ق الِرصصرات اال ِصور
 االرحو  اي اليركوت صلال  أصووع  الِرصصرات الهللصمررا صة االحِمو صة االِحوهوت ِق   مقص
 الح هلل  مثق) الموماة ق ىال مصزات ح ق الِرصصرات اال ِصور صمصال ِل،ذ أال  اي قوهللر  ِك ال لال

 اِحوهوت    الِق   مقص صسصا  ذلك المسِقصاصة  صولير و الممق س ،   (  ا ح ر  الكمصة
 ع الِرصصرات الممق س ،

  الهللصمررا صة االحِمو صة االِحوهوت  ال صولِع صق الِق   صور ر  الهللراسة أ  ت
  ال صولِع صق الِق   صحا  أصوو عالصيرصة لام ارهلل االسِراِصح  الِ،وصو  ماصة     الِرصرات
 ع الصيرصة لام ارهلل االسِراِصح  الِ،وصو  ماصة     الِرصرات    الممق س ، اِحوهوت

"تطوك  وتخطكط نلمون د نلبر كة في مج ل نلسك حة: د نسة ح لة  (2003) لكود نسة  .21
 مش نلصكش نلرعبكة وم لكزك ".

رأس الموق الصيري    محوق السصوحة ههلل ت الهللراسة  لي اقِراح السصق الكعصاة صِو صر 
 السصوسوت  كمو ههلل ت  لي الِحق، مال أال الهلل ق الموصعة لام ارهلل الصيرصة مال ، ق الِ،وصو 

حهللصهلل مهللى االهِموع صولم ارهلل الصيرصة    هذا  لاو القهللر   اي الميوركة    ِو صر السصوحة ِ 
و صر المم  ر الصيري مال أحق ِحقص، القووع  كمو حوءت الهللراسة لِصصصال أهمصة ِ،وصو ِ 

 أههللاف الممظمةع 
صصمت المِوئج ص و ح أمِ لك  ِِحق، الم اءمة صصال أههللاف الممظمة  أههللاف الم ارهلل 

 إمِ صِِرا  اي الموماصال    اهللار  الم ارهلل الصيرصة اال  اسِراِصحصةالصيرصة    ِو صر يراكة 
 ماصة الِ،وصو لام ارهلل الصيرصةع اي   وهلل  الم ائمة هللا،ق ممظموِاع مع الِركصز  اي   اصركز  

الموماصال    اهللار  الم ارهلل الصيرصة  صحا  اي  حصط كوال مال اهع ِ  صوت الهللراسة أمِ
الِرصصر صمحوح  صاِزم ا صولِحسصال المسِمر صولكعوءات الِ،وصو لام ارهلل الصيرصة   صهللصر ا  ماصة لال 

 المامصة ال،و ةع
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 ".سلوف هللك  في للمسترفك ت لبر كةن نلمون د تخطكط( "1111) ونخ وش ونج    نسةد .22

 لامسِيعصوت المركز  المموصة سصو،    الِحرصصصة  ا هلللة لِقهللصع محو لة  لي الهللراسة ههلل ت
 وصقت حصطع سا  وكصو حما رصة    ال ح  القووع    الحولصة الصيرصة الم ارهلل ممورسوت   

 عمركز   موصة مسِيعي 82  اي الهللراسة

 أقسوع  أ ل صوت الموهللصصال  المم ء المِ  ر   ال ظوئف مال كق صلال الهللراسة مِوئج أظارت
 الق ى ،وة ماكصة صصال مو  الم قوت الموماة  الق ى ،وة  ماكصة لامسِيعي  الصيرصة الم ارهلل
 ماكصة صصال اح وئصة هللاللة ذات   قة  ح هلل أصووع أ ل صة ِمو  المسِيعي   م  صة الموماة
 مال  محهللصة   مولة سرصمة ِ ظصف  ماصة ل ح هلل الممم حة ا  ل صة  هللرحة الموماة الق ى ،وة
 الصيرصة الم ارهلل  هللار  أال لوموال الممم حة ا  ل صة  هللرحة ا،ِصور  مظوع  كذلك الِكاعة حصط
 عالموماة الق ى ،وة لهللصاو

  صولِول  الم ظعصال يؤ ال  هللار  ِيصِ موزالت الصيرصة الم ارهلل  ظوئف صلال ا ِقوهلل همولك
 ِ صو لك  سا  وكصو    المسِيعصوت    الصيرصة الم ارهلل  ظوئف  اي ولممقص الهللراسة أ  ت
 عالصيرصة لام ارهلل هومو اسِراِصحصو ميووو

 :نلتعلكق على نلد نس ت نلس بقة
مال ، ق  رومو لاهللراسوت السوصقة  الِ  ِمو لت ح اما مِمهللهلل   م،ِاعة مال الهللراسة 

هلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر  اقع ِ،وصو الم ار قصهلل الصحط  المِمثاة صهللراسة 
 إمِ  مال ، ق    الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال

مراحمة أهع مو حوء  صاو مال مِوئج ِ   صوت   إممو م،اص  لي أال الهللراسوت السوصقة قهلل ِم  ت 
ة مال ِوصصقوت ِ،وصو الم ارهلل    محمق اهِموموِاو  هللراسوِاو  الِ  ِمو لت ح اما م،ِاع

  )الر قالصيرصة ا  احهلل  مو ره   ماي سصصق المثوق  قهلل ركزت الهللراسوت المحاصة كهللراسة 
  ) هلل اال(  2119  )احمهلل(  هللراسة 2119  )المصاة(  هللراسة 2101  (  هللراسة )زصهلل2100
  م ال هللراسة )الز  (2118  رحمة  أص  المهلله ال) هللراسة(   2118   هللراسة )  صوة( 2118
(  اي  اقع اهللار  الم ارهلل الصيرصة   ماصة الِ،وصو  صاو  امو 2116  المهلله ال) هللراسة  ( 2115

صولمسصة لاهللراسوت المرصصة  قهلل ركزت صمحمااو  اي ِممصة  ِقصصع   و اصة الِ،وصو االسِراِصح  
   هللراسة )ح اهلل    وة (2100  الوصور(  هللراسة )2102  )القوو لام ارهلل الصيرصة كهللراسة 

  القري ) هللراسة   (2118  الث صم )  هللراسة( 2119  رس قالكوظع   صهلل )هللراسة  (  2119
 هللراسة   (2118  المصر) هللراسة(   2118   هللراسة )سوم  (2118  الهلل صس) هللراسة   (2118
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 (2115   الزصوهللات المس ر) هللراسة   (2118  يمصوال المصوهللي) هللراسة   (2118   صصهللات)
( ثع    (2111   )الزهري (2112  الصا ي) ( 2114  ال ولحصة هللراسة كق مال )اص  هلل لة   

 الِموقا    حصال ِمو لت الهللراسوت االحمصصة    محمااو الِ،وصو (  2111  )الموو ر هللراسة
ال،هللموِصة  قهلل    اسولصا ِممصة الم ارهلل الصيرصة    يركوت القووع ال،وص ال مو صة   الِ ظصف 

( 2101  )را   (2100  ر ط   ا صرال)(  2102  )هلل عظار ذلك  اوحو    هللراسة كق مال 
   صمكممو الق ق اال الهللراسوت السوصقة صم،ِاف (  نصرهع2116   ا،ر ال كصمسِار هللراسة )

م،ِاعة مال ِوصصقوت ِ،وصو  ح اما ِمو لت اقسوماو محاصة كومت ا   رصصة ا  احمصصة  الِ 
ر الحك مصة  نصرهو  االسس المامصة الم ارهلل الصيرصة ا  احهلل  مو ره    الممظموت الحك مصة  نص

الِ  ِصمي  اصاو   ممورسوت االهللار  االسِراِصحصة   الِحاصق  الِ،وصو االسِراِصح    م و  وت 
الح اما حمصماو  ِِمو ق لع  مِماقة صمعا ع الِ،وصو االسِراِصح  لام ارهلل الصيرصة   ِوصصقوِِ

الهللراسوت قهلل ِمو لت  أيورت الي أهع الِ  اسِمروِاو الهللراسة صيكق أسوس   لكال ممظع ِاك 
المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال  االسِراِصحصوتمحو ر الهللراسة صيكق ا  صآ،ر مثق ِ  ر 

الم ارهلل الصيرصة   ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة   ِو صر ال،وو ال،و ة 
سص، اإليور  الم ارهلل الصيرصة ككق أ   صيكق  وع ِمو لت الهللراسوت السوصقة كمو ع صولم ارهلل الصيرصة

 ظصعة مال  ظوئعاو  لكماو ،ا ت    الماوصة  لي مِصحة  احهلل  اال  ه  أهمصة الم ارهلل الصيرصة 
  ظوئعاو  مهللى العوئهلل  الِ  ِم هلل  اي الممظموت الِ  ِوص، ا سس الساصمة إلهللار  الم ارهلل 

 ِسِحهلل    هذا الماععالصيرصة   كذلك ِاك الِ  ِاِع صم اكصة الِو رات الِ  

صمصز هذه الهللراسة  ال نصرهو مال الهللراسوت السوصقة المحاصة  المرصصة  اال مال اهع مو
 اقع ِ،وصو اهللار  الم ارهلل الصيرصة الِمرف  اي  اي  االحمصصة ه  اماو ركزت صيكق اسوس  

الم ارهلل   وع نز     الحعوظ  اي الكعوءات نصر الحك مصة الموماة    قو المؤسسوتقهللر    قِِ ص
صيكق اسوس  كمو ركزت محو رهو ح اما هومة     المؤسسوتالصيرصة الِ  ِمِمهلل  اصاو ِاك 

 ماصة الِ،وصو لام ارهلل الصيرصة  ه  كصعصة اال ِموهلل   الِمومق مع الم وهللر الهللا،اصة  ال،ورحصة 
ِ حك مصة مع العوئال و ع  اي ،وو ِمومق الممظموت نصرلام ارهلل الصيرصة اوو ة الي اال

  المحز لهللصاو مال الم ارهلل الصيرصةع

 :م  تضكفه نلد نسة نلح لكة
  اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر  ال هذه الهللراسة ِمو لت 

 ه  الهللراسة  الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
 نصر الحك مصةع المؤسسوت ال حصهلل  ) اي حهلل  اع الصوحط( الِ  احرصت  اي
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  ممظع الهللراسوت ِع احراؤهو    هلل ق  رصصة أ  أحمصصة  أمو هذه الهللراسة  قهلل قوع صاو الصوحط
    الصصئة العاسوصمصة  صولِحهللصهلل    قووع نز ع

  مال ال زمة ا  هللاهلل  اي الحعوظِمصزت هذه الهللراسة صولِركصز  اي قهللر  المؤسسوت  اي 
 ِ،وصو لام ارهلل الصيرصة صحمصع مراحااوعع  ماصة  ذلك مال ، ق ِِص الموماصال

  ركزت الهللراسة الحولصة  اي  صمة المهللراء  الم ظعصال    اإلهللار  الماصو لاممظموت نصر
 الحك مصةع
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 :مقدمة
الحوما الِوصصق   محوز ، لِ  رئصسصو صِع مالا ءاِاو مح ر اسة  احر امماحصة الهللر  ِمِصر

ء الِحاصق اإلح وئ  ار ح اي الصصوموت الموا صة إل سة    ال ورصقاو صِع الح  قاالهللر  مال
سة  اسة المِماقة صم و ع الهللر االِ  صِع ِعسصرهو    و ء أهللصصوت الهللر  ئجالمِو لاِ  ق  لي
 ا ههللاف الِ  ِسمي  لي ِحقصقاوع  صولِول  ِحق،
صِمو ق هذا الع ق   عو  لمماج الهللراسة   ا  راهلل محِمع الهللراسة   صمِاو   كذلك حصط 

ذا الع ق   عو أهللا  الهللراسة المسِ،هللمة  ور،   هللاهللهو    هللقاو  ثصوِاو  كمو صِومال ه
وصصقاو   أ،صرا الممولحوت اإلح وئصة  لإلحراءات الِ  قوع صاو الصوحط    ِقمصال أهلل ات الهللراسة ِ 

 الِ  ا ِمهلل الصوحط  اصاو    ِحاصق الهللراسةع
 

 م هجكة نلد نسة:
صمكال ا ِصور مماج الصحط صلمِ الورصقة الِ  صِِصع الصوحط ،ووهو  لص ق    الماوصة 

ط  صولم و ع محق الهللراسة   ه  ا سا ا الممظع المسِ،هللع لحق ميكاة الصح لي مِوئج ِِما، 
 صكصعصة  حراء الصح ط المامصةع   ي وو ة  لي أمِ الماع الذي صمم

 او  ِ حصط أال الصوحط صمرف مسصقو  ح اما  أصموهلل الظوهر  م وع الهللراسة مال ، ق 
 اقع صوحط لا   ق  لي هللراسة  اي الهللراسوت السوصقة المِماقة صم و ع الصحط   صسمي ال

ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ 
   هذا صِ ا ، مع المماج ال  ع  الِحاصا  الذي صاهللف  لي  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال

ف  اي هللالالِاو   حصط أال ِ  صر الصصوموت  الحقوئ،  ال الميكاة م و ع الصحط لِعسصرهو  ال ق  
المماج ال  ع  الِحاصا  صِع مال ، ق الرح ع لا ثوئ، الم،ِاعة كولكِا  ال حف  المح ت 
 نصرهو مال الم اهلل الِ  صثصت  هللقاو صاهللف ِحاصااو لا   ق  لي أههللاف الصحط   إال الصوحط 

الصحط   لِحقص،  سصمِمهلل  اي هذا المماج لا   ق  لي الممر ة الهللقصقة  الِع صاصة ح ق ميكاة
ِ  ر أ وق  أهلل، لاظوهر  م وع الهللراسة  كمو أمِ سصسِ،هللع أسا ا المصمة المي ائصة    

 ا،ِصوره لمصمة الهللراسة   سصسِ،هللع االسِصومة    حمع الصصوموت ا  لصةع
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 ط ق جمع نلبك   ت:
 :ا ِمهلل الصوحط  اي م  صال مال الصصوموت

الحوما المصهللام  صِ زصع اسِصصوموت لهللراسة صمِ   ذلك صولصحط   :  الصصوموت ا  لصة -0
حمصع المما موت ال زمة    م و ع الصحط   مال ثع ِعرصراو  ِحاصااو  معرهللات الصحط  ح ر ِ 

اإلح وئ   SPSS  (Statistical Package for Social Science)صوسِ،هللاع صرمومج 
ت ذات قصمة  مؤيرات ِهلل ع  اسِ،هللاع اال،ِصورات اإلح وئصة المموسصة صاهللف ال   ق لهللالال

 م و ع الهللراسةع

المِماقة  الهلل رصوت   الممي رات ال،و ة الصوحط صمراحمة الكِا   قوع: الصصوموت الثوم صة -2
 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر ِِما، صهلل الهللراسة   الِ  صولم و ع ق

صرى  مراحع  هلل     اهلل ال زمة مال الموماصالالحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هلل
الصوحط مال ، ق الاح ء لام وهللر  ىم  قهلل ع     ثراء الهللراسة صيكق  ام     الصوحط أماو ِسا

الثوم صة    الهللراسة  الِمرف  اي ا سس  الور، المامصة الساصمة    كِوصة الهللراسوت   كذلك 
   محوق الهللراسةعأ،ذ ِ  ر  وع  ال آ،ر المسِحهللات الِ  حهللثت   ِحهللط  

 :مجتمع نلد نسة
  قووع نز  كمحِمع لاهللراسة  الهللراسة المؤسسوت العاسوصمصة نصر الحك مصة   ت ِمهللا
مؤسسة حسا  ح وئصة  888صاغ  هللهلل المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز  مح  حصط 

ممق   أع هذه المؤسسوت م ز ة  اي حمصع 2100 زار  الهللا،اصة لموع   رحوء قووع نز  ِ 
 محوالت مِمهللهلل  لِ  صر ال،هللموت لامحِمع العاسوصم ع

 عك ة نلد نسة:
  اي الير و الِولصة: صموءا   صمة الهللراسة مال  صمة  ي ائصة  تِك م

 ع و  م ظع هللهلل الم ظعصال صزصهلل  ال ،مسة  ير  -0

 يصكقع 001110111الم ر  وت ِزصهلل  ال  -2

 سم ات ال،صر  ِزصهلل  ال ،مس سم اتع -3

  ِك ال المؤسسة  اقمصة مال حصط م ع  وصصمة الم ظعصال  قهلل ِع ِحهللصهلل هذه الير و لك
 ح قصولِول  صاو صوإلوو ة  لي ححع مصزامصِاو الذي صمو  مؤيرا مام سو  ال قهللر  المؤسسة   
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 هِ   صوت ِعصهلل السِمِوحوت،اص حقصقصة ِ ف هذا المحِمع  مال ثع   اي مما موت الصوحط
عصهلل  المؤسسوت  المحِمعع ِ 

  ممس، صرمومج  ممس،  المؤسسة  موئا المهللصر  مهللصر هللائر الهللراسة مهللصر  سِاهلل تا
ال ححع المصمة وِصوموت  اي كق مؤسسة   صولِول  كأرصع اس ِع ِ زصعمير ع لكق مؤسسة حصط 

ع اسِرهللاهلل   اي حمصع أ راهلل  صمةاسِصومة  224ِع ِ زصع   مؤسسة  56 اسِصومة   095الهللراسة  ِ 
وموت مظرا لمهللع ِحق، الير و الموا صة لإلحوصة  اي اسِص 4 صمهلل ِعحص االسِصوموت ِع اسِصموهلل 

 عاسِصومة 092االسِصصوال   صذلك صك ال  هللهلل االسِصوموت ال،وومة لاهللراسة 

 عك ة نلد نسة:خص ئص 
  الحهللا ق الِولصة ِصصال ، وئص  سموت  صمة الهللراسة كمو صا :

 :نلج   -2
نصر الحك مصة    قووع    المؤسسوت  الذك ر مسصة  مق اإلموط  (4.1صصصال حهلل ق رقع )

 :نز 
 (4.1جدول  قي )

 نلج   توزكع عك ة نلد نسة حسب متغك 
 نل سبة نلمئوكة نلتهلل ن  نلج  
 0ع62 011 ذكر
 9ع48 92 أمثي

  211.1 221 نلمجموع
 

 دددددد  هددددددذه ِسددددددو ي ِقرصصددددددو مسددددددصة  مددددددق الددددددذك ر ال مسددددددصة  مددددددق اإلمددددددوط محددددددهلل أحصددددددط 
الِددددد   2102اإلح دددددوء العاسدددددوصم  لمدددددوع   هدددددذا ال صِعددددد، مدددددع اح دددددوئصوت مركدددددزالمؤسسدددددوت 

ع  صولِدددددول  ِق هللمدددددو هدددددذه المسدددددا الدددددي %21مص  ادددددي أال مسدددددصة  مدددددق المدددددرأ  ال ِِحدددددو ز اق ِددددد
   ماصدددددة الِ ظصدددددف مدددددع ادددددذه المؤسسدددددوت الدددددي محو لدددددة المسدددددو ا   ددددداال همولدددددك ِ حدددددِ  اودددددو ل

 ع(1120/نوهللتوب /12 ن  مس ء نلث م ة سخة إلهللت و كة، نلس عة   PCBS)ِمكصال المرأ  
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 :س ونت نلخدمة -1
  اي  هللهلل سم ات ال،هللمة: صموءا  مسا  مق الم ظعصال  (4.2صصصال حهلل ق رقع )

 (4.2جدول  قي )
 توزكع عك ة نلد نسة حسب متغك  س ونت نلخدمة

 نل سبة نلمئوكة نلتهلل ن  س ونت نلخدمة
 0ع39 86 سم ات    6أقق مال 

 9ع34 58 سم ات   01 - 6مال 
 1ع25 61 سم ات 01أكثر مال 

  211.1 221 نلمجموع

مدددددال ثاثددددد  المددددد ظعصال صولمؤسسدددددوت نصدددددر الحك مصدددددة لدددددهللصاع ،صدددددر   أكثدددددرأال حصدددددط محدددددهلل 
 ذلددددددك صمددددددزى الددددددي اال هددددددذه المؤسسددددددوت   %84 الصولرددددددة مسددددددصِاع ِقددددددق  ددددددال الميددددددر سددددددم ات 

ِقدددد ع صددددولِركصز  اددددي قوددددوع اليددددصوا لِمكصددددماع  اِوحددددة العر ددددة لاددددع حصددددط اال قوددددوع اليددددصوا 
كوال قودددددوع نددددددز  صحسددددددا اح دددددوئصة مركددددددز اإلح دددددوء العاسددددددوصم  لمددددددوع صمثدددددق قراصددددددة ثادددددط سدددددد

2103 (PCBS  1120/نوهللتمممممممموب /12 ن   سممممممممخة إلهللت و كممممممممة، نلسمممممممم عة نلع رمممممممم ة مسمممممممم ء)محددددددددهلل    ع
 عسم ات 01أكثر مال  هللراسة صارت سم ات ال،صر  لهللصاعمال  صمة ال %1ع25أصوو أال 

 نلمؤهل نلعلمي: -0
  اي المؤهق المام : موءا  صمسا  مق الم ظعصال  (4.3صصصال حهلل ق رقع ) 

 (4.3جدول  قي )
 نلمؤهل نلعلمي توزكع عك ة نلد نسة حسب متغك 

 نل سبة نلمئوكة نلتهلل ن  نلمؤهل نلعلمي
 5ع0 3 ثوم صة  ومة  لقق

 9ع01 20 هللصا ع
 4ع83 040 صكول رص س

 0ع04 28 هللراسوت  اصو
  211.1 221 نلمجموع

 مصة صقووع نز  هع مال كالمؤسسوت نصر الح الرولصصة المظمي مال م ظع  حصط محهلل أال
 الصمِ مماع صحمق ياوهللات  اصو  ذلك  %6ع88 الصولرة مسصِاع حماة الياوهللات الحوممصة 

صصممو محهلل اال  صسصا ِركصز هذه المؤسسوت  اي  ومق هللرحة الِماصع     ماصة الِ ظصفع
  هذه المؤسسوتعمال م ظع   %6ع02الم ظعصال الذصال صحما ال ياوهلل  هللصا ع  لقق صيكا ال 
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 :نلمسمى نلوظكفي -4
  اي المسمي ال ظصع : صموءا   ِ زصع  صمة الهللراسة (4.4صصصال حهلل ق رقع ) 

