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 الزمحن الزحيم بسم اهلل

وَاحْلُلْ  ،وَيَسِّزْ لِي أَمْزِي ،يرَبِّ اشْزَحْ لِي صَدْرِ{

 (12 -25  ا٠٢خ) :غٗ عٛسح } يَفْقَهُىا قَىْلِي ،ُقْدَةً مِنْ لِسَانِي    ع

 

 

وَمَنْ يُؤْثَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ  يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَتَ{ 

 }أُوتِيَ خَيْزاً كَثِرياً وَمَا يَذَّكَّزُ إِلَّ أُولُى الْأَلْبَابِ

 (162) اٌجمشح: 



ج  
 

 اإلهداء
 يعهى انبشزٌت يحًذ صهى اهلل عهٍه وسهى .. إنى

 ..عًزهى فً وأطال اهلل حفظهى انعطاء َبع وأبً أيًإنى 

ًًا يشجًعا بجاَبً ولف يٍ إنى  ..وتمذًٌزا شكًزا انعشٌشة سوجتً وداع

 .. يارٌت وحًشة، رًٌاص  األعشاء أبُائً يهجت لهبً إنى 

 … إنى إخىتً ... وأخىاتً

 هم انكزو وانجىد حًاي .. وحًاتًإنى أ

 ..انذارست نًىاصهت أيايً انطزٌك يهذوا يٍ إنى

 إنى أصذلائً وأحبائً ..

 إنى أرواح انشهذاء يٍ رووا بذيائهى تزاب فهسطٍٍ

 أهذي هذا انجهذ انًتىاضع

 

 عهًا ٌشدَا وأٌ عهًُا بًا ٌُفعُا وأٌ ٌُفعُا يا ٌعهًُا أٌ وجم عش يٍ اهلل جًٍاار
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 ديرشكر وتق

إف الشػػ ر الصولػػوؿ ا ب ػػئلم  أػػم صػػئ فض ػػـ اػػش وبواػػؿد ةػػـ الشػػ ر والبصػػد ر ذوػػبئذ  الوئاػػؿد لػػئ ب الػػذوؽ 

د الصشػػرؼ  أػػم اػػذا الروػػئلبد لوػػ ب لػػدراد األستتتاذ التتدكتور ماجتتد ال تترااإلدار  الرف ػػ د والصػػضلع ال أصػػي الػػد  ؽد 

فدؽ ف ػرةد فػي ئػئ  وضئ ػداو وصوجلػئو وص ػئوخو إهراجلػئ والذ  بئا  الروئلب  ئر  وجص ؿ ضل شد ولط ؼ إرشئدا وبوج لشد

 وفالم  أبد وففاؿ لورة صص ضب.

  التتتتتتتتدكتور/ محمتتتتتتتتد إبتتتتتتتتراىيم المتتتتتتتتدىون ػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػف د إلػػػػػػػػم اصبضػػػػػػػػئضي صػػػػػػػػئ فبصػػػػػػػػدـ اجز ػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػ ر  و ظػػػػػػػػ ـ 

 ف اػػػػػػئ  لجضػػػػػػب الصضئ شػػػػػػب  أػػػػػػم بواػػػػػػألـ اصاػػػػػػوؿ صضئ شػػػػػػب الروػػػػػػئلب. والتتتتتتدكتور/ بستتتتتتام عبتتتتتتدالجواد أبوحمتتتتتتد

اوػب فػي الػوزارة ـ ال ئلي وال ئصأ ف ف لئ إلبئ بلـ الورلب لبطا ؽ فداة الدر لم وزارة البرا ب والب أ وش ر  الصولوؿ إ

 أػم صػئ  إستالم مينتا ستتاذة/األو   األستتاذ/حمزة عمتر أبوحرتيرةفبصػدـ ائلشػ ر وال رفػئف إلػم فف و صئ  ط ب لي د

 صف جلد إلضجئز اذا الروئلب. وا دص

 .الجضب ا أصلـ وفةئالـ ه ر  ؿ  ضي ب ئلم اا جزااـ اوصشد  ف ولوت وف  ف ذ راد  لرت صف ل ؿ وف بذر

 لػواب صػف ف لػئ  ػئف فصػئ الصبوااػ بد اللػورة اػذا  أػم الروػئلب اػذا إلهػراج وفصضػي الػذ  ا ال صػد وهبئصػئو 

 فصػ  ػؿ الروػئلب الػذا  ضوػ  فف وب ػئلم وػا ئضش اا وفد ػوا  ضػد د فصػف هطػأ صػف  ػئف وصػئ و ػداد اا فابوف ػؽ

 .والصلبص ف ال أـ طأاب صف  أ لئ واطأ   رفائ

 الباحث                                                                               

 محمود عطا عمر المدىون
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 اٌذساعخ ٍِخص

هداـ الضصوذج  صأ ئت إدارة الص رفب و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤووي في او  إوب  أم الب رؼ إلم الدراوب ادفت
 الصػضلع اوػبهداـ لصػد بػـ د لأبص ػز فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي فػي  طػئع  ػزة  ج(داذصر  ي)صػئل ـو ائلدر ػ

وزارة البرا ػب  فػي ال ػئصأ ف اجص ػ  والصبصةػؿ الدراوػبد صجبصػ  لجص ػ  الشػئصؿ الصوػ  وفوػأوب الب أ أػي الولػوي
 ب )صػف رئػ س إشػراف وظػئئؼ  شػلأوف والػذ ف ص ئفظػئت  طػئع  ػزةوالب أػ ـ ال ػئلي وجص ػ  الصػد ر ئت  أػم صوػبو  

 اخوػبا ئف بوز ػ  بػـ و ػد د الالزصػب اذول ػب الا ئضػئت لجصػ  اخوػبا ئف فداةالائ ػث  اوػبهدـ   ػث وػـ فصػئ فػوؽ(د 
 %80.24 ضوابش صئ ف  اوبا ئفد ( 942 ) الصوبردة اخوبا ئضئت واألت صوظؼد (959) أم

 :يمي فيما أىميا نمخص النتائج، من دالعدي إلى الدراسة خمرت

  أفٙود إٌزبئظ َِزٜٛ رٛافو ع١ٍّابد ئكاهح اٌّروفاخ فاٟ ٚىاهح اٌزوث١اخ ٚاٌزرٍا١ُ اٌرابٌٟ فاٟ لـاب   ايح

%(ث ٚلاال ؽظااً عٍااٝ اٌّورجااخ ايٌٚااٝ رٛى٠اا  79.57واابْ ع١االث ؽ١ااش ثٍااط اٌّزٍٛااؾ اٌؾَاابثٟ إٌَااجٟ  

  .%(77.97فخ ثٛىْ َٔجٟ  %(ث رٍٝ مٌه  فيْ اٌّرو79.89اٌّروفخ ثٛىْ َٔجٟ  

  ٟأفٙود إٌزبئظ َِزٜٛ رٛافو ِرب١٠و إٌّاٛمط ايِو٠ىاٟ ٌٍز١ّاي  فاٟ ٚىاهح اٌزوث١اخ ٚاٌزرٍا١ُ اٌرابٌٟ  فا

%(ثٚلال ؽظاً عٍاٝ اٌّورجاخ ايٌٚاٝ 78.47لـب   يح وبْ ع١ل ؽ١ش ثٍاط اٌّزٍٛاؾ اٌؾَابثٟ إٌَاجٟ  

%(ث 74.77ِر١به اٌم١بكح ثٛىْ َٔجٟ   %(ث رٍٝ مٌه77.97ِر١به اٌزقـ١ؾ اإلٍزوار١غٟ ثٛىْ َٔجٟ  

 %(.9:.77بد ٚرؾ١ٍٍٙب ثٛىْ َٔجٟ  رٍٝ مٌه ِر١به اٌّرٍِٛ

   ٜٛث١ٓ ع١ٍّبد ئكاهح اٌّروفخ ٚر١ّاي ايكا  5...ٚعٛك عاللخ اهرجبؽ١خ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ عٕل َِز )

 اٌّإٍَٟ فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزر١ٍُ اٌربٌٟ فٟ لـب   يح.

 :يمي ما الباحث يقدميا التي التوريات أىم من

 ٓإٌغابػ ٚأٍابً اٌفىاوٞ اٌّبي هأً ثبعزجبهٖ اٌّٛفف اٌربًِ فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزر١ٍُ رـ٠ٛو ٚرؾ١َ 

  ٚرؾم١اك اٌّالئّاخث اٌّروف١اخ اٌج١ئاخ ٚر١ٙئاخ ٚر١ّٕزٙابث اٌّروف١اخ ٚللهاراٗ ؽبلبراٗ ثبٍزضّبه ٚمٌه اٌّإٍَٟث

 .ٚا١ٌّٕٙخ اٌرلاٌخ ِرب١٠و ٚفك اٌّٛفف١ٓ ٌىبفخ اٌٛف١فٟ ٚاالٍزمواه ايِبْ

 ًّرٕظ١ّ١خ ث١ئخ ٚرأ١ٌٍ ِٚشبهوزٙبث اٌّروفخ إلٔزبط ٚكاعّخ ِٚشغرخ ِؾفيح صمبفخ فٍك عٍٝ اٌر 

 ٌٍّشبهوخ كاعّخ رٕظ١ّ١خ صمبفخ ٚرأ١ٌٍ اٌشقظ١خ ٚاٌقجواد ثبٌّروفخ اٌّشبهوخ أٍبً عٍٝ رمَٛ           

اٌّروفخ ٚرجبكي ٚرمبٍُ             



 د
 

Abstract 

This study aimed to identify the processes of knowledge management and its relationship 
with High Organizational  Performance in light of the use of the American model (Malcolm 
Baldrig) for high Performance in the Ministry of Education and Higher Education in the Gaza 
Strip, Using  the descriptive analytical method and the technique of a comprehensive 
survey of all components of the study population, represented with all workers in the 
Ministry of Education and Higher Education and all departments all over the Gaza Strip and 
who occupy positions of supervisory (from the head of department and higher), where the 
researcher used a questionnaire to collect the necessary data. The questionnaire have been  
distributed to 259 employees, and the collected questionnaires were (240), representing 
83.04%  

The study has got to mans results that could be summed up as follows:  

 The results showed that the level of availability of knowledge management in the 

Ministry of Education and Higher Education in the Gaza Strip was good, where the 

arithmetic average of (75.17%), the distribution of knowledge has won first place 

with (79.89%), followed by storage of knowledge with  (77.59%). 

 Results revealed that the level of availability of the standards of the American model 

of High performance in the Ministry of Education and Higher Education in the Gaza 

Strip was good where the arithmetic average (74.89%), the standard of strategic 

planning has won the first place with (79.27%), followed by the standard of 

leadership with (78.33%), followed by analyzing information with (77.62%). 
The most important recommendations presented the researcher are as follows:  

 Rebuilding employees working in the Ministry of Education since there represent 

intellectual capital and the basis of institutional success, through investing their 

energies and cognitive abilitie, developing and creating an appropriate  environment 

of knowledge, and achieving security and job stability for all employees in 

accordance with the standards of justice and profession.  

 Working to create a culture that is motivating, encouraging and supporting to the 

production of knowledge and participation, the establishment of an organizational 

environment based on sharing knowledge and personal experiences, and 

establishment of an organizational culture that is supportive of participating, sharing 

and exchange of knowledge . 
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 ال رل األول

 اإلطار العام لمدراسة

          ِمذِخ: 2.2

ب ػػد ئت ال ا ػػرة وال وائػػؽ بصباػػي صواجلػػب البصأاػػئت الوػػر  ب والبل ػػر الصوػػبصر فػػي ا ئػػب اذ صػػئؿ ال ئل ػػبد و ػػذلؾ ال

اذهر د البي بواجللئ الصضظصئت ال  وص ب واذاأ بد وجود بوجش وصدهؿ جد ػد لأ صػؿ فػي الصضظصػئت دفئل د ػد صػف 

الصضظصػػئت بوػػ م ائوػػبصرار إلػػم ب ص ػػؽ فاػػدافلئ فػػي الضصػػو والاصػػئ  صػػف هػػالؿ بطا ػػؽ الضظر ػػئت والوأوػػوئت واذف ػػئر 

بي بظلر اش ؿ صببئلي وصببئا  في  ئلصضئ ال د ث والصبل رد و ػئف صػف ا ضلػئ ضظػـ الصهبأوب في ا ئبلئ الداهأ بد وال

دارة الجػودة الشػػئصأبد بطا ػػؽ ضظػـ إدارة الجػػودةد اإلضبػئج ال د ةػبد والب وػػ ف الصوػبصرد ولػوخو لأبص ػػز فػي صوػػبو   وا 

اإلجبصئ  ب   ب واإل بلئد ب وص  ادا ب الصرف ال ئد  وال شر ف ببوالم اذ داث والبل رات الو ئواذدا  الصؤووي د

اشػػ ؿ وػػر   دولصػػد وػػئ د  أػػم ز ػػئدة  ػػدة بػػأة ر بأػػؾ البل ػػرات صجصو ػػب صػػف اذ ػػداث ال ئلص ػػبد وظلػػور صئ وػػصم 

ائلضظئـ ال ئلصي الجد د اصئ  شصأش صف الاد  في بطا ؽ ال د د صف الو ئوئت اإل بلػئد ب الصاض ػب  أػم فوػس تل ػئت 

صف الب ػبالت اإل بلػئد ب ال ئلص ػبد وفلػا ت الوػصب الصص ػزة للػذا ال لػر اضبشػئر الووؽدائإلائفب إلم ضصو ال د د 

ب ضولوج ػػػػئ الص أوصػػػػػئت وفلػػػػػا  الب ػػػػػد  اذ ػػػػػو  واذلػػػػػ ب اػػػػػو الضجػػػػػئح فػػػػػي ص رفػػػػػب إدارة الووػػػػػئئؿ الب ضولوج ػػػػػب 

 .(0دص9226) ادال ئطيد والص أوصئت اش ؿ وأ ـ

عٛاًِ اإلٔزابط اٌانٞ ٠رزاوه ثاٗ وّاٛهك أٍبٍاٟ إلٔشاب  ( ٟ٘ ايطً اٌغل٠لث ٟٚ٘ أؽلس knowledgeئْ اٌّروفخ  

الةػػػروة فػػػي اإل بلػػػئد وصلػػػدر فوئوػػػي لأص ػػػزة البضئفوػػػ ب فػػػي اإلدارة د فئإل بلػػػئد البصأ ػػػد   ػػػئـ  أػػػم افبرااػػػئت فف 

 واصػػػؿ صةػػػؿ ، اذرضدال صػػػؿدرفس الصػػػئؿ اػػػي  واصػػػؿ اخضبػػػئج اذوئوػػػ ب البػػػي بضشػػػئ الةػػػروة وبلػػػض  الضصػػػود. فصػػػئ 

د فإف الص رفب واأولو ب هئلب  أم  واصؿ اإلضبئج اذهر  اي  ئصؿ اإلضبئج اذ ةرفاص ػب واذلػؿ اإل بلئد الجد 
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   اذ ةر  صػػػػػػػػب.واي الضػػػػػػػػوع الجد ػػػػػػػػػد صػػػػػػػػف رفس الصػػػػػػػػئؿ الصػػػػػػػػػئئـ  أػػػػػػػػم اذف ػػػػػػػػئر والهاػػػػػػػػػرات والصصئروػػػػػػػػئت اذفاػػػػػػػػػؿ 

 . (21دص9225)ضجـد

ص رفب والبي وئاصت اش ؿ  ا ر في هأؽ وضصؿ ال  د شلد ال لر ال د ث  ر ب ور  ب ودؤواب في  صأ ب برا ـو 

  صب إائف ب صف الص رفب الصبرا صبد للذا  ئف خاد صف بوه ر اذا الص رفب ف صئ   ود ائلوئئدة ال ئصب  أم البضص ب 

في ص رض  د ةش (Horton, 2007) اخ بلئد ب والبصدـ البصضي ذ  فصب صف اذصـ. واذا صئ ف د  أ ش وود  اوربوف

في  طئع اخ الـ واخبلئؿ. واذا صئ ف د  أ ش "إ الف  او جد د ئو صبد   ث فلا ت ضصوذج ف دور الص أو 

والذ    رؼ الب  ـ  د9225اإلو ضدر ب  وؿ الب  ـ الص أوصئبي والب أ ـ صد  ال  ئة" الذ  لدر في ضوفصار 

اوبهداـ وهأؽ الص أوصئت الص أوصئبي  أم فضش "وو أب صف الووئئؿ البي بص ف الضئس والائ ة ف في ال  ئة بص  ـ و 

الصلض ب والبراو ب. صصئ ج ؿ صف الص أوصئتد ف ئ  ئف ضو لئ فو طا  بلئد  واخجبصئ  بلب ص ؽ ف راالـ الشهل ب 

والةصئف ب و بم الو ئو ب  واخجبصئ  ب ضلراو فئ الو في  صأ ب البضص ب الصوبداصب في جواضالئ الصبش ابد اخ بلئد ب 

 . (0دص9209دارضئو  ) لألصب

جذات إدارة الص رفب إابصئصئت ال د د صف الصهبل ف في صجئخت صب ددة دواض  وت بأؾ اإلابصئصئت في دراوئبلـ 

ووجلئت ضظراـ  وؿ صولوـ إدارة الص رفػب. فلضػئؾ صػف ضظػر إل لػئ  صلػطأ  بصضػي د وتهػروف  ػدوائ صوجػودا   ػر 

ئفػػب بضظ ص ػػبد وتهػػروف  رفواػػئ صػػف صضظػػور صػػئلي صأصػػوسد والػػا ض بضػػئوؿ صولػػـو إدارة الص رفػػب صػػف زاو ػػب  وضلػػئ ةص

دارة الوةػئئؽد و  ػرؼ  وا الـ اآلهر ر ز  أم إ طئ  صولوـ إلدارة الص رفب صف زاو ػب  وضلػئ بطػو ر لأص أوصػئت وا 

ال ا وي صولوـ إدارة الص رفب ب ر وئو  راا شئصال  اوبهألش صف  دة ب ر وئت اصف صجئخت صب ددة اأضلئ"الصلطأ  

ل صأ ػػئت واذدوات والوػػأو  ئت البػػي  شػػبرؾ فػػي لػػ ئ بلئ وفدائلػػئ الصوػػبو دوف صػػف الصضظصبدإل بوػػئب الص اػػر  ػػف ا
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وهػػػزف وبوز ػػػ  الص رفػػػب لبػػػض  س  أػػػم  صأ ػػػئت اذ صػػػئؿ لأولػػػوؿ إلػػػم ففاػػػؿ البطا صػػػئت اصلػػػد الصضئفوػػػب طو أػػػب 

 . (05دص9225اذصد")ال ا ويد

  ػدد ب د ػد فػي الاػئ ةوف اهبأػؼبب ئصػؿ ف صػئ ا ضلػئ د و ػد فصئ  صأ ئت إدارة الص رفب  فلي ب صػؿ اشػ ؿ ببػئا ي و  

 لبشػصؿ تهػروف الػئ  بووػ  ا ضصػئ  صأ ػئت فرا ػب ضلػئف إلػم  شػ ر صػف فلضػئؾ الص رفػبد إدارة بباصضلئ البي ال صأ ئت

ضبصػػم الائ ػػث  ػػدد صػػف ال صأ ػػئت البػػي ببوػػؽ صػػ  صواػػوع الدراوػػب واػػي )بشػػه ص ا فصػػددلػػذلؾ ذلؾ صػػف ف ةػػر

 .لص رفبدبهز ف الص رفبدبوز   الص رفبدبطا ؽ الص رفب(دبول د ابالص رف

ـ صػف  اػؿ 0994ال  و ب والبي بـ بأو وػلئ  ػئـ وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي الوأوط ض ب والبي ب د صف فاـ الوزارات

    بػز الوأطب الوطض ب الوأوط ض ب الصئئصب اضئ و  أم ابوئ  ئت فووأود والبي بوػ م إلػم اضػئ  إضوػئف فأوػط ضي لػئل

اد ضش ووطضشد و بوئ ؿ اإ جئا ب ص  بطػور ال أػوـ والب ضولوج ػئد و وػلـ صاػد ئب فػي اضػئ  صجبصػ  الصػ ـ والهأػؽ الرف ػ  

 وب ص ؽ الجودة في ضظئـ الب أ ـ والا ث ال أصي )الصو   اإلل بروضي لوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي(.

  طػئع فػي اػو  صػئ صلصػئو وجوار ػئو  فصػراو    ػد ال ػئلي الب أػ ـ ئتصؤووػ في إدارة الص رفب وبصض ئت إوبراب ج ئت ضيباف

ذا  الصػرارات ابهػئذ  أم  درابلئ في الب أ ص ب بص ز الصؤووئت إلم و ؤد  او ئل ب د فإضش بـ بطا صش صئ اذ صئؿ د وا 

 بف ئد ص  هدصئت وبصد ـ ال أص بد واذا ئث ) الصضئاعد صةؿ، الصضبجئت بطو ر دورة بصل ر وال صؿ  أم

دار ب ففاؿد  . (.7ثص8..9ؽّلاْ ث؛(Kidwell & Johnson, 2000 (الب ئل ؼ بهو ض إلم إائفب وا 

وزارة البرا ب  في د وفضظصبلئ و صأ ئبلئ وفادافلئفصف اضئ  ئف صضطأؽ اذا الدراوب لأب رؼ  أم صولـو إدارة الص رفب 

  ار اوبهداـ الضصوذج اذصر  ي لأجودة. و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤوويوالب أ ـ ال ئلي في ص ئفظئت  زة د 
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 :ٚأعئٍزٙب اٌذساعخ ِشىٍخ 2.1

 فػػػػػػػي اػػػػػػػو  الووائػػػػػػػد البػػػػػػػي ب صصلػػػػػػػئ إدارة الص رفػػػػػػػب لأصؤووػػػػػػػئتد فولػػػػػػػت ال د ػػػػػػػد صػػػػػػػف الدراوػػػػػػػئت ال أص ػػػػػػػب صةػػػػػػػؿ 

الص رفػب ( ااػرورة بطا ػؽ إدارة 9202(د)صئايد9228(د)جوارد9228( د)وئلـد9200دراوب ) وئؼ وال ئجزد

 بص ز الصؤووب.لأ وئظ  أم 

ائراػػػئ واجلػػػب الصطػػػئع بائ  دوذضضػػػئ ضب ػػػدث  ػػػف ف ػػػد فاػػػـ الػػػوزارات الوأوػػػط ض ب واػػػي وزارة البرا ػػػب والب أػػػ ـ ال ػػػئلي 

ال  وصي وذضلئ الوزارة البي  ص   أم  ئبصلئ بطو ر الصواطف الوأوط ضي او ػرا وصلئرابػش ل لػا  اضوػئضئو وا  ػئو صةصوػئو 

وذضلػئ لوزارة بواجش ال د د صف الل وائت ا الئ  ب أػؽ اجئضػب إدارة الص رفػب و صأ ئبلػئ وصورداو اشر ئو صضبجئود وذف ا

 صأ ػئت إدارة الص رفػب بأػؾ اللػ وائت الهئلػب اجئ ت ف رة اذا الدراوب  هطوة لأو وؼ  أم  بو م لأبص ز دوصئود

 س التالي:السؤال الرئي فيدراوب ال صش أب بص ز اذدا  الصؤووي ف لئ دلذا ببصةؿ ال بلئ او 

 تميز األداء المؤسسي في وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة؟.ما عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا ب

 و أ ش فإف الصش أب البي ب ئلجلئ اذا الدراوب  ص ف ل ئ بلئ في البوئؤخت البئل ب،

ل ئلي في ص ئفظئت  زة صف وجلب صئ صوبو  صصئروب  صأ ئت إدارة الص رفب في وزارة البرا ب والب أ ـ ا -0

 ؟فل ئب الوظئئؼ اإلشراف بضظر 

صئ صوبو  البص ز في اذدا  الصؤووي لوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في ص ئفظئت  زة صف وجلب ضظر  -9

 ؟. الوظئئؼ اإلشراف ب
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بلئ  وؿ  صأ ئت إدارة الص رفب و ال  a<=0.05ذات دخلب إ لئئ ب  ضد صوبو  دخلب  فروؽاؿ بوجد  -0

الصوصم   ال أصيد الصؤاؿ الشهل ب والبضظ ص ب )الجضسد لأصبل رات ب ز  ابص ز اذدا  الصؤووي

  دد وضوات الهدصبدال صردص ئف ال صؿ(؟ الوظ ويد

 صأ ئت إدارة الص رفب و ال بلئ ا ف  a<=0.05ذات دخلب إ لئئ ب  ضد صوبو  دخلب  ال ب اؿ بوجد  -4

  ابص ز اذدا  الصؤووي؟

 في او   صأ ئت إدارة الص رفب. الزة طو ر اذدا  الصؤووي لوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي صئ واؿ ب -5

 :اٌذساعخ أ٘ذاف 2.1

في او  صش أب الدراوب و أب الدراوئت البي ببضئوؿ  صأ ػئت إدارة الص رفػب وفةراػئ  أػم بص ػز اذدا  الصؤووػي فػإف 
 -:اذا الدراوب بو م إلم ب ص ؽ اذاداؼ البئل ب

 صوبو  صصئروب  صأ ئت إدارة الص رفب في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في ص ئفظئت  زة  أم  رؼالب -0

 .صوبو  بص ز اذدا  الصؤووي لوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في ص ئفظئت  زة   أم الب رؼ -9

فػػي اػػو   وػػاؿ بطػػو ر اذدا  الصؤووػػي لػػوزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي فػػي ص ئفظػػئت  ػػزة  أػػم الب ػػرؼ -0

  صأ ئت إدارة الص رفب.

 ال ال ب ا ف  صأ ئت إدارة والبص ز في اذدا  الصؤووي اوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي. ال شؼ  ف  -4

 ب ػز   صأ ػئت إدارة الص رفػب والبػي بػأة ر لصػد  ال  ضػب ففػراد اوػبجئائت فػي الوػروؽ دخلػب  ػف ال شػؼ -5

  ػػػػػػػػػدد وػػػػػػػػػضوات الصوػػػػػػػػػصم الػػػػػػػػػوظ ويد ل أصػػػػػػػػػيدا الصؤاػػػػػػػػػؿ لأ واصػػػػػػػػػؿ الشهلػػػػػػػػػ ب والبضظ ص ػػػػػػػػػب )الجػػػػػػػػػضسد

 ص ئف ال صؿ(. ال صرد الهدصبد

بصد ـ البول ئت في او  الضبئئع الص داض ب البي وبوور  ضلئ الدراوب  وائلش ؿ الذ    زز صف  صأ ب  -6

 بص ز اذدا  الصؤووي.
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 :اٌذساعخأ١ّ٘خ  2.4

 ، صأ ب وفاص بضظر ب  ص ف بصو ـ فاص ب الدراوب إلم  وص ف د فاص ب 

   :ٕظش٠خأٚلا: األ١ّ٘خ اٌ

صف  وضلئ بوا   صأ ئت إدارة الص رفب وصوئا صلئ وفاص بلئد وا ئف  ال بلئ ابص ز ب الدراوب بضا  فاص  -

 في او  اوبهداـ ص ئ  ر الضصوذج اذصر  ي لأبص ز. اذدا  الصؤووي

ص ئض -  ب بطا صش  أم وزارات إةرا  الدراوب ال أصي في صولوـ إدارة الص رفب والبص ز ائذدا  الصؤووي وا 

 الوأطب الوطض ب الوأوط ض ب.

 بضئولت الدراوب فاـ الوزارات البي بأ ب دوراو ائرزاو في بصد ـ الهدصب لجص   شرائ  الصجبص . -

ب بار الدراوب صف فوائؿ الدراوئت في صواو لئ صوبهدصب الضصوذج اذصر  ي لأبص ز بجر   أم وزارة  -

 – أـ الائ ث   أم  د –ع  زة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في  طئ
 

 صب١ٔبا: األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ:

بضاػػ  صػػف فف اػػذا الدراوػػب بوػػ م لب أ ػػؿ الوا ػػ  الو أػػي إلدراؾ الل ئػػئت اإلدار ػػب فػػي وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ  -

ال ػػػئلي لصولػػػـو إدارة الص رفػػػبد وب أ ػػػؿ صصئروػػػئبلـ ذاػػػـ  صأ ػػػئت إدارة الص رفب)بشػػػه ص الص رفػػػبد بول ػػػد 

في او  ص ػئ  ر الضصػوذج اذصر  ػي لأبص ػز وصػد   هز ف الص رفبدبوز   الص رفبدبطا ؽ الص رفب(الص رفبد ب

 بطا صلئ.

 اف ضبئئع وبول ئت اذا الدراوب  د ب وف ذات فئئدة لوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي الوأوط ض ب. -

ي بصػدصلئ الػوزارة لب ص ػؽ صػف ضبػئئع الدراوػب لز ػئدة وب وػ ف جػودة الهػدصئت البػ الصوئولوف ص ف فف  وبو د  -

 الص زة البضئفو ب.
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 :اٌذساعخ ِزغ١شادّٔٛرط ٚ 2.1

          ، عمميات إدارة المعرفة في صةؿ بو   :المستقل رالمتغي 0.5.0

     بشه ص الص رفب.                                 

       بول د الص رفب.                                    

                                    بهز ف الص رفب.    

 بوز   الص رفب.  

 بطا ؽ الص رفب.                                                                                                            

 ، "تميز األداء المؤسسي" في وببصةؿ التابع: المتغير 2.1.1

 رواد فاػـ صػف ائلػدرج صػئل وـ   ػث   باػر (ائلػدر ع صػئل وـص ئ  ر الضصوذج اذصر  ي ) الدراوبالائ ث في  اوبهدـ

 وبـ .البجئرة وزارة وف ئل ب  وئ ة ب و ف في اإلولئـ في لجلودا بصد راو  ائوصش الجئئزة ووص ت الشئصأبد الجودة إدارة

 واوػب  ئب اػئلجودةد خابصػئـا بشػج   " فػي   صػف الجػئئزة صػف الرئ وػي د واللػدؼ 1987  ػئـ الجػئئزة إ ػرار

 (.994دص9224)جودةد ال صؿ" في لصولـو البص ز الصضظصئت
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  أم الض و البئلي، و باصف اذا الضصوذج وا ب ص ئ  ر

 .الص ئدة 

 وب أ ألئ الص أوصئت. 

 اخوبراب جي البهط ط. 

 الاشر ب الصواردوبطو ر  إدارة. 

 جودة ال صأ ئت داهؿ الصؤووب إدارة 

  الجودة ضبئئع. 

 زاوفال رائ. 

 اٌلهاٍخِزغ١واد ّٔٛمط ( 5.5شىً هلُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (8..9( ٚكهاٍخ  عٛكحث9..9 اٌىج١َٟث ش ثبإلعزّبك عٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ كهاٍخجبؽاٌ ئعلاك :ّظلهاٌ

 المتغير المستقل

اػ، صأ ئت إدارة الص رفب وببصةؿ   

بشه ص الص رفب 

بول د الص رفب 

بهز ف الص رفب 

بوز   الص رفب 

بطا ؽ الص رفب 

 المتغير التابع
بص ز اذدا  الصؤووي في او  
ص ئ  ر الضصوذج اذصر  ي لأبص ز 

( وببصةؿ اػ،جدائلدر )صئل وـ   
.الص ئدة 
وب أ ألئ الص أوصئت. 
اخوبراب جي البهط ط. 
 الصػػػواردإدارة وبطػػػو ر 

 .الاشر ب
جػػػػػػػػػػػػػودة ال صأ ػػػػػػػػػػػػػئت  إدارة

 داهؿ الصؤووب
 الجودة ضبئئع. 
زاوفال رائ. 
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 :اٌذساعخ١بد فشظ 2.6

لأ واصػؿ  الص رفػب ب ػز  إدارة وؿ  صأ ئت  a<=0.05إ لئئ ب  ضد صوبو  دخلب بوجد فروؽ ذات دخلب  -0

 ػدد وػضوات الهدصػبدال صردص ئف  الصوػصم الػوظ ويد  ال أصػيد الصؤاػؿ الشهلػ ب والبضظ ص ػب )الجػضسد

 ال صؿ(.

 ػػػوؿ صوػػػبو  بص ػػػز اذدا  الصؤووػػػي  a<=0.05إ لػػػئئ ب  ضػػػد صوػػػبو  دخلػػػب بوجػػػد فػػػروؽ ذات دخلػػػب   -9

 ػػػػػػػػدد وػػػػػػػػضوات ال أصػػػػػػػػيد الصوػػػػػػػػصم الوظ ويد ب ػػػػػػػػز  لأ واصػػػػػػػػؿ الشهلػػػػػػػػ ب والبضظ ص ػػػػػػػػب )الجضسدالصؤاػػػػػػػػؿ

 الهدصبدال صردص ئف ال صؿ(.

  صأ ئت إدارة الص رفب وبص زا ف  a<=0.05ذات دخلب إ لئئ ب  ضد صوبو  دخلب  اربائط ش ال ب بوجد  -0

 .اذدا  الصؤووي 

 :اٌذساعخؽذٚد  2.7

 -وبها  اذا الدراوب لأ دود البئل ب،

الص رفػب فػي وزارة البرا ػب  صأ ػئت إدارةل  ال ػئلي الوا ػ  ص رفػب  أػم الدراوػب وبصبلػر الحتد الموضتوعي : -

 الصؤووي. اذدا  بص ز  أم الصصئروئت اذا اض  ئس والب أ ـ ال ئلي في ص ئفظئت  زة د وصد 

وبر ز الدراوب  أم الصوظو ف ال ئصأ ف في وزارة البرا ب والب أػ ـ ال ػئلي فػي ص ئفظػئت  ػزة  :البشري الحد -

 اصوصم رئ س  وـ فأ أم.

 بلر الدراوب  أم وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في ص ئفظئت  زة.بص الحد المكاني: -

د   ػث بػـ البطا ػؽ ال صأػي 9204 /9200الدراوػي  ال ػئـ فػي الدراوػب اػذا الاد  اإجرا  بـ :الزماني الحد -

 ـ.9204/صئ ووبوزر   اإلوبائضئت في شلر 
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 :اٌذساعخِغٍّبد  2.2

 .ء ئلوردي وئلصؤوويدا لبطو ر وب و ن ئذؿ صده  د  رفبدئرب ئلص إل  وزارة البرا ب والب أ ـ إف باضي -

صئلب ف أػم إف بطور الص رفب الور    بطأب البدر ب صد  ال  ئةد  صئ  بطأب صوبو   أص ئو وب ضولوج ئو لأ  -

 . بوئب صأ ب الب أـ فلا ت  ئجب صئوب لأ ئصأ فصف الوئاؽد وال ئجب خ
 

 :ِؼٛلبد اٌذساعخ 2.2

 ئف  أداة جص  الا ئضئت واي ائلبئلي ب  س وجلئت ضظر الصا وة ف.بـ اإل بصئد  أم اإلوبا  

 .أب الصراج  والصجالت والدور ئت ال را ب الهئلب ابص ز اذدا  الصؤووي  

 ي.ئئاإلضصطئع الصوبصر لأب ئر ال لرا 

 والصجبص  ال دواف اللل وضي  أم  طئع  زة وفةئرا البدص ر ب  أم الوزارة. 

 د  ؤةر  أم صلدا  ب اإلجئائت الص طئا. صصئ الوا  الو ئوي واإلضصوئـ  
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 ال رل الثاني

 دراسةاإلطار النظري لم

 ِمذِخ 1.2

 وال ال ػب الص رفػب صولػوـ  أػم اػئلو وؼ الص رفػبد اػإدارة الصب أصب اذوئو ب الصوئا ـ بوا   إلم الولؿ اذا  لدؼ

  أػم فةراػئفاص بلػئ وفاػدافلئ و و  دضشػأبلئ وبطو راػئو  ئوب ر وئبلػ الص رفػب إدارة  أػم والب ػرؼ الصشػئالبد الصوػئا ـ ص 

البطػرؽ إلػم و  د البضظ صػي والػب أـ الص رفػب إدارة اػ ف ال ال ػب وبواػ   الص رفػبد إدارة  صأ ػئت وا ػئف الصضظصػئتد

إلػم بواػ   بطا ػؽ إدارة  الائ ػث  وػ م صػئ  د أػم ضصػئذج إدارة الص رفػب الب ػرؼصبطأاػئت بطا ػؽ إدارة الص رفػب و 

 صػػػػئ ووػػػػ صؼ الائ ػػػث  أػػػػم صجػػػئخت وهطػػػوات بطا ػػػػؽ إدارة الص رفػػػب  ب فػػػي وزارة البرا ػػػػب والب أػػػ ـ ال ػػػئليدالص رفػػػ

وػػ بطرؽ الائ ػػث صولػػـو البص ػػز اػػئذدا  الصؤووػػي وضصئذجػػشد و ػػرض ا ػػض البجػػئرب ال ئلص ػػب فػػي فضظصػػب الجػػودة 

 :كالتالي ىي رئيسية مباحث تةس من ال رل ىذا ويتكوند ال ئلص ب والبص ز في اذدا  في ا ض الدوؿ الصبصدصب

 مدخل إلى إدارة المعرفة. :األول المبحث

 .المعرفة إدارة عمميات :الثاني المبحث

 .مؤسسات التعميم العاليإدارة المعرفة في  :الثالث المبحث

 المبحث الرابع: التميز في األداء المؤسسي.

 المبحث الخامس: نماذج التميز في األداء المؤسسي.

 ادس: التجارب العالمية في أنظمة الجودة العالمية والتميز في األداء في بعض الدول المتقدمة.المبحث الس
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 اٌّجؾش األٚي: ِذخً إٌٝ إداسح اٌّؼشفخ

ب ػػد إدارة الص رفػػب صػػف ف ػػدث الصوػػئا ـ فػػي  أػػـ اإلدارة والبػػي ب باػػر صػػف فاػػـ الوػػصئت ال  و ػػب لألضشػػطب البػػي بػػؤةر 

 بأػػػت ص ئضػػػئو صرصو ػػػئو و  و ػػػئو فػػػي شػػػبم  الصجػػػئخت اإلدار ػػػب والوض ػػػب والبجئر ػػػبو ػػػد ا   أػػػم ضو  ػػػب وجػػػودة ال صػػػؿد

 (.                                                                                                    07دص9227)اللئو د 

  ف الضئج ب  ص ز الصضظصب الذ  وئوياذ ال ضلر ائ بائرائ الص رفب  أم صبزا د ض و  أم بر ز الصضظصئت ادفت

   ػر صلػئصرة فو ص ػزوخو   صػالو  لػـ   ػد الص رفػب  أػم الصئئصػب واذ صػئؿ الشػر ئت إلػم فب ػوؿ الصضظصئتد صف   رائ

ضصئ الضبئئعد ص وواب  فػي الصهبأوػب ال  ػئة وصجػئخت الػدوؿ  لطي ا بلػئد فلا  وصبضوع و ص ؽ واو  ابجئا او وا 

 لص ئلرة.ا الصجبص ئت صف ال ة ر

 :ِفَٙٛ اٌّؼشفخ 1.2.2

لصد ظلر الجدؿ الو ر   وؿ اػذا الصواػوعد فاػرز صػذاائف بصأ ػد ئف صبلػالف اضظر ػب الص رفػب فػي الوأوػوب اللرا ػب 

وضشأ ا ضلصئ هالؼ  ػئد  ػوؿ الصلػدر الو أػي لأص رفػب فوػي  ػ ف  ػذاب الصػذاب ال صأػي إلػم فف الص رفػب ال ص ص ػب 

اػػي  صأ ػػب  صأ ػػب صةئل ػػب ضئبجػػب  ػػف ص رفػػب وػػئاصبد وبوػػبضاط ال ص صػػب الصطأصػػب صػػف ل وػػت ضبػػئج الهاػػرة ال وػػ بد اػػؿ 

اإلوبدخؿ )البو  ر الصضطصي( الصئئـ  أم الاد ل ئتد  أم ال  س صف ذلؾ د  ذاب الصذاب البجر اي إلم فضش ل س 

 . (97-96دص9224)بوف ؽد ةصب ص رفب وئاصبدوفف الصلدر الو  د لأص رفب او الهارة ال و ب

د ها  صولـو الص رفب لص ئلجب ف ر ب صضذ زصف الو أووف ف ففالطوف وفروطو  ضدصئ  وصئ ال صؿ إلم ةالةب و 

 ( .                  0دص0996)الهوئجيد ف وئـد اي الص رفب )صئضر د ب أصش(د والصشئ رد واإلرادة فو الضزوع
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 لص ػػػػئرؼ اواوػػػػطب ال ػػػػواس وال ػػػػدسف ػػػػؿ ا بوػػػػئب ا و شػػػػ ر  ػػػػئصوس ف وػػػػوورد إلػػػػم فف الص رفػػػػب اػػػػي  صأ ػػػػب فو 

                                                                          .( 0دص9226)الص ئا د د

 وصػػػػف هػػػػالؿ الضظػػػػر إلػػػػم فدا ػػػػئت الصواػػػػوع  ص ػػػػف بلػػػػض ؼ ابجئاػػػػئت الاػػػػئ ة ف لصولػػػػـو الص رفػػػػب فػػػػي ابجػػػػئا ف، 

 ئ الاصضي فصط. وفي اذا الو ئؽ بصةؿ الص رفب الص أوصػئت إاػئفب اذوؿ  ضظر إلم الص رفب اضظرة جزئ ب  ار شصل 

     .(Sarvary,1999:P96)إلم الروااط الواا ب البي بوئ د في لض  اإل وئس الذا الص أوصئت

  اأضلئ "الصضطأؽ اذوئس لأهارة الشهل ب لص ئس  دس فو رف  صص ز". (Daft,2001:P258)وولولئ

  الصئ ػػػػػدة اذوئوػػػػػ ب لهاػػػػػرة الوػػػػػرد فػػػػػي ال  ػػػػػـ  أػػػػػم اذشػػػػػ ئ . و اػػػػػ ؼ وب ػػػػػد الص رفػػػػػب وفػػػػػؽ اػػػػػذا الب ر ػػػػػؼ

(Hislop,et..al,2000: P1) ،لوب اإلوبصرار لأص رفب  ضدصئ  رفلئ اأضلئ                                               

بجػئا ب  ػس  ئلػب ذاض ػب فو الهاػرة الصوػبصرة"د فئلص رفػب وفصػئ  للػذا اإل اذف ػئر هػالؿ البصػر ف" صأ ب صوػبصرة إل ػئدة 

صبل ػػرة ائوػػبصرارد ب ػػوف  صأ ئبلػػئ الصبرااطػػب والصبوئ أػػب فطر ػػب فػػي ال صػػؿ اإلضوػػئضي والهاػػرة البػػي  صبأ لػػئ اذفػػرادد 

و ص ػػف فف بصةػػؿ الص رفػػب فف ػػئر الػػدصئغ البػػي  ص ػػف ب و ألػػئ إلػػم فدا  وب صػػؽ فاػػداؼ صرجػػوةدإخ  اف اػػذا الصولػػـو 

رفػػبد  فػػي  ػػ ف فف اضػػئؾ شػػصئ  تهػػر للػػئد واػػو صػػئ لبـ اػػش اإلبجػػئا اآلهػػر صػػف  صبلػػر  أػػم الجئضػػب الاػػصضي لأص 

 الائ ة ف.

 ضظر اإلبجئا اآلهر إلم صولػـو الص رفػب ضظػرة شػصول بد صػف هػالؿ ص وضئبلػئ الاػصض ب والظػئارةد وفػي اإلطػئر اػذا     

أصػب اصواػوع فو  صأ ػػئت اأضلػئ" اصػبالؾ و لػػر الص ػددات الاػصض ب و  ػر الاػػصض ب)الظئارة( الصب  (Sawa) رفلػئ 

  ص  ضػػػػػػػػػػػػػػػػبد وال ال ػػػػػػػػػػػػػػػػئت الهئلػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػئ واإلجػػػػػػػػػػػػػػػػرا ات الهئلػػػػػػػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػػػػػػػئلصوا ؼ البػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػبـ بضئوللػػػػػػػػػػػػػػػػئ".

(Turban&Aronson,1998:P202) . 
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ف  إف الص رفػػػب ب اػػػر  ػػػف البجػػػئرب والهاػػػرات ال ئصضػػػب )الاػػػصض ب(  ئذف ػػػئر والػػػذوات والصػػػ ـ والبصػػػد رات الصرباطػػػب 

( فف الصولػػـو الواوػػ  لأص رفػػب "  شػػصؿ 7دص9220 ػػ ف  ر )ارواوػػت وتهػػروفد اػػئذفراد وال ال ػػئت الظػػئارة. فػػي

ائإلائفب إلم البصئر ر والصػذ رات هاػرات ال ػئصأ ف وصلػئرابلـ والص صػب الصاػئفب الضئبجػب  ػف بجصػ  لـ فػي جصئ ػئت 

ت الص بواػبد وفرؽ صب ئصأب" ف  إف الص رفبد  وب اذا الصولوـد اػي صػز ع صػف فشػ ئ  صأصووػبد  ئلبصػئر ر والصػذ را

وفهػػر    ػػر صأصووػػب ب صػػف فػػي صلػػئرات اذفػػراد وهاػػرابلـد ول ػػؿ فاػػـ صػػئ  ص ػػز اػػذا الصولػػـو اػػو إشػػئربش إلػػم الص صػػب 

الصائفب البي بصةألئ الص رفبد والبػي بضػبع  ػف بجص ػ  اذفػراد فػي جصئ ػئت وفػرؽ صب ئصأػبد وب باػر الص رفػب صرب ػز 

رارات والبضاػؤ و صأ ػئت البلػص ـ والبهطػ ط وب اػر  ػف ال صػئئؽ ضشئطئت الصضظصئت اذوئس في  صأ ػئت ابهػئذ الصػ

 . ((Collis & Hussey,2003:P3 والصلطأ ئت الوض ب د والبلض وئتد الصواض ف دالضظر ئتدوالبصض ئت الص دودة

( الص رفػػػب اأضلػػػئ " ػػػؿ شػػػ ئ اػػػصضي فو ظػػػئار   وب اػػػرا 48دص9229واشػػػ ئ صػػػف الشػػػصوؿ  لػػػؼ ) ال ا وػػػيد

للـ ائبصئف فو ابهئذ  رارات لئئاب". إخ فضش ا بلر  أم فف الص رفػب بلػدؼ فصػط إلػم اخبصػئف فػي اذفراد ذدا  ف صئ

فدا  ال صػػؿ وابهػػئذ الصػػرارات اللػػئئابد   ػػر فف اضػػئؾ ال د ػػد صػػف اذاػػداؼ اذهػػر  البػػي بوػػ م الص رفػػب لب ص صلػػئ 

                     بصد ـ هدصئت اوبشئر ب إلم اآلهر فد  أم وا ؿ الصةئؿ.                 

جصػػئخو صصػػئ وػػاؽ  ػػر  الائ ػػث  الص رفػػب اػػي  ئلػػب بوئ ػػؿ صوػػبصرة اػػ ف الهاػػرات والصلػػئرات الشهلػػ ب والصػػدرات  ففوا 

 ال صأ ب في فذائف اذفراد صف ضئ  بد والص أوصئت والشوااد صف ضئ  ب فهر  لب ص ؽ ش ئ ذو   صب.    

 :ٔشأح إداسح اٌّؼشفخ ٚرطٛس٘ب  1.2.1     

فصد درج الوالووب  أم ال بئاب في اذا الصواوع صضذ تخؼ  در إدارة الص رفب  د صب و جد دة في الو ت ضووشب با

وصف الصؤ د فف ال ة ر  د  بب  دا ال ب الص رفب ال  أ ب فصئ ف ال صؿ اي جد دة ضوا ئو  اخابصئـو ل ف  دالوض ف
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صئا بد و صضذ صطأ  البو  ض ئت صف الصرف  ف اذا ال ال بد و ل ف ص ظصش  ئف هالؿ الوضوات الصالئؿ ال

 Edwardـد وفي الصؤبصر اذصر  ي اذوؿ لأذ ئ  اخلطضئ يد فشئر فدوارد فرا ضاوـ 0982في  ئـ  دالصضلـر

Freignebaum  الص رفب  وة "إلم  ائربش الشل رةKnowledge is Power"  وصضذ ذلؾ الو ت ولد  صؿ ص رفي

وص  وخدبش اوب دةت و رة وظ و ب جد دة اي  "Knowledge Engineering اضدوب الص رفب"جد د فطأؽ  أ ش 

ـ ظلر  صؿ جد د تهرد ضب جب إلدراؾ فاص ب الص رفب في  لر الص أوصئت 0997صلضدس الص رفب. وفي  ئـ 

و د با  اذا البطور بل  ر في  ضئو ف الدور ئت الصب أصب  "Knowledge Managementإدارة الص رفب "واو

 صف ا ضلئد  صةئؿد بل  ر  ضواف صجأب بل  ر وا  ئدة اضدوب إدارة اذ صئؿ إلم إدارة وص ئلجب الص رفب.  ائلصواوع

وفي الضلؼ اذه ر صف البو  ض ئت فلا  صواوع إدارة الص رفب صف الصواا   الوئهضب واذ ةػر د ضئص   ب في 

 . (6-5دص9200)اش روص صدداإلضبػئج الو ر  في اإلدارة 

اأف  صؿ إدارة الص رفب صف ال صوؿ ال د ةب ضوا ئود خ و صئ  أم الصوبو  البطا صي. (soo,et..al.,2001:P1)٠ٚنوو 

إذ لـ  بـ اإل براؼ الئ إخ في الوضوات الصأ أب الصئا بد وذلؾ ا د فف وا  ا ض الصصئ  س للئ وبضئصم الو ي 

ضبائا إلم اذا الصواوعد وذلؾ ذف الص وضئت ائلووائد الص صصب صف بطا صلئ . فوي ضلئ ب الصرف ال شر ف وجش اإل

الداهأب في إدارة الص رفب ا بئجت في   ضلئ إ ئدة برب ب الص صب البي و بـ اإلوبوئدة صضلئ في الووؽ وبأا ب 

ا ب ئجئت الزاوفدوصواجلب البل رات الور  ب ال ئلأب. وظلرت ال ئجب إلم إدارة الص رفب اواب الضصو الصبزا د 

 شه ص الل ئ ؿ البضظ ص ب   ر الصرضب البي خ ص ف فف ببأ أـ ص  البل  ر الور   في الووؽ .وال ئجب إلم ب

 جئضب صف الوأووي البو  ر إلم الص رفب إلدارة الو ر ب الجذور ( ب ود56دص9229وفائؼ )ال أيدوتهروفد

لم  هالؿ صف ئ ج تهر جئضب صف الجذور ا ض فف  صئ ال صؿد ص ئف في صبطأائت الهارة  أم البر  ز وا 

 وب أصلـ. لصئدة اذ صئؿ الصهبأوب الصضئظ ر
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ب الص أوصئت واإلبلئخت  ئدت إلم ةورة ص أوصئب ب صبوفرة فالرت الصوبهدص فدب د  ضول ؿ اخوبهداـ الصبزا د لبص

و إ د  الطرائؽ البي  وزت ضشو  إدارة الص رفبدفأـ   ف الب د  صصبلراو  أم إ جئد الص أوصئت الصب أصب الدؼ ف

هالؿ الص أوصئت الصبوفرة إل جئد الص أوصئت اذ ةر فئئدة للدؼ ص  فدوالطر صب  الدراوبصشروع ص  فد اؿ   و ب 

 واوبرجئ لئد اذهر  اي الصدرة الصبزا دة لبصئضب الص أوصئت واإلبلئخت البي بوئ د  أم هزف ص أوصئت ف ةرد

 وص ئلجبلئ ا دد صف الطرائؽ الص ااب لأصوبهدـ.

 في ادا ب ةصئض ضئت (Knowledge Management) فوؿ صف اوبهدـ صلطأ  إدارة الص رفب(Don Marchand) و  د

ل ضش لـ  شر إل لئ  أم  الصرف الصئاي  أم فضلئ الصر أب الضلئئ ب صف الورا ئت الصب أصب ابطو ر ضظـ الص أوصئتد

 (.57دص9229)ال ا ويد فو اولولئ  صأ ئت ض و صوبصؿد

واد اذوائؿ إلدارة الص رفب الذ ف   ود للـ الواؿ جص  ئ في وا  إدارة الص رفب  أم الهر طب ةـ بوالت فوصئ  الر 

ا ضصئ بص زت صضظصئت ) ص ئصؿ ا صئف والاضؾ ال ئلصي( ا صألئ الصادع في  صؿ إدارة الص رفبد  صئ   أم ض و صئد

 . (02-9دص9224)فاوفئرةد ئدت الشر ئت ال ئائض ب دوراو ائصئو في ضشو  إدارة الص رفب وبطا صئبلئ 

 شر ب  ئصت  ضدصئ ـد 1985  ئـ إلم الص رفب إدارة  رج  الا ض فف2005) دالوائب  اد)  ذ ر

"Hewlet Packard" أم وبأة رائ بالص رف اإدارة ال ة روف  صبض  لـ الوبرة اذا في ول ف دابطا صلئ اذصر   ب  

ب اذصرد فوؿ في الص رفب إدارة بجئاؿ - ئلـال  في صئلي ووؽ ف ار - وبر ت ووؿ فف  بم اذ صئؿد  هئلو

ف لأص رفبد ضصد ب   صب ب د د ص ئوخت  ادف الصئايد الصرف صف البو  ض ئت فوائؿ وصضذ .ذلؾ ا د الئ اابـ  د  ئف وا 

 ه رةداذ اذ واـ هالؿ البزا د في تهذ اخابصئـ واذا .البضظ ص ب الص رفب إدارة اصولـو واذ ئد صي ال صأي اخابصئـ

 (.08دص9209)الصدلؿ د الص رفب إدارة بطا ؽ وال ئلص ب الص أ ب الصضظصئت صف ال د د باضم ا د هئلب
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ف ضشو  إدارة الص رفب وبطورائ  ئضئ ص لأب صجصو ب صف ال ضئلر واذلوؿ والجذور ف (9224دااوفئرة)و ر  

 ذات ال ال ب دفاصلئ،

 البو  ر الوأووي الضظر . -0

 لصبطأائت الهارة في ووؽ ال صؿ.اإل بائرات الوا   ب  -9

 وجلئت ضظر البراو  ف. -0

 وجلئت ضظر الر ئد  ف و ئدة اذ صئؿ. -4

 دور الصو  اإل بلئد ب في ب و ف الص رفب. -5

 جلود صضظصئت اذ صئؿ هالؿ الصرف ال شر ف لز ئدة فئ أ بلئ. -6

 اإدارة الص رفب اخابصئـ وبزا د الص رفي البطور إلم فدت البي اذوائب فارز Prusak, 2000:P13)   دد و د

 :ائلبئلي والصبصةأب

  .اإلل بروض ب واذجلزة ال واو ب لضئ ب في ال ئل ب والبصض ئت ال ا ر الب ضولوجي البطور -

 ال ئلص ب اإلضبرضتد الشا ب ا بشئؼ هئلب الص ط ئت وبراوؿ اخبلئخت ب ضولوج ئ في اللئئؿ البطور -

 .اخلطضئ  ب واذ صئر الهأو ب  ئذجلزة الالوأ  ب واخبلئخت

 .الصهبأوب ال ولصب اأا ئدائ وظئارة الصضئفوبد  دة وبزا د البجئرة و ولصب ال ئلصي الووؽ  أم ال ا ر اخضوبئح

 -( البطور البئر هي إلدارة الص رفب ا دد صف الصرا ؿ ،00-02دص9224و دد) ادالوبئرد

وارب ز اإلضوئف في اذا الصر أب  أم و ئف  ضلرائ اذوئس او الل دد  مرحمة العرور البدائية :- ف

و د إصبدت اذا الصر أب تخؼ الوض فد ولـ بشلد ف   دالجلد الجود د واصور في الجئضب الص رفي
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ضوع صف ال ائرة الاشر ب و ئف ص ظـ إابصئـ اإلضوئف في اذا الصر أب صضلائو  أم الاصئ  في بوف ر 

 ال ئجئت اذوئو ب صف صأ ؿ وصشرب.

وبص زت ائلبر  ز  أم الجلد الجود  ف ائو ص  إوبلالؿ او ط  زراعي)البقاء(:مرحمة العرر ال- ب

وبص زت  وااب ئر اذدوات الزرا  ب دوالب رؼ  أم فضواع الضائبئتد لأص رفب بصةؿ ابرو ض ال  واضئتد

 الص رفب ائلاط  الشد د.

لبجئر إلم ص رفب شلدت اذا الصر أب ضصواو لأ صؿ الص رفيد وذلؾ ل ئجب ا مرحمة العرر التجاري:- ج

صرا ز إضبئج الوأ  البجئر ب. و د بص زت اذا الصر أب اظلور ا ض  طرؽ الصوالالتد اذوواؽد

 ف  الدراوبال رؼ واللضئ ئت ال دو بد وبزا دت  جـ البجص ئت الو ئض بد وارز اإلابصئـ ائل أـ و 

الص رفب بص زت  صلئدراد ول ف الووئئؿ والطرؽ البي  ئضت صوبهدصب في الب أـ وال لوؿ  أم

ربوئع الب أوبد ولذلؾ فصد  ئضت اذا اذضشطب صصبلرة  أم فئب ص دودة صف الضئس دواصم  ائلضدرة وا 

بداوؿ الص رفب وال لوؿ  أ لئ وضشرائ صف الص االت الصوب ل ب البي بواجش الائ ة ف في بأؾ 

 الصر أب.

في فوروائ في الصرف الوئا   شر وجئ ت اذا الصر أب ا د الةورة اللضئ  ب  مرحمة العرر الرناعي:- ح

 أم  وئب  ائخبوئعوصئبالاد   ث ر زت  أم اإلضبئج ال ا رد واضئ ضجد فف ال صؿ الص رفي ادف 

والبهلص والبدر ب  واخاب ئرال صؿ الجود    ث ادفت بضشط  صأ ئت اإلاداع والبطو ر 

ف لئ اللضئ ئتدوفلا  بائدؿ واذبصبب..إلخ. وبزا دت البجص ئت الو ئض ب في الصضئطؽ البي ب ةر 

ا ض اآلخت والص دات البي بوئ د في ذلؾ  اهبراعالص رفب واضبشئرائ  و ر اهطم صبوئر ب ضب جب 
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 أـ اور ب ائإلضبئج ال ا ر فصد بصدـ ال اخابصئـالبألراؼدوص  بزا د  واهبراعاآللب ال ئباب د اهبراعصةؿ 

 ا ئت ال أص ب.ف في اإلهبرا ئت واإلادوفادع ال أصئ  والائ ةو 

فػػػي دور ال صػػػؿ الص رفػػػي  أػػػم  ابوػػػئ ئ، واػػػي الصر أػػػب ال ئل ػػػب   ػػػث بشػػلد مرحمتتتة المعمومتتتات والمعرفتتتة- ؿ

 % صف الص ػئرؼ ول ػدة الصػرف ال شػر فدوف ةر صػف92 وئب ال صؿ الجود د فصد فشئرت الدراوئت إلم فف 

(. 0دص9224د% صػػػػف الص ػػػػئرؼ ظلػػػػرت فػػػػي الضلػػػػؼ الةػػػػئضي صػػػػف الصػػػػرف ضووػػػػش )الػػػػدور  وال ػػػػزاو 72

وبطػػورت ووػػئئؿ ضصػػؿ وب أ ػػؿ و وػػظ واوػػبرجئع الص رفػػبد وب ػػوؿ الصجبصػػ  اللػػضئ ي إلػػم صجبصػػ  الص رفػػب 

واػػػروز صػػػػئ  وػػػػصم اإ بلػػػئد الص رفػػػػبد   ػػػػث وػػػػئدت صوػػػئا ـ إدارة الص رفػػػػب والص أوصئب ػػػػبدوضظـ الص أوصػػػػئت 

فػػػػيد والصضئفوػػػػب الص رف بدووػػػػػالح اإلدار ػػػػبد واإلدارة اإلل بروض ػػػػبد والبجػػػػئرة اإلل بروض ػػػػبدورفس الصػػػػئؿ الص ر 

 . (08-07دص9228)دروزةد الص رفب..إلخ

وفي اذا الو ئؽد  ص ف الصوؿ إف البرا ـ الص رفي والبل رات والبطورات الور  ب البي شلدائ ال ئلـ هالؿ ضلئ ئت 

 الصرف الصئايد فولصت  ة راو في وخدة صلطأ  إدارة الص رفب.

بطو ر اذا الصلػطأ دوب د د صولوصػش وضصئذجػش وواػ  الصصػئ  س البطا ص ػب لػش. ةـ بوالت ال بئائت واذا ئث  وؿ 

و ئولت ال د د صف الصضظصئت بطا ؽ إدارة الص رفب في ف صئللئ فضج  ا اػلئ و صػؽ ضبػئئع ط اػب فػي اذدا دوفهوػؽ 

 الػػػػػا ض اآلهػػػػػػر ضب جػػػػػػب لاػػػػػػائا ب اػػػػػذا الصلػػػػػػطأ  لػػػػػػد لئ د الػػػػػػذ    ػػػػػػد صلػػػػػطأ ئ فػػػػػػي طػػػػػػور الضشػػػػػػو  والبطػػػػػػور

 (.97دص9226ردةد)ائو
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 ِفَٙٛ إداسح اٌّؼشفخ: 1.2.1

بضئوؿ الائ ةوف صولوـ إدارة الص رفب صف زوا ئ صهبأوب با ئو لصشئرالـ الو ر ب ولألرض صف الدراوئت والا وث البي 

صصئ فد  إلم ظلور صوئا ـ صبائ ضب إلدارة الص رفب با ئو إلبجئائت البر  ز اذاد و د  بطر وا إل لئ للذا الصواوعد

( واا ف لل واب البوأ ـ اوجود صولوـ جئص   ص ف فف   طي فلصئو شئصالو إلدارة 58دص9229 دد ال ا وي)

الص رفبد  بصةؿ اذوؿ في فف ص داف إدارة الص رفب واو  جداود والةئضي او د ضئص   ب) ر  ب(اذا الصواوعد اص ضم 

 ط لئ.الباد الت الور  ب في الصجئخت البي  شصألئ وال صأ ئت البي  ل

 ذ رائ وفي اذا اإلطئرد   ئوؿ الائ ث بلض ؼ صولـو إدارة الص رفب با ئب إلم الصداهؿ اذوئو ب وفصئو لصئ 

 Malhorta,2000:P83)واـ ةالةب صداهؿ صصوصب  ئلبئلي: 

دارة الا ئضئت ص ئلجب فضشطب  باصف :المعموماتي المدخل- أ ا ئضئت   وا د وبطو ر الص أوصئت بدفصئت وا 

 .الصضظصب في اذ صئؿ طبفضش وبوة ؽ

 ضظـ البضص ب صةؿ الص أوصئت بصض ب  أم الصوبضدة الص رفب إدارة ضظـ وبطو ر ااضئ   لبـ :التقني المدخل- ة

 ضظـ الص أوصئت الوور بد الب أ أ ب الص ئلجب ضظـ الها رةد الضظـ الا ئضئتد صوبود ئت الا ئضئتد  ف

 .و  رائ الو ب  أم الصوبضدة

 الب أـ الجصئ يد  صوؿ بضئوؿ هالؿ صف الص رفب إلدارة الو ر ب فو الوأو  ب ائذا ئد لبـ  :الثقافي المدخل- ج

 لأب أـ. الوئ  ب الصضظصئت واضئ  الصبوالؿد الب أـ

 واضئ  صوارد الص رفب اوبةصئر هالؿ صف لإلدارة  أوؿ بصد ـ إلم الص رفب إدارة بو م الصداهؿ اذا  ؿ وفي

  .صضلجي صضظـ صدهؿ هالؿ صف ف لئ والصشئر ب الص رفب ائدؿب  أم والبر  ز لأص رفب ذا رة

 الض و،  أم واي الدراوب ادؼ بهدـ البي الب ئر ؼ صجصو ب بصد ـ  أم الائ ث  رص لذا
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 اإلوبراب ج ب فادافلئ لب ص ؽ الجصئ ي ذ ئئلئ ائوبهداـ الصضظصب هالللئ صف بصـو البي ال صأ ب اي" -

 Arora and Raosaheb, 2011: P239)) 

 إلم الولوؿ الدؼ ائلصضظصبد الهئص الو ر  الصئؿ رفس واوبةصئر اوبهراج اصوجالئ  بـ  صأ ب -

  أم وال لوؿ بضئفو ب ص زة الصضظصب إ وئب فجؿ صف واخاب ئر ب والو ئل ب ائل وئ ة ببلؼ  رارات

  (Chou Yeh, 2005:P 26). ال صال  والبزاـ وخ 

  أم ا بوا  الصئئصب اإلدار ب اذضشطب صضظوصب " اي، فبالص ر  إدارة فف ( 2004 ) د أوضع  ر  و -

 اذدا  واصئف  وئ ة رف  الدؼ ائلصؤووب والصلصب ال رجب ائذضشطب  ب أؽ صئ  ؿ ول ئ ب وبجص  

  صأ ب الص رفب اي إدارة :تهر اص ضم . الئ الص  طب الصبل رات صواجلب في الصؤووب بطور اوبصرار ب

 الصوبهدصب .والب ضولوج ئت  والص أوصئت الا ئضئت ص ئلجب  أص ئت صؿوب ئ بضو ؽ إلم بلدؼ صؤوو ب

 .Delong, 2004:P6) ائلصؤووب الص  طب وال واصؿ الاشر ب والصوارد

 "ض بئجلػئ  ضػدصئ ض بئجلػئ البػي الص رفػب إلػم لأولػوؿ الص رفػبد وصشػئر ب وجصػ  ب د ػد اػي" -

  Research Matters, 2008:P 6) 

 وبلض ؼ وجص  البصئط فجؿ صف صئ صؤووب فو صضظصب  اؿ صف الصوجش الوا ي الصضظـ الجلد اي" -

 والصشئر ب لأبداوؿ جئازة وج ألئ الصؤووب بأؾ اضشئط ال ال ب ذات الص رفب فضواع  ئفب وهزف وبضظ ـ

 ".البضظ صي  واذدا  الصرارات ابهئذ  وئ ة صوبو   رف  اصئ الصؤووب وو دات وف وئـ ففراد ا ف

 (.7دص2004  ووؼد)

هػالؿ   ئصلػئ  وبراب ج ئت والبرا  ب البي ب ظـ صف الصػوارد الو ر ػب والص أوصئب ػبدصف"اي بش ر إلم اخ -

ا صأ ػػػئت شػػػوئفب وب ضولوج ػػػب بب أػػػؽ اإ جػػػئد   صػػػب جد ػػػدة صػػػف هػػػالؿ ب وػػػ ف ال وػػػئ ة والو ئل ػػػب الورد ػػػب 

 . (96دص9209)ال أي وتهروفد وابهئذ الصرار" اخاب ئرف في  صؿ الص رفب لز ئدة والب ئو 
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لػػػ ئ بلئ وفدائلػػػئ واذدوات والوػػػأو  ئت البػػػي  شػػػبرؾ فػػػي "اػػػي الصلػػػطأ  الص اػػػر  ػػػف ال صأ ػػػئت    -

وهػػزف وبوز ػػ  الص رفػػب و  وػػلئ فػػي  صأ ػػئت اذ صػػئؿ دلأولػػوؿ   خ بوػػئب الصوػػبو دوف صػػف الصضظصػػب

 . (60دص9229طو أب اذصد والب  ؼ.")ال ا ويد إلم ففاؿ البطا صئت اصلد الصضئفوب

ب ضػػػػي   ػػػػر بوج ػػػػش وبضظػػػػ ـ الص ػػػػئرؼ والهاػػػػرات الص وضػػػػب)ال صؿ الص ػػػػوف لأصضظصػػػػب( والص ػػػػئرؼ "اػػػػي خ -

والهارات البي بب وف ائوبصرار وصف هالؿ ال صؿ ال وصيدوبجئرب وصصئروئت الصد ر ف ولػضئع الصػرار 

فس ائإلائفب إلم  ئجبلئ لصئ  ص ف فف ضوص ش ائل صؿ الص وف صف )الصػد ر ف والصؤةر ف(الػذ ف  صةأػوف ر 

 (.42دص9227) ئو فد لأصضظصب الصئؿ اإلضوئضي

 (Trigg,2000:P18 إخ فف الائ ػػث  ػػر  فف الب ر ػػؼ الػػذ  فوردا فػػر ـ  ةػػرة الب ر وػػئت البػػي بضئولػػت إدارة الص رفػػبد

والػػذ    ػػد إدارة الص رفػػب اأضلػػئ "الصلػػطأ  الػػذ  اوػػبهدـ لبواػػ   ال صأ ػػئت البػػي بجصػػ  اذفػػراد وبصئضػػب الص أوصػػئت 

ب د د ا بوئب الص رفب وص ئلجبلئ وهزضلئ واوبهداصلئ وا  ئدة اوبهداصلئ دلبطو ر الولـ وااب ئر الص صػب" اػو ل وو بد

 اذ ةر شصوخو وذلؾ لألوائب اآلب ب،

ب د ػػػد  ضئلػػػر إدارة الص رفػػػب اػػػئذفراد والبصئضػػػب وال صأ ػػػئت الصبصةأػػػب ائ بوػػػئب الص رفػػػب وص ئلجبلػػػئ وهزضلػػػئ  -0

 ئ. واوبهداصلئ وا  ئدة اوبهداصل

ب د د ادؼ إدارة الص رفػب ابطػو ر الولػـ وااب ػئر الص صػب الػذ    ضػي بضص ػب فف ػئر اذفػراد و ػذلؾ ز ػئدة   صػب  -9

 الصضظصب في الووؽ.

( والبصػػم فػػي 60دص9229ابوػػئؽ  ػػدد صػػف الاػػئ ة ف وال بػػئب  أػػم اػػذا الب ر ػػؼ فصػػد فشػػئر إل ش)ال ا وػػيد -0

  ث(Rastogi,2000:P39-40) ث(Duffy,2000:P65)ث (Hanley,2000:P35  ذلػػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػف

(Michael,1998:P13) .ر ـ فف اذه ر ف فائفئ  ضلر اإلوبراب ج ب إلم الب ر ؼ 
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 شصوؿ اذا الب ر ؼ لجص   فف ئر الائ ة ف وال بئب لصولـو إدارة الص رفب. -4

ؽ ب ر ػػؼ إدارة الص رفػػب اأضلػػئ "الصلػػطأ  الػػذ    اػػر  ػػف  ػػدرة فر ػػ يستتتخمص الباحتتثواضػػئ و  أػػم صئبصػػدـد  -5

الص رفػػػب فػػػي الصضظصػػػب  أػػػم اوػػػبهداـ بصئضػػػب إدارة الص رفػػػب لأص ػػػئـ ا صأ ػػػب بول ػػػد الص رفػػػب وهزضلػػػئ وبوز  لػػػئ 

وبطا صلػػئ لب ص ػػؽ البوػػوؽ والر ػػئدة."د و ص ػػف ب د ػػد  ضئلػػر إدارة الص رفػػب صػػف هػػالؿ اػػذا الب ر ػػؼ اػػةالث 

  ضئلر فوئو ب واي،

 ص الص رفبدبول د الص رفب وهزضلئ وبوز  لئ وببصةؿ اهصوب  صأ ئت اي بشه عمميات إدارة المعرفة: -0

 وبطا صلئ.

ببصةؿ ائلووئئؿ البصئض ب الصبصدصب البي  وبهدصلئ فر ؽ الص رفب ا صأ ئت إدارة   تقانة إدارة المعرفة: -9

 الص رفب.

دارة  فريق المعرفة: -0  ش ؿ الجئضب الاشر  الذ   صةؿ الص رفب الاصض بد و شصؿ لضئع الص رفب وصد ر لئ وا 

 الزائئف. ص رفب

 صئ فف اذا الب ر ؼ   دد ادفئو فوصم إلدارة الص رفبد واو بص  ف الصضظصب صف اإلصوئؾ اضئل ب البووؽ في 

 فضشطبلئ الصهبأوب وب ص ؽ الر ئدة في الووؽ.

 أ١ّ٘خ إداسح اٌّؼشفخ: 1.2.4

جد داو لأ صؿ في ببوـ ا ئب اذ صئؿ ال ئل ب ائلبل ر الصوبصرد وصةؿ اذا البل ر  بطأب بوجلئو وصدهالو 

الصضظصئتدفئذضشطب  جب فف ب وف صبو  ب و ئاأب لأب  ؼ وبوبضد إلم دور فورع لبول د الص رفبدفإدارة الص رفب راصئ 

ب د  أصب صبداولب وصلصب في ال وار وال بب اإلدار بد ول ؿ صف ائب اإلابصئـ ال ئلي الئ او الورا ب الشئئ ب اأف 
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صبجش ض وائد واو اإل بلئد الذ   بـ ف ش ال لوؿ  أم ص زة بضئفو ب صف هالؿ اإل بلئد  ئئـ  أم الص رفب فو 

 إدارة الصوجودات   ر الصأصووبد وببا  فاص ب ظلور إدارة الص رفب صف هالؿ صئواؽ ائلبئلي،

ب ر وئت ووجلئت ضظر صب ددةد ف ص ف الصوؿ اأف الص رفب ب بار صف فاـ الصبطأائت ال أص ب والصضلج ب   -0

 صرارات الوأ صب وب ص ؽ البص ز واإلربصئ .إلبهئذ ال

 فلا ت صف فاـ ال واصؿ البي بوئ د اش ؿ فوئوي في ب ص ؽ الضجئح واإلاداع.  -9

فةابت إدارة الص رفب فاص بلئ وبأة رائ ل س فصط في صجئؿ اذ صئؿ والبجئرة ول ف ف ائو في صجئؿ البش  د  -0

 .(09دص9226) ادال ئطيد ئختوالاضئ  واللضئ ب واللضدوب والب أ ـ و  رائ صف الصج

و ػػػد لػػػرح "صئوػػػأو" ذوؿ صػػػرة  اػػػؿ فرا ػػػب  صػػػودد اأضػػػش وػػػوؼ بب ػػػوؿ  ػػػدربضئ  أػػػم إدارة الضػػػئس إلػػػم ص ػػػزة بضئفوػػػ بد 

هوئ لػػػئ  أػػػم اػػػذا الص ػػػزة الو  ػػػدةد وبواػػػ  بجػػػئرب الشػػػر ئت  ووػػػ  بصد بصػػػدـ اذصػػػـ وراػػػئؤائ وضجػػػئح الشػػػر ئت وا 

 دفف ضجئ لئ   بصد  أػم ضجػئح إداربلػئ لأصػوار   Toyotaد وشر بIBMدوشر ب Xeroxال ئلص ب صةؿ شر ب ز رو س

 .(09دص9226) ادال ئطيد الاشر ب لب ص ؽ الوئ أ ب وز ئدة الصدرة البضئفو ب

صػػ  اإلضبرضػػت  ا برضػػتولصػػد فلػػا ت إدارة الص رفػػب اػػرورة خ ضػػم  ضلػػئ فػػي ا ئػػب اذ صػػئؿ ال ئل ػػب وهئلػػب ا ػػد فف 

صػػف   ػػث الص أوصػػئت والص رفػػبد فئل ولصػػب والب ػػد ئت الجد ػػدة البػػي بواجللػػئ ضظػػـ الضئفػػذة اذ اػػر واذووػػ  واذوػػرع 

ال صؿ واإلضبئج بولد الوطئو جوار ب  أػم  ػؿ الصضظػئت البػي بضبصػؿ إلػم ا بلػئد  ػئلصي ف ةػر ب ػئصالو إل جػئد ص ػزة 

لصػوارد الص أوصػئت  بضئفو ب طو أب الصد  صف وجلب ضظر إدارة الص رفبد فصف   ر ال ئفي فصط اصبالؾ واؿ الولوؿ

الداهأ ب والهئرج بد إذ إف صبطأائت ال صؿ ال وـ اووبلالؿ صئ  رفش ال ئصػؿ ف ػالو الػورة ف ئلػب ولػ س فصػط صئ صأ ػش 

 .(95دص9225)ضجـد

     (OSD Comptroller,2002:P2)  د(0دص9220(د )الزاصؿد97ص د 9229 وتهروفد  ؿ صف )ال أيد و فشئر
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 :لمتالي يعود أىميتيا و المعرفة إدارة ظيور فف في

 .  اخضبرضت( ) ال ئلص ب الشا ب  ار  ئجئبلـ هدصب و الزائئف فةر ا بوئ    و ب -0

 . الصضئفوب ووؽ في ص ئضب و  لب  أم ال لوؿ في الص أوصئت ب ضولوج ئ اوبهداـ   و ب -9

 صولـو بأو س هالؿ صف الصبرا صب هارابلـ و ال ئصأ ف فف ئر برب ب إ ئدة صف الشر ب بص ف البي اآلل ب -0

 . لأشر ب الرل ضب الص ـ  واضئ  ب ص ؽ في Organizational Learningالبضظ صي  الب أـ

 البر  ز الصبزا د  أم بول د الص صب لأزاوف وب و ف هدصب الزائئف. -4

 ز ئدة  دة الصضئفوب وز ئدة اإلهبراع. -5

 اضهوئض دورة   ئة الصضبوجئتدوالو ت اذ لر لبطو ر الصضبوجئت. -6

 البضظ صي اواب بل ر  وا د ال صؿ وافبراائبش.الب  ؼ  -7

 ال ئجب إلم ال صؿ ص   دد  ا ر صف الصوجودات)اذفراددالصهزوفدوالبول الت اإلضبئج ب( -8

 بهو ض  ص ب الو ت الذ   بطأاش ال ئصأوف لأ لوؿ  أم الص ئرؼ الجد دة -9

 داف الص رفب.البل رات في الصرارات اإلوبراب ج ب د وبضصؿ  و  ال صؿ البي بؤد  إلم فص -02

وصصئ  ز د صف فاص ب الص رفب اابصئصلئ ائلبو  ر الضصد  واإلاب ئر وال ال ئت واذضصئط والصلئرات والب ئوف  -00

والصشئر بد واي بد ـ وبوضد الب أـ الورد د وب أـ الصجصو ئتدوبصو  الب ئاد ا ف ففرد 

بهدـ البصئضب لز ئدة اإلبلئخت الصجصو ئتدوبشج  صشئر بلـ في الهارات والضجئ ئت و بي اإلهوئؽد وبو

 دوبشج   الص ئدةب والصشئر ب في الص بو  والبوئوض  وؿ الص ئضي.
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 أ٘ذاف إداسح اٌّؼشفخ: 1.2.1

بهبأؼ وببضوع فاداؼ إدارة الص رفب اإهبالؼ وبضوع الجلئت البي بوجد الئ  إدارة الص رفب والصجئخت البي 

هالؿ ب ص صلئ ذادافلئ إلم ب ص ؽ فاداؼ الصضظصب البي فضشأت  ب صؿ ف لئد إذ إف إدارة الص رفب بو م صف

 الئد واضئؾ صجصو ب صف اذاداؼ ال ئصب البي بشبرؾ ف لئ إدارة الص رفب  في صهبأؼ الصضظصئت.

 ائلبئلي، (Wiig,1997:P8) ف أهللئ

 ج ؿ  صؿ الصضظصب  و ر ائبجئا ف ر   ئاؿ لأبطا ؽد و  وف فوأوائو في ب ص ؽ الضجئح. -0

 .في صوجودات الصضظصب الص رف ب (Best Value) ج   وبص  ز الص صب اذفاؿبش -9

-:8ثص:..9 ثبٍااوكحث وّببب ٠شا٘ببب٠ٚزطٍببت أغبببص ٘ببزٖ األ٘ببذاف اٌزشو١ببض ػٍببٝ أسثؼببخ ِغبببلد أعبعبب١خ 

87ٚ):ٟ٘ 

د وبػػػػػوف ر الص رفػػػػػب الصرباطػػػػػب الػػػػػذا (Top-Down)صرا اػػػػػب اذضشػػػػػطب صػػػػػف اذ أػػػػػم إلػػػػػم اذدضػػػػػي  -0

 اذضشطب.

 ذ   دهؿ في اضئ  اذا الص رفب.ال اخاب ئر -9

 دوالبضظ ـدوضصؿ صوجودات الص رفب.(Renewing)إ ئدة البجد د -0

 .اوبهداـ صوجودات الص رفب في بشه ص   صبلئ -8

جصئخود بلدؼ إدارة الص رفب إلم الب ئصؿ ص  الصصبأ ئت الو ر ب البي بوبضد إلم  الصلئدر الور دة والوظئئؼ  وا 

ي ال صأ ب اإلضبئج ب البي  د ب طؿ اضو ئب الص رفب واإلوبوئدة صضلئد  صئ بلدؼ ال وئوبدوب د د فوجش الصلور ف

ف ائو إلم  رس ةصئفب الص رفب وبطو رائ في ا ئ ؿ واضم الصضظصبد و صئ ب الصصبأ ئت الو ر ب صف الب أؿ 

إدارة الص رفب اي والبوربد وال صؿ  أم بضص ب ذ ئ  الصد ر ف وال ئصأ ف في الصضظصب وز ئدة   صبلئد فئللئ ب صف 
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الوصئح ابصئوـ الص رفب ا ف ال ئصأ ف وص  الزائئف وشر ئ  ال صؿد لب ص ؽ وب ظ ـ ال وائددوب و ف هدصب الزائئفد 

 .(47-46دص9226واإلضجئز في الزصف اذ لردوز ئدة الب ئوف داهؿ الصضظصب وهئرجلئ )ائوردةد

 اٌّؼشفخ: إداسح ظٙٛس أعجبة 1.2.6

داربلئ ائلص رفب اخابصئـ  أم شج ت البي ئباذوا صف صجصو ب اضئؾ  -(،80 ص د9224صضلئ)الوئ دد ر ـد وا 

 .الاو  اور ب بضبصؿ و الص أوصئت بب رؾ   ث اخ بلئد  ولصب -5

 ال ئصؿ فئ ت  درات  د والص رفب والص أوصئت الا ئضئت  أم ال لوؿ  أم والصبطورة ال د ةب البصض ئت  درة -9

 .ب أ ألئ و اوب  ئالئ  أم

 الصبوػئر ب الجد ػدة والبل  ػرات واخ بشػئفئت اخاب ػئرات وازد ػئد ووػر ب الصضظصئت ا ف الصضئفوب  دة دةز ئ -7

 .الصجئخت شبم في

 .الهدصئت و الوأ  ب ص دات -8

 صػف وا ػذا .او ئل ػب إداربلػئ صػف خاػد ص أوصػئت و ا ئضػئت  وا ػد إلػم بوػبضد الضشػئطئت و اذ صػئؿ ص ظػـ -9

 بضئفوي صر ز في الوو أب لأاصئ  اي اإلادا  ب ال صأ ئت و الص رفب إدارة فف الصضظصئت بدرؾ فف الارور 

 .البل  ر ور  ب و ل اب  ئو ب  صؿ ظروؼ ظؿ في  و 
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 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ إداسح اٌّؼشفخ : 1.2.7

 واصػػؿ صضلػػئ صػػئاو داهأػػم صةػػؿ الب أوػػب الصضطص ػػب خوػػبهالص الص رفػػب و ػػذلؾ  ةببػػأةر إدارة الص رفػػب ا ػػد   -:

ضظـ الصالئصػػب البػػم بػػد ـ هأػػؽ الص رفػػب داهأ ػػئو والوػػرص الصبئ ػػب ائلصضظصػػب وفه ػػراو الطأػػب الصضطصػػم  أػػم الػػ

الص رفب الضئبجب صػف الصضظصػب د وصضلػئ صػئاو هػئرجم صةػؿ الا ئػب الب ئ د ػب والبشػر  ئت والصوا ػد البػم ب  ػـ 

  صأ ب ضصؿ الص رفب ا ف الصضظصئت الصهبأوب .

