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لى سٌد الرجال ولائد الوطن ، من صان لداسة التراب وعلّمنا درسا فً الصمود إ 

 والنضال 

 الرجل الثابت والمكافح .... الذي لم ٌزل لدوتً ومنارتً األولً ....         

 السٌد الرئٌس الدكتور بشار حافظ األسد                                                       

لٌاسمٌن ،سٌدة العطاء والخٌر التً تنشر السالم فً كل مكان وتدخل الفرح إلى إلى سٌدة ا

 للوب  المالٌٌن بعطفها وحبها الخالص النمً ..

لم بكل وحرصت أن نتلمى العإلى السٌدة التً ساهمت فً تؤسٌس "جامعة المنارة"   

 ..محبة

 السٌدة األولى أسماء األسد                                                                      
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 اإلهداء

 التفانً والعطاء...إلى التً وهبتنً الحب والحنان ...إلى رمز 

 إلى التً أحاطتنً بالدفء  واألمان .. إلى مالكً فً الحٌاة ..

 إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود .. إلى من كان دعائها سر نجاحً  

                    أمً الحنونة.. إلى أغلى الحباٌب....                                              وحنانها بلسم جراحً .

 

 إلى من كلله هللا بالهٌبة والولار .....  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ..
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 إلى زٌنة الحٌاة وبدعتها وأحن من فً الدنٌا ..

  خواتً األحباءأ     من تحلو الدنٌا بجوارهن ... وٌختفً كل ألم بحضورهن ..                            

 ) روال ، فداء ، منال ، ثراء ، فاتن (                                                                                         

 

 كان ولم ٌزل الملجؤ الوحٌد والسند فً أولات الشدة ..للفارس الذي 

  أخً العزٌز   فارس                     الذي لم ٌتركنً  ٌوما وكان ٌشد على ٌدي  وٌعطٌنً الدعم والموة ... 
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 إلى الغوالً الذٌن أعود طفال بوجودهم .... وٌفرح للبً بحضورهم ..        

                                       ناٌا ،علً، رضا ،مجد، تاال ،لنا ،جاد،                                                                                         )    

 ،مٌرٌال ،إٌلٌنا ،كرم (ٌعرب ،أدم ،فلة 

 

 إلى أمانً ومالذي بعد رب  العالمٌن .. إلى رفاق الروح ...

 إلى األخوة الذي الذٌن لم تلدهم أمً ..إلى الذٌن كانوا خٌر سند فً كل خطوة أخطوها      

 أصدقائً  الغوالً                                                                                                 

 

 

 إلى من ساندتنً وخطت معً خطواتً ... وٌسرت لً الصعاب ...

 إلى نصفً الثانً ... الى رفٌمة الدرب وشرٌكة النجاحات ...

             .....الروح التً  سكنت روحً إلى 

                                                                                                       My Dream   
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 راسةملخص الد

ٌهدف البحث إلى دراسة التسوٌك الداخلً وأثره على الرضا الوظٌفً فً جامعة المنارة حٌث اعتمدت الدراسة 

موظف  26المنهج الوصفً التحلٌلً ، ولام الباحث بتوزٌع استبٌان على جمٌع العاملٌن فً الجامعة والبالغ عددهم 

وتوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها توفر   SPSS25رنامج  إداري ولام بتحلٌل البٌانات التً تم جمعها باستخدام ب

المكافآت ، التمكٌن ( بمتوسط أعلى من مكونات التسوٌك الداخلً الخمسة ) اختبار العاملٌن ، التدرٌب ، التحفٌز ، 

أثر    الحٌاد  ، ووجود اتجاه اٌجابً للرضا الوظٌفً للموظفٌن فً جامعة المنارة  ، كما توصل الباحث إلى وجود

ذو داللة  للتسوٌك الداخلً على الرضا الوظٌفً ومنه تم التراح مجموعة من التوصٌات التً تهدف إلى تعزٌز 

 وتمكٌن مكونات التسوٌك الداخلً فً جامعة المنارة وصوال إلى رضا وظٌفً مرتفع .  

 

 

 

 

 

 

 

 التسوٌك الداخلً ، الرضا الوظٌفً  الكلمات المفتاحٌة :
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Abstract of the study 

The aim of the research is to study internal marketing and its impact on job satisfaction 

at Al-Manara University . The most important of them is the availability of the mean 

components of the internal market (testing workers , training , motivation , tools , 

empowerment ) with an average of inferiority , and the presence of a positive trend of 

job satisfaction for employees at Al-Manara University . From the promotion that aims 

to enhance and enable the internal marketing components at the University of Sanfara ,  

Down to job satisfaction , reference . 
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 لرضا الوظٌفًاأثر التسوٌق الداخلً فً تحقٌق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام للبحث
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 مقدمة:

ن وهو ماٌسمى بالتسوٌك الداخلً فكلما ٌس بالزبائالتسوٌمٌة بموظفٌها ول الشركات والمإسسات الناجحة تبدأ خطتها

بٌئة العمل بالمبول والرضا من العاملٌن زاد الرضا الوظٌفً كونه درجة شعور العاملٌن واتجاهاتهم نحو  تمٌزت 

امور ولضاٌا تهمهم فً الوظٌفة التً ٌشغلونها فً الشركة وتؤتً أهمٌة الرضا الوظٌفً من منطلك أن هذه الشركات 

سسات ٌجب أن تجعل رضا العاملٌن لدٌها محط تركٌزها لبل التوجه نحو الزبون الخارجً وٌشمل ذلن عموم والمإ

فً الشركات الخدمٌة بشكل عام والمإسسات األكادٌمٌة بشكل خاص بمختلف مراتبهم الوظٌفٌة فنظرا لما العاملٌن 

إسسات التعرٌف الى احتٌاجاتهم ومن هنا ٌمدمونه من جهود فً تحمٌك أهداف المإسسة ٌنبغً على إدارة هذه الم

جاء االهتمام بتطبٌك التسوٌك الداخلً الذي ٌكون موجها نحو شرٌحة العاملٌن وٌعد مطلبا مهما وأساسا للتسوٌك 

فً إحدى  عن التسوٌك الداخلً وممارساته وأثره فً الرضا الوظٌفًالمٌام ببحث الناجح لذا وجدنا من األهمٌة 

 ً سورٌة .الجامعات الخاصة ف

 الدراسات السابقة  2-2

فً هذا السٌاق وبغٌة تدعٌم الجث لام الباحث بإجراء مراجعة أدبٌة ونمدٌة عرض فٌها موجز عن الدراسات السابمة  

 التً لام بها الباحثٌن السابمٌن والتً تناولت هذه العاللة بغٌة الولوف دراسته من الدراسات السابمة

 الدراسات العربٌة

  ( بعنوان0222احن ،دراسة )مط -2

 تطبٌق التسوٌق الداخلً فً الشركات الصناعٌة فً االردن       

ان مجال وعٌنة ومجتمع الدراسة هم العاملون فً المستوٌات االدارٌة الوسطى والتنفٌذٌة من منظمات صناعة 

المتوسطات مستخدمة االثاث فً عمان االردن واستخدم لجمع البٌانات منهج االستبانة وكانت وسائل االحصاء ال

الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والنسب والتكرارات وكانت النتائج ان الشركات المبحوثة  تموم على تطبٌك بعض 
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ابعاد التسوٌك الداخلً اذ تمدم االدارة الدعم االداري للعاملٌن وتطبك اجراءات توظٌف ممبولة وتمدم التدرٌب وفرص 

 .نظام اتصاالت وعاللات عمل داخلٌة وتشجع العمل بروح الفرٌك  التطور الوظٌفً الالزمة وتوفر

  ( بعنوان 0225)أبو بكر ، دراسة -0

 أثر ممارسات التسوٌق الداخلً على رضاء العاملٌن       

ان مجال وعٌنة ومجتمع الدراسة هم العاملون فً بنن ابو ظبً االسالمً فرع العٌن ولد استخدم لجمع البٌانات 

 وسائل االحصاء االتٌة : باستخدام  spssسائل االحصاء المستخدمة برنامج بانة وكانت ومنهج االست

 الوسط الحسابً -1  

 االنحرافات المعٌارٌة -6  

 تحلٌل االنحدار المتعدد -3  

وكانت النتائج وجود اثر ذي داللة احصائٌة لممارسات التسوٌك الداخلً فً رضا العاملٌن بالبنون االسالمٌة ، 

 . الضافة الى ان مستوٌات رضا العاملٌن داخل البنن بٌن متوسطة وعالٌةبا

 ( بعنوان  0228دراسة )عبد القادر ،  -3

 أثر التسوٌق الداخلً على الرضا الوظٌفً      

الغرض من هذا البحث هو دراسة اثر التسوٌك الداخلً على الرضا الوظٌفً فً الصندوق الوطنً للتماعد بشار، 

لى تحدٌد ولٌاس اثر مكونات التسوٌك الداخلً : اختٌار العاملٌن ، التطوٌر ، التحفٌز، االتصاالت كما تهدف ا

 موظف 33. تم تصمٌم استبٌان علً  ، فً العاللة بٌن التسوٌك الداخلً والرضا الوظٌفً الداخلٌة ، التمكٌن

 واظهرت النتائج ان التسوٌك الداخلً له أثر اٌجابً على الرضا الوظٌفً .
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 ( بعنوان 0229دراسة ) الزهٌري ،  -4

 التسوٌق الداخلً وأثره فً الرضا الوظٌفً      

ٌهدف البحث الى تحلٌل عاللة االرتباط واالثر بٌن اجراءات التسوٌك الداخلً والرضا الوظٌفً من وجهة نظر 

ئً ولد تم اختٌار لطاع العاملٌن . للكشف عن مدى تبنً الشركات المبحوثة للتسوٌك الداخلً بشكل كلً او جز

التامٌن الحكومً كمجال للبحث واختٌرت شركتان ) شركة التامٌن الوطنٌة العامة ، وشركة تامٌن العرالٌة العامة ( 

فضال عن لسمً التسوٌك موظفا ٌعملون فً مختلف فروع والسام التامٌن المتخصصة  633مجتمعا للدراسة واختٌر 

استمارة استبانة  131،ولمد تم توزٌع لٌكرت الخماسً وذلن لتوازن درجاته اعتمد البحث على ممٌاسوالتخطٌط .

. اكدت نتائج البحث وجود عاللة ارتباط وتاثٌر الجراءات التسوٌك الداخلً  فً الرضا الوظٌفً ، 166استرد منها 

تدرٌب كما اوصى وتمدٌم الشركات مجتمع البحث الدعم واالهتمام لالتصال والتحفٌز بنسبة اعلى من التمكٌن وال

البحث بضرورة لٌام ادارة الشركات المبحوثة بالعمل على نشر المعلومات التسوٌمٌة بٌن العاملٌن فضال عن 

االستخدام االمثل لتكنولوجٌا المعلومات لتحمٌك تبادل امثل للمعلومات بٌن السام وفروع الشركات ، واالهتمام 

لتدرٌبٌة وتطوٌرها . واجراء تمٌٌم للموظفٌن المتدربٌن مبنً على بتدرٌب الموظفٌن والعمل على اعداد البرامج ا

 . اساس علمً سلٌم للبرامج التدرٌبٌة والسٌما فٌما ٌتعلك  بصالحٌة تلن البرامج وفعالٌتها

 : ألجنبٌةاالدراسات 

دراسة -2  (Tansey    et    al.    2004) بعنوان  

(The   Role   of   Internal   Marketing   In   The   Motivation      of      High      Contact      

Service      Employees,                                          (0224    

هدفت هذه الدراسة إلى توضٌح دور الموظفٌن الذٌن ٌتعاملون مع الزبائن على نحو كبٌر فً تمدٌم الخدمة والكشف  

لنادرة فً دور ممدمً الخدمات كحلمة وصل بٌن المنظمة والزبائن ، كما هدفت إلى توضٌح عن التحدٌات الصعبة وا

دور التسوٌك الداخلً فً تملٌل الصعوبات التً ٌواجهها ممدم الخدمة فً أثناء لٌامه بمهامه من أجل الربط بٌن 
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لخدمة للزبائن .توصلت هذه المإسسة والعالم الخارجً ، وهدفت إلى ابراز دور التحفٌز للعاملٌن على تمدٌم ا

الدراسة إلى ضرورة تحفٌز العاملٌن فً مولع الصدارة مع الزبائن ،وأوصت بضرورة اتباع سٌاسات التسوٌك 

الداخلً لتحفٌز ممدمً الخدمة ،وأن ٌتم تبنً سٌاسة التحفٌز لٌس على مستوى إدارة الموارد البشرٌة فحسب بل على 

 المنظمة ككل .مستوى 

Hwang & Chi ،2005( بعنوان  راسة )د -0  

  (Relations      Among      Internal      Marketing,      Employee     Job     Satisfaction     

and     Hotel     Performance)                                            

ا الوظٌفً واألداء التنظٌمً بالفنادق الدولٌة فً دراسة العاللة بٌن التسوٌك الداخلً ،الرضهدفت هذه الدراسة إلى 

تاٌوان .أظهرت نتائج الدراسة أن للتسوٌك الداخلً تؤثٌرا إٌجابٌا لوٌا فً الرضا الوظٌفً لدى العاملٌن ،كما أن 

أداء للرضا الوظٌفً تؤثٌرا إٌجابٌا فً أداء المنظمات .وأظهرت النتائج كذلن أن للتسوٌك الداخلً تؤثٌرا إٌجابٌا فً 

المنظمات .كما أكدت نتائج الدراسة أن هنان ارتباطات بٌن التسوٌك الداخلً ،والرضا الوظٌفً واألداء التنظٌمً 

 وأوصت الدراسة بضرورة تبنً األدارة للتسوٌك الداخلً لتحمٌك الرضا.

بعنوان  (Farzed,  2007) دراسة  -3  

(The  Effect  of  Internal       Marketing       on       Organizational       Commitment)         

       

هدفت هذه الدراسة التً أجرٌت على البنون الحكومٌة فً اٌران إلى الكشف على أثر التسوٌك الداخلً فً التزام  

، المنظمة نحو موظفٌها ، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن للتنسٌك والتكامل والتفاعل باإلضافة للتدرٌب والتحفٌز 

األثر اإلٌجابً فً التزام المنظمة نحو موظفٌها ضمن البنون التً تم بحث موظفٌها ، وأوصت الدراسة بؤن على 

فً الدولة أن تهتم بااللتزام المإسسً تجاه موظفٌها إذا أرادت التمٌز فً تمدٌم الخدمة لعمالئها. البنون الحكومٌة 

كما أوصت كذلن بضرورة تفعٌل دور األلتزام  ضمن  إستراتٌجٌة وهذا االلتزام  ال ٌتحمك إال من خالل األفراد ، 

 التسوٌك الداخلً .
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بعنوان:  (Sincic  &  Vokic  2007)   دراسة -4

 (Integrating Internal Communications,       Human  )                                                          

الداخلً بالربط مع إدارة المعلومات فً المنظمة الصناعٌة التً تمت الدراسة فٌها ،كما وجود تطبٌك للتسوٌك 

توصلت إلى أن اكثر العاملٌن شعورا بالرضا هم الذٌن ٌمومون بمهام االتصال مع الموظفٌن ،ولد أوصت هذه 

ا أوصت بضرورة تفعٌل الدراسة بضرورة تفعٌل تكنولوجٌا المعلومات وإدارتها ضمن مفهوم التسوٌك الداخلً، كم

 دور االتصال بٌن اإلدارة وموظفٌها .

