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 دادإـع

 املساعدواإلدارة التعليمية  تاذ الرتبية املقارنةأس
جامعة بنها - كلية الرتبية

 الرتبية املقارنة واإلدارة التعليميةمدرس 

 جامعة بنها - كلية الرتبية

حماضر مساعد بكلية الرتبية جامعة طرابلس

ترتكزززل نظماتمزززدي نظجهودزززل رتقاءزززد ظمرتبزززدى نظمءزززومر ءمءزززوقي  انىءزززد   انى نظ زززد       تزززد  
  تخصص نظكد ر      لننيدتتد إليجدا نظءبل نظكف  ل بر ع نألانى  تجب ق  ءوقيدي إنودريل عدظيل.

 ي زززه  ق ززززق  نألانى ءزززق  زززز  بززز   نظمق ززززقعدي نظوزززت بزززز    ءزززد  نظمفكززززري   نظكوززززد  
 ث ت هاي ت دريفه    ءدحث آلخر     نتريل ألخري     تخصص آلخر.نالرومدع    ءج 

ظفتززت     تززدره   ءززق يءززواه إظززر خ  يززل   ر يززل   ءززق  ززد يصززهر عزز  نظفززرا  زز   زز ق 
  رهننيل    ال   ءذن نألانى يكقن عداة ع ر  ءوقي      يتتر  اه قهرته    عهم قهرته ع زر 

 (1).نانى عمل  د
مؤ ءززدي نظوززت تءزز ر إظززر تجب ززق  ءززهن تد  ت   دتتززد   ززق  دظجد  ززدي ءززت  حززهي ءززذ  نظ

بتزد  ز   نظويدرني نظم دصرة   تزت تجوزقه ع زر  رتزل  إانريزل  واقعزل   و زهاة   تزد  عزهنا ال ءزد 
  ززرنا ي م ززقن   ززق  ءززهنق قززه توفززق  ءززهن تا  ززع  ءززهن تد انخززل ن ززدس نظ مززل   ززدظفرا  ززت  ؤ ءززوه 

هيزه نظربةزل نظبقيزل  زت  انى عم زه  نظمجد تزل ع يزه    زذ  ك مد ت دءبز   ءهن زه  زع  ءزهن تد توقظزه ظ
 رته  كبر ءدظةبدى  يه   يوج ر ذظك إظر  انئه نظقظيفت.

 ي ززززه نألانى  فتق ززززد رقءريززززد  ءد ززززد ءدظاءززززةل ظ ماتمززززدي ء ززززكل عززززدم  ءززززق يمدززززل نظبءززززا 
ريل  ضم نظم ور  الءومدم ع مدى نإلانرة   يكدا يكقن عاصرن  جقريد ظجميع حبقس نظم ر ل نإلان

 (2).ع  كقنه نظة ه نألكدر نءميل  ت نظماتمدي  نظذه وومجقر حقظه  رقا نظماتمل    عه ه
 دألانى نظقظيفت ظيس ءه د  ت حه نته  ننمزد ءزق   ز  ل ظب زقه نظتزهق ح زث واجصزر ءزذن 
نظتزززهق  زززت ر زززع كفزززدىة نظ زززد      مزززد يف زززه نظمؤ ءزززل  زززت تجب زززق  ءزززهن تد   تدحزززل نظفزززر  ظتزززؤالى 
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      ر  نظورقيل  ءذن يءزدعه  ز  إبزةد  حدرزدتتا ظوبزهور نظزافس   بزةد  نظزذني  نحوزرنم نظ د   
 يمك  نظبق  ءأنه ظل رلنى ءد د  زت  اتق زل نإلانرة نظ  ميزل   حزهي  ءزا نظبزرن   نظوزت  نألخري  

 (3).تتهق إظر تجب ق  ءهنق نظماتمل  بل     ل ءد ل  ت نالرتبدى ءدألانى  ر ع  ءوقي نظ د    
   خم   د  بق قه تب    نه  صةح    نظضر ره ع ر نظجد  دي   دظوجهوه نظجد  زدي   

نظ  بيززل تجهوززه   ززدظ بتد نإلانريززل  ذظززك ءماخززد  نظززاتا نظجهودززل  ززت كززل  ءززوقي إانره  ززت نظجد  ززدي 
 حور تضم  نظةبدى  نال ومرنر   نظقققق   دم نظماد ءل  ع نظجد  دي نإلق يميل  نظ دظميل.

إن نألانى نظززقظيفت  ززت نظجد  ززل  زز  نظمو  ززرني نظمتمززل نظوززت ت كززس ع ززر رززقاة نظو  ززيا 
نظجد  ت      ءاد  مبه    تجء    خرردي نظو  يا نظجد  ت ظم ر زل  ءزوقي نألانى    ن يموزه 

هوزهءد نظوجء   إظر  كقندي نظاتدم نظجد  ت كد ل  نبوهنى    نظ د     ظم ر ل  هي  زدع  وتا  تج
 ت  تد تا نظقظي يل  ظذن   وا نظوب يا ظيصل إظر تجء    انى عضزق ء ةزل نظوزهريس  زت نظجد  زل 
 ق زق  ءززذن نظةجززث  ذظززك ءززق نظ ضزق نظززذه يبززع ع ززر عدتبززه  تزدم تجب ززق  ءززهنق نظجد  ززل نظاززت 
واومت إظ تد      تا  من نظمهي نظزذه وومكازقن ءمقرةزه  ز  نظ يزدم بواف زذ راي نظجد  زل  خ  تزد 
  رن جتد   رتةط ءكفدىة ءذ  نظفةل    نظ د       دع  وتزد  زت  انى  تزد تا   تمدزل ءدظوزدظت كفزدىة 
نظجد  ل   دع  وتد بقصفتد نتد د  وكد م   ي ه عضق ء ةل نظوهريس قدئهًن إانريزًد  ت  يميزًد  ر زر 

عزز  تيءزز ر   نززه ءجكززا  قق ززه ي وبززر ح بززل   ززي ل  زز  ح بززدي نإلانرة نظجد هيززل   ءززؤ اًل تجدءتززد
  قر نظبءا    ةط  تاف ذ ت  يمدي نإلانرة   ءق يمدل  عضدى قءمه نتجد  نإلانرة نظ  يد كمد يبقم 

 بوبقيا  انى  عضدى ء ةل نظوهريس ءبءمه. 
 :تو خص  ت نظءؤن  نظرئيءت نآلتت  ع يه   من   ك ل نظةجث

 ية؟ما طرق تحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة الليب 
 السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:ويتفرع من هذا 

 ؟نأل س نظاتريل ظألانى نظقظيفت  د -1
 نألانى نظقظيفت؟د طرس تجء     -2
 د نظوقصيدي  نظمبورحدي نظوت تءتا  ت تجء   نألانى نظقظيفت ألعضدى ء ةل نظوهريس  -3

 ءدظجد  دي نظ  بيل؟



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 233 

 
 ف على: يهدف البحث الحالي إلى التعر 

 نأل س نظاتريل ظألانى نظقظيفت. 
  نألانى نظقظيفت. طرس تجء   ءا 
  نظوقصززيدي  نظمبورحززدي نظوززت تءززتا  ززت تجءزز   نألانى نظززقظيفت ألعضززدى ء ةززل نظوززهريس

 ءدظجد  دي نظ  بيل.