 ّإصوٖ عٍٝ ئكاهح اٌّروفخ٠ٛػؼ اٌرٛاًِ اٌ (5.9 شىً

 

 

 

 

 

 

 75-.7ص ِظو:عبِرخ ع١ٓ شٌّ.اٌزـج١مبد.-اٌّجبكب-ئكاهح اٌّروفخ اٌّفب١ُ٘(.7..9اٌوفبعٟثِّلٚػ.  المردر:
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 اٌزأوذ ػذَ

 الطمب المنطقى

شبكة األعمالتأثيرات   



29 
 

 :اٌّؼشفخ إداسح رطج١ك ِزطٍجبد 1.2.2

 والبػي بائلصضظصػ اذوئوػ ب والصبطأاػئت الصصوصػئت صػف صجصو ػب بػوافر الص رفػب إدارة صولػوـ وبطا ػؽ باضػي  بطأػب

 : أي ف صئ ) ـ 9227  (الصأ ئو   أهللئ

 :الالزمة بالتقنية والمتمثمة الالزمة التحتية البنية توفير  -1

 وجص ػ  باإلل بروض ػ الدراوػب وص ر ػئت ارصج ػئت صةػؿ اػذلؾ الهئلػب والارصج ػئت ال ئوػوب فجلػزة ابػوف ر وببصةػؿ

 .الص أوصئت وفضظصب بصض ب إلم اأهر  فو اطر صب بش ر واذا ال ال بد ذات اذصور

 :الالزمة البشرية الموارد توفير -1

 صئ واـ فادافلئد ب ص ؽ في الص رفب إدارة ضجئح  أ لئ  بو ؼ البي الصصوصئت فاـ صف الاشر ب الصوارد وب د

 و وظلئ الص رفب لبول د الالزصب ائلضشئطئت الص ئـ صوئول ب  ئبصلـ  أم بص  البي الص رفب اأفراد   رفوف

 .الالزصب الارصج ئت اإ داد الص ئـ إلم ائإلائفب وبوز  لئد

 :التنظيمي الييكل -1

 ائل صػؿ ال ر ػب بص ػد  ػد صوػردات صػف   بو ػش اصػئ  صػؿ ف  لضجػئح اذوئوػ ب الصبطأاػئت صػف البضظ صػي الل  ػؿ   ػد

طالؽ  الص رفػب رادففػ ل وػبط   ائلصروضػب البضظ صػي الل  ػؿ  بلػؼ فف خاد لذا الصوظو فد لد  ال ئصضب اإلادا ئت وا 

 الػئ والػب  ـ الص رفػب  أػم ال لػوؿ ا  و ػب بػب  ـ إذ الص رفػبد وبول ػد خ بشػئؼ ا ر ػب وال صػؿ إاػدا ئبلـ إطػالؽ

داربلئ ػئ و ب أػؽ اوػبهداصلئد وا  ػئدة وصاػئ وبلئ وب ز زاػئ وبهز ضلئ وا   والبوػل الت اإلجػرا ات وبجد ػد اب د ػد ف او

 ا بلػئد ب   صػب  وػب فجػؿ صػف  وػئ ة وذات فئ أػب الػورة الص رفػب ةإلدار  الالزصػب وال صأ ػئت الصوػئ دة والووػئئؿ

 .صجد ب
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 :الثقافي العامل -4

  أػم بصػوـ بضظ ص ػب ا ئػب وبأوػ س وبصئوػصلئ الص رفػب إلضبئج دا صب إ جئا ب ةصئفب هأؽ الص رفب إدارة بطا ؽ  بطأب

       ةصئفػب وبأوػ س اذفػراد اػ ف ال ال ػئت فػي فئ أػب شا ئت واضئ  الشهل ب والهارات ائلص رفب الصشئر ب فوئس

ضصئ الص رفبد في ال ئوـ الدور بأ ب البي البصض ب فأ وت .لأص رفب دا صب بضظ ص ب  اػي والصؤوو ب الورد ب الةصئفب وا 

ػئ دوروا ب أػب البػي ئ إف إذ ذلػؾد فػي وفػئ ال صلصو  فػي ال ػئصأ ف اذفػراد فذاػئف فػي الصوجػودة الص رفػب صػف  ا ػروا  وػصو

 اذفػراد بوظ ػؼ طر ػؽ  ػف لأص رفػب الدا صب اإل جئا ب الةصئفب هأؽ   وف و د الص رفبد  ولدوف الذ ف واـ الصؤووب

 صؤووػ ب ةصئفػب ولبول ػد .اػئل وافز اصصلػـ وشػ ذ الص رفب بول د  أم والصدرة والهارة الص رفب صف فدضم ا د الصؤاأ ف

 الص رفػب ففػراد جلػود و صػدر الةصػب  أػم  ػئئـ صضئوػب بضظ صػي صضػئخ وجػود صػف خاػد "الص رفػب ةصئفػب" الص رفػب بجػئا

 صػف وضصألػئ البصأ د ػب ال صأ ػب فػي بل  ػروا  بطأػب واػذا د (Co-operative culture) الص رفػب بشػئرؾ  أم و شج 

ػئ  بطأػب  صئ د"الص رفب بصئوـ" صولوـ إلم "الص رفب اهبزاف" صولوـ  بصئوػـ إلػم اذفػراد  ػدف   ػوافز ضظػئـ وجػود ف او

 .الص رفب

 :اٌّغزذاَ اإلعزشار١غٟ الٌزضاَ -1

 صبلألأب الجلود اذا ب وف فف وخاد  ئـد اش ؿ الص رفب بجئا اللئدفب الجلود اد ـ ال أ ئ اإلدارة البزاـ اش و صلد

 وبائدللئ الص رفب إ جئد إلم الصؤد  الوأوؾ فضواع جص   الصد روف  شج  فف اد وخ الصضظصبد فضشطب جص   في

 جص   في ال ئصأ ف ا ف اخبلئؿ  صأ ب بولؿ د لأص رفب هئلب إدارة بضشأ فف  وب وف واضئ وضصألئد وضشرائ

 الص رفب إدارة صد ر صوئول ب  بولم صف  أم وبص  والص ئرؼد الص أوصئت بائدؿ لاصئف البضظ ص ب الصوبو ئت

 .(09دص9229فاوها رد؛068صد9228 أ ئفد) لذلؾ الالزصب الب ب ب الاض ب وبأو س لأص رفب فر ؽ بأو س
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 ٔظُ إداسح اٌّؼشفخ: 1.2.2

جبصئ  ب بوبهدـ صف هالللئ ضظـ وفدوات ب ضولوج ئ  ضصئ اصف ا ئب بضظ ص ب وا  خ ب صؿ إدارة الص رفب في فراغ وا 

الص أوصئت والشا ئت لأب ئصؿ ص  الص رفب اللر  ب الص بواب والصوئ دة في ب ز ز فئ أ ب الص رفب الاصض ب 

 ب في ف  ئف فهر .اللئصبب في ف  ئف والضئطص

اص ضم تهرد بصئرس إدارة الص رفب صضلج ب صضظصب وصهطط لبضظ ـ وبهز ف الص رفب البضظ ص بد وص ئلجبلئ وضصألئ 

ب ئوؿ اوب شئؼ الص صب في الص رفب البضظ ص ب   KMSوالصشئر ب ف لئ صف هالؿ اوبهداـ ضظـ إدارة الص رفب 

لأصضظصب اضئد خاد صف الصوؿ فف ضظـ إدارة الص رفب خ بوبط   فف  وائلبئلي الصوئاصب في ب ص ؽ الص زة البضئفو ب

بصدـ د ـ صلـ لأص رفب الاصض ب  إخ في  دود ا صب لأطا  ب )الصرضب و  ر الواا ب( لأص رفب الاصض بدوذف 

ولئ الجز  اذاـ صف اذا الص رفب  صوجود ائذلؿ في ) صوؿ( اذفراد. والص رفب في اذا ال ئلب خ بلرح  ف ضو

 .(000دص9227إخ صف هالؿ البجرابدالصصئروبدال واردالضصئشدفوصف هالؿ الصوا ؼ واذف ئؿ والصرارات ) ئو فد

فص  ضظئـ إدارة الص رفب الج دد  وف ال صؿ ف ةر ب د ئود و ص ف اذفراد صف البر  ز  أم  ؿ الصش التد فلذا 

د وفي  ئلب فو ئ اوبهداصش صف  اؿ ففراد   ر صؤاأ فد الضظئـ  ص ف فف   زز الص زة البضئفو ب إذا  وف اوبهداصش

 فإف ذلؾ  صود إلم ال ئرةب.

إف الصش أب البي  د بواجللئ اإلدارة في بطو ر إدارة الص رفب وب ئصألئد ببصةؿ في وا  ضظئـ فئ ؿ إلدارة الص رفبد 

صضلئ ص صدة ا د ذابلئد و ئل ئو   بـ راطش اش ؿ صر ب ص  وأوأب صف الضظـ الور  ب في الصضطصبدالبي ب د  ؿ وا دة

الص وضئت اذوئو ب الداهأب ( soo,et..al.,2001:P2  ووؼ   بصد ذلؾ  أم ا د ائـد واو بصئضب الص أوصئت وفوا 

 في ضظئـ إدارة الص رفب ائآلبي،
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ضظئـ فر ي لصئ دة الا ئضئت،  وص  لأصد ر ف وال ئصأ ف في الصضظصب ال لوؿ  أم الص أوصئت واأوأوب  -0

 د وائلو ت الص دد. وؤ

ضظئـ فر ي للو  بضظ صي،  وص  لألفراد فلـ صئب ضي اذش ئ د واذا  باصف اطا  ب ال ئؿ فلـ الص أوصئت  -9

صف هالؿ اوبالصلئ صف  ئ دة ا ئضئتد وبضظ صلئ في ص رفبلـ الهئلبد وبصد صلئ لاص ب اذفرادد واوبهداـ 

 ال ص ص ب البي ب صف هأؼ اإلبلئخت الصئد ب. للب ضظئص ب بوص  لأ ئصأ ف في الصضظصب بشه ص الص ئضي

ضظئـ فر ي لشا ب ال صؿ،  وص  لألفراد ائل لوؿ  أم صلدر الص أوصئت وصلدر الص رفب د ووا   ئف  -0

 داهؿ الصضظصب فو هئرجلئد اش ؿ روصي فو   ر روصي.

ـ بول دائ صف هالؿ راط ضظئـ فر ي لأضصؿ،  بـ اواوطبش الضصؿ الصائشر ا ف اذفراد لأص رفب الجد دةد البي ب -4

 الص أوصئت الور دة اصئ دة هارة اذفراد.

و  د ضظئـ إدارة الص رفب الر  زة اذوئو ب والاض ب الب ب ب الالزصب لبطا ؽ إدارة الص رفب واإلوبوئدة صضلئ في ف  

ئت صضظصبد فلو   بصد اش ؿ رئ س  أم بصئضب الص أوصئت الصبصةأب في إوبهداـ  وا د الا ئضئتد وشا 

ال ئووبدواراصع ال صؿ اإلل بروضي..ائإلائفب إلم الب ئصؿ ص  الاراصع الب و ز ب في الصضظصبدوالةصئفب 

البضظ ص بد وفرؽ ال صؿد وهارات اذفراد وبجئرالـدوالا ئضئت الص بواب صف الصلئدر الهئرج ب. صئ  اأور ضظئـ 

 اصضي والظئار .إدارة الص رفب طرائؽ بضو ذ  صأ ب إدارة الص رفب د اشص لئ ال
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 اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٟ ٚإداسح اٌّؼشفخ 1.2.20

 رطج١ك اٌّؼشفخ ٚاٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٟ 1.2.20.2

إف صػػف ضئفػػؿ الصػػوؿ بأ  ػػد ال ال ػػب اػػ ف بطا ػػؽ الص رفػػب والػػب أـ اصوػػبو ئبش الةالةػػبد الػػب أـ الوػػرد د ب أػػـ الجصئ ػػئت 

ص ػػئد ف اذ صػػئؿ الصبضو ػػب اػػي  صأ ػػب ب أػػـ لأص رفػػب  والوػػرؽد والػػب أـ البضظ صػػيد بطا ػػؽ الص رفػػب فػػي ف  ص ػػداف صػػف

 اأشػػػػػػػ ئللئ والػػػػػػػورة هئلػػػػػػػب الص رفػػػػػػػب ال  و ػػػػػػػب وواػػػػػػػ  اػػػػػػػذا الص رفػػػػػػػب فػػػػػػػي صوػػػػػػػئرات  صػػػػػػػؿ صضلج ػػػػػػػب وصضظصػػػػػػػب

 (.090دص9227) ئو فد 

اأف ال ئجب إلم فلـ الب أـ و  و ب ب أـ الصضظصئت وب ص ؽ البرا ـ في اػذا الب أـ)بػرا ـ   Peter Senge و صئ فشئر

رفي ائذوئس( اي ال وـ ف ةر إل ئ ئو صف ف  و ت صامد فوي اذ ئـ اللئارة  ضدصئ  ئف اضئؾ رصز  براػ   أػم ص 

فاْ  (Tom Watson)ٚ  (Alfred Sloan)ٚ  (Henry Ford) رش اللضئ ب و جأس  أم  صب اـر الصضظصب صف فصةئؿ 

رة اذ أػػػم بو ػػػر( والصوػػػبو ئت اإلدار ػػػب اػػػذا الظػػػئارة  ػػػد فلػػػا ت صػػػف الصئاػػػيد اص ضػػػم فف الضصػػػوذج الصػػػد ـ )اإلدا

 (.094دص9227اذهر  بطاؽ لـ   د صو دا وخ  وبط   الاصئ  في  ئلـ الصضئفوب الصئئـ  أم الب أـ ) ئو فد

إف صػػف فاػػـ الب ػػد ئت البػػي بواجػػش الصضظصػػئت اػػو   ػػؼ بوػػبط    ػػؿ صضظصػػب فف بػػدصع اذفػػراد فػػي  صأ ػػب الػػب أـد 

وػػػرع صػػػف الصضئفوػػػ ف وراصػػػئ  ػػػد  لػػػا  الػػػب أـ الصلػػػدر الو  ػػػد لأص ػػػزة البضئفوػػػ ب و  ػػػؼ بوػػػبط   فف بػػػب أـ ادرجػػػب ف

الب أـ البضظ صػػػػي لػػػػ س ه ػػػػئرا لأصضظصػػػػئت ال د ةػػػػب فوػػػػي ا بلػػػػئد الص رفػػػػب والػػػػب أـ الصوػػػػبصر بوػػػػ م جص ػػػػ  الصؤ ػػػػدة.

ائلب ضولوج ئداػػؿ  الصضظصػػئت إلػػم الػػب أـ وب د ػػدا ب أػػـ الص رفػػب ائذ صػػئؿد الص رفػػب ائلوػػوؽدالص رفب ائلزاػػئئف والص رفػػب

إف ف  بل  ػػر بر ػػدا الصضظصػػئت خ  ص ػػف فف  ب صػػؽ صػػف دوف  الػػب أـ الببضظ صػػي.دإف البل  ػػر  بطأػػب الػػب أـ و طأػػب 

ال أـ.والب أـ ال ص صي  صود إلم البل  رد و أصئ  ئف البل  ر  ا را  ئضت ال ئجب ف ظـ إلم الب أـد  أم اذا اذوػئس 

البضظ صي وةصئفب الب أـ إل بوئب الص رفب واػصئف فػرص الضوػئذ الصػرف إلػم رفس  بو ر الصضظصئت اب و ف ضظـ الب أـ
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و وػػبط   الػػب أـ البضظ صػػي بوػػج ؿ وبوة ػػؽ الص رفػػب الص بوػػاب صػػف د صػػئؿ الص رفػػب لب ز ػػز الصو ػػ  البضئفوػػي لأصضظصػػب

صرباطػػب ا صػػؿ هػػالؿ البجراػػب)في اذجػػؿ الصلػػ ر( اصػػئ  ج ػػؿ اػػذا الص رفػػب صبئ ػػب للهػػر ف  ضػػدصئ ب ػػوف الص رفػػب 

اذفراد ال ئصأ ف في الصضظصب)في اذجؿ الا  د(.واذا  بطأب بوفر شروط جوار ب لأب أـ البضظ صي بصؼ في صصدصبلئ 

بطو ر ةصئفب الب أـد ب د ث الذا رة البضظ ص ب والصشئر ب ائلص رفػب الصوجػودة فػي ذا ػرة  اوبصطئب الص رفب البضظ ص بد

والبػدر ب وفدوات د ػـ اذدا .فػي اػو  صئبصػدـ د  والبطػو ر الدراوبووئئؿ الصضظصب و وب الطأب وذلؾ صف هالؿ 

 ص ػػػف الصػػػوؿ فف الػػػب أـ البضظ صػػػي  شػػػ ر إلػػػم ال صأ ػػػب البػػػي  صػػػـو صػػػف هالللػػػئ اذفػػػراد والصضظصػػػب   ػػػؿ  أػػػم بطػػػو ر 

ب ػػئوؿ فف واوػػبهداـ اذلػػوؿ الص رف ػػبدإضلئ  صأ ػػب ب أػػ ـ وب أػػـ فػػي الو ػػت ضووػػش ذلػػؾ ذف  صأ ػػب الػػب أـ البضظ صػػي 

بلػػض  اذفػػراد ال ػػئصأ ف والص رفػػب فػػي صر ػػز الصضظصػػبد   ػػر فف ضجػػئح اػػذا ال صأ ػػب  بو ػػؼ  أػػم  ػػدرة إدارة الصضظصػػب 

إف الػػب أـ د أػػم بػػذ ر وبهػػز ف الص رفػػب البػػي  ئصػػت ائ بوػػئالئ هػػالؿ  صأ ػػب الػػب أـ فو الص رفػػب البضظ ص ػػب الصبرا صػػب

ورد فو الجصئ ب)فر ؽ ال صؿ( اضئ  الص رفػب وا بوػئالئ صػف هػالؿ البضظ صي او ائذوئس ضشئط  وبط   صف هاللش ال

وائلبػػئلي  لػػا  الصػػوؿ دائصػػئ اػػأف ا بلػػئد الص رفػػب اػػو  بجػػئرب ال صػػؿ. ف  فف الػػب أـ والص رفػػب رد وػػئف خ  وبر ػػئفد

فو اب ا ر تهر اإل بلػئد الػذ    بصػد  أػم الػب أـ ل واصػؿ صواػو  ب صلصػب  learning economyا بلئد الب أـ 

ا ضلػػئ الص ػػدؿ الوػػر   لأبل ػػر الػػذ   ػػواز  البزا ػػد الصوػػبصر فػػي ال ئجػػب إلػػم الػػب أـ الوػػر  د وبوػػئاـ  ػػؿ فضشػػطب  صػػف

الص رفػػب والػػب أـ فػػي  صأ ػػب اإلاب ػػئر وب ػػو ف الص صػػبدووفصئو للػػذا الصضظػػور  لػػا  الػػب أـ البضظ صػػي  صأ ػػب بصػػوـ صػػف 

 .(096-094دص9227صؤةر ) ئو فدهالللئ الصضظصئت اب ز ز  درابلئ  أم ال صؿ الوئ ؿ وال

 ضشػػأ الػػب أـ البضظ صػػي و  ػػـ فرجػػئ  الصضظصػػب وصوػػبو ئبلئ اػػدرجئت ف اػػر وفوػػرع  أصػػئ ابجلػػت اإلدارة إلػػم صز ػػد صػػف 

بطا ػػػؽ صضلج ػػػب إدارة الص رفبدلصػػػد رف ضػػػئ فف إدارة الص رفػػػب بوػػػ م إلػػػم رلػػػد صلػػػئدر الص رفػػػب الهئرج ػػػب والداهأ ػػػب 

صئبضطو   أ ش صف بل ػرات للػئ بػأة ر  أػم  صأ ػئت الصضظصػبد واػذلؾ ب باػر  صأ ػب  وب أ ألئ وبوو رائ لأب رؼ  أم
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الرلػػد والب أ ػػؿ اػػذا الادا ػػب ال ص ص ػػب لأػػب أـ البضظ صيدضوػػبط   الصػػوؿ فف الصضظصػػب البػػي بوػػبةصر فػػي بضص ػػب تل ػػئت 

 شأة وضصو الب أـ البضظ صي.                ف صلئدر الص رفب وب أ ألئ ةـ إبئ بلئ ذ ائئلئدإضصئ بل ئ الا ئب اللئل ب لض الدراوب

صف جئضب تهرد فإف الص ئدات اإلدار ب الصؤصضػب اصوػئا ـ إدارة الص رفػبد والوػئ  ب إلػم بػد  ـ بطا صئبلػئ فػي الصضظصػب 

اـ صف فوػس بوػر   الػب أـ البضظ صػي صػف هػالؿ الصصئروػب الد صصراط ػب لػإلدارة البػي خ ب ب ػر الص رفػب و ػؽ ابهػئذ 

اػػؿ ب صػػد إلػػم بص ػػ ف الصػػوارد الاشػػر ب ذو  الص رفػػب وببػػ   للػػـ  ر ػػب ال ر ػػب والصشػػئر ب فػػي ابهػػئذ الصػػرارات الصػػرارد 

وب صػػؿ الصوػػػؤول ئت صصػػئ  وزاـ  أػػػم اوػػبهداـ صئلػػػد لـ صػػػف ص ػػئرؼد وصػػػف ةػػـ اإلضبصػػػئؿ ائلصصئروػػب البضظ ص ػػػب صػػػف 

صػػػػػػؽ الػػػػػػب أـ البضظ صػػػػػػي صوػػػػػػبو  إلػػػػػػم تهػػػػػػر وفػػػػػػؽ بطػػػػػػورات الصوا ػػػػػػؼ وصبطأ ئبلػػػػػػئد ف  ب وػػػػػػز  أػػػػػػم وػػػػػػر ب و 

                                       .(9227) ئو فد

  ضظػر الػذ  البضظ صػي الػب أـ اصولػوـ وة صوػئ اربائطوئ  رباط الص رفب إدارة صولوـ(اأف 08دص9209الصدلؿ د)وذ ر  

 الػب أـ فف ( 2004 ) ال ا وػي و ػر  .الػب أـ صضظصػئت اػو صالئػـ إطػئر فػي الص رفػب وب ص ػؽ بووػ   فضش  أم إل ش

 الا ئػب صػ  البوئ ػؿ وز ػئدة  ػدرابلئد وبطػو ر ب وػ ف إلػم الصضظصػئت هالللػئ صػف بوػ م البػي ال صأ ػب اػو البضظ صػي

 لصبئا ػب و ػال  ل  وضػوا ف لػئ ال ػئصأ ف وب ائػب والهئرج ػبد الداهأ ػب والصبل ػرات الظػروؼ صػ  والب  ػؼ الص  طػبد

  أػم  صبلػر خ البضظ صػي الػب أـ فف ال ا وػي و ػذ ر .والبطور بص زال ذ راض وبوظ ولئ الص رفب وهأؽ وا بوئب

ضصئ صأصووبد ضبئئع للئ وأو  ئت ش ؿ  أم لأبطا ؽ  ئاأب وصلئرات هارات صف ا بوئاش  بـ صئ  ل شصؿ ذلؾ  ب د  وا 

 وبرشػ د صأ ػبدوال  الضظر ػب الضصػئذج واضػئ  والب أ ػؿ الب أ ػؿ فػي الصبصةأػب واإلدرا  ػب ال صأ ػب ال صأ ػب وبطػو ر ب أػـ

 .واخوبدخؿ واخوبصرا  البر  ز وصلئرات الذ ئ  صوبو ئت وبضص ب ال ئصأ فد لد  وال صأي الذاضي الوأوؾ

 الصلػدر ائ بائراػئ البضظ صػي الػب أـ فضظصػب لبروػ خ ال ئجػب فصػس فػي اػي الص ئلػرة الصضظصػئت فإ الصػوؿ  ص ػف

 ال د ةػبد لأصضظصػئت ه ػئروا لػ س البضظ صػي الػب أـ فإ ( 2007 )  ئوػ ف و شػ ر .الصوػبداصب البضئفوػ ب لأص ػزة الو  د
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 والص رفػب ائذ صئؿد الص رفب ب أـ وب د دوا الب أـ إلم الصضظصئت جص   بو م الصوبصر والب أـ الص رفب ا بلئد فوي

 ااػذ بر ػدا بل  ػر ف  فف إلػم  ولػش فػي  ئوػ ف و ػذاب اػؿ ائلب ضولوج ػئد والص رفػب ائلزاػئئفد والص رفػب ائلوػوؽد

  ػئلـ فػي الرئ وػ ب اإلوػبراب ج ب الصلصػب وفلا ت البضظ صيد الب أـ  صأ ب دوف صف  ب صؽ فف  ص ف خ الصضظصئت

   ط ضئ الب أـ فإف اذ واؿ جص   وفي .اآلهر ف وبجئرب بجئرالئ صف الب أـ  أم الصضظصب  درات بطو ر اي ال وـ

ػئ ضبػئج خ بوػئب جد ػدة فرلو  البصأ د ػب الجئصػدة الصوالػب هػئرج البو  ػر  أػم الصػدرة ؿفلػ اػو الػب أـ خف الص رفػبد وا 

 اخاب ػئر ض ػو البو  ػر اػذا فوػ بجش الصلأصػبد الص ػدودة اذطػر هئرج البو  ر  ادف و ضدصئ اذوودد اللضدوؽ وهئرج

 .والب ضولوج ئ الص رفب  صوؿ في الهالؽ واإلاداع

 فػي  ا ػر دور للػئ  صأ ػب اأضلػئ البضظ صػي الػب أـ م أػ الصبزا ػد والبر  ػز اخابصػئـ وػاب ( 2004 ) ال ا وػي  ذ ر

 الص رفب وضشر صاد بد و رارات رائدة وأو  ئت إلم وبرجصبلئ وبوظ ولئ وبد  صلئ اإل جئا ب والص ـ اخبجئائت  رس

 فػي اػدوراـ  وػلصوف الػذ ف لأزاػئئف إ لػئللئ إلػم والوػ ي الصضظصػئتد فػي ال ئصأػب والجصئ ػئت اذفػراد اػ ف وبائدللئ

ةرائلئ بلئبلذ   .البضظ صي الب أـ  صأ ب وفاداؼ ر ئئز  صةؿ الذ  البئلي الش ؿ في ذلؾ و با  .وا 

 والبطػور الػب أـ ةصئفػب بؤوػس البػي واػي البضظ صيد الب أـ  صأ ئت  طاؽ الذ  ال ئاف الصب أصب الصضظصئت ب بار

  ف ائلب ا ر للـ وبوص  صوظو لئ ب أـ بد ـ" البي اي الصب أصب الصضظصئت فف (Hislop,2009:P99  الصوبصر و ر 

 الهاػرات صشػئر ب بشػج  بضظ ص ػب ا ئػب إ جػئد هػالؿ صػف وذلػؾ الصضظصػبد للػئل  صضػش اخوػبوئدة وب ص ؽ الب أـ اذا

 واذطػر الهطػط باػ  البػي الصضظصػب اػي الصب أصػب الصضظصػب فػإف وائلبػئلي ."الصوبػوح وال ػوار الصهػئطر وب صػؿ

 الص  طػب الا ئػب فػي الوػر  ب البل ػرات صػ  الب  ػؼ  أػم  ػدربلئ ز ػئدة الػدؼ ئتواآلل ػ واإلوػبراب ج ئت البضظ ص ػب

 الػذابي والبطػو ر الصوػبصرد الػب أـ  صأ ػئت وبشػج   بػد  ـ هػالؿ صػف ابص ػزد فاػدافلئ لب ص ػؽ الب ػد ئت وصواجلػب

 الػب أـ فػي البصض ػب بهداـواوػ لأص رفػبد الو ئلػب واإلدارة الجصػئ ي والػب أـ وهئرج وػئد داهأ وػئ والهاػرات البجػئرب وباػئدؿ
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 لأاصػئ  الو  ػد ال ػؿ   باػر الصوػبصر الػب أـ هػالؿ صػف وبطا صلػئ وا بضئئلػئ الص رفػب هأػؽ فػإف و أ ػش .الص رفب وبائدؿ

 .واخربصئ 

   صؿ  ا ئب "الصب أصب الصضظصب" وصولوـ صضلجي  ضظئـ "البضظ صي الب أـ" صولوـ ا ف الصوئر ب لبوا  

  اػر الصضظصػب  أػب فػي إضشػئؤائ بػـ د ضئص   ػب  صأ ػب اػو البضظ صػي الػب أـ فإ  (Real, et..al,2006 )٠ماٛي

 لأصضظصػب بوػص  البػي الص رفػب وبطػو ر بول ػد إلػم ال صأ ػب اػذا وبلػدؼ وجصئ ػئتد ففػراد صػف  شػ ألئ صػئ

 .وضبئئجلئ فدائلئ اب و ف

  ػدربلئ ائوػبصرار بووػ  البػي الصضظصػئت فشػ ئؿ صػف شػ ؿ فو ضػوع اأضلػئ الصب أصػب الصضظصػبو أهػص اػأف 

 والوػرد د البضظ صػي لأب وػ ف ائدفػب إوػبراب ج ب  ػأداة الػب أـ ائوػبهداـ وذلػؾ الصرجػوةد الضبػئئع هأػؽ  أػم

 فصػئـ  ػئجز فو  ػئئؽ ف   أػم الصاػئ  هػالؿ صػف الصضظصػب ف اػئ  ل ئفػب الػب أـ بوػل ؿ هػالؿ صػف و ػذلؾ

 ( 2009 ) وزصالئػش ال أػي ضظػر بوجلػ صػف الصب أصػب الصضظصػئت وب باػر .والبطػور الػب أـ  صأ ػب ضجػئح

 الص رفػب وضصػؿ جد ػدةد ص رفػب بول ػد  أػم بر ػز فضلػئ   ػث صػف الص رفػب إلدارة الوئ أػب البضظ ص ػب الا ئػب اأضلػئ

 صػف الص رفػب ا بوػئب  أػم الصػدرة وب ز ػز و صأ ئبلػئد وهػدصئبلئ لصضبجئبلػئ وباػص ف الص رفػب الصوجػودةد

 .(9229)ال أي وتهروفد ود صلئ الصلئدر اذا إلم الولوؿ بول ؿ هالؿ صف الصبضو ب صلئدرائ
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  وا  الصضظصب الصب أصب (9.9ش ؿ)

 

 115 ص اذوليد الطا ب ال د ثد الجئص ي الص بب :اإلو ضدر ب دالصضظصئت وبطو ر الص رفب إدارة .( 2004 ) . ئصر ال ا ويد :المردر

 فا ػئد ب ص ػؽ فػي الص ئلػرة الظػواار صػف فلػا  شاأضػ الػب أـ لصضظصػب الواوػ  الباضػي  أػم ( 2010 )  صػود   أػؽ

 وا وػب .الو ػئؿ والبطػور الصوػبصر الب وػف صوالػأب ببطأالػئ البػي اإلضجػئزات ذفاؿ الولوؿ في الو ئؿ الضجئح

 .البل ر الب  ؼد الب أـد :واي فوئو ب فا ئد ةالث ب ص ؽ فوئس  أم بصوـ فلا ت ال وـ الب أـ صضظصب فإف  صود

 صجئخت ص  بب  ؼ فف ةـ خدو ف بب أـ فف للئ خاد واخوبصرار الاصئ  في دورائ بصئرس ل ي ل وـا صضظصئت فف   ث"

 الاصػئ  لصوالػأب الصضظصئت إل ش بأجأ البي الص  ئر ب بار لبل را  ئخت فف إذ ببل رد فف للئ خاد ذلؾ وا د الب أـد

  صةػؿ الةاػئت فو فئخوػبصرار ال  ػئةد فػي والدائصػب ال ص ص ػب ال ئلػب اطا  بػش  صةػؿ البل  ػر وفف وػ صئ خ واخوػبصرارد

  .(49دص9202) صودد "ف لئ اخوبصرار وصوالأب ال  ئة  صةؿ والبل ر الصوتد
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 صضظصػئت إلػم بصأ د ػب صضظصػئت صػف الب وؿ بصباي البضظ صي البل  ر  صأ ب فف ( 2009 ) وتهروف ال أي و ؤ د

  فدضئا الش ؿ في  ظلر  صئ اذوئو ب الهصوب  ضئلرائ في  ضلئ بهبأؼ ب أص ب

 

 ٠ٛػؼ ع١ٍّخ اٌزغ١و اٌزٕظ١ّٟ (7.9شىً 

 

 

 .335 ص الةئض بد الطا ب الصو رةد دار : صئف دالص رفب إدارة إلم الصدهؿ. ( 2009 ) .وتهروف الوبئر  اد ال أيد :المردر

 الصب أصػب الصضظصػب   (9202) صػودد   لػؼ الص رفػبد اػإدارة و ال بلػئ الصب أصػب لأصضظصػب الص ئلػر لأصولػوـ وفصوػئ

 اإلدار ػب  صأ ئبلػئ فػي الص رفػب إدارة وػاؿ بطا ػؽ  أػم الصػئدرة الب ضولوج ػب الا ئػب بصبأػؾ البػي الصضظصػب بأػؾ اأضلػئ

 البػي والص أوصػئت اذف ػئر باػئدؿ هػالؿ صػف لد لئ ال ئصأ ف لألفراد ب صؽ البي البضظ ص ب الةصئفب وبصبأؾ والبضظ ص بد

 وال ئصضػب الوااػ ب الو ر ػب الطئ ػئت بوػبةصر البػي الصضظصب فلي .لأصضظصب اإلوبراب ج ب ؼاذادا إضجئز في بوئاـ

 صػ   ضوػجـ اصػئ البل  ػر ةػـ الص رفػب صجػئخت صهبأػؼ فػي الصوػبجدة لأصبل ػرات الب  ػؼ وػاؿ وب ص ػؽ ال ئصأ ف لد 

 .الصوبصر والبطو ر الب و ف صبطأائت
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 و درابلئ الص أوصئت وبطو ر اوبهداـ  أم بر ز البي اي ب أصبالص الصضظصب فف في Vat ( ( 2006  ؤ دا صئ اذا

 ا  ػث الوػأو  ئت لب ػد ؿ وذلػؾ والص ػئرؼد الص أوصػئت اػذا   صػب وب ظػ ـ هأػؽ فجػؿ صػف بصبأ لػئ البػي الص رف ػب

 صػف وػئصي اػدؼ للػئ الصب أصػب الصضظصػب وفف .الػدض ئ الصوػبو ئت ضبػئئع وب وػ ف الجد ػدةد واذف ػئر الص رفػب ب  ػس

  أػم وال وػئظ البضظ صيد لأبجد د والبصل د الصجصو ئت إلم اذفراد صف الب أـ ضصؿ في لأصوئ دة لصصت فضلئ   ث

 .وص وضئبلئ ائلص رفب اخلبزاـ ود ـ الهئرجيد ال ئلـ ص  الصضوب ب ال ال ب

دارة البضظ صػي الب أـ ا ف ال ال ب  وؿ دراوب في Bennet & Bennet,2003)  الائ ةئف  هأص  فف رفػبدالص  وا 

 ا ضصػئ الصوػبصاؿد اشػأف البأ ػد و ػدـ الب ص ػد درجػئت اربوػئع ظػؿ فػي هئلػب ب ػد وئ ف ةػر فلػا ت الورد ػب الصػرارات

 فئئصػب  ػدرة لأصضظصػب  بػ   الص رفػب إلدارة وصضلجػي  ػو  ارضػئصع اجئضػب البضظ صػي والػب أـ ال صػؿ فػرؽ وجػود   باػر

 و ضػبع . الو ت اصرور اذدا  وبطو ر ب ظ ـ إلم بؤد  اطر صب بالصضظص ا ئب في والبأة ر والب  ؼ لأبل  ر وصبص زة

 . رصالصوب والبل ر الب أـ في الص رفب  صئؿ صوئ دة إلم ال صؿ في وصروضبلئ الصضظصب داهؿ الجصئ ئت بر  ز  ف

دارة البضظ صي الب أـ في الصوة ضصئط ا ف الجص  هالؿ وصف  ببػئح ؼوػو  والذ  ػب الصبطورة الصضظصئت فإف الص رفبد وا 

 الوػرص وبص ػ ـ وبلػور بو ػص فػي و وػئ دائ  ؤاألػئ   ػئدة وضصػط بضظ صػي وا  ػؿ ةصئفػب لهأػؽ الورلػب فصئصلػئ

 (9209)الصدلؿد اوبلالؿ فصةؿ خوبلالللئ ف ئلب إجرا ات وابهئذ الصبو  ب و  ر اللئصاب والصهئطر

 إداسح اٌّؼشفخ وأداح ٌٍزؼٍُ اٌزٕظ١ّٟ:    1.2.20.1 

  وػػئ ة  صأ ػب ابهػػئذ صػف رفػ د البضئفوػػ ب صزا ػئ ػرة البطػور فػػي الو ئل ػب واذدا  )ال لػػوؿ  أػم  لػف  ص ػف بوػػر   وة 

ائوبةصئٍر لػئئب لأص رفػب  ج ػؿ الصؤووػب بربصػي إلػم صوػبو  الصضظصػب الصب  أصػبد ف   واإلاداع( إخاخاب ئر  الصرارد

صػي و إدارة الص رفػب و الػذ    بصػد فوئوػئو بأؾ البػي ضج ػت فػي البوظ ػؼ الج ػد لأبوئ ػؿ الصباػئدؿ اػ ف الػب أـ البضظ 

  أم،        
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ػػػضلع   صػػػضظـ لبجص ػػػ  و اوػػػبلالؿ   - اخوػػبوئدة صػػػف الهاػػػرة والبجػػػئرب الورد ػػػب و الجصئ  ػػػبد صػػػف هػػػالؿ فوػػػأوب صبص 

الص أوصئت الصبوبضبجب اضطال ئ صف ب أ ؿ اذ داث اإل جئا ب  فو الوأا ب و ذلػؾ صػف فجػؿ ال ػد صػف ب ػرار اذهطػئ  

ز ز الصصئروئت الضئج ب؛ و  ػذلؾ بأصػ ف و اوػب  ئب الص ػئرؼ ال ئصضػب فػي الصوػئ ئت البضظ ص ػب لأصؤووػب والبػي وب 

اي  ئلائو صئ ببطرؽ لصشئ ؿ  صب ررة بباصف  أوؿ ضصط ب صوبو ئة صف بجئرب وئاصب  بـ بو  ألئ  ار وأوأب صف 

ب ص ؽ اذا البوئ ؿ ا ف الب أـ البضظ صي و إدارة اإلجرا ات الصبرااطب و اصشئر ب فطراؼ فئ أب صب ددة. و صف فجؿ 

)هلولػئ الص رفػب دارة الص رفػب اذدا  اوظئئؼ و هدصئت ب ص أ ػب إل الص رفب  بطأب ب ز ز ضظئـ الص أوصئت إلدارة

الرفوػػصئؿ الص رفػػي اصهبأػػؼ   صأ ػػب اخوػػبوئدة صػػف  اذضشػػطب البػػي باػػذللئ الصضظصػػئت فػػي الاػػصض ب صضلػػئ( بػػد ـ  ػػؿ

ا. و بجأػػم اػػذا الػػد ـ هلولػػئو فػػي اوػػبهداـ ب ضولوج ػػئ الص أوصػػئت فػػي بطػػو ر  و شبصئوػػصو  ل وػػئظ  أ ػػشواص وضئبػػش 

جصػػػ  وبلػػػض ؼ و إ ػػػداد و بهػػػز ف و بولػػػ ؿ الا ئضػػػئت اػػػ ف اذجلػػػزة واذشػػػهئص والصضظصػػػئت صػػػف هػػػالؿ ووػػػئئط 

 .(9227)رزؽد صبضو ب  أوؿ ارصج بصب ددة و 

     اٌّجؾش اٌضبٟٔ:ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ      

خ  وجػػد ابوػػئؽ اػػ ف ال أصػػئ  والاػػئ ة ف فػػي صجػػئؿ إدارة الص رفػػب  أػػم  ػػدد  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب وخ  أػػم برب الػػئد 

 .(08دص9209واضئ و  أ ش  ئـ الصؤلووف اإجرا  صو  ا ةي لأب رؼ  أم اذا ال صأ ئت )ال أي وتهروفد

 وووػ أب  ػأداة الص أوصػئت بصض ػب  وػبهدـ وصػضلع صولوـ او الص رفب  صأ ئت إدارة اأف ( 2007 ) الصط راف و ش ر

 بصوـ البي اآلل ب فضش فو صص فد  در اأ ار وضشرائ الئ الصشئر ب وبور   لبول ؿ والص ئرؼ الهارات وبهز ف لبجص  

  د ةػب ابلػئخت ووػئئؿ صػف الص أوصػئت ب ضولوج ػئ ائوػبهداـ وفضظصبلػئ الص رفػب  صأ ػئت واوػبلالؿ وبوج ش ابضظ ـ

 (.44دص9209)الصدلؿد.الضصئلب واللوابؼ اإلل بروضي والار د اإلضبرضت صةؿ دول ب فو ص أ ب شا ئت وصف
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 وبضئوؿ الائ ةوف  صأ ئت إدارة الص رفب صف صداهؿ صهبأوبد فصضلـ صف  ددائ ا صأ ئت اةصئضي  صأ ئت،

 د ئلص رفب ا قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػطئلص رفب  بوز  د ئلص رفب هزن دئلص رفب بول د د ئلص رفب أادئف ب د د د ئلص رفب بشه ص

 .( 9228 دئلز ئدئب)ئلص رفب ؤدئصب د ئلص رفب ئوبرجئع

  صأ ئب ص  شئالب ا الئػػػػػػػػػػػػػػػػػب  صأ ئب وب في ئلص رفب ؤدئرب  صأ ئب  دد فصد(  9229دآهرون و ئل أي) أصئ

 بهز ن د ئلص رفب بول د دئلص رفب ئكبوئاد ئلص رفب اي، بشه ص ئل صأ ئب واذا ئلز ئدئب  ضد ئلص رفب ؤدئرب

    ئلص رفب. بطا قدئلص رفب وبوز  لئ بطو ردئلص رفب

 واي، ئلص رفب ؤدئرب  صأ ئب صن ةالة  أم ئ بلر فصد(  9225د جئزي) أصئ 

   بول د الص رفبدالبشئرؾ ائلص رفبدوالب أـ البضظ صي.

  وصضلـ صف  ددائ ا صأ ئت ا بوئب الص رفب وص ئلجبلئ وهزضلئ واوبهداصلئ وا  ئدة اوبهداصلئ

( وبشػصؿ، ب د ػد الص رفػب 59ثص5..9ثوٍٚاذ ٚخفاوْٚثٚ؛ (Trigg,2000:P18 صف  وصلئ إلم وػبب ف وػئـ صةػؿوصضلـ 

 ض فراػػػػػػػػػػ   صأ ػػػػػػػػػػئت إلدارة الص رفػػػػػػػػػػبوا بضئ اػػػػػػػػػػئ وبطو راػػػػػػػػػػئ وبوز  لػػػػػػػػػػئ واوػػػػػػػػػػبهداصلئ و وظلػػػػػػػػػػئ. وص ػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػا 

 .اخوبهداـوا  ئدة  اخوبهداـ،اإل جئد واإلاب ئردالبضظ ـدالصشئر بداي  

  : ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخػّٔبرط   9.9.2

  ئلبئلي، واي صف الضصئذج الصلصو  دد اهبئر الائ ث الص رفب إدارة  صأ ئت فاـ إلم الب رؼ وللرض
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 :Alaviػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ ػٕذ  9.9.5.5

 :اي  صأ ئت هصس إلم الص رفب إدارة (  صأ ئتAlavi, 1997:P63)  وصت فصد

 .وا بضئؤائ الص رفب ب و ف 1-

 .الص رفب  ـبضظ 2-

 .الص رفب بهز ف 3-

 .وضشرائ الص رفب بوز   4-

 .الص رفب بطا ؽ 5-

 ( (Alaviعٕل  ٚأٔشـزٙب اٌّروفخ ئكاهح ع١ٍّبد(5.9علٚي هلُ  

 ال صأ ئت فضشطب  صأ ئت إدارة الص رفب ـ

 الص رفب ب و ف 0

 الص رفب ا بشئؼ. 

 .اخوب واذ 

 البزو د. 

 وبضص بلئ. بطو رائ 

 وبطو رائ ب د ةلئ. 

 الص رفب بضظ ـ 9
 الص رفب بوو ر. 

 بلض ولئ. 
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 بو  دائ. 

 وباو الئ بجص  لئ. 

 بص  صلئ. 

 والص ئفظب ل ئضبلئ 

 . أ لئ

 الص رفب بهز ف 0
 الص رفب بهز ف. 

 صئ بلئ . 

 الص رفب بوز   4

 الولوؿ واؿ ب ص ؽ 

 .إل لئ

 روص ئو  وا  رارائ ةاوبلئ. 

 الص رفب بطا ؽ 5

 الص رفب اوبلالؿ. 

 اوبهداصلئ. 

 واةلئ رائضش. 

 الئ البوالؿ. 

 الئ الصشئر ب. 

Source: Alavi, Mryam, “Knowledge Management and Knowledge System”, New Jersey1997:63. 

 الص رفػب  صأ ػب صرا ػؿ بلطػي وػت صػف  بػألؼ الص رفػب إدارة ل صأ ػئت صػدهؿ( Marquardt, 2002,P26  ا بػرح و ػد

 والصلئد ب(. والضشر البطا ؽ الضصؿ وب أ ألئد الص أوصئت راجاوبه الهزفد البول دد واي،)اخ بوئبد
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 Marquardtػٕذ  اٌّؼشفخ إداسح ػ١ٍّبد 1.1.2.1

 Marquardt ٠ٛػؼ ع١ٍّبد ئكاهح اٌّروفخ عٕل ( 8.9شىً هلُ  

 

 

Source: Marquardt, Michael J, “Building the learning Organization”, U.S.A., Davis-Black publishing 

Company”, 2002:27. 

 :البئل ػب الص رفػب ائلصرا ػؿ إدارة  صأ ػئت  (2007(د)داوػيد9202(د)  ػودةد9202)اػدرد دراوػب صػف  ػؿ و ددت

 .الص رفب بطا ؽ دالص رفب في البشئرؾ دالص رفب بول ددالص رفب بضظ ـ
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 دراوػب ت  أ ػشا بصػد والػذ Fraunhofer IPK,2000)   منظمتة نمتوذج وفتق المعرفتة إدارة عمميتات 1.1.2.1

  Heisig & Vorbeck, 2000:P114 )اػي الص رفػب إلدارة هصوػب  صأ ػئت باػصف فصػد اذوروا ػب الشػر ئت  ػوؿ: 

 .(62دص9200الص رفب )الزطصبد الص رفبد بطا ؽ بوز   الص رفبد الص رفبدهزف الص رفبدبول د بشه ص

عمميات جوىرية إلدارة المعرفة حددىا  ىناك خمسةفر ـ اإلهبالؼ في ب د د  صأ ئت إدارة الص رفبد إخ فف 

   :الباحث تعد شاممة لكل ماورد في ىذا الموضوع، وإلت اق عدد من الباحثين عمييا منيم 

ث(68دص9229د)ال ا ويد (Mertins,et..al.,2001)ث (Heisig& Vorbeck,2000:P114) 

ز ف الص رفػػػػػػػػبدبوز   ( ببصةػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي ، بشػػػػػػػػه ص الص رفػػػػػػػػبد بول ػػػػػػػػد الص رفػػػػػػػػبدبه42دص9209)ال أػػػػػػػػي وتهػػػػػػػػروفد

 الص رفبدبطا ؽ الص رفب.

 اٌر١ٍّبد اٌغٛ٘و٠خ إلكاهح اٌّروفخ (9.9شىً هلُ  

 

 فاٟ رـج١م١اخ كهاٍاخ :اٌزٕبفَا١خ ا١ٌّايح رؾم١اك فاٟ ٘ابكٚهٚ اٌّروفاخ ئكاهح ث( 2006 ) ١٘ٚجاخ كاٍاٟث :اٌّظاله

 99 ص كِشكث عبِرخ :ٍٛه٠ب ِبعَز١وث هٍبٌخ . اٌَٛه٠خث اٌؾى١ِٛخ اٌّظبهه

 الص رفػبد اب ر ػؼ باػدف والبػي الص رفػب إدارة  صأ ػئت فاـ صف ال صأ ب اذا ب بار :المعرفة تشخيص ةعممي -0

 إائفب اإلجرا اتد في فـ الضظـ في فـ ال ئصأ ف رؤوس في اي اؿ الص رفب بأؾ وجود ص ئف  ف الدراوبو 
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 لأصضظصػبد الصطأواػب الص رفػب وصوجػودات الصضظصػب فػي ال ئل ػب الص رفػب صوجػودات اػ ف الصصئرضػب ب ص ػؽ إلم

 الصضشػود اخاب ػئر إلػم لأولػوؿ الصضظصػب ب بئجلػئ البػي الصاذولػب الجلػود صصػدار  صةػؿ الوػئرؽ اػذا فف   ػث

 .(07دص9209)اذ ئ وفاواله رد

و  ػػػد البشػػػه ص صػػػف اذصػػػور الصلصػػػب فػػػي ارضػػػئصع إدارة الص رفػػػبد وفػػػي اػػػو  البشػػػه ص بواػػػ  و ئوػػػئت 

(إلػػم فف  صأ ػػب البشػػه ص فصػػر  بصػػيد ذف اللػػدؼ 9225ال ا وػػي)ال صأ ػػئت اذهػػر  واراصجلػػئد و شػػ ر 

صضلئ او ا بشئؼ ص رفب الصضظصب وب د د اذشهئص ال ئصأ ف للئ وصوا  لـد ذلؾ ب دد ص ئف اذا الص رفب 

في الصوا دد وب د  صأ ب البشه ص صف فاـ الب د ئت البي بواجش صضظصئت اذ صئؿد وضجػئح صشػروع إدارة 

 الدراوػػػبد ػػػب البشػػػه ص وبوػػػبهدـ فػػػي  صأ ػػػب البشػػػه ص تل ػػػئت اإل بشػػػئؼ وتل ػػػئت  الص رفػػػب  بو ػػػؼ  أػػػم

والولوؿ دوب د  صأ ب بشه ص الص رفب صوبئ ئ ذ  ارضئصع إلدارة الص رفبدو صأ ب جوار ب رئ و ب بوػئاـ 

 (.57دص9202)فاوفئرة و أ ئفد صوئاصب صائشرة في إطالؽ ال صأ ئت اذهر د وب د د ش ألئ و صصلئ

 رئ وػب بوػئاـ جوار ػب و صأ ػب الص رفػبد إلدارة ارضػئصع ذ  صوبئ ػئو  الص رفػب بشػه ص  صأ ػب  ػدب والػذا

 فف برلػد الصضظصػب فرادت إذا لػذلؾ و صصلػئد اذهػر  ال صأ ػئت شػ ؿ وب د ػد إطػالؽ فػي صائشػرة صوػئاصب

 :محورين ضمن بب رؾ فف  أ لئ الص رف ب  درابلئ

 ففراداػئ لػد  وصئ إص ئض ئت صف الصضظصب لد  اصئ الصبصةأبو  الداهأ ب الص رفب صلئدر ب رؼ فف :األول -

 .وصوبصاألئ لأصضظصب فئئدة ذات وهارات ص أوصئت صف وهارائلئ

 والبي ائلصضظصب الص  طب الص رف ب الا ئب في ببصةؿ البي الهئرج ب صلئدرائ صف  أ لئ الب رؼ :الثاني -

  بوجػب  أػم اضػئ وصػف .ص لػئ الصضظصػب خرباػئط والوػ ي الصضظصب خابصئصئت وفصئو  اد ب رلدائ  جب
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 رلد وب د د صوؤول ب وا  طئئلـ الهارة فل ئب اذفراد ب أ ؼ هالؿ صف الصلصب اذا إضشئ  الصضظصب

 .(8دص9224)ال صر د ووا   د  أم والهئرج ب الداهأ ب الص رف ب الصوارد

 توليد المعرفة: -2

بـ ذلؾ صف هالؿ صشئر ب فػرؽ ال صػؿ وجصئ ػئت ال صػؿ بول د الص رفب   ضي إاداع الص رفب  ضد  دد صف ال بئبد و 

الدا صػب لبول ػػد رفس صػػئؿ ص رفػي جد ػػد فػػي  اػئ ئ وصصئروػػئت جد ػػدة بوػئاـ فػػي ب ر ػػؼ الصشػ الت وا  جػػئد ال أػػوؿ 

صوبصرةد  صئ بزود الشر ب ائلصدرة  أم البووؽ في اإلضجئز وب ص ؽ ص ئضػب وػو  ب  ئل ػب   ااب ئر شالجد دة للئ الورة 

ئت صهبأوػػػب صةػػػؿ صصئروػػػب اإلوػػػبراب ج ب واػػػد  هطػػػوط  صػػػؿ جد ػػػدة والبوػػػر   فػػػي  ػػػؿ الصشػػػ الت وضصػػػؿ فػػػي صوػػػئ 

الػػئ. واػػذا   ػػزز  واخ بوػػئظالصصئروػػئت الواػػأم وبطػػو ر صلػػئرات الصلض ػػ ف وصوػػئ دة اإلدارة فػػي بوظ ػػؼ الصوااػػب 

 ضػدصئ   ػود  واخاب ػئر اب ػئرلالارورة فلـ فف الص رفب واإلاب ئر  صأ ػب صزدوجػب ذات ابجػئا  ف. فئلص رفػب صلػدر 

 (.49دص9209 لا  صلدراو لص رفب جد دة )ال أي وتهروفد

  :البد من توافر ثالثة شروط  لتوليد المعرفة وىي (Soo,et..al.,2001:P3-4)ويرى

     (Know- how)خاد فف ب وف اضئؾ صلئدر )داهأ ب وهئرج ب( لأص أوصئت ولص رفب   ؼ - 5

  وبضد إل لئ اذفراد في الاضئ . بش ؿ الصئ دة البي     

 (Absorptive Capacities)            اخوب  ئا بخاد فف   وف لد  الصضظصب واذفراد صئ طأؽ  أ ش الطئ ئت   -9

ل ي ب دث  صأ ب الب ئصؿ في الص أوصػئت الصوػبأصب صػف شػا ب ال صػؿدوالبي اواوػطبلئ   ػدث البوئ ػؿ صػئا ف الػضظـ 

الصصئ  س اآلب ب، صلئدر الص أوصئت الو ئلبد البوػج ؿد الصشػئر بد الوػأو  ئت بجػئا الص رفػبد  الور  بد و  بصد لذلؾ
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  بصػد ائإلائفب إلم اإلوبصلئ ات ال ئلأب  ف الصضظصب واذفراد د وخاػد فف   ػوف لػد  الصضظصػب و ئوػئت ص  ضػب 

                                       ئا ب.                                    وبفي بطو رائ  أم الطئ ئت اخ

اصئ فف الص رفب صؤةرة فالاد فف ب وف صاب رة صف هالؿ البطا ؽد ولذلؾ فػإف صشػ الت الصضظصػب فػي اػذا الصجػئؿ  -7

ب ؿ اواوطب البأة رات الضئبجب  ف ص رفب   ؼد و ف جودة  صأ ب ابهئذ الصػراراتد واضػئ وػب وف الص أوصػئت شػئصأب 

 أم الب أ ؿ(د صاب رة )بطاؽ ال أوؿ(دووب وف ص رفب جد دة )فف ئر جد دة وطرائؽ جد دة ل ؿ  )ب بصد اش ؿ  ا ر

 الصش الت(.

أربعة طرق شائعة من خالليا تولد المنظمة  (McShane&Glinow,2000,P20-22)صف الواوح  دد واشي  

 المعرفة وىي:

الصضظصػئت بوػبهدـ ووػئئؿ صاب ػرة ) ب ز ػز البلذ ػب إف الص رفػب ببػدفؽ  اػر اذفػرادد لػذلؾ فػإف  التعميم ال ردي : -2

          ال  و ب والصال ظب والهارة ( لصوئ دة اذفراد  أم ا بوئب الص رفب اش ؿ ف ةر فئ أ ب.

 شػػصؿ الصوػػ  الا ئػػي بأصػػي الص أوصػػئت صػػف الا ئػػب الداهأ ػػب والهئرج ػػب لأصضظصػػبد الػػدؼ لػػض   المستتا البيئتتي : - 9

 فئ أ ب.                                                                                    رارات إوبراب ج ب ف ةر

بػد م  صأ ػب بول ػد الص رفػب  ػف طر ػػؽ بػأج ر اذفػراد فو شػرا  صضظصػئت اأ صألػئ اػئلبط  ـ. فئلصضظصػػب  التطعتيم: -7

جد ػدة راصػئ ب صػؽ ص ػزة بضئفوػ بد و  ػد اضػدصئج البي بوبأجر  ػئصأ ف جػدداو  جأاػوف للػئ فف ػئراو جد ػدة وص رفػب بصئض ػب 

الصضظصئت فصةأب ج دة لأبط  ـد وائذهص في الارصج ئت ولػضئ ئت الص رفػب اذهػر  البػي ب ػوف ف لػئ الصوجػودات 

   ر الصأصووب )رفس الصئؿ الو ر ( اي الصلدر الو  د الذ   وب ؽ اإل بوئب.

 طر ؽ البالرد. وضوئذ اذا الال رة او ضبئج لأبجر ب او بول د الص رفب صف داهؿ الشهص  فالتجريب:   -4
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وال صأ ػػػئت الهال ػػػبد ف أػػػم الصػػػد ر ف اوػػػب داث ضظػػػـ دفئ  ػػػب بوػػػئ د ال ػػػئصأ ف فػػػي ال لػػػوؿ  أػػػم البالػػػر صػػػف   

     بجئرالـد و ذلؾ صف بجئرب اآلهر فد ةـ ب ص ـ اذا اذف ئر فا د صف  دودائ الا صب.                                      

وصف اذا الصضطأؽد فإف بول د الص رفب   د ال صأ ب الةئض ب ول ضلػئ اللئصػب صػف اػ ف  صأ ػئت إدارة الص رفػب البػي برب ػز 

 أ لئ ائ ي ال صأ ئت اذهر د اؿ راصػئ اػئ ي  ضئلػر إدارة الص رفػبد فصػف هالللػئ باػصف الصضظصػب اصػبالؾ الص رفػب 

لصهبأوػػػب لب ص ػػػؽ اذاػػػداؼ الصضشػػػودةد ف ػػػبـ بول ػػػد الص رفػػػب صػػػف البػػػي ب ضػػػي اصػػػبالؾ الصػػػوة ولػػػلرائ فػػػي فضشػػػطبلئ ا

الصلػػػئدر الداهأ ػػػبد  ئلوةػػػئئؽ والوػػػجالت وال ػػػئصأ ف و وا ػػػد الا ئضػػػئت الصهبأوػػػب.. فو  ػػػبـ البصئطلػػػئ صػػػف الصلػػػئدر 

 الهئرج بد  ئإلضبرضت والزائئف والصجلز ف وشر ئ  ال صؿ.

 ػ١ٍّخ رخض٠ٓ اٌّؼشفخ: -1

ال وئظ  أ لئ او صئ طأؽ  أ ش بهػز ف وفف  ر الصأصووب ائلور ب البي ا بوات الئد  ص ف فف با   الصوجودات  

الص رفبد البي بباصف  وظ الص أوصئت البي  صبأ لئ ال ئصأوف د و ذلؾ الص رفب الصلرووب في ضظـ واضم الصضظصػبد 

فف ب صػػػؿ اػػػش والبػػػي بشػػػصؿ الوةػػػئئؽ والوػػػجالت وف  شػػػ ئ تهػػػر  صػػػدـ ص أوصػػػئت ذات ص ضػػػم  ػػػوؿ   و ػػػب صػػػئ  جػػػب 

الصضظصػػػبد وا  ػػػد  الوػػػاؿ لأ وػػػئظ  أػػػم الصوجػػػودات   ػػػر الصأصووػػػب ب ػػػوف ائل وػػػئظ  أػػػم ال ػػػئصأ ف الج ػػػد ف الػػػذ ف 

ف  صػػػر الهاػػػرة ص ػػػدود اوػػػاب البصئضػػػئت   صبأ ػػػوف الهاػػػرة والص رفػػػبد والص رفػػػب  ػػػئدة ب ػػػوف  ئاأػػػب لأبأػػػؼ والبصػػػئدـد وا 

ف  صأ ػػب بهػػز ف الص رفػػب ب ػػود إلػػم الػػذا رة البضظ ص ػػب والبػػي ب بػػو   الجد ػػدةد فػػال  ص ػػف ذ ػػد فف   ب ػػر الص رفػػب.وا 

 أػػػم الص رفػػػب الصوجػػػودة فػػػي فشػػػ ئؿ صهبأوػػػب اصػػػئ ف لػػػئ الوةػػػئئؽ الص بواػػػب والص أوصػػػئت الصهزضػػػب فػػػي  وا ػػػد الا ئضػػػئت 

صوةصػبد اإلل بروض بد والص رفب الصهزضب في الضظـ الها رة د والص رفػب الصوجػودة فػي اإلجػرا ات وال صأ ػئت البضظ ص ػب ال

والص رفػػب الاػػصض ب الص بوػػاب صػػف اذفػػراد وشػػا ئت ال صػػؿد و صةػػؿ بهػػز ف الص رفػػب جوػػرا  اػػ ف البصػػئط الص رفػػب و صأ ػػب 

اوػبرجئ لئد فػئل ة ر صػف الص صػب الصب لػأب إلدارة الص رفػب ضػػئبع صػف هػالؿ  ضئلػر الص رفػب الصهبأوػب وصواػػو ئبلئ 
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داصبلػػئ وب ػػد ةلئد اػػذ ف البر  ػػز اذاػػـ فػػي  صأ ػػب البهػػز ف  جػػب فف   ػػوف  ػػوؿ واػػرورات الػػراط ف صػػئ ا ضلػػئ وا  ا وا 

ضصئ فػي اوػبهداصلئ ا وػئ ة   جـ الو ئؽ الذ  و بـ ا بواؤاد فأ س إاداع الص رفب صصبلراو  أم الصشئر ب الئ فصطد وا 

خ فصػػػدت الص رفػػػب. صئ إف صوػػػبود ئت الص رفػػػب بشػػػ ؿ  اػػػ ب صر ز ػػػب فػػػي الصضظصػػػئت  واشػػػ ؿ  ػػػئٍؼ فػػػي الوػػػ ئؽ وا 

دة  أػػػم الص رفػػػبد إذ ب ػػػرص الصضظصػػػئت  أػػػم إدارة الصهػػػزوف الص رفػػػب  صبطأػػػب لصواجلػػػب فػػػرص بل  ػػػرات الص بصػػػ

الصوػػبصاؿد وبصػػـو إدارة الصهػػزوف الص رفػػي ا صأ ػػب اإل بوػػئب واإل بوػػئظ والبوظ ػػؼ لأص رفػػب اصوػػئ دة الب ضولوج ػػئت 

 (909دص9228) أ ئفد الدا صب لذلؾ

صف اذاص ػب اص ػئف ال وػظ  أػم ال ػئصأ ف ذو  الص رفػبد ل ػف اذاػـ صػف في او  صئواؽ خ اد صف اإلشئرة إلم فف 

ذلؾد ب و ؿ ص رفبلـ إلم اضئ  داهأي )رفس صئؿ ا  أي(د  باصف إهراج الص رفب الاصض ب صف فذائضلـ  ف طر ؽ 

ف البوة ػػؽ الص بصػد  أػػم اوػػب هداـ البػدر ب وال ػػوارد وبضظ صلػئ اشػػ ؿ  ص ػف فف   ػػوف فػػي صبضػئوؿ ففػػراد الصضظصػبد وا 

 صجصو ب  ا رة صف ووئئط البهز ف الصبطورة   د طر صب صضئواب ل وظ الص رفب الظئارة.

 اٌّؼشفخ رٛص٠غ -4

  صأ ب وب ضي اوبهداـ الص رفبد  صأ ب في اذولي الهطوة اي الص رفب بوز    صأ ب ( ففCoakes, 2003:P42   ا ف

 شػ ؿ واػصف الو ػت )الصضئوػب(د فػي صضئوػب()ال الشػهص إلػم )الصضئوػاب(د الص رفػب إ لػئؿ" الص رفػب بوز ػ 

 .")صضئواب( واب أوب )صضئوب(د

 إلم وضصألئ لأص رفب  صأ ب بداوؿ او الص رفب بوز   فف إلم( Dalkir, 2005:P22  دراوب فشئرت الو ئؽ اذا واصف

 والهاػرات راذف ػئ باػئدؿ وب ضػي .اصلػئـ جوار ػب الص ػئـ الػدؼ الصضئوػب الو ػت فػي إل لػئ   بػئجوف الذ ف الصوظو ف

 ل ػؿ   رفوضػش صػئ واوػب صئؿ اػا ضد ال ػئصأوف ا اػلـ ابلػئؿ  بطأػب الػذ  اذصػر ال ػئصأ ف اػ ف والصصئروػئت

 .واوب صئللئ  بـ بصئوصلئ  ضدصئ بضصو  ص صب فئلص رفب صادعد ض و  أم الصش الت
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 وفدلػب البصػئر ر  ب صةػؿروػص ب ػوف فف  ص ػف اآلل ػئت اػذا ذلػؾد ببػ   ف ئلػب تل ئت وجود  أم الص رفب بوز   و  بصد

 والضػدوات  ئخجبصئ ػئت   ػر روػص ب فو ال صػؿد فةضػئ  والػب أـ الصهططػب الروػص ب واخجبصئ ػئت والبػدر ب ال صػؿ

 الروػص ب   ػر اآلل ئت اذا صةؿ ال صؿد   ر فو ئت في  ئدة وببـ صصضضئو  روص ئو  طئا ئو  بأهذ البي الضصئش ب وال أصئت

   ػث الص رفػب صػف جز  فصداف إلم بؤد  فف شأضلئ فف صف إخ ال جـد لل رة تالجصئ ئ في ف ئلب ب وف فف  ص ف

  أػم الصبأصػي  ػدرة صػد  جئضػب إلػم آلهػرد شػهص صػف اشػ ؿ لػ    الص رفػب بضبصػؿ ذف اػصئف اضػئؾ   ػوف خ

 ب ػوف فف الروػص ب للل ػئت  ص ػف اآلهػر الجئضػب و أػم الصرج ػيد طاصػئ إلطػئرا وبووػ رائ وبضص بلػئ الص رفػب بشػل ؿ

 الروص ب اآلل ئت ا ف الجص  فإف ولذا .اخاب ئر  صأ ب ب وؽ  د فضلئ إخ لأص رفب ضصؿ ف ار باصف وفف فئ أ ب ف ةر

 (.005دص9226 وبصئوصلئ)ال أواضيد الص رفب ضصؿ في ف ار ف ئل ب إلم  ؤد  فف صف شأضش الروص ب و  ر

بد واذا الوو أب  د ب وف شهلئد و د ب وف ش ئئ واضئؾ شروط  دة لبوز   الص رفب صضلئ، وجود وو أب لضصؿ الص رف

تهرد وفف ب وف اذا الوو أب صدر ب وصبولصػب بصئصػئ للػذا الص رفػب وف وااػئ و ػئدرة ف اػئ  أػم ضصألػئ )بوز  لػئ(د وفف 

  ػػوف لػػد  اػػذا الووػػ أب ال ػػئفز ال ػػئفي لأص ػػئـ اػػذلؾ د وفف   ػػوف لػػد  اػػذا الووػػ أب ال ػػئفز ال ػػئفي لأص ػػئـ اػػذلؾ د 

 إلم  دـ وجود ص و ئت ب وؿ دوف اذا الضصؿ الص رفي. إائفب 

 إلى أن ىناك أساليب عدة لتوزيع المعرفة منيا: (Heisig&Vorbeck,2000) ويشير

 فرؽ الصشروع الصبضو ب ص رف ئو لأبوز   الداهأي. -

 شا ب الص أوصئت الداهأ ب )اإلضبرضت(. -

 البدر ب صف  اؿ زصال  الهارة الصداصم. -

 و ال  الص رفب. -

 جبص ئت داهأ ب  ار الوةئئؽ.ص -
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 فرؽ الهارة و أصئت الص رفب و أصئت الب أـ. -

 البدر ب وال وار. -

 (.62دص9202الوةئئؽ والضشرات الداهأ ب )فاوفئرة و أ ئفد -

 اٌّؼشفخ: رطج١ك -1

 ػؽ إف الص رفب بأبي صف ال صؿ و  و ب ب أ صلئ  للهر ف   ث ببطأب الص رفب الب أـ والشػرحد والػب أـ  ػأبي  ػف طر 
البجر ب والبطا ؽ صصئ   وف صوبو  الص رفػب و  صصلػئد و أػم اػو  ذلػؾ فإضػش  جػب فف  ؤهػذ بطا ػؽ الص رفػب فػي 
الصصػػئـ اذوؿد وفضػػش خ  وجػػد  صػػؿ اػػدوف فهطػػئ  وصػػئ  أػػم الشػػر ب إخ فف بوػػبو ب ذلػػؾد وبطاػػؽ صولػػـو البوػػئص  

لؾ فإضلئ بوبوجب اإل بػراـ واإل جػئب ولػ س  ةصئفب بضظ ص ب ذلؾ ذف الو  د الذ  خ  هطئ او صف خ   صؿد واذ
الهوؼ. وفف ضظئـ الص رفب ال ػؼ  خ  وػي لاػصئف الضجػئح فػي الشػر ب ل ضػش اصةئاػب هطػوة إ جئا ػب لأػب أـ وفف الصػوة 
ف ش ب صػف فػي إوػبهداصشد وفف بطا ػؽ الص رفػب ف ةػر فاص ػب صػف الص رفػب ضووػلئدولف بصػود  صأ ػئت اإلاػداع والبهػز ف 

 وػػػػػػػػػ ف اذدا  البضظ صػػػػػػػػػػي صةأصػػػػػػػػػئ بصػػػػػػػػػػـو اػػػػػػػػػش  صأ ػػػػػػػػػػب البطا ػػػػػػػػػؽ الو ػػػػػػػػػػئؿ لأص رفػػػػػػػػػب. )ال أػػػػػػػػػػي والبوز ػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػم ب
 (45دص9209وتهروفد

 بصػوـ ائلصلػئـ البػي اربائطػئو  وف ةػر الصضظصػب فضشػطب بضو ػذ فػي لالوػبهداـ صالئصػب ف ةػر ج ألئ الص رفب بطا ؽ و  ضي
 وبهز ضلئ إادا لئ صضلئ ا د لالوبوئدة لأص رفب ؿالو ئ ائلبطا ؽ الصضظصب بصوـ فف الصوبرض صف فضش إلم اوبضئداو  الئد

 :إلم صلطأ ئت ال صأ ب اذا وبش ر .ال ئصأ ف إلم وضصألئ اوبرجئ لئ واؿ وبطو ر

 (Use). اخوب صئؿ -

 (Reuse). اخوب صئؿ إ ئدة -

 (Utilization).اخوبوئدة  -

 (Application). البطا ؽ -
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 بوصػد  فف ودوف الصضئوػبد الو ػت فػي الصبػوافرة فػبالص ر  بوػبهدـ البػي اػي لأص رفػب الضئج ػب اإلدارة إف

 .(103دص2008 )الز ئداتد  ئئصب صش أب ل ؿ فو للئ ص زة ب ص ؽ بوفر فرلب اوبةصئر

 :اي الص رفب لبطا ؽ تل ئت ةالث Martensson, 2002:P211)  دراوب  ددت و د

 واػ لئ  ػبـ  أ صئت البيوالب واإلجرا ات الصوا د صف ص ددة صجصو ب" ائلبوج لئت البوج لئت،  صلد -

 ."الهارا  لل ر لر  ب ص رفب إلم لأهارا  الاصض ب الص رفب لب و ؿ

 ابطا ػؽ بوػص  لألفػراد لأ صأ ػئت وصوالػوئت لػألدا  فضصػئط واػ " إلػم ف شػ ر الػروب ف الػروب ف، فصػئ -

 ."ائآلهر ف اخبلئؿ إلم ال ئجب دوف الصبهللب ص رفبلـ ودصع

 ف ػبـ ذاب ػئود الص ػددة الصلػئـ ال صػؿ ذات فػرؽ اضػئ  ذاب ػئو، واػي الص ػددة الصلػئـ ذات ال صػؿ وفػرؽ -

 اوػبهداـ  ص ػف وخ البأ ػد صػف  ػدـ اصػدر وببوػـ ص صػدة الصلئـ ف لئ ب وف البي الصوا ؼ في اوبهداصلئ

 .(52دص9200اشأضلئ )الزطصبد الروب ف فو البوج لئت

 أ لػئ  فئل لػوؿ الص رفػبد اوػبةصئر   ضػم اػوو  الص رفػب إدارة فوػصم  ئ ػئت اػو الص رفػب بطا ػؽ و ػر  الائ ػث إف

 ب  ػس البػي خ فئلص رفػب بضو ػذد إلػم الص رفػب اػذا ب و ػؿ اػو الصلـ  ئف بد ب د خ ف لئ والصشئر ب وبوز  لئ وهزضلئ

 الصضوػذة الص رفػب  أم  جـ  بو ؼ لد لئ الص رفب إدارة اراصع في صضظصب ف  ضجئح وفف ب أوبد صجرد ب د البضو ذ في

 .الصجئؿ اذا في البص  ـ فاـ ص ئ  ر ف د   د ب رفش صصئ ضوذبش وصئ ب رفش صئ ا ف فئلوجوة لد لئد صبوافر او صئل   ئوئو 

 ِب ١ّ٠ض ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ ػٓ ثبلٟ اإلداساد األخشٜ 1.1.1

 بػيال والصشػ الت او ػؿ اذ ػداث بب ػرؾ فلػي اذهػر د اإلدارات  صأ ػئت اػئ ي  ػف الص رفػب إدارة  صأ ئت بهبأؼ

 و ال صأ ػئتد اػذا فاػـ اػي واوػبهداصلئ والصشػئر ب الػئ وبهز ضلػئ الػئ واإلصوػئؾ الص رفػب فطأػب الصؤووبد بواجللئ
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 هاػرا  اوػبد ئ  إلػم ف  ئضوػئ الصؤووػب بأجػأ  ػد اػؿ  ضلػئ ئلدراوػبا الص ض ػوف الصؤووػب ففػراد  صػوـ صػئ  ئلاػئ البػي

 بواجللئد البي لأصش الت  أوؿ فو جد دة فف ئر بول د ؿفج صف وترائلـ وصصبر ئبلـ الص رف ب فف ئراـ  أم لأ لوؿ

 الصشػ أب ول ػف الػئ لأص ػئـ بهطػط البػي لأشػر ئت ائلضوػاب الووائػد صػف ال ة ػر  أػم إدارة الص رفػب  صأ ػب بضطػو  و

 إدارة لصئا ب  صأ ب اذ صئؿ صضظصئت صف  ة ر في ال أ ئ الص ئدات  اؿ صف ال ئفي اإلدراؾ  دـ في ال ص ص ب ب صف

 خ فلػي الصوارد صف   رائ بهبأؼ  ف فإضلئ  صورد الص رفب إدارة إلم ائلضظر و فوائد صف  أ ش بضطو  وصئ لص رفبا

الضػئس  اػ ف اضبشػئرائ زاد  أصػئ وببطػور بضصػو فػإف الص رفػب ال  ػس  أػم اؿ ائلبداوؿد بوبلأؾ وخ ائخوبلالؾ بضصص

 (.086دص9229)الصلرايد

و ف إدارة الص رفب  بصةؿ في ب وػ ف  صأ ػئت إدارة الص رفػب الصبصةأػب فػي ( فف جوار ب 022دص9227و ر )ضجـد

اوػػبصطئب فو اإلوػػب واذ  أػػم الص رفبدإضشػػئ  فو بول ػػد الص رفبدبصئوصلئدوبوز  لئ.وخشػػؾ فػػي فف اإلضبرضػػت وشػػا ئت 

زائئضلئ هئرجلئ اذ صئؿ البي  ص ف اوبهداصلئ صف  اؿ الشر ئت ائل ال ب ص  ال ئصأ ف داهؿ الشر ب وص  صورد لئ و 

دارة  فجػػػؿ باػػػئدؿ الا ئضػػػئت وبصئوػػػـ الص أوصػػػئت وبوز  لػػػئ  أػػػم ضطػػػئؽ واوػػػ  ووػػػر  د د فدت ز ػػػئدة فاص ػػػب الص رفػػػب وا 

 الص رفب و صأ ئبلئ  صوصئو.واضئ  ا ف الجدوؿ اآلبي ضصئذج لب د د  صأ ئت إدارة الص رفب والصلئـ الور  ب الص وضب للئ.
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 د د  صأ ئت إدارة الص رفب والصلئـ الور  ب الص وضب للئ.ضصئذج لب  (9.9جدوؿ ر ـ )

 ال صأ ئت الور  ب ال صأ ئت اذوئو ب الصؤلؼ

 E.Turbanبورائف 

 إضشئ  الص رفب -0
 بول د طرؽ جد دة ل صؿ اذش ئ  -

 بطو ر درا ب الوض ب. -

 ال لوؿ  أم الص رفب -9
 ب و ؿ الص رفب الجد دة إلم   صب. -

 .جأب الص رفب الهئرج ب لأشر ب -

 بضص   الص رفب -0
 وا  الص رفب الجد دة في و ئؽ ص  ف. -

 صراج ب الص رفب في او  الو ئئ  الجد دة. -

 هزف الص رفب -4
 وا  الص رفب في ل لب صالئصب. -

 هزضلئ في صوبودع  ولؿ الولوؿ إل لئ. -

 إدارة الص رفب -5
 الص باب لإل بوئظ ائلص رفب. -

 بص  ـ الص رفب لج ألئ ذات لأب ود  صب. -

 ص رفبضشر ال -6

ل لب صالئصب لأص رفب بولؿ الولوؿ  -

 إل لئ.

 الص رفب صبئ ب لأجص   في ف  و ت وص ئف. -
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 خودوف وخودف

Laudon& Laudon 

ال لوؿ  أم الص رفب  -0

 وبرص زائ

ال لوؿ  أم الص رفب صف صلئدر داهأ ب  -

 وهئرج ب

 برص زائ اطر صب صالئصب. -

 فضظصب الذ ئ  اللضئ ي. -

 إضشئ  الص رفب -9
 الص رفب الجد دة.البولؿ إلم  -

 (KWS)فضظصب ال صؿ الص رفي  -

 بصئوـ الص رفب -0

 ج ؿ الص رفب صبئ ب لأبشئرؾ -

فضظصب البشئرؾ الجصئ ي )ارصج ب البشئرؾ  -

 الجصئ ي والشا ب الداهأ ب(

 بوز   ضشر الص رفب -4

ج ؿ الص رفب ولأب الولوؿ صف هالؿ  -

 الهزف والضشر

 فضظصب الص بب -

 د و د و ئ ـ

D.Skyme 

 شئ اإلض  -0

 فوئل ب اإلاداع -

 الص ئ ئة -

 ال وار الصل  ؿ -

 ال د د -0
 البد  ؽ الص رفي -

 ب أ ؿ الص بو  -
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 بضص ب الضلوص وب أ ؿ الصوئا ـ -

 ب د د الهارة -

 الجص  -4
 طأب الص رفب -

 اإلوبصلئ  واإلوبرجئع -

 البضظ ـ -5
 إدارة فدلب الص رفب -

 هرطضب الص رفب -

 البصئوـ -6

 الصصئروئت اذفاؿ -

 الص رفب بصئوـ اذفاؿ صف  وادث -

 جصئ ئت الصصئروب الصشبر ب -

 فرؽ صب ددة الوظئئؼ -

 بلص ـ فائ  ال صؿ -

 الب أـ -7

 صراج ئت صئا د ال صؿ -

  وص ئت الصرار -

 بوار خ الصشرو ئت -

 ورد الصلص -

 شا ئت الب أـ -

 فضظصب د ـ الصرار - البطا ؽ -8
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 إدارة البشل ؿ -

 إدارة  اذلوؿ الو ر ب - اإلوبلالؿ -9

 الو ر ب إدارة  صوؽ الصأ  ب - ال صئ ب -02

 البص  ـ -00

 بص  ـ إدارة الص رفب -

 ص ئ رة إدارة الص رفب -

 ص ئواب رفس الصئؿ الو ر ب -

 صئرؾ دود ووف

 ب د د الص رفب -0

 ا بوئب الص رفب -9

 روب ض ئت و صود الشر ب -

 ذات لأب اأ صئؿ الشر ب -

 البولؿ لأص رفب وبوة صلئ -

 ج ألئ صبئ ب لأجص  . -

 بول د الص رفب -0
 طو روالب الدراوبص رفب جد دة/ -

 ص رفب جد دة/الزاوف -

الب صؽ صف لال  ب  -4

 الص رفب

  صوؽ صأ  ب الص رفب -

  ئاأ ب اوبلالللئ -

ضشر الص رفب  -5

 )لر  ب/اصض ب(

 داهؿ/هئرج الشر ب )ص رفب لر  ب( -

داهؿ الشر ب/اصض ب)الصصئروئت  -
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 والصضئفوب(

 بجد د الص رفب -6

 ب و ؿ الص رفب إلم   صب -

 البدر ب -

 ةصئفب الشر ب -

  رفبب ص ؽ الص -7
 الو ي األوؿ الص رفب -

 ب ص ؽ   صب صائفب لأشر ب والزائئف -

اوبلالؿ وبطا ؽ  -8

 الص رفب

 ب ص ؽ فاداؼ ص ددة -

 اوبهداـ الص رفب في ال وار. -

 .ٚاٌزٛى٠ كاه ٚائً ٌٍٕشو  :عّبْ .ٚاٌر١ٍّبد ٚاإلٍزوار١غ١بد اٌّفب١ُ٘ اٌّروفخ ئكاهح (2007). . ٔغُثٔغُاٌّظله: 
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 اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِؤعغبد فٟ اٌّؼشفخ إداسحش :اٌّجؾش اٌضبٌ

 :اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِؤعغبد فٟ اٌّؼشفخ إداسح ِفَٙٛ 1.1.2

ئ   د الص رفب إدارة صولوـ صئزاؿ  وخ وجػد البطا ص ػبد الضئ  ػب صػف هئلػب ال ػئليد الب أػ ـ صؤووئت في  د ةوئ صولوصو

 . ئليال الب أ ـ صؤووئت في الص رفب إلدارة  أ ش صبوؽ وا د ب ر ؼ

 فو إطػئر" :اأضلػئ الص رفػب إدارة د(ـ 9220 ) الب أػ ـ فػي الص رفب إدارة دراوئت ص لد اواوطب ف دت دراوب و رفت

 الص أوصػئت لجصػ  الصصئروػئت صػف صجصو ػب بطػو ر صػف الب أ ص ػب الصؤووػب فػي ال ػئصأ ف اذفػراد بص ػف طر صػب

 البػي والصضبجػئت الهػدصئت صوػبو  ب وػ ف إلػم بػؤد  بلػرفئت فو وػأو  ئت  ضػش  ضبع صصئ   رفوضش؛ صئ وصشئر ب

 ةالةػب اػ ف الػراط  أػم ب صػؿ الص رفػب إدارة فف  باػ  الب ر ػؼ اػذا هػالؿ وصػف د"الب أ ص ػب الصؤووػب بصػدصلئ

 وصشػئر ب اوػبةصئر صػف الصضظصػب لبص ػ ف والبصض ػئتد ال صأ ػئتد اذفػرادد :واػي الصضظصػب في فوئو ب )صوارد(صلئدر

 (Petrides& Nodine, 2003:P10). ف ئل ب ف ةر اطر صب لد لئ صبوافرةال والص رفب الص أوصئت

 الص رفػب بول ػد  أػم البراو ػب الصضظصػئت بوػئ د البػي الضظئص ػب ال صأ ػئت:"  اأضلػئ (ـ 9227 ) ال ب اػي  رفلػئ و ػد

بئ بلئ ضشرائد اوبهداصلئد بضظ صلئد وا  جئدائد  "هئرجلئ صف والصوبو د ف الصضظصب صضوواي لجص   وا 

 .( 90صـد 9227 ال ب ايد)

 الب أػ ـ صؤووػئت فػي الص رفػب إدارة بطا ػؽ صواػوع بضئولػت البػي الدراوػئت لػا ض الصوبو اػب الصراج ػب وا ػد

 ب ر ؼ  ص ف فضش الائ ث ر   ال ئليد الب أ ـ صؤووئت وا   ص   بال ـ ب ر ؼ اوبضبئج ص ئولب إطئر وفي ال ئليد

 صهبأػؼ صػف اذفػراد اػ ف الػراط إلػم اللئدفػب والبصض ػب اإلضوػئض ب الصصئروػئتو  اذضشػطب جص ػ  " :اأضلػئ الص رفػب إدارة

  ال ئت ا ضلئ  ضشأ  صؿ جصئ ئت فو فرؽ ش ؿ في الب أ ص بد ائلصؤووب واذ وئـ واإلدارات البضظ ص ب الصوبو ئت
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 ص أوصػئتد) ذاب ػب ردصػوا صػف اذفػراد اػؤخ   صبأ ػش لصػئ وبائدؿد صشئر ب بأصئئي واش ؿ  ضش  ضبع صصئ صبائدلبد وةصب

 اذدا  وبطػو ر ب وػ ف ةػـ وصػف والجصػئ يد الوػرد  الػب أـ  صأ ػئت  ػد ـ صصػئ ( ػدرات هاػراتد صلػئراتد ص ػئرؼد

 .والبضظ صي الورد 

 :اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِؤعغبد فٟ اٌّؼشفخ إداسح رطج١ك ِجشساد  1.1.1

 إدارة صولػوـ لبطا ػؽ صضئوػاب الا ئػئت ف ةػر صػف الجئص ػئتد وهئلػب ال ػئلي الب أػ ـ لصؤووػئت البضظ ص ػب الا ئػب ب د

ػئ اذ ةػر ب ػوف ب ئد اؿ الص رفبد  طا  ػب صػف اضطال وػئ وذلػؾ الصضظصػئتد صػف ال راػئ صصئرضػب الصولػوـ لبطا ػؽ ا ب ئجو

 إ ػداد  ػف الصوػئولب اػي وفضصئطلئ فضوا لئ اصهبأؼ ال ئلي الب أ ـ صؤووئت إف إذ الصجبص ؛ في الئ الصضئط الدور

 الشػئصأبد الصجبص  ػب البضص ػب  صأ ػئت لجص ػ  ال  ػو  ال ضلػر ب ػد والبػي والصدرابد الصؤاأب الاشر ب ارال ود وبل ئب

 واذوػئل ب الصوػئا ـ اباضػي اخابصػئـ اػرورة  وػبأـز صصػئ الهػئص؛ فو ال  ػوصي الصطػئع صوػبو   أػم وػوا 

 و ػؤد  (داخاب ػئر   دالدراوػب يدالب أ صػ) اذدا  صوػبو  صػف الرفػ  فػي بوػلـ البػي ال د ةبد اإلدار ب والصصئروئت

 (.P28 :kidwell & others, 2000  صهرجئبلئ جودة اصوبو  اخربصئ  إلم

ضشػئ  وجػود فػي الػرئ س الوػاب اػو وبػداوللئ وضشػرائ وا بشػئفلئ وااب ئراػئ الص رفػب إ جػئد إف  الجئص ػئت وا 

 واشػ ؿ بوػلـ البػي والبطػو ر الب وػ ف هؿصػدا ائ بائراػئ الص رفػب إلدارة باض لػئ  بص ػب اػؿ فاص ػب  ؤ د ذلؾ فإف لذا

 (.P28 :kidwell & others, 2000  فجألئ صف وجدت البي وروئلبلئ فادافلئ ب ص ؽ في فئ ؿ

 :اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِؤعغبد فٟ اٌّؼشفخ إداسح رطج١ك فٛائذ 1.1.1

 لأصؤووػئت   صػؽ ـالب أػ  فػي الص رفػب إدارة وفوػئل ب طػرؽ اوػبهداـ فػإف (Petrides & Nodine, 2003  وفصػئ لػػ

 بأؾ ف ئل ب ز ئدة الوط د  أم الذ ئ  صف  ئؿٍ  صوبو  لظلور والب و ز البشج   :صضلئ الووائد صف ال د د الب أ ص ب
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 بص  ـ  صأ ئت صوبو  صف الرف  الب أ ـد صؤووئت إدارة ا  و ب الصب أصب الص رفب صوبو  ز ئدة هالؿ صف الصؤووئت

 ( Thitithananon & laewthanong, 2007:P3 ). الص أوصئت إلدارة ف ئؿ ضظئـ وجود ؿهال صف الب أ ص ب ائلصؤووب اذدا 

 إدارة بطا ػؽ صػف الصب صصػب الووائػد بلػض ؼ  ص ػف فضػش (Kidwell, Linde & Johnson,2004:P32 صػف ال ػ و ػر 

 الووائػد ال أصػيد وػبالدرا لضشئط الصب صصب الووائد :اي فوئو ب فئئت هصس إلم ال ئلي الب أ ـ صؤووئت في الص رفب

 الصب صصػب الووائػد الهر ج فد وهدصئت الطالا ب لأهدصئت الصب صصب الووائد والاراصعد الصضئاع بطو ر لضشئط الصب صصب

  .اإلوبراب جي البهط ط لضشئط الصب صصب والووائد اإلدار ب لأهدصئت

 :اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِؤعغبد فٟ اٌّؼشفخ إداسح رطج١ك خطٛاد 1.1.4

 ضظئـ لبطا ؽ شئصؿ  صؿ إطئر بصد ـ إلم ادفت  أص ب دراوب اإجرا ( َ Kim, Lee & Park 2006 صف  ؿ  ئـ

 اذطػئر اػذا باػصف و د البضو ذ بد واذ صئؿ ائلصلئـ واضبلئ  اإلوبراب ج ب اذاداؼ وا  صف اابدا  الص رفبد إدارة

 الاػئ ةوفد  ػئـ فصػد الدراوػب اػدؼ ب ص ػؽ وػا ؿ وفػي صر أػبد ل ػؿ البضو ذ ػب والهطػوات والور  ػب اذوئوػ ب الصرا ػؿ

ئ  شر ف د وب أ ؿ وف ص اصراج ب  لبطا ػؽ شػئصؿ  صػؿ إطئر بطو ر إلم وهألوا الص رفبد إدارة لبطا ؽ ضصوذجو

 اللػضئ  ب اللضدوػب إدارة فػي والبطػو ر اذا ػئث صر ػز  صأ ػئت فػي ابطا صػش  ػئصوا ةػـ وصػف الص رفػبد إدارة ضظػئـ

 :الصرا ؿ بأؾ البئلي الجدوؿ و وا   ور ئ في ووؿ اجئص ب
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 صرا ؿ بطا ؽ ضظئـ إدارة الص رفب ( 0.9جدوؿ ر ـ )

