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أصش دعن اإلداسح العلٍب لزكٌْلْعٍب الوعلْهبد على كفبءح رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ: 

 دساسخ هٍذاًٍخ على الوسزشفٍبد السعْدٌخ العبهخ

 هحوذ أحوذ علً الوٌصشي

 الولخص:

٘دفت اٌدراضة إٌٝ ِعرفة أثرر عمرُ ااعارا اٌع١ٍرت ٌوىٌٕٛٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  مٍرٝ 

ّطويررف١ت  اٌطررعٛع٠ة اٌعتِررةخ ٚاضررويدَ اٌفت رر  وفررت ا طيطرر١م اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة فررٟ اٌ

إٌّٙج اٌٛصفٟ اٌوح١ٍٍٟخ ٚطُ اضويدَ لتئّة االضومصرت  وراعاا رئ١طر١ة ٌ ّرب اٌف١تٔرت خ 

( 727( ِفرعا ِٓ اٌّدرا خ ف١ّت بٍغت م١ٕة اٌدراضة )711ٚبٍغ   ُ ِ وّب اٌدراضة )

ٌ رة اٌف١تٔرت خ (اعخرتي ِٚعتSPSSِفرعاخ ٚطرُ اضرويداَ برٔرتِج اٌوح١ٍرً اال صرتئٟ )

ٚإخوفررتر اٌفرررٚو خ ٚطٛصررٍت اٌدراضررة اٌررٝ ٚ ررٛع طرراث١ر ِعٕررٛٞ ٌرردمُ ااعارا اٌع١ٍررت 

ٌوىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  مٍٝ وفت ا طيطر١م اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة فرٟ اٌّطويرف١ت  اٌطرعٛع٠ة 

اٌعتِةخ ٚلدِت اٌدراضرة مردع ِرٓ اٌوٛصر١ت  ِرٓ أّ٘ٙرت اررٚرا الوٕرت  ااعارا اٌع١ٍرت 

 . ٌّعٍِٛت بوعس٠س طىٌٕٛٛ ١ت ا

 

 

Abstract: 

The study aimed to know the impact of the support of the 

senior management of information technology on the efficiency 

of human resources planning in the general Saudi hospitals. The 

researcher used the analytical descriptive method. The survey list 

was used as a main tool for collecting data. The study population 

reached 177 managers. (SPSS) for the introduction and 

processing of data, and the testing of hypotheses. The study 

found that there is a significant effect to support the senior 

management of information technology on the efficiency of 

human resources planning in Saudi public hospitals. Of the most 

important recommendations of the need to strengthen the 

conviction of senior management information technology. 
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 :همذهخ

طيطر١م اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة ٠عرد أ رد اٌٛضرتئً أٚاح اٌّٙوّْٛ بتٌّٛارع اٌفير٠ة أْ 

اٌٙتِة اٌوٟ طٍ را إ١ٌٙرت إٌّاّرت  ِرٓ أ رً رفرب وفرت ا ٚفتم١ٍرة اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة ف١ٙرتخ 

٠ٚوٛلف م١ٍٗ ٚبدر ة أضتض١ة ِدٜ ٔ تح أٚ فيً  ٙٛع إٌّاّرت  فرٟ طحم١رك أ٘ردافٙت 

ومرار ٚاٌوٛضب ٚإٌّٛ ٚاأوت ١ة ٚاٌربح١ة ٚطحط١ٓ اٌيدِت  ٚاٌّوّثٍة فٟ اٌفمت  ٚاالض

ٚطحم١ك ا١ٌّسا اٌالزِرة ٌٙر ا اٌعصرر اٌٍّرٟ  برتٌّوغ١را  اٌف١ل١رة اٌّيوٍفرة. وّرت أٚارح 

اٌّٙوّْٛ بتٌّٛارع اٌفير٠ة أْ طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  ٌٙت آثرتر ٍِّٛضرة ٚ ٛ٘ر٠رة مٍرٝ 

ارع اٌفير٠ة بّت ف١ٙت طيط١م اٌّٛارع إٌاُ ااعار٠ة بيىً متَخ ٚإعارا ِّٚترضت  اٌّٛ

اٌفيرررر٠ة بيرررىً خرررت  ِٚرررٓ أ٘رررُ أبعرررتع طىٌٕٛٛ ١رررت اٌّعٍِٛرررت  عمرررُ ااعارا اٌع١ٍرررت 

ٚططف١مٙت فٟ ِّترضت  اٌّٛارع اٌفير٠ة ٚخصٛصتً فٟ طيطر١م  ٌوىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت 

 اٌّٛارع اٌفير٠ة.

 الذساسبد السبثمخ:

 

 (:0212دساسخ )الضعجً،  -1

الوعلْهابد ياً اداسح الوعشياخ الزٌيٍوٍاخ: ثابلزطجٍك  ركٌْلْعٍاب ثعٌْاى "أصش اسزخذام

 على ثعط الْصاساد األسدًٍخ".

 :ُذيذ الذساسخ الى

 .اٌوعرف مٍٝ عٚر طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  فٟ إعارا اٌّعرفة اٌوٕا١ّ١ة 

  اٌوعرف مٍرٝ ٚالرب إعارا اٌّعرفرة ٚطىٌٕٛٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  فرٟ اٌرٛزارا  ا رع١ٔرة

 ِحً اٌدراضة.

 :الٌزبئظ الزً رْصلذ الٍِب الذساسخأُن 

 .طٛااب اٌدمُ اٌحىِٟٛ اٌّمدَ ٌّفَٙٛ إعارا اٌّعرفة 

  َٕ٘تن مدَ طٕط١ك ب١ٓ  مٍٟ طىٌٕٛٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  ٚإعارا اٌّعرفرة ِرٓ خرالي مرد

 اٌربم ب١ٓ اٌويط١م ٚاالضوراط١ ١ت  ٌٙ ٠ٓ اٌحم١ٍٓ.

 خطرررم اٌعّرررً  ربرررم طىٌٕٛٛ ١رررت اٌّعٍِٛرررت  برررةعارا اٌّعرفرررة ٠طرررتمد مٍرررٝ طٛ ١رررد

 ٚاالضوراط١ ١ت  اٌيتصة بتضويداَ طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  فٟ ِ تي إعارا اٌّعرفة.

(:0212دساسخ )سظْاى،  -0
 

 ثعٌْاى: "اداسح الزكٌلْعٍب الطجٍخ لزحسٍي كفبءح األداء يً لطبع الوسزشفٍبد". 
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 ُذيذ الذساسخ الى:

 ىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت .ِعرفة اٌدٚر اٌ ٞ ٠ٍعفٗ الوٕت  ااعارا اٌع١ٍت بتضويداَ ط 

 . ٔير ثمتفة ٚفٛائد ااعارا اٌ ١دا ٌٍوىٌٕٛٛ ١ت ٌوع١ُّ ططف١مٙت فٟ اٌّطويف١ت 

  أُن الٌزبئظ الزً رْصلذ الٍِب الذساسخ:

 ( ِْررٓ ِررد٠رٞ ااعارا  ال طٛ ررد ٌررد٠ُٙ أ ٙررسا 71أظٙررر  ٔوررتئج اٌدراضررة أ )%

  تضب آٌٟ فٟ اٌمطُ ٚو ٌه اٌعت١ٍِٓ.

 ْأفرراع اٌع١ٕرة ر١رر ِرٛافم١ٓ بيصرٛ  ِردٜ الوٕرت  ٚعمرُ  أثفوت ٔورتئج اٌدراضرة أ

 ااعارا اٌع١ٍت بوطف١ك اٌوىٌٕٛٛ ١ت ِٚدٜ عرا٠وُٙ با١ّ٘ة ِٚسا٠ت إعارا اٌوىٌٕٛٛ ١ت.

  ررٛع طرردٟٔ فررٟ ِطرروٜٛ اٌّعرردا  ٚاٌرردمُ اٌّررتٌٟ اٌررالزَ ٌوطف١ررك ااعارا اٌ ١رردا ٚ

 ٌٍوىٌٕٛٛ ١ت عاخً اٌّطويف١ت .

 (:0216)عجذالشحوي،  دساسخ -2

العاللااخ ثااٍي رطجٍااك ًياان ركٌْلْعٍااب الوعلْهاابد ّأًواابغ ارخاابر المااشاساد اى "ثعٌااْ

 ."اإلداسٌخ يً الوٌيوبد العبهخ

ِعرفة اٌعاللة ب١ٓ ططف١ك ٔاُ طىٌٕٛٛ ١ت  اٌّعٍِٛت  ٚأّٔرت  ُذيذ الذساسخ الى 

اطيررتا اٌمرررارا  ااعار٠ررة فررٟ إٌّاّررت  اٌعتِررة ِررٓ خررالي اٌورو١ررس مٍررٝ أربعررة أّٔررت  

ّٕم اٌّروررسٞ ٚاٌررّٕم اٌالِروررسٞ ٚاٌررّٕم اٌفرررعٞ ٚاٌررّٕم اٌ ّررتمٟ رئ١طررة ٚ٘ررٝ )اٌرر

 الطيتا اٌمرارا  ااعار٠ة(.

ططف١ك ٔاُ طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  ٠دمُ اٌرّٕم اٌ ّرتمٟ رْصلذ الذساسخ الى أى 

ٚاٌررّٕم اٌالِروررسٞ مٕررد اطيررتا اٌمرررارا  ااعار٠ررة فررٟ إٌّاّررت  اٌعتِررة. ٚأْ أف ررً 

يررتا اٌمرررارا  ااعار٠ررة فررٟ ظررً ططف١ررك ٘رر ٖ اٌررٕاُ فررٟ أّٔررت  اٌّيررتروة اٌ ّتم١ررة الط

 .إٌّاّت  اٌعتِة ٟ٘: إٌّم اٌد٠ّمرا ٟ ٚاالضويترٞخ ٚاٌّيترن

 (:0216دساسخ )سلٍوبى،  -1

ثعٌاااْاى "العْاهاااث الواااتصشح علاااى رخطاااٍػ الواااْاسد الجشاااشٌخ ّر صٍشُاااب علاااى األداء 

 الزٌيٍوً: دساسخ هٍذاًٍخ همبسًخ على هحبييبد ط.م.ع".