 
نظزقظيفت تكم   ءميل نظةجث  ت كقنه وواد    ق قعًد رديل  ت نألءميزل نال  ءزق نألانى 
نظجتززززدي  ألعضززززدى ء ةززززل نظوززززهريس ءدظجد  ززززدي نظ  بيززززل  كمززززد تكمزززز   ءم وززززه ءأنززززه يمكزززز   ن يف ززززه

نظمخوصزل ظ  يزدم ءمزد و زلم  ز  بزرن   تقايزل تءزدعه ع زر نظوجءز    ز   انى عضزق ء ةزل نظوزهريس 
ءدظجد  ززل   ززذظك بر ززع  ءززوقي  انئززه  تجب ززق  ءززهنق نظجد  ززل ع ززر  كمززل  رززه  كمززد يءززدعه إانرة 

د  ل  نظجتدي نظم ايل ءدظوخ يط ظ و  يا نظجزد  ت ءم  ق زدي قزه تف زه  زت تبزهيا    ق زدي عز  نظج
  ءوقي  دع يل نظوهريس ءدظجد  ل.

 

 األداء الوظيفي: -1
ي رق ءأنزه  تاف زذ نظمقظزع ألعمدظزه   ءزؤ ظيدته نظوزت تك فزه بتزد نظماتمزل    نظجتزل نظوزت 

 .   ت ات نظاودئ  نظوت يجببتد نظمقظع  ت نظماتمل ترتةط  ظيفوه بتد
كمد ي زرق  يضزد ءأنزه  ن زدك يمكز  نظمقظزع  ز  إنجزد  نظمتزدم    نألءزهنق نظمجزهاة ظزه 

 .باجدح    دال وخهنم نظم بق  ظ مقنرا 

 :جامعة طرابلس -2
م   نظوت تضا تءع 1957ءت  حه نظمؤ ءدي نظو  يميل  ت ظ بيد تأ ء   ت عدم    ءت

ك يل  تبهم برن   ع ميل تاوتت ءماح اررل نظةكدظقريق  ظ ك يدي نظو بي يل  اررل نظ يءدنس ع رة 
ظ ك يزززدي نإلنءزززدنيل   كمزززد تبزززهم رد  زززل طزززرنب س بزززرن   ظ هرن زززدي نظ  يزززد تمزززاح  يزززه اررزززل نظزززهب قم 

 .نظ دظت  اررل نظمدرءو ر  نظهكوقرن   ت ء ض نظك يدي 
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 عضو هيئة التدريس: -3
ذه واومززززت إظززززر نظت ةززززل نألكدايميززززل  ززززت نظجد  ززززل  يجمززززل رتةززززل  ءززززدعه  ءززززق نإلنءززززدن نظزززز

 . جد ر   جد ر  اكوقر    ودذ اكوقر    ودذ  ءدعه    ودذ   در  

 ة:ـــربيـــات العـــدراســـالأ( 
 ( 2011) دراسة خالد أحمد الصرايرة -1

نظت ةزدي نظوهريءزيل  زت نظجد  زدي نألرانيزل نظر زميل ء ازقنن  نألانى نظزقظيفت ظزهي  عضزدى 
 (4). ت  رتل نتر را دى نألقءدم بتد 

ءه   نظهرن ل إظر نظو رق ع ر  ءوقي نألانى نظقظيفت ألعضزدى نظت ةزدي نظوهريءزيل  زت 
نظجد  دي نألرانيل     رتل نتر را دى نألقءدم   تد,  قزدم نظةدحزث بو زقير ن زوةدنل نظهرن زل  زا 

( رئيس قءا  كدايمت تا نخويدرءا ءدظ ريبل نظ  زقنئيل نظةءزي ل, 77ع ال  كقنل    )طةب  ع ر 
 اظ  نودئ  نظهرن ل ع ر عهم  رقا  ر س ذني االظل ت قا ظ مو  رني,    صر نظةدحث ءزأن تبزقم 
نظجد  زززدي بو ليزززل نألانى نظزززقظيفت ألعضزززدى نظت ةزززدي نظوهريءزززيل   تزززد  نن تو زززرق إظزززر حدرزززدتتا 

 ب ق نظممك   اتد   بةدعتد. ربةدتتا ظوج
 (2012) دراسة صالح أحمد أمين عبابنة -2

ء اقنن  تب يا رقاة نألانى نظجد  ت     رتل نتر  عضدى ء ةل نظوزهريس ءك يزل نآلان   
 (5).ظ بيد  -رد  ل  صرنته

ءزززه   ءزززذ  نظهرن زززل إظزززر تجهوزززه اررزززل  مدر زززل  ؤبزززرني رزززقاة نألانى نظجزززد  ت ءك يزززل 
   رتل نتر  عضدى ء ةل نظوهريس   تد    يمد إذن كدن  تخو ع اررل نألانى نآلان    صرنته  

نظجد  ت تة د ظة ض نظمو  رني     وخهم نظةدحث نظمات  نظقصفت ظ قصق  ع ر نظاودئ    ح زث 
( عضززق ء ةززل تززهريس     ززه تج  ززل نظبيدنززدي 60(  بززرة إظززر )46تززا تق يززع ن ززوةدنل تكقنزز   زز  )

ظززر  ن اررززل تززق ر  ؤبززرني رززقاة نألانى نظجززد  ت  ززت ك يززل نآلان   إحصززدئيد تقصزز   نظهرن ززل إ
(  بزرة تمزدر  بهررزل  وق ز ل  20(  برة تمدر  بهررزل كب زرة   )15 صرنته  وق  ل    رقا )

(  برة تمدر  بهررل  اخفضل    خ رن عهم  رقا  ر س انظل إحصدئيد ب   ن وجدءدي ع ازل 11 )
يميل  نظمؤءزل  نظجاءزيل   ظكز  نظفزر س كدنز  انظزل ظمو  زر عزها نظهرن ل ت له ظمو  ر نظرتةل نألكدا
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(  زززاقني     صززز  نظهرن زززل ءدال زززومرنر  زززت 3-1 زززاقني نظ مزززل ظصزززدظح ذ ه نظخبزززرة نظبصززز رة )
ت ب ق   دو ر نظجقاة  نالعومدا نظوت به تتد نظك يل   تق  ر برن   ت قير  تات ظ  زد       تل يزه 

 ا نقورنح إررنى نظمليه    نظهرن دي.نظك يل ءدظمءو ل دي نظضر ريل   ت
 (2013دراسة ريم بنت عمر الشريف ) -3

 (6).ء اقنن  ا ر إانرة نظو قير نإلانره  ت تجء   نألانى نظقظيفت 
 زززت تجءززز   نألانى نظززززقظيفت  ءزززه   ءزززذ  نظهرن ززززل إظزززر ارن زززل ا ر إانرة نظو ززززقير نإلانره 

