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 داءــــاإله
 

 زطٌى هللا ؿلى هللا علُه وطلمبلى مٗلم الىاؽ الخحر، 

 الغاليؤبي  ، صون ؤن ًيخٓغ م٣ابلمً ٦ض وحٗب، وبظ٫ وؤُٖى  بلى

ِ٘ الخىاِن  ٤ُ،بلى هب  الخبِبتؤمي  ،مهجِت ٢لبيو عوِحي  والغضخى والخٞى

ىوي بٗض هللا، مً جغبِذ و٦برث مٗهم،   وؤزىاحي بزىحيبلى ؾىضي ٖو

 في ٧ل لخٓت مً خُاِحيونبرث معي التي ؾاهضججي شوحتي الخبِبت بلى 

ُٟها با١ٍ ما ب٣ُذ الظ٦غي،    خماحي زخمها هللابلى عوح ما ٞاع٢خجي بال ظؿضا، َو

 (وعبد هللا ومدمد ػامؤبىاجي )٢غة ُٖجي، بلى 

 بلى ظمُ٘ ألاهل وألانض٢اء

 بلى مىاعاث الٗلم والهضي والىىع، ؤؾاجظحي ال٨غام

  ٞلؿُحن، ٢ضؾها، قهضائها، ؤؾغاها، ظغخاها،...بلى 

 الُاهغب اتر البلى 

 ؤهضي هظا الجهض اإلاخىاي٘
ً
 بلحهم ظمُٗا
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 رـــر وتقديــشك
 

ٗلمهم ال٨خاب والخ٨مت وبن ٧اهىا  ؼ٦حهم، َو الخمض هلل الظي بٗض في ألامُحن عؾىال مجهم ًخلى ٖلحهم آًاجه ٍو

بً دمضه ٖلى ما ؤوٗم وو٤ٞ وؤٖان، وههلي ووؿلم ٖلى اإلاٗلم ألاو٫ مدمض ه مً ٢بل لٟي يال٫ مبحن،

مل بما ٖلم، نلى هللا وؾلم ، وعؾىله بمام الٗلم والخ٣ى ،هللاٖبض  الؿغاط اإلاىحر زحر مً ٖلم ألامت، ٖو

لى آله وؤصخابه مهابُذ الضجى وؤ٢ماع اإلاٗاٝع وهجىم الهضي، ومً جبٗهم بةخؿان بلى ًىم الضًً  .ٖلُه ٖو
 

 ﴿ :لىٗاح ٣ًى٫ هللا
َ
َمت

ْ
ِخى

ْ
 ال

َ
َمان

ْ
ل

ُ
ا ل

َ
ى ِْ ْد آجَ

َ
ل

َ
ِه  َول

َّ
ْس ِلل

ُ
ى

ْ
ِن اػ

َ
ِظِه ؤ

ْ
ف

َ
ُس ِلى

ُ
ى

ْ
ؼ ٌَ َما 

َّ
ِةه

َ
ْس ف

ُ
ى

ْ
ؼ ٌَ  ًْ ِةنَّ  َوَم

َ
َس ف

َ
ف

َ
ًْ ه  َوَم

ِجيٌّ َخِمُد  
َ
َه غ

َّ
 )12 آلاًت للمان:)طىزة  ﴾الل

ل بلى ٧ل مً ؤؾهم، ؤو ، وهىا ًُُب لي في هظا اإلا٣ام ؤن ؤٖتٝر ل٩ل طي ًٞل بًٟله ؤج٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

، وؤزو بالظ٦غ ؤؾخاطي اإلاكٝغ ٖلى هظه ؾاٖض في بهجاػ هظه 
ً
الضعاؾت ؤو ؤؾضي بلّي ههُدت ؤو جىظحها

وهصخه وبعقاصه ونبره مً ظهضه وو٢خه  ، الظي مىدجيمدمىد عبد السخمً الؼىوي /الدهخىز ، الضعاؾت

اللهم ٞ الًٟل بٗض هللا بسغوظه بلى الىىع، لُسغط هظا الٗمل في ؤبهى نىعه، والظي ًغظ٘ بلُه، ال٨شحر

 ظؼه ٖجي زحر الجؼاء.ؤ

 مً:
ً
ًاء لجىت اإلاىا٢كت ٦ال  ٦ما ؤجىظه بالك٨غ والخ٣ضًغ أٖل

            مدمد ببساهُم اإلادهىن  الدهخىز/
ً
 دازلُا

ً
 مىاكؼا

         وطُم بطماعُل الهابُل   الدهخىز/و 
ً
 زازحُا

ً
 مىاكؼا

 ما ؤجىظه بالك٨غ والخ٣ضًغ بلى ؤلا ٦
ّ
 ، والالاؾدباهتمحن إلاا بظلىه مً ظهض في جد٨ُم زىة اإلاد٨

اوي  ٞغ ت لٗاملحن لًٟىججي ؤن ؤج٣ضم بك٨غي ٖو  الاؾدباهت.إلاا ٢ضمىه مً حؿهُالث ؤزىاء جُب٤ُ في الجمُٗاث الخحًر

ؾهم في بهجاػ هظا ؤ، ول٩ل مً ها٘ الٗاملحن ٞحؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت ولجمُ تؾاغثلوالك٨غ مىنى٫ 

 اإلاخىاي٘.الجهض 

 

 وهللا ولي الخىفُم ،،،
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 ملخف الدزاطت

ؼ ؤؾالُب هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤزغ مماعؾت  لُت في حٍٗؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث  ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في  غ هظه ألاهضاٝولخد٤ُ٣  ٚؼة. مداٞٓاثالخحًر ؾدباهت ٦إصاة عثِؿت لجم٘ البُاهاث الا ، جم جٍُى

ت  الجمُٗاث جم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي. وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً الٗاملحن في  خُضالًغوٍع

ت الٗاملت في   3167) ، خُض بلٜ ٖضص مجخم٘ الضعاؾتٚؼة مداٞٓاثالخحًر
ً
ٟا ظمُٗت مىػٖت ٖلى  48في ( مْى

360ُٟٖىت ٖكىاثُت َب٣ُت بلٛذ ) ، خُض ٢ام الباخض بازخُاع ٚؼة مداٞٓاث  ( مْى
ً
( 320) اصاؾترص وجم، ا

واؾُخسضم بغهامج الغػم ؤلاخهاثُت  %(.88.8اؾخجابت ) اؾدباهت نالخت لٛاًاث الخدلُل ؤلاخهاجي بيؿبت

 ( لخدلُل البُاهاث.SPSSللٗلىم الاظخماُٖت )

 ؤهمها: عدة وجىؿلذ الدزاطت بلى هخاثج

  لُت ت الٗاملت في مؿخىي مماعؾت ال٣ُاصة الخدٍى بضعظت ٧ان بك٩ل ٖام  ٚؼة مداٞٓاثفي الجمُٗاث الخحًر

%(، وفي اإلاغجبت 74.99بيؿبت ) في اإلاغجبت ألاولى بٗض الخإزحر اإلاشالي%(، وظاء 72.61مغجٟٗت وبىػن وؿبي )

 %.71.10الضاٞ٘ ؤلالهامي بيؿبت بٗض ألازحرة 

  ت الٗاملت في  ؤبٗاصصعظت جُب٤ُ ٧ان بضعظت مغجٟٗت  ٚؼة مداٞٓاثاإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

%(، 72.24بىػن وؿبي )بٗض الخم٨ً الصخصخي في اإلاغجبت ألاولى في الخُب٤ُ %(، وظاء 70.37بىػن وؿبي )

 %(.68.18بىػن وؿبي ) بٗض الغئٍت اإلاكتر٦توفي اإلاغجبت ألازحرة 

  لُت  طو صاللت بخهاثُت جإزجازغ ال٣ُاصة الخدٍى
ً
ؼ في حرا ، و٢ض ٞؿغث ما وؿبخه اإلاىٓمت اإلاخٗلمتؤبٗاص حٍٗؼ

 في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت  اإلاخٛحراثؤهم و٧ان ، (اإلاىٓمت اإلاخٗلمتمً الخباًً في اإلاخٛحر الخاب٘ )) 48.8)%
ً
جإزحرا

خباعاث الٟغصًت، ُٞما جم اؾدبٗاص مخٛحري )الخإزحر اإلاشالي، والخدٟحز ال٨ٟغي( لٗضم وظىص والخٟؼ ؤلالهامي  الٖا

 ٫ بخهاثُصاجإزحر 
ً
 .لهما في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ا

  لُت حٗؼي بلى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلابدىزحن خى٫ ال٣ُاصة الخدٍى

ُٟي(.، ووظىص ٞغو١ حمخٛحر اإلااهل الٗلمي  ٗؼي إلاخٛحراث )الجيـ، الٗمغ، ؾىىاث الخضمت، اإلاؿمى الْى

ت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى٫ و    اثخٛحر إلاظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي بٖضم وظىص ٞغو١ مٗىٍى

ُٟي)  ، ووظىص ٞغو١ حٗؼي إلاخٛحري الجيـ وؾىىاث الخضمت.(الٗمغ، اإلااهل الٗلمي، واإلاؿمى الْى

 على الىدى آلاحي: وواهذ ؤهم الخىؿُاث

  ؼ  الٗمل ٖلى لُت بحٍٗؼ بهضٝ جدؿحن الٗىاثض الخىُٓمُت إبٗاصه ألاعبٗت اؾخسضام ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

ؼ  للجمُٗت غ الغئٍت لوبُٖاء ٢ضع ٧اٝ مً الاهخمام  ،اإلاىٓمت اإلاخٗلمتوبك٩ل زام حٍٗؼ  . بك٩ل صاثمخٍُى

  ت الؾدشماع وجبجي م٣ترخاث وجىنُاث ٞغ١ الٗمل التي يغوعة بًجاص اؾتراجُجُت واضخت في الجمُٗاث الخحًر

ُت.  جدؿم بالىخاثج الىٖى

  ٖلى اإلاضعاء ال٣ُام بخدٟحز الٗاملحن ٖلى اؾدشماع البِئت اإلادلُت في جدؿحن الٗمل، وطل٪ مً زال٫ زل٤

ُٟي و  اتهم اإلاهىُت، وؤن ٩ًىن الاعج٣اء الْى غ خالت مىاٞؿت صخُت صاثمت بحن الٗاملحن لالعج٣اء بمؿخٍى الخضٍو

ُٟي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤخض هظه الؿبل الضاٖمت لخالت الخدؿحن اإلاؿخمغ مً الٗاملحن ألهٟؿهم  الْى

لى.ل للىنى٫  ت ألٖا  لمغاجب ؤلاصاٍع
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 Abstract 
 

The study aimed at identifying the impact of the practice of transformational leadership styles 

on enhancing the dimensions of the learning organization in the Charitable & Philanthropic 

Organizations  operating in Gaza governorates. To achieve these objectives, the questionnaire 

was developed as a key tool for collecting the necessary data, and  the descriptive analytical 

approach was used. The population of the study is the employees of  Charitable & 

Philanthropic Organizations operating in Gaza governorates, they reached (3167)  employees, 

were distributed to (48)  Charitable & Philanthropic Organization. A stratified  random sample 

of  (360) employees was  chosen, from which (320) valid questionnaire were retrieved for the 

purposes of statistical analysis with response rate of (88.8%). The Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) was used for data analysis. 

The study found a number of results among which the most important are that: 

 The level of the practice of transformational leadership styles in Charitable & 

Philanthropic Organizations operating in Gaza governorates in general is high with a 

relative weight of (72.61%), the idealized influence ranked first with a relative weight of 

(74.99%) and the final rank is  the inspiration with a relative weight of (71.10%). 

 The degree of applying  the dimensions of the learning organization in the Charitable & 

Philanthropic Organizations operating in Gaza governorates is high with a relative 

weight of (70.37%). Personal mastery ranked first in the application with a relative 

weight of (72.24% ). And common vision ranked last in the application with a relative 

weight of (68.18% ). 

 The transformational leadership and its dimensions enhance the learning organization 

which explain (48.8%) of the variance in the dependent variable (the learning 

organization). The most  important  variables which influence the learning  organization 

are Iinspiration and the individualized consideration, while the variables (Charisma, and 

Intellectual stimulation ) have no statistically significant effect on the learning 

organization. 

 There are no statistically significant differences between the average of respondents' 

opinions on transformational  leadership due  to the scientific qualification variable and 

there are differences due to (gender, age, years of service, job title) variables. 
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There are no significant differences between the responses of the respondents about 

the total learning organization dimensions  due to (age, academic qualification and job 

title) variables, and  there are differences due  to sex, and years of experience variables. 

The most important recommendations are as follows: 

 Promote the use of transformational leadership in its four dimensions in order to 

improve the organizational revenues, in particular to strengthen the learning 

organization and give sufficient attention to develop the vision permanently. 

 The need for a clear strategy in Charitable & Philanthropic Organizations  to invest and 

adopt the proposals and recommendations of the teams with qualitative results. 

 Managers should motivate employees to invest in the local environment in improving 

the work, by creating a state of constant health competition among the employees to 

raise their professional standards. For example, career advancement and career rotation 

are ways to support the continuous improvement of the employees themselves to 

achieve high administrative ranks. 
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  ث ؤلاهداء

  ر ػىس وجلدًس

  ج ملخف الدزاطت

tcaAtsbA ح  

 ٌ  1 ؤلاهاز العام للدزاطت: الفــــل ألاو

 2 ملدمت

 3 مؼيلت الدزاطت

 5 ؤطئلت الدزاطت

 5 ؤهداف الدزاطت

 5 ؤهمُت الدزاطت

 6 ؤهمىذج الدزاطت ومخغحراتها

 7 فسكُاث الدزاطت

 8 خدود الدزاطت

 8 مـولخاث الدزاطت

 9 ؿعىباث الدزاطت

 9 الخالؿت

 10 ؤلاهاز الىظسي : الفــــل الثاوي

 ٌ لُت: اإلابدث ألاو  11 اللُادة الخدٍى

 12 ملدمت

 12 اللُادة وؤلادازة

اث اللُادة  13 هظٍس

ت  GREAT MAN THEORY 14 الُٗٓم الغظل هٍٓغ

ت  TRAIT THEORY 14  الؿماث هٍٓغ

ت  SITUATIONAL THEORY 15 اإلاى٢ُٟت الىٍٓغ

ت  THE INTERACTIONAL THEORY 16   الخٟاٖلُت الىٍٓغ

ت  BEHAVIORAL THEORY 16 الؿلى٦ُت الىٍٓغ

 17 الاججاهاث الخدًثت في اللُادة

 TRANSACTIONAL LEADERSHIP 17 الخباصلُت ال٣ُاصة

 TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 18 الخدىلُت ال٣ُاصة

خي الخُىع  لُت ال٣ُاصة إلاهُلر الخاٍع  18 الخدٍى

لُت  19 مٟهىم ال٣ُاصة الخدٍى

لُت ال٣ُاصة ؤبٗاص  20 الخدٍى

لي  22 زهاثو ال٣اثض الخدٍى

لي اث٠ ال٣اثض الخدٍى  22 ْو



 ذ



لُت وؤهمُتها  23 ؤهضاٝ ال٣ُاصة الخدٍى

 23 الخالؿت

 24 اإلاخعلمــت اإلاىظمــت :اإلابدث الثاوي

 25 ملدمت

 25 اإلاىظمت اإلاخعلمت ومبرزاث وحىدهاالخاحت بلى 

 27 مفهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت

 29 ىظمت اإلاخعلمت والخعلم الخىظُميالعالكت بحن اإلا

اث الخعلم في اإلاىظمت اإلاخعلمتمظخ  30 ٍى

 31 زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت

 32 الخ٣لُضًت اإلاىٓمت وزهاثو خٗلمتاإلا اإلاىٓمت زهاثو بحن م٣اعهت

 34 مسجىصاث الخدٌى إلاىظمت مخعلمت

 37 ؤهمُت اإلاىظمت اإلاخعلمت

 38 معُلاث الخدٌى بلى مىظمت مخعلمت

 39 هماذج اإلاىظمت اإلاخعلمت

 39 (PETER SENGE MODEL -1990) ؾِىج بُتر همىطط .1

 39 (MARSIK & WATKINS MODEL -1999) وواج٨جز ماعؾ٪ همىطط .2

 40 (MARQUARDT MODEL -1996) ماع٦غصث همىطط .3

ضهج همىطط .4  40 (REDDING MODEL -1997) ٍع

 41 (ADDLESON MODEL -1998) ؤصلؿىن  همىطط .5

 41 (BRITTON MODEL -2000) بغاًخىن  همىطط .6

 41 (AL-OTAIBI MODEL -2001) الٗخُبي همىطط .7

الهحن همىطط .8  42 (MOILANEN MODEL -2001) مٍى

 42 (PEDLLER MODEL -2001) بضلغ همىطط .9

 ePAPt rPteP 43 همىذج بُتر طِىج 

٤ اإلاخٗلمت اإلاىٓمت ؤبٗاص  43 ؾِىج همىطط ٞو

لُت اللُادة بحن العالكت  47                                                                                    اإلاخعلمت واإلاىظمت الخدٍى

 47 الخالؿت

ت العاملت في : الثالثاإلابدث   51 غصة مدافظاثالجمعُاث الخحًر

 52 ملدمت

ت  52 مفهىم الجمعُاث الخحًر

ت  54 ؤهداف الجمعُاث الخحًر

ت  54 زـاثف الجمعُاث الخحًر

ت  54 مجاالث عمل الجمعُاث الخحًر

ت في فلظوحن سُت عً الجمعُاث الخحًر  55 إلادت جاٍز

 55 الٗشماهُت الخالٞت ؤوازغ مغخلت

ُاوي الاهخضاب مغخلت  55 (1948-1917) البًر

 56 (1967-1948) الى٨ؿت بلى الى٨بت نبح ما مغخلت

 56 (1987 – 1967 ) ألاولى هخٟايتوالا  الى٨ؿت بحن ما مغخلت

 56 (1993 – 1987 ) ألاولى الاهخٟايت مغخلت

ىُت الؿلُت ٢ضوم بحن ما مغخلت  57 (2000 – 1994 الشاهُت) ألا٢صخى تواهخٟاي الٟلؿُُيُت الَى
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 57 (2007 – 2000 ) خماؽ خغ٦ت خ٨م ًتوبضا الشاهُت ألا٢صخى اهخٟايت بحن ما مغخلت

 58 (2018 – 2007 ) آلان وبلى ه٣ؿام(والا  )الخهاع خماؽ خغ٦ت خ٨م مغخلت

ت العاملت في   58 غصة مدافظاثحعداد الجمعُاث الخحًر

ت الجمُٗاث جىػَ٘  58 اإلاداٞٓت خؿب ٚؼة مداٞٓاث في الٗاملت الخحًر
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 ملدمت

ٗت وجدضًاث ٦بحرة م٘ اقخضاص اإلاىاٞؿت، والٗىإلات، والخٛحراث الخ٨ىىلىظُت  ما٫ حٛحراث ؾَغ قهضث بِئت ألٖا

ت، مما ًدخم ٖلى اإلاىٓماث الخدى٫ مً ال٨ٟغ  ؤلاصاعي والا٢خهاصي والا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلادؿاٖع

ت، خُض ؤن هظه الخٛحراث جً٘ اإلاىٓماث ؤمام جدضًاث واضخت بالخٛحر  الخ٣لُضي بلى ٨ٞغ مٗخمض ٖلى اإلاٗٞغ

 اإلاؿخمغ واإلاغوهت في طل٪ مً ؤظل الاؾخمغاع ؤو ؾ٩ُىن مهحرها الٟىاء.

ت اإلاٗانغة في ال٨ٟغ ؤلاصاعي الخضًض التي ًم٨ً جُب٣ُها  إلاىاظهت الخدضًاث التي وجخٗضص الاججاهاث ؤلاصاٍع

ت،  ؤٞغػتها الٗىإلات والىٓام الٗالمي الجضًض، ومجها بصاعة الجىصة الكاملت، وبٖاصة هىضؾت الٗملُاث ؤلاصاٍع

واإلاىٓماث اإلاخٗلمت، ومضازل ؤلاصاعة باألهضاٝ وؤلاصاعة الاؾتراجُجُت وؤلاصاعة الظاجُت، ول٩ل مجها زهاثو 

ٗخبر مٟهىم اإلاىٓمت 89: 2007خبجي والخُب٤ُ )الغقىصي، وؤهضاٝ ومبرعاث وزُىاث وبظغاءاث ولل (. َو

اإلاخٗلمت مً اإلاٟاهُم الخضًشت والظي ًً٘ حجغ ألاؾاؽ في مىاظهت هظه الخٛحراث وظٗل اإلاىٓماث ؤ٦ثر 

غ طاتها مً زال٫  غ بِئت ٢اصعة ٖلى جٍُى ، وهى مٟهىم خحن جُب٤ُ ٢ُمه وؾلى٦ُاجه ًٟطخي بلى جٍُى
ً
ج٨ُٟا

ت الاؾدشماع ألامش  ل للمىاعص البكٍغ

وحٗخبر ال٣ُاصة بك٩لها الٗام مً الٗىامل اإلاازغة في اإلاىٓماث إلاا لل٣اثض مً ؤزغ ٦بحر ؾلى٥ الٗاملحن، وفي 

 ٖلى الىنى٫ باإلاىٓمت 
ً
 ٖلى ال٣ُام بمهامه، ٩ًىن ٢اصعا

ً
جدٟحز الٗاملحن وجىظحههم، ٞال٣اثض الظي ٩ًىن ٢اصعا

ٗض ؤؾلىب ال٣ُاصة  ، خُض لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها. َو
ً
لُت مً ألاؾالُب التي ْهغث في مجا٫ ال٣ُاصة خضًشا الخدٍى

لي لضًه ال٣ضعة ٖلى جىخُض  ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ وظىص ٖال٢ت مكتر٦ت بحن ال٣اصة وألاجبإ، ٞال٣اثض الخدٍى

ألاٞغاص طوي الاهخماماث الٟغصًت مً زال٫ الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ٖلُا جاصي حُٛحر طي مٛؼي في اإلاىٓمت 

 (.426 :2005)مهُٟى، 

ت في َلُٗت مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاؿاهضة للٗمل الخ٩ىمي لضوعها الخُىي  وجإحي الجمُٗاث الخحًر

ت وبٚازُت حؿهم في الخس٠ُٟ ًٖ قٗبىا  ٘ جىمٍى والٟاٖل في مجخمٗىا الٟلؿُُجي وإلاا ج٣ضمه مً مكاَع

 مهما مً اإلا
ً
  ظؼءا

ً
سُا ت جاٍع جخم٘ اإلاضوي الٟلؿُُجي زانت في ْل اإلادانغ. ول٣ض ق٩لذ الجمُٗاث الخحًر

ت   مهما في الٗملُت الخىمٍى
ً
 في ْل الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي، وماعؾذ صوعا

ً
ىُت وجدضًضا ُٚاب خ٩ىماث َو

 (.2 :2009الٟلؿُُيُت )البدُصخي،

، و٢ض ٢امذ ٢امت الضولت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لتؤزظث هظه اإلاىٓماث ٖلى ٖاج٣ها اإلاؿاهمت في بىاء وب

 اإلاىٓماث ألا 
ً
ا اث بمئاث مالًحن الضوالعاث ؾىٍى باؾم الكٗب  هلُت بخ٣ضًم اإلاؿاٖضاث والهباث والخبٖر

ؼ ٢ضعة الكٗب الٟلؿُُجي مً زال٫  ِالٟلؿُُجي، و٢ض ؤهُ  في حٍٗؼ
ً
 مهما

ً
ا  جىمٍى

ً
بهظه اإلاىٓماث وما ػا٫ صوعا

ت والخضماث الخٗلُمُت والصخُت  )اإلاكهغاوي،   (.63 :2008ج٣ضًم البرامج الاظخماُٖت والخىمٍى



 

3 

 

٘ خالها خا٫ ب٣ُت اإلاىٓماث بؿبب الٗىإلات  ت حِٗل خالت مً الخُىع الؿَغ وخُض ؤن الجمُٗاث الخحًر

حرها مً ألاؾباب، ٞةنها بداظت بلى ٢ُاصة ٢اصعة ٖلى مىا٦بت هظه الخٛحراث ولٗل  والخُىع الخ٨ىىلىجي ٚو

لؼمها همِ  لُت مً ؤهم هظه الىماطط التي ًم٨جها مجابهت هظه الخدضًاث، ٦ما ٍو همىطط ال٣ُاصة الخدٍى

ظا الىمىطط الظي وؿعى ماؾسخي ظضًض ٢اصع ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ هظه الخٛحراث ولٗل اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي ه

 بلُه.

 مؼيلت الدزاطت 

جؼاًض في الٟترة ألازحرة الاهخمام ب٨ٟغة الاهخ٣ا٫ باإلااؾؿاث ألن ج٩ىن مىٓماث مخٗلمت مً ٢بل ٦شحر مً 

 ،
ً
اوي والُٗىي،  و٢ض هب٘الباخشحن ختى ٞلؿُُيُا بت اإلاىٓماث في الىجاح والاؾخمغاع )ال٨ٖغ هظا الاهخمام مً ٚع

( بًغوعة اهخمام اإلاىٓماث بمسخل٠ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وال٣ُام 2014) ببغاهُمؤوصخى  ٦ما(، 256 :2014

غ ٢ضعاتها اإلاىٓمُت، لضوعها اإلاباقغ في هجاح اإلاىٓماث وامخال٦ها مؿبباث اإلاىاظهت والاؾخٗضاص  بدىمُت وجٍُى

 بُئُت جمخاػ (177: 2014)ببغاهُم،  للخُٛحر 
ً
ٗت مما ًدخم ٖلى . خُض جىاظه اإلاىٓماث ْغوٞا بالخٛحراث الؿَغ

 (.73 :2016اإلاىٓماث يغوعة جبجي اؾتراجُجُاث الخدؿحن اإلاؿخمغ مً زال٫ الخٗلم )الكىُي، 

وبٗض الغظٕى لألصبُاث الؿاب٣ت والى٢ٝى ٖل الٗضًض مً الضعاؾاث الٟلؿُُيُت ٣ٞض بُيذ هخاثج صعاؾت 

( ٖضم جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في مؿدكٟى الكٟاء بٛؼة، و٦ما هى الخا٫ في صعاؾت 2011) الخلباوي وؾالم

( والتي ؤْهغث ؤن وؿبت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الىػاعاث الٟلؿُُيُت بضعظت مخىؾُت 2016)الكىُي 

مت اإلاخٗلمت في البىى٥ ( والتي ٧اهذ وؿبت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاى2017ٓ)%، بياٞت بلى صعاؾت ؾ٨ُ٪ 68ج٣اعب 

 مخىؾُت. 

اؾدباهت ٖلى الٗاملحن  30وللخإ٦ض مً وظىص مك٩لت الضعاؾت ٣ٞض جم بٖضاص صعاؾت اؾخ٨كاُٞت خُض جم جىػَ٘ 

ت الٗاملت في  ىضر ظضو٫ ع٢م ) مداٞٓاثفي الجمُٗاث الخحًر  ( هخاثج هظه الضعاؾت.1 - 1ٚؼة ٍو
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 هخاثج الدزاطت الاطخىؼافُت (:1 - 1حدٌو زكم )

 الىشن اليظبي غحر مىافم مداًد مىافم البىد م

 %76.7 7 7 16 حصج٘ اإلااؾؿت ٖلى مىا٢كت ألازُاء بهضٝ الخٗلم واؾخسالم الٗبر  .1

حر اإلاىاعص وألامىا٫ لضٖم الخٗلم  .2  %65.6 9 13 8 حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جٞى

ً ٢بل الخ٨م ٖلحهاحٗؼػ اإلااؾؿت مبضؤ الاؾخمإ لىظهاث هٓغ   .3  %70.0 7 13 10 آلازٍغ

 %75.6 7 8 15 ًدباص٫ الٗاملىن اإلاٗلىماث ُٞما بُجهم بهغاخت وقٟاُٞت  .4

 %60.0 12 12 6 جش٤ ٞغ١ الٗمل بإن ؤلاصاعة ؾٝى جإزظ بخىنُاتها  .5

 %70.0 7 13 10 جم٨ً اإلااؾؿت الٗاملحن لضيها مً الخد٨م باإلاىاعص التي ًدخاظىنها إلهجاػ ؤٖمالهم  .6

7.  
حؿخسضم اإلااؾؿت الاجهاالث اإلاخباصلت بك٩ل اٖخُاصي مشل هٓم الا٢تراخاث، لىخاث 

الهاث ؤلال٨تروهُت، ؤو الجلؿاث اإلاٟخىخت  ؤلٖا
6 12 12 60.0% 

 %60.0 13 10 7 جدض اإلااؾؿت الٗاملحن ٖلى جباص٫ الخبراث م٘ اإلااؾؿاث ألازغي   .8

 %61.1 12 11 7 بحن مخُلباث الٗمل والٗاثلت حؿاٖض اإلااؾؿت الٗاملحن لضيها ٖلى اإلاىاػهت  .9

 %72.2 6 13 11 ًدغم ال٣اصة ٖلى ؤن جخُاب٤ ٢غاعاتهم الاؾتراجُجُت م٘ ال٣ُم التي جضٖى لها اإلااؾؿت  .10

 %67.1 92 112 96 اإلاجمىع

  %31 %37 %32 اليظبت اإلائىٍت

 

% مً الُٗىت ٚحر مىا٣ٞحن ٖلى جىاٞغ زهاثو 31وبىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت الاؾخ٨كاُٞت التي ؤْهغث ؤن 

 بطا ما ؤي٠ُ بلحها 
ً
% 37اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث التي ٌٗملىن بها، وهي وؿبت ال ٌؿتهان بها زهىنا

اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث  ممً ٧اهذ بظاباتهم مداًضة، لخهبذ اليؿبت ؤلاظمالُت لضعظت جىاٞغ زهاثو

ت الٗاملت في  ، % ج٣٘ ما بحن)يُٟٗت ومخىؾُت( وهي حٗبر ًٖ جضوي في صعظت الخىاٞغ68ٚؼة  مداٞٓاثالخحًر

الٗمل ٖلى مٗالجخه وجدؿِىه لىً٘ اللبىاث ألاولي في عخلت بىاء اإلاىٓماث الٟلؿُُيُت ا٢خطخى هظا ألامغ 

 لخهبذ مىٓماث مخٗلمت.

 

بك٩ل ٦بحر ٖلى  خُض انها حٗخمضال٣ُاصة ؤخض ؤبغػ الٗىامل التي جازغ في زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت،  وحٗخبر 

ومً (. Rijal ،2016) وبضونها ال ًدضر الخدى٫ اإلاُلىبال٣ُاصة الجُضة وال٣اصعة ٖلى ج٣ضًم ٧ل ما هى مم٨ً، 

 زالٌ ما طبم جبلىزث مؼيلت الدزاطت اإلاخمثلت في الظااٌ السثِع آلاحي:
 

ت العاملت في  ؤزس "ما  ص اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر  غصة؟." مدافظاثاللُادة الخدىٍلُت في حعٍص
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 ؤطئلت الدزاطت:

ت الٗاملت في  .1 لُت في الجمُٗاث الخحًر ٚؼة خؿب عؤي  مداٞٓاثما مؿخىي مماعؾت ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

 ؤٞغاص الُٗىت؟

ت الٗاملت في  .2  ٚؼة؟ مداٞٓاثما صعظت جُب٤ُ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

 لى ما ًلي:تهدف هره الدزاطت ب ؤهداف الدزاطت:

 

ت الٗاملت في  .1 لُت في الجمُٗاث الخحًر  ٚؼة . مداٞٓاثالخٗٝغ ٖلى وا٢٘ ال٣ُاصة الخدٍى

ت في  .2  ٚؼة . مداٞٓاثال٨ك٠ ًٖ صعظت جىاٞغ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

ت الٗاملت  .3 لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر بُٗتها( بحن ال٣ُاصة الخدٍى بُان الٗال٢ت )اججاهها َو

 ٚؼة. مداٞٓاثفي 

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الج .4 لُت في حٍٗؼ ت ؤزغ ال٣ُاصة الخدٍى ت الٗاملت في مٗٞغ  ٚؼة. مداٞٓاثمُٗاث الخحًر

ؼ جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وبىائها في  .5 الٗمل ٖلى ج٣ضًم جىنُاث ٖلمُت ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها في حٍٗؼ

ت الٗاملت في   ٚؼة. مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر
 

 ؤهمُت الدزاطت:

ت(: .1  ألاهمُت العلمُت )الىظٍس

 

 حن  مً مضازل ال٨ٟغ  جبدض هظه الضعاؾت في مٟهىمحن بصاٍع
ً
، وحٗخبر مضزال

ً
غبُا  ٖو

ً
ظضًضًً مدلُا

ؼ  لُت في حٍٗؼ ؤلاصاعي الخضًض، وهىا جبرػ ؤهمُت الضعاؾت خُض جدىاو٫ ؤزغ مماعؾت ال٣ُاصة الخدٍى

 اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.

  حٗخبر هظه الضعاؾت مً ؤواثل الضعاؾاث ٖلى خض ٖلم الباخض التي جىاولذ ؤزغ مماعؾت ال٣ُاصة

لُت  ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، خُض مً اإلاخى٢٘ ؤن حؿهم الضعاؾت في ؤلازغاء اإلاٗغفي إلاٟهىمي الخدٍى في حٍٗؼ

لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال٫ الغظٕى للٗضًض مً ألاصبُاث الؿاب٣ت واإلاالٟاث طاث  ال٣ُاصة الخدٍى

 الهلت.

  
ً
لىضعة الضعاؾاث الؿاب٣ت  بزغاء اإلا٨خبت الٗغبُت ببُاهاث حؿاٖض الباخشحن وجغقضهم في هظا اإلاجا٫ هٓغا

ؼ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت. لُت وؤزغها في حٍٗؼ  التي جىاولذ ال٣ُاصة الخدٍى
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 ألاهمُت العملُت : .2

  ؾِخم ج٣ضًم جىنُاث هظه الضعاؾت بلى نىإ ال٣غاع في مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بك٩ل ٖام

ؼ  ت بك٩ل زام، خُض ؾِخم الاؾخٟاصة مجها في حٍٗؼ مٟهىم ظضًض وهى اإلاىٓمت والجمُٗاث الخحًر

لُت، وهى ما ؾِؿهم في جُىع وعقي هظه  اإلاخٗلمت مً زال٫ الاهخمام بإؾالُب ال٣ُاصة الخدٍى

 الجمُٗاث.

  ض مً الضعاؾاث والبدىر  إلظغاء اإلاٍؼ
ً
 مدٟؼا

ً
٢ض جٟخذ هظه الضعاؾت الباب ؤمام الباخشحن وحٗخبر ٖامال

، والتي مً اإلام٨ً جُبُ  ٣ها ٖلى ٢ُاٖاث ؤزغي.التي جدىاو٫ هظا اإلاىيٕى

 :هامخغحراتؤهمىذج الدزاطت و 

 

لُت) اإلاخغحر اإلاظخلل .1 خىىن مً ؤزبعت ؤبعاد، هي:اللُادة الخدٍى  (، ٍو

 )ؼما  الخإزحر اإلاشالي )ال٩اٍع

 ٘ٞؤلالهامي الضا 

  الخٟؼ ال٨ٟغي 

 خباعاث الٟغصًت  الٖا

 اإلاخغحر الخابع: اإلاىظمت اإلاخعلمت .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 همىذج مخغحراث الدزاطت (:1 - 1ػيل زكم )

خماص ٖلى (Bass, 1994جم بىاء هظا الىمىطط مً ٢بل الباخض بالغظٕى بلى همىطط  لُت، وبااٖل ( ُٞما ًسو ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

 ُٞما ًسو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت. (Senge. 1990)همىطط 

 (، المسمى الوظٌفً، المؤهل العلمً)الجنس، العمر، سنوات الخدمة :اإلاخغحراث الدًمغسافُت

 اإلاخغحر اإلاظخلل: ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت

 التأثٌر المثالً )الكارٌزما(

 اإللهامً الدافع

 الحفز الفكري

 االعتبارات الفردٌة

 

 

 

 اإلاخعلمتاإلاخغحر الخابع: اإلاىظمت 
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 فسكُاث الدزاطت:

ٚتها بدُض حُٗي ما جهبى بلُه الضعاؾت، جخ٩ىن ٞغيُاث هظه الضعاؾت مً ؤعب٘ ٞغيُاث عثِؿُت جم نُا

 وهي ٖلى الىدى آلاحي:

 الفسكُت السثُظُت األولى:

لُت  ؤطالُببحن ( α≤0.05طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ) عالكتجىحد  في  اإلاىظمت اإلاخعلمتو اللُادة الخدٍى

ت الٗاملت في   آلاجُت:                                                              الٟغيُاث الٟغُٖت وًىبش٤ ًٖ هظه الٟغيُت الغثُؿُت ٚؼة،  مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر

 طاث صاللت بخهاثُت  جىحد عالكت( ٖىض مؿخىيα≤0.05 ًُب ))صما اإلاىٓمت و  الخإزحر اإلاثالي )الياٍز

ت الٗاملت في   ٚؼة. مداٞٓاثاإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

 ٖىطاث صاللت بخهاثُت  جىحد عالكت( ض مؿخىيα≤0.05 ًُب )واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في  الخفص ؤلالهامي

ت الٗاملت في   ٚؼة. مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر

 طاث صاللت بخهاثُت  جىحد عالكت( ٖىض مؿخىيα≤0.05 ًُب ) واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في  الخفص الفىسي

ت الٗاملت في   ٚؼة. مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر

 ٖىض مؿطاث صاللت بخهاثُت  جىحد عالكت( خىيα≤0.05 ًُب )واإلاىٓمت اإلاخٗلمت  الاعخبازاث الفسدًت

ت الٗاملت في   ٚؼة. مداٞٓاثفي الجمُٗاث الخحًر

 :الثاهُتالفسكُت السثُظُت 

لُت ( α ≤ 0.05طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ) ؤزسحد ًى في  اإلاىظمت اإلاخعلمت فيألطالُب اللُادة الخدٍى

ت الٗاملت في   آلاجُت:                                                              وًىبش٤ ًٖ هظه الٟغيُت الغثُؿُت الٟغيُاث الٟغُٖت ٚؼة،  مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر
 

 : الثالثتالفسكُت 

( بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ α ≤ 0.05طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ) جىحد فسوقال 

لُت حعصي  ُٟي، اإلااهل )الجيـ، الٗمغ، ؾىىاث الخضمت للمخغحراث الدًمغسافُتاللُادة الخدٍى ، اإلاؿمى الْى

 (؟الٗلمي
 

 :السابعتالفسكُت 

( بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ α ≤ 0.05طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ) جىحد فسوقال 

ُٟي، اإلااهل )الجيـ، الٗمغ، ؾىىاث الخضمت، اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي للمخغحراث الدًمغسافُت  اإلاؿمى الْى

 (؟الٗلمي
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 خدود الدزاطت:

 جدضصث الضعاؾت بالخضوص آلاجُت:

لُت بإبٗاصه ألاعبٗت )الخإزحر اإلاشالي : الخد اإلاىكىعي جىاولذ هظه الضعاؾت ؤزغ )اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل( ال٣ُاصة الخدٍى

ؼما(،  خباعاث الٟغصًت(، في  الضاٞ٘)ال٩اٍع ؼ ؤلالهامي، الخٟؼ ال٨ٟغي، والٖا ، صون ٩٦لاإلاىٓمت اإلاخٗلمت  حٍٗؼ

 صعاؾت ٚحرها مً اإلاخٛحراث ألازغي.

اثٟهم اإلاسخلٟت حكمل هظه الضعاؾت ظمُ٘ الٗاملحن  الخد البؼسي: ت الٗاملت في بْى في الجمُٗاث الخحًر

 ٚؼة. مداٞٓاث

 م.٢2018بل ماعؽ  وبهجاػها، م2017زال٫ الٗام جم جُب٤ُ هظه الضعاؾت  الخد الصماوي:
 

 مـولخاث الدزاطت:

لُت:  اللُادة الخدٍى

ف الاؿوالحي الظي ًدغ٥ الخابٗحن زل٠ جد٤ُ٣ هى ال٣اثض ؤن لى بحكحر  التيال٣ُاصة هي : الخعٍس

ت ،مً زال٫ الخإزحر اإلاشالي ،مهالخهم الخالُت خباعاث الٟغصًت ،الاؾدشاعة ال٨ٍٟغ ؤلالهامي، والخٟؼ ، الٖا

٘ هظا ال٣اثض مؿخىي ألا  دٟؼهم ٖلى الاهخمام باإلهجاػ ،زال١ واإلاشل الٗلُا للخابٗحنخُض ًٞغ وجد٤ُ٣ ، ٍو

اه لل  ً وللمىٓمت وللمجخم٘.زالظاث وجد٤ُ٣ الٞغ  (Bass, 1999: 11) ٍغ

فال تها اإلاىٓمت عؾالت بًها٫ ٖلى ال٣اثض ٢ضعة: هي ؤلاحساجي خعٍس  للخابٗحن بىيىح اإلاؿخ٣بلُت وعٍئ

حن بحن واخترام ز٣ت وبىاء ٖالُت ؤزال٢ُت اثُؾلى٦ بْهاع زال٫ مً وجدٟحزهم ؤهضاٝ  لخد٤ُ٣ الُٞغ

ٗبر ٖجها بالضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخ٣صخي مجهم ٖلى الاؾدباهت الخانت ، اإلاىٓمت لُتوَُ  بال٣ُاصة الخدٍى

 .(22-1مً ال٣ٟغة )

 اإلاىظمت اإلاخعلمت:

ف الاؿوالحي اصة ٢ضعاتهم لخد٤ُ٣ الىخاثج : الخعٍس هي اإلاىٓمت التي ٌٗمل ألاٞغاص ٞحها باؾخمغاع ٖلى ٍػ

ت في الخ٨ٟحر مما ًضٞٗهم  خم ٞحها حصجُ٘ ألا٩ٞاع الجضًضة ومىذ الٗاملحن الخٍغ بىن ٞحها بض٢ت، ٍو التي ًٚغ

 .(Senge, 1990: 8)بلى الخ٨ٟحر بك٩ل ظماعي وبالخالي ًخٗلمىن مٗا وباؾخمغاع 

فال وبالخالي وجبجي اؾتراجُجُت للخٗلم اإلاؿخمغ،  هٟؿها باؾخمغاع جُىع اإلاىٓمت التي هي : ؤلاحساجي خعٍس

خم ٞحها  هموجم٨ُج الٗاملحن حٗمل باؾخمغاع ٖلى جدؿحن ٢ضعاث مً زال٫ الخٗلم صازل وزاعط اإلاىٓمت، ٍو

ت في الخ٨ٟحر مم ، ونىال حر بك٩ل ظماعيا ًضٞٗهم بلى الخ٨ٟحصجُ٘ ألا٩ٞاع الجضًضة ومىذ الٗاملحن الخٍغ

بجلخد٤ُ٣ الىخاثج التي  ٗبر ٖجها بالضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخ٣صخي مجهم ٖلى الاؾدباهت  ،ٞحها ٚغ وَُ

لُتالخانت   .(56-23مً ال٣ٟغة ) بال٣ُاصة الخدٍى
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ت:  الجمعُاث الخحًر

ت مؿخ٣لت جيكإ بمىظب اجٟا١ بحن ٖضص ال ٣ًل ًٖ ؾبٗت ؤشخام لخد٤ُ٣  ؤهضاٝ هي شخهُت مٗىٍى

ًاء ؤو لخد٤ُ٣  مكغوٖت تهم الهالر الٗام صون اؾتهضاٝ ظجي الغبذ اإلاالي بهضٝ ا٢دؿامه بحن ألٖا

ت والهُئاث ألاهلُت،   .((2: ماصة )2000مىٟٗت شخهُت )٢اهىن الجمُٗاث الخحًر
 

 ؿعىباث الدزاطت:

 واظه الباخض بٌٗ الهٗىباث ؤزىاء ٢ُامه بالضعاؾت، وؤهمها:

  ٘لُٗىت الضعاؾت في مداٞٓاث ٚؼة الخمـ، والظي ظٗل مهمت جىػَ٘ وظم٘ الاهدكاع الىاؾ

 الاؾدباهاث قا٢ت.

  بًٗهم في بضاًت ألامغ الخجاوب ٌ نٗىبت الخٗامل م٘ بٌٗ الجمُٗاث ٖىض ظم٘ البُاهاث خُض ٞع

اعاث إل٢ىاٖهم بظل٪، زانت م٘ الٗضص ال٨بحر  في حٗبئت الاؾدباهت، وجُلب مً الباخض ال٨شحر مً الٍؼ

 الجمُٗاث واهدكاعها. مً

  ٢لت بٌٗ اإلاغاظ٘ وال٨خب والضعاؾاث الؿاب٣ت، وزانت التي جغبِ بحن مخٛحري الضعاؾت مٗا )ال٣ُاصة

لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت(.  الخدٍى

 

 :الخالؿت

اع الٗام للضعاؾت ٣ٞض بضؤ الباخض باإلا٣ضمت زم اإلاك٩لت ألاؾاؾُت للضعاؾت واإلاخمشلت في  جم اؾخٗغاى ؤلَا

 ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢لت 
ً
جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، وجم اؾخٗغايها والخضلُل ٖلى وظىصها اٖخماصا

وبظغاء صعاؾت اؾخ٨كاُٞت لهظا الٛغى. زم اؾخٗغى اؾئلت الضعاؾت وؤهضاٞها، وها٢ل الباخض ألاع٧ان 

 و الىٓغي.التي حؿخمض الضعاؾت الخالُت ؤهمُتها مجها ؾىاء في اإلاجا٫ الخُب٣ُي الٗملي ؤ

 لهُاٚت 
ً
وجم بىاء الىمىطط وجدضًض مخٛحراث الضعاؾت والٗال٣ت اإلاخى٢ٗت بحن اإلاخٛحراث، والتي ٧اهذ ؤؾاؾا

ت. و٢ضم  ُت وما ًخٗل٤ بالؼمان واإلا٩ان ؤو البكٍغ الٟغيُاث. ٦ما جم جىيُذ خضوص الضعاؾت ؾىاء اإلاىيٖى

 ل٩ل مجها بما ًخالءم ووا٢٘  الباخض اإلاهُلخاث للمٟاهُم التي جىاولها في الضعاؾت، ٦ما
ً
 بظغاثُا

ً
ٟا ٢ضم حٍٗغ

 الضعاؾت. زم زخم بإهم الهٗىباث والخدضًاث التي واظهذ الباخض ؤزىاء بٖضاص هظه الضعاؾت.

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 الثاويل ـــالفـ

 اإلطــار النـظـري
 

 اللُادة الخدىٍلُت :  اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت 

  :العالكت بحن اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت اإلاخعلمتاإلابدث الثالث 

  ت العاملت في  غصة مدافظاثاإلابدث السابع: الجمعُاث الخحًر
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ٌ  اإلابدث  ألاو

 تــادة التحىيليــالقي
 

 

 ملدمت 

  ت  ؤهمان اللُادة الاداٍز

  اث اللُادة  هظٍس

 مفهىم اللُادة الخدىٍلُت 

  خي الخوىز  ومفهىمها الخدىٍلُت اللُادة إلاـولح الخاٍز

 الخدىٍلُت اللُادة عىاؿس وؤبعاد  

 زـاثف اللاثد الخدىٍلي 

 وظاثف اللاثد الخدىٍلي 

 ؤهداف اللُادة الخدىٍلُت وؤهمُتها 

 الخالؿت 
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 ملدمت

ت التي ًماعؾها ال٣اثض ألن الخُت بٗض ؤن ًخم ويٗها جيخ٣ل بلى خحز  اث٠ ؤلاصاٍع حٗخبر ال٣ُاصة مً ؤهم الْى

ضًغ ال٣اثض  الخىُٟظ وجدىاولها ال٣ٗى٫ وألاًضي وآلاالث لخىجؼها خؿب ألاهضاٝ اإلا٣غعة واإلاغاخل اإلادضصة. ٍو

ؿدشحر صواٞٗهم  ٤ بحن مجهىصاتهم َو ٞى يؿ٤ ؤٖمالهم ٍو ضعبهم ٍو غقضهم ٍو ت مً ألاٞغاص ًىظههم ٍو مجمٖى

٣ّىم هخاثج ؤٖمالهم ٩ُٞافئ  دٟؼهم ٖلى الخٗاون والخىاٞـ ٍو مىخهم ٍو ً بلى َو غقض اإلا٣هٍغ اإلاجتهضًً ٍو

جخُلب مً ال٣اثض ظهضا وو٢خا ومهاعاث ، ختى بل باإلاهمت الِؿحرة ،  ذ٦ُُٟت ٖالط ؤزُائهم ، بنها لِؿ

 . ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًىص ظماٖخه هدى الهضٝ اإلايكىص بال٨ٟاءة والٟٗالُت الالػمت

٤ ًخىظب  ٤ ًخمشل  صاعة الٗلُا خٟؼ اإلااؾؿت ولِـ الخد٨م بها. ٞالضوع ؤلا ٖلى ٍٞغ الظي ًلٗبه هظا الٍٟغ

ل الضعوؽ والاؾخٟاصة مجها  بخإمحن الخىظهاث الاؾتراجُجُت. وبدصجُ٘ الخٗلُم وبالخإ٦ض مً وظىص آلُاث لخدٍى

 
ً
اث ٞهى في جبُان ألامغ للىاؽ ؤن بم٣ضو مؿخ٣بال ٦ثر مما ٧اهىا ؤهجاػ بعهم . ؤما صوع ال٣اصة ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى

هجاػه, وؤن لِـ ٖلحهم ان ٩ًىهىا عايحن ؤبضا باإلا٩اهت التي ًدخلىنها. لخُٛحر ٌٗخ٣ضون ؤنهم ٢اصعون ٖلى ا

غوع  .(207 :2003، الؿلى٥ ووكغ َغ١ ظضًضة للخ٨ٟحر )ٖػ

ت و٢لبها الىابٌ وؤنها مٟخاح ؤلاصاعة ٞةهىا في هظا الٟهل  وبما ؤن ال٣ُاصة هي ظىهغ الٗملُت ؤلاصاٍع

ال٣ُاصة والٟغ١ بُجها وبحن الاصاعة  حٍٗغ٠ خُض مً ،ال٣ُاصة بمىيٕى الٗال٢ت طاث الجىاهب ؾيؿخٗغى ؤهم

لُت بالخٟهُل مً خُض ؤبٗاصها وؤهمُتها.   وؤهماَها وؾِخم جىاو٫ ال٣ُاصة الخدٍى

 دازةاللُادة وؤلا 

٣ت ججٗلها ؤ٦ثر  فيًازغ الصخو  ال٣ُاصة هي ٖملُت مً زاللها ً لخد٤ُ٣ هضٝ وجىظه اإلاىٓمت بٍُغ آلازٍغ

٣ىم ال٣اصة  ت مً ألاٞغاص لخد٤ُ٣ هضٝ مكتر٥. ٍو جماؾ٩ا واحؿا٢ا. وهي ٖملُت ًازغ ٞحها الٟغص ٖلى مجمٖى

 . :Sharma and Jain, 2013) ,(310 بدىُٟظ هظه الٗملُت مً زال٫ اؾخسضامهم لخبراتهم ال٣ُاصًت ومهاعاتهم

"زانُت مً زهاثو الجماٖت جى٧ل مؿئىلُت ال٣ُام  :( ال٣ُاصة بك٩ل ٖام بإنها2002) الٗماًغةو٢ض ٖٝغ 

 ،٧الؿُُغة ويبِ الىٟـ ،ًدؿم بسهاثو شخهُت مُٗىت، بإهىإ اليكاَاث الهامت لٟغص ؤو ظماٖت

حرها مً اإلاحزاث"، ومحزاث ظضًت مُٗىت  .ٚو

 ٖمله ٞاإلاضًغ اإلاضًغ،و  ال٣اثض بحن ؤلاصاعة ٦شحرا مً الٟغو١ و٢ض ط٦غث ٦خب
ُ
 ؤ٢ل في الٗمل جىُٟظ في جخمشل ٚاًت

٨دؿب و٢ذ وظهض وج٩لٟت، ت ال٣ىة ٍو  ظاهب ًٖ الىٓغ بٌٛ الخابٗحن اإلاماعؾت ٖلى ؾلُخه مً له الخإزحًر

ليّ  الخُٛحر آزغ بمٗجى ؤو ٢ىإ،ؤلا دٍى  اث٢و الٟغ  بٌٗ ًىضر الخالي والجضو٫  اإلاغئوؽ، لضي اإلاُلىب خضوزه الخَّ

 .بُجهما

ذ ؤلاصاعة ٖلى ؤنها ًٞ، في خحن ؤن البٌٗ آلازغ٣ٞض ؤما بٌٗ ال٨خب  ها ٦ٗلم وؾىاء ؤلاصاعة هي  ٖٞغ ٖٞغ

داو٫  الغاهً الىي٘ ٖلى ًداٞٔ ٞهى آلاهُت، وباإلاك٨الث بالخايغ ٌٗجى ًٞ ؤو ٖلم ٞان ؤلاصاعي   ؤن ٌؿحر ٍو

  الخىُٓم ظىهغ وفي الؿلى٥ ؤهماٍ في بالخُٛحر اإلاٗجي الغظل :ٞهى ال٣اثض ؤما ٧اثً، هى ما يمً ألامىع 
ً
 ًٖ باخشا
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 ؤهضاٝ الخىُٓم جد٤ُ٣ ؤظل مً وجيؿ٣ُها ،صالجهى  جىظُه ٖلى ال٣اصع الٟغص طل٪ اإلاؿخمغ وهى الخُىع 

، بصاعي  ٧ل ٩ًىن  ؤن بالًغوعة لِـ ؤهه ٦ما بٟاٖلُت،
ً
 .(43: 2009،)مٛاعي  بصاعي  ٢اثض ٧ل بِىما ٢اثضا

ً لخد٤ُ٣ الىجاح ومً هىا هجض ؤهه ًيبغي للمىٓمت ؤن  ج مخىاػن مً ال٣اصة واإلاضًٍغ جدخىي ٖلى مٍؼ

 صاعة وال٣ُاصة:الجضو٫ الخالي ًلخو الٟغ١ بحن ؤلا و 

 دازة واللُادة: الفسق بحن ؤلا (1 - 2حدٌو زكم )

 اللُادة دازةؤلا  البىد

 ٖلى الٟاٖلُت )مضي جد٤٣ ألاهضاٝ( ٖلى ال٨ٟاءة  الترهحز

٣ت ) الاهخمام  (what ,howباإلاهمت والٛغى ) (howبالٍُغ

 ًخم لالٞتراياث واإلاٗخ٣ضاث و٢ىاٖض الٗمل ًخم لإلظغاءاث وألاصواث الخغُحر 

 للغوح والخضؽ لل٣ٗل والغقض الاطخسدام

 لهامها للٗاملحنببالغئٍت و  بالؿُاؾت واججاهاتها الخىحه العام و الخإزحر

 اإلاياهت 
نالخُت  ،صاعي بله مغ٦ؼ اإلاضًغ مؿمى مً الكغ٦ت  

 عؾمُت.

ال٣اثض مؿمى مً الجماٖت له شخهُت  وجإزحر ٚحر 

 عؾمي.

 الىظاثف
الخسُُِ , الخىُٓم , الغ٢ابت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ 

ت. ، الكغ٦ت  والخٗامل م٘ مهام اصاٍع

، هجاػ ألاهضاٝبو ، زاعة اهخمام وجدٟحز ألاٞغاصب

 وؿاهُت.بخٗامل م٘ مهام الو 

 الؼمىلُت
 اإلاضًغ ًا٦ض ٖلى َاٖت الٗاملحن 

 ٧ل ٢اثض ًم٨ً ؤن ٩ًىن مضًغا

 ال٣اثض ًغ٦ؼ ٖلى الخإزحر بالٗاملحن

 ٢اثض ٧ل مضًغ ؤن ٩ًىن لِـ بالًغوعة 

ً واإلاغ  مجاٌ الخعامل ت(٦ؼ ؤلا االٗىامل الهلبت )الٗىاٍو  صاٍع
والخبراث وال٣ُم  الٗىامل الىاٖمت )اإلاكاٖغ 

 اإلاخ٣اؾمت(

جي لىباإلاُل  الخغُحر  لى الخُٛحر الجظعي والابخ٩اعباإلاُل  الخُٛحر الخضٍع

ُٛي ال٣ُم والؿلى٦ُاث مدضوص في الٗمل  هواق الخإزحر  واؾ٘ َو

ت اإلاهاصع بما ٞحها اإلاىا٠٢ عؾمُت جإحي مً اللىاثذ وألاهٓمت  اللُم  مخىٖى

ت  الاٞغاص ومً زم اإلاهام الٗمل ألاولٍى

ت )مهاصع زاعظُت(٢ىة الشىاب وال٣ىة  خإزحرالكىي   ال٣ؿٍغ
٢ىة الغئٍت والخبرة وال٣ىة اإلاغظُٗت وال٣ضوة 

 ألازال٢ُت )مهاصع صازلُت(

ت اللدوة  في الالتزام باإلاباصت ألازال٢ُت في الالتزام باللىاثذ الاصاٍع

 (35-34 :2012، اإلاـدز: )هجم

اث اللُادة   هظٍس

ت في ج٣ضًم ٖضص مً ؾاهمذ الٗضًض مً الضعاؾاث ؤلا  غ ال٨ٟغ صاٍع اإلاٟاهُم الخضًشت والتي ٢امذ بخٍُى

ت  الاصاعي وجُب٣ُاجه وهظا ما ًىُب٤ ٖلى ال٣ُاصة التي ٧اهذ وال جؼا٫ جمشل مغ٦ؼ اؾخ٣ُاب لالهخماماث الاصاٍع

 اإلاسخلٟت.
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اث و٢ض خاولذ اث هظه وجُىعث ما، شخو ب٣ُاصة ٢بى٫ ألاٞغاص ؤؾباب جٟؿحر ال٣ُاصة هٍٓغ  ًغي  ٦ما الىٍٓغ

خي والخُىع  الخضعط خؿب الباخشحن مً ال٨شحر  ٖضة هىا٥ خُض جىظض ال٣ُاصة إلاٟهىم اإلاترا٦م الٗلمي الخاٍع

اث   :ؤهمها ومً ال٣اثض ؾ٩ُىلىظُت وجٟؿحر لخدلُل هٍٓغ

ت السحل العظُم  .1  Great Man Theoryهظٍس

م وي٘ جىماؽ  1847ٟٞي ٖام  ،جؼاًضث الجهىص الغامُت بلى اؾخ٨كاٝ الؿماث اإلاكتر٦ت لل٣ُاصة مىظ ػمً

حها اصعى ؤن ال٣اصة و الغظا٫  ت الغظل الُٗٓم" ٞو ولضوا ولم ًهىٗىا. وؤن هاالء  الٗٓماء٧اعلُل "هٍٓغ

ؼما هم ؤٞغاص مازغون للٛاًت، بما بؿبب ألابُا٫ ؤو اؾخسضام مهاعة ؾُاؾُت في  الخ٨متو  الظ٧اءو  ال٩اٍع

٠ُ ش الىٟىط جْى ٣ت ؤزغث ٖلى مجغي الخاٍع  .(Nawaz & Khan & Khan, 2016: 1) بٍُغ

لى م ٖو ت لهظه الجظاب اإلآهغ مً الٚغ تراياث مً الٗضًض هىا٥ ؤن بال الىٍٓغ  هظه جامً خیض التي واظهتها الٖا

 ؤهه صلذ الضعاؾاث هخاثج ول٨ً وال یهى٘، یىلض ال٣اثض ألن ال٣یاصیت، اإلاهاعة جىمیت بغامج ظضوي  بٗضم الىٓغیت

ایت هظه بًٟل بٗض ٞیما یم٨جهم بدیض والخ٣الیض وال٣یم الٗاصاث بٌٗ حنًالٗاص ألاٞغاص ب٦ؿاب باإلم٩ان  الٖغ

 .(13 :2011، )الباػ .هاجخحن ٢اصة یهبدىا ؤن اإلاؿخمغة

تراياث  ًلي: ما التي واظهتها ومً ؤهم الٖا

 ت هظه ججاهلذ  ؾماث جخىاٞغ ُٞه شخو ْهىع  ٖلى ال٣ُاصة وظىص ًخى٠٢ ٞال ، البُئُت الٗىامل الىٍٓغ

 جخٗل٤ ؤزغي  ألن هىا٥ ٖىامل ج٨ٟى، ال ٞةنها وظىها ٞغى ٖلى الؿماث ٞهظه ٞدؿب، مىعوزت ٢ُاصة

 .الخىُٓم وبُبُٗت ،٘اإلاجخم بٓغوٝ

 ت هظه ٞكلذ  ال٣ُاصي. الغظل لصخهُت واضخت ؾماث جدضًض في الىٍٓغ

  ًت هظه جام ب، بغامج ظضوي  بٗضم الىٍٓغ  .(45 :2009 ،)مٛاعي  ًهى٘ ال ال٣اثض ألن الخضٍع

ت الغظل الُٗٓم ألنها اصٖذ ؤن ال٣اثض ًىلض  ًم٨ً ال ؤهه ًغي الباخض ؾب٤ مما ٩ىن ٢اثضاٖخماص هٍٓغ  ٍو
ً
 ا

به وهظا ٚحر صخُذ ٞللبِئت ؤزغ في  بال٣اثض اإلادُُت ؤهملذ البِئت ؤنها ؤي ،بالىعازت وال ًم٨ً نىاٖخه ؤو جضٍع

 نىاٖت ال٣اصة.

ت .2  Trait Theory الظماث  هظٍس

 وهظه ؤ٢غاهه، ب٣یت بها ًٖ ویخمحز ال٣اثض في جخىاٞغ وزهاثو نٟاث ٖلى جاؾـ ال٣یاصة ؤن ٖلى الىٓغیت ج٣ىم

شحر ٦الهٟاث ؤهه في  بهظه التي اهخمذ الضعاؾاث ؤقاعث و٢ض ٖلحها، الخٗٝغ ویم٨ً وملمىؾت ٖاصیت الهٟاث

ر ح٨ٟخال٣ل٤، والخجل، وال :مشل ،مً ألاخُان هىا٥ ؤهماٍ  مسخلٟت مً ٞغص آلزغ مً خُض ألا٩ٞاع والؿلى٥

ت مً  .اإلاخٟاثل، والاهٟخاح ٖلى ألاقُاءم، والخ٨ٟحر ثدكااإلا ومً زال٫ الٗضًض مً ألابدار جم جدضًض مجمٖى

جدضًض ما بطا ٧ان الصخو ًٖ الؿماث ألاؾاؾُت لل٣اصة الىاجخحن. هظه الهٟاث لِؿذ مؿاولت ٣ِٞ 

 .(Kanodia & Sacher, 2016: 144) ؾ٩ُىن ٢اثضا هاجخا ؤم ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
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 وؤ٦ثر واإلآهغ الجیض، باألها٢ت، ويهخمىن  ال٣امت، وبُى٫  ظیضة، بصخت یخمخٗىن  ال٣اصة ؤن ومً هظه الؿماث

ضم الُمىح، اإلاباصعة، الجغؤة، الشباث، : مشل الصخهیت الهٟاث ببٌٗ ویخهٟىن  ػمالئهم، باقي مً ط٧اء  ٖو

 لىجاح ألاؾاؽ اإلاٗیاع هي الظاجیت الهٟاث والخهاثو حٗض الىٓغیت هظه ٞةن وبظل٪ ال٣غاعاث، اجساط في الترصص

 زبرة ٖلى الىٓغیت هظه وجا٦ض ظماٖخه، في ال٣یاصي لخىلى اإلاغ٦ؼ جاهله ؤو ؤهلخه التي وهى ؤٖماله، في ال٣اثض

 (.13 :2011 ،الخیاة )الباػ في وجمغؾه ال٣اثض

ت ؤن الصخهُت ًم٨ً ٞهمها مً زال٫ اٞتراى ؤن ظمُ٘ الىاؽ لضيهم ؾماث مُٗىت،  ٗخ٣ض مىٓغو الىٍٓغ َو

ً و ؿماث الصخهُت اإلاسخلٟت الاث و وال٣اصة الىاجخىن لضيهم ال٣ضع ، ؤو َغ١ ممحزة للخهٝغ التي ًٖ آلازٍغ

 .(Kanodia & Sacher, 2016: 144)الىاجخحن ال٣اصة ألا٢ل ٞٗالُت ؤو ٚحر  فيجسخل٠ ًٖ جل٪ التي  ٦ظل٪

تال .3  Situational Theory ُتاإلاىكف ىظٍس

ت هظه حٗخ٣ض ه ٖلى ًخى٠٢ ال٣اثض ْهىع  ؤن الىٍٓغ ٣ا للٓغوٝ مُٗىت مىا٠٢ في جهٞغ  مً زال٫ به اإلادُُت ٞو

 ال ؤنها ٦ما ا،م شخو بها ًخمخ٘ هدُجت لؿماث مدضصة ولِـ اإلاىا٠٢ جل٪ في الىاؽ بحن اإلاباقغ الخٟاٖل

 في ٣٦اثض الٓهىع  مً ٌؿخُُ٘ ل٩ل مخاخت ٞغنت ُٞه بل جغي  مدضص مً الىاؽ ٖضص في ال٣اصة ْهىع  جدهغ

ا٦ض مُٗىت، مىا٠٢  في ٢اثضا بالًغوعة ٩ًىن  ال ٢ض ٧الخغب ما مى٠٢ في ٢اثضا ٩ًىن  الظي ؤن الصخو ٍو

 .(25 :2017، )بً ًىؾ٠ آزغ ٧الؿلم مى٠٢

ؼمي ًملي  وج٣ترح ؤن ال٣ُاصة الٟٗالت جخُلب ٣ٖالهُت ٞهم الىي٘ والاؾخجابت اإلاىاؾبت له، ولِـ ٢اثض ٧اٍع

ت ٦بحرة مً ألاجبإ اإلاخٟاهحن اث ال٣ُاصة الٗامت مً  و٢ض جُىعث ال٣ُاصة اإلاى٢ُٟت ،ٖلى مجمٖى في هٍٓغ

٤ اإلاهمت ٤ ألاٞغاص خُض ، بالخىظه ٞو ن الخ٣لباث واإلاخٛحراث اإلاخالخ٣ت في مجا٫ ؤلاصاعة جخُلب ؤلى الخىظه ٞو

ٟحن وػٍاصة هٟىطهم ، مىاظهتها بإؾالُب ٢ُاصًت خضًشت وؤنبذ اإلاٟخاح لل٣ُاصة الخضًشت هى جم٨حن اإلاْى

ىىن بُٖا ت مهاعاث ٞو ت والخٗاليحٗخمض ٖلى ج٣ٍى ٟحن ولِـ الخد٨م واإلاغ٦ٍؼ  . ء الهالخُت والاؾخ٣اللُت للمْى

ت الؿماث ج زحر اإلاى٠٢ خُض ؤن الؿماث ؤو اإلامحزاث التي جخىاٞغ في إبن ال٣ُاصة اإلاى٢ُٟت ج٠ًُ بلى هٍٓغ

 هضاٞها.ؤالٟغص ال٣ُاصي جسخل٠ بازخالٝ اإلاى٠٢ الاظخماعي وهٕى الٗمل وهٕى الجماٖت و 

ج مً ٦ما ؤنها جهىع ا كاع٥ ال٣اثض الٟٗا٫ في مٍؼ ل٣ُاصة الٟٗالت ٖلى ؤنها حٗخمض ٖلى هطج ألاجبإ َو

يسجم  ،الؿلى٦ُاث اإلاهمت والٗال٢اث ُٟي والىطج الىٟسخي. ٍو دضص مؿخىي الىطج ٦ال مً الىطج الْى ٍو

اث ال٣ ت ت، ُاصة ألازغي ال٣اثمت ٖلى الُىاع طل٪ م٘ هٍٓغ ت ُٞضلغ للُىاعت، وهٍٓغ مؿاع بما في طل٪ هٍٓغ

ت بضاثل ال٣ُاصة  .((McCleskey, 2014: 118 الهضٝ، وهٍٓغ

ت اإلاى٢ُٟت ٖضة   هماٍ ٢ُاصًت وهي:ؤو٢ض اهبش٤ ًٖ الىٍٓغ

 ٤ ٌٗخمض ٖلى خاظت ال٣اثض و٢ضعجه  همىذج فُدلس كحر الى ؤن ٞاٖلُت ال٣اثض لخد٤ُ٣ ؤصاء ٖا٫ للٍٟغ : َو

 زحر في مى٠٢ مٗحن.إٖلى الؿُُغة والخ

 دن ت ت ؤلا والظي َىع الكب٨: همىذج ولُام ٍز ت وخضص ُٞه  زالر ؤبٗاص جازغ في جدضًض ألاهماٍ الاصاٍع صاٍع

 .(الٟاٖلُتو  ،والاهخمام بالٗاملحن، الاهخمام بالٗمل)وهي 
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 كحر همىذج هحرس ي وبالوؼسد عبٗت مغاخل عثِؿُت حؿمى إن الٗال٢ت بحن ال٣اثض والخاب٘ جمغ ببلى ؤ: َو

ُٟي.   مغاخل الىطج الْى

  ت اإلاظاز حها خاو٫ الغبِ بحن الؿلى٥ لى الهدفبهظٍس : ٢ضمها عوبغث هاوؽ زم َىعها مُدكل ٞو

ت ُٞضلغ ت  ،ال٣ُاصي وصاُٞٗت اإلاغئوؾحن ٦ما وحٗخبر امخضاصا لىٍٓغ ول٨جها جمحزث ٖجها باؾخسضامها هٍٓغ

ٗخبر طل٪ جُىعا ؾلُما ألن ال٣ُاصة جغجبِ بالضاُٞٗت مً هاخُ ت وجغبِ بال٣ىة الخى٢٘ في الضاُٞٗت, َو

 (.27 :2005، )ال٣ًاة مً هاخُت ؤزغي 

ت الخفاعلُت .4  The Interactional Theory   الىظٍس

ت هظه ظمٗذ ت مً ٧ٍل  بحن الّىٍٓغ ت الؿماث هٍٓغ ت هظه الىاجخت في ٞال٣ُاصة اإلاى٢ُٟت، والىٍٓغ  حٗخمض ال الىٍٓغ

 ؤلاًجابي الخٟاٖل بًجاص ٖلى ال٣اثض م٣ضعة ٖلى حٗخمض ل٨جها مٗحن، مى٠٢ في ال٣اثض بها ًخمخ٘ التي الؿماث ٖلى

 .(206 :2010، الغ٢ب( واإلاغئوؽ ال٣اثض بحن

ت ٖلى ٨ٞغة الخٟاٖل بحن اإلاخٛحراث التي هاصث بـه ـاث الخـي ؾب٣تها، ٞهي جإزظ في  اج٣ىم هظه الىٍٓغ الىٍٓغ

. ویغي 
ً
ُُٟت مٗـا خباع الؿماث الصخهُت والٓغوٝ اإلاى٢ُٟت والٗىامل الْى جىماؽ ظىعصون وهى مً  الٖا

غ ٞیـه، وهـي: الـظ٧اء  مایضي هظه الىٓغیت ؤن هىـا٥ ؾـماث ٖامـت الػمـت ألي ٢اثـض جٟـاٖلي یجـب ؤن جخـٞى

اإلاخىؾـِ، ال٣ـضعة ٖلـى ج٨ـىیً الٗال٢ـاث مـ٘ آلازـغیً، وال٣ـضعة ٖلـى ال٣یـام بمـا یيخٓـغه مغئوؾـىه مىـه، 

ى الخٗبیـغ ٖـً الهـضٝ، وال٣ضعة ٖلى جمشیل مغئوؾیه، وال٣ضعة ٖلى اإلاؿاواة ن الٗـاَٟي، وال٣ـضعة ٖلـؼاوالاجـ

والٗضالت، والخٗامل م٘ مغئوؾیه وخـل مكـ٨التهم، وال٣ـضعة ٖلـى الخٗـاون مـ٘ مغئوؾـیه وجىزیـ٤ الهـلت بیىـه 

 وبـظل٪ ج٨ـىن الىٓ ،(29 :2013، )نالخت وبیـجهم
ً
ت الخٟاٖلُت ٢ض ؤؾهمذ بؾهاما  بٍغ

ً
في جدضًض  ًجابُا

ٓهـغ هـظا ؤلاؾهام ٖلى الىظه آلاحي: ت ٍو  زهاثو ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 ٟتي الؿماث واإلاى٢ ت ؤهمُت هٍٓغ ول٨جها خاولذ الجم٘ بُجهما ألنهـا جـغي ٖضم ٦ٟاًت ٧ل  ُتلم جى٨غ الىٍٓغ

ت.  واخضة مجها وخضها ٦مُٗاع لخدضًض زهاثو ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

  ت الخٟاٖلُت جبضو وا٢ُٗت في جدلُلها لخهاثو ال٣ُاصة بط جغي ؤن هجاح ال٣اثـض ًـغجبِ مً هاخُت الىٍٓغ

بمضي ٢ضعجه ٖلى جمشُل ؤهضاٝ مغئوؾُه، وبقبإ خاظاتهم، ٦ما ًغجبِ مً هاخُـت ؤزغي بمضي بصعا٥ 

 .(54 :2009، اإلاغئوؾحن بإهه ؤنلر شخو لل٣ُام بمُالب هـظا الـضوع )مٛاعي 

ت الظلىهُت  .5   Behavioral Theory الىظٍس

لى صعاؾت ؾلى٥ ال٣ُاصة خُض اهخم بهظا الجاهب الٗضًض مً ٖلماء الىٟـ بم  1950صٖذ الخاظت في ٖام 

ت ٖلى ظاهبحن:  وجغ٦ؼ هظه الىٍٓغ

 ؤي الخإ٦ُض ٖلى  م٩ان ومغ٦ؼ اإلاضًغ في  ،: مشل جىُٓم الٗمل وج٣ُُم ألاصاء واجساط ال٣غاعاثجىحُه اإلاهام

 اإلاىٓمت إلهجاػ اإلاهام اإلاى٧لت.
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  خم طل٪ مً خُض اهخمام اإلاضًغ بداظاث الخابٗحناإلاىظفجىحُه  ٖال٢اث نضا٢ت واهٟخاح ، وبىاء: ٍو

 .(12 :2010 ،)الغ٢ب

ت ٢ضعة ٖضم و٢ض ؤصي ٚحر  الٟٗا٫ وال٣اثض ال٣اثض بحن جمحز ؤن ًم٨ً التي الؿماث جدضًض ٖلى الؿماث هٍٓغ

 ألاعبُٗيُاث نهاًت مً الضعاؾاث ال٣اثض. وامخضث هظه ؾلى٥ بلى والضعاؾاث ألابدار في التر٦حز اهخ٣ا٫ بلى الٟٗا٫

اث هظه وع٦ؼث الؿخِىُاث، ؤواثل بلى هغث لىاظباجه جإصًخه زال٫ ال٣اثض ؾلى٥ جدلُل ٖلى الىٍٓغ ت. ْو  ؤلاصاٍع

اث صعاؾاث ٖضة ت ؤوهاًى، ظامٗت ؤًىا، وصعاؾاث ظامٗت صعاؾاث ؤهمها اإلاضزل هظا يمً وهٍٓغ  وهٍٓغ

ت  .(19 :2016، َدُىح) الكب٨ت ؤلاصاٍع

 اللُادة في الخدًثت الاججاهاث

ت ال٣ُاصة اإلاخٗل٣ت بمىيٕى وألابدار الضعاؾاث اؾخمغاع هدُجت اإلاضزل هظا ظاء  ٖمل لخىا٦ب بِئت ؤلاصاٍع

داو٫  اإلاٗانغة، اإلاىٓماث ت جيسجم لل٣ُاصة مخجضصة هٓغة ٣ًضم ؤن اإلاضزل هظا ٍو  اإلاخٛحراث م٘ ؤلاصاٍع

ٗت والخُىعاث لُت وال٣ُاصة ؤلاؾهاماث هظه ؤبغػ  ومً .باإلاىٓماث اإلادُُت الؿَغ  .الخباصلُت وال٣ُاصة الخدٍى

 Transactional Leadership الخبادلُت اللُادة .1

 بلى الخباصلُت. وؤقاع همىطط لل٣ُاصة ؤو٫  َىع  خُىما اإلاجا٫ هظا في ٦بحرة مؿاهمت م 1978 ٖام في هىالهضع ٢ضم

 مؿاولُت وؤن والخابٗحن، ال٣اصة بحن اإلاؿخمغة الخٟاٖالث الصخهُت ٖلى حٗخمض صًىام٨ُُت ٖملُت ال٣ُاصة ؤن

ىضما  الخابٗحن وجدٟحز وجىظُه عئٍت واضخت ج٣ضًم في جخمشل ال٣اصة  ؾٝى الخابٗحن ٞةن هظا ًدهل ٖو

غم الخ٣ضم الٗضالت ًمىدىن  ال٣اصة ؤن ي ؤ.جى٢ٗاتهم م٘ جخماشخى التي الٗالُت ًباصلىنهم الاؾخجابت  الٗمل في ٞو

خًمً .لهم اإلاغئوؾحن وج٣ضًغ اخترام م٣ابل في للمغئوؾحن  بىاؾُت َىع  الظي الخباصلُت ال٣ُاصة همىطط ٍو

 :هما ٖىهٍغً هىالهضع

 ٗجي : الؼسهي الثىاب ت جد٣ُ٣هم لألهضاٝ خالت في اإلاغئوؾحن بشىاب ٣ًىمىن  ال٣اصة ؤن َو  مً اإلاىيٖى

 .ال٣اصة هاالء ٢بل

 مً ق٩ل وهي، ؤزُاء ٣ِٞ جدضر ٖىضما اإلاغئوؾحن ٖمل في ال٣اثض جضزل وحٗجي : باالطخثىاء ؤلادازة 

 .(32 :2011، ٦بحر )نٟخي خض بلى ٞٗالت ج٩ىن ٚحر ؤن بلى وجمُل الخصخُدُت الخباصلُت ال٣ُاصة ؤق٩ا٫

غي هىلىضع ؤن ال٣ُاصة هي هدُجت لخٗاون الٗىامل اإلاى٢ُٟت  ،وهي نٟاث وممحزاث وجى٢ٗاث ال٣اثض ،ٍو

 وممحزاث وزهاثو وجى٢ٗاث اإلاغئوؾحن. 

ت حكحر  ل٣اء بؤؾلىب ال٣اثض ًم٨ً ٞهمه مً زال٫ لى ؤن بو٢ض ؤوضر ٧ل مً الهضي وجغمبى ؤن هظه الىٍٓغ

وهظا ٌٗجي ؤنها جخًمً الخٟاٖل  ،وال٣اثض ،الخابٗحن ،الًىء ٖلى بٌٗ الٗىامل واإلاخٛحراث مشل: اإلاى٠٢

 ل٣اثض.الكضًض بحن جى٢ٗاث الخابٗحن وؾلى٥ ا

ؼصاص هظا الخٟاٖل خضة في مى٠٢ مٗحن  ،ٞال٣اثض ٌٛحر ؤو ًداٞٔ ٖلى ؾلى٦ه لُلبي جى٢ٗاث مغئوؾُه ،ٍو

و٦ظل٪ اإلاغئوؾحن ٣ًبلىن  ،لى ؤقُاء مُٗىت مجهم ٧الىالء والخإ٦ُض وبظ٫ الجهضبوطل٪ ألن ال٣اثض ًدخاط 
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٣ا لخى٢ٗاتهم للخهى٫ ٖلى م٨أٞاث ًىن ال٣اثض ٞو ٞغ الخباص٫ بحن ال٣اثض  ؤي ؤن هظه الٗملُت جخًمً ٍو

ىٓغ لهظا الخباص٫ ٦ٗملُت جىاػ   .(359 :2010، )الؿ٩اعهت ن ومؿاواة بُجهمواإلاغئوؾحن  ٍو

ت خُض ؤن اإلاماعؾاث ال٣ُاصًت ج٣ىص ألاجبإ بلى ٖال٢اث 1978و٢ض عؤي بحرهؼ ) ( ؤن هىا٥ ُٖىب لهظه الىٍٓغ

ُم. هظه ال البا ٖلى اإلاضي ال٣هحر م٘ الٖؼ ٗال٢اث جمُل هدى الطخلت، وج٩ىن ما٢خت ومبيُت ٖلى اإلاهلخت ٚو

 .((McCleskey, 2014: 122ما جسل٤ اؾدُاء بحن اإلاكاع٦حن 

 Transformational Leadership اللُادة الخدىلُت .2

  ٢بىال ال٢ذ التي ال٣ُاصًت ألاهماٍ مً حٗض
ً
ال٣ُاصة بإن ٣ٞض جدضر ظُمـ بحرهؼ  الٗلماء والباخشحن، لضي واؾٗا

لُت  وفي ٦خابه "ال٣ُاصة" ط٦غ بحرهغ ال٣ُاصة  ض،جه٠ ٠ُ٦ ًجب ؤن ٩ًىن ؾلى٥ ال٣اث التيهي الخدٍى

لُت  ت بمٗجى ؤنها جه٠ ٠ُ٦ ٖل٦الخدٍى ىا. ول٩ي هٟهم ؤبٗاص  ى ال٣اصةىمِ مً ال٣ُاصة اإلاُٗاٍع ؤن ًخهٞغ

لُت البض مً مغاٖاة ظاهبحن ؤؾاؾُحن اإلاخدىلت واإلاخٛحرة التي جخُلب ٢ُاصة و٫ هى البِئت ألا  ،ال٣ُاصة الخدٍى

ت اؾخجابت  ،مخدىلت ومخٛحرة ٢اصعة ٖلى الاؾخجابت للخُىع  والشاوي ؤن ال٣ُاصة التي حؿخُُ٘ ؤن جخدى٫ بؿٖغ

لى مالءمت ؾلى٦ها واججاهاتها م٘ ؾلى٥ واججاه الٗاملحن والظي بضوعه ًجٗل عئٍت بلبِئتها الخىاٞؿُت بداظت 

 .(87 :2012، املحن في اإلاىٓمت )هجمال٣ُاصة هي عئٍت ظمُ٘ الٗ

خي الخوىز  لُت اللُادة إلاـولح الخاٍز   الخدٍى

لُت  ؾىاء في  ،ىظىص جدضًاث ٞغيتها الٓغوٝ واإلاخٛحراث الٗاإلاُتبال بلم ٨ًً لُٓهغ مٟهىم ال٣ُاصة الخدٍى

ن مً ؤهم ؾماث ةولظل٪ ٞ ،ألاؾىا١ ؤو اإلاىاٞؿت ؤو الخ٨ىىلىظُا ؤو الاجها٫ ؤو ختى الخُٛحر في ؤطوا١ الٗمالء

لُت مىاظهت الخدضًاث والخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث لبىاء مؿخ٣بل ا٢خهاصي واظخماعي و  وؿاوي بال٣ُاصة الخدٍى

 .(130 :2012، )ظاص الغب ٢ىي للمىٓمت

لُت ألو٫ مغة في ٖام  والتي بٗىىان "ال٣ُاصة  ٨ُٞخىع  ظُمـ ٦خاب، في 1973و٢ض جم ط٦غ ال٣ُاصة الخدٍى

و٢ض ؤ٦مل ال٨ٟغة الٗالم ،  (Simić,1999)تي جخٗل٤ بااللتزام والصخهُت في الٗملُت الشىعٍتالشاثغة" وال

٩ي ظُمـ  وجدٍغ٪ ال٣ُاصة ؤي باإل٢ىإ ال٣ُاصة ؤنها ٖلى٨ٞغتها  ؤوضر ول٨ىه " بحرهؼ في ٦خابه "ال٣ُاصة ألامٍغ

  لِـ الىاؽ
ً
 وؤن الخُٛحر، جد٤ُ٣ هي لل٣اثض الغثِؿُت اإلاهام ؤن بحرهؼ اٖخبر خُض ،مٖلحه مً ؾلُخه اهُال٢ا

  ًخُلب ٞٗا٫ بإؾلىب الخُٛحر م٘ الخٗامل ٖلى اإلا٣ضعة وؤن به، م٣خىٗت ٢ُاصة الخُٛحر ًخُلب
ً
 ؤَل٤ ؤؾلىبا

ً
 ٢ُاصًا

ت ال٣ُاصة)  مهُلر بحرهؼ ٖلُه َُّ ل دٍى   ناع الظي  )الخَّ
ً
ا مً ال٣ُاصة الىمِ هظا ٖلى لُض٫ بٗضه، صاعظا ، )ألٚا

2012: 49). 

عاصة الخُٛحر الخ٣ُ٣ي الىاب٘ مً ا٢خىإ الٗاملحن باإلااؾؿت ب يه ومً هىا ًدبحن ؤن ال٨ٟغة التي جبىاها بحرهؼ  

ؤي ؤهه ال ًملي ٖلحهم وال ًجبرهم بل هى ٢ىاٖت عاسخت ٞحهم, والخد٨م في ؾلى٦هم باججاه جد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

 اإلايكىصة.

لُت باإلياٞت بلى اإلا٣اًِـ الخانت بالٗىامل  1985وفي ٖام  خه اإلاكهىعة في ال٣ُاصة الخدٍى ٢ضم باؽ هٍٓغ

ت واإلاغجبُت بؿلى٥ ال٣ُاصة  ت للىٍٓغ ل جِصخي وماعي آن 1986وفي )، (31 :2016، خؿىن (الجىهٍغ ( وكغ هٍى



 

19 

 

لي". وهىا ٧اهذ مغخلت ظضًضة ل ا٦خاب لُتع مٟهى خُى جدذ ٖىىان "ال٣اثض الخدٍى  م ال٣ُاصة الخدٍى

(Simić,1999). 

ا مً زال٫  لُت جُىعا ملخْى ؾهاماث باؽ خُض وي٘ مىهجُت لها جدىي مٗاًحر بو٢ض قهضث ال٣ُاصة الخدٍى

ؼما MLQل٣ُاؽ ٖىامل الؿلى٥ ال٣ُاصي وهى م٣ُاؽ  والدصجُ٘  ،والظي جًمً زالزت ٖىانغ لها وهي ال٩اٍع

 .(32 :2015، والاهخمام بالٟغص )ال٣اهٕى ،ؤلابضاعي

م٩ىها عابٗا وهى الضاُٞٗت اإلاؿخىخاة وبٗضها بشالزت ؤٖىام ٢ضم واٞىلُى م٘  1990و٢ض ؤياٝ باؽ في ٖام 

لُت وؤلا باؽ هم غ ألابدار للىنى٫ ىطظا ؤخضر لل٣ُاصة الخدٍى ظغاثُت جًمً ؾبٗت ٖىانغ واؾخمغ جٍُى

غ ال٣ُاصة الٝ مً ال٣اصة مً بك٩ل بغامج إلائاث آلاو٢ض ٢ضم ، للىمىطط اإلاخُىع اإلاٗغوٝ باإلاضي ال٩امل لخٍُى

 .(28 :2007، )اإلاسالفي ماؾؿاث مسخلٟت

ضم ٧ل مً باؽ وؤٞى  1993وفي ٖام 
ّ
لُت، ًخًّمً ؾبٗت ٖىانغ لُى همىط٢ ظا ؤ٦ثر خضازت لل٣ُاصة الخدٍى

لُت وهى مجدزالزت مجها لل٣ُاصة الخباصلُت، وألاعبٗت ألازغي ٖىانغ  بىمىطط ال٣ُاصة ا ٌٗٝغ ضص ال٣ُاصة الخدٍى

 .(161 :2011، )ٖبض الغخمً ي٧امل اإلاض

ت لضي باؽ ؤ٦ثر ومً هىا هجض ؤن مٟهىم ال٣ُاصة َُّ ل  مً بحرهؼ خُض ؤنها الخدٍى
ً
 الجهىى بكٗىع  بلى حؿعى ٖم٣ا

٣ُت، لى ٢ُمب الاخخ٩ام زال٫ مً الخابٗحن
ُ
ل
ُ
ت، ز  الخٟاوى ًم٨ً ٖىضه ال الضازلُت ال٣ُم وهظه والٗضالت، ٧الخٍغ

 ٖلحها ؤو الاؾخٛىاء ٖجها.

لُت  مفهىم اللُادة الخدٍى

٣ا ألب لُت حؿدىض الخخُاط ال٣اصة ةٞ( 2016) قٍغ٠ يٞو ٢بل   لى الاخترام و٦ؿب الىالء مًبن ال٣ُاصة الخدٍى

ض مً ألاصاء والٟاٖلُت الخىُٓمُت مشل جدٟحز الخابٗحن مً ب ن ال٣اثض ًداو٫ ؤو  ،ؤجباٖهم ظغاء حُٛحراث جٍؼ

ُا بإهمُت الىخاثجزال٫ ظٗلهم   ،لى الاهخمام بمهلخت اإلاىٓمتبوججاوػ مهلختهم الصخهُت  ،ؤ٦ثر ٖو

 .(25 :2016 ،)ؤبى قٍغ٠ وجيكُُهم مً ؤظل الىنى٫ لخلبُت اخخُاظاتهم

ها ٞغ ُؼ  التي ال٣ُاصةا: "بإنه (2002) الٗامغي  ٖو ِ
ّ
غ٦

ُ
 واضخت، بىاء عئٍت ٖلى الخإ٦ُض م٘ اإلاضي بُٗضة ألاهضاٝ ٖلى ج

ٟحن وخٟؼ  وحٗضًلها ال٣اثمت حُٛحر ألاهٓمت ٖلى الى٢ذ هٟـ في والٗمل الغئٍت، جل٪ جىُٟظ ٖلى وحصجُٗهم اإلاْى

 .(7 :2002 الٗامغي،) " الغئٍت هظه لخالءم

ها ٞغ ت ناخب بحرهؼ ٖو ٍٓغ  ال٩امىت الضواٞ٘ بلى الىنى٫ بلى زالله مً ال٣اثض ٌؿعى ال٣ُاصة مً همِا: بإنه الىَّ

 جد٤ُ٣ بهضٝ ؤ٢صخى َا٢اتهم، واؾدشماع خاظاتهم، بقبإ ٖلى ٌٗمل زم له، الخابٗحن ألاٞغاص لضي والٓاهغة

 .(6 :2006 )الٗخُبي، صم٣هى  حُٛحر

لُت حكحر ةٞ باؽومً وظهت هٓغ  لى ؤن ال٣اثض الظي ًدغ٥ الخابٗحن زل٠ جد٤ُ٣ بن ال٣ُاصة الخدٍى

ت ،مً زال٫ الخإزحر اإلاشالي ،مهالخهم الخالُت خباعاث الٟغصًت ،الاؾدشاعة ال٨ٍٟغ خُض ؤلالهامي،  الضاٞ٘و ، الٖا

٘ هظا ال٣اثض مؿخىي ألا  دٟؼهم ٖلى الاهخمام باإلهجاػ ،زال١ واإلاشل الٗلُا للخابٗحنًٞغ وجد٤ُ٣ الظاث ، ٍو

اه لل  ً وللمىٓمت وللمجخم٘زوجد٤ُ٣ الٞغ  .(Bass, 1999: 11) ٍغ

ٟاث والجضو٫ الخالي ًجمل  لُت:ؤزغي إلاحٍٗغ  ٟهىم ال٣ُاصة الخدٍى
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فاث اللُادة الخدىٍلُت :(2 - 2)حدٌو زكم   حعٍس

/ الباخث

 الظىت
 الخعٍسف

Lethwood, 

1999 

ُٗي قٗىع  إلاا ٣ضم عئٍتج٢ُاصة   .همبًغوعة الىنى٫ لٛغياإلاكتر٦ت الغئٍت  ألصخاب اًجب ؤن ٩ًىن َو

ت، ؤي ؤهه ًبجي الالتزام والخماؽ، وؤلازاعة. ٞهى ًسل٤ ؤمال في  خ٣اص بإن الٗالم مخاح للمٗٞغ بجي الٖا اإلاؿخ٣بل ٍو

ُٗحهم ألامل، والخٟائ٫  والٟهم و٢ابل لإلصاعة. وؤن الٗمل الجماعي ًدٟؼ ؤولئ٪ الظًً ٌكاع٧ىن في الٗملُت َو

٠ الغؾالت والغئٍت لضي ألاٞغاص، وجدٟؼ ٖلى  لُت هي ال٣ُاصة التي حُٗض حٍٗغ والُا٢ت. ؤي ؤن ال٣ُاصة الخدٍى

 .(Lethwood, 1999: 8) هٓامهم إلهجاػ ألاهضاٝ ، وبٖاصة ه٩ُلتالالتزام

 2011، خماد

 في ٖلى اإلاكاع٦ت اإلاغئوؾحن ٌصج٘ ، ووواضخت مدضصة وؤهضاٝ اإلاؿخ٣بل ًٖ واضخت عئٍت لضًه ٢ُاصي همِ هي

لت عئٍت بلىعة ؿعى للماؾؿت، وا٢ُٗتو  واضخت ؤهضاٝ وجدضًض ألاظل ٍَى غ بخضار الخُٛحر بلى َو  والخٍُى

ت والخىمُت دبجى باؾخمغاع ؤلاصاٍع   ٍو
ً
 الخُىعاث م٘ الخ٠ُ٨ والخإ٢لم مً جم٨ً مغهت ٢ُاصًت وؤؾالُب ؤهٓمت

ٗمل ٞغ١ الٗمل، وبىاء اإلاىٓم الجماعي بالٗمل ويهخم اإلاٗانغة، الٗاإلاُت والخُٛحراث ت بِئت بًجاص ٖلى َو  بصاٍع

اثبحن  واإلاكاع٦ت البّىاء والخىاع الخٟاهم ٖلى ج٣ىم صخُت ت اإلاؿخٍى  .(386 :2011، خماص) اظمُٗه ؤلاصاٍع

 2012، الغصالي
تها اإلاىٓمت عؾالت بًها٫ ٖلى ال٣اثض ٢ضعة  مماعؾت زال٫ مً وجدٟحزهم بىيىح للخابٗحن اإلاؿخ٣بلُت وعٍئ

حن لخد٤ُ٣ بحن واخترام ز٣ت لبىاء ٖالُت ؤزال٢ُت ؾلى٦ُاث  .(Murphy, 2005: 131) اإلاىٓمت ؤهضاٝ الُٞغ

Al-Swidi,et 

al., 2012 

 ههذ ٚالبجبإ لخد٤ُ٣ ؤٖلى الىخاثج اإلاسُِ لها. ل٣ض ألابلهام، وجدٟحز، والخإزحر ٖلى  هي ٢ضعة ال٣اصة ٖلى

ٟحن،  ٖلى ألاصبُاث الخىُٓمُت مؿخىي الغيا واعجٟإ ؤن ؤلاهخاظُت الٗالُت، واهسٟاى مٗض٫ صوعان اإلاْى

ُٟي، والضاٞ٘ الٗالي هي  لُت ؤ٦ثر الىخاثجالْى  ,.Al-Swidi et al)مً ؤي ؤؾلىب ٢ُاصة آزغ  اإلاباقغة لل٣ُاصة الخدٍى

2012: 135). 

Jiang, et al., 

2017 

ؼ الغئٍت  ُم جدٟحز ال٣اثض ألجباٖه لبظ٫ ٢هاعي ظهضهم بك٩ل ًلبي مخُلباث اإلاىٓماث و٦ظل٪ حٍٗؼ حكحر بلى ٖػ

 .(Jiang et al., 2017) وألاصواع اإلاى٧لت

 .عالهؤعداد الباخث اعخمادا على اإلاـادز بالجدٌو مً اإلاـدز: 

ٟاث الىاعصة ؤٖاله ٞ فهه ًم٨ً وي٘ ةوفي يىء الخٍٗغ لُت بحساجي حعٍس  ال٣اثض ٢ضعة :ٖلى ؤنها لل٣ُاصة الخدٍى

تها اإلاىٓمت عؾالت بًها٫ ٖلى  ؤزال٢ُت اثُؾلى٦ بْهاع زال٫ مً وجدٟحزهم للخابٗحن بىيىح اإلاؿخ٣بلُت وعٍئ

حن بحن واخترام ز٣ت وبىاء ٖالُت  ؤهضاٝ اإلاىٓمت. لخد٤ُ٣ الُٞغ

لُت اللُادة ؤبعاد   الخدٍى

لُت  ؤبٗاصحٗضصث وظهاث هٓغ الباخشحن خى٫  ال ؤن ؤٚلبهم اج٤ٟ ٖلى ؤعب٘ ؾماث ًخم جٟهُلها بال٣ُاصة الخدٍى

 ُٞما ًلي:

صمي  الخإزحر .1  Charismaالياٍز

ؼ الش٣ت لضيهم ،٢ىإ اإلاغئوؾحنبٖلى ال٣اثض ؤن ًماعؽ  ؼ  ،والى٢ٝى مٗهم ٖلى ؤهم ال٣ًاًا ،وحٍٗؼ وحٍٗؼ

ٗجي هظا ، (Bass, 1997: 133الاججاه لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ )  وبخؿاؽ واضخت لغئٍت ال٣اثض بًجاص البٗضَو

ه٠ي الٗاملحن، لض الش٣ت وجىمُت للمىٓمت الٗلُا بالغؾالت  ًجٗلىن  الظًً الخانحن ألاٞغاص ؼماٍٖامل ال٩اع  ٍو

بىن  آلازٍغً  .ًُغخىنها التي الغئي اجبإ في ًٚغ
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ؼمُىن ٖلى الٗىا٠َ، بدُض ٌؿاهمىن في زل٤  ،خُض جازغ في ٖلى شخهُاث اإلاغئوؾحن ازغ ال٣اصة ال٩اٍع ٍو

ىهغي الخإزحر اإلاشالي والخاٞؼ اهىا٥ اعجباَٞةن لظا  ،عئٍت ملهمت ؼما ٖو  :Kakkuri, 2017) ؤلالهامي بحن ال٩اٍع

12). 

