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 امللخص

اسد ايبؼةش١ٜ,     :املتُجًة١    - ٜٗذف ايبشح إىل ايتعشف ع٢ً أثش مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ؽطٝة  املٛة

اسد ايبؼةش١ٜ   ا ض  ٚتطٜٛشٖةا  اطتكطاب ٚتٛظٝف املٛاسد ايبؼش١ٜ, تذسٜب املٛة س ٚاؿٛة عًة٢ َظةت٣ٛ     - , األدٛة

د٠ ايؼةةا١ًَ ةةةاعداس٠ ايعاَةة١ يًؼةةشن١ ايعشةٝةة١ يوزلٓةةر املظةةا١ُٖ, ٚايتعةةشف عًةة٢ َظةةت٣ٛ   تطبٝةةل إداس٠ اؾةٛة

ٗر ايٛية ٞ,    اايبشح, ٚيتشكٝل أٖذاف ايبشح مت تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ  تبةا  املٓة

عتُةاد عًة٢ ةعةل ايذساطةات ايظةاةك١, سٝةح مت ايت نةذ َٔة         ةاال, ٚريةو  قذ قاّ ايباسجإ ةتطٜٛش اطةتبا١ْ  ٚ

ظ ة ةةاعداس٠ ايعاَة١ يًؼةشن١ ايعشةٝة١              َصذاقٝتٗا َٚعاٌَة ثباتٗةا, ٚقةذ  جٌة فتُةح ايبشةح   وٝةح املٛة

ٍ   االعتُةاد ( َٛظ ًا, ٚيتشذٜذ سذِة ايعٝٓة١ مت   220) ٚايبايغ عذدِٖيوزلٓر   َذ١ٜٓ اـُع,   عًة٢ دةذٚ

Krejicie and Morgan) (1970)) ةٛاطةةط١  اخةةترلت( َٛظ ةةًا, 82سٝةةح ؼةةذد سذُٗةةا ةعةةذد )   ؛    

ط١, ٚةعةذ تٛصٜةح اال     ا١ٝ٥ ايبظةٝة ( اطةتُاس٠ يةةاؿ١ يًتشًٌٝة اعسصةةا٥ٞ,   62طةةتبا١ْ مت اطةذلدا  ) ايعٝٓة١ ايعؼٛة

اسد٠   )                    (, SPSSٚيتشًٝةةٌة ةٝاْةةةات ايبشةةةح مت اطةةةتدذاّ ةشْةةةاَر إسصةةةا٥ٞ َةةٔة سضَةةة١ ايدلفٝةةةات ايةةٛة

ٚ   است اعاايبشح إٔ ٖٓاى  أظٗش ٚقذ اسد ايبؼةش١ٜ,    َظةت٣ٛ تطبٝةل    است اعة ا  َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛة

د٠ ايؼةةةةا١ًَ   اعداس٠ ايعاَةةةة١ يًؼةةةةشن١ قٝةةةةذ ايبشةةةةح, نُةةةةا ةٝٓةةةةر ايٓتةةةةا٥ر إٔ ٖٓةةةةاى أثةةةةش                ًاإداس٠ اؾةةةٛة

اسد ايبؼةش١ٜ    ًا)َٛدب ًاطشدٜ د٠      ( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظةت٣ٛ مماسطةات إداس٠ املٛة عًة٢ َظةت٣ٛ تطبٝةل إداس٠ اؾٛة

 ايؼا١ًَ   اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح.

 إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ, إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ. :ايهًُات ايذاي١
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 املكدمة

ٚظٗٛس ثٛس٠ املعًَٛات   تظاةل َٔ أدٌ نظب  االقتصادْٟ تاح أيبشر َٓعُات األعُاٍ   ظٌ االيكذ 

 ,ٚايٛظا٥ف ,َٔ خالٍ اطتدذاّ األطايٝب اعداس١ٜ اؿذٜج١, سٝح ايتغرل   ق٠ٛ ايعٌُ ؛ ٚريوسضا ايعُال٤

ٚاؿٛا ض, ٜٚتطًب ريو تبين أ هاس ٚسؤ٣ سذٜج١, ٚع٢ً ض٤ٛ ريو تغرلت ايٓعش٠ إىل إداس٠  ,ْٚعِ األدٛس

تتعًل ةتٓ ٝز طٝاطات أٚ ْعِ ايعاًَة إىل اعتباسٖا  ,فُٛع١ أعُاٍ إدشا١ٝ٥املٛاسد ايبؼش١ٜ   نْٛٗا 

 .طذلاتٝذٝات ايعا١َ ةٗاٚتتؼاةو َح األٖذاف ٚاال ,تتعاٌَ َح أِٖ َٛاسد املٓع١ُ ,ٚظٝ ١ اطذلاتٝذ١ٝ

 ذٜٔذيًُٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚؼ ؽطٕٝ  :َٔ ,نُا مل ٜعذ نا ًٝا قٝاّ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةٛظا٥ف تكًٝذ١ٜ

خشٕٚ, آقُذ ٚ) املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚت١ُٔٝٓ ,ٚايتعٝة ٚايتذسٜب االختٝاس ْعِ األدٛس ٚاؿٛا ض, ٚعًُٝأت

ٚضح  ٖٞةٌ أيبح َٔ أِٖ األدٚاس اؿذٜج١ اييت  اسطٗا إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ املعايش٠  ؛(232ص ,2027

طذلاتٝذٝات اـاي١ ةاملٛاسد ايبؼش١ٜ   َٚؼاسنتٗا اعداسات األخش٣   ٚضح اال ,اطذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ

نظاةِٗ َعاسف إةٗذف  ؛ٚتذسٜب ايعاًَة ,ْؼش ثكا ١ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ :َٚٔ أةشصٖا ,ٖزٙ اعداسات

ِِ ,تصُِٝ ْعِ اؿٛا ض  هِٓٗ َٔ تطبٝل اؾٛد٠, ٚإعاد٠ٔ ,َٚٗاسات ٚطًٛنٝات  ,أدا٤ ايعاًَة ٚتكٝٝ

 .(28ص ,2026 ,ايظاعذٟ) مبا ٜتال٤ّ َح  ًظ ١ اؾٛد٠ ٚايتٛظٝٔف

ٜٚٗذف إىل  , ٜتطًب ايعٌُ ةشٚح اي شٜل َتهاَال اْٚعاَ ا,سذٜج اإداسٜ تعتدل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َذخال

طتدذاّ األَجٌ يًُٛاسد ايبؼش١ٜ ٚاملاد١ٜ ٚريو ةاال ؛ؼكٝل ايتُٝض ٚايتشظة املظتُش   وٝح أْؼط١ املٓع١ُ

يذٜٗا املكذس٠  ,ٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚدٛد إداس٠ َٛاسد ةؼش١ٜ  عاي١املتاس١, َٚٔ املتطًبات األطاط١ٝ يتطب

 .(2026ايعًٝا ٚاعداسات ايتٓ ٝز١ٜ   نٌ َشاسٌ ٚخطٛات تطبٝل اؾٛد٠ )ايظاعذٟ, اعداس٠ َظاعذ٠ ع٢ً

ٍٍ َٔ اؾٛد٠ ٜعتُذ ع٢ً اال   ٚقذساتٗا طتدذاّ األَجٌ ملٗاسات ايك٣ٛ ايعا١ًَ نُا إٔ ؼكٝل َظت٣ٛ عا

ْتٗا٤ّ ةاملؼاسن١   اٚ ,ةذ٤ّا َٔ ع١ًُٝ ايتٛظٝف ,ٖتُاّاٖا قٌ ٛٚايزٟ ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ َٛظ  ,املٓع١ُ

 .(2026, )ةٔ عًٞ ْٚٛسٟيتشكٝل ايتشظة املظتُش  ؛ ٚريوسٌ املؼهالت

 ؛قتصاد١ٜؼكٝل ايت١ُٝٓ االٚ ,اييت تظع٢ يًٓٗٛض مبظت٣ٛ َؤطظاتٗا ,ٚتعذ يٝبٝا إسذ٣ ايذٍٚ ايٓا١َٝ

املِٗ ٚدٚسٖا , ٚريو َٔ خالٍ إةشاص أُٖٝتٗا ؛ٚيتشكٝل ريو هب إٔ تٗتِ َٓعُاتٗا ةإداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةٗا

يتشكٝل ايتشظة , َٚظاعذتٗا   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ,  املؼاسن١   سطِ اطذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ

ِٔ,ٚايتطٜٛش املظتُش ْ٘ ٜعتدل َٔ أِٖ إ إر ؛  يٝبٝا أ١ُٖٝ ةايغ١إٔ يكطا  اعزلٓر  مباٚسضا ايعُال٤, ٚ ِٜ

ٍٍ -ٚتطٜٛشٙ  ْتاد١ٝ اييت تظاِٖ   دعِ االقتصاد ايًٝيبايكطاعات اع  األَش ايزٟ ٜتطًب ؼكٝل َظت٣ٛ عا

عدشا٤ ٖزا  عٝح تًيب ساداتِٗ ٚسغباتِٗ, ٖٚزا َا د ح ايباسجة ,َٔ دٛد٠ املٓتذات املكذ١َ يًضةا٥ٔ

 ةاعداس٠ ايعا١َاسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ يًتعشف ع٢ً أثش مم ؛ايبشح

 املظا١ُٖ.يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر 
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 :املشكلة البخجية

يٝع  , ٚايتغًب عًٝٗا أَش   غا١ٜ األ١ُٖٝ ,ٛاد٘ ػشنات يٓاع١ اعزلٓر   يٝبٝا ايعذٜذ َٔ ايتشذٜاتت

يزيو ال ةذ َٔ ايتطبٝل ايظًِٝ ٚايؼاٌَ  ؛طتُشاس أٜطًاةٌ يتتُهٔ َٔ ايبكا٤ ٚاال ؛ةغشض املٓا ظ١  شظب

ٚ هة ػشنات اعزلٓر َٔ ايتُٝض,  ,يتشظة َظتٜٛات اؾٛد٠ املطًٛة١ ,مل ّٗٛ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

َظت٣ٛ  ٚؼظُة ,تهً ١ األدا٤ ٚؽ ُٝل ,اعْتاد١ٝ صٜاد٠ُ :أُٖٗا ,ٚريو عٔ طشٜل ؼكٝكٗا يعذ٠  ٛا٥ذ

 .(2027دٛد٠ املٓتذات اييت تكذَٗا يًُظت ٝذٜٔ )ايظٛطٞ ٚقشٜص١, 

, أٚ دعُٗا أٚ تٓ ٝزٖا ٚتًعب إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ دٚسًا سازلًا   تظٌٗٝ ةعل عٓايش اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

ِِ ٚعلاص ٖزا ايذٚس  إٕ ٖزٙ ايٛظٝ ١ هب أال تهٕٛ َص١ًُُ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ خالٍ املٓع١ُ  يذع

تبا  مماسطات إداس١ٜ  تاص ةاؾٛد٠ خالٍ عًُٝات ايٛظٝ ١ ْ ظٗا, ٖٚزا ٜعين ايهٔ هب إٔ تطُٔ  ؛ ك 

 .(Joel E Ross, 1995) ايتشظة املظتُش ايزٟ تعتُذٙ اعداس٠ ع٢ً ايذٚاّ

قُذ  - فاٍ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَةٝٓر ايٓتا٥ر اييت تٛيًر إيٝٗا ايعذٜذ َٔ ايذساطات ايظاةك١   

ة ٕ  - 2028, ػهؼو 2027خشٕٚ آ, قُذ 2026ٚ, ةٔ عًٞ ْٚٛسٟ 2026, ثٛاةت٘ 2022ٚأخشٕٚ 

سٝح ٜعتدل أسذ أِٖ ايعٓايش ايالص١َ يتطبٝل  ؛إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ال تؤتٞ مثاسٖا ةذٕٚ ايعٓصش ايبؼشٟ

 ,ٖتُاَٗا ظٛاْب عذٜذ٠   تظٝرل املٛاسد ايبؼش١ٜاإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚلاسٗا, نُا أنذت ع٢ً 

خًل سٚح ايعٌُ اؾُاعٞ, ايتٛظٝف,  ,ؽار ايكشاسات, ايعٌُ    شٜلاَؼاسن١ ايعاًَة   ع١ًُٝ  :َٓٗا

 ايتذسٜب, تكِٝٝ األدا٤, اؿٛا ض.

ا١ُٖ, ٚإدشا٤  َٔ خالٍ ايضٜاس٠ املٝذا١ْٝ يوداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظةتبٝٓٔ يًباسج

ان اض َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ تتُجٌ    ,َؼه١ً ٚدُٛد - َكاةالت ػدص١ٝ َح ايبعل َٔ سؤطا٤ أقظاَٗا

زلٓر املظا١ُٖ, ٚع٢ً ا ذلاض إٔ ةاقٞ ايعٛاٌَ اييت اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يو

 إٕ  - ةايؼشن١ قٝذ ايبشح ٖٞ عٛاٌَ ثاةت١تؤثش   َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ ايعا١َ 

ايبشح واٍٚ َعش ١ أثش مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ ايعا١َ 

 يًؼشن١ قٝذ ايبشح. 

 :هدف الدراسة

 ٜٗذف ٖزا ايبشح إىل ؼكٝل األٖذاف اآلت١ٝ:

 زلٓر املظا١ُٖ.ع٢ً مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يو ايتعشف -

 زلٓر املظا١ُٖ.قٝاغ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يو -

٠ ايعا١َ ايتعشف ع٢ً أثش مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس -

 زلٓر املظا١ُٖ.يًؼشن١ ايعشة١ٝ يو
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اييت ميهٔ إٔ تظاِٖ   ايش ح َٔ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ,تكذِٜ ةعل ايتٛيٝات -

 زلٓر املظا١ُٖ.ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يو ةاعداس٠

 :أهنية الدراسة

ايزٟ ٜعذ َٔ ضُٔ ٚ ,تٓبح أ١ُٖٝ ايبشح َٔ أ١ُٖٝ ايكطا  املبشٛخ )قطا  يٓاع١ اعزلٓر( .2

ألٕ ػشنات يٓاع١ اعزلٓر   يٝبٝا تعٌُ عْتاز  َٓتر  ؛قتصاد ايًٝيبايكطاعات األنجش ت ثرلًا   اال

 ستٝاداتٗا ٚسغباتٗا.ايتًب١ٝ  ؛ ٚريويظا٥ش ايكطاعاتٚةٝع٘ اعزلٓر 

اعداس١ٜ  ةإعتباسٖا َٔ أِٖ املذاخٌ ,نُا تٓبح أ١ُٖٝ ايبشح َٔ أ١ُٖٝ َٛضٛ  إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .2

 ٖتُاّ ةايغ َٔ قبٌ املٗتُة ةٗزا اجملاٍ.ااؿذٜج١ اييت سعٝر ٚال تضاٍ ؼع٢ ة

اييت تعتدل ايذعا١َ ٚ ,نُا ت تٞ أ١ُٖٝ ٖزا ايبشح َٔ أ١ُٖٝ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ .3

 َٚطًب أطاطٞ َٔ َتطًبات تطبٝكٗا. ,ٚايشنٝض٠ األطاط١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

ؼكل  ؛ ساد١ اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ األ١ًٖٝ يوزلٓر املظا١ُٖ إىل تطبٝل َٓاٖر َٚذاخٌ َعايش٠ .4

 َظتٜٛات أدا٤ عاي١ٝ.

 تشاؤالت البخح:

 يٝغر تظاؤالت٘ نُا ًٜٞ: ٚأٖذا ٘ ةٓا٤ ع٢ً َؼه١ً ايبشح

 املظا١ُٖ؟زلٓر َا ٖٞ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يو -

 زلٓر املظا١ُٖ؟َا ٖٛ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يو -

َا ٖٛ أثش مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١  -

 املظا١ُٖ؟. ٓرزليوايعشة١ٝ 

 :فرضية الدراسة

 :اآلت١ٝيٝغر  شض١ٝ ايبشح ايش٥ٝظ١ٝ 

ةاعداس٠  ال ٜٛدذ أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملُاسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ -

    ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ.

 ٜٚت ش  عٔ ٖزٙ اي شض١ٝ اي شضٝات اي شع١ٝ ايتاي١ٝ:

يتدطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةإداس٠ ال ٜٛدذ أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥  -

 ايؼشن١ قٝذ ايبشح.
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ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚتٛظٝ ٗا طتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ ال ٜٛدذ أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ال -

 ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح.

ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةإداس٠ ٗا ٚتٛظٝ املٛاسد ايبؼش١ٜ  ال ٜٛدذ أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يتذسٜب -

 ايؼشن١ قٝذ ايبشح.

ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ  ال ٜٛدذ أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يألدٛس ٚاؿٛا ض -

 ايبشح.

 منوذج البخح:

 ,تاةعًا كذ ناْر إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َتغرلًا  (Resarch Variables)  ُٝا ىص َتغرلات ايبشح

 ( ٜٛضح ايعالق١ ةة ٖزٙ املتغرلات.2ٚايؼهٌ  ) ,ةُٝٓا  جٌ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ َتغرلًا َظتكاًل

 ( ٜٛضح منٛرز َتغرلات ايبشح2) ػهٌ

 

 

 

 

 

 املصذس: َٔ إعذاد ايباسجة          

 :الدراسة مصطلخات

وٝح األْؼط١ اعداس١ٜ املشتبط١ ةتشذٜذ استٝادات املٓع١ُ َٔ املٛاسد  مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ:

طت اد٠ ٚس ح ن ا٤تٗا, َٚٓشٗا ايتعٜٛل ٚايتش ٝض ٚايشعا١ٜ ايها١ًَ, ةٗذف اال ,ايبؼش١ٜ, ٚت١ُٝٓ قذساتٗا

 .(5, ص2020َٔ أدٌ ؼكٝل أٖذاف املٓع١ُ )طٝذٕ,  ,َٔ دٗذٖا ٚ هشٖا

ةٗذف تكذِٜ طًح أٚ خذَات تًيب  ؛يتطٜٛش أدا٤ املٓعُات ٚايعاًَة َٓٗر عًُٞ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ:

ٚتذسٜب ايعاًَة,  ,ٚريو َٔ خالٍ اؿشص ع٢ً ايتشظة املظتُش ٚسضاِٖ ٚتٛقعاتِٗ؛ ايعُال٤ تاستٝادا

 .(223, ص2007ٚ شٜل ايعٌُ, ٚإػشاى ايعُال٤   وٝح َشاسٌ ايعٌُ )أةٛ ايٓصش, 

ايؼشنات املصٓع١ يوزلٓر   يٝبٝا,  تًو طت١ ندل٣  إسذ٣ٖٞ  ١ُ:ايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظاٖ

َٔ ثًح ايطًب ايًٝيب ع٢ً يٓاع١ اعزلٓر, تكح إداستٗا ايعا١َ مبذ١ٜٓ  أنجشخطٛط إْتاز, تكّٛ ةتغط١ٝ 

مبذ١ٜٓ  ّ(2962) ػشم َذ١ٜٓ طشاةًع, ت طظر عاّ  نًٝٛ َذل (220) ٚاييت تبعذ سٛايٞ ,اـُع
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ٖٚٛ َصٓح  ,ةمبظا١ُٖ سداٍ األعُاٍ ايًٝبٝ ,ٚةذأت ْؼاطٗا ةإقا١َ أٍٚ َصٓح يوزلٓر ,طشاةًع

  طًٜٓٛا.أيف  طٔ  200 ةطاق١ إْتاد١ٝ تص١ُُٝٝ قذسٖا ,ّ(2968) ايزٟ ةذأ اعْتاز عاّ ,إزلٓر املشقب

 الدراسات الشابكة:

 هتنت بدراسة إدارة املوارد البشرية:اأواًل: الدراسات اليت 

   ستكا٤ مبظت٣ٛ أدا٤ ايعاًَة َٔ َٓعٛس ةعٓٛإ: دٚس إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   اال (,3117)يًٜٛح, دساط١

, ٖٚذ ر ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً َكاس١ْ اػاٖات املظتذٝبة مٛ تطبٝل َ ّٗٛ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

٢ ػٗادات األٜضٚ   نٌ ايؼشنات ايصٓاع١ٝ اؿاي١ً عًٚٚظا٥ ٗا مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 ؛يًتٛع١ٝ ٚايذعِ ؛ٚاقذلاح منٛرز ملؼشٚ  ٚطين ,, ٚاطتهؼاف ايت ثرل ايٓاتر ع٢ً أدا٤ ايعاًَة9000

ستكا٤ ةاألدا٤ َٔ أدٌ اال ؛سأغ املاٍ املعش  ع٢ً املظت٣ٛ ايٛطين ٚةٓا٤ٔ ,يتطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَٚ

 أُٖٗا: ,ْتا٥ر يذساط١ إىل عذ٠قتصادٟ ايظعٛدٟ, ٚقذ تٛيًر ااال

   املصاْح   فاٍ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ. ال ٜٛدذ تذسٜب نإف -

ٖتُاّ َٔ اعداس٠ ايعًٝا مٛ تبين َ اِٖٝ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚإٔ ايتطبٝل ايٓادح اٜٛدذ إدساى ٚ -

 ٜظاعذ ع٢ً ؼظة أدا٤ ايعاًَة.

