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  رؾغِٞ األداء اىَإعغٚاإلداسح اىششٞقخ فٜ دٗس

 دساعخ ؽبىخ

 " "اىششمخ اىؼبٍخ ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح  

 دمز٘س/ ٕشبً ف٘صٛ ػجبط ػيٜ

 ٍيخص اىجؾش 

فٜ  اىَإعغٚ األداء رؾغِٞ فٜ اإلداسح اىششٞقخ ػيٚ اىزؼشف ئىٚ ٕزا اىجؾش ٕذف   

 األعبعوٞخ اىَزطيجوبد رو٘فش ٍوذٙ ٍٗؼشفوخ اىششمخ اىؼبٍخ ىَطبؽِ عْو٘ة  اىقوبٕشح  

 . فٖٞب  األداء رؾغِٞ ػيٚ  ٗأصشٕب اىششمخ فٜ اإلداسح اىششٞقخ ىزطجٞق اىالصٍخ

 ٗرنّ٘وذ   اىزؾيٞيوٜ اى٘صويٜ اىَوْٖظ اىجبؽوش اعوزخذً اىجؾوش إٔوذاف ٗىزؾقٞوق     

   ٗػوبٍيِٞ   اداسٝوِٞ ٍٗوذساء األقغوبً سؤعبء ٍ٘ظيٚ اىششمخ ) مواىجؾش ٍِ  ػْٞخ

ىغَغ اىجٞبّبد ٗر٘صيذ اىذساعخ اىوٜ ٍغَ٘ػوخ  سئٞغٞخ مأداح اإلعزجبّخ ٗرٌ اعزخذاً

ٗرقيٞوو اىيبقوذ  اإلداسٝوخ اىؼَيٞوبد ٗرغوٖٞو رصوٌَٞ ئػوبدح ػَيٞوخأُ  ٍِ اىْزبئظ ٍْٖوب 

 رؾغوِٞ فوٜ  % 63,11 ثْغوجخرغوبٌٕ  اإلداسح اىششوٞقخ ٍجوبد  رطجٞوق ػجشٗاىٖذس

 ق٘ٝخ ثِٞ ئٝغبثٞخ غشدٝخ ػالقخ ٗع٘د اىذساعخ ٗثْٞذ   اىششمخ فٜ اىَإعغٚ األداء

 دػَوذ ميَوب أّؤ ؽٞوش   اىَإعغوٚ األداء ٗرؾغوِٞ اإلداسح اىششوٞقخ ٍجوبد  رطجٞوق

 األداء ٍغوز٘ٙ رؾغوِٞ فوٜ رىول عوبٌٕ ميَوب اىَجوبد  ٕوزٓ رطجٞوق ٗرجْوذ اىشوشمخ

 .فٖٞب اىَإعغٚ

 اىَقذٍخ اىؼبٍخ

ؽههٓذ عنلههحنى احنٛههح اههذل لههٕعْش نلههم آًْههح لههحْشل عنلٕنًههن عنثههٙ   لههم عنًههٕعهٍ ا  ههش 

، ٚ ب اهٗ عنًؤعغحت اٌ  ثكٛف بؾكم يغثًش ٔ بُٙ عنًُهٕر  عنثُيًٛهٙ  ٔا  ش  طهبح

عنز٘ ٚثٛح نٓح  هبٛن ْزِ عنطهبحت . ْزع عٞيش  طهب إاحدل ْٛكهن عنقطحع عنلهحو يهٙ يًٛه  

ايم يُح ع٢يثٛحص نهًؤعغحت عنلحين يٙ ع٠َثح  ٔعنخذيحت ، عٞيش عنز٘ دي  اقغحيّ يٍ 

ْزِ عنًؤعغحت إنهٗ إاهحدل عنُيهش يهٙ يغهثٕٚحت ادعأٓهح ٔاعهحنٛب إدعس ٓهح ، نهلًهم اههٗ 

  . إسمحء عنًٕعهٍ ٔيلحيهثّ  ضبٌٕ
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ٔٚؾههٓذ عنلههحنى عنٛههٕو  جٛههشعت يزسٚههن ٔيثغههحسان ا ههشت يههٙ يخثهههف يٕعَههب عن ٛههحل   

خقًٕفههح يههٙ ي ههحل عنلًههم ع٠دعس٘ ٔاًهٛههحت عٞاًههحل، اٛهه  ا ههشت ْههزِ عنبؾههشٚن ٔ

اههٗ يغهثقبم عنًُيًهحت ع٠دعسٚهن ٔيشمهه اهٛٓهح   هذٚحت يذٚهذل  ثً هم يهٙ  عنثجٛشعت

علٙ ْزِ عنًُيًحت َ ٕ ععثٛلحب ٔعدخحل عنُيى عنًثطٕسل يٙ ااًحنٓح ٔعنثأقهى يه   هم 

يح ْٕ يذٚذ يٍ ايكحس ٔ ٕيٓحت اذٚ ن  كغب عنًُيًن ففن عن ذع ن ٔعنثطٕس ٔيٕع بهن 

عنثهٙ ًٚهش  ٔعنثجٛهشعت  هث٣ءودعسٚهن اذٚ هن  م يح ْٕ يذٚذ، ْٔزع ٚغثهضو  بُٗ اعهحنٛب إ

بٓح عنقطحع عنلحو، يحٞعحنٛب ٔعنٕعحأم عنثقهٛذٚن نه١دعسل نهى  لهذ قهحدسل اههٗ عنثلحيهم يه  

 عن ذٚ ن. عنثطٕسعت

عغن ؤ لذ عٞعحنٛب عنهُٛن إاذٖ ا  ش عنٕعحأم ؽًٕٛاح نثجٛٛش عنًُٓج عنلحو نهؾش ن عٔ عنً

ههح ٔ كٛوفًههح. ٔ  قهه  ًً عنًؤعغههحت ٔعنؾههش حت عن كٕيٛههن ٔعنخحفههن رعت  نٛقههبح ا  ههش  أقه

عنًُٓ ٛن عنهُٛن/عنًشَن ع٢عثقشعس ٔعنثكٛف يٍ خ٣ل بُحء ؽهبكن يهٍ عنفهشل عنثهٙ  هذيلٓح 

عْٞذعف اُٛٓح ٔ ش ض اهٗ  قذٚى عنقًٛن ن ًٛ  اف حب عنًقه ن يهٙ يًٛه  يغهثٕٚحت 

 (  53ؿ  ، 6102) بٍ ٔعسث ٔيحبن ، عنًُيًن ٔعهغهن عنقًٛن. 

عسل عنشؽههٛقن ْههٙ َيههحو يثكحيههم  ب هه  بحٞعههحط اههٍ  ٛفٛههن ع٢عههثخذعو عٞي ههم إٌ ع٠د

نهًٕعسد دعخم عنًؤعغن بكحين اؽكحنٓح عنًحدٚهن، عنبؾهشٚن ٔعنًحنٛهن بح٠مهحين إنهٗ اُقهش 

   .  عنٕقه عنز٘ ٚلثبش يٍ عنلُحفش عٞعحعٛن يٙ ٔلٛفن ع٠َثح 

غن  فقذ يهضءع  بٛهشع يهٍ  لثشك اًهٛن ع٠َثح  ٕٚيٛح يؾك٣ت ٔيغببحت   لم عنًؤع 

يٕعسدْح، يحٞاطحل عنًثكشسل ن٢ٝت، إعل س هحت يٛهش عننهشٔسٚن نهلًهحل ٔعنًهٕعد، 

ٔأقحت ع٢َثيحس   ه خطٕه ع٠َثح  ٔعنًخضٌٔ عنضعأذ ٔيٛشْح يٍ اؽكحل عنٓذس  هٓح 

   .إعيم  خفل يٍ  فحءل ععثخذعو عنًٕعسد يٙ عنًؤعغن ع٠َثحيٛن 

ٚث ق  إ٢ يٍ خ٣ل عنذسععن عنؾهحيهن نلُحفهشِ ٔيغهثٕٚح ّ ٔ  هٛهم إٌ   غٍٛ عٞدعء ٢ 

عنلٕعيههم عنثُيًٛٛههن عنًههؤ شل يٛههّ ٔعنب هه  اههٍ ع٢عههحنٛب عنفلحنههن نث غههٍٛ ٔ طههٕٚش  ههه  

عنلٕعيم ٔيهغفن   غٍٛ عٞدعء  ً م عٛحعن . احين  ُثٓ ٓح عنًُيًحت عن ذٚ ن )عنفحٚذ٘، 

6112 )  
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 اىذساعخ االعزطالػٞخ:  -1

ا  بهئيشعء دسععهن إعهثط٣اٛن يهٍ خه٣ل عنًقهحب٣ت عنؾخقهٛن يه   بلهل قحو عنبح   

اانهههحء ي ههههظ ع٢دعسل ٔسطعهههحء قطحاهههحت عنًهههٕعسد عنبؾهههشٚن ٔيهههذٚشٖ عن هههٕدل 

ٔعنثذسٚب ، ٔيقذيٗ عنخذين عنلحيهٍٛ بحنؾش ن ي م عنذسععن، اٛه  بههع اهذد عنهزٍٚ 

 ٔيبههحدايفههحْٛى ٔابلههحد يفههشدل ، بٓههذف عنثلههشف اهههٗ اسعأٓههى يههٗ  50 ههى يقههحبهثٓى 

، ٔ ههزع يفههحْٛى ٔابلههحد   غههٍٛ عٞدعء ع٠دعسٖ عنًقذيههن بحنؾهههش ن ع٠دعسل عنشؽههٛقن 

، ٔيههٍ خهه٣ل  ههه  عنًقههحب٣ت  ًكههٍ عنبحاهه  يههٍ نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل عنلحيههن 

 :  عنثلشف اهٗ اسعأٓى يٗ عنًٕمٕاحت عنثحنٛن
0

 

عنلحيهٍٛ يهٙ عنؾهش ن عنلحيهن نذٖ ع٠دعسل عنشؽٛقن ٖ ٔمٕح عنًفحْٛى عنًثلهقن ٍذ  •

 نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

يفهحْٛى ٔابلهحد ٔيبهحدا ع٠دعسل يذٖ  ٕيش عنًثطهبحت عٞعحعهٛن عن٣صيهن نثطبٛه    •

 .  عنشؽٛقن

يفههحْٛى ٔابلههحد ٔيبههحدا ع٠دعسل يههذٖ إدسعا عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن ٢يكحَٛههن  طبٛهه    •

  ) عنثًٛض عنًؤعغٗ (  . نث غٍٛ عٞدعء ع٠دعسٖعنشؽٛقن 

 . عنٕعق  عن حنٙ نٟدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن  •

  : رجِٞ ٍِ ّزبئظ اىذساعخ االعزطالػٞخ ٍب ٝيٜ   

)ٔيقهحً ًفحْٛى ٔابلحد ٔيبهحدا ع٠دعسل عنشؽهٛقن نإَخفحك إدسعا عنلحيهٍٛ بحنؾش ن   •

 % (26ٔبُغبن  ،يٍ عنلُٛن  ٠50يحبحت 

يفههحْٛى ٔابلههحد ٔيبههحدا إَخفههحك إدسعا عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن نًثطهبههحت  طبٛهه    •

 .% (62ٔبُغبن  ،يٍ عنلُٛن  52)ٔيقحً ٠يحبحت ع٠دعسل عنشؽٛقن  

                                                           
2
 : مع كل من 5/22/0202تم إجراء المقابالت الشخصية يوم األحد الموافق   

 .رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة  .أ 

 . مدير إدارة التدريب بالشركة .ب 

  .مدير عام الجودة  بالشركة  .ج 
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يههٗ    غههٍٛ عٞدعء عنًؤعغههٙ ع٠دعسل عنشؽههٛقن إَخفههحك إدسعا عنلههحيهٍٛ نههذٔس   •

 .% ( 22ٔبُغبن  ،يٍ عنلُٛن  54نهؾش ن )ٔيقحً ٠يحبحت 

عَخفحك عٞدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن يهٍ ٔيٓهن َيهش عنلهحيهٍٛ بٓهح ) ٔيقهحً ٠يحبهحت   •

 %( .64يٍ عنلُٛن، ٔبُغبن  56

 اىذساعبد اىغبثقخ :  -2

  : قغٌ اىجبؽش اىذساعبد اىغبثقخ اىٜ ٍب ٝيٜ

 .دسععحت  ُحٔنه ع٠دعسل عنشؽٛقن -  6/0

 . عنًؤعغٙ ع٢دعءدسععحت  ُحٔنه   - 6 /6

 . عنًؤعغٙ ٔع٢دعءدسععحت  ُحٔنه عنل٣قن بٍٛ ع٠دعسل عنشؽٛقن  - 6/5

 ٗرىل مَب ٝيٜ :

 اىذساعبد اىزٜ رْبٗىذ اإلداسح اىششٞقخ:  -  2/1

 : ثؼْووو٘اُ " أصوووش رطجٞوووق ٍشرنوووضاد   2112 )دساعوووخ ٝبعوووَِٞ ؽوووبرٌ    .أ 

اىزصوْٞغ اىششوٞق فووٜ اعوزشارٞغٞبد اىَٞوضح اىزْبفغووٞخ فوٜ شوشمبد صووْبػخ 

 األدٗٝخ األسدّٞخ " 

ٔ الٓههشت عنُثههحأج اٌ ُْههحا  طبٛهه  يش فهه  نًش كههضعت عنثقههُٛ  عنشؽههٛ  

ٔععهههثشع ٛ ٛحت عنًٛهههضل عنثُحيغهههٛن يهههٙ ؽهههش حت فهههُحان ع٢ٔٚهههن ع٢سدَٛهههن. 

اٚنههحً عٌ ُْههحا ا٣قههن بههٍٛ يش كههضعت عنثقههُٛ   عنشؽههٛ  ٔالٓههشت عنُثههحأج 

ٔععههثشع ٛ ٛحت عنًٛههضل عنثُحيغههٛن. ٔاخٛهههشع  بههٍٛ اٌ ُْههحا ا ههش نًش كهههضعت 

عنثقُٛ  عنشؽٛ  يٙ ععهثشع ٛ ٛحت عنًٛهضل عنثُحيغهٛن بؾهكم اهحو، اٛه   هحٌ 

ُْحا ا ش رٔ دعنهن عاقحأٛن نًش كضعت عنثقُٛ  عنشؽٛ  بحعث ُحء )عنثقهُٛ  

 هههم يهههٍ ععهههثشع ٛ ٛن قٛهههحدل عنثكهفهههن ٔ ععهههثشع ٛ ٛن عنثًٛهههض عنخههههٕ٘( يهههٙ 

 ٔععثشع ٛ ٛن عنثش ٛض.
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" دٗس اىَإعغوبد   2116)ػجذ اىشؽَِ ثوِ ٗاسس ٗأؽَوذ عبثوخ  دساعخ .ة 

اإلّزبعٞوووخ فوووٜ رطجٞوووق أعوووي٘ة اإلداسح اىششوووٞقخ دساعوووخ ٍٞذاّٞوووخ ػيوووٚ 

 اىَإعغبد اىصٞذالّٞخ اىغضائشٝخ" 

 ٜدعسلْههذيه عنذسععههن إنههٗ  غهههٛو عننههٕء اهههٗ ااههذ اْههى عٞعههحنٛب عن ذٚ ههن     

ع٠َثح  ْٕٔ اعهٕب ع٠دعسل عنشؽٛقن، ٔيٍ خ٣ل عنًهُٓج عنٕفهفٙ عنث هٛههٙ 

عنهههز٘ عاثًهههذت اههههٙ ْهههٕ يهههٍ خههه٣ل عنذسععهههن عنثطبٛقٛهههن اههههٗ اُٛهههن يهههٍ 

عنًؤعغهههحت عنقهههٛذ٢َٛن عن ضعأشٚهههن ، ٔبحعهههثلًحل ادعل ع٢عهههثبٛحٌ، ٔقهههذ  هههى 

ثٕفم إنٗ اٌ ْزِ عنًؤعغحت يً هن يهٙ ع٠دعسل عنلهٛهح يٛٓهح  هثهضو ٔبؾهكم عن

 بٛش بثٕيٛش  ٣ ٠يكحَٛحت عننشٔسٚن يٍ ايم  طبٛه  ْهزع عٞعههٕب،  ًهح 

اٌ عنغٛحعن عنثذسٚبٛن عنًُثٓ ن يٛٓح  ثًحؽٗ إنٗ اذ يح ٔعنًثطهبحت عٞعحعٛن 

سٔح عنثلهحٌٔ  نّ، إ٢ اٌ عن قحين عنغحأذل يٙ ْهزِ عنًؤعغهحت ٔخحفهن يٛهحب

  .بٍٛ ع٠دعسل ٔعنلًحل  بقٗ عنلحأ  عنكبٛش ايحو  طبٛ  ْزِ عنفهغفن ع٠دعسٚن

" أّؼنبط ٍْٖظ األداسح اىششٞقخ ػيٚ    : 2116 ) ٗرْبٗٙ دساعخ عبعٌ  .ط 

 ٍَبسعبد اداسح اىَ٘اسد اىجششٝخ " 

ْهههذيه عنذسععهههن إنهههٗ عخثبهههحس يهههذٖ عَلكهههحط يهههُٓج ع٠دعسل عنشؽهههٛقن اههههٗ 

يًحسعحت إدعسل عنًٕعسد عنبؾشٚن يٙ ع ٍُٛ يٍ اْى ؽش حت ع٢ قهحل عنلحيههن 

اعههٛح عههٛم، ٔقههذ ععههثلًهه ع٢عههثبحَن ادعل سأٛغههٛن -صٚههٍ  ًْههح عنلههشعليههٙ 

نه قٕل اهٗ عنبٛحَحت ٔعنًلهٕيحت ين٣ اٍ عنًؾحْذعت يهٍ خه٣ل عنضٚهح ع 

ست عنًٛذعَٛههن نًٕقهه  عنؾههش ثٍٛ، ٔنقههذ  ٕفههم عنبحا ههحٌ إنههٗ ي ًٕاههن يههٍ 

عنُثحأج نلم آًْح اٌ عنُثحأج ع٠اقحأٛن ن ًٛ  ا٣قحت ع٢س بحه ٔعنثأ ٛش بٍٛ 

ع٠دعسل عنشؽهههٛقن ٔيًحسعهههحت إدعسل عنًهههٕعسد عنبؾهههشٚن  حَهههه يٕيبهههن ادٔعت 

، ٢ٔ  ٕيذ يشٔل يلُٕٚن بٍٛ عنؾش ثٍٛ عنًب هٕ ثٍٛ يهٙ ٔرعت د٢نن يلُٕٚن 

ي حل  طبٛ  عدٔعت ع٢دعسل عنشؽهٛقن ٔيًحسعهحت عنًهٕعسد عنبؾهشٚن، عيهح عْهى 

عنثٕفههٛحت يُقههه اهههٗ مههشٔسل صٚههحدل عنههٕاٙ ٔع٢ْثًههحو بًفٓههٕو ع٢دعسل 
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شؽٛقن  أاذ عنٕعحأم عنثٙ   غٍ عنًٕعسد عنبؾشٚن يٙ احل عنثضعو عنؾش ثٍٛ عن

 بٓح.

 developing conceptual    :    (  Damrath , 2012)دساعخ      .د 

models “ for implementing Lean Management in 

service companies” 

ًْٛٙ ْذيه عنذسععهن إنهٗ ٔمه  إههحس اهحو يهٍ عنًًكهٍ ععهثلًحنّ  هذنٛم يفهح  

نثُفٛهز يفٓهٕو ع٠دعسل عنشؽههٛقن يهٙ قطهحع عنخههذيحت. ٔ حَهه يُٓ ٛهن عنذسععههن 

ٔففٛن ايشٚه نٕفف يبحدسعت ع٠دعسل عنشؽهٛقن يغهثخذين ع٢عهثبحَن  هأدعل 

ؽش ن خذيٛهن. ٔ ٕفههه عنذسععهن   53احي٣ ل  065نهذسععن ٔصاه اهٗ 

ٛقن يههٙ إنههٗ ي ًٕاههن يههٍ ع٢عههثُثحيحت آًْههحت إيكحَٛههن  طبٛهه  ع٠دعسل عنشؽهه

  قطحع عنخذيحت بح٢اثًحد اهٗ اذد يٍ عٞدٔعت عنشؽٛقن.

  Olivier Fanny   2009 اٗىٞيٜٞ فبّٜ دساعخ .ٕـ 

 : L ' approche Lean : Méthodes Et Outils Appliques) Aux 

 Atelier De Production Pharmaceutique 

 يحيلههن يههٕصعف يههٕسٚٙعنههذ ثٕسعِ يههٙ عنقههٛذنن،  هٛههن عنقههٛذنن، سعههحنن           

(Joseph Fourir) 6112، يشَغح، عُن. 

قذو يٍ خ٣ل ْزِ عنشعحنن يخثهف عٞعحنٛب ٔعٞدٔعت عنثٙ ًٚكٍ ععهثخذعيٓح 

يٙ عنًقحَ  عنثٙ  ُثج عنًٕعد عنقٛذ٢َٛن،  ٕفهه عنذسععن إنٗ اٌ ععهثلًحل 

ٚههؤد٘ إنههٗ   غههٍٛ يلحنٛههن ادعء عنقههُحاحت  ٔعنغههه عههٛ ًحع٠دعسل عنشؽههٛقن 

  ٔعأٛن ٔٔيب ععثلًحنٓح   قحين يٙ عنًؤعغن ٔنٛظ ي شد ادعل.عنذ

      ٗ.  Hong yi Chen And Ryan Taylor ( 2009)                         

 “ Exploring The Impact Of Len Management on Innovation 

Capacity”  
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ع٢دعسل عنشؽههٛقن بههٍٛ  نبٛههحٌ عنل٣قههنعنههٗ  قههذٚى إهههحس اًههم  ْههذيه عنذسععههن        

. يههٍ خهه٣ل عنًقحسَههحت بههٍٛ عن قحيههن عن حنٛههن يههٍ عنٓههذس ٔعنثقههًٛى ٔع٢بثكههحس

عنخههحنٙ يههٍ عنٓههذس ٔإدعسل عهغهههن عنثٕسٚههذ عنٓضٚهههن ٔإدعسل عنًههٕعسد عنبؾههشٚن 

عنٓضٚهن ي  عنخقحأـ ٔعنلٕعيم عنًغحًْن َٕٞعع يخثهفهن يهٍ ع٢بثكهحسعت ، 

عقثشعح يٍ خ٣ل اذل عخثبهحسعت  ٚثى  قذٚى خًغن يقثشاحت. ًٚكٍ عخثبحس  م

يشمهههٛن يهههٙ عنلًهههم عنًغهههثقبهٙ. بح٠مهههحين إنهههٗ رنههه  ،  هههثى اًٚنهههح يُحقؾهههن 

ع٢عههثشع ٛ ٛحت عنًخثهفههن نهؾههش ن نث قٛهه  عنثههٕعصٌ ٔعن فههحل اهههٗ عنًشَٔههن 

ٔع٢بثكحس يهٙ َفهظ عنٕقهه. ٚهثى   هٛهم عنًضعٚهح ٔعنلٛهٕب ٔعنًٕعقهف عنًُحعهبن 

 نكم ععثشع ٛ ٛن.

 

 Edward D Arheiter And John                         (2005)    .ص

Maleyeff  

“The Integration Of Lean Management And Six 

Sigma” .  

نهقنحء اهٗ عنلذٚذ يهٍ عنًفهحْٛى عنخحه هن يًٛهح ٚثلهه  بغهثن  -ْذيه عنذسععن 

عههٛ ًح ٔع٠دعسل عنشؽههٛقن يههٍ خهه٣ل ٔفههف  ههم َيههحو ٔعنًفههحْٛى ٔعنثقُٛههحت 

ٔفههف نًههح ًٚكههٍ اٌ  ًههح ْههذيه عنههٗ عٞعحعههٛن عنثههٙ  كًههٍ ٔسعء  ُفٛههزْح. 