 مشكلة البحث  2-0

تركز جامعة المنارة على التسوٌك الخارجً متجاهلة التسوٌك الداخلً ودوره فً تحمٌك الرضا الوظٌفً .لذلن 

ً ، وما إذا كانت ٌتطلب معرفة ما إذا كان لدى جامعة المنارة مجتمع البحث تصور واضح عن أهمٌة التسوٌك الداخل

تدرن أن العاملٌن فً الجامعة  هم أساس تحمٌك المٌزة التنافسٌة والدخول لألسواق الخارجٌة عن طرٌك حصولها 

وتكوٌن عاللات طٌبة معهم واإلحتفاظ  على عاملٌن لادرٌن على تحمل المسإولٌة وتمدٌم خدمات ذات جودة عالٌة ،

جامعة ٌمتلكون ثمافة خدمة تدعم أدائهم ، وبذلن تحمك رضاهم .ومدى إهتمام ومعرفة ما إذا كان العاملون فً ال بهم ،

 إدارة الجامعة بتدرٌب وتحفٌز العاملٌن ، ونشر المعلومات التسوٌمٌة عن طرٌك وسائل اإلتصاالت المختلفة.

 ؟ما مدى تأثٌر التسوٌق الداخلً على الرضا الوظٌفً فً جامعة المنارة 
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 فرضٌات البحث  2-3

 إلجابة على التساإل ،لمنا بصٌاغة الفرضٌات التالٌة :ل

 ال ٌوجد أثر للتسوٌك الداخلً على الرضا الوظٌفً .هذه هً الفرضٌة الرئٌسٌة وتتفرع إلى عدة فرضٌات فرعٌة :

2) H01   ًفً جامعة المنارة ال ٌوجد أثر إلختٌار العاملٌن على الرضا الوظٌف  . 

0) H02  فً جامعة المنارة رضا الوظٌفً ال ٌوجد أثر للتدرٌب على ال.  

3) H03   ًفً جامعة المنارة ال ٌوجد أثر للتحفٌز على الرضا الوظٌف.  

1) H04 ًامعة المنارةجفً  ال ٌوجد أثر لالتصاالت الداخلٌة على الرضا الوظٌف  . 

5)  H05 ًفً جامعة المنارة ال ٌوجد أثر للتمكٌن على الرضا الوظٌف.  

 أهمٌة البحث  2-4

 ٌة الدراسة من ناحٌتٌن نظرٌة وعملٌة تظهر أهم

وتمدٌم اإلٌجابٌات والنتائج تتبع أهمٌته فً التعرٌف بالتسوٌك الداخلً وتحسٌن ممارساته من الناحٌة النظرٌة : -2

 المترتبة عن تطبٌمه .

واحدة من  تكمن أهمٌة البحث فً التوصل إلى أثر التسوٌك الداخلً فً الرضا الوظٌفً فًمن الناحٌة العملٌة : -0

أهم الجامعات السورٌة الخاصة وهً جامعة المنارة حٌث ٌتولع من البحث أن ٌمدم توصٌات لتطوٌر الرضا الوظٌفً 

  .فً هذه الجامعة من خالل التسوٌك الداخلً 
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 أهداف البحث  2-5

 ءات التسوٌك الداخلً فً الجامعة مجتمع البحث .التعرف إلى إدران العاملٌن إلجرا -2

 لوف على ممومات نجاح برامج التسوٌك الداخلً فً الجامعة مجتمع البحث.الو-0

 بٌان طبٌعة الرضا الوظٌفً للعاملٌن فً الجامعة مجتمع البحث .-3

 وكٌف ٌمكن للتسوٌك الداخلً بؤبعاده أن ٌفسر االختالفات فً شكل وطبٌعة الرضا الوظٌفً . -4

 نموذج الدراسة  2-6

 لوظٌفً :الرضا ا المتغٌر التابع

 : التسوٌك الداخلً وسٌتم لٌاسه بالمإشرات التالٌة  المتغٌر المستمل

 التمكٌن ()اختٌار العاملٌن ،التدرٌب ، التحفٌز ، االتصاالت الداخلٌة ، 

 

 المتغٌر التابع
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 المتغٌر المستقل

 الرضا الوظٌفً

 التسوٌق الداخلً
 

 اختٌار العاملٌن
 

 بالتدرٌ
 

 التحفٌز
 

 االتصاالت الداخلٌة
 

 التمكٌن
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 منهج البحث  2-7

 المنهج المستخدم:

تم إتباع المنهج الوصفً التحلٌلً حٌث تم جمع المعلومات من المراجع العلمٌة ذات الصلة بمتغٌرات البحث، وتم 

لٌل نتائج االستبٌان وهذا بهدف االجابة على جمع البٌانات الخاصة بالجامعة المراد دراستها وذلن باالعتماد على تح

 تساإل البحث واختبار الفرضٌات واستخالص النتائج.

 

 مجتمع الدراسة:

 26والبالغ عددهم  فً جامعة المنارة اإلدارٌبن تمثل فً جمٌع العاملٌن

 

 عٌنة الدراسة:

 بٌانات الموزعة  ستاإل عددسٌموم الباحث باختٌارعٌنة  مٌسرة  من الموظفٌن فً جامعة المنارة حٌث بلغ 

 

 االطار الزمنً والمكانً للبحث :

 فً جامعة المنارة . 6266-6261تمت الدراسة بٌن شهري كانون االول وكانون الثانً من عامً 
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 الفصل الثانً

 اإلطار النظري للبحث
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 التسوٌق الداخلً فً الجامعات المبحث ألول :-0-2                

 

 المقدمة:-0-2-2

 

حٌظ٠ٛٔك فٟ ٌ٘ح حٌؼَٜ ػخِٛى حألٓخّ فٟ ٍرل١ش حٌّٕظّخص ٚأكي أْٓ رمخثٙخ ٚى٠ِّٛظٙخ، أوخٔض أظخؿ١ش حَ  أٛزق

ص حٌوخٛش ِئٓٔخص طؼ١ّ١ٍش طمغ ّٟٓ حٌوخٍؽ، ٚطؼظزَ حٌـخِؼخ  0هي١ِش، فخٌظ٠ٛٔك حٌٕخؿق ٠زيأ ِٓ حٌيحهً ػُ اٌٝ

حٌمطخع حٌوخٙ ك١غ ٠ؼًّ ف١ٙخ وخىٍ ِٓ ِٛظف١ٓ ٠ٕمّْٔٛ اٌٝ ١خلُ حىحٍٞ ٚطؼ١ٍّٟ ِّٙظُٙ طمي٠ُ حٌويِخص حٌظؼ١ّ١ٍش 

 ٌٍطٍزش ٌَّحكذ ِخ رؼي حٌؼخ٠ٛٔش.

 

 يفاهُى انتسىَق انذاخهٍ:  2-1-2

حٌظِحَ حإلىحٍس رخٌظي٠ٍذ َِٚحؿؼش ٚطم١١ُ حٌظطٍٛ حٌفَىٞ ٠ظّؼً حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ فٟ وٛٔٗ ِىخفؤس أفَحى حٌّئٓٔش ٚوٌٌه 

هالي ٓ ِٔخػيس حٌؼخ١ٍِٓ ػٍٝ حإلٔـخُ ِ َِٚحؿؼش ١ٓخٓش اىحٍس حٌّٛحٍى حٌز٠َ٘ش ٚاػخىس طؼ٠َف حإلىحٍس ِٓ ُح٠ٚش

 (.8َ، 2002ٙحٌؼًّ )ح٠ٌٍّٛ، 

ٙيف طط٠َٛ حٌؼّالء حٌيحه١١ٍٓ ٚطمٛي حٌط٠ًٛ رخْ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٠ظّؼً فٟ ِـٙٛىحص ٚأٔ٘طش طّخٍٓٙخ حٌّئٓٔش ر

ٚطلم١ك ٍٟخُ٘ حٌٛظ١فٟ، وّخ أٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ طط٠َٛ ِؼَفش حٌؼّالء حٌيحه١١ٍٓ، ٚأ٘خء لٕخس حطٜخي فؼخٌش ف١ّخ ر١ُٕٙ 

ٌـؼً وً ٚكيس طٕظ١ّ١ش ىحهً حٌّئٓٔش لخىٍس ػٍٝ ط٠ٛٔك ليٍحطٙخ ٚاِىخ١ٔخطٙخ ٌٍٛكيحص حألهَٜ ىحهً ٔفْ حٌّئٓٔش 

٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ ِفَٙٛ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ لي ه٠غ الؿظٙخىحص ِظزخ٠ٕش، اي أْ ٕ٘خن (  222َ، 2000ٙ)حٌط٠ًٛ، 

 :لٛحُٓ ِ٘ظَوش طـّغ ٌٖ٘ حالؿظٙخىحص ٟٚ٘

 . حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٘ٛ أٔ٘طش ِٛؿٙش ٌٍؼخ١ٍِٓ  -

 . حػظزخٍ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌّئٓٔش ػّالء ٠ـذ حال٘ظّخَ رُٙ -
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ٍؿ١خ وّخ أْ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٠ظ٠ّٓ ِـّٛػش ِٓ طٕؼىْ ٔظخثؾ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ فٟ ط٠ٛٔك حٌّئٓٔش هخ -

 . حٌّفخ١ُ٘ حٌَث١ٔ١ش

 . حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ِٕٙؾ اىحٍٞ ٠زيأ ِٓ ىحهً حٌّئٓٔش ٠ّٚظي أػَٖ اٌٝ حٌوخٍؽ -

 . ٠ظطٍذ ططز١مٗ طزٕٟ ؿ١ّغ أػ٠خء حٌّئٓٔش حٌظفى١َ ٚحٌٍٔٛن حإل٠ـخرٟ ػٕي حالطٜخي رخٌؼّالء -

 . ٓٔش حٌؼخ١ٍِٓ رٙخ٠ٕزغ ٍٓٛن حٌؼخ١ٍِٓ ِٓ أهالل١خص حٌّئ -

  .حٌفىَس حألٓخ١ٓش ٌٍظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ رؤْ ٠ليع طٕخغُ ٚطىخًِ ر١ٓ أ٘يحف حٌّئٓٔش ٍٚٓٛن حٌؼخ١ٍِٓ -

 أْ ٠ظُ ط٘ى١ً ػمخفش حٌؼخ١ٍِٓ رٍٜٛس ِٕخٓزش ط٠ِي ِٓ طلف١ُِ٘ ٚطّى١ُٕٙ -

٠ِ ػاللخص ١١زش ٠ٛ١ٍٚش ٚػٍٝ ًٌه ٠ؼَف حٌزخكغ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ رؤٔٗ ٔظخَ اىحٍٞ أٔخٟٔ، ٠َوِ ػٍٝ الخِش ٚطؼِ .

حألؿً ر١ٓ حٌّئٓٔش ٚحٌؼخ١ٍِٓ ٌي٠ٙخ، وَّكٍش ٓخرمش ٠ٍَٟٚٚش ٌال٘ظّخَ رخٌٔٛق حٌوخٍؿٟ، ًٌٚه ِٓ هالي حالٓظويحَ 

حٌفؼخي ٌألٓزخد ٚحألىٚحص حٌّٕخٓزش فٟ طٛظ١ف حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌّئٓٔش، ٚط١ّٕش ٚطط٠َٛ أىحثُٙ ِٚٙخٍحطُٙ ٚطلف١ِ 

 . ، رخٌ٘ىً حٌٌٞ ٠ؼٛى رخٌفخثيس ٌىخي حٌطَف١ٓ، حٌّئٓٔش ٚحٌؼخ١ٍِٓ ف١ٙخٚطؼ٠ِِ حٌؼخٌمخص حٌيحه١ٍش ِؼُٙ

 ح انتسىَق انذاخهٍ :أهًُ 2-1-3

أْ ٌٖ٘ حأل١ّ٘ش طظَٙ ػَّطٙخ ػٍٝ حٌـخِؼش ػٕيِخ طٙظُ حٌـخِؼش رظي٠ٍذ حٌؼخ١ٍِٓ ٚطم٠ٛش ِٙخ حٍطُٙ ٚطلي٠ي أٗىخي 

ؿٛىس  ٌٌٞ ٠ٔخُ٘ فٟ رٕخء ػاللخص ىحه١ٍش ؿ١يس طٙيف ٌظل١ٔٓح حٌظ٠ٛٔك حٌظؼخْٚ ر١ُٕٙ، ٚفمخ ٌّفَٙٛ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ 

يح كم١م١خ ػٍٝ حٌـخِؼخص أْ طزٌي ؿٙ فٟ ٌظ١َٓن ِـّٛػش ِٓ حٌم١ُ حٌظٟ طؼىْ أ١ّ٘ش حٌؼّالء حٌيحه١١ٍٓ حٌويِش حٌّميِش،

 .١ٌٕؼىْ ا٠ـخر١خ حٌؼّالء حٌوخٍؿ١١ٓ

حٌيحهٍٟ ِظطٍزخ أٓخ١ٓخ ٌٍظ٠ٛٔك حٌوخٍؿٟ حٌٕخؿق، وّخ  : ٠ؼي حٌظ٠ٛٔكحٌِّح٠خ حٌظٟ ٠ّٕلٙخ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٌٍّئٓٔخص  

أْ ٍفغ ليٍحص ِٚٙخٍحص حألفَحى حٌؼخ١ٍِٓ ٚحٌظؼ١ٍُ حٌّٔظَّ ٌُٙ ١ّٓىٓ حٌّئٓٔش ِٓ أْ طىْٛ ألٜٛ ِغ ٍَِٚ حٌِِٓ، 

ًٌٚه رٔزذ حٌميٍحص حٌـ٠َ٘ٛش حٌظٟ ٓظّظٍىٙخ حٌّئٓٔش ِٓ هالي ٘ئالء حٌؼخ١ٍِٓ، فخٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٠ؼُِ أىحء 



21 
 

ٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌّئٓٔش، ٠ٚؼًّ ػٍٝ ط١ّٕش ِٙخٍحطُٙ ٚليٍحطُٙ ٌىٟ ٠ىٛٔٛح ػٍٝ طمي٠ُ أف٠ً حٌويِخص ٚا٠ـخى ػخٌمخص ح

١١زش ِغ حٌؼّالء، ِٚٓ ػُ طلم١ك حٌٙيف حٌوخٙ أال ٚ٘ٛ ٍٟخ حٌؼّالء حٌٌٞ ريٍٖٚ ٠لمك حٌَرل١ش )ٛخىق ٚؿخُٓ، 

2002ٙ ،َ10. ) 

 :ش حٌظ٠ٕٛٗ اٌٝ حٌِّح٠خ حٌظٟ ٠ّٕلٙخ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٌٍّئٓٔخصٚفٟ ٟٛء ٌٖ٘ حٌّؼط١خص ٚؿي حٌزخكغ ِٓ حأل١ّ٘

 ط٘ـ١غ حٌؼخ١ٍِٓ ٔلٛ حألىحء حألف٠ً -

 طّى١ٓ حٌؼخ١ٍِٓ رل١غ ٠ىٛٔٛح لخى٠ٍٓ ػٍٝ لزٛي حٌٜالك١خص ٚطلًّ حٌّٔئ١ٌٚخص -

 طلم١ك فُٙ أػّك ٔلٛ أ٘يحف ١ٓٚخٓش ٚاؿَحءحص ٚطٛؿٙخص حٌّئٓٔش ٌيٜ حٌؼخ١ٍِٓ ٌي٠ٙخ -

 مي٠ُ هيِش ِظ١ِّس ٌٍؼّالء ِٓ هالي حٌؼٕخء ػٍٝ ِٔخّ٘خطُٙ فٟ ٔـخكخص حٌّئٓٔشط٘ـ١غ حٌؼخ١ٍِٓ ٌظ -