 

 لذساسخ الى:ُذيذ ا

  اٌوعررف مٍررٝ أ٘ررُ اٌعٛاِررً اٌّرركثرا مٍرٝ وفررت ا م١ٍّررة طيطرر١م اٌّررٛارع اٌفيررر٠ةخ

ِٚدٜ ٚ ٛع فرٚق ِع٠ٕٛة ب١ٓ آرا  اٌعت١ٍِٓ فٟ اٌّطو٠ٛت  ااعار٠ة اٌّيوٍفرة فرٟ 

اٌ ٙرررة ِٛارررب اٌوطف١رررك ف١ّرررت ٠وعٍرررك بٙررر ٖ اٌعٛاِرررً ِٚررردٜ طاث١ر٘رررت مٍرررٝ ا عا  

 .اٌوٕا١ّٟ

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82+%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7+%d8%a5%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82+%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7+%d8%a5%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82+%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7+%d8%a5%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%3a&criteria1=0.
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 ة بر١ٓ اٌعٛاِرً اٌّركثرا مٍرٝ طيطر١م اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة اٌٛلٛف مٍٝ  ف١عرة اٌعاللر

ِٚررردٜ وفرررت ا م١ٍّرررة طيطررر١م اٌّرررٛارع اٌفيرررر٠ة ٚطاث١ر٘رررت مٍرررٝ ِطررروٜٛ ا عا  

 اٌوٕا١ّٟ. 

 أُن الٌزبئظ الزً رْصلذ الٍِب الذساسخ:

  طٛ د فرٚق ِع٠ٕٛة ب١ٓ آرا  اٌعت١ٍِٓ فٟ اٌّطو٠ٛت  ااعار٠رة اٌّيوٍفرة فرٟ اٌ ٙرة

 .وعٍك بٙ ٖ اٌعٛاًِ ِٚدٜ طاث١ر٘ت مٍٝ ا عا  اٌوٕا١ِّٟٛاب اٌوطف١ك ف١ّت ٠

  طٛ د ماللة إ٠ تب١ة اا  عالٌة ا صتئ١ة ب١ٓ وفت ا م١ٍّة طيط١م اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة

 ٚا عا  اٌوٕا١ّٟ.

 صبًٍبً :هشكلخ الذساسخ :

طوّثررً فررٟ ِيررىٍة اٌدراضررة فررٟ اٌوعرررف مٍررٝ أثررر عمررُ ااعارا اٌع١ٍررت ٌوطف١ررك       

ٍِٛت  فٟ طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة فٟ اٌّطويرف١ت  اٌطرعٛع٠ة مٍرٝ طىٌٕٛٛ ١ت اٌّع

 وفت ا طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة ٠ّٚىٓ ص١ترة ِيىٍة اٌدراضة بٙ ٖ اٌوطتؤال :

ِت ٚالب عمُ ااعارا اٌع١ٍت ٌوطف١رك طىٌٕٛٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  فرٟ طيطر١م اٌّرٛارع  -7

 اٌفير٠ة فٟ اٌّطويف١ت  اٌطعٛع٠ة.

 رع اٌفير٠ة فٟ اٌّطويف١ت  اٌطعٛع٠ة.ِت ٚالب وفت ا طيط١م اٌّٛا -2

ِرت أثرر عمرُ ااعارا اٌع١ٍرت ٌوطف١ررك طىٌٕٛٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  فرٟ طيطر١م اٌّررٛارع  -3

 . اٌفير٠ة فٟ اٌّطويف١ت  اٌطعٛع٠ة مٍٝ وفت ا طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة

 

 صبلضًب: يشض الذساسخ:

بءح ٌْعااذ راا صٍش هعٌااْي لااذعن اإلداسح العلٍااب لزكٌْلْعٍااب الوعلْهاابد علااى كفاا

 رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ.

 

 ساثًعب :أُذاف الذساسخ:

اٌوعرف مٍٝ ٚالب عمُ ااعارا اٌع١ٍت ٌوىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛرت  ٚٚالرب وفرت ا طيطر١م  .1

 اٌّٛارع اٌفير٠ة فٟ اٌّطويف١ت  اٌطعٛع٠ة اٌعتِة؟

اٌوعرررف مٍررٝ أثررر عمررُ ااعارا اٌع١ٍررت ٌوىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت  مٍررٝ وفررت ا طيطرر١م  .2

 . ٠ةاٌّٛارع اٌفير

 

 خبهسبً:أُوٍخ الذساسخ:

طرراطٟ أ١ّ٘ررة اٌفحرر  اٌع١ٍّررة ِررٓ وٛٔٙررت ِوّتثٍررة ِررب اٌوٛ ررٗ األُوٍااخ العلوٍااخ:  -أ 

ٚاال٘وّررتَ بوىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت  ٚطيطرر١م إعارا اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة ٚبتٌوررتٌٟ فررةْ 
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عراضررة عٚر عمررُ ااعارا اٌع١ٍررت ٌوطف١ررك طىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت  فررٟ طيطرر١م إعارا 

يرر٠ة لرد ٠مردَ طفطر١را  م١ٍّررة ِٕطم١رة  ٘رُ ا ضرت١ٌب اٌورٟ طّىرٓ ِررٓ اٌّرٛارع اٌف

طٛظ١ف طىٌٕٛٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  فرٟ ِ رتال  إعارا اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة ِٕٚٙرت طيطر١م 

 :اٌّٛارع اٌفير٠ة.

ِٓ اٌّوٛلب أْ ططُٙ اٌدراضة فٟ ز٠رتعا فعت١ٌرة طيطر١م األُوٍخ الزطجٍمٍخ:  -ة

ٌطررعٛع٠ةخ ِّررت ضرر١عٛع بررتٌٕفب مٍررٝ اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة فررٟ اٌمطررت  اٌصررحٟ فررٟ ا

اٌمطررت  اٌصررحٟ ٚاٌّ وّررب فررٟ ٚلررت ٚا رردخ وّررت ٠اِررً اٌفت رر  أْ ططررُٙ ٘رر ٖ 

اٌدراضررة فررٟ ٚاررب ِمور ررت  ٌٍّطررل١ٌٛٓ فررٟ اٌمطررت  اٌصررحٟ فررٟ اٌٍّّىررة 

اٌعرب١رررة اٌطرررعٛع٠ة ٌّٛا ٙرررة اٌعمفرررت  ٚمرررالل أٚ رررٗ اٌمصرررٛر اٌورررٟ طٛا رررٗ 

 ة.وفت ا طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  وٛٔٙت ططتمد فٟ ز٠تعا 

 

 

 الغضء الضبًً : اإلغبس الٌيشي للذساسخ

 

 أّالً: دعن اإلداسح العلٍب لزكٌْلْعٍب الوعلْهبد:

عمرُ ااعارا اٌع١ٍرت أٚ ِرٓ ب١ردٖ اٌمرررار ٘رٛ اٌيطرٛا ا ٌٚرٝ مٍرٝ  ر٠رك ٔ ررتح  ٠عرد

 & Lohrkeططف١ررك ٚاضررويداَ طىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت  فررٟ أٞ ِٕاّررةخ  ١رر  ٠كوررد )

Ketchen, 2016: 8  مٍررٝ أْ إ٠ّررتْ االعارا اٌع١ٍررت با١ّ٘ررة طىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت )

ٌصتٌح أعا  إٌّاّت  ٠اطٟ فٟ اٌّمتَ ا ٚيخ ثرُ ٠راطٟ فرٟ اٌّمرتَ اٌثرتٟٔ اخو١رتر ا فرراع 

إٌّتضررف١ٓ  ٌوفع١ررً طىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت  ٌٚىررٓ ٠ ررب اْ ٠رروُ االخو١ررتر فررٟ ٚلررت ِفىررر 

إٌ ررتح مٍررٝ أْ ٕ٘ررتن مرردع ِررٓ اٌّفررتعد ٚاٌرردٚافب ٌرردٜ ٌع١ٍّررة اٌوطف١ررك ٌس٠ررتعا فررر  

 ااعارا اٌع١ٍت ِٓ أ ً اّتْ ٔ تح االط تٖ ٔحٛ طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  طّثٍت فٟ: 

  ِٖرٓ ٚٔٛمرت ثت٠ٛٔرت شرٟ  ٠عوفرر ال ااعارا اٌوىٌٕٛٛ ١رة ٔحرٛ اا٠ّرتْ براْ االط رت 

تئرًخ ا ِرر اٌوىٌٕٛرٛ ٟ اٌٙ اٌوطرٛر ٘ر ا ظرً فرٟ ٍِحة ارٚرا ٘ٛ ٚإّٔت اٌرفت١٘ة

 اٌع١ٍّت . ٚضالِة اٌّير ت   ٛعا ٔحٛ اٌ ٞ ٠دفب

 ٠رفرب  ٔٗ اٌوحٛي ٌإلعارا اٌوىٌٕٛٛ ١ة إٌٝ اٌ ٞ ٠دمٛ اٌٛلت إعران أ١ّ٘ة مٕصر 

 اٌّكضطة. طٕتفط١ة ِٓ

  إ٠ّرررتْ ااعارا اٌع١ٍرررت أْ طىٌٕٛٛ ١رررت اٌّعٍِٛرررت  ٌٙرررت اٌررردٚر اٌرئ١طرررٟ فرررٟ طفطررر١م

 طىٍفة ا مّتي. اا را ا خ ا ِر اٌ ٞ ٠كعٞ إٌٝ خفض 

 إٌّاّة. فٟ اٌعت١ٍِٓ مٍٝ ِٛزمة ِٛ داخ ٚطىْٛ ب١تٔت  إٌٝ إٌّاّة ا و١تل 
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 اطيرتا م١ٍّرة فرٟ اٌّعٍِٛت  ٌٗ عٚر  ١ٛٞ ٚاضويداَ اٌوىٌٕٛٛ ٟ اٌوطٛر اووطتب 

 اٌمرار.

