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ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة للةت ييمةما فية مة

اةعت ال علةيت ال ياة اليةه ميةما لعةي لسةا ال علةيت ال ياة مالةةعا لل دمة الا ياة فةه

الادارس الةدادم مالثي مم ليل يصا ان مجعيت ظر اخي ف  ،ملد يا يطلمق الدراس ة ت ( )4ادارس فه ا يفظة ال يصةا
الا يا  ،مث يا ييمما فية م اللرااج ماأل شط االيصةيلم اةن خةع الي ةرع ة ةت ايجيهةيت ل ة
ال اعت ذات ال عل

ال م ةيت الةذمن شةيرفما فةه

م امضمع الدراس  ،مث ليا اللي ث لي دمد هذه ال م يت ،م سب الييله:

 .1ةم ان امظفه ل دم الا يا .
 .2ةم ان طعب مطيلليت ادارس الار يمن الةدادم مالثي مم .
 .3ةم ان الفمادر الي مام مالدارم فه الادارس.
ملغةةر

ييمةةما فية م ة هةةذه ال اةةعت ،ي يملةةت الدراس ة ة يصةةر اةةعت ال علةةيت ال يا ة اةةن مةةث :ةا م ة مض ة األهةةداع،

اليخطمط ،اليطلمق ال ا ه مةا م ييمما اعت ال عليت ال يا .
ملد اسيخدا اللي ث الاة عج المصةفه الي م ةه ل مصةم للةت يةيرج الدراسة  ،مفي ةت رداة الدراسة ةلةيرة ةةن اسةيلي يمن ،األملةت
طليةةت ة ةةت ةم ة ةادمة اةةن اةةمظفه ل دمة الا يا ة ايةةدارهي ( )11امظفةةي مامظفة  ،مالثي مة ل م ة ةشةةمارم طليم ة اةةن ط ل ة
الادارس ايدارهي ( )261طيلةب مطيللة  ،لضةيف ل م ة ةشةمارم طليمة اةن العمرة الي مامة مالدارمة فةه الاةدارس الاسةيعدف
ايةةدارهي ( )21امظةةع ،لعةةدع ال صةةم ة ةةت يةةيرج رفثةةر دلة

ةةم امضةةمع الدراسة  .ملةةد رفةةرمت هةةذه الدراسة الفثمةةر اةةن

ال ييرج ،مرهاعي:
 ه يك يمافق فلمر لمن رهداع لرااج لسا ال عليت ال يا ا رهداع الل دم
 ميما لسا ال عليت ال يا لمض رهداع ماض

ما ددة مليل ل يميس للرااج مر شطي

 لسا ال عليت ال يا مالةعا م ا ة ت يمطمد ال عل ا اخي ع فريت الاجيا الا ه مخيص ا اجيا الادارس
 ل دم الا يا ال ييما لييمما لرااج مر شط ال عليت ال يا

أهم توصٌات الدراسة :
 ضرمرة ال ا ة ت لجراء الل مث مالدراسيت اليه يرلط ال يا من ليلل دم ليلدارة ال مي.


يمفمر اللمر الا يسل ل ا داخ لسا ال عليت ال يا

 ال ا ة ت ي سمن الفعا الخيطئ لاع ال عليت ال يا فه رذهين اليميدات الدارم

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
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الفصل األول  :اإلطار المنهجً للدراسة
مقدمة الدراسة
لن اةيايد الدر الفية م فه اماجع الامالع الاخي ف مدف ليلا ظايت

م االايميم ،فيلي ياة اة لمرة ا يةدة مدم يامفمة ميط ةب

اايرس ةعليت اسيرايمجم ي ياد ة ت ال امذج الايايث لعيصي فه ايجيهمن ل يأل ا ا هذه اللمر ماالسيجيل لعي.
فيلجايةيت ال شط ياث ضغطي ة ت الا ظايت ميعدمدا السييرارهي ،ملذلك مرفم الدر الفية م ة ت رخذ مايا الالةيدرة مدراسة
اللمر الخيرجم مرصد يطمرايعي مي دمد اليضيمي اليه مافةن رن ياثة اشةفعت ل ا ظاة ميصةاما اللةرااج الا يسةل ل ي ياة اة
هذه اليضيمي .راسا ا اد الجاي  ،خمرت ا م

ةميد (.)2225

مي يلر ال عليت ال يا ذات رهام ليرمة ل دمد ان الا شآت اليه يي يا ا األفراد مالجايةةيت ،ملصةف خيصة ي ةك الا شةآت
اليه يايرس شيطي رم صف لعي اريليط اليشر ليلجاعمر .مال يييصةر ال علةيت ال ياة ة ةت الا شةأة مال ةيا من ا عةي ،لة ميايةد
للت رملرك الذمن لمس لعا ص ي يا اليشر ملفن ان الا يا رن يصلح لعا ص ةيجع را آجع.
فيل عليت ال يا يرلط لمن الا شأة مل ضعي الل

 ،ميرلط لمن الا شأة مةاعرعي ،مالا شأة مالاجيا الا ه الةذ ي ةمف فمة ،

ل يرلط رمضي لمن ال يا من داخ الا شأة لاخي ع اسيممييعا.
مي ب ال عليت ال يا دمرا ا امسةي فةه يمطمةد ال علة لةمن فة هةذه األطةراع ،ميةرلط لم عةي ة ةت رسةيس اةن ال ةب مالييةدمر
ماال يراا مالرغل فه اسيارار الي يا  .جام خضر(.)1111
مي يلر الا شآت الخدام ما شآت ال فما اليه ييدا الخدايت ال يا ل جاعمر رفثر رصي ان غمرهةي ة ةت دماا هةذه ال علةيت
ال يا  ،ألن فةه دمااعةي دماا ل يفةيها الايلةيد لةمن ي ةك الا ظاةيت ماألفةراد ،مهةذه األفةراد مالجاةيهمر اةن رجة ي يميعةي السةا
الطمل ة ت الادى الل مد.
مليد رصل ت ال عليت ال يا فه السة مات األخمةرة ر ةد األ شةط العياة اليةه يسةيةد الدارة ال مةي فةه الا شةآت الاخي فة

يةت

يفمن هذه الدارة ة ةت ة ةا اسةيار ،مة ةت ايصةي دارةا اة الجاةيهمر فةه الةداخ مالخةيرج ااةي م اة ة ةت يصة مح لرارايعةي
ماسيرهي خيص ي ك اليه ي فس رثرهي ة ت ال يس .جام خضر(.)1111

مشكلة الدراسة
ال ظ اللي ث مان خع ةا فه ممارة شؤمن الل دميت لفيرة يجيممت خاس مةشةرمن ةياةي ماةن خةع ي يعية فةه اخي ةع
ل دميت الاا ف مرمضي ةلر اييل ي لجام

اعت ال عليت ال يا اليه يييا فه الادارس فه الا يفظيت الخاس ،لفةت ظةره رن
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ا ظةةا اةةعت ال علةةيت ال ياة اليةةه ييةةما لعةةي الل ةةدميت فةةه اجياة الاةةدارس ،ال مةةيا فمعةةي اسةةيخداا افم ةةيت مة يصةةر يخطةةمط
اةةعت ال علةةيت ال ياة

سةةب األطةةر ال امة مالاع م ة اليةةه يسة ت ل يةةأثمر فةةه الطةةعب مالطيللةةيت اةةن خةةع ا عجمة يعةةدع

يص مح ايجيهييعا لاي ميمافق ا اص

الل دم ماص يعا ،مث ميا اليرفمم ل سل فلمةرة ة ةت الجي ةب الةعاةه لاةي ميمافةق

مهدع الل دم فه ي سمن صمريعي رايا الرر ال يا فيط.

أهداف الدراسة وتساؤالتها
 .1اخيلير ال عل لمن الايغمرات الاسيي مالايغمر الييل لعدع ييمما فية م
 .2ييمما فية م

اعت ال عليت ال يا .

اعت ال عليت ال يا ان خع الي رع ة ت ايجيهيت ال ةيا من فةه الل دمة

ةم لةرااج ال علةيت ال ياة

ان مث ال يصر  :األهداع ،اليخطمط ،اليطلمق ال ا ه ،مالييمما.
 .3ييمما فية م اللرااج ماأل شط اليه ييضا عي اعت ال عليت ال يا  ،ان خع الي رع ة ت ايجيهيت العمرة الي مامة
مالدارم ليلادارس ،مطعب مطيلليت الادارس

م لرااج ال عليت ال يا ان ي م اليطلمق ال ا ه ،مالييمما.

 .4ييدما اجامة ان اليمصميت مالايير ةيت الا يسةل ل ل ةدميت الخاةس ليلاا فة  ،ماليةه اةن شةأ عي رن ي اة ة ةت ممةيدة
فية م

اعت ال عليت ال يا مج عي رفثر لدرة ة ت ي يمق رهدافعي.

أهمٌة البحث
هةةذه الدراس ة ي يلةةر األملةةت اةةن مةعةةي فةةه الل ةةدميت الخاةةس لاا ف ة الل ةةرمن ،فم عةةي رلطةةت لةةمن دمر ممارة شةةؤمن الل ةةدميت
ماليخطمط ال ارا ه اياث ليسا ال عليت ال يا مالةعا لل دم الا يا مممارة اليرلمة مالي ةما اياث ة فةه اةدارس الاةر يمن
الةدادم مالثي مم ليل يصا  ،فاي ر عي يسعا فه لثراء الافيل ال رلم لةيلل مث مالدراسةيت اليةه ي ةت ليلجي ةب اليمةةم الةذ
يايرس ال عليت ال يا مملرم دمرهي فه الاسؤملم االجيايةم  ،فاي مافةن ل يةيرج هةذه الدراسة رن يسةيها فةه ي ممةم االيصةي
ا ط ل الادارس مليلييله اخيمير رفض اللرااج ماأل شط مالخدايت اليمةمم اليه يي يسب ا عا.

