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ن َآ َمنُوا ِمنْكُمْ وَاَلّذِينَ أُوتُوا
﴿يَ ْرفَعِ اللَّهُ اَلّذِي َ

ع َملُونَ َخبِير﴾
علْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّ ُه ِبمَا َت ْ
اْل ِ
(اإلاجادلت(11 :
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اإلهــــداء
بلى مٗلم الىاؽ الخحر ،زطىٌ هللا ؿلى هللا علُه وطلم
بلى مً ٦ض وحٗب ،وبظ ٫وؤُٖى صون ؤن ًيخٓغ م٣ابل ،ؤبي الغالي
مهجت ٢لبي ،ؤمي الخبِبت
هب٘
عوحي و ِ
الخىان والغضخى والخىِ ،٤ُٞ
ِ
بلى ِ
بلى ؾىضي وٖىوي بٗض هللا ،مً جغبِذ و٦برث مٗهم ،بزىحي وؤزىاحي
بلى شوحتي الخبِبت التي ؾاهضججي ونبرث معي في ٧ل لخٓت مً خُا ِحي
با ١ما بُ٣ذ الظ٦غي ،خماحي زخمها هللا
بلى عوح ما ٞاع٢خجي بال ظؿضا ،وَُٟها ٍ
بلى ٢غة ُٖجي ،ؤبىاجي (ػام ومدمد وعبد هللا)
بلى ظمُ٘ ألاهل وألانض٢اء
بلى مىاعاث الٗلم والهضي والىىع ،ؤؾاجظحي ال٨غام
بلى ٞلؿُحن٢ ،ضؾها ،قهضائها ،ؤؾغاها ،ظغخاها...،
بلى التراب الُاهغ
ً
بلحهم ظمُٗا ؤهضي هظا الجهض اإلاخىاي٘
الباخث


ت


شكــر وتقديـــر
الخمض هلل الظي بٗض في ألامُحن عؾىال مجهم ًخلى ٖلحهم آًاجه وٍؼ٦حهم ،وَٗلمهم ال٨خاب والخ٨مت وبن ٧اهىا
مً ٢بل لٟي يال ٫مبحن ،هدمضه ٖلى ما ؤوٗم وو ٤ٞوؤٖان ،وههلي ووؿلم ٖلى اإلاٗلم ألاو ٫مدمض بً
ٖبض هللا ،وعؾىله بمام الٗلم والخ٣ى ،الؿغاط اإلاىحر زحر مً ٖلم ألامت ،وٖمل بما ٖلم ،نلى هللا وؾلم
ٖلُه وٖلى آله وؤصخابه مهابُذ الضجى وؤ٢ماع اإلاٗاع ٝوهجىم الهضي ،ومً جبٗهم بةخؿان بلى ًىم الضًً.
َ َ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َّ
ْ ُ َْ
ْ ُ َ َّ
ً٣ى ٫هللا حٗالىَ ﴿ :ولل ْد آج ِْىا لل َمان ال ِخى َمت ؤ ِن اػى ْس ِلل ِه َو َم ًْ ٌَؼى ْس ف ِةه َما ٌَؼى ُس ِلىف ِظ ِه َو َم ًْ هف َس ف ِة َّن
َّ َ َ َ
الله غ ِج ٌّي خ ِمُد﴾ (طىزة للمان :آلاًت (12
ًُُب لي في هظا اإلا٣ام ؤن ؤٖتر ٝل٩ل طي ًٞل بًٟله ،وهىا ؤج٣ضم بالك٨غ الجؼٍل بلى ٧ل مً ؤؾهم ،ؤو
ً
ؾاٖض في بهجاػ هظه الضعاؾت ؤو ؤؾضي ّ
بلي ههُدت ؤو جىظحها ،وؤزو بالظ٦غ ؤؾخاطي اإلاكغٖ ٝلى هظه
الضعاؾت ،الدهخىز /مدمىد عبد السخمً الؼىوي ،الظي مىدجي مً ظهضه وو٢خه وهصخه وبعقاصه ونبره
ال٨شحر ،لُسغط هظا الٗمل في ؤبهى نىعه ،والظي ًغظ٘ بلُه الًٟل بٗض هللا بسغوظه بلى الىىعٞ ،اللهم
ؤظؼه ٖجي زحر الجؼاء.
ً
٦ما ؤجىظه بالك٨غ والخ٣ضًغ ألًٖاء لجىت اإلاىا٢كت ٦ال مً:
الدهخىز /مدمد ببساهُم اإلادهىن

ً
ً
مىاكؼا دازلُا

والدهخىز /وطُم بطماعُل الهابُل

ً
ً
مىاكؼا زازحُا

ّ
٦ما ؤجىظه بالك٨غ والخ٣ضًغ بلى ؤلازىة اإلاد٨محن إلاا بظلىه مً ظهض في جدُ٨م الاؾدباهت ،وال
ًٟىججي ؤن ؤج٣ضم بك٨غي وٖغٞاوي للٗاملحن في الجمُٗاث الخحرًت إلاا ٢ضمىه مً حؿهُالث ؤزىاء جُبُ ٤الاؾدباهت.
والك٨غ مىنى ٫لغثاؾت ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت ولجمُ٘ الٗاملحن ٞحها ،ول٩ل مً ؤؾهم في بهجاػ هظا
الجهض اإلاخىاي٘.
وهللا ولي الخىفُم ،،،
الباخث


ث


ملخف الدزاطت
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ؤزغ مماعؾت ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث
الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة .ولخد ٤ُ٣هظه ألاهضا ،ٝجم جُىٍغ الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿت لجم٘ البُاهاث
الًغوعٍت خُض جم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي .وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً الٗاملحن في الجمُٗاث
ً
الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ،خُض بلٖ ٜضص مجخم٘ الضعاؾت ( )3167مىْٟا في  48ظمُٗت مىػٖت ٖلى
ً
مدآٞاث ٚؼة ،خُض ٢ام الباخض بازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت َبُ٣ت بلٛذ ( )360مىْٟا ،وجم اؾترصاص ()320
ُ
واؾخسضم بغهامج الغػم ؤلاخهاثُت
اؾدباهت نالخت لٛاًاث الخدلُل ؤلاخهاجي بيؿبت اؾخجابت (.)%88.8
للٗلىم الاظخماُٖت ( )SPSSلخدلُل البُاهاث.

وجىؿلذ الدزاطت بلى هخاثج عدة ؤهمها:
 مؿخىي مماعؾت الُ٣اصة الخدىٍلُت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة بك٩ل ٖام ٧ان بضعظت
مغجٟٗت وبىػن وؿبي ( ،)%72.61وظاء في اإلاغجبت ألاولى بٗض الخإزحر اإلاشالي بيؿبت ( ،)%74.99وفي اإلاغجبت
ألازحرة بٗض الضا ٘ٞؤلالهامي بيؿبت .%71.10
 صعظت جُبُ ٤ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ٧ان بضعظت مغجٟٗت
بىػن وؿبي ( ،)%70.37وظاء بٗض الخم ً٨الصخصخي في اإلاغجبت ألاولى في الخُبُ ٤بىػن وؿبي (،)%72.24
وفي اإلاغجبت ألازحرة بٗض الغئٍت اإلاكتر٦ت بىػن وؿبي (.)%68.18
ً
 جازغ الُ٣اصة الخدىٍلُت جإزحرا طو صاللت بخهاثُت في حٗؼٍؼ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،و٢ض ٞؿغث ما وؿبخه
ً
( (48.8%مً الخباًً في اإلاخٛحر الخاب٘ (اإلاىٓمت اإلاخٗلمت) ،و٧ان ؤهم اإلاخٛحراث جإزحرا في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت
الخٟؼ ؤلالهامي والاٖخباعاث الٟغصًتُٞ ،ما جم اؾدبٗاص مخٛحري (الخإزحر اإلاشالي ،والخدٟحز ال٨ٟغي) لٗضم وظىص
ً
جإزحر صا ٫بخهاثُا لهما في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
ٖ ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلابدىزحن خى ٫الُ٣اصة الخدىٍلُت حٗؼي بلى
مخٛحر اإلااهل الٗلمي ،ووظىص ٞغو ١حٗؼي إلاخٛحراث (الجيـ ،الٗمغ ،ؾىىاث الخضمت ،اإلاؿمى الىُْٟي).
وٖضم وظىص ٞغو ١مٗىىٍت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى ٫بظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحراث
(الٗمغ ،اإلااهل الٗلمي ،واإلاؿمى الىُْٟي) ،ووظىص ٞغو ١حٗؼي إلاخٛحري الجيـ وؾىىاث الخضمت.
وواهذ ؤهم الخىؿُاث على الىدى آلاحي:
 الٗمل ٖلى حٗؼٍؼ اؾخسضام ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت بإبٗاصه ألاعبٗت بهض ٝجدؿحن الٗىاثض الخىُٓمُت
للجمُٗت وبك٩ل زام حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وبُٖاء ٢ضع ٧ا ٝمً الاهخمام لخُىٍغ الغئٍت بك٩ل صاثم.
 يغوعة بًجاص اؾتراجُجُت واضخت في الجمُٗاث الخحرًت الؾدشماع وجبجي م٣ترخاث وجىنُاث ٞغ ١الٗمل التي
جدؿم بالىخاثج الىىُٖت.
ٖ لى اإلاضعاء الُ٣ام بخدٟحز الٗاملحن ٖلى اؾدشماع البِئت اإلادلُت في جدؿحن الٗمل ،وطل ٪مً زال ٫زل٤
خالت مىاٞؿت صخُت صاثمت بحن الٗاملحن لالعج٣اء بمؿخىٍاتهم اإلاهىُت ،وؤن ً٩ىن الاعج٣اء الىُْٟي والخضوٍغ
الىُْٟي ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤخض هظه الؿبل الضاٖمت لخالت الخدؿحن اإلاؿخمغ مً الٗاملحن ألهٟؿهم
للىنى ٫للمغاجب ؤلاصاعٍت ألاٖلى.
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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
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
Organizations

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

Charitable &

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

were distributed to (48)

Charitable & Philanthropic Organization. A stratified

employees,

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.


ح


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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ؤلاهداء
ػىس وجلدًس
ملخف الدزاطت
tcaAtsbA
الفـ ــل ألاوٌ :ؤلاهاز العام للدزاطت
ملدمت
مؼيلت الدزاطت
ؤطئلت الدزاطت
ؤهداف الدزاطت
ؤهمُت الدزاطت
ؤهمىذج الدزاطت ومخغحراتها
فسكُاث الدزاطت
خدود الدزاطت
مـولخاث الدزاطت
ؿعىباث الدزاطت
الخالؿت
الفـ ــل الثاوي :ؤلاهاز الىظسي
اإلابدث ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت
ملدمت
اللُادة وؤلادازة
هظسٍاث اللُادة
هٓغٍت الغظل الُٗٓم GREAT MAN THEORY
هٓغٍت الؿماث TRAIT THEORY
الىٓغٍت اإلاىُٟ٢ت SITUATIONAL THEORY
الىٓغٍت الخٟاٖلُت THE INTERACTIONAL THEORY
الىٓغٍت الؿلىُ٦ت BEHAVIORAL THEORY
الاججاهاث الخدًثت في اللُادة
الُ٣اصة الخباصلُت TRANSACTIONAL LEADERSHIP
الُ٣اصة الخدىلُت TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
الخُىع الخاعٍخي إلاهُلر الُ٣اصة الخدىٍلُت
مٟهىم الُ٣اصة الخدىٍلُت
ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت
زهاثو ال٣اثض الخدىٍلي
وْاث ٠ال٣اثض الخدىٍلي
د


ؤهضا ٝالُ٣اصة الخدىٍلُت وؤهمُتها
الخالؿت
اإلابدث الثاوي :اإلاىظمــت اإلاخعلمــت
ملدمت
الخاحت بلى اإلاىظمت اإلاخعلمت ومبرزاث وحىدها
مفهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت
العالكت بحن اإلاىظمت اإلاخعلمت والخعلم الخىظُمي
مظخىٍاث الخعلم في اإلاىظمت اإلاخعلمت
زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت
م٣اعهت بحن زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وزهاثو اإلاىٓمت الخ٣لُضًت
مسجىصاث الخدىٌ إلاىظمت مخعلمت
ؤهمُت اإلاىظمت اإلاخعلمت
معُلاث الخدىٌ بلى مىظمت مخعلمت
هماذج اإلاىظمت اإلاخعلمت
 .1همىطط بُتر ؾِىج )(PETER SENGE MODEL -1990
 .2همىطط ماعؾ ٪وواج٨جز )(MARSIK & WATKINS MODEL -1999
 .3همىطط ماع٦غصث )(MARQUARDT MODEL -1996
 .4همىطط عٍضهج )(REDDING MODEL -1997
 .5همىطط ؤصلؿىن )(ADDLESON MODEL -1998
 .6همىطط بغاًخىن )(BRITTON MODEL -2000
 .7همىطط الٗخُبي )(AL-OTAIBI MODEL -2001
 .8همىطط مىٍالهحن )(MOILANEN MODEL -2001
 .9همىطط بضلغ )(PEDLLER MODEL -2001
همىذج بُتر طِىج ePAPt rPteP
ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت و ٤ٞهمىطط ؾِىج
العالكت بحن اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت اإلاخعلمت
الخالؿت
اإلابدث الثالث :الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة
ملدمت
مفهىم الجمعُاث الخحرًت
ؤهداف الجمعُاث الخحرًت
زـاثف الجمعُاث الخحرًت
مجاالث عمل الجمعُاث الخحرًت
إلادت جازٍسُت عً الجمعُاث الخحرًت في فلظوحن
مغخلت ؤوازغ الخالٞت الٗشماهُت
مغخلت الاهخضاب البرًُاوي ()1948-1917
مغخلت ما بحن الى٨بت بلى الى٨ؿت ()1967-1948
مغخلت ما بحن الى٨ؿت والاهخٟايت ألاولى ( )1987 – 1967
مغخلت الاهخٟايت ألاولى ( )1993 – 1987
مغخلت ما بحن ٢ضوم الؿلُت الىَىُت الٟلؿُُيُت واهخٟايت ألا٢صخى الشاهُت( )2000 – 1994
ذ
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مغخلت ما بحن اهخٟايت ألا٢صخى الشاهُت وبضاًت خ٨م خغ٦ت خماؽ ( )2007 – 2000
مغخلت خ٨م خغ٦ت خماؽ (الخهاع والاه٣ؿام) وبلى آلان ( )2018 – 2007
حعداد الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة
جىػَ٘ الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة خؿب اإلادآٞت
جىػَ٘ الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة خؿب هىٖها
ٖضص الجمُٗاث الخحرًت ل٩ل  1000وؿمت في مدآٞاث ٚؼة
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الخالؿت

1

ملدمت
قهضث بِئت ألاٖما ٫حٛحراث ؾغَٗت وجدضًاث ٦بحرة م٘ اقخضاص اإلاىاٞؿت ،والٗىإلات ،والخٛحراث الخ٨ىىلىظُت
والا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلادؿاعٖت ،مما ًدخم ٖلى اإلاىٓماث الخدى ٫مً ال٨ٟغ ؤلاصاعي والا٢خهاصي
الخ٣لُضي بلى ٨ٞغ مٗخمض ٖلى اإلاٗغٞت ،خُض ؤن هظه الخٛحراث جً٘ اإلاىٓماث ؤمام جدضًاث واضخت بالخٛحر
اإلاؿخمغ واإلاغوهت في طل ٪مً ؤظل الاؾخمغاع ؤو ؾُ٩ىن مهحرها الٟىاء.
وجخٗضص الاججاهاث ؤلاصاعٍت اإلاٗانغة في ال٨ٟغ ؤلاصاعي الخضًض التي ًم ً٨جُبُ٣ها إلاىاظهت الخدضًاث التي
ؤٞغػتها الٗىإلات والىٓام الٗالمي الجضًض ،ومجها بصاعة الجىصة الكاملت ،وبٖاصة هىضؾت الٗملُاث ؤلاصاعٍت،
واإلاىٓماث اإلاخٗلمت ،ومضازل ؤلاصاعة باألهضا ٝوؤلاصاعة الاؾتراجُجُت وؤلاصاعة الظاجُت ،ول٩ل مجها زهاثو
وؤهضا ٝومبرعاث وزُىاث وبظغاءاث وللخبجي والخُبُ( ٤الغقىصي .)89 :2007 ،وَٗخبر مٟهىم اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت مً اإلاٟاهُم الخضًشت والظي ًً٘ حجغ ألاؾاؽ في مىاظهت هظه الخٛحراث وظٗل اإلاىٓماث ؤ٦ثر
ً
جُٟ٨ا ،وهى مٟهىم خحن جُبُُ٢ ٤مه وؾلىُ٦اجه ًٟطخي بلى جُىٍغ بِئت ٢اصعة ٖلى جُىٍغ طاتها مً زال٫
الاؾدشماع ألامشل للمىاعص البكغٍت
وحٗخبر الُ٣اصة بك٩لها الٗام مً الٗىامل اإلاازغة في اإلاىٓماث إلاا لل٣اثض مً ؤزغ ٦بحر ؾلى ٥الٗاملحن ،وفي
ً
ً
جدٟحز الٗاملحن وجىظحههمٞ ،ال٣اثض الظي ً٩ىن ٢اصعا ٖلى الُ٣ام بمهامه٩ً ،ىن ٢اصعا ٖلى الىنى ٫باإلاىٓمت
ً
لخد ٤ُ٣ؤهضاٞها .وَٗض ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت مً ألاؾالُب التي ْهغث في مجا ٫الُ٣اصة خضًشا ،خُض
ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ وظىص ٖال٢ت مكتر٦ت بحن ال٣اصة وألاجبإٞ ،ال٣اثض الخدىٍلي لضًه ال٣ضعة ٖلى جىخُض
ألاٞغاص طوي الاهخماماث الٟغصًت مً زال ٫الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ؤهضاٖ ٝلُا جاصي حُٛحر طي مٛؼي في اإلاىٓمت
(مهُٟى.)426 :2005 ،
وجإحي الجمُٗاث الخحرًت في َلُٗت مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاؿاهضة للٗمل الخ٩ىمي لضوعها الخُىي
والٟاٖل في مجخمٗىا الٟلؿُُجي وإلاا ج٣ضمه مً مكاعَ٘ جىمىٍت وبٚازُت حؿهم في الخس ًٖ ٠ُٟقٗبىا
ً
ً
اإلادانغ .ول٣ض ق٩لذ الجمُٗاث الخحرًت جاعٍسُا ظؼءا مهما مً اإلاجخم٘ اإلاضوي الٟلؿُُجي زانت في ْل
ً
ً
ُٚاب خ٩ىماث وَىُت وجدضًضا في ْل الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ،وماعؾذ صوعا مهما في الٗملُت الخىمىٍت
الٟلؿُُيُت (البدُصخي.)2 :2009،
ؤزظث هظه اإلاىٓماث ٖلى ٖاج٣ها اإلاؿاهمت في بىاء وب٢امت الضولت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت ،و٢ض ٢امذ
ً
اإلاىٓماث ألاهلُت بخ٣ضًم اإلاؿاٖضاث والهباث والخبرٖاث بمئاث مالًحن الضوالعاث ؾىىٍا باؾم الكٗب
ً ً
ً
الٟلؿُُجي ،و٢ض ؤهُِ بهظه اإلاىٓماث وما ػا ٫صوعا جىمىٍا مهما في حٗؼٍؼ ٢ضعة الكٗب الٟلؿُُجي مً زال٫
ج٣ضًم البرامج الاظخماُٖت والخىمىٍت والخضماث الخٗلُمُت والصخُت (اإلاكهغاوي.)63 :2008 ،
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وخُض ؤن الجمُٗاث الخحرًت حِٗل خالت مً الخُىع الؿغَ٘ خالها خا ٫بُ٣ت اإلاىٓماث بؿبب الٗىإلات
والخُىع الخ٨ىىلىجي وٚحرها مً ألاؾبابٞ ،ةنها بداظت بلى ُ٢اصة ٢اصعة ٖلى مىا٦بت هظه الخٛحراث ولٗل
همىطط الُ٣اصة الخدىٍلُت مً ؤهم هظه الىماطط التي ًم٨جها مجابهت هظه الخدضًاث٦ ،ما وٍلؼمها همِ
ماؾسخي ظضًض ٢اصع ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ هظه الخٛحراث ولٗل اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي هظا الىمىطط الظي وؿعى
بلُه.

مؼيلت الدزاطت
جؼاًض في الٟترة ألازحرة الاهخمام ب٨ٟغة الاهخ٣ا ٫باإلااؾؿاث ألن ج٩ىن مىٓماث مخٗلمت مً ٢بل ٦شحر مً
ً
الباخشحن ختى ٞلؿُُيُا ،و٢ض هب٘ هظا الاهخمام مً عٚبت اإلاىٓماث في الىجاح والاؾخمغاع (ال٨غٖاوي والُٗىي،
٦ ،)256 :2014ما ؤوصخى ببغاهُم ( )2014بًغوعة اهخمام اإلاىٓماث بمسخل ٠ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والُ٣ام
بدىمُت وجُىٍغ ٢ضعاتها اإلاىٓمُت ،لضوعها اإلاباقغ في هجاح اإلاىٓماث وامخال٦ها مؿبباث اإلاىاظهت والاؾخٗضاص
ً
للخُٛحر (ببغاهُم .)177 :2014 ،خُض جىاظه اإلاىٓماث ْغوٞا بُئُت جمخاػ بالخٛحراث الؿغَٗت مما ًدخم ٖلى
اإلاىٓماث يغوعة جبجي اؾتراجُجُاث الخدؿحن اإلاؿخمغ مً زال ٫الخٗلم (الكىُي.)73 :2016 ،
وبٗض الغظىٕ لألصبُاث الؿاب٣ت والى٢ىٖ ٝل الٗضًض مً الضعاؾاث الٟلؿُُيُت ٣ٞض بُيذ هخاثج صعاؾت
الخلباوي وؾالم (ٖ )2011ضم جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في مؿدكٟى الكٟاء بٛؼة ،و٦ما هى الخا ٫في صعاؾت
الكىُي ( )2016والتي ؤْهغث ؤن وؿبت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الىػاعاث الٟلؿُُيُت بضعظت مخىؾُت
ج٣اعب  ،%68بياٞت بلى صعاؾت ؾ )2017( ٪ُ٨والتي ٧اهذ وؿبت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في البىى٥
مخىؾُت.
وللخإ٦ض مً وظىص مك٩لت الضعاؾت ٣ٞض جم بٖضاص صعاؾت اؾخ٨كاُٞت خُض جم جىػَ٘  30اؾدباهت ٖلى الٗاملحن
في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة وٍىضر ظضو ٫ع٢م ( )1 - 1هخاثج هظه الضعاؾت.
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حدوٌ زكم ( :)1 - 1هخاثج الدزاطت الاطخىؼافُت
م

مىافم مداًد غحر مىافم الىشن اليظبي

البىد

.1

حصج٘ اإلااؾؿت ٖلى مىا٢كت ألازُاء بهض ٝالخٗلم واؾخسالم الٗبر

16

7

7

76.7%

.2

حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جىٞحر اإلاىاعص وألامىا ٫لضٖم الخٗلم

8

13

9

65.6%

.3

حٗؼػ اإلااؾؿت مبضؤ الاؾخمإ لىظهاث هٓغ آلازغًٍ ٢بل الخ٨م ٖلحها

10

13

7

70.0%

.4

ًدباص ٫الٗاملىن اإلاٗلىماث ُٞما بُجهم بهغاخت وقٟاُٞت

15

8

7

75.6%

.5

جشٞ ٤غ ١الٗمل بإن ؤلاصاعة ؾى ٝجإزظ بخىنُاتها

6

12

12

60.0%

.6

جم ً٨اإلااؾؿت الٗاملحن لضيها مً الخد٨م باإلاىاعص التي ًدخاظىنها إلهجاػ ؤٖمالهم

10

13

7

70.0%

حؿخسضم اإلااؾؿت الاجهاالث اإلاخباصلت بك٩ل اٖخُاصي مشل هٓم الا٢تراخاث ،لىخاث

6

12

12

ؤلاٖالهاث ؤلال٨تروهُت ،ؤو الجلؿاث اإلاٟخىخت
جدض اإلااؾؿت الٗاملحن ٖلى جباص ٫الخبراث م٘ اإلااؾؿاث ألازغي

60.0%

7

10

13

60.0%

حؿاٖض اإلااؾؿت الٗاملحن لضيها ٖلى اإلاىاػهت بحن مخُلباث الٗمل والٗاثلت

7

11

12

61.1%

ً .10دغم ال٣اصة ٖلى ؤن جخُاب٢ ٤غاعاتهم الاؾتراجُجُت م٘ الُ٣م التي جضٖى لها اإلااؾؿت

11

13

6

72.2%

اإلاجمىع

96

112

92

67.1%

اليظبت اإلائىٍت

%32

%37

%31

.7
.8
.9

وبىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت الاؾخ٨كاُٞت التي ؤْهغث ؤن  %31مً الُٗىت ٚحر مىا٣ٞحن ٖلى جىاٞغ زهاثو
ً
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث التي ٌٗملىن بها ،وهي وؿبت ال ٌؿتهان بها زهىنا بطا ما ؤيُ ٠بلحها %37
ممً ٧اهذ بظاباتهم مداًضة ،لخهبذ اليؿبت ؤلاظمالُت لضعظت جىاٞغ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث
الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة  %68ج ٘٣ما بحن(يُٟٗت ومخىؾُت) وهي حٗبر ًٖ جضوي في صعظت الخىاٞغ،
ا٢خطخى هظا ألامغ الٗمل ٖلى مٗالجخه وجدؿِىه لىً٘ اللبىاث ألاولي في عخلت بىاء اإلاىٓماث الٟلؿُُيُت
لخهبذ مىٓماث مخٗلمت.
وحٗخبر الُ٣اصة ؤخض ؤبغػ الٗىامل التي جازغ في زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،خُض انها حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى
الُ٣اصة الجُضة وال٣اصعة ٖلى ج٣ضًم ٧ل ما هى مم ،ً٨وبضونها ال ًدضر الخدى ٫اإلاُلىب ( .)2016 ،Rijalومً
زالٌ ما طبم جبلىزث مؼيلت الدزاطت اإلاخمثلت في الظااٌ السثِع آلاحي:
"ما ؤزس اللُادة الخدىٍلُت في حعصٍص اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة؟".
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ؤطئلت الدزاطت:
 .1ما مؿخىي مماعؾت ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة خؿب عؤي
ؤٞغاص الُٗىت؟
 .2ما صعظت جُبُ ٤زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة؟
ؤهداف الدزاطت :تهدف هره الدزاطت بلى ما ًلي:
 .1الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢الُ٣اصة الخدىٍلُت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة .
 .2ال٨ك ًٖ ٠صعظت جىاٞغ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت في مدآٞاث ٚؼة .
 .3بُان الٗال٢ت (اججاهها وَبُٗتها) بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت
في مدآٞاث ٚؼة.
 .4مٗغٞت ؤزغ الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.
 .5الٗمل ٖلى ج٣ضًم جىنُاث ٖلمُت ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها في حٗؼٍؼ جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وبىائها في
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.

ؤهمُت الدزاطت:
 .1ألاهمُت العلمُت (الىظسٍت):
ً
ً
ً
 جبدض هظه الضعاؾت في مٟهىمحن بصاعٍحن ظضًضًً مدلُا وٖغبُا ،وحٗخبر مضزال مً مضازل ال٨ٟغ
ؤلاصاعي الخضًض ،وهىا جبرػ ؤهمُت الضعاؾت خُض جدىاو ٫ؤزغ مماعؾت الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
 حٗخبر هظه الضعاؾت مً ؤواثل الضعاؾاث ٖلى خض ٖلم الباخض التي جىاولذ ؤزغ مماعؾت الُ٣اصة
الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،خُض مً اإلاخى ٘٢ؤن حؿهم الضعاؾت في ؤلازغاء اإلاٗغفي إلاٟهىمي
الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال ٫الغظىٕ للٗضًض مً ألاصبُاث الؿاب٣ت واإلاالٟاث طاث
الهلت.
ً
 بزغاء اإلا٨خبت الٗغبُت ببُاهاث حؿاٖض الباخشحن وجغقضهم في هظا اإلاجا ٫هٓغا لىضعة الضعاؾاث الؿاب٣ت
التي جىاولذ الُ٣اصة الخدىٍلُت وؤزغها في حٗؼٍؼ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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 .2ألاهمُت العملُت :
 ؾِخم ج٣ضًم جىنُاث هظه الضعاؾت بلى نىإ ال٣غاع في مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بك٩ل ٖام
والجمُٗاث الخحرًت بك٩ل زام ،خُض ؾِخم الاؾخٟاصة مجها في حٗؼٍؼ مٟهىم ظضًض وهى اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت مً زال ٫الاهخمام بإؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت ،وهى ما ؾِؿهم في جُىع وعقي هظه
الجمُٗاث.
ً
ً
٢ ض جٟخذ هظه الضعاؾت الباب ؤمام الباخشحن وحٗخبر ٖامال مدٟؼا إلظغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث والبدىر
التي جدىاو ٫هظا اإلاىيىٕ ،والتي مً اإلام ً٨جُبُ٣ها ٖلى ُ٢اٖاث ؤزغي.

ؤهمىذج الدزاطت ومخغحراتها:
 .1اإلاخغحر اإلاظخلل (اللُادة الخدىٍلُت) ،وٍخىىن مً ؤزبعت ؤبعاد ،هي:
 الخإزحر اإلاشالي (ال٩اعٍؼما)
 الضا ٘ٞؤلالهامي
 الخٟؼ ال٨ٟغي
 الاٖخباعاث الٟغصًت

 .2اإلاخغحر الخابع :اإلاىظمت اإلاخعلمت

اإلاخغحر اإلاظخلل :ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت
التأثٌر المثالً (الكارٌزما)

اإلاخغحر الخابع :اإلاىظمت اإلاخعلمت

الدافع اإللهامً
الحفز الفكري
االعتبارات الفردٌة

اإلاخغحراث الدًمغسافُت( :الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظٌفً ،المؤهل العلمً)
ػيل زكم ( :)1 - 1همىذج مخغحراث الدزاطت

جم بىاء هظا الىمىطط مً ٢بل الباخض بالغظىٕ بلى همىطط )ُٞ )Bass, 1994ما ًسو ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت ،وباالٖخماص ٖلى
همىطط )ُٞ (Senge. 1990ما ًسو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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فسكُاث الدزاطت:
جخ٩ىن ٞغيُاث هظه الضعاؾت مً ؤعب٘ ٞغيُاث عثِؿُت جم نُاٚتها بدُض حُٗي ما جهبى بلُه الضعاؾت،
وهي ٖلى الىدى آلاحي:

الفسكُت السثُظُت اﻷولﻰ:
جىحد عالكت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α≤0.05بحن ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت اإلاخعلمت في
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ،وًىبش ًٖ ٤ﻫظه الٟغيُت الغثُؿُت الٟغيُاث الٟغُٖت آلاجُت:

 جىحد عالكت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α≤0.05بًُ الخإزحر اإلاثالي (اليازٍصما) واإلاىٓمت
اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.
 جىحد عالكت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α≤0.05بًُ الخفص ؤلالهامي واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.
 جىحد عالكت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α≤0.05بًُ الخفص الفىسي واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.
 جىحد عالكت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α≤0.05بًُ الاعخبازاث الفسدًت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت
في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.

الفسكُت السثُظُت الثاهُت:
ًىحد ؤزس طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α ≤ 0.05ﻷطالُب اللُادة الخدىٍلُت في اإلاىظمت اإلاخعلمت في
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ،وًىبش ًٖ ٤ﻫظه الٟغيُت الغثُؿُت الٟغيُاث الٟغُٖت آلاجُت:

الفسكُت الثالثت:
ال جىحد فسوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α ≤ 0.05بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫
اللُادة الخدىٍلُت حعصي للمخغحراث الدًمغسافُت (الجيـ ،الٗمغ ،ؾىىاث الخضمت ،اإلاؿمى الىُْٟي ،اإلااهل
الٗلمي)؟

الفسكُت السابعت:
ال جىحد فسوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α ≤ 0.05بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫
اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي للمخغحراث الدًمغسافُت (الجيـ ،الٗمغ ،ؾىىاث الخضمت ،اإلاؿمى الىُْٟي ،اإلااهل
الٗلمي)؟
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خدود الدزاطت:
جدضصث الضعاؾت بالخضوص آلاجُت:
الخد اإلاىكىعي :جىاولذ هظه الضعاؾت ؤزغ (اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل) الُ٣اصة الخدىٍلُت بإبٗاصه ألاعبٗت (الخإزحر اإلاشالي
(ال٩اعٍؼما) ،الضا ٘ٞؤلالهامي ،الخٟؼ ال٨ٟغي ،والاٖخباعاث الٟغصًت) ،في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٩٦ل ،صون
صعاؾت ٚحرها مً اإلاخٛحراث ألازغي.
الخد البؼسي :حكمل هظه الضعاؾت ظمُ٘ الٗاملحن بىْاثٟهم اإلاسخلٟت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في
مدآٞاث ٚؼة.
الخد الصماوي :جم جُبُ ٤هظه الضعاؾت زال ٫الٗام 2017م ،وبهجاػها ٢بل ماعؽ 2018م.

مـولخاث الدزاطت:
اللُادة الخدىٍلُت:
الخعسٍف الاؿوالحي :هي الُ٣اصة التي حكحر بلى ؤن ال٣اثض هى الظي ًدغ ٥الخابٗحن زل ٠جد٤ُ٣
مهالخهم الخالُت ،مً زال ٫الخإزحر اإلاشالي ،الاؾدشاعة ال٨ٟغٍت ،الاٖخباعاث الٟغصًت ،والخٟؼ ؤلالهامي،
خُض ًغ ٘ٞهظا ال٣اثض مؿخىي ألازال ١واإلاشل الٗلُا للخابٗحن ،وٍدٟؼهم ٖلى الاهخمام باإلهجاػ ،وجد٤ُ٣
الظاث وجد ٤ُ٣الغٞاه للزغًٍ وللمىٓمت وللمجخم٘)Bass, 1999: 11( .
الخعسٍف ؤلاحساجي :هي ٢ضعة ال٣اثض ٖلى بًها ٫عؾالت اإلاىٓمت وعئٍتها اإلاؿخ٣بلُت بىيىح للخابٗحن
وجدٟحزهم مً زال ٫بْهاع ؾلىُ٦اث ؤزالُ٢ت ٖالُت وبىاء ز٣ت واخترام بحن الُغٞحن لخد ٤ُ٣ؤهضاٝ
اإلاىٓمتُ ،وَٗبر ٖجها بالضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخ٣صخي مجهم ٖلى الاؾدباهت الخانت بالُ٣اصة الخدىٍلُت
مً ال٣ٟغة (.)22-1
اإلاىظمت اإلاخعلمت:
الخعسٍف الاؿوالحي :هي اإلاىٓمت التي ٌٗمل ألاٞغاص ٞحها باؾخمغاع ٖلى ػٍاصة ٢ضعاتهم لخد ٤ُ٣الىخاثج
التي ًغٚبىن ٞحها بض٢ت ،وٍخم ٞحها حصجُ٘ ألا٩ٞاع الجضًضة ومىذ الٗاملحن الخغٍت في الخ٨ٟحر مما ًضٗٞهم
بلى الخ٨ٟحر بك٩ل ظماعي وبالخالي ًخٗلمىن مٗا وباؾخمغاع ).(Senge, 1990: 8
الخعسٍف ؤلاحساجي :هي اإلاىٓمت التي جُىع هٟؿها باؾخمغاع وجبجي اؾتراجُجُت للخٗلم اإلاؿخمغ ،وبالخالي
حٗمل باؾخمغاع ٖلى جدؿحن ٢ضعاث الٗاملحن وجمُ٨جهم مً زال ٫الخٗلم صازل وزاعط اإلاىٓمت ،وٍخم ٞحها
حصجُ٘ ألا٩ٞاع الجضًضة ومىذ الٗاملحن الخغٍت في الخ٨ٟحر مما ًضٗٞهم بلى الخ٨ٟحر بك٩ل ظماعي ،ونىال
لخد ٤ُ٣الىخاثج التي جغٚب ٞحهاُ ،وَٗبر ٖجها بالضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخ٣صخي مجهم ٖلى الاؾدباهت
الخانت بالُ٣اصة الخدىٍلُت مً ال٣ٟغة (.)56-23
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الجمعُاث الخحرًت:
هي شخهُت مٗىىٍت مؿخ٣لت جيكإ بمىظب اجٟا ١بحن ٖضص ال ً٣ل ًٖ ؾبٗت ؤشخام لخد ٤ُ٣ؤهضاٝ
مكغوٖت تهم الهالر الٗام صون اؾتهضا ٝظجي الغبذ اإلاالي بهض ٝا٢دؿامه بحن ألاًٖاء ؤو لخد٤ُ٣
مىٟٗت شخهُت (٢اهىن الجمُٗاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت :2000 ،ماصة (.))2

ؿعىباث الدزاطت:
واظه الباخض بٌٗ الهٗىباث ؤزىاء ُ٢امه بالضعاؾت ،وؤهمها:
 الاهدكاع الىاؾ٘ لُٗىت الضعاؾت في مدآٞاث ٚؼة الخمـ ،والظي ظٗل مهمت جىػَ٘ وظم٘
الاؾدباهاث قا٢ت.
 نٗىبت الخٗامل م٘ بٌٗ الجمُٗاث ٖىض ظم٘ البُاهاث خُض ع ٌٞبًٗهم في بضاًت ألامغ الخجاوب
في حٗبئت الاؾدباهت ،وجُلب مً الباخض ال٨شحر مً الؼٍاعاث إل٢ىاٖهم بظل ،٪زانت م٘ الٗضص ال٨بحر
مً الجمُٗاث واهدكاعها.
٢ لت بٌٗ اإلاغاظ٘ وال٨خب والضعاؾاث الؿاب٣ت ،وزانت التي جغبِ بحن مخٛحري الضعاؾت مٗا (الُ٣اصة
الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت).

الخالؿت:
جم اؾخٗغاى ؤلاَاع الٗام للضعاؾت ٣ٞض بضؤ الباخض باإلا٣ضمت زم اإلاك٩لت ألاؾاؾُت للضعاؾت واإلاخمشلت في
ً
٢لت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وجم اؾخٗغايها والخضلُل ٖلى وظىصها اٖخماصا ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت
وبظغاء صعاؾت اؾخ٨كاُٞت لهظا الٛغى .زم اؾخٗغى اؾئلت الضعاؾت وؤهضاٞها ،وها٢ل الباخض ألاع٧ان
التي حؿخمض الضعاؾت الخالُت ؤهمُتها مجها ؾىاء في اإلاجا ٫الخُبُ٣ي الٗملي ؤو الىٓغي.
ً
وجم بىاء الىمىطط وجدضًض مخٛحراث الضعاؾت والٗال٣ت اإلاخىٗ٢ت بحن اإلاخٛحراث ،والتي ٧اهذ ؤؾاؾا لهُاٚت
الٟغيُاث٦ .ما جم جىيُذ خضوص الضعاؾت ؾىاء اإلاىيىُٖت وما ًخٗل ٤بالؼمان واإلا٩ان ؤو البكغٍت .و٢ضم
ً
ً
الباخض اإلاهُلخاث للمٟاهُم التي جىاولها في الضعاؾت٦ ،ما ٢ضم حٗغٍٟا بظغاثُا ل٩ل مجها بما ًخالءم ووا٘٢
الضعاؾت .زم زخم بإهم الهٗىباث والخدضًاث التي واظهذ الباخض ؤزىاء بٖضاص هظه الضعاؾت.
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الفـ ـل الثاوي

اإلطــار النـظـري


اإلابدث ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت



اإلابدث الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت



اإلابدث الثالث :العالكت بحن اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت اإلاخعلمت



اإلابدث السابع :الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة
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اإلابدث ألاوٌ
القيــادة التحىيليــت


ملدمت



ؤهمان اللُادة الادازٍت



هظسٍاث اللُادة



مفهىم اللُادة الخدىٍلُت



الخوىز الخازٍخي إلاـولح اللُادة الخدىٍلُت ومفهىمها



عىاؿس وؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت



زـاثف اللاثد الخدىٍلي



وظاثف اللاثد الخدىٍلي



ؤهداف اللُادة الخدىٍلُت وؤهمُتها



الخالؿت
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ملدمت
حٗخبر الُ٣اصة مً ؤهم الىْاث ٠ؤلاصاعٍت التي ًماعؾها ال٣اثض ألن الخُت بٗض ؤن ًخم ويٗها جيخ٣ل بلى خحز
الخىُٟظ وجدىاولها الٗ٣ى ٫وألاًضي وآلاالث لخىجؼها خؿب ألاهضا ٝاإلا٣غعة واإلاغاخل اإلادضصة .وٍضًغ ال٣اثض
مجمىٖت مً ألاٞغاص ًىظههم وٍغقضهم وٍضعبهم وٍيؿ ٤ؤٖمالهم وٍى ٤ٞبحن مجهىصاتهم وَؿدشحر صواٗٞهم
وَمىخهم وٍدٟؼهم ٖلى الخٗاون والخىاٞـ ّ
وٍ٣ىم هخاثج ؤٖمالهم ٩ُٞافئ اإلاجتهضًً وٍغقض اإلا٣هغًٍ بلى
ُُٟ٦ت ٖالط ؤزُائهم  ،بنها لِؿذ باإلاهمت الِؿحرة  ،بل جخُلب مً ال٣اثض ظهضا وو٢خا ومهاعاث  ،ختى
ٌؿخُُ٘ ؤن ً٣ىص ظماٖخه هدى الهض ٝاإلايكىص بالٟ٨اءة والٟٗالُت الالػمت.
ًخىظب ٖلى ٞغٍ ٤ؤلاصاعة الٗلُا خٟؼ اإلااؾؿت ولِـ الخد٨م بهاٞ .الضوع الظي ًلٗبه هظا الٟغًٍ ٤خمشل
بخإمحن الخىظهاث الاؾتراجُجُت .وبدصجُ٘ الخٗلُم وبالخإ٦ض مً وظىص آلُاث لخدىٍل الضعوؽ والاؾخٟاصة مجها
ً
مؿخ٣بال .ؤما صوع ال٣اصة ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث ٞهى في جبُان ألامغ للىاؽ ؤن بم٣ضوعهم بهجاػ ؤ٦ثر مما ٧اهىا
ٌٗخ٣ضون ؤنهم ٢اصعون ٖلى اهجاػه ,وؤن لِـ ٖلحهم ان ً٩ىهىا عايحن ؤبضا باإلا٩اهت التي ًدخلىنها .لخُٛحر
الؿلى ٥ووكغ َغ ١ظضًضة للخ٨ٟحر (ػٖغوع.)207 :2003 ،
وبما ؤن الُ٣اصة هي ظىهغ الٗملُت ؤلاصاعٍت و٢لبها الىابٌ وؤنها مٟخاح ؤلاصاعة ٞةهىا في هظا الٟهل
ؾيؿخٗغى ؤهم الجىاهب طاث الٗال٢ت بمىيىٕ الُ٣اصة ،مً خُض حٗغٍ ٠الُ٣اصة والٟغ ١بُجها وبحن الاصاعة
وؤهماَها وؾِخم جىاو ٫الُ٣اصة الخدىٍلُت بالخٟهُل مً خُض ؤبٗاصها وؤهمُتها.

اللُادة وؤلادازة
الُ٣اصة هي ٖملُت مً زاللها ًازغ الصخو في آلازغًٍ لخد ٤ُ٣هض ٝوجىظه اإلاىٓمت بُغٍ٣ت ججٗلها ؤ٦ثر
جماؾ٩ا واحؿا٢ا .وهي ٖملُت ًازغ ٞحها الٟغص ٖلى مجمىٖت مً ألاٞغاص لخد ٤ُ٣هض ٝمكتر .٥وٍ٣ىم ال٣اصة
بدىُٟظ هظه الٗملُت مً زال ٫اؾخسضامهم لخبراتهم الُ٣اصًت ومهاعاتهم ). (Sharma and Jain, 2013: ,310
و٢ض ٖغ ٝالٗماًغة ( )2002الُ٣اصة بك٩ل ٖام بإنها" :زانُت مً زهاثو الجماٖت جى٧ل مؿئىلُت الُ٣ام
بإهىإ اليكاَاث الهامت لٟغص ؤو ظماٖتً ،دؿم بسهاثو شخهُت مُٗىت٧ ،الؿُُغة ويبِ الىٟـ،
ومحزاث ظضًت مُٗىت ،وٚحرها مً اإلاحزاث".
ُ
و٢ض ط٦غث ٦خب ؤلاصاعة ٦شحرا مً الٟغو ١بحن ال٣اثض واإلاضًغٞ ،اإلاضًغ ٚاًت ٖمله جخمشل في جىُٟظ الٗمل في ؤ٢ل
و٢ذ وظهض وج٩لٟت ،وٍ٨دؿب ال٣ىة الخإزحرًت له مً ؾلُخه اإلاماعؾت ٖلى الخابٗحن ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظاهب
ؤلا٢ىإ ،ؤو بمٗجى آزغ الخُٛحر َّ
ّ
دىٍلي اإلاُلىب خضوزه لضي اإلاغئوؽ ،والجضو ٫الخالي ًىضر بٌٗ الٟغو٢اث
الخ
بُجهما.
ؤما بٌٗ ال٨خب ٣ٞض ٖغٞذ ؤلاصاعة ٖلى ؤنها  ،ًٞفي خحن ؤن البٌٗ آلازغ ٖغٞها ٗ٦لم وؾىاء ؤلاصاعة هي
 ًٞؤو ٖلم ٞان ؤلاصاعي ٌٗجى بالخايغ وباإلاك٨الث آلاهُتٞ ،هى ًداٖ ٔٞلى الىي٘ الغاهً وٍداو ٫ؤن ٌؿحر
ً
ألامىع يمً ما هى ٧اثً ،ؤما ال٣اثض ٞهى :الغظل اإلاٗجي بالخُٛحر في ؤهماٍ الؿلى ٥وفي ظىهغ الخىُٓم باخشا ًٖ
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الخُىع اإلاؿخمغ وهى طل ٪الٟغص ال٣اصع ٖلى جىظُه الجهىص ،وجيؿُ٣ها مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤهضا ٝالخىُٓم
ً
بٟاٖلُت٦ ،ما ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن ٧ل بصاعي ٢اثضا ،بِىما ٧ل ٢اثض بصاعي (مٛاعي.)43 :2009،
ومً هىا هجض ؤهه ًيبغي للمىٓمت ؤن جدخىي ٖلى مؼٍج مخىاػن مً ال٣اصة واإلاضًغًٍ لخد ٤ُ٣الىجاح
والجضو ٫الخالي ًلخو الٟغ ١بحن ؤلاصاعة والُ٣اصة:
حدوٌ زكم ( :)1 - 2الفسق بحن ؤلادازة واللُادة
البىد

اللُادة

ؤلادازة

الترهحز

ٖلى الٟ٨اءة

ٖلى الٟاٖلُت (مضي جد ٤٣ألاهضا)ٝ

الاهخمام

بالُغٍ٣ت ()how

باإلاهمت والٛغى ()what ,how

الخغُحر

ًخم لإلظغاءاث وألاصواث

ًخم لالٞتراياث واإلاٗخ٣ضاث و٢ىاٖض الٗمل

الاطخسدام

للٗ٣ل والغقض

للغوح والخضؽ

الخىحه العام و الخإزحر

بالؿُاؾت واججاهاتها

بالغئٍت وبلهامها للٗاملحن

اإلاياهت

اإلاضًغ مؿمى مً الكغ٦ت له مغ٦ؼ بصاعي ،نالخُت
عؾمُت.

ال٣اثض مؿمى مً الجماٖت له شخهُت وجإزحر ٚحر
عؾمي.

الخسُُِ  ,الخىُٓم  ,الغ٢ابت لخد ٤ُ٣ؤهضاٝ
الكغ٦ت  ،والخٗامل م٘ مهام اصاعٍت.
اإلاضًغ ًا٦ض ٖلى َاٖت الٗاملحن
٧ل ٢اثض ًم ً٨ؤن ً٩ىن مضًغا

بزاعة اهخمام وجدٟحز ألاٞغاص ،وبهجاػ ألاهضا،ٝ
والخٗامل م٘ مهام بوؿاهُت.
ال٣اثض ًغ٦ؼ ٖلى الخإزحر بالٗاملحن
لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن ٧ل مضًغ ٢اثض
الٗىامل الىاٖمت (اإلاكاٖغ والخبراث والُ٣م
اإلاخ٣اؾمت)
اإلاُل بلى الخُٛحر الجظعي والابخ٩اع

الىظاثف
الؼمىلُت
مجاٌ الخعامل

الٗىامل الهلبت (الٗىاوًٍ واإلاغا٦ؼ ؤلاصاعٍت)

الخغُحر

اإلاُل بلى الخُٛحر الخضعٍجي

هواق الخإزحر

مدضوص في الٗمل

واؾ٘ وَُٛي الُ٣م والؿلىُ٦اث

اللُم

عؾمُت جإحي مً اللىاثذ وألاهٓمت

مخىىٖت اإلاهاصع بما ٞحها اإلاىا٠٢

ألاولىٍت

الٗمل

الاٞغاص ومً زم اإلاهام

كىي الخإزحر

٢ىة الشىاب وال٣ىة ال٣ؿغٍت (مهاصع زاعظُت)

٢ىة الغئٍت والخبرة وال٣ىة اإلاغظُٗت وال٣ضوة
ألازالُ٢ت (مهاصع صازلُت)

اللدوة

في الالتزام باللىاثذ الاصاعٍت

في الالتزام باإلاباصت ألازالُ٢ت

اإلاـدز( :هجم)35-34 :2012 ،

هظسٍاث اللُادة
ؾاهمذ الٗضًض مً الضعاؾاث ؤلاصاعٍت في ج٣ضًم ٖضص مً اإلاٟاهُم الخضًشت والتي ٢امذ بخُىٍغ ال٨ٟغ
الاصاعي وجُبُ٣اجه وهظا ما ًىُبٖ ٤لى الُ٣اصة التي ٧اهذ وال جؼا ٫جمشل مغ٦ؼ اؾخُ٣اب لالهخماماث الاصاعٍت
اإلاسخلٟت.
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و٢ض خاولذ هٓغٍاث الُ٣اصة جٟؿحر ؤؾباب ٢بى ٫ألاٞغاص بُ٣اصة شخو ما ،وجُىعث هظه الىٓغٍاث ٦ما ًغي
ال٨شحر مً الباخشحن خؿب الخضعط الخاعٍخي والخُىع الٗلمي اإلاترا٦م إلاٟهىم الُ٣اصة خُض جىظض هىاٖ ٥ضة
هٓغٍاث لخدلُل وجٟؿحر ؾُ٩ىلىظُت ال٣اثض ومً ؤهمها:
 .1هظسٍت السحل العظُم Great Man Theory
جؼاًضث الجهىص الغامُت بلى اؾخ٨كا ٝالؿماث اإلاكتر٦ت للُ٣اصة مىظ ػمًٟٞ ،ي ٖام  1847م وي٘ جىماؽ
٧اعلُل "هٓغٍت الغظل الُٗٓم" وٞحها اصعى ؤن ال٣اصة و الغظا ٫الٗٓماء ولضوا ولم ًهىٗىا .وؤن هاالء
ألابُا ٫هم ؤٞغاص مازغون للٛاًت ،بما بؿبب ال٩اعٍؼما والظ٧اء والخ٨مت ؤو اؾخسضام مهاعة ؾُاؾُت في
جىُْ ٠الىٟىط بُغٍ٣ت ؤزغث ٖلى مجغي الخاعٍش (.)Nawaz & Khan & Khan, 2016: 1
وٖلى الغٚم مً اإلآهغ الجظاب لهظه الىٓغٍت بال ؤن هىا ٥الٗضًض مً الاٖتراياث التي واظهتها خیض جامً هظه
الىٓغیت بٗضم ظضوي بغامج جىمیت اإلاهاعة ال٣یاصیت ،ألن ال٣اثض یىلض وال یهى٘ ،ول ً٨هخاثج الضعاؾاث صلذ ؤهه
باإلم٩ان ب٦ؿاب ألاٞغاص الٗاصًحن بٌٗ الٗاصاث والخ٣الیض وال٣یم بدیض یم٨جهم ٞیما بٗض بًٟل هظه الغٖایت
اإلاؿخمغة ؤن یهبدىا ٢اصة هاجخحن( .الباػ.)13 :2011 ،
ومً ؤهم الاٖتراياث التي واظهتها ما ًلي:
 ججاهلذ هظه الىٓغٍت الٗىامل البُئُت ٞ ،ال ًخى ٠٢وظىص الُ٣اصة ٖلى ْهىع شخو جخىاٞغ ُٞه ؾماث
ُ٢اصة مىعوزت ٞدؿبٞ ،هظه الؿماث ٖلى ٞغى وظىها ٞةنها ال جٟ٨ى ،ألن هىاٖ ٥ىامل ؤزغي جخٗل٤
بٓغو ٝاإلاجخم٘ ،وبُبُٗت الخىُٓم.
ٞ كلذ هظه الىٓغٍت في جدضًض ؾماث واضخت لصخهُت الغظل الُ٣اصي.