 طلم١ك ِٔظٜٛ أف٠ً ِٓ حٌظ١ٕٔك ٚحٌظؼخْٚ ر١ٓ ىٚحثَ حٌّئٓٔش ٚألٔخِٙخ حٌّوظٍفش -

طلم١ك حٌظىخًِ ر١ٓ ػمخفش حٌّئٓٔش ٚاىحٍس حٌّٛحٍى حٌز٠َ٘ش ٚحٌَإ٠خ ٚحالٓظَحط١ـ١ش ٌٍّئٓٔش ِٓ ؿٙش، ٚر١ٓ  -

 ).242َ، 2000ٙحٌف١خٝ ٚليحىس،(١ٍِٓ ح١ٌّٕٙش ٚحالؿظّخػ١ش ِٓ ؿٙش أهَٜ حكظ١خؿخص حٌؼخ

 ٠ؼًّ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ػٍٝ طل١ٔٓ حٌّٕخم حالؿظّخػٟ ر١ٓ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌـخِؼش -

 .شؼش رظط٠َٛ حٌويِخص حٌّميِش ٌٍطٍزطُٔٙ فَق حٌؼًّ حٌّوظٍفش فٟ حٌـخِ -

 .ٌفـٛس ر١ٓ ١ٛخغش حالٓظَحط١ـ١ش ٚطٕف١ٌ٘خ٠ئوي ػٍٝ حٌزٕخء حٌؼمخفٟ ٚطلي٠ي حٌّٔخٍ ِٓ أؿً طـ١َٔ ح -
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 عُاطز انتسىَق انذاخهٍ: 2-1-4

 طز١ٓ ٌي٠ٕخ ِّخ ٓزك ٚؿٛى هّٔش ػٕخَٛ ٍث١ٔ١ش ٌٍظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٟٚ٘:

 حػخٍس ىحفؼ١ش حٌؼخ١ٍِٓ ٚطلم١ك ٍٟخُ٘ . -

 حٌظٛؿ١ٗ رخٌؼ١ًّ ٌظلم١ك ٍٟخٖ . -

 حٌظؼخْٚ ٚحٌظىخًِ حٌٛظ١فٟ . -

 حٌؼٕخَٛ حٌٔخرمش . حطزخع حٌّفَٙٛ حٌظ٠ٛٔمٟ ٌظلم١ك -

 طٕف١ٌ حٓظَحط١ـ١خص ِليىس ػٍٝ حٌّٔظ١٠ٛٓ حٌؼخَ ٚحٌٛظ١فٟ . -

 ( 2008ػزي حٌمخىٍ ،  ( 

 

 أهذاف انتسىَق انذاخهٍ : 2-1-5

  ً حٌٙيف حٌَث١ٟٔ ٌٍظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٘ٛ أْ ٠ٍظَِ وً فَى فٟ حٌّٕظّش رؤْ ٠٘خٍن فٟ ػ١ٍّش هٍك ل١ّش ٠ِخفش ٌؼّالء  ٌؼ

 ي ِىخٔٗ ٚٚظ١فظٗ فٟ حٌّٕظّش ، ٠ٚظفَع ِٓ حٌٙيف حٌَث١ٟٔ أ٘يحف فَػ١ش ٟٚ٘:حٌّٕظّش ، ًٌٚه ِٓ هال

حإلٓظؼّخٍ فٟ حٌؼخ١ٍِٓ كظٝ ٠ِ٠ي ٌي٠ُٙ حٌ٘ؼٍٛ رخإلٔظّخء اٌٝ حٌّٕظّش ، ًٌٚه ِٓ هالي حٌفُٙ حٌٜل١ق ٌَإ٠ش  -0

 حٌّٕظّش ٚأ٘يحفٙخ ٚو١ف١ش أـخُ طٍه حأل٘يحف ، ك١غ أْ حٌٙيف َِطز٢ رخٌٔٛق حٌيحه١ٍش . 

ٓظؼّخٍ حٌّٛؿٗ اٌٝ حٌؼّالء ، رل١غ ٠َلٝ  رخٌؼاللش حٌظـخ٠ٍش ر١ٓ حٌّٕظّش ٚحٌؼ١ًّ اٌٝ ١ِِس طٕخف١ٔش  ، ٚ٘ٛ حإل -2

٘خ ، ك١غ أْ حٌٙيف َِطز٢ رخٌٔٛق حٌوخٍؿٟ .  ٛ  أٓخّ رمخء حٌّٕظّش فٟ حٌٔٛق ّٚٔ

ْ ، طظّؼً فٟ وُٛٔٙ ػّالء ِـّٛػش حأل٘يحف حٌظٟ طوٍك ٍإ٠ش آظَحط١ـ١ش ٌيٜ ِٛظفٟ حٌّٕظّش  -2 ىحه١١ٍٓ ٠َؼيٚ 

 .أػّخٌُٙ ِٚٙخُِٙ ِٕظـخص ىحه١ٍش طٍزٟ اكظ١خؿخص حٌؼ١ًّ حٌيحهٍٟ ، ِٚٓ ػُ حٌؼ١ًّ حٌوخٍؿٟ 
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 ك١غ طظّؼً طٍه حأل٘يحف فٟ : 

 ح٠ٌِخىس فٟ ٍٟخ حٌؼخ١ٍِٓ . -0

 طؼظ١ُ فخػ١ٍش حٌؼخ١ٍِٓ . -2

 حإلكظفخظ رـٛىس حٌؼخ١ٍِٓ . -2

 طٛؿ١ٗ حٌؼخ١ٍِٓ ٌٍلفخظ ػٍٝ حٌؼّالء . -4

 (2212)انطىَم ، ظغالي حألِؼً ٌّٛحٍى حٌّٕظّش .حٌّٔخّ٘ش فٟ حإلٓ -5

 يقىياخ انتسىَق انذاخهٍ :  2-1-6

ِٓ طؼ٠َف حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٚىٍحٓش أ٘يحفٗ ٔٔظٕظؾ أْ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ١ّ٠ً اٌٝ وٛٔٗ ِٜطٍلخً ِظؼٍمخً ربىحٍس حٌّٛحٍى 

 :حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٚحٌظٟ طظّؼً فٟ ٠ظَٙ ًٌه ؿ١ٍخ ِٓ هالي ١َف ِمِٛخصحٌز٠َ٘ش أوؼَ ِٓ أٔٗ ِٜطٍلخً ط٠ٛٔم١خً ، اً 

 ١ٓخٓش حإلهظ١خٍ ٚحٌظؼ١١ٓ :  -0

٠ّؼً وً ِٓ حإلٓظمطخد ٚحإلهظ١خٍ ٚحٌظؼ١١ٓ َٟرش حٌزيح٠ش فٟ ريء ٔ٘خ١ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ،فخٌٕـخف فٟ أـخُ 

ّٕظّش ٚحٌؼىْ ٛل١ق ، فبْ حٌوطؤ طٍه حٌّّٙش ١ٓئىٞ كظّخ أؼىخّ ا٠ـخرٟ ػٍٝ حٌٕ٘خ١خص حٌظ٠ٛٔم١ش فٟ حٌ

ٜخكزٗ حػَ ٍٓزٟ فٟ حٌٕ٘خ١خص حالهَٜ ِؼً حٌظي٠ٍذ ٚحٌظط٠َٛ ٚ حٌلٛحفِ ١فٟ أـخُ طٍه حٌّّٙش ٓٚحٌظٔخً٘ 

ٚطم٠ُٛ حالىحء ، ِٚٓ ٕ٘خ فخْ ح١ٌٍٓٛش حٌّؼٍٝ ٌظلم١ك ١ِِس طٕخف١ٔش ٌٍّٕظّش طىْٛ رخٌظَو١ِ ػٍٝ حٌم١خَ 

 رؼيحٌش . اؿَحءحطٙخك رخٌٕ٘خ١خص حٌّظؼٍمش رخٌظٛظ١ف ،ٚططز١

 حالطٜخي حٌيحهٍٟ :  -2

٠مَٛ ػٍٝ ؿ١ّغ ػ١ٍّخص حالطٜخي حٌظٟ طظُ ىحهً حٌّٕظّش ػٍٝ ؿ١ّغ حٌّٔظ٠ٛخص حٌٛظ١ف١ش ، ٓٛحَء وخٔض ١ٍّٓش 

 حٚ غ١َ ١ٍّٓش .
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 حٌظلف١ِ : -2

فٗ حٌزخكؼْٛ ػٍٝ أٔٗ حٌَغزش أٚ حالٓظؼيحى حٌ٘وٜٟ ٌزٌي حٌـٙي        ََّ ك ٘يف ح٠ٌّخػف ِٓ أؿً طلم١      ػ

 ِؼ١ٓ حٚ ِٜيٍ ىهً هخٍؿٟ .  

 حٌظي٠ٍذ : -4

طٛظ١ف ٚوؤٔٙخ ٌُ طىٓ ، ِخٌُ ٠ىٓ ٌٍّٕظّش رَحِؾ ١ٓٚخٓخص ٚٚٓخثً ٌٍلفخظ ػٍٝ ٠ّىٓ حْ طٜزق ح٠ش حٓظَحط١ـ١ش  

وخىٍ ٚظ١فٟ ؿ١ي ٌِٕ ريح٠ش حٌظؼ١١ٓ فٟ حٌّٕظّش ، ِٚٓ ٕ٘خ ٔـي حْ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ِظؼٍك رزَحِؾ هخٛش رّٕق 

خ ٠ٔخػيُ٘ ػٍٝ حىحء ٚحؿزخطُٙ ربطمخْ ٚحٔـخُ ِٙخُِٙ ػٍٝ أوًّ حٌؼخ١ٍِٓ فَٙ   ّ ؿ١يس ٚؿخىس ٌٍظي٠ٍذ ٚحٌظّى١ٓ ، ِ

 ٚؿٗ .

٠ّٚىٓ طؼ٠َف حٌظي٠ٍذ ػٍٝ حٔٗ ٔ٘خ١ طّخٍٓٗ  حٌّٕظّش رٙيف طل١ٔٓ حىحء حٌفَى فٟ حٌٛظ١فش حٌظٟ ٠٘غٍٙخ ،  -

ك١يس ٌيٜ رؼٞ حٌّٕظّخص حٌظٟ ال طٍّه ٠ٚؼي حكي ٚٓخثً طط٠َٛ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌّٕظّش ، ٚلي ٠ىْٛ ح١ٌٍٓٛش حٌٛ

رَحِؾ ٌظط٠َٛ حٌؼخ١ٍِٓ ،ٚرخٌٕظَ حٌٝ ػٕخَٛ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ، ٔـي حٔٙخ رّـٍّٙخ طَطىِ ػٍٝ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ 

 حٌّٕظّش ٌىُٛٔٙ حكي ػٕخَٛ ح٠ٌِّؾ حٌظ٠ٛٔمٟ ف١ٙخ ، ٚحٌظٟ طمَٛ ػٍٝ ػي حٌؼخ١ٍِٓ ػّالء ىحه١١ٍٓ .

 حٌظّى١ٓ :-1

ؼي أَِح ك٠ٛ١خ ،ألٔٗ ِٓ أف٠ً حٌطَق حٌظٟ طٙيف اٌٝ طمي٠ُ هيِخص ؿ١يس ٠َٗطش أْ اْ طف٠ٛٞ حٌٜالك١خص ٠

 ٠َطز٢ ِغ رٌي ؿٙي أوزَ فٟ ٔ٘خ١ 

حٌّٛحٍى حٌز٠َ٘ش هخٛش ػٕي حهظ١خٍ حألفَحى ٚحالكظفخظ ُِٕٙ ٚطي٠ٍزُٙ ، َٚٔ٘ حٌّؼٍِٛخص حٌيحه١ٍش .اْ ػ١ٍّش 

اال ِٓ هالي حٌؼًّ ػٍٝ اُحٌش حٌلٛحؿِ حٌظٕظ١ّ١ش ٚطٛك١ي حٌظّى١ٓ ٚحٌّ٘خٍوش فٟ حطوخً حٌمَحٍحص ال٠ّىٓ طلم١مٙخ 

،اْ حٌغخ٠ش ِٓ حٌظّى١ٓ هٍك حأل٘يحف ٚح٠ـخى ر١جش طٕظ١ّ١ش طَوِػٍٝ حٌؼًّ حٌـّخػٟ ٚط٘ـ١غ ِ٘خٍوش حٌّٛظف١ٓ 

حٌٛالء ٚحٌظِحَ حٌؼخ١ٍِٓ رؤ٘يحفٙخ ، ٚطٛظ١ف ألٜٝ ١خلخطُٙ ِٓ أؿٍٙخ . ٠ٚٙيف اٌٝ حٌظغٍذ ػٍٝ حٌز١َٚلَح١١ش 
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١ك حإلٔيِخؽ حٌٛظ١فٟ . ٚوٌٌه فبْ ططز١مٗ ٠ئىٞ حٌٝ طلم١ك حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٚهفٞ طىٍفش ىٍٚحْ حٌؼخ١ٍِٓ ٚطلم

ٚغ١خرُٙ ِخ ٠ئىٞ اٌٝ طل١ٔٓ أىحء حٌؼًّ .ا، طّى١ٓ حألفَحى فٟ ِٛحلغ حطوخً حٌمَحٍ ٚط٘ـ١غ ِ٘خٍوظُٙ ٠ٔخُ٘ فٟ 

  (2008)ػزي حٌمخىٍ ، ٠ُخىس حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ .٠ُخىس حالٓظـخرش ح٠ٌَٔؼش ألٞ طغ١َحص فٟ حٌز١جش ٚرٌٙح ٠ٔخُ٘ فٟ 

  يزاحم تطثُق انتسىَق انذاخهٍ : 2-1-7

 َِكٍش طل١ًٍ حٌٟٛغ حالٓظَحط١ـٟ : -0

طظٜف ٌٖ٘ حٌَّكٍش رظل١ًٍ حٌٟٛغ حٌلخٌٟ حٌٌٞ طٛحؿٙٗ حٌّٕظّش ، ًٌٚه ػزَ حٌظَو١ِ ػٍٝ ٔمخ١ حٌمٛس 

   ٚح٠ٌؼف فٟ حٍع ِـخالص ٍث١ٔش ٟ٘:

 ّالء.طٛؿٗ حٌّٛظف١ٓ ٔلٛ حٌؼ -

 طٛؿٗ حٌّٕظّش ٔلٛ حٌّٛظف١ٓ . -

 حٌؼمخفش حٌظٕظ١ّ١ش فٟ حٌّٕظّش. -

 حٍٓٛد حٌم١خىس فٟ حٌّٕظّش . -

 َِكٍش ٟٚغ ح٘يحف حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ: -2

ٚفمخً ٌٍوطٛس حالٌٚٝ ، فخٔٗ ٠ظزغ حٌظل١ًٍ حالٓظَحط١ـٟ ٌٍٟٛغ طلي٠ي ِـّٛػش ِٓ حال٘يحف حٌظٟ طو٠غ ٌٍٙيف 

 حٌؼخَ ٌٍظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ .

 ظف١ٓ :طـِثش حٌّٛ -2

 : ٌٝ ِـّٛػخص ًحص هٜخثٚ ِ٘ظَوش وّخ ٠ٍٟ ك١غ ٠ظُ طم١ُٔ حٌّٛظف١ٓ ح

 .ْٚحٌٕخؿْٛ: ُٚ٘ ِٓ ٠ؼٍّْٛ ٌىٔذ حٌّخي، حٌؼًّ رخٌٕٔزش ح١ٌُٙ ١ٍٓٚش ٌظلم١ك ِخ ٠َ٠ي 

 . ٟٜحٌّٔظّظؼْٛ: ُ٘ حٌٚجه ح٠ٌٌٓ ٠ؼٍّْٛ ٌظلم١ك حٌَٟخ حٌ٘و 

 .حٌّظـخُْٚٚ : ُ٘ ِٓ ٠ؼٍّْٛ ِٓ حؿً طل١ٔٓ حٌٌحص 
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 ٍوْٛ: ٠ؼٍّْٛ ِٓ حؿً طمي٠ُ حٓٙخٔخص ٌّٕظّخطُٙ.حٌّ٘خ 

 . حٌّظلّْٔٛ :٠ؼٍّْٛ ِٓ حكً حٌٔؼخىس 

 .َحٌّٕؼٌِْٛ: ٠ؼٍّْٛ ك١غ ال ٠َ٠يْٚ حْ ٠فؼٍٛ ١ٗجخً حه 

 

 حٌّ٘خٍوش حالىح٠ٍش: -4

٠ظؼٍك حٌظ٘خٍن حالىحٍٞ ريٍؿش حٌظؤػ١َ فٟ ٔ٘خ١ حٌؼًّ ِٓ هالي حٌظٛحُْ ر١ٓ حٌّ٘خٍوش فٟ ؿ١ّغ حٌّٔظ٠ٛخص 

 حالىح٠ٍش رظٛف١َ حٌّؼٍِٛخص ِٓ حؿً حطوخً حٌمَحٍحص ٚكً حٌّ٘ىالص . ح١ٌَِٙش

 

 حالطٜخي حٌيحهٍٟ: -1

٘ٛ ؿَٛ٘ طٕف١ٌ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ فٙٛ كخٌش هخٛش ِٓ ػ١ٍّش حالطٜخي حالٔٔخٟٔ ، ٠ٚؼي حالطٜخي حٌيحهٍٟ 

َحن حٌّٛظف١ٓ ىحهً حٌّٕظّش رٙيف حٌلفخظ ػٍٝ ِٕخم حؿظّخػٟ ٘خىة ، ٚحٗ ِـّٛػش ِٓ حٌٛٓخثً حٌظٟ طظيفك

 فٟ ؿ١ّغ أػّخي حٌّٕظّش ١ٌ٘ؼَٚح رؤُٔٙ ِلً ح٘ظّخَ ، ِٚؼظَف رُٙ .

 

 ِ٘خٍوش حٌّٛظف١ٓ: -6

 ٌىٟ ٠طزك حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ر٘ىً ٛل١ق ، ٠ـذ ِ٘خٍوش حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌّٕظّش 

 

 َِحلزش حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ: -2

ٙخ حٌظلمك ِٓ حالىحء حٌظ٠ٛٔمٟ ٟ٘ حٌَّكٍش حاله١َس ِٓ َِحكً حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ، ٟٚ٘ ػ١ٍّش ِٔظَّس ٠ظُ ف١

ً ِٓ ػيِٗ ، ًٌٚه ِٓ هالي ل١خّ ىٍؿش ٔـخف  ً ٌأل٘يحف ٚحٌّؼخ١٠َ حٌّليىس ِٔزمخ حٌيحهٍٟ ِٚٓ وٛٔٗ ِطخرمخ

 (2001)حٌل١ٔٓ ،حالىحء حٌيحهٍٟ حٌفؼٍٟ . 
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 خظائض انتسىَق انذاخهٍ : 2-1-8

 ٠ظٜف حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ رؼيس هٜخثٚ ٟٚ٘ وّخ ٠ٍٟ:

  ٍٟػ١ٍّش حؿظّخػ١ش :حٌظ٠ٛٔك حٌيحه 

ططز١ك حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ىحهً حٌّئٓٔش حٚ حٌّٕظّش الىحٍس ػ١ٍّش حٌظفخػً ر١ٓ حٌّئٓٔش ِٚٛظف١ٙخ ،  ٠ظُ

حالٔظّخء فخٌّٛظفْٛ ال طمظَٜ حكظ١خؿخطُٙ ػٍٝ حالكظ١خؿخص حٌّخى٠ش فم٢ ، ٚحّٔخ ٕ٘خن حكظ١خؿخص حؿظّخػ١ش ِؼً :

 ك ًٌه ِٓ هالي حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ .ٚحٌٜيحلش ٚحالِٓ ، حٌظٟ ٠َ٠يْٚ حٗزخػٙخ ٚطلم١

 

 :حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ػ١ٍّش حىح٠ٍش 

٠مَٛ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ىحهً حٌّٕظّش أٚ حٌّئٓٔش ػٍٝ حٌظؤوي ِٓ وً حٌؼخ١ٍِٓ أٚ حٌّٛظف١ٓ ٌي٠ُٙ حٌّؼَفش 

 ٚحٌوزَس حٌىخف١ش ػٓ حالٔ٘طش حٌظٟ ٠مِْٛٛ رٙخ ، ٚحٌظؤوي ِٓ حْ وً حٌّٛظف١ٓ طُ طـ١ُِٙ٘ ٚطلف١ُِ٘ ألىحء

 (2002)كٔخْ ، ػٍُّٙ رىً هزَس ٚوفخءس

 

 يشاَا انتسىَق انذاخهٍ : 2-1-9

 . ُٙحٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٠َٓغ ٚفؼخي رخإلٟخفش اٌٝ آظٙيحفٗ حٌيل١ك ٌٍؼّالء ، ٚليٍطٗ ػٍٝ ؿٌر 

 ٔٛ١خ ٠مفِ رؼ١ي ػٓ حٌظطفً : فؤْ حٌؼ١ًّ حٌٌٞ ٠مَأ اػالٔه ٠فؼً ًٌه رٍّٝء اٍحىطٗ ٌٚ٘ح ال٠٘زٗ ِؼال اػالٔخ طٍف٠ِ

 اٌٝ ٚؿٗ حٌّ٘خ٘ي فـؤس ، ف٠١طَ ٌظغ١١َ حٌمٕخس أٚ اغالق حٌظٍفخُ .

 . أوؼَ ػمش ٚافخىس ِٓ غ١َٖ ألٔٗ ٠ؼَٝ ِخ ٠زلغ ػٕٗ حٌؼ١ًّ فؼال ىْٚ اٟخػش ٌٍٛلض أٚ ٌٍـٙي 

  ٍْٛل٠َذ ِٓ حٌؼّالء ألٔٗ رؤٍٓٛد غ١َ ِزخَٗ ٠زٕٟ ػاللخص ِلزش ِٚٛىس ر١ٕٗ ٚر١ُٕٙ ،ٌٌح فؤْ حٌؼّالء ٠ف٠

 خًِ ِغ ؿٙش ٠ؼَفٛٔٙخ ىحثّخ .حٌظؼ
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  ٠ظ٠خِٓ لُٔ حٌّز١ؼخص ٚحٌظ٠ٛٔك ِؼخ فٟ ٌ٘ح حٌظ٠ٛٔك ، ك١غ أْ حٌّلظٜٛ حٌظ٠ٛٔمٟ حٌـٌحد ٘ٛ حٌٌٞ ٠مٛى

 حٌؼ١ًّ اٌٝ لُٔ حٌّز١ؼخص.

  .ألً طىٍفش ِٓ حٌظ٠ٛٔك حٌوخٍؿٟ ، وّخ أٔٗ أػظُ طؤػ١َح ٌٌح ال طظَىى فٟ طفؼ١ٍٗ فٟ َٗوظه أريح 

 ( 2002)كخِي ، ص أىحثٗ كم١مش ٚػخرظش وّخ أٔٗ لخرً ٌٍظؼي٠ً ٚحٌظط٠َٛ ىحثّخ .ٚحٟق فٟ هطظٗ ِٚئَٗح 

 

 أدواخ انتسىَق انذاخهٍ : 2-1-12

١ٌْ وً ططز١ك الٓظَحط١ـ١ش حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٔخؿلخً رخٌيٍؿش ٔفٔٙخ، ٚرخٌّمخرً حٔٗ لي ٠فً٘ ح٠٠خً، لي ٠فً٘ فٟ 

ش حٌٝ حٌوطش حٌظ٠ٛٔم١ش حٌّلىّش ٌٚؼً حُ٘ حالىٚحص حٌظٟ كخي ػيَ حِظالوٗ حالىٚحص حٌالُِش ٌٍٕـخف ، رخالٟخف

 ٠ٕزغٟ َِحػخطٙخ ٚطٛفَ٘خ فٟ هطش حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٟ٘ :

  ُُ٘ٚطل١ًٍ حٌّٕخف١ٔٓ : ٠ـذ ػ١ٍه حْ طؤهٌ ٚلظه ٌظفُٙ ِخ ٠فؼٍٗ ِٕخفٔٛن فٟ ِـخٌه ، ػُ رؼي ًٌه طـخ. 

 َٔض ، ٚحػًّ ِغ ف٠َمه ػٍٝ طط٠َٖٛ ، حٔٗ طيل١ك حٌّٛلغ : حٔظزٗ ؿ١يحً ػٍٝ ِٛلغ َٗوظه ػٍٝ ٗزىش حالٔظ

 ٚحؿٙش ػٍّه فؼالً.

  طيل١كSEO  ( ِحكَٙ ػٍٝ حٌزمخء فٟ حٌٚٝ ٔظخثؾ ِلَن حٌزلغ حٌؼ٠ِ :Google  ًٌَٛٚه رَفيٖ وً ٠ ، )

 رّلظٛحن حٌّظٛحفك ِغ ِؼخ١٠َٖ .

 .ٟ( 2000)ػزي حٌَكّٓ ، حال٘ظّخَ رىً ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حالؿظّخػ 
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 انزػا انىظُفٍ اندايعٍ    :  ٍانًثحث انثاَ 2-2

 يقذيح: 2-2-1

ك١ٍٜش ٌّـّٛػش حٌؼٛحًِ ًحص حٌٍٜش ٚحٌؼًّ حٌٛظ١فٟ ٚحٌظٟ طمخّ أٓخّ رمزٛي حٌفَى ًٌه  حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ رؤ٠ٗٔظّؼً 

ٔظ١ـش ٌٍ٘ؼٍٛ حٌٛؿيحٟٔ حٌٌٞ ٠ّىٓ ٌٍفَى ِٓ حٌم١خَ رؼٍّٗ ىْٚ ًٍِ أٚ ، ٚفخػ١ٍش رخإلٔظخؽ ،  حٌؼًّ رخٍط١خف ٍٟٚخ ٔفْ 

 . ١ٟك

  يفهىو انزػا انىظُفٍ : 2-2-2

٠ؼَف حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ رؤٔٗ ٗؼٍٛ حٌفَى رخٌٔؼخىس ٚحالٍط١خف أػٕخء أىحثٗ ٌؼٍّٗ ٠ٚظلمك ًٌه رخٌظٛحفك ر١ٓ ِخ  -

٠ظٛلؼٗ حٌفَى ِٓ ػٍّٗ ِٚميحٍ ِخ ٠لًٜ ػ١ٍٗ فؼال فٟ ٌ٘ح حٌؼًّ ٚأْ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٠ظّؼً فٟ حٌّىٛٔخص 

 (2020ٚٞ.)حٌلٕٔخ.حٌظٟ طيفغ حٌفَى ٌٍؼًّ ٚحإلٔظخؽ

٠ٚؼَف حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ رؤٔٗ ػزخٍس ػٓ ِ٘خػَ حٌؼخ١ٍِٓ طـخٖ أػّخٌُٙ ٚأٔٗ ٠ٕظؾ ػٓ اىٍحوُٙ ٌّخ طميِٗ   -

حٌٛظ١فش ٌُٙ ٌّٚخ ٠ٕزغٟ أْ ٠لٍٜٛح ػ١ٍٗ ِٓ ٚظخثفُٙ وّخ أٔٗ ِلٍٜش ٌالطـخ٘خص حٌوخٛش ٔلٛ ِوظٍف 

ِِٚح٠خ حٌؼًّ فٟ حٌّٕظّش، حألِخْ رخٌؼًّ  حٌؼٕخَٛ حٌّظؼٍمش رخٌؼًّ ٚحٌّظّؼٍش ر١ٔخٓش حإلىحٍس فٟ طٕظ١ُ حٌؼًّ

 (2020)حٌلٕٔخٚٞ. .ِٚٔئ١ٌٚخص حٌؼًّ ٚحٔـخُٖ ٚحالػظَحف ٚحٌظمي٠َ

( حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ أٔٗ كخٌش ِٓ حٌّ٘خػَ حال٠ـخر١ش حٌٕخطـش ػٓ طم١١ُ حٌفَى ٌٛظ١فظٗ Lythans,1988ػَف )  -

 ِٚٓ حىٍحوٗ ٌيٍؿش ِخ طّٕلٗ حٌٛظ١فش ِٓ ح١ٗخء ِّٙش كٔذ ٍأ٠ٗ .

ؼخ١ف١ش حطـخٖ ( حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ػزخٍس ػٓ طؤػ١َ حالفَحى ٍٚىٚى أفؼخٌُٙ حKreitner et al ,1989ٌَفٗ ) ٚػ -

 ٖ ٚظخثفُٙ .خظ١فش حٌٛحكيس ٠ٚظ٠ّٓ ٗؼٍُٛ٘ حال٠ـخرٟ أٚ حٌٍٔزٟ حطـحالٚؿٗ حٌّوظٍفش ٌٍٛ

ٟخ حٌفَى ػٓ ٌٍزخكغ أْ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٘ٛ حٌ٘ؼٍٛ حٌٌٞ ٠ّظٍىٗ حٌفَى ٔلٛ ػٍّٗ ، ٚأْ ٍ ِّخ ٓزك طز١ٓ -

 .ػٍّٗ ِخ ٘ٛ حال طؼز١َ ِؼ١ٓ ػٓ ِـّٛػش أٚ حكخ١ْٓ أٚ ِؼظميحص ٚأفؼخي 
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 األسثاب انذاعُح إنً االهتًاو تانزػا انىظُفٍ: 2-2-3

 حٍطفخع ىٍؿش حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٠ئىٞ اٌٝ حٔوفخٝ ٔٔزش غ١خد حٌّٛظف١ٓ. - 

 حٌّوظٍفش. ـخِؼخصٌيٜ حٌّٛظف١ٓ فٟ حٌحٍطفخع ِٔظٜٛ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٠ئىٞ اٌٝ حٍطفخع ِٔظٜٛ حٌطّٛف  -  

ػخثالطُٙ ٚوٌٌه  حألفَحى ًٚٞ ىٍؿخص حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ حٌَّطفغ ٠ىْٛٔٛ أوؼَ ٍٟخ ػٓ ٚلض فَحغُٙ ٚهخٛش ِغ - 

 أوؼَ ٍٟخ ػٓ حٌل١خس رٜفش ػخِش.

 حٌّٛظف١ٓ حألوؼَ ٍٟخ ػٓ ػٍُّٙ ٠ىْٕٛ ألً ػَٟش ٌلٛحىع حٌؼًّ.- 

ظ١فٟ ٚحإلٔظخؽ فٟ حٌؼًّ فىٍّخ وخْ ٕ٘خن ىٍؿش ػخ١ٌش ِٓ حٌَٟخ أىٜ ًٌه اٌٝ ٕ٘خن ػاللش ٚػ١مش ِخ ر١ٓ حٌَٟخ حٌٛ-

 ٠ُخىس حإلٔظخؽ.