 نظو رق ع زر نظزه ر نظزذه تءز ر إانرة نظو زقير   ظ مقظفدي نإلانريدي  ت رد  ل نظم ك عبه نظ ليل
   ر زززل تزززأ  ر نظو زززقير ع زززر  انى   ظوج يبزززه ءدظو زززد ن  زززع كزززل نإلانرني    نألقءزززدم انخزززل نظجد  زززل

   ر زززل   نظ زززد     , كزززذظك   ر زززل نظوجزززهيدي نظوزززت تقنرزززه عمدظيزززل نظو زززقير  طزززرس نظو  ززز  ع  تزززد
 جززززد  تجءزززز   نألانى نظززززقظيفت ءدظو ززززد ن  ززززع  نألن زززز ل نظوززززت تبززززه تد إانرة نظو ززززقير نإلانره  ززززت

 ظوجب زق نألءزهنق    ن وخه   نظهرن ل نظمات  نظقصفت نظوج   زت  نإلانرني  نألقءدم انخل نظجد  ل
 تكزززقن  جومزززع نظهرن زززل  ززز  نظمقظفزززدي   (  بزززرة27قد ززز  نظةدحدزززل بوصزززميا ن زززوةدنل تجوزززقه ع زززر )

 قزه  بزدري نوزدئ  نظهرن زل إظزت   (  قظفل241نإلانريدي  ت رد  ل نظم ك عبه نظ ليل    غ عهاءا)
نآلتزززت : قيزززدم إانرة نظو زززقير نإلانره ءدظزززه ر نظوزززت تءززز ر إظزززر تج يبزززه ءدظو زززد ن  زززع كزززل نإلانرني 

 ت زقير نظتيدكزل    تجزهوث  ت زقير   زدظ    طزرس نظ مزل انخزل نظجد  زل   نألقءدم انخل نظجد  زل
كمزززد   وزززه نالحويدرزززدي نظقظي يزززل ظ  زززد     كزززذظك تجه  نظواتيميزززل ع زززر  زززقى حجزززا  طبي زززل نظ مزززل

)طق  نإلررنىني نظموة ل انخزل   بدري إظر  رقا ء ض نظوجهيدي نظوت تقنره عم يل نظو قير  ءت
 عهم  مئمل  كدن  ظر ق نظ مل ظ  د    (.  نظ مل ت ب ه نإلررنىني نظموة ل انخل نظ مل

 ة:ـــات األجنبيـــدراســـال (ب

 ( 2015ة )ــــدراس -1
 (7). اقنن  نظ يداة نظوجقي يل  نألانى نظقظيفت: ارن ل ع ر نظو  يا نظ دظت ء

ءزه   نظهرن ززل إظززر نخوةززدر نظ مقززل بز   نظ يززداة نظوجقي يززل  نألانى نظززقظيفت  ززت  ؤ ءززدي 
نظو  يا نظ دظت.  تركل نظهرن ل ع ر ن وك دق ا ر نظ مقل ب   نظ يداة نظوجقي يزل  نألانى نظزقظيفت 

و  يا نظ دظت. كمد تخوبر نظهرن ل نظ مقل ب   نظ يداة نظوجقي يزل  نظ مقزل بز   نظبدئزه  ت  ؤ ءدي نظ
 نظمززرا    نألانى نظززقظيفت   قززه ن ززوخه   نظهرن ززل نظمززهخل نظقصززفت نظوج   ززت  ذظززك ءد ززوخهنم 
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قزززقنئا نال زززوبيدن ظوجميزززع نظبيدنزززدي نظم  زززل ظ هرن زززل  ززز  بززز   نظمةجزززق     ززز  نظ زززد      زززت ق زززد  
ا نظ ززدظت  ززت  جززد توت رززد ق  ك ززم ر  ززت بززمد  نظتاززه. ح ززث تكززقن  جومززع نظهرن ززل  زز  نظو  ززي

نأل دتذة نظ د      ت ق د  نظو  يا نظ دظت ءدظمجد تو    جل نظهرن ل.  تكقن  ع ازل نظهرن زل  ز  
( رئززيس قءززا.  تقصزز   نظهرن ززل إظززر  ن ءاززد  عمقززل ذني االظززل 60(   ززودذن  )206إرمززدظت )

جقي يل  نألانى نظقظيفت ألعضزدى ء ةزل نظوزهريس نظ زد     ءمؤ ءزدي نظو  زيا نظ زدظت ب   نظ يداة نظو
 ززززت نظمجززززد تو    جززززل نظهرن ززززل  كمززززد تقصزززز   نظهرن ززززل إظززززر  ن نظ مقززززل نظوةداظيززززل بزززز   نظبدئززززه 
 نظمززرا    نظر ززد عزز  نظبدئززه ووق زز دن نظ مقززل بزز   نظ يززداة نظوجقي يززل  نألانى نظززقظيفت ظأل ززدتذة 

 جل نظهرن ل  تب   نودئ  نظهرن ل  ن نظ مقل ب   نظ يداة نظوجقي يل  نألانى نظقظيفت   ت نظجد  دي
ت  ززز  ا رن  جقريزززد  زززت ق زززد  نظو  زززيا نظ زززدظت  ذظزززك ألن نظ مقزززل نظوةداظيزززل بززز   نظبدئزززه  نظمزززرا   
تج ززل نظمرا  زز   ي م ززقن ءصززقرة  كدززر كفززدىة ألنتززد تخ ززق  تمززد   ضززل بزز   نظبززداة  نظمرا  زز    

 ه إظر   قح عمقدي نظه ر ب   نظبداة  نظمرا    . تؤا
 (2017) ةــــدراس -2

 (8).ء اقنن  تأ  ر إانرة نظم ر ل ع ر نألانى نظقظيفت  ت نظو  يا نظ دظت: حدظل رد  ل نألران 
ءززززه   نظهرن ززززل نظجدظيززززل إ  ن وك ززززدق  انى إانرة نظم ر ززززل  نألانى نظززززقظيفت  ززززت رد  ززززل 

ظ مقزززل بززز   عم يزززل إانرة نظم ر زززل  نألانى نظزززقظيفت  زززت نظجد  زززل  جزززل نألران   تخوبزززر نظهرن زززل ن
نظهرن زززل   قزززه ن زززوخه   نظهرن زززل نظمزززهخل نظقصزززفت نظوج   زززت ءد زززوخهنم قزززقنئا نال زززوبيدن ظوجميزززع 
نظبيدنززدي نظم  ززل ظ هرن ززل  زز  نظمةجززق     زز  بزز   نظمجد ززري  نظ ززد     ءدظجد  ززل  جززل نظهرن ززل  

 ةجق ززد  زز  بزز   نظمجد ززري  نظ ززد     ءدظجد  ززل   207  إرمززدظت ح ززث تكقنزز  ع اززل نظهرن ززل  زز
 قه تقص   نظهرن زل إظزر  ن ءازد  عمقزل نيجدبيزل ذني االظزل نحصزدئيل بز   عم يزل إانرة نظم ر زل 
 نألانى نظززقظيفت  ززت نظجد  ززل  جززل نظهرن ززل. كمززد تبزز   نوززدئ  نظهرن ززل  ن نظمبززدويس نظءززة ل إلانرة 