 البضو ذ ب الهطوات الور  ب الصرا ؿ اذوئو ب الصرا ؿ

 Strategy  اإلوبراب ج ب
 .الصضظصب إوبراب ج ب بوا   •

 .الص رفب إدارة إوبراب ج ب ب د د •

 وفادافلئ الصضظصب رؤ ب فلـ •

 اإلدارة د ـ  أم بدوال لوؿاإلوبراب ج 

 .الص رفب إدارة ابطا ؽ وا بضئ لئ ال أ ئ

 اإلوبراب ج ب اذاداؼ ا ف ال ال ب ب أ ؿ

دارة لأصضظصب  اذولو ئت وب د د الص رفب وا 

 .الص رفب إلدارة اإلوبرب ج ب

 .الص رفب إدارة وبضظ ـ ا  ؿ ب د د  •

 Structure  الل  أب

 إدارة ر ؽف( الاشر ب لأصوارد البضظ ـ •

 .)الص رفب

 .لأص رفب البضظ ـ •

 البضظ صي الل  ؿ في البل  رات بصأ ص •

 .صص ف  د ف لم إلم

 إدارة فر ؽ(الصوؤل ف اذفراد ب د د •

 .)الص رفب

 ب أ ؿ .الص رفب بضص ب وا  ئدة بص  ـ •

 .الص رفب صوا   وب د د

 Culture  الةصئفب
 .الص رفب إدارة و  ـ ةصئفب ضشر •

 .الص رفب إدارة ئفبةص هأؽ •
 .ال ئصأ ف جص   إشراؾ •

 ا ف صبوازف اش ؿ ال صؿ  ب  بوز   • .ال صأ ئت ب أ ؿ • Process ال صأ ئت
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 .واذفراد الورؽ .الص رفب إدارة فضشطب ب د د •

 .ذ أم فووؿ صف البطا ؽ طر صب باضي •

 ا ؿ الصب أصب الص رفب فضشطب بهل ص •

 .ال صأ ئت صف  صأ ب

 اش ؿ ائل صأ ئت الص رفب طبفضش راط •

 .صبزاصف

 System (KMS) الضظئـ

 .الص رفب إدارة ضظئـ ضطئؽ ب د د •

 إدارة ضظئـ ص وضئت بهل ص •

 .الص رفب

 .الص رفب إدارة لضظئـ الو أي البضو ذ •

 .الص رفب إدارة لضظئـ وفصوئ اذضشطب اضئ  •

 .الص رفب إدارة وفضشطب  صأ ئت د ـ •

 Adjustment الب د ؿ

 .الص رفب إدارة ضظئـ ف ص •

 .الص رفب إدارة ضظئـ بص  ـ •

 .الضظئـ وبلذ ب ب د ؿ •

 وص رفب الصئد د اخوبهداـ رلد •

 .الصوبهدص ف

 .الص رفب إدارة ضظئـ لبص  ـ ص ئ  ر اضئ  •

Source: Seonwoo, Kim, Changyong, Lee & Yongtae, Park,” The implementation Framework of 

Knowledge Management System For Successful Knowledge Management: ACase Of R&D supporting 

KMS”,2006                                                                                                                                             . 
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 ٟٚ٘: ّزىبٍّخ ػ١ٍّبد ػدح يخال ّْ اٌزؼ١ٍَ ّؤغغبد يداخ ززَ ؼسفخاٌّ إداسح أْ ىّب

 وصدى ئ ئلص رف بػػوصضبجئبل ئػػص بو ئبل مػػ أ وئلب رف د وئلهئرج ب ئلدئهأ ب ئلص رفب صلئدر  ن الا ث -0

 . صبطأائبلئ ص  وبضئوالئ ئلصضظوصب ئ ب ئجئب ص  ئبوئ لئ

 وئل ئصأ ن شج   ئذفرئدػلب وئفزػئل  د مػوبص الئ ئل ئصأ ن لدى ال ئصضب ئلص رفب صلئدر  ن ال شؼ ص ئولب -9

 . أدئئلم ب و ن  أم

 ا ن ب ئلبوئفقػػػػػػػػػوص ئول بػػػػػػػػػئلدئهأ  و ئلهئرج ب صلئدرا صن د لأصضظوصب ئلصبئح ئلص رفي ئلص بوى ؿب أ  -0

 . ئبجئائبش وبضو ق صكوضئبش

 ئلصهبأوب بضظ ص ب ؿلئػبئخ وئبػ ض ؿالػه صن ئلصضظوصب أ ائء ا ن ئلص رفي ؿئلبائد و ؿئلبوئ  بضص ب واؿ -4

 .(009صد 9227دو و ن ئلا الوي) ؿ.ئدػئلبا ذئػا ل أبػ  و ئئعػاضب ئلص رفي ئلرل د ب د ة وصبئا ب

 اٌز١ّض فٟ األداء اٌّؤعغٟ                                                         اٌّجؾش اٌشاثغ : 

                                                                      :األداء اٌّؤعغٟ                          أٚلا 

 دف لئ ئل ئصأ ن لوأوك وئلصضظصب دذدئئلئ ئل ئكصب وئذوس ئلصائدإ صن صجصو ب  أم ئل د ةب ئإلدئرب ب بصد

 دئرؤ بل ب د د صن بضطأق ئلبي صكوضئبلئ وب ز ز أدئء د درئبلئ ب ظ م ؿهال صن ئلضجئح ب ص ق ؤلم وبو م

و  بار اذدا  الصؤووي الصئوـ الصشبرؾ  دئلصؤووي ئذدئء  ضئلر  لكئفب أادئفلئ وشصول ب دروئلبلئ ول ئ ب

اضئ   د اذدا  صولوصئو جوار ئو وائصئو  لجص   الجلود الصاذولب صف  اؿ اإلدارة وال ئصأ ف في إطئر الصؤووئتدوصف

الشصول ب ل ئفب فروع و صوؿ الص رفب اإلدار بد و أم الر ـ ائلضواب لأصضظصئت اش ؿ  ئـداؿ   ئد فف   وف الظئارة 

صف  ةرة الا وث والدراوئت البي بضئولت صولوـ اذدا دإخ فضش لـ  بـ البولؿ إلم إجصئع فو ابوئؽ  وؿ صولوـ 
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 اذدا  دراوب في والصدرا  الصضظصئت  أ لئ ب بصد البي والص ئ  ر الصصئ  س خهبالؼ ص دد لألدا  و  ود ذلؾ

 .لب ص ص لئ الصضظصب بو م البي واخبجئائت ائذاداؼ وة ؽ اش ؿ والبي برباط و  ئوش

  ف وذلؾ الصضظصب في الصبوفرة والاشر ب الصئل ب لأصوارد اذصةؿ ائخوبهداـ الصضظصئت في اذدا   وئ ة وبرباط

 وصواو  ب واا ب فاداؼ  أم صاض ب فلي وائلبئلي الصضظصب فاداؼ لب ص ؽ الصضئواب اذوئل ب اوبهداـ طر ؽ

 .(7:ثص7..9 اٌرضّبْث لألدا  صوبو  ففاؿ لب ص ؽ لأبضو ذ  ئاأب

 اٌّؤعغٟ: األداء ِب١٘خ 1.4.2

 و الا ض ا الئ ص  الصبوئ أب الهدص ب و اإلضبئج ب ال صأ ئت صف صجصو ب  ف  ائرة اي تعريف المؤسسة:

 اخهر  ال صأ ئت ص  بوئ ألئ في فو ال صأ ب في هأؿ ف  و بطو رائ و إداربلئ لبول ؿ داإلدارات داهؿ ا ت

 )الصضبد  ال راي إلدارة الصوارد الاشر ب(. لأ صال  الصؤووب هدصئت و صضبجئت في هأؿ إلم  ؤد 

 صف ف ؿ  ؿ فاص ب  أم لأب رؼ اذفراد؛ صوئ دا هالؿ صف ب صؿ الشر ب بج ؿ البي الوو أب او معيار األداء:

 وأ ـ ض و  أم شي   ؿ ف ؿ  دـ  أم صوظو لئ الشر ئت إ د  بشج   ضدصئ و  فائلصال  ب د البي اذف ئؿ بأؾ

 و  دث صئخ و و  دث صئ ائلااط   رؼ ف د خ و اذف ئؿ بأؾ ا ض  دوث  دـ  أم و  صأوف

 (9226  رووايد)

 د"فئ أ بو  ا وئ ة ائوبهداـ الصوارد البضظ ص ب اذاداؼ إضجئز " ( او2002 ضظر)فشبوفد وجلش صف يعرف األداء:

دوا بار  ."الصر واب اذاداؼ إضجئز"في  فبب أؽ الوئ أ ب فصئ د"الصوارد ف ؿ ائوبهداـ الضبئئع ب ظ ـ" ال وئ ة وب ضي

 .( اذدا   وضش " درة الصضظصب  أم ب ص ؽ فادافلئ طو أب اذصد"Robins&Wiersema,1995,278 ؿ صف )
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 األداء اٌّؤعغٟ:ِفَٙٛ  1.4.1

 فف الطا  ي ٓػفص -  شػف  بات يػلبا  أبػلصأا  بئائت لا ٓص  ـوائل -  ئصائو اؿي  خ ؤوويالص دا ذاصولوـ  فذ

 ٓػص شػ ئئصود هوئ ئا  أم طال لـإ د اصو دجلب ٓػص اـرؤا ؼائهبال دادا ئف ل ؿ ب و دفلصش في سلضئا هبأؼ 

  د دة تصجئخ في لئه وط ؾوبب  الجواضب صب ددة الصؤووي دا ذاظئارة  فف فضئو  إذا هلولئو   دوهف جلب

 هأ باللا ا ئبلئ و ضئل ص  بوئ ألئ  ٛا في صبظلصضا ؿ صئف جلضبئ بكئصأبػلصا صبظٛضػلصا ٛاػ يػووإلصا دا ذوا

 . ج برلهئوا

 ، ةالةب دا ئف  أم ً شبص ـٛلصولا انال وويإلصا دا ذوا

 .لصبهللبا البضظ ص ب و دابلـ رطئإ في ادوذفا فدا  -0

 .ووبإب لأصػػػل ئصا تئػػػلو ئوا إطئر يػػػف  بالبضظ ص الو دات فدا  -9

 .لةصئف بوا ب ػػخجبصئ وا  بدئػػخ بلا ئبػػلا ا إطئر يػػف الصؤووب فدا  -0

 داودوصضو فهذ لو صضلئ ا د  ؿ  هبأؼ شػضفخ إ دلةالةبا دذا ئا اذا  أم الصؤووي دا ذا صولوـ ؿبصئػشا وار ـ

 أبػػص ل  صبػػل صاي ػػف شػػذض دالبئضظ ص ب الو دات فدا  ٓػػ  و هبأؼ د دوػػلوا دا ذا ٓػػ   هبأؼ وويإلصا دا فئذ

 .  أ لصئ لةصئف بوا  بدخ بلئوا  بػػخجبصئ ا ئبػػلا ا اتو ػػبأة مػػلإ ئفبػػائإلا دل أ لصئ

  ص ـ  يل دالصصئ  س ٓػص  بٛضػصب اصجصو ئت الصضظصب يػػف دوػػلوا فدا  س ئػػ  و ص ف فدا د صضظصب بػػ ف يػػف دوػػفأأو

 اذا ف دث ٓص ول ؿ ةدوذه ا بػضوآلا في د ولوا دا ذا س  ئابجئائت  ب ددت ولصد د هالللئ ٓص افداؤ

 وأو ش  ئف إذا صئ فبوص و د أ لئ كلصبووا دولوا ٓص  صلئػب ص   ٛبػلصا ائذاداؼ د وػلوا دا ذا بػضرصصئ تئاػخبجئا

 .(9دص0999)صه صر وتهروفد اداؼذا اذا ٓص ايضجف صئ لب د د خوولو دخ فـادفش  ص   بطئاؽ
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بوئ ألئ  او  في الصضظصب ف صئؿ لضبئج الصب ئصأب الصضظوصب اأضش الصؤووي اذدا  (67دص9227و  رؼ)الدور د

 والهئرج ب. الداهأ ب ا ئبلئ  ضئلر ص 

 لمإ ائذائفب الوو  ب ذادافلئ الصؤووب ب ص ؽ   و ب   ود إلم الصؤووي اذدا  ( اأف9200وذ ر)الوصلئ د

 وص دؿ الوو  ب وال لب اذلوؿ  أم  ئل ئئد اإلدا  صؤشرات لص ئس ابطو ر ا ئصو  ولذلؾ الصئل ب اذاداؼ

 .الووؽ في الشر ب لورة ال صؿدو وص ب و دوراف ص دؿ ذلؾ إلم فاوضئ و د.الضصو

 ائوبهداـ اذاداؼ البضظ ص ب إضجئز" :اأضش الصؤووي اذدا  ( ف  رؼ327دص2006وتهروفد د )ال أواضي فصئ

   رائ  ف الصضشأة بص ز الور دة البي ال ضئلر  أم البر  ز  صباي الصؤووي فئذدا  لذا وف ئل بد ا وئ ة الصوارد

 الصوجودات و  ئس الصئل ب و  ر الصئل ب بشصؿ الصؤشرات وائلبئلي لأبص  ـ ص وراو  ب وف والبي اذهر د الصضشآت صف

 وال صأ ئت اخوبراب ج ئت  أم الصرب زة الصؤووي لألدا  ال ر اب الجواضب وبشصؿ الصأصووبد و  ر الصأصووب

 ."والضظـ الاشر ب والصوارد

( اذدا  الصؤووي إضصئ او ص لأب ذدا  اذفراد صف جلبد وفدا  9225الط ئصضبد؛9222و رؼ )صه صرد

 بلئد ب والةصئف ب الص  طب الو دات البضظ ص ب صف جلب فهر د صائفئ إلم ذلؾ  أش بأة رات الا ئب اإلجبصئ  ب واإل 

واضئ   أم صئواؽ  ر  الائ ث فف اذدا  الصؤووي ، " صجصوع الصدهالت والصهرجئت البي بضبع  ف بوئ ؿ 

الصضظوصب الصب ئصأب ل صأ ئت اإلدارة وص وضئبلئ ص  الا ئب الداهأ ب والهئرج ب داهؿ الصؤووب لب ص ؽ فادافلئ 

 . " البضظ ص ب ا وئ ة وف ئل ب 
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 المؤسسة واألداء المؤسسي: 1.4.1

إف ال صػؿ الصؤووػي فو)ال صػؿ ائلذاض ػب الصؤووػ ب( شػ ؿ صػف فشػ ئؿ الب ا ػر  ػف الب ػئوف اػ ف الضػئس فو صػئ  طأػؽ 

ف اإلضوئف اجبصئ ي اطا شد إذ إ( واو ا ائرة فهر  بجو د د  ؽ لصصولب Collaborative Work أ ش البشئر ي )

ف إاػػراـ اإلضوػػئف لأ صػػد اإلجبصػػئ ي لػػـ   ػػف إخ لوػػد ال ئجػػئت إاإلجبصػػئ ي ( فػػي  بئاػػب ال صػػد 0970 صػػوؿ رووػػو )

اإلجبصئ  ػػػب الصب أصػػػب ائضبظػػػئـ ال  ػػػئة فػػػي الصجبصػػػ  ول صئ ػػػب ذابػػػشد وفف الطا  ػػػب اإلجبصئ  ػػػب لإلضوػػػئف اػػػرورة صػػػف 

 ارورات وجود   ئبش اإلضوئض ب اؿ وباطرا لأبآلؼ والب ئوف والزصئلب اصلد ل ئضب   ئبش.

صؤووي الذا اللورة ل س اهب ئرا فػي  ػئلـ ال ػوـد اػؿ اػو اػرورة لأاصػئ  وال وػئظ  أػم الوجوددوالصضئفوػب وال صؿ ال

 .(9229في بصد ـ اذفاؿدإذ خ ص ئف ال ـو لأ صؿ الورد  )ال دلوضيد

واضػػئ بظلػػر فاص ػػب صولػػـو الصؤووػػب و ال بلػػئ اػػئذدا  وال صػػؿ الصؤووػػي د صػػف   ػػث اػػي ضظػػئـ اجبصػػئ ي ضوػػايد 

طئر ب ضو صي  صالضيد ا ف فضشطب صجصو ب صف الضئس براطلـ  ال ػئت صبرااطػب وصبداهأػبد  بجلػوف ض ػو ب ص ػؽ وا 

فاػػػػداؼ صشػػػػبر بدوبضبظـ  ال ػػػػػئبلـ ال  أ ػػػػب ص ػػػػػددةد فػػػػي و ػػػػدات إدار ػػػػػب وظ و ػػػػب ذات هطػػػػػوط ص ػػػػددة الوػػػػػأطب 

ب الص ئلـد و  صػؿ   ئف اجبصئ ي صضوؽ او يدلش  دود واا  -Robbinsفو  أم  د ب ا ر روا ضز -والصوؤول ب

 أػػػػم اوػػػػئس دائػػػػـد لب ص ػػػػؽ اػػػػدؼ ص ػػػػ ف فو صجصو ػػػػب فاػػػػداؼد ا  ػػػػث بضبصػػػػؿ الصؤووػػػػب ال صػػػػؿ صػػػػف الورد ػػػػب إلػػػػم 

الجصئ  ػػػػبد وصػػػػف ال وو ػػػػب إلػػػػم البهطػػػػ طد وصػػػػف اللصػػػػوض إلػػػػم الواػػػػوحد وصػػػػف ص دود ػػػػب الصػػػػوارد إلػػػػم ب ػػػػدد بلئ 

 رفػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػر  ب الصئضوض ػػػػػػػػػب وبضو لػػػػػػػػػئدوصف البػػػػػػػػػأة ر الص ػػػػػػػػػدود إلػػػػػػػػػم البػػػػػػػػػأة ر الواوػػػػػػػػػ د وصػػػػػػػػػف الواػػػػػػػػػ  ال

 .(0996 ر ـد؛0975د)ال  ئؾ
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واضئ   أم صئواؽ ببا  صالص  وهلئئص اذدا  الصؤووي الذ  بضشدا الصضظصئت   أػم اهبالفلػئ وبضو لػئد اػؿ 

 .(90-99دص9229وببجأم فاص بش في الولوؿ إلم البص ز اإل جئاي صف هالؿ الضصئط البئل ب، )ال دلوضيد

 الصؤووبد البي بةر  الوئاصب والبجئرب البرا ص ب الهارات هالؿ صف واوبصرارا ال صؿ ةائت  أم الص ئفظب -0

 . الص ئدات بل  ر ال ئب فو الصؤووب ببأةر خ ا  ث ج ؿ إلم ج ؿ صف الهارات اذا وبورث

 إلدارة الصؤووػبد والهاػرا  الصهبلػ ف  اػؿ صػف الصػرار ابهػئذ فػي والصشػئر ب اذدا  جصئ  ػب  أػم اخ بصػئد -9

 . والصرار ائإلدارة الصؤووب رئ س بورد  دـ الصؤووي ال صؿ اصفو 

 والػضظـ والصػواض ف الو ئوػئت اباػئع هػالؿ صػف وذلػؾ لأصؤووػبد والصػئلي اإلدار  اخوػبصرار  أػم الص ئفظػب -0

 . الص بصدة

 صػف الواجاػئت وااػ  إطػئر فػي الصؤووػب بطػو ر ض ػو الصؤووػب فػي ال ػئصأ ف اذفػراد  ئفب جلود اوبةصئر -4

 . اذاداؼ ب ص ؽ في جصئ  ب وصشئر ب وؤول ئتدوالص

  بصدصلئ الهدصئت البي صوبو   أم لأصؤووب بوو ئ ب صؽ البي اإلدار ب والضظر ئت اذوئل ب ففاؿ اهب ئر -5

 و ئوػب صػف هػالؿ ال وػئ ات ففاػؿ واوػبصطئب ائوػبصرار وبأا أػش وبضص بػش الاشػر  ال ضلػر  أػم البر  ػز -6

 . ظ ؼالبو  في الصؤووب ب بصدائ صبطورة

 لأص ئفظب ال صؿ الدؤوب ببطأب لأجص   صؤووب ائ بائرائ وفضظصبلئد لأصؤووب ال ئصأ ف واضبصئ  وخ  ب ز ز -7

 . بصدصلئ فجؿ صف وال صؿ  أ لئ

 . ال أ ئ في الوظئئؼ بصدصلـ لصصئروب لأصبص ز ف الصجئؿ و ب   اد أب   ئدات هأؽ الصؤووي ال صؿ  اصف -8
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 فػي وااػ بد فاػ وش لػئ اش الصئت ف ش بظلر الورد  ال صؿ فف ؾذل اذفرادد الالب اخلطائغ  دـ -9

  صاػؿ خ ل ػف  أػم ال صػؿد  ػض  س فف خاػد ةئلػث فػي إاصئلػش فو تهػرد فػي  أػوا فو الجواضػبد صػف جئضػب

 . لألدا  الصوبصر  و م لأبصو ـ الذ  الصؤووي الجصئ ي ال صؿ في الصلور صف ضووش الصوبو 

 سي:: التميز في األداء المؤسثانياً 

ئع صالرة صف هالؿ ج ؿ  ؿ شهص ( الصؤووب ذات اذدا  الصبص ز  أم فضلئ صضظصب ب صؽ ضبئRoger  رؼ )

 في ضجئح ال صؿ. صوئاـٍ  صضبـٍ إل لئ اصةئاب شر ؾٍ 

 األداء اٌّؤعغٟ:ِفَٙٛ اٌز١ّض  فٟ  1.4.4

ف هػالؿ ال بػب فو الدراوػئت بضطأؽ ب ر وئت اذدا  الصبص ز صػف زهػـ البضػئوخت الص ئلػرة للػذا الصلػطأ د وػوا  صػ

والص ئاػػػرات الجئص  ػػػب والصػػػؤبصرات ال أص ػػػب اػػػؿ واللػػػ ؼ فػػػي ف  ػػػئف فهػػػر د ا  ػػػث    ػػػس اػػػذا الب ػػػدد فاص ػػػب 

الصلطأ  وشػ و ش. ول ػؿ ضظػرة صص ضػب إلػم بػئر خ الو ػر اإلدار  وصداهأػش الصهبأوػبد ب  ػس اػهئصب الجلػود البػي 

وػػب  وػػب فأوػػوبلئ وصضطأصئبلػػئ الهئلػػبد فصػػدهؿ اإلدارة ال أص ػػب  روػػت لب د ػػد صوػػئا ـ البص ػػز وص ػػئ   راد  ػػؿ صدر 

صػػةال  ػػدد صولػػوـ "ال وػػئ ة"  أوػػئس لبص ػػز اذدا د فصػػئ صػػدهؿ ال ال ػػئت اإلضوػػئض ب فصػػد فاػػئؼ الا ػػد الاشػػر  ل صأ ػػب 

ز البص زد وذلؾ صف هالؿ البر  ز  أػم فاص ػب ال ئجػئت اإلجبصئ  ػب لأ ػئصأ فد ولػذا فصػد فاػ وت إلػم  ػئصوس البص ػ

و ػد اوػبصرت الجلػود دائذدا  صلطأ ئت  ػدة صصػؿ "ال صػؿ الجصػئ ي" و" صػؿ الور ػؽ" و "جػودة ال  ػئة البضظ ص ػب" 

ال أص ب في ص ئوخت بصد ـ صولـو واا  لألدا  الصبص زد  بم جئ ت صدروب  أـ اإلدارة فو ا وث ال صأ ئتد البي 

هداـ اذوئل ب ال ص ب والضصئذج الر ئا ب لأولوؿ إلم راطت ا ف اإلضبئج وال وئ ة صف جلبد و صأ ب البهط ط واوب

البص ز ائذدا  صف جلب فهر د و ذا  ئولت صدروب الضظـ البي ا بصدت الضظرة الشصول ب لأصضظصبد واػرورة ب ػرؼ 

 .(9220) زا دد ال ال ئت الصبشئا ب ا ف فرو لئ وفجزائلئ الصهبأوب لب ص ؽ البص ز
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 صأ ػػئ وااػػ ئ  أػػم  وػػئ ة فوػػئل الئ فػػي ا ػػئف صولػػـو بص ػػز اذدا د وذلػػؾ صػػف هػػالؿ وبصةػػؿ اإلدارة ال ئائض ػػب شػػئادا 

بر  زاػػئ  أػػم صوػػئا ـ " صػػؿ الور ػػؽ" و"الصشػػئر ب فػػي لػػضئ ب الصرارات"دو"الشػػ ور الجصػػئ ي ائلصوػػؤول ب"د لبأ ػػد صػػف 

أػش صلػد لظلػور صولػـو هالؿ ذلؾ  أش فاص ب ا ئب ال صؿد وبأة رائ الصائشر  أم فدا  الصضظصب وبص زائد ول ػؿ اػذا  

 "الوئ أ ب" والذ   اػرز فاص ػب ب ص ػؽ فاػداؼ الصضظصػبد تهػذا فػي اإل باػئر الصبل ػرات الا ئ ػب الصػؤةرة  أػم ضشػئطئبلئ

 .(9220) زا دد 

(د اػدفت صوػئا ـ البص ػز ISOوص  ظلور صوئا ـ إدارة الجودة الشئصأبد ووأوػأب الصوالػوئت الص ئوػ ب الدول ػب )اآل ػزو

لشصوليد واللالب الب ئصأ ب البي بر ز  أػم جص ػ  جواضػب ال صأ ػب البضظ ص ػب فػي ب ص ػؽ البص ػزد صػ  بأهذ الطئا  ا

بأ  ػػػدائ  أػػػم ا ػػػد ف ةػػػر هلولػػػ ب صب أػػػؽ اصػػػد  بأا ػػػب الهدصػػػب الصصدصػػػب ل ئجػػػئت ال ص ػػػؿ وابوئ لػػػئ صػػػ  ر ائبػػػش 

 .(9220) زا دد وبو  ئبشد وا بائر ذلؾ ص  ئرا فوئو ئ لأ  ـ  أم بص ز فدا  الصضظصب

صصئ واؽ  با  فف جلود  أصئ  اإلدارة الراص ب إلم ب د د صوئا ـ وص ئ  ر البص ز ائذدا  لـ ببو ؼ الاببد  ؿ ذلؾ 

فػػي وػػا ؿ الولػػوؿ إلػػم فضصػػوذج فصةػػؿ لبص ػػز اذدا د ول ػػؿ ب ػػدد الصوػػئا ـ اإلدار ػػب الصرباطػػب اػػئلبص زد إضصػػئ    ػػس 

لػؿ إلػم ضصػئذج فدا  بأهػذ فػي ال وػائف الظػروؼ والصبل ػرات البػي الر اب الدائصػب لأصصئروػ ف واذ ػئد ص  ف فػي البو 

بصر الئ الصضظصػئتد لبػدهألئ اػصف ص ئدلػب بص ػز اذدا د فالشػؾ فف الصوػبلأؾ فو صبأصػم الهدصػب والصضئفوػب واذدا  

 ي ص ئدلػػػػػػػػػب البص ػػػػػػػػػز اػػػػػػػػػئذدا  الصصػػػػػػػػػئرف وطا  ػػػػػػػػػب ا ئػػػػػػػػػب اذ صػػػػػػػػػئؿد فلػػػػػػػػػا ت صبل ػػػػػػػػػرات خ  ص ػػػػػػػػػف إ وئللػػػػػػػػػئ فػػػػػػػػػ

 .(9220زا دد؛0995وئلـد)الش خ 

و أم الر ـ صف ش وع صولوـ البص زد و ةرة بضئولش  ووا  صف  اؿ فولئؾ الصلبص ف ائلصجئؿ اإلدار  فـ   راـ د اػذا 

 ػػدا  ػػف جلػػود البػػرو ع لػػش صػػف  اػػؿ جػػوائز اذدا  الصبص ػػزد إخ فف ص ػػئوخت بصػػد ـ ب ر ػػؼ د  ػػؽ للػػذا الصلػػطأ  

 لػػم الهأػػط اػػ ف صوػػئا ـ البص ػػز صػػف جلػػبد وصوػػئا ـ إدارة الجػػودة صػػف جلػػبإ   ئضػػت  أ أػػب اػػؿ وضػػئدرةد ول ػػؿ اػػذا   ػػز 
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اػػأدا  الصضظصػػبد وبطػػو ر هػػدصئبلئد صػػ  ا بوػػئظ  اخربصػػئ رر ذف  ػػال الصولػػوص ف  لػػدفئف إلػػم اػػفهػػر د واػػو هأػػط ص

 صلطأ  البص ز اهئل ب ال رص  أم الصضئفوب والبووؽ  أم اآلهر.

( فػػػي وػػػ ئؽ  د ةػػػش  ػػػف الصؤووػػػب 9229لػػػوصد فشػػػئر ال ػػػدلوضي)وف صػػئ  ب أػػػؽ اصلػػػطأ  البص ػػػز  أػػػم وجػػػش اله

الصبص زةدإلم فف صلطأ  الهدصب الوئئةب البص ز إضصئ  ب أؽ ابصد ـ   صب صائفب ضبجئوز الئ بو  ػئت ال ص ػؿ وبج أضػئ 

د فػػي   صػػؽ الضجػػئح والبص ػػز ال ػػئـ لأصؤووػػب دائصػئ الاػػد ؿ الو  ػػد ل صالئضػػئ دواإلهب ػػئر اذفاػػؿ ل صػػال  صػربصا فد اصػػئ

 ( وصف هالؿ  د ةش  ف البص ز إلم البأ  د  أم  ص صب ف صوئداصئ،9220  ف و م زا د)

فف البص ػػز ضصػػط ف ػػر  إدار د  ص ػػف فف   ػػدث فػػي صضظصػػب لػػل رة  ئضػػت فو  ا ػػرةد صضظصػػب بصػػدـ هدصػػب فو  -0

 بلض  وأ بد صضظصب   وص ب فو   ر   وص ب.

دصلئ الصضظصبد ول ضش صولوـ ف اػر  باػصف جػودة جص ػ  فف البص ز ل س فصط بص ز الصضبع فو الهدصب البي بص -9

 .الجواضب البضظ ص بد ووا  في ذلؾ الصوارد الاشر ب والصئد بدفـ إدارة ال صأ ئت والل  ؿ والةصئفب البضظ ص ب

( فف اضػئؾ  ئجػب صئوػب إلػم 0999و ضئ ئبش فصػد رف  الطو ػؿ) شولصئ  ئف الضظئـ البراو     ش هلول ب في   ص

فػػي صجصػػؿ البضػئوخت والصصئروػػئت البراو ػػب ولػػوخ إلػم ضظػػـ براو ػػب ص ئفػػئة اػدفلئ البص ػػز ولػػ س صجػػرد  إ ػئدة الضظػػر

دارة اػذا الػػضظـد صا ضػػئ  اإل بوػئ  ائلص صػػب الصألوفػب ذدا  الػػضظـ البراو ػب وبجػػئوز ذلػؾ إلػػم الص صػب الصاػػئفب فػي   ػػئدة وا 

ابجو ػد ضو  ػب  -ف  الص صب الصاػئفب–الصصاوؿد والةئض ب  الورؽ اذوئوي ا ف ائب ف الص صب فد واربائط اذولم ائذدا 

اذدا  وز ػػئدة راػػئ ال ػػئصأ ف فػػي الػػضظـ صصػػئ ؤد  إلػػم ز ػػئدة البػػزاصلـ اػػأدا  صبطأاػػئت فدواراػػـ وج ػػؿ الػػضظـ البراو ػػب 

 .ف ةر صصدرة  أم بأا ب  ئجئت اذفراد ال ئصأ ف ف لئ والولوؿ ذدا  صبصدـ وصبص ز

ئوخت الص ئلرة لصولوـ البص ز فو ضدربلئدباصم صوردة البص ز   د دخخبلئ الألو بدو لر والض الضظر  ف زهـ البض

 إشػػػػػػػػػػػػػػػئرابلئ الص جص ػػػػػػػػػػػػػػػبدفلي  صػػػػػػػػػػػػػػػئدة للو ػػػػػػػػػػػػػػػب خ بب ػػػػػػػػػػػػػػػد  صوردات)الولػػػػػػػػػػػػػػػؿدال زؿدوالورز(  صػػػػػػػػػػػػػػػئورد فػػػػػػػػػػػػػػػي



75 
 

(د ا  ػػػث خ ب بوػػػب اػػػذا الصوػػػردة ف ػػػب فاص ػػػب بػػػذ ر فػػػي الصجػػػئؿ اإلدار  دإخ 0996صضظػػػورداٌراااوة اثٓ  لوػػػئف 

 اإائفبلئ إلم صوردات فهر   ئذدا  فو الهدصب فو الصؤووب.

 د صلػئر  فو لوظػي وػأوؾ صػف الوػرد  ػف  لػدر صػئ اػو وفي اذا الو ئؽ  ص ف الصوؿ اػأف البص ػز فػي اذدا  للو ػئ

  أم الورد  درة صضش  ظلر ص  ف صوبو   أم  ئدة   وف اخدا  ص  ضب واذا ووجداض ب ص رف ب هأو ب الم  وبضد واو

 .(90دص0999صئ )الأصئضيد صؿ 

 إلػم بػؤد  والبي الشئصأب ال صؿ طر صب""الجودة إلدارة اذوروا ب لأصؤووب طاصوئ الصؤووي في اذدا  البص ز   رؼو 

 ا بصئؿ ز ئدة فجؿ صف (اذولـ فل ئب الصجبص د الصوظو فدالشر ئ د الزائئفد) الصلأ ب فل ئب ر ائت بوازف

 الصصػول فد ال ػئدرد الطأاػبد ا ب ئجػئت بوازف   ضي اذا الب أ صيد الصولوـ وفي"وب صؤو الا  د الصد   أم الضجئح

 .الص أي الصجبص  إلم ائإلائفب اخ بصئد جلئت

 صػف الصؤووػب إدارة فػي صصبػئزة صصئروػئت" اأضػش 9220 اذصر  ػي ل ػئـ  لأضصػوذج ضوػهب تهػر  وب البص ز  صئ فف

 :اي اذوئو ب الصوئا ـ اذا ."اذوئو ب  ـالصوئا صف صجصو ب  أم صاض ب ضبئئع ب ص ؽؿ فج

 الضبئئع  أم البر  ز. 
 اذفراد وبوئ ؿ بطور. 
 اللدؼ وةائت الص ئدة. 
 الشرا ئت بطو ر. 
 وال صئئؽ ائل صأ ئت اإلدارة. 
 لأصؤووب اخجبصئ  ب الصوئول ب. 
 (9229)ال ئ د د الصوبصر والب وف واإلاداع الب أـ. 
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او الذ   ش ر إلػم الصضظوصػب الصب ئصأػب لضبػئج  -ث اأف  البص ز ائذدا  الصؤوويووفصئو لصواوع الدراوب  ر  الائ 

ف صػػئؿ وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئليد فػػي اػػو  بوئ ألػػئ صػػ   ضئلػػر ا ئبلػػئ الداهأ ػػب والهئرج ػػبد والػػذ   صوداػػئ إلػػم 

صأبدواللػالب الشػصول بد فػي  ػأبي ل  طػي لأبص ػز اللػورة الصب ئ -البورد والبووؽ اإل جئاي في الولػوؿ إلػم فاػدافلئ

ظؿ و ئدة صوئا ـ إدارة الجودة الشئصأبدوضظـ اآل زود البػي فدهأػت اػصف ص ئدلػب الجػودة جص ػ  الجواضػب البضظ ص ػب 

 داهؿ الصؤووبد ووا  في ذلؾ الصوارد الاشر ب والصئد بدفـ إدارة ال صأ ئت والل  ؿ والةصئفب البضظ ص ب.

ذدا  الصؤووي  الوربش ال أ ب ا  دا  ف الضظرة البجز ئ بد  رج  إلم صدروب ول ؿ الواؿ في ا ئف فاص ب صولـو ا

الضظـدوذلؾ صف هالؿ بأ  دائ  أم فف الصضظصػب صػئاي إخ صجصو ػب صػف ال ضئلػر واذجػزا  اشػ ؿ خ  ص ػف فلصلػئ 

ز صػػف جلػػبد ( ول ػػؿ اػػذا اػػدورا  ووػػر فاص ػػب الػػراط اػػ ف صولػػـو البص ػػ0999إخ  اػػر الضظػػر إلػػم ب ئصأ بلئ)الطو ػػؿد

و هػػػص فػػػردا فو و ػػػدة  -وصولػػػـو اذدا  الصؤووػػػي الػػػوربش الب ئصأ ػػػب صػػػف جلػػػب فهػػػر د فػػػأ  بوػػػوؽ جزئػػػي   ػػػدث

ضب جب لأضظػرة الجزئ ػبد فإضصػئ اػو بوػوؽ صؤ ػت  ػؤد  إلػم  ػدة اإلهػبالؼ والبػداور  أػم  –بضظ ص ب داهؿ الصضظصب 

 .الصد  الطو ؿ

 طٍمبد.األداء اٌّؤعغٟ اٌّز١ّض، األعجبة ٚإٌّ 1.4.1

شلد ال صداف الصئا ئف بل ر ال د د صف الصوئا ـ اإلدار بد فصد ب وؿ ال د ث صػف اإلدارة إلػم الر ػئدةد وصػف البر  ػز 

 أػػم رفس الصػػئؿ الصػػئد  إلػػم البر  ػػز  أػػم رفس الصػػئؿ الاشػػر  والو ػػر د وصػػف اػػاط فو صرا اػػب الب ػػئل ؼ إلػػم إدارة 

جودة الهػدصئتد وصػف بص ػ ـ صػد  وػالصب اإلجػرا ات إلػم الصوػئ لب اذدا د وصف ز ئدة  ص ب الصهرجئت إلم ب و ف 

 ػػف الضبػػئئع وصوػػبو ئت اذدا د اػػؿ لصػػد اصبػػدت بأػػؾ البل ػػرات لبشػػصؿ ا  ػػؿ الصضظصػػب. فاػػدخ صػػف ب ػػو ف الصضظصػػئت 

ب اػػالصأص IBMال صال ػػب  ا ػػرة ال جػػـ اػػدفت الصضظصػػئت فػػي اإلبجػػئا إلػػم الػػبصأص ولػػلر ال جػػـ. فصػػد ب ولػػت شػػر ب 



77 
 

د ضئلور اذزرؽ" إلػػم صجصو ػػب شػػر ئت لػػلر   طأػػؽ  أ لػػئ اوػػـ "الد ضئلػػور اللػػل ر"د اػػؿ ف ةػػر صػػف اػػذا اػػػ"ال

 (.9220زا دد؛0997)الصؤصفدلبصدـ صولوصئ جد دا في  ئلـ اذ صئؿ اخفبراا بظلور ال د د صف الصؤووئت 

ووب البراو بدإبهئذ صجصو ب ل ؿ بأؾ البل رات البي واؽ ذ رائ و  رائ  د فرات  أم الصؤووئتدوصف ا ضلئ الصؤ 

البرب ائت الالزصب لصواجلب صةؿ اذا الب د ئتد وبد  ـ  درابلئ البضئفو ب د اؿ و ورض  أ لئ بل  را في فوئل الئ 

 البصأ د ب في اإلدارةد وباضي الصوئا ـ اإلدار ب ال د ةب في وا ؿ اإلربصئ  اأدائلئ الصؤووي.

 في ا ةلئ  ف اذدا  الصؤووي الصبص ز ف صئ  أي،و ص ف بأه ص اذوائب الداف ب لأصضظصئت 

فصػػد  ػػدا البل ػػر اػػو الةئاػػت الو  ػػد الػػذ  بب ئصػػؿ ص ػػش الصضظصػػئت فػػي  لػػرضئ  معتتدالت التغييتتر الستتريعة: -0

ال ػػػػد ثد   ػػػػث ببوػػػػـ الظػػػػروؼ الا ئ ػػػػب ال د ةػػػػب ادرجػػػػب  ئل ػػػػب صػػػػف البل ػػػػر لدرجػػػػب  لػػػػدؽ ص لػػػػئ الصػػػػوؿ 

الضلر ضووش صرب ف"د ولػ س صػف ضئفأػب الصػوؿ فف ال لػر ال ػد ث الصشلور"خ  وبط   اإلضوئف فف  وا  في 

 صبأػػئ اػػئلبل رات والصوئجآتدصأ ػػئ اشػػدةد صطئلاػػئ ا صػػش فػػي برا ػػب جد ػػدةد وصؤووػػب براو ػػب  -الػػذ  ض ػػ ش–

 .(9225صبص زة بلض  اإلاداعد وبهأؽ اإلاب ئر) أمد

  ببوئرع ف داةشد وببرا ـ ص ئرفشد ، فصف الهلئئص الصص زة للذا ال لر الذزيادة حدة المنافسة العالمية -9

وببضوع فش ئؿ اللػراع ف ػشد فضػش  لػر  بص ػز ادرجػب  ئل ػب صػف البضئفوػ بد بوػود صهبأػؼ صجػئخت ال  ػئةد 

ووا   أم صوبو  اذفراد ا ف ا الـ الا ضد فـ ا ف الصؤووػئت صػ  شػر  ئبلئ فػي صجػئؿ الضشػئط ضووػشد 

( وبػزداد 9226وب ص ػؽ ف أػم صوػبو ئت اذدا )ط  صػبد لأولوؿ إلم درجب  ئل ب صصاولػب صػف ابصػئف ال صػؿ

 ػػدة بأػػؾ الصضئفوػػب ائلضوػػاب لأصؤووػػئت البراو ػػب د  أػػم ا باػػئر فضلػػئ صػػف فاػػـ الصؤووػػئت اإلجبصئ  ػػب البػػي 

ببػػولم برا ػػب اذصػػب صػػف هػػالؿ ال صأ ػػب الب أ ص ػػب البػػي بصػػوـ  أ لػػئد   ػػث ب ػػد رافػػدا فوئوػػ ئ  ػػزود صؤووػػئت 

در اشر ب صؤاأب وصدراب في صوبو  صػف الجػودة  بضئوػب صػ  ا ب ئجئبلػئ وصبطأاػئت الصجبص  الصهبأوبد ا وا
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صؤووػػئبلئ البراو ػػب  ووػػؿابص ئو أػػو الصػػوؿ اػػأف صلػػ ر اذصػػـ وبوػػوؽ الػػدوؿ  ػػدا راضػػلال لػػرداؿ لػػ س صػػف ال

وااداع فاضئئلئد في ظؿ ظروؼ جد دة فرات  أم الصضظصئت ارورة فف بواجش ضو ئ جد دا صف الصضئفوبد 

 ب  الجلئ البص ز في اذدا .صضئفو

،   ث  وئ د بص ز اذدا  في الص ئفظب  أم اوبصرار الصضظصب المحافظة عمى استقرار المنظمة ومكانتيا -0

وص ئضبلئ.فصئ "اإلوبصرار الداهأي" فلو الصدرات الذاب ػب لأصضظصػب ذابلػئد فػئلبص ز ادا ػب اػو الصػدرة  أػم برب ػب 

اإلضطػػالؽ اذوئوػػ ب لبص ػػز اذدا  الصؤووػػي. واضػػئ   أػػم اػػذا فػػإف  الا ػػت الػػداهأيد  ث ب ػػد اذه ػػرة ضصطػػب

 ػػػئت  صأ ػػب إدارة البص ػػػز بباػػػصف ص وضػػػئ فوئوػػ ئ اػػػو "الصراج ػػػب الداهأ ػػػب " ائ بائراػػئ شػػػصئ فوئوػػػ ئ صػػػف  صأ

و أػػػم الجئضػػػب اآلهػػػر فػػػإف "الص ئضػػػب" ب  ػػػس الصو ػػػ  البضئفوػػػي الصبص ػػػز البهطػػػ ط اإلوػػػبراب جي لأصضظصػػػبد 

وب ص صئ للذا اللئ ب د وو  ئ لأبأ د صف  درة الصضظصب د ب الصضظصئت ال ئصأب في الصجئؿ ضووشلأصضظصب ا ف اص

ض الضظػر  ػف ل أم ب ص ؽ ص زة بضئفو بد خاد فف بصئرف الصضظصب ا ف فدائلئ وفدا  الصضظصئت الصضئفوػبدوا

لصػػزج الػػد  ؽ اػػ ف ضػػوع الصضظصػػب وضشػػئطلئد فػػإف الصضظصػػب  ص ػػف فف بصبأػػؾ ص ػػزة بضئفوػػ ب دائصػػبدصف هػػالؿ ا

الصػػػدهالت الاشػػػر ب ودرجػػػب  وئ بلػػػئ وبص زائدوصػػػد  بص  ضلػػػئ صػػػف ص ئ شػػػب  صو لػػػئ وصوػػػؤول ئبلئ صػػػف جلػػػبد 

واإلابصػػػئـ اػػػئلصوارد الصئد ػػػب وضظػػػـ الص أوصئب ػػػب صػػػف جلػػػب فهػػػر د اطر صػػػب فر ػػػدة بػػػؤد  إلػػػم ب ص ػػػؽ الص ػػػزة 

 .(9220الهار د؛9229البضئفو ب الصضشودة ) وضسد

فصػػد بزا ػػد اإلابصػػئـ اصواػػوع الجػػودة  ئلص ػػئ هػػالؿ ال صػػد ف اذه ػػر ف وفلػػا ت  لجودة:تنتتامي الشتتعور بتتا -4

الجودة ظئارة وللب  ئلص ب لأبص ز ا ف الوأ  والهدصئت الصبداولػبد صئ فلػا ت الصضظصػئت وال  وصػئت فػي 

ظصػئت صػف بصةػؿ فأوػوب إدار ػب وفوػأوائ ضئج ػئ  ص ػف الصض -ف  الجػودة–ال ئلـ بول لػئ اابصئصػئ هئلػئدل وضلئ 

ال لوؿ  أم ص زة بضئفو ب بوئ دائ  أم الاصئ  واإلوبصرارد في ظؿ الصبل رات الا ئ ػب الصبال صػبدوظلور 
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ف الجودة  ػدت إاذوواؽ ال ئلص ب دوبزا د طأائت الصوبلأ  ف لأجودةدوز ئدة  دة الصضئفوبداؿ وفص ف الصوؿ 

 وال ئ اوبراب ج ئ بوبهدصش الصضظصئت في طر صلئ إلم البص ز.

فصػػئ فػػي البرا ػػب دفػػإف الجػػودة البػػي بوػػ م إل لػػئ الصؤووػػئت البراو ػػب ب ضػػي اص صػػب اإلضبػػئج   ػػر الرا  ػػبد البػػي بشػػصؿ 

صوالوئت ص  ضب بهدـ  رض الصجبص دوب صؽ فادافش  صػئ ب صػؽ الراػئ لأصوػبو د ف الػذ ف اػـ الطأاػب والصجبص ػئت 

 .(9225)البص صيد

الجودة ب ضي  درة الصؤووب البراو ب  أم بصد ـ هدصب اصوػبو   ػئؿ  وفي اإلدارة البراو ب  أم وجش الهلوص فإف

لػػػئ الوفػػػئ  ائ ب ئجػػػئت ور اػػػئت  صالئلئ)الطأاػػػبدفول ئ  اذصوردوفلػػػ ئب لصػػػف الجػػػودة الصبص ػػػزة د بوػػػبط   صػػػف هال

ئ  س اذ صئؿدوالصجبص (دوائلش ؿ الذ   بوؽ ص  بو  ئبلـدواصئ  صؽ الرائ والو ئدة لد لـ.و بـ ذلؾ صف هالؿ صصػ

 .(9229صواو ب وأوئ لبص  ـ الصهرجئتدوالب صؽ صف لوب البص ز ف لئ )الو ودد

فصػد طئلػت ب ضولوج ػئ الص أوصػئت جص ػ  جواضػب ال صػؿ البضظ صػي اػال اوػبةضئ د  ثورة تكنولوجيا المعمومتات: -5

را ائلبصدـ فصصئروئت إدارات البهط ط واذفراد والبصو ؿ و  رائ صف اإلدارات دفلا ت صرباطب اربائطئ صائش

ال ػػئدث فػػي صجػػئؿ ب ضولوج ػػئ الص أوصئتداػػؿ فص ػػف الصػػوؿ فف الصضظصػػئت فلػػا ت صضظصػػئت ال بروض ػػب فػػي 

(د ص  اإلشئرة في اذا اللدد إلم فف اصبالؾ الصضظصب لب ضولوج ػئ الص أوصػئت 9220ص ظـ ضشئطئبلئ )زا دد

 رات الا ئ ب الصهبأوب.وبو  ألئد وفر للئ ص زة بضئفوابدو  زز  دربلئ  أم اإلوبجئاب لأصبل 

 أم الر ـ صػف اذوػائب البػي وػاؽ ذ راػئ دإخ فف الػا ض   ػد  رااػئ   ػر  ئف ػب فػي دفػ   الصؤووػئت لأا ػث  ػف 

 ػػف البص ػػز إضصػػئ  ػػدهؿ ب ػػت صوػػص ئت  الدراوػػبالبص ػػزد فو فف ب ػػئل ؼ البص ػػز ائاظػػب جػػداد اػػؿ و ػػر  تهػػروف فف 

ظصػئتد  ر فف صةػؿ اػذا الػضصط صػف البو  ػر اإلدار   ػدهؿ اػصف البرؼ اإلدار  الػذ  خ  ص ػف فف ب صصػش  ػؿ الصض

صضظور البهط ط  ل ر اذجؿدا  دا  ف الرؤ ب الصوبصاأ بد وصوئا ـ البهط ط اإلوبراب جيدفصد ب ػوف ب أوػب البص ػز 
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ص  ا ض الش ئدل ف ب أوب  دـ البص ز ف أمد فئلب أوب في بأؾ ال ئلب الصائ  البئـ  أم صوبصاؿ الصضظصبد  ائاظب

اإلشئرة اضئ إلم فضش صف الطا  ي فف بجئاش الجلود البضظ ص ب الراص ب إلم البص ز اصصئوصب صف صلئدر  ػدة وذوػائب 

  دةد  ر فف بأؾ الصصئوصب خ  جب فف بو ؼ صئ  ضب البص ز  ف ال صؿ واذدا .

 اإلرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رط٠ٛش األداء اٌّؤعغٟ: 1.4.6

 أ ػػب ال د ػػد صػػف البل ػػرات والب ػػد ئتدل ؿ فاصلػػئ ز ػػئدة  ػػدة الصضئفوػػب  أػػم بواجػػش الصؤووػػئت ال ئلص ػػب والص

الصوبو  ف ال ئلصي والص أيدوصئلئ الئ صف بل ر في وأوؾ الصوبلأؾ فو صبأصي الهدصب الذ  فلا  ف ةر 

و  ػػئ وةصئفػػب فػػي اوػػبلال شدوف ار  ػػدرة فػػي اضبصئئػػش لأهدصػػب اذفاػػؿ ائ بصػػئد ص  ػػئر الجودةداػػذا  ػػدا  ػػف 

صػػف  -ف لػػئ الصؤووػػئت البراو ػػب اصػػئ -ال ػػد ث فػػي إطػػئر الصوػػئا ـ الهئلػػب اػػإدارة الصطػػئع ال  ػػوصيب ػػوؿ 

ب اإلجػرا ات إلػم الصوػئ لب  ػف صز ئدة  ص ب الصهرجئت إلم ب و ف جودة الهدصئتد وصػف بص ػ ـ صػد  وػال

 الضبئئع وصوبو ئت اذدا .

 -اصػئ ف لػئ الصؤووػئت البراو ػب -ل  وص ػبوبجدر اإلشئرة اضئ إلم فف الب وؿ ال ئوـ فػي صجػئؿ الهػدصئت ا

(ورواػرت وبرصػئف Petersلأصػؤلو ف بػـو ا بػرز ) In Search of Excellenceإةػر ضشػر  بػئب   ػد جػئ 

(Waterman)  اخوػب واذوصػئ بػالا صػف  بئاػئت فهػر  راطػت بص ػز الصضظصػب ا ػدة هلػئئص صػف فاصلػئ 

الص بواػب البػػي فلػدربلئ الصضظصػػب ال ئلص ػػب  أػم ال ص ػػؿد   ػث جػػئ ت فػي اػػذا الوػػ ئؽ وأوػأب الصوالػػوئت 

لبؤ ػػد اف ضظػػئـ الجػػودة الػػذ  بباضػػئا الصضظصػػب  بوافػػؽ صػػ   ئجػػئت ور اػػئت ال صال د صػػئ  ISOلأصوالػػوئت 

ل  ػرض صجصو ػب صػف اذوػئل ب البػي  ص ػف اوػبهداصلئ  Citizen Charterظلػر صولػـو ص ةػئؽ الصػواطف 

 .(9222لبطو ر جودة الهدصئت ال  وص ب )الصر وبيد
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 ؟مؤسساتيم أداء عن معرفتو المدراء يحتاج الذي ما

 .الصواو ب صصئرضب ائذاداؼ ال ئلي اذدا  اأضش اذدا  صوبو  و  رؼ ال ئلي؟ اذدا  صوبو  او صئ -5

 .الزصف صف فبرة  ار اذدا  واي الصضظصب؟ في اخبجئا فو الضز ب اي صئ -9

 اذدا ؟ صف واخبجئا الصوبو  اذا   دث لصئذا ص رفب :الب أ ؿ -7

 ؟ فدائلئ  أم ب ئفظ فو فدائلئ صف لب وف الصضظصب  ئصت اصئذا :ف أ ب هطب -8

 (090 ص ،9229 )الض  صي وتهروفد 

 .ل رق بين األداء المؤسسي التقميدي واألداء المؤسسي المتميزا 1.4.7

 الورؽ ا ف اذدا  الصؤووي البصأ د  واذدا  الصؤووي الصبص ز وا (  4.9جدوؿ ر ـ )

 اذدا  الصؤووي الصبص ز اذدا  الصؤووي البصأ د  ـ

 بر ز  أم هدصب الزاوف بر ز داهأ ئ  أم ال ئصأ ف 0

  ضظر لأصوظؼ  شر ؾ في الصؤووب  ضظر لأصوظؼ  أداة ا د اإلدارة 9

 وو ئدبش زاوف لصلـ رائ ال زاوف  ر صلـ رائ ال 0

 ب والبضظ ـ الذابي لو دات ال صؿ.اإلوبصالل  الب  ـ صف ف أم ذووؿد اضئ  ا رو راطي. 4

 البهط ط والبضو ؽ  بـ صف هالؿ فرؽ ال صؿ البهط ط والبضو ؽ  بـ صف هالؿ اإلدارة. 5

 الوظئئؼ ص ددة  أم ض و ا ؽ  وب البهلص 6
 وجد صجئؿ واو  في ب د د الوظئئؼ والصوظو ف  صبأ وف 

 صلئرات صب ددة

 والواوح في اإلجرا ات وال صأ ئت اذوئو بالبوة ؽ   دـ واوح اإلجرا ات وال صأ ئت 7
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 الصروضب، اضئؾ طرؽ  د دة لب ص ؽ ضوس الصوبو  صف اذدا  اللالاب، اضئؾ طر صب وا دة صةأم فصط ذدا  ال صؿ. 8

  د فدضم صف الصوا د دوالص ـ وال س الوأ ـ    ـ الوأوؾ. فرض و ئوئت لئرصب إلضجئز اذ صئؿ  وب الأوائ  9

02 
الدوائر   دد صف هالؿ الوظ وب صةؿ  ضطئؽ  صؿ

 )اللضدوبدالبلض  ..الخ(
 ضطئؽ ال صؿ في الدوائر لإلوبوئدة صف الص زة البضئفو ب.

 البدر ب  ر ز  أم بطو ر الصوظؼ   ؿ البدر ب  ر ز  أم الصلئرات البصض ب 00

 ور ؽال وافز اضئ و  أم الصوئاصب في ف ئل ب ال ال وافز  أم فوئس اذدا  الورد  09

Source: traditional-high-performance.(2012). www.centerod.com.[10-01-2014].

الصؤووئت الصبص زة بب د  اذدا  الصضئفس وبولـ )بدرؾ(   و ب اإلوبوئدة صف الصوة الاشر ب )رفس الصئؿ الاشر ( 

 الصبص ز واي  ئلبئلي،  واضئؾ  هصوب صجئخت اضوئض ب صبرااطب بظلر صف هالللئ الصؤووئت ذات اذدا  

 لأبوظ ؼ (I4CP صو   )

 ، بواز  رفس الصئؿ الاشر  ص  إوبراب ج ب ال صؿ.اإلستراتيجية -0

 ،  أم الصئدة فف  هئطاوا و طوروا ائذشهئص الصضئوا ف.القيادة -9

 ، اوبراب ج ب الصوارد الاشر ب  جب فف  بـ بطو رائ با ئ لضصوذج ال صؿالموىبة -0

 ئت  أم  ئفب الصوبو ئت و ئفب الدوائر  جب فف ب وف صبوافصب ص  ا الئ.، الص ـ والصضئ الثقافة -4

 .، صف الارور  فف   رؼ  ؿ صوظؼ صئاو دورا  أم ضبئئع ال صؿ الضلئئ بالسوق -5

 صمبفخ اٌز١ّض اٌّؤعغٟ. 1.4.2

بهبأؼ  ئد   وف صف الصب ذر فف ض صؽ البص ز صئ لـ ب ف الةصئفب الوئئدة اي ةصئفب البص ز. وةصئفب البص ز 

ائلبأ  د  ف ةصئفب ال وؿ والبوا ؿ والبوئاؿ. لذا فإضضئ إذا فردضئ ب ص ؽ البص ز خاّد لضئ صف فف ضراج  ةصئفبضئد 
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لضبأ د صف فّضلئ صواب ب للذا البص زد فو فف   وف لضئ ص لئ شأف تهرد و أم صوبو  الصؤّووب الوا دة لب ص ؽ 

ائلصؤووبد ووبب وف بأؾ الةصئفب صف صجصو ب صف الص ـ واذاداؼ  ف ائو صف فف ببطور ةصئفب البص ز البص ز خادّ 

  :والضظـ البي بد ـ البص زد ولذلؾ  ئف خاّد صف وجود صضلج ب لب ص ؽ البص ز الصؤّووي  وب اإلطئر البئلي

 :التأكيد عمى العنارر الثمانية اآلتيةوبو  ؿ اذا اإلطئر   وف صف هالؿ 

ضظصب رؤ ب وصلصب وفاداؼ اوبراب ج بد واذا   ضي فّف اضئؾ بوّجلئو )صوئراو(د لد   ّؿ ص التوّجو )المسار(: • 

واذا فاـ ضصطب اضطالؽ ض و ب ص ؽ البص ز. ول ف  جب فف ض وف صبأ د ف صف فّف رؤ بضئ وصلصبضئ وفادافضئ 

 .واا ب ب  س صئ ضر دا ائلااطد وفف ب وف  ئاأب لأب ص ؽ  صأ ئو 

صب رؤ ب وصلصب وفاداؼ اوبراب ج ب واا ب  لا  صف الّولؿ برجصبلئ صف اصئ فّف لد  الصضظ العمميات:  •

الصوبو  اخوبراب جي إلم الصوبو  البضو ذ د وفّوؿ هطوة لب ص ؽ ذلؾ او ب د د الصضوات اذوئو بد البي 

ضجئزابلئ  .وب بصدائ الصضظصب   صود فصر  ببوزع صضش  ّؿ ضشئطئبلئ وا 

ب فف   وف ةصب بهط ط )بلص ـ( ل صؿ بأؾ الصضواتد واذلؾ بادف صلصب ا د فف بب ّدد الصضوات اذوئو ب  ج

 .بهط ط )بلص ـ( ال صأ ئت

ا ف ال صأ ئت واذاداؼ  (Connections) ا د بهط ط )بلص ـ( ال صأ ئت وببا ف ضصئط اخربائط

شئطئت اخوبراب ج بد و ذلؾ ا ف  ّؿ  صأ ب وفهر د واذلؾ باأور هئرطب ال صأ ئت وببا  اذ صئؿ والض

 .والصلئـ ذات اذولو ب ) ف  اذ لئب ال وئوب( في ضو ع  صأ ئت الصضظصب

 ضد ابائح هر طب ال صأ ئت والضشئطئت والصلئـد  لا  صف الّولؿ وا  الل  ؿ البضظ صي الذ   الييكمة: • 

لل  أب  ؤّصف ففاؿ ابلئؿ ا ف الصئئص ف  أم بأؾ الصلئـ والضشئطئت وال صأ ئتد و ذلؾ  ب صؽ صف هالؿ ا

 .اذصف الوظ وي الصطأوب
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 ضدصئ بوجد صضظوصب صهططب )صلصصب( اطر صب ل   ب ذات بوّجش واا د  شرؼ  أم بشل ألئ  القيادة: • 

اذشهئص الصضئواوفد  لا  صف الارورة فف بوجد   ئدة برا ب البوجش الو أي )صف ف أم خ صف البوئل ؿ( 

 .    صوئر الصضظوصب لباصم في اخبجئا الل   صف هالؿ بهط ٍط وبضو ذ وصبئا ب صوبصرةد وابل

اذوأوب الص ئد  الذ   بـ ابائ ش في الصضظوصب   وز الصوؤول ف في الصضظصب  أم باضي   ـ صلض ب الثقافة:  • 

لأ صؿد بضطأؽ صف   صلـ اإلضوئض بد وببأةر ائلص ـ البي ب  ولئ الص ئدةد واذلؾ بضشأ ف راؼ وفوئل ب في إضجئز 

  ."البوالؿ ا ف اذفرادد واذا صئ   رؼ اػ "الةصئفب ال صؿد وفي

اخبلئؿ وبائدؿ الص أوصئت اصئ ال صود اذوئس في إاصئ  ةصئفب فّ  صجبص  ب صؿ  تبادل المعمومات: • 

ائوبصرار )للر ذلؾ الصجبص  فو  ار( د ولذلؾ فإّف بهط ط )بلص ـ( طرؽ اخبلئؿ وباّضي الووئئؿ البي 

أوصئت ا ف اذطراؼ  ّألئ ائلش ؿ الذ   ؤ د و اراف ةصئفب الصضظصب.. و  وف لش الدور ب صؽ وبؤّصف ضصؿ الص 

 .ال ا ر في إضجئح هطوات اإلضجئز

و بم  بوالؿ اإلضجئز ائلش ؿ الل   د فال  وئجأ ف د اوجود بضئ ض ا ف الضوا ئ واذف ئؿد  أبي  القرارات: • 

ر ئو ل ي  وبط    ؿ صوؤوؿ ابهئذ الصرار الل    بوة ؽ الو ئوئت واإلجرا ات البي ب  ـ ال صؿ ارو 

 .الصضئوب صف فّوؿ صّرة وفي  ّؿ صّرة

الصرارات الل   ب الو ئلب بؤةر  ة راو في دف   جأب اإلضجئز إلم اذصئـ اور بد ولذلؾ فإّف إدارة األداء:  • 

. و ضدائ  بوافر الو ت الالـز اذدا  الصؤّووي و ب وف ووبربو  الص ضو ئت واذرائح  صئو اواب بوئرع اإلضجئز

لأبطو ر والب و ف واإلاداعد وائلر ـ صف فّف  ّؿ اذا اذصور إ جئا ب   ر فّف الب د  ف ائو و زداد في   و ب 

خ فأف  أبي ولف  ب صؽ إخ اأدا  إدارة صضئواب ص وزة لأجص    .الص ئفظب  أم اذا الر ـ اإل جئايد وا 
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وي اـ ال ئصأوف فضوولـد و ضدصئ   وف الجص   صب وز ف وصب صو ف   وف ورفس صئؿ ةصئفب البص ز الصؤوّ  

اإلاداع واخاب ئر في ب و ف البوجش وال صأ ئت والل  أب والص ئدة والةصئفب والص أوصئت والصرارات. وا ذا بضاع 

 . (صو   جئئزة الوا  ي لأبص ز في ال صؿ اله ر  ) ةصئفب البص ز الصؤووي

  

فب البص ز اي الرؤ ب الصشبر ب لأص ئدة ولأ ئصأ ف لصجصو ب صف   ـ البص ز البي  أبزصوف الئ و ر  الائ ث فف ةصئ

وببرجـ في و ئوئت بصود وأو لـ ض و صصئروئت ال صؿ الرائ ب في صضظصب ص  ضب بص زائ  ف   رائ صف 

 الصضظصئت.

 ػٛاًِ اٌز١ّض اٌّؤعغٟ 1.4.2

ـ صف هالؿ ب د د 0989ص ز الصؤووي في  ئـ (  واصؿ البPeters&Weterman,2004:pp13-15طرح )

 ( صف الصضظصئت اذصر   ب الصبص زة ف ئضت  أم الض و البئلي،69هلئئص ووصئت )

 اإلض  ئز ض و ال صؿ صف هالؿ الهروج  ف فضصئط اإلدارة الا رو راط ب. -0

 اللأب الوة صب ائلصب ئصأ ف واإلوبجئاب لصصبر ئبلـ. -9

 ي ال صؿ.الوصئح ائإلوبصالل ب البضظ ص ب ف -0

 اإلضبئج ب صف هالؿ ال ئصأ ف ابوف ر الةصب والصشئر ب. -4

 اإلابصئـ اص ـ الصضظصب. -5

 اإلربائط ائذ صئؿ البي بج دائ الصضظصب. -6

 الاوئطب والرشئ ب في  جـ الصضظصب وصوبو ئت ا  ألئ البضظ صي -7

 .ر ئاب اصض ب فئ أب وصرضب اإبائع الصر ز ب والالصر ز ب -4
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وج لئت اإلدار ب ال د ةب وباأورائ في صولوـ شئصؿ   رس صضطؽ البووؽ والبص ز الذ  إخ فضش ضب جب لب ئصؿ الب

 جص   ؿ  واصؿ وصصوصئت البص ز البي  ضالي بوفرائ في الصضظصئتدفلا  اضئؾ إهبالؼ وا ض البشئاش ا ف 

ل لر ال واصؿ الرئ و ب لبص ز الصضظصئت الوئاصب البي طر لئ "ا برز ووابرصئف"دو واصؿ البص ز في ا

ال ئليدفصضظصئت الصرف الوا د وال شروف  بطأب ب ص صلئ لأبص ز صرا ئة ال واصؿ اذرا ب الرئ و ب لأبص ز والبي 

 :" وايThe 4PSفبطأؽ  أ لئ "

 إف البص ز خ ص ف ب ص صش ادوف بأة ر رؤ ب الصضظصب البي بصود وا  الو ئوئت لد ـ السياسة ،

لطو أب الصد  لب ص ؽ اذاداؼ واللئ ئتد وب وف دل الو لأصد ر ف اإلوبراب ج ئتدوبص ف صف بطا ؽ الهطط ا

 في الصضظصب لب ص ؽ الضجئ ئت.

 اـ الصوبئح ال ص صي لب ص ؽ البص ز لأصضظصب في ال لر ال ئليدفئذفراد  جب فف  بـ الب ئصؿ ص لـ األفراد ،

 وبضص بلـ وصشئر بلـ ائلطر صب الل   ب.

 بص ز صف هالؿ الب ئصؿ في الباو ط والب وف والواوح والشوئف ب ، واي البي بد ـ ب ص ؽ الالعمميات

 والبر  ز البئـ  أم ا ب ئجئت الصب ئصأ ف.

 خ ص ف اضئؾ بص ز ادوف   ئس اذدا  لصصئرضب البطور و دل ؿ ل وف ابائع إوبراب ج ب الصضظصب األداء ،
 (Zairi,2003:p2)وصف هاللش  بـ إ وئؿ فجوات اذدا 

 اـ ال واصؿ الرئ و ب لأبص ز اذدا  الصؤووي ب صف في البئلي،فف ف ويرى الباحث

 واي بباصف بوج ش ف صئؿ الصؤووبدوصبئا ب بصو ـ الضبئئع. ممارسات القيادة: -0
 و ر ز  أم ب رؼ الص ئدة وال ئصأ ف خ ب ئجئت الصب ئصأ ف. ،إدراك إحتياجات المتعاممين -9

 اداع في او  ا ب ئجئت الصب ئصأ ف.وبباصف صصئروبلـ لأب و ف واإل ممارسات العاممين: -0

 .واي ص لأب ال ال ئت ا ف بأؾ ال واصؿ والبي بد ـ الص ئدة  أم صوالأب البص ز الثقافة التنظيمية: -8
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 ض فٟ األداء اٌّؤعغ١ّٟٔبرط اٌزّاٌّجؾش اٌخبِظ : 

 :ر١ّٙذ 1.1.2

 وضصػوذج د ػضصع ضصػوذج صةػؿ ل ػئليا الب أػ ـ صؤووػئت  أػي ر ز صئ وصضلئ وصب ددة  ة رة الشئصأب الجودة فضظصب إف

 الضصػوذج اذورواػي دوالضصػوذج اػو الب أػ ـ في وبأة روا ش و ئو واوبهداصئو  ف ةرائ فف   ر وصبواضي فشؾ وضصوذج ترفف

طرؽ الائ ث للذ ف الضصوذج ف اضوع صف البول ؿدوبر ز الدراوب  أم الضصوذج بائلدر دج( لذا و  اذصر  ي )صئل وـ

 الجػودة ض ػو فضظصبلػئ بطػو ر اػذا الضصػوذج فػي اذصر   ػب الصؤووػئت البراو ػب الب أ ص ػب  ظػـص اذصر  ػي إل بصػئد

 اخوػبراب جي البهطػ ط وا  ػداث وب أ ألػئ الص أوصػئت وجصػ  ائلص ػئدةد بب أػؽ ص ػئ  ر  أػي  ػدة   بصد واو والبص زد

دارة والوظ و ػب البدر وػ ب الل ئػب صػف الاشػر ب الصػوارد لأجػودة وبطػو ر الص ض ػ ف   أػي والبر  ػز الصطأواػب ئتال صأ ػ وا 

 إلػي تهػر اأػد صػف البضو ػذ تل ػئت فػي  هبأػؼ الص ػئ  ر اػذا وبضو ػذ واإلجرائػي الصؤووػي اذدا  وضبػئئع ال صؿ وووؽ

 .الصبوفرة واإلص ئضئت والضظـ اذوئل ب ا وب

 والبص ز لب ص ؽ  لجودةا ض و فضظصبلئ ب د ث  ضد ال را ب صضش الصؤووئت بوبو د ووؼ وبطا صئبلئ الص ئ  ر اذا

 البل ر الصطأوب ض و البطور والب د ث ودهوؿ ووؽ الصضئفوب واإلاداع ال ئلصي.

 

 .EFQMإٌّٛرط األٚسٚثٟ ٌٍز١ّض  1.1.1

ـد وذلػػؾ صػػف  اػػؿ الصؤووػػب اذوروا ػػب 0990وجئئزبػػش  ػػئـ  EFQMبػػـ إضشػػئ  الضصػػوذج اذورواػػي لأجػػودة والبص ػػز 

( و  ضػي اػذا الضصػوذج اػئلبص ز فػي European Foundation for Quality Managementإلدارة الجػودة)

اذ صػػػئؿ وبطا ػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػئصأب فػػػي الصؤووػػػئت والػػػدوؿ اذوروا ػػػبد   ػػػث صػػػض  جئئزبػػػش فراػػػ  فئػػػئت واػػػي 

 (،9200 ئلبئلي)الص ويد
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 ال ا رة الصؤووئت. 

 صؤووئتأل  بأالبشل  والو دات الدوائر . 

 ـ.ال ئ الصطئع صؤووئت 

  واللل رة الصبووطب ووئتالصؤ. 

(  او صف صؤووئت اذ صئؿ الهئلب 822صف ف ةر صف) EFQMوبب وف الصؤووب اذوروا ب إلدارة الجودة 

 الصؤووب لصصتوال ئصبد وبأبـز اصوئ دة الصؤووئت لب ص ؽ الب وف الشصولي في فدائلئ وصف ةـ البص زد  ث 

إذ فف  ة ر صف  EFQM Excellence Modelئ فوصبش ال ئو هئل بص زأل فضصوذجئ الجودة إلدارة اذوروا ب

 اذوروا ب الجئئزة مأ أ لوؿ ل ـالبصد الصؤووئت اوبهدصت اذا الضصوذج صف فجؿ بص  ـ ذابي ذدائلئ فو صف فجؿ

 الجئئزة في فالصشئر   ئتاأط  ـلبص   إطئرـ د 0999 ئـ  ادا ب في الضصوذج ذاـ ا د   ث .والبص ز جودةأل

 .(9200)ولصودد والبص ز دةجو أل اذوروا ب

 :EFQMم اىيم األساسية لمنموذج األوروبي لمتميز ال 2.5.2.1

اػي الصاػئدئ و  ـالصوػبدا البص ػزلب ص ػؽ  اذوئوػ ب الر  ػزة ب باػر والبػي بص ػزأل اذوئوػ ب ا ـالصوئ فص صجصو ب اضئؾ

ئس لولػػؼ وػػصئت الةصئفػػب ائلضوػػاب ذ  صؤووػػبد والبػػي  ص ػػف اوػػبهداصلئ  أوػػ EFQMاذوئوػػ ب لضصػػوذج البص ػػز 

البضظ ص ػػب الصبص ػػزةد وفضلػػئ ف اػػئ اصةئاػػب للػػب صشػػبر ب لػػإلدارة ال أ ػػئدوالبي  ص ػػف اوػػبهداصلئ  أوػػئس لولػػؼ وػػصئت 

( الصواػػػ  فدضػػػئا 6.9وفػػػؽ الشػػػ ؿ ر ػػػـ ) د وف صػػػئ  أػػػي شػػػرح بواػػػ  ي لبأػػػؾ الصوػػػئا ـ الةصئفػػػب البضظ ص ػػػب الصبص ػػػزة

 .(9209دEFQM )الصؤووب اذوروا ب لأجودة
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 EFQM( صوئا ـ الضصوذج اذورواي لأبص ز 6.9ش ؿ ر ـ )

 

 (9209دEFQM)الصؤووب اذوروا ب لأجودة  الصلدر،

 أػػم إاػػئفب   صػػب لأوئػػب  ائوػػبصرارفئلصؤووػػئت الصبص ػػزة ب صػػؿ  إضتتافة قيمتتة لممستتت يدين )ال ئتتة المستتتيدفة( : -0

 والبو  ئت. اخ ب ئجئتأا ب بأؾ واوبائؽ ب ا ب ئجئبلـالصوبلدفب )الصوبو د ف( وذلؾ صف هالؿ فلـ 

  ث فف الصؤووئت الصبص زة   وف للئ بأة ر إ جئاي  أم صف  وللػئ فػي ال ػئلـ صػف  خمق المستقبل المستدام: -9

 هالؿ ب ز ز اذدا  صف فجؿ ضلاب الصجبص ئت في   ف الظروؼ اإل بلئد ب والا ئ ب واإلجبصئ  ب للئ.

ت البضظ ص ػب رات الصؤووػئت الصبص ػزة   ػوف صػف هػالؿ ب ز ػز الصػدرا،   ث فف ب ز ز  دتطور القدرة التنظيمية -0

 لأبل  ر داهؿ وهئرج  دودائ البضظ ص ب. وصف هالؿ إدارة ف ئل ب

وذلػؾ صػف هػالؿ بول ػد   صػب لأصؤووػئت الصبص ػزة وز ػئدة صوػبو ئت اذدا  صػف هػالؿ  :واالبتكتارتسخير اإلبداع  -4

 بوه ر اإلاداع صف فل ئب الصلأ ب. الصضلجي  ف طر ؽ واخاب ئرالب و ف الصوبصر 
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  ػػث فف الصؤووػػئت الصبص ػػزة لػػد لئ   ػػئدة بشػػ ؿ الصوػػبصاؿ وب صػػؽ ذلػػؾ  القيتتادة متتع الرؤيتتة واإلليتتام والنزاىتتة: -5

 اولولئ  صدوة صف هالؿ   صلئ واذهالؽ.

ئ  أػػم صػدربلافئلصؤووػئت الص بػػرؼ ابص زاػئ  أػم ضطػػئؽ واوػ  ببص ػػز  إدارة متع خ تتة الحركتة )مرونتتة إداريتتة(: -6

 الب د د واإلوبجئاب اوئ أ ب و وئ ة لأورص والبلد دات.

  ػث   ػوف الضجػئح لأصؤووػئت الصبص ػزة صػف هػالؿ   صػب اذفػراد وهأػؽ ةصئفػب  النجاح من خالل مواىب األفراد: -7

 البص  ف لب ص ؽ  ؿ اذاداؼ البضظ ص ب لأصؤووب والشهل ب لألفراد.

ص ػػزة ب صػػؽ ضبػػئئع اػػئارة والبػػي بأاػػي اإل ب ئجػػئت  أػػم الصػػد  فئلصؤووػػئت الصب الح تتاظ عمتتى نتتتائج متميتتزة : -8

 الصل ر والطو ؿ لجص   فل ئب الصلأ ب وذلؾ في إطئر ا ئب البشل ؿ الهئلب الـ.

 .EFQMِؼب١٠ش )ػٕبصش( إٌّٛرط األٚسٚثٟ ٌٍز١ّض  1.1.1.1

 فوئووػئ ب ػد والبػي لصص ضػبا ائل واصػؿ إل لػئ  شػئر اذولػي صجصػو ب ف صف  EFQMالضصوذج اذورواي لأبص ز   ب وف

 الصوبلدفب الضبئئع اصجصو ب إل لئ ف شئر الصجصو ب الةئض ب فصئ البص ز ب ص ؽ صف الصؤووب وبص  ف اذدا  لد ـ

 .البو ب البص ز صائدئ (7.9ش ؿ ر ـ )



 (9209دEFQMالصلدر، )الصؤووب اذوروا ب لأجودة 

14% 
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 :البئل ب ف الصجصو ب ف هالؿ صف ل ألئبو  ص ف والبي البص ز صائدئ  با  الوئاؽ الش ؿ صف

 .(09-07 دص9229 اودداف البئل ب) ال ضئلر وبشصؿ الصص ضب( اذولي)ال واصؿ الصجصو ب

 :القيادة -2

 : صف و ب وف الهئلب الص ئدة صلئرات وصصئروئت وفدا  دور  أم الص  ئر اذا  ر ز

 .ال صؿ فضظصب بطو ر يف الشهل ب الصشئر ب - .الصؤوو ب والص ـ والروئلب الرؤ ب بطو ر -

  .الص ض ب الوئئت جص   ص  الب ئصؿ -

 .الاشر ب الصوارد لد  البص ز ةصئفب اضئ  -

 اإلاداع  أم صشج ب ا ئب بوف ر -

 .البل  ر و ئوب باضي -

 :واإلستراتيجيات السياسات -2

 عوالاػراص والهطػط اإلوػبراب ج ئت هػالؿ صػف ورؤ بلػئ الجلػب روػئلب ب ص ػؽ   و ػب  أػم الص  ػئر اػذا  ر ػز

 :البئل ب الور  ب الص ئ  ر و شصؿ واإلجرا ات

 .الص ض  ف جص   ا ب ئجئت  أم اإلوبراب ج ب الو ئوب اضئ  -

 .د  صب ص أوصئت  أم واإلوبراب ج ب الو ئوب ا بصئد -

 .واإلوبراب ج ب الو ئوب وب د ث وصراج ب إ داد -

 .واإلوبراب ج ب الو ئوب وا  لئؿ شرح -
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 :البشرية الموارد إدارة -1

 :اآلبي هالؿ صف البص ز صف  ص ضلئ واصئ الاشر ب الصوارد لبضص ب البهط ط   و ب م أ  ر ز

دارة بهط ط -  .الاشر ب الصوارد وا 

 .الاشر ب الصوارد و درات صلئرات وبطو ر ب د د -

 .اشوئف ب ص لئ والب ئصؿ الاشر ب الصوارد وصشئر ب بص  ف -

 .الاشر ب الصوارد ص  وال وار اخبلئؿ -

 .البصد ر صف  صلئ وا  طئ ائ الاشر ب الصوارد ضجئزاتوا   اجلود اخابصئـ -

 :والموارد الشراكة -4

دارة الهئرج ب الشرا ئت  أم الص  ئر اذا  ر ز  :البئل ب الص ئ  ر هالؿ صف اذاداؼ لب ص ؽ الصبئ ب الصوارد وا 

 )اإلضبئجي الصطئع ص  الوزارة ف ( الشرا ب إدارة -

 .الصئل ب الصوارد إدارة -

  .الصصبأ ئت إدارة -

 .البصض ب الصوارد إدارة -

دارة بلػص ـ صضلج ػب  أػم الص  ػئر اػذا  ر ػز -  لهدصػب لأولػوؿ اإلجػرا ات وباوػ ط ال صأ ػئت وب وػ ف وا 

 .الص رف ب الص أوصئت إدارة صبص زة
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 :العمميات -1

 :البئل ب الور  ب الص ئ  ر و شصؿ

  .بلص ـ صضلج ب -

 .إادا  ب اطرؽ ال صأ ئت ب و ف -

 صئتالهد وبصد ـ وبطو ر بلص ـ -

 .الصب ئصأ ف  ال ئت وبصو ب إدارة -

 :  العمالء رضا -6

وفػي وزارة البرا ػب   ضلػئ راػئاـ وصوػبو ئت الصب ػئصأ ف صػ  ا ال ئبلػئ الهئلػب الجلػب ضبػئئع  أم الص  ئر اذا  ر ز

 :بئل  فال الور   ف الص  ئر ف الص  ئر اذا و شصؿ ال ال ب ذات والصجبص  والجلئت ائلصوظو ف ال صال   صةؿ والب أ ـ

  الصب ئصأ ف رف  صصئ  س -

 .ائلصب ئصأ ف الصب أصب اذدا  صؤشرات -

 اٌؼب١ٍِٓ سظبء  -7

 الص  ػئر الص  ػئر ف اػذا و شػصؿ راػئاـ وصوػبو ئت الاشر بد ائلصوارد الهئلب الجلب ضبئئع  أم الص  ئر اذا  ر ز

 :البئل  ف

  .الاشر ب الصوارد رف  صصئ  س -

 .الاشر ب ائلصوارد الصب أصب اذدا  صؤشرات -

 

 



94 
 

 :المجتمع خدمة  -2

الص  ػئر ف  الص  ػئر اػذا و شػصؿ الصجبصػ  بجػئا ا ال ئبلػئ والبزاصئبلػئ  الصب أصػب الجلػب ضبػئئع  أػم الص  ػئر اػذا  ر ػز

 :البئل  ف

 الصجبص  رف  صصئ  س -

 .ائلصجبص  الصب أصب اذدا  صؤشرات -

 :إٌزبئظ -2

ضجػئزات ضبػئئع  أػم الص  ػئر اػذا  ر ػز  صػ  الو ئوػئت  بصئشػم واصػئ الصواػو ب اػئلهطط ضػبصصئر  الصؤووػئت وا 

 :واي اذدا  الرئ وب صؤشرات الص  ئر اذا و شصؿ الجلب وفاداؼ  صؿ طا  ب  أم واضئ و  واإلوبراب ج ئتد

اخهبرا ػئت  – اإلاػدا ئت – اخاب ػئرات – ال أصػي الدراوػب – الهػر ج ف )صػةال الرئ وػب اذدا  صهرجػئت -

 و  رائ(.

 .الارضئصع بضو ذ  ف الصوئولب والجلئت والر ئا ب اإلشراف ب ائلجلئت بب أؽ بيوال اذدا  صؤشرات -

 :ٌٍز١ّض ثبٌذس٠ذط( )ِبٌىَٛ إٌّٛرط األِش٠ىٟ 1.1.1

 فػي وبص ػزاذدا  والضو  ػب الجػودة لبص ػ ـ الصوػبهدصب الص ئلػرة ال ئلص ػب الضصئذج ف د ائلدر دج ضصوذج فو ضظئـ  صةؿ

 فأوػوب ببوػـ واضػئ  فلشػئصؿ اإلدار  البل  ػر فأوػوب إلػي الضظػئـ اػذا و وػبضد يداذصر  ػ الجػئص ي الب أػ ـ صجػئؿ

 اإلوػبراب جيدوفضظصب والبهطػ ط الص ػئدة ائ بصػئد والجصلػور والا ئػب الجئص ػئت وهدصػب ال ئلص ػب الجػودة ائوػبصرار ب

 Harry,1994) ) .الص ئو ب ائلطرؽ الجلود وبص  ـ الاشر ب الصوارد وبضص ب الص أوصئت ب أ ؿ

 وب ئوضوػئ بوالػال   ػدةوا اػأف واإلدار ػ ف والصػوظو ف والطػالب البدر وػ ب الل ئػب صػف  بطأػب الضظػئـ اػذا بطا ػؽ إف

ئ  بص  ـ اضئؾ   وف وفف الصرجوة اذاداؼ لاأوغ و هألوف صو دا صوبصاأ ب رؤ ب ب و ف صلصب   و وفف ا ضلـ واضوبئ و
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 واذا للـد صرج  ب وا بائرائ الضبئئع  أم والبر  ز والا ؼ وةالص ضصئط لص رفب صضوب ب و صأ ب   ئس طئا  ذو ذابي

 بوػبهدـ إوػبةضئئ ب بوالػؿ وصلػئرات  ئل ػب ف ئد ص ػب  ػ ـ ذات فئ أػب إدار ػب   ػئدة اوجػود إخ ضجئ ش  ص ف خ اذصر

 .الو ئؿ والبهط ط الصشئر ب الد صصراط ب اإلدارة فوأوب

  ئلب في ال رص  جب وللذا ب ص صش ل ب والبص ز الجودة ضظئـ فإف صبراه ب  أ ئ إدرا ب   ئدة وجود  ئلب في فصئ

 والصرجػوة الص ػددة لألاػداؼ الولػوؿ ض و بو ي وصؤاأب وجئدة وصةئارة صبص زة  أ ئ   ئدة وجود الضظئـ اذا بطا ؽ

  ـوبص ػ ب د ػد هاللػش صػف  ػبـ ا  ػث اذاػداؼ ب ص ػؽ صػف بػبص ف  ػي صبص ػزوا صةػئخ لأجػودة ائلدر ػدج ضظػئـ و صةػؿ

 :البئل ب الص ئ  ر هالؿ صف ذلؾ  با  ف ئؿ اش ؿ الصؤووي البطور

 :ٌٍز١ّض ثبٌذس٠ذط( )ِبٌىَٛ إٌّٛرط األِش٠ىٟ )ػٕبصش(ِؼب١٠ش 1.1.1.2

 إذ اذصر   ػبد البجػئرة لػوزارة البػئا  دوالب ضولوج ػئ لأص ػئ  ر الصػوصي الص لػد اػي الجػئئزة اػذا  ػف الصوػؤولب الجلػب

 فػي البص ػز صبطأاػئت فلػـ وب ظػ ـ الصضئفوػبد فػي اذاص ػب   ضلػر صبزا ػد اػئلجودة الػو ي بر  ػب إلػم الجػئئزة بلدؼ

 اػي فئػئت ةػالث إلػم الجػئئزة اػذا وبصػض  الضئج ػبد الجػودة إوػبراب ج ئت فػي ص أوصػئت الصشػئر ب وبشػج   الجودةد

 ( 9226الهرشبد( اللل رة واذ صئؿ والهدصئتد الصلض د فئئت

 :يمي كما وىي(04-00دص9226وتهروفد بشئرلز )بينيا كما معايير سبعة من يدجبالدر  ممالكو  جائزة تتكونو 

الشػئصأب  لأجػودة وصوػبصرة وااػ ب ةصئفػب  ػرس فػي ال ػئلي الب أػ ـ صؤووػب   ػئدة ضجػئح صػد  ف  :القيتادة .0

 .ال ئصب بجئا الصوئول ب وب صؿ اإلدار  اذدا  وصرا اب الصؤووب   ئدة في والب  ـ

 وبطػو ر لأجػودة اػئلبهط ط صرباطػب ص أوصػئت وب أ ػؿ جصػ  صػف الصؤووػب  ػدرة ف  :والتحميل المعمومات .9

 والطػالب والصػوظو ف البدر وػ ب لأل ئػب وبوف راػئ الصوػبو ئت  ئفػب  أػم الب أ ص ػب وال صأ ػئت فدا  الطئلػب

 .والا ئضئت الص أوصئت بأؾ صف  وبلئ صلئدر وبد ر باضي و  ؼ الصؤووب هئرج صف وذو  ال ال ب
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 ػبـ  و  ػؼ الرئ وػب ال واصػؿ صػ  اإلوػبراب ج ب الهطػط بب ئصػؿ   ػؼ ف  :لمجتودة اإلستتراتيجي التخطتيط .0

 .الجودة صبطأائت ص  بب ئصؿ ا  ث ال صؿ هطط وبطا ؽ بطو ر  بـ و  ؼ اإلوبراب ج ب اذاداؼ ب د د

دارة تطتوير .4  و رللػـ ابطػ اذدا  صوػبو ئت ف أػي لب ص ػؽ الصػوظو ف  أػم اػئلبر  ز البشترية المتوارد وا 

 وباضي فوووػئ  ئـ اش ؿ الصؤووب و ئ ئت فاداؼ د ـ في  وئاـ صصئ بدر الـ و وف وصلئرابلـ ص ئرفلـ

 .الجودة ب و ف في بوئ د البي ال ئل ب والصلئرات والصدرات الص ئرؼ بأؾ صف راوهب

 أ ص بب  فئئدة ف لي لب ص ؽ الصطأواب اذوئو ب ال صأ ئت وبد ر الصؤووب ب دد   ؼ :العمميات إدارة .5

 .جواضالئ  ؿ في الجودة  أم الو طرة بأ  د في و وئاـ الب أ ص ب الا ئب  د ـ واصئ لأطئلب          

 إلػي واخوػبصئع فوػوا لئ اب د ػد الصؤووػب بصػوـ   ػؼ ف  :والستوق والمعنيتين الطتالب عمتى التركيتز    6.    