 (4.4جدول  قي )
 نلمسمى نلوظكفي توزكع عك ة نلد نسة حسب متغك 

 نل سبة نلمئوكة نلتهلل ن  نلمسمى نلوظكفي
 8ع6 00 مهللصر المؤسسة

 2ع6 01 موئا مهللصر
 9ع33 56 مهللصر هللائر 

 4ع23 46 ممس، صرمومج
 8ع30 50 ممس، مير ع

  211.1 221 نلمجموع

 وهلل   هلل  مسِ صوت  ظصعصة حصط اال  ير هذه  هذه الهللراسة صمصت  اي  حصط محهلل أال
ثاثاو  اي صصممو ا ِمهللت   %00 الصولرة مسصِاع قراصة الهللراسة اسِاهللف يونا  ال ظوئف الماصو 
ع ا ِموهلل %34مسصِاو قراصة يونا  ال ظوئف المِ سوة  الِ  صارت  صة  اي يونا  ا ناص  ِ 
 ع%66ال ظوئف ا قق هللرحة  الصولرة مسصِاع قراصة 

 أدنة نلد نسة:
  قهلل ِع   هللاهلل االسِصومة  اي المح  الِول :

   هللاهلل اسِصومة أ لصة مال احق اسِ،هللاماو    حمع الصصوموت  المما موتع -0
 م ئمِاو لحمع الصصوموتع  ِر االسِصومة  اي الميرف مال احق ا،ِصور مهللى -2
 ِمهللصق االسِصومة صيكق أ ل  حسا مو صراه الميرفع -3
ِددع  ددِر االسددِصومة  اددي محم  ددة مددال المحكمددصال  الددذصال قددوم ا صددهلل رهع صِقددهللصع الم ددو  -4

مهللصق  حذف مو صازعع   اإلريوهلل ِ 
مهللصق حسا مو صموساع -6   حراء هللراسة ا،ِصورصِ مصهللامصة أ لصة ل سِصومة ِ 
 ع اي حمصع   راهلل المصمة لحمع الصصوموت ال زمة لاهللراسةِ زصع االسِصومة  -5

  لي قسمصال كمو صا :  االسِصومة لقهلل ِع ِقسصع 

 ع قرات 4صِك ال مال الصصوموت الي، صة لمحِمع الهللراسة  صِك ال مال  :نلقسي نألول-2
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ة  اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصِِمو ق  نلقسي نلث  ي-1
ع ِقسصمِ  لي ،مسة محو ر ع    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال  ِ

 كمو صا :
االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة  المح ر ا  ق: ِ  ر -أ

 ع قر  00 صِك ال مال 
 ع قرات 8ك ال مال المح ر الثوم : ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة  صِ -ا
 المح ر الثولط: ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة  صِك ال مال -ت

 . قر  02
 02المح ر الراصع: ِو صر ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال  صِك ال مال  -ط

 ع قر 
موماصال  صِك ال مال المح ر ال،ومس: قهللر  المؤسسة  اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال ال -ج

  قر ع 00

 (4.5 قهلل كومت اإلحوصوت  اي كق  قر   حسا  مقصوس لصكورت كمو ه  م وو    حهلل ق رقع )
 (4.5جدول  قي)
 نلخم سي مقك   لكهلل  ت

 ال أونفق إطالق  ال أونفق مح كد أونفق أونفق تم م  نلتص كف
 2 1 0 4 1 نلد جة

 صدق وثب ت نالستبك ش:

: 2221)نلعس ف، الِلكهلل مال أماو س ف ِقصس مو أ هللت لقصوسِ  هلل، االسِصومة صمم  
  كمو صق هلل صول هلل،  يم ق االسِصومة لكق الممو ر الِ  صحا أال ِهلل،ق    الِحاصق مال (412

 موحصة    و ح  قراِاو  معرهللاِاو مال موحصة ثومصة  صحصط ِك ال معا مة لكق مال صسِ،هللماو 
 ط صولِلكهلل مال  هلل، أهللا  الهللراسة كمو صا :   قهلل قوع الصوح(222 :1112)عبكدنت وآخ وش 

 عِع الِلكهلل مال  هلل،  قرات االسِصصوال صورصقِصال :صدق فق نت نالستبك ش -2
 :نلصدق نلظ ه ي لألدنة )صدق نلمحهللمكش( -أ

قوع الصوحط صمِر أهللا  الهللراسة      ِراو ا  لصة  اي محم  ة مال المحكمصال ِللعت 
 حوممة     الحوممة اإلس مصةة    كاصة الِحور  اصئة الِهللرصسص( أ ووء مال أ ووء ال8مال )

 اإلح وءع  ص وو مِ،  صال    المحوسصة  اإلهللار  ا زهر  حوممة القهللس المعِ حة 
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( أسموء المحكمصال الذصال قوم ا ميك رصال صِحكصع أهللا  الهللراسةع  قهلل واا الصوحط 3الماح، رقع )
لقصوس مو  ومت  حاِ   مهللى  مال المحكمصال مال  صهللاء آرائاع    مهللى م ئمة المصورات

 مهللى كعوصة   و ح  صونة المصورات  مهللى مموسصة كق  صور  لامح ر الذي صمِم   لصِع
المصورات لِروصة كق مح ر مال محو ر مِرصرات الهللراسة ا سوسصة هذا صوإلوو ة  لي اقِراح مو 

 هللا  الهللراسة   صر مِ ور رصو مال ِمهللصق  صونة المصورات أ  حذ او  أ   وو ة  صورات حهللصهلل 
 الي، صة  ال ظصعصة الموا صة مال  كذلك  صهللاء آرائاع  صمو صِما، صولصصوموت ا  لصة )ال، وئص

ركزت ِ حصاوت المحكمصال  المصح ثصال(   لي حوما مقصوس لصكورت المسِ،هللع    االسِصومةع ِ 
ال صمِ  اي امِقوهلل و ق االسِصومة حصط كومت ِحِ ي  اي صمِ المصورات المِكرر   كمو أ

وو ة صمِ المصورات  المحكمصال م ح ا صور ر  ِقاصص صمِ المصورات مال صمِ المحو ر  ا 
  لي محو ر أ،رىع

 لي الم حظوت  الِ حصاوت الِ  أصهللاهو المحكم ال قوع الصوحط صإحراء   اسِموهللا  
الِمهللص ت الِ  اِع،  اصاو ممظع المحكصال  حصط ِع ِمهللصق  صونة المصورات  حذف أ   وو ة 

 صمِ اآل،ر مماوعال
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 :صدق نالتس ق نلدنخلي لفق نت نالستب  ة -ب

ِع حسوا االِسو، الهللا،ا  لعقرات االسِصصوال  اي  صمة الهللراسة االسِو  صة الصولغ 
 ول : قهلل ِصصال الِ معرهلل  35ححماو 

 (4.6جدول  قي )
كة تخطكط نالحتك ج ت مش نلمون د توف  نالست نتكجك ت نلمتبعة لعمل :نألولنلصدق نلدنخلي لفق نت نلمحو  

 .نلبر كة

 نلفق ة نل قي
مع مل 
 نال تب ط 

نلقكمة 
 نالحتم لكة

 0.026 0.370 ة  اوحةعاسِراِصحصص حهلل لامؤسسة رؤصة  0
 0.000 0.671 ِ حهلل صولمؤسسة  حهلل   هللارصة م،ِ ة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصةع 2
 0.000 0.852 ِاِزع المؤسسة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصةع 3

ة سِراِصحصِق ع المؤسسة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة لصا ر  الرؤصة  ا ههللاف اال 4
 لاوع

0.877 0.000 

 0.000 0.781 عص حهلل  و ح    أههللاف  ،وو الم ارهلل الصيرصة    المؤسسة 6
 0.000 0.652 ِاهللف ،وو المؤسسة  لي ِحقص، الِكصف مع المِرصرات    الصصئة ال،ورحصةع 5
 0.000 0.704 ِق ع المؤسسة صميوركة الم ظعصال المممصصال ص وع ،وو الم ارهلل الصيرصةع 8

ِ  ر المؤسسة اإلمكومصوت العمصة ال زمة لِمكصماو مال ِمعصذ  ماصة ِ،وصو  8
 الم ارهلل الصيرصة  اي أكمق  حِع

0.759 0.000 

مع الظر ف ِ،ِور المؤسسة االسِراِصحصة المموسصة لِحقص، ا ههللاف صمو صِ ءع  9
 الِ  ِ احااو حوورا  مسِقص ع

0.788 0.000 

 ال السصوسوت الِ  ِِصماو المؤسسة  اوحة    أذهوال حمصع الموماصال ممو  01
 صسو هلل  صومال ِمعصذ أههللا اوع

0.550 0.001 

 0.000 0.828 ِ، ص المؤسسة مصزامصة ،و ة صلميوة الم ارهلل الصيرصةع 00

 0.321   ِسو ي 34 هللرحة حرصة   16ع1ة الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللالل rقصمة 
صوو صصال كق  قر  ( 4.6صصصال حهلل ق رقع ) ِ  ر مال  قرات المح ر ا  ق )مموم ت االِر

أال مموم ت    الذي صصصال (االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة
صوو  مال  أققلكق  قر   لقصمة االحِمولصةحصط  ال ا ( 16ع1هللالة  مهلل مسِ ى هللاللة )المصصمة االِر
    صذلك ِمِصر  قرات 320ع1الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  rمال قصمة  أكصرالمحس صة  r قصمة  16ع1

 . وهللقة لمو  ومت لقصوسِالمح ر ا  ق 
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 (4.7جدول  قي )
 .ط ق نلت بؤ ب الحتك ج ت مش نلمون د نلبر كة :نلث  ينلصدق نلدنخلي لفق نت نلمحو  

 مل نال تب ط مع  نل قي
مع مل 
 نال تب ط

نلقكمة 
 نالحتم لكة

ِحهللهلل المؤسسة احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة مال ، ق  صحوهلل العور، صصال العوئِ  0
  المحزع

0.778 0.000 

ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة  ال ورص، هللراسة يوماة لاصصئة  2
 الهللا،اصة  ال،ورحصةع

0.767 0.000 

ِمِمهلل المؤسسة  اي الِقهللصر الي،    ال،صر  السوصقة    ِقهللصر احِصوحوِاو مال  3
 الم ارهلل الصيرصةع

0.558 0.000 

 اي االسِريوهلل  صموءا  ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري  4
 صولسم ات السوصقةع

0.752 0.000 

 المامصة الحهللصثة     ماصة ِمِمهلل المؤسسة  اي ا سولصا الرصووصة  اإلح وئصة  6
 ِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصةع

0.861 0.000 

 اي ِحاصق  اء  ق    صموءا  ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري  5
 الممق )ِحهللصهلل المحِ ى العما  لاممق  ححمِ(ع

0.744 0.000 

8 
 اي ِحاصق الممهللالت  صموءا   ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري

)صمممي  وع   قة صصال ممهللق الِح ق  كمهللهلل الميورصع ا  مسِ ى الِم صق مث   
  كع االحِصوج المراهلل الِمصؤ صِ(ع

0.634 0.000 

صِ  ر لهللى المؤسسة قو هلل  صصوموت ِحِ ي  اي المما موت الكو صة الِ  ِمكماو مال  8
 ممر ة احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصةع

0.727 0.000 

 0.321   ِسو ي 34 هللرحة حرصة   16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة  rقصمة 
صوو صصال كق  قر  4.7صصصال حهلل ق رقع ) ور، مال  قرات المح ر الثوم  )( مموم ت االِر

هللالة  مهلل المصصمة أال مموم ت االِرصوو    الذي صصصال (الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة
المحس صة  r قصمة  16ع1مال  أققلكق  قر   حصط  ال القصمة االحِمولصة ( 16ع1)مسِ ى هللاللة 

 وهللقة لمو المح ر الثوم      صذلك ِمِصر  قرات 320ع1الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  rمال قصمة  أكصر
 . ومت لقصوسِ
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 (4.8جدول  قي )
 .نلخ  جكة مش نلمون د نلبر كة: ط ق نلت بؤ ب إلمدندنت نلدنخلكة و دق نلدنخلي لفق نت نلمحو  نلث لثنلص

مع مل  مع مل نال تب ط  نل قي
 نال تب ط

نلقكمة 
 نالحتم لكة

0 
المؤسسة قو هلل  صصوموت مِحهللهلل  ِِومال مما موت ِع صاصة  ال  صِ  ر لهللى

الموماصال  أهللائاع  قهللراِاع  ،صراِاع )م،ز ال الماورات( لِقهللصر ححع المِر 
 الهللا،ا ع

0.598 0.000 

2 
صوال ِموهلل  اي ،رائو اإلح ق )أيكوق صصومصة ِ وو  وع صمِ المؤسسة  ِق ع

ال ظوئف الاومة    المؤسسة   الم ظعصال المِ قع  ح لاع  صاو( لاِمصؤ صحركة 
 الم ارهلل الصيرصة هللا،ق المؤسسةع

0.669 0.000 

3 
حاصق ِحركوت الم ارهلل الصيرصة ) المؤسسة صوسِ،هللاع ساساة مورك ف ِق ع هللراسة ِ 

لاِمصؤ صححع المِر ( صصال  هلل   ظوئف   اي  ِرات زممصة مِموقصة هللا،ق المؤسسة
 الهللا،ا ع

0.824 0.000 

المؤسسة صوسِ،هللاع ممهللالت الِ ظصف )كع الممق ال زع لِ ظصف ي،ص  ِق ع 4
 حهللصهلل( لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا ع

0.581 0.000 

6 
 ظصعة صهلل ال المؤسسة صوسِ،هللاع صووقوت اسِصهللاق ال ظوئف ) ه  صووقة لكق  ِق ع

صاو أسموء الم ظعصال  حوزصِاع لاِرقصة لاذه ال ظصعة    حوق أ صحت يونر ( 
 لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا ع

0.783 0.000 

ِق ع المؤسسة صولِمصؤ صوإلمهللاهللات ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة  ال ورص، هللراسة  5
 ق ى الموماة عا  ووع االقِ وهللصة  الِ سع  الِراحع االقِ وهللي  أثرهمو  اي ال

0.882 0.000 

ِِصوهللق المؤسسة المما موت مع م اقع الِ ظصف اإللكِر مصة لاِمصؤ صححع المِر  8
 ال،ورح ع

0.792 0.000 

ِق ع المؤسسة صمِوصمة الِقورصر ال،و ة صول،رصحصال  الِ،  وت  الِ ظصف الِ   8
 ِ هللر  ال الحومموت  الحاوت ال،و ة لاِمصؤ صححع المِر ال،ورح ع

0.889 0.000 

ِق ع المؤسسة صهللراسة كق مال ق   الممق  س ، الممق ال،ورح  لاِمصؤ صححع  9
 المِر ال،ورح ع

0.892 0.000 

المؤسسة صوسِ،هللاع ِقمصة هلللع  )اسِيور  محم  ة مال ال،صراء( لاِمصؤ صححع  ِق ع 01
 المِر الهللا،ا   ال،ورح ع

0.864 0.000 

االسمصة )ِ  ق محم  ة  لي ِ ا ،     المؤسسة صوسِ،هللاع المحم  وت ِق ع 00
 اآلراء    مموقية معِ حة( لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا   ال،ورح ع

0.876 0.000 

ِمِمهلل المؤسسة  اي ا سولصا الرصووصة  اإلح وئصة  المامصة الحهللصثة     ماصة  02
 الِمصؤ صححع المِر الهللا،ا   ال،ورح 

0.861 0.000 

 0.321   ِسو ي 34 هللرحة حرصة   16ع1 ى هللاللة الحهلل لصة  مهلل مسِ rقصمة 
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صوو صصال كق  قر  4.8صصصال حهلل ق رقع ) ور، مال  قرات المح ر الثولط )( مموم ت االِر
أال مموم ت االِرصوو    الذي صصصال (الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة

 16ع1مال  أققلكق  قر   صمة االحِمولصةحصط  ال الق ( 16ع1هللالة  مهلل مسِ ى هللاللة )المصصمة 
المح ر     صذلك ِمِصر  قرات 320ع1الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  rمال قصمة  أكصرالمحس صة  r قصمة 
 . وهللقة لمو  ومت لقصوسِالثولط 

 (4.9جدول  قي )
 .تطوك  نلخطط للتع مل مع نلعجز/نلف ئض في نلموظفكش :نلصدق نلدنخلي لفق نت نلمحو  نل نبع

مع مل  مع مل نال تب ط  ينل ق
 نال تب ط

نلقكمة 
 نالحتم لكة

و صر الصرامج لم ازمة المِر   الوااع 0  0.000 0.702 ِق ع المؤسسة صِ مصع ِ 

 0.000 0.840 ِمهلل المؤسسة الموماصال صوسِمرار لِقاهلل ممو ا  ظصعصة مِ و هلل ع 2

 0.000 0.791 محوق  ظصع عِق ع المؤسسة صِص صر الموماصال صعرص الِرقصة المِوحة    كق  3

 0.000 0.675 ِمعذ المؤسسة حركة ِمق ت إلكسوا الموماصال ماورات حهللصهلل     أقسوع أ،رىع 4

ِق ع المؤسسة صِهللرصا الم ظعصال  اي الممق    أكثر مال محوق لك  صِع ِح صق  6
  مااع  لي محوالت أ،رى    حوالت العوئِع

0.725 0.000 

لر هللاهلل المراهلل ِمصصماع سم صو ِميصو مع الِو رات ِق ع المؤسسة صولِ،وصو  5
 المحِماةع

0.732 0.000 

 0.000 0.616 ِق ع المؤسسة صممق ا،ِصورات مِم  ة مال احق ِرقصة الموماصالع 8

 0.000 0.801 ِق ع المؤسسة صِقصصع العرص ال ظصعصة المِوحة    المؤسسة حولصو  مسِقص ع 8

و صر الم ظعصالعص حهلل لهللى المؤسسة ،وة سم صة  9  0.000 0.697 لِهللرصا ِ 

حهللصهللهو  صر الِهللرصا  المقق  الِهلل صرع 01  0.000 0.757 ِق ع المؤسسة صِميصو ماورات الموماصال ِ 

ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل الممو ا ال ظصعصة الِ  صمكال لام ظف أال صيرااو قصق  00
 ال   ق  لي الاهللف ال ظصع  الم،وو لِع

0.701 0.000 

02 
هللار  المؤسسة صإ  ع القوئمصال  اي ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة صولِ قموت ِق ع  

ال،و ة صِحهللصهلل الميورصع القوئمة أ   ماوئاو  أصوو الميورصع المِ قع الح  ق 
  اصاوع

0.709 0.000 

 0.321   ِسو ي 34 هللرحة حرصة   16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة  rقصمة 
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ِو صر مال  قرات المح ر الراصع )صوو صصال كق  قر  ( مموم ت االِر4.9صصصال حهلل ق رقع )
المصصمة أال مموم ت االِرصوو    الذي صصصال (ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال

 r قصمة  16ع1مال  أققلكق  قر   حصط  ال القصمة االحِمولصة ( 16ع1هللالة  مهلل مسِ ى هللاللة )
المح ر الراصع    صذلك ِمِصر  قرات 320ع1 الحهلل لصة  الِ  ِسو ي rمال قصمة  أكصرالمحس صة 

 . وهللقة لمو  ومت لقصوسِ
 (4.10جدول  قي )

 .قد ة نلمؤسسة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش :نلصدق نلدنخلي لفق نت نلمحو  نلخ م 

مع مل  مع مل نال تب ط  نل قي
 نال تب ط

نلقكمة 
 نالحتم لكة

 0.000 0.775 ظصع  ال زع لامم  المام عِ  ر المؤسسة االسِقرار ال   0

 0.000 0.844 ِ  ر المؤسسة الوموموت  المزاصو ال ظصعصة لاموماصال  صاوع 2

 0.000 0.860 ِق ع المؤسسة صِو صر الماورات ال ظصعصة لام ظعصالع 3

 0.000 0.864 ِِصع المؤسسة أسولصا مِمهللهلل  لِحعصز الم ظعصالع 4

 0.000 0.579 الق  ى مال م ارهللهو الصيرصةع ِق ع المؤسسة صوالسِعوهلل  6

ِمِوز  ظوئف المؤسسة صمر مة الِ مصع  سا لة  حراء  ماصة الهللمج  الع ق  5
    و ء ماوع الممق الحولصة  المسِقصاصةع

0.758 0.000 

 0.000 0.737 .الم،ِاعة المؤسسوت مِمهللهلل  مع يراكة لامؤسسة   قوت ِ حهلل 8

يرصة السِقووا الكعوءات مال الم ارهلل الصيرصة الِ  ِمِاك ِسمي  هللار  الم ارهلل الص 8
 عالماور   القهللر   المؤهق

0.837 0.000 

 0.000 0.905 القوئم ال صمماصة االسِقووا    المؤسسة مال ذ ي ال،صر   الكعوء ع 9

 0.000 0.868 السِقووا الم ارهلل الصيرصة لاممق  صاوعِقهللع المؤسسة  ر وو مموسصة  01

 0.000 0.809 مؤسسة ور،  وهلللة ل ،ِصور  الِ ظصف لحذا الم ارهلل الصيرصة الموهر عِِصع ال 00

 0.321   ِسو ي 34 هللرحة حرصة   16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة  rقصمة 
صوو صصال كق  قر  4.10صصصال حهلل ق رقع ) مال  قرات المح ر ال،ومس ( مموم ت االِر

أال مموم ت    الذي صصصال (زمة مال الموماصالقهللر  المؤسسة  اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال )
صوو  مال  أققلكق  قر   حصط  ال القصمة االحِمولصة ( 16ع1هللالة  مهلل مسِ ى هللاللة )المصصمة االِر
 صذلك ِمِصر  قرات   320ع1الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  rمال قصمة  أكصرالمحس صة  r قصمة  16ع1

 .لمو  ومت لقصوسِ  وهللقةالمح ر ال،ومس 
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 :التس ق نلب  ئي لمح و  نلد نسةصدق ن -1
ع الممهللق مموم ت االِرصوو صصال ممهللق كق مح ر مال محو ر الهللراسة م( 4.11حهلل ق رقع )صصصال 