 Inspirationؤلالهامي  الدافع .2

اث ٖلى جغ٦ؼ التي وهي الٗملُت والالتزام  الٗمل في الٍٟغ٤ عوح خب الخابٗحن في جىلض التي ال٣اثض وؾلى٦ُاث جهٞغ

لي في مىٓمت ما، خُض ؤن لضي  باألهضاٝ الخىُٓمُت, وزانت في الٓغوٝ التي ًجغي ٞحها الخُٛحر الخدٍى

ً ٖلى اجب       إ ٨ٞغة ظضًضة.ال٣اثض مهمت واضخت ومؿخمغة لخدٟحز آلازٍغ

كمل هظا الؿلى٥  ٣ت جاصي بلى جدٟحز ًلهم ؤجباٖهم. َو لُىن بٍُغ ولظل٪ ًيبغي ؤن ًخهٝغ ال٣اصة الخدٍى

٤ الٗمل، الٞخا بلى هخاثج بًجابُت مً زال٫ الخإ٦ُض ٖلى   الخماؽ والخٟائ٫ لضي ألاجبإ، وجدٟحز ٍٞغ
ً
يمىا

ت ألاؾالُب . وحكملجبإألاهضاٝ، جدٟحز ألا  خاالث في والدؿامذ اإلاؿخمغ والخىانل الاجها٫ ٖملُاث الخدٟحًز

 .(Simić, 1999: 52) الٟكل

ت  ؤلازازة .3  Intellectual Stimulationالفىٍس

ن الخدٟحز ال٨ٟغي لهاالء ال٣اصة ًم٨ً ؤن ٌؿمذ للٗما٫ بىي٘ الاٞتراياث وال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث ال٣ضًمت، ب

ما٫  الكٗىع بال٣ُمت هم ا٢تراح ألا٩ٞاع بدُض ًىظض ٞحو زم الىٓغ في اؾخ٨كاٝ َغ١ ظضًضة لل٣ُام باأٖل

ظه ال٣ًاًا ًم٨ً ؤن ججٗل بزغاء ٧ل ه .والىجاح بحن ؤجباٖهم الظاجُت، والضاٞ٘ الظاحي، وألاهلُت، وؤلاهجاػ 

ما٫ ُٟي و٢ضعة ألٖا ؼ الخدٟحز الْى  ظضًضة بُغاث٤ ال٣ضًمت للمك٨الث ٖلى الخهضي جبإألا جدضًا وبالخالي حٍٗؼ

 ,Hayati & Charkhabi & Naami) .لها خلى٫  ًٖ والبدض خل،ل جدخاط مك٨الث٦ هٗىباثلل الىٓغ وحٗلُمهم

2014: 62.) 

الخدٟحز ال٨ٟغي هى الخدضي الظي ًىاظه ال٣اثض إلوكاء ال٣ىاٖض، واإلاهماث، ؤن  (1997و٢ض ٦ك٠ باؽ )

حر ؤؾـ ؼ ؤ٩ٞاع ؤجباٖه مً زال٫ جٞى ولُخم٨ً  ،وجدٟحز ألاٞغاص وجدمل اإلاساَغ، ومىاظهت الاٞتراياث، وحٍٗؼ

ؤجباٖهم مً الخهى٫ ٖلى جىظحهاث ل٨ُُٟت الخىانل م٘ ال٣اثض والهضٝ. هظا ٌؿاٖضهم ؤًًا في جدضًض 

ُٗي الش٣ت لهم َ ت َو ٣ت للخىانل م٘ اإلاىٓمت وبًٗهم البٌٗ. وهىا ًبدض ال٣اثض ًٖ ؤ٩ٞاع مً اإلاجمٖى ٍغ

ٗلمهم َغ١ الخٗلم والاؾخ٣اللُتللمؿاهمت   .Sultana et al., 2015: 2)) َو

 Individualized Consideration تالفسدً اثالاعخباز  .4

الوة ٖلى طل٪، ًلٗب ال٣اصة  كحر هظا البٗض بلى اهخمام ال٣اصة باخخُاظاث ٧ل ٞغص مً الىمى وؤلاهجاػ. ٖو َو

غ ٢ضعاث ألاٞغاص مً زال٫ جدضًض صوع الٟغص. ومً ؤظل ال٣ُام بظل٪، ٌؿخم٘  صوع اإلاضعبحن واإلاىظهحن لخٍُى

ٟهمىن ه٣اٍ ٢ىتهم   ٛظًت ٢ضعاتهم وز٣تهم.التي جم٨جهم مً حو  هميٟٗو ال٣اصة بلى ألاٞغاص ٍو

غون الظًً ال٣اصة ًمشل الٗامل هظا٦ما ؤن  ألاجبإ  لخاظاث بٗىاًت ُٞه ًىهخىن  الظي اإلاؿاهض اإلاىار ًٞى

خهٝغ الٟغصًت،  ,.Al-Swidi et al) مطواته جد٤ُ٣ في ألاٞغاص مؿاٖضة مداولتهم ؤزىاء ٦مؿدكاٍعً ال٣اصة ٍو

2012:137). 
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ُٗي ال٣اثض الظي ٌٗمل ٦مغقض  ؤًٖاء  اثٌٗؼػ ٧ل خاظهظا و  ،الٍٟغ٤ اخترام وج٣ضًغ إلاؿاهمت الٟغص فيَو

ض ٤ الٟغصًت لخد٤ُ٣ الظاث، وال٣ُمت الظاجُت وبظل٪ جلهم ؤجباٖه مٍؼ  ,Odumeru) مً ؤلاهجاػ والىمى االٍٟغ

2013: 356.) 

لُت ؾماث مهاخبت ؾِخم جلخُهها  :آلاحيالجضو٫ في  وال ق٪ ؤن ل٩ل بٗض مً ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

 ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت والظماث اإلاـاخبت ليل منها :(3 - 2حدٌو زكم )

 اإلاـاخبت الظماث اللُادة الخدىٍلُت ؤبعاد

 الخ٩امل ، اإلاساَغ مكاع٦ت ، الهض١ ، الاخترام ، الش٣ت ، الغئٍت ) اإلاثالي الخإزحر ( الجاذبُت

ت الاطدثازة ؼ ، ؤلابضإ ، اإلاك٨الث خل ، ال٣ٗالهُت الفىٍس  الخٍٗؼ

 وؤلا٢ىإ الىصر ، الغئٍت ، الالتزام باألهضاٝ ، الخماؽ ؤلالهامي الدافع

 الخم٨حن ، الاؾخمإ ، اإلاخابٗت ، اإلاؿاواة ، الصخصخي هخمامالا  تالفسدً اثالاعخباز 

 (19 :2010، السكب)اإلاـدز: 

لي  زـاثف اللاثد الخدٍى

 ٣ت الغئٍت هظه وبًها٫ للمىٓمت وعؾالت عئٍت زل٤ ٖلى ٢اصع شخو خىا٢ها جضٞ٘ اإلاغئوؾحن بٍُغ  .اٖل

  ت، ه٣لت الىاؽ ه٣ل هى وظىصه مً اإلابرع ؤن ًغي خمخ٘ بىعي ٖالُت، طاجُت بش٣ت ًخمخ٘ ٞهى خًاٍع  زا٫ ٍو

 .الهغاٖاث الضازلُت مً

 ٣ضم مكا٧لهم، الىاؽ ٌكاع٥ خُض مخٟاٖل، بضوي ووكاٍ واضر، خًىع  له  .الخلى٫ اإلاىاؾبت لهم ٍو

 ُُ٘اإلا٣ٗضة الٛمىى واإلاىا٠٢ م٘ الخٗامل ٌؿخ. 

 ومً مخى٢٘ مجهم هى ما وجٟى١  ألاهضاٝ جٟى١  ٖالُت بهخاظُت جد٤ُ٣ بلى بمغئوؾُه الىنى٫  بلى ٌؿعى 

 .اإلاىٓمت

 غ بلى ًاصي ال الظي الاؾخ٣غاع ًدب وال اإلادؿىبت للمساَغ ومدب حُٛحر ٖىهغ  :2010، )زل٠ الخٍُى

27). 

لي  وظاثف اللاثد الخدٍى

لي جتر٦ؼ ُٞما ًلي:2012:92، ًغي )الىجاع اث٠ ال٣اثض الخدٍى  ( ؤن ْو

 ت م٘  دزان الخاحت للخغُحرب : خُض ٣ًىم بة٢ىإ ألاجبإ بداظتهم للخُٛحر مً زال٫ بىاء قب٨ت ٨ٍٞغ

 ؤشخام ٞاٖلحن لضٖم الخُٛحر . 

 نُاٚت َمىخه وعؾالخه التي مً زاللها ؾُد٤٣ الى٣لت  ٖلُه: ًجب جلدًم السئٍت اإلاظخلبلُت

ت للجمُ٘.  الخًاٍع

 مً بحن الىماطط اإلاخاخت التي ًخى٢٘ ؤن  ،: ًسخاع همىطط الخُٛحر اإلاالثم إلاىٓمخهازخُاز همىذج الخغُحر

 وبدُض ج٩ىن مالثمت للىا٢٘. ،جشبذ ٞاٖلُتها جدذ ْغوٝ مُٗىت

 لي بخ٠ُُ٨ ألاهماٍ والؿلى٥ والٗاصاث وال٣ُم  : ٣ًىم ال٣اثضعادة حؼغُل زلافت اإلاىظمتب الخدٍى

ألهه ال ًم٨ً ؤن ًخم الخُٛحر في ْل الش٣اٞت  ،واإلاكاٖغ الؿاثضة بحن الٗاملحن بما ًالثم البرهامج الجضًض

 ألن الىي٘ ًسخل٠ جماما. ،الخىُٓمُت الؿاثضة مهما ٧اهذ مىاؾبت
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 لي ألنها جخُلب الخسلو مً الىهم ومً : وجمشل ؤنٗب مهام ال٣اثض اخلالُتهدازة الفترة الا ب لخدٍى

 وؤن ًخٗامل م٘ ٧ل مك٩لت ْهغث بؿبب الخُٛحر باؾتراجُجُت مىاؾبت. ،اإلااضخي

 لي في اإلاغخلت ألازحرة جىفُر الخغُحر ومخابعخه ىي٘ ؤظىضة الخُٛحر مدل الخىُٟظ ب: ٣ًىم ال٣اثض الخدٍى

 والٗىاًت باإلاترصصًً وبإصخاب ال٣ل٤.

لُت وؤهمُتهاؤهداف اللُادة   الخدٍى

لي الالتزام بها وهي Lethwood (: 171990 خضص لُت ٖلى ال٣اثض الخدٍى ت لل٣ُاصة الخدٍى ( زالزت ؤهضاٝ ظىهٍغ

   آلاحي:ٖلى الىدى 

 س وجدلُم زلافت مهىُت م العمل في جوٍى ٤ وي٘ هضٝ حٗاووي حؿعى   :مظاعدة فٍس وطل٪ ًٖ ٍَغ

اإلاىٓمت بلى جد٣ُ٣ه، وج٣لُل ٖؼلت اإلاغئوؽ، واؾخسضام ألالُاث اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ الخُٛحراث الش٣اُٞت 

هدى ألاًٞل، والاجها٫ بٟاٖلُت بال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث واإلاٗاًحر الش٣اُٞت باإلاىٓمت، ومكاع٦ت ال٣ُاصة م٘ 

غ. آلا  ٤ ٖمل مٗحن باإلاىٓمت ٢اصع ٖلى الخدؿحن والخٍُى ٌ الؿلُت لٍٟغ ً وطل٪ بخٍٟى  زٍغ

 لت ؤهثر فاعلُت ً ًم٨ً ؤن  : مظاعدة العاملحن في خل مؼاولهم بوٍس ٞاإلاكاع٦ت بحن الٗاملحن واإلاضًٍغ

 مسخلٟت،الالتزام بدلى٫ مدضصة مؿب٣ا ، وججىب ظهاث هٓغ وعئي ٖضًضةًاصي بلى جٟؿحر اإلاك٩لت مً و 

٣ت ٞٗالت  عاء اإلاسخلٟت وجىيُدها، وجىيُذ وجلخُو لل ووي٘ الخلى٫ البضًلت بىاء بلى الاؾخمإ بٍُغ

 اإلاٗلىماث الغثِؿُت ًٖ مىيٕى اإلاك٩لت ؤزىاء الاظخماٖاث.

  ص جىمُت العامل ت مً ألاهضاٝ  :حعٍص ؼها مً زال٫ جبىحهم إلاجمٖى ٞضاُٞٗت اإلاغئوؾحن للخىمُت ًخم حٍٗؼ

كٗغون  ،نهيالضازلُت للىمى اإلا خم حؿهُل هظه الٗملُت خُىما ًغجبُىن اعجباَا وز٣ُا بمىهج اإلاىٓمت َو ٍو

٤ بُٖائهم صوع بًجابي في خل اإلاكا٧ل.  ؤنهم ملتزمىن ججاهها ًٖ ٍَغ

ؼ الٗاملحن ًخم مً زال٫ اإلاىٓمت بهضٝ جد٤ُ٣  نالح اإلااؾسخي ؤلا هالخٔ مما وعص ؾاب٣ا ؤن جىمُت وحٍٗؼ

 ٝ.والخإ٦ض مً جد٤ُ٣ ألاهضا

 الخالؿت

لُت، زم ؤوضر  ابخضؤ الباخض هظا اإلابدض بم٣ضمت ٖامت جمهض لل٣اعت للضزى٫ إلاىيٕى ال٣ُاصة الخدٍى

اث ال٣ُاصة الخ٣لُضًت، وهي: ) ت الغظل الازخالٝ بحن مٟهىمي ؤلاصاعة وال٣ُاصة، زم ٖغط ٖلى هٍٓغ هٍٓغ

ت، الُٗٓم ت، الؿماث هٍٓغ ت الخٟاٖلُت، اإلاىا٠٢ هٍٓغ ت، االىٍٓغ (. زم بٗض طل٪ ط٦غ الؿلى٦ُت لىٍٓغ

لُت،  ت وهما: ال٣ُاصة الخباصلُت وال٣ُاصة الخدٍى بازخهاع همُحن مً الاججاهاث الخضًشت في ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 ًٖ ال٣ُاصة بإهىاٖها.
ً
 ظُضا

ً
لُت  بدُض ٧ىن لضي ال٣اعت مضزال وإلاا ٧ان مىيٕى اإلابدض هى ال٣ُاصة الخدٍى

لُت، زم ط٦غ ؤهم جىاوله الباخض بصخيء مً الاؾخٟايت،  خي إلاهُلر ال٣ُاصة الخدٍى خُض بضؤ بالخُىع الخاٍع

، وألن ؤصاة الضعاؾت وهمىطظها ًخًمً ؤبٗاص 
ً
 بظغاثُا

ً
ٟا ها حٍٗغ ت مً ال٨خاب زم ٖٞغ ٟاث مً مجمٖى الخٍٗغ

لُت ط٦غها الباخض بصخيء مً الخٟهُل، خُض ٧اهذ ٖلى الىدى آلاحي ) ي، ؼمٍال٩اع  الخإزحرال٣ُاصة الخدٍى

ت ؤلازاعة، ؤلالهامي ٘الضاٞ خباع ، وال٨ٍٟغ ٤ همىطط باؽ.الٟغصً اثالٖا زم جىاو٫ الباخض زهاثو ال٣اثض  ت( ٞو

لُت. لي ووْاثٟه، وزخم بإهضاٝ وؤهمُت ال٣ُاصة الخدٍى  الخدٍى
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 الثاوي اإلابدث

 تــت املتعلمــاملنظم
 

 ملدمت 

  مبرزاث وحىدهاالخاحت بلى اإلاىظمت اإلاخعلمت و 

  اإلاخعلمتمفهىم اإلاىظمت 

 العالكت بحن اإلاىظمت اإلاخعلمت والخعلم الخىظُمي 

 مظخىٍاث الخعلم في اإلاىظمت اإلاخعلمت 

 زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت 

 ملازهت بحن زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت وزـاثف اإلاىظمت الخللُدًت 

 ؤهمُت اإلاىظمت اإلاخعلمت 

 معُلاث الخدٌى بلى مىظمت مخعلمت 

 هماذج اإلاىظمت اإلاخعلمت 

 إلاىظمت اإلاخعلمت وفم همىذج طِىجؤبعاد ا 

 الخالؿت 
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 ملدمت:

وِٗل الُىم في ٖالم جازغ ُٞ٘ الٗىإلات والخ٨ىىلىظُا بك٩ل لخٓي وفي ٧ل م٩ىن مً م٩ىهاث خُاجىا، وإلاىا٦بت هظا 

 ٖلى اإلاىٓماث الخجضًض باؾخمغاع لخىاظه هظه اإلاك٨الث بٟاٖلُت، و٢ض ٧ان 
ً
الخُىع وهظه الخ٣ُٗضاث ؤنبذ واظبا

ال ٞةن اإلاىٓماث التي لً حؿل٪ ؾبُل الخٗلم بالخٗلم هى الؿبُل الخاؾم للٟهم والخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث اإلاتزاًضة، و 

 .(Marquardt, 2002: 9ٞةنها ؾخد٨م ٖلى هٟؿها بالٟكل )

ً بضعاؾت مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، خُض ًىٓغ لها ؤنها خل ٞٗا٫ للمك٨ الث و٢ض جؼاًض الاهخمام في ال٣ٗضًً ألازحًر

٘ والخ٠ُ٨ م٘ الخُٛحراث ) الكىُي،   .(76 :2016التي جخٗل٤ باإلاىاٞؿت والخٛحر الخ٨ىىلىجي الؿَغ

ت وه٣لها  ٞلؿٟت ظضًضة في مجا٫ الٗمل ؤلاصاعي جا٦ض ٖلى يغوعة بًجاص تخٗلممت اإلآىاإلا ٪جمخل٦ما  وا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ت اث ؤلاصاٍع ت بلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى  جى خل٪٦ما جم ،بؿٖغ
ً
الىا٢٘ الظي ًدخم مكاع٦ت ظمُ٘ الٗاملحن في  ُت مًُٓمؤهضاٞا

ؼه ت هظه اإلاى اإلاسؼون اإلاٗغفي الخام بها والٗمل ٖلى حٍٗؼ مت ٓبما لضيها مً ججاعب وزبراث ا٦دؿبىها ٖبر الؼمً. ومٍؼ

 لم،اإلاخىانل، وه٣ل هٟؿها مً مؿخىي مٗحن بلى مؿخىي ؤًٞل في ألاصاء والىمى اإلاخمحز )الؿا في ٢ضعتها ٖلى الخٗلم

 :200533). 

اث الخٗلم في اإلاىٓمت ، و بمىيٕى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً مٟهىم ٤الباخض في هظا اإلابدض ما ًخٗل ىخٗغ اؾ٢ض و  مؿخٍى

 بلى مىٓماث مخٗلمت الخدى٫ ومبرعاث وظىصها، و٠ُ٦ ًم٨ً تها، وؤوضر الخاظت بلحها وؤهمُ هازهاثه، و اإلاخٗلمت

غبُت للمىٓمت اإلاخٗلمت، زم و م٣ُٗاث هظا الخدى٫، و  همىطط ؾِىج  ٖغط ٖلىجٟهُل بؿُِ لدؿٗت هماطط ٖاإلاُت ٖو

ه ٖلى ال٨خب واإلاغاظ٘ ألاظىبُت والٗغبُت طاث الٗال٢ت،  هإبٗاصب الخمؿت بصخيء مً الخٟهُل، ٧ل طل٪ في يىء اَاٖل

 والضوعٍاث وألابدار والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ مىيٕى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.

 احت بلى اإلاىظمت اإلاخعلمت ومبرزاث وحىدها: الخ

ًغظ٘ الاهخمام اإلاتزاًض بمٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بلى مبرعاث مسخلٟت، ٣ٞض ؤقاع الٗضًض مً ال٨خاب بلى وظىص 

مبرعاث ٖضة جاصي بلى جبجي مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، وؤن اإلاىٓماث التي جخٗلم ؤؾٕغ ؾٝى ج٩ىن ؤ٢ضع ٖلى 

ُما ًلي ؤبغػ هظه اإلابرعاث:الخ٠ُ٨ وجد٤ُ٣ مؼا  ًا اؾتراجُجُت في الخىاٞـ اإلادلي والٗالمي، ٞو

 العىإلات: .1

بًٟل جُىع وؾاثل الاجها٫ واإلاىانالث اقـخضث اإلاىاٞؿـت ممـا ؤصي بال٨شیـغ مـً اإلاىٓمـاث بلـى جبـاص٫ ؾـلٗها 

٢ـضعتها ٖلـى الـخٗلم مـً زبراتهـا وججاعبهـا الؿـاب٣ت باإليــاٞت بلــى  وزـضماتها بـحن مسخلـ٠ الـضو٫ وهـظا ی٨ٗــ

ت. )الُاجي،  ٢ــضعتها ٖلــى الــخٗلم مـًـ ججــاعب اإلاىٓمــاث ألازــغي والخ٨یــ٠ مــ٘ هــظا الٗــالم الــظي یخمیــؼ بالؿٖغ

ماع٦غصث لظل٪ خحن ؤوضر ؤهه في الٗام ٦ما ؤن الٗىإلات جد٤٣ هجاخا ٦بحرا في الا٢خهاص خُض ؤقاع ، (2007:41

حر هدى  100اعجبُذ هدى  1997 ما٫ جٞى ٨ُت بإٖما٫ خى٫ الٗالم، ؤجاخذ هظه ألٖا ملُىن  11ؤل٠ قغ٦ت امٍغ

ُٟت في طل٪ الٗام، ٦ما ؤن ٦شحرا مً الكغ٧اث جهى٘ وجبُ٘ زاعط بالصها )  .(Marquardt, 2002: 3ْو
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 الخوىز الخىىىلىجي: .2

ت وحٗمی٣ها ؤؾهم الخُىع الخ٨ىىلى  ت، والتي ؤصث بلى جىلیض اإلاٗٞغ جي اإلادؿإع ٞـي اهخ٣ا٫ ووكغ وخٟٔ اإلاٗٞغ

ت في ، (171 :2007)اإلال٩اوي،  وؾهىلت الخهى٫ ٖلحها باؾخمغاع  ُٞما ؤصي هظا الخُىع إلخضار حُٛحراث ظىهٍغ

ما٫، هٓغا إلاا لها مً صوع ٦بحر في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓماث وػٍا صة م٣ضعتها ٖلى الخىظه ؤؾـ اإلاىاٞؿت بحن ألٖا

(، ٦ما Thomas & Allen, 2006: 123هدى الخُٛحر الاؾتراجُجي لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى الخجضًض وؤلابضإ واإلاىاٞؿت )

 مً بصاعة ألاٞغاص 
ً
ت بضال ً مؿئىلحن ًٖ بصاعة اإلاٗٞغ ؤن الخ٨ىىلىظُا باجذ هي مً ًبجي الٗمل، وججٗل اإلاضًٍغ

(Van Buren, 2001: 1). 

 :الجىهسي في ؤطالُب العملالخغحر  .3

٧اهـذ اإلاىٓمـاث ٞـي الشماهیىـاث حٗخمـض ٖلـى ألاؾـالیب الغوجیيیـت ٞـي الٗمـل ٦ـالتر٦حز ٖلـى ؤلاهخاظیـت، وبنـضاع 

ألاوامـغ ومـا ٖلـى الٗـاملحن بال جىٟیـظها صون اإلاكـاع٦ت ٞـي اجسـاط ال٣ــغاع، ول٨ـــً آلان حٛیــغث الىٓــغة للٗـــاملحن 

ؿهمىن في الخٛیحر ٞ ٣ضمىن ؤ٩ٞاع ظضیضة َو إنـــبدىا یمشلـــىن مـــىعص بكــغي یم٨ىه ج٣ضیم ألاًٞل للمىٓمت ٍو

، ٣ٞض ، (18 -17 :2010اإلاؿخمغ )اليؿىع، 
ً
ا  ظظٍع

ً
٦ما ؤن اإلاىٓماث لجإث لخُٛحر ؤؾالُب الٗمل بها حُٛحرا

ت في الدؿُٗىاث، اهخ٣لذ اإلاىٓماث مً بصاعة الجىصة في الشماهِىاث بلى الخىظه  اصة هىضؾت الٗملُاث ؤلاصاٍع إٖل

غ ٖملُاتها، لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى بصاعة الخُٛحر  ً لخدىالث في ؤؾالُب الٗمل وجٍُى  في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
ً
ونىال

( ً غ اإلاؿخمٍغ  .(Marquardt, 2002: 8-9والخٍُى

ادة جإزحر العمالء .4  :ٍش

اإلاؿخُٟضًً واإلاداٞٓت ٖلحهم، ألنهم ًمخل٩ىن ٢ىة جإزحر في حؿعى اإلاىٓماث بمسخل٠ ؤهىاٖها بلى ٦ؿب عيا 

جدضًض زُت ؾحر الٗمل في اإلاىٓماث واؾتراجُجُاتها في جىُٟظ ٖملُاتها، ومً هىا ظاء اهخمام اإلاىٓماث 

اٖلُت للبدض ًٖ ؤخضر ألاؾالُب لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت لها  ا٢اتها ب٨ٟاءة ٞو باؾدشماع ظمُ٘ بم٩اهُاتها َو

(Thomas & Allen, 2006: 123) حؿـعى الٗضیـض مـً اإلاىٓمـاث بلى صزى٫ ؤؾىا١ ظضیضة و٦ؿب ػباثً ، ٦ما

ظضص والاؾخٟاصة مً الٟـغم اإلاخاخـت، هـظا ٧لـه ؤصي بلـى اهخمـام اإلاىٓماث باألؾـالیب الخـي جد٣ـ٤ لهـا الجـىصة 

 .(18 :2010)اليؿىع، وجسٌٟ الخ٩الی٠ وهظا یخُلب ؤن ج٩ىن اإلاىٓمت ٢اثمت ٖلى الخٗلم اإلاؿخمغ 

 اإلاعسفت: .5

خًا٠ٖ بهخاظها في ٧ل  ت بك٩ل مؿخمغ ٍو خم جىلُض اإلاٗٞغ ت مً ؤهم اإلاىظىصاث في اإلاىٓمت، ٍو ؤنبدذ اإلاٗٞغ

غه، ومُلىبت  اصة ٢ضعة الٗاملحن ٖلى جدؿحن ألاصاء وجٍُى ت لٍؼ ت يغوٍع مجا٫ مً مجاالث اإلاىٓمت، ٞاإلاٗٞغ

ت لخٛ ُحر ألاوكُت والبىاء وخل اإلاك٨الث، ٦ما ؤنها جؼوص اإلاىٓمت بالخمحز لخجضًض اإلاىخجاث والخضماث، ويغوٍع

ت في اإلاىٓماث ؤنبذ ، (95 :2007)الغقىصي،  اٞسخي في ألاؾىا١ وبالخمحز ال٣ٗليالخى وم٘ اػصًاص ٢ُمت اإلاٗٞغ

 ؤنبدذ مٗٓم 
ً
، ٞالٗمل ٣ًٟض ظىصجه بطا ٧ان ال ٌؿدىض بلى الخٗلم، وخالُا

ً
اث٠ الخٗلم والٗمل ؤ٦ثر جالػما الْى

ت، وباث الخٗلم اإلاؿخمغ والخٗلم الظاحي الكٍغ الغثِـ للٗمل في ال٣غن  ٩ا حٗخمض ٖلى بهخاط اإلاٗٞغ في ؤمٍغ

( ً  .(Reich, 1991: 8الخاصي والٗكٍغ
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 الخىىع والخسهت في ميان العمل: .6

٘ في ٢ُإ الخضماث ولضيها َلب في ألاًضي الٗاملت ٖابغة الخضوص مشل ) ٦ىضا، ؤإلااهُا، الضو٫ طاث الىمى الؿَغ

٩ا( لخدهل ٖلى اإلاهاعاث التي جدخاظها ؾخهبذ بمشابت اإلاٛىاَِـ للٗمالت اإلاهاظغة، وؾ٩ُىن  الُابان، وؤمٍغ

جهضًغ هظه الٗمالت مً الضو٫ التي ٢ىاها الٗاملت ؤ٦بر مً ؤن ًخدملها ا٢خهاصها مشل )ألاعظىخحن، مهغ، 

ج مً ال٣ىي ال غ الٟلبحن، بىلىضا وعوؾُا(، ٞهظا اإلاٍؼ ٗاملت الٗاإلاُت والخى٣الث ال٨بحرة ججبر اإلاىٓماث ٖلى جٍُى

 ,Marquardt)٢ضعاتها لخدىاؾب م٘ الىمى ال٨بحر في الٗاملحن مً ز٣اٞاث، ٖاصاث، ٢ُم، ومماعؾاث مسخلٟت 

2002:17-18). 

 حغحر ؤدواز وجىكعاث العاملحن: .7

ت الىاججت ًٖ حٗلم الٗاملحن جؼصاص ٢یمتها م٘ الاؾخسضام واإلاماعؾــت، وهــظا یــاصي بلــى ا٦دؿــابهم  بن اإلاٗٞغ

مٗــاٝع ظضیــضة وؾــدخُىع وجىمــى ٢ــضعاتهم وبالخالي جخُىع ؤصواعهم وجى٢ٗاث للمؿخ٣بل. )الىُٗمي، بضون: 

 ص ألازغي التي جدىا٢و ٢ُمتها م٘جؼصاص ؤهمُت الٗاملحن م٘ اػصًاص حٗلمهم وزبراتهم، ب٨ٗـ اإلاىاع ، و (177م

ت والاخخٟاّ بهم وجدٟحزهم، بل الا  ؾخسضام والخ٣اصم، لظا ٞةن اإلاىٓماث اإلاٗانغة حؿعى لجظب نىإ اإلاٗٞغ

حر البِئت اإلاىاؾبت ألصائهم مهماتهم ٖلى الىظه ألامشل )  .(Webber, 1993: 27-28والٗمل ٖلى جٞى

ع للخغُحر والفىض ى .8  :الخـاعد الظَس

الخيبا بك٩ل ٢ُعي، ؤن الٟىضخى هي ظؼء مً الىا٢٘، وؤن هظه ؤصع٦ذ اإلاىٓماث في زًم ٖضم ال٣ضعة ٖلى 

ضم ال٣ضعة ٖلى الخيبا ال٣ُعي جضٞٗها لخُٛحر ؤهماٍ الخ٨ٟحر، َغ١ خل اإلاك٨الث، َغ١ الخٗامل  الٟىضخى ٖو

 .(Marquardt, 2002: 19بمغوهت في م٣ابل الهُا٧ل )

لُه ٞةن هظه اإلابرعاث مجخمٗت جبرػ الخاظت اإلااؾت للمىٓماث اإلا ت ٖو خٗلمت التي جدغم ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ت  ٟحها، وبًٟل خغم اإلاىٓماث ٖلى جىمُت ٢ضعاتها ٖلى الخٗلم بؿٖغ ُٟها ووكغها بحن ٢اصتها ومْى وجْى

حر بِئت جىُٓمُت مصجٗت ٖلى الخٗلم الظاحي واإلاؿخمغ ٞةن طل٪ ٣ًىص بلى يغوعة  والاؾخٟاصة مً ججاعبها في جٞى

 .(19 :2010اعؾت ٖملُت الخٗلم )اليؿىع، جبجي اإلاىٓماث همىطظا زانا إلام

 مفهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت:

ت الخٛحراث و٦ثرة الخدضًاث وج٣ضم الخ٣ىُت وؾبل  ً اإلادؿم بؿٖغ ٗض اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مىٓمت ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
ُ
ح

ت وبصاعتها والاهخمام بغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي الظي ًخىلض ًٖ الٗىهغ  البكغي مٗاملت وج٣ضًغا وز٣ت الاجهاالث وجىلُض اإلاٗٞغ

 :Marsick & Watkins, 2003)وجدٟحزا ٖلى الخٗلم والابخ٩اع واإلاكاع٦ت في نُاٚت الغئٍت وبلىعة الاؾتراجُجُت واجساط ال٣غاع

147.) 

ٟاث التي ٢ضمها الباخشىن واإلا٨ٟغون ًٖ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بازخالٝ مظاهبهم، خُض جل٣ذ اإلاىٓمت اإلاخٗلم ت وجدباًً الخٍٗغ

 مً الخٗلُم ال٦دؿاب محزة جىاٞؿُت٢ضعا ٦بحرا مً الاهخمام في اإلاالٟاث، ٦ما ؤهه ًخم حصجُ٘ اإلاىٓماث ٖلى هدى متزاًض 

(Haley & Lazouskas, 2009: 3) ، م٨ً ؾغص ٟاث ٦شحرة، ٍو خاب لهظا اإلاهُلر حٍٗغ
ُ
وألهمُت هظا اإلاىيٕى ٣ٞض وي٘ ال٨

 بًٗها في الجضو٫ آلاحي:
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فاث إلافهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت (:4 - 2)زكم حدٌو   ؤهم الخعٍس

 اإلافهىم الظىت الباخث

Senge 1990 

بىن ٞحها بض٢ت،  اصة ٢ضعاتهم لخد٤ُ٣ الىخاثج التي ًٚغ هي اإلاىٓمت التي ٌٗمل ألاٞغاص ٞحها باؾخمغاع ٖلى ٍػ

ت في الخ٨ٟحر مما ًضٞٗهم بلى الخ٨ٟحر بك٩ل ظماعي  خم ٞحها حصجُ٘ ألا٩ٞاع الجضًضة ومىذ الٗاملحن الخٍغ ٍو

 .(Senge, 1990:8)وبالخالي ًخٗلمىن مٗا وباؾخمغاع 

Garwin 1993 
ت، وحٗضًل ؾلى٦ها لخٓهغ مٗاٝع ظضًضة   ,Garwin)هي اإلاىٓمت اإلااهغة في زل٤ وا٦دؿاب وه٣ل اإلاٗٞغ

1993:19). 

Marsick & 

Watkins 
1999 

لخٗلم اإلاؿخمغ، جخ٩امل وحؿحر لمً زال٫ جبجي اؾتراجُجُت  التي جخٗلم وجدى٫ هٟؿها باؾخمغاعهي اإلاىٓمت 

ما٫  بلى ظىب م٘ ألاوكُتوألٖا
ً
 .( Marsick & Watkins, 1999التي ج٣ىم بها لخد٤ُ٣ الخُىع اإلاؿخمغ ) ظىبا

Foster 2001 
هي التي جمخل٪ ال٣ضعة ٖلى الخبهغ والٟهم مً زال٫ جدلُل ما جمغ به  مً ججاعب وزبراث والاؾخٟاصة مجها 

 .Foster, 2001: 7) ؾىاء ٧اهذ جل٪ الخجاعب هاجخت ؤم ٞاقلت )

Marquardt 2002 

ت التي جخٗلم ظماُٖا وبك٩ل ٞٗا٫، وحٗمل باؾخمغاع ٖلى جدؿحن ٢ضعاتها في بصاعة واؾخسضام هي اإلاىٓم

ت، وجم٨حن ألاٞغاص مً زال٫ الخٗلم صازل وزاعط اإلاىٓمت، واؾخسضام الخ٣ىُت لخىُٓم الخٗلم  اإلاٗٞغ

 .(Marquardt, 2002:  2وؤلاهخاط )

ؤبى خكِل 

 ومغججى
2011 

جم٨حن الٗاملحن ٞحها مً الخٗلم اإلاؿخمغ وحٗمل ٖلى حصجُ٘ الخٗاون  اإلاىٓمت التي جخه٠ ب٣ضعتها ٖلى

 :2011والخىاع بحن ؤٞغاصها واإلاجخم٘ م٘ ٢ضعتها ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث اإلاؿخمغة )ؤبى خكِل ومغججى، 

402). 

 2006 ؤبى زًحر

ا غ الخىُٓمُت والاؾتراجُجُاث وآلالُاث، بهضٝ ٍػ صة ٢ضعتها ٖلى هي اإلاىٓمت التي جً٘ الخُِ وألَا

ٗت في البِئت ومىاظهت الخدضًاث، وجد٤ُ٣ اهضاٞها بىجاح مً زال٫ جضُٖم  الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث الؿَغ

غ الظاحي وجباص٫ الخجاعب والخبراث صازلُا وزاعظُا والخٗلم  وحصجُ٘ ٖملُاث الخٗلم اإلاؿخمغ، والخٍُى

ت، واؾخسضام الخ٣ىُت في الخٗل ت )ؤبى زًحر، م و الجماعي وؤلاصاعة الٟٗالت للمٗٞغ  .(2006جباص٫ اإلاٗٞغ

 2014 ؤبى ٖٟل

اتها لألٞغاص الٗاملحن ٞحها بهىعة مؿخمغة، مٗخمضة ٖلى  هي اإلاىٓمت التي حؿهل ٖملُت الخٗلم ب٩ل مؿخٍى

ت اؾتراجُجُت واضخت، مؿخسضمت ج٨ىىلىظُا مخُىعة، بما ًًمً جلبُت خاظاث  ه٩ُل جىُٓمي مغن، وعٍئ

ض مٗاع  ٍؼ مىح ؤٞغاصها ٍو )ؤبى ٖٟل،  ٕ في الٗمل لخد٤ُ٣ اهضاٝ اإلاىٓمتٞهم، مما ًدٟؼهم ٖلى ؤلابضاَو

2014: 18). 

 2015 ال٣غوي

بك٩ل جل٣اجي مؿخمغ، لخد٤ُ٣ الخ٠ُ٨ م٘  هي اإلاىٓمت التي ًخم ٞحها مماعؾت الخٗلم الٟغصي واإلاىٓمي

اإلاخٛحراث الضازلُت والخاعظُت، والاهضماط م٘ البِئت، والاهُال١ هدى الخمحز والابخ٩اع وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

 .(103 :2015بإ٢صخى صعظاث ال٨ٟاءة والٟاٖلُت )ال٣غوي، 

 2016 الكىُي

اصة ٢ضعاتها للخ٠ُ٨ والاهضماط م٘ اإلاخٛحراث البُئُت اإلاؿخمغة مً زال٫ جم٨حن  هي اإلاىٓمت التي حٗمل ٖلى ٍػ

ؤٞغاصها مً الخٗلم الضاثم، وزل٤ ز٣اٞت جىُٓمُت مدٟؼة للخٗلم، والٗمل ٖلى حصجُ٘ الخٗاون والخىاع 

ؼ الٗمل الجماعي في ْل وظىص عئٍت مكتر٦ت لخد٤ُ٣   .(74 :2016هضاٝ اإلاىٓمت )الكىُي، ؤوحٍٗؼ

 2016 ؾهلت

هي اإلاىٓمت التي حٗمل باؾخمغاع ٖلى ػیاصة ٢ـضعاتها ٖلـى الخيبـا والخ٨یـ٠ مـ٘ َبیٗـت بیئتهـا، وخـل مكـا٧لها 

ـب ٞحهـا  ـت ممـا یـاصي بلـى جد٣یـ٤ الىخـاثج الخـي جٚغ مً زال٫ ػیاصة ٢ضعاث الٗـاملحن ٞـي ا٦دؿـاب وه٣ـل اإلاٗٞغ

ــغ١ ظضیــضة للخ٨ٟیــغ بمــا ی٨ٗـــ الـاإلاىٓمــت، ومــىدهم ٢ــضعا مــً الخغیــت ٞــ ـغئي ي الخ٨ٟیــغ وابخ٨ــاع همــاطط َو

 .(63 :2016)ؾهلت،  الجضیضة للمىٓمت

 الجدٌو مً بعداد الباخث بالسحىع للمساحع الىازدة فُه.اإلاـدز: 
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م٨ً ال٣ى٫ بإهه م٘ حٗضص الاظتهاصاث في حٍٗغ٠ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، بال ؤهه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن هىا٥ ٢ىاؾم مكتر٦ت وؤوظه  ٍو

 اجٟا١ بحن مٗٓم ال٨خاب والباخشحن جغج٨ؼ ٖلى آلاحي:

 .ت غ اإلاٗٞغ ؼ ٢ضعاتها ٖلى ا٦دؿاب وجٍُى  حؿعى باؾخمغاع لخٍٗؼ

 .غ ٢ضعاث ظمُ٘ الٗاملحن باؾخمغاع للىنى٫ ألًٞل الىخاثج وبالخالي جد٤ُ٣ الىجاح للمىٓمت  جٍُى

  ؤهضاٝ اإلاىٓمت.جدبّجي عئٍت مكتر٦ت للٗاملحن لخد٤ُ٣ 

 ض مً ٢ضعتها ٖلى الخيبا وبالخ جاهلها للخ٠ُ٨ بما ًدىاؾب م٘ الخٛحراث في البِئت  اليحٗمل بمغوهت جٍؼ

 الخاعظُت.

  ت في الخ٨ٟحر، ًاهلهم لإلبضإ وابخ٩اع َغ١ ظضًضة جى٨ٗـ ٖلى عئي جمىذ الٗاملحن ٞحها ٢ضعا مً الخٍغ

 اإلاىٓمت.

م٨ً   بحساثُ حعٍسف اإلاىظمت اإلاخعلمتٍو
ً
وجبجي اؾتراجُجُت للخٗلم اإلاؿخمغ،  هٟؿها باؾخمغاع جُىع اإلاىٓمت التي بإنها:  ا

خم ٞحها حصجُ٘ ألا٩ٞاع  هموجم٨ُج الٗاملحن حٗمل ٖلى جدؿحن ٢ضعاثوبالخالي  مً زال٫ الخٗلم صازل وزاعط اإلاىٓمت، ٍو

ت في الخ٨ٟحر مم بجلخد٤ُ٣ الىخاثج التي ، ونىال ا ًضٞٗهم بلى الخ٨ٟحر بك٩ل ظماعيالجضًضة ومىذ الٗاملحن الخٍغ  .ٞحها ٚغ

 العالكت بحن اإلاىظمت اإلاخعلمت والخعلم الخىظُمي:

م مً الاعجباٍ اللٟٓي واإلاىيىعي بحن مٟهىمي اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخٗلم الخىُٓمي بال ؤنهما ًسخلٟان ًٖ  ٖلى الٚغ

٠ُ٨ والخُٛحر اإلاؿخمغ، ألن ظمُ٘ بًٗهما، ٞاإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي جل٪ اإلاىٓمت التي َىعث ال٣ضعة ٖلى الخ

 ؤًٖائها ٣ًىمىن بضوع ٞٗا٫ في جدضًض وخل ال٣ًاًا اإلاسخلٟت، بِىما الخٗلم الخىُٓمي ٌٗجي ٖملُت جدؿحن

ت ألاًٞل  .(75: 2016 ،الكىُي) الاوكُت مً زال٫ اإلاٗٞغ

الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخٗلم الخىُٓمي بإنها ٖال٢ت اخخىاء، ٞالخٗلم الخىُٓمي ًغ٦ؼ  ُٞما ؤوضر ماع٦غصث

ًاء اإلاٗلىماث واإلاهاعاث والاججاهاث التي جاصي بلى الاعج٣اء  ٨دؿب ألٖا ٖلى ال٨ُُٟت التي ًدضر ٞحها الخٗلم ٍو

ما اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٞهي جغ٦ؼ اهخماماتها ٖلى باإلاىٓمت وجد٤ُ٣ ج٨ُٟها م٘ الخٛحراث اإلاخجضصة في اإلادُِ اإلاخٛحر، ؤ

بىن في جد٣ی٣ها  بيیت الٗملیت الخٗلیمیت، وحٗمل باؾخمغاع ٖلى ػیاصة ٢ضعاث ؤًٖائها ٖلى جد٣ی٤ الىخاثج التي یٚغ

غ١ ظضیضة  مً زـال٫ مـىدهم ٢ـضعا مـً اإلاغوهـت والخغیـت ٞـي الخ٨ٟیـغ، وطل٪ ًاصي بلى الُمىح البخ٩اع هماطط َو

: 2007اإلاخٗلمت )الغقىصي،  ٨حر. وهظا یجٗل مً الخٗلم الخىٓیمي ٖىهـغا ؤؾاؾـیا مـً ٖىانـغ بىاء اإلاىٓمتللخٟ

57). 

بِىما جغي ؤبى زًحر ؤن الٟغ١ بحن اإلاٟهىمحن ٖلى ؤهه م٣ابلت بحن الٗملُت واإلاىخج، بط ؤن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي 

اصة الؿٗت ؤلاصعا٦ُت نىعة للهضٝ اإلايكىص، بِىما الخٗلم الخىُٓمي ًمشل ال ٗملُاث الضًىام٨ُُت اإلاُلىبت لٍؼ

 .(72 :2007للمىٓمت ب٩املها )ؤبى زًحر، 

هُجان بلى ؤن الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخٗلم الخىُٓمي ًىٓغ بلحها ٖلى ؤؾاؽ ؤهه اعجباٍ  ٦ما ؤقاع 

ت صون ؤن ًترجب ٖلحها بىاء هه ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن هىا٥ ٖملُت حٗلم جىُٓمي صخُدؤب بالىدُجت، خُض الؿب

 .(681 :1998لت للخٗلم )هُجان، مىٓمت ٢اب
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 مظخىٍاث الخعلم في اإلاىظمت اإلاخعلمت:

اث: ُما ًلي هظه اإلاؿخٍى اث الخٗلم في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٞو ذ اإلاؿاهماث ألاصبُت التي جدضزذ ًٖ مؿخٍى  جىٖى

 الخعلم الفسدي: .1

دضر هدُجت للخبرة اإلا٨دؿبت مً الخجاعب ؤو اإلاماعؾاث الؿاب٣ت هى الخُٛحر الضاثم وؿبُا في ؾلى٥ الٟغص  ٍو

٤ الخٛظًت ال٨ٗؿُت بك٩ل مٗحن، ولخٗلم مباصت مدضصة، بطن الخٗلم الٟغصي هى  والتي ًخم جضُٖمها ًٖ ٍَغ

 .(20 :2011ٖملُت زل٤ وا٦دؿاب اإلاٗاٝع مً َٝغ الٟغص )زحرة، 

 ٖىضما ٨ًدؿب الٟغص م
ً
دضر الخٗلم الٟغصي ؤًًا ٤ ٍو صدخها ًٖ ٍَغ ت ظضًضة ؤو ٨ًدك٠ مك٨الث ٍو ٗٞغ

اصة ٢ضعاجه الاؾدُٗابُتالخُٛحر في الؿلى٥ والاٞت  .(65 :2005)الؿالم،  راياث لٍؼ

 ل٩ىهه ٌؿمذ ل٩ل ٞغص الخٗلم بىٟؿه، ٩ٞل بوؿان له اهخماماجه الخانت، ٦ما ٌٗمل 
ً
ٗخبر الخٗلم الٟغصي مهما َو

اصة حجم اإلاٗلىماث التي ًدهلها ألا  ، ٩ٞل ٞغص ًإحٖلى ٍػ
ً
ا  وهٖى

ً
 ي بصخيء ظضًض ٌؿخُٟض مىه آلازغونٞغاص ٦ما

غي،   .(19 :2016)الىٍى

 الخعلم الفسقي: .2

ت، وحٗمل بك٩ل صاثم ٖلى  اث الخانت التي ج٨دؿب اإلاٗٞغ ًدضر هظا الىٕى مً الخٗلم في ٞغ١ الخٗلم واإلاجمٖى

 زم بلى 
ً
ًاء ؤوال  .(65 :2005اإلاىٓمت )الؿالم، جد٤ُ٣ مكاع٦تها وه٣لها بهىعة صخُدت لجمُ٘ ألٖا

٤ جباص٫  غ مهاعاتهم ًٖ ٍَغ ٤؛ لخٍُى ه ظبران بإهه صعظت امخال٥ الٗاملحن ال٣ضعة ٖلى الٗمل ٦ٍٟغ ٦ما ٖٞغ

 .(432 :2011)ظبران،  في جدؿحن ؤصاء اإلاهام بهىعة ؤًٞلالخبراث بهىعة ظماُٖت حؿاٖضهم 

ٗخمض الخٗلم الٟغقي ٖلى الخٗاون بحن ؤٞغاص اإلااؾؿت،  والظي ًاصي بلى جىمُت الٗال٢اث الجُضة بُجهم وجباص٫ َو

ت ُٞما بُج غي،  هم بدُض ًهبذ الخٗلم ؤ٦ثر ٞاٖلُتوحكاع٥ اإلاٗٞغ  .(19 :2016)الىٍى

 الخعلم اإلاىظمي: .3

اتهم  ت واإلاٗلىماث والخبراث بحن ألاٞغاص، بٌٛ الىٓغ ًٖ مؿخٍى هى الخالت التي ًخم ٞحها جباص٫ اإلاٗٞغ

 ٤ُ ٖملُت الخٗلم وحؿبب اإلاك٨الثٖلى ؤؾاؾها حُٛحر ؤلاظغاءاث وألاهٓمت التي حٗ الخىُٓمُت، والتي ًخم

 .(66 :2005)الؿالم، 

ت مً الٗملُاث وؤلاظغاءاث والىؾاثل التي جخسظها اإلاىٓمت ٖلى مؿخىي ٧ل مً الٗاملحن  وهى ؤًًا مجمٖى

اصة م٣ضعتها ٖلى الخُٛحر اإلاؿخمغ والخ٠ُ٨ م٘  اإلاخٛحراث الضازلُت والخاعظُت، لخد٤ُ٣ والبىاء اإلاىٓمي؛ لٍؼ

ىب ٞحهاؤ٢صخى صعظ بابىت،  ت مم٨ىت مً ألاهضاٝ اإلاٚغ ل ٖو  .(73 :2009)الٍُى

غي ؤن هجاح اإلاىٓماث اإلاخٗلمت في الخٗلم ٌٗخمض ٖلى جىٕى ؤهماَه وجٟاٖل ٧ل مجها، ٞاألٞغاص  ُٞما جغي الىٍى

ً في اإلااؾؿت مً زال٫ الخٗلم ًخٗلمىن مً زال٫ الخٗلم الٟغصي زم ًى٣لىن ما حٗلمىه ل ألٞغاص آلازٍغ

يخج ًٖ طل٪ خهُلت هاثلت مً  الجماعي، زم ًدؿ٘ هظا الخٗلم لِكمل اإلااؾؿت ٩٦ل ٞالجمُ٘ صاثم الخٗلم، ٍو

غي،  لى ؤصائها )الىٍى  :2016الخبراث الخٗلُمُت لضي ألاٞغاص، بما ًى٨ٗـ بك٩ل بًجابي ٖلى اإلااؾؿت ٩٦ل ٖو

20). 
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اث مً ٢بل و٢ض جم َغح هظه اإلا في هغمهما الظي ؾمي باؾمهما والـظي   Honeyوػمُله  Mumfordؿخٍى

 إلاؿخىیاث الخىٓیم ؤلاصاعي اإلا٩ىهت للهی٩ل الخىٓیمي إلاىٓمت مخٗلمت ٦ما في الك٩ل آلاحي:
ً
٣ـا  ی٨ٗـؿها ٞو

 

                                                              

 

 
 

 .إلاظخىیاث الخعلم الخىظیميHoney & Munford (: هسم 1 - 2ػيل )

 .Source: Agarwal Ajay., Learning Organization(1999(124 :2011اإلاـدز: )هاهس، 

 

 زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت:

لضا ٖلماء ؤلاصاعة والباخشحن، خُض جىاولها ٧ل مجهم مً ظاهب مسخل٠، وم٘ حٗضصث زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت 

غ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً هظه الخهاثو في اإلاىٓمت ًم  :2014)ؤبى مضللت،  ٨ىىا مً ونٟها باإلاىٓمت اإلاخٗلمتجٞى

ت في الخٗلم هي الؿمت الغثِؿُت التي جخه٠ 16 بها اإلاىٓمت (، بِىما اج٤ٟ ظمُ٘ الٗلماء وال٨خاب ٖلى ؤن الؿٖغ

تاإلاخٗلمت، وهي الؿمت ألاؾاؽ للخىاٞـ بحن ا ُما Marquardt, 2002: 32) إلاىٓماث اإلاٗانغة في ٖهغ اإلاٗٞغ (، ٞو

 ًلي ظضو٫ ٌؿغص هظه الخهاثو:

 ٌ  زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت (:5 - 2) زكم حدو

 الخـاثف الباخث/الظىت

Watkins &  

Marsick, 1992 

 اإلاؿخمغ. بجاخت ٞغم الخٗلم والخٗلیم 

 .ٝاؾخسضام الخٗلم لبلٙى ألاهضا 

 .عبِ ألاصاء الٟغصي باألصاء الخىٓیمي وحصجی٘ ٞغ١ الخٗلم والخٗاون الجماعي 

 .حٗؼیؼ وجدٟحز ز٣اٞت الخىاع والدؿائ٫ في اإلاىٓمت 

 .ت وجد٣ی٤ اهدكاعها والاؾخٟاصة مجها  جإؾیـ ؤهٓمت للخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

 .خماص ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع ٦مهاصع للُا٢ت والخجضیض  الٖا

 .إل ٖلى والخٟاٖل م٘ ٖىاملها  صٖم ٖال٢اث اإلاىٓمت بالبیئت اإلادیُت، ًٖ َغی٤ ؤلَا

 .جٟىیٌ ألاٞغاص في بَاع الىٓغة اإلاكتر٦ت 

 ؿخىي الٟغصي والجماعي والخىٓیميصٖم وكاَاث ال٣اصة في جدٟحز ٖملیت الخٗلم ٖلى اإلا (Watkins & Marsick, 

غي، 366 :2014، )هاوي والغواف، (Kerka, 1995: 3)  وه٣ل ٖىه (1992  .(17 :2016(، )الىٍى

Marquardt, 

2002 

 حصجُ٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث. 

 الىعي اإلاؿخمغ بالخٟاٖل م٘ البِئت. 

  اإلاك٨الث واجساط ال٣غاعاثاؾخسضام الخ٨ٟحر الىٓمي في الخٗامل م٘ اإلاىا٠٢ وخل. 

 مىظمت مخعلمت

 حعلم فسقي

 حعلم على ؤطاض العالكاث

 حعلم فسدي
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 ٘ ملُاث وزضماث ظضًضة بك٩ل ؾَغ غ واؾخدضار بظغاءاث ٖو  .جٍُى

 ت وؾهىلت ت بحن ؤظؼاء اإلاىٓمت وبحن ٚحرها مً اإلاىٓماث بؿٖغ  .ه٣ل اإلاٗٞغ

 ت، واؾخ٣ُاب ؤًٞلها وؤ٦ثرها جإهُال اث ؤلاصاٍع ت في ظمُ٘ اإلاؿخٍى  .الاؾدشماع ألامشل في اإلاىاعص البكٍغ

 الخدؿحن وجدٟحزها في ظمُ٘ ظىاهب اإلاىٓمت. بزاعة ٖملُاث 

 .ز٣اٞتها الخىُٓمُت ج٣ىم ٖلى الكٟاُٞت والش٣ت 

 .حؿدىض ٞحها الخىاٞؼ واإلا٩اٞإة ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع 

 .ب واإلاداولت، وحؿمذ باإلاساَغة اإلا٣ٗىلت  جضٖم الخجٍغ

 ( حؿدىض عئٍت الٗاملحن إلاؿخ٣بل اإلاىٓمت ٖلى الغئٍت اإلاكتر٦تMarquardt, 2002: 32 ،)الضؾىقي،  وه٣ل ٖىه(

 .(40 :2015(، )زًحر، 15 :2015

Brandt,  2003 

 .اإلاىٓماث اإلاخٗلمت جمخل٪ ه٩ُل جىُٓمي جدٟحزي ٌصج٘ ٖلى الؿلى٥ الخ٨ُٟي 

 .اإلاىٓماث اإلاخٗلمت جمخل٪ بصاعة الخدضي وؤهضاٝ حؿعى بلى جد٣ُ٣ها 

 ًاء الخىُٓمُىن في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٌؿخُُٗىن جدضًض غ ألٖا  اإلاىٓمت بك٩ل ص٤ُ٢. وحٍٗغ٠ مغاخل جٍُى

 .ملُاث زانت باالبخ٩اع الجضًض ت اإلااؾؿاجُت ٖو  جمخل٪ اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ؤؾاؽ اإلاٗٞغ

 .هىا٥ ٖملُت جباص٫ مؿخمغة للمٗلىماث بحن اإلاىٓمت وبِئتها الخاعظُت 

 .جدهل اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖلى الخٛظًت الغاظٗت ًٖ ؾلٗتها وزضماتها 

 جمخل٪ اإلاىٓم( ت اإلاخٗلمت ز٣اٞت جىُٓمُت ؾاثضة وصاٖمت للخٗلم الخىُٓميBrandt, 2003: 10-16 ،)وه٣ل ٖىه 

غي،   .(40 :2015(، )زًحر، 15 :2015(، )الضؾىقي، 16 :2016)الىٍى

 2005الؿالم، 

  ،غ ت الخٍُى غ  ٌكتر٥ ظمُ٘ الٗاملحن في الخإمل والخ٨ٟحر اإلاخىانل في ٦ُُٟت يمان اؾخمغاٍع  وبٖاصة الخٍُى

ت  .ل٣ابلُاتها وام٩اهُاتها البكٍغ

  ًخم حصجُ٘ الخٗلم الضازلي في اإلاىٓمت بالخٗاون والٗمل اإلاكتر٥ وفي مىار جىُٓمي ٢ابل للخُىع باؾخمغاع. 

  ٕالازخالٝ بحن ألاٞغاص ال ًخم حصجُٗه ٣ِٞ، وبهما ًىٓغ بلُه ٦صخيء ؤؾاسخي في جيكُِ ٖملُت الخٗلم وؤلابضا. 

  (40 :2005الظاحي للجمُ٘ )الؿالم، ًخم تهُئت ٞغم الخٗلم. 

وآزغون،  ،الٗلي

2006 

 لهالخهم وللهالر الٗام 
ً
 مهما

ً
 .ٌكٗغ الٗاملىن ٞحها بإنهم ٣ًضمىن ٖمال

 ٣ت ؤو بإزغي بالىمى والخ٣ضم وجدؿحن ٢ضعاجه ؤلابضاُٖت  .٧ل ٞغص ٞحها مٗجي بٍُغ

  هم ؤ٦ثر ط٧اء مً ٖملهم مىٟهلحن )التر٦حز ٖلى  ٞغ١ الٗمل(.ٖمل ألاٞغاص بمجمٖى

 جها للمٗاٝع وزانت ت مً زال٫ جسٍؼ  .الًمىُت مجها حٗخمض اإلاىٓمت ٖلى ٢ىاٖض اإلاٗٞغ

  ،ٟٗله )الٗلي، وآزغون ( 334 :2006ٌٗامل ٧ل ٞغص آلازغ ٦ؼمُل له في بَاع مً الاخترام والش٣ت ُٞما ٣ًىله ٍو

غي،   .(17 :2016وه٣ل ٖىه )الىٍى

غي   2016، الىٍى
 ت في الخٗلم هما مً ؤبغػ الخهاثو، ٦ما وجمخاػ بإنها جا٦ض ؤظمٗىا  مٗٓم الباخشحن ت والاؾخمغاٍع ٖلى ؤن الؿٖغ

ما٫  ٖلى الخٗلم والٗمل الجماعي، والخٗاون اإلاؿخمغ بحن ظمُ٘ الٗاملحن، والاهخمام بالخسُُِ الجُض لجمُ٘ ألٖا

 التي جدضر ٞحها، وحٗمل ٖلى عبِ الٗمل ٞحها بالبِئت الخاعظُت.

جيكئت ز٣اٞت اإلاهاعخت وال٨ك٠ ًٖ ألازُاء، وحصجُ٘ ؤلابضإ، ومغوهت الخٗامل م٘ الخُٛحر، وعبِ الخٗلم   2016، الكىُي

 بالٗمل وعبِ الخٗلم الٟغصي بالخىُٓمي.

(، Watkins &  Marsick, 1992اإلاىضخت في الجدٌو ) اإلاـدز: الجدٌو مً بعداد الباخث، بالسحىع لألدبُاث الظابلت

(Marqwardt, 2002 ،)(Brandt,  2003( ،) ،2005الؿالم ،)(غي (، )2006وآزغون،  ،الٗلي  (.2016، الكىُي(، )2016، الىٍى
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دكاع٧ىن ألا٩ٞاع لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه ؤزىاء ٖملُت الخٗلم ًخإزغ ألاٞغاص ببًٗهم البٌٗ ٍو ُىعوها ؛ ولظل٪ ٞةن  ٖو ٍو

واخض ؾ٩ُىن له جإزحر ٖلى ما ؾُدضر بٗض  حُٛحر٧ل ٨ٞغة ؾٝى جخ٠ُ٨ وجخٛحر في ؾُا١ ؤ٩ٞاع ؤزغي , وبالخالي ٞةن 

ؤؾاسخي ومهم في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وال ًخم جُب٣ُه صازل اإلاىٓمت  طل٪ . وباليؿبت إلاٟهىم الخٗلم اإلاكتر٥ ٞهى شخيء

 .(16 :2015الضؾىقي، ) اؾتراجُجُت البِئت اإلاخٛحرة اإلاخٗلمت ٣ِٞ , بل ٖلى

 ف اإلاىظمت الخللُدًت:ملازهت بحن زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت وزـاث

في يىء الخهاثو الؿاب٣ت والتي ؤْهغث ؤهم مٗالم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، وفي زًم خاظخىا للخٗٝغ ٖلى الخهاثو 

التي جضٖم ٖملُت الخدى٫ الجىهغي مً مىٓمت ج٣لُضًت بلى مىٓمت مخٗلمت، وؿغص ُٞما ًلي ؤهم الخهاثو التي جمحز 

 اث الخ٣لُضًت:اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ًٖ ٚحرها مً اإلاىٓم

 ٌ  ملازهت بحن زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت وزـاثف اإلاىظمت الخللُدًت (:6 - 2) زكم حدو

 زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت زـاثف اإلاىظمت الخللُدًت م

 جمخل٪ ه٩ُل جىُٓمي ؤ٣ٞي ٌصج٘ ٖلى اإلاكاع٦ت بحن الىْاث٠ جمخل٪ ه٩ُل جىُٓمي ٖمىصي  1

 جمخل٪ ز٣اٞت مخ٨ُٟت جىا٣ُٞت ومخُىعة م٘ البِئت البِئتجمخل٪ ز٣اٞت ظامضة ٚحر مخُىعة م٘   2

 الخٗامل م٘ اإلاىاٞؿحن حٗخمض اؾتراجُجُت جٟاويُت حٗاوهُت ٖىض حٗخمض اؾتراجُجُت جىاٞؿُت في الخٗامل م٘ اإلاىاٞؿحن  3

ت ٦شحرا في اجساط  4 ٌ الهالخُاث واإلاكاع٦ت في اجساط ا ال٣غاعاث حٗخمض ؤؾلىب اإلاغ٦ٍؼ  ل٣غاعاثحٗخمض ؤؾلىب جٍٟى

5  
ُٟي ال ٌصج٘ الٗاملحن ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع وججٍغب  اإلاىار الْى

 الابخ٩اعاث اإلابضٖت

ب ما جم  ُٟي ٌصج٘ الٗاملحن ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع وججٍغ اإلاىار الْى

 ابخ٩اعه في الخُب٤ُ الٗملي للىنى٫ بلى هخاثج ؤًٞل

 مكاع٦ت الٗاملحن وجم٨ُجهم في بصاعتهاحٗخمض ؤؾلىب  حٗخمض ؤؾلىب الغ٢ابت والؿُُغة في بصاعتها  6

 ج٣اَ٘ ٖمل ٞغ١ الٗمل بحن مسخل٠ ألا٢ؿام وحٗاونها الٗمل بىٓام ٞغ١ الٗمل في خضوص ألا٢ؿام ٣ِٞ  7

 هٓام ال٣ُاؽ ٞحها مالي  8
باإلياٞت لل٣ُاؽ اإلاالي، ًخم ٢ُاؽ الى٢ذ والجهض وهل ًد٤٣ الٗاثض 

 اإلاخى٢٘

 لإلظغاءاث الغوج  9
ً
٣ا ٌ ألاصواع وجم٨حن ُيُت قضًضة الخ٣ُٗض في ؤ٦ثر ألاخُانجاصي اإلاهام ٞو  لخٍٟى

ً
٣ا  الٗاملحن جاصي اإلاهام ٞو

ما٫  10 ما٫ جدبجى ؤؾلىب اإلاكاع٦ت باإلاٗلىماث إلهجاػ جدبجى الىٓم الغؾمُت إلهجاػ ألٖا  ألٖا

اصة مهاعة ٖاملحها  11 ب الخ٣لُضي والخٗلم الخل٣ُجي لٍؼ  جيخهج ؤؾلىب الخضٍع
الخٗلم الخىُٓمي لخدؿحن  لدصجُ٘ ٖاملحها ٖلى جيخهج ؤؾلىب الخدٟحز 

اث ؤصائهم  إلهجاػ اإلاهام بخمحز وببضإ مؿخٍى

12  
 جا٦ض ٖلى وظهت الىٓغ التي جغ٦ؼ ٖلى الٟغص ؤ٦ثر مً الجماٖت في ؤلاهخاط

م ألاصاء وج٣ضًم الخىاٞؼ ب وج٣ٍى  والخضٍع

 الجماٖت في الخٗلم اإلاىٓمي جا٦ض ٖلى وظهت الىٓغ التي جغ٦ؼ ٖلى

م  ألاصاء وج٣ضًم الخىاٞؼ وؤلاهخاط وج٣ٍى

13  
حٗخمض ٖلى مٗاًحر ألاصاء الىنُٟت اإلاخٗل٣ت بالؿلى٥ الُىمي والهٟاث  

م ؤصاء ٖاملحها والتي  ال جخٗل٤ باإلهجاػ الصخهُت ٖىض ج٣ٍى
ً
 ٚالبا

م اهجاػ ٖاملحها لخدضًض صعظت  ُت لخ٣ٍى حٗخمض ٖلى اإلاٗاًحر ال٨مُت والىٖى

 باإلهجاػ لهظه اإلاٗاًحر التي لها ٖال٢ت مباقغة جبٗا الخمحز وؤلابضإ
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 جُب٤ ؤؾلىب الخدٟحز ؤلاًجابي ؤ٦ثر مً ؤؾلىب الخدٟحز الؿلبي جُب٤ ؤؾلىب الخدٟحز الؿلبي ؤ٦ثر مً ؤؾلىب الخدٟحز ؤلاًجابي  14

15  
هٓامها قبه مٛل٤ ججاه البِئت الخاعظُت، و٢ضعتها يُٟٗت ٖلى 

 الخ٠ُ٨ مٗها

البِئت الخاعظُت، و٢ضعتها ٖالُت ٖلى هٓامها مٟخىح ومخىا٤ٞ م٘ 

 الخ٠ُ٨ م٘ البِئت

16  
٢ضعتها يُٟٗت لالؾخٟاصة مً ججاعبها اإلاايُت ل٠ًٗ ٖىاًتها بالظا٦غة 

 الخىُٓمُت ؤو اوٗضامها في ؤ٦ثر ألاخُان

٢ضعتها ٖالُت لالؾخٟاصة مً ججاعبها اإلاايُت لىظىص طا٦غة جىُٓمُت 

 مٗخجى بها

 حٗخمض ؤؾلىب البدض الٗلمي في خلها للمكا٧ل التي ٢ض جىاظهها في خل اإلاكا٧ل التي جىاظهها باؾخمغاعجدبجى ألاؾالُب الخ٣لُضًت   17

ت ج٩ىن ز٣ت الٗاملحن بؿُاؾاتها يُٟٗت  18  ج٩ىن ز٣ت الٗاملحن بؿُاؾاتها ٢ٍى

 حٗخمض ؤؾالُب بهخاط مخُىعة حٗخمض ؤؾالُب بهخاط ج٣لُضًت  19

(، )زملان، 17 :2014(، )ؤبى مدللت، 42 :2015(، )زلحر، 129 :2011)هاهس، اإلاـدز: بخـسف مً الباخث بىاء على 

 (Rohan Nagwekar, THE LEARNING ORGANIZATION)(، 24 :2014(، )ؤبى عفؽ، 67 :2016)طهلت،  (،2377 :2014

مً  اإلاخٗلمت: الخدى٫  ومً ؤظل جىاٞغ الخهاثو الؿاب٣ت ٣ًخطخي الخدى٫ مً اإلاىٓمت الخ٣لُضًت بلى اإلاىٓمت

الهُا٧ل الٗمىصًت بلى ألا٣ُٞت، ومً اإلاهام الغوجُيُت بلى ؤصواع الخم٨حن، ومً ؤهٓمت الغ٢ابت الغؾمُت بلى مكاع٦ت 

 اإلاخهلبت بلى الش٣اٞت اإلاخ٨ُٟت ومً الش٣اٞت اإلاٗلىماث، ومً اؾتراجُجُت اإلاىاٞؿت بلى اؾتراجُجُت الخٗاون،

 .(336-335 :2006)الٗلي، وآزغون، 

 بلى مىٓماث مخٗلمت  ومً ظهت ؤزغي 
ً
ًخم الاهخ٣ا٫ مً همِ اإلاىٓماث الخ٣لُضًت التي حٗمل في بِئت زابخت وؿبُا

ٗت الخ٣لب، مً زال٫ بخضار حُٛحراث اؾـتراجُجُت تها قاملت في م٩ىها ، والخُٛحر  حٗمل في بِئت مًُغبت وؾَغ

 ًٖ خالتها الخالُت هدى خالـت مؿخ٣ب
ً
اصة ٢ضعتها الخىاٞؿُت، الاؾتراجُجي هى خغ٦ت اإلاىٓمت بُٗضا ىبت لٍؼ لُت مٚغ

جي، وحٗض بٖاصة الهىضؾت،  وللىنى٫ بلى جل٪ الخالت جدب٘ اإلاىٓمت ؤؾلىب الخُُٛـغ الجظعي ؤو الخُٛحر الخضٍع

 :Hill; C. & Jones; G.,  2001) وبٖاصة اله٩ُلت، وؤلابـضإ َغاثـ٤ ؤؾاؾُت لل٣ُام بالخُٛحر الاؾتراجُجي للمىٓمت 

486 – 490.) 

 مسجىصاث الخدٌى إلاىظمت مخعلمت:

٣ت مدضصة ًم٨ً اجباٖها للخدى٫ بلى مىٓمت مخٗلمت، ل٨ً هىا٥ مغج٨ؼاث  ٦ما ؾب٤ لِـ هىا٥ ؤؾلىب ؤو ٍَغ

ذ ال٨خاباث ٞحها. حرها في اإلاىٓمت لخهبذ اإلاىٓمت مىٓمت مخٗلمت، و٢ض جىٖى  ؤؾاؾُت ًجب الٗمل ٖلى جٞى

م٨ً ال٣ى٫ بإنها اللبىاث ألاؾاؾُت للمىٓ  مت اإلاخٗلمت، وهي ٖلى الىدى آلاحي:ٍو

1. : س السئٍت الخىظُمُت لخىاطب الخدٌى  جوٍى

ألهضاٝ التي بىِذ ٖلى هظه بىاء ٖلى الغئٍت الجضًضة للمىٓمت ًخم جدضًض ما هى اإلاُلىب مً حٗلم ًىنلىا ل

 .(15 :2014، ؤبى مضللت) الغئٍت
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ؾُاعة مخدغ٦ت، واإلااجمغاث البدشُت بخضي ألاصواث وحُٛحر الغئٍت الخىُٓمُت ٌكبه بلى خض ٦بحر حُٛحر بَاعاث 

غ وحُٛحر الغئٍت للمىٓمت، وحٗض ؤصاة ٞٗالت في حك٨ُل اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٞالغئٍت الجضًضة  التي حؿهم في جٍُى

 .(Marquardt, 2002: 104ؾخ٩ىن اإلاازغ الخ٣ُ٣ي في ؾُاؾاث ومماعؾاث اإلاىٓمت )

 جىفحر البِئت الداعمت للخعلم: .2

الش٣اُٞت و الخىُٓمُت جلٗب صوا ع هاما في صٖم الخٗلم , خُض ال ٌؿخُُ٘ الٟغص الخٗلم في بِئت ظامضة ال ٞالبِئت 

خم Marquardt, 2002: 105حؿمذ بىظىص ؤزُاء وال حؿمذ لأل٩ٞاع الجضًضة باالهُال١ مً ٢بل ألاٞغاص ) (، ٍو

 (:36 :2012(، )البىا، Roper & Pettit, 2002: 261هظا ألامغ مً زال٫ )

 .الخغم ٖلى ز٣اٞت الخدؿحن اإلاؿخمغ 

 .ٟحن.، ٞال ًساٞىا مً ببضاء وظهاث هٓغهم ؤو الخجغبت حر ؤمان هٟسخي للمْى  جٞى

 .الدؿامذ في خاالث ه٣و ألاصاء وبٌٗ ألازُاء، ٞبٌٗ الخجاعب والاظتهاصاث جيخهي بةزٟا١ 

 .ٟحن غ ٧ل اإلاْى  الاهخمام بخٍُى

 .الٗمل ٖلى حؿهُل الىنى٫ للمٗلىماث 

  الخٗلم ٖاصة.ظٗل 
 

 جبجي ؤلادازة العلُا لجهىد الخعلم: .3

للخدى٫ إلاىٓمت مخٗلمت ًيبغي ٖلى اإلاضعاء ؤن ٩ًىهىا ؤو٫ مً ًضع٥ ؤهمُت الخدى٫ إلاىٓمت مخٗلمت وؤن ًخبىى 

ً في جد٤ُ٣  هظا ألامغ، وؤن ٩ًىهىا ؤ٦ثر مً ًضاٞ٘ ًٖ هظه ؤلاظغاءاث، وبالخالي ؤن ٩ًىهىا مهضع بلهام للزٍغ

 .(22 :2011)نباح،  اإلاىٓمتئٍت ع 

4. :  بعادة هىدطت الظُاطاث والهُاول بما ًدىاطب مع الخدٌى

الخٗلم في اإلاىٓمت ًدخاط بلى اإلاغوهت في اله٩ُل، وطل٪ ل٩ي جخم٨ً مً الاؾخجابت للخٛحراث في البِئت الخاعظُت، 

خم طل٪ مً زال٫ جس٠ُٟ ؤلاظغاءاث البحرو٢غاَُت التي ح٤ُٗ جض٤ٞ اإلاٗلىماث الً اث ٍو ت بحن اإلاؿخٍى غوٍع

ت )  .(15 :2014، ؤبى مضللتؤلاصاٍع

ت صازل وزاعط و  ٘ للمٗٞغ ٧ي حٗمل اإلاىٓماث اإلاخٗلمت بك٩ل ؤًٞل ًجب ؤن ج٨ؿغ الخىاظؼ ؤمام الخدغ٥ الؿَغ

اإلاىٓمت، وبٖاصة هىضؾت الؿُاؾاث والهُا٧ل لخدىاؾب م٘ الخٗلم، بدُض حكخمل ٖلى ؤلاظغاءاث آلاحي 

(Marquardt, 2002: 106): 

  ج٣لُو حجم الىخضاث الٗاملت. 

  ج٣لُل ؾُُغة وجد٨م الؿُاؾاث والؿماح بمغوهت ؤ٦بر. 

  جبؿُِ الهُا٧ل وزل٤ مىٓمت طاث خضوص ؤ٢ل. 

  حؿُُذ الدؿلؿل الهغمي. 

  التي حٗخمض ٖلى الٗملُاث ٘  .الخدغ٥ باججاه اإلاكاَع

  جم٨حن ألا٢ؿام والىخضاث مً ٖمل اإلاباصعاث. 

   ت.اؾدئها٫  البحرو٢غاَُت وال٣ىاٖض ٚحر الًغوٍع



 

36 

 

 :ميافإة ؤفساد وفسق الخعلم، وبوؼاء مساهص للخمحز .5

م٩اٞإة ؤلاهجاػ واخضة مً ؤ٢ىي مبضت ؤلاصاعة في الٗالم، ٞخُب٤ُ اإلا٩اٞإة بهىعة مباقغة او ٚحر مباقغة حؿهم 

اعي، وآزغون،  خم طل٪ مً زال٫ )الٞغ  (:127 :2013في ٖملُت الخٗلم، ٍو

  اإلاساَغة.٢بى٫ 

 .الالتزام بالخٗلم ون٣ل الصخهُت 

 .ٞغ١ الٗمل 

 .حصجُ٘ زبراث وؤ٩ٞاع ظضًضة 

  .ت اإلا٨دؿبت بحن الؼمالء  ه٣ل اإلاٗٞغ
 

 ( :Marquardt, 2002: 107ومغا٦ؼ الخمحز اؾتراجُجُت ٢ُمت حؿخسضم في اإلاىٓماث اإلاخٗلمت، مً زال٫ )

 .غ الٗمل صازل وزاعط اإلاىٓمت  جضٍو

  ٘  الىاجخت في ٧ل ؤهداء اإلاىٓمت.ٖغى اإلاكاَع

 .ًض مً الُا٢ت لخجٍغب ألا٩ٞاع، الؿُاؾاث، ؤلاظغاءاث، وعيا الؼباث  ج٨َغـ اإلاٍؼ
 

 :حعل الخعلم ؤطلىب خُاة في اإلاىظمت .6

ل اإلاىٓمت بلى مىٓمت مخٗلمت بك٩ل مجهجي مً الًغوعي صمج الخٗلم بك٩ل جل٣اجي في ٧ل  مً ؤظل جدٍى

خم الٗملُاث في اإلاىٓمت، بدُض  ًهبذ الخٗلم في ٧ل م٩ان وػمان في ظىباث اإلاىٓمت وبالخالي مىهج خُاة ٞحها، ٍو

 (:Marquardt, 2002: 107-109طل٪ مً زال٫ )

 .اإلاكاع٦ت في الاظخماٖاث 

 .ً٤ اإلاماعؾت الٟٗلُت والجىاهب الخُب٣ُُت ما ؤم٨  الخٗلم ًٖ ٍَغ

 .ت اإلاترا٦مت  جسهُو و٢ذ للبرامج التي ح٨ٗـ اإلاٗٞغ

  ؤو حُٗحن ؤشخام مً زاعط اإلاىٓمت للمىانب اإلاهمت، وبالخالي جىلُض ؤ٩ٞاع ظضًضة.الخٗا٢ض 

 

م: .7  الخغرًت الساحعت والخلٍى

حؿخُی٘ اإلاىٓمت ؤن جخٟى١ و جد٣ـ٤ اإلا٩اؾـب اإلاُلىبـت مـً الىجـاح بطا اؾـخُاٖذ ج٣ـىیم ؤٖمالهـا باؾـخمغاع 

ـي بلــى والاؾـخٟاصة مــً الخٛظیـت الغاظٗــت للـخسلو مــً ألا  زُـاء ٖلــى اإلاـضي ال٣هــحر، وجدىیـل الخــغا٦م اإلاٗٞغ

ٟحن هدـى الخٗـٝغ  مـا٫، وهـظا یـضٞ٘ اإلاـْى غ١ ًخم مًـ زاللهـا ويـ٘ مٗـایحر للىجـاح وج٣یـیم هخـاثج ألٖا وؾــاثل َو

لـى خلهـا ٖـً َغیـ٤ الخىانـل بلـى اإلاكـ٨الث الخـي جىاظههـا اإلاىٓمـت يـمً بیئتهـا الضازلیـت ؤو الخاعظیـت والٗمـل ٖ

تاإلاؿخمغ م٘ ؤلاصاعة الٗلیا في اإلاىٓمت مً زال٫ ٣ٖض الاظخ )هاوي، والغواف،  ماٖاث وجباص٫ اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ

2014: 367). 
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 ؤهمُت اإلاىظمت اإلاخعلمت:

الخىُٓمي هى جخطر ؤهمُت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال٫ جُب٤ُ اإلاباصت التي هاصي بها ؾِىج؛ خُض ٩ًىن الخٗلم 

الغ٦حزة ألاؾاؾُت بها، زانت في ْل ما وٗاهُه مً ج٨غاع ألازُاء وي٠ٗ الخٗلم مً الخجاعب الؿاب٣ت في 

 .(18 :2015)الضؾىقي،  ىٓماث ٢ض ج٩ىن مخ٨غعة في ٧ل ٖاممىٓماجىا، ٞإٚلب اإلاك٨الث التي جىاظه جل٪ اإلا

 للضوع اإلاهم الظي ج٣ىم به اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ٞهي ح
ً
ٗمل ٖلى حٗلم ؤٞغاصها بك٩ل مؿخمغ، وجباص٫ وهٓغا

الخبراث واإلاٗلىماث ُٞما بُجهم، ومىا٦بت ٧ل ما هى ظضًض ٞىدً بداظت إلاشل هظه اإلاىٓماث، ولظل٪ ٞةهه ٢ض 

 آن ألاوان لخُب٤ُ طل٪ اإلاٟهىم في مىٓماجىا، ألهمُخه والتي جخمشل في:

 جُت وزبرة ٚحرهم، وجدترم ظمُ٘ آلاعاء؛ مما حصج٘ ؤًٖائها ٖلى ن٣ل مىاهبهم وؤلاٞاصة مً زبراتهم الظا

صج٘ ٖلى الخ٨ٟحر الخغ، واًجاص خلى٫ ظضًضة للمك٨الث ض مً ؤلاهجاػ، َو  .ًدٟؼ ٖلى مٍؼ

  ت جخجاوػ اإلاخُلباث الخانت بٗملهم؛ مما ٨دؿبىن مٗٞغ ًخٗلم الٗاملىن في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مهاعاث ٍو

م٨جهم ط ً، ٍو ل٪ مً ؤصاء ؤصواع ومهام جيؿ٣ُُت ؤزغي ٚحر التي ج٣٘ ًجٗلهم ًشمىىن ؤصواع ومهام آلازٍغ

 يمً  ازخهاناتهم.

  غ ٞحها اإلاجا٫ لخجٍغب ألا٩ٞاع الجضًضة، صون الخٝى مً الخُإ؛ خُض ًىٓغ ٞحها بلى الخبرة الجضًضة ًخٞى

 ٖلى ؤنها ٞغنت للخٗلم.

  ًغ ظىا م الاهٟخاح والش٣ت وحكاَغ جىمي الخٟاٖل الاظخماعي ومهاعاث الاجها٫ بحن الٗاملحن، مما ًٞى

 ألا٩ٞاع.

 ٣ ها للخُىع جخ٠ُ٨ م٘ البِئت، وجلخ٣ِ ؤلاقاعاث التي حكحر بلى ألاهماٍ والاججاهاث اإلاخٛحرة ؤو التي في ٍَغ

بابىت،  والخُٛحر  ل، ٖو  .(92 -91 :2009)الٍُى

 حٗؼػ ألامل في هٟىؽ الٗاملحن في ؤن ألامىع ؾخ٩ىن ؤًٞل في اإلاؿخ٣بل. 

  أل٩ٞاعهم الخال٢تجيهئ للٗاملحن 
ً
 مالثما

ً
 .مىازا

  لخبجي اإلاساَغ الىاظمت ًٖ اؾخسضام ألا٩ٞاع الجضًضة والؿلى٦ُاث والخدضًاث 
ً
 آمىا

ً
ج٣ضم للٗاملحن م٩اها

  .اإلاُلىبت لخجاوػ الىا٢٘ وا٦دكاٝ اإلاجهى٫ 

  ،ُٟي بما  بلجدترم آعاء ٧ل شخو، وؤن ال٨مُت التي ال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًمها ال جدضص ؤهمُتها بمغ٦ؼه الْى

 .(35 :2005)الؿالم،  جمل٨ه مً ؤهمُت في خض طاتها

 جد٣ی٤ ألاصاء اإلاخمحز والخمحز الخىاٞسخي. 

 بىاء ٖال٢اث مخمحزة م٘ الٗمالء. 

 الخدؿحن اإلاؿخمغ في الجىصة. 

 جد٣ی٤ مؿخىیاث ؤٖلى مً ؤلابضإ والابخ٩اع. 

 جم٨ً مً ٞهم واؾدیٗاب مسخل٠ ال٣ًایا البیئیت والخىٓیمیت. 

  ة و٦ٟاءة الٗما٫ وجدٟحزهم مٗىىیاحٗٓیم ٢ضع. 

 ججىب الى٣و وال٣هىع في مسخل٠ مجاالث الٗمل الخىٓیمي. 

 صٖم الخغیت والاؾخ٣اللیت الٟغصیت والخىٓیمیت. 

  ،(8 :2006جؼیض صعظت عيا الٗاملحن في مىٓماث الخٗلم )ظاص الغب. 
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 معُلاث الخدٌى بلى مىظمت مخعلمت:

ُت لها، خُضبن جُب٤ُ وامخال٥ اإلاىٓماث ألبٗاص اإلا جخٗلم اإلاىٓماث وجخُىع مً  ىٓمت اإلاخٗلمت ٌٗض ه٣لت هٖى

زال٫ هٟؿها، وألاٞغاص الظًً ٌٗملىن بها، ومً زال٫ الخٟاٖل بحن الخبراث الظاجُت، وؤلاٞاصة مً زبراث 

الىخاثج ؤ٦ثر الخىظه الخ٣جي _ الظي ًغ٦ؼ ٖلى  اإلاىٓماث اإلادُُت، وال ًخم الخدى٫ بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال٫

 والظي ًغ٦ؼ ٦ظل٪ ٖلى الٗملُاث 
ً
مً الخٟاٖل والٗملُاث_ وخؿب، بل ومً زال٫ الخىظه الاظخماعي ؤًًا

 .(349 :2007)ِٖؿان، وآزغون،  حنوالخٟاٖل بحن الٗامل

ل م مً ؤهمُت اإلاىٓماث اإلاخٗلمت، وؾعي الٗضًض مً اإلاىٓماث لخُب٤ُ ؤبٗاصها وبالخالي جدٍى لى الٚغ  ول٨ً ٖو

 ماتهم بلى مىٓماث مخٗلمت بال ؤن هىا٥ الٗضًض مً اإلا٣ُٗاث التي جىاظهها، و٢ض جم ج٣ؿُم م٣ُٗاث جدّى٫ مىٓ

 هي: معُلاث زثِظت تزالزاإلاىٓماث إلاىٓماث مخٗلمت بلى 
 

 معُلاث جىظُمُت دازلُت: .1

 .ُٚاب ال٣ُاصاث الىاُٖت، وبحجامها ًٖ جبجي ؤي مٟهىم ًاصي لخدؿحن اإلاىٓمت 

  غ١ الٗمل.وظىص الهُا٧ل  الهغمُت التي جً٘ الخىاظؼ بحن ألا٢ؿام ٞو

 (435 -434 :2011)ظبران،  ل٣ُاصاث للخٟاّ ٖلى الىي٘ الغاهًمُل ا. 

 .ي٠ٗ الش٣اٞت الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بغوح الخٗاون صازل اإلاىٓمت 

 .احؿام بِئت الٗمل بال٣ل٤ 

 .٢لت الى٢ذ الالػم للخ٨ٟحر والخٗلم 

 ما٫.الاٞخ٣اع بلى الخيؿ٤ُ في ألٖا 

 .ج٣ُُض نالخُاث اإلاضعاء 

  .ٖضم مكاع٦ت الٗاملحن في نى٘ ال٣غاعاث، وجضوي اهخمام ؤلاصاعة بإ٩ٞاع الٗاملحن 

  ،(80 :2010( و )ؾلُان، وزًغ، 79 :2005جضوي اهخٓام اإلاٗلىماث وص٢تها )الؿالم. 

  لخبجي ؤو جُب٤ُ اإلاٟاهُم 
ً
 ؤو اوٗضاما

ً
ت الخي٠ٗ مهاعاث ال٣ُاصاث والظي ًى٨ٗـ يٟٗا ضًشت والتي ؤلاصاٍع

غي،  مىه اإلاىٓمت اإلاخٗلمت  .(26 :2016)الىٍى
 

 معُلاث جىظُمُت زازحُت: .2

 .ازخالٝ اإلاىٓماث مً خُض الدجم واإلاىاعص، وما ًترجب ٖلُه مً ؤهٓمت اجها٫ ونى٘ ال٣غاع 

 .ت الخ٩ىمُت ٍغ  الخٛحراث الخاعظُت اإلاٟغويت ٖلى اإلاىٓمت، مشل الؿُاؾاث الخٍُى

 ب )ظبران، ج٣اٖـ ال٣ُاص  .(435 -434 :2011اث ًٖ جسهُو مىاعص ٧اُٞت للخٗلم والخضٍع

 .٢لت اإلاىاعص اإلاالُت، ألامغ الظي ًجٗل ؤلاهٟا١ ٖلى الخٗلم في اإلاىٓماث بهٟا١ هامصخي ؤو مٗضوم 

 غي،  اهخمام اإلاجخم٘ باؾخضامت الخٗلم ي٠ٗ  .(26 :2016)الىٍى
 

 معُلاث فسدًت: .3

  سٟىن بزٟا٢اتهم.مُل ألاٞغاص للمداٞٓت ٖلى  نىعتهم اإلاكغ٢ت، ُٞٓهغون هجاخاتهم ٍو

 .ت مل٨ُت ٞغصًت، والخٗامل مٗها بإنها مهضع لل٣ىة والخٟاوث  اٖخ٣اص بٌٗ الٗاملحن ؤن اإلاٗٞغ

  ،(435 -434 :2011ازخالٝ خاظاث الٗاملحن الىٟؿُت )ظبران. 
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 .جضوي مؿخىي الضاُٞٗت ٖىض الٗاملحن 

 (79 :2005الخىُٓمي )الؿالم،  ي٠ٗ ج٣بل الٗاملحن لٟلؿٟت الخٗلم. 

 .باء اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الٗاملحن اصة ألٖا  ٍػ

  ،غ صعظت ٖالُت مً الالتزام لضا الٗاملحن )زًحر  .(79 :2005( و )الؿالم، 58 :2015ٖضم جٞى
 

ؤ٦ثر مً  وبالخالي ٞةن ؾُاؾت اإلاىٓمت ال٣اثمت ٖلى الٗمل الٟغصي ؤ٦ثر مً الجماعي، والتي حصج٘ الخىاٞـ

لها بلى مىٓمتالخٗ ٤ الىاخض، ٌٗخبر ؤ٦بر ٖاث٤ ًدى٫ صون جدٍى  :2015)الضؾىقي، ت مخٗلم اون بحن ؤًٖاء الٍٟغ

25). 

لُه ٞةهه وللىنى٫ لخُب٤ُ هاجر إلاٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وجدى٫ ٞٗلي إلاىٓماجىا بلى مىٓماث مخٗلمت وظب  ٖو

ال٫ الخىظهحن الخ٣جي والاظخماعي، و٦ظا إلخضار ٖلُىا الى٢ٝى ٖلى اإلا٣ُٗاث لخجىبها، ولالهخمام بخجاوػها مً ز

 حُٛحر ظظعي في اإلاىٓماث ًاهلها للىجاح في الخدى٫ بلى مىٓمت مخٗلمت.

 هماذج اإلاىظمت اإلاخعلمت:

بُٗت ٧ل مىٓمت وؤوكُتها وؤهضاٞها،  ً والباخشحن، َو حٗضصث مضازل اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بخٗضص الخبراء واإلا٨ٍٟغ

لُه حٗضصث هماطط  ىهغ ٖو ُت والخسههُت ٖو اإلاىٓماث اإلاخٗلمت، ألامغ الظي ٨ٌٗـ الخلُٟت الٗلمُت واإلاٗٞغ

ت للباخشحن واإلاخسههحن في مجا٫ اإلاىٓماث اإلاخٗلمت، ومً ؤهم وؤقهغ هظه الىماطط  الخبرة واإلاىُل٣اث ال٨ٍٟغ

 للمىٓماث اإلاخٗلمت الىماطط آلاجُت:

 :(Peter Senge Model -1990)همىذج بُتر طِىج  .1

، وهى ٌٗض مبخ٨غ ٨ٞغة اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، و٢ض 1990ٖام Peter Senge ُوي٘ هظا الىمىطط بىاؾُت بُتر ؾِىج 

 ؤؾـ ًيبغي ؤن جلتزم بها اإلاىٓمت التي حؿعى بلى ؤن ج٩ىن مىٓمت مخٗلمت وهي ٖلى الىدى آلاحي: زمظتوي٘ 

  الخ٨ٟحر الىٓمي   Systemic Thinking 

  الخمحز الظاحي       Personal Mastery 

 الىماطط الظهىُت      Mental Models 

 الغئٍت اإلاكتر٦ت      Common Vision  

  الخٗلم الجماعي        Team Learning 
 

 :(Marsik & Watkins Model -1999)همىذج مازطً وواجىجز  .2

ٟهما للمىٓمت  ٢1999ضمذ ٧ل مً ماعؾ٪ وواج٨جز ٖام  همىطظا مخ٩امال للمىٓمت اإلاخٗلمت مبيُا ٖلى حٍٗغ

ً ؤؾاؾُحن للمىٓمت اإلاخٗلمت مخ٩املحن ومخضازلحن م٘ بًٗهما البٌٗ  دضص هظا الىمىطط ٖىهٍغ اإلاخٗلمت، ٍو

غ، وهما غ٦ؼ هظا الىمىط : في الخإزحر ٖلى ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى الخُٛحر والخٍُى ط ٖلى )ألاٞغاص والبىاء الخىُٓمي(، ٍو

اث الخٗلم الخىُٓمي ؤي ٖلى مؿخىي ألاٞغاص والجماٖاث واإلاؿخىي الخىُٓمي؛  الخٗلم اإلاؿخمغ لجمُ٘ مؿخٍى

 (:Marsik & Watkins, 1999: 27للمىٓمت اإلاخٗلمت وهي ) طبعتخُض اخخىث ٖلى ؤبٗاص 

  زل٤ ٞغم الخٗلم اإلاؿخمغCreate continuous learning opportunities 
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 والخىاع  حصجُ٘ الاؾخٟهامPromote inquiry and dialogue 

  حصجُ٘ الخٗاون والخٗلم الجماعيEncourage collaboration and team learning 

  جم٨حن الٗاملحن لجمٗهم هدى عئٍت مكتر٦تEmpower people toward a collective vision 

  ت والخٗلم  Create systems to capture and share learningبوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗٞغ

  عبِ اإلاىٓمت بالبِئت الخاعظُتConnect the organization to its environment 

 ال٣ُاصة الاؾتراجُجُت الضاٖمت للخٗلم  Provide strategic leadership for learning 
 

 :(Marquardt Model -1996)همىذج مازهسدث  .3

ت لخد٤ُ٣  زمظتبلى همىطط للمىٓمت اإلاخٗلمت ًخ٩ىن مً   Marquardtجىنل ماع٦غصث  ُت يغوٍع ؤهٓمت ٖٞغ

ل   لخدٍى
ً
ؼ هظه ألاهٓمت  وجخ٩امل هظه ألاهٓمت مٗا غ وحٍٗؼ جب ؤن حٗمل اإلاىٓمت ٖلى جٍُى الخٗلم الخىُٓمي ٍو

 :Marquardt, 2002: 24-31)اإلاىٓمت بلى مىٓمت مخٗلمت وهي )

  الىظام الفسعي للخعلمLearning Subsystem: .اث الخٗلم، مهاعاث الخٗلم، ؤهماٍ الخٗلم كمل مؿخٍى  َو

 الىظام الفسعي للخىظُمOrganization Subsystem :  كمل الغئٍت، الش٣اٞت، الاؾتراجُجُت، واله٩ُل َو

 الخىُٓمي.

  الىظام الفسعي لألفسادPeople Subsystem: .ٌمً ؤهم ؤهٓمت اإلاىٓمت ألن ألاٞغاص ٢لب اإلاىٓمت الىاب 

  الىظام الفسعي للمعسفتKnowledge Subsystem:  جها، وجدلُل ت وا٦دؿابها وجسٍؼ كمل جىلُض اإلاٗٞغ َو

 البُاهاث، وه٣لها ووكغها وجُب٣ُها واإلاهاص٢ت ٖلحها.

 الىظام الفسعي للخلىُت  Technology Subsystem:  كمل ألاظهؼة الخ٣ىُت وألاصواث والكب٩اث َو

 وألاهٓمت والهُا٧ل والٗملُاث.
 

دهج  .4  :(Redding Model -1997)همىذج ٍز

 لخ٣ـىیم  1997جم٨ً عیضهج ٖام 
ً
مً بٖضاص همىطط لخ٣ـىیم زهـاثو اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت، وی٣خـغح ُٞه صلیـال

اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت، خُض اؾـدىض ٞیـه ٖلـى مغ٦ـؼ الـخٗلم الاؾـتراجیجي بإمغی٨ـا الـظي ٢ـام بمؿـذ الٗضیـض مًـ 

ت، وا٢ترح ٖضم جُبی٤ هظه ألاصواث ٖلـى ٦ـل اإلاىٓمـاث، وجـم الا  ٖخمـاص ٞـي هـظا اإلاؿـذ ٖلى ؤصواث ٢یاؽ مخىٖى

٤ صلیل الخ٣ىیم. )  (Redding, 199762-66اإلاىٓمـاث، بـل ازخیـاع  م٣یـاؽ للخ٣ىیم، زم جىٟیظ الاظغاءاث ٞو

خ ضهج بٗضًً ؤؾاؾُحن هما )مؿخىي الخٗلم، ومىٓىمت الخٗلم(، ٍو خًمً همىطط ٍع  الظذًمً الخُىاث ٍو

 (:Redding, 1997: 65آلاجُت  )

 جدضًض الهضٝ والٟاثضة. 

 .م ومىهجُخه  ازخُاع ؤصاعة الخ٣ٍى

 .م وا٦دكاٝ الىخاثج  بصاعة الخ٣ٍى

 .غ اؾتراجُجُت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت  جٍُى

 .جسُُِ مباصعاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت 

 .جُب٤ُ مباصعاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت 
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 :(Addleson Model -1998)همىذج ؤدلظىن  .5

 The Four ألازبعتبلى جدضیض همىطط للمىٓمت اإلاخٗلمت ؤَل٤ ٖلیه اؾم البضيهیاث  1998جىنل ؤصلؿىن ٖام 

Axioms ( واهُل٤ ؤصلؿىن في همىطظه بٗضص مً اإلاؿلماث هيAddleson, 1998: 3:) 

 ت وجُىیغ اإلاهاعاث  .ؤن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي ٖملیت ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

 .بن اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت هي عئیـت ظضیـضة جغ٦ـؼ ٖلـى ؤن الخىٓـیم وكـاٍ اظخمـاعي، وجيكـإ مـً زـال٫ الخٗاون 

  ـت والخجـاعب وال٣ـضعاث والُـغ١ بن اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت جبىـي الٗال٢ـاث الخٗاوهیـت مـً زـال٫ جبـایً اإلاٗٞغ

 .وألاؾالیب التي یؿخسضمها ألاٞغاص في بهجاػ اإلاهماث

 ؤن هخاثج الٗمل بك٩ل ظماعي ؤًٞل ب٨شحر مً هخاثج الٗمل الٟغصي. 
 

 :(Britton Model -2000)همىذج بساًخىن  .6

همىطط الخٗلم الخىُٓمي الظي بمىظبه جخم٨ً اإلاىٓمت مً الخدى٫ إلاىٓمت مخٗلمت  Brittonا٢ترح بغاًخىن 

خ٩ىن الىمىطط مً   (:66 :2015ٖىانغ، وهي ٧اآلحي )ظىاصي،  8ٍو

  ز٣اٞت الخٗلمزل٤. 

 ججمُ٘ الخبرة الضازلُت. 