 .صبطأائبلـ د دوب  ص لـ اضئ ا  ال ئت وا  ئصب والص ض  ف الطالب ترا           

وض ػؿ  الطئلػب ب أػـ ا ضلػئ صػف فوئو ب ص ئد ف وبب  ف صوةصب ضبئئع اي :واإلجرائي التنظيمي األداء نتائج 7.

 والصجبصػ  الص ػئدة وصوػئول ب البضظ ص ػب والو ئل ػب والػوظ وي والبدر وػي الصػئلي واذدا  الص ض ػ ف صػ  راػئا

 .لأجودة والب و ضئت صضجزاتلأ ال ص ب الصصئ  س هالؿ صف الضبئئع و ص ف ب د د

 فػي الوةػئئؽ بجرابلػئ وبوػج ؿ ذابػي بص ػ ـ إلجػرا  بوػبهدصلئ فف ال ػئلي الب أػ ـ لصؤووػئت  ص ػف الوػئاصب الص ػئ  ر

 الش ؿ هالؿ و ص ف صف الصجبص  وهدصب اإلادار وبصأ ص والصهرجئت الهدصئت اجودة البصدـ و ب صؽ لذلؾ الص دة

 .(Irvin, 1995 ) .ال ئلي طا  ب الب أ ـ لبضئوب إل ش اإلائفئت ا ض جر  والذ  البئلي
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 ٌٍز١ّض ثبٌذس٠ذطِبٌىَٛ  عبئضح ِؼب١٠ش (2.1شىً سلُ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. ايكٚاه اٌّورمجخ ِٓ عٛائي اٌغٛكح اٌرب١ٌّخ فٟ ئكاِخ اٌز١ّّي ٚاٌزٕبف١َخ .اٌرواق:عبِرخ اٌّٛطً.7..9اٌّظله:اٌغجٛهٞث١َِو. 

 ّمبسٔخ ث١ٓ ِؼب١٠ش اٌز١ّض ٚفك إٌّٛرط األٚسٚثٟ ٚإٌّٛرط األِش٠ىٟ:عٗ اٌ( ٠ج١ٓ 1.1ٚعذٚي سلُ )

 الضصوذج اذصر  ي الضصوذج اذوراي الص  ئر ـ

 الص ئدة 0
 وصصئروئت وفدا  دور  ر ز  أم

 الهئلب الص ئدة صلئرات

 ال ئلي الب أ ـ صؤووب   ئدة ضجئح صد 

 وصوبصرة واا ب ةصئفب  رس في

   ئدة في   ـالشئصأب والب لأجودة

 وب صؿ اإلدار  اذدا  وصرا اب الصؤووب

 .ال ئصب بجئا الصوئول ب

9 
الو ئوئت 

 واإلوبراب ج ئت

 الجلب روئلب ب ص ؽ   و ب  ر ز  أم

 اإلوبراب ج ئت هالؿ صف ورؤ بلئ

 الهطط بب ئصؿ   ؼ ف 

 الرئ وب ال واصؿ ص  اإلوبراب ج ب

 انًذخم انُظًً 

( انمٍادة 1)  

( انتخطٍط 2)

 االستزاتٍجً 

( انتزكٍش عهى 5)

 انًىارد انبشزٌت 

( إدارة انعًهٍاث 6) ( انتزكٍش عهى 3) 

  انسىق وانشبىٌ

"ٍت وانخطط اإلجزائٍتإلستزاتٍج"انتزكٍش َحى انسىق وانشبىٌ   

 

( انًعهىياث وانتحهٍم 4)  

  ( َتائج انعًم7)
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 اذاداؼ  بـ ب د د و  ؼ واإلجرا ات والاراصع والهطط

 بطو ر  بـ و  ؼ اإلوبراب ج ب

 ا  ث ال صؿ هطط وبطا ؽ

  .الجودة صبطأائت ص  بب ئصؿ

 الصوارد الاشر ب 7
 الصوارد لبضص ب البهط ط   و ب  أم  ر ز

 البص ز صف  ص ضلئ واصئ الاشر ب

 لب ص ؽ الصوارد الاشر ب   أم ائلبر  ز

 للـ ابطو ر اذدا  صوبو ئت ف أي

 صصئ بدر الـ و وف لـوصلئراب ص ئرفلـ

 و ئ ئت فاداؼ د ـ في  وئاـ

 وباضي فوووئ  ئـ اش ؿ الصؤووب

 والصدرات الص ئرؼ بأؾ صف راوهب

 في بوئ د البي ال ئل ب والصلئرات

 .الجودة ب و ف

 

 الشرا ب والصوارد 8
دارة الهئرج ب الشرا ئت  أم  ر ز  وا 

 اذاداؼ لب ص ؽ الصبئ ب الصوارد

الص ض  ف وا ئصب   ر ز  أم ال ال ب ص 

  ال ب اضئ ة ص لـ .

 ال صأ ئت 9

دارة بلص ـ صضلج ب  أم  ر ز  وا 

 اإلجرا ات وباو ط ال صأ ئت وب و ف

 صبص زة لهدصب لأولوؿ

 ال صأ ئت وبد ر الصؤووب ب دد   ؼ

 أ لم فئئدة لب ص ص الصطأواب اذوئو ب

 الو طرة بأ  د في  وئاـاصئ  لأ ئصأ ف
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 .لئجواضا  ؿ في الجودة  أم

 رائ ال صال  :

 الهئلب الجلب ضبئئع  أم ر ز

 وصوبو ئت الصب ئصأ ف ص  ا ال ئبلئ

  ضلئ رائاـ

 فووا لئ اب د د الصؤووب بصـو   ؼ ف 

  ال ئت وا  ئصب الص ض  فم إل واخوبصئع

وصوبو   صبطأائبلـ وب د د ص لـ اضئ ا

  .الرائ

 رائ ال ئصأ ف 7
 دائلصوار  الهئلب الجلب ضبئئع  أم  ر ز

 رائاـ وصوبو ئت الاشر بد

 الهئلب الجلب ضبئئع  أم  ر ز

رائاـ  وصوبو ئت الاشر بد ائلصوارد

 وصبطأائبلـ

 هدصب الصجب  4
 الصب أصب الجلب ضبئئع  أم  ر ز

 الصجبص  بجئا ا ال ئبلئ والبزاصئبلئ 

الصبجددة  الصجبص   ئجئت  أي الب رؼ

 وبأا بلئ في او  البل رات ال د ةب

 الضبئئع 7

ضجئزات ضبئئع  أم   ر ز  الصؤووئت وا 

  بصئشم واصئ الصواو ب ائلهطط صصئرضب

 واضئ و  واإلوبراب ج ئتد ص  الو ئوئت

 الجلب وفاداؼ  صؿ طا  ب  أم

لصئ اضجزبش الصؤووب  صوةصب ضبئئع اي

صصئرضب ائلهطط واإلوبراب ج ئت 

 و ص ف ب د د الصواو ب والصبا ب 

 بال ص  الصصئ  س هالؿ صف الضبئئع

 .لأجودة والب و ضئت لأصضجزات

 (7..9( ثٚكهاٍخ  ثٓ عجٛكث9.57اٌّظله:ئعلاك اٌجبؽش ثٕبً  عٍٝ كهاٍخ ٍّٙٛكث

ِّااب ٍااجك ٠ااوٜ اٌجبؽااش ٕ٘اابن رٛافااك وج١ااو ثاا١ٓ ِرااب١٠و اٌغااٛكح ٚفااك إٌّااٛمط ايٚهٚثااٟ 

 ٚإٌّٛمط ايِو٠ىٟ ٚاٌزٟ رَرٝ ع١ّرٙب ئٌٝ رؾم١ك اٌز١ّي فٟ ايكا  اٌّإٍَٟ ٚفك اٌقـاؾ

 ٚاإلٔغبىاد اٌزٟ رؼرٙب اٌّإٍَخ.
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 التدول بعض في المطبقة االداء في والتميز النوعية الجودة انظمة في العالمية التجارب ما: سادس المبحث ال

 ؟ المتقدمة

 : بياآل هالؿ صف ذلؾ  با 

ضصئ صو د ضصوذج وفؽ ل وت ال ئلي الب أ ـ صؤووئت في الجودة فضظصب بطا ؽ إف     ددة صب ضصئذج وفؽ وا 

 الدؼ اذدا  في والبص ز الشئصأب لأجودة لأولوؿ بو ي صجصألئ وفي واللئ ب الص دة والجئئزة الدولب  وب   

 واإلضوػئض بد واخ بلػئد ب واللػضئ  ب الب ضولوج ػب الصجػئخت  ئفػب فػي  أ ػش الطأػب وز ػئدة ب و ف الصضبع

 صؤووػئبلئ  فػي الشػئصأب الجػودة إدارة ؽابطا ػ والضئص ػب الصبصدصػب الػدوؿ صػف ال د ػد الو ئؽ  ئصت اذا وفي

 .ال ئلي والب أ ـ الب أ ص ب

 ئفػب  فػي وبطػوروا ضصػووا الػدوؿ ف ةػر صػف ب باػر البي الصبصدصب الدوؿ ا ض بجئرب  أم الدراوب بصبلر وووؼ

 : أي صئ صضلئ الصجئخت

 :األمريكية التجربة 1.6.1

 صضلػئ بضطأػؽ  وضلػئ اػئلبص ز ال ػئلي ب أػ ـال لصؤووػئت والضو  ػب الجػودة صجػئؿ فػي اذصر   ػب البجراػب ببلػؼ

 ف ػد صػف الضو  ػب والجػودة اذ ػئد صي اخ بصػئد  أػم ال لػوؿ فػي الجئص ػئت ص ظػـ بوػ ي   ػث صائشرة

 :اذصر   ػب الصب ػدة الوخ ئت في وال أ ئت الصدارس اب ئد بشصؿ والبي اإل أ ص ب الوبب صؤووئت اخ بصئد

  ػؿ ب صػؿ   وص ػب   ػر وجص  لػئ اللرا ػبد الجضوا ػبد  ػربد شػصئؿ ووػطد شػصئؿ الووػطيد وض واضجأضػدد

 لال بصئد صلض ب صؤووئت فصر  ئ في و وجد اا الئ وبصبرف ا ضلئ ف صئ بب ئوف اصوردائ ول ضلئ صضلئ وا دة

 الصػئضوفد جص  ػب اذ صػئؿد إدارة جص  ب ال ئصبد اإلدارة جص  ب صضلئ صلض ب اهبلئص جص  ب ل ؿ و وجد

  وػب صلػضوب الجئص ػئت اأوػصئ   ػوائـ ال ػئلي الب أػ ـ  ػف صؤووػئت و لػدر بدال ئوػو   أػوـ جص  ػب
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ـ 1999  ئـ صضذ الب د ئت اذصر   ب الجئص ئت  اؿ البوجش صف اذا في  وئاـ واخ بصئدد الجودة صوبو 

 ذاب ػب صػوارد  ػف الدراوػبو  فدائلػئ بص ػ ـ إ ػئدة باضػي الجئص ػئت  أػم شػج  صصػئ الص زاض ػئت بهو ض اواب

 اللػضئ  ب الصطئ ػئت صػف واخوػبوئدة البل  ػر وصواجلب صبطأاػئت الضو  ب والجودة والبر  ز اذدا  ابطو ر

 ب صػؽ البػي الجػوائز فاػـ ائلد ر ػدج جػئئزة صػئل وـ وبصةػؿ الصهرجػئت جػودة  أػم والبر  ػز واإلضبئج ػب

 .لأجئص ئت  الصرجوة اذاداؼ

 : البريطانية التجربة 1.6.2

  ر صػب وصبجػددة واػي ال ػئلي الب أػ ـ صؤووػئت فػي الجػودة بو  ػد صجػئؿ فػي بجئربال فاـ الار طئض ب البجراب بصةؿ

 .الدوؿ صف  ا ر  دد إلم ضصألئ وبـ

 الجواضػب والبر  ز  أم الهئرجي البصو ـ ل صأ ئت الار طئض ب الجئص ئت إهائع في الجودة بو  د إجرا ات وببر ز

 : البئل ب

 (QAA)الب أ ـ ال ئلي  في الجودة بو  د و ئلب  اؿ صف صش أب فض ب لجضب هالؿ صف الدراو ب الصواا   جودة بصو ـ

 -:اآلبي  شصؿ والذ  الذابي البصواـ (00-09ـدص9224 )ال ض طيد الصوبلدفب لأجئص ب ص داض ب از ئرة ائلص ئـ

  .الصضئاع ص بو  وبضظ ـ الدراو ب الهطب بلص ـ -

 .والبص  ـ والب أـ البدر س وفوئل ب طرؽ -

 الطأاب رشئدوا   د ـ فوئل ب -

 .الطأاب وبصدـ فدا  صوبو ئت -

 .البص  ـ صدار الصواوع لبدر س الصبوفرة والب أ ـ الب أـ صلئدر -

 .لأارضئصع الضو ي اذدا  بطو ر وفوئل ب والب و ف الجودة إدارة -
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بػم ال الجئص ػب ا بصػئد و ػبـ اضػد ل ػؿ  الصػب وواػ  الصوػبلدفب ائلجئص ػئت البصر ػر إ ػداد  ػبـ اإلجػرا ات اػذا ا ػد

 .الص بصدة ال الصئت  أم ب لؿ

 هػئرجي از ػئرة  صػؿ فر ػؽ  شػ ؿ   ػث داهأ وػئ  ػبـ الهػئرجي البصػو ـ صف الضوع واذا لأجئص ئت اذ ئد ص ب الصراج ب

 صػف هػالؿ الا ئػب  و ػص الص بصػدة ائلص ػئ  ر واخلبػزاـ الجػودة ضظئـ صف لأبأ د ف ئـ هصوب لصدة الصوبلدفب الجئص ب

 الذ  ا بئاب بصر را اذ ئد ص ب الصراج ب فر ؽ  صوـ ةـ الجئص ب وصوئولي البدر و ب والل ئب طأابال ص  الور ؽ لصئ ات

 .الجئص ب صوبو    دد

 ابهػئذ اإلجػرا ات  ػبـ ذلؾ او  و أي جئص ب 180 ببجئوز البم الار طئض ب الجئص ئت ص ظـ اش ب صؿ البص  ـ اذا

 .(974-967دص9200البصر ر ) اداللئد د اذا  أم الصبرباب

 :التربوي المجال في الشاممة الجودة إدارة 1.6.1

 ال صأ ػػب اصوػػبو  اخربصػػئ  فجػػؿ صػػف ص ةوػػب جلػػودا ال شػػر ف الصػػرف صػػف الةػػئضي الضلػػؼ شػػلد

 اصبػػدت  صػئ الجئص ػػبد  بػم ائلصدروػب الب ئ ػػش صضػذ الوػرد لبشػػصؿ رفوػ ئ الجلػود اػػذا واصبػدت البراو ػبد

 الدراوػػ ب والصضػػئاع وصرافصػػشد الصدروػػي الصاضػػم صػػف اػػد ا و ػػبدالبرا ال صأ ػػب  ضئلػػر  ئفػػب لبشػػصؿ ففص ػػئ

 .وب و ضلئ الصجبص  ص  وال ال ب وب د ةلئد واإلدارة وا  داداد والص أـ وبطو رائد

 البػػي والهلػػئئص الوػػصئت صجصػػؿ اأضلػػئ الب أػػ ـ فػػي الجػػودة (واذضلػػئر  صلػػطوم) و  رفػػئف

  ئلػػب اػي الجػودة فف ف  .الطأاػب ئ ب ئجػئتا بوػي فف بوػبط   البػي واػػي الب أ ص ػبد ائلهدصػب بب أػؽ

 فف إلػم اضػئ ضشػ ر فف اػػد وخد (33دص2002واذضلػػئر د صلػطوم) وصب ػب الجػػب لػش الب أػ ـ بج ػؿ

 فف بصباػي الب أػ ـد صجػئؿ إلػم اللػضئ ب صجػئؿ صػف الشػئصأب الجػودة إدارة ضصػئذج صػف اخوػبوئدة  صأ ػب

 صلػػض ئد ل وػػت البراو ػػب الصؤووػػب فف :صلػػئفا الصجػػئل ف اػػ ف فروو ػػئ اضػػئؾ فف اخ باػػئر ا ػػ ف ضاػػ 
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 البراو ػبد ال صأ ػب فػي الصوػبو د ف ضو  ػب وب ػدد ب أػـد صػف ا بوػاوا صػئ اصػدر إخ صضبجػئت ل وػوا والطأاػب

 البراػػو  الضظػػئـ صػػدهالت فػػي الػػب  ـ إص ئض ػػب ولػػ واب فضووػػلـد ب أػػ ـ فػػي الطأاػػب اشػػبراؾ ووجػػوب

 .الطئلب إ داد  أم الصؤةرة

 ف لػػم ااػػذؿ صطئلاػػب فلػػي جد ػػدد صجبصػػ  فػػي جد ػػدة ووػػ أب البراو ػػب وػػبالصؤو ب ػػوف و بػػم

 :في والصبصةأب الشئصأب الجودة إدارة اصائدئ اذهذ صف ببص ف  بم والصئد ب الاشر ب الجلود

 داهأػي اػو صػئ صضلػئ صوػبو دةد فطػراؼ  ػدة البراو ػب ال صأ ػب فػي  وجػد :المستت يد رضتا تحقيتق- ف

 والصوػبو د د)واإلدارة والص أػـ الطئلػب( الهدصػب بصػد ـ فو ئجاإلضبػ  صأ ػب فػي  شػبرؾ صػف  ػؿ واػو

 .الهدصب فو الصضبع صف الضلئ ب في بوبو د البي الجلب فو الشهص واو الهئرجي

ف اذدا د لب وػ ف طر ػؽ اػو :الجتودة وتحستين التذاتي التقيتيم - ب   أػم الػذابي البص ػ ـ صصئروػب وا 

 اب وػ ف الصائشػرة اللػأب ذات الصاػئ ئ صػف د ػدال   ة ػر فف شػأضش صػف والصؤووػب الوػرد فدا  صوػبو 

 بػـ البػي ائلضصػئذج صرباطػب واػي البص ػ ـ  صأ ػب فػي اوػبهداصلئ  ص ػف صب ػددة ص ػئ  ر وبوجػد .اذدا 

 .وئاوصئ ذ رائ

 ال صػػؿ صولػػوـ البراو ػػب الصؤووػػب وػػئد  أصػػئ   ػػث :العمتتل فتترق وتشتتكيل الجمتتاعي العمتتل - ت

   ػئس وطػرؽ  صالئلػئ ب د ػد  أػم  ػئدرة  ج ألػئ صصػئ الجػودةد ةصئفػب صػف ذلػؾ د ػـ الجصػئ يد

 .رائاـ صوبو ئت

 الجػودة إدارة ب ػرص البػي اللئصػب الا ئضػئت وصػف :وتوظي يتا اإلحرتائية لمبيانتات المستتمر الجمتع- ث

 و ػػذلؾ وفدائلػـد واوػب دادابلـ وا ب ئجػئبلـ ائلطأاػب الهئلػب الا ئضػئت اػي بوف راػئ  أػم الشػئصأب
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 والبوج ػػش البػػدر س صجػػئؿ فػػي بػػبـ البػػي وال صأ ػػئت ال ػػئصأ فو  اػػئلص أص ف الهئلػػب الا ئضػػئت

 ...واإلرشئد

 جص ػ  فػي ب وػ ف صػف  اػدف فف  ضالػي براػو  إلػالح ف  فػإف :المستتمرة العمميتات نظتام إرستاء- ج

 . أ لئ الصبوؽ الجودة ص ئ  ر فوئس  أم الب و ف في واخوبصرار الضظئـد فجزا 

 فدا   أػػم الج ػػدة البراو ػػب الص ػػئدة دور  ػػض  س فف الطا  ػػي صػػف : ال عالتتة التربويتتة القيتتادة- ح

 الةصػئفي البل ػر ابجئاػئت ب د ػد هػالؿ صػف ذلػؾ  ػبـ فف و ص ػف جواضالػئد جص ػ  فػي الصؤووػبد

 .الصوبصر والبطو ر والبضص ب البدر ب إلم والصائدرة بضئواش صشبر ب للب وبطو ر الصطأوب

 :ال مسطيني ليالعا التعميم نظام في الشاممة الجودة إدارة  1.6.4

 بشػ  ؿ  أػم ائل صػؿ ال را ػب الاأػداف فولػم والػذ  د ال راػي ال ػئلي لأب أػ ـ ا ػروت صػؤبصر د ػوة صػف اضطالو ػئ

 ال ػئلي والب أػ ـ البرا ػب وزارة اػدفت الجئص ػئت فػي والضو  ػب الجػودة بػأص ف  أػم لأ وػئظ وص أ ػب إ أ ص ب "ص  ئضزصئت"

 فػي والضو  ػب والجػودة اخ بصػئد  صأ ػئت ابضظػ ـUNESCO, 2003: p9 )  ) ا ضلػئ ف صػئ وائلبضوػ ؽ ال را ػب

 فلػا ت   ػث .ـ 2002 ل ػئـ (2 ) ر ػـ الػوزار  الصػرار فػي ذلػؾ وبجوػد د ال ػئلي الوأوػط ضي الب أػ ـ صؤووػئت

 ـالب أ  لصؤووئت والضو  ب والجودة لال بصئد الوطض ب الل ئب"  ئبؽ  أم صأصئة واخ بصئد اذ ئد صي البص  ـ صوؤول ب

 الل ئػب صجأػس و لػدؼ د لأل ئػب ورئ وػئ ف اػئ  (8 )  اػـ اذابػش صوػبصال جوػصئ  صةػؿ والػذ  د"الوأوػط ضي ال ػئلي

 الوطض ب

 او  في ال ئلي الب أ ـ صؤووئت ا بصئد وص ئ  ر فوس وا  :هالؿ صف و وئ بش ال ئلي الب أ ـ صوبو  رف  إلم

 اػأ  لأص ػئـ الصبهللػب الأجػئف وبشػ  ؿ د ال ػئلي الب أػ ـ صؤووػئت فدا  وصرا اػب د ال ػئلي لأب أػ ـ ال ئصػب الو ئوػب

 لبص ػ ـ الصضئوػاب اإلجػرا ات ائبهػئذ ذاػدافلئ ال ػئلي الب أػ ـ صؤووػئت ب ص ػؽ صػف والبأ ػد د  صأػش  صباػ لئ صلػئـ
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 الب أػ ـ صؤووػئت ا بصػئد وص ػئ  ر وفوػس اذضظصػب صشػرو ئت وا براح د الصهبأوب الص ئس اأدوات وضوابجلئ اراصجلئ

 .(5-0دص9220ال ئليد والب أ ـ البرا ب وزارة)  ئليال

 ضصػئذج صػف صػ  الل ئػب الوطض ػب فػي الجػودة لص ػئس الصوبهدصب اذوئو ب الص ئ  ر وصصئ واؽ  وجد بصئرب  ا ر ا ف

 وا  أ ب ال ئصبد واذاداؼ الروئلب :في ببصةؿ فئلص ئ  ر د(اذورواي والضصوذج جدائلدر ) :صةؿ الشئصأب الجودة إدارة

 الدراوب ضظئـ وضجئ ب الهر ج فد وضو  ب الضجئحد وضوب الدراوبد الطأابدوضظئـ وضو  ب البراو بد والا ئب الارضئصعد

 الػداهأي والبص ػ ـ الص رفػيد والباػئدؿ الهػئرجي والبوالػؿ الب أص ػبد الب أ ص ػب والصرافػؽ لبدر وػ بدا الل ئػب وضو  ػب

 .  بلأضو 

 (9226)ال ئجز وضشوافد :لياالع التعميم جودة وضمان ضبط  1.6.1

 ص ػػػدخت اػػػو  ـ فػػػيئلب أ  ب أوػػػب ئربوئع اوػػػاب ئلب أ ص ب والػػػضظـ صػػػب فػػػي الصؤووػػػئتصل الجػػػودة اػػػاط  ا ب ب ػػػد

  أم وػػأائو  دصصػػئ  ػػؤةرًئل ص قٛاو اربائطلػػئ واػػ ؼ دئلب أ ص ب جئبالصهػػر ا ػػض ضو  ػػب ووػػو  ال ئلص ػػبد الباػهـ

فػػػػي  وااػػػػ  ضظػػػػئـ وا ط الجػػػػودة اا و  ضػػػػي وفادافػػػػش طصو ئبػػػػشب ص ػػػػؽ    أمالصجبصػػػػ   و ػػػػدرة ئلبضص ب ص ػػػػدخت

الب أػػ ـ  جػودة واػػاط د البضو ػذ وآل ب دال صػؿ وهطػػوات داذاػداؼ بواػػ   ً شص واػذا صػ  ص ػػئ  ر الجػودةد الب ئصػؿ

 ئلب أ ص ب ئل صأ ب أن ٓص لأبأ ػػػػػد ووو أب دصبطأائبلػػػػئ اوػػػػب وئ   أم ي و  إدارة الجػػػػودة ٓص جػػػػػز  اػػػػو فػػػػي ال ص صػػػػب

ؽ الهطػػط وفـ جص  ػػئ بب دئلب أ ص ب أصؤووػػئتل البراػػو  والبطػػو ر الص أصػػ ف واإلدار ػػ فد وبػػدر ب  بٛاوئلب وئإلدئرب

 فػػي   ػوف أن  ضالي لأب أػ ـ ئلشئصأب ف ب ص ػػؽ الجػودةأ ض الاػئ ة  فا  ىو  لػذلؾ. ئلص ئو بالص بصػدة والصوالػوئت 

 ، ئلبئل بف الصائدئ بباص فأووب إطئر

 . بيصبص  هدصئت  د ـب فجؿ ٓص البص  ـ جودة اطلا البراو ب ئإلدئرب   ئدب .0

  هلش ف صئ لأب أ ـ ئلشئصأبف ب ص ؽ الجودة   ئلب أ ص باد الصؤووب وأف ٓص دوف  ؿ ول بإصو .9
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 . صف اضجئزائ كوئلب ص اذدا   ب لجودة  ئو صوالوئت ئ بصئد .0

 .جودبلئ اب و ف ئلب أ ص ب صف الهدصب ةصب الصوبو د ف ئ بوئا .4

 . وئإلدئر ب البدر ا بالل ئب  ابدر ب ئخابصئم .5

 . البراو  والبجد د البطو ر إجرا ات لبضو ذ صبئا ب ضظئـ  باضم .6
 

جػػرا ات و ئوئب  باػػصف ضظػػئـ وبضو ػػذ بلػػص ـ ف  ضػػي الجتتودة ضمان أصئ  اصبطأاػػئت الجػػودةد الوفػػئ  ٓص لأبأ ػػد وا 

 ، الئ  صلد  صئ ئخ بصئد صضظصئت با لئالبي  البي بباصضلئ الص ئ  رو

صػػػػف   ًئذ   أم – اذدضػػػػم  لأ ػػػػد ئلب أ ص ب بػػػػوف ر الصؤووػػػػب ٓ ب الصلػػػػأ ب ذل ئ لاصئضئبئ بصػػػػد ـ -

 . الجودة في اراصجلئ

 . ئلب أ ص ب ووبإلأص والبصو ـ الذابي الدراوئت بشج    -

لػػػػػدار فضشػػػػػطبلئ وبصػػػػػو ـ ف ػػػػػص  صأ ئب هالؿ ٓص وب وػػػػػ ف الصؤووػػػػػب وبطػػػػػو ر بشج    - ت ل ئٛئلب وا 

 . اصجلئوا  وئ ة ف واالصب أصب 
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 ضبٌشاٌفصً اٌ

 اٌذساعبد اٌغبثمخ

 مقدمة:

والبص ػز فػي اذدا   و صأ ئبلػئ إدارة الص رفػب صجػئؿ فػي لأاػئ ة ف الوػئاصب الدراوػئت اوػب راض الولػؿ اػذا  لػدؼ

 الصجػئل فد للػذ ف والداروػ ف الاػئ ة ف صػف ال د ػد ب ػرض   ػث الدراوػبد اػذا فػي صضلػئ لالوػبوئدةالصؤووػي 

 وجػود صػف واػئلر ـدالهئص الصطػئع فو ال  ػوصي الصطػئع فػي وػوا  صؤووػبد ف  وضجػئح إدارة يفػ ذاص بلصػئ وذلؾ

 في دالبص ز في اذدا  الصؤووي وصواوع إدارة الص رفب صواوع صف  ال بضئولت البي الوئاصب الدراوئت صف ال د د

 الا ئػب  وػب و صهبأوػب ضػبجوا صػف الصواػو  ف ادراوػب  ئصػت الدراوػئت اػذا فف إخ واذجضا ػبد ال را ػب الا ئػئت

 صأ ػئت إدارة  صواػوع إلػم ببطػرؽ لػـ فضلػئ وجػد الدراوػئت اػذا  أػم الائ ػث اطػالع هػالؿ وصػف دف لػئ الصوجػودة

الص رفػػػب و ال بلػػػئ ابص ػػػز اذدا  الصؤووػػػي فػػػي وزارة البرا ػػػب والب أػػػ ـ ال ػػػئلي فػػػي اػػػو  الضصػػػوذج اذصر  ػػػي لأبص ػػػز 

 ."ضصوذج صئل ـو ائلدر ع"

 :البػئلي الض ػو  أػم الوػئاصب الدراوػئت الائ ػث  وػـ و ػد واذا ػئثد الدراوػئت اػذا فاػـ  أػم لبر  ػزا بػـ اضػئد صػف

 بػـ و ػد اػذا( د4) و ػددائ فجضا ػب ودراوػئت د( 9 ) و ػددائ  را ػب ودراوػئت د(10 ) و ػددائ فأوػط ض ب دراوػئت

 .الصد ـ إلم ال د ث صف الوئاصب الدراوئت برب ب
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 اٌفٍغط١ٕ١خ: اٌذساعبد 2.

( ثؼٕبٛاْ : ٚالبغ إداسح اٌز١ّبض فبٟ عبِؼبخ األلصبٝ ٚعبجً رط٠ٛش٘بب فبٟ ظبٛء 1021ساعخ )عبّٙٛد،د -2

 .EFQMإٌّٛرط األٚسٚثٟ ٌٍز١ّض 

اػػػدفت الدراوػػػب إلػػػم ال شػػػؼ  ػػػف وا ػػػ  إدارة البص ػػػز فػػػي جئص ػػػب اذ لػػػم ووػػػاؿ بطو راػػػئ وفػػػؽ الضصػػػوذج 

اإلشػراف ب د  ػث اوػبهدـ د  ػث بػـ ذلػؾ صػف وجلػئت ضظػر فلػ ئب الوظػئئؼ  EFQM اذورواػي لأبص ػز

د وبولػػػأت  أػػػ لـ  ( بػػػـ بوز ػػػ  اإلوػػبائضب006الائ ػػث الصػػػضلع الولػػػوي الب أ أػػي واأػػػس صجبصػػػ  الدراوػػب )

الدراوػػب إلػػم ال د ػػد صػػف الضبػػئئع فاصلػػئ فف صوػػبو  بطا ػػؽ جئص ػػب اذ لػػم ل ضئلػػر إدارة البص ػػز الصبصةأػػب 

دراػػػػػػػئ زاوفل صأ ئتدالشػػػػػػػرا ئت والصوارددراػػػػػػػئ الفي)الص ئدةدالو ئوػػػػػػػئت واإلوػػػػػػػبراب ج ئتدالصوارد الاشر بدا

 EFQMال ػػػػػػئصأ ف دهدصػػػػػػب الصجبصػػػػػػ د ضبػػػػػػئئع اذدا  الرئ وػػػػػػ ب( فػػػػػػي اػػػػػػو  الضصػػػػػػوذج اذورواػػػػػػي لأبص ػػػػػػز 

 .%62 صؿ  ف  

فبٟ ِؤعغببد  EFQM " رطج١ك ِؼ١بس اٌم١بدح ِبٓ ّٔبٛرط اٌز١ّبض( ثؼٕٛاْ: saada, 2013دساعخ ) -1

 وذساعخ ؽبٌخ " UCASاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

اػػذا الدراوػػب إلػػم الب ػػرؼ  أػػم صػػد  بطا ػػؽ ص  ػػئر الص ػػئدة فػػي صؤووػػئت الب أػػ ـ ال ػػئلي وفصػػئو لأضصػػوذج  بلػػدؼ

اذورواػػي لأبص ػػز و ػػد بػػـ دراوػػب  ئلػػب ال أ ػػب الجئص  ػػب لأ أػػـو البطا ص ػػب   ئلػػب  صأ ػػب د وذلػػؾ  وضلػػئ الصؤووػػب 

زة د و د ا بصد الائ ث الصػضلع في  طئع   9220،9228الجئص  ب الو  دة البي  ئزت  أم شلئدة  اآل زو  

الولوي  الب أ أي و  د بـ اوبهداـ اخوبا ئف  أداة رئ و ب لجص  الا ئضئتد وطاصت الدراوب  أم   ضػب ص وضػب 

صوظؼ صف اإلدار  ف واذ ئد ص  ف في ال أ ب . و د هألت الدراوب إلم فف صوبو  اذدا  الص ئد  في  64صف 

% د وفف الص ػػئ  ر 75.92ر الص ػػئدة لأضصػػوذج اذورواػػي لأبص ػػز اأػػس  ػػوالي ال أ ػػب الجئص  ػػب  ضػػد بطا ػػؽ ص  ػػئ

الور  ػػب صطاصػػب اصوػػبو  صبصػػئرب د و ػػد فظلػػرت الدراوػػب وجػػود اربوػػئع ضوػػاي فػػي الص  ػػئر الور ػػي الةئلػػث فػػي 

% د  أ ػػش الص  ػػئر 79.00الضصػػوذج والػػذ   ب أػػؽ ابوئ ػػؿ الصػػئدة صػػ  الطأاػػب والجلػػئت الص ض ػػب اذهػػر  اضوػػاب 
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والذ   ب أؽ ابطو ر الصئدة لأرؤ ب والروػئلب وصضظوصػب الصػ ـ فػي ال أ ػب اصشػئر ب  -وفؽ برب ب الضصوذج –وؿ اذ

% د ةـ الص  ئر الةئضي الصب أػؽ ادراوػب جلػود الصػئدة فػي بطػو ر 77.05الجلئت ذات ال ال ب ص  ال أ ب اضواب 

لهػػئصس الصب أػػؽ اجلػػود الصػػئدة فػػي إذ ػػئ  % د بػػالا الص  ػػئر ا75.86وبطا ػػؽ الضظػػئـ اإلدار  وب وػػ ضش اضوػػاب 

% د و ػػؿ فه ػػراو اوػػئرؽ اوػػ ط جػػداو الص  ػػئر الرااػػ  70.99روح البضػػئفس وبشػػج   البل  ػػر فػػي الصؤووػػب اضوػػاب 

% د و د  دصت الدراوب 70.82الصب أؽ اد ـ وبشج   الصئدة لأصوظو ف و ال صؿ  أم ضشر ةصئفب البص ز اضواب 

ال صؿ الجئد  أػم ضشػر ةصئفػب البص ػز اػ ف   ػئدة ال أ ػب وال ػئصأ ف الػئد والاػد   دد صف البول ئت فاصلئ ارورة 

فوراو ابدر ب   ئدة ال أ ب و صوظو لئ  أم صائدئ البص ػز وتل ػئت الب ئصػؿ صػ  اػذا الصاػئدئ وبطا صئبلػئ ال صأ ػب د 

اػػد  فػػي بطا ػػؽ و ػػذلؾ فف ب ػػذو صؤووػػئت الب أػػ ـ ال ػػئلي اذهػػر  فػػي  طػػئع  ػػزة  ػػدو ال أ ػػب الجئص  ػػب فػػي ال

 ضصئذج الجودة الص بصدة دول ئو دلصئ لذلؾ صف فةر إ جئاي  ا ر  أم بطور فدا  الصضظوصب الب أ ص ب في فأوط ف 

 اٌفٍغبط١ٕ١خ ٚأصش٘بب اٌؾى١ِٛبخ اٌّؤعغببد فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح : رطج١بكثؼٕبٛاْ (2012) ّذًٌاٌ دساعخ -7

 ".ٛصساءاٌ ِغٍظ سئبعخ ِؤعغخ ػٍٝ رطج١م١خ دساعخاألداء  ِغزٜٛ ػٍٝ

 وفةراػئ الوأوػط ض ب ال  وص ػب الصؤووػئت فػي الص رفػب إدارة بطا ػؽ صبطأاػئت وا ػ   أػم الب ػرؼ إلػم الدراوب ادفت

 لبطا ؽ الوزرا  صجأس رئئوب صؤووب في ال صؿ ا ئب بل ئب في بوئاـ البي البول ئت وبصد ـ د اذدا  صوبو   أم

 الشئصؿ الصو  وفوأوب الب أ أي الولوي الصضلع  بصد الائ ثا د الدراوب فاداؼ ب ص ؽ فجؿ وصف . الص رفب إدارة

 ظػئئؼو   شػلأوف والػذ ف الػوزرا  صجأػس رئئوػب صؤووػب فػي ال ػئصأ ف اجص ػ  والصبصةػؿ الدراوػب صجبصػ  لجص ػ 

شراف بهلل ب   أػم اخوػبا ئف بوز ػ  بػـ و ػد الالزصػبد الا ئضػئت لجصػ  اخوبا ئف فداةالائ ث  اوبهدـ   ث . ب وا 

 %.95.7ضوابش صئ ف  اوبا ئفد (44)الصوبردة اخوبا ئضئت واألت ؼدصوظ (46)
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 اذدا  وصوػبو  الص رفػب إدارة بطا ػؽ صبطأاػئت  ػوؿ فػروؽ لئ   دـ وجػودفاص صف ضبئئع إلم الدراوب بولأت و د

 الصوػصم الهاػرةد وػضوات ال أصػيد الصؤاػؿ ال صػرد)الشهلػ ب لأ واصػؿ ب ػز  الػوزرا  صجأػس رئئوػب صؤووػب فػي

 الصػئؿ رفس ائ باػئرا ال  ػوصي الصوظػؼ اضػئ  إ ػئدةصػف فاصلػئ  البولػ ئت صػف ا ػدد الدراوػب وهرجػتد ي(والػوظ 

 الص رف ػب الا ئػب وبل ئػب وبضص بلػئد الص رف ػب و درابػش طئ ئبػش ائوػبةصئر الصؤووػيد وذلػؾ الضجػئح وفوػئس الو ػر 

 .والصلض ب ال دالب رص ئ   وفؽ الصوظو ف ل ئفب الوظ وي واخوبصرار اذصئف الصالئصبدوب ص ؽ

 فػي الص رفػب إدارة ل صأ ػئتؿ اذصةػ البطا ػؽ لب ص ػؽ و صأ ػب  أص ػب  صضلج ػب الص رفػبد إدارة إوػبراب ج ب ا بصػئدو  

 .الوزرا  صجأس رئئوب صؤووب

 اٌمبذط عبِؼبخ فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح ػ١ٍّببد رطج١بك ٚالبغ( ثؼٕبٛاْ: 1021ٚأثبٛاٌخ١ش، األغببدساعبخ ) -4

 .٘برط٠ٛش ٚإعشاءاد اٌّفزٛؽخ

جػرا ات الصوبو ػب الصػدس جئص ػب في الص رفب إدارة  صأ ئت بطا ؽ وا    ف ال شؼ إلم الدراوب ادفت  بطو راػئ وا 

 ((a < 0.05 دخلػب صوػبو   ضػد إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ اضػئؾ  ػئف إذا صػئ  أػم الب ػرؼ هػالؿ صػف

 الصضطصػب - الهدصػب وػضوات) ػراتلصبل ب ػز   الصوبو ػب الصػدس اجئص ػب الص رفػب إدارة  صأ ػئت بطا ػؽ وا ػ   ػوؿ

 وػا ب صػف ص وضػب اوػبائضب ابلػص ـ الائ ةػئف و ػئـ .الولػوي الصػضلع الدراوػب وضلجت (.ال أصي الصؤاؿ - الب أ ص ب

 صشػرفي صػف ف ئد ص وػئ صشػرفوئ( 250 ) جصلػئ   ضػب  أػم اخوػبائضب اػذا ووز ػت الص رفػبد إدارة  صأ ئت بصةؿ فا ئد

 الصوبو ػب الصػدس اجئص ػب الص رفػب إدارة  صأ ػئت بطا ػؽ فف  أػم الدراوػب ضبػئئع وفوػورت دالصوبو ػب الصػدس جئص ػب

 . (63.8 %)ضواي واوزف ضوا ئ صبووط

 وصجػئؿ ال صػؿ وورش اذا ػئث و ػدد ال صػؿ وطا  ػب الةصػئفي والصوػبو  اإلطػالع وػ بو ئضػت فاػـ ضبػئئع الدراوػب 

 الد بوراا  صأب لد  وصربو ب الجئص ب في ا  وب رااالد بو  دوف ال أص ب الصؤاالت فل ئب اش  بصب  الذ  اخابصئـ
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 ب ز  الصوبو ب الصدس جئص ب في الص رفب إدارة  صأ ئت بطا ؽ وا    وؿ إ لئئ ب دخلب ذات دو دـ وجود فروؽ

لػئ فاص والصصبر ػئت البول ئت صف صجصو ب إلم الدراوب وبولأت دالب أ ص ب والصضطصب الهارة وضوات  دد لصبل رات

 الص رفػب لبشػه ص وااػ ب رؤ ػب للػئ   ػوف ا  ػث الص رفػبد إدارة    خوػبراب جب دا صػب   ػئدة وجػود لػمإ ال ئجػب

 بواػ  الص رفػب اػإدارة هئلػب دائػرة دواوػب داثالص رفب  صبأ ػوف وهاػرا  صػؤاأ ف ففػراد واهب ػئر الصهبأوػبد اأضوا لػئ

 والر ئاػب الص رفػب إدارة  صأ ػئت بضظػ ـ صلئصلػئ اػصف صػف   ػوف ا  ػث الجئص ػب إلدارة البضظ صػي الل  ػؿ اػصف

 و ػئدر الص رف ػب فدوارا فدا   أػم و ػئدر صؤاػؿ ص رفػب صػد ر ف لػئ و  ػ ف الص رفبد إدارة ل صأ ئت والصبئا ب والبطو ر

  .بالص رف وبطو ر لاضئ  صوبصاأ ب هطط وا   أم

 فبٟ اٌغبِؼببد األوبد١ّ٠بخ اٌجشبش٠خ اٌّبٛاسد ر١ّٕبخ فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح دٚس " :ثؼٕبٛاْ ( 2011 ) اٌؼٍٛي دساعخ 

 اصطػئع الجئص ػئت الوأوػط ض ب فػي الص رفػب إدارة صولػوـ  أم الب رؼ إلم الدراوب ادفت ." غضح ثمطبع اٌفٍغط١ٕ١خ

 اذ ئد ص ػب الاشػر ب الصػوارد فػي بضص ػب الص رفػب إدارة لػدور اذ ػئد ص  ف ال ػئصأ ف صصئروػب درجػب وب د ػد  ػزةد

 اذ ػئد ص  ف صػف جص ػ  الدراوػب صجبصػ  ب ػوف و ػد الب أ أػيد الولػوي الصضلع اللرض للذا الائ ةب اوبهدصتدلئف 

لأ ػػئـ الصوبو ػػب(  الصػػدس اإلوػػالص بد )اذزارداذ لػػمد  ػػزة اصطػػئع الوأوػػط ض ب الجئص ػػئت فػػي ال ػػئصأ ف

صػف جص ػ  الجئص ػئت  طاص ػب   ضػب بـ فهذ و د صوظوئود ( 1309 ) الصجبص  ففراد  دد اأس   ثـ د 9202د9229

ب فداة اإلوػبائضب د صػئ اوػبهدصت الائ ةػف ئد ص ئو  صوظوػئو  ( 196 ) األػتصػف صجبصػ  الدراوػب   ػث   %05وػاب اض

 إدارة لػدور اذ ػئد ص  ف ال ػئصأ ف صصئروػب إف درجػب فاصلػئ صػف ضبػئئع إلػم الدراوػب بولػأت و ػدلجصػ  الص أوصئتد

  دـدو %(52ضواي) اوزف  ئضت  زة اصطئع  ض بالوأوط الجئص ئت في اذ ئد ص ب الاشر ب الصوارد بضص ب في الص رفب

 الصػوارد بضص ػب فػي إدارة الص رفب لدور اذ ئد ص  ف ال ئصأ ف صصئروب لدرجب إ لئئ ب دالب ذاتجوار ب  فروؽ وجود

جوار ػب  فػروؽ خ بوجػدد صػئ ال أصي الصؤاػؿ ب ػز  لصبل ػر  ػزة اصطػئع الوأوػط ض ب الجئص ػئت فػي اذ ئد ص ػب الاشػرة
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 فػي اذ ئد ص ػب الاشػرة الصػوارد بضص ػب فػي إدارة الص رفػب اػ ف  ػدد وػضوات الهاػرة ائلضوػاب لػدور لػئئ بإ  دالػب ذات

 الوأوػط ض ب الجئص ػئت صػف فاصلػئ باضػم البولػ ئت صػف ا ػدد الدراوػب وهرجػتد  ػزة اصطػئع الوأوػط ض ب الجئص ػئت

شراؾدو الص رفب إدارة لصضلع  فاذ ػئد ص  اث روح البضئفس الشر ؼ ا ف و داهؿ اذ وئـ في ابهئذ الصرارد فاذ ئد ص   ا 

 الصصئروب الشر وب ا ف الجئص ئت في صصئروب إدارة الص رفب.ذو  الهارة الطو أبدو 

 إداسح ٌبذٚس غبضح لطببع فبٟ اٌىجبشٜ اٌجٍبذ٠بد فبٟ اٌّبذساء ارغب٘ببد" ثؼٕبٛاْ (2011) ِبظبٟ دساعبخ -9

 :"األداءاٌٛظ١فٟ فٟ اٌّؼشفخ

 الص رفػب إدارة صولػوـ بجػئا  ػزة  طػئع فػي ال اػر  الاأػد ئت فػي الصػدرا  ئاػئتابج  أػم الب ػرؼ إلػم الدراوػب اػدفت

 إدارة بطا ػؽ دوف ب ػوؿ البػي الص و ػئت  أػم الاػو  وبوػأ ط الػوظ ويد الصوػبو   أػم وفةػرا بطا صػشد ودرجػب

  ػ لجص الشػئصؿ الصوػ  طر ػؽ  ػف اخوػبا ئف فداة واوػبهداـ الب أ أػيد الولػوي الصػضلع الائ ػث اوػبهدـدالص رفب

 فػي إشػراف ب صوا ػ   بولػوف الػذ ف والصػوظو ف( صوظوػئ صػف الصػدرا  088  ث اأػس صجبصػ  الدراوػب ) الدراوب صجبص 

 و ػد(درف  اأد ػب هػئض وضسد اأد ػب الػاأ د د ػر اأد ػب  ػزةد جائل ئداأد ػب اأد ػب) واػي  ػزة  طػئع فػي ال اػر  الاأػد ئت

 ضظػر وجلب صف الص رفب إدارة صولوـ بباضم  زة  طئع في  ال ار  الاأد ئتفف  فاصلئ صف ضبئئع إلم الدراوب بولأت

 لػد  صبووػطب ادرجػب إ جئا ػب ابجئاػئت وجػود باػ فد صػئ بطو ر إلػم ب بئج الص رفب إدارة فف الضبئئع الصدرا دوا ضت

 ذات  ال ػب وجػوددائإلاػئفب لالوظ وي اذدا  فػي الص رفػب إدارة لػدور . ػزة  طػئع فػي ال اػر  الاأػد ئت فػي الصدرا 

 فػػي الصػػدرا  ضظػر صػف وجلػػب الػػوظ وي اذدا  صوػػبو  واػ ف الص رفػػب إدارة  صأ ػػئت اػ ف إ لػػئئ ب دخلػب

  ئفػب وبػوف ر الص رفػبد إلدارة إوػبراب ج ب باضػي اػرورةصػف فاصلػئ  البولػ ئت صػف ا ػدد الدراوػب وهرجتدالاأػد ئت

 فػي ال اػر  الاأػد ئت فػي الص رفػب دارةإ  صأ ػئت بطػو ر فػي بوػلـ البػي والاشػر ب والب ضولوج ب اإلدار ب الصوبأزصئت

 ةصئفػب اضػئ   هػالؿ صػف ف لػئد البشػئرؾ  صأ ػب وبووػ   بهز ضلئ فوئل ب وبطو ر الص رفب ابول د اخابصئـدو  زة  طئع

 بطو ر ارورةدو الب ضولوجي البطور وصوا اب الص أوصئت اب ضولوج ئ واخابصئـ الص رفبد إدارة  صأ ئت بباضم بضظ ص ب
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 واا بد وص ئ  ر فوس  أم صاضي ف ئؿ   فدا ضظئـ وبطو ر البضظ صيد الصضئخ ب و ف هالؿ صف  صيالبضظ اذدا 

 .لأ ئصأ ف الص رف ب الجلود   ئفئ  وافز ضظئـ وباضي

 ػٍبٝ رطج١م١بخ دساعبخ األداء، ر١ّبض ػٍبٝ ٚأصش٘بب اٌّؼشفبخ إداسح" :ثؼٕبٛاْ (2011) اٌضغّبخ دساعبخ  -:

 :"غضح لطبع فٟ ٌؼبٍِخا اٌّزٛعطخ اٌزم١ٕخ ٚاٌّؼب٘ذ اٌى١ٍبد

 اذدا  بص ػز واػ ف و صأ ئبلػئ الص رفػب إدارة صبطأاػئت اػ ف البػأة ر وضػوع  ػب ال ػال  أػم الب ػرؼ إلػم الدراوػب اػدفت

 إدارة ل صأ ػئت الصبووػطب البصض ػب ال أ ػئت بطا ػؽ صػد   أػم والب ػرؼ د الصبووػطب البصض ػب ال أ ػئت فػي الصؤووػي

 صجبصػ  صػف الالزصػب الا ئضػئت لجصػ  اخوػبا ئف فداة واوػبهداـد  الب أ أػي لويالو  الصضلع الائ ث ا بصد . الص رفب

  صأب صف  أ ئت هصس في الصبور  ف اإلدار ب اذ وئـ ورؤوئ  البدر و ب الل ئب ف ائ  جص   صف الص وف الدراوب

 ال شػوائ ب  ضػبال  فوػأوب الائ ػث وا بصػد د(455)  ػدداـ والاػئلس والا ػئلور وس والصئجوػب ر الػد بوراا شػلئدات

 الص رف ػب اخ ب ئجػئت بػوافر درجػب فاصلػئ صػف ضبئئع إلم الدراوب بولأت و دد صوردة (279) ددائ والائلس الطاص ب

 الاػصض ب الص رفػب د(%71.98) ضوػاي اػوزف والص أوصػئت الا ئضػئت : يل ئلبػئ الصبووػطب البصض ػب ال أ ػئت فػي

 الاشػر  الصػئؿ رفس د(%81.43)والب ضولوج ػب ب ب ػبال . الاض ػب (%72.72) اللػر  ب الص رفػب د(79.64%)

 والبضو ػذ البهطػ ط : يل ئلبػئ الصبووػطب البصض ػب ال أ ػئت فػي الص رفػي الػو ي بوفر درجبد و ئضت ضبئئع (%69.35)

 .(69.35)الص أوصئت فصف د(%54.45)هئرج ب ا ئضئت اصوا د اخشبراؾ د(%%57.00).

 الورد  اذدا  وب و ف لبطو ر  صدهؿ الص رفب إدارة باضي ارورةلئ صف فاص البول ئت صف ا دد الدراوب وهرجت

 صف البشئرؾ  صأ ب وبوو   بهز ضلئ فوئل ب وبطو ر الص رفب ابول د اخابصئـدو الصبووطب البصض ب لأ أ ئت والصؤووي

 الوػرد  دا اذ بطػو ر اػرورةدو  صضلع الص رفػب إدارة بباضػم بضظ ص ػب ةصئفػب واضػئ  الصضئوػابد الا ئػب بػوف ر هػالؿ
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 وباضي واا بد وص ئ  ر فوس  أم صاضي ف ئؿ فدا  ضظئـ وبطو ر البضظ صيد الصضئخ ب و ف هالؿ صف والصؤووي

 .الص رف ب الجلود   ئفئ  وافز ضظئـ

 اٌّؤعغبد أٔشطخ فؼب١ٌخ فٟ اٌّؼشفخ إداسح ػ١ٍّبد دٚس :ثؼٕٛاْ (1020 ) ٚػ١ٍبْفبسح أثٛ دساعخ -7

  .اٌششل١خ اٌمذط فٟ األ١ٍ٘خ

الب رؼ إلم وا   إدارة الص رفػب فػي الصؤووػئت اذاأ ػب فػي الصػدس الشػر  ب صػف هػالؿ رلػد  إلم الدراوب ادفت

وا   بطا ؽ ال صأ ئت الصهبأوب إلدارة الص رفػب )بشػه ص الص رفػبدبهط ط الص رفبدضشػر الص رفبدبول ػد وا بوػئب 

إلػػم الب ػػرؼ إلػم صوػػبو  فئ أ ػػب فضشػػطب  الص رفػبدبهز ف الص رفبداوػػبرجئع الص رفػػبدبطا ؽ الص رفػب(د صئ اػػدفت

اػػػػراز دور إدارة الص رفػػػػب فػػػػي ب صػػػػؽ فئ أ ػػػػب فضشػػػػطب اػػػػذا  الصؤووػػػػئت اذاأ ػػػػب ال ئصأػػػػب فػػػػي الصػػػػدس الشػػػػر  ب وا 

 الصؤووػػػػػػػئت و ػػػػػػػد ب راػػػػػػػت الدراوػػػػػػػب إلػػػػػػػم فاػػػػػػػـ ص و ػػػػػػػئت البػػػػػػػي بواجػػػػػػػش بطا ػػػػػػػؽ  صأ ػػػػػػػئت إدارة الص رفػػػػػػػب.

 الصو  فوأوب اوبائضب ائوبهداـ بوز   بـ اذول ب ا ئضئتال ولجص  الب أ أيد الولوي الصضلع الائ ةئف اوبهدـ

 صؤووػب ( 135 ) الصؤووػئت اػذا اأػس  ػدد  د و الشر  بد الصدس صد ضب في اذاأ ب الصؤووئت ل ئفب الشئصؿ

  طئ ػئت (8 ) صةأػت صؤووػب ( 90 ) شػصأت للػذا الدراوػب   ضب اهب ئر بـ . طئع ( 13 ) إلم  وصت فاأ ب

 في اذاأ ب الصؤووئت فف فاصلئ صف ضبئئع إلم الدراوب بولأت  طئ ئتدو د (5 ) دراوبال واوبةضت صهبأوبد

 بشه ص :واي الصهبأوب  صأ ئبلئ صصئروب هالؿ صف الص رفب إدارة بوبهدـ الصهبأوب اصطئ ئبلئ الشر  ب الصدس

 ايضوػ اػوزف الص رفػب ب ػد ث د(76.2%) ضوػاي اػوزف بهطػ ط الص رفػب د(78 %) ضوػاي اػوزف الص رفػب

ضوػاي  اػوزف الص رفػب وا بوػئب بول ػد د(77.6%) ضوػاي اػوزف الص رفػب وبوز ػ  وضشػر وبصئوػـ د(%74.7)

 ضوػاي الص رفػب اػوزف وبضو ػذ د(73.4%) ضوػاي اػوزف الص رفػب واوػبرجئع وبهػز ف وبضظػ ـ د (%76.2)

 صػد  اػ ف رةصائشػ  ال ػب دواضػئؾ (80.6%)ضوػاي  اػوزف  أ لػئ والر ئاػب الص رفػب صبئا ػب و صأ ب د(%75.1)
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   راػئ صػف فئ أ ػب ف ةػر اػي الص رفػب إدارة  صأ ػئت البي بصػئرس فئلصؤووئت وفئ أ بلئد الص رفب إدارة صصئروب

  أم وب صؿ الص رفبد إلدارة اخوبراب جي الو ر اذاأ ب لأصؤووئت ال أ ئ اإلدارات بباضم بوبهدصلئد فف خ البي

 الداهأ ػب الصلػئدر صػف الص رفب ا بوئب  أم ال ئصأ ف بشج  الصهبأوبدو  الاراصع هالؿ صف وبطا صلئ بشج  لئ

 الص رفػب ب ػد ث  أػم ال ػئصأ ف وبشػج   الص رفػب  وػب فجػؿ صػف صلض ب ص باب بطو ر إلم والهئرج ب دوالو ي

 وباػئدؿ والصػؤبصرات الأصػئ ات  صػد هػالؿ صػف ا ضلػئ ف صػئ الص رفػب اذاأ ػب الصؤووػئت بباػئدؿ وبطو راػئدوفف

 .الهارات

دٚس إداسح اٌز١ّض فٟ رطب٠ٛش أداء ِؤعغببد اٌزؼٍب١ُ اٌؼببٌٟ فبٟ  ثؼٕٛاْ : ( 1002 ،) اٌغؼجشٞ  دساعخ -2

 اٌعفخ اٌغشث١خ 

ادفت الدراوب إلم الب ػرؼ  أػم صػد  فئ أ ػب إدارة البص ػز و صوػئاصبلئ فػي إ ػداث بطػو ر ذدا  صؤووػئت الب أػ ـ  

بطا ػؽ إدارة البص ػز فػي صؤووػئت الب أػ ـ ال ػئلي  ال ئلي في الاوب اللرا ب   ث بص ورت صش أب الدراوػب فػي وا ػ 

في الاوب اللرا ب وصد   ال بلػئ ابطػو ر اذدا  الصؤووػي وذلػؾ صػف هػالؿ الب ػرؼ  أػم البطا صػئت الور  ػب ل ػؿ 

اخوػػػبراب ج ئت د إدارة الصػػػوارد الاشػػػر ب د إدارة / ضلػػػر صػػػف  ضئلػػػر إدارة البص ػػػز ) الص ػػػئدة ائإلاػػػداع د الو ئوػػػئت 

واوػبهدـ  (د ال ال ػئت والصػواردد البر  ػز  أػم الطأاػب والا ػث ال أصػي واض  ػئس ذلػؾ  أػم ضبػئئع اذ صػئؿال صأ ئت 

اخوػػبائضب  ػػأداة للػػذا الدراوػػب والبػػي بػػـ بوز  لػػئ  أػػم جص ػػ  ففػػراد ولػػصصت الصػػضلع الولػػوي الب أ أػػي د  الائ ػػث

دات الجػودة فو البهطػ ط و البطػو ر ( فػي صجبص  الدراوب الصبصةػؿ فػي اإلدارة ال أ ػئ ) رؤوػئ  وضػواب وصوػئولي و ػ

و ئضػػت الضبػػئئع وفػػؽ الدراوػػب ا جئا ػػب ضو ػػئ صػػئ ف صػػئ  ب أػػؽ اػػئصبالؾ  الب أػػ ـ ال ػػئلي فػػي الاػػوب اللرا ػػبدصؤووػػئت 

صؤووئت الب أ ـ ال ئلي في الاوب اللرا ب ل ضئلػر إدارة البص ػز وفػي ضبػئئع اذ صػئؿ وال ػب البص ػ ـ الػذابي الصرباطػب 

دصت الدراوػػب برب اػػئو للػػذا الصؤووػػئت  وػػب الػػدرجئت البػػي بػػـ ب ص صلػػئ اضػػئ   أػػم ب أ ػػؿ الا ئضػػئت . الػػئ .  صػػئ  ػػ
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جػرا   وفولت الدراوب اارورة باضي ضصوذج إدارة البص ز الصصبرح ا  ث  بـ بطا صػش  أػم صؤووػئت الب أػ ـ ال ػئلي وا 

 .بص  ـ دور  اضئ   أ ش د وصض  جوائز صئد ب وص ضو ب لأصؤووئت الصبص زة 

 اٌّضا٠بب رؾم١بك فبٟ اٌّؼٍِٛببد رىٌٕٛٛع١بب ٚ اٌّؼشفبخ إداسح ( ثؼٕبٛاْ: دٚس1002دساعبخ )اٌشبشفب، -2

 غضح لطبع فٟ اٌؼبٍِخ اٌّصبسف فٟ اٌزٕبفغ١خ

 فػي البضئفوػ ب ب ص ػؽ الصزا ػئ فػي الص أوصػئت ب ضولوج ػئ و الص رفػب إدارة دور  أػم الب ػرؼ إلػم الدراوػب اػذا بلػدؼ

 بػـ اوػبائضش ائوبهداـ الدراوب اذا في الب أ أي الولوي الصضلع بطا ؽ جر  ةدو د ز   طئع في ال ئصأب الصلئرؼ

 .صوظوئو  ( 174 )  دداـ و د الصا وةب الصلئرؼ في اذ وئـ رؤوئ  و ال ئص ف الصدرا   أم جص   بوز  لئ

 إدارة ضولوج ئب  ضظئـ  زة  طئع في ال ئصأب الصلئرؼ بطاؽ فاصلئ الضبئئع صف صجصو ب إلم الدراوب بولأت  د و

الص أوصػئت  ب ضولوج ػئ اوػبهداصئت صػف اخوػبوئدة اػرورة  أػم وب ػرص واذ وػئـد جص ػ  الو ػدات فػي الص رفػب

 صجػئؿ فػي و ص ػئرفلـ الاشػر ب ال ػوادر اوػبةصئر و لػد لئ الصبػوفرة الهاػرات و الصلػئرات صػف واخوبوئدة واخبلئخت

 ظػؿ فػي الصبال صب البطورات و صوا اب الص  ط ال ئلـ ص  لؿوالبوا الب ئ ش صوبو  إلم لبلؿ الضلاب و البضص ب

الص رفػب  إلدارة هػئص  وػـ فو بضظ ص ػب و ػدة وجػود  دـ الدراوب ضبئئع فظلرتد  صئ الصبصدصب الص أوصئت ب ضولوج ئ

 ب ضولوج ػئ الص رفػب و إدارة ضظػـ بطا ػؽ  ػبـ فضػش إخ  ػزة  طػئع فػي صلػرؼ ف  داهػؿ الص أوصػئت ب ضولوج ػئ و

 ب ضولوج ػئ و الص رفػب إدارة اػ ف إ لػئئ ب دخلػب ذات  ال ػب د وا ضػت الضبػئئع وجػودالصلػئرؼ داهػؿ وصػئتالص أ

ال صأ ػئتد   وػئ ة اذوػواؽد  أػم الصئليدالوػ طرة الصضبجػئتداذدا  البضئفوػ ب)جودة وصجػئخت الص ػزة الص أوصػئت

  ػولي فف اػرورة  فاصلػئ بولػ ئت ةا ػد الدراوػب هرجػت  ػد ود  a=0.05 دخلػب صوػبو  البطو ر( ضػد و اإلاػداع

 صبهللػب إدارة إضشػئ   أػم ال صؿ و الص رفب إلدارة زائدا اابصئصئ  زة  طئع في الصلرفي الصطئع في فو الصوئول

 .الص أوصئت ب ضولوج ئ و الص رفب إلدارة
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 اٌؼشث١خ: اٌذساعبد 1.

 النوعيتة الجودة نحو العربي العالي التعميم مؤسسات تغيير إدارة" ( بعنوان:2113دراسة )اليادي، -1

 "األداء وتميز

   في والبص  ز الضو  ب الجودة إلم لأولوؿ  الب أ ـ  صؤووئت بل  ر إدارة  أم  الب رؼ إلم الدراوب بلدؼ 

 الجػػػودة إدارة وفوػػػئل ب الجئص  ػػػب الصؤووػػػئت فػػػي الصطأواػػػب واآلل ػػػئت البل  ػػػر إدارة   و ػػػب الدراوػػػب بضئولػػػت و ػػػد

 بطا صػش اذضوػب اػئلضصوذج لألهػذ  ال ئلص ػب الجػودة جػوائز وضصػئذج لأبل ػر  ػد ث هؿ صد اذدا  وبص ز الضو  ب

   الصبصدصػب الػدوؿ ا ػض فػي ال ػئلي الب أػ ـ صؤووػئت بجػئرب إلػم ف ائ الدراوب وبطر ت ال را ب الجئص ئت في

 بلػور إلم الدراوب وبولأت ضجئ ئو  البجئرب ف ةر صف   وضلئ والار طئض ب اذصر   ب الجئص ئت ا ض بجئرب

 بلػػو ر واػػ  هػػالؿ صػػف والبص ػػز والضو  ػػب الجػػودة ض ػػو الػػئ لإلربصػػئ  ال را ػػب الجئص ػػئت فػػي بطا صػػش صصبػػرح

 الشػػئصأب لأجػودة  ارضػئصع وبضو ػذ د الشػئصأب الجػودة ضصػئذج صػػف صضئوػب ضصػوذج واهب ػئر د لأبل ػر ا  أػي ضصػوذج

 د وبطو راػئ الصطأواػب اإلوػبراب ج ب  وواػ  اإلوػبراب ج ب البرب اػئت بشبصؿ الصلئـ والصرا ؿ صف صجصو ب وفؽ

 ض ػػو لأب ػػوؿ صصبر ػػب إجرائ ػػب بطا صػػئت دوفه ػػرا البضو ػػذ صواػػ  هطػػوات الوػػا  ذات البهطػػ ط  صأ ػػب وواػػ 

 .اذدا  في وبص ز وضو  ب جودة

" أصش خصبئص إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ فبٟ رؾم١بك اٌز١ّبض اٌّؤعغبٟ ثؼٕٛاْ:( 1020)إٌغٛس :  دساعخ -9

 فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ األسد١ٔخ " دساعخ رطج١م١خ –

اػدفت الدراوػػب إلػػم ال شػػؼ  ػف فةػػر هلػػئئص الصضظصػػب الصب أصػػب ) الػب أـ الصوػػبصر د ال ػػوارد وفػػرؽ ال صػػؿ د 

والبص ػػػػ فد واخبلػػػػئؿ والبوالػػػػؿ ( فػػػػي ب ص ػػػػؽ البص ػػػػز الصؤووػػػػي ) الص ػػػػئدة د والصػػػػئرد الاشػػػػر ب د وال صأ ػػػػئت د 

ولب ص ػػػؽ اػػػدؼ الدراوػػػب بػػػـ ال ػػػئلي والا ػػػث ال أصػػػي اذردض ػػػب د  ز الصػػػئلي ( فػػػي وزارة الب أػػػ ـوالص رفػػػب د والبص ػػػ

( صف 094( فصرة و ذلؾ لجص  الص أوصئت اذول ب  ف   ضب الدراوب والص وضب صف )52اوبهداـ اوبائضب شصأت )
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ا ػػػؽ فا ػػػئد البص ػػػز ضبػػػئئع الدراوػػػب  فف صوػػػبو  بطو ئضػػػت فاػػػـ وزارة  صأػػػب الا ػػػئلور وس فصػػػئ فػػػوؽ دصػػػوظوي الػػػ

الصؤووػػػي فػػػي وزارة الب أػػػ ـ ال ػػػئلي والا ػػػث ال أصػػػي اذردض ػػػب ) البص ػػػز الص ػػػئد  د والبص ػػػز اػػػئلصوارد الاشػػػر ب د 

والبص ػػز ائل صأ ػػئت د والبص ػػز الص رفػػي د والبص ػػز الصػػئلي ( صبووػػط د وجػػود بػػأة ر ذ  دخلػػب ص ضو ػػب لهلػػئئص 

( د وجػػود بػػأة ر ذ  دخلػػب 0.05اػػئلوزارة  ضػػد صوػػبو  دخلػػب )الصضظصػػب الصب أصػػب فػػي ب ص ػػؽ البص ػػز الصؤووػػي 

ص ضو ب لهلئئص الصضظصب الصب أصب )ال وارد وفروؽ ال صؿ د والبص  ف د واخبلئؿ والبوالؿ( اب ص ؽ البص ز 

(د 0.05الص ػػئد  والبص ػػز اػػئلصوارد الاشػػر ب و البص ػػز ال صأ ػػئبي والبص ػػز الصػػئلي فػػي الػػوزارة  ضػػد صوػػبو  دخلػػب )

ود بػػػأة ر ذ  دخلػػػب ص ضو ػػػب لهلػػػئئص الصضظصػػػب الصب أصػػػب ) الػػػب أـ الصوػػػبصر د ال ػػػوار د وفػػػرؽ ال صػػػؿ د وجػػػ

 (. 0.05والبص  فد واخبلئؿ والبوالؿ ( اب ص ؽ البص ز الص رفي في الوزارة  ضد صوبو  دخلب )

 ١ّٙب.رذػ ٚعجً اٌفٍغط١ٕ١خ اٌغبِؼبد فٟ اٌّؼشفخ إداسح ٚالغ :ثؼٕٛاْ ( 2010 ) ػٛدح دساعخ -1

  صأ ئت بد  صلئ وب د د وواؿ الوأوط ض ب الجئص ئت في الص رفب إدارة وا    ف ال شؼ إلم الدراوب ادفت  

 ال ػئصأ ف صصئروػب درجػب إاػئفب لص ػئس الوأوػط ض بد ائلجئص ػئت ال ػئصأ ف لػد  صصئروػبلئ الواجػب الص رفػب إدارة

 ـ إدارة الص رفػػب فػػي الجئص ػػئت الوأوػػط ض بدوبصػػد ـ بولػػ ئت  ص ػػف صػػف هالللػػئ بػػد  دالص رفب إدارة ل صأ ػػئت

 ) صػدا  اإلدار ػ ف ال ػئصأ ف  ئفػب صػف الدراوػب صجبصػ  ب ػوف و ػد الب أ أػيد الولػوي الصػضلعواوػبهدـ الائ ػث 

 وجئص ػب اذزاػرد وجئص ػب  اإلوػالص بد الجئص ػب صػف  ػؿ فػي وضواالـ( اإلدار ب واذ وئـ الدوائر وصدرا   أ ئتد

واوػبهدـ الائ ػث فداة اإلوػبائضب بػـ بوز  لػئ  أػم  صوظوػئود327 ) الصجبصػ ) ففػراد  ػدد اأػس   ػث اذ لػمد

 البوػئؤخت ا ػض  أػم لإلجئاػب فهػر   ػأداة الشهلػ ب الصصػئاالت  أػم الائ ػث ا بصػد  صػئصجبصػ  الدراوػب د 

ئت ؤووػال صػؿ  أػم ضشػر ةصئفػب الص رفػب داهػؿ صفاصلػئ  صػف ضبػئئع إلػم الدراوب بولأت و دد ائلدراوب الهئلب

  ئضت الص رفب إدارة ل صأ ئت الوأوط ض ب الجئص ئت في ال ئصأ ف صصئروب جئ  برب بو الب أ ـ ال ئلي الوأوط ض بد 
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 بول ػد د(85.00 %)ضوػاي اوزف الص رفب بضظ ـ د(85.25 %)ضواي اوزف الص رفب بطا ؽ :البئلي الض و  أم

  دـد  صئ فظلرت الضبئئع 79.46 %)ي)ضوا اوزف الص رفب في البشئرؾ ةـ د(84.58%)ضواي اوزف الص رفب

 فو الجػضسد لصبل ػر ب ػز  الوأوػط ض ب الجئص ػئت فػي الص رفػب إدارة لوا ػ  إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ وجػود

 فػي الوأوػط ض ب الجئص ػئت فػي الص رفػب إدارة لوا ػ  إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ وجػوددوا ضت الهدصػب لوػضوات

 وجػوددو اذ أم الصؤاػؿ للػئل  ال أصػيد الصؤاػؿ لصبل ػر ب ػز   رفػبالص وبطا ػؽ الص رفػبد فػي البشػئرؾ ا ػد 

 ب ز  الص رفبد وبول د بضظ ـ ا د في  الوأوط ض ب الجئص ئت في الص رفب إدارة لوا   إ لئئ ب دخلب ذات فروؽ

 اػش فولت صئ فاـ صف و ئفداإلوالص ب الجئص ب للئل  البووؽ إلم بش ر الضبئئع و ئضت ال صؿد ص ئف لصبل ر

روػئلب الجئص ػب  برا ػي وػأ صب  أص ػب فوػس  أػم ال ػئلي لأب أػ ـ إوػبراب ج ب رؤ ػب واػ  اػرورة لدراوػبا

 لأب أـ جد دة فضصئط دصعدو الص رفب للضئ ب  ئاضئت إلم الوأوط ض ب ال ئلي الب أ ـ صؤووئت ب و ؿدو الوئص ب

 الجئص ػئت فػي بطا صػش ا ػبولصبئ الص رفػب إدارة ضظػئـ إلدارة فر ػؽ اضئ دو الص رفػب صلػئدر بضػوع إلػم بػؤد 

 .الوأوط ض ب

١ِذا١ٔبخ  دساعبخ :اٌزٕظ١ّبٟ األداء فبٟ ٚأصش٘بب اٌّؼشفبخ إداسح " :ثؼٕبٛاْ ( 2009 ) اٌخشبٌٟ ساعخد -8

 ." األسد١ٔخ اٌصٕبػ١خ اٌششوبد فٟ

 اذردض ػبد اللػضئ  ب لأشػر ئت البضظ صػي اذدا  الص رفػب فػي إدارة بػأة ر صػد   أػم الب رؼ إلم الدراوب ادفت

صػف  ص وضػب   ضػب  أػم الدراوػب فجر ػت لجصػ  الص أوصػئت الالزصػب   ػث ئضبة اإلوػباافد اوػبهدـ الائ ػث و ػد

 وا بصػد الائ ػث  ػدة فوػئل ب فاصلػئ اوػأوب ص ئصػؿ لػضئ  ب (شػر ب  (37  صػف اهب ػئراـ بػـ  ػئصالو  (964)

 ال ضئلػر اػ ف  لػئئ بإ دخلػب ذات  ال ػب وجود فاصلئ صف ضبئئع إلم الدراوب بولأت و دالصب ددد  اخض دار

 إدارة ل ضئلر ص ضو  بأة ر وجوددو )لأص رفب واخوبجئاب الص رفبد الص رفبد ضشر )اصبالؾ الص رفب إلدارة الص وضب

   ف لـ ف صئ الصصئرفد اذدا  في لأص رفب لالوبجئاب ص ضو  بأة ر وجودد  صئ فظلرت الصصئرف اذدا  في الص رفب
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صػف  البولػ ئت صػف ا ػدد الدراوػب وهرجػتد الػداهأي اذدا  فػي ص ضػو  أة ربػ وضشػرائ الص رفب اصبالؾ ل ضلر 

 في الص رفب صصف  صبأ وف ال ئصأب اذ د  اصبالؾ هالؿ صف الذاب ب الص رفب خصبالؾ ف ار اابصئـ إ طئ فاصلئ 

 وفصػبب  ال ػئت فػي الشػر ئت اػذا دهػوؿ اػرورةدو اذردض ب الشر ئت في واللضدو ب الص أوصئب ب البصض ئت صجئؿ

 ب لػؿ فف  ص ػف البػي الص ػئرؼ  ػف ولأب ػو ض والص أوصػئت لباػئدؿ الهاػرات اذجضا ػب الشػر ئت ا ػض صػ 

 الص رفػب ضشػر ووػئئؿ فػي الروػص ب اللالب إ طئ  الشر ئت  أمدو الدول  ف ائلزائئف طر ؽ إبلئللئ  ف  أ لئ

 .الصراج ب  وائـ واوبهداـ الجودة بش  ؿ  أصئت هالؿ صف

فبٟ  اٌؼببٌٟ  اٌزؼٍب١ُ ِؤعغببد فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح رطج١مببد "ثؼٕبٛاْ ( 2009 ) أثٛخعب١ش ساعبخ د -9

  – "ِّٚبسعبد أفىبس   - اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

  أػم صاض وػئ ال ػئلي الب أػ ـ صؤووػئت فػي الص رفػب إدارة صولػوـ لبطا ػؽ   ف ػرئر إطػ بصػد ـ إلػم اػدفت الدراوػب

 فض ئ  في ال ئلي الب أ ـ صؤووئت لا ض البطا ص ب ئربوالبج الضظر ب الدراوئت صف صجصو ب وف ص صراج ب

  ػد البػي للػ وائتوا الضجػئح ب ص ػؽ  أػم بوػئ د البػي ال واصػؿ فاػـ اوػب راض بػـ ةػـ وصػف ال ػئلـ صػف صبور ػب

 إدارة إف فاصلػئ صػف ضبػئئع إلػم الدراوػب بولػأت و ػددال ئلي الب أػ ـ صؤووػئت فػي الص رفػب إدارة بطا ػؽ بواجػش

 :صضلػئ والبػي الووائػد صػف ال د ػد لب ص ػؽ الصضظصػئت بباضػئا والبػي ال د ةػبد اإلدار ػب خبجئاػئتا ف د اي الص رفب

 فػي الوػر   البل  ػر وصبطأاػئت ب ػد ئت ص  الب  ؼ  أم الصضظصب  درة وز ئدة البضظ صيد اذدا  ف ئل ب ب و ف

 صوبصرة د ضئص   ب  صأ ب" اي رفبالص  إدارةد  صئ ا ضت فف الو ر  رفوصئللئ  أم الص ئفظب الئد الص  طب الا ئب

 وبوز  لػئ وبطو راػئ وا  جئداػئ الص رفػب ب د ػد إلػم اللئدفػب والصصئروػئت اذضشػطب صػف صجصو ػب بباػصف

  ػدرات وب و ف الب ئل ؼد وهوض اذدا  صوبو  رف   ضش  ضبع صصئ اوبرجئ لئ؛ وب و ر و وظلئ واوبهداصلئ

 بضئفوػ ب ص ػزة وا  وػئالئ الػئ الص  طػب الا ئػب فػي الوػر   لبل  ػرا صبطأاػئت صػ  الب  ػؼ ا صأ ب الصب أصب الصضظصب

 الػذ ف فلػـ الص رفػبد إدارة فػي اذوئوػي ال ضلػر اػـ اذفػرادد وا ضػت فف الصضظصػئت صػف   راػئ  أم الئ ببووؽ
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 إدارة باضي ارورةصف فاصلئ  البول ئت صف ا دد الدراوبد وهرجت اذضظصب ول وت و د روضلئ الص رفب  ضبجوف

 لبأػؾ و  صؽ ذلؾ إف إذ ال ئليد الب أ ـ لصؤووئت والصؤووي الورد  اذدا  وب و ف لبطو ر  صدهؿ فبالص ر 

   لػؿ صػئ صػ  الب  ؼ  أم  دربلئ ز ئدة صهرجئبلئد صوبو  ب و ف :فاصلئ صف الووائد صف ال د د الصؤووئت

  أػم الص ئفظػب الػئد  ػ طالص الصجصبػ  ا ب ئجػئت بأا ػب  أػم  ػدربلئ ز ػئدة وػر  بد بل  ػرات صػف ص  طلػئ فػي

 .واخاب ئر اإلاداع  أم  دربلئ ز ئدة  أم  الوة الو ر د رفوصئللئ

 األداء ر١ّبض ٚػ١ٍّبرٙبب اٌّؼشفبخ إداسح ِزطٍجببد ثب١ٓ اٌؼاللبخ :ثؼٕبٛاْ (2008) دسٚصح دساعبخ -:

 .األسد١ٔخ اٌؼبٌٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ٚصاسح فٟ رطج١م١خ دساعخ اٌّؤعغٟ،

 الةػئضي  اد اا الصأؾ جئئزة في وردت  صئ الص رفب إدارة صبطأائت ا ف ال ال ب  ف ال شؼ إلم الدراوب ادفت

 البرا ػب وزارة فػي الصؤووػي اذدا  بص ز  أم ال ال ب اذا وفةر الص رفبد إدارة و صأ ئت الصؤووي اذدا  لبص ز

 الالزصب الص أوصئت لجص  ئفاوبا  وبلص ـ الب أ أي الولوي الصضلعد ا بصدت الائ ةب اذردض بي ال ئل والب أ ـ

 إلم الدراوب بولأت و د (300) و دداـ فوؽ فصئ الصبووط الداأوـ  صأب صف فو الصوظو واـ الدراوب   ضب صف

 الضصػو و والػب أـ ال ػئصأ فد راػئ واػ ف و صأ ئبلػئ الص رفػب إدارة صبطأاػئت اػ ف  ال ػبوجػود  فاصلػئ صػف ضبػئئع

 اػرورةصػف فاصلػئ  البولػ ئت صػف ا ػدد الدراوػب وهرجػتدفهر  لبج صف الداهأ ب ال صأ ئت الصؤوويدو وئ ة

 صػف بطا صئبلػئد واراصجلػئ الص رفػب إدارة صجػئؿ في الصصئروئت وففاؿ الص رفب إدارة صولوـ لبرو خ هطب وا 

 والب ضولوج ػب الب ب ػب ائلاض ػب اخابصػئـ اػرورةدو ال أص ب والصػؤبصرات والضػدوات الضصػئش و أصػئت البػدر ب هػالؿ

 ال ػئلي والب أػ ـ البرا ػب وزارة فػي فئ أػب ابلػئؿ شػا ئت لبأوػ س والو ػر  الصػئلي اشػص لئ الصػوارد وبهلػ ص

 بول ػد  صأ ػئت بو  ػؿ هػالؿ صػف واللػر   الاػصضي اشػص لئ ائلص رفػب اخابصئـ ز ئدةد وفولت اارورة اذردض ب

  وا ػد الص رفػب فػي و وظلػئ اذفػراد لػد  الصبػوفرة الصلػئرات و والهاػرات اذف ػئر وب ػو ف الص رفػبد و لػرائ

 .إل لئ الرجوع  ولؿ اطر صب وبوة صلئ
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 اٌغبِؼبببد فبٟ رطج١مٙببب ٚإِىب١ٔبخ اٌّؼشفببخ إداسح :ثؼٕبٛاْ دساعببخ ( 2007 )اٌؼز١جبٟ دساعبخ -7

 (.اٌّىشِخ ثّىخ اٌمشٜ أَ عبِؼخ ػٍٝ رطج١م١خ دساعخ )اٌغؼٛد٠خ

 ال ال ػب  أػم والو ػوؼ الص ئلػر اإلدار   ػرالو في وفاص بلئ الص رفب إدارة صولوـ بوا   إلم الدراوب ادفت 

دارة ئتالجئص  ا ف  الاشر د ال ضلر اضئ  في ودورائ والو ر  الص رفي ئتالجئص  رل د صف اضطال ئو  الص رفب وا 

 ال ػئلي الوا ػ  وب أ ػؿ دراوػب ةـ بو  ألئد إلم بؤد  البي والصصئروئت الص رفب إدارة  صأ ئت فاـ ب د د و ذلؾ

 اواػ  واضبلػئ  الوػ ود د ال را ػب الصصأ ػب فػي الصػر  فـ اجئص ػب صصةأػب البراو ػب الصضظصػئت يفػ الص رفػب إلدارة

د صػئ اوػبهدـ  الب أ أػي الولػوي الصػضلع الائ ث اوبهدـ دالو ود ب الجئص ئت في الص رفب إلدارة صصبرح بلور

 ذو  ص  الصصئاالت  ضاا الص ئـ إلم إائفب ( 492)  األت   ضب  أم وز ت لجص  الص أوصئت وبائضبفداة اخ

  ػبـ وخ الص رفػبد إلدارة اذولو ػب ب طػي خ الجئص ب فففاصلئ  صف ضبئئع إلم الدراوب بولأت و دداخهبلئص

 إلدارة وااػ ب إوػبراب ج ب بوجػد د صػئ ا ضػت فضػش خص ةؼ اشػ ؿ الجئص ػب فػي الص رفػب إدارة صلػطأ  بػداوؿ

   ضػب ففػراد اوػبجئائت صبووػطئت اػ ف إ لػئئ ب دخلػب تذا فػروؽ وجػوددوفظلرت الضبئئع الجئص ب في الص رفب

 .)الوظ وي الصوبو  الهارةد وضوات ال أصيد الصؤاؿ(لصبل رات با ئو  الدراوب

 فاػـ صػف ب ػوف ا  ػث الص رفػبد إدارة صولػوـ باضػي الجئص ػب  أػمفف  الدراوػب اػش فولػت صػئ فاػـ صػف و ػئف

 الب ضولوج ػئ بوظ ػؼ  أػم والبأ  ػد الص رف ػبد الرؤ ػئ رسو ػ الص رفػب ةصئفػب ضشػردو لأبطور الصوػبصاأ ب فولو ئبلػئ

 الص رفػي البص ػ ف لب ص ػؽ الصضئوػاب الا ئػب بػوف ر إلػم ئلوػ يد  صػئ فولػت االص أوصػئت ضظػـ فػي ال د ةػب

 .ال ئلي الب أ ـ لصؤووئت
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 رطج١م١خ اٌزٕبفغ١خ،دساعخ ا١ٌّضح رؾم١ك فٟ ٚدٚس٘ب اٌّؼشفخ إداسح " ثؼٕٛاْ (2007) داعٟ دساعخ -4

 ":اٌغٛس٠خ اٌؾى١ِٛخ اٌّصبسف ػٍٝ

 الصلػئرؼ لصطػئع الصوػبداصب البضئفوػ ب الص ػزة ب ص ػؽ فػي ودوراػئ الص رفػب إدارة فاص ب بأ  د إلم الدراوب ادفت

اوػبهدصت الائ ةػب فداة  ؼ رالصلػئ للػذا البضئفوػ ب والص ػزة الص رفػب إدارة ا ف ال ال ب و شؼ الوور بد ال  وصب

 هػالؿ صػف وور بد   وص ب صلئرؼ وبب  صةؿ والذ  الدراوب صجبص  صفالالزصب  اإلوبا ئف لجص  الص أوصئت

 لػئفاص صػف ضبػئئع إلػم الدراوػب بولػأت و ددالصلػئرؼ للػذا ال أ ئ اإلدارة في صد روا (54)  ددائ  شوائ ب   ضب

 اضوػاب  ؼاػ وجػوددو  (54.6%)ارباػئط اضوػاب البضئفو ب والص زة الص رفب إدارة ا ف وص ضو ب  و ب  ال ب وجود

 وضظـ الها رة الضظـ صةؿ الص رفب إدارة ل صأ ب الصوئ دة لص أوصئت ا ب ضولوج ئ  أم الصلئرؼ ا بصئد في  ا رة

 اوػاب الوور ب ال  وص ب الصلئرؼ بصدصلئ البي الهدصئت في ا ؼ وجودد صئ ا ضت الجصئ  ب الصرارات د ـ

  ئل ب وهارات و درات صلئرات ذو  صاد  ف صوظو ف باوبصطئ و دـ الشئصأبد الجودة إدارة لصوئا ـ باض لئ  دـ

 ضظػـ صػ  لبشػبرؾ صلػرؼ  ػؿ فػي الص رفػب إدارة اوػب داثصػف فاصلػئ  البولػ ئت صػف ا ػدد الدراوػب وهرجػت

 د ػـ ضظػـ :صةػؿ الص أوصػئت ب ضولوج ػئ باضػي اػرورةدو  للػئ البضئفوػ ب الص ػزة ب ص ػؽ فػي الص أوصػئت ب ضولوج ػئ

 الداف  ػب لز ػئدة لأ ػئصأ ف والص ضو  الصئد  ائلب و ز اخابصئـ ز ئدةد وفولت الها رةا والضظـ الجصئ  ب الصرارات

 .ال ئصأ ف رائ وب ص ؽ واوبهداصلئ الص رفب خ بوئب لد لـ

 .ٚالثزىبس اإلثذاع فٟ اٌّؼشفخ إداسح دٚس ( 1006 )اٌؾشاؽشخ، دساعخ -2

 إص ئض ئت   زز جد دة وفوئل ب إضبئج ب فضوف خاب ئر الص رفب إدارة ا بصئد فف إلم بولأت ضظر ب دراوب واي

 صؤووئبلـ و وئ ة لوص ب  ص ص ب   صب إائفب  ص ضلـ إدارة الص رفب ف ئل ب هالؿ صف فئلصدرا  الصضظصئتد ضجئح

دارة وبو  ػؿ اب د ػد وذلػؾ   أػم الصضظصػئت بوػلؿ الص رفػب إدارة اوػبهداـ واف لصضظصػئبلـد الو ر ػب الصئ ػدة وا 

 .الص أوصئت ب ضولوج ئ اوبهداـ هالؿ صف الص رفب وبائدؿ بول د  صأ ب
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 اٌذساعبد األعٕج١خ: 1.