 :الكا  لعقرات االسِصومة
 (4.11جدول  قي )

 مع مل نال تب ط بكش معدل هللل محو  مش مح و  نلد نسة مع نلمعدل نلهلللي لفق نت نالستب  ة

مع مل  نلمحو 
 نال تب ط

نلقكمة 
 نالحتم لكة

: ِ  ر االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال الم ارهلل المح ر ا  ق
 الصيرصة

0.885 0.000 

 0.000 0.903 المح ر الثوم : ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة
 0.000 0.878 صيرصةالمح ر الثولط: ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة مال الم ارهلل ال
 0.000 0.922 المح ر الراصع: ِو صر ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال

 0.000 0.877 : قهللر  المؤسسة  اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصالالمح ر ال،ومس
 0.321   ِسو ي 34 هللرحة حرصة   16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة  rقصمة 

صوو المصصمة هللالة  مهلل مسِ ى هللاللة ( 4.11قع )صصصال حهلل ق ر    حصدط 16ع1أال مموم ت االِر
الحهلل لصة  الِد   rمال قصمة  أكصرالمحس صة  r قصمة  16ع1مال  أققلكق  قر    ال القصمة االحِمولصة

 ع320ع1ِسو ي 

 :Reliabilityثب ت فق نت نالستب  ة 
ك ال  احهلل  ِقرصصو ل  ِكرر ِوصصقاو أمو ثصوت أهللا  الهللراسة  صمم  الِلكهلل مال أال اإلحوصة سِ

ع  قهلل أحرى الصوحط ،و ات الثصوت (401: 2221)نلعس ف،  اي ا ي،وص ذاِاع    أ قوت 
 : اي المصمة االسِو  صة معساو صورصقِصال همو

صوو صصرس ال Split-Half Coefficient ط كقة نلتجزئة نل صفكة  -2 : ِع  صحوهلل ممومق اِر
الِرصة  ممهللق ا سئاة الز حصة الِرصة لكق صمهلل  قهلل ِع ِ حصو  صصال ممهللق ا سئاة العرهللصة

صوو صوسِ،هللاع ممومق اِرصوو سصصرموال صرا ال لاِ حصو )  Spearman-Brownمموم ت االِر
Coefficient :حسا المموهلللة  الِولصة ) 

ممومق الثصوت = 
1

2

ر

 عحصط ر ممومق االِرصوو ر
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 (4.12جدول  قي )
 لثب ت ) ط كقة نلتجزئة نل صفكة(مع مل ن

 ع ونش نلمحو 
 نلتجزئة نل صفكة

مع مل 
 نال تب ط

مع مل نال تب ط 
 نلمصحح

نلقكمة 
 نالحتم لكة

ِ  ر االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال  :المح ر ا  ق
 الم ارهلل الصيرصة

0.784 0.879 0.000 

 0.000 0.837 0.719 وت مال الم ارهلل الصيرصةور، الِمصؤ صوالحِصوح :المح ر الثوم 
 0.000 0.909 0.833 ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة :المح ر الثولط
 0.000 0.870 0.770 ِو صر ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال :المح ر الراصع

 اي ا  هللاهلل ال زمة مال قهللر  المؤسسة  اي الحعوظ  :المح ر ال،ومس
 الموماصال

0.819 0.900 0.000 

 0.000 0.921 0.854 جمكع نلمح و 
 0.321   ِسو ي 34 هللرحة حرصة   16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة  rقصمة 
  حصط صاغ صوت كصصر مسصصو لعقرات االسِصصوال( أال هموك ممومق ث4.12صصال حهلل ق رقع )ص  

 عمو صومئال الصوحط  اي اسِ،هللاع االسِصومة صكق وملمصمةم 920ع1ممومق االِرصوو الم حو 

 :Cronbach's Alphaط كقة ألف  هلل و ب خ   -1

اسِ،هللع الصوحط ورصقة ألعو كر مصوخ لقصوس ثصوت االسِصومة كورصقة ثومصة لقصوس الثصوت 
  :(4.13حهلل ق رقع ) كمو صظار   

 (4.13جدول  قي )
 مع مل نلثب ت ) ط كقة نلف  هلل و ب خ(

تعدد نلفق ن نش نلمحو ع و   مع مل ألف  هلل و ب خ 
ِ  ر االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال  :المح ر ا  ق
 0.904 11 الم ارهلل الصيرصة

 0.873 8 ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة :المح ر الثوم 
 0.948 12 ة مال الم ارهلل الصيرصةور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحص :المح ر الثولط
 0.921 12 ِو صر ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال :المح ر الراصع

 0.945 11 قهللر  المؤسسة  اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال :المح ر ال،ومس
 0.978 54 جمكع نلفق نت
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 الثصوتحصط صاغ ممومق  ت الثصوت مِرعمة ( أال مموم4.13صصصال حهلل ق رقع ) حصط
 عممو صومئال الصوحط  اي اسِ،هللاع االسِصومة صكق وملمصمة 988ع1 كا ال

 نلمع لج ت نإلحص ئكة:
حاصق الصصوموت الِ  ِع ِحمصماو   قهلل ِع اسِ،هللاع المهللصهلل مال  لِحقص، أههللاف الهللراسة ِ 

 Statistical لاما ع االحِمو صةا سولصا اإلح وئصة المموسصة صوسِ،هللاع الحزع اإلح وئصة 
Package for Social Science  (SPSS) صمو صا  محم  ة مال ا سولصا اإلح وئصة  

 المسِ،هللمة    ِحاصق الصصوموت:

هلل،وق الصصوموت  لي الحوسا اآلل   حسا مقصوس لصكرت ال،موس  لهللرحة  -0 ِع ِرمصز  ا 
(   لِحهللصهلل أونفق تم م  6 أونفق، 4  مح كد 3  ال أونفق 2  ال أونفق إطالق  0االسِ،هللاع  )

و ق  ِر  مقصوس لصكرت ال،موس  )الحهلل هلل الهللمصو  الماصو( المسِ،هللع    محو ر الهللراسة  
(  ثع ِقسصمِ  اي  هللهلل  ِرات المقصوس ال،مسة لاح  ق 4=0-6)  ِع حسوا المهللى

 قصمة    أقق(  صمهلل ذلك ِع  وو ة هذه القصمة  لي 8ع1=4/6 اي و ق العقر  أي )
 حهلل ق رقع  ) ه  ال احهلل ال حصو(  ذلك لِحهللصهلل الحهلل ا  اي لاعِر  ا  لي  هكذا المقصوس

 ( ص وو أو اق العِرات كمو صا :4.14)
 (4.14) جدول  قي

 مقك   نإلج ب ت

 1ع6-21ع4 21ع4-41ع3 41ع3-51ع2 51ع2-81ع0 81ع0-0 العِر 
 نفق تم م أو  أونفق مح كد ال أونفق ال أونفق إطالق  هللرحة الم ا قة

 1 4 0 1 2 الهللرحة

ِع حسوا الِكرارات  المسا المئ صة لاِمرف  اي ال عوت الي، صة لمعرهللات الهللراسة  -2
حهللصهلل اسِحوصوت أ راهللهو ِحوه  صورات المحو ر الرئصسصة الِ  ِِومماو أهللا  الهللراسة  عِ 

راسة  ذلك لممر ة مهللى اِرعوع أ  ام،عوِ اسِحوصوت أ راهلل الهلل Meanالمِ سو الحسوص   -3
 ال كق  صور  مال  صورات مِرصرات الهللراسة ا سوسصة  مع الماع صلمِ صعصهلل    ِِرصا 

 امو صوال ِعسصر مهللى  (22 :2221)هللرك، المصورات حسا أ اي مِ سو حسوص  
 االسِ،هللاع أ  مهللى الم ا قة  اي المصور ع
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اف لاِمرف  اي مهللى امحر   (Standard Deviation)ِع اسِ،هللاع االمحراف الممصوري   -4
اسِحوصوت أ راهلل الهللراسة لكق  صور  مال  صورات مِرصرات الهللراسة  لكق مح ر مال المحو ر 
الرئصسصة  ال مِ سواو الحسوص    ص حظ أال االمحراف الممصوري ص وو الِيِت    
اسِحوصوت أ راهلل الهللراسة لكق  صور  مال  صورات مِرصرات الهللراسة  لي حوما المحو ر 

مِِ مال ال عر كامو ِركزت االسِحوصوت  ام،عِ ِيِِاو صصال الرئصسصة   كامو اقِرصت قص
المقصوس )  ذا كوال االمحراف الممصوري  احهلل  حصحو  ل اي  صمم   هللع ِركز االسِحوصوت 

يِِاو(  عِ 

 عا،ِصور ألعو كر مصوخ لممر ة ثصوت  قرات االسِصومة -6

صوو صصرس ال لقصوس  هلل، العقرات -5  عممومق اِر

 عتمموهلللة سصصرموال صرا ال لاثصو -8

 عسمرم ف لممر ة م ع الصصوموت هق ِِصع الِ زصع الوصصم  أع ال-ا،ِصور ك ل محر ف -8

لممر ة العر، صصال مِ سو العقر   One sample T testلمِ سو  صمة  احهلل    tا،ِصور  -9
 ع 3 المِ سو الحصوهللي  

 علاعر ، صصال مِ سو   صمِصال مسِقاِصال tا،ِصور  -01

 عط مِ سووت  لكثرِحاصق الِصوصال ا حوهللي لاعر ، صصال ث  -00
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

 
 نختب   نلتوزكع نلطبكعي. 

 مح و  نلد نسة تحلكل فق نت. 

 تحلكل ف ضك ت نلد نسة. 
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لك  مِمكال ممر ة  مو  ذا كومت الصصموت لصصوموت ِ زصع اا،ِصور    هذ الع ق سممِر 
   سمِمرف ، وئص  سموت أ راهلل المصمة  صوإلوو ة الي  ِر وصصم  أع الِ زصع الالِِصع 

 ِحاصق كق مال  قرات  محو ر   روصوت الهللراسةع
 :((Sample K-S -1)سم  وف   -)نختب   هللولمج وف نختب   نلتوزكع نلطبكعي

ِ زصع الوصصم  أع ال لممر ة هق الصصوموت ِِصع ال سمرم ف-سممِر ا،ِصور ك لمحر ف
أال  ور ري    حولة ا،ِصور العروصوت الال ممظع اال،ِصورات الممامصة ِيِرو ور ه  ا،ِص

 صك ال ِ زصع الصصوموت وصصمصوع
 (5.1جدول  قي )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1نختب   نلتوزكع نلطبكعي)

عدد  ع ونش نلمحو  نلمحو 
نلقكمة  Zقكمة  نلفق نت

 نالحتم لكة
تيجيات المتبعة لعملية تخطيط االحتياجات من توفر االسترا :المحور األول األول

 الموارد البشرية
11 0.941 0.338 

 0.405 0.891 8 طرق التنبؤ باالحتياجات من الموارد البشرية :المحور الثاني الثاني
طرق التنبؤ باإلمدادات الداخلية والخارجية من الموارد  :المحور الثالث الثالث

 0.424 0.878 12 البشرية
 0.251 1.018 12 تطوير الخطط للتعامل مع العجز/الفائض في الموظفين :المحور الرابع عالراب

قدرة المؤسسة على الحفاظ على األعداد الالزمة من  :المحور الخامس الخامس
 0.090 1.245 11 العاملين

 0.836 0.621 54 جمكع نلمح و  

 أكصرور حصط أال القصمة االحِمولصة لكق مح ر ( مِوئج اال،ِص5.1 ص وو الحهلل ق رقع )
م   صحا اسِ،هللاع (  هذا صهللق  اي أال الصصوموت ِِصع الِ زصع الوصصsig.05.0) 16ع1مال 

 عةصمااال،ِصورات المم
 :مح و  نلد نسة تحلكل فق نت

( لِحاصق  قرات One Sample T testلامصمة ال احهلل  ) Tِع اسِ،هللاع ا،ِصور 
ك ال العقر  اصحوصصة صمممي أال أ راهلل المصمة ص ا ق ال  اي محِ اهو  ذا كومت قصمة  االسِ  tصومة  ِ 

 16ع1مال  أققأ  القصمة االحِمولصة ) 1.97 الِ  ِسو ي  الحهلل لصة tمال قصمة  أكصرالمحس صة 
ك ال العقر  ساصصة صمممي أال أ راهلل المصمة ال ص ا ق ال  اي % 51مال  أكصر ال زال المسص    ِ  )

القصمة )أ  1.97 -الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  tالمحس صة أ رر مال قصمة  tحِ اهو  ذا كومت قصمة  م
ك ال آراء المصمة    العقر  محوصهلل  % 51مال  أقق ال زال المسص   16ع1مال  أقق االحِمولصة  ِ  )
 ع16ع1مال  أكصرلاو  القصمة االحِمولصة ذا كوال 



89 

 

جك ت نلمتبعممة لعملكممة تخطممكط نالحتك جمم ت مممش تمموف  نالسممت نتك :تحلكممل فقمم نت نلمحممو  نألول
 :نلمون د نلبر كة

 :(5.2لامصمة ال احهلل   المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع ) tِع اسِ،هللاع ا،ِصور 

 (5.2جدول  قي )
 تحلكل فق نت نلمحو  نألول)توف  نالست نتكجك ت نلمتبعة لعملكة تخطكط نالحتك ج ت مش نلمون د نلبر كة(

ط ن نلفق نت ي
وس

لمت
ن

بي
س 

لح
 ي 

عك 
نلم

ف 
ح ن

نال 
 

بي
 س

ش نل
وز

نل
 

مة 
قك

t 

لكة
تم 

الح
ة ن

قكم
نل

 

كب
لت ت

ن
 

 1 0.000 21.244 86.15 0.853 4.31 ة  اوحةعاسِراِصحصص حهلل لامؤسسة رؤصة  0
 10 0.000 7.944 72.29 1.072 3.61 ِ حهلل صولمؤسسة  حهلل   هللارصة م،ِ ة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصةع 2
 7 0.000 10.649 75.21 0.989 3.76 ،وصو لام ارهلل الصيرصةعِاِزع المؤسسة صولِ 3

4 
ِق ع المؤسسة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة لصا ر  الرؤصة  ا ههللاف 

 ة لاوعسِراِصحصاال
3.83 0.956 76.67 12.075 0.000 6 

 5 0.000 12.363 77.19 0.963 3.86 عص حهلل  و ح    أههللاف  ،وو الم ارهلل الصيرصة    المؤسسة 6

5 
ِاهللف ،وو المؤسسة  لي ِحقص، الِكصف مع المِرصرات    

 الصصئة ال،ورحصةع
4.03 0.828 80.52 17.176 0.000 2 

8 
ِق ع المؤسسة صميوركة الم ظعصال المممصصال ص وع ،وو الم ارهلل 

 الصيرصةع
3.69 0.984 73.85 9.756 0.000 9 

8 
عصذ  ماصة ِ  ر المؤسسة اإلمكومصوت العمصة ال زمة لِمكصماو مال ِم

 ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي أكمق  حِع
3.74 0.979 74.79 10.470 0.000 8 

9 
ة المموسصة لِحقص، ا ههللاف صمو سِراِصحصِ،ِور المؤسسة اال

 صِ ءع مع الظر ف الِ  ِ احااو حوورا  مسِقص ع
3.94 0.866 78.75 15.000 0.000 3 

01 
   أذهوال حمصع  ال السصوسوت الِ  ِِصماو المؤسسة  اوحة 

 الموماصال ممو صسو هلل  صومال ِمعصذ أههللا اوع
3.91 0.896 78.23 14.088 0.000 4 

 11 0.000 6.888 70.52 1.058 3.53 ِ، ص المؤسسة مصزامصة ،و ة صلميوة الم ارهلل الصيرصةع 00
  0.000 15.935 76.74 0.728 3.84 جمكع نلفق نت 

 98ع0  ِسو ي 090    هللرحة حرصة  16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة    tقصمة
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آراء أ راهلل  صمة الهللراسة     قرات المح ر ا  ق )ِ  ر  (5.2صصصال حهلل ق رقع )حصط 
صصال المِوئج أال أ اي  االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة( ِ 

 :ث ط  قرات حسا ال زال المسص  ه  كمو صا 
   ه  111ع1  القصمة االحِمولصة ِسو ي    %86.15   زال المسص صاغ ال  1   العقر    ع0

 ع اوحة  اسِراِصحصةممو صهللق  اي امِ  ص حهلل لامؤسسة رؤصة  16ع1أقق مال 
   ه  111ع1    القصمة االحِمولصة ِسو ي  %80.52    صاغ ال زال المسص 5   العقر    ع2

الِكصف مع المِرصرات  ممو صهللق  اي أال  ،وو المؤسسة ِاهللف  لي ِحقص، 16ع1 أقق مال
  ع   الصصئة ال،ورحصة 

   ه  111ع1      القصمة االحِمولصة ِسو ي%78.75  صاغ ال زال المسص   9   العقر    ع3
ة المموسصة لِحقص، ا ههللاف سِراِصحصممو صهللق  اي أال  المؤسسة ِ،ِور اال 16ع1أقق مال 

  عصمو صِ ءع مع الظر ف الِ  ِ احااو حوورا  مسِقص 
 :ث ثة  قرات حسا ال زال المسص  ه  كمو صا  أققصصال المِوئج أال كمو ِ
   ه  111ع1      القصمة االحِمولصة ِسو ي%73.85  ال زال المسص صاغ   8   العقر    ع0

ممو صهللق  اي أمِ  المؤسسة ِق ع صميوركة الم ظعصال المممصصال ص وع ،وو  16ع1أقق مال 
 عالم ارهلل الصيرصة 

   ه  أقق 11ع1      القصمة االحِمولصة ِسو ي%72.29 المسص   صاغ ال زال  2   العقر    ع2
 ِ حهلل صولمؤسسة  حهلل   هللارصة م،ِ ة صولِ،وصو لام ارهلل  صهللق  اي أمِ ممو 16ع1مال 

  عالصيرصة 
   ه  111ع1     القصمة االحِمولصة ِسو ي %70.52 صاغ ال زال المسص    00العقر       ع3

ة ِ، ص مصزامصة ،و ة صلميوة الم ارهلل ممو صهللق  اي أال  المؤسس 16ع1أقق مال 
 عالصيرصة 

 ص عة  ومة صِصصال أال المِ سو الحسوص  لحمصع  قرات المح ر ا  ق )ِ  ر 
   ال زال 84ع3وحوت مال الم ارهلل الصيرصة( ِسو ي االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو االحِص

المحس صة  t قصمة   %51ال زال المسص  المحوصهلل   مال أكصر ه   %84ع85صسو ي   المسص 
   القصمة االحِمولصة ِسو ي 98ع0 الحهلل لصة  الِ  ِسو ي t ه  أكصر مال قصمة  936ع06ِسو ي 
ممو صهللق  اي ِ  ر االسِراِصحصوت المِصمة لمماصة ِ،وصو  16ع1 ه  أقق مال  111ع1

 عاالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة
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  نصر الحك مصةوت امؤسسل وحة ا ةسِراِصحصاالرؤصة مو سص، اال ال صظار لمو مال ، ق
صولِ،وصو لام ارهلل  وتالمؤسس ِاِزع كمو   حهلل  اهللارصة م،ِ ة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة  ح هلل 

ص حهلل  و ح    اههللاف  ،وو الم ارهلل     الصيرصة لصا ر  الرؤصة  ا ههللاف االسِراِصحصة لاو
المِرصرات    الصصئة المؤسسة  لي ِحقص، الِكصف مع  ِاهللف ،وو كمو الصيرصة    المؤسسة

ِاك ِ  ر كمو   مممصصال ص وع ،وو الم ارهلل الصيرصةِق ع صميوركة الم ظعصال ال  ال،ورحصةع 
 أكمقمال ِمعصذ  ماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي  اومصِمكلاالمكومصوت العمصة ال زمة  المؤسسوت

 الظر ف الِ  ِ احااواالسِراِصحصة المموسصة لِحقص، ا ههللاف صمو صِ ءع مع حصط ِ،ِور   حِ
 اوحة    أذهوال حمصع الموماصال  المؤسسةاال السصوسوت الِ  ِِصماو  مرا صة حوورا  مسِقص 

 اوعممو صسو هلل  صومال ِمعصذ اههللا 
ص ح هلل ( صهللرحة مِ سوة  صمو صِما، 2119 لقهلل اِعقت مِوئج الهللراسة مع هللراسة المصاة )

كمو اِعقت مع هللراسة  ف محِمع الهللراسة   ذلك صسصا ا،ِسسوت رؤصة اسِراِصحصة  اوحة لامؤ 
(  صمو صِما، ص ح هلل  حهلل  اهللارصة مِ،  ة 2118(  الهلل صس )2100كق مال الوصور )

 ذلك صسصا ِيوصِ محِمع الهللراسة  االهِموع صولِمظصع صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة هللا،ق الم سسة 
(   هلل اال 2119 ق )لكماو ا،ِاعت مع هللراسة كق مال كوظع   صهلل الرس   ك  المحِممصال  

صر  هذه ال حهلل  (  هللراسة  ص هلل  ا،ر ال  صمو ص،ِص صمقص كعوء   ،2111(  الموو ر )2118)
ع امو  صمو صِما، صولِزا الم،ِ ة صولِ،وصو  صمزى ذلك لحهللاثة هذه ال حهللات    هذه المؤسسوت 

هللراسة كق مال  صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة  قهلل اِعقت مِوئج الهللراسة    هذا االوور مع المؤسسة
(  هللراسة  احمر   2118(   القري  )2102  القوو  ) (2119(   المصاة )2100الر ق )
 لكال    معس  ع ذلك صسصا اهِموع هذه المؤسسوت صمماصة الِ،وصو كمعا  ( 2111ا،ر ال )
( 2118ات )ا،ِاعت  صِ مع مِوئج هللراسِ  كق مال كوظع   صهلل الرس ق   هللراسة  صصهللال قت 

المؤسسة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة  صولِ،وصو لم ارهللهو الصيرصة   ح ق قصوعلمؤسسة ح ق الِزاع ا
 و ح أههللاف  ح ق لاو صسصا حهللاثة هذه ال حهللات  ة سِراِصحصصا ر  الرؤصة  ا ههللاف االصاهللف 

