اليقظة اإلسرتاتيجية ودورها يف حتسني مستوى اخلدمات
التمريضية  /حبث تطبيقي يف مستشفى غازي احلريري

أ.م.د .فضيلة سلمان داود  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد
الباحث  /حسني علي إبراهيم  /وزارة الصحة  /دائرة صحة مدينة الطب

ادلسزخهص

ّ٘دف البغثذ الغثيلٗ ىلثٕ الخز ٙثى امثٕ االثيظ الٙستثت اجيثخزاحٙضٙت ْالىخيثىٍت لالٙستثت البٙ ٙثت ،الٙستثت
الخكٍٓلٓصٙثت ،الٙستثت الخٍيسيثثٙت ،الٙستثت الخيثثٓ٘سٙتح سثٗ حغيث ًٙالتثثدويث الخىز٘يثٙت ْالخثثٗ حخيثىً )الضثثٓظة،
الخٓقٙثثج الىٍييثثل ،عثثك الىاثثكذث ْاحتثثي السثثزا  ،اللذقثثيث وثثي اجاثثزً٘ ،الىّثثي اث السٙيظ٘ثثتح ْقٙثثيد ظ صثثت
اج حبثثيو ْالخثثيرٙز اثث ًٙالٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت سثثٗ الىيخا ث ٕ الىبغثثٓد ْحغيثث ًٙالتدوثثت الخىز٘يثثٙت اي واثثكمت
البغذ حكىً سٗ ضلف التطط اجيخزاحٙضٙت لمىٍتىيث الصغٙت اصٓ ة ايوت ْالىيخاث ٕ الىبغٓرثت لويخاث ٕ
الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖح اصٓ ة ايصت ْادن ْاثٗ ىظا ة الىيخاث ٕ الىبغٓرثت ايلٙستثت اجيثخزاحٙضٙت لخغيثًٙ
التدويث الخىز٘يٙت  ،وثً ِث ا الىٍطمثا قثين البيعثذ اخيثمٙط اليثٓذ امثٕ ِث َ الىاثكمت ،وغثيْج حطثٓ٘ز و ّثٓن
الٙستت اجيخزاحٙضٙت ْحغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت الىسدوت سٗ ويخا ٕ الاّٙد غثيزٖ الغز٘ثزٖ وثً اصثك سثي
ويثثخٓٔ التثثدويث الىسدوثثت سثثٗ الىيخا ث ٕ الىبغٓرثثت ،ىثثي قثثين البيعثثذ اياخبثثي اذقثثت اج حبثثيو ْالخثثيرٙز اثثًٙ
وخغٙزاث البغذْ ،الخٗ حه قٙييّي امٕ اٍٙت البغذ الىخىزمت ايلىذك الخىز٘يٗ الليوك ويخا ٕ الاثّٙد غثيزٖ
الغز٘زٖ الخياي لدائزة صغت ودٍ٘ت الطل.

ادلصطهحبد انرئيسخ نهجحش :الٙستت اجيخزاحٙضٙت ،التدويث الخىز٘يٙت.

*البغذ ويخك وً ييلت ويصيخٙز.
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ادلقذمخ

حبغثثذ الىٍتىثثيث سثثٗ صىٙثثي السطياثثيث اثثً طزائثثا الكاثثف اثثً ا ٙخّثثي ْاثثً الٓيثثيئك لخثثداٙه وصثثيظ
ولمٓويحّثثيْ ،اليثثبك لاطثثيا اطثثط الىٍيسيثثْ ًٙاوثثخذك بثثز عصثثت سثثٗ اليثثٓ  ،اي حغمٙثثك الىسييثثت لب ٙخّثثي
التي صٙت ِٓ وز ضزْ ٖ .ىي ٘خطمثل اجوثز اوثخذك ٘ستثت ايثخزاحٙضٙت ى حلثد وثً اث ًٙاِثه الٓيثيئك لىٓاصّثت
الخغد٘يث ،ا حّدف الٙستت اجيخزاحٙضٙت ىلٕ اثف الاثي اث الت ٙثت ْالخغٙثزاث الىغخىمثت ْالخغثٓجث اللىٙسثت،
الخثثٗ حزحكثثى امثثٕ صىثثي ْحغمٙثثك ٌْاثثز الىلمٓوثثيث الىٍييثثبت ْاليثثزْ ٘ت جحتثثي السثثزا اثِْ ،ثثٗ حىزثثك اوخٙثثيزا
حٍيسيثثٙي ايلٍيثثبت لمىٍتىثثيث .ا حاثثكك الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت اعثثدٔ الىّثثين اميييثثٙت سثثٗ وليلضثثت الىلمٓوثثيث
ْالىلطٙيث اللىٓوٙت سٗ صىٙي الىضيجث اليٙييٙت ْاجقخصيظ٘ت ْاجصخىياٙت.
ْوً ك وي يبا ْصل امٕ الىٍتىيث الٍياطت سٗ السطثي الصثغٗ الخثٗ حاثخد سّٙثي الىٍيسيثت ٘ٓوثي الثد
٘ٓن ي حّخه ايلٓاقي ْالىيخسبك وً صك حسد٘ه اسيك ادوت صغٙت وً اذا حغي ًٙالتدوت الخىز٘يٙت الخٗ حلثد
الز ٙثثىة اجيييثثٙت لمتدوثثت الصثثغٙت امثثٕ ْصثثُ اللىثثٓن لىثثي ٘ليٌٙثثُ السطثثي الصثثغٗ اللزاقثثٗ وثثً ثثزْف صثثلبت
ْايخزٍيئٙت ايبل التزْف الزاٍِت .ل لك ٘ضل ا ا صّثٓظ صبثي ة وثً اصثك الٍّثٓق آاقثي الىسييثيث الصثغٙت
ْوٓا بت الخطٓ الكبٙز سٗ التدويث الصغٙت الليلىٙت ااكك اين ْالخىز٘يٙت امٕ ْصُ التصٓص.

أوال  :منهغيخ انجحش:

احملىر األول  /منهغيخ انجحش

 – 1مشكهخ انجحش :حاٙز الد اييث ىلٕ اٌُ ٘خٓقي ي حٍلكس الٙستت اجيخزاحٙضٙت سٗ صٓظة التدوثت سيليثساا
الزئٙيٗ ِك اييخطيات الىيخا ٕ الىبغٓرت وثً حٓ ٙثف لثك سثٗ حلى٘ثى سثز حسثد٘ه التثدويث الخىز٘يثٙت اضثٓظة
ْيزات ايلٙت ،وً ِ ا الىٍطما ٘ىكً حغد٘د واكمت الد ايت ايلخييؤجث اٚحٙت:
ا -وي ودٔ اِخىين ىظا ة الىيخا ٕ الىبغٓد ايلٙستت اجيخزاحٙضٙت.
ب -وي ويخٓٔ اِخىين الىيخا ٕ اخغي ًٙالتدوت الخىز٘يٙت.
ث -وي اوكيٌٙت حٓ ٙف الٙستت اجيخزاحٙضٙت لخغي ًٙالتدوت الخىز٘يٙت سٗ الىيخا ٕ الىبغٓد.
د -وي ويخٓٔ سيامٙت الٙستت اجيخزاحٙضٙت ٌْضيعّي سٗ حغي ًٙالتدوت الخىز٘يٙت سٗ الىيخا ٕ الىبغٓد.
 – 2أهميخ انجحش:وً اذا الٙستت اجيخزاحٙضٙت ٘ىكً اٌايذ وٍتىت سليلت ْحخضمٕ اِىٙت البغذ ايجحٗ:
 -1امِىٙت الٍتز٘ت لمبغذ ٌُٓ ىضيست لمىكخبت اللزاٙت.
-2امِىٙثثت اللىمٙثثت ٌٓثثُ وزاثثدا لىثثد٘زٖ الىيخا ث ٕ سثثٗ حٓ ٙثثف الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت ْااليظِثثي سثثٗ حغيثثًٙ
التدويث الخىز٘يٙت.
 -3الخي ٙد امٕ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت امٕ ْصُ التصٓص ْالتدويث الصغٙت امٕ ْصُ اللىٓن.
 – 3اهذاف انجحشْ :حخمتص اجِداف ايلٍسيو اٚحٙت :
ا -الخلثثزف امثثٕ ْاقثثي التثثدويث الخىز٘يثثٙت سثثٗ الىيخاث ٕ الىبغثثٓد وثثً االثثيظ التثثدويث الخىز٘يثثٙت لالضثثٓظة،
الخٓقٙج الىٍييل ،عك الىاكذث ْ احتي السزا  ،اللذقيث وي اجازً٘ ،الىّي اث السٙيظ٘تح.
ب -قٙيد ظ صت اللذقت ا ًٙالٙستت اجيخزاحٙضٙت سٗ الىيخا ٕ الىبغٓد ْحغي ًٙالتدوت الخىز٘يٙت.
ث -حغد٘د وخطمبيث حطبٙا الٙستت اجيخزاحٙضٙت لخغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت.
د -ولزست ودٔ حيرٙز الٙستت اجيخزاحٙضٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت.
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 _4منىرط انجحش:

الاكك ل1ح الىتطط ال زضٗ لمبغذ

الىصد  :اداظ البيعذ
 - 5فرضيبد انجحش
 -1ال زضٙت الزئٙيت امْلٕ :حٓصد اذقت ا حبيو اث ظجلت ولٍٓ٘ت ا ًٙالٙستثت اجيثخزاحٙضٙت ْحغيث ًٙالتثدويث
الخىز٘يٙت .
 -2ال زضثثٙت الزئٙي ثت الزيٌٙثثتٓ٘ :صثثد حثثيرٙز ْ ظجلثثت ولٍٓ٘ثثت اثث ًٙالٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت سثثٗ حغيثث ًٙالتثثدويث
الخىز٘يٙت حخ ز الٕ:
آ٘ -صد حيرٙز ْ ظجلت ولٍٓ٘ت لمٙستت البٙ ٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت.
بٓ٘ -صد حيرٙز ْ ظجلت ولٍٓ٘ت لمٙستت الخكٍٓلٓصٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت.
ثٓ٘ -صد حيرٙز ْ ظجلت ولٍٓ٘ت لمٙستت الخٍيسيٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت.
دٓ٘ -صد حيرٙز ْ ظجلت ولٍٓ٘ت لمٙستت الخيٓ٘سٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت.
 - 6منهظ انجحش:
ايختدن البيعذ الىٍّش الٓص ٗ سيذ اً قٙين البيعثذ ايجاخىثيظ امثٕ ايثختدان البٙيٌثيث الكىٙثت لسٙثيد
حغي ًٙالتدويث الخىز٘يثٙت ،ىثي ايثختدن البيعثذ اجيثخبيٌت لسٙثيد الثيظ الٙستثت اجيثخزاحٙضٙت ْ الثيظ حغيثًٙ
التدويث الخىز٘يٙت حه حٓز٘لّي امٕ الىىزضْ ًٙالىىزضثيث ويثسْلٗ امقيثين ْالٓعثداث ِْثه ل48ح وىثزق
ْوىزضت وً وضخىي اللٍٙت البيلغ ل439ح وىزضي ْوىزضت ْ ،اييختدان اجييلٙل اجعصيئٙت حه حغمٙك البٙيٌثيث
ْالٓصٓا الٕ الٍخيئش.
 -7حذود انجحش :
حخيىً عثدْظ البغثذ الغثيلٗ الغثدْظ الىكيٌٙثت الىخىزمثت اىيخاث ٕ الاثّٙد غثيزٖ الغز٘ثزٖ الخيالثت الثٕ
ظائزة ودٍ٘ت الطل ،اوي الغدْظ الىوٍٙت مصثزاذ البغثذ الغثيلٗ حىخثد وثً  2015 /4 /20الثٕ  ،2016 /4 /20اوثي
الغدْظ الباز٘ت سخىزمج ايلىىزضْ ًٙالىىزضيث ويسْل ًٙامقيين ْالٓعداث.
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 - 8جمزمع انجحش وعينزه:
٘ىزك الىذك الخىز٘يٗ الليوك سٗ ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ لمضزاعيث الختصصٙت وضخىي اللٍٙت
ْالد ااخٙي ِ ا الىٓقي مصزاذ البغذ ،حه ااخٙي اٍٙت البغذ ِْٗ ويسْلٗ امقيين ْالٓعداث وثً الىىزضثًٙ
ْالىىزضثثثيث ْالبثثثيلغ اثثثدظِه ل48ح وىثثثزق ْوىزضثثثت٘ ،سثثثي ويخاثث ٕ الاثثثّٙد غثثثيزٖ الغز٘ثثثزٖ لمضزاعثثثيث
الختصصٙت سٗ وز ى ودٍُ٘ اغداظ٘ ،سدن الىيخا ٕ ادظ وً التدويث الطبٙت لالخاتصٙت ،اللذصٙثتْ ،الخلمٙىٙثتح
سٗ وتخمف سزْ الطل ْالخٗ حاىك لصزاعت الىضي ٖ البٓلٙت ،صزاعت امٌف ْام ي ْالغٍضثزة ،صزاعثت اللتثين
ْالى يصثثك ْالكيثثٓ  ،صزاعثثت الصثثد ْامْاٙثثت الدوٓ٘ثثت ،صزاعثثت اللٙثثٓي ،الضزاعثثت الخسٓ٘ىٙثثت ،صزاعثثت الٓصثثُ
ْال ك ،ًٙصزاعت الضىمت اللصبٙت ،اللٍي٘ت الخٍ يٙت الىز ىة ،ز اميٍيي ،اللذس ايلطل الصثٍٗٙح ىثي ٘خيثىً
الىيخا ٕ ادة وزا ى حتصصٙت لوز ى اوزاق ْز الكمٕ ،الىز ثى اللزاقثٗ موثزاق السمثل ،وز ثى اليثىٓنح،
٘لىثك سثٗ الىيخاث ٕ  168طبٙبثي ،اثدظ يثزة الىيخاث ٕ الكمثٗل547ح اوثي ال لمثٗ لالىّٙثي لمزقثٓظ ح ِثثٓ ل537ح
يز٘زا ،ىي ٘غخٓٔ امٕ امقيين ااثزٔ ِْثٗ لالىتخبثزْ ،اماثلتْ ،الثزٌ ًٙالىغٍيطٙيثْٗ ،الى ثزادْ ،اللثذس
الطبٙلٗح ْ٘غخٖٓ ا٘يي اللٙيظاث اجيخاثي ٘ت سثٗ صىٙثي اجاخصيصثيث الىث ٓ ة اٌ ثي٘ ،خىٙثى ويخاث ٕ الاثّٙد
غيزٖ الغز٘زٖ لمضزاعيث الختصصٙت اىذك حىز٘يٗ ْ يذة ايلٙت سٗ وتخمف الختصصيث.