 الىنى٫ بلى الخٗلم الخاعجي. 

 غ هٓم الاجهاالث  .جٍُى

 عؾم وجدضًض الاؾخيخاظاث. 

 غ الظا٦غة الخىُٓمُت  .جٍُى

 ج٩امل الخٗلم م٘ الاؾتراجُجُت. 

 .جُب٤ُ الخٗلم 
 

 

 :(Al-Otaibi Model -2001)همىذج العخُبي  .7

ت الخالت الغاهىت للمىٓماث، ؤن بضاًت 2001 جىنل الٗخُبي ٖام  الخُٛحر بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ًخُلب مٗٞغ

ُت واهدكاع الخٗلم الخىُٓمي في اإلاىٓماث وهما )زهاثو اإلاىٓمت،  ً في هٖى و٦ك٠ ؤن هىا٥ ٖاملحن مازٍغ

م اإلاىٓمت اإلاخ  ٗلمت.والش٣اٞت الاظخماُٖت الؿاثضة في البِئت اإلادُُت باإلاىٓمت(، وؤَل٤ ٖلُه اؾم ؤهمىطط ج٣ٍى

خًمً ألاهمىطط  ، والىٓم هي ) زالزتٍو
ً
 :(Al-Otaibi, 2001: 37هٓم عثِؿت وؤعبٗت ٖكغ مخٛحرا

  هظــام اإلاىظمــت:Organizational System  ًخ٩ىن م ت، الغئٍت، الاؾتراجُجُت، اله٩ُلت،  8ٍو مخٛحراث )الهٍى

ٟحن، اإلاهاعاث، وألاهضاٝ الغثِؿت(.  الىٓم وألاؾالُب، اإلاْى

  هظــام الــخعلم:Organizational Learning  ًخًم ت، وكاَاث  4ٍو مخٛحراث )جىظُه الخٗلم، بصاعة اإلاٗٞغ

 الخٗلم ومؿخىاها، وحؿهُالث الخٗلم(.

  هظـام الثلافـت الاحخماعُـت:Social Culture   ؤهماٍ الؿلى٥ اإلاكخ٣ت مً ال٣ُم( ً خًمً مخٛحًر ٍو

 الاظخماُٖت، والاججاهاث الش٣اُٞت(.
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الهحن هم .8  :(Moilanen Model -2001)ىذج مٍى

الهحن ٖام  خ٩ىن مً  2001ا٢ترح مٍى  للمىٓمت اإلاخٗلمت ؤؾماه ماؾت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٍو
ً
ٖىانغ  زمظتهمىطظا

 (:Moilanen, 2001: 17عثِؿت وهي )

  الدوافع اإلادسهت :Driving Forcesلـد ملُاث حؿاٖض  ٍو بها مضي ؾعي ال٣ُاصة لىي٘ هُا٧ل وؤهٓمت ٖو

غ مهاعاتهم في ٖملُاث الخٗلم.  ألاٞغاص وحصجٗهم ٖلى جٍُى

 جددًد الهدف :Finding the Purpose لـد  به مضي وظىص عئٍت جىُٓمُت وؤهضاٝ مكتر٦تٍو

 ج٩ىن مغجبُت باؾتراجُجُت اإلاىٓمت واججاهاتها.

  الاطــخوالع والاطــخفهام:Questioning  ًًم ٖىانغ للخٗٝغ ٖلى َبُٗت البِئت الخىُٓمُت الضازلُت

 ومضي وظىص الٗىامل التي حؿاٖض ألاٞغاص ٖلى جدؿحن حٗلمهم الٟغصي والجماعي.

  الخمىـحن:Empwering  
ً
كحر بلى مضي اؾخسضام ألاؾالُب اإلاىاؾبت التي جمىذ ألاٞغاص ٞغنا  َو

ؼ ٖملُت الخٗلم   يمً ٞغ١ الٗمل.للخٗلم، وحٗمل ٖلى حٍٗؼ

  الخلُُمEvaluating : غ ما٫ التي جخالءم م٘ زُِ الخٍُى اث وألٖا ٗجي الاهخمام بيخاثج الخهٞغ َو

 الخىُٓمي.
 

 :(Pedller Model -2001)همىذج بدلس  .9

بابىت،  ؤخد عؼس٢ام بضلغ وػمُالن مٗه بىي٘  ل ٖو  للمىٓمت اإلاخٗلمت وهي )الٍُى
ً
 (:107 :2009بٗضا

   اؾتراجُجُتوظىص زُت 

  اإلاكاع٦ت الجماُٖت في وي٘ الؿُاؾاث 

 اإلاكاع٦ت في نى٘ اإلاٗلىماث وجىػَٗها 

 ًم والًبِ اإلاؿخمٍغ  الخ٣ٍى

 الخُٛحر الضازلي اإلاؿخمغ 

 وظىص هٓام مغن للم٩اٞأث 

 الهالخُاث ٌ  جٍٟى

 ٖضم وظىص خضوص مهىُت للٗاملحن 

 الخٗلم الجماعي 

 حر مىار مالثم للخٗلم  جٞى

  ٍغ اإلانهي الصخصخيالؿعي اإلاؿخمغ للخُى 
 

 وفي كىء الىماذج الظابلت للمىظمت اإلاخعلمت والتي حعددث، فةهه ًمىً اطخسالؾ الىلان آلاجُت:

  ،لخهبذ مىٓماجىا مىٓماث مخٗلمت ال بض ؤن ٩ًىن هىا٥ حُٛحر ظظعي ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي والٟغصي

ت التي ٌكهضها  الٗالم، ختى جخم٨ً اإلاىٓمت مً مً زال٫ جبجي همىطط ًخالءم م٘ الخُىعاث اإلادؿاٖع

 جد٤ُ٣ ؤهضاٞها وجغ٦ؼ ٢ضعاتها ٖلى حُٛحر اؾتراجُجُاتها ٖلى هدى ًجٗلها ؤ٦ثر جمحزا.
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  ا، وجم جُب٣ُها في ال٨شحر مً  ٌٗخبر همىطط ؾِىج وهمىطط ماع٦غصث مً ؤقهغ الىماطط وؤ٦ثرها قُٖى

 (91 :2016اإلاىٓماث.)ؾهلت، 

  خیض یخمحز ًٖ ٚحره بالكمىلیت والىا٢ٗیت  طیىج للمىظمت اإلاخعلمتدزاطت جم جبجي همىذج بیتر هره الفي

 وؤن مباصثه يغوعیت لبىاء مىٓمت مخٗلمت.

 Peter Senge  بُتر طِىجهمىذج 

ُما ؾِخم جىاو٫ ؤبٗاص هظا الىمىطط بصخيء مً الخٟهُل:  ٞو

 ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت وفم همىذج طِىج:

في ٦خابه البٗض الخامـ، وهى ٌٗض مبخ٨غ ٨ٞغة  1990ٖام Peter Senge ُوي٘ هظا الىمىطط بىاؾُت بُتر ؾِىج 

ؤبٗاص ًيبغي ؤن جلتزم بها اإلاىٓمت التي حؿعى للخدى٫ بلى مىٓمت مخٗلمت،  زمظتاإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٣ٞض وي٘ 

 (:Senge, 2006وما صمىا هخدضر ًٖ هظه ألابٗاص، ٞال بض لىا ؤن هدىاولها بصخيء مً الخٟهُل ٖلى الىدى آلاحي )

 :Systemic Thinkingالخفىحر الىظمي  .1

غها ٖلى مغ الؿىحن مً ؤظل الخهى٫  ت مً اإلاٗاٝع وألاصواث التي ًخم جٍُى ٖباعة ًٖ بَاع مٟاهُمي ومجمٖى

ت مً اإلاباصت الٗامت  ًم مجمٖى ت ٦ُُٟت الخُٛحر بٟٗالُت، ٍو ٖلى ؤهماٍ ؤ٦ثر ويىخا حؿاٖضها في مٗٞغ

ُت ٦إي ٖلم مً  الٗلىم ولضًه ألاصواث وألاؾالُب الخانت به، ومً ًماعؽ الخ٨ٟحر الىٓمي والخ٣ى٫ الٟٖغ

ٌؿخُُ٘ عئٍت الىٓام بهىعة ٧لُت م٘ عئٍت ؤص١ للخٟانُل والٗال٢اث التي جغبِ بُجها، جماما ٦مً ًىٓغ 

غي ؾ٣ُان ؤشجاعها في الى٢ذ طاجه، ٞهظا الخ٨ٟحر ًمشل الخؿاؾُت لالعجباَا ث للٛابت لحري ق٩لها الخاعجي ٍو

(، )زًحر، 25: 2014(، )ؤبى ٖٟل، Senge, 2006: 113الض٣ُ٢ت التي حُٗي ألاهٓمت زهاثهها الخُت. )

 (72 :2016(، )ؾهلت، 29 :2015(، )الضؾىقي، 48 :2015

 (:Senge, 2004: 42-52و٢ض وي٘ ؾِىج ٢ىاٖض ؤؾاؾُت في الخ٨ٟحر الىٓمي وهي )

 مكا٧ل الُىم جإحي مً خلى٫ ألامـ. 

 ًِٖٛلى الىٓام اإلاىٓمي ج٣ه٣غ بلى الخل٠ ٧لما ػاص ال. 

 .ًىمى الؿلى٥ لألًٞل ٢بل ؤن ًىمى لألؾىؤ 

 ما ٣ًىص للخل٠ 
ً
٤ ألاؾهل صاثما  .الٍُغ

 الٗالط عبما ٩ًىن ؤؾىء مً اإلاغى. 

 "الخل ألاؾٕغ هى ألابُإ "٦ما في ٢هت الؿلخٟاة وألاعهب. 

 الؿبب والىدُجت لِؿا مغجبُحن باإلا٩ان والؼمان. 

  الهٛحرة ًم٨ً ؤن حؿٟغ ًٖ هخاثج ٦بحرةالخُٛحراث. 

  ًغ للماؾؿت الىؾاثل واإلاىٟظًً ل٨ً لِـ في هٟـ الى٢ذ، ل٨ً الخدضي الخ٣ُ٣ي ٨ًم ًم٨ً ؤن ًخٞى

حرهما في هٟـ الى٢ذ، "حؿخُُ٘ الخهى٫ ٖلى ٢ُٗت ٦ُ٪، ول٨ً ال حؿخُُ٘ ؤ٧لها صٞٗت  في ٦ُُٟت جٞى

 .واخضة"
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 ت بلى ٢ؿمحن ال ًي خحن، ٞباليؿبت للمىٓماث ٞهم مٗٓم جدضًاث ج٣ؿُم اإلاؿاثل ؤلاصاٍع خج مؿإلخحن بصاٍع

ت ًخُلب عئٍت الىٓام بإ٦مله وطل٪ مً زال٫ جٟاصي الاه٣ؿاماث الضازلُت التي جمى٘  اإلاؿاثل ؤلاصاٍع

جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاغظىة، ولٟهم الخدضًاث التي جىاظه اإلاىٓمت ًجب الىٓغ في مجملها، "٢ؿمت الُٟل 

ًال٨بحر بلى ههٟحن ال   ."حُٗي ُٞلحن نٛحًر

 .ال مجا٫ للىم، خُض ؤن الاهخ٣اصاث لِؿذ مىاؾبت، ُٞجب ٖلى اإلاىٓمت الخإزغ بالٓغوٝ الخاعظُت 

ؤَل٤ ؾلُان وزًغ ٖلى هظا الًابِ ل٣ب الًابِ الخامـ، وطل٪ ألهه ٌك٩ل حجغ ألاؾاؽ لًىابِ 

ضمجها في ظؿ ب الًىابِ ألاعبٗت الؿاب٣ت ٍو ت والخُب٤ُ، اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٞهى ٌؿخٖى م واخض مً الىٍٓغ

حن عئٍت اإلااؾؿت بهظا الىمىطط الظي ًا٦ض ٖلى يغوعة عئٍت قب٨ت الٗال٢اث البُيُت  مما ًىظب ٖلى ؤلاصاٍع

 (42 :2010ؤ٦ثر مً عئٍت ٖال٢ت ؾبب وهدُجت. )ؾلُان، وزًغ، 

ؿعى بلى جد٤ُ٣ مهلخت ٖامت للىٓام،  ٞهى ٌؿاٖض ؤًٖاء ٞالخ٨ٟحر الىٓمي ًغج٨ؼ ٖلى حُٛحر ال٣ىاٖاث، َو

اإلاىٓمت ٖلى جدضًض وجىيُذ ؤ٦ثر الُغ١ والىماطط ٞٗالُت في بخضار الخُٛحر اإلاُلىب ألهه ًخُلب ٞهم وبصعا٥ 

اث اإلاسخلٟت، وبالخالي ا٦دكاٝ ألاؾباب ال٩امىت وعاء الىجاح والٟكل , ولً  الٗال٢اث التي بحن الخهٞغ

ًضع٥ ؤًٖائها ؤهمُت الخ٨ٟحر الىٓمي. )الضؾىقي،  حؿخُُ٘ ؤي مىٓمت ؤن جخدى٫ بلى مىٓمت مخٗلمت ما لم

2015: 30) 

 Personal Masteryالخمىً الشخص ي  .2

غي ) ُت لهظا البٗض خُض ؾماه الىٍى ذ الترظمت الخٞغ ( الخم٨ً 2015( وال٣غوي )2015( وزًحر )2016جىٖى

( 2014ٖٟل )( بالبراٖت الصخهُت، وؤبى 2016( باإلج٣ان الصخصخي، وؾهلت )2015الصخصخي، والضؾىقي )

 .Personal Mastery( بالخمحز الصخصخي، وظمُٗها اظتهاصاث مغاصٞت لظاث اإلاهُلر 2014وؤبى مضللت )

ّٖغٝ ؾِىج الخم٨حن الصخصخي بإهه حٗبحر ًٖ همى الصخهُت والخٗلم، خُض ؤن ألاٞغاص الظًً لضيهم مؿخًى 

للخهى٫ ٖلى الىخاثج في خُاتهم التي ٖا٫ مً ؤلاج٣ان الصخصخي ٌؿخُُٗىن باؾخمغاع ؤن ًىؾٗىا ٢ضعاتهم 

ت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت )  ، ومً ؾٗحهم للخهى٫ ٖلى الخٗلم اإلاؿخمغ جإحي خٍُى
ً
 :Senge, 2004ٌؿٗىن بلحها خ٣ا

 .(31 :2015( )الضؾىقي، 46 :2015( )زًحر، 22

ه ؤًًا بإهه جبجي الاهًـباٍ باؾـخمغاع  ٞغ ل الغئیـت بلـى ، وجغ٦حز ٖلى الُا٢ت، الصخهُت للغئٍت وحٗم٤ُٖو وجدٍى

 .(Senge, 2006: 6وا٢ـ٘، وهـظا یىُبـ٤ ٖلى ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء اإلاىٓمت بإ٦ملها )

ه ؤبى ٖٟل بإهه هى الٗمل باؾخمغاع ٖلى جىيُذ وجدضًض الغئٍت الصخهُت بض٢ت وويىح،  (2014) ٦ما ٖٞغ

ُت مما ٌؿاٖض ٖلى جغ٦حز الجهىص، واإلاشابغة ٖلى جد٤ُ٣ ما ًُمذ الٟغص بلى جد٣ُ٣ه. )ؤبى  ت الىا٢٘ بمىيٖى وعٍئ

 .(115 :2007( )ؤبى زًحر، 25 :2014ٖٟل، 

 
ً
٠ًُ ؾِىج ؤهه ٖىضما ًهبذ الخم٨ً الصخصخي يابُا ٞةهه ًجؿض خغ٦خحن  -وكاٍ مخإنل في خُاجىا -ٍو

 :(46: 2015( )زًحر، 31 :2015)الضؾىقي،  مهمخحن وهما

  في الخٗامل م٘ اإلاكا٧ل 
ً
ال  ٍَى

ً
الخىيُذ باؾخمغاع خى٫ ما هى مهم باليؿبت لىا، خُض ؤهىا همطخي و٢خا

 
ً
٤ ؤنال  .التي حٗتريىا، ختى ههبذ ٚحر مضع٦حن لم هدً ٖلى هظا الٍُغ

  خُض ؤهه مً ألاهمُت بم٩ان ؤن الخٗلم ، 
ً
اإلاؿخمغ خى٫ ٠ُ٦ جغي الىا٢٘ الخالي بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا

 حٗٝغ ؤًً ؤهذ آلان، ٨ٞم مىٓمت ملتزمت بسُتها ل٨ً الىٓغة الىا٢ُٗت مسالٟت لظل٪.
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غي،  ت مً الهٟاث، ؤهمها )الىٍى خمخ٘ ألاشخام اإلاخم٨ىىن بمجمٖى ( 31: 2015( )الضؾىقي، 28 :2016ٍو

 (:45-44 :2010( )ؾلُان، وزًغ، 98: 2011)زحرة، 

 لضيهم بخؿاؽ ٖا٫ باألهضاٝ اإلايسجمت م٘ عئاهم، ومغامحهم. 

 ًغون الىا٢٘ بىيىح. 

  ،ٌٗملىن بك٩ل ظُض بىظىص ٢ىي الخُٛحر خُض ال ٩ًىن صوعهم مجغص م٣اومت الخُٛحر بل ًخٟاٖلىن مٗه

ؿخسضمىنها لهالخهم  .َو

  عئٍت الخ٣ُ٣ت بك٩ل ؤًٞل وؤص١ًدبىن البدض بٗم٤ وباؾخمغاع مً ؤظل. 

 .ٗملىن ٖلى جد٤ُ٣ الخًامً مٗهم ً، َو  ٌكٗغون باعجباَهم م٘ آلازٍغ

 ٌكٗغون و٦إنهم ظؼء مً ٖملُت ؤلابضإ، ولضيهم اإلا٣ضعة ٖلى الخإزحر ٞحها والخٟاٖل مٗها. 

 .الخٗلم اإلاؿخمغ 

 ي.ًضع٧ىن بض٢ت مؿخىي صعاًتهم و٦ٟاءاتهم، ومضي خاظتهم إلاضاومت همىهم اإلانه 

الخٔ هىا ؤن ؾِىج ًغ٦ؼ ٖلى الخٟى١ والبراٖت الظاجُت لضي ؤٞغاص اإلاىٓمت، ختى ٌٗملىا بك٩ل مؿخمغ ٖلى  ٍو

اصة َا٢اتهم و٢ضعاتهم الصخهُت وجىيُذ عئٍتهم اإلاىاؾبت للىا٢٘.  ٍػ

غ ؤٞغاص مخ٣ىحن؛ ٞةنها ؾخجابه م٣اومت مخباًىت، ألن جىاو٫  ىضما جسُى اإلاىٓمت زُاها ألاولى لخٍُى يابِ ٖو

ٟحن ًخُلب الاهخ٣ا٫ بهم مً مماعؾاث الٗمل الخ٣لُضًت إلاماعؾاث جىاؾب اإلاىٓمت اإلاخٗلمت،  ؤلاج٣ان للمْى

غ ؤلاخؿاؽ باإلج٣ان الصخصخي ٦ًابِ للمىٓمت اإلاخٗلمت )الضؾىقي،  لى ال٣اصة مغاٖاة طل٪ ٖىض جٍُى ٖو

2015: 32). 

 :Mental Modelsالىماذج الرهىُت  .3

٦ُُٟت ٞهمىا للٗالم  فيؤن الىماطط الظهىُت هي اٞتراياث ٖم٣ُت الجظوع، وحٗمُماث ؤو نىع جازغ   ًغي ؾِىج

 .(Senge, 2004: 126) غ ٖلى ؾلى٥ ألاٞغاص صازل اإلاىٓمتو٦ُُٟت اجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت، وطل٪ بضوعه ًاز

٣ت وؤؾلىب مبجي ٖلى الاٞتراياث واإلاٗخ٣ضاث الصخهُت، ً ال٨ُُٟت التي ججغي  ٦ما ؤنها حٗبر ًٖ ٍَغ ٖو

ما٫ الُىمُت؛ لظل٪ ٞةن مٗٓم ألا٩ٞاع  وجٟؿغ بها ألامىع وألاخضار والتي ٖلى ؤؾاؾها جخسظ ال٣غاعاث في ألٖا

 ,Senge)واإلا٣ترخاث الجضًضة وطاث الجضوي جهُضم م٘ الىماطط ال٣ٗلُت ٖىض جُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘. 

2006: 163.)  

ان مً اإلاهاعاث الالػمت لبىاء الىماطط الظهىُت وج٩ىن الىماطط الظهىُت ٖاصة  حر مغثُت، وهىا٥ هٖى يمىُت ٚو

غي،   :2007( )الغقىصي، 101 :2011( )زحرة، 47 :2015( )زًحر، 34 :2015( )الضؾىقي، 30 :2016)الىٍى

132:) 

 ٣ت حك٨ُل الىماطط الالخإمل اصة الىعي بٍُغ ترجب ٖلُه ؤلابُاء في ٖملُاث الخ٨ٟحر وطل٪ لٍؼ  ٣ٗلُت. : ٍو

 ت خى٫ اٞتراياث الٟغص الاطخفظاز غ اإلاٗٞغ ترجب ٖلُه بظغاء اإلاداصزاث وج٣اؾم الغئي وجٍُى : ٍو

ً  .وآلازٍغ

٦ما ًغ٦ؼ هظا البٗض ٖلى الاهٟخاح بحن الٗاملحن ل٨ك٠ مىاًَ ال٠ًٗ في َغ١ الخدلُل بلى البِئت اإلادُُت 

جدلُلُت طهىُت ٢ابلت للخٛحر والخدضًض مً  لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت، وطل٪ بدصجُ٘ جبجي َغ١ ج٨ٟحر وؤؾالُب
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 مً الخٗىذ
ً
ً اؾخجابت إلاا ٌؿخجض مً ْغوٝ، بضال  باأل٩ٞاع الصخهُت ٚحر الىا٢ُٗت زال٫ الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

غي، 101 :2015( )ال٣غوي، 432 :2011)ظبران،   .(29 :2016( )الىٍى

غمُت ال بض مً حُٛحر بٌٗ ال٣ُم، وؤهمها ُٞما عؤي ٧ل مً ؾلُان وزًغ بإهه وللخٛلب ٖلى ؤمغاى البيُت اله

 (:46 :210)ؾلُان، وزًغ، 

  الاهفخاحOpenness: ٗض الضواء إلاغى نٗىبت الازخالٍ م٘ الىاؽ، ٟٞي اإلاىٓماث ٌُ 

ا مً مىازاث الٗمل اإلا٣ٗضة، وبهما  ٠ إلاك٩لت ما، ال ًخدضر ٖجها في الٗمل زٞى الخ٣لُضًت ًخٗغى اإلاْى

الط طل٪ باالهٟخاحًخدضر ٖجها زاعط الٗمل م٘   .ألانض٢اء وبظل٪ جخٟا٢م بض٫ ؤن جدل،  ٖو

  الجدازةMerit : وهي نىاٖت ال٣غاعاث اإلاٗخمضة ٖلى اهخماماث اإلاىٓمت؛ لظا ج٩ىن ظضًغة باالخترام

والخىُٟظ لضي الٗاملحن، ٞالجضاعة حٗالج نىاٖت ال٣غاع اإلاٗخمض ٖلى الؿُاؾاث البحرو٢غاَُت، التي ال 

 .إلاىٓمت الخ٣ُ٣ُت، ؤو ال٣غاع اإلاخإزغ بالٗىا٠َ الصخهُتجغاعي اهخماماث ا

غي ٦ما ؤن  بىظىص ال٨شحر مً الىماطط الظهىُت الخاَئت لضي ألاٞغاص والتي جازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى جغي الىٍى

 في وظه الخُىع والخ٣ضم، لظل٪ ًجب ٖلى اإلاىٓماث ؤن حؿعى ظاهضة لخُٛحر هظه 
ً
مىٓمتهم وحك٩ل ٖاث٣ا

ث التي جيخج ماطط ؤزغي حؿاهم في جُىع هظه اإلاىٓمت والاعج٣اء بها، واإلاؿاهمت في خل اإلاك٨ال الىماطط، وبىاء ه

غي،  ًٖ الىماطط ال٣ضًمت  .(30 :2016)الىٍى
 

 Common Visionالسئٍت اإلاؼترهت  .4

ها ؾِىج بإنها ال٣ضعة ٖلى بًجاص نىعة مكتر٦ت إلاؿخ٣بل اإلاىٓمت، والتي ٌؿعى ؤٞغاصها للىنى٫ بلحها  ٖٞغ

 .(Senge, 2006: 192) وجد٣ُ٣ها

ض ؤن هبخ٨غ؟" مشل الغئي الصخهُت "٦ما ط٦غ ؾِىج ؤًًا بإنها جخمشل في ؤلاظابت ٖلى الؿاا٫ الخالي:  ماطا هٍغ

التي هي ٖباعة ًٖ نىع ؤو جهىعاث الىاؽ اإلادمىلت في ٣ٖىلهم و٢لىبهم، وب٣ضع ما جدكاع٥ نىع جل٪ الغئي 

غ طل٪ التي ًدملها ألاٞغاص في اإلاىٓمت،  ٞى  بال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت اإلاىدكغة صازل اإلاىٓمت ٍو
ً
ٞةن طل٪ ًيخج قٗىعا

ت )  لألوكُت اإلاخىٖى
ً
 .(Senge, 2004: 191جماؾ٩ا

غي،  ٤ آلاحي )الىٍى غ الغئٍت اإلاكتر٦ت في اإلاىٓمت ٞو خم جٍُى ( 49: 2010( )ؾلُان، وزًغ، 32-31 :2016ٍو

 :(48 -47: 2015( )زًحر، 35: 2015)الضؾىقي، 

  الغئي الصخهُت بط ؤن الغئٍت اإلاكتر٦ت جبٙز مً الغئي الصخهُتحصج ُ٘.  

  ٩ىن مجمٕى الغئي الصخهُت غ الغئي الصخهُت بدُض جدكابه م٘ الغئٍت الٗامت للمىٓمت،  ٍو جٍُى

 .ٌُٗي الغئٍت الٗامت

 ٗجي طل٪ ؤن ألاٞغاص ؾ٩ُىهىن مخدمؿحن لخد٣ُ٣ها، وؾخ٩ىن ؤصواعهم  الالتزام بالغئٍت، َو

 الٗمل , ولً ًًُٗىا ألاو٢اث في البدض ٖما ؾُٗملىن. واضخت في

  ت مً ألا٩ٞاع اإلادضصة التي ججُب ًٖ زالزت ؤؾئلت: ما هي الغئٍت ؟ وما بعؾاء الغئٍت يمً مجمٖى

ت التي ؾخد٨م الخهٝغ في اإلاىٓمت ؟  الغؾالت ؟ وما ال٣ُم الجىهٍغ

   الغئٍت التي جبدض في ألاقُاء ؤلاًجابُت التي جىص التر٦حز ٖلى الغئٍت ؤلاًجابُت م٣ابل الغئٍت الؿلبُت: وهي

 جد٣ُ٣ها ولِـ ألاقُاء الؿلبُت التي جىص الخسلو مجها.
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  ٟهمىن  الاهخمام بالخىجغ ؤلابضاعي والالتزام بالىا٢٘، ٞالىاؽ ألا٦ثر ببضاٖا ًضع٧ىن عئاهم ٍو

إلا٣بىلت جم٨ً الىاؽ مً جٟهم الىا٢٘، ٞال ج٣بل الغئي الخُالُت في اإلاىٓماث اإلاخٗلمت باٖخباع ؤن الغئي ا

 الىا٢٘ في يىئها.

 .ؼ والىيىح والاجها٫ والالتزام  ججظع الغئي وجىدكغ بىظىص الخٍٗؼ

ن الخدى٫ الىاجر بلى مىٓمت مخٗلمت ًخُلب وظىص عئٍت مكتر٦ت مؿخ٣بلُت ٌؿهل ( ؤ٦2007ما عؤي الغقىصي )

ًاء و٦ؿب والءهم لها. )الغقىصي،   (2007وكغها بحن ألٖا
 

م(  .5  Team Learningالخعلم الجماعي )حعلم الفٍس

٤ ولِـ الٟغص هى وخضة الخٗلم ألاؾاؾُت في اإلاىٓماث الخضًشت، وبضون  ا ألن الٍٟغ ٤ ؤمغا خٍُى ٌٗض حٗلم الٍٟغ

٤ ال جخٗلم اإلاىٓمت ٤ خُض   حٗلم الٍٟغ ٤ ًٟى١ ط٧اء ألاٞغاص في الٍٟغ وهىا٥ ؤمشلت ٖضًضة جبحن ؤن ط٧اء الٍٟغ

٤ ٢ ت وجٓهغ هخاًُىع الٍٟغ  :2015)ال٣غوي،  ثج اؾخصىاثُتضعاث اؾخصىاثُت لخيؿ٤ُ الٗمل ُٞخ٣ضم ألاٞغاص بؿٖغ

101). 

ها ؾِىج ) بـىن ٞحهـا خ٣ـا، وؤنهـا 2004ٖٞغ ( بإهه ٖملیـت مىاءمـت وجُـىیغ ٢ـضعاث الٟغی٤ إلوكاء الىخاثج التي یٚغ

 .الٟغی٤ ی٣ىم بضوعه بخد٣ی٤ الغئیت اإلاكتر٦ت للمىٓمتجىُـىي ٖلـى بج٣ـان مماعؾـاث الخـىاع واإلاىا٢كـت، وحٗلـم 

(Yang et al, 2004: 32) 

ه ظبران ) غ مهاعاتهم و٢ضعاتهم ٦2011ًٖما ٖٞغ ٤ لخٍُى  ( بإهه صعظت امخال٥ الٗاملحن ال٣ضعة ٖلى الٗمل ٦ٍٟغ

٤ جباص٫ الخبراث بهىعة ظماُٖت حؿاٖضهم في ؤصاء اإلاهام بهىعة ؤًٞل. )ظبران،   (43 :2011ٍَغ
 

٤ ًخم مً زال٫ ؤبٗاص زالزت هي:  و٢ض بحن ؾِىج ؤن جد٤٣ حٗلم الٍٟغ

  يغوعة الخ٨ٟحر بٗم٤ في ال٣ًاًا اإلا٣ٗضة، خُض ًجب ؤن جخٗلم الٟغ١ بإن بم٩اهُت ال٣ٗى٫ مجخمٗت

 .ؤ٦بر مً بم٩اهُت ال٣ٗل بمٟغصه

 الخاظت للخجضًض والابخ٩اع، واإلاكاع٦ت التي حٗخمض ٖلى الش٣ت اإلاخباصلت. 

 ٖ٤ آزغ ٞةنهم ًلٗب ؤ ٤ الٗمل بٍٟغ ٤ آزغ , ؤي بطا اظخم٘ ٍٞغ ٤ الضوع هٟؿه م٘ ؤي ٍٞغ ًاء الٍٟغ

٣ا واخضا مىؽًدكاع٧ىن الخ  .(Senge, 2004: 220-221) .ٗلم مٗا لُهبدىا ٍٞغ
 

٤، وهي:2007و٢ض ؤوضر الغقىصي )  ( زُىاث زالر جضٖم حٗلم الٍٟغ

 .٤ ٖلى الخٗلم الظي ؾاهم به في اإلاىٓمت  م٩اٞئت الٍٟغ

 .٤ ومماعؾاتها غ ؤوكُت حٗلم الٍٟغ  جٍُى

 (134 -133 :2007)الغقىصي،  ُلت حٗؼػ مىار الخٟاهم اإلاكتر٥ٞخذ باب الخىاع، خُض ًمشل وؾ. 
 

 :العالكت بحن اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت اإلاخعلمت

ؤنــبذ مــً ؤ٦ثــر ًدٓــى مىيــٕى مىٓمــاث الــخٗلم فــي الى٢ــذ الــغاهً باهخمــام متزاًــض لــضي ٦شحــر مــً البــاخشحن، ٣ٞــض 

م مـً  لـى الـٚغ ت في ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغ، ٞالخٗلم مهضع مهـم للمحـزة الخىاٞؿـُت اإلاؿـخضامت، ٖو اث خٍُى اإلاىيٖى

م مً ؤهمُخه وصالالجه اإلاُٟضة.  طل٪ بال ؤهه ال ًؼا٫ بُٗضا بلى خض ما ًٖ جهىع ال٨شحر مً اإلاضعاء الٗغب بالٚغ
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لي ومـــً هاخُـــت ؤزـــغي بـــضؤث صعاؾـــاث خضًشـــت وؿـــبُا  بـــالتر٦حز ٖلـــى يـــغوعة حُٛحـــر ؾـــلى٥ ال٣ـــاصة هدـــى الـــىمِ الخدـــٍى

ال٨ؿاؾـــبت، ) مِ ًـــضٖم ٖملُـــت الـــخٗلم الخىُٓمـــيلخد٣ُـــ٤ حٛحـــراث جىُٓمُـــت وشخهـــُت ؤ٦ثـــر ٞاٖلُـــت، وؤن هـــظا الـــى

بض هللا،   .(20-19 :2009والٟاٖىعي، ٖو

لُــت ٣ٞـض ؤَلـ٤ ) ـت ظضًــضة ( ٖلـى همـِ ال٣ُــاصة اRijal, 2010وألهمُـت صوع ال٣ُـاصة الخدٍى لُـت ؤهـه ٖالمــت ججاٍع لخدٍى

غ عئٍت مؿخ٣بلُت والخكض وؤلا٢ىإ بهـا  جب ؤن ٩ًىن لضيهم ال٣ضعة ٖلى مؿاٖضة اإلاىٓمت ٖلى جٍُى مً ال٣اصة، ٍو

والٗمـــل ٖلــــى جد٣ُ٣هــــا، وبيــــٟاء الُــــاب٘ اإلااؾســــخي ٖلــــى الخُٛحـــراث التــــي ًجــــب ؤن حؿــــخمغ مــــ٘ مــــغوع الى٢ــــذ، خُــــض 

لي ) جخُلب اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ٢اصة مً  .(Rijal, 2010: 121الىمِ الخدٍى

ُٞمــا ؤقــاع الٗضًــض مــً اإلاــالٟحن بــإن الضعاؾــاث اإلاخٗل٣ــت باإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت وبن حٗــضصث بال ؤنهــا ال ج٣ــضم م٣ترخــاث 

ـــل مىٓمـــاتهم بلـــى مىٓمـــاث مخٗلمـــت وطلـــ٪ ؤنهـــا ٧اهـــذ جـــضعؽ الٗال٢ـــت مـــ٘ مخٛحـــراث ؤزـــغي  لل٣ـــاصة خـــى٫ ٦ُُٟـــت جدٍى

 فــــي جهــــىعاتها  ٩ٞاهــــذ م٣ترخاتهــــا باججــــاه
ً
جلــــ٪ اإلاخٛحــــراث، و٦ــــظا الضعاؾــــاث التــــي جىاولــــذ ال٣ُــــاصة ٧ــــان ٞحهــــا ٢هــــىعا

 .(Rijal, 2009: 132) اث الؿببللخدى٫ بلى مىٓماث مخٗلمت، وطل٪ لظ

 
ً
ً مٗـــا ُـــت واإلاىٓمــــت اإلاخٗلمـــت  –ؤمـــا هــــظه الضعاؾـــت ٧ىنهــــا جـــغبِ بــــحن هـــظًً اإلاخٛحــــًر ل ٞةنهــــا ؾــــخ٣ضم -ال٣ُــــاصة الخدٍى

لُحن مىٓماتهم بلى مىٓماث مخٗلمت، و٦ظا ألاصواع التي ؾ٣ُىم جىنُاث واضخت خ ل ال٣اصة الخدٍى ى٫ ٦ُُٟت جدٍى

 بها ال٣اصة للىنى٫ لهظا ألامغ.

٦مـــا ؤن الخدـــى٫ باإلاىٓمـــت مـــً ج٣لُضًـــت بلـــى مخٗلمـــت ًخُلـــب حُٛحـــرا فـــي ؤهٓمتهـــا اإلا٣ٗـــضة واإلادكـــٗبت، وهـــظا بُبُٗـــت 

وجىجخه، خُض مً الهـٗىبت ال٣ُـام بخدـى٫ هـاجر صون وظـىص ٢اثـض ًمخلـ٪ الخا٫ ًدخاط ٢ُاصة جدبجى هظا الخدى٫ 

لي ؤن ًخمخــ٘  ال٣ــضعة والخبــرة والخ٨مــت والصــجاٖت لل٣ُــام بهــظا الخدــى٫، مــً ؤظــل طلــ٪ ًخىظــب ٖلــى ال٣اثــض الخدــٍى

ت الالػمــت التــي ًجــب ال٣ُــام بهــا مــً ؤ هــم ؤلاظــغاءاث الًــغوٍع ظــل بال٣ــضعة ٖلــى ٞهــم اخخُاظــاث اإلاى٢ــ٠ وألاٞــغاص ٞو

 .(33 :2015والجضاًت،  ،)الٗؼام ملُت الخدى٫ في اإلاىٓمت وبجمامهابظغاء ٖ

( " مىٓمـت الـخٗلم ؾـٝى ٦1990ما ًم٨ً اؾخيباٍ ؤهمُت ال٣ُاصة في الخدى٫ بلى مىٓمت مخٗلمت في ٢ى٫ )ؾـِىج، 

 "، بيــــاٞت بلــــى ا٢تراخــــه
ً
 مخ٣ــــضما

ً
 ٢ُاصًــــا

ً
غا غ ٢ــــضعاث ٢اصتهــــا جُــــٍى ؤن " ال٣ــــاصة فــــي  جب٣ــــى عئٍــــت بُٗــــضة ختــــى ًــــخم جُــــٍى

مىٓمــاث الــخٗلم مؿــئىلىن ٖــً بىــاء اإلاىٓمــاث مــً خُــض الىنــى٫ لغئٍــت مؿــخ٣بلُت واضــخت للمىٓمــت، وحصــجُ٘ 

ـؼ ؤلابـضإ والا   ,Rijal, 2009: 136( ،)Rijal) بخ٩ـاع، واخخًـان الخٗلـُم اإلاؿـخمغ"الٗاملحن لالؾـخجابت مـً زـال٫ حٍٗؼ

2010: 120). 

لي ـــا ٧ـــان مـــً مهـــام ال٣اثـــض الخدـــٍى
ّ
ب اإلاؿـــخمغ، والتـــي فـــي مجملهـــا  وإلا بصاعة الٟـــغ١ واإلاٟاظـــأث وبصاعة الخٗلـــُم والخـــضٍع

لُـت للخدـى٫ بلـى مىٓمـت مخٗلمـت )ؤًـىب،  جضٖم الخدى٫ إلاىٓمت مخٗلمـت، ًدبـحن لىـا ؤهمُـت جبجـي همـِ ال٣ُـاصة الخدٍى

2012: 32-33). 

للخدى٫ إلاىٓمت مخٗلمت وطل٪  -لُت ال٣ُاصة الخدٍى -بىيىح بلى يغوعة جبجي هظا الىمِ  ٦Netithanakulما ؤقاع 

خحن ٢ا٫ "ختى حؿخُُ٘ ؤلاصاعة الخ٣ضم باؾـخمغاع فـي بظـغاءاث الخدـى٫ إلاىٓمـت مخٗلمـت، ٞةهـه ًجـب ٖلـى اإلاؿـئىلحن 

 .(Netithanakul, 2017: 70) لُت ٦ٗىهغ يامً لىجاح هظا ألامغ"اٖخماص ال٣ُاصة الخدٍى
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ًـــُل٘ ال٣ُـــاصة فــــي مىٓمـــاث الـــخٗلم بــــإصواع ظض ًـــضة ٚحـــر ألاصواع الخ٣لُضًــــت للمـــضعاء، وهـــي ؤصواع )اإلاٗلىماجُــــت، ُٞمـــا ج

ــت(، وجخدــضص  ال٨ؿاؾــبت، فــي زالزــت ؤصواع ٦مــا خــضصها ؾــِىج وهــي ) ؤدواز كاثــد اإلاىظمــت اإلاخعلمــتالخٟاٖلُــت، وال٣غاٍع

بض هللا،   :(Rijal, 2009: 136-137(، )26 :2009والٟاٖىعي، ٖو

 خىلى ال٣اثض ُٞه ٖملُاث اإلاـمم جدضًض الٟغم والاججاه الٗام للمىٓمت، ووي٘ الاؾتراجُجُاث : ٍو

٤ مخُلباث البِئت.  والؿُاؾاث والهُا٧ل اإلاالثمت وجىظُه اإلاىٓمت ٞو

 مخل٪ ال٣اثض ُٞه الغئٍت خى٫ خ٣ُ٣ت اإلاىٓمت وجخجؿض مؿئىلُخه هما في حصجُ٘ الٗاملحن اإلاعلم : ٍو

 وجدٟحزهم لخٗلم الغئٍت بالك٩ل اإلاالثم.

 ٣الساعي اًت والضٖم للٗاملحن الظًً ًدخاظىن بلى طل٪ بما ًسضم عؾالت اإلاىٓمت، : ٍو ضم ال٣اثض ُٞه الٖغ

ً باأل٩ٞاع واإلاماعؾاث الجضًضة. ضٖم ألاٞغاص اإلاباصٍع  ٍو

ـــــؼ ؤبٗـــــاص اإلاىٓمـــــت  لُــــت فـــــي حٍٗؼ ـــــت مـــــً الضعاؾـــــاث الؿــــاب٣ت بلـــــى صوع بـــــاعػ لـــــىمِ ال٣ُـــــاصة الخدٍى ٦مــــا ؤقـــــاعث مجمٖى

 الىدى آلاحي: اإلاخٗلمت، و٧ان مجها ٖلى

 ُا يمً ال٣ُاصة 2012) ؤوضخذ صعاؾت ؤًىب لُت والظي ظاء ٖٞغ ( والتي جىاولذ ؤزغ همِ ال٣ُاصة الخدٍى

لُت ٧ان ألا٦ثر ٞاٖلُت خُض ٌؿهم في  الاؾتراجُجُت في بىاء مىٓماث الخٗلم، ؤن همِ ال٣ُاصة الخدٍى

غ َغ١  الٗمل والضاٞ٘ ؤلالهامي، ٦ما ؤوضر ان جدؿحن الابخ٩اع وؤلابضإ وجىلُض ألا٩ٞاع الجضًضة لخٍُى

لُت ٩ًىن م  .(77-76 :2012)ؤًىب،  ىاؾبا في او٢اث الخُٛحر الخىُٓميهمِ ال٣ُاصة الخدٍى

  بض هللا  ال٨ؿاؾبتعؤي لي 2009)والٟاٖىعي ٖو ا في حؿهُل الخٗلم الخدٍى  خٍُى
ً
( ؤن ال٣ُاصة جلٗب صوعا

ؼماحي )الخإزحر اإلاشالي( م٘ صعظت ٖالُت مً الاهخمام الاظخماعي  في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، بط ؤن الىمِ ال٩اٍع

لي في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ُٞازغ  ًم٨ً ؤن ٩ًىن مً ؤ٦ثر ألاهماٍ ال٣ُاصًت مالءمت لدؿهُل الخٗلم الخدٍى

 لل٨ك٠ 
ً
 ؤو م٣ُٗا

ً
ال٣اثض في ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال٫ زل٤ اإلاىار الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن صاٖما

بض الىٟؿُت التي جدخاظها ٖملُت بخضار الخُٛحر الخىُٓمي ) ًٖ الاٞتراياث ال٨ؿاؾبت، والٟاٖىعي، ٖو

 .(29 :2009هللا، 

 ؤقاع Netithanakul (2017 ل لُت في جدٍى ( في صعاؾخه بلى الضوع الباعػ الظي جلٗبه ال٣ُاصة الخدٍى

ؼما( هى ألٖا  مً بحن ألابٗاص ألاعبٗت في اإلاىٓماث بلى مىٓماث مخٗلمت و٧ان بٗض الخإزحر اإلاشالي )ال٩اٍع
ً
لى ؤزغا

، وهى ما ًضلل ٖلى ال٨ٟاءة 
ً
 ٖمىما

ً
لُت ٖالُا الخدى٫ إلاىٓمت مخٗلمت، ُٞما ٧ان ؤزغ ال٣ُاصة الخدٍى

 .(Netithanakul, 2017: 71وؤلاهخاظُت الٗالُحن )

 ( بض هللا، جىنل لُت  (2009ال٨ؿاؾبت، والٟاٖىعي، ٖو بمخُلباتها في صعاؾخه وظىص جإزحر لل٣ُاصة الخدٍى

لي الظي ٌٗخبر  ت في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، خُض اؾخيخج ؤن الىمِ ال٣ُاصي الخدٍى اإلااصًت مجها واإلاٗىٍى

ش٤ بالٗاملحن والظي ًخمخ٘ ُٞه ال٣اثض بال٣ضعة الٟاٖلت ٖلى عؾم عئي  ٩ا ال ؤظحرا ٍو ٠ قٍغ اإلاْى

اً ؼ مٟهمؿخ٣بلُت للمىٓمت وجىُٟظ الخُِ، ٌؿهم بك٩ل واضر في ٖع  ىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمتت وحٍٗؼ

بض هللا، )  .(40 – 39 :2009ال٨ؿاؾبت، والٟاٖىعي، ٖو
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 :الخالؿت

٠ُ ٣ٞغاث هظا اإلابدض بما ًسضم ؤهضاٝ الضعاؾت، م٘ ببغاػ شخهِخه في بٌٗ اإلاىاي٘،  خاو٫ الباخض جْى

خُض بضؤ اؾخٗغاى هظا اإلابدض بم٣ضمت مسخهغة جيهئ ال٣اعت وججظبه للخٗٝغ ؤ٦ثر ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت 

لماء ؤلاصاعة ؤصخاب ٦مضزل خضًض مً مضازل ؤلاصاعة، زم جىاو٫ الباخض مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً ٖ

اث الخٗلم في اإلاىٓمت   ومً بٌٗ ألاصبُاث الٗغبُت واإلادلُت، ٦ما جدضر ًٖ مؿخٍى
ً
الىماطط اإلاٗخمضة ٖاإلاُا

اإلاخٗلمت والتي ٖلى عؤؾها الخٗلم الخىُٓمي والظي جىاو٫ ٖال٢خه باإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٦ما جىاو٫ زهاثو وؤهمُت 

ىٓمت الخ٣لُضًت واإلاخٗلمت لُٟغ١ ال٣اعت بُجهما، وؤوضر الخاظت بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، و٢اعن بحن زهاثو اإلا

اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ومبرعاث وظىصها، و٠ُ٦ ًم٨ً ؤن هدى٫ اإلاىٓماث بلى مىٓماث مخٗلمت، ٦ما ؤوضر م٣ُٗاث 

ا ؾغص م٘ جٟهُل بؿُِ لدؿٗت هماطط ٖاإلاُت زم هظا الخدى٫، 
ّ
غبُت للمىٓمت اإلاخٗلمت، زم إلا  اؾخسضم الباخضٖو

 ؤبٗاص هظا الىمىطط الخمؿت بصخيء مً الخٟهُل. ؤزظهمىطط ؾِىج في صعاؾخه ٧ان لؼاما ٖلُه 

لُت واإلاىٓمت لُسخم هظا الٟهل بغبِ بِىه والٟهل الؿاب٤ له، خُض حٗغى للٗال٢ت بحن  ال٣ُاصة الخدٍى

 مسخلٟت.، واٖخمض في طل٪ ٖلى ؾب٘ صعاؾاث ٖغبُت وؤظىبُت جىاولذ هظه الٗال٢ت في بِئاث اإلاخٗلمت
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 الثالثاإلابدث 

 اجلمعيـاث اخليـريت العـاملت يف

 غـــزة حمافظاث
 

 ملدمت 

 ت  مفهىم الجمعُاث الخحًر

 ت  ؤهداف الجمعُاث الخحًر

 ت  زـاثف الجمعُاث الخحًر

 ت  مجاالث عمل الجمعُاث الخحًر

 ت في فلظوحن سُت عً الجمعُاث الخحًر  إلادت جاٍز

  ت في  غصة مدافظاثحعداد الجمعُاث الخحًر

  الخدـــــــــــدًاث التـــــــــــي جىاحـــــــــــه الجمعُـــــــــــاث الــــــــــــعىباث و

ت العاملت في   غصة مدافظاثالخحًر

 الخالؿت 
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 ملدمت

ًمشل اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤخض زالر ع٧اثؼ ج٣ىم ٖلحها الضو٫ م٘ ع٦حزحي ال٣ُإ الٗام والخام، وحٗض الجمُٗاث 

 مً مىٓماث 
ً
 مهما

ً
ت ظؼءا  اإلاجخم٘ اإلاضوي.الخحًر

ت بضوع مهم في حُُٛت اخخُاظاث ؤٞغاص اإلاجخم٘ وجلبُتها وطل٪ في مسخل٠ الخضماث  وج٣ىم الجمُٗاث الخحًر

حرها مً اإلاجاالث، و٦ىدُجت للٓغوٝ التي جمغ بها ألاعاضخي  ت وؤلاوؿاهُت ٚو الاظخماُٖت والخىمٍى

ت بك٩ل ٦بحر، وؤنبدذ حكٝغ ٚؼة، ٣ٞض اهدكغث الجمُٗاث ال مداٞٓاثالٟلؿُُيُت، وبالخدضًض  خحًر

ٖلى ٦شحر مً هىاحي الخُاة وحكاع٥ بك٩ل ملخّى الضولت في ؾض خاظاث اإلاجخم٘ مً مسخل٠ الخضماث 

 بالضولت وؤظهؼتها اإلاسخلٟت.
ً
 واإلاىاٞ٘ الاظخماُٖت اإلاىاٍ ج٣ضًمها ؤنال

ت في مٗٓم صو٫ الٗالم وكإث وجُىعث في بَاع  الضولت، ل٨ً في اإلاجخم٘ واإلالٟذ ؤن الجمُٗاث الخحًر

الٟلؿُُجي وكإث الجمُٗاث وجُىعث وجهضعث اإلاكهض الٟلؿُُجي الىًالي وؤلاوؿاوي في ُٚاب الضولت 

 .(86 :2011والاؾخ٣ال٫ والؿُاصة ٖلى ألاعى وي٠ٗ م٣ىماث اإلاىاَىت )الٗالى٫، 

سُت والؿُاؾُت التي ؤصث بلى حُِٛب الضولت الى  َىُت وؤظهؼتها ًٖ بصاعة في ٞلؿُحن، وهٓغا للٓغوٝ الخاٍع

ت لخاصي  غى الاخخال٫ الاؾغاثُلي هُمىخه ٖلى مىاحي الخُاة اإلاسخلٟت، ْهغث الجمُٗاث الخحًر اإلاجخم٘، ٞو

ىُت في اإلاجخمٗاث اإلاؿخ٣غة،  اث٠ الضولت الَى اث٠ ؤؾاؾُت في اإلاجخم٘، جىاػي، في ٦شحر مً ألاخُان، ْو ْو

جي الهاصٝ بلى حٗ ؼ نمىص اإلاىاًَ وب٣اثه )ماؽ، ٦جؼء مً مًامحن الٗمل الَى (، ول٨ً بٗض 1 :2016ٍؼ

ت والهُئاث ألاهلُت في الٗام  ، ؤيخى ٢2000ُام الؿلُت الٟلؿُُيُت وبنضاع ٢اهىن الجمُٗاث الخحًر

اًت  حر الخضماث في مجاالث الخىمُت الا٢خهاصًت والٖغ ت ٖلى جٞى التر٦حز ألاؾاسخي لٗمل الجمُٗاث الخحًر

ُتاُٖت والخىمُت الاظخم  .(86 :2011)الٗالى٫،  الش٣اُٞت والخٖى

ت الٗاملت في  اث آلاجُت: مداٞٓاثولدؿلُِ الًىء ٖلى الجمُٗاث الخحًر  ٚؼة ًدىاو٫ هظ الٟهل اإلاىيٖى

سُت ٖجها، حٗضاصها،  ت، ؤهضاٞها، ؤهمُتها، زهاثهها، مجاالث ٖملها، إلادت جاٍع مٟهىم الجمُٗاث الخحًر

 ٚؼة. مداٞٓاثفي والخدضًاث التي جىاظهها في ٖملها 
 

ت  مفهىم الجمعُاث الخحًر

 مً 
ً
ُما ًلي بًٗا ت والؼمان واإلا٩ان، ٞو  الزخالٝ الجهت اإلاٗٞغ

ً
ت جبٗا ٟاث مٟهىم الجمُٗت الخحًر حٗضص حٍٗغ

ٟاث:  هظه الخٍٗغ

ت والهُئاث ألاهلُت زكم ) ف كاهىن الجمعُاث الخحًر  :2000( عام 1حعٍس

ت الجمعُت ؤو الهُئت مؿخ٣لت جيكإ بمىظب اجٟا١ بحن ٖضص ال ٣ًل ًٖ ؾبٗت : هي شخهُت مٗىٍى

ؤشخام لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مكغوٖت تهم الهالر الٗام صون اؾتهضاٝ ظجي الغبذ اإلاالي بهضٝ ا٢دؿامه 

ت والهُئاث ألاهلُت،  ًاء ؤو لخد٤ُ٣ مىٟٗت شخهُت )٢اهىن الجمُٗاث الخحًر  .((2: ماصة )2000بحن ألٖا

ت ؤو هُئت ٚحر خ٩ىمُت ؤظىبُت ٣ً٘ م٣غها ؤو مغ٦ؼ وكاَها  : ؤًتالجمعُت ؤو الهُئت ألاحىبُت ظمُٗت زحًر

 الغثِسخي زاعط ألاعاضخي الٟلؿُُيُت ؤو ٧اهذ ؤٚلبُت ٖضص ؤًٖائها مً ألاظاهب.
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ف اللاهىن اإلاـسي زكم )  :2002( طىت 84حعٍس

حن ؤو ٧ل ظماٖت طاث جىُٓم مؿخمغ إلاضة مُٗىت او ٚحر مُٗىت جخإل٠ مً ؤشخام َبُُٗحن ؤو  اٖخباٍع

، ال ٣ًل ٖضصهم ًٖ 
ً
  .(2011، وطل٪ لٛغى ٚحر الخهى٫ ٖلى عبذ ماصي )٦ىاهت، 10مجهما مٗا

ف اللاهىن ألازدوي زكم )  :2008( طىت 51حعٍس

ت مً ألاشخام ال ٣ًل ٖضصهم ًٖ  ٣ا  7ؤي شخو اٖخباعي مال٠ مً مجمٖى خم حسجُلها ٞو ٍو

ت ٖلى ؤؾاؽ جُىعي صون ؤن ٌؿتهضٝ ظجي الغبذ ألخ٩ام ال٣اهىن لخ٣ضًم زضماث ؤو ال٣ُام بإوكُ

وا٢دؿامه ؤو جد٤ُ٣ ؤي مىٟٗت ألي مً ؤًٖاثه او ألي شخو مدضص بظاجه ؤو جد٤ُ٣ ؤي اهضاٝ 

ٗاث الىاٞظةؾُاؾُت جضزل يمً هُا١ اٖما٫ وؤوكُت ألاخؼاب الؿُا ٤ ؤخ٩ام الدكَغ  ؾُت ٞو

ٗاث ألاعصهُت،    .(2011)الدكَغ

ف البىً الدولي:  حعٍس

البِئت وجد٤ُ٣ ىٓماث زانت ج٣ىم بإوكُت لضٞ٘ اإلاٗاهاة والضٞإ ًٖ مهالر ال٣ٟغاء وخماًت ؤنها م

ا،  الخىمُت اإلاجخمُٗت  .(30 :2015)ألٚا

ف ألامم اإلاخددة:  حعٍس

مىٓماث لها عئٍت مدضصة تهخم بخ٣ضًم زضماتها للجماٖاث وألاٞغاص، وجدؿحن ؤويإ الٟئاث التي 

٘ ؤلاهماثُت والُىاعت وبٖاصة الخإهُل، ٦ما تهخم بش٣اٞت جخجاوػها الخىظهاث ؤلاهماثُت،  وحٗمل في اإلاكاَع

 .(2003ل٨ؿاصي، اإلاجخم٘ والضٞإ ًٖ الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لألٞغاص )ا

ف العالٌى   :2011حعٍس

ت مؿخ٣لت جيكإ باجٟا١ بحن ؤشخام َبُُٗحن لخ ت زحًر د٤ُ٣ اهضاٝ مكغوٖت لخضمت شخهُت اٖخباٍع

 .(88 :2011الٗالى٫، ) اإلاجخم٘
 

ت هي: فاث الظابلت ًخطح ؤن اإلاالمذ ألاطاطُت التي جمحز الجمعُاث الخحًر  مً زالٌ الخعٍس

 :ت ، وجخمخ٘ بصخهُت ٢اهىهُت  شخـُت اعخباٍز
ً
حن ؤو مجهما مٗا جخإل٠ مً ؤشخام َبُُٗحن ؤو اٖخباٍع

 في خضوص الٛغى اإلايكإة ألظله.

  :ت مًالوىعُت ُت مً مجمٖى  ألاٞغاص. مباصعة جُٖى

  :ت ٘ عبدُت ٞال حٗىص ٖلى ؤٞغاصها بل لخُُٛت اوكُت الخحًر ال تهضٝ لججي الغبذ، وبن ٢امذ بمكاَع

ت.  وبغامج زحًر

 :م ت مجها إلصاعة الجمُٗت. الخفٍى  جٟىى الجمُٗت الٗمىمُت مجمٖى

 :ٌللٗمل الخ٩ىمي. الاطخلال 
ً
ا  مؿخ٣لت وال جدب٘ بصاٍع

 :حر الخضماث في مجاٌ العمل اًت الاظخماُٖت والخىمُت  ج٣ىم بخٞى مجاالث الخىمُت الا٢خهاصًت والٖغ

ُت  .الش٣اُٞت والخٖى

  :جيسجم ؤوكُتها وزضماتها م٘ ٢ُم وؤٖغاٝ اإلاجخم٘.اللُم 

 :حكاع٥ ال٣ُإ الٗام في ؾض خاظاث اإلاجخم٘ في مسخل٠ الخضماث واإلاىاٞ٘ الاظخماُٖت  الؼساهت

 بالضولت وؤظهؼتها اإلاسخلٟت
ً
 .اإلاىاٍ ج٣ضًمها ؤنال

  :ٌال جدخاط لخسهُو ما٫ لها ٖىض الخإؾِـ وطل٪ بسالٝ الكغ٧اث ٚحر الغبدُت.زؤض اإلاا 

  :مً اإلاجخم٘. لم حك٩ل لخسضم مهالر ؤًٖائها، بل لٟئت مدضصةجسدم مً؟ 
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ت  ؤهداف الجمعُاث الخحًر

 .جدؿحن ألاويإ اإلاِٗكُت للمجخم٘ بك٩ل ٖام، وللٟئاث اإلاهمكت بك٩ل زام 

 ه بٌٗ ال٣ًاًا التي جسو اإلاجخم٘ال٣ُام بضوع اإلاىانغة والخكض بالخإزحر في الغؤي الٗام ججا 

 .(89 :2011)الٗالى٫، 

  وب. الخضزل في الخاالث الُاعثت وخاالث ال٩ىاعر والخغ 

 .اًت  اإلاؿاهمت في خل اإلاكا٧ل اإلاجخمُٗت اإلالخت ٧البُالت وال٣ٟغ والصخت والٖغ

  ،ا ٘ ٦ٟاءة ؤٞغاص اإلاجخم٘ )ألٚا ب الظي ًٞغ غ الخٗلُم، وج٣ضًم الخضٍع  .(31 :2015اإلاؿاهمت في جٍُى

  ضم هضع مىاعص مماعؾت صوع الغ٢ُب ٖلى ال٣ُإ الٗام، بما ًسضم الهالر الٗام للمىاَىحن، ٖو

 الضولت.

  حُُٛت الٟجىة مً زال٫ ج٣ضًم الخضماث التي ال ج٣٘ يمً هُا١ ٖمل ال٣ُإ الٗام، ؤو التي ٞحها

 ٢هىع في الخ٣ضًم ال ٌؿخُُ٘ ال٣ُإ الٗام حُُٛخه بمٟغصه.
 

ت زـاثف  الجمعُاث الخحًر

 .ت جخمخ٘ بصخهُت ٢اهىهُت  حٗخبر شخهُت اٖخباٍع

  (90 :2011)الٗالى٫،  ًخىظب جسهُو ما٫ لها ٖىض الخإؾِـال. 

  بضؤ في ال٣مت ٦إٖلى ؾلُت مً الجمُٗت الٗمىمُت ت بلى خض ٦بحر، ٍو لها ه٩ُل عؾمي ًدؿم باالؾخمغاٍع

 وجدتها مجلـ ؤلاصاعة زم ؤلاصاعة الخىُٟظًت ال٣اثمت ٖلى جىُٟظ ألاوكُت وج٣ضًم الخضماث.

  وحٗضًل اللى ٘  اثذ َاإلاا اؾخلؼم ألامغ  طل٪.ٞلؿٟتها حؿخمض مً هٓامها ألاؾاسخي، ولها خ٤ الدكَغ

 .طاجُت الخ٨م ، جد٨م هٟؿها بىٟؿها 

  ت ؤو ُت ال ٖال٢ت لها بال٣غابت ؤو الٗغ١ ٦ما هى الخا٫ في اإلااؾؿاث الٗكاثٍغ تها َٖى ٚحر بعزُت، ًٍٖى

 الضًيُت.

 .ٟحها  جخمخ٘ بؿلُت واؾٗت مً خُض ازخُاع مْى

 اتها التي جسضم ؤوكُتها ا لخضمُت التي ج٣ضمها للمجخم٘ )الهجحن، مُٟٗت مً الًغاثب ٖلى مكتًر

2014 :50-52). 

 .ت الجمُٗت  الخبٕر والخُٕى الٗىهغان ألاؾاؾُان لخٍُى

  م نضوع مىا٠٢ ٖجها ٖلى بٌٗ ال٣ًاًا ٚحر مؿِؿت وال جىسٍغ في الاوكُت الخؼبُت والؿُاؾُت، ٚع

 الؿُاؾُت.

 (85 : 2007)ؤبى الىهغ،  جمخاػ باحؿإ مجاالث ٖملها. 

 لُت مؿخ٣لت زانت بها بدُض جيخ٣ل امىالها وبًغاصاتها مً طمت اإلااهدحن بلى طمت الجمُٗت لها طمت ما

ت )الىاوي،   .(56 :2013بىنٟها شخهُت اٖخباٍع
 

ت مجاالث عمل الجمعُاث  الخحًر

 :ت ومؿاٖضاث اظخماُٖت،  الخدماث وؤلاغازت اًت الاظخماُٖت ٖلى ق٩ل بٖاهاث زحًر خُض ج٣ضم الٖغ

ازُت الضوعٍت والُاعثت.  وج٣ضم زضماث صخُت وحٗلُمُت وز٣اُٞت، بياٞت بلى ؤلٚا
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 :اصة مكاع٦ت اإلاىاَىحن ٞحها،  الخىمُت ت للمجخم٘ اإلادلي، وحٗمل ٖلى ٍػ ج٣ضم بغامج ومكغوٖاث جىمٍى

 وزانت الٟئاث اإلاهمكت في هظه الٗملُاث.وجدغم ٖلى جم٨حن اإلاجخم٘ 
 

 :جضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ الجماٖاث والٟئاث اإلآلىمت واإلاهمكت، وجدبجى ٢ًاًا خ٣ى١ ؤلاوؿان  الخلىقي

 .(89 :2007والبِئت وخماًت اإلاؿتهل٪ )ؤبى الىهغ، 
 

ت في فلظوحن سُت عً الجمعُاث الخحًر  إلادت جاٍز

ال٣غن اإلااضخي، والتي جمشلذ بالخغوب ووٍالتها، وؾ٣ٍى ٓغوٝ ٢اؾُت في بضاًت مّغ الكٗب الٟلؿُُجي ب

ض بلٟىع  ُاوي، مغوعا بٖى وما ؤ٣ٖبه مً  1917الخالٞت الٗشماهُت وبضؤ الهجغة الحهىصًت ببان الاهخضاب البًر

، زم الى٨ؿت واخخال٫ ٢ُإ ٚؼة والًٟت الٛغبُت، مغوعا 1948زىعاث، زم الى٨بت والخهجحر الٟلؿُُجي ٖام 

ىام  1987ولى ٖام باالهخٟايت ألا   2012، 2008زم الاهخٟاياث التي جلتها، زم خغوب ألٖا
ً
 .2014، وؤزحرا

ىي والىًالي يض  ٧ان لها صوع باعػ في جُىع الٗمل الخحري في ٞلؿُحن، والتي جُىعث مً الضوع الخٖى

 ل٣ضوم الؿلُت الٟل
ً
اسي في الخغوب والهجغاث، ونىال ؿُُيُت واؾخالم الاؾخٗماع والاخخال٫، بلى الضوع ؤلٚا

 لضوع ال٣ُإ الٗام.
ً
 ومٗؼػا

ً
ت م٨مال  مهام الخضماث ألاؾاؾُت، ل٩ُىن صوع الجمُٗاث الخحًر

 

 باإلاساخل اإلاسخلفت التي 
ً
ت مسوزا وفُما ًلي جوىز العمل الخحري والؼيل اللاهىوي لعمل الجمعُاث الخحًر

 ت:ُمس بها الؼعب والللُت الفلظوُي
 

 هُت:مسخلت ؤوازس الخالفت العثما

ت في ؤوازغ الخالٞت الٗشماهُت وبالخدضًض ٖىض نضوع ٢اهىن  بضؤث مغخلت ج٣ىحن ٖمل الجمُٗاث الخحًر

م(، وهى ما ًٟؿغ بَال١ البٌٗ بلى آلان اؾم الجمُٗاث 1907هـ ) 1327الجمُٗاث الٗشماهُت ؾىت 

ت، و٧ان ال٣اهىن ًجحز لٗضة ؤشخام جإؾِـ ظمُٗت،  بك٩ل صاثم صون الٗشماهُت ٖلى الجمُٗاث الخحًر

، (40-٢2016:39هض ا٢دؿام الغبذ، و٧ان ًخم بٖالم الجمُٗت للخ٩ىمت باليكإة بٗض الخإؾِـ. )ماؽ، 

ً الجمُٗاث، ٦ما جمحزث ؤوكُت الجمُٗاث في هظه  ت ج٩ٍى اإلاغخلت بالُاب٘ وامخاػث هظه اإلاغخلت بدٍغ

 .(91 :2011)الٗالى٫،  الاظخماعي البدذ
 

واوي   (:1948-1917)مسخلت الاهخداب البًر

ُاوي ٖلى ٢اهىن الجمُٗاث الٗشماوي م٘ ابخضإ هو في اإلااصة ) ( مً ٢اهىن ٖام 23ؤب٣ى الاخخال٫ البًر

ًدُذ للمىضوب الؿامي ؾلُت جغزُو الجمُٗاث واخخٟاْه بد٤ بلٛاء هظا الترزُو في ؤي و٢ذ  1929

وػاص مً طل٪ ٢اهىن ال٣ٗىباث ٌكاء، و٢ض ؤمًٗ الاهخضاب بمىظب هظا الخ٤ في الؿُُغة ٖلى الجمُٗاث 

 .(40 :2016)ماؽ،  1936في 

و٧ان ؤبغػ اٖما٫ الجمُٗاث في هظه اإلاغخلت م٣اومت الهجغة الحهىصًت ومهاصعة ألاعاضخي باٖخباعها الخُغ 

الغثِـ في جل٪ اإلاغخلت، و٢ض َغى الٗمل الؿغي ٖلى ؤوكُتها بؿبب ٢ىاهحن الاهخضاب التي حؿُُغ ٖلى 

ت جل٪ الجمُٗاث خُض لٗبذ الٗاثالث اإلاكهىعة ٧ل ما ال ًسضم مهال  هسبٍى
ً
ر الاهخضاب، و٧ان مالخٓا

 في حك٨ُل الجمُٗاث و٢
ً
  .(71 :2001)ؤبغاف،  ُاصتهاصوعا
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 (:1967-1948مسخلت ما بحن الىىبت بلى الىىظت )

ؤلٛذ  ٖاما، ٢13ىاهحن زال٫  4في هظه اإلاغخلت جبٗذ الًٟت الٛغبُت لإلصاعة ألاعصهُت وؤنضعث ألاعصن 

ىام  ، 1953بمىظبها ال٣اهىن الٗشماوي وخل مدله ٢ىاهحن للجمُٗاث ؤلغى ٧ل مجهم الؿاب٤ له في الٖا

ت والهُئاث الاظخماُٖت ع٢م )1965، 1956 ، وباإلاجمل 1966( ؾىت 33، واهتهاء ب٣اهىن الجمُٗاث الخحًر

ت ؤما ٢ُإ ٚؼة و  .(41 :٧2016اهذ هظه ال٣ىاهحن م٣ُضة للٗمل الخحري )ماؽ،  الظي جب٘ ؤلاصاعة اإلاهٍغ

في هظه اإلاغخلت هبِ ٖمل الجمُٗاث و .(64 :2006ن الٗشماوي )مغػو١، ٣ٞض اؾخمغ ُٞه الٗمل بال٣اهى 

ت هدُجت ؤلاخباٍ الٗام في اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي، وحكضًض ٢بًت الىٓامحن ألاعصوي واإلاهغي ٖلى  الخحًر

ت وخغ٦ت الٟلؿُُيُحن، وجغ٦ؼ الٗمل ٖلى م٣اومت مكا حن، والاهخمام ب٣ًُت الالظئحن وخ٤ خٍغ ٘ الخَى َع

ًالٗى  اسي للمهجٍغ   .(77-76 :2006)ألاق٣غ،  صة بياٞت للٗمل ؤلٚا
 

 (:1987 – 1967مسخلت ما بحن الىىظت والاهخفاكت ألاولى ) 

ًٖ الخا٦م  1981( ٖام 686في ٢ُإ ٚؼة اؾخمغ الٗمل بال٣اهىن الٗشماوي ختى نضوع ٢اهىن ع٢م )

 نالٗؿ٨غي 
ً
غى إلاى٣ُت ٚؼة وقما٫ ؾِىاء، ألامغ الظي ظٗل مؼاولت الجمُٗاث ألوكُتها ؤمغا  ٞو

ً
ٗبا

٣ىباث بالخبـ  .(43 :2016)ماؽ،  ٚغاماث ٖو

 ختى ٖام  1966( ؾىت 33ؤما في الًٟت الٛغبُت ٣ٞض ب٣ي ال٣اهىن ألاعصوي ع٢م )
ً
ا ، بِىما نضع 2000ؾاٍع

 م بالٗمل في مضًىت ال٣ضؽ اإلادخلتالٛغبُت زا ٣ٖب اخخال٫ الًٟت ٢1967اهىن "بؾغاثُلي" ٖام 

 .(61 :2014)الهجحن، 

ت في هظه اإلاغخلت في ٢ُإ ٚؼة والًٟت الٛغبُت، وطل٪ الؾدُٗاب اإلاهام  جًا٠ٖ ٖضص الجمُٗاث الخحًر

ت الجضًضة التي ؤ٣ٖبذ ه٨ؿت  ، ُٞما 1967الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت الُاعثت والىاججت ًٖ ألاويإ اإلاإؾاٍو

ت ٞترة الؿبُٗىاث والشماهِىاث ٣ٖبغػ جُى  غ الٟلؿُُيُتع لٗمل الجمُٗاث الخحًر  ب ْهىع مىٓمت الخدٍغ

 .(55 :2013)الىاوي، 

ت ججاوػ صوعها  ت، خُض لم حؿخُ٘ الجمُٗاث الخحًر  إلااؾؿاث مهىُت وجىمٍى
ً
لم حكهض هظه الٟترة جُىعا

اسي بؿبب ا٢خهاع صوعها ٖلى م٣اومت اإلادخل والهمىص ؤمام ؾُا ؾت الخسلي ًٖ ألاعى واإلا٣اومت، ؤلٚا

ت قٗبُت في طل٪ الى٢ذ والتي ا،  ٧اهذ ؤولٍى  .(37 :2015)ألٚا
 

 (:1993 – 1987مسخلت الاهخفاكت ألاولى ) 

 ختى ٖام  1966( ؾىت 33في الًٟت الٛغبُت اؾخمغ الٗمل بال٣اهىن ألاعصوي ع٢م )
ً
ا ، بِىما 2000ؾاٍع

 م بالٗمل في مضًىت ال٣ضؽ اإلادخلتاخخال٫ الًٟت الٛغبُت زا٣ٖب  1967نضع ٢اهىن "بؾغاثُلي" ٖام 

ًٖ الخا٦م  1981( ٖام 686بِىما في ٢ُإ ٚؼة اؾخمغ الٗمل ب٣اهىن  ع٢م ) .(61 :2014)الهجحن، 

ًٖ الخا٦م  1983( ٖام 832الٗؿ٨غي "ؤلاؾغاثُلي" إلاى٣ُت ٚؼة وقما٫ ؾِىاء، زم ال٣اهىن اإلاٗض٫ ع٢م )

 ختى ٖام الٗؿ٨غي "ؤلاؾغاثُلي" إلا
ً
ا  .(43 :2016)ماؽ،  2000ى٣ُت ٢ُإ ٚؼة ؾاٍع
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ت في ؤ٣ٖاب الاهخٟايت ألاولى، والتي ؾاهمذ في وظىص  و٢ض ٧اهذ مغخلت مخمحزة في ٖمل الجمُٗاث الخحًر

ت للىًا٫، وحك٨ُل  جىظه ظضًض لضي الٟهاثل واإلاجخم٘ اٖخباع الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼة الخل٣ت اإلاغ٦ٍؼ

ضم بزًإ الخىمُت للىٓغة الؿُاؾُت، وجمدىع ٖمل لجان ج٣ضم الخضماث  ت للجمهىع ٖو الخىمٍى

ت   ٖلى الخدًحر لبىاء الضولت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت، وبظل٪ ؤياٞذ الجمُٗاث الخحًر
ً
الجمُٗاث ؤًًا

 آزغا لٗملها وهى صوع البىاءص
ً
ا،  وعا  .(37 :2015) ألٚا

 

 (:2000 – 1994فاكت ألاكص ى الثاهُت) مسخلت ما بحن كدوم الظلوت الىهىُت الفلظوُيُت واهخ

ىُت الٟلؿُُيُت ظغث ظهىص خشِشت لخُٛحر البِئت ال٣اهىهُت الىاْمت لٗمل  بٗض ٢ُام الؿلُت الَى

ش  ٘ إلاكغوٕ ٢اهىن بخاٍع ت في ألاعاضخي الٟلؿُُيُت، ونىال إلنضاع صًىان الٟخىي والدكَغ الجمُٗاث الخحًر

اإلاضوي مبرعة ٖضم مالثمخه إلاغخلت بىاء ماؾؿاث الضولت، ، واٖتريذ ٖلُه مىٓماث اإلاجخم٘ 10/9/1995

ما صٞ٘ الؿلُت لالؾخجابت وججمُضه ومً زم بقغا٥ اإلاىٓماث في نُاٚخه وبٖضاصه، وبالخالي انبذ 

عي ٖام   باعػا زال٫ هظه الٟترة وبٗض حك٨ُل اإلاجلـ الدكَغ
ً
ت صوعا في بخضار  1996للجمُٗاث الخحًر

 مً الضازلُت، حُٛحر ظىهغي ٖلى ال٣اهىن مً 
ً
زال٫ مىذ وػاعة الٗض٫ ؾلُت حسجُل الجمُٗاث بضال

ىصة ؾلُت حسجُل الجمُٗاث لىػاعة الضازلُت  وا٣ٖب طل٪ حٗضًال لهظا البىض بالظاث مً الغثِـ ٖو

عي بٗض ظض٫ )ماؽمً زال 1999ومغع ال٣غاع ٖام   .(46-45 :2016 ،٫ اإلاجلـ الدكَغ

ت في ًٚىن ؾىىاث ٢لُلت، ومً قهضث هظه اإلاغخلت َٟغة ٖلى نُٗض ال٨م  في حسجُل الجمُٗاث الخحًر

تخُض اإلاهام اإلاى٧لت لها، وطل٪ في ؤ٣ٖاب اجٟا١ ؤوؾلى وبػالت ٣ٖباث اإلا  دخل في ٖمل الجمُٗاث الخحًر

، و٢ض ؤزظث الجمُٗاث في هظه الٟترة الُاب٘ اإلانهي والخسهصخي )الىاوي، (235 :2014)اإلاكهغاوي، 

2013: 55). 
 

 (:2007 – 2000ن اهخفاكت ألاكص ى الثاهُت وبداًت خىم خسهت خماض ) مسخلت ما بح

ت والهُئاث ألاهلُت ع٢م ) ، وطل٪ بٗض جىإػ بحن 2000( لؿىت 1جم اٖخماص ٢اهىن الجمُٗاث الخحًر

عي والغثاؾت، زم نضع في الٗام  ت ومٗض ال٣اهىن زم بحن اإلاجلـ الدكَغ بمىظب  2003الجمُٗاث الخحًر

ا، 9ء ع٢م )٢غاع مجلـ الىػعا (، وبظل٪ جم جىخُض 38 :2015( الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن الجمُٗاث )ألٚا

ال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها في مجا٫ الجمُٗاث، بال ؤن الٗال٢ت قابها الٛمىى والخىإػ بؿبب الخىاٞـ ٖلى 

  .(85 :2000)بغهامج صعاؾاث الخىمُت،  ٍل وازخالٝ وظهاث الىٓغ الؿُاؾُتالخمى 

ازُت والصخُت، باإلياٞت بلى بٌٗ  اػصاص في هظه ت في ج٣ضًم الخضماث ؤلٚا اإلاغخلت صوع الجمُٗاث الخحًر

ت، ٦ما اؾخُاٖذ مً زال٫ الخٗبئت والًِٛ لٗب صوع في حٗضًل ٢اهىن الاهخساباث وفي  الاوكُت الخىمٍى

حره مً ال٣ىاهحننُاٚت الضؾ   .(44 :2007)اإلاا٢ذ وآزغون،  خىع الٟلؿُُجي ٚو
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 (:2018 – 2007ت خماض )الخـاز والاهلظام( وبلى آلان ) مسخلت خىم خسه

م باٖخماص الىٓام اإلاالي اإلاىخض للجمُٗاث 2009( ٖام 60زال٫ هظه الٟترة نضع ٢غاع وػٍغ الضازلُت ع٢م )

ت والهُئاث ألاهلُت، زم ٢غاع وػٍغ الضازلُت ع٢م ) ش 61الخحًر م والظي جم بمىظبه 11/11/2013( بخاٍع

ت اإلاالي اإلاىخض الؿاب٤ وبياٞت بٌٗ اإلاىاص التي جًبِ الكئىن اإلاالُت للحٗضًل الىٓام  جمُٗاث الخحًر

 .(https://moi.gov.ps/home/post/43645: 13/1/2018)مى٢٘ وػاعة الضازلُت،  والهُئاث ألاهلُت

عي وق٩بٗض ؤن ٞاػث خغ٦ت خماؽ بٛالبُت م٣اٖض ا ، 27/3/2006لذ الخ٩ىمت الٗاقغة في إلاجلـ الدكَغ

بضؤث مغخلت الخهاع وجم ب٣ًاٝ  مؿاٖضاث الضو٫ اإلااهدت للخ٩ىمت الٟلؿُُيُت، وجم جىظُه مؿاٖضاث 

 
ً
 باعػا

ً
ت صوعا اإلااهدحن بلى مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي جلتزم بإظىضة اإلااهدحن، مما ؤُٖى الجمُٗاث الخحًر

 زانت بٗ
ً
ت ٖلى الجاهب 14/6/2007ض الاه٣ؿام الضازلي في ومهما ، خُض جغ٦ؼ ٖمل الجمُٗاث الخحًر

ت )الٗالى٫،  ت والبًر اسي وحؿُحر ٢ىاٞل ٞ٪ الخهاع البدٍغ  .(93 :2011ؤلٚا

ىام   مهما ؤزىاء وبٗض الخغوب الهمجُت اإلاخٗا٢بت في ألٖا
ً
 بٚازُا

ً
، 2012، 2009-٦2008ما لٗبذ صوعا

ت في الٗام ، خُض ججاوػث اإلاؿ2014و ت التي جل٣تها الجمُٗاث الخحًر  800مبلٜ  2010اٖضاث الؿىٍى

ت للؿلُت الٟلؿُُيُت في  ٚؼة في طاث الٗام  مداٞٓاثملُىن صوالع، وهى ما ًٟى١ ي٠ٗ اإلاحزاهُت الؿىٍى

 (. 91: 2011، الٗالى٫ )

ا،  ضاص الجمُٗاث اإلاسجلت )ألٚا  أٖل
ً
 مًُغصا

ً
(، خُض بلٜ ٖضص 38: ٦2015ما قهضث هظه الٟترة اػصًاصا

ت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة واإلاسجلت لضي وػاعة الضازلُت في   935خىالي  18/7/2017الجمُٗاث الخحًر

ت الكئىن الٗامت بىػاعة الضازلُت،   .(18/7/2017ظمُٗت )بخهاثُت مً صاثغة الجمُٗاث، مضًٍغ

ظمُٗت ؤظىبُت  32ل قهضث حسجُ 2009-2008اللظًً ؤ٣ٖبا الخغب ألاولى  2010و  2009ولٗل ٖامي 

 والبالٜ بظمالحها 40وهي وؿبت جمشل 
ً
ظمُٗت، وطل٪  80% مً بظمالي الجمُٗاث ألاظىبُت اإلاىظىصة خالُا

ألؾباب ٖضة ؤهمها  الىي٘ ؤلاوؿاوي الهٗب الىاجج ًٖ الخغب الُاخىت، والظي ق٩ل ٖامل ظظب ٢ىي 

  2009ضاًت ٖام لها، زم بلؼام وػاعة الضازلُت لٟغوٕ الجمُٗاث ألاظىبُت م٘ ب
ً
٣ا ت ؤوياٖها ٞو لدؿٍى

اصة، زم بؿبب و٠٢  الضو٫ اإلااهدت مؿاٖضاتها للخ٩ىمت الٟلؿُُيُت  لل٣اهىن ما جغجب ٖلُه هظه الٍؼ

 .(16 :2016لجمُٗاث ألاظىبُت )ٖىصة، لساباث وبالخالي جىظُه مؿاٖضاتها ٣ٖب ٞىػ خماؽ في الاهخ

ت العاملت في   غصة مدافظاثحعداد الجمعُاث الخحًر

ت الٗاملت في 7 - 2ٌكحر الجضو٫ ع٢م ) ٚؼة واإلاسجلت لضي وػاعة  مداٞٓاث( بلى ؤن ٖضص الجمُٗاث الخحًر

 .(18/7/2017ظمُٗت )بخهاثُت مً صاثغة الجمُٗاث، بىػاعة الضازلُت،  935هى  18/7/2017الضازلُت في 
 

ت العاملت في   غصة خظب اإلادافظت: مدافظاثجىشَع الجمعُاث الخحًر

ت الٗاملت في  (7 - 2)ٌكحر  ظضو٫ ع٢م  ٚؼة  مداٞٓاثوالظي ًىضر الخىػَ٘ الٗضصي للجمُٗاث الخحًر

ت بحن مداٞٓاث ٚؼة ه ى إلاداٞٓت ٚؼة والتي ونلذ ٖلى اإلاداٞٓاث بلى ؤن الٗضص ألا٦بر للجمُٗاث الخحًر

ت الٗاملت في  53بلى  ت مً ؤنل  497ٚؼة بىا٢٘  مداٞٓاث% مً بظمالي الجمُٗاث الخحًر ظمُٗت زحًر

ٗؼي طل٪ بلى اٖخباع  ٚؼة اإلاداٞٓت الغثِؿُت في ال٣ُإ  935 ت ٖاملت في ال٣ُإ ٩٦ل، َو ظمُٗت زحًر

 بحن مداٞٓاث 
ً
تها خاٞؼ ٚؼة والتي جتر٦ؼ ٞحها الىػاعاث الخ٩ىمُت وؤنها ألا٦ثر ٖضصا الخمـ، ٦ما ؤن مغ٦ٍؼ

 خُض ؾهىلت
ً
 الىنى٫ واإلاىانالث. للجمُٗاث الجساطها م٣غا

https://moi.gov.ps/home/post/43645
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ت العاملت في  (:7 - 2) حدٌو زكم  غصة على اإلادافظاث مدافظاثالخىشَع العددي للجمعُاث الخحًر

 عدد الجمعُاث اطم اإلادافظت م

 137 قما٫ ٚؼة 1
 497 غصة 2
 98 صًغ البلر 3
 122 زاهُىوـ 4
ذ 5  81 ٞع

ت العاملت في كواع غصة  935 العدد ؤلاحمالي للجمعُاث الخحًر

ت الؼئىن العامت بىشازة الدازلُت،   (18/7/2017اإلاـدز: )بخـاثُت مً داثسة الجمعُاث، مدًٍس
 

ت العاملت في   غصة خظب هىعها: مدافظاثجىشَع الجمعُاث الخحًر

ت الٗاملت في 8 - 2ٌكحر ظضو٫ ع٢م ) ٚؼة  مداٞٓاث( والظي ًىضر الخىػَ٘ الٗضصي للجمُٗاث الخحًر

ها بلى ؤن  ت الٗاملت في 45.5خؿب هٖى ٚؼة حٗمل في مجا٫  مداٞٓاث% مً بظمالي الجمُٗاث الخحًر

ت مً ؤنل  425الخضماث الاظخماُٖت بىا٢٘  ت ٖاملت في ال٣ُإ مً ظمُ٘  935ظمُٗت زحًر ظمُٗت زحًر

ؾىىاث  10ض ًٖ ألاهىإ، وهى ما ٌٗؼوه الباخض لخالت الخهاع الخاه٤ الظي ًدُاه ال٣ُإ مىظ ما ًٍؼ

و٦ظل٪ الخغوب الشالزت التي حٗا٢بذ ٖلى ال٣ُإ والتي ظٗلذ الخاظت ملخت لٗمل ٚالب الجمُٗاث في 

ت في  اسي ٖلى وظه الخهىم، ٦ما ًضلل ٖلى ٢هغ هٓغة وز٣اٞت الجمُٗاث الخحًر اإلاجا٫ الاظخماعي وؤلٚا

اهاث.  الخضزل اإلاُلىب وا٢خهاعها ٖلى ظاهب اإلاؿاٖضاث وؤلٖا

ت العاملت في  (:8 - 2) محدٌو زك  غصة خظب هىعها مدافظاثالخىشَع العددي للجمعُاث الخحًر

 وظبت الجمعُاث عدد الجمعُاث هىع الجمعُت م

 %45.45 425 الجمعُاث الاحخماعُت 1
 %8.56 80 الجمُٗاث ألاظىبُت 2
 %8.13 76 الش٣اٞت والٟىىن  3
 %5.99 56 الجمُٗاث الُبُت 4
 %5.56 52 والُٟلظمُٗاث ألامىمت  5
ايت 6  %5.45 51 ظمُٗاث الكباب والٍغ
 %4.49 42 الجمُٗاث الؼعاُٖت 7
 %3.74 35 ظمُٗاث الخٗلُم الٗالي 8
 %3.74 35 الجمُٗاث الى٣ابُت 9
 %2.99 28 ظمُٗاث اإلاٗا٢حن 10
 %1.50 14 ظمُٗاث خ٣ى١ ؤلاوؿان 11
 %1.07 10 ظمُٗاث البِئت 12
تالجمُٗاث الٗاثلُت  13  %0.96 9 والٗكاثٍغ
 %0.86 8 ظمُٗاث ٞغوٕ الًٟت الٛغبُت 14
جحن 15  %0.53 5 ظمُٗاث الخٍغ
 %0.43 4 ظمُٗاث الؿُاخت وآلازاع 16
 %0.21 2 ظمُٗاث ألازىة 17
 %0.21 2 ظمُٗاث الهضا٢ت 18
 %0.11 1 ظمُٗاث الخٗلُم 19

ت العاملت في   100%  935 غصة مدافظاثعدد ووظب الجمعُاث الخحًر

ت الؼئىن العامت بىشازة الدازلُت،   (18/7/2017اإلاـدز: )بخـاثُت مً داثسة الجمعُاث، مدًٍس



 

60 

 

ت ليل   وظمت في مدافظاث غصة: 1000عدد الجمعُاث الخحًر

ت الٗاملت في 9 - 2ٌكحر الجضو٫ ع٢م )  935ٚؼة ونل بلى  مداٞٓاث( بلى ؤن ٖضص الجمُٗاث الخحًر

ت بمٗض٫  وؿمت، وهى ًىسٌٟ ًٖ اإلاٗض٫ الٗام للًٟت الٛغبُت  1000ظمُٗت ل٩ل  0.49ظمُٗت زحًر

وؿمت، و٢ض ٌٗؼي هظا ألامغ بلى جىػَ٘ الؿ٩ان في الًٟت الٛغبُت  1000ظمُٗت ل٩ل  0.77والظي ًهل بلى 

هىا٥ ج٨ضؽ للؿ٩ان في مىا٤َ ٚؼة  مداٞٓاثٖلى مؿاخاث ظٛغاُٞت ؤوؾ٘ و٦ثرة ٖضص ال٣غي، بِىما في 

 ظٛغاُٞت ي٣ُت.

٦ما ٌكحر بلى ؤن اليؿبت ألا٦بر لٗضص الجمُٗاث بحن مداٞٓاث ٚؼة هي إلاداٞٓت ٚؼة والتي ونلذ بلى 

ٗؼي طل٪ بلى اٖخباع  ٚؼة اإلاداٞٓت الغثِؿُت في ال٣ُإ والتي جتر٦ؼ  1000ظمُٗت ل٩ل  0.76 وؿمت، َو

تها خاٞؼ  ٚؼةها ألا٦ثر ٖضصا بحن مداٞٓاث وؤنوالبىى٥ ٞحها الىػاعاث الخ٩ىمُت  الخمـ، ٦ما ؤن مغ٦ٍؼ

 خُض ؾهىلت الىنى٫ واإلاىانالث.
ً
 للجمُٗاث الجساطها م٣غا

٦ما ًٓهغ ؤن وؿب ب٣ُت اإلاداٞٓاث مخ٣اعبت ظضا وظمُٗها وؿب ج٣ل ًٖ هه٠ وؿبت مداٞٓت ٚؼة، 

ض مً ال ت.وبالخالي هظا ماقغ ٖلى خاظت هظه اإلاداٞٓاث الٞخخاح اإلاٍؼ  جمُٗاث الخحًر

ت ليل  (:9 - 2) حدٌو زكم  وظمت في مدافظاث غصة 1000عدد الجمعُاث الخحًر

 اطم اإلادافظت م
عدد الظيان 

 م2016نهاًت 

عدد الجمعُاث 

 م2017زالٌ 

ت  عدد الجمعُاث الخحًر

 وظمت 1000ليل 

 0.36 137  383,367           قما٫ ٚؼة 1
 0.76 497  655,881           غصة 2

 0.35 98  277,906           صًغ البلر 3
 0.34 122  357,759           زاهُىوـ 4
ذ 5  0.34 81  237,354           ٞع

ت العاملت في  ألاعداد واليظب ؤلاحمالُت للجمعُاث الخحًر

 غصة ملازهت بعدد طيان اإلادافظاث مدافظاث
  1,912,267  935 0.49 

 0.77 2292 2,972,096 الًٟت الٛغبُت 

 

ت الكئىن الٗامت بىػاعة الضازلُت، اإلاـدز:  الجضو٫ مً بٖضاص الباخض بالغظٕى بلى )بخهاثُت مً صاثغة الجمُٗاث، مضًٍغ

غ الٟلؿُُيُىن في نهاًت ٖام 18/7/2017 (، 12/2016:36م، الهاصع ًٖ الجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء الٟلؿُُجي، 2016(، )ج٣ٍغ

غ ج٣ُُم ؤزغ ٢اهىن  ت والهُئاث ألاهلُت ع٢م ))ج٣ٍغ والثدخه الخىُٟظًت ٖلى ؤصاء الجمُٗاث،  2000( لؿىت 1الجمُٗاث الخحًر

 (14-13 :2016مٗهض ماؽ، 
 

ت العاملت في   :غصة مدافظاثالـعىباث والخددًاث التي جىاحه الجمعُاث الخحًر

ت الٗاملت في  ما٫ والخضماث التي ج٣ضمها الجمُٗاث الخحًر م مً حجم ألٖا ٚؼة، بال ؤهه  مداٞٓاثٖلى الٚغ

في هٟـ الى٢ذ ال ًسٟى ٖلُىا حجم الهٗىباث والخدضًاث التي جىاظهها هظه الجمُٗاث، ولظل٪ ؾيؿلِ 

بلى نٗىباث وجدضًاث الًىء في هظا اإلادىع ٖلى ظؼء مً هظه اإلا٣ُٗاث والخدضًاث، و٢ض ٢ؿمها الباخض 

 هاججت ًٖ البِئت الضازلُت وؤزغي ًٖ البِئت الخاعظُت لٗمل الجمُٗاث، وهي ٖلى الىدى آلاحي:
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 ؿعىباث وجددًاث البِئت الدازلُت:

  ًت م ؾىاء في مىا٢كت الدوز الؼىلي للجمعُت العمىمُت حٗاوي الٗضًض مً الجمُٗاث الخحًر

ت واإلاالُت ؤو  غ ؤلاصاٍع : 2012الٗالى٫، ومىهىع، وحجاط، الاهخساباث ؤو ختى صوعها الغ٢ابي )الخ٣اٍع

234). 

  وؤلابضإ  جدزل مجالع ؤلادازة في ؤلادازة الخىفُرًتهىا٥ اعجٟإ في مؿخىي ٌ مما ٣ًىى الخٍٟى

في الٗمل، ٦ما ؤن الٟاٖلحن في مجلـ ؤلاصاعة ؤخُاها ٩ًىن ًٖى ؤو ازىحن والب٣ُت زاملحن 

  .(16 :2009)اإلاكهغاوي، 

 مما ًجٗلهم اإلاخد٨محن في  ازجبان وؼإة بعم الجمعُاث بيؼان شخص ي لبعم ألافساد

 الجمُٗت، والظي ًدؿبب بازخٟاء هظه الجمُٗت بُٛاب هاالء ألاٞغاص.

 والظي ًيخج ًٖ حٛلُب بًٗهم إلاهلخخه  غُاب الخجاوع والخيامل بحن ؤعلاء بعم الجمعُاث

 مً الخ٣ضمبخسل٠ في الٗمل بض الصخهُت، مما ًدؿبب
ً
ا،  ال  .(41 :215)ألٚا

  ض مً الجهض في ت لبظ٫ اإلاٍؼ س ؤهظمتها السكابُتجدخاط الٗضًض مً الجمُٗاث الخحًر اصة  جوٍى لٍؼ

 .(153 :2007)قاهحن،  الكٟاُٞت

 ت الؼاملتالٗضًض مً الجمُٗاث بلى  جفخلس ، والتي ح٨ٗـ في ظضاو٫ ػمىُت جبرػ الخوى الخىمٍى

ا، مضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي و  ٘ الجمُٗاث )ألٚا  .(42 :2015يٗذ لبرامج ومكاَع

  عوظىص ٘ وبن وظض ٩ًىن كعف في بدازة اإلاؼاَز ، وال ٩ًىن في بٌٗ ألاخُان ج٣ُُم لهظه اإلاكاَع

( 
ً
 .(239 :2012الٗالى٫، ومىهىع، وحجاط، ق٩لُا

 ًًت. الاشدًاد اإلالوس لعدد اإلاظخفُد  الظًً ًدخاظىن لخ٣ضًم الخضماث مً الجمُٗاث الخحًر

  ت لخبراتها اإلاترا٦مت بؿبب  بك٩ل مؿخمغ.  هجسة اليادز الىظُفيج٣ٟض الٗضًض مً الجمُٗاث الخحًر

 ت وي٠ٗ حٛظًتها بالبُاهاث ؤو جدضًثها بك٩ل  كعف كىاعد البُاهاث في ٚالب الجمُٗاث الخحًر

٘ وجلبُت اخخُاظاث اإلااهدحنة ٖلى الخدغ٥ مؿخمغ، وهى ما ٣ًٟض الجمُٗاث ال٣ضع  )الخضاص  الؿَغ

بض الىاخض،    .(11-10 :2009ٖو
 

 ؿعىباث وجددًاث البِئت الخازحُت:

  ؾبخمبر، خُض باث  ٣ٖ11اب ؤخضار ؤتي ؤَل٣ذ في ال كىاهحن مدازبت ؤلازهابنٗىبت الٗمل في ْل

 
ً
ومىعَـ، لى ظىب ٦ما ًىؾم ؤلاعهابُىن بهظا الاؾم )ؾحن بًىؾم مً ٣ًاوم اإلادخل باإلعهاب ظىبا

٩ا ٖلى اإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت ٦ما خضر م٘ الهىضو١ (13 :2010 ، وبمىاػاة طل٪ بضؤث خغب ؤمٍغ

٣ضؾت لإلٚازت والخىمُت ٖام ، وم٘ ماؾؿت ألاعى اإلا2003الٟلؿُُجي لإلٚازت والخىمُت )بهتربا٫( ٖام 

 .(280-278 :2012)الٗالى٫، ومىهىع، وحجاط،  2004

 ت والظلوت غ الخىمُت ؤلاوؿاهُت في ٞلؿُحن جىجس العالكت بحن الجمعُاث الخحًر ، والظي ؤعظٗه ج٣ٍغ

ل الخازجي، بلى 2000الهاصع ٖام   %. 81بيؿبت  الخىافع على الخمٍى

  ت في ا٣ٖاب ؤخضار ؾبخمبر ، والظي  11الخ٤ًُِ مً الؿلُت الٟلؿُُيُت ٖلى الجمُٗاث الخحًر

ت ؤو ججمُد ؤزؿدتهاونل  ، زم اػصاصث وجحرة هظا الخ٤ًُِ في إلغالق بعم الجمعُاث الخحًر

 .2007اب الاه٣ؿام الٟلؿُُجي ٖام ؤ٣ٖ
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 ٌل ألامىا ت ؤلاؾالمُت في  ؿعىبت جدٍى ٚؼة يمً ؾُاؾت جج٠ُٟ  ٞٓاثمدابلى الجمُٗاث الخحًر

ضم حٗامل 2007ام اإلاىاب٘ التي اجبٗتها الؿلُت الٟلؿُُيُت في ؤ٣ٖاب الاه٣ؿام الٟلؿُُجي ٖ ، ٖو

 .(60 :2013)الىاوي،  البىى٥ مٗها

 ت ُت في الخٗامل عدم جبجي الظلوت ألهداف وبسامج الجمعُاث الخحًر ، مما نٗب ا٦دؿابها الكٖغ

ل الضولي )ايهحر،   (.55 :2015م٘ الخمٍى

  ت ت، ٌؿبب غُاب الاطتراجُجُاث الخىمٍى والتي هي مؿئىلُت مكتر٦ت بحن الخ٩ىمت والجمُٗاث الخحًر

ت في الخىمُت اإلادلُت، وهىا جبرػ مك٩لت الكغا٦ت م٘ الخ٩ىمت والتي ال   في صوع الجمُٗاث الخحًر
ً
يٟٗا

 .(30 :2013جؼا٫ صون اإلاؿخىي اإلاُلىب ) قهاب، 

  تمأزر مهمت على كاهىن  :2000( ٖام 1والهُئاث ألاهلُت ع٢م ) الجمعُاث الخحًر

ت ٧ىنها نالخُت وػاعة الضازلُت، والظي ٢ض ًاصي بلى  - بُٖاء الُاب٘ ألامجي لدسجُل الجمُٗاث الخحًر

ت ؤو الؿُاؾُت. ٌ حسجُل بٌٗ الجمُٗاث بؿبب جىظهاتها ال٨ٍٟغ  ٞع

ت، وطل٪ بسالٝ ًم٨ً ألصخاب اإلاغا٦ؼ الٗلُا في الخ٩ىمت وعظا٫ ألامً الاهً - مام للجمُٗاث الخحًر

 اإلاىاز٤ُ الضولُت.