(  صمو 2118اِعقت مِوئج الهللراسة مع هللراسة الث صم  )  ،وو الم ارهلل الصيرصة    المؤسسة
 صمزى  (2111(  الزهري )2114(  يصصر )2118ج كق مال هللراسة  هلل اال )ا،ِاعت مع مِوئ

   كمو اِعقت الهللراسة مع هللراسة هلل ع  ا،ر الذلك ال،ِ ف محِمع الهللراسة  زمال ِوصصقاو
ِحقص، الِكصف مع المِرصرات       الِ  ِرم ،وو المؤسسة ( ح ق الاهللف الموع ل2102)

  كمو اِعقت مِوئج الهللراسة  ِيوصِ محِمع الهللراسة ،ِوصص ذلك صسصا ِقورا زمال  الصصئة ال،ورحصة
صميوركة الم ظعصال (  صمو صِما، 2118(  الث صم  )2102الهللراسة مع هللراسِ  القوو  )

يوصِ محِمع الهللراسة مممصصال ص وع ،وو الم ارهلل الصيرصةال   كمو اِعقت  ذلك صمزى  لي ِقورا ِ 
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ومصوت العمصة ال زمة لِمكصماو مال ِمعصذ إلمكلر المؤسسة صِ  ( ح ق 2118مع هللراسة الهلل صس )
حصط اال هذه الهللراسِصال معذت    معس محِمع   ماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اي أكمق  حِ

ة المموسصة لِحقص، ا ههللاف سِراِصحص لالمؤسسة    كمو اِعقت اصوو  صمو ص،ص ا،ِصورالهللراسة
ص المؤسسة مصزامصة ،و ة ص ِ،   صمو صِ ءع مع الظر ف الِ  ِ احااو حوورا  مسِقص 

 (  اي الِ ال 2118المصر) (  2100) ا صرال   ر طمع مِوئج هللراسِ   صلميوة الم ارهلل الصيرصة
مع كق لم ئمة الظر ف  المصزامصة ال،و ة لهللى محِمع الهللراسة  ذلك صسصا ِموثق االحِصوج 

 عمال الهللراسِصال السوصقِصال
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 :لث  ي: ط ق نلت بؤ ب الحتك ج ت مش نلمون د نلبر كةتحلكل فق نت نلمحو  ن

 :(5.3لامصمة ال احهلل   المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع ) tِع اسِ،هللاع ا،ِصور 
 (5.3جدول  قي )

 تحلكل فق نت نلمحو  نلث  ي )ط ق نلت بؤ ب الحتك ج ت مش نلمون د نلبر كة(
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0 
ِحهللهلل المؤسسة احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة مال 

 ، ق  صحوهلل العور، صصال العوئِ  المحزع
3.84 0.842 76.88 13.890 0.000 1 

2 
ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة 

  ال ورص، هللراسة يوماة لاصصئة الهللا،اصة  ال،ورحصةع
3.79 0.838 75.73 12.999 0.000 4 

3 
ِمِمهلل المؤسسة  اي الِقهللصر الي،    ال،صر  السوصقة 

    ِقهللصر احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصةع
3.84 0.886 76.77 13.112 0.000 2 

4 
ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري 

  اي االسِريوهلل صولسم ات السوصقةع صموءا  
3.73 0.885 74.69 11.504 0.000 5 

6 
ِمِمهلل المؤسسة  اي ا سولصا الرصووصة  اإلح وئصة 
 المامصة الحهللصثة     ماصة ِحهللصهلل االحِصوحوت مال 

 الم ارهلل الصيرصةع
3.37 1.020 67.40 5.023 0.000 8 

5 
ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري 

المحِ ى  اي ِحاصق  اء  ق   الممق )ِحهللصهلل  صموءا  
 العما  لاممق  ححمِ(ع

3.60 0.938 71.98 8.846 0.000 7 

8 

ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري 
 اي ِحاصق الممهللالت )صمممي  وع   قة صصال  صموءا  

ممهللق الِح ق  كمهللهلل الميورصع ا  مسِ ى الِم صق مث   
  كع االحِصوج المراهلل الِمصؤ صِ(ع

3.72 0.883 74.38 11.283 0.000 6 

8 
صِ  ر لهللى المؤسسة قو هلل  صصوموت ِحِ ي  اي 
المما موت الكو صة الِ  ِمكماو مال ممر ة احِصوحوِاو 

 مال الم ارهلل الصيرصةع
3.82 0.932 76.46 12.232 0.000 3 

  0.000 15.696 74.28 0.630 3.71 جمكع نلفق نت 

 98ع0  ِسو ي 090رصة      هللرحة ح16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة    tقصمة
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آراء أ راهلل  صمة الهللراسة      قرات المح ر الثوم  )ور،  (5.3حهلل ق رقع )صصصال حصط 
صصال المِوئج أال أ اي ث ط  قرات حسا ال زال المسص   الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة( ِ 

 :ه  كمو صا 
   ه  أقدق 111ع1  صة ِسو ي    القصمة االحِمول%76.88  صاغ ال زال المسص   0   العقر    ع0

ممو صهللق  اي امِ  المؤسسة ِحهللهلل احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة مال ، ق  صحوهلل  16ع1مال 
 عالعور، صصال العوئِ  المحز 

   ه  أقدق 111ع1    القصمة االحِمولصة ِسو ي  %76.77  ل زال المسص صاغ ا  3   العقر    ع2
ي الِقددهللصر الي، دد   ال،صددر  السددوصقة  دد  ممددو صددهللق  اددي أال  المؤسسددة ِمِمددهلل  ادد 16ع1مددال 

 عِقهللصر احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة 
   ه  أقدق 111ع1     القصمة االحِمولصة ِسو ي %76.46    صاغ ال زال المسص 8   العقر    ع3

ممددو صددهللق  اددي أمددِ  صِدد  ر لددهللى المؤسسددة قو ددهلل  صصومددوت ِحِدد ي  اددي المما مددوت  16ع1مددال 
 عمر ة احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة الكو صة الِ  ِمكماو مال م

 :ث ثة  قرات حسا ال زال المسص  ه  كمو صا  أققكمو ِصصال المِوئج أال 
   ه  أقدق 111ع1    القصمة االحِمولصة ِسو ي  %74.38    صاغ ال زال المسص 8   العقر    ع0

 صمددوءا  ممددو صددهللق  اددي أال  المؤسسددة ِقدد ع صِحهللصددهلل االحِصوحددوت مددال المدد رهلل الصيددري  16ع1مددال 
 اددي ِحاصددق الممددهللالت )صمممددي  وددع   قددة صددصال ممددهللق الِحدد ق  كمددهللهلل الميددورصع ا  مسددِ ى 

 الِم صق مث    كع االحِصوج المراهلل الِمصؤ صِ( ع
 ه  أقدق   111ع1      القصمة االحِمولصة ِسو ي%71.98  صاغ ال زال المسص   5    العقر   ع2

 صمددوءا  االحِصوحددوت مددال المدد رهلل الصيددري  المؤسسددة ِقدد ع صِحهللصددهلل  ممددو صددهللق  اددي أال 16ع1مددال 
  اي ِحاصق  اء  ق   الممق )ِحهللصهلل المحِ ى العما  لاممق  ححمِ(ع  

   ه  أقدق 111ع1     القصمة االحِمولصة ِسو ي %67.40   صاغ ال زال المسص  6   العقر    ع3
مصدة ممو صهللق  اي أال  المؤسسة ِمِمهلل  اي ا سولصا الرصووصة  اإلح دوئصة  الما 16ع1مال 

 عالحهللصثة     ماصة ِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة 

 ص عة  ومة صِصصال أال المِ سو الحسوص  لحمصع  قرات المح ر الثوم  )ور، الِمصؤ 
 أكصر ه   %28ع84   ال زال المسص  صسو ي 80ع3الم ارهلل الصيرصة( ِسو ي  صوالحِصوحوت مال

 t ه  أكصر مال قصمة  595ع06 صة ِسو ي المحس t   قصمة %51ال زال المسص  المحوصهلل   مال
ممو  16ع1 ه  أقق مال  111ع1    القصمة االحِمولصة ِسو ي 98ع0الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  
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صهللق  اي أال المؤسسة ِق ع صِحهللصهلل احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة  ال ورص، هللراسة يوماة لاصصئة 
 عالهللا،اصة  ال،ورحصة

وصحوهلل العور، صهلل احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة صهللِحِق ع صالمؤسسة اال  صظار ممو سص،
صِحهللصهلل احِصوحوِاو مال الم ارهلل  نصر الحك مصةوت ِق ع المؤسسحصط ع صصال العوئِ  المحز

صو ِموهللهو  اي المهللصهلل مال الور،  اصصئة الهللا،اصة  ال،ورحصةالصيرصة  ال ورص، هللراسة يوماة ل
الِقهللصر  ، ق اسِ،هللاع كق مال ورصقة مالع  ذلك المِم  ة    ِحهللصهلل احِصوحوِاو الصيرصة

ِحهللصهلل االحِصوحوت ورصقة     مال الم ارهلل الصيرصة اوالي،    ال،صر  السوصقة    ِقهللصر احِصوحوِ
ا سولصا الرصووصة   اسِ،هللاع   اي االسِريوهلل صولسم ات السوصقة صموءا  مال الم رهلل الصيري 

كمو صسِ،هللع ة  ت مال الم ارهلل الصيرصصهلل االحِصوحو االح وئصة  المامصة الحهللصثة     ماصة ِحهلل
ِحاصق     ( ححمِ ِحاصق  اء  ق   الممق )ِحهللصهلل المحِ ى العما  لاممق ورصقة صمواو

 كع   كمهللهلل الميورصع ا  مسِ ى الِم صق مث  الممهللالت )صمممي  وع   قة صصال ممهللق الِح ق 
قو هلل  صصوموت  ة ِحِوج اليحمصع الور، السوصقالي اال مع االيور   االحِصوج المراهلل الِمصؤ صِ(

 ِحِ ي  اي المما موت الكو صة الِ  ِمكماو مال ممر ة احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصةع

(  صمو صِما، 2111 لقهلل اِعقت مِوئج الهللراسة    هذا االوور مع مِوئج هللراسة الزهري )
اصصئة الهللا،اصة المؤسسة صِحهللصهلل احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة  ال ورص، هللراسة يوماة لصقصوع 

 ذلك صمزى الي اال محِمع هللراسة الزهري ه  محِمع  وع يومق  اال محِمع الهللراسة   ال،ورحصة
 صمو ا،ِاعت مماو    هذا الحوما مِوئج لاذه الهللراسة صمثق حزء مال محِمع هللراسة الزهري  

 ذلك صسصا الِو ر الذي حهللط    المؤسسوت نصر الحك مصة    ، ق ( 2114هللراسة يصصر )
مِوئج الهللراسة مع هللراسة كق مال    كمو اِعقتالهللراسِصال  الِ  ِقورا المير سم ات المو صصالعِر  

المؤسسة صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري ( ح ق قصوع 2118(   سوم  )2101صهلل )ز 
 ذلك صمزى الي   اي ِحاصق  اء  ق   الممق )ِحهللصهلل المحِ ى العما  لاممق  ححمِ( صموءا  

قورا العِر  الزممصة الِ  وصقت  صاو الهللراسوتعِيوصِ محِم  ع الهللراسة ِ 
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 :تحلكل فق نت نلمحو  نلث لث: ط ق نلت بؤ ب إلمدندنت نلدنخلكة ونلخ  جكة مش نلمون د نلبر كة
 :(5.4لامصمة ال احهلل   المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع ) tِع اسِ،هللاع ا،ِصور 

 (5.4جدول  قي )
 )ط ق نلت بؤ ب إلمدندنت نلدنخلكة ونلخ  جكة مش نلمون د نلبر كة(ث لث نلتحلكل فق نت نلمحو  
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0 
المؤسسة قاعدة بيانات متجددة تتضمن معلومات  يتوفر لدى

م )مخزون تفصيلية عن العاملين وأدائهم وقدراتهم وخبراته
 المهارات( لتقدير حجم العرض الداخلي.

3.88 0.982 77.60 12.418 0.000 0 

2 
المؤسسة باالعتماد على خرائط اإلحالل )أشكال بيانية توضح  تقوم

وضع بعض الوظائف الهامة في المؤسسة، والموظفين المتوقع 
 إحاللهم فيها( للتنبؤ بحركة الموارد البشرية داخل المؤسسة.

3.30 0.966 65.94 4.260 0.000 4 

3 
دراسة وتحليل تحركات ) المؤسسة باستخدام سلسلة ماركوف تقوم

الموارد البشرية داخل المؤسسة بين عدة وظائف وعلى فترات 
 للتنبؤ بحجم العرض الداخلي.( زمنية متعاقبة

2.99 0.976 59.79 -0.148 0.883 00 

العمل الالزم  )كم المؤسسة باستخدام معدالت التوظيف تقوم 4
 لتوظيف شخص جديد( للتنبؤ بحجم العرض الداخلي.

3.55 0.969 71.04 7.892 0.000 2 

6 
المؤسسة باستخدام بطاقات استبدال الوظائف )وهي بطاقة لكل  تقوم

وظيفة يدون بها أسماء الموظفين وجاهزيتهم للترقية لهذه الوظيفة 
 لي.في حال أصبحت شاغرة( للتنبؤ بحجم العرض الداخ

3.07 1.061 61.46 0.952 0.342 9 

5 
تقوم المؤسسة بالتنبؤ باإلمدادات الخارجية من الموارد البشرية عن 
طريق دراسة األوضاع االقتصادية "التوسع والتراجع االقتصادي 

 وأثرهما على القوى العاملة".

3.34 0.968 66.77 4.846 0.000 3 

توظيف اإللكترونية للتنبؤ تتبادل المؤسسة المعلومات مع مواقع ال 8
 بحجم العرض الخارجي.

3.24 1.142 64.79 2.908 0.004 6 

8 
تقوم المؤسسة بمتابعة التقارير الخاصة بالخريجين والتخصصات 
والتوظيف التي تصدر عن الجامعات والجهات الخاصة للتنبؤ بحجم 

 العرض الخارجي.

3.15 1.162 62.92 1.739 0.084 8 

بدراسة كل من قوة العمل وسوق العمل الخارجي تقوم المؤسسة  9
 للتنبؤ بحجم العرض الخارجي.

3.17 1.155 63.33 2.000 0.047 5 

01 
المؤسسة باستخدام تقنية دلفي )استشارة مجموعة من الخبراء(  تقوم

 للتنبؤ بحجم العرض الداخلي والخارجي.
2.98 1.132 59.69 -0.191 0.849 02 

00 
دام المجموعات االسمية )توصل مجموعة إلى المؤسسة باستخ تقوم

توافق في اآلراء في مناقشة مفتوحة( للتنبؤ بحجم العرض الداخلي 
 والخارجي.

3.07 1.041 61.46 0.971 0.333 8 

02 
تعتمد المؤسسة على األساليب الرياضية واإلحصائية والعلمية 

 الحديثة في عملية التنبؤ بحجم العرض الداخلي والخارجي
3.07 1.076 61.46 0.939 0.349 01 

  0.000 3.923 64.69 0.828 3.23 جميع الفقرات 

 98ع0  ِسو ي 090    هللرحة حرصة  16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة    tقصمة
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المح ر الثولط )ور،      قراتآراء أ راهلل  صمة الهللراسة  (5.4صصصال حهلل ق رقع )حصط 
صصال المِوئج أال أ اي ث ط  قرات الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة م ال الم ارهلل الصيرصة( ِ 

 :حسا ال زال المسص  ه  كمو صا 
   هد  أقدق 111ع1  ِسدو ي  القصمدة االحِمولصدة   %77.60  صادغ الد زال المسدص   0العقر       ع0

المؤسسددة قو ددهلل  صصومدوت مِحددهللهلل  ِِوددمال مما مددوت  ممددو صددهللق  ادي امددِ  صِدد  ر لدهللى 16ع1مدال 
اصال  أهللائادددع  قدددهللراِاع  ،صدددراِاع )م،دددز ال المادددورات( لِقدددهللصر ححدددع المدددِر ِع ددصاصة  دددال المدددوم

 عالهللا،ا  
   هدد  أقددق 111ع1 القصمددة االحِمولصددة ِسددو ي    %71.04  صاددغ الدد زال المسددص   4 دد  العقددر    ع2

صوسددِ،هللاع ممدهللالت الِ ظصدف )كدع الممدق الدد زع  ممدو صدهللق  ادي أال  المؤسسدة ِقدد ع 16ع1مدال 
 عصححع المِر الهللا،ا   لِ ظصف ي،ص حهللصهلل( لاِمصؤ

   هدد  أقددق 111ع1 القصمددة االحِمولصددة ِسددو ي    %66.77صاددغ الدد زال المسددص     5 دد  العقددر    ع3
ممو صهللق  اي أال  المؤسسدة ِقد ع صدولِمصؤ صوإلمدهللاهللات ال،ورحصدة مدال المد ارهلل الصيدرصة  16ع1مال 
ادددي القددد ى الِ سدددع  الِراحدددع االقِ دددوهللي  أثرهمدددو  ) ورصددد، هللراسدددة ا  ودددوع االقِ دددوهللصة  دددال

 ع (الموماة
 ث ثة  قرات حسا ال زال المسص  ه  كمو صا : أققكمو ِصصال المِوئج أال 

   هددد  0.349 حِمولصدددة ِسدددو ي القصمدددة اال    %61.46  صادددغ الددد زال المسدددص   02 ددد  العقدددر    ع0
ممددو صددهللق  اددي أال  المؤسسددة ِمِمددهلل  اددي ا سددولصا الرصووددصة  اإلح ددوئصة  16ع1أكصددر مددال 

 ع    ماصة الِمصؤ صححع المِر الهللا،ا   ال،ورح  صهللرحة مِ سوة  المامصة الحهللصثة 
   هد  أكصدر 0.883  القصمة االحِمولصة ِسو ي    %59.79  صاغ ال زال المسص   3   العقر    ع2

حاصدددق ) صوسدددِ،هللاع ساسددداة مدددورك فع ممدددو صدددهللق  ادددي أال  المؤسسدددة ِقددد   16ع1مدددال  هللراسدددة ِ 
لاِمصدؤ (    ظوئف   اي  ِرات زممصة مِموقصةِحركوت الم ارهلل الصيرصة هللا،ق المؤسسة صصال  هلل

 عصححع المِر الهللا،ا  صهللرحة مِ سوة 
   هد  أكصدر 0.849  االحِمولصة ِسو ي القصمة    %59.6    صاغ ال زال المسص 01   العقر    ع3

صوسددِ،هللاع ِقمصددة هلللعدد  )اسِيددور  محم  ددة مددال  ممددو صددهللق  اددي أال  المؤسسددة ِقدد ع 16ع1مددال 
 عمِر الهللا،ا   ال،ورح  صهللرحة مِ سوة ال،صراء( لاِمصؤ صححع ال

 ص عة  ومة صِصصال أال المِ سو الحسوص  لحمصع  قرات المح ر الثولط )ور، الِمصؤ 
صسو ي      ال زال المسص 23ع3 ِسو ي ة  ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة(صوإلمهللاهللات الهللا،اص

 923ع3ِسو ي  المحس صة t   قصمة %51مال  ال زال المسص  المحوصهلل   أكصر ه   %59ع54
 ه   111ع1    القصمة االحِمولصة ِسو ي 98ع0الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  t ه  أكصر مال قصمة 
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أكثر مال ورصقة لاِمصؤ صوال ِموهلل  اي  ممو صهللق  اي أال المؤسسة ِق ع 16ع1أقق مال 
   ممهللالت الِ ظصف  م،ز ال الماورات مثق صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة 

  هللراسة ا  ووع االقِ وهللصةع ،رائو اإلح ق
 ال قو هلل  صصوموت مِحهللهلل  ِِومال مما موت ِع صاصة  ِ  رور ر   ممو سص،لمو صظار 

 اصوو )م،ز ال الماورات( لِقهللصر ححع المِر الهللا،ا ع  الموماصال  أهللائاع  قهللراِاع  ،صراِاع
ح ق )أيكوق صصومصة ِ وو صوال ِموهلل  اي ،رائو اإل ِق ع حك مصةالنصر ِصصال اال المؤسسوت 

كة  وع صمِ ال ظوئف الاومة    المؤسسة   الم ظعصال المِ قع  ح لاع  صاو( لاِمصؤ صحر 
صوسِ،هللاع ممهللالت الِ ظصف )كع الممق ال زع لِ ظصف ي،ص     الم ارهلل الصيرصة هللا،ق المؤسسة

اسِصهللاق  صوسِ،هللاع صووقوت كمو صق ع صمواو اصوو  حهللصهلل( لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا 
) ه  صووقة لكق  ظصعة صهلل ال صاو اسموء الم ظعصال  حوهزصِاع لاِرقصة لاذه ال ظصعة     ال ظوئف

ا  ووع االقِ وهللصة هللراسة   مال ، ق حوق ا صحت يونر ( لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا 
موت ِِصوهللق المؤسسوت المما  أصوو      الِ سع  الِراحع االقِ وهللي  أثرهمو  اي الق ى الموماة 

مع مرا و  مِوصمة الِقورصر  ال،ورح  صححع المِراِمصؤ مع م اقع الِ ظصف اإللكِر مصة ل
ال،و ة صول،رصحصال  الِ،  وت  الِ ظصف الِ  ِ هللر  ال الحومموت  الحاوت ال،و ة 

صححع  اِمصؤهللراسة كق مال ق   الممق  س ، الممق ال،ورح  لمع  ال،ورح  صححع المِراِمصؤ ل
 عال،ورح  المِر

قو هلل   ( ح ق ِ  ر2111لقهلل اِعقت صهللرحة مِ سوة مِوئج الهللراسة مع هللراسة الموو ر )  
المؤسسة ِِومال مما موت ِع صاصة  ال الموماصال  أهللائاع  قهللراِاع  ،صراِاع لهللى صصوموت مِحهللهلل  

عور، الزمم  صصال ِوصص،  ذلك صسصا ال )م،ز ال الماورات( لِقهللصر ححع المِر الهللا،ا 
صوسِ،هللاع ساساة مورك ف )هللراسة  ِحاصق ِحركوت الم ارهلل  قصوع المؤسسة ح قأمو  عالهللراسِصال