أوال  :انيقظخ

احملىر انضبني  /اإلطبر اننظري نهجحش

االسرتاريغيخ :يٙخه حٍيْا الى ّٓن ْامِداف ْاصيئص ْ اليظ الٙستت اجيخزاحٙضٙت ْ يجحٗ:

 -0مفهىو انيقظخ االسرتاريغيخ:
الٙستت ِٗ وطياست لغيلت الٓاٗ ْحكٓي الغٓاد وخ خغت امٕ وثي ٘ضثزٖ عٓلّثي ْالزغبثت سثٗ اجيثخىزا
سٗ عيلت الٓاٗ ِ َ ْ ،لك ٌسٓا حٙسظ اجٌييي ٖ اٌخبُ لاٗذ وي ْاا ع َ وٍُْ ،وي ٘سيا اثً اجٌيثيي ٘سثيا
اً الىٍتىت ا٘يي لالليادٖ 26: 2012،ح .لغٓ٘ي اقخزي و ّٓن "الٙستت ْ الخثٙسظ" اخطثياا عيلثت الثٓاٗ ٖ ىي
حكثثثثٓي عٓايثثثثٍي وٍ خغثثثثت امثثثثٕ اللثثثثيله وثثثثً عٓلٍثثثثي ْ ،اجٌخبثثثثيَ لكثثثثك وثثثثي ٘غثثثثٙط اٍثثثثي ْااثثثث الغٙطثثثثت وٍثثثثُ
لالبلمبكٗ420: 2004 ،حْ٘ .لزف لMichel Caiti,1991 :117ح الٙستت ايٌّي الٍايو ال ٖ ٘ىكٍٍي وثً البسثيذ
امٕ امه اكك الىيخضداث سٗ السطي ال ٖ حاغمُْ٘ .خ ا البيعذ وي حلز٘ف لٌغييٙت 39: 2008،ح لمٙستت امثٕ
اٌّي الٍايو الىزحبط ايلبغذ اً الىلمٓويث ْوليلضخّي ٌْازِي اّدف ايخزىي ِي وً قبثك الىىزمث ًٙاجقخصثيظً٘ٙ
ْالىد٘زً٘ ْالىازس ًٙالىبيازًْ٘ .سٗ المغثت اجٌكمٙى٘ثت سٙلثٓظ صثك ِث َ الكمىثت ىلثٕ ال لثك لVigilantح ٘سثظ،
وخٍبُْ ،ا ٍ ْ ،صغٓةْ ،حٙسظ اكس غ ك ْ .قد ْ ظث ايلمغثت اجٌكمٙى٘ثت وصثطمغيث اثزٔ لةاثي ة ىلثٕ الخثٙسظ
ِْثثثثثثثٓل  Wakeالخثثثثثثثٙسظح Wakefulness .ل٘ستثثثثثثثت ،ا  ،يثثثثثثثّزح  Watchfulnessل٘ستثثثثثثثت ،يثثثثثثثّزح
Attentivenessلاٌخبيَ ٘ ،ستتحلOxford,2003:322ح ْ .ازف لSans ,2008 :18ح الٙستثت ايٌّثي اىمٙثت
وٍتىت لمبغذ ْالخغمٙك ْاجاخٙثي الىٍييثل لمىلمٓوثيث الخثٗ حىكثً الىٍتىثت وثً الغصثٓا امثٕ وىا٘ثي حٍيسيثٙت،
ْا٘يي ازف لJean Ribault, 1992 :20ح الٙستثت ايٌّثي الىخيالثت اجصىيلٙثت ْال ٙثت لىغثٙط الىٍتىثت لزصثد
الىلمٓويث التيصت اٍايو الىٍتىت ،حلد الٙستت اجيخزاحٙضٙت الٓ  ٙت الخٗ وً اذلّي حخىكً الىٍتىيث ْ الثدْا
امٕ عد يٓاذ ،وً وزاقبت يٓاقّي ْوٍيسيّٙي اص ت ايصت ْوغٙطّي اص ت ايوت ،ل ا سإي ِه الدْا الصٍيات
حٓا اِخىيوي بٙزا اّ َ الٓ  ٙت ْىاطيئّي وسيوي وزوٓقي ْ ،لك وثً اثذا وغيْلثت الثخىكً وثً الغصثٓا ،وليلضثت
ْسّه الىلمٓوت اجقخصيظ٘ت ْالخٗ لّي رز ىيخزاحٙضٗ امّٙي ْامٕ قزا احّي لا٘د٘ه 120 : 1994،ح .

 -3أهذاف انيقظخ االسرتاريغيخ:
حيلٕ الٙستت اجيخزاحٙضٙت الٕ حغسٙثا اجِثداف اجحٙثت اغيثل ْصّثت ٌتثز وثً لابثد ال خثيط ،وصثبيط: 2011 ،
11,12ح :
– الخٍبس ايل زص ْاللىك امٕ حغي ًٙايخغذلّي ْحضٍل الخّد٘داث ْ ري ِي.
ب – حاثثثتٙص ْحغد٘ثثثد اسيثثثك الىىي يثثثيث الخثثثٗ حتثثثدن الىٍتىثثثت ْايثثثخزاحٙضٙيحّي ْحيثثثىً اّثثثي الخ ثثثٓ امثثثٕ
الىٍيسي ًٙسٗ وضيلّي.
س – حغسٙا الك يذة الايومت لٍتين الىلمٓويث اجيخزاحٙضٙت سٗ وضيا الخيٓ٘ا.
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ظ – حغمٙك الب ٙت اللىمٙت ،الخسٍٙت ْالخكٍٓلٓصٙت لمىٍتىت.
َ – وسي ٌت اظاذ الىٍتىت وي وٍيسيّٙي ْوغيْلت حطٓ٘زِي.
ْ – الخسٙٙه الىٓضٓاٗ لىٓقلّي الخٍيسيٗ الغيلٗ ْالىيخسبمٗ.
 -3خصبئص انيقظخ االسرتاريغيخ:
اي الٙستت اجيخزاحٙضٙت حخكٓي وً وضىٓات وً التصيئص الخٗ حىٙىِي اً غٙزِي ْ ىثي اٌّثي حــــثـزوٗ
الٕ حغـــــسٙا اللــــد٘د وً امِداف الـــخٗ حيلـٕ ىلّٙي الىٍتىت عخٕ حكثٓي وىٙثىة اثً اسٙثت وٍيسيثّٙي لعيثًٙ
13 :2015،ح.
 اجيخزاحٙضٙت  ِٗ :الىيسْلت اً حٓص ُٙالىٍتىت ااكك يييثٗ ْاثيوك ٌغثٓ الىيثخسبك الىٍاثٓظ ْحيثخلىكلةاي ة الٕ صىٙي الىلمٓويث الىسدوت لمٙستت ج حتص اللىمٙيث الغيلٙت ْالىكز ة ْالخٗ لّي ٌىٓ س وثً الٍىثي س
الىسٙىت ا لك الخضزاتْ ،ىٌىي حتثص السثزا اث الىيثخسبمٙت ْالخثٗ لّثي الخثيرٙز الكبٙثز سثٗ حٍيسيثٙت ْاسثيذ الىٍتىثت
ْايخىزا الىٍتىت ْالخٗ ٘خه حطبٙسّي امٕ السزا اث غٙز الىخكز ة لخىْ٘د صٍي السزا ايلىلمٓويث الذزوت.
ب -ال يذ الضىياٗ ِٓ :اىمٙت اغذ ايخبيقٙت٘ ،لخىد امٕ يذ وضىٓات وً اجسثزاظ الث ً٘ ٘لىمثٌٓلمٕ اٌخسثيذ
الىلمٓويث الىخلمست ايلىغٙط ْوذعتثت الاثي اث ْوسي ٌخّثي ْااطيئّثي ولٍثٕ ولث ًٙامثٕ ْسثا السٓااثد ْيثمٓك
اللىك الضىياٗ لمغد وً عيلت الذحي د.
ث -اجادا  :حخيىً الٙستت اجيخزاحٙضٙت ح يٙز صىٙي اجاي اث الىبكزة الىزحبطت الٍصز اجادا  ،سيلىلمٓويث
الخثثٗ امّٙثثي الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت ج حصثثف ا٘ثثي وثثً اجعثثداد الخثثٗ ْقلثثج يثثياسي ،عٙثثذ ٘ثثخه وثثً اذلّثثي صثثٙيغت
سزضثثٙيث ْ ؤ٘ثت اادااٙثثت ،ىثثي حلٍثثٗ قثثد ة الىٍتىثثت امثثٕ اٌاثثيذ ْوليلضثثت ْحٍتثثٙه الىلمٓوثثيث لخطثثٓ٘ز السثثد اث
ْلخيّٙك حصىٙه التدويث ْالىٍخضيث الضد٘دة.
 -7اثعبد انيقظخ االسرتاريغيخ :

ا -انيقظخ انزكنىنىعيخ:
الٙستت الخكٍٓلٓصٙت ِٗ طز٘ست الىٍتىت سٗ وزاقبثت الىلمٓوثيث ْحغمٙمّثي ْحمسّٙثي ٌْاثزِي ْايثخزصياّي
عثثٓا السثثد ة الخٍيسيثثٙت سثثٗ الٓقثثج الىٍييثثل ،الٙستثثت الخكٍٓلٓصٙثثت حلٍثثٗ الزصثثد ْالىزاقبثثت ْالخثثدقٙا ْوٓا بثثت
الخطثثٓ اث ،الٙستثثت الخكٍٓلٓصٙثثي ِثثٗ طز٘سثثت اٌخسيئٙثثت ْوٍتىثثت لضىثثي الىلمٓوثثيث وثثً اثثي س الىٍتىثثت ْحغمٙمّثثي
ْحغٓ٘مّثثي ىلثثٕ ولزسثثت وثثً صثثك احتثثي السثثزا اث وثثي الىتثثيطز ْاماطثثي الىٍت يثثت ْحكثثٓي قثثيظ ة امثثٕ ايثثخبي
الخغٙزاث الخٗ حمثٓط سثٗ امسثا  ،الٙستثت الخكٍٓلٓصٙثت ِثٗ صّثد وٍّضثٗ ْوثٍته لمىٍتىثت لىزاقبثت ْحمسثٗ ْحغمٙثك
ٌْاثثز الىلمٓوثثيث ْايثثخزصياّي سثثٗ الٓقثثج الىغثثدظ عثثٓا عثثداد ولٍٙثثت سثثٗ الخسٍٙثثت ْالىلمٓوثثيث اجقخصثثيظ٘ت
ْاجصخىياٙت ْ اماىثيا الخضي ٘ثت الىّىثت مٌّثي ٘ىكثً ي حٍطثٖٓ امثٕ سزصثت ْ حّد٘ثد .ىثي ٌّثي حيثياد امثٕ
ز٘يظة السد ة الخٍيسيٙت سٗ اليٓ وً اذا سّه سيك لمب ٙت الخٍيسيٙت ).(SĂVESCU,2014: 217
ة -انيقظخ انزسىيقيخ:
الٙستت الخيٓ٘سٙت ِٗ يميمت وً اللىمٙيث الىيثخىزة ْالىخكثز ة حيثخطٙي الىٍتىثيث وثً اذلّثي وزاقبثت
ْحغمٙك ا ٙخّي الخيٓ٘سٙت لمغصٓا امثٕ الىساثزاث الىغخىمثت الخثٗ حخلمثا اثيل زص ْالخّد٘ثداث ْالخثٗ حثسرز سثٗ
اسيذ الىٍتىتْ ،ايختدان الٙستت سثٗ صثٍي السثزا اث الخثٗ حّثدف لخغيث ًٙاظاذ الىٍتىثتٍِ ،ثيك اثدة غي٘ثيث وثً
الٙستت الخيٓ٘سٙت ِٗلاعيً55 :2009،ح
لاْجح الخغ ٘ز ْالىسصٓظ اُ الخلزف ْا خايف ال زص ْالخّد٘داث اْ الىاي ك الىغخىمت.
لريٌٙيح الخكٙف ْ٘لٍٗ اايظة ِٙكمت وٓا ظ الىٍتىت اغيل الخغٙزاث البٙ ٙت.
لريلزيح الخصزف ْالىسصٓظ اُ عك صىٙي الىاي ك اجقخصيظ٘ت ْالغصٓا امٕ وٙىة حٍيسيٙت ْحغسٙا ايخزاحٙضٙت الىٍتىت.