الدراسات السابقة
مسي ر

اللي ث ل

الدراسيت الاريلط لامضمع الل ث:

دراسة شذا أبو سلٌم (: )6002
ةا ت هذه الدراس للت الي رع ة ت دمر ال عليت ال يا فه الف ميت اليي م لا يفظيت غمة ان مجع ظةر ال ةيا من ،ما رفة
ررمعا فةه اةدى ي يمةق ر شةط ال علةيت ال ياة السةا

الطملة ل ف مة ملةدريعي ة ةت اسةييطيب الط لة م مةمة األ شةط الثييفمة

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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ماالجيايةم ة ماليرممجم ة اليةةه ييةةما لعةةي لضةةيف لاةةدة ي مممهةةي ال ياةةيء ال ةةيا من ليلف م ة ميمثمةةق ال عل ة ا ة الاجيا ة الا ةةه
ميمصم رغليت ال يا من مط لييعا للت الدارة ال مي فه الف مة  ،ملةد خ صةت الدراسة للةت ال دمةد اةن ال يةيرج ا عةي مجةمد فشة
لدارة ال عليت ال يا فه ةا م الييمما ،مر عةي ال ييةدا الاسةي دة ل خةرمجمن اةن الف مةيت ليلشةف الفةيفه ،لم اةي ايفةق رغ ةب رفةراد
ال م ة ة ةةت رن لدارة ال علةةيت ال يا ة يخيةةير رملةةيت لرااجعةةي لدل ة مر عةةي يسةةيها لصةةمرة جمةةدة ليأل شةةط الثييفم ة ماالجيايةم ة
ماليرمم م .
دراسة صالح الزٌود (:)6002
هدفت هذه الدراس للت ييمما رداء دمارر ال عليت ال يا فه الجيا يت األرد م ان مجع ظر امظفمعي ،ة ت اسةيمى الجاعةمر
الةةداخ ه مالخةةيرجه ،ماألداء ة ةةت اسةةيمى ال ةةدمات مالا يضةةرات ماألمةةيا ال امة  ،مة ةةت اسةةيمى الاطلمةةةيت مالةةةعا ،فاةةي
ةا ت ة ت ييمةما اةدى ففيمة الاةمارد اللشةرم فةه دمارةر ال علةيت ال ياة  ،مخطة ةاة هةذه الةدمارر ،ملةد رظعةرت يةيرج هةذه
الدراسةة رن اسةةيمى رداء دمارةةر ال علةةيت ال ياةة ايمسةةط ة ةةت اسةةيمى الجاعةةمر الةةداخ ه ماريفةة ة ةةت اسةةيمى الجاعةةمر
الخيرجه ،فاي رظعرت الدراس رن ففيم الامارد اللشرم مالايلم ايمسطمن.
دراسة محمد زٌدان وآخرون (:)6020
ةادت هذه الدراس للت ييمما فية م لرااج ال علةيت ال ياة فةه ل ةك ف سةطمن اةن مجعةيت ظةر اخي فة  ،ملةد يةا يطلمةق الل ةث
ة ت فرمع الل ك ال يا فه لطيع غمة لف سطمن ،مث يا ييمما فية م لرااج ال عليت ال يا ان خع الي ةرع ة ةت ايجيهةيت
ف ان امظفه الل ك مةاعر  ،ملد اسيخدا المصع الي م ه ل مصةم للةت يةيرج الل ةث مرهاعةي رن لدارة ال علةيت ال ياة فةه
ل ك ف سطمن ي ي ه ان لصمر فه مض عي ألهدافعي ،فاي ر عي ي ي ه ان لصةمر فةه يخطةمط ر شةطيعي ،فةذلك فةطن يطلمةق ر شةط
ال عليت ال يا ميا لصمرة ض مف  ،ليلضيف للت رن لدارة الل ك ال ييما لطجراء ييمما للرااج ال عليت ال يا .

موقع الدراسة الحالٌة من الدراسات السابقة
يةةا اسةةي را

ل ة

الدراسةةيت اليةةه ياةةس لامضةةمع هةةذا الل ةةث لطرمةةق اليشةةر مغمةةر الاليشةةر لعةةدع الي ةةرع ة ةةت ا راء

ماليمجعيت مالا عجمة ال امة

ةم الاشةف الل ثمة ماالطةعع ة ةت رسةيلمب الي مة الاخي فة  ،ملةد ال ةظ اللي ةث ةةدا مجةمد

دراسيت اشيلع ل دراس ال يلم  ،مث ي يلر هذه الدراس فرمةدة اةن مةعةي ة ةت الةرغا اةن يمافيعةي اة الدراسةيت السةيلي فةه
رهام ال عليت ال يا فه جام الا ظايت مر عي رصل ت مظمف ال مافن االسيغ يء ة عي فم عي ي اة ة ةت ل ةيء سةا
ميسيعدع اص

الا ظاة

الا ظا مالجاعمر ا ي ان خع ر شطيعي ملرااجعي االيصيلم .

لال رن الدراسة ال يلمة يخي ةةع ةةةن الدراسةةيت السةةيلي فم عةةي يي ةةيم اةةدى فية مة

اةةعت ال علةةيت ال ياة اليةةه ميةةما لعةةي لسةةا

ال عليت ال يا مالةعا لل دم الا يا فه اجيا الادارس ليل يصا  ،ماليه يعدع للت ممةيدة مةةه الط لة لةيلطرق الصة م
دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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فةةه الةةيخ

اةةن ال فيمةةيت الصة ل  ،لضةةيف لممةةيدة مةةةمعا لأهامة اليشةةجمر مالاسةةي

الخضةةراء فةةه الاا فة ليةيلةةير رن طةةعب

الادارس ها الرفممة األسيسم لل يء اللمر ماسيداايعي .
غمر رن اللي ث لد اسيفيد ان الدراسيت السيلي فه لثراء الطير ال ظر ل دراس لضيف لا عجم مل يء رداة الدراس .

حدود الدراسة
ال دمد الامضمةم  :رفمت الدراس ة ت ا رف آراء مايجيهيت ةم يت الل ث لأهام الدمر الذ ميما ل لسا ال علةيت ال ياة
مالةعا لل دم الا يا ان خع لميس فية م

اعت ال عليت ال يا فه ادارس ال يصا ل ار يمن الةدادم مالثي مم .

ال دمد اللشرم  :يات الدراس ة ت ةم يت ان العمر الي مامة مالدارمة مطةعب الاةدارس فةه الاةر يمن الةدادمة مالثي ممة ،
لضيف للت ةم ان امظفه الل دم لج ي معي الجعيم الي فمذ مالاج س الل د .
ال دمد الماي م  :طليت الدراس فه الفص الدراسه األم ان ال يا الدراسه 2214 – 2213ا ،خع الفيرة ان شعر فلرامةر
م يت عيم شعر ايمم 2213ا
ال دمد الاؤسسييم  :ي يملت الدراس ( )4ادارس :ادرس الشمخ ةلةد ال ممةم لةن ا اةد آ خ مفة ل ل ةمن ،ادرسة خملة الثي ممة
ل ل يت ،ادرس اللعد اليدما الةدادم ل ل من مادرس

ما الس دم الةدادم ل ل يت) – فه ا يفظ ال يصا لاا فة الل ةرمن،

لضيف للت ل دم الا يا لج ي معي الاج س الل د مالجعيم الي فمذ .

نوع الدراسة ومنهجها
اسةةيخداا الا ة عج المصةةفه الي م ةةه فم ة األ سةةب لي يمةةق ييمةةما لةةرااج ال علةةيت ال يا ة  ،ملي يمةةق يصةةمر رفض ة مردق ةةم
الظيهرة ا

الل ث ،ميفم ت اسيلي امظفه الل دم ان ا مرمن:

المحور األول :يضان ايغمرات اسيي  ،شا ت اللمي ةيت األملمة الشخصةم ل ال ةمثمن اثة  :ال اةر ،الجة س ،المظمفة  ،الاؤهة
ال اه ،اجي ال ا  ،مس مات الخلرة.
المحور الثانً :اشيا ة ت ايغمرات الل ث األسيسم ميفم ت ان ررل

رجماء :

الجزء األول :يضان ةشر فيرات ي يملت رهداع لرااج اعت ال عليت ال يا فه الادارس ا

الل ث.

الجزء الثانً :يضةان ثاةين فيةرات ي يملةت اجةي يخطةمط اةعت ال علةيت ال ياة فةه اجياة الاةدارس ل اةر يمن الةدادمة
مالثي مم .
الجزء الثالث :يضان ( )1فيرات ي يملت اجي اليطلمق ال ا ه أل شط ملةرااج اةعت ال علةيت ال ياة فةه اجياة الاةدارس
ل ار يمن الةدادم مالثي مم .
دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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الجزء الرابع :يضان ( )1فيرات ي يملت ييمما اعت ال علةيت ال ياة  ،لضةيف لسةؤا اسةيي خةي

ليريمةب األسةليب األفثةر

يأثمرا ة ت ييرج لرااج ال عليت ال يا فه اجيا الادارس ان مجع ظر الال مثمن.

مجتمع الدراسة والعٌنة
يا اخيمير ةم طليم ةشمارم ان الجاعمر الداخ ه (امظفه الجعيم الي فمذ مالاج س الل د لل دم الا يا )
مالجاعمر الخيرجه :ط ل  4ادارس ان الار يمن الةدادم مالثي مم  :ادرس الشمخ ةلةد ال ممةم لةن ا اةد آ خ مفة الثي ممة
ل ل من ،مادرس خمل الثي مم ل ل ةيت مادرسة

ماة السة دم الةدادمة ل ل ةيت ،مادرسة لةعد اليةدما الةدادمة ل ل ةمن ،لضةيف

لجام الفمادر الي مام مالدارم فه الادارس األرل .

اداة الدراسة
ل د ل ث ةم يت الدراس ادخ اللي ث اللمي يت فةه ال يسةب ا لةه ،مةملجةت للر ةياج (  ،) Excelل ةدهي اسةيخرج اليفةرارات
مال سب الارمم ل ي رع للت اسيجيليت رفراد ال م ةن جام ايغمرات الدراس .

السمات العامة لعٌنة الدراسة
أوال – عٌنة المبحوثٌن من موظفً بلدٌة المنامة ( المجلس البلدي وأمانة السر والجهاز التنفٌذي)
جدول رقم ()2.2
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب العمر
انؼًز

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

 81صُخ والم
 41 - 80صُخ
 21 - 40صُخ
 11 - 20صُخ
 10صُخ ويب فىق

2
7
1
0
1

51.8
81.8
80.1
2.8
1.1

انًجًىع

71

711.1

ميضح ان الجدم رلا ( )1.1رن الفر ال ارم الشةير

لةمن الال ةمثمن اةن اةمظفه ل دمة الا ياة هةه  42 – 31سة

ل سةل

 %36.1ان لجايله الال مثمن ،اي مد ة ت رن ل دم الا يا ي ياد لشف فلمر ة ت ال يصر الشيل  ،ميأيه فةه الاريلة الثي مة
الفر ال ارم

 52 – 41س

ل سل  %31.6ان لجايله الال مثمن.

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدول رقم ()2.6
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب الجنس
انجُش

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

ركر
أَثى

05
7

18.5
81.8

ميلمن ان الجدم رلا ( )1.2يممم رفراد ال م

سب الج س ،مث ايضةح رن ( )%63.2اةن ةم ة الدراسة اةن الةذفمر ،راةي

سل ال يث فيل غ (.)%36.1
جدول رقم ()2.1
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب المسمى الوظٌفً
انًضًى انىظٍفً

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

ػضى ثهذي
يذٌر ئدارح
رئٍش لضى
يهُذس
أخصبئً
يصىر
فًُ
يُضك ئداري
يضتخذو

2
0
8
0
2
0
0
0
0

51.8
2.8
02.8
2.8
51.8
2.8
2.8
2.8
2.8

انًجًىع

71

711.1

ميلمن ان الجدم رلا ( )1.3لأن ال سل األفلر ان ةم الل ث ها رةضيء ان الاج س الل ةد ل ا ياة ل سةل ( ، )%26.3م ةه
ذلةك األخصةيرممن ل سةةل ( ،)%26.3ثةا رؤسةةيء األلسةيا ل سةةل ( ،)%15.1مال سةل الايليمة لاةمظفمن اخي فةةمن فةه الاسةةيمميت
المظمفم  ،مجام ةم الل ث اان لعا ةعل للرااج مر شط الل دم .
جدول رقم ()2.1
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب المؤهل العلمً
انًؤهم انؼهًً

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

دراصبد ػهٍب

4

50.0

ثكبنىرٌىس

8

45.0

دثهىو

5

01.2

ثبَىٌخ والم

2

51.8

انًجًىع

71

011.1

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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يلمن ان ال ييرج الماردة فه الجدم رلا ( )1.4رن غيللم الال مثمن ان رفةراد ةم ة الدراسة اةؤه عا ال اةه لفةيلمرممس ل سةل
( ،)%42.1م ( )%21.1ا عا يص من ة ت شعيدات ة مي ،ااي مشمر للت الاسيمى الي ماه ال يله الذ مياي ل الال مثمن.
جدول رقم ()2.1
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب طبٌعة العمل
طجٍؼخ انؼًم