رق ع ر نظم ر ل  خ ق  تجميع  تاتيا  تخلي   ن ر  ت ب ق نظم ر ل نظم ر ل  نظمومد ل  ت نظو 
ظتززد عمقززل إيجدبيززل ذني االظززل ءززدألانى نظززقظيفت ظ مجد ززري   ززت رد  ززل نألران. كمززد تبزز   نوززدئ  
نظهرن ززل  نززه يمكزز  تجءزز    ءززوقي نألانى نظززقظيفت ظ مجد ززري   نظ ززد     ءدظجد  ززل نرتكززد ن ع ززر 

مززل انخززل نظمؤ ءززل  جززل نظهرن ززل  ح ززث ورتفززع  ءززوقي نألانى نظزززقظيفت ب ةززل إانرة نظم ر ززل نظهنع
ظ مةجززق    نرتكززد ن ع ززر نظجفززدش ع ززر    ززدركل نظم ر ززل  نظخبززرة نظمتايززل  ززع نألعضززدى نآلخززري  

 نظ د     ءدظجد  ل  جل نظهرن ل.
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 ة:ـــدمـــمق
مءززومر ءمءززوقي  انىءززد   انى نظ ززد       تززد  ترتكززل نظماتمززدي نظجهودززل رتقاءززد ظمرتبززدى نظ

 تخصص نظكد ر      لننيدتتد إليجدا نظءبل نظكف  ل بر ع نألانى  تجب زق  ءزوقيدي إنودريزل عدظيزل  
 ي ززه  ق ززق  نألانى ءززق  زز  بزز   نظمق ززقعدي نظوززت بزز    ءززد  نظمفكززري   نظكوززد  نالرومززدع    

خزري   ز  تخصزص آلخزر   ءزق  زد يصزهر ءج ث ت هاي ت دريفه    ءدحزث آلخزر   ز  نتريزل أل
ظفتت     تزدره   ءزق يءزواه إظزر خ  يزل   ر يزل   رهننيزل    ازل   ءزذن نألانى  ع  نظفرا      ق 

 .ته    عهم قهرته ع ر نانى عمل  ديكقن عداة ع ر  ءوقي      يتتر  اه قهر 

 مفهوم األداء الوظيفي: -1
زدي نإلنءززززدنيل  زززززت  ءزززوقيدي  انئتزززا تة زززًد ظ قن ززززل يخو ززززع نأل ززززرنا  نظ ززززد  قن  ززززززت نظماتمززز

 زززدأل رنا  زززت نظمجوم ززززدي نظموبه ززززل يخو ززززع  عهوززززهة كدالنومززززدى   نظمؤءززززل نظ  مزززززززت   نظخبزززززززرة  ر رءزززززززد
 زززر  ظززذظك  ززمن إانرة نظماتمزززدي نظادرجزززل ت مزززل ع (9). اناءززا عزز  نتززرنئتا  ززت نظمجوم زززدي نظاد يزل

حززث نظ ززد      حفزززلءا إلنجزد  نظمتززدم نظم رق ززل إظزز تا  كمززد ت مززل ع ززر نالرتبززدى ءمءززوقيدي  انئتززا 
ء  زل تجب زق  ءزهنق نظماتمززل نظما ززقاة   تمك اتزززد  ززز   انى ر زززدظوتد نظمجوم  زززل   ذظزززك  ززززت إطززززدر 

جمزززم ظءززز ق  نأل زززززرنا  تصزززززر دتتا   ازززززدى نظ مزززززل  بتزززززهق إارنكتزززد ظمفتزززقم نألانى نظزززقظيفت ءدعوبزززدر   
 (10).إنجزززد  نظمتزززدم نظقظيف ززززل نظماقطززززل بتززززا   ززززت إطززززدر نظماززززدخ نظواتيمززززت ظ ماتمل

 يززززرتةط نألانى نظززززقظيفت ءززززأانى نظقظي يززززل  ءززززق   زززز  ل نظقصززززق  إظززززر نظتززززهق     جمقعززززل 
نظقظي يل    نظه ر    نظماتمزل  ظزيس نظاوزدئ  نظف  يزل ظءرزرنىني نظوزت وزوا نظ يزدم بتزد  نألءهنق انخل

ع زر  ن نألانى نظزقظيفت ظزيس إرزرنى  ح زهن  ظكازه ن زدك   بزه   Campbell ت نظقظيفل   قزه  كزه 
 (11). نألانى  ت نظقظيفل ءق  افصل ع  نودئ  نظقظيفل نظمجهاة نظوت ترتةط ءدظاجدح  نالنودريل

انى ءق نأل ر نظصد ت ظجتقا نظفزرا نظوزت تبزه  ءدظبزهرني  نارن  نظزه ر    نظمتزدم  نظزذي  دأل
 (12).ي  ر نظر اررل تجب ق  نتمدم نظمتدم نظمقك ل  نظمكاقنل ظقظيفل نظفرا

نظمخرردي    نألءهنق نظوت يء ر نظاتدم ظوج يبتد   ه  نه  فتقم وزر ط بز     ءق  يضد
 (13).وت تء ر ءذ  نألن  ل نظر تج يبتد انخل نظماتمل  ره نظا دك      نألءهنق نظ
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 ي رق نألانى نظقظيفت ءأنه   هي   دءبل نظ م يزدي نالنودريزل نظوزت وزوا إنجد ءزد  زت  وزرة 
  ايل  جهاة ظ خ ط نظمق قعل  ءةبد  نظو رق ع ر   ره نظبصزقر  نبزدك نظضز ع   نالنجزرنق 

يزززل نظوزززت تكفزززل تجزززد   نظبصزززقر  تجاززز  عززز  نظخ زززط نظمق زززقعل    زززع نظج زززق  نظ  ميزززل  نظ م 
 (14).نالنجرنق  ت نالنودج  ءو ةم 

ي بززر  فتززقم نألانى نظززقظيفت عزز  نأل ززر نظصززد ت ظجتززقا نظفززرا نظوززت تبززه  ءدظبززهرني   ارن  
 .نظه ر    نظمتدم نظوت ت  ر إظر اررل تجب ق   تمدم نظمتدم نظمكقنل ظقظيفل نظفرا

  ت ت ريف نألانىءاد  عقن ل   وركل تجم تا تبريةًد 
 د يمو كه      ر ل  قهرني   تدرني  قيا  نتجدءدي  ا ن ع.الموظف   : 
 د ووصع     و  ةدي  تجهيدي   نرةدي   ءةقظيدي   د تبه ه  ز   زر  الوظيفة   :

 ظ و قير  نظورقيدي  نظجقن ل.
  ءزززق  زززد توصزززع ءزززه نظب ةزززل نظواتيميزززل  نظوزززت توضزززم   ازززدخ نظ مزززل  نإلبزززرنق الموقففف  :

نتمل نإلانريل  نظتيكزل نظواتيمزت  ظتزذن واتزر إظزر نألانى ع زر  نزه نظجتزه نظزذه وبذظزه  نأل
 (15).نظمقظع انخل نظماتمل     رل تجب ق ءهق     

إذن  ززأن نألانى نظززقظيفت وززرتةط نرتةدطززد   يبززد ء بي ززل نظ مززل نظززذه يبززقم ءززه نظفززرا   ارن  
نجد  نظم  ق     دظودظت يكقن    نظضر ره نظ م يدي نظمخو فل نظوت يمر بتد حور ووا تجب ق نإل

نظورك ززل ع ززت نظاوززدئ  نظوززت ووقصززل إظ تززد نظفززرا. إذن ءززق  جصزز ل نظاوززدئ   نظمخررززدي نظوززت حببتززد 
 نظفرا نويجل نظجته نظمبذ      خم  قيدم نظفرا ءدظمتدم  نظقنرةدي  نظمءةقظيدي نظمقك ل إظيه.