جامً هظه الىٓغٍت بٗضم ظضوي بغامج الخضعٍب ،ألن ال٣اثض ال ًهى٘ (مٛاعي.)45 :2009 ،

ً
مما ؾبً ٤غي الباخض ؤهه ال ًم ً٨اٖخماص هٓغٍت الغظل الُٗٓم ألنها اصٖذ ؤن ال٣اثض ًىلض وٍ٩ىن ٢اثضا
بالىعازت وال ًم ً٨نىاٖخه ؤو جضعٍبه ،ؤي ؤنها ؤهملذ البِئت اإلادُُت بال٣اثض وهظا ٚحر صخُذ ٞللبِئت ؤزغ في
نىاٖت ال٣اصة.
 .2هظسٍت الظماث Trait Theory
ج٣ىم الىٓغیت ٖلى ؤن ال٣یاصة جاؾـ ٖلى نٟاث وزهاثو جخىاٞغ في ال٣اثض ویخمحز بها ًٖ ب٣یت ؤ٢غاهه ،وهظه
الهٟاث ٖاصیت وملمىؾت ویم ً٨الخٗغٖ ٝلحها ،و٢ض ؤقاعث الضعاؾاث التي اهخمذ بهظه الهٟاث ؤهه في ٦شحر
مً ألاخُان هىا ٥ؤهماٍ مسخلٟت مً ٞغص آلزغ مً خُض ألا٩ٞاع والؿلى ،٥مشل :ال٣ل ،٤والخجل ،والخ٨ٟحر
اإلادكاثم ،والخ٨ٟحر اإلاخٟاثل ،والاهٟخاح ٖلى ألاقُاء .ومً زال ٫الٗضًض مً ألابدار جم جدضًض مجمىٖت مً
الؿماث ألاؾاؾُت لل٣اصة الىاجخحن .هظه الهٟاث لِؿذ مؿاولت  ًٖ ِ٣ٞجدضًض ما بطا ٧ان الصخو
ؾُ٩ىن ٢اثضا هاجخا ؤم ال ).(Kanodia & Sacher, 2016: 144
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ومً هظه الؿماث ؤن ال٣اصة یخمخٗىن بصخت ظیضة ،وبُى ٫ال٣امت ،ويهخمىن باألها٢ت ،واإلآهغ الجیض ،وؤ٦ثر
ط٧اء مً باقي ػمالئهم ،ویخهٟىن ببٌٗ الهٟاث الصخهیت مشل  :الشباث ،اإلاباصعة ،الجغؤة ،الُمىح ،وٖضم
الترصص في اجساط ال٣غاعاث ،وبظلٞ ٪ةن هظه الىٓغیت حٗض الهٟاث والخهاثو الظاجیت هي اإلاٗیاع ألاؾاؽ لىجاح
ال٣اثض في ؤٖماله ،وهى التي ؤهلخه ؤو جاهله لخىلى اإلاغ٦ؼ ال٣یاصي في ظماٖخه ،وجا٦ض هظه الىٓغیت ٖلى زبرة
ال٣اثض وجمغؾه في الخیاة (الباػ.)13 :2011 ،
وَٗخ٣ض مىٓغو الىٓغٍت ؤن الصخهُت ًمٞ ً٨همها مً زال ٫اٞتراى ؤن ظمُ٘ الىاؽ لضيهم ؾماث مُٗىت،
ؤو َغ ١ممحزة للخهغ ،ٝوال٣اصة الىاجخىن لضيهم ال٣ضعاث والؿماث الصخهُت اإلاسخلٟت ًٖ آلازغًٍ والتي
٦ظل ٪جسخل ًٖ ٠جل ٪التي في ال٣اصة ألا٢ل ٗٞالُت ؤو ٚحر الىاجخحن ).(Kanodia & Sacher, 2016: 144
 .3الىظسٍت اإلاىكفُت Situational Theory
حٗخ٣ض هظه الىٓغٍت ؤن ْهىع ال٣اثض ًخىٖ ٠٢لى جهغٞه في مىا ٠٢مُٗىت و٣ٞا للٓغو ٝاإلادُُت به مً زال٫
الخٟاٖل اإلاباقغ بحن الىاؽ في جل ٪اإلاىا ٠٢ولِـ هدُجت لؿماث مدضصة ًخمخ٘ بها شخو ما٦ ،ما ؤنها ال
جدهغ ْهىع ال٣اصة في ٖضص مدضص مً الىاؽ بل جغي ُٞه ٞغنت مخاخت ل٩ل مً ٌؿخُُ٘ الٓهىع ٣٦اثض في
مىا ٠٢مُٗىت ،وٍا٦ض ؤن الصخو الظي ً٩ىن ٢اثضا في مى ٠٢ما ٧الخغب ٢ض ال ً٩ىن بالًغوعة ٢اثضا في
مى ٠٢آزغ ٧الؿلم (بً ًىؾ.)25 :2017 ،٠
وج٣ترح ؤن الُ٣اصة الٟٗالت جخُلب ٖ٣الهُت ٞهم الىي٘ والاؾخجابت اإلاىاؾبت له ،ولِـ ٢اثض ٧اعٍؼمي ًملي
ٖلى مجمىٖت ٦بحرة مً ألاجبإ اإلاخٟاهحن ،و٢ض جُىعث الُ٣اصة اإلاىُٟ٢ت في هٓغٍاث الُ٣اصة الٗامت مً
الخىظه و ٤ٞاإلاهمت ،بلى الخىظه و ٤ٞألاٞغاص خُض ؤن الخ٣لباث واإلاخٛحراث اإلاخالخ٣ت في مجا ٫ؤلاصاعة جخُلب
مىاظهتها بإؾالُب ُ٢اصًت خضًشت ،وؤنبذ اإلاٟخاح للُ٣اصة الخضًشت هى جم٨حن اإلاىْٟحن وػٍاصة هٟىطهم
حٗخمض ٖلى ج٣ىٍت مهاعاث وٞىىن بُٖاء الهالخُت والاؾخ٣اللُت للمىْٟحن ولِـ الخد٨م واإلاغ٦ؼٍت والخٗالي.
بن الُ٣اصة اإلاىُٟ٢ت جًُ ٠بلى هٓغٍت الؿماث جإزحر اإلاى ٠٢خُض ؤن الؿماث ؤو اإلامحزاث التي جخىاٞغ في
الٟغص الُ٣اصي جسخل ٠بازخال ٝاإلاى ٠٢الاظخماعي وهىٕ الٗمل وهىٕ الجماٖت وؤهضاٞها.
٦ما ؤنها جهىع الُ٣اصة الٟٗالت ٖلى ؤنها حٗخمض ٖلى هطج ألاجبإ وَكاع ٥ال٣اثض الٟٗا ٫في مؼٍج مً
الؿلىُ٦اث اإلاهمت والٗال٢اث ،وٍدضص مؿخىي الىطج ٦ال مً الىطج الىُْٟي والىطج الىٟسخي .وٍيسجم
طل ٪م٘ هٓغٍاث الُ٣اصة ألازغي ال٣اثمت ٖلى الُىاعت ،بما في طل ٪هٓغٍت ُٞضلغ للُىاعت ،وهٓغٍت مؿاع
الهض ،ٝوهٓغٍت بضاثل الُ٣اصة ).)McCleskey, 2014: 118
و٢ض اهبش ًٖ ٤الىٓغٍت اإلاىُٟ٢ت ٖضة ؤهماٍ ُ٢اصًت وهي:
 همىذج فُدلس  :وَكحر الى ؤن ٞاٖلُت ال٣اثض لخد ٤ُ٣ؤصاء ٖا ٫للٟغٌٍٗ ٤خمض ٖلى خاظت ال٣اثض و٢ضعجه
ٖلى الؿُُغة والخإزحر في مى ٠٢مٗحن.
 همىذج ولُام زٍدن :والظي َىع الكب٨ت ؤلاصاعٍت وخضص ُٞه زالر ؤبٗاص جازغ في جدضًض ألاهماٍ الاصاعٍت
وهي (الاهخمام بالٗمل ،والاهخمام بالٗاملحن ،والٟاٖلُت).
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 همىذج هحرس ي وبالوؼسد :وَكحر بلى ؤن الٗال٢ت بحن ال٣اثض والخاب٘ جمغ بإعبٗت مغاخل عثِؿُت حؿمى
مغاخل الىطج الىُْٟي.
 هظسٍت اإلاظاز بلى الهدف٢ :ضمها عوبغث هاوؽ زم َىعها مُدكل وٞحها خاو ٫الغبِ بحن الؿلى٥
الُ٣اصي وصاُٗٞت اإلاغئوؾحن ٦ما وحٗخبر امخضاصا لىٓغٍت ُٞضلغ ،ول٨جها جمحزث ٖجها باؾخسضامها هٓغٍت
الخى ٘٢في الضاُٗٞت ,وَٗخبر طل ٪جُىعا ؾلُما ألن الُ٣اصة جغجبِ بالضاُٗٞت مً هاخُت وجغبِ بال٣ىة
مً هاخُت ؤزغي (الً٣اة.)27 :2005 ،
 .4الىظسٍت الخفاعلُت The Interactional Theory
ّ
٧ل مً هٓغٍت الؿماث والىٓغٍت اإلاىُٟ٢تٞ ،الُ٣اصة الىاجخت في هظه الىٓغٍت ال حٗخمض
ظمٗذ هظه الىٓغٍت بحن ٍ
ٖلى الؿماث التي ًخمخ٘ بها ال٣اثض في مى ٠٢مٗحن ،ل٨جها حٗخمض ٖلى م٣ضعة ال٣اثض ٖلى بًجاص الخٟاٖل ؤلاًجابي
بحن ال٣اثض واإلاغئوؽ )الغ٢ب.)206 :2010 ،
ج٣ىم هظه الىٓغٍت ٖلى ٨ٞغة الخٟاٖل بحن اإلاخٛحراث التي هاصث بـها الىٓغٍـاث الخـي ؾب٣تهاٞ ،هي جإزظ في
ً
الاٖخباع الؿماث الصخهُت والٓغو ٝاإلاىُٟ٢ت والٗىامل الىُُْٟت مٗـا .ویغي جىماؽ ظىعصون وهى مً
مایضي هظه الىٓغیت ؤن هىـا ٥ؾـماث ٖامـت الػمـت ألي ٢اثـض جٟـاٖلي یجـب ؤن جخـىٞغ ٞیـه ،وهـي :الـظ٧اء
اإلاخىؾـِ ،ال٣ـضعة ٖلـى ج٨ـىیً الٗال٢ـاث مـ٘ آلازـغیً ،وال٣ـضعة ٖلـى ال٣یـام بمـا یيخٓـغه مغئوؾـىه مىـه،
والاجـؼان الٗـاَٟي ،وال٣ـضعة ٖلـى الخٗبیـغ ٖـً الهـض ،ٝوال٣ضعة ٖلى جمشیل مغئوؾیه ،وال٣ضعة ٖلى اإلاؿاواة
والٗضالت ،والخٗامل م٘ مغئوؾیه وخـل مكـ٨التهم ،وال٣ـضعة ٖلـى الخٗـاون مـ٘ مغئوؾـیه وجىزیـ ٤الهـلت بیىـه
ً
ً
وبیـجهم (نالخت ،)29 :2013 ،وبـظل ٪ج٨ـىن الىٓغٍت الخٟاٖلُت ٢ض ؤؾهمذ بؾهاما بًجابُا في جدضًض
زهاثو الُ٣اصة ؤلاصاعٍت وٍٓهـغ هـظا ؤلاؾهام ٖلى الىظه آلاحي:
 لم جى٨غ الىٓغٍت ؤهمُت هٓغٍتي الؿماث واإلاىُٟ٢ت ول٨جها خاولذ الجم٘ بُجهما ألنهـا جـغي ٖضم ٟ٦اًت ٧ل
واخضة مجها وخضها ٦مُٗاع لخدضًض زهاثو الُ٣اصة ؤلاصاعٍت.
 الىٓغٍت الخٟاٖلُت جبضو واُٗ٢ت في جدلُلها لخهاثو الُ٣اصة بط جغي ؤن هجاح ال٣اثـض ًـغجبِ مً هاخُت
بمضي ٢ضعجه ٖلى جمشُل ؤهضا ٝمغئوؾُه ،وبقبإ خاظاتهم٦ ،ما ًغجبِ مً هاخُـت ؤزغي بمضي بصعا٥
اإلاغئوؾحن بإهه ؤنلر شخو للُ٣ام بمُالب هـظا الـضوع (مٛاعي.)54 :2009 ،
 .5الىظسٍت الظلىهُت Behavioral Theory
صٖذ الخاظت في ٖام  1950م بلى صعاؾت ؾلى ٥الُ٣اصة خُض اهخم بهظا الجاهب الٗضًض مً ٖلماء الىٟـ
وجغ٦ؼ هظه الىٓغٍت ٖلى ظاهبحن:
 جىحُه اإلاهام :مشل جىُٓم الٗمل وجُُ٣م ألاصاء واجساط ال٣غاعاث ،ؤي الخإُ٦ض ٖلى م٩ان ومغ٦ؼ اإلاضًغ في
اإلاىٓمت إلهجاػ اإلاهام اإلاى٧لت.
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 جىحُه اإلاىظف :وٍخم طل ٪مً خُض اهخمام اإلاضًغ بداظاث الخابٗحن ،وبىاء ٖال٢اث نضا٢ت واهٟخاح
(الغ٢ب.)12 :2010 ،
و٢ض ؤصي ٖضم ٢ضعة هٓغٍت الؿماث ٖلى جدضًض الؿماث التي ًم ً٨ؤن جمحز بحن ال٣اثض الٟٗا ٫وال٣اثض ٚحر
الٟٗا ٫بلى اهخ٣ا ٫التر٦حز في ألابدار والضعاؾاث بلى ؾلى ٥ال٣اثض .وامخضث هظه الضعاؾاث مً نهاًت ألاعبُٗيُاث
بلى ؤواثل الؿخِىُاث ،وع٦ؼث هظه الىٓغٍاث ٖلى جدلُل ؾلى ٥ال٣اثض زال ٫جإصًخه لىاظباجه ؤلاصاعٍت .وْهغث
ٖضة صعاؾاث وهٓغٍاث يمً هظا اإلاضزل ؤهمها صعاؾاث ظامٗت ؤًىا ،وصعاؾاث ظامٗت ؤوهاًى ،وهٓغٍت
الكب٨ت ؤلاصاعٍت (َدُىح.)19 :2016 ،

الاججاهاث الخدًثت في اللُادة
ظاء هظا اإلاضزل هدُجت اؾخمغاع الضعاؾاث وألابدار اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ الُ٣اصة ؤلاصاعٍت لخىا٦ب بِئت ٖمل
اإلاىٓماث اإلاٗانغة ،وٍداو ٫هظا اإلاضزل ؤن ً٣ضم هٓغة مخجضصة للُ٣اصة ؤلاصاعٍت جيسجم م٘ اإلاخٛحراث
والخُىعاث الؿغَٗت اإلادُُت باإلاىٓماث .ومً ؤبغػ هظه ؤلاؾهاماث والُ٣اصة الخدىٍلُت والُ٣اصة الخباصلُت.
 .1اللُادة الخبادلُت Transactional Leadership
٢ضم هىالهضع في ٖام  1978م مؿاهمت ٦بحرة في هظا اإلاجا ٫خُىما َىع ؤو ٫همىطط للُ٣اصة الخباصلُت .وؤقاع بلى
ؤن الُ٣اصة ٖملُت صًىامُُ٨ت حٗخمض ٖلى الخٟاٖالث الصخهُت اإلاؿخمغة بحن ال٣اصة والخابٗحن ،وؤن مؿاولُت
ال٣اصة جخمشل في ج٣ضًم عئٍت واضخت وجىظُه وجدٟحز الخابٗحن وٖىضما ًدهل هظا ٞةن الخابٗحن ؾىٝ
ًباصلىنهم الاؾخجابت الٗالُت التي جخماشخى م٘ جىٗ٢اتهم.ؤ ي ؤن ال٣اصة ًمىدىن الٗضالت وٞغم الخ٣ضم في الٗمل
للمغئوؾحن في م٣ابل اخترام وج٣ضًغ اإلاغئوؾحن لهم .وٍخًمً همىطط الُ٣اصة الخباصلُت الظي َىع بىاؾُت
هىالهضع ٖىهغًٍ هما:
 الثىاب الؼسهي :وَٗجي ؤن ال٣اصة ً٣ىمىن بشىاب اإلاغئوؾحن في خالت جد٣ُ٣هم لألهضا ٝاإلاىيىٖت مً
٢بل هاالء ال٣اصة.
 ؤلادازة باالطخثىاء :وحٗجي جضزل ال٣اثض في ٖمل اإلاغئوؾحن ٖىضما جدضر ؤزُاء  ،ِ٣ٞوهي ق٩ل مً
ؤق٩ا ٫الُ٣اصة الخباصلُت الخصخُدُت وجمُل بلى ؤن ج٩ىن ٚحر ٗٞالت بلى خض ٦بحر (نٟخي.)32 :2011 ،
وٍغي هىلىضع ؤن الُ٣اصة هي هدُجت لخٗاون الٗىامل اإلاىُٟ٢ت ،وهي نٟاث وممحزاث وجىٗ٢اث ال٣اثض،
وممحزاث وزهاثو وجىٗ٢اث اإلاغئوؾحن.
و٢ض ؤوضر ٧ل مً الهضي وجغمبى ؤن هظه الىٓغٍت حكحر بلى ؤن ؤؾلىب ال٣اثض ًمٞ ً٨همه مً زال ٫بل٣اء
الًىء ٖلى بٌٗ الٗىامل واإلاخٛحراث مشل :اإلاى ،٠٢الخابٗحن ،وال٣اثض ،وهظا ٌٗجي ؤنها جخًمً الخٟاٖل
الكضًض بحن جىٗ٢اث الخابٗحن وؾلى ٥ال٣اثض.
وٍؼصاص هظا الخٟاٖل خضة في مى ٠٢مٗحنٞ ،ال٣اثض ٌٛحر ؤو ًداٖ ٔٞلى ؾلى٦ه لُلبي جىٗ٢اث مغئوؾُه،
وطل ٪ألن ال٣اثض ًدخاط بلى ؤقُاء مُٗىت مجهم ٧الىالء والخإُ٦ض وبظ ٫الجهض ،و٦ظل ٪اإلاغئوؾحن ً٣بلىن
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وٍغًٞىن ال٣اثض و٣ٞا لخىٗ٢اتهم للخهىٖ ٫لى م٨أٞاث ؤي ؤن هظه الٗملُت جخًمً الخباص ٫بحن ال٣اثض
واإلاغئوؾحن وٍىٓغ لهظا الخباصٗ٦ ٫ملُت جىاػن ومؿاواة بُجهم (الؿ٩اعهت.)359 :2010 ،
و٢ض عؤي بحرهؼ ( )1978ؤن هىاُٖ ٥ىب لهظه الىٓغٍت خُض ؤن اإلاماعؾاث الُ٣اصًت ج٣ىص ألاجبإ بلى ٖال٢اث
ٖلى اإلاضي ال٣هحر م٘ الؼُٖم .هظه الٗال٢اث جمُل هدى الطخلت ،وج٩ىن ما٢خت ومبيُت ٖلى اإلاهلخت وٚالبا
ما جسل ٤اؾدُاء بحن اإلاكاع٦حن ).)McCleskey, 2014: 122
 .2اللُادة الخدىلُت Transformational Leadership
ً
حٗض مً ألاهماٍ الُ٣اصًت التي ال٢ذ ٢بىال واؾٗا لضي الٗلماء والباخشحن٣ٞ ،ض جدضر ظُمـ بحرهؼ بإن الُ٣اصة
الخدىٍلُت هي التي جهً ٠ُ٦ ٠جب ؤن ً٩ىن ؾلى ٥ال٣اثض ،وفي ٦خابه "الُ٣اصة" ط٦غ بحرهغ الُ٣اصة
الخدىٍلُت ٦ىمِ مً الُ٣اصة اإلاُٗاعٍت بمٗجى ؤنها جهٖ ٠ُ٦ ٠لى ال٣اصة ؤن ًخهغٞىا .ول٩ي هٟهم ؤبٗاص
الُ٣اصة الخدىٍلُت البض مً مغاٖاة ظاهبحن ؤؾاؾُحن ،ألاو ٫هى البِئت اإلاخدىلت واإلاخٛحرة التي جخُلب ُ٢اصة
مخدىلت ومخٛحرة ٢اصعة ٖلى الاؾخجابت للخُىع ،والشاوي ؤن الُ٣اصة التي حؿخُُ٘ ؤن جخدى ٫بؿغٖت اؾخجابت
لبِئتها الخىاٞؿُت بداظت بلى مالءمت ؾلى٦ها واججاهاتها م٘ ؾلى ٥واججاه الٗاملحن والظي بضوعه ًجٗل عئٍت
الُ٣اصة هي عئٍت ظمُ٘ الٗاملحن في اإلاىٓمت (هجم.)87 :2012 ،

الخوىز الخازٍخي إلاـولح اللُادة الخدىٍلُت
لم ً ً٨لُٓهغ مٟهىم الُ٣اصة الخدىٍلُت بال بىظىص جدضًاث ٞغيتها الٓغو ٝواإلاخٛحراث الٗاإلاُت ،ؾىاء في
ألاؾىا ١ؤو اإلاىاٞؿت ؤو الخ٨ىىلىظُا ؤو الاجها ٫ؤو ختى الخُٛحر في ؤطوا ١الٗمالء ،ولظلٞ ٪ةن مً ؤهم ؾماث
الُ٣اصة الخدىٍلُت مىاظهت الخدضًاث والخ ٠ُ٨م٘ اإلاخٛحراث لبىاء مؿخ٣بل ا٢خهاصي واظخماعي وبوؿاوي
٢ىي للمىٓمت (ظاص الغب.)130 :2012 ،
و٢ض جم ط٦غ الُ٣اصة الخدىٍلُت ألو ٫مغة في ٖام  ،1973في ٦خاب ظُمـ ٨ُٞخىع والتي بٗىىان "الُ٣اصة
الشاثغة" والتي جخٗل ٤بااللتزام والصخهُت في الٗملُت الشىعٍت ) ،(Simić,1999و٢ض ؤ٦مل ال٨ٟغة الٗالم
ألامغٍ٩ي ظُمـ بحرهؼ في ٦خابه "الُ٣اصة" ول٨ىه ؤوضر ٨ٞغتها ٖلى ؤنها الُ٣اصة باإل٢ىإ ؤي الُ٣اصة وجدغٍ٪
ً
الىاؽ لِـ اهُال٢ا مً ؾلُخه ٖلحهم ،خُض اٖخبر بحرهؼ ؤن اإلاهام الغثِؿُت لل٣اثض هي جد ٤ُ٣الخُٛحر ،وؤن
ً
ً
الخُٛحر ًخُلب ُ٢اصة م٣خىٗت به ،وؤن اإلا٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الخُٛحر بإؾلىب ٗٞاً ٫خُلب ؤؾلىبا ُ٢اصًا ؤَل٤
ً
ٖلُه بحرهؼ مهُلر (الُ٣اصة َّ
الخ َّ
دىٍلُت ( الظي ناع صاعظا بٗضه ،لُضٖ ٫لى هظا الىمِ مً الُ٣اصة (ألاٚا،
.)49 :2012
ومً هىا ًدبحن ؤن ال٨ٟغة التي جبىاها بحرهؼ هي بعاصة الخُٛحر الخ٣ُ٣ي الىاب٘ مً ا٢خىإ الٗاملحن باإلااؾؿت
ؤي ؤهه ال ًملي ٖلحهم وال ًجبرهم بل هى ٢ىاٖت عاسخت ٞحهم ,والخد٨م في ؾلى٦هم باججاه جد ٤ُ٣ألاهضاٝ
اإلايكىصة.
وفي ٖام٢ 1985ضم باؽ هٓغٍخه اإلاكهىعة في الُ٣اصة الخدىٍلُت باإلياٞت بلى اإلا٣اًِـ الخانت بالٗىامل
الجىهغٍت للىٓغٍت واإلاغجبُت بؿلى ٥الُ٣اصة )خؿىن ،)31 :2016 ،وفي ( )1986وكغ هىٍل جِصخي وماعي آن
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٦خابا جدذ ٖىىان "ال٣اثض الخدىٍلي" .وهىا ٧اهذ مغخلت ظضًضة لخُىع مٟهىم الُ٣اصة الخدىٍلُت
).(Simić,1999
و٢ض قهضث الُ٣اصة الخدىٍلُت جُىعا ملخىْا مً زال ٫بؾهاماث باؽ خُض وي٘ مىهجُت لها جدىي مٗاًحر
لُ٣اؽ ٖىامل الؿلى ٥الُ٣اصي وهى مُ٣اؽ  MLQوالظي جًمً زالزت ٖىانغ لها وهي ال٩اعٍؼما ،والدصجُ٘
ؤلابضاعي ،والاهخمام بالٟغص (ال٣اهىٕ.)32 :2015 ،
و٢ض ؤيا ٝباؽ في ٖام  1990م٩ىها عابٗا وهى الضاُٗٞت اإلاؿخىخاة وبٗضها بشالزت ؤٖىام ٢ضم واٞىلُى م٘
باؽ همىطظا ؤخضر للُ٣اصة الخدىٍلُت وؤلاظغاثُت جًمً ؾبٗت ٖىانغ واؾخمغ جُىٍغ ألابدار للىنى٫
للىمىطط اإلاخُىع اإلاٗغو ٝباإلاضي ال٩امل لخُىٍغ الُ٣اصة ،و٢ض ٢ضم بك٩ل بغامج إلائاث آلاال ٝمً ال٣اصة مً
ماؾؿاث مسخلٟت (اإلاسالفي.)28 :2007 ،
ّ
ّ
ًخًمً ؾبٗت ٖىانغ
وفي ٖام ٢ 1993ضم ٧ل مً باؽ وؤٞىلُى همىطظا ؤ٦ثر خضازت للُ٣اصة الخدىٍلُت،
زالزت مجها للُ٣اصة الخباصلُت ،وألاعبٗت ألازغي ٖىانغ جدضص الُ٣اصة الخدىٍلُت وهى ما ٌٗغ ٝبىمىطط الُ٣اصة
٧امل اإلاضي (ٖبض الغخمً.)161 :2011 ،
ً
َّ
ومً هىا هجض ؤن مٟهىم الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي باؽ ؤ٦ثر ٖم٣ا مً بحرهؼ خُض ؤنها حؿعى بلى الجهىى بكٗىع
ُُ
الخابٗحن مً زال ٫الاخخ٩ام بلى ُ٢م زلُ٣ت٧ ،الخغٍت ،والٗضالت ،وهظه الُ٣م الضازلُت ٖىضه ال ًم ً٨الخٟاوى
ٖلحها ؤو الاؾخٛىاء ٖجها.

مفهىم اللُادة الخدىٍلُت
و٣ٞا ألبي قغٍٞ )2016( ٠ةن الُ٣اصة الخدىٍلُت حؿدىض الخخُاط ال٣اصة بلى الاخترام و٦ؿب الىالء مً ٢بل
ؤجباٖهم ،وؤن ال٣اثض ًداو ٫بظغاء حُٛحراث جؼٍض مً ألاصاء والٟاٖلُت الخىُٓمُت مشل جدٟحز الخابٗحن مً
زال ٫ظٗلهم ؤ٦ثر وُٖا بإهمُت الىخاثج ،وججاوػ مهلختهم الصخهُت بلى الاهخمام بمهلخت اإلاىٓمت،
وجيكُُهم مً ؤظل الىنى ٫لخلبُت اخخُاظاتهم (ؤبى قغٍ.)25 :2016 ،٠
ُ ّ
وٖغٞها الٗامغي ( )2002بإنها" :الُ٣اصة التي ج ِغُ ٦ؼ ٖلى ألاهضا ٝبُٗضة اإلاضي م٘ الخإُ٦ض ٖلى بىاء عئٍت واضخت،
وخٟؼ اإلاىْٟحن وحصجُٗهم ٖلى جىُٟظ جل ٪الغئٍت ،والٗمل في هٟـ الى٢ذ ٖلى حُٛحر ألاهٓمت ال٣اثمت وحٗضًلها
لخالءم هظه الغئٍت" (الٗامغي.)7 :2002 ،
وٖغٞها بحرهؼ ناخب َّ
الىٓغٍت بإنها :همِ مً الُ٣اصة ٌؿعى ال٣اثض مً زالله بلى الىنى ٫بلى الضوا ٘ٞال٩امىت
والٓاهغة لضي ألاٞغاص الخابٗحن له ،زم ٌٗمل ٖلى بقبإ خاظاتهم ،واؾدشماع ؤ٢صخى َا٢اتهم ،بهض ٝجد٤ُ٣
حُٛحر م٣هىص (الٗخُبي.)6 :2006 ،
ومً وظهت هٓغ باؽ ٞةن الُ٣اصة الخدىٍلُت حكحر بلى ؤن ال٣اثض الظي ًدغ ٥الخابٗحن زل ٠جد٤ُ٣
مهالخهم الخالُت ،مً زال ٫الخإزحر اإلاشالي ،الاؾدشاعة ال٨ٟغٍت ،الاٖخباعاث الٟغصًت ،والضا ٘ٞؤلالهامي ،خُض
ًغ ٘ٞهظا ال٣اثض مؿخىي ألازال ١واإلاشل الٗلُا للخابٗحن ،وٍدٟؼهم ٖلى الاهخمام باإلهجاػ ،وجد ٤ُ٣الظاث
وجد ٤ُ٣الغٞاه للزغًٍ وللمىٓمت وللمجخم٘ (.)Bass, 1999: 11
والجضو ٫الخالي ًجمل حٗغٍٟاث ؤزغي إلاٟهىم الُ٣اصة الخدىٍلُت:
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حدوٌ زكم ( :)2 - 2حعسٍفاث اللُادة الخدىٍلُت
الباخث/
الظىت
Lethwood,
1999

خماد2011 ،

الغصالي2012 ،
Al-Swidi,et
al., 2012
Jiang, et al.,
2017

الخعسٍف
ُ٢اصة ج٣ضم عئٍت إلاا ًجب ؤن ً٩ىن وَُٗي قٗىعا ألصخاب الغئٍت اإلاكتر٦ت بًغوعة الىنى ٫لٛغيهم.
ؤي ؤهه ًبجي الالتزام والخماؽ ،وؤلازاعةٞ .هى ًسل ٤ؤمال في اإلاؿخ٣بل وٍبجي الاٖخ٣اص بإن الٗالم مخاح للمٗغٞت،
والٟهم و٢ابل لإلصاعة .وؤن الٗمل الجماعي ًدٟؼ ؤولئ ٪الظًً ٌكاع٧ىن في الٗملُت وَُٗحهم ألامل ،والخٟائ٫
والُا٢ت .ؤي ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت هي الُ٣اصة التي حُٗض حٗغٍ ٠الغؾالت والغئٍت لضي ألاٞغاص ،وجدٟؼ ٖلى
الالتزام ،وبٖاصة هُ٩لت هٓامهم إلهجاػ ألاهضا.)Lethwood, 1999: 8( ٝ
هي همِ ُ٢اصي لضًه عئٍت واضخت ًٖ اإلاؿخ٣بل وؤهضا ٝمدضصة وواضخت ،و ٌصج٘ اإلاغئوؾحن ٖلى اإلاكاع٦ت في
بلىعة عئٍت َىٍلت ألاظل وجدضًض ؤهضا ٝواضخت وواُٗ٢ت للماؾؿت ،وَؿعى بلى بخضار الخُٛحر والخُىٍغ
ً
والخىمُت ؤلاصاعٍت باؾخمغاع وٍدبجى ؤهٓمت وؤؾالُب ُ٢اصًت مغهت جم ً٨مً الخ ٠ُ٨والخإ٢لم م٘ الخُىعاث
والخُٛحراث الٗاإلاُت اإلاٗانغة ،ويهخم بالٗمل الجماعي اإلاىٓم وبىاء ٞغ ١الٗمل ،وَٗمل ٖلى بًجاص بِئت بصاعٍت
صخُت ج٣ىم ٖلى الخٟاهم والخىاع ّ
البىاء واإلاكاع٦ت بحن اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ظمُٗها (خماص.)386 :2011 ،
٢ضعة ال٣اثض ٖلى بًها ٫عؾالت اإلاىٓمت وعئٍتها اإلاؿخ٣بلُت بىيىح للخابٗحن وجدٟحزهم مً زال ٫مماعؾت
ؾلىُ٦اث ؤزالُ٢ت ٖالُت لبىاء ز٣ت واخترام بحن الُغٞحن لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلاىٓمت (.)Murphy, 2005: 131
هي ٢ضعة ال٣اصة ٖلى بلهام ،وجدٟحز ،والخإزحر ٖلى ألاجبإ لخد ٤ُ٣ؤٖلى الىخاثج اإلاسُِ لها .ل٣ض ههذ ٚالب
ألاصبُاث الخىُٓمُت ٖلى ؤن ؤلاهخاظُت الٗالُت ،واهسٟاى مٗض ٫صوعان اإلاىْٟحن ،واعجٟإ مؿخىي الغيا
الىُْٟي ،والضا ٘ٞالٗالي هي الىخاثج اإلاباقغة للُ٣اصة الخدىٍلُت ؤ٦ثر مً ؤي ؤؾلىب ُ٢اصة آزغ ( Al-Swidi et al.,
.)2012: 135
حكحر بلى ػُٖم جدٟحز ال٣اثض ألجباٖه لبظ٢ ٫هاعي ظهضهم بك٩ل ًلبي مخُلباث اإلاىٓماث و٦ظل ٪حٗؼٍؼ الغئٍت
وألاصواع اإلاى٧لت (.)Jiang et al., 2017

اإلاـدز :الجدوٌ مً بعداد الباخث اعخمادا على اإلاـادز ؤعاله.

وفي يىء الخٗغٍٟاث الىاعصة ؤٖاله ٞةهه ًم ً٨وي٘ حعسٍف بحساجي للُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى ؤنها٢ :ضعة ال٣اثض
ٖلى بًها ٫عؾالت اإلاىٓمت وعئٍتها اإلاؿخ٣بلُت بىيىح للخابٗحن وجدٟحزهم مً زال ٫بْهاع ؾلىُ٦اث ؤزالُ٢ت
ٖالُت وبىاء ز٣ت واخترام بحن الُغٞحن لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلاىٓمت.

ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت
حٗضصث وظهاث هٓغ الباخشحن خى ٫ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت بال ؤن ؤٚلبهم اجٖ ٤ٟلى ؤعب٘ ؾماث ًخم جٟهُلها
ُٞما ًلي:
 .1الخإزحر اليازٍصمي Charisma
ٖلى ال٣اثض ؤن ًماعؽ ب٢ىإ اإلاغئوؾحن ،وحٗؼٍؼ الش٣ت لضيهم ،والى٢ى ٝمٗهم ٖلى ؤهم الً٣اًا ،وحٗؼٍؼ
الاججاه لخد ٤ُ٣ألاهضا ،)Bass, 1997: 133( ٝوَٗجي هظا البٗض بًجاص ال٣اثض لغئٍت واضخت وبخؿاؽ
بالغؾالت الٗلُا للمىٓمت وجىمُت الش٣ت لضي الٗاملحن ،وٍهٖ ٠امل ال٩اعٍؼما ألاٞغاص الخانحن الظًً ًجٗلىن
آلازغًٍ ًغٚبىن في اجبإ الغئي التي ًُغخىنها.

20

خُض جازغ في ٖلى شخهُاث اإلاغئوؾحن ،وٍازغ ال٣اصة ال٩اعٍؼمُىن ٖلى الٗىاَ ،٠بدُض ٌؿاهمىن في زل٤
عئٍت ملهمت ،لظا ٞةن هىا ٥اعجباَا بحن ال٩اعٍؼما وٖىهغي الخإزحر اإلاشالي والخاٞؼ ؤلالهامي (Kakkuri, 2017:
.)12
 .2الدافع ؤلالهامي Inspiration
وهي الٗملُت التي جغ٦ؼ ٖلى جهغٞاث وؾلىُ٦اث ال٣اثض التي جىلض في الخابٗحن خب عوح الٟغٍ ٤في الٗمل والالتزام
باألهضا ٝالخىُٓمُت ,وزانت في الٓغو ٝالتي ًجغي ٞحها الخُٛحر الخدىٍلي في مىٓمت ما ،خُض ؤن لضي
ال٣اثض مهمت واضخت ومؿخمغة لخدٟحز آلازغًٍ ٖلى اجبإ ٨ٞغة ظضًضة.
ولظلً ٪يبغي ؤن ًخهغ ٝال٣اصة الخدىٍلُىن بُغٍ٣ت جاصي بلى جدٟحز ًلهم ؤجباٖهم .وَكمل هظا الؿلى٥
ً
يمىا الخماؽ والخٟائ ٫لضي ألاجبإ ،وجدٟحز ٞغٍ ٤الٗمل ،الٞخا بلى هخاثج بًجابُت مً زال ٫الخإُ٦ض ٖلى
ألاهضا ،ٝجدٟحز ألاجبإ .وحكمل ألاؾالُب الخدٟحزًت ٖملُاث الاجها ٫والخىانل اإلاؿخمغ والدؿامذ في خاالث
الٟكل (.)Simić, 1999: 52
 .3ؤلازازة الفىسٍت Intellectual Stimulation
بن الخدٟحز ال٨ٟغي لهاالء ال٣اصة ًم ً٨ؤن ٌؿمذ للٗما ٫بىي٘ الاٞتراياث والُ٣م واإلاٗخ٣ضاث ال٣ضًمت،
زم الىٓغ في اؾخ٨كاَ ٝغ ١ظضًضة للُ٣ام باألٖما ٫وا٢تراح ألا٩ٞاع بدُض ًىظض ٞحهم الكٗىع بالُ٣مت
الظاجُت ،والضا ٘ٞالظاحي ،وألاهلُت ،وؤلاهجاػ والىجاح بحن ؤجباٖهم٧ .ل هظه الً٣اًا ًم ً٨ؤن ججٗل بزغاء
ألاٖما ٫جدضًا وبالخالي حٗؼٍؼ الخدٟحز الىُْٟي و٢ضعة ألاجبإ ٖلى الخهضي للمك٨الث ال٣ضًمت بُغاث ٤ظضًضة
وحٗلُمهم الىٓغ للهٗىباث ٦مك٨الث جدخاط لخل ،والبدض ًٖ خلى ٫لها(Hayati & Charkhabi & Naami, .
.)2014: 62
و٢ض ٦ك ٠باؽ ( )1997ؤن الخدٟحز ال٨ٟغي هى الخدضي الظي ًىاظه ال٣اثض إلوكاء ال٣ىاٖض ،واإلاهماث،
وجدٟحز ألاٞغاص وجدمل اإلاساَغ ،ومىاظهت الاٞتراياث ،وحٗؼٍؼ ؤ٩ٞاع ؤجباٖه مً زال ٫جىٞحر ؤؾـ ،ولُخمً٨
ؤجباٖهم مً الخهىٖ ٫لى جىظحهاث لُُٟ٨ت الخىانل م٘ ال٣اثض والهض .ٝهظا ٌؿاٖضهم ؤًًا في جدضًض
َغٍ٣ت للخىانل م٘ اإلاىٓمت وبًٗهم البٌٗ .وهىا ًبدض ال٣اثض ًٖ ؤ٩ٞاع مً اإلاجمىٖت وَُٗي الش٣ت لهم
للمؿاهمت وَٗلمهم َغ ١الخٗلم والاؾخ٣اللُت (.(Sultana et al., 2015: 2
 .4الاعخبازاث الفسدًت Individualized Consideration
وَكحر هظا البٗض بلى اهخمام ال٣اصة باخخُاظاث ٧ل ٞغص مً الىمى وؤلاهجاػ .وٖالوة ٖلى طلً ،٪لٗب ال٣اصة
صوع اإلاضعبحن واإلاىظهحن لخُىٍغ ٢ضعاث ألاٞغاص مً زال ٫جدضًض صوع الٟغص .ومً ؤظل الُ٣ام بظلٌ ،٪ؿخم٘
ال٣اصة بلى ألاٞغاص وٍٟهمىن ه٣اٍ ٢ىتهم ويٟٗهم والتي جم٨جهم مً حٛظًت ٢ضعاتهم وز٣تهم.
٦ما ؤن هظا الٗامل ًمشل ال٣اصة الظًً ًىٞغون اإلاىار اإلاؿاهض الظي ًىهخىن ُٞه بٗىاًت لخاظاث ألاجبإ
الٟغصًت ،وٍخهغ ٝال٣اصة ٦مؿدكاعًٍ ؤزىاء مداولتهم مؿاٖضة ألاٞغاص في جد ٤ُ٣طواتهم (Al-Swidi et al.,
.)2012:137
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وَُٗي ال٣اثض الظي ٌٗمل ٦مغقض اخترام وج٣ضًغ إلاؿاهمت الٟغص في الٟغٍ ،٤وهظا ٌٗؼػ ٧ل خاظاث ؤًٖاء
الٟغٍ ٤الٟغصًت لخد ٤ُ٣الظاث ،والُ٣مت الظاجُت وبظل ٪جلهم ؤجباٖه مؼٍضا مً ؤلاهجاػ والىمى (Odumeru,
.)2013: 356
وال ق ٪ؤن ل٩ل بٗض مً ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت ؾماث مهاخبت ؾِخم جلخُهها في الجضو ٫آلاحي:
حدوٌ زكم ( :)3 - 2ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت والظماث اإلاـاخبت ليل منها
الظماث اإلاـاخبت
ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت
الجاذبُت ) الخإزحر اإلاثالي(

الغئٍت ،الش٣ت ،الاخترام ،الهض ،١مكاع٦ت اإلاساَغ ،الخ٩امل

الاطدثازة الفىسٍت

الٗ٣الهُت ،خل اإلاك٨الث ،ؤلابضإ ،الخٗؼٍؼ

الدافع ؤلالهامي

الخماؽ ،الالتزام باألهضا ،ٝالغئٍت ،الىصر وؤلا٢ىإ

الاعخبازاث الفسدًت

الاهخمام الصخصخي ،اإلاؿاواة ،اإلاخابٗت ،الاؾخمإ ،الخم٨حن

اإلاـدز( :السكب)19 :2010 ،

زـاثف اللاثد الخدىٍلي







شخو ٢اصع ٖلى زل ٤عئٍت وعؾالت للمىٓمت وبًها ٫هظه الغئٍت بُغٍ٣ت جض ٘ٞاإلاغئوؾحن الٖخىا٢ها.
ًغي ؤن اإلابرع مً وظىصه هى ه٣ل الىاؽ ه٣لت خًاعٍتٞ ،هى ًخمخ٘ بش٣ت طاجُت ٖالُت ،وٍخمخ٘ بىعي زا٫
مً الهغاٖاث الضازلُت.
له خًىع واضر ،ووكاٍ بضوي مخٟاٖل ،خُض ٌكاع ٥الىاؽ مكا٧لهم ،وٍ٣ضم لهم الخلى ٫اإلاىاؾبت.
ٌؿخُُ٘ الخٗامل م٘ الٛمىى واإلاىا ٠٢اإلاٗ٣ضة.
ٌؿعى بلى الىنى ٫بمغئوؾُه بلى جد ٤ُ٣بهخاظُت ٖالُت جٟى ١ألاهضا ٝوجٟى ١ما هى مخى ٘٢مجهم ومً
اإلاىٓمت.
ٖىهغ حُٛحر ومدب للمساَغ اإلادؿىبت وال ًدب الاؾخ٣غاع الظي ال ًاصي بلى الخُىٍغ (زل:2010 ،٠
.)27

وظاثف اللاثد الخدىٍلي
ًغي (الىجاع )2012:92 ،ؤن وْاث ٠ال٣اثض الخدىٍلي جتر٦ؼ ُٞما ًلي:
 بدزان الخاحت للخغُحر  :خُض ً٣ىم بة٢ىإ ألاجبإ بداظتهم للخُٛحر مً زال ٫بىاء قب٨ت ٨ٞغٍت م٘
ؤشخام ٞاٖلحن لضٖم الخُٛحر .
 جلدًم السئٍت اإلاظخلبلُتً :جب ٖلُه نُاٚت َمىخه وعؾالخه التي مً زاللها ؾُد ٤٣الى٣لت
الخًاعٍت للجمُ٘.
 ازخُاز همىذج الخغُحرً :سخاع همىطط الخُٛحر اإلاالثم إلاىٓمخه ،مً بحن الىماطط اإلاخاخت التي ًخى ٘٢ؤن
جشبذ ٞاٖلُتها جدذ ْغو ٝمُٗىت ،وبدُض ج٩ىن مالثمت للىا.٘٢
 بعادة حؼغُل زلافت اإلاىظمت٣ً :ىم ال٣اثض الخدىٍلي بخ ٠ُُ٨ألاهماٍ والؿلى ٥والٗاصاث والُ٣م
واإلاكاٖغ الؿاثضة بحن الٗاملحن بما ًالثم البرهامج الجضًض ،ألهه ال ًم ً٨ؤن ًخم الخُٛحر في ْل الش٣اٞت
الخىُٓمُت الؿاثضة مهما ٧اهذ مىاؾبت ،ألن الىي٘ ًسخل ٠جماما.
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 بدازة الفترة الاهخلالُت :وجمشل ؤنٗب مهام ال٣اثض الخدىٍلي ألنها جخُلب الخسلو مً الىهم ومً
اإلااضخي ،وؤن ًخٗامل م٘ ٧ل مك٩لت ْهغث بؿبب الخُٛحر باؾتراجُجُت مىاؾبت.
 جىفُر الخغُحر ومخابعخه٣ً :ىم ال٣اثض الخدىٍلي في اإلاغخلت ألازحرة بىي٘ ؤظىضة الخُٛحر مدل الخىُٟظ
والٗىاًت باإلاترصصًً وبإصخاب ال٣ل.٤

ؤهداف اللُادة الخدىٍلُت وؤهمُتها
خضص  )1990: 17( Lethwoodزالزت ؤهضا ٝظىهغٍت للُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى ال٣اثض الخدىٍلي الالتزام بها وهي
ٖلى الىدى آلاحي:
 مظاعدة فسٍم العمل في جوىٍس وجدلُم زلافت مهىُت :وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤وي٘ هض ٝحٗاووي حؿعى
اإلاىٓمت بلى جد٣ُ٣ه ،وج٣لُل ٖؼلت اإلاغئوؽ ،واؾخسضام ألالُاث اإلاىاؾبت لخد ٤ُ٣الخُٛحراث الش٣اُٞت
هدى ألاًٞل ،والاجها ٫بٟاٖلُت بالُ٣م واإلاٗخ٣ضاث واإلاٗاًحر الش٣اُٞت باإلاىٓمت ،ومكاع٦ت الُ٣اصة م٘
آلازغًٍ وطل ٪بخٟىٌٍ الؿلُت لٟغٍٖ ٤مل مٗحن باإلاىٓمت ٢اصع ٖلى الخدؿحن والخُىٍغ.
 مظاعدة العاملحن في خل مؼاولهم بوسٍلت ؤهثر فاعلُتٞ :اإلاكاع٦ت بحن الٗاملحن واإلاضًغًٍ ًم ً٨ؤن
ًاصي بلى جٟؿحر اإلاك٩لت مً وظهاث هٓغ وعئي ٖضًضة ،وججىب الالتزام بدلى ٫مدضصة مؿب٣ا مسخلٟت،
ووي٘ الخلى ٫البضًلت بىاء بلى الاؾخمإ بُغٍ٣ت ٗٞالت للعاء اإلاسخلٟت وجىيُدها ،وجىيُذ وجلخُو
اإلاٗلىماث الغثِؿُت ًٖ مىيىٕ اإلاك٩لت ؤزىاء الاظخماٖاث.
 حعصٍص جىمُت العاملٞ :ضاُٗٞت اإلاغئوؾحن للخىمُت ًخم حٗؼٍؼها مً زال ٫جبىحهم إلاجمىٖت مً ألاهضاٝ
الضازلُت للىمى اإلانهي ،وٍخم حؿهُل هظه الٗملُت خُىما ًغجبُىن اعجباَا وزُ٣ا بمىهج اإلاىٓمت وَكٗغون
ؤنهم ملتزمىن ججاهها ًٖ َغٍ ٤بُٖائهم صوع بًجابي في خل اإلاكا٧ل.
هالخٔ مما وعص ؾاب٣ا ؤن جىمُت وحٗؼٍؼ الٗاملحن ًخم مً زال ٫اإلاىٓمت بهض ٝجد ٤ُ٣ؤلانالح اإلااؾسخي
والخإ٦ض مً جد ٤ُ٣ألاهضا.ٝ

الخالؿت
ابخضؤ الباخض هظا اإلابدض بم٣ضمت ٖامت جمهض لل٣اعت للضزى ٫إلاىيىٕ الُ٣اصة الخدىٍلُت ،زم ؤوضر
الازخال ٝبحن مٟهىمي ؤلاصاعة والُ٣اصة ،زم ٖغط ٖلى هٓغٍاث الُ٣اصة الخ٣لُضًت ،وهي( :هٓغٍت الغظل
الُٗٓم ،هٓغٍت الؿماث ،هٓغٍت اإلاىا ،٠٢الىٓغٍت الخٟاٖلُت ،الىٓغٍت الؿلىُ٦ت) .زم بٗض طل ٪ط٦غ
بازخهاع همُحن مً الاججاهاث الخضًشت في الُ٣اصة ؤلاصاعٍت وهما :الُ٣اصة الخباصلُت والُ٣اصة الخدىٍلُت،
ً
ً
بدُض ٧ىن لضي ال٣اعت مضزال ظُضا ًٖ الُ٣اصة بإهىاٖها .وإلاا ٧ان مىيىٕ اإلابدض هى الُ٣اصة الخدىٍلُت
جىاوله الباخض بصخيء مً الاؾخٟايت ،خُض بضؤ بالخُىع الخاعٍخي إلاهُلر الُ٣اصة الخدىٍلُت ،زم ط٦غ ؤهم
ً
ً
الخٗغٍٟاث مً مجمىٖت مً ال٨خاب زم ٖغٞها حٗغٍٟا بظغاثُا ،وألن ؤصاة الضعاؾت وهمىطظها ًخًمً ؤبٗاص
الُ٣اصة الخدىٍلُت ط٦غها الباخض بصخيء مً الخٟهُل ،خُض ٧اهذ ٖلى الىدى آلاحي (الخإزحر ال٩اعٍؼمي،
الضا ٘ٞؤلالهامي ،ؤلازاعة ال٨ٟغٍت ،والاٖخباعاث الٟغصًت) و ٤ٞهمىطط باؽ .زم جىاو ٫الباخض زهاثو ال٣اثض
الخدىٍلي ووْاثٟه ،وزخم بإهضا ٝوؤهمُت الُ٣اصة الخدىٍلُت.
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ملدمت:
وِٗل الُىم في ٖالم جازغ  ُ٘ٞالٗىإلات والخ٨ىىلىظُا بك٩ل لخٓي وفي ٧ل م٩ىن مً م٩ىهاث خُاجىا ،وإلاىا٦بت هظا
ً
الخُىع وهظه الخُٗ٣ضاث ؤنبذ واظبا ٖلى اإلاىٓماث الخجضًض باؾخمغاع لخىاظه هظه اإلاك٨الث بٟاٖلُت ،و٢ض ٧ان
الخٗلم هى الؿبُل الخاؾم للٟهم والخ ٠ُ٨م٘ الخٛحراث اإلاتزاًضة ،وبال ٞةن اإلاىٓماث التي لً حؿل ٪ؾبُل الخٗلم
ٞةنها ؾخد٨م ٖلى هٟؿها بالٟكل (.)Marquardt, 2002: 9
و٢ض جؼاًض الاهخمام في الٗ٣ضًً ألازحرًً بضعاؾت مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،خُض ًىٓغ لها ؤنها خل ٗٞا ٫للمك٨الث
التي جخٗل ٤باإلاىاٞؿت والخٛحر الخ٨ىىلىجي الؿغَ٘ والخ ٠ُ٨م٘ الخُٛحراث ( الكىُي.)76 :2016 ،
٦ما جمخل ٪اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٞلؿٟت ظضًضة في مجا ٫الٗمل ؤلاصاعي جا٦ض ٖلى يغوعة بًجاص وا٦دؿاب اإلاٗغٞت وه٣لها
ً
بؿغٖت بلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت٦ ،ما جمخل ٪ؤهضاٞا جىُٓمُت مً الىا ٘٢الظي ًدخم مكاع٦ت ظمُ٘ الٗاملحن في
اإلاسؼون اإلاٗغفي الخام بها والٗمل ٖلى حٗؼٍؼه بما لضيها مً ججاعب وزبراث ا٦دؿبىها ٖبر الؼمً .ومؼٍت هظه اإلاىٓمت
في ٢ضعتها ٖلى الخٗلم اإلاخىانل ،وه٣ل هٟؿها مً مؿخىي مٗحن بلى مؿخىي ؤًٞل في ألاصاء والىمى اإلاخمحز (الؿالم،
.)33 :2005
و٢ض اؾخٗغى الباخض في هظا اإلابدض ما ًخٗل ٤بمىيىٕ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً مٟهىم ،ومؿخىٍاث الخٗلم في اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت ،وزهاثهها وؤهمُتها ،وؤوضر الخاظت بلحها ومبرعاث وظىصها ،وً ٠ُ٦م ً٨الخدى ٫بلى مىٓماث مخٗلمت
ومُٗ٣اث هظا الخدى ،٫وجٟهُل بؿُِ لدؿٗت هماطط ٖاإلاُت وٖغبُت للمىٓمت اإلاخٗلمت ،زم ٖغط ٖلى همىطط ؾِىج
بإبٗاصه الخمؿت بصخيء مً الخٟهُل٧ ،ل طل ٪في يىء اَالٖه ٖلى ال٨خب واإلاغاظ٘ ألاظىبُت والٗغبُت طاث الٗال٢ت،
والضوعٍاث وألابدار والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ مىيىٕ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.