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو

1

80.1

انتطىٌر وانتُضٍك

0

2.8

انُظبفخ

0

2.8

انًتُزهبد وانحذائك

8

02.8

انشإوٌ اإلدارٌخ

5

01.2

انؼًم انجهذي

2

51.8

صبئك

0

2.8

انًجًىع

71

011.1

ممضةةح الجةةدم رلةةا ( )1.5رن غيللم ة ةم ة الدراس ة الال ةةمثمن هةةا اةةن الاايرسةةمن لمظمف ة ال علةةيت ال يا ة مالةةةعا ل سةةل
( ،)%31.6لضيف للت سل فلمرة ان ال م طلم

ةا عةي فةه ال اة الل ةد لشةف ةةيا مهةا رةضةيء الاج ةس الل ةد  ،لضةيف

ل سةةل ( )% 15.1اةةن اةةمظفه لسةةا الاي مهةةيت مال ةةدارق الةةذ مشةةيرفمن فةةه ا يضةةرات اليمةم ة ماأل شةةط ماللةةرااج فةةه
الادارس.
جدول رقم ()2.2
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب سنوات الخبرة
صُىاد انخجزح

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

 2صُىاد فألم

1

80.1

 01 - 1صُىاد

7

81.8

 02 - 00صُخ

0

2.8

 51 - 01صُخ

0

2.8

 81 - 50صُخ

4

50.0

 80صُخ فأكثر

1

1

انًجًىع

71

011.1

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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مميضح ان الجدم رلا ( )1.6رن غيللم الال مثمن لدمعا خلةرة اةي لةمن  12 – 6سة مات ل سةل ( ،)%31.1فاةي يل ةغ سةل
الال ةةةمثمن الةةةذمن يل ةةةغ خلةةةريعا  5سةةة مات فألةةة

( ،)%2..1م ةةةه ذلةةةك الفرةةة اليةةةه يل ةةةغ خلريعةةةي  32 – 21سةةة

( ،)%22.2مذلك مشمر للت يمفر الخلرة الفيفم ل ال مثمن لفعا رسر االسيلمين مطلم

الدراس .

ثانٌا – عٌنة المبحوثٌن من الكادر التعلٌمً واإلداري بالمدارس اإلعدادٌة والثانوٌة
جدول رقم ()6.2
ٌوضح حجم مجتمع وعٌنة الدراسة

انًذرصخ

يجزًغ وػٍُخ
ػٍُخ انذراصخ
يجزًغ انذراصخ
يىلؼهب فً
انذراصخ
انُضجخ
يحبفظخ رأصضذ
يجًىع يجًىع انًئىٌخ
طالة
انكبدر
طالة
انكبدر
صُخ
انؼبصًخ
%
ػٍُخ
اإلداري وطبنجبد اإلداري وطبنجبد يجزًغ
انًُبيخ
وانزؼهًًٍ انًذارس وانزؼهًًٍ انًذارس انذراصخ انذراصخ

ػجذ انؼزٌز ثٍ
يحًذ انخهٍفخ
انثبَىٌخ نهجٍٍُ

انؼذنٍخ

7151و

91

221

05

41

141

25

8.0

خىنخ انثبَىٌخ
نهجُبد

انمضٍجٍخ

7113و

050

181

8

89

720

97

08.1

انجالد انمذٌى

7111و

18

214

2

84

157

89

04.5

سق ٌَّــة
ال ُّ

7151و

72

211

4

21

272

11

01.4

211

3311

31

361

3512

311

77.5

انجالد انمذٌى
اإلػذادٌخ
نهجٍٍُ
حهًٍخ
انضؼذٌخ
اإلػذادٌخ
نهجُبد

انًجًىع

جدول رقم ()6.6
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب العمر
انؼًز

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

 81صُخ والم
 41 - 81صُخ
 21 - 40صُخ
 11 - 20صُخ
 10صُخ ويب فىق

4
04
00
1
1

08.8
48.8
87.9
1
1

انًجًىع

31

711.1

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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ميضح ان الجدم رلا ( )2.2رن غيللم الال مثمن ان الفيدر الي ماه مالدار مالف ه ليلادارس ييرامح رةايرها لةمن - 31
 42س

ل سل ( ،)%41.3ممشمر ذلك للت ادى لللي فر الشليب ل يدرمس ليلادارس.
جدول رقم ()6.1
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب الجنس
انجُش

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

ركر
أَثى

07
05

28.1
40.4

انًجًىع

31

711.1

مفماي مي ق ل سل اشيرف الال مثمن طليي ل ج س ،فيد ل غت سل الذفمر ( ،)%51.6مال سل الايليم مالليلغة ( )%41.4اةن
ال يث.
جدول رقم ()6.1
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب المسمى الوظٌفً
انًضًى انىظٍفً

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

يذٌر أو يضبػذ يذٌر يذرصخ
رئٍش لضى يبنً وئداري
يشرف
اختصبصً خذيخ يجتًغ
يذرس
يذخم ثٍبَبد

5
5
1
2
00
8

1.9
1.9
51.7
07.5
87.9
01.8

انًجًىع

31

711.1

يلمن ان ال ييرج الماردة فه الجدم رن غيللم ال م الال مث هه ان فر الادرسمن ل سل ( ، )%3..1راي الاشةرفمن فيةد ل غةت
سليعا ( ،)%22..م ه ذلةك االخيصيصةممن ل سةل ( ،)%1..2ثةا اةدخ ه اللمي ةيت ل سةل ( ،)%12.3لم اةي ال سةل األلة هةه
ل ادراء مرؤسيء األلسيا مث ل غت سل ف ة ت دة ( )%6.1فيط.
جدول رقم ()6.1
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب المؤهل
انًؤهم انؼهًً

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

دراصبد ػهٍب
ثكبنىرٌىس
دثهىو

8
58
8

01.8
79.4
01.8

انًجًىع

31

711.1

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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يلمن ييرج الجدم لأن غيللم الال مثمن اؤه عا ال اه لفيلمرممس ل سل ( ،)%.1.4لم اي ( )%12.3اةن الال ةمثمن اةؤه عا
ال اه دراسيت ة مي ،م( )%12.3اؤه عا ال اه دل ما.
جدول رقم ()6.2
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب طبٌعة العمل
طجٍؼخ انؼًم

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

ئداري
خذيخ انًجتًغ
انرصى وانفُىٌ
انزراػخ
انؼهىو اإلحٍبئٍخ
انهغخ انؼرثٍخ

08
2
4
2
0
0

44.8
07.5
08.8
07.5
8.4
8.4

انًجًىع

31

711.1

ممضح الجدم رلا ( )2.6رن غيللم ةم الدراس الال مثمن ها ان الاايرسمن ل مظيرع الدارم ل سةل ( ،)%44.1م ةه ذلةك
ال يا من فه خدا الاجيا ل سل ( ،)%1..2مل سل اايث ال ةيا من فةه اجةي المراةة  ،فاةي ميضةح مجةمد سةل ال لةأس لعةي
ان ال يا من فه اجي الرسا مالف من.
جدول رقم ()6.7
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب سنوات الخبرة
صُىاد انخجزح

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

 2صُىاد فألم

2

07.5

 01 - 1صُىاد

7

54.0

 02 - 00صُخ

8

01.5

 51 - 01صُخ

7

54.0

 81 - 50صُخ

4

08.8

 80صُخ فأكثر

8

01.8

انًجًىع

31

711.1

مميضح ان الجدم رلا ( )2.6رن غيللم الال مثمن لدمعا خلةرة اةي لةمن  12 – 6سة مات ل سةل ( ،)%31.1فاةي يل ةغ سةل
الال ةةةمثمن الةةةذمن يل ةةةغ خلةةةريعا  5سةةة مات فألةةة

( ،)%2..1م ةةةه ذلةةةك الفرةةة اليةةةه يل ةةةغ خلريعةةةي  32 – 21سةةة

( ،)%22.2مذلك مشمر للت يمفر الخلرة الفيفم ل ال مثمن لفعا رسر االسيلمين مطلم

الدراس .

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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ثالثا – عٌنة المبحوثٌن من طالب وطالبات المدارس اإلعدادٌة والثانوٌة
جدول رقم ()1.2
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب الجنس
انجُش

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

ركر
أَثى

054
042

41.0
28.9

انًجًىع

361

711.1

شف رلا ( )1ممضح يممم رفراد ةم الدراس

سب الج س

ميضح ان الشةف رلةا ( )1لةأن سةل رفةراد ال م ة اةن الل ةيت شةف ت ال سةل األة ةت مهةه ( ،)%53.1مشةف الل ةمن اةي سةلي
( ،)%46.1مفق الجدم رلا ( )3.1رةعه.
جدول رقم ()1.6
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب المؤهل العلمً والمرحلة الدراسٌة
انًؤهم انؼهًً

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

ثبنث ثبَىي
ثبًَ ثبَىي
أول ثبَىي
ثبنث ئػذادي
ثبًَ ئػذادي
أول ئػذادي

22
48
51
81
17
48

51.4
07.8
9.7
00.5
54.9
01.1

انًجًىع

361

711.1

شةف ت سةل طةعب مطيللةةيت الار ة الثي ممة اةن ةم ة
الدراسةةةةة

ةةةةةم ( ،)%41م سةةةةةب اليفصةةةةةم اليةةةةةيله :

( )%22.4اةةن الال ةةمثمن هةةا طةةعب مطيللةةيت الصةةع
الثيلةةث ثةةي م  ،م( )%1..1اةةن الصةةفمع الثةةي ه ثةةي م ،
م( )%1..فيةةةط اةةةن صةةةفمع األم ثةةةي م  ،ملةةةد شةةةف ت
سل ةم الدراس ان طعب مطيلليت الار

الةدادمة

ال سةةل األفلةةر مةةث ل غةةت ( )%52اةةن لجاةةيله ةم ة الدراس ة ليل سةةل لطةةعب مطيللةةيت الاةةدارس ،م سةةب اليفصةةم ا يةةه:
( )%11.2طعب مطيلليت الصع الثيلث لةداد  ،م ( )%24.1طعب الثي ه لةداد  ،م( )%16ان األم لةداد .

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدول رقم ()1.1
ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة حسب المدارس
انًذرصخ

انزكزار

انُضجخ انًئىٌخ %

انشٍخ ػجذ انؼزٌز ثٍ يحًذ آل خهٍفخ انثبَىٌخ نهجٍٍُ
خىنخ انثبَىٌخ نهجُبد
انجالد انمذٌى اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
حهًٍخ انضؼذٌخ اإلػذادٌخ نهجُبد

41
89
84
12

04.9
88.0
80.5
51.8

انًجًىع

361

711

ملمن الجدم رلا ( )3.3مالرسا اللمي ه رةةعه لةأن ال سةل األفلةر اةن ةم ة الدراسة الال مثة في ةت فةه ادرسة خملة الثي ممة
ل ل يت ل سل ( ،)%33.1م ةه ذلةك جةا ال م ة فةه ادرسة الةلعد الةدادمة ل ل ةمن ( ،)%31.2ثةا فةه ادرسة

ماة السة دم

الةدادم ل ل يت ،مرخمرا ل سل ( )%14.1فه ادرس ةلد ال ممم لن ا اد الخ مفة الثي ممة ل ل ةمن ،ممع ةظ مجةمد يفةيمت فةه
سل ال م الال مث ان ف ادرس  ،مم مى سلب ذلك للت اليفيمت الامجمد فه اجيا الدراس .