ُّٜٛدذ إدساى ة ٕ َٔ األٚيٜٛات اال - األ شاد رٟٚ  ٚاطتكطاُب اُبزدتٚاش١ٜ, ةإداس٠ املٛاسد ايبؼ ٖتُا

 املؤٖالت ٚايه ا٤ات ٚاملٗاسات اييت ؽذّ استٝادات ايعٌُ.

  هتنت بدراسة إدارة ادتودة الشاملة:اثاىيًا: الدراسات اليت 

   ,ةعٓٛإ: َذ٣ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ,(:311دساط١ )قباي١TQM  املؼاسٜح ايصغرل٠  

ٚقذ ٖذ ر ايذساط١ يًتعشف ع٢ً َذ٣ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠  ٚاملتٛطط١: دساط١ تطبٝك١ٝ مبٓطك١ ايضا١ٜٚ,

ايؼا١ًَ   املؼاسٜح ايصغرل٠ ٚاملتٛطط١, ٚدساط١ أِٖ َعٛقات تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   املؼاسٜح 

ٖٞ ٝا, ٚاطتدذَر ايذساط١ املَٓٗرايصغرل٠ ٚاملتٛطط١ ايٛاقع١ مبٓطك١ ايضا١ٜٚ   يٝب , ٚمت تصُِٝ ايٛي 

 :ٖٞاطتبا١ْ ٚصعر ع٢ً فتُح ايذساط١, ٚقذ خًصر ايذساط١ إىل إٔ َعٛقات تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 

 ال ٜٛدذ د١ٗ داع١ُ ي ًظ ١ ْعاّ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ. -

يًُظاعذ٠   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚعذّ تٛا ش املدصصات املاي١ٝ  اَادٜ اال تكذّ ايذٚي١ دعُ -

 يتطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.

 ٚيٝع ع٢ً ايٓعاّ نهٌ. ,ايذلنٝض ع٢ً أطايٝب َع١ٓٝ   اؾٛد٠ ايؼا١ًَ -

ذسٜب يتشظة اؾٛد٠, ٚتش٣ اعداس٠ ايعًٝا إٔ تهايٝف ت ؛ال تكذّ اعداس٠ ايعًٝا سٛا ض تؼذٝع١ٝ يًعاًَة -

 ايعاًَة عاي١ٝ   فاٍ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.
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   ,ٞةعٓٛإ:  ًظ ١ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َٚعٛقات ايتطبٝل: دساط١ َٝذا١ْٝ ع٢ً , (3113دساط١ )املغشة

ٚقذ ٖذ ر ايذساط١ إىل  ع١ٓٝ َٔ املٓعُات ايصٓاع١ٝ ايًٝب١ٝ اييت تكح إداساتٗا ايش٥ٝظ١ مبذ١ٜٓ ةٓغاصٟ,

اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚإةشاص أُٖٝتٗا, ٚايتعشف ع٢ً املعٛقات اييت قذ تٛاد٘ املٓعُات  ايتعشٜف ة ًظ ١ إداس٠

ملعاؾ١ ٖزٙ املعٛقات, ٚخًُصر ٖزٙ ايذساط١ إىل ْتا٥ر  ؛قٝذ ايبشح   تطبٝكٗا, ٚتكذِٜ اؿًٍٛ املٓاطب١

 أُٖٗا:

 :ٖٚٞ ,أُٖٝتٗاسظب ع٢ً َشتب١  ,ٚدٛد عذد َٔ املعٛقات اييت تعٝل تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ -

قتٓا  ٚدعِ اعداس٠ ايعًٝا ي ًظ ١ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ضعف ْعاّ املعًَٛات, ٚدٛد ثكا ١ اضعف 

ةتهاس ٖتُاّ ةتؼذٝح اعةذا  ٚاالتٓع١ُٝٝ ال تتٓاطب َٚتطًبات تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ضعف اال

 تصاٍ اي عاي١.ٜش, غٝاب ْعِ االٖتُاّ ةايبشح ٚايتطٛٚاملكذلسات املكذ١َ َٔ ايعاًَة, ضعف اال

عٝح ٜهٕٛ ريو  ,اختصاسٙ ع٢ً دٛاْب َع١ٓٝ  ك , ٚاّ تًو املٓعُات ةايبشح ٚايتطٜٛشٖتُاعذّ  -

 َٔ املبشٛثة.   (%7226) عاَاًل َجبطًا أَاّ لاح تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚقذ أنذ ٖزا األَش

الدراسة اذتالية )إدارة املوارد البشرية وإدارة هتنت بدراسة متغريات اثالجًا: الدراسات اليت 

  ادتودة الشاملة(:

  ٚ ٚدٚسٖا   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ,: إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜةعٓٛإ, (3128خشٕٚ, آدساط١ )قُذ

ٖذ ر ايذساط١ إىل  ّ,2022 -2002ةايتطبٝل ع٢ً ايؼشن١ ايظٛدا١ْٝ يًتٛيٝذ اؿشاسٟ خالٍ اي ذل٠ 

ع٢ً دٚس إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةايؼشن١ ايظٛدا١ْٝ يًتٛيٝذ اؿشاسٟ,  ايتعشف

 أُٖٗا َا ًٜٞ: ,ٚقذ تٛيًر ايذساط١ إىل ْتا٥ر

عذّ ٚدٛد عالق١ َع١ٜٛٓ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ ةة إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚةة ْؼش ثكا ١ إداس٠ اؾٛد٠  -

 ١ٝ يًتٛيٝذ اؿشاسٟ.ايؼا١ًَ ةايؼشن١ ايظٛداْ

ٚةة ؼكٝل سضا ايعاًَة ةايؼشن١  ,ٚدٛد عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ ةة ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ -

 ايظٛدا١ْٝ يًتٛيٝذ اؿشاسٟ.

  أثش تطبٝل اطذلاتٝذ١ٝ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   مماسطات إداس٠ املٛاسد  ةعٓٛإ: (,3127, ١دساط١ )ثٛاةت

ٚقذ ٖذ ر ايذساط١ إىل َعش ١ أثش  املصاسف ايتذاس١ٜ ايعا١ًَ   ايط ١ ايغشة١ٝ,ايبؼش١ٜ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 

تذاس١ٜ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املصاسف اي اطذلاتٝذ١ٝتطبٝل 

 , ٚقذ تٛيًر ايذساط١ إىل أِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:  ايط ١ ايغشة١ٝ ة ًظطة

ت دالي١ إسصا١ٝ٥ ةة عٓايش اطذلاتٝذ١ٝ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚةة عٓايش مماسطات ٚدٛد عالق١ را -

 إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   املصاسف ايتذاس١ٜ   ايط ١ ايغشة١ٝ, ٚناْر ايعالق١ َٛدب١.
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اعداس٠ يتضاّ اطذلاتٝذ١ٝ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ مبباد٥ٗا املتُج١ً ةة)اٚدٛد أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يتطبٝل  -

ايعًٝا, ايذلنٝض ع٢ً ايضةا٥ٔ,  هة ايعاًَة, ٚايتشظة املظتُش(   مماسطات إداس٠ املٛاسد 

 ايبؼش١ٜ   املصاسف ايتذاس١ٜ   ايط ١ ايغشة١ٝ.

  ٚ أثش اطذلاتٝذٝات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   تٓ ٝز إداس٠ اؾٛد٠ ةعٓٛإ:  (,3122خشٕٚ, آدساط١ )قُذ

ٚقذ ٖذ ر ايذساط١ إىل ايتعشف  تطبٝك١ٝ   َعٌُ إزلٓر ايظذ٠ مبشا ع١ ةاةٌ ةايعشام,ايؼا١ًَ "دساط١ 

ايتٛظٝف, ايتعٜٛل, ايتذسٜب ٚايتطٜٛش   َعٌُ   : ع٢ً طبٝع١ اطذلاتٝذٝات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ املتُج١ً 

ٚتٛيًر ايذساط١ إىل أِٖ إزلٓر ايظذ٠, َٚعش ١ ايعالق١ ةة إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, 

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

ٚشلِ دٚس سٟٝٛ ٚنبرل   ؼكٝل اؾٛد٠ ايؼا١ًَ    ,ٕٛإٔ َذسا٤ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ َظؤٚي -

 َٓعُاتِٗ. 

 : املتُج١ً ٚ ,ستباط َع١ٜٛٓ ق١ٜٛ ْظبًٝا ةة وٝح اطذلاتٝذٝات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜاٚدٛد عالق١  -

 ٚإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.  ,ٚايتطٜٛش ,سٜبايتٛظٝف, ايتعٜٛل, ٚايتذ

 ٚدٛد عالق١ ت ثرل َع١ٜٛٓ ةة اطذلاتٝذٝات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ. -

   ,أثش تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚمماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   األدا٤ ةعٓٛإ:  (,3119دساط١ )منش

ٖٚذ ر ايذساط١ إىل َعش ١ ٚاقح تطبٝل َ ّٗٛ  املظا١ُٖ ايعا١َ   األسدٕ,املؤطظٞ يًؼشنات ايصٓاع١ٝ 

إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚمماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ, نُا ٖذ ر إىل َعش ١ أثش تبين َ ّٗٛ إداس٠ اؾٛد٠ 

 ,بٝعاتٚايُٓٛ ايظٟٓٛ   امل, طتجُاس ايؼا١ًَ ع٢ً األدا٤ املؤطظٞ ٚايزٟ مت قٝاط٘ عدل ايعا٥ذ ع٢ً اال

 ٚإْتاد١ٝ ايعاًَة, ٚقذ تٛيًر ايذساط١ إىل ْتٝذ١ أطاط١ٝ َ ادٖا:

, ٚدعُٗا يتضاّ اعداس٠ ايعًٝاا -دالي١ إسصا١ٝ٥ يعٓايش إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ فتُع١  ار اإٔ ٖٓاى أثش   

املٛسدٜٔ, ؽطٝ  اؾٛد٠, ايذلنٝض ع٢ً ايعٌُٝ, ايتشظة املظتُش يًعًُٝات, ايتذسٜب, ايعالق١ َح 

 - اطتدذاّ ْعِ ايشقاة١ اعسصا١ٝ٥ ٚاملعًَٛات ايشادع١, ةٓا٤  شم ايعٌُ, َؼاسن١ ٚ هة ايعاًَة

 ع٢ً األدا٤ املؤطظٞ يًؼشنات ايصٓاع١ٝ املظا١ُٖ ايعا١َ.

  ( دساط١Rushaidat, 2008,) :ٕةعٓٛا Human Resource Management Practices in 

the Jordanian Hotel Industry ,  ٖذ ر ايذساط١ إىل ؼذٜذ ٚؼًٌٝ ايعالق١ ةة مماسطات إداس٠

املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚدٛد٠ اـذَات املكذ١َ   ايكطا  اي ٓذقٞ األسدْٞ, ٚساٚير أٜطًا تطٜٛش منٛرز يتكِٝٝ 

 ,, عح اؾض٤ األٍٚ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜدض٥ٝةسٝح مت تكظِٝ ٖزا ايُٓٛرز إىل  ؛ٖزٙ ايعالق١

ٖتِ اؾض٤ ايجاْٞ ظٛد٠ اـذَات املكذ١َ َٔ قبٌ اي ٓادم, ٚقذ تٛيًر ايذساط١ إىل ْتٝذ١ َ ادٖا: ٚدٛد اٚ

 عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ ةة املُاسطات ايصشٝش١ عداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚدٛد٠ تكذِٜ اـذ١َ يًضةا٥ٔ.
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  أْٗا قذ اٖتُر ةإداس٠ املٛاسد  ؛اط١ةعذ اطتعشاض ايذساطات ايظاةك١ تبة إٔ أغًبٗا تؼاةٗر َح ٖزٙ ايذس 

ٚت ثرلٖا ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   ةعل املٓعُات ايعشة١ٝ, َٔ خالٍ قٝاغ مماسطات  ,ايبؼش١ٜ

ع٢ً سنضت ايذساط١ اؿاي١ٝ  إال أْٗا اختً ر  ُٝا ةٝٓٗا   ؼذٜذ ٖزٙ املُاسطات,  ؛إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ

 ايبؼش١ٜ املٛاسد طتكطابا املٛاسد ايبؼش١ٜ, )ؽطٝ   املتُج١ً ٚ ,بؼش١ٜمماسطات إداس٠ املٛاسد اي

, األدٛس ٚاؿٛا ض( ٚأثشٖا ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚتطٜٛشٖا , تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜٚتٛظٝ ٗا

ٚأثشٖا   تطبٝل َبادئ  ,( ع٢ً املُاسطات ةؼهٌ عا2027ّخشٕٚ آ  سة سنضت )دساط١ قُذ ٚ

 ,(  كذ سنضت ع٢ً اطذلاتٝذٝات إداس٠ املٛاسد ايبؼش2022١ٜخشٕٚ آاؾٛد٠ ايؼا١ًَ, أَا دساط١ )قُذ ٚ

ٚأثشٖا ع٢ً إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚسنضت , ايتٛظٝف, ٚايتعٜٛل, ٚايتذسٜب ٚايتطٜٛش   : املتُج١ً ٚ

ستكا٤ مبظت٣ٛ أدا٤ ايعاًَة َٔ َٓعٛس تطبٝل ١   اال( ع٢ً دٚس إداس٠ املٛاسد ايبؼش2006ٜدساط١ )يًٜٛح 

ٚدٚسٖا َ ّٗٛ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚقذ أوعر وٝح ايذساطات ايظاةك١ ع٢ً أ١ُٖٝ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.اي عاٍ 

ا١ًَ طعًٝا إىل إثشا٤ نُا اطتعشض ايبشح عذدًا َٔ ايذساطات اييت تٓاٚير َٛضٛ  إداس٠ اؾٛد٠ ايؼ

َٓٗا   ايتعشف ع٢ً املكاٜٝع املظتدذ١َ   تكِٝٝ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠  ٚاالطت اد٠اؾاْب ايٓعشٟ يًبشح 

 (.2002, املغشةٞ 2009اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َجٌ دساط١ )قباي١ 

سذ عًِ ايباسجة ع٢ً  -ٚأِٖ َا ميٝض ايبشح اؿايٞ عٔ ايذساطات ايظاةك١ أْ٘ ٜعتدل األٍٚ   ايب١٦ٝ احمل١ًٝ 

ٚقذ دا٤ يتعضٜض مماسطات إداس٠  ؛ايزٟ مت إدشا٥٘ ع٢ً اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ -

 املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚأثشٖا ع٢ً تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   ايؼشن١ قٝذ ايبشح.

 للدراسة:اإلطار اليظري 

 إدارة املوارد البشرية  :أواًل

 املوارد البشرية واألسباب الرئيشية لالهتناو بها:تعريف إدارة 

تعذدت ايتعاسٜف اييت رنشٖا ايباسجٕٛ ٚاملٗتُٕٛ   فاٍ اعداس٠ سٍٛ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ,  كذ عش ٗا 

( ع٢ً أْٗا: اعداس٠ املظؤٚي١ عٔ صٜاد٠  عاي١ٝ املٛاسد ايبؼش١ٜ   املٓع١ُ يتشكٝل 26, ص2020)ايظٝذ, 

بؼش١ٜ ع٢ً أْٗا: وٝح األْؼط١ أٖذاف اي شد ٚاملٓع١ُ ٚاجملتُح, نُا ميهٔ تعشٜف إداس٠ املٛاسد اي

اعداس١ٜ املشتبط١ ةتشذٜذ استٝادات املٓع١ُ َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚت١ُٝٓ قذساتٗا ٚس ح ن ا٤تٗا, َٚٓشٗا 

َٔ دٗذٖا ٚ هشٖا َٔ أدٌ ؼكٝل أٖذاف  االطت اد٠ايتعٜٛل ٚايتش ٝض ٚايشعا١ٜ ايها١ًَ, ةٗذف 

ٗا: ٚظٝ ١ تٗتِ ةاطتكطاب ٚدزب املٛاسد ايبؼش١ٜ, (, ُٚتعشف أٜطا ع٢ً أ5ْ, ص2020املٓع١ُ )طٝذٕ, 

ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛشٖا ٚقا ع١ املٓع١ُ عًٝٗا ةعذد ْٚٛع١ٝ َٓاطبة َٔ أدٌ ؼكٝل األٖذاف اـاي١ 

( ة ْٗا: َٓٗر  هشٟ دذٜذ   3, ص2026ٚعش ٗا )ايظاعذٟ, , (Griffin, 2012, p418ةاملٓع١ُ )

ػشٜو اطذلاتٝذٞ   ايتدطٝ  ايؼاٌَ  ٖٞغ إٔ ٖزٙ اعداس٠ ايتعاٌَ َح ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ ٜكّٛ ع٢ً أطا

يًُٓع١ُ, ٚع٢ً أطاغ املٛاص١ْ ةة ؼكٝل أٖذاف املٓع١ُ ٚةة طُٛسات األ شاد, ٜٚعتدل األ شاد أِٖ أيٍٛ 
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املٓع١ُ ٚاألطاغ   ؼكٝل لاسٗا ٜٚذعٛ املٓٗر إىل إٔ ٜٗتِ نٌ َذٜش   املٓع١ُ ةاملٛاسد ايبؼش١ٜ إىل 

 داْب اعداس٠ املتدصص١   ٖزا اجملاٍ. 