ٔيهههح ًٚكهههٍ اٌ  غهههثفٛذِ  Six Sigmaغهههبّ عنًؤعغهههحت عنقهههجٛشل يهههٍ ث ك

 –يٍ ع٠دعسل عنشؽٛقن. عنثقًٛى / عنًُٓ ٛهن / عنهُٓج  Six Sigmaت يؤعغح

عهثن عٛؤد٘ عنثُفٛز عنًؾثشا نهبشعيج إنهٗ يُيًهن ٔ ٕفهه عنذسععن إنٗ اَّ 

( سؽٛقن  ثجهب اهٗ قٕٛد  هم بشَهحيج اُهذ  ُفٛهزِ بًلهضل اهٍ LSS) عٛ ًح

ؽهأَٓح  يٛشِ. ٚثى  قذٚى ع٢قثشعاحت يًٛح ٚثله  بحنًفهحْٛى ٔعٞعهحنٛب عنثهٙ يهٍ

عٛ ًح ملٛفن.  هخـ عٞؽكحل هبٛلن عنث غُٛحت عنثٙ  عثناٌ  ؾكم يُيًن 

قههذ   ههذث يههٙ عنًُيًههحت عنثههٙ  ًههحسط ع٠دعسل عنشؽههٛقن أ عههثن عههٛ ًح ، 

  . ٔعنث غُٛحت عنًقحبهن عنثٙ ًٚكٍ اٌ ٚقذيٓح بشَحيج يثكحيم
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 اىَإعغٜ :  االداءدساعبد رْبٗىذ   - 2/ 2

  " دٗس اىقٞوبدح االعوزشارٞغٞخ فوٜ  2112دساعخ ػبٝط شبفٜ األميجٜ )   .أ 

ععههههثٓذيه عنذسععههههن عنثلههههشف اهههههٙ خقههههحأـ دػووووٌ األداء اىَإعغووووٜ" 

يًحسعحت عنقٛحدل ع٢عثشع ٛ ٛن يٙ يحيلن ؽقشعء، ٔ زن  عنٕفٕل إنٙ ٔعقه  

عٞدعء عنًؤعغهٙ يهٙ عن حيلهن ، ٔععثكؾهحف َهٕع ٔهبٛلهن عنل٣قهن بهٍٛ يههذ٘ 

يّ ع٢عهثشع ٛ ٙ ٔاُحفهش داهى يًحسعهن عنقٛهحدل ع٢عهثشع ٛ ٛن، ٔمٕح عنثٕ

ٔ ٕفهه عنذسععن إنٙ عنلذٚذ يٍ عنُثحأج يٍ آًْح ملف عنخطهٕعت عنلًهٛهن 

ٔع٢يشعءعت عنثُفٛزٚن ن٣عثفحدل يهٍ عنكفهحءعت عنًثًٛهضل ٔعنًًحسعهحت عنلًهٛهن 

٢عثقطحب اُحفش يًٛضل ٔعن شؿ اهٛٓح ٔملف إدسعا يُغٕبٙ عن حيلهن 

ن ع٢عههثخذعو عنشؽههٛذ نهقهه٣اٛحت  ههزن  إدسع ٓههى نثٕيههّ عنقٛههحدعت إنههٙ نذسيهه

 . ع٢ْثًحو بحنلًٕيٛحت ي  ع٢َؾجحل بحنثفحفٛم ٔعن ضأٛحت

  "دٗس األَّوبغ اىقٞبدٝوخ 2112دساعخ ػبئشخ ػجذهللا اىَؾغو٘ة عَوبه  )  .ة 

 فٜ رؾقٞق ع٘دح األداء اىَإعغٜ": 

ٚن يٙ   قٛه  يهٕدل عٞدعء ععثٓذيه عنذسععن عنثلشف اهٙ دٔس عًَٞحه عنقٛحد

عنًؤعغٙ،ٔعنثلشف اهٙ َٕاٛن عنثأ ٛش ع٢ٚ حبٙ ٔعنغهبٙ نًَٟهحه عٞعحعهٛن 

نهقٛحدل عٞ  ش  طبٛقح يٙ عنًُيًحت ي م عنًُو عنثغهطٙ ٔعنهًُو عنهذًٚقشعهٙ، 

ٔعَثٓههه عنذسععههن إنههٙ ٔيههٕد ا٣قههن رعت هبٛلههن يثبحدنههن بههٍٛ دٔس عًَٞههحه 

 . نًؤعغٙعنقٛحدٚن ٔ  قٛ  يٕدل عٞدعء ع

" ّظووووبً اىَؼيٍ٘ووووبد   2116) دساعوووخ ىووووذٍٜ فبغَووووخ ٗىؼضاىووووٜ فطَٞووووخ  .ط 

اىَؾ٘عووت فووٜ اىَإعغووخ مووأداح ىيزَٞووض اىَإعغووٜ دساعووخ ؽبىووخ ٍذٝشٝووخ 

 :  اىصْبػخ ٗاىَْبعٌ ى٘الٝخ ػِٞ اىذفيٚ"

ْهههذيه عنذسععههههن عنههههٗ اٚ هههحد ا٣قههههن بههههٍٛ َيهههى عنًلهٕيههههحت ) عن حعههههبحت (     

( يهشد 51ٔاعثخذعيٓح نهٕفٕل عنٗ عنثًٛهض عنًؤعغهٗ ، ٔ هى اخهز اُٛهن يهٍ )

اهٗ يغثٕٖ يذٚشٚن عنقهُحان ٔعنًُهحيى ٔقهذ  ٕفههه عنذسععهن بلهذ عنث هٛهم 
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اَهههّ  هًهههح  هههٕيش َيهههحو ي ٕعهههب ٚلثًهههذ اههههٗ  كُٕنٕيٛهههح ع٢اقهههحأٗ عنهههٗ 

  ٔع٢ قح٢ت ادٖ رن  بحنًؤعغن إنٗ عنثًٛض.عنًلهٕيحت 

"رؾقٞوووق اىزَٞوووض اىزْظَٞوووٜ ٍوووِ خووواله    2116) خيٞوووذح ٍؾَوووذ ثوووبىنجٞش   .د 

 ت اىَْظَخ اىَزؼيَخ

ْذيه ْزِ عنذسععن إنهٗ عنثلهشف اههٗ يغهحًْن عنًُيًهن عنًثلهًهن يهٙ   قٛه      

 .عنثًٛض عنثُيًٛٙ

سأٛغهٙ يههٍ خه٣ل بُههحء  ٕفههه عنذسععهن عنههٗ اٌ ْهزِ عنًغهحًْن  ههأ ٙ بؾهكم     

سطٚههح يؾههثش ن، عنثقٛههٛى عنههزع ٙ عنًغههثًش نهًُيًههن، عنثًكههٍٛ، َؾههش عنًلههشف، 

 ٕلٛف عنثكُٕنٕيٛحٌ  ؾ ٛ  عنثلهى اهٗ عنًغهثٕٖ عن ًهحاٙ،  بُهٙ عنًشَٔهن 

 عنثُيًٛٛن.

  " دٗس ئداسح اىزغٞٞووش 2116دساعووخ اىؼجووذٙ عَٞيووخ ٗثوو٘عاله ػبئشووخ   ) .ٕووـ      

 اء اىَإعغٚ " اىزْظَٞٚ فٚ رؾغِٞ االد

عنثلهشف اههٙ  هأ ٛش إدعسل عنثجٛٛهش اههٙ عٞدعء عنًؤعغهٙ  ذسععهنعنععثٓذيه       

ٔرنهه  بههحنثطبٛ  اهههٙ يؤعغههن عههقٙ ٔفههشف عنًٛههحِ ٔاههذل عنؾهههف عٞاهههٙ 

بخًههٛظ يهٛحَههن، ٔ ٕفهههه عنذسععههن إنههٙ ٔيههٕد ا٣قههن عس بههحه بههٍٛ إدعسل 

 أ ٛش إدعسل عنثجٛٛش اهٙ عنثجٛٛشٔعٞدعء عنًؤعغٙ ،  ًح  ٕفهه عنذسععن إنٙ 

   . عٞدعء عنًؤعغٙ

  "اىزخبصووٞخ ٗأصشٕووب ػيووٜ األداء  2116دساعووخ عووبٍٜ ػيووٜ اىؼَوو٘ػ  )  .ٗ

 اىَإعغٜ":

عنب هه  يههٙ ا ههش َ ههحح إعيههم عنثخحفههٛن ٔعنثههٙ  ؾههًم  ذسععههنعنععههثٓذيه      

٢نثؾههشٚلحت ٔعنغٛحعههحت ٔعن قحيههن عنثُيًٛٛههن ٔعنخههذيحت عنًقذيههن نهًؾههثش ٍٛ 

ٔخهههذيحت عنؾهههش حت ٔعنلهههحيهٌٕ ٔإدعسل عنًلشيهههن ٔعنثكُٕنٕيٛهههح اههههٙ عٞدعء 

عنًؤعغهههٙ مهههًٍ ي هههحٔس  ٣ هههن ْهههٙ عٞدعء ع٠دعس٘ ٔعٞدعء ع٠يثًهههحاٙ 

 ٕفهههه عنذسععههن إنههٙ ي ًٕاهن يههٍ عنُثههحأج يُٓههح اٌ ٔعٞدعء ع٠قثقهحد٘ ، ٔ

إدعسل عنًلشين ٔعنثكُٕنٕيٛح عاثهه عنًش بن عٞٔنهٙ ٔبأًْٛهن َغهبٛن يش فلهن ، 



 
 "الشركة العامة لمطاحن جنوب الق اهرة  "  دراسة حالةدوراإلدارة الرشيقة في تحسين األداء المؤسسى  

 د/ هشام فوزي عباس علي 

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
45 

 
 

يٙ اٍٛ عاثم عنلحيهٌٕ عنًش بن عٞخٛشل ٔبأًْٛن َغبٛن يثٕعهطن، ٔالٓهشت 

َثحأج عنفشمٛحت بأٌ ُْحا ا ش رع د٢نن عاقحأٛن نهثؾشٚلحت ٔعنغٛحعهحت يهٙ 

 .عنًؤعغٙ يٙ ؽش ن ع٢ قح٢ت عٞسدَٛنعٞدعء 

  "دٗس اىزخطٞػ االعزشارٞغٜ فٜ ع٘دح 2111دساعخ ئٝبد ػيٜ اىذعْٜ  )  . ص

 األداء اىَإعغٜ": 

إنٙ عنثلهشف اههٙ ٔعقه  عنثخطهٛو ع٢عهثشع ٛ ٙ يهٙ   قٛه   اعثٓذيه عنذسععن    

يههٕدل عٞدعء عنًؤعغههٙ ، ٔ قههذٚى يؤؽههشعت ادعء ٔعمهه ن ٔي ههذدعت نههٟدعء 

عنفحام نكحين يكَٕح هّ يهٍ بهٍٛ عنًؤؽهشعت ٔعنًلهحٚٛش عنذٔنٛهن عنثهٙ  عنًؤعغٙ

 ُحعب عنبٛ ٛن عنفهغطُٛٛن، خهقه عنذسععن إنٙ اذل َثحأج يُٓح ٔيهٕد ا٣قهن 

بٍٛ يغثٕ٘ عنثخطٛو ع٢عثشع ٛ ٙ ٔيلٛحس عنفهغفن ٔع٢عهثشع ٛ ٛن ٔعنشعهحنن 

شع ٛ ٙ يهٙ  أاذ ابلحد يٕدل عٞدعء عنًؤعغٙ ، ٔ ٕعيش يٕدل عنثخطٛو ع٢عث

بلههذٚٓح عنث هٛههم عنبٛ ههٙ نهبٛ ههن عنذعخهٛههن ٔعنخحسيٛههن ،ٔٔيههٕد ا٣قههن بههٍٛ دٔس 

 عنثخطٛو ع٢عثشع ٛ ٙ ٔيٕدل عٞدعء عنًؤعغٙ .

 اىَإعغٜ :    ٗاالداءدساعبد رْبٗىذ اىؼالقخ ثِٞ اإلداسح اىششٞقخ  - 2/3

" روووأصٞش اإلداسح اىششوووٞقخ فوووٚ رؾقٞوووق    2112 ) دساعوووخ  عوووٞزٚ سٗفٞوووذح  . أ

 ؽبىخ ٍذٝشٝخ اىزغبسح ى٘الٝخ ػِٞ دىيٚ "  اىزَٞٞض اىَإعغٚ دساعخ 

يلشين ا ش ع٠دعسل عنشؽٛقن يٙ   قٛه  عنثًٛهض عنًؤعغهٙ يهٍ  اعثٓذيه عنذسععن    

خ٣ل دسععن احنن يذٚشٚن عنث حسل ن٢ٕٚن اٍٛ عنذيهٗ نهفثشل عنًًثهذل يهٍ ؽهٓش 

 عنبحا هن، ٔرن  بٓذف عنذسععهن قحيهه  6102شٚم يٍ عُن يبشعٚش إنٗ ؽٓش اب

ٔنث قٛه  اْهذعف عنًلهٕيهحت، يفهشدل  31بثٕصٚ  ععثبٛحٌ ٔصع اهٗ اُٛن يٍ 

يشٖ يً  ٔ  هٛم عنبٛحَحت يٍ ايم عخثبحس عنفشمٛحت. ٔقذ  ٕفهه عنذسععن 

إنٗ عنلذٚذ يٍ عنُثحأج آًْح ٔيٕد ا٣قن هشدٚن بٍٛ ع٠دعسل عنشؽٛقن ٔعنثًٛهض 

  ؤعغٙ.عنً
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 ٍشنيخ اىجؾش:  -3

يههٗ مههٕء عنذسععههحت ع٠عههثط٣اٛن ٔعنذسععههحت عنغههحبقن ًٚكههٍ   ذٚههذ اْههى ييههحْش 

ٔااههشعك يؾههكهن عنب هه  يههٙ هههٕل يثههشل إ ًههحو ع٢يههشعءعت ع٠دعسٚههن نهًلههحي٣ت 

عنخحفهن بحنلهحيهٍٛ ٔعنلًه٣ء ، اهذو ؽههلٕسْى بحنشمهح بغهبب ع٠يهشعءعت ع٠دعسٚههن 

ٔيٕد ي هٕل  بٛهشل بهٍٛ ع٠دعسعت عنلحيههن ٔهشٚقهن  عنثٙ ٚثى عنلًم بٓح يٙ عنؾش ن ،

 .ع٠ قحل ٔعنثٕعفم يًٛح بُٛٓح

اُذ إه٣ع عنبحا  اهٗ عنثقهحسٚش عنقهحدسل يهٍ إدعسل ؽهؤٌٔ عنًهٕلفٍٛ بحنؾهش ن   

ٔيهذ اٌ يليهى ْهزِ عنثقهحسٚش ا هذت اههٗ ٔيهٕد يخهضٌٔ  2020،  2019يُز احو 

خم نهقه٣اٛحت ٔعنًغهؤٔنٛحت،  حنف ٔاْذعس عنلذٚذ يٍ عنخحيهحت يهٙ ع٠َثهح  ،  هذع

 ٔاذو  ٕيش عنغشان عنكحيٛن ٠َ حص عنًلحي٣ت ع٠دعسٚن .

 Hong yiبح٢عثُحد عنٗ عنذسععحت عنثٙ  ُحٔنه ْزع عن حَب ، يٍ بُٛٓح دسععن )   

Chen And Ryan Taylor  2009   طبٛه  ( عنثهٙ  ٕفههه عنهٗ مهشٔسل 

هههٛـ عنلذٚههذ يههٍ ع٠يههشعءعت دعخههم عنؾههش ن ب ٛهه   لًههم اهههٗ  ق ع٢دعسل عنشؽههٛقن 

 ًهح  غهحاذ اههٗ  قهٛهم عنشٔ ُٛٛن عنضعأذل ٔ قهٛم عنضيٍ عن٣صو ٠ ًحو  ه  عنخطٕعت 

  .عنفحقذ ٔعن ذ يٍ عنٓذس يٗ اعثخذعو ٔ خضٍٚ عنًٕعد بؾكم  بٛش 

 ع٢دعء   غهههٍٛنهههزن   هههأ ٙ ْهههزِ عنذسععهههن نًلشيهههن دٔس ع٠دعسل عنشؽهههٛقن يهههٙ     

عنًؤعغٙ يهٙ ؽهش ن يطهحاٍ يُهٕب عنقهحْشل ًٔٚكهٍ فهٛحين يؾهكهن عنذسععهن يهٙ 

 عنغؤعل عنشأٛغٙ عنثحنٙ ت 

شووشمخ ٍطووبؽِ اىَإعغووٜ فووٜ  رؾغووِٞ االداءاإلداسح اىششووٞقخ فووٜ  دٗسٍووب ٕوو٘    

   ؟عْ٘ة اىقبٕشح 

 األعئيخ اىيشػٞخ 

اىششوٞقخ فوٜ ٍب ٍذٙ رو٘افش اىَزطيجوبد األعبعوٞخ اىالصٍوخ ىزطجٞوق اإلداسح   -4/1

 ٍطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح ؟
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ٗرؾغوِٞ ٕو ْٕبك ػالقخ راد دالىخ ئؽصوبئٞخ ثوِٞ رطجٞوق اإلداسح اىششوٞذح  -4/2

  ششمخ ٍطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح ؟ اىَإعغٚ فٜ االداء

ٕوووو ْٕوووبك روووأصٞش ىيَزغٞوووشاد اىذَٝ٘عشافٞوووخ ىيَغزقصوووٜ ٍوووٌْٖ )اىَ٘قوووغ  -4/3

  ّؾوو٘   اد اىخذٍووخاىو٘ظٞيٜ  ٗاىغووْظ  ٗاىؼَووش  ٗاىَإٕووو اىؼيَوٜ  ٗعووْ٘

ٍطبؽِ عْ٘ة اىَإعغٜ فٜ ششمخ  رؾغِٞ االداءفٜ  اإلداسح اىششٞقخدٗس 

 ؟اىقبٕشح 

 : إٔذاف اىجؾش -5

 : ىإلعبثخ ػيٚ رغبؤالد اىجؾش رغؼٚ اىذساعخ اىؾبىٞخ ىزؾقٞق األٕذاف اىزبىٞخ    

يههٙ   ذٚههذ يههذٖ  ههٕعيش عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن عن٣صيههن نثطبٛهه  ع٠دعسل عنشؽههٛقن  -3/0

  .ؽش ن يطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

   غهٍٛ ع٢دعءعنثلهشف اههٙ َهٕع ٔقهٕل عنل٣قهن بهٍٛ  طبٛه  ع٠دعسل عنشؽهٛقن ٔ   -3/6 

 .عنًؤعغٗ يٙ ؽش ن يطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

أ ٛش عنًثجٛشعت عنذًٕٚيشعيٛهن نهًغثققهٙ يهُٓى )عنًٕقه  عنهٕلٛفٙ،    ذٚذ يذ٘  -3/5

َ هههٕ دٔس ع٠دعسل ( ٔعن هههُظ، ٔعنلًهههش، ٔعنًؤْهههم عنلهًهههٙ، ٔعهههُٕعت عنخذيهههن 

  .ؽش ن يطحاٍ يُٕب عنقحْشل عنًؤعغٙ يٙ    غٍٛ ع٢دعءعنشؽٛقن يٙ 

  فــشٗض اىجؾش: - 6

 : رزَضو فشٗض اىجؾش فَٞب ٝيٜ       

ر٘عذ اخزالفبد راد دالىخ اؽصبئٞخ فٜ اعزغبثبد اىَغزقصٜ ٍوٌْٖ ؽو٘ه ٍوذٙ  -6/1

ر٘افش اىَزطيجبد األعبعٞخ اىالصٍخ ىزطجٞق اإلداسح اىششوٞقخ فوٜ شوشمخ ٍطوبؽِ 

 .عْ٘ة اىقبٕشح ٗفقبً الخزالف خصبئصٌٖ اىذَٝ٘عشافٞخ

بؽِ ر٘عذ ػالقخ راد دالىخ ئؽصبئٞخ ثِٞ رطجٞق اإلداسح اىششٞقخ فٜ ششمخ ٍط - 6/2

 .اىَإعغٚ ٗرؾغِٞ االداءعْ٘ة اىقبٕشح 
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 :ٗ ٝشزق ٍِ اىيشض اىشئٞغٜ ػذد ٍِ اىيشٗض اىيشػٞخ اىزبىٞخ   

نؾهش ن عنلحيهن عيهٙ  داى ع٠دعسل عنلهٛح ٕيذ ا٣قن رعت د٢نن إاقحأٛن بٍٛ  -2/6/0

 . ٔ  غٍٛ ع٢دعء عنًؤعغٗ  نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

يهٙ  عنثلهحٌٔ بهٍٛ ع٠دعسل ٔعنلهحيهٍٛ ٕيذ ا٣قهن رعت د٢نهن عاقهحأٛن بهٍٛ  - 2/6/6

 . ٔ  غٍٛ ع٢دعء عنًؤعغٗ نًطحاٍ يُٕب عنقحْشلعنؾش ن عنلحين 

يٙ عنؾش ن عنلحين  ع٢ْثًحو بحنثذسٚب ٕيذ ا٣قن رعت د٢نن عاقحأٛن بٍٛ  - 2/6/5

 . ٔ  غٍٛ ع٢دعء عنًؤعغٗنًطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

يههٙ   قحيههن عنًؤعغههنعنثجٛٛههش يههٙ  ٕيههذ ا٣قههن رعت د٢نههن عاقههحأٛن بههٍٛ  - 2/6/4

 . ٔ  غٍٛ ع٢دعء عنًؤعغٗنًطحاٍ يُٕب عنقحْشل عنؾش ن عنلحين 

يٙ عنؾهش ن عنلحيهن  عنث غٍٛ عنًغثًش ٕيذ ا٣قن رعت د٢نن عاقحأٛن بٍٛ  - 2/6/3

 . ٔ  غٍٛ ع٢دعء عنًؤعغٗنًطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

 ٕيهذ يهشٔل رعت د٢نهن عاقهحأٛن بههٍٛ يثٕعهطحت ععهث حبن ي ثًه  عنب هه   -2/6/2

يههٙ   غههٍٛ ع٢دعء عنًؤعغههٗ نهؾههش ن عنلحيههن  ع٠دعسل عنشؽههٛقناههٕل دٔس 

عنًٕق  عنٕلٛفٙ ،  )ٔيقح نهًثجٛشعت عنذًٕٚيشعيٛن  نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

   . (عن ُظ ، ٔعنلًش، ٔعنًؤْم عنلهًٙ ، ٔعُٕعت عنخذين

  :اىجؾشإَٔٞخ  .2    

  :رْجغ إَٔٞخ اىجؾش ٍِ األعجبة اىزبىٞخ     

عنثلشٚف بح٠دعسل عنشؽٛقن  ئعثشع ٛ ٛن يذٚهذل نهثجٛٛهش نهذٖ فهحَلٙ عنقهشعسعت  •

ٔٔعمههلٙ عنخطههو يههٙ عنً ههحل عنقههُحاٗ ٔيههح نههّ يههٍ  جٛٛههش عههشٚ  ٔعٚ ههحبٙ 

 . ًطحاٍ يُٕب عنقحْشل نن٣س قحء بحٞدعء ع٠دعس٘ يٙ ؽش ن عنلحين 

عنلًههم اهههٗ  جٛٛههش ٔعقهه  عٞدعء ع٠دعس٘ بقههٕسل يزسٚههن ٔعنبههذء يههٍ يذٚههذ بًههح  •

 ٔ  غٍٛ ع٢دعء٣ٚأى عنخبشعت ٔعنكفحءعت عنًثٕيشل ٔبًح ٚغًٕ بًؤؽشعت عٞدعء 

  .عنًؤعغٗ اٍ هشٚ   طبٛ  ْزِ ع٠عثشع ٛ ٛن 
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  : َّ٘رط اىجؾش ٍٗزغٞشارٔ -2

 : اىَزغٞش اىَغزقو  -2/1

يهههٙ يؤعغهههحت عنقطهههحع عنلهههحو إنهههٗ  هههٕيش  ع٠دعسل عنشؽهههٛقنٚ ثهههح   طبٛههه  اعههههٕب    

ي ًٕاههن يههٍ عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن عن٣صيههن ٠َ ههحح رنهه  ٔعنثههٙ ًٚكههٍ  غههًٛثٓح 

  ت  بحنلٕعيم عن حعًن نهُ حح ، يٍ  ه  عنًثطهبحت

  (6102، عثٗ سٔيٛذل )    

  داى ع٠دعسل عنلهٛح 

  ٍٛٔعنلحيهٍٛ ع٠دعسلعنثلحٌٔ ب.  