 اٌؼب١ٌّبخ اٌغبٛدح رؼض٠بض:  اإلعبالِٟ اٌؼببٌُ فبٟ اٌزؼ١ٍّبٟ اٌز١ّبض" ثؼٕبٛاْ :  (Berghout,2011دساعخ) -2

 " اإلعزشار١غٟ ٚاٌزخط١ػ

  ز ػػػز البص ػػػزب  صأ ػػػب فػػػي اإلوػػػبراب جي والبهطػػػ ط ال ئلص ػػػب الجػػػودة صػػػف  ػػػؿ  دور الدراوػػػب اػػػذا بضئولػػػت

إطػئر  صأػي لبطػو ر  بػوف ر إلػم بلػدؼ والدراوػب د الصوبداصب لأبضص ب وفرص صائفب   صب وهأؽ الب أ صي

الجودة ال ئلص ب فػي صؤووػئت الب أػ ـ ال ئلص بدو ػذلؾ البػد  ؽ فػي صهبأػؼ جواضػب الجػودة ال ئلص بدوبصػد ـ 

دة ال ئلص بد   ػث بػـ بصػد ـ دراوػب  ئلػب لص ب  ئصب  ف البهط ط اإلوبراب جي الالزصب لبطو ر ةصئفب الجو 

 ف بضو ذ البهط ط اإلوبراب جي لب ص ؽ الجودة في الجئص ب واي الجئص ب اإلوالص ب ال ئلص ب في صئل ز ئد 

وفي هبئـ الدراوب ا ضت صئ اػو صػف الصلػأ ب والجػدارة وصػئ بػـ واػ ش و بػم اآلف اػو فلػـ فف ف  ب ػوؿ 

اوئلب الجودة ال ئلص ب والبي ببطأب صضلج ب وج دة الصولأ ب البهط ط ض و البص ز والب أ ص ب إضشئ   ص صب 

اإلوػػبراب جي   ػػث الرؤ ػػب والروػػئلب وصجػػئخت الضبػػئئع الرئ وػػ ب واإلوػػبراب ج ب اذاػػداؼ وصؤشػػرات اذدا  

الرئ و ب وفدوات  إلدارة و  ئس فدا   ػؿ صضلػئ وػأ صبد وا ضػت الدراوػب فف ال أصػئت واذف ػئر و ػدائ ل وػت 

صػػئ ائدفػػب وف ئلػػب  بػػم  ػػبـ برجصبلػػئ إلػػم ف صػػئؿ وفف ػػئؿ وصػػف اضػػئ الوػػ ي لأ لػػوؿ  أػػم جػػودة شػػئصأب بصئ

 وبص ز بادف  ضدصئ ضهأؽ ضظئـ والةصئفب البي ب وؿ اوبراب ج ئت وهطط والصهرجئت لضبئئع.

 دٚائبشفبٟ  ظ١فٟٛاٌب ٚاألداء اٌّؼشفبخ إداسح ِّبسعببد ثب١ٓ اٌؼاللبخ :ثؼٕبٛاْ Kasim( 1020) دساعبخ -1

 .اٌّب١ٌض٠خ ِٛخاٌؾى

 ال ئـد الصطئع صؤووئت و وئ ة اذدا  ب و ف في الص رفب إدارة لصصئروئت اللئـ الدور ا ئف إلم الدراوب ادفت

 الصػضلع الائ ةػب ا بصػدتد بفػالص ر  إدارة بطا ػؽ هػالؿ صػف ال  ػوصي الػوظ وي اذدا   ب وػف فف  ص ػف و  ػؼ

 صجبصػ  صػف الالزصػب الص أوصػئت لجصػ  اخوػبا ئف ةفداوػبهدصت وا د الدراوػب إجػرا  فػي يالب أ أػ الولػوي

 فهػذ بػـ   ػث وزارةد (28)  ػددائ والاػئلس الصئل ز ػب الػوزارات فػي ال ػئصأ ف الصػدرا  جص ػ   صةػؿ والػذ  الدراوبد
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 بولػأت و ػدد87%اخوػبرداد ضوػاب و ئضػت الدراوػبد صجبصػ  صػف صوػردة500) )باأػس صضبظصػب  شػوائ ب   ضػب

 فػي الػوظ وي اذدا  و وػئ ة الص رفػب إدارة صصئروػئت اػ ف إ جئا ػب  ال ػب وجػود فاصلػئ صػف ضبػئئع إلػم الدراوػب

 ال أ ػئ اإلدارة فلػـ اػرورةصػف فاصلػئ  البولػ ئت صػف ا ػدد الدراوػب وهرجػتد الصػئل ز  ال ػئـ الصطػئع صؤووئت

بػوف ر و  داذدا  ب وػف صػف ب ػد اصػؿ وال ػ الػوظ ويد وف  اذدا  ف ئل ػب فػي بوػئاـ البػي وال ضئلػر لأ واصػؿ

 البص ػز وهأػؽ ب ز ػز  ال أ ػئ اإلدارة و أػم الصضظصػئتد فػي الص رفػب إدارة صصئروػئت  أم لأبأة ر الالزصب الصوارد

 .وصلض وئ شهل وئ اذفراد  بطور   ث البضظ صي

 ( ثؼٕٛاْ : "ػ١ٍّخ إداسح اٌز١ّض"Kirchmer,2008دساعخ ) -1

 ئصؿ رئ وي صف  واصؿ الضجئح الصؤووي الرئ وػ ب والبػي ادفت الدراوب لصضئ شب  صأ ب إدارة البص ز ائ بائرائ 

بؤد  إلم بضو ذ إوبراب ج ب الصؤووب وز ئدة إضبئج بلئ  أم الصد  الطو ػؿدوا بارت الدراوػب  صأ ػب إدارة البص ػز 

د وا بارت ال و صب  صأ ب صضئوػاب إلباػئع ضلػع دالضلع الذ    صؽ اإلاب ئرد ا  ث  ص ف فبصبب ود ـ اذا الجل

 إدارة البص ز.  صأ ب

 ِّبسعببد إداسح ٚفبػ١ٍبخ ٌّبذٜ ِغببػذ وؼبِبً اٌغببِؼٟ اٌذساعبخ " :ثرٕاٛاْ( Keeley  2004ساعبخ  د -4

 ." اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِؤعغبد فٟ اٌمشاس ٚارخبر اٌزخط١ػ رؾغ١ٓ فٟ اٌّؼشفخ

 صػف ال د ػد يفػ وابهػئذ الصػرار البهطػ ط بطػو ر فػي الص رفػب إدارة صصئروػب وفئ أ ػب صػد  ب د ػد إلػم الدراوػب اػدفت

 اهباػئر ا اوػبهدـ و ػد ال صػيد الصػضلع الولػوي فوػأوب الائ ػث اوبهدـ   ث ال ئلي الب أ ـ صؤووئت وفضصئط فضواع

 ( 450 ) صف بالجئص   الدراوب في صوئول ف اهب ئر بـ الدراوب   ث فوئأب لصهئطاب بجر اي   ر وبلص صئو  ا د ئو 

  و ػب  ال ػب وجػود فاصلػئ صػف ضبػئئع إلػم الدراوػب بولػأت و ػدد دراوػبال في اذا لأصشئر ب  شوائ ئو  اهب ئراو  صؤووب

 الب أ ـ صؤووئتد وا ضت فف الص رفب ف ئؿ إلدارة روصي ارضئصع وجود وا ف الو ئؿ الصؤووي البضظ صي الب أ ـ ا ف

  ػدصت البػي ال ػئلي الب أػ ـ صؤووػئتدوفظلرت فف الجػئص ي الدراوػب ا ئػب هػالؿ صػف الص رفػب إدارة صئروػت ال ػئلي
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 وػوا  الص رف ػب الصشػئر ب فػي اذفػراد فػرص اػئ وت الص رفػب فصػد بػد ـ البػي واذجلػزة الػضظـ صػف  و ػب ب ب ػب اض ب

 وابهئذ البهط ط بطو ر في ضئج ب هطوات ففرزت و د لوجش وجلئو  الو أ ب فو الصشئر ب اإلل بروض ب ائلووئئؿ  ئضت

 .الصؤووب في ال ئصأ ف دوراف ص دؿ بهو ض في وئاـ الصرار صصئ

 :اٌغبثمخ اٌذساعبد ػٍٝ ١ٍك اٌؼبَاٌزؼ  1.4

 والداروػوف  أ لػئ الاػئ ةوف  لػؿ البي الضبئئع  أم واخطالع دالدراوب لصواوع الوئاصب الدراوئت اوب راض ا د

 بطا ؽ فف الوئاصب إلم الدراوئت  ئلا ب فشئرت   ث و  رائد والضظر ب الص داض ب الدراوئت طر ؽ  ف الصجئؿ للذا

فدائلػئ د وصػئ   أػم إ جئا ػب لػش ضبػئئع والصضظصئت ال ئصب واذاأ بد  ئف الصجئخت صف ال د د في الص رفب إدارة وـصول

 ص ػػز اػػذا الدراوػػب  ػػف   راػػئ صػػف الدراوػػئت الوػػئاصب  فضلػػئ ب باػػر الدراوػػب اذولػػم فػػي  طػػئع  ػػزة ) أػػم  ػػد  أػػـ 

الضصػػوذج اذصر  ػػي فػػي اػػو  ص ػػئ  ر دا  الصؤووػػي بص ػػز اذو ال بػػش االائ ػػث( بر ػػز  أػػم  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب 

والب أػ ـ  في وا دة صف فاػـ الجلػئت البراو ػب وال  و ػب والاػرور ب واػي وزارة البرا ػبج(دلأبص ز )ضصوذج صئل ـ ائلدر 

 ال ئلي في ص ئفظئت  زة.

 ِٚٓ خالي ِبعجك ِٓ دساعبد ٠زعؼ ٌٕب اٌزبٌٟ:

دارة البص ػػز فف ص ظػػـ الدراوػػئت الوػػئاصب اػػدفت إلػػم بواػػ   صػػ -0 د  فاص ػػب  ػػؿ صػػف  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب وا 

 يوصئللصػػئ صػػف دور صلػػـ و ا ػػر وف ػػئؿ فػػي ب وػػ ف وبطػػو ر  ػػؿ صػػف اذدا  الصؤووػػي  أػػم لػػ  د صػػوظو

 وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي.

د   ػػػػث اوػػػػبهدصت فػػػػي ص ظصلػػػػئ الصػػػػضلع الدراوػػػػبفف الدراوػػػػئت الوػػػػئاصب ضو ػػػػت فػػػػي اوػػػػبهداصلئ لصضلج ػػػػب  -9

لب أ أػػي وذلػؾ ائإل بصػػئد  أػػم فدوات بأػؾ الدراوئت)اوػػبائضبدصصئاأب صال ظػبد...إلخ( وجػػز  تهػػر الولػوي ا

 صضلئ ا بصد  أم الصضلع الولوي الصو ي فو الصصئرف.
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فف الدراوػػئت الوػػئاصب بائ ضػػت ال  ضػػب الدراوػػ ب ل ػػؿ صضلػػئ اضػػئ و  أػػم صجبصػػ  الدراوػػبد   ػػث اهبأوػػت ف جػػئـ  -0

 بي اوبلدفبلئ.ال  ضئت ل ؿ صضلئ  وب الوئب ال

ا ضػت الدراوػئت الوػئاصب فف إدارة الجػودة الشػئصأب فوػئس إلدارة البص ػز وفضػش ذو فاص ػب  ا ػرة فػي ص ظػػـ دوؿ  -4

 ال ئلـ.

فواػػ ت الدراوػػئت الوػػئاصب فضػػش خ  وجػػد ضصػػوذج فو ضظػػئـ صو ػػد  ص ػػف صػػف هػػالؿ بطا صػػش ل ػػؿ صػػف إدارة  -5

دارة البص ز اؿ خ اد صف اهب ئر الضصوذج فو الضظئـ الذ   بضئوػب صػ  ظػروؼ وةصئفػب  ػؿ صؤووػب  الجودة وا 

 .صف الصؤووئت وهلولئ صؤووئت الب أ ـ ال ئلي

 

 أٚعٗ ارفبق اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِغ اٌذساعبد اٌغبثمخ:

(والبػػي 9209)الصدلؿدابوصػػت الدراوػػب ال ئل ػػب صػػف   ػػث اللػػدؼ صػػ  ا ػػض الدراوػػئت الوػػئاصب صضلػػئ دراوػػب .0

 ال  وص ػب الصؤووػئت فػي الص رفػب إدارة بطا ػؽ صبطأاػئت وا ػ   أػم الب ػرؼ إلػم الدراوػب اػدفتاػدفت 

 ال شػؼ إلػم الدراوػب اػدفت(والبػي 9209ودراوب ) ض ـ وفاواله ردد اذدا  صوبو   أم وفةرائ الوأوط ض ب

جػػرا ات الصوبو ػػب الصػػدس جئص ػػب فػػي الص رفػػب إدارة  صأ ػػئت بطا ػػؽ وا ػػ   ػػف  د بطو راػػئ وا 

 الص رفػب إدارة صبطأاػئت اػ ف البػأة ر وضػوع ال ال ػب  أػم الب ػرؼلػم ( البػي اػدفت إ9200ودراوػب)الزطصبد

 ال أ ػئت بطا ػؽ صػد   أم والب رؼ د الصبووطب البصض ب ال أ ئت في الصؤووي اذدا  بص ز وا ف و صأ ئبلئ

 إدارة وا    ف ال شؼ إلم الدراوب ( ادفت9202ودراوب ) ودةدد الص رفب إدارة ل صأ ئت الصبووطب البصض ب

 لػد  صصئروػبلئ الواجػب الص رفػب إدارة  صأ ػئت بػد  صلئ وب د ػد ووػاؿ الوأوػط ض ب الجئص ػئت فػي رفػبالص 

ودراوػب الص رفب إدارة ل صأ ػئت ال ػئصأ ف صصئروػب درجػب إاػئفب لص ػئس الوأوػط ض بد ائلجئص ػئت ال ػئصأ ف

 لأشػر ئت بضظ صػيال اذدا  الص رفػب فػي إدارة بػأة ر صػد   أػم الب رؼ إلم (والبي ادفت9229)الهشئليد
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( والبػػي اػػدفت إلػػم الب ػػرؼ  أػػم صػػد  فئ أ ػػب إدارة البص ػػز 9229ودراوػػب)الج ار داذردض ػػب د اللػػضئ  ب

 ودراوػػػػػب )فاوفػػػػػئرةوصوػػػػػئاصبلئ فػػػػػي إ ػػػػػداث بطػػػػػو ر ذدا  صؤووػػػػػئت الب أػػػػػ ـ ال ػػػػػئلي فػػػػػي الاػػػػػوب اللرا بد

 وفئ أ ػب  وػئ ة ب ص ػؽ وب ظػ ـ فػي الص رفػب إلدارة الصبزا ػد الػدور (البػي اػدفت إلػم إاػراز9202دو أ ػئف

 الص رف ػب الصػدهالت وال ال ػئت اػ ف البػأة رات آلل ػب صبضئوػؽ صب ئصػؿ فضصػوذج واضػئ  ال د ةػبد الصضظصػب

( والبي ادفت إلػم الب ػرؼ 9228دودراوب)فاو ئصرد)اذدا  بص ز( الص رف ب والصهرجئت الص رف ب وال صأ ئت

ودراوػػػب ط ض ب صػػػف وجلػػػب ضظػػػر اإلدار ػػػ ف ووػػػاؿ بطو رائ أػػػم وا ػػػ  الجػػػودة اإلدار ػػػب فػػػي الجئص ػػػئت الوأوػػػ

 جػئئزة فػي وردت  صػئ الص رفػب إدارة صبطأاػئت اػ ف ال ال ػب  ػف ال شػؼ إلػم اػدفت( والبػي 9228دروزةد)

 اذدا  بص ػز  أػم ال ال ػب اػذا وفةػر الص رفػبد إدارة و صأ ػئت الصؤووػي اذدا  لبص ػز الةػئضي  اػد اا الصأػؾ

( والبػي اػدفت إلػم 9226د ودراوب )الصداوف والطالع، اذردض بي ال ئل والب أ ـ ا بالبر  وزارة في الصؤووي

ب أػػػ ـ والجػػودة والضو  ػػب لصؤووػػئت ال لال بصػػػئدالب ػػرؼ  أػػم صػػد  بػػوافر  ضئلػػػر ضصػػوذج الل ئػػب الوطض ػػب 

 الجػئص ي اذدا  صوػبو  بص ػ ـ إلػم ( والبػي اػدفت9224ال ئلي في جئص ئت  طئع  زةد ودراوػب)ال جئرد

 .الشئصأب الجودة إدارة او  صولوـ في اوأوط ف اذ لم جئص ب يف

 لأدراوب.  أداة اخوبائضب فداة لئاوبهداص في الوئاصب وئتراالد ص  ال ئل ب وبراالد ابوصت .9

ابوصػػت الدراوػػب ال ئل ػػب صػػ  ص ظػػـ الدراوػػئت الوػػئاصب فػػي ابائ لػػئ الصػػضلع الولػػوي الب أ أػػي صئ ػػدا دراوػػب  .0

 بهدصت الصضلع الصصئرف.والبي او (9229 ائسد)

 (د9200دراوػػب )صئاػػيد (د9209(ددراوػػب)الصدلؿد9200ابوصػػت الدراوػػب صػػ   ػػؿ صػػف د دراوػػب )وػػلصودد .4

 دراوػػػػػػػػػػب )فاوفػػػػػػػػػػئرة (د9229دراوػػػػػػػػػػب )الج اػػػػػػػػػػر د (د9202دراوػػػػػػػػػػب )اػػػػػػػػػػدرد (د9200دراوػػػػػػػػػػب )الزطصػػػػػػػػػػبد
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صبصةأػػػب فػػػي (د وذلػػػؾ صػػػف   ػػػث الوئػػػب الصوػػػبلدفب وال9226دراوػػػب )الصػػػداوف والطػػػالعد (د9202دو أ ػػػئف

  ئ.أفل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب والصوبو ئت اإلدار ب ال 

 أوجو اإلست ادة من الدراسات السابقة:

فػػي اهب ػػئر صػػضلع الدراوػػب واإلطػػالع  أػػم البجػػئرب ال د ةػػب لبأػػؾ الدراوػػئت صصػػئ صلػػد الطر ػػؽ لأدراوػػب  -0

 ال ئل ب لأولوؿ إلم اادافلئ.

الوئاصب وائلبػئلي اضبصػئ  صػئ  بضئوػب صضلػئ صػ  صواػوع  اإلطالع  أم اذدوات الصوبهدصب في الدراوئت -9

 الدراوب ال ئل ب بصل دا لاضئ  فدابلئ الصبصةأب ائإلوبائضب.

 اإلوبوئدة صف ضبئئع وبول ئت الدراوئت الوئاصب في بصد ـ البول ئت واإل برا ئت.  -0

 أٚعٗ اخزالف اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِغ اٌذساعبد اٌغبثمخ ِٓ ؽ١ش :

لدراوب إلم الب رؼ  أم  صأ ئت إدارة الص رفب و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤووػي فػي ،   ث ادفت االيدف

 .ج(دوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في  طئع  زة وفؽ الضصوذج اذصر  ي )صئل ـو ائلدر 

 ،   ث فف الدراوب بصت في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في  طئع  زة. البيئة

فل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي اصطئع  زة ولػ س ،   ث بـ اهب ئر  المجتمع

 جص   ال ئصأ ف ف لئ.

، ا جػػئد ال ال ػػب اػػ ف  ػػؿ صػػف الصبل ػػر الصوػػبصؿ  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب )بشػػه ص الص رفػػبد بول ػػد المتغيتترات

ال واصػػػػػػؿ البظ ص ػػػػػػب  الصبل ػػػػػػر الصوػػػػػػبصؿ بطا ػػػػػػؽ الص رفػػػػػػب(وبوز ػػػػػػ  الص رفػػػػػػبد ف الص رفػػػػػػبد  هػػػػػػز بالص رفػػػػػبد 

دص   ػدد وػضوات الهدصػبدال صردص ئف ال صػؿ( الصوػصم الػوظ ويد  ال أصػيد الصؤاػؿ )الجضسدوالشهلػ ب
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)الص ػػػئدةد الص أوصػػػئت وب أ ألػػػئدالبهط ط  (ائلػػػدر ع صػػػئل وـالصبل ػػػر البػػػئا  ص ػػػئ  ر الضصػػػوذج اذصر  ػػػي )

 (زاوفت داهؿ الصؤووبدضبئئع الجودةدرائ الاإلوبراب جيدإدارة وبطو ر الصوارد الاشر بدإدارة جودة ال صأ ئ

 ال جوة البحثية 4.
 (  وا  الوجوة الا ة ب لأدراوب0.0ش ؿ )

 الدراسة الحالية ال جوة البحثية الدراسات السابقة

 الوػػػئاصببضئولػػػت ص ظػػػـ الدراوػػػئت  -
وصبطأائبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ  إدارة الص رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

  وصجئخت بطا صلئ ائلشػ ؿ اذ اػر
. 

ب فاص ػػػػ فاػػػػرزت الدراوػػػػئت الوػػػػئاصب -
إدارة الص رفػػب وبطا صلػػئ فػػي جص ػػ  
الصؤووػػػػػئت ال  وص ػػػػػب والهئلػػػػػب 
وف اػػػػػػػػػػػػػئو صؤووػػػػػػػػػػػػػئت الصجبصػػػػػػػػػػػػػ  

   الصدضي.
ا ػػض الدراوػػئت الوػػئاصب وهئلػػب  -

الوأوػػط ض ب بصةػػػؿ صجبصػػ  الدراوػػػب 
فػػػي الصؤووػػػئت الهئلػػػب الرا  ػػػب 

 ائلدرجب اذولم.
ر ػػػػػػزت الدراوػػػػػػئت الوػػػػػػئاصب  أػػػػػػم  -

 الصوظو ف اش ؿ  ئـ.

 أػم ئاصب وػالدراوئت ال ر زلـ ب -
 صأ ػػػػئت إدارة الص رفػػػػب  اشػػػػ ؿ 
صولػػػػػػػػػػؿ وهئلػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي وزارة 

 البرا ب والب أ ـ ال ئلي.
ف  صػػػػػػػف الدراوػػػػػػػئت  راطلػػػػػػػـ بػػػػػػػ -

إدارة  الوأوػػػػػػػػػػػػػػػػط ض ب  صأ ػػػػػػػػػػػػػػػػئت
 اذدا  الصؤووػػيابص ػز لص رفػب ا

اوػػػػػػبهداـ الضصػػػػػػوذج فػػػػػػي اػػػػػػو  
"صػػػػػػػػػػػئل ـو اذصر  ػػػػػػػػػػػي لأبص ػػػػػػػػػػػز 

 د  أـ الائ ث. ائلدر  "  أم 
لػػػػػػػػـ بر ػػػػػػػػز ص ظػػػػػػػػـ الدراوػػػػػػػػئت  -

وػػػػػػػػػػػػػػئاصب  أػػػػػػػػػػػػػػم الوظػػػػػػػػػػػػػػئئؼ ال
اإلشػػػراف ب ولػػػـ بوػػػبهدـ اوػػػأوب 

 أػػػم  ػػػد  أػػػـ -الصوػػػ  الشػػػئصؿ
 الائ ث.

بلػػدؼ الدراوػػب ال ئل ػػب إلػػم الب ػػرؼ  -
 أػػػػػػػػػػػػػػم  صأ ػػػػػػػػػػػػػػئت إدارة الص رفػػػػػػػػػػػػػػب 
و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤووي في 
اػػػػػو  ص ػػػػػئ  ر الضصػػػػػوذج اذصر  ػػػػػي 

 لأبص ز.
ب باػػر الدراوػػب اذولػػم فػػي فأوػػػط ف  -

بػػػراط   أػػػم  ػػػد  أػػػـ الائ ػػػث البػػػي
اػػ ف صبل ػػر  الدراوػػب ) صأ ػػئت إدارة 
 الص رفب والبص ز ائذدا  الصؤووي(

ب بار الدراوب اذولػم  أػم  ػد  أػـ  -
  ػػػػػث بػػػػػـ بطا صلػػػػػئ  أػػػػػم -الائ ػػػػػث

الوظػئئؼ اإلشػػراف ب فػي وزارة البرا ػػب 
والب أػػ ـ ال ػػئلي اصبل ر لػػئ صوػػبهدصب 

 ص ئ  ر الضصوذج اذصر  ي لأبص ز.
وػػػأوب اوػػػبهدصت الدراوػػػب ال ئل ػػػب ف -

الصوػػػػ  الشػػػػئصؿ لصجبص لػػػػئ الصبصةػػػػؿ 
في فل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب في 

 وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي.
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 شاثغاٌاٌفصً 

 اإلغبس إٌّٙغٟ

 ِخ:ِمذ 4.2

 بضػػػئوؿ اػػػذا الولػػػؿ ولػػػوئو صولػػػالو لإلجػػػرا ات البػػػي ابا لػػػئ الائ ػػػث فػػػي بضو ػػػذ الدراوػػػبد وصػػػف ذلػػػؾ ب ر ػػػؼ صػػػضلع 

(د والبأ ػػػد صػػػف لػػػد لئ اإلوػػػبائضب) الدراوػػػبد وولػػػؼ صجبصػػػ  الدراوػػػبد وب د ػػػد   ضػػػب الدراوػػػبد وا  ػػػداد فداة الدراوػػػب

اوبهدصت في ص ئلجب الضبئئعد وف صئ  أي ولؼ للذا  وةائبلئد وا ئف إجرا ات الدراوبد واذوئل ب اإل لئئ ب البي

   اإلجرا ات.

 ِٕٙظ اٌذساعخ: 4.1

ولػػؼ  ئ ػئوؿ صػػف هالللػ بػػيالب أ أػي ال الصػضلع الولػػويصػف فجػػؿ ب ص ػؽ فاػػداؼ الدراوػب  ػػئـ الائ ػث ائوػػبهداـ  

يقيتة عمتى وزارة دراستة تطب -)عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستي الظػئارة صواػوع الدراوػب

وب أ ػؿ ا ئضئبلػئ وا ػئف ال ال ػب اػ ف ص وضئبلػئ واآلرا  البػي بطػرح  وللػئ وال صأ ػئت ( غتزة -التربية والتعمتيم العتالي 

د واػػو ف ػػد فشػػ ئؿ الب أ ػػؿ والبووػػ ر ال أصػػي الصػػضظـ لولػػؼ ظػػئارة فو صشػػ أب البػػي بباػػصضلئ واآلةػػئر البػػي ب ػػدةلئ

 ئضػػئت وص أوصػػئت صصضضػػب  ػػف الظػػئارة فو الصشػػ أب وبلػػض ولئ وب أ ألػػئ ص ػػددة وبلػػو رائ  ص ػػئو  ػػف طر ػػؽ جصػػ  ا

هائ لئ لأدراوئت الد  صب.   وا 

 ِصبدس اٌذساعخ: 4.1

 ا بصدت الدراوب  أي ضو  ف فوئو  ف صف الا ئضئت،

رة  صأ ػئت إدارة الص رفػب فػي وزاوذلػؾ ائلا ػث فػي الجئضػب الص ػداضي ابوز ػ  اوػبا ئضئت لدراوػب  البيانات األوليتة:-2

 SPSSد وصػػف ةػػـ بور للػػئ وب أ ألػػئ ائوػػبهداـ ارضػػئصع ، البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي و ال بلػػئ ابص ػػز اذدا  الصؤووػػي
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(Statistical Package For Social Science)   اإل لػئئي واوػبهداـ اخهباػئرات اإل لػئئ ب الصضئوػاب

 الدؼ الولوؿ لدخخت ذات   صب وصؤشرات بد ـ صواوع الدراوب.

، لصػد  ػئـ الائ ػث  اصراج ػب ال بػب والػدور ئت والصضشػورات الهئلػب فو الصب أصػب ائلصواػوع   ػد بيانات الثانويتةال-1

د الػدؼ إةػرا  صواػوع عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسستي  أمالدراوبد والبي بب أؽ لأب رؼ 

ال أص ػػب الوػػأ صب فػػي  بئاػػب الدراوػػئتد و ػػذلؾ الدراوػػب اشػػ ؿ  أصػػيد وذلػػؾ صػػف فجػػؿ الب ػػرؼ  أػػي اذوػػس والطػػرؽ 

            فهذ بلور  ف تهر الصوبجدات البي  دةت  وؿ إدارة الص رفب وبص ز اذدا  الصؤووي.

 ِغزّغ اٌذساعخ: 4.4

صوػػردات البػػي  دروػػلئ الائ ػػثد واػػذلؾ فػػإف صجبصػػ  الدراوػػب اػػو جص ػػ  اذفػػراد الصجبصػػ  الدراوػػب   ػػرؼ اأضػػش جص ػػ  

جص ػ  ال ػئصأ ف  ب ػوف صػف اوع الدراوب واضئ و  أم صش أب الدراوب وفاػدافلئ فػإف الصجبصػ  الصوػبلدؼ الذ ف اـ صو 

د صػػف رئػػ س  وػػـ فصػػئ فػػوؽ 9204لأ ػػئـ فػػي الصوا ػػ  اإلشػػراف ب فػػي وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي اص ئفظػػئت  ػػزة  

 (. 0.4(  صئ او صا ف في الجدوؿ ر ـ )989والائلس  دداـ )

( اوػػػبائضب خهباػػػئر 02ئوػػػبهداـ اوػػػأوب الصوػػػ  الشػػػئصؿ   ػػػث بػػػـ بوز ػػػ    ضػػػب اوػػػبطال  ب  جصلػػػئ ) ػػػئـ الائ ػػػث ا

د وا د البأ د صف لػدؽ وةاػئت اإلوػبائضب لإلهباػئر صف هئرج ففراد   ضب الدراوب بوئؽ الداهأي واللدؽ الاضئئي اخ

ف ب اػػوزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي ال ػػئصأ ف فػػي الصوا ػػ  اخشػػراصػػف ( اوػػبائضب  أػػم صجبصػػ  الدراوػػب 959بػػـ بوز ػػ  )

  ػػر صاػػئؼ إلػػ لـ ال  ضػػب اإلوػػبطال  ب دف   اوػػبائضب  (942) د و ػػد بػػـ اوػػبرداد 9204لأ ػػئـ اص ئفظػػئت  ػػزة  

ذوػػائب صػػف ب ائػب اإلوػػبائضب  د وبػػـ اوػػبا ئد الو  ػؿ والو  ػػؿ الصوػئ د( صػػف ففػراد صجبصػػ  الدراوػب%80.24اضوػاب )

 .ط الـبب أؽ ائلالط الوظ وي الصضو 
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 ( 2.4عذٚي سلُ )

 ٚأػذادُ٘ اٌذساعخ ِغزّغ٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد 

 اٌّغّٛع سئ١ظ لغُ ِذ٠ش دائشح ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ 

 166 92 47 3 24 ِمو هئ١َٟ

 17 17 - - -  وة  يح

 19 19 - - - شوق  يح

 16 16 - - - شّبي  يح

 18 18 - - - اٌٍٛـٟ

 19 19 - - -  وة فب١ٌٔٛٔ

 17 17 - - - فب١ٌٔٛٔ شوق

 17 17 - - - هفؼ

 289 215 47 1 24 اإلعّبٌٟ

 (9.58ثلـب   يح -  كائوح اٌؾبٍٛة ثٛىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزر١ٍُ اٌربٌٟاٌّظله:

 :ؽغت اٌج١بٔبد اٌشخص١خ ٚاٌٛظ١ف١خ ػ١ٕخ اٌذساعخ خصبئص 4.1

 ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت اٌغٕظ. -2

 اٌغٕظ عخ ؽغت٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذسا( 4.1عذٚي سلُ )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد 

 85.42 205 موو

 14.58 35 أٔضٟ

 100.00 240 اٌّغّٛ 

 

 المسمى الوظي ي

 مكان العمل
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الائ ػث  و ػد   ػز  (14.58%)(  أػم ضوػاب اإلضػئث 85.42%( بووؽ ضواب الػذ ور )9.4 با  صف جدوؿ ر ـ )

ف اػرد  صػئ  بطأػب صػف اضػئؾ ا ػض الوظػئئؼ الصلض ػب والوض ػب والهدصئب ػب البػي بضئوػب الػذ ور اشػ ؿ فف  إلػمد ذلؾ

الصػػػرفة الصشػػػئر ب فػػػي ال د ػػػد صػػػف الػػػدورات البدر ا ػػػب وال لػػػوؿ  أػػػم شػػػلئدات  أ ػػػئ بص ػػػضلف صػػػف الصضئفوػػػب  أػػػم 

الصضئلػػب ال أ ػػئ وب بػػئج الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب إلػػم بػػأه ر لصػػئ ا ػػد فو ػػئت الػػدواـ الروػػصي  صػػئ وب  ػػس اػػذا الضوػػاب 

 ـ.9204 ئـ الوأوط ضي إل لئ  صر ز ا وب  طا  ب الصو  ال ئصأب وةصئفب الصجبص  الوأوط ضي

 .ّغّٝ اٌٛظ١فٟػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت اٌ -1

 ( 1.4عذٚي سلُ )

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

 7.50 18 ِل٠و عبَ

 1.25 3 ٔبئت ِل٠و عبَ

 16.67 40 ِل٠و كائوح

 74.58 179 هئ١ٌ لَُ

 100.00 240 ٌّغّٛ ا

 

%( 1.25صف الصوبو  اإلشرافي لصجبص  الدراوب "صػد ر  ػئـ"د و) (7.50%)( فف صئ ضوابش 0.4 ا ف جدوؿ ر ـ )

%( صػػف الصوػػبو  اإلشػػرافي لصجبصػػ  الدراوػػب 16.67صػػف الصوػػبو  اإلشػػرافي لصجبصػػ  الدراوػػب "ضئئػػب صػػد ر  ػػئـ"دو)

صجبصػػػ  الدراوػػػب "رئػػػ س  وػػػـ"دواذا اذر ػػػئـ والضوػػػب الصئو ػػػب %( صػػػف الصوػػػبو  اإلشػػػرافي ل74.58"صػػػد ر دائػػػرة"دو)

ب  ػػس الل  ػػؿ البضظ صػػي لػػوزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي ا ئفػػب صوػػبو ئبلئ اإلشػػراف بد وصػػف الطا  ػػي فف  أصػػئ اربو ػػت 
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ؿ لصئ ػد الصضئلب اإلشراف ب إلم ف أم بصؿ الضواب  صئ او صال ظ ائلجدوؿ الوئاؽ وبزداد الضواب بدر ج ئو في الضػزو 

.  اللـر

 اٌفئخ اٌؼّش٠خ.ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت  -1

 ( 4.4عذٚي سلُ )

 اٌفئخ اٌؼّش٠خ ٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌفئخ اٌؼّش٠خ

 18.33 44 الً ٍٕٗ 99-79ِٓ

 38.33 92 ٍٕٗ 89اٌٟ الً ِٓ-79وُ

 43.33 104 فأوضوٍٕٗ 89ِٓ

 100.00 240 اٌّغّٛ 

 

( اػأف وزارة البرا ػػب والب أػ ـ ال ػػئلي فػػي  طػئع  ػػزة بوػ م إلػػم اإلوػبوئدة صػػف ال وػػئ ات 4.4صػػف جػدوؿ ر ػػـ ) باػ  

فأ ػؿ( 45الشئاب والبي بصةؿ ضواب  ا رة صػف الصجبصػ  الوأوػط ضي الػذ   ولػؼ اأضػش صجبصػ  شػئب والػذ   صػ  صػف )

ة ال ضئلػػػر الشػػػئاب  أػػػم اإلاػػػداع ( صػػػف   ضػػػب الدراوػػػبد و  ػػػزو الائ ػػػث ذلػػػؾ لصػػػدر 56.66%والػػػذ   صةػػػؿ  ػػػوالي )

والبطو ر في الصجئخت الصهبأوب البي ببر ز في اذا الوفد  صئ فف اذا الضواب وفؽ البوأوؿ اللرصي لأبر  ب والا د 

 الزصضي ب د طا   ب في اذا الوف. 
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 .ِىبْ اٌؼًّػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت  -4

 ( 1.4عذٚي سلُ )

 ؼًِّىبْ اٌ ٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد ِىبْ اٌؼًّ

 51.25 123 ِمو هئ١َٟ

 7.08 17  وة  يح

 7.08 17 شوق  يح

 6.67 16 شّبي  يح

 6.67 16 اٌٍٛـٟ

 7.08 17  وة فب١ٌٔٛٔ

 7.08 17 شوق فب١ٌٔٛٔ

 7.08 17 هفؼ

 100.00 240 اٌّغّٛ 

 

 الرئ وػي الصصػر فػي   صأػوف روػبالدا   ضػب صػف 51.25 %ضوػابش صػئ فف (5.4ر ػـ ) جػدوؿ صػف  باػ 

 اابصػئـ إلػم    ػزو الائ ػث ذلػؾو  ص ئفظػئت  طػئع  ػزةد فػي ائلصػد ر ئت   صأػوف 48.75 % الائ ي ا ضصئ لأوزارةد

الػم  هػدصئبلئ بصػد ـ بوػبط   اإلدار ػ ف  ػي صػف ال ػئفي ائل ػدد الص ئفظػئت فػي الور  ػب الص ئبػب زو ػدابالػوزارة 

 الهدصب لأصراج  ف.صف ائب بول ؿ  صائشرة الصوبو د ف
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 .اٌذساعخ ؽغت اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟػ١ٕخ  -1

 ( 6.4عذٚي سلُ ).

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 4.58 11 كثٍَٛ ِزٍٛؾ

 55.42 133 ًثىبٌٛه٠ٛ

 35.83 86 ِبعَز١و

 4.17 10 كوزٛهاٖ

 100.00 240 اٌّغّٛ 

 

% و  ػزو الائ ػث 55.42( فف الوئب اللئلاب اي صػف  صأػب شػلئدة الا ػئلور وس اضوػاب 6.4ر ـ ) جدوؿ صف  با 

 الوأوػط ض ب الػوزارات فػي  ادار ػب وظ وػب  أم ال لوؿ لصبطأائتذلؾ الم فف درجب الا ئلور وس اي ال د اذدضم 

 ـ(.2005  ئـل الص دؿ الصدض ب الهدصب  ئضوف(

و  ػزو الائ ػث ذلػؾ فف اضػئؾ بوجػش لػد  صوظوػػو  35.83% ف  أػم درجػب الصئجوػػب ر ا ضصػئ  ئضػت  ضوػاب ال ئلػأ

و ئضػػت ضوػػاب ال ػػئصأ ف لشػػلئدة الػػد بوراة صػػف هػػالؿ ال لػػوؿ  أػػم شػػلئدات  أ ػػئد  الػػوزارة اب وػػ ف فدائلػػـ اإلدار 

وزارة  لب اػػذا الوئػػب اػػأفآ% واػػي بصةػػؿ فلػػ ئب الصضئلػػب اإلشػػراف ب ال أ ػػئ و  ػػزو الائ ػػث اػػ4.17ضوػػاب اػػئ أب 

 البرا ب والب أ ـ ال ئلي ل وت صف الصؤووئت اذ ئد ص ب.
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وصصػػئ وػػاؽ  باػػ  فف جص ػػ  فلػػ ئب الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب للػػـ صػػؤاالت  أص ػػب ببػػوزع اػػ ف الػػد بوراا والصئجوػػب ر 

والا ئلور وس واذا فصر طا  ي    ث  جب فف خ بصؿ صؤاالبلـ ال أص ب  ف اذا الصوبو  هلولئ وفضلـ   صأوف 

 ؤووب براو ب ب أ ص ب.في ص

 .عٕٛاد اٌخذِخ ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت -6

 ( 7.4عذٚي سلُ )

 ػذد عٕٛاد اٌخذِخ ٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌفئخ اٌؼّش٠خ

 12.92 31 ٍٕٛاد 7ؽزٟ الً ِٓ 7ِٓ

 43.75 105 ٍٕٗ 59ؽزٟ الً ِٓ 7ِٓ

 43.33 104 ٍٕٗ فّب فٛق 59

 100.00 240 اٌّغّٛ 

 

( فف اضػئؾ اوػبصرار وظ وػي فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي   ػث  ئضػت الوئػب اللئلاػب 7.4ر ػـ ) جػدوؿ صػف  باػ 

و  ػػزو الائ ػػث ذلػػؾ إلػػم فف ف أػػب الصػػوظو ف فػػي وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ  56.67% ػػئـ فأ ػػؿ اضوػػاب  15اػػي صػػف 

أوػ  ووا فػي ا ػوبلـ ضب جػب اإلضصوػئـ الو ئوػي ضلصػداصم الػذ ف اوػبو اػدؿ الصػوظو ف اال ئلي في  طئع  زة جدد والذ ف   

 وػضب فصػئ فػوؽ و  ػزو الائ ػث ذلػؾ إلػم اصبػداد 15ف الصػداصم صػف و الوأوػط ضيد و ئضػت الضوػاب البئل ػب اػـ الصوظوػ

 الوطض ػب الوػأطب ةػـ وصػف اإلوػرائ أي اخ ػبالؿ صضػذ الوػضوات ل شػرات وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي فػي ال صػؿ

 ال  وص ػب والل ئػئت الوأوػط ض ب الػوزارات ائضشػئ 1994   ئـ صضذ وواو ب  ا رة  صؿ فرص ابئ ت البي أوط ضبالو

د وصصئواؽ  با  فف الص ائوف لإلوبائضب صػف فلػ ئب الوظػئئؼ اإلشػراف ب للػـ هاػرة ج ػدة فػي الػوزارة وللػـ و  رائ
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 أؽ ائإلجئاب  أم فصػرات اإلوػبائضب والبػي ب بػئج إطالع صضئوب  أم صجر ئت ال صؿ ف لئ و  د ذلؾ ا جئا ئو ف صئ  ب

 إلم بأؾ الهارة.

 أداح اٌذساعخ : 4.6

ا ػػػػػد اخطػػػػػالع  أػػػػػم اذدب البراػػػػػو  والدراوػػػػػئت الوػػػػػئاصب الصب أصػػػػػب اصشػػػػػ أب الدراوػػػػػب واوػػػػػبطالع رف    ضػػػػػب صػػػػػف 

وفػػػػؽ  ضباإلوػػػبائ ػػػف طر ػػػؽ الصصػػػئاالت الشهلػػػ ب ذات الطػػػئا    ػػػػر الروػػػصي  ػػػئـ الائ ػػػث  ااضػػػئ  الصبهللػػػ ف 

 الهطوات اآلب ب،

 .اإلوبائضبالرئ و ب البي شصأبلئ  اذا ئدب د د  -

 .ا دل ئ ب الوصرات البي بص  ب ت  ؿ  -

  . اإلوبائضب(  وا   9والصأ ؽ ر ـ )دفي لوربلئ اذول ب  اإلوبائضبإ داد  -

 .ت رض اإلوبائضب  أي الصشرؼ صف فجؿ اهب ئر صد  صالئصبلئ لجص  الا ئضئ -

 اش ؿ فولي  وب صئ  راا الصشرؼ. ب د ؿ اإلوبائضب -

 ا اػلـ ف اػئ  ا ئػب بػدر س فػي الصهبلػ ف اػئل أـو اإلدار ػبد( صػف الص  صػ ف 00 أػم ) اإلوػبائضب رض   -

د  وجئص ػػػػب اذ لػػػػماذزاػػػػرد  جئص ػػػػبو د  الجئص ػػػػب اإلوػػػػالص بف ئد ص ػػػػب اإلدارة والو ئوػػػػب لأدراوػػػػئت ال أ ػػػػئ د و 

 (  ا ف ف ائ  لجضب الب   ـ.0والصأ ؽ ر ـ )

ب ػػد ؿ ولػػ ئ ب ا ػػض الوصػػرات و ػػد اأػػس  ػػدد  ػػذؼ و وا ػػد إجػػرا  الب ػػد الت البػػي فولػػم الػػئ الص  صػػوف بػػـ  -

 صةأػػوف اوػػبائضب درجػػب  صأ ػػئت  هصوػػب فا ػػئد( فصػػرة صوز ػػب  أػػم 00ا ػػد لػػ ئ بلئ الضلئئ ػػب ) اإلوػػبائضبفصػػرات 

  ػث ف طػم ل ػؿ ا  الصؤووػيد ( فصرة صوز ب  أم وا ب فا ئد  صةأوف اوبائضب بص ػز اذد48إدارة الص رفبد و)

هصئوػػػي )صوافػػػؽ اشػػػدةد صوافػػػؽد ص ئ ػػػدد   ػػػر صوافػػػؽد   ػػػر صوافػػػؽ اشػػػدة( فصػػػرة وزف صػػػدرج وفػػػؽ وػػػأـ صبػػػدرج 
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 -( لص رفػب  صأ ػئت إدارة الص رفػب و ال بلػئ ابص ػز اذدا  الصؤووػي0د  9د  0د 4د5ف ط ت اذوزاف البئل ب )

اػػذلؾ بض لػػر درجػػئت ففػػراد   ضػػب الدراوػػب صػػئ اػػ ف   ػػزة -لي دراوػػب بطا ص ػػب  أػػم وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئ

( خوػػػػػػبائضب بص ػػػػػػز اذدا  الصؤووػػػػػػي د 942د 48خوػػػػػػبائضب  صأ ػػػػػػئت إدارة الص رفػػػػػػبد و)( درجػػػػػػب 065د 00)

 في لوربلئ الضلئئ ب. اإلوبائضب(  ا ف 9والصأ ؽ ر ـ )

وػبد و ػد بػـ بصوػ ـ اإلوػبائضب إلػي ةالةػب ف وػػئـ بوز ػ  اإلوػبائضب  أػي جص ػ  ففػراد ال  ضػب لجصػ  الا ئضػئت الالزصػب لأدرا

  ئلبئلي،

 الصوـ اذوؿ،   بو   أي الهلئئص ال ئصب لصجبص  و  ضب الدراوب.

 .( فصرة صوز ب  أي هصوب فا ئد ببضئوؿ  صأ ئت إدارة الص رفب 00الصوـ الةئضي،  ب وف صف )

 

 :اإلعزجبٔخصذق  4.7

 لأبأ د صف لد ب  ئلبئلي، ئـ الائ ث  ابصض ف فصرات اإلوبائضب وذلؾ 

 :"اٌصذق اٌظب٘شٞ" أٚلا: صذق اٌّؾى١ّٓ

فػي لػوربلئ اذول ػب  أػم صجصو ػب صػف فوػئبذة جػئص   ف صػف الصبهللػ ف صصػف   صأػوف فػي  اإلوػبائضببـ  ػرض 

د   ػث  ػئصوا اإاػدا  ترائلػـ وصال ظػئبلـ (0 صػئ اػو صواػ  صأ ػؽ ر ػـ ) الجئص ئت الوأوط ض ب فػي ص ئفظػئت  ػزة

خوػػبائضبد و ػػذلؾ واػػوح لػػ ئ ئبلئ ا فا ػػئدصػػف  ا ػػدد وصػػد  اضبصػػئ  الوصػػرات إلػػم  ػػؿ اإلوػػبائضباب فصػػرات  ػػوؿ صضئوػػ

 .الألو بد وفي او  بأؾ اآلرا  بـ اوبا ئد ا ض الوصرات وب د ؿ ا الئ اآلهر

 صب١ٔبا: صذق الرغبق اٌذاخٍٟ:

( 02  ضػػب اوػػبطال  ب ص وضػػب صػػف ) أػػم  اإلوػػبائضبجػػر  الب صػػؽ صػػف لػػدؽ اخبوػػئؽ الػػداهأي لالوػػبائضب ابطا ػػؽ 

فا ػػئد صػف  ا ػدد وبػـ  وػػئب ص ئصػؿ ارباػئط ا روػوف اػ ف درجػئت  ػؿ صػف هػئرج ففػراد   ضػب الدراوػب صوظوػئو وصوظوػب
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اخوػػبائضب والدرجػػب ال أ ػػب لالوػػبائضب و ػػذلؾ بػػـ  وػػئب ص ئصػػؿ ارباػػئط ا روػػوف اػػ ف  ػػؿ فصػػرة صػػف فصػػرات اخوػػبائضب 

 .( SPSSي إل ش وذلؾ ائوبهداـ الارضئصع اإل لئئي )الذ  بضبص ا دوالدرجب ال أ ب لأ

 اعزجبٔخ دسعخ ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ: -أ

 (2.4اٌغذٚي )

 ٌٍجؼذِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  ( رشخ١ص اٌّؼشفخاٌجؼذ األٚي: )ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبًِ 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

5.  

قوائؾ اٌّروفخ  ِقــبد ررزّل اٌٛىاهح أٍٍٛة اٌروع اٌظٛهٞ ٌ

 ٚهٍَٛ كال١ٌخ(
 5...كاٌخ عٕل  0.749

 5...كاٌخ عٕل  0.924 رمَٛ اٌٛىاهح ثزظ١ُّ فو٠ـخ فبطخ ٌٍّروفخ ٚاٌقجواد اٌلاف١ٍخ  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.603 رمَٛ اٌٛىاهح ثبٌّمبهٔخ اٌّوعر١خ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ  .7

8.  
 5...كاٌخ عٕل  0.771 ١ٓ ٚرغبهة االفو٠ٓ.رىَت اٌٛىاهح ِروفزٙب ِٓ اٌزجظو فٟ رغبهة اٌربٍِ

9.  

٠زُ اٌزمبؽ اٌّروفخ ِٓ االٔزؤذ ٚثواِظ اٌؾٛاٍت اٌّزملِخ ٚاٌّواوي 

 اٌجؾض١خ ٚاالٍزشبه٠خ.
 9...كاٌخ عٕل  0.410

 5...كاٌخ عٕل  0.910 ررل اٌّروفخ اٌّىزَجخ فٟ اٌٛىاهح ٔزبعبً ٌٍرًّ اٌفوكٞ ٌٍرب١ٍِٓ  .:

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

والدرجػب ال أ ػب لوصرابػش دالػب  ضػد صوػبو   الا ػدص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصػرة صػف فصػرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػػئد ب لصػػػئ الا ػػػد واػػػذلؾ ب باػػػر فصػػػرات  ( د2.749-2.402ص ػػػئصالت اخرباػػػئط اػػػ ف )وبراو ػػػت (د 2.20دخلػػػب )

 .وا ت لص ئوش
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 (2.4اٌغذٚي )

 ٌٍجؼذِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  ( ر١ٌٛذ اٌّؼشفخاٌجؼذ اٌضبٟٔ: )ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبِببببببببببببببببببً 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

 5...كاٌخ عٕل  0.748 ررزّل اٌٛىاهح فٟ ر١ٌٛل اٌّروفخ عٍٝ اٌقجواد اٌلاف١ٍخ ٌٍرب١ٍِٓ  .5

9.  
 5...كاٌخ عٕل  0.650 رزج  اٌٛىاهح فٟ ر١ٌٛل اٌّروفخ ٌل٠ٙب ٚهُ اٌزرٍُ اٌزٕظ١ّٟ

7.  

رمااَٛ اٌااٛىاهح ثبٍاازقلاَ أٍااٍٛة اٌّؾبواابح اٌَّاازمج١ٍخ  ٍاا١ٕبه٠ٛ٘بد اٌاازرٍُ( فااٟ 

 ر١ٌٛل ِربهفٙب
 9...كاٌخ عٕل  0.456

 5...كاٌخ عٕل  0.820 فبهع١خ ررزّل اٌٛىاهح ثز١ٌٛل ِربهفٙب عٍٝ اإلوزَبة ِٓ ِظبكه  .8

9.  

رزجاا  اٌااٛىاهح فااٟ ر١ٌٛاال اٌّروفااخ أٍااٍٛة اٌّربٌغااخ إٌظب١ِااخ ٌٍّروفااخ اٌؼاا١ّٕخ 

  اٍزٕجبؽ كهًٚ ِزرٍّخ(ِٓ اٌلافً
 5...كاٌخ عٕل  0.733

:.  

رؾبفق اٌٛىاهح عٍٝ اٍزّواه٠خ رشى١ً فوق اٌزرٍُ اٌّزٕٛعخ ِروف١بً ِا  اٌقجاوا  

 اٌلاف١١ٍٓ 
 5...كاٌخ عٕل  0.844

7.  

رَاارٝ اٌااٛىاهح إللبِااخ رؾاابٌف ِروفااٟ ِاا  إٌّظّاابد اٌّؾ١ٍااخ ايفااوٜ ٌزجاابكي 

 اٌّروفخ
 5...كاٌخ عٕل  0.797

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

والدرجػب ال أ ػب لوصرابػش دالػب  ضػد صوػبو   الا ػداخربائط ا ف  ؿ فصػرة صػف فصػرات ص ئصالت فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػئد ب الا ػد واػذلؾ ب باػر فصػرات  ( د2.844-2.456ص ئصالت اخربائط ا ف )وبراو ت (د 2.20د 2.25دخلب )

 لصئ وا ت لص ئوش.
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 (20.4اٌغذٚي )

 ٌٍجؼذِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  ( شفخخضْ اٌّؼاٌجؼذ اٌضبٌش: )ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبًِ 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

5.  
 5...كاٌخ عٕل  0.492 اٌَغالد ٚاٌٛصبئك اٌّىزٛثخ.

 5...كاٌخ عٕل  0.613 مٚٞ اٌقجوح ٚاٌّروفخ ثبٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍّربهه اٌّقيٚٔخ.  .9

7.  
 5...كاٌخ عٕل  0.784 ؽٛا١ٍت ِووي٠خ ٠ّىٓ اٌوعٛ  ئ١ٌٙب ٚاإلٍزفبكح ِٕٙب ٚلذ اٌؾبعخ

8.  
 5...كاٌخ عٕل  0.795 اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌّٛصمخ اٌزٟ رـوػ فٟ اٌّإرّواد ٚإٌلٚاد اٌزر١ّ١ٍخ

 5...كاٌخ عٕل  0.761 رٛص١ك اٌلهًٚ اٌَّزٕجـخ ِٓ ؽبالد إٌغبػ أٚ اٌفشً .  .9

:.  
 5...كاٌخ عٕل  0.719 ٚعٛك ٔظبَ ١ٌٍَـوح عٍٝ اٌّٛعٛكاد اٌّروف١خ اٌّبك٠خ.

 5...كاٌخ عٕل  0.705 قلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٌزؾم١ك ِوٚٔخ عب١ٌخ فٟ اٍزوعبعٙب.اٍز  .7

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

والدرجػب ال أ ػب لوصرابػش دالػب  ضػد صوػبو   الا ػدف فصػرات ص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصػرة صػفف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػػئد ب لصػػػئ الا ػػػد واػػػذلؾ ب باػػػر فصػػػرات  ( د2.784-2.499ص ػػػئصالت اخرباػػػئط اػػػ ف )وبراو ػػػت (د 2.20دخلػػػب )

 وا ت لص ئوش.
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 (22.4اٌغذٚي )

 ؼذٌٍجِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  ( رٛص٠غ اٌّؼشفخاٌجؼذ اٌشاثغ: )ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبًِ 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

 5...كاٌخ عٕل  0.758 فوق اٌرًّ ٚاالعزّبعبد اٌلٚه٠خ .  .5

 5...كاٌخ عٕل  0.896 اٌٛصبئك ٚإٌشواد ٚشجىخ اٌّرٍِٛبد اٌلاف١ٍخ.  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.798 اٌراللبد ٚاالرظبالد  ١و اٌو١ٍّخ.  .7

8.  

 ج١بٔابد  أعٙايح اٌؾبٍاٛةشجىخ ِرٍِٛبد كاف١ٍخ ٌٍٛطاٛي ئٌاٝ لٛاعال اٌ

 ثٔظبَ ايهشفخ(
 5...كاٌخ عٕل  0.824

 5...كاٌخ عٕل  0.813 اٍزقلاَ رم١ٕخ أطؾبة اٌقجوح ٌٍزٛى٠  اٌفوكٞ ٌٍّروفخ  .9

:.  

أٍٍٛة اٌزله٠ت ِٓ لجً ىِاال  اٌقجاوح اٌمالاِٝ ثٙاله رؾَا١ٓ ع١ٍّبرٙاب 

 ٚرقف١غ اٌزىب١ٌف
 5...كاٌخ عٕل  0.800

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

والدرجػب ال أ ػب لوصرابػش دالػب  ضػد صوػبو   الا ػدص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصػرة صػف فصػرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػػئد ب لصػػػئ الا ػػػد واػػػذلؾ ب باػػػر فصػػػرات  ( د2.896-2.758ص ػػػئصالت اخرباػػػئط اػػػ ف )وبراو ػػػت (د 2.20دخلػػػب )

 وا ت لص ئوش.
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 (21.4اٌغذٚي )

 ٌٍجؼذِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  ( رطج١ك اٌّؼشفخاٌجؼذ اٌخبِظ: )ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبًِ 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

5.  

ٙاُ لابكهْٚ اٌزأول ِٓ أْ اٌرب١ٍِٓ ِلهوْٛ ٌٍّرٍِٛبد اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب ٚأٔ

 عٍٝ ئ٠غبك ِرٕٝ ٌٙب.
 5...كاٌخ عٕل  0.862

 5...كاٌخ عٕل  0.772 ِٕؼ اٌرب١ٍِٓ اٌؾو٠خ فٟ رـج١ك ِربهفُٙ .  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.838 رر١١ٓ ِل٠و٠ٓ ٌٍّروفخ ٠ؾضْٛ عٍٝ اٌزـج١ك اٌغ١ل ٌٙب.  .7

8.  

ئىاٌااخ وبفااخ اٌرٛائااك اٌزااٟ رمااف فااٟ ٚطااٛي اٌّروفااخ اٌالىِااخ ٌ فااواك 

 ٌٛؽلاد االكاه٠خ.ٚاٌقجوا  ٚا
 5...كاٌخ عٕل  0.873

 5...كاٌخ عٕل  0.698 رشى١ً فوق فجوح كاف١ٍخ ِزٕٛعخ ِروف١بً َِٚزمٍخ  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.737 رـج١ك اٌّجبكهاد ٚاٌجواِظ ثشىً َِزّو ِ  ماد اٌراللخ ثبٌّروفخ.  .:

 5...كاٌخ عٕل  0.691 رله٠ت ِٛفف١ٙب ثشىً َِزّو ِٓ لجً فجوا  ِزّو١ٍٓ كاف١ٍب ٚفبهع١ب.  .7

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

والدرجػب ال أ ػب لوصرابػش دالػب  ضػد صوػبو   الا ػدص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصػرة صػف فصػرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػػئد ب لصػػػئ الا ػػػد واػػػذلؾ ب باػػػر فصػػػرات  ( د2.870-2.690ص ػػػئصالت اخرباػػػئط اػػػ ف )وبراو ػػػت (د 2.20دخلػػػب )

 وا ت لص ئوش.

اخوػبائضب  فا ػئدصػف  ا ػد ئـ الائ ث  ا وئب ص ئصالت اخربائط ا ف درجػب  ػؿ  لألا ئدلأب صؽ صف اللدؽ الاضئئي 

 (  وا  ذلؾ.00.4لجدوؿ )ائلدرجب ال أ ب لالوبائضب وا ا داذهر  و ذلؾ  ؿ  واذا ئد
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 ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالعزجبٔخ ثؼذاألخشٜ ٚوزٌه وً  ٚاألثؼبدالعزجبٔخ  أثؼبدِٓ  ثؼذِصفٛفخ ِؼبِالد اسرجبغ وً  (21.4اٌغذٚي )

 اٌّغّٛع 
 اٌجؼذ اٌخبِظ   اٌجؼذ اٌشاثغ  اٌجؼذ اٌضبٌش  اٌجؼذ اٌضبٟٔ اٌجؼذ األٚي 

     1 0.804 رشخ١ص اٌّؼشفخ اٌجؼذ األٚي :

    1 0.783 0.962 ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٟٔ :

   1 0.811 0.523 0.860 خضْ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٌش :

  1 0.738 0.877 0.606 0.903 رٛص٠غ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌشاثغ :

 1 0.781 0.762 0.839 0.761 0.930 رطج١ك اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌخبِظ :

 8:7..( = 5...َزٜٛ كالٌخ  ( ٚعٕل 94ِه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

اٌاجرغ ٚثبٌلهعاخ اٌى١ٍاخ ٌالٍازجبٔخ اهرجبؽابً مٚ كالٌاخ  ٠جرؼاٙبراورجؾ  ايثرابك٠زؼؼ ِٓ اٌغالٚي اٌَابثك أْ ع١ّا  

 عب١ٌخ ِٓ اٌضجبد ٚاالرَبق اٌلافٍٟ. ( ٚ٘نا ٠إول أْ االٍزجبٔخ رزّز  ثلهعخ5...ئؽظبئ١خ عٕل َِزٜٛ كالٌخ  

 اعزجبٔخ ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ: -ة

 ٌٍجؼذِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  اٌّؼ١بس األٚي: )اٌم١بدح( ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد  (24.4اٌغذٚي )

 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ِؼبًِ السرجبغ اٌفمشح َ

 5...ل كاٌخ عٕ 0.753 رّزٍه اٌم١بكح ِٙبهاد ئكاه٠خ ٚل١بك٠خ ١ِّيح.  .5

 5...كاٌخ عٕل  0.781 ررزّل اٌم١بكح أٌٍ اٌجؾش اٌرٍّٟ فٟ رٕبٚي ِشبوً اٌٛىاهح.  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.804 رٛعل ٌٍٛىاهح هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ررىٌ ل١ّٙب ٚفٍَفزٙب.  .7

 5...كاٌخ عٕل  0.729 رُ ٚػ  هٍبٌخ ٌٍٛىاهح فٟ ِىبْ ثبهى ثؾ١ش ٠ًَٙ اإلؽال  ع١ٍٙب.  .8

 9...كاٌخ عٕل  0.369 و وقـٛح ٌإلهرمب  ثأكا  اٌٛىاهح.رمجً اٌم١بكح اٌزغ١١  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.874 رّزٍه اٌم١بكح وفب ح ع١لح فٟ ِغبي ٚػ  اإلٍزوار١غ١بد.  .:

 5...كاٌخ عٕل  0.798 اٌّملهح عٍٝ اإلرظبي ٚاٌزٛاطً ِ  ا٢فو٠ٓ  .7

 5...ٕل كاٌخ ع 0.759 اٌم١بكح للٚح ٌٍرب١ٍِٓ فٟ اٌلافر١خ ٔؾٛ اٌرًّ ٚاإلٔغبى.  .4

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  
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والدرجب ال أ ب لوصرابش دالب  ضد صوبو   الص  ئرص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصرة صف فصرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لئد ب الص  ئر واذلؾ ب بار فصرات  ( د2.874-2.069ص ئصالت اخربائط ا ف )وبراو ت (د 2.25د2.20دخلب )

 لصئ وا ت لص ئوش.

 (21.4اٌغذٚي )

 ٌٍّؼ١بسِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ: )ِؼ١بس اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب( ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبِببببببببببببببببببً 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

 5...كاٌخ عٕل  0.666 ثٕب  لبعلح ِرٍِٛبد ٌَّبعلح اٌّل٠و فٟ ارقبم اٌمواهاد.٠زُ   .5

9.  

رمااَٛ اٌااٛىاهح عٍااٝ ٚػاا  اٍاازوار١غ١خ ٌزٛف١ااف رم١ٕااخ اٌّرٍِٛاابد فااٟ أٔشااـخ 

 اٌٛىاهح.
 5...كاٌخ عٕل  0.599

 5...كاٌخ عٕل  0.844 رّزٍه اٌٛىاهح أ٘لاه ٚاػؾخ إلٍزقلاَ رم١ٕخ اٌّرٍِٛبد.  .7

 5...كاٌخ عٕل  0.810 ل اٌّزقظظ١ٓ ٌزؾل٠ش اٌّرٍِٛبد ثظٛهح َِزّوح.٠زُ رى١ٍف أؽ  .8

 5...كاٌخ عٕل  0.780 ررزّل اٌٛىاهح عٍٝ أٍب١ٌت اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ فٟ ٔمً ٚرلاٚي اٌّرٍِٛخ.  .9

:.  

رغراً ِآ اٌَّازف١ل٠ٓ  اٌّاٛفف١ٓثاٌّواعر١ٓ( ِظابكهاً ٌّرٍِٛابد طإ  

 ٚارقبم اٌمواهاد.
 5...كاٌخ عٕل  0.874

 5...كاٌخ عٕل  0.856 ؾ اٌشجىخ اٌّؾ١ٍخ ٌٍٛىاهح ثشجىبد اٌّرٍِٛبد اٌرب١ٌّخ.رورج  .7

 5...كاٌخ عٕل  0.887 ٠ٛعل ػّبْ ٌؾلاصخ ٚكلخ ٚش١ٌّٛخ ٚرىبًِ ٚأِٓ اٌّرٍِٛبد ٚاٌّربهه  .4

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...ٜٛ كالٌخ  ( ٚعٕل َِز94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

والدرجب ال أ ب لوصرابش دالب  ضد صوبو   الص  ئرص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصرة صف فصرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػئد ب لصػػئ الص  ػػئر واػػذلؾ ب باػػر فصػػرات  ( د2.887-2.599ص ػػئصالت اخرباػػئط اػػ ف )وبراو ػػت (د 2.20دخلػػب )

 وا ت لص ئوش.
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 (26.4اٌغذٚي )

 ٌٍجؼذِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  اٌّؼ١بس اٌضبٌش: )ِؼ١بس اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ( ؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد ِ

 

 اٌفمشح َ
ِؼبِبببببببببببببببببببً 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

 5...كاٌخ عٕل  0.713 رٛعل ٌٍّإٍَخ فـخ ئٍزوار١غ١خ ٚاػؾخ ِٚؾلكح ٚشبٍِخ.  .5

 5...كاٌخ عٕل  0.684 جبرٗ.رمَٛ فـخ اٌّإٍَخ عٍٝ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍٛال  ِٚزـٍ  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.879 رزؼّٓ اٌقـخ ِرب١٠و ِٚإشواد كل١مخ رم١ُّ ِٓ فالٌٙب إٌزبئظ.  .7

 5...كاٌخ عٕل  0.861 ٕ٘بن ِواعرخ كٚه٠خ ٌّفوكاد اٌقـخ ِٚب رُ ئٔغبىٖ.  .8

 5...كاٌخ عٕل  0.882 ِٕبٍجخ اٌٍٛبئً ٚاإلعوا اد ٌزؾم١ك اي٘لاه.  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.897 ثّرٛلبد اٌرًّ ٍٚجً رالف١ٙب ِٓ فالي فـؾ ثل٠ٍخ. اٌّروفخ اٌلل١مخ  .:

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

والدرجب ال أ ب لوصرابش دالب  ضد صوبو   الص  ئرص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصرة صف فصرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػئد ب لصػػئ الص  ػػئر واػػذلؾ ب باػػر فصػػرات  ( د2.897-2.700ص ػػئصالت اخرباػػئط اػػ ف )وبراو ػػت (د 2.20دخلػػب )

 وا ت لص ئوش.
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 (4.27اٌغذٚي )

 ٌٍجؼذسعخ اٌى١ٍخ ِغ اٌذ اٌّؼ١بس اٌشاثغ: )إداسح ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ( ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 

 اٌفمشح َ
ِؼبًِ 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

 5...كاٌخ عٕل  0.802 رَبعل أعٛا  اٌٛىاهح عٍٝ ل١بَ اٌرب١ٍِٓ ثأفؼً أكا .  .5

 5...كاٌخ عٕل  0.862 رّزٍه اٌٛىاهح أّٔٛمعبً ِرزّلاً ٌزم١١ُ أكا  اٌرب١ٍِٓ.  .9

 5...ٌخ عٕل كا 0.912 ٌلٜ اٌٛىاهح ثواِظ ِزٕٛعخ ٌٍزله٠ت ٚاٌزـ٠ٛو.  .7

 5...كاٌخ عٕل  0.776 ِشبهوخ اٌرب١ٍِٓ فٟ طٕبعخ اٌمواهاد اٌّزرٍمخ ثٛىاهرُٙ.  .8

 5...كاٌخ عٕل  0.866 رّزٍه اٌٛىاهح أكٚاد ِٕبٍجخ ٌٍزروه عٍٝ اؽز١بعبد اٌرب١ٍِٓ.  .9

:.  

ٌاالٜ اٌاااٛىاهح أٍَااابً كل١مااخ إلفز١ااابه ٚرر١ااا١ٓ ايشااقبص فاااٟ اٌٛفااابئف 

 اٌّقزٍفخ.
 5...كاٌخ عٕل  0.880

 5...كاٌخ عٕل  0.794 وفب٠خ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ فٟ اٌٛىاهح.  .7

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

درجب ال أ ب لوصرابش دالب  ضد صوبو  وال الص  ئرص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصرة صف فصرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػئد ب لصػػئ الص  ػػئر واػػذلؾ ب باػػر فصػػرات  ( د2.909-2.776ص ػػئصالت اخرباػػئط اػػ ف )وبراو ػػت (د 2.20دخلػػب )

 وا ت لص ئوش.
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 (22.4اٌغذٚي )

 ٌٍّؼ١بس١خ ِغ اٌذسعخ اٌىٍ ٛصاسح( اداسح عٛدح اٌؼ١ٍّبد داخً اٌاٌّؼ١بس اٌخبِظ: )ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبًِ 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

 5...كاٌخ عٕل  0.849 ٠ٛعل ٌٍٛىاهح ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٠زٕبٍت ِ  أ٘لاه اٌٛىاهح ٚاٍزوار١غ١برٙب.  .5

 5...كاٌخ عٕل  0.777 ررزّل اٌٛىاهح ٔظُ ارظبي فربٌخ ِٚفزٛؽخ.  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.823 ٚػٛػ ايكٚاه ٚاٌَّإ١ٌٚبد ٚاإلفزظبطبد.  .7

8.  
 5...كاٌخ عٕل  0.803 أقفبع اٌج١وٚلواؽ١خ ٚثَبؽخ اإلعوا اد.

 5...كاٌخ عٕل  0.839 رزٛفو فٟ اٌٛىاهح اٌَّزٍيِبد اٌّبك٠خ ايٍب١ٍخ ٌٍرًّ.  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.722 اٌرًّ ثشجىبد فوق اٌرًّ ٌزفر١ً اإلرظبالد.  .:

 5...كاٌخ عٕل  0.794 ٠ٛعل ك١ًٌ عًّ ٌىً لَُ كافً اٌٛىاهح.  .7

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

والدرجب ال أ ب لوصرابش دالب  ضد صوبو   الص  ئرص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصرة صف فصرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػئد ب لصػػئ الص  ػػئر واػػذلؾ ب باػػر فصػػرات  ( د2.809-2.799ص ػػئصالت اخرباػػئط اػػ ف ) وبراو ػػت(د 2.20دخلػػب )

 وا ت لص ئوش.
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 (22.4اٌغذٚي )

 ٌٍّؼ١بسِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  اٌّؼ١بس اٌغبدط: )ٔزبئظ اٌغٛدح( ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد 

 اٌفمشح َ
ِؼبِببببببببببببببببببً 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

 5...كاٌخ عٕل  0.809 كا  وأٍبً ٌٍولبثخ عٍٝ اٌغٛكح.ٚػٛػ ِرب١٠و ِٚإشواد اي  .5

 5...كاٌخ عٕل  0.768 ٚعٛك ٔظبَ ٚاػؼ ٚفربي ٌٍولبثخ عٍٝ اٌغٛكح.  .9

 5...كاٌخ عٕل  0.926 كهعخ رٛافو ِمب١٠ٌ ٌٍزروه عٍٝ كهعخ هػب اٌّزرب١ٍِٓ ِ  اٌٛىاهح.  .7

 5...كاٌخ عٕل  0.905 .رّزٍه اٌٛىاهح أّٔٛمعبً فبطبً ٌٍزروه عٍٝ َِزٜٛ هػب اٌرب١ٍِٓ  .8

 5...كاٌخ عٕل  0.875 رّزٍه اٌٛىاهح ّٔٛمعب فبطب ٌٍزروه عٍٝ كهعخ عٛكح فلِبرٙب.  .9

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 

والدرجب ال أ ب لوصرابش دالب  ضد صوبو   الص  ئرت اخربائط ا ف  ؿ فصرة صف فصرات ص ئصالفف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػئد ب لصػػئ الص  ػػئر واػػذلؾ ب باػػر فصػػرات  ( د2.996-2.768ص ػػئصالت اخرباػػئط اػػ ف )وبراو ػػت (د 2.20دخلػػب )

 وا ت لص ئوش.
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 ٌٍّؼ١بسِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ  ( اٌضثْٛ اٌّؼ١بس اٌغبثغ: )سظبِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِٓ فمشاد  (10.4اٌغذٚي )

 اٌفمشح َ
ِؼبًِ 

 السرجبغ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ

5.  

٠اازُ اٌزٛاطااً ِاا  اٌَّاازف١ل٠ٓ ِاآ اٌااٛىاهح ٌّروفااخ َِاازٜٛ هػاابُ٘ عاآ اٌقاالِبد 

 اٌّملِخ.
 5...كاٌخ عٕل  0.814

9.  
 5...كاٌخ عٕل  0.799 ٠زُ رجٕٟ أٍٍٛة اٌزٕجإ ٌزؾل٠ل اؽز١بعبد اٌّغزّ  ٚرـٍربرُٙ.

7.  

اٌااٛىاهح اعزّبعاابد ثاا١ٓ لـااب  اٌزٛف١ااف ٚاٌّاالها  ٌّروفااخ فغااٛاد ػاارف  ررماال

 اٌّقوعبد ٚاٌرًّ عٍٝ ؽٍٙب.
 5...كاٌخ عٕل  0.737

8.  

٠زُ رجٕاٟ عاللابد ررابْٚ ثا١ٓ ٚىاهح اٌزوث١اخ ٚاٌزرٍا١ُ اٌرابٌٟ ِآ عٙاخ ث ِٚإٍَابد 

 اٌزر١ٍُ اٌّقزٍفخ ِٓ عٙخ أفوٜ.
 5...كاٌخ عٕل  0.684

9.  
 5...كاٌخ عٕل  0.704 ربٌخ ث١ٓ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزر١ٍُ اٌربٌٟ ٍٚٛق اٌرًّ.٠زُ رجٕٟ لٕٛاد ارظبي ف

:.  

رمَٛ اٌٛىاهح ثزم١١ُ ِقوعبرٙب ٌّروفخ ِلٜ ِال ِزٙب ٌؾبعخ ٍٛق اٌرًّ فاٟ اٌمـاب  

 اٌقبص.
 5...كاٌخ عٕل  0.676

7.  

رمَٛ اٌٛىاهح ثزم١١ُ ِقوعبرٙب ٌّروفخ ِلٜ ِال ِزٙب ٌؾبعخ ٍٛق اٌرًّ فاٟ اٌمـاب  

 ِٟٛ.اٌؾى
 5...كاٌخ عٕل  0.642

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

و  والدرجب ال أ ب لوصرابش دالب  ضد صوب الص  ئرص ئصالت اخربائط ا ف  ؿ فصرة صف فصرات فف   الجدوؿ الوئاؽ  ا ف

لػػئد ب لصػػئ الص  ػػئر واػػذلؾ ب باػػر فصػػرات  ( د2.804-2.649ص ػػئصالت اخرباػػئط اػػ ف )وبراو ػػت (د 2.20دخلػػب )

 وا ت لص ئوش.

 فا ػػػئدصػػف  ص  ػػئر ػػئـ الائ ػػػث  ا وػػئب ص ػػئصالت اخرباػػػئط اػػ ف درجػػب  ػػػؿ  لألا ػػئدلأب صػػؽ صػػف اللػػدؽ الاضػػػئئي و 

 (  وا  ذلؾ.90.4ل أ ب لالوبائضب والجدوؿ )ائلدرجب ا ص  ئراذهر  و ذلؾ  ؿ  واذا ئداخوبائضب 
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 (12.4اٌغذٚي )

 ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالعزجبٔخ ِؼ١بساألخشٜ ٚوزٌه وً  ٚاألثؼبدالعزجبٔخ  أثؼبدِٓ  ِؼ١بسِصفٛفخ ِؼبِالد اسرجبغ وً 

 

 

اٌذسعببببببخ 

اٌى١ٍبببببببببخ 

 ٌالعزجبٔخ

اٌّؼ١بببببببببببس 

 األٚي 

اٌّؼ١بببببببببببببس 

 اٌضبٟٔ

اٌّؼ١بببببببببببببس 

 اٌضبٌش 

اٌّؼ١بببببببببببببس 

 اٌشاثغ 

بس اٌّؼ١بببببببببببب

 اٌخبِظ  

اٌّؼ١بببببببببببببس 

 اٌغبدط  

اٌّؼ١بببببببببببببس 

 اٌغبثغ  

اٌّؼ١بببببببببس األٚي : ِؼ١بببببببببس 

 اٌم١بدح
0.914 1       

اٌّؼ١ببببببس اٌضببببببٟٔ : ِؼ١ببببببس 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب
0.867 0.741 1      

اٌّؼ١ببببببس اٌضبٌبببببش : ِؼ١ببببببس 

 اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ
0.868 0.843 0.749 1     

اٌّؼ١بببببببببس اٌشاثببببببببغ : إداسح 

 اسد اٌجشش٠خٚرط٠ٛش اٌّٛ
0.954 0.833 0.791 0.797 1    

اداسح اٌّؼ١ببببببس اٌخبببببببِظ : 

عببببببٛدح اٌؼ١ٍّبببببببد داخببببببً 

 ٛصاسحاٌ

0.925 0.816 0.721 0.795 0.897 1   

اٌّؼ١بببببس اٌغبببببدط : ٔزبببببئظ 

 اٌغٛدح
0.800 0.748 0.648 0.649 0.677 0.715 1  

اٌّؼ١ببببببس  اٌغببببببثغ: سظبببببب 

 اٌضثْٛ
0.850 0.705 0.685 0.565 0.855 0.760 0.631 1 

 8:7..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

   7:5.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  94ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

دخلػػب  االػػا ض وائلدرجػػب ال أ ػػب لالوػػبائضب اربائطػػئو ذ  ا اػػلئبػػرباط  اذا ػػئد باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ فف جص ػػ  

 ( واذا  ؤ د فف اخوبائضب ببصب  ادرجب  ئل ب صف الةائت واخبوئؽ الداهأي.2.20و  دخلب )إ لئئ ب  ضد صوب
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 : Reliability العزجبٔخ صجبد 4.2

اطػر صب ف واصػئ ففراد ال  ضػب اخوػبطال  ب فجر  الائ ث هطوات البأ د صف ةائت اإلوبائضب وذلؾ ا د بطا صلئ  أم 

  .ئخالبجزئب الضلو ب وص ئصؿ فلوئ  روضا

 : Split-Half Coefficient غش٠مخ اٌزغضئخ إٌصف١خ -2

بػػـ اوػػبهداـ درجػػئت ال  ضػػب اخوػػبطال  ب ل وػػئب ةاػػئت اخوػػبائضب اطر صػػب البجزئػػب الضلػػو ب   ػػث ا بوػػات درجػػب 

اخوػػػبائضب و ػػػذلؾ درجػػػب الضلػػػؼ الةػػػئضي صػػػف الػػػدرجئت وذلػػػؾ ا وػػػئب ص ئصػػػؿ  فا ػػػئدصػػػف  ا ػػػدالضلػػػؼ اذوؿ ل ػػػؿ 

 و ف ةػػػػػػػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػػػػػػػر  ب ػػػػػػػػػػػػػػػد ؿ الطػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ائوػػػػػػػػػػػػػػػبهداـ ص ئدلػػػػػػػػػػػػػػػب وػػػػػػػػػػػػػػػا رصئف اػػػػػػػػػػػػػػػراوفاخرباػػػػػػػػػػػػػػػئط اػػػػػػػػػػػػػػػ ف الضلػػػػػػػػػػػػػػػ

(Spearman-Brown Coefficient)  ( وا  ذلؾ، 99.4والجدوؿ  ) 

 

 ( 11.4اٌغذٚي )

 العزجبٔخ أثؼبدِٓ  ثؼذ٠ٛظؼ ِؼبِالد السرجبغ ث١ٓ ٔصفٟ وً 

 ٚوزٌه العزجبٔخ وىً لجً اٌزؼذ٠ً ِٚؼبًِ اٌضجبد ثؼذ اٌزؼذ٠ً

 اٌجؼذ
ػذد 

 داٌفمشا

السرجبغ لجً 

 اٌزؼذ٠ً

ِؼبًِ اٌضجبد ثؼذ 

 اٌزؼذ٠ً

 0.775 0.632 6 رشخ١ص اٌّؼشفخ اٌجؼذ األٚي :

 0.887 0.882 *7 ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٟٔ :

 0.748 0.744 *7 خضْ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٌش :

 0.940 0.887 6 رٛص٠غ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌشاثغ :

 0.854 0.774 *7 رطج١ك اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌخبِظ :

 0.937 0.936 *11 اٌذسعخ اٌى١ٍخ لعزجبٔخ ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ

 0.892 0.805 2 اٌّؼ١بس األٚي : ِؼ١بس اٌم١بدح
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 0.873 0.775 2 اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ : ِؼ١بس اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب

 0.861 0.755 6 اٌّؼ١بس اٌضبٌش : ِؼ١بس اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ

 0.914 0.907 *7 ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌّؼ١بس اٌشاثغ : إداسح

 0.915 0.892 *7 ٛصاسحاداسح عٛدح اٌؼ١ٍّبد داخً اٌاٌّؼ١بس اٌخبِظ : 

 0.858 0.851 *1 اٌّؼ١بس اٌغبدط : ٔزبئظ اٌغٛدح

 0.584 0.549 *7 ضثْٛاٌّؼ١بس  اٌغبثغ: سظب اٌ

 0.935 0.877 42 اٌذسعخ اٌى١ٍخ لعزجبٔخ ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ

 رُ اٍزقلاَ ِربًِ عزّبْ يْ إٌظف١ٓ  ١و ِزَب١٠ٚٓ. *

( خوػبائضب 2.905خوػبائضب  صأ ػئت إدارة الص رفػب )( 2.907 با  صف الجدوؿ الوئاؽ فف ص ئصؿ الةاػئت ال أػي )

صػػف الةاػػئت بطصػػئف الائ ػػث إلػػم بطا صلػػئ   ئل ػػب اػػذا  ػػدؿ  أػػم فف اخوػػبائضب ببصبػػ  ادرجػػب  بص ػػز اذدا  الصؤووػػي

 .الدراوب  أم   ضب

 

 غش٠مخ أٌفب وشٚٔجبؿ: -1

د وذلػػػؾ إل جػػػئد ص ئصػػػؿ ةاػػػئت واػػػي طر صػػػب فلوػػػئ  روضاػػػئخ اوػػػبهدـ الائ ػػػث طر صػػػب فهػػػر  صػػػف طػػػرؽ  وػػػئب الةاػػػئت

 اخوػػػػػػبائضب و ػػػػػػذلؾ لالوػػػػػػبائضب   ػػػػػػؿ فا ػػػػػػئدصػػػػػػف  ا ػػػػػػداخوػػػػػػبائضبد   ػػػػػػث  لػػػػػػؿ  أػػػػػػم   صػػػػػػب ص ئصػػػػػػؿ فلوػػػػػػئ ل ػػػػػػؿ 

 (  وا  ذلؾ، 90.4والجدوؿ ) 
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 العزجبٔخ ٚوزٌه ٌالعزجبٔخ وىً أثؼبدِٓ  ثؼذ٠ٛظؼ ِؼبِالد أٌفب وشٚٔجبؿ ٌىً  ( 11.4اٌغذٚي )

 ػذد اٌفمشاد اٌجؼذ
ِؼبًِ أٌفب 

 وشٚٔجبؿ

 0.829 6 رشخ١ص اٌّؼشفخ اٌجؼذ األٚي :

 0.845 7 ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٟٔ :

 0.817 7 خضْ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٌش :

 0.912 6 رٛص٠غ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌشاثغ :

 0.894 7 رطج١ك اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌخبِظ :

 0.962 11 اٌذسعخ اٌى١ٍخ لعزجبٔخ ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ

 0.875 2 اٌّؼ١بس األٚي : ِؼ١بس اٌم١بدح

 0.915 2 اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ : ِؼ١بس اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب

 0.902 6 اٌّؼ١بس اٌضبٌش : ِؼ١بس اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ

 0.931 7 إداسح ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خاٌّؼ١بس اٌشاثغ : 

 0.906 7 ٛصاسحاداسح عٛدح اٌؼ١ٍّبد داخً اٌاٌّؼ١بس اٌخبِظ : 

 0.907 1 اٌّؼ١بس اٌغبدط : ٔزبئظ اٌغٛدح

 0.847 7 اٌضثْٛاٌّؼ١بس  اٌغبثغ: سظب 

 0.978 42 اٌذسعخ اٌى١ٍخ لعزجبٔخ ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ

( خوػبائضب 2.978خوػبائضب  صأ ػئت إدارة الص رفػب )( 2.969الةاػئت ال أػي )  با  صف الجدوؿ الوئاؽ فف ص ئصؿ

صػػف الةاػػئت بطصػػئف الائ ػػث إلػػم بطا صلػػئ   ئل ػػب اػػذا  ػػدؿ  أػػم فف اخوػػبائضب ببصبػػ  ادرجػػب  بص ػػز اذدا  الصؤووػػي

  أم   ضب الدراوب.
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 اٌذساعخ: إعشاءاد رطج١ك أدٚاد 4.2

 إ داد اذداة الوربلئ الضلئئ ب. -0

  ث في أم  بئب صوجش صف ف ئد ص ب اإلدارة والو ئوب لأدراوئت ال أ ئ؛ لبول ؿ صلصب الائ  لؿ الائ ث -9

 ذلؾ.  (  وا 0)وصأ ؽ ر ـ بوز   اخوبائضئت  أم الصوظو ف في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي الزة

صػػػف لػػػدؽ لأبأ ػػػد  د( اوػػػبائضب فول ػػػب02 أػػػم البوج لػػػئت والبوػػػل الت د  ػػػئـ ابوز ػػػ  )الائ ػػػث ا ػػػد  لػػػوؿ  -0

 اخوبا ئضب وةائبلئ.