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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الفصل الثانً  :اإلطار النظري للدراسة
تمهٌد  -تعرٌف ومفهوم الفاعلٌة
م ةرع لةةيامس ) (www.thefreedictionary.comالفية مة لأ عةةي صةةف ي ةه ال يةةيج رم اليةةدرة ة ةت اليمصة للةةت ال يمجة
الارجمة ،فاي ي رع الا ظا ال رلم ل ما الدارم ( )11.4الفية م لأ عةي اةدى صةع م ال يصةر الاسةيخدا (الاةدخعت)
ل صم ة ت ال ييرج الاط مل .

المبحث األول  :تعرٌف ومفهوم العالقات العامة
ي يلر ال عليت ال يا ة اي مف ي فه الملت فس  ،ظرا الريليطعي لخ فمةيت ا رفمة اخي فة  ،ملظعمرهةي ةدمثي ف ةا اسةيي ةةن
ال ما األخرى ،لذلك فط مص ب االيفيق ة ت ي رمع ام د مشيا ل عليت ال يا  .جمدة مآخرمن ( .)2221

أهمٌة العالقات العامة فً المؤسسات الحكومٌة
لاي رن ال عليت ال يا ييما ة ت فسةب رضةي الجاعةمر ميأممةده لي يمةق اصةيلح اشةيرف فةطن ال يجة ال يييصةر ة ةت الا شةآت
اليجيرم ل يي داهي للت الاؤسسيت ال يا ألن ال فمايت ييما ة ت رضي الشة ب ميسةياد لةدريعي ة ةت االسةيارار فةه اايرسة
س طييعي ة ت يأممد الش ب ،فطن اليمى اليه غمرت مج ال يلا خع رل ان لرن ان الماين ردت للت رف افي ة الفةرد مرهامية
ميي م

لمة الييدة مسمطريعا .فيلش مب المما ي فا لامافييعي ملراديعي فيط ،يعيد لآرارعي هه ملمس اي ما م ة معي الييدة ،فاةن

الضرمر المما أل ليرد رن م ص ة ت للم ان ميمدها ليميدي ميأممدها ل .
مال عليت ال يا المما ياث رهام ليلغة ل اؤسسةيت الا يصةرة ،مةث يسةيعدع ي يمةق اليمافةق ماليفمةع لم عةي ملةمن جايهمرهةي
اليه يي يا ا عي ،ملعذا اليمافق ماليفمع ميمفر ل اؤسسيت الا يصرة ا يخ رفثر اعرا ليطمرهي يطمرا سة ماي ماسةييرا ،لم اةي
ميمفر ل جايهمر الاي يا ا عي مية اجيايةم اشيرف رفض  .الليد ()1114

المطلب األول :أهداف العالقات العامة
مخ

ةجمة رهداع ال علةيت ال ياة ال فمامة لاةي مةأيه  :لل ةيع الجاةيهمر ليليشةرم يت مالصةع يت الجدمةدة ،يلدمةد الشةفمك

ماليضةةيء ة ةةت العالةةيالة اليةةه لةةد يصةةرع اهياةةيا الجاةةيهمر ةةةن مظةةيرع ال فماةة الا يةةدة ،ملةةةعا الاةةماط من ليلخةةدايت
مالاشرمةيت الافمدة لعا ،ميمممد الجايهمر لا مايت ةن اليفيرات ال فما مل جيمايعي ،م ي صمرة صيدل ل رر ال ةيا ةةن
الاسرملمن الي فمذممن مالعمريت اليشةرم م  ،مل ةمرة ال سةيس ال ةيا ميعمرة الجاةيهمر لييلة ل ة

اليضة ميت الضةرمرم  ،يةمفمر

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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رصةةمد فةةيع اةةن الثي ة ماليأممةةد أل همر ة رم جعةةيم اةةن رجعةةمة ال فما ة  ،الي لةةؤ ليلاشةةفعت الايمل ة

ةةدمثعي ،مرسةةا الخطةةط

ماللرااج ليعفه دمث الاشفعت ،مال ا ة ت لمال رسليب دمثعي .ةجمة (.)2222

المطلب الثانً :التخطٌط لحمالت العالقات العامة
ال عليت ال يا ييل فه يخطمطعي ست ارا

:

 .1الل ث.
 .2ي ممن األهداع مي دمدهي.
 .3ي دمد جام األفراد الاريلطمن ليللر ياج.
 .4اخيمير المسير الةعام مل مات اليماص الاعرا .
 .5مض امما م ايلم ا طيم .
 .6الشراع ة ت ال ييرج مييمماعي  .فيشن (.)2221

البحث بهدف تحلٌل الموقف Situation Analysis -
مط ةةق ة ةةت ي م ة الاملةةع االصةةطعح ال ج مةةم  ،SWOTلإلشةةيرة للةةت اةةماطن اليةةمة ) ،Strength (Sماةةماطن الض ة ع
) ،Weakness (Wمالفةةر

الايي ة ل ةةي ) ،Opportunities (Oمالي ةةدميت مالاخةةيطر اليةةه يماجع ةةي ) .Threats (Tملةةد

يخي ع الاساميت رم الاصط يت اليه مسيخداعي رسييذة ال عليت ال يا  ،ملفن الا ت الايصمد فةه فة األ ةما ما ةد .راسةا
ا اد الجاي  ،خمرت ا م

ةميد (.)2221

تعٌٌن األهداف وتحدٌدها
م يلر ي دمد األهداع الخطمة األسيسم ل يخطمط ممرى  Fraserرن رهداع ال عليت ال يا الجمدة مجب رن ميمافر لعي اي م ه:
 .1رن يصع لمضمح ال ييرج الاسيعدع ي يميعي.
 .2رن يفمن ذات طلم

افعما لف األفراد ال يا من ة ت ي يميعي.

 .3مض لطير ما ه ا دد لي يمق هذه األهداع.
 .4رن يفمن هذه األهداع مال م مليل ل يميس.
 .5رن ييسق ا األهداع ال يا ل ا ظا .
 .6رن مراةت اي ييط ل ان جعد ماي مرفراد لمض عي امض الي فمذ .ةجمة (.)2221
دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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تحدٌد جمٌع األفراد المرتبطٌن بالبرنامج
الار

األملت فه هذا الي م هم ي دمد هذه الجايهمر ،ميريملعي سب رهاميعي ،مال يمجد ليرا ا ميرم لعذه الجاةيهمر ،ملفةن

ان ها ماي هةه رهامةيعا ليل سةل ل ةي ميملةع ة ةت  ،اةن
الجايهمر .راسا ا اد الجاي  ،خمرت ا م

ةنح مرمةن

ةنح فا ظاة ي اة فةه ةعلة افيةر

ر عةي يفية مة اة

ةميد (.)2221

اختٌار الوسائل اإلعالمٌة وقنوات التواصل
خ ق مل ييج الرسيل الةعام م د ار

ممم ظرا ل جعمد اليه يلذ مهه ال يا الررمسه لييةدما رففةير رم ال فةس لةذلك فيةد

مض الخلراء خطم ات ا ددة ل جيح الرسةيل ماةن الاعةا رن يفةمن الرسةير ذات يريمةب ا طيةه مايفياة ميةممع مفةق يريمةب
ما ه ا دد ،مان ي م رخرى ،ان الافض رن يرفم الرسيل ة ت جي ب ما د اةن الاشةف  ،ألن ةةر

ةةدة جما ةب مرففةير

فه ملت ما د ،لد مؤد للت ل داث ل ل لدى الجاعمر .اللفر (.)2211

صٌاغة واختٌار االستراتٌجٌات
رمضح ةدمد ان اللي ثمن رن فعا رسليب اسيجيل األفراد ل مسير االيصيلم رم رفضعا لعذه االسيجيل م د يط اعاة لاخططةه
اعت ال عليت ال يا فه ي دمد االسيرايمجم االيصيلم الا يسل لاخيطل ي ك األسليب  .راسا ا اد الجاي مخمرت ا ةم
ةميد (.)2221

صٌاغة واختٌار التكتٌكات
مييضان اليفيمفيت ي دمد مسير االيصي اليه سمع يسيخدا ( شرات ص فم – فيمليت – يييرمر – ا صةييت – ا ةير

–

رفعا  ...الخ ) ممجب رن مريلط ف يفيمك ييرر اسيخداا ليسيرايمجم ا م ان االسيرايمجميت اليه لرر ي اةن للة اسةيخدااعي.
راسا ا اد الجاي مخمرت ا م

ةميد (.)2221

مقاٌٌس الزمن
ميصد لجدمل ال ا رسا لر ياجعي الي فمذ الذ مريلط لاجامة ان الايغمرات رهاعي الس ه لي يمق رلصت يةأثمرات لةعامة
ااف ة ل جاعةةمر الاسةةيعدع مل ةةداث األثةةر الاط ةةمب مالاسةةيار مييضةةان جدملة ال ا ة مضة الرسةةير مالمسةةير فةةه جةةدام
ما م يلمن ايتح ايذا مياح
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وضع مٌزانٌة مالٌة منطقٌة
ميم ةجمة ( ) 2221لأن لدارة ال عليت ال يا ي ييج لي فمةذ لرااجعةي للةت اةمارد ايلمة ملشةرم مم لغةه رن م ةدد اةي هةم ايةيح
ا عي ماي هم ا يا  .فاي رن خلمر ال عليت ال يا ال مسيطم رن م دد ا يميجيي اي لا مفةن لدمة يصةمر ييرملةه ل جةا األ شةط
اليه سي فذ .مان ه ي ميضح رن اليخطمط أل شط ال عليت ال يا مسمر ج لي للت ج ب ا ي دمد الامما م .

المطلب الثالث :التطبٌق العملً لبرامج وأنشطة حملة العالقات العامة
مفةةه هةةذه الار ة مةةيا ي فمةةذ الخطة اليةةه سةةلق االيفةةيق ة معةةي ،ممجةةب رن مةةيا هةةذا الي فمةةذ ة ةةت رسةةيس االليةةماا لأهةةداع الخطة ،
ما يراا اي صت ة م ان مسير ملجراءات لي يمق هذه األهداع ل مةث م يلةر فة لجةراء اخةيلع أل فةيا الخطة لجةراء غمةر
اشرمع مماث هذا االليماا ضاي رسيسةم ل جةيح الخطة فةه المصةم للةت رهةدافعي ،أل ة لةدمن هةذا االليةماا سةم دث اليراخةه
مالهاي فه الي فمذ ،مةدا االهيايا لييخيذ ف هدع ان رهةداع الخطة فةه امةةده الا ةدد مليلشةف الا ةمن فةه الخطة  ،مي فمةذ
الخط فه ال عليت ال يا م ه خلراء ال عليت ال يا لياليصي ليلجايهمر لل يةعا لففةرة ا م ة رم يصة مح رففةير خيطرة رم
يمضمح مجع ظر الاؤسس لعا ممسيخدا خلراء ال عليت ال يا ف من لل يع اي مة ةن طرمق مسةير ايصةي فثمةرة مايليم ة
لي فمذ لرااجعا ،سماء في ت مسير ايصي اطلمة رم شفعم  ،مسةماء في ةت مسةير ايصةي اررمة رم اسةامة  .لعجةت فشةك،
(الطل

األخمرة)

برامج العالقات العامة
ممرى لايا ( )1116رن اللر ياج هم يفصم الخط يفصةمع دلميةي ل مةث مج عةي ا ةدة ل ي فمةذ مةث ميةما اةدمر ال علةيت ال ياة
لدراس ة الامضةةمةيت الاخيةةيرة مم ة ظا جام ة اليسةةعمعت العما ة لي فمةةذ اللر ةةياج ،فيل علةةيت ال يا ة ال دمث ة يايةةيم لةةيللرااج
المظمفم  ،ر اللرااج اليه يؤد مظيرع ا ددة ،ملذا في ت هذه اللرااج ال يؤد ااي ييط ل ا عي ،فط عةي يصةلح ليصةرة ممي ةيا
ي دم عي.