ْاىي اي الٙستت الخيٓ٘سٙت حلٍ ٗ اىمٙت البغذ ْصىثي ْوليلضثت ٌْاثز الىلمٓوثيث الىخلمسثت ايثٓ الىٍتىثت سىثً
اذا الٙستت الخيٓ٘سٙت ٘ىكً لمىٍتىت وخيالت ل٘ٓيف 14-15:2010،ح:
لاْجح الخطٓ اث الغيصمت سٗ يٓا الىٍتىت.
لريٌٙيح وٓقي الىٍتىت سٗ اليٓ .
لريلزيح يمٓك الىيخّمك.ًٙ
ل االيح وزا ى الغىذث الدايئٙت لمىٍيسي.ًٙ
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د-انيقظخ انزنبفسيخ:
ِٗ اىمٙت صىي ْوليلضت الىلمٓويث الىزحبطت اضىٙي وٍيسي ًٙالىٍتىت وً اذا وزاقبثت ايثخزاحٙضٙيحّه
ْيٙيييحّه ٌْخيئضّه ل اً امٗ ،صمٙغت5:2010 ،ح .ىي حلزف امٕ اٌّي حمك الطز٘ست الخٗ ٘خه وً اذلثُ صىثي
ْحغمٙك ْحسٙٙه الىلطٙيث الىزحبطت ايلىٍيسي ًٙاييمٓب وٍته ْوٍّضٗ اّثدف التثزْس اىغصثمت وثً الىلمٓوثيث
الخثٗ حيثّك اىمٙثثت احتثي السثزا اث ،اي وخيالثثت صىٙثي اٌاثطت الىٍيسيثثْ ًٙصىثي الىلمٓوثيث اثثً يثمٓ ّه ْاثثً
ايثثخزاحٙضٙيحّه ْقثثد احّه الىيلٙثثت ْالباثثز٘ت ْالخكٍٓلٓصٙثثت ٘يثثياد الىٍتىثثت امثثٕ وثثٓاصّخّهْ ،حلىثثك الٙستثثت
الخيثثثٓ٘س ٙت امثثثٕ البغثثثذ لكثثثك وثثثي لثثثُ اذقثثثت اىىي يثثثيث الىٍتىثثثيث الىٍيسيثثثت ْ الثثثك وثثثً ولزسثثثت ل زْوثثثٗ ،
اىزيخٗ9-10:2010،ح.
ل ْجح -الٌخيس ل حكم ت الٌخيسٌ ،تين الٌخيس ،الىّي اث ْالىٓا ظ الىيختدوتح.
لريٌٙيح -الخٓز٘ي ل اطط الخٓز٘ي ،اميلي  ،ابكيث الخٓز٘يح.
لريلزيح الىٍخضيث ل الغصت اليٓقٙت ،الخاكٙمت الكيومت لمىٍخضيثح.
ل االيح الاز يذ ل الىسيْل ،ًٙالىٓ ظً٘ ح.
لايوييح البغذ ْالخطٓ٘ز ل الخكٍٓلٓصٙي الىيختدوت ،ازاذاث اجاخزا ح
س -انيقظخ انجيئيخ:
حز ى الٙستت البٙ ٙت امٕ صىٙي وكٌٓيث الب ٙت التي صٙت لمىٍتىت ٖ صىٙي اللٓاوك الخثٗ ج حثزحبط اىٍّثت
الىٍتىثثت ِْثثٗ حاثثىك الٙستثثت اجقخصثثيظ٘تْ ،الٙستثثت اجصخىياٙثثت ْاليٙييثثٙت ْالضٓٙيٙييثثٙت ْالخاثثز٘لٙت لٌثثٓ
الدً٘34:2012،ح .ى حتثخص ِث َ الٙستثت البٙ ٙثت اللٍيصثز الىكٌٓثت لىغثٙط الىٍتىثت التثي صٗ ِْثٗ لثٙس ايقثك
ِىٙت وثً امٌثٓا اماثزٔ لىثي لّثي وثً حثيرٙز امثٕ ويثخسبك ْ ظاذ الىٍتىثت ْاي حطبٙثا الٙستثت البٙ ٙثت ٘لثد وثً
اجوٓ ايلغت الصثلٓات امثٕ الىٍتىثت لخلمسّثي اضٓاٌثل اثدة وثً ا ٙثت الىٍتىثت وىثي ٘غثخه امثٕ الىٍتىثت الخليوثك
الٍي٘ت بٙزة وي الىلمٓويث الخٗ حه صىلّي ْحغمٙمّي ْوليلضخّي ْحىْ٘د وخت ٖ السزا اّثي لالليلٙثت21:2014،ح.
ىي حيىٕ الٙستت البٙ ٙت ايلٙستت الايومت مٌّي حضىي صىٙي اللٍيصز التي صت امٕ اكس اٌثٓا الٙستثت اجاثزٔ
الخٍيسيثثٙت ْالخكٍٓلٓصٙثثت ْالخيثثٓ٘سٙت سثثٗ حلٍثثٕ اىغثثٙط الىٍتىثثت الزسثثيسٗ ،اليٙييثثٗ ،السثثيٌٌْٓٗ ،اجصخىثثياٗ
لالىِزاذ،سز٘دة5:2010،ح.
صبنيااب :اخلااذمبد انزمري اايخ :يثثٙخه سثٗ ِ ث َ ال سثثزة حٍثثيْا و ّثثٓن التدوثثتِ ،ىٙثثت التدوثثت ،اثثدويث
الخىز٘ضْ ،اللذقت ا ًٙالٙستت اجيخزاحٙضٙت ْحغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت ْ يجحٗ:
 -1مفهىو اخلذمخّ :ز اجحضيَ عثد٘زي لخسمٙثك امٌ ثي امثٕ اليثمي اجيثخّذ ٙت ايلىسياثك اثززث ثيِزة ز٘ثيظة
اجٌ ي امٕ صٓاٌل اازٔ وً الغٙية الليوت ْالخٗ حيا ص ت التدوت يلىطياه ْال ٍيظ ْغٙزِي وً التثدويث،
عٙثثذ اٍٙثثج الد ايثثيث سثثٗ الىضخىلثثيث الز يثثىيلٙت اي اٌ ثثي الىيثثخّمك امثثٕ التثثدويث ْصثثك الثثٕ عثثٓالٗ اىثثس
وضىٓ ظامُ ْ٘زصي الٕ ا ح ي حكثيلٙف التدوثت لالىمكثيْٖ30 :2012 ،ح ثيي وثً ااثزز وذوثظ اللسثٓظ الزذرثت
الىيضٙت ِٓ الٍىٓ الّيئك سٗ السطي التدوٗ ِْ ا وي اظٔ الٕ ّٓ ادويث صد٘دة اصٓ ة ويخىزة حتخمف اثً
التدويث الخسمٙد٘ت ْجاك ايي الغيصت الثٕ حغد٘ثد حلز٘ثف ْاضثظ ْظقٙثا ْاثيوك لمتثدويث ايلىسي ٌثت وثي و ّثٓن
الييئد لميمي الىيظ٘ت وً ااثزز اللٓاوثك الخثٗ حسثف ايئسثي اوثين حىكث ًٙوسييثيث التدوثت وثً يثه ايثخزاحٙضٙيث
سليلت سٗ قطي التدويثْ ،وً اصك لك حلثدظث الىغثيْجث لخغد٘ثد حلز٘ثف اثيوك ْْاضثظ ْظقٙثا لمتثدويث سسثد
ازسثثج امثثٕ اٌّثثي ل سلثثك اْ اظاذ اْ صّثثد ٘سثثدن وثثً طثثزف الثثٕ طثثزف ااثثز ْقثثد ٘ثثزحبط لثثك ال لثثك اْ اجظاذ غٙثثز
الىمىٓد اخسد٘ه وٍخش غٙثز وثيظٖ ْج ٘ىكثً حىمكثُ ْازسثج ا٘يثي اكٌّٓثي ل ٌاثيطيث اقخصثيظ٘ت حلىثك امثٕ امثا
قٙىت ْسٗ الٓقج ْالىكيي ال ٖ ٘غدظِي ْ٘زغل سّٙي طيلل التدوتح لالبكزٖ،الزعٓوٗ 77 : 2008،ح سيذ اثً
حغد٘د و ّٓن التدوت ٘لخىد امٕ ادة آاوك ِٗ):(Johnston et al, 2002:123
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.1اىمٙت التدوت :الطز٘ست الخٗ ٘خه اّي حٓصٙك التدوت.
 .2حضزات التدوت :حضزات التدوت وً قبك الىآي اصٓ ة وبيازة.
ٌ .3خٙضت التدوت :سٓائد ادوت الىايئً ٌْخيئضّي.
 .4قٙىت التدوت :ودٔ اسيظة الىآي وً التدوت.
ْازف التدوت ل Edvardsson and Olssonح ايٌّي ْص ي ح صٙمٙي لىثي ٍ٘بغثٗ السٙثين اثُ لمىاثٓي وثي
ِٗ اعخٙيصيحُ ْ غبيحثُ ْ ٙثف ٘كثٓي اضثٙي ْ ٙثف ولزسثت الىثزاظ حغسٙسثُ )،(Goldstein et al,2002:123
ىثي حلثثزف اكٌّٓثثي وٍثثخش غٙثثز ومىثثٓد ٘سثثدن الىٍثثيسي لمىيثخ ٙد ٌخٙضثثت جيثثختدان صّثثد ااثثزٖ ْج ٍ٘ثثخش اثثً حمثثك
الىٍثيسي عٙثيزة اثٗ وثيظٖ ومىثٓد لاللضي وثت21: 2004،حْ ،حلثزف ايٌّثي ٌاثطت غٙثز ومىٓيثت حغسثا وٍ لثت
الىآي لٙيج ايليزْ ة وزحبطت ابٙي ادوت ازٔ ٖ اي اٌخيس ادوت ولٍٙت ْ حسد٘ىّي ج ٘خطمل ايخلىيا وٍخش
وثثيظٖ لاثثىان ْ اثثزْي 260 –259 : 2009،حْ٘ ،لزسّثثي ) Perreault,McCathy,2005:145ح "اللىثثك
الىثثسظا وثثً اعثثد اجطثثزاف ل اثثز ْعثث ًٙحسثثدن التدوثثت لمىاثثٓي ج ٘ىكثثً لثثُ اجعخ ثثي اّثثي ْاثثيمعزٔ التدوثثت
حضزب،حيختدن اْ حيخّمك"ْ ،ازسج ٘يي اكٌّٓي ابي ة اً ٌايو اٌييٌٗ ٘خه وً اثذا حسثد٘ه وٍثيسي اغٙثذ ٘كثٓي
ِ ا الٍايو غٙز ومىٓد ج٘خه عٙيزحُ ْاوخذ ُ لٌٓ الدً٘58:2007،ح.