 ٓإٌّاّة. أٔحت  ِيوٍف اٌعت١ٍِٓ فٟ أْ طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  طٛفر االطصتي ب١ 

 ١م اٌّٛارع اٌفير٠ة:ثت١ٔتً : وفت ا طيط

طعرف وفت ا طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة أٔٙت "اٌٛض١ٍة ٌ ّتْ اٌحصٛي مٍٝ اٌّٛارع 

اٌفير٠ة ٚ ٙد  ث١  ٠ٛا ٗ اٌّكضطت  ٠ٚوٕتٚي اٌوٕفك بّطومفً اال و١ت ت  ِٓ اٌعّتٌرة 

اٌوٟ طٛا ٗ مًّ ٚٔيت   ٙتز اٌّٛارع اٌفير٠ة بالً طىٍفة ِّىٕة ٚبتالموّتع مٍٝ شروٝ 

 تبة ٚاٌوم١١ُ اٌّوٛافرا. رق اٌرل

وّررت ٠عرررف طيطرر١م اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة أٔررٗ م١ٍّررة ربررم اال و١ت ررت  اٌّطررومف١ٍة ِررب 

اٌعرررو اٌّحوّررً ٌٍّررٛارع اٌفيررر٠ة أخرر اً بعرر١ٓ االموفررتر اٌٛاررب اٌحررتٌٟ ٚاٌوٛ ٙررت  

 االضوراط١ ١ة ٌٍّٕاّة.

إٔٙت  ٠ٚ ٘ب بت   آخر إٌٝ اموفتر وفت ا طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة مٍٝ أضتش     

"اٌويط١م اٌىفٛ  ٌوحد٠د اال و١ت ت  إٌٛم١ة فٟ ا فراع وّت ٚٔٛمت ٚطيط١م 

 االضومطتب ٚاالخو١تر ٚاٌوع١١ٓ ٚطيط١م اٌودر٠ب ٚطيط١م طم١١ُ ا عا ".

  ٌوكي للجبحش أى ٌعشف كفبءح رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ على أًِب رحلٍث احزٍبعابد

ثبحزٍبعاابد الوٌيوااخ الوساازمجلٍخ الوٌيواخ هااي الوااْاسد الجشاشٌخ هااي خااال  الزٌجات 

ث سلْة علوً، ّهي صن رحذٌذ االحزٍبعابد الفعلٍاخ هاي الواْاسد الجشاشٌخ ّالعواث 

على الزٌفٍز الفعلً لِزا الزخطٍػ اخزا ثعاٍي االعزجابس الْظال الحابلً ّالزْعِابد 

 الوسزمجلٍخ للوٌيوخ. 

أُذاف رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ:
 
 

 اٌواود ِٓ أْ إٌّاّة طمَٛ بت٢طٟ:٠ٙدف طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة إٌٝ 

 طحد٠د ا و١ت ت  إٌّاّة ِٓ اٌمٜٛ اٌعتٍِة بت مداع ٚاٌّٙترا  اٌّطٍٛبة.  -7

 طحم١ك االضوفتعا اٌّثٍٝ ِٓ اٌّٛارع اٌفير٠ة ِٚصتعر٘ت ختصة اٌداخ١ٍة.  -2

ٓ اٌواود ِٓ أْ إٌّاّة لتعرا مٍٝ اٌوٛلب ٚاٌوٕفك بتٌّيتوً اٌّحوٍّرة ٚاٌورٟ طٕروج ِر -3

 اٌع ر أٚ اٌفتئض فٟ اٌمٜٛ اٌعتٍِة. 

اٌواود ِٓ أْ إٌّاّة لتعرا مٍٝ اٌم١تَ بوط٠ٛر ٚطدر٠ب لٛا اٌعًّ اٌحت١ٌرة ٚبتٌورتٌٟ  -4

 ِٛا ٙة ظرٚف مدَ اٌواود بتٌف١لة اٌّح١طة ف١ّت ٠وعٍك بتٌّٛارع اٌفير٠ة. 

ضرروراط١ ١ة اٌم١ررتَ بويررى١ً ٚطحد٠ررد ا و١ت تطٙررت ِررٓ اٌمررٜٛ اٌعتٍِررة اٌفيررر٠ة ٚفمررتً ٌال -5

 اٌيتصة بتٌّٛارع اٌفير٠ة ٚطط٠ٛر٘ت ٚاٌّٛاٛمة ضٍفتً. 
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 ٠ٚرٜ زا٠د أْ م١ٍّة طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة طّر باربعة ِرا ً ٟ٘:

: طح١ًٍ ب١لة اٌعًّ طوفتمً فٟ ٘ ٖ اٌّر ٍرة ورً ِرٓ اٌف١لرة اٌداخ١ٍرة الوشحلخ األّلى -7

ارٛ  ِوغ١ررا  اٌف١لرة ٚاٌيتر ١ة ٌٍواث١ر مٍٝ ا و١ت ت  إٌّاّة ِٓ اٌعّتٌرة ففرٟ 

اٌيتر ١ة ِثً اٌرٚال ٚاالٔىّتظ ٚإٌّتفطة طفدأ إٌّاّرة فرٟ طحد٠رد اضروراط١ ١ت  

اضوغالي اٌفر  اٌوٟ طاطٟ ِرٓ ب١لرة اٌعّرً اٌيتر ١رة ِٚرٓ أ٘رُ اٌّوغ١ررا  اٌف١ل١رة 

اٌورٟ ٠ّىرٓ أْ طرركثر مٍرٝ إٌّاّرت  اٌّوغ١رررا  اٌط١تضر١ة االلوصرتع٠ة اال وّتم١ررة 

 ١ررة ٚبتٌوررتٌٟ فررةْ م١ٍّررة اٌويطرر١م ٌّررٛارع اٌفيررر٠ة ٠ورراثر طرراثرا اٌمت١ٔٛٔررة اٌوىٌٕٛٛ

 وف١را بيطم إٌّاّة االضوراط١ ١ة ٚطكثر مٍٝ ٔ ت ٙت.

طو ّٓ ٘ ٖ اٌّر ٍة طمرد٠ر الوشحلخ الضبًٍخ: الزٌجت ثبلطلت على الوْاسد الجششٌخ:  -0

وُ ٚٔرٛ  اٌعّتٌرة اٌّطٍرٛب اضرومطتبٙت ٌٍّٕاّرة فرٟ ارٛ  اٌّوغ١ررا  اٌف١ل١رة اٌورٟ 

ضررفك طحد٠ررد٘ت فررٟ اٌّر ٍررة اٌطررتبمة ٚبررتٌررُ ِررٓ طررٛافر ا ضررت١ٌب اٌع١ٍّررة إال أٔٙررت 

ضٛف طواثر فٟ إٌٙت٠ة بتٌحىُ اٌييصٟ ٌّوي ٞ اٌمرار فٟ إٌّاّة ٠ٚاٙرر طراث١ر 

٘ ا اٌومد٠ر اٌييصٟ ٚااحتً فٟ ِ تي اٌوٕفك اٌّوغ١را  اٌف١ل١ة فٟ صرٕتمة ِع١ٕرة 

ٌوررٟ ٠ّىررٓ ِررٓ خالٌٙررت اٌوٕفررك   ضررت١ٌبأٚ ٔيررت  ِعرر١ٓ مٍررٝ أْ ٕ٘ررتن اٌعد٠ررد ِررٓ ا

أساالْة رمااذٌش الخجااشاء، ّالعصاا، الاازًٌُ، بتٌطٍررب مٍررٝ اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة ِثررً )

 ّأسلْة الغوبعخ االسوٍخ، ّأسلْة ديبي، ّأسلْة االرغبٍ العبم(.

٠وعٍك ٘ر ا اٌوح١ٍرً بٕطرب ا مّرتر الوشحلخ الضبلضخ: رحلٍث الوعشّض هي العوبلخ:  -2

ٌثمررتفٟ ٚاٌّطرروٜٛ اٌوع١ٍّررٟ ٌٍمررٜٛ اٌّعرٚاررة ٌٍعّررً  طررب اٌ ررٕص ٚاٌّطرروٜٛ ا

بتااتفة إٌٝ أضٍٛب اٌوٛظ١ف اٌّررٛب فرٟ مّرً  سئرٟ ِكلرت عائرُخ بتاارتفة 

إٌٝ ِعرفة   ُ اٌعّتٌرة اٌّعرٚارة ٚاٌر ٞ ٠عرد ِّٙرت بتٌٕطرفة ٌٍّٕاّرة  ورٝ طمرَٛ 

ت بٛاب اٌيطة فٟ ٘ ا اٌط١تق وّت أْ اٌىفت ا  ٚاٌّك٘ال  ٚاٌيفرا اٌوٟ ٠وّورب بٙر

 تٌب اٌعًّ طيىً ٔمت  لٜٛ بتٌٕطرفة ٌٍّٕاّرة ٠ رب اضروغالٌٙت ٚاٌطرعٟ ٌٍحصرٛي 

م١ٍٙررت لفررً إٌّتفطرر١ٓ اٌرر ٠ٓ ٠وطررترمْٛ ٌٍيصررٛي مٍررٝ ِثررً ٘رر ٖ اٌعّتٌررة مٍررٝ أْ 

ساابلٍت لزحلٍااث الوعااشّض هااي العوبلااخ حٍااش رِااذف ُاازٍ ٕ٘ررتن ِ ّٛمررة ِررٓ ا 

العوبلاخ الوزااْيشح الوشحلاخ الاى اإلعبثاخ عااي الساتا  الزابلً "هاب ُااْ حغان ًّاْع 

حبلٍااب داخااث ّخاابسط الوٌيوااخ للْياابء ثبالحزٍبعاابد الوساازمجلٍخ " ّهااي األساابلٍت 

 الزً ٌوكي ارجبعِب لإلعبثخ على ُزا الستا  هب ٌلً:

 :ًأسبلٍت رمذٌش العشض الذاخل 

٠حوتل طحد٠د مررو اٌعّرً اٌرداخٍٟ إٌرٝ لتمردا ر١ٕرة بتٌف١تٔرت  مرٓ ا فرراع اٌر ٠ٓ 

فررٟ اٌّكضطررة ِٚررٓ برر١ٓ اٌطرررق اٌعد٠رردا ٌومررد٠ر اٌعرررو  ٠يررغٍْٛ ِيوٍررف اٌٛظررتئف

 اٌداخٍٟ اٌّطومفٍٟ ِٓ اٌّٛارع اٌفير٠ة ِت ٠ٍٟ:
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ٟٚ٘ طحوٛٞ مٍٝ ِعٍِٛت  ٘تِرة مرٓ اٌّكضطرة فٙرٟ طو رّٓ  لبئوخ العوبلخ: -

ا١ٌٙىً اٌٛظ١فٟ مدع اٌعت١ٍِٓ فٟ وً ٚظ١فة ٚطح١ًٍ ٌٙ ا اٌعردع بحطرب اٌ رٕص 

ر١ر٘ت ِٓ اٌف١تٔت  اٌوٟ ٠رٜ أٔٙرت طف١رد فرٟ ٚاٌّكً٘ اٌطٓ اٌحتٌة اال وّتم١ة ٚ

طح١ٍررً ٚاررب اٌعّتٌررة ٚطرركثر فررٟ طيطرر١م اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة ِررٓ طع١رر١ٓ طرل١ررة 

 ٚطدر٠ب.