أهمٌة برامج العالقات العامة
رمضح سيا لعك ( )1166رهام لرااج ال عليت ال يا فه ا يه:
ر .ر عي ي ا ة ت اليدخ ال اه ل يمجم مي دم رففير الجاعمر

م الا ظا .

ب .ال ا الاسيار مالدارا ان رج افيشيع اصيدر سمء الفعا الذ لد ممجد لدى الجايهمر
ج .اسيخداا مسير االيصي الاليشر مالةعا الجايهمر ليمس

م الا ظا .

طيق اليأثمر الذ يايرس الا ظا .

د .ال ا الاسيار ة ت ي ام مي سمن االيصي الاسيار لمن الا ظا مالجاعمر.
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العوامل المؤثرة فً نجاح برامج العالقات العامة
دد الرمم ه ( )1112ال ماا الاؤثرة ة ت لرااج ال عليت ال يا للت:
ر .ةماا داخ م يياث فه  :الافي يت الايلم ل عليت ال يا  ،ي

الاخيصمن فه اجي ال عليت ال يا  ،ةةدا ييةدمر الةدمر

ال ذ ييما ل ال عليت ال يا ان جي ب الدارة ال مي ييدمرا ص م ي ميفق ا الدمر العيا الةذ ية ع

لة ال علةيت ال ياة ،

افييير ال عليت ال يا للت ليليع األسيلمب ال ام فه اليخطمط مي دمد األهداع ،ميداخ االخيصيصيت لمن جعيم ال علةيت
ال يا  ،ملمن األجعمة األخرى فه الا ظا  ،لضيف ل دا مجمد درج فيفم ان الي سمق لم عا.
ب .ةماا خيرجم  :لرااج ال عليت ال يا ييما ة ةت ةا مةيت ايصةي اخططة  ،مة مة رصةلح ه ةيك يجة لضةرمرة ي يمةق
اليفيها ماال سجيا لمن الا ظا ملمريعي مهذا ميط ب لافي ميت لضيفم مجعدا لضيفمي .ةجمة ،مآخرمن ()1111

المطلب الرابع :تقوٌم برامج العالقات العامة
اإلشراف على النتائج وتقوٌمها
يعدع هذه الار

للت لميس ادى ف يلم ال ا ماي ييي ان يأثمر مالييمما ل ر ماع ثعث :

 .1االخيلةةير اليل ةةه مي ةةدم الرسةةيل (  : ) Pretestييضةةان هةةذه الار ة ييمةةما الرسةةير الةعام ة الاسةةيخدا ماةةدى
يأثمرهي م جي عي فه جةذب اال يلةيه مالي لمةر ةةن رهةداع ال ا ة ماةدى مضةم عي ملثةيرة االهياةيا مي يميعةي لعسةيجيل
الاط مل مي دم االيجيه رم الس مك.
 .2الييمما الار ه رث يء ال ا مارالليعي :يسيةد ارالل لر ياج ال ا رث يء الي فمذ ة ت فشع الاشةفعت فةه ملةت الفةر
مف من اةن السةع اليمةيا فمة لةطجراء الي ةدمعت العماة مه ةيك اةن مةرى رن الييمةما مجةب رن ملةدر ليلاراللة فةه ار ة
الل ث ميايد للت ار

الييمما ال عيره للر ياج االيصي .

 .3الييمما ال عيره  :ه يك ةدة طرق ل ييمما ال عيره ل ا رهاعي اسييصيء ا راء مااليجيهيت ل ي ةرع ة ةت آراء الجاعةمر
ممافن رن يسيخدا هذه الطرمي ال م لشرط رن يفمن ال م ااث ل اجيا مرن مي يسةب جاعةي اة الاجياة الامجعة
للم ال ا  .اللفر (.)2211
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مجاالت التقوٌم
لن لجراء الييمما م ييج فه اللدام للت لةداد صمغ لعذا الييمةما ي يةم ة ةت األسةر الا ةددة مالا يسةل لخداة رغةرا

الييمةما.

ممجب لل لجراء الييمما ي دمةد العةدع اةن هةذا الييمةما مال يةيط رم اليضةيمي اليةه معةدع هةذا الييمةما للةت دراسةيعي لييمماعةي .فيشةن
(.)2221

المبحث الثانً  :نبذة عن بلدٌة المنامة
النشأة :
يأسست الل دم فه ةيا 1111ا ملا مفن فه اا ف الل رمن لل ذلك اي مسةات ليلل دمة رم اةي شةيل ذلةك ليةؤد اةي يؤدمة الل دمة
ا ن ان خدايت ،مي يلر ل دم الا يا ان رمار الل دميت اليه ر شرت فه ال يلا ال رله ف فاةي ر عةي اةن رمارة الةدمارر الرسةام
فه اا ف الل رمن اليه ر شرت ة د ي ظما الدارة فه الل رمن .
فيد يا فه ةةيا 1122ا لصةدار رم لةي من ل ل ةدميت  ،مةث ةدد هةذا اليةي من هةدع ال ظةيا الل ةد مهةم فةظ الصة

مرفيهمة

مصةةعح السةةفين  ،ملةةد اةةر ة ةةت ال اة الل ةةد خةةع الة  12سة الايضةةم ارا ة ةدمةةدة اةةن اليطةةممر ،يةةمج ذلةةك ليلاشةةرمع
الصع ه الرارد لجعل الا ك الافدى فظ هللا مرةيه مالذ في ت ليفمري ا طعلة الاجةيلس الل دمة فةه ال ةيا 2222ا ،اليةه
ددت لارسما ليي من رلا (.)35
مممد ةدد امظفه ل دم الا يا ةن ( )522امظع ،اةممةمن جغرافمةي ة ةت رفثةر اةن ثاةين ا ةيطق داخة ال يصةا  ،مميارفةم
ا ظاعا فه ضةي م السةمع مةث مضةا اةمظفه لدارة األاةعك مالاي مهةيت ماةمظفه لدارة الاةمارد اللشةرم  ،لم اةي مةأيه ةةدد
الامظفمن فه ال ت ل دم الا يا الررمسه ليلاريل الثي م

مث مضا افيب الادمر ال يا ما ظةا اةمظفه لدارة الخةدايت الف مة .

الييرمر الس م لل دم الا يا (.)2221

رؤٌة بلدٌة المنامة :
ي يمةةق ال اةةيء ال ضةةر الايةةمامن ةلةةر يأسةةمس ل م ة لدارم ة ايفيا ة لي فمةةذ الاخطةةط العمف ةةه االسةةيرايمجه الةةمط ه م ي لةةه
طام يت الرؤم االليصيدم ل اا ف www.manamamun.gov.bh . 2232

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ

22

49489

المبحث الثالث :العالقات العامة فً بلدٌة المنامة
موقع العالقات العامة فً الهٌكل الوظٌفً لبلدٌة المنامة:

يذٌز ػبو ثهذٌخ انًُبيخ
دائزح انزطىٌز وانزُضٍك

يكزت انًذٌز انؼبو
لضى انشؤوٌ انمبَىٍَخ

لضى انزطىٌز وانزُضٍك

انزلٍت انًبنً

لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو

إدارح انخذيــــــبد انفٍُــــخ

إدارح انًىارد انجشزٌخ وانًبنٍخ

إدارح األيــــالن وانًزُزهــــبد

لضى انًىارد انجشزٌخ

لضى رزاخٍص انجُبء

لضى انحذائك وانًزُزهبد

لضى اإلٌزاد

لضى رزاخٍص انخذيبد

لضى رُظٍى األصىاق وانصٍبَخ

لضى انحضبثبد وانًٍزاٍَخ

لضى انزلبثخ وانزفزٍش

لضى األيالن وانزضىٌك

لضى خذيبد انًشززكٍٍ

لضى انُظبفخ

لضى انزذرٌت وانزطىٌز

ميضح ان الشف رةةعه املة ماسة ات ال علةيت ال ياة فةه العمفة الي ظماةه لل دمة الا ياة  ،مةث مةيا لاةرار الاعةيا للمة ةلةر
ررمس داررة اليطممر مالي سمق ،مميضح ان العمف الي ظماه ادى الاسيف لم ملمن الدارة ال مي فه الل دم .

أهداف قسم العالقات العامة واإلعالم:
يي خ

رها رهداع اليسا سب خط لسا ال عليت ال يا مالةعا ل يا 2212ا فه الييله:
 امارا جام لرااج الل دم ا اسيرايمجم ممارة شرمن الل دميت ماليخطمط ال ارا ه.
 ال ا ة ت فسب ثي ميأممد الرر ال يا” .
 لاداد الرر ال يا ليلا مايت الص م

مال ييرق ةن اشرمةيت الل دم مخداييعي.

 لظعير افي الل رمن لل مامي مدملمي ممض عي فه اصيع الدم الاييدا مالاياممة فه ال ا الل د .
 مميدة ال س المط ه مي ممم ثييف الاماط ماليع ا لمن اليميدة مالش ب.
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 يطممر الجراءات مي سمن األداء ليسيارار مامافل اليطمرات ال دمث .
 ي ممم دمر الل دم فه ي ام مةه الاجيا الا ه فه اليشجمر ماليجام ميي م الاخ فيت مالييمد ليما من الل دم .
 شر المةه الثييفه ماليرلم ميفممن اال طليةيت ال س ة د الجايهمر يجيه الل دم .
 يمطمد ال عليت ا اخي ع فريت مرطميع الاجيا .


لضيمي الجاعمر مسرة الرد ة ت الشفيمى مالايير يت.

 اليماص ا الاجيا الا ه ان خع ل يء ليةدة لمي يت ييضان اخي ع فريت الجايهمر ذات ال عل .