 -2اهميخ اخلذمخ :ازظاظث اِىٙت التدوت سٗ اٌْٚت اجاٙزة للدة يبيب ِٗ لاىان ْ اازْي 268:2008،ح
ا -ا ح ي ٌيبت الليوم ًٙسٗ قطي التدويث عٙذ حاٙز الد ايثيث الثٕ اي ا زثز وثً رمزثٗ وضىثٓ السثٓٔ الليومثت
سٗ الليله حلىك سٗ قطي التدويث.
ب -ا ح ي ٌيبت التدويث سٗ الٍيحش السٓوٗ اجصىيلٗ عٙثذ حاثٙز اجعصثيئٙيث اي التثدويث ايثّىج سثٗ %72
وً الٍيحش السٓوٗ اجصىيلٗ جقخصيظ اجحغيظ امْ اٗ ْعٓالٗ  %85سٗ اقخصيظ الٓج٘يث الىخغدة اموز٘كٙت.
ث -الى٘ثثيظة سثثٗ ااثثداظ اليثثمي الخثثٗ حغخثثيس الثثٕ اثثدويث ،سيثثمي الكىبٙثثٓحز ْاجٌخزٌثثج ْ ٌتىثثت اجوثثيي حغخثثيس الثثٕ
ادويث وختصصت وزك الخز ٙل ْالصٙيٌت ْالخد ٘ل ْقطي الغٙي .
د -ا ح ي ويخٓ٘يث الدآا سٗ زٙز وً ظْا الليله عٙذ صلمج ِ َ الدآا اجضثيسٙت اجٌ ثي امثٕ الكزٙثز وثً
التدويث اوزا وىكٍي ْوٙيٓ ا.
س -الخغٙزاث الخكٍٓلٓصٙت الخٗ عدرج سٗ وٍتىيث اماىيا سيلخيٓ٘ا اجلكخزٌْٗ ْايختدان الخكٍٓلٓصٙي اظٔ الٕ
ز٘يظة الغيصت ىلٕ التدويث الىداىت لّ َ امٌاطت.
- 3خصبئص اخلذماخ :ا ي الٍسثي عثٓا ويِٙثت التثدويث اثد ايل لثك سثٗ اثين ْ ،1960عخثٕ ِث ا الٙثٓن لثه ٘ثخه
اجح ي امٕ حلز٘ف وغدظْ ،وي لك ٘خ ا البيعزٓي امٕ اي التدويث حىخمك اللد٘ثد وثً التصثيئص الخثٗ حىٙىِثي
اً غٙزِي ْوً التصيئص).(Clewes,2003: 70ل آاٌٗ42 :2015،ح .(Ree,2009:33-35) .لابدالسيظ :2012،
2216ح.

ا -الذومىٓيٙت  :التدويث الخٗ حٍضى اماىيا ااكك ويٙطز ادج وً اماٙيذ الخٗ وً الىىكً ي حد ك اييخلىيا
ٖ وً اٚري الىيظ٘ت.
ب -الّذكْ٘ :سصد اّي ىي التدويث ج ٘ىكً ع تّي اْ حتىٍّ٘ي ،ىٖ ٘ضل ايخّذك التدويث اٍدوي ٘ثخه حٓسزِثي،
ْاىٓوي سيٌُ ج ٘ىكً اىٌّي جيخلىيلّي سٗ ْقج جعا.
ث -غٙز وخضيٌيت لالخبيً٘ح :حخصف التدويث الدن حضيٌيّي سّٗ حتخمف وً وٍتىت ىلثٕ اثزٔ ْوثً زاثٓي ىلثٕ
از ْاي حٓعٙد التدويث ا ًٙالىايئً وز صلل حغسٙسُ ْ لك وً الصلٓات حٓعٙد صىٙي التثدويث الخثٗ ٘خمسيِثي
الىايئً ،لّ ا ٘خطمل ظقت ايلٙت سٗ ااخٙي الليوم ًٙاْ وىْظٖ التدوت٘ ْ ،يي ىاطيذ سزصت لمىايئً ما ائّه
اً التدوت لى٘يظة الىٓرٓقٙت ْلمغ ي امٕ ويخٓٔ ايلٗ وً الضٓظة.
د -الٌخثثيس الىخثثىاوً وثثي اجيثثخّذك٘ :كثثٓي ايثثخّذك وٍخضثثيث التدوثثت سثثٗ الٓقثثج ٌ يثثُ ،ى ج ٘ىكثثً سصثثك
اجيخّذك اً ْييئك الٌخيس.
ىي و ّٓن ىظ اك التدوت ِٓ ص ب اجٌخبيَ عٓا ْصف ىيخزاحٙضٙت لخيٓ٘ا اليمي الىمىٓيت ْىيخزاحٙضٙت حيٓ٘ا
التدويث ْ لك وثً ايصثٙت ومىٓيثٙت ْاثدن ومىٓيثٙت التدوثت ْ ثدْا امثٕ ِىٙثت ااثخذف اجيثخزاحٙضٙيث ايثخٍيظا لّث َ
التيصٙت ،سيذ اً ايصٙت ازٔ لمتدوت ِثٗ اثدن ىوكيٌٙثت اثىي التدوثت ْ ٌسمّثي ْوثً رثه اثدن حىيرمّثي ل الصثىٙداٗ،
 35:2010ح.
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 -7رصنيف اخلذمخ :حصٍف التدوت اغيل الىلي٘ٙز ْاميس اٚحٙت :لالطيئٗ ْاللذ  28:2008،ح.
ا -عيل ٌٓ اليٓ لعيل الىآيح ْحسيه الٕ:
لاْجح -اثثدويث ايثثخّذ ٙت ِْثثٗ التثثدويث الخثثٗ حسثثدن جاثثبي عيصثثيث اتصثثٙت صثثزست وزثثك التثثدويث اليثثٙيعٙت
ْالصغٙت ْادويث الٍسك ْاجحصيجثْ ،لّ ا يىٙج ايلتدويث الاتصٙت.
لريٌٙثثيح -اثثدويث وٍتىثثيث ِْثثٗ التثثدويث الخثثٗ حسثثدن جاثثبي عيصثثيث وٍتىثثيث اجاىثثيا ىثثي ِثثٗ الغثثيا سثثٗ
اجيخاي ٘يث اجظا ٘ت ْالتدويث الىغييبٙت.
ب -اغيل ظ صت زيست قٓة اللىك ْحٍسيه امٕ:
لاْجح -ادويث حلخىد امٕ قٓة اىك ز ٙت وزذ ادويث حزاٙت امط يا ْادويث الخد ٘س ْالتثدويث الخثٗ ٘سثدوّي
الطبٙل سٗ اٙيظحُ ْغٙزِي.
لريٌٙيح -ادويث حلخىد امثٕ الىيثخمىويث الىيظ٘ثت ْوثً وزمخّثي اثدويث اجحصثيجث اليثمكٙت ْالذيثمكٙت ْاثدويث
الٍسك اللين ْادويث الطلين ْادويث البٙي اٚلٗ ْادويث الٍسك الضٖٓ ْغٙزِي.
ث -اغيل ظ صت اجحصيا ايلىآي ْحٍسيه ىلٕ :ل ايئات 24 : 2012 ،ح
لاْجح -ادويث حغخيس ىلٕ احصيا اياٍ وزك التثدويث الصثغٙتْ ،التثدويث ال ٍدقٙثت ْالىطثياه حغخثيس الثٕ احصثيا
ايلٗ وً الىآي ْغيلبي وي حكٓي ِ َ التدويث وٓصّت ٌغٓ اجسزاظ.
لريٌٙثيح -اثدويث حغخثيس الثٕ احصثثيا وثٍت ض وزثك اثدويث اجصثذط ْالخغمٙثثف ْالتثدويث البز٘د٘ثت ْحٓصثُ ِث َ
التدويث سٗ الغيلل ٌغٓ اجاٙيذ ْج ٘خطمل اجوز ْصٓظ اٍصز اازٖ لخيظ٘ت التدوت.
 -5خذمبد انزمري يخ:
حلد ادويث الخىز٘ض الليوك اجِه ْالغييه سٗ حغسٙا ِدف الىيخا ٕ اجْا ْالىخىزك ازاي٘ت الىز٘ض
سثثيلىىزق ِثثٓ اللٍصثثز الىٍّثثٗ الٓعٙثثد الث ٖ ٘بسثثٕ امثثٕ اعخكثثيك وبياثثز وثثي الىزضثثٕ امثثٕ وثثدا اليثثيات ِْثثه
ويسْلٓي اً حطبٙا اطت اللذس الخٗ ٘يلّي اجطبيذ الىليلضٓي ْ٘سٓوٓي ازصد عيلت الىزضثٕ ْوثدٔ الخسثدن
سٗ ٌخيئش الىليلضتِْ ،ه اجقد امٕ سّه ٌ يٙت الىز٘ض ْالخليوك ولُ ْوي ُْ٘ ْ٘اكك الىىزضثٓي وثً عٙثذ
اللدظ ا بز س ت وٍّٙت ايومت سٗ الىيخا ٕ عٙذ ٘لىك سٗ الىيخا ٙيث الىىزضثٓي الىسِمثٓي ْالث ً٘ حسثي امثٕ
ايحسّه ويسْلٙت بٙزة سٗ اي٘ت الىزضٕ لٌصٙزاث 292:2008،ح.

صبنضب :حتسني اخلذمبد انزمري يخ وفق انيقظخ االسرتاريغيخ:

ىي ضثثى يي صثثٓظة التثثدويث الخىز٘يثثٙت ٘خيثثىً الىغيستثثت امثثٕ الخىٙثثى اثثً طز٘ثثا الخسٙثثٙه ْالىخيالثثت
الىيخىزة  ،ىي ٘خيىً و ّٓن الضٓظة سٗ الزاي٘ت الصغٙت ويسْلٙت وسدوٗ التدوت اً ٌٓاٙت التدوت الىسدوثت
ْالىغييبت سٗ عيلت ْصٓظ اطي٘ ،خه لك اً طز٘ا ادة وزاعك وً خيات اليٙيييث ْحٍ  ٙاجاىيا اغيثل حمثك
اليٙيييث ْاجصزاذاث ْحدقٙا ْحغي ًٙحمك اجصزاذاث ،عٙذ حلد التدويث الخىز٘يثٙت ٍثي ايييثٙي وثً ا ثيي
الزاي٘ثثت الصثثغٙت لث ا سثثيي الىٍتىثثيث الصثثغٙت اغيصثثت الثثٕ ضثثىيي صثثٓظة التثثدويث الخىز٘يثثٙت ِْثثٗ ْ  ٙثثت وثثً
ْ يئف اظا ة الخىز٘ض ىي حخطمل التدويث الخىز٘يٙت ٌتين حسٙٙه ويخىز لٍٓاٙت التدوت الخٗ حسثدوّي لمىزضثٕ
ْالىضخىي امٕ عد يٓاذ ،عٙذ ٘ضل اي حكٓي اث صٓظة ايلٙت وزحكىة امثٕ البغثذ ْالخطثٓ٘ز ليثىيي ويثخٓٔ
اياٍ وً الىّي اث ْالىلزست الخسٍٙت لىسثدوٗ التدوثت الخىز٘يثٙت تطثٓة وّىثت سثٗ ِث ا اجحضثيَ ٘خٓصثل اصثزاذ
حسٙثثٙه اْلثثٗ لميٙييثثيث ْاجصثثزاذاث الخىز٘يثثٙت ْوسي ٌخّثثي ايلىلثثي٘ٙز الليلىٙثثت لىلزسثثت ٌسثثيو السثثٓة ْاليثثلف
ْاللٓاوك الىسرزة امٕ صٓظة اجظاذ الخىز٘يٗ لغىاا 3 :2009 ،ح.
الٙستت الخكٍٓلٓصٙت ِْٗ اعد االيظ الٙستت اجيخزاحٙضٙت لّي ظْ سٗ حغيث ًٙصثٓظة التثدويث الخىز٘يثٙت
وً اذا ز٘يظة السد ة الخٍيسيٙت لمىٍتىت الصغٙت ْ ىي ٘يحٗ :لاعىد 53 :2014 ،ح.
ا-ز٘يظة السد ة الخٍيسيٙت ِٗ التطٓة اجيييٙت الخٗ حىكً الىٍتىت الصغٙت وً الغٓا امٕ الىٙىة الخٍيسيٙت.
ب -ظْ الخكٍٓلٓصٙثثي سثثٗ سثثي قثثد اث الىٍتىثثت الخٍيسيثثٙت الخثثٗ حيثثياد الىٍتىثثت الصثثغٙت امثثٕ الغصثثٓا امثثٕ
الىلمٓويث الذزوت الخٗ حيختدوّي الىٍتىت سٗ حغي ًٙادويحّي ْالخٓاصك الىيخىز وي زايئٍّي ْاجاخىثيظ امثٕ
حسٍٙيث عد٘زت سٗ حسد٘ه حمك التدويث.
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ث -الٙستثثت الخكٍٓلٓصٙثثت ِثثٗ اجظاة الخثثٗ ٘ثثخىكً وثثً اذلّثثي الىٍتىثثيث الصثثغٙت وثثً الٓصثثٓا الثثٕ حكيوثثك اثثًٙ
اجيخزاحٙضٙيث ْالكمف اجقك ْالخىٙى وىي ٘ى٘د وً ْجذ الىايئً اً طز٘ا الخغيث ًٙالىيثخىز لمتثدويث الىسدوثت
لّه ْز٘يظة الغصت اليٓقٙت لمىٍتىت الصغٙت ْز٘يظة اج ايط.
د -الٙستت الخكٍٓلٓصٙت حيياد امٕ حغيث ًٙيثىلت الىٍتىثت ْ لثك وثً اثذا اجحصثيا الىيثخىز وثي زايئٍّثي وىثي
٘اكك سي قي اٍّٙي ْا ًٙوٍيسيّٙي ْال ٖ ٘سظٖ الٕ حغي ًٙالتدوت الىسدوت لّه.
اثً طز٘ثا الٙستثثت حيثخلىك الىٍتىثثيث الىلمٓوثيث لزيثه اطثثط لغثك الىاثثكذث ْاحتثي السثزا الخثثٗ حلثيٌٗ وٍّثثي
ْايخغذا ال زص  ،الد حغد٘د الىاثكمت ْحغد٘ثد ٌسثيو السثٓة ْاليثلف سثٗ الىٍتىثت ٘صثبظ وثً اليثزْ ٖ حغد٘ثد
الغمٓا البد٘مت لخمك الىاكمت وً اذا صىي اللد٘د وً الىلمٓويث ْحغمٙمّي ْحسٙٙه الغمٓا الىسخزعت وً اثذا وثي
٘يحٗ :لالىِزاذ  ،سز٘دة 7 : 2015 ،ح.
لاْجح الخكم ت  :عضه الخكيلٙف الخٗ حغخيصّي وٍتىت لخٍ  ٙالغك.
لريٌٙيح اليزات :حلٍٗ يزات حغسٙا الٍخيئش الىزغٓات.
لريلزيح السبٓا ٖ :ي الغك وسبٓا وً صىٙي امطزاف الىلٍٙت.
ْالد لك ٘خه ااخٙي الغك الىٍييل ْوً ره حسٙٙه الٍخيئش.