ططوعًّ فٟ اٌمٛائُ ٌويري١  اٌّورشرح١ٓ ٌٍورل١رة ِرٓ ٚظ١فرة  خشائػ اإلحال : -

إٌرٝ أخررٜ أمٍرٝ ِٕٙرت اررّٓ اٌٛ ردا اٌوٕا١ّ١رة أٚ اٌّ رتي اٌرٛظ١فٟ ٚطٛاررح 

اٌيٛارر اٌّحوٍّة إا طو ّٓ ٘ ٖ اٌمٛائُ ِعٍِٛت  ٚاف١ة  رٛي  ِدٜ طٛافر ٘ ٖ

اٌعت١ٍِٓ ٌٍورل١ة ِٓ  ١  ِٛلعُٙ اٌرٛظ١فٟ اٌحرتٌٟ ٚاٌّٛلرب اٌرٛظ١فٟ اٌّوٛلرب 

شغٍة ِٓ لفٍُٙ ٚمٍٝ اٌررُ ِٓ أ١ّ٘ة ٘ ٖ اٌمرٛائُ فرٟ إمرداع اٌىرٛاعر اٌفيرر٠ة 

ٌٍٛظررررتئف اٌّطررررومف١ٍة ٌىررررٓ لررررد طصررررت فٙت بعررررض اٌّيررررتوً ِٚررررٓ أّ٘ٙررررت 

الِٛارررٛم١ة فرررٟ طيررري١  اٌعرررت١ٍِٓ ٌررر ٌه ٌ رررا  بعرررض اٌّكضطرررت  إٌرررٝ اٌ

اضرروفداٌٙت بيرررائم طيطرر١م اٌوعتلررب  ١رر  ٠رروُ بّٛ فٙررت طيرري١  ااِىتٔررت  

ٚاالضوعداع ٌٍورل١ة ِٓ خالي إ را ا  ِوعدعا ِٕٙرت طم١ر١ُ ا عا  ٚٔورتئج اٌوم١ر١ُ 

اٌوٟ ٠وُ  ٌىً ِرشح ٌٍّٛالب ااعار٠ة اٌيتررا ِب طٛف١ر براِج اٌوط٠ٛر إٌّٟٙ

 بّٛ فٙت طحد٠د اٌحت ت  اٌوط٠ٛر٠ة.

طٙدف ضٍطٍة ِتروٛف إٌٝ طحد٠د مدع ا فرراع اٌّورت ١ٓ فرٟ سلسلخ هبسكْف:  -

وً ٚظ١فة ِٓ ٚظتئف اٌّكضطة ٚمفر ِطو٠ٛتطٙت ااعار٠ة ٚطٛار١ح اٌٛظرتئف 

ٚاٌّطو٠ٛت  ااعار٠ة ٌّٛ ٛعا ف١ٙت ِٚت ٘ٛ اٌعدع اٌّحوًّ أومتٌٗ ِٓ ٚظ١فة ِت 

ا خرٜ ٚو ٌه مدع ا فرراع اٌّوٛلرب أومرتٌُٙ ِرٓ اٌٛظرتئف ا خررٜ ٌٍٛظتئف 

إ١ٌٙررت ضررٛا  مررٓ  ر٠ررك اٌورل١ررة أٚ إٌمررً ا فمررٟ ٚأ٠ ررت طٛارر١ح مرردع ا فررراع 

اٌّوٛلب أفصتٌُٙ اٌورل١ة أٚ إٌمً ا فمٟ ٚأ٠ ت طٛار١ح مردع ا فرراع اٌّوٛلرب 

  أفصتٌُٙ مٓ وً ٚظ١فة ٚطرن اٌعًّ فٟ اٌّكضطة  ٞ  ضفب وتْ.

  :ًأسبلٍت رمذٌش العشض الخبسع 

طٍ ا اٌّكضطة إٌٝ طٍف١ة ا و١ت تطٙت ِٓ اٌّٛارع اٌفير٠ة ِٓ اٌطٛق اٌيتر ١ة مٕدِت 

ال ط د اٌعّتٌة اٌىتف١ة أٚ إٌّتضفة ٌوغط١ة  ت تطٙرت مٍرٝ اٌّطروٜٛ اٌرداخٍٟ بّعٕرٝ مردَ 

ثت فررٟ طررٛفر برردائً ِررٓ اٌررداخً ٌشمّررتي اٌيررتررا أٚ  ْ ٕ٘ررتن أمّررتالً  د٠رردا اضرروحد

اٌّكضطرررة ٠ٚوطٍرررب طحد٠رررد اٌعررررو اٌيرررتر ٟ ٌٍعّتٌرررة إ ررررا  طح١ٍرررً ٌٕرررٛا ٟ اٌمرررٛا 

ٚاٌ عف ٌٍمطتمت  اٌّيوٍفة ٌطٛق اٌعًّ اٌيتر ٟ ٚ٘ٛ ِت لد ٠وطٍب إ را  ِمترٔت  

مٍٝ ِطوٜٛ لطتمت  إٌيت  االلوصتعٞ وّت لد ٠وطٍب إ را  ِمترٔت  ع١ٌٚرة ٠ٚيرًّ 

كضطررت  ا خرررٜ اٌعررت ١ٍٓ مررٓ اٌعّررً اٌعرررو اٌيررتر ٟ ا شرريت  اٌعررت١ٍِٓ بتٌّ
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اٌّحص١ٍٓ مٍٝ شٙتعا  م١ٍت ٚاٌّرطفط١ٓ بفراِج طى١ٕ٠ٛة ِيوٍفرة ٕٚ٘رتن مردا أضرت١ٌب 

 ٌومد٠ر اٌعرو اٌيترل أّ٘ٙت: 

: ٠طوٍسَ ٘ ا اٌوح١ًٍ طحد٠رد طرٛفر ا١ٌرد اٌعتٍِرة  طرب رحلٍث سْق الٍذ العبهلخ  -

ٟ اٌّٙررترا  مرردع ٚأٔررٛا  اٌّٙررترا  اٌّطٍٛبررة ِٚررٓ اٌّّىررٓ ظٙررٛر ٔمرر  فرر

اٌّطٍٛبة  طب اٌّىتْ ٚإٌيت  االلوصتعٞ ٚفٟ ٘ ٖ اٌحتال  طٍ را إٌّاّرت  

أ ١تٔت إٌٝ طٛظ١ف مّتي ِكضطت  أخررٜ ِٕتفطرة ٌٙرت ٌىرُٛٔٙ ال ٠حورت ْٛ إال 

أٞ طى٠ٛٓ ٠ٚكثر مدع إٌّاّت  إٌّتفطة ٚأ١ّ٘وٙت مٍٝ اٌعرو اٌيتر ٟ ١ٌٍد 

اٌد٠ّغراف١ة اال وّتم١ة ٚاٌثمتف١رة اٌعتٍِة وّت أْ اٌوطٛر االلوصتعٞ اٌوطٛرا  

 ٌٙت طاث١ر٘ت مٍٝ طحد٠د اٌعرو اٌيتر ٟ.

: طكثر اٌّوغ١را  اٌد٠ّغراف١ة اٌّيوٍفرة وٕطرفة إٌّرٛخ وفرر الزحلٍث الذٌوغشايً  -

ضررٓ اٌطررىتْ....اٌى مٍررٝ وررً ِررٓ مرررو ا١ٌررد اٌعتٍِررة ٚو١ف١ررة ططرر١١ر اٌّررٛارع 

طوط١ب اٌٛفرت  بت و١ت رت  اٌفير٠ة  فةاا اط ح أْ ضٛق اٌعًّ اٌيتر ٟ لد ال ٠

إٌّاّة ِٓ طيصصت  ِع١ٕرة فمرد ٠وطٍرب ا ِرر ٚارب خطرة ِحىّرة امرداع 

طٍه اٌىٛاعر عاخ١ٍت ٚإاا طع ر اٌه فال بد ِٓ إمرتعا إٌارر فرٟ طمرد٠را  اٌطٍرب 

 ِٚٓ ثُ فٟ أ٘داف إٌّاّة ٚاضوراط١ ١وٙت ٚاٌه ٌوالفٟ ٚلٛ  اٌّيتوً. 

ٟ اٛ  ِرت ططرفر مرٓ ٔورتئج طح١ٍرً اٌطٍرب فالوشحلخ الشاثعخ: اعذاد خطػ العوث:  -4

مٍٝ اٌعّتٌة ٚاٌّعرٚو ِٕٙت طفداً إٌّاّة فٟ إمرداع خطرم اٌعّرً ٚطيوٍرف خطرة 

اٌعّرً اٌّمور رة فرٟ ارٛ  ٔورتئج اٌّمترٔرة بر١ٓ اٌعررو ٚاٌطٍرب ٕٚ٘رت طىرْٛ أ ررد 

 اال وّتال  ا٢ط١ة:

  :فررٟ ٘رر ٖ اٌحتٌررة ال ٠مررَٛ اٌّيطررم برراٞ احزوااب  رطاابثك ثااٍي العااشض ّالطلاات

إ را  ضٜٛ اٌحفتظ مٍٝ اٌعّتٌة اٌّٛ رٛعا ٌٚىرٓ لرد ٠ رطر اٌّيطرم ٚبطرب 

اٌوررٕمال  برر١ٓ ا لطررتَ ٚااعارا  إٌررٝ طرردر٠ب أٚ إمررتعا طرردر٠ب بعررض ا فررراع 

  فتظت مٍٝ ِطوٜٛ اأوت ١ة اٌّطٍٛب

 :أٞ أْ ِرت ٘رٛ ِورٛفر ِرٓ اٌعّتٌرة أوفرر ِرٓ اٌح رُ  احزوب  صٌبدح يً العاشض

 ىْٛ أِتَ ا د اٌي١ترا  اٌوت١ٌة:اٌّيطم ٚبتٌوتٌٟ فتٌّيطم ٠

 ططر٠ح اٌعّتي اٌ ٠ٓ ال  ت ة ٌٍّٕياا ٌيدِوُٙ.  -

 إمتعا طا١ٍُ٘ٙ  مّتي أخرٜ إاا رأ  إٌّياا  ت ة ِطومف١ٍة ٌُٙ. -

طرن مٛاًِ اٌوطررب طاخر  ِ را٘رت )االضرومتٌة اٌٛفرتا اٌومتمرد لفرً بٍرٛ  اٌطرٓ  -

 اٌمتٟٔٛٔ(.