اتطح يًباسجة َٔ خالٍ ايتعشٜ ات ايظاةك١ ة ٕ ٖٓاى تبآٜا   تعشٜف إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ,  ايتعشٜف 

اس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   صٜاد٠ اي عاي١ٝ يًُٛاسد ايبؼش١ٜ, ةُٝٓا ايتعشٜف ايجاْٞ األٍٚ سنض ع٢ً َظؤٚي١ٝ إد

ٚايجايح سنضا ع٢ً أْؼط١ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ, أَا ايتعشٜف ايشاةح  كذ دا٤ كتً ًا عٔ ايتعشٜف األٍٚ 

١ُ, ٚةة إٔ ٚايجاْٞ ٚايجايح, ٚٚضح ايٓعش٠ اؿذٜج١ يًُٛسد ايبؼشٟ, ةاعتباسٙ أِٖ أيٌ َٔ أيٍٛ املٓع

 عداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ أدٚاسًا سذٜج١ كتً ١ عٔ األدٚاس ايتكًٝذ١ٜ. 

إىل إٔ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ تهتظب أُٖٝتٗا َٔ األطباب اييت  (23, ص2023)محٛد ٚاـشػ١,  ٚأػاس

ا١ٖٝ أدت إىل االٖتُاّ ةٗا, ٜٚتُجٌ أةشصٖا  : ايتذخٌ اؿهَٛٞ, َٔ خالٍ إيذاس قٛاْة تتعًل ةش 

األ شاد, ٚاملظاٚا٠   ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاعٞ, ايتطٛسات ٚاملتغرلات   ايب١٦ٝ اـاسد١ٝ ٚايذاخ١ًٝ 

يًُٓع١ُ, ةشٚص ايتؼشٜعات املتعًك١ ةاـذَات ٚايت َة ايصشٞ, تغرل ايٓعش٠ إىل ايعٓصش ايبؼشٟ َٔ 

ايزات١ٝ يًعاًَة   فاٍ  عٓصش إْتاز إىل أيٌ َٔ أيٍٛ املٓع١ُ, ايذلنٝض ع٢ً اؿادات ٚايذٚا ح

ايعٌُ, صٜاد٠ االٖتُاّ املًشٛظ   اؾٛاْب ايع١ًُٝ املتعًك١ ةاألدا٤, ايذلنٝض ع٢ً دٛد٠ اؿٝا٠ املشتبط١ 

ٚةشٚص  ًظ ١ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ظاٖش٠ ايتُهة يًعاًَة, ٖٚٛ أسذ أِٖ اع شاصات  ةايعاًَة,

 ش١ٜ.اي هش١ٜ ٚاي ًظ ١ٝ يًتعاٌَ َح ايك٣ٛ ايبؼ

إىل إٔ أِٖ األطباب اييت أدت إىل االٖتُاّ ةإداس٠ املٛاسد  (307, ص2026)ةٔ عًٞ ْٚٛسٟ, ٚأضاف 

ايبؼش١ٜ ٖٞ: تؼاةو املٗاّ اعداس١ٜ, تعكذ َ ّٗٛ ايٛظا٥ف َٚتطًبات األدا٤, ػذ٠ املٓا ظ١, است ا  تهً ١ 

  تؼغٌٝ ايعٓصش ايبؼشٟ.

 أهداف إدارة املوارد البشرية:

  تطٜٛش  -طٛا٤ ايهبرل٠ أٚ ايصغرل٠  -ٜهُٔ اشلذف األطاطٞ عداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   املؤطظات 

)ايظٝذ,  األ شاد تطٜٛشًا ًٜيب سغباتِٗ, ٜٚظذ استٝادات املٓع١ُ, ٚميهٔ تٛضٝح ٖزٙ األٖذاف نُا ًٜٞ

  :(28, 27, ص2020

ة ٕ ػذ شلِ أسظٔ األعُاٍ, ٚأنجَشٖا  تتُجٌ ٖزٙ األٖذاف   َظاعذ٠ األ شاد: االدتُاع١ٝاألٖذاف  .2

إْتاد١ٝ ٚسع١ٝ؛ مما هعًِٗ ُطعذا٤, ٜؼعشٕٚ ةاؿُاغ مٛ ايعٌُ, إىل داْب س ح َعٜٓٛاتِٗ ٚإقباشلِ 

 إىل ايعٌُ ةشضا ٚػغف, ٚنٌ ٖزا َٔ أدٌ ؼكٝل ايش ا١ٖٝ ايعا١َ يأل شاد   اجملتُح.

 ٚتتُجٌ  ُٝا ًٜٞ:أٖذاف ايعاًَة:  .2

أل شاد ٚتشقٝتِٗ,   إطاس أسٛاٍ عٌُ َٓؼط١؛ ؼ ضِٖ ع٢ً أدا٤ ايعٌُ ةإتكإ ايعٌُ ع٢ً تكذّ ا -

 ٚ عاي١ٝ, ٖٚزا َا ٜش ح َٔ دخًِٗ.

اْتٗاز طٝاطات َٛضٛع١ٝ, ؼذ َٔ اطتٓضاف ايطاق١ ايبؼش١ٜ, ٚؼاػٞ ايالإْظا١ْٝ   َعا١ًَ األ شاد  -

 ايعاًَة.
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 :تٞناآلٖٚٞ أٖذاف املٓع١ُ:  .3

 ِٝٗ وٝح املؤٖالت ايالص١َ؛ ٚريو عٔ طشٜل االختٝاس ٚايتعٝة سظب دًب أ شاد أن ا٤, تتٛ ش  -

 املعاٜرل املٛضٛع١ٝ.

االطت اد٠ ايكص٣ٛ َٔ اؾٗٛد ايبؼش١ٜ عٔ طشٜل تذسٜبٗا ٚتطٜٛشٖا ةإدشا٤  ذلات ته١ٜٝٓٛ؛ ٚريو  -

 يتشذٜذ اـدل٠ ٚاملعش ١ اييت تتُاػ٢ َح تطٛس ْعاّ املؤطظ١.

ايعٌُ ع٢ً صٜاد٠ سغب١ ايعاًَة ع٢ً ةزٍ اؾٗذ ٚايت اْٞ, ٚإدَاز أٖذا ٗا َح أٖذا ِٗ؛ ـًل تعإٚ  -

َؼذلى, ٜٚت ت٢ ريو ةتٛصٜح عادٍ يألدٛس ٚاملها آت,  ٚايعٌُ ع٢ً إعطا٤ نا ١ ايطُاْات عٓذ 

 ايتعاقذ. 

 وظائف إدارة املوارد البشرية: 

سد ايبؼش١ٜ ٚمماسطاتٗا,  ال ٜٛدذ ات ام تاّ ةة ايباسجة تعذدت ٚدٗات ايٓعش ةؼ ٕ ٚظا٥ف إداس٠ املٛا

ع٢ً ٖزٙ ايٛظا٥ف, ٚت خز ٖزٙ ايٛظا٥ف مماسطات َتعذد٠, َٓٗا: ؼًٌٝ ايٛظا٥ف ٚتصُُٝٗا, ؽطٝ  

املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚاالختٝاس,  ٚايتعٝة, ٚايتذسٜب, ٚايتش ٝض, ٚتكِٜٛ األدا٤, ةاعضا ١ إىل ايٛظا٥ف اي شع١ٝ 

س٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚيغاٜات ايبشح اؿايٞ  كذ سذد ايباسجإ أةشص ٚظا٥ف إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ األخش٣ عدا

 مبا ًٜٞ:

 ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ:   .2

ُتعذ ٖزٙ ايٛظٝ ١ َٔ أةشص ايٛظا٥ف ٚأُٖٗا, اييت تكّٛ ةٗا إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚتٗذف إىل تكذٜش 

َٔ سٝح: أْٛا  ايٛظا٥ف أٚ األعُاٍ املطًٛة١, أعذاد األ شاد  استٝادات املٓعُات َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ,

ايالصَة َٔ نٌ ْٛ  يًٛظا٥ف املطًٛة١, اي ذل٠ ايض١َٝٓ اييت ُتعذٖا خط١ املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚتٓتٗٞ ع١ًُٝ 

ايتدطٝ  يًُٛاسد ايبؼش١ٜ عاد٠ ةإعذاد فُٛع١ َٔ اؾذاٍٚ اييت تٛضح أْٛا  ايٛظا٥ف أٚ ايتدصصات 

, 2002)عبذ ايباقٞ,  ٚأعذاد األ شاد ايالصَة   نٌ ْٛ , َٛصعٕٛ ع٢ً كتًف اعداساتاملطًٛة١, 

 (.223ص

إٕ يتدطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ أ١ُٖٝ ندل٣ داخٌ ايتٓعِٝ, طٛا٤ يأل شاد أٚ اعداسات؛  ٗٛ ٜظاعذ ع٢ً 

يالص١َ, َجٌ: مما ٜظاعذ   اؽار ايتذاةرل ا؛ ايتعشف ع٢ً َٛاطٔ ايعذض ٚاي ا٥ل   ايك٣ٛ ايعا١ًَ

ْكًِٗ, ايذلق١ٝ, ايتذسٜب, نُا ٜظاعذ   ؼذٜذ فاالت أْؼط١ ايتذسٜب  أٚ االطتغٓا٤ عٔ ةعل ايعاًَة

ٚايذلق١ٝ, ٜٚظاِٖ َظا١ُٖ  عاي١   صٜاد٠ عذد األ شاد ايعاًَة األن ا٤؛ َٔ خالٍ ؼذٜذ اؿادات نًُا 

ْٚٛعًا ٚةؼهٌ َظبل, نُا تعتدل ٖزٙ ايع١ًُٝ ايعاٌَ األطاطٞ   لاح خط  املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚطٝاطاتٗا 

 .(46, ص2020)ايعتٝيب, ألخش٣ ناالختٝاس, ٚايتعٝة, ٚايتذسٜب, ٚايتطٜٛش...اخل ا
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 اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚتٛظٝ ِٗ:  .2

ةعذ إٔ ٜتِ ؼذٜذ ايٛظا٥ف ايؼاغش٠ تبذأ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةتشذٜذ اؾٗات املظتٗذ ١ يالطتكطاب, 

اخٌ املٓع١ُ, ٚنًُا نإ ٖٓاى َصادس ٚتٛظٝف املٛاسد ايبؼش١ٜ ايالص١َ, ٚميهٔ إٔ تهٕٛ َٔ د

يالطتكطاب أندل نإ اؿصٍٛ ع٢ً املٛاسد ايبؼش١ٜ املٓاطب١ أطٌٗ؛ ألٕ ع١ًُٝ امل اض١ً ةة أعذاد نبرل٠ 

 َٔ املتكذَة يؼغٌ ايٛظٝ ١ ٜعطٞ ةذا٥ٌ أٚطح ٚأ طٌ أَاّ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ.

١؛ يهٞ تطُٔ االطتُشاس يٓؼاطات املٓع١ُ, ٚتشنض ع١ًُٝ االطتكطاب يًشصٍٛ ع٢ً َٛاسد ةؼش١ٜ َٓاطب

ٖٚزٙ ايع١ًُٝ تؼٌُ ايبشح عٔ األ شاد املٓاطبة ٚاملؤًٖة يًعٌُ, ٚايزٟ ٜتٛقح إٔ ٜهٕٛ يذِٜٗ سغب١ يًعٌُ 

  .(35, ص2026)ثٛاةت١,    املٓع١ُ؛ ْتٝذ١ ٚدٛد  شص عٌُ شلِ سايٝا أٚ   املظتكبٌ

ايٓؼاطات اـاي١ ةاملٓع١ُ يًبشح ٚدزب املشػشة؛ يظذ ٚع١ًُٝ االطتكطاب ٚايتٛظٝف ٖٞ فُٛع١ َٔ 

ايٛظا٥ف ايؼاغش٠   ٝٗا, ٚريو ةايعذد ٚايٓٛع١ٝ املطًٛة١   ايٛقر املٓاطب, ٚتؼٌُ ٚظٝ ١ االطتكطاب 

أٜطا ايٛ ا٤ عادات املشػشة ٚسغباتِٗ ٚقذساتِٗ؛ ٚريو يؼغٌ ايٛظا٥ف, ٖٚهزا ٜٛ ش االطتكطاب 

 شلا؛ يهٞ ىتاس ةعطِٗ ةعطًا ٚ كًا ملصاؿِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ.اي شي١ يًُٓع١ُ ٚيًُتكذَة 

ٜٚدلص اشلذف ايش٥ٝظٞ يع١ًُٝ اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚتٛظٝ ِٗ   تٛ رل املٛاسد ايبؼش١ٜ املٓاطب١   

املهإ املٓاطب ٚ  ايٛقر املٓاطب ٚإداَتٗا, ٚيتشكٝل املٓع١ُ أٖذا ٗا َٔ ٖزٙ ايع١ًُٝ  إٕ ريو ٜتطًب َا 

 :(208, 206, ص2023ايصرل , ) ًٜٞ

 تٛ رل ايعذد املٓاطب َٔ األػداص املٓاطبة يؼغٌ ايٛظا٥ف   املٓع١ُ , ٚريو ة قٌ تهً ١ ممه١ٓ. -

ايعٌُ ع٢ً تكًٌٝ عذد املتكذَة َٔ غرل املؤًٖة يؼغٌ املٓايب ةاملٓع١ُ؛ مما ى ل َٔ تهايٝف  -

 ع١ًُٝ االختٝاس ايٓٗا٥ٞ.

يًك٣ٛ ايعا١ًَ؛ َٔ خالٍ دزب املشػشة اؾٝذٜٔ, ٚاالست اظ ةايعاًَة اعطٗاّ   ؼكٝل االطتكشاس  -

 املشغٛةة.

ؼكٝل املظؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاألخالق١ٝ؛ َٔ خالٍ االيتضاّ ةع١ًُٝ ايبشح ايصشٝش١, ٚت َة  -

 سكٛم املتكذَة املشػشة يؼغٌ ايٛظا٥ف.

عاي١ٝ؛ مما ى ل َٔ تهايٝف ةعل أْؼط١ ايعٌُ ع٢ً دزب فُٛع١ َال١ُ٥ ٚممٝض٠ ٚرات ن ا٠٤  -

 املٛاسد ايبؼش١ٜ, َجٌ: ايتذسٜب.

 ايتذسٜب ٚايتطٜٛش ايٛظٝ ٞ: .3

وتاز األ شاد اؾذد   ةذا١ٜ  ذل٠ تٛظٝ ِٗ ةاملٓعُات إىل عًُٝات إسػاد ٚتٛدٝ٘ ٚتهٝٝف َح ة١٦ٝ ايعٌُ 

ِ ايذلنٝض ع٢ً تعشٜف ٖؤال٤ اؾذٜذ٠, ٚاييت قذ تظتغشم عذ٠ ػٗٛس َٔ ةذا١ٜ االيتشام ةايعٌُ, سٝح ٜت

ةكٛاعذ ايعٌُ ٚأْعُت٘, ٚأٖذاف ايتٓعِٝ َٚهْٛات٘ ٚٚسذات ايعٌُ املدتً ١, ٚةعذ ؼكٝل ايت قًِ 
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ميهٔ يًتذسٜب ايشزلٞ إٔ وتٌ َهاْ٘  ,َا تؼًُ٘ َٔ أ شاد ٚأْع١ُ ٚقٛاعذٚاالْظذاّ َح ة١٦ٝ ايعٌُ ٚ

١  اسغ دٚسًا َُٗا   تؼهٌٝ اػاٖات ايعاًَة ٚوكل أٖذا ٘, ٚ  اؿكٝك١  إٕ إداس٠ املٛاسد ايبؼشٜ

اؾذد أٚ إعاد٠ تهٜٛٓٗا مٛ َٓعُاتِٗ ٚٚظا٥ ِٗ اؾذٜذ٠, عٝح ٜهٕٛ يذِٜٗ االطتعذاد ٚايكذس٠ ع٢ً 

 .(237, ص2022)قُذ ٚآخشٕٚ,  ؼكٝل املُاسط١ ايظ١ًُٝ ألعُاشلِ   أقٌ  ذل٠ ممه١ٓ

ع١ًُٝ َٓتع١ُ َٚظتُش٠ ٜهظب َٔ  ايتذسٜب ٚايتطٜٛش ايٛظٝ ٞ ة ْ٘: (245, ص2024)عًٞ, ُٜٚعشف 

)قُٛد,  خالشلا املٛظف املعش ١ ٚاملٗاسات يًكٝاّ ة دا٤ أعُاٍ َع١ٓٝ أٚ يبًٛغ أٖذاف قذد٠, نُا ُٜعش ٘

اؾٗٛد املدطط١ اييت ٜتِ تصُُٝٗا ةٛاطط١ املٓع١ُ يتظٝرل ع١ًُٝ تعًِ املعاسف  ة ْ٘: (226, ص2007

املتعًك١ ةايٛظا٥ف اييت مياسطٗا ايعإًَٛ ةٗذف ت١ُٝٓ ٚتطٜٛش األدا٤ ع٢ً املظتٜٛات  ٚاالػاٖات ساتٚاملٗا

 اي شد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ.

إىل إٔ أ١ُٖٝ ايتذسٜب ٚايتطٜٛش ايٛظٝ ٞ ٚ ٛا٥ذٙ تهُٔ   ثالث١  (209, ص2022)عباغ ٚعًٞ, ٜٚؼرل 

 :ٖٞدٛاْب أطاط١ٝ, 

املٓع١ُ ةٛضٛح أٖذا ٗا ٚأطايٝب ايعٌُ  ٝٗا, ٚةتعشٜف املٛظ ة ةاملطًٛب ٜؤدٟ إىل ؼظة أدا٤  -

ت دٜت٘, ٚنزيو ةتطٜٛش َعاس ِٗ َٚٗاساتِٗ؛ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖذاف املٓع١ُ, ٜٚظِٗ ةشةطٗا ة ٖذاف 

 املٓع١ُ.

 ٜظِٗ غًل االػاٖات اعهاة١ٝ ايذاخ١ًٝ ٚاـاسد١ٝ ػاٙ املٓع١ُ,  ٜٚظِٗ ةاْ تاسٗا ع٢ً فتُعٗا -

ٚقٝطٗا, ٚريو َٔ أدٌ ايتشذٜح ٚايتطٜٛش يًدلاَر ٚاعَهاْٝات ٚايتذذٜذ يًُعًَٛات؛ َٔ أدٌ 

 يٝاغ١ األٖذاف ٚؼذٜذ ايظٝاطات. 

ٜظاعذ ةتٛضٝح طٝاطات املٓع١ُ ايعا١َ, ٜٚظاعذ ةتطٜٛش طشم ايكٝاد٠ ٚأطايٝبٗا, ٚؼظة اؽار  -

 ايكشاسات.

شلا َظبكًا, ٜٚٗذف عسذاخ تغٝرلات   األ شاد ٚاؾُاعات؛ ٜٚعتدل ايتذسٜب ٚايتطٜٛش َٔ األْؼط١ املدط  

  َٔ خالٍ ؼظة َعًَٛاتِٗ ٚخدلاتِٗ َٚٗاساتِٗ ٚطًٛنٝاتِٗ ٚاػاٖاتِٗ, ٚةؼهٌ عاّ  إْ٘ ٜضٚد

 األ شاد ةايكذسات ع٢ً أدا٤ األعُاٍ ةايه ا٠٤ ٚاعْتاد١ٝ ايعاي١ٝ. 