الصيرصة هللا،ق المؤسسة صصال  هلل   ظوئف   اي  ِرات زممصة مِموقصة( لاِمصؤ صححع المِر 
 (2118(   كصمسِار )2100)مص كومِوال   كق مال ِمع هللراسمِوئج الهللراسة  قهلل اِعقت  الهللا،ا 

  كمو ا،ِاعت مِوئج الهللراسة مع هللراسة  حهللاثة ِوصصقامو ف  ذلك لِركصزهمو  اي ساساة مورك
المؤسسة صولِمصؤ صوإلمهللاهللات ال،ورحصة مال الم ارهلل (  صمو صِما، صقصوع 2116اكس ي  ك صومحا  )

الصيرصة  ال ورص، هللراسة ا  ووع االقِ وهللصة  الِ سع  الِراحع االقِ وهللي  أثرهمو  اي الق ى 
مع الهللراسة  وصصمة المرحاة الِ  ِمر صاو ص هلل محِمع  ذلك صمزى ل،   صة محِ الموماة
 عالهللراسة
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 :تحلكل فق نت نلمحو  نل نبع: تطوك  نلخطط للتع مل مع نلعجز/نلف ئض في نلموظفكش

 :(5.5لامصمة ال احهلل   المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع ) tِع اسِ،هللاع ا،ِصور 
 (5.5جدول  قي )

 لخطط للتع مل مع نلعجز/نلف ئض في نلموظفكش(تحلكل فق نت نلمحو  نل نبع )تطوك  ن
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و صر الصرامج لم ازمة المِر   الوااع 0  4 0.000 7.416 70.83 1.012 3.54 ِق ع المؤسسة صِ مصع ِ 
 9 0.000 4.870 67.08 1.008 3.35 لِقاهلل ممو ا  ظصعصة مِ و هلل ع ِمهلل المؤسسة الموماصال صوسِمرار 2

3 
ِق ع المؤسسة صِص صر الموماصال صعرص الِرقصة المِوحة    كق 

 محوق  ظصع ع
3.30 1.023 65.94 4.019 0.000 11 

4 
ِمعذ المؤسسة حركة ِمق ت إلكسوا الموماصال ماورات حهللصهلل     

 أقسوع أ،رىع
3.30 1.122 66.04 3.730 0.000 10 

6 
ِق ع المؤسسة صِهللرصا الم ظعصال  اي الممق    أكثر مال محوق 

 لك  صِع ِح صق  مااع  لي محوالت أ،رى    حوالت العوئِع
3.48 1.033 69.69 6.495 0.000 7 

5 
مع  ِق ع المؤسسة صولِ،وصو لر هللاهلل المراهلل ِمصصماع سم صو ِميصو  

 الِو رات المحِماةع
3.47 1.033 69.38 6.288 0.000 8 

 12 0.002 3.143 65.00 1.102 3.25 حق ِرقصة الموماصالعألمؤسسة صممق ا،ِصورات مِم  ة مال ِق ع ا 8

8 
ِق ع المؤسسة صِقصصع العرص ال ظصعصة المِوحة    المؤسسة حولصو 

  مسِقص ع
3.52 1.023 70.31 6.983 0.000 5 

و صر الم ظ 9  2 0.000 7.635 72.81 1.163 3.64 عصالعص حهلل لهللى المؤسسة ،وة سم صة لِهللرصا ِ 

01 
حهللصهللهو  صر الِهللرصا  ِق ع المؤسسة صِميصو ماورات الموماصال ِ 

  المقق  الِهلل صرع
3.67 1.070 73.33 8.633 0.000 1 

00 
ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل الممو ا ال ظصعصة الِ  صمكال لام ظف أال 

 صيرااو قصق ال   ق  لي الاهللف ال ظصع  الم،وو لِع
3.50 1.008 70.00 6.874 0.000 6 

02 
ِق ع  هللار  المؤسسة صإ  ع القوئمصال  اي ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 
صولِ قموت ال،و ة صِحهللصهلل الميورصع القوئمة أ   ماوئاو  أصوو 

 الميورصع المِ قع الح  ق  اصاوع
3.63 0.999 72.60 8.738 0.000 3 

  0.000 7.953 69.42 0.820 3.47 جمكع نلفق نت 

 98ع0  ِسو ي 090    هللرحة حرصة  16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة    tقصمة
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 قرات المح ر الراصع )ِو صر  آراء أ راهلل  صمة الهللراسة   ( 5.5صصصال حهلل ق رقع )حصط 
صصال المِوئج أال أ اي ث ط  قرات حسا  ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال( ِ 

 :ال زال المسص  ه  كمو صا 
   هدد  111ع1    القصمددة االحِمولصددة ِسددو ي  %73.33  صاددغ الدد زال المسددص   01العقددر     دد  ع0

حهللصددهللهو  صددر  16ع1أقددق مددال  ممددو صددهللق  اددي اال  المؤسسددة ِقدد ع صِميددصو ماددورات المددوماصال ِ 
  ع رالِهللرصا  المقق  الِهلل ص

ه  أقدق     111ع1    القصمة االحِمولصة ِسو ي  %72.81  صاغ ال زال المسص   9   العقر    ع2
و صر الم ظعصال  16ع1مال    عممو صهللق  اي أمِ  ص حهلل لهللى المؤسسة ،وة سم صة لِهللرصا ِ 

   هدد  111ع1  القصمددة االحِمولصددة ِسددو ي    %72.60  صاددغ الدد زال المسددص   02 دد  العقددر    ع3
ممو صهللق  اي أال   هللار  المؤسسة ِقد ع صدإ  ع القدوئمصال  ادي ِ،ودصو المد ارهلل  16ع1أقق مال 

ِ قمدددوت ال،و دددة صِحهللصدددهلل الميدددورصع القوئمدددة أ   ماوئادددو  أصودددو الميدددورصع المِ قدددع الصيدددرصة صول
 عالح  ق  اصاو 

 :ل زال المسص  ه  كمو صا ا ث ثة  قرات حسا أققكمو ِصصال المِوئج أال 
   ه  أقدق 0.000      القصمة االحِمولصة ِسو ي%14ع55المسص   صاغ ال زال   4   العقر    ع0

ِ  المؤسسة ِمعذ حركة ِدمق ت إلكسدوا المدوماصال مادورات حهللصدهلل  ممو صهللق  اي أم 16ع1مال 
 ع   أقسوع أ،رى 

   هد  أقدق 0.000 القصمدة االحِمولصدة ِسدو ي     %65.94  صادغ الد زال المسدص   3   العقر    ع2
 المؤسسة ِق ع صِص صر الموماصال صعرص الِرقصة المِوحة    كق   اي أال ممو صهللق 16ع1مال 

 عمحوق  ظصع  
 هد  أقدق   0.002  القصمدة االحِمولصدة ِسدو ي    %65.00  صادغ الد زال المسدص   8     العقر  ع3

ممددددو صددددهللق  اددددي أال  المؤسسددددة ِقدددد ع صممددددق ا،ِصددددورات مِم  ددددة مددددال احددددق ِرقصددددة  16ع1مددددال 
  عالموماصال 

 ص عة  ومة صِصصال أال المِ سو الحسوص  لحمصع  قرات المح ر الراصع )ِو صر ال،وو 
 %42ع59    ال زال المسص   صسو ي48ع3 الم ظعصال( ِسو ي لاِمومق مع المحز/العوئِ   

 ه  أكصر مال  963ع8المحس صة ِسو ي  t   قصمة %51مال  ال زال المسص  المحوصهلل   أكصر ه  
 16ع1 ه  أقق مال  111ع1القصمة االحِمولصة ِسو ي     98ع0الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  tقصمة 

و صر ا ممو صهللق  اي أال المؤسسة ِق ع صِ مصع ِو صر  الواالصرامج لم ازمة المِر   ِ 
 علِمومق مع المحز/العوئِ    الم ظعصال صولِول  ا
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حهللصهللهو  صر الِهللرصا صظار ممو سص، اال  المؤسسة ِق ع صِميصو ماورات الموماصال ِ 
و صر الم ظعصالص حهلل لهللى المؤسسة ، ر المقق  الِهلل ص  هللار  المؤسسة ع اصوو وة سم صة لِهللرصا ِ 

 مصال  اي ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة صولِ قموت ال،و ة صِحهللصهلل الميورصع القوئمة أ ِق ع صإ  ع القوئ
و صر الصرامج لم ازمة ع كذلك الميورصع المِ قع الح  ق  اصاو   ماوئاو  ِق ع المؤسسة صِ مصع ِ 

مع القصوع  ِمهلل المؤسسة الموماصال صوسِمرار لِقاهلل ممو ا  ظصعصة مِ و هلل كمو المِر  الوااع 
ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل ع اصوو عرص ال ظصعصة المِوحة    المؤسسة حولصو  مسِقص صِقصصع ال

الممو ا ال ظصعصة الِ  صمكال لام ظف أال صيرااو قصق ال   ق  لي الاهللف ال ظصع  الم،وو 
 لِع

المؤسسة صِص صر ( ح ق قصوع 2118 لقهلل ا،ِاعت مِوئج الهللراسة مع هللراسة المهلله ال )
و صر   ح هلل  ِوحة    كق محوق  ظصع الموماصال صعرص الِرقصة الم ،وة سم صة لِهللرصا ِ 

لهللى المؤسسة  ذلك صسصا الوصصمة ال،و ة صق امصال الِرقصة    محِمع الهللراسة مع  الم ظعصال
(   الوصور 2102   صمو اِعقت مع مِوئج هللراسة كق مال القوو  )و،ومة  هللهلل الم ظعصال

مؤسسة صِميصو ماورات الموماصال ال(  صمو صِما، صقصوع 2118(  هللراسة القري  )2100)
حهللصهللهو  صر الِهللرصا  الِ   ة العِر  الزممص  ذلك صسصا ِيوصِ محِمع الهللراسة المقق  الِهلل صر  أِ 
 وصقت  صاو الهللراسوتع
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: قمممد ة نلمؤسسمممة علمممى نلحفممم ظ علمممى نألعمممدند نلالزممممة ممممش تحلكمممل فقممم نت نلمحمممو  نلخممم م 
 :نلع ملكش

 :(5.6صمة ال احهلل   المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع )لام tِع اسِ،هللاع ا،ِصور 
 (5.6جدول  قي )

 تحلكل فق نت نلمحو  نلخ م  )قد ة نلمؤسسة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش(

 نلفق نت ي

بي
س 

نلح
ط 

وس
لمت

ن
 ي 

عك 
نلم

ف 
ح ن

نال 
 

بي
 س

ش نل
وز

نل
 

مة 
قك

t 

لكة
تم 

الح
ة ن

قكم
نل

 

كب
لت ت

ن
 

 8 0.000 9.774 73.54 0.960 3.68 قرار ال ظصع  ال زع لامم  المام عِ  ر المؤسسة االسِ 0

2 
ِ  ر المؤسسة الوموموت  المزاصو ال ظصعصة لاموماصال 

  صاوع
3.63 0.967 72.60 9.027 0.000 9 

 6 0.000 12.675 76.35 0.894 3.82 ِق ع المؤسسة صِو صر الماورات ال ظصعصة لام ظعصالع 3
 11 0.000 6.741 70.10 1.039 3.51 لصا مِمهللهلل  لِحعصز الم ظعصالعِِصع المؤسسة أسو 4
 4 0.000 14.805 77.81 0.834 3.89 ِق ع المؤسسة صوالسِعوهلل  الق  ى مال م ارهللهو الصيرصةع 6

5 
ِمِوز  ظوئف المؤسسة صمر مة الِ مصع  سا لة  حراء 
 ماصة الهللمج  الع ق    و ء ماوع الممق الحولصة 

  المسِقصاصةع
3.63 0.963 72.50 8.996 0.000 10 

8 
 المؤسسوت مِمهللهلل  مع يراكة لامؤسسة   قوت ِ حهلل

 .الم،ِاعة
4.20 0.767 83.96 21.630 0.000 1 

8 
ِسمي  هللار  الم ارهلل الصيرصة السِقووا الكعوءات مال 

 عالم ارهلل الصيرصة الِ  ِمِاك الماور   القهللر   المؤهق
3.98 0.880 79.58 15.418 0.000 2 

9 
القوئم ال صمماصة االسِقووا    المؤسسة مال ذ ي 

 ال،صر   الكعوء ع
3.87 0.909 77.40 13.262 0.000 5 

01 
السِقووا الم ارهلل ِقهللع المؤسسة  ر وو مموسصة 

 الصيرصة لاممق  صاوع
3.76 0.877 75.21 12.011 0.000 7 

ِِصع المؤسسة ور،  وهلللة ل ،ِصور  الِ ظصف لحذا  00
 يرصة الموهر عالم ارهلل الص

3.93 0.952 78.54 13.499 0.000 3 

  0.000 16.208 76.15 0.690 3.81 جمكع نلفق نت 

 98ع0  ِسو ي 090    هللرحة حرصة  16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة    tقصمة
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 قرات المح ر ال،ومس )قهللر   آراء أ راهلل  صمة الهللراسة   ( 5.6صصصال حهلل ق رقع )حصط 
صصال المِوئج أال أ اي ث ط  قرات  المؤسسة  اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال( ِ 

 :حسا ال زال المسص  ه  كمو صا 
   هد  أقدق 111ع1  القصمدة االحِمولصدة ِسدو ي    %83.96  صادغ الد زال المسدص   8   العقر    ع0

 المؤسسدوت مِمدهللهلل  مدع يدراكة لامؤسسدة   قدوت ممدو صدهللق  ادي امدِ  ِ حدهلل 16ع1مدال 
  عالم،ِاعة 

   هد  أقدق 111ع1  القصمدة االحِمولصدة ِسدو ي    %79.58  صادغ الد زال المسدص   8   العقر    ع2
الكعددوءات مددال المدد ارهلل  سددِقوواالِسددمي ممددو صددهللق  اددي أال   هللار  المدد ارهلل الصيددرصة  16ع1مددال 

  عالصيرصة الِ  ِمِاك الماور   القهللر   المؤهق 
   ه  أقق 111ع1  مة االحِمولصة ِسو يالقص    %78.54  صاغ ال زال المسص   00   العقر    ع3

ممو صهللق  اي أال  المؤسسة ِِصع ودر،  وهلللدة ل ،ِصدور  الِ ظصدف لحدذا المد ارهلل  16ع1مال 
 عالصيرصة الموهر  

 :ث ثة  قرات حسا ال زال المسص  ه  كمو صا  أققكمو ِصصال المِوئج أال 
   هد  أقدق 0.000  ِسدو يالقصمدة االحِمولصدة     %72.60  صادغ الد زال المسدص   2   العقر    ع0

  عممو صهللق  اي أال  المؤسسة ِ  ر الوموموت  المزاصو ال ظصعصة لاموماصال  صاو 16ع1مال 
 هد  أقدق   0.000   القصمدة االحِمولصدة ِسدو ي  %72.50  صادغ الد زال المسدص   5   العقر    ع2

ماصة   ظوئف المؤسسة ِمِوز صمر مة الِ مصع  سا لة  حراء   ممو صهللق  اي أال 16ع1مال 
  عالهللمج  الع ق    و ء ماوع الممق الحولصة  المسِقصاصة 

   هد  أقدق 111ع1     القصمدة االحِمولصدة ِسدو ي%70.10  صادغ الد زال المسدص   4   العقر    ع3
  ع المؤسسة ِِصع أسولصا مِمهللهلل  لِحعصز الم ظعصالممو صهللق  اي أال   16ع1مال 

ت المح ر ال،ومس )قهللر  المؤسسة  ص عة  ومة صِصصال أال المِ سو الحسوص  لحمصع  قرا
ال زال المسص  صسو ي     80ع3زمة مال الموماصال( ِسو ي  اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال 

 218ع05 المحس صة ِسو ي t   قصمة %51ال زال المسص  المحوصهلل   مال أكصر ه   %06ع85
 ه  أقق  111ع1القصمة االحِمولصة ِسو ي     98ع0الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  t ه  أكصر مال قصمة 

الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال  اي  قهللر المؤسسوت ال ِ لهللىممو صهللق  اي أم 16ع1مال 
 عالموماصال
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 مِمهللهلل  مع يراكة   قوتصإميوء ِق ال حك مصة النصر المؤسسوت صظار ممو سص، اال 
الكعوءات مال الم ارهلل  سِقوواال صاو الم ارهلل الصيرصة  هللار  ِسمي كمو   الم،ِاعة  المؤسسوت

 وهلللة ل ،ِصور  الِ ظصف  وورقلِحقص، ذلك ِِصع   الصيرصة الِ  ِمِاك الماور   القهللر   المؤهق 
ِ  ر االسِقرار ال ظصع   مال موحصة ا،رى  إال ِاك المؤسسوت  علحذا الم ارهلل الصيرصة الموهر 

  االسِعوهلل مال ِحقص، عممو صمكما ال ظصعصة اعِق ع صِو صر ماوراِكمو  ال زع لامم  المام 
مال ذ ي ال،صر   االسِقووا  اع  اي  ماصة الصاقوئمامو صولمسصة لالق  ى مال م ارهللهو الصيرصةع 

مال ذ ي  ِقهللع  ر وو مموسصة السِقووا الم ارهلل الصيرصةحصط اال ِاك المؤسسوت   الكعوء 
 لاممق  صاوع ال،صر   الكعوء 

صِو صر صوع المؤسسة (  صمو صِما، صق2111 لقهلل اِعقت مِوئج الهللراسة مع هللراسة الزهري )
 هللار  الم ارهلل الصيرصة السِقووا الكعوءات مال  اصوو ح ق سم   الماورات ال ظصعصة لام ظعصال

مع الهللراسة مع اهِموع  ذلك صسصا ِيوصِ محِ الم ارهلل الصيرصة الِ  ِمِاك الماور   القهللر   المؤهق
المؤسسة ق اِصوع امو ح    حك مصة صولح  ق  اي الكعوءات ال زمة لاوالنصر المؤسسوت 

 قهلل ا،ِاعت مِوئج الهللراسة مع هللراسة كق مال كوظع    صهلل  أسولصا مِمهللهلل  لِحعصز الم ظعصال
 ذلك صسصا  هللع اهِموع محِمع الهللراسة ( 2111(   هللراسة الموو ر )2119الرس ق )

  كمو اِعقت  الحومموت  القووع الموع  صمماصة الِحعصز مع  ح هلل ا هللاهلل كصصر  حهللا مال الم ظعصال
 ظوئف المؤسسة صمر مة ( ح ق امِصوز 2118وئج الهللراسة حزئصو مع هللراسة كصمسِار  ا،ر ال )ِم

حصط  الِ مصع  سا لة  حراء  ماصة الهللمج  الع ق    و ء ماوع الممق الحولصة  المسِقصاصة
 هلل  ممو أهللى الي حوحة موسة اهِمت ِاك الهللراسة صِز صهلل المسِعصهللصال صمسِ ى  ول  مال الح

(  صمو صِما، ص ح هلل 2112   صمو ا،ِاعت مِوئحاو مع هللراسة الصا ي )ال ظوئفة    لامر م
 ذلك صمزى لومف المؤسسوت     الم،ِاعة المؤسسوت مِمهللهلل  لامؤسسة مع يراكة   قوت

  امو  صمو ص،ِص صوِصوع المؤسسة ذلك ال قت  الِ  ِمِصر موزالت مويئة    زمال ِوصص، الهللراسة
 اقهلل اِعقت مِوئحاو مع مِوئج  ظصف لحذا الم ارهلل الصيرصة الموهر  وهلللة ل ،ِصور  الِ   وورق

هللراسة  احمر صوو  أزمال الِوصص،    ذلك صسصا الِيوصِ     صمة الهللراسة ( 2100هللراسة الر ق )
 ذلك صسصا وصصمة محِمع الهللراسة  مسِيعصوت المموصة المركز   لمو صازماو مال ( 2116 ا،ر ال )

 (2115 صمو ا،ِاعت ح ق هذا االوور مع هللراسة الز م ال )ولصة  م ظعصال مال ذ ي الكعوءات الم
 ع ذلك صمزى الي  هلل  ح اما ،و ة صمماصة الِ ظصف    القووع الموع    زمال ِوصص، الهللراسة
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 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    تحلكل جمكع نلمح و  )
 :(اهلل ال زمة مال الموماصالقووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هلل

 :(5.7لامصمة ال احهلل   المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع ) tِع اسِ،هللاع ا،ِصور 
 (5.7جدول  قي )

 تحلكل مح و  نلد نسة
ونقع تخطكط نلمون د نلبر كة وعالقته بقمد ة نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على )دو  

 (نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش
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ِددددد  ر االسدددددِراِصحصوت المِصمدددددة لمماصدددددة  ا  ق
ِ،وددددددددصو االحِصوحددددددددوت مددددددددال المدددددددد ارهلل 

 الصيرصة
3.60 0.665 71.95 12.457 0.000 3 

وددر، الِمصددؤ صوالحِصوحدددوت مددال المددد ارهلل  الثوم 
 الصيرصة

3.84 0.728 76.74 15.935 0.000 0 

وددددددددر، الِمصددددددددؤ صوإلمددددددددهللاهللات الهللا،اصددددددددة  الثولط
  ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة

3.71 0.630 74.28 15.696 0.000 2 

ِوددددددددددددد صر ال،ودددددددددددددو لاِمومدددددددددددددق مددددددددددددددع  الراصع
 المحز/العوئِ    الم ظعصال

3.23 0.828 64.69 3.923 0.000 6 

قددددددهللر  المؤسسددددددة  اددددددي الحعددددددوظ  اددددددي  ال،ومس
 ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال

3.47 0.820 69.42 7.953 0.000 4 

  0.000 16.208 76.15 0.690 3.81 جمكع نلمح و  
 98ع0ِسو ي    090    هللرحة حرصة  16ع1الحهلل لصة  مهلل مسِ ى هللاللة    tقصمة

 اقع صآراء أ راهلل  صمة الهللراسة    محو ر الهللراسة المِماقة ( 5.7صصصال حهلل ق رقع )حصط 
،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ ِ

صصال المِوئج أال المِ سو الحسوص  لحمصع محو ر الهللراسة ع  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال  ِ
  %51 ه  أكصر مال  ال زال المسص  المحوصهلل   %06ع85   ال زال المسص  صسو ي 80ع3ِسو ي 
   القصمة 98ع0 الحهلل لصة  الِ  ِسو ي tمال قصمة  أكصر ه   218ع05 محس صة ِسو يال t قصمة 
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لِ ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  ممو صهللق  اي أال 16ع1ال م أقق ه   111ع1االحِمولصة ِسو ي 
صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال  ة  ق