 ع٢ْثًحو بحنثذسٚب .  

 عنثجٛٛش يٙ  قحين عنًؤعغن.  

 عنث غٍٛ عنًغثًش  

 :اىَزغٞش اىزبثغ -2/2

 (6102عٞدعء عنًؤعغٙ، ٔ ثً م ابلحد عٞدعء عنًؤعغٙ يًٛح ٚهٙ )عنلًٕػ،    

 يٕدل عٞدعء. 

 بغٛو إيشعءعت عنلًم . 

 ا ى عٞدعء. 

 عشان ع٠َ حص. 

 فحءل عٞدعء  
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 (0ؽكم سقى )

 ٍزغٞشاد اىجؾش                                              

                                                           

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 اىَصذس : ئػذاد اىجبؽش                                                 

  أعي٘ة اىذساعخ  -9 

 ى ع٢اثًحد اهٙ اعهٕب عنذسععن عنًكثبٛن ٔعنذسععن عنًٛذعَٛن نث قٛ  اْذعف عنب    ًهح 

 :ٚثنح اهٙ عنُ ٕ عنثحنٙ

  :اىذساعخ اىَنزجٞخ -9/1 

قحو عنبحا  بح٢اثًحد يٗ ع٠هحس عنُيش٘ نهذسععهن اههٙ عنكثهب عنلشبٛهن ٔعٞيُبٛهن عنثهٙ 

ع٠دعسل  ُحٔنههه يٕمههٕع عنب هه  ٔعنذسععههحت عنغههحبقن ٔعنً هه٣ت عنلهًٛههن عنثههٙ  ُحٔنههه 

بح٠مههحين نهثقههحسٚش ٔعٞاقههحأٛحت عنثههٙ  قههذس يههٗ  عنًؤعغههٗٔ  غههٍٛ عٞدعء  عنشؽهٛقن

  .يٕمٕع عنذسععن

 متغير تابع  متغير مستقل 

 األداء المؤسسى اإلدارة الرشيقة

  دعم اإلدارة العليا •

التعاااااين بااااين   دارة •

  .يالعاملين

  . ا هتمام بالتدريب •

التغييااااار اااااا   قاااااااة   •

  .المؤسسة

 التحسين المستمر•

جيدة األداء. 

  تبسااااير  جاااااراءا

 .العمل

حجم األداء. 

سرعة اإلنجاز. 

كفاءة األداء 

المتغياااااااااااااااااااارا  

الشخصااااااااااااااااااااية 

 ياليريفية

الميقاااااااااااااااااع •
 اليظيفى 

 الجنس •
 العمر •
المؤهاااااااااااااااال •

 العلمى
يا  ساااااااااااااااان•

 الخدمة
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  :اىَٞذاّٞخ اىذساعخ  - 9/2

عنًذٚشٍٚ  –سطعحء عنقطحاحت  – ى ايشعء يقحب٣ت ؽخقٛن ي  اانحء ي هظ ع٠دعسل 

ٔ ى اًم ععثًحسل   ُيٛى ( ، – قُٛ   –اَثح   –عنل٣ًء ) يٕعسد بؾشٚن   –عنلحيهٍٛ  -

  .اعثققحء نثُفٛز ايشعك عنب   ٔنهثٕفم نهُثحأج 

 :ٍْٖظ اىذساعخ -  9/3

ععثخذو عنبحا  عنًُٓج ع٠عثقشعأٗ يٗ اشك عٞعهحط عنُيهشٖ ٔيهُٓج   هٛههٙ اهٍ    

هشٚهه  إاههذعد قحأًههن اعثققههحء نكحيههن عنًههذٚشٍٚ بههح٠دعسعت عن ٣ ههن ) عنلهٛههح ٔعنٕعههطٗ 

ٔعنًبحؽههشل ( ، نهثلههشف اهههٗ اسعء ٔع  حْههحت عنقههحأًٍٛ اهههٗ عنلًههم ع٠دعس٘ بحنؾههش ن 

قهٛن يه  اانهحء ع٠دعسل عنلهٛهح عنًهٕعسد ي م عنذسععن يٍ خ٣ل بلل عنًقهحب٣ت عنؾخ

عنبؾشٚن ٔيذٚشٖ عن ٕدل ٔعنثذسٚب بحنؾش ن ي هم عنذسععهن ٔبلهل عنخبهشعء يهٗ ي هحل 

  .ٔاُحفش   غٍٛ عٞدعء عنًؤعغٗ  نفهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن عنًٕعد عنجزعأٛن ٔيقح 

 :ٍغزَغ ٗػْٞخ اىجؾش - 9/4 

ٔعنهز٘  نًطحاٍ يُٕب عنقحْشلٚثً م ي ثً  عنب   يٙ يًٛ  عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين  

( يٕلف بهئخث٣ف يغهثٕٚح ٓى ع٠دعسٚهن ، َٔيهشعً نقهلٕبن يًه   6464ٚبهع اذدْى ) 

عنبٛحَحت   قش ؽحيم ٔفلٕبن عنٕفٕل إنٗ  م يفشدع ّ، عاثًذ عنبحا  اهٗ اعههٕب 

أٛن نث ذٚهذ ا هى عنلُٛهن،  بهٍٛ اٌ ا هى عنلُٛهن عنلُٛحت. ٔبحنشيٕع إنٗ عن ذعٔل ع٠اقح

 %( 3%(، ٔيغثٕٖ يلُٕٚن قذسِ )23( يفشدل يٙ مٕء يلحيم  قن قذسِ )621ٚبهع )

(Ryan ,2002). 

ٔنكٙ  كٌٕ عنلُٛن يً هن نهً ثً   ً ٣ًٛ هبٛلٛحً ، يقهذ  هحٌ اَغهب عخثٛهحس نُهٕع عنلُٛهن   

ْههٕ   ذٚههذ اُٛههن هبقٛههن يههٍ خهه٣ل عنثٕصٚهه  عنًثُحعههب اهههٗ عنًغههثٕٚحت ع٠دعسٚههن ي ههم 

عنذسععن. ٔبلذ ع٢َثٓهحء يهٍ يًه  قهٕعأى ع٢عثققهحء ، قهحو عنبحاه  بًشعيلثٓهح ٢عهثبلحد 

( قحأًهن بُغهبن 621ع٠اقحأٙ. ٔبهع اذد عنقٕعأى عنق ٛ ن ) يٛش عنقحنح يُٓح نهث هٛم

 %(.2292سدٔد بهجه )
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 االغبس اىْظشٙ :  -11

 اإلداسح اىششٞقخ :  11/1

 ٍيًٖ٘ اإلداسح اىششٞقخ :  1/ 11/1

افب ه ع٠دعسل عنشؽٛقن هشٚقح يًٓح نث غٍٛ ادعء عنًُيًحت ْٔٙ يهغهفن  لثًهذ اههٗ   

عنًغههثًش، عٞيههش عنههز٘ ٚثطهههب ع٢نثههضعو ٔيؾههحس ن يههٍ قبههم يًٛهه  عنلههحيهٍٛ)   عنث غههٍٛ

 (    Jurado & Fuentes ت 6104ت48

ٛه  اققهٗ قٔاشيه ع٠دعسل عنشؽٛقن اهٗ آَح يهغفن  ٓذف عنًُيًن يٍ خ٣نٓهح إنهٗ   

 ,Nicholasقذسيٍ عنقًٛن عنًقذين نضبحأُٓح يٍ خه٣ل عنثقهٛهم يهٍ عننهٛحع ٔعنٓهذس    )

John , 2010 :7   ) 

يهغههفٙ يفههحًْٛٙ يثلههه   اىَْظوو٘س األٗهيفٓههٕو ع٠دعسل عنشؽههٛقن نههّ ٔيٓثههٍٛ َيههش، إٌ 

عنلًهههٙ عنثطبٛقههٙ عنًثلههه   ٗاىَْظوو٘س اىضووبّٜبحنًبههحدا عنثٕيٛٓٛههن ٔعْٞههذعف عنؾههحيهن، 

بً ًٕاههن يههٍ عنًًحسعههحت ٔعٞدٔعت، أ عنثقُٛههحت ع٠دعسٚههن عنثههٙ  ثٕعيهه  يهه  عنًُيههٕس 

    ,Shaikh & Khalifeh). ( 5: 2014عنفهغفٙ 

إنٗ إَثح  يُث حت ٔخهذيحت بأقهم عنثكهحنٛف ٔاعهشع ٔقهه يفٕٓو ع٠دعسل عنشؽٛقن ٚٓذف 

يًكٍ، ٔٚش ض اهٗ عنكفهحءل ٔ  قٛه  عن هذ عٞدَهٗ يهٍ عنٓهذس ٔعنثهحنف ٔمهٛحع عنًهٕعسد 

( ، نث غٍٛ عشان ٔصٚحدل ع٠َثحيٛن. نزع يئٌ اْى عنًبحدا mudaْٔزع ٚلشف بحنٛحبحَٛن )

دعأهى عنثجٛهش ٔبؾهكم  عٞعحعٛن نًفٕٓو ع٠دعسل عنشؽٛقن ْهٕ عنب ه  اهٍ عنكًهحل يهٙ اهحنى

يثغحسع، يٍ عنٕعمح اَُح اُذيح َث ذث اهٍ يفٓهٕو ع٠دعسل عنشؽهٛقن يئَُهح َث هذث اهٍ 

ٔ أَٓح يؾشٔع يٛش يُثٓٙ، ٔٚثطهب يٍ  م يشد يٙ عنًُيًهن اٌ ٚؾهحسا بؾهكم  يهغفن

هغفن بغٛطن يٙ عنفٓى ٔعنثلهى، ٔنكٍ عنث ذٚحت  كًهٍ  حيم يٙ يبحدأٓح، ٔي  رن   لثبش ي

يٙ  ُفٛزْح، َّٞ يٍ عنقلب اٌ َشٖ عنكًهحل ا ُهحء اًهٛهن عنثقهًٛى نٟاًهحل، ٔيهٍ  هى 

ٚ ثح  عنًذٚشٌٔ عنهٗ  جٛٛهش اعههٕبٓى ٠دعسل عنلهحيهٍٛ يهٍ اٛه  عنث فٛهض ٔإؽهشع ٓى يهٙ 

  ععثخذعو ادٔعت ع٠دعسل عنشؽٛقن.
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 فكٛههش عنُههحط ٔعن قحيههحت عنثُيًٛٛههن، ْههٕ  ٔهشعأهه إٌ  جٛٛههش اعهههٕب ع٠دعسل ٔعنغهههٕ ٛحت 

عن حَب عٞ  هش فهلٕبن ٔاًْٛهن يهٙ عنث هٕل إنهٗ ععهثخذعو يهُٓج ٔاد ٔعت ع٠دعسل عنشؽهٛقن، 

   .(   Nylund ( 7 : 2013 ,بذ٢ً يٍ عنثجٛٛش يٙ عٞدٔعت ٔعنلًهٛحت ٔعَٞيًن  

 ٍجبد  اإلداسح اىششٞقخ:    11/1/2

اثٗ   ق  ْزِ عنفهغفن اْذعيٓح عنشأٛغٛن ٚ ب اٌ  ش كض اهٗ ي ًٕان يٍ عنًبحدا 

 Likerعٞعحعهٛن عنثهٙ ٢ ًٚكهٍ نٓهزع عٞعههٕب اٌ ٚهُ ح يهٍ دَٔٓهح ٔقهذ ااطهٗ  "

Jeffrey  "   "  يهٙ  ثحبهّ "يهُٓج  ٕٕٚ هحThe Toyota Way    اسبلهن اؾهش  "

، بهٍ ٔعسث  6102ت 042، 043) ٠دعسل عنشؽهٛقن  ْٔهٗ ت يبذا  قٕو اهٛن يهغفن ع

 ٔيحبن (  

 ش ٛض قشعسعت عنًؤعغهن ع٠دعسٚهن اههٗ يهغهفن هٕٚههن عٞيهذ ٔعنقبهٕل  اىَجذأ األٗه:

 .بحنثكحنٛف اهٗ عنًذٖ عنققٛش

 .خه   ذي  يغثًش يٙ اًهٛحت عنًؤعغن يٍ عيم يٕعيٓن عنًؾح م اىَجذأ اىضبّٜ:

 .عاثًحد َيحو عنغ ب بذل عنذي  يٍ عيم عيثُحب ع٠َثح  عنضعأذ اىَجذأ اىضبىش:

عَغههٛحبٛن عَٞؾههطن يههٍ خهه٣ل اههذو اشقهههن عنلًهٛههحت ٔع٢بثلههحد اههٍ  اىَجووذأ اىشاثووغ:

  عنبٛشٔقشعهٛن .

( عنثغهٛى يٙ عنٕقهه عنً هذد يٍه JITعنثأ ٛذ يٙ  قحين عنًؤعغن اهٗ يبذا ) اىَجذأ اىخبٍظ:

 ًحٌ يغثٕٖ يٛذ نه ٕدل. عيم يلحن ن عنًؾح م يٍ عيم م

 ًُهههٛو ٔ ٕفهههٛف عنلًهٛهههحت ع٠َثحيٛهههن ٔعا بهههحع قحاهههذل عنث غهههٍٛ  اىَجوووذأ اىغوووبدط:

 .عنًغثًش

ت ا٘ ٚ ب اٌ  كٌٕ  م عنقٕعاذ ٔعٞعحنٛب ع٠دعسٚن  اإلداسح اىَشئٞخ اىَجذأ اىغبثغ:

عن ًٛ  يًهح ًٚكهٍ يهٍ  ٔعم ن نهكم ٔيلشٔين اُذ

 .اذو بقحء عٞخطحء يثخفٛن
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ععثلًحل يقو عنثكُٕنٕيٛهح عنً شبهن يهٙ اًهٛهن ع٠َثهح  ٔرنه  نثفهحد٘  اىضبٍِ:اىَجذأ 

 .عنٕقه ٔعنًٕعسد   عنٕقٕع يٙ عٞخطحء ْٔذس 

 كهٍٕٚ اؽهخحؿ قٛهحدٍٚٛ اههٗ دسعٚهن  حيٛهن بثفحفهٛم  هم عنلًهٛهحت  اىَجذأ اىزبعوغ:

 كههشٚظ  قحيههن ٔيهغههفن عنًؤعغههن  دعخههم عنًؤعغههن ٔقههحدسٍٚ اهههٗ

 .بطشٚقثٓى عنخحفن

   كٍٕٚ يشل اًم يثخققن يٙ عن ٕدل  ثب  يهغفن عنًؤعغن. أ اىؼبشش:اىَجذ

ت ااثههشعو عنؾهش حء ٔعنًههٕسدٍٚ ٔ ؾه ٛلٓى بحنغههلٙ دٔيهح َ ههٕ اىَجوذأ اىؾووبدٛ ػشوش

 .عنًغثًش عٞينم ٔعنث غٍٛ

 كههشٚظ يبههذا عنلًههم عنًٛههذعَٙ يههٍ ايههم يلشيههن يههحرع ٚ ههشٖ اىَجووذأ اىضووبّٜ ػشووش: 

 Olivier)   .عنقه ٛح بحنؾهكم بحننهبو ٔيٓهى عنٕمهلٛن 

fanny, 2009 ) 

ع خهههحر عنقهههشعسعت بشٔٚهههن ٔيهههٍ دٌٔ  غهههشع ٔبهههحنثٕعي  يههه  اىَجوووذأ اىضبىوووش ػشوووش: 

عٞخهز بلهٍٛ ع٢اثبهحس  عٞهشعف عنفحاهن دعخم عنًؤعغن ي 

   م عنلٕعيم عنً ٛطن.

اهٗ عنًؤعغهن اٌ  بقهٗ دعأًهح يهٙ هشٚه  عنهثلهى ٔ سثبه  اعهبحب  اىَجذأ اىشاثغ ػشش:

يؾههح م عنًؤعغههن ٔعنلًههم اهههٗ اهٓههح يههٍ ايههم   قٛهه  يكههشل 

   عنث غٍٛ عنًغثًش.

 :  ف٘ائذ اإلداسح اىششٞقخ ىيَإعغخ - 11/1/3

  T. Melton , 2005 : p. 663) ) رظٖش ف٘ائذ اإلداسح اىششٞقخ عيٞب فٜ:

  خفٛل ٔقه عَثيحس عنل٣ًء؛  -

  خفٛل عنًخضٌٔ؛  -

   غٍٛ إدعسل عنًلشين؛  -
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 اًهٛحت اقٕٖ اخطحء اقم ٔبحنثحنٙ اذو إاحدل عنلًهٛن؛  -

 ٛحت؛ه غشٚ  عنلً -

  .اقم    قٛ  اسبحح يٙ يذل -

 Beau keyt And Drew 45 : 2014 ,)   أدٗاد اإلداسح اىششوٞقخ :  11/1/4

locher  ) 

اثهٗ  هثًكٍ ع٠دعسل عنشؽهٛقن يههٍ   قٛه  اْهذعيٓح ٔعنثهٗ ٔيههذت يهٍ ايهٓهح ٔعنًثلهقههن    

 بئصعنن اؽكحل عنٓذس  ثطهب ع٢دعسل عنشؽٛقن ي ًٕان يٍ عٜدٔعت ْٔٗ ت 

 أٗال أدٗاد رؾغِٞ اىقَٞخ :     

اًهٛههن يٓههى ٔ  غههٍٛ ٔقٛههحط  ههذي  يًٛهه  عنًٓههحو  ت خطههٛو  ههذي  عنقًٛههن  -

  .عنًش بطن بحنلًهٛحت  

  هٛههم يثههضعيٍ نهلًهٛههحت نث ذٚههذ يشعاههم  ُفٛههز      تح٢ٔت ـههـم عنًُـ  هٛهه -

  .بطشٚقن ؽحيهن عنلًهٛن 

   .عنثذي  عنًحدٖ نهًُث حت ٔعنًهفحت ٔع٢يشعد    تحيٛثٗ ــيخطو اعب -

 صبّٞب أدٗاد ظَبُ ع٘دح ٗأّزبعٞخ اىؼَو :   

ْٔهٗ اعهى يُٓ ٛهن يثبلهن يهٗ عنًُيًهحت ْٔهٗ ت   (s 5  (عنغُٛحت عنخًهظ -

  هًحت ٚحبحَّٛ ت  3ابحسل اٍ 

 اىَشادف ثبىؼشثٞخ اىَشادف ثبإلّغيٞضٝخ اىٞبثبّٞخ

Seiri Sorting قُٛف ٔيشص ٔ قفٛن  

Seiton Set in Order ش ٛب ٔ ُيٛى ٔ بٕٚب  

Seiso Systcmatic Cleaning , Shine  ًُٛيٛف ٔ ه  

Scitketsu Standardize, Maintain  ًُٛو ٔ قٛٛظ ٔٔم  عنًلحٚٛش ٔعنً حيين 

 اهٛٓح

Shitsuke self - discipline , sustain ٙ ذسٚب اهٗ ع٢َنبحه عنزع  
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 يلم عنٕلٛفن ا  ش ي٣أًن نهلحيم        تم ـــن عنلًـــــبٛ  -

ْٗ يُٓ ٛن  غحاذ اهٗ عن ذ يهٍ ٔقهه ع٢اهذعد ،  هى   ت جٛش عنغهغهن ٔعٞدعل  -

  . 0232ؽٛ ٕ ؽُٛجٕ نؾش ّ  ٕٕٚ ح         طٕٚشْح يٍ قبم 

 قحط قذسل عنلًهٛحت ب غحب َغبن عنًُث حت أ ع٢يهضعء  تحت ـذسل عنلًهٛــق -

  .اغحب ع٢يضعء أ عنًُث حت عنًلٛبن   عنًكَّٕ نٓح بذقن ٢ٔٚثى

 : صبىضب أدٗاد رط٘ٝش فشق اىؼَو

  .عنًلشين عنًٕ قن  – ٕيٛش ع٢دٔعت عنًُؾٕسل  تحو ــٛش ادٔعت عنُؾش عنلـ ٕي -

ٔعهههٛهّ يلحنهههن نًغهههحاذل عنًهههٕلفٍٛ عنهههزٍٚ  تعنبشَهههحيج عنًغهههحاذ نهًٕلهههف  -

ٔعنثهٗ  هؤ شاهٗ ادعأٓهى عنهٕلٛفٗ ٔعنشيحْٛهن  ٕٚعيٌٕٓ عنًؾح م يهٗ اًهٓهى

  .عنؾخقٛن  

 ساثؼب أدٗاد ر٘عٞخ ٗئداسح االّشطخ : 

ْههٗ ع٢دعسل عنثههٗ ٚههثى يٛٓههح  –ع٠دعسل بحنشطٚههح عنًؾههثش ن ت  ع٠دعسل عنًشأٛههن  -

ٔع٢ْذعف بؾكم ؽًٕنٗ ، ب ٛ   ُقم سطٚح عنًؤعغهن عنهٗ  ع٢ْثًحو بحنٕعحأم

  .ٔٔيذعٌ عنقحأًٍٛ اهٗ سعحنثٓح   اقم ٔمًٛش

عنخحفهن  عنثلهًٛهحت بهشعيج ٔفهٛحَن   غهٍٛ يهٙ ٚغهحْى تع٠ؽهشعف عنُؾهو  -

 .عْٞذعف نبهٕغ عنً ققن ع٠َ حصعت بثقٛٛى ٔٚقٕو بحنًُيًن

 اههٗ ؽهحيهن َيهشل ٚأخهز عنهز٘ إدعسل َيهحو ْهٕت فٛحَن ع٠َثحيٛهن عنؾهحيهن  -

 يهٍ يغثٕٖ ااهٗ   قٛ  ايم يٍ عنثقُٛ  ننًحٌ اًهٛن عنًلذعت فٛحَن

 (   Jason tisbury, 2012:17)   . ع٠ٔ حان عن حْضٚن

 (  Benoit arson, 2012 : p48   ( :خبٍغب أدٗاد ؽو اىؼقجبد ٗاىزؾغِٞ اىَغزَش 

 ْٗ ابحسل اٍ خًظ  هًحت يشَغٛن ت    5Mعنـ  -

     Milieu ) عنً ٛو  ) عنخحؿ بحنلًم 

Matière 
 عنًحدل عنًغثخذين يٗ ع٢َثح 



 
 "الشركة العامة لمطاحن جنوب الق اهرة  "  دراسة حالةدوراإلدارة الرشيقة في تحسين األداء المؤسسى  

 د/ هشام فوزي عباس علي 

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
44 

 
 

Méthodes 
 عنًُٓ ٛن أ عنطشٚقن

Moyens 
 عنٕعحأم

Main-d’oeuvre 
 عنٛذ عنلحيهن

 ْٔٙ يح،  بطشٚقن  ؤ ش اٌ ًٚكٍ عنثٙ عنلٕعيم ن ًٛ  ن شد هشٚقن ْٙ

نٟانحء  عنثخققحت  لذد اهٗ  بٛش بؾكم يلحنٛثّ  لثًذ يًحاٙ اًم

 (  Jose gramdi,2013:138)    .  عنًؾحس ن

 إيشعءعت ٔم  اُذ ؽٙء َغٛحٌ بلذو  غًح إعث ٕعبٛن يُٓ ٛن ْٙت 5Pعنـ  -

 5) عنفشَغههٛن بحنهجههن نلبههحسل اههٍ عخثقههحس ابههحسل ْههٙ ٔعنثههٗ عنث هٛههم

Pourquoi) ، عنغؤعل هشح اهُٛح يٛ ب 

  .  ذٚذ عنًؾكهن  يشاهن خ٣ل يشعت  3 نًحرع            

  .نهُيحو  عن شين عنًغحسعت نث ذٚذ عٞي م عٞدعل ْٙ تؽ شل ع٢عبحب  -

 يٛٓهح عنًلهٕيهحت  ٕمح ااًذل ؽكم اهٗ بٛحَٙ سعى ْٕ ت يخطو بحسٚثٕ  -

 ْهزع يكهشل ٔ قهٕو افهجشْح اثهٗ َهض٢ٔ ي هن ا بهش  يهٍ  ُهحصنٙ  بهذا بؾكم

  . عنثأ ٛش قهٛهن عنك ٛشل اٍ عنًؤ شل عنقهٛهن  عنًؾح م يقم اهٗ عنث هٛم

 عٞسقهحو يهٍ ي ًٕان ٔيً  يشك اٍ ابحسل ْٙ ت ع٠اقحءعت عنٕففٛن  -

 .عنًه ٕل   اغحب عنٕعق     حٔل عنثٙ

 دقٛه    هٛهم اعههٕب ْهٕ  :  هٛم اًَحه عنفؾم ٔا حسْهح ٔيهذٖ اغحعهٛثٓح  -

  .انٕ  أ يؾحسا  م ٔ فحءل خبشل   ًٛ  خ٣ل يشٚ  يٍ يٙ نهلًم

 ْٕ ت عٞعهٕب نٓزع عنك٣عٛكٙ عنثلشٚفت  PDCA   اهقن دًُٚج -

P: Plan عنثخطٛو 

D: Do ) ايلم ) َفز 

C: Check  ق   

A: Act  ٚا به سا 
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 ههشف يهٍ ههٕست عنًؾهك٣ت ن هم اعهٕب أ هشٚقن ْٙت  DMICعنـ   -