 أهمية األداء الوظيفي: -2
 ظألانى نظقظيفت  ءميل كب رة  ت  ه  اتمل  اتد:

ظزززألانى نظزززقظيفت  ءميزززل كب زززرة انخزززل  ه  اتمزززل تجزززد   تجب زززق نظاجزززدح  نظوبزززهم ءدعوةزززدر  
نظاززدت  نظاتززدئت ظمجصزز ل رميززع نألن زز ل نظوززت يبززقم بتززد نظفززرا    نظماتمززل   ززمذن كززدن ءززذن نظاززدت  

 ززوبرنرءد    دظ وتززد   دظماتمززل تكززقن  كدززر  رتف ززد  ززمن ذظززك ي ززه  ؤبززرن  ن ززجد ظاجززدح نظماتمززل  ن
 (16).ن وبرنرن   طق  ءبدى ح   يكقن  انى نظ د      وم لن

 ع ر ذظك  دنه يمك  نظبق  ءأن نألانى ع ت إه  ءوقي تاتيمت انخل نظماتمل   ت إه 
 جءززز  بزززل ءزززق نن كد زززد ظبزززهرني  ا ن زززع  رزززلى  اتزززد ال ي زززه نن كد زززد ظبزززهرني  ا ن زززع نظمرا  ززز  

 دى  نظبداة  يضد.نظرا 
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ظذظك  من إانرة نظماتمل تقظت نءومد د ءدظ د ظمءوقي نألانى   تزد   تءز ر إظزر ت زقير  انئتزد 
ءصززززقرة  ءززززومرة ظ قصززززل إظززززر  ءززززهن تد   يمكزززز  نظبززززق   ن نألانى نظززززقظيفت انخززززل نظماتمززززل ال ي ززززه 

  نظبداة  يضد. نن كد د ظبهرني  ا ن ع نظمرا      جء  بل ءق نن كد  ظبهرني  ا ن ع نظرا دى 
 (17): تررع  ءميل نألانى ظمد يجببه     قنئه ظ ماتمل  اتد

 ي وبر نألانى نظقظيفت  ؤ رن ظهررل رايل  ر دظل نظماتمل. -1
ي بر نألانى نظقظيفت ع ر  ءوقي نجزدح نأل زرنا   انرة نظماتمزل  زت تاف زذ نظمتزدم نظمقك زل  -2

 ءذ  نظمتدم. إظ تا   اررل تاف ذ
 فت     ل ظوجب ق  ءهنق نظماتمل.ي وبر نألانى نظقظي -3
يءزززتا نألانى نظززززقظيفت  ززززت ن زززومرنريل ءبززززدى نظماتمززززل  ززززت نظءزززقس  زززز  خززززم  ن ززززومرنريل  -4

  ت قير  تجء    انى نظماتمل  ظمقنكةل نظو  رني نظب ةيل نظمجي ل.
 ي وبر تبقيا نألانى نظقظيفت   د د رقءريد ظ م يدي نظو قير نإلانره انخل نظماتمل. -5

نألانى نظزقظيفت ءزق نظ اصزر نأل د ززت  زت قيزد   دع يزل نظ م يزل نإلانريززل  ع يزه نجزه  ن 
 نجه  ن نظء ق  نإلانره ظ فرا ووأ ر  ةدبرة  ت نمط نظ يداة نظءدئه  ت ب ةل نظماتمل  قهرة نظ يداة 

إظزر نوزدئ    مق زل  نإلانريل  ت تقريه نألانى نجق تجب زق  ءزهنق نظماتمزل  تجقيزل ءزذ  نألءزهنق
نظ مقل نظق يبل ب     ه   نجد  نألءهنق نظك يل ظ ماتمزل   ءزوقي نألانى نظزقظيفت ع ر نألرض   

 عمقوززه ءبززهرة نظ يززداة ع ززر نالتصززد   نظوفدعززل  ززع نظمرا  زز   ء ززكل وززؤاه إظززر ظوجب ززق رديززدي 
   ءهنق نظماتمل.

 حمددات األداء الوظيفي: -3
ءدظبزززهرني    ارن  نظزززه ر    نألانى نظزززقظيفت ءزززق نأل ززززر نظصزززد ت ظجتززززقا نظفزززرا نظوزززت تبزززه  

نظمتزززدم   ي ازززت ءزززذن  ن نألانى  زززت  ققزززع   ززز   يمكززز   ن واتزززر إظيزززه ع زززر  نزززه نوزززدج ظ  مقزززل 
 (18) :نظموهنخ ل ب   كل  

:  ءزق ي كزس اررزل حمزد  نظفزرا ألانى نظ مزل    زهي ان   وزه الجهفد المبذول في العمل -1
  ت نألانى.

نظفرايزززل  نظخبزززرني نظءزززدءبل   نظوزززت ووققزززع :  ءزززت نظبزززهرني القفففدراا والئصفففارد الفرد فففة -2
 نظجته نظمبذ   ع  تد.
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: تمدزززل  زززت  ززز ق  نظفزززرا نظ خصزززت   ازززدى نألانى ظوصزززقرنته إدراك الففففرد لفففدوري الفففوظيفي -3
 (19). نن ةدعدته ع  نظكي يل نظوت يمدر تد  ت نظمؤ ءل

زءمدنيل  ي زز ر نظجتززه نظاززدت   زز  حصززق  نظفززرا ع ززر نظوززهايا )نظجززقن ل( إظزززر نظ دقزززل نظجزز
 نظ ب يززل   نظوززت وبززذظتد نظفززرا ألانى  تموززه    ززد نظبزززهرني  تزززت نظخزززصدئص نظ خزززصيل نظمءززوخه ل 

 ألانى نظقظيفل   ال تو  ر  توب   ءذ  نظبهرني عبر  ورة   ايل قزص رة .
 تومدزززززززل  جزززززززهاني نألانى  زززززززت: نظ زززززززيا نظ خصزززززززيل  نظجزززززززقن ل  نظم ر زززززززل ءدظوخصصزززززززدي 

تيميززل نظو د نيززل   نظفدع يززل نظذنتيززل  نظكفززدىة     ززدركل نظم ر ززل   نالظوززلنم نألكدايميززل   نظدبد ززل نظوا
 (20).نظواتيمت   نظو  ا نظجمدعت    ت  ا نظفريق   نظبرنعل نظ خصيل   نظرايل نظم وركل

 ي زز ر نانر  نظززه ر    نظمتمززل إظززر نالتجززد  نظززذه ي وبززه نظفززرا  نززه  زز  نظزززضر ره تقر زززه 
ه   تبقم نألن  ل  نظء ق  نظذه ي وبه نظفرا ءأءم وتد  زت  انى  تد زه  رتقا   ت نظ مل    خمظ

 بو ريف إارن  نظه ر.