  :أٞ أْ ِررت ٘ررٛ ِوررٛفر ِررٓ اٌعّتٌررة ألررً ِررٓ اٌح ررُ احزوااب  صٌاابدح يااً الطلاات

اٌّيطم ٚبتٌورتٌٟ البرد ِرٓ اٌفحر  فرٟ ضرٛق اٌعّرً ٌورا١ِٓ اٌفررق بر١ٓ ِرت ٘رٛ 
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ِطٍرٛب ِٚررت ٘ررٛ ِوررٛفر ٚفررٟ ٘رر ٖ اٌحتٌررة أ٠ ررت برر١ٓ ِررت ٘ررٛ ِطٍررٛب ِٚررت ٘ررٛ 

 ِوٛفر ٚفٟ ٘ ٖ اٌحتٌة أ٠ ت ٠ د اٌّيطم ٔفطٗ أِتَ اٌي١تر٠ٓ اٌوت١١ٌٓ:

 را ٚبتٌوتٌٟ البد ِٓ:ضٛق اٌعًّ ٠وصف بتٌٕد

 طٕي١م االضومطتب. -

 اٌوطتً٘ فٟ ِعت١٠ر االخو١تر.  -

 رفب ِطوٜٛ ا  ٛر ٚاٌحٛافس.  -

 طىث١ف اٌودر٠ب ٌرفب اأوت ١ة.  -

اضررويداَ ا١ٌ٢ررة بيررىً ٚاضررب )اضررويداَ طىٌٕٛٛ ١ررت  د٠ثررة آ١ٌررة طحررً ِحررً اٌعٕصررر  -

 اٌفيرٞ(.

 ا اٌّيطم إٌرٝ اخو١رتر ِعرت١٠ر ِويردعا ضٛق اٌعًّ ٠وصف بتٌٛفرا: ٚفٟ ٘ ٖ اٌحتٌة ٠ٍ

 الخو١تر اٌعّتي. 

 الغضء الضبلش: هٌِغٍخ الذساسخ

 

 أّالً: أسلْة الذساسخ:

طُ االموّتع فٟ اٌدراضة مٍٝ إٌّٙج اٌٛصفٟ اٌوح١ٍٍٟ اٌ ٞ ٠ٙوُ بدراضة اٌارت٘را 

ٚطح١ٍٍٙت ٌٍٛصٛي إٌٟ االضوٕوت ت  اٌدل١مة  ٛي اٌات٘را ٚطفطر١ر٘ت خ ٌٚوحم١رك أ٘رداف 

 اٌدراضة طُ االموّتع مٍٝ ِصدر٠ٓ أضتض١١ٓ ٌٍف١تٔت خ ٠ّٚىٓ طٛا١حّٙت وّت ٠ٍٟ:

اٌّصتعر اٌثت٠ٛٔة: اموّرد اٌفت ر  فرٟ طىر٠ٛٓ اا رتر إٌاررٞ مٍرٝ اٌىورب اٌعرب١رة  -7

ٚاٌدراضت  اٌعرب١ة ٚا  ٕف١ةخ ٚاٌدٚر٠ت  ٚا بحتث اٌع١ٍّةخ اٌّٛ ٛعا فٟ اٌ تِعرت خ 

 طٕتٌٚت ِٛاٛ  اٌدراضة أٚ بعض  ٛأفٙت.أٚ ِٕيٛرا مفر اأورٔت ٚاٌوٟ 

اٌّصررتعر ا ١ٌٚررة: ٌمررد لررتَ اٌفت رر  بةضومصررت  ا را   ررٛي ِٛاررٛ  اٌدراضررةخ  -2

ٚأموّررد فررٟ اٌرره مٍررٝ لتئّررة اضومصررت  صررّّت ٌٙرر ا اٌغرررو ِٛ ٙررة ٌّفرررعا  م١ٕررة 

 اٌدراضة فٟ اٌّطويف١ت  اٌطعٛع٠ة

 

 صبًًٍب: هغزول ّعٌٍخ الذساسخ:

ِ وّررب اٌدراضررة ِررٓ أم ررت  ا١ٌٙلررة ااعار٠ررة فررٟ ثررالث ٠وىررْٛ  هغزواال الذساسااخ: -7

 ِطويف١ت  متِة فٟ ِحتفاة  دا ٟٚ٘ 

 .ِطويفٝ  تِعة اٌٍّه مفداٌعس٠س 

 .ًِ ِطويفٝ ا 

 ( ُطٛز٠ب ِ وّب اٌدراضة ِٓ 7ِطويفٝ اٌصحة إٌفط١ة. ٠ٚٛاح اٌ دٚي رل )

 ااعار١٠ٓ
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 (7 دٚي رلُ )

 طٛز٠ب ِ وّب اٌدراضة 

 خالوسزشفٍبد الحكْهٍ سلن
 الوذساء

 الٌسجخ العذد

 47 12 ِطويفٝ  تِعة اٌٍّه مفداٌعس٠س 7

 34 67 ِطويفٝ ا ًِ 2

 25 44 ِطويفٝ اٌصحة إٌفط١ة 3

 122 111 اإلعوبلً

 الوصذس: هي اعذاد الجبحش يً ظْء ثٍبًبد الذساسخ الوٍذاًٍخ

 م١ٕة اٌدراضة: -7

ر م١ٕة  فم١ة ميٛائ١ة طُ طحد٠د م١ٕة ا وّت١ٌة ِٓ ِ وّب اٌفح خ  ١  طُ اخو١ت

ٚاٌه  ٔارا ٌوفت٠ٓ ِ وّب اٌدراضة ٚإٌتطج مٓ أوّت  ااعار١٠ٓ إٌٝ إعارا  ِيوٍفة 

ٚٚ ٛع إ تر ِوىتًِ ٚر١ر ِومتعَ  ٌط ال  باضّت  ٚمٕت٠ٚٓ ااعار١٠ٓ  فٟ 

اٌّطويف١ت  اٌثالث ٚلد طُ طحد٠د   ُ اٌع١ٕة بٕتً  مٍٝ اٌ داٚي اا صتئ١ة ٚاٌوٟ بٍغ 

% 55( ٚبدر ة ثمة 711( ٌّ وّب عراضة ٠وىْٛ ِٓ )722ار١٠ٓ)  ّٙت ٌإلع

( 2وّت ٠ٛاح اٌ دٚي رلُ )خ (427: 2006%خ )ض١ىتراْخ 5ِٚطوٜٛ ِع٠ٕٛة لدرا 

اٌع١ٕة مٍٝ اٌّطويف١ت  ِحً اٌدراضة ٚفمتً  ضٍٛب اٌوٛز٠ب اٌّوٕتضبخ ٚو ٌه  طٛز٠ب

 مدع االضوّترا  اٌّٛزمة ٚاٌّعتعا إٌٝ اٌفت   ٚاٌصتٌحة ٌٍوح١ًٍ:

 (2 دٚي رلُ )

طفص١ال  م١ٕة اٌدراضة ٚفمتً  ضٍٛب اٌوٛز٠ب اٌّوٕتضب ٚمدع لٛائُ االضومصت  

 ٍوح١ًٍاٌّٛزمة ٚاٌّعتعا إٌٝ اٌفت   ٚاٌصتٌحة ٌ

 الٌسجخ العٌٍخ الجٍبى م
االسزجٍبًبد 

 الوْصعخ

االسزجٍبًبد 

 الوسزشدح
 الٌسجخ

7 
ِطويررررررفٝ  تِعررررررة 

 اٌٍّه مفداٌعس٠س
45 47 45 33 61 

 76 36 42 34 42 ِطويفٝ ا ًِ 2

3 
ِطويرررررفٝ اٌصرررررحة 

 إٌفط١ة
30 25 30 21 50 

 16 66 101 122 101 اإلعوبلً
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 ً ظْء ثٍبًبد الذساسخ الوٍذاًٍخالوصذس: هي اعذاد الجبحش ي      

 صبلضًبً: أداح الذساسخ:

طررُ إمررداع اضرروّترا اضرروف١تْ  ررٛي ِوغ١رررا  اٌدراضررة خ ٚلررد طىررْٛ االضرروف١تْ ِررٓ 

 اٌّحتٚر اٌوت١ٌة:

( فمررا  5اٌ س  ا ٚي: عمُ ااعارا اٌع١ٍرت ٌوىٍٕٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  ٚلرد طىرْٛ  ِرٓ ) -7

اٌدراضرت  اٌطرتبمة فرٟ طصر١ُّ ٘ر ا اٌ رس  ٚلد اموّد  اٌدراضة اٌحت١ٌرة مٍرٝ مردع ِرٓ 

 (.2076؛  مٍٟخ2007)اٌيرفتخ ِٕٙت عراضوت وً ِٓ )

فمرا( ِٛزمة مٍرٝ  20اٌ س  اٌثتٟٔ: وفت ا طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة  ٠ٚوىْٛ ِٓ ) -2

ِحٛر٠ٓ )وفت ا اٌوٕفرك بتٌطٍرب ٚاٌعررو مٍرٝ اٌّرٛارع اٌفيرر٠ةخ وفرت ا اٌوٕف١ر  اٌفعٍرٟ 

( ٚ )ضر١ٍّتْخ 2074ٌدراضة مٍٝ عراضوت ورً ِرٓ )اٌغال٠ٕرٟ خ ٌٍويط١م( ٚلد اموّد  ا

2076.) 