 (عα=  16ع1لة  ح وئصة ) مهلل مسِ ى هللالالموماصال 

مع   اوحة ةاسِراِصحصرؤصة حك مصة النصر وت امؤسسمو سص، صوال ل صظار لمو مال ، ق
ِمعصذ  ماصة ِ،وصو الم ارهلل ممو صمكماو مال   حهلل  اهللارصة م،ِ ة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة ح هلل 

صمهلل  ور، مال  مال الم ارهلل الصيرصة حِصوحوتاالهلل صِحهللع  ذلك مال ، ق  حِ أكمقالصيرصة  اي 
قو هلل  مع ِ  صر اصوو صمهلل  ور، ام ارهلل الصيرصة  ال،ورح  ل ِقهللصر ححع المِر الهللا،ا ثع 

وتع لمؤسساهذه  موت االحِصوج  المِر لام ارهلل الصيرصة هللا،ق  ،ورج ايوماة لمم صصوموت
و صر الصرامج لم ازمة المِر   الوااص نصر الحك مصةوت لمؤسس صولِول  ِق ع ا مع  ِ مصع ِ 

و صر لِل مع اسِ،هللاع  هلل  اسولصا مِم  ة ر االسِقرار ال ظصع  ال زع لامم  المام صِ   هصق ِ 
 ع  هللاهلل ال زمة مال الموماصالا اي مال الحعوظ   ظعصاو صحصط ِِمكالم

 :تحلكل ف ضك ت نلد نسة
نلت ظكمكة  بكش توف  نالست نتكجك ت 05.0توجد عالقة ن تب طكة ع د مستوى داللة  -2

 عنلقد ة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكشللمؤسسة وبكش 

ِع اسِ،هللاع ا،ِصور صصرس ال إلصحوهلل الم قة صصال ِ  ر االسِراِصحصوت الِمظصمصة لامؤسسة 
 مهلل مسِ ى هللاللة  ح وئصة  القهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصال صصال 

(05.0) ( 85 المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع.): 
 (5.8جدول  قي )

مع مل نال تب ط بكش توف  نالست نتكجك ت نلت ظكمكة للمؤسسة و نلقد ة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش 
 نلع ملكش

نلقد ة على نلحف ظ على نلعدد نألمثل  نإلحص ءنت نلمحو 
 مش نلموظفكش

 سسةِ  ر االسِراِصحصوت الِمظصمصة لامؤ 

 0.711 االِرصوو ممومق

 0.000 القصمة االحِمولصة

 192 ححع المصمة
 083ع1  صسو ي 16ع1   مسِ ى هللاللة  091المحس صة  مهلل هللرحة حرصة  r  قصمة
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  16ع1مال  أقق ه   111ع1أال القصمة االحِمولصة ِسو ي ( 5.8صصصال حهلل ق رقع )حصط 
  083ع1الحهلل لصة  الِ  ِسو ي   rال قصمةم أكصر ه   800ع1المحس صة ِسو ي  rكمو أال قصمة 

القهللر   اي صصال ِ  ر االسِراِصحصوت الِمظصمصة لامؤسسة  صصال  ورهللصةممو صهللق  اي  ح هلل   قة 
 صمز    (05.0 مهلل مسِ ى هللاللة  ح وئصة ) الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصال

سة زاهللت قهللراِاو  كعوءِاو    وت الِمظصمصة لامؤسالصوحط ذلك الي امِ كامو ِ  رت االسِراِصحص
مثق  ه  مو صممكس صوصصمة الحوق  اي قهللِراو    أ ق م ارهللهو الموهللصة  الصيرصة اسِر ال اسِر

 الحعوظ  اي م ع مال االسِقرار ال ظصع  لامهللهلل الم ئع لاو مال الموماصالع
 
بكش ط ق نلت بؤ ب الحتك ج ت مش  05.0توجد عالقة ن تب طكة ع د مستوى داللة  -1

 عنلقد ة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكشنلمون د نلبر كة وبكش 

ِع اسِ،هللاع ا،ِصور صصرس ال إلصحوهلل الم قة صصال ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل 
ى هللاللة  ح وئصة  مهلل مسِ   القهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصالالصيرصة  صصال 

(05.0 )( 95 المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع.): 
 (5.9جدول  قي )

مع مل نال تب ط بكش ط ق نلت بؤ ب الحتك ج ت مش نلمون د نلبر كة و نلقد ة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة 
 مش نلع ملكش

نلقد ة على نلحف ظ على نلعدد نألمثل  نإلحص ءنت نلمحو 
 ش نلموظفكشم

مال الم ارهلل  ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت
 الصيرصة

 0.685 ممومق االِرصوو
 0.000 القصمة االحِمولصة
 192 ححع المصمة

 083ع1  صسو ي 16ع1   مسِ ى هللاللة  091المحس صة  مهلل هللرحة حرصة  r  قصمة

  16ع1مال  أقق ه   111ع1أال القصمة االحِمولصة ِسو ي ( 5.9صصصال حهلل ق رقع )حصط 
الحهلل لصة  الِ  ِسو ي   rمال قصمة أكصر ه   586ع1المحس صة  ِسو ي  rكمو أال قصمة 

صصال ور، الِمصؤ صوالحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة  ورهللصة  ممو صهللق  اي  ح هلل   قة 083ع1
 مهلل مسِ ى هللاللة  ح وئصة  القهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصال صصال 

(05.0)   صمز  الصوحط ذلك الي امِ كامو اِصمت المؤسسة ورقو  امصة حهللصثة    الِمصؤ 
صوحِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة كامو ،عِ ذلك احِموالت  ح هلل  وئِ ا   حز    م ارهللهو 

 الصيرصة  صولِول  زاهللت قهللِراو    الحعوظ  اي المهللهلل الم ئع مال الموماصال لهللصاوع
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بكش ط ق نلت بؤ ب إلمدندنت نلدنخلكة  05.0طكة ع د مستوى داللة توجد عالقة ن تب  -0
 عنلقد ة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكشونلخ  جكة مش نلمون د نلبر كة وبكش 

ع اسِ،هللاع ا،ِصور صصرس ال إلصحوهلل الم قة صصال ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة ِ
 مهلل  القهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصالارهلل الصيرصة  صصال  ال،ورحصة مال الم  

 :(5.10 المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع )( 05.0مسِ ى هللاللة  ح وئصة )
 (5.10جدول  قي )

نلحف ظ مع مل نال تب ط بكش ط ق نلت بؤ ب إلمدندنت نلدنخلكة ونلخ  جكة مش نلمون د نلبر كة و نلقد ة على 
 على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش

نلقد ة على نلحف ظ على نلعدد نألمثل  نإلحص ءنت نلمحو 
 مش نلموظفكش

ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات الهللا،اصة  ال،ورحصة 
 مال الم ارهلل الصيرصة

 0.656 ممومق االِرصوو
 0.000 القصمة االحِمولصة
 192 ححع المصمة

 083ع1  صسو ي 16ع1   مسِ ى هللاللة  091صة  المحس صة  مهلل هللرحة حر r  قصمة

مال  أقق ه   111ع1أال القصمة االحِمولصة ِسو ي ( 5.10صصصال حهلل ق رقع )حصط 
الحهلل لصة  الِ  ِسو ي   rمال قصمة أكصر ه   565ع1المحس صة  ِسو ي  r  كمو أال قصمة 16ع1

هللا،اصة  ال،ورحصة مال صصال ور، الِمصؤ صوإلمهللاهللات ال   ممو صهللق  اي  ح هلل   قة ورهللصة083ع1
 مهلل مسِ ى هللاللة  القهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصالالم ارهلل الصيرصة  صصال 

   صمز  الصوحط ذلك الي امِ كامو م  ت المؤسسة    اسِ،هللاع ور، (05.0 ح وئصة )
المِ  ر  لاممق لهللصاو  مهلل  صو  هللاهللالِمصؤ الهللا،اصة  ال،ورحصة لهللصاو كامو زاهللت كعوءِاو    الِمصؤ 

مصئة المحز المِ قع لهللصاو  صولِول  ِِمكال مال  احِصوحاو  صولِول  ِزصهلل قهللِراو  اي ِم صِ ِ 
 .المحو ظة  اي المهللهلل الم ئع مال الموماصال لهللصاو

 
نلخطط للتع مل مع  بكش تطوك  05.0توجد عالقة ن تب طكة ع د مستوى داللة  -4

 عنلقد ة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكشنلعجز/نلف ئض في نلموظفكش وبكش 

ِع اسِ،هللاع ا،ِصور صصرس ال إلصحوهلل الم قة صصال ور، ِو صر ال،وو لاِمومق مع 
 مهلل  القهللر   اي الحعوظ  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصالالمحز/العوئِ    الم ظعصال  صصال 

 :(5.11 المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع )( 05.0مسِ ى هللاللة  ح وئصة )
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 (5.11جدول  قي )
مع مل نال تب ط بكش تطوك  نلخطط للتع مل مع نلعجز/نلف ئض في نلموظفكش و نلقد ة على نلحف ظ على 

 نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش

نلقد ة على نلحف ظ على نلعدد  نإلحص ءنت نلمحو 
 نألمثل مش نلموظفكش

ِو صر ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ    
 الم ظعصال

 0.793 ممومق االِرصوو
 0.000 القصمة االحِمولصة
 192 ححع المصمة

 083ع1  صسو ي 16ع1   مسِ ى هللاللة  091المحس صة  مهلل هللرحة حرصة  r  قصمة

مال  أقق ه   111ع1أال القصمة االحِمولصة ِسو ي ( 5.11صصصال حهلل ق رقع )حصط 
الحهلل لصة  الِ  ِسو ي   rمال قصمة أكصر ه   893ع1المحس صة  ِسو ي  rكمو أال قصمة   16ع1

ال،وو لاِمومق مع المحز/العوئِ     صصال ِو صر ورهللصة  ممو صهللق  اي  ح هلل   قة 083ع1
القهللر   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال  مهلل مسِ ى هللاللة الم ظعصال  صصال 

 صمز  الصوحط ذلك الي امِ كامو  حهللت لهللى المؤسسة ال،وو المموسصة   (05.0 ح وئصة )
  الممهلل  ساعو لاِمومق مع العوئِ ا  المحز    ا هللاهلل الم ظعصال كامو زاهلل ذلك مال قهللِراو  اي 

 .الحعوظ  اي المهللهلل المموسا لاو مال الموماصال
 

وى داللة إحص ئكة ع د مستتوجد ف وق جوه كة ع د مستوى داللة إحص ئكة  -1
(05.0) ونقع تخطكط نلمون د نلبر كة وعالقته بقمد ة  بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول

عزى ت نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش
نلعلمي، نلمسمى نلمؤهل  س ونت نلخدمة،، إلى نلسم ت نلرخصكة لعك ة نلد نسة )نلج  

 .نلوظكفي(

مقسع هذه العروصة  لي العروصوت العر صة الِولصة:  ِ 

ع د مستوى داللة إحص ئكة توجد ف وق جوه كة ع د مستوى داللة إحص ئكة  -أ
(05.0) ونقع تخطكط نلمون د نلبر كة وعالقته  بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول

في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش بقمد ة نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة 
 .كعزى إلى نلج   نلع ملكش



997 

 

 اقع  لاعر، صصال  حوصوت أ راهلل المصمة ح ق tال،ِصور هذه العروصة ِع اسِ،هللاع ا،ِصور 
ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ 

 :(5.12صمزى  لي لاحمس  المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع ) لموماصال اي ا  هللاهلل ال زمة مال ا
 (5.12جدول  قي )

ونقع تخطكط نلمون د نلبر كة وعالقته بقمد ة نلمؤسس ت وق بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول للف   t ت ئج  نختب   
   لجنكعزى إلى  غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش

 نلعدد نلج   نلمحو 
نلمتوسط 
 نلحس بي

نال ح نف 
 tقكمة  نلمعك  ي

نلقكمة 
 نالحتم لكة

 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ 
صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    
قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل 

 ال زمة مال الموماصال

 0.683 3.584 100 ذكر
-0.291 

 
0.771 

 0.648 3.612 92 أمثي 

 98ع0ِسو ي 16ع1   مسِ ى هللاللة 091الحهلل لصة  مهلل هللرحة حرصة   tقصمة 

مصع المحو ر محِممة المحس صة لح tأال القصمة المواقة  (5.12حهلل ق رقع )حصط صصصال 
  كمو أال القصمة االحِمولصة 98ع0الحهلل لصة  الِ  ِسو ي   tمال قصمة أقق ه   290ع1ِسو ي 

 ، صصال  اي  هللع  ح هلل  ر  ممو صهللق 16ع1مال  أكصر ه   880ع1 لحمصع المحو ر ِسو ي
 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة   حوصوت أ راهلل المصمة ح ق

   صمز  الصوحط لحمسا  لي صمزى    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  ق  راهلل المصمة ح  ك  الحمسصال مال أ الِعو،ذلك 

 عالمؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
ع د مستوى داللة إحص ئكة توجد ف وق جوه كة ع د مستوى داللة إحص ئكة  -ب

(05.0) د نلبر كة وعالقته بقمد ة ونقع تخطكط نلمون بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول 
كعزى  نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش

 إلى س ونت نلخدمة.

ِع اسِ،هللاع ا،ِصور ِحاصق الِصوصال ا حوهللي ال،ِصور العر ، صصال  حوصوت أ راهلل المصمة ح ق  
سسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي  اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤ 

صمزى  لي سم ات ال،هللمة  المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع  الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
(5.13): 
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 (5.13جدول  قي )
ونقع تخطكط نلمون د بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول   (One Way ANOVA) ت ئج تحلكل نلتب كش نألح دي 

مد ة نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلبر كة وعالقته بق
 كعزى إلى س ونت نلخدمة نلع ملكش

مجموع  مصد  نلتب كش نلبك ش
 نلم بع ت

د جة 
 نلح كة

متوسط 
 نلم بع ت

 قكمة
"F  "  

نلقكمة 
ةنالحتم لك  

 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 
   قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر 

صة    قووع نز   اي الحك م
الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة 

 مال الموماصال

 0.291 2 0.582 صصال المحم  وت

 0.443 189 83.786 هللا،ق المحم  وت 0.520 0.657

  191 84.369 المحم ع

 14ع3ِسو ي  16ع1   مسِ ى هللاللة 089  2الحهلل لصة  مهلل هللرحة حرصة   Fقصمة 

مصع المحو ر محِممة ِسو ي المحس صة لح Fصمة أال ق (5.13حهلل ق رقع )حصط صصصال 
  كمو أال القصمة االحِمولصة لحمصع 14ع3الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  Fمال قصمة  أقق ه   568ع1

ممو صهللق  اي  هللع  ح هلل  ر ، صصال  حوصوت  16ع1مال  أكصر ه   621ع1المحو ر ِسو ي  
  المؤسسوت نصر الحك مصة     اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر أ راهلل المصمة ح ق 

   صمز  صمزى  لي سم ات ال،هللمة قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
حك مصة  صمو النصر  اي اراء الموماصال    المؤسسوت سم ات ال،هللمة  ِلثصرالصوحط ذلك لمهللع 

حاصق الم ارهلل الصيرصة  صاو  عصِما، ص اقع ِ،وصو ِ 
 

ع د مستوى داللة إحص ئكة ع د مستوى داللة إحص ئكة توجد ف وق جوه كة  -ت
(05.0)   ونقع تخطكط نلمون د نلبر كة وعالقته بقمد ة بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول

كعزى  نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش
 نلمؤهل نلعلمي.إلى 

ا،ِصور ِحاصق الِصوصال ا حوهللي ال،ِصور العر ، صصال  حوصوت أ راهلل المصمة ح ق  ِع اسِ،هللاع 
 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي 

 المِوئج مصصمة    حهلل ق رقع  المؤهق المام صمزى  لي  الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
(5.14): 
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 (5.14قي )جدول   
ونقع تخطكط نلمون د بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول   (One Way ANOVA) ت ئج تحلكل نلتب كش نألح دي 

نلبر كة وعالقته بقمد ة نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش 
 نلمؤهل نلعلميكعزى إلى  نلع ملكش

مجموع  مصد  نلتب كش نلبك ش
ع تنلم ب  

د جة 
 نلح كة

متوسط 
 نلم بع ت

 قكمة
" F " 

نلقكمة 
 نالحتم لكة

 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 
   قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر 
الحك مصة    قووع نز   اي 
الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة 

 مال الموماصال

 0.393 3 1.179 صصال المحم  وت

 0.442 188 83.190 هللا،ق المحم  وت 0.448 0.888

  191 84.369 المحم ع

 56ع2ِسو ي  16ع1   مسِ ى هللاللة 088  3الحهلل لصة  مهلل هللرحة حرصة   Fقصمة 

مصع المحو ر محِممة ِسو ي المحس صة لح Fأال قصمة  (5.14حهلل ق رقع )حصط صصصال 
  كمو أال القصمة االحِمولصة لحمصع 56ع2الحهلل لصة  الِ  ِسو ي  Fمال قصمة  أقق ه   888ع1

 ، صصال  حوصوت  اي  هللع  ح هلل  ر  ممو صهللق 16ع1مال  أكصر ه    448ع1و ي المحو ر ِس
 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة     أ راهلل المصمة ح ق

   صمز  المؤهق المام صمزى  لي  قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
    نصر الحك مصةمصوير لامؤهق المام  لاموماصال    الممظموت  رِلثصالصوحط ذلك لمهللع  ح هلل 

 عحك مصةالنصر هللا،ق المؤسسوت   اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصةاراءهع ح ق 
 

ع د مستوى داللة إحص ئكة توجد ف وق جوه كة ع د مستوى داللة إحص ئكة  -ث
(05.0) لمون د نلبر كة وعالقته بقمد ة ونقع تخطكط ن بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول

كعزى  نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش
 نلمسمى نلوظكفي.إلى سم ت 

ِع اسِ،هللاع ا،ِصور ِحاصق الِصوصال ا حوهللي ال،ِصور العر ، صصال  حوصوت أ راهلل المصمة ح ق  
صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي  اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قِِ 
 المِوئج مصصمة    حهلل ق المسمي ال ظصع  صمزى  لي  الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال

 :(5.15رقع )
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 (5.15جدول  قي )
ونقع تخطكط نلمون د بكش إج ب ت أف ند نلعك ة حول   (One Way ANOVA) ت ئج تحلكل نلتب كش نألح دي 

كة وعالقته بقمد ة نلمؤسس ت غك  نلحهللومكة في قط ع غزة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلبر  
 نلمسمى نلوظكفيكعزى إلى  نلع ملكش

مجموع  مصد  نلتب كش نلبك ش
 نلم بع ت

د جة 
 نلح كة

متوسط 
 نلم بع ت

 قكمة
" F " 

نلقكمة 
 نالحتم لكة

 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة 
ؤسسوت نصر    قِِ صقدهللر  الم

الحك مصة    قووع نز   اي 
الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة 

 مال الموماصال

 0.580 4 2.320 صصال المحم  وت
1.322 

 
0.263 

 0.439 187 82.049 هللا،ق المحم  وت 

  191 84.369 المحم ع

 42ع2ِسو ي  16ع1   مسِ ى هللاللة 088  4الحهلل لصة  مهلل هللرحة حرصة   Fقصمة 

 المحس صة لحمصع المحو ر محِممة ِسو ي Fأال قصمة  (5.15 ق رقع )حهللحصط صصصال 
  كمو أال القصمة االحِمولصة لحمصع 42ع2 الحهلل لصة  الِ  ِسو ي Fمال قصمة  أقق ه   322ع0

 ، صصال  حوصوت أ راهلل  اي  هللع  ح هلل  ر  ممو صهللق 16ع1مال  أكصر ه   253ع1المحو ر ِسو ي 
رصة    قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيالمصمة ح ق 

   صمز  الصوحط ذلك المسمي ال ظصع صمزى  لي   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
حك مصة صم،ِاف مسمصوِاع ال ظصعصة  صمو صِما، النصر عو، حمصع الموماصال    المؤسسوت الي اِ

ِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي  اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة    قص
 عالحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
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 السادسالفصل 
 والتوصياتنتائج ال

 
 ت ئج نلد نسة . 

 توصك ت نلد نسة. 