ضم جدضًض حٍٗغ٠ واضر  - بُٖاء وػٍغ الضازلُت نالخُت خل الجمُٗت صون اللجىء لل٣ًاء، ٖو

ت التي جدُذ للىػٍغ خل الجمُٗت. )  (2012:261الٗالى٫، ومىهىع، وحجاط، للمسالٟاث الجىهٍغ

  بٗض ًىم للجهاث اإلااهدت، بؿبب 
ً
ت ًىما اعخمادها الىبحر على اإلاظاعداث جبُٗت الجمُٗاث الخحًر

، وهى ما ًجٗل 2008و  1999% في الٟترة ما بحن 32في ٖملها والتي اعجٟٗذ بيؿبت  الخازحُت

ل صون الاهخمام باإلاىاعص الظاجُت وبالخالي جًُغب بك٩ل ٦بحر  في خا٫ الجمُٗاث جغ٦ً ٖلى هظا الخمٍى

ل الخاعجيازخل الخم غ وجغجحر،  ٍى   .(40 :2009)صًٍٟى

 ضم جباص٫ الخبراث والخٗاون والخ٩امل ُٞما بُجها، مما ًازغ  كعف الخيظُم ت ٖو بحن الجمُٗاث الخحًر

 ٖلى ألاوكُت اإلاىٟظة مً خُض الجىصة ؤو ج٨غاع اإلاكغوٖاث ؤو زضمت هٟـ الٟئت ٖضة مغاث. 
ً
 ؾلبا

  والظي ًى٨ٗـ بك٩ل ملخّى في اإلاسوج ألعماٌ الجمعُاث الخحًرتكعف ؤلاعالم الداعم  و ،

ُت اإلاجخمُٗت بإوكُت الجمُٗاث )قهاب،   .(31-29 :2013ي٠ٗ الخٖى
 

 :الخالؿت

ت في ؾض الٟجىة ًٖ ال٣ُإ الٗام ججاه  ابخضؤ الباخض هظا اإلابدض بم٣ضمت جىضر صوع الجمُٗاث الخحًر

ٟاث الكٗب الٟلؿُُجي، بل وؤهه ؾب٤ ال٣ُإ  الخ٩ىمي في الضوع الىًالي والخضمي، زم جىاو٫ ؤهم الخٍٗغ

ت مً ال٣ىاهحن وال٨خاب، زم جىاو٫ اهضاٞها وزهاثهها ومجاالث ٖملها بصخيء مً  إلاٟهىم الجمُٗاث الخحًر

سُت ًٖ  الخٟهُل. وإلاا ٧ان ٢ُإ الجمُٗاث ٌؿب٤ ٢ُام الؿلُت الٟلؿُُيُت ٖغط الباخض بلمدت جاٍع

ت ف ي ٞلؿُحن في مسخل٠ الٟتراث مً الخ٨م الٗشماوي و٢اهىهه الىاْم لٗمل الجمُٗاث الجمُٗاث الخحًر

 لُىمىا هظا.
ً
 ونىال

ت الٗاملت في   في خدضًاثالهٗىباث و ال، و ووؿبتها للؿ٩ان ٚؼة مداٞٓاثزم جىاو٫ حٗضاص الجمُٗاث الخحًر

ت الٗاملت في   ٚؼة في ٖملها. مداٞٓاثالبُئخحن الضازلُت والخاعظُت التي جىاظهها الجمُٗاث الخحًر
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 ملدمت

إل والبدض ٖلى الضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت التي جخٗل٤ بمىيٕى الضعاؾت،  مً زال٫ ٢ُام الباخض بااَل

٣ٞض جم ازخُاع الضعاؾاث التي اظتهض ٞحها و٢ض جم ج٣ؿُمها بلى مدىعًٍ  خؿب جىاولها إلاخٛحر مً مخٛحري 

لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت، و٢ض وػٖذ هظه الضعاؾاث خا ؿب مهضعها بلى زالزت مهاصع  لضعاؾت ال٣ُاصة الخدٍى

غبُت وؤظىبُت، وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي:  ٞلؿُُيُت ٖو

: الدزاطاث الفلظوُيُت:
ً
 ؤوال

لُتاإلادىع ألاو٫: الضعاؾاث الٟلؿُُيُت التي جىاولذ مىيٕى  ضصها اللُادة الخدٍى  .7، ٖو

ضصها اإلاىظمت اإلاخعلمتاإلادىع الشاوي: الضعاؾاث الٟلؿُُيُت التي جىاولذ مىيٕى   .8، ٖو

 

: الدزاطاث العسبُت
ً
 :زاهُا

لُتاإلادىع ألاو٫: الضعاؾاث الٗغبُت التي جىاولذ مىيٕى  ضصها اللُادة الخدٍى  .10، ٖو

ضصها اإلاىظمت اإلاخعلمتاإلادىع الشاوي: الضعاؾاث الٗغبُت التي جىاولذ مىيٕى   .10، ٖو

: الدزاطاث ألاحىبُت:
ً
 زالثا

لُتاإلادىع ألاو٫: الضعاؾاث ألاظىبُت التي جىاولذ مىيٕى  ضصها اللُادة الخدٍى  .10، ٖو

ضصها اإلاىظمت اإلاخعلمت: الضعاؾاث ألاظىبُت التي جىاولذ مىيٕى الشاوياإلادىع   .5، ٖو

: الدزاطاث الفلظوُيُت:
ً
 ؤوال

لُت : الدزاطاث الفلظوُيُت التي جىاولذ مىكىع اللُادة الخدٍى  :اإلادىز ألاٌو

ف،  .1  ( 2016دزاطت )ؤبى ػٍس

لُت في بدازة الخغُحر بىشازة الصخت الفلظوُيُت في مدافظاث غصة  بعىىان: دوز اللُادة الخدٍى

لُت في بصاعة الخُٛحر في وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت  هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى صوع ال٣ُاصة الخدٍى

ٟحن طو  اث٠ ؤلاقغاُٞت في وػاعة الصخت بمداٞٓاث ٚؼة، خُض ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً اإلاْى ي الْى

، ازخحرث 1296الٟلؿُُيُت في مداٞٓاث ٚؼة )مً عثِـ قٗبت بلى و٦ُل وػاعة( البالٜ ٖضصهم )
ً
ٟا ( مْى

، و٢ض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي 297مجهم ُٖىت ٖكىاثُت َب٣ُت وؿبُت ج٩ىهذ مً )
ً
ٟا ( مْى

 مت لجم٘ البُاهاث.الخدلُلي، و٧اهذ الاؾدباهت هي ألاصاة اإلاؿخسض

ؤهمها وظىص ٖال٢ت طو صاللت بخهاثُت بحن مخىؾِ ج٣ضًغاث ال٣ُاصة  هخاثجوزلهذ الضعاؾت بلى 

لُت وبحن مخىؾِ ج٣ضًغاث بصاعة الخُٛحر في وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت في مداٞٓاث ٚؼة، وبإن  الخدٍى

لُت وبصاعة الخُٛحر في وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت في  صعظت مىا٣ٞت ؤٞغاص الُٗىت لىا٢٘ ٧ل مً ال٣ُاصة الخدٍى

 %( ٖلى الخىالي.64.1%(،)62.9ث ٚؼة ٧اهذ مخىؾُت )مداٞٓا
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ىانغ ال٣ُاصة  ؤوؿذ٦ما  حر ؾلى٦ُاث ٖو لُت، وجٞى الباخشت بًغوعة جبجي الىػاعة مٟهىم ال٣ُاصة الخدٍى

لُت في ؤٞغاصها، وطل٪ ألنها حٗض مً ؤ٦ثر مٟاهُم ال٣ُاصة مالءمت ل٣ُاصة الخُٛحر، والتر٦حز ٖلى اهخ٣اء  الخدٍى

إلاهاعاث وال٣ضعاث ؤلابضاُٖت لخىلي اإلاىانب ال٣ُاصًت في الىػاعة، وجهمُم هٓام ٞٗا٫ ال٣ُاصاث طاث ا

ً مً الٗاملحن.  للخىاٞؼ إلا٩اٞإة اإلاخمحًز
 

 ( 2016دزاطت )عبد العاٌ،  .2

ت بمدافظت غصة وعالكتها  لُت لدي مدًسي اإلادازض الثاهٍى بعىىان: دزحت جىافس طماث اللُادة الخدٍى

 إلاعلميهم بمظخىي الاهخماء اإلانهي

ت  لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى صعظت جىاٞغ ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى

ال٢تها بمؿخىي الاهخماء اإلانهي إلاٗلمحهم، وصعاؾت صاللت الٟغو  ١ بحن مخىؾُاث صعظاث بمداٞٓت ٚؼة ٖو

 إلاخٛحراث الضعاؾت )الجيـ، اإلااهل الٗلمي، ؾىىاحمج٣ضًغ اإلاٗل
ً
ث الخضمت، اإلاى٣ُت الخٗلُمُت(، ن جبٗا

ولخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، و٢ض اؾخسضمذ اؾدباهخحن لجم٘ 

لُت ألاعبٗت، والشاهُت ل٣ُاؽ مؿخىي  بُاهاث الضعاؾت وؤلاظابت ٖلى ؤؾئلتها، واخضة ألبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

.400الاؾدباهت ٖلى ُٖىت مً مجخم٘ الضعاؾت بلٜ حجمها )الاهخماء اإلانهي لضي اإلاٗلمحن، و٢ض وػٖذ 
ً
 ( مٗلما

ت  هخاثجوزلهذ الضعاؾت بلى  لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى ؤهمها ؤن صعظت جىاٞغ ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى

بمداٞٓت ٚؼة مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن ٧اهذ ٖالُت، وبإهه ال جىظض ٞغو١ خى٫ صعظت جىاٞغ ؾماث ال٣ُاصة 

ت بمداٞٓت ٚؼة مً و  لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى ٗؼي إلاخٛحر )الخدٍى
ُ
الجيـ، ظهت هٓغ اإلاٗلمحن ح

لُت لضي اإلا اهل الٗلمي، ؾىىاث الخضمت(، وبإهه ال جىظض ٞغو١ خى٫ صعظت جىاٞغ ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى

ت بمداٞٓت ٚؼة مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن بمداٞٓت ٚؼة حٗؼي إلاخٛحر اإلاى٣ُت  مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

 .الخٗلُمُت باؾخصىاء مجا٫ الاهخمام باإلاكاٖغ الٟغصًت ، والٟغو١ لهالر مى٣ُت قغ١ ٚؼة

ت مً  ، ؤهمها الٗمل ٖلى الخىؿُاثوفي يىء ما جىنلذ بلُه الضعاؾت مً هخاثج، ٢ضمذ الباخشت مجمٖى

بهم ٖلحها، وطل٪ مً زال٫ بٖضاص وجىُٟظ  ت وجضٍع لُت بحن مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى وكغ ز٣اٞت ال٣ُاصة الخدٍى

بُت، ويغوعة جدؿحن قغوٍ ازخُاع مضًغ اإلاضعؾت، وج٣ضًم صوعاث ل لمغشخحن ٢بل حُُٗجهم زم بغامج جضٍع

 ٣ٌٗض ازخباع لهم.
 

 ( 2016دزاطت )هاجي،  .3

ت بمدافظاث غصة في كىء الفىس التربىي  لُت لدي مدًسي اإلادازض الثاهٍى بعىىان: اللُادة الخدٍى

سها  ؤلاطالمي وطبل جوٍى

ت بمداٞٓاث ٚؼة لل٣ُاصة  لُت في هضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ بلى صعظت مماعؾت مضًغي مضاعؽ الشاهٍى الخدٍى

يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي، مً وظهت هٓغ مٗلمحهم في يىء مخٛحراث )الجيـ، اإلااهل الٗلمي، ؾىىاث 

ت بمداٞٓت ٚؼة. لُت في اإلاضاعؽ الشاهٍى غ ال٣ُاصة الخدٍى  الخضمت(. وا٢تراح ؾبل جٍُى
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 مً اإلاىهج الاؾخيباَي، اإلاىهج الىنٟي، واإلاىهج البىاج
ً
ي، و٧اهذ ؤصواث الضعاؾت واؾخسضمذ الباخشت ٦ال

ت بمداٞٓاث ٚؼة لل٣ُاصة  الاؾدباهت وبُا٢ت الخدلُل ل٣ُاؽ صعظت مماعؾت مضًغي مضاعؽ الشاهٍى

ت الباعٍت ٦إصاة ؤؾاؾُت ال٢تراح  لُت في يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي، ٦ما اٖخمضث ٖلى اإلاجمٖى الخدٍى

ت لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى غ ال٣ُاصة الخدٍى بمداٞٓاث ٚؼة، ُٞما بلٛذ ُٖىت الضعاؾت  ؾبل جٍُى

ت.300)  ومٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهٍى
ً
 ( مٗلما

لُت في يىء ال٨ٟغ  لىخاثجوجىنلذ  ت بٛؼة لل٣ُاصة الخدٍى ؤهمها ؤن صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

صة التربىي ؤلاؾالمي ظاءث بضعظت ٖالُت، وبىظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت لضعظت مماعؾت ال٣ُا

ٗؼي إلاخٛحر الجيـ 
ُ
لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ في مداٞٓاث ٚؼة في يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي ح الخدٍى

لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ في  لهالر ؤلاهار، وبٗضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت لضعظت مماعؾت ال٣ُاصة الخدٍى

ٗؼي بلى مخٛحر اإلااهل الٗلم
ُ
 ي وؾىىاث الخضمت.مداٞٓت ٚؼة في يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي ح

ت بالٗىصة بلى ٦خاب هللا وؾىت عؾىله  وؤوؿذ لت في مضاعؽ الشاهٍى ؼ مٟهىم ال٣ُاصة الخدٍى بًغوعة حٍٗؼ

لُت  ت والىماطط ال٣ُاصًت الىاجخت في ٖهغها هظا، ويغوعة ا٦دكاٝ ٢ُاصاث جدٍى والا٢خضاء بالؿحرة الىبٍى

ت.مبضٖت صازل اإلاضاعؽ وازخُاع ألاوؿب وبقغا٦هم في نى٘ ا  ل٣غاعاث ؤلاصاٍع
 

 ( 2015دزاطت )الظلوي،  .4

لُت وعالكتها بةدازة  ت بمدافظاث غصة لللُادة الخدٍى بعىىان: دزحت ممازطت مدًسي اإلادازض الثاهٍى

 الخمحز لديهم

لُت  ت بمداٞٓاث ٚؼة لل٣ُاصة الخدٍى هضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ بلى صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

ال٢تها بةصاعة الخمحز    ٖو
ً
لضيهم، وصعاؾت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث ج٣ضًغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت جبٗا

إلاخٛحراث الضعاؾت ) الجيـ، اإلااهل، ؾىىاث الخضمت(، ولخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت اؾخسضم الباخض اإلاىهج 

ان ٖلى )  ( ٣ٞغة، و٢ض ج٩ىن مجخم69٘الىنٟي الخدلُلي، و٢ام بخهمُم اؾدباهخحن لهظا الٛغى جدخٍى

ت بمداٞٓاث ٚؼة، و٢ض وػٕ الباخض ٖلى ُٖىت 4857الضعاؾت مً ) / مٗلمت( للمضاعؽ الشاهٍى
ً
( ) مٗلما

 (.330الضعاؾت بلٜ حجمها )

ت بمداٞٓاث ٚؼة لل٣ُاصة  لىخاثجوزلو الباخض  ؤهمها ؤن صعظت ج٣ضًغ مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

لُت ٧اهذ ٦بحرة، وبىظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُ ت الخدٍى ت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

لُت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ، لهالر ؤلاهار، وإلاخٛحر ؾىىاث الخضمت لهالر  بمداٞٓاث ٚؼة لل٣ُاصة الخدٍى

ت  10ألا٦ثر مً  ؾىىاث، وبٗضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

لُت حٗؼي إلا خٛحر اإلااهل الٗلمي، وبإن مؿخىي بصاعة الخمحز لضي مضًغي بمداٞٓاث ٚؼة لل٣ُاصة الخدٍى

ت بمداٞٓاث ٚؼة بلٜ وػنها اليؿبي )  %( ؤي بضعظت ٦بحرة. 74.00اإلاضاعؽ الشاهٍى
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٣ها مً ٢بل مضًغي  ؤوص ى٦ما  ت ًخم الٗمل ٞو الباخض بًغوعة وي٘ آلُاث ممىهجت للٗملُاث ؤلاصاٍع

٘ مؿخىي اإلاضاعؽ، ووي٘ زُتاث واضخت خى٫ ٦ُُٟت اؾخسض لُت ٦مضزالث ٞع ام هخاثج ال٣ُاصة الخدٍى

بصاعة الخمحز، ووي٘ صلُل ع٢ابت وج٣ُُم ًخم الٗمل به لًبِ جىُٟظ الخُت الاؾتراجُجُت وج٣ُُمها في 

 نهاًتها.
 

 ( 2015دزاطت )اللدزة،  .5

لُت وعالكتها بمسسحاث العمل لدي اإلادزاء العامحن في الؼسهت  بعىىان: مخولباث اللُادة الخدٍى

 الفلظوُيُت بلواع غصة 

ال٢تها بمسغظاث الٗمل لضي  لُت ٖو غ مخُلباث ال٣ُاصة الخدٍى هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مؿخىي جٞى

ت الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة، واؾخسضم الباخض لخد٤ُ٣ طل٪ اإلاىهج الىنٟي  اإلاضعاء الٗامحن في الكَغ

ت  الخدلُلي، خُض ٢ام باؾخُإل آعاء مجخم٘ الضعاؾت واإلاخمشل في مضعاء الضواثغ في ظهاػ الكَغ

( مضًغ صاثغة، ومً طل٪ زال٫ جىػَ٘ اؾدباهت نممذ لهظا 211الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة والبالٜ ٖضصهم )

٣ت الُٗىت 131الٛغى ل٣ُاؽ مضي اؾخجابت اإلابدىزحن إلاخٛحراث الضعاؾت، و٢ض جم جىػَ٘ ) ( اؾدباهت بٍُغ

 الٗكىاثُت الُب٣ُت.

ت الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة ًمخل٩ىن  ثجلىخاول٣ض جىنل الباخض  ؤهمها بإن اإلاضعاء الٗامىن بالكَغ

لُت بيؿبت ) ت 79.5مخُلباث ال٣ُاصة الخدٍى %(، وبإن مؿخىي مسغظاث الٗمل لضي اإلاضعاء الٗامحن بالكَغ

لُت بمسغظاث الٗمل لضي اإلاضعاء 81.8الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة بلٜ ) %(، وباعجباٍ مخُلباث ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة بيؿبت )ال  %(.86.6ٗامحن بالكَغ

ت  جىؿُاجهو٧اهذ ؤهم  لُت لضي اإلاضعاء الٗامحن في الكَغ بًغوعة الاؾخمغاع في مماعؾت همِ ال٣ُاصة الخدٍى

ت  ت في الكَغ اث ؤلاصاٍع لُت في ظمُ٘ اإلاؿخٍى ؼ مماعؾاث ال٣ُاصة الخدٍى الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة، وحٍٗؼ

 اء.الٟلؿُُيُت بٛؼة، وجضُٖم ؾُاؾت الاهخمام بمسغظاث الٗمل بك٩ل ؤًٞل بياٞت بلى مسغظاث ألاص
 

 ( 2015دزاطت )اللاهىع،  .6

لُت في جدلُم ألاهداف الاطتراجُجُت الفلظوُيُت  بعىىان: دوز اللُادة الخدٍى

لُت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت للكٗب  هضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ صوع ال٣ُاصة الخدٍى

لُت ل٣ُاصاث الخىُٓماث  ت مؿخىي الٟلؿُُجي، وجىيُدها ألهمُت ال٣ُاصة الخدٍى الٟلؿُُيُت، ومٗٞغ

لُت، واجب٘ الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،  ٦ٟاءة ال٣ُاصاث الٟلؿُُيُت في مماعؾت ال٣ُاصة الخدٍى

واؾخسضم الباخض ؤؾلىب اإلاسر الكامل لجمُ٘ ٢ُاصاث اله٠ ألاو٫ والشاوي والشالض في الخىُٓماث 

 لٗام 191الٟلؿُُيُت في ٢ُإ ٚؼة واإلا٣ضع ٖضصهم 
ً
ت للخىُٓماث 2014 ٢اثضا م )اإلا٩اجب ؤلاصاٍع

 %( مً مجخم٘ الضعاؾت.84.3( اؾدباهت، بما وؿبخه )161الٟلؿُُيُت(، و٧ان ٖضص الاؾخبُاهاث اإلاؿترصة )



 

68 

 

ؼما( خهلذ  الىخاثجو٢ض ٧ان مً ؤهم  ؤن الخٟؼ ؤلالهامي خهلذ ٖلى اإلاغجبت ألاولى، الخإزحر اإلاشالي )ال٩اٍع

خبا ت خهلذ ٖلى اإلاغجبت ٖلى اإلاغجبت الشاهُت، الٖا عاث الٟغصًت خهلذ ٖلى اإلاغجبت الشالشت، والاؾدشاعة ال٨ٍٟغ

 الغابٗت، الؿلى٥ اإلاشالي )الخم٨حن( خهل ٖلى اإلاغجبت الخامؿت.

٧ان ؤهمها بظغاء صعاؾاث ؤزغي ممازلت لهظه الضعاؾت في جىُٓماث  جىؿُاثُٞما ٢ضمذ الضعاؾت 

ت لُت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٟلؿُُيُت  ٞلؿُُيُت ؤزغي ؤو مىا٤َ ؤزغي وطل٪ إلاٗٞغ صوع ال٣ُاصة الخدٍى

لي مً ٢بل ال٣ُاصاث  وم٣اعهت هخاثجها م٘ هخاثج هظه الضعاؾت، والٗمل ٖلى بجي الؿلى٥ ال٣ُاصي الخدٍى

بُت ال ٦ؿاب ال٣اصة مهاعاتها وزهاثهها وطل٪  الٟلؿُُيُت وطل٪ مً زال٫ اٖضاص وجىُٟظ بغامج جضٍع

إلاغءوؾحن وبزاعة خماؾتهم وجىلُض ؤلاخؿاؽ لضيهم مما ًضٞٗهم لبظ٫ ؤ٢صخى ظهض ألهمُت صوعها في جدٟحز ا

 لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٟلؿُُيُت.
 

 (2014هىعان، )دزاطت  .7

ت وعالكتها باالهخماء ادزحت جى  بعىىان: لُت لدي مدزاء اإلادازض الخىىمُت الثاهٍى فس طماث اللُادة الخدٍى

 ػماٌ فلظوحن اإلانهي للمعلمحن

لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت  غ ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى ت صعظت جٞى هضٞذ هظه الضعاؾت بلى مٗٞغ

ال٢تها باالهخماء اإلانهي للمٗلمحن مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن في قما٫ ٞلؿُحن، ٦ما هضٞذ بلى  ت ٖو الشاهٍى

لُت وبحن الاهخماء ا غ ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى إلانهي حٗؼي إلاخٛحراث ال٨ك٠ ٖما بطا ٧ان هىا٥ ٞغو١ بحن جٞى

الضعاؾت)الجيـ، اإلااهل الٗلمي، ؾىىاث الخضمت( ولخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج 

الىنٟي اإلاؿخي إلاالثمخه لُبُٗت الضعاؾت، ٦ما ٢امذ الباخشت بخهمُم اؾدباهت م٩ىهت مً مدىعًٍ ألاو٫ 

لُت م٩ىن مً ) ( 50ى٫ الاهخماء اإلانهي للمٗلمحن م٩ىن مً )( ٣ٞغة، والشاوي ًضوع خ73ًٖ ال٣ُاصة الخدٍى

ت وجم ؤزظ ُٖىت ٖكىاثُت ممشلت للمجخم٘ بلٛذ  ٣ٞغة، وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً مٗلمي اإلاضاعؽ الشاهٍى

 ومٗلمت. 565)
ً
 ( مٗلما

لُت لضي مضعاء اإلاضعاؽ الخ٩ىمُت ؤ الضعاؾتهخاثج  و٧ان مً ؤهم غ ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى ن صعظت جٞى

لُت لضي مضعاء  غ ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى  بحن صعظت جٞى
ً
ىظض اعجباٍ بًجابي صا٫ بخهاثُا ت ٖالُت، ٍو الشاهٍى

غ و اإلاضاعؽ والاهخماء اإلانهي للمٗلم.  وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗىت لضعظت جٞى

ت مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن حٗؼي إلاخٛحر ؾ لُت لضي مضعاء اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت الشاهٍى اث ماث ال٣ُاصة الخدٍى

ؾىىاث،  5الخبرة لهالر ؤ٢ل مً ، و ب٩الىعٍىؽالالجيـ لهالر الظ٧ىع، واإلااهل الٗلمي لهالر ؤٖلى مً )

 . (لمداٞٓتولومى٢٘ اإلاضعؾت لهالر اإلاضًىت، 

اتها، اإلااؾ بًغوعة ٢ُاموكد ؤوؿذ الدزاطت  ُغح مؿا٢اث طاث نلت بؿاث الخٗلُمُت ب٩اٞت مؿخٍى

باإلاك٨الث التي عبما جىاظه اإلاضًغ، في الؿىىاث ألاولى مً ٖلمه، ختى جهبذ مً ألامىع اإلاٗغوٞت لٛالبُت 

خباع ٖىض حُٗحن مضًغي اإلاضاعؽ، ألهمُخه في جُب٤ُ مهاعاث  مضًغي اإلاضاعؽ وؤزظ اإلااهل الٗلمي بٗحن الٖا

ت، مً ٢بل وػاعة ٖالُت  ٤ مٟاهُم خضًشت اإلاجا٫ وج٣ضًم اإلاٗؼػاث اإلااصًت واإلاٗىٍى في خل اإلاك٨الث، وفي ٞو

 التربُت والخٗلُم بك٩ل صوعي للمضاعؽ الٟاٖلت. 
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 :اإلادىز الثاوي: الدزاطاث الفلظوُيُت التي جىاولذ مىكىع اإلاىظمت اإلاخعلمت

 ( 2017دزاطت )طىًُ،  .8

ت اإلادلُت في كواع غصة بعىىان: ؤزس اإلاىظمت اإلاخعلمت  على الالتزام الخىظُمي في البىىن الخجاٍز

ت اإلادلُت في  هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ٞدو ؤزغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖلى الالتزام الخىُٓمي في البىى٥ الخجاٍع

ت اإلادلُت في ٢ُإ ٚؼة ٣ِٞ،  ٞلؿُحن. وهدُجت لبٌٗ الهٗىباث، ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

الباخض اإلاىهج الىن٠ الخدلُلي مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت. ٦ما جم اؾخسضام الاؾدباهت  واٖخمض

٠ مً مجخم٘ الضعاؾت  ٦144إصاة عثِؿُت لجم٘ البُاهاث. و٢ض جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت َب٣ُت مً  مْى

ت مدلُت في ٢ُإ ٚؼة. جم ظم٘  664البالٜ  ٠ ٌٗملىن في بىى٥ ججاٍع مٗض٫ اؾخماعة صخُدت ب 196مْى

 %.80.33اؾترصاص 

غة بمؿخىي مٗخض٫ ) الىخاثجوؤْهغث  ت 68.58ؤن ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٧اهذ مخٞى %( في البىى٥ الخجاٍع

 78.84اإلادلُت، و٧ان الالتزام الخىُٓمي بمؿخىي ؤٖلى وبلٜ )
ً
%( في هٟـ البىى٥، ُٞما ؤزبدذ الىخاثج ؤًًا

بل زالزت ؤبٗاص للمىٓمت اإلاخٗلمت وهي "بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت ؤن الالتزام الخىُٓمي ًخإزغ بك٩ل بًجابي مً ٢

ت والخٗلم، وال٣ُاصة الاؾتراجُجُت الضاٖمت للخٗلم الخىُٓمي، وعبِ اإلاهٝغ بالبِئت الخاعظُت". و٢ض  اإلاٗٞغ

 % مً الخٛحر في الالتزام الخىُٓمي.50.8ٞؿغث جل٪ ألابٗاص 

ت اإلا الخىؿُتُٞما ٧اهذ  دلُت بًغوعة التر٦حز ٖلى مجاالث "بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت الغثِؿُت للبىى٥ الخجاٍع

ت والخٗلم، وال٣ُاصة الاؾتراجُجُت الضاٖمت للخٗلم الخىُٓمي، وعبِ اإلاهٝغ بالبِئت الخاعظُت"  اإلاٗٞغ

.
ً
ؼ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والالتزام الخىُٓمي ؤًًا  لخٍٗؼ

 

 ( 2016دزاطت )الؼىوي،  .9

ت اإلاخعلمت بالىشازاث الفلظوُيُت في كواع غصة وحهت هظس ػاغلي بعىىان: مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظم

 الىظاثف ؤلاػسافُت

هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الىػاعاث الٟلؿُُيُت في ٢ُإ 

 للمخٛحراث الضًمٛغاُٞت )ا
ً
لجيـ، ٚؼة، و٦ظل٪ لل٨ك٠ ًٖ الٟغو١ في اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت جبٗا

خماص ٖلى م٣ُاؽ ؤبٗاص  ت بااٖل اإلااهل الٗلمي والخبرة(. واؾخسضم الاؾخبُان لجمُ٘ البُاهاث الًغوٍع

اث٠ ؤلاقغاُٞت 341( خُض ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )DLOQاإلاىٓمت اإلاخٗلمت ) ( شخو مً قاٚلي الْى

٣ت الُٗىت الُب٣ُت الٗكىاثُت التي ال جسً٘ للخىػَ٘ اإلاخىاؾب مً مجخم٘  والظًً جم ازخُاعهم بٍُغ

 %(.76.2( اؾدباهت نالخت و٧اهذ وؿبت الاؾخجابت )260الضعاؾت ألانلي. وجم اؾترصاص )

ً وظىص ٞغو١  هخاثجو٢ض بُيذ  الضعاؾت ؤن ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت خهلذ ٖلى صعظت مخىؾُت، ٖو

طاث صاللت بخهاثُت في ظمُ٘ ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ حٗؼي إلاخٛحر الجيـ، و٢ض ٧اهذ الٟغو١ لهالر الظ٧ىع. 

 إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت باليؿبت لجمُ٘ ؤبٗاص الاؾخبُان 
ً
وؤْهغث الىخاثج ًٖ ٖضم وظىص ٞغو١ جبٗا
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ت والخٗلم" خُض وظضث ٞغو١ لهالر ؾىىاث الخضمت باؾ خصىاء البٗض الغاب٘ "بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗٞغ

، ٦كٟذ الضعاؾت ًٖ ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت خؿب اإلااهل  15ألا٦ثر مً 
ً
ؾىت. وؤزحرا

للخٗلم اإلاؿخمغ"، الٗلمي في ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت باؾخصىاء ما ًخٗل٤ بالبٗض ألاو٫ "بًجاص ٞغم 

 خُض وظضث لهالر خملت اإلااهالث الٗلُا.

الضعاؾت في يىء هخاثجها بًغوعة وي٘ ٖملُت جدى٫ الىػاعاث مً مىٓماث ج٣لُضًت بلى  ؤوؿذو٢ض 

 وحسخحر ؤلام٩اهاث ل٩ُىن 
ً
 اؾتراجُجُا

ً
اث ٖمل الخ٩ىمت وماٖخباعه هضٞا وػاعاث مخٗلمت ٖلى ؾلم ؤولٍى

حر الضٖم مىي٘ الخُب٤ُ الٟٗلي، وبً حر ٞغم الخٗلم اإلاؿخمغ لجمُ٘ الٗاملحن وجٞى غوعة الٗمل ٖلى جٞى

 اإلااصي واإلاٗىىي واإلاهاصع ألازغي لضٖمه.
 

سي،  .10  ( 2016دزاطت )الىٍى

ت بمدافظاث غصة وعالكتها بإهمان  بعىىان: دزحت جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في اإلادازض الثاهٍى

 الثلافت الخىظُمُت الظاثدة فيها

ت بمداٞٓاث ٚؼة، هضٞ ذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهٍى

ال٢تها بإهماٍ الش٣اٞت الخىُٓمُت الؿاثضة ٞحها مً وظهت هٓغ مضًغيها في يىء مخٛحراث )الجيـ، اإلااهل  ٖو

ج الىنٟي الخدلُلي، و٢ض الٗلمي، ؾىىاث الخضمت(، ولخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىه

ت بمداٞٓاث  اؾخسضمذ اؾدباهخحن، ألاولى: ل٣ُاؽ صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهٍى

( مجاالث، والشاهُت: ل٣ُاؽ ؤهماٍ الش٣اٞت الخىُٓمُت 5( ٣ٞغة جىػٖذ ٖلى )38ٚؼة و٢ض ج٩ىهذ مً )

ت و٢ض ج٩ىهذ ) ( مجاالث، و٢ض 4( ٣ٞغة جىػٖذ ٖلى )33جىػٖذ ٖلى )( ٣ٞغة 33الؿاثضة في اإلاضاعؽ الشاهٍى

ت في الٟهل ألاو٫ للٗام الضعاسخي 131بلٛذ ُٖىت الضعاؾت )  ومضًغة مً مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى
ً
( مضًغا

٣ت اإلاسر الكامل.2015-2016)  ( زم جم ؤزظها بٍُغ

ت  هخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى  ؤهمها ؤن صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهٍى

بمداٞٓاث ٚؼة ظاءث بضعظت ٦بحرة، وبٗضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت لضعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت 

ٗؼي إلاخٛحراث )الجيـ اإلااهل الٗلمي، ؾىىاث الخضمت(، وبإن الضعظت ال٩لُت ألهماٍ 
ُ
اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ ح

، وبٗضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ألهماٍ الش
ً
 ظاءث ٦بحرة ظضا

ً
٣اٞت الخىُٓمُت ألاعبٗت ظمُٗا

 الش٣اٞت الخىُٓمُت الؿاثضة في اإلاضاعؽ حٗؼي إلاخٛحراث )الجيـ، اإلااهل الٗلمي، ؾىىاث الخضمت(.

مت اإلاخٗلمت في الباخشت بًغوعة جبجى وػاعة التربُت والخٗلُم زُت اؾتراجُجُت مٟهىم اإلاىٓ ؤوؿذُٞما 

ؼ الٗاملحن الظًً ًبدشىن ًٖ ٞغم الخٗلم  اإلاضاعؽ حٗخمض ٖلى وكغ مٟهىم الخٗلم اإلاؿخضام، وحٍٗؼ

اصة في الغاجب وبُٖائهم جغ٢ُاث(، وحٍٗغ٠   مشل: )ٍػ
ً
ا  ومٗىٍى

ً
ؿدشمغونها في جدؿحن الخٗلُم ماصًا َو

اليكغاث ؤو الضوعاث ووعف الٗمل  الٗاملحن في اإلاضاعؽ بمٟهىم الش٣اٞت الخىُٓمُت وؤهمُتها مً زال٫

 والىضواث.
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 ( 2015دزاطت )زلحر،  .11

بعىىان: همىذج الخـاثف الىظُفُت وعالكخه باإلاىظمت اإلاخعلمت دزاطت مُداهُت على ػسهت 

ت الفلظوُيُت "حىاٌ" بلواع غصة  الاجـاالث الخلٍى

ُُٟت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في  هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن همىطط الخهاثو الْى

 لىمىطط 
ً
٣ا ت ظىا٫ مً وظهت هٓغ الٗاملحن ٞحها، ٞو  Hackman 1975قغ٦ت الاجهاالث الٟلؿُُيُت الخلٍى

& Oldham  ُُٟت، خُض اٖخمض الباخض ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي والخام بإبٗاص الخهاثو الْى

 اإلاسر الكامل الؾخُإل آعاء مجخم٘ 
ً
٦مىهج للضعاؾت، وجم اؾخسضام الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت مؿخسضما

ٟت مً الٗاملحن بكغ٦ت ظىا٫، و٢ض جم اؾترظإ )233الضعاؾت، واإلا٩ىن مً ) ٠ ومْى ( 215( مْى

 %(.92.2اؾدباهت مً الاؾدباهاث اإلاىػٖت، و٢ض بلٛذ وؿبت الاؾترصاص )

ؤهمها وظىص صعظت مغجٟٗت مً اإلاىا٣ٞت مً ٢بل اٞغاص ُٖىت  الىخاثجغث الضعاؾت ٖضص مً و٢ض ؤْه

ضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت للمىٓمت اإلاخٗلمت  الضعاؾت ٖلى اإلاجا٫ اإلاخٗل٤ باإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٖو

ُٟ ي"، ووظىص ٞغو١ لضي الٗاملحن ٌٗؼي ل٩ل مً اإلاخٛحراث الخالُت: " الجيـ، اإلااهل الٗلمي، اإلاؿمى الْى

 طاث صاللت بخهاثُت للمىٓمت اإلاخٗلمت لضي الٗاملحن ٌٗؼي ل٩ل مً مخٛحراث الٗمغ، وؾىىاث الخبرة.

ت مً  ؤهمها يغوعة اهخمام قغ٦ت ظىا٫ بمسخل٠ ؤبٗاص اإلاىٓمت  الخىؿُاثوزلهذ الضعاؾت إلاجمٖى

غ ٢ضعاتها اإلاىٓمُت  ومجها بىاء ٢ضعاث ا لٟغ١ وهٓام الخٗلم واإلاكاع٦ت والغئي اإلاخٗلمت وال٣ُام بدىمُت وجٍُى

الاؾتراجُجُت اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن لضوعها اإلاباقغ في هجاح اإلاىٓماث امخال٦ها مؿبباث اإلاىاظهت 

 والاؾخٗضاص للخُٛحر والاؾتراجُجي.
 

 ( 2015دزاطت )الدطىقي،  .12

فلظوُيُت بغصة وعالكتها بعىىان: دزحت جىافس معاًحر اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث التربُت بالجامعاث ال

 باإلهخاج اإلاعسفي ألعلاء هُئت الخدَزع

هضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ بلى صعظت جىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في ٧لُاث التربُت بالجامٗاث الٟلؿُُيُت 

ًاء هُئت الخضَعـ، خُض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،  ال٢تها باإلهخاط اإلاٗغفي أٖل بٛؼة ٖو

د٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت ٢امذ الباخشت باؾخسضام ؤصاجحن هما: اؾدباهت ٢ُاؽ صعظت جىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت ولخ

( مجاالث وهي: 5( ٣ٞغة مىػٖت ٖلى )52اإلاخٗلمت في ٧لُاث التربُت بالجامٗت الٟلؿُُيُت والتي ج٩ىهذ مً )

٤(، واؾدباهت ل٣ُاؽ )الخ٨ٟحر الىٓمي، ؤلاج٣ان الصخصخي، الىماطط ال٣ٗلُت، الغئٍت اإلاكتر٦ت،  حٗلم الٍٟغ

ًاء هُئت الخضَعـ والتي ٧اهذ مً ) ( ٣ٞغة مىػٖت ٖلى مجالحن هما: )وا٢٘ ؤلاهخاط 25ؤلاهخاط اإلاٗغفي أٖل

 مً الجيؿحن 120اإلاٗغفي، وا٢٘ جىاٞغ م٣ىماث ؤلاهخاط اإلاٗغفي(، و٢ض ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )
ً
( ًٖىا

.149ؾت البالٜ )%( مً اإلاجخم٘ ألانلي للضعا68.5بيؿبت )
ً
 ( ًٖىا

مً ؤهمها ؤن صعظت الخ٣ضًغ ال٩لُت لخىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في  هخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة 

%( وهي ٦بحرة. ٧72.4لُاث التربُت بالجامٗاث الٟلؿُُيُت بٛؼة مً وظهت هٓغ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بلٜ )
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لى الضعظت ال٩لُت وبٗضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖلى  صعظت جىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖو

 الاؾدباهت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ والخسهو الٗلمي.

الباخشت يغوعة بقغا٥ الجامٗت ؤًٖاء هُئت الخضَعـ في بىاء عئٍتها الاؾتراجُجُت في يىء  ؤوؿذُٞما 

اإلاؿخجضاث والخدضًاث، وجإؾِـ مغا٦ؼ بدىر ٖلى ٚغاع اإلاغا٦ؼ الٗغبُت وألاظىبُت ٌكٝغ ٖلحها هسبت مً 

غ ألاوكُت البدشُت ألاؾاجظة والباخشحن ممً جم٨جهم ٢ضعاتها مهاعاتهم البدشت ٖلى الابخ٩اع والابخضإ، وج ٍُى

اإلاسخلٟت واؾخهضاع صوعٍاث ٖلمُت صوعٍت، وحك٨ُل لجان مخسههت في ظلب اإلاىذ واإلاؿاٖضاث والهباث 

 مً الخاعط لضٖم ؤلاهخاط اإلاٗغفي.
 

 ( 2014دزاطت )زملان،  .13

ت مً وحهت هظس العاملحن فيها  بعىىان: مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت باإلاعاهد ألاشهٍس

ت مً وظهت هضٞذ ال ضعاؾت الخالُت بلى الخٗٝغ ٖلى مضي جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت باإلاٗاهض ألاػهٍغ

ُٟت، مغخت   إلاخٛحراث )هٕى الْى
ً
هٓغ الٗاملحن ٞحها، وال٨ك٠ ًٖ الٟغو١ في اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت جبٗا

م البار اإلاىهج الخٗلُم، الجيـ، اإلااهل الٗلمي، ؾىىاث الخبرة(، ولخد٤ُ٣ ؤٚغاى الضعاؾت اؾخسض

خماص ٖلى اؾخبُان ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت )  & Watkins( لىمىطط ماعؾ٪ وواج٨جز DLOQالىنٟي بااٖل

Marsick ( ًزم جُب٣ُه 0.91( ٣ٞغة جم الخإ٦ض مً نض٢ها وزباتها الظي بلٜ مٗاملت )43والتي ج٩ىن م ،)

ت ٢ضعها  م. 2012/2013( للٗام الضعاسخي 443) ٖلى ُٖىت ٖكىاثُت َب٣ُت مً الٗاملحن باإلاٗاهض ألاػهٍغ

الضعاؾت ؤن ظمُ٘ ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ ٢ض خهلذ ٖلى صعظت مخىؾُت، و٧اهذ الٟغو١ صالت  هخاثجوبُيذ 

 ٖىض مؿخىي )
ً
ُٟت 0.05بخهاثُا  إلاخٛحراث هٕى الْى

ً
( في ج٣ضًغ صعظاث ُٖىت الضعاؾت بك٩ل ٖام جبٗا

 حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخب
ً
رة. ومغخلت الخٗلُم والجيـ واإلااهل الٗلمي بِىما لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

ت جغؾُش مٟهىم  الخىؿُاثوفي يىء الىخاثج ا٢ترخذ الضعاؾت ٖضص مً  ٧ان ؤهمها ؤن جدبجى اإلاٗاهض ألاػهٍغ

ت بلى مىٓمت مخٗلمت ٦هضٝ  ت، ووي٘ جدى٫ اإلاٗاهض ألاػهٍغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لضي الٗاملحن باإلاٗاهض ألاػهٍغ

ت في اجساط ال٣غاعاث،  غ هٓم الا٢تراخاث، وعبِ اإلاٗاهض اؾتراجُجي، وػٍاصة الخىظه هدى الالمغ٦ٍؼ وجٍُى

 ببِئتها الخاعظُت.
 

 ( 2014دزاطت )ؤبى مدللت،  .14

بعىىان: العالكت بحن جوبُم ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت والخمحز اإلااطس ي "دزاطت مُداهُت على اإلااطظاث 

 الدولُت العاملت في مدافظاث كواع غصة"

ب٤ُ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخمحز اإلااؾسخي، هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن جُ

 ومؿخىي جُب٤ُ ٧ل مجهما في اإلااؾؿاث ألاهلُت الضولُت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة.

واؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ الٗاملحن في اإلااؾؿاث 

( ماؾؿت، و٢امذ الباخشت بازخُاع 65ظمالي ٖضصها )ألاهلُت الضولُت التي حٗمل في ٢ُإ ٚؼة، والتي ًبلٜ ب
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ٟحن الٗاملحن ٞحها، خُض ازخاعث الباخشت 7ُٖىت م٩ىهت مً ) ( ماؾؿاث جم ازخُاعه بىاء ٖلى ٖضص اإلاْى

اإلااؾؿاث التي ٌٗمل بها ؤ٦بر ٖضص مً الٗاملحن. اؾخسضمذ الباخشت الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت، خُض جم 

 %.89( اؾدباهت جم جىػَٗها، ؤي ؤن وؿبت الاؾترصاص بلٛذ 275ؤنل )( اؾدباهت مً 244اؾترظإ )

غ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلااؾؿاث  هخاثجو٢ض زغط البدض بٗضة  مً ؤهمها وظىص صعظت مغجٟٗت مً جٞى

%، ٖضم وظىص ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي 77الضولُت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة بىػن وؿبي 

غ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلااؾؿاث الضولُت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة حٗؼي للمخٛحراث في صعظت ج 0.05 ٞى

ُُٟت الخالُت لهالر الٟئت ألا٦ثر مً  غاُٞت ما ٖضا ٖضص ؾىىاث الخضمت في الْى  ٖام. 15الضًمٚى

الضعاؾت بًىعة ج٣ضًم الضٖم للٗاملحن في اإلااؾؿاث الضولُت باؾخمغاع ؾىاء بخ٣ضًم ٞغم  ؤوؿذ

ت لل ت، وحصجُٗهم ٖلى الخٗاون الجماعي وبوكاء ؤهٓمت للخٗلم واإلاٗٞغ ؼ ٢ضعاث الٗاملحن ؤلاصاٍع خٗلم ؤو حٍٗؼ

 ظضًضة ومبخ٨غة لًمان ونى٫ اإلااؾؿت بلى الخمحز اإلااؾسخي واإلاداٞٓت ٖلحها.
 

 ( 2014دزاطت )مدمد،  .15

ص بحساءاث الظالمت والصخت اإلاهىُت  س الوبي بعىىان: عالكت اإلاىظمت اإلاخعلمت بخعٍص في ؤكظام الخـٍى

 كواع غصة –باإلاظدؼفُاث الخىىمُت 

 لىمىطط اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لـ 
ً
٣ا  2003هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مضي جُب٤ُ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٞو

Marsick &Watkins ( ضصهم غ الُبي باإلاؿدكُٟاث الخ٩ىمُت الٗامت ب٣ُإ ٚؼة ٖو ( 7في ؤ٢ؿام الخهٍى

جُب٤ُ بظغاءاث الؿالمت والصخت اإلاهىُت، ومً زم ازخباع الٗال٢ت اإلاخٗلمت  ٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى مضي

ؼ بظغاءاث الؿالمت والصخت اإلاهىُت.  وحٍٗؼ

واٖخمض الباخض إلظغاء الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُل، الظي ٣ًىم ٖلى ون٠ الٓاهغة ومً زم ج٣ضًم 

باهت لجم٘ البُاهاث مً ُٖىت الضعاؾت الخٟؿحراث اإلاخٗل٣ت بها، ٦ما اٖخمض الباخض ٖلى ؤؾلىب الاؾد

ضصهم ) غ الُبي ٖو اؾدباهت وبيؿبت  128(، بدُض جم اؾترصاص 152اإلا٩ىهت مً الٟىُحن في ؤ٢ؿام الخهٍى

 %.84اؾترصاص بلٛذ 

( 2.86الضعاؾت، ؤن ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت جُب٤ بضعظت مخىؾُت وبىؾِ خؿابي ) هخاثجومً ؤهم  

الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت َغصًت بحن ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاىٓمت  %، ٦ما ؤْهغث57وبىػن وؿبي 

ؼ بظغاءاث الؿالمت والصخت اإلاهىُت، و٦ظل٪ وظىص ٖال٢ت َغصًت اعجباَُت مخىؾُت بحن  اإلاخٗلمت وحٍٗؼ

ؼ بظغاءاث الؿالمت.  اإلادىع ٩٦ل "اإلاىٓمت اإلاخٗلمت" وحٍٗؼ

ت اإلاخٗلمت في اإلاؿدكُٟاث الخ٩ىمُت الٗامت الضعاؾت بًغوعة الٗمل ٖلى جغؾُش ؤبٗاص اإلاىٓم وؤوؿذ

بهىعة ؤ٦بر وعٞ٘ مضي جُب٤ُ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٦ما ؤونذ بًغوعة الاهخمام بإمىع وظىاهب 

٘ مؿخىي جُب٣ُها إلاا لها مً ؤهمُت في ؤ٦ثر مً ظاهب مً ؤبغػها  الؿالمت والصخت اإلاهىُت والٗمل ٖلى ٞع

غ ألاصاء.  خماًت ٖىانغ الٗمل وجٍُى
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: الدزاطاث العسبُت
ً
 :زاهُا

لُت : الدزاطاث العسبُت التي جىاولذ مىكىع اللُادة الخدٍى  :اإلادىز ألاٌو

 (2016دزاطت )السواد وآزسون،  .16

لُت على ألاداء الخىظُمي مً مىظىز الدوز الىطُى للمظاولُت الاحخماعُت  ؤزس اللُادة الخدٍى

 همىذج اإلاعادلت الهُيلُت -للؼسواث 

لُت وألاصاء الخىُٓمي واإلاؿئىلُت الاظخماُٖت هضٞذ هظه  الضعاؾت بلى ازخباع الٗال٢اث بحن ال٣ُاصة الخدٍى

 للكغ٧اث.

ت  217وجمشلذ ُٖىت الضعاؾت باؾخابىت بلٜ ٖضصها  ٟحن في قغ٧اث نىاٖت ألاصٍو جم جىػَٗا ٖلى اإلاْى

 باألعصن وجم جدلُل الُاهاث باؾخسضام همىطط اإلاٗاصلت اله٩ُلُت.

لُت لِـ لها جازحر اًجابي ٖلى ألاصاء الخىُٓمي, باالياٞت ألن  الىخاثجو٧ان مً اهم  ؤن ال٣ُاصة الخدٍى

لُت لِـ لها جازحر اًجابي ٖلى اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث, و٦ظل٪ اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت  ال٣ُاصة الخدٍى

 للكغ٧اث لِـ لها جإزحر اًجابي ٖلى الاصاء الخىُٓمي. 

اصة ٞهم الٗال٢اث بحن مخٛحراتها ,  ؤوؿذو٢ض  الضعاؾت باؾخسضام هخاثجها مً ٢بل الباخشحن لٍؼ

 واؾخسضامها مً ٢بل اإلاضعاء ٦إؾاؽ لخدؿحن ألاصاء الخىُٓمي.
 

 ( 2016دزاطت )السبُعي وهجم،  .17

لُت ودوزها في جسػُد اللسازاث اإلاـسفُت بدث اطخوالعي آلزاء عُىت مً  بعىىان: ؤبعاد اللُادة الخدٍى

 إلاظئىلحن في اإلاـازف الخاؿت العساكُتا

لُت في ال٣غاع الغقُض، إلاىاظهت التراظ٘ في بٌٗ ماقغاث  ت صوع ال٣ُاصة الخدٍى يهضٝ البدض  بلى مٗٞغ

لت والتي جدى٫ صون  ألاصاء اإلاهغفي هدُجت لُٛاب اإلاٟهىم الخضًض لل٣ُاصة جل٪ اإلاؿماة بال٣ُاصة الخدٍى

، ول٣ ض ازخبر البدض ٖلى ُٖىت مً اإلاهاٝع الخانت الٗغا٢ُت مً زال٫ الاؾخٟاصة مً مؼاًاها اإلاهاٝع

( 7( مضًغ مٟىى ومٗاون مضًغ ومؿدكاع وعثِـ ٢ؿم، مىػٖحن ٖلى )77جُب٣ُها ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً )

 مهاٝع واؾخسضمذ الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿت لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث.

ٞغيِخحن عثِؿخحن مخٗل٣ت بٗال٢ت الاعجباٍ والخإزحر ، ٣ٞض ؾعى البدض الزخباع الىخاثجولٛغى الىنى٫ بلى 

ً، ووظىص  ت بحن اإلاخٛحًر بحن مخٛحري البدض الغثِؿحن، ول٣ض جىنل البدض بلى وظىص ٖال٢اث اعجباٍ مٗىٍى

لُت في بظمالي ؤبٗاص ال٣غاعاث الغقُضة في اإلاهاٝع اإلابدىزت.  جإزحر مٗىىي ألبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

ًغوعي ٖلى اإلاهاٝع )ُٖىت البدض( ؤن حؿدىض بلى اإلاٟاهُم الٗلمُت في ٖملُت بإهه مً ال  وؤوص ى البدث

الازخُاع والازخباع ل٣ُاصاتها، وؤن جخمخ٘ هظه ال٣ُاصاث بال٣ضعة ال٨بحرة ٖلى الخ٨ٟحر وبالخالي اجساط ٢غاعاث 

 عقُضة.
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 ( 2015دزاطت )الظاعاحي واإلاظاّزي،  .18

لُت في  جوبُم بدازة الجىدة الؼاملت: بدث جوبُلي في الؼسهت بعىىان: ؤزس طماث اللُادة الخدٍى

 العامت إلاىخىحاث ألالبان

لُت في جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت في الكغ٦ت  ت جإزحر ؾماث ال٣ُاصة الخدٍى يهضٝ هظا البدض مٗٞغ

ت التي ج٣ضم مىخجاث مهمت  ب ببٛضاص وهي مً الكغ٧اث الخٍُى الٗامت إلاىخىظاث ألالبان في ؤبى ٍٚغ

هل٪ الٗغاقي. و٢ض اٖخمض الباخض اإلاىهج الىن٠ الخدلُلي في جدلُل مك٩لت البدض، وجًمً البدض للمؿت

ُت ؤزًٗذ الزخباعاث وبخهاثُت، وجم ازخُاع  ٞغيِخحن عثِؿِخحن اهبش٣ذ ٖجهما ؤزجي ٖكغ ٞغيُت ٖٞغ

اث الٗلُا والىؾُى والخىُٟظًت في الكغ٦ت100ُٖىت م٩ىهت مً )  مىػٖحن في اإلاؿخٍى
ً
اإلاظ٧ىعة، ٦ما  ( مضًغا

اعاث واإلا٣ابالث   ًٖ الٍؼ
ً
واؾخسضم الباخض وؾُلت الاؾخبُان ٦إصاة عثِؿت لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث ًٞال

 اإلاه٩ُلت التي جمذ زال٫ مضة الخُب٤ُ. 

ت مً الاؾخيخاظاث والخىنُاث مً بحن  ت  الاطخيخاحاثوجىنل البدض بلى مجمٖى وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ٢ٍى

ت بحن ؾماث  لُت بمؿخىي مخىؾِ م٘ الالتزام بصاعة الكغ٦ت بضٖم وجُب٤ُ بصاعة ومٗىٍى ال٣ُاصة الخدٍى

 الجىصة الكاملت.

٘ مؿخىي مكاع٦ت ألاٞغاص الٗاملحن في الكغ٦ت مً زال٫ بقغا٦هم  الخىؿُاثؤما ؤبغػ  ٞهي: الٗمل ٖلى ٞع

ت وبْهاع الاهخمام بإ٩ٞاعهم. وآعائهم والظي ؾِى٨ٗـ ٖلى ؤص ائهم، ويغوعة اهخمام بصاعة في الٗملُت ؤلاصاٍع

لُت والٗاملحن  الكغ٦ت بخُب٤ُ الخم٨حن بىنُت اؾتراجُجُت بصاعة خضًشت حؿعى بلى حصجُ٘ ال٣ُاصاث الخدٍى

ٞحها بًغوعة الخسلي ًٖ ألاؾالُب والىٓم الخ٣لُضًت لإلصاعة لخخم٨ً مً الىنى٫ بلى الخدؿحن اإلاؿخمغ في 

 د٤ُ٣ ؤلابضإ.الخضماث اإلا٣ضمت وما لظل٪ مً جإزحر ٖلى ج
 

 ( 2015دزاطت )الغالبي وعلي،  .19

لُت مً زالٌ الخإزحر الىطُى للخىمت   ص طلىهُاث اللُادة الخدٍى بعىىان: دوز الرواء العاهفي في حعٍص

 ) دزاطت مُداهُت لعُىت مً كُاداث حامعاث وطى وحىىب العساق(

الظ٧اء الٗاَٟي في مماعؾت همِ يهضٝ البدض بلى ال٨ك٠ ًٖ جإزحر امخال٥ ال٣ُاصاث الجامُٗت إلا٣ضعاث 

لُت في بَاع الخ٨مت.  ال٣ُاصة الخدٍى

 في ٖضص مً ظامٗاث وؾِ وظىىب الٗغا١ البالٜ ٖضصها )
ً
( ظامٗت وازخحرث 11و٢ض ؤظغي البدض مُضاهُا

(  مٟغصة جًم ال٣ُاصاث الٗلُا في هظه الجامٗاث واإلاخمشلت بمجالـ الجامٗاث 100ُٖىت م٩ىهت مً )

مضاء ال٩لُاث. اإلاخ٩ىهت مً عث  ِـ الجامٗت ومؿاٖضًه الٗلمي وؤلاصاعي ٖو

وجم الاؾخٗاهت باؾخماعة اؾدباهت نممذ لهظا الٛغى، ٦ما اٖخمض البدض ٖلى ٞغيُت عثِؿت مٟاصها ) 

لُت. ت اخهاثُت للظ٧اء الٗاَٟي في ال٣ُاصة الخدٍى حر مباقغ طو صاللت مٗىٍى  ًىظض ؤزغ مباقغ ٚو

ؤهمها، ؤن الظ٧اء الٗاَٟي مً اإلاٗاًحر اإلاهمت التي ًيبغي ألازظ بها ٖىض  ثجالىخاجىنل البدض بلى ٖضص مً 

 ازخُاع ال٣ُاصاث الجامُٗت.
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ت مً  ؤبغػها حصجُ٘ ال٣اصة الجامُٗحن ٖلى ال٣ُام بازخباع طاجُت للخٗٝغ  الخىؿُاث٦ما ويٗذ مجمٖى

 ٖلى مؿخىي ط٧ائهم الٗاَٟي.
 

 ( 2015دزاطت )عباض وخُدز،  .20

لُت لدي زئطاء ؤكظام ولُاث حامعت بغداد مً وحهت هظس بعىىان: مدي  جىافس مهازاث اللُادة الخدٍى

ظُحن  الخدَز

ال٢تها بالغوح  لُت لضي عئؾاء ألا٢ؿام الٗلمُت ٖو ت زهاثو ال٣ُاصة الخدٍى هضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ

ًاء هُئت الخضَعـ بجامٗت ؤلامام مدمض بً مؿٗىص ؤلاؾالمُت، وجًمً البدض ت أٖل مهاعاث  اإلاٗىٍى

لي لضي الغثِـ، الٗمل الجماعي الخٗاووي،  لُت بمجاالتها الخمؿت وهي )الخُاب الخدٍى ال٣ُاصاث الخدٍى

خظاع(، خُض جم بىاء  مهاعة حٗضًل الؿلى٥ بال٣ُم، اؾخسالم مهام الغئٍت اإلاكتر٦ت، مهاعة الخٟهم والٖا

٤ هظه اإلاجاالث الخمؿت، ٞخم جهمُم اؾدباهت مكخملت ٖلى ٖباعة وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت  95 اإلا٣ُاؽ ٞو

ؿُت التي ًمشل مجخمٗها بٗضص  143  مً ؤًٖاء الهُئت الخضَع
ً
ًٖى هُئت جضَعـ،  4849ًٖىا

 واؾخسضمذ الباخشت الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت.

لُت خهلذ ٖلى مىا٣ٞت  هخاثجوجىنلذ الضعاؾت بلى  ؤهمها ؤن مماعؾت عئؾاء ألا٢ؿام لل٣ُاصة الخدٍى

ًاء بضعظت ٦ب ًاء هُئت الخضَعـ، و٢ض وظضث ألٖا ت أٖل حرة وجغجبِ بٗال٢ت بًجابُت مً الغوح اإلاٗىٍى

لُت لضيهم ولهالر ؤلاهار.  الضعاؾت ؤن ؤؾاجظة ظامٗت بٛضاص ًدؿمىن بخىاٞغ مهاعاث ال٣ُاصة الخدٍى
 

 ( 2015دزاطت )مسشوق،  .21

لُت في جوبُم بدازة اإلاعسفت دزاطت خالت: "   " -بظىسة -حامعت مدمد زلحر بعىىان: ؤزس اللُادة الخدٍى

لُت بإبٗاصها ألاعبٗت ) الخإزحر اإلاشالي، الخدٟحز ؤلالهامي،  هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤزغ ال٣ُاصة الخدٍى

ت في ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، ٞخٗض ال٣ُاصة  خباعاث الٟغصًت( ٖلى بصاعة اإلاٗٞغ الخٟؼ ال٨ٟغي، الٖا

اث التي ؤزاعث  لُت مً اإلاىيٖى اهخمام ٖضص ٦شحر مً الباخشحن، باٖخباعها مً ال٣ُاصاث التي حٗمل الخدٍى

ت مً  ت ًدخاط بلى مجمٖى ٖلى مىاظهت الخدضًاث والخُىعاث الخضًشت للمىٓمت، ٞمً ًُب٤ بصاعة اإلاٗٞغ

لُت.  اإلاخُلباث ًإحي ٖلى عؤؾها ٖىهغ ال٣ُاصة الخدٍى

حن في ظامٗت مدمض زًُغ ولخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت جم ازخُاع مجخم٘ الضعاؾت مً ألاؾاجظ ة ؤلاصاٍع

(  اؾدباهت ٖلى 60بؿ٨غة ُٞما اٖخمضث الباخشت ٖلى الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿُت لجمُ٘ البُاهاث، وجم جىػَ٘ )

حن و٢ض اؾترص مجها ) ( اؾدباهت. ٦ما اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الىنى٫ بلى هخاثج 44ألاؾاجظة ؤلاصاٍع

خماص ٖلى ٖضة . 20ؤؾالُب بخهاثُت لخدلُل البُاهاث، وجم الخدلُل مً زال٫ بغهامج  الضعاؾت، وجم الٖا

SPSS . 

لُت في جُب٤ُ بصاعة  هخاثجوزلهذ الضعاؾت بلى  ؤهمها ؤن هىا٥ جإزحر طو صاللت بخهاثُت لل٣ُاصة الخدٍى

ت بجامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، و٦ظل٪ بىظىص جإزحر طو صاللت بخهاثُت لالٖخباعاث الٟغصًت في  اإلاٗٞغ

ت.  جُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ
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لُت ؤوؿذُٞما  حر مىار جىُٓمي ًضٖم ال٣ُاصة بك٩ل ٖام والخدٍى بك٩ل زام مً  الباخشت بًغوعة جٞى

ب ٢ُاصاث الجامٗت ٖلى اؾخسضام همِ مً ؤهماٍ  ت، ويغوعة جضٍع ٘ الىنى٫ إلصاعة اإلاٗٞغ ؤظل حؿَغ

لُت.  ال٣ُاصة الخدٍى

 

جي،  .22  ( 2014دزاطت )الفٍس

لُت وعالكتها بةدازة الخغُحر   بعىىان: ؤبعاد اللُادة الخدٍى

لُت لضي م ضاصًت، والخٗٝغ ٖلى هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى ضعاء اإلاضاعؽ ؤلٖا

لُت بةصاعة الخُٛحر. ال٢ت ببٗاص ال٣ُاصة الخدٍى ضاصًت، ٖو  بصاعة الخُٛحر لضي مضعاء اإلاضاعؽ ؤلٖا

لُت إلاضعاء  واهُل٣ذ الباخشت في صعاؾتها مً وظىص مك٩لت خ٣ُ٣ُت ظضًضة هي صعاؾت ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

ضاصًت ٧ىن هظه اإلاغخلت هي مغخلت خ غظت باليؿبت للُلبت وؤن ؾلى٥ اإلاضًغ ال٨الؾ٩ُي ال جيسجم ؤلٖا

ٗالت جازغ ٞحهم.  مٗهم بل ًدخاط بلى ٢ُاصة مغهت ٞو

ضاصًت  و٢ض اٖخمضث الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي و٧ان مجخم٘ الضعاؾت ًخمشل في مضعاء اإلاضاعؽ ؤلٖا

اث بٛضاص الؿذ و٧ان ٖضصهم  مضًغ/ة ُٞما ازخاعث الباخشت  211الهباخُت الظ٧ىع وؤلاهار في مضًٍغ

 مضًغ ومضًغة مً اإلاجخم٘، و٧اهذ ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت. 150ُٖىت م٩ىهت مً 

لُت الظي ظاء  الىخاثجو٢ض ٧اهذ ؤهم  ضاصًت بٗض الخإزحر اإلاشالي لل٣ُاصة الخدٍى اؾخٗما٫ مضعاء اإلاضاعؽ ؤلٖا

ت في اإلا غجبت ألازحرة، ووظىص ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن في اإلاغجبت ألاولى ُٞما ٧ان بٗض الاؾدشاعة ال٨ٍٟغ

لُت وبصاعة الخُٛحر.  ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

لُت إلاا له مً صوع في حصجُ٘ اإلاضعؾحن في  ؤوؿذُٞما  الباخشت بًغوعة اؾخٗما٫ ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

ت الخضًشت في بصاعة الخُٛحر.  ت، ويغوعة اؾخٗما٫ ألاؾالُب الٗلمُت والتربٍى  جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التربٍى
 

 ( 2014دزاطت )خظحن وطعُد،  .23

 ث الاعخماد ألاوادًمي بعىىان: جىظُف ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت في جلبُت مخولبا

خماص  لُت وجلبُت مخُلباث الٖا هضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت والخإزحر بحن ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت لضي  لُت بخضي الاججاهاث اإلاٗخمضة في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ألا٧اصًمي، بط حك٩ل ال٣ُاصة الخدٍى

خماص ألا٧اصًمي ؤهم اإلاؼاًا التي جخمخ٘ بها اإلااؾؿاث باإلا٣اعهت م٘ اإلااؾؿاث  اإلااؾؿاث، ٦ما ٌك٩ل الٖا

 ألازغي.

٠ُ ؤبٗاص ال٣ُاصة  و٢ض اقاعث مك٩لت البدض بلى وظىص ٢هىع واضر في اهخمام اإلااؾؿت اإلابدىزت بخْى

خماص ألا٧اصًمي، و٢ض اٖخمضث الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿت لجم٘ بُاهاث البدض  لُت في جلبُت مخُلباث الٖا الخدٍى

لتي جم بٖضاصها باالؾدىاص بلى ٖضص مً اإلا٣اًِـ الجاهؼة بٗض بظغاءاث الهض١ والشباث ٖلحها وازخحرث وا

مخىؾُت الٛغبُت للبىحن ٦مُضان للخُب٤ُ، بط جم ازخُاع ٖضص مً الٗاملحن في ال٩لُت ٦ُٗىت للبدض وبىا٢٘ 

 وهى ٌك٩ل 38)
ً
ت في الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت. % مً حجم الُٗىت اإلابدىزت وهى مً اليؿب اإلا٣بىل15( ٞغصا

 (.SPSSوإلصزا٫ وجدلُل بُاهاث البدض اؾخسضم البرهامج ؤلاخهاجي الجاهؼ )
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ؤ٦ضث مٗٓمها ٖلى صخت الٟغيُت الغثِؿت التي اهُل٤ مجها  الىخاثجو٢ض ؤٞغػث هظه ألاصواث ٖضص مً 

ت بحن ال٣ُ لُت وجلبُت البدض والتي ؤقاعث بلى " وظىص ٖال٢ت اعجباٍ وجإزحر طاث صاللت مٗىٍى اصة الخدٍى

خماص ألا٧اصًمي".  مخُلباث الٖا

لُه  الباخشان ٖلى يغوعة بَإل اإلااؾؿت اإلابدىزت ٖلى ججاعب الضو٫ اإلاخ٣ضمت في مجا٫ ال٣ُاصة  ؤوص ىٖو

٠ُ ؤ٩ٞاعها لضيها. خماص ألا٧اصًمُت ومداولت جْى لُت والٖا  الخدٍى
 

 ( 2012، ؤًىبدزاطت ) .24

الاطتراجُجُت في بىاء مىظماث مخعلمت، دزاطت جوبُلُت: ماطظت اجـاالث بعىىان: دوز اللُادة 

 الجصاثس

ماؾؿت اجهاالث في  الاؾتراجُجُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمتال٣ُاصة  ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحنهضٞذ الضعاؾت بلى 

لُت باإلاىٓمت اإلاخٗلمت خؿب هم، الجؼاثغ ىطجي مً زال٫ ٖال٢ت همُي ال٣ُاصة ؤلاظغاثُت وال٣ُاصة الخدٍى

Senge  وMoilanen ،ًٟي ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ بالىاصي، و  خُض ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت م البالٜ مْى

، ازخحرث مجهم ُٖىت 212ٖضصهم )
ً
ٟا ت باإلااؾؿت( مْى ج٩ىهذ مً  مِؿغة بالخٗاون م٘ ٢ؿم اإلاىاعص البكٍغ

، و٢ض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، و٧اهذ الاؾد100)
ً
ٟا باهت هي ألاصاة اإلاؿخسضمت ( مْى

 لجم٘ البُاهاث.

لُت وؤلاظغاثُت بضعظت مخىؾُت، وؤن ؤهمها  هخاثجوزلهذ الضعاؾت بلى  ؤن اإلااؾؿت جماعؽ ال٣ُاصة الخدٍى

لي جخم ؤ٦ثر مً نٟاث ال٣اثض ؤلاظغاجي، وؤن اإلااؾؿت جمخل٪ نٟاث اإلاىٓمت  مماعؾت نٟاث ال٣اثض الخدٍى

لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت ؤ٦ثر Moilanen اإلاخٗلمت خؿب همىطط  ، ووظىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

 ٚحر نالر ل٣ُاؽ نٟاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلااؾؿت اإلابدىزت. Sengeمً ؤلاظغاثُت، ُٞما ٧ان همىطط 

لُت في الخ٠ُ٨ ومىاظهت الباخشت بًغوعة  ؤوؿذ٦ما  اؾدشماع اإلااؾؿت امخال٦ها لىمِ ال٣ُاصة الخدٍى

بُت مؿخمغة حُٛي هظا اإلاؿخ ٣بل، ويغوعة الاهخمام بالخٗلم الجماعي مً زال٫ بظغاء صوعاث جضٍع

ٟحن  ؼ اججاهاث اإلاْى ً عئٍت مكتر٦ت واضخت م٘ الٗاملحن، وحٍٗؼ الى٣و، ويغوعة اهخمام ال٣ُاصة بخ٩ٍى

هم و٢ضعاتهم في ٧اٞت الجىاهب.  هدى الخٗلم اإلاؿخمغ وػٍاصة مهاعاتهم ومٗاٞع
 

 ( 2009، بت والفاعىزي وعبد هللاالىظاطدزاطت ) .25

لُت على اإلاىظمت اإلاخعلمتبعىىان:   جإزحر زلافت الخمىحن واللُادة الخدٍى

لُت ( الخم٨حن الٟجي، وؤلاصاعي ) ز٣اٞت الخم٨حن صعظت جإزحر ٖلى خٗٝغ الهضٞذ الضعاؾت بلى  وال٣ُاصة الخدٍى

ت للخدى٫  اإلاخُلباث اإلااصًت) ت قغ٧اث َال٫ ؤبى ٚؼالت في ألاعصن. ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ( واإلاٗىٍى في مجمٖى

لُت ٦سانُت ٞغصًت، وز٣اٞت  وجخطر ؤهمُت الضعاؾت مً مداولت الغبِ بحن جإزحر همِ ال٣ُاصة الخدٍى

 في صعاؾتها  بظاو الخم٨حن ٦سانُت جىُٓمُت ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، 
ً
 مخ٩امال

ً
ٞةن هظه الضعاؾت جدبجى مىهجا

 مً التر٦حز ٖلى ؤخضهما ٣ِٞ -بٗحن لخإزحر ٧ل مً ال٣ُاصة والخا
ً
  .ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت - بضال

ت قغ٧اث َال٫ ؤبى ٚؼالت في ألاعصن والبالٜ ٖضصهم وج٩ىن مجخمٗه الضعاؾت مً  ظمُ٘ الٗاملحن في مجمٖى

(579) ،
ً
 ( 290) ذجمؤي ب (50%) جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً اإلاجخم٘ بيؿبتو  ٞغصا

ً
غ ، ٞغصا و٢ض جم جٍُى
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 اؾدباهت لجم٘ البُاهاث مً ُٖىت الضعاؾت بهضٝ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت وازخباع الٟغيِخحن الغثِؿخحن 

ُت آلاجِخحن   .وما اهبش٤ ٖجهما مً ٞغيُاث ؤزغي ٖٞغ

 إلاخٛحر ز٣اٞت الخم٨حن في مىٓمت الخٗلم
ً
 .الٟغيُت ألاولى: ال ًىظض جإزحر صا٫ بخهاثُا

لُت في مىٓمت الخٗلمالٟغيُت الشاهُت: ال ًىظض جإزحر صا٫   إلاخٛحر ال٣ُاصة الخدٍى
ً
 .بخهاثُا

ٖىض مؿخىي ( ز٣اٞت الخم٨حن) ىا٥ جإزحر للمخٛحر اإلاؿخ٣لوالتي ؤهمها ؤن ه الىخاثجوجىنلذ الضعاؾت بلى 

لُت)هىا٥ جإزحر للمخٛحر اإلاؿخ٣ل خٗلمت(، وؤن ىٓمت اإلا)اإلااإلاخٛحر الخاب٘  فيضاللت ال ٖىض  (ال٣ُاصة الخدٍى

 خٗلمت(.ىٓمت اإلا)اإلااإلاخٛحر الخاب٘  الضاللت فيمؿخىي 

ؼ ز٣اٞت الخم٨حن ببٗضيها الٟجي وؤلاصاعي ٖبر  ًىص يوفي يىء ما جم الخىنل بلُه مً هخاثج  الباخشىن بخٍٗؼ

٘ ؾ٠٣ ض مً الهالخُاث للٗاملحن، وجدؿحن ٢ضعة ال٣اصة في  ٞع ٌ اإلاٍؼ اإلاؿامدت ًٖ ألازُاء، وجٍٟى

ت مً  بىاء ز٣اٞت الكغا٦ت بحن ؤلاصاعة والٗاملحن، وحصجُ٘ الٗاملحن ٖلى الدؿلر  ال٫زبصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، والاؾدىاص بلى الخ٣اث٤ ٖىض اجساطهم ٤ عبِ ؤهٓمت  باإلاٗٞغ ً ٍَغ هم اإلاك٨الث، ٖو
ّ
ال٣غاعاث ؤو خل

ت ؼ بىاء مجمٖى ت اإلاخسههت لخٍٗؼ  .لمقغ٧اث َال٫ ؤبى ٚؼالت ٦مىٓمت حٗ الخُٗحن والتر٢ُت بامخال٥ اإلاٗٞغ

 :اإلادىز الثاوي: الدزاطاث العسبُت التي جىاولذ مىكىع اإلاىظمت اإلاخعلمت

 (2017دزاطت )بـسي،  .26

جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجـاالث، اكخـادًاث اإلاعسفت واإلاىظمت اإلاخعلمت: دزاطت خالت على زالزت 

 مىظماث

هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخ٨كاٝ ٦ُُٟت مىاءمت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث م٘ الىٓم والٗملُاث 

ُُٟت، وبلى ؤي مضي حؿهم هظه اإلاىاءمت في ظٗل اإلاىٓمت مىٓمت مخٗلمت  الخىُٓمُت والىخضاث الْى

ت،  والاجهاالث  لل٨ك٠ ًٖ ؤؾغاع ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث باإلياٞتومؿاهما مدخمال في ا٢خهاص اإلاٗٞغ

غ والخُٛحر الخىُٓمي. و٦ظا اؾخ٨كاٝ ٦ُُٟت مىاءمت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث  واؾخ٨كاٝ جُب٣ُاتها في الخٍُى

والاجهاالث ؤو اؾتراجُجُاث الخٗلم الجضًضة م٘ الٗملُاث والاؾتراجُجُاث الخىُٓمُت ٖبر وخضاتها 

ُٟي في ال ؼ الٗمل الجماعي والخيؿ٤ُ الْى ُُٟت؛ و٦ُُٟت حٍٗؼ ل الْى كب٨ت الخىُٓمُت، و٦ُُٟت جدٍى

 اإلاىٓمت بلى مىٓمت مخٗلمت.

ُا لضعاؾت الخاالث اإلاخٗضصة وهى جدلُل مضي ج٩امل ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث  و٢ض اٖخمضث الضعاؾت ههجا هٖى

٣ت ؤزظ الُٗىاث  ت. واؾخسضمذ ٍَغ والاجهاالث في اإلاىٓماث الشالر، وهي قغ٧اث اجهاالث مالحًز

اث. وألاؾاؽ اإلاى٣ُي وعاء ازخُاع الكغ٧اث ٧ان حجمها وجىؾ٘ ؤٖمالها اإلا٣هىصة الزخُاع الكغ٧

شخها مً اإلاؿخجُبحن الظًً ؤعؾلذ لهم  120واؾخسضامها للمماعؾاث اإلابخ٨غة. و٢ض ٧ان حجم الُٗىت 

ض ؤلال٨ترووي باوازخحرث ُٖىت ٖكىاثُت بؿُُت مً اإلاؿخجُبحن وؤعؾلذ  الاؾدباهاث.  .اتهمفي مىٓم لهملبًر
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ت وجاصي  هخاثجلذ الضعاؾت لٗضة و٢ض جىن ؤهمها ؤن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي ٖىهغ ؤؾاؽ في بصاعة اإلاٗٞغ

با ٖلى ؤن ج٨ىىلىظُا  ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث صوعا عثِؿا ٞحها، واج٤ٟ اإلاجُبىن باإلظمإ ج٣ٍغ

ُُٟت،  وبالخالي جهبذ ٖامال اإلاٗلىماث والاجهاالث جازغ ٖلى ظمُ٘ ٖىانغ اله٩ُل الخىُٓمي والىخضاث الْى

 ٖاما للخُٛحر الخىُٓمي. 

الضعاؾت بًغوعة الاؾخسضام اإلاالثم للبيُت الخدخُت لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث بدُض  ؤوؿذو٢ض 

ُُٟت مسخلٟت في اإلاىٓمت وه٣لل مً الجزاٖاث والخىجغاث لخد٤ُ٣ اإلاهلخت ألا٦بر  ًم٨ً ؤن ه٣غب وخضاث ْو

ٟحن و  غ اإلانهي للمْى يغوعة ٣ٖض صوعاث للمىٓمت، ومىاءمت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث م٘ الخٍُى

ُٟي. غ إلاهاعاتهم و٦ظل٪ مؿخ٣بلهم الْى  جٍُى
 

 (2017دزاطت )الفسهىد،  .27

مدي ممازطت ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث الخىىىلىحُا في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت مً وحهت 

ظُت  هظس ؤعلاء الهُئت الخدَز

اإلاخٗلمت مً وظهت هٓغ ؤًٖاء الهُئت هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ا٦دكاٝ مضي مماعؾت ؤبٗاص اإلاىٓمت 

ت مضي وظىص ٞغو١ طاث صاللت  ؿُت في ٧لُاث الخ٨ىىلىظُا في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. ومٗٞغ الخضَع

 ( في اؾخجاباث الُٗىت والتي حٗؼي إلاخٛحراث اإلاى٢٘ الخىُٓمي، والٟئت.α <0.05بخهاثُت ٖىض مؿخىي )

 2016/2017لخضَعـ في ٧لُاث الخ٨ىىلىظُا للٗام الضعاسخي ُٞما ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ؤًٖاء هُئت ا

 ( مً ؤًٖاء هُئت الخضَعـ.383( ًٖىا، وجخإل٠ ُٖىت الضعاؾت الجهاثُت مً )3817والبالٜ ٖضصهم )

غ اؾدباهت ٦إصاة ل٣ُاؽ صعظت ألاٞغاص في ُٖىت الضعاؾت في مماعؾت ؾلى٥ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.  و٢ض جم جٍُى

 ( ٣ٞغة جم الخد٤٣ مً صختها ومىزى٢ُتها.67ً )و٢ض ج٩ىهذ الاؾدباهت م

ؿُت في ٧لُاث  الىخاثجوؤْهغث  ؤن صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً وظهت هٓغ ؤًٖاء الهُئت الخضَع

الخ٨ىىلىظُا في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٧اهذ مىسًٟت، و٧اهذ هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن 

ُٟي، باإلياٞت بلى ٖضم  اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت ُٞما ٣ا إلاخٛحر اإلاؿخىي الْى ًخٗل٤ بالضعظت ال٩لُت ٞو

 وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت جبٗا إلاخٛحر ٞئت اإلاضعب.
 

 ( 2016دزاطت )الظامساجي والخظىاوي،  .28

بعىىان: هجاح بدازة اإلاؼسوع في كىء زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت بدث مُداوي آلزاء عُىت مً العاملحن 

 العامت للوسق والجظىز  في الهُئت

ت، وحٗمل ٖلى بًجاص الخ٣ىُاث وألاؾالُب وجبجي اإلاٟاهُم التي  ما٫ حٛحراث مخٗضصة ومدؿاٖع حكهض بِئت ألٖا

جم٨جها مً مىا٦بت هظه الخٛحراث والخٟاّ ٖلى ب٣ائها وهمىها واؾخمغاها، ومً هظه اإلاٟاهُم مٟهىم بصاعة 

٘ مً زال٫ جدضًض الٗىامل التي حؿهم اإلاكغوٕ. خُض هضٝ البدض بلى يمان هجاح بصاع  اث هظه اإلاكاَع
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٤ ازخباع مخٛحري البدض الغثِؿحن ) زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وهجاح بصاعة اإلاكغوٕ(  في طل٪ ًٖ ٍَغ

ُىت بلٜ حجمها )150بالهُئت الٗامت للُغ١ والجؿىع، في مجخم٘ طو حجم )  ٖو
ً
.43( ٞغصا

ً
 ( ٞغصا

 مً اإلاك٩لت التي جم
ً
ججؿُضها بٗضص مً الدؿائالث التي ًداو٫ البدض ؤلاظابت ٖجها، وجم  وطل٪ اهُال٢ا

غيُت الخإزحر الغثِؿت التي جىو ٖلى ؤن هىا٥ جإزحر  وي٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وهجاح بصاعة اإلاكغوٕ ٞو

لخهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في هجاح بصاعة اإلاكغوٕ. ولٛغى الخهى٫ ٖلى هخاثج جدلُل بظاباث الُٗىت 

ت مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت لُبُٗت البدض ومخٛحراجه.اإلابدىزت، جم   اؾخسضام مجمٖى

ت مً  في يىء هخاثج جدلُل بظاباث ُٖىت البدض وؤهمها وظىص  الاطخيخاحاثوجم الخىنل بلى مجمٖى

لب زهاثو اإلاىٓمت في هجاح بصاعة اإلاكغوٕ، وؤن ؤ٢ىي ٖال٢ت  ت أٚل ٖال٢ت اعجباٍ وجإزحر طاث صاللت مٗىٍى

 في هجاح بصاعة اإلاكغوٕ مً بحن الٗىانغ اإلابدىزت هي لخهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت. جإزحر 

الباخض بًغوعة جىظُه اهخمام ؤ٦بر لخهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لخإزحرها في هجاح بصاعة  ؤوص ىُٞما 

 اإلاكغوٕ، والخإ٦ُض ٖلى وكغ مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والٟىاثض التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً زال٫ جبجي هظا

 ال٨ٟغ ؤلاصاعي وزانت ٖلى مؿخىي هجاح اإلاكغوٕ.
 

 ( 2015دزاطت )اإلاصزوع،  .29

ع إلالىماث اإلاىظمت اإلاخعلمت في حامعت اإلالً طعىد  بعىىان: دزحت ممازطت ؤعلاء هُئت الخدَز

 "دزاطت وؿفُت جدلُلُت"

إلا٣ىماث تهضٝ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى صعظت مماعؾت ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص 

خ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ؤًٖاء هُئت  اإلاىٓمت اإلاخٗلمت واٖخمضث ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، ٍو

اى والبالٜ ٖضصهم ) (، ٦ما بلٜ بظمالي ٖضص ُٖىت 6783الخضَعـ بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص بمضًىت الٍغ

( 42ٗلىماث جخ٩ىن مً )( ٞغص، ُٞما اؾخسضمذ الباخشت الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث واإلا136الضعاؾت )

ٖباعة مىػٖت ٖلى زمؿت مداوع وهي: )الخ٨ٟحر الىٓمي، الخم٨ً الظاحي، الىماطط الظهبُت، الغئٍت 

.)٤  اإلاكتر٦ت، حٗلم الٍٟغ

ٖضة وهي ؤن م٣ىماث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت جماعؽ مً ٢بل ؤًٖاء هُئت الخضَعـ  هخاثجوزلهذ الضعاؾت بلى 

٤ ٞهى ًماعؽ بضعظت مخىؾُت، وبٗضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت  بضعظت ٦بحرة ما ٖضا مدىع حٗلم الٍٟغ

ٗؼي إلاخٛحر ) الجيـ، اإلاغجبت الٗلمُت، الخسهو(.
ُ
 بخهاثُت في اؾخجاباث الُٗىت ح

٤( بحن ٦م جىؿُاثُٞما ٢ضمذ الباخشت  ٘ مماعؾت الخٗلم الجماعي )حٗلم الٍٟغ ا ٧ان مجها يغوعة ٞع

بُت طاث الٗال٢ت بالخٗلم الخىُٓمي،  ت مً البرامج الخضٍع ؤًٖاء هُئت الخضَعـ مً زال٫ بٖضاص مجمٖى

والٗمل ٖلى ٣ٖض ل٣اءاث صوعٍت بحن ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بهضٝ جباص٫ الخبراث اإلاهىُت، ووكغ ز٣اٞت 

ي للىنى٫ بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بجمُ٘ ؤبٗاصها، واؾدشاعة اظخماٖاث ؤًٖاء هُئت الخضَعـ الخٗلم الخىُٓم

ُت. ت هٖى  في جد٤ُ٣ هىاجج جغبٍى
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 ( 2015دزاطت )اللسوي،  .30

ت بمدافظت  بعىىان: اإلادزطت همىظمت مخعلمت هما ًخـىزها معلمىا ومعلماث اإلاسخلت الثاهٍى

 الدوادمي

ت بمداٞٓت الضواصمي هدى  هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ بلى جهىعاث مٗلمي ومٗلماث اإلاغخلت الشاهٍى

غ اؾدباهت جًمىذ ) ( ٣ٞغة 28مضاعؾهم ٦مىٓماث مخٗلمت. ولخد٤ُ٣ هضٝ الضعاؾت ٢امذ الباخشت بخٍُى

ت بمداٞٓت الضواصمي في اإلامل٨ت 64جم جُب٣ُها ٖلى ُٖىت ٢ىامها ) ( مً مٗلمي ومٗلماث اإلاغخلت الشاهٍى

ًت. و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلظاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًٖ الٗغبُت الؿٗىص

 (.0.73( وباهدغاٝ مُٗاعي )٣ٞ3.27غاث ؤصاة الضعاؾت ظاءث بضعظت مخىؾُت، بمخىؾِ خؿابي )

الضعاؾت ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت بحن اإلاخىؾُاث  هخاثجوؤْهغث 

٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت، ؤما جهىعاث ؤٞغاص الُٗىت هدى الخؿابُت لخ

 مضاعؾهم ٦مىٓمت مخٗلمت ٣ٞض ظاءث اإلاخىؾُاث الخؿابُت بضعظت مخىؾُت.

ت مً الضوعاث واإلااجمغاث للمخٗلمحن واإلاٗلماث ًخم  جىؿُاثو٢ض جًمىذ الضعاؾت  مجها، ٣ٖض مجمٖى

ٟهم باإلاىٓماث اإلا ل اإلاضاعؽ بلى مىٓماث مخٗلمت، وخض الىػاعة زاللها حٍٗغ غ١ جدٍى خٗلمت وقغوٍ َو

ل اإلاضاعؽ إلاىٓماث مخٗلمت.  باإلامل٨ت ٖلى اجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث وألاؾالُب لخدٍى
 

 ( 2015دزاطت )العصاوي،  .31

ل اإلاعسفت في بىاء اإلاىظمت اإلاخعلمت  بعىىان: جإزحر الدوز الخياملي لىظام ذواء ألاعماٌ وعملُاث جدٍى

 بدث مُداوي في ػسهت هىزن لالجـاالث اإلاخىللت في مدًىت بغداد

ما٫  ل  (Business Intelligence System)هضٝ البدض بلى اؾخ٨كاٝ جإزحر هٓام ط٧اء ألٖا ملُاث جدٍى ٖو

ت  في     (Learning Organi.ation)في بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت    (Knowledge Conversion Processes)اإلاٗٞغ

 قغ٦ت ٧ىع٥ لالجهاالث اإلاخى٣لت في مضًىت بٛضاص.

غ اؾدباهت ؤٖضث لهظا الٛغى ومً زم ٣ٞض ازخبر البدض في  وألظل جد٤ُ٣ ؤهضاٝ البدض ٣ٞض جم جٍُى

 بةخضي قغ٧اث الاجهاالث اإلاخى٣لت في مضًىت بٛضاص، لظا ٣ٞض ازخحرث قغ٦ت ٦غ٥ 
ً
٢ُإ الاجهاالث، ممشال

ؾعى الباخض بلى ازخباع ؤعب٘ ٞغيُاث عثِؿت مخٗل٣ت بٗال٢اث الاعجباٍ جُل٩ُىم ٦ُٗىت للبدض، ُٞما 

ال٢اث الخإزحر بحن مخٛحراث البدض وطل٪ لإلظابت ًٖ الدؿائالث اإلاٗل٣ت بمك٩لت البدض والىنى٫ بلى  ٖو

ت، ُٞما جمذ الاؾخٗاهت بُٗىت جخ٩ىن مً )  لإلظابت ًٖ ٣ٞغاث الاؾدباهت.37ألاهضاٝ اإلاىيٖى
ً
 ( ٞغصا

ب لها جإزحر ٦بحر في بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، و٢ض ٧اهذ  الىخاثجث و٢ض ؤْهغ  ؤن الخيكئت، الترابِ، والخظٍو

م مً طل٪ جم الخىنل بلى ؤن  لى الٚغ ٓم في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ٖو الخيكئت الٗىهغ ألا٦ثر وطاث الخإزحر ألٖا

ج لِـ جإزحر بخهاجي في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.   الخسٍغ
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ؤهمها يغوعة ج٣ضًم ؤلاعقاصاث ل٣اصة ٢ُإ الاجهاالث في  الخىؿُاثٖت مً و٢ض جىنل الباخض إلاجمى 

ت،  ل اإلاٗٞغ ما٫ ومؿخىي ٖملُاث جدٍى ت مؿخىي جُب٤ُ هٓام ط٧اء ألٖا مٗالجت الخدضي اإلاخمشل في مٗٞغ

ت. ل اإلاٗٞغ ملُاث جدٍى ما٫ ٖو  في بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في بَاع الخ٩امل بحن هٓام ط٧اء ألٖا
 

 ( 2014ُم، دزاطت )ببساه .32

 بعىىان: دوز اإلاىظمت اإلاخعلمت في جوبُم طلىهُاث فسق العمل / دزاطت اطخوالعُت في مـسف السػُد

هضٝ هظا البدض بلى صعاؾت الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وؾلى٦ُاث ٞغ١ الٗمل. وجىاو٫ مخٛحر اإلاىٓمت 

زخاع البدض خالت مىٓمت زضمُت ( واsudhartna &Li,2004اإلاخٗلمت ؤعبٗت ؤبٗاص اٖخماص ٖلى صعاؾت ) 

٤، و٧ان مىهج البدض  للضعاؾت واٖخمض ٖلى ؤبٗاص هي الخيؿ٤ُ، الخٗاون، مكاع٦ت اإلاٗلىماث، ؤصاء الٍٟغ

ت مً الٟغيُاث ٦ةظاباث جسمُيُت ما٢خت ًٖ مك٩لت  ، ٦ما خضص البدض مجمٖى
ً
 جدلُلُا

ً
 ونُٟا

ً
مىهجا

 مً ؤلاصاعاث الٗلُا والىؾُى وؤلاقغاُٞت، 39البدض، ٦ما ظغي ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت م٩ىهت مً )
ً
( مضًغا

 في ُٖىت مً ٞغوٕ مهٝغ الغقُض الٗغقي ببٛضاص.

، وؤن هىا٥  واطخيخج البدض وظىص ٖال٢ت اعجباٍ للمىٓمت اإلاخٗلمت بؿلى٦ُاث ٞغ١ الٗمل في اإلاهٝغ

ت ما بحن التراظ٘ الظي ًهِب اإلاىٓمت اإلاخٗلمت التراظ٘ في مؿخىي ؾلى٦ُاث ٞغ١ الٗمل  ٖال٢ت ٢ٍى

 وظىص جإزغ ما بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في ؾلى٦ُاث ٞغ١ الٗمل
ً
بط ٧اهذ  وال٨ٗـ صخُذ، وبُيذ الىخاثج ؤًًا

ت مما ًض٫ ٖلى الضوع اإلامحز الظي جماعؾه اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في هجاح ؾلى٦ُاث ٞغ١  ت وطاث صاللت مٗىٍى ٢ٍى

 الٗمل في اإلاهٝغ اإلابدىر.

البدض ب٢امت خل٣اث ه٣اقُت ووعف ٖمل لٗاملحن في اإلاهٝغ وبمؿاٖضة الخبراء واإلاسخهحن  ؤوص ىو٢ض 

ٖلى الٗمل الجماعي مً ؤظل جد٤ُ٣ الخضائبُت في الٗمل مً ؤظل زل٤ ٞغم لإلبضإ والخُىع والخض 

٤ ومىدهم الهالخُاث باجساط  ًاء الٍٟغ حر الٓغوٝ اإلاىاؾبت وج٣ضًم الضٖم الالػم أٖل وطل٪ مً زال٫ جٞى

 ال٣غاعاث.
 

 ( 2014دزاطت )هاوي والسواغ،  .33

دزاطت مُداهُت على بعىىان: ؤطاطُاث بىاء اإلاىظمت اإلاخعلمت ودوزها في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت / 

 ػسواث جىىىلىحُا اإلاعلىماث في ألازدن

هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤؾاؾُاث بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في قغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في ألاعصن 

وصوعها في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، ولخد٤ُ٣ ألاهضاٝ ٣ٞض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، 

 لٟغيُاث وؤهضاٝ الضعاؾت وجم جىػَ٘ )وجم جهمُم اؾ
ً
٣ا ( اؾدباهت ٖلى ُٖىت الضعاؾت، و٢ض 130دباهت ٞو

 %(.84.6( اؾدباهت، وبظل٪ ج٩ىن وؿبت الاؾترصاص )110جم اؾترصاص )
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ت مً   ألؾاؾُاث بىاء اإلاىٓمت  الىخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى
ً
ؤهمها وظىص ؤزغ صا٫ بخهاثُا

م اإلاخٗلمت في جد٤ُ٣ الخىمُ ت اإلاؿخضامت، وبىظىص جإزحر طو صاللت بخهاثُت لل٣ىي اإلادغ٦ت، الخم٨حن، والخ٣ٍى

 في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت لضي قغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث باألعصن.

الضعاؾت بًغوعة جبجي بكغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ألؾاؾُاث بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بهضٝ  وؤوؿذ

وبًغوعة جبجي قغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في ْل اهٟخاح الؿى١ ألاعصوي، وؤن جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، 

حٗمل ٖلى الاؾخٟاصة مً الخجاعب الضولُت والٗغبُت في مجا٫ صٖم اإلاىٓماث اإلاخٗلمت وجبجي ؤًٞل 

 الىؾاثل التي ؤزبدذ ٞاٖلُتها في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت وباألزو في الضو٫ الىامُت.
 

 ( 2014والعوىي،  دزاطت )الىسعاوي  .34

 بعىىان: الخدلم مً العالكت بحن كابلُاث بدازة اإلاعسفت واإلاىظماث اإلاخعلمت في دًىان حامعت الىىفت

ت، والخٗٝغ ٖلى  ت ل٣ابلُاث بصاعة اإلاٗٞغ هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مؿخىي مماعؾت ظامٗت ال٩ٞى

ت في بىاء ظامٗت مخٗلمت، واؾخسضمذ الباخشت في مىهجُت البدض اإلاىهج الىنٟي  جإزحر ٢ابلُاث بصاعة اإلاٗٞغ

حي ما مؿخىي جإزحر ٢ابلُاث الخدلُلي في ظم٘ البُاهاث وجدلُلها، وع٦ؼث مك٩لت البدض في ؤلاظابت ًٖ آلا

ت في بىاء اإلاىٓماث الخٗلمت للجامٗت اإلابدىزت. ومً ؤظل جد٤ُ٣ ؤهضاٝ البدض وؤلاظابت ًٖ  بصاعة اإلاٗٞغ

ت وببٗاص اإلاىٓماث اإلاخٗلمت،  حؿائالجه اؾخسضم البدض الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿُت الزخباع ٢ابلُاث بصاعة اإلاٗٞغ

ٟحن ت البالٜ ٖضصهم ) وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً مْى اؾدباهت  425( جم جىػَ٘ 843ظامٗت ال٩ٞى

 ( اؾدباهت ظاهؼة للخدلُل ؤلاخهاجي.325واؾترظٗذ )

غ ٢ابلُاث  الىخاثجُٞما ؤْهغث  ت في جٍُى ؤن الجامٗت بهىعة ٖامت بداظت ماؾت بلى ٢ابلُاث بصاعة اإلاٗٞغ

غ ٢ضعاتها ألن مبضؤ اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ًىُل٤ مً حٗلم ألاٞغاص بك٩ل ظماعي زم ٨ٌٗـ  ؤٞغاصها زم جٍُى

 طل٪ ٖلى اإلاىٓمت ٩٦ل.