 ايّٝٛ نة)اعْذلْر, ايعٛمل١, اـصدص١, ٜٚش٣ ايباسجإ ة ٕ ايتغٝرلات اييت أيبشر َٔ زلات عامل

اشلٓذس٠, االْذَاز ٚغرلٖا( قذ أثشت ةؼهٌ نبرل ع٢ً ٚظٝ ١ اؾٛد٠ ةاملٓعُات, سٝح إٕ أدا٤ ٖزٙ 

ايٛظٝ ١ ةؼهٌ َٓاطب ٜتطًب َظاٜش٠ ٖزٙ ايتغٝرلات َٔ خالٍ ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ املهج ١, ٚاييت تٗذف 

٣ األ شاد, َٚتاةع١ األ هاس ٚاألطايٝب اؿذٜج١, اييت أيبشر زل١ إىل تطٜٛش ايٛعٞ ٚاملٗاسات املدتً ١ يذ

 ٖزا ايعصش.
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 األدٛس ٚاؿٛا ض: .4

تعتدل طٝاطات األدٛس ٚاؿٛا ض َٔ أِٖ اآليٝات رات ايت ثرل املباػش ع٢ً طًٛى  األ شاد ايعاًَة ٚإْتادِٗ, 

 خٛ ًا َٔ تظشةٗا إىل اـاسزٚاييت تظاِٖ   قا ع١ املٓع١ُ ع٢ً ايه ا٤ات ايبؼش١ٜ ايذاخ١ًٝ؛ 

  .   (234, ص2022)ايطشا١ْٚ, 

ٚتٗتِ ٚظٝ ١ األدٛس ٚاؿٛا ض   ايعٌُ ع٢ً تكذِٜ أدٛس َٚٓا ح يها ١ املٛظ ة, ٖٚٞ تهٕٛ ع٢ً ػهٌ 

تعٜٛطات َباػش٠, َجٌ: أدٛس, ٚسٚاتب, ٚسٛا ض, َٚها آت َاي١ٝ تشتب  ةعٌُ اي شد, ٚتعٜٛطات غرل 

َٚٓٗا: َضاٜا ادتُاع١ٝ, ٚت َة يشٞ, ٚإداصات َشض١ٝ, ٚط١ٜٛٓ, , ات املدتً ١َباػش٠ تشتب  ةاملتغرل

 (,40, ص2026)ثٛاةت١, ٖٚٞ تعٜٛطات تضٜذ َٔ ايشضا ٚايذا ع١ٝ يذ٣ ايعاًَة  تتشظٔ إْتادٝتِٗ 

ق١ُٝ املبًغ املايٞ ايزٟ ُٜذ ح يًعاًَة َكاةٌ ايكٝاّ ةايعٌُ, ٚوظب ةايظاع١ أٚ ةايّٝٛ أٚ  ٖٞٚاألدٛس 

ةايؼٗش, ٚاألدٛس ٖٞ ضُا١ْ يًشصٍٛ ع٢ً أدٛس عادي١, تتٓاطب َح األعبا٤ ايٛظٝ ١ٝ ةاطتدذاّ َعاٜرل 

   .(222, ص2022)أةٛ ػٝد١,  ؼذٜذ األدٛس, َجٌ األدا٤,  ٚاؾٗذ, ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ, ٚاـدل٠

 ثاىيًا: إدارة ادتودة الشاملة

املظتُش يًعًُٝات اعداس١ٜ, ٚريو مبشادعتٗا ( إٔ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ تعين ايتشظة 2995ٜش٣ )ايظكاف, 

ٚؼًًٝٗا, ٚايبشح عٔ ايٛطا٥ٌ ٚايطشم يش ح َظت٣ٛ األدا٤, ٚتكًٌٝ ايٛقر علاصٖا؛ ةاطتبعاد املٗاّ 

ٚايٛظا٥ف عذمي١ اي ا٥ذ٠, ٚغرل  ايطشٚس١ٜ يًعٌُٝ أٚ يًع١ًُٝ؛ ٚريو يتد ٝل ايتهً ١, ٚس ح َظت٣ٛ 

 .(90 -89,  ص2027)ايعًٞ,  ايتشظة َتطًبات ايعٌُٝ ٚاستٝادات٘اؾٛد٠, َظتٗذ ة   وٝح َشاسٌ 

 أهنية إدارة ادتودة الشاملة:  

تظع٢ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إىل خًل ثكا ١ َتُٝض٠, تشتهض ع٢ً تعا ش دٗٛد وٝح أ شاد املٓع١ُ؛ يتًب١ٝ 

عداس٠ َٓعُات األعُاٍ, سادات ايضةا٥ٔ, ٚإػبا  سغباتِٗ ة قٌ تهً ١ ٚدٗذ ٚٚقر,  ٗٞ  ًظ ١ دذٜذ٠ 

سٝح تعٌُ ع٢ً ؼ ٝض ايكذسات ٚقاة١ًٝ أ شاد املٓع١ُ؛ ٚريو يتشكٝل ايتشظة املظتُش ؾٛد٠ املٓتر, ٚصٜاد٠ 

ن ا٠٤ املؤطظ١ ٚ اعًٝتٗا, ٚخًل َٝض٠ تٓا ظ١ٝ, ٚةايتايٞ ةكاؤٖا ٚاطتُشاسٖا, ٖٚزا ٜؼرل ةٛضٛح إىل إٔ 

, 2026)ةٛخ٠ًٛ,  طع١ يًُٓعُات, ميهٔ إواشلا  ُٝا ًٜٞإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ أيبشر رات أ١ُٖٝ ٚا

 :(22ص

 ٜؤدٟ تطبٝل ْعاّ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إىل ؽ ٝل ايتهً ١, ٚصٜاد٠ ايشع١ٝ. -

 ٜؤدٟ تطبٝل ْعاّ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إىل ؼكٝل سضا املظتًٗو. -

 وكِّل ْعاّ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َٝض٠ تٓا ظ١ٝ, ٚعا٥ذًا َشت عًا. -

 بح تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ضشٚسًٜا يًشصٍٛ ع٢ً ةعل ايؼٗادات ايذٚي١ٝ يًذٛد٠.أي -

ت١ُٝٓ ايؼعٛس ةٛسذ٠ اجملُٛع١, ٚعٌُ اي شٜل, ٚايجك١ املتبادي١ ةة األ شاد, ةاعضا ١ إىل ايؼعٛس  -

 ةاالْتُا٤   ة١٦ٝ ايعٌُ.
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 إعطا٤ ايظُع١ ايطٝب١ يًُٓع١ُ   ْعش ايعُال٤ اـاسدٝة.  -

ٚقذ  هٓر ةعل املٓعُات َٔ ؼكٝل عذ٠  ٛا٥ذ إهاة١ٝ نٓتٝذ١ َباػش٠ يتطبٝكٗا عداس٠ اؾٛد٠ ٖزا 

ايؼا١ًَ, َٚٓٗا ان اض ْظب١ ايتظشب ايٛظٝ ٞ, ٚايغٝاب عٔ ايعٌُ, ٚان اض ْظب١ اعداصات املشض١ٝ, 

 ٚإياةات ايعٌُ.

  أهداف إدارة ادتودة الشاملة:

, 2028)ػهؼو,  ؼكٝل و١ً َٔ األٖذاف, أُٖٗا َا ًٜٞ ٜعٌُ ْعاّ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إىل

 :(293ص

  ِٗ سادات ايعٌُٝ ٚسغبات٘ ٚإسضاؤٙ؛ َٔ خالٍ تًب١ٝ َتطًبات٘ ٚسادات٘ املتذذد٠ ٚؼكٝكٗا. -

ايٛقر  ٚريو َٔ سٝح: اؾٛد٠, ايتهً ١, تٛ رل ايظًع١ أٚ اـذ١َ ٚ ل َتطًبات ايعٌُٝ, -

 ٚاالطتُشاس١ٜ.

 ايتك١ٝٓ, ٚاالقتصاد١ٜ, ٚاعْتاد١ٝ, ٚمبا ىذّ ؼكٝل اؾٛد٠ املطًٛة١.ايتهٝف َح املتغرلات  -

 تٛقح استٝادات ٚسغبات ايعٌُٝ   املظتكبٌ ٚدعٌ ريو عُاًل َظتُشًا. -

 دزب املضٜذ َٔ ايعُال٤ املشتكبة, ٚاحملا ع١ ع٢ً ايعُال٤ اؿايٝة. -

)ةٛخ٠ًٛ,  ايضةا٥ٔ ٚايتُٝض ع٢ً املٓا ظة٤ صٜاد٠ ايكذس٠ ايتٓا ظ١ٝ يًُٓع١ُ, ٚصٜاد٠ ن ا٤تٗا   إسضا -

 .(22, ص2026

 ت١ُٝٓ َٗاسات املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚتطٜٛش قذساتٗا   املٓع١ُ. -

 مبادئ إدارة ادتودة الشاملة:

ٜتطًب َٔ  -إٕ خًل ايك١ُٝ ألعُاٍ املٓعُات َٚٓتذاتٗا ٚؼكٝل سضا ايضةٕٛ ٚايٛيٍٛ إىل املٓا ظ١ ايعامل١ٝ 

َٓع١ُ األعُاٍ َعاؾ١ اؾٛد٠, نْٛٗا َظ ي١ اطذلاتٝذ١ٝ, ٚايعٌُ اؾاد يتبين عذ٠ َبادئ عداس٠ اؾٛد٠ 

 ايؼا١ًَ, أُٖٗا:

إٕ ايٓذاح ةتطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعتُذ ع٢ً ايذعِ ايزٟ تتًكاٙ َٔ اعداس٠ ايتضاّ اعداس٠ ايعًٝا:  -

ألْؼط١ ٚايعًُٝات اييت  اسطٗا, ٚايكذس٠ ع٢ً إقٓا  ايعاًَة ايعًٝا, ٚتبٓٝٗا  ًظ ١ اؾٛد٠ ةهٌ ا

ٚت ثرلٖا عًِٝٗ, ٚايتضاّ اعداس٠ ايعًٝا ٜهٕٛ ةتعضٜض ايجكا ١ ةاؾٛد٠, ٚاستكاؤٙ ةاعَهاْٝات ٚايكذسات 

عٓذ ايعاًَة   األدا٤ يًٛظا٥ف ٚاملٗاّ, َح إهاد ايشؤ٣ االطذلاتٝذ١ٝ ايٛاضش١ يألٖذاف عٓذ تطبٝل 

 .(25, ص2026)ثٛاةت١,  إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ًظ ١ 

هب ع٢ً املؤطظات إٔ تت ِٗ االستٝادات ٚايتٛقعات اؿاي١ٝ ايذلنٝض ع٢ً ايعٌُٝ )ايضةٕٛ(:  -

ٚاملظتكب١ًٝ يعُال٥ٗا, ٚتها ح يتشكل شلِ نٌ ايتٛقعات,  كذ عش ر َٓع١ُ اؾٛد٠ ايدلٜطا١ْٝ إداس٠ 
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ؼكل َٔ خالشلا املٓع١ُ نال َٔ استٝادات املظتًٗو ٚأٖذا ٗا ؛ تظٝرلٜ٘اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ة ْٗا:  ًظ ١ 

َعًا, سٝح إٕ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ تطح ايضةا٥ٔ ضُٔ غاٜات املٓع١ُ ٚأٖذا ٗا, ٚتظع٢ عػبا  

 .(257, ص2023)قُٛد ٚداطِ,  ساداتِٗ ٚسغباتِٗ َٔ املٓتذات

ٜٛل ايكشاسات يًُظت٣ٛ ايٛظٝ ٞ تتطًب اطذلاتٝذ١ٝ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ت  هة ايعاًَة:  -

املتٛط  ٚايتٓ ٝزٟ, سٝح إٕ ع١ًُٝ ت ٜٛل ايعاًَة ٚ هِٝٓٗ َٔ اؽار ايكشاسات املتعًك١ مبٗاَِٗ 

)دٛد٠,  تعتدل َٔ األطايٝب اؾٝذ٠ يًتش ٝض, ٜٚبعح  ِٝٗ اعسظاغ ةايٛعٞ يًكشاسات اييت  ىٛيْٛٗا

 .(238, ص2024

٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ع٢ً أ١ُٖٝ َبذأ ايتشظة املظتُش ملدتًف تؤنذ  ًظ ١ إداس ايتشظة املظتُش: -

  املؤطظات, ٜٚؤنذ ٖزا املبذأ  شض١ٝ إٔ اؾٛد٠ ايٓٗا١ٝ٥ َا  ٘األْؼط١ ايٛظٝ ١ٝ ٚايعًُٝات ايتظٝرلٜ

ٖٞ إال ْتٝذ١ يظًظ١ً َٔ اـطٛات ٚايٓؼاطات املذلاةط١, إٕ ةشْاَر إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعتُذ ع٢ً 

املظتُش٠, ٜٚؤَٔ َذٜش اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ة ٕ  شص ايتشظة ال تٓتٗٞ َُٗا ةًغر ن ا٠٤ دٗٛد ايتطٜٛش 

 األدا٤ ٚ عايٝت٘, نُا إٔ َظت٣ٛ اؾٛد٠ ايزٟ وكل سغبات املظت ٝذٜٔ ٚتٛقعاتِٗ َتغرل ةص ١ دا١ُ٥

 .(258, ص2023)قُٛد ٚداطِ, 

ٚايشنٝض٠ األطاط١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا اؾٛد٠ ٚتؤنذ املبادئ ايظاةك١ ع٢ً إٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ ٖٞ ايذعا١َ 

ٌْ يٓذاح تطبٝكٗا؛ يزيو هب االٖتُاّ ةٗا َٔ خالٍ إداس٠ دٝذ٠ ٚ ل طشم سذٜج١, ٚايتدًٞ  ايؼا١ًَ, َٚذخ

 عٔ ايطشم ايتكًٝذ١ٜ   إداستٗا.

إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ تكّٛ ع٢ً عذ٠ َبادئ تتعًل ةاملٛسد  ( ة 24ٕ, 23, ص2026)ايظاعذٟ, ٜٚش٣ 

  :ٖٞيبؼشٟ, ٖٚزٙ املبادئ ا

تبين طشم ٚأطايٝب سذٜج١ يًتذسٜب ٚايتطٜٛش ٚايتعًِٝ ع٢ً ايعٌُ, تؼٌُ نٌ املذٜشٜٔ ٚايعاًَة    -

 املٓع١ُ.

 تبين َ اِٖٝ سذٜج١   ايكٝاد٠ ٚاعػشاف؛ ةٗذف تكذِٜ املظاعذ٠ يًعاًَة. -

 ٛا األدا٤ املطًٛب.هب إٔ تكّٛ اعداس٠ ةتٛ رل األَإ ٚايطُ ١ْٓٝ يًعاًَة؛ يهٞ وكك -

 إصاي١ اؿٛادض اييت ؼشّ ايعاًَة َٔ ايت اخش ةايعٌُ, ٚايتدًص َٔ ْعاّ ايتكِٝٝ ايظٟٓٛ. -

 تٓعِٝ فُٛع١ َٔ ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ ٚايتشظة ايزاتٞ يهٌ ايعاًَة؛ ملٛانب١ ايتكذّ ايتكين. -

 تكظِٝ وٝح ايعاًَة   املٓع١ُ إىل  شم عٌُ. -
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   ادتودة الشاملة وجماالت إدارة املوارد البشرية:العالقة بني إدارة 

 َٔ ٍٍ تعتدل إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ سنٝض٠ ١َُٗ َٔ سنا٥ض اؾٛد٠ ايؼا١ًَ؛ سٝح إٕ ؼكٝل َظت٣ٛ عا

اؾٛد٠ ٜعتُذ ع٢ً االطتدذاّ األَجٌ ملٗاسات ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚقذساتٗا   املٓع١ُ, ٖٚزا ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ 

ايتش ٝض, تكِٝٝ األدا٤,   وٝح ايٓٛاسٞ, ةذ٤ًا َٔ ع١ًُٝ ايتٛظٝف, ايتذسٜب, َٛظ ٖٛا قٌ االٖتُاّ 

 ةاملؼاسن١   نؼف املؼهالت, ٚإهاد اؿًٍٛ املٓاطب١ شلا؛ يتشكٝل ايتشظة املظتُش.  ٚاْتٗا٤ّ

 أواًل: إدارة ادتودة الشاملة والتوظيف 

ايؼا١ًَ ٚتشطٝدٗا, سٝح إٕ لاح ةشاَر اؾٛد٠ تعتدل ع١ًُٝ ايتٛظٝف ْكط١ األطاغ   خًل ثكا ١ اؾٛد٠ 

  املٓعُات ٜعتُذ ع٢ً طبٝع١ املٛظ ة ايزٜٔ ٜكَٕٛٛ ةتكذِٜ املٓتذات ٚتٛيًٝٗا يًُظتًٗهة, ٚيزا هب 

ع٢ً املٓعُات اختٝاس األ شاد ايزٜٔ يذِٜٗ املعش ١ ٚاملٗاسات ٚايكذسات اييت تتٓاطب َح  ًظ ١ إداس٠ اؾٛد٠ 

ختٝاس األ شاد ايزٜٔ يذِٜٗ ايشغب١ ٚايكذس٠ ع٢ً تعًِ َعاسف َٚٗاسات دذٜذ٠, ٖٚٓا ًٜعب ايؼا١ًَ, ٚنزيو ا

قظِ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ دٚسًا َُٗا   ايٛيٍٛ إىل ٖؤال٤ األ شاد؛ َٔ خالٍ طًظ١ً اـطٛات اييت تكّٛ 

 ةٗا   ع١ًُٝ ايتٛظٝف.

 ثاىيًا: إدارة ادتودة الشاملة والتدريب

ايع١ًُٝ املٓع١ُ ٚاملظتُش٠ اييت تٗذف إىل تضٜٚذ اي شد ٚإنظاة٘ َعاسف ٚقذسات  ٜعتدل ايتذسٜب تًو

َٚٗاسات دذٜذ٠, أٚ تغٝرل ٚدٗات ايٓعش ٚاأل هاس ٚاألطع ايظاةك١ يذ٣ األ شاد, مبا ٜٓظذِ َح ايتغرلات 

داس٠ َٚٔ ثِ  إٕ ٖزٙ املعاسف ٚاملٗاسات املتص١ً ةإ (,272, ص2024)دٛد٠, اييت ؼذخ   ة١٦ٝ ايعٌُ 

,  2026 )ةٔ عًٞ ْٚٛسٟ, اؾٛد٠ ايؼا١ًَ طٛف  ش غطٛات َٚشاسٌ ميهٔ ؼذٜذٖا   اآلتٞ

 :(322 -329ص

ٜٚٗذف إىل تٛضٝح َ اِٖٝ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ يًعاًَة, َح ةٝإ ايت ثرلات احملت١ًُ  ايتذسٜب ايتٛضٝشٞ: -

 شلزٙ اؾٛد٠ ع٢ً األدا٤ ايهًٞ يًُٓع١ُ.

ٖٚزا ايٓٛ  َٔ ايتذسٜب ٜٗتِ ةإظٗاس األدٚات األطاط١ٝ يًذٛد٠, ٚايتذسٜب  ايتذسٜب ع٢ً أدٚات اؾٛد٠: -

 ع٢ً نٝ ١ٝ اطتدذاَٗا ٚتؼغًٝٗا.

ٜٚتصٌ ٖزا ايٓٛ  َٔ ايتذسٜب مبٛضٛعات اؾٛد٠ ٚاـاي١ ة دا٤  ايتذسٜب ع٢ً َٛضٛعات خاي١: -

 ايٛظٝ ١ )َذٜش  ين, َٗٓذغ, َالسغ, عاٌَ(.