الخاحت بلى اإلاىظمت اإلاخعلمت ومبرزاث وحىدها:
ًغظ٘ الاهخمام اإلاتزاًض بمٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بلى مبرعاث مسخلٟت٣ٞ ،ض ؤقاع الٗضًض مً ال٨خاب بلى وظىص
مبرعاث ٖضة جاصي بلى جبجي مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وؤن اإلاىٓماث التي جخٗلم ؤؾغٕ ؾى ٝج٩ىن ؤ٢ضع ٖلى
الخ ٠ُ٨وجد ٤ُ٣مؼاًا اؾتراجُجُت في الخىاٞـ اإلادلي والٗالمي ،وُٞما ًلي ؤبغػ هظه اإلابرعاث:

 .1العىإلات:
بًٟل جُىع وؾاثل الاجها ٫واإلاىانالث اقـخضث اإلاىاٞؿـت ممـا ؤصي بال٨شیـغ مـً اإلاىٓمـاث بلـى جبـاص ٫ؾـلٗها
وزـضماتها بـحن مسخلـ ٠الـضو ٫وهـظا یٗ٨ــ ٢ـضعتها ٖلـى الـخٗلم مـً زبراتهـا وججاعبهـا الؿـاب٣ت باإليــاٞت بلــى
٢ــضعتها ٖلــى الــخٗلم مــً ججــاعب اإلاىٓمــاث ألازــغي والخ٨یــ ٠مــ٘ هــظا الٗــالم الــظي یخمیــؼ بالؿغٖت( .الُاجي،
٦ ،)2007:41ما ؤن الٗىإلات جد ٤٣هجاخا ٦بحرا في الا٢خهاص خُض ؤقاع ماع٦غصث لظل ٪خحن ؤوضر ؤهه في الٗام
 1997اعجبُذ هدى  100ؤل ٠قغ٦ت امغٍُ٨ت بإٖما ٫خى ٫الٗالم ،ؤجاخذ هظه ألاٖما ٫جىٞحر هدى  11ملُىن
وُْٟت في طل ٪الٗام٦ ،ما ؤن ٦شحرا مً الكغ٧اث جهى٘ وجبُ٘ زاعط بالصها (.)Marquardt, 2002: 3
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 .2الخوىز الخىىىلىجي:
ؤؾهم الخُىع الخ٨ىىلىجي اإلادؿاعٕ ٞـي اهخ٣ا ٫ووكغ وخ ٟٔاإلاٗغٞت ،والتي ؤصث بلى جىلیض اإلاٗغٞت وحٗمی٣ها
باؾخمغاع وؾهىلت الخهىٖ ٫لحها (اإلال٩اويُٞ ،)171 :2007 ،ما ؤصي هظا الخُىع إلخضار حُٛحراث ظىهغٍت في
ؤؾـ اإلاىاٞؿت بحن ألاٖما ،٫هٓغا إلاا لها مً صوع ٦بحر في جد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلاىٓماث وػٍاصة م٣ضعتها ٖلى الخىظه
هدى الخُٛحر الاؾتراجُجي لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى الخجضًض وؤلابضإ واإلاىاٞؿت (٦ ،)Thomas & Allen, 2006: 123ما
ً
ؤن الخ٨ىىلىظُا باجذ هي مً ًبجي الٗمل ،وججٗل اإلاضًغًٍ مؿئىلحن ًٖ بصاعة اإلاٗغٞت بضال مً بصاعة ألاٞغاص
(.)Van Buren, 2001: 1

 .3الخغحر الجىهسي في ؤطالُب العمل:
٧اهـذ اإلاىٓمـاث ٞـي الشماهیىـاث حٗخمـض ٖلـى ألاؾـالیب الغوجیيیـت ٞـي الٗمـل ٦ـالتر٦حز ٖلـى ؤلاهخاظیـت ،وبنـضاع
ألاوامـغ ومـا ٖلـى الٗـاملحن بال جىٟیـظها صون اإلاكـاع٦ت ٞـي اجسـاط ال ٣ـغاع ،ول ٨ــً آلان حٛیــغث الىٓــغة للٗ ــاملحن
ٞإن ــبدىا یمشل ــىن م ــىعص بكــغي یم٨ىه ج٣ضیم ألاًٞل للمىٓمت وٍ٣ضمىن ؤ٩ٞاع ظضیضة وَؿهمىن في الخٛیحر
ً
ً
اإلاؿخمغ (اليؿىع٦ ،)18 -17 :2010 ،ما ؤن اإلاىٓماث لجإث لخُٛحر ؤؾالُب الٗمل بها حُٛحرا ظظعٍا٣ٞ ،ض
اهخ٣لذ اإلاىٓماث مً بصاعة الجىصة في الشماهِىاث بلى الخىظه إلٖاصة هىضؾت الٗملُاث ؤلاصاعٍت في الدؿُٗىاث،
ً
ونىال في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ لخدىالث في ؤؾالُب الٗمل وجُىٍغ ٖملُاتها ،لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى بصاعة الخُٛحر
والخُىٍغ اإلاؿخمغًٍ (.)Marquardt, 2002: 8-9

 .4شٍادة جإزحر العمالء:
حؿعى اإلاىٓماث بمسخل ٠ؤهىاٖها بلى ٦ؿب عيا اإلاؿخُٟضًً واإلادآٞت ٖلحهم ،ألنهم ًمخل٩ىن ٢ىة جإزحر في
جدضًض زُت ؾحر الٗمل في اإلاىٓماث واؾتراجُجُاتها في جىُٟظ ٖملُاتها ،ومً هىا ظاء اهخمام اإلاىٓماث
باؾدشماع ظمُ٘ بم٩اهُاتها وَا٢اتها بٟ٨اءة وٞاٖلُت للبدض ًٖ ؤخضر ألاؾالُب لخد ٤ُ٣محزة جىاٞؿُت لها
(٦ ،)Thomas & Allen, 2006: 123ما حؿـعى الٗضیـض مـً اإلاىٓمـاث بلى صزى ٫ؤؾىا ١ظضیضة و٦ؿب ػباثً
ظضص والاؾخٟاصة مً الٟـغم اإلاخاخـت ،هـظا ٧لـه ؤصي بلـى اهخمـام اإلاىٓماث باألؾـالیب الخـي جد٣ـ ٤لهـا الجـىصة
وجس ٌٟالخ٩الی ٠وهظا یخُلب ؤن ج٩ىن اإلاىٓمت ٢اثمت ٖلى الخٗلم اإلاؿخمغ (اليؿىع.)18 :2010 ،

 .5اإلاعسفت:
ؤنبدذ اإلاٗغٞت مً ؤهم اإلاىظىصاث في اإلاىٓمت ،وٍخم جىلُض اإلاٗغٞت بك٩ل مؿخمغ وٍخًاٖ ٠بهخاظها في ٧ل
مجا ٫مً مجاالث اإلاىٓمتٞ ،اإلاٗغٞت يغوعٍت لؼٍاصة ٢ضعة الٗاملحن ٖلى جدؿحن ألاصاء وجُىٍغه ،ومُلىبت
لخجضًض اإلاىخجاث والخضماث ،ويغوعٍت لخُٛحر ألاوكُت والبىاء وخل اإلاك٨الث٦ ،ما ؤنها جؼوص اإلاىٓمت بالخمحز
الخىاٞسخي في ألاؾىا ١وبالخمحز الٗ٣لي (الغقىصي ،)95 :2007 ،وم٘ اػصًاص ُ٢مت اإلاٗغٞت في اإلاىٓماث ؤنبذ
ً
ً
الخٗلم والٗمل ؤ٦ثر جالػماٞ ،الٗمل ً٣ٟض ظىصجه بطا ٧ان ال ٌؿدىض بلى الخٗلم ،وخالُا ؤنبدذ مٗٓم الىْاث٠
في ؤمغٍ٩ا حٗخمض ٖلى بهخاط اإلاٗغٞت ،وباث الخٗلم اإلاؿخمغ والخٗلم الظاحي الكغٍ الغثِـ للٗمل في ال٣غن
الخاصي والٗكغًٍ (.)Reich, 1991: 8
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 .6الخىىع والخسهت في ميان العمل:
الضو ٫طاث الىمى الؿغَ٘ في ُ٢إ الخضماث ولضيها َلب في ألاًضي الٗاملت ٖابغة الخضوص مشل (٦ىضا ،ؤإلااهُا،
الُابان ،وؤمغٍ٩ا) لخدهل ٖلى اإلاهاعاث التي جدخاظها ؾخهبذ بمشابت اإلاٛىاَِـ للٗمالت اإلاهاظغة ،وؾُ٩ىن
جهضًغ هظه الٗمالت مً الضو ٫التي ٢ىاها الٗاملت ؤ٦بر مً ؤن ًخدملها ا٢خهاصها مشل (ألاعظىخحن ،مهغ،
الٟلبحن ،بىلىضا وعوؾُا)ٞ ،هظا اإلاؼٍج مً ال٣ىي الٗاملت الٗاإلاُت والخى٣الث ال٨بحرة ججبر اإلاىٓماث ٖلى جُىٍغ
٢ضعاتها لخدىاؾب م٘ الىمى ال٨بحر في الٗاملحن مً ز٣اٞاثٖ ،اصاثُ٢ ،م ،ومماعؾاث مسخلٟت (Marquardt,
.)2002:17-18

 .7حغحر ؤدواز وجىكعاث العاملحن:
بن اإلاٗغٞت الىاججت ًٖ حٗلم الٗاملحن جؼصاص ٢یمتها م٘ الاؾخسضام واإلاماعؾــت ،وهــظا یــاصي بلــى ا٦دؿــابهم
مٗــاع ٝظضیــضة وؾــدخُىع وجىمــى ٢ــضعاتهم وبالخالي جخُىع ؤصواعهم وجىٗ٢اث للمؿخ٣بل( .الىُٗمي ،بضون:
م ،)177وجؼصاص ؤهمُت الٗاملحن م٘ اػصًاص حٗلمهم وزبراتهم ،بٗ٨ـ اإلاىاعص ألازغي التي جدىا٢و ُ٢متها م٘
الاؾخسضام والخ٣اصم ،لظا ٞةن اإلاىٓماث اإلاٗانغة حؿعى لجظب نىإ اإلاٗغٞت والاخخٟاّ بهم وجدٟحزهم ،بل
والٗمل ٖلى جىٞحر البِئت اإلاىاؾبت ألصائهم مهماتهم ٖلى الىظه ألامشل (.)Webber, 1993: 27-28

 .8الخـاعد الظسَع للخغُحر والفىض ى:
ؤصع٦ذ اإلاىٓماث في زًم ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخيبا بك٩ل ُ٢عي ،ؤن الٟىضخى هي ظؼء مً الىا ،٘٢وؤن هظه
الٟىضخى وٖضم ال٣ضعة ٖلى الخيبا الُ٣عي جضٗٞها لخُٛحر ؤهماٍ الخ٨ٟحرَ ،غ ١خل اإلاك٨الثَ ،غ ١الخٗامل
بمغوهت في م٣ابل الهُا٧ل (.)Marquardt, 2002: 19
وٖلُه ٞةن هظه اإلابرعاث مجخمٗت جبرػ الخاظت اإلااؾت للمىٓماث اإلاخٗلمت التي جدغم ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗغٞت
وجىُْٟها ووكغها بحن ٢اصتها ومىْٟحها ،وبًٟل خغم اإلاىٓماث ٖلى جىمُت ٢ضعاتها ٖلى الخٗلم بؿغٖت
والاؾخٟاصة مً ججاعبها في جىٞحر بِئت جىُٓمُت مصجٗت ٖلى الخٗلم الظاحي واإلاؿخمغ ٞةن طل٣ً ٪ىص بلى يغوعة
جبجي اإلاىٓماث همىطظا زانا إلاماعؾت ٖملُت الخٗلم (اليؿىع.)19 :2010 ،

مفهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت:
ُ
حٗض اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مىٓمت ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ اإلادؿم بؿغٖت الخٛحراث و٦ثرة الخدضًاث وج٣ضم الخ٣ىُت وؾبل
الاجهاالث وجىلُض اإلاٗغٞت وبصاعتها والاهخمام بغؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي الظي ًخىلض ًٖ الٗىهغ البكغي مٗاملت وج٣ضًغا وز٣ت
وجدٟحزا ٖلى الخٗلم والابخ٩اع واإلاكاع٦ت في نُاٚت الغئٍت وبلىعة الاؾتراجُجُت واجساط ال٣غاع (Marsick & Watkins, 2003:
.)147
وجدباًً الخٗغٍٟاث التي ٢ضمها الباخشىن واإلا٨ٟغون ًٖ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بازخال ٝمظاهبهم ،خُض جل٣ذ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت
٢ضعا ٦بحرا مً الاهخمام في اإلاالٟاث٦ ،ما ؤهه ًخم حصجُ٘ اإلاىٓماث ٖلى هدى متزاًض مً الخٗلُم ال٦دؿاب محزة جىاٞؿُت
ُ
) ،(Haley & Lazouskas, 2009: 3وألهمُت هظا اإلاىيىٕ ٣ٞض وي٘ ال٨خاب لهظا اإلاهُلر حٗغٍٟاث ٦شحرة ،وٍم ً٨ؾغص
بًٗها في الجضو ٫آلاحي:
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حدوٌ زكم ( :)4 - 2ؤهم الخعسٍفاث إلافهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت
الباخث

الظىت

اإلافهىم

Senge

1990

هي اإلاىٓمت التي ٌٗمل ألاٞغاص ٞحها باؾخمغاع ٖلى ػٍاصة ٢ضعاتهم لخد ٤ُ٣الىخاثج التي ًغٚبىن ٞحها بض٢ت،
وٍخم ٞحها حصجُ٘ ألا٩ٞاع الجضًضة ومىذ الٗاملحن الخغٍت في الخ٨ٟحر مما ًضٗٞهم بلى الخ٨ٟحر بك٩ل ظماعي
وبالخالي ًخٗلمىن مٗا وباؾخمغاع ).(Senge, 1990:8

Garwin

1993

هي اإلاىٓمت اإلااهغة في زل ٤وا٦دؿاب وه٣ل اإلاٗغٞت ،وحٗضًل ؾلى٦ها لخٓهغ مٗاع ٝظضًضة (Garwin,
.)1993:19

1999

هي اإلاىٓمت التي جخٗلم وجدى ٫هٟؿها باؾخمغاع مً زال ٫جبجي اؾتراجُجُت للخٗلم اإلاؿخمغ ،جخ٩امل وحؿحر
ً
ظىبا بلى ظىب م٘ ألاوكُتوألاٖما ٫التي ج٣ىم بها لخد ٤ُ٣الخُىع اإلاؿخمغ ( .)Marsick & Watkins, 1999

Foster

2001

هي التي جمخل ٪ال٣ضعة ٖلى الخبهغ والٟهم مً زال ٫جدلُل ما جمغ به مً ججاعب وزبراث والاؾخٟاصة مجها
ؾىاء ٧اهذ جل ٪الخجاعب هاجخت ؤم ٞاقلت (. (Foster, 2001: 7

Marquardt

2002

ؤبى خكِل
ومغججى

2011

ؤبى زًحر

2006

ؤبى ٖٟل

2014

ال٣غوي

2015

الكىُي

2016

ؾهلت

2016

& Marsick
Watkins

هي اإلاىٓمت التي جخٗلم ظماُٖا وبك٩ل ٗٞا ،٫وحٗمل باؾخمغاع ٖلى جدؿحن ٢ضعاتها في بصاعة واؾخسضام
اإلاٗغٞت ،وجم٨حن ألاٞغاص مً زال ٫الخٗلم صازل وزاعط اإلاىٓمت ،واؾخسضام الخ٣ىُت لخىُٓم الخٗلم
وؤلاهخاط (.)Marquardt, 2002: 2
اإلاىٓمت التي جخه ٠ب٣ضعتها ٖلى جم٨حن الٗاملحن ٞحها مً الخٗلم اإلاؿخمغ وحٗمل ٖلى حصجُ٘ الخٗاون
والخىاع بحن ؤٞغاصها واإلاجخم٘ م٘ ٢ضعتها ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ اإلاخٛحراث اإلاؿخمغة (ؤبى خكِل ومغججى:2011 ،
.)402
هي اإلاىٓمت التي جً٘ الخُِ وألاَغ الخىُٓمُت والاؾتراجُجُاث وآلالُاث ،بهض ٝػٍاصة ٢ضعتها ٖلى
الخ ٠ُ٨م٘ الخٛحراث الؿغَٗت في البِئت ومىاظهت الخدضًاث ،وجد ٤ُ٣اهضاٞها بىجاح مً زال ٫جضُٖم
وحصجُ٘ ٖملُاث الخٗلم اإلاؿخمغ ،والخُىٍغ الظاحي وجباص ٫الخجاعب والخبراث صازلُا وزاعظُا والخٗلم
الجماعي وؤلاصاعة الٟٗالت للمٗغٞت ،واؾخسضام الخ٣ىُت في الخٗلم وجباص ٫اإلاٗغٞت (ؤبى زًحر.)2006 ،
هي اإلاىٓمت التي حؿهل ٖملُت الخٗلم ب٩ل مؿخىٍاتها لألٞغاص الٗاملحن ٞحها بهىعة مؿخمغة ،مٗخمضة ٖلى
هُ٩ل جىُٓمي مغن ،وعئٍت اؾتراجُجُت واضخت ،مؿخسضمت ج٨ىىلىظُا مخُىعة ،بما ًًمً جلبُت خاظاث
وَمىح ؤٞغاصها وٍؼٍض مٗاعٞهم ،مما ًدٟؼهم ٖلى ؤلابضإ في الٗمل لخد ٤ُ٣اهضا ٝاإلاىٓمت (ؤبى ٖٟل،
.)18 :2014
هي اإلاىٓمت التي ًخم ٞحها مماعؾت الخٗلم الٟغصي واإلاىٓمي بك٩ل جل٣اجي مؿخمغ ،لخد ٤ُ٣الخ ٠ُ٨م٘
اإلاخٛحراث الضازلُت والخاعظُت ،والاهضماط م٘ البِئت ،والاهُال ١هدى الخمحز والابخ٩اع وجد ٤ُ٣ألاهضاٝ
بإ٢صخى صعظاث الٟ٨اءة والٟاٖلُت (ال٣غوي.)103 :2015 ،
هي اإلاىٓمت التي حٗمل ٖلى ػٍاصة ٢ضعاتها للخ ٠ُ٨والاهضماط م٘ اإلاخٛحراث البُئُت اإلاؿخمغة مً زال ٫جم٨حن
ؤٞغاصها مً الخٗلم الضاثم ،وزل ٤ز٣اٞت جىُٓمُت مدٟؼة للخٗلم ،والٗمل ٖلى حصجُ٘ الخٗاون والخىاع
وحٗؼٍؼ الٗمل الجماعي في ْل وظىص عئٍت مكتر٦ت لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلاىٓمت (الكىُي.)74 :2016 ،
هي اإلاىٓمت التي حٗمل باؾخمغاع ٖلى ػیاصة ٢ـضعاتها ٖلـى الخيبـا والخ٨یـ ٠مـ٘ َبیٗـت بیئتهـا ،وخـل مكـا٧لها
مً زال ٫ػیاصة ٢ضعاث الٗـاملحن ٞـي ا٦دؿـاب وه٣ـل اإلاٗغٞـت ممـا یـاصي بلـى جد٣یـ ٤الىخـاثج الخـي جغٚـب ٞحهـا
اإلاىٓمــت ،ومــىدهم ٢ــضعا مــً الخغیــت  ٞـي الخ٨ٟیــغ وابخ٨ــاع همــاطط وَــغ ١ظضیــضة للخ٨ٟیــغ بمــا یٗ٨ـــ الــغئي
الجضیضة للمىٓمت (ؾهلت.)63 :2016 ،
اإلاـدز :الجدوٌ مً بعداد الباخث بالسحىع للمساحع الىازدة فُه.
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وٍم ً٨ال٣ى ٫بإهه م٘ حٗضص الاظتهاصاث في حٗغٍ ٠اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،بال ؤهه ًم ً٨ال٣ى ٫بإن هىا٢ ٥ىاؾم مكتر٦ت وؤوظه
اجٟا ١بحن مٗٓم ال٨خاب والباخشحن جغج٨ؼ ٖلى آلاحي:
 حؿعى باؾخمغاع لخٗؼٍؼ ٢ضعاتها ٖلى ا٦دؿاب وجُىٍغ اإلاٗغٞت.
 جُىٍغ ٢ضعاث ظمُ٘ الٗاملحن باؾخمغاع للىنى ٫ألًٞل الىخاثج وبالخالي جد ٤ُ٣الىجاح للمىٓمت.
ّ
جدبجي عئٍت مكتر٦ت للٗاملحن لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلاىٓمت.

 حٗمل بمغوهت جؼٍض مً ٢ضعتها ٖلى الخيبا وبالخالي جاهلها للخ ٠ُ٨بما ًدىاؾب م٘ الخٛحراث في البِئت
الخاعظُت.
 جمىذ الٗاملحن ٞحها ٢ضعا مً الخغٍت في الخ٨ٟحرً ،اهلهم لإلبضإ وابخ٩اع َغ ١ظضًضة جىٗ٨ـ ٖلى عئي
اإلاىٓمت.
ً
وٍم ً٨حعسٍف اإلاىظمت اإلاخعلمت بحساثُا بإنها :اإلاىٓمت التي جُىع هٟؿها باؾخمغاع وجبجي اؾتراجُجُت للخٗلم اإلاؿخمغ،
وبالخالي حٗمل ٖلى جدؿحن ٢ضعاث الٗاملحن وجمُ٨جهم مً زال ٫الخٗلم صازل وزاعط اإلاىٓمت ،وٍخم ٞحها حصجُ٘ ألا٩ٞاع
الجضًضة ومىذ الٗاملحن الخغٍت في الخ٨ٟحر مما ًضٗٞهم بلى الخ٨ٟحر بك٩ل ظماعي ،ونىال لخد ٤ُ٣الىخاثج التي جغٚب ٞحها.

العالكت بحن اإلاىظمت اإلاخعلمت والخعلم الخىظُمي:
ٖلى الغٚم مً الاعجباٍ اللٟٓي واإلاىيىعي بحن مٟهىمي اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخٗلم الخىُٓمي بال ؤنهما ًسخلٟان ًٖ
بًٗهماٞ ،اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي جل ٪اإلاىٓمت التي َىعث ال٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨والخُٛحر اإلاؿخمغ ،ألن ظمُ٘
ؤًٖائها ً٣ىمىن بضوع ٗٞا ٫في جدضًض وخل الً٣اًا اإلاسخلٟت ،بِىما الخٗلم الخىُٓمي ٌٗجي ٖملُت جدؿحن
الاوكُت مً زال ٫اإلاٗغٞت ألاًٞل (الكىُي.)75 :2016 ،
ُٞما ؤوضر ماع٦غصث الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخٗلم الخىُٓمي بإنها ٖال٢ت اخخىاءٞ ،الخٗلم الخىُٓمي ًغ٦ؼ
ٖلى الُُٟ٨ت التي ًدضر ٞحها الخٗلم وٍ٨دؿب ألاًٖاء اإلاٗلىماث واإلاهاعاث والاججاهاث التي جاصي بلى الاعج٣اء
باإلاىٓمت وجد ٤ُ٣جُٟ٨ها م٘ الخٛحراث اإلاخجضصة في اإلادُِ اإلاخٛحر ،ؤما اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٞهي جغ٦ؼ اهخماماتها ٖلى
بيیت الٗملیت الخٗلیمیت ،وحٗمل باؾخمغاع ٖلى ػیاصة ٢ضعاث ؤًٖائها ٖلى جد٣ی ٤الىخاثج التي یغٚبىن في جد٣ی٣ها
مً زـال ٫مـىدهم ٢ـضعا مـً اإلاغوهـت والخغیـت ٞـي الخ٨ٟیـغ ،وطلً ٪اصي بلى الُمىح البخ٩اع هماطط وَغ ١ظضیضة
للخ٨ٟحر .وهظا یجٗل مً الخٗلم الخىٓیمي ٖىهـغا ؤؾاؾـیا مـً ٖىانـغ بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت (الغقىصي:2007 ،
.)57
بِىما جغي ؤبى زًحر ؤن الٟغ ١بحن اإلاٟهىمحن ٖلى ؤهه م٣ابلت بحن الٗملُت واإلاىخج ،بط ؤن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي
نىعة للهض ٝاإلايكىص ،بِىما الخٗلم الخىُٓمي ًمشل الٗملُاث الضًىامُُ٨ت اإلاُلىبت لؼٍاصة الؿٗت ؤلاصعاُ٦ت
للمىٓمت ب٩املها (ؤبى زًحر.)72 :2007 ،
٦ما ؤقاع هُجان بلى ؤن الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخٗلم الخىُٓمي ًىٓغ بلحها ٖلى ؤؾاؽ ؤهه اعجباٍ
الؿبب بالىدُجت ،خُض ؤهه ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن هىاٖ ٥ملُت حٗلم جىُٓمي صخُدت صون ؤن ًترجب ٖلحها بىاء
مىٓمت ٢ابلت للخٗلم (هُجان.)681 :1998 ،
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مظخىٍاث الخعلم في اإلاىظمت اإلاخعلمت:
جىىٖذ اإلاؿاهماث ألاصبُت التي جدضزذ ًٖ مؿخىٍاث الخٗلم في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وُٞما ًلي هظه اإلاؿخىٍاث:

 .1الخعلم الفسدي:
هى الخُٛحر الضاثم وؿبُا في ؾلى ٥الٟغص وٍدضر هدُجت للخبرة اإلا٨دؿبت مً الخجاعب ؤو اإلاماعؾاث الؿاب٣ت
والتي ًخم جضُٖمها ًٖ َغٍ ٤الخٛظًت الٗ٨ؿُت بك٩ل مٗحن ،ولخٗلم مباصت مدضصة ،بطن الخٗلم الٟغصي هى
ٖملُت زل ٤وا٦دؿاب اإلاٗاع ٝمً َغ ٝالٟغص (زحرة.)20 :2011 ،
ً
وٍدضر الخٗلم الٟغصي ؤًًا ٖىضما ً٨دؿب الٟغص مٗغٞت ظضًضة ؤو ً٨دك ٠مك٨الث وٍصدخها ًٖ َغٍ٤
الخُٛحر في الؿلى ٥والاٞتراياث لؼٍاصة ٢ضعاجه الاؾدُٗابُت (الؿالم.)65 :2005 ،
ً
وَٗخبر الخٗلم الٟغصي مهما ل٩ىهه ٌؿمذ ل٩ل ٞغص الخٗلم بىٟؿه٩ٞ ،ل بوؿان له اهخماماجه الخانت٦ ،ما ٌٗمل
ً
ً
ٖلى ػٍاصة حجم اإلاٗلىماث التي ًدهلها ألاٞغاص ٦ما وهىٖا٩ٞ ،ل ٞغص ًإحي بصخيء ظضًض ٌؿخُٟض مىه آلازغون
(الىىٍغي.)19 :2016 ،

 .2الخعلم الفسقي:
ًدضر هظا الىىٕ مً الخٗلم في ٞغ ١الخٗلم واإلاجمىٖاث الخانت التي ج٨دؿب اإلاٗغٞت ،وحٗمل بك٩ل صاثم ٖلى
ً
جد ٤ُ٣مكاع٦تها وه٣لها بهىعة صخُدت لجمُ٘ ألاًٖاء ؤوال زم بلى اإلاىٓمت (الؿالم.)65 :2005 ،
٦ما ٖغٞه ظبران بإهه صعظت امخال ٥الٗاملحن ال٣ضعة ٖلى الٗمل ٟ٦غٍ٤؛ لخُىٍغ مهاعاتهم ًٖ َغٍ ٤جباص٫
الخبراث بهىعة ظماُٖت حؿاٖضهم في جدؿحن ؤصاء اإلاهام بهىعة ؤًٞل (ظبران.)432 :2011 ،
وَٗخمض الخٗلم الٟغقي ٖلى الخٗاون بحن ؤٞغاص اإلااؾؿت ،والظي ًاصي بلى جىمُت الٗال٢اث الجُضة بُجهم وجباص٫
وحكاع ٥اإلاٗغٞت ُٞما بُجهم بدُض ًهبذ الخٗلم ؤ٦ثر ٞاٖلُت (الىىٍغي.)19 :2016 ،

 .3الخعلم اإلاىظمي:
هى الخالت التي ًخم ٞحها جباص ٫اإلاٗغٞت واإلاٗلىماث والخبراث بحن ألاٞغاص ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ مؿخىٍاتهم
الخىُٓمُت ،والتي ًخم ٖلى ؤؾاؾها حُٛحر ؤلاظغاءاث وألاهٓمت التي حُٖٗ ٤ملُت الخٗلم وحؿبب اإلاك٨الث
(الؿالم.)66 :2005 ،
وهى ؤًًا مجمىٖت مً الٗملُاث وؤلاظغاءاث والىؾاثل التي جخسظها اإلاىٓمت ٖلى مؿخىي ٧ل مً الٗاملحن
والبىاء اإلاىٓمي؛ لؼٍاصة م٣ضعتها ٖلى الخُٛحر اإلاؿخمغ والخ ٠ُ٨م٘ اإلاخٛحراث الضازلُت والخاعظُت ،لخد٤ُ٣
ؤ٢صخى صعظت مم٨ىت مً ألاهضا ٝاإلاغٚىب ٞحها (الُىٍل وٖبابىت.)73 :2009 ،
ُٞما جغي الىىٍغي ؤن هجاح اإلاىٓماث اإلاخٗلمت في الخٗلم ٌٗخمض ٖلى جىىٕ ؤهماَه وجٟاٖل ٧ل مجهاٞ ،األٞغاص
ًخٗلمىن مً زال ٫الخٗلم الٟغصي زم ًى٣لىن ما حٗلمىه لألٞغاص آلازغًٍ في اإلااؾؿت مً زال ٫الخٗلم
الجماعي ،زم ًدؿ٘ هظا الخٗلم لِكمل اإلااؾؿت ٩٦ل ٞالجمُ٘ صاثم الخٗلم ،وٍيخج ًٖ طل ٪خهُلت هاثلت مً
الخبراث الخٗلُمُت لضي ألاٞغاص ،بما ًىٗ٨ـ بك٩ل بًجابي ٖلى اإلااؾؿت ٩٦ل وٖلى ؤصائها (الىىٍغي:2016 ،
.)20
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و٢ض جم َغح هظه اإلاؿخىٍاث مً ٢بل  Mumfordوػمُله  Honeyفي هغمهما الظي ؾمي باؾمهما والـظي
ً
یٗ٨ـؿها و٣ٞـا إلاؿخىیاث الخىٓیم ؤلاصاعي اإلا٩ىهت للهی٩ل الخىٓیمي إلاىٓمت مخٗلمت ٦ما في الك٩ل آلاحي:

مىظمت مخعلمت
حعلم فسقي

حعلم على ؤطاض العالكاث

حعلم فسدي
ػيل ( :)1 - 2هسم  Honey & Munfordإلاظخىیاث الخعلم الخىظیمي.
اإلاـدز( :هاهسSource: Agarwal Ajay., Learning Organization(1999.)124 :2011 ،

زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت:
حٗضصث زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لضا ٖلماء ؤلاصاعة والباخشحن ،خُض جىاولها ٧ل مجهم مً ظاهب مسخل ،٠وم٘
جىٞغ ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً هظه الخهاثو في اإلاىٓمت ًم٨ىىا مً ونٟها باإلاىٓمت اإلاخٗلمت (ؤبى مضللت:2014 ،
 ،)16بِىما اج ٤ٟظمُ٘ الٗلماء وال٨خاب ٖلى ؤن الؿغٖت في الخٗلم هي الؿمت الغثِؿُت التي جخه ٠بها اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت ،وهي الؿمت ألاؾاؽ للخىاٞـ بحن اإلاىٓماث اإلاٗانغة في ٖهغ اإلاٗغٞت ( ،)Marquardt, 2002: 32وُٞما
ًلي ظضوٌ ٫ؿغص هظه الخهاثو:
حدوٌ زكم ( :)5 - 2زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت
الخـاثف

الباخث/الظىت
 بجاخت ٞغم الخٗلم والخٗلیم اإلاؿخمغ.
 اؾخسضام الخٗلم لبلى ٙألاهضا.ٝ

& Watkins
Marsick, 1992

 عبِ ألاصاء الٟغصي باألصاء الخىٓیمي وحصجی٘ ٞغ ١الخٗلم والخٗاون الجماعي.
 حٗؼیؼ وجدٟحز ز٣اٞت الخىاع والدؿائ ٫في اإلاىٓمت.
 جإؾیـ ؤهٓمت للخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت وجد٣ی ٤اهدكاعها والاؾخٟاصة مجها.
 الاٖخماص ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع ٦مهاصع للُا٢ت والخجضیض.
 صٖم ٖال٢اث اإلاىٓمت بالبیئت اإلادیُتَ ًٖ ،غی ٤ؤلاَالٕ ٖلى والخٟاٖل م٘ ٖىاملها.
 جٟىیٌ ألاٞغاص في بَاع الىٓغة اإلاكتر٦ت.
 صٖم وكاَاث ال٣اصة في جدٟحز ٖملیت الخٗلم ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي والجماعي والخىٓیمي (Watkins & Marsick,
 )1992وه٣ل ٖىه )( ، (Kerka, 1995: 3هاوي والغواف( ،)366 :2014 ،الىىٍغي.)17 :2016 ،

Marquardt,
2002

 حصجُ٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث.
 الىعي اإلاؿخمغ بالخٟاٖل م٘ البِئت.
 اؾخسضام الخ٨ٟحر الىٓمي في الخٗامل م٘ اإلاىا ٠٢وخل اإلاك٨الث واجساط ال٣غاعاث.
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 جُىٍغ واؾخدضار بظغاءاث وٖملُاث وزضماث ظضًضة بك٩ل ؾغَ٘.
 ه٣ل اإلاٗغٞت بحن ؤظؼاء اإلاىٓمت وبحن ٚحرها مً اإلاىٓماث بؿغٖت وؾهىلت.
 الاؾدشماع ألامشل في اإلاىاعص البكغٍت في ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ،واؾخُ٣اب ؤًٞلها وؤ٦ثرها جإهُال.
 بزاعة ٖملُاث الخدؿحن وجدٟحزها في ظمُ٘ ظىاهب اإلاىٓمت.
 ز٣اٞتها الخىُٓمُت ج٣ىم ٖلى الكٟاُٞت والش٣ت.
 حؿدىض ٞحها الخىاٞؼ واإلا٩اٞإة ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع.
 جضٖم الخجغٍب واإلاداولت ،وحؿمذ باإلاساَغة اإلاٗ٣ىلت.
 حؿدىض عئٍت الٗاملحن إلاؿخ٣بل اإلاىٓمت ٖلى الغئٍت اإلاكتر٦ت ( ،)Marquardt, 2002: 32وه٣ل ٖىه (الضؾىقي،
( ،)15 :2015زًحر.)40 :2015 ،
 اإلاىٓماث اإلاخٗلمت جمخل ٪هُ٩ل جىُٓمي جدٟحزي ٌصج٘ ٖلى الؿلى ٥الخُٟ٨ي.
 اإلاىٓماث اإلاخٗلمت جمخل ٪بصاعة الخدضي وؤهضا ٝحؿعى بلى جد٣ُ٣ها.
 ألاًٖاء الخىُٓمُىن في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٌؿخُُٗىن جدضًض وحٗغٍ ٠مغاخل جُىٍغ اإلاىٓمت بك٩ل ص.٤ُ٢
Brandt, 2003

 جمخل ٪اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ؤؾاؽ اإلاٗغٞت اإلااؾؿاجُت وٖملُاث زانت باالبخ٩اع الجضًض.
 هىاٖ ٥ملُت جباص ٫مؿخمغة للمٗلىماث بحن اإلاىٓمت وبِئتها الخاعظُت.
 جدهل اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖلى الخٛظًت الغاظٗت ًٖ ؾلٗتها وزضماتها.
 جمخل ٪اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ز٣اٞت جىُٓمُت ؾاثضة وصاٖمت للخٗلم الخىُٓمي ( ،)Brandt, 2003: 10-16وه٣ل ٖىه
(الىىٍغي( ،)16 :2016 ،الضؾىقي( ،)15 :2015 ،زًحر.)40 :2015 ،
ٌ كتر ٥ظمُ٘ الٗاملحن في الخإمل والخ٨ٟحر اإلاخىانل في ُُٟ٦ت يمان اؾخمغاعٍت الخُىٍغ ،وبٖاصة الخُىٍغ
ل٣ابلُاتها وام٩اهُاتها البكغٍت.

الؿالم2005 ،

ً خم حصجُ٘ الخٗلم الضازلي في اإلاىٓمت بالخٗاون والٗمل اإلاكتر ٥وفي مىار جىُٓمي ٢ابل للخُىع باؾخمغاع.
 الازخال ٝبحن ألاٞغاص ال ًخم حصجُٗه  ،ِ٣ٞوبهما ًىٓغ بلُه ٦صخيء ؤؾاسخي في جيكُِ ٖملُت الخٗلم وؤلابضإ.




الٗلي ،وآزغون،
2006



ًخم تهُئت ٞغم الخٗلم الظاحي للجمُ٘ (الؿالم.)40 :2005 ،
ً ً
ٌكٗغ الٗاملىن ٞحها بإنهم ً٣ضمىن ٖمال مهما لهالخهم وللهالر الٗام.
٧ل ٞغص ٞحها مٗجي بُغٍ٣ت ؤو بإزغي بالىمى والخ٣ضم وجدؿحن ٢ضعاجه ؤلابضاُٖت.
ٖمل ألاٞغاص بمجمىٖهم ؤ٦ثر ط٧اء مً ٖملهم مىٟهلحن (التر٦حز ٖلى ٞغ ١الٗمل).

 حٗخمض اإلاىٓمت ٖلى ٢ىاٖض اإلاٗغٞت مً زال ٫جسؼٍجها للمٗاع ٝوزانت الًمىُت مجها.
ٌٗ امل ٧ل ٞغص آلازغ ٦ؼمُل له في بَاع مً الاخترام والش٣ت ُٞما ً٣ىله وٍٟٗله (الٗلي ،وآزغون)334 :2006 ،
وه٣ل ٖىه (الىىٍغي.)17 :2016 ،

الىىٍغي2016 ،

 مٗٓم الباخشحن ؤظمٗىا ٖلى ؤن الؿغٖت والاؾخمغاعٍت في الخٗلم هما مً ؤبغػ الخهاثو٦ ،ما وجمخاػ بإنها جا٦ض
ٖلى الخٗلم والٗمل الجماعي ،والخٗاون اإلاؿخمغ بحن ظمُ٘ الٗاملحن ،والاهخمام بالخسُُِ الجُض لجمُ٘ ألاٖما٫
التي جدضر ٞحها ،وحٗمل ٖلى عبِ الٗمل ٞحها بالبِئت الخاعظُت.

الكىُي2016 ،

 جيكئت ز٣اٞت اإلاهاعخت وال٨ك ًٖ ٠ألازُاء ،وحصجُ٘ ؤلابضإ ،ومغوهت الخٗامل م٘ الخُٛحر ،وعبِ الخٗلم
بالٗمل وعبِ الخٗلم الٟغصي بالخىُٓمي.

اإلاـدز :الجدوٌ مً بعداد الباخث ،بالسحىع لألدبُاث الظابلت اإلاىضخت في الجدوٌ (،)Watkins & Marsick, 1992
(( ،)Brandt, 2003( ،)Marqwardt, 2002الؿالم( ،)2005 ،الٗلي ،وآزغون( ،)2006 ،الىىٍغي( ،)2016 ،الكىُي.)2016 ،
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وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤهه ؤزىاء ٖملُت الخٗلم ًخإزغ ألاٞغاص ببًٗهم البٌٗ وٍدكاع٧ىن ألا٩ٞاع وٍُىعوها ؛ ولظلٞ ٪ةن
٧ل ٨ٞغة ؾى ٝجخ ٠ُ٨وجخٛحر في ؾُا ١ؤ٩ٞاع ؤزغي  ,وبالخالي ٞةن حُٛحر واخض ؾُ٩ىن له جإزحر ٖلى ما ؾُدضر بٗض
طل . ٪وباليؿبت إلاٟهىم الخٗلم اإلاكترٞ ٥هى شخيء ؤؾاسخي ومهم في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وال ًخم جُبُ٣ه صازل اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت  , ِ٣ٞبل ٖلى اؾتراجُجُت البِئت اإلاخٛحرة (الضؾىقي.)16 :2015 ،

ملازهت بحن زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت وزـاثف اإلاىظمت الخللُدًت:
في يىء الخهاثو الؿاب٣ت والتي ؤْهغث ؤهم مٗالم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وفي زًم خاظخىا للخٗغٖ ٝلى الخهاثو
التي جضٖم ٖملُت الخدى ٫الجىهغي مً مىٓمت ج٣لُضًت بلى مىٓمت مخٗلمت ،وؿغص ُٞما ًلي ؤهم الخهاثو التي جمحز
اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ًٖ ٚحرها مً اإلاىٓماث الخ٣لُضًت:
حدوٌ زكم ( :)6 - 2ملازهت بحن زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت وزـاثف اإلاىظمت الخللُدًت
م

زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت

زـاثف اإلاىظمت الخللُدًت

1

جمخل ٪هُ٩ل جىُٓمي ٖمىصي

جمخل ٪هُ٩ل جىُٓمي ؤ٣ٞي ٌصج٘ ٖلى اإلاكاع٦ت بحن الىْاث٠

2

جمخل ٪ز٣اٞت ظامضة ٚحر مخُىعة م٘ البِئت

جمخل ٪ز٣اٞت مخُٟ٨ت جىاُ٣ٞت ومخُىعة م٘ البِئت

3

حٗخمض اؾتراجُجُت جىاٞؿُت في الخٗامل م٘ اإلاىاٞؿحن

حٗخمض اؾتراجُجُت جٟاويُت حٗاوهُت ٖىض الخٗامل م٘ اإلاىاٞؿحن

4

حٗخمض ؤؾلىب اإلاغ٦ؼٍت ٦شحرا في اجساط ال٣غاعاث

حٗخمض ؤؾلىب جٟىٌٍ الهالخُاث واإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث

5

اإلاىار الىُْٟي ال ٌصج٘ الٗاملحن ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع وججغٍب اإلاىار الىُْٟي ٌصج٘ الٗاملحن ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع وججغٍب ما جم
ابخ٩اعه في الخُبُ ٤الٗملي للىنى ٫بلى هخاثج ؤًٞل
الابخ٩اعاث اإلابضٖت

6

حٗخمض ؤؾلىب الغ٢ابت والؿُُغة في بصاعتها

حٗخمض ؤؾلىب مكاع٦ت الٗاملحن وجمُ٨جهم في بصاعتها

7

الٗمل بىٓام ٞغ ١الٗمل في خضوص ألا٢ؿام ِ٣ٞ

ج٣اَ٘ ٖمل ٞغ ١الٗمل بحن مسخل ٠ألا٢ؿام وحٗاونها

8

هٓام الُ٣اؽ ٞحها مالي

9

ً
جاصي اإلاهام و٣ٞا لإلظغاءاث الغوجُيُت قضًضة الخُٗ٣ض في ؤ٦ثر ألاخُان

ً
جاصي اإلاهام و٣ٞا لخٟىٌٍ ألاصواع وجم٨حن الٗاملحن

10

جدبجى الىٓم الغؾمُت إلهجاػ ألاٖما٫

جدبجى ؤؾلىب اإلاكاع٦ت باإلاٗلىماث إلهجاػ ألاٖما٫

11

جيخهج ؤؾلىب الخضعٍب الخ٣لُضي والخٗلم الخلُ٣جي لؼٍاصة مهاعة ٖاملحها

باإلياٞت للُ٣اؽ اإلااليً ،خم ُ٢اؽ الى٢ذ والجهض وهل ًد ٤٣الٗاثض
اإلاخى٘٢

جيخهج ؤؾلىب الخدٟحز لدصجُ٘ ٖاملحها ٖلى الخٗلم الخىُٓمي لخدؿحن
مؿخىٍاث ؤصائهم إلهجاػ اإلاهام بخمحز وببضإ

12

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

جا٦ض ٖلى وظهت الىٓغ التي جغ٦ؼ ٖلى الجماٖت في الخٗلم اإلاىٓمي

والخضعٍب وج٣ىٍم ألاصاء وج٣ضًم الخىاٞؼ

وؤلاهخاط وج٣ىٍم ألاصاء وج٣ضًم الخىاٞؼ

13

حٗخمض ٖلى مٗاًحر ألاصاء الىنُٟت اإلاخٗل٣ت بالؿلى ٥الُىمي والهٟاث حٗخمض ٖلى اإلاٗاًحر ال٨مُت والىىُٖت لخ٣ىٍم اهجاػ ٖاملحها لخدضًض صعظت
ً
الخمحز وؤلابضإ جبٗا لهظه اإلاٗاًحر التي لها ٖال٢ت مباقغة باإلهجاػ
الصخهُت ٖىض ج٣ىٍم ؤصاء ٖاملحها والتي ٚالبا ال جخٗل ٤باإلهجاػ
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14

جُب ٤ؤؾلىب الخدٟحز ؤلاًجابي ؤ٦ثر مً ؤؾلىب الخدٟحز الؿلبي

جُب ٤ؤؾلىب الخدٟحز الؿلبي ؤ٦ثر مً ؤؾلىب الخدٟحز ؤلاًجابي

هٓامها قبه مٛل ٤ججاه البِئت الخاعظُت ،و٢ضعتها يُٟٗت ٖلى هٓامها مٟخىح ومخىا ٤ٞم٘ البِئت الخاعظُت ،و٢ضعتها ٖالُت ٖلى

15

الخ ٠ُ٨مٗها

16

٢ضعتها يُٟٗت لالؾخٟاصة مً ججاعبها اإلاايُت لًٖٗ ٠ىاًتها بالظا٦غة ٢ضعتها ٖالُت لالؾخٟاصة مً ججاعبها اإلاايُت لىظىص طا٦غة جىُٓمُت
مٗخجى بها
الخىُٓمُت ؤو اوٗضامها في ؤ٦ثر ألاخُان

الخ ٠ُ٨م٘ البِئت

17

جدبجى ألاؾالُب الخ٣لُضًت في خل اإلاكا٧ل التي جىاظهها باؾخمغاع

حٗخمض ؤؾلىب البدض الٗلمي في خلها للمكا٧ل التي ٢ض جىاظهها

18

ج٩ىن ز٣ت الٗاملحن بؿُاؾاتها يُٟٗت

ج٩ىن ز٣ت الٗاملحن بؿُاؾاتها ٢ىٍت

19

حٗخمض ؤؾالُب بهخاط ج٣لُضًت

حٗخمض ؤؾالُب بهخاط مخُىعة

اإلاـدز :بخـسف مً الباخث بىاء على (هاهس( ،)129 :2011 ،زلحر( ،)42 :2015 ،ؤبى مدللت( ،)17 :2014 ،زملان،
( ،)2377 :2014طهلت( ،)67 :2016 ،ؤبى عفؽ(Rohan Nagwekar, THE LEARNING ORGANIZATION) ،)24 :2014 ،

ومً ؤظل جىاٞغ الخهاثو الؿاب٣ت ً٣خطخي الخدى ٫مً اإلاىٓمت الخ٣لُضًت بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت :الخدى ٫مً
الهُا٧ل الٗمىصًت بلى ألاُ٣ٞت ،ومً اإلاهام الغوجُيُت بلى ؤصواع الخم٨حن ،ومً ؤهٓمت الغ٢ابت الغؾمُت بلى مكاع٦ت
اإلاٗلىماث ،ومً اؾتراجُجُت اإلاىاٞؿت بلى اؾتراجُجُت الخٗاون ،ومً الش٣اٞت اإلاخهلبت بلى الش٣اٞت اإلاخُٟ٨ت
(الٗلي ،وآزغون.)336-335 :2006 ،
ً
ومً ظهت ؤزغي ًخم الاهخ٣ا ٫مً همِ اإلاىٓماث الخ٣لُضًت التي حٗمل في بِئت زابخت وؿبُا بلى مىٓماث مخٗلمت
حٗمل في بِئت مًُغبت وؾغَٗت الخ٣لب ،مً زال ٫بخضار حُٛحراث اؾـتراجُجُت تها قاملت في م٩ىها  ،والخُٛحر
ً
الاؾتراجُجي هى خغ٦ت اإلاىٓمت بُٗضا ًٖ خالتها الخالُت هدى خالـت مؿخ٣بلُت مغٚىبت لؼٍاصة ٢ضعتها الخىاٞؿُت،
وللىنى ٫بلى جل ٪الخالت جدب٘ اإلاىٓمت ؤؾلىب الخُُٛـغ الجظعي ؤو الخُٛحر الخضعٍجي ،وحٗض بٖاصة الهىضؾت،
وبٖاصة الهُ٩لت ،وؤلابـضإ َغاثـ ٤ؤؾاؾُت للُ٣ام بالخُٛحر الاؾتراجُجي للمىٓمت (Hill; C. & Jones; G., 2001:
.)486 – 490

مسجىصاث الخدىٌ إلاىظمت مخعلمت:
٦ما ؾب ٤لِـ هىا ٥ؤؾلىب ؤو َغٍ٣ت مدضصة ًم ً٨اجباٖها للخدى ٫بلى مىٓمت مخٗلمت ،ل ً٨هىا ٥مغج٨ؼاث
ؤؾاؾُت ًجب الٗمل ٖلى جىٞحرها في اإلاىٓمت لخهبذ اإلاىٓمت مىٓمت مخٗلمت ،و٢ض جىىٖذ ال٨خاباث ٞحها.
وٍم ً٨ال٣ى ٫بإنها اللبىاث ألاؾاؾُت للمىٓمت اإلاخٗلمت ،وهي ٖلى الىدى آلاحي:

 .1جوىٍس السئٍت الخىظُمُت لخىاطب الخدىٌ:
بىاء ٖلى الغئٍت الجضًضة للمىٓمت ًخم جدضًض ما هى اإلاُلىب مً حٗلم ًىنلىا لألهضا ٝالتي بىِذ ٖلى هظه
الغئٍت (ؤبى مضللت.)15 :2014 ،
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وحُٛحر الغئٍت الخىُٓمُت ٌكبه بلى خض ٦بحر حُٛحر بَاعاث ؾُاعة مخدغ٦ت ،واإلااجمغاث البدشُت بخضي ألاصواث
التي حؿهم في جُىٍغ وحُٛحر الغئٍت للمىٓمت ،وحٗض ؤصاة ٗٞالت في حكُ٨ل اإلاىٓمت اإلاخٗلمتٞ ،الغئٍت الجضًضة
ؾخ٩ىن اإلاازغ الخ٣ُ٣ي في ؾُاؾاث ومماعؾاث اإلاىٓمت (.)Marquardt, 2002: 104

 .2جىفحر البِئت الداعمت للخعلم:
ٞالبِئت الش٣اُٞت و الخىُٓمُت جلٗب صوا ع هاما في صٖم الخٗلم  ,خُض ال ٌؿخُُ٘ الٟغص الخٗلم في بِئت ظامضة ال
حؿمذ بىظىص ؤزُاء وال حؿمذ لأل٩ٞاع الجضًضة باالهُال ١مً ٢بل ألاٞغاص ( ،)Marquardt, 2002: 105وٍخم
هظا ألامغ مً زال( ،)Roper & Pettit, 2002: 261( ٫البىا:)36 :2012 ،







الخغم ٖلى ز٣اٞت الخدؿحن اإلاؿخمغ.
جىٞحر ؤمان هٟسخي للمىْٟحنٞ ،.ال ًساٞىا مً ببضاء وظهاث هٓغهم ؤو الخجغبت.
الدؿامذ في خاالث ه٣و ألاصاء وبٌٗ ألازُاءٞ ،بٌٗ الخجاعب والاظتهاصاث جيخهي بةزٟا.١
الاهخمام بخُىٍغ ٧ل اإلاىْٟحن.
الٗمل ٖلى حؿهُل الىنى ٫للمٗلىماث.
ظٗل الخٗلم ٖاصة.

 .3جبجي ؤلادازة العلُا لجهىد الخعلم:
للخدى ٫إلاىٓمت مخٗلمت ًيبغي ٖلى اإلاضعاء ؤن ً٩ىهىا ؤو ٫مً ًضع ٥ؤهمُت الخدى ٫إلاىٓمت مخٗلمت وؤن ًخبىى
هظا ألامغ ،وؤن ً٩ىهىا ؤ٦ثر مً ًضا ًٖ ٘ٞهظه ؤلاظغاءاث ،وبالخالي ؤن ً٩ىهىا مهضع بلهام للزغًٍ في جد٤ُ٣
عئٍت اإلاىٓمت (نباح.)22 :2011 ،

 .4بعادة هىدطت الظُاطاث والهُاول بما ًدىاطب مع الخدىٌ:
الخٗلم في اإلاىٓمت ًدخاط بلى اإلاغوهت في الهُ٩ل ،وطل ٪ل٩ي جخم ً٨مً الاؾخجابت للخٛحراث في البِئت الخاعظُت،
وٍخم طل ٪مً زال ٫جس ٠ُٟؤلاظغاءاث البحرو٢غاَُت التي حُٗ ٤جض ٤ٞاإلاٗلىماث الًغوعٍت بحن اإلاؿخىٍاث
ؤلاصاعٍت (ؤبى مضللت.)15 :2014 ،
و٧ي حٗمل اإلاىٓماث اإلاخٗلمت بك٩ل ؤًٞل ًجب ؤن ج٨ؿغ الخىاظؼ ؤمام الخدغ ٥الؿغَ٘ للمٗغٞت صازل وزاعط
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 وزل ٤مىٓمت طاث خضوص ؤ٢ل.
حؿُُذ الدؿلؿل الهغمي.
الخدغ ٥باججاه اإلاكاعَ٘ التي حٗخمض ٖلى الٗملُاث.
جم٨حن ألا٢ؿام والىخضاث مً ٖمل اإلاباصعاث.
اؾدئها ٫البحرو٢غاَُت وال٣ىاٖض ٚحر الًغوعٍت.
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 .5ميافإة ؤفساد وفسق الخعلم ،وبوؼاء مساهص للخمحز:
م٩اٞإة ؤلاهجاػ واخضة مً ؤ٢ىي مبضت ؤلاصاعة في الٗالمٞ ،خُبُ ٤اإلا٩اٞإة بهىعة مباقغة او ٚحر مباقغة حؿهم
في ٖملُت الخٗلم ،وٍخم طل ٪مً زال( ٫الغٞاعي ،وآزغون:)127 :2013 ،
٢ بى ٫اإلاساَغة.
 الالتزام بالخٗلم ون٣ل الصخهُت.
ٞ غ ١الٗمل.
 حصجُ٘ زبراث وؤ٩ٞاع ظضًضة.
 ه٣ل اإلاٗغٞت اإلا٨دؿبت بحن الؼمالء.
ومغا٦ؼ الخمحز اؾتراجُجُت ُ٢مت حؿخسضم في اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ،مً زال: )Marquardt, 2002: 107( ٫
 جضوٍغ الٗمل صازل وزاعط اإلاىٓمت.
ٖ غى اإلاكاعَ٘ الىاجخت في ٧ل ؤهداء اإلاىٓمت.
 ج٨غَـ اإلاؼٍض مً الُا٢ت لخجغٍب ألا٩ٞاع ،الؿُاؾاث ،ؤلاظغاءاث ،وعيا الؼباثً.

 .6حعل الخعلم ؤطلىب خُاة في اإلاىظمت:
مً ؤظل جدىٍل اإلاىٓمت بلى مىٓمت مخٗلمت بك٩ل مجهجي مً الًغوعي صمج الخٗلم بك٩ل جل٣اجي في ٧ل
الٗملُاث في اإلاىٓمت ،بدُض ًهبذ الخٗلم في ٧ل م٩ان وػمان في ظىباث اإلاىٓمت وبالخالي مىهج خُاة ٞحها ،وٍخم
طل ٪مً زال:)Marquardt, 2002: 107-109( ٫
 اإلاكاع٦ت في الاظخماٖاث.
 الخٗلم ًٖ َغٍ ٤اإلاماعؾت الٟٗلُت والجىاهب الخُبُُ٣ت ما ؤم.ً٨
 جسهُو و٢ذ للبرامج التي حٗ٨ـ اإلاٗغٞت اإلاترا٦مت.
 الخٗا٢ض ؤو حُٗحن ؤشخام مً زاعط اإلاىٓمت للمىانب اإلاهمت ،وبالخالي جىلُض ؤ٩ٞاع ظضًضة.