 :ىظُفٍعىايم انزػا ان 2-2-4

 طظّؼً ػٛحًِ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ رّخ ٠ٍٟ :

 ػٓ حٌٛظ١فش ٚفَٙ حإلػَحء حٌٛظ١فٟ حٌّلممش ٌٍٛظ١فش. حٌَٟخ - أ

 ػٓ حألؿَ ٍِٚلمخطٗ. حٌَٟخ -رـ   

 حٌَّإ١ٓٚٓ(. ص حٌؼًّ )حٌَٟخ ػٓ ُِالء حٌؼًّ، حٌَٟخ ػٓ حٌَإٓخء، حٌَٟخ ػٓػٓ ػاللخ حٌَٟخ -ؿـ  

 ػٓ أٓخ١ٌذ حإلَٗحف ٚحٌظ١ٛٛش ٚحٌم١خىس. حٌَٟخ -ى  

 ػٓ ر١جش حٌؼًّ حٌّخى٠ش. حٌَٟخ -ـ٘ 

 حٌَٟخ ػٓ ١ٓخٓخص حألفَحى )حٌَٟخ ػٓ طم١١ُ حألىحء، حٌَٟخ ػٓ ٔظخَ حٌظَلٟ(. -ٚ 

 ُٙ ِٚؼخ١٠َُ٘.ػٓ ١َق حٌظلف١ِ ٚأٓٔ حٌَٟخ -ُ 

 ػٓ حٌويِخص حٌظٟ طميَ ٌألفَحى حٌؼخ١ٍِٓ. حٌَٟخ -ـك
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 أهًُح انزػا انىظُفٍ تانُسثح نهًىظفٍُ: 2-2-5

 طظـٍٝ أ١ّ٘ش حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ رخٌٕٔزش حٌٝ حٌّٛظف١ٓ رخالطٟ:

 االتتكار واالتذاع :  -1

 ١ت ٌُٙ ِٔخكخص ٚحٓؼش ِٓ حإلرظىخٍ .٠ٚٙحكش ٠ًٔٙ ٌُٙ حٌط٠َك ٔلٛ حألريحع، اْ ٗؼٍٛ حٌّٛظف١ٓ رخٌٔؼخىس ٚحٌَ

 تحقُق اإلستقزار انُفسٍ : -2

ػٕيِخ ٠٘ؼَ حٌّٛظفْٛ فٟ حٌَحكش فٟ ِٛحلغ ػٍُّٙ ، ٚرؤْ ك١خطُٙ أٛزلض ِٔظمَس ٚ٘خىثش ، فؤْ وً ًٌه 

١ٕٓؼىْ ح٠ـخرخ ػ١ٍُٙ ٚػٍٝ أىحثُٙ ، ك١غ أْ ل٠خء ِؼظُ ح١ٌَٛ فٟ حٌؼًّ ٌٓ ٠ىْٛ ِٜيٍ حُػخؽ ٌُٙ ، أٚ ػذء 

 .ػ١ٍُٙ 

 :انقًُح واألثز  -3

اْ ؿٛىس حٌؼًّ ٚحٌم١ّش ٚحألػَ حٌٌٞ ١٠٠فٗ حٌّٛظفْٛ اٌٝ ِىخْ ػٍُّٙ ، ٠٘ؼَُ٘ رؤْ ٚؿٛىُ٘ ؿ١ي ٚٔخفغ فٟ 

حٌّـظّغ ، ٚرؤْ وً فَى ُِٕٙ ٌٗ ىٍٚ ٠ّؼٍٗ ، حألَِ حٌٌٞ ٠ٕؼىْ ا٠ـخر١خ ػٍٝ ػمظُٙ رؤٔفُٔٙ ، ٚا٠ّخُٔٙ رٙخ،  

 ٍٟٚخُ٘ ػٓ ك١خطُٙ ر٘ىً ػخَ .

 ُفٍ :األياٌ انىظ -4

اْ وً ِٛظف ٍحٟٟ ػٓ ٚظ١فظٗ ٠ٚمَٛ رّٙخِٗ ػٍٝ أوًّ ٚؿٗ ، ١ٓ٘ؼَ كظّخ رخألِخْ حٌٛظ١فٟ ، ًٌه ألْ 

لظٜخى٠ش فٟ ٓٛق حٌؼًّ ، رٔزذ أ١ّ٘ش ٝ ػٕٗ ِطٍمخ ِّٙخ ػٜض حألُِخص حإلحٌـخِؼش حٌظٟ ٠ؼًّ ف١ٙخ ٌٓ طظوٍ

 ٚؿٛىٖ ف١ٙخ .

 تحقُق طًىحاخ انًىظفٍُ  : -5

ِٚٙخُِٙ فٟ حٌؼًّ ، ٓؼٛ أل٘يحف ؿي٠يس أهَٜ ٌظلم١مٙخ ، ك١غ أْ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ  وٍّخ كمك حٌّٛظفْٛ أ٘يحفُٙ

 حًٞ ٠٘ؼَْٚ رٗ ٠٘ىً ٌي٠ُٙ كخفِح ٚىحفؼخ اٌٝ حإلٔظخؿ١ش ٚحٌظميَ حٌّٔظَّ.
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 انظحح اندسذَح وانُفسُح : -6

ٌّىظٔزخص حٌظٟ أْ حٌٜلش حٌـٔي٠ش ٚحٌٕف١ٔش حٌظٟ ٠ـ١ٕٙخ حٌّٛظفْٛ ، ٚحٌٕخطـش ػٓ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ، ٟ٘ ِٓ أُ٘ ح

 (2000)حٌـ٠ََٞ ،٠لٍْٜٛ ػ١ٍٙخ .

 كُفُح تحقُق انزػا انىظُفٍ نًىظفُك : 2-2-6

٠ؼزَ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ػٓ ٗؼٍٛ حٌّٛظف١ٓ رخٌٔؼخىس ٚ حالٓظمَحٍ فٟ ػٍُّٙ ، ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ طل١ٔٓ حألىحء فظ٠ِي     

ٌٗ ىٍٚ فؼخي فٟ حٌظلىُ رّؼيالص حٌيٍٚحْ ىحهً حالٔظخؿ١ش ٌٚ٘ح ِخ ٔزلغ ػٕٗ فٟ حٌٕٙخ٠ش . اٌٝ ؿخٔذ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ 

 ٠ىْٛ ِؼيي حٌيٍٚحْ ٌي٠ٗ ٟج١ال أٚ ٗزٗ ِٕؼيَ . حٌـخِؼش ، فخٌّٛظف حٌٌٞ ٠٘ؼَ رخالٍط١خف ىحهً ِمَ ػٍّٗ ، 

طٔظف١ي حٌـخِؼش ِٓ ًٌه ، اً ٠ٔخػي٘خ فٟ طٛف١َ أػزخء ٚطىخ١ٌف وؼ١َس ، ِٓ ر١ٕٙخ : طىخ١ٌف حٌؼّخٌش ٚحٌّٛظفْٛ حٌـيى ، 

ٍّٙخ ِٓ كّالص ٌإلٓظمطخد ٚحٌظؼ١١ٓ ، ػُ طٕظ١ُ حٌزَحِؾ حٌظي٠ٍز١ش . اٌٝ ؿخٔذ ػيَ اٟخػش حٌٛلض رلؼخ ػٓ ٘ئالء ِخ٠٘

 حٌّٛظفْٛ حٌـيى . وّخ أْ ِؼيي حٌيٍٚحْ حٌؼخٌٟ ٌٍـخِؼش ليال ٠٘ؼخ أٛلخد حٌىفخءحص ػٍٝ حٌؼًّ ٌي٠ٙخ .

 حٌطَق حٌظٟ طٔخػين فٟ طلم١ك حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ٟ٘ :

 َشئ عالقح خُذج يع انًىظفٍُ :أ  -1

طؼي حٌؼاللش حٌـ١يس ر١ٓ حٌّٛظف١ٓ ٚحٌّي٠َ٠ٓ ِٓ أُ٘ ػٛحًِ طلم١ك حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ، ٚطظـٍٝ ٌٖ٘ حٌؼاللش فٟ 

كٔٓ حٌظٛحًٛ حإل٠ـخرٟ ٚحٌفؼخي ر١ٓ حٌّي٠َ ٚحٌّٛظف١ٓ ، ال١ّٓخ حٌؼاللش ِغ حٌّي٠َ٠ٓ حٌّزخ٠َٗٓ ٌُٙ ، ف١ٔٛى 

ىي ، ٠لفِ حٌّٛظف١ٓ ػٍٝ طمي٠ُ أف٠ً أىحء . ٠ّىٓ أ٘خء حٌؼاللخص حٌـ١يس ِغ ر١ُٕٙ ؿٛ ِٓ حالكظَحَ حٌّظزخ

 حٌّٛظف١ٓ رخالػظّخى ػٍٝ حٌّٙخٍحص حٌظخ١ٌش :

 ٍٚحٌ٘ؼٍٛ رّ٘خوٍُٙ ،    : ١٘٠َ حٌٌوخء حالؿظّخػٟ اٌٝ فٓ حٌظٛحًٛ ِغ حأله٠َٓ ، انذكاء االختًاع

حكظ١خؿخص  ي حٌٌوخء حالؿظّخػٟ  فُٙ  ٚحٌؼؼٍٛ ػٍٝ كٍٛي ٌٙخ ٔؤٚ حٌّٔخػيس فٟ ًٌه .٠ّىٓ ِٓ هال

 حٌّٛظف١ٓ ،ٚطٛؿ١ُٙٙ ألىحء أف٠ً .
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 طؼظّي حٌم١خىس حٌفؼخٌش ػٍٝ كٔٓ اىحٍس حٌّٛظف١ٓ ، ٚطمي٠ُ حألٚحَِ ٌُٙ رخٌ٘ىً  قُادج انفعانحان:

حٌٜل١ق ، ِّخ ٠ٔخُ٘ فٟ ِؼَفظُٙ رخٌّطٍٛد ُِٕٙ ىحهً حٌؼًّ ، اٌٝ ؿخٔذ حٌميٍس ػٍٝ حٌظؼخًِ ِغ 

 خي حٌّوظٍفش ، ٚفُٙ حٌيٚحفغ ِٕٙخ ، ػُ اػخىس طٛؿ١ٗ حٌّٛظف١ٓ رٕخء ػٍٝ ًٌه .ٍىٚى حألفؼ

 ٠ًّ٘ ًٌه طٛؿ١ٗ حٌّالكظخص ، ٚطٕز١ٗ حٌّٛظف١ٓ ٌزؼٞ حألهطخء ح١ٌّٕٙش حٌظٟ  تقذَى انُقذ انثُاء :

طٜيٍ ػُٕٙ ، هٜٛٛخ حٌّزظيث١ٓ ُِٕٙ ، ٚحٌٜزَ ػٍٝ طؼ١ٍُّٙ ٚاىِخؿُٙ فٟ ف٠َك حٌؼًّ 

إلوؼخٍ ِٓ حٌٍَٛ ٚحٌؼظخد ، ٚحٌظغخٟٟ ػٓ ١ٔ٠َ ُالطُٙ ، ِٚلخٌٚش اٛالف حٌّلظَف ، ٚػيَ ح

 أهطخثُٙ ٚطٛؿ١ُٙٙ رَفك ١ٌٚٓ .

 : وفز ظزوف عًم حسُح -2

وٌٌه ِّخ ٠لمك حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ، طٛف١َ فَٙ ػًّ ؿ١يس ٌُٙ ، ٠ٚظـٍٝ ًٌه فٟ أ٘خء ف٠َك ػًّ وفء 

 ِٛظف ِّٙش هخٛش ٠مَٛ رٙخ ، ٚوً ٚحكي ِٓ ٘ئالء ٠ىًّ حألهَ ،ِٚظىخًِ ِٓ ك١غ حٌٛظخثف ٚحٌّٙخَ ، اً طـي ٌىً 

٠ٚٔظف١ي ِٓ غ١َٖ .ٌ٘ح حٌظٕظ١ُ حٌّلىُ ٠٘ؼَ حٌّٛظف رخٌَٟخ ٚحألكظَحف١ش فٟ حٌؼًّ، ف١يفؼٗ ٌالؿظٙخى ٚحإلريحع فٟ 

 ِـخي طوٜٜٗ .

ٓ ٗغفٗ فٟ طؼٍُ ، ٚأٔٗ ػَٕٜ فؼخي ِٕٚظؾ ، ٠ِ٠ٚي ِوّخ أْ حٌظوٜٚ ٠٘ؼَ حٌّٛظف رّىخٔظٗ ّٟٓ ف٠َك حٌؼًّ 

ح٠ٌِّي ، ٚحالكظىخن رّٓ ُ٘ أهزَ ِٕٗ ٚأف٠ً رّـخي ػٍّٗ . روالف ِخ اًح وخْ ٕ٘خن فٟٛٝ فٟ ط٠ُٛغ حٌّٙخَ ، 

ٚطى١ٍفٗ رّخ ال ٠ظمٕٗ ، ١ٌْٚ ِٓ ط١ُّٜ طوٜٜٗ، ف١ٔئىٞ ًٌه اٌٝ ٟؼف حألىحء ، ٚلٍش حٌ٘غف ، حٌٌٞ لي ٠ئٚي رٗ 

وٌٌه ِٓ أُ٘ حأل١ٗخء فٟ ظَٚف حٌؼًّ حٌلٕٔش ، حٌؼًّ ٌؼيى ٓخػخص  ٌظَن حٌٛظ١فش ٚحالٔٔلخد رلؼخ ػٓ ِىخْ أهَ .

، ِغ طو١ٜٚ فظَحص ٌٍَحكش ٚطٕخٚي حٌٛؿزخص . اٌٝ ؿخٔذ حٌَحطذ حٌـ١ي ، ٚطٛف١َ حٌلٛحفِ ٚحٌّىخفؤص ، ػًّ لخ١ٔٛٔش 

 . ١ك ٔظخثؾ ١َِٟش ٌٗ ٌَٚإٓخء ػٍّٗفٌٙح ِّخ ٠َفغ ِؼ٠ٕٛخص حٌّٛظف ٠ٚ٘ـؼٗ ػٍٝ رٌي لٜخٍٜ ؿٙيٖ فٟ طلم
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  :أشعزهى تانزػا انىظُفٍ -3

١٘٠َ حألِخْ حٌٛظ١فٟ اٌٝ ٗؼٍٛ حٌّٛظف رخألِٓ ٚحإل١ّجٕخْ ػٍٝ ِٔظمزٍٗ حٌٛظ١فٟ، ريثخ ِٓ حٌَحطذ حٌـ١ي ٚحٌلٛحفِ، 

 . ٍَِٚٚح ر٠ّخْ حٓظَّح٠ٍظٗ فٟ حٌؼًّ اٌٝ ؿخٔذ حٌظؤ١ِٕخص ٚحإلؿخُحص ٚحٌظؼ٠٠ٛخص ٚغ١َ٘خ

 :عشس انثقح انًتثادنح -4

ٌٖ٘ حٌؼمش طظّؼً ربَٗحوُٙ فٟ حٌـخِؼش.حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ٓٛحى حٌؼمش ر١ُٕٙ ٚر١ٓ اىحٍس وٌٌه ِٓ أٓزخد طلم١ك 

اطوخً حٌمَحٍحص ٟٚٚٛف حٌّٙخَ ح١ٌّٕٛش رُٙ ِٕلُٙ حٌفَٙ ٌإلٓظفٔخٍ ػٓ حٌظفخ١ًٛ،ٚوٌٌه حٔوَح١ُٙ فٟ 

أ٘يحف حٌـخِؼش ٌُٙ ٚحٌّٔخف ٌُٙ رؼَٝ أٍحثُٙ،ٚفظق ِـخي حٌٕمخٕ أِخُِٙ ٚحٌى٘ف ػٓ ِوططخص ٚحالؿظّخػخص 

 . ًٌٚه ١زؼخ فٟ ا١خٍ ح١ٌٔخٓش حٌؼخِش ٚحٌوخٛش ٌٍـخِؼش

 :قىٌ انعالقاخ تٍُ فزَق انعًم  -5

وٌٌه ِٓ ػٛحًِ طلم١ك حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ طٛف١َ حٌـٛ حٌّالثُ ر١ٓ أػ٠خء ف٠َك حٌؼًّ، ٚرِي حٌٛٓغ فٟ طلم١ك 