مهام قسم العالقات العامة واإلعالم ببلدٌة المنامة:
اةةن اعيا ة األسيسةةم رف ة اسةةيمى مةةةه الاةةماط من مالسةةفين لفيف ة فرةةييعا ،مة ةةت الخصةةم
ال يصا  ،لعدع ي دم الس مفميت الس لم لةدمعا مال عةم

لسةفين ال يصةا ل مصة لعةي

اجيا ة الاةةدارس فةةه ا يفظ ة

ةم ادم ة جام ة م ظمفة مخضةراء،

ميصاما مي فمذ اعت اليمةم  ،فاي ميةما اليسةا ل شةر جامة رخلةير الف يلمةيت مال اةعت مل جةيمات الل دمة فةه اخي ةع مسةير
الةعا الارره مالاسامع مالايرمء ،لضيف ل مسيرط الاجيا م  ،لضيف لذلك مي يت اليسا جام الشةفيمى الةماردة اةن الجاعةمر
مميةةما لاييل ة الةةرد ة معةةي ما يلجيعةةي ليلي سةةمق مالي ةةيمن اة لدارات مرلسةةيا الل دمة  ،ممافةةن ييسةةما اعةةيا لسةةا ال علةةيت ال ياة
مالةعا لل دم الا يا للت الا يمر الييلم :
 -1الخدايت اليمةمم مالثييفم
 -2الخدايت الةعام
 -3خدا ي يه ماييل

شفيمى الاراج من .الييرمر الس م لل دم الا يا (.)2221
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الفصل الثالث  :نتائج الدراسة المٌدانٌة ومناقشتها
المبحث األول :تحلٌل نتائج الدراسة المٌدانٌة
ليد يا اسيخداا الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لف فيرة اةن فيةرات االسةيلي يمن ،لي دمةد درجة امافية الال ةمثمن ة ةت
هذه الفيرات ،مة م ماف ي ييمما فية م

اعت ال عليت ال يا فه ل دم الا ياة  ،ميي يةق امافية الال ةمثمن ة ةت الفيةرة ة ةداي

مفمن الايمسط ال سيله رفلر اةن ( ،)3.5مة ةداي مية الايمسةط ال سةيله ةةن ( )3.5فةذلك م ةه ةةدا امافية الال ةمثمن ة ةت
الفيرة.
فاي يا اسيخداا اال راع الا مير ة ت ف فيرة ان فيرات االسةيلي يمن ،ليمضةمح اةدى اليشةيت فةه اسةيجيليت الال ةمثمن ةةن
ف ة فيةةرة ،مف اةةي اليةةرب اال ةةراع الا مةةير اةةن الصةةفر ف اةةي يرفةةمت االسةةيجيليت ما خف ة

يشةةييعي ،ملذا فةةين اال ةةراع

الا مير ما دا ص م ي فأة ت ،فم ه مجمد يشيت فه االسيجيليت.
أوال – المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لمجال أهداف حمالت العالقات العامة فً بلدٌة المنامة تجاا مجتماع المادارس
اإلعدادٌة والثانوٌة من وجهة نظر موظفً البلدٌة:
جدم رلا ()4.1
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي رهداع اعت ال عليت ال يا فه ل دم الا يا يجيه اجيا الادارس ان
مجع ظر امظفه الل دم
#

1
2
3
4
5
6
.
1
1
12

انفمزاد
ه يك يمافق لمن رهداع لرااج لسا ال عليت ال يا مالةعا مرهداع الل دم لشف ةيا
رهداع لسا ال عليت ال يا مالةعا فه الل دم ماض

ما ددة مليل ل يميس

مراةه لسا ال عليت ال يا مالةعا امافل اليطمرات ال دمث فه ر شطي االيصيلم
ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا ليمممد الجاعمر ليللمي يت مالا مايت م الخدايت اليه ييداعي الل دم
ممله لسا ال عليت ال يا مالةعا اهيايا خي

ليلاجيا الا ه مخيص ا اجيا الادارس

ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا ليص مح االيجيهيت الس لم فه الاجيا لاي ميفق ماص
ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا لي سمن ال عليت االجيايةم لمن ال يا من داخ الل دم
ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا لي سمن الصمرة الذه م ل ل دم مي يمق السا

الطمل لعي

ييما الل دم ليميس فية م ال عليت ال يا ان خع ادى ي يمق األهداع الامضمة لعي
م ر

لسا ال عليت ال يا مالةعا ة ت ييمما لرااج مر شط ال عليت ال يا

جًٍغ انفمزاد

الل دم مالاجيا

انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

4.21
3.11
4.25
3.61
4.53
3.15
3.21
3.15
3.4.
3.11
1.33

2.112
2.612
2.142
2.142
1.252
2.162
1.222
2..32
2.122
2.112
0.921

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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لشف ةيا ميضح ان الجدم رلا ( )4.1مالرسةا اللمةي ه رد ةيه رن ال علةيت ال ياة فةه ل دمة الا ياة ي يةق الفية مة فةه ا ظةا
رهدافعي اليه مض يعي للرااجعي ان مجع ظر امظفه الل دم  ،لايمسط سيله ( )3.11ما راع ا مير (.)2.163
فاي لم ت الدراس رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ال ي يق الفية م ليلدرج الاط مل فه العدع رلا ( ).ي سمن ال علةيت
االجيايةمة لةةمن ال ةةيا من داخة الل دمة  ،لايمسةةط سةيله ( )3.21ما ةةراع ا مةةير ( ،)1.222فاةةي ر عةةي ال ي يةةق الفية م ة
ليلدرجة الفيفمة فةةه العةةدع رلةةا ( )1لمةةيس فية مة ال علةةيت ال ياة فةةه الل دمة اةةن خةةع ي يمةةق األهةةداع الامضةةمة لعةةي ،
لايمسط سيله ( )3.4.ما راع ا مير (.)2.122
 1-


2-

5
10-

4
3
2

3-

9-

1
0
4-






8-

7-

5-




6

مل ي رع ة ت رهام األهداع اليةه مسة ت لسةا ال علةيت ال ياة مالةةعا فةه ل دمة الا ياة للةت ي يميعةي ،مضة اللي ةث ()12
رهداع ،مط ب ان ةم الل ث ان امظفه ل دم الا ياة يريمةب هةذه األهةداع سةب درجة رهاميعةي اةن مجعة ظةرها ،مةث
ف اي فين اجامع الدرجيت اليه ص ة معي العدع اريف ي ف اي ل ت رهامي ايير ا األهداع األخرى.

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدم رلا ()4.2
ممضح رها األهداع الررمسم ل اعت ال عليت ال يا فه ل دم الا يا يجيه اجيا الادارس ان مجع ظر امظفه الل دم
انفمزاد
اعت ال عليت ال يا اليسا

مض رهداع ماض ما ددة مليل ل يميس للرااج مر شط
ي سمن الصمرة الذه م ل ل دم مي يمق السا الطمل لعي
يمافق رهداع اعت ال عليت ال يا ليسا ال عليت ال يا مالةعا ا رهداع الل دم
يمطمد ال عل ا اخي ع فريت الاجيا الا ه مخيص ا اجيا الادارس
ي سمن األداء ليسيارار مامافل اليطمرات ال دمث
يمممد الجاعمر ليللمي يت مالا مايت م الخدايت اليه ييداعي الل دم
ي سمن ال عليت االجيايةم لمن ال يا من داخ الل دم
يص مح االيجيهيت الس لم فه الاجيا لاي ميفق ماص الل دم ماص الاجيا
لميس فية م اعت ال عليت ال يا فه الل دم ان خع ي يمق األهداع الامضمة لعي
ييمما لرااج مر شط اعت ال عليت ال يا
ميضح ان الجدم رلا ( )4.2رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا يعا لشف فلمر ل
مر شط

يجًىع
انذرجبد
6.
15
16
12
12
1.
121
11.
134
161

انززرٍت
1
2
3
4
5
6
.
1
1
12

األهداع الررمسةم اثة  :ييمةما لةرااج

اعت ال علةيت ال ياة  ،ملمةيس فية ميعةي اةن خةع ي يمةق األهةداع الامضةمة لعةي ،فاةي ايضةح لةأن الل دمة ال يعةيا

ليص مح االيجيهيت الس لم فه الاجيا ليلدرج الفيفم  ،فاي ر عي ايصرة فه ةا مة ي سةمن ال علةيت االجيايةمة لةمن ال ةيا من
داخ الل دم .
مي ييد ةم الل ث ان امظفه ل دم الا يا لأن رملمميت ال عليت ال يا فه ل دم الا يا يرفمت ة ت مض رهداع ماضة
ما ددة مليل ل يميس للرااج مر شط اليسا م ي سمن الصةمرة الذه مة ل ل دمة مي يمةق السةا
اعت ال عليت ال يا ليسا ال عليت ال يا مالةعا ا رهداع الل دم

الطملة لعةي م يمافةق رهةداع

م يمطمد ال علة اة اخي ةع فرةيت الاجياة الا ةه

مخيصة اة اجياة الاةةدارس  ،لم اةةي صة ع الال ةةمثمن اةةن اةةمظفه الل دمة األهةةداع الييلمة ليةيليرهةةي رلة رهامة ايير ة اة
األهداع السيلي :
 ي سمن ال عليت االجيايةم لمن ال يا من داخ الل دم .
 يص مح االيجيهيت الس لم فه الاجيا لاي ميفق ماص

الل دم ماص

الاجيا

 لميس فية م ال عليت ال يا فه الل دم ان خع ي يمق األهداع الامضمة لعي.
 ييمما لرااج مر شط ال عليت ال يا

فه عيم الييرا

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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ثانٌا – المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لمجال تخطٌط حمالت العالقات العامة فً بلدٌة المنامة تجا مجتمع المادارس
اإلعدادٌة والثانوٌة من وجهة نظر موظفً البلدٌة :
جدول رقم ()1.1
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي يخطمط اعت ال عليت ال يا ان مجع ظر امظفه الل دم
انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

1

رش ر رن ه يك يمافيي ما سجياي لمن خط لسا ال عليت ال يا مالةعا مالخط ال يا ل ل دم

3.14

2.112

2

رةييد رن ال عليت ال يا ييما لييسما الجايهمر الاسيعدف للت فريت ايجي س  ،ليمجم اللرااج الا يسل لف فر

3.11

2.612

3

ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا ليمممد الجاعمر لا شمرات ماطلمةيت يمضح رهداع اعيعي اليمةمم

4.16

2.142

4

ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا اعت يمةمم لشف اسيار ا اجيا الادارس

4.53

2.142

5

يعدع اعت ال عليت ال يا فه الادارس للت مميدة مةه الط ل لافيهما يي ق ليل ظيف ماليشجمر

4.11

1.252

6

ميا اشيرف ال يا من ليلل دم فه مض الخطط ماللرااج ل اعت ال عليت ال يا الامجع ل ادارس

3.42

2.162

.

رةييد رن الامام الايلم الاخصص ل عليت ال يا فيفم لي فمذ لرااجعي

3.22

1.222

1

ييما ال عليت ال يا لطجراء دراسيت مل مث دمرم لاسيةديعي فه يخطمط اعت ال عليت ال يا

3.11

2..32

1.72

0.912

انفمزاد

#

جًٍغ انفمزاد

فشفت الدراس ان خع ال ييرج الماض

فه الجدم رلا ( )4.3ةن مجمد اشةف ييضةح فةه الفيةرات ( ،)6،.،1مةث ي ييةد

ال م ة الال مث ة اةةن اةةمظفه الل دم ة لةةأن لسةةا ال علةةيت ال يا ة مالةةةعا ال ميةةما لطشةةراك ال ةةيا من ليلل دم ة فةةه مض ة الخطةةط
ماللرااج ل اعت ال عليت ال يا الامجع ل ادارس ليلدرج الفيفم  ،لضيف لذلك فةطن ةم ة الل ةث ي ييةد لةأن الامام ة الايلمة
الاخصص ل عليت ال يا غمر فيفم لي فمذ لرااجعي ،مان جع رخرى لم ت الدراس لأن لسةا ال علةيت ال ياة مالةةعا معاة
لدرج فلمرة لجراء الدراسيت مالل مث الدمرم اليه يسيةده ة ت يخطمط اعت ال عليت ال يا .
غمر رن رر ةم الل ث ان امظفه الل دم لشف ةةيا مةرمن لةأن ال علةيت ال ياة فةه ل دمة الا ياة ي يةق الفية مة فةه اجةي
يخطةةمط اةةعت ال علةةيت ال يا ة فةةه اةةدارس الاةةر يمن الةدادم ة مالثي مم ة  ،لايمسةةط سةةيله ( ،)3..6ما ةةراع ا مةةير
(.)2.156

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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5

ثالثا – المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لمجال التطبٌق العملاً لحماالت العالقاات العاماة التاً تقاوم بهاا بلدٌاة المناماة
فً مدارس المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة من وجهة نظر موظفً البلدٌة :
جدول رقم ()1.1
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي اليطلمق ال ا ه ل اعت ال عليت ال يا ان مجع ظر امظفه الل دم
انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

1

مسيخدا لسا ال عليت ال يا مالةعا المسير الا يسل لعيصي لاجيا الادارس

4.16

2..65

2

رةييد رن لسا ال عليت ال يا مالةعا مخيير اليملمت الا يسب لي فمذ لرااج مر شطي

4.11

2.1.5

3

ررى لأن الةع يت مالاطلمةيت اليه يممع ة ت طعب مطيلليت الادارس ي لر لمضمح ةن رهداع ا الل دم

4.16

2.111

4

مسيخدا لسا ال عليت ال يا مالةعا رث يء ال ا جي لمن فه يمصم رهدافعي ،جي ب ظر مآخر يطلميه (ةا ه)

4.4.