 .7الخغرًت الساحعت والخلىٍم:
حؿخُی٘ اإلاىٓمت ؤن جخٟى ١و جد٣ـ ٤اإلا٩اؾـب اإلاُلىبـت مـً الىجـاح بطا اؾـخُاٖذ ج٣ـىیم ؤٖمالهـا باؾـخمغاع
والاؾـخٟاصة مــً الخٛظیـت الغاظٗــت للـخسلو مــً ألازُـاء ٖلــى اإلاـضي ال٣هــحر ،وجدىیـل الخ ـغا٦م اإلاٗغٞـي بلــى
وؾــاثل وَغً ١خم مـً زاللهـا ويـ٘ مٗـایحر للىجـاح وج٣یـیم هخـاثج ألاٖمـا ،٫وهـظا یـض ٘ٞاإلاـىْٟحن هدـى الخٗـغٝ
بلـى اإلاكـ٨الث الخـي جىاظههـا اإلاىٓمـت يـمً بیئتهـا الضازلیـت ؤو الخاعظیـت والٗمـل ٖلـى خلهـا ٖـً َغیـ ٤الخىانـل
اإلاؿخمغ م٘ ؤلاصاعة الٗلیا في اإلاىٓمت مً زال٣ٖ ٫ض الاظخماٖاث وجباص ٫اإلاٗلىماث واإلاٗغٞت (هاوي ،والغواف،
.)367 :2014
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ؤهمُت اإلاىظمت اإلاخعلمت:
جخطر ؤهمُت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال ٫جُبُ ٤اإلاباصت التي هاصي بها ؾِىج؛ خُض ً٩ىن الخٗلم الخىُٓمي هى
الغ٦حزة ألاؾاؾُت بها ،زانت في ْل ما وٗاهُه مً ج٨غاع ألازُاء ويٗ ٠الخٗلم مً الخجاعب الؿاب٣ت في
مىٓماجىاٞ ،إٚلب اإلاك٨الث التي جىاظه جل ٪اإلاىٓماث ٢ض ج٩ىن مخ٨غعة في ٧ل ٖام (الضؾىقي.)18 :2015 ،
ً
وهٓغا للضوع اإلاهم الظي ج٣ىم به اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ٞهي حٗمل ٖلى حٗلم ؤٞغاصها بك٩ل مؿخمغ ،وجباص٫
الخبراث واإلاٗلىماث ُٞما بُجهم ،ومىا٦بت ٧ل ما هى ظضًض ٞىدً بداظت إلاشل هظه اإلاىٓماث ،ولظلٞ ٪ةهه ٢ض
آن ألاوان لخُبُ ٤طل ٪اإلاٟهىم في مىٓماجىا ،ألهمُخه والتي جخمشل في:




















حصج٘ ؤًٖائها ٖلى ن٣ل مىاهبهم وؤلاٞاصة مً زبراتهم الظاجُت وزبرة ٚحرهم ،وجدترم ظمُ٘ آلاعاء؛ مما
ًدٟؼ ٖلى مؼٍض مً ؤلاهجاػ ،وَصج٘ ٖلى الخ٨ٟحر الخغ ،واًجاص خلى ٫ظضًضة للمك٨الث.
ًخٗلم الٗاملىن في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مهاعاث وٍ٨دؿبىن مٗغٞت جخجاوػ اإلاخُلباث الخانت بٗملهم؛ مما
ًجٗلهم ًشمىىن ؤصواع ومهام آلازغًٍ ،وٍم٨جهم طل ٪مً ؤصاء ؤصواع ومهام جيؿُُ٣ت ؤزغي ٚحر التي ج٘٣
يمً ازخهاناتهم.
ًخىٞغ ٞحها اإلاجا ٫لخجغٍب ألا٩ٞاع الجضًضة ،صون الخى ٝمً الخُإ؛ خُض ًىٓغ ٞحها بلى الخبرة الجضًضة
ٖلى ؤنها ٞغنت للخٗلم.
جىمي الخٟاٖل الاظخماعي ومهاعاث الاجها ٫بحن الٗاملحن ،مما ًىٞغ ظىا مً الاهٟخاح والش٣ت وحكاَغ
ألا٩ٞاع.
جخ ٠ُ٨م٘ البِئت ،وجلخ ِ٣ؤلاقاعاث التي حكحر بلى ألاهماٍ والاججاهاث اإلاخٛحرة ؤو التي في َغٍ٣ها للخُىع
والخُٛحر (الُىٍل ،وٖبابىت.)92 -91 :2009 ،
حٗؼػ ألامل في هٟىؽ الٗاملحن في ؤن ألامىع ؾخ٩ىن ؤًٞل في اإلاؿخ٣بل.
ً
ً
جيهئ للٗاملحن مىازا مالثما أل٩ٞاعهم الخال٢ت.
ً ً
ج٣ضم للٗاملحن م٩اها آمىا لخبجي اإلاساَغ الىاظمت ًٖ اؾخسضام ألا٩ٞاع الجضًضة والؿلىُ٦اث والخدضًاث
اإلاُلىبت لخجاوػ الىا ٘٢وا٦دكا ٝاإلاجهى.٫
جدترم آعاء ٧ل شخو ،وؤن ال٨مُت التي ال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًمها ال جدضص ؤهمُتها بمغ٦ؼه الىُْٟي ،بل بما
جمل٨ه مً ؤهمُت في خض طاتها (الؿالم.)35 :2005 ،
جد٣ی ٤ألاصاء اإلاخمحز والخمحز الخىاٞسخي.
بىاء ٖال٢اث مخمحزة م٘ الٗمالء.
الخدؿحن اإلاؿخمغ في الجىصة.
جد٣ی ٤مؿخىیاث ؤٖلى مً ؤلابضإ والابخ٩اع.
جم ً٨مً ٞهم واؾدیٗاب مسخل ٠الً٣ایا البیئیت والخىٓیمیت.
حٗٓیم ٢ضعة وٟ٦اءة الٗما ٫وجدٟحزهم مٗىىیا.
ججىب الى٣و وال٣هىع في مسخل ٠مجاالث الٗمل الخىٓیمي.
صٖم الخغیت والاؾخ٣اللیت الٟغصیت والخىٓیمیت.
جؼیض صعظت عيا الٗاملحن في مىٓماث الخٗلم (ظاص الغب.)8 :2006 ،
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معُلاث الخدىٌ بلى مىظمت مخعلمت:
بن جُبُ ٤وامخال ٥اإلاىٓماث ألبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٌٗض ه٣لت هىُٖت لها ،خُض جخٗلم اإلاىٓماث وجخُىع مً
زال ٫هٟؿها ،وألاٞغاص الظًً ٌٗملىن بها ،ومً زال ٫الخٟاٖل بحن الخبراث الظاجُت ،وؤلاٞاصة مً زبراث
اإلاىٓماث اإلادُُت ،وال ًخم الخدى ٫بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال ٫الخىظه الخ٣جي _ الظي ًغ٦ؼ ٖلى الىخاثج ؤ٦ثر
ً
مً الخٟاٖل والٗملُاث_ وخؿب ،بل ومً زال ٫الخىظه الاظخماعي ؤًًا والظي ًغ٦ؼ ٦ظلٖ ٪لى الٗملُاث
والخٟاٖل بحن الٗاملحن (ِٖؿان ،وآزغون.)349 :2007 ،
ول ً٨وٖلى الغٚم مً ؤهمُت اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ،وؾعي الٗضًض مً اإلاىٓماث لخُبُ ٤ؤبٗاصها وبالخالي جدىٍل
مىٓماتهم بلى مىٓماث مخٗلمت بال ؤن هىا ٥الٗضًض مً اإلاُٗ٣اث التي جىاظهها ،و٢ض جم ج٣ؿُم مُٗ٣اث ّ
جدى٫
اإلاىٓماث إلاىٓماث مخٗلمت بلى زالزت معُلاث زثِظت هي:

 .1معُلاث جىظُمُت دازلُت:












ُٚاب الُ٣اصاث الىاُٖت ،وبحجامها ًٖ جبجي ؤي مٟهىم ًاصي لخدؿحن اإلاىٓمت.
وظىص الهُا٧ل الهغمُت التي جً٘ الخىاظؼ بحن ألا٢ؿام وٞغ ١الٗمل.
مُل الُ٣اصاث للخٟاّ ٖلى الىي٘ الغاهً (ظبران.)435 -434 :2011 ،
يٗ ٠الش٣اٞت الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بغوح الخٗاون صازل اإلاىٓمت.
احؿام بِئت الٗمل بال٣ل.٤
٢لت الى٢ذ الالػم للخ٨ٟحر والخٗلم.
الاٞخ٣اع بلى الخيؿُ ٤في ألاٖما.٫
جُُ٣ض نالخُاث اإلاضعاء.
ٖضم مكاع٦ت الٗاملحن في نى٘ ال٣غاعاث ،وجضوي اهخمام ؤلاصاعة بإ٩ٞاع الٗاملحن.
جضوي اهخٓام اإلاٗلىماث وص٢تها (الؿالم )79 :2005 ،و (ؾلُان ،وزًغ.)80 :2010 ،
ً
ً
يٗ ٠مهاعاث الُ٣اصاث والظي ًىٗ٨ـ يٟٗا ؤو اوٗضاما لخبجي ؤو جُبُ ٤اإلاٟاهُم ؤلاصاعٍت الخضًشت والتي
مىه اإلاىٓمت اإلاخٗلمت (الىىٍغي.)26 :2016 ،

 .2معُلاث جىظُمُت زازحُت:






ازخال ٝاإلاىٓماث مً خُض الدجم واإلاىاعص ،وما ًترجب ٖلُه مً ؤهٓمت اجها ٫ونى٘ ال٣غاع.
الخٛحراث الخاعظُت اإلاٟغويت ٖلى اإلاىٓمت ،مشل الؿُاؾاث الخُىٍغٍت الخ٩ىمُت.
ج٣اٖـ الُ٣اصاث ًٖ جسهُو مىاعص ٧اُٞت للخٗلم والخضعٍب (ظبران.)435 -434 :2011 ،
٢لت اإلاىاعص اإلاالُت ،ألامغ الظي ًجٗل ؤلاهٟاٖ ١لى الخٗلم في اإلاىٓماث بهٟا ١هامصخي ؤو مٗضوم.
يٗ ٠اهخمام اإلاجخم٘ باؾخضامت الخٗلم (الىىٍغي.)26 :2016 ،

 .3معُلاث فسدًت:
 مُل ألاٞغاص للمدآٞت ٖلى نىعتهم اإلاكغ٢تُٓٞ ،هغون هجاخاتهم وٍسٟىن بزٟا٢اتهم.
 اٖخ٣اص بٌٗ الٗاملحن ؤن اإلاٗغٞت ملُ٨ت ٞغصًت ،والخٗامل مٗها بإنها مهضع لل٣ىة والخٟاوث.
 ازخال ٝخاظاث الٗاملحن الىٟؿُت (ظبران.)435 -434 :2011 ،
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جضوي مؿخىي الضاُٗٞت ٖىض الٗاملحن.
يٗ ٠ج٣بل الٗاملحن لٟلؿٟت الخٗلم الخىُٓمي (الؿالم.)79 :2005 ،
ػٍاصة ألاٖباء اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤الٗاملحن.
ٖضم جىٞغ صعظت ٖالُت مً الالتزام لضا الٗاملحن (زًحر )58 :2015 ،و (الؿالم.)79 :2005 ،

وبالخالي ٞةن ؾُاؾت اإلاىٓمت ال٣اثمت ٖلى الٗمل الٟغصي ؤ٦ثر مً الجماعي ،والتي حصج٘ الخىاٞـ ؤ٦ثر مً
الخٗاون بحن ؤًٖاء الٟغٍ ٤الىاخضٌٗ ،خبر ؤ٦بر ٖاثً ٤دى ٫صون جدىٍلها بلى مىٓمت مخٗلمت (الضؾىقي:2015 ،
.)25
وٖلُه ٞةهه وللىنى ٫لخُبُ ٤هاجر إلاٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وجدىٗٞ ٫لي إلاىٓماجىا بلى مىٓماث مخٗلمت وظب
ٖلُىا الى٢ىٖ ٝلى اإلاُٗ٣اث لخجىبها ،ولالهخمام بخجاوػها مً زال ٫الخىظهحن الخ٣جي والاظخماعي ،و٦ظا إلخضار
حُٛحر ظظعي في اإلاىٓماث ًاهلها للىجاح في الخدى ٫بلى مىٓمت مخٗلمت.

هماذج اإلاىظمت اإلاخعلمت:
حٗضصث مضازل اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بخٗضص الخبراء واإلا٨ٟغًٍ والباخشحن ،وَبُٗت ٧ل مىٓمت وؤوكُتها وؤهضاٞها،
وٖلُه حٗضصث هماطط اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ،ألامغ الظي ٌٗ٨ـ الخلُٟت الٗلمُت واإلاٗغُٞت والخسههُت وٖىهغ
الخبرة واإلاىُل٣اث ال٨ٟغٍت للباخشحن واإلاخسههحن في مجا ٫اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ،ومً ؤهم وؤقهغ هظه الىماطط
للمىٓماث اإلاخٗلمت الىماطط آلاجُت:

 .1همىذج بُتر طِىج ):(Peter Senge Model -1990
ُوي٘ هظا الىمىطط بىاؾُت بُتر ؾِىج ٖ Peter Sengeام  ،1990وهى ٌٗض مبخ٨غ ٨ٞغة اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،و٢ض
وي٘ زمظت ؤؾـ ًيبغي ؤن جلتزم بها اإلاىٓمت التي حؿعى بلى ؤن ج٩ىن مىٓمت مخٗلمت وهي ٖلى الىدى آلاحي:






الخ٨ٟحر الىٓمي
الخمحز الظاحي
الىماطط الظهىُت
الغئٍت اإلاكتر٦ت
الخٗلم الجماعي

Systemic Thinking
Personal Mastery
Mental Models
Common Vision
Team Learning

 .2همىذج مازطً وواجىجز ):(Marsik & Watkins Model -1999
٢ضمذ ٧ل مً ماعؾ ٪وواج٨جز ٖام  1999همىطظا مخ٩امال للمىٓمت اإلاخٗلمت مبيُا ٖلى حٗغٍٟهما للمىٓمت
اإلاخٗلمت ،وٍدضص هظا الىمىطط ٖىهغًٍ ؤؾاؾُحن للمىٓمت اإلاخٗلمت مخ٩املحن ومخضازلحن م٘ بًٗهما البٌٗ
في الخإزحر ٖلى ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى الخُٛحر والخُىٍغ ،وهما( :ألاٞغاص والبىاء الخىُٓمي) ،وٍغ٦ؼ هظا الىمىطط ٖلى
الخٗلم اإلاؿخمغ لجمُ٘ مؿخىٍاث الخٗلم الخىُٓمي ؤي ٖلى مؿخىي ألاٞغاص والجماٖاث واإلاؿخىي الخىُٓمي؛
خُض اخخىث ٖلى ؤبٗاص طبعت للمىٓمت اإلاخٗلمت وهي (:)Marsik & Watkins, 1999: 27
 زلٞ ٤غم الخٗلم اإلاؿخمغ Create continuous learning opportunities
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حصجُ٘ الاؾخٟهام والخىاع Promote inquiry and dialogue
حصجُ٘ الخٗاون والخٗلم الجماعي Encourage collaboration and team learning
جم٨حن الٗاملحن لجمٗهم هدى عئٍت مكتر٦ت Empower people toward a collective vision
بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗغٞت والخٗلم Create systems to capture and share learning
عبِ اإلاىٓمت بالبِئت الخاعظُت Connect the organization to its environment
الُ٣اصة الاؾتراجُجُت الضاٖمت للخٗلم Provide strategic leadership for learning

 .3همىذج مازهسدث ):(Marquardt Model -1996
جىنل ماع٦غصث  Marquardtبلى همىطط للمىٓمت اإلاخٗلمت ًخ٩ىن مً زمظت ؤهٓمت ٞغُٖت يغوعٍت لخد٤ُ٣
ً
الخٗلم الخىُٓمي وٍجب ؤن حٗمل اإلاىٓمت ٖلى جُىٍغ وحٗؼٍؼ هظه ألاهٓمت وجخ٩امل هظه ألاهٓمت مٗا لخدىٍل
اإلاىٓمت بلى مىٓمت مخٗلمت وهي (:(Marquardt, 2002: 24-31
 الىظام الفسعي للخعلم  :Learning Subsystemوَكمل مؿخىٍاث الخٗلم ،مهاعاث الخٗلم ،ؤهماٍ الخٗلم.
 الىظام الفسعي للخىظُم  :Organization Subsystemوَكمل الغئٍت ،الش٣اٞت ،الاؾتراجُجُت ،والهُ٩ل
الخىُٓمي.
 الىظام الفسعي لألفساد  :People Subsystemمً ؤهم ؤهٓمت اإلاىٓمت ألن ألاٞغاص ٢لب اإلاىٓمت الىابٌ.
 الىظام الفسعي للمعسفت  :Knowledge Subsystemوَكمل جىلُض اإلاٗغٞت وا٦دؿابها وجسؼٍجها ،وجدلُل
البُاهاث ،وه٣لها ووكغها وجُبُ٣ها واإلاهاص٢ت ٖلحها.
 الىظام الفسعي للخلىُت  :Technology Subsystemوَكمل ألاظهؼة الخ٣ىُت وألاصواث والكب٩اث
وألاهٓمت والهُا٧ل والٗملُاث.

 .4همىذج زٍدهج ):(Redding Model -1997

ً
جم ً٨عیضهج ٖام  1997مً بٖضاص همىطط لخ٣ـىیم زهـاثو اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت ،وی٣خـغح ُٞه صلیـال لخ٣ـىیم
اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت ،خُض اؾـدىض ٞیـه ٖلـى مغ٦ـؼ الـخٗلم الاؾـتراجیجي بإمغی٨ـا الـظي ٢ـام بمؿـذ الٗضیـض مـً
اإلاىٓمـاث ،وجـم الاٖخمـاص ٞـي هـظا اإلاؿـذ ٖلى ؤصواث ٢یاؽ مخىىٖت ،وا٢ترح ٖضم جُبی ٤هظه ألاصواث ٖلـى ٦ـل
اإلاىٓمـاث ،بـل ازخیـاع م٣یـاؽ للخ٣ىیم ،زم جىٟیظ الاظغاءاث و ٤ٞصلیل الخ٣ىیم)Redding, 199762-66( .
وٍخًمً همىطط عٍضهج بٗضًً ؤؾاؾُحن هما (مؿخىي الخٗلم ،ومىٓىمت الخٗلم) ،وٍخًمً الخُىاث الظذ
آلاجُت (:)Redding, 1997: 65
 جدضًض الهض ٝوالٟاثضة.
 ازخُاع ؤصاعة الخ٣ىٍم ومىهجُخه.
 بصاعة الخ٣ىٍم وا٦دكا ٝالىخاثج.
 جُىٍغ اؾتراجُجُت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
 جسُُِ مباصعاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
 جُبُ ٤مباصعاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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 .5همىذج ؤدلظىن ):(Addleson Model -1998
جىنل ؤصلؿىن ٖام  1998بلى جدضیض همىطط للمىٓمت اإلاخٗلمت ؤَلٖ ٤لیه اؾم البضيهیاث ألازبعت The Four
 Axiomsواهُل ٤ؤصلؿىن في همىطظه بٗضص مً اإلاؿلماث هي (:)Addleson, 1998: 3





ؤن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي ٖملیت ا٦دؿاب اإلاٗغٞت وجُىیغ اإلاهاعاث.
بن اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت هي عئیـت ظضیـضة جغ٦ـؼ ٖلـى ؤن الخىٓـیم وكـاٍ اظخمـاعي ،وجيكـإ مـً زـال ٫الخٗاون.
بن اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت جبىـي الٗال٢ـاث الخٗاوهیـت مـً زـال ٫جبـایً اإلاٗغٞـت والخجـاعب وال٣ـضعاث والُـغ١
وألاؾالیب التي یؿخسضمها ألاٞغاص في بهجاػ اإلاهماث.
ؤن هخاثج الٗمل بك٩ل ظماعي ؤًٞل ب٨شحر مً هخاثج الٗمل الٟغصي.

 .6همىذج بساًخىن ):(Britton Model -2000
ا٢ترح بغاًخىن  Brittonهمىطط الخٗلم الخىُٓمي الظي بمىظبه جخم ً٨اإلاىٓمت مً الخدى ٫إلاىٓمت مخٗلمت
وٍخ٩ىن الىمىطط مً ٖ 8ىانغ ،وهي ٧اآلحي (ظىاصي:)66 :2015 ،









زل ٤ز٣اٞت الخٗلم.
ججمُ٘ الخبرة الضازلُت.
الىنى ٫بلى الخٗلم الخاعجي.
جُىٍغ هٓم الاجهاالث.
عؾم وجدضًض الاؾخيخاظاث.
جُىٍغ الظا٦غة الخىُٓمُت.
ج٩امل الخٗلم م٘ الاؾتراجُجُت.
جُبُ ٤الخٗلم.

 .7همىذج العخُبي ):(Al-Otaibi Model -2001
جىنل الٗخُبي ٖام  2001ؤن بضاًت الخُٛحر بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ًخُلب مٗغٞت الخالت الغاهىت للمىٓماث،
و٦ك ٠ؤن هىاٖ ٥املحن مازغًٍ في هىُٖت واهدكاع الخٗلم الخىُٓمي في اإلاىٓماث وهما (زهاثو اإلاىٓمت،
والش٣اٞت الاظخماُٖت الؿاثضة في البِئت اإلادُُت باإلاىٓمت) ،وؤَلٖ ٤لُه اؾم ؤهمىطط ج٣ىٍم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
ً
وٍخًمً ألاهمىطط زالزت هٓم عثِؿت وؤعبٗت ٖكغ مخٛحرا ،والىٓم هي (:)Al-Otaibi, 2001: 37
 هظــام اإلاىظمــت  :Organizational Systemوٍخ٩ىن مً  8مخٛحراث (الهىٍت ،الغئٍت ،الاؾتراجُجُت ،الهُ٩لت،
الىٓم وألاؾالُب ،اإلاىْٟحن ،اإلاهاعاث ،وألاهضا ٝالغثِؿت).
 هظــام الــخعلم  :Organizational Learningوٍخًمً  4مخٛحراث (جىظُه الخٗلم ،بصاعة اإلاٗغٞت ،وكاَاث
الخٗلم ومؿخىاها ،وحؿهُالث الخٗلم).
 هظـام الثلافـت الاحخماعُـت  :Social Cultureوٍخًمً مخٛحرًً (ؤهماٍ الؿلى ٥اإلاكخ٣ت مً الُ٣م
الاظخماُٖت ،والاججاهاث الش٣اُٞت).
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 .8همىذج مىٍالهحن ):(Moilanen Model -2001

ً
ا٢ترح مىٍالهحن ٖام  2001همىطظا للمىٓمت اإلاخٗلمت ؤؾماه ماؾت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وٍخ٩ىن مً زمظت ٖىانغ

عثِؿت وهي (:)Moilanen, 2001: 17
 الدوافع اإلادسهت  :Driving Forcesوٍلـد بها مضي ؾعي الُ٣اصة لىي٘ هُا٧ل وؤهٓمت وٖملُاث حؿاٖض
ألاٞغاص وحصجٗهم ٖلى جُىٍغ مهاعاتهم في ٖملُاث الخٗلم.
 جددًد الهدف :Finding the Purposeوٍلـد به مضي وظىص عئٍت جىُٓمُت وؤهضا ٝمكتر٦ت
ج٩ىن مغجبُت باؾتراجُجُت اإلاىٓمت واججاهاتها.
 الاطــخوالع والاطــخفهام ًً :Questioningم ٖىانغ للخٗغٖ ٝلى َبُٗت البِئت الخىُٓمُت الضازلُت
ومضي وظىص الٗىامل التي حؿاٖض ألاٞغاص ٖلى جدؿحن حٗلمهم الٟغصي والجماعي.

ً
 الخمىـحن  :Empweringوَكحر بلى مضي اؾخسضام ألاؾالُب اإلاىاؾبت التي جمىذ ألاٞغاص ٞغنا
للخٗلم ،وحٗمل ٖلى حٗؼٍؼ ٖملُت الخٗلم يمً ٞغ ١الٗمل.
 الخلُُم  :Evaluatingوَٗجي الاهخمام بيخاثج الخهغٞاث وألاٖما ٫التي جخالءم م٘ زُِ الخُىٍغ
الخىُٓمي.

 .9همىذج بدلس ):(Pedller Model -2001

ً
٢ام بضلغ وػمُالن مٗه بىي٘ ؤخد عؼس بٗضا للمىٓمت اإلاخٗلمت وهي (الُىٍل وٖبابىت:)107 :2009 ،












وظىص زُت اؾتراجُجُت
اإلاكاع٦ت الجماُٖت في وي٘ الؿُاؾاث
اإلاكاع٦ت في نى٘ اإلاٗلىماث وجىػَٗها
الخ٣ىٍم والًبِ اإلاؿخمغًٍ
الخُٛحر الضازلي اإلاؿخمغ
وظىص هٓام مغن للم٩اٞأث
جٟىٌٍ الهالخُاث
ٖضم وظىص خضوص مهىُت للٗاملحن
الخٗلم الجماعي
جىٞحر مىار مالثم للخٗلم
الؿعي اإلاؿخمغ للخُىٍغ اإلانهي الصخصخي

وفي كىء الىماذج الظابلت للمىظمت اإلاخعلمت والتي حعددث ،فةهه ًمىً اطخسالؾ الىلان آلاجُت:
 لخهبذ مىٓماجىا مىٓماث مخٗلمت ال بض ؤن ً٩ىن هىا ٥حُٛحر ظظعي ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي والٟغصي،
مً زال ٫جبجي همىطط ًخالءم م٘ الخُىعاث اإلادؿاعٖت التي ٌكهضها الٗالم ،ختى جخم ً٨اإلاىٓمت مً
جد ٤ُ٣ؤهضاٞها وجغ٦ؼ ٢ضعاتها ٖلى حُٛحر اؾتراجُجُاتها ٖلى هدى ًجٗلها ؤ٦ثر جمحزا.
42

ٌٗ خبر همىطط ؾِىج وهمىطط ماع٦غصث مً ؤقهغ الىماطط وؤ٦ثرها قُىٖا ،وجم جُبُ٣ها في ال٨شحر مً
اإلاىٓماث(.ؾهلت)91 :2016 ،
 في هره الدزاطت جم جبجي همىذج بیتر طیىج للمىظمت اإلاخعلمت خیض یخمحز ًٖ ٚحره بالكمىلیت والىاٗ٢یت
وؤن مباصثه يغوعیت لبىاء مىٓمت مخٗلمت.

همىذج بُتر طِىج Peter Senge
وُٞما ؾِخم جىاو ٫ؤبٗاص هظا الىمىطط بصخيء مً الخٟهُل:

ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت وفم همىذج طِىج:
ُوي٘ هظا الىمىطط بىاؾُت بُتر ؾِىج ٖ Peter Sengeام  1990في ٦خابه البٗض الخامـ ،وهى ٌٗض مبخ٨غ ٨ٞغة
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت٣ٞ ،ض وي٘ زمظت ؤبٗاص ًيبغي ؤن جلتزم بها اإلاىٓمت التي حؿعى للخدى ٫بلى مىٓمت مخٗلمت،
وما صمىا هخدضر ًٖ هظه ألابٗاصٞ ،ال بض لىا ؤن هدىاولها بصخيء مً الخٟهُل ٖلى الىدى آلاحي (:)Senge, 2006
 .1الخفىحر الىظمي :Systemic Thinking
ٖباعة ًٖ بَاع مٟاهُمي ومجمىٖت مً اإلاٗاع ٝوألاصواث التي ًخم جُىٍغها ٖلى مغ الؿىحن مً ؤظل الخهى٫
ٖلى ؤهماٍ ؤ٦ثر ويىخا حؿاٖضها في مٗغٞت ُُٟ٦ت الخُٛحر بٟٗالُت ،وًٍم مجمىٖت مً اإلاباصت الٗامت
والخ٣ى ٫الٟغُٖت ٦إي ٖلم مً الٗلىم ولضًه ألاصواث وألاؾالُب الخانت به ،ومً ًماعؽ الخ٨ٟحر الىٓمي
ٌؿخُُ٘ عئٍت الىٓام بهىعة ٧لُت م٘ عئٍت ؤص ١للخٟانُل والٗال٢اث التي جغبِ بُجها ،جماما ٦مً ًىٓغ
للٛابت لحري ق٩لها الخاعجي وٍغي ؾُ٣ان ؤشجاعها في الى٢ذ طاجهٞ ،هظا الخ٨ٟحر ًمشل الخؿاؾُت لالعجباَاث
الض٣ُ٢ت التي حُٗي ألاهٓمت زهاثهها الخُت( ،)Senge, 2006: 113( .ؤبى ٖٟل( ،)25 :2014 ،زًحر،
( ،)48 :2015الضؾىقي( ،)29 :2015 ،ؾهلت)72 :2016 ،
و٢ض وي٘ ؾِىج ٢ىاٖض ؤؾاؾُت في الخ٨ٟحر الىٓمي وهي (:)Senge, 2004: 42-52
 مكا٧ل الُىم جإحي مً خلى ٫ألامـ.
٧ لما ػاص الًٖ ِٛلى الىٓام اإلاىٓمي ج٣ه٣غ بلى الخل.٠
ً ىمى الؿلى ٥لألًٞل ٢بل ؤن ًىمى لألؾىؤ.
ً
 الُغٍ ٤ألاؾهل صاثما ما ً٣ىص للخل.٠
 الٗالط عبما ً٩ىن ؤؾىء مً اإلاغى.
 الخل ألاؾغٕ هى ألابُإ "٦ما في ٢هت الؿلخٟاة وألاعهب".
 الؿبب والىدُجت لِؿا مغجبُحن باإلا٩ان والؼمان.
 الخُٛحراث الهٛحرة ًم ً٨ؤن حؿٟغ ًٖ هخاثج ٦بحرة.
ً م ً٨ؤن ًخىٞغ للماؾؿت الىؾاثل واإلاىٟظًً ل ً٨لِـ في هٟـ الى٢ذ ،ل ً٨الخدضي الخ٣ُ٣ي ً٨مً
في ُُٟ٦ت جىٞحرهما في هٟـ الى٢ذ" ،حؿخُُ٘ الخهىٖ ٫لى ُٗ٢ت  ،٪ُ٦ول ً٨ال حؿخُُ٘ ؤ٧لها صٗٞت
واخضة".
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 ج٣ؿُم اإلاؿاثل ؤلاصاعٍت بلى ٢ؿمحن ال ًيخج مؿإلخحن بصاعٍخحنٞ ،باليؿبت للمىٓماث ٞهم مٗٓم جدضًاث
اإلاؿاثل ؤلاصاعٍت ًخُلب عئٍت الىٓام بإ٦مله وطل ٪مً زال ٫جٟاصي الاه٣ؿاماث الضازلُت التي جمى٘
جد ٤ُ٣الىخاثج اإلاغظىة ،ولٟهم الخدضًاث التي جىاظه اإلاىٓمت ًجب الىٓغ في مجملها٢" ،ؿمت الُٟل
ال٨بحر بلى ههٟحن ال حُٗي ُٞلحن نٛحرًً".
 ال مجا ٫للىم ،خُض ؤن الاهخ٣اصاث لِؿذ مىاؾبتُٞ ،جب ٖلى اإلاىٓمت الخإزغ بالٓغو ٝالخاعظُت.
ؤَل ٤ؾلُان وزًغ ٖلى هظا الًابِ ل٣ب الًابِ الخامـ ،وطل ٪ألهه ٌك٩ل حجغ ألاؾاؽ لًىابِ
اإلاىٓمت اإلاخٗلمتٞ ،هى ٌؿخىٖب الًىابِ ألاعبٗت الؿاب٣ت وٍضمجها في ظؿم واخض مً الىٓغٍت والخُبُ،٤
مما ًىظب ٖلى ؤلاصاعٍحن عئٍت اإلااؾؿت بهظا الىمىطط الظي ًا٦ض ٖلى يغوعة عئٍت قب٨ت الٗال٢اث البُيُت
ؤ٦ثر مً عئٍت ٖال٢ت ؾبب وهدُجت( .ؾلُان ،وزًغ)42 :2010 ،
ٞالخ٨ٟحر الىٓمي ًغج٨ؼ ٖلى حُٛحر ال٣ىاٖاث ،وَؿعى بلى جد ٤ُ٣مهلخت ٖامت للىٓامٞ ،هى ٌؿاٖض ؤًٖاء
اإلاىٓمت ٖلى جدضًض وجىيُذ ؤ٦ثر الُغ ١والىماطط ٗٞالُت في بخضار الخُٛحر اإلاُلىب ألهه ًخُلب ٞهم وبصعا٥
الٗال٢اث التي بحن الخهغٞاث اإلاسخلٟت ،وبالخالي ا٦دكا ٝألاؾباب ال٩امىت وعاء الىجاح والٟكل  ,ولً
حؿخُُ٘ ؤي مىٓمت ؤن جخدى ٫بلى مىٓمت مخٗلمت ما لم ًضع ٥ؤًٖائها ؤهمُت الخ٨ٟحر الىٓمي( .الضؾىقي،
)30 :2015
 .2الخمىً الشخص ي Personal Mastery
جىىٖذ الترظمت الخغُٞت لهظا البٗض خُض ؾماه الىىٍغي ( )2016وزًحر ( )2015وال٣غوي ( )2015الخمً٨
الصخصخي ،والضؾىقي ( )2015باإلج٣ان الصخصخي ،وؾهلت ( )2016بالبراٖت الصخهُت ،وؤبى ٖٟل ()2014
وؤبى مضللت ( )2014بالخمحز الصخصخي ،وظمُٗها اظتهاصاث مغاصٞت لظاث اإلاهُلر .Personal Mastery
ٖغ ٝؾِىج الخم٨حن الصخصخي بإهه حٗبحر ًٖ همى الصخهُت والخٗلم ،خُض ؤن ألاٞغاص الظًً لضيهم مؿخىً
ّ
ٖا ٫مً ؤلاج٣ان الصخصخي ٌؿخُُٗىن باؾخمغاع ؤن ًىؾٗىا ٢ضعاتهم للخهىٖ ٫لى الىخاثج في خُاتهم التي
ً
ٌؿٗىن بلحها خ٣ا  ،ومً ؾٗحهم للخهىٖ ٫لى الخٗلم اإلاؿخمغ جإحي خُىٍت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ( Senge, 2004:
( )22زًحر( )46 :2015 ،الضؾىقي.)31 :2015 ،
وٖغٞه ؤًًا بإهه جبجي الاهًـباٍ باؾـخمغاع وحٗمُ ٤للغئٍت الصخهُت ،وجغ٦حز ٖلى الُا٢ت ،وجدىٍل الغئیـت بلـى
وا٢ـ٘ ،وهـظا یىُبـٖ ٤لى ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء اإلاىٓمت بإ٦ملها (.)Senge, 2006: 6
٦ما ٖغٞه ؤبى ٖٟل ( )2014بإهه هى الٗمل باؾخمغاع ٖلى جىيُذ وجدضًض الغئٍت الصخهُت بض٢ت وويىح،
وعئٍت الىا ٘٢بمىيىُٖت مما ٌؿاٖض ٖلى جغ٦حز الجهىص ،واإلاشابغة ٖلى جد ٤ُ٣ما ًُمذ الٟغص بلى جد٣ُ٣ه( .ؤبى
ٖٟل( )25 :2014 ،ؤبى زًحر.)115 :2007 ،
ً
وًٍُ ٠ؾِىج ؤهه ٖىضما ًهبذ الخم ً٨الصخصخي يابُا  -وكاٍ مخإنل في خُاجىاٞ -ةهه ًجؿض خغ٦خحن
مهمخحن وهما (الضؾىقي( )31 :2015 ،زًحر:)46 :2015 ،
ً
ً
 الخىيُذ باؾخمغاع خى ٫ما هى مهم باليؿبت لىا ،خُض ؤهىا همطخي و٢خا َىٍال في الخٗامل م٘ اإلاكا٧ل
ً
التي حٗتريىا ،ختى ههبذ ٚحر مضع٦حن لم هدً ٖلى هظا الُغٍ ٤ؤنال.
ً
 الخٗلم اإلاؿخمغ خى ٠ُ٦ ٫جغي الىا ٘٢الخالي بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا  ،خُض ؤهه مً ألاهمُت بم٩ان ؤن
حٗغ ٝؤًً ؤهذ آلان٨ٞ ،م مىٓمت ملتزمت بسُتها ل ً٨الىٓغة الىاُٗ٢ت مسالٟت لظل.٪
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وٍخمخ٘ ألاشخام اإلاخم٨ىىن بمجمىٖت مً الهٟاث ،ؤهمها (الىىٍغي( )28 :2016 ،الضؾىقي)31 :2015 ،
(زحرة( )98 :2011 ،ؾلُان ،وزًغ:)45-44 :2010 ،
 لضيهم بخؿاؽ ٖا ٫باألهضا ٝاإلايسجمت م٘ عئاهم ،ومغامحهم.
ً غون الىا ٘٢بىيىح.
ٌٗ ملىن بك٩ل ظُض بىظىص ٢ىي الخُٛحر خُض ال ً٩ىن صوعهم مجغص م٣اومت الخُٛحر بل ًخٟاٖلىن مٗه،
وَؿخسضمىنها لهالخهم.
ً دبىن البدض بٗم ٤وباؾخمغاع مً ؤظل عئٍت الخ٣ُ٣ت بك٩ل ؤًٞل وؤص.١
ٌ كٗغون باعجباَهم م٘ آلازغًٍ ،وَٗملىن ٖلى جد ٤ُ٣الخًامً مٗهم.
ٌ كٗغون و٦إنهم ظؼء مً ٖملُت ؤلابضإ ،ولضيهم اإلا٣ضعة ٖلى الخإزحر ٞحها والخٟاٖل مٗها.
 الخٗلم اإلاؿخمغ.
ً ضع٧ىن بض٢ت مؿخىي صعاًتهم وٟ٦اءاتهم ،ومضي خاظتهم إلاضاومت همىهم اإلانهي.
وٍالخٔ هىا ؤن ؾِىج ًغ٦ؼ ٖلى الخٟى ١والبراٖت الظاجُت لضي ؤٞغاص اإلاىٓمت ،ختى ٌٗملىا بك٩ل مؿخمغ ٖلى
ػٍاصة َا٢اتهم و٢ضعاتهم الصخهُت وجىيُذ عئٍتهم اإلاىاؾبت للىا.٘٢
وٖىضما جسُى اإلاىٓمت زُاها ألاولى لخُىٍغ ؤٞغاص مخ٣ىحن؛ ٞةنها ؾخجابه م٣اومت مخباًىت ،ألن جىاو ٫يابِ
ؤلاج٣ان للمىْٟحن ًخُلب الاهخ٣ا ٫بهم مً مماعؾاث الٗمل الخ٣لُضًت إلاماعؾاث جىاؾب اإلاىٓمت اإلاخٗلمت،
وٖلى ال٣اصة مغاٖاة طلٖ ٪ىض جُىٍغ ؤلاخؿاؽ باإلج٣ان الصخصخي ً٦ابِ للمىٓمت اإلاخٗلمت (الضؾىقي،
.)32 :2015
 .3الىماذج الرهىُت :Mental Models
ًغي ؾِىج ؤن الىماطط الظهىُت هي اٞتراياث ٖمُ٣ت الجظوع ،وحٗمُماث ؤو نىع جازغ في ُُٟ٦ت ٞهمىا للٗالم
وُُٟ٦ت اجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت ،وطل ٪بضوعه ًازغ ٖلى ؾلى ٥ألاٞغاص صازل اإلاىٓمت (.)Senge, 2004: 126
٦ما ؤنها حٗبر ًٖ َغٍ٣ت وؤؾلىب مبجي ٖلى الاٞتراياث واإلاٗخ٣ضاث الصخهُت ،وًٖ الُُٟ٨ت التي ججغي
وجٟؿغ بها ألامىع وألاخضار والتي ٖلى ؤؾاؾها جخسظ ال٣غاعاث في ألاٖما ٫الُىمُت؛ لظلٞ ٪ةن مٗٓم ألا٩ٞاع
واإلا٣ترخاث الجضًضة وطاث الجضوي جهُضم م٘ الىماطط الٗ٣لُت ٖىض جُبُ٣ها ٖلى ؤعى الىا(Senge, .٘٢
.)2006: 163
وج٩ىن الىماطط الظهىُت ٖاصة يمىُت وٚحر مغثُت ،وهىا ٥هىٖان مً اإلاهاعاث الالػمت لبىاء الىماطط الظهىُت
(الىىٍغي( )30 :2016 ،الضؾىقي( )34 :2015 ،زًحر( )47 :2015 ،زحرة( )101 :2011 ،الغقىصي:2007 ،
:)132
 الخإمل :وٍترجب ٖلُه ؤلابُاء في ٖملُاث الخ٨ٟحر وطل ٪لؼٍاصة الىعي بُغٍ٣ت حكُ٨ل الىماطط الٗ٣لُت.
 الاطخفظاز :وٍترجب ٖلُه بظغاء اإلاداصزاث وج٣اؾم الغئي وجُىٍغ اإلاٗغٞت خى ٫اٞتراياث الٟغص
وآلازغًٍ.
٦ما ًغ٦ؼ هظا البٗض ٖلى الاهٟخاح بحن الٗاملحن ل٨ك ٠مىاًَ الًٗ ٠في َغ ١الخدلُل بلى البِئت اإلادُُت
لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلاىٓمت ،وطل ٪بدصجُ٘ جبجي َغ ١ج٨ٟحر وؤؾالُب جدلُلُت طهىُت ٢ابلت للخٛحر والخدضًض مً
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ً
زال ٫الخٟاٖل م٘ آلازغًٍ اؾخجابت إلاا ٌؿخجض مً ْغو ،ٝبضال مً الخٗىذ باأل٩ٞاع الصخهُت ٚحر الىاُٗ٢ت
(ظبران( )432 :2011 ،ال٣غوي( )101 :2015 ،الىىٍغي.)29 :2016 ،
ُٞما عؤي ٧ل مً ؾلُان وزًغ بإهه وللخٛلب ٖلى ؤمغاى البيُت الهغمُت ال بض مً حُٛحر بٌٗ الُ٣م ،وؤهمها
(ؾلُان ،وزًغ:)46 :210 ،
ُ
 الاهفخاح ٌٗ :Opennessض الضواء إلاغى نٗىبت الازخالٍ م٘ الىاؽٟٞ ،ي اإلاىٓماث
الخ٣لُضًت ًخٗغى اإلاىْ ٠إلاك٩لت ما ،ال ًخدضر ٖجها في الٗمل زىٞا مً مىازاث الٗمل اإلاٗ٣ضة ،وبهما
ًخدضر ٖجها زاعط الٗمل م٘ ألانض٢اء وبظل ٪جخٟا٢م بض ٫ؤن جدل ،وٖالط طل ٪باالهٟخاح.
 الجدازة  :Meritوهي نىاٖت ال٣غاعاث اإلاٗخمضة ٖلى اهخماماث اإلاىٓمت؛ لظا ج٩ىن ظضًغة باالخترام
والخىُٟظ لضي الٗاملحنٞ ،الجضاعة حٗالج نىاٖت ال٣غاع اإلاٗخمض ٖلى الؿُاؾاث البحرو٢غاَُت ،التي ال
جغاعي اهخماماث اإلاىٓمت الخُ٣ُ٣ت ،ؤو ال٣غاع اإلاخإزغ بالٗىاَ ٠الصخهُت.
٦ما ؤن الىىٍغي جغي بىظىص ال٨شحر مً الىماطط الظهىُت الخاَئت لضي ألاٞغاص والتي جازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى
ً
مىٓمتهم وحك٩ل ٖاث٣ا في وظه الخُىع والخ٣ضم ،لظلً ٪جب ٖلى اإلاىٓماث ؤن حؿعى ظاهضة لخُٛحر هظه
الىماطط ،وبىاء هماطط ؤزغي حؿاهم في جُىع هظه اإلاىٓمت والاعج٣اء بها ،واإلاؿاهمت في خل اإلاك٨الث التي جيخج
ًٖ الىماطط ال٣ضًمت (الىىٍغي.)30 :2016 ،
 .4السئٍت اإلاؼترهت Common Vision
ٖغٞها ؾِىج بإنها ال٣ضعة ٖلى بًجاص نىعة مكتر٦ت إلاؿخ٣بل اإلاىٓمت ،والتي ٌؿعى ؤٞغاصها للىنى ٫بلحها
وجد٣ُ٣ها (.)Senge, 2006: 192
٦ما ط٦غ ؾِىج ؤًًا بإنها جخمشل في ؤلاظابت ٖلى الؿاا ٫الخالي" :ماطا هغٍض ؤن هبخ٨غ؟" مشل الغئي الصخهُت
التي هي ٖباعة ًٖ نىع ؤو جهىعاث الىاؽ اإلادمىلت في ٖ٣ىلهم و٢لىبهم ،وب٣ضع ما جدكاع ٥نىع جل ٪الغئي
ً
التي ًدملها ألاٞغاص في اإلاىٓمتٞ ،ةن طلً ٪يخج قٗىعا بال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت اإلاىدكغة صازل اإلاىٓمت وٍىٞغ طل٪
ً
جماؾ٩ا لألوكُت اإلاخىىٖت (.)Senge, 2004: 191
وٍخم جُىٍغ الغئٍت اإلاكتر٦ت في اإلاىٓمت و ٤ٞآلاحي (الىىٍغي( )32-31 :2016 ،ؾلُان ،وزًغ)49 :2010 ،
(الضؾىقي( )35 :2015 ،زًحر:)48 -47 :2015 ،
 حصجُ٘ الغئي الصخهُت بط ؤن الغئٍت اإلاكتر٦ت جبز ٙمً الغئي الصخهُت.
 جُىٍغ الغئي الصخهُت بدُض جدكابه م٘ الغئٍت الٗامت للمىٓمت ،وٍ٩ىن مجمىٕ الغئي الصخهُت
ٌُٗي الغئٍت الٗامت.
 الالتزام بالغئٍت ،وَٗجي طل ٪ؤن ألاٞغاص ؾُ٩ىهىن مخدمؿحن لخد٣ُ٣ها ،وؾخ٩ىن ؤصواعهم
واضخت في الٗمل  ,ولً ًًُٗىا ألاو٢اث في البدض ٖما ؾُٗملىن.
 بعؾاء الغئٍت يمً مجمىٖت مً ألا٩ٞاع اإلادضصة التي ججُب ًٖ زالزت ؤؾئلت :ما هي الغئٍت ؟ وما
الغؾالت ؟ وما الُ٣م الجىهغٍت التي ؾخد٨م الخهغ ٝفي اإلاىٓمت ؟
 التر٦حز ٖلى الغئٍت ؤلاًجابُت م٣ابل الغئٍت الؿلبُت :وهي الغئٍت التي جبدض في ألاقُاء ؤلاًجابُت التي جىص
جد٣ُ٣ها ولِـ ألاقُاء الؿلبُت التي جىص الخسلو مجها.
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 الاهخمام بالخىجغ ؤلابضاعي والالتزام بالىاٞ ،٘٢الىاؽ ألا٦ثر ببضاٖا ًضع٧ىن عئاهم وٍٟهمىن
الىاٞ ،٘٢ال ج٣بل الغئي الخُالُت في اإلاىٓماث اإلاخٗلمت باٖخباع ؤن الغئي اإلا٣بىلت جم ً٨الىاؽ مً جٟهم
الىا ٘٢في يىئها.
 ججظع الغئي وجىدكغ بىظىص الخٗؼٍؼ والىيىح والاجها ٫والالتزام.
٦ما عؤي الغقىصي ( )2007ؤن الخدى ٫الىاجر بلى مىٓمت مخٗلمت ًخُلب وظىص عئٍت مكتر٦ت مؿخ٣بلُت ٌؿهل
وكغها بحن ألاًٖاء و٦ؿب والءهم لها( .الغقىصي)2007 ،
 .5الخعلم الجماعي (حعلم الفسٍم) Team Learning
ٌٗض حٗلم الٟغٍ ٤ؤمغا خُىٍا ألن الٟغٍ ٤ولِـ الٟغص هى وخضة الخٗلم ألاؾاؾُت في اإلاىٓماث الخضًشت ،وبضون
حٗلم الٟغٍ ٤ال جخٗلم اإلاىٓمت وهىا ٥ؤمشلت ٖضًضة جبحن ؤن ط٧اء الٟغًٍٟ ٤ى ١ط٧اء ألاٞغاص في الٟغٍ ٤خُض
ًُىع الٟغٍ٢ ٤ضعاث اؾخصىاثُت لخيؿُ ٤الٗمل ُٞخ٣ضم ألاٞغاص بؿغٖت وجٓهغ هخاثج اؾخصىاثُت (ال٣غوي:2015 ،
.)101
ٖغٞها ؾِىج ( )2004بإهه ٖملیـت مىاءمـت وجُـىیغ ٢ـضعاث الٟغی ٤إلوكاء الىخاثج التي یغٚبـىن ٞحهـا خ٣ـا ،وؤنهـا
جىُـىي ٖلـى بج٣ـان مماعؾـاث الخـىاع واإلاىا٢كـت ،وحٗلـم الٟغی ٤ی٣ىم بضوعه بخد٣ی ٤الغئیت اإلاكتر٦ت للمىٓمت.
()Yang et al, 2004: 32
٦ما ٖغٞه ظبران ( )2011بإهه صعظت امخال ٥الٗاملحن ال٣ضعة ٖلى الٗمل ٟ٦غٍ ٤لخُىٍغ مهاعاتهم و٢ضعاتهم ًٖ
َغٍ ٤جباص ٫الخبراث بهىعة ظماُٖت حؿاٖضهم في ؤصاء اإلاهام بهىعة ؤًٞل( .ظبران)43 :2011 ،
و٢ض بحن ؾِىج ؤن جد ٤٣حٗلم الٟغًٍ ٤خم مً زال ٫ؤبٗاص زالزت هي:
 يغوعة الخ٨ٟحر بٗم ٤في الً٣اًا اإلاٗ٣ضة ،خُض ًجب ؤن جخٗلم الٟغ ١بإن بم٩اهُت الٗ٣ى ٫مجخمٗت
ؤ٦بر مً بم٩اهُت الٗ٣ل بمٟغصه.
 الخاظت للخجضًض والابخ٩اع ،واإلاكاع٦ت التي حٗخمض ٖلى الش٣ت اإلاخباصلت.
ً لٗب ؤًٖاء الٟغٍ ٤الضوع هٟؿه م٘ ؤي ٞغٍ ٤آزغ  ,ؤي بطا اظخم٘ ٞغٍ ٤الٗمل بٟغٍ ٤آزغ ٞةنهم
ًدكاع٧ىن الخٗلم مٗا لُهبدىا ٞغٍ٣ا واخضا مىؽ.)Senge, 2004: 220-221( .
و٢ض ؤوضر الغقىصي ( )2007زُىاث زالر جضٖم حٗلم الٟغٍ ،٤وهي:
 م٩اٞئت الٟغٍٖ ٤لى الخٗلم الظي ؾاهم به في اإلاىٓمت.
 جُىٍغ ؤوكُت حٗلم الٟغٍ ٤ومماعؾاتها.
ٞ خذ باب الخىاع ،خُض ًمشل وؾُلت حٗؼػ مىار الخٟاهم اإلاكتر( ٥الغقىصي.)134 -133 :2007 ،

العالكت بحن اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت اإلاخعلمت:
ًدٓــى مىيــىٕ مىٓمــاث الــخٗلم فــي الى٢ــذ الـغاهً باهخمــام متزاًــض لــضي ٦شحــر مــً البــاخشحن٣ٞ ،ــض ؤنــبذ مــً ؤ٦ثــر
اإلاىيىٖاث خُىٍت في ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغٞ ،الخٗلم مهضع مهـم للمحـزة الخىاٞؿـُت اإلاؿـخضامت ،وٖلـى الـغٚم مـً
طل ٪بال ؤهه ال ًؼا ٫بُٗضا بلى خض ما ًٖ جهىع ال٨شحر مً اإلاضعاء الٗغب بالغٚم مً ؤهمُخه وصالالجه اإلاُٟضة.
47