 

 ساثًعب: أسبلٍت الزحلٍث اإلحصبئً:

طُ طفر٠رغ ٚطح١ٍرً االضروف١تْ ِرٓ خرالي االضروعتٔة بتٌحتضرب ا٢ٌرٟ ٚبتالموّرتع ٌمد    

ا را  اٌوح١ٍرً اا صرتئٟ إٌّتضرب ٌوح١ٍرً اٌف١تٔرت  ٚالخوفرتر  (SPSS)مٍٝ برٔتِج

 طُ إضويداَ ا ضت١ٌب اا صتئ١ة اٌوت١ٌة :اضة خ ٚلد صحة فرو اٌدر

أضت١ٌب اا صت  اٌٛصفٟخ ِثً اٌّوٛضطت  اٌحطتب١ةخ ٚاالٔحرافت  اٌّع١تر٠ة  -7

 .ٌوٛص١ف ِوغ١را  اٌدراضة ِٓ خالي اٌف١تٔت  اٌوٟ طُ  ّعٙت

طح١ًٍ االٔحدار اٌيطٟ اٌفط١م ٌّعرفة اٌعاللة االط ت١٘ة "طاث١ر" ِوغ١ر ٚا د   -2

ِوغ١ر ٚا د طتبب خ ٚاخوفتر ِدٜ اٌواث١ر بتضويداَ ِعتًِ اٌوحد٠د  ِطومً مٍٝ

"R
2

 "خ ٚبتضويداَ إ صتئ١ة ) (.
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 الغضء الشاثل : الزحلٍث اإلحصبئً ًّزبئظ اخزجبس الفشض

 

 : الزحلٍث اإلحصبئً الْصفً لٌزبئظ الذساسخ الوٍذاًٍخ: أّالً 

 لْهبد  رحلٍث يمشاد دعن اإلداسح العلٍب لزكٌْلْعٍب الوع  -أ

 

 

 (2عذّ  سلن )

، لذعن اإلداسح األُوٍخ الٌسجٍخ، ّالوزْسطبد الحسبثٍخ، ّاالًحشايبد الوعٍبسٌخ

 العلٍب لزكٌلْعٍب الوعلْهبد 

 العجبسح م
الْسػ 

 الحسبثً

االًحشاف 

 الوعٍبسي

األُوٍخ 

 الٌسجٍخ

رشرٍت 

 األُوٍخ

طوررٛفر اٌررفررة ا و١رردا ٌررد٠ٕت وررةعارا  1

 ِٛت بوطف١ك طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍ
4.75 0.563 73.7 2 

ٔمررَٛ وررةعارا بيرررح ٚطفطرر١م ِفٙررَٛ  0

طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  ٌٍعت١ٍِٓ مٍرٝ 

 ِيوٍف اٌّطو٠ٛت 

3.50 0.672 17 6 

ٌرررد٠ٕت الوٕرررت  وف١رررر با١ّ٘رررة ِٚسا٠رررت  2

 ططف١ك طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت 
4.72 0.537 72.4 3 

ٔمرررَٛ بٕيرررر اٌرررٛمٟ بررر١ٓ اٌعرررت١ٍِٓ  4

 اٌّعٍِٛت با١ّ٘ة ٚفٛائد طىٌٕٛٛ ١ت 
3.11 7.251 15.4 1 

ٔمَٛ بةلٕرت   ١ّرب اٌعرت١ٍِٓ ب ردٜٚ  5

 ططف١ك طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت 
4.70 7.775 72 4 

ٌررد٠ٕت الوٕررت  ب رررٚرا ٚ ررٛع ٔاررتَ  6

فعررتي ٌالطصررتال  ااعار٠ررة ٌوحم١ررك 

 اٌوىتًِ ب١ٓ  ١ّب ا ٔيطة ٚا لطتَ

4.20 0.447 74 7 

ٔعّررررً مٍررررٝ إزاٌررررة اٌعٛائررررك اٌوررررٟ  1

 م١ٍّت  اٌوطف١كطٛا ٗ 
4.05 0.156 77 5 

ٔمرررَٛ بوررررٛف١ر ا  ٙررررسا ٚاٌّعرررردا   8

اٌالزِررررررررة ٌوطف١ررررررررك طىٌٕٛٛ ١ررررررررت 

 اٌّعٍِٛت 

3.33 0.645 66.6 7 
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ٔمرردَ اٌرردمُ اٌّررتٌٟ اٌررالزَ ٌوطف١ررك  6

 طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت 
3.20 7.372 64 5 

  11.4 2.151 2.81 ا ّتٌٟ عمُ ااعارا اٌع١ٍت

 

  فررٟ اررٛ  ٔوررتئج اٌوح١ٍررً اا صررتئٟ ٌف١تٔررت  اٌدراضررة ِررٓ إمررداع اٌفت رراٌّصرردر:  

 ا١ٌّدا١ٔة.                                  

 ( ٠و ح ا٢طٟ:3ِٓ خالي لرا ا ب١تٔت  اٌ دٚي اٌطتبك رلُ )

بيررىً مررتَ  ررت   آرا  ٚاط ت٘ررت  اٌّرردرا  فررٟ عر ررة اٌّٛافمررة مٍررٝ عمررُ ااعارا  -1

( ٚورتْ ١ّ٘11.4رة إٌطرف١ة ٌٙر ا اٌفعرد )اٌع١ٍت ٌوىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت   ١  بٍغت اال

( آّ ٘ر ا اٌفعرد 70( إال أْ اٌّال ع أْ اٌعفترا  رلُ )3.71اٌّوٛضم اٌحطتبٟ )

( ٔمرردَ اٌرردمُ اٌّررتٌٟ اٌررالزَ ٌوطف١ررك طىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت ٚاٌوررٟ طررٕ  مٍررٝ أْ )

( ِّت ٠عٕرٟ 3.20( ٚٚضم  طتبٟ )64 ت   آّ عر ة اٌّحت٠د با١ّ٘ة ٔطف١ة )

 ا  ال ٠مدِْٛ اٌدمُ اٌّتٌٟ اٌالزَ ٌّوطٍفت  طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت .أْ اٌّدر

 رحلٍث يمشاد كفبءح رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ  - 

 (4عذّ  سلن )

األّسبغ الحسبثٍخ ّاالًحشايبد الوعٍبسٌخ، ّاألُوٍخ الٌسجٍخ، ّرشرٍت األُوٍخ 

  لعجبساد كفبءح رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ

 العجبسح م
الْسػ 

 الحسبثً

ًحشاف اال

 الوعٍبسي

األُوٍخ 

 الٌسجٍخ

رشرٍت 

 األُوٍخ

 كفبءح الزٌجت ثبلطلت ّالعشض على الوْاسد الجششٌخ

7 

طمررررررررررررررَٛ إعارا 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفير٠ة بوح١ٍرً 

ا و١ت رررررررررررررررت  

اٌّطويرررفٝ ِرررٓ 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيرررررر٠ة ِرررررٓ 

 ١رررررر  اٌعررررررردع 

3.07 7.705 67.6 5 
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ٚإٌٛم١ررررة فررررٟ 

اٛ  ِوطٍفرت  

 اٌٛاب اٌحتٌٟ

2 

طمررررررررررررررَٛ إعارا 

ع اٌّررررررررررررررررررررٛار

بحصر اٌفير٠ة 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفير٠ة اٌّوت ة 

ٌررررررررٗ )عاخررررررررً 

اٌّطويررررررررررررررفٝ 

ٚختر رررٗ( ِرررٓ 

 ١رررررر  اٌعررررررردع 

ٚإٌٛم١رررررررررررررررررة 

ٌّمترٔوٙررررت ِررررب 

اٌّوطٍفررررررررررررررت  

 االضوراط١ ١ة.

3.74 0.535 62.7 7 

3 

٠طررررررررررررررررررررويدَ 

اٌّطويررررررررررررررفٝ 

أضررت١ٌب ٚ رررق 

م١ٍّة فٟ اٌوٕفك 

بتٌطٍرررررررررررررررررررررب 

ٚاٌعرررو مٍررٝ 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

 اٌفير٠ة

3.05 7.756 67.7 1 

4 

طمررررررررررررررَٛ إعارا 

ٌّررررررررررررررررررررٛارع ا

اٌفير٠ة بوح١ٍرً 

مٛاِررررً اٌف١لررررة 

اٌداخ١ٍررررررررررررررررررررة 

ٌٍوعرررررف مٍررررٝ 

ِرررت طّوٍررره ِرررٓ 

3.06 7.233 67.2 70 
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ِصرررررتعر لرررررٛا 

ٚٔمرررت  ارررعف 

ٌالضررروفتعا ِٕٙرررت 

فرررررٟ اٌويطررررر١م 

ٌٍّررررررررررررررررررررٛارع 

 اٌفير٠ة

5 

طمررررررررررررررَٛ إعارا 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفير٠ة بوح١ٍرً 

مٛاِررررً اٌف١لررررة 

اٌيتر ١ررررررررررررررررة 

ٌٍوعرررررف مٍررررٝ 

اٌّررررررررررررررركثرا  

اٌيتر ١ررة اٌوررٟ 

طكخرررررر  بعرررررر١ٓ 

فررررتر مٕررررد االمو

إمررررررداع خطررررررة 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

 اٌفير٠ة

2.65 7.005 53.7 2 

6 

اٌمرررتئّْٛ مٍرررٝ 

م١ٍّرررة طيطررر١م 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيررررر٠ة مٍررررٝ 

عرا٠ررة ٚا ررال  

بع١ٍّررررة طح١ٍررررً 

اٌف١لرررة اٌداخ١ٍرررة 

 ٚاٌيتر ١ة

2.51 7.747 57.4 5 

1 

اٌمرررتئّْٛ مٍرررٝ 

م١ٍّرررة طيطررر١م 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيررررر٠ة مٍررررٝ 

2.75 7.270 51.7 6 
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عرا٠ررة ٚا ررال  

بع١ٍّة اٌويط١م 

ٟ االضرررررررروراط١ 

 ٌٍّطويفٝ

7 

٠رررررررروُ طحد٠ررررررررد 

ا و١ت رررررررررررررررت  

اٌّطويرررفٝ ِرررٓ 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفير٠ة )طحد٠رد 

اٌفررررررررررررررررررررتئض 

ٚاٌع ررررس( بعررررد 

عراضررررة شررررتٍِة 

ٌٍف١لرررة اٌداخ١ٍرررة 

 ٚاٌيتر ١ة

3.66 0.177 13.2 3 

5 

طمررررررررررررررَٛ إعارا 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيررررررررررررررررررررر٠ة 