ٟحن والخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث  ؤوؿذُٞما  ت مً اإلاْى الباخشت بًغوعة ان حٗمل الجامٗت ٖلى جىلُض اإلاٗٞغ

ت مً ألاٞغاص الٗاملحن  ب الجامٗت إلاٗٞغ مً ٧اٞت الجهاث التي جدكابه في زضماتها، وؤن حؿخم٘ وحؿخٖى

 ومىا٢كت ؤ٩ٞاعهم.
 

 ( 2014دزاطت )الىبِس ي والعصاوي،  .35

س اإلاىظمت اإلاخعلمت في كىء جدلُل العالكت بحن فجىحي اإلاعسفت وألاداء الاطتراجُجي:  بعىىان: جوٍى

 دزاطت مُداهُت في عُىت مً اإلاـازف الخاؿت في بغداد

ت وألاصاء الاؾتراجُج ي وحصخُو هضٞذ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى جدلُل الٗال٢ت بحن ٞجىحي اإلاٗٞغ

ُت  مؿخىي جإزحر هظه الٗال٢ت في بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، وؾعى البدض بلى جد٤ُ٣ ظملت مً ألاهضاٝ اإلاٗٞغ

( مً مضًغي اإلاهاٝع 62والخُب٣ُُت، وجم ازخباع َبُٗت الٗال٢ت وألازغ بحن اإلاخٛحراث في ُٖىت بذجم )

ك٩لت البدض في حؿائ٫ ٍٖغٌ هى هل ؤن ألاهلُت في )بٛضاص، الخلُج، آقىع، الاجداص، بًالٝ( وجمدىعث م
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ت وألاصاء الاؾتراجُجي ٣ًىص بلى بصعا٥ اإلاىٓماث بًغوعة الخدى٫ بلى  جدلُل الٗال٢ت بحن ٞجىحي اإلاٗٞغ

مىٓماث مخٗلمت؟، ؤما في الجاهب اإلاُضاوي ٩ٞاهذ اإلاك٩لت خى٫ مضي بصعا٥ اإلاىٓماث اإلابدىزت لهظه 

ت وألاصاء الاؾتراجُجي، ولخدلُل اإلاٗاصلت وفي ٢ضعتها ٖلى زل٤ هٕى مً الخ الئم بحن جدلُل ٞجىحي اإلاٗٞغ

 (.Excel( وبغهامج )SPSSبُاهاث البدض اؾخسضم البرهامج ؤلاخهاجي الجاهؼ )

ت وألاصاء  الىخاثجو٧اهذ ؤبغػ  التي جم الخىنل بلحها وظىص ٖال٢ت اعجباٍ وجإزحر بحن جدلُل ٞجىحي اإلاٗٞغ

ت في ام٩اهُت الخدى٫ بلى مىٓمت الاؾتراجُجي وبحن بىاء اإلاىٓمت اإلا اصة جإزحر ٞجىة اإلاٗٞغ  ًٖ ٍػ
ً
خٗلمت، ًٞال

 مخٗلمت ٖبر ٞجىة ألاصاء الاؾتراجُجي.

ؼ  ؤوص ىُٞما  ت في حٍٗؼ الباخشان بًغوعة ٢ُام اإلاهاٝع ألاهلُت باؾدشماع َبُٗت الٗال٢ت بحن ٞجىة اإلاٗٞغ

ض مً الخُٛحر في بٗض عيا الؼبىن. جدلُل ٞجىة ألاصاء الاؾتراجُجي )اإلاىٓىع اإلاالي( وبةخضار  اإلاٍؼ

: الدزاطاث ألاحىبُت:
ً
 زالثا

لُت : الدزاطاث ألاحىبُت التي جىاولذ مىكىع اللُادة الخدٍى  :اإلادىز ألاٌو

 (Demerouti & Blanc, Wang, ،2017 &دزاطت ) .36

Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of 

organizational identification 

ت  لُت، واللدزة على الخىُف، ؿُاغت الىظاثف ودوزها الىطُى في جددًد الهٍى اللُادة الخدٍى

 الخىظُمُت

اث٠. وهخى٢٘ ؤن ج٩ىن  لُت ونُاٚت الْى هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخ٨كاٝ الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

ٟحن، وؤن  لُت مدٟؼا للمْى اث٠ اإلاخمشلت في )الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص، ال٣ُاصة الخدٍى ج٩ىن نُاٚت الْى

اصة ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨.  في ٍػ
ً
 والبدض ًٖ الخدضًاث، وج٣لُو اإلاُالب( مؿاٖضا

مً اإلاغئوؾحن وهم َالب مً خملت اإلااظؿخحر ؤو الب٩الىعٍىؽ في  185و٢ض جمشلذ ُٖىت الضعاؾت بٗضص 

حهم بدُض ظمٗذ البُاهاث الىخاثج  مً جدلُالث الىمظظت. هىلىضا ومكٞغ

لُت جغجبِ بـ )الؿعي للخهى٫ ٖلى  الىخاثجوحكحر  التي جىنل بلحها الباخض ٖمىما بلى ؤن ال٣ُاصة الخدٍى

ت الخىُٓمُت  ٟحن طوي الهٍى ٤ الخ٠ُ٨، ال ؾُما باليؿبت للمْى اإلاىاعص والبدض ًٖ الخدضًاث( ًٖ ٍَغ

لُت مهمت للخ٠ُ٨ م٘   بلى ؤن ال٣ُاصة ألا٢ل.ووؿخيخج ؤن ال٣ُاصة الخدٍى
ً
ٟحن، ُٞما ؤقاعث ؤًًا اإلاْى

ٟحن ٖلى الخ٠ُ٨،  اصة ٢ضعة اإلاْى ٤ ٍػ ؼ الخىؾ٘ في الٗمل ًٖ ٍَغ لُت جبضو ؤ٦ثر ٞٗالُت في حٍٗؼ الخدٍى

ت م٘ اإلاىٓمت. ٟىن ؤ٢ل مٗٞغ  وزانت ٖىضما ٩ًىن اإلاْى

اثٟهم مً زال ٟحن إلزغاء زهاثو ْو لُحن ٌصجٗىن اإلاْى اصة اإلاىاعص ُٞما بضي بإن ال٣اصة الخدٍى ٫ ٍػ

ُُٟت )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، مُالبت الؼمالء بخ٣ضًم اإلاكىعة ؤو حٗلم مهاعاث الٗمل الجضًضة(.  والخدضًاث الْى
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 (Netithanakul، 2017دزاطت ) .37

The Impact of Transformational Leadership on Learning Organization: A Case Study of 

Saraburi Provincial Non-Formal and Informal Education Centre 

 غحر/الىظامي غحر الخعلُم مسهصعلى  خالت دزاطت: تخعلماإلا اإلاىظمت على الخدىٍلُت اللُادة جإزحر

 طازابىزي ملاهعت في السطمي

ٟي سرهضٞذ هظه الضعاؾت إلا وا٢٘  خ٣ُُمبم٣اَٗت ؾاعابىعي بخاًالهض، وطل٪ ل هضااإلاٗ في الخٗلُم مْى

لُت ال٣ُاصة  في الغؾمي ٚحر/الىٓامي ٚحر الخٗلُم مغ٦ؼ زهاثو ج٣ُُمالخىُٟظًت، و  صاعةلضي ؤلا  الخدٍى

 ال٣ُاصة بحن الٗال٢تبدض و  ،تخٗلمم اثمىٓماإلاخٗل٣ت بجٗل اإلاغا٦ؼ الخٗلُمُت  ؾاعابىعي م٣اَٗت

لُت  .هضااإلاٗ في تخٗلماإلا ىٓمتاإلا وزهاثو الخدٍى

ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت، خُض ٧اهذ ُٖىت الضعاؾت واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، و٧اهذ 

 باإلا٣اَٗت الغؾمي ٚحر/الىٓامي ٚحر الخٗلُمي اإلاغ٦ؼ في الخٗلُم مجا٫ في الٗاملحنٞغص مً  204 م٩ىهت مً

 للم٣اَٗت. جابٗت حٗلُمُت ماؾؿت 13جىػٖذ الُٗىت ٖلى و 

لُت ال٣ُاصةزهاثو  مً ٖالُت صعظتوظىص التي جىنل بلحها الباخض  الىخاثج وؤْهغث  الٗمىم ٖلى الخدٍى

 نٟاث ٖالُت ضعظتجمخل٪ ب تالغؾمُ ٚحرالىٓامُت/ ٚحر ؾغابىعي في وؤن هظه اإلاٗاهض ،في بصاعاث اإلاٗاهض

لُت ٣ُاصةجىنلذ بلى الاعجباٍ ؤلاًجابي اإلاٗخض٫ اإلاهم بحن ال ٖام، وبك٩ل ،تخٗلماإلا ىٓمتاإلا  الخدٍى

 .هضااإلاٗ في تخٗلماإلا ىٓمتاإلا وزهاثو

ٖلى  الٗاملحن وحصجُ٘ اإلاكا٧ل لخل ومبخ٨غة ظضًضة الباخض بًغوعة ؤن جىٓغ ؤلاصاعة بُغ١  ؤوص ىو٢ض 

غو  اإلاكا٧ل،وؤن جُل٤ الٗىان لل٣ٗل في خل  اإلاىٓمت، صازل جيكإ نٗىباث ؤياإلاهاعخت في   الخ٨ٟحر جٍُى

ؼ لخِؿحر وطل٪ الىٓمي، ٟحن ج٣ضم وحٍٗؼ ٞةهه  و٦ٟاءة، بىجاحللمىٓمت اإلاخٗلمت  الىنى٫  ؤظل مً، و اإلاْى

ٟحن لخىمُت بغامج جً٘ ؤن للمىٓماث ًيبغي بُت هممخُلبات مسرو  الخضًشت، الخ٨ىىلىظُا في اإلاْى  مً الخضٍع

غهم، ٦ما البرامججهمُم  ؤظل ت، ا٦ٟاءته جدؿً ؤن ؤلاصاعةٖلى  ًيبغي الالػمت لخٍُى  ٖلى التر٦حز م٘ ؤلاصاٍع

ؼ ٟحن، بحنت خٗلماإلا ىٓمتاإلا ؤهمُت حٍٗؼ ٘ بلى بضوعه ؾُاصي الظي ألامغ اإلاْى  ؤهضاٝ جد٤ُ٣ ٦ٟاءة ٞع

 .اإلاىٓمت
 

 (2016وآزسون،  Imranدزاطت ) .38

Organizational learning through transformational leadership 

 الخعلم الخىظُمي مً زالٌ اللُادة الخدىٍلُت

غ همىطط الخٗلم الخىُٓمي مً  لُت م٘ صعاؾت ألازغ ٚحر اإلاباقغ هضٞذ الضعاؾت بلى جٍُى زال٫ ال٣ُاصة الخدٍى

ت اإلا٨شٟت. ت م٘ الضوع الٟاٖل لش٣اٞت اإلاٗٞغ  لٗملُت بصاعة اإلاٗٞغ
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ذ هظه الضعاؾت في بىى٥ ال٣ُإ الخام في ظىىب البىجاب، با٦ؿخان، وجم جدضًض حجم ُٖىت  وؤظٍغ

٠ باؾخسضام الاهترهذ مً خىالي  386الضعاؾت وهي  ٠. 39,280مْى للخهى٫ ٖلى اؾخجابت ٞٗالت  مْى

 جم ؤزظ ُٖىاث ٖكىاثُت بؿُُت الزخُاع الُٗىت.

اؾدباهت صخُدت  204ؤما مىهجُت الضعاؾت ٣ٞض جم بظغاء جدلُالث بخهاثُت الؾدباهت، وجم اؾخالم  

حن الظًً 53بمٗض٫ الاؾخجابت خىالي  ٟحن ؤلاصاٍع %. و٧اهذ عصوص الضعاؾت جم الخهى٫ ٖلحها مً اإلاْى

ٟحن بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في اجساط  ٌٗملىن في كاع٥ هاالء اإلاْى ٤ الظي ًغؤؾه ٢اثض. َو بِئت الٍٟغ

، مضًغ الٗال٢اث، مضًغ الخجؼثت، ومضًغ اإلاى٣ُت(.  ما٫، مضًغ ٕٞغ ال٣غاع مشل:) مدلل الاثخمان، مضًغ ألٖا

 ( ط٧ىع اؾخجابىا لالؾخبُان .121( بهار و)83وجىػٖذ خؿب الجيـ بلى )

لُت لها جإزحر اًجابي ٦بحر ٖلى الخٗلم الخىُٓمي، وال٣ضعة  الىخاثجؤهم  و٢ض ٧ان مً ؤن ال٣ُاصة الخدٍى

ؼ  لُت والخٗلم الخىُٓمي. باإلياٞت بلى حٍٗؼ ت جخىؾِ الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى الٗملُت ٖلى بصاعة اإلاٗٞغ

ت. لُت وبصاعة اإلاٗٞغ ت للٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى  الش٣اٞت اإلا٨شٟت للمٗٞغ

ت اإلا٨شٟت  ؤوؿذو٢ض  غ ز٣اٞت اإلاٗٞغ لُت، وجٍُى الضعاؾت ؤلاصاعاث ؤن جبضؤ بسُىاث إلخضار ال٣ُاصة الخدٍى

ؼ بِئت الخٗلم في اإلاىٓماث. ت لخٍٗؼ  وبصزا٫ ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ
 

 (Çekmecelioğlu & Özbağ ،2016دزاطت ) .39

Leadership and Creativity: The Impact of Transformational Leadership on Individual 

Creativity 

لُت على ؤلابداع الفسدي  اللُادة وؤلابداع: جإزحر اللُادة الخدٍى

لُت وؤلابضإ الٟغصي مً زال٫ التر٦حز ٖلى ؤعبٗت  هضٞذ الضعاؾت بلى جدلُل الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

لُت في ُٖىت مً  لُت وؤلابضإ ٌؿاٖض  مكاع٧ا. ٟٞهم الٗال٢ت بحن  275ؤبٗاص لل٣ُاصة الخدٍى ال٣ُاصة الخدٍى

ٟحن ٖلى ؤلابضإ.  غ وجىمُت ٢ضعاث اإلاْى  ال٣اصة ٖلى جٍُى

بي في الٟغيُاث، ٞخم اؾخسضام  و٢ض جم ازخُاع الُٗىت واإلاٗلىماث الؿ٩اهُت مً ؤظل الخد٤ُ٣ الخجٍغ

ض ؤلال٨ترووي واإلا٣ابالث الصخهُت وظها لىظه لجم٘ البُاهاث مً ٦باع  ً. خُض جم ؤصواث مشل البًر اإلاضًٍغ

ت مؿتهضٞت. خُض ٧ان ٖضص اإلاكاع٦حن  650قغ٦ت مً بحن  45جدضًض  شخو مً  275قغ٦ت ٦مجمٖى

ً.و٢ض جم جدلُل البُاهاث مً زال٫ اؾخسضام بغهامج  ً ألاولُحن واإلاخىؾُحن، ومً ٦باع اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

SPSS. 

ؤهمها وظىص نلت مباقغة وبًجابُت بحن الخدٟحز ال٨ٟغي وؤلابضإ الٟغصي.  لىخاثجو٢ض زلهذ الضعاؾت 

وحكحر الىخاثج ؤًًا بلى بًجابُت الغبِ بحن الضاٞ٘ اإلالهم، والىٟىط اإلاشالي وؤلابضإ الٟغصي. وم٘ طل٪ 

 جىسٌٟ هظه الٗال٢ت ؤلاًجابُت ٖىضما ًخم جًمحن الخدٟحز ال٨ٟغي.

لُت ٢ض ٩ًىن ؤؾلىب ال٣ُاصة ألاوؿب لبٌٗ ألاوكُت وحكحر هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ال٣ُ اصة الخدٍى

 الاؾخٛاللُت التي جىُىي ٖلى اٞتراياث نٗبت، وؤزظ اإلاساَغ، وج٣ترب مً اإلاكا٧ل بُغ١ ظضًضة.
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ض مً الى٢ذ للخ٨ٟحر في ٦ُُٟت جدٟحز  الخىؿُاثُٞما ٧اهذ ؤهم  بإهه ًجب ٖلى ال٣اصة جسهُو اإلاٍؼ

ٟحن ٖلى الخ٨ٟحر والخه ١.اإلاْى
ّ

 ٝغ بك٩ل زال
 

 (2016وآزسون،  Brewerدزاطت ) .40

Impact of transformational leadership on nurse work outcomes 

 جإزحر اللُادة الخدىٍلُت على مسسحاث عمل اإلامسكاث

لُت ٖلى هُت اإلامغياث الجضًضاث في الٗمل الب٣اء في  ت جإزحر ال٣ُاصة الخدٍى هضٞذ هظه الضعاؾت بلى مٗٞغ

ُٟي والالتزام الخىُٓمي(.اإلاهىت   )الغيا الْى

( ؾىىاث والتي 8.5 -7.5و٧اهذ هظه الضعاؾت ٢ض َب٣ذ ٖلى اإلامغيحن الظًً جم مطخى ٖلى عزهت ٖملهم )

 مً جهمُم ظضو٫ َىلي م٩ىن مً 
ً
 1037ٖاما. وجمشلذ الُٗىت الخدلُلُت للضعاؾت مً  ٧10اهذ ظؼءا

ىُا مغزها خضًشا مً اإلامغيحن اإلاسجل  َو
ً
حن. زم جم ظم٘ البُاهاث. واؾخسضم الباخشىن همىطط ممغيا

ُٟي.probit)بغوبِذ  لُت وهُت الب٣اء، والالتزام الخىُٓمي والغيا الْى  ( لضعاؾت الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

 ٖلى هىاًا اإلامغيحن بالب٣اء والغيا  هخاثجو٧ان مً ؤهم 
ً
 ٦بحرا

ً
لُت جإزحرا الضعاؾت ؤهه لم ٨ًً لل٣ُاصة الخدٍى

ُٟي، ول٨ً جغجبِ بك٩ل ٦بحر م٘ الالتزام الخىُٓمي، و٦ظل٪ ٞةن )الالتزام الخىُٓمي، والغيا الْى

ُٟي، وصٖم اإلاضًغ، والٟغم التروٍجُت، والٗمغ( جغجبِ بًجابُا م٘ هُت الب٣اء، في خحن ؤن )ألانل  الْى

غوٝ الٗمل( ٧اهذ ٖال٢تها ؾلبُت م٘ هُت الب٣اء غم الٗمل ٚحر اإلادلُت، ْو ، ٦ما لم ج٨ً الٗغقي، ٞو

ُٟي و٧ان لها جإزحر بًجابي مباقغ نٛحر ٖلى  لُت ٖال٢ت مباقغة م٘ هُت الب٣اء والغيا الْى لل٣ُاصة الخدٍى

 الالتزام الخىُٓمي.

اصة هُت  ؤوؿذو٢ض  ُٟي والالتزام الخىُٓمي إلاا له مً صوع في ٍػ الضعاؾت بًغوعة جدؿحن الغيا الْى

 الب٣اء.
 

 (2016وآزسون،  Nguyenدزاطت ) .41

Effect of transformational-leadership style and management control system on 

managerial performance 

لُت وهظام الخدىم ؤلادازي على ألاداء ؤلادازي   جإزحر ؤطلىب اللُادة الخدٍى

لُت ٖلى زالزت زُاعاث الخهمُم م٨ـ  وهي هضٞذ هظه الضعاؾت بلى صعاؾت جإزحر ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

ت ٦ُُٟت  خماص ٖلى مٗلىماث هُئت الغ٢ابت اإلاالُت(، ومٗٞغ )هٓام بصاعة ألاصاء الكامل، وهٓام اإلا٩اٞأث، والٖا

ت مضي اٖخماص  لُت ٖلى ازخُاع جهمُم ألاصاء الكامل وهٓام اإلا٩اٞإة. ومٗٞغ جإزحر ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

حن ٖلى اإلاداؾبت واؾٗت الىُا١. ً الشاهٍى  اإلاضًٍغ

 ٤ و٢ض جمشلذ ُٖىت الضعاؾت في مضًغي ألا٢ؿام اإلاؿاولت ًٖ اإلابُٗاث وؤلاهخاط واإلاداؾبت والدؿٍى

والٗملُاث في مىٓمتهم الٗاملت في ُٞدىام. لخدضًض اإلاكاع٦حن، خهلىا ؤوال مً ٢ؿم الخسُُِ والاؾدشماع 

ما٫ في ُٞدىام ٖلى ٢اثمت مً  ض ؤلال٨تروو 2787في ظمُٗت عظا٫ ألٖا ً في ؤ٢ؿام ٖىىان للبًر ي للمضًٍغ
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ً  710الٗمل. زم ازترها  مضًغ ٖكىاثُا مً ال٣اثمت للمكاع٦ت في الضعاؾت. زم صُٖىا ٧ل مً هاالء اإلاضًٍغ

٤ به الاؾخبُان. و٦ظل٪ ٖغيا لتزوٍضهم  ض بل٨ترووي لهم مٞغ بك٩ل ٞغصي للمكاع٦ت مً زال٫ بعؾا٫ بٍغ

 ٪( وانهى حٗبئت الاؾدباهت ٧املت.21.4)ؤي  152مجهم  بمىظؼ للىخاثج بطا اؾخ٨ملىا حٗبئت الاؾدباهت. اؾخجاب

لُت له جإزحر بًجابي ومباقغ و٦بحر ٖلى  هخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة  ؤهمها ؤن ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

ألاصاء. وباليؿبت لىٓام الغنض واإلاغا٢بت وؤلاقغاٝ هجض ؤن له جإزحرا بًجابُا ومباقغا ٦بحرا ٖلى اؾخسضام 

نغب البىؾىت ول٨ً لِـ له ؤي جإزحر ٦بحر ٖلى ؤهٓمت اإلا٩اٞأث. و٢ض ٢امذ الضعاؾت مٗلىماث ظِل 

لُت وألاصاء ؤلاصاعي.  بخدؿحن ٞهم ٦ُُٟت جضزل الىؾُاء في الٗال٢ت بحن ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى
 

 (Rijal  ،2016دزاطت ) .42

The influence of transformational leadership and organizational culture on learning 

organization: A comparative analysis of the IT sector 

لُت والثلافت الخىظُمُت على مىظمت الخعلم: جدلُل ملازن للواع جىىىلىحُا  جإزحر اللُادة الخدٍى

 اإلاعلىماث

جازغ  هضٞذ هظه الضعاؾت بلى م٣اعهت جُىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن الهىض وهِبا٫، وجدضًض ؤهم الٗىامل التي

لُت، والش٣اٞت الخىُٓمُت الخىلُضًت والخ٨ُُٟت( باٖخباعهما  غ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وهما:)ال٣ُاصة الخدٍى في جٍُى

غ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.  ٖاملحن مهمحن ًازغان ٖلى جٍُى

و٢ض ٢امذ الضعاؾت باؾخسضام البدىر الاؾخ٨كاُٞت وظمٗذ البُاهاث مً زال٫ اؾخبُان اؾخ٣هاجي 

اؾدباهت في کل بلض  400ُا اإلاٗلىماث وظغث اإلا٣اعهت بحن هِبا٫ والهىض. خُض جم جىػی٘ مً ٢ُإ ج٨ىىلىظ

وجم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن، ولخدضًض الٗال٢ت ؤلاخهاثُت بحن اإلاخٛحراث جم بظغاء جدلُل الاهدضاع 

 اإلاخٗضص.

خىُٓمُت الخىلیضیت ؤهمها ؤن ال٣یاصة الخدىیلیت والش٣اٞاث ال هخاثجو٢ض زلهذ الضعاؾت ٖلى ٖضة 

 والخکیٟیت لھا جإزحر بیجابي ٖلی جُىیغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، ويغوعة الخدى٫ بلحها للخاظت لها  في هظا الٗهغ.

ؼ  ؤوؿذو٢ض  لُت وحُٛحر ز٣اٞتهم لخٍٗؼ غ ؾلى٦ُاث ال٣ُاصة الخدٍى الضعاؾت ٢اصة اإلاىٓماث بًغوعة جٍُى

 الخٗلم.
 

 (2013 وآزسون، Schienaدزاطت ) .43

Relationship between Leadership and Characteristics of Learning Organizations in 

Deployed Military Units: An Exploratory Study 

ت الىخداث في الخعلم مىظماث وزـاثف اللُادة بحن العالكت اطخىؼافُت دزاطت: اإلاىدؼسة العظىٍس  
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ت الىخضاث سرهضٞذ هظه الضعاؾت إلا ت ؤظىاء في الٗاملتالبلج٨ُُت  الٗؿ٨ٍغ مً خُض  باإلاساَغ  مدٟٞى

غ غت لضيهم، خُض اْهغ اإلاسر جخٗلماإلا ىٓمتاإلا زهاثو جٞى  بحن الاعجباٍ ًٖ ؤولُت اؾخ٨كاُٞت ؤصلت ٞى

ىن  ال٣اصة ٌؿخسضمها التي ال٣ُاصة وؤؾالُب الخٗلم مىٓمت زهاثو  بلى واؾدىاصا، اإلاُضان في الٗؿ٨ٍغ

و٧ان هى ال٣ُاصة  بلهاما لألجبإ ؤ٦ثر ٢ُاصة بإؾلىب ؾترجبِ الخٗلم مىٓمت زهاثو ؤن جىنلىا ألاصبُاث،

لُت. ول  تخٗلماإلا مىٓمتلل الخمـ الخهاثوطي  ؾِىٜ بُتراؾخسضم الباخض همىطط  الٛغى، هظاالخدٍى

 ال٣ُاصة هماٍأل و ( الصخصخي والخم٨ً ال٣ٗلُت، الىماطط اإلاكتر٦ت، الغئٍت ،يٟغقالخٗلم ال ،الىٓمي الخ٨ٟحر )

لُت،) الٗىامل مخٗضصة ل٣ُاصةل ؤٞىلُى و باؽ همىطط  ال٣ُاصة يباٍ بحن ،(الؿلى٦ُت واإلاٗامالث جدٍى

 .ُتزاعظاث بٗش في زضمىا الظًً

واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، و٧اهذ ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت، خُض ٧اهذ ُٖىت الضعاؾت 

زاعظُت في لُبُا وؤٞٛاوؿخان ولبىان زال٫ الؿىىاث الخمـ يابُا ٖملىا في مهماث  50 م٩ىهت مً

 ألازحرة.

لُت ال٣ُاصة بإبٗاص وز٣ُا اعجباَا جغجبِ تخٗلماإلا ىٓمتاإلا زهاثو ؤن عجباَاثالا  هخاثج وؤْهغث . الخدٍى

لُت، بال٣ُاصة ؤًًا جخٗل٤ الخىُٓمُت الىخاثج و٧اهذ  .الخٗلم إلاىٓمت ؤزغي  مسخلٟت وزهاثو الخدٍى

 .اإلاؿخ٣بل في البدض ؾبل ًٖ ًٞال الىخاثج، هظه ٖلى اإلاترجبت آلازاع ؤًًا وها٢ل

ٗت اإلا٣ٗضة ألاػماث ؾُا١ في لخٗلمل ضوعاثالباخض ؤن ًضٖم الًباٍ ب ؤوص ىو٢ض   ٖلى. الخٛحر والؿَغ

 الخٗلم مىٓماث لخهبذ جخُىع  ؤن ًجب ٢اؾُت ْغوٝ في حٗمل التيو  كغةداإلاى الىخضاث الىدى ٞةن هظا

ت جاصي بها بلى البحرو٢غاَُت، ٦ما ؤوصخى بًغوعة اهخمام ال٣اصة ببٗضي الخإزحر  ُتها الٗؿ٨ٍغ وبال ٞةن خٞغ

ت والىنى٫ بها ؤن ج٩ىن مىٓمت مخٗلمت. غ اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ خباعاث الٟغصًت وطل٪ لخٍُى  اإلاشالي والٖا
 

 

 (Singh ،2008) دزاطت .44

Relationship between Learning Organization and Transformational Leadership: Banking 

Organizations in India 

لُت واللُادة تخعلماإلا ىظمتاإلا بحن العالكت  الهىد في اإلاـسفُت اإلااطظاث: الخدٍى

لُت   اإلاهغفي ال٣ُإ في تخٗلماإلا ىٓمتاإلاو هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخ٨كاٝ الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

لُت ال٣ُاصةخُض جلٗب . الهىض في ا صوعا الخدٍى غ في خٍُى ضعي. تخٗلماإلا ىٓمتاإلا جٍُى  هىا٥ ؤن الباخض ٍو

لي، لل٣اثض عثِؿِخحن ؾمخحن  جؼوٍض بلى مُالنواللظان ً ال٨ٟغي  والخدٟحز الىاضخت الغئٍت وهما الخدٍى

 .مًُغبت بِئت في الخىُٓمي لخٗلما ٌٗؼػ  مما ؤلابضاعي والخ٨ٟحرالٗمل  باججاه بكٗىع  اإلاىٓمت ؤًٖاء

حن الٗاملحن في ال٣ُإ اإلاهغفي، مً  500و٢ض جمشلذ ُٖىت الضعاؾت بٗضص   اؾخسضامو٢ض جم ؤلاصاٍع

وما   ٞغيُاث الضعاؾتؾدباهت لجم٘ البُاهاث مً ُٖىت الضعاؾت بهضٝ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت وازخباع الا 

ُت  .اهبش٤ ٖجهما مً ٞغيُاث ٖٞغ
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لُت جغجبِ ب الىخاثجوحكحر  اإلاىٓمت اإلاخٗلمت اعجباَا التي جىنل بلحها الباخض ٖمىما بلى ؤن ال٣ُاصة الخدٍى

لُت اعجباَا باإلاىٓمت اإلاخٗلمت هى بٗض الغئٍت اإلاكتر٦ت، زم ؤ٦ضث ٖلى ، وز٣ُا و٧ان ؤ٦ثر ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

 .ؤهمُت الخدٟحز ال٨ٟغي والظي ًضٖم الخيبا في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت

الباخض ال٣اصة في ال٣ُإ اإلاهغفي بًغوعة الاهخمام بالغئٍت اإلاكتر٦ت إلاا لها مً صوع في الخض  ص ىؤو و٢ض 

ٖلى الخٗلم الخىُٓمي، ٦ما ؤقاع بلى يغوعة الاهخمام بالخدٟحز ال٨ٟغي والخٗلم اإلاؿخمغ وجباص٫ الخبراث 

 واإلاٗلىماث والتي جىنل الٗاملحن واإلااؾؿت لىخاثج وؤصاء ؤًٞل.
 

 (Martinette، 2002دزاطت ) .45

LEARNING ORGANIZATIONS AND LEADERSHIP STYLE 

 اإلاىظماث اإلاخعلمت وؤطلىب اللُادة

ت هضٞذ هظه الضعاؾت بلى   مىٓمت جىلُض ٖلى ؤلاصاعة ٖلى ٢ضعة ًازغ ال٣ُاصة ؤؾلىب ٧ان بطا مامٗٞغ

بىالًت ٞغظُيُا بالىالًاث  لُيكبٙر مضًىت في حكُٛلُت بصاعاث ؾب٘ بخدلُل الباخض مو٢ا .بىجاح الخٗلم

٨ُت،   مىٓمت مخٗلمت بوكاء بلى ًٟطخي ال٣ُاصة ؤؾلىب ٧ان بطا ما ال٣ُاصة ؤؾلىب وجدضًضاإلاخدضة ألامٍغ

داٞٔ بىا لم لُيكبٙر مضًىتبصاعاث  ؤن اإلاك٩لت و٧اهذ. ٖلحها ٍو  .ت ظُضاخٗلماإلا ىٓمتاإلا م٩ىهاث ٌؿخٖى

و٧اهذ ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت، خُض ٧اهذ الُٗىت التي واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، 

 مىػٖحن ٖلى ؤلاصاعاث الؿب٘ باإلاضًىت. 76وػٕ ٖلحها الباخض الاؾدباهت هي 
ً
ا  بصاٍع

ً
ٟا  مْى

لُتال٣اصة ٧اهىا ًمخل٩ىن زهاثو الالتي جىنل بلحها الباخض ٖمىما بلى ؤن  الىخاثج ؤقاعثو  ، ٣ُاصة الخدٍى

ت و٧ان جإزحر همِ ال٣ُاص  في زل٤ وجىلُض مىٓمت مخٗلمت مً ؤهماٍ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع
ً
لُت ؤ٦ثر ؤزغا ة الخدٍى

 .الٗاصًت

الباخض بًغوعة بظغاء ج٣ُُم ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٩٦ل، لخدضًض ؤوظه ال٣هىع في  ؤوص ىو٢ض 

ب ٖلى مهاعاث ال٣ُا ب إلاٗالجت هظا ال٣هىع، وجغ٦حز الخضٍع لُت ٖلى الخٗلم، وبالخالي جىظُه الخضٍع صة الخدٍى

٠ُ ال٣اصة  لُت ٦مٗاًحر في جْى مؿخىي ؤلاصاعة الٗلُا والىؾُى، ويغوعة ظٗل زهاثو ال٣ُاصة الخدٍى

ٟي ؤلاصاعة الىؾُى.  الخىُٟظًحن و٦ظا مْى
 

 :اإلادىز الثاوي: الدزاطاث ألاحىبُت التي جىاولذ مىكىع اإلاىظمت اإلاخعلمت

 (2017وآزسون،  Ghaffariدزاطت ) .46

Perceptions of Learning Organization Dimensions among Non-academic Employees of 

Top Public Universities in Malaysia 

ا  جـىزاث ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت بحن اإلاىظفحن غحر ألاوادًمُحن في الجامعاث الخىىمُت العلُا في مالحًز

ٟىن ٚحر ألا ت ما بطا ٧ان اإلاْى ٧اصًمُحن ٣ًىمىن بخُب٤ُ مماعؾاث اإلاىٓمت هضٞذ هظه الضعاؾت بلى مٗٞغ

٤، والخىُٓمُت، و٦ظل٪  اإلاخٗلمت مً زال٫ التر٦حز ٖلى مجاالث ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت الشالزت: الٟغص، الٍٟغ
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ت، ٦ما هضٞذ  جدضًض ؤي مً مماعؾاث ز٣اٞت الخٗلم ألا٦ثر بغوػا في الجامٗاث الخ٩ىمُت الٗلُا اإلاالحًز

اث الٗمغ في للٗشىع ٖلى الٟغو١ الها مت في جهىعاث مماعؾاث الخٗلم بحن ٚحر ألا٧اصًمُحن جخٗل٤ بمؿخٍى

ت الخ٩ىمُت، و٦ظل٪ بؿىىاث الخضمت في الىُْٟت الخالُت في الجامٗاث  ؤًٞل الجامٗاث الٗلُا اإلاالحًز

ت الٗلُا.   الخ٩ىمُت اإلاالحًز

مخٛحرا  21( خُض جم جُب٤ُ DLOQوجمشلذ ؤصاة الضعاؾت في اؾخسضام اؾخبُان ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت )

ت  ٟحن ٚحر ألا٧اصًمُحن في الجامٗاث الخ٩ىمُت اإلاالحًز لخ٣ُُم جهىعاث ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن اإلاْى

 .227الٗلُا خُض  بلٜ ٖضص ُٖىت الضعاؾت 

ٟحن ٚحر ألا٧اصًمُحن ًلمؿىن وظىص ز٣اٞت الخٗلم ٖلى  هخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة  ؤهمها ؤن اإلاْى

٤ والخىُٓمُت. وؤْهغث هخاثج اإلا٣اعهاث ٖلى الخهىعاث ججاه مماعؾاث اإلاىٓمت  اث الٟغص والٍٟغ مؿخٍى

٤، ومماعؾاث  اإلاخٗلمت ؤن الازخالٞاث الباعػة التي لىخٓذ ُٞما ًخٗل٤ بمٟاهُم الخٗاون في حٗلم الٍٟغ

اث ؾىىاث الخضمت في الىُْٟت الخالُت. ال٣ُاصة  الاؾتراجُجُت ٢اثمت ٖلى مؿخٍى

ت التي جم  ؤوؿذو٢ض   ٟحهم ٖلى ه٣ل اإلاٗٞغ مضاء ؤلاصاعاث إلاْى الضعاؾت بًغوعة حصجُ٘ عئؾاء ٖو

ت  ت مً ؤظل تهُئت مىار ماؾسخي للخٗلُم اإلاؿخمغ في بصاعاتهم. وبما ؤن اإلاٗٞغ الخهى٫ ٖلحها خضًشا بدٍغ

ت في  ؤنبدذ ٖامال  حر زضماث ٞٗالت وجد٤ُ٣ بهخاظُت ؤٖلى، وحصجُ٘ ز٣اٞت ج٣اؾم اإلاٗٞغ ؤؾاؾُا لخٞى

ىب  بِئت الٗمل حٗؼػ بك٩ل زام الخٗلم الجماعي والخىُٓمي، وجاصي في الجهاًت بلى هجاح جىُٓمي مٚغ

 ُٞه.
 

 (2017وآزسون،  Akhnifدزاطت ) .47

Scoping literature review on the Learning Organisation concept as applied to the health 

system 

 هما هى موبم في هظام الصخت اإلاىظمت اإلاخعلمت مساحعت ألادبُاث الظابلت خٌى مفهىم

ٖلى ال٣ُإ  اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هضٞذ هظه الضعاؾت  بلى اؾخ٨كاٝ مضي الٗمل باججاه جُب٤ُ مٟهىم

الخهىم، واؾخ٨كاٝ ؤَغ ج٣ُُمُت  الهخي ٖمىما، والىنى٫ للخُُٛت الصخُت الكاملت ٖلى وظه

 لخُب٣ُها في مجا٫ الصخت.

و٢ض جمشلذ ؤصاة الضعاؾت بمغاظٗت ألاصبُاث اإلاؿدىضة بلى مىهجُت ًىع٥. واؾخسضم البدض ٖبر ؤلاهترهذ 

باؾخسضام ٧لماث عثِؿُت مسخاعة في بٌٗ ٢ىاٖض البُاهاث الغثِؿُت في مجا٫ الٗلىم الصخُت مً زال٫ 

ت للخىنل بلى ٢اثمت نهاثُت باإلا٣االث التي اؾخسلهذ مجها مىا٢٘ مسخاعة، و٢ض َ ب٣ذ مٗاًحر قاملت وخهٍغ

 اإلاٗلىماث التي جم جدضًضها وبصعاظها في مسُِ.
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 27م٣الت لٗمل جدلُل ٧امل و 50ماصة ووزاث٤ ؤزغي مً بدشىا. مً هظه جم ازخُاع  263وباؾخسضام 

و٧اهذ ؾب٘ م٣االث جخٗل٤ بخُب٤ُ اإلاٟهىم ٖلى وي٘ م٣الت للمىظؼ. وجخٗل٤ ؤٚلبُت اإلا٣االث باإلاؿدكُٟاث 

 اإلاغ٦ؼ الهخي. وها٢كذ ؤعب٘ م٣االث جُب٤ُ اإلاٟهىم ٖلى الىٓام الهخي. 

ؤهمها اؾخٗغاى جُب٣ُاث ج٣ُُم مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بلى آلان. خُض  هخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة 

 ًخم اؾ
ً
خسضامها ٖلى هدى متزاًض. ولِـ هىا٥ جُب٤ُ مىخض ؤن هظه الخُب٣ُاث ال جؼا٫ هاصعة، ول٨ً خالُا

ختى آلان، ول٨ً الخ٣اعب ُٞما ًخٗل٤ باألبٗاص التي جؼصاص ؤهمُت. وخضصها ؤًًا الٟجىة في اؾخسضام هظا 

 اإلاٟهىم في البلضان مىسًٟت ومخىؾُت الضزل، وللىٓام الهخي ٩٦ل.
 

 (2016وآزسون،  Husseinدزاطت ) .48

Learning Organization Culture, Organizational Performance and Organizational 

Innovativeness in a Public Institution of Higher Education in Malaysia: A Preliminary Study 

ا:  زلافت اإلاىظمت اإلاخعلمت، ألاداء الخىظُمي والابخياز اإلااطس ي في اإلااطظت العامت للخعلُم العالي في مالحًز

 ؤولُتدزاطت 

هضٞذ هظه الضعاؾت  بلى الىنى٫ لىٓغة زا٢بت في جد٤ُ٣ ألاصاء الخىُٓمي والابخ٩اع مً مىٓىع ز٣اٞت 

ال٢تها م٘ ألاصاء الخىُٓمي والابخ٩اع  اإلاىٓمت اإلاخٗلمت. وزهىنا ازخباع مؿخىي ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖو

ت  ا.  ومٗٞغ الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وألاصاء بحن ألا٧اصًمُحن في ماؾؿت الخٗلُم الٗالي في مالحًز

ت الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والابخ٩اع الخىُٓمي.  الخىُٓمي، ومٗٞغ

ؤ٧اصًمُا مً ماؾؿت الخٗلُم الٗالي في مىهب مدايغ. و٢ض وظض  40و٢ض جم الخهى٫ ٖلى البُاهاث مً 

٤ لخ٩ىن ؤن الخٗلُم اإلاؿخمغ ناخب ؤٖلى ٖال٢ت م٘ ألاصاء الخىُٓمي، في خحن وظ ض ؤن الخٗاون وحٗلم الٍٟغ

 مغجبُت بلى خض ٦بحر م٘ الابخ٩اع اإلااؾسخي. 

ؤهمها ؤن جدلُل الاعجباٍ بحن اإلاخٛحراث ٌكحر بلى ؤن ظمُ٘ ؤبٗاص ز٣اٞت  لىخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت 

ظمُ٘  اإلاىٓمت اإلاخٗلمت جغجبِ اعجباَا وز٣ُا ب٩ل مً ألاصاء الخىُٓمي والابخ٩اع. وهظا ًض٫ ؤًًا ٖلى ؤن

ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖلى هٟـ ال٣ضع مً ألاهمُت باليؿبت لألصاء الخىُٓمي. و٢ض وظض ؤن الخٗلُم 

٤، ٦ما جٓهغ هخاثج الضعاؾت ؤن  اإلاؿخمغ ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا بالخىُٓم ألاصاء، جلحها الخٗاون والخٗلم ٦ٍٟغ

 ؤًٞل. الخٗاون والخٗلم الجماعي ٌؿاهمان مؿاهمت هامت في جد٤ُ٣ ؤصاء 

الضعاؾت بدبجي ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٦إمغ خُىي لًمان جد٤ُ٣ ألاصاء الٗالي والابخ٩اع.  ؤوؿذو٢ض 

بُت مً زال٫ صمج ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٘ ألاصاء والابخ٩اع الخىُٓمي إلاا  وؤًًا اؾخسضام ألاصلت الخجٍغ

 ؿخ٣بل.لظل٪ مً ؤهمُت في جد٤ُ٣ جُلٗاث ألامت ألن ج٩ىن مخُىعة في اإلا
 

 (2016وآزسون،  Kumarدزاطت ) .49

An Insight into Health Care Setup in National Capital Region of India using Dimensions 

of Learning Organizations Questionnaire (DLOQ)- A Cross-Sectional Study 
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للهىد باطخسدام اطدباهت ؤبعاد هظسة زاكبت على هظم السعاًت الصخُت في مىولت العاؿمت الىهىُت 

 دزاطت كواعُت -( DLOQ اإلاىظمت اإلاخعلمت )

اًت الصخُت باؾخسضام اؾدباهت ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ) ( DLOQهضٞذ هظه الضعاؾت بلى ج٣ُُم هٓم الٖغ

ىُت للهىض، و٢ض اؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت  اًت الصخُت في مى٣ُت الٗانمت الَى  في مغا٦ؼ الٖغ

DLOQاث الٗمل في اإلاؿدكُٟاث. ومً زم جم جدلُل  315م جىػَٗها ٖلى  خُض ج مىْٟا مً ظمُ٘ مؿخٍى

ت. SPSSالبُاهاث باؾخسضام بغهامج   باؾخسضام الخدلُل ال٨مي والازخباعاث ٚحر الباعامتًر

بغػث مً اؾخسضام ازخباع ٦غوؾ٩ا٫ والـ و٧ان ؤهمها وظىص ٞغ١  هخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة 

خجي ج٣اعن الٗال٢ت بحن ٧ل -خىؾُاث اإلاهً اإلاسخلٟت للٗاملحن خُض ٧اهذ ازخباعاث مانمٗىىي بحن م ٍو

 ( باؾخصىاء بٗض اجها٫ ألاهٓمت.α <0.05مهىت، و٢ض إلاـ ٞغ١ مٗىىي ٖىض مؿخىي )

يغوعة الاؾخسضام اإلاتزامً للمىاعص الضازلُت والخاعظُت للخٗلم، والخٗامل  الخىؿُاثو٧ان مً ؤهم 

٘ الىمى م٘ مالخٓت اخخُاظاث الٗالط للمجخم٘.  اًت الصخُت في بلض ؾَغ  بمغوهت في مجا٫ الٖغ

 

 (2015وآزسون،  Leufvenدزاطت ) .50

Dimensions of Learning Organizations Questionnaire (DLOQ) in a low- resource health 

care setting in Nepal 

 في ؤهظمت السعاًت الصخُت مىسفلت اإلاىازد في هِباٌ ؤبعاد اطدباهت اإلاىظمت اإلاخعلمت

ؼ الىٓم الصخُت  هضٞذ هظه الضعاؾت بلى صعاؾت ال٣ضعة ٖلى ج٣ُُم ال٣ضعة الخىُٓمُت ٖلى الخٗلم لخٍٗؼ

مشل الخٗلُم اإلاؿخمغ، الخىاع والدؿائ٫،  (DLOQ)مً زال٫ اؾخسضام اؾدباهت ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت 

٤، ألاهٓمت اإلاًمىت، الخم٨حن، اجها٫ ألاجىٓمت، ال٣ُاصة الاؾتراجُجُت للخٗلم في  الخٗلم والخٗاون ٦ٍٟغ

 .بِئت صخُت مىسًٟت اإلاىاعص في هِبا٫

ٟا ٖلى ظمُ٘ م 230و٢ض جمشلذ ؤصاة الضعاؾت في الاؾدباهت جم جغظمتها وجىػَٗها بلى  اث مْى ؿخٍى

ت  .اإلاؿدكٟى، زم جم جدلُل البُاهاث باؾخسضام ازخباعاث ٚحر باعامتًر

٠ ًٖ الؿُا١ الخىُٓمي  هخاثجو٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة  ؤهمها وظىص ازخالٞاث بحن جهىعاث اإلاْى

باء، في خحن ٧اهذ عصوص  خُض سجلذ ؤن عصوص اإلامغياث في بٗض الخم٨حن باإلااؾؿت ٧ان ؤ٢ل ب٨شحر مً ألَا

َباء ؤ٢ل مً اإلامغياث ٖلى بٗض "ال٣ُاصة الاؾتراجُجُت". وحكحر هظه الىخاثج بلى ؤن جىُٓم اإلاؿدكٟى ألا 

ت، ه٩ُل هغمي ٢ض ٌٗى١ الخ٣ضم هدى مىٓمت الخٗلم   .ًدمل ؾماث مغ٦ٍؼ

هت وجُب٣ُها في بٖضاصاث اإلاؿدكٟى في البلضان مىسًٟت الضزل، باالضعاؾت باؾخسضام الاؾد ؤوؿذو٢ض 

غ ال اًت الصخُتخُض ًٞى هم ٖىض جهمُم وج٣ُُم الجهىص لخدؿحن الٖغ  .خُب٤ُ لالؾدباهت عئي ٢ُمت ٞو
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 الخعلُم على الدزاطاث الظابلت:

لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في مسخل٠  بٗض اؾخٗغاى الضعاؾاث الؿاب٣ت، جخطر ؤهمُت مىيىَعي ال٣ُاصة الخدٍى

ت والتي جمشل  ما٫ والتي مجها الجمُٗاث الخحًر  بِئت جُب٤ُ هظه الضعاؾت.٢ُاٖاث ألٖا

صعاؾت ؾاب٣ت واهخم بإن ج٩ىن خضًشت ٢ضع اإلاؿخُإ ٩ٞاهذ ظمُٗها زال٫  50و٢ض اؾخٗغى الباخض 

 ، و٢ض جىاولذ مجالحن هما:2017-2014الٟترة 

لُت: .1 صعاؾاث ٞلؿُُيُت ( 7)صعاؾت، جىػٖذ بحن  27بلٜ ٖضص صعاؾاث هظا اإلاجا٫  اللُادة الخدٍى

 %.37بلٛذ وؿبتها  ؤظىبُتصعاؾاث ( 10) %، و37صعاؾاث ٖغبُت وؿبتها ( 10) %، و26وؿبتها 

صعاؾاث ٞلؿُُيُت ( 8)صعاؾت، جىػٖذ بحن  23بلٜ ٖضص صعاؾاث هظا اإلاجا٫  اإلاىظمت اإلاخعلمت: .2

 %.22صعاؾاث صولُت بلٛذ وؿبتها ( 5)%، و43صعاؾاث ٖغبُت وؿبتها ( 10)%، و35وؿبتها 

لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت( بلى   تصعاؾ( 15)ُٞما جىػٖذ الضعاؾاث الؿاب٣ت بمجالحها )ال٣ُاصة الخدٍى

 %.30ؤظىبُت وؿبتها ( صعاؾت 15)%، و40ٖغبُت وؿبتها ( صعاؾت 20) %، و30ٞلؿُُيُت وؿبتها 

لُت واإلاىٓمت  ( هي ٦ما ؤن الضعاؾاث التي جىاولذ الٗال٢ت بحن مخٛحري الضعاؾت )ال٣ُاصة الخدٍى
ً
اإلاخٗلمت مٗا

 % مً بظمالي الضعاؾاث الؿاب٣ت.14ؤظىبُت، بيؿبت  5ٖغبُت و 2صعاؾاث، جىػٖذ  7

 ؤوحه الاجفاق والازخالف مع الدزاطاث الظابلت:

إل ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت اجطر للباخض ما ًلي:  مً زال٫ الَا

لى خض ٖلم الباخض ال جىظض صعاؾت ٞلؿُُيُت ها٢كذ ؤزغ ال٣ُاصة  .1 ؼ ؤبٗاص ؤهه ٖو لُت في حٍٗؼ الخدٍى

ت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة، ُٞما ٧ان هىا٥ بٌٗ الضعاؾاث  اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

ألاظىبُت والٗغبُت التي صعؾذ الٗال٢ت بحن مخٛحري هظه الضعاؾت م٘ ازخالٞاث ٖضة ؾىاء في بلض 

 وجىػٖذ َبُٗت الازخالٝ بلى:الخُب٤ُ ؤو بُئخه، 

  ٘مٗا م ً صعاؾت ، ٦ما هى الخا٫ في ازخالف في بِئت الخوبُمصعاؾاث جىاولذ ٖال٢ت اإلاخٛحًر

(Rijal, 2016 خُض َب٣ذ ٖلى )صعاؾت م٣اعهت بحن ٧اهذ ؤنها  ، ٦ماكواع جىىىلىحُا اإلاعلىماث

( التي Netithankul, 2017( و )Hamzah et al., 2011وصعاؾت ٧ل مً )بلضًً هما الهىض وهِبا٫، 

( التي َب٣ذ ٖلى Signh, 2008ٖلى الترجِب، وصعاؾت ) اإلادازض واإلاساهص الخعلُمُتذ ٖلى َب٣

ت ذفُما هبل.  البىىن  .الدزاطت الخالُت على الجمعُاث الخحًر

  لُت باإلاىٓمت اإلاخٗلمت   بسفلت مخغحر مظخلل آزسصعاؾاث جىاولذ الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

( Martinette, 2002( و )Schiena et. Al., 2013اث ٧ل مً )٦مخٛحر جاب٘، ٦ما هى الخا٫ في صعاؾ

ً مظخللحنالتي صعؾذ  لُت  مخغحًر ب٣ذ ٖلى الىخضاث  والخبادلُتهما ال٣ُاصة الخدٍى َو

ت وصواثغ خ٩ىمُت ٖلى الترجِب، وصعاؾت )ؤًىب،  ( والتي اجسظث ال٣ُاصة 2012الٗؿ٨ٍغ

لُت  حن مً ال٣ُاصة هما الخدٍى  وؤلاحساثُتالاؾتراجُجُت ٦مخٛحر مؿخ٣ل والظي اخخىي ٖلى هٖى
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بض هللا،  ب٣ذ ٖلى ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ، وصعاؾت )ال٨ؿاؾبت، والٟاٖىعي، ٖو ( 2009َو

ً مؿخ٣لحن  زلافت الخمىحنوالتي اجسظث مخٛحر  لُت ٦مخٛحًر بلى ظاهب مخٛحر ال٣ُاصة الخدٍى

ت قغ٧اث َال٫ ؤبى ٚؼالت باألعصن. ب٣ذ ٖلى مجمٖى  وصعؾذ ؤزغهما ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت َو

في ٢ُإ ٚؼة  وعلُه جىىن الدزاطت الخالُت هي ألاولى التي جدىاٌو عالكت هرًً اإلاجالحن ببعلهما

، وبالخالي ؾخ٩ىن بضاًت َُبت لضعاؾاث مؿخ٣بلُت في 
ً
ت زهىنا  وفي بِئت الجمُٗاث الخحًر

ً
ٖمىما

 هٟـ اإلاجا٫.

ذ الضعاؾاث الؿاب٣ت في بِئت جُب٣ُها بحن مضاعؽ وظامٗاث وبىى٥ وقغ٧اث ومغا٦ؼ صخُت  .2 جىٖى

ت واج٣ٟذ في طل٪ وماؾؿاث خ٩ىمُت، ُٞما جىاولذ هظه الضعاؾت في بِئت جُب٣ُها الجمُٗ اث الخحًر

 ( والتي َب٣ذ ٖلى اإلااؾؿاث الضولُت في ٢ُإ ٚؼة.2014ظؼثُا م٘ صعاؾت )ؤبى مضللت، 

لُت ٦مخٛحر  .3 اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ مىيٕى ال٣ُاصة الخدٍى

لي ) لضعاؾاث الؿاب٣ت التي (، ُٞما ازخلٟذ م٘ ظؼء مً ا2015مؿخ٣ل ما ٖضا صعاؾت الٛالبي ٖو

جىاولذ مىيٕى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٦مخٛحر مؿخ٣ل ُٞما جىاولخه الضعاؾت الخالُت ٦مخٛحر جاب٘ واج٣ٟذ في 

اوي 2015(، زًحر )2015(، الٗؼاوي )Alfarhoud (2017 ،)Rijal (2016طل٪ م٘ ٧ل مً  (، ال٨ٖغ

 (.2014(، وال٨بِسخي والٗؼاوي )2014والُٗىي )

ذ ؤبٗاص ال٣ُ .4 لُت التي جىاولتها الضعاؾاث الؿاب٣ت، واج٣ٟذ هظه الضعاؾت م٘ ؤٚلبها في جىٖى اصة الخدٍى

خباعاث الٟغصًت(،  اقخمالها ٖلى ؤبٗاص ؤعبٗت هي )الخإزحر ؤلالهامي، الخٟؼ ال٨ٟغي، الخٟؼ ؤلالهامي، والٖا

لالحي ؤياٝ ( وا2016( والغبُعي وهجم )2015( والؿاٖاحي واإلاؿاعي )2015ُٞما ٖضا صعاؾت ال٣اهٕى )

لي ٣ٞض ؤياٞذ لها   هى الؿلى٥ اإلاشالي)الخم٨حن(، ؤما صعاؾت الٛالبي ٖو
ً
 زامؿا

ً
الباخشىن ٞحها بٗضا

 هى ألازال١ ال٣ُاصًت، ُٞما ازخلٟذ م٘ صعاؾت ال٨بِسخي والٗؼاوي )
ً
 ؾاصؾا

ً
( والتي اخخىث 2014بٗضا

الىٓغ زاعط اإلاىٓمت، ه٩ُل  ؤبٗاصا زمؿت مسخلٟت وهي اؾتراجُجُت اإلاىٓمت، الىٓغ صازل اإلاىٓمت،

غم الخٗلم والىمى.  اإلاىٓمت، ٞو

٦ظل٪ ألامغ ٟٞي ؤبٗاص اإلاخٛحر الخاب٘ وهى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٧ان هىا٥ جىٕى ٦بحر بحن الضعاؾاث 

ؾِىج  اؾخسضامها لىمىطط الضعاؾاث الؿاب٣ت فيٖضص مً الؿاب٣ت، ٣ٞض اج٣ٟذ هظه الضعاؾت م٘ 

 عاؾاث ؤظىبُت وظؼء مً الٗغبُت والٟلؿُُيُت والظي ًًم ؤبٗاصبحن ص ج٨غع اؾخسضامهوهى همىطط 
ً
ا

٤ز ، مؿت وهي الخ٨ٟحر الىٓمي، الخم٨ً الصخصخي، الىماطط ال٣ٗلُت، الغئٍت اإلاكتر٦ت، وحٗلم الٍٟغ

غي)وهى همىطط جم جُب٣ُه في صعاؾاث ٧ل مً  الؿامغاجي  ،(2015الضؾىقي) ،(2016الىٍى

) ،(2015ال٣غوي) ،(2016والخؿىاوي)  .(2015واإلاؼعٕو

اوي)2015ؤما صعاؾتي الٗؼاوي) طي  Johnson et. Al, 2014( ٣ٞض اؾخسضمخا همىطط 2014( وال٨ٖغ

( 2014جٟغص هاوي والغواف )ُٞما ألابٗاص ألاعبٗت وهي الخٗلم، الاؾتراجُجُت، ال٣ُاصة، والخُٛحر، 

الٛغى، الاؾخٟهام، مسخلٟت ًٖ همىطط ؾِىج وهي ال٣ىي اإلادلُت، بًجاص  5بىمىطط طي ؤبٗاص 

م.  الخم٨حن، والخ٣ٍى

 اؾخسضم
ً
حر و ؿبٗت ال بٗاصطي ألا Marsick & Watkins. 1993 همىططباخشىن آزغون  وؤزحرا هي جٞى

ٞغم الخٗلم اإلاؿخمغ، حصجُ٘ الخىاع والاؾخٟؿاع، الخٗاون والخٗلم الجماعي، جم٨حن الٗاملحن هدى 
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ت والخٗلم، عبِ اإلاىٓمت بالبِئت الخاعظُت، عئٍت ظماُٖت مكتر٦ت، بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗ ٞغ

 وال٣ُاصة الاؾتراجُجُت.

اج٣ٟذ هظه الضعاؾت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في اؾخسضامها اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي م٘ مٗٓم  .5

( اؾخسمخا اإلاىهج 2016وآزغون ) Brewer( و2017)Basriالضعاؾاث، ُٞما اؾخسضمذ صعاؾت ٧ل مً 

بي، وصعاؾت هاجي) ( ٣ٞض اؾخسضمذ اإلاىهج الاؾخيباَي واإلاىهج البىاجي بلى ظاهب اإلاىهج 2016الخجٍغ

 ٣ٞض اؾخسضمذ صعاؾت الٗؼاوي)
ً
Rijal(2016 )( اإلاىهج الاؾخُالعي، وصعاؾت 2015الىنٟي، وؤزحرا

 والتي اؾخسضمذ البدض الاؾخ٨كافي.

هت، ٖضا صعاؾت اج٣ٟذ الضعاؾت م٘ مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت في ؤصاة ظم٘ اإلاٗلىماث وهي الاؾدبا .6

ت الباعٍت بلى ظاهب الاؾدباهت، وصعاؾت 2016هاجي) ( التي 2016)Rijal( التي اؾخسضمذ اإلاجمٖى

( ٣ٞض 2017وآزغون ) Akhnifاؾخسضمذ ؤصاة الخدلُل اإلا٣اعن بحن الهىض وهِبا٫،ؤما صعاؾت 

ا١ البدشُت اؾخسضمذ مىهجُت ًىع٥ لخدلُل اإلادخىي واؾخسضمتها في جدلُل مدخىي اإلا٣االث وألاوع 

 )ألاصبُاث الؿاب٣ت( التي جىاولذ مجا٫ الضعاؾت.

 طاث الظابلت:امدي الاطخفادة مً الدز 

 جالفي ج٨غاع مىيٕى البدض ؾىاء مً خُض الٗىىان ؤو بِئت ومجا٫ الخُب٤ُ. .1

غيُاتها. .2  ج٩ىن نىعة طهىُت قاملت ًٖ مىيٕى الضعاؾت ؤؾهم في نُاٚت مك٩لت الضعاؾت ٞو

ُت  .3 ً مدهلت مٗٞغ لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت.ج٩ٍى  ٦بحرة ًٖ مخٛحراث الضعاؾت ال٣ُاصة الخدٍى

ً نىعة مخ٩املت ًٖ بظغاءاث الضعاؾت مً خُض اإلاىهج وألاصواث وألاؾالُب ؤلاخهاثُت  .4 ج٩ٍى

 واإلاجخم٘ والُٗىت.

غة جم  .5 خماص ٖلى جهامُم إلا٣اًِـ مخٞى بىاء الاؾدباهت التي حٗخمض ٖلى مخٛحري الضعاؾت، وطل٪ بااٖل

 نُاٚتها بما ًدىاؾب وبِئت بلضها. بٖاصة

حر الى٢ذ والجهض مً زال٫ الغظٕى لل٨خب واإلاغاظ٘ التي اٖخمضث  .6 اع الىٓغي للضعاؾت، وجٞى بزغاء ؤلَا

 ٖلحها هظه الضعاؾاث.



 

98 

 

 الفجىة البدثُت:

 الفجىة البدثُت (:1 - 3حدٌو زكم )

 جسهحز الدزاطاث الظابلت
 الفجىة البدثُت

جسهحز الدزاطت 

 اإلاىظمت اإلاخعلمت اللُادة الخدىٍلُت الخالُت

ذ الضعاؾاث التي جىاولذ ال٣ُاصة  - جىٖى

لُت في صعاؾت ٖال٢تها ؤو ؤزغها  الخدٍى

بٗىامل ٦شحرة مجها مسغظاث الٗمل، 

مؿخىي الاهخماء اإلانهي، بصاعة الخُٛحر، 

جد٤ُ٣ ألاهضاٝ بصاعة الخمحز، 

الاؾتراجُجُت، بصاعة الجىصة الكاملت، 

خماص ألا٧اصًمي،  جلبُت مخُلباث الٖا

الظ٧اء الٗاَٟي، جغقُض ال٣غاعاث، بصاعة 

ت، ألاصاء ؤلاصاعي، ؤلابضإ، الخٗلم  اإلاٗٞغ

الخىُٓمي، مسغظاث الٗمل، ألاصاء 

 الخىُٓمي.

ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت جىاولذ  -

لُت ٦مخٛحر  مىيٕى ال٣ُاصة الخدٍى

لي  مؿخ٣ل ما ٖضا صعاؾت الٛالبي ٖو

(2015.) 

لُت التي  - ذ ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى جىٖى

جىاولتها الضعاؾاث الؿاب٣ت، واج٣ٟذ 

هظه الضعاؾت م٘ ؤٚلبها في اقخمالها ٖلى 

ذ الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في صعاؾت  - جىٖى

ٖال٢تها ؤو ؤزغها بٗىامل ٦شحرة مجها الالتزام الخىُٓمي، 

ُُٟت، ؤهماٍ الش٣اٞت  الخىُٓمُت، همىطط الخهاثو الْى

ؼ بظغاءاث الؿالمت،  ؤلاهخاط اإلاٗغفي، الخمحز اإلااؾسخي، حٍٗؼ

ؾلى٦ُاث ٞغ١ الٗمل، هجاح بصاعة اإلاكغوٖاث، ألاصاء 

ما٫، بصاعة  الاؾتراجُجي، الخىمُت اإلاؿخضامت، ط٧اء ألٖا

ت. ت، ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ  اإلاٗٞغ

إلاىٓمت ظؼء مً الضعاؾاث الؿاب٣ت جىاو٫ مىيٕى ا -

اإلاخٗلمت ٦مخٛحر مؿخ٣ل ُٞما جىاولخه صعاؾاث ؤزغي 

 ٦Alfarhoud (2017 ،)Rijalمخٛحر جاب٘ مشل ٧ل مً 

اوي 2015(، زًحر )2015(، الٗؼاوي )2016) (، ال٨ٖغ

 (.2014(، وال٨بِسخي والٗؼاوي )2014والُٗىي )

ذ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن الضعاؾاث الؿاب٣ت،  - جىٖى

لضعاؾاث الؿاب٣ت همىطط ااؾخسضمذ بٌٗ ٣ٞض 

Marsick & Watkins   حر  ؾبٗت هي جٞى
ً
والظي ًًم ؤبٗاصا

ٞغم الخٗلم اإلاؿخمغ، حصجُ٘ الخىاع والاؾخٟؿاع، 

الخٗاون والخٗلم الجماعي، جم٨حن الٗاملحن هدى عئٍت 

ت والخٗلم،  ظماُٖت مكتر٦ت، بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗٞغ

ؼ الؿاب٣ت البدض في  لم جدىاو٫ الضعاؾاث - لُت في حٍٗؼ ؤزغ ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في   ٚؼة، مداٞٓاثؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

 .ةالضعاؾاث مخٛحري الضعاؾت الخالُت ٧ل ٖلى خضخُض جىاولذ 

هىا٥ بٌٗ الضعاؾاث ألاظىبُت والٗغبُت التي صعؾذ الٗال٢ت  ُٞما ٧ان -

بحن مخٛحري هظه الضعاؾت م٘ ازخالٞاث ٖضة ؾىاء في بلض الخُب٤ُ ؤو 

 :وجىشعذ هبُعت الازخالف بلىبُئخه، 

  ٘مٗا م ً ، الخوبُمازخالف في بِئت صعاؾاث جىاولذ ٖال٢ت اإلاخٛحًر

كواع ( خُض َب٣ذ ٖلى Rijal, 2016صعاؾت )٦ما هى الخا٫ في 

صعاؾت م٣اعهت بحن بلضًً هما ٧اهذ ؤنها  ، ٦ماجىىىلىحُا اإلاعلىماث

( و Hamzah et al., 2011وصعاؾت ٧ل مً )الهىض وهِبا٫، 

(Netithankul, 2017 التي َب٣ذ ٖلى )اإلادازض واإلاساهص الخعلُمُت 

فُما .  البىىن( التي َب٣ذ ٖلى Signh, 2008) ٖلى الترجِب، وصعاؾت

ت ذهبل  .الدزاطت الخالُت على الجمعُاث الخحًر

  ٣ت مخٛحر مؿخ٣ل لُت بٞغ صعاؾاث جىاولذ الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

آزغ  باإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٦مخٛحر جاب٘، ٦ما هى الخا٫ في صعاؾاث ٧ل مً 

(Schiena et. Al., 2013( و)Martinette, 2002 ً ( التي اجسظث مخٛحًر

ب٣ذ ٖلى الىخضاث  لُت والخباصلُت َو مؿخ٣لحن هما ال٣ُاصة الخدٍى

ت وصواثغ خ٩ىمُت ٖلى الترجِب، وصعاؾت )ؤًىب،  ( والتي 2012الٗؿ٨ٍغ

حن  اجسظث ال٣ُاصة الاؾتراجُجُت ٦مخٛحر مؿخ٣ل والظي اخخىي ٖلى هٖى

جد٤ُ٣ بياٞت  -

ٖلمُت ظضًضة، 

لى خض  خُض ؤهه ٖو

ٖلم الباخض ال 

جىظض صعاؾت 

ٞلؿُُيُت ها٢كذ 

ؤزغ ال٣ُاصة 

ؼ  لُت في حٍٗؼ الخدٍى

ت ؤبٗاص اإلاىٓم

اإلاخٗلمت في 

ت  الجمُٗاث الخحًر

الٗاملت في 

ٚؼة،  مداٞٓاث

لُه ج٩ىن هي  ٖو

الضعاؾت ألاولى التي 

جىاولذ ٖال٢ت هظًً 

اإلاجالحن ببًٗهما 

ٚؼة  مداٞٓاثفي 

 وفي بِئت 
ً
ٖمىما
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ؤبٗاص ؤعبٗت هي )الخإزحر ؤلالهامي، الخٟؼ 

خباعاث  ال٨ٟغي، الخٟؼ ؤلالهامي، والٖا

ال٣اهٕى الٟغصًت(، ُٞما ٖضا صعاؾت 

( 2015( والؿاٖاحي واإلاؿاعي )2015)

( والالحي ؤياٝ 2016والغبُعي وهجم )

 هى الؿلى٥ 
ً
 زامؿا

ً
الباخشىن ٞحها بٗضا

لي  اإلاشالي)الخم٨حن(، ؤما صعاؾت الٛالبي ٖو

(2015)  
ً
 ؾاصؾا

ً
٣ٞض ؤياٞذ لها بٗضا

هى ألازال١ ال٣ُاصًت، ُٞما ازخلٟذ 

( ًٖ 2014صعاؾت ال٨بِسخي والٗؼاوي )

٣اتها والتي اخخىث ؤبٗاصا زمؿت ؾاب

مسخلٟت وهي اؾتراجُجُت اإلاىٓمت، الىٓغ 

صازل اإلاىٓمت، الىٓغ زاعط اإلاىٓمت، 

غم الخٗلم والىمى.  ه٩ُل اإلاىٓمت، ٞو

 ة الاؾتراجُجُت.عبِ اإلاىٓمت بالبِئت الخاعظُت، وال٣ُاص

ُٞما اججهذ صعاؾاث ؤزغي ٖضًضة الؾخسضام هماطط 

غي ) ( 2015( الضؾىقي )2016ؤزغي مشل صعاؾاث الىٍى

( واإلاؼعٕو 2015( ال٣غوي )2016الؿامغاجي والخؿىاوي )

( خُض اؾخسضمذ ظمُٗا همىطط ؾِىج طي 2015)

ألابٗاص الخمؿت وهي الخ٨ٟحر الىٓمي، الخم٨ً الصخصخي، 

٤الىماطط الٗ وهى  ٣لُت، الغئٍت اإلاكتر٦ت، وحٗلم الٍٟغ

، ؤما صعاؾتي الٗؼاوي الىمىطط اإلاخب٘ في هظه الضعاؾت

اوي والُٗىي )2015) ( ٣ٞض اؾخسضمخا 2014( وال٨ٖغ

طي ألابٗاص ألاعبٗت وهي  Johnson et. Al, 2014همىطط 

 ٣ٞض 
ً
الخٗلم، الاؾتراجُجُت، ال٣ُاصة، والخُٛحر، وؤزحرا

مسخلٟت  5( بىمىطط طي ؤبٗاص 2014)جٟغص هاوي والغواف 

ًٖ همىطط ؾِىج وهي ال٣ىي اإلادلُت، بًجاص الٛغى، 

م.  الاؾخٟهام، الخم٨حن، والخ٣ٍى

ب٣ذ ٖلى ماؾؿت  لُت وؤلاظغاثُت َو اجهاالث مً ال٣ُاصة هما الخدٍى

بض هللا،  ( والتي 2009الجؼاثغ، وصعاؾت )ال٨ؿاؾبت، والٟاٖىعي، ٖو

لُت  اجسظث مخٛحر ز٣اٞت الخم٨حن بلى ظاهب مخٛحر ال٣ُاصة الخدٍى

ب٣ذ ٖلى  ً مؿخ٣لحن وصعؾذ ؤزغهما ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت َو ٦مخٛحًر

ت قغ٧اث َال٫ ؤبى ٚؼالت باألعصن.  مجمٖى

ألاولى التي جدىاٌو عالكت هرًً وعلُه جىىن الدزاطت الخالُت هي 

ت  مداٞٓاثفي  اإلاجالحن ببعلهما  وفي بِئت الجمُٗاث الخحًر
ً
ٚؼة ٖمىما

، وبالخالي ؾخ٩ىن بضاًت َُبت لضعاؾاث مؿخ٣بلُت في هٟـ 
ً
زهىنا

 اإلاجا٫.

ذ بِئت جُب٤ُ الضعاؾاث الؿاب٣ت بحن مضاعؽ وظامٗاث وبىى٥  - جىٖى

هىا٥ بال صعاؾت م ج٨ً وقغ٧اث ومغا٦ؼ صخُت وماؾؿاث خ٩ىمُت، ول

التي َب٣ذ مخٛحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وخضه ٖلى  (2014ؤبى مضللت )

 اإلاىٓماث الضولُت و٧اهذ هىا٥ ؤًًا ازخالٞاث ٖضة ٖجها.

ت  الجمُٗاث الخحًر

.
ً
 زهىنا

ع٦ؼث الضعاؾت  -

الخالُت ٖلى صعاؾت 

بن ٧ان هىا٥ ؤزغ 

لُت  لل٣ُاصة الخدٍى

ؼ اإلا ىٓمت في حٍٗؼ

اإلاخٗلمت في 

ت  الجمُٗاث الخحًر

الٗاملت في 

ٚؼة،  مداٞٓاث

وطل٪ للخىنل 

لىخاثج في هظا 

 .اإلاىيٕى
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 ملدمت

ـً   ًـخم مـً زاللـه بهجـاػ الجاهـب الخُب٣ُـي مـً الضعاؾـت, ٖو
ً
 عثِؿـُا

ً
حٗخبر مىهجُت الضعاؾـت وبظغاءاتهـا مدـىعا

٣ها ًخم الخهى٫ ٖلى البُاهاث اإلاُلىبت  إلظغاء الخدلُل ؤلاخهاجي للخىنل بلى الىخاثج التي ًخم جٟؿحرها ٍَغ

 في يىء ؤصبُاث الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بمىيٕى الضعاؾت, وبالخالي جد٤٣ ألاهضاٝ التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها.

ُىـــت الضعاؾـــت, و٦ـــظل٪ ؤصاة الضعاؾـــت اإلاؿـــخسضمت  خُـــض جىـــاو٫ هـــظا الٟهـــل ونـــٟا للمـــىهج اإلاخبـــ٘ ومجخمـــ٘ ٖو

٣ت بٖضاصها ٍغ  لإلظـغاءاث التـي ٢ـام َو
ً
غهـا, ومـضي نـض٢ها وزباتهـا. ٦مـا ًخًـمً ونـٟا بهـا  و٦ُُٟت بىائها وجٍُى

يخهـي الٟهـل  الباخض في جهمُم ؤصاة الضعاؾـت وج٣ىُجهـا, وألاصواث التـي اؾـخسضمتها لجمـ٘ بُاهـاث الضعاؾـت, ٍو

ُمــــا ـــخسالم الىخــــاثج, ٞو ـــل البُاهــــاث واؾـ ُـ ـــخسضمذ فــــي جدل ـــي اؾـ ـــ٠ لهــــظه  باإلاٗالجــــاث ؤلاخهــــاثُت التـ ًلــــي ونـ

 ؤلاظغاءاث.

 هاوؤطلىب الدزاطت مىهج

بىاًء ٖلى َبُٗـت الضعاؾـت وألاهـضاٝ التـي حؿـعى لخد٣ُ٣هـا ٣ٞـض اؾـخسضم الباخـض اإلاـىهج الىنـٟي الخدلُلـي، 

 
ً
 ٦ُُٟـا

ً
ٗبـر ٖجهـا حٗبحـرا  َو

ً
 ص٣ُ٢ـا

ً
والظي ٌٗخمـض ٖلـى صعاؾـت الٓـاهغة ٦مـا جىظـض فـي الىا٢ـ٘ ويهـخم بىنـٟها ونـٟا

، ٦مــــا ال 
ً
ـــا  و٦مُــــا ـــل اؾخ٣هــــاء مٓاهغهـ ـــاهغة مــــً ؤظـ ٓـ ٨ًخٟــــي هــــظا اإلاــــىهج ٖىــــض ظمــــ٘ اإلاٗلىمــــاث اإلاخٗل٣ــــت بال

ال٢اتهـــا اإلاسخلٟـــت، بـــل ًخٗـــضاه بلـــى الخدلُـــل والـــغبِ والخٟؿـــحر للىنـــى٫ بلـــى اؾـــخيخاظاث ًبجـــي ٖلحهـــا الخهـــىع  ٖو

. ت ًٖ اإلاىيٕى ض بها عنُض اإلاٗٞغ  اإلا٣ترح بدُض ًٍؼ

 فــي صعاؾــت الخدل الىنــٟي للمــىهج الباخــض واؾــخسضام
ً
ُلــي فــي هــظه الضعاؾــت ٧ىهــه ؤ٦ثــر اإلاىــايج اؾــخسضاما

 وجدلُل بالىا٢٘،في الٓىاهغ الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت، وألهه ًىاؾب ون٠ الٓاهغة مىيٕى الضعاؾت ٦ما هي 

ٗـٝغ  .جدـضهها التـي وآلازـاع جخًـمجها التـي والٗملُـاث خىلهـا جُـغح التـي م٩ىهاتهـا وآلاعاء بـحن بُاهاتهـا، والٗال٢ـت َو

"اإلاــىهج الــظي ٌؿــعى لىنــ٠ الٓــىاهغ ؤو ألاخــضار  بإهــه الخدلُلــي الىنــٟي اإلاــىهج (100: 2006)الخمــضاوي 

٣ــضم بُاهــاث  ْــاهغة ؤو مكــ٩لت، ٍو ُــل والخٟؿــحر اإلاــىٓم لىنــ٠  اإلاٗانــغة، ؤو الغاهىــت ٞهــى ؤخــض ؤقــ٩ا٫ الخدل

ت اإلاكاع٦حن في الضاعؾت والٓى  اهغ التـي هضعؾـها وألاو٢ـاث التـي ًٖ زهاثو مُٗىت في الىا٢٘، وجخُلب مٗٞغ

 وؿخٗملها لجم٘ البُاهاث". 

ً ؤطاطحن للمعلىماث:  وكد اطخسدم الباخث مـدٍز

ت .1 ـت  :اإلاـادز الثاهٍى اع الىٓـغي للضعاؾـت بلـى مهـاصع البُاهـاث الشاهٍى خُض اججه الباخض في مٗالجت ؤلَا

غ، وألابدــار والتــي جخمشــل فــي ال٨خــب واإلاغاظــ٘ الٗغبُــت وألاظىبُــت طاث الٗال٢ــت،  والــضوعٍاث واإلا٣ــاالث والخ٣ــاٍع

 والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ مىيٕى الضاعؾت، والبدض واإلاُالٗت في مىا٢٘ ؤلاهترهذ اإلاسخلٟت.

إلاٗالجــت الجىاهــب الخدلُلُــت إلاىيــٕى الضعاؾــت لجــإ الباخــض بلــى ظمــ٘ البُاهــاث ألاولُــت  :اإلاـــادز ألاولُــت .2

 ضعاؾت، نممذ زهُها ًلهظا الٛغى.٦إصاة عثِؿت لل الاؾدباهتمً زال٫ 
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 الدازطت: مجخمع

ٌٗــــٝغ مجخمــــ٘ الضعاؾــــت بإهــــه ظمُــــ٘ مٟــــغصاث الٓــــاهغة التــــي ًضعؾــــها الباخــــض، وبىــــاء ٖلــــى مكــــ٩لت الضعاؾــــت 

ت الٗاملت في  ٚؼة ٖلى  مداٞٓاثوؤهضاٞها ٞةن مجخم٘ هظه الضعاؾت ًخمشل في الٗاملحن في الجمُٗاث الخحًر

:مسخل٠ ؤهىاٖها )مدلُت وصولُ  ت(، بكٍغ

  وطل٪ ختى حؿخ٣غ الجمُٗت وج٩ىن مجاالث  ٢لؾىىاث ٖلى ألا 3ؤن ٩ًىن ٢ض مطخى ٖلى جإؾِؿها

 ٖملها واضخت.

  ٟحها م٨ً  8ؤن ٩ًىن ٖضص مْى ت مُب٣ت ٖلى الٗاملحن ٍو ٞإ٦ثر وطل٪ ختى ج٩ىن هىا٥ ٖملُت بصاٍع

 صعاؾاتها.

  ًٖ ض ق٩ُل، وطل٪ ختى ج٩ىن طاث جإزحر  2,000,000ؤن ج٩ىن مهغوٞاث الجمُٗت زال٫ ؾىت جٍؼ

 في اإلاجخم٘.
 

 وذلً وفم الجدٌو آلاحي:

 (: مجخمع الدزاطت وعُيخه1 - 4حدٌو زكم )

 عدد العُىت عدد  اإلاىظفحن عدد الجمعُاث اإلادافظت م

 38 350 7 الكما٫ 1

 198 1831 30 ٚؼة 2

 50 458 4 الىؾُى 3

 46 425 6 زان ًىوـ 4

ذ 5  11 103 1 ٞع

 343 3167 48 اإلاجمىع

 .18/7/2017اإلاـدز: بُاهاث باالطخعاهت باإلدازة العامت للؼئىن العامت واإلاىظماث غحر الخىىمُت بىشازة الدازلُت 
 

٠، مىػٖحن ٖلى  3167ظمُٗت جًم 48مً  مجخمع الدزاطتوبالخالي ًخ٩ىن   الخمـ. ٚؼةمداٞٓاث مْى
 

 عُىت الدزاطت:

٣ت الُٗىت الٗكىاثُت الُب٣ُت جم ت في  اؾخسضام ٍَغ وطل٪ ألن هىا٥ ازخالٞاث بحن الجمُٗاث الخحًر

وبلٜ حجم ، اإلاداٞٓاث اإلاسخلٟت ًغظ٘ الزخالٝ َبُٗت وكاٍ ٧ل ظمُٗت والخضماث التي ج٣ضمها للجمهىع 

ً ( خُض جم اخدؿاب حجم الُٗىت م2003) Mooreبىاء ٖلى مٗاصلت شخو  (343ُٖىت الضعاؾت )

 اإلاٗاصلت آلاجُت:

2

2

Z
n

m

 
  
 

 (1)  
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 خُث:

Z :
ً
ت اإلا٣ابلت إلاؿخىي صاللت مٗلىم )مشال  (.α≤0.05إلاؿخىي صاللت  Z  =1.96: ال٣ُمت اإلاُٗاٍع

m  :
ً
ت ) مشال ٗبر ٖىه بالٗالمت الٗكٍغ  ±(. 0.05)الخُإ الهامصخي(: َو

 الجهاثُت مً اإلاٗاصلت آلاجُت:زم ًخم جصخُذ حجم الُٗىت في خالت اإلاجخمٗاث 

(2) n ّض٫  َٗ اإلاُ =
1 

nN

N n
 

 ( هجض ؤن حجم الُٗىت ٌؿاوي:1، وباؾخسضام اإلاٗاصلت )حجم العُىت Nخُض جمشل 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n 

ّض٫ باؾخسضام اإلاٗاصلت )N   =3167وخُض ؤن مجخم٘ الضعاؾت  َٗ  ( ٌؿاوي:2، ٞةن حجم الُٗىت اإلاُ

= 69.342
13843167

3167384





ّض٫  َٗ  nاإلاُ

 ٖلى ألا343وبظل٪ ٞةن حجم الُٗىت اإلاىاؾب في هظه الخالت ٌؿاوي )
ً
ٟا  .٢ل( مْى

 %.88.9( مجها، بيؿبت بعظإ 320( اؾدباهت واؾترظإ )360و٢ض جم جىػَ٘ )

 زوىاث بىاء الاطدباهت :

ت  ص اإلاىظمت ٢ام الباخض بةٖضاص ؤصاة الضعاؾت إلاٗٞغ لُت في حعٍص ؤزس ممازطت ؤطالُب اللُادة الخدٍى

ت العاملت في ا  :الاؾدباهت، واجب٘ الخُىاث الخالُت لبىاء غصة مدافظاثإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر

  إل ٖلى ألاصب ؤلاصاعي والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت بمىيٕى الضعاؾت، والاؾخٟاصة مجها في الَا

 ونُاٚت ٣ٞغاتها. الاؾدباهتبىاء 

  حن في جدضًض ؤبٗاص حن ؤلاصاٍع  مً ؤؾاجظة الجامٗاث الٟلؿُُيُت واإلاكٞغ
ً
اؾدكاع الباخض ٖضصا

٣غاتها. الاؾدباهت  ٞو

 الاؾدباهتلتها جدضًض اإلاجاالث الغثِؿُت التي قم. 

 .جدضًض ال٣ٟغاث التي ج٣٘ جدذ ٧ل مجا٫ 

  في نىعتها ألاولُت. الاؾدباهتجم جهمُم 

  مً اإلاكٝغ وجى٣ُدها وببضاء اإلاالخٓاث. الاؾدباهتجم مغاظٗت 

  ت وؤلاخهاثُت  13ٖلى ) الاؾدباهتجم ٖغى ( مً اإلاد٨محن طوي الخبرة في اإلاجاالث ألا٧اصًمُت وؤلاصاٍع

)ؤلاؾالمُت، ألاػهغ، ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت، ألا٢صخى، ٧لُت الضعاؾاث  في ٧ل مً ظامٗاث

 ( ًبحن ؤؾماء ؤًٖاء لجىت الخد٨ُم.1اإلاخىؾُت بجامٗت ألاػهغ(. واإلالخ٤ ع٢م )

  مً خُض الخظٝ ؤو ؤلاياٞت والخٗضًل،  الاؾدباهتفي يىء آعاء اإلاد٨محن جم حٗضًل بٌٗ ٣ٞغاث

 (.2( ٣ٞغة، مىضخت في ملخ٤ )56هاثُت ٖلى )في نىعتها الج الاؾدباهتلدؿخ٣غ 
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 ؤداة الدزاطت:

 للُبُٗت الىنُٟت للضعاؾت التي جمذ مً زال٫ اإلاسر الاظخماعي ٣ٞض اؾخسضم الباخض 
ً
 الاطدباهتهٓغا

وجم ازخُاع الاؾدباهت ٧ىنها ج٣لل الجهض  ٦إصاة لجم٘ البُاهاث الالػمت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ هظه الضعاؾت.

والخ٩لٟت، وحُٗي ٞغنت للمبدىزحن للخ٨ٟحر ٢بل ؤلاظابت، ٦ما حُٗي الباخض ٞغنت بػالت ؤي ٚمىى صون 

 جخمحز بيؿبت اؾخجابت ٖالُت م٣اعهت باألصواث ألازغي.
ً
 جضزل مىه في بظاباث ؤٞغاص الُٗىت، وؤزحرا

 :هي، زالزت ؤكظامؾدباهت مً الا ٩ىن وجخ

 : ٖضص ًٖ اإلاؿخجُبحن )الجيـ، الٗمغ،  البِىاث الشخـُت والىظُفُتوهى ٖباعة ًٖ اللظم ألاٌو

ُٟي(.  ؾىىاث الخضمت، اإلااهل الٗلمي، اإلاؿمى الْى

لُتوهى ٖباعة ًٖ  :اللظم الثاوي خ٩ىن مً )فلساث للُاض ؤبعاد اللُادة الخدٍى جم (  ٣ٞغة، 22، ٍو

جها خماص ٖلى صعاؾت ٧ل مً ) ج٩ٍى (، )الُٗىي، Bass, Avolio & Jung, 1999( ،)Bass & Avoilo, 2004بااٖل

 ؤبٗاص: 4 ٖلى تمىػٖوهي ، (2013(، وصعاؾت )نالر وباوي، 2010

: خ٩ىن مً ), الخإزحر اإلاثالي البعد ألاٌو خ٩ىن مً ), الفىسي  الخدفحز  البعد الثاوي:( ٣ٞغاث، 6ٍو ( 5ٍو

خ٩ىن مً ), الدافع ؤلالهامي الثالث:البعد ٣ٞغاث،  , الاعخبازاث الفسدًت والبعد السابع:( ٣ٞغاث، 5ٍو

خ٩ىن مً )   ( ٣ٞغاث.6ٍو

( ٣ٞغة، م٣ؿم 34والظي اقخمل ٖلى ) فلساث للُاض اإلاىظمت اإلاخعلمتوهى ٖباعة  :اللظم الثالث

خماص، ؤبٗاص، وطل٪ باالؾخٗاهت بىمىطط ؾِىج للمىٓمت اإلاخٗلمت 5بلى   )(، )(. ٖلى ٧ل مً بااٖل

ًمشالن  الاؾدباهتًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ال٣ؿمحن الشاوي والشالض مً  الاؾدباهتومً زال٫ اؾخٗغاى ؤ٢ؿام 

خ٩ىهان مً )مجال ُما ًلي في ظضو٫ )( ٣ٞغة56ي الضعاؾت ٍو ( جىيُذ لٗضص ٣ٞغاث ٧ل بٗض مً 2 - 4، ٞو

لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت:  ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

 الاطدباهت(: جىشَع معاًحر 2 - 4)حدٌو 

 عدد الفلساث اإلاعاًحر م

1 

لُت : اللُادة الخدٍى  اإلادىز ألاٌو

 6 الخإزحر اإلاشالي

 5 الخدٟحز ال٨ٟغي  2

 5 الضاٞ٘ ؤلالهامي 3

خباعاث الٟغصًت 4  6 الٖا

لُت  22 اإلادىز ألاٌو : اللُادة الخدٍى

1 

 اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت

 8 الخم٨حن الصخصخي

٣ي 2  7 الخٗلم الٍٟغ

 6 الغئٍت اإلاكتر٦ت 3

 7 الىماطط ال٣ٗلُت 4

 6 الخ٨ٟحر الىٓمي 5

 34 اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت

 56 الاطدباهتبحمالي مداوز 
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( ل٣ُاؽ اؾخجاباث اإلابدىزحن ل٣ٟغاث الاؾخبُان خؿب ظضو٫ ع٢م 10-1ُٞما جم اؾخسضام الخضعط الٗكغي )

(4 - 3): 

 (: دزحاث اإلالُاض 3 - 4)حدٌو زكم 

 مىافلت عالُت  مىافلت كعُفت الاطخجابت

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اإلالُاض

ص٫ ٖلى  10( لالؾخجابت والظي ٨ٌٗـ ٢ىة اإلاىا٣ٞت، ٩ٞلما ا٢تربذ الضعظت مً 10-1ازخاع الباخض الخضعط )

 %.10اإلاىا٣ٞت الٗالُت ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة وال٨ٗـ صخُذ، و٧ل جضعط له وػن وؿبي 

جىاؾب عؤيهم  10وجم اؾخسضام هظا الخضعط ألن ُٖىت الضعاؾت مخٗلمىن ًم٨جهم ؤلاظابت بضعظت مىا٣ٞت مً 

 ٩ىن ص٢ت ؤلاظابت وحٗبحرها ًٖ عؤي اإلابدىر ٦بحرة.بؿهىلت، وبظل٪ ج

 العُىت الاطخوالعُت:

ت في ٖضص مً الاؾدباهت ٖلى  30 جىػَ٘ ُٖىت اؾخُالُٖت حجمهاجم   مداٞٓاثٗاملحن بالجمُٗاث الخحًر

وطل٪  ، وازخباع الاحؿا١ الضازلي والهض١ البىاجي وزباث الاؾدباهت،بٛغى ج٣ىحن ؤصاة الضعاؾتٚؼة 

مً نالخُتها للخُب٤ُ ٖلى الُٗىت ألانلُت، و٢ض جم بصزالهم بالخدلُل الجهاجي هٓغا لٗضم وظىص  للخد٤٣

 مكا٧ل في الهض١ والشباث. 

 ؿدق الاطدباهت:

٣هض بهض١  (، ٦ما ٣ًهض 105 :2010 ما ويٗذ ل٣ُاؾه" )الجغظاوي، الاؾدباهت"ؤن ج٣ِـ  الاؾدباهتًُ

ًجب ؤن جضزل في الخدلُل مً هاخُت، وويىح ٣ٞغاتها بالهض١ "قمى٫ الاؾخ٣هاء ل٩ل الٗىانغ التي 

(، و٢ض 179 :2001ومٟغصاتها مً هاخُت زاهُت، بدُض ج٩ىن مٟهىمت ل٩ل مً ٌؿخسضمها" )ٖبُضاث وآزغون،

٣خحن: الاؾدباهت٢ام الباخض بالخإ٦ض مً نض١   بٍُغ
 

 ؿدق اإلادىمحن "الـدق الظاهسي": -1

٣هض بهض١ اإلاد٨محن "  اإلاك٩لت مجا٫ الٓاهغة ؤو في اإلاخسههحن اإلاد٨محن مً ٖضًصا الباخض ًسخاع ؤن ًُ

ت مً اإلاد٨محن  الاؾدباهت(، خُض ٖغى الباخض 107: 2010الضعاؾت" )الجغظاوي،  مىيٕى ٖلى مجمٖى

ت واإلاهىُت وؤلاخهاثُت، وؤؾماء اإلاد٨محن 13جإلٟذ مً ) ( مً اإلاخسههحن في اإلاجاالث ألا٧اصًمُت وؤلاصاٍع

و٢ض اؾخجاب الباخض آلعاء اإلاد٨محن و٢ام بةظغاء ما ًلؼم مً خظٝ وحٗضًل  (،1)م مىضخت في اإلالخ٤ ع٢

 (.2)في نىعتها الجهاثُت، ٦ما في ملخ٤ ع٢م  الاؾدباهتفي يىء اإلا٣ترخاث اإلا٣ضمت، وبظل٪ زغظذ 
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 ؿدق اإلالُاض : -2

 : الاحظاق الدازلي 
ً
 Internal Validityؤوال

٣هض بهض١ الاحؿا١ الضازلي مضي احؿا١ ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث  م٘ اإلاجا٫ الظي جيخمي بلُت  الاؾدباهتًُ

هظه ال٣ٟغة، و٢ض ٢ام الباخض بدؿاب الاحؿا١ الضازلي لالؾدباهت وطل٪ مً زال٫ خؿاب مٗامالث 

 والضعظت ال٩لُت للمجا٫ هٟؿه. الاؾدباهتالاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث مجاالث 

لُت اإلادىز  : اللُادة الخدٍى  ألاٌو

" والضعظت ال٩لُت  الخإزحر اإلاثالي ( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث بٗض "4 - 4)ًىضر ظضو٫ ع٢م 

ت  مؿخىي للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض  وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05مٗىٍى

 
ً
 إلاا وي٘ ل٣ُاؾه. ناص٢ا

 " والدزحت اليلُت للمجاٌالخإزحر اإلاثاليمعامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد " (:4 - 4)حدٌو زكم 

: الخإزحر اإلاثالي م  البعد ألاٌو
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

*0.635 .ًخجاوػ مهالخه الظاجُت بهضٝ جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت 1  0.000 

*0.883 .الٗاملىن إلادا٧اجهًخهٝغ بك٩ل همىطجي ٌؿعى  2  0.000 

*0.854 ًخهٝغ بإؾلىب ًدٓى مً زالله بش٣ت واخترام وج٣ضًغ الٗاملحن. 3  0.000 

*0.894 .ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ الٗاملحن وػٍاصة خماؾهم للٗمل 4  0.000 

ت مً ال٣ُم اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن. 5 ت لبىاء مجمٖى *0.934 ٌُٗي ؤولٍى  0.000 

*0.882 ٖلى ؤهمُت ج٩ىًٍ ٞهم مكتر٥ لضي الٗاملحن ألهضاٝ وعؾالت الجمُٗت.ًغ٦ؼ  6  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا

" والضعظت ال٩لُت  الخدفحز الفىسي  ( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث "5 - 4)ًىضر ظضو٫ ع٢م 

ت  مؿخىي للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض  وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05مٗىٍى

 
ً
 ا إلاا وي٘ ل٣ُاؾه.ناص٢ا

 " والدزحت اليلُت للمجاٌالخدفحز الفىسي : معامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد "(5 - 4)حدٌو 

 الفىسي البعد الثاوي: الخدفحز  م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

1 .٤ *0.833 ًىظه الٗاملحن للٗمل بغوح الٍٟغ  0.000 

ت الجمُٗت. 2 *0.950 يهخم بخدٟحز الٗاملحن لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ وعٍئ  0.000 

*0.938 ٌٗمل ٖلى بزاعة عوح الخماؽ للٗمل لضي الٗاملحن. 3  0.000 

*0.938 ؤ٦ثر مما ٧اهىا ًخى٢ٗىن.ٌصج٘ الٗاملحن لخد٤ُ٣  4  0.000 

ت. 5 حر بخؿاؽ ظماعي باإلاهام ؤلاصاٍع *0.813 ٌٗمل ٖلى جٞى  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا
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" والضعظت ال٩لُت  الدافع ؤلالهامي ( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث "6 - 4)ًىضر ظضو٫ ع٢م 

ت  مؿخىي للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض  وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05مٗىٍى

 
ً
 إلاا وي٘ ل٣ُاؾه. ناص٢ا

" والدزحت اليلُت الدافع ؤلالهامي: معامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد "(6 - 4)حدٌو زكم 

 للمجاٌ

 البعد الثالث: الدافع ؤلالهامي م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

ؿخم٘ لىظهاث هٓغهم ٖىضما ًداو٫ خل مكا٧ل الٗمل 1 *0.952 .ٌكاع٥ الٗاملحن ؤ٩ٞاعهم َو  0.000 

*0.920 ٌصج٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى ا٦دكاٝ خلى٫ للمك٨الث اإلا٣ٗضة التي جىاظه الجمُٗت. 2  0.000 

ًداو٫ باؾخمغاع الخٗٝغ ٖلى ما ًىص الٗاملىن جد٣ُ٣ه في خُاتهم الٗملُت  3

ُُٟت(.  )الْى
0.906*  0.000 

*0.942 ٣ًترح َغ٢ا ظضًضة إلهجاػ مهام الٗمل. 4  0.000 

*0.915 ًدُذ الٟغنت للٗاملحن للخ٨ٟحر في اإلاكا٧ل ال٣ضًمت بُغ١ ظضًضة. 5  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا

" والضعظت ال٩لُت  الاعخبازاث الفسدًت ( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث "7 - 4)ًىضر ظضو٫ 

ت  مؿخىي للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض  وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05مٗىٍى

 
ً
 إلاا وي٘ ل٣ُاؾه. ناص٢ا

 " والدزحت اليلُت للمجاٌالاعخبازاث الفسدًتمعامل الازجبان بحن ول فلسة مً بعد " (:7 - 4)حدٌو زكم 

 البعد السابع: الاعخبازاث الفسدًت م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

دترم ٢ىاٖاتهم. 1 *0.903 ٌؿخم٘ باهخمام آلعاء الٗاملحن ٍو  0.000 

*0.886 يهخم بةقبإ الخاظاث الصخهُت للٗاملحن. 2  0.000 

٣ت مىاؾبت له. 3 *0.933 ًخٗامل م٘ ٧ل ٞغص مً الٗاملحن بٍُغ  0.000 

*0.926 ًبضي اهخماما شخهُا بالٗاملحن الظًً ال ًدٓىن بال٣بى٫ مً ػمالئهم. 4  0.000 

*0.938 ٌٗبر للٗاملحن ًٖ ج٣ضًغه ٖىضما ًىجؼون ٖمال ظُضا. 5  0.000 

*0.810 ٌُٗي اهدباها شخهُا للٗاملحن الظًً لضيهم ٢ضعاث جمحزهم ًٖ ٚحرهم. 6  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا
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 اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت

" والضعظت ال٩لُت الخمىً الشخص ي٣ٞغاث بٗض "( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً 8 - 4)ًىضر ظضو٫ 

 وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05 مؿخىي للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض 
ً
إلاا  ناص٢ا

 وي٘ ل٣ُاؾه.