ومــً هاخُــت ؤزــغي بــضؤث صعاؾــاث خضًشــت وؿــبُا بــالتر٦حز ٖلــى يــغوعة حُٛحــر ؾــلى ٥ال٣ــاصة هدــى الــىمِ الخدــىٍلي
لخدُ٣ــ ٤حٛح ـراث جىُٓمُــت وشخهــُت ؤ٦ثــر ٞاٖلُــت ،وؤن هــظا الــىمِ ًــضٖم ٖملُــت الــخٗلم الخىُٓمــي (ال٨ؿاؾــبت،
والٟاٖىعي ،وٖبض هللا.)20-19 :2009 ،
وألهمُـت صوع الُ٣ـاصة الخدىٍلُــت ٣ٞـض ؤَلـٖ )Rijal, 2010( ٤لـى همـِ الُ٣ــاصة الخدىٍلُـت ؤهـه ٖالمــت ججاعٍـت ظضًــضة
مً ال٣اصة ،وٍجب ؤن ً٩ىن لضيهم ال٣ضعة ٖلى مؿاٖضة اإلاىٓمت ٖلى جُىٍغ عئٍت مؿخ٣بلُت والخكض وؤلا٢ىإ بهـا
والٗم ــل ٖل ــى جد٣ُ٣ه ــا ،وبي ــٟاء الُ ــاب٘ اإلااؾس ــخي ٖل ــى الخُٛح ـراث الت ــي ًج ــب ؤن حؿ ــخمغ م ــ٘ م ــغوع الى ٢ــذ ،خُ ــض
جخُلب اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ٢اصة مً الىمِ الخدىٍلي (.)Rijal, 2010: 121
ُٞمــا ؤقــاع الٗضًــض مــً اإلاــالٟحن بــإن الضعاؾــاث اإلاخٗل٣ــت باإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت وبن حٗــضصث بال ؤنهــا ال ج٣ــضم م٣ترخــاث
لل٣ــاصة خــىُُٟ٦ ٫ــت جدىٍــل مىٓمــاتهم بلــى مىٓمــاث مخٗلمــت وطلــ ٪ؤنهــا ٧اهــذ جــضعؽ الٗال٢ــت مــ٘ مخٛح ـراث ؤزــغي
ً
٩ٞاه ــذ م٣ترخاته ــا باجج ــاه جل ــ ٪اإلاخٛحـ ـراث ،و ٦ــظا الضعاؾ ــاث الت ــي جىاول ــذ ال ُ٣ــاصة  ٧ــان ٞحه ــا ٢ه ــىعا ف ــي جه ــىعاتها
للخدى ٫بلى مىٓماث مخٗلمت ،وطل ٪لظاث الؿبب (.)Rijal, 2009: 132
ً
ؤم ــا ه ــظه الضعاؾ ــت ٧ىنه ــا ج ــغبِ ب ــحن ه ــظًً اإلاخٛح ــرًً مٗ ــا – ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت واإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت ٞ-ةنه ــا ؾ ــخ٣ضم
جىنُاث واضخت خىُُٟ٦ ٫ت جدىٍل ال٣اصة الخدىٍلُحن مىٓماتهم بلى مىٓماث مخٗلمت ،و٦ظا ألاصواع التي ؾُ٣ىم
بها ال٣اصة للىنى ٫لهظا ألامغ.
٦مــا ؤن الخد ــى ٫باإلاىٓم ــت م ــً ج٣لُضً ــت بلــى مخٗلم ــت ًخُل ــب حُٛح ـرا ف ــي ؤهٓمتهــا اإلاٗ ٣ــضة واإلادك ــٗبت ،وه ــظا بُبُٗ ــت
الخاً ٫دخاط ُ٢اصة جدبجى هظا الخدى ٫وجىجخه ،خُض مً الهـٗىبت الُ٣ـام بخدـى ٫هـاجر صون وظـىص ٢اثـض ًمخلـ٪
ال٣ــضعة والخبــرة والخ٨مــت والصــجاٖت للُ٣ــام بهــظا الخدــى ،٫مــً ؤظــل طلــً ٪خىظــب ٖلــى ال٣اثــض الخدــىٍلي ؤن ًخمخــ٘
بال٣ــضعة ٖلــى ٞهــم اخخُاظــاث اإلاى٢ــ ٠وألاٞـغاص وٞهــم ؤلاظ ـغاءاث الًــغوعٍت الالػمــت التــي ًجــب الُ٣ــام بهــا مــً ؤظــل
بظغاء ٖملُت الخدى ٫في اإلاىٓمت وبجمامها (الٗؼام ،والجضاًت.)33 :2015 ،
٦ما ًم ً٨اؾخيباٍ ؤهمُت الُ٣اصة في الخدى ٫بلى مىٓمت مخٗلمت في ٢ى( ٫ؾـِىج " )1990 ،مىٓمـت الـخٗلم ؾـىٝ
ً
ً
ً
جب ٣ــى عئٍ ــت بُٗ ــضة خت ــى ً ــخم جُ ــىٍغ  ٢ــضعاث ٢اصته ــا جُ ــىٍغا ُ٢اصً ــا مخ ٣ــضما " ،بي ــاٞت بل ــى ا٢تراخ ــه ؤن " ال ٣ــاصة ف ــي
مىٓمــاث الــخٗلم مؿــئىلىن ٖــً بىــاء اإلاىٓمــاث مــً خُــض الىنــى ٫لغئٍــت مؿــخ٣بلُت واضــخت للمىٓمــت ،وحصــجُ٘
الٗاملحن لالؾـخجابت مـً زـال ٫حٗؼٍـؼ ؤلابـضإ والابخ٩ـاع ،واخخًـان الخٗلـُم اإلاؿـخمغ" (Rijal, ( ،)Rijal, 2009: 136
.)2010: 120
ّ
وإلاــا  ٧ــان مــً مه ــام ال٣اثــض الخد ــىٍلي بصاعة ال ٟــغ ١واإلاٟاظــأث وبصاعة الخٗل ــُم والخــضعٍب اإلاؿ ــخمغ ،والتــي ف ــي مجمله ــا
جضٖم الخدى ٫إلاىٓمت مخٗلمـتً ،دبـحن لىـا ؤهمُـت جبجـي همـِ الُ٣ـاصة الخدىٍلُـت للخدـى ٫بلـى مىٓمـت مخٗلمـت (ؤًـىب،
.)33-32 :2012
٦ما ؤقاع  Netithanakulبىيىح بلى يغوعة جبجي هظا الىمِ  -الُ٣اصة الخدىٍلُت  -للخدى ٫إلاىٓمت مخٗلمت وطل٪
خحن ٢ا" ٫ختى حؿخُُ٘ ؤلاصاعة الخ٣ضم باؾـخمغاع فـي بظـغاءاث الخدـى ٫إلاىٓمـت مخٗلمـتٞ ،ةهـه ًجـب ٖلـى اإلاؿـئىلحن
اٖخماص الُ٣اصة الخدىٍلُت ٗ٦ىهغ يامً لىجاح هظا ألامغ" (.)Netithanakul, 2017: 70
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ُٞم ــا جً ــُل٘ ال ُ٣ــاصة ف ــي مىٓم ــاث ال ــخٗلم ب ــإصواع ظضً ــضة ٚح ــر ألاصواع الخ٣لُضً ــت للم ــضعاء ،وه ــي ؤصواع (اإلاٗلىماجُ ــت،
الخٟاٖلُــت ،وال٣غاعٍــت) ،وجخدــضص ؤدواز كاثــد اإلاىظمــت اإلاخعلمــت فــي زالزــت ؤصواع ٦مــا خــضصها ؾــِىج وهــي (ال٨ؿاؾــبت،
والٟاٖىعي ،وٖبض هللا:)Rijal, 2009: 136-137( ،)26 :2009 ،
 اإلاـمم :وٍخىلى ال٣اثض ُٞه ٖملُاث جدضًض الٟغم والاججاه الٗام للمىٓمت ،ووي٘ الاؾتراجُجُاث
والؿُاؾاث والهُا٧ل اإلاالثمت وجىظُه اإلاىٓمت و ٤ٞمخُلباث البِئت.
 اإلاعلم :وٍمخل ٪ال٣اثض ُٞه الغئٍت خى ٫خ٣ُ٣ت اإلاىٓمت وجخجؿض مؿئىلُخه هما في حصجُ٘ الٗاملحن
وجدٟحزهم لخٗلم الغئٍت بالك٩ل اإلاالثم.
 الساعي :وٍ٣ضم ال٣اثض ُٞه الغٖاًت والضٖم للٗاملحن الظًً ًدخاظىن بلى طل ٪بما ًسضم عؾالت اإلاىٓمت،
وٍضٖم ألاٞغاص اإلاباصعًٍ باأل٩ٞاع واإلاماعؾاث الجضًضة.
٦م ــا ؤق ــاعث مجمىٖ ــت م ــً الضعاؾ ــاث الؿ ــاب٣ت بل ــى صوع ب ــاعػ ل ــىمِ ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت ف ــي حٗؼٍ ــؼ ؤبٗ ــاص اإلاىٓم ــت
اإلاخٗلمت ،و٧ان مجها ٖلى الىدى آلاحي:








ؤوضخذ صعاؾت ؤًىب ( )2012والتي جىاولذ ؤزغ همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت والظي ظاء ٞغُٖا يمً الُ٣اصة
الاؾتراجُجُت في بىاء مىٓماث الخٗلم ،ؤن همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت ٧ان ألا٦ثر ٞاٖلُت خُض ٌؿهم في
جدؿحن الابخ٩اع وؤلابضإ وجىلُض ألا٩ٞاع الجضًضة لخُىٍغ َغ ١الٗمل والضا ٘ٞؤلالهامي٦ ،ما ؤوضر ان
همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت ً٩ىن مىاؾبا في او٢اث الخُٛحر الخىُٓمي (ؤًىب.)77-76 :2012 ،
ً
عؤي ال٨ؿاؾبت والٟاٖىعي وٖبض هللا ( )2009ؤن الُ٣اصة جلٗب صوعا خُىٍا في حؿهُل الخٗلم الخدىٍلي
في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،بط ؤن الىمِ ال٩اعٍؼماحي (الخإزحر اإلاشالي) م٘ صعظت ٖالُت مً الاهخمام الاظخماعي
ًم ً٨ؤن ً٩ىن مً ؤ٦ثر ألاهماٍ الُ٣اصًت مالءمت لدؿهُل الخٗلم الخدىٍلي في اإلاىٓمت اإلاخٗلمتُٞ ،ازغ
ً
ً
ال٣اثض في ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً زال ٫زل ٤اإلاىار الظي ًم ً٨ؤن ً٩ىن صاٖما ؤو مُٗ٣ا لل٨ك٠
ًٖ الاٞتراياث الىٟؿُت التي جدخاظها ٖملُت بخضار الخُٛحر الخىُٓمي (ال٨ؿاؾبت ،والٟاٖىعي ،وٖبض
هللا.)29 :2009 ،
ؤقاع  )2017( Netithanakulفي صعاؾخه بلى الضوع الباعػ الظي جلٗبه الُ٣اصة الخدىٍلُت في جدىٍل
ً
اإلاىٓماث بلى مىٓماث مخٗلمت و٧ان بٗض الخإزحر اإلاشالي (ال٩اعٍؼما) هى ألاٖلى ؤزغا مً بحن ألابٗاص ألاعبٗت في
ً
ً
الخدى ٫إلاىٓمت مخٗلمتُٞ ،ما ٧ان ؤزغ الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖالُا ٖمىما ،وهى ما ًضلل ٖلى الٟ٨اءة
وؤلاهخاظُت الٗالُحن (.)Netithanakul, 2017: 71
جىنل (ال٨ؿاؾبت ،والٟاٖىعي ،وٖبض هللا )2009 ،في صعاؾخه وظىص جإزحر للُ٣اصة الخدىٍلُت بمخُلباتها
اإلااصًت مجها واإلاٗىىٍت في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،خُض اؾخيخج ؤن الىمِ الُ٣اصي الخدىٍلي الظي ٌٗخبر
اإلاىْ ٠قغٍ٩ا ال ؤظحرا وٍش ٤بالٗاملحن والظي ًخمخ٘ ُٞه ال٣اثض بال٣ضعة الٟاٖلت ٖلى عؾم عئي
مؿخ٣بلُت للمىٓمت وجىُٟظ الخٌُِ ،ؿهم بك٩ل واضر في عٖاًت وحٗؼٍؼ مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت
(ال٨ؿاؾبت ،والٟاٖىعي ،وٖبض هللا.)40 – 39 :2009 ،
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الخالؿت:
خاو ٫الباخض جىُْ٣ٞ ٠غاث هظا اإلابدض بما ًسضم ؤهضا ٝالضعاؾت ،م٘ ببغاػ شخهِخه في بٌٗ اإلاىاي٘،
خُض بضؤ اؾخٗغاى هظا اإلابدض بم٣ضمت مسخهغة جيهئ ال٣اعت وججظبه للخٗغ ٝؤ٦ثر ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت
٦مضزل خضًض مً مضازل ؤلاصاعة ،زم جىاو ٫الباخض مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً ٖلماء ؤلاصاعة ؤصخاب
ً
الىماطط اإلاٗخمضة ٖاإلاُا ومً بٌٗ ألاصبُاث الٗغبُت واإلادلُت٦ ،ما جدضر ًٖ مؿخىٍاث الخٗلم في اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت والتي ٖلى عؤؾها الخٗلم الخىُٓمي والظي جىاوٖ ٫ال٢خه باإلاىٓمت اإلاخٗلمت٦ ،ما جىاو ٫زهاثو وؤهمُت
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،و٢اعن بحن زهاثو اإلاىٓمت الخ٣لُضًت واإلاخٗلمت لُٟغ ١ال٣اعت بُجهما ،وؤوضر الخاظت بلى
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ومبرعاث وظىصها ،وً ٠ُ٦م ً٨ؤن هدى ٫اإلاىٓماث بلى مىٓماث مخٗلمت٦ ،ما ؤوضر مُٗ٣اث
ّ
هظا الخدى ،٫زم ؾغص م٘ جٟهُل بؿُِ لدؿٗت هماطط ٖاإلاُت وٖغبُت للمىٓمت اإلاخٗلمت ،زم إلاا اؾخسضم الباخض
همىطط ؾِىج في صعاؾخه ٧ان لؼاما ٖلُه ؤزظ ؤبٗاص هظا الىمىطط الخمؿت بصخيء مً الخٟهُل.
لُسخم هظا الٟهل بغبِ بِىه والٟهل الؿاب ٤له ،خُض حٗغى للٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت
اإلاخٗلمت ،واٖخمض في طلٖ ٪لى ؾب٘ صعاؾاث ٖغبُت وؤظىبُت جىاولذ هظه الٗال٢ت في بِئاث مسخلٟت.
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ملدمت
ًمشل اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤخض زالر ع٧اثؼ ج٣ىم ٖلحها الضو ٫م٘ ع٦حزحي الُ٣إ الٗام والخام ،وحٗض الجمُٗاث
ً ً
الخحرًت ظؼءا مهما مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
وج٣ىم الجمُٗاث الخحرًت بضوع مهم في حُُٛت اخخُاظاث ؤٞغاص اإلاجخم٘ وجلبُتها وطل ٪في مسخل ٠الخضماث
الاظخماُٖت والخىمىٍت وؤلاوؿاهُت وٚحرها مً اإلاجاالث ،و٦ىدُجت للٓغو ٝالتي جمغ بها ألاعاضخي
الٟلؿُُيُت ،وبالخدضًض مدآٞاث ٚؼة٣ٞ ،ض اهدكغث الجمُٗاث الخحرًت بك٩ل ٦بحر ،وؤنبدذ حكغٝ
ٖلى ٦شحر مً هىاحي الخُاة وحكاع ٥بك٩ل ملخىّ الضولت في ؾض خاظاث اإلاجخم٘ مً مسخل ٠الخضماث
ً
واإلاىا ٘ٞالاظخماُٖت اإلاىاٍ ج٣ضًمها ؤنال بالضولت وؤظهؼتها اإلاسخلٟت.
واإلالٟذ ؤن الجمُٗاث الخحرًت في مٗٓم صو ٫الٗالم وكإث وجُىعث في بَاع الضولت ،ل ً٨في اإلاجخم٘
الٟلؿُُجي وكإث الجمُٗاث وجُىعث وجهضعث اإلاكهض الٟلؿُُجي الىًالي وؤلاوؿاوي في ُٚاب الضولت
والاؾخ٣ال ٫والؿُاصة ٖلى ألاعى ويٗ ٠م٣ىماث اإلاىاَىت (الٗالى.)86 :2011 ،٫
في ٞلؿُحن ،وهٓغا للٓغو ٝالخاعٍسُت والؿُاؾُت التي ؤصث بلى حُِٛب الضولت الىَىُت وؤظهؼتها ًٖ بصاعة
اإلاجخم٘ ،وٞغى الاخخال ٫الاؾغاثُلي هُمىخه ٖلى مىاحي الخُاة اإلاسخلٟتْ ،هغث الجمُٗاث الخحرًت لخاصي
وْاث ٠ؤؾاؾُت في اإلاجخم٘ ،جىاػي ،في ٦شحر مً ألاخُان ،وْاث ٠الضولت الىَىُت في اإلاجخمٗاث اإلاؿخ٣غة،
٦جؼء مً مًامحن الٗمل الىَجي الهاص ٝبلى حٗؼٍؼ نمىص اإلاىاًَ وب٣اثه (ماؽ ،)1 :2016 ،ول ً٨بٗض
ُ٢ام الؿلُت الٟلؿُُيُت وبنضاع ٢اهىن الجمُٗاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت في الٗام  ،2000ؤيخى
التر٦حز ألاؾاسخي لٗمل الجمُٗاث الخحرًت ٖلى جىٞحر الخضماث في مجاالث الخىمُت الا٢خهاصًت والغٖاًت
الاظخماُٖت والخىمُت الش٣اُٞت والخىُٖت (الٗالى.)86 :2011 ،٫
ولدؿلُِ الًىء ٖلى الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ًدىاو ٫هظ الٟهل اإلاىيىٖاث آلاجُت:
مٟهىم الجمُٗاث الخحرًت ،ؤهضاٞها ،ؤهمُتها ،زهاثهها ،مجاالث ٖملها ،إلادت جاعٍسُت ٖجها ،حٗضاصها،
والخدضًاث التي جىاظهها في ٖملها في مدآٞاث ٚؼة.

مفهىم الجمعُاث الخحرًت
ً
ً
حٗضص حٗغٍٟاث مٟهىم الجمُٗت الخحرًت جبٗا الزخال ٝالجهت اإلاٗغٞت والؼمان واإلا٩ان ،وُٞما ًلي بًٗا مً
هظه الخٗغٍٟاث:
حعسٍف كاهىن الجمعُاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت زكم ( )1عام :2000
الجمعُت ؤو الهُئت :هي شخهُت مٗىىٍت مؿخ٣لت جيكإ بمىظب اجٟا ١بحن ٖضص ال ً٣ل ًٖ ؾبٗت
ؤشخام لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝمكغوٖت تهم الهالر الٗام صون اؾتهضا ٝظجي الغبذ اإلاالي بهض ٝا٢دؿامه
بحن ألاًٖاء ؤو لخد ٤ُ٣مىٟٗت شخهُت (٢اهىن الجمُٗاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت :2000 ،ماصة (.))2
الجمعُت ؤو الهُئت ألاحىبُت :ؤًت ظمُٗت زحرًت ؤو هُئت ٚحر خ٩ىمُت ؤظىبُت ً ٘٣م٣غها ؤو مغ٦ؼ وكاَها
الغثِسخي زاعط ألاعاضخي الٟلؿُُيُت ؤو ٧اهذ ؤٚلبُت ٖضص ؤًٖائها مً ألاظاهب.
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حعسٍف اللاهىن اإلاـسي زكم ( )84طىت :2002
٧ل ظماٖت طاث جىُٓم مؿخمغ إلاضة مُٗىت او ٚحر مُٗىت جخإل ٠مً ؤشخام َبُُٗحن ؤو اٖخباعٍحن ؤو
ً
مجهما مٗا ،ال ً٣ل ٖضصهم ًٖ  ،10وطل ٪لٛغى ٚحر الخهىٖ ٫لى عبذ ماصي (٦ىاهت.)2011 ،
حعسٍف اللاهىن ألازدوي زكم ( )51طىت :2008
ؤي شخو اٖخباعي مال ٠مً مجمىٖت مً ألاشخام ال ً٣ل ٖضصهم ًٖ  7وٍخم حسجُلها و٣ٞا
ألخ٩ام ال٣اهىن لخ٣ضًم زضماث ؤو الُ٣ام بإوكُت ٖلى ؤؾاؽ جُىعي صون ؤن ٌؿتهض ٝظجي الغبذ
وا٢دؿامه ؤو جد ٤ُ٣ؤي مىٟٗت ألي مً ؤًٖاثه او ألي شخو مدضص بظاجه ؤو جد ٤ُ٣ؤي اهضاٝ
ؾُاؾُت جضزل يمً هُا ١اٖما ٫وؤوكُت ألاخؼاب الؿُاؾُت و ٤ٞؤخ٩ام الدكغَٗاث الىاٞظة
(الدكغَٗاث ألاعصهُت.)2011 ،
حعسٍف البىً الدولي:
ؤنها مىٓماث زانت ج٣ىم بإوكُت لض ٘ٞاإلاٗاهاة والضٞإ ًٖ مهالر ال٣ٟغاء وخماًت البِئت وجد٤ُ٣
الخىمُت اإلاجخمُٗت (ألاٚا.)30 :2015 ،
حعسٍف ألامم اإلاخددة:
مىٓماث لها عئٍت مدضصة تهخم بخ٣ضًم زضماتها للجماٖاث وألاٞغاص ،وجدؿحن ؤويإ الٟئاث التي
جخجاوػها الخىظهاث ؤلاهماثُت ،وحٗمل في اإلاكاعَ٘ ؤلاهماثُت والُىاعت وبٖاصة الخإهُل٦ ،ما تهخم بش٣اٞت
اإلاجخم٘ والضٞإ ًٖ الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لألٞغاص (ال٨ؿاصي.)2003 ،
حعسٍف العالىٌ :2011
شخهُت اٖخباعٍت زحرًت مؿخ٣لت جيكإ باجٟا ١بحن ؤشخام َبُُٗحن لخد ٤ُ٣اهضا ٝمكغوٖت لخضمت
اإلاجخم٘ (الٗالى.)88 :2011 ،٫
مً زالٌ الخعسٍفاث الظابلت ًخطح ؤن اإلاالمذ ألاطاطُت التي جمحز الجمعُاث الخحرًت هي:
ً
 شخـُت اعخبازٍت :جخإل ٠مً ؤشخام َبُُٗحن ؤو اٖخباعٍحن ؤو مجهما مٗا ،وجخمخ٘ بصخهُت ٢اهىهُت
في خضوص الٛغى اإلايكإة ألظله.
 الوىعُت :مباصعة جُىُٖت مً مجمىٖت مً ألاٞغاص.
 الخحرًت :ال تهض ٝلججي الغبذ ،وبن ٢امذ بمكاعَ٘ عبدُت ٞال حٗىص ٖلى ؤٞغاصها بل لخُُٛت اوكُت
وبغامج زحرًت.
 الخفىٍم :جٟىى الجمُٗت الٗمىمُت مجمىٖت مجها إلصاعة الجمُٗت.
ً
 الاطخلالٌ :مؿخ٣لت وال جدب٘ بصاعٍا للٗمل الخ٩ىمي.
 مجاٌ العمل :ج٣ىم بخىٞحر الخضماث في مجاالث الخىمُت الا٢خهاصًت والغٖاًت الاظخماُٖت والخىمُت
الش٣اُٞت والخىُٖت.
 اللُم :جيسجم ؤوكُتها وزضماتها م٘ ُ٢م وؤٖغا ٝاإلاجخم٘.
 الؼساهت :حكاع ٥الُ٣إ الٗام في ؾض خاظاث اإلاجخم٘ في مسخل ٠الخضماث واإلاىا ٘ٞالاظخماُٖت
ً
اإلاىاٍ ج٣ضًمها ؤنال بالضولت وؤظهؼتها اإلاسخلٟت.
 زؤض اإلااٌ :ال جدخاط لخسهُو ما ٫لها ٖىض الخإؾِـ وطل ٪بسال ٝالكغ٧اث ٚحر الغبدُت.
 جسدم مً؟ :لم حك٩ل لخسضم مهالر ؤًٖائها ،بل لٟئت مدضصة مً اإلاجخم٘.
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ؤهداف الجمعُاث الخحرًت








جدؿحن ألاويإ اإلاِٗكُت للمجخم٘ بك٩ل ٖام ،وللٟئاث اإلاهمكت بك٩ل زام.
الُ٣ام بضوع اإلاىانغة والخكض بالخإزحر في الغؤي الٗام ججاه بٌٗ الً٣اًا التي جسو اإلاجخم٘
(الٗالى.)89 :2011 ،٫
الخضزل في الخاالث الُاعثت وخاالث ال٩ىاعر والخغوب.
اإلاؿاهمت في خل اإلاكا٧ل اإلاجخمُٗت اإلالخت ٧البُالت وال٣ٟغ والصخت والغٖاًت.
اإلاؿاهمت في جُىٍغ الخٗلُم ،وج٣ضًم الخضعٍب الظي ًغٟ٦ ٘ٞاءة ؤٞغاص اإلاجخم٘ (ألاٚا.)31 :2015 ،
مماعؾت صوع الغُ٢ب ٖلى الُ٣إ الٗام ،بما ًسضم الهالر الٗام للمىاَىحن ،وٖضم هضع مىاعص
الضولت.
حُُٛت الٟجىة مً زال ٫ج٣ضًم الخضماث التي ال ج ٘٣يمً هُاٖ ١مل الُ٣إ الٗام ،ؤو التي ٞحها
٢هىع في الخ٣ضًم ال ٌؿخُُ٘ الُ٣إ الٗام حُُٛخه بمٟغصه.

زـاثف الجمعُاث الخحرًت













حٗخبر شخهُت اٖخباعٍت جخمخ٘ بصخهُت ٢اهىهُت.
ال ًخىظب جسهُو ما ٫لها ٖىض الخإؾِـ (الٗالى.)90 :2011 ،٫
لها هُ٩ل عؾمي ًدؿم باالؾخمغاعٍت بلى خض ٦بحر ،وٍبضؤ في ال٣مت ٦إٖلى ؾلُت مً الجمُٗت الٗمىمُت
وجدتها مجلـ ؤلاصاعة زم ؤلاصاعة الخىُٟظًت ال٣اثمت ٖلى جىُٟظ ألاوكُت وج٣ضًم الخضماث.
ٞلؿٟتها حؿخمض مً هٓامها ألاؾاسخي ،ولها خ ٤الدكغَ٘ وحٗضًل اللىاثذ َاإلاا اؾخلؼم ألامغ طل.٪
طاجُت الخ٨م  ،جد٨م هٟؿها بىٟؿها.
ٚحر بعزُتًٖ ،ىٍتها َىُٖت ال ٖال٢ت لها بال٣غابت ؤو الٗغ٦ ١ما هى الخا ٫في اإلااؾؿاث الٗكاثغٍت ؤو
الضًيُت.
جخمخ٘ بؿلُت واؾٗت مً خُض ازخُاع مىْٟحها.
مُٟٗت مً الًغاثب ٖلى مكترًاتها التي جسضم ؤوكُتها الخضمُت التي ج٣ضمها للمجخم٘ (الهجحن،
.)52-50 :2014
الخبرٕ والخُىٕ الٗىهغان ألاؾاؾُان لخُىٍت الجمُٗت.
ٚحر مؿِؿت وال جىسغٍ في الاوكُت الخؼبُت والؿُاؾُت ،عٚم نضوع مىاٖ ٠٢جها ٖلى بٌٗ الً٣اًا
الؿُاؾُت.
جمخاػ باحؿإ مجاالث ٖملها (ؤبى الىهغ.)85 :2007 ،
لها طمت مالُت مؿخ٣لت زانت بها بدُض جيخ٣ل امىالها وبًغاصاتها مً طمت اإلااهدحن بلى طمت الجمُٗت
بىنٟها شخهُت اٖخباعٍت (الىاوي.)56 :2013 ،

مجاالث عمل الجمعُاث الخحرًت
 الخدماث وؤلاغازت :خُض ج٣ضم الغٖاًت الاظخماُٖت ٖلى ق٩ل بٖاهاث زحرًت ومؿاٖضاث اظخماُٖت،
وج٣ضم زضماث صخُت وحٗلُمُت وز٣اُٞت ،بياٞت بلى ؤلاٚازُت الضوعٍت والُاعثت.
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 الخىمُت :ج٣ضم بغامج ومكغوٖاث جىمىٍت للمجخم٘ اإلادلي ،وحٗمل ٖلى ػٍاصة مكاع٦ت اإلاىاَىحن ٞحها،
وجدغم ٖلى جم٨حن اإلاجخم٘ وزانت الٟئاث اإلاهمكت في هظه الٗملُاث.
 الخلىقي :جضا ًٖ ٘ٞخ٣ى ١الجماٖاث والٟئاث اإلآلىمت واإلاهمكت ،وجدبجى ً٢اًا خ٣ى ١ؤلاوؿان
والبِئت وخماًت اإلاؿتهل( ٪ؤبى الىهغ.)89 :2007 ،

إلادت جازٍسُت عً الجمعُاث الخحرًت في فلظوحن
ّ
مغ الكٗب الٟلؿُُجي بٓغو٢ ٝاؾُت في بضاًت ال٣غن اإلااضخي ،والتي جمشلذ بالخغوب ووٍالتها ،وؾ٣ىٍ
الخالٞت الٗشماهُت وبضؤ الهجغة الحهىصًت ببان الاهخضاب البرًُاوي ،مغوعا بىٖض بلٟىع  1917وما ؤٖ٣به مً
زىعاث ،زم الى٨بت والخهجحر الٟلؿُُجي ٖام  ،1948زم الى٨ؿت واخخالُ٢ ٫إ ٚؼة والًٟت الٛغبُت ،مغوعا
ً
باالهخٟايت ألاولى ٖام  1987زم الاهخٟاياث التي جلتها ،زم خغوب ألاٖىام  ،2012 ،2008وؤزحرا .2014
٧ان لها صوع باعػ في جُىع الٗمل الخحري في ٞلؿُحن ،والتي جُىعث مً الضوع الخىٖىي والىًالي يض
ً
الاؾخٗماع والاخخال ،٫بلى الضوع ؤلاٚاسي في الخغوب والهجغاث ،ونىال ل٣ضوم الؿلُت الٟلؿُُيُت واؾخالم
ً
ً
مهام الخضماث ألاؾاؾُت ،لُ٩ىن صوع الجمُٗاث الخحرًت م٨مال ومٗؼػا لضوع الُ٣إ الٗام.
ً
وفُما ًلي جوىز العمل الخحري والؼيل اللاهىوي لعمل الجمعُاث الخحرًت مسوزا باإلاساخل اإلاسخلفت التي
مس بها الؼعب والللُت الفلظوُيُت:

مسخلت ؤوازس الخالفت العثماهُت:
بضؤث مغخلت ج٣ىحن ٖمل الجمُٗاث الخحرًت في ؤوازغ الخالٞت الٗشماهُت وبالخدضًض ٖىض نضوع ٢اهىن
الجمُٗاث الٗشماهُت ؾىت  1327هـ (1907م) ،وهى ما ًٟؿغ بَال ١البٌٗ بلى آلان اؾم الجمُٗاث
الٗشماهُت ٖلى الجمُٗاث الخحرًت ،و٧ان ال٣اهىن ًجحز لٗضة ؤشخام جإؾِـ ظمُٗت ،بك٩ل صاثم صون
٢هض ا٢دؿام الغبذ ،و٧ان ًخم بٖالم الجمُٗت للخ٩ىمت باليكإة بٗض الخإؾِـ( .ماؽ،)40-2016:39 ،
وامخاػث هظه اإلاغخلت بدغٍت ج٩ىًٍ الجمُٗاث٦ ،ما جمحزث ؤوكُت الجمُٗاث في هظه اإلاغخلت بالُاب٘
الاظخماعي البدذ (الٗالى.)91 :2011 ،٫

مسخلت الاهخداب البرًواوي (:)1948-1917
ؤب٣ى الاخخال ٫البرًُاوي ٖلى ٢اهىن الجمُٗاث الٗشماوي م٘ ابخضإ هو في اإلااصة ( )23مً ٢اهىن ٖام
ً 1929دُذ للمىضوب الؿامي ؾلُت جغزُو الجمُٗاث واخخٟاْه بد ٤بلٛاء هظا الترزُو في ؤي و٢ذ
ٌكاء ،و٢ض ؤمًٗ الاهخضاب بمىظب هظا الخ ٤في الؿُُغة ٖلى الجمُٗاث وػاص مً طل٢ ٪اهىن الٗ٣ىباث
في ( 1936ماؽ.)40 :2016 ،
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
ً
٧ل ما ال ًسضم مهالر الاهخضاب ،و٧ان مالخٓا هسبىٍت جل ٪الجمُٗاث خُض لٗبذ الٗاثالث اإلاكهىعة
ً
صوعا في حكُ٨ل الجمُٗاث وُ٢اصتها (ؤبغاف.)71 :2001 ،
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مسخلت ما بحن الىىبت بلى الىىظت (:)1967-1948
في هظه اإلاغخلت جبٗذ الًٟت الٛغبُت لإلصاعة ألاعصهُت وؤنضعث ألاعصن ٢ 4ىاهحن زالٖ 13 ٫اما ،ؤلٛذ
بمىظبها ال٣اهىن الٗشماوي وخل مدله ٢ىاهحن للجمُٗاث ؤلغى ٧ل مجهم الؿاب ٤له في الاٖىام ،1953
 ،1965 ،1956واهتهاء ب٣اهىن الجمُٗاث الخحرًت والهُئاث الاظخماُٖت ع٢م ( )33ؾىت  ،1966وباإلاجمل
٧اهذ هظه ال٣ىاهحن مُ٣ضة للٗمل الخحري (ماؽ .)41 :2016 ،ؤما ُ٢إ ٚؼة والظي جب٘ ؤلاصاعة اإلاهغٍت
٣ٞض اؾخمغ ُٞه الٗمل بال٣اهىن الٗشماوي (مغػو .)64 :2006 ،١وفي هظه اإلاغخلت هبِ ٖمل الجمُٗاث
الخحرًت هدُجت ؤلاخباٍ الٗام في اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي ،وحكضًض ٢بًت الىٓامحن ألاعصوي واإلاهغي ٖلى
خغٍت وخغ٦ت الٟلؿُُيُحن ،وجغ٦ؼ الٗمل ٖلى م٣اومت مكاعَ٘ الخىَحن ،والاهخمام بًُ٣ت الالظئحن وخ٤
الٗىصة بياٞت للٗمل ؤلاٚاسي للمهجغًٍ (ألاق٣غ.)77-76 :2006 ،

مسخلت ما بحن الىىظت والاهخفاكت ألاولى ( :)1987 – 1967
في ُ٢إ ٚؼة اؾخمغ الٗمل بال٣اهىن الٗشماوي ختى نضوع ٢اهىن ع٢م (ٖ )686ام  ًٖ 1981الخا٦م
ً
ً
الٗؿ٨غي إلاىُ٣ت ٚؼة وقما ٫ؾِىاء ،ألامغ الظي ظٗل مؼاولت الجمُٗاث ألوكُتها ؤمغا نٗبا وٞغى
ٚغاماث وٖ٣ىباث بالخبـ (ماؽ.)43 :2016 ،

ً
ؤما في الًٟت الٛغبُت ٣ٞض ب٣ي ال٣اهىن ألاعصوي ع٢م ( )33ؾىت  1966ؾاعٍا ختى ٖام  ،2000بِىما نضع

٢اهىن "بؾغاثُلي" ٖام ٣ٖ 1967ب اخخال ٫الًٟت الٛغبُت زام بالٗمل في مضًىت ال٣ضؽ اإلادخلت
(الهجحن.)61 :2014 ،
جًاٖٖ ٠ضص الجمُٗاث الخحرًت في هظه اإلاغخلت في ُ٢إ ٚؼة والًٟت الٛغبُت ،وطل ٪الؾدُٗاب اإلاهام
الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت الُاعثت والىاججت ًٖ ألاويإ اإلاإؾاوٍت الجضًضة التي ؤٖ٣بذ ه٨ؿت ُٞ ،1967ما
بغػ جُىع لٗمل الجمُٗاث الخحرًت ٞترة الؿبُٗىاث والشماهِىاث ٖ٣ب ْهىع مىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت
(الىاوي.)55 :2013 ،
ً
لم حكهض هظه الٟترة جُىعا إلااؾؿاث مهىُت وجىمىٍت ،خُض لم حؿخُ٘ الجمُٗاث الخحرًت ججاوػ صوعها
ؤلاٚاسي بؿبب ا٢خهاع صوعها ٖلى م٣اومت اإلادخل والهمىص ؤمام ؾُاؾت الخسلي ًٖ ألاعى واإلا٣اومت،
والتي ٧اهذ ؤولىٍت قٗبُت في طل ٪الى٢ذ (ألاٚا.)37 :2015 ،

مسخلت الاهخفاكت ألاولى ( :)1993 – 1987

ً
في الًٟت الٛغبُت اؾخمغ الٗمل بال٣اهىن ألاعصوي ع٢م ( )33ؾىت  1966ؾاعٍا ختى ٖام  ،2000بِىما
نضع ٢اهىن "بؾغاثُلي" ٖام ٣ٖ 1967ب اخخال ٫الًٟت الٛغبُت زام بالٗمل في مضًىت ال٣ضؽ اإلادخلت
(الهجحن .)61 :2014 ،بِىما في ُ٢إ ٚؼة اؾخمغ الٗمل ب٣اهىن ع٢م (ٖ )686ام  ًٖ 1981الخا٦م
الٗؿ٨غي "ؤلاؾغاثُلي" إلاىُ٣ت ٚؼة وقما ٫ؾِىاء ،زم ال٣اهىن اإلاٗض ٫ع٢م (ٖ )832ام  ًٖ 1983الخا٦م
ً
الٗؿ٨غي "ؤلاؾغاثُلي" إلاىُ٣ت ُ٢إ ٚؼة ؾاعٍا ختى ٖام ( 2000ماؽ.)43 :2016 ،
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و٢ض ٧اهذ مغخلت مخمحزة في ٖمل الجمُٗاث الخحرًت في ؤٖ٣اب الاهخٟايت ألاولى ،والتي ؾاهمذ في وظىص
جىظه ظضًض لضي الٟهاثل واإلاجخم٘ اٖخباع الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة الخل٣ت اإلاغ٦ؼٍت للىًا ،٫وحكُ٨ل
لجان ج٣ضم الخضماث الخىمىٍت للجمهىع وٖضم بزًإ الخىمُت للىٓغة الؿُاؾُت ،وجمدىع ٖمل
ً
الجمُٗاث ؤًًا ٖلى الخدًحر لبىاء الضولت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت ،وبظل ٪ؤياٞذ الجمُٗاث الخحرًت
ً
صوعا آزغا لٗملها وهى صوع البىاء ( ألاٚا.)37 :2015 ،

مسخلت ما بحن كدوم الظلوت الىهىُت الفلظوُيُت واهخفاكت ألاكص ى الثاهُت( :)2000 – 1994
بٗض ُ٢ام الؿلُت الىَىُت الٟلؿُُيُت ظغث ظهىص خشِشت لخُٛحر البِئت ال٣اهىهُت الىاْمت لٗمل
الجمُٗاث الخحرًت في ألاعاضخي الٟلؿُُيُت ،ونىال إلنضاع صًىان الٟخىي والدكغَ٘ إلاكغوٕ ٢اهىن بخاعٍش
 ،1995/9/10واٖتريذ ٖلُه مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي مبرعة ٖضم مالثمخه إلاغخلت بىاء ماؾؿاث الضولت،
ما ص ٘ٞالؿلُت لالؾخجابت وججمُضه ومً زم بقغا ٥اإلاىٓماث في نُاٚخه وبٖضاصه ،وبالخالي انبذ
ً
للجمُٗاث الخحرًت صوعا باعػا زال ٫هظه الٟترة وبٗض حكُ٨ل اإلاجلـ الدكغَعي ٖام  1996في بخضار
ً
حُٛحر ظىهغي ٖلى ال٣اهىن مً زال ٫مىذ وػاعة الٗض ٫ؾلُت حسجُل الجمُٗاث بضال مً الضازلُت،
واٖ٣ب طل ٪حٗضًال لهظا البىض بالظاث مً الغثِـ وٖىصة ؾلُت حسجُل الجمُٗاث لىػاعة الضازلُت
ومغع ال٣غاع ٖام  1999مً زال ٫اإلاجلـ الدكغَعي بٗض ظض( ٫ماؽ.)46-45 :2016 ،
قهضث هظه اإلاغخلت َٟغة ٖلى نُٗض ال٨م في حسجُل الجمُٗاث الخحرًت في ًٚىن ؾىىاث ٢لُلت ،ومً
خُض اإلاهام اإلاى٧لت لها ،وطل ٪في ؤٖ٣اب اجٟا ١ؤوؾلى وبػالت ٖ٣باث اإلادخل في ٖمل الجمُٗاث الخحرًت
(اإلاكهغاوي ،)235 :2014 ،و٢ض ؤزظث الجمُٗاث في هظه الٟترة الُاب٘ اإلانهي والخسهصخي (الىاوي،
.)55 :2013

مسخلت ما بحن اهخفاكت ألاكص ى الثاهُت وبداًت خىم خسهت خماض ( :)2007 – 2000
جم اٖخماص ٢اهىن الجمُٗاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت ع٢م ( )1لؿىت  ،2000وطل ٪بٗض جىاػٕ بحن
الجمُٗاث الخحرًت ومٗض ال٣اهىن زم بحن اإلاجلـ الدكغَعي والغثاؾت ،زم نضع في الٗام  2003بمىظب
٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م ( )9الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن الجمُٗاث (ألاٚا ،)38 :2015 ،وبظل ٪جم جىخُض
ال٣ىاهحن اإلاٗمى ٫بها في مجا ٫الجمُٗاث ،بال ؤن الٗال٢ت قابها الٛمىى والخىاػٕ بؿبب الخىاٞـ ٖلى
الخمىٍل وازخال ٝوظهاث الىٓغ الؿُاؾُت (بغهامج صعاؾاث الخىمُت.)85 :2000 ،
اػصاص في هظه اإلاغخلت صوع الجمُٗاث الخحرًت في ج٣ضًم الخضماث ؤلاٚازُت والصخُت ،باإلياٞت بلى بٌٗ
الاوكُت الخىمىٍت٦ ،ما اؾخُاٖذ مً زال ٫الخٗبئت والً ِٛلٗب صوع في حٗضًل ٢اهىن الاهخساباث وفي
نُاٚت الضؾخىع الٟلؿُُجي وٚحره مً ال٣ىاهحن (اإلاا٢ذ وآزغون.)44 :2007 ،
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مسخلت خىم خسهت خماض (الخـاز والاهلظام) وبلى آلان ( :)2018 – 2007
زال ٫هظه الٟترة نضع ٢غاع وػٍغ الضازلُت ع٢م (ٖ )60ام 2009م باٖخماص الىٓام اإلاالي اإلاىخض للجمُٗاث
الخحرًت والهُئاث ألاهلُت ،زم ٢غاع وػٍغ الضازلُت ع٢م ( )61بخاعٍش 2013/11/11م والظي جم بمىظبه
حٗضًل الىٓام اإلاالي اإلاىخض الؿاب ٤وبياٞت بٌٗ اإلاىاص التي جًبِ الكئىن اإلاالُت للجمُٗاث الخحرًت
والهُئاث ألاهلُت (مى ٘٢وػاعة الضازلُت.)https://moi.gov.ps/home/post/43645 :2018/1/13 ،
بٗض ؤن ٞاػث خغ٦ت خماؽ بٛالبُت م٣اٖض اإلاجلـ الدكغَعي وق٩لذ الخ٩ىمت الٗاقغة في ،2006/3/27
بضؤث مغخلت الخهاع وجم بً٣ا ٝمؿاٖضاث الضو ٫اإلااهدت للخ٩ىمت الٟلؿُُيُت ،وجم جىظُه مؿاٖضاث
ً
ً
اإلااهدحن بلى مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي جلتزم بإظىضة اإلااهدحن ،مما ؤُٖى الجمُٗاث الخحرًت صوعا باعػا
ً
ومهما زانت بٗض الاه٣ؿام الضازلي في  ،2007/6/14خُض جغ٦ؼ ٖمل الجمُٗاث الخحرًت ٖلى الجاهب
ؤلاٚاسي وحؿُحر ٢ىاٞل  ٪ٞالخهاع البدغٍت والبرًت (الٗالى.)93 :2011 ،٫
ً
ً
٦ما لٗبذ صوعا بٚازُا مهما ؤزىاء وبٗض الخغوب الهمجُت اإلاخٗا٢بت في ألاٖىام ،2012 ،2009-2008
و ،2014خُض ججاوػث اإلاؿاٖضاث الؿىىٍت التي جل٣تها الجمُٗاث الخحرًت في الٗام  2010مبل800 ٜ
ملُىن صوالع ،وهى ما ًٟى ١يٗ ٠اإلاحزاهُت الؿىىٍت للؿلُت الٟلؿُُيُت في مدآٞاث ٚؼة في طاث الٗام
(الٗالى.)91 :2011 ،٫
ً
ً
٦ما قهضث هظه الٟترة اػصًاصا مًُغصا ألٖضاص الجمُٗاث اإلاسجلت (ألاٚا ،)38 :2015 ،خُض بلٖ ٜضص
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة واإلاسجلت لضي وػاعة الضازلُت في  2017/7/18خىالي 935
ظمُٗت (بخهاثُت مً صاثغة الجمُٗاث ،مضًغٍت الكئىن الٗامت بىػاعة الضازلُت.)2017/7/18 ،
ولٗل ٖامي  2009و  2010اللظًً ؤٖ٣با الخغب ألاولى  2009-2008قهضث حسجُل  32ظمُٗت ؤظىبُت
ً
وهي وؿبت جمشل  %40مً بظمالي الجمُٗاث ألاظىبُت اإلاىظىصة خالُا والبال ٜبظمالحها  80ظمُٗت ،وطل٪
ألؾباب ٖضة ؤهمها الىي٘ ؤلاوؿاوي الهٗب الىاجج ًٖ الخغب الُاخىت ،والظي ق٩ل ٖامل ظظب ٢ىي
ً
لها ،زم بلؼام وػاعة الضازلُت لٟغوٕ الجمُٗاث ألاظىبُت م٘ بضاًت ٖام  2009لدؿىٍت ؤوياٖها و٣ٞا
لل٣اهىن ما جغجب ٖلُه هظه الؼٍاصة ،زم بؿبب و ٠٢الضو ٫اإلااهدت مؿاٖضاتها للخ٩ىمت الٟلؿُُيُت
ٖ٣ب ٞىػ خماؽ في الاهخساباث وبالخالي جىظُه مؿاٖضاتها للجمُٗاث ألاظىبُت (ٖىصة.)16 :2016 ،

حعداد الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة
ٌكحر الجضو ٫ع٢م ( )7 - 2بلى ؤن ٖضص الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة واإلاسجلت لضي وػاعة
الضازلُت في  2017/7/18هى  935ظمُٗت (بخهاثُت مً صاثغة الجمُٗاث ،بىػاعة الضازلُت.)2017/7/18 ،

جىشَع الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة خظب اإلادافظت:
ٌكحر ظضو ٫ع٢م ( )7 - 2والظي ًىضر الخىػَ٘ الٗضصي للجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة
ٖلى اإلادآٞاث بلى ؤن الٗضص ألا٦بر للجمُٗاث الخحرًت بحن مدآٞاث ٚؼة هى إلادآٞت ٚؼة والتي ونلذ
بلى  % 53مً بظمالي الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة بىا 497 ٘٢ظمُٗت زحرًت مً ؤنل
 935ظمُٗت زحرًت ٖاملت في الُ٣إ ٩٦ل ،وَٗؼي طل ٪بلى اٖخباع ٚؼة اإلادآٞت الغثِؿُت في الُ٣إ
ً
والتي جتر٦ؼ ٞحها الىػاعاث الخ٩ىمُت وؤنها ألا٦ثر ٖضصا بحن مدآٞاث ٚؼة الخمـ٦ ،ما ؤن مغ٦ؼٍتها خاٞؼ
ً
للجمُٗاث الجساطها م٣غا خُض ؾهىلت الىنى ٫واإلاىانالث.
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حدوٌ زكم ( :)7 - 2الخىشَع العددي للجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة على اإلادافظاث
عدد الجمعُاث
اطم اإلادافظت
م
1
2
3
4
5

137
497
98
122
81

قماٚ ٫ؼة
غصة
صًغ البلر
زاهُىوـ
عٞذ

العدد ؤلاحمالي للجمعُاث الخحرًت العاملت في كواع غصة

935

اإلاـدز( :بخـاثُت مً داثسة الجمعُاث ،مدًسٍت الؼئىن العامت بىشازة الدازلُت)2017/7/18 ،

جىشَع الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة خظب هىعها:
ٌكحر ظضو ٫ع٢م ( )8 - 2والظي ًىضر الخىػَ٘ الٗضصي للجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة
خؿب هىٖها بلى ؤن  %45.5مً بظمالي الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة حٗمل في مجا٫
الخضماث الاظخماُٖت بىا 425 ٘٢ظمُٗت زحرًت مً ؤنل  935ظمُٗت زحرًت ٖاملت في الُ٣إ مً ظمُ٘
ألاهىإ ،وهى ما ٌٗؼوه الباخض لخالت الخهاع الخاه ٤الظي ًدُاه الُ٣إ مىظ ما ًؼٍض ًٖ  10ؾىىاث
و٦ظل ٪الخغوب الشالزت التي حٗا٢بذ ٖلى الُ٣إ والتي ظٗلذ الخاظت ملخت لٗمل ٚالب الجمُٗاث في
اإلاجا ٫الاظخماعي وؤلاٚاسي ٖلى وظه الخهىم٦ ،ما ًضلل ٖلى ٢هغ هٓغة وز٣اٞت الجمُٗاث الخحرًت في
الخضزل اإلاُلىب وا٢خهاعها ٖلى ظاهب اإلاؿاٖضاث وؤلاٖاهاث.
حدوٌ زكم ( :)8 - 2الخىشَع العددي للجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة خظب هىعها
عدد الجمعُاث وظبت الجمعُاث
هىع الجمعُت
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

الجمعُاث الاحخماعُت
الجمُٗاث ألاظىبُت
الش٣اٞت والٟىىن
الجمُٗاث الُبُت
ظمُٗاث ألامىمت والُٟل
ظمُٗاث الكباب والغٍايت
الجمُٗاث الؼعاُٖت
ظمُٗاث الخٗلُم الٗالي
الجمُٗاث الى٣ابُت
ظمُٗاث اإلاٗا٢حن
ظمُٗاث خ٣ى ١ؤلاوؿان
ظمُٗاث البِئت
الجمُٗاث الٗاثلُت والٗكاثغٍت
ظمُٗاث ٞغوٕ الًٟت الٛغبُت
ظمُٗاث الخغٍجحن
ظمُٗاث الؿُاخت وآلازاع
ظمُٗاث ألازىة
ظمُٗاث الهضا٢ت
ظمُٗاث الخٗلُم

عدد ووظب الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة

425
80
76
56
52
51
42
35
35
28
14
10
9
8
5
4
2
2
1

935

45.45%
8.56%
8.13%
5.99%
5.56%
5.45%
4.49%
3.74%
3.74%
2.99%
1.50%
1.07%
0.96%
0.86%
0.53%
0.43%
0.21%
0.21%
0.11%

100 %

اإلاـدز( :بخـاثُت مً داثسة الجمعُاث ،مدًسٍت الؼئىن العامت بىشازة الدازلُت)2017/7/18 ،
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عدد الجمعُاث الخحرًت ليل  1000وظمت في مدافظاث غصة:
ٌكحر الجضو ٫ع٢م ( )9 - 2بلى ؤن ٖضص الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ونل بلى 935
ظمُٗت زحرًت بمٗض 0.49 ٫ظمُٗت ل٩ل  1000وؿمت ،وهى ًىس ًٖ ٌٟاإلاٗض ٫الٗام للًٟت الٛغبُت
والظي ًهل بلى  0.77ظمُٗت ل٩ل  1000وؿمت ،و٢ض ٌٗؼي هظا ألامغ بلى جىػَ٘ الؿ٩ان في الًٟت الٛغبُت
ٖلى مؿاخاث ظٛغاُٞت ؤوؾ٘ و٦ثرة ٖضص ال٣غي ،بِىما في مدآٞاث ٚؼة هىا ٥ج٨ضؽ للؿ٩ان في مىاَ٤
ظٛغاُٞت يُ٣ت.
٦ما ٌكحر بلى ؤن اليؿبت ألا٦بر لٗضص الجمُٗاث بحن مدآٞاث ٚؼة هي إلادآٞت ٚؼة والتي ونلذ بلى
 0.76ظمُٗت ل٩ل  1000وؿمت ،وَٗؼي طل ٪بلى اٖخباع ٚؼة اإلادآٞت الغثِؿُت في الُ٣إ والتي جتر٦ؼ
ٞحها الىػاعاث الخ٩ىمُت والبىى ٥وؤنها ألا٦ثر ٖضصا بحن مدآٞاث ٚؼة الخمـ٦ ،ما ؤن مغ٦ؼٍتها خاٞؼ
ً
للجمُٗاث الجساطها م٣غا خُض ؾهىلت الىنى ٫واإلاىانالث.
٦ما ًٓهغ ؤن وؿب بُ٣ت اإلادآٞاث مخ٣اعبت ظضا وظمُٗها وؿب ج٣ل ًٖ هه ٠وؿبت مدآٞت ٚؼة،
وبالخالي هظا ماقغ ٖلى خاظت هظه اإلادآٞاث الٞخخاح اإلاؼٍض مً الجمُٗاث الخحرًت.
م

حدوٌ زكم ( :)9 - 2عدد الجمعُاث الخحرًت ليل  1000وظمت في مدافظاث غصة
عدد الظيان عدد الجمعُاث عدد الجمعُاث الخحرًت
اطم اإلادافظت
ليل  1000وظمت
زالٌ 2017م
نهاًت 2016م

قماٚ ٫ؼة
1
غصة
2
صًغ البلر
3
زاهُىوـ
4
عٞذ
5
ألاعداد واليظب ؤلاحمالُت للجمعُاث الخحرًت العاملت في
مدافظاث غصة ملازهت بعدد طيان اإلادافظاث
الًٟت الٛغبُت

383,367
655,881
277,906
357,759
237,354

137
497
98
122
81

0.36
0.76
0.35
0.34
0.34

1,912,267

935

0.49

2,972,096

2292

0.77

اإلاـدز :الجضو ٫مً بٖضاص الباخض بالغظىٕ بلى (بخهاثُت مً صاثغة الجمُٗاث ،مضًغٍت الكئىن الٗامت بىػاعة الضازلُت،
( ،)2017/7/18ج٣غٍغ الٟلؿُُيُىن في نهاًت ٖام 2016م ،الهاصع ًٖ الجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء الٟلؿُُجي،)2016:36/12 ،
(ج٣غٍغ جُُ٣م ؤزغ ٢اهىن الجمُٗاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت ع٢م ( )1لؿىت  2000والثدخه الخىُٟظًت ٖلى ؤصاء الجمُٗاث،
مٗهض ماؽ)14-13 :2016 ،

الـعىباث والخددًاث التي جىاحه الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة:
ٖلى الغٚم مً حجم ألاٖما ٫والخضماث التي ج٣ضمها الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ،بال ؤهه
في هٟـ الى٢ذ ال ًسٟى ٖلُىا حجم الهٗىباث والخدضًاث التي جىاظهها هظه الجمُٗاث ،ولظل ٪ؾيؿلِ
الًىء في هظا اإلادىع ٖلى ظؼء مً هظه اإلاُٗ٣اث والخدضًاث ،و٢ض ٢ؿمها الباخض بلى نٗىباث وجدضًاث
هاججت ًٖ البِئت الضازلُت وؤزغي ًٖ البِئت الخاعظُت لٗمل الجمُٗاث ،وهي ٖلى الىدى آلاحي:
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ؿعىباث وجددًاث البِئت الدازلُت:













حٗاوي الٗضًض مً الجمُٗاث الخحرًت مً الدوز الؼىلي للجمعُت العمىمُت ؾىاء في مىا٢كت
الخ٣اعٍغ ؤلاصاعٍت واإلاالُت ؤو الاهخساباث ؤو ختى صوعها الغ٢ابي (الٗالى ،٫ومىهىع ،وحجاط:2012 ،
.)234
هىا ٥اعجٟإ في مؿخىي جدزل مجالع ؤلادازة في ؤلادازة الخىفُرًت مما ً٣ىى الخٟىٌٍ وؤلابضإ
في الٗمل٦ ،ما ؤن الٟاٖلحن في مجلـ ؤلاصاعة ؤخُاها ً٩ىن ًٖى ؤو ازىحن والبُ٣ت زاملحن
(اإلاكهغاوي.)16 :2009 ،
ازجبان وؼإة بعم الجمعُاث بيؼان شخص ي لبعم ألافساد مما ًجٗلهم اإلاخد٨محن في
الجمُٗت ،والظي ًدؿبب بازخٟاء هظه الجمُٗت بُٛاب هاالء ألاٞغاص.
غُاب الخجاوع والخيامل بحن ؤعلاء بعم الجمعُاث والظي ًيخج ًٖ حٛلُب بًٗهم إلاهلخخه
ً
الصخهُت ،مما ًدؿبب بخسل ٠في الٗمل بضال مً الخ٣ضم (ألاٚا.)41 :215 ،
جدخاط الٗضًض مً الجمُٗاث الخحرًت لبظ ٫اإلاؼٍض مً الجهض في جوىٍس ؤهظمتها السكابُت لؼٍاصة
الكٟاُٞت (قاهحن.)153 :2007 ،
جفخلس الٗضًض مً الجمُٗاث بلى الخوى الخىمىٍت الؼاملت ،والتي حٗ٨ـ في ظضاو ٫ػمىُت جبرػ
مضي جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالتي ويٗذ لبرامج ومكاعَ٘ الجمُٗاث (ألاٚا.)42 :2015 ،
وظىص كعف في بدازة اإلاؼازَع ،وال ً٩ىن في بٌٗ ألاخُان جُُ٣م لهظه اإلاكاعَ٘ وبن وظض ً٩ىن
ً
ق٩لُا (الٗالى ،٫ومىهىع ،وحجاط.)239 :2012 ،
الاشدًاد اإلالوس لعدد اإلاظخفُدًً الظًً ًدخاظىن لخ٣ضًم الخضماث مً الجمُٗاث الخحرًت.
ج٣ٟض الٗضًض مً الجمُٗاث الخحرًت لخبراتها اإلاترا٦مت بؿبب هجسة اليادز الىظُفي بك٩ل مؿخمغ.
كعف كىاعد البُاهاث في ٚالب الجمُٗاث الخحرًت ويٗ ٠حٛظًتها بالبُاهاث ؤو جدضًثها بك٩ل
مؿخمغ ،وهى ما ً٣ٟض الجمُٗاث ال٣ضعة ٖلى الخدغ ٥الؿغَ٘ وجلبُت اخخُاظاث اإلااهدحن (الخضاص
وٖبض الىاخض.)11-10 :2009 ،