احملىر انضبنش  /اجلبنت انعمهي نهجحش

وثثً اثثذا ِ ث ا الىبغثثذ يثثٍخلزف امثثٕ ىصياثثيث اللٍٙثثت ْاثثدظِي ل48ح وىزضثثي ْوىزض ثت ،ا حثثه حٓز٘ثثي
ايخىي ة اجيخبيٌت الىكٌٓت وً ل49ح سسزة حخيىً الىخغٙز الىيخسك الٙستت اجيثخزاحٙضٙت اثـل30ح سسثزة ْالىخغٙثز
الخثثياي حغيثث ًٙالتدوثثت الخىز٘يثثٙت ْال ث ٖ صثثيذ ب ل19ح سسثثزةْ ،اييثثختدان ازٌثثيوش لSPSS,V.19ح ْالٍيثثل
الى ٓ٘ثثت ْالخكثثزا اث ْامْيثثيو الغيثثياٙت ْاجٌغزاسثثيث الىلٙي ٘ثثت ْوليوثثك اجاثثخذف لخغد٘ثثد وثثدٔ الخاثثخج سثثٗ
الصياثثيث ،ايجاخىثثيظ امثثٕ وسٙثثيد لLikertح التىييثثٗ سثثٗ ىصياثثيث اللٍٙثثت الىخبلثثت سثثٗ اجيثثخبيٌت ،اثثً طز٘ثثا
عييب الىدٔ ا ًٙا بز ْاصغز قٙىت،

األول  -وصف اسزغبثبد مزغرياد انجحش.

 -0وصف اسزغبثخ عينخ انجحش دلزغري انيقظخ االسرتاريغيخ.
٘خثثيلف وخغٙثثز الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت و ثً الثثت الثثيظ ِثثٗ لالٙستثثت الب ٙثثت ،الٙستثثت الخكٍٓلٓصٙثثت ،الٙستثثت
الخٍيسيثثٙت ،الٙستثثت الخيثثٓ٘سٙت ح٘ ،اثثٙز الضثثدْا ل1ح ىلثثٕ الٓيثثط الغيثثياٗ اللثثين لىخغٙثثز الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت
لمىيخا ٕ الىبغٓرت ْالبيلغ ل3.34ح ِْ ا ٘س د ِىٙت ِ ا الىخغٙز ااكك ايا ْ٘س د ي ىصيايث اللٍٙت الىبغٓرثت
احضّج ٌغٓ ْاسا ْ ْاسا اادةْ ،ايٌغزاف ولٙي ٖ ل.63ح ْ ،لك ٘دا امثٕ اٌيثضين اٍٙثت البغثذ ْاثدن حاثخج
ائّي ِْ ،ا وثي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف ل18.86ح ْالث ٖ ٘ثدا امثٕ حضثيٌس اٍٙثت البغثذْ ،سٙىثي ٘ثيحٗ حٓضثٙظ
لٓاقي اليظ الٙستت اجيخزاحٙضٙت:
انجعذ األول:انيقظخ انجيئخ٘ :خيلف ِ ا البلد وً يخت ي مت اث الخيميك ل 6-1ح سثٗ اجيثخبيٌت الىلخىثدة ،ا
٘اٙز الضدْا ل1ح ىلٕ الٓيط الغيياٗ ْاجٌغزاف الىلٙي ٖ ْوليوك اجاخذف الىخلما آصّت ٌتز اٍٙت البغثذ
لبلد الٙستت البٙ ٙت ْ ،ىي ا ًٙالضدْا الٓيط الغيياٗ اللين ٘بمغ ل4.60ح لمىيخا ٕ الىبغٓرت ْالث ٖ ٘اثٙز الثٕ
وٙك اياِ صدا مسزاظ اٍٙت البغذ ىلٕ الد الٙستثت البٙ ٙثت ْاثيٌغزاف ولٙثي ٖ ل.49ح ٘ثدا امثٕ حضثيٌس اذ اٍٙثت
البغذ امٕ الد الٙستت البٙ ٙت ِْ ا وي ٘س دَ وليوك اجاخذف البيلغ ل10.65ح ،ى حلكثس ٌخثيئش ِث ا البلثد اح يقثي
ايلٙي ا ًٙاٍٙت البغذ ْ ىي وٓضظ سٗ الضدْا ل1ح ال ٖ ٘دا امٕ حضيٌس ا اذ اٍٙثت البغثذ عثٓا حمثك ال سثزاث
ْ ٘س د لك وليوك اجاخذف البيلغ ل٘ ،(10.65خيظ وً لك اي الىيخا ٕ الىبغٓرت حلىك امٕ وزاقبت وغٙطّي
ايجاخىثيظ امثٕ وصثيظ وخلثثدظ ىثي حخليوثك اإ٘ضياٙثثت وثي السثٙه ْالىلخسثداث اجصخىياٙثثت ْحيثختدن طزائثا صثثغٙت
لمختمص وً الٍ ي٘يث.
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صدْا ل1ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد الٙستت البٙ ٙت
ث
ال سزاث
 1حلىك ىظا ة الىيخا ٕ اىزاقبت وغٙطّي وً اذا صىي البٙيٌيث.
 2حلخىثثثثد ىظا ة الىيخاثثث ٕ امثثثثٕ وصثثثثيظ وخلثثثثدظة لمغصثثثثٓا امثثثثٕ
الىلمٓويث اً الب ٙت التي صٙت يلىسياذث ْاجٌخزٌج.
 3حسثثٓن ىظا ة الىيخا ث ٕ اخغمٙثثك ْوليلضثثت البٙيٌثثيث جحتثثي السثثزا اث
حذئه ا ٙت الىيخا ٕ.
 4حخليوك ىظا ة الىيخا ٕ اإ٘ضياٙت وي السٙه ْالىلخسداث اجصخىياٙت.
٘ 5مخثثىن ال ز٘ثثا الطبثثٗ اسثثزا اث ىظا ة الىيخا ث ٕ ْحطبٙثثا السٓااثثد
اللمىٙت لتما ا ٙت صغٙت ٌىٓ صٙت.
 6حلىك ىظا ة الىيخا ٕ امٕ حسمٙثك الخمثٓد الب ٙثٗ اييثختدان الطثز
الصغٙغت لمختمص وً الٍ ي٘يث.
ىصىيلٗ الٙستت البٙ ٙت
ىصىيلٗ الٙستت اجيخزاحٙضٙت

ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك
اجٌغزاف
الٓيط
اجاخذف
الىلٙي ٖ
الغيياٗ
10.65
.49
4.60
10.65
.49
4.60
3.27

1.0

30.58

4.60
3.31

.49
1.03

10.65
31.11

4.60

.49

10.65

4.60
3.34

.49
.63

10.65
18.86

انجعذ انضبني :انيقظخ انزكنىنىعيخ٘ :خكٓي ِ ا البلد وً رىثيي يث مت اث الخيميثك ل14-7ح سثٗ اجيثخبيٌت
الىلخىدة ٘اٙز الضدْا ل2ح ىلٕ الٓيط الغيياٗ ْاجٌغثزاف الىلٙثي ٖ ْوليوثك اجاثخذف الىخلمثا آصّثت ٌتثز
اٍٙثثت البغثثذ لبلثثد الٙستثثت الخكٍٓلٓصٙثثت ْ ،ىثثي اثث ًٙالضثثدْا الٓيثثط الغيثثياٗ اللثثين ٘بمثثغ ل4.60ح لمىيخاثث ٕ
الىبغٓرت ْال ٖ ٘اٙز الٕ وٙك ايا صدا مسثزاظ اٍٙثت البغثذ عٓلثُ الثد الٙستثت الخكٍٓلٓصٙثت ْاثيٌغزاف ولٙثي ٖ
ل.49ح ال ٖ ٘دا امٕ حضيٌس اذ اٍٙثت البغثذ امثٕ الثد الٙستثت الخكٍٓلٓصٙثت ِْث ا وثي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف
البيلغ ل10.65ح ،ىي ٘بٌ ًٙخيئش ِ ا البلد اح يقي ايلٙي ا ًٙاٍٙت البغذ ْ ىي وٓضظ سٗ الضدْا ل2ح٘ ،خيظ وثً
لك ي ىظا ة الىيخا ٕ حىخمك اعدد الخضّٙىاث الطبٙت ْوذك طبٗ ود ب ىي ىٌّي حخياي اج خايسيث اللمىٙت سٗ
وضيا حتصصّي ىي حسٓن ايلخليقد وي الىيخا ٙيث الزائدة سٗ وضيا ٌايطّي.
صدْا ل2ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد الٙستت الخكٍٓلٓصٙت
ث
ال سزاث
حبغثثثذ اظا ة الىيخاث ث ٕ اثثثً اج خاثثثيسيث اللمىٙثثثت سثثثٗ وضثثثيا
7
حتصصّي.
حيختدن الىيخا ٕ اعدد الخضّٙىاث الطبٙت.
8
حلىك اظا ة الىيخا ٕ امٕ وٓا بت الىٍتىيث الزائدة سٗ وضثيا
9
ٌايطّي الطبٗ.
٘ 10ىخمك الىيخا ٕ وذك طبٗ ود ب امٕ اعدد اجصّىة الطبٙت.
 11حىخمك الىيخا ٕ قد اث البغذ ْالخطٓ٘ز سٗ وضيا حتصصّي.
 12حسٓن اظا ة الىيخا ٕ اىاي ٘ي ااغيد لخطٓ٘ز حكٍٓلٓصٙخّي.
 13حسثثٓن اظا ة الىيخاث ٕ الىثثك اثثزا ت وثثي الىٍتىثثيث الزائثثدة سثثٗ
وضيا ٌايطّي لمغصٓا امٕ حكٍٓلٓصٙي صد٘دة.
 14حيلٕ اظا ة الىيخا ٕ جوخذك حكٍٓلٓصٙي ٘صلل امٕ وٍيسيّٙي
الغصٓا امّٙي.
اصىيلٗ الٙستت الخكٍٓلٓصٙت
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ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك
اجٌغزاف
الٓيط
اجاخذف
الىلٙي ٖ
الغيياٗ
29.60
1.06
3.58
4.60
3.31