 دًُٚٛع  إدٔعسد

       (define  ،mesure  ،analyse  ،improve  ،control ) 

 ,Nylund , Jaakko) :  ٍزطيجووبد رطجٞووق أعووي٘ة اإلداسح اىششووٞقخ - 11/1/5

2013 ) 

إٌ عاثًهههحد اعههههٕب ع٠دعسل عنشؽهههٛقن  فهغهههفن إدعسٚهههن يهههٙ عنًؤعغهههن ٚثطههههب  هههٕيش 

ي ًٕاههن يههٍ عنؾههشٔه ٔعنًثطهبههحت عنثههٙ  نههًٍ َ ههحح ْههزع عٞعهههٕب ٔ  قٛهه  

 :اْذعيّ ٔيٍ بٍٛ اْى ْزِ عنًثطهبحت َز ش

يُ ههحح عٞعهههٕب ٚثٕقههف اهههٗ يههذٖ ؽههلٕس ع٠دعسل عنلهٛههح  دػووٌ اإلداسح اىؼيٞووب: - أ

ٔسيبثٓح يٙ  ٕيٛش ع٠يكحَٛحت ٔعنؾشٔه عن٣صين نثطبٛ  ْزِ عنفهغفن ٔرن  يٍ 

  :خ٣ل عنُقحه عنثحنٛن

  ٔعنًحنٛن ٔعنٕقه يٍ ع٢نثضعو عنكهٙ بثٕيٛش  م ع٠يكحَٛحت عنًحدٚن ٔعنبؾشٚن

 . عٞعهٕب؛ عيم إَ حح اًهٛن  طبٛ 

  ٕ َ ّقبٕل ع٠دعسل نهثخهٙ اٍ عٞعحنٛب عنك٣عٛكٛن نثغٛٛش ع٠َثح  ٔعنثٕي

 عنفهغفن عن ذٚ ن ن١دعسل

  عنشؽٛقن؛    

  جٛٛهههش َيهههحو ع٠دعسل يهههٙ عنًؤعغهههن يهههٍ عنُيهههحو عنبٛشٔقشعههههٙ إنهههٗ َيهههحو 

  . دًٚقشعهٙ ٢يش ض٘

عقثشعاههحت عنًههٕلفٍٛ ٚ ههب اٌ  هقههٗ عنههذاى  اإلداسح ٗاىؼووبٍيِٞ:اىزؼووبُٗ ثووِٞ  -ب

عن٣صو يٍ ع٠دعسل بثٕيٛش يًٛ  ع٠يكحَٛهحت عننهشٔسٚن نهقٛهحو بهحنثجٛٛش ْٔهزع 

بحعثؾحسل عنًهٕلفٍٛ ٔيُحقؾهن  عنًذٚشاٛ  ٚقٕو  ٛنعنثؾحس  بح٢دعسليح ٚغًٗ 

 .عنًؾح م ٔعنخشٔ  ب م يًحاٙ نٓح
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ٚلشف عنثذسٚب اهٗ اَهّ ي حٔنهن نثجٛٛهش عههٕا  ٗمَب:بىزذسٝت ّ٘ػب ثاالٕزَبً  - 

عٞيههشعد ب لهٓههى ٚغههثخذيٌٕ هشقههح ٔاعههحنٛب يخثهفههن يههٙ ادعء عنلًههم بؾههكم 

ٚخثهف بلذ عنثكٍٕٚ اًح  حَٕع ٚثبلَّٕ قبهّ، يأعهٕب ع٠دعسل عنشؽهٛقن ٚثطههب 

ع٢اثًهههحد اههههٗ اًهههحل يغهههؤٔنٍٛ رٔ٘  فهههحءل  بٛهههشل  ًكهههُٓى يهههٍ ع ثؾهههحف 

ٔبحنثحنٙ عنثقهٛم قذس ع٠يكهحٌ يهٍ يهشؿ عننهٛحع ٔعنٓهذس عٞخطحء يٙ اُٛٓح 

 . نهًٕعسد

ٚشي  عنُ حح عنز٘ اشيّ اعههٕب ع٠دعسل عنشؽهٛقن  اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ: -د 

يٙ ؽش ن  ٕٕٚ ح بحٞعحط إنٗ  قحين عنلحيم عنٛحبحَٙ ٔيلثقذع ّ ٢ٔٔأّ عنؾذٚذ 

نُحيٛههن ٔيُٓههح نًؤعغههثّ، نههزع يههحٌ ؽههشٔه َ ههحح ْههزع عٞعهههٕب يههٙ عنههذٔل ع

عهٕعء  هحٌ رنه  بحنُغهبن  عنفكهش ع٢دعسٖعنلشبٛن  ش كض اههٗ مهشٔسل  جٛٛهش 

   نهلًحل أ عنًغؤٔنٍٛ.

إٌ عنث غههٍٛ عنًغههثًش اًهٛههن يغههثًشل  ٓههذف إنههٗ   قٛهه  اىزؾغووِٞ اىَغووزَش : ـ ٕوو

دعء، ٔٚثنح اًْٛن يؾحس ن عنلهحيهٍٛ يهٙ يًٛه  خطهٕعت عٞعنثًٛض عنذعأى يٙ 

 .( 665،ؿ6112صعْش، )اًهٛن عنث غٍٛ عنًغثًش. 

 بُحء عنٕاٙ  -عنقٛحدل عنًُفث ن ٍِ إٌٔ اىؼْبصش ىْغبػ اىزؾغِٞ اىَغزَش "         

 - عنلًهم اههٗ خهه   بهحت عنٓهذف -  قهحل ٔععهثًشعسٚثٓحعٞيهثح خطهٕه  -

ت عنًبكشل عن شيهن ٢عن ٕٓد عنًبكشل يٙ عنً ح عخثٛحس - عنثش ٛض اهٗ عنلًٛم

 قذٚى عنذاى ٔعنثذسٚب ٔعنثلهٛى نهًٕعسد  -  كٍٕٚ يشل عنلًم - بجشك عنُ حح

عنث غهٍٛ  - خهه  بٛ هن ٚكهٌٕ يٛٓهح عنث غهٍٛ عنًغهثًش اعههٕب اٛهحل - عنبؾهشٚن

 .عنًغثًش نكم عنلًهٛحت" 

  األداء اىَإعغٜ: - 11/2

ٚلُههٙ  قٛههٛى عٞدعء عنًؤعغههٙ اٌ  قههٕو عنًُيًههن عنًلُٛههن ب ًهه  عنبٛحَههحت ٔعنًلهٕيههحت     

عن٣صين اٍ ع٠َ هحص عنفلههٙ خه٣ل يثهشل صيُٛهن يلُٛهن نًقحسَثهّ يه  عنًلهحٚٛش ٔعنخطهن 

عنًٕمٕان يغبقح، نًلشين يح  ى إَ حصِ اٍ  ه  عنفثشل، نثهثًكٍ عنًُيًهن يهٍ عنكؾهف 
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ٛهه  ٔلههحأف ع٠دعسلت عنثخطههٛو، عنثُيههٛى، عنقٛههحدل، اههٍ َقههحه عنقههٕل ٔعننههلف يههٙ يً

عنشقحبههن، ع٠ؽههشعف، عنثٕلٛههف ، نٕمهه  ٔ  ذٚههذ عنغٛحعههحت ٔعنبههشعيج ٔع٠يههشعءعت 

 .(6102عَٞغب ) عنلًٕػ،

ٔيههٍ ُْههح، يههحٌ أنههٗ عنخطههٕعت عٞعحعههٛن نث غههٍٛ عٞدعء عنًؤعغههٗ ْههٙ اًهٛههن  قٛههٛى     

ن٣صين يٍ يًٛ  عنقطحاحت عنًلُٛن،  َُٕح عٞدعء عنثٙ  بذا ب ً  عنبٛحَحت ٔعنًلهٕيحت ع

َث ذث اٍ  قٛٛى عٞدعء يٙ قطحع يح، اٛ  ٚثى يً  عنبٛحَحت عن٣صين بأخز اُٛهحت يهٍ 

رٔ٘ عنل٣قهههن، يهههذسعء ٔسطعهههحء اقغهههحو ٔيهههٕلفٍٛ، بح٠مهههحين عنهههٗ اخهههز اُٛهههحت يهههٍ 

يهحت عنًشعيلٍٛ ٔعنًثلحيهٍٛ يه  عنهٕصعسعت ٔعنهذٔعأش نٛهثى   هٛهٓهح ٔ  ٕٚهٓهح عنهٗ يلهٕ

ن٣عثفحدل يُٓح، اٛ   بذا بلذْح اًهٛن عنًقحسَن يه  عنخطهن ٔعنًلهحٚٛش عنً هذدل يغهبقح، 

ٔيٙ احنن عنقطحاحت عن كٕيٛن عنثٗ ٢  ٓذف عنٗ   قٛ  عنشبح ٔعنثٗ  ٓذف يٗ عنجحنب 

عنٗ  قذٚى عنخذيحت ٔعنًُحي  عنلحين نهًٕعهٍُٛ عنثٙ يٍ عنقلب قٛحعٓح، اٛ  آَح يٛش 

اذو ٔمٕح عْٞذعف عنلحيهن ٔعنثؾهجٛهٛن بؾهكم دقٛه ، ٔبحنثهحنٙ قهذ  يلذٔدل، يًح ٚلُٙ

ٚكٌٕ يٍ عنقلٕبن بًكحٌ إٚ حد يلحٚٛش  ًٛن دقٛقهن  لبهش اهٍ عٞدعء عنلهحو نههٕصعسل عٔ 

يههٍ  طههٕٚش يلههحٚٛش ٔفههفٛن، ْٔههزِ ًٚكههٍ  ٢بههذعنههذعأشل عنًلُٛههن بذقههن ٔبؾههًٕل، نههزن  

 .(6102ععثُبحهٓح بأاذعد  بٛشل ) عٞ هبٙ،

، يًٍ عننشٔس٘ عنه ٕء عنٗ اذد يُحعب يٍ عنًلحٚٛش ٔعنًؤؽـشعت عنثٙ ٚلـبش  هم نزع    

يُٓح اٍ ااـذ أيّ عٞدعء ٔ لطٙ بً ًٕآـح فٕسل احين ًٚكٍ اٌ  ثغى بحنؾًٕنٛن.  

ًٔٚكٍ    ذٚذ  بلل  عنًلهحٚٛش عنٕفهفٛن  عنثهٙ   فٛهذ  اًهٛهن    قٛهٛى عٞدعء عنًؤعغهٙ 

َثح ، ا٘ قٛحط يذٖ قذسل عنًُيًن اهٗ ع٢عثًشعس يٗ بحنقذسل اهٗ ع٠ أٗال ثً م عنثٗ 

ٔعنكًٛهن عنثهٙ  ثفه  يه  عنطههب اهٛٓهح يهٍ قبهم  بهحن ٕدلع٠َثح  نثقذٚى عنغه  ٔعنخذيحت 

 ثً ههم بذسيههن عنشمههح عههٕعء يههٍ قبههم عنلههحيهٍٛ  اىضبّٞووخهههحنبٙ عنخههذيحت أ عنًُث ههحت. 

بحنًُيًن أ عنًثلحيهٍٛ يلٓهح أ ع٠ ُهٍٛ يلهحً، يًه ٣ً ًٚكهٍ قٛهحط يهذٖ سمهح عنلهحيهٍٛ 

بًذٖ ع٢عثقشعس عنٕلٛفٙ ٔدٔسعٌ عنلًم ، ًٔٚكٍ قٛحط يذٖ عنشمح نهلًٛم يٍ خ٣ل 

ٛظ بً ًهٓهح هشح اع هن  ثله  بذسين عنغشان ٔيذٖ عنذقن يٙ عنلًهم عنًُ هض عنثهٙ  قه

يٛثلهه  بًهذٖ قهذسل عنًُيًهن اههٗ عنثكٛهف يه   اىضبىشهٕل يثشل ع٢َثيحس. ايح عنًلٛحس 
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عنًغث ذعت عنبٛ ٛن ٢ عًٛح َٔ ٍ َلٛؼ اقش عَفثحح ؽهحيم بفنهم عنثقهذو عنغهشٚ  يهٙ 

ي حل ٔعحأم ع٢ قحل عنغشٚلن، اٛ  ًٚكٍ قٛحط رن  يٍ خه٣ل عنثلهشف اههٗ قهذسل 

كحيٙ ٔيذٖ يشَٔن عنٓٛكم عنثُيًٛٙ بكم اٛ ٛح ّ ٔيفشدع ّ، عنًٕلفٍٛ ٔيذٖ  أْٛهٓى عن

ْزع بح٠محين إنٗ إيكحَٛن ععثُبحه عنلذٚذ يٍ عنًلحٚٛش عنثٙ  ثُحعب ي  هبٛلن ٔلشٔف 

 .(6102) يًحل،  اًم  م يُيًن اهٗ اذل

ٔنكٙ ٚكٌٕ عنثقٛٛى احد٢ً ٢بذ يٍ عٞخز بلٍٛ ع٢اثبحس عنيشٔف عنثٙ  لًم بٓح عنًُيًن    

عههبحب ٔيٕدْههح ٔع٠سث عن قههحيٙ نهًههٕلفٍٛ ٔعنلههحيهٍٛ، نهخههشٔ  بُثههحأج يٕمههٕاٛن ٔا

ًٚكٍ ع٢عثُحد اهٛٓح يٙ عنثقٛٛى ٔعن كهى اههٗ عٞدعء عنلهحو، ٢ خهحر ع٠يهشعءعت عن٣صيهن 

نثقٕٚب عٞٔمحع بثلضٚض يٕعهٍ عنقٕل ٔعنثجهب اهٗ يٕعهٍ عننلف، بًح ْٕ يثهحح 

  .(6115نكٙ،) عنًح يٍ ٔعحأم ٔيٕعسد يحنٛن ٔبؾشٚن

ٔيههههٍ ُْههههح، يههههحٌ اًهٛههههن  قٛههههٛى عٞدعء عنًؤعغههههٙ ٔ  غههههُّٛ  ههههش بو عس بحهههههحً ٔ ٛقههههحً    

بحنثطٕٚشع٠دعس٘، اٛ  اٌ عنٓذف عنلحو ٔعٞعحعهٙ نهثقٛهٛى ْهٕ ع٠فه٣ح، يًخشيهحت 

عنثقٛٛى ًٚكٍ  ٕلٛفٓح  ًذخ٣ت اعحعهٛن نهثطهٕٚش ع٠دعس٘، عنثهٙ قهذ  فنهٙ إنهٗ َثهحأج 

نُيش ب ذٖٔ ععثًشعسٚن بلل عنٕصعسعت ٔعنذٔعأش عنلحيهن،  ؤد٘ إنٗ مشٔسل إاحدل ع

ٔاٚنح إاحدل عنُيش يٗ يذٖ ي٣ءين عَٞيًن ع٠دعسٚن بكم اٛ ٛح ٓح ٔيفشدع ٓح عنًثبلهن 

يٙ يلحقم عنلًم، ٚنحف إنٗ رن  مشٔسل إاحدل عنُيهش يهٗ عنقهٕٖ عنلحيههن يهٍ اٛه  

ٔاٚنهحً يهذٖ عن حيهن إنهٗ   ٕصٚلٓح اهٗ عنقطحاحت عنًخثهفن نث قٛ  ع٢عثخذعو عٞي م،

 أْٛم عنقٕٖ عنلحيهن ٔ قًٛى عنبشعيج عنثذسٚبٛهن عنًُحعهبن. ٔبؾهكم اهحو ًٚكهٍ ع٢عهثُحد 

اهههٗ َثههحأج عنثقٛههٛى عنههذٔس٘ ٠اههذعث عنث غههُٛحت عنًغههثًشل اهههٗ عٞدعء عنلههحو ْٔههٕ يههح 

 (. 6102ٚلشف بُيحو عنث غٍٛ عنًغثًش يٗ عن ٕدل ) يًحل،

 :صذق ٗصجبد أداح اىذساعخ -11

  .ن غحب يلحي٣ت عنقذل ٔعن بحت  Cronbach Alpha  ى ععثخذعو عخثبحس 

( إنٗ قٛى يلحي٣ت عن بحت ٔعنقذل نقحأًن ع٢عثققحء 0ٔ ؾٛش بٛحَحت عن ذٔل سقى ) 

 عنًغثخذين. 
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  1)  عذٗه سقٌ

 قٌٞ ٍؼبٍالد اىضجبد ٗاىصذق ىقبئَخ االعزقصبء

 ٍؼبٍو اىصذق ٍؼبٍو اىضجبد  اىَزغٞــــشاد 

 1,94 1,25 ٍزطيجبد رطجٞق اإلداسح اىششٞقخ -

 1,96 1,91 األداء اىَإعغٜ  -

 ؾٛش بٛحَهحت عن هذٔل عنغهحب  إنٗه اٌ يلهحي٣ت عن بهحت ٔعنقهذل يقبٕنهن اٛه   حَهه اقهم      

    )1,94( (، ٔاقم قًٛن يغ هن نًلحيم عنقذل1923قًٛن يغ هن نًلحيم عن بحت )

ادعل عنقٛحط عنًغثخذين يٙ ْزِ عنذسععهن ٔفه٣اٛثٓح ٔ ذل عنُثحأج عنغحبقن اهٗ  بحت     

  ن ً  بٛحَحت عنذسععن عنًٛذعَٛن. –يٍ عنُحاٛن ع٠اقحأٛن  –

  : اخزجبس اىيشٗض -12

ع٢خث٣يهحت بهٍٛ إدسع هحت عنلهحيهٍٛ بحنؾهش ن عنلحيهن نًطهحاٍ يُهٕب عنقهحْشل  -12/1

ع٠دعسل عنشؽهٛقن إل يذ٘  ٕعيش عنًثطهبحت عٞعحعٛن عن٣صيهن نثطبٛه  يهغهفن 

  : عنذًٕٚيشعيٛن ٓىٔيقح ٢خث٣ف خقحأق

ٚثُههحٔل ْههزع عن ههضء يُحقؾههن َثههحأج عنث هٛههم ع٠اقههحأٙ عنخههحؿ بحنكؾههف اههٍ يههذ٘     

ع٢خث٣ف بٍٛ إدسع حت عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين نًطحاٍ يُٕب عنقهحْشل بهحخث٣ف 

ٕقه  عنهٕلٛفٙ( خقحأقٓى عنذًٕٚيشعيٛن ) عن ُظ ، عنلًش ، عنًؤْم عنلهًهٙ ، ٔعنً

، ٔرنهه  َ ههٕ يههذ٘  ههٕعيش عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن عن٣صيههن نثطبٛهه  ع٠دعسل عنشؽههٛقن ، 

، عنثلحٌٔ بٍٛ إ٢دعسل ٔعنلحيهٍٛ، َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح )داى ع٠دعسل عنلهٛح 

 عنث غٍٛ عنًغثًش( اهٙ اذِ . ،  عنثجٛٛش يٙ  قحين عنًؤعغن،  ع٢ْثًحو بحنثذسٚب

 ت أعي٘ثِٞ ئؽصبئِٞٞأعزخذً اىجبؽش     

 ًقٛهحط )  ٙـاعهٕب عنٕفف ع٠اقحأٙ بحعهثخذعو  هم يهٍ عنٕعهو عن غحبه أٗىَٖب    

نهُضاههن عنًش ضٚههن ( ٔع٢َ ههشعف عنًلٛههحس٘ )  ًقٛههحط نهثؾههثه ( ، بح٠مههحين إنههٙ 

عخثبههحس " ت" نلُٛثههٍٛ يغههثقهثٍٛ ، ٔرنهه  بحنُغههبن نهًثجٛههش عنههذًٕٚيشعيٙ عنًثلههه  

 بحن ُظ، ٔعنًٕق  عنٕلٛفٙ  
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اعهٕب   هٛم عنثبحٍٚ ااحد٘ ع٢  حِ ٔرن  بحنُغبن نهًثجٛهشعت عنذًٕٚيشعيٛهن  ٗاىضبّٜ   

 . عنًثلهقن بحنلًش ٔعنًؤْم عنلهًٙ

  : ٗقذ رَضيذ ّزبئظ اعزخذاً ٕزِٝ األعي٘ثِٞ اإلؽصبئِٞٞ فَٞب ٝيٜ  

 اهههٕل يهههذ٘  هههٕعيشنًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل )ا( إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن 

  : ٔيقح نهُٕع قهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقنعنًثطهبحت عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ  

( اههههٙ ٔيهههٕد عخث٣يهههحت رعت د٢نهههن إاقهههحأٛن بهههٍٛ 6ٔ ؤ هههذ َثهههحأج عن هههذٔل سقهههى )   

َ هههٕ يهههذ٘  هههٕعيش  نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشلإدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن 

، َٔ هٕ  هم يثجٛهش يهٍ  يهغهفن ع٠دعسل عنشؽهٛقنعنًثطهبحت عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛه  

٢دعسل ٔعنلحيهٍٛ، ع٢ْثًهحو بحنثهذسٚب ، داى ع٠دعسل عنلهٛح ، عنثلحٌٔ بٍٛ إيثجٛشع ٓح )

ٔرن  بحخث٣ف عن هُظ ،  ، ( اهٙ اذِعنثجٛٛش يٙ  قحين عنًؤعغن ، عنث غٍٛ عنًغثًش

 %.3% 0ٔاٛ  اٌ قًٛن )ت( يلُٕٚن اُذ يغثٕ٘ د٢نن إاقحأٛن 

  2) عذٗه سقٌ

 ئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح ؽ٘ه ر٘افش اىَزطيجبد األعبعٞخ 

 اىالصٍخ ىزطجٞق فيغيخ اإلداسح اىششٞقخ ٗفقب ىيْ٘ع

فيغيخ اإلداسح اىَزطيجبد األعبعٞخ اىالصٍخ ىزطجٞق 

 اىششٞقخ

اى٘عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد 

 ٗفقب ىيْ٘ع 

 

اى٘عػ 

اىؾغبثٜ 

 اإلعَبىٜ 

 أّضٜ  رمش 

 2,45 2,42 2,43 اىَزطيجبد األعبعٞخ ثشنو ئعَبىٜ **

 2,41 2,43 2,32 * دػٌ اإلداسح اىؼيٞب

 2,32 2,43 2,32 * اىزؼبُٗ ثِٞ ئالداسح ٗاىؼبٍيِٞ 

 2,61 2,62 2,52 **االٕزَبً ثبىزذسٝت 

 2,55 2,42 2,62 ** اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ

 2,35 2,46 2,23 **اىزؾغِٞ اىَغزَش 
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( ٚؾهٛش إنهٙ اهذو عنًٕعيقهن 0، اٛ  اٌ عنشقى ) 3-0عنًقٛحط عنًغثخذو ًٚثذ يٍ  -

( ٚؾٛش إنٙ عنًٕعيقن عنثحين ، ي  ٔيٕد دسيهن اٛحدٚهن 3 ًحيح ، بًُٛح ٚؾٛش عنشقى )

 . ( يٙ عنًُثقف5)

 . ( T- Test) % ٔيقح ٢خثبحس ت3د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘  *

 ( . T- Test% ٔيقح ٢خثبحس ت )0** د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

(  اٌ  ٕعيش عنًثطهبحت عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛه  يهغهفن 6ٔ ؤ ذ َثحأج عن ذٔل سقى )

ع٠دعسل عنشؽههٛقن  حَههه يُخفنههن اهههٙ عنًغههثٕ٘ ع٠يًههحنٙ ٔبحنُغههبن نكههم بلههذ يههٍ 

ْٔههزع ٚههذل اهههٙ عَخفههحك يغههثٕ٘  ههٕعيش عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن  ،ابلحدْههح اهههٙ اههذل 

 طبٛ  يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن .عن٣صين نث

)ب( إدسع حت عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين نًطحاٍ يُهٕب عنقهحْشل َ هٕ  هٕعيش عنًثطهبهحت 

  : عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ   يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن ٔيقح نهلًش

 one – way  قههحو عنبحاهه  بثطبٛهه  اعهههٕب   هٛههم عنثبههحٍٚ ااههحد٘ ع٢  ههحِ      

ANOVA    ٍٕمههٛح َثههحأج   هٛههم عنثبههحٍٚ بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ اٛهه  ًٚكهه 

بحنؾههش ن عنلحيههن نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل َ ههٕ يههذ٘  ههٕعيش عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن 

عن٣صين نثطبٛ  يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن ، َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓهح اههٙ اهذِ 

 . (3) بحخث٣ف عنلًش ٔرن  يٍ خ٣ل عن ذٔل سقى

( اهههٙ ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ 5سقههى ) ٔ ؤ ههذ َثههحأج عن ههذٔل     

إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل َ ههٕ يههذ٘  ههٕعيش 

عنًثطهبحت عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ  يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن  َٔ هٕ  هم يثجٛهش يهٍ 

اُهذ اذل ، ٔرن  بحخث٣ف عنلًش ، اٛ  اٌ قًٛن )ف( يلُٕٚهن  م اهٗ يثجٛشع ٓح 

  .   %3% ، 0يغثٕ٘ د٢نن إاقحأٛن 

ًٔٚكٍ عنقٕل بأٌ ٔيٕد ْزع ع٢خث٣ف عن قٛقٙ نقحنح ع  حْحت عنف ن عنلًشٚن ) يٍ      

داههى ع٠دعسل عنلهٛههح ، عههُن ( يقحبههم عنف ههحت عٞخههشٖ َ ههٕ يثجٛههشعت  42إنههٙ  51

ف يهٙ اهٍٛ  هحٌ ْهزع ع٢خهث٣  عنثلحٌٔ بهٍٛ إ٢دعسل ٔعنلهحيهٍٛ، عنث غهٍٛ عنًغهثًش
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عنثجٛٛهش يهٙ ، عنثهذسٚب عهُن  ( َ هٕ يثجٛهش٘  51نقحنح عنف ن عنلًشٚهن ) اقهم يهٍ 

 .   قحين عنًؤعغن

  3عذٗه سقٌ )

ّؾ٘ ر٘افش اىَزطيجبد األعبعٞخ ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح ئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ 

 ٗفقب ىيغِ اإلداسح اىششٞقخاىالصٍخ ىزطجٞق 

زطيجبد األعبعٞخ اىالصٍخ ىزطجٞق  اَى

 اإلداسح اىششٞقخ

عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد ٗفقب ىيغِ عػ  ا٘ى ا٘ى

 اىؾغبثٜ

 اإلعَبىٜ

 31أقو ٍِ 

 عْخ

 ٍِ 

 عْخ39ئى31ٜ

    49ئىٜ  41ٍِ

 عْخ 

 51أمضش ٍِ 

 عْخ 

َبىٜ ** زطيجبد األعبعٞخ ثشنو ئع  2,53 2,32 2,64 2,66 2,45 اَى

ٞب   2,42 2,43 2,62 2,33 2,54 **دػٌ اإلداسح اىؼي

ٍيِٞ ** ٗاىؼب ُ ثِٞ ئالداسح   2,56 2,32 2,24 2,22 2,32 اىزؼٗب

َبً ثبىزذسٝت *  2,35 2,35 2,23 2,33 2,49 االٕز

إعغخ **  2,32 2,32 2,64 2,32 2,12 اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اَى

ش ** غَز  2,42 2,52 2,22 2,32 2,16 اىزؾغِٞ اَى

بًُٛح  ،( إنٙ اذو عنًٕعيقن  ًحيح 0اٛ  ٚؾٛش عنشقى ) 3-0عنًقٛحط عنًغثخذو ًٚثذ يٍ  -

 . ( يٙ عنًُثقف5( إنٙ عنًٕعيقن عنثحين ي  ٔيٕد دسين اٛحدٚن )3ٚؾٛش عنشقى )

  (F- Test) % ٔيقح ٢خثبحس ف3د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘  *

 (   F- Test)% ٔيقح ٢خثبحس ف  0** د٢نن ع٠اقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

َ هٕ  هٕعيش عنًثطهبهحت نًطحاٍ يُٕب عنقهحْشل ) ( إدسع حت عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين  

 :  ٔيقح نهًؤْم عنلهًٙ قهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ  

َ ٕ يهذ٘ نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل نث ذٚذ ع٢خث٣يحت بٍٛ عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين       

َٔ ههٕ  ههم  ، يهغههفن ع٠دعسل عنشؽههٛقن ههٕعيش عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن عن٣صيههن نثطبٛهه  

قههحو عنبحاهه  ، ٔرنهه  بههحخث٣ف عنًؤْههم عنلهًههٙ  ،يثجٛههش يههٍ يثجٛشع ٓههح اهههٙ اههذِ 

، اٛه    One Way ANOVAبثطبٛه  اعههٕب   هٛهم عنثبهحٍٚ ااهحد٘ ع٢  هحِ 

نًطهحاٍ لحيهٍٛ بحنؾهش ن عنلحيهن ًٚكٍ  ٕمٛح َثحأج   هٛم عنثبحٍٚ بٍٛ إدسع حت عن

يهغفن ع٠دعسل َ ٕ يذ٘  ٕعيش عنًثطهبحت عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ  يُٕب عنقحْشل 
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َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح اهٙ اذِ بحخث٣ف عنًؤْم عنلهًٙ ٔرن   ، عنشؽٛقن

 ( .4يٍ خ٣ل عن ذٔل سقى )

  4سقٌ )عذٗه 

ة اىقبٕشح ّؾ٘ ر٘افش اىَزطيجبد األعبعٞخ اىالصٍخ ئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ ىَطبؽِ عْ٘

 ىزطجٞق فيغيخ اإلداسح اىششٞقخ ٗفقب ىيَإٕو اىؼيَٜ

اىَزطيجبد األعبعٞخ اىالصٍخ ىزطجٞق 

 فيغيخ اإلداسح اىششٞقخ 

 اى٘عػ اى٘عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد ٗفقب ىيَإٕو اىؼيَٜ 

ٍإٕو  اىؾغبثٜ

 ٍز٘عػ

ٍإٕو 

 ػبىٜ

دثيً٘ 

 دساعبد ػيٞب

 دمز٘سآ ٍبعغزٞش

 2,51 2,32 2,62 2,59 2,43 2,51 اىَزطيجبد األعبعٞخ ثشنو ئعَبىٜ **

 2,32 2,12 2,24 2,36 2,43 2,62 دػٌ اإلداسح اىؼيٞب *

 2,32 2,11 2,32 2,46 2,23 2,34 اىزؼبُٗ ثِٞ ئالداسح ٗاىؼبٍيِٞ **

 2,36 2,12 2,34 2,52 2,33 2,23 االٕزَبً ثبىزذسٝت **

 2,43 2,22 2,49 2,52 2,42 2,46 اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ **

 2,69 2,59 2,22 2,62 2,44 2,29 اىزؾغِٞ اىَغزَش **

بًُٛح  ،( إنٙ اذو عنًٕعيقن  ًحيح 0اٛ  ٚؾٛش عنشقى ) 3-0عنًقٛحط عنًغثخذو ًٚثذ يٍ  -

 . عنًُثقف( يٙ 5( إنٙ عنًٕعيقن عنثحين ي  ٔيٕد دسين اٛحدٚن )3ٚؾٛش عنشقى )

  (F- Test) % ٔيقح ٢خثبحس ف3د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ *  

 (   F- Test% ٔيقح ٢خثبحس ف  )0** د٢نن ع٠اقحأٛن اُذ يغثٕ٘    

( اهٙ ٔيٕد عخث٣يحت رعت د٢نن إاقحأٛن بٍٛ إدسع حت 4ٔ ؤ ذ َثحأج عن ذٔل سقى )

 ٕعيش عنًثطهبحت عٞعحعٛن  عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل َ ٕ يذ٘

اهٙ اهذل ،   مَٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح  يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقنعن٣صين نثطبٛ  

ٔرنهه  بههحخث٣ف عنًؤْههم عنلهًههٙ ، اٛهه  اٌ قًٛههن )ف( يلُٕٚههن اُههذ يغههثٕ٘ د٢نههن 

  .  % 3  %،0إاقحأٛن 

ًٔٚكٍ عنقٕل بأٌ ٔيٕد ْزع ع٢خث٣ف عن قٛقٙ نقهحنح ع  حْهحت عنلهحيهٍٛ عن حفههٍٛ 

اهٙ دبهٕو دسععهحت اهٛهح ٔيحيغهثٛش يقحسَهن ببهحقٙ عنًهؤ٣ْت عنلهًٛهن عٞخهشٖ َ هٕ 

بؾههكم إيًههحنٙ  يهغههفن ع٠دعسل عنشؽههٛقن ههٕعيش عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن عن٣صيههن نثطبٛهه  

 َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح اهٙ اذِ .
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)د( إدسع حت عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين نًطهحاٍ يُهٕب عنقهحْشل اهٕل  هٕعيش عنًثطهبهحت 

  : عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ  يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن ٔيقح نهًٕق  عنٕلٛفٙ

قحو عنبحا  بثطبٛ  اعهٕب عنٕفف ع٠اقحأٙ بحعثخذعو  م يٍ عنٕعهو عن غهحبٙ )     

عنًلٛهحس٘ )  ًقٛهحط نهثؾهثه ( ، بح٠مهحين  ًقٛحط نهُضان عنًش ضٚن ( ٔع٢َ شعف 

  .  (5) إنٙ عخثبحس " ت" نلُٛثٍٛ يغثقهثٍٛ اٛ  يحءت عنُثحأج  ًح يٙ عن ذٔل سقى

( اههههٙ ٔيهههٕد عخث٣يهههحت رعت د٢نهههن إاقهههحأٛن بهههٍٛ 3ٔ ؤ هههذ َثهههحأج عن هههذٔل سقهههى )   

إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل َ هههٕ يهههذ٘  هههٕعيش 

عنًثطهبحت عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ  يهغفن ع٠دعسل عنشؽهٛقن  ، َٔ هٕ  هم يثجٛهش يهٍ 

ٛفٙ ، اٛهه  اٌ قًٛههن )ت( ٔرنهه  بههحخث٣ف عنًٕقهه  عنههٕل ، اهههٙ اههذِ  ههميثجٛشع ٓههح 

  .% 3، % 0يلُٕٚن اُذ يغثٕ٘ د٢نن إاقحأٛن 

  5)عذٗه سقٌ

اىالصٍخ  ؽ٘ه ر٘افش اىَزطيجبد األعبعٞخىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح ئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ 

 ٗفقب اىَ٘قغ اى٘ظٞيٜ اإلداسح اىششٞقخىزطجٞق 

 اىششٞقخىزطجٞق اإلداسح اىَزطيجبد األعبعٞخ اىالصٍخ 

اى٘عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد ٗفقب 

 ىيَ٘قغ اى٘ظٞيٜ 

اى٘عػ اىؾغبثٜ 

 اإلعَبىٜ 

 ٍذٝش ئداسح  سئٞظ قغٌ 

 2,51 2,49 2,53 اىَزطيجبد األعبعٞخ ثشنو ئعَبىٜ **

 2,22 2,22 2,66 دػٌ اإلداسح اىؼيٞب *

 2,63 2,59 2,66 اىزؼبُٗ ثِٞ ئالداسح ٗاىؼبٍيِٞ * 

 2,54 2,43 2,65 ثبىزذسٝت **االٕزَبً 

 2,52 2,53 2,62 اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ **

 2,55 2,42 2,63 اىزؾغِٞ اىَغزَش **

( ٚؾههٛش إنههٙ اههذو 0، اٛهه  اٌ عنههشقى ) 3-0عنًقٛههحط عنًغههثخذو ًٚثههذ يههٍ   -

إنههٙ عنًٕعيقههن عنثحيههن ، يهه   ( ٚؾههٛش3عنًٕعيقههن  ًحيههح ، بًُٛههح ٚؾههٛش عنههشقى )

 . ( يٙ عنًُثقف5ٔيٕد دسين اٛحدٚن )

 . ( T- Test) % ٔيقح ٢خثبحس ت3د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘  *
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 ( . T- Test% ٔيقح ٢خثبحس ت )0** د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

( ٚثنهههح اٌ عنًثجٛهههشعت عنخحفهههن بحنًثطهبهههحت عٞعحعهههٛن 3ٔيهههٍ عن هههذٔل سقهههى )

يهغفن ع٠دعسل عنشؽهٛقن  هقهٙ عنقبهٕل ٔعنثأٚٛهذ يهٍ سطعهحء عٞقغهحو عن٣صين نثطبٛ  

 .بُغبن ا بش يٍ يذٚش٘ ع٠دعسعت

(  اٌ  ههٕعيش عنًثطهبههحت عٞعحعههٛن عن٣صيههن نثطبٛهه  3ٔ ؤ ههذ َثههحأج عن ههذٔل سقههى )

يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن  حَه يُخفنن اهٙ عنًغثٕ٘ ع٠يًحنٙ ٔبحنُغبن نكهم بلهذ 

زع ٚههذل اهههٙ عَخفههحك يغههثٕ٘  ههٕعيش عنًثطهبههحت يههٍ ابلحدْههح اهههٙ اههذل . ْٔهه

 .عٞعحعٛن عن٣صين نثطبٛ  يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن

ٗرؾغِٞ األداء اىَإعغٜ ىيشوشمخ فيغيخ اإلداسح اىششٞقخ اىؼالقخ ثِٞ رطجٞق  -06/6

  : ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشحاىؼبٍخ 

٢ٔخثبحس عنفشك عن حَٙ ٔعنز٘ ُٚـ اهٙ اذو ٔيٕد ا٣قهن رعت د٢نهن إاقهحأٛن   

بٍٛ  طبٛ  قهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن ٔ  غٍٛ عٞدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن عنلحيهن نًطهحاٍ 

يُٕب عنقحْشل ، قحو عنبحا  بحعثخذعو اعهٕبٙ ع٢س بحه ٔع٢َ ذعس عنًثلذد ٔرن   ًح 

 ( .2بحن ذٔل سقى )

  6) عذٗه سقٌ

 زبئظ االّؾذاس اىَزؼذد ىيؼالقخ ثِٞ اىَزغٞشاد اىَغزقيخ ٗاىَزغٞش اىزبثغّ

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ اىَزغٞش اىزبثغ
ٍؼبٍو االّؾذاس 

 Bثٞزب 
t 

ٍغز٘ٙ 

 اىَؼْ٘ٝخ 

ّ٘ػٞخ األداء مأؽذ 

أثؼبد األداء اىَإعغٜ 

ىيششمخ اىؼبٍخ ىَطبؽِ 

 عْ٘ة اىقبٕشح

 دػٌ اإلداسح اىؼيٞب 

 ٗاىؼبٍيِٞ اىزؼبُٗ ثِٞ ئالداسح

 االٕزَبً ثبىزذسٝت 

اىزغٞٞووووش فووووٜ صقبفووووخ اىَإعغووووخ 

 اىزؾغِٞ اىَغزَش

 

1,653 

1,224 

1,261 

1,262 

1,223 

 

12,221 

21,545 

21,222 

21,423 

19,246 

 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

 

ٔٚثنههح يههٍ عن ههذٔل عنغههحب  اٌ ُْههحا عس بههحه هههشد٘ قههٕ٘ رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ 

 عنشؽٛقنيهغفن ع٠دعسل 
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 َٕٔاٛن عٞدعء  أاذ ابلحد عٞدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن عنلحين نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل . 

   2عذٗه سقٌ )

 ّزبئظ االّؾذاس اىَزؼذد ىيؼالقخ ثِٞ اىَزغٞشاد اىَغزقيخ ٗاىَزغٞش اىزبثغ

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ اىَزغٞش اىزبثغ
ٍؼبٍو االّؾذاس 

 Bثٞزب 
T 

ٍغز٘ٙ 

 اىَؼْ٘ٝخ 

رجغٞػ اعشاءاد 

اىؼَو مأؽذ أثؼبد 

األداء اىَإعغٜ 

ىيششمخ اىؼبٍخ 

ىَطبؽِ عْ٘ة 

 اىقبٕشح 

  دػٌ اإلداسح اىؼيٞب 

 ٗاىؼبٍيِٞ اإلداسحاىزؼبُٗ ثِٞ 

  االٕزَبً ثبىزذسٝت

 اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ 

 اىزؾغِٞ اىَغزَش

 

1,514 

1,516 

1,512 

1,523 

1,513 

 

11,566 

11,414 

11,341 

12,622 

12,626 

 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

 

ٔٚثنح يٍ عن ذٔل عنغحب  اٌ ُْهحا عس بهحه ههشد٘ يثٕعهو رعت د٢نهن إاقهحأٛن بهٍٛ 

يهغههفن ع٠دعسل عنشؽههٛقن ٔ بغههٛو إيههشعءعت عنلًههم  أاههذ ابلههحد عٞدعء عنًؤعغههٙ نهؾههش ن 

 عنلحين نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل  .

 

  2) عذٗه سقٌ

 ىيؼالقخ ثِٞ اىَزغٞشاد اىَغزقيخ ٗاىَزغٞش اىزبثغّزبئظ االّؾذاس اىَزؼذد 

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ اىَزغٞش اىزبثغ
ٍؼبٍو االّؾذاس 

 Bثٞزب 
T 

ٍغز٘ٙ 

 اىَؼْ٘ٝخ 

ؽغوووووٌ األداء مأؽوووووذ 

أثؼوووووووووووووووووووووووبد األداء 

اىَإعغوووٜ ىيشوووشمخ 

اىؼبٍوووووووخ ىَطوووووووبؽِ 

 عْ٘ة اىقبٕشح

  دػٌ اإلداسح اىؼيٞب

 اىزؼبُٗ ثِٞ اإلداسح ٗاىؼبٍيِٞ

  ثبىزذسٝتاالٕزَبً 

  اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ

 اىزؾغِٞ اىَغزَش

 

1,221 

1,265 

1,252 

1,243 

1,626 

 

21,623 

19,252 

12,523 

12,652 

12,613 

 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

 

ٔٚثنههح يههٍ عن ههذٔل عنغههحب  اٌ ُْههحا عس بههحه هههشد٘ قههٕ٘ رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ 

 أاذ ابلحد عٞدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن عنلحين نًطحاٍ يهغفن ع٠دعسل عنشؽٛقن ٔا ى عٞدعء 

  . يُٕب عنقحْشل
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  9) عذٗه سقٌ

 ّزبئظ االّؾذاس اىَزؼذد ىيؼالقخ ثِٞ اىَزغٞشاد اىَغزقيخ ٗاىَزغٞش اىزبثغ

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ اىَزغٞش اىزبثغ
ٍؼبٍو االّؾذاس 

 Bثٞزب 
T 

ٍغز٘ٙ 

 اىَؼْ٘ٝخ 

عشػخ االّغبص 

مأؽذ أثؼبد األداء 

اىَإعغٜ ىيششمخ 

اىؼبٍخ ىَطبؽِ 

 عْ٘ة اىقبٕشح

  دػٌ اإلداسح اىؼيٞب 

 اىزؼبُٗ ثِٞ اإلداسح ٗاىؼبٍيِٞ

  االٕزَبً ثبىزذسٝت

  اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ

 اىزؾغِٞ اىَغزَش

 

1,629 

1,242 

1,294 

1,243 

1,243 

 

12,422 

21,126 

21,624 

12,662 

16,225 

 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

 

ٔٚثنح يٍ عن ذٔل عنغحب  اٌ ُْحا عس بحه هشد٘ قٕ٘ رعت د٢نن إاقحأٛن بٍٛ ابلحد 

يهغههفن ع٠دعسل عنشؽههٛقن ٔعههشان ع٠َ ههحص  أاههذ ابلههحد عٞدعء عنًؤعغههٙ نهؾههش ن عنلحيههن 

  . نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل

   11عذٗه سقٌ )

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ ٗاىَزغٞش اىزبثغّزبئظ االّؾذاس اىَزؼذد ىيؼالقخ ثِٞ 

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ اىَزغٞش اىزبثغ
ٍؼبٍو االّؾذاس 

 Bثٞزب 
T 

ٍغز٘ٙ 

 اىَؼْ٘ٝخ 

ميبءح األداء مأؽذ 

أثؼبد األداء 

اىَإعغٜ ىيششمخ 

اىؼبٍخ ىَطبؽِ 

 عْ٘ة اىقبٕشح

  دػٌ اإلداسح اىؼيٞب 

 اىزؼبُٗ ثِٞ اإلداسح ٗاىؼبٍيِٞ

  االٕزَبً ثبىزذسٝت

  اىزغٞٞش فٜ صقبفخ اىَإعغخ

 اىزؾغِٞ اىَغزَش

 

1,622 

1,294 

1,644 

1,241 

1,265 

 

12,159 

19,641 

12,652 

12,621 

12,223 

 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

 

ٔٚثنح يٍ عن ذٔل عنغحب  اٌ ُْحا عس بحه هشد٘ قٕ٘ رعت د٢نن إاقحأٛن بٍٛ ابلحد 

يهغهههفن ع٠دعسل عنشؽهههٛقن ٔ فهههحءل عٞدعء  أاهههذ ابلهههحد عٞدعء عنًؤعغهههٙ نهؾهههش ن عنلحيهههن 

  .نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

ي ثًلههن ٔابلههحد عٞدعء  يهغههفن ع٠دعسل عنشؽههٛقن ًههح ًٚكههٍ  ٕمههٛح عنل٣قههن بههٍٛ ابلههحد   

 ( .00عغٙ ي ثًلن يٍ خ٣ل عن ذٔل سقى )عنًؤ
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   11عذٗه سقٌ )

 ّزبئظ االّؾذاس اىَزؼذد ىيؼالقخ ثِٞ اىَزغٞشاد اىَغزقيخ ٗاىَزغٞش اىزبثغ

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ اىَزغٞش اىزبثغ
ٍؼبٍو االّؾذاس 

 Bثٞزب 
T 

ٍغز٘ٙ 

 اىَؼْ٘ٝخ 

 1,111 42,652 1,295 أثؼبد فيغيخ اإلداسح اىششٞقخ  أثؼبد األداء اىَإعغٜ 

ؽٞووش ٝزعووؼ ٍووِ اىغووذٗه اىغووبثق أُ ْٕووبك اسرجووبغ غووشدٛ قوو٘ٛ عووذا راد دالىووخ 

ئؽصووبئٞخ ثووِٞ أثؼووبد فيغوويخ اإلداسح اىششووٞقخ ٍغزَؼووخ ٗأثؼووبد األداء اىَإعغووٜ 

  ىيششمخ اىؼبٍخ ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح .

 ثبىشوشمخ اىؼبٍوخ ىَطوبؽِ عْو٘ة اىقوبٕشحاالخزالفبد ثِٞ ئدسامبد اىؼوبٍيِٞ  - 12/2

 ٌٖاىَإعغووووووٜ ٗفقووووووب الخووووووزالف خصبئصوووووو   ؽوووووو٘ه ٍغووووووز٘ٛ األداء 

  : اىذَٝ٘عشافٞخ

ٚثُحٔل ْزع عن ضء يُحقؾن َثحأج عنث هٛهم ع٠اقهحأٙ عنخهحؿ بحنكؾهف اهٍ يهذ٘ 

ع٢خههث٣ف بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل 

ٙ ، بهههحخث٣ف خقحأقهههٓى عنذًٕٚيشعيٛهههن ) عن هههُظ ، عنلًهههش ، عنًؤْهههم عنلهًههه

ٔعنًٕق  عنٕلٛفٙ( ، ٔرن  َ ٕ ٔعقه  عٞدعء عنًؤعغهٙ يهأخٕرع بؾهكم إيًهحنٙ ، 

َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓهح )ا هى عٞدعء ، َٕاٛهن عٞدعء ،  بغهٛو إيهشعءعت 

ٗفٜ ظ٘ء رىل قوبً اىجبؽوش عنلًم ، عشان ع٢َ حص ،  فحءل عٞدعء ( اهٙ اذِ . 

 ت ثبعزخذاً أعي٘ثِٞ ئؽصبئِٞٞ

عنٕفف ع٠اقحأٙ بحعثخذعو  م يٍ عنٕعو عن غحبٙ ) ًقٛحط اعهٕب  أٗىَٖب 

نهُضان عنًش ضٚن ( ٔع٢َ شعف عنًلٛحس٘ )  ًقٛهحط نهثؾهثه ( ، بح٠مهحين إنهٙ 

عخثبحس " ت" نلُٛثهٍٛ يغهثقهثٍٛ ، ٔرنه  بحنُغهبن نهًثجٛهش عنهذًٕٚيشعيٙ عنًثلهه  

 بحن ُظ ٔعنًٕق  عنٕلٛفٙ ، 

اعههههٕب   هٛهههم عنثبهههحٍٚ ااهههحد٘ ع٢  هههحِ ٔرنههه  بحنُغهههبن نهًثجٛهههشعت  ٗاىضوووبّٜ

  . عنذًٕٚيشعيٛن عنًثلهقن بحنلًش ٔعنًؤْم عنلهًٙ

  : ٗقذ رَضيذ ّزبئظ اعزخذاً ٕزِٝ األعي٘ثِٞ اإلؽصبئِٞٞ فَٞب ٝيٜ
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)ا( إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل اههٕل ٔعقهه  عٞدعء 

  : ععنًؤعغٙ ٔيقح نهُٕ

( اههٙ ٔيهٕد عخث٣يهحت رعت د٢نهن إاقهحأٛن بهٍٛ 06 ؤ ذ َثحأج عن هذٔل سقهى )    

إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل َ ههٕ ٔعقهه  عٞدعء 

عنًؤعغٙ يأخٕرل بؾكم إيًحنٙ ، َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح )ا هى عٞدعء 

ع٢َ هحص،  فهحءل عٞدعء( اههٙ ، َٕاٛن عٞدعء ،  بغٛو إيشعءعت عنلًم ، عشان 

، ٔرن  بحخث٣ف عن ُظ ، اٛ  اٌ قًٛهن )ت( يلُٕٚهن اُهذ يغهثٕ٘ د٢نهن  اذِ

   %.3% ،0إاقحأٛن 

  12عذٗه سقٌ )

 ؽ٘ه ٗاقغ األداء اىَإعغٜ ٗفقب ىيغْظ ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشحئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ 

 ٗاقغ األداء اىَإعغٜ

 

اى٘عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد ٗفقب 

 ىيْ٘ع 

 

اى٘عػ اىؾغبثٜ 

 اإلعَبىٜ 

 أّضٜ  رمش 

 3,22 3,61 3,23 ٗاقغ األداء اىَإعغٜ  ثشنو ئعَبىٜ **

 3,42 3,43 3,51 ؽغٌ األداء  **

 3,22 3,62 3,22 ّ٘ػٞخ األداء  * 

 3,23 3,22 3,22 رجغٞػ اعشاءاد اىؼَو   **

 3,55 3,42 3,61 عشػخ االّغبص  **

 3,36 3,44 3,22 ميبءح األداء *

( ٚؾٛش إنٙ اذو عنًٕعيقن 0، اٛ  اٌ عنشقى ) 3-0عنًقٛحط عنًغثخذو ًٚثذ يٍ  -

( ٚؾٛش  إنٙ عنًٕعيقن عنثحين ،  ي  ٔيٕد دسين 3 ًحيح ، بًُٛح ٚؾٛش عنشقى )

 ( يٙ عنًُثقف .5اٛحدٚن )

 . ( T- Test)% ٔيقح ٢خثبحس ت 3* د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

 . ( T- Test)% ٔيقح ٢خثبحس ت 0** د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 
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ٚهقههٙ عنقبههٕل  ٔعقهه  عٞدعء عنًؤعغههٙ  بؾههكم إيًههحنٙٔيههٍ عن ههذٔل عنغههحب  ٚثنههح اٌ 

اهذع  فهحءل عٜدعء عٞبلهحد  هزن  يهٗ بهحقٗ ، ع٢َهحثبُغبن ا بش يهٍ  عنز ٕسٔعنثأٚٛذ يٍ 

 .عنز ٕسبُغبن ا بش يٍ  ع٢َحثعنقبٕل ٔعنثأٚٛذ يٍ  هقٗ 

ٔ ؤ ذ َثحأج عن ذٔل عنغحب  اٌ ٔعق  عٞدعء عنًؤعغٙ   حَه يش فلن اهٙ عنًغثٕ٘ 

 ع٠يًحنٙ ٔبحنُغبن نكم بلذ يٍ ابلحدْح اهٙ اذل . 

ّؾووو٘ ٗاقوووغ األداء  ىَطوووبؽِ عْووو٘ة اىقوووبٕشحئدساموووبد اىؼوووبٍيِٞ ثبىشوووشمخ اىؼبٍوووخ )ب( 

  اىَإعغٜ ٗفقب ىيؼَش  :

نًطهحاٍ يُهٕب عنقهحْشل نث ذٚذ ع٢خث٣يحت بٍٛ إدسع حت عنلحيهٍٛ بحنؾهش ن عنلحيهن 

َ ٕ ٔعق  عٞدعء عنًؤعغٙ يأخٕرل بؾكم إيًحنٙ ،ٔ َ ٕ  م يثجٛهش يهٍ يثجٛشع ٓهح 

قحو عنبحا  بثطبٛ  اعهٕب   هٛم عنثبحٍٚ ااحد٘  ،اهٙ اذِ ، ٔرن  بحخث٣ف عنلًش 

 ٕمهٛح َثهحأج   هٛهم عنثبهحٍٚ بهٍٛ اٛه  ًٚكهٍ   one – way ANOVA ع٢  حِ 

َ هههٕ ٔعقههه  عٞدعء نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن 

عنًؤعغههٙ يههأخٕرل بؾههكم إيًههحنٙ ، َٔ ههٕ  ههم يثجٛههش يههٍ يثجٛشع ٓههح  اهههٙ اههذِ 

 ( 05بحخث٣ف عنلًش ٔرن  يٍ خ٣ل عن ذٔل سقى )

ت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ ( اهههٙ ٔيههٕد عخث٣يهحت رع05ٔ ؤ هذ َثههحأج عن ههذٔل سقهى ) 

َ هههٕ ٔعقههه  عٞدعء نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن 

، اههٙ اهذل   همعنًؤعغٙ يأخٕرل بؾهكم إيًهحنٙ َٔ هٕ  هم يثجٛهش يهٍ يثجٛشع ٓهح 

اٛه  اٌ قًٛهن )ف( يلُٕٚهن اُهذ يغهثٕ٘ د٢نهن إاقهحأٛن  ،ٔرن  بهحخث٣ف عنلًهش 

0 %، 3 . % 

ًٔٚكٍ عنقٕل بأٌ ٔيهٕد ْهزع ع٢خهث٣ف عن قٛقهٙ نقهحنح ع  حْهحت عنف هن عنلًشٚهن)  

عُن(  يقحبهم عنف هحت عٞخهشٖ َ هٕ يثجٛهش٘ عٞدعء عنًؤعغهٙ بؾهكم  52إنٙ 51يٍ

نقحنح عنف ن عنلًشٚن ) ا  ش يٍ  ع٢خث٣ف إيًحنٙ ٔا ى عٞدعء ، يٙ اٍٛ  حٌ ْزع

إيهشعءعت عنلًهم ،  ًهح  هحٌ ْهزع  عُن  ( َ هٕ يثجٛهش٘ َٕاٛهن عٞدعء، ٔ بغهٛو 31

 عُن( َ ٕ يثجٛش عشان ع٢َ حص   . 51ع٢خث٣ف نقحنح عنف ن عنلًشٚن ) اقم يٍ 

 



 
 "الشركة العامة لمطاحن جنوب الق اهرة  "  دراسة حالةدوراإلدارة الرشيقة في تحسين األداء المؤسسى  

 د/ هشام فوزي عباس علي 

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
45 

 
 

 

  13عذٗه سقٌ )

 ّؾ٘ ٗاقغ األداء اىَإعغٜ ٗفقب ىيؼَش ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشحئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ 

 األداء اىَإعغٜ

اى٘عػ  اى٘عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد ٗفقب ىيؼَش

 اىؾغبثٜ

 اإلعَبىٜ

أقوووو ٍوووِ 

 عْخ 31

    31 ٍووووووووووووووووووووِ

 عْخ 39ئىٜ

 ئىٜ 41ٍِ

 عْخ 49 

أمضوووووش ٍوووووِ 

 عْخ  51

 3,23 3,22 3,62 3,29 3,22 األداء اىَإعغٜ  ثشنو ئعَبىٜ **

 3,61 3,54 3,42 3,93 3,54 ؽغٌ األداء  **

 3,23 3,92 3,53 3,22 3,64 ّ٘ػٞخ األداء  * 

 3,21 3,93 3,62 3,54 3,22 **رجغٞػ ئعشاءاد اىؼَو   

 3,62 3,62 3,23 3,62 3,24 عشػخ االّغبص  **

 3,56 3,52 3,23 3,42 3,53 ميبءح األداء *

( إنٙ اذو عنًٕعيقن  ًحيح ، 0اٛ  ٚؾٛش عنشقى ) 3-0عنًقٛحط عنًغثخذو ًٚثذ يٍ  -

عنًُثقف ( يٙ 5( إنٙ عنًٕعيقن عنثحين ي  ٔيٕد دسين اٛحدٚن )3بًُٛح ٚؾٛش عنشقى )

. 

  (F- Test)% ٔيقح ٢خثبحس ف 3*د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

   ( F- Test) ف  % ٔيقح ٢خثبحس0** د٢نن ع٠اقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

َ هههٕ ٔعقههه  عٞدعء  نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل) ( إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن 

 عنًؤعغٙ ٔيقح نهًؤْم عنلهًٙ  

َ ٕ ٔعقه   نًطحاٍ يُٕب عنقحْشلنث ذٚذ ع٢خث٣يحت بٍٛ عنلحيهٍٛ بحنؾش ن عنلحين  

َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓهح اههٙ اهذِ  ،عٞدعء عنًؤعغٙ يأخٕرل بؾكم إيًحنٙ 

قحو عنبحا  بثطبٛ  اعهٕب   هٛم عنثبحٍٚ ااهحد٘  ،ٔرن  بحخث٣ف عنًؤْم عنلهًٙ  ،

 ٕمهٛح َثهحأج   هٛهم عنثبهحٍٚ بهٍٛ ، اٛه  ًٚكهٍ   One Way ANOVAع٢  حِ 

َ هههٕ ٔعقههه  عٞدعء نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن 

َٔ ههٕ  ههم يثجٛههش يههٍ يثجٛشع ٓههح اهههٙ اههذِ  ،عنًؤعغههٙ يههأخٕرل بؾههكم إيًههحنٙ 

 ( .04بحخث٣ف عنًؤْم عنلهًٙ ٔرن  يٍ خ٣ل عن ذٔل سقى )
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( اهههٙ ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ 04ٔ ؤ ههذ َثههحأج عن ههذٔل سقههى )

إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل َ هههٕ ٔعقههه  عٞدعء 

اهههٙ اههذل    ههمعنًؤعغههٙ يههأخٕرل بؾههكم إيًههحنٙ َٔ ههٕ  ههم يثجٛههش يههٍ يثجٛشع ٓههح 

اٛهه  اٌ قًٛههن )ف( يلُٕٚههن اُههذ يغههثٕ٘ د٢نههن  ،ٔرنهه  بههحخث٣ف عنًؤْههم عنلهًههٙ 

  .%3% ،0إاقحأٛن 

ًٔٚكٍ عنقٕل بأٌ ٔيٕد ْزع ع٢خث٣ف عن قٛقٙ نقحنح ع  حْحت عنلحيهٍٛ عن حفههٍٛ     

اههٙ يحيغهثٛش يقحسَهن ببهحقٙ عنًهؤ٣ْت عنلهًٛهن عٞخهشٖ َ هٕ عٞدعء عنًؤعغهٙ بؾهكم 

     إيًحنٙ َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح اهٙ اذِ.

  14سقٌ )ذٗه ع

ئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح ّؾ٘ ٗاقغ األداء اىَإعغٜ ٗفقب ىيَإٕو 

 اىؼيَٜ

 

 األداء اىَإعغٜ 

 اى٘عػ اى٘عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد ٗفقب ىيَإٕو اىؼيَٜ 

ٍإٕو  اىؾغبثٜ

 ٍز٘عػ

ٍإٕو 

 ػبىٜ

دثيً٘ 

دساعبد 

 ػيٞب

 دمز٘سآ ٍبعغزٞش

 3,62 3,92 3,92 3,26 3,52 3,16 اىَإعغٜ  ثشنو ئعَبىٜ **األداء 

 3,52 3,94 3,24 3,62 3,42 2,94 ؽغٌ األداء  **

 3,21 3,22 4,19 3,94 3,64 3,12 ّ٘ػٞخ األداء  * 

 3,21 4,22 3,29 3,22 3,59 3,43 رجغٞػ اعشاءاد اىؼَو   **

 3,26 3,94 4,16 3,64 3,43 3,64 عشػخ االّغبص  **

 3,65 3,25 4,26 3,23 3,53 2,29 ميبءح األداء *

( إنٙ اذو عنًٕعيقن  ًحيح ، 0اٛ  ٚؾٛش عنشقى ) 3-0عنًقٛحط عنًغثخذو ًٚثذ يٍ  -

( يٙ 5( إنٙ عنًٕعيقن عنثحين ي  ٔيٕد دسين اٛحدٚن )3بًُٛح ٚؾٛش عنشقى )

 عنًُثقف .

  (F- Test)% ٔيقح ٢خثبحس ف 3*د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘           

    ( F- Test) ف  % ٔيقح ٢خثبحس0** د٢نن ع٠اقحأٛن اُذ يغثٕ٘          

ؽوو٘ه ٗاقووغ األداء ىَطووبؽِ عْوو٘ة اىقووبٕشح ئدسامووبد اىؼووبٍيِٞ ثبىشووشمخ اىؼبٍووخ )د( 

نث ذٚههذ ع٢خث٣يههحت بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ  :اىَإعغووٜ ٗفقووب ىيَ٘قووغ اىوو٘ظٞيٜ



 
 "الشركة العامة لمطاحن جنوب الق اهرة  "  دراسة حالةدوراإلدارة الرشيقة في تحسين األداء المؤسسى  

 د/ هشام فوزي عباس علي 

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
44 

 
 

إل ٔعق  عٞدعء عنًؤعغهٙ يهأخٕرل بؾهكم نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل بحنؾش ن عنلحين 

ا ههى عٞدعء ، َٕاٛههن عٞدعء ،  بغههٛو إيًههحنٙ ، َٔ ههٕ  ههم يثجٛههش يههٍ يثجٛشع ٓههح )

( اهٙ اذِ، ٔرن  بحخث٣ف عنًٕقه   إيشعءعت عنلًم ، عشان ع٢َ حص،  فحءل عٞدعء

عو  م يٍ عنٕعو عنٕلٛفٙ ، قحو عنبحا  بثطبٛ  اعهٕب عنٕفف ع٠اقحأٙ بحعثخذ

عن غحبٙ )  ًقٛحط نهُضان عنًش ضٚن ( ٔع٢َ شعف عنًلٛهحس٘ )  ًقٛهحط نهثؾهثه ( 

، بح٠محين إنٙ عخثبحس " ت" نلُٛثٍٛ يغثقهثٍٛ اٛ  يحءت عنُثحأج  ًح يٙ عن ذٔل 

 ( .03سقى )

( اهههٙ ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ 03ٔ ؤ ههذ َثههحأج عن ههذٔل سقههى )

َ هههٕ ٔعقههه  عٞدعء نًطهههحاٍ يُهههٕب عنقهههحْشل إدسع هههحت عنلهههحيهٍٛ بحنؾهههش ن عنلحيهههن 

 اههٙ اهذِ،  همعنًؤعغٙ يأخٕرل بؾكم إيًحنٙ ، َٔ ٕ  هم يثجٛهش يهٍ يثجٛشع ٓهح 

اُهذ يغهثٕ٘ د٢نهن  ٔرن  بهحخث٣ف عنًٕقه  عنهٕلٛفٙ ، اٛه  اٌ قًٛهن )ت( يلُٕٚهن

 %. 3% ،0إاقحأٛن 

  15عذٗه سقٌ )

ؽ٘ه ٗاقغ األداء اىَإعغٜ ٗفقب ىيَ٘قغ ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح ئدسامبد اىؼبٍيِٞ ثبىششمخ اىؼبٍخ 

 اى٘ظٞيٜ

 ٗاقغ األداء اىَإعغٜ

اى٘عػ اىؾغبثٜ ىالعزغبثبد ٗفقب 

 ىيَ٘قغ اى٘ظٞيٜ 

اى٘عػ اىؾغبثٜ 

 اإلعَبىٜ 

 ٍذٝش ئداسح  سئٞظ قغٌ 

 3,29 3,62 3,29 ٗاقغ األداء اىَإعغٜ  ثشنو ئعَبىٜ **

 3,46 3,23 3,69 ؽغٌ األداء  **

 3,22 3,62 3,94 ّ٘ػٞخ األداء  * 

 3,22 3,23 3,23 رجغٞػ اعشاءاد اىؼَو   **

 3,61 3,42 3,29 عشػخ االّغبص  **

 3,54 3,44 3,64 ميبءح األداء *

( ٚؾٛش إنٙ اذو عنًٕعيقن 0، اٛ  اٌ عنشقى ) 3-0ًٚثذ يٍ عنًقٛحط عنًغثخذو  -

( ٚؾٛش  إنٙ عنًٕعيقن عنثحين ،  ي  ٔيٕد دسين 3 ًحيح ، بًُٛح ٚؾٛش عنشقى )

 ( يٙ عنًُثقف .5اٛحدٚن )
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 . ( T- Test)% ٔيقح ٢خثبحس ت 3* د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

  . ( T- Test)% ٔيقح ٢خثبحس ت 0** د٢نن إاقحأٛن اُذ يغثٕ٘ 

ٔيٍ عن ذٔل عنغحب  ٚثنح اٌ يًٛ  عٞبلحد  هقٙ عنقبٕل ٔعنثأٚٛذ يهٍ سطعهحء عٞقغهحو 

 بُغبن ا بش يٍ يذٚش٘ ع٠دعسل.

ٔ ؤ ذ َثحأج عن ذٔل عنغحب  اٌ ٔعق  عٞدعء عنًؤعغٙ   حَه يش فلن اهٙ عنًغثٕ٘ 

 ع٠يًحنٙ ٔبحنُغبن نكم بلذ يٍ ابلحدْح اهٙ اذل . 

 

 ٗاىز٘صٞبد  :اىْزبئظ  -13

  ٕفهه عنذسععن نلذد يٍ عنُثحأج عنٓحين  ثً م يًٛح ٚهٗ ت     

عنؾهش ن عنلحيهن  يهٙ ع٠دعسل عنشؽهٛقن نثطبٛه  عن٣صيهن عٞعحعهٛن عنًثطهبهحت  ثهٕعيش - ا

  . % 21931 بُغبن   نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل 

ع٠دعسل  نثطبٛه  عن٣صيهن عنًقٕيهحت يهٍ عٞدَٗ عن ذ  ًثه  عنؾش ن اٌ اهٗ ٚذل ْزع

 نٓهح  لهشك عنثهٙ عنقهلبن عٞٔمهحع لهم يهٙ يٛهذل عنُثٛ هن ْهزِ  لثبهش ، عنشؽهٛقن

 .عنؾش ن يٍ خغحأش 

 إ٢ ، يٗ عنؾش ن ع٠دعس٘ عنقطحع بٓح ًٚش عنثٙ عنقلبن عٞيٕعء ْزِ يٍ عنشيى اهٗ

عٞعهحنٛب  اههٗ يلثًهذعً  ع٠دعس٘ عنلًهم اَيًهن ٔ طهٕٚش داهى نضٚهحدل ب حيهن اَهّ

 بهحٞدعء ٔعنشقهٙ عنًهٕلفٍٛ هًهٕح نثهبٛهن ،ح٠دعسل عنشؽٛقن بذعٚن ب عن ذٚ ن ع٠دعسٚن

 َثهحأج اهذل عنُثٛ هن ْهزِ اهٍ ُٔٚب ه  عنلقهش، يثطهبهحت يه  ٚثُحعب عنًؤعغٗ بًح

 : عنثحنٙ عنُ ٕ اهٗ  فقٛهٛن

 يهحءت عنُثٛ هن ْهزِ ٔعٌ ،  %90523 بُغهبن عنلهٛهح ع٠دعسل داهى يلٛهحس ٚثهٕيش -

 ٔعنثهُق٣ت عنهٕلٛفٙ ٔٚهش عنثذ ٔعٛحعن ، عنلهٛح ع٠دعسل يٍ ٠عثُكحف اذد إَلكحط

 ٔ طهٕٚش داهى اًهٛن إسبحا إنٗ ادٖ ْزِ عنف ن يٙ بلُحٚن يذسٔعن عنجٛش عنًثكشسل

 أ عنًُٓٛهن اهٍ عنثُيًٛٛن  ٔعنبلٛذل عنثلُٛٛحت ٔ زن  ، عنؾش ن يٙ ع٠دعس٘ عنلًم

 ع٠بهذعع داهى اههٗ قهحدسل يٛهش ي هن إٚ هحد إنهٗ ادٖ عنف هن ْزِ يٙ عنٕلٛفٙ عنثذس 

 .ع٠دعس٘ ٔعنثطٕٚش
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 إَلكحط عنُثٛ ن ْزِ ٔعٌ ، % 32960 بُغبن عنثلحٌٔ بٍٛ ع٢دعسل ٔعنلحيهٍٛ ٚثٕيش -

 عن٣صيهن عنًحنٛهن عنًهٕعسد َقهـ خه٣ل يهٍ بهّ عنؾهش ن  ًهش عنهز٘ عنقهلب نهٕعقه 

 ، بحنؾهش ن ع٠دعس٘ عنلًم اابحء ٔصٚحدل عنًطهٕبن ، بحنذسين ع٠عثشع ٛ ٛن نثطبٛ 

 بقٕسل ٔ قًٛٛٓح ع٠عثشع ٛ ٛن  ُفٛز يثحبلن يٙ عنلهٛح إاحقن ع٠دعسل إنٗ رن  يٛؤد٘

 .عنلًم عنٕٛيٛن يؾح م ب م ٔع٠ ثفحء يثثحبلن

 إاطهحء نلهذو يؤؽش عنًلٛحس ْزع ٔٚلثبش ،  %22923 بُغبن عنثذسٚب يلٛحس ٚثٕيش -

اههٗ ٔعنقهذسل  ، عنثذسٚب عنًُحعب يٙ عنكحيٛن عنفشفن عنًخثهفن ع٠دعسٚن عنًغثٕٚحت

  غٛحعهن ع٠دعس٘ ٔعنثطهٕٚش عنثهذسٚب ٔاهذو إاثًهحد ، ا ثغهحب يلهٕيهحت يذٚهذل

 عنثهٙ عنلهًٛهن اههٗ عنقهذسعت ع٠اثًهحد ٔاهذو ، ععنؾهش ن يهٙ ع٠دعس٘ بحٞدعء نهشقٙ

عنذسععهن  اُٛهن خه٣ل يًهٍ ، ع٠دعس٘ عنلًهم إدعسل يهٙ ع٠دعس٘ عنكهحدس بٓهح ٚثًثه 

 ٚقحسب يح اٌ  بٍٛ ععنؾش ن يٙ ع٠دعس٘ عنلًم عهى يٙ عنًثٕعطن عنف ن  لثبش ٔعنثٙ

 يهٍ عنلذٚهذ يهٙ اهٛهح دسععهحت ؽهٓحدل ًٚثهه  عنلُٛهن يهٍ ْهزِ % 6395 يهٍ

  .عنثخققحت

 بحنًًكٍ  حٌ عنُثٛ ن ْزِ ٔعٌ ، % 25966 بُغبنعنثجٛٛش يٗ  قحين عنًؤعغّ  ٚثٕيش -

لثقذعت ٔعنغهٕ ٛحت ٔعنخبشعت  لم يٙ رن  يٍ اينم إنٗ َغبن عنٕفٕل ًُ ٔيٕد عن

ٔيهغفن عنؾش ن عنثٙ  ُ ذد اعهٕب ٔ ٛفٛهن  لحيهم ايهشعد ٔيهٕلفٙ عنؾهش ن ٔع٠دعسل 

ٔاًهٛههن عنثفحاههم عنخههحسيٙ اٚنههح عنههز٘ ٚكههٌٕ اهههٗ ؽههكم يلههحي٣ت يههٙ   ٛههش يههٍ 