ايٓٛ  َٔ ايتذسٜب ةايتٛد٘ إىل اعداس٠ ايعًٝا ٚاملذٜشٜٔ ايزٜٔ ٜٚٗتِ ٖزا  ايتذسٜب ع٢ً  ٔ ايكٝاد٠: -

 طٝكَٕٛٛ ةع١ًُٝ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   املٓع١ُ.
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ٚةص ١ عا١َ  إٕ ايتطبٝل ايٓادح ٚاي عاٍ عداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعتُذ ع٢ً إهاد ايتٛاصٕ املٓاطب يًُشاسٌ 

ؼٌُ ايتذسٜب ع٢ً اؾٛد٠ نا ١ املظتٜٛات اعداس١ٜ, َٔ اعداس٠ ايتذسٜب١ٝ األسةع١ ايظاةك١ داخٌ املٓع١ُ, ٜٚ

 ايعًٝا إىل اعداس٠ ايٛطط٢ إىل اعداس٠ ايتٓ ٝز١ٜ.

 ة ادتودة الشاملة وتكييه األداءثالجًا: إدار

ٜظتذعٞ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   املٓع١ُ ايتدًٞ عٔ ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايتكًٝذٟ؛ ألْ٘ ال ٜتُاػ٢ َح 

 َباد٥ٗا, ٚاعتُاد ْعاّ آخش تعٗش خصا٥ص٘ َٔ خالٍ اؾذٍٚ ايتايٞ:

 ْٚعاّ ايتكِٝٝ   ظٌ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ( ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايتكًٝذ2ٟدذٍٚ )

 ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايتكًٝذٟ ايبٝإ
 ْعاّ تكِٝٝ األدا٤   ظٌ إداس٠ 

 اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

 ٚضح األٖذاف

خم كُاس أداء  ًضعها املصؤولىن ٍو

ألافزاد حصبها، وال ًمدهم بالخغذًت 

 العكصُت.

ن،  ٌشترن في وضعها العاملىن مع املدًٍز

.
ً
صخفُدون بالخغذًت العكصُت مصخلبال  َو

 أدا٤ ايعٌُ اؾُاعٞ
ًزهز على ألاداء الفزدي، وال ٌشجع 

 املجمىعاث.
 ًزهز على فزق العمل، ولِض على ألاشخاص.

 طشٜك١ ايتكِٝٝ

الخللُدًت باعخمادها على جخميز الطزق 

خصائص غير ملمىشت، باإلضافت إلى 

 الخحيز  في الخلُُم.

الخلُُم من جاهب جهاث مخعددة باإلضافت 

إلى الخلُُم الذاحي؛ مما ًنخج عنه حعدد 

 املعاًير املعخمد عليها.

 دٚس ايكٝاد٠
ن في  هظام هزمي ٌعخمد على املدًٍز

 وضع أداء العاملين.

ًلىم على رضا العمالء هظام هزمي مللىب 

 ودور املدًز هى دعم العاملين وجىجيههم.

 َٔ ٜكّٛ ةايتكِٝٝ
املدًز واملشزف هم املصؤولين على 

 جلُُم أداء العاملين.

ًلىم بالخلُُم املشزفىن، املدًز، العمالء 

 الخارجُىن، الخلُُم الذاحي والزمالء.
 

 

  واملكافآت والتعويضاتنة التخفيز رابعًا: إدارة ادتودة الشاملة وأىظ

تظِٗ طٝاط١ ايتش ٝض اعْظاْٞ   س ح ايشٚح املع١ٜٛٓ يذ٣ ايعاًَة, ٚةؼهٌ خاص تكذٜش دٗٛدِٖ املبزٚي١ 

  إلاح إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚست٢ ؼكل أْع١ُ ايتش ٝض ٚاملها آت اي ا٥ذ٠ املشد٠ٛ َٓٗا هب إٔ 

املٓع١ُ, ةاعضا ١ إىل َها  ٠ املٛظ ة ع٢ً املٗاسات تعهع َظاُٖات طشم اؾٛد٠   ؼكٝل أٖذاف 

 ايجا١ْٜٛ اييت ٜتُتعٕٛ ةٗا, ٖزا ٚت خز أْع١ُ ايتعٜٛطات اييت قذ تتبعٗا املٓعُات ثالث١ أػهاٍ, ٖٞ:

 ايتعٜٛطات ع٢ً أطاغ اشلذف, ٜٚتِ ٖزا ايٓٛ  عٓذَا ٜتشكل اشلذف ايزٟ وكل  ا٥ذ٠ يًُٓع١ُ. -

 اييت ؼككٗا املٓع١ُ.ايتعٜٛطات ع٢ً أطاغ األسةاح  -

 ايتعٜٛطات ع٢ً أطاغ املؼاسن١ ةاألٖذاف.     -
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 يف تطبيل إدارة ادتودة الشاملة دور إدارة املوارد البشرية

 :(28, 27, ص2026هب ع٢ً إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ إٔ تكّٛ ةاألدٚاس ايتاي١ٝ )ايظاعذٟ, 

 ْؼش ايٛعٞ ةجكا ١ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ. -

 ايتغٝرل, ٚايتكًٌٝ َٔ اـٛف َٓ٘ َٚكاَٚت٘. َظاعذ٠ األ شاد ع٢ً تكبٌ -

 إعاد٠ ايٓعش   تصُِٝ ايٛظا٥ف ٚٚي ٗا, مبا ٜتال٤ّ َح ايعًُٝات اؾذٜذ٠. -

اختٝاس عاًَة دذد ٚتٛظٝ ِٗ ٚ ل َعاٜرل دذٜذ٠, ٚػشٚط تتٛا ل َؤٖالتِٗ َح َتطًبات تطبٝل  -

 ٢ املٗاسات اي ١ٝٓ.اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ٚايذلنٝض ع٢ً املٗاسات اي هش١ٜ ٚاعةذا , ال عً

ع٢ً اؿٛا ض اؾُاع١ٝ, ةذاًل َٔ ايذلنٝض ع٢ً اؿٛا ض  , ٚايذلنٝضإعاد٠ ايٓعش   ْعاّ اؿٛا ض -

اي شد١ٜ, ٚايذلنٝض أٜطًا ع٢ً اؿٛا ض املع١ٜٛٓ, َجٌ: االْتُا٤ ي شٜل ايعٌُ, ٚاملؼاسن١   اؽار 

 ايكشاسات, ال ع٢ً اؿٛا ض املاد١ٜ  ك .

سٝح ٜتطًب تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ خططا ٚةشاَر تذسٜب١ٝ, تتٓاطب َح  ًظ ١ ايتذسٜب املظتُش,  -

اؾٛد٠ َٚباد٥ٗا, ٚهب إٔ ٜؼٌُ ايتذسٜب ع٢ً اجملاالت ايتاي١ٝ؛ يغشض تغٝرل ثكا ١ املٓع١ُ: قٝاد٠ 

تٛيٝذ األ هاس اعةذاع١ٝ, أدٚات سٌ  امل اِٖٝ األطاط١ٝ عداس٠ اؾٛد٠, ايتشظة ٚايتطٜٛش,

 نٌ, االتصاٍ اي عاٍ, ةٓا٤  شم ايعٌُ.املؼا

إعاد٠ ايٓعش   ْعاّ تكِٝٝ األدا٤, هب إٔ ٜب٢ٓ ع٢ً أطاغ  شم ايعٌُ, ٚايذلنٝض ع٢ً ايتكِٝٝ  -

دسد١, أٟ: مبع٢ٓ ايتكِٝٝ ال ٜعتُذ ع٢ً ايش٥ٝع  360املظتُش, ةذاًل َٔ ايتكِٝٝ ايظٟٓٛ, ٚٚ ل أطًٛب 

 ضَال٤ ٚاملٛسدٕٚ ٚايعُال٤.املباػش, ٚإمنا ٜؼذلى   ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي

 ادتاىب العنلي للبخح:

 ميهجية البخح:

 :٘فتُح ايبشح ٚعٝٓت 

 جٌ فتُح ايبشح   وٝح َٛظ ٞ اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ, ٚايبايغ عذدِٖ 

 Krejicie) ( َٛظ ة, ٚمت اختٝاس ايع١ٓٝ ةطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ ةظٝط١, سٝح اطتعإ ايباسجإ ظذ220ٍٚ)

and Morgan) (1970)( َٛظ ا, ٚناْر االطتباْات 86يتشذٜذ سذِ ايع١ٓٝ, ٚايبايغ سذُٗا ) ؛

 ( اطتبا62.١ْايصاؿ١ يًتشًٌٝ )
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  :َٓٗر ايبشح 

ٍِ إىل املعش ١ ايذقٝك١ ٚايت ص١ًٝٝ سٍٛ َؼه١ً      مت االعتُاد   ٖزا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛي ٞ؛ يًٛيٛ

ٍِ أ طٌ ٚأدم يًعٛاٖش املتعًك١ ة٘؛ ةاعتباسٙ أْظب املٓاٖر   عح ايعاٖش٠ قٌ  ايبشح؛ ٚيتشكِٝل  ٗ

  ٗا ةؼهٌ دقٝل.ايبشح, ٚألْ٘ ٜعتُذ ع٢ً عح ايٛاقح أٚ ايعاٖش٠ نُا ٖٞ   ايٛاقح, ٜٚص

 :أدا٠ وح ايبٝاْات 

إٕ طبٝع١ َٛضٛ  ايبشح  شض ْٛعًا قذدًا َٔ أدٚات وح ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا, ٢ٖٚ اطتُاس٠ االطتبا١ْ؛     

ٜعتُذ ع٢ً سظٔ اختٝاس ايباسح يألدا٠ اييت  -سٝح إٕ دق١ ايبٝاْات َٚصذاقٝتٗا ٚاييت ٜتِ وعٗا 

ع١ َٔ األط١ً٦ اييت ُتعذ ةٗذف اؿصٍٛ ع٢ً ةٝاْات, ؽذّ تظتدذّ يزيو, َح اؿشص ع٢ً يٝاغ١ فُٛ

 أطاطًا دساط١ املٛضٛ  َٔ خالٍ َؼه١ً ايبشح ٚاي شضٝات املعذ٠ يزيو.   

 تصُِٝ اطتُاس٠ االطتبا١ْ: -

مت تصُِٝ االطتبا١ْ ةؼهٌ َبذ٥ٞ َٔ خالٍ االطال  ع٢ً ايعذٜذ َٔ ايبشٛخ ايظاةك١, ٚاييت قاطر     

(, ٚمت 2002(, )املغشةٞ, 2008(, )منش, 2026(, )ايظاعذٟ, 2026)ثٛاةت١,  َتغرلات ايبشح اؿايٞ

تطٜٛشٖا مبا ٜٓظذِ َح َتغرلات ايبشح اؿايٞ, ٚقذ ُسٚعٞ   إعذاد االطتبا١ْ ٚضٛح اي كشات, ٚطٗٛي١ 

 ( أَاّ اعداة١ اييت ٜشاٖا َٓاطب١.اعداة١ عًٝٗا, سٝح ُطًب َٔ املظتذٝب ٚضح عال١َ )

 :(ايصالس١ٝ)اختباسات ايصذم  -

 يًت نذ َٔ يذم يشٝ ١ االطتبٝإ ٚيالسٝتٗا قاّ ايباسجإ ةاالختباسات اآلت١ٝ:

(, ٜٚظتٗذف Logicilٖٛ َا ٜظ٢ُ ةايصذم املٓطكٞ أسٝاًْا ) يذم احملت٣ٛ )يذم املطُٕٛ(: .2

ٚاألةعاد اـاي١ يًت نذ َٔ إٔ األدا٠ املظتدذ١َ )االطتبا١ْ( تطُٓر نا ١ اؾٛاْب ٚاملتغرلات 

ةاملؼه١ً, َٚذ٣ سلٛشلا ٚؼذٜذٖا ملٛضٛ  ايذساط١, ٚاملٛاقف ٚاؾٛاْب اييت تكٝظٗا, ٚقذ ساع٢ 

ايباسجإ داْب يذم احملت٣ٛ   االطتبا١ْ, َٔ خالٍ ايت نذ َٔ إٔ وٝح األط١ً٦ اييت ؼتٜٛٗا 

ي شضٝات ٚأةعادٖا االطتبا١ْ تغطٞ وٝح أةعاد املؼه١ً قٝذ ايبشح, نُا تغطٞ وٝح دٛاْب ا

 ايٓعشٟ يًبشح. ايش٥ٝظ١ٝ ٚاي شع١ٝ املٓتكا٠ َٔ اعطاس

مت عشضٗا  -يًت نذ َٔ إٔ أط١ً٦ االطتبا١ْ ؼكل ايغشض ايزٟ ُأعذت َٔ أدً٘  ايصذم ايعاٖشٟ: .2

ع٢ً أطاتز٠ َتدصصة   عًِ اعداس٠ ٚاعسصا٤, ٚةعذ إٔ مت وح آسا٤ وٝح ٖؤال٤ املتدصصة 

ات االطتبا١ْ مت إدشا٤ ايتعذٜالت ايالص١َ, طٛا٤ ةاؿزف أٚ اعضا ١؛ ست٢ مت َٚالسعاتِٗ ع٢ً  كش

ايتٛيٌ إىل ايصٛس٠ اييت ُأعذت يًتطبٝل, ٚاييت تطِ ثالث١ فُٛعات س٥ٝظ١ٝ َٔ األط١ً٦, ٖٚٞ 

 ناآلتٞ:
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 ( عباس٠ سٍٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةايؼشن١ قٝذ ايبشح.20ٚتؼٌُ ) اجملُٛع١ األٚىل:

 ( عباس٠ سٍٛ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةايؼشن١ قٝذ ايبشح. 20ٚتؼٌُ ) اجملُٛع١ ايجا١ْٝ:

( اطتُاس٠ اطتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح   كتًف اعداسات ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ 86ٚقذ مت تٛصٜح عذد )

نذ َٔ اطتٝ ا٥ٗا يًبٝاْات ( اطتُاس٠ ياؿ١ يًتشًٌٝ,  ر َشادعتٗا, ٚايت 62ايبشح, ٚقذ ُاطتًُر )

( ٜبة عذد االطتُاسات املٛصع١, 2( َٔ االطتُاسات املٛصع١, ٚاؾذٍٚ  )%72املطًٛة١, أٟ َا ْظبت٘ )

 ٚاملتشصٌ عًٝٗا َٔ ع١ٓٝ ايبشح.

 ( االطتُاسات املٛصع١ ٚاملظذلدع١, ْٚظب١ االطتُاسات ايكاة١ً يًتش3ًٌٝدذٍٚ )

 عذد االطتُاسات املٛصع١
 عذد االطتُاسات املظذلدع١ 

 ٚايكاة١ً يًتشًٌٝ
 %ْظب١ املظذلدح 

86  62  72% 
 

 

( َٔ عذد االطتُاسات املٛصع١, %72( ْالسغ إٔ ْظب١ عذد االطتُاسات ايكاة١ً يًتشًٌٝ )2َٔ اؾذٍٚ  )

 ٖٚٞ ْظب١ نبرل٠.

 اختباس ايجبات ٚايصذم:  .3

 Alpha)نشْٚباخ أي ا  ةاطتدذاّ َعاٌَيًت نذ َٔ ثبات أدا٠ ايذساط١ مت سظاب دسد١ ايجبات 

(Cornbach ,ٚايصذم ايزاتٞ عٔ طشٜل اؾزس ايذلةٝعٞ يًجبات؛ ٚريو يًت نذ َٔ يذم االطتُاس٠ ,

 (.3 هاْر ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  )

 ( ْتا٥ر اختباس نشْٚباخ أي ا يكٝاغ ثبات االطتبا4١ْدذٍٚ )

 عذد ايعباسات اجملُٛع١ ّ
َعاٌَ ايجبات 

  انشْٚباخ أي
 َعاٌَ ايصذم

 02945 02893 5 .ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ 2

 02927 02859 5 .اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚتٛظٝ ٗا 2

 02908 02825 5 .تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚتطٜٛشٖا 3

 02950 02903 5 .األدٛس ٚاؿٛا ض 4

5 
مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   

 02972 02944 20 .اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١

6 
َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 

 .  اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١
20 02969 02984 

 - - 51 وٝح ايعباسات -



 

 

66 
 

اطتُاس٠     ( يهٌ فُٛع١ َٔ عباسات ( ْالسغ إٔ قِٝ َعاٌَ نشْٚباخ أي ا )3َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

(, ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً تٛ ش 0260( ٖٚٞ قِٝ نبرل٠ أندل َٔ)02969)إىل  (02825تذلاٚح ةة ) ١االطتباْ

 إىل    (02908دسد١ عاي١ٝ َٔ ايجبات ايذاخًٞ   اعداةات, ٚنزيو  إٕ َعاَالت ايصذم تذلاٚح ةة )

ٚةزيو ٜتِ  ,ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً تٛ ش دسد١ عاي١ٝ َٔ ايصذم, (0260ٖٚٞ قِٝ نبرل٠ أندل َٔ ) ,(02984)

مما ٜضٜذ َٔ ايجك١   ايٓتا٥ر اييت  ؛اةات   ؼكٝل أٖذاف ايبشح ٚؼًٌٝ ْتا٥ذ٘االعتُاد ع٢ً ٖزٙ اعد

 طٛف مصٌ عًٝٗا.