 ( لئل ب لأب أ ؿ اخ لئئي.942( اوبائضب واوبرد )959ا د إجرا  اللدؽ والةائت  ئـ الائ ث ابوز   ) -4

بـ بر  ـ وبرص ز فداة الدراوػبد  صػئ بػـ بوز ػ  الا ئضػئت  وػب اذلػوؿ وص ئلجبلػئ إ لػئئ ئود صػف هػالؿ جلػئز  -5

 ال ئووب لأ لوؿ  أم ضبئئع الدراوب.

 ١ت اإلؽصبئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌذساعخ:األعبٌ 4.20

بـ اوػبهداـ اذوػئل ب اإل لئئي و  (SPSS)لصد  ئـ الائ ث  ابور س وب أ ؿ اإلوبائضب صف هالؿ ارضئصع  -0

 اإل لئئ ب البئل ب،

 الب رارات والصبووطئت ال وئا ب والضوب الصئو ب. -9

 ".Pearsonووف "إل جئد لدؽ اخبوئؽ الداهأي لالوبائضب بـ اوبهداـ ص ئصؿ اربائط ا ر  -0

إل جػػئد ص ئصػػؿ ةاػػئت اخوػػبائضب بػػـ اوػػبهداـ ص ئصػػؿ ارباػػئط وػػا رصئف اػػرواف لأبجزئػػب الضلػػو ب الصبوػػئو بد  -4

 وص ئدلب جبصئف لأبجزئب الضلو ب   ر الصبوئو بد وص ئصؿ اربائط فلوئ  روضائخ.

 لأوروؽ ا ف صبووطئت   ضب ف صوبصأب ف. T.Testاهبائر  -5

 روؽ ا ف صبووطئت ةالث   ضئت فأ ةر.ب أ ؿ البائ ف اذ ئد  لأو -6

 (K-Sاهبائر ب د د ضوع الا ئضئت ) -7
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 خبِظاٌفصً اٌ

 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاخزجبس فشظ١بد اٌذساعخ
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 خبِظاٌفصً اٌ

 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاخزجبس فشظ١بد اٌذساعخاٌّجؾش األٚي:

ؿ ب أ ػػؿ فصرابلػػئد الػػدؼ الب ػػرؼ وػػ صـو الائ ػػث ائوػػب راض فاػػرز ضبػػئئع اخوػػبائضب البػػي بػػـ البولػػؿ إل لػػئ صػػف هػػال

دراوػب بطا ص ػب  أػم وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي   -عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستي أم 

د و ػػػػد بػػػػـ إجػػػػرا  الص ئلجػػػئت اإل لػػػػئئ ب لأا ئضػػػػئت الصبجص ػػػػب صػػػػف اوػػػبائضب الدراوػػػػب ائوػػػػبهداـ ارضػػػػئصع الػػػػرـز  لػػػزةا

(د لأ لػػوؿ  أػػم ضبػػئئع الدراوػػب البػػي وػػ بـ  راػػلئ وب أ ألػػئ فػػي اػػذا SPSSبصئ  ػػب )اإل لػػئئ ب لأدراوػػئت اخج

 . الولؿ

 اإلعبثخ ػٓ اٌغؤاي األٚي ِٓ أعئٍخ اٌذساعخ 1.2.2

ما مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفتة فتي وزارة التربيتة والتعمتيم  ضص الوؤاؿ اذوؿ صف فوئأب الدراوب  أم ، 

 جية نظر العاممين ؟العالي في محافظات غزة من و 

مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة يقدر متوسط ولالجئاب  أم اذا الوؤاؿ ب صؽ الائ ث صف الورض البئلي " 

 .%( 61بما ال يقل عن ) في وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة من وجية نظر العاممين

 ب ػػػػػػػػػػػرارات والصبووػػػػػػػػػػػطئت والضوػػػػػػػػػػػب الصئو ػػػػػػػػػػػبد ػػػػػػػػػػػئـ الائ ػػػػػػػػػػػث  ائوػػػػػػػػػػػبهداـ ال ولإلجئاػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػذا البوػػػػػػػػػػػئؤؿ

 والجداوؿ البئل ب  بوا  ذلؾ، 
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 (2.1 اٌغذٚي )

 عزجبٔخٚوزٌه رشر١جٙب فٟ الأثؼبد العزجبٔخ ِٓ  ثؼذاٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً               

 اٌّزٛعػ اٌجؼذ َ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

   ل١ّخ

T 

ل١ّخ 

 خاٌّؼ٠ٕٛ
 اٌزشر١ت

 5 0.000 12.789 70.40 3.520 رشق١ض اٌّروفخ اٌجرل ايٚي : 1

 3 0.000 21.564 73.99 3.699 ر١ٌٛل اٌّروفخ اٌجرل اٌضبٟٔ : 2

 2 0.000 27.316 77.59 3.880 فيْ اٌّروفخ اٌجرل اٌضبٌش : 3

 1 0.000 31.499 79.89 3.995 رٛى٠  اٌّروفخ اٌجرل اٌواث  : 4

 4 0.000 18.601 73.64 3.682 رـج١ك اٌّروفخ ٌِ :اٌجرل اٌقب 5

  0.000 29.550 75.17 3.759 اٌلهعخ اٌى١ٍخ الٍزجبٔخ ع١ٍّبد ئكاهح اٌّروفخ 

 

%(د بأػم ذلػؾ ، 79.89( فف بوز ػ  الص رفػب  لػأت  أػم الصرباػب اذولػم اػوزف ضوػاي )5.0 با  صػف الجػدوؿ )

%(د بأػم ذلػؾ  بول ػد الص رفػب  لػؿ  أػم الصرباػب 77.59ي )هزف الص رفب  لػؿ  أػم الصرباػب الةئض ػب اػوزف ضوػا

%(د 70.64%(د بأم ذلػؾ بطا ػؽ الص رفػب  لػؿ  أػم الصرباػب الراا ػب اػوزف ضوػاي )70.99الةئلةب اوزف ضواي )

%(د فصػػئ الدرجػػب ال أ ػػب لالوػػبائضب 72.42بأػػم ذلػػؾ بشػػه ص الص رفػػب  لػػؿ  أػػم الصرباػػب الهئصوػػب اػػوزف ضوػػاي )

 %(.75.07)  لأت  أم وزف ضواي

الصب أصػػب ادرجػػب صوػػبو  صصئروػػب  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب فػػي وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي فػػي  الضبػػئئع ولبووػػ ر

 ائلشػ ؿ الصواػ ب ذا ػئد اخوػبائضب اآلب ػب الجػداوؿ الائ ػث اإ ػداد ص ئفظػئت  ػزة صػف وجلػب ضظػر ال ػئصأ ف  ػئـ

 :البئلي
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 اٌجؼذ األٚي رشخ١ص اٌّؼشفخ

 (1.1عذٚي )

 ٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙبا

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌّزٛعػ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

1 
ررزّاااال اٌااااٛىاهح أٍااااٍٛة اٌرااااوع اٌظااااٛهٞ 

 ٌقوائؾ اٌّروفخ  ِقــبد ٚهٍَٛ كال١ٌخ(
3.471 69.42 8.363 0.000 4 

2 
رمَٛ اٌٛىاهح ثزظا١ُّ فو٠ـاخ فبطاخ ٌٍّروفاخ 

 ٚاٌقجواد اٌلاف١ٍخ
3.338 66.75 5.997 0.000 5 

3 
رماااَٛ اٌاااٛىاهح ثبٌّمبهٔاااخ اٌّوعر١اااخ اٌلاف١ٍاااخ 

 ٚاٌقبهع١خ
3.538 70.75 10.594 0.000 3 

4 
رىَااات اٌاااٛىاهح ِروفزٙاااب ِااآ  اٌزجظاااو فاااٟ 

 رغبهة اٌرب١ٍِٓ ٚرغبهة ا٢فو٠ٓ.
3.754 75.08 15.238 0.000 1 

5 

٠ااازُ اٌزمااابؽ اٌّروفاااخ ِااآ االٔزؤاااذ ٚثاااواِظ 

اٌؾٛاٍااااااات اٌّزملِاااااااخ ٚاٌّواواااااااي اٌجؾض١اااااااخ 

 ٚاالٍزشبه٠خ.

3.692 73.83 12.968 0.000 2 

6 
ررل اٌّروفخ اٌّىزَجخ فٟ اٌاٛىاهح ٔزبعابً ٌٍرّاً 

 اٌفوكٞ ٌٍرب١ٍِٓ
3.329 66.58 5.892 0.000 6 

  0.000 12.789 70.40 3.520 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 9.5لأ  ضػب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبػـ اوػبهداـ اهباػئر 

 فصرات الا د اذوؿ )بشه ص الص رفب( وبا ف الضبئئع،



163 
 

  75.28" إذ اأػػس الػػوزف الضوػػاي "4اذوؿ  وػػب الػػوزف الضوػػاي اػػي الوصػػرة ر ػػـ "فف ف أػػم فصػػرات الا ػػد "%

صصئ  دؿ  أم " ا بوئب الػوزارة ص رفبلػئ صػف  البالػر فػي  2.25" واي ف ؿ صف 2.222وصوبو  الدخلب "

 بجئرب ال ئصأ ف وبجئرب اآلهر ف."

 " و  صػػػػب 66.58الضوػػػاي "" إذ اأػػػس الػػػوزف 6فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

 دؿ  أم فف " الص رفب الص بواب في الوزارة  ب د ضبئجئو لأ صؿ  صصئ 2.25" واي ف ؿ صف 2.222الص ضو ب "

 الورد  لأ ئصأ ف "

د  0.592والػوب  ئصػب  باػػ ف اف الصبووػط ال وػػئاي لجص ػ  فصػػرات الا ػد اذوؿ)بشػػه ص الص رفػب( بوػػئو  

الص وػواب بوػػئو   t%" و  صػب 72ي ف اػر صػف الػوزف الضوػػاي الج ػد "%" واػػ72.42والػوزف الضوػاي  وػئو  "

واػي ف ػؿ  2.222د وصوػبو  الدخلػب بوػئو  0.96الجدول ػب والبػي بوػئو   tواي ف ار صف   صب  09.789

صصئ  دؿ  أػم فف ال صأ ػب اذولػم صػف ضصػوذج  صأ ػئت إدارة الص رفػب فخ واػو "بشػه ص الص رفػب"  2.25صف 

فلػػػػ ئب الوظػػػػئئؼ اإلشػػػػراف ب ادرجػػػػب ج ػػػػد )صوافػػػػؽ(  ضػػػػد الصوػػػػبو  اإلفبرااػػػػي صبػػػػوفر صػػػػف وجلػػػػب ضظػػػػر 

لأدراوبدواذا  دلؿ  أم ص ئولػب وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي لإلوػبوئدة اشػ ؿ ففاػؿ صػف اػذا الصلػئدر فػي 

اإلضوػػئض ب اػػو  ( إف الصلػػدر اذوئوػػي لأص رفػػبJohn Deweyجػػوف د ػػو  )ر   ػػبشػػه ص الص رفػػب و صػػئ 

شئط الذابي لأوردد فأ  ص رفب   بوالئ الورد إضصئ اي ضئشئب  ف هاربش وبوئ أش ص   ضئلر الا ئب الهارة والض

الص  طب اشد و ف ضشئطش و وئ ش صف فجؿ الاصػئ  وال لػوؿ  أػم لصصػب ال ػ ش وال وػئ  والصػأو  وصػف اجػؿ 

 (.9222 دالجزولي وده ؿالبلأب  أم الصشئ ؿ البي بواجلش في ال  ئة )

 اأاص ػب ال ػئلي صػف فلػ ئب الصضئلػب اإلشػراف ب والب أػ ـ البرا ػب وزارة في ال ئصأ ف  ضئ ب ذلؾ إلمالائ ث  وو  ز 

ال ئصأ ف وادراؾ وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي فاص ب ذلؾ والا ث  ف ص ئف وجودائ فلػؿ اػي فػي   وب الص رفب صف
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رضػػب اػػ ف صوجػػودات الص رفػػب ال ئل ػػب فػػي رؤوس ال ػػئصأ ف فـ فػػي الػػضظـ فـ فػػي اإلجػػرا ات إاػػئفب إلػػم ب ص ػػؽ الصصئ

الػػوزارة وصوجػػودات الص رفػػب الصطأواػػب لأػػوزارة ا  ػػث  صةػػؿ الوػػئرؽ صصػػدار الجلػػد الػػذ  ب بئجػػش وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ 

 فف إذ ال ئلي لأولػوؿ إلػم اإلاب ػئر الصضشػود فوجػب البوالػؿ واإلابصػئـ ائل ػئصأ ف والضظػر إلػم بجػئرالـ وهاػرابلـد

وىتذا  صئ  ب   لأوزارة ب د د اذشهئص ال ئصأ ف للئ وصػوا  لـد  ترائلـد  ف الب ا ر  ب   لأ ئصأ ف ؿالول البوالؿ

 الصػئؿ رفس ائ باػئرا ال  ػوصي الصوظػؼ اضػئ   ػئدة( البػي فولػت اإ9209صػ  صئجػئ  فػي دراوػب )الصػدلؿد يت تق

 الص رف ػب الا ئػب وبل ئػب ضص بلػئدوب الص رف ػب و درابػش طئ ئبػش ائوػبةصئر الصؤووػيد وذلػؾ الضجػئح وفوػئس الو ػر 

ودراوػػب .والصلض ػػب ال دالػػب ص ػػئ  ر وفػػؽ الصػػوظو ف ل ئفػػب الػػوظ وي واخوػػبصرار اذصػػئف الصالئصػػبدوب ص ؽ

 والصؤووػي الوػرد  اذدا  وب وػ ف لبطػو ر  صػدهؿ الص رفػب إدارة باضػي اػرورة(   ػث فولػت ا9200)الزطصػبد

(  ػػث فولػػت ابػػوف ر الا ئػػب الصضئوػػاب واإلص ئضػػئت الصئد ػػب البػػي 9200دودراوػػب )ال ػػئلوؿدالصبووطب البصض ػػب لأ أ ػػئت

ب صػػػؽ البص ػػػ ف الص رفػػػي وب و ػػػز ال ػػػئصأ ف و ػػػةلـ  أػػػم الصشػػػئر ب فػػػي الصػػػؤبصرات ال أص ػػػب وورش ال صػػػؿد ودراوػػػب 

( البي بولأت إلم إداراؾ ال ئصأ ف في شر ب د ئلي لألػضئ ئت ال لرائئ ػب اأاص ػب  وػب وبشػه ص 9200)ضور د

(والبػػػي ا ضػػػت ااص ػػػب إصػػػبالؾ الص رفػػػب الذاب ػػػب وذلػػػؾ صػػػف هػػػالؿ اصػػػبالؾ اذ ػػػئد  9229رفبدودراوػػػب )الهشػػػئليدالص 

(والبػي ا ضػت فاص ػب اذفػراد وفضلػـ ال ضلػر اذوئوػي فػي 9229ال ئصأب صصف  صبأ ػوف الص رفبدودراوػب )فاوالهاػ رد

وفولػػت ااػػرورة باضػػي إدارة الص رفػػب لصػػدهؿ إدارة الص رفػػب فلػػـ الػػذ ف  ضبجػػوف الص رفػػب و ػػد روضلئ ول وػػت اذضظصػػب 

( البػػي هألػػت إلػػم 9228بطػػو ر وب وػػ ف اذدا  الوػػرد  والصؤووػػي لصؤووػػئت الب أػػ ـ ال ػػئليد ودراوػػب )ص ئ  ػػبد

ارورة البر  ز  أم إدارة الص رفب في صؤووئت الب أ ـ ال ئلي وارورة ال صؿ الجئد  أم اوػبةصئرائ لبر  ػب فدائلػئد 

(البي بولأت إلم فف ص دؿ ضصو الصؤووئت صرباط اش ؿ إ جئاي ص   ػدربلئ Bogner&Bansal,2007ودراوب )
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و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع صػ  الدراوػئت الوػئاصب إلػم  أم ب د د الص رفب واضئ  صجص  الص رفب الهئص الئد 

 البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

( البػي فظلػرت اػ ؼ اوػبجئاب ال ػئصأ ف فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي 9228ص  ضبػئئع دراوػب )دروزةد وتختمف

 اذردض ب لا د بشه ص الص رفب في ف صئللـ وفضشطبلـ.

( البػػػي فظلػػرت اػػ ؼ اوػػػبجئاب ال ػػئصأ ف فػػػي صجصو ػػب اإلبلػػػئخت 9202 صػػئ بهبأػػؼ صػػػ  ضبػػئئع دراوػػػب )فػػالؽد

 اذردض ب لا د بشه ص الص رفب و ئضت الدرجب صبووطب.

واػػػذا اإلهػػػبالؼ  صوصػػػئو  رجػػػ  إلهػػػبالؼ هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات 

 الصبا ب.

 اٌجؼذ اٌضبٟٔ ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ

 اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب (1.1عذٚي )

سلُ 

 اٌفمشح
 عػاٌّزٛ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

1 
ررزّل اٌٛىاهح فٟ ر١ٌٛل اٌّروفخ عٍٝ اٌقجاواد 

 اٌلاف١ٍخ ٌٍرب١ٍِٓ
3.783 75.67 16.044 0.000 2 

2 
رزجاا  اٌااٛىاهح فااٟ ر١ٌٛاال اٌّروفااخ ٌاال٠ٙب ٚهُ 

 اٌزرٍُ اٌزٕظ١ّٟ
3.817 76.33 17.860 0.000 1 

3 

ؾبواااابح رمااااَٛ اٌااااٛىاهح ثبٍاااازقلاَ أٍااااٍٛة اٌّ

اٌَّااازمج١ٍخ  ٍاااا١ٕبه٠ٛ٘بد اٌااازرٍُ( فااااٟ ر١ٌٛاااال 

 ِربهفٙب

3.567 71.33 10.203 0.000 7 

 6 0.000 11.233 71.58 3.579ررزّال اٌااٛىاهح ثز١ٌٛاال ِربهفٙاب عٍااٝ اإلوزَاابة  4
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سلُ 

 اٌفمشح
 عػاٌّزٛ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

 ِٓ ِظبكه فبهع١خ

5 

رزجاااا  اٌااااٛىاهح فااااٟ ر١ٌٛاااال اٌّروفااااخ أٍااااٍٛة 

اٌّربٌغااخ إٌظب١ِااخ ٌٍّروفااخ اٌؼاا١ّٕخ  اٍاازٕجبؽ 

 ِزرٍّخ(ِٓ اٌلافًكهًٚ 

3.683 73.67 14.037 0.000 5 

6 
رؾاابفق اٌااٛىاهح عٍااٝ اٍاازّواه٠خ رشااى١ً فااوق 

 اٌزرٍُ اٌّزٕٛعخ ِروف١بً ِ  اٌقجوا  اٌلاف١١ٍٓ 
3.729 74.58 14.288 0.000 4 

7 
رَااارٝ اٌاااٛىاهح إللبِاااخ رؾااابٌف ِروفاااٟ ِااا  

 إٌّظّبد اٌّؾ١ٍخ ايفوٜ ٌزجبكي اٌّروفخ
3.742 74.83 13.167 0.000 3 

  0.000 21.564 73.99 3.699 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 0.5لأ  ضػب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبػـ اوػبهداـ اهباػئر 

 د الص رفب( وبا ف الضبئئع،فصرات الا د الةئضي )بول 

 " 76.00" إذ اأػػس الػػوزف الضوػػاي "9فف ف أػػم فصػػرات الا ػػد الةػػئضي  وػػب الػػوزف الضوػػاي اػػي الوصػػرة ر ػػـ "%

صصئ  دؿ  أم فف" الوزارة ببا  في بول د الص رفب لد لئ ورش  2.25" واي ف ؿ صف 2.222و  صب الص ضو ب "

 الب أـ البضظ صي."

 و  صػػػػب 70.00" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "0وزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػ "%

صصئ ػػػػدؿ  أػػػػم فف " الػػػػوزارة بصػػػػـو ائوػػػػبهداـ فوػػػػأوب الص ئ ػػػػئة  2.25" واػػػػي ف ػػػػؿ صػػػػف 2.222الص ضو ػػػػب "

 الصوبصاأ ب )و ضئر وائت الب أـ( في بول د ص ئرفلئ "
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د والػػػوزف  0.699)بول ػػػد الص رفػػػب( بوػػػئو  والػػػوب  ئصػػػب  باػػػ ف اف الصبووػػػط ال وػػػئاي لجص ػػػ  فصػػػرات الا ػػػد الةئضي

واػي  90.564الص وػواب بوػئو   t%" و  صب 72%" واي ف ار صف الوزف الضواي الج د "70.99الضواي  وئو  "

صصػػئ  ػػدؿ  2.25واػػي ف ػػؿ صػػف  2.222د وصوػػبو  الدخلػػب بوػػئو  0.96الجدول ػػب والبػػي بوػػئو   tف اػػر صػػف   صػػب 

صأ ػئت إدارة الص رفػب فخ واػو "بول ػد الص رفػب" صبػوفر صػف وجلػب ضظػر فلػ ئب  أم فف ال صأ ب الةئض ب صف ضصػوذج  

الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب ادرجػػب ج ػػد )صوافػػؽ( دو باػػ  صػػف الضبػػئئع الوػػئاصب فف الػػوزارة بػػولي اابصئصػػئو وااػػ ئ فػػي بول ػػد 

وػب ب أ ص ػػب صلصبلػػئ الص رفػب و ػػر  الائ ػث فف اػػذا الضب جػػب ببوػؽ وطا  ػػب   صػػؿ وزارة البرا ػب والب أػػ ـ ال ػػئلي  صؤو

بول د الص رفب وضشرائ وبطو رائد  صئ   زو الائ ث ذلؾ إلم بشج   وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي ال ئصأ ف ف لئ  أػم 

ا ػػث  ػػف لألػػد  ال ػػئصأ ف  اب الا ػػث  ػػف الص رفػػب الصرباطػػب اأضشػػطبلئ فػػي الضشػػرات ال أص ػػبد  صػػئ فف اضػػئؾ اوػػب داد

ـ الػػوزارة ووػػ  لئ لباػػئدؿ وشػػرا  الص رفػػب صػػف صلػػئدر هئرج ػػبد واػػذا  ػػد   باػػر الص رفػػب صػػف صلػػئدر صب ػػددةدواابصئ

دل الو  أم البصدـ الص رفي لػد  ال ػئصأ ف فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي صػف فلػ ئب الوظػئئؼ اإلشػراف ب فبجػداـ 

اػػ   أػػوؿ صضئوػػاب  باػػئدلوف اآلرا  و شػػئر وف الص رفػػب و وػػبو دوف صػػف  ػػؿ صئ لػػأوا  أ ػػش صػػف ص أوصػػئت جد ػػدة لو 

( البي فولت 9209في دراوب )الصدلؿد ، وتت ق مع ماجاءوصاب رة لأصش الت الصهبأوب البي بواجللـ في ف صئللـ

 طئ ئبػش ائوػبةصئر الصؤووػيد وذلػؾ الضجػئح وفوػئس الو ػر  الصػئؿ رفس ائ باػئرا ال  وصي الصوظؼ اضئ  إ ئدة أم 

 وفؽ الصوظو ف ل ئفب الوظ وي واخوبصرار اذصئف الصالئصبدوب ص ؽ ص رف بال الا ئب وبل ئب وبضص بلئد الص رف ب و درابش

 لبطػو ر  صػدهؿ الص رفػب إدارة باضػي اػرورة(   ػث فولػت  أػم 9200ودراوب )الزطصػبد.والصلض ب ال دالب ص ئ  ر

الا ئػب  (  ػث فولػت ابػوف ر9200دودراوػب )ال ػئلوؿد.الصبووطب البصض ب لأ أ ئت والصؤووي الورد  اذدا  وب و ف

الصضئوػػاب واإلص ئضػػئت الصئد ػػب البػػي ب صػػؽ البص ػػ ف الص رفػػي وب و ػػز ال ػػئصأ ف و ػػةلـ  أػػم الصشػػئر ب فػػي الصػػؤبصرات 

( البػػػي بولػػػأت إلػػػم إداراؾ ال ػػػئصأ ف فػػػي شػػػر ب د ػػػئلي لألػػػضئ ئت 9200ال أص ػػػب وورش ال صػػػؿد ودراوػػػب )ضػػػور د
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( 9229ص رفب وبائدؿ الهارة ا ف ال ػئصأ ف دودراوػب )الصرضػيدال لرائئ ب فف ف د اذدوار الرئ و ب لأشر ب او بول د ال

ودراوػػػػػػػػػب  البػػػػػػػػػي ف ػػػػػػػػػدت  أػػػػػػػػػم فاص ػػػػػػػػػب ااب ػػػػػػػػػئر الص رفػػػػػػػػػب ائإل بصػػػػػػػػػئد  أػػػػػػػػػم الا ئضػػػػػػػػػئت والص أوصػػػػػػػػػئت الصبجػػػػػػػػػددة

(والبي ا ضت ااص ب إصبالؾ الص رفب الذاب ب وذلؾ صف هالؿ اصبالؾ اذ ئد  ال ئصأػب صصػف  صبأ ػوف 9229)الهشئليد

(والبي ا ضت فاص ب اذفراد وفضلـ ال ضلر اذوئوي في إدارة الص رفػب فلػـ الػذ ف 9229)فاوالها رد الص رفبدودراوب

 ضبجػػوف الص رفػػب و ػػد روضلئ ول وػػت اذضظصػػب وفولػػت ااػػرورة باضػػي إدارة الص رفػػب لصػػدهؿ بطػػو ر وب وػػ ف اذدا  

ع صػ  الدراوػئت الوػئاصب إلػم البشػئاش و ػد   ػود وػاب ابوػئؽ اػذا الضبػئئ الورد  والصؤووي لصؤووئت الب أػ ـ ال ػئليد

( البػػي فظلػػرت اػػ ؼ 9228دراوػػب )دروزةد وتختمتتف متتع نتتتائجفػػي ا ػػض اذوػػئل ب والوض ػػئت الصوػػبهدصب ف لػػئد

 اوبجئاب ال ئصأ ف في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي اذردض ب لا د بول د الص رفب في ف صئللـ وفضشطبلـ.

هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات  خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼواػػػذا 
 .الصبا ب

 اٌجؼذ اٌضبٌش خضْ اٌّؼشفخ

 اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب (4.1عذٚي )

 اٌزشر١ت خل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛ Tل١ّخ  اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّزٛعػ اٌفمشح سلُ اٌفمشح

 2 0.000 22.663 82.17 4.108 اٌَغالد ٚاٌٛصبئك اٌّىزٛثخ. 1

 3 0.000 24.325 80.50 4.025 مٚٞ اٌقجوح ٚاٌّروفخ ثبٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍّربهه اٌّقيٚٔخ. 2

3 
ؽٛاٍا١ت ِووي٠اخ ٠ّىآ اٌوعاٛ  ئ١ٌٙاب ٚاإلٍازفبكح ِٕٙاب ٚلاذ 

 اٌؾبعخ
4.117 82.33 24.968 0.000 1 

4 
اٍااابد اٌّٛصماااخ اٌزاااٟ رـاااوػ فاااٟ اٌّاااإرّواد اٌجؾاااٛس ٚاٌله

 ٚإٌلٚاد اٌزر١ّ١ٍخ
3.754 75.08 14.723 0.000 5 

 7 0.000 10.824 72.17 3.608 رٛص١ك اٌلهًٚ اٌَّزٕجـخ ِٓ ؽبالد إٌغبػ أٚ اٌفشً . 5



169 
 

 اٌزشر١ت خل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛ Tل١ّخ  اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّزٛعػ اٌفمشح سلُ اٌفمشح

 6 0.000 13.050 73.17 3.658 ٚعٛك ٔظبَ ١ٌٍَـوح عٍٝ اٌّٛعٛكاد اٌّروف١خ اٌّبك٠خ. 6

 4 0.000 16.228 77.83 3.892 م١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٌزؾم١ك ِوٚٔخ عب١ٌخ فٟ اٍزوعبعٙب.اٍزقلاَ اٌز 7

  0.000 27.316 77.59 3.880 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 4.5)لأ  ضػب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ   Tبػـ اوػبهداـ اهباػئر 

 فصرات الا د الةئلث )هزف الص رفب( وبا ف الضبئئع،

 " 89.00" إذ اأػػس الػػوزف الضوػػاي "0فف ف أػػم فصػػرات الا ػػد الةئلػػث  وػػب الػػوزف الضوػػاي اػػي الوصػػرة ر ػػـ "%

 ص ػػف الرجػػوع  صصػػئ  ػػدؿ  أػػم فف اضػػئؾ"  واوػػ ب صر ز ػػب 2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222و  صػػب الص ضو ػػب "

 إل لئ واإلوبوئدة صضلئ و ت ال ئجب."

 " و  صػػػػب 79.07" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "5فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

صصئ ػػدؿ  أػػم فف " الػػوزارة بوةػػؽ الػػدروس الصوػػبضاطب صػػف  ػػئخت  2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222الص ضو ػػب "

 الضجئح فو الوشؿ ."

د والػوزف  0.882ف اف الصبووط ال وئاي لجص ػ  فصػرات الا ػد الةئلػث)هزف الص رفػب( بوػئو  والوب  ئصب  با 

 97.006الص وػواب بوػئو   t%" و  صػب 72%" واػي ف اػر صػف الػوزف الضوػاي الج ػد "77.59الضواي  وئو  "

صصئ  2.25واي ف ؿ صف  2.222د وصوبو  الدخلب بوئو  0.96الجدول ب والبي بوئو   tواي ف ار صف   صب 

 دؿ  أم فف ال صأ ب الةئلةب صػف ضصػوذج  صأ ػئت إدارة الص رفػب فخ واػي "هػزف الص رفػب" صبػوفرة صػف وجلػب ضظػر 

و ػي وزارة   أػمفل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب ادرجػب ج ػد )صوافػؽ(  ضػد الصوػبو  اإلفبرااػي لأدراوػبدصصئ  ػدلؿ 
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ل ب صهبأوػب خ  صػؿ فاص ػب صػف بول ػدائ وال لػوؿ البرا ب والب أ ـ ال ئلي اأف بهز ف الص أوصػئت والص ػئرؼ اأوػئ

 أ لئ  ي خ بوصد اذا الص أوصئت صصئ  ولؿ الرجوع إل لئ  ضد الاػرورةد و  ػز  ذلػؾ إلػم بشػج   وزارة البرا ػب 

والب أ ـ ال ئلي  أم ب ص ؽ اذاداؼ واللئ ئت البي بو م إل لئ الػوزارة الػورة ج ػدةدفصئ باذلػش الػوزارة صػف جلػد 

 صػئ   ػز   .إل لػئ الولػوؿ وػاؿ ب ةػر فو ائلضوػ ئف وػوا  بوصػدائ ذفئب الص رفػب  ج ألػئ  راػب  ا ػر خ بوػ

 وػػظ وبػػػدر ب فػػي لػػبولـ فلػػ ئب الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب اػػئلوزارة لصاػػصوف الوصػػرات والبػػي   وػػت ر اػػب الػػوزارة 

ب لب ص ػؽ الصروضػب ال ئصأ ف الئ  أم  وظ الص رفب والورة ص دةب وصوبصرة صف هالؿ اوػبهداـ البصض ػئت ال د ةػ

 في ذلؾ واإلابصئـ اذو  الهارة ائ بائراـ هز ف الص رفب لد لئ.

 رفس ائ باػئرا ال  ػوصي الصوظػؼ اضػئ  إ ػئدة( البي فولت  أم 9209في دراوب )الصدلؿد وىذا يت ق مع ماجاء

 الص رف ػب الا ئػب ل ئػبوب وبضص بلػئد الص رف ػب و درابػش طئ ئبػش ائوبةصئر الصؤوويد وذلؾ الضجئح وفوئس الو ر  الصئؿ

ودراوػػب .والصلض ػػب ال دالػػب ص ػػئ  ر وفػػؽ الصػػوظو ف ل ئفػػب الػػوظ وي واخوػػبصرار اذصػػئف الصالئصػػبدوب ص ؽ

 والصؤووػي الوػرد  اذدا  وب وػ ف لبطػو ر  صػدهؿ الص رفػب إدارة باضػي(   ػث فولػت ااػرورة 9200)الزطصػبد

فولػت ابػوف ر الا ئػب الصضئوػاب واإلص ئضػئت الصئد ػب البػي (  ػث 9200دودراوػب )ال ػئلوؿد.الصبووػطب البصض ب لأ أ ئت

ب صػػػؽ البص ػػػ ف الص رفػػػي وب و ػػػز ال ػػػئصأ ف و ػػػةلـ  أػػػم الصشػػػئر ب فػػػي الصػػػؤبصرات ال أص ػػػب وورش ال صػػػؿد ودراوػػػب 

( البي بولأت إلم إداراؾ ال ئصأ ف في شر ب د ػئلي لألػضئ ئت ال لرائئ ػب فف ف ػد اذدوار الرئ وػ ب 9200)ضور د

(البي فظلرت صوافصب ادرجب  ئل ب صف 9202او هزف الص رفب لأولوؿ إلم الص رفب اولولب دودراوب )ادردلأشر ب 

 اؿ   ضب الدراوب  وؿ فاص ب بهػز ف الص رفػب و ػزت الائ ػث إلػم و ػي صػد ر  الصػدارس اأاص ػب بضظػ ـ الص أوصػئت 

ودراوػب  صأ ػؿ صػف اػدر الو ػت والجلػدد واذف ػئر وبهز ضلػئ اطر صػب  وػلؿ الرجػوع إل لػئ  ػؤد  إلػم وػلولب ال صػؿ وب

صبالؾ الص رفب الذاب ب وذلؾ صف هالؿ اصبالؾ اذ ئد  ال ئصأػب صصػف  صبأ ػوف ااص ب ف(والبي ا ضت 9229)الهشئليد
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(والبي ا ضت فاص ب اذفراد وفضلـ ال ضلر اذوئوي في إدارة الص رفػب فلػـ الػذ ف 9229الص رفبدودراوب )فاوالها رد

 ػػد روضلئ ول وػػت اذضظصػػب وفولػػت ااػػرورة باضػػي إدارة الص رفػػب لصػػدهؿ بطػػو ر وب وػػ ف اذدا   ضبجػػوف الص رفػػب و 

و ػد   ػود وػاب ابوػئؽ اػذا الضبػئئع صػ  الدراوػئت الوػئاصب إلػم البشػئاش الورد  والصؤووي لصؤووئت الب أػ ـ ال ػئليد 

 في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

( البػي فظلػرت اػ ؼ اوػبجئاب ال ػئصأ ف فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي 9228دراوب )دروزةد وتختمف مع نتائج

( البػي ف ػدت فف 9226اذردض ب لا د بهز ف الص رفب في ف صئللـ وفضشطبلـد صئ بهبأؼ صػ  ضبػئئع دراوػب )الهأ أػيد

 صوبو  بهز ف الص رفب  ئضت صبووطب.

دراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات واػػػذا اإلهػػػبالؼ  صوصػػػئو  رجػػػ  إلهػػػبالؼ هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب ال

 الصبا ب.

 اٌجؼذ اٌشاثغ رٛص٠غ اٌّؼشفخ

 اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب (1.1عذٚي )

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌّزٛعػ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

 1 0.000 23.020 82.25 4.113 ٌرًّ ٚاالعزّبعبد اٌلٚه٠خ .فوق ا 1

 1 0.000 26.387 82.25 4.113 اٌٛصبئك ٚإٌشواد ٚشجىخ اٌّرٍِٛبد اٌلاف١ٍخ. 2

 4 0.000 21.728 80.67 4.033 اٌراللبد ٚاالرظبالد  ١و اٌو١ٍّخ. 3

4 

شااجىخ ِرٍِٛاابد كاف١ٍااخ ٌٍٛطااٛي ئٌااٝ لٛاعاال 

 اٌج١بٔااااااااااااااااابد  أعٙااااااااااااااااايح اٌؾبٍاااااااااااااااااٛة

 ظبَ ايهشفخ(ثٔ

4.042 80.83 21.749 0.000 3 

 6 0.000 19.088 78.42 3.921اٍزقلاَ رم١ٕخ أطؾبة اٌقجوح ٌٍزٛى٠ا  اٌفاوكٞ  5



172 
 

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌّزٛعػ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

 ٌٍّروفخ

6 
أٍٍٛة اٌزله٠ت ِٓ لجً ىِال  اٌقجوح اٌمالاِٝ 

 ثٙله رؾ١َٓ ع١ٍّبرٙب ٚرقف١غ اٌزىب١ٌف
3.971 79.42 19.880 0.000 5 

  0.000 31.499 79.89 3.995 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 5.5لأ  ضػب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبػـ اوػبهداـ اهباػئر 

 فصرات الا د الراا  )بوز   الص رفب( وبا ف الضبئئع،

  89.95" إذ اأػس الػوزف الضوػاي "9د0فصرات الا د الرااػ   وػب الػوزف الضوػاي اػي الوصػرة ر ػـ "فف ف أم "%

صصػػئ  ػػدؿ  أػػم فف" الػػوزارة بباػػ  فػػرؽ ال صػػؿ واخجبصئ ػػئت  2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222و  صػػب الص ضو ػػب "

 الدور ب د الوةئئؽ والضشرات وشا ب الص أوصئت الداهأ ب."

  و  صػػػػب 78.49" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "5زف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػو "%

صصئ ػػدؿ  أػػم فف " الػػوزارة بصػػـو ائوػػبهداـ بصض ػػب فلػػ ئب الهاػػرة  2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222الص ضو ػػب "

 لأبوز   الورد  لأص رفب "

د والػوزف  0.995والوب  ئصب  با ف اف الصبووط ال وػئاي لجص ػ  فصػرات الا ػد الراا )بوز ػ  الص رفػب( بوػئو  

 00.499الص وػواب بوػئو   t%" و  صػب 72%" واػي ف اػر صػف الػوزف الضوػاي الج ػد "79.89الضواي  وئو  "

صصئ  2.25واي ف ؿ صف  2.222د وصوبو  الدخلب بوئو  0.96الجدول ب والبي بوئو   tواي ف ار صف   صب 

 واي "بوز ػ  الص رفػب" صبػوفر صػف وجلػب ضظػر  دؿ  أم فف ال صأ ب الراا ب صف ضصوذج  صأ ئت إدارة الص رفب فخ
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فل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب ادرجب ج د )صوافػؽ(  ضػد الصوػبو  اإلفبرااػي لأدراوػبدصف الضبػئئع الوػئاصب  باػ  

بولػػـ فلػػ ئب الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب اػػوزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي ذاص ػػب بوز ػػ  وضشػػر الص رفػػب و  ػػزو  الائ ػػث 

برا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي  أػػم اإلربصػػئ  ائلصوػػبو  الص رفػػي لأ ػػئصأ ف لصػػئ لػػذلؾ صػػف فاص ػػب ذلػػؾ إلػػم  ػػرص وزارة ال

الػوزارة ابشػج   ال ػئصأ ف  ذلؾ  أم اابصئـ ض  س  وبض  س  أم تدائلـ وائلبئلي  أم صوبو ئت الصوبو د ف د 

ؿ وبش  ؿ فرؽ  أم  رض فف ئراـ الجد دة الصرباطب اأضشطبلئ  صئ بشج لـ  أم  اور الضدوات وورش ال ص

 صؿ ولصؿ الص رفب صف فل ئب الهارة  صئ بلبـ اضصػؿ الص رفػب الهئلػب اأضشػطبلئ صػف صلػئدر صب ػددةد  صػئ 

   ز  لأبطور البصضي اوجود شا ئت ص أ ب  وبهدصلئ ال ئصأوف لبوز   الص رفب وبائدللئ ف صئ ا ضلـ.

 رفس ائ باػئرا ال  ػوصي الصوظػؼ اضػئ  ةإ ػئد( البي فولت  أم 9209في دراوب )الصدلؿد وىذا يت ق مع ماجاء

 الص رف ػب الا ئػب وبل ئػب وبضص بلػئد الص رف ػب و درابػش طئ ئبػش ائوبةصئر الصؤوويد وذلؾ الضجئح وفوئس الو ر  الصئؿ

ودراوػػب .والصلض ػػب ال دالػػب ص ػػئ  ر وفػػؽ الصػػوظو ف ل ئفػػب الػػوظ وي واخوػػبصرار اذصػػئف الصالئصػػبدوب ص ؽ

 الوػرد  اذدا  وب وػ ف لبطػو ر  صػدهؿ الص رفػب إدارة باضػي اػرورةالدراوػب ا(   ػث فولػت 9200)الزطصػبد

(  ػػث فولػػت ابػػوف ر الا ئػػب الصضئوػػاب واإلص ئضػػئت 9200أػػوؿددودراوػػب )ال .الصبووػػطب البصض ػػب لأ أ ػػئت والصؤووػػي

وورش الصئد ػػػػب البػػػػي ب صػػػػؽ البص ػػػػ ف الص رفػػػػي وب و ػػػػز ال ػػػػئصأ ف و ػػػػةلـ  أػػػػم الصشػػػػئر ب فػػػػي الصػػػػؤبصرات ال أص ػػػػب 

البػػي فظلػػرت صوافصػػب ادرجػػب  ئل ػػب صػػف  اػػؿ ففػػراد   ضػػب الدراوػػب  أػػم اػػذا الصجػػئؿ  (9202ال صؿدودراوػػب )اػػدرد

ائلصوػػبو  الص رفػػي لص أصػػ لـ و ػػةلـ  أػػم بطػػو ر  اخربصػػئ دو ػػزت الائ ةػػب ذلػػؾ إلػػم  ػػرص صػػد ر  الصػػدارس  أػػم 

 اخبلػػئختجئاب لأ ػػئص ف فػػي صجصو ػػب اضػػئؾ اوػػبفف ( البػػي دلػػت  أػػم 9202صلػػئرابلـ الصلض ػػبد ودراوػػب )فػػالؽد

الص رفػب الذاب ػب وذلػؾ  اصػبالؾ(والبي ا ضت ااص ب 9229اذردض ب لا د بوز   الص رفب ادرجب ج دد ودراوب )الهشئليد

(والبػػي ا ضػػت فاص ػػب اذفػػراد 9229صػػف هػػالؿ اصػػبالؾ اذ ػػئد  ال ئصأػػب صصػػف  صبأ ػػوف الص رفبدودراوػػب )فاوالهاػػ رد
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ي في إدارة الص رفب فلـ الػذ ف  ضبجػوف الص رفػب و ػد روضلئ ول وػت اذضظصػب وفولػت ااػرورة وفضلـ ال ضلر اذوئو

باضػػػي إدارة الص رفػػػب لصػػػدهؿ بطػػػو ر وب وػػػ ف اذدا  الوػػػرد  والصؤووػػػي لصؤووػػػئت الب أػػػ ـ ال ئليدودراوػػػب الصػػػالؾ 

هاػػرات وبطو راػػئ صػػف ( البػػي فولػػت اأاص ػػب بشػػج   ال ػػئصأ ف  أػػم الصشػػئر ب فػػي ضصػػؿ الص ػػئرؼ وال9229واذةػػر )

و ػػد   ػػود وػػاب ابوػػئؽ اػػذا الضبػػئئع صػػ  الدراوػػئت الوػػئاصب إلػػم البشػػئاش فػػي  فجػػؿ هأػػؽ ا ئػػب  صػػؿ صضئوػػاب وصضئفوػػبد

 ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

(البػي فظلػرت اػ ؼ إوػبجئاب ال ػئصأ ف لصولػـو بوز ػ  الص رفػب والبشػئرؾ 9202دراوب ) ػودةد وتختمف مع نتائج 

  ث   ػود ذلػؾ ل  ػوب الب ضولوج ػئ البػي خبظلػر لأػا ض فبػوفر شػا ئت اإلضبرضػت وػئ د  ئلا ػب ال ػئصأ ف فػي ف لئ 

الولػػػوؿ لأا ئضػػػئت والص أوصػػػئت البػػػي   بئجوضلػػػئ صصػػػئ فد  إلػػػم ز ػػػئدة اإل بصػػػئد  أػػػم الب ضولوج ػػػئ وائلبػػػئلي اػػػ ؼ 

اضػئؾ اػ ؼ اوػبجئاب  ال ػئصأ ف فػي  ( البػي بولػأت إلػم فف9200بشئرؾ الص رفب اػ ف ال ػئصأ فد ودراوػب )ضػور د

( البػػي فظلػػرت اػػ ؼ اوػػبجئاب 9228شػػر ب د ػػئلي لألػػضئ ئت ال لرائئ ػػب لا ػػد بوز ػػ  الص رفػػبد و دراوػػب )دروزةد

ال ػػػػػئصأ ف فػػػػػػي وزارة البرا ػػػػػػب والب أػػػػػػ ـ ال ػػػػػػئلي اذردض ػػػػػػب لا ػػػػػػد بوز ػػػػػػ  الص رفػػػػػػب فػػػػػػي ف صػػػػػػئللـ وفضشػػػػػػطبلـد ودراوػػػػػػب 

وػبجئاب ال ػئصأ ف لبوز ػ  الص رفػب والبشػئرؾ ف لػئ   ػث   ػود ذلػؾ لهػوؼ (البي دلت  أػم اػ ؼ ا9228)اللئصد د

و ػػد   ػػود  دفلػػ ئب الص رفػػب فف  وصػػدوا وػػأطبلـ و ػػوبلـ  ضب جػػب ل لػػوؿ اآلهػػر ف  أػػم صػػئ  صبأ وضػػش صػػف ص ػػئرؼ

 واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

( البػي ا ضػت فف درجػب ضشػر وبوز ػ  الص رفػب  ئضػت صبووػطب و ػػز  9226دراوػب )الهأ أػيد تختمتف متع نتتائجكمتا 

 الائ ث ذلؾ إلم  دـ بوافر الصصوصئت الب ضولوج ب ادرجب  ئف ب في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي اذردض ب.

 ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼواػػػذا 

 الصبا ب.
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 اٌجؼذ اٌخبِظ رطج١ك اٌّؼشفخ 

 (اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب6.1عذٚي )

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌّزٛعػ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

1 
١ٍِٓ ِلهوْٛ ٌٍّرٍِٛبد اٌزٟ اٌزأول ِٓ أْ اٌرب

 ٠ّزٍىٛٔٙب ٚأُٔٙ لبكهْٚ عٍٝ ئ٠غبك ِرٕٝ ٌٙب.
3.867 77.33 16.851 0.000 2 

 4 0.000 14.142 73.75 3.688 ِٕؼ اٌرب١ٍِٓ اٌؾو٠خ فٟ رـج١ك ِربهفُٙ . 2

3 
رر١اا١ٓ ِاال٠و٠ٓ ٌٍّروفااخ ٠ؾضااْٛ عٍااٝ اٌزـج١ااك 

 اٌغ١ل ٌٙب.
3.475 69.50 8.088 0.000 6 

4 

فاااخ اٌرٛائاااك اٌزاااٟ رماااف فاااٟ ٚطاااٛي ئىاٌاااخ وب

اٌّروفااخ اٌالىِااخ ٌ فااواك ٚاٌقجااوا  ٚاٌٛؽاالاد 

 االكاه٠خ.

3.471 69.42 8.505 0.000 7 

5 
رشاااى١ً فاااوق فجاااوح كاف١ٍاااخ ِزٕٛعاااخ ِروف١ااابً 

 َِٚزمٍخ
3.771 75.42 16.421 0.000 3 

6 
رـج١ااك اٌّجاابكهاد ٚاٌجااواِظ ثشااىً َِاازّو ِاا  

 ماد اٌراللخ ثبٌّروفخ.
3.658 73.17 13.140 0.000 5 

7 
رله٠ت ِٛفف١ٙب ثشاىً َِازّو ِآ لجاً فجاوا  

 ِزّو١ٍٓ كاف١ٍب ٚفبهع١ب.
3.842 76.83 17.161 0.000 1 

  0.000 18.601 73.64 3.682 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 6.5الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ ) لأ  ضػب  Tبػـ اوػبهداـ اهباػئر 

 فصرات الا د الهئصس )بطا ؽ الص رفب( وبا ف الضبئئع،
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 " 76.80" إذ اأػس الػوزف الضوػاي "7فف ف أم فصرات الا د الهػئصس  وػب الػوزف الضوػاي اػي الوصػرة ر ػـ "%

صصئ  دؿ  أم فف" الوزارة بدرب صوظو لئ اش ؿ صوبصر صف  2.25" واي ف ؿ صف 2.222و  صب الص ضو ب "

  اؿ هارا  صبصرو ف داهأ ئ وهئرج ئ."

 " و  صػػػػب 69.49" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "4فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

البػي بصػؼ فػي صصئ دؿ  أم فف " الػوزارة بصػـو اإزالػب  ئفػب ال وائػؽ  2.25" واي ف ؿ صف 2.222الص ضو ب "

 ولوؿ الص رفب الالزصب لألفراد والهارا  والو دات اخدار ب."

د  0.689والػػػوب  ئصػػػب  باػػػ ف اف الصبووػػػط ال وػػػئاي لجص ػػػ  فصػػػرات الا ػػػد الهػػػئصس)بطا ؽ الص رفػػػب( بوػػػئو  

الص وػػػواب بوػػػئو   t%" و  صػػب 72%" واػػػي ف اػػر صػػػف الػػػوزف الضوػػاي الج ػػػد "70.64والػػوزف الضوػػػاي  وػػئو  "

واي ف ػؿ صػف  2.222د وصوبو  الدخلب بوئو  0.96الجدول ب والبي بوئو   tواي ف ار صف   صب  08.620

صصئ  دؿ  أػم فف ال صأ ػب الهئصوػب صػف ضصػوذج  صأ ػئت إدارة الص رفػب فخ واػي "بطا ػؽ الص رفػب" صبػوفر  2.25

لأدراوػػبد و  ػػز  صػػف وجلػػب ضظػػر فلػػ ئب الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب ادرجػػب ج ػػد )صوافػػؽ(  ضػػد الصوػػبو  اإلفبرااػػي 

ذلؾ ذاص ب اذا ال صأ ب ذضلػئ ضبػئج لأ صأ ػئت الوػئاصب فالػئ  ػبـ ب و ػؿ الص رفػب إلػم هطػط  صػؿ بصػدـ لأ ػئصأ ف 

والجصلورد صػػئ   ػػز  لصػػدرة ال ػػئصأ ف صػػف فلػػ ئب الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب  أػػم بطا ػػؽ الص رفػػب وفف الػػوزارة بشػػج  

ف  ئضػت دوف صوػبو  الطصػوح صػ  اضػئ   ئ ػدة ا ئضػئت بهػدـ الجص ػ  وبوػئاـ  بب   للـ الوػرص لبطا صلػئ  بػم وا 

 . في ب ص ؽ  وة لأوزارة صف هالؿ بطا ؽ الص رفب وبوف ر الصوبأزصئت لذلؾ

 رفس ائ باػئرا ال  ػوصي الصوظػؼ اضػئ  إ ػئدة( البي فولت  أم 9209في دراوب )الصدلؿد وىذا يت ق مع ماجاء

 الص رف ػب الا ئػب وبل ئػب وبضص بلػئد الص رف ػب و درابػش طئ ئبػش صئرائوبة الصؤوويد وذلؾ الضجئح وفوئس الو ر  الصئؿ

دودراوػػب  .والصلض ػػب ال دالػػب ص ػػئ  ر وفػػؽ الصػػوظو ف ل ئفػػب الػػوظ وي واخوػػبصرار اذصػػئف الصالئصػػبدوب ص ؽ
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( البي بولأت إلم إداراؾ ال ئصأ ف في شر ب د ػئلي لألػضئ ئت ال لرائئ ػب فف ف ػد اذدوار الرئ وػ ب 9200)ضور د

(  ػث 9200لأشر ب او بطا ؽ الص رفب الصبئ ب لأولوؿ ائلشػر ب إلػم صوػبو   ػئؿ صػف البصػدـ دودراوػب )ال ػئلوؿد

فولػػػت ابػػػوف ر الا ئػػػب الصضئوػػػاب واإلص ئضػػػئت الصئد ػػػب البػػػي ب صػػػؽ البص ػػػ ف الص رفػػػي وب و ػػػز ال ػػػئصأ ف و ػػػةلـ  أػػػم 

(والبي ا ضت ااص ب إصبالؾ الص رفػب الذاب ػب 9229ودراوب )الهشئليد الصشئر ب في الصؤبصرات ال أص ب وورش ال صؿد

(والبػػي ا ضػػت فاص ػػب 9229وذلػػؾ صػػف هػػالؿ اصػػبالؾ اذ ػػئد  ال ئصأػػب صصػػف  صبأ ػػوف الص رفبدودراوػػب )فاوالهاػػ رد

اذفػػراد وفضلػػـ ال ضلػػر اذوئوػػي فػػي إدارة الص رفػػب فلػػـ الػػذ ف  ضبجػػوف الص رفػػب و ػػد روضلئ ول وػػت اذضظصػػب وفولػػت 

 ة الص رفػػػػػب لصػػػػػدهؿ بطػػػػػو ر وب وػػػػػ ف اذدا  الوػػػػػرد  والصؤووػػػػػي لصؤووػػػػػئت الب أػػػػػ ـ ال ػػػػػئليد ااػػػػػرورة باضػػػػػي إدار 

 و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

 ػد بطا ػؽ الص رفػب  ئضػت (البػي دلػت  أػم فف درجػب اوػبجئاب ال ػئصأ ف لا9200ص  ضبئئع دراوػب )الزطصػبد وتختمف

( البػػػػي بولػػػػأت إلػػػػم إداراؾ صػػػػد ر  الصػػػػدارس فف ف ػػػػد اذدوار الرئ وػػػػ ب 9202صبووػػػػط  وبهبأػػػػؼ ودراوػػػػب )اػػػػدرد

 لأصدروب او بطا ؽ الص رفب الصبئ ب لأولوؿ ائلصؤووب إلم صوبو   ئؿ صف البصدـ وب ص ؽ روػئلبلئ الصضشػودةد صئ

ظلػرت اػ ؼ اوػبجئاب ال ػئصأ ف فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي ( البػي ف9228وبهبأؼ صػ  ضبػئئع دراوػب )دروزةد

 اذردض ب لا د بطا ؽ الص رفب في ف صئللـ وفضشطبلـ.

هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات  خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼواػػػذا 

 الصبا ب.

 اإلعبثخ ػٓ اٌغؤاي اٌضبٟٔ ِٓ أعئٍخ اٌذساعخ 1.2.1

متتا مستتتوى التميتتز فتتي األداء المؤسستتي لتتوزارة التربيتتة والتعمتتيم  ػػضص الوػػؤاؿ الةػػئضي صػػف فوػػئأب الدراوػػب  أػػم ، 

 العالي في محافظات غزة من وجية نظر العاممين ؟
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مستتتوى التميتتز فتتي األداء يقتتدر متوستتط ولالجئاػػب  أػػم اػػذا الوػػؤاؿ ب صػػؽ الائ ػػث صػػف الوػػرض البػػئلي "   

 %( 61بما ال يقل عن ) والتعميم العالي في محافظات غزة من وجية نظر العاممين المؤسسي لوزارة التربية

  ػػػػػػػػػػػئـ الائ ػػػػػػػػػػػث  ائوػػػػػػػػػػػبهداـ الب ػػػػػػػػػػػرارات والصبووػػػػػػػػػػػطئت والضوػػػػػػػػػػػب الصئو ػػػػػػػػػػػبد  ولإلجئاػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػذا البوػػػػػػػػػػػئؤؿ

 والجداوؿ البئل ب  بوا  ذلؾ،

  عزجبٔخٚوزٌه رشر١جٙب فٟ الأثؼبد العزجبٔخ ِٓ  ثؼذٌىً اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ  (7.1 اٌغذٚي )

 اٌّزٛعػ اٌجؼذ َ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

 2 0.000 25.274 78.33 3.917 اٌّؼ١بس األٚي : ِؼ١بس اٌم١بدح 1

 3 0.000 23.010 77.62 3.881 اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ : ِؼ١بس اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب 2

 1 0.000 25.009 79.27 3.963 اٌضبٌش : ِؼ١بس اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟاٌّؼ١بس  3

4 
اٌّؼ١بببببببس اٌشاثببببببغ : إداسح ٚرطبببببب٠ٛش اٌّببببببٛاسد 

 اٌجشش٠خ
3.597 71.95 12.011 0.000 5 

5 
اداسح عببٛدح اٌؼ١ٍّببد داخببً اٌّؼ١ببس اٌخببِظ : 

 ٛصاسحاٌ
3.659 73.17 15.700 0.000 4 

 6 0.000 12.461 71.47 3.573 اٌّؼ١بس اٌغبدط : ٔزبئظ اٌغٛدح :

 7 0.000 12.502 71.27 3.563 سظب اٌضثْٛاٌّؼ١بس  اٌغبثغ:  7

  0.000 21.083 74.89 3.745 اٌذسعخ اٌى١ٍخ لعزجبٔخ ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ 4

( فف ص  ػػػئر البهطػػػ ط اإلوػػػبراب جي  لػػػأت  أػػػم الصرباػػػب اذولػػػم اػػػوزف ضوػػػاي 7.5 باػػػ  صػػػف الجػػػدوؿ )

%(د بأػػػم ذلػػػؾ ص  ػػػئر 78.00  ػػػئر الص ػػػئدة  لػػػؿ  أػػػم الصرباػػػب الةئض ػػػب اػػػوزف ضوػػػاي )%(د بأػػػم ذلػػػؾ ص79.97)

ادارة جػػودة ال صأ ػػئت داهػػؿ %(د بأػم ذلػػؾ 77.69الص أوصػئت وب أ ألػػئ  لػػأت  أػػم الصرباػب الةئلةػػب اػػوزف ضوػػاي )
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ب  لأت  أم %(د بأم ذلؾ إدارة وبطو ر الصوارد الاشر 70.07وزارة  لأت  أم الصرباب الراا ب اوزف ضواي )ال

%(د   بأػػم ذلػػؾ ضبػػئئع الجػػودة  لػػأت  أػػم الصرباػػب الوئدوػػب اػػوزف ضوػػاي 70.95الصرباػػب الهئصوػػب اػػوزف ضوػػاي )

%(د    فصػػػئ الدرجػػػب 70.97 لػػػأت  أػػػم الصرباػػػب الوػػػئا ب اػػػوزف ضوػػػاي ) الزاػػػوف%(د  بأػػػم ذلػػػؾ راػػػئ 70.47)

 %(.74.89ال أ ب لالوبائضب  لأت  أم وزف ضواي )

 الائ ػث اإ ػداد  ػئـ درجة مستوى التميتز فتي األداء المؤسستي لتوزارة التربيتة والتعمتيمبلصب أصػب ا الضبئئع ولبوو ر

 :البئلي ائلش ؿ الصوا ب ذا ئد اخوبائضب اآلب ب الجداوؿ

 اٌّؼ١بس األٚي اٌم١بدح

 س ٚوزٌه رشر١جٙباٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّؼ١ب (2.1عذٚي )

 اٌزشر١ت ل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ Tل١ّخ  اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّزٛعػ اٌفمشح سلُ اٌفمشح

 5 0.000 17.023 78.33 3.917 رّزٍه اٌم١بكح ِٙبهاد ئكاه٠خ ٚل١بك٠خ ١ِّيح. 1

 8 0.000 16.708 75.25 3.763 ررزّل اٌم١بكح أٌٍ اٌجؾش اٌرٍّٟ فٟ رٕبٚي ِشبوً اٌٛىاهح. 2

 1 0.000 21.728 80.67 4.033 ح هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ررىٌ ل١ّٙب ٚفٍَفزٙب.رٛعل ٌٍٛىاه 3

4 
راااُ ٚػااا  هٍااابٌخ ٌٍاااٛىاهح فاااٟ ِىااابْ ثااابهى ثؾ١اااش ٠َاااًٙ 

 اإلؽال  ع١ٍٙب.
3.938 78.75 18.838 0.000 3 

 7 0.000 16.256 76.92 3.846 رمجً اٌم١بكح اٌزغ١١و وقـٛح ٌإلهرمب  ثأكا  اٌٛىاهح. 5

 6 0.000 17.033 77.83 3.892 ع١لح فٟ ِغبي ٚػ  اإلٍزوار١غ١بد. رّزٍه اٌم١بكح وفب ح 6

 2 0.000 21.160 79.83 3.992 اٌّملهح عٍٝ اإلرظبي ٚاٌزٛاطً ِ  ا٢فو٠ٓ 7

 3 0.000 17.320 78.75 3.938 اٌم١بكح للٚح ٌٍرب١ٍِٓ فٟ اٌلافر١خ ٔؾٛ اٌرًّ ٚاإلٔغبى. 8

  0.000 25.274 78.33 3.917 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ
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( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 8.5لأ  ضػب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبػـ اوػبهداـ اهباػئر 

 فصرات الص  ئر اذوؿ )الص ئدة( وبا ف الضبئئع،

 82.67" إذ اأػس الػوزف الضوػاي "0 وػب الػوزف الضوػاي اػي الوصػرة ر ػـ " فف ف أم فصرات الص  ػئر اذوؿ "%

صصئ  دؿ  أم فضش" بوجد لأوزارة رؤ ب صوبصاأ ب ب  س   صلئ  2.25" واي ف ؿ صف 2.222و  صب الص ضو ب "

 وفأووبلئ"

 " و  صػػػػب 75.95" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "9فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

صصئ ػدؿ  أػم فضػش " ب بصػد الص ػئدة فوػس الا ػث ال أصػي فػي بضػئوؿ  2.25" واي ف ؿ صػف 2.222لص ضو ب "ا

 صشئ ؿ الوزارة."

د والػػوزف الضوػػاي  0.907والػػوب  ئصػػب  باػػ ف اف الصبووػػط ال وػػئاي لجص ػػ  فصػػرات الص  ػػئر اذوؿ)الص ػػئدة( بوػػئو  

واػػي ف اػػر  95.974الص وػػواب بوػػئو   tو  صػػب %" 72%" واػػي ف اػػر صػػف الػػوزف الضوػػاي الج ػػد "78.00 وػػئو  "

صصػئ  ػدؿ  أػم فف  2.25واي ف ػؿ صػف  2.222د وصوبو  الدخلب بوئو  0.96الجدول ب والبي بوئو   tصف   صب 

الص  ئر اذوؿ صف الضصػوذج اذصر  ػي لأبص ػز فخ واػو "الص ػئدة" صبػوفر صػف وجلػب ضظػر فلػ ئب الوظػئئؼ اإلشػراف ب 

الصوػبو  اإلفبرااػي لأدراوػبدو  زو الائ ػث ذلػؾ إلػم فف الص ػئدة فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ  ادرجب ج د )صوافؽ(  ضد

ال ػػئلي بشػػج  ال ػػئصأ ف  أػػم ب ص ػػؽ رؤ ػػب وفاػػداؼ و ئ ػػئت الػػوزارة البػػي ب  ػػس   صلػػئ وفأوػػوبلئد صئ   ػػز  ل وػػئ ة 

اٌزاٟ  (Saada,2013  دراوػب ائجوىذا يت ق متع نتتالص ئدة و دربلئ  أم ب و ز وبضص ب ال ئصأ ف والبوالؿ ص لـد 

ا ضت فف صوبو  اذدا  الص ئد  في ال أ ب الجئص  ب  ضد بطا ؽ ص  ئر الص ئدة لأضصوذج اذورواػي لأبص ػز اأػس  ػوالي 

البي ا ضت وجود اربوئع  ا ر في بطا ؽ صصئروئت إدارة الجودة الشئصأب  (Alsuhaimi,2012%دودراوب )75.92

دارة الصهػػئطر فػػػي جئص ػػب ال ( البػػي ا ضػػػت فف الصبووػػط ال أػػػي لدرجػػب بػػػوافر 9228صأػػػؾ و وددودراوػػب )فاو ػػػئصردوا 
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%( ودرجػػب بػػوافر  ا ػػرة ودراوػػب 70.9ص  ػػئر الص ػػئدة فػػي الجئص ػػئت الوأوػػط ض ب فػػي ص ئفظػػئت  ػػزة اػػوزف ضوػػاي )

را ػب واػو ( والبي ا ضت فف ص  ئر الص ئدة صطاؽ اش ؿ ج د في صؤووئت الب أ ـ ال ئلي ائلاوب الل9229الج ار )

 صػئ  ػدا إلػم صؤاػؿ الجئص ػب فػي الص ػئدة  ضلػر بولػأت فف ( البػي9225فصر   بار ا جػئاي د ودراوػب اللػل ر )

 فػي صطاػؽ الشػئصأب الجػودة إدارة ضظػئـ فف إلػم بولػأت ( البػي9225الشػئصأبد ودراوػب زاصػؿ) الجػودة إدارة لبطا ػؽ

لضبئئع ص  الدراوػئت الوػئاصب إلػم البشػئاش فػي ا ػض و د   ود واب ابوئؽ اذا ا د%(92الص ئدة اوزف ضواي ) صجئؿ

 اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

(   ػث ا ضػت فف ص  ػئر الص ػئدة اػصف  ضئلػر إدارة الجػودة الشػئصأب فػي 9200دراوب )ولصوددوتختمف مع نتائج 

بو  بطا ػػؽ ( والبػػي ا ضػت فف صوػ9209%( د ودراوػػب )فػئرس واذ ػئد60.88جئص ػب اذ لػم صصاػػوؿ اػوزف ضوػاي)

% 64.0 طػئع  ػزة صصاػوؿ اضوػاب -فا ئد إدارة الجودة الشئصأب في ف وئـ الصاوؿ والبوػج ؿ اجئص ػب الصػدس الصوبو ػب

وفف اضػئؾ  ال ػػب إ جئا ػب اػػ ف البػزاـ اإلدارة ال أ ػػئ اػػد ـ بطا ػؽ إدارة الجػػودة الشػئصأب واػػ ف صػد  بطا ػػؽ فا ػػئد إدارة 

البي ا ضت وجود درجب بطا ؽ صبووطب لص ئ  ر إدارة الجودة الشئصأب في  (9200الجودة الشئصأب د ودراوب)فاو ادةد

( والبي ا ضت فف صوػبو  بطا ػؽ فا ػئد 9202صدارس ص ئفظب ضئاأس صف وجلب ضظر الصد ر ف ف لئ ودراوب)الضوورد

لص ػئدة ادرجػب البص ز الصؤووػي فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي والا ػث ال أصػي اذردض ػب والبػي صػف اػصضلئ ص  ػئر ا

(   ث فظلػرت ضبػئئع الدراوػب فف اضػئؾ صوػبو  صبووػط 9226صبووطب د  صئ اهبأوت ودراوب )الصداوف والطالعد

صػػف  ضئلػػػر ضصػػوذج الل ئػػػب الوطض ػػب لإل بصػػػئد والجػػودة والضو  ػػػب صبػػوفرة فػػػي جئص ػػئت  طػػػئع  ػػزة د  صػػػئ وبهبأػػػؼ 

لػػر إدارة الجػػودة الشػػئصأب فػػي جئص ػػب اذ لػػم (   ػػث ا ضػػت فف ص  ػػئر الص ػػئدة اػػصف  ضئ9224ودراوػػب )ال جػػئرد

هلػئئص  ػؿ صػف ا ئػب  خهػبالؼ صوصئو  رج   اخهبالؼواذا  %د62ضش  صؿ  ف الصوبو  اإلفبرااي صبوفر ول 

 الدراوئت وصجبص ئبلئ واذضظصب واإلجرا ات الصبا ب.
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 اٌجؼذ اٌضبٟٔ اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب

 (2.1عذٚي )

 د اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙباٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافب

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌّزٛعػ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

1 
٠اازُ ثٕااب  لبعاالح ِرٍِٛاابد ٌَّاابعلح اٌّاال٠و فااٟ 

 ارقبم اٌمواهاد.
3.950 79.00 18.869 0.000 3 

2 
ٛف١اف رمَٛ اٌٛىاهح عٍاٝ ٚػا  اٍازوار١غ١خ ٌز

 رم١ٕخ اٌّرٍِٛبد فٟ أٔشـخ اٌٛىاهح.
3.938 78.75 19.109 0.000 4 

3 
رّزٍه اٌٛىاهح أ٘لاه ٚاػاؾخ إلٍازقلاَ رم١ٕاخ 

 اٌّرٍِٛبد.
3.967 79.33 18.795 0.000 2 

4 
٠ااااازُ رى١ٍاااااف أؽااااال اٌّزقظظااااا١ٓ ٌزؾااااال٠ش 

 اٌّرٍِٛبد ثظٛهح َِزّوح.
3.842 76.83 14.943 0.000 2 

5 
ب١ٌت اٌزم١ٕاخ اٌؾل٠ضاخ فاٟ ررزّل اٌٛىاهح عٍٝ أٍا

 ٔمً ٚرلاٚي اٌّرٍِٛخ.
3.988 79.75 18.641 0.000 1 

6 
رغرااً ِاآ اٌَّاازف١ل٠ٓ  اٌّااٛفف١ٓثاٌّواعر١ٓ( 

 ِظبكهاً ٌّرٍِٛبد طٕ  ٚارقبم اٌمواهاد.
3.829 76.58 14.885 0.000 3 

7 
راااااورجؾ اٌشاااااجىخ اٌّؾ١ٍاااااخ ٌٍاااااٛىاهح ثشاااااجىبد 

 اٌّرٍِٛبد اٌرب١ٌّخ.
3.783 75.67 13.048 0.000 7 

8 
٠ٛعاال ػااّبْ ٌؾلاصااخ ٚكلااخ ٚشاا١ٌّٛخ ٚرىبِااً 

 ٚأِٓ اٌّرٍِٛبد ٚاٌّربهه
3.733 74.67 12.915 0.000 8 

  0.000 23.010 77.62 3.881 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ
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( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 9.5ة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )لأ  ضػب الوا ػد  Tبػـ اوػبهداـ اهباػئر 

 فصرات الص  ئر الةئضي )الص أوصئت وب أ ألئ( وبا ف الضبئئع،

 " 79.75" إذ اأػس الػوزف الضوػاي "5فف ف أم فصرات الص  ئر الةئضي  وب الػوزف الضوػاي اػي الوصػرة ر ػـ "%

صصػػػئ  ػػػدؿ  أػػػم فضػػػش" ب بصػػػد الػػػوزارة  أػػػم فوػػػئل ب البصض ػػػب  2.25" واػػػي ف ػػػؿ صػػػف 2.222و  صػػػب الص ضو ػػػب "

 ال د ةب في ضصؿ وبداوؿ الص أوصب."

 " و  صػػػػب 74.67" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "8فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

ئصػػؿ صصئ ػػدؿ  أػػم فضػػش "  وجػػد اػػصئف ل داةػػب ود ػػب وشػػصول ب وب  2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222الص ضو ػػب "

 وفصف الص أوصئت والص ئرؼ."

د  0.880والػػوب  ئصػػب  باػػ ف اف الصبووػػط ال وػػئاي لجص ػػ  فصػػرات الص  ػػئر الةئضي)الص أوصػػئت وب أ ألػػئ( بوػػئو  

الص وػػػػواب بوػػػػئو   t%" و  صػػػػب 72%" واػػػػي ف اػػػػر صػػػػف الػػػػوزف الضوػػػػاي الج ػػػػد "77.69والػػػػوزف الضوػػػػاي  وػػػػئو  "

واػػي ف ػػؿ صػػف  2.222د وصوػػبو  الدخلػػب بوػػئو  0.96بوػػئو   الجدول ػػب والبػػي tواػػي ف اػػر صػػف   صػػب  90.202

صصػػئ  ػػدؿ  أػػم فف الص  ػػئر الةػػئضي صػػف الضصػػوذج اذصر  ػػي لأبص ػػز فخ واػػو "الص أوصػػئت وب أ ألػػئ" صبػػوفر صػػف  2.25

وجلب ضظر فل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب ادرجب ج د )صوافؽ(  ضد الصوبو  اإلفبرااي لأدراوػبدو  ز  الائ ػث ذلػؾ 

ظػػئـ فوئوػػي فػػي وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي  باػػصف ضظػػـ و ػػواض ف ولػػوائ  باػػاط ال صػػؿ وتل ئبػػشد وباػػاط لوجػود ض

 ر ػػب الص أوصػػئت واضوػػ ئالئ إلػػم اإلدارات والػػدوائر الصهبأوػػب اػػئلوزارةد  صػػئ   ػػزو لوجػػود ا  ػػؿ بضظ صػػي ص بصػػد فػػي 

 صئ فف ا بصئد الوزارة  أم البصض ب ال د ةب في ضصؿ الوزارة وئ د  أم وجود تل ب ص بصدة لبائدؿ الص أوصئت وب أ ألئد

( البػػي ا ضػػت فف 9228فػػي دراوػػب)فاو ئصرد وىتتذا يت تتق متتع متتا جتتاءوبػػداوؿ الص أوصػػب وػػئ د اشػػ ؿ  ا ػػر اػػذلؾ د 

%( 78.4الصبووػػط ال أػػي لدرجػػب بػػوافر للػػذا الص  ػػئر فػػي الجئص ػػئت الوأوػػط ض ب فػػي ص ئفظػػئت  ػػزة اػػوزف ضوػػاي )
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اإلدار   الضظػئـ اػ ف وا بصئد ػب بائدل ػب  ال ػب وجػود إلم فشئرت ( البي9229د ودراوب ) ائسدودرجب بوافر  ا رة 

و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب  الص أوصئت د وضظئـ لأجودة

ت فف ص  ػئر الص أوصػئت وب أ ألػئ (   ػث ا ضػ9224دراوػب )ال جػئرد وتختمف مع نتتائجوالوض ئت الصوبهدصب ف لئد 

 %. 62اصف  ضئلر إدارة الجودة الشئصأب في جئص ب اذ لم صبوفر ول ضش  صؿ  ف الصوبو  اإلفبرااي 

هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات  خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼواػػػذا 
 الصبا ب.

 اٌجؼذ اٌضبٌش اٌزخط١ػ العزشار١غٟ

 اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب (20.1ي )عذٚ

 اٌزشر١ت ل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ Tل١ّخ  اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّزٛعػ اٌفمشح سلُ اٌفمشح

1 
رٛعااال ٌٍّإٍَاااخ فـاااخ ئٍااازوار١غ١خ ٚاػاااؾخ 

 ِٚؾلكح ٚشبٍِخ.
4.325 86.50 25.854 0.000 1 

2 
َٛ فـخ اٌّإٍَخ عٍٝ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍٛالا  رم

 ِٚزـٍجبرٗ.
4.113 82.25 25.884 0.000 2 

3 
رزؼاآّ اٌقـااخ ِرااب١٠و ِٚإشااواد كل١مااخ رماا١ُّ 

 ِٓ فالٌٙب إٌزبئظ.
4.025 80.50 19.921 0.000 3 

4 
ٕ٘بن ِواعراخ كٚه٠اخ ٌّفاوكاد اٌقـاخ ِٚاب راُ 

 ئٔغبىٖ.
3.821 76.42 16.901 0.000 4 

 6 0.000 12.046 74.08 3.704 ٍبئً ٚاإلعوا اد ٌزؾم١ك اي٘لاه.ِٕبٍجخ اٌٛ 5

6 
اٌّروفخ اٌلل١ماخ ثّرٛلابد اٌرّاً ٍٚاجً رالف١ٙاب 

 ِٓ فالي فـؾ ثل٠ٍخ.
3.792 75.83 13.627 0.000 5 

  0.000 25.009 79.27 3.963 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ
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( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 02.5لأ  ضب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبـ اوبهداـ اهبائر 

 فصرات الص  ئر الةئلث )البهط ط اإلوبراب جي( وبا ف الضبئئع،

 " 86.52الضوػاي " " إذ اأػس الػوزف0فف ف أم فصرات الص  ئر الةئلث  وب الوزف الضوػاي اػي الوصػرة ر ػـ "%

صصئ  دؿ  أم فضش" بوجد لأصؤووب هطب إوبراب ج ب واا ب  2.25" واي ف ؿ صف 2.222و  صب الص ضو ب "

 وص ددة وشئصأب."

 " و  صػػػػب 74.28" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "5فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

" ببضئوػػػػػب الووػػػػػئئؿ واإلجػػػػػرا ات لب ص ػػػػػؽ  صصئ ػػػػػدؿ  أػػػػم فضػػػػػش 2.25" واػػػػػي ف ػػػػػؿ صػػػػػف 2.222الص ضو ػػػػب "

 اذاداؼ."

د  0.960والوب  ئصب  با ف اف الصبووػط ال وػئاي لجص ػ  فصػرات الص  ػئر الةئلػث)البهط ط اإلوػبراب جي( بوػئو  

الص وػػػػواب بوػػػػئو   t%" و  صػػػػب 72%" واػػػػي ف اػػػػر صػػػػف الػػػػوزف الضوػػػػاي الج ػػػػد "79.97والػػػػوزف الضوػػػػاي  وػػػػئو  "

واػػي ف ػػؿ صػػف  2.222د وصوػػبو  الدخلػػب بوػػئو  0.96الجدول ػػب والبػػي بوػػئو   t واػػي ف اػػر صػػف   صػػب 95.229

صصئ  دؿ  أم فف الص  ئر الةئلث صف الضصػوذج اذصر  ػي لأبص ػز فخ واػو "البهطػ ط اإلوػبراب جي" صبػوفر صػف  2.25

الائ ػث ذلػؾ وجلب ضظر فل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب ادرجب ج د )صوافؽ(  ضد الصوبو  اإلفبرااي لأدراوػبدو  ز  

إلابصػػئـ وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي اػػئلبهط ط اإلوػػبراب جي صػػف هػػالؿ بأوػػ س دائػػرة صهبلػػب اػػئلبهط ط واوجػػود 

 الوزارة و  ـ فأووب  أم اخوبراب جي البهط ط  صأ ب بؤ د هطب اوبراب ج ب لأوزارة واا ب وص ددة وشئصأبد و أ ش

 بطػو ر ضظػئـ صػف ال ػئصأ ف بص ػف  وضلػئ  ػف فاػال ا ضلصػئد الب ئصػؿ إل ػداث وبو م وفادافلئد ب د د روئلبلئ في

  أػم الر ئاػب الصؤشػرات و صأ ػب واػوح صػف إطػئر فػي فاػدافلئد لب ص ػؽ ال ػئصأ ف جلػود بوظ ػؼ صػف  ص ضلػئ ف ػئؿ

 .اذاداؼ ب ص ؽ
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رجػب (البػي  لػؿ ص  ػئر البهطػ ط الصدروػي  أػم د9200وتهػروفد ا رصػئ جػئ  فػي ودراوػب) ادال  وىذا يت ق مع

(البػػػػػػػي  لػػػػػػؿ ف لػػػػػػػئ صجػػػػػػػئؿ الو ئوػػػػػػػئت 9229%( دودراوػػػػػػػب )الج اػػػػػػػر د70.0فػػػػػػوؽ الصبووػػػػػػػط اػػػػػػػوزف ضوػػػػػػاي )

( البػػػي جػػػئ  ف لػػػئ البهطػػػ ط الصدروػػػي فػػػي 9202%( د ودراوب)لػػػئل بد74.6واإلوػػػبراب ج ئت  أػػػم وزف ضوػػػاي )

لدرجػػب بػػوافر للػػذا ( البػػي ا ضػػت فف الصبووػػط ال أػػي 9228%(د و دراوػػب)فاو ئصرد82الصرباػػب الةئلةػػب اػػوزف ضوػػاي )

%( ودرجػػػػب بػػػػػوافر  ا ػػػػرة د ودراوػػػػػب 70الص  ػػػػئر فػػػػي الجئص ػػػػػئت الوأوػػػػط ض ب فػػػػي ص ئفظػػػػػئت  ػػػػزة اػػػػػوزف ضوػػػػاي )

فػي  أبػي  اخوػبراب جي البهطػ ط صجػئؿ فػي صطاػؽ الشػئصأب الجودة إدارة ضظئـ فف بولأت إلم ( البي9225)زاصؿد

( إلػػم 9228( د د و ػػد فشػػئرت دراوػػب )الشػػصراضيد9220دالبرا ػػب ااػػف الل ػػةـ وااػػف الرشػػد فػػي الػػدادد ودراوػػب)ال راي

%( صػػئ 99.8 لػػوؿ ص  ػػئر البهطػػ ط الصدروػػي  أػػم ضوػػاب   ػػث فاص ػػب البطا ؽد  ػػث اأػػس الػػوزف الضوػػاي لػػش )

%(د صػئ ف ػدت دراوػب  ػؿ 80.4 لؿ  أم ف أم ضواب صف   ث اص ئض ػب البطا ػؽ د  ػث اأػس الػوزف الضوػاي لػش )

 ( أم فاص ب البهط ط اإلوبراب جي في جودة اذدا  الصؤووي.9220(و)اللئل يد9200صف )الدجضيد

 و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

(   ػػػػث  لػػػؿ ص  ػػػػئر الو ئوػػػئت واإلوػػػػبراب ج ئت  أػػػم وزف ضوػػػػاي 9200صػػػػ  ضبػػػئئع دراوػػػػب )وػػػلصودد وتختمتتتف

(   ث ا ضت فف ص  ئر البهطػ ط اإلوػبراب جي اػصف  ضئلػر إدارة الجػودة 9224دودراوب )ال جئرد%( 57.82)

 %.62الشئصأب في جئص ب اذ لم صبوفر ول ضش  صؿ  ف الصوبو  اإلفبرااي 

هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات  خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼواػػػذا 

 الصبا ب.
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 اٌشاثغ إداسح ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خاٌجؼذ 

 (22.1عذٚي )

 اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌّزٛعػ اٌفمشح

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 Tل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌزشر١ت

1 
رَااابعل أعاااٛا  اٌاااٛىاهح عٍاااٝ ل١ااابَ اٌراااب١ٍِٓ 

 ً أكا .ثأفؼ
3.546 70.92 8.343 0.000 3 

2 
رّزٍاااه اٌااااٛىاهح أّٔٛمعااابً ِرزّاااالاً ٌزم١اااا١ُ أكا  

 اٌرب١ٍِٓ.
3.867 77.33 14.198 0.000 1 

3 
ٌااااالٜ اٌاااااٛىاهح ثاااااواِظ ِزٕٛعاااااخ ٌٍزاااااله٠ت 

 ٚاٌزـ٠ٛو.
3.775 75.50 12.634 0.000 2 

4 
ِشبهوخ اٌرب١ٍِٓ فٟ طٕبعخ اٌمواهاد اٌّزرٍمخ 

 ثٛىاهرُٙ.
3.533 70.67 9.528 0.000 5 

5 
رّزٍاااه اٌاااٛىاهح أكٚاد ِٕبٍاااجخ ٌٍزراااوه عٍاااٝ 

 اؽز١بعبد اٌرب١ٍِٓ.
3.517 70.33 8.125 0.000 6 

6 
ٌااالٜ اٌاااٛىاهح أٍَااابً كل١ماااخ إلفز١ااابه ٚرر١ااا١ٓ 

 ايشقبص فٟ اٌٛفبئف اٌّقزٍفخ.
3.396 67.92 5.864 0.000 7 

 3 0.000 7.683 70.92 3.546 وفب٠خ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ فٟ اٌٛىاهح. 7

  0.000 12.011 71.95 3.597 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 00.5لأ  ضب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبـ اوبهداـ اهبائر 

 دارة وبطو ر الصوارد الاشر ب( وبا ف الضبئئع،فصرات الص  ئر الراا  )إ
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 " 77.00" إذ اأػس الػوزف الضوػاي "9فف ف أم فصرات الص  ػئر الرااػ   وػب الػوزف الضوػاي اػي الوصػرة ر ػـ "%

صصئ  دؿ  أم فضش" بصبأؾ الوزارة فضصوذجئو ص بصداو لبص  ـ فدا   2.25" واي ف ؿ صف 2.222و  صب الص ضو ب "

 ال ئصأ ف."

 و  صػػػػب 67.99" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "6رات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "فف ف ػػػؿ فصػػػ "%

صصئ دؿ  أم فضش "  وجد لػد  الػوزارة فووػئو د  صػب إلهب ػئر وب  ػ ف  2.25" واي ف ؿ صف 2.222الص ضو ب "

 اذشهئص في الوظئئؼ الصهبأوب."

الرااػػػ )إدارة وبطػػػو ر الصػػػوارد الاشػػػر ب( بوػػػئو   والػػػوب  ئصػػػب  باػػػ ف اف الصبووػػػط ال وػػػئاي لجص ػػػ  فصػػػرات الص  ػػػئر

الص وػػػواب  t%" و  صػػػب 72%" واػػػي ف اػػػر صػػػف الػػػوزف الضوػػػاي الج ػػػد "70.95د والػػػوزف الضوػػػاي  وػػػئو  " 0.597

واػي ف ػؿ  2.222د وصوػبو  الدخلػب بوػئو  0.96الجدول ب والبي بوػئو   tواي ف ار صف   صب  09.200بوئو  

 ئر الراا  صف الضصوذج اذصر  ي لأبص ز فخ واو " إدارة وبطو ر الصػوارد الاشػر ب " صصئ  دؿ  أم فف الص  2.25صف 

صبوفر صف وجلػب ضظػر فلػ ئب الوظػئئؼ اإلشػراف ب ادرجػب ج ػد )صوافػؽ(  ضػد الصوػبو  اإلفبرااػي لأدراوػبدو  زو 

ئلي اوجػود بشػج   صػػف الائ ػث ذلػؾ شػ ور ال ػػئصأ ف صػف فلػ ئب الوظػئئؼ اإلشػػراف ب فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػػ

 اػػػؿ الػػػوزارة لب ص ػػػؽ طصو ػػػئبلـ  وا ػػػداد هطػػػط واػػػراصع بدر ا ػػػب للػػػـ لبطػػػو راـ دوالصشػػػئر ب فػػػي لػػػضئ ب الصػػػرارات 

الهئلب ائلوزارةدوفف الوزارة لد لئ فضصوذجئ  ص بصدا لبص  ـ فدا  ال ئصأ ف وف صئ  ب أػؽ ائهب ػئر وب  ػ ف صوظو لػئ لػو ظ 

%( و  ػػزو الائ ػػث ذلػػؾ ل ػػدـ وجػػود اوػػبصالل ب لأػػوزارة اب  ػػ ف صوظو لػػئ وصػػئ 67.99اضػػئؾ بػػدضي اػػئلوزف الضوػػاي )

  شلدا  طئع  زة صف وجود  ئلب اضصوئـ و ئوي اض  س  أم اهب ئر وب   ف الصوظو ف.