 امل املؤثرة على األداء الوظيفي:العو -4
إن نجزدح نظجتززد  نإلانره  ززت تجب زق  ززد ي  زز   ازه ءكفززدىة    دظيززل ءزق ءجززه ذنتززه نجززدح 

عدظيزل  زز  نجزدح نظماتمززل  زت ءززذن  ظ اتزدم نظءيد ززت  نالرومزدعت  نالقوصززداه ظ ه ظزل     ن نءززةل
 نظ أن ت قا ظء تد دي نظف دظل ظ  اصر نظة ره نظذه ي وبر  حهي  بق دي نإلنودج نأل د يل.

 (21):نظ قن ل نظمؤ رة ع ر نألانى  د و ت     ءا

 غياب األهداف المحددة:
  دظماتمزززل نظوزززت ال تم زززك خ زززط تفصززز  يل ظ م تزززد   ءزززهن تد     زززهالي نإلنوزززدج نظم  زززق 

 انئتززد  ظزز  تءززو يع قيززد   ززد تجبززق  زز  إنجززد      جد ززةل  قظف تززد ع ززر  ءززوقي  انئتززا ظ ززهم 
 رقا  هيدر  جها  ءةبد ظذظك  تم ك نظماتمل   دو ر     ؤبرني ظءنودج  نألانى نظج ه    ازهءد 

 ووءد ي نظمقظع ذ  نألانى نظج ه  ع نظمقظع ذ  نألانى نظضهيف.

 عدم المشاركة في اإلدارة:
هم   ززدركل نظ ززد      ززت نظمءززوقيدي نإلانريززل نظمخو فززل  ززت نظوخ ززيط  صززاع نظبززرنرني إن عزز

يءززدءا  ززت  رززقا  جززقة بزز   نظ يززداة نإلانريززل  نظمززقظف    ززت نظمءززوقيدي نظززهنيد    دظوززدظت وززؤاه إظززر 
  ع نظ  قر ءدظمءةقظيل  نظ مل نظجد  ت ظوجب ق  ءهنق نظماتمل   ءزذن وزؤاه إظزر تزهنت  ءزوقي 
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هي ءؤالى نظمقظف   ظ  قرءا ءأنتا ظا ي دركقن  ت   ع نألءهنق نظم  زق  إنجد ءزد     زت نألانى ظ
 نظج ق  ظ م دكل نظوت وقرتقنتد  ت نألانى   قه ي وبر ن  نفءتا  تم     ت نظماتمل.

 اختالف مستويات األداء:
    ززز  نظ قن زززل نظمزززؤ رة ع زززر  انى نظمزززقظف   عزززهم نجزززدح نأل زززدظ   نإلانريزززل نظوزززت تزززر ط بززز

 ءزوقي  انى نظمقظزع    هالي نألانى  نظمرا ا نظمداه  نظم اقه نظذه يجص قن ع يزه   ك مزد نرتزةط
ءدظورقيدي  نظ م ني  نظجقن ل نظوت يجصل ع  تد  ك مد كدن  عقن ل نظوجف ل ر ر  زؤ ر ءدظ زد      

نظمجوتزه ذ  نألانى  ءذن وو    نتد د  وم لن ظوب يا  انى نظمقظف   ظ وا نظوم  ل نظف  ت ب   نظمقظزع 
 نظ دظت  نظمقظع نظمجوته ذ  نألانى نظموق ط  نظمقظع نظكءق   نظمقظع ر ر  او .

 مشكالت الرضا الوظيفي:
 دظر زززد نظزززقظيفت  ززز  نظ قن زززل نأل د زززيل نظمزززؤ رة ع زززر  ءزززوقي نألانى ظ مزززقظف      زززهم 

قظيفت ووزأ ر ء زها نظر د نظقظيفت    ننخفد ه وؤاه إظر  انى  هيف  ننودريزل  قزل   نظر زد نظز
كب زززر  ززز  نظ قن زززل نظواتيميزززل  نظ خصزززيل ظ مقظزززع   دزززل نظ قن زززل نالرومدايزززل كدظءززز   نظمؤءزززل 
نظو  يمت  نظجاس  نظ داني  نظوبدظ ه   نظ قن ل نظواتيميزل كدظمءزةقظيدي  نظقنرةزدي  نتزدم نظورقيزدي 

  نظجقن ل  ت نظماتمل.

 :التسيب اإلداري
 زدعدي نظ مزل  زت   زقر ر زر  اوجزل بزل قزه  ت  زيد  دظوء   نإلانره  ت نظماتمل ي از

تكقن  ؤ رة ء كل   بت ع ر  انى نظمقظف   نآلخري    قه وا زأ نظوءز   نإلانره نويجزل أل ز ق  
 نظ يداة ن  نإلبرنق     ظ دبد ل نظواتيميل نظءدئهة  ت نظماتمل.

 نحورنم نظقق    بهي نإلانريل نظ  يد ع ر قهر كب ر    نالظولنم ءدظاتدم   مذن كدن  نظ يداة
 ضززم عزز  ذظززك  ززمن ءززذ   ننومززدى  حمد ززد ظ  مززل   ززمن ذظززك  ززقق يج  تززد قززه ة يجوززذه ءءزز قكتد

نظ يززداة  ززقق يكززقن ظززهوتد نظ ززجدعل ع ززر ت ب ززق نظاتززدم ع ززر نظمززقظف    اعززقتتا ع ززر نحوززرنم 
إذن كزدنقن نيضزد نظقق     ظر ردن  نظ يداة نإلانريل نظ  يد  زمن نظم زر    نإلانريز   كزل  زت  ءزوقن  

قززه ة  ززت نالظوززلنم ءدظاتززدم  نحوززرنم نظققزز   ززع  انى ا رءززا  ززت نظمودء ززل  نإلبززرنق   ززمن ذظززك  ززقق 
 (22).يءتا  ت ا ع  قظف تا إظر نظوب ه ءمقنع ه نظ مل   ه  نظجته إلنجد  
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 طرق حتسني األداء الوظيفي: -5
ظ زززززد  ل ظ ادصزززززر   ن ءزززززهق تجءززززز   نألانى ال ووجبزززززق إال  ززززز  خزززززم  تجب زززززق نظهرن زززززل ن

  نظ قن ل نظمؤ رة  يه  نظةجث ع  نأل دظ   نظف دظل ظوجء    ت قير ت ك نظ قن ل.
 يري ءم   ن نظء ق  نإلنءدنت ءق نظمجها ظألانى نظقظيفت   ءق  جصز ل نظوفدعزل بز   
طبي ل نظفرا  ن أته  نظمققع نظذه وقره  يه   نألانى ال يتتر نويجل ظبزقي     ز قك ندء زل  ز  