ؿعىباث وجددًاث البِئت الخازحُت:





نٗىبت الٗمل في ْل كىاهحن مدازبت ؤلازهاب التي ؤَل٣ذ في ؤٖ٣اب ؤخضار  11ؾبخمبر ،خُض باث
ً
ًىؾم مً ً٣اوم اإلادخل باإلعهاب ظىبا بلى ظىب ٦ما ًىؾم ؤلاعهابُىن بهظا الاؾم (ؾحن ومىعَـ،
 ،)13 :2010وبمىاػاة طل ٪بضؤث خغب ؤمغٍ٩ا ٖلى اإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت ٦ما خضر م٘ الهىضو١
الٟلؿُُجي لإلٚازت والخىمُت (بهترباٖ )٫ام  ،2003وم٘ ماؾؿت ألاعى اإلا٣ضؾت لإلٚازت والخىمُت ٖام
( 2004الٗالى ،٫ومىهىع ،وحجاط.)280-278 :2012 ،
جىجس العالكت بحن الجمعُاث الخحرًت والظلوت ،والظي ؤعظٗه ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت في ٞلؿُحن
الهاصع ٖام  ،2000بلى الخىافع على الخمىٍل الخازجي بيؿبت .%81
الخًُِ ٤مً الؿلُت الٟلؿُُيُت ٖلى الجمُٗاث الخحرًت في اٖ٣اب ؤخضار  11ؾبخمبر  ،والظي
ونل إلغالق بعم الجمعُاث الخحرًت ؤو ججمُد ؤزؿدتها ،زم اػصاصث وجحرة هظا الخًُِ ٤في
ؤٖ٣اب الاه٣ؿام الٟلؿُُجي ٖام .2007
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ؿعىبت جدىٍل ألامىاٌ بلى الجمُٗاث الخحرًت ؤلاؾالمُت في مدآٞاث ٚؼة يمً ؾُاؾت جج٠ُٟ
اإلاىاب٘ التي اجبٗتها الؿلُت الٟلؿُُيُت في ؤٖ٣اب الاه٣ؿام الٟلؿُُجي ٖام  ،2007وٖضم حٗامل
البىى ٥مٗها (الىاوي.)60 :2013 ،
عدم جبجي الظلوت ﻷهداف وبسامج الجمعُاث الخحرًت ،مما نٗب ا٦دؿابها الكغُٖت في الخٗامل
م٘ الخمىٍل الضولي (ايهحر.)55 :2015 ،
غُاب الاطتراجُجُاث الخىمىٍت والتي هي مؿئىلُت مكتر٦ت بحن الخ٩ىمت والجمُٗاث الخحرًتٌ ،ؿبب
ً
يٟٗا في صوع الجمُٗاث الخحرًت في الخىمُت اإلادلُت ،وهىا جبرػ مك٩لت الكغا٦ت م٘ الخ٩ىمت والتي ال
جؼا ٫صون اإلاؿخىي اإلاُلىب ( قهاب.)30 :2013 ،
مأزر مهمت على كاهىن الجمعُاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت ع٢م (ٖ )1ام :2000
بُٖاء الُاب٘ ألامجي لدسجُل الجمُٗاث الخحرًت ٧ىنها نالخُت وػاعة الضازلُت ،والظي ٢ض ًاصي بلى
ع ٌٞحسجُل بٌٗ الجمُٗاث بؿبب جىظهاتها ال٨ٟغٍت ؤو الؿُاؾُت.
ًم ً٨ألصخاب اإلاغا٦ؼ الٗلُا في الخ٩ىمت وعظا ٫ألامً الاهًمام للجمُٗاث الخحرًت ،وطل ٪بسالٝ
اإلاىازُ ٤الضولُت.
بُٖاء وػٍغ الضازلُت نالخُت خل الجمُٗت صون اللجىء للً٣اء ،وٖضم جدضًض حٗغٍ ٠واضر
للمسالٟاث الجىهغٍت التي جدُذ للىػٍغ خل الجمُٗت( .الٗالى ،٫ومىهىع ،وحجاط)2012:261 ،
ً
جبُٗت الجمُٗاث الخحرًت ًىما بٗض ًىم للجهاث اإلااهدت ،بؿبب اعخمادها الىبحر على اإلاظاعداث
الخازحُت في ٖملها والتي اعجٟٗذ بيؿبت  %32في الٟترة ما بحن  1999و  ،2008وهى ما ًجٗل
الجمُٗاث جغٖ ً٦لى هظا الخمىٍل صون الاهخمام باإلاىاعص الظاجُت وبالخالي جًُغب بك٩ل ٦بحر في خا٫
ازخل الخمىٍل الخاعجي (صًٟىٍغ وجغجحر.)40 :2009 ،
كعف الخيظُم بحن الجمُٗاث الخحرًت وٖضم جباص ٫الخبراث والخٗاون والخ٩امل ُٞما بُجها ،مما ًازغ
ً
ؾلبا ٖلى ألاوكُت اإلاىٟظة مً خُض الجىصة ؤو ج٨غاع اإلاكغوٖاث ؤو زضمت هٟـ الٟئت ٖضة مغاث.
كعف ؤلاعالم الداعم واإلاسوج ﻷعماٌ الجمعُاث الخحرًت ،والظي ًىٗ٨ـ بك٩ل ملخىّ في
يٗ ٠الخىُٖت اإلاجخمُٗت بإوكُت الجمُٗاث (قهاب.)31-29 :2013 ،

الخالؿت:
ابخضؤ الباخض هظا اإلابدض بم٣ضمت جىضر صوع الجمُٗاث الخحرًت في ؾض الٟجىة ًٖ الُ٣إ الٗام ججاه
الكٗب الٟلؿُُجي ،بل وؤهه ؾب ٤الُ٣إ الخ٩ىمي في الضوع الىًالي والخضمي ،زم جىاو ٫ؤهم الخٗغٍٟاث
إلاٟهىم الجمُٗاث الخحرًت مً ال٣ىاهحن وال٨خاب ،زم جىاو ٫اهضاٞها وزهاثهها ومجاالث ٖملها بصخيء مً
الخٟهُل .وإلاا ٧ان ُ٢إ الجمُٗاث ٌؿبُ٢ ٤ام الؿلُت الٟلؿُُيُت ٖغط الباخض بلمدت جاعٍسُت ًٖ
الجمُٗاث الخحرًت في ٞلؿُحن في مسخل ٠الٟتراث مً الخ٨م الٗشماوي و٢اهىهه الىاْم لٗمل الجمُٗاث
ً
ونىال لُىمىا هظا.
زم جىاو ٫حٗضاص الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ووؿبتها للؿ٩ان ،والهٗىباث والخدضًاث في
البُئخحن الضازلُت والخاعظُت التي جىاظهها الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة في ٖملها.
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ملدمت
مً زالُ٢ ٫ام الباخض باالَالٕ والبدض ٖلى الضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت التي جخٗل ٤بمىيىٕ الضعاؾت،
٣ٞض جم ازخُاع الضعاؾاث التي اظتهض ٞحها و٢ض جم ج٣ؿُمها بلى مدىعًٍ خؿب جىاولها إلاخٛحر مً مخٛحري
الضعاؾت الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،و٢ض وػٖذ هظه الضعاؾاث خؿب مهضعها بلى زالزت مهاصع
ٞلؿُُيُت وٖغبُت وؤظىبُت ،وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:
ً
ؤوال :الدزاطاث الفلظوُيُت:
اإلادىع ألاو :٫الضعاؾاث الٟلؿُُيُت التي جىاولذ مىيىٕ اللُادة الخدىٍلُت ،وٖضصها .7
اإلادىع الشاوي :الضعاؾاث الٟلؿُُيُت التي جىاولذ مىيىٕ اإلاىظمت اإلاخعلمت ،وٖضصها .8
ً
زاهُا :الدزاطاث العسبُت:
اإلادىع ألاو :٫الضعاؾاث الٗغبُت التي جىاولذ مىيىٕ اللُادة الخدىٍلُت ،وٖضصها .10
اإلادىع الشاوي :الضعاؾاث الٗغبُت التي جىاولذ مىيىٕ اإلاىظمت اإلاخعلمت ،وٖضصها .10
ً
زالثا :الدزاطاث ألاحىبُت:
اإلادىع ألاو :٫الضعاؾاث ألاظىبُت التي جىاولذ مىيىٕ اللُادة الخدىٍلُت ،وٖضصها .10
اإلادىع الشاوي :الضعاؾاث ألاظىبُت التي جىاولذ مىيىٕ اإلاىظمت اإلاخعلمت ،وٖضصها .5

ً
ؤوال :الدزاطاث الفلظوُيُت:
اإلادىز ألاوٌ :الدزاطاث الفلظوُيُت التي جىاولذ مىكىع اللُادة الخدىٍلُت:
 .1دزاطت (ؤبى ػسٍف)2016 ،
بعىىان :دوز اللُادة الخدىٍلُت في بدازة الخغُحر بىشازة الصخت الفلظوُيُت في مدافظاث غصة
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صوع الُ٣اصة الخدىٍلُت في بصاعة الخُٛحر في وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت
بمدآٞاث ٚؼة ،خُض ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً اإلاىْٟحن طوي الىْاث ٠ؤلاقغاُٞت في وػاعة الصخت
ً
الٟلؿُُيُت في مدآٞاث ٚؼة (مً عثِـ قٗبت بلى وُ٦ل وػاعة) البالٖ ٜضصهم ( )1296مىْٟا ،ازخحرث
ً
مجهم ُٖىت ٖكىاثُت َبُ٣ت وؿبُت ج٩ىهذ مً ( )297مىْٟا ،و٢ض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي
الخدلُلي ،و٧اهذ الاؾدباهت هي ألاصاة اإلاؿخسضمت لجم٘ البُاهاث.
وزلهذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤهمها وظىص ٖال٢ت طو صاللت بخهاثُت بحن مخىؾِ ج٣ضًغاث الُ٣اصة
الخدىٍلُت وبحن مخىؾِ ج٣ضًغاث بصاعة الخُٛحر في وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت في مدآٞاث ٚؼة ،وبإن
صعظت مىا٣ٞت ؤٞغاص الُٗىت لىا٧ ٘٢ل مً الُ٣اصة الخدىٍلُت وبصاعة الخُٛحر في وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت في
مدآٞاث ٚؼة ٧اهذ مخىؾُت (ٖ )%64.1(،)%62.9لى الخىالي.
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٦ما ؤوؿذ الباخشت بًغوعة جبجي الىػاعة مٟهىم الُ٣اصة الخدىٍلُت ،وجىٞحر ؾلىُ٦اث وٖىانغ الُ٣اصة
الخدىٍلُت في ؤٞغاصها ،وطل ٪ألنها حٗض مً ؤ٦ثر مٟاهُم الُ٣اصة مالءمت لُ٣اصة الخُٛحر ،والتر٦حز ٖلى اهخ٣اء
الُ٣اصاث طاث اإلاهاعاث وال٣ضعاث ؤلابضاُٖت لخىلي اإلاىانب الُ٣اصًت في الىػاعة ،وجهمُم هٓام ٗٞا٫
للخىاٞؼ إلا٩اٞإة اإلاخمحزًً مً الٗاملحن.
 .2دزاطت (عبد العاٌ)2016 ،
بعىىان :دزحت جىافس طماث اللُادة الخدىٍلُت لدي مدًسي اإلادازض الثاهىٍت بمدافظت غصة وعالكتها
بمظخىي الاهخماء اإلانهي إلاعلميهم
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صعظت جىاٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت
بمدآٞت ٚؼة وٖال٢تها بمؿخىي الاهخماء اإلانهي إلاٗلمحهم ،وصعاؾت صاللت الٟغو ١بحن مخىؾُاث صعظاث
ً
ج٣ضًغ اإلاٗلمحن جبٗا إلاخٛحراث الضعاؾت (الجيـ ،اإلااهل الٗلمي ،ؾىىاث الخضمت ،اإلاىُ٣ت الخٗلُمُت)،
ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،و٢ض اؾخسضمذ اؾدباهخحن لجم٘
بُاهاث الضعاؾت وؤلاظابت ٖلى ؤؾئلتها ،واخضة ألبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت ألاعبٗت ،والشاهُت لُ٣اؽ مؿخىي
ً
الاهخماء اإلانهي لضي اإلاٗلمحن ،و٢ض وػٖذ الاؾدباهت ٖلى ُٖىت مً مجخم٘ الضعاؾت بل ٜحجمها ( )400مٗلما.
وزلهذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤهمها ؤن صعظت جىاٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت
بمدآٞت ٚؼة مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن ٧اهذ ٖالُت ،وبإهه ال جىظض ٞغو ١خى ٫صعظت جىاٞغ ؾماث الُ٣اصة
ُ
الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞت ٚؼة مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن حٗؼي إلاخٛحر (الجيـ،
اإلااهل الٗلمي ،ؾىىاث الخضمت) ،وبإهه ال جىظض ٞغو ١خى ٫صعظت جىاٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي
مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞت ٚؼة مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن بمدآٞت ٚؼة حٗؼي إلاخٛحر اإلاىُ٣ت
الخٗلُمُت باؾخصىاء مجا ٫الاهخمام باإلاكاٖغ الٟغصًت  ،والٟغو ١لهالر مىُ٣ت قغٚ ١ؼة.
وفي يىء ما جىنلذ بلُه الضعاؾت مً هخاثج٢ ،ضمذ الباخشت مجمىٖت مً الخىؿُاث ،ؤهمها الٗمل ٖلى
وكغ ز٣اٞت الُ٣اصة الخدىٍلُت بحن مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت وجضعٍبهم ٖلحها ،وطل ٪مً زال ٫بٖضاص وجىُٟظ
بغامج جضعٍبُت ،ويغوعة جدؿحن قغوٍ ازخُاع مضًغ اإلاضعؾت ،وج٣ضًم صوعاث للمغشخحن ٢بل حُُٗجهم زم
ٌٗ٣ض ازخباع لهم.
 .3دزاطت (هاجي)2016 ،
بعىىان :اللُادة الخدىٍلُت لدي مدًسي اإلادازض الثاهىٍت بمدافظاث غصة في كىء الفىس التربىي
ؤلاطالمي وطبل جوىٍسها
هضٞذ الضعاؾت الخٗغ ٝبلى صعظت مماعؾت مضًغي مضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة للُ٣اصة الخدىٍلُت في
يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي ،مً وظهت هٓغ مٗلمحهم في يىء مخٛحراث (الجيـ ،اإلااهل الٗلمي ،ؾىىاث
الخضمت) .وا٢تراح ؾبل جُىٍغ الُ٣اصة الخدىٍلُت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞت ٚؼة.
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ً
واؾخسضمذ الباخشت ٦ال مً اإلاىهج الاؾخيباَي ،اإلاىهج الىنٟي ،واإلاىهج البىاجي ،و٧اهذ ؤصواث الضعاؾت
الاؾدباهت وبُا٢ت الخدلُل لُ٣اؽ صعظت مماعؾت مضًغي مضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة للُ٣اصة
الخدىٍلُت في يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي٦ ،ما اٖخمضث ٖلى اإلاجمىٖت الباعٍت ٦إصاة ؤؾاؾُت ال٢تراح
ؾبل جُىٍغ الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼةُٞ ،ما بلٛذ ُٖىت الضعاؾت
ً
( )300مٗلما ومٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت.
وجىنلذ لىخاثج ؤهمها ؤن صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بٛؼة للُ٣اصة الخدىٍلُت في يىء ال٨ٟغ
التربىي ؤلاؾالمي ظاءث بضعظت ٖالُت ،وبىظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت لضعظت مماعؾت الُ٣اصة
ُ
الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ في مدآٞاث ٚؼة في يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي حٗؼي إلاخٛحر الجيـ
لهالر ؤلاهار ،وبٗضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت لضعظت مماعؾت الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ في
ُ
مدآٞت ٚؼة في يىء ال٨ٟغ التربىي ؤلاؾالمي حٗؼي بلى مخٛحر اإلااهل الٗلمي وؾىىاث الخضمت.
وؤوؿذ بًغوعة حٗؼٍؼ مٟهىم الُ٣اصة الخدىٍلت في مضاعؽ الشاهىٍت بالٗىصة بلى ٦خاب هللا وؾىت عؾىله
والا٢خضاء بالؿحرة الىبىٍت والىماطط الُ٣اصًت الىاجخت في ٖهغها هظا ،ويغوعة ا٦دكاُ٢ ٝاصاث جدىٍلُت
مبضٖت صازل اإلاضاعؽ وازخُاع ألاوؿب وبقغا٦هم في نى٘ ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت.
 .4دزاطت (الظلوي)2015 ،
بعىىان :دزحت ممازطت مدًسي اإلادازض الثاهىٍت بمدافظاث غصة لللُادة الخدىٍلُت وعالكتها بةدازة
الخمحز لديهم
هضٞذ الضعاؾت الخٗغ ٝبلى صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة للُ٣اصة الخدىٍلُت
ً
وٖال٢تها بةصاعة الخمحز لضيهم ،وصعاؾت صاللت الٟغو ١بحن مخىؾُاث صعظاث ج٣ضًغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت جبٗا
إلاخٛحراث الضعاؾت ( الجيـ ،اإلااهل ،ؾىىاث الخضمت) ،ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت اؾخسضم الباخض اإلاىهج
الىنٟي الخدلُلي ،و٢ام بخهمُم اؾدباهخحن لهظا الٛغى جدخىٍان ٖلى (٣ٞ )69غة ،و٢ض ج٩ىن مجخم٘
ً
الضعاؾت مً ( ( )4857مٗلما /مٗلمت) للمضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة ،و٢ض وػٕ الباخض ٖلى ُٖىت
الضعاؾت بل ٜحجمها (.)330
وزلو الباخض لىخاثج ؤهمها ؤن صعظت ج٣ضًغ مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة للُ٣اصة
الخدىٍلُت ٧اهذ ٦بحرة ،وبىظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت
بمدآٞاث ٚؼة للُ٣اصة الخدىٍلُت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ ،لهالر ؤلاهار ،وإلاخٛحر ؾىىاث الخضمت لهالر
ألا٦ثر مً  10ؾىىاث ،وبٗضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت
بمدآٞاث ٚؼة للُ٣اصة الخدىٍلُت حٗؼي إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي ،وبإن مؿخىي بصاعة الخمحز لضي مضًغي
اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة بل ٜوػنها اليؿبي ( )%74.00ؤي بضعظت ٦بحرة.
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٦ما ؤوص ى الباخض بًغوعة وي٘ آلُاث ممىهجت للٗملُاث ؤلاصاعٍت ًخم الٗمل و٣ٞها مً ٢بل مضًغي
اإلاضاعؽ ،ووي٘ زُتاث واضخت خىُُٟ٦ ٫ت اؾخسضام هخاثج الُ٣اصة الخدىٍلُت ٦مضزالث ع ٘ٞمؿخىي
بصاعة الخمحز ،ووي٘ صلُل ع٢ابت وجُُ٣م ًخم الٗمل به لًبِ جىُٟظ الخُت الاؾتراجُجُت وجُُ٣مها في
نهاًتها.
 .5دزاطت (اللدزة)2015 ،
بعىىان :مخولباث اللُادة الخدىٍلُت وعالكتها بمسسحاث العمل لدي اإلادزاء العامحن في الؼسهت
الفلظوُيُت بلواع غصة
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخىي جىٞغ مخُلباث الُ٣اصة الخدىٍلُت وٖال٢تها بمسغظاث الٗمل لضي
اإلاضعاء الٗامحن في الكغَت الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة ،واؾخسضم الباخض لخد ٤ُ٣طل ٪اإلاىهج الىنٟي
الخدلُلي ،خُض ٢ام باؾخُالٕ آعاء مجخم٘ الضعاؾت واإلاخمشل في مضعاء الضواثغ في ظهاػ الكغَت
الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة والبالٖ ٜضصهم ( )211مضًغ صاثغة ،ومً طل ٪زال ٫جىػَ٘ اؾدباهت نممذ لهظا
الٛغى لُ٣اؽ مضي اؾخجابت اإلابدىزحن إلاخٛحراث الضعاؾت ،و٢ض جم جىػَ٘ ( )131اؾدباهت بُغٍ٣ت الُٗىت
الٗكىاثُت الُبُ٣ت.
ول٣ض جىنل الباخض لىخاثج ؤهمها بإن اإلاضعاء الٗامىن بالكغَت الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة ًمخل٩ىن
مخُلباث الُ٣اصة الخدىٍلُت بيؿبت ( ،)%79.5وبإن مؿخىي مسغظاث الٗمل لضي اإلاضعاء الٗامحن بالكغَت
الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة بل ،)%81.8( ٜوباعجباٍ مخُلباث الُ٣اصة الخدىٍلُت بمسغظاث الٗمل لضي اإلاضعاء
الٗامحن بالكغَت الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة بيؿبت (.)%86.6
و٧اهذ ؤهم جىؿُاجه بًغوعة الاؾخمغاع في مماعؾت همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي اإلاضعاء الٗامحن في الكغَت
الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة ،وحٗؼٍؼ مماعؾاث الُ٣اصة الخدىٍلُت في ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت في الكغَت
الٟلؿُُيُت بٛؼة ،وجضُٖم ؾُاؾت الاهخمام بمسغظاث الٗمل بك٩ل ؤًٞل بياٞت بلى مسغظاث ألاصاء.
 .6دزاطت (اللاهىع)2015 ،
بعىىان :دوز اللُادة الخدىٍلُت في جدلُم ألاهداف الاطتراجُجُت الفلظوُيُت
هضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠صوع الُ٣اصة الخدىٍلُت في جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالاؾتراجُجُت للكٗب
الٟلؿُُجي ،وجىيُدها ألهمُت الُ٣اصة الخدىٍلُت لُ٣اصاث الخىُٓماث الٟلؿُُيُت ،ومٗغٞت مؿخىي
ٟ٦اءة الُ٣اصاث الٟلؿُُيُت في مماعؾت الُ٣اصة الخدىٍلُت ،واجب٘ الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،
واؾخسضم الباخض ؤؾلىب اإلاسر الكامل لجمُ٘ ُ٢اصاث اله ٠ألاو ٫والشاوي والشالض في الخىُٓماث
ً
الٟلؿُُيُت في ُ٢إ ٚؼة واإلا٣ضع ٖضصهم ٢ 191اثضا لٗام 2014م (اإلا٩اجب ؤلاصاعٍت للخىُٓماث
الٟلؿُُيُت) ،و٧ان ٖضص الاؾخبُاهاث اإلاؿترصة ( )161اؾدباهت ،بما وؿبخه ( )%84.3مً مجخم٘ الضعاؾت.
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و٢ض ٧ان مً ؤهم الىخاثج ؤن الخٟؼ ؤلالهامي خهلذ ٖلى اإلاغجبت ألاولى ،الخإزحر اإلاشالي (ال٩اعٍؼما) خهلذ
ٖلى اإلاغجبت الشاهُت ،الاٖخباعاث الٟغصًت خهلذ ٖلى اإلاغجبت الشالشت ،والاؾدشاعة ال٨ٟغٍت خهلذ ٖلى اإلاغجبت
الغابٗت ،الؿلى ٥اإلاشالي (الخم٨حن) خهل ٖلى اإلاغجبت الخامؿت.
ُٞما ٢ضمذ الضعاؾت جىؿُاث ٧ان ؤهمها بظغاء صعاؾاث ؤزغي ممازلت لهظه الضعاؾت في جىُٓماث
ٞلؿُُيُت ؤزغي ؤو مىاَ ٤ؤزغي وطل ٪إلاٗغٞت صوع الُ٣اصة الخدىٍلُت في جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالٟلؿُُيُت
وم٣اعهت هخاثجها م٘ هخاثج هظه الضعاؾت ،والٗمل ٖلى بجي الؿلى ٥الُ٣اصي الخدىٍلي مً ٢بل الُ٣اصاث
الٟلؿُُيُت وطل ٪مً زال ٫اٖضاص وجىُٟظ بغامج جضعٍبُت ال ٦ؿاب ال٣اصة مهاعاتها وزهاثهها وطل٪
ألهمُت صوعها في جدٟحز اإلاغءوؾحن وبزاعة خماؾتهم وجىلُض ؤلاخؿاؽ لضيهم مما ًضٗٞهم لبظ ٫ؤ٢صخى ظهض
لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝالٟلؿُُيُت.
 .7دزاطت (هىعان)2014 ،
بعىىان :دزحت جىافس طماث اللُادة الخدىٍلُت لدي مدزاء اإلادازض الخىىمُت الثاهىٍت وعالكتها باالهخماء
اإلانهي للمعلمحن ػماٌ فلظوحن
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى مٗغٞت صعظت جىٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت
الشاهىٍت وٖال٢تها باالهخماء اإلانهي للمٗلمحن مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن في قماٞ ٫لؿُحن٦ ،ما هضٞذ بلى
ال٨كٖ ٠ما بطا ٧ان هىاٞ ٥غو ١بحن جىٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت وبحن الاهخماء اإلانهي حٗؼي إلاخٛحراث
الضعاؾت(الجيـ ،اإلااهل الٗلمي ،ؾىىاث الخضمت) ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج
الىنٟي اإلاؿخي إلاالثمخه لُبُٗت الضعاؾت٦ ،ما ٢امذ الباخشت بخهمُم اؾدباهت م٩ىهت مً مدىعًٍ ألاو٫
ًٖ الُ٣اصة الخدىٍلُت م٩ىن مً (٣ٞ )73غة ،والشاوي ًضوع خى ٫الاهخماء اإلانهي للمٗلمحن م٩ىن مً ()50
٣ٞغة ،وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً مٗلمي اإلاضاعؽ الشاهىٍت وجم ؤزظ ُٖىت ٖكىاثُت ممشلت للمجخم٘ بلٛذ
ً
( )565مٗلما ومٗلمت.
و٧ان مً ؤهم هخاثج الضعاؾت ؤن صعظت جىٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضعاء اإلاضعاؽ الخ٩ىمُت
ً
الشاهىٍت ٖالُت ،وٍىظض اعجباٍ بًجابي صا ٫بخهاثُا بحن صعظت جىٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضعاء
اإلاضاعؽ والاهخماء اإلانهي للمٗلم .ووظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗىت لضعظت جىٞغ
ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضعاء اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت الشاهىٍت مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن حٗؼي إلاخٛحراث
(الجيـ لهالر الظ٧ىع ،واإلااهل الٗلمي لهالر ؤٖلى مً الب٩الىعٍىؽ ،والخبرة لهالر ؤ٢ل مً  5ؾىىاث،
ومى ٘٢اإلاضعؾت لهالر اإلاضًىت ،وللمدآٞت).
وكد ؤوؿذ الدزاطت بًغوعة ُ٢ام اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ب٩اٞت مؿخىٍاتها ،بُغح مؿا٢اث طاث نلت
باإلاك٨الث التي عبما جىاظه اإلاضًغ ،في الؿىىاث ألاولى مً ٖلمه ،ختى جهبذ مً ألامىع اإلاٗغوٞت لٛالبُت
مضًغي اإلاضاعؽ وؤزظ اإلااهل الٗلمي بٗحن الاٖخباع ٖىض حُٗحن مضًغي اإلاضاعؽ ،ألهمُخه في جُبُ ٤مهاعاث
ٖالُت في خل اإلاك٨الث ،وفي و ٤ٞمٟاهُم خضًشت اإلاجا ٫وج٣ضًم اإلاٗؼػاث اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،مً ٢بل وػاعة
التربُت والخٗلُم بك٩ل صوعي للمضاعؽ الٟاٖلت.
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اإلادىز الثاوي :الدزاطاث الفلظوُيُت التي جىاولذ مىكىع اإلاىظمت اإلاخعلمت:
 .8دزاطت (طىًُ)2017 ،
بعىىان :ؤزس اإلاىظمت اإلاخعلمت على الالتزام الخىظُمي في البىىن الخجازٍت اإلادلُت في كواع غصة
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ٞدو ؤزغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖلى الالتزام الخىُٓمي في البىى ٥الخجاعٍت اإلادلُت في
ٞلؿُحن .وهدُجت لبٌٗ الهٗىباث ،ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى البىى ٥الخجاعٍت اإلادلُت في ُ٢إ ٚؼة ،ِ٣ٞ
واٖخمض الباخض اإلاىهج الىن ٠الخدلُلي مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت٦ .ما جم اؾخسضام الاؾدباهت
٦إصاة عثِؿُت لجم٘ البُاهاث .و٢ض جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت َبُ٣ت مً  144مىْ ٠مً مجخم٘ الضعاؾت
البال 664 ٜمىٌْٗ ٠ملىن في بىى ٥ججاعٍت مدلُت في ُ٢إ ٚؼة .جم ظم٘  196اؾخماعة صخُدت بمٗض٫
اؾترصاص .%80.33
وؤْهغث الىخاثج ؤن ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٧اهذ مخىٞغة بمؿخىي مٗخض )%68.58( ٫في البىى ٥الخجاعٍت
ً
اإلادلُت ،و٧ان الالتزام الخىُٓمي بمؿخىي ؤٖلى وبل )%78.84( ٜفي هٟـ البىىُٞ ،٥ما ؤزبدذ الىخاثج ؤًًا
ؤن الالتزام الخىُٓمي ًخإزغ بك٩ل بًجابي مً ٢بل زالزت ؤبٗاص للمىٓمت اإلاخٗلمت وهي "بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت
اإلاٗغٞت والخٗلم ،والُ٣اصة الاؾتراجُجُت الضاٖمت للخٗلم الخىُٓمي ،وعبِ اإلاهغ ٝبالبِئت الخاعظُت" .و٢ض
ٞؿغث جل ٪ألابٗاص  %50.8مً الخٛحر في الالتزام الخىُٓمي.
ُٞما ٧اهذ الخىؿُت الغثِؿُت للبىى ٥الخجاعٍت اإلادلُت بًغوعة التر٦حز ٖلى مجاالث "بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت
اإلاٗغٞت والخٗلم ،والُ٣اصة الاؾتراجُجُت الضاٖمت للخٗلم الخىُٓمي ،وعبِ اإلاهغ ٝبالبِئت الخاعظُت"
ً
لخٗؼٍؼ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والالتزام الخىُٓمي ؤًًا.
 .9دزاطت (الؼىوي)2016 ،
بعىىان :مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت بالىشازاث الفلظوُيُت في كواع غصة وحهت هظس ػاغلي
الىظاثف ؤلاػسافُت
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الىػاعاث الٟلؿُُيُت في ُ٢إ
ً
ٚؼة ،و٦ظل ٪لل٨ك ًٖ ٠الٟغو ١في اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت جبٗا للمخٛحراث الضًمٛغاُٞت (الجيـ،
اإلااهل الٗلمي والخبرة) .واؾخسضم الاؾخبُان لجمُ٘ البُاهاث الًغوعٍت باالٖخماص ٖلى مُ٣اؽ ؤبٗاص
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ( )DLOQخُض ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )341شخو مً قاٚلي الىْاث ٠ؤلاقغاُٞت
والظًً جم ازخُاعهم بُغٍ٣ت الُٗىت الُبُ٣ت الٗكىاثُت التي ال جسً٘ للخىػَ٘ اإلاخىاؾب مً مجخم٘
الضعاؾت ألانلي .وجم اؾترصاص ( )260اؾدباهت نالخت و٧اهذ وؿبت الاؾخجابت (.)%76.2
و٢ض بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت خهلذ ٖلى صعظت مخىؾُت ،وًٖ وظىص ٞغو١
طاث صاللت بخهاثُت في ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ حٗؼي إلاخٛحر الجيـ ،و٢ض ٧اهذ الٟغو ١لهالر الظ٧ىع.
ً
وؤْهغث الىخاثج ًٖ ٖضم وظىص ٞغو ١جبٗا إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت باليؿبت لجمُ٘ ؤبٗاص الاؾخبُان
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باؾخصىاء البٗض الغاب٘ "بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗغٞت والخٗلم" خُض وظضث ٞغو ١لهالر ؾىىاث الخضمت
ً
ألا٦ثر مً  15ؾىت .وؤزحرا٦ ،كٟذ الضعاؾت ًٖ ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت خؿب اإلااهل
الٗلمي في ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت باؾخصىاء ما ًخٗل ٤بالبٗض ألاو" ٫بًجاص ٞغم للخٗلم اإلاؿخمغ"،
خُض وظضث لهالر خملت اإلااهالث الٗلُا.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت في يىء هخاثجها بًغوعة وي٘ ٖملُت جدى ٫الىػاعاث مً مىٓماث ج٣لُضًت بلى
ً
ً
وػاعاث مخٗلمت ٖلى ؾلم ؤولىٍاث ٖمل الخ٩ىمت وماٖخباعه هضٞا اؾتراجُجُا وحسخحر ؤلام٩اهاث لُ٩ىن
مىي٘ الخُبُ ٤الٟٗلي ،وبًغوعة الٗمل ٖلى جىٞحر ٞغم الخٗلم اإلاؿخمغ لجمُ٘ الٗاملحن وجىٞحر الضٖم
اإلااصي واإلاٗىىي واإلاهاصع ألازغي لضٖمه.
 .10دزاطت (الىىٍسي)2016 ،
بعىىان :دزحت جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في اإلادازض الثاهىٍت بمدافظاث غصة وعالكتها بإهمان
الثلافت الخىظُمُت الظاثدة فيها
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة،
وٖال٢تها بإهماٍ الش٣اٞت الخىُٓمُت الؿاثضة ٞحها مً وظهت هٓغ مضًغيها في يىء مخٛحراث (الجيـ ،اإلااهل
الٗلمي ،ؾىىاث الخضمت) ،ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،و٢ض
اؾخسضمذ اؾدباهخحن ،ألاولى :لُ٣اؽ صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث
ٚؼة و٢ض ج٩ىهذ مً (٣ٞ )38غة جىػٖذ ٖلى ( )5مجاالث ،والشاهُت :لُ٣اؽ ؤهماٍ الش٣اٞت الخىُٓمُت
الؿاثضة في اإلاضاعؽ الشاهىٍت و٢ض ج٩ىهذ (٣ٞ )33غة جىػٖذ ٖلى (٣ٞ )33غة جىػٖذ ٖلى ( )4مجاالث ،و٢ض
ً
بلٛذ ُٖىت الضعاؾت ( )131مضًغا ومضًغة مً مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت في الٟهل ألاو ٫للٗام الضعاسخي
( )2016-2015زم جم ؤزظها بُغٍ٣ت اإلاسر الكامل.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤهمها ؤن صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت
بمدآٞاث ٚؼة ظاءث بضعظت ٦بحرة ،وبٗضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت لضعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت
ُ
اإلاخٗلمت في اإلاضاعؽ حٗؼي إلاخٛحراث (الجيـ اإلااهل الٗلمي ،ؾىىاث الخضمت) ،وبإن الضعظت ال٩لُت ألهماٍ
ً
ً
الش٣اٞت الخىُٓمُت ألاعبٗت ظمُٗا ظاءث ٦بحرة ظضا ،وبٗضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ألهماٍ
الش٣اٞت الخىُٓمُت الؿاثضة في اإلاضاعؽ حٗؼي إلاخٛحراث (الجيـ ،اإلااهل الٗلمي ،ؾىىاث الخضمت).
ُٞما ؤوؿذ الباخشت بًغوعة جبجى وػاعة التربُت والخٗلُم زُت اؾتراجُجُت مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في
اإلاضاعؽ حٗخمض ٖلى وكغ مٟهىم الخٗلم اإلاؿخضام ،وحٗؼٍؼ الٗاملحن الظًً ًبدشىن ًٖ ٞغم الخٗلم
ً
ً
وَؿدشمغونها في جدؿحن الخٗلُم ماصًا ومٗىىٍا مشل( :ػٍاصة في الغاجب وبُٖائهم جغُ٢اث) ،وحٗغٍ٠
الٗاملحن في اإلاضاعؽ بمٟهىم الش٣اٞت الخىُٓمُت وؤهمُتها مً زال ٫اليكغاث ؤو الضوعاث ووعف الٗمل
والىضواث.
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 .11دزاطت (زلحر)2015 ،
بعىىان :همىذج الخـاثف الىظُفُت وعالكخه باإلاىظمت اإلاخعلمت دزاطت مُداهُت على ػسهت
الاجـاالث الخلىٍت الفلظوُيُت "حىاٌ" بلواع غصة
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن همىطط الخهاثو الىُُْٟت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في
ً
قغ٦ت الاجهاالث الٟلؿُُيُت الخلىٍت ظىا ٫مً وظهت هٓغ الٗاملحن ٞحها ،و٣ٞا لىمىطط Hackman 1975
&  Oldhamوالخام بإبٗاص الخهاثو الىُُْٟت ،خُض اٖخمض الباخض ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي
ً
٦مىهج للضعاؾت ،وجم اؾخسضام الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت مؿخسضما اإلاسر الكامل الؾخُالٕ آعاء مجخم٘
الضعاؾت ،واإلا٩ىن مً ( )233مىْ ٠ومىْٟت مً الٗاملحن بكغ٦ت ظىا ،٫و٢ض جم اؾترظإ ()215
اؾدباهت مً الاؾدباهاث اإلاىػٖت ،و٢ض بلٛذ وؿبت الاؾترصاص (.)%92.2
و٢ض ؤْهغث الضعاؾت ٖضص مً الىخاثج ؤهمها وظىص صعظت مغجٟٗت مً اإلاىا٣ٞت مً ٢بل اٞغاص ُٖىت
الضعاؾت ٖلى اإلاجا ٫اإلاخٗل ٤باإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت للمىٓمت اإلاخٗلمت
لضي الٗاملحن ٌٗؼي ل٩ل مً اإلاخٛحراث الخالُت " :الجيـ ،اإلااهل الٗلمي ،اإلاؿمى الىُْٟي" ،ووظىص ٞغو١
طاث صاللت بخهاثُت للمىٓمت اإلاخٗلمت لضي الٗاملحن ٌٗؼي ل٩ل مً مخٛحراث الٗمغ ،وؾىىاث الخبرة.
وزلهذ الضعاؾت إلاجمىٖت مً الخىؿُاث ؤهمها يغوعة اهخمام قغ٦ت ظىا ٫بمسخل ٠ؤبٗاص اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت والُ٣ام بدىمُت وجُىٍغ ٢ضعاتها اإلاىٓمُت ومجها بىاء ٢ضعاث الٟغ ١وهٓام الخٗلم واإلاكاع٦ت والغئي
الاؾتراجُجُت اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن لضوعها اإلاباقغ في هجاح اإلاىٓماث امخال٦ها مؿبباث اإلاىاظهت
والاؾخٗضاص للخُٛحر والاؾتراجُجي.
 .12دزاطت (الدطىقي)2015 ،
بعىىان :دزحت جىافس معاًحر اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث التربُت بالجامعاث الفلظوُيُت بغصة وعالكتها
باإلهخاج اإلاعسفي ﻷعلاء هُئت الخدزَع
هضٞذ الضعاؾت الخٗغ ٝبلى صعظت جىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في ٧لُاث التربُت بالجامٗاث الٟلؿُُيُت
بٛؼة وٖال٢تها باإلهخاط اإلاٗغفي ألًٖاء هُئت الخضعَـ ،خُض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،
ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت ٢امذ الباخشت باؾخسضام ؤصاجحن هما :اؾدباهت ُ٢اؽ صعظت جىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت في ٧لُاث التربُت بالجامٗت الٟلؿُُيُت والتي ج٩ىهذ مً (٣ٞ )52غة مىػٖت ٖلى ( )5مجاالث وهي:
(الخ٨ٟحر الىٓمي ،ؤلاج٣ان الصخصخي ،الىماطط الٗ٣لُت ،الغئٍت اإلاكتر٦ت ،حٗلم الٟغٍ ،)٤واؾدباهت لُ٣اؽ
ؤلاهخاط اإلاٗغفي ألًٖاء هُئت الخضعَـ والتي ٧اهذ مً (٣ٞ )25غة مىػٖت ٖلى مجالحن هما( :وا ٘٢ؤلاهخاط
ً
اإلاٗغفي ،وا ٘٢جىاٞغ م٣ىماث ؤلاهخاط اإلاٗغفي) ،و٢ض ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (ًٖ )120ىا مً الجيؿحن
ً
بيؿبت ( )%68.5مً اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت البالًٖ )149( ٜىا.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج مً ؤهمها ؤن صعظت الخ٣ضًغ ال٩لُت لخىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في
٧لُاث التربُت بالجامٗاث الٟلؿُُيُت بٛؼة مً وظهت هٓغ ؤًٖاء هُئت الخضعَـ بل )%72.4( ٜوهي ٦بحرة.
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وبٗضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖلى صعظت جىاٞغ مٗاًحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وٖلى الضعظت ال٩لُت
الاؾدباهت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ والخسهو الٗلمي.
ُٞما ؤوؿذ الباخشت يغوعة بقغا ٥الجامٗت ؤًٖاء هُئت الخضعَـ في بىاء عئٍتها الاؾتراجُجُت في يىء
اإلاؿخجضاث والخدضًاث ،وجإؾِـ مغا٦ؼ بدىر ٖلى ٚغاع اإلاغا٦ؼ الٗغبُت وألاظىبُت ٌكغٖ ٝلحها هسبت مً
ألاؾاجظة والباخشحن ممً جم٨جهم ٢ضعاتها مهاعاتهم البدشت ٖلى الابخ٩اع والابخضإ ،وجُىٍغ ألاوكُت البدشُت
اإلاسخلٟت واؾخهضاع صوعٍاث ٖلمُت صوعٍت ،وحكُ٨ل لجان مخسههت في ظلب اإلاىذ واإلاؿاٖضاث والهباث
مً الخاعط لضٖم ؤلاهخاط اإلاٗغفي.
 .13دزاطت (زملان)2014 ،
بعىىان :مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت باإلاعاهد ألاشهسٍت مً وحهت هظس العاملحن فيها
هضٞذ الضعاؾت الخالُت بلى الخٗغٖ ٝلى مضي جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت باإلاٗاهض ألاػهغٍت مً وظهت
ً
هٓغ الٗاملحن ٞحها ،وال٨ك ًٖ ٠الٟغو ١في اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت جبٗا إلاخٛحراث (هىٕ الىُْٟت ،مغخت
الخٗلُم ،الجيـ ،اإلااهل الٗلمي ،ؾىىاث الخبرة) ،ولخد ٤ُ٣ؤٚغاى الضعاؾت اؾخسضم البار اإلاىهج
الىنٟي باالٖخماص ٖلى اؾخبُان ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ( )DLOQلىمىطط ماعؾ ٪وواج٨جز & Watkins
 Marsickوالتي ج٩ىن مً (٣ٞ )43غة جم الخإ٦ض مً نض٢ها وزباتها الظي بل ٜمٗاملت ( ،)0.91زم جُبُ٣ه
ٖلى ُٖىت ٖكىاثُت َبُ٣ت مً الٗاملحن باإلاٗاهض ألاػهغٍت ٢ضعها ( )443للٗام الضعاسخي 2013/2012م.
وبُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ ٢ض خهلذ ٖلى صعظت مخىؾُت ،و٧اهذ الٟغو ١صالت
ً
ً
بخهاثُا ٖىض مؿخىي ( )0.05في ج٣ضًغ صعظاث ُٖىت الضعاؾت بك٩ل ٖام جبٗا إلاخٛحراث هىٕ الىُْٟت
ً
ومغخلت الخٗلُم والجيـ واإلااهل الٗلمي بِىما لم جىظض ٞغو ١صالت بخهاثُا حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة.
وفي يىء الىخاثج ا٢ترخذ الضعاؾت ٖضص مً الخىؿُاث ٧ان ؤهمها ؤن جدبجى اإلاٗاهض ألاػهغٍت جغؾُش مٟهىم
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لضي الٗاملحن باإلاٗاهض ألاػهغٍت ،ووي٘ جدى ٫اإلاٗاهض ألاػهغٍت بلى مىٓمت مخٗلمت ٦هضٝ
اؾتراجُجي ،وػٍاصة الخىظه هدى الالمغ٦ؼٍت في اجساط ال٣غاعاث ،وجُىٍغ هٓم الا٢تراخاث ،وعبِ اإلاٗاهض
ببِئتها الخاعظُت.
 .14دزاطت (ؤبى مدللت)2014 ،
بعىىان :العالكت بحن جوبُم ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت والخمحز اإلااطس ي "دزاطت مُداهُت على اإلااطظاث
الدولُت العاملت في مدافظاث كواع غصة"
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن جُبُ ٤ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والخمحز اإلااؾسخي،
ومؿخىي جُبُ٧ ٤ل مجهما في اإلااؾؿاث ألاهلُت الضولُت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة.
واؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ الٗاملحن في اإلااؾؿاث
ألاهلُت الضولُت التي حٗمل في ُ٢إ ٚؼة ،والتي ًبل ٜبظمالي ٖضصها ( )65ماؾؿت ،و٢امذ الباخشت بازخُاع
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ُٖىت م٩ىهت مً ( )7ماؾؿاث جم ازخُاعه بىاء ٖلى ٖضص اإلاىْٟحن الٗاملحن ٞحها ،خُض ازخاعث الباخشت
اإلااؾؿاث التي ٌٗمل بها ؤ٦بر ٖضص مً الٗاملحن .اؾخسضمذ الباخشت الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت ،خُض جم
اؾترظإ ( )244اؾدباهت مً ؤنل ( )275اؾدباهت جم جىػَٗها ،ؤي ؤن وؿبت الاؾترصاص بلٛذ .%89
و٢ض زغط البدض بٗضة هخاثج مً ؤهمها وظىص صعظت مغجٟٗت مً جىٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلااؾؿاث
الضولُت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة بىػن وؿبي ٖ ،%77ضم وظىص ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي
 0.05في صعظت جىٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلااؾؿاث الضولُت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة حٗؼي للمخٛحراث
الضًمىٚغاُٞت ما ٖضا ٖضص ؾىىاث الخضمت في الىُُْٟت الخالُت لهالر الٟئت ألا٦ثر مً ٖ 15ام.
ؤوؿذ الضعاؾت بًىعة ج٣ضًم الضٖم للٗاملحن في اإلااؾؿاث الضولُت باؾخمغاع ؾىاء بخ٣ضًم ٞغم
للخٗلم ؤو حٗؼٍؼ ٢ضعاث الٗاملحن ؤلاصاعٍت ،وحصجُٗهم ٖلى الخٗاون الجماعي وبوكاء ؤهٓمت للخٗلم واإلاٗغٞت
ظضًضة ومبخ٨غة لًمان ونى ٫اإلااؾؿت بلى الخمحز اإلااؾسخي واإلادآٞت ٖلحها.
 .15دزاطت (مدمد)2014 ،
بعىىان :عالكت اإلاىظمت اإلاخعلمت بخعصٍص بحساءاث الظالمت والصخت اإلاهىُت في ؤكظام الخـىٍس الوبي
باإلاظدؼفُاث الخىىمُت – كواع غصة
ً
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مضي جُبُ ٤اإلاىٓمت اإلاخٗلمت و٣ٞا لىمىطط اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لـ 2003
 Marsick &Watkinsفي ؤ٢ؿام الخهىٍغ الُبي باإلاؿدكُٟاث الخ٩ىمُت الٗامت بُ٣إ ٚؼة وٖضصهم ()7
٦ظل ٪الخٗغٖ ٝلى مضي جُبُ ٤بظغاءاث الؿالمت والصخت اإلاهىُت ،ومً زم ازخباع الٗال٢ت اإلاخٗلمت
وحٗؼٍؼ بظغاءاث الؿالمت والصخت اإلاهىُت.
واٖخمض الباخض إلظغاء الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُل ،الظي ً٣ىم ٖلى ون ٠الٓاهغة ومً زم ج٣ضًم
الخٟؿحراث اإلاخٗل٣ت بها٦ ،ما اٖخمض الباخض ٖلى ؤؾلىب الاؾدباهت لجم٘ البُاهاث مً ُٖىت الضعاؾت
اإلا٩ىهت مً الٟىُحن في ؤ٢ؿام الخهىٍغ الُبي وٖضصهم ( ،)152بدُض جم اؾترصاص  128اؾدباهت وبيؿبت
اؾترصاص بلٛذ .%84
ومً ؤهم هخاثج الضعاؾت ،ؤن ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت جُب ٤بضعظت مخىؾُت وبىؾِ خؿابي ()2.86
وبىػن وؿبي ٦ ،%57ما ؤْهغث الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت َغصًت بحن ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت وحٗؼٍؼ بظغاءاث الؿالمت والصخت اإلاهىُت ،و٦ظل ٪وظىص ٖال٢ت َغصًت اعجباَُت مخىؾُت بحن
اإلادىع ٩٦ل "اإلاىٓمت اإلاخٗلمت" وحٗؼٍؼ بظغاءاث الؿالمت.
وؤوؿذ الضعاؾت بًغوعة الٗمل ٖلى جغؾُش ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاؿدكُٟاث الخ٩ىمُت الٗامت
بهىعة ؤ٦بر وع ٘ٞمضي جُبُ ٤ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت٦ ،ما ؤونذ بًغوعة الاهخمام بإمىع وظىاهب
الؿالمت والصخت اإلاهىُت والٗمل ٖلى ع ٘ٞمؿخىي جُبُ٣ها إلاا لها مً ؤهمُت في ؤ٦ثر مً ظاهب مً ؤبغػها
خماًت ٖىانغ الٗمل وجُىٍغ ألاصاء.
73