ص ؿّخػش ٚاَٗحن حٌىً فٟ حٌظفى١َ حإلٔٔـخَ ر١ٓ ِىٛٔخطٗ . طظَٙ لٛس ػاللش ف٠َك حٌؼًّ فٟ كً حٌّ٘ىال

ػٍٝ فجش رؼ١ٕٙخ طظيهً فٟ ٓخثَ حألٍِٛ ، ٚوٌٌه ِٕق حٌفَٙ ٌّٛظف١ٓ ٚحإللظَحف ٚحٌظط٠َٛ ٚػيَ لَٜ حألَِ 

 ِزظيث١ٓ ٚاَٗحوُٙ فٟ حٌّٙخَ 

 حالٔٔـخَ . ِٚٔخػيطُٙ فٟ حٌظؤلٍُ ٚ

 راقة االداء وقّذو فزص انتطىر انىظُفٍ :  -6

ٟ حٌم١خَ ريٍحٓخص ٚػ١ٍّخص حكٜخث١ش الىحء حٌّٛظف١ٓ ر٘ىً ؿّخػٟ ٌظم١١ُ حىحء ِٓ ىٚحفغ طلم١ك حٌَٟخ حٌٛظ١ف

حٌف٠َك وىً ، ٚر٘ىً فَىٞ ٌز١خْ ِٔظٜٛ وً ِٛظف ػٍٝ كيٜ ، ٚحالٗظغخي ػٍٝ ٔمخ١ ح٠ٌؼف فٟ حٌظي٠ٍذ 

حٌّٔظَّ ٚحالٛالف حٌّٕٙـٟ ٌظـخُٚ حٌوًٍ ، ػُ ٌّؼَفش حىحء حٌـخِؼش ػٍٝ ٍَِٚ حال٠خَ ٚحٌٍ٘ٙٛ رخىهخي 

 ٌظؼي٠الص ٚحٌم١خَ رخالٛالكخص حٌالُِش .ح
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 شّدع انًثادراخ انتحفُشَح:  -7

حه١َحً ِٓ ِمِٛخص طلم١ك حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ حٌّئػَس فٟ ٔفّٛ حٌّٛظف١ٓ حٌم١خَ رّزخىٍحص طلف٠ِ١ش ٌٍّظؤٌم١ٓ ُِٕٙ 

١ِحً ، ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي : طى٠َُ ِٛظف حٌَ٘ٙ ، أٚ طمي٠ُ ؿخثِس ٌّٛظف حٌٕٔش ،٠ّىٓ ٟٚغ ل١ّش ِخ١ٌش طلف

 ٌٍّٛظف ٚحػظَحفخً رـٙٛىٖ ،٠ئىٞ ًٌه حٌٝ طلف١ِ حٌـ١ّغ ٌٍؼًّ رـي ِٓ حؿً كٜي ٌٖ٘ ح١ٌِّحص .

 

 

 

 * انخاتًح *

طٙيف حٓظَحط١ـ١ش حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ حٌٝ حٓظمطخد ٚحٌّلخفظش ػٍٝ أف٠ً حٌؼخ١ٍِٓ ٚكؼُٙ ػٍٝ أىحء ٚظخثفُٙ ػٍٝ 

ٌظ٠ٛٔك حٌوخٍؿٟ ػٍٝ حٌٔٛق حٌيحهٍٟ ٌٍؼخ١ٍِٓ ، ِٚٓ أف٠ً ٚؿٗ ِّىٓ ، ًٌٚه ِٓ هال ططز١ك وً فٍٔفش ٚ أٓخ١ٌذ ح

ػُ فخْ ًٌه ٠ظطٍذ ِٓ حٌّٕظّخص حٌؼًّ حٌّظٛحًٛ فٟ ط١ٙجش حفَحى٘خ حٌؼخ١ٍِٓ ٚطط٠َُٛ٘ ١ٌىٛٔٛ ػٍٝ ىٍؿش ػخ١ٌش ِٓ 

حٌظفُٙ ٚحٌّؼَفش حٌؼ١ّمش ٌلخؿخص حٌِرخثٓ ٍٚغزخطُٙ ٚحٌؼًّ ػٍٝ ؤذ ٍٟخُ٘ ، حً ِٓ هالي طزٕٟ رَحِؾ حٌظ٠ٛٔك 

ر١ٓ حهٍٟ حٌؼ١ٍّش ٠ظلمك ٘يف حٌّٕظّخص فٟ طل١ٔٓ حٌٕ٘خ١خص حٌيحه١ٍش ٚطمي٠ُ هيِخص ؿ١يس ٍٚفغ وفخءس حالطٜخي حٌي

   حٌؼخ١ٍِٓ ٚحٌِرخثٓ 

حٌّٕخٍس فٟ حٌفًٜ حٌؼٍّٟ  ٓزك ٕٓمَٛ ريٍحٓش أػَ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ػٍٝ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ فٟ ؿخِؼش ٚرٕخء ػٍٝ ِخ

 .ح٢طٟ
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 اإلطار التطبٌقً للبحث
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 :يقذيح 

ِٓ هالي ِخ ٠ٍٟ ١ٓظُ ػَٝ حٌٕظخثؾ حٌّظلًٜ ػ١ٍٙخ ِٓ حالٓظّخٍحص ٌٍظؼَف ػٍٝ حألٍحء ٚحٌّٛحلف حٌظٟ أريح٘خ أفَحى 

حٌؼ١ٕش كٛي ِظغ١َحص حٌيٍحٓش ، وّخ ١ٓظُ طل١ٍٍٙخ ٚحهظزخٍ ف١َٟخص حٌيٍحٓش ، ٌّؼَفش ِيٜ ٛلظٙخ ٚحٓظوالٙ 

 حٌٕظخثؾ .

 أوال : وطف انعُُح

ٚرخٌٕٔزش ٌٍَّطزش  .خٔض حألػّخٍ ِظفخٚطش ، أِخ ِٓ ٔخك١ش حٌؼَّ فىغ حٌـْٕ ْ حٌؼ١ٕش غ١َ ِظٔخ٠ٚش ِٓ ك١ٔالكع أ

حٌٛظ١ف١ش حٔمّٔض ر١ٓ ِٛظف١ٓ َِٚ٘ف١ٓ ِٚي٠َ٠ٓ ِي٠َ٠ش ،ٚٔـي أْ أوزَ ٔٔزش ِٓ حٌّٛظف١ٓ ٌي٠ٙخ هيِش ر١ٓ ٕٓش 

 ٚػالع ٕٓٛحص .

 

 وانزػا انىظُفٍ :   ثاَُا :عزع أراء انًىظفٍُ حىل انتسىَق انذاخهٍ 

حٌّٛظفْٛ أٍحءُ٘ كٛي  ِٜٓ هالي حالٓظّخٍس ،ٚحٌظٟ طلظٛٞ ػٍٝ اؿَحءحص حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٚحٌَٟخ حٌٛظ١فٟ ، أري  

 ٌٖ٘ حٌّظغ١َحص ، ٚحٌـيحٚي حٌظخ١ٌش طٟٛق ًٌه :

 قُاص يذي تطثُق إخزاءاخ انتسىَق انذاخهٍ : -0

 َحءحص حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟططز١ك اؿ( ل١خّ ِيٜ 2-0ؿيٚي ٍلُ )   

 انًتغُزاخ
انىسط 

 انحساتٍ

اإلَحزاف 

 انًعُارٌ
   اختُار انًىظفٍُ : -أ

 0.08210 2.6812 طمَٛ حٌّٕظّش رخهظ١خٍ حٌؼّخي ِٓ ًٚٞ حٌىفخءحص حٌؼخ١ٌش . -0

 0.22212 2.2042 اْ ػٍّٟ حٌٌٞ أِخٍٓٗ ٠٘زغ ٍغزخطٟ ٚكخؿخطٟ حٌّخى٠ش ٚحٌّؼ٠ٕٛش.  -2

 0.20426 2.2204 حٌّٕظّش ٚال أفىَ فٟ طغ١١َ حٌؼًّ . أٗؼَ رخالٓظمَحٍ فٟ -2

 0.02011 2.4812 ٠ؼَف وً ِٛظف ٔٛع ِٚٔظٜٛ حألىحء حٌّظٛلغ ِٕٗ طلم١مٗ. -4

 2788978 37314275 انًعُارٌ انخاص تاختُار انًىظفٍُ انىسط انحساتٍ واالَحزاف   
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   تذرَة انًىظفٍُ :-ب

 0.20800 2.2042 طؼظزَ حٌزَحِؾ حٌظي٠ٍز١ش وخف١ش  -0

 0.02201 2.6812 حٌِرخثٓاؤخد حٌّٛظف١ٓ حٌّٙخٍحص فٟ هيِش طٙيف رَحِؾ حٌظي٠ٍذ  -2

 0.02022 2.2000 طٟٛغ حٌزَحِؾ حٌظي٠ٍز١ش ٚفمخ ٌوطش حالكظ١خؿخص ٚرؤْٓ ػ١ٍّش  -2

 0.08210 2.2042 ٠يٍد حٌؼخ١ٍِٓ ٚطّٕٟ ِٙخٍحطُٙ فٟ ِـخي حٌظؼخًِ ِغ حٌِرخثٓ  -4

 2788777 37228575 عُارٌ انخاص تتذرَة انًىظفٍُف انًانىسط انحساتٍ واإلَحزا

   يكافأج انًىظفٍُ : -ج

 0.20018 2.8000 طميَ حٌلٛحفِ ٚحٌّىخفؤص ػٍٝ كٔذ ِٔظٜٛ حألىحء فٟ حٌؼًّ  -0

 0.22022 2.2204 ٠ٛؿي فٟ حٌّٕظّش ٔظخَ ِىخفؤص ٚكٛحفِ ػخىٌش ٌألفَحى حٌؼخ١ٍِٓ  -2

 0.20020 2.6120 ١ِح فٟ أىحء حٌويِش ٠ظُ ِىخفؤس حٌؼخ١ٍِٓ ح٠ٌٌٓ ٠زٌٌْٛ ؿٙيح ِظّ -2

 0.22122 2.2420 ل١خّ حألىحء ٚٔظُ حٌلٛحفِ ط٘ـغ حٌّٛظف١ٓ ػٍٝ حٌؼًّ حٌـّخػٟ  -4

 1728852 2789285 انىسط انحساتٍ واالَحزاف انًعُارٌ انخاص تًكافأج انًىظفٍُ 

   :االتظاالخ انذاخهُح -د

 0.00622 2.6000 حألػّخي طٛفَ حٌـخِؼش حٌّؼٍِٛخص حٌىخف١ش ٌٍّٛظف١ٓ ٌظٕف١ٌ -0

 0.21020 2.2812 طظزغ اىحٍس حٌّٕظّش ١ٓخٓش حٌزخد حٌّفظٛف ِغ ؿ١ّغ حٌّٛظف١ٓ رٙخ  -2

 0.02210 2.1042 حٌـخِؼش طؼَف حٌّٛظف١ٓ رؤ١ّ٘ش أىٚحٍُ٘ فٟ أىحء حٌويِش  -2

 0.80066 2.8286 طوزَ حٌـخِؼش حٌّٛظف١ٓ رخٌّؼٍِٛخص ػٓ حٌويِخص حٌظٟ طميِٙخ  -4

 2791973 3755715 ٍ واالَحزاف انًعُارٌ انخاص تُشز انًعهىياخ انىسط انحسات

   انتًكٍُ :-ِ

 0.22820 2.2000 ٠ظ١ق حٌّٔجٌْٛٛ حٌفَٛش ٌٍّٛظف١ٓ ألىحء أػّخٌُٙ ريْٚ ٍلخرش  -0

 0.04206 2.4812 ٠فٛٝ ٌٍَّإ١ٓٚٓ الطوخً حٌمَحٍحص حٌّظؼٍمش رّ٘خوً حٌِرخثٓ  -2

 0.21240 2.0420 الص ٚحطوخً حٌمَحٍحصطَ٘ن حإلىحٍس حٌّٛظف١ٓ فٟ طل١ًٍ حٌّ٘ى -2

 0.20600 2.0204 طٛفَ ٚطيػُ فَٙ حإلريحع ٚحالرظىخٍ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ ٚظخثفُٙ  -4

 2798294 372 انىسط انحساتٍ واالَحزاف انًعُارٌ نهتفىَغ انظالحُاخ  

 2782694 3723857 انىسط انحساتٍ واالَحزاف انًعُارٌ انعاو نهتسىَق انذاخهٍ 

 ػٍٝ ٔظخثؾ حالٓظز١خْ . حػظّخىح اػيحى حٌزخكغِٓ انًظذر :
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ٔالكع أْ حٌّظ٢ٓٛ حٌلٔخرٟ حٌىٍٟ ٌّىٛٔخص حٌظ٠ٛٔك ( 2-0ٍلُ ) فٟ حٌـيٚي ِٓ هالي حٓظؼَحٝ حٌٕظخثؾ

 أن هذه المكونات نجد بٌن وبالممارنة عام، نحو  إٌجابٌة على كانتموظفٌن اتجاهات ال أن ٌشٌر إلىحٌيحهٍٟ 

 نحو المكونات االتجاهات متوسط من أعلى جمعٌها تكان االتصاالت الداخلٌة حول االتجاهات متوسط

،و هذا ما ٌإكد أن هنان نظام فعال لنشر المعلومات فً المنظمة سواء من ناحٌة توفٌر المعلومة و  األخرى

 أغلب العمال ٌشعرون باالستمرار فً العمل ٌؤتً بعد ذلن اختٌار العاملٌن حٌث نجد أن.كذلن إٌصالها للعمال

ال ٌتفمون حول فكرة أن المنظمة تموم نهم المطلوب منهم، رغم أ معرفتهم بؤدوارهم و األداءو هذا ما ٌإكد 

ذوي الكفاءات والمهارات . ٌتساوى بعد ذلن تمرٌبا كل من التدرٌب وتفوٌض الصالحٌات بمتوسط .باختٌار 

برها غٌر كافٌة وهذا ب العاملٌن  إال أن عٌنة الدراسة تعتٌتهتم بتدر حسابً متوسط ، حٌث نجد أن الجامعة 

ما ٌإكده المتوسط الحسابً للفمرة األولى من عنصر التدرٌب ، أما عملٌة التمكٌن فنالحظ أن الجامعة 

تفوض المرإوسٌن بالصالحٌات المناسبة التخاذ المرارات المتعلمة بمشاكل الزبائن وتتٌح لهم أداء أعمالهم 

فً تحمٌك أهدافها ، غٌر ت واتخاذ المرارات التً تساعد بدون رلابة مستمرة كما تشركهم فً تحلٌل المشكال

تحصلت على  المكافآتوال تدعم فرص اإلبداع واالبتكار للعاملٌن فً ممارسة وظائفهم . أما توفر أنها ال 

 .المكافآتألل متوسط حٌث كانت األراء محاٌدة وهذا ٌدل على عدم رضا العاملٌن على نظام 
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 ًىظفٍُ :قُاص يذي رػا ان -2

 ( ل١خّ ِيٜ ٍٟخ حٌّٛظف2ٓ١-2ؿيٚي ٍلُ )