ٔيهٕد سطٚهح ٔقهٛى ٔيًحسعهحت اذٚهذل نه١دعسل ادٖ انهٗ  يثحبلن اذو اٌ إ٢ عٞاٛحٌ 

 .ن  ه  عنُغب

 عنًلٛحس ْزع اٌ عنبحا  ٔٚلثبش ،  %22924 بُغبن عنث غٍٛ عنًغثًش يلٛحس ٚثٕيش -

 ع٠يكحَٛهحت اٌ اٛه  ، عنؾهش ن دعخهم ع٢ْثًهحو ٔعنثٕيٛهنيهٍ  يضٚهذ إنهٗ ٚ ثهح 

 اٌ بح٠يكهحٌ  حٌ ، عنثطٕٚش ٔعنث ذٚ  ٔ فحءل عنلحيهٍٛ يٍ عنؾش ن دعخم عنًثٕيشل

اهذو ٔيهٕد خطهو  بغهبب ٔنكهٍ ، اهٛٓهح عن قهٕل  هى عنثهٙ يٍ اينم َثحأج  لطٙ

 نضٚهحدل عنؾهش ن دعخهم ع٠دعس٘ عنلًم صٚحدل ا ىٔعٛحعحت اعثشع ٛ ٛن يُحعبن ، ٔ

 ، يخثهفهن نلهذل إدعسعت ٔعنثحبلهن عٞدعء يهٙ عنًثؾهحبٓن ٔعٞقغهحو عنهذٔعأش اهذد
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 ٚثُحعهب بًهح عنثُيًٛهٙ عنٓٛكهم  طٕٚش دٌٔ ع٠ قحل يٙ عنًش ضٚن اهٗ ٔع٠اثًحد

 .عنًثٕيشل ع٠ قحل ي   قُٛن

  : اىَإعغٚ  األداء رؾغِٞ - ة

 ابشٔ قهٛهم عنفقهذ ٔعنٓهذس ع٠دعسٚهن عنلًهٛهحت ٔ غهٓٛم  قهًٛى إاهحدل اًهٛن  غحْى

 عنؾهش ن يٙ ع٠دعس٘ عٞدعء   غٍٛ يٙ  % 25900 بُغبنع٠دعسل عنشؽٛقن   طبٛ 

ع٠دعسل  يبهحدا  طبٛه  قٕٚهن بهٍٛ إٚ حبٛهن هشدٚهن ا٣قهن ٔيهٕد عنذسععهن ٔبُٛهه ،

  طبٛه  ٔ بُهه عنؾهش ن داًه  هًح اَّ اٛ  ، عنًؤعغٗ عٞدعء ٔ  غٍٛ عنشؽٛقن

 ، عنؾهش ن يهٙ ع٠دعس٘ عٞدعء يغهثٕٖ   غهٍٛ يهٙ رنه  عهحْى  هًهح عنًبهحدا ْهزِ

  :عنثحنٙ عنُ ٕ اهٗ  فقٛهٛن َثحأج اذل ْزِ عنُثٛ ن اٍ ُٔٚب  

ع٠دعس٘  عٞدعء َٕاٛن   غٍٛ يٙ % 26954 بُغبن ع٠دعسل عنشؽٛقن اًهٛن  غحْى -

 ٔعَٞؾهطن عنلًهٛهحت   غهٍٛ خ٣ل يٍ رن  ٔٚكٌٕ ، عنؾش ن يٙ  )عٞدعء يٕدل(

ُ ضل ، ع٢دعسٚن ًُ  يٕدل ٔ ، ع٢دعسٚن عنلًهٛحت ٔؽفحيٛن ٔمٕح يغثٕٖ ٔصٚحدل عن

قذيهن ع٠دعسٚهن عنخهذيحت ًُ  عدعء يهٙ عنًؾهك٣ت يهٍ ٔعن هذ  قهٛهم ع٢خطهحء ٔ ، عن

 بكفحءل إَ حص عنًلحي٣ت اهٗ ع٠دعسٚن عنكٕعدس قذسل  طٕٚش ٔ ، ع٢دعسٚن ع٢اًحل

. 

يهٙ  ع٠دعس٘ عٞدعء إيهشعءعت  بغهٛو يهٙ % 2395 بُغهبن ع٠دعسل عنشؽٛقن  غحْى -

 ابهش ٔعنبٛحَهحت عنًلهٕيهحت  بهحدل عهٕٓنن خه٣ل يهٍ رنه  ٔٚكهٌٕ ، عنؾهش ن

 اههٗ نهقهحأًٍٛ ٔعنًغؤٔنٛحت عنق٣اٛحت ، ٔ  ذٚذ عنًخثهفن ع٠دعسٚن عنًغثٕٚحت

  قههٛـ اههٗ ٔ لًهم يهٙ عنلًهم، ع٠صدٔعيٛهن َغهبن  قههٛـ يٛهثى ع٠دعس٘ عنلًهم

،  ٔعننهشٔسٚن عن٣صيهن عٞاًهحل اههٗ ٔعنثش ٛهض عنشٔ ُٛٛهن ع٠دعسٚهن عٞاًهحل

  قُٛهن اٛهش نهًهٕلفٍٛ ع٠دعسٚهن ٔعنقشعسعت عنثلهًٛحت إٚقحل عٕٓنن اهٗ ٔ لًم

 إَ هحص يهٙ ع٠نكثشَٔٛهن لع٠دعس اهٗ ع٠اثًحد ٔ ذاى ،  ًح عنًلهٕيحت  كُٕنٕيٛح

 . عنثقهٛذٚن ع٠دعسل اٍ بذ٢ً  ع٠دعسٚن عنلًهٛحت

يهٙ  ع٠دعس٘ عٞدعء ا هى صٚهحدل يهٙ % 66923 بُغهبن ع٠دعسل عنشؽهٛقن  غهحْى -

 ع٠دعسٚن عنٕلحأف سبو خ٣ل يٍ رن  ٔٚكٌٕ ،)ع٠دعس٘ عنلًم إَثحيٛن(عنؾش ن 
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 ٔعن ٓهذ عٞخطهحء يهٍ ٔعنثقهٛهم ع٠صدٔعيٛهن اههٗ بلنهٓح ٔعنقنهحء يه  عنًخثهفهن

 اههٗ ٔعنقهذسل عنٕٛيٛهن عنلًهم ام يؾهح م اهٗ عنقذسل عنًٕلفٍٛ ٔيُح ، عنًبزٔل

 ع٠دعس٘ إَثحيٛن عنلًم صٚحدل يٙ عٛغحْى بذٔسِ ْٔزع ، عنًُحعبن عنقشعسعت إ خحر

 .احو بؾكم عنؾش ن يٙ عنًُُ ض ع٠دعس٘ عٞدعء ا ى صٚحدل ٔبحنثحنٙ

يهٙ  ع٠دعس٘ عٞدعء إَ هحص عهشان يهٙ % 26955 بُغهبن ع٠دعسل عنشؽهٛقن  غهحْى -

 عنًغهثٕٚحت بهٍٛ يلحنهن إ قهحل قُهٕعت إٚ هحد خه٣ل يهٍ رنه  ٔٚكهٌٕ عنؾهش ن،

 اههٗ ٔ لثًهذ  ًهح ، عنًلهحي٣ت إَ هحص ٔدقهن نضٚهحدل عهشان عنًخثهفهن ع٠دعسٚهن

 يٍ ٚقهم بذٔسِ ْٔزع ي شٚحت عنلًم اهٗ عنشقحبن إدعسل يٙ عنًلهٕيحت  كُٕنٕيٛح

 ، عنًلحي٣ت ع٠دعسٚن إَ حص عشان يٍ ٚقهم عنز٘ ع٠دعس٘ ٔعنشٔ ٍٛ ع٠يشعءعت

 ن ًٛه  عن قهٕل افه  اههٗ عنقهذسل نٓهح عهٛكٌٕ عنًغهثخذين عنثكُٕنٕيٛهح اٌ اٛ 

 بذقن ع٠دعسٚن عنًلحي٣ت يًٛ  اٍ عنكثشَٔٛن بُغخ ع٠اثفحل يٍ خ٣ل عنًٕلفٍٛ

  .احنٛن ٔعشان

ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

َ هٕ يهذ٘  هٕعيش عنًثطهبهحت عٞعحعهٛن عن٣صيهن نثطبٛه  نًطهحاٍ يُهٕب عنقهحْشل 

)ع٢عهثشع ٛ ٛن ،عنثهضعو ٔقُحاهن ، َٔ ٕ  م يثجٛش يهٍ يثجٛشع ٓهح  ع٠دعسل عنشؽٛقن

،  ًكههٍٛ عنلههحيهٍٛ ، ع٢عههثلذعد  ع٠دعسل عنلهٛههح ،  كُٕنٕيٛههح عنًلهٕيههحت ، ع٢ قههحل

 اهٙ اذِ،ٔرن  بحخث٣ف عن ُظ. نهثجٛٛش(

ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

َ هٕ يهذ٘  هٕعيش عنًثطهبهحت عٞعحعهٛن عن٣صيهن نثطبٛه   نًطحاٍ يُٕب عنقهحْشل 

ع٢عههثشع ٛ ٛن ،عنثههضعو َٔ ههٕ  ههم يثجٛههش يههٍ يثجٛشع ٓههح ) يهغههفن ع٠دعسل عنشؽههٛقن

ٔقُحاههن ع٠دعسل عنلهٛههح ،  كُٕنٕيٛههح عنًلهٕيههحت ، ع٢ قههحل ،  ًكههٍٛ عنلههحيهٍٛ ، 

 ٔرن  بحخث٣ف عنلًش.، ( اهٙ اذل ع٢عثلذعد نهثجٛٛش

ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

عٞعحعهٛن عن٣صيهن نثطبٛه  َ هٕ يهذ٘  هٕعيش عنًثطهبهحت نًطحاٍ يُٕب عنقهحْشل  

داى ع٠دعسل عنلهٛح ، عنثلحٌٔ بهٍٛ )َٔ ٕ  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح ع٠دعسل عنشؽٛقن 
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إ٢دعسل ٔعنلههحيهٍٛ، ع٢ْثًههحو بحنثههذسٚب ، عنثجٛٛههش يههٙ  قحيههن عنًؤعغههن ، عنث غههٍٛ 

 ٔرن  بحخث٣ف عنًؤْم عنلهًٙ. ، اهٙ اذل( عنًغثًش

ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

َ هٕ يهذ٘  هٕعيش عنًثطهبهحت عٞعحعهٛن عن٣صيهن نثطبٛه  نًطحاٍ يُٕب عنقهحْشل  

داهى ع٠دعسل عنلهٛهح ، عنثلهحٌٔ )، َٔ ٕ  هم يثجٛهش يهٍ يثجٛشع ٓهح ع٠دعسل عنشؽٛقن 

نثجٛٛش يٙ  قحين عنًؤعغن ، عنث غهٍٛ بٍٛ إ٢دعسل ٔعنلحيهٍٛ، ع٢ْثًحو بحنثذسٚب ، ع

 اهٙ اذِ،ٔرن  بحخث٣ف عنًٕق  عنٕلٛفٙ.( عنًغثًش

ٔ  طبٛهه  ع٠دعسل عنشؽههٛقن ُْههحا عس بههحه هههشد٘ قههٕ٘ رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ  -

نًطحاٍ يُهٕب عنقهحْشل   أاذ ابلحد عٞدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن عنلحين  َٕاٛن عٞدعء

. 

 طبٛهه  ع٠دعسل إاقههحأٛن بههٍٛ ابلههحد ُْههحا عس بههحه هههشد٘ يثٕعههو رعت د٢نههن  -

 أاههذ ابلههحد عٞدعء عنًؤعغههٙ نهؾههش ن عنلحيههن  ٔ بغههٛو إيههشعءعت عنلًههمعنشؽههٛقن 

 .نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل  

 طبٛه  ع٠دعسل عنشؽهٛقن ُْحا عس بحه هشد٘ قٕ٘ رعت د٢نن إاقحأٛن بهٍٛ ابلهحد  -

نًطحاٍ يُهٕب عنقهحْشل   أاذ ابلحد عٞدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن عنلحين  ٔا ى عٞدعء

. 

  طبٛه  ع٠دعسل عنشؽهٛقنُْحا عس بحه هشد٘ قٕ٘ رعت د٢نن إاقحأٛن بهٍٛ ابلهحد  -

نًطههحاٍ يُههٕب  أاههذ ابلههحد عٞدعء عنًؤعغههٙ نهؾههش ن عنلحيههن  ٔعههشان ع٠َ ههحص

 .عنقحْشل  

 طبٛه  ع٠دعسل عنشؽهٛقن ُْحا عس بحه هشد٘ قٕ٘ رعت د٢نن إاقحأٛن بهٍٛ ابلهحد  -

نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل   أاذ ابلحد عٞدعء عنًؤعغٙ نهؾش ن عنلحين  ٔ فحءل عٞدعء

. 

 طبٛهه  ع٠دعسل ابلههحد ُْههحا عس بههحه هههشد٘ قههٕ٘ يههذع رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ  -

نًطحاٍ يُٕب نهؾش ن عنلحين ي ثًلن ي ثًلن ٔ ابلحد عٞدعء عنًؤعغٙ عنشؽٛقن 

 .عنقحْشل  
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ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

َ ههٕ ٔعقهه  عٞدعء عنًؤعغههٙ يههأخٕرل بؾههكم إيًههحنٙ ، نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل  

)ا هى عٞدعء ، َٕاٛهن عٞدعء ،  بغهٛو إيهشعءعت َٔ ٕ  هم يثجٛهش يهٍ يثجٛشع ٓهح 

 .ث٣ف عن ُظبحخاهٙ اذِ،ٔرن   عنلًم ، عشان ع٢َ حص،  فحءل عٞدعء(

ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

َ ٕ ٔعق  عٞدعء عنًؤعغٙ يأخٕرل بؾكم إيًحنٙ َٔ هٕ نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل  

،  بغهٛو إيهشعءعت عنلًهم ا ى عٞدعء ، َٕاٛن عٞدعء ،  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح )

 .بحخث٣ف عنلًشل ، ٔرن  ( اهٙ اذعشان ع٢َ حص،  فحءل عٞدعء

ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

َ ٕ ٔعق  عٞدعء عنًؤعغٙ يأخٕرل بؾكم إيًحنٙ َٔ ٕ  نًطحاٍ يُٕب عنقحْشل  

ا ى عٞدعء ، َٕاٛن عٞدعء ،  بغهٛو عيهشعءعت عنلًهم ،  م يثجٛش يٍ يثجٛشع ٓح )

 .بحخث٣ف عنًؤْم عنلهًٙ( اهٙ اذل ، ٔرن  ٞدعءعشان ع٢َ حص،  فحءل ع

ٔيههٕد عخث٣يههحت رعت د٢نههن إاقههحأٛن بههٍٛ إدسع ههحت عنلههحيهٍٛ بحنؾههش ن عنلحيههن  -

َ ههٕ ٔعقهه  عٞدعء عنًؤعغههٙ يههأخٕرل بؾههكم إيًههحنٙ ، نًطههحاٍ يُههٕب عنقههحْشل  

ا هى عٞدعء ، َٕاٛهن عٞدعء ،  بغهٛو إيهشعءعت َٔ ٕ  هم يثجٛهش يهٍ يثجٛشع ٓهح )

بهههحخث٣ف عنًٕقههه  ، ٔرنههه   ( اههههٙ اهههذِعهههشان ع٢َ هههحص،  فهههحءل عٞدعء عنلًهههم ،

 .عنٕلٛفٙ
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 ٗفٜ ظ٘ء اىْزبئظ اىغبثقخ قبً اىجبؽش ث٘ظغ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىز٘صٞبد رزَضو فَٞب ٝيٜ : 

ىذٗسٕب ىَطبؽِ عْ٘ة اىقبٕشح اىششمخ اىؼبٍخ  فٜ اإلداسح اىششٞقخ ٍجبد  رطجٞق -1

 خاله ٍِ رىل ٗٝنُ٘   ثٌْٖٞ غشدٝخ ػالقخ ٗٗع٘د اىَإعغٚ األداء رؾغِٞ فٜ

 :    ٝيٜ ٍب

 اىَغئ٘ه األّشطخ اىالصٍخ ىزْيٞذٕب اىز٘صٞخ

اىضٍِ 

االصً 

 ىيزْيٞذ

 ٍإششاد اىْغبػ

 ٍؼٞبس رطجٞق -1

دػٌ اإلداسح 

 اىؼيٞب

 ٗإٔوووذاف خطوووػ رجْووٜو -

 ثبىَشّٗوخ رزغٌو أعزشارٞغٞخ

 اىَزغٞووشاد ٍ٘اعٖووخ فوٜو

 ٗرؾيٞووو اىجٞئووخ اىَؾٞطووخ 

 ٗاىخبسعٞووووخ اىذاخيٞووووخ

 اىَغووزقجيٞخ ٗاىزصوو٘ساد

   ٗٗاظوؼ دقٞقوخ ثصو٘سح

ٍووغ  اإلعووزشارٞغٞخ ىزووزالئٌ

 اىزٜ رؼٞشٖب اىَزغٞشح اىجٞئخ

 اىششمخ

رذثٞش االٍ٘اه اىالصٍخ ىيزؾذٝش  -

زطجٞوووووووق فيغووووووويخ اإلداسح ىٗ

   .اىششٞقخ 

قخ  - اىَزبثؼووخ اىَغووزَشح ٗاىيصوٞو

ىزطجٞووق اىييغوويخ ٗاى٘قوو٘ف 

ػيوووووووووووٚو أٙ اّؾشافووووووووووووبد 

 ٍٗؼبىغزٖب ف٘سا 

 شٖشصالصخ أ اإلداسح اىؼيٞب  -

رزعؼ ٍِ ٗظغ سؤٝخ  -

ٗسعبىٔ ىيششمخ ٗاىزٚ 

رإدٙ ى٘ظغ إٔذاف 

ٗخطػ أعزشارٞغٞخ 

 .ىزؾقٞق ريل األٕذاف 
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 رطجٞق -2

 ٍؼٞبس

 اىزؼبُٗ ثِٞ

 اىؼيٞب اإلداسح

 ٗاىؼبٍيِٞ

 األعووزقشاس ٍجووذأ رطجٞووق -

 اىؼيٞوب اإلداسح فٜو اىو٘ظٞيٜ

 ٗرذٗٝش رْقالد ئؽذاس ٗػذً

 غٞوووش ٍزالؽوووق ئداسٛ

 ٍذسٗط

 اىصوالؽٞبد ريو٘ٝط ٍجوذأ -

 اىؼيٞب اإلداسح ىذٙ

 اىؼيٞووب اإلداسح رجْوٜو ٍجووذأ -

 اىزط٘ٝشٝخ ٗاألّشطخ ىيخطػ

 اىقذساد ٗر٘فٞش اىششمخ فٜ

 ٗاىقبّّ٘ٞخ اىَبىٞخ ٗاإلداسٝخ

 دػٌو ػجوش   ىوزىل اىالصٍوخ

 اىََٞضِٝ اىَ٘ظيِٞ ٗرؾيٞض

   األػَوووبه ئّغوووبص فووٜو

 ثخجووووشاء ٗاالعووووزؼبّخ

 ىألعزشوووبساد خوووبسعِٞٞ

ئرا  األػَوبه إلّغوبص اىالصٍوخ

 .ىضً األٍش 

 اإلداسح اىؼيٞب -

 اىَذساء -

 اىزْيٞزُٝ٘

اإلداسح  -

 اى٘عطٚ

 عزخ أشٖش

 

ٗظ٘ػ اىخطػ  -

ٗاإلعشاءاد  اىَ٘ظ٘ػخ 

ٍغ ٍشبسمخ مبفخ 

 اإلداساد ٗاىؼبٍيِٞ

 ٍؼٞبس رطجٞق -3

األٕزَبً 

 فٜ ثبىزذسٝت

 اىششمخ

 اىزذسٝت ىغٞبعبد اىششمخ رجْٜ -

 خطػ ٗفق ىيَ٘ظيِٞ اىيؼبه

ػيٚ  رؼَو شبٍيخ رذسٝجٞخ

 اىخجشح اىَ٘ظيِٞ ئمغبة

 ػيٚ ٗاالغالع ٗاىَؼشفخ

 فٜ اىغذٝذح ٗاألعبىٞت اىزقْٞبد

 . اإلداسح ػبىٌ

 اىزؾزٞخ اىجْٞخ رط٘ٝش -

 فٜ اىَؼيٍ٘بد ىزنْ٘ى٘عٞب

 اعزجذاه ػجش ٗرىل   اىششمخ

فٜ  اىقذَٝخ أعٖضح اىؾبع٘ة

 ٗرضٗٝذ ٍشافق اىششمخ  

 ٗاىقذساد ثبىغشػبد اىشجنبد

 اىالصٍخ

 اإلداسح اىؼيٞب -

اإلداسح  -

 اى٘عطٚ

اإلداسح  -

 اىَجبششح

صَبّٞخ 

 أشٖش

 

دخ٘ه اىؾبعجبد األىٞخ 

اىؼبٍيِٞ ٗٗظغ ٗرذسٝت 

اىجشاٍظ اىَغبػذح ػيٚ 

أخزصبس غ٘ه اىؼَيٞبد 

 اإلداسٝخ
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 فٜ اىزْظَٜٞ اىٖٞنو رط٘ٝش -

 ٍغ ٝزْبعت ثَب اىششمخ

 اىَؼيٍ٘بد رنْ٘ى٘عٞب رطجٞقبد

 ىَ٘امجخ   ٗاإلداسح اإلىنزشّٗٞخ

ثزطجٞق  اىَؾٞطخ اىزغٞشاد

 فٜأّظَخ ؽذٝضخ ىيجشٍغخ 

 اىششمخ

رطجٞق  -4

اىزغٞٞش ٍؼٞبس 

 فٚ صقبفخ 

 اىششمخ

رط٘ٝش اىجْٞخ اىزؾزٞخ ألعوبىٞت  -

 ِ ٗرقْٞبد االرصبه اإلداسٛ ثٞو

 اىَغز٘ٝبد اإلداسٝخ اىَخزييخ

رطووو٘ٝش االرصوووبه اإلىنزشّٗووٜو  -

ػجووووش شووووجنخ ر٘اصووووو داخووووو 

ِ اىشوووشمخ ) األّزشاّوووذ     ثووٞو

اىَغوز٘ٝبد اإلداسٝوخ اىَخزييوخ 

ىَب  فٜ رىل ٍِ رقيٞوو ىيزنييوخ 

ٗاىغٖووذ ٗاى٘قوووذ فوٜو ٍزبثؼوووخ 

 عٞش اىؼَيٞبد اإلداسٝخ

 اإلرصوبالد اىزأمٞوذ ػيٚو ٍجوذ  -

ٞخ غٞوش  اىشوشمخ داخوو اىشعَو

 اىغ٘اّوووت رؼضٝوووض ػجوووش

ِ اإلعزَبػٞووخ  ٗاىز٘اصووو ثوٞو

 دٗس ٍِو رىل فٜ ىَب اىَ٘ظيِٞ

ٞخ اإلرصوبالد رؼضٝض فٜ  اىشعَو

ىالرصوبه  عذٝوذح قْو٘اد ٗفوزؼ

 اىيؼبه

ّشوووووووش اىَؼشفوووووووخ ثبىزوووووووذسٝت  -

ٗاىذساعوووخ ٗر٘ػٞوووخ اىَووو٘ظيِٞ 

ػِ إَٔٞخ اىضقبفخ ع٘اء اىؼبٍوخ 

  .أٗ اىزخصصٞخ 

اإلداسح  -

 اى٘عطٚ

اإلداسح  -

 اىَجبششح

 صالصخ أشٖش

 