بّيرررررررررررررررررتروة 

اٌعرررررت١ٍِٓ فرررررٟ 

اٌّطويررررررررررررررفٝ 

ٌٛاررررب خطررررم 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيررررررررررررررررررررر٠ة 

اٌّطٍٛبرررررررررررررررررة 

 ّطويفٌٍٝ

3.70 0.721 62 4 

٠موصر ٚاب  70

خطة اٌّٛارع 

اٌفير٠ة مٍٝ 

اٌّدرا  ِٚٓ 

 ٠ٕٛب مُٕٙ

3.05 0.777 67.7 7 
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كفبءح إ ّتٌٟ مفترا  

الزٌجت ثبلطلت ّالعشض 

 على الوْاسد الجششٌخ
2.22 2.611 62.1  

 

 (5ربثل عذّ  سلن )

 العجبسح م
الْسػ 

 الحسبثً

االًحشاف 

 الوعٍبسي

األُوٍخ 

خالٌسجٍ  

رشرٍت 

 األُوٍخ

 كفبءح الزٌفٍز الفعلً للزخطٍػ

7 

وفرررت ا طيطررر١م 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيرررر٠ة ط عرررً 

اٌّطويفٝ لتعرا 

مٍرررررررٝ  ررررررر ب 

ٚاضرررررررررررررومطتب 

اٚٞ اٌيفرررررا  

ٚاٌىفررررررررررررررت ا  

 اٌّو١ّسا

4.07 0.157 70.2 7 

2 

ططررررتُ٘ م١ٍّررررة 

طيط١م اٌّٛارع 

اٌفيررررررر٠ة فررررررٟ 

طررررررررررررررررررررررررٛف١ر 

ا و١ت رررررررررررررررت  

اٌّطويرررفٝ ِرررٓ 

اٌعرررررت١ٍِٓ فرررررٟ 

اٌٛظرررررررررررررررررتئف 

فررررة ٚفررررٟ اٌّيوٍ

 اٌٛلت إٌّتضب

3.66 0.536 13.2 4 
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3 

طو رررّٓ خطرررة 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيررررر٠ة رفررررب 

ِٙرررررررررررررررررررترا  

اٌعرررررت١ٍِٓ ِرررررٓ 

خررالي اٌورردر٠ب 

اٌرررررررررررررررررررردٚرٞ 

 إٌّواُ

3.30 0.617 66 6 

4 

٠رررررررروُ طغ١١ررررررررر 

اٌيطرررررم مٕررررررد 

اٌوٕف١ررر  ٚال ٠ررروُ 

اٌوم١ررررد بّررررت طررررُ 

 طحد٠دٖ ضٍفتً 

3.75 0.746 77.8 2 

5 

طو ررررررررررررررررررررّٓ 

ِعٍِٛت  إمرداع 

خطرررة اٌّرررٛارع 

فيررررررررررررررررررررر٠ة اٌ

اٌارررررررررررررررررٚف 

اٌّطرررررررررررررررومف١ٍة 

 اٌّوٛلعة

3.03 0.551 60.6 5 

6 

طٛ ررررررد ٌررررررٛائح 

طٕا١ّ١ة طٛاح 

ا ضررص اٌع١ٍّررة 

ٌويطررررررررررررررررررر١م 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

 اٌفير٠ة

3.22 0.763 64.4 7 

1 

طٍوررررررررررررسَ إعارا 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

اٌفيرررر٠ة بوٕف١ررر  

خطرررة اٌّرررٛارع 

اٌفيررر٠ة اررّٓ 

2.74 0.757 56.7 70 
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إ رررررتر زِٕرررررٟ 

 ِحدع

7 

٠موصرررررر طٕف١ررررر  

خطرررة اٌّرررٛارع 

اٌفيررررر٠ة مٍررررٝ 

اٌّرررردرا  ِٚررررٓ 

 ٠ٕٛب مُٕٙ

3.47 7.036 65.6 5 

5 

ٕ٘رررررتن ا٘وّرررررتَ 

ِرٓ لفرً ااعارا 

اٌع١ٍررررررت عاخررررررً 

اٌّطويررررررررررررررفٝ 

بويطررررررررررررررررررر١م 

اٌّررررررررررررررررررررٛارع 

 اٌفير٠ة

3.26 7.570 65.2 1 

طو ررررررررررررررررررررّٓ  70

ِعٍِٛت  إمرداع 

خطرررة اٌّرررٛارع 

اٌفيررررررررررررررررررررر٠ة 

اٌارررررررررررررررررٚف 

اٌّطرررررررررررررررومف١ٍة 

 اٌّوٛلعة

3.75 0.527 15.7 3 

كفبءح إ ّتٌٟ مفترا  

  61.1 1.205 2.28 زٌفٍز الفعلً للزخطٍػال

 

ِٓ إمداع اٌفت   فرٟ ارٛ  ٔورتئج اٌوح١ٍرً اا صرتئٟ ٌف١تٔرت  اٌدراضرة اٌّصدر:  

 ا١ٌّدا١ٔة.

 

 ( ا٢طٟ:6طٛاح ب١تٔت  اٌ دٚي اٌطتبك رلُ )
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  ت   آرا  ٚاط ت٘ت  اٌّدرا  فٟ عر ة اٌّحت٠د مٍٝ وفت ا اٌوٕفك بتٌطٍب 

( ٠60.1ة  ١  بٍغت اال١ّ٘ة إٌطف١ة ٌٙ ا اٌفعد )ٚاٌعرو مٍٝ اٌّٛارع اٌفير

(خ ٚ٘ ا ٠عٕٟ أْ اٌّطويف١ت  اٌعتِة ِحً 3.03ٚوتْ اٌّوٛضم اٌحطتبٟ )

اٌدراضة طعتٟٔ ِٓ لصٛر فٟ وفت ا اٌوٕفك بتٌطٍب ٚاٌعرو مٍٝ اٌّٛارع 

  اٌفير٠ة.

  ت   ا تبت  اٌّدرا  مٍٝ وفت ا اٌوٕف١  اٌفعٍٟ ٌٍويط١م فٟ عر ة اٌّحت٠د 

( وّت أْ 61.6( ٚأ١ّ٘ة ٔطف١ة )3.37رب إٌٝ اٌّٛافمة بٛضم  طتبٟ )ٚأل

ٕ٘تن مدع ِٓ اٌعفترا  اٌوٟ  ت  آّ مدَ اٌّٛافمةخ ِّت ٠عٕٟ أْ ٘ ٖ 

  اٌّطويف١ت  ٌد٠ٙت لصٛر فٟ اٌوٕف١  اٌفعٍٟ ٌٍويط١م.

 صبًًٍب: اخزجبس يشض الذساسخ:

اإلداسح العلٍاب  ٌْعذ ر صٍش هعٌاْي ٌْعاذ را صٍش هعٌاْي لاذعن٠ٕٚ  مٍٝ أٔٗ   

 لزكٌْلْعٍب الوعلْهبد على كفبءح رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ.

 Simple Linearٚالخوفتر ٘ ا اٌفرو طُ اضويداَ طح١ًٍ االٔحدار اٌيطٟ اٌفط١م 

Regression Analysis  ( ٜر٠مة اٌّربعت  اٌصغر OLS ُ٠ٚٛاح اٌ دٚي رل )

 ( ٌٙ ا اٌفرو:OLSاٌصغرٜ )( ٔوتئج طح١ًٍ االٔحدار اٌفط١م  ر٠مة اٌّربعت  6) 

 (6 دٚي رلُ )

ٔوتئج طح١ًٍ االٔحدار اٌيطٟ اٌفط١م  بعتع وفت ا طيط١م اٌّٛارع اٌفير٠ة مٍٝ عمُ 

 ٚالوٕت  ااعارا اٌع١ٍت بوىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت 

 Beta R R2 الوزغٍش
الوعبهث 

 الضبثذ

لٍوخ 

T. 
Sig.t D_W  لٍوخF Sig.f 

وفرررررررررررت ا 

اٌوٕفرررررررررررك 

بتٌطٍررررررب 

ٚاٌعرو 

مٍرررررررررررررٝ 

ٌّرررررٛارع ا

 اٌفير٠ةخ

0.559 0.559 0.359 3.482 3.556 0.000** 1.697 42.645 00000** 

وفرررررررررررت ا 

اٌوٕف١رررررررررر  

اٌفعٍرررررررررٟ 

 ٌٍويط١مخ

0.506 0.506 0.269 8.828 3.852 00000** 2.337 41.837 00000** 

 : ِٓ إمداع اٌفت   فٟ اٛ  ٔوتئج اٌوح١ًٍ اا صتئٟ ٌف١تٔت  اٌدراضة اٌّصدر 
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 ( هب ٌلى:6الٌزبئظ الوْظحخ ثبلغذّ  سلن )ٌالحظ هي اسزعشاض 

 (  طي١ر ِعتِال  االرطفتR ُإٌرٝ ٚ رٛع ماللرة إ٠ تب١رة بر١ٓ اٌّوغ١رر اٌّطرومً عمر )

ٚالوٕت  ااعارا اٌع١ٍت ٌوىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛت  ٚأبعرتع وفرت ا طيطر١م اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة 

ٌفعٍرررٟ )وفرررت ا اٌوٕفرررك بتٌطٍرررب ٚاٌعررررو مٍرررٝ اٌّرررٛارع اٌفيرررر٠ةخ وفرررت ا اٌوٕف١ررر  ا

 ٌٍويط١م(.

 ( ٠يرر١ر ِعتِررً اٌوحد٠ررد اٌّعرردي(R
2

إٌررٝ أْ عمررُ ٚالوٕررت  ااعارا اٌع١ٍررت ٌوىٌٕٛٛ ١ررت  

وفررت ا اٌوٕفررك بتٌطٍررب ٚاٌعرررو مٍررٝ %( ِررٓ اٌوفررت٠ٓ فررٟ 36اٌّعٍِٛررت  طفطررر )

خ وّرت وفت ا اٌوٕف١  اٌفعٍٟ ٌٍويطر١م%( ِٓ اٌوفت٠ٓ فٟ 21خ ٚطفطر )اٌّٛارع اٌفير٠ة

إٌٝ ِع٠ٕٛة ٘ر ٖ إٌورتئج مٕرد ِطروٜٛ عالٌرة  (Sig.f)ّٛال ٠ي١ر ِعتًِ  ٛ٘ر٠ة إٌ

(0007.) 