 انًتغُزاخ
انىسط 

 انحساتٍ 

االَحزاف 

 انًعُارٌ

   رػا انًىظفٍُ 

 1.11897 3.5714 اْ حألؿَ ٚحٌّىخفؤص حٌظٟ أكًٜ ػ١ٍٙخ طٕخٓذ ِٔظٜٛ أىحثٟ  -0

 1.23533 3.0571 ١ٓخٓش حالىحٍس فٟ طٕظ١ُ حٌؼًّ ٚطل١ٔٓ ظَٚفٗ ،ِالثّش ٌٟ  -2

  1.13981 3.3714 حٌظٟ طٛفَ٘خ حالىحٍس وخالٓظمَحٍ ٚحألِٓ وخف١ش ح٠ٌّخٔخص -2

 1.13981 3.6286 حٌّظزخىيحٌؼاللش ر١ٓ حٌؼخ١ٍِٓ طمَٛ ػٍٝ حٌّٛىس ٚحالكظَحَ  -4

 1.30481 3.0571 أٗؼَ أْ ٔٛػ١ش حَٗحف ِٚظخرؼش حٌّٛظف١ٓ ِٕخٓزش  -1

 1.06116 3.8571 حٌؼاللش ِغ حٌَإٓخء حٌّزخ٠َٗٓ ػاللش ؿ١يس  -6

 0.94202 3.6286 رخالٍط١خف ٚحٌظمي٠َ  ِٓ ٠َ١مش طؼخًِ حالىحٍس ِؼٟ أٗؼَ -2

 1.30481 2.9429 ٠ظُٔ حٌظؼخًِ فٟ حٌـخِؼش رخٌؼيحٌش ِغ حٌّٛظف١ٓ  -8

 0.59125 4.0571 أٗؼَ رخٌَٟخ ِٓ حٌّىخٔش حالؿظّخػ١ش ٚحٌّٔؼش حٌّىظٔزش ِٓ حٌؼًّ -0

 1.30802 3.2286 طٙظُ حٌـخِؼش رَغزخص حٌّٛظف١ٓ ٚكخؿخطُٙ ٚطٍز١ٙخ  -00

 0.84825 3.43999 انىسط انحساتٍ واالَحزاف انًعُارٌ انعاو نزػا انًىظفٍُ 

 ِٓ اػيحى حٌزخكغ حػظّخىح ػٍٝ ٔظخثؾ حالٓظز١خْ .انًظذر :

 

 

حٌٌٞ ٠ٟٛق حألٚٓخ١ حٌلٔخر١ش ٚحالٔلَحفخص حٌّؼ١خ٠ٍش ٌٍؼزخٍحص حٌيحٌش ػٍٝ ٍٟخ ( 2-2ٍلُ )ِٓ هالي حٌـيٚي 

 0.84821،ٚرخٔلَحف ِؼ١خٍٞ ليٍٖ  2.42000رٟ ٌَٟخ حٌّٛظف١ٓ حٌٌٞ رٍغ حٌّٛظف١ٓ ، ٚرٕخء ػٍٝ ح٢ٌٓٛ حٌلٔخ

ٔٔظٕظؾ أْ ػ١ٕش حٌيٍحٓش ٌي٠ٙخ ٍٟخ ٚظ١فٟ ػخٌٟ حطـخٖ حٌـخِؼش .٠ّٚىٓ طؼ٠ِِ ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش ِٓ هالي حألٚٓخ١ 

خٔش حٌلٔخر١ش حٌَّطفؼش حٌظٟ كٍٜض ػ١ٍٙخ حٌؼزخٍحص ، ٚهٜٛٛخ حٌؼزخٍس حٌّظؼٍمش رخٌ٘ؼٍٛ فٟ حٌَٟخ ِٓ حٌّى

حالؿظّخػ١ش ٚحٌّٔؼش حٌّىظٔزش ِٓ حٌؼًّ ، ط١ٍٙخ حٌؼاللش ِغ حٌّٔئ١ٌٚٓ ٚر١ٓ حٌؼّخي أٔفُٔٙ ك١غ ٔـي أٔٙخ طظُٔ رخٌّٛىس 

 ٚحالكظَحَ .
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 ثانثا :اختثار انفزػُاخ :

 ِٓ هالي ِخ٠ٍٟ ٕٓلخٚي حهظزخٍ ف١َٟخص حٌيٍحٓش .

 .ٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍسفٌٛظ١فٟ ال ٠ٛؿي أػَ ٌٍظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ػٍٝ حٌَٟخ ح:  انفزػُح انزئُسُح

 ٠ٚظفَع ِٕٙخ :

 . فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍس ػٍٝ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ الختُار انًىظفٍُال ٠ٛؿي أػَ :  H01 حٌف١َٟش حٌفَػ١ش حألٌٚٝ -1

تحهُم االَحذار الهظزخٍ ٌٖ٘ حٌف١َٟش ِٚؼَفش ِيٜ طؤػ١َ حهظ١خٍ حٌّٛظف١ٓ ػٍٝ حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ طُ حٓظويحَ حهظزخٍ     

 ،ٚوخٔض حٌٕظ١ـش وخٌظخٌٟ : انثسُط

َتائح تحهُم ألثز اختُار انًىظفٍُ عهً انزػا انىظُفٍ (3-3خذول رقى )  

Model Summary 

Std. Error the 
Estimate 

Adjusted R 
Square 

R Square R Model 

,60411 ,493 ,508 ,713a 1 
                            a. Predictors: (Constant), اختبار العاملٌن 

ANOVAa    

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12.421 1 12.421 34.035 .000
b
 

Residual 12.043 61 .365   

Total 24.464 62    

a. Dependent Variable; ٟحٌَٟخ حٌٛظ١ف 

b. Predictorsٓحهظزخٍ حٌؼخ١ٍِ 

 

Sig T Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

MODEI 

Beta STD.Error B 

.005 
 
.000 

2.978 
 
5.834 

 
 
.713 

.399 
 
.116 

1.189 
 
.679 

1 (Constant) 
 
 اختٌار العاملٌن

 المصدر : من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج استمارات االستبٌان

MODEL SUMMARY 

Coeffients  
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من التباٌن  20320ٌفسر ما نسبته ار العاملٌن (ٌنالحظ أن المتغٌر المستمل )اخت (3-3جدول رلم )ال نتائجمن خالل  

وهً دالة احصائٌة  30031تساوي   Tوبما أ لٌمة  ، وهذا حسب لٌمة معامل التحدٌد الوظٌفًحاصل فً الرضا ال

لذلن نرفض الفرضٌة العدمٌة لعدم وجود أثر ، 20223وهو ألل من  20222الوظٌفً ، ٌساوي حٌث مستوى الداللة 

 .   فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍس ظٌفًونمبل بالفرضٌة البدٌلة لوجود أثر الختٌار العاملٌن فً الرضا الو

  .ٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍسف الٌوجد أثر للتدرٌب على الرضا الوظٌفً  :H02 :  الفرضٌة االفرعٌة الثانٌة -2

تحلٌل االنحدار الختبار هذه الفرضٌة ومعرفة مدى تؤثٌر التدرٌب على الرضا الوظٌفً تم استخدام اختبار 
 ، وكانت النتائج كالتالً :البسٌط  

 
 ألثر التدرٌب على الرضا الوظٌفً :( :نتائج التحلٌل 3-4جدول رقم )

 

Std. Error the 
Estimate 

Adjusted R Square R Square R Model 

,30226 ,335 ,536 ,713a 1 
a. Predictors: (Constant),  التدرٌب  

ANOVAa    

 

Sig T Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients MODEI 

Beta STD.Error B 

221.  

 

222.  

30206 

 

20306 

 
 

013.  

306.  

 

111.  

10110 

 

012.  

1 (Constant) 
 
 التدرٌب 

 المصدر : من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج استمارات االستبٌان . 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 02.101 1 02.101 40.220 .000
b
 

Residual 00.040 61 .222   

Total 24.464 62    

 a. Dependent Variable; ٟحٌَٟخ حٌٛظ١ف 

b. Predictors حٌظي٠ٍذ   

MODEL SUMMARY 
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من  20335غٌر المستمل )التدرٌب( ٌفسر ما نسبته المتحصل علٌها نالحظ أن المت (3-1جدول رلم )ال نتائجمن خالل 

وهً دالة  20306وي تسا  T التباٌن الحاصل فً الرضا الوظٌفً وهذا حسب لٌمة معامل التحدٌد ، وبما أن لٌمة 

لذلن نرفض الفرضٌة العدمٌة لعدم وجود أثر ، ونمبل  20223وهو ألل من  20222احصائٌة حٌث مستوى الداللة 

 .فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍسبالفرضٌة البدٌلة لوجود أثر للتدرٌب فً الرضا الوظٌفً 

 . فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍسال ٌوجد أثر للتحفٌز على الرضا الوظٌفً :  H03 الفرضٌة الفرعٌة الثالثة : -3

لفرضٌة ومعرفة مدى تؤثٌر التحفٌز على الرضا الوظٌفً تم استخدام اختبار تحلٌل االنحدار الختبار هذه ا

 البسٌط  ، وكانت النتائج كالتالً :

 ى الرضا الوظٌفً( نتائج التحلٌل ألثر التحفٌز عل3-5جدول رقم )

Std. Error the Est6.382imate Adjusted R Square R Square R Model 

,36213 ,213 ,260 ,756a 1 

        a. Predictors: (Constant),  التحفٌز 

ANOVAa    

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 01.220 1 01.220 11.222 .000
b
 

Residual 0.021 61 .222   

Total 24.464 62    

a. Dependent Variable; ٟحٌَٟخ حٌٛظ١ف 

b. Predictors ِحٌظلف١ 

 

Sig t Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients MODEI 

Beta STD.Error B 

222.  

 

222.  

20103 

 

00111 

 
 

056.  

632.  

 

203.  

10232 

 

210.  

1 (Constant) 
 
 التحفٌز

a. Dependent Variable; ًالرضا الوظٌف 

تبٌان .المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج استمارات االس  

MODEL SUMMARY 
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من  2.213( ٌفسر ما نسبته التحفٌزالمتحصل علٌها نالحظ أن المتغٌر المستمل )(3-3جدول رلم )ال نتائجمن خالل 

وهً دالة  00111تساوي   T التباٌن الحاصل فً الرضا الوظٌفً وهذا حسب لٌمة معامل التحدٌد ، وبما أن لٌمة 

لفرضٌة العدمٌة لعدم وجود أثر ، ونمبل لذلن نرفض ا 20223وهو ألل من  20222احصائٌة حٌث مستوى الداللة 

 . فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍس فً الرضا الوظٌفً حفٌزبالفرضٌة البدٌلة لوجود أثر للت

 . فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍسال ٌوجد أثر لالتصاالت الداخلٌة على الرضا الوظٌفً  : H04 الفرضٌة الفرعٌة الرابعة -4

دام اختبار تحلٌل الختبار هذه الفرضٌة ومعرفة مدى تؤثٌر االتصاالت الداخلٌة على الرضا الوظٌفً ، تم استخ

 االنحدار البسٌط  ، وكانت النتائج كالتالً :

( نتائج التحلٌل ألثر االتصاالت الداخلٌة على الرضا الوظٌفً 3-6جدول رقم )  

 

Std. Error the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

,10023 ,203 ,256 ,036a 1 
                             a. Predictors: (Constant),  االتصاالت الداخلٌة 

ANOVAa    

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 06.026 1 16.026 24.228 .000
b
 

Residual 2.128 61 .228   

Total 24.464 62    

a. Dependent Variable; ٟحٌَٟخ حٌٛظ١ف 

b. Predictors   حالطٜخالص حٌيحه١ٍش 

 

Sig T Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients MODEI 

Beta STD.Error B 

230.  

 

222.  

60103 

 

00212 

 
 

036.  

360.  

 

205.  

012.  

 

020.  

1 (Constant) 
 
 االتصاالت الداخلٌة 

a. Dependent  Variable  ًالرضا الوظٌف 

استمارات االستبٌان المصدر من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج   

MODEL SUMMARY 
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المتحصل علٌها نالحظ أن المتغٌر المستمل )االتصاالت الداخلٌة( ٌفسر ما نسبته (3-2جدول رلم )ال نتائجمن خالل 

 00212تساوي   T من التباٌن الحاصل فً الرضا الوظٌفً وهذا حسب لٌمة معامل التحدٌد ، وبما أن لٌمة  20203

لذلن نرفض الفرضٌة العدمٌة لعدم وجود أثر  20223ألل من  وهو 20222وهً دالة احصائٌة حٌث مستوى الداللة 

 . فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍس فً الرضا الوظٌفً االتصاالت الداخلٌة، ونمبل بالفرضٌة البدٌلة لوجود أثر 

 . فٟ ؿخِؼش حٌّٕخٍسال ٌوجد أثر للتمكٌن على الرضا الوظٌفً  H05 الفرضٌة الفرعٌة الخامسة -5

فً ، تم استخدام اختبار تحلٌل االنحدار الختبار هذه الفرضٌة ومعرفة مدى تؤثٌر التمكٌن على الرضا الوظٌ
 البسٌط  ، وكانت النتائج كالتالً :

( نتائج التحلٌل ألثر التمكٌن على الرضا الوظٌف3ً-7جدول رقم)  

 

Std. Error the 
Estimate 

Adjusted R 
Square 

R Square R Model 

,33612 ,302 ,500 ,720a 1 
               a. Predictors: (Constant),  التمكٌن 

ANOVAa    

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 04.204 1 04.204 42.020 .000
b
 

Residual 00.020 61 .305   

Total 24.464 62    

a. Dependent Variable;  ٟحٌَٟخ حٌٛظ١ف 

b. Predictors حٌظّى١ٓ    

 

Sig t Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients MODEI 

Beta STD.Error B 

222.  

 

222.  

10126 

 

20020 

 

 
 

020.  

366.  

 

252.  

10366 

 

226.  

1 (Constant) 
 
 التمكٌن

                                a. Dependent Variable; ٟحٌَٟخ حٌٛظ١ف 

.اعتمادا على نتائج استمارات االستبٌان  يٍ اعذاد انثاحث:انًظذر              

MODEL SUMMARY 
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من  20300المتحصل علٌها نالحظ أن المتغٌر المستمل )التمكٌن ( ٌفسر ما نسبته (3-0جدول رلم )ال نتائجمن خالل 

وهً دالة  20020تساوي   T التباٌن الحاصل فً الرضا الوظٌفً وهذا حسب لٌمة معامل التحدٌد ، وبما أن لٌمة 

ضٌة العدمٌة لعدم وجود أثر ، ونمبل لذلن نرفض الفر 20223وهو ألل من  20222احصائٌة حٌث مستوى الداللة 

 .فً جامعة المنارة بالفرضٌة البدٌلة لوجود أثر التمكٌن فً الرضا الوظٌفً 

 .فٍ خايعح انًُارجال ٌوجد أثر للتسوٌق الداخلً على الرضا الوظٌفً  الفرضٌة الرئٌسٌة :اختبار 

دار اختبار تحلٌل االنحالختبار هذه الفرضٌة ومعرفة مدى تؤثٌر التسوٌك الداخلً على الرضا الوظٌفً تم استخدام 

 ، وكانت النتٌجة  كالتالً  : المتعدد

( نتائج التحلٌل ألثر التسوٌق الداخلً على الرضا الوظٌفً 3-8جدول رقم )  

 

Std. Error the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

,12016 ,025 ,023 ,052a 1 
 ,a. Predictors: (Constant)اختبار العاملٌن

ANOVAa    

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.610 1 2.020 22.626 .000
b
 

Residual 4.804 12 .066   

Total 24.464 62    

a. Dependent Variable;  ٟحٌَٟخ حٌٛظ١ف 

b. Predictors حهظزخٍ حٌؼخ١ٍِٓ، حٌظي٠ٍذ، حٌظلف١ِ، حٌظّى١ٓ، حالطٜخالص حٌيحه١ٍش 

 

 

 

 

MODEL SUMMARY 
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Sig T Standardized Coefficients Unstandardized 

Coefficients 

MODEI 

Beta STD.Error B 

116.  