 :األطايٝب اعسصا١ٝ٥ املظتدذ١َ   ايبشح 

األعذاد, ايٓظب امل١ٜٛ٦, املتٛططات اؿظاة١ٝ, االمشا ات  : ر املعاؾ١ اعسصا١ٝ٥ يًبٝاْات ةاطتدشاز

 Wilcox) )ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ املتٛط  اختباس يًصذم ٚايجبات, () أي ا()نشْٚباخ  اختباس املعٝاس١ٜ,

on – test)اختباس , (Z)  ّسٍٛ املتٛط , َعاٌَ االستباط )ةرلطٕٛ(, االمذاس املتعذد, ٚريو ةاطتدذا

 . (SPSSةشْاَر اؿضّ اعسصا١ٝ٥ )

 حتليل البياىات واختبار فرضيات البخح:

 (. 4سٝح مت تشَٝض اعداةات نُا ةاؾذٍٚ  ) ؛ايطشٜك١ اي١ٝ   تشَٝض ايبٝاْات مت اطتدذاّ

 ( تٛصٜح ايذسدات ع٢ً اعداةات املتعًك١ ةاملكٝاغ اـُاط5ٞدذٍٚ )

 َٛا ل  اًَا َٛا ل َٛا ل إىل سذ َا غرل َٛا ل غرل َٛا ل إطالقًا اعداة١

 5 4 3 2 2 الدرجة
 

(,  إرا نإ َتٛط  دسد١ إداةات َ شدات ايع١ٓٝ 3( ٜهٕٛ َتٛط  دسد١ املٛا ك١ )4َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

ست ا  دسد١ املٛا ك١, أَا إرا نإ َتٛط  دسد١ إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ا(  ٝذٍ ع٢ً 3ٜضٜذ َعًٜٓٛا عٔ )

دسد١ إداةات َ شدات  (  ٝذٍ ع٢ً ان اض دسد١ املٛا ك١,   سة إرا نإ َتٛط 3ٜكٌ َعًٜٓٛا عٔ )

َا إرا  (  ٝذٍ ع٢ً إٔ دسد١ املٛا ك١ َتٛطط١, ٚةايتايٞ طٛف ٜتِ اختباس 3ايع١ٓٝ ال ؽتًف َعًٜٓٛا عٔ )

ْتٗا٤ َٔ تشَٝض اعداةات ٚإدخاٍ ٚةعذ اال ؟ ( أّ ال3نإ َتٛط  دسد١ املٛا ك١ ؽتًف َعًٜٓٛا عٔ )

 Statistical Package for Social( ٠SPSS )ايبٝاْات األٚي١ٝ ةاطتدذاّ سض١َ ايدلفٝات اؾاٖض

Science))-  :ًٜٞ مت اطتدذاّ ٖزٙ اؿض١َ   ؼًٌٝ ايبٝاْات األٚي١ٝ نُا 

 اختباس اي شضٝات اي شع١ٝ يًبشح:

الختباس َع١ٜٛٓ دسد١ املٛا ك١ ع٢ً نٌ عباس٠ َٔ ايعباسات اييت تعدل عٔ َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد 

 ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ ة ةعادٖا املتُج١ً  : )ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜايبؼش١ٜ   اعداس٠ 

مت اطتدذاّ  - األدٛس ٚاؿٛا ض( -ٚتطٜٛشٖا  تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ -ٚتٛظٝ ٗا  اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ -
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١ًٜ يهٌ عباس٠ (, سٝح ناْر اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ٚايبذ3)ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ َتٛط  املكٝاغ ) اختباس 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 . (3َتٛط  دسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباس٠ ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) اي شض١ٝ ايص ش١ٜ:

 . (3َتٛط  دسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباس٠ ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) َكاةٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ:

 ناْر ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٚ

 أواًل: مشتوى ختطيط املوارد البشرية باإلدارة العامة للشركة العربية لإلمسيت املشاهنة 

 

                    تدطٝ  املتعًك١ ةإداةات َ شدات ايع١ٓٝ  َتٛط  ( ْتا٥ر اختباس )ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ 6دذٍٚ )

 املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 ايذالي١ احملظٛة١ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعباس٠ ّ

2 
ُتشذد إداس٠ ايؼشن١ اي ا٥ل أٚ ايعذض َٔ 

 013. 2.475- 1.120 3.37 .املٛاسد ايبؼش١ٜ ةؼهٌ دٚسٟ

3 
إداس٠ ايؼشن١ استٝاداتٗا َٔ املٛاسد  ُتكذس 

 005. 2.810- 1.032 3.40 .ايبؼش١ٜ ٚ ل خط١ َهتٛة١

4 
تشة  إداس٠ ايؼشن١ استٝاداتٗا املظتكب١ًٝ 

 ٌُ َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ.تَح ايعشض احمل
3.23 .895 -1.913 .056 

5 

تكّٛ إداس٠ ايؼشن١ ةتشذٜذ ْٛع١ٝ املٛاسد 

َٔ سٝح  , ايبؼش١ٜ ايزٜٔ طتشتاز إيِٝٗ

 ايتدصصات ٚاملٗاسات املطًٛة١.
3.71 .948 -4.587 .000 

6 
تظتدذّ إداس٠ ايؼشن١ طشقًا ن١ُٝ   

 163. 1.396- 984. 3.18 ايتٓبؤ ةاستٝاداتٗا َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ.
 

 ( ْالسغ إٔ:5َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

َٚتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ تضٜذ عٔ  ,(0205املع١ٜٛٓ ) ٣احملظٛة١ أقٌ َٔ َظتٛ ايذالالت -

ُتشذد إداس٠ ايؼشن١ اي ا٥ل أٚ ايعذض َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةؼهٌ ) ( يًعباسات:3َتٛط  املكٝاغ )

تكّٛ إداس٠ ايؼشن١  - ُتكذس إداس٠ ايؼشن١ استٝاداتٗا َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚ ل خط١ َهتٛة١ - دٚسٟ

يزيو  ؛(ٚاملٗاسات املطًٛة١ ةتشذٜذ ْٛع١ٝ املٛاسد ايبؼش١ٜ ايزٜٔ طتشتاز إيِٝٗ َٔ سٝح ايتدصصات

إداةات ٕ َتٛططات إٚسٝح , ْٚكبٌ اي شضٝات ايبذ١ًٜ شلا ,ْش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباسات

ٖزا ٜذٍ ع٢ً است ا  دسدات  إٕ  - (3َتٛط  املكٝاغ ) ع٢ًَ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات تضٜذ 

 املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات.
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تشة  إداس٠ ايؼشن١ استٝاداتٗا )( يًعباستة: 0205احملظٛة١ أندل َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ) ايذالالت -

تظتدذّ إداس٠ ايؼشن١ طشقًا ن١ُٝ   ايتٓبؤ  - ايبؼش١ٜاملظتكب١ًٝ َح ايعشض املتشٌُ َٔ املٛاسد 

ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ  ,يزيو ال ْش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباسات ؛ةاستٝاداتٗا َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ(

 دسدات املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات َتٛطط١.

, عباسات املتعًك١ ةٗاَتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح اي ٚالختباس ٖزٙ اي شض١ٝ مت إهاُد

ُّ (, سٝح ناْر 6ناْر ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  )ٚ ,(3سٍٛ َتٛط  املكٝاغ ) (Zاختباس ) ٚاطتدذا

 اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ٚايبذ١ًٜ شلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ اي شض١ٝ ايص ش١ٜ: 

 (.3ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ 

د ايبؼش١ٜ املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاساي شض١ٝ ايبذ١ًٜ: 

 (.3ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ 

 

                   ( سٍٛ املتٛط  ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ املتعًك١ مبظت٣ٛ ؽطٝ Z( ْتا٥ر اختباس )7دذٍٚ )

 املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 ايذالي١ احملظٛة١ دسدات اؿش١ٜ إسصا٥ٞ االختباس املعٝاسٟاالمشاف  املتٛط  ايعاّ ايبٝإ

املٛاسد  ؽطٝ  َظت٣ٛ

ايبؼش١ٜ ةإداس٠ ايؼشن١ 

 قٝذ ايبشح
3.3774 .83537 3.557 61 .001 

 

٢ٖٚ أقٌ  ,(02002( ةذالي١ قظٛة١ )3.557( ْالسغ إٔ ق١ُٝ إسصا٥ٞ االختباس )6َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

ٕ املتٛط  إيزيو ْش ل اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ْٚكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ, ٚسٝح  ؛(0205َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٖزا ٜؼرل إىل ٚدٛد است ا     إٕ  (3( ٜضٜذ عٔ َتٛط  املكٝاغ )323774ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ )

ُتشذد  إداس٠ ايؼشن١ ٕ:إسٝح  ,َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ةإداس٠ ايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ

اي ا٥ل أٚ ايعذض َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةؼهٌ دٚسٟ, ُٚتكذس إداس٠ ايؼشن١ استٝاداتٗا َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

ٚ ل خط١ َهتٛة١, نُا تكّٛ إداس٠ ايؼشن١ ةتشذٜذ ْٛع١ٝ املٛاسد ايبؼش١ٜ ايزٜٔ طتشتاز إيِٝٗ َٔ سٝح 

 .ٚاملٗاسات املطًٛة١ ايتدصصات
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للشركة العربية  باإلدارة العامة وتوظيفها ثاىيًا: مشتوى استكطاب املوارد البشرية 

 لإلمسيت املشاهنة

)ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ  ( ْتا٥ر اختباس 8دذٍٚ )

 ٚتٛظٝ ٗا  اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ

 ايذالي١ احملظٛة١ إسصا٥ٞ االختباس املعٝاسٟاالمشاف  املتٛط  ايعباس٠ ّ

2 

ُتعذ إداس٠ ايؼشن١ اختباسات الختٝاس 

)اختباس املعش ١,  :َجٌ ,املٛاسد ايبؼش١ٜ

 ,اختباس ايؼدص١ٝ, ٚاختباس ايًغ١

 ٚغرلٖا( قبٌ اختٝاسِٖ يًتٛظٝف.

3.11 1.203 -.596 .551 

2 

تكّٛ إداس٠ ايؼشن١ ةاععالٕ عٔ 

الطتكطاب  أ طٌ  ؛ايٛظا٥ف ايؼاغش٠

 .ٚتٛظٝ ٗا املٛاسد ايبؼش١ٜ
2.94 1.291 -.330 .741 

3 

تظتدذّ إداس٠ ايؼشن١ أطايٝب 

الطتكطاب ايه ا٤ات َٔ  ؛ؼ ٝض١ٜ

املٛاسد ايبؼش١ٜ َٔ َصادس عذ٠   

 طٛم ايعٌُ.

2.84 1.176 -1.104 .270 

4 

تشاعٞ إداس٠ ايؼشن١ عٓذ تطبٝكٗا 

قذسات  طذلاتٝذ١ٝ ايتٛظٝف تَٓٛ ال

 يؼغٌ ايٛظا٥ف.َٚٗاسأتِٗ املتكذَة 
3.35 1.042 -2.499 .012 

5 

تشنض إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً َٛاي ات 

ايٛظٝ ١ عٓذ ايتٛظٝف )املؤٌٖ 

 ايعًُٞ, اـدل٠, ايه ا٠٤(.
3.55 1.155 -3.278 .001 

 

 ( ْالسغ إٔ:7َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

َٚتٛططات إداةات َ شدات ع١ٓٝ ايبشح تضٜذ عٔ  ,(0205أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ) ايذالالت احملظٛة١ -

قذسات  ايتٛظٝف تَٓٛ  الطذلاتٝذ١ٝ( يًعباستة: )تشاعٞ إداس٠ ايؼشن١ عٓذ تطبٝكٗا 3َتٛط  املكٝاغ )

ٚتشنض إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً َٛاي ات ايٛظٝ ١ عٓذ ايتٛظٝف  - يؼغٌ ايٛظا٥فَٚٗاساتِٗ املتكذَة 

ٚتكبٌ  ,يزيو ُتش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباسات ؛)املؤٌٖ ايعًُٞ, اـدل٠, ايه ا٠٤(

ٕ َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات تضٜذ عٔ إاي شضٝات ايبذ١ًٜ شلا, ٚسٝح 

 (  ٗزا ٜذٍ ع٢ً است ا  دسدات املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات.3َتٛط  املكٝاغ )

اسات: )ُتعذ إداس٠ ايؼشن١ اختباسات الختٝاس ( يًعب0205ايذالالت احملظٛة١ أندل َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ) -

 قبٌ اختٝاسِٖ يًتٛظٝف ,اختباس املعش ١, اختباس ايؼدص١ٝ, ٚاختباس ايًغ١ ٚغرلٖا :املٛاسد ايبؼش١ٜ َجٌ

 -ٚتٛظٝ ٗا ٚتكّٛ إداس٠ ايؼشن١ ةاععالٕ عٔ ايٛظا٥ف ايؼاغش٠ الطتكطاب أ طٌ املٛاسد ايبؼش١ٜ -
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الطتكطاب ايه ا٤ات َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ َٔ َصادس عذ٠  ؛ؼ ٝض١ٜٚتظتدذّ إداس٠ ايؼشن١ أطايٝب 

دسدات املٛا ك١ إٔ ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً  ,يزيو ال ُتش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباسات ؛  طٛم ايعٌُ(

 ع٢ً ٖزٙ ايعباسات َتٛطط١.

, َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ ةٗا مت إهاُد ٚالختباس ٖزٙ اي شض١ٝ

ُّ (, سٝح ناْر 8ناْر ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  )ٚ ,(3سٍٛ َتٛط  املكٝاغ ) (Zاختباس ) ٚاطتدذا

 اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ٚايبذ١ًٜ شلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ اي شض١ٝ ايص ش١ٜ: 

 (.3ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ ٚتٛظٝ ٗا ة

طتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ ا اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ:

 (.3ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ ٚتٛظٝ ٗا ة

 

( سٍٛ املتٛط  ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ Z( ْتا٥ر اختباس)9دذٍٚ )

  ٚتٛظٝ ٗااطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 ايذالي١ احملظٛة١ دسدات اؿش١ٜ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعاّ ايبٝإ

َظت٣ٛ اطتكطاب املٛاسد 

اعداس٠ ٚتٛظٝ ٗا ةايبؼش١ٜ 

 ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح
3.1581 .94027 1.324 61 .191 

 

٢ٖٚ أندل  ,(02292قظٛة١ )( ةذالي١ 1.324( ْالسغ إٔ ق١ُٝ إسصا٥ٞ االختباس )8َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

  َظت٣ٛ  يزيو ال ُتش ل اي شض١ٝ ايص ش١ٜ, ٖٚزا ٜؼرل إىل ٚدٛد تذٍّٕ ؛(0205َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٕ إداس٠ ايؼشن١ ال ُتعذ اختباسات إسٝح  ,ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشحٚتٛظٝ ٗا اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ 

قبٌ اختٝاسِٖ  اختباس املعش ١, اختباس ايؼدص١ٝ, ٚاختباس ايًغ١ ٚغرلٖا :َجٌ ,الختٝاس املٛاسد ايبؼش١ٜ

يًتٛظٝف ةايؼهٌ املطًٛب, ٚال تكّٛ إداس٠ ايؼشن١   ةعل األسٝإ ةاععالٕ عٔ ايٛظا٥ف ايؼاغش٠ 

, نُا إٔ إداس٠ ايؼشن١ ال تظتدذّ أسٝاًْا أطايٝب ؼ ٝض١ٜ ٚتٛظٝ ٗا الطتكطاب أ طٌ املٛاسد ايبؼش١ٜ

 ب ايه ا٤ات َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ َٔ َصادس عذ٠   طٛم ايعٌُ.الطتكطا
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العربية لإلمسيت  باإلدارة العامة للشركةوتطويرها ثالجًا: مشتوى تدريب املوارد البشرية 

 املشاهنة

ْتا٥ر اختباس )ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ  (:)دذٍٚ 

 ٚتطٜٛشٖا املٛاسد ايبؼش١ٜتذسٜب 

 ايذالي١ احملظٛة١ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعباس٠ ّ

2 
تٗتِ  ,ٜٛدذ ةايؼشن١ إداس٠ َظتك١ً

 ةتذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ.
3.89 .851 -5.605 .000 

2 

ُتصُِ إداس٠ ايتذسٜب ةايؼشن١ ةشاَر 

تذسٜب١ٝ ٚ كًا الستٝادات َٛاسدٖا 

 ايبؼش١ٜ.
3.56 .952 -3.945 .000 

3 

ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً االطتعا١ْ 

غدلات َٔ خاسدٗا يتذسٜب َٛاسدٖا 

 ايبؼش١ٜ.
3.56 .917 -4.088 .000 

4 

 اسغ إداس٠ ايؼشن١ فُٛع١ َٔ 

ايٓؼاطات اشلاد ١ إىل تطٜٛش َٗاسات 

 َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ.
3.44 1.002 -3.172 .002 

5 

ةايؼشن١ ةتكِٝٝ  تكّٛ إداس٠ ايتذسٜب

يًت نذ َٔ َذ٣ اطت ادتِٗ  ؛املتذسةة

 َٔ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ.
3.42 1.139 -2.559 .011 

 

َٚتٛططات إداةات  ,(0205( ْالسغ إٔ ايذالالت احملظٛة١ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )9َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

 ( ؾُٝح ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد ايبؼش3١َٜ شدات ايع١ٓٝ تضٜذ عٔ َتٛط  املكٝاغ )

ٕ إٚسٝح  ,ُٚتكبٌ اي شضٝات ايبذ١ًٜ شلا,  يزيو ُتش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباسات ٚتطٜٛشٖا؛

(  ٗزا ٜذٍ ع٢ً است ا  3تٛط  املكٝاغ )َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات تضٜذ عٔ َ

 دسدات املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات.

 َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ ةٗا, ٚالختباس ٖزٙ اي شض١ٝ مت إهاُد

ُّ (, سٝح ناْر 20ناْر ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  ), ٚ(3سٍٛ َتٛط  املكٝاغ ) (Zاختباس ) ٚاطتدذا

 ايص ش١ٜ ٚايبذ١ًٜ شلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:اي شض١ٝ 

مبظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ  املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١اي شض١ٝ ايص ش١ٜ: 

 (.3ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ ٚتطٜٛشٖا 

مبظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ  املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ: 

 (.3ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ ٚتطٜٛشٖا 
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اسات املتعًك١ مبظت٣ٛ ( سٍٛ املتٛط  ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعبZ(: ْتا٥ر اختباس )21دذٍٚ )

  ٚتطٜٛشٖاتذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 ايذالي١ احملظٛة١ دسدات اؿش١ٜ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعاّ ايبٝإ

َظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد 

ةاعداس٠  ٚتطٜٛشٖاايبؼش١ٜ 

ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ 

 يوزلٓر املظا١ُٖ

3.5742 .74963 6.031 61 .000 

 

٢ٖٚ أقٌ  ,(02000( ةذالي١ قظٛة١ )6.031( ْالسغ إٔ ق١ُٝ إسصا٥ٞ االختباس )20خالٍ اؾذٍٚ  ) َٔ

ٕ املتٛط  إيزيو ُتش ل اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ُٚتكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ, ٚسٝح  ؛(0205َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٖزا ٜؼرل إىل ٚدٛد   إٕ - (3( ٖٚٛ ٜضٜذ عٔ َتٛط  املكٝاغ )325742ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ )

ٕ ةايؼشن١ إداس٠ إسٝح  ,ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشحٚتطٜٛشٖا است ا    َظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ 

, ُٚتصُِ إداس٠ ايتذسٜب ةايؼشن١ ةشاَر تذسٜب١ٝ ٚ كًا ٚتطٜٛشٖا تٗتِ ةتذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ, َظتك١ً

ع٢ً االطتعا١ْ غدلات َٔ خاسدٗا يتذسٜب الستٝادات َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ, نُا ؼشص إداس٠ ايؼشن١ 

َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ, ٚ اسغ إداس٠ ايؼشن١ فُٛع١ َٔ ايٓؼاطات اشلاد ١ إىل تطٜٛش َٗاسات َٛاسدٖا 

يًت نذ َٔ َذ٣ اطت ادتِٗ َٔ  ؛إداس٠ ايتذسٜب ةايؼشن١ تكّٛ ةتكِٝٝ املتذسةةايبؼش١ٜ, إضا ١ إىل إٔ 

 ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ.

 األجور واذتوافز باإلدارة العامة للشركة العربية لإلمسيت املشاهنةرابعًا: مشتوى 

( ْتا٥ر اختباس )ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ 22دذٍٚ )

 األدٛس ٚاؿٛا ض 

 ايذالي١ احملظٛة١ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعباس٠ ّ

2 
 ,إداس٠ ايؼشن١ َعاٜرل يتشذٜذ األدٛستطبل 

 001. 3.217- 1.067 3.50 ٚاألدا٤. ,ٚاـدل٠ ,املؤٌٖ ايعًُٞ :َجٌ

2 

تتٓاطل األدٛس اييت تذ عٗا ايؼشن١ ملٛاسدٖا 

ٕ ٛايبؼش١ٜ َح األدٛس اييت ٜتكاضاٖا املٛظ 

 املُاث١ً.   ايؼشنات
3.26 1.023 -1.840 .066 

3 
 ؛سٛا ض َتٓٛع١تتب٢ٓ إداس٠ ايؼشن١ ْعاّ 

 يًش اظ ع٢ً ايه ا٤ات ٚايكذسات اعةذاع١ٝ.
3.08 1.164 -.526 .599 

4 
ملٛاسدٖا  تطبل إداس٠ ايؼشن١ طٝاط١ ؼ ٍٝض

 891. 137.- 1.152 3.02 تشكٝل ايعذاي١ ةِٝٓٗ.ي ,ايبؼش١ٜ

5 
ؽتًف  ,تطبل ايؼشن١ طٝاط١ ؼ ٝض َش١ْ

 أدا٥ٗا. سظب ٚادبات ايٛظا٥ف ٚػشٚٔط
3.16 1.059 -1.205 .228 
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 ( ْالسغ إٔ:22َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

َٚتٛط  إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ٜضٜذ عٔ َتٛط   ,(0205احملظٛة١ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ) ايذالي١ -

 ؛( يعباس٠ )تطبل إداس٠ ايؼشن١ َعاٜرل يتشذٜذ األدٛس َجٌ املؤٌٖ ايعًُٞ ٚاـدل٠ ٚاألدا٤(3املكٝاغ )

ٕ َتٛط  إداةات إٚسٝح  ,ُٚتكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ شلا ,يزيو ُتش ل اي شض١ٝ ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباس٠

ٖزا ٜذٍ ع٢ً است ا  دسد١ املٛا ك١ إٕ (  3َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ٖزٙ ايعباس٠ ٜضٜذ عٔ َتٛط  املكٝاغ )

 ع٢ً ٖزٙ ايعباس٠.