( والبػي ا ضػت فف ص  ػئر إدارة الصػوارد الاشػر ب صطاػؽ 9229اضبػئئع دراوػب ودراوػب)الج ار د وىذا يت ق مع ما جاء

بولأت  ( البي9225ودراوب)زاصؿد ئ   جئا إصؤووئت الب أ ـ ال ئلي ائلاوب اللرا ب واو فصر   بار اش ؿ ج د في 
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رشػد  أ بػي البرا ػب ااػف الل ػةـ وااػف  في صبوفر و ئف اضئؾ اوبجئاب صف ال ئصأ ف الشئصأب الجودة إدارة ضظئـ فف إلم

 الجػودة فضظصػب ( البػي ا ضػت فف9220)ار ػئتد في الداد لص  ئر إدارة الصوارد الاشر ب ف ئضػت ادرجػب ج ػد دودراوػب

صلػػئصلـ  اهػػبالؼ  أػػم ال ػػئلي الب أػػ ـ صجػػئؿ فػػي الاشػػر ب  وػػئ ة ال ػػوادر بطػػو ر  أػػم بوػػئ د

 اخوػبةصئر هػالؿ صػف إخ اضجػئح بطا صلػئ  ػبـ خ الشػئصأب الجػودة إدارة ( البػي ا ضػت فف9220دودراوب)هئشػصجيد

 الاشر ب . لأصو  الصوبصر والبدر ب الب أ ـ في اراصع الج د

 و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

( والبي ا ضت فف صوبو  بطا ؽ فا ػئد البص ػز الصؤووػي فػي وزارة البرا ػب 9202دراوب )الضوورد واختم ت مع نتائج

دض ػػب والبػػي صػػف اػػصضلئ ص  ػػئر إدارة الصػػوارد الاشػػر ب ادرجػػب صبووطبدودراوػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي والا ػػث ال أصػػي اذر 

( والبي فظلرت صوبو  صبووط لص  ئر إدارة الصوارد الاشػر ب فػي الجئص ػئت الوأوػط ض ب صػف وجلػب 9228)فاو ئصرد

ب اػػصف (   ػػث ا ضػػت فف ص  ػػئر الصػػوارد الاشػػر 9224ضظػػر اإلدار ػػ ف د  صػػئ واهبأوػػت صػػ  ضبػػئئع دراوػػب )ال جػػئرد

%د  صػئ واهبأوػت 62 ضئلر إدارة الجودة الشئصأب في جئص ب اذ لم صبوفر ول ضش  صؿ  ف الصوبو  اإلفبرااػي 

فولػػوا ابهلػػ ص جػػز  صػػف  لػػذ ف( وا9220(ودراوب)اللػػئل يد9200(و دراوػػب)فاو اداد9209صػػ  دراوػػب )ض ػػ ـد

الأػػوائ  البضظ ص ػػب لبر  ػػئت ال ػػئصأ ف  أػػم  الصوازضػػب ال ئصػػب لاػػراصع وفضشػػطب بضص ػػب الصػػوارد الاشػػر بدص  اػػرورة واػػ 

هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب  خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼفوػػػئس اإلضجػػػئز واإلاػػػداع وال طػػػئ  فػػػي الصلضػػػبد واػػػذا 

 الدراوئت وصجبص ئبلئ واذضظصب واإلجرا ات الصبا ب.
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 اٌجؼذ اٌخبِظ إداسح عٛدح اٌؼ١ٍّبد داخً اٌٛصاسح

 زٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙباٌزىشاساد ٚاٌّ (21.1عذٚي )

 اٌزشر١ت ل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ Tل١ّخ  اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّزٛعػ اٌفمشح سلُ اٌفمشح

1 
٠ٛعااال ٌٍاااٛىاهح ١٘ىاااً رٕظ١ّاااٟ ٠زٕبٍااات ِااا  أ٘ااالاه 

 اٌٛىاهح ٚاٍزوار١غ١برٙب.
3.904 78.08 15.132 0.000 1 

 2 0.000 17.565 77.42 3.871 ىاهح ٔظُ ارظبي فربٌخ ِٚفزٛؽخ.ررزّل اٌٛ 2

 5 0.000 10.999 71.83 3.592 ٚػٛػ ايكٚاه ٚاٌَّإ١ٌٚبد ٚاإلفزظبطبد. 3

 7 0.000 7.227 68.42 3.421 أقفبع اٌج١وٚلواؽ١خ ٚثَبؽخ اإلعوا اد. 4

 6 0.000 8.028 70.17 3.508 رزٛفو فٟ اٌٛىاهح اٌَّزٍيِبد اٌّبك٠خ ايٍب١ٍخ ٌٍرًّ. 5

 4 0.000 12.850 72.92 3.646 اٌرًّ ثشجىبد فوق اٌرًّ ٌزفر١ً اإلرظبالد. 6

 3 0.000 11.749 73.42 3.671 ٠ٛعل ك١ًٌ عًّ ٌىً لَُ كافً اٌٛىاهح. 7

  0.000 15.700 73.17 3.659 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 09.5لأ  ضب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبـ اوبهداـ اهبائر 

 فصرات الص  ئر الهئصس )إدارة جودة ال صأ ئت( وبا ف الضبئئع،

 " 78.28وزف الضواي "" إذ اأس ال0فف ف أم فصرات الص  ئر الهئصس  وب الوزف الضواي اي الوصرة ر ـ "%

صصئ  دؿ  أم فضش"  وجد لأوزارة ا  ػؿ بضظ صػي  بضئوػب صػ   2.25" واي ف ؿ صف 2.222و  صب الص ضو ب "

 فاداؼ الوزارة واوبراب ج ئبلئ."



191 
 

 " و  صػػػػب 68.49" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "4فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

صصئ ػػػػػدؿ  أػػػػػم فضػػػػػش "  وجػػػػػد اضهوػػػػػئض الا رو راط ػػػػػب واوػػػػػئطب  2.25" واػػػػػي ف ػػػػػؿ صػػػػػف 2.222الص ضو ػػػػب "

 اإلجرا ات."

د  0.659والوب  ئصب  با ف اف الصبووط ال وئاي لجص   فصرات الص  ئر الهئصس)إدارة جودة ال صأ ػئت ( بوػئو  

الص وػػػػواب بوػػػػئو   t%" و  صػػػػب 72%" واػػػػي ف اػػػػر صػػػػف الػػػػوزف الضوػػػػاي الج ػػػػد "70.07والػػػػوزف الضوػػػػاي  وػػػػئو  "

واػػي ف ػػؿ صػػف  2.222د وصوػػبو  الدخلػػب بوػػئو  0.96الجدول ػػب والبػػي بوػػئو   tواػػي ف اػػر صػػف   صػػب  05.722

صصػػئ  ػػدؿ  أػػم فف الص  ػػئر الهػػئصس صػػف الضصػػوذج اذصر  ػػي لأبص ػػز فخ واػػو " إدارة جػػودة ال صأ ػػئت " صبػػوفر  2.25

إلفبرااي لأدراوبد و  ػزو الائ ػث صف وجلب ضظر فل ئب الوظئئؼ اإلشراف ب ادرجب ج د )صوافؽ(  ضد الصوبو  ا

ذلػػؾ لواػػوح ال صأ ػػئت لػػد  ال ػػئصأ ف صػػف فلػػ ئب الوظػػئئؼ اإلشػػراف ب فػػي وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ئليد صػػئ وجػػود 

جػػرا ات ال صػػؿ وػػئ د ال ػػئصأوف  ا  ػػؿ بضظ صػػي  بضئوػػب صػػ  فاػػداؼ الػػوزارة واوػػبراب ج ئبلئ وا  ػػداد وبوة ػػؽ فضظصػػب وا 

( 9200صػئ جػئ  فػي دراوػب)الزطصبد وىتذا يت تق متعإجػرا ات ال صػؿ الػذ   صصػوف ف ػش.  أم الو طرة ال ئصأػب  أػم 

  ث فظلرت ضبئئع الدراوب فف اضئؾ صوبو  ج د لص  ئر ال صأ ئت الداهأب في ال أ ئت والص ئاػد البصض ػب الصبووػطب 

دة الشػػػئصأب وفػػػؽ ( البػػػي ا ضػػػت وجػػػود بطا ػػػؽ لص ػػػئ  ر إدارة الجػػػو 9202ال ئصأػػػب فػػػي  طػػػئع  ػػػزة د  ودراوػػػب)صرزوعد

 الضصوذج اذورواي في فدا  اذجلزة اذصض ب ادرجب ج د.

 و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

وزارة البرا ػب ( والبػي ا ضػت فف صوػبو  بطا ػؽ فا ػئد البص ػز الصؤووػي فػي 9202دراوب)الضوػورد وتختمف مع نتائج

والب أ ـ ال ئلي والا ث ال أصي اذردض ب والبي صف اصضلئ ص  ئر إدارة ال صأ ئت ادرجب صبووطبد   صئ وبهبأؼ صػ  

(   ػػػث ا ضػػػت فف ص  ػػػئر إدارة ال صأ ػػػئت اػػػصف  ضئلػػػر إدارة الجػػػودة الشػػػئصأب فػػػي 9224ضبػػػئئع دراوػػػب )ال جػػػئرد
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 خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼ%د واػػػذا 62رااػػػي جئص ػػػب اذ لػػػم صبػػػوفر ول ضػػػش  صػػػؿ  ػػػف الصوػػػبو  اإلفب

 هلئئص  ؿ صف ا ئب الدراوئت وصجبص ئبلئ واذضظصب واإلجرا ات الصبا ب.

 اٌجؼذ اٌغبدط ٔزبئظ اٌغٛدح

 اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب (21.1عذٚي )

 اٌزشر١ت ل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ Tل١ّخ  اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّزٛعػ فمشحاٌ سلُ اٌفمشح

 1 0.000 11.877 73.42 3.671 ٚػٛػ ِرب١٠و ِٚإشواد ايكا  وأٍبً ٌٍولبثخ عٍٝ اٌغٛكح. 1

 2 0.000 12.729 73.33 3.667 ٚعٛك ٔظبَ ٚاػؼ ٚفربي ٌٍولبثخ عٍٝ اٌغٛكح. 2

3 
١ٍِٓ ِاا  كهعااخ رااٛافو ِمااب١٠ٌ ٌٍزرااوه عٍااٝ كهعااخ هػااب اٌّزرااب

 اٌٛىاهح.
3.533 70.67 9.581 0.000 3 

4 
رّزٍاااه اٌاااٛىاهح أّٔٛمعااابً فبطااابً ٌٍزراااوه عٍاااٝ َِااازٜٛ هػاااب 

 اٌرب١ٍِٓ.
3.500 70.00 8.148 0.000 4 

 5 0.000 8.615 69.92 3.496 رّزٍه اٌٛىاهح ّٔٛمعب فبطب ٌٍزروه عٍٝ كهعخ عٛكح فلِبرٙب. 5

  0.000 12.461 71.47 3.573 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 00.5لأ  ضب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبـ اوبهداـ اهبائر 

 فصرات الص  ئر الوئدس )ضبئئع الجودة( وبا ف الضبئئع،

 70.49" إذ اأس الوزف الضواي "0  ئر الوئدس  وب الوزف الضواي اي الوصرة ر ـ "فف ف أم فصرات الص "%

صصئ  دؿ  أم فضش" واوح ص ئ  ر وصؤشرات اذدا   أوئس  2.25" واي ف ؿ صف 2.222و  صب الص ضو ب "

 لأر ئاب  أم الجودة. "
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 " و  صػػػػب 68.49ي "" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػا5فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

صصئ ػػدؿ  أػػم فضػػش " بصبأػػؾ الػػوزارة ضصوذجػػئ هئلػػئ لأب ػػرؼ  أػػم  2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222الص ضو ػػب "

 درجب جودة هدصئبلئ."

د والػوزف  0.570والوب  ئصب  با ف اف الصبووػط ال وػئاي لجص ػ  فصػرات الص  ػئر الوػئدس)ضبئئع الجػودة( بوػئو  

واػي  09.460الص وػواب بوػئو   t%" و  صب 72الوزف الضواي الج د "%" واي ف ار صف 70.47الضواي  وئو  "

صصػػئ  ػػدؿ  2.25واػػي ف ػػؿ صػػف  2.222د وصوػػبو  الدخلػػب بوػػئو  0.96الجدول ػػب والبػػي بوػػئو   tف اػػر صػػف   صػػب 

 أم فف الص  ئر الوئدس صف الضصوذج اذصر  ػي لأبص ػز فخ واػو " ضبػئئع الجػودة " صبػوفر صػف وجلػب ضظػر فلػ ئب 

ؼ اإلشػػراف ب ادرجػػب ج ػػد )صوافػػؽ(  ضػػد الصوػػبو  اإلفبرااػػي لأدراوػػبد و  ػػز  ذلػػؾ لبػػوفر صؤشػػرات وص ػػئ  ر الوظػػئئ

واا ب لصرا اب الوا  ال ئلي في الوزارة واصئف ب و ضش دوالصبئا ب ال ة ةب صف الوزارة لضبئئع اذدا  لأولوؿ إلم 

 لرائ الصطأوب.ضبئئع صبص زةد صصئ  ز د صف اضبصئ  ال ئصأ ف لأوزارة وب ص ؽ ا

( البػػي ا ضػػت فف صوػػئا ـ إدارة الجػػودة الشػػئصأب ال د ةػػب صلصػػب فػػي 9227صػػ  صػػئ جػػئ  فػػي دراوػػب)ادحد وىتتذا يت تتق

 ب ص ؽ ف أم درجئت )البص ز( و ئضت ضب جب ص  ئر ضبئئع الجودة ج د.

وزارة البرا ػب  ( والبػي ا ضػت فف صوػبو  بطا ػؽ فا ػئد البص ػز الصؤووػي فػي9202دراوب)الضوػورد وتختمف مع نتائج

والب أ ـ ال ئلي والا ث ال أصي اذردض ػب والبػي صػف اػصضلئ ص  ػئر ضبػئئع الجػودة ادرجػب صبووػطبد  صػئ وبهبأػؼ صػ  

 (   ػػػث ا ضػػػت فف ص  ػػػئر ضبػػػئئع الجػػػودة اػػػصف  ضئلػػػر إدارة الجػػػودة الشػػػئصأب فػػػي جئص ػػػب9224دراوػػػب )ال جػػػئرد

هلػئئص  ػؿ  خهػبالؼ صوصئو  رجػ   اخهبالؼواذا %د 62اذ لم صبوفر ول ضش  صؿ  ف الصوبو  اإلفبرااي 

 صف ا ئب الدراوئت وصجبص ئبلئ واذضظصب واإلجرا ات الصبا ب.

 



194 
 

 اٌزىشاساد ٚاٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌجؼذ ٚوزٌه رشر١جٙب (24.1عذٚي )

 اٌزشر١ت ّخ اٌّؼ٠ٕٛخل١ Tل١ّخ  اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّزٛعػ اٌفمشح سلُ اٌفمشح

1 
٠اازُ اٌزٛاطااً ِاا  اٌَّاازف١ل٠ٓ ِاآ اٌااٛىاهح ٌّروفااخ َِاازٜٛ 

 هػبُ٘ عٓ اٌقلِبد اٌّملِخ.
3.450 69.00 6.966 0.000 6 

 7 0.000 6.235 68.17 3.408 ٠زُ رجٕٟ أٍٍٛة اٌزٕجإ ٌزؾل٠ل اؽز١بعبد اٌّغزّ  ٚرـٍربرُٙ. 2

3 
ّااالها  ررمااال اٌاااٛىاهح اعزّبعااابد ثااا١ٓ لـاااب  اٌزٛف١اااف ٚاٌ

 ٌّروفخ فغٛاد ػرف اٌّقوعبد ٚاٌرًّ عٍٝ ؽٍٙب.
3.550 71.00 8.774 0.000 3 

4 
٠زُ رجٕٟ عاللبد رربْٚ ث١ٓ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزر١ٍُ اٌربٌٟ ِٓ 

 عٙخ ث ِٚإٍَبد اٌزر١ٍُ اٌّقزٍفخ ِٓ عٙخ أفوٜ.
3.854 77.08 15.695 0.000 1 

5 
ٚاٌزرٍاا١ُ ٠اازُ رجٕااٟ لٕااٛاد ارظاابي فربٌااخ ثاا١ٓ ٚىاهح اٌزوث١ااخ 

 اٌربٌٟ ٍٚٛق اٌرًّ.
3.621 72.42 11.387 0.000 2 

6 
رمَٛ اٌٛىاهح ثزم١١ُ ِقوعبرٙب ٌّروفاخ ِالٜ ِال ِزٙاب ٌؾبعاخ 

 ٍٛق اٌرًّ فٟ اٌمـب  اٌقبص.
3.513 70.25 8.471 0.000 5 

7 
رمَٛ اٌٛىاهح ثزم١١ُ ِقوعبرٙب ٌّروفاخ ِالٜ ِال ِزٙاب ٌؾبعاخ 

 ٍٛق اٌرًّ فٟ اٌمـب  اٌؾىِٟٛ.
3.546 70.92 9.350 0.000 4 

  0.000 12.502 71.27 3.563 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 

 :5.7 رَبٚٞ " 977 " ؽو٠خ كهعخ ٚ " 9... " كالٌخ َِزٜٛ عٕل اٌغل١ٌٚخ t ل١ّخ

( والػذ   اػ ف ترا  ففػراد   ضػب الدراوػب فػي 04.5لأ  ضب الوا ػدة والضبػئئع الصا ضػب فػي جػدوؿ )  Tبـ اوبهداـ اهبائر 

 ( وبا ف الضبئئع،الزاوفالص  ئر الوئا  )رائ فصرات 

 " 77.28" إذ اأػس الػوزف الضوػاي "4فف ف أم فصرات الص  ئر الوئا   وب الوزف الضواي اػي الوصػرة ر ػـ "%

صصػػئ  ػػدؿ  أػػم فضػػش"  ػػبـ باضػػي  ال ػػئت ب ػػئوف اػػ ف وزارة  2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222و  صػػب الص ضو ػػب "

 وصؤووئت الب أ ـ الصهبأوب صف جلب فهر . " البرا ب والب أ ـ ال ئلي صف جلب د
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 " و  صػػػػب 68.07" إذ اأػػػس الػػػوزف الضوػػػاي "9فف ف ػػػؿ فصػػػرات الص ػػػور  وػػػب الػػػوزف الضوػػػػاي اػػػي الوصػػػرة "%

صصئ ػػدؿ  أػػم فضػػش "  ػػبـ باضػػي فوػػأوب البضاػػؤ لب د ػػد ا ب ئجػػئت  2.25" واػػي ف ػػؿ صػػف 2.222الص ضو ػػب "

 الصجبص  وبطأ ئبلـ."

د والوزف  0.560( بوئو  الزاوفلصبووط ال وئاي لجص   فصرات الص  ئر الوئا )رائ والوب  ئصب  با ف اف ا

 09.529الص وػواب بوػئو   t%" و  صػب 72%" واػي ف اػر صػف الػوزف الضوػاي الج ػد "70.97الضواي  وئو  "

 صصئ 2.25واي ف ؿ صف  2.222د وصوبو  الدخلب بوئو  0.96الجدول ب والبي بوئو   tواي ف ار صف   صب 

" صبػػوفر صػػف وجلػػب ضظػػر  الزاػػوف ػػدؿ  أػػم فف الص  ػػئر الوػػئا  صػػف الضصػػوذج اذصر  ػػي لأبص ػػز فخ واػػو " راػػئ 

لأدراوػبد و  ػزو الائ ػث ذلػؾ إلػم  اخفبرااػيفلػ ئب الوظػئئؼ اإلشػراف ب ادرجػب ج ػد )صوافػؽ(  ضػد الصوػبو  

 فوف صؤووئت ب أ ص ب   وص ب فو هئلػب  وة ال ال ئت البي باض لئ وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي ص  الجصلور ص

جئص ئت و أ ئت وفب  هطوط ب ئوف ف ئلب ا ضلـد وصئبصوـ اش الوزارة صف بشج   وػوؽ ال صػؿ صػف ال صػال  صػف 

 .ف صئ ا ضلـ وباضي ا ب ئجئبلـ وبطأ ئبلـ الصوبصاأ ب اخبلئؿهالؿ دورات بدر ا ب وورش  صؿ بصو  

(البػي فظلػرت صوػبو  اوػبجئاب ال ػئصأ ف فػي صػدارس دار اذر ػـ 9200دصػ  صػئ جػئ  فػي دراوػب)الدجضي وىذا يت تق

 ا راص ئفظػػػئت  ػػػزة فػػػي اػػػو  الضصػػػوذج اذورواػػػي لأبص ػػػز لص  ػػػئر راػػػئ ال ػػػئصأ ف ادرجػػػب ج ػػػد د ودراوػػػب ) اػػػدال 

( البػػي فظلػػػرت صوػػبو  اوػػػبجئاب ال ػػئصأ ف ف ئضػػػت ضب جػػب ص  ػػػئر اإلبلػػئؿ اػػػئلصجبص  اػػوزف ضوػػػاي 9200وتهػػروفد

صبوفر و ػئف اضػئؾ اوػبجئاب  الشئصأب الجودة إدارة ضظئـ فف بولأت إلم ( البي9225ودراوب)زاصؿد %( د70.45)

 ف ئضػػػت ادرجػػػب ج ػػػد.  الزاػػػوفرشػػػد فػػػي الػػػداد لص  ػػػئر راػػػئ  بػػػي البرا ػػػب ااػػػف الل ػػػةـ وااػػػف فػػػي  أ صػػػف ال ػػػئصأ ف

 ئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذو 
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( والبػي ا ضػت فف صوػبو  بطا ػؽ فا ػئد البص ػز الصؤووػي فػي وزارة البرا ػب 9202دراوب)الضوػورد وتختمف مع نتائج

)الجصلػػور( ادرجػػب صبووػػطبد د  صػػئ الزاوفوالب أػ ـ ال ػػئلي والا ػػث ال أصػػي اذردض ػػب والبػػي صػػف اػػصضلئ ص  ػػئر راػػئ 

(   ث ا ضت فف ص  ئر الص ئدة اصف  ضئلر إدارة الجػودة الشػئصأب فػي جئص ػب 9224وبهبأؼ ص  دراوب )ال جئرد

( البػػي 9228%د واهبأوػػت  ػػذلؾ صػػ  دراوػػب )فاو ػػئصرد62اذ لػػم صبػػوفر ول ضػػش  صػػؿ  ػػف الصوػػبو  اإلفبرااػػي 

افر ا ضػػت فف الصبووػػط ال أػػي لدرجػػب بػػوافر الجػػودة اإلدار ػػب فػػي الجئص ػػئت الوأوػػط ض ب فػػي ص ئفظػػئت  ػػزة ادرجػػب بػػو 

( البي ا ضت فف وا   إدارة الجودة الشئصأب ا ضئلػرائ فػي جئص ػئت  طػئع  ػزة لػـ 9226صبووطبد  دراوب )ال طئرد

 دضم لصص ئس الجودة في الجئص ئت . لؿ إلم ال د اذ

هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذضظصػػػب واإلجػػػرا ات  خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼواػػػذا 

 الصبا ب.

 :اإلعبثخ ػٓ اٌغؤاي اٌضبٌش ِٓ أعئٍخ اٌذساعخ 1.2.1

 ةتوجتتتتتتتد فتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتة إحرتتتتتتتائية عنتتتتتتتد مستتتتتتتتوى داللتتتتتتتىتتتتتتتل ، فضػػػػػػػش   أػػػػػػػمالوػػػػػػػؤاؿ الةئلػػػػػػػث ضػػػػػػػص 

  (% 0.05 > α)  تعتزى  عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستيفي تقديرات المبحوثين حول

 ؟( ، مكان العملالعمر، المؤىل العممي، سنوات الخدمةالمسمى الوظي ي،  الجنس، )تاليةلممتغيرات ال

 ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث برياغة ال رضيات التالية:

 اٌفشض األٚي ِٓ فشٚض اٌذساعخ:  1.2.1.2

 توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إحرتتتتائية عنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة ال  ػػػضص الوػػػػرض اذوؿ صػػػف فػػػػروض الدراوػػػب  أػػػػم، 

(% 0.05 > a)تعتزى عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستيلمبحوثين حتول  في تقديرات ا 

 الجنس)ذكر، أنثى( إلى لمتغير
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  وا  ذلؾ،( 05.5والجدوؿ )"  T. test" اهبائرائوبهداـ ولإلجئاب  ف اذا الورض  ئـ الائ ث 

 اٌغٕظ١ش اٌّزٛعطبد ٚالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚل١ّخ "د" ٌالعزجبٔخ رؼضٜ ٌّزغ (21.1عذٚي )

 اٌّزٛعػ اٌؼذد اٌغٕظ اٌجؼذ
الٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "د"

رشببببببببخ١ص  اٌجؼببببببببذ األٚي :

 اٌّؼشفخ

 3.810 21.078 205 موو

0.424 0.672 
 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 3.647 21.371 35 أٔضٟ

 ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٟٔ :

 1.487 3.424 26.039 205 موو

 

0.138 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 3.951 25.086 35 أٔضٟ

 خضْ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٌش :

 0.036 3.501 27.166 205 موو

 

0.971 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 3.491 27.143 35 أٔضٟ

رٛص٠بببببببغ  اٌجؼبببببببذ اٌشاثبببببببغ :

 اٌّؼشفخ

 0.197 3.014 23.951 205 موو

 

0.844 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 2.461 24.057 35 أٔضٟ

رطج١بببببك  اٌجؼبببببذ اٌخببببببِظ :

 اٌّؼشفخ

 1.569 3.768 25.937 205 موو

 

0.118 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 4.963 24.800 35 أٔضٟ

اٌذسعببببببخ اٌى١ٍببببببخ لعببببببزجبٔخ 

 ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ

 0.674 12.892 124.249 205 موو

 

0.501 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 14.520 122.629 35 أٔضٟ

 ٚي : ِؼ١بس اٌم١بدحاٌّؼ١بس األ
 0.207 4.448 31.341 205 موو

 

0.837 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 4.811 31.171 35 أٔضٟ

اٌّؼ١بببببببس اٌضبببببببٟٔ : ِؼ١بببببببس 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب

 0.540 4.669 31.098 205 موو

 

0.590 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 5.208 30.629 35 أٔضٟ

 ١و كاٌخ  0.437 0.779 3.582 23.854 205 موواٌّؼ١بببببببس اٌضبٌببببببش : ِؼ١بببببببس 
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 اٌّزٛعػ اٌؼذد اٌغٕظ اٌجؼذ
الٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "د"

 ئؽظبئ١بً    3.613 23.343 35 أٔضٟ عزشار١غٟاٌزخط١ػ اإل

اٌّؼ١بببببببببببس اٌشاثببببببببببغ : إداسح 

 ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 0.058 5.371 25.171 205 موو

 

0.953 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 5.621 25.229 35 أٔضٟ

اداسح اٌّؼ١ببببببببس اٌخببببببببِظ : 

 ٛصاسحاٌ عٛدح اٌؼ١ٍّبد داخً

 0.584 4.559 25.541 205 موو

 

0.559 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 4.541 26.029 35 أٔضٟ

اٌّؼ١ببببببس اٌغببببببدط : ٔزببببببئظ 

 اٌغٛدح

 0.393 3.506 17.829 205 موو

 

0.695 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 3.936 18.086 35 أٔضٟ

 اٌضثْٛاٌّؼ١بس  اٌغبثغ: سظب 

 1.012 4.762 24.810 205 موو

 

0.313 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 5.592 25.714 35 أٔضٟ

اٌذسعخ اٌى١ٍبخ لعبزجبٔخ ر١ّبض 

 األداء اٌّؤعغٟ

 0.116 25.617 179.644 205 موو

 

0.908 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 30.109 180.200 35 أٔضٟ

 :5.7( = 9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  974ل١ّخ "د" اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  

 9.94( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  974اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  ل١ّخ "د" 

واذا  دؿ جص   الصجئختد  صف   صب "ت" الجدول ب في ا ؿفف   صب "ت" الص وواب  الوئاؽ با  صف الجدوؿ 

 الجضس.لصبل ر ب ز  وجود فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب  دـ  أم 

جػرا ات البأا ؿ في وال ئصالت ال ئصأ ف صف الجضو ف ب ئفؤ إلم ذلؾ الائ ث و  زو  واإلص ئضػئت وظروفػش ال صػؿ وا 

 اضػئؾ اػؿ الجػضسد  أػم فوػئس ال ػئصأ ف اػ ف ب ئصألػئ فػي ال ػئلي والب أػ ـ البرا ػب وزارة بوػرؽ خ إذ للصػئد الصبئ ػب

 ط ضيالوأو الصجبص   و ألئ البي اذاص ب  أم  دلؿ راصئ وال صوؽد واذا الواجائت في الجضو ف ا ف واا ب صوئواة
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  صو لػئ وا  طئئلػئ اػئلصرفة و ضئ بػش ال ض ػؼ اإلوػالـ بوجلػئت صػف صضطأصػئو  الاضػئ  فػي الوئ ػؿ دوراػئ هػالؿ صػف لأصرفة

 .الرف   ف والب ا ر والص رفب صف الب أ ـ  ئصأب

(   ػػث ا ضػػت  ػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دخلػػب إ لػػئئ ب لصبل ػػر 9200صػػ  صئجػػئ  فػػي دراوػػب )الزطصػػبد وىتتذا يت تتق

 فػي الص رفػب إدارة لوا ػ  إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ وجػود  ػدـ( والبػي ف ػدت 9202) ػودةد الجػضس دودراوػب

ذات  فػروؽ وجػود  ػدـ  أػم ف ػدت والبػي (9227د ودراوػب )ال ب اػيدالجػضس لصبل ػر ب ػز  الوأوػط ض ب الجئص ػئت

( 9227اوػب )الرشػئ دةداذدا دودر  بص ػز  أػم وفةراػئ الص رفػب إدارة  صأ ػئت فػي الجػضس لصبل ػر با ػئو  إ لئئ ب دخلب

 صولـو اذدا  الصؤووي الصبص ز. في الجضس لصبل ر با ئو  إ لئئ ب ذات دخلب فروؽ وجود  دـ  أم ف دت والبي

 و د   ود واب ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.

 صصئروػب ال ػئصأ ف لدرجػب إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ فظلػرت البػي ( 2011 )ال أػوؿد دراوػب ضبػئئع متع وتختمتف

 الوػروؽ الوأوػط ض ب و ئضػت الجئص ػئت فػي اذ ئد ص ػب الاشػر ب الصػوارد بضص ػب فػي الص رفػب إدارة لػدور اذ ػئد ص  ف

   .اإلضئث للئل 

ظصػػػب واإلجػػػرا ات هلػػػئئص  ػػػؿ صػػػف ا ئػػػب الدراوػػػئت وصجبص ئبلػػػئ واذض خهػػػبالؼ صوصػػػئو  رجػػػ   اخهػػػبالؼواػػػذا 

 الصبا ب.

 اٌفشض اٌضبٟٔ ِٓ فشٚض اٌذساعخ:  1.2.1.1

 توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحرتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتةال  ػػػضص الوػػػرض الةػػػئضي صػػػف فػػػروض الدراوػػػب  أػػػم، 

 (% 0.05 > a)  تعتزى عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستيفي تقديرات المبحوثين حتول 

 ي)مدير عام، نائب مدير عام، مدير دائرة، رئيس قسم(.المسمى الوظي 
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    ئوػػػػػػػػػػػػػػػبهداـ فوػػػػػػػػػػػػػػػأوب ب أ ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الباػػػػػػػػػػػػػػػئ ف اذ ػػػػػػػػػػػػػػػئد ولإلجئاػػػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػذا الوػػػػػػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػػػػػػئـ الائ ػػػػػػػػػػػػػػػث ا

     One Way ANOVA . 

 ّٝ اٌٛظ١فٟاٌّغِصذس اٌزجب٠ٓ ِٚغّٛع اٌّشثؼبد ٚدسعبد اٌؾش٠خ ِٚزٛعػ اٌّشثؼبد ٚل١ّخ "ف" ِٚغزٜٛ اٌذلٌخ رؼضٜ ٌّزغ١ش  (26.1عذٚي )

 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف" ِزٛعػ اٌّشثؼبد دسعبد اٌؾش٠خ ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ

 رشخ١ص اٌّؼشفخ اٌجؼذ األٚي :

 2.435 34.186 3 102.558 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.065 

 

 

 14.038 236 3312.938 كافً اٌّغّٛعبد  ١و كاٌخ ئؽظبئ١بً 

  239 3415.496 اٌّغّٛ 

 ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٟٔ :

 1.916 23.378 3 70.135 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.128 

 

 

 12.201 236 2879.465 كافً اٌّغّٛعبد  ١و كاٌخ ئؽظبئ١بً 

  239 2949.600 اٌّغّٛ 

 خضْ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌضبٌش :

 1.861 22.455 3 67.365 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.137 

 

 

 12.065 236 2847.298 كافً اٌّغّٛعبد ٌخ ئؽظبئ١بً  ١و كا

  239 2914.663 اٌّغّٛ 

 رٛص٠غ اٌّؼشفخ اٌجؼذ اٌشاثغ :

 0.780 6.744 3 20.232 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.506 

 

 

 8.642 236 2039.501 كافً اٌّغّٛعبد  ١و كاٌخ ئؽظبئ١بً 

  239 2059.733 اٌّغّٛ 

 ج١ك اٌّؼشفخرط اٌجؼذ اٌخبِظ :

 2.427 37.638 3 112.913 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.066 

 

 

 15.506 236 3659.483 كافً اٌّغّٛعبد  ١و كاٌخ ئؽظبئ١بً 

  239 3772.396 اٌّغّٛ 

اٌذسعبببخ اٌى١ٍبببخ لعبببزجبٔخ ػ١ٍّببببد 

 إداسح اٌّؼشفخ

 1.745 297.629 3 892.888 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

0.159 

 

  ١و كاٌخ ئؽظبئ١بً 

 170.585 236 40258.075 كافً اٌّغّٛعبد
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 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف" ِزٛعػ اٌّشثؼبد دسعبد اٌؾش٠خ ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ

    239 41150.963 اٌّغّٛ 

 اٌّؼ١بس األٚي : ِؼ١بس اٌم١بدح

 5.010 96.269 3 288.808 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.002 

 

 

 19.217 236 4535.125 كافً اٌّغّٛعبد 5...كاٌخ عٕل 

  239 4823.933 اٌّغّٛ 

ٍِٛببد اٌّؼ١ببس اٌضببٟٔ : ِؼ١ببس اٌّؼ

 ٚرؾ١ٍٍٙب

 3.165 69.320 3 207.961 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.025 

 

 

 21.902 236 5168.835 كافً اٌّغّٛعبد 9...كاٌخ عٕل 

  239 5376.796 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس اٌضبٌبببش : ِؼ١ببببس اٌزخطببب١ػ 

 اإلعزشار١غٟ

 4.754 58.302 3 174.905 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.003 

 

 

 12.264 236 2894.391 ٌّغّٛعبدكافً ا 5...كاٌخ عٕل 

  239 3069.296 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بببببببس اٌشاثببببببغ : إداسح ٚرطبببببب٠ٛش 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 5.973 163.705 3 491.115 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.001 

 

 

 27.408 236 6468.181 كافً اٌّغّٛعبد 5...كاٌخ عٕل 

  239 6959.296 اٌّغّٛ 

سح عببببٛدح ادااٌّؼ١بببببس اٌخبببببِظ : 

 ٛصاسحاٌؼ١ٍّبد داخً اٌ

 9.094 170.940 3 512.819 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.000 

 

 

 18.797 236 4436.143 كافً اٌّغّٛعبد 5...كاٌخ عٕل 

  239 4948.963 اٌّغّٛ 

 اٌّؼ١بس اٌغبدط : ٔزبئظ اٌغٛدح

 0.849 10.799 3 32.396 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.469 

 

 

 12.726 236 3003.337 كافً اٌّغّٛعبد  ١و كاٌخ ئؽظبئ١بً 

  239 3035.733 اٌّغّٛ 

 5...كاٌخ عٕل  0.000 10.223 219.023 3 657.068 ث١ٓ اٌّغّٛعبد ضثْٛاٌّؼ١بس  اٌغبثغ: سظب اٌ
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 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف" ِزٛعػ اٌّشثؼبد دسعبد اٌؾش٠خ ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ

  21.424 236 5056.115 كافً اٌّغّٛعبد

 

 

  239 5713.183 اٌّغّٛ  

داء اٌذسعخ اٌى١ٍخ لعزجبٔخ ر١ّبض األ

 اٌّؤعغٟ

 6.817 4378.134 3 13134.402 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

 

0.000 

 

 

 642.260 236 151573.448 داخً اٌّغّٛػبد 5...كاٌخ عٕل 

  239 164707.850 اٌّغّٛع

 7.44 ( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  :97ث7اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

  9:.9( = 9...ٜٛ كالٌخ  ٚعٕل َِز (:97ث7اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

( فػي 2.25صػف   صػب "ؼ" الجدول ػب  ضػد صوػبو  دخلػب )ف اػر ف   صػب "ؼ" الص وػواب  با  صػف الجػدوؿ الوػئاؽ ف

 الصوصم الوظ وي.وجد فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب ب ز  لصبل ر ب ف  فضشد جميع أبعاد عمميات إدارة المعرفة

( فػي 2.25صػف   صػب "ؼ" الجدول ػب  ضػد صوػبو  دخلػب )ف اػر ب ف   صػب "ؼ" الص وػوا با  صػف الجػدوؿ الوػئاؽ ف

وجػػد فػػروؽ ذات دخلػػب إ لػػئئ ب ب ػػز  لصبل ػػر ب ف  فضػػشد  ػػدا ضبػػئئع الجػػودةد جميتتع أبعتتاد تميتتز األداء المؤسستتي

 الصوصم الوظ وي.

 ولص رفب ابجئا الوروؽ  ئـ الائ ث ائوبهداـ اهبائر ش و ش الا د  والجداوؿ البئل ب بوا  ذلؾ،
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 ( 27.1عذٚي )

 رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌّؼ١بس األٚي : ِؼ١بس اٌم١بدح٠ٛظؼ اخزجبس ش١ف١ٗ  فٟ 

 

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ    

 سئ١ظ لغُ ِذ٠ش دائشح ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ

33.778 31.000 29.250 31.536 

 ِذ٠ش ػبَ

33.778 

0 

   

 ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

31.000 

2.778 0 

  

 ِذ٠ش دائشح

29.250 

*4.528 1.750 0 

 

 سئ١ظ لغُ

31.536 

2.241 0.536 *2.286 0 

 5...*كاٌخ عٕل 

 باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ وجػػود فػػروؽ اػػ ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر الػػدائرة للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد واػػ ف صػػد ر الػػدائرة 

 ورئ س الصوـ للئل  رئ س الصوـد ولـ  با  فروؽ في الصوص ئت اذهر .
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 ( 22.1عذٚي )

 

 رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ : ِؼ١بس اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب٠ٛظؼ اخزجبس ش١ف١ٗ  فٟ 

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

 سئ١ظ لغُ ِذ٠ش دائشح ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ

33.389 32.000 29.425 31.134 

 ِذ٠ش ػبَ

33.389 

0 

   

 ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

32.000 

1.389 0 

  

 ِذ٠ش دائشح

29.425 

*3.964 2.575 0 

 

 سئ١ظ لغُ

31.134 

*2.255 0.866 1.709 0 

 

 5...*كاٌخ عٕل 

 باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ وجػػود فػػروؽ اػػ ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر الػػدائرة ورئػػ س الصوػػـ للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد ولػػـ 

  با  فروؽ في الصوص ئت اذهر .
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 ( 22.1عذٚي )

 رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ِؼ١بس اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ اٌّؼ١بس اٌضبٌش :٠ٛظؼ اخزجبس ش١ف١ٗ  فٟ 

 

 سئ١ظ لغُ ِذ٠ش دائشح ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ

26.500 25.333 22.875 23.682 

 ِذ٠ش ػبَ

26.500 

0 

   

 ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

25.333 

1.167 0 

  

 ِذ٠ش دائشح

22.875 

*3.625 2.458 0 

 

 سئ١ظ لغُ

23.682 

*2.818 1.652 0.807 0 

 5...*كاٌخ عٕل 

 باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ وجػػود فػػروؽ اػػ ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر الػػدائرة ورئػػ س الصوػػـ للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد ولػػـ 

  با  فروؽ في الصوص ئت اذهر .
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 ( 10.1عذٚي )

 ٟرؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١ف اٌّؼ١بس اٌشاثغ : إداسح ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ٠ٛظؼ اخزجبس ش١ف١ٗ  فٟ 

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

 سئ١ظ لغُ ِذ٠ش دائشح ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ

28.000 28.000 22.400 25.469 

 ِذ٠ش ػبَ

28.000 

0 

   

 ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

28.000 

0.000 0 

  

 ِذ٠ش دائشح

22.400 

*5.600 5.600 0 

 

 سئ١ظ لغُ

25.469 

2.531 2.531 *3.069 0 

 2.20*دالب  ضد        

لوػػئاؽ وجػػود فػػروؽ اػػ ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر الػػدائرة للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد واػػ ف صػػد ر الػػدائرة  باػػ  صػػف الجػػدوؿ ا

 ورئ س الصوـ للئل  رئ س الصوـد ولـ  با  فروؽ في الصوص ئت اذهر .
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 ( 12.1عذٚي )

 غّٝ اٌٛظ١فٟرؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّ ٛصاسحاداسح عٛدح اٌؼ١ٍّبد داخً اٌاٌّؼ١بس اٌخبِظ : ٠ٛظؼ اخزجبس ش١ف١ٗ  فٟ  

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

 سئ١ظ لغُ ِذ٠ش دائشح ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ

27.889 27.667 22.550 26.034 

 ِذ٠ش ػبَ

27.889 

0 

   

 ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

27.667 

0.222 0 

  

 ِذ٠ش دائشح

22.550 

*5.339 5.117 0 

 

 سئ١ظ لغُ

26.034 

-1.855 *1.633 *3.484 0 

 5...*كاٌخ عٕل 

دوؿ الوػػئاؽ وجػػود فػػروؽ اػػ ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر الػػدائرة للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد واػػ ف صػػد ر الػػدائرة  باػػ  صػػف الجػػ

 ورئ س الصوـ للئل  رئ س الصوـد ولـ  با  فروؽ في الصوص ئت اذهر .
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 ( 11.1عذٚي )

 رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌضثْٛاٌّؼ١بس  اٌغبثغ: سظب ٠ٛظؼ اخزجبس ش١ف١ٗ  فٟ 

 ٌٛظ١فٟاٌّغّٝ ا

 سئ١ظ لغُ ِذ٠ش دائشح ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ

26.778 22.000 21.425 25.592 

 ِذ٠ش ػبَ

26.778 

0 

   

 ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

22.000 

4.778 0 

  

 ِذ٠ش دائشح

21.425 

*5.353 0.575 0 

 

 سئ١ظ لغُ

25.592 

1.186 3.592 *4.167 0 

 5...*كاٌخ عٕل 

 ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر الػػدائرة للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد واػػ ف صػػد ر الػػدائرة  باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ وجػػود فػػروؽ اػػ

 ورئ س الصوـ للئل  رئ س الصوـد ولـ  با  فروؽ في الصوص ئت اذهر .
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 ( 11.1عذٚي )

 رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌذسعخ اٌى١ٍخ٠ٛظؼ اخزجبس ش١ف١ٗ  فٟ 

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

 سئ١ظ لغُ ائشحِذ٠ش د ٔبئت ِذ٠ش ػبَ ِذ٠ش ػبَ

194.889 182.333 165.175 181.408 

 ِذ٠ش ػبَ

194.889 

0 

   

 ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

182.333 

12.556 0 

  

 ِذ٠ش دائشح

165.175 

*29.714 17.158 0 

 

 سئ١ظ لغُ

181.408 

13.481 0.926 *16.233 0 

 5...*كاٌخ عٕل 

لػػدائرة للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد واػػ ف صػػد ر الػػدائرة  باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ وجػػود فػػروؽ اػػ ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر ا

 ورئ س الصوـ للئل  رئ س الصوـد ولـ  با  فروؽ في الصوص ئت اذهر .

 ٚثبٌٕظش إٌٝ إٌزبئظ اٌٛاسدح فٟ اٌغذاٚي اٌغبثمخ ٔغذ ِب ٠ٍٟ: 

دارة أن ىنتتاك فروقتتًا ذات داللتتة إحرتتائية بتتين المتتدير العتتام ومتتدير التتدائرة فتتي كتتل متتن أبعتتاد عمميتتات إ -1

  المعرفة و معايير النموذج األمريكي لمتميز لرالا المدير العام.

و  ػػزو الائ ػػث ذلػػػؾ فف الصػػد ر ال ػػػئـ  صبأػػؾ الهاػػػرة ال ئف ػػب فػػػي ص رفػػب الل  ػػػؿ البضظ صػػيد وذلػػػؾ اوػػاب الصلصػػػئت 

إلدار ػب ال أ ػػئ واللػال  ئت البػي  بصبػ  الػئ الصػد ر ال ػئـ ف اػر صػف صػػد ر الػدائرة الػذ    باػر  ػد ث ال لػد ائلصلػئـ ا
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د صػػئ فف الصػػد ر ال ػػئـ اػػو الصوػػئوؿ فصػػئـ الو  ػػؿ الصوػػئ د والصطئلػػب اضبػػئئع بطا ػػؽ  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب وص ػػئ  ر 

 .الضصوذج اذصر  ي لأبص ز لأولوؿ إلم البص ز 

 أن ىناك فروقًا ذات داللة إحرائية مدير الدائرة ورئيس القسم  في كل من أبعاد عمميات إدارة المعرفتة -2

 ومعايير النموذج األمريكي لمتميز لرالا رئيس القسم.

و  ػػزو الائ ػػث ذلػػؾ اػػأف صػػف   صػػؿ صوػػصم رئػػ س  وػػـ لد ػػش ص رفػػب ص داض ػػب ف ةػػر صػػف صػػد ر الػػدائرة ائإلاػػئفب 

إلصػػبالؾ رئػػ س الصوػػـ الهاػػرة الص داض ػػب فػػي بطا ػػؽ وصبئا ػػب وبضو ػػذ  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب وص ػػئ  ر البص ػػز فػػي 

 ف ةر صف صد ر الدائرة . اذدا  الصؤووي

 اٌفشض اٌضبٌش ِٓ فشٚض اٌذساعخ:  1.2.1.1

 توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحرتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ال  ػػػضص الوػػػرض الةئلػػػث صػػػف فػػػروض الدراوػػػب  أػػػم، 

(% 0.05 > a)  تعتزى عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستيفي تقديرات المبحوثين حتول 

 فما فوق( 46، من 45-36، من 35-26 ئة العمرية)من ال إلى لمتغير

   ئوػػػػػػػػػػػػػػػبهداـ فوػػػػػػػػػػػػػػػأوب ب أ ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الباػػػػػػػػػػػػػػػئ ف اذ ػػػػػػػػػػػػػػػئد ولإلجئاػػػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػذا الوػػػػػػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػػػػػػئـ الائ ػػػػػػػػػػػػػػػث ا

      One Way ANOVA . 
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 (14.1عذٚي )

 ٌفئخ اٌؼّش٠خاِصذس اٌزجب٠ٓ ِٚغّٛع اٌّشثؼبد ٚدسعبد اٌؾش٠خ ِٚزٛعػ اٌّشثؼبد ٚل١ّخ "ف" ِٚغزٜٛ اٌذلٌخ رؼضٜ ٌّزغ١ش 

 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

رشبببخ١ص  اٌجؼبببذ األٚي :

 اٌّؼشفخ

 0.703 10.070 2 20.141 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.496 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 14.326 237 3395.355 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3415.496 اٌّغّٛ 

ر١ٌٛبببببذ  اٌجؼبببببذ اٌضببببببٟٔ :

 اٌّؼشفخ

 0.962 11.872 2 23.743 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.384 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.345 237 2925.857 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2949.600 اٌّغّٛ 

خبببببضْ  اٌجؼبببببذ اٌضبٌبببببش :

 اٌّؼشفخ

 0.799 9.755 2 19.510 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.451 

 

 

ٌخ  ١و كا

 ئؽظبئ١بً 
 12.216 237 2895.153 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2914.663 اٌّغّٛ 

رٛص٠ببببغ  اٌجؼببببذ اٌشاثببببغ :

 اٌّؼشفخ

 0.317 2.746 2 5.491 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.729 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 8.668 237 2054.242 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2059.733 اٌّغّٛ 

١ببك رطج اٌجؼببذ اٌخبببِظ :

 اٌّؼشفخ

 0.900 14.220 2 28.440 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.408 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 15.797 237 3743.956 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3772.396 اٌّغّٛ 

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ

 0.410 71.003 2 142.005 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.664 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 173.034 237 41008.957 فً اٌّغّٛعبدكا

  239 41150.963 اٌّغّٛ 
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

اٌّؼ١بس األٚي : ِؼ١بس 

 اٌم١بدح

 0.179 3.632 2 7.264 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.836 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.323 237 4816.669 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4823.933 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ : ِؼ١بس 

 ِبد ٚرؾ١ٍٍٙباٌّؼٍٛ

 1.101 24.753 2 49.507 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.334 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 22.478 237 5327.289 كافً اٌّغّٛعبد

  239 5376.796 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بس اٌضبٌش : ِؼ١بس 

 اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ

 2.809 35.540 2 71.081 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.062 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.651 237 2998.215 فً اٌّغّٛعبدكا

  239 3069.296 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بس اٌشاثغ : إداسح 

 ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 0.515 15.043 2 30.085 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.598 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 29.237 237 6929.211 كافً اٌّغّٛعبد

  239 6959.296 اٌّغّٛ 

اداسح :  اٌّؼ١بس اٌخبِظ

عٛدح اٌؼ١ٍّبد داخً 

 ٛصاسحاٌ

 0.350 7.287 2 14.575 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.705 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.820 237 4934.388 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4948.963 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بس اٌغبدط : ٔزبئظ 

 اٌغٛدح

 0.103 1.312 2 2.625 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.903 

 

 

 ١و كاٌخ 

 بً ئؽظبئ١
 12.798 237 3033.109 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3035.733 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بس  اٌغبثغ: سظب 

 اٌضثْٛ

 2.251 53.244 2 106.488 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

0.108 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 23.657 237 5606.695 كافً اٌّغّٛعبد
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

    239 5713.183 اٌّغّٛ 

اٌذسعخ اٌى١ٍخ لعزجبٔخ 

 ١ّض األداء اٌّؤعغٟر

 0.237 164.300 2 328.599 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

 

0.789 

 

 

غ١ش داٌخ 

 إؽصبئ١با 
 693.583 237 164379.251 داخً اٌّغّٛػبد

  239 164707.850 اٌّغّٛع

 8.75 ( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  977ث9اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

  8..7( = 9...ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ   (977ث9اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

( فػػي 2.25صػػف   صػػب "ؼ" الجدول ػػب  ضػػد صوػػبو  دخلػػب )ف ػػؿ ف   صػػب "ؼ" الص وػػواب  باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ ف

 الوئب ال صر ب.وجد فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب ب ز  لصبل ر خ بف  فضش د جميع المجاالت

 في بصد رات ال ئصأ ف صبووطئت ا ف إ لئئ ب دخلب اتذ فروؽ بوجد خ   ث الةئلث الورض ضب جب الائ ث و  زو

 إلػم ال صػر لصبل ػر ب ػز   وؿ  صأ ئت إدارة الص رفب و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤووػي ال ئلي والب أ ـ البرا ب وزارة

أػ ـ فضش خ  وجد فرؽ في رؤ ب  ائر الوف وللئر الوف صف ال ئصأ ف و  زو الائ ث ذلػؾ إلػم فف وزارة البرا ػب والب 

 ال ئلي ببا  و ئوب  ئصب لد  الجص   د وفف ال صر خ  ؤةر في بطا ؽ بأؾ الو ئوب.

(   ػػث ا ضػػػت  ػػدـ وجػػػود فػػروؽ ذات دخلػػػب إ لػػئئ ب لصبل ػػػر 9209صػػػ  صئجػػئ  فػػػي دراوػػب )الصػػػدلؿد وىتتذا يت تتتق

 فػي ال صػر لصبل ػر با ػئو  إ لػئئ ب ذات دخلػب فػروؽ وجػود  ػدـ  أػم ف دت والبي (9224ال صردودراوب ) الوضبد

 .صد  بطا ؽ صائدئ إدارة الجودة الشئصأب في الجئص ب ال را ب اذصر   ب

 فػي الصػد ر ف ابجئاػئت فػي إ لػئئ ب دخلػب ذات فروؽ اوجود (البي فظلرت 9229دراوب )الص ئضيد وتختمف مع

 ال صر. صبل ر إلم ب ز  الص رفب إدارة لصولوـ وزارابلئ باضي ض و اذردض ب الوزارات صرا ز
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 اٌفشض اٌشاثغ ِٓ فشٚض اٌذساعخ:  1.2.1.4

 توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحرتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة : ال  ػػػضص الوػػػرض الرااػػػ  صػػػف فػػػروض الدراوػػػب  أػػػم

(% 0.05 > α)  تعتزى  عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستيفتي تقتديرات المبحتوثين حتول

 لوريوس، ماجستير، دكتوراه(.المؤىل العممي)دبموم فأقل، بكا متغيرل

 ئوػػػػػػػػػػػػػػػبهداـ فوػػػػػػػػػػػػػػػأوب ب أ ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الباػػػػػػػػػػػػػػػئ ف اذ ػػػػػػػػػػػػػػػئد ولإلجئاػػػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػذا الوػػػػػػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػػػػػػئـ الائ ػػػػػػػػػػػػػػػث ا

        One Way ANOVA . 

 (11.1عذٚي )

 اٌّؤً٘ اٌؼٍِّٟصذس اٌزجب٠ٓ ِٚغّٛع اٌّشثؼبد ٚدسعبد اٌؾش٠خ ِٚزٛعػ اٌّشثؼبد ٚل١ّخ "ف" ِٚغزٜٛ اٌذلٌخ رؼضٜ ٌّزغ١ش 

 ِغّٛع اٌّشثؼبد ٌزجب٠ِٓصذس ا اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

رشبببخ١ص  اٌجؼبببذ األٚي :

 اٌّؼشفخ

 1.000 14.286 3 42.857 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.394 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 14.291 236 3372.639 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3415.496 اٌّغّٛ 

ر١ٌٛبببببذ  بٟٔ :اٌجؼبببببذ اٌضببببب

 اٌّؼشفخ

 0.506 6.285 3 18.855 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.678 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.418 236 2930.745 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2949.600 اٌّغّٛ 

خبببببضْ  اٌجؼبببببذ اٌضبٌبببببش :

 اٌّؼشفخ

 0.410 5.039 3 15.117 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.746 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.286 236 2899.546 دكافً اٌّغّٛعب

  239 2914.663 اٌّغّٛ 

 ١و كاٌخ  0.064 2.455 20.780 3 62.339 ث١ٓ اٌّغّٛعبدرٛص٠ببببغ  اٌجؼببببذ اٌشاثببببغ :
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ٌزجب٠ِٓصذس ا اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

  8.464 236 1997.394 كافً اٌّغّٛعبد اٌّؼشفخ

 

 

 

 ئؽظبئ١بً 

  239 2059.733 اٌّغّٛ 

رطج١ببك  اٌجؼببذ اٌخبببِظ :

 اٌّؼشفخ

 0.182 2.898 3 8.693 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.909 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 15.948 236 3763.703 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3772.396 اٌّغّٛ 

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ

 0.443 76.828 3 230.484 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.722 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 173.392 236 40920.479 كافً اٌّغّٛعبد

  239 41150.963 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببببس األٚي : ِؼ١ببببببس 

 اٌم١بدح

 0.560 11.375 3 34.125 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.642 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.296 236 4789.808 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4823.933 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس اٌضببببٟٔ : ِؼ١ببببس 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب

 0.794 17.916 3 53.747 دث١ٓ اٌّغّٛعب

 

 

0.498 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 22.555 236 5323.048 كافً اٌّغّٛعبد

  239 5376.796 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس اٌضبٌبببش : ِؼ١ببببس 

 اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ

 2.985 37.404 3 112.211 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.032 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.530 236 2957.085 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3069.296 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببببس اٌشاثبببببغ : إداسح 

 ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 0.640 18.719 3 56.157 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.590 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 29.251 236 6903.139 كافً اٌّغّٛعبد

  239 6959.296 اٌّغّٛ 
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ٌزجب٠ِٓصذس ا اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

اداسح اٌّؼ١بببس اٌخبببِظ : 

اخببببً عببببٛدح اٌؼ١ٍّبببببد د

 ٛصاسحاٌ

 0.402 8.386 3 25.157 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.752 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.864 236 4923.806 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4948.963 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بس اٌغببدط : ٔزببئظ 

 اٌغٛدح

 0.313 4.016 3 12.048 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.816 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.812 236 3023.685 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3035.733 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس  اٌغببببثغ: سظبببب 

 اٌضثْٛ

 0.517 12.431 3 37.293 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.671 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 24.050 236 5675.890 كافً اٌّغّٛعبد

  239 5713.183 اٌّغّٛ 

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ

 0.517 358.310 3 1074.930 ٌّغّٛػبدث١ٓ ا

 

 

0.671 

 

 

غ١ش داٌخ 

 إؽصبئ١با 
 693.360 236 163632.920 داخً اٌّغّٛػبد

  239 164707.850 اٌّغّٛع

 7.44 ( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  :97ث7اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

  9:.9=  (9...ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ   (:97ث7اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

( فػػي 2.25صػػف   صػػب "ؼ" الجدول ػػب  ضػػد صوػػبو  دخلػػب )ف ػػؿ ف   صػػب "ؼ" الص وػػواب  باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ ف

 الصؤاؿ ال أصي.وجد فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب ب ز  لصبل ر خ بف  فضش جص   اذا ئد 

  أم في اوبجئائبلـ ال ئلي الب أ ـو  البرا ب وزارة في ال ئصأ ف   صأش الذ  ال أصي الصؤاؿ بأة ر  دـ الائ ث و  زو

   صأوف صصف ف راضلـ  ص   بوئووف بج ألـ طو أب هارة لد لـ اذ ؿ الصؤاالت فل ئب وفف  صأ ئت إدارة الص رفب

 وزارة فػي وفا ػئد ضصػوذج البص ػز فػي اذدا  الصؤووػي ل صأ ػئت إدارة الص رفػب بلػوراـ فػي فػأ ةر صئجوػب ر صؤاػؿ
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 إلػم ب بػئج خ ال ػئلي والب أػ ـ البرا ػب وزارة فػي الص رفػب واذدا  إلػم الضظػر  صأ ػب فف إذ والب أػ ـ ال ػئليد البرا ػب

 .ال ئلي والب أ ـ البرا ب وزارة في ال ئصأ ف  ضد اذدا   أم لأ  ـ  ئف ب فئلهارة  أ ئ صؤاالت

ب لصبل ر ال صرد (   ث ا ضت  دـ وجود فروؽ ذات دخلب إ لئئ 9209صئجئ  في دراوب )الصدلؿد وىذا يت ق مع

 الاأػد ئت فػي الصػدرا  ابجئاػئت فػي إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ وجػود  ػدـ ف ػدت والبػي (9200ودراوػب )صئاػيد

دودراوػب ال أصي الصؤاػؿ إلػم ب ػز  الػوظ وي اذدا  وصوػبو  الص رفػب إدارة صولػوـ باضػي ض ػو  ػزة  طػئع فػي ال اػر 

 إ لئئ ب لصبل ر الصؤاؿ ال أصي.(   ث ا ضت  دـ وجود فروؽ ذات دخلب 9200)الزطصبد

ا ف  صأب الػداأـو  إ لئئ ب دخلب ذات فروؽ فظلرت اوجود ( البي9209ضبئئع دراوب )فئرسداذ ئد وتختمف مع 

الصبووط و صأب الا ئلور وس في بطا ؽ إدارة الجػودة الشػئصأب فػي ف وػئـ الصاػوؿ والبوػج ؿ اجئص ػب الصػدس الصوبو ػب 

 صرا ػز فػي الصػد ر ف ابجئاػئت فػي إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ اوجود (البي فظلرت 9229الزةدودراوب )الص ئضيد

 (9202د ودراوػب ) ػودةدال أصػي الصؤاؿ صبل ر إلم ب ز  الص رفب إدارة لصولوـ وزارابلئ باضي ض و اذردض ب الوزارات

 فػي البشػئرؾ ا د  في  بالوأوط ض الجئص ئت في الص رفب إدارة لوا   إ لئئ ب دخلب ذات فروؽ وجودوالبي ف دت 

 .ال أصي  الصؤاؿ لصبل ر ب ز  الص رفب وبطا ؽ الص رفب

 اٌفشض اٌخبِظ ِٓ فشٚض اٌذساعخ:  1.2.1.1

 توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحرتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتةال  ػػػضص الوػػػرض الهػػػئصس صػػػف فػػػروض الدراوػػػب  أػػػم، 

 (% 0.05 > α)  تعتزى   وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستي عمميات إدارة المعرفةفي تقديرات المبحوثين حول

 15ستتنة، أكثتتر متتن  15-11ستتنوات، متتن  11-6، متتن ستتنوات 5أقتتل متتن ستتنوات الخدمتتة ) إلتتى لمتغيتتر

 سنوات(. 
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 ئوػػػػػػػػػػػػػػػبهداـ فوػػػػػػػػػػػػػػػأوب ب أ ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الباػػػػػػػػػػػػػػػئ ف اذ ػػػػػػػػػػػػػػػئد ولإلجئاػػػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػذا الوػػػػػػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػػػػػػئـ الائ ػػػػػػػػػػػػػػػث ا

        One Way ANOVA . 

 (16.1عذٚي )

 عٕٛاد اٌخذِخشثؼبد ٚدسعبد اٌؾش٠خ ِٚزٛعػ اٌّشثؼبد ٚل١ّخ "ف" ِٚغزٜٛ اٌذلٌخ رؼضٜ ٌّزغ١ش ِصذس اٌزجب٠ٓ ِٚغّٛع اٌّ

 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

رشبببخ١ص  اٌجؼبببذ األٚي :

 اٌّؼشفخ

 1.521 21.636 2 43.273 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.221 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 14.229 237 3372.223 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3415.496 اٌّغّٛ 

ر١ٌٛبببببذ  اٌجؼبببببذ اٌضببببببٟٔ :

 اٌّؼشفخ

 2.949 35.809 2 71.619 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.054 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.143 237 2877.981 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2949.600 اٌّغّٛ 

خبببببضْ  اٌضبٌبببببش : اٌجؼبببببذ

 اٌّؼشفخ

 2.558 30.791 2 61.583 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.080 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.038 237 2853.080 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2914.663 اٌّغّٛ 

رٛص٠ببببغ  اٌجؼببببذ اٌشاثببببغ :

 اٌّؼشفخ

 0.691 5.968 2 11.936 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.502 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 8.640 237 2047.797 غّٛعبدكافً اٌّ

  239 2059.733 اٌّغّٛ 

رطج١ببك  اٌجؼببذ اٌخبببِظ :

 اٌّؼشفخ

 1.034 16.318 2 32.636 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.357 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 15.780 237 3739.759 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3772.396 اٌّغّٛ 
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ّؼشفخػ١ٍّبد إداسح اٌ

 1.490 255.560 2 511.121 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.227 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 171.476 237 40639.842 كافً اٌّغّٛعبد

  239 41150.963 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببببس األٚي : ِؼ١ببببببس 

 اٌم١بدح

 0.053 1.069 2 2.139 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.949 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.345 237 4821.795 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4823.933 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس اٌضببببٟٔ : ِؼ١ببببس 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب

 0.550 12.427 2 24.855 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.577 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 22.582 237 5351.941 كافً اٌّغّٛعبد

  239 5376.796 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس اٌضبٌبببش : ِؼ١ببببس 

 زشار١غٟاٌزخط١ػ اإلع

 1.771 22.599 2 45.198 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.172 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.760 237 3024.098 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3069.296 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببببببس اٌشاثبببببببغ : إداسح 

 ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 1.130 32.881 2 65.762 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.325 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 29.087 237 6893.534 اٌّغّٛعبد كافً

  239 6959.296 اٌّغّٛ 

اداسح اٌّؼ١بببس اٌخبببِظ : 

عببببٛدح اٌؼ١ٍّبببببد داخببببً 

 ٛصاسحاٌ

 0.136 2.840 2 5.679 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.873 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.858 237 4943.283 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4948.963 اٌّغّٛ 

: ٔزببئظ  اٌّؼ١بس اٌغببدط

 اٌغٛدح

 1.262 15.989 2 31.978 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

0.285 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.674 237 3003.755 كافً اٌّغّٛعبد
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

    239 3035.733 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس  اٌغببببثغ: سظبببب 

 اٌضثْٛ

 0.386 9.282 2 18.563 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.680 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 24.028 237 5694.620 كافً اٌّغّٛعبد

  239 5713.183 اٌّغّٛ 

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ

 0.095 66.157 2 132.315 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

 

0.909 

 

 

غ١ش داٌخ 

 إؽصبئ١با 
 694.412 237 164575.535 داخً اٌّغّٛػبد

  239 164707.850 اٌّغّٛع

 8.75 ( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  977ث9  اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ ه

  8..7( = 9...ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ   (977ث9اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

( فػػي 2.25صػػف   صػػب "ؼ" الجدول ػػب  ضػػد صوػػبو  دخلػػب )ف ػػؿ ف   صػػب "ؼ" الص وػػواب  باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ ف

 وضوات الهدصب.  لصبل ر وجد فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب ب ز خ بف  فضش د جميع المجاالت

 بصػد رات ال ػئصأ ف صبووػطئت ا ف إ لئئ ب دخلب ذات فروؽ بوجد خ   ث الهئصس الورض ضب جب الائ ث و  زو

 وػضوات لصبل ػر ب ػز   وؿ  صأ ئت إدارة الص رفب و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤووي ال ئلي والب أ ـ البرا ب وزارة في

اأاص ػب و ػوة ال ال ػب اػ ف البص ػز اػئذدا  الصؤووػي  الهاػرة وصبووػطي والصػداصم دال ػئصأ ف الجػد ا بضػئع إلػم الهدصػب

وزارة البرا ػب  بصئروػلئ البػي  صأ ػئت إدارة الص رفػب واػوح ذلػؾ إلػم ف اػئو  الائ ػث و  ػزو و صأ ػئت إدارة الص رفػبد

 والوزارات ال  وص ب.دوفف الوزارة بو م إلم ب ص ؽ الص زة البضئفو ب  أم صوبو  ال ئصأ ف  والب أ ـ ال ئلي

(   ث ا ضت  دـ وجود فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب لصبل ر وضوات 9209ص  صئجئ  في دراوب )الصدلؿد وىذا يت ق

لصبل ػر وػضوات الهدصػب  إ لئئ ب دخلب ذات فروؽ فظلرت ا دـ وجود ( البي9209الهدصبد ودراوب )فئرسداذ ئد

وؿ والبوػػػػػػج ؿ اجئص ػػػػػػب الصػػػػػػدس الصوبو ػػػػػػب الػػػػػػزة د ودراوػػػػػػب فػػػػػػي بطا ػػػػػػؽ إدارة الجػػػػػػودة الشػػػػػػئصأب فػػػػػػي ف وػػػػػػئـ الصاػػػػػػ
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 في ال ار  الاأد ئت في الصدرا  ابجئائت في إ لئئ ب دخلب ذات فروؽ وجود  دـ ف دت والبي (9200)صئايد

وػػضوات الهدصػػب  إلػػم ب ػػز  الػػوظ وي اذدا  وصوػػبو  الص رفػػب إدارة صولػػوـ باضػػي ض ػػو  ػػزة  طػػئع

ضػػت  ػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دخلػػب ا لػػئئ ب ب ػػز  لصبل ػػر وػػضوات الهدصػػب فػػي ( البػػي ا 9200دودراوب)ال را شػػبد

بصووػػػـ اذدا  الجػػػئص ي فػػػي اػػػو  إدارة الجػػػودة الشػػػئصأب صػػػف وجلػػػب ضظػػػر اإلدار ػػػ ف فػػػي جئص ػػػب تؿ الا تدودراوػػػب 

 إدارة دور  ػوؿ ال  ضػب ففػراد إجئاػئت اػ ف إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽوجػود  (   ػث ف ػدت ا ػدـ9228)الشػرفئد

 والبػي (9224د ودراوػب ) الوضػبدالهدصب صدة إلم ب ز  البضئفو ب الص زة ب ص ؽ في الص أوصئت وب ضولوج ئ  رفبالص

صػد  بطا ػؽ صاػئدئ إدارة الجػودة الشػئصأب  فػي ال صر لصبل ر با ئو  إ لئئ ب ذات دخلب فروؽ وجود  دـ  أم ف دت

 .في الجئص ب ال را ب اذصر   ب

 بئئع ص  الدراوئت الوئاصب إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت الصوبهدصب ف لئ.و د   ود واب ابوئؽ اذا الض

(   ث ا ضت اوجود فػروؽ ذات دخلػب إ لػئئ ب لصبل ػر وػضوات الهدصػب 9200ضبئئع ودراوب )الزطصبد وتختمف مع

 ارة.( والبي ا ضت وجود فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب ب ز  لصبل ر وضوات اله9200دودراوب )فاو اداد

 اٌفشض اٌغبدط ِٓ فشٚض اٌذساعخ:  1.2.1.6

 توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحرتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتةال  ػػػضص الوػػػرض الوػػػئدس صػػػف فػػػروض الدراوػػػب  أػػػم، 

 (% 0.05 > α)  تعتزى  عمميتات إدارة المعرفتة وعالقتيتا بتميتز األداء المؤسستيفي تقديرات المبحوثين حتول

ميم، مديريتة شتمال غتزة، غترب غتزة، شترق غتزة، الوستطى، ختانيونس، شترق مكان العمل)وزارة التع إلى لمتغير

 خان يونس، رفا(.

   ئوػػػػػػػػػػػػػػػبهداـ فوػػػػػػػػػػػػػػػأوب ب أ ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الباػػػػػػػػػػػػػػػئ ف اذ ػػػػػػػػػػػػػػػئد ولإلجئاػػػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػذا الوػػػػػػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػػػػػػئـ الائ ػػػػػػػػػػػػػػػث ا

      One Way ANOVA . 
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 (17.1عذٚي )

 ِىبْ اٌؼًّٜٛ اٌذلٌخ رؼضٜ ٌّزغ١ش ِصذس اٌزجب٠ٓ ِٚغّٛع اٌّشثؼبد ٚدسعبد اٌؾش٠خ ِٚزٛعػ اٌّشثؼبد ٚل١ّخ "ف" ِٚغز

 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

رشبببخ١ص  اٌجؼبببذ األٚي :

 اٌّؼشفخ

 1.842 25.690 7 179.827 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.080 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 13.947 232 3235.669 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3415.496 اٌّغّٛ 

ر١ٌٛبببببذ  اٌجؼبببببذ اٌضببببببٟٔ :

 اٌّؼشفخ

 1.826 22.005 7 154.037 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.083 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.050 232 2795.563 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2949.600 اٌّغّٛ 

خبببببضْ  اٌجؼبببببذ اٌضبٌبببببش :

 اٌّؼشفخ

 0.738 9.069 7 63.486 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.640 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.290 232 2851.176 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2914.663 اٌّغّٛ 

رٛص٠ببببغ  اٌجؼببببذ اٌشاثببببغ :

 اٌّؼشفخ

 0.862 7.460 7 52.218 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.537 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 8.653 232 2007.516 كافً اٌّغّٛعبد

  239 2059.733 اٌّغّٛ 

رطج١ببك  اٌجؼببذ اٌخبببِظ :

 اٌّؼشفخ

 2.034 31.158 7 218.106 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.052 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 15.320 232 3554.289 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3772.396 اٌّغّٛ 

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ

 1.501 254.687 7 1782.809 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.168 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 169.690 232 39368.154 كافً اٌّغّٛعبد

  239 41150.963 اٌّغّٛ 
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

اٌّؼ١ببببببس األٚي : ِؼ١ببببببس 

 اٌم١بدح

 0.624 12.731 7 89.114 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.736 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.409 232 4734.819 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4823.933 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس اٌضببببٟٔ : ِؼ١ببببس 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب

 0.749 16.984 7 118.890 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.630 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 22.663 232 5257.906 كافً اٌّغّٛعبد

  239 5376.796 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس اٌضبٌبببش : ِؼ١ببببس 

 اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ

 1.431 18.149 7 127.046 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.194 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.682 232 2942.250 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3069.296 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببببببس اٌشاثبببببببغ : إداسح 

 ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 0.822 24.070 7 168.492 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.570 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 29.271 232 6790.804 كافً اٌّغّٛعبد

  239 6959.296 اٌّغّٛ 

اداسح اٌّؼ١بببس اٌخبببِظ : 

عببببٛدح اٌؼ١ٍّبببببد داخببببً 

 ٛصاسحاٌ

 1.170 24.097 7 168.681 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.321 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 20.605 232 4780.282 كافً اٌّغّٛعبد

  239 4948.963 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١بس اٌغببدط : ٔزببئظ 

 اٌغٛدح

 0.664 8.515 7 59.602 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

 

0.703 

 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 12.828 232 2976.132 كافً اٌّغّٛعبد

  239 3035.733 اٌّغّٛ 

اٌّؼ١ببببس  اٌغببببثغ: سظبببب 

 اٌضثْٛ

 0.930 22.287 7 156.009 ث١ٓ اٌّغّٛعبد

 

0.484 

 

 ١و كاٌخ 

 ئؽظبئ١بً 
 23.953 232 5557.175 كافً اٌّغّٛعبد
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 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌجؼذ
دسعبد 

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌؾش٠خ
 ِغزٜٛ اٌذلٌخ ل١ّخ اٌذلٌخ ل١ّخ "ف"

    239 5713.183 اٌّغّٛ 

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ

 0.437 306.201 7 2143.405 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

 

0.878 

 

 

غ١ش داٌخ 

 إؽصبئ١با 
 700.709 232 162564.445 داخً اٌّغّٛػبد

  239 164707.850 اٌّغّٛع

 9.77 ( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  979ث7اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

  9..9( = 9...ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ   (979ث7اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ   ه

( فػػي 2.25صػػف   صػػب "ؼ" الجدول ػػب  ضػػد صوػػبو  دخلػػب )ف ػػؿ ف   صػػب "ؼ" الص وػػواب  باػػ  صػػف الجػػدوؿ الوػػئاؽ ف

 ص ئف ال صؿ.وجد فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب ب ز  لصبل ر خ بف  فضش د جميع المجاالت

  ئصػب للػـ و ئوػئت بروػـ وا ػدة روػص ب جلػب  با وف فصئ ف  صألـ ائهبالؼ ال ئصأ ف فف إلم ذلؾ الائ ث و  زو

 والب أ صػئت الضظػئـ فف   ػث وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي فػي  طػئع  ػزة  الصػرار ضػئا  صػف صر ز ػب وفف بضو ػذائ  ػبـ

 الػوزارة رئئوػب صػف وبػأبي وا ػدة اػي   ػزة  طئع صضئطؽ فيلأصد ر ئت  والب أ ـ اإلدارة في واإلرشئدات والبوج لئت

بضو ػذ  صأ ػئت إدارة الص رفػب  فػي الصشػئر ب فػي دوراػـ ذاص ػب ال ػئصأ ف بولػـ وف اػئو  د الػئ ائلبص  ػد الجص ػ  وبأػـز

 ذلػؾ فػي وا جػئا بلـ فصػئ ف  صألػـ الضظػر  ػف الػض الصبا ػب و رلػلـ  أػم ب ص ػؽ البص ػز  أػم صوػبو  الػوزارة

 .بو  رائ ف لئ و وف البأة ر  أم اصدربلـ وا صئضلـ راو بالب ال صأ ب صف ر ئئز  وضلـ

 إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ ( والبػي ف ػدت ا ػدـ وجػود9209ص  صئجئ  اضبئئع دراوب )اذ ػئدفاواله رد وىذا يت ق

(والبي ا ضت ا دـ وجود فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب 9227ودراوبدودراوب )ال ب ايد الب أ ص ب الصضطصب لصبل ر ب ز 

ص ئض ػب الص رفػب إدارةز  لصبل ػر ص ػئف ال صػؿ فػي ب ػ ( Chen,2005دودراوػب )الو ود ب الجئص ػئت فػي بطا صلػئ وا 

   ث ا ضت  دـ وجود فروؽ ذات دخلب إ لئئ ب لصبل ر ص ئف ال صؿ. 
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(   ػػث ا ضػػت اوجػػود فػػروؽ ذات دخلػػب إ لػػئئ ب لصبل ػػر ص ػػئف ال صػػؿ 9200ضبػػئئع دراوػػب )ال أػػوؿد متتعوتختمتتف 

( والبػػػي ا ضػػػت وجػػػود فػػػروؽ ذات دخلػػػب إ لػػػئئ ب ب ػػػز  لصبل ػػػر ص ػػػئف ال صػػػؿد ودراوػػػب 9200)الزطصػػػبددودراوػػػب 

( والبػػػػػػػي ا ضػػػػػػػت وجػػػػػػػود فػػػػػػػروؽ ذات دخلػػػػػػػب إ لػػػػػػػئئ ب ب ػػػػػػػز  لصبل ػػػػػػػر ص ػػػػػػػئف ال صػػػػػػػؿ دودراوػػػػػػػب 9202) ػػػػػػػودةد

ـ اذدا  صولػو  فػي ص ػئف ال صػؿ لصبل ػر با ػئو  إ لػئئ ب ذات دخلػب فػروؽ وجػود  أم ف دت ( والبي9227)الرشئ دةد

 الصؤووي الصبص ز.

 :اإلعبثخ ػٍٝ اٌغؤاي اٌشاثغ ِٓ أعئٍخ اٌذساعخ 1.2.4

 دخلػػب صوػػبو   ضػػد إ لػػئئ ب دخلػػب ذات  ال ػػب الدراوػػب  أػػم، " اػػؿ بوجػػدفوػػئأب صػػف  الرااػػ  الوػػؤاؿ ػػضص 

 (α ≤ 0.05) ؟ صأ ئت إدارة الص رفب و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤووي بصد رات الصا وة ف  وؿ   ا ف 

 مستتوى عنتد إحرتائية داللة ذات عالقة وجدال تولإلجئاب  ف اذا الوؤاؿ  ئـ الائ ث ال ئ ب الورض البئلي،  

 عمميات إدارة المعرفة وتميز األداء المؤسسي.تقديرات المبحوثين حول   بين  (α ≤ 0.05) داللة

عمميتات  بين      a)العالقة ) إليجادا روػوف ص ئصؿ اربائط ئوبهداـ ولإلجئاب  ف اذا الورض  ئـ الائ ث ا

 إدارة المعرفة وتميز األداء المؤسسي.
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 (12.1عذٚي)

 ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ ٚػاللزٙب ثز١ّض األداء اٌّؤعغٟ ِؼبًِ السرجبغ

 

 اٌجؼذ األٚي :

رشخ١ص 

 اٌّؼشفخ

 اٌجؼذ اٌضبٟٔ :

ر١ٌٛذ 

 اٌّؼشفخ

اٌجؼذ 

 اٌضبٌش :

خضْ 

 اٌّؼشفخ

اٌجؼذ 

 اٌشاثغ :

رٛص٠غ 

 اٌّؼشفخ

اٌجؼذ اٌخبِظ 

رطج١ك  :

 اٌّؼشفخ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

لعزجبٔخ ػ١ٍّبد 

 إداسح اٌّؼشفخ

اٌّؼ١بببببس األٚي : ِؼ١بببببس 

 اٌم١بدح
**0.406 **0.439 **0.586 **0.546 **0.583 **0.658 

اٌّؼ١بببس اٌضببببٟٔ : ِؼ١ببببس 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب
**0.408 **0.562 **0.603 **0.593 **0.570 **0.704 

١بببس اٌضبٌببش : ِؼ١بببس اٌّؼ

 اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ
**0.613 **0.522 **0.499 **0.472 **0.563 **0.676 

اٌّؼ١بببببس اٌشاثببببغ : إداسح 

ٚرطبببببببببب٠ٛش اٌّببببببببببٛاسد 

 اٌجشش٠خ

**0.485 **0.448 **0.470 **0.407 **0.661 **0.634 

اداسح اٌّؼ١بس اٌخببِظ : 

عببببٛدح اٌؼ١ٍّبببببد داخببببً 

 ٛصاسحاٌ

**0.388 **0.457 **0.436 **0.364 **0.595 **0.575 

اٌّؼ١بس اٌغبدط : ٔزببئظ 

 اٌغٛدح
**0.422 **0.321 **0.371 **0.381 **0.509 **0.522 

اٌّؼ١ببببس  اٌغببببثغ: سظبببب 

 اٌضثْٛ
**0.437 **0.390 **0.472 **0.351 **0.519 **0.558 

اٌذسعببخ اٌى١ٍببخ لعببزجبٔخ 

 ر١ّض األداء اٌّؤعغٟ
**0.532 **0.536 **0.588 **0.529 **0.684 **0.737 

 545..( = 5...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  974ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  **

   574.. ( =9...( ٚعٕل َِزٜٛ كالٌخ  974ه اٌغل١ٌٚخ عٕل كهعخ ؽو٠خ  *
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عمميتات  بتين ( 2.20 با  صف الجدوؿ الوئاؽ وجود  ال ب اربائط ب صوجاب ذات دخلب إ لػئئ ب  ضػد صوػبو  )

 ة وتميز األداء المؤسسي في وزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة.إدارة المعرف

وص ضم ذلؾ فف اضئؾ  ال ب طرد ب  و ب إ جئا ب ا ف الص ور  فد اص ضم فف ف  ز ػئدة فو بطػو ر فػي  صأ ػئت إدارة 

صأ ػػػػئت إدارة د  أصػػػػئ زاد اذدا  زاد بطا ػػػػؽ   ػػػػذلؾالص رفػػػػب  با لػػػػئ ز ػػػػئدة وب وػػػػ ف اػػػػؿ وبص ػػػػز فػػػػي فدا  الصؤووػػػػب 

 ال فػػػػػي إدارة ئالص رفبدواػػػػذا ال ال ػػػػب باػػػػ ف فف )بشػػػػه صدوبول ددوبهز فدوبوز  دوبطا ؽ( الص رفػػػػب بأ ػػػػب دورا فػػػػ

الصضظصػػب و ػػؿ الصشػػ الت ووػػر ب إبهػػئذ الصػػرارات وبوػػلـ فػػي ز ػػئدة د ػػب اذدا  وبوػػر   اإلضجػػئز وباوػػ ط إجػػرا ات 

 ف اإلدارات الصهبأوػػػػب داهػػػػؿ الػػػػوزارة وفػػػػي بوػػػػل ؿ  صػػػػؿ ال صػػػؿ وب وػػػػ ف اإلبلػػػػئخت وز ػػػػئدة الب ػػػػئوف والبضوػػػػ ؽ اػػػػ

ال ػب الطرد ػب الصوجاػب اػ ف الص ػور ف الصوظو ف والذ   ض  س إ جئائو  أم اذدا  الصؤوويد و  زو الائ ث اذا ال 

لػػػالح جئضػػػب إلػػػم فف الص ػػػور   ف اصػػػئ ص ػػػوض ف فوئوػػػ  ف صػػػف ص وضػػػئت ال صأ ػػػب اإلدار ػػػب والصضئفوػػػب  أػػػم اذدا د وا 

لطا   أم الجئضب اآلهر. صصئ   ضي  اوؿ اذا الورا ب البػي بصػوؿ اوجػود  ال ػب ذات دخلػب إ لػئئ ب و ض  س ائ

  صأ ئت إدارة الص رفب وبص ز اذدا  الصؤووي في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في  طئع  زة. ا فا ف 

 :نتائج الدراسات التالية مع النتيجة ىذه تت قو 

 واػ ف الص رفػب إدارة بطا ػؽ صبطأاػئت بػوافر اػ ف إ لػئئ ب دخلػب ذات  ال ػب اوجػود (9209دراوػب الصػدلؿ ) -

 .الوزرا  صجأس رئئوب صؤووب في اذدا  صوبو 

 ال اػر  الاأػد ئت فػي الػوظ وي اذدا  واػ ف الص رفػب إدارة بطا ؽ ا ف  ال ب اوجود ( 2011 ) صئاي دراوب -

 والب ضولوج ػب اإلدار ػب الصوػبأزصئت  ئفػب وبػوف ر دالص رفػب إلدارة إوػبراب ج ب باضػي اػرورة صػ   زةد  طئع في

 . زة  طئع في ال ار  الاأد ئت في الص رفب إدارة  صأ ئت بطو ر في بولـ البي والاشر ب
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 والصؤووػي الوػرد  اذدا  وب وػ ف لبطػو ر  صػدهؿ الص رفػب إدارة باضػي ااػرورة ( 2011 ) الزطصػب دراوػب -

 . زة  طئع في الصبووطب البصض ب لأ أ ئت

 فػي الػوظ وي اذدا  و وػئ ة الص رفػب إدارة صصئروػئت اػ ف إ جئا ػب  ال ػب اوجػودKasim  (9202 )دراوػب   -

 شهلػ وئ اذفػراد  بطػور   ػث البضظ صػي البص ػز هأػؽ ال أ ػئ اإلدارة و أػم الصػئل ز د ال ػئـ الصطػئع صؤووػئت

 .وصلض وئ

  ضئلػرائ اصجصػؿ الص رفػب إدارة ص ضػو  ل صأ ػئت بػأة ر وجػود فظلػرت البػي ( 2009 )الهشػئليد دراوػب -

 وضشػر اصػبالؾ فف فظلػرت   ػث اذدا  الصؤووػيد فػي ( الص رفػب بطا ػؽ الص رفػبد ضشػر  رفػبد الػـ )اصػبالؾ

 .الوو  ب و لبلئ را  ب الشر ئت ز ئدة في إ جئا ئو   ؤةر للئ واخوبجئاب الص رفب

 والػب أـ ال ػئصأ ف راػئ واػ ف صأ ئبلػئو  الص رفػب إدارة صبطأاػئت اػ ف  ال ػب اوجػود ( 2008 ) دروزة دراوػب -

 الص رفػب إدارة صولػوـ لبروػ خ هطػب اواػ  دروزة فولػت و ػد الداهأ ػبد ال صأ ػئت و وػئ ة الصؤووػي والضصػو

 .ال أص ب والصؤبصرات البدر ب هالؿ صف بطا صئبلئد واراصجلئ الص رفب إدارة صجئؿ في الصصئروئت وففاؿ

 الصلػئرؼ فػي البضئفوػ ب والص ػزة الص رفػب إدارة اػ ف وص ضو ػب  و ػب  ال ػب وجػود ( 2007 ) داوػي دراوػب -

 اػ ؼ صػ  وة صػب  ال ػب لػش الص أوصػئت ب ضولوج ػئ  أػم الصلػئرؼ ا بصػئد اػ ؼ وفف الوػور بد ال  وص ػب

 .لأ صال  الصصدصب الهدصئت

 لصوبهدصب ف لئ.إلم البشئاش في ا ض اذوئل ب والوض ئت ا ابوئؽ اذا الضبئئع ص  الدراوئت الوئاصبو د   ود واب 
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 اٌفصً اٌغبدط

 إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد
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 غبدطاٌفصً اٌ

 إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد

 مقدمة 6.1

 صػػدـ اػػذا الولػػؿ صأهلػػئو لضبػػئئع الدراوػػب وذلػػؾ صػػف هػػالؿ صػػئ بولػػأت إل ػػش الدراوػػب الص داض ػػب صػػف بووػػ ر لأضبػػئئع 

والبػػي دارت  ػػوؿ  صأ ػػئت إدارة الص رفػػب و ال بلػػئ ابص ػػز واهباػػئر لأوراػػ ئت البػػي بج ػػب  أػػم بوػػئؤخت الدراوػػب 

اذدا  الصؤووػػي فػػي وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي   ػػث بػػـ اوػػبهداـ ص ػػئ  ر الضصػػوذج اذصر  ػػي )صػػئل ـو ائلػػدر ع( 

لأبص ػػزد و صػػدـ الولػػؿ بولػػ ئت ووػػاؿ البطػػو ر والبػػي برااػػئ الدراوػػب صلصػػب فػػي الولػػوؿ لأبص ػػز فػػي اذدا    ػػث 

صوػػبو  الص أػػي وال ػػئلصي   بػػئج لباػػئفر جلػػد  ا ػػر ولػػصؿ هاػػرات وبجػػئرب  ئلص ػػب صصػػف ضػػئلوا الفوػػب  أػػم الصضئ

 .جوائز الجودة والبص ز

 نتائج الدراسة:  6.2.2

صصػػػئ وػػػاؽ صػػػف ب أ ػػػؿ لأضبػػػئئع واهباػػػئر لأوراػػػ ئت واإلجئاػػػب  أػػػم بوػػػئؤخت الدراوػػػب بػػػبأهص ضبػػػئئع الدراوػػػب وفػػػؽ 

 الص ئور الدراوب في البئلي،

  إدارة المعرفة:عمميات 

  ػػػػػث فف صوػػػػػبو  بطا ػػػػػؽ وزارة البرا ػػػػػب والب أػػػػػ ـ ال ػػػػػئلي ل صأ ػػػػػئت إدارة الص رفػػػػػب الصبصةأػػػػػب في)بشػػػػػه ص 

% ف   ز ػد  ػف 75.07اوزف ضوػاي الص رؼدبول د الص رفبدبهز ف الص رفبدبوز   الص رفبدبطا ؽ الص رفب( 

 ػػئت والدراوػئت الوػػئاصب وهلولػػئو واػو  الص ػػدؿ اإلفبرااػي الػػذ  واػ بش الدراوػػب اضػػئ و  أػم اذدا 62%

 ئضػت بلػػدؼ إلػم ص رفػػب ال ال ػب اػػ ف صبطأاػئت إدارة الص رفػػب و صأ ئبلػئ وفةػػر  ي( والبػػ9228دراوػب )دروزةد

ذلؾ  أم بص ز اذدا  الصؤووي صف وجلب ضظر ال ئصأ ف في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في اذردفد وفي 

 لص ئور الدراوب  ئضت الضبئئع وفؽ  ؿ ص ور  ئلبئلي، او  الضبئئع إلهبائر الورا ئت وب أ ؿ
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 : أواًل: استبانة عمميات إدارة المعرفة

  صوبو  بوافر  صأ ئت إدارة الص رفب في وزارة البرا ب والب أػ ـ ال ػئلي فػي  طػئع  ػزة  ػئف ج ػدد   ػث   ػث

 %(. 75.07اأس الصبووط ال وئاي الضواي )

 دوزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي في  طئع  زة في رفبالص  إدارة  صأ ئت بوافر صوبو  بوئوت 

 (اذ أم الضواب  وب صرباب) : ئلبئلي  صأ ئتال اذا صف ل ؿٍ  الضواي ال وئاي الصبووط اأس   ث

 %(79.89 صأ ب بوز   الص رفب ،  لأت  أم الصرباب اذولم اوزف ضواي )  -0

 %(.77.59)  صأ ب هزف الص رفب،  لأت  أم الصرباب الةئض ب اوزف ضواي -9

 %(.70.99 صأ ب بول د الص رفب ،  لأت  أم الصرباب الةئلةب اوزف ضواي )  -0

 %(.70.64 صأ ب بطا ؽ الص رفب،  لأت  أم الصرباب الراا ب اوزف ضواي ) -4

 %(.72.42بشه ص الص رفب ، الهئصوب اوزف ضواي ) -5

 ج(دبالدريثانيًا: التميز باألداء المؤسسي وفق معايير النموذج األمريكي )مالكوم 

  صوػبو  بػوافر ص ػػئ  ر الضصػوذج اذصر  ػػي لأبص ػز  فػػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػػئلي  فػي  طػػئع  ػزة  ػػئف

 %(.74.89ج د   ث   ث اأس الصبووط ال وئاي الضواي )

 ػث ػزةد  -ص ئ  ر الضصوذج اذصر  ي لأبص ػز  فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي  بوافر صوبو  بوئوت   

 (اذ أم الضواب  وب صرباب) : ئلبئلي  ئ رالص اذا صف ل ؿٍ  الضواي ال وئاي وطالصبو  اأس

 %( .79.97ص  ئر البهط ط اإلوبراب جي ،  لؿ  أم الصرباب اذولم اوزف ضواي ) -0

 %(.78.00ص  ئر الص ئدة ، لؿ الصرباب الةئض ب اوزف ضواي ) -9

 %(.77.69ضواي )ص  ئر الص أوصئت وب أ ألئ،  لأت  أم الصرباب الةئلةب اوزف  -0
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 %(.70.07وزارة،  لؿ  أم الصرباب الراا ب اوزف ضواي )ادارة جودة ال صأ ئت داهؿ الص  ئر   -4

 .%(70.95ص  ئر إدارة وبطو ر الصوارد الاشر ب ، لؿ  أم الصرباب الهئصوب اوزف ضواي )  -9

 %(.70.47ص  ئر ضبئئع الجودة،  لؿ  أم الصرباب الوئدوب اوزف ضواي )     -6

 %(.    70.97، لؿ  أم الصرباب الوئا ب اوزف ضواي ) الزاوفرائ ص  ئر    -7

 صبٌضبا: اٌؼاللخ ث١ٓ ػ١ٍّبد إداسح اٌّؼشفخ ٚاٌز١ّض فٟ األداء اٌّؤعغٟ.