.49
.99

10.65
29.90

4.60
3.20
3.45
3.47

.49
1.00
.87
.94

10.65
31.25
25.21
27.08

3.72

.76

20.43

4.60

.49

10.65
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انجعذ انضبنش :انيقظخ انزنبفسيخ٘ :خكثٓي ِث ا البلثد وثً رىثيي يث مت اث الخيميثك ل22-15ح سثٗ اجيثخبيٌت
الىلخىدة٘ ،اٙز الضدْا ل3ح ىلٕ الٓيط الغيياٗ ْاجٌغزاف الىلٙثي ٖ ْوليوثك اجاثخذف الىخلمثا آصّثت ٌتثز
اٍٙثثت البغثثذ لبلثثد الٙستثثت الخكٍٓلٓصٙثثت ْ ،ىثثي اثث ًٙالضثثدْا الٓيثثط الغيثثياٗ اللثثين ٘بمثثغ ل3.38ح لمىيخاثث ٕ
الىبغٓرت ْال ٖ ٘اٙز الٕ وٙك وسبٓا مسزاظ اٍٙت البغذ عٓلُ الد الٙستثت الخٍيسيثٙت ْاثيٌغزاف ولٙثي ٖ ل.70ح
ال ٖ ٘دا امٕ حضيٌس اذ اٍٙت البغذ امٕ الد الٙستت ِْث ا وثي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف البثيلغ ل20.71ح ،ىثي
٘بثثٌ ًٙخثثيئش ِ ث ا البلثثد اح يق ثي ايلٙثثي اثث ًٙاٍٙثثت البغثثذ ْ ىثثي وٓضثثظ سثثٗ الضثثدْا ل3ح٘ ،خبثث ًٙوثثً لثثك اي اظا ة
الىيخاث ٕ حلىثثك امثثٕ سثثي ويثثخٓٔ التثثدويث الىسدوثثت وثثً اثثذا وخيالثثت الىضثثيجث الضد٘ثثدة لمىٍيسيثثْ ًٙز٘ثثيظة
الغصت اليٓقٙت اً طز٘ا سخظ قيين صد٘دة سيذ اً الضٍيط التيص.
صدْا ل3ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد الٙستت الخٍيسيٙت
ث
ال سزاث
 15حلىك ىظا ة الىيخا ٕ امٕ صىي الىلمٓويث اً وٍيسيّٙي.
 16حسثثثثٓن ىظا ة الىيخاثث ث ٕ اىزاقبثثثثت الخغٙثثثثزاث سثثثثٗ ايثثثثخزاحٙضٙيث
الىٍيسي.ًٙ
 17ىظا ة الىيخا ٕ امٕ امه اخغز يث وٍيسيّٙي الضدظ ْالغيل ًٙوثً
الىيخا ٙيث الغكٓوٙت ْامِمٙت.
 18حلىك ىظا ة الىيخا ٕ امٕ حغمٙك ا ٙت وٍيسيّٙي ااكك ويخىز.
 19حيثثلٕ ىظا ة الىيخا ث ٕ لمغصثثٓا امثثٕ وٙثثىة حٍيسيثثٙت وثثً اثثذا
ال يذ الخٍيسيٗ.
 20حخياي اظا ة الىيخا ٕ الغصت اليٓقٙت لمىٍيسي ًٙااكك ظائه.
 21حزاقل اظا ة الىيخا ٕ الىضيجث الضد٘دة لمىٍيسي.ًٙ
 22حيثثلٕ اظا ة الىيخا ث ٕ لزسثثي صثثٓظة اثثدويحّي و ثً اثثذا وخيالثثت
ادويث الىيخا ٙيث اجازٔ.
ىصىيلٗ الٙستت الخٍيسيٙت

ويخا
الٓيط
الغيياٗ
3.25
3.16

ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك
اجٌغزاف
اجاخذف
الىلٙي ٖ
32
1.04
34.49
1.09

3.25

1.04

32

3.60
4.60

1.08
.49

30
10.65

3.50
4.60
3.33

.96
.49
1.35

27.42
10.65
40.54

3.38

.70

20.71

انجعذ انراثع  :انيقظخ انزسىيقيخ٘ :خكٓي ِ ا البلد وً رىيي ي مت اث الخيميك ل30-23ح سٗ اجيخبيٌت الىلخىدة،
٘اٙز الضدْا ل4ح ىلٕ الٓيط الغيثياٗ ْاجٌغثزاف الىلٙثي ٖ ْوليوثك اجاثخذف الىخلمثا آصّثت ٌتثز اٍٙثت البغثذ لبلثد
الٙستت الخيٓ٘سٙت ْ ،ىي ا ًٙالضدْا الٓيط الغيياٗ اللين ٘بمغ ل4.60ح لمىيخا ٕ الىبغٓرت ْالث ٖ ٘اثٙز الثٕ وٙثك اثيا
صدا مسزاظ اٍٙت البغذ الٕ الد الٙستت الخيٓ٘سٙت ْايٌغزاف ولٙي ٖ ل.49ح ال ٖ ٘دا امٕ حضيٌس اذ اٍٙت البغذ امثٕ
الد الٙستت ِْ ا وي ٘س دَ وليوك اجاخذف البيلغ ل10.65ح ،ىي ٘بٌ ًٙخيئش ِ ا البلد اح يقثي ايلٙثي اث ًٙاٍٙثت البغثذ ْ ىثي
وٓضظ سٗ الضدْا ل4ح٘ ،خيظ وً لك اي اظا ة الىيخا ٕ حلىك امٕ حمبٙت اعخٙيصيث زايئٍّي اثً طز٘ثا حثٓسٙز اثدويث
صغٙت وخٓاصمت وً اذا حٓسٙز اجظْ٘ت ْالىٓاظ اجزوت ىي حلىك امٕ حطٓ٘ز ايخزاحٙضٙيث حسد٘ه التدوت الصغٙت.

صدْا ل4ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد الٙستت الخيٓ٘سٙت
ث
ال سزاث
23
24
25
26
27

حلىك اظا ة الىيخا ٕ امٕ حمبٙت اعخٙيصيث زايئٍّي.
حلىثثك اظا ة الىيخا ث ٕ امثثٕ ز٘ثثيظة سثثزص ٌىِٓثثي وثثً
اذا حٓسٙز ادوت صغٙت صٙدة.
حيثثلٕ اظا ة الىيخا ث ٕ امثثٕ يثثل رسثثت زايئٍّثثي اثثً
طز٘ا حٓسٙز ادويث صغٙت وخٓاصمت.
حىخمثثثك الىيخاثثث ٕ صىٙثثثي الىثثثٓا ظ ْامظْاث الذزوثثثت
حٓسٙزِي.
حسثثٓن اظا ة الىيخا ث ٕ اثثيلخزْ٘ش لتثثدويحّي اثثً طز٘ثثا
ْييئك الخٓاصك اجصخىياٗ.
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ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك اجاخذف
اجٌغزاف
الٓيط
الىلٙي ٖ
الغيياٗ
10.65
.49
4.60
10.65
.49
4.60
3.41

1.06

31.08

4.60

.49

10.65

3.50

.96

27.42
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 28حيثثلٕ اظا ة الىيخا ث ٕ حثثٓسٙز اثثدويث صثثغٙت صد٘ثثدة
لىايئٍّي.
 29حيثثثلٕ اظا ة الىيخاث ث ٕ لخطثثثٓ٘ز ايثثثخزاحٙضٙيث حسثثثد٘ه
التدوت الصغٙت.
 30حىخمك اظا ة الىيخا ٕ ادظ يسٗ وً الىٓ ظً٘.
اصىيلٗ الٙستت الخيٓ٘سٙت

4.60

.49

10.65

3.14

1.07

34.07

4.60
4.60

.49
.49

10.65
10.65

ة_ وصف اسزغبثخ عينخ انجحش دلزغري حتسني خذمبد انزمري يخ:
٘خيلف وخغٙز حغي ًٙادويث الخىز٘يٙت وً اىيت اليظ ِٗ لالضٓظة ،الخٓقٙج الىٍييل ،عثك الىاثكذث
ْاحتي السزا  ،اللذقيث وي اجازً٘ ،الىّي اث السٙيظ٘ت ح ،ادظ امي مت لّ ا الىخغٙثز حيثلت ااثز يثسج وٓزاثت
امٕ اىس اليظ حبد وً حيميك ل31ح الٕ حيميك ل49ح٘ ،اٙز الضدْا ل5ح الثٕ الٓيثط الغيثياٗ اللثين لىخغٙثز
حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت لمىيخا ٕ الىبغٓرثت ْالبثيلغ ل 3.34ح ِْث ا ٘س ثد ِىٙثت ِث ا الىخغٙثز ااثكك وسبثٓا
ْ٘س د ي ىصيايث اللٍٙت الىبغٓرت احضّج ٌغٓ ْاسا ْ ْاسا اادةْ ،ايٌغزاف ولٙي ٖ ل.63ح ْ ،الك ٘ثدا امثٕ
اٌيضين اٍٙت البغثذ ْاثدن حاثخج ائّثيِْ ،ث ا وثي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف ل18.86ح ْالث ٖ ٘ثدا امثٕ حضثيٌس
اٍٙت البغذْ ،سٙىي ٘يحٗ حٓضٙظ لٓاقي اليظ حغي ًٙادويث الخىز٘يٙت.
انجعذ األول  :اجلىدح٘ :خيلف ِ ا البلد وً اي ي مت اث الخيميك ل 34-31ح سٗ اجيثخبيٌت الىلخىثدة٘ ،اثٙز
الضدْا ل5ح ىلٕ الٓيط الغيياٗ ْاجٌغزاف الىلٙي ٖ ْوليوك اجاخذف الىخلما آصّت ٌتز اٍٙثت البغثذ لبلثد
الضٓظة ْ ،ىي ا ًٙالضدْا الٓيط الغيياٗ اللين ٘بمغ ل3.29ح لمىيخا ٕ الىبغٓرت ْال ٖ ٘اٙز الٕ وسبثٓا اثيا
مسزاظ اٍٙت البغذ عٓلُ الد الضٓظة ْايٌغزاف ولٙي ٖ ل (1.00ال ٖ ٘دا امٕ حاثخج وسبثٓا اذ اٍٙثت البغثذ
امٕ الد الضٓظة ِْ ا وي ٘س دَ وليوك اجاخذف البيلغ ل30.39ح  ،حلكس ٌخيئش ِ ا البلد اح يقي ولخدج اث ًٙاٍٙثت
البغذ ْ ىي وٓضظ سٗ الضدْا ل5ح وىي ٘س د اي الىيخا ٕ الىبغٓرت لدّ٘ي وذك حىز٘يٗ ْ اظاذ وخىٙى ٘لىثك
امٕ حٓسٙز زْف وذئىت لملىك.
صدْا ل5ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد الضٓظة
ث
ال سزاث
٘ 31زااٗ الىذك الخىز٘يٗ الدقت سٗ اللىك.
٘ 32ىخمك الىذك الخىز٘يٗ اظاذ وخىٙى سٗ اللىك
 33حٍتٙه الٓقج اٍصز ايييٗ سٗ اىك الىذك الخىز٘يٗ.
٘ 34يلٕ الىذك الخىز٘يٗ الٕ حٓسٙز زْف وذئىت لملىك.
اصىيلٗ الضٓظة
ىصىيلٗ اليظ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت

ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك
اجٌغزاف
الٓيط
اجاخذف
الىلٙي ٖ
الغيياٗ
44.74
1.32
2.95
10.65
.49
4.60
41.19
1.31
3.18
10.65
.49
4.60
30.39
1.00
3.29
18.86
.63
3.34

انجعذ انضبني  :انزىقيذ ادلنبست٘ :خيلف ِ ا البلد وثً اثي يث مت اث الخيميثك ل 38-35ح سثٗ اجيثخبيٌت
الىلخىدة٘ ،اٙز الضدْا ل6ح ىلٕ الٓيط الغيياٗ ْاجٌغزاف الىلٙثي ٖ ْوليوثك اجاثخذف الىخلمثا آصّثت ٌتثز
اٍٙت البغذ لبلد الخٓقٙج الىٍييل ْ ،ىي ا ًٙالضدْا الٓيط الغيثياٗ اللثين ٘بمثغ ل3.19ح لمىيخاث ٕ الىبغٓرثت
ْال ٖ ٘اٙز الٕ وٙك وسبٓا مسثزاظ اٍٙثت البغثذ عٓلثُ الثد الضثٓظة ْاثيٌغزاف ولٙثي ٖ ل (1.10الث ٖ ٘ثدا امثٕ
ادن حضيٌس اذ اٍٙت البغذ امٕ الد الضٓظة ِْث ا وثي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف البثيلغ ل34.48ح ،حلكثس ٌخثيئش
ِ ا البلد اح يقي ايلٙي ا ًٙاٍٙت البغذ ْ ىي وٓضثظ سثٗ الضثدْا ل6ح ح٘ ،خبث ًٙوثً الضثدْا الىث ٓ اٌ ثي عثزص
الىذك الخىز٘يٗ امٕ الغيٓ الٓٙوٗ ْاي لدُ٘ السد ة امٕ ىظا ة الٓقج.
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صدْا ل6ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد الخٓقٙج الىٍييل
ث
ال سزاث
٘ 35سثثد الىثثذك الخىز٘يثثٗ قٙىثثت اللىثثك ال ث ٖ ٘ثثخه حسد٘ىثثُ وسي ٌثثت
ايلىلي٘ٙز الىخٓقلت ضىً الٓقج الىغدظ.
٘ 36غزص الىذك الخىز٘يٗ امٕ الغيٓ الٓٙوٗ.
٘ 37زااثثثٗ الىثثثثذك الخىز٘يثثثثٗ ال٘ ثثثيذ اىٓااٙثثثثد حسثثثثد٘ه التدوثثثثت
الخىز٘يٙت.
٘ 38ىخمك الىذك الخىز٘يٗ قد اث ىظا ة الٓقج.
اصىيلٗ الخٓقٙج الىٍييل