ت: )تتٓاطل األدٛس اييت تذ عٗا إداس٠ ( يًعباسا0205ايذالالت احملظٛة١ أندل َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ) -

تتب٢ٓ إداس٠  - ٕ   ايؼشنات املُاث١ًٛايؼشن١ ملٛاسدٖا ايبؼش١ٜ َح األدٛس اييت ٜتكاضاٖا املٛظ 

تطبل إداس٠ ايؼشن١   - يًش اظ ع٢ً ايه ا٤ات ٚايكذسات اعةذاع١ٝ ؛ايؼشن١ ْعاّ سٛا ض َتٓٛع١

تطبل إداس٠ ايؼشن١ طٝاط١ ؼ ٝض  - طٝاط١ ؼ ٝض ملٛاسدٖا ايبؼش١ٜ َٔ ػ ْٗا ؼكٝل ايعذاي١ ةِٝٓٗ

ؽتًف سظب ٚادبات ايٛظا٥ف ٚػشٚط أدا٥ٗا(, يزيو ال ُتش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ  ,َش١ْ

 ايعباسات, ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ دسدات املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات َتٛطط١.

 ,ٚالختباس ٖزٙ اي شض١ٝ مت إهاد َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ ةٗا

(, سٝح ناْر 22ناْر ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  )ٚ ,(3سٍٛ َتٛط  املكٝاغ ) (Z)ٚاطتدذاّ اختباس 

 اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ٚايبذ١ًٜ شلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض ةاعداس٠ اي شض١ٝ ايص ش١ٜ: 

 (.3ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ 

عداس٠ ٚاؿٛا ض ةااملتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ األدٛس اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ: 

 (.3ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ 

( سٍٛ املتٛط  ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ Z) ( ْتا٥ر اختباس23دذٍٚ )

 األدٛس ٚاؿٛا ض 

 ايذالي١ احملظٛة١ دسدات اؿش١ٜ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعاّ ايبٝإ

َظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض 

ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ 

  قٝذ ايبشح
3.2032 .92859 1.723 61 .090 

 

ٖٚٞ  ,(02090( ةذالي١ قظٛة١ )1.723( ْالسغ إٔ ق١ُٝ إسصا٥ٞ االختباس )22َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

   يزيو ال ْش ل اي شض١ٝ ايص ش١ٜ, ٖٚزا ٜؼرل إىل ٚدٛد تذٍّٕ ؛(0205أندل َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٕ: األدٛس اييت تذ عٗا إداس٠ إسٝح  ,َظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض ةايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ

ٕ   ايؼشنات املُاث١ً, نُا إٔ ٛايؼشن١ ملٛاسدٖا ايبؼش١ٜ ال تتٓاطل َح األدٛس اييت ٜتكاضاٖا املٛظ 

ال تتب٢ٓ أسٝاًْا ْعاّ سٛا ض َتٓٛع١ يًش اظ ع٢ً ايه ا٤ات ٚايكذسات اعةذاع١ٝ, ٚال تعٌُ إداس٠ ايؼشن١ 
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ٚؽتًف سظب ٚادبات  ,َٔ ػ ْٗا ؼكٝل ايعذاي١ ةِٝٓٗ ,ع٢ً تطبٝل طٝاط١ ؼ ٝض َش١ْ ملٛاسدٖا ايبؼش١ٜ

 ايٛظا٥ف ٚػشٚط أدا٥ٗا.

عامة للشركة العربية لإلمسيت خامشًا: مشتوى ممارسات إدارة املوارد البشرية يف اإلدارة ال

 املشاهنة

الختباس ٖزٙ اي شض١ٝ مت إهاد َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ 

سٍٛ َتٛط  املكٝاغ  (Zٚاطتدذاّ اختباس ) مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح,

 (, سٝح ناْر اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ٚايبذ١ًٜ شلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:23)ناْر ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  , ٚ(3)

املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد  اي شض١ٝ ايص ش١ٜ:

 (.3ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ايبؼش١ٜ ةإداس٠ ايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ 

املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد  يبذ١ًٜ:اي شض١ٝ ا

 (.3ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ايبؼش١ٜ ةإداس٠ ايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ 

( سٍٛ املتٛط  ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ Z( ْتا٥ر اختباس )24دذٍٚ )

 مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

 ايذالي١ احملظٛة١ دسدات اؿش١ٜ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعاّ ايبٝإ

 َظت٣ٛ مماسطات إداس٠

املٛاسد ايبؼش١ٜ ةاعداس٠ 

ايعشة١ٝ ايعا١َ يًؼشن١ 

 يوزلٓر املظا١ُٖ

3.3126 .70402 3.496 61 .001 

 

٢ٖٚ أقٌ  ,(02002( ةذالي١ قظٛة١ )3.496( ْالسغ إٔ ق١ُٝ إسصا٥ٞ االختباس )23َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

ٕ املتٛط  إيزيو ُتش ل اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ُٚتكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ, ٚسٝح  ؛(0205َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٖزا ٜؼرل إىل ٚدٛد است ا   إٕ  (3( ٖٚٛ ٜضٜذ عٔ َتٛط  املكٝاغ )323226َ شدات ايع١ٓٝ )ايعاّ عداةات 

ست ا    َظت٣ٛ اْ٘ : ٜٛدذ إسٝح  ؛  َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح

  َظت٣ٛ اطتكطاب  ٍّٕ, ةُٝٓا ٜٛدذ تذايبؼش١ٜ ٚتطٜٛشٖاؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ, َٚظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد 

 َظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح.  , ٚٚتٛظٝ ٗا املٛاسد ايبؼش١ٜ

للشركة العربية لإلمسيت سادسًا: مشتوى تطبيل إدارة ادتودة الشاملة يف اإلدارة العامة 

 املشاهنة

تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ مبظت٣ٛ  ايعباسات املتعًك١الختباس َع١ٜٛٓ دسد١ املٛا ك١ ع٢ً نٌ عباس٠ َٔ 

ناْر ٚ ,(3مت اطتدذاّ اختباس )ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ َتٛط  املكٝاغ ) -ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح 

 (, سٝح ناْر اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ٚايبذ١ًٜ يهٌ عباس٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:24ايٓتا٥ر نُا   اؾذٍٚ  )
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 (.3َتٛط  دسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباس٠ ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) اي شض١ٝ ايص ش١ٜ:

 (.3َتٛط  دسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباس٠ ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) َكاةٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ:

٣ٛ ( ْتا٥ر اختباس )ٚيهٛنظٕٛ( سٍٛ َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت25دذٍٚ )

 تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 

 ايذالي١ احملظٛة١ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعباس٠ ّ

2 

ُٜعذ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 

ةايؼشن١ أسذ أِٖ أٚيٜٛات إداستٗا 

 ايعًٝا.
3.61 .981 -4.066 .000 

2 
تٗتِ اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ ةتٛ رل 

 002. 3.160- 986. 3.45 اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.َتطًبات تطبٝل إداس٠ 

3 
ؼشص اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ ع٢ً إٔ 

 000. 5.184- 963. 3.92 تهٕٛ َٓتذاتٗا رات دٛد٠ عاي١ٝ.

4 
ؼشص اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ ع٢ً ةٓا٤ 

 زلع١ طٝب١ يذ٣ صةا٥ٓٗا.
3.77 1.108 -4.350 .000 

5 
تذعِ اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ دٗٛد ْؼش 

 اؾٛد٠ ةة َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ. ثكا ١
3.42 1.064 -2.906 .004 

6 

تكّٛ إداس٠ ايؼشن١ ةإدشا٤ اطتطالعات 

دٚس١ٜ ملعش ١ َذ٣ سضا صةا٥ٓٗا عٔ 

 َٓتذاتٗا.
3.00 1.241 .000 1.000 

7 
ُتطٛس إداس٠ ايؼشن١ دٛد٠ َٓتذاتٗا ةٓا٤ 

 855. 182.- 1.166 3.02 ع٢ً ْتا٥ر اطتطالعات سضا صةا٥ٓٗا.

8 
؛ ُتتاةح إداس٠ ايؼشن١ ػها٣ٚ ايضةا٥ٔ

 049. 1.967- 1.058 3.27 عهاد اؿًٍٛ املٓاطب١ شلا.

9 

ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً تعضٜض 

ايعالق١ َح ايضةا٥ٔ ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل 

 سغباتِٗ
3.26 1.115 -1.802 .072 

20 

ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً صٜاد٠ 

َؼاسن١ َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ   اؽار 

 ايكشاسات.
3.18 1.124 -1.233 .217 

22 
ُتتٝح إداس٠ ايؼشن١ املعًَٛات عٔ أدا٥ٗا 

 493. 686.- 1.097 2.90 ؾُٝح َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ دٕٚ اطتجٓا٤.

 ز
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 ايذالي١ احملظٛة١ إسصا٥ٞ االختباس االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعباس٠ ّ

22 

ُٜتاح يًُٛاسد ايبؼش١ٜ ةايؼشن١  شي١ 

 أطباب ان اض دٛد٠ َٓتذاتٗآَاقؼ١ 

 .ٚتٛضٝشٗا 
3.21 1.175 -1.411 .158 

23 

ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً ايتطٜٛش 

املظتُش يكذسات َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ َٔ 

 خالٍ اطتطا ١ اـدلا٤.
3.39 1.107 -2.666 .008 

24 

 االطذلاتٝذ١ٜٝؼاسى   إعذاد اـط  

ةايؼشن١ يتشظة دٛد٠  املٛاسد ايبؼش١ٜ

 َٓتذاتٗا.
3.32 1.225 -2.101 .036 

25 

ُتذسب إداس٠ ايؼشن١ َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ 

ع٢ً سٌ املؼانٌ اييت تٛادِٗٗ أثٓا٤ 

 أدا٥ِٗ ألعُاشلِ.
3.35 .993 -2.641 .008 

26 

ُتذشٟ اعداس٠ يكا٤ات واع١ٝ َح 

, َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ ةؼهٌ دٚسٟ

ملٓاقؼ١ األَٛس املتعًك١ ةتشظة دٛد٠ 

 َٓتذاتٗا.

3.06 1.158 -.430 .667 

27 
تعٌُ ايؼشن١ مببذأ ايتشظة املظتُش 

 001. 3.258- 1.067 3.50   نا ١ أعُاشلا.

28 
تظتدذّ ايؼشن١ أسذخ ايتهٓٛيٛدٝا 

   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.
3.13 1.109 -.894 .371 

29 
ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً تكًٌٝ ٚقر 

 تكذِٜ اـذ١َ يًضةٕٛ.
2.97 1.101 -.314 .754 

20 
ش؛ تٗتِ إداس٠ ايؼشن١ ةايبشح ٚايتطٜٛ

 006. 2.763- 1.210 3.45 َٔ أدٌ ايتشظة املظتُش   َٓتذاتٗا.

 

 ( ْالسغ إٔ:24َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )     

َٚتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ تضٜذ عٔ  ,(0205احملظٛة١ أقٌ َٔ َظتٟٛ املع١ٜٛٓ ) ايذالالت -

)ُٜعذ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةايؼشن١ أسذ أِٖ أٚيٜٛات  ( يًعباسات ايتاي3:١َٝتٛط  املكٝاغ )

تٗتِ اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ ةتٛ رل َتطًبات تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ؼشص  - إداستٗا ايعًٝا

ؼشص اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ ع٢ً  - ٕ َٓتذاتٗا رات دٛد٠ عاي١ٝاعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ ع٢ً إٔ تهٛ

تذعِ اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ دٗٛد ْؼش ثكا ١ اؾٛد٠ ةة َٛاسدٖا  - ةٓا٤ زلع١ طٝب١ يذ٣ صةا٥ٓٗا

ؼشص إداس٠ ايؼشن١  - ُتتاةح إداس٠ ايؼشن١ ػها٣ٚ ايضةا٥ٔ عهاد اؿًٍٛ املٓاطب١ شلا - ايبؼش١ٜ

ٜؼاسى   إعذاد اـط   - تُش يكذسات َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ َٔ خالٍ اطتطا ١ اـدلا٤ع٢ً ايتطٜٛش املظ

ُتذسب إداس٠ ايؼشن١ َٛاسدٖا  - املٛاسد ايبؼش١ٜ ةايؼشن١ يتشظة دٛد٠ َٓتذاتٗا االطذلاتٝذ١ٝ

تعٌُ ايؼشن١ مببذأ ايتشظة  - ايبؼش١ٜ ع٢ً سٌ املؼانٌ اييت تٛادِٗٗ أثٓا٤ أدا٥ِٗ ألعُاشلِ
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تٗتِ إداس٠ ايؼشن١ ةايبشح ٚايتطٜٛش َٔ أدٌ ايتشظة املظتُش    -   نا ١ أعُاشلااملظتُش 

ٕ إٚسٝح  ,ُٚتكبٌ اي شضٝات ايبذ١ًٜ شلا ,يزيو ُتش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباساتَٓتذاتٗا(, 

 ٖزا ٜذٍ ع٢ًإٕ (  3َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات تضٜذ عٔ َتٛط  املكٝاغ )

 است ا  دسدات املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات.

تكّٛ إداس٠ ايؼشن١ ةإدشا٤ ( يًعباسات ايتاي١ٝ: )0205ايذالالت احملظٛة١ أندل َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ) -

اطتطالعات دٚس١ٜ ملعش ١ َذ٣ سضا صةا٥ٓٗا عٔ َٓتذاتٗا, ُتطٛس إداس٠ ايؼشن١ دٛد٠ َٓتذاتٗا ةٓا٤ 

ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً تعضٜض ايعالق١ َح ايضةا٥ٔ ٚايعٌُ ع٢ً  - ع٢ً ْتا٥ر اطتطالعات سضا صةا٥ٓٗا

 - ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً صٜاد٠ َؼاسن١ َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ   اؽار ايكشاسات - ؼكٝل سغباتِٗ

ُٜتاح يًُٛاسد ايبؼش١ٜ  - دٕٚ اطتجٓا٤ َٛاسدٖا ايبؼش١ُٜتتٝح إداس٠ ايؼشن١ املعًَٛات عٔ أدا٥ٗا ؾُٝح 

َٓاقؼ١ ٚتٛضٝح أطباب ان اض دٛد٠ َٓتذاتٗا, ُتذشٟ إداس٠ ايؼشن١ يكا٤ات ةايؼشن١  شي١ 

تظتدذّ  - واع١ٝ َح َٛاسدٖا ايبؼش١ٜ ةؼهٌ دٚسٟ ملٓاقؼ١ األَٛس املتعًك١ ةتشظة دٛد٠ َٓتذاتٗا

ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً تكًٌٝ ٚقر  - ايؼشن١ أسذخ ايتهٓٛيٛدٝا   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ دسدات  ,يزيو ال ْش ل اي شضٝات ايص ش١ٜ شلزٙ ايعباسات ؛١َ يًضةٕٛ(تكذِٜ اـذ

 املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ايعباسات َتٛطط١.

مت  -ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ الختباس اي شض١ٝ اي شع١ٝ املتعًك١ مبظت٣ٛ 

 (Zٚاطتدذاّ اختباس ), باسات املتعًك١ ةٗزٙ اي شض١ٝإهاد َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايع

(, سٝح ناْر اي شض١ٝ ايص ش١ٜ 25ناْر ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  )ٚ ,(3سٍٛ َتٛط  املكٝاغ )

 ٚايبذ١ًٜ شلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ اي شض١ٝ ايص ش١ٜ: 

 (.3ال ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ 

ايؼا١ًَ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ املتٛط  ايعاّ يذسد١ املٛا ك١ ع٢ً ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ  اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ:

 (.3ىتًف َعًٜٓٛا عٔ َتٛط  املكٝاغ ) -املظا١ُٖ  ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر

( سٍٛ املتٛط  ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ Z( ْتا٥ر اختباس )26دذٍٚ )

   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح

 ايذالي١ احملظٛة١ دسدات اؿش١ٜ االختباس إسصا٥ٞ االمشاف املعٝاسٟ املتٛط  ايعاّ ايبٝإ

َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ 

اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ 

ايعا١َ يًؼشن١ ايعشة١ٝ 

 يوزلٓر املظا١ُٖ

3.3097 .87510 2.786 61 .007 
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( ٢ٖٚ أقٌ 02007( ةذالي١ قظٛة١ )2.786( ْالسغ إٔ ق١ُٝ إسصا٥ٞ االختباس )25َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

( يزيو ُتش ل اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ُٚتكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ, ٚسٝح إٔ املتٛط  0205َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 است ا (, ٖٚزا ٜؼرل إىل ٚدٛد 3( ٖٚٛ ٜضٜذ عٔ َتٛط  املكٝاغ )323097ايعاّ عداةات َ شدات ايع١ٓٝ )

إداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح سٝح إٔ: إداس٠ ايؼشن١ ُتعذ تطبٝل  تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ     َظت٣ٛ

إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ أسذ أِٖ أٚيٜٛات إداستٗا ايعًٝا ٚتٗتِ ةتٛ رل َتطًبات تطبٝكٗا, ٚؼشص ع٢ً إٔ 

تهٕٛ َٓتذاتٗا رات دٛد٠ عاي١ٝ, نُا تعٌُ اعداس٠ ايعًٝا يًؼشن١ ع٢ً دعِ دٗٛد ْؼش ثكا ١ اؾٛد٠ ةة 

بؼش١ٜ ٚؼشص ع٢ً ايتطٜٛش املظتُش يكذساتِٗ ٚتذسٜبِٗ ع٢ً سٌ املؼانٌ اييت تٛادِٗٗ, َٛاسدٖا اي

ةايؼشن١, نُا ؼشص إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً ةٓا٤ زلع١ طٝب١  االطذلاتٝذ١َٝٚؼاسنتِٗ   إعذاد اـط  

املظتُش  يذ٣ صةا٥ٓٗا ُٚتتاةح ػهاِٜٚٗ عهاد اؿًٍٛ املٓاطب١ شلا, إضا ١ إىل أْٗا تعٌُ مببذأ ايتشظة

 ٚتٗتِ ةايبشح ٚايتطٜٛش َٔ أدٌ ايتشظة املظتُش   َٓتذاتٗا.   

 اختباس اي شضٝات ايش٥ٝظ١ٝ يًبشح:

َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   اعداس٠ ايعا١َ  أثش -

 ةايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ:

الختباس اي شض١ٝ ايش٥ٝظ١ٝ املتعًك١ ة ثش َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ 

 االستباطاؾٛد٠ ايؼا١ًَ   اعداس٠ ايعا١َ ةايؼشن١ ايعشة١ٝ يوزلٓر املظا١ُٖ مت اطتدذاّ َعاٌَ 

١ مبظت٣ٛ مماسطات إداس٠ )ةرلطٕٛ( ع٢ً َتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك

املٛاسد ايبؼش١ٜ َٚتٛططات إداةات َ شدات ايع١ٓٝ ع٢ً وٝح ايعباسات املتعًك١ مبظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ 

 ( سٝح ناْر 26ايؼا١ًَ  هاْر ايٓتا٥ر نُا   اؾذٍٚ  )

ع٢ً َظت٣ٛ  ال ٜٛدذ أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ اي شض١ٝ ايص ش١ٜ:

 تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.