 صأ ئت إدارة الص رفب وبص ز  ا ف(  2.25وجود  ال ب اربائط ب صوجاب ذات دخلب إ لئئ ب  ضد صوبو  ) -8

 ب أ ـ ال ئلي في  طئع  زة.اذدا  الصؤووي في وزارة البرا ب وال

 ساثؼبا: اٌؼٛاًِ اٌشخص١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٌّغزّغ اٌذساعخ:

 فػي وزارة    صأ ئت إدارة الص رفب و ال بلئ ابص ز اذدا  الصؤووي وؿ   دخلب ذات فروؽ بوجد خ

 ػدد وػضوات  ال أصػيد الصؤاػؿ )الجضسد والبضظ ص ب الشهل ب لأ واصؿ ب ز البرا ب والب أ ـ ال ئلي 

 لهدصبدال صردص ئف ال صؿ(ا

 في جص   فا ئد  صأ ئت إدارة  الدراوب صجبص  بصد رات صبووطئت ا ف إ لئئ ب دخلب ذات فروؽ بوجد

صبل ػر الصوػصم الوظ وي)صػد ر  ػئـد ضئئػب صػد ر  إلػم ب ػز  الص رفػب فػي وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي

وجود فػروؽ اػ ف الصػد ر ال ػئـ وصػد ر الػدائرة  ئـد صد ر دائرةد رئ س  وـ( و ئضت ضبئئع بجئا الوروؽ ا

للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد واػػ ف صػػد ر الػػدائرة ورئػػ س الصوػػـ للػػئل  رئػػ س الصوػػـد ولػػـ  باػػ  فػػروؽ فػػي 

 الصوص ئت اذهر .

 فػي جص ػ  فا ػئد البص ػز فػي  الدراوػب صجبصػ  بصػد رات صبووػطئت اػ ف إ لػئئ ب دخلػب ذات فػروؽ بوجد

صبل ػر الصوػصم  إلػم ب ػز  را ػب والب أػ ـ ال ػئلي  ػدا ا ػد ضبػئئع الجػودةاذدا  الصؤووػي فػي وزارة الب
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الوظ وي)صػػد ر  ػػئـد ضئئػػب صػػد ر  ػػئـد صػػد ر دائػػرةد رئػػ س  وػػـ(. و ئضػػت ضبػػئئع بجػػئا الوػػروؽ اوجػػود 

فػػروؽ اػػ ف الصػػد ر ال ػػئـ وصػػد ر الػػدائرة للػػئل  الصػػد ر ال ػػئـد واػػ ف صػػد ر الػػدائرة ورئػػ س الصوػػـ للػػئل  

ـ  باػػ  فػػروؽ فػػي الصوػػص ئت اذهر دا ضصػػئ خبوجػػد فػػروؽ ذات دخلػػب إ لػػئئ ب اػػ ف رئػػ س الصوػػـد ولػػ

 صبووطئت بصد رات صجبص  الدراوب في ا د ضبئئع الجودة ب ز  لصبل ر الصوصم الوظ وي.
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 التوريات 6.1.2

 :البئل ب ل ئتالبو  الائ ث  صدـ الدراوبد اذا في اوبضبئجئت صف إل ش البولؿ بـ صئ  أم اضئ 

 لػػوزارة البرا ػػب والصؤووػػي الوػػرد  اذدا  وب وػػ ف لبطػػو ر  صػػدهؿ الص رفػػب إدارة باضػػي اػػرورة  -5

 صػئ صػ  الب  ػؼ  أػم  ػدرابلئ ز ػئدة :فاصلػئ صػف الووائػد صػف ال د د لأوزارة و  صؽ ذلؾ فف إذ والب أ ـ ال ئليد 

 ز ػئدة  أػم  ػالوة الػئ الص ػ ط الصجبصػ  تا ب ئجػئ بأا ػب  أػم  درابلئ ز ئدة بل راتد صف ص  طلئ في   دث

 الصضئفوب في اذدا .   أم  درابلئ

  أم بضظ ص ب بصوـ ا ئب وبأو س وصشئر بلئد الص رفب إلضبئج ودا صب وصشج ب ص وزة ةصئفب هأؽ  أم ال صؿ -9

 وباػئدؿ وبصئوػـ لأصشػئر ب دا صػب بضظ ص ػب ةصئفػب وبأوػ س الشهلػ ب والهاػرات ائلص رفػب الصشػئر ب فوػئس

 .لص رفبا

 وزارة البرا ػب والب أػ ـ ال ػئلي د بر ػب الػذ  صػئ ب دد الص رفبد إلدارة وواا ب ص ددة إوبراب ج ب هطب إ داد -7

 والوػرص الداهأ ػبد فػي الا ئػب والاػ ؼ الصػوة ضصػئط ب ػدد (SWOT)ا ئػي صوػ   صأ ػب  أػم صاض ػب ب ػوف

 .فبالص ر  إدارة ا صأ ئت ال ال ب ذات الهئرج بد الا ئب في والبلد دات

 صشػئر بلـ واذهػذ هػالؿ صػف   صػب ذات وج ألػئ ال ػئصأوف  صبأ لػئ البػي والص رفػب الص أوصػئت اوػبةصئر  وػف -8

  .اآرائلـ

 اذدا  الصهبأوب جواضب  وؿ ص أوصئت صف جص ش  بـ صئ  ؿ  وظ ف لئ  بـ ص أوصئت  وا د إ جئد  أم ال صؿ -9

 الصوػبو د ف ب د د  ا ب ئجئت صف  ص ضلئ صصئ الوزارة اذا صهرجئت  وؿ ص أوصئت بوف ر و ذلؾ الوزارةد في

 وب و ف بلذ ب راج ب لأوزارة.



235 
 

 صلئصلػئ صػف   ػوف ا  ػث الػوزارة إلدارة البضظ صػي الل  ؿ اصف بوا  الص رفب اإدارة هئلب دائرة اوب داث -:

 ص رفػب رصػد  ف لػئ و  ػ ف الص رفػبد إدارة ل صأ ػئت والصبئا ػب والبطػو ر والر ئاػب الص رفػب إدارة  صأ ػئت بضظػ ـ

 لبػبص فد الص رفػب وبطػو ر لاضػئ  صوػبصاأ ب هطػط واػ   أػم و ػئدر الص رف ػب فدوارا فدا   أػم و ػئدر صؤاػؿ

 والبجد ػدد البطػو ر  صأ ػب فػي وبوػئ د بػد ـ لأ صػؿ جد ػدة واوػبراب ج ئت وو ئوػئت هطػط واػ  صف الوزارة

 فجػؿ صػف الب أ ص ػب ال صأ ػب لبطػو ر والصصبر ػئت اإلجػرا ات لبضو ػذ الالزصػب الصػرارات ابهػئذ صػف بػبص ف و ػذلؾ

 البص ز في اذدا . ب ص ؽ

 الصوػبو د ف  أم بولؿ اطر صب وباو الئ وبضظ صلئ الص رفب لبهز ف ف ئلب ب ضولوج ب ابلئؿ ووئئؿ اوب داث -7

 صضلئ واخوبوئدة إل لئ الولوؿ

 صلئرات وبضص ب والهئرج ب الداهأ ب الص أوصئت شا ئت في الصشئر ب هالؿ صف الص رفب إدارة ابطا ؽ اخابصئـ -4

 وبائدللػئد وضشػرائد وضصألػئد الص رفػب اإ جػئد  ب أػؽ ف صػئ الشػا ئت اػذا اوػبهداـ  أػم  ػدرابلـ وز ػئدة ال ػئصأ ف

 بطػو ر في بوئ د و د ةب   صب صف ص أوصئت ف لئ  بوافر وصئ اإلل بروض ب الص أوصئت صلئدر صف واخوبوئدة

 .فدائلـ الورد  والصؤووي

وزارة البرا ػػب والب أػػ ـ ال ػػئلي لوأوػػوب إدارة البص ػػز صػػف فجػػؿ الضلػػوض اصوػػبو  فدائلػػئ والرفػػ  صػػف  فاص ػػب باضػػي  -7

صوبو  إضبئج بلئ وب و ف جودة وبص ز صهرجئبلئ وصف هالؿ ال ئصأ ف ف لئ الصؤاأ ف   أص ئو و صأ ئو وبصض ئو صف 

 فجؿ هدصب الصوبو د ف صضلئ .

اصف للـ هارة وبجئرب  صأ ػب وهلولػئو صػف للػـ و ئلػب صػف الصؤووػئت اوب ئضب وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي  -.5

ال ئلص ب في إلدار ضصئذج إدارة البص ز وذلؾ لأصضئفوب وال لوؿ  أم شلئدات وجوائز البص ز ال ئلص ب والبػي 

 بصض لئ بأؾ الصؤووئت.
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 الدراسات المقترحة 6.1.3

الص رفػب وص ػئ  ر  إدارة صجػئؿ فػي الدراوػئت ضا ػ الائ ػث  صبػرح وبولػ ئت ضبػئئع صػف بصد صػش وػاؽ صػئ اػو  فػي

 :الصةئؿ وا ؿ  أم البص ز في اذدا  الصؤووي صضلئ

 .البضئفو ب في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي الص زة ب ص ؽ في الص رفب إدارة دور -0

 في ب ص ؽ اصئف جودة الب أ ـ في الصؤووئت الب أ ص ب. و صأ ئبلئ دور إدارة الص رفب -9

 بص ز في بطو ر اذدا  الصؤووي في وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي.دور ضصئذج ال -0

 فةر بطا ؽ ص ئ  ر البص ز في اذدا  الصؤووي  أم وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي. -4

 .ال ئلي الب أ ـ صؤووئت في الص رفب إدارة  صأ ئت بطا ؽ ص و ئت  -5

 لبرا ب والب أ ـ ال ئلي.ص و ئت بطا ؽ ص ئ  ر البص ز في اذدا  الصؤووي في وزارة ا -6
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 لبئّخ اٌّشاعغ

 أٚلا : اٌىزت:

 اٌموخْ اٌىو٠ُ.

 اٌّرغُ ا١ٌٍٛؾثاٌوائل.

(.ٌَااابْ اٌروة.رؾم١ك:أ١ِٓثِؾّلعجااالاٌٛ٘بةثث١وٚد:كاه أؽ١اااب  اٌزاااواس :577اثااآ ِٕظٛهثعّااابي اٌااال٠ٓ. 

 اٌروثٟ.

 ا١ٌّٕٙاخ اٌقجاواد .ِظاو: ِوواي (. روعّاخ طاالػثعالالعبزشار١غٟ األداء رم١١ُ (.2002أشزْٛ ثوو٠ٌ . 

 ٌإلكاهح.

.اٌو٠بع:ِىزجاخ  ث روعّاخ ٠ٍٛافثِؾّل(اإلػّببي ع١غّب عزخ ٌٍز١ّبض فبٟ ِغببي(.4..9ث١وى٠ىٛةثث١ٍٕٛة. 

 اٌرج١ىبْ.

.  روعّااخ ؽاابىَ ؽَٓ(.ِظااو:اٌّىزجخ إداسح اٌّؼشفببخ ثٕبببء ٌجٕبببد إٌغبببػ. (2001ٚخفوْٚ ؛ثوٍٚااذثعٍود

 ايوبك١ّ٠خ.

 .ب ـاٌٚف ّظه: كاه . ١َـاٌزؼٍ ٟـف خـاٌّؼسف إداسح(: 7..9  ؾ١َْ ثَالّخٚ ؛ ؾَْ ثاٌج١الٚٞ

 . اٌمب٘وح :ِووي اٌقجواد ا١ٌّٕٙخ ٌإلكاهح.اإلداسح ثبٌّؼشفخ رغ١ش ِب ل٠ّىٓ رغ١شٖ(. 2004رٛف١كثعجلاٌوؽّٓ. 

 عّبْ:كاه ٚائً ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ .إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ.(.2004عٛكحث ِؾفٛف. 

ث  غببشق اٌجؾببش فببٟ اٌزشث١ببخ ٚاٌؼٍببَٛ العزّبػ١ببخ.َ ( ...9  .ِؾّاالثٚ اٌاالف١ً  ؛عجاال اٌؾاابفق ثاٌغيٌٚااٟ 

 . كاه اٌقو٠غٟ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠  َرٛك٠خ:اٌ

 اي١ٍ٘خ. . عّبْ: كاهٕظسٞ" يّدخ اٌّؼسفخ" إداسح .(9..9  ١٘ضَ. ثؾغبىٞ

 ث١وٚد. -.ٌجٕبْرص١ُّ إٌّظّخ/ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاعشاء اٌؼًّ(.:577ؽو٠ُثؽ١َٓ. 

 .ث١وٚد:كاه إٌٙؼخ اٌروث١خ.ٔظش٠خ إٌّظّخ(.5779ٓ. اٌؾىبنثؽَ
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 .ٚاٌزٛى٠  ٌٍٕشو طفب  كاه :عّبْ .اٌّؼشفخ ِٕظّخ .( 2010 ) .فؼ١و ؽّٛكث

 .كِشك:كاه اٌوػب.إداسح اٌزغ١ش(.7..9اٌقؼوٞثِؾّلأؽّل. 

    .اٌٛؽ١ٕخفٙل  اٌٍّه ِىزجخ :اٌَرٛك٠خ اٌروث١خ اٌٍّّىخ اإلداس٠خ. اٌم١بدح. .( 1994 ) هللا عجل كؽالْث

 ا١ٌابىٚهٞ كاه  :ايهكْدساعب١خ ٚؽببلد ٚػ١ٍّببد ِفبب١ُ٘ العبزشار١غ١خ اإلداسح (.7..9ىوو٠اب.  اٌلٚهٞث

 .ٌٍٕشو اٌر١ٍّخ

 ِظو:عبِرخ ع١ٓ شٌّ.اٌزطج١مبد.-اٌّجبدا-إداسح اٌّؼشفخ اٌّفب١ُ٘(.7..9اٌوفبعٟثِّلٚػ. 

 .ٚاٌزٚى١  ٌٍٕشها  كاه ظف .عّبْ: خـاٌّؼسف إداسح ٟـف ّؼبصسح ازغب٘بد.(4..9 ّؾّك. ثاٌى١بكاد

 . اٌمب٘وح : إٌّظّخ اٌروث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ.األداء اٌزٕظ١ّٟ اٌّز١ّض(.7..9ىا٠لثعبكي.  

 - شدٌبشا  ٚاجْا١ٌٙبضُ  اجْاٌزشث١بخ  ى١ٍزٟ فٟ ٌشببٍِخاٌغٛدح ا إداسح زغج١ق ّزغٍجبد .(9..9  ظج١ؼ. يثىاّ

 ١بكادٌااااااايا ّٚؾّك ََْٚ ّغ١ك -زغج١م١خ دساغبد - ٌزؼٍببببببب١ُا فٟ ٌغبببببببٛدحا" ىزبة ّْ دساغخ جغداد. غبّؼخ

 9..4.) 

 .اٌو٠بع: ِىزجخ اٌوشل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ .ٔظش٠بد فٟ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ(.2002اٌشرٍٛؽثفو٠ي. 

 .عّبْ:ِووي اٌىزت ايهكْ.اٌّفب١ُ٘ اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ(.5779ٚخفوْٚ. ؛اٌش١ـ ٍبٌُثفإاك 

 اٌـجراخ .ٚسؤٜ اٌّغبزمجً اٌٛالبغ رؾبذ٠بد - اٌؼشثبٟ اٌبٛغٓ فبٟ غببِؼٟاٌ اٌزؼ١ٍُ .( 2005 ) أؽّل. اٌظغ١وث

 .اٌمب٘وح :اٌىزت عبٌُ ايٌٚٝ.

 اإلٍىٕله٠خ:اٌلاه اٌغبِر١خ.اٌزغ٠ٛك.(. 7..9ٚخفوْٚ. ؛اٌظؾٓ 

 .اٌمب٘وح:كاه اٌَؾبة ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ .إداسح اٌّؼشفخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد(.7..9اٌظبٚٞث٠بٍو. 

 .ٍٛه٠ب:عبِرخ كِشك.داسح اٌّؼشفخ فٟ إٌّظّبدإ(.7..9اٌظ١وفٟثى٠بك. 

اٌغببٛدح اٌشبببٍِخ فببٟ اٌزؼٍبب١ُ ثبب١ٓ ِؤشببشاد اٌز١ّببض ِٚؼببب١٠ش اػزّبببد اٌغببٛدح (. :..9ؽر١ّخثهشاالٞ أؽّاال. 

 .عّبْ :كاه ا١ٌَّوح.
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 .عّبْ:كاه ٚائً.اإلداسح اٌزؼ١ّ١ٍخ ِفب١ُ٘ ٚآفبق(. 5777اٌـ٠ًٛث٘بٟٔ. 

 .ٚاٌزٛى٠  ٌٍٕشو طفب  كاه :ّبْع .اٌّؼشفخ إداسح (.4..9 . هثؾٟ ع١ٍبْث

اٌزطج١ببببك ِٚمزشؽبببببد  –إداسح اٌغببببٛدح اٌشبببببٍِخ فببببٟ اٌّؤعغبببببد اٌزشث٠ٛببببخ .(8..9 .ع١ٍّاااابد ثطاااابٌؼ

 .كاه اٌشوٚق .ِظو:اٌزط٠ٛش

 ٌٍٕشه. يكاه ٚائ ايهكْ:."ٕظس ٚغٙخ" اٌشبٍّخ اٌغٚدح إلداسح اٌّزىبٍّخ إٌّٙغ١خ(. 5..9.  عّه ثعم١ٍٟ

 .عّبْ:كاه ا١ٌَّو ٌٍٕشوٚ اٌزٛى٠ .اٌّؼشفخ إداسح إٌٟ اٌّذخً (.7..9ْ. ٚخفوٚ ؛ اٌَزبه عجل اٌرٍٟث

 .عّااابْ:كاه اٌَّااا١وح ٌٍٕشاااو ٚاٌزٛى٠ااا اٌّبببذخً إٌبببٝ إداسح اٌّؼشفبببخ(.9.59ٚخفوْٚ. ؛اٌرٍٟثعجلاٌَااازبه  

 ٚاٌـجبعخ.

 . ١َهحـاٌّ كاه عّبْ: اٌّؼسفخ إداسح إٌٝ ياٌّدخ .(:..9 . ٚخقهْٚ ؛اٌَزبه عجك ثاٌرٍٟ

 .كاه ٚائً ٌٍـجبعخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠  .عّبْ:ٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ فٟ ِٕظّبد األػّبي.ا(2002ؾّٛك. اٌر١ّبْثِ

 ٌٍـجبعخ ٚإٌشو ؽيَ اثٓ كاه .ث١وٚد: اٌّؤعغٟ اٌؼًّ .( 2002 ) ِؾّل. اٌرلٌٟٛٔث

 .عّبْ:كاه ٚائً .ٔظش٠خ إٌّظّخ ٚاٌزٕظ١ُ(....9اٌمو٠ٛرٟثِؾّللبٍُ. 

 اإلٍىٕله٠خ:اٌّىزت اٌغبِرٟ اٌؾل٠ش.فخ ٚرط٠ٛش إٌّظّبد.إداسح اٌّؼش(.8..9اٌىج١َٟثعبِو. 

 . اٌمب٘وح: إٌّظّخ اٌروث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ.إداسح اٌّؼشفخ(.2005اٌىج١َٟثطالػ اٌل٠ٓ. 

.  اٌزبذس٠ظ ٚغبشق فبٟ إٌّبب٘ظ اٌّؼشٚفبخ اٌزشث٠ٛخ اٌّصطٍؾبد .ِؼغُ ( 1999 ) ٚخفوْٚ.؛ اؽّل ث اٌٍمبٟٔ

  اٌىزت. اٌمب٘وح: عبٌُ

.اٌغيائو:عبِراخ  اٌفبش   ٚاٌزؾبذ٠بد -األصِبخ اٌّب١ٌبخ اٌؼب١ٌّبخ ٚإلبِبخ "ِغّبغ اٌّؼشفبخ"ثعٍخ. ثلْٚ(. ِواك

 ى٠لاْ عبشٛه .

 .عّبْ:كاه اٌي٘واْ..اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ(5777ٚخفوْٚ. ؛اٌّإِٓثل١ٌ 

   .اٌزٛى٠ ٚ ٌٍـجبعخ اٌرظو٠خ إٌّظٛهح:اٌّىزجخ .اإلداس٠خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ .( 2002 ) .اٌفزبػ عجل اٌّغوثٟث

 . : ايهكْاٌي٠زٛٔخ عبِرخ .اٌفىشٞ اٌّبي اٌشأط :اٌّؼشفخ ٔظُ إداسح .( 2007 ) .ِـ١واْ اٌّـ١واْث

 .ٚاٌزٛى٠  ٌٍٕشو اٌٛهاق :عّبْ .ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاإلعزشار١غ١بد اٌّفب١ُ٘ اٌّؼشفخ إداسح (2005). . ٔغُثٔغُ
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 .ٚاٌزٛى٠ كاه ٚائً ٌٍٕشو  :عّبْ .اٌؼ١ٍّبدٚ ٚاإلعزشار١غ١بد اٌّفب١ُ٘ اٌّؼشفخ إداسح (2007). . ٔغُثٔغُ

 ٚاٌؼ١ٍّببد ٌإلٔزببط اٌغٛدح اٌشببٍِخ إداسح فٟ ِمذِخ :ح اٌّؼبصش ٌغٛدح ا إداسح .( 2009 ) . ِؾّل إٌر١ّٟث

 .ٚاٌزٛى٠  ٌٍٕشو ا١ٌبىٚهٞ كاه ايهكْ: -ث عّبْٚاٌخذِبد

 ١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ..اٌمب٘وح:إٌّظّخ اٌروثاٌفىش اإلعزشار١غٟ ٌٍمبدح(.9..٠9ٌٛٔثؽبهق. 

 . اٌرواق:عبِرخ ثبثً.(.أصش إداسح اٌّؼشفخ فٟ ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ اإلثذاعاٌٛؽ١فٟثوبًِ. ثلْٚ  

 .عّبْ:كاه إٌّب٘ظ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ .إداسح اٌّؼشفخ اٌّفب١ُ٘، إٌظش٠بد، اٌزم١ٕبد(. 7..٠9ب١ٍٓثٍرل. 

 :اٌؼ١ٍّخٚاألثؾبس  ٚاٌّغالد اٌذٚس٠بدصب١ٔبا: 

 األ١ٍ٘خ أٔشطخ اٌّؤعغبد فبػ١ٍخ فٟ اٌّؼشفخ إداسح ػ١ٍّبد دٚس .( 2010 )ؽّل. ع١ٍبْثٚ؛ ٠ٍٛف فبهحث أثٛ

 .1-72 ث (18).اٌؼذدٚاٌلهاٍبد ٌ ثؾبس اٌّفزٛؽخ اٌملً عبِرخ ِغٍخ اٌششل١خ. اٌمذط فٟ

اٌالٌٟٚ .اٌّاإرّو اٌرٍّاٟ اٌَإٛٞ ٌؼاللخ ثب١ٓ إعبزخذاَ ِبذخً إداسح اٌّؼشفبخ ٚاألداء(.ا2004أثٛفبهحث٠ٍٛف. 

 ئثو٠ً.عّبْ:ايهكْ. 28-26ئكاهح اٌّروفخ فٟ اٌربٌُ اٌروثٟ.عبِرخ اٌي٠زٛٔخ.-اٌواث 

 . ثؾاشأفىببس ِّٚبسعببد :اٌؼببٌٟ اٌزؼٍب١ُ ِؤعغبد فٟ اٌّؼشفخ إداسح رطج١مبد .(7..9ئ٠ّبْ.  فؼ١وث أثٛ

 .اٌَرٛك٠خ اٌربِخ: اإلكاهح اإلكاه٠خ. ِرٙل ٌٍز١ّٕخ اٌلٌٟٚ ٌٍّإرّو ِملَ

 ِرٙالٚهلاخ عّاً .   اٌزٕظ١ّبخ ا١ٌٙبوبً رطب٠ٛش ػٍبٝ اٌّؼشفبخ إداسح ٔظبُ أؼىبعببد . (2005) .رٓثىوثفاب أثٛ

 .:اٌَرٛك٠خاٌربِخ اإلكاهح

 اٌّفزٛؽبخ اٌمبذط عبِؼبخ فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح ػ١ٍّببد رطج١بك ٚالبغ (.9.59ٚأثٛاٌق١وثأؽّل. ؛اي بثٔبطاو

خ( اٌّغٍااال اٌَااابكً عشاااوث اٌرااالك . ِغٍاااخ عبِراااخ ايلظاااٝ  ٍٍَاااخ اٌرٍاااَٛ اإلَٔاااب١ٔرط٠ٛش٘بببب ٚإعبببشاءاد

 . 7:-.7ايٚيثص

أّٔببٛرط ِمزببشػ إلداسح اٌغببٛدح اٌشبببٍِخ فببٟ اٌغبِؼبببد األسد١ٔببخ اٌؼبِخ.ِغٍببخ ارؾبببد (. 7..9ثلػثأؽّاال . 

 .575-47.ص:8.اٌرلكاٌغبِؼبد اٌؼشث١خ

ل اٌاٛؽٕٟ ِمبهثخ ٌٍّوطا.ل١ــبط إداسح اٌّؼشفخ فٟ اٌمطــبع اٌضساػــٟ اٌغضائـشٞ .(2012. ثؤبٚٞث هاػ١خ

 .(30اٌؼبببذد) .Cybrarian Journal .ٌٍجؾاااٛس اٌيهاع١اااخ فاااٟ اٌزقـااا١ؾ االٍااازوار١غٟ ٌٍجؾاااش اٌرٍّاااٟ

]mhttp://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=co[  

 ٌرٍّٟا زّهٌّإ. ااألسدْ فٟ ٌؼبٌٟا ٌزؼ١ٍُا ػٍٝ ٌشبٍِخا ٌغٛدحا إٔظّخ زغج١ق أضس .(7..9 . اهللا عجك ثجهىبد

 .ايهكْ: ٌيهلب ا غبّرخ ثٌغٛكحا ؼّبْ يؾٚ ٌضبٟٔا

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=36&Itemid=90
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. ٚهلاخ  األدٚاس اٌّشرمجخ ِٓ عٛائض اٌغٛدح اٌؼب١ٌّبخ فبٟ إداِبخ اٌز١ّوبض ٚاٌزٕبفغب١خ(. 7..9اٌغجٛهٞث١َِو. 

 ِخ ئٌٝ اٌّإرّو اٌروثٟ اٌلٌٟٚ ٌؼّبْ اٌغٛكح. اٌرواق:عبِرخ اٌّٛطً.ع١ٍّخ ِمل

.ِغٍاخ ارغب٘بد ا١ٌٙئخ األوبد١ّ٠خ اٌغؼٛد٠خ ٔؾٛ رطج١ك ِجبدا إداسح اٌغبٛدح اٌشببٍِخ(. 7..9اٌؾوثٟثؽ١بح. 

 975-9.7(.ص2  اٌؼذد.9اٌرٍَٛ اٌزوث٠ٛخ.عبِرخ أَ اٌموٜ.اٌّغٍل

ِؼٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أػعببء ا١ٌٙئبخ اٌزذس٠غب١خ ثغبِؼبخ األلصبٝ فبٟ رم١١ُ األداء اٌغب(. 8..9اٌؾغبهثهائل. 

 ..98-9.8.ص(1اٌؼذد )ِغٍخ عبِرخ ايلظٝ.ظٛء ِفَٙٛ إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ.

رم١١ُ األداء اٌغبِؼٟ فٟ ظٛء ِؼب١٠ش إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش (. 9.55اٌؾواؽشخثِؾّلعجٛك. 

ٚهلخ ع١ٍّخ ِملِخ ئٌاٝ اٌّاإرّو اٌروثاٟ اٌالٌٟٚ ٌؼاّبْ عاٛكح اٌزرٍا١ُ اٌؼب١ٍِٓ اإلداس١٠ٓ فٟ عبِؼخ آي اٌج١ذ.

 اٌربٌٟ.عبِرخ اٌيهلب  اٌقبطخ:ايهكْ.

 ٚاٌزم١ٕاخ ثبٌى١ٍبد ا١ٌّٕٙخ ٌالٌزؾبق اٌربِخ اٌضب٠ٛٔخ اٌشٙبكح فو٠غٟ كٚاف  (. ثرغ2004 .اٌوؽ١ُ عجل ؽّلاْث

 .(1 )ٌؼذد.ا ( 29 )اٌّغٍذ .ٌ ثؾبسث إٌغبػ عبِرخ  يح. ِغٍخ ثّؾبفظبد

ٚهلاخ عّاً  .فٟ اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍبخ ِذخً ٌزطج١ك ِؼب١٠ش ٚٔظُ اٌغٛدح اٌشبٍِخ(. 7..9اٌقـ١تثِؾّل.  

 97-94اٌمظا١ُث  اٌغّر١اخ اٌَارٛك٠خ ٌٍرٍاَٛ اٌزوث٠ٛاخ ٚإٌفَا١خ  عَازٓ( ِملِخ ئٌٝ اٌٍمب  إٌَٛٞ اٌواث  عشو

 .٘ـ5894هث١  ا٢فو 
 فبٟ األعٙبضح رطج١مٙبب دْٚ رؾٛي اٌزٟ ٚاٌّؼٛلبد اٌشبٍِخ ٌغٛدحا إداسح ّٔبرط .( 2003 ) ٘بٟٔ. فبشمغٟث

 .8:-97. ص(1اٌؼذد ) . 17 ِغٍل االلزظبك ٚاإلكاهح. اٌري٠ي. عجل اٌٍّه عبِرخ ِغٍخ .اٌؼشث١خ األ١ِٕخ

 فبٟ اٌشبشوبد ١ِذا١ٔبخ اٌزٕظ١ّبٟ دساعبخ األداء فبٟ ٚأصش٘بب اٌّؼشفبخ إداسح .( 2009 ) .شابوو اٌقشابٌٟث

 .45-68  .(1 )اٌؼذد. ( 29 )اٌّغٍل .ٌإلداسح اٌؼشث١خ اٌّغٍخ .١خاألسدٔ اٌصٕبػ١خ

اٌّاااإرّو  إداسح اٌّؼشفبببخ ٚأؼىبعببببرٙب ػٍبببٝ اإلثبببذاع اٌزٕظ١ّبببٟ.(. 8..9اٌرياٚٞثثشاااوٜ. ٚ؛اٌلٚهٞثىوو٠ب

 94-:9عّبْ :ايهكْث-اٌرٍّٟ اٌواث ثئكاهح اٌّروفخ عبِرخ اٌي٠زٛٔخ

ِغٍااخ خفاابق .ٚو١ببي ٠ّىببٓ رؾم١مببٗ فببٟ ِٕظّبببد األػّبببي اٌز١ّببض فببٟ األداء:ِب١٘زببٗ(.:..9 .اٌوش١لثطاابٌؼ

 ثاإلِبهاد اٌروث١خ اٌّزؾلح:ِووي اٌجؾٛس ٚاٌزٛص١ك.97ثاٌّغٍل:55الزظبك٠خثاٌرلك

 . عبِرخ إٌّظٛهح: ِظو.إغبس ِمزشػ ٌزؾذد رىب١ٌي اإلفصبػ سأط اٌّبي اٌّؼشفٟ( .7..9هىقثِؾّٛك.  
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 57(.2.اٌؼبببذد). ِغٍاااخ اٌغي٠اااوحبدس ػٍبببٝ إٌّبفغبببخإداسح اٌّؼشفبببخ ٌّغزّبببغ ػشثبببٟ لببب(.2003اٌياِاااًثه٠ُ. 

 َ.7..9ئثو٠ً

اٌزغشثببخ األِش٠ى١ببخ فببٟ رمبب٠ُٛ ِؤعغبببد اٌزؼٍبب١ُ اٌؼبببٌٟ ِٚببب ٠غببزفبد ِٕٙببب (. 5774 .اٌي٘وأااٟث ٍاارل   

ث اٌغببضء اٌضبٌببشٔاالٚح اٌزرٍاا١ُ اٌراابٌٟ فااٟ اٌٍّّىااخ اٌروث١ااخ اٌَاارٛك٠خ: هؤٜ َِاازمج١ٍخث  .ٌٍغبِؼبببد اٌغببؼٛد٠خ

 ٌزر١ٍُ اٌربٌٟ.اٌو٠بع: ٚىاهح ا

اٌّؼٍِٛبببد فببٟ إ٠غبببد ا١ٌّببضح  بدٚسح إداسح اٌّؼشفببخ ٚرىٌٕٛٛع١بب(. 8..9ٚؽااو٠ُث ؽَاا١ٓ.   ؛اٌَاابعلث هشاابكث 

ث عبِراخ اٌي٠زٛٔاخ ايهك١ٔاخ اٌقبطاخث و١ٍاخ اٌزٕبفغ١خ: دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ لطبع اٌصبٕبػبد اٌذٚائ١بخ ثببألسدْ

 ئكاهح اٌّروفخ فٟ اٌربٌُ اٌروثٟث عّبْ: ايهكْ..ٌواث االلزظبك ٚاٌرٍَٛ اإلكاه٠خث اٌّإرّو اٌرٍّٟ إٌَٛٞ ا

.ٔلٚهح ايٍاب١ٌت اٌؾل٠ضاخ فاٟ ل١ابً ِؼب١٠ش ل١بط األداء اٌؾىِٟٛ ٚغشق اعزٕجبغٙب(.9..9اٌـربِٕخثِؾّل. 

 .:9-55ايكا  اٌؾىِٟٛ.اٌمب٘وح:إٌّظّخ اٌروث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ ص

 اٌروثاٟ ٌٍّاإرّو ِملِاخ ٚهلاخ .إٌظش٠بخ ٚاٌّبذاخً َٛاٌّفٙب : اٌّؼشفبخ إداسح ( 2006 ). .ؽَآ اٌرٍاٛأٟث

 2006 ٔٛفّجو6 اٌروث١خث ٌإلكاهح اٌّربطوح اٌزؾل٠بد ِٛاعٙخ فٟ اإلثلاع١خ اٌم١بكح ثرٕٛاْ اإلكاهح فٟ اٌضبٟٔ

 :اٌمب٘وح.اٌروث١خ اٌلٚي ٌغبِرخ اٌزبثرخ اإلكاه٠خ ٌٍز١ّٕخ اٌروث١خ إٌّظّخث َ
ػ ٌٍزـاا٠ٛو اإلكاهٞ فااٟ اٌاالٚي إٌب١ِااخث ِغٍااخ اإلكاهح اٌربِااخث ِرٙاال (. ّٔااٛمط ِمزااو5749اٌرّااوٞث ئثااوا١ُ٘. 

 (.84اإلكاهح اٌربِخث اٌو٠بعث اٌرلك 

 .:97.ِغٍخ عبٌُ اٌّروفخث اٌى٠ٛذث اٌرلكاٌضمبفخ  ٚػصش اٌّؼٍِٛبد(.9..9عٍٟثٔج١ً. 

 .ايهكْ:بٟٔ اٌض اٌروثٟ اٌّإرّو .ٚإٌظش٠خ ٚاٌّذاخً اٌّفَٙٛ اٌّؼشفخ إداسح..( 2009 )ؽَٓ اٌرٍٛأٟث

.روعّاخ ٚاعالاك. اٌؼببٌٟ اٌزؼٍب١ُ فٟ ٌٍز١ّض اٌغٛدح إلداسح األٚسٚث١خ اٌّؤعغخ ّٔٛرط (.7..9اٌرب٠لٞثؽبرُ. 

 اٌغبِرخ اإلٍال١ِخ كٚهح رله٠ج١خ(.

 

كٚه رىٌٕٛٛع١ااب اٌّرٍِٛاابد فااٟ ئكاهح اٌّروفااخ فااٟ و١ٍااخ  (.2008اٌراابٟٔث ٚع١ٙااٗ صبثااذ . ٚ ؛ع١َاابْث طاابٌؾٗ

 .59-106.(2)ذدؼاٌ .(21)غٍذّاٌ .ـبْ لبثًٛ. ِغٍخ اٌجظبئواٌزوث١خ ثغبِرخ اٌٍَ
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دٚس إداسح اٌّؼشفخ ٚسأط اٌّبي اٌفىشٞ ٌٍٕٙٛض ثبٌّٕظّببد .  (:..9 عجلاٌربؽٟثك٠ٕب. ٚ ؛عجلاٌربؽٟثكا١ٌب

. ثؾااش ِماالَ ٌٍّااإرّو اٌَاإٛٞ اٌضاابِٓ َِاازمجً اإلكاهح اٌربِااخ فااٟ عاابٌُ اٌؼشث١ببخ ِٚٛاعٙببخ رؾببذ٠بد اٌّغببزمجً

 عبِرخ اإلٍّبع١ٍخ: ِظو. .م١ٕخ اٌرب١ٌخاٌّروفخ ٚاٌز

ٚالبببغ أداء سؤعببببء األلغببببَ األوبد١ّ٠بببخ ثبٌغبِؼببببد اٌفٍغبببط١ٕ١خ .(2013اٌرااابعيثفإاك. ٚ ؛عَااابهثِؾّٛك

.ِغٍااااخ عّر١ااااخ اٌماااالً ٌٍجؾااااٛس ٚاٌلهاٍاااابد ألدٚاس٘ببببُ اٌّزؼٍمببببخ ثزطج١ببببك إداسح اٌّؼشفببببخ ٚعببببجً رفؼ١ٍببببٗ

 (.6اٌؼذد)اإلٍال١ِخث

.ِغٍاخ غٛدح اٌشبٍِخ ِبذخً ٌفؼب١ٌبخ إداسح اٌّؼٍِٛببد ثببٌزؼ١ٍُ اٌغببِؼٟ ثبب١ٌّٓإداسح اٌ(.9..9عجبًثعب٠لح. 

 .77-77. ص(6اٌؼذد)اٌزوث١خ.

اٌغٛدح  إداسح ِفب١ُ٘ ٚءظ فٟ  اٌفٍغط١ٕٟ اٌغبِؼٟ اٌزؼ١ٍُ رط٠ٛش (.:..9  ثع١ًّ. ٔشٛاْٚ ؛ فإاك ثاٌربعي

 اٌّاأِٛيثٚ اٌٛال اٌروثاٟ ثا١ٓ  اٌٛؿٓ فاٟ اٌّرٍُئعلاك  ِإٍَبد ؽٛي اٌَبث  اٌلٌٟٚ اٌرٍّٟاٌّإرّو  .اٌشبٍِخ

 :ِظو.اٌف١َٛ  عبِرخ ثاٌزوث١خ و١ٍخ

 اٌغٚدح إداسح بداـبببجّج خـببباٌٚغ١ٕ بػـبببإٌغ غبّؼخ إٌزصاَ دسغخ .( 9..9. ١َٚه ثٚ ١َٕ ؛ ّرىٚى ثعالٚٔاااخ

. (4د)اٌؼببذ.57. اٌّغٍاال (اإلَٕب١ٕخ اٌرٍَٚ  ٌ جؾبس إٌغبػ غبّرخ ّغٍخ .ف١ٙب اٌؼب١ٍّْ ٕظس ٚغٙخ ّْ اٌشبٍّخ

 . :579 ص

 ّْ األِش٠ى١ببخ ٌغبِؼببخ اٌؼشث١ببخ ا فٟ ٍّخٌشبببااٌغببٛدح إداسح  داّجب قج١غز دّٜ .( 8..9   .ىٚىّر ثٕخٚعال

 غبّرخ ٌفٍَاـ١ٕٟ.ا ٌغابِرٟاٌزرٍا١ُ ا فٟ ع١خٌٕاٛا هزّؤّ ٌاٝئ كَّم سجؾ .١غ١خسٌزذا ١٘ئزٙب ءػعبأ ظشٕ غٙخٚ

 . ١ْؽفٍَ ٌّفزٛؽخ:ا ٌملًا

.ِغٍاخ إداسح اٌّؼشفخ ٚدٚس٘ب فبٟ دػبُ اٌّٙببساد اٌز٠ّٕٛبخ ٌٍّٕظّببد(.2002يصوٜثِؾّل. ٚ ؛ َبْثٍب٘وح

 اٌّووي اٌروثٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزر١ٍُ:اٌمب٘وح..(26.اٌؼذد)َِزمجً اٌزوث١خ اٌروث١خ

رطج١ببك إداسح اٌغببٛدح اٌشبببٍِخ فببٟ ألغبببَ اٌمجببٛي ٚاٌزغببغ١ً ثغبِؼببخ (. 9.59اي بثئ٠ٙاابة. ٚ؛فبهًثِؾّاال 

ّغٍاااااااخ اٌروث١اااااااخ ٌؼاااااااّبْ عاااااااٛكح اٌزرٍااااااا١ُ اٌغبِرٟ.اٌّغٍااااااال . اٌلطببببببببع غبببببببضح-اٌمبببببببذط اٌّفزٛؽبببببببخ

 www.ust.edu/uaqe/count/2012/1/8(.2اٌؼذد)(.9 

 ِغٍاخ .اٌزٕبفغب١خ ٚا١ٌّبضح اٌّؤعغبٟ األداء فبٟ ٚدٚس٘بب اٌؼّالء ِؼٍِٛبد إداسح .( 2011 ) اٌفمٙب ثٍبِٟ .

 .(1) ػذدث 25 ِغٍل االَٔب١ٔخ(. ٌ ثؾبس اٌرٍَٛ إٌغبػ عبِرخ

ثؾش ِملَ ئٌٝ اٌٍّزمٝ اٌلٌٚٝ.  أصش إداسح اٌّؼشفخ ػٍٝ اإلثذاع اٌزٕظ١ّٟ.(. 9.55ثش١وثعبِو. ٚ ؛ِؾّلثفالػ

 عبِرخ ٍرل كؽٍت اٌج١ٍلح :اٌغيائو.
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 . دّبظ١خ ٌٌٌّٕٚزّٕساد اٌّٙبا ـبُػد ٟـبف بـ٘ٚدٚسخ ـفسٌّؼإداسح ا  .( 2002) .ٞ ثأؽّله٢ضٚا؛ ثٍب٘ونٌّالا

 .597-587. ص (16اٌؼذد )ِغٍخ َِزمجً اٌزوث١خ اٌروث١خ. 

 ٌٍز١ّٕخ اٌروث١خ .إٌّظّخٌألعٙضح اٌؾى١ِٛخ اٌّؤعغٟ األداء ل١بط .( 1999 )ٚخفوْٚ. ؛اٌري٠ي عجل ِق١ّوث

 .ِظو-اٌمب٘وح اإلكاه٠خ.

ِذٜ ربٛافش ػٕبصبش ّٔبٛرط ا١ٌٙئبخ اٌٛغ١ٕبخ ٌإلػزّببد ٚاٌغبٛدح (. :..9ٚاٌـال ث١ٍٍّبْ.  ؛اٌّلْ٘ٛثِؾّل 

اٌلهاٍابد اإلَٔاب١ٔخ  -. ِغٍاخ اٌغبِراخ اإلٍاال١ِخٌٟ فٟ اٌغبِؼبد اٌفٍغبط١ٕ١خٚإٌٛػ١خ ٌّؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼب

 .978-997ث(1اٌؼذد)ث 58ثغيح :فٍَـ١ٓثِغٍل

 اٌّغببي فبٟ ٚرطج١مبرٙبب اٌشببٍِخ اٌغبٛدح إداسح .( 2002 ) .ائظابهٞ ِٚؾّال ؛ أؽّال ِظاـفٝث

: اٌّوواي اٌروثاٟ ٌٍزاله٠ت ولـا َ.9..9/:./:9-23 . اٌزشث١بخ فبٟ اٌشببٍِخ اٌغبٛدح إداسح ٔبذٚحاٌزشثٛٞ.

 .اٌق١ٍظ ٌلٚي اٌزوثٛٞ

 ٌٍّاإرّو ِملِاخ عّاً ٚهلاخ .ٚإٌّبٛ اٌجمببء أعبً ِبٓ وبأداح اٌّؼشفخ إداسح.( 2004 ) .اٌَزبه عجل ٠ٍٛفث

 94-:9اإلكاه٠اخث ٚاٌرٍاَٛ االلزظابك و١ٍخ رٕظّٗ اٌنٞ اٌروثٟ اٌربٌُ فٟ اٌّروفخ ئكاهح ثرٕٛاْ اٌواث  اٌرٍّٟ

 .ايهك١ٔخ اٌي٠زٛٔخ عبِرخ :عّبْ َث 2004 أثو٠ً

.ٚهلاخ ع١ٍّاخ ِزطٍجبد ِٚؼب١٠ش إداسح اٌغٛدح اٌشببٍِخ فبٟ ِؤعغببد اٌزؼٍب١ُ اٌؼببٌٟ(. ٠9.55ؾ١بٚٞثٔر١ّخ. 

 ٌٍّإرّو اٌروثٟ اٌلٌٟٚ ايٚي ٌؼّبْ عٛكح اٌزر١ٍُ اٌربٌٟ.عبِرخ اٌي٠زٛٔخ:ايهكْ.

 اٌؼببٌٟ اٌزؼٍب١ُ ٌّؤعغبد ٚإٌٛػ١خ اٌغٛدحٚ الػزّبد ِٕٙغ١خ .( 2003 ) .اٌربٌٟ ٚاٌزر١ٍُ اٌزوث١خ ٚىاهح

 .اٌٛىاهح ِٕشٛهاد :هللا هاَ ثاٌفٍغط١ٕ١خ

(. االعزّبك ايوبك٠ّٟ ٌٍى١ٍبد ٚاٌّالاهًث 5..9  اٌو٠بع. ٌغٕخ اٌزر١ٍُ اٌربٌٟ ثغّر١خ و١ٍبد ِٚلاهً شّبي

 ررو٠ت ِؾّل ثٓ شؾبد اٌقـ١تث اٌو٠بع ِلاهً اٌٍّه ف١ظً.

 ١ٔٛ٠ٛ/ؽي٠واْ. 55(. ث١بٔبد  ١و ِٕشٛهح ٠َٛ اٌضالصب  9.57ٚاٌزر١ٍُ اٌربٌٟ.  كائوح اٌؾبٍٛة ثٛىاهح اٌزوث١خ
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 صبٌضبا: اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ:

 اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ

 ٔبثٍظ ِؾبفظخ ِذاسط فٟ اٌشبٍِخ اٌغٛدح إداسح ِؼب١٠ش رطج١ك دسعخ. (9.55.  ع١َٝ فبؽّخ عجلٖث أثٛ
 .ٔبثٌٍ :إٌغبػ عبِرخ اٌر١ٍبث هاٍبداٌل و١ٍخ ثِبعَز١و هٍبٌخ ثف١ٙب اٌّذ٠ش٠ٓ ٚعٙخ ِٓ

(. ٚالاا  اٌغااٛكح اإلكاه٠ااخ فااٟ اٌغبِراابد اٌفٍَااـ١ٕ١خ ِاآ ٚعٙااخ ٔظااو اإلكاه٠اا١ٓ 4..9أثٛعبِوثخِاابي ِؾّااٛك. 

  يح:فٍَـ١ٓ.–ٍٚجً رـ٠ٛوٖ.هٍبٌخ ِبعَز١و.اٌغبِرخ اإلٍال١ِخ 

 ِفٙبَٛ إداسح ظبٛء فبٟ غبضح ِؾبفظببد فبٟ اٌضب٠ٛٔبخ اٌّبذاسط ِٙببساد رطب٠ٛش. ( 2010 )٠َاوٜ. ثالهث

 .فٍَـ١ٓ اإلٍال١ِخ ثغيح: اٌغبِرخ ثِبعَز١و هٍبٌخ ثاٌّؼشفخ

 اٌعبفخ فبٟ اٌؼببٌٟ اٌزؼٍب١ُ ِؤعغببد أداء رطب٠ٛش فبٟ اٌز١ّبض إداسح دٚس (.7..9  .ع١ال رغو٠ل اٌغرجوٞث
 .فٍَـ١ٓ :اٌق١ًٍ عبِرخ اٌر١ٍبث اٌلاهٍبد و١ٍخثِبعَز١و هٍبٌخثاٌغشث١خ

ٌّؤعغببٟ فبٟ ِببذاسط داس األسلببُ ثّؾبفظبببد غبضح فببٟ ظببٛء األّٔببٛرط ٚالببغ األداء ا(.9.57اٌالعٕٟثعٍٟ. 

  يح. :االٍال١ِخ ِبعَز١وثاٌغبِرخ ث هٍبٌخاألٚسٚثٟ ٌٍز١ّض ٚعجً رط٠ٛشٖ

 هٍبٌخ ثِؼب١٠ش اٌغٛدح ظٛء فٟ اإلعال١ِخ اٌغبِؼخ فٟ العزشار١غٟ اٌزخط١ػ ٚالغ .( 2006 ) ئ٠بك. اٌلعٕٟث

 . يح :١ِخاالٍال اٌغبِرخ ِٕشٛهح(ث   ١و ِبعَز١و

 ٚاٌّؼب٘بذ اٌى١ٍببد ػٍبٝ رطج١م١بخ دساعبخ "األداء ر١ّبض ػٍبٝ ٚأصش٘بب اٌّؼشفخ إداسح .(2011) .اٌيؽّخثٔؼبي

 .: فٍَـ١ٓ ثغيح اإلٍال١ِخ ثاٌغبِرخ ١و ِٕشٛهح ِبعَز١و هٍبٌخ ث"غضح لطبع فٟ اٌؼبِخ اٌّزٛعطخ اٌزم١ٕخ

جً رط٠ٛش٘بب فبٟ ظبٛء إٌّبٛرط األٚسٚثبٟ ٚالغ إداسح اٌز١ّض فٟ عبِؼخ األلصٝ ٚع(.9.57ٍّٙٛكثئ٠ٙبة. 

 أوبك١ّ٠خ اإلكاهح ٚا١ٌَبٍخ  يح:فٍَـ١ٓ. ثهٍبٌخ ِبعَز١و ثٌٍز١ّض

دٚس إداسح اٌّؼشفخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ رؾم١ك اٌّضا٠ب اٌزٕبفغ١خ فٟ اٌّصبسف (.4..9اٌشوفبثٍٍٜٛ. 

 ..هٍبٌخ ِبعَز١و.اٌغبِرخ اإلٍال١ِخ ٠غيح :فٍَـ١ٓاٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح

 اإلداسٞ األداء رط٠ٛش فٟ ثغضح اٌذ١ٌٚخ اٌغٛس ثٛوبٌخ اٌزشثٛٞ اٌزط٠ٛش ِشوض دٚس (..9.5. فب٠ي طبٌؾخث
 . يح:اإلٍال١ِخ اٌزوث١خثاٌغبِرخ و١ٍخ ثِبعَز١و هٍبٌخثرط٠ٛشٖ ٚعجً اٌّذاسط ٌّذ٠شٞ
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 ٛءظب فبٟ غبضح ثّؾبفظببد اٌغبٛس ٚوبٌبخ ثّبذاسط اٌّذسعب١خ اإلداسح رطب٠ٛش (.7..9. ٔج١اً اٌظابٌؾٟث
 .:فٍَـ١ٓايلظٝ عبِرخوان ِ  ثبالشز شٌّ ع١ٓ عبِرخ ثكوزٛهاح هٍبٌخ ثاٌشبٍِخ اٌغٛدح إداسح ِفَٙٛ

 هٍابٌخ ،رذػ١ّبٗ ٚعبجً اٌفٍغبط١ٕ١خ اٌغبِؼببد فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح ٚالبغ.( 2010 ) .فاواً عاٛكحث

 فٍَـ١ٓ.:ثغيح اإلٍال١ِخ ِبعَز١وثاٌغبِرخ

اٌغبِؼببد  فبٟ األوبد١ّ٠بخ اٌجشبش٠خ اٌّبٛاسد ر١ّٕبخ فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح دٚس  .( 2011 )ٍاّو. اٌرٍاٛيث

 .: فٍَـ١ٓ ثغيح اإلٍال١ِخ ثاٌغبِرخ ١و ِٕشٛهح ِبعَز١و هٍبٌخ ثغضح ثمطبع اٌفٍغط١ٕ١خ

ٚالغ إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فبٟ اٌغبِؼببد اٌفٍغبط١ٕ١خ ٚعبجً رطب٠ٛشٖ ِبٓ ٚعٙبخ (. :..9اٌرـبهثئثوا١ُ٘. 

  يح:فٍَـ١ٓ.-ثهٍبٌخ ِبعَز١وثاٌغبِرخ اإلٍال١ِخلطبع غضح ٔظش سؤعبء األلغبَ األوبد١ّ٠خ ثغبِؼبد

رطج١ك إداسح اٌّؼشفخ فٟ اٌّؤعغببد اٌؾى١ِٛبخ اٌفٍغبط١ٕ١خ ٚأصش٘بب ػٍبٝ ِغبزٜٛ  .(2012) عجلهللا.ثّلًٌاٌ

 اإلٍاال١ِخ ثاٌغبِرخ ١او ِٕشاٛهح ِبعَاز١و هٍابٌخ ثاألداء"دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ ِؤعغبخ سئبعبخ اٌبٛصساء"

 : فٍَـ١ٓ. ثغيح

 فبٟ اٌّؼشفبخ إداسح ٌبذٚس غبضح لطببع فبٟ اٌىجبشٜ اٌجٍبذ٠بد فبٟ اٌّذساء ارغب٘بد .(2011) .ثطجوِٞبػٟ

 .: فٍَـ١ٓ ثغيح اإلٍال١ِخ ثاٌغبِرخ ١و ِٕشٛهح ِبعَز١و هٍبٌخ ثاٌٛظ١فٟ األداء

دٚس إداسح اٌّؼشفخ فبٟ ظبّبْ رؾم١بك عبٛدح اٌزؼٍب١ُ اٌؼبٌٟ"دساعبخ ؽبٌبخ ػٍبٝ  .(2010) ئٍّبع١ً.ِبػٟث

 .: فٍَـ١ٓ ثغيح اإلٍال١ِخ ثاٌغبِرخ ١و ِٕشٛهح ِبعَز١و ثهٍبٌخإلعال١ِخ ثغضح"اٌغبِؼخ ا

 اٌذساعبد اٌؼشث١خ

دٚس عببٛائض اٌغببٛدح ٚاٌز١ّببض فببٟ ل١بببط ٚرطبب٠ٛش األداء فببٟ اٌمطبببع (. 7..9ثاآ عجااٛكثعٍٟ أؽّاال صاابٟٔ. 

ثِرٙال اإلكاهح ؾىبِٟٛاٌؾىِٟٛ. ٚسلخ ػ١ٍّخ ٌٍّؤرّش اٌذٌٟٚ ٌٍز١ّٕخ اإلداس٠خ ٔؾٛ أداء ِز١ّبض فبٟ اٌمطببع اٌ

 اٌو٠بع:اٌَرٛك٠خ.-اٌربِخ

 فاٟ كهاٍاخ رـج١م١اخ .األداء ػٍبٝ ٚأصبشٖ اٌشببٍِخ ٚاٌغبٛدح اٌّؼشفبخ إداسح . رىبِبً .( 2006 )رٛف١اك ثبٍوكحث

 .ٍٛه٠خ كِشك: عبِرخ كوزٛهاٖث هٍبٌخ ا١ّٕ١ٌخث اٌغنائ١خ اٌظٕبعبد شووبد
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( فببٟ رطبب٠ٛش أداء اٌٛؽببذاد 2002اٌغببٛدح)آ٠ضٚفبػ١ٍببخ اعببزخذاَ ٔظبببَ إداسح (.9..9اٌز١ّّٟثفٛاىِؾّاال. 

ث اإلداس٠خ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ األسدْ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ٚدسعخ سظبُ٘ ػٓ ٘بزا إٌظببَ

 ايهكْ-هٍبٌخ كوزٛهاٖ  ١و ِٕشٛهحثعبِرخ عّبْ اٌروث١خ ٌٍلهاٍبد اٌر١ٍب:عّبْ

١ئبخ اٌزبذس٠ظ ثبٌغبِؼببد اٌّصبش٠خ فبٟ ظبٛء رصبٛس ِمزبشػ ٌزطب٠ٛش أداء ػعبٛ ٘ .(2008) كعاب .ثعٛ٘و

 .و١ٍخ اٌجٕبد: ِظوث ١و ِٕشٛهح ِبعَز١و هٍبٌخ ثِذخً إداسح اٌّؼشفخ

 األد٠ٚخ صٕبػخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌمطبع دساعخ اٌّؤعغٟ ٚاألداء العزشار١غٟ اٌزخط١ػ .( 2003 ) طبٌؼ. اٌقـ١تث

 .ايهك١ٔخ:عّبْ اٌغبِرخ ِٕشٛهحث  ١و ِبعَز١و هٍبٌخ ثاألسد١ٔخ

اٌّبذخً اٌّؼشفبٟ فبٟ رؾ١ٍبً الخز١ببس العبزشار١غٟ: دساعبخ اخز١بس٠بخ فبٟ (. :577فبعٟث ٔرّخ عجابً.  اٌق

 أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ  ١و ِٕشٛهح فٟ ئكاهح ايعّبيث و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزظبك. صٕبػخ اٌزأ١ِٓ اٌؼشال١خ،

 فٟ رؾ١ٍ١ٍخ ٚصف١خدساعخ  -اٌّؤعغٟ األداء عٛدح فٟشار١غٟ العز اٌزخط١ػ دٚس (.9.55. ئ٠بك اٌلعٕٟث
 .ٍٛه٠ب كِشكث عبِرخ اٌزوث١خث و١ٍخ ثكوزٛهاٖ هٍبٌخ ثاٌفٍغط١ٕ١خ إٌظب١ِخ اٌغبِؼبد

 اٌّصبسف فٟ رطج١م١خ دساعخ " اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رؾم١ك فٟ ٚدٚس٘ب اٌّؼشفخ إداسح .(2006) .كاٍٟث١٘ٚجخ

 .: ٍٛه٠بكِشك عبِرخ ث ١و ِٕشٛهحِبعَز١و هٍبٌخ ث"اٌغٛس٠خ اٌؾى١ِٛخ

 األداء ر١ّبض ػٍبٝ ٚأصش٘بب ٚػ١ٍّبرٙبب اٌّؼشفبخ إداسح ِزطٍجببد ثب١ٓ اٌؼاللبخ .(2008) . حثٍاٛىاْكهٚى

ث  ١او ِٕشاٛهح ِبعَاز١و ثهٍابٌخ"األسد١ٔبخ اٌؼببٌٟ ٚاٌزؼٍب١ُ اٌزشث١بخ ٚصاسح فبٟ رطج١م١بخ دساعبخ "اٌّؤعغبٟ

 .: ايهكْاٌر١ٍب ٌٍلهاٍبد ايٍٚؾ اٌشوق عبِرخ

ٌٍغبٛدح اٌزؼ١ّ١ٍبخ فبٟ ظبٛء ِؼبب١٠ش ثبٌبذس٠ظ ٌٍغبٛدح اٌشببٍِخ فبٟ  ِؼب١٠ش ِمزشؽخ(. 4..9اٌشّوأٟثؽبِل. 

 ثهٍبٌخ كوزٛهاٖثعبِرخ أَ اٌموٜ:اٌَرٛك٠خ.ِذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ّد١ساد ٕظس ٚغٙخ ّْ ػ١ٍّبزٙب زغج١ق ب ّٚدٜـبببببأ١ّ٘زٙ  خـببببباٌّؼسف إداسح .(7..9   و١اااااخى ثوٕااااالٞؽبش

 هَبٌخ ،غدح ّٚؾبفظخ اٌّىسّخ ّىخ جّد١ٕخ اٌزؼ١ٍَ ٚ ئداسح اٌزسج١خـبببببببببببج دبـببببببببببباإلداس١ ٚاٌّشسفبد اإلداساد

 اٌَرٚك١خ. اٌمهٜ: غبّرخ أَ ثّٕشٚهح  ١ه ّبغَز١ه
 فبٟ األعبعبٟ اٌزؼٍب١ُ ِبذاسط فبٟ اٌّذسعبٟ األداء رمب٠ُٛ ٔظببَ(. 9.55  .ٚخفاوْٚ طابٌؼ؛ اٌىج١اوث عجل

 .ا١ّٕ١ٌخ اٌغّٙٛه٠خ :اٌزوثٛٞ ٚاٌزـ٠ٛو اٌجؾٛس ِووي ث"١ِذا١ٔخ داسعخ" ا١ّٕ١ٌخ اٌغّٙٛس٠خ
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 ػٍبٝ دساعبخ رطج١م١بخ :اٌغبؼٛد٠خ اٌغبِؼببد فبٟ رطج١مٙبب ٚإِىب١ٔبخ اٌّؼشفخ إداسح. ( 7..9 ٠بٍو.  اٌرز١جٟث

 .اٌَرٛك٠خ :اٌموٜ أَ عبِرخ .كوزٛهاٖ أؽوٚؽخ .اٌمشٜ أَ عبِؼخ

 ل١ّخ اٌّؼشفخ ٌزؾم١ك حٚإداس اٌّؼٍِٛبد ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّشزشن لعزخذاَا .( 2004 )ئثوا١ُ٘.  َبْ اٌرّوٞث

 .ايهكْ عّبْ:- اٌزـج١م١خ اٌلهاٍبد عبِرخ كوزٛهاٖث أؽوٚؽخ ثاألسد١ٔخ اٌزغبس٠خ اٌجٕٛن ألػّبي ػب١ٌخ

 عبِراخ ِٕشاٛهحث ِبعَز١و  ١و هٍبٌخ ثاألداء وفب٠خ ػٍٝ ٚأصشٖ اٌغٍطخ رف٠ٛط .( 2003 ) ِؾّل. اٌرضّبْث

 .اٌَرٛك٠خ-اٌو٠بع اي١ِٕخ: ٌٍرَٛ اٌروث١خ ٔب٠ف

دساعبخ إعبزطالػ١خ ِمبسٔبخ ٌؼ١ٕبخ :إداسح اٌّؼشفخ ٚأصش٘ب فٟ اإلثذاع اٌزٕظ١ّٟ(.2002اٌىج١َٟثطالػ اٌل٠ٓ. 

 ثأؽوٚؽخ كوزٛهاٖثعبِرخ ثغلاك:اٌرواق.ِٓ ششوبد اٌمطبع اٌصٕبػٟ اٌّخزٍػ

 ٌّٕظّببد اٌزٕبفغب١خ ا١ٌّضح رؾم١ك فٟ اٌّؼشفٟ اٌّبي ساط ػ١ٍّبد إداسح أصش .( 2006) اٌّربػ١لٞثأؽّل.

 .اٌرواق عبِرخ اٌّٛطً: ثهٍبٌخ ِبعَز١وثاألػّبي

دساعبخ رطج١م١بخ فبٟ -أصش خصبئص إٌّظّخ اٌّزؼٍّبخ فبٟ رؾم١بك اٌز١ّبض اٌّؤعغبٟ(. .9.5إٌَٛهثأٍّب . 

 هٍبٌخ ِبعَز١وثعبِرخ اٌشوق ايٍٚؾثعّبْ:ايهكْ. ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ األسد١ٔخ،
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 ِالؽك اٌذساعخ

 ( 0صأ ؽ ر ـ )  اإلوبائضب. ص  ص ف ئئصب اأوصئ 

 ( اإلوبائضب9صأ ؽ ر ـ ) . الوربلئ الضلئئ ب 

 ( 0صأ ؽ ر ـ) طأب بول ؿ صلصب ائ ث. 

(5ٍِؾك هلُ    

 لبئّخ اٌّؾى١ّٓ يكاهح اٌلهاٍخ  اإلٍزجبٔخ(

 ص ئف وطا  ب ال صؿ اإلوـ ـ

 الجئص ب اإلوالص ب - ص د  أ ب البجئرة ف.د.وئلـ  أس 0

 دارة والو ئوب لأدراوئت ال أ ئ ص د ف ئد ص ب اإل –إدارة ف صئؿ  د.ص صد ااراا ـ الصداوف 9

 الجئص ب اإلوالص ب -إدارة ف صئؿ د.ص صد فئرس 0

 جئص ب اذ لم -إدارة ف صئؿ د.ضائؿ  اداا 4

 وزارة البرا ب والب أ ـ ال ئلي – الب أ ـ الجئص يصد ر  ئـ  د. هأ ؿ  صئد 5

 الجئص ب اإلوالص ب -إدارة ف صئؿ د.وئصي فاوالروس 6

 جئص ب اذزار -إدارة ف صئؿ ذ ئد.صرواف ا 7

 الجئص ب اإلوالص ب -إدارة ف صئؿ د. ئور الشرفئ 8

 جئص ب اذزار -إدارة ف صئؿ د.وائؿ ةئات 9

 الجئص ب اإلوالص ب -إدارة ف صئؿ د.ف ـر وصور 02

 الجئص ب اإلوالص ب -إدارة ف صئؿ د.هئلد داأ ز 00
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 (9ٍِؾك هلُ                       

 اإلوبائضب الوربلئ الضلئئ ب          

  

 
 المحترم  السيد/........................................

 الوالـ  أ  ـ ور صب اا وار ئبش

 الموضوع: تعبئة استبانة لرسالة ماجستير

ى وزارة التربيتتة دراستتة تطبيقتتة عمتت -عمميتتات إدارة المعرفتتة وعالقتيتتا بتميتتز األداء المؤسستتي صػػـو الائ ػػث ادراوػػب  ػػوؿ "
"د وذلػػؾ اوػػب صئخو لصبطأاػػئت ال لػػوؿ  أػػم درجػػب الصئجوػػب ر فػػي الص ػػئدة واإلدارة اأ ئد ص ػػب اإلدارة غتتزة - العتتالي والتعمتتيم

 والو ئوب لأدراوئت ال أ ئ.

ـ ه ػر صب ػ ف وإل صئف الائ ث اأف ال ئصأ ف ائلوزارة اـ اذ ةر ص رفب ودرا ب ائلوا  الصئئـ د وضلـ فاؿ هارة واهبلئص وفضلػ
لأولػػوؿ إلػػم الص أوصػػئت الصطأواػػبد  وػػر الائ ػػث فف  اػػ  اػػ ف ف ػػد  ـ اػػذا اإلوػػبائضب لب ائبلػػئ و أػػش فصػػؿ فف  جػػد الب ػػئوف 

رجػػم  ػػرا ة ص ػػئور وفصػػرات اإلوػػبائضب الصرفصػػب واهب ػػئر اإلجئاػػب البػػي ب  ػػس الوا ػػ  الو أػػيد  أصػػئو اػػأف الجػػئد صػػف  مػػاأ ـد لػػذا  ب 
 ألغراض البحث العممي فقط.ف  اأ ـ وب ئصؿ اور ب بئصبد ولف بوبهدـ إخ الص أوصئت البي وب اأ ص

 وا فئئؽ اإل براـ والبصد ردد0اذا وبصاؿ

 

 الباحث                                                                                                

 محمود عطا المدىون

 ف ئد ص ب اإلدارة والو ئوب لأدراوئت ال أ ئ
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  أوالً  : المعمومات الشخرية :

 في المربع المناسب الختيارك : (x)من فضمك ضع إشارة 

 : الجنس. 1

   (  )    فضةم        (  )   ذ ر

 . المسمى الوظي ي:9

 )   (ضئئب صد ر  ئـ     (  )           صد ر  ئـ  
 . )   (    رئ س  وـ     (   )          صد ر دائرة 

 : .العمر3

 )   (   وضب    05إلم ف ؿ صف  95صف          ( )             وضب  95ف ؿ صف 

 )   ( وضب فأ ةر                 45صف        )  (  وضب 45إلم ف ؿ صف  05صف 

 .المؤىل العممي :4

 )   ( د بوراا          )   ( صئجوب ر    )  ( ا ئلور وس       )   (داأـو صبووط 

 . سنوات الخدمة:5

 (  وضوات )  7ف ؿ صف  بم  3صف           (   )           وضوات  0ف ؿ صف  
 )  (             وضب فصئ فوؽ 05          وضب )  (  05ف ؿ صف  بم  7صف  

 . مكان العمل :6

  )   (    صد ر ب شرؽ  زة     )   ( صد ر ب  رب  زة  الصصر الرئ وي وزارة البرا ب والب أ ـ )  (  

  )   (صد ر ب  رب هئض وضس    )   (  الووطمصد ر ب    )   (    صد ر ب شصئؿ  زة             

 (  .  صد ر ب رف        )    )   (            سصد ر ب شرؽ هئض وض
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 أوال :عمميات إدارة المعرفة : 
( أمام اإلجابة التي Xفيما يمي مجموعة من األسئمة يرجى منك وضع إشارة )

 تراىا مناسبة من وجية نظرك :   
 ة العبارةدق

 موافق المحاور وال قرات
 غير محايد موافق بشدة

 موافق
 غير موافق
 بشدة

 تشخيص المعرفة . أ

ب بصد الوزارة فوأوب ال رض اللور  لهرائط الص رفب )صهططئت وروـو  0
 دخل ب(

     

      بصـو الوزارة ابلص ـ هر طب هئلب لأص رفب والهارات الداهأ ب 9
      رضب الصرج  ب الداهأ ب والهئرج ببصـو الوزارة ائلصصئ 0

4 
ب وب الوزارة ص رفبلئ صف  البالر في بجئرب ال ئصأ ف وبجئرب 

 اخهر ف.
    

 

 بـ البصئط الص رفب صف اخضبرضت واراصع ال واوب الصبصدصب والصرا ز  5
 الا ة ب واخوبشئر ب.

     

      د  لأ ئصأ فب د الص رفب الص بواب في الوزارة ضبئجئو لأ صؿ الور  6
  : توليد المعرفة. ب

      لأ ئصأ فب بصد الوزارة في بول د الص رفب  أم الهارات الداهأ ب  0

      صي ببا  الوزارة في بول د الص رفب لد لئ ورش الب أـ البضظ 9

0 
وبهداـ فوأوب الص ئ ئة الصوبصاأ ب )و ضئر وائت الب أـ( في ئبصـو الوزارة ا
 بول د ص ئرفلئ

    
 

      ب بصد الوزارة ابول د ص ئرفلئ  أم اإل بوئب صف صلئدر هئرج ب 4

5 
ببا  الوزارة في بول د الص رفب فوأوب الص ئلجب الضظئص ب لأص رفب الاصض ب 

 )اوبضائط دروس صب أصب(صف الداهؿ
    

 

6 
بش  ؿ فرؽ الب أـ الصبضو ب ص رف ئو ص   ب ئفظ الوزارة  أم اوبصرار ب

 الداهأ  ف الهارا  
    

 

بو م الوزارة إل ئصب ب ئلؼ ص رفي ص  الصضظصئت الص أ ب اذهر  لبائدؿ  7
 الص رفب
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( أمام اإلجابة التي Xفيما يمي مجموعة من األسئمة يرجى منك وضع إشارة )
 تراىا مناسبة من وجية نظرك :

 دقة العبارة

 موافق المحاور وال قرات
 بشدة

 غير محايد موافق
 افقمو 

 غير موافق
 بشدة

 جت. خزن المعرفة :
 تعتمد الوزارة في خزن المعرفة عمى :

      الوجالت والوةئئؽ الص بواب. 0
      الصهزوضب. لأص ئرؼذو  الهارة والص رفب ائلب د ث الصوبصر  9
       واو ب صر ز ب  ص ف الرجوع إل لئ واإلوبوئدة صضلئ و ت ال ئجب 0
      ت الصوةصب البي بطرح في الصؤبصرات والضدوات الب أ ص بالا وث والدراوئ 4

      بوة ؽ الدروس الصوبضاطب صف  ئخت الضجئح فو الوشؿ . 5

      وجود ضظئـ لأو طرة  أم الصوجودات الص رف ب الصئد ب. 6
      اوبهداـ البصض ئت ال د ةب لب ص ؽ صروضب  ئل ب في اوبرجئ لئ. 7

 :د. توزيع المعرفة
 تعتمد الوزارة في توزيع المعرفة عمى :

      فرؽ ال صؿ واخجبصئ ئت الدور ب . 0
      الوةئئؽ والضشرات وشا ب الص أوصئت الداهأ ب. 9
      ال ال ئت واخبلئخت   ر الروص ب. 0

4 
 ال ئووبأولوؿ إلم  وا د الا ئضئت )فجلزة شا ب ص أوصئت داهأ ب ل

 دضظئـ اذرشوب(
    

 

      اوبهداـ بصض ب فل ئب الهارة لأبوز   الورد  لأص رفب 5

6 
فوأوب البدر ب صف  اؿ زصال  الهارة الصداصم الدؼ ب و ف  صأ ئبلئ 

 وبهو ض الب ئل ؼ
    

 

 ه. تطبيق المعرفة:
 لتطبيق المعرفة تقوم الوزارة بت

      ئدروف البأ د صف فف ال ئصأ ف صدر وف لأص أوصئت البي  صبأ وضلئ وفضلـ  0
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  جئد ص ضم للئ.إ أم 
      صض  ال ئصأ ف ال ر ب في بطا ؽ ص ئرفلـ . 9
      ب   ف صد ر ف لأص رفب   ةوف  أم البطا ؽ الج د للئ. 0

4 
إزالب  ئفب ال وائؽ البي بصؼ في ولوؿ الص رفب الالزصب لألفراد والهارا  

 والو دات اخدار ب.
    

 

      وصوبصأب ئو ب صبضو ب ص رف بش  ؿ فرؽ هارة داهأ  5
      بطا ؽ الصائدرات والاراصع اش ؿ صوبصر ص  ذات ال ال ب ائلص رفب. 6
      بدر ب صوظو لئ اش ؿ صوبصر صف  اؿ هارا  صبصرو ف داهأ ئ وهئرج ئ. 7

 ثانيًا : التميز في األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي  :
( أمام اإلجابة التي Xرجى منك وضع إشارة )فيما يمي مجموعة من األسئمة ي
 تراىا مناسبة من وجية نظرك :

 دقة العبارة

 موافق المحاور وال قرات
 غير محايد موافق بشدة

 موافق
 غير موافق
 بشدة

 اٌم١بدح:ِؼ١بس  . أ
      بصبأؾ الص ئدة صلئرات إدار ب و  ئد ب صص زة. 0
      صشئ ؿ الوزارة.ب بصد الص ئدة فوس الا ث ال أصي في بضئوؿ  9
      بوجد لأوزارة رؤ ب صوبصاأ ب ب  س   صلئ وفأووبلئ. 0
      بـ وا  روئلب لأوزارة في ص ئف ائرز ا  ث  ولؿ اإلطالع  أ لئ. 4
      بصاؿ الص ئدة البل  ر  هطوة لإلربصئ  اأدا  الوزارة. 5
      بصبأؾ الص ئدة  وئ ة ج دة في صجئؿ وا  اإلوبراب ج ئت. 6
      الصصدرة  أم اإلبلئؿ والبوالؿ ص  اآلهر ف 7
      الص ئدة  دوة لأ ئصأ ف في الداف  ب ض و ال صؿ واإلضجئز. 8

  :ِؼ١بس اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب . ب

      اضئ   ئ دة ص أوصئت لصوئ دة الصد ر في ابهئذ الصرارات. بـ  0

9 
الص أوصئت في فضشطب  وا  اوبراب ج ب لبوظ ؼ بصض ببصـو الوزارة  أم 

 الوزارة.
    

 

      بصض ب الص أوصئت. إلوبهداـفاداؼ واا ب  بصبأؾ الوزارة 0

      ب د ث الص أوصئت الورة صوبصرة.لب أ ؼ ف د الصبهلل ف  بـ  4
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       أم فوئل ب البصض ب ال د ةب في ضصؿ وبداوؿ الص أوصب. ب بصد الوزارة 5

لص أوصئت لض   او وظو فدالصراج  ف( صلئدر الصوبو د ف )الص بج ؿ صف 6
 وابهئذ الصرارات.

     

      اط الشا ب الص أ ب لأوزارة اشا ئت الص أوصئت ال ئلص ب.بر ب 7
       داةب ود ب وشصول ب وب ئصؿ وفصف الص أوصئت والص ئرؼلاصئف  وجد  8

 
 

ابة التي ( أمام اإلجXفيما يمي مجموعة من األسئمة يرجى منك وضع إشارة )
 تراىا مناسبة من وجية نظرك :

 دقة العبارة

 موافق المحاور وال قرات
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 يعٍار انتخطٍط اإلستزاتٍجً:جت. 
      بوجد لأصؤووب هطب إوبراب ج ب واا ب وص ددة وشئصأب. 0
      بش.بصـو هطب الصؤووب  أم دراوب ب أ أ ب لأوا   وصبطأائ 9
      بباصف الهطب ص ئ  ر وصؤشرات د  صب بصّ ـ صف هالللئ الضبئئع. 0
      اضئؾ صراج ب دور ب لصوردات الهطب وصئ بـ إضجئزا. 4

      صضئواب الووئئؿ واإلجرا ات لب ص ؽ اذاداؼ. 5

      الص رفب الد  صب اص و ئت ال صؿ وواؿ بالف لئ صف هالؿ هطط اد أب. 6
 ارة وتطىٌز انًىارد انبشزٌتإدد. 
      بوئ د فجوا  الوزارة  أم   ئـ ال ئصأ ف اأفاؿ فدا . 0
      بصبأؾ الوزارة فضصوذجئو ص بصداو لبص  ـ فدا  ال ئصأ ف. 9
      لد  الوزارة اراصع صبضو ب لأبدر ب والبطو ر. 0
      صشئر ب ال ئصأ ف في لضئ ب الصرارات الصب أصب اوزاربلـ. 4
      بصبأؾ الوزارة فدوات صضئواب لأب رؼ  أم ا ب ئجئت ال ئصأ ف. 5
      لد  الوزارة فووئو د  صب إلهب ئر وب   ف اذشهئص في الوظئئؼ الصهبأوب. 6
       وئ ب الصوارد الاشر ب في الوزارة. 7

 :ىسارةادارة جىدة انعًهٍاث داخم انه. 
      ب ص  فاداؼ الوزارة واوبراب ج ئبلئ. وجد لأوزارة ا  ؿ بضظ صي  بضئو 0
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      ب بصد الوزارة ضظـ ابلئؿ ف ئلب وصوبو ب. 9
      واوح اذدوار والصوؤول ئت واإلهبلئلئت. 0
      اضهوئض الا رو راط ب واوئطب اإلجرا ات. 4
      ببوفر في الوزارة الصوبأزصئت الصئد ب اذوئو ب لأ صؿ. 5
      رؽ ال صؿ لبو  ؿ اإلبلئخت.ال صؿ اشا ئت ف 6
       وجد دل ؿ  صؿ ل ؿ  وـ داهؿ الوزارة. 7

 َتائج انجىدة :و. 

      واوح ص ئ  ر وصؤشرات اذدا   أوئس لأر ئاب  أم الجودة.  0
      وجود ضظئـ واا  وف ئؿ لأر ئاب  أم الجودة.  9
      ينمعالوزارة.درجةتوافرمقاييسللتعرفعلىدرجةرضاالمتعامل 0
      بصبأؾ الوزارة فضصوذجئو هئلئو لأب رؼ  أم صوبو  رائ ال ئصأ ف. 4
      بصبأؾ الوزارة ضصوذجئ هئلئ لأب رؼ  أم درجب جودة هدصئبلئ. 5

 :شبىٌرضا انز. 

0 
 بـ البوالؿ ص  الصوبو د ف صف الوزارة لص رفب صوبو  رائاـ  ف 

 الهدصئت الصصدصب.
    

 

      باضي فوأوب البضاؤ لب د د ا ب ئجئت الصجبص  وبطأ ئبلـ.بـ   9

0 
اجبصئ ئت ا ف  طئع البوظ ؼ والصدرا  لص رفب فجوات ا ؼ  ب صد الوزارة

 الصهرجئت وال صؿ  أم  ألئ.
    

 

4 
صف جلب د ال ئلي ا ف وزارة البرا ب والب أ ـ  ب ئوف ال ئت  بـ باضي 

 جلب فهر .وصؤووئت الب أ ـ الصهبأوب صف 
    

 

5 
وووؽ  ال ئلي باضي  ضوات ابلئؿ ف ئلب ا ف وزارة البرا ب والب أ ـ بـ 

     ال صؿ.
 

6 
ووؽ ال صؿ في   ئجبد  صال صبلئ لبصـو الوزارة ابص  ـ صهرجئبلئ لص رفب ص

 الصطئع الهئص.
    

 

7 
 ووؽ ال صؿ في  ئجبد  صال صبلئ لبصـو الوزارة ابص  ـ صهرجئبلئ لص رفب ص

 الصطئع ال  وصي.
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 (0صأ ؽ ر ـ )                                                
 طأب بول ؿ صلصب ائ ث
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