 نلد نس ت نلمقت حة. 
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  ت ئج نلد نسة:
 اقع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة )  اي الهللراسة المصهللامصة الِ  قوع صاو الصوحط ح ق صموءا  

   قِِ صقدهللر  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال 
عسصر المِوئج  رصواو صولهللراسوت السوصقة ذات الم قة صيكق مع ق الموماصال (   قهلل ِع  ِر ِ 

    الع ق السوص،ع

 :   هذا الع ق س ف مسِ،اص اهع المِوئج  ه 
 اددي قددهللر  المؤسسددوت نصددر  ِ،وددصو المدد ارهلل الصيددرصة هلل   قددة اصحوصصددة  أثددر  اوددو ل حدد ع0

 ذلددك صسددصا  الحك مصددة  دد  قوددوع نددز   اددي الحعددوظ  اددي ا  ددهللاهلل ال زمددة مددال المددوماصال
 موِ  ره  ماصة الِ،وصو مال حا ق لاِمومق مع العوئِ  سهلل المحزع

المؤسسددوت لددهللى  ارهلل الصيددرصةلمماصددة ِ،وددصو االحِصوحددوت مددال المدد  ت االسددِراِصحصو ِدد  رِ ع2
   ذلددددك صسددددصا  حدددد هلل رؤصددددة اسددددِراِصحصة  اوددددحة لاددددذه نصددددر الحك مصددددة  دددد  قوددددوع نددددز 

 عِاهللف  لي ِحقص، الِكصف مع المِرصرات    الصصئة ال،ورحصةاو ،ووالمؤسسوت  أال 
ص مصزامصة ،و ة صلميوة الم ارهلل صِ، ص المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز ِق ع  ع3

صا اهِموع هذه المؤسسوت صوهللار  الم ارهلل الصيرصة مع الِركصز  اي ِممصة  ذلك صس الصيرصة
 م ارهللهو الصيرصةع

اِمصؤ صوالحِصوحوت مال المد ارهلل  هلل  لور،  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز ِِصع  ع4
ِحددهللهلل احِصوحوِاددو مددال المدد ارهلل الصيددرصة مددال ،دد ق  صحددوهلل العددور، صددصال حصددط أماددو  الصيددرصة

 ذلدددك الهِمدددوع  ِمِمدددهلل  ادددي الِقدددهللصر الي، ددد   ال،صدددر  السدددوصقةو  اصوددد العدددوئِ  المحدددز
  عالمؤسسوت صمماصة الِ،وصو ِ   ر  حهللات ،و ة صمماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة

ِحهللصددهلل االحِصوحددوت مددال المدد رهلل   اددي المؤسسددوت نصددر الحك مصددة  دد  قوددوع نددز ِمِمددهلل  ع6
حاصق  اء  ق   الم  اي ِحاصق الممهللالت صموءا  الصيري    ِزصهلل مال هللقة ِحهللصهللهو مق لكِ 
وحوِادددو مدددال المددد رهلل الصيدددري الِددد  ِمكمادددو مدددال الحعدددوظ  ادددي ا  دددهللاهلل ال زمدددة مدددال الحِص

 الموماصالع
قو ددددهلل  صصومددددوت ِحِدددد ي  اددددي  المؤسسددددوت نصددددر الحك مصددددة  دددد  قوددددوع نددددز صِدددد  ر لددددهللى  ع5

 ذلددك صسددصا  المما مددوت الكو صددة الِدد  ِمكماددو مددال ممر ددة احِصوحوِاددو مددال المدد ارهلل الصيددرصة
 وت ال زمة لاو لِ،وصو الم ارهلل الصيرصةعمؤسسوت  اي حمع الصصوموت  المما مالحرص 
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صوسِ،هللاع ممدهللالت الِ ظصدف لاِمصدؤ صححدع  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز  ِق ع ع8
ة  ماصددة الِ،وددصو لامدد ارهلل الصيددرصة الِدد  ِمكماددو مددال الحعددوظ لزصددوهلل  هللقدد المددِر الددهللا،ا 

 ع اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
الِمصددددؤ صوإلمددددهللاهللات الهللا،اصددددة مددددال  المؤسسددددوت نصددددر الحك مصددددة  دددد  قوددددوع نددددز  ِددددِمكال ع8

ِدددد  ر قو ددددهلل  صصومددددوت مِحددددهللهلل  ِِوددددمال    ذلددددك صسددددصا  ال،ورحصددددة مددددال المدددد ارهلل الصيددددرصة
 ذلددك  مما مددوت ِع ددصاصة  ددال المددوماصال  أهللائاددع  قددهللراِاع  ،صددراِاع )م،ددز ال الماددورات(

حهللصط ق ا هلل الصصوموتعصم هلل الهِموع هذه المؤسسوت صمماصوت ِ ث  ص، الصصوموت ِ 
صدولِمصؤ صوإلمدهللاهللات ال،ورحصدة مدال المد ارهلل  المؤسسوت نصدر الحك مصدة  د  قودوع ندز ِق ع  ع9

الصيددرصة  ددال ورصدد، هللراسددة ا  وددوع االقِ ددوهللصة  الِ سددع  الِراحددع االقِ ددوهللي  أثرهمددو 
صوحوِادددو ِمكال مدددال ِددد  صر الكدددوهللر الصيدددري المموسدددا لسدددهلل احِ  لكددد  ِددد ادددي القددد ى المومادددة

 المسِقصاصةع
حركدة ِدمق ت إلكسدوا المدوماصال مادورات  المؤسسوت نصدر الحك مصدة  د  قودوع ندز ِمعذ  ع01

ِق ع صِص صر الموماصال صعرص الِرقصدة المِوحدة  د  كدق محدوق كمو حهللصهلل     أقسوع أ،رى 
 الِرصددرات الاصكاصددة لاددذه  الع ددق المدد ظعصال  دد   ماصددوت الددهللمج  ددرص  لِحسددصال  ظصعدد 

 عمكال مال الحعوظ  اي م ارهللهو الصيرصةلاِ المؤسسوت
ِودددددد صر ال،وددددددو لاِمومددددددق مددددددع ص المؤسسددددددوت نصددددددر الحك مصددددددة  دددددد  قوددددددوع نددددددز ِقدددددد ع  ع00

حهللصدهللهو  صدر    ذلدك مدال ،د ق المحز/العوئِ    الم ظعصال ِميدصو مادورات المدوماصال ِ 
  اي المهللهلل ا مثق مال الم ظعصالع ةحو ظِِمكال مال الملك   رالِهللرصا  المقق  الِهلل ص

وددد صر  المؤسسدددوت نصدددر الحك مصدددة  ددد  قودددوع ندددز  ص حدددهلل لدددهللى ع02 ،ودددة سدددم صة لِدددهللرصا ِ 
وِادو لاحعوظ  اي المسِ ى المام  لم ظعصاو  صولِدول  ِدِمكال مدال ِد  صر احِصوح الم ظعصال
 رهلل الصيري  مهلل الحوحةعمال الم  

ِق ع صإ  ع القوئمصال  اي ِ،وصو الم ارهلل  المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز  هللار   ع03
لِ قموت ال،و ة صِحهللصهلل الميدورصع القوئمدة أ   ماوئادو  أصودو الميدورصع المِ قدع الصيرصة صو

 ِ،وصو الم ارهلل الصيرصةعلك  ِزصهلل مال قهللِراع  اي  الح  ق  اصاو
 مِمددهللهلل  مددع يددراكة   قددوتالمؤسسددوت نصددر الحك مصددة  دد  قوددوع نددز  صِدد  ر لددهللى  ع04

 عمال الموماصال الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمةمال  ِِمكال لك  الم،ِاعة المؤسسوت
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المؤسسددوت نصددر الحك مصددة  دد  قوددوع نددز  السددِقووا  دد  المدد ارهلل الصيددرصة  هللار  ِسددمي  ع06
لر دع مسدِ ى م ظعصادو  الكعوءات مال المد ارهلل الصيدرصة الِد  ِمِادك المادور   القدهللر   المؤهدق

  الحعوظ  اي المسِ ى المام  لهللصاوع
وهلللة ل ،ِصور ور،   او وصصوِ المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز ِِ ف  ع05

 ذلك صسصا  ح هلل ق امصال  سصوسوت ِِصماو   الِ ظصف لحذا الم ارهلل الصيرصة الموهر 
 المؤسسوت  مرا و  لايعو صة  الِمو س  صمو صصماوع

 الوموموت  المزاصو ال ظصعصة لاموماصال  صاو المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز ِ  ر  ع08
وهللرهو الصيري ذ  الكعدوء  المولصدة  ممو سدة ك لزصوهلل  يم رهع صو موال ال ظصع  لاحعوظ  اي

 المؤسسوت ا ،رىع
 

 :توصك ت نلد نسة
قهللر   زصوهلل  و الم ارهلل الصيرصة ِ،وصلِحسصال ،رحت هذه الهللراسة صمحم  ة مال الِ  صوت 

   كوال المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   اي الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال
 :أهماو

ال،و ة صولمؤسسة لمو لِ  الم ظعصال المممصصال ص وع ،وو الم ارهلل الصيرصةزصوهلل   يراك  ع0
اصحوص   اي  الء هؤالء الم ظعصال   ماِ  اي ِحسصال  ماصة ِ،وصو الم ارهلل  أثرمال 

 ع الحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصالالِ  ِسو هلل المؤسسة     الصيرصة

ال،و ة صولمؤسسة لك  ِِمكال  ةصلميوة الم ارهلل الصيرص ،و ةأكصر مصزامصة ِ، صص  ع2
مزصز ِممصة م ارهللهو  أكمقالهلل ر المموو صاو  اي  أهللاءاهللار  الم ارهلل الصيرصة مال   حِ ِ 

 الصيرصة  صولِول  الحعوظ  اي الك اهللر الصيرصة  ممو سة المؤسسوت ا ،رىع

ا سولصا الرصووصة  اإلح وئصة  المامصة  اي  المؤسسوت نصر الحك مصة زصوهلل  ا ِموهلل ع3
 موق    زصوهلل  لمو لاو مال هلل ر  لحهللصثة     ماصة ِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصةا

 عالحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصالهللقة  ماصة الِ،وصو الِ  ِسو هلل المؤسسة    

ِحاصق  اء  ق   الممق   ِحاصق الممهللالت  اي  المؤسسوت نصر الحك مصة زصوهلل  ا ِموهلل ع4
 ذلك لمسو هلل  اهللار  الم ارهلل الصيرصة     حِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصة    ماصة ِحهللصهلل اال
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ِسوهع    مسو هلل  المؤسسة    صهلل رهو  ماصة الِ،وصو لام ارهلل الصيرصة الِ   ر ع هللقة
 عالحعوظ  اي ا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال

 هللراسة  ِحاصق ِحركوت الم ارهلل الصيرصة هللا،ق المؤسسة صصال  هلل أهمصة الِركصز  اي  ع6
لمو  لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا  (ساساة مورك ف)  ظوئف   اي  ِرات زممصة مِموقصة

 لاو مال هلل ر  موق     ماصوت المقورمة الِ  ِحسال  ماصة ِ،وصو الم ارهلل الصيرصةع

اي ا سولصا الرصووصة  اإلح وئصة   المؤسسوت نصر الحك مصة ور ر  زصوهلل  ا ِموهلل ع5
 موق لمو لاو مال هلل ر  ؤ صححع المِر الهللا،ا   ال،ورح  المامصة الحهللصثة     ماصة الِمص

الحعوظ  اي    زصوهلل  هللقة  ماصة الِ،وصو الِ  صهلل رهو ِسوهع    مسو هلل  المؤسسة    
 عا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال

    ماصة الِمصؤ ( ِقمصة هلللع )محم  ة مال ال،صراء  المؤسسوت نصر الحك مصة اسِيور  ع8
الق  ى مال اراءهع  ،صراِاع الِ  ِؤهللي  ل سِعوهلل  ذلك  ورح صححع المِر الهللا،ا   ال،

الحعوظ  اي  صولِول  زصوهلل  قهللر  المؤسسة  اي  الصيرصةالي ِحسصال  ماصة ِ،وصو الم ارهلل 
 عا  هللاهلل ال زمة مال الموماصال

مدددع زصدددوهلل   ِص دددصر المدددوماصال صعدددرص الِرقصدددة المِوحدددة  ددد  كدددق محدددوق  ظصعددد ر دددع مقدددهللار  ع8
صحصددط  ِددمق ت إلكسددوا المددوماصال ماددورات حهللصددهلل   دد  أقسددوع أ،ددرىلاحركددة الِركصددز  اددي 

ِساق  اي اهللار  الم ارهلل الصيرصة امكومصدة اسدِصموا م ظعصادو  د   ماصدوت الدهللمج  الع دق 
 الِرصرات الاصكاصة لاذه المؤسسوت  سهلل المحز المِ قعع  
 او صاموماصال ر الوموموت  المزاصو ال ظصعصة لصِ  ص المؤسسوت نصر الحك مصةاهِموع زصوهلل   ع9

الدي الحعدوظ  ادي ك اهللرهدو الصيدرصة  الممو سدة  لزصوهلل  يم رهع صو موال الد ظصع  ممدو صدؤهللي
 مع المؤسسوت ا ،رىع

ساصق  ولمؤسسوت نصر الحك مصةص ظوئف الممق  اي زصوهلل  مر مة ِ مصع ال ع01  حراء ِ 
الم ارهلل لِمكصال اهللار   الهللمج  الع ق    و ء ماوع الممق الحولصة  المسِقصاصة ِ  ماص

الحولصة  المسِقصاصة الصيرصة مال احِ اء م ظعصاو  ا وهلل  ِ زصماع حسا ال،وو الاصكاصة 
  صولِول  ِمكصال المؤسسة مال  الِمومق مع العئِ  سهلل المحزع

لمو صممكس  اصاع  المؤسسوت نصر الحك مصة    أسولصا ِحعصز الم ظعصالاالهِموع صِم ع  ع00
حقص،صماع مال ر ع اهللائاع  زصوهلل  الِمو س  صمو ص  الئاع لمؤسسوِاع ممو صزصهلل مال امِوحصة  ِ 

 المؤسسة  مقهللِراو  اي الممو سة مع المؤسسوت ا ،رىع
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 :نلد نس ت نلمقت حة
 :صمهلل اال امِاي الصوحط مال هذه الرسولة  إمِ صقِرح  مق الهللراسوت الِولصة

سسوت المؤ     ِو صر المسور ال ظصع    قِِ ص ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اقعهللراسة  -0
 عنصر الحك مصة    قووع نز 

المؤسسوت نصر ِممصة الم ارهلل الصيرصة       قِِ صِ،وصو الم ارهلل الصيرصة   اقعهللراسة  -2
 عالحك مصة    قووع نز 

المؤسسوت نصر     و هللاء ال ظصع    قِِ ص ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  اقعهللراسة  -3
 عالحك مصة    قووع نز 

ِ،وصو  اقع الصيرصة    المؤسسوت الحك مصة    الم ارهللِ،وصو  اقع هللراسة مقورمة صصال  -4
 عنصر الحك مصةالم ارهلل الصيرصة    المؤسسوت 
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 :نلمص د  ونلم نجع
 نلهللتب: -أ

(ع  هللار  ممظموت المحِمع المهللم   هللراسة    الحممصوت ا هاصة مال 2118أص  الم ر  مهللحت )
لة  القصوهلل   الِو ر  الِيصصك  الح هلل   القوهر   اصِراك ممظ ر الِمكصال  اليراكة  اليعو صة  المسوء

 لامير  الِ زصعع
 هللار  الم ارهلل الصيرصة  الوصمة ا  لي  هللار  عوء لامير  الِ زصع  (ع 2101) أص  يص،ة  موهللر

 ع موال

   ّموال  اإلهللار  لمحوت ممو ر  (ع2110) روو  وحا  سموال كوظع الم س ي  آق  ا 
 عال را، لامير  الِ زصع

 هللار  الم ارهلل الصيرصة  كعوء  ا هللاء الِمظصم   المؤسسة الحوممصة  (ع0998) صرصر  كومق
 علاهللراسوت   المير  الِ زصع

 هللار  الم ارهلل الصيرصة  هللار المسصر  لامير  الِ زصع  (ع 2118) حم هلل  ،وصر  ال،رية  صوسصال
 عا رهللال   موال

م ارهلل الصيرصة    القرال الحوهللي  الميرصال   هللار  ال(ع 2118) زهصر  ال صوغ هللر    صهلل الصوري 
 هللار  ائق لامير  الوصمة ا  ليع

 هللار  الم ارهلل الصيرصة  الوصمة ا  لي  هللار ال عو لامير  الِ زصع  (ع 2113) رصوصمة   ا 
  موال  ا رهللالع

  هللار  ا  راهلل  هللار  عوء لامير  الِ زصع   موالع(ع 2113) ز صاف   وهللق محمهلل ،اصق

ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة صصال المظرصة  الِوصص،  هللار الرسولة لاوصو ة   (ع0999) ز صاف  ماهللي
 صرهللاهللع

ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة صصال المظرصة  الِوصص،  هللار الرسولة لاوصو ة   (ع0981) ز صاف  ماهللي
 صرهللاهللع

 زصععالعحر لامير   الِ   اسِراِصحصوت الم ارهلل الصيرصة  (ع2111) محم هلل كرصع   ال ولو  السولع

 عمقهللمة    الور، اإلح وئصة  القوهر   هللار الممورف (ع0993) سرحوال  أحمهلل  صوهلل 
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(ع اسِراِصحصة ِو صر قووع الممظموت ا هاصة 2774س معك    ائصا   محع  ،اصق  العرا  موحهلل)
 مركز ِو صر الممظموت ا هاصة  راع اب  نز ع  العاسوصمصة

 المرص  المكِا ِوصصقصة   حوالت معوهصع ة سِراِصحصاال اإلهللار  (ع0995) محمهلل  سمو صق السصهلل 
 عاإلسكمهللرصة الحهللصط 
 .ا رهللال  موال  الير ،  هللار ا  راهلل   هللار  (ع0991) محصا م وعي يو صش 

 هللار  الم ارهلل (ع 2111) يحوهلل   مظم   الحص س  محمهلل رس ال  الصويو  محمهلل  الحاص   رصوِ
 موال  ا رهللالعالصيرصة  هللار ال عو لامير  الِ زصع   

 ع هللار  الم ارهلل الموماة  هللار الماوة المرصصة لاوصو ة  صصر ت (ع0993)  وي ر  أحمهلل  قر
ممصة الق ى الموماة  هللار المسصر  لامير  الِ زصع  الوصو ة   (ع2100)  صوس  أمس ِمصؤ ِ 

 ع موال الوصمة ا  لي 

   هللار  ائق لامير  الِ زصع   هللار  الق ى الموماة مهلل،ق اسِراِصح(ع 2113)  صوس  ساصاة محمهلل
  موال  ا رهللالع

 الصيرصة الم ارهلل  هللار      الِوصصقصة المامصة الح اما (ع2110 ح الهللصال محمهلل )  الصوق    صهلل
 عاإلسكمهللرصة الحوممصة  الهللار صولممظموت 

(ع رؤصة ا سع لهلل ر الممظموت ا هاصة العاسوصمصة     ماصة الِممصة  2776 صهلل الاوهللي   زات )
 رقة معوهصع  مركز صصسوال لاصح ط  اإلمموء  راع ابع   

  هللار  ائق لامير  اسِراِصح صمهلل   هللار  الم ارهلل الصيرصة الممو ر  (ع2116)  قصا    مر   ع 
 الوصمة ا  لي  ا رهللالع

 هللار  الم ارهلل الصيرصة  هللار الصوز ري المامصة لامير  الِ زصع   (ع2101)  صهلل الرحمال   مِر
 عا رهللال
 يؤ ال  موهلل   ماصة   حوالت  امصة أ  ق ةسِراِصحصاال اإلهللار (ع 0994) السصهلل كومق ا نرا

 .الرصوِ سم هلل  الماك حوممة المكِصوت 

(ع  اقع الحكع  اإلهللار     الممظموت  الاصئوت ا هاصة العاسوصمصة مماهلل 2779ق را ي  سموء )
 السصوسوت المومة  راع ابع

 ِوصصقصة   حوالت معوهصع ةسِراِصحصاال  اإلهللار  االسِراِصح  الِ،وصو(ع 0995) أحمهلل قوومصال 
 .ا رهللال  موال  لامير الِ زصع  محهللال ي هللار
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 هللار  الم ارهلل الصيرصة    هللاهلل قسع الِرحمة صهللار العور ،  هللار العور ، (ع 2113) كي اي  صوري
 لامير  الِ زصع  القوهر   م رع

 هللار  ا  راهلل  مهلل،ق ِوصصق    (ع0991) سمصهلل الكمص   مممة ياصصة   السومرائ   مؤصهلل  صهلل
 عموصمة المموق المركزصة   صرهللاهلل 01و

(ع   قوت الممظموت نصر الحك مصة العاسوصمصة  صمو صصماو  مع الساوة 2779لهللاهلل    حسال )
 ال ومصة العاسوصمصة  المم لصال )موس(  راع ابع

و الق ى الموماة صصال المظرصة ِ،وص (ع0998) ممح   محمهلل  صهللالعِوح  م وعي  محمهلل كموق
 ع الِوصص،  القوهر   صصمك  ل سِيورات الامهللسصة

 حوممة ممي رات الِمظصم    السا ك الصيرصة الم ارهلل  هللار (ع 0996)  هللموال محمهلل محور 
 عهللمي، هللمي، 
 .الك صت الس سق  ذات الصيرصة  الم ارهلل  هللار (ع 0995) محم هلل زك  هويع 

 عاإلهللار  المامصة  ال كولة المومة لاموص  وت  الك صت(ع 0999)هويع  زك  محم هلل

 ع هللار  الم ارهلل الصيرصة  هللار الم ر لامير: موال(ع 0999) هويع  م وعي

 هللار  الم ارهلل الصيرصة  الوصمة ا  لي  هللار  ائق لامير (ع 2113) الاصِ   ،ولهلل  صهلل الرحصع
  الِ زصع   موال  ا رهللالع

 مرسي  صهللالحمصهلل محم هلل ِرحمة ةسِراِصحصاال اإلهللار (ع 0991) هللصعصهلل  همحر  ِ موس هصاصال 
 عالرصوِ المومة  اإلهللار  مماهلل ال صوغ  ممصع  زهصر

 

 نألبح ث ونلدو ك ت ونلمجالت: -ب
(  صيلال الحممصوت  الاصئوت ا هاصة العاسوصمصة  محاة 2776ِقرصر الِممصة الصيرصة العاسوصم  )

  ال  نز عال قوئع العاسوصمصة  المهللهلل الثوم   الث ث

الِ،وصو السِراِصحصوت الم ارهلل الصيرصة  محاة حوممة هللمي،   (ع2111)   الزهري  رمهلل  الصو
   المهللهلل ا  قع05المحاهلل 

 هللار  الم ارهلل الصيرصة  صرهللاهلل  مهللصرصة هللار  (ع2111)السولع  مؤصهلل سم     ولو   وهللق حرح ش
 عالكِا لاوصو ة  المير
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موماصال  اممكوسوِِ اإلهللارصة  حولة  اقمصة  محاة اإلهللار  الِسرا صصال ال (ع0983) ال صوغ  زهصر
 ع0983  ص لص  38المومة  المهللهلل 

ع(ع مصوهللئ اإلح وء  اسِ،هللاموِاو    محوالت ال،هللمة 0995كيك  محمهلل صاحت )
 االحِمو صةع هللار الوصو ة الحر   اإلسكمهللرصةعم رع

حوممة موصف المرصصة لاما ع   هللار  الم ارهلل الصيرصة  (ع2116) الكصصس    ومر صال ،وصر حمصهلل
ا ممصة  الرصوِ  المماكة المرصصة السم هللصة  مس،ة  لكِر مصة  م قع الممظمة المرصصة لاِممصة 