" والدزحت اليلُت الخمىً الشخص يمعامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث " (:8 - 4)حدٌو زكم 

 للمجاٌ

: الخمىً الشخص يالبعد  م  ألاٌو
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

*0.723 ًاصي الٗاملىن ؤٖمالهم بمهاعة ٖالُت. 1  0.000 

*0.831 الٗمل. ًىا٦ب الٗاملىن الخُىعاث واإلاؿخجضاث الخضًشت في مجا٫ 2  0.000 

*0.705 الخٗلم.ٌؿخسضم الٗاملىن الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت في ٖملُت  3  0.000 

٘ ٦ٟاًاتهم اإلاهىُت. 4 *0.860 ٌكاع٥ الٗاملىن في وعف الٗمل والىضواث والضوعاث لٞغ  0.000 

ت الجضًض في جسههاتهم الٗلمُت. 5 *0.904 ٌؿعى الٗاملىن بلى مٗٞغ  0.000 

بت في البدض ًٖ ٞغم الخٗلم صازل الجمُٗت وزاعظها. 6 *0.876 ًٓهغ الٗاملىن الٚغ  0.000 

*0.915 ًدٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت لخدؿحن ؤصائهم. 7  0.000 

8 .ً *0.794 ٌؿخُٟض الٗاملىن مً زبراث وججاعب آلازٍغ  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا

لي٣ٞغة مً ٣ٞغاث "( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل 9 - 4)ع٢م ظضو٫ ًىضر  " والضعظت ال٩لُت للمجا٫، الخعلم الفٍس

ت  مؿخىي والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض   وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05مٗىٍى
ً
إلاا  ناص٢ا

 وي٘ ل٣ُاؾه.

 للمجاٌ" والدزحت اليلُت الخعلم الفسقيمعامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد " (:9 - 4)حدٌو زكم 

 قيالبعد الثاوي: الخعلم الفس م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

1 .٤ *0.823 ًدغم الٗاملىن في الجمُٗت ٖلى الٗمل بغوح الٍٟغ  0.000 

*0.854 ٌكاع٥ الٗاملىن في لجان الجمُٗت بٟاٖلُت. 2  0.000 

*0.816 الخٗلم.ٌؿاٖض الٗاملىن في هٟـ اإلاجا٫ بًٗهم بًٗا ٖلى  3  0.000 

ضاص لل٣اءاث والىضواث ووعف الٗمل والاخخٟاالث. 4 *0.778 ٌكاع٥ الٗاملىن في ؤلٖا  0.000 

*0.916 حصج٘ ؤلاصاعة الٗاملحن ٖلى الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ. 5  0.000 

*0.866 جإزظ ؤلاصاعة بخىنُاث وم٣ترخاث ٞغ١ الٗمل. 6  0.000 

*0.713 واإلاؿاٖضة للمى٠ْ الجضًض.٣ًضم الٗاملىن ًض الٗىن  7  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا
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" والضعظت ال٩لُت السئٍت اإلاؼترهت( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث مدىع "10 - 4)ظضو٫ ع٢م ًىضر 

ت  مؿخىي للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض  وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05مٗىٍى

 
ً
 إلاا وي٘ ل٣ُاؾه. ناص٢ا

 " والدزحت اليلُت للمجاٌالسئٍت اإلاؼترهتمعامل الازجبان بحن ول مً فلساث بعد " (:10 - 4)حدٌو زكم 

 اإلاؼترهتالبعد الثالث:  السئٍت  م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

*0.869 جخُىع الجمُٗت بىاء ٖلى اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل. 1  0.000 

*0.906 ًضع٥ ظمُ٘ الٗاملحن ؤهمُت الغئٍت اإلاكتر٦ت للجمُٗت. 2  0.000 

*0.875 جغ٦ؼ الغئٍت الخانت للجمُٗت ٖلى حٗلم الٗاملحن. 3  0.000 

*0.916 عئٍت الجمُٗت بك٩ل صاثم.جخم مغاظٗت  4  0.000 

ت للجمُٗت. 5 *0.917 ًىا٢ل الٗاملىن وؤلاصاعة الخُت الخُىٍٍغ  0.000 

*0.931 جىظه عئٍت الجمُٗت ظهىص الٗاملحن هدى جد٤ُ٣ الخمحز. 6  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا

" والضعظت ال٩لُت الىماذج العللُت( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث "11 - 4) ظضو٫ ع٢مًىضر 

ت  وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 
ً
 ا إلاا وي٘ ل٣ُاؾه.ناص٢ا

" والدزحت اليلُت الىماذج العللُتبعد " اثفلس مً معامل الازجبان بحن ول  (:11 - 4)حدٌو زكم 

 للمجاٌ

 البعد السابع:  الىماذج العللُت م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

*0.768 ًخٗامل الٗاملىن م٘ ألازُاء باٖخباعها ٞغنا للخٗلم. 1  0.000 

*0.838 جخه٠ اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن باإلاهىُت والهغاخت. 2  0.000 

*0.911 ًغخب الٗاملىن باإلاىا٢كاث اإلاىظهت للخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخمغة. 3  0.000 

ت. 4 *0.900 ٌٗخبر الٗاملىن حٗاونهم في خل مك٨الث الٗمل مهضعا للمٗٞغ  0.000 

*0.919 تهضٝ اظخماٖاث الٗاملحن بلى جد٤ُ٣ الخٗلم اإلاخباص٫. 5  0.000 

*0.917 اإلاخٗضصة وه٣اقهم الهاصٝ.ًخم حصجُ٘ وظهاث هٓغ الٗاملحن  6  0.000 

*0.840 ًىجؼ الٗاملىن اإلاهام اإلاى٧لت بلحهم ب٨ٟاءة في الى٢ذ اإلادضص. 7  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا
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" والضعظت ال٩لُت الخ٨ٟحر الىٓمي٣ٞغاث بٗض "( مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً 12 - 4)ًىضر ظضو٫ ع٢م 

ت  مؿخىي للمجا٫، والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض  وبظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫  α≤  0.05مٗىٍى

 
ً
 إلاا وي٘ ل٣ُاؾه. ناص٢ا

 " والدزحت اليلُت للمجاٌالخفىحر الىظميً فلساث بعد "ممعامل الازجبان بحن ول  (:12 - 4)حدٌو زكم 

 البعد الخامع:  الخفىحر الىظمي م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) 

*0.837 ٣ًترح الٗاملىن خلىال مبخ٨غة ومبضٖت للمك٨الث. 1  0.000 

ًخمخ٘ الٗاملىن بمهاعاث ظم٘، جهي٠ُ، وجدضًض البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت  2

 بالجمُٗت.

0.788*  0.000 

ؼ ٖملُت  حؿخُٟض الجمُٗت مً 3 الخهضي للًٛىٍ واإلاك٨الث التي جىاظهها في حٍٗؼ

 الخٗلم.

0.927*  0.000 

*0.955 ٌؿخسضم الٗاملىن ألاؾالُب الٗلمُت في خل اإلاك٨الث. 4  0.000 

ب. 5 *0.891 ًغي الٗاملىن بإن الخهضي لألػماث والٓغوٝ وألاخضار ٞغنا للخٗلم والخضٍع  0.000 

*0.910 اإلادلُت في جدؿحن الخٗلم.ٌؿدشمغ الٗاملىن البِئت  6  0.000 

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا

 : الـدق البىاجي 
ً
 Structure Validityزاهُا

ض ألاصاة  الىنى٫ ٌٗخبر الهض١ البىاجي ؤخض م٣اًِـ نض١ ألاصاة الظي ٣ًِـ مضي جد٤٣ ألاهضاٝ التي جٍغ

بحن مضي اعجباٍ ٧ل مجا٫ مً مجاالث الضعاؾت بالضعظت ال  .٩لُت ل٣ٟغاث الاؾدباهتبلحها، ٍو

 ٖىض  الاؾدباهت( ؤن ظمُ٘ مٗامالث الاعجباٍ في ظمُ٘ مجاالث 13 - 4)ًبحن ظضو٫ ع٢م 
ً
صالت بخهاثُا

ت  مؿخىي   ل٣ُاؾه. ذإلاا ويٗ تناص٢ الاؾدباهتوبظل٪ ٌٗخبر ظمُ٘ مجاالث  α≤  0.05مٗىٍى

لُت  واإلاىظمت (13 - 4)حدٌو زكم  : معامل الازجبان بحن دزحت ول مجاٌ مً مدىزي اللُادة الخدٍى

 اإلاخعلمت والدزحت اليلُت لالطدباهت

 اإلاعاًحر م
معامل بحرطىن 

 لالزجبان

 اللُمت الاخخمالُت

(Sig.) 

1 

 : اإلادىز ألاٌو

 اللُادة الخدىٍلُت

 0.000 *0.837 الخإزحر اإلاشالي

 0.000 *0.859 الخدٟحز ال٨ٟغي  2

 0.000 *0.884 الضاٞ٘ ؤلالهامي 3

خباعاث الٟغصًت 4  0.000 *0.866 الٖا

 0.000 *0.915 اإلادىز ألاٌو : اللُادة الخدىٍلُت
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1 

اإلادىز الثاوي: 

 اإلاىظمت اإلاخعلمت

 0.000 *0.614 الخم٨حن الصخصخي

٣ي 2  0.000 *0.864 الخٗلم الٍٟغ

 0.000 *0.825 اإلاكتر٦تالغئٍت  3

 0.000 *0.829 الىماطط ال٣ٗلُت 4

 0.000 *0.794 الخ٨ٟحر الىٓمي 5

 0.000 *0.894 اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت

 عىد  *
ً
 0.349، وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا

 :Reliabilityزباث الاطدباهت 

٣هض به  مغاث ٖضة جُب٣ُه ؤُٖض بطا الىخاثج الاؾخبُان هٟـ ٌُٗي هى ؤن الاؾدباهت٣ًهض بصباث  مخخالُت، ٍو

ؤًًا بلى ؤي صعظت ٌُٗي اإلا٣ُاؽ ٢غاءاث مخ٣اعبت ٖىض ٧ل مغة ٌؿخسضم ٞحها، ؤو ما هي صعظت احؿا٢ه 

خه ٖىض ج٨غاع اؾخسضامه في ؤو٢اث مسخلٟت )الجغظاوي،   (. 97 :2010واوسجامه واؾخمغاٍع

٣خحن وهما و٢ض جد٤٣ الباخض مً زباث اؾدباهت الضعاؾت  Cronbach's Alphaمٗامل ؤلٟا ٦غوهبار   بٍُغ

Coefficient،  ٣ت الخجؼثت الىهُٟت و٧اهذ الىخاثج ٦ما هي مبِىت في ظضو٫ ع٢م ٍغ  (.14 - 4)َو

 الاطدباهتللُاض زباث  معامل ؤلفا هسوهبار والخجصثت الىـفُت (:14 - 4)حدٌو زكم 

 اإلاعاًحر #
 عدد

 الفلساث

 معامل ؤلفا

 هسوهبار
 الخجصثت الىـفُت

1.  

 : اإلادىز ألاٌو

 اللُادة الخدىٍلُت

 0.923 0.920 6 الخإزحر اإلاثالي

 0.941 0.936 5 الخدفحز الفىسي   .2

 0.922 0.959 5 الدافع ؤلالهامي  .3

 0.923 0.952 6 الاعخبازاث الفسدًت  .4

 0.986 0.979 22 الخدىٍلُت اإلادىز ألاٌو : اللُادة

1.  

اإلادىز الثاوي: 

 اإلاىظمت اإلاخعلمت

 0.951 0.932 8 الخمىحن الشخص ي

لي  .2  0.936 0.921 7 الخعلم الفٍس

 0.953 0.953 6 السئٍت اإلاؼترهت  .3

 0.948 0.946 7 الىماذج العللُت  .4

 0.968 0.945 6 الخفىحر الىظمي  .5

 0.990 0.977 34 اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت

 0.993 0.982 56 الاطدباهتبحمالي مداوز 
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خُـض  الاؾـدباهت( ًخطـر ؤن ٢ُمـت مٗامـل ؤلٟـا ٦غوهبـار مغجٟٗـت إلظمـالي 14 - 4)مً زال٫ هخـاثج ظـضو٫ ع٢ـم 

٣ت ؤلٟا ٦غوهبار  ٣ت الخجؼثت الىهُٟت )0.982)بلٛذ بٍُغ  .(0.993)بلٛذ ، بِىما بٍُغ

 اللُــــادة الخدىٍلُــــتٞبلٛــــذ ٢ُمـــت مٗامــــل ؤلٟـــا ٦غوهبــــار فـــي ؤبٗــــاص مدـــىع  الاؾـــدباهتؤمـــا ُٞمــــا ًســـو مدــــاوع 

٣ــــت الخجؼثـــت الىهـــُٟت ٧اهــــذ 0.979( بِىمـــا للمدــــىع ٖمىمـــا )0.959) -( 0.920جغاوخـــذ بـــحن ) (، وبدؿـــب ٍَغ

٣ت ؤلٟا ٦غهبار خُض جغاوخذ بحن )  (. 0.986(  بِىما للمدىع ٖمىما )0.941) -( 0.922الىخاثج مكابهت لٍُغ

( 0.953) -( 0.921جغاوخــذ بــحن ) ٧اهــذ ٢ُمــت مٗامــل ؤلٟــا ٦غوهبــار ؤٖلــى خُــض اإلاىظمــت اإلاخعلمــتدــىع ؤمــا إلا

٣ـت 0.977بِىما للمدىع ٖمىما بلٛذ )  مكـابهت لٍُغ
ً
٣ت الخجؼثت الىهُٟت ٧اهذ الىخاثج ؤًًـا (، وبدؿب ٍَغ

 (.0.990( بِىما للمدىع ٖمىما بلٛذ )0.968) -( 0.936جغاوخذ بحن ) ؤلٟا ٦غوهبار خُض

٩ىن الباخـض ٢ـض جإ٦ـض  (2)في نىعتها الجهاثُت ٦ما هي في اإلالخ٤ ع٢م  الاؾدباهت ٧اهذوبظل٪  ٢ابلت للخىػَ٘. ٍو

اؾـــدباهت الضعاؾـــت ممــا ًجٗلـــه ٖلـــى ز٣ـــت بصـــختها ونــالخُتها لخدلُـــل الىخـــاثج وؤلاظابـــت ٖلـــى مــً نـــض١ وزبـــاث 

 ؤؾئلت الضعاؾت وازخباع ٞغيُاتها.

 ؤلاخـاثُت اإلاظخسدمت في الدزاطت:ألاطالُب واإلاعالجاث 

َــٜ وجدلُــل   Statistical Package for the Socialمــً زــال٫ بغهــامج الخدلُــل ؤلاخهــاجي الاؾــدباهتجــم جٟغ

Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test ازخباز الخىشَع الوبُعي  

الزخبــــاع مــــا بطا ٧اهــــذ  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testؾــــمغهٝى -ازخبــــاع ٧ىإلاجــــىعٝو  جــــم اؾــــخسضام

 (.15 - 4)، و٧اهذ الىخاثج ٦ما هي مبِىت في ظضو٫ ع٢م البُاهاث جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي مً ٖضمه

 ازخباز الخىشَع الوبُعيًىضح هخاثج  (:15 - 4)حدٌو زكم 

 اإلاعاًحر م
 عدد

 الفلساث

-هىإلاجىزوف

 ( (K-Sطمسهىف

 اللُمت الاخخمالُت

(Sig.) 
1.  

 : اإلادىز ألاٌو

 اللُادة الخدىٍلُت

 0.490 0.834 6 الخإزحر اإلاثالي

 0.231 1.038 5 الخدفحز الفىسي   .2

 0.463 0.851 5 الدافع ؤلالهامي  .3

 0.531 0.808 6 الاعخبازاث الفسدًت  .4

 0.648 0.737 22 اإلادىز ألاٌو : اللُادة الخدىٍلُت

1.  

اإلادىز الثاوي: 

 اإلاىظمت اإلاخعلمت

 0.988 0.447 8 الخمىحن الشخص ي

لي  .2  0.375 0.913 7 الخعلم الفٍس

 0.577 0.780 6 السئٍت اإلاؼترهت  .3

 0.342 0.938 7 الىماذج العللُت  .4

 0.341 0.939 6 الخفىحر الىظمي  .5

 0.677 0.721 34 اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت

 0.401 0.894 56 الاطدباهتبحمالي مداوز 
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جمُـ٘ مجـاالث الضعاؾـت ٧اهـذ ل (.Sig)( ؤن ال٣ُمت الاخخمالُت 15 - 4)واضر مً الىخاثج اإلاىضخت في ظضو٫ ع٢م 

ؾـِخم ، وبالخـالي ه اإلاجـاالث ًدبـ٘ الخىػَـ٘ الُبُعـيوبـظل٪ ٞـةن جىػَـ٘ البُاهـاث لهـظ 0.05مؿخىي الضاللت ٦بر مً ؤ

 ُت لإلظابت ٖلى ٞغيُاث الضعاؾت. ملاؾخسضام الازخباعاث اإلاٗ

 وكد جم اطخسدام ألادواث ؤلاخـاثُت آلاجُت:

ــــــت والخ٨ــــــغاعاث واإلاخىؾــــــِ الخؿــــــابي واإلاخىؾــــــِ الخؿــــــابي اليؿــــــبي والاهدــــــغاٝ اإلاُٗــــــاعي:  -1 اليؿــــــب اإلائٍى

خم الاؾـخٟاصة مجهـا فـي ونـ٠  ت ج٨غاع ٞئاث مخٛحر ما ٍو غاى مٗٞغ ؿخسضم هظا ألامغ بك٩ل ؤؾاسخي أٚل َو

 . عاؾتُٖىت الض

ت زباث split half( والخجؼثت الىهُٟت )Cronbach's Alpha) ازخباعي ؤلٟا ٦غوهبار -2 ؿخسضمان إلاٗٞغ (: َو

 .الاؾدباهت٣ٞغاث 

ت ما  K-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Testؾمغهٝى -ازخباع ٧ىإلاجىعٝو  -3 ؿخسضم هظا الازخباع إلاٗٞغ َو

 بطا ٧اهذ البُاهاث جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي مً ٖضمه.

ؿـخسضم  ل٣ُـاؽ صعظـت الاعجبـاٍ خُـض Pearson Correlation Coefficientمٗامـل اعجبـاٍ بحرؾـىن ) -4 (: َو

ً ــــضازلي ٣ًـــــىم هـــــظا الازخبــــــاع بضعاؾـــــت الٗال٢ـــــت بــــــحن مخٛحـــــًر ــــاب الاحؿـــــا١ الــ ـــخسضامه لخؿــ ـــم اؾــ . و٢ــــــض جــ

 والهض١ البىاجي لالؾدباهت، والٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث.

وجــم اؾــخسضامه للخإ٦ــض مــً صاللــت اإلاخىؾــِ ل٩ــل ٣ٞــغة مــً (: T-Test) ( فــي خالــت ُٖىــت واخــضةTازخبــاع ) -5

 .الاؾدباهت٣ٞغاث 

ت ما بطا ٧ان هىا٥ Independent Samples T-Test) ( في خالت ُٖيخحنTازخباع ) -6 (: وجم اؾخسضامه إلاٗٞغ

خحن مً البُاهاث اإلاؿخ٣لت.   ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت بحن مجمٖى

(: و٢ــض جــم اؾــخسضامه One Way Analysis of Variance) ANOVAازخبــاع جدلُــل الخبــاًً ألاخــاصي  -7

اث ؤو ؤ٦ثر مً البُاهاث. ت ما بطا ٧ان هىا٥ ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت بحن زالر مجمٖى  إلاٗٞغ

جي Multiple Regressionإلاخٗضص ازخباع الاهدضاع ا -8  .Stepwise Regression Analysis، والاهدضاع الخضٍع

 الخالؿت:

٣ــت وؤلاظــغاءاث اإلاخبٗــت فــي الضعاؾــت خُــض جــم جىيــُذ اإلاــىهج اإلاؿــخسضم فــي هــظا الٟهــل  جــم اؾــخٗغاى الٍُغ

ُىتها  ت، زم مجخم٘ الضعاؾت ٖو وهى الىنٟي الخدلُلي، واإلاهاصع التي اؾخٗان بها الباخض وهي ألاولُت والشاهٍى

ايــــُت  هــــا خُــــض ٧اهــــذ َب٣ُــــت ٖكــــىاثُت، والتــــي جــــم الاؾــــخٗاهت بــــالُغ١ واإلاٗــــاصالث الٍغ لخدضًــــضها خُــــض وهٖى

 (.343بلٛذ )

جـــم اؾـــخٗغاى زُـــىاث بىـــاء ؤصاة الضعاؾـــت وؤ٢ؿـــام ألاصاة، والضعاؾـــاث التـــي جـــم الاؾـــخٗاهت بهـــا فـــي بىـــاء هـــظه 

اإلاخمشلـــت بالهـــض١ والشبـــاث، و٢ـــض بُيـــذ الىخـــاثج ؤن الضعاؾـــت  تألاصاة، زـــم الخإ٦ـــض مـــً الخهـــاثو الؿـــ٩ُىمتًر

جخمخ٘ ب٣ضع ٖا٫ مً الهض١ )الاحؿا١ الضازلي، والهض١ البىاجي(، و٦ظل٪ ب٣ضع ٖا٫ مـً الشبـاث مـً زـال٫ 

٣ت الخجؼثت الىهُٟت لجمُـ٘ مجـاالث الاؾـدباهت، وجـم بظـغاء ازخبـاع  ٍغ  –٧ىإلاجـىعٝو مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار َو

خٗـــٝغ ٖلـــى َبُٗـــت جىػَـــ٘ البُاهـــاث والتـــي ٧اهـــذ جدبـــ٘ جىػَٗـــا َبُٗـــا، وبالخـــالي جـــم جدضًـــض ( لل (K-Sؾـــمغهٝى

 لهظا الخدلُل.
ً
٣ا  ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت ٞو
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 الفـل الخامع
 

اث ـار فرضيـاث واختبـانـل البيـحتلي
 ومناقشتها تـالدراس

 

 ملدمت 

 ُىت الدزاطت وفم البُاهاث الشخـُتالىؿف ؤلاخـاجي لع 

 اإلادً اإلاعخمد في الدزاطت 

  الاطدباهتجدلُل فلساث 

 ازخباز فسكُاث الدزاطت 

 الخالؿت 
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 ملدمت:

 لخدلُــل البُاهــاث وازخبــاع ٞغيــُاث الضعاؾــت، وطلــ٪ مــً زــال٫ ؤلاظابــت ٖــً ؤؾــئلت 
ً
ًخًــمً هــظا الٟهــل ٖغيــا

, والى٢ـــٝى ٖلــــى الاؾـــدباهت ىخـــاثج والتــــي جـــم الخىنـــل بلحهـــا مـــً زــــال٫ جدلُـــل ٣ٞـــغاثالالضعاؾـــت واؾـــخٗغاى ؤبـــغػ 

ُٟي( لـظا  ،مخٛحراث الضعاؾت التي اقخملذ ٖلى )الجيـ، الٗمغ، ؾىىاث الخضمت ، اإلااهل الٗلمي، اإلاؿـمى الـْى

جـــــم بظــــــغاء اإلاٗالجــــــاث ؤلاخهــــــاثُت للبُاهـــــاث اإلاخجمٗــــــت مــــــً اؾــــــدباهت الضعاؾـــــت، بط جــــــم اؾــــــخسضام بغهــــــامج الــــــغػم 

 .ىخاثج التي ؾِخم ٖغيها وجدلُلها في هظا الٟهلالهى٫ ٖلى للخ (SPSS)ؤلاخهاثُت للضعاؾاث الاظخماُٖت 

 الىؿف ؤلاخـاجي لعُىت الدزاطت وفم البُاهاث الشخـُت:

 :الاطخمازاث اإلاىخملت واإلافلىدة 

 بُان الاطخمازاث اإلاىخملت واإلافلىدة (:1 - 5حدٌو زكم )

 اليظبت الخىساز البىد

 88.9 320 اطخمازاث مىخملت

 11.1 40 )لم ًخم الاحابت عليها(اطخمازاث مفلىدة 

 100.0 260 اإلاجمىع

% 11.1% مً الاؾخماعاث جـم اؾـخ٨مالها بالخٗبئـت مـً اإلابدـىزحن بِىمـا 88.9( ؤن 1 - 5)ًخطر مً زال٫ ظضو٫ 

جم اٖخباعها اؾخماعاث م٣ٟىصة، بما لٗضم حٗبئتها ٧املت ؤو لم ًخم ؤلاظابت ٖلحها ؤو ختى ٖضم بعظاٖها، و٢ض ج٩ىن 

ٟحن ٖـــً الٗمـــل ٣ٞـــض ٧اهـــذ ٞتـــرة حٗبئـــت الاؾـــدباهت فـــي  وؿـــبت الاؾـــخماعاث اإلا٣ٟـــىصة هاججـــت ٖـــً حُٛـــب بٗـــٌ اإلاـــْى

ت، وهي وؿبت م٣بىلت ظغي  ٟحن الؾخضعا٥ ؤلاظاػاث الؿىٍى الكهىع ألازحرة مً الٗام والتي ج٨ثر ٞحها بظاػاث اإلاْى

 ٖلى بزغها جدلُل هظه الاؾدباهاث.

 جىشَع عُىت الدزاطت خظب الجيع: 

 الجيعجىشَع عُىت الدزاطت خظب  (:2 - 5)دٌو زكم ح

 اليظبت الخىساز الجيع

 57.2 183 ذهس

 42.8 137 اهثى

 100.0 320 اإلاجمىع

% مـً ؤلاهـار، وهىــا 42.8% مـً اإلابدــىزحن هـم مـً الـظ٧ىع، بِىمــا 57.2( ان 2 - 5)ع٢ـم ًخطـر مـً زـال٫ ظــضو٫ 

ــت، وطلــ٪ بيؿــبت جهــل للًــ٠ٗ مــً وؿــبتها فــي ال٣ــىي  ًخطــر اليؿــبت اإلاغجٟٗــت لٗمالــت اإلاــغؤة فــي الجمُٗــاث الخحًر

ـــــ٤ مســـــر ال٣ـــــىي الٗاملـــــت للٗـــــام 22جمشـــــل  تـــــيالٗاملـــــت بكـــــ٩ل ٖـــــام وال والـــــظي ؤٖـــــضه الجهـــــاػ اإلاغ٦ـــــؼي  2016% ٞو

ــــغ اإلاــــغؤة والغظــــل فــــي ٞلؿــــُحن الــــظي ؤنــــضعه  الجهــــاػ  خطــــر ؾــــبب طلــــ٪ مــــً زــــال٫ ج٣ٍغ لإلخهــــاء الٟلؿــــُُجي، ٍو
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والـــظي ؤوضـــر ؤن وؿـــبت ٖمالـــت اإلاــغؤة فـــي ال٣ُـــإ الخـــام جمشـــل  2016فـــي صٌؿــمبر  اإلاغ٦ــؼي لإلخهـــاء الٟلؿـــُُجي

ولٗــل الخ٣ـــاعب فــي اليؿـــبت بــحن ؤلاهـــار والــظ٧ىع ًـــضلل ٖلــى ٖـــضم الخمُحــز فـــي  %  )زلثــي( بظمـــالي ٖمالــت اإلاـــغؤة. 67.5

ــــت خؿــــب الىــــٕى ٖىــــض الخُٗــــحن، وعبمــــا ج٩ــــىن اإلاٟايــــلت فــــي الخُٗــــحن بــــحن الــــظ٧ىع وؤلا  هــــار جغظــــ٘ الجمُٗــــاث الخحًر

ت.  لُبُٗت الٗمل اإلاُضاوي الظي ج٣ىم به الجمُٗاث الخحًر

  العمس:جىشَع عُىت الدزاطت خظب 

 العمسجىشَع عُىت الدزاطت خظب  (:3 - 5حدٌو زكم )

ت  اليظبت الخىساز الفئت العمٍس

 35.6 114 طىت 30مً  ؤكل

 43.5 139 طىت 40مً  ؤكل -30

 12.8 41 طىت 50مً  ؤكل -40

 8.1 26 فإهثرطىت  50

 100.0 320 ؤلاحمالي

ـــت مـــً مـــً ُٖىـــت الضعاؾـــت % 43.5( ؤن 3 - 5ًخطـــر مـــً ظـــضو٫ )  40ؤ٢ـــل مـــً -30ؤٖمـــاعهم ج٣ـــ٘ فـــي الٟئـــت الٗمٍغ

ــت ؤ٢ــل مــً 35.6ؾــىت ،  ؾــىت  50% مــً  8.1ؾــىت ،  50ؤ٢ــل مــً  -40% مــً 12.8ؾــىت ،  30% فــي الٟئــت الٗمٍغ

ـت هـم صون ؾـً ألاعبٗـحن ؤي مـً الكـباب 79وهىا ًالخٔ ؤن ؤ٦ثر مً  ٞإ٦ثر. % مً الٗـاملحن فـي الجمُٗـاث الخحًر

لــى اٖخماصهــا بكــ٩ل ٦بحــر ٖلــى هــظا الٗىهــغ، ٦مــا ؤن  وهــى ماقــغ ٖلــى صوع ٞاٖــل للكــباب فــي هــظه الجمُٗــاث ٖو

ض ًٖ  ـت % مً الٗـاملحن فـي الجمُٗـاث 64وؿبت جٍؼ ـض ٖمـغهم ٖـً الخحًر ماقـغ ٖلـى وظـىص زبـرة ؾـىت وهـى  30ًٍؼ

 ظُضة لضي الٗاملحن في هظه الجمُٗاث.

  اإلااهل العلمي:جىشَع عُىت الدزاطت خظب 

 اإلااهل العلميجىشَع عُىت الدزاطت خظب  (:4 - 5حدٌو زكم )

 اليظبت الخىساز اإلااهل العلمي

 0.9 3 دهخىزاه

 12.5 40 ماحظخحر

 65.3 209 بيالىزٍىض

 17.2 55 دبلىم مخىطى

ت  4.1 13 عامت زاهٍى

 100.0 320 ؤلاحمالي

% صبلـىم مخىؾـِ، 17.2% مـاهلهم الٗلمـي ب٩ـالىعٍىؽ، بِىمـا 65.3ن ؤ( 4 - 5)الؿـاب٤ ع٢ـم  جضو٫ الًخطر مً 

ـــــت ٖامـــــت ، 4.1% ماظؿـــــخحر، 12.5 بـــــا مـــــً الٗـــــاملحن فـــــي الجمُٗـــــاث 96بن وظـــــىص  % ص٦خـــــىعاه.0.9% زاهٍى % ج٣ٍغ

ــت بٗامــل اإلااهــل الٗلمــي الزخُــاع  ــت مــً خملــت الــضبلىم اإلاخىؾــِ ٞــإٖلى صلُــل ٖلــى اهخمــام الجمُٗــاث الخحًر الخحًر

الٗاملحن ٞحها، ٦ما ؤهه ماقغ ٢ىي ٖلى الـىعي ال٩ـافي لُٗىـت الضعاؾـت لإلظابـت ٖلـى ؤؾـئلت الضعاؾـت بكـ٩ل واضـر، 



 

117 

 

ماهل الب٩الىعٍىؽ  % ألن65.3ٖلى بحن خملت اإلااهالث الٗلمُت هم خملت الب٩الىعٍىؽ بيؿبت ولٗل اليؿبت ألا 

 
ً
ــاصة ٖــضص الجامٗــاث التــي  ؤنــبذ ٚالبــا ــاث٠ ؤلاقــغاُٞت و٦ــظل٪ الخسههــُت، ولٍؼ ًمشــل الخــض ألاصوــى لكــٛل الْى

. و٧اهـذ وؿــبت خملـت الضعاؾــاث الٗلُـا  بــ13جمـىذ هــظه الضعظـت الٗلمُــت بكـ٩ل ملخــّى ا و٢ـض ج٩ــىن بؿــبب % ج٣ٍغ

ـــت الكـــاب جىظـــه و  غ طواتهـــم  ٦مـــا٫ الضعاؾـــاث الٗلُـــاإلؤولٍى ُُٟـــت وجُـــٍى  مـــجهم ٖلـــى جدؿـــحن ؤويـــاٖهم الْى
ً
خغنـــا

 .ومهاعاتهم

  عدد طىىاث الخدمت:جىشَع عُىت الدزاطت خظب 

  عدد طىىاث الخدمتجىشَع عُىت الدزاطت خظب  (:5 - 5حدٌو زكم )

 اليظبت الخىساز عدد طىىاث الخدمت

 25.6 82 طىىاث 5مً  ؤكل

 37.5 120 طىىاث 10مً  ؤكل – 5مً 

 14.7 47 طىت 15مً  ؤكل -10مً 

 22.2 71 طىت فإهثر 15

 100.0 320 ؤلاحمالي

% ؤ٢ـل 25.6ؾـىت ،  بِىمـا  10ؤ٢ـل مـً – 5% ؾىىاث زضمتهم فـي الٗمـل مـً 37.5( ان 5 - 5ًخطر مً ظضو٫ )

 ؾىت. 15ؤ٢ل مً  -10% مً 14.7ؾىت ٞإ٦ثر ، 15% مً 22.2ؾىىاث ،  10ؤ٢ل مً  -5ؾىىاث، مً  5مً 

ت ممً ؾىىاث زبرتهم 75بن وظىص  با مً ألاًضي الٗاملت في الجمُٗاث الخحًر ؾىىاث ٞإ٦ثر لضلُل ٖلى  5% ج٣ٍغ

جمخــــ٘ ُٖىــــت الضعاؾــــت بسبــــرة ٖالُــــت، وبالخــــالي ؤن ج٩ــــىن هخــــاثج الضعاؾــــت ظُــــضة، ٦مــــا ؤهــــه ًــــض٫ ٖلــــى وظــــىص زبــــراث 

٦مـا  اؾـدشماعها الاؾـدشماع ألامشـل فـي هـظه الجمُٗـاث ٞةنهـا حُٗـي جدؿـىا ٦بحـرا فـي ألاصاء فـي الٗمـل.و٦ٟاءاث خا٫ 

ؾــــىىاث، ٢ــــض ًغظــــ٘ بلــــى ٢لــــت  10% مــــً الٗــــاملحن فــــي هــــظه الجمُٗــــاث ممــــً زــــضمىا ؤ٢ــــل مــــً 63ؤن وظــــىص هدــــى 

اث٠ في ال٣ُإ الٗام مىظ الاه٣ؿام ٖام  اث٠ في الجمُٗـاث وبالخالي ٧ان جىظه الكباب للخ٣ضم ل 2007الْى لْى

ـل فـي ؤ٣ٖـاب الاه٣ؿـام وجى٢ـ٠ الـضٖم ألاظىبـي للخ٩ىمـت فـي  ت والتـي جدـى٫ لهـا ٢ؿـِ ٦بحـر مـً الخمٍى  ٢ُـإالخحًر

ت الٗاملت في  اث٠ لضي الجمُٗاث الخحًر ل او٨ٗـ َلبا في الْى  ٚؼة. مداٞٓاثٚؼة، وبالخالي هظا الخمٍى

  اإلاظمى الىظُفي:جىشَع عُىت الدزاطت خظب 

 اإلاظمى الىظُفيجىشَع عُىت الدزاطت خظب  (:6 - 5) حدٌو زكم

 اليظبت الخىساز اإلاظمى الىظُفي

 9.4 30 مدًس داثسة

 13.9 44 زثِع كظم

 10.6 34 مدًس مؼسوع/ ميظم مؼسوع

 9.1 29 مداطب

 15.9 51 دازي بدازي/ مظاعد ب

 6.6 21 طىسجحر

 34.7 111 زسي ؤ

 100.0 320 ؤلاحمالي
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ُٟي 34.7( 6 - 5ًخطــر مــً ظــضو٫ ) % مــضًغ مكــغوٕ/ ميؿــ٤ 10.6اعي ،بصصاعي/ مؿــاٖض ب% مؿــماهم الــْى

 زغي.ؤ% مؿمُاث 34.7% ؾ٨غجحر، 6.6% مداؾب ، 9.1% مضًغ صاثغة، 9.4% عثِـ ٢ؿم، 13.9مكغوٕ، 

لــى  ــت وطلــ٪ خؿــب مجـا٫ ٖملهــا ظٗــل اليؿــبت ألٖا ُُٟــت و٦ثرتهــا فـي الجمُٗــاث الخحًر بن حٗـضص اإلاؿــمُاث الْى

%، ٦مـا ظٗـل اليؿـب فـي الٟئـاث اإلادـضصة 34.7الضعاؾت هم مً الٟئت ٚحر اإلادضصة )ؤزـغي( بيؿـبت مً ُٖىت 

 %.15.9% و 9.1مخ٣اعبت وهي جتراوح بحن 

ـــاث٠ ؤلاقـــغاُٞت فـــي الجمُٗـــاث مـــً عثـــِـ ٢ؿـــم ٞـــإٖلى جمشـــل وؿـــبتها  % وطلـــ٪ ؤنهـــم خل٣ـــت ٦23.3مـــا ؤن الْى

هــظه اليؿــبت جدىاؾــب مــ٘ الهُا٧ــل الخىُٓمُــت للجمُٗــاث  الىنــل بــحن ؤلاصاعة الٗلُــا وب٣ُــت الٗــاملحن، ٦مــا ؤن

اث٠ ٚحر ؤلاقغاُٞت صون عثِـ ٢ؿم.  والتي وؿبت الٗاملحن ألا٦بر ٞحها في الْى

  اإلادافظت:جىشَع عُىت الدزاطت خظب 

 اإلادافظتجىشَع عُىت الدزاطت خظب  (:7 - 5حدٌو زكم )

 اليظبت الخىساز اإلادافظت

 11.9 38 مدافظت الؼماٌ

 57.8 185 مدافظت غصة

 12.5 40 مدافظت الىطوى

 14.4 46 مدافظت زان ًىوع

 3.4 11 مدافظت زفذ

 100.0 320 ؤلاحمالي

% مــً مداٞٓــت 12.5% مــً مداٞٓــت الكــما٫ ، 11.9% مــً مداٞٓــت ٚــؼة، 57.8( 7 - 5ًخطــر مــً ظــضو٫ )

ذ.3.4% مً مداٞٓت زان ًىوـ، 14.4الىؾُى،   % مداٞٓت ٞع

ـــت فـــي ُٖىـــت الضعاؾـــت جدبـــ٘ مضًىـــت ٚـــؼة وهـــي اليؿـــبت ألا٦بـــر بـــحن 57.8وهىـــا ًخطـــر ان  % مـــً الجمُٗـــاث الخحًر

ــت لــِـ ٣ٞــِ فــي ٖمــل  غظــ٘ طلــ٪ ألنهــا ألا٦ثــر فــي ٖــضص الؿــ٩ان فــي ال٣ُــإ، وؤنهــا مغ٦ٍؼ مداٞٓــاث ال٣ُــإ، ٍو

ـــي الجمُٗــــاث بــــل وال٣ُــــإ الٗــــام والخٗلــــُم والبىــــى٥ والخــــضماث واإلاىانــــالث، ولٗــــل الج مُٗــــاث ألاظىبُــــت التـ

 ٚؼة جًٟل ؤن ج٩ىن م٣اعها في ٚؼة لخىؾُها ال٣ُإ وزضماتها. مداٞٓاثجسضم 

 اإلادً اإلاعخمد في الدزاطت

 فئاث اإلاخىطى الخظابيدزحاث جفظحر ؤلاحابت خظب  (:8 - 5حدٌو زكم )

 مىافم بؼدة مىافم مداًد غحر مىافم غحر مىافم بؼدة دزحت اإلاىافلت

 10.0 - 8.41 8.40 - 6.81 6.80 - 5.21 5.20 - 3.61 3.60 -1 اإلاخىطى الخظابي

 الخؿابُت اإلاخىؾُاث اٖخمض الباخض ٖلى جغجِب الاؾخجابت، مؿخىي  ٖلى والخ٨م الضعاؾت هخاثج ولخٟؿحر

 خؿب اإلاىا٣ٞت خضص الباخض صعظت و٢ض مجا٫، ٧ل في ال٣ٟغاث ومؿخىي  لالؾدباهت اإلاجاالث مؿخىي  ٖلى

 .للضعاؾت اإلاٗخمض اإلاد٪
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 جدلُل فلساث الاطدباهت :

ـــل ٣ٞـــــغاث  ـــــت مخىؾـــــُاث  Tجـــــم اؾـــــخسضام الازخبـــــاعاث اإلاٗملُـــــت )ازخبـــــاع الاؾـــــدباهتلخدلُــ لُٗىـــــت واخـــــضة( إلاٗٞغ

وهىـا هبـضؤ باإلظابـت ، % ٖلـى م٣ُـاؽ الضعاؾـت60وهي جمشـل  هي الخُاص 6صعظاث الاؾخجابت. واٖخبرث الضعظت 

 ٖلى حؿائالث الضعاؾت:

 :  اللُادة الخدىٍلُت:اإلادىز ألاٌو

ت صعظت  Tجم اؾخسضام اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي والىػن اليؿبي والترجِب وازخباع  إلاٗٞغ

 .اإلاىا٣ٞت
 

 "جدلُل فلساث بعد "الخإزحر اإلاثالي 

 ""الخإزحر اإلاثاليالىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:9 - 5حدٌو زكم )

: الخإزحر اإلاثالي م  البعد ألاٌو
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

 3 0.00 11.75 75.17 2.31 7.52 .ًخجاوػ مهالخه الظاجُت بهضٝ جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت  .1

 6 0.00 10.01 72.30 2.19 7.23 .ًخـسف بؼيل همىذجي ٌظعى العاملىن إلاداواجه  .2

 1 0.00 14.83 77.90 2.16 7.79 بإطلىب ًدظى مً زالله بثلت واخترام وجلدًس العاملحن.ًخـسف   .3

 2 0.00 12.55 75.45 2.20 7.55 .ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ الٗاملحن وػٍاصة خماؾهم للٗمل  .4

ت مً ال٣ُم اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن.  .5 ت لبىاء مجمٖى  5 0.00 12.65 74.39 2.03 7.44 ٌُٗي ؤولٍى

6.  
ً ٞهم مكتر٥ لضي الٗاملحن ألهضاٝ وعؾالت  ًغ٦ؼ ٖلى ؤهمُت ج٩ٍى

 الجمُٗت.
7.46 2.14 74.57 12.15 0.00 4 

  0.00 13.94 74.99 1.92 7.50 بحمالي بعد الخإزحر اإلاثالي

 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:9 - 5) زكم مً حدو

(  واختـــرام وجلـــدًس العـــاملحنًخــــسف بإطـــلىب ًدظـــى مـــً زاللـــه بثلـــت ) البٗـــض ال٣ٟـــغة الشالشـــت اخخلـــذ -

% وبالخـالي ٧اهـذ صعظـت 77.9بـىػن وؿـبي بلـٜ و  7.79بىؾـِ خؿـابي هـظا البٗـض  بـحن ٣ٞـغاث اإلاسجبت ألاولى

عــصو الباخــث ذلــً، مىا٣ٞــت اإلابدــىزحن ٖلــى هــظه ال٣ٟــغة ٦بحــرة ٖــً بٗــض الخــإزحر  َو بلــى ؤهىــا خــحن هخدــضر 

ؼمــــا، وال٣اثــــض الــــظي ًم ؼمــــا هــــى شــــخو مــــازغ ًبــــض الخمــــاؽ فــــي اإلاشـــالي ٞةهىــــا هخدــــضر ٖــــً ال٩اٍع لــــ٪ ال٩اٍع

 هٟىؽ الٗاملحن مٗه، وبالخالي ٞةن هظه الهٟت جىعزه وبك٩ل ؤؾاؽ اخترام وز٣ت وج٣ضًغ الٗاملحن مٗه.

 اإلاسجبــــت ألازحــــرة( فــــي ًخـــــسف بؼــــيل همــــىذجي ٌظــــعى العــــاملىن إلاداواجــــهبِىمــــا ٧اهــــذ ال٣ٟــــغة الشاهُــــت ) -

لــى72.3بــىػن وؿــبي و  7.23بىؾــِ خؿــابي  م مــً ؤنهــا فــي اإلاغجبــت ألازحــرة بال ؤن صعظــت مىا٣ٞــت  % ٖو الــٚغ

فظــس ، اإلابدــىزحن ٖلحهــا ؤًًــا ٦بحــرة بىظــىص ٢ــضع مــً الجاطبُــت لل٣ــاصة بالجمُٗــاث خُــض  الباخــث ذلــً ٍو

ٟحن الا٢خــــضاء بهــــا وج٣لُــــضها، ال ؾــــُما ؤن  ً مــــً اإلاــــْى ًمشلــــىن بؿــــلى٦ُاتهم همــــاطط بًجابُــــت ًم٨ــــً للزــــٍغ
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ه الٗاملحن ٌٛلب ٖلحهم الخٗ ٤ حٗالُم صًيىا الخى٠ُ، والظي ًإمغ ال٣اثض بإن ٩ًىن ٢ضوة فـي جهـٞغ امل ٞو

حرهـا مـً الهـٟاث، بال ؤن الباخــض ًـغي بـإن هـظه اليؿــبت والتـي ظـاءة فــي  وهمـىطط مـً ألاماهـت والهــض١ ٚو

ـــً وظهـــــت هٓـــــغ اإلاغجبـــــت ألازحـــــرة ًم٨ـــــً جدؿـــــُجها خُـــــض ان اإلاـــــضعاء و  ـــت ٞةهـــــه ومــ ـــً الش٣ـــــت واإلادبــ ـــا بلـــــٜ مــ مهمــ

ـــ٠ وال٨مـــا٫ ن ًهـــٗب ؤن ًهـــل لضعظـــت الىمىطظُـــتالٗـــاملح ، وهـــى مـــا ال ًخٗـــاعى ؤًًـــا مـــ٘ اختـــرام اإلاْى

وز٣خه بمضًغه، وهي ٣ٞغاث حٗبر ًٖ ؤلاعجاب بصخهُت اإلاضًغ، وهى مـا ؾـ٩ُىن لـه او٩ٗـاؽ مباقـغ ٖلـى 

 ٢ىاٖاث الٗاملحن وبالخالي جد٤ُ٣ هجاخاث في الٗمل.

مـً ؤٞـغاص الُٗىـت  مىافلـت هبحـرة% ؤي بضعظـت 74.99ثـالي لبعـد الخـإزحر اإلاالـىػن اليؿـبي  بلٜ وبك٩ل ٖام -

ــت  وهـى مـا ًــدٌ علـى، (1.92)( واهدـغاٝ مُٗــاعي بلـٜ 7.50بلـٜ ) ىؾـِ خؿـابيوب امـخال٥ ال٣ُـاصاث ؤلاصاٍع

ـــــت ـــــجهم مـــــً الخـــــإزحر فـــــي اإلاغئوؾـــــحن إلخـــــضار  فـــــي الجمُٗـــــاث الخحًر
ّ
٢ـــــىة جـــــإزحر ظُـــــضة وشخهـــــُت ظظابـــــت جم٨

ــت. عــصو الباخــث حُٛحــراث ظىهٍغ ام والخ٣ـــضًغ تــر ضعاء الجمُٗـــاث ًامىــىن بمبــضؤ الاخؤن ؤ٦ثــر مــ ذلـــً بلــى َو

ٟحهم، زانــت خُىمـا ٣ًــضمىن مهـلخت الجمُٗــت  اتهم مـازغة فــي مـْى ٟحهم، وبالخــالي ج٩ـىن جهــٞغ ججـاه مـْى

ـــــت ًخمخٗـــــىن ب٨ٟـــــاءة ٖالُـــــت  ٩٦ـــــل ٖلـــــى مهـــــالخهم الصخهـــــُت، ٦مـــــا ؤن ٚالبُـــــت مـــــضعاء الجمُٗـــــاث الخحًر

ٟحهم.ومهىُت ججٗلهم ٢ضوة إلاْى  ٟحهم، بياٞت بلى جمخٗهم بالهض١ وال٣ضعة ٖلى ؤلا٢ىإ م٘ مْى

خُض بُيذ ؤن اهخمام ال٣ُاصاث ( 2016م٘ صعاؾت ٧ل مً )ؤبى قٍغ٠، في هظه الىدُجت  ذجفلوا -

 وؿبت اإلاىا٣ٞتبلٛذ و  ٗض الخإزحر اإلاشالي ٧اٝ بضعظت ٦بحرةببالٗاملت بىػاعة الصخت الٟلؿُُيُت 

ت في والتي صلذ ٖلى( 2015%، وصعاؾت )الؿاٖاحي واإلاؿاعي، 77.2 كغ٦ت ال امخال٥ ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع

التي صللذ ( 2016%، وصعاؾت )هاجي، 74.2 ٦بحرة بضعظت لبٗض الخإزحر اإلاشالي الٗامت إلاىخىظاث ألالبان 

ت في مدصعظت ٖلى ؤن   اٞٓاث ٚؼة ٦بحرة وبلٛذمماعؾت بٗض الخإزحر اإلاشالي لضي مضعاء اإلاضاعؽ الشاهٍى

ت الٟلؿُُيُت 2015%، وصعاؾت )ال٣ضعة، 81.4 ( والتي بُيذ امخال٥ اإلاضعاء الٗامىن في ظهاػ الكَغ

جي، 81.5 ٦بحرة بلٛذلبٗض الخإزحر اإلاشالي بيؿبت  التي بُيذ ؤن صعظت مماعؾت ( 2014%، وصعاؾت )الٍٟغ

ضاصًت بمضًىت بٛضاص لبٗض الخإزحر اإلا وختى ؤنها ج٣اعب صعظت  %83.6شالي ٦بحرة ووؿبتها مضعاء اإلاضاعؽ ؤلٖا

. ٦ما اج٣ٟذ
ً
ت بمداٞٓاث ( 2015م٘ صعاؾت )الؿلُي،  ال٨بحرة ظضا التي بُيذ ؤن مضعاء اإلاضاعؽ الشاهٍى

خُض ؤوضخذ ( 2014%، وصعاؾت )خؿحن، 68.6 ٦بحرة بلٛذبضعظت ٚؼة ًماعؾىن بٗض الخإزحر اإلاشالي 

 بضعظت مىا٣ٞتفي ألاٞغاص الٗاملحن في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بالٗغا١  وظىص جإزحر همىطجي ٦بحر للمضعاء

  %81.33 ٦بحرة بلٛذ

التي ؤوضخذ ؤن صعظت جىاٞغ بٗض الخإزحر اإلاشالي بحن ؤبٗاص  (2016م٘ صعاؾت )ٖبض الٗا٫،  ازخلفذُٞما  -

ت بمداٞٓاث ٚؼة ٧اهذ  لُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى  ٜ وػنها اليؿبيخُض بل مخىؾُتال٣ُاصة الخدٍى

،  ، ٦ما ازخلٟذ وؿبُا م٘ صعاؾت64.55% ؤن ال٣ُاصاث الؿُاؾُت  والتي بُيذ( 2015)ال٣اهٕى

 .%88.63 ٦بحرة ظضا وبىػن وؿبي بلٜضعظت بالٟلؿُُيُت جماعؽ بٗض الخإزحر اإلاشالي 
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 "جدلُل فلساث بعد "الخدفحز الفىسي 

 "الخدفحز الفىسي"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:10 - 5حدٌو زكم )

 البعد الثاوي: الخدفحز الفىسي  م
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

م.  .1  1 0.00 14.52 77.57 2.15 7.76 ًىحه العاملحن للعمل بسوح الفٍس

ت الجمُٗت.يهخم بخدٟحز   .2  2 0.00 10.02 73.08 2.33 7.31 الٗاملحن لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ وعٍئ

 3 0.00 9.11 71.79 2.31 7.18 ٌٗمل ٖلى بزاعة عوح الخماؽ للٗمل لضي الٗاملحن.  .3

 5 0.00 7.94 70.38 2.33 7.04 ٌشجع العاملحن لخدلُم ؤهثر مما واهىا ًخىكعىن.  .4

حر بخؿاؽ ظماعي باإلاهام   .5 ت.ٌٗمل ٖلى جٞى  4 0.00 8.90 71.51 2.31 7.15 ؤلاصاٍع

  0.00 10.83 72.86 2.12 7.29 بحمالي بعد الخدفحز الفىسي 

 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:10 - 5) زكم مً حدو

ـماخخلذ ال٣ٟغة ألاولى ) - % ؤي 77.57بـىػن وؿـبي بلـٜ  اإلاسجبـت ألاولـى( ًىحه العاملحن للعمـل بـسوح الفٍس

مىــً بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة،  ؤن هــظا الــىمِ مــً ال٣ُــاصة بهمــا ٣ًــىم الخدٟحــز ال٨ٟــغي ُٞــه  جفظــحر ذلــًٍو

ـت ؤن ج٩ـىن مسغظـاث ؤٖمالهـا ؤًٞـل مـً  ٤ والظي ًىنـل الجمُٗـاث الخحًر ؼ الٗمل بغوح الٍٟغ ٖلى حٍٗؼ

اث٠ ؤلاصاعة ألاؾاؾُت وهي "الخىظُه"، وبالخـالي هىـا٥ ٢ىاٖـت مل الٟغصيالٗ ، ٦ما ؤن ال٣ُاصة هي ؤخض ْو

غه مـً لضي ال٣ُاصة  ً والـظي ًخًـمً الٗمـل بكـ٩ل ظمـاعي إلاـا ًـٞى بالجمُٗاث ٖلى يغوعة جىظُه آلازٍغ

 ج٩از٠ للجهىص وزانت إلاىاظهت ألاػماث والٓغوٝ الهٗبت بهظه الجمُٗاث.

بـىػن  اإلاسجبـت ألازحـرة( فـي ٌشجع العاملحن لخدلُم ؤهثر مما واهىا ًخىكعـىن بِىما ٧اهذ ال٣ٟغة الغابٗت ) -

 ٦بحرة، % وصعظت م70.38وؿبي 
ً
س ذلً بإنىا٣ٞتها ؤًًا فظَّ الٗـاملحن ًهـٗب ٖلـحهم ؤن ٣ًخىٗـىا بـإنهم  ٍو

ــــ٤ بهمــــا ً ٩ــــىن هخاظــــه ؤًٞــــل مــــً الٗمــــل ؾــــُد٣٣ىا ؤًٞــــل مــــً الخى٢ٗــــاث، ٦مــــا ؤن الٗمــــل بــــغوح الٍٟغ

، وعبمـــــا جد٣ُـــــ٤ ؤ٦ثـــــر مـــــً اإلاهـــــام اإلاخى٢ٗـــــت مـــــجهم والُلـــــب مـــــً الٗـــــاملحن ججـــــاوػ اإلاٗـــــاًحر اإلادـــــضصة اإلاىٟـــــغص

ًخُلب بْهـاع ؤهـىإ مسخلٟـت مـً اإلا٩اٞـأث والخدٟحـز ، وؤن ًـغي الٗـاملىن مـا بجٗبـت ال٣اثـض فـي واإلاسُُت 

 هظه الجمُٗاث مً خىاٞؼ بطا ما ؤهجؼوا ؤ٦ثر  مً اإلاخى٢٘.

% ؤي بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً 72.86بلــٜ بعــد الخدفحــز الفىــسي ًخطــر ؤن الــىػن اليؿــبي إلظمــالي ٦مــا  -

عــــصو الباخــــث ذلــــً بلــــى، (2.12( واهدــــغاٝ مُٗــــاعي بلــــٜ )7.29ؤٞــــغاص الُٗىــــت وبمخىؾــــِ بلــــٜ ) اهخمــــام  َو

ــــ٤، والخدٟحــــز اإلاؿــــخمغ لهــــم، ٦مــــا ووؿــــخيخج ؤن  ٟحهم بــــغوح الٍٟغ ــــت بخىظُــــه مــــْى مــــضعاء الجمُٗــــاث الخحًر

ُـــا للخدـــضًاث التـــي ٢ـــض جدـــى٫  ٟحن مـــً زـــال٫ ؤلاخؿـــاؽ الجمـــاعي بالٗمـــل ًجٗلهـــم ؤ٦ثـــر ٖو اؾـــدشاعة اإلاـــْى

 ٞهم. صون جد٤ُ٣ جى٢ٗاتهم وؤهضا

والتـي جىنـلذ لىظـىص جدٟحـز ٨ٞـغي مـً اإلاـضعاء للٗـاملحن  (2014م٘ صعاؾت ٧ل مـً )خؿـحن،  اجفلذو٢ض  -

ـــرة و  ىا٣ٞـــــتاإلاصعظـــــت فـــــي ماؾؿـــــاث الخٗلـــــُم الٗـــــالي بـــــالٗغا١ خُـــــض ٧اهـــــذ  %، 72.7بلـــــٜ وػنهـــــا اليؿـــــبي ٦بحــ

ت بمداٞٓاث ٚـؼة ًماعؾـ( 2015وصعاؾت )الؿلُي،  ىن بٗـض الخدٟحـز التي بُيذ ؤن مضعاء اإلاضاعؽ الشاهٍى
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ـــرة بلٛــــــذبضعظــــــت ال٨ٟــــــغي  ــــذ ؤن اهخمــــــام ال٣ُــــــاصاث ( 2016%، وصعاؾــــــت )ؤبــــــى قــــــٍغ٠، 73 ٦بحـــ خُــــــض بُيــ

%، 74.4بــــىػن وؿــــبي و  ٧ــــاٝ بضعظــــت ٦بحــــرة الخدٟحــــز ال٨ٟــــغي ٗــــض ببالٗاملــــت بــــىػاعة الصــــخت الٟلؿــــُُيُت 

ت الٟلؿـُُيُت لبٗـض ( 2015وصعاؾت )ال٣ضعة، الخدٟحـز التـي بُيـذ امـخال٥ اإلاـضعاء الٗـامىن فـي ظهـاػ الكـَغ

مماعؾــــت بٗــــض صعظـــت خُــــض صللـــذ ٖلــــى ؤن ( 2016%، وصعاؾـــت )هــــاجي، 77.7 ٦بحـــرة بلٛــــذبيؿــــبت  ال٨ٟـــغي 

ت في مداٞٓاث ٚؼة ٦بحرة وبلٜ الخدٟحز ال٨ٟغي   %.77.8يؿبي ال هاوػن لضي مضعاء اإلاضاعؽ الشاهٍى

ـــا  - ـــى( 2015٘ صعاؾــــــت ٧ـــــل مـــــً )الؿــــــاٖاحي واإلاؿـــــاعي، مـــــ ازخلفـــــذُٞمــ ـــي صلــــــذ ٖلــ امــــــخال٥ ؤن صعظـــــت  والتــ

ــــت فــــي بــــىػن وؿــــبي  لبٗــــض الخدٟحــــز ال٨ٟــــغي مخىؾــــُتالٗامــــت إلاىخىظــــاث ألالبــــان كــــغ٦ت ال ال٣ُــــاصاث ؤلاصاٍع

جـــــي، 66.4 ضاصًـــــت بمضًىـــــت ( 2014%، وصعاؾــــت )الٍٟغ خُـــــض بُيــــذ ؤن صعظـــــت مماعؾـــــت مــــضعاء اإلاـــــضاعؽ ؤلٖا

التــــي ؤوضــــخذ ؤن ( 2016%، وصعاؾــــت )مـــغػو١، 65.78 خدٟحـــز ال٨ٟــــغي مخىؾــــُت ووؿـــبتهابٛـــضاص لبٗــــض ال

ــت فـــي ظامٗـــت مدمـــض زًُــغ لبٗـــض الخدٟحـــز ال٨ٟــغي ٧اهـــذ مخىؾـــُت وبلـــٜ  صعظــت مماعؾـــت ال٣ُـــاصاث ؤلاصاٍع

 %.66.64يؿبي ال هاوػن

 " جدلُل فلساث بعد " الدافع ؤلالهامي 
 

 الدافع ؤلالهامي"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد " (:11 - 5حدٌو زكم )

 البعد الثالث: الدافع ؤلالهامي م
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

1.  
ظخمع لىحهاث هظسهم عىدما ًداٌو خل  ٌؼازن العاملحن ؤفيازهم َو

 .مؼاول العمل
7.50 2.17 75.03 12.37 0.00 1 

2.  
ٌصج٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى ا٦دكاٝ خلى٫ للمك٨الث اإلا٣ٗضة التي جىاظه 

 الجمُٗت.
7.23 2.25 72.30 9.76 0.00 2 

3.  
ًداٌو باطخمساز الخعسف على ما ًىد العاملىن جدلُله في خُاتهم 

 العملُت )الىظُفُت(.
6.82 2.27 68.18 6.42 0.00 5 

 3 0.00 9.10 71.57 2.27 7.16 إلهجاػ مهام الٗمل.٣ًترح َغ٢ا ظضًضة   .4

 4 0.00 6.75 68.43 2.23 6.84 ًدُذ الٟغنت للٗاملحن للخ٨ٟحر  في اإلاكا٧ل ال٣ضًمت بُغ١ ظضًضة.  .5

  0.00 9.72 71.10 2.04 7.11 بحمالي بعد الدافع ؤلالهامي

 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:11 - 5) زكم مً حدو

ظــخمع لىحهــاث هظــسهم عىــدما ًدــاٌو خــل مؼــاول ٧اهــذ ال٣ٟــغة ألاولــى ) - ٌؼــازن العــاملحن ؤفيــازهم َو

%، وهـــي صعظـــت مىا٣ٞـــت ٦بحـــرة مـــً اإلابدـــىزحن، وجـــضلل هـــظه 74.03بـــىػن وؿـــبي  اإلاسجبـــت ألاولـــى( فـــي العمـــل

ت ًلمؿىن بك٩ل واضر اخترام ؤلاصاعة لهم وؤنهم ٌكـاع٧ىن  ال٣ٟغة ٖلى ؤن الٗاملحن في الجمُٗاث الخحًر

ت وهى ؤ٩ٞاعهم بد وعي ٦بحر مً ؤلاصاعة بإهمُت الاؾخمإ لىظهاث هٓغ الٗـاملحن فـي بهجـاػ  ما ًدلل علىٍغ
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مــا٫ ٖلــى ؤعى الىا٢ــ٘ و٢ــض ٩ًىهــىا  اإلاهــام اإلاُلىبــت زانــت ؤن الٗــاملحن ٖلــى اخخ٩ــا٥ ًــىمي فــي جىُٟــظ ألٖا

 ؤ٦ثر صعاًت بالخلى٫ الدكُٛلُت بطا ما جم بُٖائهم الٟغنت وجم٨ُجهم.

ًدــــاٌو باطــــخمساز الخعــــسف علــــى مــــا ًــــىد العــــاملىن جدلُلــــه فــــي خُــــاتهم ٣ــــغة الشالشــــت )بِىمـــا اخخلــــذ الٟ -

%، وفــي هــظه ال٣ٟــغة ؤًًــا ٧ــىن صعظــت مىا٣ٞــت 68.18بــىػن وؿــبي  اإلاسجبــت ألازحــرة( العملُــت )الىظُفُــت(

ــم اإلابدــىزحن ٦بحــرة   مــً هخمــامؤن هىــا٥ هــٕى مــً الا ٖلــى دلُــل اإلاخىؾــُت ب٣لُــل الضعظــت نهــا ؤٖلــى مــً ؤٚع

صاعة بالٗــاملحن وبمؿـــخ٣بلهم والاخخ٩ـــا٥ بهـــم ٖـــً ٢ـــغب، وج٨ــَغـ لـــغوح اإلابـــاصعة واإلاكـــاع٦ت الٟاٖلـــت فـــي ؤلا 

بـــاث والُمـــىح اإلاؿـــخ٣بلُت وهـــى مـــا ٌُٗـــي   بلـــى الٚغ
ً
الٗمـــل بـــل وججـــاوػث الٗمـــل الدكـــُٛلي الُـــىمي ونـــىال

 ملمىؾــــا للٗمــــل والٗــــاملحن، 
ً
غا ُــــ٤ بــــحن ؤهــــجُــــٍى ضاٝ الجمُٗــــت و٦خٟؿــــحر آزــــغ ٞــــةن مداولــــت ؤلاصاعة الخٞى

وألاهـــــــضاٝ الخانـــــــت بالٗـــــــاملحن بهـــــــضٝ بػالـــــــت الخٗـــــــاعى اإلادخمـــــــل والـــــــظي ًيـــــــخج ٖىـــــــه جًـــــــاعب اإلاهـــــــالر 

مىخـــاتهم  وألاهـــضاٝ، ٌؿـــاٖض فـــي اإلادـــاوالث اإلاؿـــخمغة لل٣ـــاصة لالؾـــخمإ وصعاؾـــت اخخُاظـــاث الٗـــاملحن َو

الٗاملحن و  اعةإن ؤلاصب غاثبحن ال٣ٟ في اإلاغجبت ألازحرة ًٟؿغ الباخض مجُئهاو٢ض واإلاؿاٖضة ٖلى جد٣ُ٣ها. 

ـــا جإزــــظ الى٢ـــــذ ألايهخمــــىن بالخٟانـــــُل الدكــــُٛلُت الُىمُـــــت وؤ ـــر نهــ ـــي٦بـ الٗمـــــل، وؤن الخ٨ٟحــــر فـــــي الاعج٣ـــــاء  فــ

٠ هٟؿه. ُٟي بهما ٩ًىن هاب٘ مً اهخمام اإلاْى  الْى

 % بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً ؤٞــغاص الُٗىــت71.1 بعــد الــدافع ؤلالهــاميالــىػن اليؿــبي إلظمــالي  بِىمــا ٧ــان -

مىـــً جفظـــحر ، (2.04)( واهدـــغاٝ مُٗـــاعي 7.11وبىؾـــِ خؿـــابي ) ٖلـــى  الـــدافع ؤلالهـــاميبٗـــض  خهـــى٫ ٍو

صعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً ؤٞــغاص الُٗىــت، بــإن اإلاــضعاء ًمخل٩ــىن م٣ىمــاث الصخهــُت ال٣ُاصًــت التــي ججٗلهــم 

ٟحهم باالؾــخمإ لىظهــاث هٓــغهم وحصــجُٗهم ٖلــى ا٦دكــاٝ خلــى٫  يهخمــىن باالجهــا٫ والخىانــل مــ٘ مــْى

ٟحهم. ـــاصة  للمكـــ٨الث مـــً زـــال٫ ػعٕ الش٣ـــت وخـــب الخدـــضي فـــي هٟـــىؽ مـــْى مؿـــخىي و٦ـــظل٪ ٢ـــض ٌٗـــىص لٍؼ

ــــــــت الخهــــــــٝغ  ٌ ومــــــــىذ الهــــــــالخُاث للمغئوؾــــــــحن وبُٖــــــــائهم مؿــــــــاخت ؤ٦بــــــــر مــــــــً اإلاكــــــــاع٦ت وخٍغ الخٟــــــــٍى

هم لخل اإلاك٨الث التي  وحصجُٗهم ٖلى الابخ٩اع وؤلالهام لخدؿحن الٗمل وطل٪ باؾدشاعة َا٢اتهم ومٗاٞع

 جىاظه الجمُٗت.

ٍــت بمداٞٓــاث ٚــؼة ًماعؾــىن والتــي بُيــذ ؤن مــضعاء اإلاــضاعؽ الشاهى ( 2015مــ٘ صعاؾــت )الؿــلُي،  ذاجفلــ -

 .%73.4 ٦بحرة بلٜ وػنها اليؿبيبضعظت بٗض الضاٞ٘ ؤلالهامي 

التــي ؤوضــخذ ؤن صعظــت جــىاٞغ بٗــض الــضاٞ٘ ؤلالهــامي لــضي ( 2016)ٖبــض الٗــا٫، صعاؾــت مــ٘  ازخلفــذُٞمــا  -

ت بمداٞٓاث ٚؼة ٧اهذ  ازخلفـذ ٦مـا %، 61.1 خُـض بلـٜ وػنهـا اليؿـبي مخىؾـُتمضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

والتـي جىنـلذ لىظــىص بٗـض الـضاٞ٘ ؤلالهـامي لـضي اإلاـضعاء فـي ماؾؿــاث ( 2014صعاؾـت )خؿـحن، مـ٘ صثُـا ح

، 85.76 ٦بحرة ظضا بىػن وؿبي ىا٣ٞتاإلاصعظت الخٗلُم الٗالي بالٗغا١ و٧اهذ  ( 2015%، وصعاؾت )ال٣اهٕى

٦بحـرة ظـضا وبــىػن ضعظـت ب الـضاٞ٘ ؤلالهــاميؤن ال٣ُـاصاث الؿُاؾـُت الٟلؿــُُيُت جمـاعؽ بٗـض  والتـي بُيـذ

 .%88.84وؿبي 
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 " جدلُل فلساث بعد " الاعخبازاث الفسدًت 

 "الاعخبازاث الفسدًت"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:12 - 5حدٌو زكم )

 البعد السابع: الاعخبازاث الفسدًت م
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

دترم ٢ىاٖاتهم.  .1  3 0.00 11.25 74.13 2.24 7.41 ٌؿخم٘ باهخمام آلعاء الٗاملحن ٍو

 5 0.00 4.93 66.50 2.35 6.65 يهخم بةقبإ الخاظاث الصخهُت للٗاملحن.  .2

٣ت مىاؾبت له.  .3  4 0.00 9.58 72.05 2.24 7.21 ًخٗامل م٘ ٧ل ٞغص مً الٗاملحن بٍُغ

4.  
بالعاملحن الرًً ال ًدظىن باللبٌى مً ًبدي اهخماما شخـُا 

 شمالئهم.
6.64 2.38 66.39 4.77 0.00 6 

 2 0.00 10.77 74.35 2.37 7.44 ٌٗبر للٗاملحن ًٖ ج٣ضًغه ٖىضما ًىجؼون ٖمال ظُضا.  .5

6.  
ٌعوي اهدباها شخـُا للعاملحن الرًً لديهم كدزاث جمحزهم عً 

 غحرهم.
7.44 2.26 74.38 11.29 0.00 1 

  0.00 9.81 71.32 2.05 7.13 بعد الاعخبازاث الفسدًتبحمالي 

 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:12 - 5) زكم مً حدو

( فـي ٌعوي اهدباها شخـُا للعاملحن الـرًً لـديهم كـدزاث جمحـزهم عـً غحـرهم٧اهذ ال٣ٟغة الؿاصؾت ) -

ٗــؼو الباخــض اهخمــام مــضعاء الجمُٗــاث 74.38بــىػن وؿــبي بلــٜ  اإلاسجبــت ألاولــى % وصعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة، َو

خذ آٞـا١ ظضًـضة   اإلاؿاهم ألاؾاؽ في جُٟٗل الٗمل ٞو
ً
ت بهظه الٟئت مً الٗاملحن لضيهم انهم ٞٗلُا الخحًر

ـــل إلاكـــغوٖاث ظضًـــضة، وؤن هـــظه الٟئـــت ج٩ـــىن مسغظـــاتهم ٖالُـــت  للجمُٗـــت مـــً زـــال٫ الخهـــى٫ ٖلـــى جمٍى

ـــت ؤ٦بـــر مـــً ب٣ُـــت الٗـــاملحن، وختـــى خـــىا٦ٞ ـــا، وبالخـــالي ٞهـــم بداظـــت ٞٗلُـــت الهخمـــام وخٍغ ؼ زانـــت مـــا وهٖى

 هم وؿبا مً ٧ل مكغوٕ ًًُٟىهه للجمُٗت بلى ظاهب عاجبهم الكهغي.ئجهل في بٌٗ الجمُٗاث بُٖا

( مًبــــدي اهخمامــــا شخـــــُا بالعــــاملحن الــــرًً ال ًدظــــىن بــــاللبٌى مــــً شمالئهــــبِىمــــا ال٣ٟــــغة الغابٗــــت ) -

عىد ذلً بلى% ؤي بضعظت مىا٣ٞت مخىؾُت، 66.39بىػن وؿبي  اإلاسجبت ألازحرةاخخلذ  ؤهـه فـي اإلاٗخـاص  َو

٩ــــىن ؤمـــــغ الاهخمـــــام الصخصـــــخي بمـــــً ال ًدٓـــــى  مـــــا٫ وألاصاء، ٍو ٩ًــــىن الاهخمـــــام بـــــاإلاخمحز فـــــي مسغظـــــاث ألٖا

ـــــت، اع ب٣بـــــى٫ ػمالثـــــه فـــــي الٗمـــــل ٞٗلُـــــا لـــــِـ مـــــً اهخمامـــــاث ؤلاص وعبمـــــا هـــــي زُـــــىة ة فـــــي الجمُٗـــــاث الخحًر

مـــا٫  ــت فـــي ألامــا٦ً التــي ج٩ــىن ٞحهــا الٖا خبــاعاث الٟغصًــت ًم٨ـــً الاهدبــاه لهــا وبُٖاءهــا ؤولٍى مخ٣ضمــت فــي الٖا

بـــاء   فـــي ْـــل ألٖا
ً
ـــت بُٖاءهـــا وػهـــا ٦بحـــرا ت، ل٨ـــً ًهـــٗب ٖلـــى ؤلاصاعة فـــي الجمُٗـــاث الخحًر لِؿـــذ مدؿـــاٖع

.
ً
 والخٟانُل الُىمُت التي حكٛل و٢ذ الٗمل الُىمي ٧امال

% وهــى ؤًًــا بضعظــت مىا٣ٞــت 71.32بلــٜ  بعــد الاعخبــازاث الفسدًــتًخطــر ؤن الــىػن اليؿــبي إلظمــالي  ٦مــا -

 فـــيضعظـــت هـــظه الوزبمـــا حعـــىد ، (2.05)( واهدـــغاٝ مُٗـــاعي ٦7.13بحـــرة مـــً ؤٞـــغاص الُٗىـــت وبمخىؾـــِ بلـــٜ )

ـــــت ٖلـــــى بىـــــاء ظؿـــــىع الش٣ـــــت بُـــــجبعـــــد الاعخبـــــازاث الفسدًـــــت  هم ٩٦ـــــل بلـــــى خـــــغم مـــــضعاء الجمُٗـــــاث الخحًر

ٟحهم والاهخمــام بداظــاتهم الصخهــُت وآعائهــم والخٗبحــر  ٟحهم، مــً زــال٫ الاهدبــاه والخٟاٖــل مــ٘ مــْى ومــْى

٨غهم. ٟحن ٞو وصعاؾت هظه الاخخُاظـاث باٖخبـاع ٧ـل مـجهم ٞـغص لـه اخخُاظـاث  ًٖ ج٣ضًغهم لصخو اإلاْى
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ــت ؤو ؤؾاؾــُت، وبالخــالي ًبــظ٫  ٍغ ال٣ــاصة ظهــىصا جسخلــ٠ ٖــً ٚحــره مــً الٗــاملحن ؾــىاء ٧اهــذ خاظــاث جٍُى

هم  غ  مٗـــاٞع ب اإلاغئوؾـــحن للٗمـــل، مٗالجـــت ه٣ـــاٍ الًـــ٠ٗ لـــضيهم، وجُـــٍى لخد٣ُـــ٤ طلـــ٪ مـــً زـــال٫ جـــضٍع

 
ً
ـــض مــً ٢ـــضعتهم ٖلـــى جدمــل اإلاؿـــئىلُت جمهُـــضا ٍؼ وه٣ــاٍ ال٣ـــىة لـــضيهم ممــا ٌٗـــؼػ ز٣ـــت الٗــاملحن بإهٟؿـــهم ٍو

ضاص ن٠ زاوي مً ال٣اصة.  إٖل

خُـــض بُيـــذ ؤن اهخمـــام ال٣ُـــاصاث الٗاملـــت بـــىػاعة  (2016هـــظه الىدُجـــت مـــ٘ صعاؾـــت )ؤبـــى قـــٍغ٠،  وجخفـــم -

خبـاعاث الٟغصًــتٗــض ببالصـخت الٟلؿــُُيُت  وصعاؾــت )هــاجي،  %،74.2بــىػن وؿـبي و  ٧ــاٝ بضعظـت ٦بحــرة الٖا

ـت فـي مداٞٓـاث صعظت التي صللذ ؤن ( 2016 خباعاث الٟغصًـت لـضي مـضعاء اإلاـضاعؽ الشاهٍى مماعؾت بٗض الٖا

ت ( 2015%، وصعاؾــت )ال٣ــضعة، 77 ٚــؼة ٦بحــرة وبلٛــذ التــي بُيــذ امــخال٥ اإلاــضعاء الٗــامىن فــي ظهــاػ الكــَغ

جــي، 80.3 ٦بحـرة بلٛــذبيؿــبت  الٖخبــاعاث الٟغصًـتلالٟلؿـُُيُت  خُـض بُيــذ ؤن ( 2014%، وصعاؾـت )الٍٟغ

ضاصًت بمضًىت بٛضاص   %.79.08 الٖخباعاث الٟغصًت ٦بحرة ووؿبتهالصعظت مماعؾت مضعاء اإلاضاعؽ ؤلٖا

امــخال٥ ؤن صعظــت  والتــي صلــذ ٖلــى (2015مــ٘ صعاؾــت ٧ــل مــً )الؿــاٖاحي واإلاؿــاعي،  الازــخالفمــا ٧ــان ُٞ -

ــت فــي خبــاعاث الٟغصًــت ٧اهــذ مخىؾــُتالٗامــت إلاىخىظــاث ألالبــان كــغ٦ت ال ال٣ُــاصاث ؤلاصاٍع بــىػن  لبٗــض الٖا

خبـاعاث الٟغصًـت لـضي ( 2016%، وصعاؾت )ٖبض الٗـا٫، 60.4 وؿبي التـي ؤوضـخذ ؤن صعظـت جـىاٞغ بٗـض الٖا

ت بمداٞٓاث ٚؼة ٧اهذ  ( 2016%، وصعاؾت )مغػو62.59،١بىػن وؿبي  مخىؾُتمضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

خبـــاعاث الٟغصًـــت  ـــت فـــي ظامٗـــت مدمـــض زًُـــغ لبٗـــض الٖا التـــي ؤوضـــخذ ؤن صعظـــت مماعؾـــت ال٣ُـــاصاث ؤلاصاٍع

والتــي بُيــذ ؤن مــضعاء ( 2015)الؿــلُي،  %، وصعاؾــت63.11يؿــبي لا هــاوػن٧اهــذ مخىؾــُت خُــض ٧ــان بلــٜ 

خبــــاعاث الٟغصًــــت  ــــت بمداٞٓــــاث ٚــــؼة ًماعؾــــىن بٗــــض الٖا  مخىؾــــُت وػنهــــا اليؿــــبيبضعظــــت اإلاــــضاعؽ الشاهٍى

63.6%. 

 وازخلفذ  -
ً
خبـاعاث الٟغصًـت لـضي ( 2014م٘ صعاؾت ٧ل مـً )خؿـحن،  وظبُا والتـي جىنـلذ لخـىاٞغ بٗـض الٖا

، 84.66بىػن وؿـبي ٦بحرة ظضا و ضعظت الخٗلُم الٗالي بالٗغا١ ب اإلاضعاء في ماؾؿاث %، وصعاؾـت )ال٣ـاهٕى

 بؤن ال٣ُـــاصاث الؿُاؾـــُت الٟلؿـــُُيُت جمـــاعؽ بٗـــض  والتـــي بُيـــذ( 2015
ً
خبـــاعاث الٟغصًـــت ؤًًـــا ضعظـــت الٖا

 وبىػن وؿبي 
ً
 .%٦86.21بحرة ظضا

 "لُت  جدلُل فلساث مدىز "اللُادة الخدٍى

لُت"الىطى الخظابي والىشن اليظبي إلادىز  (:13 - 5حدٌو زكم )  "اللُادة الخدٍى

: اللُادة الخدىٍلُت م  اإلادىز ألاٌو
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

 1 0.00 13.94 74.99 1.92 7.50 بعد الخإزحر اإلاثالي  .1

 2 0.00 10.83 72.86 2.12 7.29 بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي   .2

 4 0.00 9.72 71.10 2.04 7.11 بعد الدافع ؤلالهامي  .3

خباعاث الٟغصًت  .4  3 0.00 9.81 71.32 2.05 7.13 بٗض الٖا

: اللُادة الخدىٍلُت   0.00 11.71 72.61 1.92 7.26 بحمالي اإلادىز ألاٌو
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 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:13 - 5) زكم مً حدو

لُــت بلــٜ  - % بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً ؤٞــغاص الُٗىــت 72.61الــىػن اليؿــبي إلظمــالي مدــىع ال٣ُــاصة الخدٍى

ــــٜ ) ــــِ بلــ ـــاثج 1.92( واهدـــــغاٝ مُٗــــــاعي بلــــــٜ )7.26وبمخىؾـ ـــ٘ الىخـــ ــــت ظــــــاءث ميســـــجمت مـــ ــــظه الىدُجــ (، وهـ

لُت، خُض ٧اهذ صعظت اإلاىا٣ٞت في ؤبٗـاصه ُت إلاخٛحر ال٣ُاصة الخدٍى ألاعبٗـت جتـراوح  اإلاخٗل٣ت باألبٗاص الٟٖغ

مىا٣ٞـــت ٦بحـــرة مـــً ؤٞـــغاص الُٗىـــت ٖلـــى صعظـــت  مـــا ًـــدلل علـــى% وهـــي ؤًًـــا ٦بحـــرة، 74.99% و 71.10بــحن 

ـــت الٗاملـــت فـــي ٢ُـــإ ٚـــؼة، وبالخـــالي ح٨ٗــــ  لُـــت فـــي مـــضعاء الجمُٗـــاث الخحًر جـــىاٞغ ؾـــماث ال٣ُـــاصة الخدٍى

ــت الٗاملــت فــي لُــت فــي الجمُٗــاث الخحًر ٢ُــإ ٚــؼة، والتــي جــى٨ٗـ ٖلــى  وظــىص جــإزحر واضــر لل٣ُــاصة الخدٍى

 ألاصاء الٗام لهظه الجمُٗاث. 

عــصو الباخــث  - لُــت هيــلخهــى٫ َو ُــ٤  بلــى هبحــرةٖلــى صعظــت مىا٣ٞــت  مدــىز اللُــادة الخدٍى اهدبــاه وجُب

ٟحهم، ظٗلهـــــــم  مــــــضعاء الجمُٗـــــــاث لجىاهــــــب الاجهـــــــا٫ والخىانـــــــل وبــــــض عوح الخمـــــــاؽ والش٣ـــــــت فــــــي مـــــــْى

لُــــت  . بضعظــــت ٦بحــــرة، وهــــى مــــا ؾــــُاصي ل٣ُــــاصة الجمُٗــــاث هدــــى ألاًٞــــلًمخل٩ــــىن ؤبٗــــاص ال٣ُــــاصة الخدٍى

ٟحهم.ول ــــإل الــــضاثمحن مــــً اإلاــــضعاء ٖلــــى آزــــغ الخُــــىعاث التــــي و  خــــإزحر اإلاــــضعاء ال٨بحــــر فــــي مــــْى البدــــض والَا

ٟحهم. غ ؤصائهم ومْى ٟحهم، ممـا و  حؿاٖضهم في جٍُى خغم اإلاضعاء الضاثم ٖلى الٗال٢اث الُُبت م٘ مـْى

ُاءهم  ض ز٣تهم ٖو  للجمُٗت.ًٍؼ

ــــت ( 2015هــــظه الىدُجــــت مــــ٘ صعاؾــــت ٧ــــل مــــً )الؿــــلُي،  وجخفــــم - والتــــي بُيــــذ ؤن مــــضعاء اإلاــــضاعؽ الشاهٍى

لُــت  %، وصعاؾــت )ؤبــى قــٍغ٠، 70 ٦بحــرة وػنهــا اليؿــبيبضعظــت بمداٞٓــاث ٚــؼة ًماعؾــىن ال٣ُــاصة الخدٍى

مــِ ال٣ُــاصة خُــض بُيــذ ؤن اهخمــام ال٣ُــاصاث الٗاملــت بــىػاعة الصــخت الٟلؿــُُيُت بمماعؾــت ه( 2016

لُــــت ـــي جىنــــلذ لخــــىاٞغ ( 2014%، وصعاؾــــت )خؿــــحن، 75.2بــــىػن وؿــــبي و  ٧ــــاٝ بضعظــــت ٦بحــــرة الخدٍى والتـ

لُــت لــضي اإلاــضعاء فــي ماؾؿــاث الخٗلــُم الٗــالي بــالٗغا١ ب بــىػن وؿــبي ٦بحــرة و ضعظــت ؤبٗــاص ال٣ُــاصة الخدٍى

ـــي صللــــذ ٖلــــى ؤن ( 2016%، وصعاؾــــت )هــــاجي، 78.24 لُــــت لــــضي مــــضعاء مماعؾــــت ال٣ُــــاصة صعظــــت التـ الخدٍى

ـــت فـــي مداٞٓـــاث ٚـــؼة ٦بحـــرة وبلـــٜ التـــي ( 2015، وصعاؾـــت )ال٣ـــضعة، %78.6يؿـــبي ال هـــاوػن اإلاـــضاعؽ الشاهٍى

ت الٟلؿـــُُيُت  لُـــتبُيـــذ امـــخال٥ اإلاـــضعاء الٗـــامىن فـــي ظهـــاػ الكـــَغ ٦بحـــرة بيؿـــبت  ألبٗـــاص ال٣ُـــاصة الخدٍى

 %.79.5 بلٛذ

( 2016%، وصعاؾـت )ٖبـض الٗـا٫، 61.14ن وؿـبي ( بـىػ 2016صعاؾـت ٧ـل مـً )مـغػو١،  مـ٘ ازخلفذ٦مـا  -

%، وبالخـــالي ٧اهـــذ صعظـــت 66( بـــىػن وؿـــبي 2015%، وصعاؾـــت )الؿـــاٖاحي واإلاؿـــاعي، 62.95بـــىػن وؿـــبي 

 اإلاىا٣ٞت ٞحها ظمُٗا مخىؾُت.

،  وظـــبُا ازخلفـــذُٞمـــا  - ؤن ال٣ُـــاصاث الؿُاؾـــُت الٟلؿـــُُيُت  والتـــي بُيـــذ( 2015ٖـــً صعاؾـــت )ال٣ـــاهٕى

لُت ب همِ ال٣ُاصةجماعؽ   بىػن وؿبي ضعظت الخدٍى
ً
 %.٦85.65بحرة ظضا
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( واهدـــغاٝ 7.5% وبمخىؾـــِ بلــٜ )74.99بــىػن وؿـــبي بلــٜ  بعـــد الخـــإزحر اإلاثــالي اإلاسجبـــت ألاولـــى اخخــل ٦مــا -

عـصو ًًا صعظـت مىا٣ٞـت ٦بحـرة، ؤمىا٣ٞت بحن ألابٗاص ألازغي وهي  ( وهي ؤٖلى صعظت1.92مُٗاعي بلٜ ) َو

ــت بمــضعائهم واجســاطهم ٣٦ــضوة ومشــا٫ ًدخــظي بــه، بلــى جــإزغ الٗــاملح الباخــث ذلــً ن فــي الجمُٗــاث الخحًر

ً ٞهــــم و٢ــــُم مكــــتر٦ت جيســــجم مــــ٘ ٪ أل وطلــــ ن اإلاــــضعاء ًخمخٗــــىن بمهــــاعاث ٢ُاصًــــت ٖالُــــت ويهخمــــىن بخ٩ــــٍى

 عؾالت وؤهضاٝ الجمُٗت.

لُت م٘ صعاؾت  اإلاسجبت ألاولىفي  بعد الخإزحر اإلاثاليهظه الىدُجت باٖخباع  وجخفم - بحن ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

؛ الؿــاٖاحي واإلاؿــاعي، 2016؛  ٖبــض الٗــا٫، 2015؛ ال٣ــضعة، 2016؛ هــاجي، ٧2016ــل مــً )ؤبــى قــٍغ٠، 

جـــي، 2015 فـــي جغجِـــب بٗــــض الخـــإزحر اإلاشــــالي ٖـــً صعاؾـــت ٧ــــل مـــً )مــــغػو١،  ازخلفــــذُٞمـــا ، (2014؛ والٍٟغ

2016 ،  (.2014؛ وخؿحن، 2015؛ الؿلُي، 2015؛ ال٣اهٕى

ـــل  - ـــا اخخــ ــــٜ )71.1بـــــىػن وؿـــــبي بلـــــٜ  بعـــــد الـــــدافع ؤلالهـــــامي اإلاسجبـــــت ألازحـــــرةبِىمــ ( 7.11% وبمخىؾـــــِ بلـ

م مــً 2.04واهدـغاٝ مُٗــاعي بلـٜ ) ( وبالخــالي ٣ٞـض ٧اهــذ اؾــخجابت اإلابدـىزحن لهــظا البٗـض ٦بحــرة ٖلـى الــٚغ

عصو الباخث جغجِبه ألازحر بُجها،  ـَو ت ؤ٦بـر لـضي الٗـاملحن فـي هظا الترجِـب ؤن ألابٗـاص ألازـغي حكـ٩ل ؤولٍى

الجمُٗــاث ألازــغي وؤهــه بخد٣٣هــا ٩ًــىن جد٣ــ٤ بٗــض الــضاٞ٘ ؤلالهــامي يــمجي، خُــض يهــخم الٗــاملىن بــإْن 

٩ـىن هىـا٥ هٓـام خـىاٞؼ  ـ٤ ٍو ٗؼػ الٗمل بـغوح الٍٟغ ٩ًىن لضيهم مضًغا ًدخظي به ٌكاع٦هم ؤٖمالهم َو

ً وبقـباٖها للخاظـاث الصخهـ ُت للٗـاملحن، وبالخـالي ٞـةن جد٣ـ٤ الخـإزحر لأل٩ٞاع واهخمام ؤلاصاعة بـاإلاخمحًز

ت ومً زم ٣ٞغاث الضاٞ٘ ؤلالهامي جخد٤٣. خباعاث الٟغصًت ؤولٍى  اإلاشالي والخدٟحز ال٨ٟغي والاهخمام بااٖل

لُـت ألاعبٗـت مـ٘ صعاؾـت )ٖبـض  اإلاسجبـت السابعـتهظا البٗض فـي اخخاللـه  اجفمو٢ض  - بـحن ؤبٗـاص ال٣ُـاصة الخدٍى

ٗــــا٫،  ـــا 2016ال ؛ هـــــاجي، 2016فـــــي جغجِــــب هــــظا البٗـــــض مــــ٘ صعاؾــــت ٧ــــل مـــــً )ؤبــــى قــــٍغ٠،  ازخلــــف(، ٦مـ

جي، 2015؛ ال٣ضعة، 2016 ٧ـان ٖلـى الى٣ـٌُ جمامـا فـي الترجِـب مـ٘ صعاؾـاث ؤزـغي  ُٞما(، 2014؛ الٍٟغ

، 2014؛ خؿحن، 2015خُض اخخل اإلاغجبت ألاولى في صعاؾت ٧ل مً )الؿلُي،   (.2015؛ ال٣اهٕى
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 اإلاىظمت اإلاخعلمت:اإلادىز الثاوي: 

 " جدلُل فلساث بعد " الخمىً الشخص ي 

 "الخمىً الشخص ي"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:14 - 5حدٌو زكم )

: الخمىً الشخص ي م  البعد ألاٌو
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

 1 0.00 18.85 77.18 1.63 7.72 ؤعمالهم بمهازة عالُت. ًادي العاملىن   .1

 3 0.00 14.16 73.98 1.76 7.40 ًىا٦ب الٗاملىن الخُىعاث واإلاؿخجضاث الخضًشت في مجا٫ الٗمل.  .2

 2 0.00 14.41 74.64 1.81 7.46 ٌؿخسضم الٗاملىن الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت في ٖملُت الخٗلم.  .3

4.  
خًىع وعف الٗمل والىضواث والضوعاث اإلاسههت ٌكاع٥ الٗاملىن في 

٘ ٦ٟاًاتهم اإلاهىُت.  لٞغ
7.08 2.30 70.82 8.38 0.00 6 

ت الجضًض في جسههاتهم الٗلمُت.  .5  7 0.00 8.69 69.75 2.00 6.97 ٌؿعى الٗاملىن بلى مٗٞغ

6.  
بت في البدض ًٖ ٞغم الخٗلم صازل الجمُٗت  ًٓهغ الٗاملىن الٚغ

 وزاعظها.
7.13 1.99 71.32 10.16 0.00 5 

 8 0.00 5.75 67.37 2.29 6.74 ًدظى العاملىن بفسؾ الخعلم الالشمت لخدظحن ؤدائهم.  .7

8.  .ً  4 0.00 11.69 72.85 1.96 7.29 ٌؿخُٟض الٗاملىن مً زبراث وججاعب آلازٍغ

  0.00 13.29 72.24 1.65 7.22 بحمالي بعد الخمىحن الشخص ي

 ٌ  اطخسالؾ ما ًلي:( ًمىً 14 - 5) زكم مً حدو

% 77.18بـىػن وؿـبي بلـٜ  اإلاسجبـت ألاولـى فـي( ًادي العاملىن ؤعمـالهم بمهـازة عالُـت٧اهذ ال٣ٟغة ألاولى ) -

مىــً الاطــخدالٌمــً ؤٞــغاص الُٗىــت،  هبحــرةؤي بضعظــت مىا٣ٞــت  مــً هــظه اليؿــبت ٖلــى جمخــ٘ الٗــاملحن فــي  ٍو

ــت بال٨ٟــاءة الٗالُــت والتــي جــى٨ٗـ ٖلــى ؤصائهــ م لألٖمــا٫ وزغوظهــا بمؿــخًى الثــ٤، وجــضلل الجمُٗــاث الخحًر

ما٫ ألنها ح٨ٗـ نـىعة الجمُٗـت ؤمـام اإلامـىلحن وفـي  ت بمسغظاث ألٖا ٖلى اهخمام بصاعة الجمُٗاث الخحًر

 اإلاجخم٘ اإلادلي.

اإلاسجبــت ( اخخلــذ ًدظــى العــاملىن بفــسؾ الــخعلم الالشمـت لخدظــحن ؤدائهــمبِىمـا ٧اهــذ ال٣ٟــغة الؿـابٗت ) -

مـً ؤٞـغاص الُٗىـت، وهـى مـا ٌٗجـي جدٟـٔ الٗـاملحن  مخىطـوت% بضعظـت مىا٣ٞـت 67.37بـىػن وؿـبي  ألازحرة

ــــت فــــي هــــظه الى٣ُــــت بالــــظاث، وعبمــــا عــــصي  فــــي الجمُٗــــاث الخحًر ٠ ؤلام٩اهــــاث اإلااصًــــت لــــضي  ٌُ طلــــ٪ بلــــى يـــٗـ

ــى خؿـــاب الاهخمـــام بالٗــــاملحن مـــً خُــــض  مـــا٫ ٖلــ اتهـــا فــــي جىُٟـــظ ألٖا ـــت ممــــا ًجٗـــل ؤولٍى الجمُٗـــاث الخحًر

حر بُٖائهم ٞغم م ىاؾبت للخٗلم، زانت وؤن بٌٗ الجمُٗاث جمغ بًـاث٣ت مالُـت ال حؿـخُُ٘ مٗهـا جـٞى

 عواجب الٗاملحن ٞحها.