 

116.  

625.  

262.  

260.  

235.  

10211 

 

  036.  

10603 

60123 

60363 

112.  

 

 

121.  

125.  

312.  

326.  

220.  

322.  

 

115.  

162.  

122.  

111.  

131.  

 

 

326.  

 

255.  

126.  

612.  

331.  

230.  

 

1 (Constant) 

 

ختٌار العاملٌنا  

 التدرٌب

 التحفٌز

 االتصاالت الداخلٌة 

 التمكٌن

 

.اعتمادا على نتائج استمارات االستبٌان  يٍ اعذاد انثاحث:انًظذر              

 

أن مإشرات التسوٌك الداخلً )التحفٌز ،االتصاالت الداخلٌة ،التمكٌن (تفسر مانسبته   (3-0جدول رلم )المن  نالحظ

( وهً دالة 3،30ودرجات الحرٌة ) 630202تساوي  F. من التباٌن الحاصل فً الرضا الوظٌفً وبما أن لٌمة 023

لذلن نرفض الفرضٌة العدمٌة لعدم وجود أثر ،  2.23وهو ألل من  20222مستوى الداللة ٌساوي  إحصائٌة حٌث

  .فً جامعة المنارةونمبل بالفرضٌة البدٌلة لوجود أثر بٌن العوامل المستملة مجتمعة فً الرضا الوظٌفً 
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 النتائج :

 توصلنا بعد التحلٌل اإلحصائً إلى النتائج التالٌة :

 داخلً ٌإثر وبشكل إٌجابً على رضا الموظفٌن .إن تطبٌك إجراءات التسوٌك ال -1

 هنان أثر لجمٌع إجراءات التسوٌك الداخلً ،كل على حدى ، وبشكل إٌجابً على الرضا الوظٌفً . -6

نستنتج أن للتسوٌك الداخلً أثر على الرضا الوظٌفً ، فكلما كان هنان تطبٌك جٌد إلجراءات التسوٌك الداخلً  -3

فإذا لم ٌكن هنان تطبٌك جٌد إلجراءات التسوٌك الداخلً ٌٌن عن عملهم ،والعكس صحٌح ، ٌكون لدٌنا موظفٌن راض

 فإن هذا سٌإدي إلى عدم تحمٌك رضا الموظفٌن .

الدراسة إجراءات اختٌار الموظفٌن بنسبة متوسطة حٌث بلغ المتوسط الحسابً  حلمتتوفر فً جامعة المنارة  -1

 . 3063030االجمالً 

وهذا ٌدل على توجه  3لحسابً لرضا الموظفٌن فً جامعة المنارة هو أعلى من متوسط الحٌاد  إن المتوسط ا -3

 إٌجابً للرضا فً جامعة المنارة . 

إن اتجاهات الموظفٌن كانت اٌجابٌة بشكل عام حول كل مكونات التسوٌك الداخلً ، ووجود نظام فعال لنشر  -2

 لمعلومة وكذلن اٌصالها للموظفٌن .المعلومات فً المنظمة سواء من ناحٌة توفٌر ا

 أغلب الموظفٌن ٌشعرون باالستمرار من حٌث اختٌار العاملٌن وهذا ما ٌإكد معرفتهم بؤدوارهم . -0

 نالحظ أن الجامعة تهتم بتدرٌب الموظفٌن لدٌها . -0

 زبائن .للتمكٌن أثر اٌجابً فً الجامعة ،وٌفوض المرإوسٌن التخاذ المرارات المتعلمة بمشاكل ال -5

 إن المكافآت حصلت  ألل من المتوسط الحسابً للحٌاد وهذا ٌدل على عدم رضا الموظفٌن عنها. -12
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 التوصٌات :

البرامج التدرٌبٌة ، وإجراء تمٌٌم  االهتمام بطرٌمة اختٌار الموظفٌن وتدرٌبهم والعمل على تنمٌة وتطوٌر -1

 امج التدرٌبٌة ٌما ٌخص صالحٌة وفعالٌة تلن البرامج .للموظفٌن المتدربٌن مبنً على أساس علمً سلٌم للبر

الجامعة ألن ذلن ف برإٌة ورسالة ولٌم داخلً ألنه ٌبٌن مدى معرفة الموظبالتسوٌك ال اإلدارةضرورة إهتمام  -6

 سٌنعكس على عمل الموظف .

الحٌات لتمكٌن ضرورة إجراء استمصاء دوري لمعرفة مستوى رضا الموظفٌن عن الجامعة وتفوٌض بعض الص -3

 الموظفٌن من انجاز مهامهم وفً حدود وظائفهم دون الرجوع إلى اإلدارة العلٌا .

توسٌع نطاق االتصال ونشر المعلومات التسوٌمٌة  بٌن الموظفٌن ، فضال عن االستخدام األمثل لتكنولوجٌا  -1

 وفروع الجامعة .المعلومات لتحمٌك تبادل أمثل للمعلومات بٌن المسم الواحد وبالً األلسام 

 تطبٌك مبدأ المكافؤة المستهدفة من خالل منح المكافآت للموظفٌن  على إنجاز المهام المتفك علٌها .  -3
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 (0) ٍلُ يهحق

 ائًح االستثُاٌق 

 

 انًىظف/ج :عشَشٌ 

٠َؿٝ حٌظف٠ً إلى دراسة التسوٌك الداخلً وأثره على الرضا الوظٌفً فً جامعة المنارة ١ش حٌظخٌ ٓظزخٔشٙيف حالط

طُ ٟٚؼٗ ألغَحٝ رلؼ١ش فم٢ ١ٌْٚ ٌٗ طؤػ١َ  ٓظزخٔشش رىً ِٟٛٛػ١ش ٚٗفخف١ش ػٍّخ حْ حالح٢ط١رخإلؿخرش ػٓ حألٓجٍش 

ٌغ١َ أغَحٝ ٌ٘ح حٌزلغ ١ٓٚظُ حٌظؼخًِ ِغ حٌّؼٍِٛخص حٌّيٚٔش ف١ٗ رىً طلفع ػٍٝ أٞ ؿٙش وخٔض ٌٚٓ ٠ظُ حٓظويحِٗ 

 .١ٌْٚ ِطٍٛرخ ف١ٗ ًوَ حألّٓخء 

 انًعهىياخ انشخظُح :

 حٌـْٕ :         ًوَ                                 أٔؼٝ           

 انًزتثح انىظُفُح :

 َِ٘ف           ِي٠َ ِي٠َ٠ش          ِي٠َ لُٔ          ِٛظف                 

 انعًز:

   10اٌٝ  40ِٓ           40اٌٝ  20    ِٓ             20اٌٝ  20ِٓ       

     عذد سُىاخ األقذيُح فٍ خايعح انًُارج :

     ٕٓٛحص           ألً ِٓ ٕٓش      2ٕٓٛحص          ِٓ ٕٓش اٌٝ  2أوؼَ ِٓ       

 

ؿؿؿ

 ؿؿ
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 يتغُزاخ انذراسح : 

 انتسىَق انذاخهٍ :

 غُزيىافق تشذج غُز يىافق يحاَذ يىافق يىافق تشذج انعثارج

      حهظزخٍ حٌؼخ١ٍِٓ –أ 

      طمَٛ حٌـخِؼش رخهظ١خٍ حٌؼّخي ًٚٞ حٌىفخءحص حٌؼخ١ٌش -0

      اْ ػٍّٟ حٌٌٞ أِخٍٓٗ ٠٘زغ ٍغزخطٟ ٚكخؿخطٟ -2

      ٌـخِؼش ٚال أفىَ فٟ طغ١١َ ػٍّٟ أٗؼَ رخالٓظمَحٍ فٟ ح-2

      ٠ؼَف وً ػخًِ ٔٛع ِٚٔظٜٛ حألىحء حٌّظٛلغ ِٕٗ طلم١مٗ-4

      طي٠ٍذ حٌؼخ١ٍِٓ  -د

      طؼظزَ حٌزَحِؾ حٌظي٠ٍز١ش حٌّظخكش وخف١ش -0

      طٙيف رَحِؾ حٌظي٠ٍذ حؤخد حٌّٛظف١ٓ حٌّٙخٍحص -2

كظ١خؿخص ٚرؤْٓ طٟٛق حٌزَحِؾ حٌظي٠ٍز١ش ٚفمخ ٌوطش حال-2

 ػ١ٍّش 

     

٠يٍد حٌّٛظف١ٓ ٚطّٕٝ ِٙخٍحطُٙ فٟ ِـخي حٌظؼخًِ ِغ -4

 حٌِرخثٓ 

     

      ِىخفؤس حٌّٛظف١ٓ :-ؽ

طميَ حٌلٛحفِ ٚحٌّىخفآص ػٍٝ كٔذ ِٔظٜٛ حألىحء فٟ  -0

 حٌؼًّ 

     

      ٠ٛؿي فٟ حٌـخِؼش ٔظخَ ِىخفؤس ٚكٛحفِ ػخىٌش ٌٍّٛظف١ٓ -2

     ّٛظف١ٓ ح٠ٌٌٓ ٠زٌٌْٛ ؿٙيح ِظ١ِّح فٟ أىحء ٠ظُ ِىخفؤس حٌ-2
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 حٌويِش

ط٘ـغ حٌّٛظف١ٓ ػٍٝ حٌؼًّ ل١خّ أىحء ٚٔظُ حٌلٛحفِ -4

 حٌـّخػٟ 

     

      حالطٜخالص حٌيحه١ٍش : -ى

      طٛفَ حٌـخِؼش حٌّؼٍِٛخص حٌىخف١ش ٌٍّٛظف١ٓ ٌظٕف١ٌ حألػّخي-0

      غ حٌّٛظف١ٓطظزغ اىحٍس حٌـخِؼش ١ٓخٓشحٌزخد حٌّفظٛف ِغ ؿ١ّ-2

حٌـخِؼش طؼَف ٚطًٛٛ ٌٍّٛظف١ٓ أ١ّ٘ش أىٚحٍُ٘ فٟ أىحء -2

 حٌويِش 

     

طوزَ حٌـخِؼش حٌّٛظف١ٓ رخٌّؼٍِٛخص ػٓ حٌويِخص حٌظٟ -4

 طميِٙخ

     

      حٌظّى١ٓ :-ٚ

٠ظ١ق حٌّٔئ١ٌٚٓ حٌفَٛش ٌٍّٛظف١ٓ ألىحء أػّخٌُٙ ريْٚ -0

 ٍلخرش ِٔظَّس 

     

طوخً حٌمَحٍحص حٌّظؼٍمش رّ٘خوً ٠فٛٝ ٌٍَّإ١ٓٚٓ إل-2

 حٌِرخثٓ

     

طَ٘ن حإلىحٍس حٌّٛظف١ٓ فٟ طل١ًٍ حٌّ٘ىالص ٚحطوخً -2

 حٌمَحٍحص

     

      طٛفَ ٚطيػُ فَٙ حإلريحع ٚحالرظىخٍ ٌٍّٛظف١ٓ -4
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 انزػا انىظُفٍ 

 غ١َ ِٛحفك ر٘يس غ١َ ِٛحفك ِلخ٠ي ِٛحفك ِٛحفك ر٘يس حٌؼزخٍس

ص حٌظٟ أكًٜ ػ١ٍٙخ طٕخٓذ أْ حألؿَ ٚحٌّىخفآ-0

 ِٔظٜٛ أىحثٟ

     

١ٓخٓش حإلىحٍس فٟ طٕظ١ُ حٌؼًّ ٚطل١ٔٓ ظَٚفٗ ، -2

 ِالثّش ٌٟ 

     

ح٠ٌّخٔخص حٌظٟ طٛفَ٘خ حإلىحٍس وخالٓظمَحٍ -2

 ٚحألِٓ وخف١ش

     

حٌؼاللش ر١ٓ حٌّٛظف١ٓ طمَٛ ػٍٝ حٌّٛىس  -4

 ٚحالكظَحَ حٌّظزخىي

     

ظخرؼش حٌّٛظف١ٓ أٗؼَ أْ ٔٛػ١ش اَٗحف ِٚ -1

 ِٕخٓزش 

     

      حٌؼاللش ِغ حٌَإٓخء حٌّزخ٠َٗٓ ػاللش ؿ١يس-6

أٗؼَ رخالٍط١خف ٚحٌظمي٠َ ٚحالكظَحَ ِٓ ٠َ١مش -2

 طؼخًِ حإلىحٍس ِؼٟ 

     

      ٠ظُٔ حٌظؼخًِ ِغ حٌـخِؼش رخٌؼيحٌش ِغ حٌّٛظف١ٓ  -8

أٗؼَ رخٌَٟخ ِٓ حٌّىخٔش حالؿظّخػ١ش ٚحٌّٔؼش -0

 ٓ حٌؼًّ حٌّىظٔزش ِ

     

      رَغزخص حٌّٛظف١ٓ ٚكخؿخطُٙ طٙظُ حٌـخِؼش  -00
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  انًزاخع وانًظادر:

( حٌَّ٘ٚػخص حٌظٕخف١ٔش فٟ حٌـخِؼخص ح٠ٌَّٜش ر١ٓ حٌٛحلغ ٚحٌّؤِٛي ِغ حٌظطز١ك ػٍٝ و١ٍخص 2000ارَح١ُ٘، دمحم. ) .0

طـخ٘خص ِؼخَٛس فٟ طط٠َٛ حألىحء ح –حٌظَر١ش، رلغ ِميَ اٌٝ حٌّئطَّ حٌيٌٟٚ حٌؼخٟٔ ٌظط٠َٛ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ 

 .حٌـخِؼٟ، ؿخِؼش حٌٍّٕٜٛس

 .: ىحٍ ٚحثً ٌٍَٕ٘. ػّخ0ْ. ١ط٠ٛٔك حٌويِخص(. 2002ح٠ٌٍّٛ، ٘خٟٔ كخِي. ) .2

أػَ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ػٍٝ حٌظٛؿٗ حالرظىخٍٞ ٌيٜ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ لطخع حالطٜخالص َ(. 2000حٌط٠ًٛ، ٍح١ٔخ كّيٞ. ) .2

 خٍس رخإلّٓخػ١ٍ١ش.. حٌّـٍش حٌؼ١ٍّش و١ٍش حٌظـفٟ َِٜ

ىٍحٓش ١ِيح١ٔش فٟ أػَ اؿَحءحص حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ فٟ أىحء حٌؼخ١ٍِٓ َ( 2002ؿخُٓ، كٔخْ. ) ٛخىق، ىٍِخْ ٚ .4

 ػ١ٕش ِٓ حٌّٜخٍف حٌظـخ٠ٍش فٟ ِلخفظش ١ٕٔٛٞ. ِـٍش ط١ّٕش حٌَحفي٠ٓ.

. ِـٍش ١ش ططز١مٗحٌظط٠َٛ ِم١خّ حٌظ٠ٛٔك حٌيحهٍٟ ٚحهظزخٍ ٛخٌلَ(. 2000ِلّٛى ٚليحىس، ػ١ٔٝ. ) حٌف١خٝ، .1

 .22ؿخِؼش حٌٍّه ٓؼٛى، ع 

 . ِمخي ػٍّٟ، و١ٍش حٌّٔظمزً حٌـخِؼ١ش. وَرالء. حٌؼَحق.حٌَٟخ حٌٛظ١فٟ(. 2020حٌلٕٔخٚٞ، ؿخٓذ َِِ٘.) .6

ضا الوظٌفً لدى أعضاء هٌئة التدرٌس فً (. 2001حٌؼىٖ، فُٛٞ ػزي هللا. ٚ حٌل١ٔٓ، حكّي ِٜطفٝ. ) 0 الّرِّ

.الجامعات الخاصة والحكومٌة
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