2...2

5

م ظا لسا ال عليت ال يا مالةعا لرااج ما يضرات يمةمم لطعب مطيلليت الادارس

4.3.

1.212

6

رةييد رن امظفه لسا ال عليت ال يا مالةعا الذمن ري يا ا عا ليدرمن ة ت اايرس رةايلعا لففيءة

4.11

2.1.5

.

رةييد لأن الرسير اليه يمجععي ال ا ل طعب يعدع لي دم ايجيهييعا للت ايجيهيت لمجيلم لاي مخ

4.4.

2...2

1.62

0.316

#

انفمزاد

جًٍغ انفمزاد

اللمر

ميضح لشف ةيا رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ي يق الفية م لدرجة فلمةرة فةه اجةي اليطلمةق ال ا ةه أل شةط ال علةيت
ال يا ان مجع ظر الال مثمن ان امظفه الل دم  ،لايمسط سيله ( ،)4.26ما راع ا مير (.)2.152
دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدول رقم ()1.1
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي اليطلمق ال ا ه ل اعت ال عليت ال يا ان مجع ظر الفيدر الي ماه
مالدار مالف ه ليلادارس
انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

1

مسيخدا لسا ال عليت ال يا مالةعا المسير الا يسل لعيصي لاجيا الادارس

4.31

2.662

2

رةييد رن لسا ال عليت ال يا مالةعا مخيير اليملمت الا يسب لي فمذ لرااج مر شطي

4.24

2.1.2

3

ررى لأن الةع يت مالاطلمةيت اليه يممع ة ت طعب مطيلليت الادارس ي لر لمضمح ةن رهداع ا الل دم

4.45

2.632

4

مسيخدا لسا ال عليت ال يا مالةعا رث يء ال ا جي لمن فه يمصم رهدافعي ،جي ب ظر مآخر يطلميه (ةا ه)

4.51

2.561

5

م ظا لسا ال عليت ال يا مالةعا لرااج ما يضرات يمةمم لطعب مطيلليت الادارس

4.41

2.16.

6

رةييد رن امظفه لسا ال عليت ال يا مالةعا الذمن ري يا ا عا ليدرمن ة ت اايرس رةايلعا لففيءة

4.41

2.141

.

رةييد لأن الرسير اليه يمجععي ال ا ل طعب يعدع لي دم ايجيهييعا للت ايجيهيت لمجيلم لاي مخ

4.51

2.521

1.11

0.713

انفمزاد

#

جًٍغ انفمزاد

اللمر

ميضح لشف ةيا رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ي يق الفية م لدرجة فلمةرة فةه اجةي اليطلمةق ال ا ةه أل شةط ال علةيت
ال يا ان مجع ظر الال ةمثمن اةن الفةيدر الي ماةه مالدار مالف ةه ليلاةدارس رمضةي ،لايمسةط سةيله ( ،)4.44ما ةراع
ا مير (.)2..31

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدول رقم ()1.2
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي اليطلمق ال ا ه ل اعت ال عليت ال يا فه ل دم الا يا فه ادارس الار يمن
الةدادم مالثي مم ان مجع ظر طعب مطيلليت الادارس
انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

1

مسيخدا لسا ال عليت ال يا مالةعا المسير الا يسل لعيصي لاجيا الادارس

4.41

2..56

2

رةييد رن لسا ال عليت ال يا مالةعا مخيير اليملمت الا يسب لي فمذ لرااج مر شطي

4.41

2..11

3

ررى لأن الةع يت مالاطلمةيت اليه يممع ة ت طعب مطيلليت الادارس ي لر لمضمح ةن رهداع ا الل دم

4.32

2.164

4

مسيخدا لسا ال عليت ال يا مالةعا رث يء ال ا جي لمن فه يمصم رهدافعي ،جي ب ظر مآخر يطلميه (ةا ه)

4.21

2.1.1

5

م ظا لسا ال عليت ال يا مالةعا لرااج ما يضرات يمةمم لطعب مطيلليت الادارس

4.4.

2..15

6

رةييد رن امظفه لسا ال عليت ال يا مالةعا الذمن ري يا ا عا ليدرمن ة ت اايرس رةايلعا لففيءة

4.3.

2.1.4

.

رةييد لأن الرسير اليه يمجععي ال ا ل طعب يعدع لي دم ايجيهييعا للت ايجيهيت لمجيلم لاي مخ

4.41

2..11

1.10

0.310

#

انفمزاد

جًٍغ انفمزاد

اللمر

ميضح لشف ةيا رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ي يق الفية م لدرجة فلمةرة فةه اجةي اليطلمةق ال ا ةه أل شةط ال علةيت
ال يا ان مجع ظر الال مثمن ان طعب مطيلليت الادارس رمضي ،لايمسط سيله ( ،)4.42ما راع ا مير (.)2.142

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ

31

49489

1

5
4
3
2
1
0

2-

3-

4)

7-

6-

5-

(

رابعا – المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لمجال تقٌٌم حمالت العالقات العامة التً تقوم بها بلدٌاة المناماة فاً مادارس
العاصمة للمرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة :
جدول رقم ()1.7
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي ييمما اعت ال عليت ال يا ان مجع ظر امظفه الل دم
#

1

انفمزاد
ييما الل دم ل ا م ييمما ل ييرج اجعمد لسا ال عليت ال يا مالةعا

انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

3.25

1.261

2.11

2.121
1.16.

2

يخص

3

ميما لسا ال عليت ال يا لييمما لرااج ة ت ةم ان الفر الاسيعدف لل لدء ي فمذ هذه اللرااج

3.16

4

ميما لسا ال عليت ال يا لييمما لرااج ة ت ةم ان الفر الاسيعدف رث يء ي فمذ هذه اللرااج

3.63

1.212

5

ميما لسا ال عليت ال يا لييمما لرااج ة ت ةم ان الفر الاسيعدف ل د ي فمذ هذه اللرااج

3.61

2.122

6

ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا لدراس اليأثمر الفمر ل رسيل االيصيلم مادى لثيريعي الهيايايت الجاعمر
الاسيعدع

3.3.

2..61

.

ميما لسا ال عليت ال يا مالةعا لدراس يأثمر الرسيل االيصيلم ة ت الجاعمر الاسيعدع فه الادى الطمم

3.42

2..61

جًٍغ انفمزاد

1.16

0.930

الل دم سل ا م ان امام يعي لييمما لرااج ال عليت ال يا

ميضح لشف ةيا رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ال ي يق الفية م فه اجي ييمما اةعت ال علةيت ال ياة اةن مجعة ظةر
الال مثمن ان امظفه الل دم  ،لايمسط سيله ( ،)3.32ما راع ا مير (.)2.112
دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدول رقم ()1.3
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي ييمما اعت ال عليت ال يا ان مجع ظر الفيدر الي ماه مالدار مالف ه
ليلادارس
انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

1

يرفم الل دم ة ت االيصيالت الشخصم لاجيا الادارس لجا ا مايت يسيةدهي فه ييمما لرااج ال عليت ال يا

4.34

2.6.2

2

رةييد رن رس مب الييمما الاسيخدا ان لل الل دم ماضح مافعما ممي يسب ا اجيا الادارس

4.21

2.641

4.21

2.1.1

4.21

2.142

4.31

2.132

4.21

1.213

1.62

0.321

انفمزاد

#

3

يراةه الل دم طلم

4

رش ر رن الل دم يأخذ ل من االةيلير االليرا يت اليه ي ص ة معي ان الجاعمر خع ةا م الييمما

ال عل لم عي ملمن طعب مطيلليت الادرس ة د لجراء ييمما للرااج ال عليت ال يا

5

رةييد رن الل دم امفي فه اخيمير األشخي

6

رةييد رن لسا ال عليت ال يا مالةعا ميما لي فمذ لرااج مفق الخط الارسما

الييرامن ة ت ةا م ييمما لرااج ال عليت ال يا

جًٍغ انفمزاد

ميضح لشف ةيا رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ي يق الفية م لدرجة فلمةرة فةه اجةي اليطلمةق ال ا ةه أل شةط ال علةيت
ال يا ان مجع ظر الال ةمثمن اةن الفةيدر الي ماةه مالدار مالف ةه ليلاةدارس رمضةي ،لايمسةط سةيله ( ،)4.26ما ةراع
ا مير (.)2.165

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدول رقم ()1.9
الايمسط ال سيله ماال راع الا مير لاجي ييمما اعت ال عليت ال يا ان مجع ظر طعب مطيلليت الادارس
انًزىصظ
انحضبثً

االَحزاف
انًؼٍبري

1

يرفم الل دم ة ت االيصيالت الشخصم لاجيا الادارس لجا ا مايت يسيةدهي فه ييمما لرااج ال عليت ال يا

4.23

2.115

2

رةييد رن رس مب الييمما الاسيخدا ان لل الل دم ماضح مافعما ممي يسب ا اجيا الادارس

4.41

2.11.

4.31

2.162

4.25

1.212

4.31

2.126

3.1.

1.1.1

1.66

0.937

انفمزاد

#

3

يراةه الل دم طلم

4

رش ر رن الل دم يأخذ ل من االةيلير االليرا يت اليه ي ص ة معي ان الجاعمر خع ةا م الييمما

ال عل لم عي ملمن طعب مطيلليت الادرس ة د لجراء ييمما للرااج ال عليت ال يا

5

رةييد رن الل دم امفي فه اخيمير األشخي

6

رةييد رن لسا ال عليت ال يا مالةعا ميما لي فمذ لرااج مفق الخط الارسما

الييرامن ة ت ةا م ييمما لرااج ال عليت ال يا

جًٍغ انفمزاد

ميضح لشف ةيا رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ي يق الفية م لدرج فلمةرة فةه اجةي ييمةما اةعت ال علةيت ال ياة فةه
الادارس ان مجع ظر الال مثمن ان طعب مطيلليت الادارس ،لايمسط سيله ( ،)4.22ما راع ا مير (.)2.11.