ــدٌ  - % وبمخىؾــِ بلــٜ 72.24ىػن وؿــبي بــ ٖلــى صعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة بعــد الــخمىً الشخصــ يخهــى٫ ٍو

غ مهــاعاتهم الٟغصًــت ، (1.65( واهدــغاٝ مُٗــاعي بلــٜ )7.22) ــت بخُــٍى ٟــى الجمُٗــاث الخحًر ٖلــى اهخمــام مْى

وعئاهـــــم الصخهـــــُت باؾـــــخمغاع مـــــً زـــــال٫ اهخمـــــامهم بدًـــــىع الـــــىعف والىـــــضواث طاث الٗال٢ـــــت بُبُٗـــــت 

ـــحهم بإهمُـــت الىمـــى اإلانهـــي مـــً زـــال٫ مخابٗـــت اإلاؿـــخجضاث والخُـــىعاث التـــي جســـضم  ٖملهـــم باإليـــاٞت بلـــى ٖو
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حهم هدــى الــخٗل لــخم٨ً الــظاحي الــظي ٌٗخبــر ؤخــض اإلا٣ىمــاث الىنــى٫ لم اإلاؿــخمغ وبالخــالي مجــا٫ الٗمــل وؾـٗـ

ٗــاص  بعــد الــخمىً الشخصــ ي ًدخــل اإلاسجبــت ألاولــىًخطــر لىــا ؤن ، ٦مــا للمىٓمــت اإلاخٗلمــت اإلاهمــت بــحن ألاب

، ووؿـــخض٫ مـــً طلـــ٪ ؤن عؤؽ اإلاـــا٫ ال٨ٟـــغي اإلاـــخم٨ً هـــى اإلادـــىع ألاؾـــاؽ فـــي الخمؿـــت للمىٓمـــت اإلاخٗلمـــت

 وجدىلها مً مىٓمت ج٣لُضًت بلى مخٗلمت.ج٣ضم ؤي ظمُٗت 

التـــي بُيـــذ ؤن صعظـــت جـــىاٞغ بٗـــض ( 2015صعاؾـــت ٧ـــل مـــً )الضؾـــىقي، هدُجـــت هـــظه الضعاؾـــت مـــ٘  خفـــمج ٦مـــا -

ـــي ٧لُــــاث التربُــــت بالجامٗــــاث الٟلؿــــُُيُت بٛــــؼة ٧اهــــذ ٦بحــــرة  %، 72.1بــــىػن وؿــــبي الــــخم٨ً الصخصــــخي فـ

غي،  ُـــه ( 2016وصعاؾـــت )الىـــٍى ـــت  اٞغجـــى  صعظـــتوالتـــي ظـــاءث ٞ بٗـــض الـــخم٨ً الصخصـــخي فـــي اإلاـــضاعؽ الشاهٍى

الـــظي ظـــاء و ( 2016%، و٦ـــظا صعاؾـــت )الؿـــامغاجي والخؿـــىاوي، 77.4بـــىػن وؿـــبي  بمداٞٓـــاث ٚـــؼة ٦بحـــرة

 ٦بحــــر  الــــخم٨ً الصخصــــخي ُٞــــهمؿــــخىي مماعؾــــت بٗــــض 
ً
، ، وصعاؾــــت %81بــــىػن وؿــــبي بلــــٜ ا  (2015)اإلاــــؼعٕو

فـــي ظامٗـــت  هُئــت الخـــضَعـ ٢بـــل ؤًٖـــاء مـــاعؽ بهـــىعة ٦بحـــرة مــً ً الصخصــخيؤن الـــخم٨ً والتــي ؤْهـــغث 

ـــان %، 72.7اإلالــــــ٪ ؾــــــٗىص بــــــىػن وؿــــــبي بلــــــٜ  ـــا ٧ـــ ـــل مــــــًمــــــ٘ صعاؾــــــ ازخالفهــــــاُٞمـــ غي،  ت ٧ـــ ( و 2016)الىــــــٍى

 ( ؤن هظا البٗض )الخم٨ً الصخصخي( لم ٨ًً في الترجِب ألاو٫ ٦ما في هظه الضعاؾت.2015)الضؾىقي، 
 

 جدلُل فلساث بعد "الخعلم الفسقي" 

 "الخعلم الفسقي"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:15 - 5حدٌو زكم )

لي م  البعد الثاوي: الخعلم الفٍس
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

1.  .٤  2 0.00 11.97 74.06 2.09 7.41 ًدغم الٗاملىن في الجمُٗت ٖلى الٗمل بغوح الٍٟغ

 5 0.00 8.09 70.06 2.22 7.01 ٌكاع٥ الٗاملىن في لجان الجمُٗت بٟاٖلُت.  .2

 3 0.00 11.73 72.92 1.96 7.29 ٌؿاٖض الٗاملىن في هٟـ اإلاجا٫ بًٗهم بًٗا ٖلى الخٗلم.  .3

4.  
ضاص لل٣اءاث والىضواث ووعف الٗمل  ٌكاع٥ الٗاملىن في ؤلٖا

 والاخخٟاالث.
7.22 2.19 72.24 9.96 0.00 4 

 6 0.00 7.01 69.56 2.43 6.96 حصج٘ ؤلاصاعة الٗاملحن ٖلى الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ.  .5

 7 0.00 5.82 67.74 2.37 6.77 جإزر ؤلادازة بخىؿُاث وملترخاث فسق العمل.  .6

 1 0.00 12.25 74.50 2.11 7.45 ًلدم العاملىن ًد العىن واإلاظاعدة للمىظف الجدًد.  .7

  0.00 11.19 71.57 1.84 7.16 بحمالي بعد الخعلم الفسقي

 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:15 - 5) زكم مً حدو

بـىػن  اإلاسجبـت ألاولـى اخخلـذ( ًلدم العاملىن ًد العىن واإلاظـاعدة للمىظـف الجدًـدال٣ٟغة الؿابٗت ) -

ــــدٌ، بدزحــــت مىافلــــت هبحــــرة% ؤي 74.5وؿــــبي بلــــٜ  هــــظا ٖلــــى وظــــىص هــــٕى مــــً الخٗــــاون والدكــــاع٥ بــــحن  ٍو

ــــت ووظــــىص ظــــى مــــً ألالٟــــت والش٣ــــت بُــــجهم، وهــــظا الجــــى يــــغوعي لبىــــاء ٞــــغ١  الٗــــاملحن فــــي الجمُٗــــاث الخحًر

غ اإلاىٓمــاث، بط مــً ؤهــضاٞها جدؿــحن وػٍــاصة ٞاٖلُــت الٟــغ١  الٗمــل التــي حٗخبــر مــً ؤهــم اإلاــضازل فــي جُــٍى
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٘ وجدؿحن ؤصاء اإلاىٓمـت )ؤبـى زًـحر، اإلاسخلٟت في اإلاىٓمت ٞالٟغ١ جمشل الى ٣اٍ ؤو اإلاداوع ألاؾاؾُت لٞغ

2007:112.) 

بــىػن اإلاسجبــت ألازحــرة ( جإزــر ؤلادازة بخىؿــُاث وملترخــاث فــسق العمــلبِىمــا اخخلــذ ال٣ٟــغة الؿاصؾــت ) -

ٖضم وظىص اؾتراجُجُت  وزبما واهذ هره الىدُجت بظبب، بدزحت مىافلت مخىطوت% ؤي 67.74وؿبي 

ــت الؾــدشماع مسغظــاث ٞــغ١ الٗمــل وم٣ترخاتهــا، ؤو اٖخمــاص مــضعاء الجمُٗــاث واضــخت فــي ال جمُٗــاث الخحًر

ـــت جىنـــُاث وم٣ترخـــاث اإلاؿـــخىًاث الٗلُـــا ٦مـــضعاء الـــضواثغ وعئؾـــاء ألا٢ؿـــام ٦ـــإٞغاص صون الاهخمـــام  الخحًر

 بإن ج٩ىن هظه اإلا٣ترخاث والخىنُاث هخاط ٞغ١ ٖمل.

مــً ؤٞــغاص  مىافلــت هبحــرة% ؤي بضعظــت 71.57بلــٜ  الفسقــيبعــد الــخعلم  إلحمــاليؤن الــىػن اليؿــبي  ًخطـر -

ـــُذ  وهـــــرا ًـــــدٌ علـــــى، 1.84( واهدـــــغاٝ مُٗـــــاعي بلـــــٜ 7.16الُٗىـــــت وبمخىؾـــــِ بلـــــٜ ) ؤن الـــــخٗلم الٟغقـــــي ًدــ

ما٫  ٟحن ا٦دؿاب الخبراث بهىعة ؤًٞل مً الخٗلم الٟغصي، وؤنهم ٨ًملىن بًٗهم آلازغ في ألٖا للمْى

ـــا، ٦مــا  ؤن جبــاصلهم اإلاٗلىمـــاث ُٞمــا بُــجهم ٌٗـــؼػ ٞــاٖلُتهم و٦ٟــاءتهم فـــي بصاعة اإلاكــتر٦ت ٩ُٞــىن الىخــاط ٢ٍى

ما٫.  ألٖا

والتــــي بُيــــذ ؤن صعظــــت جــــىاٞغ بٗــــض ( 2015هــــظه الضعاؾــــت مــــ٘ صعاؾــــت ٧ــــل مــــً )الضؾــــىقي، هدُجــــت  وجخفــــم -

%، وصعاؾــت 69.9بــىػن وؿـبي الـخٗلم الٟغقـي فــي ٧لُـاث التربُــت بالجامٗـاث الٟلؿــُُيُت بٛـؼة ٧اهــذ ٦بحـرة 

غي،  ـت بمداٞٓـاث ٚـؼة اٞغ جـى  صعظـتوالتي ظاءث ُٞـه ( 2016)الىٍى بٗـض الـخٗلم الٟغقـي فـي اإلاـضاعؽ الشاهٍى

َُٟٟــا مــ٘ صعاؾــت وؿــبُا و  الازــخالف%، ُٞمــا ٧ــان 83.4 بلــٜ بــىػن وؿــبيوج٣تــرب مــً ال٨بحــرة ظــضا  ٦بحــرة

  الــــخٗلم الٟغقــــي ُٞــــهماعؾــــت بٗــــض ؤن مؿــــخىي موالتــــي ؤْهــــغث ( 2016)الؿــــامغاجي والخؿــــىاوي، 
ً
مخىؾــــُا

، %68بىػن وؿبي  الـخٗلم بهـىعة مخىؾـُت  الـظي ظـاء مؿـخىي مماعؾـت بٗـض( و 2015، وصعاؾـت )اإلاـؼعٕو

 %.60.8ؾٗىص بىػن وؿبي في ظامٗت اإلال٪  هُئت الخضَعـ ٢بل ؤًٖاء مً 

 " جدلُل فلساث بعد " السئٍت اإلاؼترهت 

 "السئٍت اإلاؼترهت"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:16 - 5حدٌو زكم )

 البعد الثالث: السئٍت اإلاؼترهت م
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

 2 0.00 7.85 70.28 2.33 7.03 جخُىع الجمُٗت بىاء ٖلى اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل.  .1

 1 0.00 9.47 71.57 2.18 7.16 حمُع العاملحن ؤهمُت السئٍت اإلاؼترهت للجمعُت.ًدزن   .2

 3 0.00 7.82 69.65 2.20 6.97 جغ٦ؼ الغئٍت الخانت للجمُٗت ٖلى حٗلم الٗاملحن.  .3

 6 0.00 3.23 64.51 2.48 6.45 جخم مساحعت زئٍت الجمعُت بؼيل داثم.  .4

ت   .5 ٍغ  5 0.00 3.43 64.89 2.54 6.49 للجمُٗت.ًىا٢ل الٗاملىن وؤلاصاعة الخُت الخٍُى

 4 0.00 5.86 68.14 2.47 6.81 جىظه عئٍت الجمُٗت ظهىص الٗاملحن هدى جد٤ُ٣ الخمحز.  .6

  0.00 6.83 68.18 2.14 6.82 بحمالي بعد السئٍت اإلاؼترهت
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 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:16 - 5) زكم مً حدو

بـىػن وؿـبي  اإلاسجبـت ألاولـى( اخخلـذ السئٍت اإلاؼترهت للجمعُـتًدزن حمُع العاملحن ؤهمُت ال٣ٟغة الشاهُت ) -

عصو الباخث ذلً بلى، بدزحت مىافلت هبحرةؤي % 71.57بلٜ  ٟحن خُـا٫  َو وظىص نىعة مكـتر٦ت بـحن اإلاـْى

الجمُٗاث التي ٌٗملىن بها ووظىص مشل هظه الهىعة اإلاكتر٦ت بحن ؤٞـغاص الجمُٗـت لـه ألازـغ البـالٜ فـي والئهـم 

 مً الُاٖت الٗمُاء، ٦ما ٌؿاٖض ٖلى جىخُض الجهـىص لها وبًجاص 
ً
هٕى مً اإلاكاع٦ت الٟاٖلت بحن ؤٞغاصها بضال

ضٞٗها بلى ألامام. ت للجمُٗت والظي بضوعه ًضٖم هجاح اإلاىٓمت ٍو  اإلاخىٖى

بــىػن وؿــبي اإلاسجبــت ألازحــرة ( اخخلــذ جــخم مساحعــت زئٍــت الجمعُــت بؼــيل داثــمبِىمــا ٧اهــذ ال٣ٟــغة الغابٗــت ) -

عـــــصو الباخــــــث ذلـــــً بلـــــى، بدزحـــــت مىافلـــــت مخىطــــــوت% ؤي 64.51 م بصاعة الجمُٗـــــاث للخُــــــِ  َو ؤن ج٣ــــــٍى

ت والاؾـــتراجُجُت ًدخـــاط بلـــى مغاظٗـــت الغئٍـــا والخٗـــضًل ٖلحهـــا فـــي يـــىء اإلاؿـــخجضاث اإلادُُـــت  وجخفـــم، الؿـــىٍى

غي،  ن ؤمٗها فـي  ازخلفذ(، ُٞما 2016هظه الضعاؾت في ٧ىن هظه ال٣ٟغة في الترجِب ألازحر م٘ صاعؾت )الىٍى

غي  ـــت بمداٞٓـــاث ٚـــؼة اٞغ جـــى  صعظـــتوالتـــي ظـــاءث ٞحهـــا  صعاؾـــت الىـــٍى ٦بحـــرة هـــظه ال٣ٟـــغة فـــي اإلاـــضاعؽ الشاهٍى

%، بِىمـــــا ٧اهـــــذ صعظـــــت اإلاىا٣ٞـــــت فـــــي هـــــظه الضعاؾـــــت لهـــــظه ال٣ٟـــــغة مخىؾـــــُت بـــــىػن وؿـــــبي 82.6بـــــىػن وؿـــــبي 

64.51.% 
 

% ؤي بضعظت مىا٣ٞت ٦بحرة مً ؤٞغاص 68.18بلٜ  اإلاؼترهتإلحمالي بعد السئٍت ًخطر ؤن الىػن اليؿبي ٦ما  -

مىــً جفظــحر ، 2.14( واهدــغاٝ مُٗـاعي بلــٜ 6.82الُٗىـت وبمخىؾــِ بلــٜ ) صعظـت اإلاىا٣ٞــت ال٨بحــرة مــً ؤٞــغاص ٍو

ـــد هيــــــلالُٗىــــــت فــــــي هــــــظا  ٟحن فــــــي  البعـــ باٖخبــــــاع الغئٍــــــت اإلاكــــــتر٦ت هــــــي اإلاىظــــــه الــــــغثِـ إلاجمــــــٕى ظهــــــىص اإلاــــــْى

ٟحهـــــا  مـــــا٫ بالكـــــ٩ل ألامشـــــل، وجخُـــــىع الجمُٗـــــت باؾدكـــــغاٝ مْى الجمُٗـــــاث، وؤهـــــه فـــــي يـــــىئها ًـــــخم بهجـــــاػ ألٖا

 للمؿخ٣بل وبخٗلمهم الضاثم في يىء هظه الغئٍت.

الغئٍــــــت يــــــذ ؤن صعظــــــت جــــــىاٞغ بٗــــــض التــــــي بُو ( 2015هدُجــــــت هــــــظه الضعاؾــــــت مــــــ٘ صعاؾــــــت )الضؾــــــىقي،  اجفلــــــذ -

 %.78 بىػن وؿبيفي ٧لُاث التربُت بالجامٗاث الٟلؿُُيُت بٛؼة ٧اهذ ٦بحرة  اإلاكتر٦ت

الغئٍــــــت الــــــظي ظــــــاء مؿــــــخىي مماعؾــــــت بٗــــــض و ( 2016مــــــ٘ صعاؾــــــت )الؿــــــامغاجي والخؿــــــىاوي،  ازخلفــــــذ٦مــــــا  -

  ُٞــه اإلاكــتر٦ت
ً
 %، ُٞمــا 66 بــىػن وؿــبي بلــٜ مخىؾــُا

ً
غي،  ازخلفــذ وظــبُا والتــي  (2016مــ٘ صعاؾــت )الىــٍى

ت بمداٞٓاث ٚؼة ٦بحرة الغئٍت اإلاكتر٦تبٗض اٞغ جى  صعظتظاءث ُٞه    في اإلاضاعؽ الشاهٍى
ً
 بىػن وؿبيظضا

84.8.% 
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 " جدلُل فلساث بعد " الىماذج العللُت 

 "الىماذج العللُت"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:17 - 5حدٌو زكم )

 السابع: الىماذج العللُت البعد م
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

 3 0.00 7.78 69.50 2.18 6.95 ًخٗامل الٗاملىن م٘ ألازُاء باٖخباعها ٞغنا للخٗلم.  .1

 7 0.00 6.29 67.63 2.16 6.76 جخـف اإلاىاكؼاث بحن العاملحن باإلاهىُت والـساخت.  .2

 4 0.00 8.30 69.31 2.00 6.93 ًغخب الٗاملىن باإلاىا٢كاث اإلاىظهت للخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخمغة.  .3

ت.  .4  2 0.00 9.49 70.69 2.01 7.07 ٌٗخبر الٗاملىن حٗاونهم في خل مك٨الث الٗمل مهضعا للمٗٞغ

 5 0.00 7.03 68.58 2.18 6.86 تهضٝ اظخماٖاث الٗاملحن بلى جد٤ُ٣ الخٗلم اإلاخباص٫.  .5

 6 0.00 6.53 68.24 2.25 6.82 ًخم حصجُ٘ وظهاث هٓغ الٗاملحن اإلاخٗضصة وه٣اقهم الهاصٝ.  .6

 1 0.00 12.39 73.84 1.98 7.38 ًىجص العاملىن اإلاهام اإلاىولت بليهم بىفاءة في الىكذ اإلاددد.  .7

  0.00 9.25 69.68 1.87 6.97 بحمالي بعد الىماذج العللُت

 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:17 - 5) زكم مً حدو

بـىػن  اإلاسجبت ألاولى( ًىجص العاملىن اإلاهام اإلاىولت بليهم بىفاءة في الىكذ اإلاددداخخلذ ال٣ٟغة الؿابٗت ) -

عـــصي بلـــىمـــً اإلابدـــىزحن، وهـــى  مىافلـــت هبحـــرة% وصعظـــت 73.84وؿـــبي بلـــٜ  ٌُ م٩اٞئـــت وحصـــجُ٘ الٗـــاملحن فـــي  مـــا 

ت مً بصاعاتهم ا في خا٫ ٖضم  الجمُٗاث الخحًر ٖىض بجمامهم للمهام اإلاى٧لت بلحهم في الى٢ذ اإلادضص ولى مٗىٍى

غ ؤلام٩اهــــاث اإلاالُــــت، وؤن الٗــــاملحن ًــــاصون ؤٖمــــالهم وهــــم حٛمــــغهم الؿــــٗاصة، وهــــى مــــا ًــــضلل ؤًًــــا ٖلــــى  جــــٞى

غي، صعظت اإلاىا٣ٞت في هظه ال٣ٟغة م٘ صعاؾت )ا جخفموهىا ، الاهخماء الٗالي مً الٗاملحن ججاه ظمُٗاتهم لىـٍى

مــ٘ طاث الضعاؾــت فــي  الازــخالف% بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة، بِىمــا ٧ــان 76( خُــض بلــٜ الــىػن اليؿــبي لهــا 2016

 جغجِب ال٣ٟغة خُض ٧اهذ في الترجِب ٢بل ألازحر.

 اإلاسجبت ألازحرة( ٢ض اخخلذ جخـف اإلاىاكؼاث بحن العاملحن باإلاهىُت والـساختبِىما ٧اهذ ال٣ٟغة الشاهُت ) -

ؤن الخىـاٞـ بـحن الٗـاملحن ٢ـض  وما كد ًفظس هره الفلـسة، مىافلت مخىطوت% وبضعظت 67.63بىػن وؿبي 

سٟــــــىن بٗــــــٌ آلاعاء والخبــــــراث ٖــــــً ؤ٢ــــــغانهم وعبمــــــا ٧اهــــــذ هىــــــا٥ بٗــــــٌ الخــــــضة بُــــــجهم  ًجٗلهــــــم ًستزلــــــىن ٍو

خبـــاعاث الصخهـــُت التـــي جســـغط آلاعاء ٖـــً بَاعهـــا اإلانهـــي، وهـــى مـــا ًـــض٫ ٖلـــى ٖـــضم الٟهـــم ال٩امـــل ألهمُـــت  والٖا

ـض مـً مهـاعاتهم وزبـراتهم، وهـى مـا  الهغاخت وجباص٫ ألا٩ٞاع وؤنها حٗؼػ وحٛظي ألا٩ٞاع لضي َغفي الى٣ـاف وجٍؼ

ــؼ هــظه ال٣ٟــغة بكــ٩ل ؤ٦بــر صعظــت اإلاىا٣ٞــت ٖلــى هــظه ال٣ٟــغة مــ٘ صعاؾــت  وجسخلــف، ًــضٖى ؤلاصاعة لالهدبــاه لخٍٗؼ

غي،   %.78.4( والتي ٧اهذ صعظت اإلاىا٣ٞت ٞحها ٦بحرة بىػن وؿبي بلٜ 2016)الىٍى
 

مـــً  هبحـــرة% ؤي بضعظـــت مىا٣ٞـــت 69.68بلـــٜ  إلحمـــالي بعـــد الىمـــاذج العللُـــتالـــىػن اليؿـــبي  ؤنًخطـــر ٦مـــا  -

ؤن الىمــاطط ال٣ٗلُــت  ًــض٫ ٖلــىوهــى بــظل٪ ، 1.87( واهدــغاٝ مُٗــاعي بلــٜ 6.97ؤٞــغاص الُٗىــت وبمخىؾــِ بلــٜ )

ـــت،  ٟحن فـــي الجمُٗـــاث الخحًر جُبُـــ٤  وزبمـــا ٌعـــىد ذلـــً بلـــىجمـــاعؽ بكـــ٩ل ٖـــام بضعظـــت ٦بحـــرة مـــً ٢بـــل اإلاـــْى

مــــا٫ والاؾــــخٟاصة مــــً  مــــىه مــــً ؤ٩ٞــــاع ألصاء ٖملهــــم بكــــ٩ل ؤًٞــــل، خُــــض ًــــخم مغاظٗــــت ألٖا
ّ
ٟحن مــــا حٗل اإلاــــْى
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ٟحهـــا بدُـــض ألازُـــاء والتر٦حـــز ٖلـــى الىخـــاثج، ٦مـــا جغ٦ـــؼ  غ ؤٖمـــا٫ وؤ٩ٞـــاع مْى الجمُٗـــاث ٖلـــى جدبـــ٘ َـــغ١ لخُـــٍى

 جخم٨ً مً مىاظهت الهٗاب.

الىماطط ال٣ٗلُت التي بُيذ ؤن صعظت جىاٞغ بٗض ( 2015م٘ صعاؾت ٧ل مً )الضؾىقي،  هظه الىدُجت وجخفم -

ـــرة  ــ ــ ـــــذ ٦بحــ ــ ـــــؼة ٧اهــ ــ ــــُُيُت بٛــ ــ ــ ــــاث الٟلؿـ ــ ــ ـــــت بالجامٗـ ــ ـــــاث التربُــ ــ ـــي ٧لُــ ــ ــ %، و)الؿـــــــــامغاجي 70.5بـــــــــىػن وؿـــــــــبي فــ

 ٦بحـر  ُٞه الىماطط ال٣ٗلُتالظي ظاء مؿخىي مماعؾت بٗض و ( 2016والخؿىاوي، 
ً
%، 72 بـىػن وؿـبي بلـٜا

غي،  ـت بمداٞٓـاث ٚـؼة  الىمـاطط ال٣ٗلُـتبٗض اٞغ جى  صعظتوظاءث ُٞه ( ( 2016و)الىٍى فـي اإلاـضاعؽ الشاهٍى

 .%78بىػن وؿبي  ٦بحرة

  جدلُل فلساث بعد " الخفىحر الىظمي" 

 "الخفىحر الىظمي"الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد  (:18 - 5حدٌو زكم )

 البعد الخامع: الخفىحر الىظمي م
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

 2 0.00 10.41 71.55 1.97 7.15 ٣ًترح الٗاملىن خلىال مبخ٨غة ومبضٖت للمك٨الث.  .1

2.  
ًخمخع العاملىن بمهازاث حمع، جـيُف، وجددًث البُاهاث 

 واإلاعلىماث اإلاخعللت بالجمعُت.
7.21 1.93 72.08 11.12 0.00 1 

3.  
حؿخُٟض الجمُٗت مً الخهضي للًٍٛى واإلاك٨الث التي جىاظهها في 

ؼ ٖملُت الخٗلم.  حٍٗؼ
6.95 2.08 69.50 8.12 0.00 3 

 5 0.00 7.21 68.40 2.08 6.84 ألاؾالُب الٗلمُت في خل اإلاك٨الث.ٌؿخسضم الٗاملىن   .4

5.  
ًغي الٗاملىن بإن الخهضي لألػماث والٓغوٝ وألاخضار ٞغنا للخٗلم 

ب.  والخضٍع
6.93 2.11 69.34 7.90 0.00 4 

 6 0.00 7.21 68.36 2.07 6.84 ٌظدثمس العاملىن البِئت اإلادلُت في جدظحن الخعلم.  .6

  0.00 9.65 69.87 1.82 6.99 الخفىحر الىظميبحمالي بعد 

 ٌ  ( ًمىً اطخسالؾ ما ًلي:18 - 5) زكم مً حدو

ًخمخع العاملىن بمهازاث حمع، جـيُف، وجدـدًث البُاهـاث واإلاعلىمـاث اإلاخعللـت اخخلذ ال٣ٟغة الشاهُت ) -

 ٌعــصوه الباخــث بلــىوهــى مــا ، مىافلــت هبحــرة% ؤي بضعظــت 72.08بــىػن وؿــبي بلــٜ  اإلاسجبــت ألاولــى( بالجمعُــت

مــــــا٫  ُــــــ٠ الخ٨ىىلىظُــــــا فــــــي الٗمــــــل، بدُــــــض ؤنــــــبدذ مٗٓــــــم ألٖا ــــــت بخْى اهخمــــــام بصاعاث الجمُٗــــــاث الخحًر

ـض٫ ٖلـى اهخمـام الجمُٗـاث  غ جضزل وجغؾل وجض٤٢ مً زال٫ الٗمل ٖلى الخىاؾـِب، ٍو واإلاغاؾالث والخ٣اٍع

لمجخمــ٘ اإلادلــي وللممــىلحن مــً بخدــضًض بُاهاتهــا وؤٖمالهــا بكــ٩ل مؿــخمغ ختــى جــخم٨ً مــً ٖــغى بهجاػاتهــا ل

 زال٫ وؾاثل الخىانل الاظخماعي.

 اإلاسجبـت ألازحـرة( اخخلـذ ٌظـدثمس العـاملىن البِئـت اإلادلُـت فـي جدظـحن الـخعلمبِىما ٧اهذ ال٣ٟـغة الؿاصؾـت ) -

مـً زـال٫ جىظـه  وهى ما ًفظـسه الباخـث، %68.36ل٨ً بىػن وؿبي بلٜ  مىافلت هبحرةو٧اهذ ؤًًا بضعظت 

ئــت اإلادلُــت لخدؿــحن حٗلمهــم بكــ٩ل مؿــخمغ، وطلــ٪ فــي ْــل خالــت الخىــاٞـ بــحن الٗــاملحن، وفــي الٗــاملحن للبِ

ُٟي ؤن ٩ًىهىا  ْل شر ٞغم الٗمل والتي جدخم ٖلى الغاٚبحن في الخهى٫ ٖلى ٞغم ٖمل ؤو الاعج٣اء الْى
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بــت الجمُٗــاث بــ  فــي ْــل الخٛحــراث اإلاؿــخمغة التــي ًخٗــؼػ ٞحهــا ٚع
ً
الخدى٫ بلــى بمىانــٟاث ومحــزاث ٖالُــت، وؤًًــا

 مىٓماث مخٗلمت.
 

مـــً ؤٞـــغاص  بدزحـــت مىافلـــت هبحـــرة% ؤي 69.87بلـــٜ  إلحمـــالي بعـــد الخفىحـــر الىظمــيًخطــر ؤن الـــىػن اليؿـــبي  -

خطــح، 1.82( واهدــغاٝ مُٗــاعي بلــٜ 6.99الُٗىــت وبمخىؾــِ بلــٜ ) الخ٨ٟحــر الىٓمــي بىــاء ٖلــى  مــً ذلــً ؤن ٍو

ـــت،هـــظه الىدُجـــت ًمـــاعؽ بكـــ٩ل ٖـــام بضعظـــت ٦بحـــرة مـــً ٢بـــل اإلاـــ ٟحن فـــي الجمُٗـــاث الخحًر ومماعؾـــخه مـــً  ْى

ــت بضعظـت ٦بحــرة ٌُٗـي ماقــغا ظُـضا هدــى الخدـى٫ بلــى مىٓمـت مخٗلمــت ٟي الجمُٗـاث الخحًر ، والـظي ًبــرػ مـْى

مــــً زــــال٫ اهخمــــام اإلاــــضعاء بــــالخسُُِ الجُــــض الــــظي ًإزــــظ فــــي الخؿــــبان الٓــــغوٝ اإلادُُــــت مغهــــا وخلىهــــا، 

ألاػمــاث والخــغوط مجهــا بإ٢ــل الخؿــاثغ ممــا ٌُٗــي الجمُٗــت  وخغنــها ٖلــى بًجــاص زُــِ و٢اثُــت للخٗامــل مــ٘

 زبرة ٦بحرة مً هظه الخجاعب.

التـــي بُيـــذ ؤن ( 2015ؾـــىقي، ضصعظـــت اإلاىا٣ٞـــت هـــظه فـــي بٗـــض الخ٨ٟحـــر الىٓمـــي مـــ٘ صعاؾـــت ٧ـــل مـــً )ال وجخفـــم -

بـىػن وؿـبي في ٧لُاث التربُت بالجامٗـاث الٟلؿـُُيُت بٛـؼة ٧اهـذ ٦بحـرة  الخ٨ٟحر الىٓميصعظت جىاٞغ بٗض 

 ُٞــه الخ٨ٟحــر الىٓمــيالــظي ظــاء مؿــخىي مماعؾــت بٗــض و ( 2016%، وصعاؾــت )الؿــامغاجي والخؿــىاوي، 70.5

 ٦بحر 
ً
غي، 72 بىػن وؿبي بلٜا  الخ٨ٟحـر الىٓمـيبٗـض اٞغ جـى  صعظـتوالتي ظاءث ُٞـه ( 2016%، وصعاؾت )الىٍى

ت بمداٞٓاث ٚؼة ٦بحرة  .%75.6بىػن وؿبي  في اإلاضاعؽ الشاهٍى

 ساث مدىز " اإلاىظمت اإلاخعلمت "جدلُل فل 

 "اإلاىظمت اإلاخعلمت"الىطى الخظابي والىشن اليظبي إلادىز  (:19 - 5حدٌو زكم )

 اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت اإلاخعلمت م
الىطى 

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىشن 

 اليظبي %

كُمت 

 الازخباز

 اإلاعىىٍت

p- value 

جسجِب 

 الفلسة

 1 0.00 13.29 72.24 1.65 7.22 بعد الخمىحن الشخص ي  .1

٣ي  .2  2 0.00 11.19 71.57 1.84 7.16 بٗض الخٗلم الٍٟغ

 5 0.00 6.83 68.18 2.14 6.82 بعد السئٍت اإلاؼترهت  .3

 4 0.00 9.25 69.68 1.87 6.97 بٗض الىماطط ال٣ٗلُت  .4

 3 0.00 9.65 69.87 1.82 6.99 بٗض الخ٨ٟحر الىٓمي  .5

  0.00 10.70 70.37 1.73 7.04 اإلاخعلمتبحمالي اإلادىز الثاوي: اإلاىظمت 

 ٌ  :( ًخطح ؤن19 - 5) مً زالٌ حدو

% وبمخىؾــــِ بلــــٜ 70.37خهــــل ٖلــــى وػن وؿــــبي ٢ــــضعه  هيــــل إلادــــىز اإلاىظمــــت اإلاخعلمــــتالدزحــــت اليلُــــت  -

مـــً ٢بـــل ؤٞـــغاص الُٗىـــت ٖلـــى صعظـــت  مىافلـــت هبحـــرة(، ممـــا ًـــضلل ٖلـــى 1.73( واهدــغاٝ مُٗـــاعي بلـــٜ )7.04)

ت العاملت في  ، ٦مـا ًخطـر ؤن ظمُـ٘ غـصة مدافظـاثجىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر

للمىٓمــت اإلاخٗلمـــت ٧اهـــذ مخ٣اعبــت مـــً خُـــض ؤوػانهــا اليؿـــبُت ٣ٞـــض جغاوخـــذ  الخمؿـــتمخىؾــُاث ألابٗـــاص 
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عصو الباخث ذلً بلى، % والتي ٧اهذ صعظت مىا٣ٞاتها ظمُٗا ٦بحرة72.4% و 68.18بحن  خغم مـضعاء  َو

غ ؤصائهـم، وؤصاء الٗـاملحن مٗهــم،  الجمُٗـاث ٖلـى مىا٦بـت الخُـىعاث ومخابٗـت اإلاؿــخجضاث الخضًشـت لخُـٍى

مــــــا٫، وعٚبــــــتهم فــــــي جد٣ُــــــ٤ ؤًٞــــــل ؤصاء لجمُٗــــــتهم فــــــي ْــــــل  واهخمــــــامهم بــــــالخسُُِ الجُــــــض لجمُــــــ٘ ألٖا

ل، و٢ىاٖتهم بإن طل٪ لً ًخم بال بخدؿحن ؤصا  .ء الٗاملحن لضيهماإلاىاٞؿت بحن الجمُٗاث ٖلى الخمٍى

الـظي ظـاء مؿـخىي مماعؾـت و ( 2016هـظه الىدُجـت مـ٘ صعاؾـت ٧ـل مـً )الؿـامغاجي والخؿـىاوي،  واجفلذ -

 ٦بحر  ُٞه ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت
ً
التـي بُيـذ ؤن صعظـت ( 2015%، وصعاؾت )الضؾـىقي، 72بىػن وؿبي بلٜ ا

بـــىػن وؿـــبي فـــي ٧لُـــاث التربُـــت بالجامٗـــاث الٟلؿـــُُيُت بٛـــؼة ٧اهـــذ ٦بحـــرة  ؤبٗـــاص اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمـــتجـــىاٞغ 

غي، 72.4 فــــي اإلاــــضاعؽ  ؤبٗــــاص اإلاىٓمــــت اإلاخٗلمــــتاٞغ جــــى  صعظــــتوالتــــي ظــــاءث ُٞــــه ( 2016%، وصعاؾــــت )الىــــٍى

ت بمداٞٓاث ٚؼة ٦بحرة  .%79.8بىػن وؿبي  الشاهٍى

( والتــي ٧اهــذ صعظــت اإلاىا٣ٞــت ٞحهــا مخىؾــُت بمخىؾــِ خؿــابي 2015مــ٘ صعاؾــت )ال٣غوــي،  ازخلفــذُٞمــا  -

ً الٗغبــي وزهىنــا فــي  3.27 ــؼث ال٣غوــي طلــ٪ بلــى خضازــت مىيــٕى اإلاضعؾــت ٦مىٓمــت مخٗلمــت فــي الــَى ٖو

 صو٫ الخلُج الٗغبي.
 

( واهدــغاٝ 7.22% وبمخىؾـِ بلـٜ )72.24بـىػن وؿـبي بلـٜ  ولـىاإلاسجبـت ألا  الخمىـحن الشخصـ ياخخـل بٗـض  -

( بىػن وؿبي 2016م٘ هدُجت صعاؾت ٧ل مً )الؿامغاجي والخؿىاوي،  اجفم(، وهى ما 1.65مُٗاعي بلٜ )

ـــٜ  ، 81بلــ ــــابي 2015%، وصعاؾـــــت )اإلاـــــؼعٕو ــــِ خؿـ ، و٦الهمـــــا ٧اهـــــذ صعظـــــت اإلاىا٣ٞـــــت ٞحهمـــــا 3.636( بمخىؾـ

ــــت مــــً خُــــض  وهــــى مــــا ٌعــــصوه الباخــــث بلــــى، ٦بحــــرة ص٢ــــت بظــــغاءاث ازخُــــاع الٗــــاملحن فــــي الجمُٗــــاث الخحًر

اثال٨ٟاءة والخبرة، و٦ظل٪ بلى خغم الجمُٗاث ٖلى الخدؿحن اإلاؿخمغ   الٗاملحن ٞحها. إلاؿخٍى

( واهدـــغاٝ 6.82% وبمخىؾـــِ بلـــٜ )68.18بـــىػن بلـــٜ  اإلاسجبـــت ألازحـــرة السئٍـــت اإلاؼـــترهتبِىمـــا اخخـــل بٗـــض  -

مــ٘ صعاؾــت )الؿــامغاجي والخؿــىاوي،  اجفــممىا٣ٞــت ٦بحــرة، وهــظا الترجِــب  ( ؤي بضعظــت2.14مُٗــاعي بلــٜ )

هــظا الترجِــب و٧ــان ٖلــى  ازخلــف% ؤي بضعظــت مىا٣ٞــت مخىؾــُت، ُٞمــا 66( ل٨ــً بــىػن وؿــبي بلــٜ 2016

غي،  ( والالحـي ٧ــان جغجِـب بٗــض 2015( وصعاؾــت )الضؾـىقي، 2016الى٣ـٌُ جمامـا مــ٘ صعاؾـت ٧ـل مــً )الىـٍى

مشــل هــظه الهــىعة اإلاكــتر٦ت  ووحــىد، مــا ألاو٫ بــحن ؤبٗــاص اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت الخمؿــتالغئٍــت اإلاكــتر٦ت ٞحه

ٟحهــا لهــا، وبًجــاص هــٕى مــً اإلاكــاع٦ت الٟاٖلــت بــحن ؤٞغاصهــا  بــحن ؤٞــغاص الجمُٗــت لــه ألازــغ البــالٜ فــي والء مْى

ــــت للجمُٗــــت، وهــــظا بــــضوعه ًــــضٖم هجــــا  مــــً الُاٖــــت الٗمُــــاء ٌؿــــاٖض ٖلــــى جىخُــــض الجهــــىص اإلاخىٖى
ً
ح بــــضال

ضٞٗها للخ٣ضم بلى ألامام، ٞاإلاىٓمـاث الىاجخـت ٦مـا ؤقـاع)ؤبى زًـحر، ( اؾـخُاٖذ 2007:119الجمُٗت ٍو

ت  مكتر٦ت وبخؿاؽ مكتر٥ بخىظهاث اإلاىٓمت وجُلٗاتها اإلاؿخ٣بلُت.  ظم٘ الٗاملحن بها ٖلى هٍى

 ازخباز فسكُاث الدزاطت:

ً مً مخٛحراث الضعاؾ  ت )الٟغيُت الغثِؿُت ألاولى(:ازخباع الٟغيُاث خى٫ الٗال٢ت بحن مخٛحًر
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ت: ً مً مخٛحراث الضعاؾت  الفسكُت الـفٍس  ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحًر

ً مً مخٛحراث الضعاؾت. الفسكُت البدًلت:  جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحًر

ت وبالخـالي  α  ≤0.05ؤ٦بر مـً مؿـخىي الضاللـت  Sig.(P-value)بطا ٧اهذ  ـٌ الٟغيـُت الهـٍٟغ ٞةهـه ال ًم٨ـً ٞع

ً مــً مخٛحــراث الضعاؾــت، ؤمــا بطا ٧اهــذ   ؤ٢ــل Sig.(P-value)ال جىظــض ٖال٢ــت طاث صاللــت بخهــاثُت بــحن مخٛحــًر

ت و٢بــى٫ الٟغيــُت البضًلــت ال٣اثلــت بإهــه جىظــض  α  ≤0.05مــً مؿــخىي الضاللــت  ــٌ الٟغيــُت الهــٍٟغ ُٞــخم ٞع

ً مً مخٛحراث الضعاؾت.ٖال٢ت طاث صاللت بخها  ثُت بحن مخٛحًر

 الفسكُت السثِظُت ألاولى:

ص α≤  0.05جىحد عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت ) لُت وحعٍص ( بحن ؤطالُب اللُادة الخدٍى

ت العاملت في   غصة. مدافظاثاإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر

ص اإلاىظمت اإلاخعلمت في  معامل الازجبان (:20 - 5حدٌو زكم ) بحن ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت وحعٍص

ت العاملت في   غصة. مدافظاثالجمعُاث الخحًر

 الفسكُت
 معامل بحرطىن 

 لالزجبان

 اللُمت الاخخمالُت

(Sig.) 

ؤطالُب اللُادة ( بحن α≤ 0.05عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت ) حد جى

لُت ت العاملت في  الخدٍى ص اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر  .غصة مدافظاثوحعٍص
0.698* 0.000 

صما(( بحن α≤ 0.05عىد مظخىي داللت ) داللت بخـاثُت عالكت ذاث حد جى  الخإزحر اإلاثالي )الياٍز

ت العاملت في  ص اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر  غصة. مدافظاثوحعٍص
0.633* 0.000 

ص  الخدفحز الفىسي ( بحن α≤ 0.05عىد مظخىي داللت ) داللت بخـاثُت عالكت ذاث  حدجى وحعٍص

ت العاملت في   غصة. مدافظاثاإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر
0.652* 0.000 

ص  الخفص ؤلالهامي( بحن α≤ 0.05عىد مظخىي داللت ) داللت بخـاثُت عالكت ذاث حد جى وحعٍص

ت العاملت في اإلاىظمت اإلاخعلمت في الج  غصة. مدافظاثمعُاث الخحًر
0.690* 0.000 

ص  الاعخبازاث الفسدًت( بحن α≤ 0.05عىد مظخىي داللت ) داللت بخـاثُت عالكت ذاث حد جى وحعٍص

ت العاملت في   غصة. مدافظاثاإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر
0.662* 0.000 

 عىد  *
ً
 .α≤  0.05داللت  مظخىي الازجبان داٌ بخـاثُا

 

 ( ًمىً اطخيخاج آلاحي:20 - 5مً حدٌو زكم )

لُت واإلاىظمت اإلاخعلمتمٗامل الاعجباٍ بحن  - ، وؤن ال٣ُمت 0.698ٌؿاوي  ؤطالُب اللُادة الخدٍى

وحىد عالكت وهظا ًض٫ ٖلى   α≤  0.05وهي ؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت  0.00( حؿاوي .Sigالاخخمالُت )
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ت  مىحبت لُت ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث  بحنطاث صاللت بخهاثُت ٢ٍى ؤؾالُب ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة لُت ٧لما ، مما ٌٗجي الخحًر ؤهه ٧لما ػاصث صعظت مماعؾت ؤؾالُب ال٣ُاصة الخدٍى

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.  في حٍٗؼ
ً
لُب ال٣ُاصة ؤن مماعؾت ؤؾا الباخض بلى ٌعصوهوهى ما  او٨ٗـ طل٪ بًجابا

ض ؤصاءهم والظي   للٗمل بجض وبالخالي ًٍؼ
ً
ضهم خماؾا ٍؼ ض مً ز٣ت الٗاملحن بإهٟؿهم ٍو لُت ًٍؼ الخدٍى

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.  ٌؿهم في حٍٗؼ
ً
جمخ٘ ال٣ُاصة بال٣ضعة الٟاٖلت ٖلى عؾم الخُِ ٦ما ؤن  ؤًًا

ٟحن ونىال لخد٣ُ٣ها، ًضٖم جدى٫ الجمُٗا  ث إلاىٓماث مخٗلمت.اإلاؿخ٣بلُت الىاضخت وخض اإلاْى

امً بُا٢اتهم باإلياٞت بلى ؤن  ش٤ بالٗاملحن ٍو ٩ا ال ؤظحرا، ٍو ٠ قٍغ لُت ٌٗخبر اإلاْى همِ ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة. اًت مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر  ٌؿهم في ٖع

بًجابُت بحن مماعؾت ؤلاصاعة  ( والتي جىنلذ لىظىص ٖال٢ت2012هظه الىدُجت م٘ صعاؾت )ؤًىب،  اجفلذ -

 ؤن همِ 
ً
لُت ومضي جبىحها لهٟاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، والتي جىنلذ ؤًًا الٗلُا لهٟاث ال٣ُاصة الخدٍى

لُت ٧ان ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً همِ ال٣ُاصة ؤلاظغاثُت في جدؿحن ألاصاء والدصجُ٘ ٖلى الابخ٩اع  ال٣ُاصة الخدٍى

غ  ٦ما اج٣ٟذ م٘ صعاؾت )ال٨ؿاؾبت والٟاٖىعي  َغ١ الٗمل.وؤلابضإ وجىلُض ألا٩ٞاع الجضًضة لخٍُى

بض هللا،  ت 2009ٖو لُت بمخُلباجه اإلااصًت واإلاٗىٍى ( والتي جىنلذ لىظىص ٖال٢ت بحن همِ ال٣ُاصة الخدٍى

( Netithanakul, 2017( و )٦Hamzah et. Al., 2011ما اج٣ٟذ م٘ صعاؾت ٧ل مً ) م٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.

تي جىنلذ ٧ل مجها لىظىص ٖال٢ت مىظبت ل٨ً الازخالٝ ؤن صعظت الٗال٢ت ٧اهذ ( والSingh, 2008و )

 مخىؾُت ولِؿذ ٦بحرة ٦هظه الضعاؾت.

لُت ٖلى خضة 20 - ٦5ما ًخطر مً ظضو٫ ) - ( وظىص ٖال٢ت مىظبت بحن ٧ل بٗض مً ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

و٢ض ٧ان في  هظه الٗال٢ت مً بٗض آلزغ. ٢ىةواإلاخٛحر الخاب٘ ٩٦ل )اإلاىٓمت اإلاخٗلمت( م٘ جٟاوث في 

 ٌ لُت في  الترجِب ألاو ، خُض الخفص ؤلالهاميم٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بٗض  الاعجباٍبحن ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

لُت ، (0.690)و اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٌؿاوي  الخفص ؤلالهامي ؤن مٗامل الاعجباٍ بحن ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

وهظا ًض٫ ٖلى   α≤  0.05وهي ؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت  (0.00)( حؿاوي .Sigوؤن ال٣ُمت الاخخمالُت )

لُتبحن طاث صاللت بخهاثُت  وحىد عالكت مىحبت اإلاىٓمت و ( )الخٟؼ ؤلالهامي ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة.باإلاخٗلمت  عصو  الجمُٗاث الخحًر الباخض طل٪ بلى ؤن مكاع٦ت ؤلاصاعة أل٩ٞاع  َو

وحصجُٗهم ٖلى الخدضي وؤلابضإ في ا٦دكاٝ خلى٫ للمكا٧ل اإلا٣ٗضة و٧لما اؾخٟاصث ؤلاصاعة الٗاملحن 

ما٫ الالخ٣ت، والؿعي وعاء ٧ل  ض ألٖا مً الخٛظًت الغاظٗت لألٖما٫ اإلاىٟظة ؾاب٣ا في جدؿحن وججٍى

ؼ الجمُٗاث ٦مىٓمت مخٗلمت.  ظضًض مً ؤ٩ٞاع وؤٖما٫ جُىع الٗمل، ٧لما ؾاهم طل٪ في حٍٗؼ

لُت في الٗال٢ت م٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بٗض  الترجِب ألازحرخطر ؤن ٦ما ً - الخإزحر بحن ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

صما( لُتاإلاثالي )الياٍز صما(  ، خُض ؤن مٗامل الاعجباٍ بحن ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى  الخإزحر اإلاثالي )الياٍز

وهي ؤ٢ل مً مؿخىي  0.00( حؿاوي .Sig، وؤن ال٣ُمت الاخخمالُت )0.633واإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٌؿاوي 
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ألؾلىب ال٣ُاصة  مخىطوتطاث صاللت بخهاثُت  وحىد عالكت مىحبت، وهظا ًض٫ ٖلى α≤  0.05الضاللت 

لُت ؼما(-)الخإزحر اإلاشالي الخدٍى ت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة. ال٩اٍع  ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

م مً خهى٫ بٗض الخإزحر اإلاشاليو  لُت في صعظت  ٖلى الٚغ ٖلى الترجِب الغاب٘ بحن ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

 مخىؾُا م٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
ً
 مىظبا

ً
عصو  اعجباَه باإلاىٓمت اإلاخٗلمت، بال ؤن هىا٥ اعجباَا الباخض  َو

هم بإؾلىب الث٤  ت ٣٦ضوة للٗاملحن مً خُض جهٞغ طل٪ بلى ؤن جهٝغ ال٣اصة في الجمُٗاث الخحًر

ظاجُت إلاهلخت الٗمل الٗامت وجبىحهم لل٣ُم اإلاكتر٦ت وبثها بحن الٗاملحن، والظي وججاوػهم إلاهالخهم ال

 ًاصي بلى اخترام وج٣ضًغ الٗاملحن ل٣اصتهم وحٗاملهم م٘ ٢اصتهم ٖلى ؤنهم ٢ضوة بهما 
ً
بضوعه مجخمٗا

 ٌؿهم بخدى٫ الجمُٗاث بلى مىٓماث مخٗلمت.
 

 الفسكُت السثِظُت الثاهُت:

اإلاىظمت  في( ألطالُب اللُادة الخدىٍلُت α≤  0.05ًىحد ؤزس ذو داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت )

ت العاملت في   غصة. مدافظاثاإلاخعلمت في الجمعُاث الخحًر

)الخإزحر اإلاشالي، الخدٟحز ال٨ٟغي، الضاٞ٘ ؤلالهامي، ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت  للى٢ٝى ٖلى مؿخىي جإزحر

خباعاث ال ، اؾخسضم الباخض ازخباع الاهدضاع اإلاخٗضص باؾخسضام اإلاىظمت اإلاخعلمتُمجخمٗت ٖلى ٟغصًت( والٖا

٣ت   لحي: ، وجىنل لStepwiseٍَغ

على اإلاىظمت  ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُتهخاثج ازخباز جدلُل الاهدداز اإلاخعدد لخإزحر  (:21 - 5حدٌو زكم )

 اإلاخعلمت

 معامل الاهدداز ß اإلاخغحراث اإلاظخللت
 Tكُمت ازخباز 

 اإلادظىبت
Sig. مظخىي الداللت 

 000. 10.415 2.709 اإلالداز الثابذ

 000. 5.503 405. الدافع ؤلالهامي

 006. 2.767 202. الاعخبازاث الفسدًت

ٌ 0.698=   (R) معامل الازجبان عدَّ
ُ
 0.488=  (R²) معامل الخددًد اإلا

 0.000اللُمت الاخخمالُت =  149.56اإلادظىبت =  (F)كُمت الازخباز 

 ( ًمىً اطخيخاج آلاحي:21 - 5مً حدٌو زكم )

،  وهظا 0.488، بِىما بلٜ مٗامل الخدضًض اإلاٗض٫ 0.698ؤْهغث هخاثج الخدلُل ؤن مٗامل الاعجباٍ بلٜ  -

الضاٞ٘ ؤلالهامي، ٌٗىص بلى جإزحر اإلاخٛحراث  اإلاؿخ٣لت ) اإلاىظمت اإلاخعلمت% مً الخٛحر في 48.8ٌٗجي ؤن 

خباعاث الٟغصًت  .اإلاىظمت اإلاخعلمت % ٌٗىص لٗىامل ؤزغي جازغ ٖلى اإلاخٛحر الخاب٘ 51.2( والباقي والٖا
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ٌ الٟغيُت  0.000، ٦ما ؤن ال٣ُمت الاخخمالُت 149.56اإلادؿىبت بلٛذ  ٢Fُمت ازخباع  - مما ٌٗجي ٞع

ت، و٢بى٫ وظىص لُت  الهٍٟغ الضاٞ٘ ؤلالهامي، )ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن ؤؾالُب ال٣ُاصة الخدٍى

خباعاث الٟغصًت ٗخبر الىمىطط نالر للخيبا باإلاخٛحراث. (والٖا  واإلاىٓمت اإلاخٗلمت، َو

٣ت  - وهي جمشل اإلاخٛحر الخاب٘  اإلاىظمت اإلاخعلمت ؤن  Stepwiseًبحن همىطط  الاهدضاع الجهاجي باؾخسضام ٍَغ

ت  وطاث صاللت بخهاثُت ب٩ل مً اإلاخٛحراث  )جخإزغ  خباعاث بهىعة   ظىهٍغ الضاٞ٘ ؤلالهامي، والٖا

( لٗضم وظىص جإزحر طا صاللت بخهاثُت الخإزحر اإلاشالي، الخدٟحز ال٨ٟغي جم اؾدبٗاص اإلاخٛحر)و  (.الٟغصًت

٣ت   .اإلاىظمت اإلاخعلمتم٘  Stepwiseخؿب ٍَغ

خباعاث الٟغصًت(  0.202الضاٞ٘ ؤلالهامي( + ) 0.405+  2.709=اإلاىظمت اإلاخعلمت   معادلت الخإزحر : -  )الٖا

اصة )الضاٞ٘ ؤلالهامي( بم٣ضاع وخضة واخضة ؤي ؤهه  ىض ٍػ خباعاث الٟغصًت( ٖو في خالت جشبُذ ٢ُمت )الٖا

اصة اإلاخٛحر الخاب٘ )  (.0.405( بم٣ضاع )اإلاىظمت اإلاخعلمتًاصي بلى  ٍػ

خباعاث الٟغصًت( بم٣ضاع وخضة واخضة ًاصي بلى  في خالت جشبُذ ٢ُمت )الضاٞ٘ ؤلالها اصة )الٖا ىض ٍػ مي( ٖو

اصة اإلاخٛحر الخاب٘   (.0.202بم٣ضاع )اإلاىظمت اإلاخعلمت ٍػ

خباعاث الٟغصًت) بلى الاهخمام بمدىعي اإلاعىُحن وهظا ما ًضٖى  - (، وخؿب ٢ُمت الضاٞ٘ ؤلالهامي، والٖا

خباعاث  ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمتؤهمُت اإلاخٛحراث اإلاازغة في ( ٞةن (Tازخباع  هي للضاٞ٘ ؤلالهامي ومً زم الٖا

عصو الباخث هره الىدُجتالٟغصًت.  لُت والتي جخمحز َو ًٖ ٚحرها مً ألاهماٍ  لخهاثو ال٣ُاصة الخدٍى

تها لخ٣بال٣ُاصًت ألازغي  ٟحن ٖلى ؤلاهجاػ مً زال٫ بلهامهم وصٞٗهم للُغ١ ٍى ُا٢اث و٢ضعاث اإلاْى

ت، وجد٤ُ٣ مؿخىي مً ألاصاء بما ًٟى١ الخى٢ٗاث.  لُت ٦ما ؤن الابخ٩اٍع الضاٞ٘  ومً زال٫ال٣ُاصة الخدٍى

خباع ؤلالهامي  خباعاث الٟغصًت بٗحن الٖا جدٟؼ وجً٘ اإلاغئوؾحن ؤمام الخدضًاث إلهجاػ ألاهضاٝ وؤزظ الٖا

ٞالؿاب٤ ٖىانغ حؿهم بك٩ل ٦بحر في الخدى٫ بالجمُٗاث بلى مىٓماث لهمهم في خل اإلاك٨الث. وبالخالي وج

 .مخٗلمت
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 الثالثت: الفسكُت السثُظُت 

( بحن مخىطواث اطخجاباث ؤفساد α ≤ 0.05جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي )ال 

لُت حعصي للمخغحراث العُىت خٌى  )الجيع، العمس، طىىاث الخدمت،  الدًمغسافُتاللُادة الخدٍى

 اإلاظمى الىظُفي، اإلااهل العلمي(؟

 

 ( ؤوال: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05)  إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت

عصي إلاخغحر ) اللُادة الخدىٍلُتخٌى 
ُ
 (.الجيعح

 الجيع -ازخباز  )ث( لعُيخحن مظخللخحن  هخاثج (:22 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ
 كُمت اإلاخىطواث

 tالازخباز 

 اللُمت

 ؤهثى ذهس (.Sigالاخخمالُت )

 0.003 2.965- 7.87 7.23 بٗض الخإزحر اإلاشالي

 0.000 3.550- 7.77 6.93 بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي 

 0.005 2.802- 7.48 6.84 بٗض الضاٞ٘ ؤلالهامي

خباعاث   0.001 3.428- 7.59 6.8 الٟغصًتبٗض الٖا

: اللُادة الخدىٍلُت  0.001 3.417- 7.68 6.95 بحمالي اإلادىز ألاٌو

 بحن آلاحي:( ًد22 - 5حدٌو زكم )مً 

ُـــت  - مـــً مؿــــخىي  ؤ٢ـــل  ازخبـــاز  )ث( لعُيخـــحن مظـــخللخحن هخـــاثجاإلا٣ابلـــت الزخبـــاع  (.Sig)ال٣ُمـــت الاخخمال

ــت α≤  0.05الضاللــت  لُــت خُــض ٧اهــذ ٢ُمــت اإلاٗىٍى ممــا  0.001 ، باليؿــبت إلظمــالي مدــىع ال٣ُــاصة الخدٍى

ــت بــحن اؾــخجاباث اإلابدـــىزحن خــى٫  ًىضــح وحــىد فـــسوق حٗــؼي إلاخٛحــر الجـــيـ،  اللُــادة الخدىٍلُـــت مٗىٍى

 .7.68و٧اهذ الٟغو١ لهالر ؤلاهار بمخىؾِ بلٜ 

   (α≤0.05ؤهـه ال جىظــض ٞـغو١ طاث صاللــت بخهـاثُت ٖىــض مؿـخىي ) عـدم حــخت فسكــُتوبـظل٪ وؿــخيخج  -

ٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ.
ُ
لُــت ح عــصو الباخــث ذلــً  إلاخىؾــُاث اؾــخجاباث ؤٞــغاص الُٗىــت خــى٫ ال٣ُــاصة الخدٍى َو

لُــــــت ٖــــــً ا٢خىــــــإ بهــــــا  بلــــــى ــــــت ٣ًــــــضعن مماعؾــــــت ال٣ُــــــاصة الخدٍى ؤن ؤلاهــــــار الٗــــــامالث فــــــي الجمُٗــــــاث الخحًر

٧اهــــذ هــــظه الىدُجــــت لهــــالر ؤلاهــــار فــــي مدــــىع ال٣ُــــاصة ، و٢ــــض ؤ٦ثــــر مــــً الــــظ٧ىع  الٗمــــلوبإهمُتهــــا لىجــــاح 

ـــا مىٟــــــغصة ــــي ؤبٗاصهــ ـــل وفـ لُـــــت ٩٦ــ ، وطلـــــ٪ ألن مماعؾـــــت هـــــظا الــــــىمِ مـــــً ال٣ُـــــاصة ٌؿـــــاٖضهً ٖلــــــى الخدٍى

ـــ٤ اإلاؿـــاع  اث مخ٣ضمـــت ٞو ا٦دؿـــاب اإلاهـــاعاث وال٣ـــضعاث التـــي جم٨ـــجهً مـــً بهجـــاػ الٗمـــل وبٖـــضاصهً إلاؿـــخٍى

ُٟي اإلاغؾىم له  الْى
ً
  .ً مؿخ٣بال

( والتـي بُيـذ وظـىص ٞـغو١ طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض 2016هـظه الىدُجـت مـ٘ صعاؾـت )هـاجي،  اجفلذو٢ـض  -

لُـت لـضي مؿخىي  حٗـؼي إلاخٛحـر  مـضًغي اإلاـضاعؽ فـي مداٞٓـاث ٚـؼةالضاللت لضعظـت مماعؾـت ال٣ُـاصة الخدٍى

( التـــي ؤزبدـــذ وظـــىص 2014)٦ىٗـــان،  ٦مـــا اج٣ٟـــذ مـــ٘ صعاؾـــت، و٢ـــض ٧اهـــذ الٟـــغو١ لهـــالر ؤلاهـــار الجـــيـ

غ ؾـماث ال٣ُــاصة الٞـغو١ طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي  ضاللـت فــي ج٣ـضًغاث ؤٞـغاص الُٗىـت لضعظـت جـٞى
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لُــت لــضي مــضعاء اإلاــضاعؽ فــي ٞلؿــُحن حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ و  لهــالر ٢ــض ٧ــان الازــخالٝ ؤن الٟــغو١ الخدٍى

 .الظ٧ىع 

ٞــــغو١ طاث صاللــــت جىنــــلذ لٗــــضم وظــــىص ( والتــــي 2016مــــ٘ ٧ــــل مــــً صعاؾــــت )ٖبــــض الٗـــا٫،  ازخلفــــذُٞمـــا  -

بـــحن مخىؾـــُاث ج٣ـــضًغاث بظابـــاث اإلابدـــىزحن خـــى٫ صعظـــت جـــىاٞغ ؾـــماث بخهـــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي الضاللـــت 

لُــت ــت بمداٞٓــت ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ، و٦ــظا صعاؾــت ) ال٣ُــاصة الخدٍى ؤبــى لــضي مــضًغي اإلاــضاعؽ الشاهٍى

ٖــــضم وظــــىص2016قــــٍغ٠،  ـــي جىنــــلذ بلــــى  ـــالت بخهــــاثُت ٖىــــض مؿــــخىي ٞــــغو١ طاث صاللــــ ( والتـ ت فــــي ضاللـ

 ؿـُُيُت فـي مداٞٓـاث ٚـؼة حٗـؼي إلاخٛحـرلُت فـي وػاعة الصـخت الٟلج٣ضًغاث وا٢٘ ال٣ُاصة الخدٍى ىؾِمخ

، ، وصعاؾـــــت )الجـــــيـ وظـــــىص ٞـــــغو١ طاث صاللـــــت بخهـــــاثُت ٖىـــــض ٖـــــضم جىنـــــلذ بلـــــى  خُـــــض( 2015ال٣ـــــاهٕى

لُــــت  خــــى٫ ٖال٢ــــتمؿــــخىي الضاللــــت   ألاهــــضاٝ الاؾــــتراجُجُت للكــــٗب الٟلؿــــُُجيبخد٣ُــــ٤ ال٣ُــــاصة الخدٍى

 حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.

 

 ( زاهُا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα≤0.05 إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت  )

عصي إلاخغحر ) اللُادة الخدىٍلُتخٌى 
ُ
 (.العمسح

 العمس - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:23 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 

مً  ؤكل

 طىت 30

 ؤكل -30مً 

 طىت 40مً 

مً  ؤكل -40

 طىت 50

طىت  50

 فإهثر

 0.031 2.991 7.43 7.88 7.18 7.82 بٗض الخإزحر اإلاشالي

 0.057 2.528 6.93 7.59 7 7.65 بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي 

 0.063 2.454 6.75 7.3 6.85 7.48 بٗض الضاٞ٘ ؤلالهامي

خباعاث الٟغصًت  0.045 2.721 6.53 7.25 6.91 7.52 بٗض الٖا

: اللُادة الخدىٍلُت  0.043 2.744 6.98 7.5 6.99 7.62 بحمالي اإلادىز ألاٌو

 بحن آلاحي:( ًد23 - 5حدٌو زكم )مً 

باليؿـــبت  α≤  0.05مـــً مؿـــخىي الضاللـــت  ؤ٢ـــلاإلا٣ابلـــت الزخبـــاع "الخبـــاًً ألاخـــاصي"  (.Sig)ال٣ُمــت الاخخمالُـــت  -

لُت خُض ٧اهذ مؿخىي الضاللت  إلظمالي مدىع  تمما ًىضر  0.043ال٣ُاصة الخدٍى بحن  وحىد فسوق معىٍى

حٗــؼي إلاخٛحــر الٗمــغ، و٧اهــذ الٟــغو١ لهــالر  اللُــادة الخدىٍلُــتاؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى٫ اظمــالي مدــىع 

باؾــخصىاء بٗــضي الخدٟحــز ال٨ٟــغي والــضاٞ٘ ؤلالهــامي  .(7.62)ؾــىت بمخىؾــِ بلــٜ  30مــً  ؤ٢ــلمــً ؤٖمــاعهم 

( إلاخىؾـــُاث اؾـــخجاباث ؤٞـــغاص α≤0.05طاث صاللـــت بخهـــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي )٣ٞـــض جبـــحن ٖـــضم وظـــىص ٞـــغو١ 

ٗؼي إلاخٛحر الٗمغ
ُ
 .الُٗىت ح
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(  α≤0.05ؤهــــه ال جىظـــض ٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت ٖىـــض مؿــــخىي ) عـــدم حـــخت فسكـــُتوبـــظل٪ وؿـــخيخج  -

ــــُاث ا ٗـــــؼي إلاخٛحـــــر الٗمـــــغ.إلاخىؾـ
ُ
لُـــــت ح عـــــصو الباخـــــث ؾـــــخجاباث ؤٞـــــغاص الُٗىـــــت خـــــى٫ ال٣ُـــــاصة الخدٍى ؤن  َو

ؾــىت بلــى  40ؤ٢ــل مــً  – 30ؾــىت ًلــحهم مــً ؤٖمــغاهم بــحن  30الٟــغو١ ٧اهــذ لهــالر مــً ؤٖمــاعهم ؤ٢ــل مــً 

% مـً الٗـاملحن، وهـم ٞئـت الكـباب والـظًً ٣ًـضعون 79.1ان وؿبتهم مً الٗـاملحن ٦بحـرة خُـض ونـلذ بلـى 

ٗــت الجمُٗــاث التــي ٌٗملــىن بهــا، ٦مــا ؤن الخٟــاوث اإلاخ٣ــاعب بــحن مسخ ــت صوع ال٣ــاصة فــي ٞع لــ٠ الٟئــاث الٗمٍغ

ؼهـــــا للمىٓمـــــت اإلاخٗلمـــــت فـــــي  لُـــــت وحٍٗؼ ٌٗـــــؼي بلـــــى ؤن ٢ُـــــاؽ الٗال٢ـــــت بـــــحن مماعؾـــــت ؤؾـــــالُب ال٣ُـــــاصة الخدٍى

ٟحهم، وبالخالي ٞهظه ألاؾالُب جى٨ٗـ ٖلى  ت اٖخمض ٖلى ٢ُاؽ ؤؾالُب اإلاضعاء ججاه مْى الجمُٗاث الخحًر

ي ٞـةن هـظا ألامـغ ًـض٫ ٖلـى ؤن الٗمـغ مخٛحـر ظمُ٘ الٟئاث صون جمُحز ٧ىنها نضعث مـً مهـضع واخـض، وبالخـال

لُت. ال ًازغ  ٖلى وا٢٘ ال٣ُاصة الخدٍى

 والتي جىنلذ بلى ٖضم وظـىص (2016هظه الضعاؾت في هدُجتها م٘ صعاؾت ٧ل مً )ؤبى قٍغ٠،  اجفلذو٢ض  -

ُــت فــي وػاعة لج٣ــضًغاث وا٢ــ٘ ال٣ُــاصة الخدٍى ىؾــِت فــي مخضاللــالٞــغو١ طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي 

، الٗمــغ، وصعاؾــت ) ؿــُُيُت فــي مداٞٓــاث ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر لالصــخت الٟ جىنــلذ بلــى  خُــض (2015ال٣ــاهٕى

ُـــت  خــــى٫ ٖال٢ـــتوظـــىص ٞــــغو١ طاث صاللـــت بخهــــاثُت ٖىـــض مؿــــخىي الضاللـــت ٖـــضم  ل بخد٣ُــــ٤ ال٣ُــــاصة الخدٍى

بلـى  جىنـلذوالتـي ( 2015ال٣ـضعة،الٗمـغ، وصعاؾـت ) حٗـؼي إلاخٛحـر  ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت للكٗب الٟلؿـُُجي

 ال٣ُــــاصةث بــــالمخُ) خــــى٫  اإلابدـــىزحن اؾــــخجاباث مخىؾــــُاث بــــحنت بخهـــاثُ صاللــــت طاث ٞــــغو١ وظــــىص ٖـــضم

ال ُـــتٍللخدى ا ٗـــامحن اإلاـــضعاء لـــضي (الٗمـــل بمسغظـــاث اهـــ٢تٖو ت فـــي ال  حٗـــؼي  ؼةٚـــ ب٣ُـــإ ؿـــُُيُتلالٟ الكـــَغ

 .الٗمغ إلاخٛحر

 

 ( زالثا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05)  إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت

عصي إلاخغحر ) اللُادة الخدىٍلُتخٌى 
ُ
 (.اإلااهل العلميح

 اإلااهل العلمي - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:24 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 
 زاهىٍت دبلىم مخىطى بيالىزٍىض ماحظخحر دهخىزاه

 0.115 1.874 8.06 7.98 7.42 7.02 7.5 بٗض الخإزحر اإلاشالي

 0.293 1.243 7.71 7.6 7.28 6.69 7.53 بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي 

 0.368 1.078 7.22 7.5 7.09 6.66 6.47 بٗض الضاٞ٘ ؤلالهامي

خباعاث الٟغصًت  0.441 0.940 7.46 7.46 7.1 6.68 7.39 بٗض الٖا

: اللُادة الخدىٍلُتبحمالي اإلادىز   0.262 1.321 7.61 7.64 7.23 6.76 7.22 ألاٌو

 بحن آلاحي:( ًد24 - 5حدٌو زكم )مً 
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باليؿـــبت  α≤  0.05اإلا٣ابلـــت الزخبـــاع "الخبـــاًً ألاخـــاصي" ؤ٦بـــر مـــً مؿـــخىي الضاللـــت  (.Sig)ال٣ُمـــت الاخخمالُـــت  -

لُـــــت خُــــض ٧ـــــان مؿـــــخىي الضاللــــت  ـــر 0.262إلظمــــالي مدـــــىع ال٣ُــــاصة الخدٍى ـــا ًىضـ  عـــــدم وحـــــىد فـــــسوق، ممــ

ت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى٫ بظمالي مدىع  لُتمٗىٍى ، وهى اإلااهل العلميحٗؼي إلاخٛحر  اللُادة الخدٍى

لُت.  ما ًض٫ ٖلى ؤن مخٛحر اإلااهل الٗلمي ال ًازغ ٖلى وا٢٘ ال٣ُاصة الخدٍى

 (α≤0.05طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ) ال جىحد فسوقال٣اثلت بإهه  حخت الفسكُتوبظل٪ وؿخيخج  -

ٗــؼي إلاخٛحــر إلاخىؾـُاث اؾــخجاباث ؤٞــغاص 
ُ
لُــت ح عــصو الباخــث  .اإلااهــل العلمــيالُٗىــت خــى٫ ال٣ُــاصة الخدٍى َو

ـــضع مــــً الــــىعي بإهمُــــت  ذلــــً بلــــى ــــت بمسخلــــ٠ مــــاهالتهم الٗلمُــــت ٖلــــى ٢ـ ُــــاث الخحًر ؤن الٗــــاملحن فــــي الجمٗ

لُــــت وؤنهــــم ًلمؿــــىنها ٞٗلُــــا فــــي مــــضعائهم وهــــظا ْــــاهغ مــــً الخٟــــاوث اإلاخ٣ــــاعب فــــي مخىؾــــُاث  ال٣ُــــاصة الخدٍى

ة جدكــابه الاؾـخجابت للٗــاملحن مــً خملــت مسخلـ٠ اإلاــاهالث الٗلمُــت، وطلــ٪ ألنهـم ًخٗــاملىن مــ٘ بصاعة واخــض

غ  ـت مــ٘ مسخلــ٠ الٗـاملحن ٖلــى ازــخالٝ مـاهالتهم الٗلمُــت وطلــ٪ فـي ؾــبُل جُــٍى مماعؾـاتها وؤؾــالُبها ؤلاصاٍع

 الٗاملحن وبالخالي الجمُٗت ٩٦ل.

ٞــغو١ طاث صاللــت والتــي جىنــلذ لٗــضم وظــىص  (2016هــظه الىخــاثج مــ٘ صعاؾــت ٧ــل مــً )ٖبــض الٗــا٫،  وجخفــم -

بــــحن مخىؾــــُاث ج٣ــــضًغاث بظابــــاث اإلابدــــىزحن خــــى٫ صعظــــت جــــىاٞغ ؾــــماث بخهــــاثُت ٖىــــض مؿــــخىي الضاللــــت 

لُـــــت ُــــاصة الخدٍى ـــــت بمداٞٓــــت ٚـــــؼة حٗـــــؼي إلاخٛحـــــر  ال٣ اإلااهـــــل الٗلمـــــي، وصعاؾـــــت  لـــــضي مـــــضًغي اإلاـــــضاعؽ الشاهٍى

الضاللــت لضعظــت مماعؾــت وظــىص ٞــغو١ طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي ٖــضم والتــي بُيــذ  (2016هــاجي، )

لُـــــت لـــــضي ُــــاصة الخدٍى ؤبـــــى اإلااهــــل الٗلمـــــي، وصعاؾـــــت ) حٗـــــؼي إلاخٛحـــــر  مــــضًغي اإلاـــــضاعؽ فـــــي مداٞٓـــــاث ٚــــؼة ال٣

ــــىص (2016قـــــٍغ٠،  ــــى ٖــــــضم وظـ ــلذ بلـ ــ ـــي جىنــ ـــالٞــــــغو١ طاث صاللـــــت بخهــــــاثُت ٖىـــــض مؿــــــخىي  والتــ ــــي ضاللــ ت فــ

 ؿــُُيُت فــي مداٞٓـــاث ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحـــر لُــت فــي وػاعة الصـــخت الٟلج٣ــضًغاث وا٢ــ٘ ال٣ُـــاصة الخدٍى ىؾــِمخ

طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض ( والتــي اؾــخيخجذ ٖــضم وظــىص ٞــغو١ 2015الؿــلُي، صعاؾــت )اإلااهــل الٗلمــي، و 

ــت بمداٞٓــاث ٚــؼة ج٣ــضًغاث  ىؾــِت فــي مخضاللــالمؿــخىي  اإلاٗلمــحن لضعظــت مماعؾــت مــضًغي اإلاــضاعؽ الشاهٍى

ٗــــؼي إلاخٛحــــر اإلااهــــل الٗلمــــي ُــــتلل٣ُــــاصة الخدٍىل
ُ
ــلذ (2015ال٣ــــضعة، ) ، وصعاؾــــتح  وظــــىص ٖــــضمبلــــى  والتــــي جىنــ

ـــحنت بخهـــــاثُ صاللـــــت طاث ٞـــــغو١ ـــُاث بــ  ُـــــتٍللخدى ا ال٣ُـــــاصةث بـــــالمخُ) خـــــى٫  اإلابدـــــىزحن اؾـــــخجاباث مخىؾــ

ال ت فــي الٗـامحن اإلاــضعاء لـضي (الٗمــل بمسغظـاث اهـ٢تٖو اإلااهــل  إلاخٛحـر  حٗــؼي  ؼةٚـ ب٣ُــإ ؿـُُيُتلالٟ الكـَغ

، الٗلمي، وصعاؾت ) وظىص ٞـغو١ طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي ٖضم جىنلذ بلى  خُض( 2015ال٣اهٕى

لُــت  خــى٫ ٖال٢ــتالضاللــت   حٗــؼي إلاخٛحـــر  بخد٣ُـــ٤ ألاهــضاٝ الاؾــتراجُجُت للكــٗب الٟلؿــُُجيال٣ُــاصة الخدٍى

 اإلااهل الٗلمي.
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 ( زابعا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05)    إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت

عصي إلاخغحر ) لُتاللُادة الخدٍىخٌى 
ُ
 (.طىىاث الخدمتح

 طىىاث الخدمت - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:25 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 

 5مً  ؤكل

 طىىاث

 10 -5مً 

 طىىاث

 15 -10مً 

 طىت

طىت  15

 فإهثر

 0.124 1.931 7.7 7.22 7.27 7.82 بٗض الخإزحر اإلاشالي

 0.064 2.448 7.43 7.09 6.97 7.74 بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي 

 0.034 2.921 7.28 6.77 6.82 7.58 بٗض الضاٞ٘ ؤلالهامي

خباعاث الٟغصًت  0.013 3.668 7.17 7.01 6.76 7.72 بٗض الٖا

: اللُادة الخدىٍلُت  0.032 2.968 7.41 7.02 6.96 7.71 بحمالي اإلادىز ألاٌو

 بحن آلاحي:( ًد25 - 5حدٌو زكم )مً 

باليؿـــبت  α≤  0.05مـــً مؿـــخىي الضاللـــت  ؤ٢ـــلاإلا٣ابلـــت الزخبـــاع "الخبـــاًً ألاخـــاصي"  (.Sig)ال٣ُمــت الاخخمالُـــت  -

لُــت خُــض ٧اهــذ مؿــخىي الضاللــت  ــتممــا ًىضــر  (0.032)إلظمــالي مدــىع ال٣ُــاصة الخدٍى  وحــىد فــسوق معىٍى

حٗـــؼي إلاخٛحـــر ؾـــىىاث الخضمـــت ، و٧اهـــذ  اللُـــادة الخدىٍلُـــتبـــحن اؾـــخجاباث اإلابدـــىزحن خـــى٫ اظمـــالي مدـــىع 

باؾـخصىاء  .(7.71)ؾـىىاث  خُـض بلـٜ مخىؾـِ بظابـاتهم  5مـً  ؤ٢ـلالٟغو١ لهالر مً لهم ؾىىاث زضمت 

ٖىــــض مؿــــخىي طاث صاللــــت بخهــــاثُت بٗــــضي الخــــإزحر اإلاشــــالي والخدٟحــــز ال٨ٟــــغي ٣ٞــــض جبــــحن ٖــــضم وظــــىص ٞــــغو١ 

(α≤0.05 ٗؼي إلاخٛحر
ُ
 ؾىىاث الخضمت.( إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت ح

 (α≤0.05ؤهـــه ال جىظـــض ٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي ) عـــدم حـــخت فسكـــُتوهىـــا وؿـــخيخج  -

ٗـؼي 
ُ
لُت ح عصو الباخث .إلاخغحر طىىاث الخدمتإلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ ال٣ُاصة الخدٍى  َو

ؾــىىاث، ؤن هــظه الٟئــت مــً الٗــاملحن فــي الٛالــب  ٧5ــىن الٟــغو١ لهــالر مــً لهــم ؾــىىاث زضمــت ؤ٢ــل مــً 

هــم خــضًشى الخســغط وخــضًشى الخُٗــحن وان ُٖــاءهم فــي اإلاغاخــل ألاولــى مــً خُــاتهم الٗملُــت فــي ؤوظــه وبالخــالي 

لٟئــت فــي الٛالــب هــي ٞــةن اإلاــضعاء ٌٗخمــضون ٖلــحهم فــي جىُٟــظ ؾُاؾــاث الجمُٗــت ؤ٦ثــر مــً ٚحــرهم، وؤن هــظه ا

لي فــــي ال٣ُــــاصة، وؤن خ٨مهـــــم ٖــــام وهــــى خ٨ـــــم اإلاىبهــــغ مـــــً  ألا٦ثــــر اؾدكــــٗاعا ألهمُـــــت جُبُــــ٤ الــــىمِ الخدـــــٍى

اث مضعائهم ٞهم مىخ٣لىن مً بِئت الضعاؾت ألا٧اصًمُت لبِئت الخُب٤ُ، وهم في الٛالب لم ًهاصٞىا  جهٞغ

 ٖلى ؤؾالُب ٢ُاصًت ؤزغي ل٣ُاعهىا بها.مضعاء ؾاب٣حن ٧ىنهم خضًشىن في الٗمل وبالخالي لم ٌٗخاصوا 

طاث صاللــــت والتــــي اؾــــخيخجذ وظــــىص ٞــــغو١ ( 2015هــــظه الىدُجــــت مــــ٘ صعاؾــــت ٧ــــل مــــً )الؿــــلُي،  واجفلــــذ -

ـــت ج٣ـــضًغاث  ىؾـــِت فـــي مخضاللـــالبخهـــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي  اإلاٗلمـــحن لضعظـــت مماعؾـــت مـــضًغي اإلاـــضاعؽ الشاهٍى

ٗـــــؼي إلاخٛحـــــر  ُـــــتلل٣ُـــــاصة الخدٍىبمداٞٓـــــاث ٚـــــؼة ل
ُ
ـــي 2016ؤبـــــى قـــــٍغ٠، ث الخضمـــــت، وصعاؾـــــت )ؾـــــىىاح ( والتــ

ج٣ـــضًغاث وا٢ـــ٘ ال٣ُـــاصة  ىؾـــِت فـــي مخضاللـــالٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي  جىنـــلذ بلـــى وظـــىص

خىاٞـــ٤ الو٧ــان ؾــىىاث الخضمــت،  ؿــُُيُت فــي مداٞٓــاث ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر لُــت فــي وػاعة الصــخت الٟلالخدٍى

والتـــي  (2015ال٣ــضعة، وصعاؾـــت )، ؾــىىاث 5زضمـــت ؤ٢ــل مـــً ؤًًــا فـــي ؤن الٟــغو١ لهـــالر مــً لهـــم ؾــىىاث 
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ـــحنت بخهـــــاثُ صاللـــــت طاث ٞــــغو١ وظـــــىصبلـــــى  جىنــــلذ ـــُاث بـ ث بـــــالمخُ) خـــــى٫  اإلابدــــىزحن اؾـــــخجاباث مخىؾــ

ال ُــتٍللخدى ا ال٣ُــاصة ت فــي الٗــامحن اإلاــضعاء لــضي (الٗمــل بمسغظــاث اهــ٢تٖو  ؼةٚــ ب٣ُــإ ؿــُُيُتلالٟ الكــَغ

 ؾىىاث الخضمت. إلاخٛحر  حٗؼي 

ــلذ بلـــى ٖـــضم وظــــىص 2016هدُجــــت الضعاؾـــت مـــ٘ صعاؾــــت ٧ـــل مـــً )ٖبــــض الٗـــا٫،  ازخلفـــذُٞمـــا   - ( والتـــي جىنــ

بـحن مخىؾـُاث ج٣ـضًغاث بظابـاث اإلابدـىزحن خـى٫ صعظـت ٞغو١ طاث صاللت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي الضاللـت 

لُتجىاٞغ ؾماث  ت بمداٞٓت ٚؼة حٗؼي إلاخٛحر  ال٣ُاصة الخدٍى ، ؾىىاث الخضمت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

الضاللــت لضعظــت وظــىص ٞــغو١ طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي ٖــضم والتــي بُيــذ ( 2016هــاجي، وصعاؾــت )

لُت لضي  ؾـىىاث الخضمـت، وصعاؾـت  حٗؼي إلاخٛحـر مضًغي اإلاضاعؽ في مداٞٓاث ٚؼةمماعؾت ال٣ُاصة الخدٍى

، )ا خـــى٫ ىـــض مؿـــخىي الضاللـــت وظـــىص ٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت ٖٖـــضم جىنـــلذ بلـــى  خُـــض( 2015ل٣ـــاهٕى

ـــــت ــــت  ٖال٢ـ لُــ ـــــاصة الخدٍى ــــُُجيال٣ُـ ــــٗب الٟلؿــ ـــتراجُجُت للكــ ــ ـــــضاٝ الاؾـ ـــ٤ ألاهـ ــ ُـ ــــىىاث  حٗــــــؼي إلاخٛحــــــر بخد٣ ؾــ

 .الخضمت
 

 ( زامظا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05 إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد )

عصي إلاخغحر ) اللُادة الخدىٍلُتالعُىت خٌى 
ُ
 (.اإلاظمى الىظُفيح

 اإلاظمى الىظُفي - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:26 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 

مدًس 

 داثسة

زثِع 

 كظم

مدًس 

 مؼسوع 
 زسي ؤ طىسجحر دازي ب مداطب

 0.087 1.863 7.53 7.95 7.13 6.89 8.05 7.27 7.95 بٗض الخإزحر اإلاشالي

 0.050 2.125 7.36 7.58 7.15 6.25 7.88 7 7.75 بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي 

 0.050 2.123 7.14 7.43 6.98 6.67 7.76 6.41 7.64 بٗض الضاٞ٘ ؤلالهامي

خباعاث الٟغصًت  0.034 2.309 7.28 7.52 7.08 6.13 7.76 6.67 7.26 بٗض الٖا

: اللُادة الخدىٍلُت  0.049 2.138 7.34 7.62 7.09 6.48 7.86 6.84 7.65 بحمالي اإلادىز ألاٌو

 بحن آلاحي:( ًد26 - 5حدٌو زكم )مً 

باليؿـــبت  α≤  0.05اإلا٣ابلـــت الزخبـــاع "الخبـــاًً ألاخـــاصي" ؤ٢ـــل مـــً مؿـــخىي الضاللـــت  (.Sig)ال٣ُمــت الاخخمالُـــت  -

لُــت خُــض ٧اهــذ مؿــخىي الضاللــت  ــت  وحــىد فــسوق،  ممــا ًىضــر 0.049إلظمــالي مدــىع ال٣ُــاصة الخدٍى مٗىٍى

، و٧اهــذ اإلاظــمى الــىظُفيحٗــؼي إلاخٛحــر  اللُــادة الخدىٍلُــتبــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى٫ بظمــالي مدــىع 

باؾـخصىاء بٗـض الخـإزحر  .7.86الٟغو١ لهالر مً مضًغ مكغوٕ/ ميؿ٤ مكغوٕ خُض بلٜ مخىؾـِ بظابـاتهم 

إلاخىؾــُاث اؾـــخجاباث ( α≤0.05طاث صاللــت بخهـــاثُت ٖىــض مؿــخىي )اإلاشــالي ٣ٞــض جبــحن ٖـــضم وظــىص ٞــغو١ 

ٗؼي إلاخٛحر 
ُ
ُٟي.ؤٞغاص الُٗىت ح  اإلاؿمى الْى

 (α≤0.05ؤهـــه ال جىظـــض ٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي ) عـــدم حـــخت فسكـــُتوهىـــا وؿـــخيخج  -

ُٟي، وهــى مــا ًــض٫  ٗــؼي إلاخٛحــر اإلاؿــمى الــْى
ُ
لُــت ح إلاخىؾــُاث اؾــخجاباث ؤٞــغاص الُٗىــت خــى٫ ال٣ُــاصة الخدٍى
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لُــت.ٖلــى ؤن مخٛحــر اإلاؿــمى  ُٟي ًــازغ فــي مدــىع ال٣ُــاصة الخدٍى عــصو الباخــث ذلــً بلــى الــْى ٟحن ٖلــى  َو اإلاــْى

لي فـــــي ال٣ُـــــاصة، و٢ـــــض ٧اهـــــذ  ُُٟـــــت ًـــــضع٧ىن ؤهمُـــــت الـــــىمِ الخدـــــٍى ؤٞـــــغاص الُٗىـــــت بمسخلـــــ٠ مؿـــــمُاتهم الْى

لهـــــا  الٟـــــغو١ لهـــــالر مـــــً مـــــضًغ مكـــــغوٕ/ ميؿـــــ٤ مكـــــغوٕ عبمـــــا ألن الجمُٗـــــاث فـــــي الٛالـــــب حٗخمـــــض فـــــي جمٍى

٘ وهــم ٘ وبالخــالي ٞــةن ميؿــ٣ي ومــضعاء اإلاكــاَع الجهــت الخىُٟظًــت لهــظه  وؤوكــُتها بكــ٩ل ؤؾاســخي ٖلــى اإلاكــاَع

ٗهم وبالخـــالي ٞهـــم ألا٦ثــــر   بلحهـــا فـــي جٟانـــُل ؤٖمــــالهم ومكـــاَع
ً
ـــا  بــــاإلصاعة وعظٖى

ً
٘ هـــم ألا٦ثـــر اخخ٩ا٧ـــا اإلاكـــاَع

 مالمؿت لىمِ ال٣اصة الظي جماعؾه ؤلاصاعة في الجمُٗت.

ث ٞــغو١ طا وظــىصٖــضم والتــي جىنــلذ بلــى ( 2016مــ٘ صعاؾــت )ؤبــى قــٍغ٠،  ازخلفــذٚحــر ؤن هــظه الىدُجــت  -

ـــالصاللــــت بخهــــاثُت ٖىــــض مؿــــخىي  ـــي مخضاللـ ـــِت فـ ُــــاصة الخدٍى ىؾـ ُــــت فــــي وػاعة الصــــخت لج٣ــــضًغاث وا٢ــــ٘ ال٣

ُٟي. ؿُُيُت في مداٞٓاث ٚؼة حٗؼي إلاخٛحرلالٟ  اإلاؿمى الْى

 

 السابعت:الفسكُت السثُظُت 

( بحن مخىطواث اطخجاباث ؤفساد α ≤ 0.05جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي )ال 

حعصي للمخغحراث الدًمغسافُت )الجيع، العمس، طىىاث الخدمت،  اإلاىظمت اإلاخعلمتالعُىت خٌى 

 اإلاظمى الىظُفي، اإلااهل العلمي(؟
 

 ( ؤوال: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05)  إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت

عصي إلاخغحر ) اإلاىظمت اإلاخعلمتخٌى 
ُ
 (.الجيعح

 الجيع -ازخباز  )ث( لعُيخحن مظخللخحن هخاثج (:27 - 5حدٌو زكم )

 كُمت اإلاخىطواث اإلاجاٌ

 tالازخباز 

اللُمت الاخخمالُت 

(Sig.) اهثى ذهس 

 0.006 2.788- 7.35 6.81 اإلاىظمت اإلاخعلمت

 بحن آلاحي:( ًد27 - 5حدٌو زكم )مً 

ُـــت  - مـــً مؿــــخىي  ؤ٢ـــل  ازخبــــاز  )ث( لعُيخـــحن مظـــخللخحن هخـــاثجاإلا٣ابلـــت الزخبـــاع  (.Sig)ال٣ُمـــت الاخخمال

ـــتα≤  0.05الضاللـــت  ممـــا  ،0.006 ، باليؿـــبت إلظمـــالي مدـــىع اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمـــت خُـــض ٧اهـــذ ٢ُمـــت اإلاٗىٍى

ــــت بــــحن اؾــــخجاباث اإلابدـــىزحن خــــى٫ اإلاىٓمــــت اإلاخٗلمـــت حٗــــؼي إلاخٛحــــر الجــــيـ،  ًىضـــح وحــــىد فــــسوق معىٍى

 بخــىاٞغ زهــاثو 7.35و٧اهــذ الٟــغو١ لهــالر الاهــار بمخىؾــِ بلــٜ 
ً
، ممــا ٌٗجــي ؤن ؤلاهــار ؤ٦ثــر بخؿاؾــا

 اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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التي جٟغى ٖضم وظىص ٞـغو١ طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي  عدم حخت الفسكُتوبظل٪ وؿخيخج  -

ٗـؼي إلاخٛحـر الجـيـ.الضال
ُ
عـصو الباخـث  لت إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىـت خـى٫ اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت ح َو

غ، وؤهه وفي ْل  ذلً بلى ٟاث لضيهً مُل ؤ٦بر لخُب٤ُ الخٗلُماث والا٢تراخاث اإلاخٗل٣ت بالخٍُى ؤن اإلاْى

 ٖلـى اإلاىاٞؿـت وبزبـ
ً
 وخغنـا

ً
اث الـظاث فـي مسخلـ٠ ؤهىا مجخم٘ ط٧ىعي ٞةن طل٪ ًجٗـل ؤلاهـار ؤ٦ثـر جدـضًا

اإلاىا٢٘، وهى ما ظٗل اخ٩امهً في ج٣ضًغ صعظت جىاٞغ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بالجمُٗاث التي ٌٗملً 

 بها ؤٖلى مً ج٣ضًغ الظ٧ىع وؤ٦ثر وا٢ُٗت.

 

ض،  واجفلذ -  بـحن ٞـغو١ جىظـض والتي جىنلذ بلى ؤهه ( 2013هظه الىدُجت م٘ صعاؾت )ؤبى ٍػ
ً
صالـت بخهـاثُا

مـــت لو٧الـــت الٛـــىر بمداٞٓـــاث ٚـــؼة لضعظـــت جـــىاٞغ ؤبٗـــاص اإلاىٓمـــت اإلاخٗ مـــضًغي مـــضاعؽمخىؾـــِ ج٣ـــضًغاث 

ـــحٗـــــؼي إلاخٛحـــــر الجـــــيـ  ، وفــ
ً
لهـــــالر ؤلاهـــــار، واج٣ٟـــــذ مـــــ٘ صعاؾـــــت )الكـــــىُي،  ي ؤن الٟـــــغو١ صالـــــت بخهـــــاثُا

خــى٫ مــضي جــىاٞغ ؤبٗــاص اإلاىٓمــت ىظــىص ٞــغو١ صالــت بخهــاثُا حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ والتــي جىنــلذ ل( 2016

 ؤنها ٧اهذ لهالر الظ٧ىع.في م٘ ازخالٝ الىػاعاث الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة، اإلاخٗلمت ب

 

غي،  ازخلفـــذُٞمـــا  -  تصاللـــ ث١ طاغو ظـــض ٞـــجى ال ( والتـــي جىنـــلذ بلـــى ؤهـــه 2016مـــ٘ صعاؾـــت ٧ـــل مـــً )الىـــٍى

ـاإلاـضاعؽ الشاهث ج٣ـضًغ مـضًغي صعظـات بـحن مخىؾـُاث ي الضاللـخى ت ٖىـض مؿـخهاثُب بمداٞٓـاث ٚـؼة ت ٍى

( خُـض 2015الضؾـىقي، ، وصعاؾـت )الجيـلمت في مضاعؾهم حٗؼي إلاخٛحر ٗخاإلا تٗاص اإلاىٓمؤبٞغ لضعظت جىا

ت إلاجاالث اؾدباهت صعظت جىاٞغ مٗاًحر ىج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗ مخىؾُاث بحنو١ غ ٞ صى ظجىنلذ بلى ٖضم و 

زًــحر، ، وصعاؾـت )الجـيـحٗــؼي إلاخٛحـر  بالجامٗـاث الٟلؿـُُيُت بٛـؼة اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت فـي ٧لُـاث التربُــت

ت اإلاخٗلمت للٗـاملحن فـي قـغ٦ت مطاث صاللت بخهاثُت ججاه اإلاىٓ ٞغو١( والتي جىنلذ ؤهه ال جىظض 2015

ت ظىا٫ ب٣ُإ ٚـؼةا الاجهاالث  ، ، وصعاؾـت )حٗـؼي إلاخٛحـر الجـيـ لخلٍى ( والتـي جىنـلذ بلـى 2015اإلاـؼعٕو

ــــىص  اؾـــــت خـــــى٫ صعظـــــتٞـــــغو١ طاث صاللـــــت بخهـــــاثُت بـــــحن مخىؾـــــُاث بظابـــــاث ؤٞـــــغاص ُٖىـــــت الضع  ٖـــــضم وظـ

 إلاخٛحــر الجــيـ، مماعؾـت ؤًٖــاء هُئــت الخــضَعـ إلا٣ىمــاث اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي ظامٗــت اإلالــ٪ ؾــٗىص حٗــؼي 

 ( والتـــــي ؤْهـــــغث ٖـــــضم وظـــــىص ٞـــــغو١ طاث صاللـــــت فـــــي جهـــــىعاث مٗلمـــــي ومٗلمـــــاث2015ال٣غوـــــي، )وصعاؾـــــت 

ت بمداٞٓت الضواصمي خى٫   الجيـ.  اإلاضعؾت ٦مىٓمت مخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر  اإلاغخلت الشاهٍى
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 ( زاهُا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05 إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت )

عصي إلاخغحر ) اإلاىظمت اإلاخعلمتخٌى 
ُ
 (.العمسح

 العمس - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:28 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 

مً  ؤكل

 طىت 30

 ؤكل -30مً 

 طىت 40مً 

مً  ؤكل -40

 طىت 50

طىت  50

 فإهثر

 0.437 0.909 7.34 7.29 6.89 7.08 اإلاىظمت اإلاخعلمت

 بحن آلاحي:( ًد28 - 5حدٌو زكم )مً 

باليؿـبت  α≤  ٦0.05بـر مـً مؿـخىي الضاللـت ؤاإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي"  (.Sig)ال٣ُمت الاخخمالُـت  -

 ممـــا ًىضــح عـــدم وحــىد فـــسوق، 0.437إلظمــالي مدــىع اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمــت، خُــض ٧اهـــذ مؿــخىي الضاللــت 

ت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى٫ اظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر الٗمغ.  مٗىٍى

 ≥ αالتي جٟغى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿـخىي ) حخت الفسكُتوبظل٪ وؿخيخج  -

ٗؼي إلاخٛحـر )الٗمـغ(.0.05
ُ
لُت ح علـل الباخـث  ( إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ ال٣ُاصة الخدٍى َو

ت جُب٤ ؤهٓمتها ولىاثدها ٖلى ظمُ٘ الٗاملحن لضيها بٛـٌ الىٓـغ ٖـً الٗمـغ،  ذلً بإن الجمُٗاث الخحًر

خل٣ــى الٗــاملحن هــظه الٟــغم بٛــٌ الىٓــغ ٖــً ؤٖمــاعهم، ٦ةجاخــت ٞــةن ؤبــىاب الــخ ٗلم مٟخىخــت للجمُــ٘ ٍو

ـؼ الـخٗلم والؿـماح  اؾخ٨ما٫ الضعاؾت وحؿهُل طل٪، وبظغاء اإلااجمغاث ووعف الٗمل التي مً قـإنها حٍٗؼ

ب.  بش٣اٞت الخجٍغ

( والتي ؤْهغث ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللـت 2014هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ٧ل مً )ؤبى مضللت،  واجفلذ -

حٗــــؼي فــــي اإلااؾؿـــاث الضولُــــت الٗاملــــت فـــي ٢ُــــإ ٚــــؼة بخهـــاثُت هدــــى جــــىاٞغ زهـــاثو اإلاىٓمــــت اإلاخٗلمــــت 

 إلاخٛحر الٗمغ.