ً
زاهُا :الدزاطاث العسبُت:
اإلادىز ألاوٌ :الدزاطاث العسبُت التي جىاولذ مىكىع اللُادة الخدىٍلُت:
 .16دزاطت (السواد وآزسون)2016 ،
ؤزس اللُادة الخدىٍلُت على ألاداء الخىظُمي مً مىظىز الدوز الىطُى للمظاولُت الاحخماعُت
للؼسواث  -همىذج اإلاعادلت الهُيلُت
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ازخباع الٗال٢اث بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت وألاصاء الخىُٓمي واإلاؿئىلُت الاظخماُٖت
للكغ٧اث.
وجمشلذ ُٖىت الضعاؾت باؾخابىت بلٖ ٜضصها  217جم جىػَٗا ٖلى اإلاىْٟحن في قغ٧اث نىاٖت ألاصوٍت
باألعصن وجم جدلُل الُاهاث باؾخسضام همىطط اإلاٗاصلت الهُ٩لُت.
و٧ان مً اهم الىخاثج ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت لِـ لها جازحر اًجابي ٖلى ألاصاء الخىُٓمي ,باالياٞت ألن
الُ٣اصة الخدىٍلُت لِـ لها جازحر اًجابي ٖلى اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث ,و٦ظل ٪اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت
للكغ٧اث لِـ لها جإزحر اًجابي ٖلى الاصاء الخىُٓمي.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت باؾخسضام هخاثجها مً ٢بل الباخشحن لؼٍاصة ٞهم الٗال٢اث بحن مخٛحراتها ,
واؾخسضامها مً ٢بل اإلاضعاء ٦إؾاؽ لخدؿحن ألاصاء الخىُٓمي.
 .17دزاطت (السبُعي وهجم)2016 ،
بعىىان :ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت ودوزها في جسػُد اللسازاث اإلاـسفُت بدث اطخوالعي آلزاء عُىت مً
اإلاظئىلحن في اإلاـازف الخاؿت العساكُت
يهض ٝالبدض بلى مٗغٞت صوع الُ٣اصة الخدىٍلُت في ال٣غاع الغقُض ،إلاىاظهت التراظ٘ في بٌٗ ماقغاث
ألاصاء اإلاهغفي هدُجت لُٛاب اإلاٟهىم الخضًض للُ٣اصة جل ٪اإلاؿماة بالُ٣اصة الخدىٍلت والتي جدى ٫صون
الاؾخٟاصة مً مؼاًاها اإلاهاع ،ٝول٣ض ازخبر البدض ٖلى ُٖىت مً اإلاهاع ٝالخانت الٗغاُ٢ت مً زال٫
جُبُ٣ها ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً ( )77مضًغ مٟىى ومٗاون مضًغ ومؿدكاع وعثِـ ٢ؿم ،مىػٖحن ٖلى ()7
مهاع ٝواؾخسضمذ الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿت لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث.
ولٛغى الىنى ٫بلى الىخاثج٣ٞ ،ض ؾعى البدض الزخباع ٞغيِخحن عثِؿخحن مخٗل٣ت بٗال٢ت الاعجباٍ والخإزحر
بحن مخٛحري البدض الغثِؿحن ،ول٣ض جىنل البدض بلى وظىص ٖال٢اث اعجباٍ مٗىىٍت بحن اإلاخٛحرًً ،ووظىص
جإزحر مٗىىي ألبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت في بظمالي ؤبٗاص ال٣غاعاث الغقُضة في اإلاهاع ٝاإلابدىزت.
وؤوص ى البدث بإهه مً الًغوعي ٖلى اإلاهاعُٖ( ٝىت البدض) ؤن حؿدىض بلى اإلاٟاهُم الٗلمُت في ٖملُت
الازخُاع والازخباع لُ٣اصاتها ،وؤن جخمخ٘ هظه الُ٣اصاث بال٣ضعة ال٨بحرة ٖلى الخ٨ٟحر وبالخالي اجساط ٢غاعاث
عقُضة.
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ّ
واإلاظازي)2015 ،
 .18دزاطت (الظاعاحي
بعىىان :ؤزس طماث اللُادة الخدىٍلُت في جوبُم بدازة الجىدة الؼاملت :بدث جوبُلي في الؼسهت
العامت إلاىخىحاث ألالبان
يهض ٝهظا البدض مٗغٞت جإزحر ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت في جُبُ ٤بصاعة الجىصة الكاملت في الكغ٦ت
الٗامت إلاىخىظاث ألالبان في ؤبى ٚغٍب ببٛضاص وهي مً الكغ٧اث الخُىٍت التي ج٣ضم مىخجاث مهمت
للمؿتهل ٪الٗغاقي .و٢ض اٖخمض الباخض اإلاىهج الىن ٠الخدلُلي في جدلُل مك٩لت البدض ،وجًمً البدض
ٞغيِخحن عثِؿِخحن اهبش٣ذ ٖجهما ؤزجي ٖكغ ٞغيُت ٞغُٖت ؤزًٗذ الزخباعاث وبخهاثُت ،وجم ازخُاع
ً
ُٖىت م٩ىهت مً ( )100مضًغا مىػٖحن في اإلاؿخىٍاث الٗلُا والىؾُى والخىُٟظًت في الكغ٦ت اإلاظ٧ىعة٦ ،ما
ً
واؾخسضم الباخض وؾُلت الاؾخبُان ٦إصاة عثِؿت لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث ًٞال ًٖ الؼٍاعاث واإلا٣ابالث
اإلاهُ٩لت التي جمذ زال ٫مضة الخُبُ.٤
وجىنل البدض بلى مجمىٖت مً الاؾخيخاظاث والخىنُاث مً بحن الاطخيخاحاث وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ٢ىٍت
ومٗىىٍت بحن ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت بمؿخىي مخىؾِ م٘ الالتزام بصاعة الكغ٦ت بضٖم وجُبُ ٤بصاعة
الجىصة الكاملت.
ؤما ؤبغػ الخىؿُاث ٞهي :الٗمل ٖلى ع ٘ٞمؿخىي مكاع٦ت ألاٞغاص الٗاملحن في الكغ٦ت مً زال ٫بقغا٦هم
في الٗملُت ؤلاصاعٍت وبْهاع الاهخمام بإ٩ٞاعهم .وآعائهم والظي ؾِىٗ٨ـ ٖلى ؤصائهم ،ويغوعة اهخمام بصاعة
الكغ٦ت بخُبُ ٤الخم٨حن بىنُت اؾتراجُجُت بصاعة خضًشت حؿعى بلى حصجُ٘ الُ٣اصاث الخدىٍلُت والٗاملحن
ٞحها بًغوعة الخسلي ًٖ ألاؾالُب والىٓم الخ٣لُضًت لإلصاعة لخخم ً٨مً الىنى ٫بلى الخدؿحن اإلاؿخمغ في
الخضماث اإلا٣ضمت وما لظل ٪مً جإزحر ٖلى جد ٤ُ٣ؤلابضإ.
 .19دزاطت (الغالبي وعلي)2015 ،
بعىىان :دوز الرواء العاهفي في حعصٍص طلىهُاث اللُادة الخدىٍلُت مً زالٌ الخإزحر الىطُى للخىمت
( دزاطت مُداهُت لعُىت مً كُاداث حامعاث وطى وحىىب العساق)
يهض ٝالبدض بلى ال٨ك ًٖ ٠جإزحر امخال ٥الُ٣اصاث الجامُٗت إلا٣ضعاث الظ٧اء الٗاَٟي في مماعؾت همِ
الُ٣اصة الخدىٍلُت في بَاع الخ٨مت.
ً
و٢ض ؤظغي البدض مُضاهُا في ٖضص مً ظامٗاث وؾِ وظىىب الٗغا ١البالٖ ٜضصها ( )11ظامٗت وازخحرث
ُٖىت م٩ىهت مً ( )100مٟغصة جًم الُ٣اصاث الٗلُا في هظه الجامٗاث واإلاخمشلت بمجالـ الجامٗاث
اإلاخ٩ىهت مً عثِـ الجامٗت ومؿاٖضًه الٗلمي وؤلاصاعي وٖمضاء ال٩لُاث.
وجم الاؾخٗاهت باؾخماعة اؾدباهت نممذ لهظا الٛغى٦ ،ما اٖخمض البدض ٖلى ٞغيُت عثِؿت مٟاصها (
ًىظض ؤزغ مباقغ وٚحر مباقغ طو صاللت مٗىىٍت اخهاثُت للظ٧اء الٗاَٟي في الُ٣اصة الخدىٍلُت.
جىنل البدض بلى ٖضص مً الىخاثج ؤهمها ،ؤن الظ٧اء الٗاَٟي مً اإلاٗاًحر اإلاهمت التي ًيبغي ألازظ بها ٖىض
ازخُاع الُ٣اصاث الجامُٗت.
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٦ما ويٗذ مجمىٖت مً الخىؿُاث ؤبغػها حصجُ٘ ال٣اصة الجامُٗحن ٖلى الُ٣ام بازخباع طاجُت للخٗغٝ
ٖلى مؿخىي ط٧ائهم الٗاَٟي.
 .20دزاطت (عباض وخُدز)2015 ،
بعىىان :مدي جىافس مهازاث اللُادة الخدىٍلُت لدي زئطاء ؤكظام ولُاث حامعت بغداد مً وحهت هظس
الخدزَظُحن
هضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت زهاثو الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي عئؾاء ألا٢ؿام الٗلمُت وٖال٢تها بالغوح
اإلاٗىىٍت ألًٖاء هُئت الخضعَـ بجامٗت ؤلامام مدمض بً مؿٗىص ؤلاؾالمُت ،وجًمً البدض مهاعاث
الُ٣اصاث الخدىٍلُت بمجاالتها الخمؿت وهي (الخُاب الخدىٍلي لضي الغثِـ ،الٗمل الجماعي الخٗاووي،
مهاعة حٗضًل الؿلى ٥بالُ٣م ،اؾخسالم مهام الغئٍت اإلاكتر٦ت ،مهاعة الخٟهم والاٖخظاع) ،خُض جم بىاء
اإلاُ٣اؽ و ٤ٞهظه اإلاجاالث الخمؿتٞ ،خم جهمُم اؾدباهت مكخملت ٖلى ٖ 95باعة وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت
ً
ًٖ 143ىا مً ؤًٖاء الهُئت الخضعَؿُت التي ًمشل مجخمٗها بٗضص ًٖ 4849ى هُئت جضعَـ،
واؾخسضمذ الباخشت الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت.
وجىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤهمها ؤن مماعؾت عئؾاء ألا٢ؿام للُ٣اصة الخدىٍلُت خهلذ ٖلى مىا٣ٞت
ألاًٖاء بضعظت ٦بحرة وجغجبِ بٗال٢ت بًجابُت مً الغوح اإلاٗىىٍت ألًٖاء هُئت الخضعَـ ،و٢ض وظضث
الضعاؾت ؤن ؤؾاجظة ظامٗت بٛضاص ًدؿمىن بخىاٞغ مهاعاث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضيهم ولهالر ؤلاهار.
 .21دزاطت (مسشوق)2015 ،
بعىىان :ؤزس اللُادة الخدىٍلُت في جوبُم بدازة اإلاعسفت دزاطت خالت " :حامعت مدمد زلحر  -بظىسة" -
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ؤزغ الُ٣اصة الخدىٍلُت بإبٗاصها ألاعبٗت ( الخإزحر اإلاشالي ،الخدٟحز ؤلالهامي،
الخٟؼ ال٨ٟغي ،الاٖخباعاث الٟغصًت) ٖلى بصاعة اإلاٗغٞت في ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غةٞ ،خٗض الُ٣اصة
الخدىٍلُت مً اإلاىيىٖاث التي ؤزاعث اهخمام ٖضص ٦شحر مً الباخشحن ،باٖخباعها مً الُ٣اصاث التي حٗمل
ٖلى مىاظهت الخدضًاث والخُىعاث الخضًشت للمىٓمتٞ ،مً ًُب ٤بصاعة اإلاٗغٞت ًدخاط بلى مجمىٖت مً
اإلاخُلباث ًإحي ٖلى عؤؾها ٖىهغ الُ٣اصة الخدىٍلُت.
ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت جم ازخُاع مجخم٘ الضعاؾت مً ألاؾاجظة ؤلاصاعٍحن في ظامٗت مدمض زًُغ
بؿ٨غة ُٞما اٖخمضث الباخشت ٖلى الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿُت لجمُ٘ البُاهاث ،وجم جىػَ٘ ( )60اؾدباهت ٖلى
ألاؾاجظة ؤلاصاعٍحن و٢ض اؾترص مجها ( )44اؾدباهت٦ .ما اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الىنى ٫بلى هخاثج
الضعاؾت ،وجم الاٖخماص ٖلى ٖضة ؤؾالُب بخهاثُت لخدلُل البُاهاث ،وجم الخدلُل مً زال ٫بغهامج .20
.SPSS
وزلهذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤهمها ؤن هىا ٥جإزحر طو صاللت بخهاثُت للُ٣اصة الخدىٍلُت في جُبُ ٤بصاعة
اإلاٗغٞت بجامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة ،و٦ظل ٪بىظىص جإزحر طو صاللت بخهاثُت لالٖخباعاث الٟغصًت في
جُبُ ٤بصاعة اإلاٗغٞت.
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ُٞما ؤوؿذ الباخشت بًغوعة جىٞحر مىار جىُٓمي ًضٖم الُ٣اصة بك٩ل ٖام والخدىٍلُت بك٩ل زام مً
ؤظل حؿغَ٘ الىنى ٫إلصاعة اإلاٗغٞت ،ويغوعة جضعٍب ُ٢اصاث الجامٗت ٖلى اؾخسضام همِ مً ؤهماٍ
الُ٣اصة الخدىٍلُت.
 .22دزاطت (الفسٍجي)2014 ،
بعىىان :ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت وعالكتها بةدازة الخغُحر
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضعاء اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت ،والخٗغٖ ٝلى
بصاعة الخُٛحر لضي مضعاء اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت ،وٖال٢ت ببٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت بةصاعة الخُٛحر.
واهُل٣ذ الباخشت في صعاؾتها مً وظىص مك٩لت خُ٣ُ٣ت ظضًضة هي صعاؾت ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت إلاضعاء
ؤلاٖضاصًت ٧ىن هظه اإلاغخلت هي مغخلت خغظت باليؿبت للُلبت وؤن ؾلى ٥اإلاضًغ ال٨الؾُ٩ي ال جيسجم
مٗهم بل ًدخاط بلى ُ٢اصة مغهت وٗٞالت جازغ ٞحهم.
و٢ض اٖخمضث الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي و٧ان مجخم٘ الضعاؾت ًخمشل في مضعاء اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت
الهباخُت الظ٧ىع وؤلاهار في مضًغٍاث بٛضاص الؿذ و٧ان ٖضصهم  211مضًغ/ة ُٞما ازخاعث الباخشت
ُٖىت م٩ىهت مً  150مضًغ ومضًغة مً اإلاجخم٘ ،و٧اهذ ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت.
و٢ض ٧اهذ ؤهم الىخاثج اؾخٗما ٫مضعاء اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت بٗض الخإزحر اإلاشالي للُ٣اصة الخدىٍلُت الظي ظاء
في اإلاغجبت ألاولى ُٞما ٧ان بٗض الاؾدشاعة ال٨ٟغٍت في اإلاغجبت ألازحرة ،ووظىص ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن
ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت وبصاعة الخُٛحر.
ُٞما ؤوؿذ الباخشت بًغوعة اؾخٗما ٫ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت إلاا له مً صوع في حصجُ٘ اإلاضعؾحن في
جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالتربىٍت ،ويغوعة اؾخٗما ٫ألاؾالُب الٗلمُت والتربىٍت الخضًشت في بصاعة الخُٛحر.
 .23دزاطت (خظحن وطعُد)2014 ،
بعىىان :جىظُف ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت في جلبُت مخولباث الاعخماد ألاوادًمي
هضٞذ الضعاؾت الخٗغٖ ٝلى َبُٗت الٗال٢ت والخإزحر بحن ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت وجلبُت مخُلباث الاٖخماص
ألا٧اصًمي ،بط حك٩ل الُ٣اصة الخدىٍلُت بخضي الاججاهاث اإلاٗخمضة في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت الٗاملت لضي
اإلااؾؿاث٦ ،ما ٌك٩ل الاٖخماص ألا٧اصًمي ؤهم اإلاؼاًا التي جخمخ٘ بها اإلااؾؿاث باإلا٣اعهت م٘ اإلااؾؿاث
ألازغي.
و٢ض اقاعث مك٩لت البدض بلى وظىص ٢هىع واضر في اهخمام اإلااؾؿت اإلابدىزت بخىُْ ٠ؤبٗاص الُ٣اصة
الخدىٍلُت في جلبُت مخُلباث الاٖخماص ألا٧اصًمي ،و٢ض اٖخمضث الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿت لجم٘ بُاهاث البدض
والتي جم بٖضاصها باالؾدىاص بلى ٖضص مً اإلا٣اًِـ الجاهؼة بٗض بظغاءاث الهض ١والشباث ٖلحها وازخحرث
مخىؾُت الٛغبُت للبىحن ٦مُضان للخُبُ ،٤بط جم ازخُاع ٖضص مً الٗاملحن في ال٩لُت ُٗ٦ىت للبدض وبىا٘٢
ً
(ٞ )38غصا وهى ٌك٩ل  %15مً حجم الُٗىت اإلابدىزت وهى مً اليؿب اإلا٣بىلت في الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت.
وإلصزا ٫وجدلُل بُاهاث البدض اؾخسضم البرهامج ؤلاخهاجي الجاهؼ (.)SPSS
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و٢ض ؤٞغػث هظه ألاصواث ٖضص مً الىخاثج ؤ٦ضث مٗٓمها ٖلى صخت الٟغيُت الغثِؿت التي اهُل ٤مجها
البدض والتي ؤقاعث بلى " وظىص ٖال٢ت اعجباٍ وجإزحر طاث صاللت مٗىىٍت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت وجلبُت
مخُلباث الاٖخماص ألا٧اصًمي".
وٖلُه ؤوص ى الباخشان ٖلى يغوعة بَالٕ اإلااؾؿت اإلابدىزت ٖلى ججاعب الضو ٫اإلاخ٣ضمت في مجا ٫الُ٣اصة
الخدىٍلُت والاٖخماص ألا٧اصًمُت ومداولت جىُْ ٠ؤ٩ٞاعها لضيها.
 .24دزاطت (ؤًىب)2012 ،
بعىىان :دوز اللُادة الاطتراجُجُت في بىاء مىظماث مخعلمت ،دزاطت جوبُلُت :ماطظت اجـاالث
الجصاثس
هضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الاؾتراجُجُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في ماؾؿت اجهاالث
الجؼاثغ ،مً زالٖ ٫ال٢ت همُي الُ٣اصة ؤلاظغاثُت والُ٣اصة الخدىٍلُت باإلاىٓمت اإلاخٗلمت خؿب همىطجي
 Sengeو  ،Moilanenخُض ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً مىْٟي ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ بالىاصي ،والبالٜ
ً
ٖضصهم ( )212مىْٟا ،ازخحرث مجهم ُٖىت مِؿغة بالخٗاون م٘ ٢ؿم اإلاىاعص البكغٍت باإلااؾؿت ج٩ىهذ مً
ً
( )100مىْٟا ،و٢ض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،و٧اهذ الاؾدباهت هي ألاصاة اإلاؿخسضمت
لجم٘ البُاهاث.
وزلهذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤهمها ؤن اإلااؾؿت جماعؽ الُ٣اصة الخدىٍلُت وؤلاظغاثُت بضعظت مخىؾُت ،وؤن
مماعؾت نٟاث ال٣اثض الخدىٍلي جخم ؤ٦ثر مً نٟاث ال٣اثض ؤلاظغاجي ،وؤن اإلااؾؿت جمخل ٪نٟاث اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت خؿب همىطط  ، Moilanenووظىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت ؤ٦ثر
مً ؤلاظغاثُتُٞ ،ما ٧ان همىطط ٚ Sengeحر نالر لُ٣اؽ نٟاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلااؾؿت اإلابدىزت.
٦ما ؤوؿذ الباخشت بًغوعة اؾدشماع اإلااؾؿت امخال٦ها لىمِ الُ٣اصة الخدىٍلُت في الخ ٠ُ٨ومىاظهت
اإلاؿخ٣بل ،ويغوعة الاهخمام بالخٗلم الجماعي مً زال ٫بظغاء صوعاث جضعٍبُت مؿخمغة حُٛي هظا
الى٣و ،ويغوعة اهخمام الُ٣اصة بخ٩ىًٍ عئٍت مكتر٦ت واضخت م٘ الٗاملحن ،وحٗؼٍؼ اججاهاث اإلاىْٟحن
هدى الخٗلم اإلاؿخمغ وػٍاصة مهاعاتهم ومٗاعٞهم و٢ضعاتهم في ٧اٞت الجىاهب.
 .25دزاطت (الىظاطبت والفاعىزي وعبد هللا)2009 ،
بعىىان :جإزحر زلافت الخمىحن واللُادة الخدىٍلُت على اإلاىظمت اإلاخعلمت
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صعظت جإزحر ز٣اٞت الخم٨حن (الخم٨حن الٟجي ،وؤلاصاعي) والُ٣اصة الخدىٍلُت
(اإلاخُلباث اإلااصًت واإلاٗىىٍت للخدىٖ )٫لى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في مجمىٖت قغ٧اث َال ٫ؤبى ٚؼالت في ألاعصن.
وجخطر ؤهمُت الضعاؾت مً مداولت الغبِ بحن جإزحر همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت ٦سانُت ٞغصًت ،وز٣اٞت
ً
ً
الخم٨حن ٦سانُت جىُٓمُت ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وبظا ٞةن هظه الضعاؾت جدبجى مىهجا مخ٩امال في صعاؾتها
ً
لخإزحر ٧ل مً الُ٣اصة والخابٗحن  -بضال مً التر٦حز ٖلى ؤخضهما ٖ - ِ٣ٞلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
وج٩ىن مجخمٗه الضعاؾت مً ظمُ٘ الٗاملحن في مجمىٖت قغ٧اث َال ٫ؤبى ٚؼالت في ألاعصن والبالٖ ٜضصهم
ً
ً
(ٞ )579غصا ،وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً اإلاجخم٘ بيؿبت ( )50%ؤي بذجم (ٞ )290غصا ،و٢ض جم جُىٍغ
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اؾدباهت لجم٘ البُاهاث مً ُٖىت الضعاؾت بهض ٝجد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت وازخباع الٟغيِخحن الغثِؿخحن
آلاجِخحن وما اهبشٖ ٤جهما مً ٞغيُاث ؤزغي ٞغُٖت.
ً
الٟغيُت ألاولى :ال ًىظض جإزحر صا ٫بخهاثُا إلاخٛحر ز٣اٞت الخم٨حن في مىٓمت الخٗلم.
ً
الٟغيُت الشاهُت :ال ًىظض جإزحر صا ٫بخهاثُا إلاخٛحر الُ٣اصة الخدىٍلُت في مىٓمت الخٗلم.
وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج والتي ؤهمها ؤن هىا ٥جإزحر للمخٛحر اإلاؿخ٣ل (ز٣اٞت الخم٨حن) ٖىض مؿخىي
الضاللت في اإلاخٛحر الخاب٘ (اإلاىٓمت اإلاخٗلمت) ،وؤن هىا ٥جإزحر للمخٛحر اإلاؿخ٣ل (الُ٣اصة الخدىٍلُت) ٖىض
مؿخىي الضاللت في اإلاخٛحر الخاب٘ (اإلاىٓمت اإلاخٗلمت).
وفي يىء ما جم الخىنل بلُه مً هخاثج ًىص ي الباخشىن بخٗؼٍؼ ز٣اٞت الخم٨حن ببٗضيها الٟجي وؤلاصاعي ٖبر
ع ٘ٞؾ ٠٣اإلاؿامدت ًٖ ألازُاء ،وجٟىٌٍ اإلاؼٍض مً الهالخُاث للٗاملحن ،وجدؿحن ٢ضعة ال٣اصة في
بصاعة اإلاىاعص البكغٍت مً زال ٫بىاء ز٣اٞت الكغا٦ت بحن ؤلاصاعة والٗاملحن ،وحصجُ٘ الٗاملحن ٖلى الدؿلر
ّ
باإلاٗغٞت ،والاؾدىاص بلى الخ٣اثٖ ٤ىض اجساطهم ال٣غاعاث ؤو خلهم اإلاك٨الث ،وًٖ َغٍ ٤عبِ ؤهٓمت
الخُٗحن والترُ٢ت بامخال ٥اإلاٗغٞت اإلاخسههت لخٗؼٍؼ بىاء مجمىٖت قغ٧اث َال ٫ؤبى ٚؼالت ٦مىٓمت حٗلم.

اإلادىز الثاوي :الدزاطاث العسبُت التي جىاولذ مىكىع اإلاىظمت اإلاخعلمت:
 .26دزاطت (بـسي)2017 ،
جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجـاالث ،اكخـادًاث اإلاعسفت واإلاىظمت اإلاخعلمت :دزاطت خالت على زالزت
مىظماث
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخ٨كاُُٟ٦ ٝت مىاءمت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث م٘ الىٓم والٗملُاث
الخىُٓمُت والىخضاث الىُُْٟت ،وبلى ؤي مضي حؿهم هظه اإلاىاءمت في ظٗل اإلاىٓمت مىٓمت مخٗلمت
ومؿاهما مدخمال في ا٢خهاص اإلاٗغٞت ،باإلياٞت لل٨ك ًٖ ٠ؤؾغاع ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث
واؾخ٨كا ٝجُبُ٣اتها في الخُىٍغ والخُٛحر الخىُٓمي .و٦ظا اؾخ٨كاُُٟ٦ ٝت مىاءمت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث
والاجهاالث ؤو اؾتراجُجُاث الخٗلم الجضًضة م٘ الٗملُاث والاؾتراجُجُاث الخىُٓمُت ٖبر وخضاتها
الىُُْٟت؛ وُُٟ٦ت حٗؼٍؼ الٗمل الجماعي والخيؿُ ٤الىُْٟي في الكب٨ت الخىُٓمُت ،وُُٟ٦ت جدىٍل
اإلاىٓمت بلى مىٓمت مخٗلمت.
و٢ض اٖخمضث الضعاؾت ههجا هىُٖا لضعاؾت الخاالث اإلاخٗضصة وهى جدلُل مضي ج٩امل ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث
والاجهاالث في اإلاىٓماث الشالر ،وهي قغ٧اث اجهاالث مالحزًت .واؾخسضمذ َغٍ٣ت ؤزظ الُٗىاث
اإلا٣هىصة الزخُاع الكغ٧اث .وألاؾاؽ اإلاىُ٣ي وعاء ازخُاع الكغ٧اث ٧ان حجمها وجىؾ٘ ؤٖمالها
واؾخسضامها للمماعؾاث اإلابخ٨غة .و٢ض ٧ان حجم الُٗىت  120شخها مً اإلاؿخجُبحن الظًً ؤعؾلذ لهم
الاؾدباهاث .وازخحرث ُٖىت ٖكىاثُت بؿُُت مً اإلاؿخجُبحن وؤعؾلذ بالبرًض ؤلال٨ترووي لهم في مىٓماتهم.
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و٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج ؤهمها ؤن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي ٖىهغ ؤؾاؽ في بصاعة اإلاٗغٞت وجاصي
ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث صوعا عثِؿا ٞحها ،واج ٤ٟاإلاجُبىن باإلظمإ ج٣غٍبا ٖلى ؤن ج٨ىىلىظُا
اإلاٗلىماث والاجهاالث جازغ ٖلى ظمُ٘ ٖىانغ الهُ٩ل الخىُٓمي والىخضاث الىُُْٟت ،وبالخالي جهبذ ٖامال
ٖاما للخُٛحر الخىُٓمي.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت بًغوعة الاؾخسضام اإلاالثم للبيُت الخدخُت لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث بدُض
ًم ً٨ؤن ه٣غب وخضاث وُُْٟت مسخلٟت في اإلاىٓمت وه٣لل مً الجزاٖاث والخىجغاث لخد ٤ُ٣اإلاهلخت ألا٦بر
للمىٓمت ،ومىاءمت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث م٘ الخُىٍغ اإلانهي للمىْٟحن ويغوعة ٖ٣ض صوعاث
جُىٍغ إلاهاعاتهم و٦ظل ٪مؿخ٣بلهم الىُْٟي.
 .27دزاطت (الفسهىد)2017 ،
مدي ممازطت ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث الخىىىلىحُا في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت مً وحهت
هظس ؤعلاء الهُئت الخدزَظُت
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ا٦دكا ٝمضي مماعؾت ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً وظهت هٓغ ؤًٖاء الهُئت
الخضعَؿُت في ٧لُاث الخ٨ىىلىظُا في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .ومٗغٞت مضي وظىص ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )α <0.05في اؾخجاباث الُٗىت والتي حٗؼي إلاخٛحراث اإلاى ٘٢الخىُٓمي ،والٟئت.
ُٞما ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ؤًٖاء هُئت الخضعَـ في ٧لُاث الخ٨ىىلىظُا للٗام الضعاسخي 2017/2016
والبالٖ ٜضصهم (ًٖ )3817ىا ،وجخإلُٖ ٠ىت الضعاؾت الجهاثُت مً ( )383مً ؤًٖاء هُئت الخضعَـ.
و٢ض جم جُىٍغ اؾدباهت ٦إصاة لُ٣اؽ صعظت ألاٞغاص في ُٖىت الضعاؾت في مماعؾت ؾلى ٥اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
و٢ض ج٩ىهذ الاؾدباهت مً (٣ٞ )67غة جم الخد ٤٣مً صختها ومىزىُ٢تها.
وؤْهغث الىخاثج ؤن صعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت مً وظهت هٓغ ؤًٖاء الهُئت الخضعَؿُت في ٧لُاث
الخ٨ىىلىظُا في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٧اهذ مىسًٟت ،و٧اهذ هىاٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن
اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت ُٞما ًخٗل ٤بالضعظت ال٩لُت و٣ٞا إلاخٛحر اإلاؿخىي الىُْٟي ،باإلياٞت بلى ٖضم
وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت جبٗا إلاخٛحر ٞئت اإلاضعب.
 .28دزاطت (الظامساجي والخظىاوي)2016 ،
بعىىان :هجاح بدازة اإلاؼسوع في كىء زـاثف اإلاىظمت اإلاخعلمت بدث مُداوي آلزاء عُىت مً العاملحن
في الهُئت العامت للوسق والجظىز
حكهض بِئت ألاٖما ٫حٛحراث مخٗضصة ومدؿاعٖت ،وحٗمل ٖلى بًجاص الخ٣ىُاث وألاؾالُب وجبجي اإلاٟاهُم التي
جم٨جها مً مىا٦بت هظه الخٛحراث والخٟاّ ٖلى ب٣ائها وهمىها واؾخمغاها ،ومً هظه اإلاٟاهُم مٟهىم بصاعة
اإلاكغوٕ .خُض هض ٝالبدض بلى يمان هجاح بصاعاث هظه اإلاكاعَ٘ مً زال ٫جدضًض الٗىامل التي حؿهم
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في طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ازخباع مخٛحري البدض الغثِؿحن ( زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وهجاح بصاعة اإلاكغوٕ)
ً
ً
بالهُئت الٗامت للُغ ١والجؿىع ،في مجخم٘ طو حجم (ٞ )150غصا وُٖىت بل ٜحجمها (ٞ )43غصا.
ً
وطل ٪اهُال٢ا مً اإلاك٩لت التي جم ججؿُضها بٗضص مً الدؿائالث التي ًداو ٫البدض ؤلاظابت ٖجها ،وجم
وي٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وهجاح بصاعة اإلاكغوٕ وٞغيُت الخإزحر الغثِؿت التي جىو ٖلى ؤن هىا ٥جإزحر
لخهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في هجاح بصاعة اإلاكغوٕ .ولٛغى الخهىٖ ٫لى هخاثج جدلُل بظاباث الُٗىت
اإلابدىزت ،جم اؾخسضام مجمىٖت مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت لُبُٗت البدض ومخٛحراجه.
وجم الخىنل بلى مجمىٖت مً الاطخيخاحاث في يىء هخاثج جدلُل بظاباث ُٖىت البدض وؤهمها وظىص
ٖال٢ت اعجباٍ وجإزحر طاث صاللت مٗىىٍت ألٚلب زهاثو اإلاىٓمت في هجاح بصاعة اإلاكغوٕ ،وؤن ؤ٢ىي ٖال٢ت
جإزحر في هجاح بصاعة اإلاكغوٕ مً بحن الٗىانغ اإلابدىزت هي لخهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
ُٞما ؤوص ى الباخض بًغوعة جىظُه اهخمام ؤ٦بر لخهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لخإزحرها في هجاح بصاعة
اإلاكغوٕ ،والخإُ٦ض ٖلى وكغ مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والٟىاثض التي ًم ً٨جد٣ُ٣ها مً زال ٫جبجي هظا
ال٨ٟغ ؤلاصاعي وزانت ٖلى مؿخىي هجاح اإلاكغوٕ.
 .29دزاطت (اإلاصزوع)2015 ،
بعىىان :دزحت ممازطت ؤعلاء هُئت الخدزَع إلالىماث اإلاىظمت اإلاخعلمت في حامعت اإلالً طعىد
"دزاطت وؿفُت جدلُلُت"
تهض ٝهظه الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صعظت مماعؾت ؤًٖاء هُئت الخضعَـ بجامٗت اإلال ٪ؾٗىص إلا٣ىماث
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت واٖخمضث ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،وٍخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ؤًٖاء هُئت
الخضعَـ بجامٗت اإلال ٪ؾٗىص بمضًىت الغٍاى والبالٖ ٜضصهم (٦ ،)6783ما بل ٜبظمالي ٖضص ُٖىت
الضعاؾت (ٞ )136غصُٞ ،ما اؾخسضمذ الباخشت الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث جخ٩ىن مً ()42
ٖباعة مىػٖت ٖلى زمؿت مداوع وهي( :الخ٨ٟحر الىٓمي ،الخم ً٨الظاحي ،الىماطط الظهبُت ،الغئٍت
اإلاكتر٦ت ،حٗلم الٟغٍ.)٤
وزلهذ الضعاؾت بلى هخاثج ٖضة وهي ؤن م٣ىماث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت جماعؽ مً ٢بل ؤًٖاء هُئت الخضعَـ
بضعظت ٦بحرة ما ٖضا مدىع حٗلم الٟغٍٞ ٤هى ًماعؽ بضعظت مخىؾُت ،وبٗضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت
ُ
بخهاثُت في اؾخجاباث الُٗىت حٗؼي إلاخٛحر ( الجيـ ،اإلاغجبت الٗلمُت ،الخسهو).
ُٞما ٢ضمذ الباخشت جىؿُاث ٦ما ٧ان مجها يغوعة ع ٘ٞمماعؾت الخٗلم الجماعي (حٗلم الٟغٍ )٤بحن
ؤًٖاء هُئت الخضعَـ مً زال ٫بٖضاص مجمىٖت مً البرامج الخضعٍبُت طاث الٗال٢ت بالخٗلم الخىُٓمي،
والٗمل ٖلى ٖ٣ض ل٣اءاث صوعٍت بحن ؤًٖاء هُئت الخضعَـ بهض ٝجباص ٫الخبراث اإلاهىُت ،ووكغ ز٣اٞت
الخٗلم الخىُٓمي للىنى ٫بلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بجمُ٘ ؤبٗاصها ،واؾدشاعة اظخماٖاث ؤًٖاء هُئت الخضعَـ
في جد ٤ُ٣هىاجج جغبىٍت هىُٖت.
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 .30دزاطت (اللسوي)2015 ،
بعىىان :اإلادزطت همىظمت مخعلمت هما ًخـىزها معلمىا ومعلماث اإلاسخلت الثاهىٍت بمدافظت
الدوادمي
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗغ ٝبلى جهىعاث مٗلمي ومٗلماث اإلاغخلت الشاهىٍت بمدآٞت الضواصمي هدى
مضاعؾهم ٦مىٓماث مخٗلمت .ولخد ٤ُ٣هض ٝالضعاؾت ٢امذ الباخشت بخُىٍغ اؾدباهت جًمىذ (٣ٞ )28غة
جم جُبُ٣ها ٖلى ُٖىت ٢ىامها ( )64مً مٗلمي ومٗلماث اإلاغخلت الشاهىٍت بمدآٞت الضواصمي في اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلظاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًٖ
٣ٞغاث ؤصاة الضعاؾت ظاءث بضعظت مخىؾُت ،بمخىؾِ خؿابي ( )3.27وباهدغا ٝمُٗاعي (.)0.73
وؤْهغث هخاثج الضعاؾت ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت بحن اإلاخىؾُاث
الخؿابُت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت ،ؤما جهىعاث ؤٞغاص الُٗىت هدى
مضاعؾهم ٦مىٓمت مخٗلمت ٣ٞض ظاءث اإلاخىؾُاث الخؿابُت بضعظت مخىؾُت.
و٢ض جًمىذ الضعاؾت جىؿُاث مجها٣ٖ ،ض مجمىٖت مً الضوعاث واإلااجمغاث للمخٗلمحن واإلاٗلماث ًخم
زاللها حٗغٍٟهم باإلاىٓماث اإلاخٗلمت وقغوٍ وَغ ١جدىٍل اإلاضاعؽ بلى مىٓماث مخٗلمت ،وخض الىػاعة
باإلامل٨ت ٖلى اجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث وألاؾالُب لخدىٍل اإلاضاعؽ إلاىٓماث مخٗلمت.
 .31دزاطت (العصاوي)2015 ،
بعىىان :جإزحر الدوز الخياملي لىظام ذواء ألاعماٌ وعملُاث جدىٍل اإلاعسفت في بىاء اإلاىظمت اإلاخعلمت
بدث مُداوي في ػسهت هىزن لالجـاالث اإلاخىللت في مدًىت بغداد
هض ٝالبدض بلى اؾخ٨كا ٝجإزحر هٓام ط٧اء ألاٖما(Business Intelligence System) ٫وٖملُاث جدىٍل
اإلاٗغٞت ) (Knowledge Conversion Processesفي بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ) (Learning Organi.ationفي
قغ٦ت ٧ىع ٥لالجهاالث اإلاخى٣لت في مضًىت بٛضاص.
وألظل جد ٤ُ٣ؤهضا ٝالبدض ٣ٞض جم جُىٍغ اؾدباهت ؤٖضث لهظا الٛغى ومً زم ٣ٞض ازخبر البدض في
ً
ُ٢إ الاجهاالث ،ممشال بةخضي قغ٧اث الاجهاالث اإلاخى٣لت في مضًىت بٛضاص ،لظا ٣ٞض ازخحرث قغ٦ت ٦غ٥
جُلُ٩ىم ُٗ٦ىت للبدضُٞ ،ما ؾعى الباخض بلى ازخباع ؤعب٘ ٞغيُاث عثِؿت مخٗل٣ت بٗال٢اث الاعجباٍ
وٖال٢اث الخإزحر بحن مخٛحراث البدض وطل ٪لإلظابت ًٖ الدؿائالث اإلاٗل٣ت بمك٩لت البدض والىنى ٫بلى
ً
ألاهضا ٝاإلاىيىٖتُٞ ،ما جمذ الاؾخٗاهت بُٗىت جخ٩ىن مً (ٞ )37غصا لإلظابت ًٖ ٣ٞغاث الاؾدباهت.
و٢ض ؤْهغث الىخاثج ؤن الخيكئت ،الترابِ ،والخظوٍب لها جإزحر ٦بحر في بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،و٢ض ٧اهذ
الخيكئت الٗىهغ ألا٦ثر وطاث الخإزحر ألآٖم في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وٖلى الغٚم مً طل ٪جم الخىنل بلى ؤن
الخسغٍج لِـ جإزحر بخهاجي في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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و٢ض جىنل الباخض إلاجمىٖت مً الخىؿُاث ؤهمها يغوعة ج٣ضًم ؤلاعقاصاث ل٣اصة ُ٢إ الاجهاالث في
مٗالجت الخدضي اإلاخمشل في مٗغٞت مؿخىي جُبُ ٤هٓام ط٧اء ألاٖما ٫ومؿخىي ٖملُاث جدىٍل اإلاٗغٞت،
في بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في بَاع الخ٩امل بحن هٓام ط٧اء ألاٖما ٫وٖملُاث جدىٍل اإلاٗغٞت.
 .32دزاطت (ببساهُم)2014 ،
بعىىان :دوز اإلاىظمت اإلاخعلمت في جوبُم طلىهُاث فسق العمل  /دزاطت اطخوالعُت في مـسف السػُد
هض ٝهظا البدض بلى صعاؾت الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وؾلىُ٦اث ٞغ ١الٗمل .وجىاو ٫مخٛحر اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت ؤعبٗت ؤبٗاص اٖخماص ٖلى صعاؾت (  )sudhartna &Li,2004وازخاع البدض خالت مىٓمت زضمُت
للضعاؾت واٖخمض ٖلى ؤبٗاص هي الخيؿُ ،٤الخٗاون ،مكاع٦ت اإلاٗلىماث ،ؤصاء الٟغٍ ،٤و٧ان مىهج البدض
ً
ً
ً
مىهجا ونُٟا جدلُلُا٦ ،ما خضص البدض مجمىٖت مً الٟغيُاث ٦ةظاباث جسمُيُت ما٢خت ًٖ مك٩لت
ً
البدض٦ ،ما ظغي ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت م٩ىهت مً ( )39مضًغا مً ؤلاصاعاث الٗلُا والىؾُى وؤلاقغاُٞت،
في ُٖىت مً ٞغوٕ مهغ ٝالغقُض الٗغقي ببٛضاص.
واطخيخج البدض وظىص ٖال٢ت اعجباٍ للمىٓمت اإلاخٗلمت بؿلىُ٦اث ٞغ ١الٗمل في اإلاهغ ،ٝوؤن هىا٥
ٖال٢ت ٢ىٍت ما بحن التراظ٘ الظي ًهِب اإلاىٓمت اإلاخٗلمت التراظ٘ في مؿخىي ؾلىُ٦اث ٞغ ١الٗمل
ً
والٗ٨ـ صخُذ ،وبُيذ الىخاثج ؤًًا وظىص جإزغ ما بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في ؾلىُ٦اث ٞغ ١الٗمل بط ٧اهذ
٢ىٍت وطاث صاللت مٗىىٍت مما ًضٖ ٫لى الضوع اإلامحز الظي جماعؾه اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في هجاح ؾلىُ٦اث ٞغ١
الٗمل في اإلاهغ ٝاإلابدىر.
و٢ض ؤوص ى البدض ب٢امت خل٣اث ه٣اقُت ووعف ٖمل لٗاملحن في اإلاهغ ٝوبمؿاٖضة الخبراء واإلاسخهحن
مً ؤظل زلٞ ٤غم لإلبضإ والخُىع والخض ٖلى الٗمل الجماعي مً ؤظل جد ٤ُ٣الخضائبُت في الٗمل
وطل ٪مً زال ٫جىٞحر الٓغو ٝاإلاىاؾبت وج٣ضًم الضٖم الالػم ألًٖاء الٟغٍ ٤ومىدهم الهالخُاث باجساط
ال٣غاعاث.
 .33دزاطت (هاوي والسواغ)2014 ،
بعىىان :ؤطاطُاث بىاء اإلاىظمت اإلاخعلمت ودوزها في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت  /دزاطت مُداهُت على
ػسواث جىىىلىحُا اإلاعلىماث في ألازدن
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ؤؾاؾُاث بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في قغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في ألاعصن
وصوعها في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ،ولخد ٤ُ٣ألاهضا٣ٞ ٝض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،
ً
وجم جهمُم اؾدباهت و٣ٞا لٟغيُاث وؤهضا ٝالضعاؾت وجم جىػَ٘ ( )130اؾدباهت ٖلى ُٖىت الضعاؾت ،و٢ض
جم اؾترصاص ( )110اؾدباهت ،وبظل ٪ج٩ىن وؿبت الاؾترصاص (.)%84.6
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ً
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج ؤهمها وظىص ؤزغ صا ٫بخهاثُا ألؾاؾُاث بىاء اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ،وبىظىص جإزحر طو صاللت بخهاثُت لل٣ىي اإلادغ٦ت ،الخم٨حن ،والخ٣ىٍم
في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت لضي قغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث باألعصن.
وؤوؿذ الضعاؾت بًغوعة جبجي بكغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ألؾاؾُاث بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بهضٝ
جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ،وبًغوعة جبجي قغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في ْل اهٟخاح الؿى ١ألاعصوي ،وؤن
حٗمل ٖلى الاؾخٟاصة مً الخجاعب الضولُت والٗغبُت في مجا ٫صٖم اإلاىٓماث اإلاخٗلمت وجبجي ؤًٞل
الىؾاثل التي ؤزبدذ ٞاٖلُتها في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت وباألزو في الضو ٫الىامُت.
 .34دزاطت (الىسعاوي والعوىي)2014 ،
بعىىان :الخدلم مً العالكت بحن كابلُاث بدازة اإلاعسفت واإلاىظماث اإلاخعلمت في دًىان حامعت الىىفت
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخىي مماعؾت ظامٗت ال٩ىٞت ل٣ابلُاث بصاعة اإلاٗغٞت ،والخٗغٖ ٝلى
جإزحر ٢ابلُاث بصاعة اإلاٗغٞت في بىاء ظامٗت مخٗلمت ،واؾخسضمذ الباخشت في مىهجُت البدض اإلاىهج الىنٟي
الخدلُلي في ظم٘ البُاهاث وجدلُلها ،وع٦ؼث مك٩لت البدض في ؤلاظابت ًٖ آلاحي ما مؿخىي جإزحر ٢ابلُاث
بصاعة اإلاٗغٞت في بىاء اإلاىٓماث الخٗلمت للجامٗت اإلابدىزت .ومً ؤظل جد ٤ُ٣ؤهضا ٝالبدض وؤلاظابت ًٖ
حؿائالجه اؾخسضم البدض الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿُت الزخباع ٢ابلُاث بصاعة اإلاٗغٞت وببٗاص اإلاىٓماث اإلاخٗلمت،
وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً مىْٟحن ظامٗت ال٩ىٞت البالٖ ٜضصهم ( )843جم جىػَ٘  425اؾدباهت
واؾترظٗذ ( )325اؾدباهت ظاهؼة للخدلُل ؤلاخهاجي.
ُٞما ؤْهغث الىخاثج ؤن الجامٗت بهىعة ٖامت بداظت ماؾت بلى ٢ابلُاث بصاعة اإلاٗغٞت في جُىٍغ ٢ابلُاث
ؤٞغاصها زم جُىٍغ ٢ضعاتها ألن مبضؤ اإلاىٓماث اإلاخٗلمت ًىُل ٤مً حٗلم ألاٞغاص بك٩ل ظماعي زم ٌٗ٨ـ
طلٖ ٪لى اإلاىٓمت ٩٦ل.
ُٞما ؤوؿذ الباخشت بًغوعة ان حٗمل الجامٗت ٖلى جىلُض اإلاٗغٞت مً اإلاىْٟحن والخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث
مً ٧اٞت الجهاث التي جدكابه في زضماتها ،وؤن حؿخم٘ وحؿخىٖب الجامٗت إلاٗغٞت مً ألاٞغاص الٗاملحن
ومىا٢كت ؤ٩ٞاعهم.
 .35دزاطت (الىبِس ي والعصاوي)2014 ،
بعىىان :جوىٍس اإلاىظمت اإلاخعلمت في كىء جدلُل العالكت بحن فجىحي اإلاعسفت وألاداء الاطتراجُجي:
دزاطت مُداهُت في عُىت مً اإلاـازف الخاؿت في بغداد
هضٞذ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى جدلُل الٗال٢ت بحن ٞجىحي اإلاٗغٞت وألاصاء الاؾتراجُجي وحصخُو
مؿخىي جإزحر هظه الٗال٢ت في بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وؾعى البدض بلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاهضا ٝاإلاٗغُٞت
والخُبُُ٣ت ،وجم ازخباع َبُٗت الٗال٢ت وألازغ بحن اإلاخٛحراث في ُٖىت بذجم ( )62مً مضًغي اإلاهاعٝ
ألاهلُت في (بٛضاص ،الخلُج ،آقىع ،الاجداص ،بًال )ٝوجمدىعث مك٩لت البدض في حؿائٖ ٫غٌٍ هى هل ؤن
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جدلُل الٗال٢ت بحن ٞجىحي اإلاٗغٞت وألاصاء الاؾتراجُجي ً٣ىص بلى بصعا ٥اإلاىٓماث بًغوعة الخدى ٫بلى
مىٓماث مخٗلمت؟ ،ؤما في الجاهب اإلاُضاوي ٩ٞاهذ اإلاك٩لت خى ٫مضي بصعا ٥اإلاىٓماث اإلابدىزت لهظه
اإلاٗاصلت وفي ٢ضعتها ٖلى زل ٤هىٕ مً الخالئم بحن جدلُل ٞجىحي اإلاٗغٞت وألاصاء الاؾتراجُجي ،ولخدلُل
بُاهاث البدض اؾخسضم البرهامج ؤلاخهاجي الجاهؼ ( )SPSSوبغهامج (.)Excel
و٧اهذ ؤبغػ الىخاثج التي جم الخىنل بلحها وظىص ٖال٢ت اعجباٍ وجإزحر بحن جدلُل ٞجىحي اإلاٗغٞت وألاصاء
ً
الاؾتراجُجي وبحن بىاء اإلاىٓمت اإلاخٗلمتًٞ ،ال ًٖ ػٍاصة جإزحر ٞجىة اإلاٗغٞت في ام٩اهُت الخدى ٫بلى مىٓمت
مخٗلمت ٖبر ٞجىة ألاصاء الاؾتراجُجي.
ُٞما ؤوص ى الباخشان بًغوعة ُ٢ام اإلاهاع ٝألاهلُت باؾدشماع َبُٗت الٗال٢ت بحن ٞجىة اإلاٗغٞت في حٗؼٍؼ
جدلُل ٞجىة ألاصاء الاؾتراجُجي (اإلاىٓىع اإلاالي) وبةخضار اإلاؼٍض مً الخُٛحر في بٗض عيا الؼبىن.