 عاإلهللارصة  صح ط  هللراسوت

(ع محم  ة هللراسوت  ال هلل ر 2773الاحمة االقِ وهللصة  االحِمو صة لررص  آسصو )االسك ا( )
مرات المولمصة     مِوصمِاو ، ق  قهلل  الممظموت نصر الحك مصة    ِمعصذ ِ  صوت المِؤ

 الِسمصموت مال القرال الميرصال االمع المِحهلل   مص ص ركع

(ع الاصئة العاسوصمصة لحموصة حق ، ال حئصال  هلل ر المرأ  العاسوصمصة    الاصئوت 2773مر هلل )
  الممظموت نصر حك مصة   رقة  مق مقهللمة لمركز الهللراسوت )أموال(ع

محاة   (ع الممظموت نصر الحك مصة  هلل رهو      لمة الميوو ال،صري2774مم  ري  كموق )
 الما ع اإلمسومصةع

ع الهلل ر ال وم   االحِمو   لمؤسسوت الممق ا ها     2774الميويصص   رمو  ححوزي  صحصي 
  اسوصال  المركز العاسوصم  لإلريوهلل  راع ابع

حاس الِمو ال ال،اصج صول اقع الراهال (ع الممظموت نصر الحك مصة    هلل ق م2770الاصِ   م ز )
  الِحهللصوت المسِقصاصة  محاة الما ع اإلمسومصةع 

(ع الممظموت المرصصة نصر الحك مصة  محاة اليؤ ال المومة  2772الاصِ   م زاهلل  صهلل الرحمال )
 ع 2772  ص لص   27المهللهلل

 نل س ئل نلعلمكة: -ج
راِصح  لِحقص، المصز  الِمو سصة  ِممصة الم ارهلل الصيرصة مهلل،ق اسِ :(2118صال   ية  رصوِ )

 رسولة موحسِصر  حوممة الحزائرع

الم ازمة كلهللا  ِ،وصو مول     الممظموت نصر الحك مصة    (ع هلل ر 2775محمهلل )  الحهللصا 
 قووع نز   رسولة موحسِصر نصر ممي ر   كاصة الِحور   نز ع



926 

 

إلهللار  الماصو    الحومموت الم قة صصال الِ حِ االسِراِصح  لهللى ا ع(2115الهللههللار  مر اال )
  رسولة موحسِصر  -هللراسة مصهللامصة  اي حومموت قووع نز   –العاسوصمصة  مصِزاو الِمو سصة 

 الحوممة اإلس مصة  نز ع

 رسولة موحسِصر صمم اال  مولصة ِمصؤ الم ارهلل الصيرصة    ظق الِمصؤ(ع 2112) سوم    مري
 االسِراِصح ع

اسِراِصحصوت ِ،وصو المسور ال ظصع     قِاو صو هللاء  ع(0996ز ِر  حوزصة   ح الهللصال )
 المِمصز    الصم ك الِحورصة  رسولة هللكِ راه نصر ممي ر   كاصة الِحور   حوممة  صال يمسع 

 اقع  هللار  الم ارهلل الصيرصة    المؤسسوت نصر الحك مصة    قووع نز   ع(2114يصصر  رحوا )
 إلس مصة  نز ع سصق ِو صره  رسولة موحسِصر  الحوممة ا

(ع هلل ر اسِراِصحصوت ِممصة الم ارهلل الصيرصة    ِو صر ا هللاء 2797الوارا ي   صهلل المممع )
المؤسسوِ     الممظموت نصر الحك مصة    نز   رسولة موحسِصر نصر ممي ر    اسوصال  

 الحوممة اإلس مصةع

زار  الِرصصة  الِماصع  اقع  ماصة الِ ظصف الممم ق صاو       ع(2119المصاة  يمصوال حسصال )
 المول  العاسوصم  صمحو ظوت قووع نز   رسولة موحسِصر  الحوممة اإلس مصةع
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 املالحق
 

 .نلمؤسس ت عك ة نلد نسة: (2)ملحق  قي 
 .طلب تحهللكي نالستب  ة :(1)ملحق  قي 
 .ق ئمة بأعض ء لج ة تحهللكي نالستب  ة :(0)ملحق  قي 
 .نالستب  ة :(4)ملحق  قي 
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 (2)ملحق  قي 
 مؤسس ت عك ة نلد نسةنل

عدد نالستبك   ت  نسي نلمؤسسة نل قي
 نلموزعة

عدد نالستبك   ت 
 نلمست دة

 5 5 حممصة صرمومج نزه لا حة المعسصة 0
 5 5 حممصة أِر اإلمسوال العاسوصمصة ال،صرصة 2
 5 5 حممصة مركز يؤ ال المرأ  3
 5 5 حممصة الح،    الحصو  لروعوق المم قصال 4
 5 5 صة اِحوهلل لحوال الممق الزرا  حمم 6
 5 5 حممصة ال هللاهلل لاِلهصق المحِمم  5
هللار  ا زموت 8  4 4 حممصة مركز الِهللرصا المحِمم   ا 
 4 4 حممصة ر وصة ا وعوق المم قصال 8
 4 4 حممصة أ هللقوء الصصئة العاسوصمصة 9
 4 4 حممصة الاهللى الِمم صة 01
 4 4 حممصة   مور لاِممصة  الِلهصق 00
 4 4 حممصة آ و، حهللصهلل  02
 4 4 حممصة المركز ال وم  لاِلهصق المحِمم  03
 4 4 حممصة مركز اإلريوهلل الِرص ي 04
 4 4 حممصة الس مة ال،صرصة 06
 4 4 حممصة ِو صر صصت الهصو 05
 4 4 حممصة االِحوهلل المسوئ  العاسوصم  08
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 (1ملحق  قي )
 طلب تحهللكي نالستب  ة

 
 غزة -نلج معة نإلسالمكة 

 عممممممممم دة نلد نس ت نلعلك 
ممممممممة نلتج  ةممممممممممممممممممهلللكممممممممممم  

  نألعم ل إدن ة مممممممممممممممممممميقسم
 
 

 نلسالي علكهللي و حمة ن  وب هلل ته
 

 حفظه ن       /نألخ نلدهللتو 

 موحسِصر لوولا ِحكصع اسِصومة  /نلموضوع
 

 ،،،تحكة طكبة وبعد
 

 صدلم  احووِكع ِ،وصو الم ارهلل الصيرصة  أ هللصوصا ل  أال أوع صصال أصهللصكع اسِصومة ِِما، ص
 اقددع ِ،وددصو المدد ارهلل الصيددرصة    قِددِ صقدددهللر  المؤسسددوت نصددر   صممدد اال: هللراسددة اءصددإحر  حولصددو   أقدد ع

  ادي لاح د ق  ذلدك   ادي ا  دهللاهلل ال زمدة مدال المدوماصالالحك مصة    قودوع ندز   ادي الحعدوظ 
  هللار  الم ارهلل الصيرصة مال كاصة الِحور  صولحوممة اإلس مصة صرز ع    الموحسِصر هللرحة

  
صآرائكع  صاو   لا ق ف  اي  حة  ل سِمور  كصع أسئاة هذه االسِصومةِحكا  أمق صِكرمكع ص

  دددهلل،  قراِادددو   كدددذلك مدددهللى  ددد حصِاو  م ئمِادددو ِماصدددهللا لِمعصدددذهو حسدددا ا  ددد ق المامصدددة 
 عمع ،ولص اليكر  الِقهللصر لكع  اي حسال ِمو مكعالمِمورف  اصاو 

 نلب حث       
 خلكل إسم عكل زقوت
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 (0ملحق  قي )
 ض ء لج ة تحهللكي نالستب  ةق ئمة بأع

 

 مهلل ش نلعمل نالسي نل قي
 الحوممة اإلس مصة هللع موحهلل العراأع 0
 الحوممة اإلس مصة هللع أكرع سم ر 2
 الحوممة اإلس مصة هللع ص سف  وي رأع 3
 الحوممة اإلس مصة هللع ص سف صحر 4
 الحوممة اإلس مصة هللع ريهللي  اهللي 6
 صةالحوممة اإلس م هللع مو ذ صركوت 5
 حوممة ا زهر هللع محمهلل  ورس 8
 حوممة القهللس المعِ حة هللع ح ق يصوت 8
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 (4ملحق  قي )
 نالستب  ة 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 غزة - نإلسالمكة نلج معة
 نلعلك  نلد نس ت عممممممممممم دة

 نلتج  ة هلللكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
 نألعم ل إدن ة ممميقسممممممممممممممممم

 
 نستب  ة

 :أخي نلهلل كي / أختي نلهلل كمة
 ،،،تحكة طكبة وبعد ،،،وب هلل ته ن  و حمة علكهللي نلسالي

هللراسدة لاح د ق  ادي هللرحدة الموحسدِصر  د   هللار  ا  مدوق  صدهلل ر م ود ع الهللراسدة صصق ع الصوحدط 
 ح ق:

كة في قط ع غزة على ونقع تخطكط نلمون د نلبر كة وعالقته بقمد ة نلمؤسس ت غك  نلحهللوم

 نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش

لدذا صرحدي اإلحوصدة  دال أسدئاة هدذه االسدِصومة صكدق هللقدة   االسِصومة  نراِ الهللراسة ِع   هللاهلل هذه 
(  م و  صة  ِلكهلل/ي صلال مو صِع ِسحصاِ صِع، مع  حاة مظرك  م  مال ، ق  وع  يور  )

مظدرك  مدع المادع صدلالَّ مدو سدِهلللي صدِ لدال صسدِ،هللع  ال  ندراِ أموع المرصع الذي صمصدر  دال  حادة 
 الصحط المام   قوع

 
 عمع ،ولص اليكر  الِقهللصر لكع  اي حسال ِمو مكع

 نلب حث
خليل إمساعيل 

 زقوت
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 مال الم ارهلل الصيرصةالمهللهلل ه   ماصة الِلكهلل مال ِ ا ر  :تع كف تخطكط نلمون د نلبر كة
 .اقصوع صمو ه  موا ا مماو مال أ موقلالم ئمصال  مكوالالال قت      صولم ا عوت الم ئمة 

   نلبك   ت نلرخصكة :أوال: 

 :( أموع اإلحوصة الِ  ِ،ِورهو صرحوء  وع   مة ) 

   أمثي  ذكر   :نلج   -2

  سم ات 01أكثر مال   سم ات   01 - 6مال   سم ات    6ال أقق م  :س ونت نلخدمة -1

 هللراسوت  اصو  صكول رص س  هللصا ع  ثوم صة  ومة  لقق  :نلمؤهل نلعلمي -0

            ممس، صرمومج  مهللصر هللائر   مهللصرموئا   مهللصر المؤسسة  :نلمسمى نلوظكفي -4

    مس، مير عم  

    مح و  نالستبك ش :ث  ك: 
 توف  نالست نتكجك ت نلمتبعة لعملكة تخطكط نالحتك ج ت مش نلمون د نلبر كة. :نلمحو  نألول

 قي
نل

 نلفق ة 
ونفق أ

 مح كد ونفقأ تم م 
 ال

 ونفقأ

 ال
 ونفقأ

 إطالق 
      رؤصة اسِراِصحصة  اوحةع لامؤسسةص حهلل  ع0
      ارصة م،ِ ة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصةعِ حهلل صولمؤسسة  حهلل  اهلل ع2
      المؤسسة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصةع ِاِزع ع3
      عِق ع المؤسسة صولِ،وصو لام ارهلل الصيرصة لصا ر  الرؤصة  ا ههللاف االسِراِصحصة لاو ع4
      عص حهلل  و ح    اههللاف  ،وو الم ارهلل الصيرصة    المؤسسة ع6
      ؤسسة  لي ِحقص، الِكصف مع المِرصرات    الصصئة ال،ورحصةعالم ِاهللف ،وو ع5
      ِق ع المؤسسة صميوركة الم ظعصال المممصصال ص وع ،وو الم ارهلل الصيرصةع ع8

 ع8
مال ِمعصذ  ماصة ِ،وصو الم ارهلل  اومصِمكلِ  ر المؤسسة االمكومصوت العمصة ال زمة 

  حِع أكمقالصيرصة  اي 
     

 ع9
االسِراِصحصة المموسصة لِحقص، ا ههللاف صمو صِ ءع مع الظر ف  سسةالمؤ ِ،ِور 

 حوورا  مسِقص ع الِ  ِ احااو
     

 ع01
 اوحة    أذهوال حمصع الموماصال ممو صسو هلل  المؤسسةاال السصوسوت الِ  ِِصماو 

 عاو صومال ِمعصذ اههللا 
     

      الم ارهلل الصيرصةع المؤسسة مصزامصة ،و ة صلميوة ِ، ص ع00
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 ط ق نلت بؤ ب الحتك ج ت مش نلمون د نلبر كة. :نلمحو  نلث  ي

 قي
نل

 نلفق ة 
ونفق أ

 تم م 
 مح كد ونفقأ

 ال
 ونفقأ

 ال
 ونفقأ

 إطالق 

 ع0
ِحهللهلل المؤسسة احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصة مال ، ق اصحوهلل العور، صصال 

 العوئِ  المحزع
     

 ع2
 ارهلل الصيرصة  ال ورص، هللراسة يوماة ِق ع المؤسسة صِحهللصهلل احِصوحوِاو مال الم

 لاصصئة الهللا،اصة  ال،ورحصةع
     

 ع3
مال  او اي الِقهللصر الي،    ال،صر  السوصقة    ِقهللصر احِصوحوِ المؤسسةِمِمهلل 

 الم ارهلل الصيرصةع
     

 ع4
 اي االسِريوهلل  صموءا  صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري المؤسسة  ِق ع

 صولسم ات السوصقةع
     

 ع6
 اي ا سولصا الرصووصة  االح وئصة  المامصة الحهللصثة     ماصة المؤسسة ِمِمهلل 

 ِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم ارهلل الصيرصةع
     

 ع5
 اي ِحاصق  اء  صموءا  صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري  المؤسسةِق ع 

 (ع ححمِ  ق   الممق )ِحهللصهلل المحِ ى العما  لاممق
     

 ع8
 اي ِحاصق الممهللالت  صموءا  صِحهللصهلل االحِصوحوت مال الم رهلل الصيري  المؤسسةِق ع 

  كمهللهلل الميورصع ا  مسِ ى الِم صق مث  )صمممي  وع   قة صصال ممهللق الِح ق 
  كع االحِصوج المراهلل الِمصؤ صِ(ع

     

 ع8
قو هلل  صصوموت ِحِ ي  اي المما موت الكو صة الِ  ِمكماو  المؤسسةصِ  ر لهللى 

 مر ة احِصوحوِاو مال الم ارهلل الصيرصةعمال م
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 ط ق نلت بؤ ب إلمدندنت نلدنخلكة ونلخ  جكة مش نلمون د نلبر كة. :نلمحو  نلث لث

 قي
نل

ونفق أ نلفق ة 
 ال مح كد ونفقأ تم م 

 ونفقأ

 ال
 ونفقأ

 إطالق 

 ع0
 ال قو هلل  صصوموت مِحهللهلل  ِِومال مما موت ِع صاصة  المؤسسة صِ  ر لهللى

)م،ز ال الماورات( لِقهللصر ححع المِر  ماصال  أهللائاع  قهللراِاع  ،صراِاعالمو
 الهللا،ا ع

     

 ع2
صوال ِموهلل  اي ،رائو اإلح ق )أيكوق صصومصة ِ وو  وع صمِ  المؤسسة ِق ع

ال ظوئف الاومة    المؤسسة   الم ظعصال المِ قع  ح لاع  صاو( لاِمصؤ صحركة 
 الم ارهلل الصيرصة هللا،ق المؤسسةع

     

 ع3
حاصق ِحركوت الم ارهلل الصيرصة ) صوسِ،هللاع ساساة مورك ف المؤسسة ِق ع هللراسة ِ 

لاِمصؤ صححع ( هللا،ق المؤسسة صصال  هلل   ظوئف   اي  ِرات زممصة مِموقصة
 المِر الهللا،ا ع

     

 ع4
صوسِ،هللاع ممهللالت الِ ظصف )كع الممق ال زع لِ ظصف ي،ص  المؤسسة ِق ع

 الهللا،ا عحهللصهلل( لاِمصؤ صححع المِر 
     

 ع6
صوسِ،هللاع صووقوت اسِصهللاق ال ظوئف ) ه  صووقة لكق  ظصعة صهلل ال  المؤسسة ِق ع

صاو اسموء الم ظعصال  حوهزصِاع لاِرقصة لاذه ال ظصعة    حوق ا صحت يونر ( 
 لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا ع

     

 ع5
ال ورص، هللراسة ِق ع المؤسسة صولِمصؤ صوإلمهللاهللات ال،ورحصة مال الم ارهلل الصيرصة  

 عا  ووع االقِ وهللصة  الِ سع  الِراحع االقِ وهللي  أثرهمو  اي الق ى الموماة 
     

 ع8
 صححع المِراِمصؤ ِِصوهللق المؤسسة المما موت مع م اقع الِ ظصف اإللكِر مصة ل

 عال،ورح 
     

 المؤسسة صمِوصمة الِقورصر ال،و ة صول،رصحصال  الِ،  وت  الِ ظصف الِ ِق ع  ع8
 عال،ورح  صححع المِراِمصؤ ِ هللر  ال الحومموت  الحاوت ال،و ة ل

     

 ع9
صححع  اِمصؤالمؤسسة صهللراسة كق مال ق   الممق  س ، الممق ال،ورح  لِق ع 
 عال،ورح  المِر

     

 ع01
صوسِ،هللاع ِقمصة هلللع  )اسِيور  محم  ة مال ال،صراء( لاِمصؤ صححع  المؤسسة ِق ع

 عالمِر الهللا،ا   ال،ورح 
     

 ع00
صوسِ،هللاع المحم  وت االسمصة )ِ  ق محم  ة  لي ِ ا ،     المؤسسة ِق ع

 اآلراء    مموقية معِ حة( لاِمصؤ صححع المِر الهللا،ا   ال،ورح ع
     

 ع02
 اي ا سولصا الرصووصة  االح وئصة  المامصة الحهللصثة     ماصة  المؤسسة ِمِمهلل

 الِمصؤ صححع المِر الهللا،ا   ال،ورح 
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 تطوك  نلخطط للتع مل مع نلعجز/نلف ئض في نلموظفكش. :نلمحو  نل نبع

 قي
نل

 نلفق ة 
ونفق أ

 تم م 
 مح كد ونفقأ

 ال
 ونفقأ

 ال
 ونفقأ

 إطالق 

و صر الصرامج لم ازمة المِر   الوااع المؤسسةِق ع  ع0       صِ مصع ِ 

       و هلل عالموماصال صوسِمرار لِقاهلل ممو ا  ظصعصة مِ المؤسسة ِمهلل ع2

      المِوحة    كق محوق  ظصع ع ةِص صر الموماصال صعرص الِرقصص ِق ع المؤسسة ع3

      حركة ِمق ت إلكسوا الموماصال ماورات حهللصهلل     اقسوع ا،رىع المؤسسةِمعذ  ع4

 ع6
مال محوق لك  صِع ِح صق  أكثرصِهللرصا الم ظعصال  اي الممق     المؤسسةِق ع 

 ا،رى    حوالت العوئِع  مااع الي محوالت
     

 ع5
مع الِو رات  صولِ،وصو لر هللاهلل المراهلل ِمصصماع سم صو ِميصو  المؤسسة ِق ع 

 المحِماةع
     

      صممق ا،ِصورات مِم  ة مال احق ِرقصة الموماصالع المؤسسة ِق ع ع8

      ع مسِقص    صِقصصع العرص ال ظصعصة المِوحة    المؤسسة حولصو   المؤسسة ِق ع ع8

و صر الم ظعصالع المؤسسةص حهلل لهللى  ع9       ،وة سم صة لِهللرصا ِ 

حهللصهللهو  صر الِهللرصا  المقق المؤسسةِق ع  ع01       ع الِهلل صر صِميصو ماورات الموماصال ِ 

 ع00
صِحهللصهلل الممو ا ال ظصعصة الِ  صمكال لام ظف اال صيرااو قصق  المؤسسةِق ع 

 لِع ال   ق الي الاهللف ال ظصع  الم،وو
     

 ع02
لم ارهلل الصيرصة صولِ قموت القوئمصال  اي ِ،وصو اصإ  ع المؤسسة هللار   ِق ع 

ال،و ة صِحهللصهلل الميورصع القوئمة ا  اماوئاو  اصوو الميورصع المِ قع الح  ق 
  اصاوع
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 قد ة نلمؤسسة على نلحف ظ على نألعدند نلالزمة مش نلع ملكش. :خ م نل نلمحو 

 قي
نل

 فق ةنل 
ونفق أ

 ال مح كد ونفقأ تم م 
 ونفقأ

 ال
 ونفقأ

 إطالق 

      ِ  ر المؤسسة االسِقرار ال ظصع  ال زع لامم  المام ع ع0

      ِ  ر المؤسسة الوموموت  المزاصو ال ظصعصة لاموماصال  صاوع ع2

      ام ظعصالعلماورات ال ظصعصة ال و صرصِ المؤسسةِق ع  ع3

      لصا مِمهللهلل  لِحعصز الم ظعصالعِِصع المؤسسة اسو ع4

      صوالسِعوهلل  الق  ى مال م ارهللهو الصيرصةع المؤسسةِق ع  ع6

ِمِوز  ظوئف المؤسسة صمر مة الِ مصع  سا لة احراء  ماصة الهللمج  الع ق     ع5
 و ء ماوع الممق الحولصة  المسِقصاصةع

     

      .الم،ِاعة المؤسسوت مِمهللهلل  مع يراكة   قوت لامؤسسة ِ حهلل ع8

 ع8
 ِمِاك الِ  الصيرصة الم ارهلل مال الكعوءات السِقووا الصيرصة الم ارهلل اهللار  ِسمي
 ع المؤهق  القهللر  الماور 

     

       الكعوء ع ال،صر  ذ ي مال المؤسسة    االسِقووا صمماصة القوئم ال ع9

       صاوع الصيرصة لاممق الم ارهلل السِقوواِقهللع المؤسسة  ر وو مموسصة  ع01

      الموهر ع الصيرصة الم ارهلل لحذا  الِ ظصف ل ،ِصور  وهلللة ور، المؤسسة ِِصع ع00
 
 

،،، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير  
 

 

 

 

 

 نلب حث
 خليل إمساعيل زقوت

 

 