دخوو٘ه شووجنخ األّزشاّووذ  -

ٗرذسٝت اىَ٘ظيِٞ ػيٚ 

رووووووووووووذاٗه األٗاٍووووووووووووش 

ٗاىَؼيٍ٘ووبد ٍوِو خوواله 

 .اىشجنخ اىذاخيٞخ 

صٝوووووبدح اىيقوووووبءاد ٍوووووغ  -

اىَووووووووو٘ظيِٞ ٗدػووووووووٌو 

ٌ غٞوووش  اىغٞبعووٚو ىيْظووٞو

اىشعَٚ ىَغوبػزخ ػيٚو 

 .فٌٖ عٞبعبد اىششمٔ 

دػووووووووووٌو اىَووووووووووو٘ظيِٞ  -

ٍٗغووووووووبػذرٌٖ ػيوووووووٚو 

اىذساعووخ ّٗشووش اىضقبفووخ 

 اىؼبٍخ ٗاىزخصصٞخ 
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 رطجٞق -5

 ٍؼٞبس

اىزؾغِٞ 

 اىَغزَش

ٚش ي ثههههههف َؾهههههحهحت  -  طههههٕه

 بؾكم يغثًش  ع٠َثح 

رطووو٘ٝش ػْبصوووش االّزوووبط ٍووِو  -

ثشوووونو ٍوووو٘اد ٗأالد ٗأفووووشاد 

ِ ػَيٞوووخ ٍغووزَش  ٗرىووول ظووَو

 ِ ئداسح اىغوووو٘دح اىزوووٚو رزعوووَو

ريجٞوووووووخ اىؾووووووو٘افض اىَبدٝوووووووخ 

ٗاىَؼْ٘ٝووووخ اىَْبعووووجخ ىٖووووزٓ 

   .اىؼَيٞخ 

 فوٜو اىَوو٘ظيِٞ ٍشووبسمخ -

 فوشق رشونٞو ػجوش اىشوشمخ

ٌٖ ػَوو  األػَوبه إلّغوبص ٍْو

 ٝنوُ٘ ٗاىيْٞخ ٗثزىل اإلداسٝخ

 رضٗٝووذ ػيوٚو اىقووذسح ىٖوٌو

 ٗاإلداسٝخ اىيْٞخ خجشارٌٖ

 اإلداسح اىؼيٞب -

اإلداسح  -

 اى٘عطٚ

اإلداسح  -

 اىَجبششح

 عزخ أشٖش 

 

رط٘ٝش ّشبغبد االّزبط   -

  .ٗػْبصشح 

رزط٘ٝش ٗٗظغ ى٘ائؼ   -

ىيؼبٍيِٞ ٍ٘ظؼ ثٖب ّظبً 

اىؾ٘افض اإلٝغبثٞخ 

ٗاىغيجٞخ ثَشبسمخ 

 .اىؼبٍيِٞ 

شجنخ دػٌ ٗأرخبد اىقشاس  -

) الٍشمضٝٔ اىغيطخ 

 ٗأرخبداىقشاس  

 

 ع٠دعس٘ عٞدعء ٔ طهٕٚش نث غهٍٛ يثكحيههن خطهن إاذعد عنلهٛح ع٠دعسل  بُٙ مشٔسل -6

 عاثًهذْح عنثهٙ عٞدعء ٔيه  يؤؽهشعت نًطهحاٍ يُهٕب عنقهحْشلعنؾهش ن عنلحيهن  يهٙ

 صٚهحدل  -عٞدعء  ا هى ، عنلًهم إيهشعءعت  بغهٛو يٕد ّ ، –عٞدعء َٕاٛن ( عنبحا 

  )ع٠دعس٘ عٞدعء  فهحءل ، ع٠دعسٚهن عنلًهٛهحت إَ هحص عهشان ، ع٠دعسٚهن ع٠َثحيٛهن

 عنثطهٕٚش ااًهحل يشعقبهن ًٚكهٍ اثهٗ عنًؤؽهشعت ْهزِ يلهحٚٛش نقٛهحط   ذٚهذ ٔٚ ب

  . عٞخطحء يٙ عنٕقٕع قبم ٔ قٕٚبٓح ع٠دعس٘

 اًهٛهن إدعسل يهٙ ٚثخقـ يًٛض إدعس٘ يشٚ  نثؾكٛم عنلهٛح ع٠دعسل  بُٙ مشٔسل -5

 خبهشعء ابهش عنفشٚه  ْهزع  هذسٚب ٚهثى اٛه  ، عنؾهش ن يهٙ ع٢دعسل عنشؽٛقن   طبٛ 

 ٔع٠يكحَٛهحت عنقهلحب  هزنٛم ٔٚ هب  ًهح يٓحيهّ ، ٠َ هحح رنه  يهٙ يثخققهٍٛ

 عنثقهٕسعت ع٠دعسٚهن ٔٔمه  عنلًهٛهحت يًٛ  نذسععن نّ عن٣صين ٔع٠دعسٚن عنًحنٛن

 عنفشٚه  ْهزع إؽهشعف ٔيه  عنثقهٕسعت  هه  نثُفٛهز ٚههضو يهح ٔ ٕيٛش ، نزن  عن٣صين

  .َ حآح ٔمًحٌ عنلًهٛن يٍ ع٠َثٓحءاثٗ 
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 ٔع٠دعسل نهًهٕلفٍٛ  ذسٚبٛهن دٔسعت بلقهذ قٛحيهّ ابهش ع٠دعس٘ عنفشٚه  دٔس داهى -4

  بُٛٓهح ننهًحٌ ٔرنه  عنلهٛهح ع٠دعسل يه  يغهثًشل نقهحءعت ٔعيثًحاهحت ٔاقذ عنلهٛح،

 . ٔدآًح عنلًم نخطٕعت

عنثش ٛههض اهههٗ ع٠دعسل عنشؽههٛقن يههٙ عنًؤعغههحت يههٍ خهه٣ل يٓههى انٛح ٓههح ٔيثطهبههحت  -3

  طبٛقٓح بجٛن   قٛ  ادَٗ يغثٕٖ يٍ ع٠عشعيحت ٔاذ ادَٗ يٍ عنثكحنٛف ؛ 

عنثقهٛم يٍ ععثلًحل عٞعحنٛب عنثقهٛذٚن يٙ ع٠دعسل ٔعاثًحد عٞعهحنٛب عن ذٚ هن يُٓهح   -2

 ؛   غٍٛ ع٢دعء يٍ عيم عنٕفٕل إنٗ 

عنلًههم اهههٗ   ذٚههذ اؽههكحل عنفحقههذ يههٙ عنًؤعغههن بٓههذف عنههثخهـ يُٓههح نهشيهه  يههٍ  -6

 ع٠َثحيٛن ٔخفل عنثكحنٛف؛ 

 

 اىخبرَخ اىؼبٍخ

يٍ عنٕعمح اٌ ع٠دعسل عنشؽٛقن ْٙ ا  ش يٍ ي هشد ي ًٕاهن يهٍ عٞدٔعت، يٓهٙ  -

عَفقحل اٍ عنًُحر  ع٠َثحيٛن عنثقهٛذٚن، نزن  ٚ ب اٌ ٚثشعي  عنث ٕل إنٗ عنشؽحقن 

 .ععث حبن اًٛقن نذٖ فُحع عنقشعس يٙ عنًؤعغحتي  

ٚلطٙ اعهٕب ع٠دعسل عنشؽٛقن ٔيٍ خ٣ل ي ًٕان يهٍ عٜنٛهحت ٔعٞدٔعت ٚلطهٙ  -

نهًؤعغن اه٢ٕ يزسٚن  ًكُٓح يٍ عنثقهٛـ إنٗ اذ  بٛش يٙ يخثهف اؽكحل عنٓهذس 

، ٔٚقثنٙ  بُٙ ْزِ عنفهغفن يٙ ا٘ يؤعغن بقفن احين ٔيٙ عنذٔل عنُحيٛن بقهفن 

ن  كٛٛف عنيشٔف عنبٛ ن عنذعخهٛهن نهًؤعغهن بحنؾهكم عنهز٘ ٚهث٣ءو ٔيثطهبهحت خحف

 . طبٛ  ْزع عٞعهٕب

ٚلثبش  ُفٛز ع٠دعسل عنشؽٛقن  ٕسل ٔنكٍ ٚ ب اهٗ عنًؤعغحت اٌ  كٌٕ اهٗ دسعٚن  -

عٞيههش عنههز٘ ٚغههثذاٙ اهههٗ سطعههحء  ،اًْٛثههن  غههثٕاب حيٛههن بٓههزع عٞعهههٕب ٔ 

يخثههف ٔلهحأف عنًؤعغهن عنًحنٛهن، عن قحيٛهن  عنًؤعغحت ع٢عثًشعس يٙ عنثٕيٛ  بٍٛ

ٔعنثُيًٛٛن، يًح ٚخهه  هشٚه  اقٛقهٙ َ هٕ عنث غهٍٛ عنًغهثًش ْٔهٙ نٛغهه ي هشد 

، ٔإًَح ْٙ يهغفن نذٚٓح عنقذسل اهٗ خفل  كحنٛف ع٠َثهح  اعهٕب يذٚذ يبحدسل أ 



 
 "الشركة العامة لمطاحن جنوب الق اهرة  "  دراسة حالةدوراإلدارة الرشيقة في تحسين األداء المؤسسى  

 د/ هشام فوزي عباس علي 

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
44 

 
 

يههٙ  أيههّ ع٢عههشعف ٔعنٓههذسٔ  قٛهه  اسبههحح يههٍ خهه٣ل ع٢عههثجُحء اههٍ يخثهههف 

 .عنًؤعغن

ًٛههح ٚخههـ عنثًٛههض عنًؤعغههٙ يئَههّ ٢ ٚلثبههش ْههذيح ي ههذدع، ٔيٕمههٕاح ًٚكههٍ ايههح ي -

عنٕفٕل إنٛهّ، ٢ٔ يكحَهح يققهٕدع أ َٓحٚهن ًٚكهٍ اٌ  لههٍ عنًُيًهن آَهح ٔفههه 

إنٛٓح، بم ْٕ عنغلٙ عنًغثًش ٔعن ٕٓد عنًثٕعفهن نثقبح عنًُيًن عٞينم يٙ  م 

ن اههٗ اينههٛثٓح ؽٙء ٔيخثهفن اٍ عنًُيًهحت عٞخهشٖ عنثًٛهض ْهٕ افهحل عنًُيًه

ٔعخث٣يٓح يٙ يكحَٓح، احمشع ٔيغثقب٣، بًح ٚؤد٘ إنٗ خه  أ إمحين قهٛى ن ًٛه  

 اف حب عنًقه ن

عنًؤعغههن عنًثًٛههضل ْههٙ عنًؤعغههن عنثههٙ  كٛههف اَيًثٓههح يهه  عنًًحسعههحت ع٠دعسٚههن  -

عن ذٚ ن يٙ لم عنثجٛشعت عنؾذٚذل عنثٙ يشمثٓح عنبٛ ن عنً ٛطن اهٗ عنؾش حت ٔيح 

عنثجٛههشعت يههٍ  طههٕس يههْٕش٘ يههٙ عٞعههحنٛب ع٠دعسٚههن ٔعنفكههش  ًخل اههٍ ْههزِث هه

ع٠دعس٘  كم، ٔقذ يٙء بح٠دعسل عنشؽٛقن  قٛ ن يذٚذل  لهج بٓهح ادبٛهحت ع٠دعسل 

عنًلحفهههشل  نهههشٔسل اثًٛهههن نًٕع بهههن عنثجٛهههشعت عن حفههههن يهههٙ عنبٛ هههن عنً ٛطهههن 

بحنؾههش حت يكًههح ٚقههٕل عنً ههم نههٛظ يههٍ عنقههلب عنٕفههٕل إنههٗ عنقًههن ٔنكههٍ يههٍ 

 .لب عنً حيين اهٛٓحعنق

 اىَغزقجيٞخ : آفبق اىذساعخ 

 ٝجقٚ اىجؾش فٜ ٕزا اىَغبه ٍيز٘ؽب أٍبً ٍ٘اظٞغ ٍخزييخ ٍضو: 

 ا ش ع٠دعسل عنشؽٛقن يٙ  ُحيغٛن عنًؤعغن؛ 

  ع٠دعسل عنشؽٛقن يٙ لم ع٢َفثحح ع٢قثقحد٘؛ 

  . عٞعحنٛب عنٛحبحَٛن عن ذٚ ن يٙ ع٠َثح  
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 قبئَخ اىَشاعغ

 ثبىيغخ اىؼشثٞخاىَشاعغ 

ٚش عنًُيًهحت عنهذنٛم عنلهًهٙ ٠اهحدل عنٓٛكههن ٔعنثًٛهض ع٠دعس٘ ٔإدعسل عنثجٛٛهش، عنهذعس  .0 ااًذ يهحْش،  طٕه

 .6116عن حيلٛن، يقش، 

سععهن ٔفهفٛن   هٛهٛهن اٚحد اهٗ عنذيُٗ ، " دٔس عنثخطٛو ع٢عثشع ٛ ٗ يٗ يٕدل ع٢دعء عنًؤعغٗ " د .6

 . 6100، يحيلن ديؾ  ،  ، سعحنن د ثٕسعل يٙ عن حيلحت عنُيحيٛن عنفهغطُٛٛن

عنههذيٙ يحهًههن ٔنلضعنههٙ يطًٛههن، َيههحو عنًلهٕيههحت عنً ٕعههب يههٙ عنًؤعغههن  ههأدعل نهثًٛههض عنًؤعغههٙ  .5

ٍ يثطهبههحت َٛههم  ٍ عنههذيهض(، يههز شل يقذيههن مهًه حان ٔ عنًُههحيى ن٢ٕٚههن اهٛه )دسععههن احنههن يذٚشٚههن عنقهُه

و عنثغٛه و ع٢قثقهحدٚن ٔعنث حسٚهن ؽٓحدل عنًحعثش يهٙ  خقهـ إدعسل عٞاًهحل، قغهى اهٕه ٛش،  هٛهن عنلهٕه

  . 6103/  6102ٔاهٕو عنثغٛٛش، يحيلن عن ٣ٛنٙ بَٕلحين خًٛظ يهٛحَن، عن ضعأش، 

عنلبذٖ يًٛهن ٔبٕي٣ل احأؾن ، " دٔس إدعسل عنثجٛٛش عنثُيًٛٗ يٗ   غٍٛ ع٢دعء عنًؤعغهٗ " دسععهن  .4

ٛش  خقهـ يٛذعَٛن بٕاذل ؽهف نغقٙ ٔفشف عنًٛحِ بخًٛظ يهٛحَن ، ؽٓحد و عنثغٛه ل عنًحعثش يٙ اهٕه

ٛش، يحيلهن عن ٣ٛنهٙ  ،  إدعسل عٞاًهحل و عنثغٛه ٛش ٔعنث هحسل ، قغهى اهٕه و ع٢قثقهحدٚن عنثغٛه  هٛهن عنلهٕه

  . 6102بَٕلحين ، 

عنفحٚذ٘، عحنى بٍ بش ن بشعا ؛ اًضعٔ٘، ي ًذ عٛذ يؾشف ، "يهشل عنلًهم ٔا٣قثٓهح بهأدعء عنلهحيهٍٛ  .3

سعِ(يههٙ عٞيٓههضل عٞيُٛههن "، اهشٔاهه و عٞيُٛههن،  هٛههن عنذسععههحت  -ن )د ثهٕه يحيلههن َههحٚف عنلشبٛههن نهلههٕه

 .632-642، ؿ.  6112عنلهٛح، قغى عنلهٕو ع٠دعسٚن، 

دل يهٙ عنًؤعغهحت عنثلهًٛٛهن، .2 ، 0ه اغٍٛ ٔنٛذ اغٍ ٔاحي  ابحط، ع٢اثًحد عٞ حدًٚٙ  طبٛقحت عن ٕه

6103 . 

عنًُيًههن عنًثلهًههن، ي هههن ع٢قثقههحد عن ذٚههذ، خهٛههذل ي ًههذ بهكبٛههش،   قٛهه  عنثًٛههض عنثُيًٛههٙ يههٍ خهه٣ل  .6

 . 6102-10، عنً هذ04عنلذد 

سيذ يًحل يحعى ، يُٗ داحو  ُحٖٔ ، " اَلكحط يُٓج عٞدعسل عنشؽٛقن اهٗ يًحسعحت عدعسل  .2

  Journal ofععٛح عٛم( ،  -عنًٕعسد عنبؾشٚن" ب   يٛذعَٙ يٙ ؽش حت ع٢ قحل يٙ عنلشعل ) صٍٚ

  Economics and Administrative Sciences 22(94):1 ,2016 .       

  .( عنغٛحعحت عإنذعسٚن. يذٚشٚن عنكثب ٔعنًطبٕاحت. عٕسٚنت يحيلن  ؾش6112ٍٚ) صعْش، بغحو .2

ن ٔا شْهههح اههههٗ عٜدعء عنًؤعغهههٗ ، دسععهههن احنهههن اههههٗ ؽهههش ن  .01 ػ ، " عنثخحفههٛه عهههحيٗ اههههٗ عنلًههٕه

و ع٠عه٣يٛن عنلحنًٛهن ، ع٢ قح٢ت ع٢سدَٛن " ، سعحنن د ثٕسعل ،  هٛن عنذسععهحت عنلهٛهح ، يحيلهن  عنلهٕه

   . 6102عٞسدٌ ، 
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ثٗ سٔيٛههذل .00 قن يههٙ   قٛهه  عنثًٛههض عنًؤعغههٙ ، عهٛه ، دسععههن احنههن يذٚشٚههن "  يلشيههن ا ههش ع٠دعسل عنشؽهٛه

   . 6106،  "عنث حسل ن٢ٕٚن اٍٛ عنذيهٗ

 اهٗ عنغهًٙ، إدعسل عنثًٛض ًَحر  ٔ  قُٛهحت ع٠دعسل يهٙ اقهش عنًلشيهن، دعس يشٚهب نهطبحاهن ٔعنُؾهش .06

 .6116ٔعنثٕصٚ ، يقش، 

احٚل ؽحيٙ عٞ هبٙ، دٔس عنقٛهحدل ع٢عهثشع ٛ ٛن يهٙ داهى عٞدعء عنًؤعغهٙ ت دسععهن اهًٛهن بهحنثطبٛ   .05

ن، يحيلهن عنقهحْشل، يهج  و عنغٛحعٛه ، 0، ع02اهٙ يحيلن ؽقشعء ٔ هٛح ٓح، ي هن  هٛهن ع٢قثقهحد ٔعنلهٕه

6102. 

دل عٞدعء عنًؤعغٙتدسععههن  .04 ب يًههحل، دٔس عًَٞههحه عنقٛحدٚههن يههٙ   قٛهه  يهٕه احأؾههن ابههذم عنً  هٕه

 .0،6102، ع56  هٛهٛن، ي هن عنب ٕث عنث حسٚن عنًلحفشل،  هٛن عنث حسل، يحيلن عْٕح ، يج 

عسد عنبؾههشٚن ٔا شْههح يههٙ   قٛهه  عنثًٛههض  .03 ابههذ عنً غههٍ ااًههذ اههحيٙ اغههٍ، يًحسعههحت إدعسل عنًهٕه

 ٍ عنًؤعغههح ٙ دسععههن  طبٛقٛههن يههٙ ؽههش ن صٚههٍ عنكٕٚثٛههن ن٣ قههح٢ت عنخهٕٚههن، يههز شل يقذيههن مهًه

حدل يحيغههثٛش،  خقههـ إدعسل عٞاًههحل،  هٛههن عٞاًههحل، يحيلههن عنؾههشل عٞٔعههو،  يثطهبههحت َٛههم ؽهٓه

6100/6101 

َطشعا،  .02 ٍ ادعء عنًؤعغههن دسععههن احنههن يؤعغههن عهٕه ػ خٛههشل، عنههثلهى عنثُيًٛههٙ  ًههذخم نث غهٛه اٛؾهٕه

حدل عنًحيغههثٛش،  خقههـ يحنٛههن دٔنٛههن، يذسعههن عنههذ ثٕسعِت  ٍ يثطهبههحت َٛههم ؽهٓه سعههحنن يقذيههن مهًه

 .  6100عنثغٛٛش عنذٔنٙ نهًؤعغن، يحيلن ابٙ بكش بهقحٚذ،  هًغحٌ، عن ضعأش، 

قن ابذ عنهشاًٍ بهٍ ٔعسث ٔااًهذ  .06 يحبهن، دٔس عنًؤعغهحت ع٠َثحيٛهن يهٙ  طبٛه  اعههٕب ع٠دعسل عنشؽٛه

و ع٢قثقههحدٚن، عنلههذد ذ٢َٛن عن ضعأشٚههن، ي هههن عنلههٕه ( ، 16)06دسععههن يٛذعَٛههن اهههٗ عنًؤعغههحت عنقهٛه

  .6102عن ضعأش، 

  .Al Manhal ،6104يث ٙ عشاحٌ، إدعسل عن ٕدل عنؾحيهن، ع٢  حْحت عنلحنًٛن ع٠دعسٚن عن ذٚ ن،  .02

ت، سقٛن ي ًذ ي ًذ ااًذ ، "يثطهبحت ٔيلٕقحت  طبٛ  ع٠دعسل عنشؽٛقن ب حيلهن عنًهه  خحنهذ" ،  ش ح .02

   . 6102،  0، ع2عنً هن عنلحنًٛن ن٣قثقحد ٔعٞاًحل ، ع٢سدٌ ، يج

دل عنؾههحيهن، عنً ًٕاههن عنلشبٛههن نهثههذسٚب ٔعنُؾههش، يقههش،  .61 عٌ، إدعسل عن هٕه ي ًههذ ابههذ عنفثههحح سمهٕه

.6105/6106 

ٚش عنًُيًهحت يذاه ي ًذ  .60 ي ًٕد ابٕ عنُقش، إدعسل عن ٕدل عنؾحيهن إعثشع ٛ ٛن  هحٚضٌ عنٛحبحَٛهن نثطٕه

 . 6103عنً ًٕان عنلشبٛن نهثذسٚب ٔ عنُؾش ،
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ٍ عٞدعء نهًؤعغههن ع٢قثقههحدٚن دسععههن احنههن  .66 يههؤيٍ ؽههشف عنههذٍٚ، دٔس ع٠دعسل بحنلًهٛههحت يههٙ   غهٛه

و  حدل عنًحيٛغهثٛش يهٙ اهٕه يؤعغن َقحٔط نهًقبشعت بح ُن، يز شل يقذين   ضء يٍ يثطهبحت َٛهم ؽٓه

ٛش، يحي و عنثغٛه و ع٢قثقهحدٚن ٔعنث حسٚهن ٔاهٕه لهن عنثغٛٛش،  خقـ ع٠دعسل ع٠عهثشع ٛ ٛن،  هٛهن عنلهٕه

 .  6100/  6105يشاحت ابحط، عطٛف، 

ن  .65 ٛ  عنشؽٛه  يهٗ اعهثشع ٛ ٛحت عنًٛهضل عنثُحيغٛه ٚحعًٍٛ اح ى عنٓؾههًٌٕ " ا هش  طبٛه  يش كهضعت عنثقُه

حان ع٢دٔٚههن ع٢سدَٛههن ، سعههحنن يحيٛغههثٛش ،  هٛههن إدعسل ع٢اًههحل ، يحيلههن عنؾههشل  يههٗ ؽههش حت فهُه

   . 6106ع٢ٔعو ، 
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