ل نظفززرا نفءززه  بززط   ظكزز  نويجززل ظ م يززل نظوفدعززل  نظوقن ززق بزز   نظبززقي نظهنخ يززل ظ فززرا  نظبززقي انخزز
 (23).نظخدرريل نظمجي ل ءه

  تابءا  ءا ن ورنتيجيدي    طرس تجء   نألانى إظر  ر  ل  جمقعدي  ءت: 

تجءزززز   نألانى  زززز  خززززم  ت ززززقير نظ ززززد      ي ززززومل ع ززززر نظوخ ززززيط  نظواميززززل نظمتايززززل  -1
  نظ د      نظوهري   نإلربدا  نظو ذيل نظ كءيل حق  نألانى. تهري  

تجءزززز   نألانى  زززز  خززززم  نظمكد ززززمي  ت ززززومل ع ززززر نظمكد ززززمي نظمدظيززززل    ززززدركل نظززززر ح  -2
  نالعورنق ءدإلنجد ني  نظب ةل نظواتيميل. 

تجءزز   نألانى  زز  خززم  ت ززهول نظقصززع نظززقظيفت   ذظززك  زز  خززم  نظوززه ير نظززقظيفت  -3
 ت   ر نل نظ مل )نظوقن ن ب   نظ مل  نظجيدة(  نظورقيل.  نإل رنى نظقظيف

تجءززز   نألانى  ززز  خزززم    زززدركل نظ زززد      زززت نظماتمزززل  تضزززا نظم زززدركل  زززت   زززع  -4
(24).نألءهنق  تفقيض نظصمحيدي  نظوكد ل نالرومدعت  نظمتات  ت نظ مل

 

م  نظتيكزل نعومدا  به  نظوزهرج نظ  مزت ح زث يأخزذ كزل   زودذ  كدنزه نظماد ز   نظمئزق  ز
نظجززد  ت  ءمززد وززقن ه  ززد ووموززع ءززه  زز   كدنززل ع ميززل تق رءززد ارروززه  ززت  زز ا نظوززهرج نظ  مززت   مززد 
يجفل ذظك ءذن نظفدعل ع ر نظجه  نظمددبرة  ت قير نظذني  نظةجزث نظ  مزت ظ قصزق  إظزر  دزل ءزذ  

(25).نظمكدنل نظماد ةل  ت   ا نظو قير  نظوهرج نظ  مت
 

ظجززد  ت  نالرتبززدى ءمءززوقي نظخززريج   ظززا ي ززه  جززرا نخويززدر  إن ت ززقير  تجءزز   نألانى ن
  نمززد  صززةح  ززر رة يفر ززتد نظمجومززع  نأل ززر نظززذه وو  زز   رنر ززل صززريجل ظ مززل نظجد  ززدي 

 (26):نظ ر يل  قيد تد ءخ قني إررنئيل  اتد
 .ت مل نظجد  ل  ت ظل رايل  ر دظل   طدر  فدهيمت  ن ح نظم دظا 
  نظ م  ظيبدر  نظمءوقيدي نظ دظميل.خفض نص   عضق ء ةل نظوهريس    
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  تاتزززيا ا رني  ءزززومرة ألعضزززدى ء ةزززل نظوزززهريس ظول يزززهءا ءدظم زززدرق نظموجزززهاة  نظوزززهريس
 ع ر نظوبايدي نظو  يميل نظجهودل.

  تاتزززززيا بزززززرن   ظزززززر ط  عضزززززدى ء ةزززززل نظوزززززهريس ءب دعزززززدي نإلنوزززززدج  نظخزززززه دي   جزززززدالي
 نظ مل نظو بيبت.

   ألعضزدى  نألقءزدم  نظك يزدي كق ز  ل ظفزوح   زدس نظم ر زل تاميل  ر  نظةجث نظم ور  بز
 ء ةل نظوهريس.

  ت جيع نظوهريس  نظوأظيف نظفراه  نظم ور  ءج ث ي در   كدر    عضزق ء ةزل نظوزهريس
  ت إعهنا نظمداة نظو  يميل  نأل ر نظذه يءمح بوكد ل خبرنتتا  تاميل قهرنتتا    در تا.

 ل نظم ومهة.نظوهري  ع ر ن وخهنم نظق دئط نظوباي 
  نعومززدا نتززدم  وكد ززل ظوب ززيا  عضززدى ء ةززل نظوززهريس ي ززيس كفززدىنتتا  ززت نظوززهريس  يرصززه

إنجزززد نتتا نظةجديزززل   نظو زززقير  زززت  ءزززوقيدتتا نظ  ميزززل  نظم ر يزززل   دظ يزززد  إظزززر نظم زززدو ر 
نظمج يل  نإلق يميل  نظه ظيل نظمو درق ع  تد  ت  ؤ ءدي نظو  يا نظ دظت  رتدي نالعومدا 

 ورق بتد.نظم 

  كززهي ارن ززل نظاززقر عبززه نظززرحم    بززق ءكززر عدمززدن  ن نالرتبززدى ءززأانى عضززق ء ةززل نظوززهريس 
(27):ظيصةح  بهًعد ووا    خم  ن ومكه ظمتدرني نظوهريس نظم دصرة   ذظك    خم  نظابدك نظودظيل

 

 .تقن ر نظدبل ءدظافس  نظبهرة ع ر نظدةدي نالنف دظت 
 م دصزززرة  زززت كزززل  زززد وو  زززق ءدخوصدصزززه نظ  مزززت  ذظزززك نظوقنصزززل  زززع  حزززهن  نظبضزززديد نظ

 ظو قير قهرنته نظذنتيل  نظ  ميل.
 .تت ةل  ادخ نفءت ظ  م  وة ث   تا نأل دن  نال وبرنر  نالرتيدح نظافءت 
 .ن وخهنم نظمادق ل  نظجقنر نظ  مت بهال    نظمجد رة نظوب  هيل نظام يل 
 .تقظيف نظوبايدي نظ  ميل نظم دصرة  ت نظوهريس 
 .نخويدر نظ رنئق  نأل دظ   نظوهريءيل نظماد ةل 
 . رنعدة نالخومق  نظواق  ب   نظ م  
 .نحورنم نظقق  نظ  مت ظ مجد رة  نالظولنم ءه 
     إرزززززداة صزززززيدرل نأل زززززة ل ءج زززززث تواد ززززز   زززززع نظققززززز  نظمجزززززها ظم وجزززززدن نظوجريزززززره

 نالخوةدر نظ فتت.
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 توصيات البحث: -6
   نظوقصيدي نظوت يمك  تبا تد     رزل نظمءزدعهة وقصت نظةجث نظجدظت إظر  جمقعل 

 :ل نظوهريس ءدظجد  دي نظ  بيل  ءت ت تجء   نألانى نظقظيفت ألعضدى ء ة
   ت ليززل حدظززل نظ زز قر ءدظمءززةقظيل  نظ يززداة ظر ززا نظءيد ززدي  صززاع نظبززرنرني  مززد ظززذظك  زز