ٜٛدذ أثش رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ  َكاةٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ:

 تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ. 

 ( ْالسغ إٔ:26َٔ خالٍ اؾذٍٚ  )

َعاٌَ االستباط ألثش َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ق١ُٝ -

( يزيو ْش ل اي شض١ٝ 0205( ٢ٖٚ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02000( ةذالي١ َع١ٜٛٓ )02745)

ايص ش١ٜ ْٚكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً ٚدٛد أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ 

َٔ ايتغرل    %56285طٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ سٝح إٔ ؽ

َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ إرا مل ٜت ثش 

 َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إال ة ثش َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ.  
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                   ( ْتا٥ر اختباس أثش َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس27٠دذٍٚ )    

 اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 

 %ْظب١ األثش  ايذالي١ احملظٛة١ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط ايبٝإ ّ

2 

أثش َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً 

َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةاعداس٠ 

 ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح. 
02754 02000 56285 

2 

أثش َظت٣ٛ اطتكطاب ٚتٛظٝف املٛاسد ايبؼش١ٜ 

ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  

 ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح.
02823 02000 67273 

3 

أثش َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً 

َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ةاعداس٠ 

 ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح.
02735 02000 58234 

4 

أثش َظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض ع٢ً َظت٣ٛ 

تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ةاعداس٠ ايعا١َ 

 يًؼشن١ قٝذ ايبشح.
02764 02000 58237 

5 

أثش َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ 

ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  

 ةاعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح.
02902 02000 82228 

 

ق١ُٝ َعاٌَ االستباط ألثش َظت٣ٛ اطتكطاب ٚتٛظٝف املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠  -

( يزيو ْش ل اي شض١ٝ 0205( ٖٚٞ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02000)( ةذالي١ َع١ٜٛٓ 02823ايؼا١ًَ )

ايص ش١ٜ ْٚكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً ٚدٛد أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ 

َٔ  %67273اطتكطاب ٚتٛظٝف املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ سٝح إٔ 

اس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ اطتكطاب ٚتٛظٝف املٛاسد ايتغرل   َظت٣ٛ تطبٝل إد

ايبؼش١ٜ إرا مل ٜت ثش َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إال ة ثش َظت٣ٛ اطتكطاب ٚتٛظٝف املٛاسد 

 ايبؼش١ٜ.  

د٠ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط ألثش َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛ -

( يزيو ْش ل اي شض١ٝ 0205( ٖٚٞ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02000( ةذالي١ َع١ٜٛٓ )02735) ايؼا١ًَ

ايص ش١ٜ ْٚكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً ٚدٛد أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ 

َٔ ايتغرل  %58.34 تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ سٝح إٔ

  َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ إرا مل 

 ٜت ثش َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  إال ة ثش َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ.  
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٣ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ق١ُٝ َعاٌَ االستباط ألثش َظت٣ٛ ايتعٜٛطات ٚاؿٛا ض ع٢ً َظتٛ -

( يزيو ْش ل اي شض١ٝ 0205( ٖٚٞ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02000( ةذالي١ َع١ٜٛٓ )02764)

ايص ش١ٜ ْٚكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً ٚدٛد أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ 

َٔ ايتغرل   َظت٣ٛ  %58273ٝح إٔ ٚاؿٛا ض ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ س ايتعٜٛطات

تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ ايتعٜٛطات ٚاؿٛا ض إرا مل ٜت ثش َظت٣ٛ 

 تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  إال ة ثش َظت٣ٛ ايتعٜٛطات ٚاؿٛا ض يًُٛاسد ايبؼش١ٜ.

        يبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط ألثش َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ا -

( يزيو ْش ل 0205( ٢ٖٚ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02000( ةذالي١ َع١ٜٛٓ )02902) ايؼا١ًَاؾٛد٠ 

اي شض١ٝ ايص ش١ٜ ْٚكبٌ اي شض١ٝ ايبذ١ًٜ ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً ٚدٛد أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ 

 % 82228ظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  سٝح إٔ ملظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َ

َٔ ايتغرل   َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد 

ايبؼش١ٜ إرا مل ٜت ثش َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إال ة ثش َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد 

( اييت أنذت ةٛدٛد 2022 ل َح َا تٛيًر ي٘ دساط١ )قُذ ٚأخشٕٚ, ايبؼش١ٜ, ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ تت

ٚت ثرل َع١ٜٛٓ ق١ٜٛ ْظبًٝا ةة وٝح اطذلاتٝذٝات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ املتُج١ً ةايتٛظٝف,  استباطعالق١ 

( اييت 2026ايتعٜٛل, ٚايتذسٜب ٚايتطٜٛش ٚإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, ةاعضا ١ يذساط١ )ةٔ عًٞ ْٚٛسٟ, 

شر إٔ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ تًعب دٚسا ٖاَا ٚ اعال   ع١ًُٝ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َٔ أٚض

خالٍ دٚسٖا   خًل  ًظ ١ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   قظِ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚدٚسٖا   املؼاسن١ 

ٜش ايعٌُ   تصُِٝ ٚيٝاغ١ تصٛسات ٚاػاٖات اؾٛد٠, ٚتكذِٜ ايتذسٜب ايها  يتشظة ٚتطٛ

 ٚايعٌُ ع٢ً تغٝرل ثكا ١ املٓع١ُ مٛ ثكا ١ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚغرلٖا.

    ( إىل ٚدٛد أثش رٟ دالي١ َع١ٜٛٓ ملعاٜرل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 2020نُا أػاست دساط١ )ايعتٝيب, 

ايهٜٛيت, نُا تت ل فتُع١ َٚٓ شد٠ ع٢ً أدا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ   إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةاؿشغ ايٛطين 

( اييت تٛيًر إىل ٚدٛد استباط ػبهٞ قٟٛ ٚرٟ إػاٙ 2026ٖزٙ ايٓتٝذ١ َح ْتٝذ١ دساط١ )ثٛاةت٘, 

طشدٟ ةة عٓايش اطذلاتٝذ١ٝ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚةة عٓايش مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚايزٟ 

١ ت ثرل َع١ٜٛٓ ةة اطذلاتٝذٝات إداس٠ ( اييت أط شت عٔ ٚدٛد عالق2022ةٝٓت٘ دساط١ )قُذ ٚأخشٕٚ, 

 املٛاسد ايبؼش١ٜ املتُج١ً )ةايتٛظٝف, ايتعٜٛل, ٚايتذسٜب ٚايتطٜٛش( ٚإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.

 أثش أةعاد مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ َعًا ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ:   -

اطتدذاّ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ َعًا ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ مت  يتشذٜذ أثش أةعاد مماسطات

ُٛدذت ايٓتا٥ر نُا ةاؾذٍٚ  ) االمذاسأطًٛب ؼًٌٝ     .(27املتعذد  
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 أثش أةعاد مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ َعًا ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ. T( ْتا٥ر اختباس 28دذٍٚ )

 Tايذالي١ احملظٛة١ ية Tق١ُٝ ية ßق١ُٝ املع١ًُ  ايُٓٛرز ّ

2 
ت على مصخىي  أثز مصخىي جخطُط املىارد البشٍز

   .جطبُم إدارة الجىدة الشاملت
.128 1.409 .164 

2 
ت  أثز مصخىي اشخلطاب وجىظُف املىارد البشٍز

   .على مصخىي جطبُم إدارة الجىدة الشاملت
.389 4.601 .000 

3 
ت على  أثز مصخىي  ز املىارد البشٍز ب وجطٍى جدٍر

   .مصخىي جطبُم إدارة الجىدة الشاملت
.225 2.909 .005 

4 
أثز مصخىي ألاجىر والحىافز على مصخىي جطبُم 

   .إدارة الجىدة الشاملت
.265 3.401 .001 

 

 ( ْالسغ إٔ:27َٔ اؾذٍٚ  )

ألثش َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠  ق١ُٝ املع١ًُ اعمذاس١ٜ ةًغر -

(, ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً 0205( ٢ٖٚ أندل َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02264( ةذالي١ قظٛة١ )02228ايؼا١ًَ )

عذّ َع١ٜٛٓ أثش َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, سٝح إٕ 

ملٛاسد ايبؼش١ٜ ةٛسذ٠ ٚاسذ٠ ٜؤدٟ إىل صٜاد٠ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ صٜاد٠ َظت٣ٛ ؽطٝ  ا

 ( َٔ ايٛسذ٠.02228)

( ةذالي١ قظٛة١ 02389املع١ًُ اعمذاس١ٜ ألثش َظت٣ٛ اطتكطاب ٚتٛظٝف املٛاسد ايبؼش١ٜ ) ق١ُٝةًغر  -

٣ٛ اطتكطاب ٚتٛظٝف (, ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً َع١ٜٛٓ أثش َظت0205( ٢ٖٚ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02000)

املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, سٝح إٕ صٜاد٠ َظت٣ٛ اطتكطاب ٚتٛظٝف 

 ( َٔ ايٛسذ02389.٠املٛاسد ايبؼش١ٜ ةٛسذ٠ ٚاسذ٠ ٜؤدٟ إىل صٜاد٠ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ )

ٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ ةًغر ق١ُٝ املع١ًُ اعمذاس١ٜ ألثش َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش امل -

(, ٖٚزا ٜذٍ 0205( ٢ٖٚ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02005( ةذالي١ قظٛة١ )02225اؾٛد٠ ايؼا١ًَ )

ع٢ً َع١ٜٛٓ أثش َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, سٝح 

ش١ٜ ةٛسذ٠ ٚاسذ٠ ٜؤدٟ إىل صٜاد٠ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ إٕ صٜاد٠ َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼ

 ( َٔ ايٛسذ02225.٠اؾٛد٠ ايؼا١ًَ )

ةًغر ق١ُٝ املع١ًُ اعمذاس١ٜ ألثش َظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  -

١ٜٛ أثش (, ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً َع0205ٓ( ٢ٖٚ أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ )02002( ةذالي١ قظٛة١ )02265)

َظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ, سٝح إٕ صٜاد٠ َظت٣ٛ األدٛس 

 ( َٔ ايٛسذ02265.٠ٚاؿٛا ض ةٛسذ٠ ٚاسذ٠ ٜؤدٟ إىل صٜاد٠ َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ )



 

 

50 
 

                          َظت٣ٛ تطبٝل( ْتا٥ر تكِٝٝ اختباس أثش أةعاد مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً 29دذٍٚ ) 

  إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 

ق١ُٝ 

َعاٌَ 

االستباط 

R 

ق١ُٝ 

َعاٌَ 

ايتشذٜذ 

R
2 

ق١ُٝ َعاٌَ 

ايتشذٜذ 

Rاملعذٍ 
2 

Test Value = 3 

 املتغرلات
فُٛ  

 املشةعات

دسد١ 

 اؿش١ٜ
 Fق١ُٝ 

ايذالي١ 

 Fية احملظٛة١

.994 .988 .987 

 4 717.341 االمذاس تبأٜ

1220.957 

 

.000 

 
 58 8.519 تبأٜ ايبٛاقٞ

 725.860b 62 ايتبأٜ ايهًٞ

 

 ( ٜتطح إٔ:28َٔ اؾذٍٚ  )

  َعاٌَ االستباط ألثش أةعاد مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ق١َُٝ -

ٖٚزا ٜعين إٔ  ,(02994ٖٚٛ استباط َٛدب, نُا ةًغر ق١ُٝ َعاٌَ ايتشذٜذ ) ,(02987)قذ ةًغر 

( َٔ ايتغرل اؿايٌ   َظت٣ٛ تطبٝل %9924أةعاد مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ تظاِٖ   ت ظرل )

 إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.

ةذالي١ قظٛة١ ( 22202957( إٔ ق١ُٝ إسصا٥ٞ االختباس )ANOVAؼًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ ) أٚضَح -

(, ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً َع١ٜٛٓ أثش أةعاد مماسطات إداس٠ ٢ٖٚ0205 أقٌ َٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ) ,(02000)

 املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ.

  :يتائجال

ٕ ٖٓاى إسٝح  ,ست ا    َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشحاٜٛدذ  .2

نُا ٖٛ َبة ٚتطٜٛشٖا َظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ   ٚ ,ست ا    َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜا

َظت٣ٛ   ٚ ٚتٛظٝ ٗا,   َظت٣ٛ اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ (, ةُٝٓا ٜٛدذ تذ20ٍّٕ, 6  اؾذاٍٚ  )

 (.22, 8األدٛس ٚاؿٛا ض نُا ٖٛ َبة   اؾذاٍٚ  )

ل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ   اعداس٠ ايعا١َ يًؼشن١ قٝذ ايبشح, نُا ٖٛ ست ا    َظت٣ٛ تطبٝاٜٛدذ  .2

 (.23َبة   اؾذٍٚ  )

ٜٛدذ أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل  .3

ظت٣ٛ تطبٝل ( َٔ ايتغرل   َ% 82228ٕ )إإداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح, سٝح 

إر مل ٜت ثش َظت٣ٛ  ؛إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ

 ْ٘: إسٝح , تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إال ة ثش َظت٣ٛ مماسطات إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ
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أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠  ٜٛدذ -

( َٔ ايتغرل   َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٜعٛد إىل ايتغرل   %56285) ؛  ةاؾٛد٠ ايؼا١ًَ 

ة ثش َظت٣ٛ  َظت٣ٛ ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ, إر مل ٜت ثش َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إال

 ؽطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ.  

ع٢ً َظت٣ٛ ٚتٛظٝ ٗا ٜٛدذ أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ  -

( َٔ ايتغرل   َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ %67273ٕ )إسٝح  ؛تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

, إر مل ٜت ثش َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ٚتٛظٝ ٗا ايبؼش١ٜٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ اطتكطاب املٛاسد 

 .ٚتٛظٝ ٗا ايؼا١ًَ إال ة ثش َظت٣ٛ اطتكطاب املٛاسد ايبؼش١ٜ

ع٢ً َظت٣ٛ ٚتطٜٛشٖا  ٜٛدذ أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ  -

َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ( َٔ ايتغرل   %58234ٕ )إسٝح  ؛تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ

, إر مل ٜت ثش َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ٚتطٜٛشٖا ٜعٛد إىل ايتغرل   َظت٣ٛ تذسٜب املٛاسد ايبؼش١ٜ

 ايؼا١ًَ إال ة ثش َظت٣ٛ تذسٜب ٚتطٜٛش املٛاسد ايبؼش١ٜ.

إداس٠ اؾٛد٠  ٜٛدذ أثش طشدٟ )َٛدب( رٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ملظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض ع٢ً َظت٣ٛ تطبٝل -

( َٔ ايتغرل   َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ  ٜعٛد إىل ايتغرل   %58273ٕ )إسٝح  ,ايؼا١ًَ

إر مل ٜت ثش َظت٣ٛ تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ إال ة ثش َظت٣ٛ َظت٣ٛ  ؛َظت٣ٛ األدٛس ٚاؿٛا ض

 األدٛس ٚاؿٛا ض يًُٛاسد ايبؼش١ٜ.  

  :توصياتال

ٚ  املُاسطات  , ًظ ١ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َٚباد٥ٗا ضُٔ قظِ إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜقاٚي١ تعُٝل  .2

 تصاٍ املدتً ١.ٚايعٌُ ع٢ً ْؼشٖا َٔ خالٍ اطتدذاّ طشم اال ,اييت تكّٛ ةٗا

َٔ ٚتطٜٛشٙ ايعٌُ ع٢ً تكذِٜ ايتذسٜب ايها  ٚايطشٚسٟ   نا ١ األعُاٍ ةايؼشن١ يتشظة ايعٌُ  .2

 غٝرل ثكا ١ املٓع١ُ ٚتٛدٝٗٗا مٛ ثكا ١ إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ َٔ د١ٗ اخش٣.د١ٗ, ٚايعٌُ ع٢ً ت

تتٛىل ع١ًُٝ ايتٓبؤ ةاستٝادات  ,ايعٌُ ع٢ً إْؼا٤ ٚسذات إداس١ٜ َتدصص١ ةتدطٝ  املٛاسد ايبؼش١ٜ .3

 ةاطتدذاّ ايطشم ايه١ُٝ املٓاطب١. ؛ ٚريو ايؼشن١ املظتكب١ًٝ َٔ املٛاسد ايبؼش١ٜ

عتباسِٖ احملٛس األطاطٞ   إداس٠ اؾٛد٠ اة ؛َبذأ ايذلنٝض ع٢ً ايضةا٥ٔ ٜض ضشٚس٠ ايعٌُ ع٢ً تعض .4

ايؼا١ًَ, ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ ريو َٔ خالٍ ايتعشف ع٢ً َتطًباتِٗ ٚتٛقعاتِٗ ةإدشا٤ اطتطالعات 

 ٚاعٜ ا٤ ةٗا   ايٛقر املٓاطب. ,دٚس١ٜ عِٓٗ

 ٚتٛظٝ ٗا  الطتكطاب أ طٌ ايه ا٤ات ايبؼش١ٜ املؤ١ًٖ ٚاملذسة١  ؛قاٚي١ اطتدذاّ أطايٝب ؼ ٝض١ٜ .5

 ملا يزيو َٔ أثش نبرل   ؼظة دٛد٠ املٓتذات اييت تكذَٗا ايؼشن١. ؛طٛم ايعٌُ



 

 

56 
 

ْعهاغ إهاةٞ املا شلا َٔ  ؛طتدذاّ ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛس٠   تطبٝل إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَاايعٌُ ع٢ً  .6

لاص إطت اد٠ َٔ اطتدذاّ ػبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ )ػبه١ اعْذلْر(   ع٢ً إْتاد١ٝ ايعاًَة, ٚاال

 األعُاٍ اي١َٝٛٝ ةإداس٠ ايؼشن١ قٝذ ايبشح.

طت اد٠ َٔ ٚريو يال ؛ اؿشص ع٢ً إتاس١ املعًَٛات ايالص١َ عٔ أدا٤ ايؼشن١ ؾُٝح املٛظ ة ةٗا .7

املٓتذات, ٚاؿًٍٛ ايه ١ًٝ دٛد٠ ن اض آسا٥ِٗ َٚكذلساتِٗ   َٓاقؼ١ ٚتٛضٝح األطباب املؤد١ٜ ال

 ةتشظٝٓٗا.
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قتصاد١ٜ ايعامل١ٝ اؿاي١ٝ, عُإ: (, إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ   ظٌ املتغرلات اال2020ايظٝذ, َعة أَة ) .9

 ايٝاصٚسٟ.داس 

دساط١ ساي١ ايبٓو املٛسٜتاْٞ  ,(, دٚس املٛاسد ايبؼش١ٜ   ايت ثرل ع٢ً األدا2020٤طٝذٕ, ةاةاٙ ٚيذ ) .20

قتصاد١ٜ ٚايتظٝرل ٚايعًّٛ , سطاي١ َادظترل غرل َٓؼٛس٠, ن١ًٝ ايعًّٛ االBMCIيًتذاس٠ ايذٚي١ٝ 
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