1
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دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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جدول رقم ()1.20
األسليب اليه يؤثر ة ت ييرج لرااج ال عليت ال يا مالةعا فه ل دم الا يا ان مجع ظر امظفه الل دم

ةدا مض خط ة ام مةا م ليسا ال عليت ال يا مالةعا ليلل دم

يجًىع
انذرجبد
11

0

ال يا من فه لسا ال عليت ال يا مالةعا لل دم الا يا

71

5

ةدا يمفر اللمر الا يسل ل ا داخ لسا ال عليت ال يا مالةعا فه ل دم الا يا

80

8

ةدا يمفر الخلرات اللشرم الاؤه فه لسا ال عليت ال يا مالةعا ليلل دم

85

4

ةدا ففيم الاخصصيت الايلم لي فمذ لرااج لسا ال عليت ال يا مالةعا

88

2

ةدا مضمح رهداع مر شط لسا ال عليت ال يا

95

1

الفعا الخيطئ لاع ال عليت ال يا فه رذهين اليميدات الدارم

91

7

ةدا اهيايا الل دم ليل ييرج المجيلم للرااج لسا ال عليت ال يا

019

8

انفمزاد
ي

انززرٍت

ليا اللي ث ليريمب األسليب اليةه يةؤثر ة ةت لةرااج ال علةيت ال ياة فةه ل دمة الا ياة اةن مجعة ظةر الال ةمثمن اةن اةمظفه
الل دم  ،مل ي ًء ة ةت اجاةمع الةدرجيت لفة سةلب ،ايضةح اةن الجةدم رلةا ( )4.12لةأن ةةدا مضة خطة ة امة مةا مة ليسةا
ال عليت ال يا مالةعا ا ي الاريل األملت فةه اليةأثمر ة ةت يةيرج اةعت اليمةمة فةه الاةدارس ،ممةأيه فةه الاريلة الثي مة
ي

ال يا من فه اليسا ،فاي رن ةةدا يةمفر اللمرة الا يسةل ل اة داخة لسةا ال علةيت ال ياة مالةةعا لل دمة الا ياة جةيء فةه

الاريل الثيلث  ،فذلك فةطن ةةدا يةمفر الخلةرات اللشةرم الاؤه ة فةه اليسةا ا ية الاريلة الرال ة  ،مرن ةةدا ففيمة الاخصصةيت
الايلم لي فمذ اعت اليمةم فه الادارس ا ي الاريل الخياس  ،مجيء فه الاريل السيدسة ةةدا مضةمح رهةداع مر شةط لسةا
ال عليت ال يا مالةعا ،لم اي جيء الفعا الخيطئ لاع ال عليت ال يا فه رذهةين اليمةيدات الدارمة فةه الاريلة السةيل  ،فاةي
رن ةدا اهيايا الل دم ليل ييرج المجيلم للرااج ال عليت ال يا جيء فه الاريل الثيا .

المبحث الثانً :أهم النتائج والتوصٌات
 -2النتائج
رن ال عليت ال يا فه ل دم الا يا ي يق الفية مة فةه ا ظةا رهةدافعي اليةه مضة يعي ل اعيعةي اةن مجعة ظةر اةمظفه الل دمة ،
غمر ر عي يعا لشف فلمر ل ة

األهةداع الررمسةم اثة  :ييمةما لةرااج مر شةط

اةعت ال علةيت ال ياة  ،ملمةيس فية ميعةي اةن

خع ي يمق األهداع الامضمة لعي ،فاي ايضح لأن الل دم ال يعيا ليصة مح االيجيهةيت السة لم فةه الاجياة ليلدرجة الفيفمة ،
فاي ر عي ايصرة فه ةا م ي سمن ال عليت االجيايةم لمن ال يا من داخ الل دم .
دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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مي ييد ةم الل ث ان امظفه الل دم لأن ال عليت ال يا ي يق الفية م فةه مضة رهةدافعي ،مةث ايضةح اةن خةع ال يةيرج رن
رهةةداع ال علةةيت ال يا ة ماض ة
السةةا

ما ةةددة مليل ة ل يمةةيس للةةرااج مر شةةط اليسةةا م ي سةةمن الصةةمرة الذه م ة ل ل دم ة مي يمةةق

الطملة لعةةي م يمافةةق رهةةداع اةةعت ال علةةيت ال ياة ليسةةا ال علةةيت ال ياة مالةةةعا اة رهةةداع الل دمة

م يمطمةةد

ال عل ا اخي ع فريت الاجيا الا ه مخيصة اة اجياة الاةدارس  ،لم اةي صة ع الال ةمثمن اةن اةمظفه الل دمة األهةداع
الييلم ليةيليرهي رل رهام ايير ا األهداع السيلي :
 ي سمن ال عليت االجيايةم لمن ال يا من داخ الل دم .
 يص مح االيجيهيت الس لم فه الاجيا لاي ميفق ماص

الل دم ماص

الاجيا

 لميس فية م ال عليت ال يا فه الل دم ان خع ي يمق األهداع الامضمة لعي.
 ييمما لرااج مر شط ال عليت ال يا
رمضي فشفت الدراس ان خع ال ييرج الماض

فه عيم الييرا
فه الجدم رلا ( )4.3ةن مجةمد اشةف ييضةح فةه الفيةرات ( ،)6،.،1مةث

ي ييد ال م الال مث ان امظفه الل دم لأن لسا ال عليت ال يا مالةةعا ال ميةما لطشةراك ال ةيا من ليلل دمة فةه مضة الخطةط
ماللرااج ل اعت ال عليت ال يا الامجع ل ادارس ليلدرج الفيفم  ،لضيف لذلك فةطن ةم ة الل ةث ي ييةد لةأن الامام ة الايلمة
الاخصص ل عليت ال يا غمر فيفم لي فمذ لرااجعي ،مان جع رخرى لم ت الدراس لأن لسةا ال علةيت ال ياة مالةةعا معاة
لدرج فلمرة لجراء الدراسيت مالل مث الدمرم اليه يسيةده ة ت يخطمط اعت ال عليت ال يا  .غمر رن رر ةم الل ةث
ان امظفه الل دم لشف ةيا مرمن لةأن ال علةيت ال ياة فةه ل دمة الا ياة ي يةق الفية مة فةه اجةي يخطةمط اةعت ال علةيت
ال يا فه ادارس الار يمن الةدادم مالثي مم  ،لايمسط سيله ( ،)3..6ما راع ا مير (.)2.156

وٌتضح بشكل عام أن العالقات العامة فً بلدٌة المنامة:
 ي يق الفية م لدرج فلمرة فه اجي اليطلمق ال ا ه أل شط ال عليت ال ياة اةن مجعة ظةر الال ةمثمن اةن اةمظفه
الل دم ة  ،لايمسةةط سةةيله ( ،)4.26ما ةةراع ا مةةير ( .)2.152ماةةن الفةةيدر الي ماةةه مالدار مالف ةةه ليلاةةدارس
رمضةةي ،لايمسةةط سةةيله ( ،)4.26ما ةةراع ا مةةير ( .)2..31مالال ةةمثمن اةةن طةةعب مطيللةةيت الاةةدارس رمضةةي،
لايمسط سيله ( ،)4.42ما راع ا مير (.)2.142
 ال ي يةةق الفية م ة فةةه اجةةي ييمةةما اةةعت ال علةةيت ال يا ة اةةن مجع ة ظةةر الال ةةمثمن اةةن اةةمظفه الل دم ة  ،لايمسةةط
سيله ( ،)3.32ما راع ا مير (.)2.112
 ي يق الفية م لدرج فلمرة فه اجي ييمما اعت ال عليت ال يا فه الادارس ان مجع ظةر الال ةمثمن اةن طةعب
مطيلليت الادارس ،لايمسط سيله ( ،)4.22ما راع ا مير (.)2.11.
دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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ليا اللي ث ليريمب األسليب اليةه يةؤثر ة ةت لةرااج ال علةيت ال ياة فةه ل دمة الا ياة اةن مجعة ظةر الال ةمثمن اةن اةمظفه
الل دم  ،مل ي ًء ة ةت اجاةمع الةدرجيت لفة سةلب ،ايضةح اةن الجةدم رلةا ( )4.12لةأن ةةدا مضة خطة ة امة مةا مة ليسةا
ال عليت ال يا مالةعا ا ي الاريل األملت فةه اليةأثمر ة ةت يةيرج اةعت اليمةمة فةه الاةدارس ،ممةأيه فةه الاريلة الثي مة
ال يا من فه اليسا ،فاي رن ةةدا يةمفر اللمرة الا يسةل ل اة داخة لسةا ال علةيت ال ياة مالةةعا لل دمة الا ياة جةيء فةه

ي

ال اريل الثيلث  ،فذلك فةطن ةةدا يةمفر الخلةرات اللشةرم الاؤه ة فةه اليسةا ا ية الاريلة الرال ة  ،مرن ةةدا ففيمة الاخصصةيت
الايلم لي فمذ اعت اليمةم فه الادارس ا ي الاريل الخياس  ،مجيء فه الاريل السيدسة ةةدا مضةمح رهةداع مر شةط لسةا
ال عليت ال يا مالةعا ،لم اي ج يء الفعا الخيطئ لاع ال عليت ال يا فه رذهةين اليمةيدات الدارمة فةه الاريلة السةيل  ،فاةي
رن ةدا اهيايا الل دم ليل ييرج المجيلم للرااج ال عليت ال يا جيء فه الاريل الثيا .

 -6التوصٌات
 ضرمرة ال ا ة ت لجراء الل مث مالدراسيت اليه يرلط ال يا من ليلل دم ليلدارة ال مي.


يمفمر اللمر الا يسل ل ا داخ لسا ال عليت ال يا مالةعا فه الل دم .

 ال ا ة ت ي سمن الفعا الخيطئ لاع ال عليت ال يا فه رذهين اليميدات الدارم .

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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المصادر والمراجع:
 .1راسا الجاي  ،لدارة ال عليت ال يا الادخ االسيرايمجه –2221 ،

..1

 .2جام خضر ،ال عليت ال يا  ،ط( 1ةاين :دار السمرة ل شر ماليممم مالطلية - )1111 ،

..

 ( .3جمدة مآخرمن.)2221 ،
 .4ا اد ا اد الليد  ،ال عليت ال يا مطلم

الرر ال يا ،ط( 1جدة :دار الشرمق- )1114 ،

 .5ةجمة ،2222 ،دراسيت فه ال عليت ال يا مالةعا –

.13

64

 .6فيشن (.)2221
 ..راسا ا اد الجاي  ،خمرت ا م

ةميد (.)2221

 .1ةجمة (.)2221
 .1اللفر (.)2211
 .12لعجت فشك ،ال عليت ال يا مالخدا االجيايةم  ،الطل
.2،163
 .11لايا (- )1116

األخمةرة ( السةف درم  :الاطل ة الافيةب الجةيا ه ال ةدمث)

1..

 .12سيا لعك ()1166
 .13ةجمة ،مآخرمن ()1111
 .14امل ل دم الا يا WWW.manamamun.gov.bh
 .15ل دم الا يا  ،الييرمر الس م 2221 ،

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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المالحق:
 .1اسيلي امظفه ل دم الا يا الاشيرفمن
 .2اسيلي الفيدر الدار مالي ماه مالف ه ليلادارس الاشيرف
 .3اسيلي طعب مطيلليت الادارس الاشيرفمن

دراصخ فؼبنٍخ حًالد انزىػٍخ انزً ٌمىو ثهب لضى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثجهذٌخ انًُبيخ فً يذارس انؼبصًخ نهًزحهزٍٍ
اإلػذادٌخ وانثبَىٌخ
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