  اا صررررتئ١ةاٌم١ّررررة Durbin–Watson ( وتٔررررتDW=1.697) ٌ ىفررررت ا اٌوٕفررررك

ىفرت ا اٌوٕف١ر  اٌفعٍرٟ ٌ (DW=2.337)خ ٚ بتٌطٍب ٚاٌعرو مٍرٝ اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة

حردارخ ِٚرٓ ٚاٌه الخوفتر ِيىٍة االرطفت  اٌر اطٟ بر١ٓ برٛالٟ ِعتعٌرة االٔخ ٌٍويط١م

ٚفمرت ٌعردع اٌّوغ١ررا  اٌّطرومٍة خالي اٌر ٛ  اٌٝ اٌمر١ُ اٌ د١ٌٚرة ٔ رد أْ ٘ر ٖ اٌمر١ُ 

(K=1(  ٚعر ة  ر٠ة اٌيطرت )N=10 ) ٓطورراٚح بر١ٓ اٌم١ّور١ٓ اٌ رد١ٌٚو١  (DL 

1.08- DU 1.36 ٌٟ١رر  ٠و ررح أٔررٗ ال ٠ٛ ررد ارطفررت  ااطررٟ برر١ٓ اٌفررٛالٟ ٚبتٌوررت  )

 اٌصغرٜ. طحمك شر  اضويداَ  ر٠مة اٌّربعت  

  ٌاٌص علاى أًاَ ٌْعاذ أصاش اٌغابثً رّ داللاخ احصابئٍخ ٌزن لجْ  صحخ يشض الازي

علاااى صٌااابدح كفااابءح رخطاااٍػ  لاااذعن ّالزٌااابع اإلداسح العلٍاااب لزكٌْلْعٍاااب الوعلْهااابد

الوااْاسد الجشااشٌخ )كفاابءح الزٌجاات ثبلطلاات ّالعااشض علااى الوااْاسد الجشااشٌخ، كفاابءح 

 لوذساء يً الوسزشفٍبد العبهخ.الزٌفٍز الفعلً للزخطٍػ،( هي ّعِخ ًيش ا
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 الغضء الخبهس: الٌزبئظ ّالزْصٍبد

 أّالً: الٌزبئظ:
طف١ٓ ِٓ اٌدراضة ٚ ٛع ٔٛ  ِٓ االلوٕت  ٌدمُ طىٌٕٛٛ ١رت اٌّعٍِٛرت  إال أْ ٕ٘رتن  -1

 .لصٛر فٟ اٌدمُ اٌّتٌٟ ٌوىٍٕٛ ١ت اٌّعٍِٛت 

اٌّرٛارع ٕ٘تن لصٛر ٚااح فرٟ ِرت ٠وعٍرك بىفرت ا اٌوٕفرك بتٌطٍرب ٚاٌعررو مٍرٝ  -0

اٌفير٠ة فٟ اٌّطويف١ت  ِحً اٌدراضة اٌعتِة ٚاٌيتصة ِرٓ ٚ ٙرة ٔارر اٌّردرا خ 

 .أِت وفت ا اٌوٕف١  اٌفعٍٟ ٌٍويط١م فمد وتْ ٕ٘تن ٔٛ  ِٓ اٌّٛافمة مٍٝ ٘ ا اٌفعد

 صبًٍبً: الزْصٍبد:

ارررٚرا الوٕررت  ااعارا اٌع١ٍررت بوعس٠ررس طىٌٕٛٛ ١ررت اٌّعٍِٛررت خ ٚطررٛف١ر اٌيرررٚ   -7

ضتضر١ة ٌوطف١ررك ٘ر ٖ اٌوىٌٕٛٛ ١ررت فرٟ ِيوٍرف ِ ررتال  اٌعّرً عاخررً ٚاٌّوطٍفرت  ا 

 اٌّطويف١ت . 

اٌعًّ مٍٝ طٛظ١ف طىٌٕٛٛ ١ت اٌّعٍِٛرت  فرٟ إعارا  اٌّرٛارع اٌفيرر٠ة ِّٚترضرت  -2

 إعارا اٌّٛارع اٌفير٠ة.

ارٚرا اموّتع اٌويط١م ٌٍّٛارع اٌفير٠ة وّّترضة رئ١ط١ة ٚ٘تِة فرٟ اٌّطويرف١ت  -3

ٌطررعٛع٠ة بتموفررتر طيطرر١م اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة   ررر ا ضررتش ٌفررتلٟ اٌعتِررة ٚاٌيتصررة ا

ِّترضت  اٌّٛارع اٌفير٠ة فةاا ٌُ ٠وُ اٌويط١م ٌٍّرٛارع اٌفيرر٠ة بتٌيرىً اٌصرح١ح فرةْ 

 بتلٟ اٌّّترضت  وتٌوٛظ١ف ٚاٌودر٠ب ضوصفح مراة ٌٍعيٛائ١ة ٚاٌصدفة ٚاالرط تي.

ِحً اٌدراضة بّفَٙٛ طيطر١م  طعس٠س اٌٛمٟ ب١ٓ اٌعت١ٍِٓ فٟ اٌّطويف١ت  اٌطعٛع٠ة -4

اٌّٛارع اٌفير٠ة ٚا١ّ٘وٗ ٚأ٘دافٗ ٚإ٠ تب١ت  طفع١ً اٌه ِٓ أ ً اٌحصٛي مٍٝ اٌّرٛرع 

 اٌفيرٞ ا ف ً ٚا وفا.

 

 

 

 الوشاعل:

ثعٌْاى "أصش اسزخذام ركٌْلْعٍاب الوعلْهابد ياً اداسح الوعشياخ الزٌيٍوٍاخ: اٌسمفٟخ  ّتٔة ز٠تع. -7

خ رضررتٌة عووررٛراٖ ر١ررر ِٕيررٛراخ و١ٍررة االلوصررتع ٚاٌعٍررَٛ سدًٍااخ"ثاابلزطجٍك علااى ثعااط الااْصاساد األ

 .2070اٌط١تض١ة اٌو تراخ  تِعة اٌمت٘راخ 

اداسح ركٌْلْعٍب الطجٍخ لزحسٍي كفبءح األداء يً لطبع الوسزشفٍبد راٛاْخ راٜٛ ِحّٛع. -2

 .2073رضتٌة ِت طو١ر ر١ر ِٕيٛراخ و١ٍة اٌو تراخ  تِعة لٕتا اٌط٠ٛصخ ثجْسسعٍذ. 

العاللااخ ثااٍي رطجٍااك ًياان ركٌْلْعٍااب الوعلْهاابد ّأًواابغ ارخاابر مفررداٌر ّٓخ أ١ِرررا ِحّررد مررتعي. -3

ئاخ العبهاخ دساساخ رطجٍمٍاخ علاى هصالحخ العاشائت ّالٍِ  :المشاساد اإلداسٌاخ ياً الوٌيوابد العبهاخ

رضررتٌة عووررٛراٖ ر١ررر ِٕيررٛرٖخ و١ٍررة . لالساازضوبس ّالوٌاابق الحااشح يااً عوِْسٌااخ هصااش العشثٍااخ"

 .2076االلوصتع ٚاٌعٍَٛ اٌط١تض١ة  تِعة اٌمت٘راخ 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82+%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7+%d8%a5%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82+%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7+%d8%a5%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82+%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7+%d8%a5%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%3a&criteria1=0.
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العْاهث الوتصشح علً رخطٍػ الوْاسد الجششٌخ ّر صٍشُب علً األداء ض١ٍّتْخ ع٠ٕت م١طٝ مٛو. -4

خ و١ٍة ر١ر ِٕيٛرٖ. رضتٌة ِت طو١ر علً هحبييبد ط.م.عالزٌيٍوً : دساسخ هٍذاًٍخ همبسًخ 

 .2076اٌو تراخ  تِعة لٕتا اٌط٠ٛصخ 

5-Lohrke, F. T., Frownfelter-Lohrke, C., & Ketchen, D. J., "The role of 

information technology systems in the performance of mergers and 

acquisitions", Business Horizons, (Vol. 59), (No.1), (Pp. 9), (2016). 

6-Ruth, D., Brush, T. H., & Ryu, W., Op.Cit, p.25 

 2002عار إٌٙ ة اٌعرب١ة: ٌفٕتْ  7  اداسح الوْاسد الجششٌخ هي هٌيْس اسزشارٍغًبٍٛ   طٓ. -1
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8-Decenzo, David A; Robbins, Stephen P.(1999), Human Resource 

Management: concepts and Applications. 6
th

 edition (New York: Jhon 

Wiley). 

اٌعّرررٞخ ٘ررتٟٔ مفررداٌر ّٓ. عراضررة اط ت٘ررت  اٌّررد٠ر٠ٓ ٔحررٛ طيطرر١م اٌّررٛارع اٌفيررر٠ة: عراضررة -5

و١ٍرة الوغلخ العلوٍخ للجحاْس ّالذساسابد الزغبسٌاخ، ١ِدا١ٔة مٍٝ ِٕاّت  اٌمطت  اٌيت  اٌطعٛعٞخ 

 .565   2072(خ 3)اٌو تراخ  تِعة  ٍٛاْخ اٌعدع 

خ ِر ررب ضررفك اورررٖخ هااذخث ّفٍفااً اًساابًً –اداسح الوااْاسد الجشااشٌخاٌىوفررٟخ ِحطررٓ مٍررٟ. -70

 71. 

" و١ٍة اٌو ترا  تِعة اٌمت٘راخ  سؤٌخ اسزشارٍغٍخ –اداسح الوْاسد الجششٌخ  زا٠دخ متعي ِحّدخ-77

 .713خ   2003

اسد الجششٌخ "هذخث لزحمٍك الوٍضح اإلداسح االسزشارٍغٍخ للوْاٌّرضٟخ  ّتي اٌد٠ٓ ِحّدخ -72

 .202خ  2002"خ اٌدار اٌ تِع١ةخ ااضىٕدر٠ةخ الزٌبيسٍخ لوٌيوخ المشى الْاحذ ّالعششٌي