 .  ر  ت  يداة  بوتا  تقع وتا  مد وا كس ع ر  انئتا نظقظيفت
 ززدي  ززر رة تززق  ر  و  ةززدي نظ يززداة نظهيمبرنطيززل إذن  ززد  رناي تجءزز    ر ززع ع ززر نظجد  

  ءوقي  انى  عضدى ء ةل نظوهريس .
   واة زززت ع زززر نظ يزززداني نظجد هيزززل   ر زززل نظ قن زززل  نظخصزززدئص نظوزززت تزززؤاه إظزززر نرتفزززد

  ءوقي نألانى نظقظيفت   جد ظل نال وفداة  اتد  ت تجء اه.
  عداة هيك زل نتزا نظجزقن ل نظجدظيزل ءج زث ترتبزت ءدظربةزل  زت  ن توبار نظ يداني نظجد هيل إ

 نألانى   مد يءتا  ت تجء    انى  عضدى ء ةل نظوهريس.
  تب  ل نألاةدى نظم بل ع ر عدتق  عضدى ء ةزل نظوزهريس ءمزد يمكزاتا  ز  نظم زدركل نظف دظزل

 . ت خه ل نظمجومع  ذظك ظوجب ق نألانى نظجد  ت  ت رقننةه نظمخو فل
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  3 حمزه حءزز   نظ بززدنت  ع ززر  حمززه نظجمززل    جزا نظمصزز  جدي نظور قيززل  عززدظا نظكوزز   نظبززدءرة  ك -1
2003    21. 

  ايل ءمهو  نظريدض  ر زدظل اكوزقرن   دظا نظفدوهه   رس نظ مل  عمقوتد ءأانى نظ د      ت نألرتلة نظم -2
 .21   2008نظء قايل  رد  ل نديف نظ ر يل  

 نئل إاريس  نإلانرة نإل ورنتيجيل   اتقر  اتجت  وكد ل  انر  نئزل ظ ا زر  عمزدن   طدءر نظ دظبت  -3
2007  76. 

خدظززه  حمززه نظصززرنورة, نألانى نظززقظيفت ظززهي  عضززدى نظت ةززدي نظوهريءززيل  ززت نظجد  ززدي نألرانيززل نظر ززميل  زز   -4
 .2011نت,نظدد نظ ها نأل  + -27 رتل نتر را دى نألقءدم   تد,  ج ل رد  ل ا  ق, نظمج ه 

تب زيا رزقاة نألانى نظجزد  ت  ز   رتزل نتزر  عضزدى ء ةزل نظوزهريس ءك يزل   صدظح  حمه      اةدبازل -5
  نظمج ززه 8ظ بيززد  نظمج ززل نظ ر يززل ظضززمدن رززقاة نظو  ززيا نظجززد  ت  نظ ززها  -نآلان   رد  ززل  صززرنته

 .2   2012نظرنءع  

جءززز   نألانى نظقظيفت,)ارن ززززل ريزززا باززز  عمزززر بززز   اصززززقر نظ زززريف, إانرة نظو زززقير نإلانره  زززت ت -6
ت بي يززل ع ززر نظمقظفززدي نإلانريززدي  ززت رد  ززل نظم ززك عبززه نظ ليززل ءجهة(ر ززدظل  درءززو ر  ززت نإلانرة 

 2013  نظ د ل
 .567  =2006  عمدن  2عبه نظجكيا نظخلن ت  نأل دظ   نظ يدايل  ت نظمؤ ءدي نظو  يميل  ك -7

نألعمزززززد   نإل زززززكاهريل  نظزززززهنر نظجد هيزززززل  عبزززززه نظ فزززززدر نظجافزززززت   خزززززر ن    د زززززيدي تاتزززززيا إانرة  -8
 .6-5  2003 صر 

 .34    2004 جمه    ه    دن  نظء ق  نظواتيمت  نإل كاهريل  انر نظجد  ل   -9
 .  44   2002تق  ق  جمه عبه نظمجء   تب يا نألانى  هنخل رهوهة ظ دظا رهوه  انر نظفكر نظ ر ت   -10
 نظم اقيززل ع ززر  ءززوقي نألانى نظززقظيفت  ر ززدظل نظماوصززر  جمززه ء زز ر    ززر نتززا نظجززقن ل نظمدايززل  -11

 .47   2016 درءو ر 

 .  51  2011عصم  نظبرنظل  نظجكمدنيل  ت نألانى نظقظيفت  عمدن  نألران   -12
طزم  عبزه نظم زك نظ ززريف  نألنمزدك نظ يدايزل  عمقوتززد ءزدألانى نظزقظيفت  ز   رتززل نتزر نظ زد     ءم ززدرة  -13

 .67    2004قرة  نظريدض  نظء قايل   كل نظمكر ل  ر دظل  درءو ر ع ر  ا 
 حمزززه حءززز   نظم زززترن ه   ءزززوقي كفزززدىة نألانى نظزززقظيفت  عمقوزززه ءدألنمزززدك نظ يدايزززل نظءزززدئهة ظزززهي  -14

 .34  2013نظ يداني نإلانريل  ر دظل  درءو ر ر ر  ا قرة  
نظوق يززززع  رن يززززل  جمززززه  إانرة نظمززززقنرا نظة ززززريل رايززززل  ءززززوبب يل  نظبززززدءرة  نظززززهنر نظجد هيززززل ظ ا ززززر    -15

2001  210. 
خدظزززه عزززقاة  حمزززه خ زززيس  اررزززل  مدر زززل نظ يزززداني نإلانريزززل ءمزززهوريدي نظور يزززل  نظو  زززيا ظوفزززقيض  -16

 .57   2013نظء  ل  عمقوتد ءدألانى نظقظيفت ظ مهوري   نظم ر    نظور قي   
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 جمززقا بزز     ززق نظ مززدج  عمقززل نظ قن ززل نظواتيميززل ءززدألانى نظززقظيفت ظ  ززد     نظريززدض  ر ززدظل  -18
 .69  2003 درءو ر ر ر  ا قرة  

 .20   1996ل ت قير نألانى  نظواميل نظبدءرة  ءم   جمه عبه نظ ات   تدرني إانرة نألانى   رك -19
 ؤ ءززدي نظو  ززيا نظ ززدظت  انر نظميءززر   جمززه عززقض   رززداور رقيجززدن  إانرة نظمززقنرا نظ ززد  ل  ززت -20

 .346-345   2006ظ ا ر  نظوق يع  عمدن  
ر زززه ره صزززدبر  تصزززقر  بوزززرح إلعزززهنا عضزززق ء ةزززل نظوزززهريس  زززت نظجد  زززدي نظ ر يزززل   ا زززقرني  -21

 677  .2008يل ظ واميل نإلانريل  نظبدءرة  نظماتمل نظ ر 
نظاقر عبه نظرحم     بق كر عدمدن   بل نالرتبدى ءأانى نأل ودذ نظجد  ت  ت  قى   زدو ر نظجزقاة  -22

 .2015  3عها 31نظ د  ل  ارن ل تج   يل نتريل   ج ل ك يل نظور يل ءأ  قك   صر  نظمج ه 
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