ويخا
الٓيط
الغيياٗ
3.12

ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك
اجٌغزاف
اجاخذف
الىلٙي ٖ
35.25
1.10

4.60
3.29

.49
1.23

10.65
37.38

4.60
3.19

.49
1.10

10.65
34.48

انجعذ انضبنش  :حم ادلشكالد واختبر انقرار٘ :خيلف ِث ا البلثد وثً اثي يث مت اث الخيميثك ل 42-39ح سثٗ
اجيثخبيٌت الىلخىثثدة٘ ،اثثٙز الضثثدْا ل7ح ىلثثٕ الٓيثثط الغيثياٗ ْاجٌغثثزاف الىلٙثثي ٖ ْوليوثثك اجاثثخذف الىخلمثثا
آصّثثت ٌتثثز اٍٙثثت البغثثذ لبلثثد الخٓقٙثثج الىٍييثثل ْ ،ىثثي اثث ًٙالضثثدْا الٓيثثط الغيثثياٗ اللثثين ٘بمثثغ ل3.25ح
لمىيخا ٕ الىبغٓرت ْال ٖ ٘اٙز الٕ وٙك وسبٓا مسزاظ اٍٙت البغذ الٕ الد الضٓظة ْايٌغزاف ولٙثي ٖ ل(1.13
ال ٖ ٘دا امٕ حاخج سٗ اذ اٍٙت البغثذ امثٕ الثد الضثٓظة ِْث ا وثي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف البثيلغ ل34.76ح،
حلكس ٌخيئش ِث ا البلثد اح يقثي ايلٙثي اث ًٙاٍٙثت البغثذ ْ ىثي وٓضثظ سثٗ الضثدْا ل7ح٘ ،خيثظ وثً صثدْا ل7ح اي
الىذك الخىز٘يٗ سٗ الىيخا ٕ الىبغٓرت لدُ٘ السد ة امٕ عك الىاكذث الخٗ حٓاصُ ْاحتي السزا سٗ اجْقيث
الغزصت الخٗ ٘ىز اّي امدٌي الغبٙل.
صدْا ل7ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد عك الىاكذث ْاحتي السزا
ث
ال سزاث

ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك
اجٌغزاف
الٓيط
اجاخذف
الىلٙي ٖ
الغيياٗ
39.10
1.31
3.35
10.65
.49
4.60

٘ 39خغمٕ الىذك الخىز٘يٗ ازْط الىبيظ ة ْامظاذ الىخىٙى.
٘ 40ىخمثثك الىثثذك الخىز٘يثثٗ وّثثي ة احتثثي السثثزا سثثٗ امْقثثيث
الغزصت.
3.10
 41قد ة الىذك الخىز٘يثٗ امثٕ حغد٘ثد اماطثيذ ْحصثغٙغّي سثٗ
الٓقج الىٍييل.
٘ 42ىخمثثك الىثثذك الخىز٘يثثٗ وّثثي ة عثثك الىاثثكذث الخثثٗ حٓاصثثُ 4.60
الىزضٕ ْامطبيذ.
3.25
ىصىيلٗ عك الىاكذث ْاحتي السزا

1.20

38.70

.49

10.65

1.13

34.76

انجعذ انراثع  :انعالقبد مع اآلخرين٘ :خيلف ِ ا البلد وً اي ي مت اث الخيميك ل46-43ح سٗ اجيثخبيٌت
الىلخىدة٘ ،اٙز الضدْا ل8ح ىلٕ الٓيط الغيياٗ ْاجٌغزاف الىلٙثي ٖ ْوليوثك اجاثخذف الىخلمثا آصّثت ٌتثز
اٍٙثثت البغثثذ لبلثثد اللذقثثيث وثثي اٚاثثزً٘ ْ ،ىثثي اثث ًٙالضثثدْا الٓيثثط الغيثثياٗ اللثثين ٘بمثثغ ل3.07ح لمىيخا ث ٕ
الىبغٓرت ْال ٖ ٘اٙز ىلٕ وٙك ولخدا مسزاظ اٍٙت البغذ الٕ الد الضثٓظة ْاثيٌغزاف ولٙثي ٖ ل (1.05الث ٖ ٘ثدا
امٕ حاخج اذ اٍٙت البغذ امٕ الد اللذقيث وثي اٚاثزً٘ ِْث ا وثي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف البثيلغ ل34.20ح،
حلكس ٌخيئش ِ ا البلد اح يقثي ايلٙثي اث ًٙاٍٙثت البغثذ ْ ىثي وٓضثظ سثٗ الضثدْا ل8ح٘ ،خيثظ وثً لثك ىي الىثذك
الخىز٘يٗ اٌُ صىذ يييٗ وً ال ز٘ا الطبٗ ْ٘ىي د ٌايطُ ضىً ِ ا ال ز٘ا ىي ٌُ ٘ىخمك وّي اث الخ ثيِه
ا ًٙامامٕ ْامظٌٕ وً ال ز٘ا الطبٗ.
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صدْا ل8ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد اللذقيث وي اجازً٘
ث
ال سزاث
 43الخليْي وي الىوذذ سٗ اللىك ِٓ اٍصز يييثٗ لثدٔ
الىذك الخىز٘يٗ.
 44ا لخي ٙثثد امثثٕ اللىثثك الضىثثياٗ ْال زقثثٗ وثثي الىذ ثثيث
امازٔ.
 45اوخذك السد ة امٕ حسد٘ه الىلٌٓت لمىزضٕ ْوزاسسّٙه.
 46ا خيثثثيب وّثثثي اث الخ ثثثيِه اثثث ًٙامامثثثٕ ْامظٌثثثٕ وثثثً
ال ز٘ا الطبٗ.
اصىيلٗ اللذقيث وي اجازً٘

ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك اجاخذف
اجٌغزاف
الٓيط
الىلٙي ٖ
الغيياٗ
41.34
1.29
3.12
4.60

.49

10.65

3.00
4.60

1.16
.49

38.66
10.65

3.07

1.05

34.20

انجعذ اخلبمس :ادلهبراد انقيبديخ٘ :خثيلف ِث ا البلثد وثً رثذد يث مت اث الخيميثك ل49-47ح سثٗ اجيثخبيٌت
الىلخىدة٘ ،اٙز الضدْا ل9ح ىلٕ الٓيط الغيياٗ ْاجٌغزاف الىلٙثي ٖ ْوليوثك اجاثخذف الىخلمثا آصّثت ٌتثز
اٍٙت البغذ لبلد الىّي اث السٙيظ٘ت ْ ،ىي ا ًٙالضدْا الٓيط الغيياٗ اللثين ٘بمثغ ل3.21ح لمىيخاث ٕ الىبغٓرثت
ْال ٖ ٘اٙز الٕ وٙك وسبٓا مسزاظ اٍٙت البغذ الٕ الد الضٓظة ْايٌغزاف ولٙي ٖ ل (1.05ال ٖ ٘دا امٕ حاخج
اذ اٍٙت البغذ امٕ الد اللذقيث وي اٚازً٘ ِْ ا وي ٘س ثدَ وليوثك اجاثخذف البثيلغ ل32.71ح ،حلكثس ٌخثيئش
ِ ا البلد اح يقي ايلٙي ا ًٙاٍٙت البغذ ْ ىي وٓضظ سٗ الضدْا ل9ح٘ ،خب ًٙوً لك ىظا ة الىيخا ٕ حخبي ايمٓب عيزن سٗ
الخليوك وي الىٓاقف الصلبت ْالطي ئت وً اذا اوخذك الزؤ٘ت اجيخزاحٙضٙت سٗ وي ٘تص وخطمبيث اللىك.

صدْا ل9ح ْصف ايخضيات اللٍٙت الىبغٓرت لبلد الىّي اث السٙيظ٘ت
ث
ال سزاث
 47اليثثثلٗ جوثثثخذك الزؤ٘ثثثت اجيثثثخزاحٙضٙت سثثثٗ اللىثثثك ْاظاذ
الىّىت.
 48احبي الغىن سٗ الىٓاقف الصلبت وً قبك اظا ة الىيخا ٕ.
 49حيثثلٕ اظا ة الىيخا ث ٕ لخغسٙثثا الٍىاِثثت سثثٗ ظاذ الثثدْ
ْالىّىت.
اصىيلٗ الىّي اث السٙيظ٘ت
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ويخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
وليوك
اجٌغزاف
الٓيط
اجاخذف
الىلٙي ٖ
الغيياٗ
30.76
1.00
3.25
4.60
3.31

.49
1.33

10.65
40.18

3.21

1.05

32.71
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ً
صبنيب :اخزجبر فرضيبد انجحش

اوال_اخزجبر عالقبد االررجبط ثني انيقظاخ اإلسارتاريغيخ وحتساني اخلاذمبد انزمري ايخ دلسزشاف

غبزي احلريري (عينخ انجحش).
ال زضٙت الزئٙيت امْلٕ :حٓصد اذقت ا حبيو اث ظجلت ولٍٓ٘ثت لىعصثيئٙتح اث ًٙالٙستثت اجيثخزاحٙضٙت ْ اليظِثي
ال زاٙثثت وثثي حغيثث ًٙالتثثدويث الخىز٘يثثٙت اياليظِثثي ضثثىً اٍٙثثت البغثثذ لىيخاث ٕ الاثثّٙد غثثيزٖ الغز٘ثثزٖ ،ى
٘خيثثظ وثثً الضثثدْا ل10حال ث ٖ ٘ىزثثك الىغثثٓ امسسثثٗ حغيثث ًٙالتثثدويث الخىز٘يثثٗ ْ الثثيظَ لالضثثٓظة ،الخٓقٙثثج
الىٍييل ،عك الىاكذث ْاحتي السزا  ،اللذقثيث وثي اٚاثزً٘ ،الىّثي اث السٙيظ٘ثتحْ ،الىغثٓ اللىثٓظٖ الٙستثت
اجيخزاحٙضٙت ْالخٗ حخيىً لالٙستت البٙ ٙت ،الٙستت الخكٍٓلٓصٙثت ،الٙستثت الخٍيسيثٙت ،الٙستثت الخيثٓ٘سٙتحْ ،اٍثد
وسي ٌت قٙىت وليوذث اج حبيو ّزث الٍخيئش اي وليوك اج حبيو ليثبٙزوييح اث ًٙصىثيلٗ الٙستثت اجيثخزاحٙضٙت
ْحغيث ًٙظاذ اللىمٙثثت الخىز٘يثثٙت ل**.672ح ِْثٓ ولٍثثٖٓ اٍثثد ويثثخٓٔ ظجلثت ل.000حّ ْ ،ثثزث امثثٕ اذقثثت
ا حبثثيو ولٍٓ٘ثثت اثث ًٙىصىثثيلٗ الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت ْالضثثٓظة امغثثج ل**.691ح ِْثثٗ ولٍٓ٘ثثت اٍثثد ويثثخٓٔ ظجلثثت
ولٍٓ٘ت ل  .000ح ،اٍٙىي عسسج اللذقت ا ًٙىصىيلٗ الٙستت اجيثخزاحٙضٙت ْالخٓقٙثج الىٍييثل اىيثخٓٔ اقثك عٙثذ
امغ وليوثك اج حبثيو ل**.664ح ِْثٓ ا حبثيو قثٖٓ ْ ظجلثت ىعصثيئٙت ل.000ح ،ىثي عسسثج اللذقثت اث ًٙىصىثيلٗ
الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت ْالىّثثي اث السٙيظ٘ثثت وليوثثك اج حبثثيو ل**.639ح ِْثثٓ ا حبثثيو قثثٖٓ ْ ظجلثثت ىعصثثيئٙت
ل.000ح ،ىثثي عسسثثج اللذقثثت اثث ًٙىصىثثيلٗ الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت ْعثثك الىاثثكذث ْاحتثثي السثثزا وليوثثك اج حبثثيو
ل**.622ح ِْٓ ا حبيو قٖٓ ْ ظجلثت ىعصثيئٙت ل .000ح ،ىثي عسسثج اللذقثت اث ًٙىصىثيلٗ الٙستثت اجيثخزاحٙضٙت
ْاللذقيث وي اٚازً٘ اقك وليوك اج حبيو ل**.500ح ِْٓ ا حبيو قٖٓ ْ ظجلت ىعصيئٙت ل.000ح.
صدْا ل10ح ٌيل وليوذث اج حبيو ا ًٙاليظ اليقظة اإلستراتيجية
حغي ًٙالتدوت
الخىز٘يٙت
اليظ الٙستت
اجيخزاحٙضٙت
الٙستت البٙ ٙت
الٙستت الخكٍٓلٓصٙت
الٙستت الخٍيسيٙت
الٙستت الخيٓ٘سٙت
اصىيلٗ االيظ
الٙستت
اجيخزاحٙضٙت
اللدظ
اللذقت
الىلٍٓ٘ت امِىٙت
الٍيبٙت