بخهـــاثُت طاث صاللـــت  ٞـــغو١ لىظـــىصجىنـــلذ  خُـــض (2015مـــ٘ صعاؾـــت ٧ـــل مـــً )زًـــحر،  ازخلفـــذُٞمـــا  -

ـــت ظـــىا٫ ب٣ُـــإ ٚـــؼةا ت اإلاخٗلمـــت للٗـــاملحن فـــي قـــغ٦ت الاجهـــاالث مـــججـــاه اإلاىٓ ، الٗمـــغحٗـــؼي إلاخٛحـــر  لخلٍى

خهــاثیت لخهــىعاث اإلابدــىزحن خــى٫ بجىظــض ٞــغو١ طاث صاللــت ( التــي جىنــلذ ؤنهــا 2016ؾــهلت، وصعاؾــت )

( 2014مدمــض، اؾــت )وصع ، فــي ٧لُــاث ظامٗــت مدمــض زًُــغ حٗــؼي إلاخٛحــر الٗمــغ مؿــخىي اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت

فـــي صعظـــت جُبُـــ٤ ؤبٗــــاص الضاللـــت  ٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي والتـــي بُيـــذ هخاثجهـــا وظـــىص 

غ  اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمـــت فـــي اإلاؿدكـــُٟاث الخ٩ىمُـــت الٗامـــت ب٣ُـــإ ٚـــؼة مـــً وظهـــت هٓـــغ ٞىحـــي ؤ٢ؿـــام الخهـــٍى

 .إلاخٛحر الٗمغ حٗؼي  الُبي
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  زالثا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت( عىد مظخىيα ≤ 0.05 إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت )

عصي إلاخغحر ) اإلاىظمت اإلاخعلمتخٌى 
ُ
 (.اإلااهل العلميح

 اإلااهل العلمي - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:29 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 
 زاهىٍت دبلىم مخىطى بيالىزٍىض ماحظخحر دهخىزاه

 0.144 1.724 7.53 7.42 6.99 6.56 7.03 اإلاىظمت اإلاخعلمت

 بحن آلاحي:( ًد29 - 5حدٌو زكم )مً 

باليؿـبت  α≤  0.05اإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي" ا٦بـر مـً مؿـخىي الضاللـت  (.Sig)ال٣ُمت الاخخمالُـت  -

 عـــدم وحـــىد فــــسوقممـــا ًىضـــر  0.257إلظمـــالي مدـــىع اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمـــت، خُـــض ٧اهـــذ مؿــــخىي الضاللـــت 

ت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى٫ اظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي.  مٗىٍى

 ≥ αطاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ) عدم وحىد فسوقالتي جٟغى  حخت الفسكُتوبظل٪ وؿخيخج  -

ٗـؼي إلاخٛحـر )اإلااهـل الٗلمـي(.0.05
ُ
لُـت ح فظـس  ( إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ ال٣ُـاصة الخدٍى ٍو

م مـــً ازـــخالٝ مـــاهالتهم  الباخـــث ذلـــً ٗـــاملحن لـــضيها ٧اٞـــت ٖلـــى الـــٚغ ـــت حٗامـــل ال بـــإن الجمُٗـــاث الخحًر

 ـ ٞغم الخُىع.الٗلمُت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة وجمىذ الجمُ٘ هٟ

غي،  وجخفـــم -  ث١ طاغو ظـــض ٞـــجى ال ( والتـــي جىنـــلذ بلـــى ؤهـــه 2016هـــظه الىدُجـــت مـــ٘ صعاؾـــت ٧ـــل مـــً )الىـــٍى

بمداٞٓاث ت ٍىاإلاضاعؽ الشاهث ج٣ضًغ مضًغي صعظات بحن مخىؾُاث ي الضاللخى ت ٖىض مؿخهاثُب تصالل

الكــىُي، الٗلمــي، وصعاؾــت ) لمــت فــي مضاعؾــهم حٗــؼي إلاخٛحــر اإلااهــلٗخاإلا تٗــاص اإلاىٓمــؤبٞغ ٚــؼة لضعظــت جــىا

خـــى٫ مـــضي جـــىاٞغ  اإلااهـــل الٗلمـــيوظـــىص ٞـــغو١ صالـــت بخهـــاثُا حٗـــؼي إلاخٛحـــر ٗـــضم ( والتـــي جىنـــلذ ل2016

( خُــــض جىنــــلذ 2015زًــــحر، ؤبٗــــاص اإلاىٓمــــت اإلاخٗلمــــت بــــالىػاعاث الٟلؿــــُُيُت ب٣ُــــإ ٚــــؼة، وصعاؾــــت )

ــت ا لحن فــي قــغ٦ت الاجهــاالث ت اإلاخٗلمــت للٗــاممـطاث صاللــت بخهــاثُت ججــاه اإلاىٓ ٞــغو١وظــىص ٗـضم ل لخلٍى

والتـي ؤْهـغث ٖـضم وظـىص ٞـغو١  (2015ال٣غوـي، اإلااهـل الٗلمـي، وصعاؾـت ) حٗؼي إلاخٛحـر  ظىا٫ ب٣ُإ ٚؼة

ــت بمداٞٓــت الــضواصمي خــى٫  طاث صاللــت فــي جهــىعاث مٗلمــي ومٗلمــاث اإلاضعؾــت ٦مىٓمــت  اإلاغخلــت الشاهٍى

جىظـض ٞـغو١ طاث صاللـت ال التي جىنلذ ؤنهـا ( 2016ؾهلت، اإلااهل الٗلمي، وصعاؾت ) مخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر 

فـــي ٧لُـــاث ظامٗـــت مدمـــض زًُـــغ حٗـــؼي  خهـــاثیت لخهـــىعاث اإلابدـــىزحن خـــى٫ مؿـــخىي اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمـــتب

 اإلااهل الٗلمي.إلاخٛحر 

والتــــي جىنـــلذ بلـــى ؤهــــه ال جىظـــض ٞــــغو١ طاث  (2014هــــظه الىدُجـــت مـــ٘ صعاؾــــت )عمًـــان،  ازخلفـــذبِىمـــا  -

ت صاللت بخهاثُت  ٗؼي إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي.باإلاٗاهض ألاػهٍغ
ُ
 في مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ح
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 ( زابعا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05 إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت )

عصي إلاخغحر ) اإلاىظمت اإلاخعلمتخٌى 
ُ
 (.طىىاث الخدمتح

 طىىاث الخدمت - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:30 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 

مً  ؤكل

 طىىاث 5

 10 -5مً 

 طىىاث

 15 -10مً 

 طىت

طىت  15

 فإهثر

 0.005 4.303 7.52 7.03 6.64 7.21 إلاىظمت اإلاخعلمتا

 بحن آلاحي:( ًد30 - 5حدٌو زكم )مً 

باليؿـبت  α≤  0.05اإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي" ؤ٢ـل مـً مؿـخىي الضاللـت  (.Sig)ال٣ُمت الاخخمالُت  -

ــتممــا ًىضــر  (0.005)إلظمــالي مدــىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت، خُــض ٧ــان مؿــخىي الضاللــت   وحــىد فــسوق معىٍى

 . ولهـــالراث الخضمـــتبـــحن اؾـــخجاباث اإلابدـــىزحن خـــى٫ بظمـــالي مدـــىع اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمـــت حٗـــؼي إلاخٛحـــر ؾـــىى 

ــت والـــظًً مــضة زــضمتهم  عـــصو  .(7.52خؿــابي )بمخىؾـــِ  ؾـــىت ٞــإ٦ثر 15الٗــاملحن فــي الجمُٗـــاث الخحًر َو

ض مً بصعا٥ ؤٞغاص الُٗىت ألهمُت بوكاء ؤهٓمت  الباخث ذلً بلى ؤن َى٫ مضة زضمتهم في الجمُٗاث جٍؼ

ـــت والـــخٗلم والاهخ٣ـــا٫ بالجمُٗـــت ألن ج٩ـــىن مىٓمـــت مخٗلمـــت، وهـــى مـــا ٌٗـــىص بالٟاثـــضة ٖلـــى الٗـــاملحن  للمٗٞغ

ؿـــهم فـــي الاعج٣ـــاء بـــاألصاء لـــضيهم، وهـــظه الخبـــرة اإلاترا٦مـــت ؤًًـــا جم٨ـــجهم مـــً اجســـاط ال٣ـــغاعا ث الصـــخُدت َو

 والتي جمحزهم ًٖ باقي الٟئاث.

التي جٟغى ٖضم وظىص ٞـغو١ طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي  عدم حخت الفسكُتوبظل٪ وؿخيخج  -

(0.05  ≥α) .ٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت
ُ
 إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ح

طاث صاللت  ٞغو١( خُض جىنلذ بلى وظىص 2015هظه الضعاؾت م٘ صعاؾت ٧ل مً )زًحر،  اجفلذو٢ض  -

ــت ظــىا٫ ب٣ُــإ ٚــؼةا ت اإلاخٗلمــت للٗــاملحن فــي قــغ٦ت الاجهــاالثمــبخهــاثُت ججــاه اإلاىٓ  حٗــؼي إلاخٛحــر  لخلٍى

( والتي ؤْهغث وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت هدى جىاٞغ 2014ؤبى مضللت، ؾىىاث الخضمت، وصعاؾت )

إلاخٛحــر ؾــىىاث الخضمــت،  حٗــؼي فــي اإلااؾؿــاث الضولُــت الٗاملــت فــي ٢ُــإ ٚــؼة زهــاثو اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت 

ـــا  غي،  ازخلفــــــذُٞمــ ــــه 2016مـــــ٘ صعاؾــــــت ٧ـــــل مــــــً )الىـــــٍى ــــلذ ؤهــ ـــي جىنـ ـــجى ال ( والتـــ ـــ ث١ طاغو ظـــــض ٞـــ  تصاللـــ

ـاإلاـضاعؽ الشاهث ج٣ـضًغ مـضًغي صعظـات بـحن مخىؾـُاث ي الضاللـخى ت ٖىـض مؿـخهاثُب  بمداٞٓـاث ٚـؼةت ٍى

ـــؤبٞغ لضعظـــــت جـــــىا ـــاص اإلاىٓمــ ٗــــــؼي إلاخٛحـــــر ؾـــــىىاث الخضمـــــتلمــــــت فـــــي مضاعؾـــــهم ٗخاإلا تٗــ
ُ
، وصعاؾــــــت اإلاخٗلمـــــت ح

ــــت  والتـــــي ؤْهـــــغث ٖـــــضم وظـــــىص ٞـــــغو١ طاث صاللـــــت فـــــي جهـــــىعاث مٗلمـــــي ومٗلمـــــاث( 2015ال٣غوـــــي، ) اإلاغخلـ

ــــت بمداٞٓــــت الــــضواصمي خــــى٫  ت ؾــــىىاث الخضمــــت، وصعاؾــــ اإلاضعؾــــت ٦مىٓمــــت مخٗلمــــت حٗــــؼي إلاخٛحــــر  الشاهٍى

خـــى٫  ؾـــىىاث الخضمـــتوظـــىص ٞـــغو١ صالــت بخهـــاثُا حٗـــؼي إلاخٛحــر ( والتـــي جىنـــلذ لٗــضم 2016الكــىُي، )

( والتـي 2014عمًـان، مضي جـىاٞغ ؤبٗـاص اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت بـالىػاعاث الٟلؿـُُيُت ب٣ُـإ ٚـؼة، وصعاؾـت )

ــت جىنـلذ بلـى ؤهــه ال جىظـض ٞـغو١ طاث صاللــت بخهـاثُت  ٗــؼي  فـي مدـىع اإلاىٓمــتباإلاٗاهـض ألاػهٍغ
ُ
اإلاخٗلمـت ح

 إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت.
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 ( زامظا: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىيα ≤ 0.05 إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد )

عصي إلاخغحر ) اإلاىظمت اإلاخعلمتالعُىت خٌى 
ُ
 (.اإلاظمى الىظُفيح

 اإلاظمى الىظُفي - ANOVAهخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  (:31 - 5حدٌو زكم )

 اإلاجاٌ

 اإلاخىطواث
 كُمت

 Fالازخباز

 اللُمت

 الاخخمالُت

(Sig.) 

مدًس 

 داثسة

زثِع 

 كظم

مدًس 

 مؼسوع 
 زسي ؤ طىسجحر دازي ب مداطب

 0.184 1.481 7.04 7.78 7.02 6.52 7.03 6.76 7.4 اإلاىظمت اإلاخعلمت

 بحن آلاحي:( ًد31 - 5حدٌو زكم )مً 

باليؿـبت  α≤  0.05اإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي" ا٦بـر مـً مؿـخىي الضاللـت  (.Sig)ال٣ُمت الاخخمالُـت  -

 عــدم وحــىد فــسوق(، ممــا ًىضــر 0.184إلظمــالي مدــىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت،  خُــض ٧ــان مؿــخىي الضاللــت )

ُٟي. ت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى٫ بظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿمى الْى  مٗىٍى

التـي ههـذ ؤهـه ال جىظـض ٞـغو١ طاث صاللـت بخهـاثُت  طـىلبل الفسكـُتبىاء ٖلـى الىدُجـت الؿـاب٣ت ٞةهىـا  -

ٗـؼي إلاخٛحـر اإلاؿـمى  (α ≤ 0.05) ٖىض مؿخىي 
ُ
إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خـى٫ اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت ح

ُٟي.  الْى

لى خض ؾىاء وبٌٛ الىٓ ووظخدٌ مً هره الىدُجت - ُٟي ؤن ظمُ٘ ؤٞغاص الُٗىت ٖو غ ًٖ مؿماهم الْى

غ اإلاؿــخمغ إلاؿــخىاه إلصعا٦ــه لخهــاثو  هــا ٖلــى الخُــٍى ٞــةنهم ٖلــى صعظــت ٦بحــرة مــً الــىعي بــإن ٩ًــىن خٍغ

ٟحن بهـظا الـىعي ؤن جخدـى٫ الجمُٗـت بلـى مىٓمـت  اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وألهمُتها، وبالخالي ٌؿـهم مجمـٕى اإلاـْى

 مخٗلمت.

ــــض ج( 2015هـــــظه الىدُجـــــت مـــــ٘ صعاؾـــــت )زًـــــحر،  وجخفـــــم - ــــى خُـ ــلذ بلـ ــ ــــىص ٖـــــضم ىنـ ــــت  ٞـــــغو١وظـ طاث صاللـ

ــت ظــىا٫ ب٣ُــإ ٚــؼةا ت اإلاخٗلمــت للٗــاملحن فــي قــغ٦ت الاجهـاالثمــبخهـاثُت ججــاه اإلاىٓ  حٗــؼي إلاخٛحــر لخلٍى

ُٟي.  اإلاؿمى الْى

وا٢ـــ٘ ٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت فـــي  وظـــىص( والتـــي ؤوضـــخذ 2016مـــ٘ صعاؾـــت )الخالـــض،  ازخلفـــذُٞمـــا  -

اى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت  جُب٣ُاث ُٟي.بمضًىت اإلال٪ ؾٗىص الُبُت في مضًىت الٍغ ٗؼي إلاخٛحر اإلاؿمى الْى
ُ
 ح
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 ملـــدمـــت

 ألهـــــم الىخـــــاثج التــــــي جىنـــــلذ بلحهـــــا الضعاؾـــــت وطلــــــ٪ بٗـــــض بظـــــغاء الخدلُــــــل 
ً
ًخًـــــمً هـــــظا الٟهـــــل ملخهــــــا

ؤلاخهـــاجي لبُاهـــاث الاؾـــدباهاث الخانـــت بُٗىـــت الضعاؾـــت. ٦مـــا ًخُـــغ١ بلـــى ؤهـــم الخىنـــُاث اإلا٣ترخـــت فـــي يـــىء 

لُـــت، وحؿـــهم فـــي جىظُـــه ال٣ُــاصة باججـــاه مماعؾـــت اؾـــالُب ال٣ُـــاصة الخدهخــاثج الضعاؾـــت والتـــي ٢ـــض حؿـــاٖض فـــي  ٍى

ت الٗاملت في  ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر  .ٚؼة مداٞٓاثحٍٗؼ

 هخاثج الدزاطت

لُت(:  الىخاثج اإلاخعللت باإلاخغحر اإلاظخلل )اللُادة الخدٍى

لُــت بكــ٩ل ٖــام ٧ــان بضعظــت مغجٟٗــت بيؿــبت  %، 72.61ؤْهــغث الىخــاثج ؤن مماعؾــت همــِ ال٣ُــاصة الخدٍى

ــت الٗاملــت فــي  ٚــؼة، وظــاء جغجِــب ؤبٗــاص ال٣ُــاصة  مداٞٓــاثمــً وظهــت هٓــغ الٗــاملحن فــي الجمُٗــاث الخحًر

لُــــت  خبــــاعاث ال، زــــم الخدٟحــــز ال٨ٟــــغي ، زــــم اإلاسجبــــت ألاولــــى الخــــإزحر اإلاثــــاليفــــي الخدٍى اإلاسجبــــت ، وفــــي ٟغصًــــتالٖا

 .السابعت وألازحرة بعد الدافع ؤلالهامي

 الىخاثج اإلاخعللت باإلاخغحر الخابع )اإلاىظمت اإلاخعلمت(:

ــت الٗاملــت  ٦كــٟذ هخــاثج الضعاؾــت ؤن بظمــالي صعظــت جُبُــ٤ ؤبٗــاص اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي الجمُٗــاث الخحًر

بعــــد الخمىــــحن ى اإلاسجبــــت ألاولــــفـــي %، و٧ــــان جغجُبهــــا 70.37ٚــــؼة ٧اهـــذ مغجٟٗــــت بــــىػن وؿـــبي  مداٞٓــــاثفـــي 

ـــم الشخصـــــ ي ٣ـــــي، زــ ـــم الـــــخٗلم الٍٟغ ـــ، زــ ـــر الىٓمــ ـــم ي، الخ٨ٟحــ اإلاسجبـــــت الخامظـــــت وفـــــي ، الىمـــــاطط ال٣ٗلُـــــتزــ

 .وألازحرة بعد السئٍت اإلاؼترهت

 الىخاثج اإلاخعللت بالفسكُاث:

ً:الىخاثج الخاؿت بالعالكت بحن  .1  اإلاخغحًر

 ( ـت طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي ( بـحن α 0.05 ≥زلهـذ الضعاؾـت بلـى وظـىص ٖال٢ـت َغصًـت ٢ٍى

ـــــت ـــــت اإلاخٗلمــ ــــت واإلاىٓمــ ــــت مجخمٗـــ ــ لُـ ـــــاصة الخدٍى ـــــالُب ال٣ُــ ـــــغث ؤن ، ؤؾــ ـــا ؤْهــ ــ ـــــاصة  ؤهثـــــــر٦مــ ـــاص ال٣ُــ ــ ؤبٗــ

 طو صاللـــــت بخهـــــاثُت فـــــي اإلاىٓمـــــت اإلاخٗلمـــــت هـــــى بٗـــــض 
ً
لُـــــت اعجباَـــــا ـــاله بٗـــــض ،  الخفـــــص ؤلالهـــــاميالخدٍى جــ

خباعاث الٟغصًت  .الخإزحر اإلاثاليبٗض  اإلاسجبت ألازحرة، وظاء في ، زم بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي الٖا
 

2. :ً  الىخاثج الخاؿت باألزس بحن اإلاخغحًر

  لُـــــت جـــــازغ فـــــي اإلاىٓمـــــت اإلاخٗلمـــــت وجٟؿـــــغ مـــــا وؿـــــبخه ؤْهـــــغث هخـــــاثج الضعاؾـــــت ؤن ؤبٗـــــاص ال٣ُـــــاصة الخدٍى

% مـــً الخبــــاًً والخٛحــــر فــــي اإلاخٛحــــر الخــــاب٘ )اإلاىٓمـــت اإلاخٗلمــــت( وؤن بــــاقي الخٛحــــر ٢ــــض ٌٗــــىص لٗىامــــل 48.8

 ؤزغي زاعط هُا١ الضعاؾت. 

 فــي اإلاىٓمــ 
ً
خبــاعاث بُيـذ هخــاثج الضعاؾــت ؤن ؤهــم الٗىامـل جــإزحرا ت اإلاخٗلمــت هـى الخٟــؼ ؤلالهــامي، زــم الٖا

الٟغصًــــت، ُٞمــــا جــــم اؾــــدبٗاص مخٛحــــري )الخــــإزحر اإلاشــــالي، والخدٟحــــز ال٨ٟــــغي( لٗــــضم وظــــىص جــــإزحر طا صاللــــت 

 بخهاثُت لهما في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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 الىخاثج اإلاخعللت بالفسوق ؤلاخـاثُت: .3

ً، ٖلى الىدى آلاحي: ؤْهغث الضعاؾت الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالٟغو١ ؤلاخهاثُت  ل٩ل مً اإلاخٛحًر

  اللُادة الخدىٍلُتطاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلابدىزحن خى٫ عدم وحىد فسوق 

 .اإلااهل العلميحٗؼي بلى مخٛحر 

  مجخمٗــت حٗـــؼي  اللُـــادة الخدىٍلُــتطاث صاللـــت بخهــاثُت بــحن آعاء ؤٞـــغاص الُٗىــت خــى٫ وحــىد فــسوق

 .ؤلاهار١ لهالر ، و٧اهذ الٟغو الجيعإلاخٛحر 

  ــت بـحن اؾـخجاباث اإلابدــىزحن خـى٫ بظمــالي مدـىع وحـىد فـسوق حٗـؼي إلاخٛحــر  اللُـادة الخدىٍلُــتمٗىٍى

باؾـــخصىاء بٗــــضي الخدٟحـــز ال٨ٟــــغي  ؾــــىت. 30، و٧اهــــذ الٟـــغو١ لهـــالر مــــً ؤٖمـــاعهم ؤ٢ــــل مـــً العمـــس

 بحنبخهاثُوالضاٞ٘ ؤلالهامي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو١ صالت 
ً
 .ؤٞغاص الُٗىت ا

  ت بحن اؾخجاباث اإلابدـىزحن خـى٫ مدـىع وحىد فسوق لُـتمٗىٍى طـىىاث حٗـؼي إلاخٛحـر  اللُـادة الخدٍى

باؾـخصىاء بٗـضي الخـإزحر  ؾـىىاث. 5، و٧اهذ الٟغو١ لهالر مً لهـم ؾـىىاث زضمـت ؤ٢ـل مـً  الخدمت

 اإلاشالي والخدٟحز ال٨ٟغي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو١ جظ٦غ بحن ؤٞغاص الُٗىت.

 ت  وحىد فسوق لُـتبـحن اؾـخجاباث اإلابدـىزحن خـى٫ مدـىع مٗىٍى اإلاظـمى حٗـؼي إلاخٛحـر  اللُـادة الخدٍى

باؾـخصىاء بٗـض الخـإزحر اإلاشـالي  ، و٧اهذ الٟغو١ لهالر ٧ل مً مـضًغ مكـغوٕ/ ميؿـ٤ مكـغوٕ.الىظُفي

 بحنبخهاثُصالت ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو١ 
ً
 .ؤٞغاص الُٗىت ا

  ت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خـى٫ وحىد فسوق ، و٧اهـذ الجـيعحٗـؼي إلاخٛحـر  اإلاىظمـت اإلاخعلمـتمٗىٍى

 .ؤلاهارالٟغو١ لهالر 

  ــت بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى٫ بظمــالي مدــىع وحــىد فــسوق حٗــؼي إلاخٛحــر  اإلاىظمــت اإلاخعلمــتمٗىٍى

 ؾىت ٞإ٦ثر. 15، و٧اهذ الٟغو١ لهالر مً لهم ؾىىاث زضمت طىىاث الخدمت

 ــت بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحنمٗى عــدم وحــىد فــسوق حٗــؼي  اإلاىظمــت اإلاخعلمــتظمــالي مدــىع بخــى٫  ٍى

 .(واإلاظمى الىظُفي، اإلااهل العلمي، العمس) ل٩ل مً مخٛحر 
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 على ؤطئلت الدزاطت وجدلُم ؤهدافها مىضخت في الجدٌو آلاحي: الىخاثج اإلاخعللت باإلحابت 

 الىخاثج اإلاخعللت باإلحابت عً ؤطئلت الدزاطت وجدلُم ؤهدافها (:1 - 6حدٌو زكم )

 مجاٌ جدلله الهدف

: لُت في  الظااٌ ألاٌو ما مؿخىي مماعؾت ؤبٗاص ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في  ٚؼة خؿب عؤي ؤٞغاص  مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر

 ؟الُٗىت

: الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ مماعؾت ؤؾالُب ال٣ُاصة  الهدف ألاٌو

ت الٗاملت في  لُت في الجمُٗاث الخحًر  ٚؼة. مداٞٓاثالخدٍى

 (. 13 - 5( بلى ظضو٫ )9 - 5جم جدلُل الىخاثج مً ظضو٫ )

لُتؤْهغث الىخاثج ؤن  بدزحت بك٩ل ٖام ٧ان  ممازطت همى اللُادة الخدٍى

بيؿبت  اإلاسجبت ألاولى: بعد الخإزحر اإلاثالي%، وظاء في 72.61بيؿبت  مسجفعت

خباعاث الٟغصًت 72.88%. جاله بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي بيؿبت 74.99 %. زم بٗض الٖا

بيؿبت إلاسجبت السابعت وألازحرة: بعد الدافع ؤلالهامي %، وظاء في ا71.32بيؿبت 

71.10.% 

ما صعظت جُب٤ُ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في  الظااٌ الثاوي:

ت الٗاملت في   ٚؼة؟ مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر

ال٨ك٠ ًٖ صعظت جىاٞغ زهاثو اإلاىٓمت : الهدف الثاوي

ت في   ٚؼة. مداٞٓاثاإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

 (. 19 - 5( بلى ظضو٫ )14 - 5جم جدلُل الىخاثج مً ظضو٫ )

بىػن وؿبي  اإلاىظمت اإلاخعلمت مسجفعت ؤبعاددزحت جوبُم ٦كٟذ الىخاثج ؤن 

%، 72.24بىػن وؿبي  بعد الخمىً الشخص ي في اإلاسجبت ألاولي%، وظاء 70.37

٣ي بىػن وؿبي  %. ومً زم بٗض الخ٨ٟحر الىٓمي 71.57ًلُه بٗض الخٗلم الٍٟغ

 %، 69.68%. ًلحها بٗض الىماطط ال٣ٗلُت بىػن وؿبي 69.87بىػن وؿبي 
ً
وؤزحرا

 %.68.18بىػن وؿبي  اإلاؼترهتبعد السئٍت 

هل ًىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض  الظااٌ الثالث:

لُت واإلاىٓمت α≤0.05مؿخىي ) ( بحن ؤؾالُب ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في  ٚؼة خؿب  مداٞٓاثاإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

 عؤي اإلابدىزحن؟

بُٗ الهدف الثالث: لُت  تبُان اججاه َو الٗال٢ت بحن ال٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في   .ٚؼة مداٞٓاثواإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

 (20 - 5الجضو٫ ع٢م )في جم جدلُل الىخاثج وهي 

ت بحن ؤطالُب اللُادة بُيذ الىخاثج  ت هسدًت كٍى وحىد عالكت معىٍى

لُت مجخمعت واإلاىظمت اإلاخعلمت  (. 0.698، وبلٜ مٗامل اعجباٍ الٗال٢ت )الخدٍى

 ٦ما ؤْهغث ؤن 
ً
لُت ازجباها طو صاللت بخهاثُت في  ؤهبر ؤبعاد اللُادة الخدٍى

( 0.690خُض ٧ان مٗامل الاعجباٍ ) بعد )الخفص ؤلالهامي( اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هى 

خُض  جبت ألازحرة بعد )الخإزحر اإلاثالي(اإلاس ، وظاء في هبحرة٧اهذ  العالكتؤي ان 

بدزحت ( 0.633وظضث ٖال٢ت َغصًت بِىه وبحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٣ضاعها )

 .مخىطوت

هل ًىظض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  الظااٌ السابع:

(α≤0.05بحن ؤؾالُب ال٣ُاصة ) لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت؟  الخدٍى

ؼ زهاثو  الهدف السابع: لُت في حٍٗؼ ت ؤزغ ال٣ُاصة الخدٍى مٗٞغ

ت الٗاملت في   ٚؼة. مداٞٓاثاإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر

٣ت  ( وهى مىضر (Stepwiseجم اؾخسضام جدلُل الاهدضاع اإلاخٗضص باؾخسضام ٍَغ

 .(21 – 5في ظضو٫ )

لُت جازس في اإلاىظمت ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن   اإلاخعلمتؤبعاد اللُادة الخدٍى

مً الخباًً والخٛحر في )اإلاىٓمت اإلاخٗلمت( وؤن باقي  %(48.8)وجٟؿغ ما وؿبخه 

 الخٛحر ٢ض ٌٗىص لٗىامل ؤزغي زاعط هُا١ الضعاؾت. 

 في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت  اإلاخٛحراث٦ما بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ؤهم 
ً
الخفص  هىجإزحرا

)الخإزحر اإلاثالي،  حري جم اطدبعاد مخغ فُما، الاعخبازاث الفسدًتوؤلالهامي، 

 ٫ بخهاثُصا والخدفحز الفىسي( لعدم وحىد جإزحر
ً
 لهما في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت. ا



 

156 

 

هل جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض  الظااٌ الخامع:

( بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ α≤0.05مؿخىي )

لُت واإلاىٓمت  الضعاؾت اإلاؿخ٣ل والخاب٘ مخٛحري  )ال٣ُاصة الخدٍى

ؾىىاث اإلاخٗلمت( حٗؼي للمخٛحراث الضًمٛغاُٞت )الجيـ، الٗمغ، 

ُٟي، اإلااهل الٗلميالخضمت  (؟، اإلاؿمى الْى

ا٦دكاٝ الٟغو١ ؤلاخهاثُت بحن مخىؾُاث  الهدف الخامع:

ج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ ٧ل مً مخٛحري الضعاؾت )ال٣ُاصة 

ت الٗاملت في  لُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت( في الجمُٗاث الخحًر الخدٍى

ٚؼة حٗؼي للمخٛحراث الضًمٛغاُٞت )الجيـ، الٗمغ،  مداٞٓاث

ُٟي، اإلااهل الٗلميؾىىاث الخضمت  (.، اإلاؿمى الْى

٦ما هى مىضر في    Independent t Test and ANOVAؾخسضام جدلُل جم ا

لُتالٟغو١ خى٫  ( ُٞما ًسو26 - 5بلى  22 - 5الجضاو٫ ) ، وفي اللُادة الخدٍى

 .اإلاىظمت اإلاخعلمت( ُٞما ًسو الٟغو١ خى٫ 31 - 5بلى  27 - 5الجضاو٫ )

طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء  عدم وحىد فسوقؤْهغث الضعاؾت 

لُتاإلابدىزحن خى٫  هىان حٗؼي بلى اإلااهل الٗلمي، ُٞما ٧اهذ  اللُادة الخدٍى

و٧اهذ الٟغو١  الجيع :طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي لب٣ُت اإلاخٛحراث وهي فسوق

ؾىت،  30و٧اهذ الٟغو١ لهالر مً ؤٖماعهم ؤ٢ل مً  العمسلهالر ؤلاهار، 

باؾخصىاء بٗضي الخدٟحز ال٨ٟغي والضاٞ٘ ؤلالهامي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو١ 

 بحنبخهاثُصالت 
ً
و٧اهذ الٟغو١ لهالر مً لهم  الخدمت طىىاث ،ؤٞغاص الُٗىت ا

باؾخصىاء بٗضي الخإزحر اإلاشالي والخدٟحز ؾىىاث،  5ؾىىاث زضمت ؤ٢ل مً 

 الىظُفي اإلاظمى، تال٨ٟغي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو١ جظ٦غ بحن ؤٞغاص الُٗى

باؾخصىاء بٗض ، و٧اهذ الٟغو١ لهالر ٧ل مً مضًغ مكغوٕ/ميؿ٤ مكغوٕ(

 بحنبخهاثُالخإزحر اإلاشالي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو١ صالت 
ً
 .ؤٞغاص الُٗىت ا

طاث صاللت بحن مخىؾُاث آعاء  عدم وحىد فسوق٦ما ؤْهغث الضعاؾت 

، العلمي اإلااهل، العمس) اثحٗؼي بلى مخٛحر  اإلاىظمت اإلاخعلمتاإلابدىزحن خى٫ 

طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي لب٣ُت  هىان فسوق، ُٞما ٧اهذ (الىظُفي واإلاظمى

و٧اهذ  الخدمت طىىاثو٧اهذ الٟغو١ لهالر ؤلاهار،  الجيع: اإلاخٛحراث وهي

 ؾىت ٞإ٦ثر. 15الٟغو١ لهالر مً لهم ؾىىاث زضمت 
الٗمل ٖلى ج٣ضًم جىنُاث ٖلمُت ًم٨ً  الهدف الظادض:

ؼ جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وبىائها في  الاؾخٟاصة مجها في حٍٗؼ

ت الٗاملت في   ٚؼة. مداٞٓاثالجمُٗاث الخحًر

 (.161نٟدت )( بلى 156مىضر مً نٟدت )

 

 جىؿُاث الدزاطت

ت  ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحًر لُت وصوعها في حٍٗؼ مً زال٫ صعاؾت الباخض إلاىيٕى ال٣ُاصة الخدٍى

الٗاملــت فــي ٢ُــإ ٚــؼة، ومــً زــال٫ مــا جىنــل بلُــه مــً هخــاثج بٗــض جُبُــ٤ ؤصواث الضعاؾــت اإلاؿــخسضمت، ٞــةن 

 الباخض ًىصخي باآلحي: 

حر مىار .1 ٘ الخُىاث  يغوعة جٞى لُت مً ؤظل حؿَغ جىُٓمي ًضٖم اؾخسضام ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت الٟىاثض التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً زال٫ جبجي هظا ال٨ٟغ م٘ بُان  للىنى٫ بلى حٍٗؼ

ت  بلى ؤن ج٩ىن مىٓماث مخٗلمت، زانت ؤن مً مىٓماث ج٣لُضًت ؤلاصاعي والاهخ٣ا٫ بالجمُٗاث الخحًر

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.  لُت في حٍٗؼ  هظه الضعاؾت بُيذ الضوع اإلاهم لل٣ُاصة الخدٍى

ت الٗاملت في  .2 غ مماعؾاث ؤؾلىب الخإزحر اإلاشالي صازل الجمُٗاث الخحًر ؼ وجٍُى  مداٞٓاثيغوعة حٍٗؼ

ً  ٚؼة مً زال٫ بهم اإلاؿخمغ إل٦ؿابهم مهاعة ال٣ُاصة ٞو غ ؤهٟؿهم وجضٍع مؿاٖضة ال٣اصة ٖلى جٍُى

 .٦ىماطط ٌؿعى الٗاملىن لال٢خضاء بها ومدا٧اتها الخهٝغ
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غ الخدٟحز ال٨ٟغي للٗاملحن مً زال٫ حصجُٗهم  .3 هخاثج جٟى١ جى٢ٗاتهم للىنى٫ بلى الٗمل ٖلى جٍُى

حر الخىاٞؼ اإلاسخ لٟت  اإلاٗلىمت مؿب٣ا ؤو اإلاٟاظئت للٗاملحن بن ٞا١ وما هى مسُِ له، وطل٪ بخٞى

 ؤصائهم الخى٢ٗاث في اإلاهام اإلاُلىب مجهم بهجاػها.

 بلى  .4
ً
جدؿحن الٗال٢ت م٘ الٗاملحن بدُض جخجاوػ ؤلاصاعة الاهخمام بالٗمل الدكُٛلي الُىمي ونىال

باث والُمىخاث اإلاؿخ٣بلُت التي ٌؿٗىن لخد٣ُ٣ها في خُاتهم ا ُُٟت باٖخباعها الخٗٝغ ٖلى الٚغ لْى

ُمدىن إلقباٖها. باث زانت جسخل٠ مً ٖامل آلزغ ٍو  ٚع

خباعاث الٟغصًت و  .5 ت زُىة مخ٣ضمت في الٖا ٖضم الا٦خٟاء يغوعة ؤن جسُى بصاعة الجمُٗاث الخحًر

الظًً ال ًدٓىن بال٣بى٫ مً الاهدباه للٗاملحن بالتر٦حز ٖلى اإلاخمحز مً الٗاملحن، بل ٖلى ؤلاصاعة 

اء اهخمام شخصخي بهم، مً زال٫ الخغم ٖلى الٗمل اإلاكتر٥ بحن الٗاملحن والل٣اءاث ػمالئهم وببض

ت ؤوانغ الٗال٢اث الاظخماُٖت زاعط بِئت الٗمل.  اإلاٟخىخت و٦ظل٪ ج٣ٍى

ت بخدؿحن الخم٨ً الصخصخ .6 للٗاملحن لضيهم، وطل٪ بإن  ييغوعة ؤن تهخم ٢ُاصاث الجمُٗاث الخحًر

ب اإلاؿخمغ ؾىاء  ًدٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت لخدؿحن ؤصائهم، مً زال٫ صٖم الخضٍع

بُت في  باهخضابهم لخًىع هضواث ووعف ٖمل طاث ٖال٢ت بُبُٗت ٖملهم ؤو حُُٛت ج٩ال٠ُ صوعاث جضٍع

 ظىاهب ؤؾاؾُت حٗؼػ وجُىع مهاعاث الٗاملحن.

ت الؾدشماع وجبجي م٣ترخاث وجىنُاث ٞغ١ يغوعة بًجاص اؾتراجُج .7 ُت واضخت في الجمُٗاث الخحًر

اث ُت، ؤو ؤزظ مضعاء الجمُٗاث بخىنُاث اإلاؿخٍى ت الٗمل التي جدؿم بالىخاثج الىٖى الٗلُا  ؤلاصاٍع

 لضيهم ٖلى ؤن ج٩ىن هخاط ٖمل ظماعي.

٦بر مً ؤلاصاعة بًغوعة يغوعة مغاظٗت ؤلاصاعة لغئٍت الجمُٗت بك٩ل صاثم، وؤن ٩ًىن هىا٥ اهخمام ؤ .8

٘ ٦ٟاءة الجمُٗت في  ت للجمُٗت، والظي بضوعه ٌٗمل ٖلى ٞع ٍغ مىا٢كت الٗاملحن في الخُِ الخٍُى

ً عئٍت مكتر٦ت للٗمل.  ج٩ٍى

غ بصاعة الجمُٗاث مىازا صخُا للمىاٞؿت بحن الٗاملحن ال ًُغى ُٞه ازتزا٫  .9 وبزٟاء يغوعة ؤن جٞى

غ الٗمل البٌٗ لخبراتهم هدُجت مماعؾاث جىاٞؿُ ٩ىن هظا اإلاىار اإلانهي مالثم لخٍُى ت زاَئت، ٍو

باؾخمغاع، بدُض ٌكُ٘ جباص٫ ألا٩ٞاع بؿالؾت، وؤن جخه٠ اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن باإلاهىُت 

هبذ الٗاملىن ٖلى ٢ىاٖت جامت بإهمُت جباص٫ ألا٩ٞاع واإلاٗاٝع والخبراث.  والهغاخت، ٍو

دشماع البِئت اإلادلُت في جدؿحن الٗمل، وطل٪ مً زال٫ ٖلى اإلاضعاء ال٣ُام بخدٟحز الٗاملحن ٖلى اؾ .10

اتهم اإلاهىُت، وؤن ٩ًىن الاعج٣اء  زل٤ خالت مىاٞؿت صخُت صاثمت بحن الٗاملحن لالعج٣اء بمؿخٍى

ُٟي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤخض هظه الؿبل الضاٖمت لخالت الخدؿحن اإلاؿخمغ مً  غ الْى ُٟي والخضٍو الْى

لى.الٗاملحن ألهٟؿهم لِؿخد٣ىا اإلاغا ت ألٖا  جب ؤلاصاٍع
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 زوت عمل لخىفُر الخىؿُاث

 (:2 - 6) ع٢م ظضو٫ ، ٦ما في ها٢ام الباخض بةٖضاص زُت ٖمل لخىُٟظالضعاؾت هخاثج وجىنُاث بىاًء ٖلى 

 زوت عمل لخىفُر الخىؿُاث (:2 - 6حدٌو زكم )

 البرامج وألاوؼوت  الخىؿُت م
الجهت اإلاظاولت عً 

 الخىفُر

اإلادة 

 الصمىُت

1.  

حر مىار جىُٓمي ًضٖم اؾخسضام يغوعة  جٞى

 ٘ لُت مً ؤظل حؿَغ ؤؾلىب ال٣ُاصة الخدٍى

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٘  الخُىاث للىنى٫ بلى حٍٗؼ

الٟىاثض التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً زال٫ جبجي بُان 

ت  هظا ال٨ٟغ ؤلاصاعي والاهخ٣ا٫ بالجمُٗاث الخحًر

بلى ؤن ج٩ىن مىٓماث مً مىٓماث ج٣لُضًت 

هظه الضعاؾت بُيذ الضوع اإلاهم مخٗلمت، زانت ؤن 

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.  لُت في حٍٗؼ  لل٣ُاصة الخدٍى

لُت و٦ظا  - وكغ ز٣اٞت ال٣ُاصة الخدٍى

اإلاىٓمت اإلاخٗلمت، وطل٪ مً زال٫ 

بُت ووعف ٖمل وهضواث  صوعاث جضٍع

ت.  ل٣ُاصاث الجمُٗاث الخحًر

وكغاث حؿاهم في وي٘ بَاع بنضاع  -

واضر آللُت اؾخسضام همِ ال٣ُاصة 

لُت، وآلُاث  الاهخ٣ا٫ بالجمُٗاث الخدٍى

ت بلى ؤن ج٩ىن مىٓماث مخٗلمت  .الخحًر

ججم٘ الجمُٗاث  -

ت وألا  هلُت، الخحًر

قب٨ت اإلاىٓماث 

 ألاهلُت.

صاثغة الجمُٗاث  -

 بىػاعة الضازلُت.

بك٩ل 

 صوعي

2.  

غ مماعؾاث ؤؾلىب الخإزحر  ؼ وجٍُى يغوعة حٍٗؼ

ت الٗاملت في  اإلاشالي صازل الجمُٗاث الخحًر

ٚؼة مً زال٫ مؿاٖضة ال٣اصة ٖلى  مداٞٓاث

غ  بهم اإلاؿخمغ إل٦ؿابهم مهاعة  جٍُى ؤهٟؿهم وجضٍع

ً الخهٝغ ٦ىماطط ٌؿعى الٗاملىن  ال٣ُاصة ٞو

 لال٢خضاء بها ومدا٧اتها.

ت - ت مً بمج جؼوٍض الجمُٗاث الخحًر مٖى

البرامج ال٣ُاصًت اإلاخسههت التي حٗمل 

ون٣ل مماعؾاث ٖلى حٗضًل الؿلى٥ 

وال٣ضعة ٖلى الخإزحر مً زال٫ ال٣اصة 

 اإلاماعؾت الٗملُت.

ججم٘ الجمُٗاث  -

ت والاهلُت،  الخحًر

قب٨ت اإلاىٓماث 

 .ألاهلُت

 .عثِـ مجلـ ؤلاصاعة -

صوعة 

ت  ؾىٍى

3.  

غ الخدٟحز ال٨ٟغي للٗاملحن مً  الٗمل ٖلى جٍُى

 لىخاثج جٟى١ جى٢ٗاتهم وما 
ً
زال٫ حصجُٗهم ونىال

حر الخىاٞؼ اإلاسخلٟت   هى مسُِ له، وطل٪ بخٞى

اإلاٗلىمت مؿب٣ا ؤو اإلاٟاظئت للٗاملحن بن ٞا١ 

 ؤصائهم الخى٢ٗاث في اإلاهام اإلاُلىب مجهم بهجاػها.

الن الضوعي ًٖ مؿاب٣اث جمحز -  .ؤلٖا

خدٟحز واضخت لألُاث وي٘ هٓام ب -

مل مً زاللها ٖلى لٗاملحن ًخم الٗا

ب،  م٩اٞإة الٗاملحن بـ )التر٢ُت، الخضٍع

م،...  (.الخ٨ٍغ

٢اصة ومضعاء  -

ت  .الجمُٗاث الخحًر

ألاصاء لجىت ج٣ُُم  -

 .اإلاخمحز

بك٩ل 

صوعي 

 ...( )قهغي،

4.  

جدؿحن الٗال٢ت م٘ الٗاملحن بدُض جخجاوػ ؤلاصاعة 

 بلى 
ً
الاهخمام بالٗمل الدكُٛلي الُىمي ونىال

باث والُمىخاث اإلاؿخ٣بلُت التي  الخٗٝغ ٖلى الٚغ

ُُٟت باٖخباعها  ٌؿٗىن لخد٣ُ٣ها في خُاتهم الْى

باث زانت جسخل٠ مً  ٠ٚع ُمدىن  مْى آلزغ ٍو

 إلقباٖها.

الٗمل ٖلى جدضًض جسُُِ اإلاؿاع  -

ُٟي للٗاملحن بك٩ل مؿخمغ.  الْى

 للخىانل اإلاؿخمغ م٘جىُٓم آلُاث  -

الٗاملحن في ؤٞغاخهم وؤجغاخهم والٗمل 

 ٖلى بقبإ خاظاتهم الٟؿُىلىظُت.

ت  - صاثغة اإلاىاعص البكٍغ

 بالجمُٗت.

٢اصة الجمُٗاث م٘  -

 .الٗال٢اث الٗامت

بك٩ل 

 مؿخمغ

5.  

يغوعة ؤن جسُى بصاعة الجمُٗاث زُىة مخ٣ضمت 

ضم الا٦خٟاء بالتر٦حز ٖلى في  خباعاث الٟغصًت ٖو الٖا

اإلاخمحز مً الٗاملحن، بل الاهدباه للٗاملحن الظًً ال 

ًدٓىن بال٣بى٫ مً ػمالئهم وببضاء اهخمام 

شخصخي بهم، مً زال٫ الخغم ٖلى الٗمل 

ت  اإلاكتر٥ بحن الٗاملحن والل٣اءاث اإلاٟخىخت وج٣ٍى

 الٗال٢اث الاظخماُٖت زاعط بِئت الٗمل.

حهُت لجمُ٘  - جىُٓم ل٣اءاث وعخالث جٞغ

 الؼمالء. بحنالٗاملحن ل٨ؿغ الخىاظؼ 

الٗاملحن في  الخىانل اإلاؿخمغ م٘ -

ؤٞغاخهم وؤجغاخهم والٗمل ٖلى بقبإ 

 خاظاتهم الٟؿُىلىظُت.

ـ ز٣اٞت الٗمل بغوح  - الٗمل ٖلى ج٨َغ

.٤  الٍٟغ

٢اصة ومضعاء  -

 .الجمُٗاث

بك٩ل  الٗال٢اث الٗامت. -

 مؿخمغ
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6.  

ت  يغوعة ؤن تهخم ٢ُاصاث الجمُٗاث الخحًر

بخدؿحن الخم٨ً الصخو للٗاملحن لضيهم، وطل٪ 

بإن ًدٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت 

ب اإلاؿخمغ  لخدؿحن ؤصائهم، مً زال٫ صٖم الخضٍع

ؾىاء باهخضابهم لخًىع هضواث ووعف ٖمل طاث 

ٖال٢ت بُبُٗت ٖملهم ؤو حُُٛت ج٩ال٠ُ صوعاث 

بُت في ظىاهب ؤؾاؾُت  .همحٗؼػ وجُىع مهاعات جضٍع

بُت مخسههت  - جىُٓم بغامج جضٍع

مهممت في مجاالث الٗمل اإلاسخلٟت 

والتي جسضم الجمُٗت، وجُىع الٗاملحن 

د٤٣  ض ٦ٟاءتهم، ٍو ٍؼ بما ًسضمهم ٍو

 .هخاثج ؤًٞل للجمُٗت

ٟحن لالؾخٟاصة مً  - ابخٗار بٌٗ اإلاْى

ً وجباص٫ الخبراث م٘  ججاعب آلازٍغ

 زاعظُت.ظمُٗاث مخمحزة مدلُت ؤو 

ججم٘ الجمُٗاث  -

ت وألا  هلُت، الخحًر

قب٨ت اإلاىٓماث 

 ألاهلُت.

ت  - صاثغة اإلاىاعص البكٍغ

 بالجمُٗت.

 

ال ج٣ل ًٖ 

ا  صوعة ؾىٍى

7.  

يغوعة بًجاص اؾتراجُجُت واضخت في الجمُٗاث 

ت الؾدشماع وجبجي م٣ترخاث وجىنُاث ٞغ١  الخحًر

ُت، ؤو ؤزظ مضعاء  الٗمل التي جدؿم بالىخاثج الىٖى

اث الٗلُا لضيهم ٖلى  الجمُٗاث بخىنُاث اإلاؿخٍى

 ؤن ج٩ىن هخاط ٖمل ظماعي.

غ١ الٗمل،  - وكغ ز٣اٞت الٗمل الجماعي ٞو

ؿخُٟض  ٘ ٦ٟاءة الٗاملحن َو والتي جٞغ

 بًٗهم مً زبراث البٌٗ.

ؼ ز٣اٞت زل٤ ح - ألا٩ٞاع وجىلُض ٍٗؼ

٤ ٖمل.  ؤلابضاُٖت يمً ٍٞغ

٢اصة ومضعاء  -

ت،  الجمُٗاث الخحًر

 الضواثغ.ومضعاء 
بك٩ل 

 مؿخمغ

8.  

يغوعة مغاظٗت ؤلاصاعة لغئٍت الجمُٗت بك٩ل 

صاثم، وؤن ٩ًىن هىا٥ اهخمام ؤ٦بر مً ؤلاصاعة 

ت  ٍغ بًغوعة مىا٢كت الٗاملحن في الخُِ الخٍُى

٘ ٦ٟاءة  للجمُٗت، والظي بضوعه ٌٗمل ٖلى ٞع

ً عئٍت مكتر٦ت للٗمل.  الجمُٗت في ج٩ٍى

بٖضاص زُِ واؾتراجُجُاث واضخت  -

للجمُٗاث، والاهخمام بإن ج٩ىن ميكىعة 

بحن الٗاملحن وواضخت، ختى ٌؿهم 

غها، وختى ًىُل٤  الجمُ٘ في جٍُى

هم واخض  .الجمُ٘ مً عئٍت واخضة ٞو

مجلـ بصاعة  -

 الجمُٗت.

٢اصة ومضعاء  -

ت.  الجمُٗاث الخحًر

 
ً
ا  ؾىٍى

9.  

غ بصاعة الجمُٗاث مىازا صخُا  يغوعة ؤن جٞى

 ُٞه ازتزا٫ للمىاٞؿت بحن الٗاملحن ال ًُغى

البٌٗ لخبراتهم هدُجت مماعؾاث جىاٞؿُت  وبزٟاء

غ  ٩ىن هظا اإلاىار اإلانهي مالثم لخٍُى زاَئت، ٍو

الٗمل باؾخمغاع، بدُض ٌكُ٘ جباص٫ ألا٩ٞاع 

بؿالؾت، وؤن جخه٠ اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن 

هبذ الٗاملىن ٖلى ٢ىاٖت  باإلاهىُت والهغاخت، ٍو

 ٝع والخبراث.جامت بإهمُت جباص٫ ألا٩ٞاع واإلاٗا

بُت خى٫ ٞغ١ الٗمل،  - ٣ٖض صوعاث جضٍع

ب الٗاملىن ؤهمُت الٗمل في  لِؿخٖى

ضم اخخ٩اعها.  ٞغ١ ومكاع٦ت ألا٩ٞاع ٖو

خابٗت الخدٟحز إلاوي٘ آلُاث ٢ُاؾُت  -

ت، لٗاملحن في لؤلاًجابي  الجمُٗاث الخحًر

ٍخم واضخت و  بدُض ج٩ىن مٗاًحر الخدٟحز

 م٩اٞإتهم.الٗمل مً زاللها ٖلى 

ت  صاثغة - اإلاىاعص البكٍغ

 بالجمُٗت.

٢اصة ومضعاء  -

 .الجمُٗاث
 

بك٩ل 

 مؿخمغ

10.  

ٖلى اإلاضعاء ال٣ُام بخدٟحز الٗاملحن ٖلى اؾدشماع 

البِئت اإلادلُت في جدؿحن الٗمل، وطل٪ مً زال٫ 

زل٤ خالت مىاٞؿت صخُت صاثمت بحن الٗاملحن 

اتهم اإلاهىُت، وؤن ٩ًىن الاعج٣اء  لالعج٣اء بمؿخٍى

ُٟي  ُٟي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤخض الْى غ الْى والخضٍو

هظه الؿبل الضاٖمت لخالت الخدؿحن اإلاؿخمغ مً 

ت  الٗاملحن ألهٟؿهم لِؿخد٣ىا اإلاغاجب ؤلاصاٍع

لى.  ألٖا

الن ًٖ ظاثؼة لألصاء اإلاخمحز، ٩ًىن  - ؤلٖا

اؾدشماع البِئت اإلادلُت في مً مٗاًحرها 

 .جدؿحن الٗمل

خدٟحز واضخت لألُاث وي٘ هٓام ب -

لٗاملحن ًخم الٗمل مً زالله ٖلى ا

م٩اٞإة الٗاملحن ؤصخاب ألا٩ٞاع 

غ الىُْٟي،  ؤلابضاُٖت بـ )التر٢ُت، الخضٍو

ت  (.اإلا٩اٞإة اإلااصًت ؤو اإلاٗىٍى

ت  - صاثغة اإلاىاعص البكٍغ

 بالجمُٗت.

٢اصة ومضعاء  -

بك٩ل  .الجمُٗاث

 مؿخمغ
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 الدزاطاث اإلاظخلبلُت اإلالترخت:

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمتؤزغ بٖاصة هظه الضعاؾت وهي  .1 لُت في حٍٗؼ م٘ جُب٣ُها  مماعؾت ؤؾالُب ال٣ُاصة الخدٍى

ت   اإلاداٞٓاث الكمالُت )الًٟت الٛغبُت(.في ٖلى الجمُٗاث الخحًر

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمتألبظغاء صعاؾت م٣اعهت  .2 لُت في حٍٗؼ الجمُٗاث بحن  زغ مماعؾت ؤؾالُب ال٣ُاصة الخدٍى

ت ت وال٣ُإ الٗام )الخ٩ىمي(جاع  وماؾؿاث ال٣ُإ الخام الخحًر  .ة، وؤزغي بحن الجمُٗاث الخحًر

، ال٣ُاصة الاؾتراجُجُت، الٗضالت مخٛحراث مؿخ٣لت ؤزغي مشل )ال٣ُاصة الخباصلُتو ٖىامل ؤزغ صعاؾت  .3

ؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت( الخىُٓمُت، الالتزام الخىُٓمي وهى ، لٗلها جٟؿغ الخباًً في اإلاخٛحر الخاب٘ في حٍٗؼ

 %(.48.8وهى ) مما جىنلذ بلُه الضعاؾت الخالُت بك٩ل ؤًٞلٗلمت اإلاىٓمت اإلاخ
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 اإلاساحع:اإلاـادز و 

 :
ً
 اإلاساحع العسبُت:اإلاـادز و ؤوال

م  .ال٣غآن ال٨ٍغ

دوز اإلاىظمت اإلاخعلمت في جوبُم طلىهُاث فسق العمل / دزاطت اطخوالعُت في مـسف السػُد. (: 2014بغاهُم، هىع. )ب

ت مجلت العلىم  (.180-146، )م77، الٗضص 20، اإلاجلض الاكخـادًت وؤلاداٍز

 .6، الٗضص مجلت زئٍت. اإلاجخمع اإلادوي الفلظوُجي: مً الثىزة بلى الدولت(: 2001ؤبغاف، ببغاهُم. )

بدازة مىظماث اإلاجخمع اإلادوي: دزاطت في الجمعُاث ألاهلُت مً مىظىز الخمىحن والؼساهت (: 2007بى الىهغ، مضخذ. )ؤ

 ، الُبٗت ألاولى، بًترا٥ لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، مهغ.والؼفافُت واإلاظاءلت واللُادة والخوىع والدؼبًُ والجىدة

لُت في بدازة الخغُحر بىشازة الصخت الفلظوُيُت في مدافظاث غصة(: 2016ؤبى قٍغ٠، زالضًت. ) عؾالت . دوز اللُادة الخدٍى

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتصاعة، ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، بغهامج ال٣ُاصة وؤلا 

ت الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة وؤهىاٖها، بخهاثُت  ت الكئىن الٗامت بىػاعة حٗضاص الجمُٗاث الخحًر صاثغة الجمُٗاث، مضًٍغ

 .18/7/2017الضازلُت، 

ت في كواع (: 2015ايهحر، زالض. ) ل الدولي للجمعُاث ؤلاطالمُت الخحًر ، عؾالت غصة وطبل الخغلب عليهامعىكاث الخمٍى

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُتماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخجاعة، 

عت والدزاطاث ؤلاطالمُت. بدازة والي ماٌ الصواة، ؤو مـسف العاملحن عليهاألاق٣غ، ٖمغ:  ذ -مجلت الؼَس ، حامعت الىٍى

 الٗضص الشالزىن.

ا، بال٫. ) لُت لدي مدًسي اإلادازض ؤلاعدادًت بىوالت الغىر جـىز ملترح لخىم(: 2011ألٚا ُت مهازاث اللُادة الخدٍى

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُت، التربُتعؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت . بمدافظاث غصة

ا، مهُٟى. ت في الخىمُت بمدافظاث غصة (:2015) ألٚا ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، مدي مظاهمت الجمعُاث الخحًر

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتبغهامج ال٣ُاصة وؤلاصاعة، 

".  عؾالت معىكاث ممازطت الدوز اللیادي إلاىظفاث مىخب غصة ؤلاكلیمي لىوالت الغىر الدولیت ,ألاوهسوا(:  "2011الباػ. )

 ٚؼة. -ماظؿخحر ٚحر ميكىعة , الجامٗت الاؾالمُت

. وع٢ت ٖمل م٣ضمت اإلاعاًحر الدولُت والىهىُت لإلدازة اإلاالُت في اإلاىظماث ألاهلُت الفلظوُيُت(: 2009البدُصخي، ٖهام. )

س ؤلادازة اإلاالُت في اإلاىظماث ألاهلُتزال٫ وعقت الٗمل   : ٚؼة، ٞلؿُحن.ػبىت اإلاىظماث ألاهلُت، جوٍى

ٗاث ألاعصهُت إل ٖلى اإلادخىي بالغظٕى للغابِ   "،2008( لظىت 51)، "كاهىن الجمعُاث ألازدوي زكم الدكَغ جم الَا

(http://www.icnl.org/research/library/files/Jordan/51-2008-Ar.pdf ش  م.8/1/2018( بخاٍع

وحهت هظس العاملحن  ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في مظدؼفى الؼفاء في غصة مً: "(2011وؾالم، مدمض. )نهاًت، ، ويالخلبا

ما٫هُاإلاجلت ألاعص ".فيها  (.2)7. ت في بصاعة ألٖا

اص)  ، الُبٗت الشاهُت، مُبٗت ؤبىاء الجغاح، ٞلؿُحن.اللىاعد اإلاىهجُت لبىاء الاطخبُان(. 2010الجغظاوي، ٍػ

س الفلظوُيُىن في نهاًت عام (: 2016لجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء الٟلؿُُجي. )ا  ، عام هللا، ٞلؿُحن.م2016جلٍس

س اإلاسؤة والسحل في فلظوحن، كلاًا وبخـاءاث(: 2016لجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء الٟلؿُُجي. )ا  ، عام هللا، ٞلؿُحن.جلٍس

بض الىاخض، مامً. ) ، ماجمغ وا٢٘ واكع حىدة ألاداء في ماطظاث العمل ألاهلي في كواع غصة(: 2009الخضاص، ٖماص، ٖو

غ. ٚؼة، ٞلؿُحن.اإلااؾؿاث ألاهلُت آٞا١ وجدضًاث، ظمُٗت قغ٧اء ل  إلٚازت والخىمُت والخٍُى
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( ٤  (: مىايج البدض الٗلمي، ألاعصن، ٖمان، ماؾؿت الىعا١ لليكغ.2006الخمضاوي، مٞى

دزحت جىافس معاًحر اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث التربُت بالجامعاث الفلظوُيُت بغصة وعالكتها  (:2015الضؾىقي، وعصة. )

ع.  باإلهخاج اإلاعسفي ألعلاء هُئت  : ٚؼة، ٞلؿُحن.حامعت ألاشهسعؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، الخدَز

لُت ودوزها في جسػُد اللسازاث اإلاـسفُت بدث اطخوالعي (: 2016الغبُعي، زلىص، وهجم، خؿحن. ) ؤبعاد اللُادة الخدٍى

، 36، الٗضص 11، اإلاجلض ومالُتمجلت دزاطاث مداطبُت آلزاء عُىت مً اإلاظئىلحن في اإلاـازف الخاؿت العساكُت. 

 (.141-113)م

س ألاحهصة ألامىُت في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت(: 2007الغقىصي، مدمض. ) . بىاء همىذج للمىظمت اإلاخعلمت همدزل لخوٍى

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.حامعت هاًف العسبُت للعلىم ألامىُتؤَغوخت ص٦خىعاة ٚحر ميكىعة،   : الٍغ

لُت بخمىحن العاملحن في الجامعاث الفلظوُيُت بلواع غصة( 2010الغ٢ب، ) ", ظامٗت ألاػهغ, عؾالت "عالكت اللُادة الخدٍى

 ماظؿخحر ٚحر ميكىعة , ٚؼة 

لُت على ألاداء الخىظُمي مً مىظىز الدوز الىطُى للمظاولُت (2016الغواص، ٖالء الضًً، وآزغون. ) : ؤزس اللُادة الخدٍى

-199، )م1، الٗضص 10اإلاجلض . مجلت بدىر ألاعماٌ الدولُتهمىذج اإلاعادلت الهُيلُت. –للؼسواث  الاحخماعُت

221.) 

لُت في جوبُم بدازة الجىدة الؼاملت: بدث (: 2015الؿاٖاحي، ٖٟاٝ، واإلاؿاّعي، مدمىص. ) ؤزس طماث اللُادة الخدٍى

، الٗضص 23، اإلاجلض ، العلىم اإلاـسفُت والخوبُلُتمجلت حامعت بابلجوبُلي في الؼسهت العامت إلاىخىحاث ألالبان. 

 (.1332-1309، )م3

ض. ) ت، ال٣اهغة، مهغ.مىظماث الخعلم(: 2005الؿالم، مٍا  ، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

ت الٟٗالت" ,2010الؿ٩اعهت، بال٫ زل٠. )  ألاعصن.صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘, ٖمان ,  359(:  "ال٣ُاصة الاصاٍع

". عؾالت ألاهمان اللُادًت وعالكتها باألداء الىظُفي مً وحهت هظس العاملحن بامازة مىت اإلاىسمت(" 2004الكٍغ٠، َال٫. )

اى.  ماظؿخحر ٚحر ميكىعة , ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت, الٍغ

لظوُيُت في كواع غصة وحهت هظس ػاغلي مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت بالىشازاث الف(: 2016الكىُي، مدمىص. )

ت. الىظاثف ؤلاػسافُت  (.98-72، )م24، الٗضص 1، اإلاجلض مجلت الجامعت ؤلاطالمُت للدزاطاث الاكخـادًت وؤلاداٍز

ت الىبري في كواع غصة 2011لٗالى٫، ٖبض اإلااظض. )ا (: مدي جىافس مخولباث جوبُم ؤلادازة ؤلالىتروهُت في الجمعُاث الخحًر

: ٚؼة، الجامعت ؤلاطالمُت. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخجاعة، ا على الاطخعداد اإلااطس ي كد الفظادوؤزسه

 ٞلؿُحن.

. صاثغة ال٨خب مدزل بلى مىظماث اإلاجخمع اإلادوي والخىمُت(: 2012لٗالى٫، ٖبض اإلااظض، ومىهىع، مٗخهم، وحجاط، نهاص. )ا

 ؿُحن.بىػاعة الش٣اٞت، الُبٗت ألاولى، ٚؼة، ٞل

لي اللُادي الظلىن: (2002. )ؤخمض الٗامغي،  اإلاجلت ،الظعىدًت الخىىمُت ألاحهصة في الخىظُمُت اإلاىاهىت وطلىن الخدٍى

ت للعلىم العسبُت  .39-19 ،(1الٗضص ) ،(9) لضجاإلا ،ؤلاداٍز

ت ألازدهُت في (: 2015الٗؼام، ؤخمض، والجضاًت، مدمض. ) لُت في الخعلم الخىظُمي في كواع البىىن الخجاٍز ؤزس اللُادة الخدٍى

 (.43-30، )م 2، الٗضص 15، اإلاجلض مجلت الصزكاء للبدىر والدزاطاث ؤلاوظاهُتبكلُم الؼماٌ. 

 .صاع اإلاؿحرة ،ٖمان، ألاعصن ،3ٍ . مبادت ؤلادازة اإلادزطُت(: 2002. )الٗماًغة، مدمض

ؿم. ) ت وجإزحرها في اهجاح اإلاىظماث " دزاطت جدلُلُت آلزاء (: "2009الٗمغي، ٢اؾم، و قاهحن، بَغ ؤهمان اللُادة الاداٍز

 "، عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة. ظامٗت البهغة، الٗغا١.عُىت مً اإلادزاء والعاملحن في مدافظت ذي كاز الخىىمُت
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لي، لُلى. ) لُت مً زالٌ الخإزحر الىطُى 2015الٛالبي، َاهغ، ٖو ص طلىهُاث اللُادة الخدٍى (: دوز الرواء العاهفي في حعٍص

ت جـدزعً للخىمت )دزاطت مُداهُت لعُىت مً كُاداث حامعاث وطى وحىىب العساق(.  مجلت دوزٍت هـف طىٍى

 (.47-1، )م15، الٗضص 8، اإلاجلض ولُت ؤلادازة والاكخـاد/حامعت بالبـسة

لُت على فاعلُت عملُت اجساذ اللساز في ػسواث الخإمحن ألازدهُت(: 2012الٛؼالي، خاٞٔ. ) عؾالت  .ؤزس اللُادة الخدٍى

ما٫ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت   .ألاعصن، ٖمان: حامعت الؼسق ألاوطى، ألٖا

: مدي ممازطت ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث الخىىىلىحُا في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت مً (2017الٟغهىص، نالر. )

ظُت.  واهُت للعلىم الاحخماعُت وؤلاوظاهُتوحهت هظس ؤعلاء الهُئت الخدَز ، 1، الٗضص 16اإلاجلض . اإلاجلت البًر

 (.83-71)م

جي، ؤٞغاح. ) لُت وعالكتها2014الٍٟغ ، الٗضص 20، اإلاجلض مجلت ولُت التربُت ألاطاطُت. بةدازة الخغُحر (: ؤبعاد اللُادة الخدٍى

 (.844-819، )م86

، ٖبض الل٠ُُ. ) لُت في جدلُم ألاهداف الاطتراجُجُت الفلظوُيُت. (: 2015ال٣اهٕى عؾالت ماظؿخحر دوز اللُادة الخدٍى

 ٞلؿُحن.: ٚؼة، ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتٚحر ميكىعة، بغهامج ال٣ُاصة وؤلاصاعة، 

لُت وعالكتها بمسسحاث العمل لدي اإلادزاء العامحن في الؼسهت  (:2015ال٣ضعة، ؤخمض. ) مخولباث اللُادة الخدٍى

: ٚؼة، ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتعؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، بغهامج ال٣ُاصة وؤلاصاعة، الفلظوُيُت بلواع غصة. 

 ٞلؿُحن.

ت لدي مدًسي ومدًساث اإلادازض الخىىمُت في مدافظت حسغ وعالكتها ؤهمان الل(: "2005ال٣ًاة، ؤخمض. ) ُادة التربٍى

 " , عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة الجامٗت الهاقمُت, ظغف , ألاعصن.باإلاظاءلت

س اإلاىظمت اإلاخعلمت في كىء جدلُل العالكت بحن فجىحي اإلاعسفت  (:2014ال٨بِسخي، نالح الضًً، والٗؼاوي، خىحن. ) جوٍى

تء الاطتراجُجي: دزاطت مُداهُت في عُىت مً اإلاـازف الخاؿت في بغداد. وألادا ، مجلت العلىم الاكخـادًت وؤلاداٍز

 (.50-28، )م76، الٗضص 20اإلاجلض 

م، والُٗىي، مهىض. ) اوي، مٍغ الخدلم مً العالكت بحن كابلُاث بدازة اإلاعسفت واإلاىظماث اإلاخعلمت في دًىان  (:2014ال٨ٖغ

تحامعت الىىفت.   (.269-250، )م31، الٗضص 8، اإلاجلض مجلت الغسي للعلىم الاكخـادًت وؤلاداٍز

(، جم 24، مجلــت الــكاون الٗامــت، الٗضص )الــدوز الخىمــىي للجمعُــاث الخوىعُـت فــي ؤلامــازاث(: 2003ال٨ــؿاصي، ٖــاص٫. )

إل ٖلى اإلادخىي بالغظٕى للغابِ ) ش ، (http://www.tte-sa.com/site2/news.php?ac7on=view&id=233الَا بخاٍع

 م.8/1/2018

بض هللا، ٦ٟاًت. ) لُت على اإلاىظمت (: 2009ال٨ؿاؾبت، مدمض والٟاٖىعي، ٖبحر ٖو جإزحر زلافت الخمىحن واللُادة الخدٍى

 (.45 - 19، )م 1الٗضص ، 5، اإلاجلض اإلاجلت ألازدهُت في بدازة ألاعماٌ، الجامعت ألازدهُتاإلاخعلمت، 

، قظي. ) دزحت ممازطت ؤعلاء هُئت الخدَزع إلالىماث اإلاىظمت اإلاخعلمت في حامعت اإلالً طعىد "دزاطت  (:2015اإلاؼعٕو

 (.453-423، )م2، الٗضص 5، اإلاجلض مجلت حامعت فلظوحن لألبدار والدزاطاثوؿفُت جدلُلُت". 

س ألاداء اإلااطس ي في اإلاىظماث غحر الخىىمُت "دزاطت جوبُلُت على اإلاىظماث (: 2008اإلاكهغاوي، ؤخمض. ) م وجوٍى جلٍى

ما٫، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، ألاهلُت الفلظوُيُت بلواع غصة"  حامعت .عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ٢ؿم بصاعة ألٖا

 : ظمهىعٍت الؿىصان.الىُلحن

، ماجمغ وا٢٘ اإلااؾؿاث ألاهلُت آٞا١ زة ألامٌى في اإلااطظاث ألاهلُتالخمىٍل وججىُد وبدا(: 2009اإلاكهغاوي، ؤخمض. )

غ. ٚؼة، ٞلؿُحن.  وجدضًاث، ظمُٗت قغ٧اء لإلٚازت والخىمُت والخٍُى

file:///C:/Users/pc%20home/Desktop/LO&TL/الكــسادي،%20عــادل.%20(2003):%20الــدور%20التنمــوي%20للجمعيــات%20التطوعيـة%20فــي%20الإمــارات،%20مجلــة%20الــشؤون%20العامــة،%20العدد%20(24)،%20تم%20الاطلاع%20على%20المحتوى%20بالرجوع%20للرابط%20(http:/www.tte-sa.com/site2/news.php?ac7on=view&id=233)،%20بتاريخ%208/1/2018م.
file:///C:/Users/pc%20home/Desktop/LO&TL/الكــسادي،%20عــادل.%20(2003):%20الــدور%20التنمــوي%20للجمعيــات%20التطوعيـة%20فــي%20الإمــارات،%20مجلــة%20الــشؤون%20العامــة،%20العدد%20(24)،%20تم%20الاطلاع%20على%20المحتوى%20بالرجوع%20للرابط%20(http:/www.tte-sa.com/site2/news.php?ac7on=view&id=233)،%20بتاريخ%208/1/2018م.
file:///C:/Users/pc%20home/Desktop/LO&TL/الكــسادي،%20عــادل.%20(2003):%20الــدور%20التنمــوي%20للجمعيــات%20التطوعيـة%20فــي%20الإمــارات،%20مجلــة%20الــشؤون%20العامــة،%20العدد%20(24)،%20تم%20الاطلاع%20على%20المحتوى%20بالرجوع%20للرابط%20(http:/www.tte-sa.com/site2/news.php?ac7on=view&id=233)،%20بتاريخ%208/1/2018م.
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ال٢تها 2012الىجاع،  ؤمل، و ٖبض الغخمً، مدمض. ) (: يٍٛى الٗمل لضي مضیغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمیت بمداٞٓاث ٚؼة ٖو

 ؤلاؾالمیت ٚؼة .بال٣یاصة الخدىیلیت. الجامٗت 

غي، ٖبحر. ) ت بمدافظاث غصة وعالكتها بإهمان الثلافت (: 2016الىٍى دزحت جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في اإلادازض الثاهٍى

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُت. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، الخىظُمُت الظاثدة فيها

ألاداء اإلانهي إلاساكبي الخظاباث العاملحن في بدازة الجمعُاث بىشازة الدازلُت )مً وحهت جلُُم  (:2014الهجحن، خؿجي. )

ت في كواع غصة( : ٚؼة، الجامعت ؤلاطالمُت. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخجاعة، هظس بدازاث الجمعُاث الخحًر

 ٞلؿُحن.

-سفُم معدالث الفلس في كواع غصة )دزاطت خالتدوز الجمعُاث ألاهلُت الفلظوُيُت في ج(: 2013الىاوي، ؤخمض. )

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُت. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخجاعة، حمعُت الـالح ؤلاطالمُت(

. دوز اللُادة الاطتراجُجُت في بىاء مىظماث مخعلمت دزاطت جوبُلُت: ماطظت اجـاالث الجصاثس(: 2012ؤًىب، خى٨ت. )

لىم الدؿُحر، عؾالت ماظؿخ ت ٖو :  -بظىسة  -حامعت مدمد زُلس حر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 الجؼاثغ.

ت في فلظوحن للعام (: 2000غهامج صعاؾاث الخىمُت. )ب س الخىمُت البؼٍس ، ظامٗت بحرػٍذ بالخٗاون م٘ م1999-1998جلٍس

 بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي، عام هللا، ٞلؿُحن.

جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجـاالث، اكخـادًاث اإلاعسفت واإلاىظمت اإلاخعلمت: دزاطت خالت على زالزت  (:2017هغي، واثل. )ب

 (.302-297، )م1، الٗضص 29اإلاجلض . مجلت العلىم الدولُت )الهىز(مىظماث. 

الخازحُت السوطُت , دزاطت خالت السثِع دوز اإلاددداث الىفظُت في ؿىع اللساز في الظُاطت ": (2016بً ًىؾ٠، ؤمىت. )

ان عاػىز صعاؾت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ,  .فالدًمحر بىجحن"  , الجلٟت.حامعت ٍش

لُت في جلبُت مخولباث الاعخماد ألاوادًمي.  (:2014خؿحن، خؿحن، وؾُٗض، ثاؾى. ) مجلت جىظُف ؤبعاد اللُادة الخدٍى

 (.495-453، )م40، الٗضص 1اإلاجلض ، الىجف ألاػسف-اليلُت ؤلاطالمُت الجامعت

م، وخؿجي، ؾُٗض. ) لُت باإلبداع ؤلادازي لدي زئطاء ألاكظام ألاوادًمُحن (: "2010زل٠، مدمض ٦ٍغ عالكت اللُادة الخدٍى

 .. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ,الجامٗت الاؾالمُت ٚؼةفي الجامعت ؤلاطالمُت بغصة

همىذج الخـاثف الىظُفُت وعالكخه باإلاىظمت اإلاخعلمت دزاطت مُداهُت على ػسهت الاجـاالث (: 2015زًحر، ٖالء. )

ت الفلظوُيُت "حىاٌ" بلواع غصة.  ت، الخلٍى حامعت عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاٍع

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.ألاشهس

ت والهُئاث ألاهلُت زكم )جلُُم ؤزس كاهىن الجمعُاث (: 2016صوصًً، مدمىص. ) والثدخه الخىفُرًت  2000( لظىت 1الخحًر

، ال٣ضؽ وعام هللا، إلاعهد ؤبدار الظُاطاث الاكخـادًت الفلظوُجي )ماض(. بدض مٗض على ؤداء الجمعُاث

 ٞلؿُحن.

تر، ٖالء. ) غ، ظىػ٠ٍ، وجٍغ ل الخازجي للمىظماث الفلظوُيُت غحر الخىىمُت في(: 2009صًٍٟى اللفت الغسبُت  جدبع الخمٍى

غ اإلااؾؿاث ألاهلُت 2008-1999وكواع غصة  ، مٗهض ؤبدار الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الٟلؿُُيُت )ماؽ( ومغ٦ؼ جٍُى

 (، عام هللا، ٞلؿُحن.NDCالٟلؿُُيُت )

ت مً وحهت هظس العاملحن فيها.(: 2014عمًان، ٖهام. ) مجلت حامعت  مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت باإلاعاهد ألاشهٍس

 (.2410-2374، )م10، الٗضص 28، اإلاجلض الىجاح لألبدار )العلىم ؤلاوظاهُت(

غوع، ٞىاػ  ٦خاب مترظم ٫ ٧اي، ما٩ًل.  ) . "الخغُحر اإلاخىاؿل" زىق غماز الخىافع في عالم الخجازة الاهتروهُت(: 2003ٖػ
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اى، الؿٗىصًت.  الٗب٩ُان للُباٖت , الُبٗت ألاولى الٍغ

( . ت اإلادلُت في كواع غصة(: 2017ؾ٨ُ٪، ؤقٝغ . عؾالت ؤزس اإلاىظمت اإلاخعلمت على الالتزام الخىظُمي في البىىن الخجاٍز

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُتماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخجاعة، 

ث الىخضة الٗغبُت، الُبٗت . مغ٦ؼ صعاؾااإلاجخمع اإلادوي والخسب على ؤلازهاب(: 2010ؾحن، ٧اؾخىعي، ومىعَـ، جُم. )

 ألاولى. بحروث، لبىان.

ت الدازلُت في اإلاىظماث ألاهلُت في كواع غصة(: 2007قاهحن، ؾمغ. ) ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، واكع السكابت ؤلاداٍز

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُت٧لُت الخجاعة، 

بض الىىع ؤخمض. ) دًـسي الخـسبُت والخعلُم للظلىن اللُادي الخفاعلي وعالكتها "دزحت ممازطت م(: 2013نالخت, ظىاص ٖو

 ", عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ,الجامٗت الاؾالمُت ٚؼة.بخوىٍس ألاداء ؤلادازي إلادًسي اإلادازض

", عؾالت ماظؿخحر ٚحر الخاؿت ألاهمان اللُادًت وعالكتها بةدازة الـساع الخىظُمي باإلاىظماث( " 2011نٟخي، ًدحى. )

ُاهُت اإلاخدضة,م   .32ميكىعة , الجامٗت الاٞترايُت , اإلامل٨ت البًر

ت على طلىن اإلاىاهىت الخىظُمُت(: "2016َدُىح، ٖالُت. ) (دزاطت جوبُلُت على مىظفاث " جإزحر ؤهمان اللُادة ؤلاداٍز

ص بجدة(.  ؼ بجضة ,اإلامل٨ت الٗغبُت  عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ظامٗت اإلال٪حامعت اإلالً عبدالعٍص ٖبضالٍٗؼ

 الؿٗىصًت.

ت على عملُت ؿىع كسازاث الخغُحر" )دزاطت جوبُلُت في ػسهت الىهسباء (: "2012ٖباؽ،  ٖلي. ) جإزحر ؤهمان اللُادة ؤلاداٍز

ت –, ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ  الىهىُت ألازدهُت( ، اإلاجلض ألاعصن مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

ً الٗضص ألاو٫،  .  157– 129الٗكٍغ

لُت والخبادلُت وعالكتها بدافعُت الاهجاش لدي العاملحن(: "2011ٖبض الغخمً ,الُاهغ ) مجلت العلىم " ,اللُادة الخدٍى

 .1122ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ 168-35,157, ٖضص  وظاهُتؤلا

ت بمدافظت غصة وعالكتها (: 2016ٖبض الٗا٫، زىلت. ) لُت لدي مدًسي اإلادازض الثاهٍى دزحت جىافس طماث اللُادة الخدٍى

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُتعؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، بمظخىي الاهخماء اإلانهي إلاعلميهم. 

بض الخ٤, ٧اًض ،ٖبُضاث، طو٢ان ضؽ, ٖبض الغخمً, ٖو ، صاع ال٨ٟغ مفهىمه وؤدواجه وؤطالُبه -ميالبدث العل :(2001) .ٖو

 لليكغ والخىػَ٘، ٖمان.

 –دوز الجمعُاث ألاحىبُت في الخسفُف مً معدالث البوالت والفلس "دزاطت خالت كواع غصة (: 2016ٖىصة، ؾامي. )

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُت. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخجاعة،  (2008-2014)

إل ٖلى 2002لظىت  84كاهىن الجمعُاث واإلااطظاث ألاهلُت اإلاـسي زكم ٦ىاهت، بىابت الخىمُت اإلاجخمُٗت، " "، جم الَا

ش http://kenanaonline.com/files/0098/98525....pdfاإلادخىي بالغظٕى للغابِ )  م.8/1/2018( بخاٍع

ت(: " 2009، هىاٝ )٦ىٗان  (، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان: ألاعصن. 3". ٍ)اللُادة ؤلاداٍز

ص بحساءاث الظالمت والصخت اإلاهىُت في ؤكظام الخـىٍس الوبي  (:2014مدمض، باؾل. ) عالكت اإلاىظمت اإلاخعلمت بخعٍص

ت، كواع غصة".  –باإلاظدؼفُاث الخىىمُت  حامعت عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاٍع

 : ٚؼة، ٞلؿُحن.ألاشهس

س الخىظُمي وبدازة الخغُحر لدي اإلااطظاث غحر الخىىمُت الفلظوُيُت(: 2006مغػو١، ابدؿام. ) . فعالُت مخولباث الخوٍى

 ، ٞلؿُحن.: ٚؼةالجامعت ؤلاطالمُتعؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخجاعة، 

لُت في جوبُم بدازة اإلاعسفت دزاطت خالت: "حامعت مدمد زلحر (: 2016مغػو١، بضعة. ) ". -بظىسة –ؤزس اللُادة الخدٍى

file:///C:/Users/pc%20home/Desktop/LO&TL/كنانة،%20بوابة%20التنمية%20المجتمعية،%20%22قانون%20الجمعيات%20والمؤسسات%20الأهلية%20المصري%20رقم%2084%20لسنة%202002%22،%20تم%20الاطلاع%20على%20المحتوى%20بالرجوع%20للرابط%20(http:/kenanaonline.com/files/0098/98525....pdf)%20بتاريخ%208/1/2018م
file:///C:/Users/pc%20home/Desktop/LO&TL/كنانة،%20بوابة%20التنمية%20المجتمعية،%20%22قانون%20الجمعيات%20والمؤسسات%20الأهلية%20المصري%20رقم%2084%20لسنة%202002%22،%20تم%20الاطلاع%20على%20المحتوى%20بالرجوع%20للرابط%20(http:/kenanaonline.com/files/0098/98525....pdf)%20بتاريخ%208/1/2018م
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لىم الدؿُحر،  ت ٖو : بؿ٨غة، حامعت مدمد زُلسعؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 الجؼاثغ.

ت مدازل حدًدة لعالم حدًدؤلادازة (: 2005مهُٟى، ًىؾ٠. )  . صاع ال٨ٟغ: صمك٤، ؾىعٍا.التربٍى

اث التربُت والخعلُم بمدافظاث غصة وعالكخه بـىع اللساز التربىي (: "2009مٛاعي, جِؿحر. ) همى اللُادة الظاثد في مدًٍس

 ٚؼة.-". عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ظامٗت ألاػهغمً وحهت هظس العاملحن بها

جي  https://moi.gov.ps/home/post/43645: 13/1/2018، الٟلؿُُجي مى٢٘ وػاعة الضازلُت وألامً الَى

ت بمدافظاث غصة في كىء الفىس التربىي ؤلاطالمي (: 2016، هجاح. )هاجي لُت لدي مدًسي اإلادازض الثاهٍى اللُادة الخدٍى

سها.   : ٚؼة، ٞلؿُحن.الجامعت ؤلاطالمُتعؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، وطبل جوٍى

 ٖمان، ألاعصن.، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى .اللُادة وبدازة الابخياز(: 2012. )ٖبىص ،هجم

ؤطاطُاث بىاء اإلاىظمت اإلاخعلمت ودوزها في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت دزاطت  (:2014هاوي، ظهاص، والغواف، خؿً. )

، الٗضص مجلت ولُت بغداد للعلىم الاكخـادًت الجامعتمُداهُت على ػسواث جىىىلىحُا اإلاعلىماث في ألازدن. 

 (.380-359)م، 2014الخام باإلااجمغ الٗلمي اإلاكتر٥ 
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 ( 1 ) زكم ملخم

 

 كاثمت ؤطماء اإلادىمحن
 

 الجامعت الاطـــــــــــــــــم السكم

 غــــصة –ألاشهسحامعت  د. بالٌ البؼُتي  .1

 غــــصة – الجامعت ؤلاطالمُت د. زالد عبد دهلحز  .2

 ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا ؤوادًمُت ماض يد. زلُل بطماعُل   .3

 غــــصة –ألاشهسحامعت  د. زامص عصمي بدًس  .4

 غــــصة – الجامعت ؤلاطالمُت د. طامي على ؤبى السوض  .5

 ألاشهسحامعت  -ولُت الدزاطاث اإلاخىطوت طلُمان الوالع .د  .6

 غــــصة – الجامعت ؤلاطالمُت زالد ؿافيؤ. د. طمحر   .7

 غــــصة –ألاكص ىحامعت  د. عالء الدًً زلُل الظُد  .8

 ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا ؤوادًمُت د. مدمد ببساهُم اإلادهىن   .9

 ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا ؤوادًمُت د. هبُل عبد اللىح  .10

 غــــصة – الجامعت ؤلاطالمُت د. وطُم بطماعُل الهابُل  .11

 غــــصة –ألاشهسحامعت  د. وفُم خلمي ألاغا  .12

 غــــصة – الجامعت ؤلاطالمُت د. ًىطف عبد بدس  .13
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 ( 2 ) زكم ملخم

 

 الاطدباهت في ؿىزتها النهاثُت
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مت م/ ألازذ ال٨ٍغ  ألار ال٨ٍغ

 جدُت َُبت وبٗض

 

٣ت ٖباعة ًٖ ؤصاة لجم٘   البُاهاث الالػمت إلظغاء بدض بٗىىان:الاؾدباهت اإلاٞغ

"

 للخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في ال٣ُاصة وؤلاصاعة مً ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت بٛؼة.
ً
 وطل٪ اؾخ٨ماال

ُت،  لظا، آمل مى٨م الخ٨غم باإلظابت ٖلى ظمُ٘ بىىص الاؾدباهت مً وظهت هٓغ٦م م٘ مغاٖاة الض٢ت واإلاىيٖى

 خُض ؤن الض٢ت في ؤلاظابت ؾدى٨ٗـ بالخإ٦ُض ٖلى ص٢ت الىخاثج التي ؾِخم الخىنل بلحها.

خُض ؤهه (، 10( بلى )1م٘ الٗلم ؤن ؤلاظابت ٖلى بىىص اإلادىعًٍ الشاوي والشالض مً الاؾدباهت جتراوح بحن  )

ُّ  ل٪ ٖلـى مـىا٣ٞخ٨مط ص٫ّ  ٧10لما ا٢تربذ ؤلاظابت مً الضعظت  ت مً وظهت الٗالُت ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة اإلاٗى

 .التي حٗملىن بها الجمُٗتهٓغ٦م ُٞما هى مُب٤ في 

غاى البدض الٗلمي ٣ِٞ.  ٖلما بإن البُاهاث اإلا٣ضمت في هظا البدض ؾدؿخسضم أٚل

 

 والخلدًسوجفللىا بلبٌى فاثم الاخترام 

 

 الباخث:

اد حجى  عبد الظالم ٍش

 

  
 بسهامج الدزاطاث العلُا اإلاؼترن بحن

 ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا

 وحامعـت ألاكــى بغــصة
 

  جســـــف اللـــُادة وؤلادازة
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 ( يف املكان املناسب.يسجى وضع إشازة )

 

 :                  ط٦غ                     ؤهثىالجيع .1

 ؾىت 40بلى ؤ٢ل مً  30مً               ؾىت                     30:                    ؤ٢ل مً العمس .2

 ؾىت ٞإ٦ثر 50ؾىت                     50بلى ؤ٢ل مً  40مً                             

 :         ص٦خىعاة                                              ماظؿخحراإلااهل العلمي .3

 صبلىم مخىؾِ                              ب٩الىعٍىؽ                                        

ت ٖامت                                                                        زاهٍى

 :عدد طىىاث الخدمت .4

 ؾىىاث 10بلى ؤ٢ل مً  5ؾىىاث                                مً  5ؤ٢ل مً                              

 ؾىت ٞإ٦ثر 15ؾىت                     15بلى ؤ٢ل مً  10مً                              

 اإلاظمى الىظُفي: .5

 عثِـ ٢ؿم                                                                        مضًغ  صاثغة        

 مضًغ  مكغوٕ/ميؿ٤ مكغوٕ                  مداؾب

 بصاعي/ مؿاٖض بصاعي                          ؾ٨غجحر                                                                                      

        ................................................ؤزغي:                               

ذ          الىؾُى             زاهُىوـ            :                الكما٫            ٚؼة        اإلادافظت .6  ٞع
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حن: َُ  في اإلادىَزًٍ الخال

العالية عمى ما ورد في الفقرة  لك عمـى مـوافقتكمذ دل   10حيث أنه كمما اقتربت اإلجابة من الدرجة ، 10إلى  1نأمل منكم التكرم باستخدام التدرج من 

 .التي تعممون بها الجمعيةالمعنية من وجهة نظركم فيما هو مطبق في 

 
 عالية)درجة الموافقة(              ضعيفة

 
 
 

 بدزجة املىافقة اليتاإلجابة بالتكسم ى لرا يسج ،زئًسك املباشسوديسك/هره جمىىعة ون العبازات ختص سمىكًات 

 :تًةكن ون العبازات اآل تساها وناسبة أوام 

 العبازاث م
 الدرجة
10-1 

: الخإزحر اإلاثالي  جمعُت.خظـاض بسطـالتالص علـى اللُـــم واإلاعخلـداث وؤلا وؼوت اللاثــد الجرابـت والخـي جسهـؤ: هى البعد ألاٌو

  .الٗامتًخجاوػ مهالخه الظاجُت بهضٝ جد٤ُ٣ اإلاهلخت   .1

  .ًخهٝغ بك٩ل همىطجي ٌؿعى الٗاملىن إلادا٧اجه  .2

  ًخهٝغ بإؾلىب ًدٓى مً زالله بش٣ت واخترام وج٣ضًغ الٗاملحن.  .3

  .ػٍاصة خماؾهم للٗملو ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ الٗاملحن   .4

ت مً ال٣ُم اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن.  .5 ت لبىاء مجمٖى   ٌُٗي ؤولٍى

  .الجمُٗتلضي الٗاملحن ألهضاٝ وعؾالت  مكتر٥ ج٩ىًٍ ٞهمًغ٦ؼ ٖلى ؤهمُت   .6

فياز الجدًدة وحشجُع العاملحن على زالٌ البدث عً ألا  كدزة اللاثد على جددي الىكع الساهً مًهى : البعد الثاوي: الخدفحز الفىسي 

 .داعُتببخل اإلاؼاول بوسق 

1.  .٤   ًىظه الٗاملحن للٗمل بغوح الٍٟغ

ت   .2   .الجمُٗتيهخم بخدٟحز الٗاملحن لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ وعٍئ

  ٌٗمل ٖلى بزاعة عوح الخماؽ للٗمل لضي الٗاملحن.  .3

  مما ٧اهىا ًخى٢ٗىن. ٌصج٘ الٗاملحن لخد٤ُ٣ ؤ٦ثر   .4

ت.  .5 حر بخؿاؽ ظماعي باإلاهام ؤلاصاٍع   ٌٗمل ٖلى جٞى
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ــادة والء هى : البعد الثالث: الدافع ؤلالهامي الاعخبــاز اإلاظــخلبل اإلاخفاثــل بعحن زــر جبــاعهم مــع ألا ؤجلىُــاث ٌظــخسدمها اللــادة لٍص

 .وألاهــداف اإلادــددة

ؿخم٘ لىظهاث هٓغهم ٖىضما ًداو٫ خل مكا٧ل الٗمل  .1   .ٌكاع٥ الٗاملحن ؤ٩ٞاعهم َو

  .الجمُٗتٌصج٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى ا٦دكاٝ خلى٫ للمك٨الث اإلا٣ٗضة التي جىاظه   .2

ُُٟت(.ى ًداو٫ باؾخمغاع الخٗٝغ ٖلى ما ًىص الٗامل  .3   ن جد٣ُ٣ه في خُاتهم الٗملُت )الْى

  ٣ًترح َغ٢ا ظضًضة إلهجاػ مهام الٗمل.  .4

  ًدُذ الٟغنت للٗاملحن للخ٨ٟحر في اإلاكا٧ل ال٣ضًمت بُغ١ ظضًضة.  .5

عمل على جدلُم الازجُاح والسفاهُت الداثمت  ،جباعهوالسعاًت أل طلىن اللاثد الري ًظهس الاهخمام: البعد السابع: الاعخبازاث الفسدًت َو

 ؤطحن و ئو للمس 
ً
مأل  ن ًىىن مىحها  .علاء الفٍس

دترم ٢ىاٖاتهم.  .1   ٌؿخم٘ باهخمام آلعاء الٗاملحن ٍو

  للٗاملحن.يهخم بةقبإ الخاظاث الصخهُت   .2

٣ت مىاؾبت له.  .3   ًخٗامل م٘ ٧ل ٞغص مً الٗاملحن بٍُغ

  اهخماما شخهُا بالٗاملحن الظًً ال ًدٓىن بال٣بى٫ مً ػمالئهم. يًبض  .4

  ٌٗبر للٗاملحن ًٖ ج٣ضًغه ٖىضما ًىجؼون ٖمال ظُضا.  .5

  ٌُٗي اهدباها شخهُا للٗاملحن الظًً لضيهم ٢ضعاث جمحزهم ًٖ ٚحرهم.  .6

_ : 

بدزجة املىافقة اليت  اإلجابة بالتكسم ى لرا يسج، إدازة اجلىعًة والعاومني فًواهره اجملىىعة ون العبازات تتناوه كال ون 

 :تًةكن ون العبازات اآل تتىافق وع زأيك أوام

 العبازاث م
 الدرجة
10-1 

فُمخلً العاملىن اإلاهازاث واإلاعازف مً زالٌ الخعلم  ،جلان والاختراف اإلانهياإلاظخىي العالي مً ؤلاهى  :ؤوال: الخمىً الشخص ي

 اإلاظخمس.

  .ًاصي الٗاملىن ؤٖمالهم بمهاعة ٖالُت  .1

  .الٗمل ىعاث واإلاؿخجضاث الخضًشت في مجا٫الخُ الٗاملىن  ىا٦بً  .2

  الخٗلم. اثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت في ٖملُتالىؾالٗاملىن ؿخسضم ٌ  .3

٘ ٦ٟاًاتهم اإلاهىُت.ٌكاع٥   .4   الٗاملىن في خًىع وعف الٗمل والىضواث والضوعاث اإلاسههت لٞغ

ت الجضًض في جسههاتهم الٗلمُت.بٌؿعى الٗاملىن   .5   لى مٗٞغ

بت في البدض ًٖ ٞغم الخٗلم صازل   .6   وزاعظها. الجمُٗتًٓهغ الٗاملىن الٚغ

  ًدٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت لخدؿحن ؤصائهم.  .7

ً.ُٟض الٗاملىن مً زبراث وججاعب آلا ٌؿخ  .8   زٍغ

لي م مً ؤحل جوىٍس مهازاتهم وزبراتهم، وذلً مً زالٌ جبادٌ الخبراث  :زاهُا: الخعلم الفٍس هى كدزة العاملحن على العمل هفٍس

 واإلاعازف بُنهم.
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٤. الجمُٗتفي  الٗاملىن ًدغم   .1   ٖلى الٗمل بغوح الٍٟغ

  بٟاٖلُت. الجمُٗتلجان الٗاملىن في ٌكاع٥   .2

  ٌؿاٖض الٗاملىن في هٟـ اإلاجا٫ بًٗهم بًٗا ٖلى الخٗلم.  .3

  ٖضاص لل٣اءاث والىضواث ووعف الٗمل والاخخٟاالث.ٌكاع٥ الٗاملىن في ؤلا   .4

  صاعة الٗاملحن ٖلى الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ.حصج٘ ؤلا   .5

  صاعة بخىنُاث وم٣ترخاث ٞغ١ الٗمل.جإزظ ؤلا   .6

  ًض الٗىن واإلاؿاٖضة للمى٠ْ الجضًض.٣ًضم الٗاملىن   .7

 ًخعاون العاملىن في بىائها وجدلُلها. زة اإلاؼترهت واإلاظخلبلُت للجمعُت، هي الـى  :زالثا: السئٍت اإلاؼترهت

  بىاء ٖلى اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل. الجمُٗتُىع خج  .1

  .للجمُٗتًضع٥ ظمُ٘ الٗاملحن ؤهمُت الغئٍت اإلاكتر٦ت   .2

  ن.حٖلى حٗلم الٗامل للجمُٗتجغ٦ؼ الغئٍت الخانت   .3

  .بك٩ل صاثم الجمُٗتجخم مغاظٗت عئٍت   .4

ت ًىا٢ل الٗاملىن وؤلا   .5   .للجمُٗتصاعة الخُت الخُىٍٍغ

  ظهىص الٗاملحن هدى جد٤ُ٣ الخمحز. الجمُٗتجىظه عئٍت   .6

، ومهىتهم الجمعُتججاه  الجمعُتمجمىعت الافتراكاث والخعمُماث والخـىزاث التي ًدملها ألافساد في هي  :زابعا: الىماذج العللُت

 ًجابا ؤو طلبا على ممازطاتهم.بوجازس 

  ًخٗامل الٗاملىن م٘ ألازُاء باٖخباعها ٞغنا للخٗلم.  .1

  والهغاخت. باإلاهىُتجخه٠ اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن   .2

  باإلاىا٢كاث اإلاىظهت للخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخمغة.ًغخب الٗاملىن   .3

ت. الٗملٌٗخبر الٗاملىن حٗاونهم في خل مك٨الث   .4   مهضعا للمٗٞغ

  خباص٫.اإلاخٗلم اللى جد٤ُ٣ بتهضٝ اظخماٖاث الٗاملحن   .5

  ًخم حصجُ٘ وظهاث هٓغ الٗاملحن اإلاخٗضصة وه٣اقهم الهاصٝ.  .6

  ب٨ٟاءة في الى٢ذ اإلادضص.لحهم بًىجؼ الٗاملىن اإلاهام اإلاى٧لت   .7

مً زالٌ الىظسة الؼمىلُت لجمُع ألاخدار والفعالُاث ، العمل على فهم العالكاث اإلادؼابىت في عملُت الخعلم :زامظا: الخفىحر الىظمي

 والعىامل اإلاسخلفت وجفاعالتها مع بعلها.

  ٣ًترح الٗاملىن خلىال مبخ٨غة ومبضٖت للمك٨الث.  .1

  .الجمُٗتوجدضًض البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ب ،جهي٠ُ ،بمهاعاث ظمً٘خمخ٘ الٗاملىن   .2

ؼ ٖملهضي للًٛىٍ واإلاك٨الث التي جىاظهها مً الخ الجمُٗتحؿخُٟض   .3   الخٗلم. ُتفي حٍٗؼ

  ٌؿخسضم الٗاملىن ألاؾالُب الٗلمُت في خل اإلاك٨الث.  .4

ب.ًغي الٗاملىن بإن الخهضي لألػماث والٓغوٝ وألاخضار ٞغنا   .5   للخٗلم والخضٍع

  ٌؿدشمغ الٗاملىن البِئت اإلادلُت في جدؿحن الخٗلم.  .6
 

 شكرا لكم على حسن تعاونكم،،،
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 ( 3 ) زكم ملخم

 هخاب حظهُل مهمت باخث

 

 