وتحسين الخدمات التمريضية لمستشفى الشهيد غازي الحريري
اصىيلٗ
اللذقيث الىّي اث
عك
الخٓقٙج
الضٓظة
االيظ
السٙيظ٘ت
وي
الىٍييل الىاكذث
حغيًٙ
اجازً٘
ْاحتي
التدوت
السزا
الخىز٘يٙت
**.433** .395** .430** .364** .466** .523
**.475** .503** .357** .454** .461** .490
**.633** .594** .401** .619** .575** .385
**.579** .584** .445** .527** .582** .685
**.672** .639** .500** .622** .664** .691

4
100%

4
100%

4
100%

4
100%

اللذقت الىلٍٓ٘ت
اللدظ

امِىٙت
الٍيبٙت

5
5
5
5
20

100%
100%
100%
100%
100%

4
100%

ال زضثثٙت الزئٙيثثت الزيٌٙثثت :حطثثز البغثثذ الغثثيلٗ ىلثثٕ ال زضثثٙت الزئٙيثثت الزيٌٙثثت ِْثثٗ ل٘ٓصثثد حثثيرٙز لمٙستثثت
اجيخزاحٙضٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙتح،
حه ااخبي ال زضٙت وً اذا اجٌغدا البيٙطْ ،سثٗ ضثٓذ ِث َ ال زضثٙت حىثج صثٙيغت اذقثت ظالٙثت اث ًٙالسٙىثت
الغسٙسٙثثت لمىخغٙثثز الىيثثخسك لالٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙتح ْال ث ٖ حثثه حزوٙثثىَ اثثيلزوى )ْ ،(Xالىخغٙثثز الخثثياي لحغيثثًٙ
التدويث الخىز٘يٙتح ْال ٖ وى ايلزوى ) ْ ،(Yيٌج وليظلت اجٌغدا التطٗ يلخيلٗ:
Y=  + X
ْسٙىي ٘يحٗ السٙه لىليظلت اجٌغدا :
حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت = .04 + .77لالٙستت اليخزاحٙضٙتح.
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ْوً اذا الضدْا ل11ح ال ٖ ا ّز وتزصيث الٍتين العصثيئٗ الغييثٓاٗ لSPSSح ،حخيثظ ولٍٓ٘ثت امٌىثٓ س
امٕ ْسا ااخبي لfح ْ ىي يٙخه حغمٙمُ:
صدْا ل11ح حغمٙك حيرٙز الٙستت اليخزاحٙضٙت سٗ حغيًٙ
التدويث الخىز٘يٙت لىيخا ٕ الاّٙد غيزٖ الغز٘زٖ
الزٓااج

الىخغٙز الىيخسك

الٙستت اجيخزاحٙضٙت
)(x





.04

.77

وليوك
الخغد٘د)(R2

قٙىت )(F
الىغيٓات

قٙىت )(P
ويخٓٔ
الىلٍٓ٘ت

الىخغٙز الخياي
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٘خيثثظ وثثً الضثثدْا ل11ح ،ي قٙىثثت ) (fالىغيثثٓات حبمثثغ ل68.3ح اىيثثخٓٔ ولٍٓ٘ثثت ل .000ªح ْاي ِ ث َ
السٙىثثت ا بثثز وثثً قٙىخّثثي الضدْلٙثثتْ ،اغثثدْظ رسثثت ل99%ح ِْ ،ث ا ٘لٍثثٗ ْصثثٓظ حثثيرٙز لثثـمٙستت اجيثثخزاحٙضٙت سثثٗ
الىخغٙثثز الخثثياي حغيثث ًٙظاذ اللىمٙثثت الخىز٘يثثٙت ِْ .ث ا ٘ثثدا امثثٕ ي وٍغٍثثٕ اجٌغثثدا صٙثثد لٓصثثف اللذقثثت اثثًٙ
الىخغٙزًْ٘ .وً اذا الضدْا ل11ح ٘ىكً وذعتت اي السٙىت الزياخت ل  = .77حْ ،ال ٖ ٘لٍثٗ ي ٍِثيك ْصثٓظا
الٙستت اجيخزاحٙضٙت وي وسدا َ ل.77ح ٖ ،ي الىخغٙز الخياي ٘سثك اثً ِث َ السٙىثت ْ ،وثي قٙىثت ل = .04ح ،سّثٗ
حثثدا امثثٕ ي حغٙثثزا وسثثدا َ ل1ح سثثٗ الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت يثثٙسظٖ ىلثثٕ حغٙٙثثز سثثٗ حغيثث ًٙالتثثدويث الخىز٘يثثٙت
ايلىسدا ٌ يُ ل.04ح.
2
ْ اي ث قٙىت وليوك الخغد٘د ) ْ ، (Rال ٖ ُ٘لد وسٙييي ٘يثختدن سثٗ ح يثٙز وثدٔ سيئثدة وليظلثت اجٌغثدا
سثثٗ حسثثد٘ز السثثٙهْ٘ ،ىزثثك ٌيثثبت اٌت ثثيق اماطثثيذ اٍثثد ايثثختدان وليظلثثت اجٌغثثدا ْ ،الث ٖ ثثيي وسثثدا َ ل1.00ح،
ْال ٖ ٘لٍٗ ي وثي وسثدا َ ل.58ح٘ ،خيثظ ي الٙستثت اجيثخزاحٙضٙت قثيظ ة امثٕ ح يثٙز وثي ٌيثبخُ ل  42%ح وثً
الخغٙثثزاث الخثثٗ حطثثز امثثٕ حغيثث ًٙالتثثدويث الخىز٘يثثٙت ِْ ،ث ا ٘لٍثثٗ ي الٙستثثت اجيثثخزاحٙضٙت حثثسرز اخغيثثًٙ
التدويث الخىز٘يثٙت .ىثي اثي الضثدْا ل11ح الثٕ الىلٍٓ٘ثت الخثٗ ّثز وسثدا ِي ل.000ªح سثٗ وتزصثيث الٍتثين
العصيئٗ ِْٓ ،حي ٙد الٕ ْصٓظ حيرٙز ولٍٖٓ لـمٙستت اجيخزاحٙضٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙتْ ،وً اذا
ِث َ الٍخٙضثثت حخغسثثا ال زضثٙت الزئٙيثثت الزيٌٙثثت سثٗ البغثثذ الغثثيلٗ ِْثٗ ل٘ٓصثثد حثثيرٙز لثـمٙستت اجيثثخزاحٙضٙت سثثٗ
حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙتح.

اوال  :االسزنزبعبد

احملىر انراثع  /االسزنزبعبد وانزىصيبد

٘ -1تّز البغثذ حزااطثي اث ًٙالٙستثت اجيثخزاحٙضٙت ْ حغيث ًٙالتثدويث الخىز٘يثٙت سثٗ الىيخاث ٕ الىبغٓرثت وىثي
٘س د ِىٙت االيظ الٙستت اجيخزاحٙضٙت ْ رزِي سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت وىثي ٘ضلثك ىظا ة ويخاث ٕ غثيزٖ
الغز٘زٖ امٕ ايخلداظ ظائه سٗ وٓاصّت التزْف اليمبٙت غٙز الىيخسزة.
 -2حب ًٙاي اظا ة الىيخا ٕ ايختدوج الخغٙٙز اج٘ضياٗ الغيصك سٗ الٙستت اجيثخزاحٙضٙت سثٗ اعثداد الىى٘ثد وثً
الخغٙزاث اج٘ضياٙت سٗ التدويث الخىز٘يٙت.
 -3احيظ اي الٙستت الخكٍٓلٓصٙت حيياد اظا ة الىيخا ٕ الىبغٓرت امٕ حغيث ًٙالتثدويث الخىز٘يثٙت وثً اثذا
ايختدان الخسٍٙيث الغد٘زت ْالخطٓ الغيصك سٗ وضيا اجصّىة الطبٙت.
٘ -4تّثثز اي الٙستثثت الخٍيسيثثٙت ظْ سثثٗ ظاثثه اظا ة الىيخا ث ٕ الىبغٓرثثت سثثٗ حغيثث ًٙالتثثدويث الخىز٘يثثٙت اثثً
طز٘ا وزاقبت الىٍيسي ًٙالضدظ ْالغيلْ ًٙالخكٍٓلٓصٙي الىيثختدوت ْاليثلٗ الثدائه لمغصثٓا امثٕ وٙثىة حٍيسيثٙت
حخىزك اخسد٘ه ادوت حىز٘يٙت وخىٙىة.
 -5لمٙستثثت الخيثثٓ٘سٙت ارثثز ا٘ضثثياٗ سثثٗ اعثثداد حطثثٓ سثثٗ حغيثث ًٙالتثثدويث الخىز٘يثثٙت وثثً اثثذا حثثٓسٙز ادوثثت
حىز٘يٙت وخٓاصمت ْحٓسٙز الىٓا ظ ْاجظْ٘ت الذزوت.
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صبنيب  :انزىصيبد

 -1امٕ اظا ة الىيخا ٕ الىبغٓرت الخز ٙى امٕ الٙستت اجيخزاحٙضٙت ٌّٓي اعثد اِثه الٓيثيئك لخغيث ًٙالتثدويث
الخىز٘يٙت ْلضلك ىظا ة الىيخا ٕ امٕ اِبت اجيخلداظ سٗ وٓاصّت التزْف الطي ئت.
 -2ضزْ ة قٙين اظا ة الىيخاث ٕ اييثخزىي طبٙلثت اللذقثت اث ًٙالٙستثت البٙ ٙثت ْالتثدويث الخىز٘يثٙت سثٗ اظاثيا
الىى٘د وً الخغٙزاث اج٘ضياٙت سٗ صٓظة ْيزات حسد٘ه التدويث الخىز٘يٙت.
٘ -3ضل اظا ة الىيخا ٕ اخيثمٙط اليثٓذ امثٕ الٙستثت الخكٍٓلٓصٙثت لىخيالثت الخطثٓ الغثيا سثٗ وضثيا الخكٍمٓصٙثي
الطبٙت اً طز٘ا اىك از يث وي الىيخا ٙيث الزائثدة سثٗ وضثيا حتصصثّي ليثىيي حسثد٘ه اثدويث الخىز٘يثٙت
وخىٙىة.
 -4امثثٕ اظا ة الىيخا ث ٕ وخيالثثت الىٍيسيثث ًٙايثثخزاحٙضٙيث ْحكٍمٓصٙثثي الىٍيسيثث ًٙاثثً طز٘ثثا الخي ٙثثد امثثٕ ظْ
الٙستت الخٍيسيٙت سٗ حغي ًٙالتدويث الخىز٘يٙت ليىيي حسد٘ه ادويث صٙدة.
 -5الخي ٙثد امثثٕ اِىٙثثت الٙستثت الخيثثٓ٘سٙت سثثٗ حثثيو ًٙعيصثت الىيخاث ٕ الىبغٓرثثت وثً الىثثٓا ظ ْاجظْ٘ثثت الذزوثثت
ْادظ يفٍ وً الىٓ ظً٘ ليىيي ايخىزا التدويث الخىز٘يٙت.
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Vigilance and strategic role in improving the level of
nursing services / Applied Research in Ghazi al-Hariri Hospital
Abstract
The current research aims to focus on strategic vigilance dimensions and
contained (environmental vigilance, technological vigilance, competitive
vigilance, vigilance marketing) to improve nursing services, which include a) the
quality, timeliness, problem-solving and decision-making, relationships with
others, leadership skills) and measure the degree link and influence between
strategic vigilance in the hospital respondent and improve nursing service that
the problem of the research lies in the weakness of strategic plans and health
organizations in general and the hospital surveyed (martyr Ghazi al-Hariri), in
particular, the lack of awareness of the hospital researched strategy vigilant
management to improve nursing services, from this standpoint, the researcher
shed light on this problem, trying to develop the concept of strategic vigilance
and improvement of nursing services provided at the martyr Ghazi al-Hariri in
order to raise the level of services provided in the hospital under study, as the
researcher tested the correlation and impact between research variables, which
have been measured on a sample search of Palmlakat Hospital nursing worker
martyr Ghazi al-Hariri of the health department of the Medical city.

Keywords: vigilance strategy, nursing services.

65

دللة العلوم االقتصادية واإلدارية
3104 ) لسنة32( ) اجمللد69( العدد