ً
زالثا :الدزاطاث ألاحىبُت:
اإلادىز ألاوٌ :الدزاطاث ألاحىبُت التي جىاولذ مىكىع اللُادة الخدىٍلُت:
 .36دزاطت ()2017 ،Wang, & Blanc, & Demerouti
Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of
organizational identification
اللُادة الخدىٍلُت ،واللدزة على الخىُف ،ؿُاغت الىظاثف ودوزها الىطُى في جددًد الهىٍت
الخىظُمُت
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخ٨كا ٝالٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت ونُاٚت الىْاث .٠وهخى ٘٢ؤن ج٩ىن
الُ٣اصة الخدىٍلُت مدٟؼا للمىْٟحن ،وؤن ج٩ىن نُاٚت الىْاث ٠اإلاخمشلت في (الخهىٖ ٫لى اإلاىاعص،
ً
والبدض ًٖ الخدضًاث ،وج٣لُو اإلاُالب) مؿاٖضا في ػٍاصة ال٣ضعة ٖلى الخ.٠ُ٨
و٢ض جمشلذ ُٖىت الضعاؾت بٗضص  185مً اإلاغئوؾحن وهم َالب مً خملت اإلااظؿخحر ؤو الب٩الىعٍىؽ في
هىلىضا ومكغٞحهم بدُض ظمٗذ البُاهاث الىخاثج مً جدلُالث الىمظظت.
وحكحر الىخاثج التي جىنل بلحها الباخض ٖمىما بلى ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت جغجبِ بـ (الؿعي للخهىٖ ٫لى
اإلاىاعص والبدض ًٖ الخدضًاث) ًٖ َغٍ ٤الخ ،٠ُ٨ال ؾُما باليؿبت للمىْٟحن طوي الهىٍت الخىُٓمُت
ً
ألا٢ل.ووؿخيخج ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت مهمت للخ ٠ُ٨م٘ اإلاىْٟحنُٞ ،ما ؤقاعث ؤًًا بلى ؤن الُ٣اصة
الخدىٍلُت جبضو ؤ٦ثر ٗٞالُت في حٗؼٍؼ الخىؾ٘ في الٗمل ًٖ َغٍ ٤ػٍاصة ٢ضعة اإلاىْٟحن ٖلى الخ،٠ُ٨
وزانت ٖىضما ً٩ىن اإلاىْٟىن ؤ٢ل مٗغٞت م٘ اإلاىٓمت.
ُٞما بضي بإن ال٣اصة الخدىٍلُحن ٌصجٗىن اإلاىْٟحن إلزغاء زهاثو وْاثٟهم مً زال ٫ػٍاصة اإلاىاعص
والخدضًاث الىُُْٟت (ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫مُالبت الؼمالء بخ٣ضًم اإلاكىعة ؤو حٗلم مهاعاث الٗمل الجضًضة).
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 .37دزاطت ()2017 ،Netithanakul
The Impact of Transformational Leadership on Learning Organization: A Case Study of
Saraburi Provincial Non-Formal and Informal Education Centre
جإزحر اللُادة الخدىٍلُت على اإلاىظمت اإلاخعلمت :دزاطت خالت على مسهص الخعلُم غحر الىظامي/غحر
السطمي في ملاهعت طازابىزي
هضٞذ هظه الضعاؾت إلاسر مىْٟي الخٗلُم في اإلاٗاهض بم٣اَٗت ؾاعابىعي بخاًالهض ،وطل ٪لخُُ٣م وا٘٢
الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي ؤلاصاعة الخىُٟظًت ،وجُُ٣م زهاثو مغ٦ؼ الخٗلُم ٚحر الىٓاميٚ/حر الغؾمي في
م٣اَٗت ؾاعابىعي اإلاخٗل٣ت بجٗل اإلاغا٦ؼ الخٗلُمُت مىٓماث مخٗلمت ،وبدض الٗال٢ت بحن الُ٣اصة
الخدىٍلُت وزهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاٗاهض.
واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،و٧اهذ ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت ،خُض ٧اهذ ُٖىت الضعاؾت
م٩ىهت مً ٞ 204غص مً الٗاملحن في مجا ٫الخٗلُم في اإلاغ٦ؼ الخٗلُمي ٚحر الىٓاميٚ/حر الغؾمي باإلا٣اَٗت
وجىػٖذ الُٗىت ٖلى  13ماؾؿت حٗلُمُت جابٗت للم٣اَٗت.
وؤْهغث الىخاثج التي جىنل بلحها الباخض وظىص صعظت ٖالُت مً زهاثو الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى الٗمىم
في بصاعاث اإلاٗاهض ،وؤن هظه اإلاٗاهض في ؾغابىعي ٚحر الىٓامُتٚ/حر الغؾمُت جمخل ٪بضعظت ٖالُت نٟاث
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وبك٩ل ٖام ،جىنلذ بلى الاعجباٍ ؤلاًجابي اإلاٗخض ٫اإلاهم بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت
وزهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في اإلاٗاهض.
و٢ض ؤوص ى الباخض بًغوعة ؤن جىٓغ ؤلاصاعة بُغ ١ظضًضة ومبخ٨غة لخل اإلاكا٧ل وحصجُ٘ الٗاملحن ٖلى
اإلاهاعخت في ؤي نٗىباث جيكإ صازل اإلاىٓمت ،وؤن جُل ٤الٗىان للٗ٣ل في خل اإلاكا٧ل ،وجُىٍغ الخ٨ٟحر
الىٓمي ،وطل ٪لخِؿحر وحٗؼٍؼ ج٣ضم اإلاىْٟحن ،ومً ؤظل الىنى ٫للمىٓمت اإلاخٗلمت بىجاح وٟ٦اءةٞ ،ةهه
ًيبغي للمىٓماث ؤن جً٘ بغامج لخىمُت اإلاىْٟحن في الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ،ومسر مخُلباتهم الخضعٍبُت مً
ؤظل جهمُم البرامج الالػمت لخُىٍغهم٦ ،ما ًيبغي ٖلى ؤلاصاعة ؤن جدؿً ٟ٦اءتها ؤلاصاعٍت ،م٘ التر٦حز ٖلى
حٗؼٍؼ ؤهمُت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن اإلاىْٟحن ،ألامغ الظي ؾُاصي بضوعه بلى عٟ٦ ٘ٞاءة جد ٤ُ٣ؤهضاٝ
اإلاىٓمت.
 .38دزاطت ( Imranوآزسون)2016 ،
Organizational learning through transformational leadership
الخعلم الخىظُمي مً زالٌ اللُادة الخدىٍلُت
هضٞذ الضعاؾت بلى جُىٍغ همىطط الخٗلم الخىُٓمي مً زال ٫الُ٣اصة الخدىٍلُت م٘ صعاؾت ألازغ ٚحر اإلاباقغ
لٗملُت بصاعة اإلاٗغٞت م٘ الضوع الٟاٖل لش٣اٞت اإلاٗغٞت اإلا٨شٟت.
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وؤظغٍذ هظه الضعاؾت في بىى ٥الُ٣إ الخام في ظىىب البىجاب ،با٦ؿخان ،وجم جدضًض حجم ُٖىت
الضعاؾت وهي  386مىْ ٠باؾخسضام الاهترهذ مً خىالي  39,280مىْ .٠للخهىٖ ٫لى اؾخجابت ٗٞالت
جم ؤزظ ُٖىاث ٖكىاثُت بؿُُت الزخُاع الُٗىت.
ؤما مىهجُت الضعاؾت ٣ٞض جم بظغاء جدلُالث بخهاثُت الؾدباهت ،وجم اؾخالم  204اؾدباهت صخُدت
بمٗض ٫الاؾخجابت خىالي  .%53و٧اهذ عصوص الضعاؾت جم الخهىٖ ٫لحها مً اإلاىْٟحن ؤلاصاعٍحن الظًً
ٌٗملىن في بِئت الٟغٍ ٤الظي ًغؤؾه ٢اثض .وَكاع ٥هاالء اإلاىْٟحن بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في اجساط
ال٣غاع مشل (:مدلل الاثخمان ،مضًغ ألاٖما ،٫مضًغ ٞغٕ ،مضًغ الٗال٢اث ،مضًغ الخجؼثت ،ومضًغ اإلاىُ٣ت).
وجىػٖذ خؿب الجيـ بلى ( )83بهار و( )121ط٧ىع اؾخجابىا لالؾخبُان .
و٢ض ٧ان مً ؤهم الىخاثج ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت لها جإزحر اًجابي ٦بحر ٖلى الخٗلم الخىُٓمي ،وال٣ضعة
الٗملُت ٖلى بصاعة اإلاٗغٞت جخىؾِ الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت والخٗلم الخىُٓمي .باإلياٞت بلى حٗؼٍؼ
الش٣اٞت اإلا٨شٟت للمٗغٞت للٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت وبصاعة اإلاٗغٞت.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت ؤلاصاعاث ؤن جبضؤ بسُىاث إلخضار الُ٣اصة الخدىٍلُت ،وجُىٍغ ز٣اٞت اإلاٗغٞت اإلا٨شٟت
وبصزاٖ ٫ملُاث بصاعة اإلاٗغٞت لخٗؼٍؼ بِئت الخٗلم في اإلاىٓماث.
 .39دزاطت ()2016 ،Özbağ & Çekmecelioğlu
Leadership and Creativity: The Impact of Transformational Leadership on Individual
Creativity
اللُادة وؤلابداع :جإزحر اللُادة الخدىٍلُت على ؤلابداع الفسدي
هضٞذ الضعاؾت بلى جدلُل الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت وؤلابضإ الٟغصي مً زال ٫التر٦حز ٖلى ؤعبٗت
ؤبٗاص للُ٣اصة الخدىٍلُت في ُٖىت مً  275مكاع٧اٟٞ .هم الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت وؤلابضإ ٌؿاٖض
ال٣اصة ٖلى جُىٍغ وجىمُت ٢ضعاث اإلاىْٟحن ٖلى ؤلابضإ.
و٢ض جم ازخُاع الُٗىت واإلاٗلىماث الؿ٩اهُت مً ؤظل الخد ٤ُ٣الخجغٍبي في الٟغيُاثٞ ،خم اؾخسضام
ؤصواث مشل البرًض ؤلال٨ترووي واإلا٣ابالث الصخهُت وظها لىظه لجم٘ البُاهاث مً ٦باع اإلاضًغًٍ .خُض جم
جدضًض  45قغ٦ت مً بحن  650قغ٦ت ٦مجمىٖت مؿتهضٞت .خُض ٧ان ٖضص اإلاكاع٦حن  275شخو مً
اإلاضًغًٍ ألاولُحن واإلاخىؾُحن ،ومً ٦باع اإلاضًغًٍ.و٢ض جم جدلُل البُاهاث مً زال ٫اؾخسضام بغهامج
.SPSS
و٢ض زلهذ الضعاؾت لىخاثج ؤهمها وظىص نلت مباقغة وبًجابُت بحن الخدٟحز ال٨ٟغي وؤلابضإ الٟغصي.
وحكحر الىخاثج ؤًًا بلى بًجابُت الغبِ بحن الضا ٘ٞاإلالهم ،والىٟىط اإلاشالي وؤلابضإ الٟغصي .وم٘ طل٪
جىس ٌٟهظه الٗال٢ت ؤلاًجابُت ٖىضما ًخم جًمحن الخدٟحز ال٨ٟغي.
وحكحر هخاثج الضعاؾت بلى ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت ٢ض ً٩ىن ؤؾلىب الُ٣اصة ألاوؿب لبٌٗ ألاوكُت
الاؾخٛاللُت التي جىُىي ٖلى اٞتراياث نٗبت ،وؤزظ اإلاساَغ ،وج٣ترب مً اإلاكا٧ل بُغ ١ظضًضة.
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ُٞما ٧اهذ ؤهم الخىؿُاث بإهه ًجب ٖلى ال٣اصة جسهُو اإلاؼٍض مً الى٢ذ للخ٨ٟحر في ُُٟ٦ت جدٟحز
ّ
اإلاىْٟحن ٖلى الخ٨ٟحر والخهغ ٝبك٩ل زال.١
 .40دزاطت ( Brewerوآزسون)2016 ،
Impact of transformational leadership on nurse work outcomes
جإزحر اللُادة الخدىٍلُت على مسسحاث عمل اإلامسكاث
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى مٗغٞت جإزحر الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى هُت اإلامغياث الجضًضاث في الٗمل الب٣اء في
اإلاهىت (الغيا الىُْٟي والالتزام الخىُٓمي).
و٧اهذ هظه الضعاؾت ٢ض َب٣ذ ٖلى اإلامغيحن الظًً جم مطخى ٖلى عزهت ٖملهم ( )8.5 -7.5ؾىىاث والتي
ً
٧اهذ ظؼءا مً جهمُم ظضوَ ٫ىلي م٩ىن مً ٖ 10اما .وجمشلذ الُٗىت الخدلُلُت للضعاؾت مً 1037
ً
ممغيا وَىُا مغزها خضًشا مً اإلامغيحن اإلاسجلحن .زم جم ظم٘ البُاهاث .واؾخسضم الباخشىن همىطط
(بغوبِذ  )probitلضعاؾت الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت وهُت الب٣اء ،والالتزام الخىُٓمي والغيا الىُْٟي.
ً
ً
و٧ان مً ؤهم هخاثج الضعاؾت ؤهه لم ً ً٨للُ٣اصة الخدىٍلُت جإزحرا ٦بحرا ٖلى هىاًا اإلامغيحن بالب٣اء والغيا
الىُْٟي ،ول ً٨جغجبِ بك٩ل ٦بحر م٘ الالتزام الخىُٓمي ،و٦ظلٞ ٪ةن (الالتزام الخىُٓمي ،والغيا
الىُْٟي ،وصٖم اإلاضًغ ،والٟغم التروٍجُت ،والٗمغ) جغجبِ بًجابُا م٘ هُت الب٣اء ،في خحن ؤن (ألانل
الٗغقي ،وٞغم الٗمل ٚحر اإلادلُت ،وْغو ٝالٗمل) ٧اهذ ٖال٢تها ؾلبُت م٘ هُت الب٣اء٦ ،ما لم جً٨
للُ٣اصة الخدىٍلُت ٖال٢ت مباقغة م٘ هُت الب٣اء والغيا الىُْٟي و٧ان لها جإزحر بًجابي مباقغ نٛحر ٖلى
الالتزام الخىُٓمي.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت بًغوعة جدؿحن الغيا الىُْٟي والالتزام الخىُٓمي إلاا له مً صوع في ػٍاصة هُت
الب٣اء.
 .41دزاطت ( Nguyenوآزسون)2016 ،
Effect of transformational-leadership style and management control system on
managerial performance
جإزحر ؤطلىب اللُادة الخدىٍلُت وهظام الخدىم ؤلادازي على ألاداء ؤلادازي
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى صعاؾت جإزحر ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى زالزت زُاعاث الخهمُم م٨ـ وهي
(هٓام بصاعة ألاصاء الكامل ،وهٓام اإلا٩اٞأث ،والاٖخماص ٖلى مٗلىماث هُئت الغ٢ابت اإلاالُت) ،ومٗغٞت ُُٟ٦ت
جإزحر ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى ازخُاع جهمُم ألاصاء الكامل وهٓام اإلا٩اٞإة .ومٗغٞت مضي اٖخماص
اإلاضًغًٍ الشاهىٍحن ٖلى اإلاداؾبت واؾٗت الىُا.١
و٢ض جمشلذ ُٖىت الضعاؾت في مضًغي ألا٢ؿام اإلاؿاولت ًٖ اإلابُٗاث وؤلاهخاط واإلاداؾبت والدؿىٍ٤
والٗملُاث في مىٓمتهم الٗاملت في ُٞدىام .لخدضًض اإلاكاع٦حن ،خهلىا ؤوال مً ٢ؿم الخسُُِ والاؾدشماع
في ظمُٗت عظا ٫ألاٖما ٫في ُٞدىام ٖلى ٢اثمت مً ٖ 2787ىىان للبرًض ؤلال٨ترووي للمضًغًٍ في ؤ٢ؿام
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الٗمل .زم ازترها  710مضًغ ٖكىاثُا مً ال٣اثمت للمكاع٦ت في الضعاؾت .زم صُٖىا ٧ل مً هاالء اإلاضًغًٍ
بك٩ل ٞغصي للمكاع٦ت مً زال ٫بعؾا ٫بغٍض بل٨ترووي لهم مغ ٤ٞبه الاؾخبُان .و٦ظلٖ ٪غيا لتزوٍضهم
بمىظؼ للىخاثج بطا اؾخ٨ملىا حٗبئت الاؾدباهت .اؾخجاب مجهم ( 152ؤي  )٪21.4وانهى حٗبئت الاؾدباهت ٧املت.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج ؤهمها ؤن ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت له جإزحر بًجابي ومباقغ و٦بحر ٖلى
ألاصاء .وباليؿبت لىٓام الغنض واإلاغا٢بت وؤلاقغا ٝهجض ؤن له جإزحرا بًجابُا ومباقغا ٦بحرا ٖلى اؾخسضام
مٗلىماث ظِل نغب البىؾىت ول ً٨لِـ له ؤي جإزحر ٦بحر ٖلى ؤهٓمت اإلا٩اٞأث .و٢ض ٢امذ الضعاؾت
بخدؿحن ٞهم ُُٟ٦ت جضزل الىؾُاء في الٗال٢ت بحن ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت وألاصاء ؤلاصاعي.
 .42دزاطت ()2016 ، Rijal
The influence of transformational leadership and organizational culture on learning
organization: A comparative analysis of the IT sector
جإزحر اللُادة الخدىٍلُت والثلافت الخىظُمُت على مىظمت الخعلم :جدلُل ملازن للواع جىىىلىحُا
اإلاعلىماث
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى م٣اعهت جُىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن الهىض وهِبا ،٫وجدضًض ؤهم الٗىامل التي جازغ
في جُىٍغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وهما(:الُ٣اصة الخدىٍلُت ،والش٣اٞت الخىُٓمُت الخىلُضًت والخُُٟ٨ت) باٖخباعهما
ٖاملحن مهمحن ًازغان ٖلى جُىٍغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
و٢ض ٢امذ الضعاؾت باؾخسضام البدىر الاؾخ٨كاُٞت وظمٗذ البُاهاث مً زال ٫اؾخبُان اؾخ٣هاجي
مً ُ٢إ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وظغث اإلا٣اعهت بحن هِبا ٫والهىض .خُض جم جىػی٘  400اؾدباهت في کل بلض
وجم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن ،ولخدضًض الٗال٢ت ؤلاخهاثُت بحن اإلاخٛحراث جم بظغاء جدلُل الاهدضاع
اإلاخٗضص.
و٢ض زلهذ الضعاؾت ٖلى ٖضة هخاثج ؤهمها ؤن ال٣یاصة الخدىیلیت والش٣اٞاث الخىُٓمُت الخىلیضیت
والخکیٟیت لھا جإزحر بیجابي ٖلی جُىیغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،ويغوعة الخدى ٫بلحها للخاظت لها في هظا الٗهغ.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت ٢اصة اإلاىٓماث بًغوعة جُىٍغ ؾلىُ٦اث الُ٣اصة الخدىٍلُت وحُٛحر ز٣اٞتهم لخٗؼٍؼ
الخٗلم.
 .43دزاطت ( Schienaوآزسون)2013 ،
Relationship between Leadership and Characteristics of Learning Organizations in
Deployed Military Units: An Exploratory Study
العالكت بحن اللُادة وزـاثف مىظماث الخعلم في الىخداث العظىسٍت اإلاىدؼسة :دزاطت اطخىؼافُت
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هضٞذ هظه الضعاؾت إلاسر الىخضاث الٗؿ٨غٍت البلجُُ٨ت الٗاملت في ؤظىاء مدٟىٞت باإلاساَغ مً خُض
جىٞغ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت لضيهم ،خُض اْهغ اإلاسر جىٞغ ؤصلت اؾخ٨كاُٞت ؤولُت ًٖ الاعجباٍ بحن
زهاثو مىٓمت الخٗلم وؤؾالُب الُ٣اصة التي ٌؿخسضمها ال٣اصة الٗؿ٨غٍىن في اإلاُضان ،واؾدىاصا بلى
ألاصبُاث ،جىنلىا ؤن زهاثو مىٓمت الخٗلم ؾترجبِ بإؾلىب ُ٢اصة ؤ٦ثر بلهاما لألجبإ و٧ان هى الُ٣اصة
الخدىٍلُت .ولهظا الٛغى ،اؾخسضم الباخض همىطط بُتر ؾِى ٜطي الخهاثو الخمـ للمىٓمت اإلاخٗلمت
(الخ٨ٟحر الىٓمي ،الخٗلم الٟغقي ،الغئٍت اإلاكتر٦ت ،الىماطط الٗ٣لُت ،والخم ً٨الصخصخي) وألهماٍ الُ٣اصة
همىطط باؽ و ؤٞىلُى للُ٣اصة مخٗضصة الٗىامل (جدىٍلُت ،واإلاٗامالث الؿلىُ٦ت) ،بحن يباٍ الُ٣اصة
الظًً زضمىا في بٗشاث زاعظُت.
واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،و٧اهذ ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت ،خُض ٧اهذ ُٖىت الضعاؾت
م٩ىهت مً  50يابُا ٖملىا في مهماث زاعظُت في لُبُا وؤٛٞاوؿخان ولبىان زال ٫الؿىىاث الخمـ
ألازحرة.
وؤْهغث هخاثج الاعجباَاث ؤن زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بإبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت.
و٧اهذ الىخاثج الخىُٓمُت جخٗل ٤ؤًًا بالُ٣اصة الخدىٍلُت ،وزهاثو مسخلٟت ؤزغي إلاىٓمت الخٗلم.
وها٢ل ؤًًا آلازاع اإلاترجبت ٖلى هظه الىخاثجًٞ ،ال ًٖ ؾبل البدض في اإلاؿخ٣بل.
و٢ض ؤوص ى الباخض ؤن ًضٖم الًباٍ بضوعاث للخٗلم في ؾُا ١ألاػماث اإلاٗ٣ضة والؿغَٗت الخٛحرٖ .لى
هظا الىدى ٞةن الىخضاث اإلاىدكغة والتي حٗمل في ْغو٢ ٝاؾُت ًجب ؤن جخُىع لخهبذ مىٓماث الخٗلم
وبال ٞةن خغُٞتها الٗؿ٨غٍت جاصي بها بلى البحرو٢غاَُت٦ ،ما ؤوصخى بًغوعة اهخمام ال٣اصة ببٗضي الخإزحر
اإلاشالي والاٖخباعاث الٟغصًت وطل ٪لخُىٍغ اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت والىنى ٫بها ؤن ج٩ىن مىٓمت مخٗلمت.
 .44دزاطت ()2008 ،Singh
Relationship between Learning Organization and Transformational Leadership: Banking
Organizations in India
العالكت بحن اإلاىظمت اإلاخعلمت واللُادة الخدىٍلُت :اإلااطظاث اإلاـسفُت في الهىد
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخ٨كا ٝالٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الُ٣إ اإلاهغفي
في الهىض .خُض جلٗب الُ٣اصة الخدىٍلُت صوعا خُىٍا في جُىٍغ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت .وٍضعي الباخض ؤن هىا٥
ؾمخحن عثِؿِخحن لل٣اثض الخدىٍلي ،وهما الغئٍت الىاضخت والخدٟحز ال٨ٟغي واللظان ًمُالن بلى جؼوٍض
ؤًٖاء اإلاىٓمت بكٗىع باججاه الٗمل والخ٨ٟحر ؤلابضاعي مما ٌٗؼػ الخٗلم الخىُٓمي في بِئت مًُغبت.
و٢ض جمشلذ ُٖىت الضعاؾت بٗضص  500مً ؤلاصاعٍحن الٗاملحن في الُ٣إ اإلاهغفي ،و٢ض جم اؾخسضام
الاؾدباهت لجم٘ البُاهاث مً ُٖىت الضعاؾت بهض ٝجد ٤ُ٣ؤهضا ٝالضعاؾت وازخباع ٞغيُاث الضعاؾت وما
اهبشٖ ٤جهما مً ٞغيُاث ٞغُٖت.
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وحكحر الىخاثج التي جىنل بلحها الباخض ٖمىما بلى ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت جغجبِ باإلاىٓمت اإلاخٗلمت اعجباَا
وزُ٣ا ،و٧ان ؤ٦ثر ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت اعجباَا باإلاىٓمت اإلاخٗلمت هى بٗض الغئٍت اإلاكتر٦ت ،زم ؤ٦ضث ٖلى
ؤهمُت الخدٟحز ال٨ٟغي والظي ًضٖم الخيبا في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
و٢ض ؤوص ى الباخض ال٣اصة في الُ٣إ اإلاهغفي بًغوعة الاهخمام بالغئٍت اإلاكتر٦ت إلاا لها مً صوع في الخض
ٖلى الخٗلم الخىُٓمي٦ ،ما ؤقاع بلى يغوعة الاهخمام بالخدٟحز ال٨ٟغي والخٗلم اإلاؿخمغ وجباص ٫الخبراث
واإلاٗلىماث والتي جىنل الٗاملحن واإلااؾؿت لىخاثج وؤصاء ؤًٞل.
 .45دزاطت ()2002 ،Martinette
LEARNING ORGANIZATIONS AND LEADERSHIP STYLE
اإلاىظماث اإلاخعلمت وؤطلىب اللُادة
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى مٗغٞت ما بطا ٧ان ؤؾلىب الُ٣اصة ًازغ ٖلى ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى جىلُض مىٓمت
الخٗلم بىجاح .و٢ام الباخض بخدلُل ؾب٘ بصاعاث حكُٛلُت في مضًىت لُيكبر ٙبىالًت ٞغظُيُا بالىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وجدضًض ؤؾلىب الُ٣اصة ما بطا ٧ان ؤؾلىب الُ٣اصة ًٟطخي بلى بوكاء مىٓمت مخٗلمت
وٍداٖ ٔٞلحها .و٧اهذ اإلاك٩لت ؤن بصاعاث مضًىت لُيكبر ٙلم ٌؿخىٖبىا م٩ىهاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ظُضا.
واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،و٧اهذ ؤصاة الضعاؾت هي الاؾدباهت ،خُض ٧اهذ الُٗىت التي
ً
ً
وػٕ ٖلحها الباخض الاؾدباهت هي  76مىْٟا بصاعٍا مىػٖحن ٖلى ؤلاصاعاث الؿب٘ باإلاضًىت.
وؤقاعث الىخاثج التي جىنل بلحها الباخض ٖمىما بلى ؤن ال٣اصة ٧اهىا ًمخل٩ىن زهاثو الُ٣اصة الخدىٍلُت،
ً
و٧ان جإزحر همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت ؤ٦ثر ؤزغا في زل ٤وجىلُض مىٓمت مخٗلمت مً ؤهماٍ الُ٣اصة ؤلاصاعٍت
الٗاصًت.
و٢ض ؤوص ى الباخض بًغوعة بظغاء جُُ٣م ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٩٦ل ،لخدضًض ؤوظه ال٣هىع في
الخٗلم ،وبالخالي جىظُه الخضعٍب إلاٗالجت هظا ال٣هىع ،وجغ٦حز الخضعٍب ٖلى مهاعاث الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى
مؿخىي ؤلاصاعة الٗلُا والىؾُى ،ويغوعة ظٗل زهاثو الُ٣اصة الخدىٍلُت ٦مٗاًحر في جىُْ ٠ال٣اصة
الخىُٟظًحن و٦ظا مىْٟي ؤلاصاعة الىؾُى.

اإلادىز الثاوي :الدزاطاث ألاحىبُت التي جىاولذ مىكىع اإلاىظمت اإلاخعلمت:
 .46دزاطت ( Ghaffariوآزسون)2017 ،
Perceptions of Learning Organization Dimensions among Non-academic Employees of
Top Public Universities in Malaysia
جـىزاث ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت بحن اإلاىظفحن غحر ألاوادًمُحن في الجامعاث الخىىمُت العلُا في مالحزًا
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى مٗغٞت ما بطا ٧ان اإلاىْٟىن ٚحر ألا٧اصًمُحن ً٣ىمىن بخُبُ ٤مماعؾاث اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت مً زال ٫التر٦حز ٖلى مجاالث ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت الشالزت :الٟغص ،الٟغٍ ،٤والخىُٓمُت ،و٦ظل٪
91

جدضًض ؤي مً مماعؾاث ز٣اٞت الخٗلم ألا٦ثر بغوػا في الجامٗاث الخ٩ىمُت الٗلُا اإلاالحزًت٦ ،ما هضٞذ
للٗشىع ٖلى الٟغو ١الهامت في جهىعاث مماعؾاث الخٗلم بحن ٚحر ألا٧اصًمُحن جخٗل ٤بمؿخىٍاث الٗمغ في
ؤًٞل الجامٗاث الٗلُا اإلاالحزًت الخ٩ىمُت ،و٦ظل ٪بؿىىاث الخضمت في الىُْٟت الخالُت في الجامٗاث
الخ٩ىمُت اإلاالحزًت الٗلُا.
وجمشلذ ؤصاة الضعاؾت في اؾخسضام اؾخبُان ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ( )DLOQخُض جم جُبُ 21 ٤مخٛحرا
لخُُ٣م جهىعاث ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن اإلاىْٟحن ٚحر ألا٧اصًمُحن في الجامٗاث الخ٩ىمُت اإلاالحزًت
الٗلُا خُض بلٖ ٜضص ُٖىت الضعاؾت .227
و٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج ؤهمها ؤن اإلاىْٟحن ٚحر ألا٧اصًمُحن ًلمؿىن وظىص ز٣اٞت الخٗلم ٖلى
مؿخىٍاث الٟغص والٟغٍ ٤والخىُٓمُت .وؤْهغث هخاثج اإلا٣اعهاث ٖلى الخهىعاث ججاه مماعؾاث اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت ؤن الازخالٞاث الباعػة التي لىخٓذ ُٞما ًخٗل ٤بمٟاهُم الخٗاون في حٗلم الٟغٍ ،٤ومماعؾاث
الُ٣اصة الاؾتراجُجُت ٢اثمت ٖلى مؿخىٍاث ؾىىاث الخضمت في الىُْٟت الخالُت.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت بًغوعة حصجُ٘ عئؾاء وٖمضاء ؤلاصاعاث إلاىْٟحهم ٖلى ه٣ل اإلاٗغٞت التي جم
الخهىٖ ٫لحها خضًشا بدغٍت مً ؤظل تهُئت مىار ماؾسخي للخٗلُم اإلاؿخمغ في بصاعاتهم .وبما ؤن اإلاٗغٞت
ؤنبدذ ٖامال ؤؾاؾُا لخىٞحر زضماث ٗٞالت وجد ٤ُ٣بهخاظُت ؤٖلى ،وحصجُ٘ ز٣اٞت ج٣اؾم اإلاٗغٞت في
بِئت الٗمل حٗؼػ بك٩ل زام الخٗلم الجماعي والخىُٓمي ،وجاصي في الجهاًت بلى هجاح جىُٓمي مغٚىب
ُٞه.
 .47دزاطت ( Akhnifوآزسون)2017 ،
Scoping literature review on the Learning Organisation concept as applied to the health
system
مساحعت ألادبُاث الظابلت خىٌ مفهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت هما هى موبم في هظام الصخت
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخ٨كا ٝمضي الٗمل باججاه جُبُ ٤مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖلى الُ٣إ
الهخي ٖمىما ،والىنى ٫للخُُٛت الصخُت الكاملت ٖلى وظه الخهىم ،واؾخ٨كا ٝؤَغ جُُ٣مُت
لخُبُ٣ها في مجا ٫الصخت.
و٢ض جمشلذ ؤصاة الضعاؾت بمغاظٗت ألاصبُاث اإلاؿدىضة بلى مىهجُت ًىع .٥واؾخسضم البدض ٖبر ؤلاهترهذ
باؾخسضام ٧لماث عثِؿُت مسخاعة في بٌٗ ٢ىاٖض البُاهاث الغثِؿُت في مجا ٫الٗلىم الصخُت مً زال٫
مىا ٘٢مسخاعة ،و٢ض َب٣ذ مٗاًحر قاملت وخهغٍت للخىنل بلى ٢اثمت نهاثُت باإلا٣االث التي اؾخسلهذ مجها
اإلاٗلىماث التي جم جدضًضها وبصعاظها في مسُِ.
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وباؾخسضام  263ماصة ووزاث ٤ؤزغي مً بدشىا .مً هظه جم ازخُاع  50م٣الت لٗمل جدلُل ٧امل و27
م٣الت للمىظؼ .وجخٗل ٤ؤٚلبُت اإلا٣االث باإلاؿدكُٟاث و٧اهذ ؾب٘ م٣االث جخٗل ٤بخُبُ ٤اإلاٟهىم ٖلى وي٘
اإلاغ٦ؼ الهخي .وها٢كذ ؤعب٘ م٣االث جُبُ ٤اإلاٟهىم ٖلى الىٓام الهخي.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج ؤهمها اؾخٗغاى جُبُ٣اث جُُ٣م مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بلى آلان .خُض
ً
ؤن هظه الخُبُ٣اث ال جؼا ٫هاصعة ،ول ً٨خالُا ًخم اؾخسضامها ٖلى هدى متزاًض .ولِـ هىا ٥جُبُ ٤مىخض
ختى آلان ،ول ً٨الخ٣اعب ُٞما ًخٗل ٤باألبٗاص التي جؼصاص ؤهمُت .وخضصها ؤًًا الٟجىة في اؾخسضام هظا
اإلاٟهىم في البلضان مىسًٟت ومخىؾُت الضزل ،وللىٓام الهخي ٩٦ل.
 .48دزاطت ( Husseinوآزسون)2016 ،
Learning Organization Culture, Organizational Performance and Organizational
Innovativeness in a Public Institution of Higher Education in Malaysia: A Preliminary Study
زلافت اإلاىظمت اإلاخعلمت ،ألاداء الخىظُمي والابخياز اإلااطس ي في اإلااطظت العامت للخعلُم العالي في مالحزًا:
دزاطت ؤولُت
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الىنى ٫لىٓغة زا٢بت في جد ٤ُ٣ألاصاء الخىُٓمي والابخ٩اع مً مىٓىع ز٣اٞت

اإلاىٓمت اإلاخٗلمت .وزهىنا ازخباع مؿخىي ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وٖال٢تها م٘ ألاصاء الخىُٓمي والابخ٩اع
بحن ألا٧اصًمُحن في ماؾؿت الخٗلُم الٗالي في مالحزًا .ومٗغٞت الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وألاصاء
الخىُٓمي ،ومٗغٞت الٗال٢ت بحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت والابخ٩اع الخىُٓمي.
و٢ض جم الخهىٖ ٫لى البُاهاث مً  40ؤ٧اصًمُا مً ماؾؿت الخٗلُم الٗالي في مىهب مدايغ .و٢ض وظض
ؤن الخٗلُم اإلاؿخمغ ناخب ؤٖلى ٖال٢ت م٘ ألاصاء الخىُٓمي ،في خحن وظض ؤن الخٗاون وحٗلم الٟغٍ ٤لخ٩ىن
مغجبُت بلى خض ٦بحر م٘ الابخ٩اع اإلااؾسخي.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت لىخاثج ؤهمها ؤن جدلُل الاعجباٍ بحن اإلاخٛحراث ٌكحر بلى ؤن ظمُ٘ ؤبٗاص ز٣اٞت
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا ب٩ل مً ألاصاء الخىُٓمي والابخ٩اع .وهظا ًض ٫ؤًًا ٖلى ؤن ظمُ٘
ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٖلى هٟـ ال٣ضع مً ألاهمُت باليؿبت لألصاء الخىُٓمي .و٢ض وظض ؤن الخٗلُم
اإلاؿخمغ ًغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بالخىُٓم ألاصاء ،جلحها الخٗاون والخٗلم ٟ٦غٍ٦ ،٤ما جٓهغ هخاثج الضعاؾت ؤن
الخٗاون والخٗلم الجماعي ٌؿاهمان مؿاهمت هامت في جد ٤ُ٣ؤصاء ؤًٞل.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت بدبجي ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٦إمغ خُىي لًمان جد ٤ُ٣ألاصاء الٗالي والابخ٩اع.
وؤًًا اؾخسضام ألاصلت الخجغٍبُت مً زال ٫صمج ز٣اٞت اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٘ ألاصاء والابخ٩اع الخىُٓمي إلاا
لظل ٪مً ؤهمُت في جد ٤ُ٣جُلٗاث ألامت ألن ج٩ىن مخُىعة في اإلاؿخ٣بل.
 .49دزاطت ( Kumarوآزسون)2016 ،
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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هظسة زاكبت على هظم السعاًت الصخُت في مىولت العاؿمت الىهىُت للهىد باطخسدام اطدباهت ؤبعاد
اإلاىظمت اإلاخعلمت ( - ) DLOQدزاطت كواعُت
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى جُُ٣م هٓم الغٖاًت الصخُت باؾخسضام اؾدباهت ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ()DLOQ
في مغا٦ؼ الغٖاًت الصخُت في مىُ٣ت الٗانمت الىَىُت للهىض ،و٢ض اؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت
DLOQخُض جم جىػَٗها ٖلى  315مىْٟا مً ظمُ٘ مؿخىٍاث الٗمل في اإلاؿدكُٟاث .ومً زم جم جدلُل
البُاهاث باؾخسضام بغهامج  SPSSباؾخسضام الخدلُل ال٨مي والازخباعاث ٚحر الباعامترًت.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج بغػث مً اؾخسضام ازخباع ٦غوؾ٩ا ٫والـ و٧ان ؤهمها وظىص ٞغ١
مٗىىي بحن مخىؾُاث اإلاهً اإلاسخلٟت للٗاملحن خُض ٧اهذ ازخباعاث مان-وٍخجي ج٣اعن الٗال٢ت بحن ٧ل
مهىت ،و٢ض إلاـ ٞغ ١مٗىىي ٖىض مؿخىي ( )α <0.05باؾخصىاء بٗض اجها ٫ألاهٓمت.
و٧ان مً ؤهم الخىؿُاث يغوعة الاؾخسضام اإلاتزامً للمىاعص الضازلُت والخاعظُت للخٗلم ،والخٗامل
بمغوهت في مجا ٫الغٖاًت الصخُت في بلض ؾغَ٘ الىمى م٘ مالخٓت اخخُاظاث الٗالط للمجخم٘.
 .50دزاطت ( Leufvenوآزسون)2015 ،
Dimensions of Learning Organizations Questionnaire (DLOQ) in a low- resource health
care setting in Nepal
ؤبعاد اطدباهت اإلاىظمت اإلاخعلمت في ؤهظمت السعاًت الصخُت مىسفلت اإلاىازد في هِباٌ
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى صعاؾت ال٣ضعة ٖلى جُُ٣م ال٣ضعة الخىُٓمُت ٖلى الخٗلم لخٗؼٍؼ الىٓم الصخُت
مً زال ٫اؾخسضام اؾدباهت ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ) (DLOQمشل الخٗلُم اإلاؿخمغ ،الخىاع والدؿائ،٫
الخٗلم والخٗاون ٟ٦غٍ ،٤ألاهٓمت اإلاًمىت ،الخم٨حن ،اجها ٫ألاجىٓمت ،الُ٣اصة الاؾتراجُجُت للخٗلم في
بِئت صخُت مىسًٟت اإلاىاعص في هِبا.٫
و٢ض جمشلذ ؤصاة الضعاؾت في الاؾدباهت جم جغظمتها وجىػَٗها بلى  230مىْٟا ٖلى ظمُ٘ مؿخىٍاث
اإلاؿدكٟى ،زم جم جدلُل البُاهاث باؾخسضام ازخباعاث ٚحر باعامترًت.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج ؤهمها وظىص ازخالٞاث بحن جهىعاث اإلاىْ ًٖ ٠الؿُا ١الخىُٓمي
خُض سجلذ ؤن عصوص اإلامغياث في بٗض الخم٨حن باإلااؾؿت ٧ان ؤ٢ل ب٨شحر مً ألاَباء ،في خحن ٧اهذ عصوص
ألاَباء ؤ٢ل مً اإلامغياث ٖلى بٗض "الُ٣اصة الاؾتراجُجُت" .وحكحر هظه الىخاثج بلى ؤن جىُٓم اإلاؿدكٟى
ًدمل ؾماث مغ٦ؼٍت ،هُ٩ل هغمي ٢ض ٌٗى ١الخ٣ضم هدى مىٓمت الخٗلم.
و٢ض ؤوؿذ الضعاؾت باؾخسضام الاؾدباهت وجُبُ٣ها في بٖضاصاث اإلاؿدكٟى في البلضان مىسًٟت الضزل،
خُض ًىٞغ الخُبُ ٤لالؾدباهت عئي ُ٢مت وٞهم ٖىض جهمُم وجُُ٣م الجهىص لخدؿحن الغٖاًت الصخُت.
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الخعلُم على الدزاطاث الظابلت:
َ
مىيىعي الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في مسخل٠
بٗض اؾخٗغاى الضعاؾاث الؿاب٣ت ،جخطر ؤهمُت
ُ٢اٖاث ألاٖما ٫والتي مجها الجمُٗاث الخحرًت والتي جمشل بِئت جُبُ ٤هظه الضعاؾت.
و٢ض اؾخٗغى الباخض  50صعاؾت ؾاب٣ت واهخم بإن ج٩ىن خضًشت ٢ضع اإلاؿخُإ ٩ٞاهذ ظمُٗها زال٫
الٟترة  ،2017-2014و٢ض جىاولذ مجالحن هما:
 .1اللُادة الخدىٍلُت :بلٖ ٜضص صعاؾاث هظا اإلاجا 27 ٫صعاؾت ،جىػٖذ بحن ( )7صعاؾاث ٞلؿُُيُت
وؿبتها  ،%26و ( )10صعاؾاث ٖغبُت وؿبتها  ،%37و ( )10صعاؾاث ؤظىبُت بلٛذ وؿبتها .%37
 .2اإلاىظمت اإلاخعلمت :بلٖ ٜضص صعاؾاث هظا اإلاجا 23 ٫صعاؾت ،جىػٖذ بحن ( )8صعاؾاث ٞلؿُُيُت
وؿبتها  ،%35و( )10صعاؾاث ٖغبُت وؿبتها  ،%43و( )5صعاؾاث صولُت بلٛذ وؿبتها .%22
ُٞما جىػٖذ الضعاؾاث الؿاب٣ت بمجالحها (الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت) بلى ( )15صعاؾت
ٞلؿُُيُت وؿبتها  ،%30و ( )20صعاؾت ٖغبُت وؿبتها  ،%40و( )15صعاؾت ؤظىبُت وؿبتها .%30
ً
٦ما ؤن الضعاؾاث التي جىاولذ الٗال٢ت بحن مخٛحري الضعاؾت (الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت مٗا) هي
 7صعاؾاث ،جىػٖذ ٖ 2غبُت و 5ؤظىبُت ،بيؿبت  %14مً بظمالي الضعاؾاث الؿاب٣ت.

ؤوحه الاجفاق والازخالف مع الدزاطاث الظابلت:
مً زال ٫الاَالٕ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت اجطر للباخض ما ًلي:
 .1ؤهه وٖلى خض ٖلم الباخض ال جىظض صعاؾت ٞلؿُُيُت ها٢كذ ؤزغ الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ ؤبٗاص
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼةُٞ ،ما ٧ان هىا ٥بٌٗ الضعاؾاث
ألاظىبُت والٗغبُت التي صعؾذ الٗال٢ت بحن مخٛحري هظه الضعاؾت م٘ ازخالٞاث ٖضة ؾىاء في بلض
الخُبُ ٤ؤو بُئخه ،وجىػٖذ َبُٗت الازخال ٝبلى:




صعاؾاث جىاولذ ٖال٢ت اإلاخٛحرًً مٗا م٘ ازخالف في بِئت الخوبُم٦ ،ما هى الخا ٫في صعاؾت
( )Rijal, 2016خُض َب٣ذ ٖلى كواع جىىىلىحُا اإلاعلىماث٦ ،ما ؤنها ٧اهذ صعاؾت م٣اعهت بحن
بلضًً هما الهىض وهِبا ،٫وصعاؾت ٧ل مً ( )Hamzah et al., 2011و ( )Netithankul, 2017التي
َب٣ذ ٖلى اإلادازض واإلاساهص الخعلُمُت ٖلى الترجِب ،وصعاؾت ( )Signh, 2008التي َب٣ذ ٖلى
البىىن .فُما هبلذ الدزاطت الخالُت على الجمعُاث الخحرًت.
صعاؾاث جىاولذ الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت بسفلت مخغحر مظخلل آزس باإلاىٓمت اإلاخٗلمت
٦مخٛحر جاب٘٦ ،ما هى الخا ٫في صعاؾاث ٧ل مً ( )Schiena et. Al., 2013و ()Martinette, 2002
التي صعؾذ مخغحرًً مظخللحن هما الُ٣اصة الخدىٍلُت والخبادلُت وَب٣ذ ٖلى الىخضاث
الٗؿ٨غٍت وصواثغ خ٩ىمُت ٖلى الترجِب ،وصعاؾت (ؤًىب )2012 ،والتي اجسظث الُ٣اصة
الاؾتراجُجُت ٦مخٛحر مؿخ٣ل والظي اخخىي ٖلى هىٖحن مً الُ٣اصة هما الخدىٍلُت وؤلاحساثُت
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وَب٣ذ ٖلى ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ ،وصعاؾت (ال٨ؿاؾبت ،والٟاٖىعي ،وٖبض هللا)2009 ،
والتي اجسظث مخٛحر زلافت الخمىحن بلى ظاهب مخٛحر الُ٣اصة الخدىٍلُت ٦مخٛحرًً مؿخ٣لحن
وصعؾذ ؤزغهما ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وَب٣ذ ٖلى مجمىٖت قغ٧اث َال ٫ؤبى ٚؼالت باألعصن.
وعلُه جىىن الدزاطت الخالُت هي ألاولى التي جدىاوٌ عالكت هرًً اإلاجالحن ببعلهما في ُ٢إ ٚؼة
ً
ً
ٖمىما وفي بِئت الجمُٗاث الخحرًت زهىنا ،وبالخالي ؾخ٩ىن بضاًت َُبت لضعاؾاث مؿخ٣بلُت في
هٟـ اإلاجا.٫
 .2جىىٖذ الضعاؾاث الؿاب٣ت في بِئت جُبُ٣ها بحن مضاعؽ وظامٗاث وبىى ٥وقغ٧اث ومغا٦ؼ صخُت
وماؾؿاث خ٩ىمُتُٞ ،ما جىاولذ هظه الضعاؾت في بِئت جُبُ٣ها الجمُٗاث الخحرًت واج٣ٟذ في طل٪
ظؼثُا م٘ صعاؾت (ؤبى مضللت )2014 ،والتي َب٣ذ ٖلى اإلااؾؿاث الضولُت في ُ٢إ ٚؼة.
 .3اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ مىيىٕ الُ٣اصة الخدىٍلُت ٦مخٛحر
مؿخ٣ل ما ٖضا صعاؾت الٛالبي وٖلي (ُٞ ،)2015ما ازخلٟذ م٘ ظؼء مً الضعاؾاث الؿاب٣ت التي
جىاولذ مىيىٕ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٦مخٛحر مؿخ٣ل ُٞما جىاولخه الضعاؾت الخالُت ٦مخٛحر جاب٘ واج٣ٟذ في
طل ٪م٘ ٧ل مً  ،)2016( Rijal ،)2017( Alfarhoudالٗؼاوي ( ،)2015زًحر ( ،)2015ال٨غٖاوي
والُٗىي ( ،)2014وال٨بِسخي والٗؼاوي (.)2014
 .4جىىٖذ ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت التي جىاولتها الضعاؾاث الؿاب٣ت ،واج٣ٟذ هظه الضعاؾت م٘ ؤٚلبها في
اقخمالها ٖلى ؤبٗاص ؤعبٗت هي (الخإزحر ؤلالهامي ،الخٟؼ ال٨ٟغي ،الخٟؼ ؤلالهامي ،والاٖخباعاث الٟغصًت)،
ُٞما ٖضا صعاؾت ال٣اهىٕ ( )2015والؿاٖاحي واإلاؿاعي ( )2015والغبُعي وهجم ( )2016والالحي ؤياٝ
ً
ً
الباخشىن ٞحها بٗضا زامؿا هى الؿلى ٥اإلاشالي(الخم٨حن) ،ؤما صعاؾت الٛالبي وٖلي ٣ٞض ؤياٞذ لها
ً
ً
بٗضا ؾاصؾا هى ألازال ١الُ٣اصًتُٞ ،ما ازخلٟذ م٘ صعاؾت ال٨بِسخي والٗؼاوي ( )2014والتي اخخىث
ؤبٗاصا زمؿت مسخلٟت وهي اؾتراجُجُت اإلاىٓمت ،الىٓغ صازل اإلاىٓمت ،الىٓغ زاعط اإلاىٓمت ،هُ٩ل
اإلاىٓمت ،وٞغم الخٗلم والىمى.
٦ظل ٪ألامغ ٟٞي ؤبٗاص اإلاخٛحر الخاب٘ وهى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٧ان هىا ٥جىىٕ ٦بحر بحن الضعاؾاث
الؿاب٣ت٣ٞ ،ض اج٣ٟذ هظه الضعاؾت م٘ ٖضص مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في اؾخسضامها لىمىطط ؾِىج
ً
وهى همىطط ج٨غع اؾخسضامه بحن صعاؾاث ؤظىبُت وظؼء مً الٗغبُت والٟلؿُُيُت والظي ًًم ؤبٗاصا
زمؿت وهي الخ٨ٟحر الىٓمي ،الخم ً٨الصخصخي ،الىماطط الٗ٣لُت ،الغئٍت اإلاكتر٦ت ،وحٗلم الٟغٍ،٤
وهى همىطط جم جُبُ٣ه في صعاؾاث ٧ل مً الىىٍغي( ،)2016الضؾىقي( ،)2015الؿامغاجي
والخؿىاوي( ،)2016ال٣غوي( ،)2015واإلاؼعوٕ(.)2015
ؤما صعاؾتي الٗؼاوي( )2015وال٨غٖاوي(٣ٞ )2014ض اؾخسضمخا همىطط  Johnson et. Al, 2014طي
ألابٗاص ألاعبٗت وهي الخٗلم ،الاؾتراجُجُت ،الُ٣اصة ،والخُٛحرُٞ ،ما جٟغص هاوي والغواف ()2014
بىمىطط طي ؤبٗاص  5مسخلٟت ًٖ همىطط ؾِىج وهي ال٣ىي اإلادلُت ،بًجاص الٛغى ،الاؾخٟهام،
الخم٨حن ،والخ٣ىٍم.
ً
وؤزحرا اؾخسضم باخشىن آزغون همىطط  Marsick & Watkins. 1993طي ألابٗاص الؿبٗت وهي جىٞحر
ٞغم الخٗلم اإلاؿخمغ ،حصجُ٘ الخىاع والاؾخٟؿاع ،الخٗاون والخٗلم الجماعي ،جم٨حن الٗاملحن هدى
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عئٍت ظماُٖت مكتر٦ت ،بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗغٞت والخٗلم ،عبِ اإلاىٓمت بالبِئت الخاعظُت،
والُ٣اصة الاؾتراجُجُت.
 .5اج٣ٟذ هظه الضعاؾت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في اؾخسضامها اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي م٘ مٗٓم
الضعاؾاثُٞ ،ما اؾخسضمذ صعاؾت ٧ل مً  )2017(Basriو Brewerوآزغون ( )2016اؾخسمخا اإلاىهج
الخجغٍبي ،وصعاؾت هاجي(٣ٞ )2016ض اؾخسضمذ اإلاىهج الاؾخيباَي واإلاىهج البىاجي بلى ظاهب اإلاىهج
ً
الىنٟي ،وؤزحرا ٣ٞض اؾخسضمذ صعاؾت الٗؼاوي( )2015اإلاىهج الاؾخُالعي ،وصعاؾت )2016(Rijal
والتي اؾخسضمذ البدض الاؾخ٨كافي.
 .6اج٣ٟذ الضعاؾت م٘ مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت في ؤصاة ظم٘ اإلاٗلىماث وهي الاؾدباهتٖ ،ضا صعاؾت
هاجي( )2016التي اؾخسضمذ اإلاجمىٖت الباعٍت بلى ظاهب الاؾدباهت ،وصعاؾت  )2016(Rijalالتي
اؾخسضمذ ؤصاة الخدلُل اإلا٣اعن بحن الهىض وهِبا،٫ؤما صعاؾت  Akhnifوآزغون (٣ٞ )2017ض
اؾخسضمذ مىهجُت ًىع ٥لخدلُل اإلادخىي واؾخسضمتها في جدلُل مدخىي اإلا٣االث وألاوعا ١البدشُت
(ألاصبُاث الؿاب٣ت) التي جىاولذ مجا ٫الضعاؾت.

مدي الاطخفادة مً الدزاطاث الظابلت:
 .1جالفي ج٨غاع مىيىٕ البدض ؾىاء مً خُض الٗىىان ؤو بِئت ومجا ٫الخُبُ.٤
 .2ج٩ىن نىعة طهىُت قاملت ًٖ مىيىٕ الضعاؾت ؤؾهم في نُاٚت مك٩لت الضعاؾت وٞغيُاتها.
 .3ج٩ىًٍ مدهلت مٗغُٞت ٦بحرة ًٖ مخٛحراث الضعاؾت الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
 .4ج٩ىًٍ نىعة مخ٩املت ًٖ بظغاءاث الضعاؾت مً خُض اإلاىهج وألاصواث وألاؾالُب ؤلاخهاثُت
واإلاجخم٘ والُٗىت.
 .5بىاء الاؾدباهت التي حٗخمض ٖلى مخٛحري الضعاؾت ،وطل ٪باالٖخماص ٖلى جهامُم إلا٣اًِـ مخىٞغة جم
بٖاصة نُاٚتها بما ًدىاؾب وبِئت بلضها.
 .6بزغاء ؤلاَاع الىٓغي للضعاؾت ،وجىٞحر الى٢ذ والجهض مً زال ٫الغظىٕ لل٨خب واإلاغاظ٘ التي اٖخمضث
ٖلحها هظه الضعاؾاث.
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الفجىة البدثُت:
حدوٌ زكم ( :)1 - 3الفجىة البدثُت
جسهحز الدزاطاث الظابلت
اللُادة الخدىٍلُت

الفجىة البدثُت

اإلاىظمت اإلاخعلمت

جسهحز الدزاطت
الخالُت

بياٞت
 جىىٖذ الضعاؾاث التي جىاولذ الُ٣اصة  -جىىٖذ الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في صعاؾت  -لم جدىاو ٫الضعاؾاث الؿاب٣ت البدض في ؤزغ الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ  -جد٤ُ٣ظضًضة،
ٖلمُت
ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة،
ٖال٢تها ؤو ؤزغها بٗىامل ٦شحرة مجها الالتزام الخىُٓمي،
الخدىٍلُت في صعاؾت ٖال٢تها ؤو ؤزغها
خُض ؤهه وٖلى خض
خُض جىاولذ الضعاؾاث مخٛحري الضعاؾت الخالُت ٧ل ٖلى خضة.
ؤهماٍ الش٣اٞت الخىُٓمُت ،همىطط الخهاثو الىُُْٟت،
بٗىامل ٦شحرة مجها مسغظاث الٗمل،
ٖلم الباخض ال
مؿخىي الاهخماء اإلانهي ،بصاعة الخُٛحر،
ؤلاهخاط اإلاٗغفي ،الخمحز اإلااؾسخي ،حٗؼٍؼ بظغاءاث الؿالمتُٞ - ،ما ٧ان هىا ٥بٌٗ الضعاؾاث ألاظىبُت والٗغبُت التي صعؾذ الٗال٢ت
صعاؾت
جىظض
ؾلىُ٦اث ٞغ ١الٗمل ،هجاح بصاعة اإلاكغوٖاث ،ألاصاء
بصاعة الخمحز ،جد ٤ُ٣ألاهضاٝ
بحن مخٛحري هظه الضعاؾت م٘ ازخالٞاث ٖضة ؾىاء في بلض الخُبُ ٤ؤو
ٞلؿُُيُت ها٢كذ
الاؾتراجُجي ،الخىمُت اإلاؿخضامت ،ط٧اء ألاٖما ،٫بصاعة
الاؾتراجُجُت ،بصاعة الجىصة الكاملت،
بُئخه ،وجىشعذ هبُعت الازخالف بلى:
الُ٣اصة
ؤزغ
اإلاٗغٞت ،ا٢خهاصًاث اإلاٗغٞت.
جلبُت مخُلباث الاٖخماص ألا٧اصًمي،
 صعاؾاث جىاولذ ٖال٢ت اإلاخٛحرًً مٗا م٘ ازخالف في بِئت الخوبُم،
الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ
٦ما هى الخا ٫في صعاؾت ( )Rijal, 2016خُض َب٣ذ ٖلى كواع
الظ٧اء الٗاَٟي ،جغقُض ال٣غاعاث ،بصاعة  -ظؼء مً الضعاؾاث الؿاب٣ت جىاو ٫مىيىٕ اإلاىٓمت
اإلاخٗلمت ٦مخٛحر مؿخ٣ل ُٞما جىاولخه صعاؾاث ؤزغي
اإلاىٓمت
ؤبٗاص
اإلاٗغٞت ،ألاصاء ؤلاصاعي ،ؤلابضإ ،الخٗلم
جىىىلىحُا اإلاعلىماث٦ ،ما ؤنها ٧اهذ صعاؾت م٣اعهت بحن بلضًً هما
في
اإلاخٗلمت
الخىُٓمي ،مسغظاث الٗمل ،ألاصاء
الهىض وهِبا ،٫وصعاؾت ٧ل مً ( )Hamzah et al., 2011و
٦مخٛحر جاب٘ مشل ٧ل مً Rijal ،)2017( Alfarhoud
( ،)2016الٗؼاوي ( ،)2015زًحر ( ،)2015ال٨غٖاوي
الجمُٗاث الخحرًت
الخىُٓمي.
( )Netithankul, 2017التي َب٣ذ ٖلى اإلادازض واإلاساهص الخعلُمُت
في
الٗاملت
ٖلى الترجِب ،وصعاؾت ( )Signh, 2008التي َب٣ذ ٖلى البىىن .فُما
والُٗىي ( ،)2014وال٨بِسخي والٗؼاوي (.)2014
 ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت جىاولذٚؼة،
مدآٞاث
هبلذ الدزاطت الخالُت على الجمعُاث الخحرًت.
مىيىٕ الُ٣اصة الخدىٍلُت ٦مخٛحر  -جىىٖذ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن الضعاؾاث الؿاب٣ت،
وٖلُه ج٩ىن هي
 صعاؾاث جىاولذ الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت بغ٣ٞت مخٛحر مؿخ٣ل
مؿخ٣ل ما ٖضا صعاؾت الٛالبي وٖلي
٣ٞض اؾخسضمذ بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت همىطط
ً
الضعاؾت ألاولى التي
آزغ باإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٦مخٛحر جاب٘٦ ،ما هى الخا ٫في صعاؾاث ٧ل مً
(.)2015
 Marsick & Watkinsوالظي ًًم ؤبٗاصا ؾبٗت هي جىٞحر
جىاولذ ٖال٢ت هظًً
()Schiena et. Al., 2013و ( )Martinette, 2002التي اجسظث مخٛحرًً
ٞغم الخٗلم اإلاؿخمغ ،حصجُ٘ الخىاع والاؾخٟؿاع،
 جىىٖذ ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت التياإلاجالحن ببًٗهما
مؿخ٣لحن هما الُ٣اصة الخدىٍلُت والخباصلُت وَب٣ذ ٖلى الىخضاث
الخٗاون والخٗلم الجماعي ،جم٨حن الٗاملحن هدى عئٍت
جىاولتها الضعاؾاث الؿاب٣ت ،واج٣ٟذ
في مدآٞاث ٚؼة
الٗؿ٨غٍت وصواثغ خ٩ىمُت ٖلى الترجِب ،وصعاؾت (ؤًىب )2012 ،والتي
ظماُٖت مكتر٦ت ،بوكاء ؤهٓمت إلاكاع٦ت اإلاٗغٞت والخٗلم،
هظه الضعاؾت م٘ ؤٚلبها في اقخمالها ٖلى
ً
ٖمىما وفي بِئت
ي
اجسظث الُ٣اصة الاؾتراجُجُت ٦مخٛحر مؿخ٣ل والظي اخخى ٖلى هىٖحن
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ؤبٗاص ؤعبٗت هي (الخإزحر ؤلالهامي ،الخٟؼ
ال٨ٟغي ،الخٟؼ ؤلالهامي ،والاٖخباعاث
الٟغصًت)ُٞ ،ما ٖضا صعاؾت ال٣اهىٕ
( )2015والؿاٖاحي واإلاؿاعي ()2015
والغبُعي وهجم ( )2016والالحي ؤياٝ
ً
ً
الباخشىن ٞحها بٗضا زامؿا هى الؿلى٥
اإلاشالي(الخم٨حن) ،ؤما صعاؾت الٛالبي وٖلي
ً
ً
(٣ٞ )2015ض ؤياٞذ لها بٗضا ؾاصؾا
هى ألازال ١الُ٣اصًتُٞ ،ما ازخلٟذ
صعاؾت ال٨بِسخي والٗؼاوي (ًٖ )2014
ؾاب٣اتها والتي اخخىث ؤبٗاصا زمؿت
مسخلٟت وهي اؾتراجُجُت اإلاىٓمت ،الىٓغ
صازل اإلاىٓمت ،الىٓغ زاعط اإلاىٓمت،
هُ٩ل اإلاىٓمت ،وٞغم الخٗلم والىمى.

الجمُٗاث الخحرًت
ً
زهىنا.

مً الُ٣اصة هما الخدىٍلُت وؤلاظغاثُت وَب٣ذ ٖلى ماؾؿت اجهاالث
عبِ اإلاىٓمت بالبِئت الخاعظُت ،والُ٣اصة الاؾتراجُجُت.
الجؼاثغ ،وصعاؾت (ال٨ؿاؾبت ،والٟاٖىعي ،وٖبض هللا )2009 ،والتي
ُٞما اججهذ صعاؾاث ؤزغي ٖضًضة الؾخسضام هماطط
ؤزغي مشل صعاؾاث الىىٍغي ( )2016الضؾىقي ()2015
الضعاؾت
اجسظث مخٛحر ز٣اٞت الخم٨حن بلى ظاهب مخٛحر الُ٣اصة الخدىٍلُت  -ع٦ؼث
٦مخٛحرًً مؿخ٣لحن وصعؾذ ؤزغهما ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وَب٣ذ ٖلى
الخالُت ٖلى صعاؾت
الؿامغاجي والخؿىاوي ( )2016ال٣غوي ( )2015واإلاؼعوٕ
باألعصن.
الت
ؼ
ٚ
ؤبى
َال٫
قغ٧اث
مجمىٖت
بن ٧ان هىا ٥ؤزغ
( )2015خُض اؾخسضمذ ظمُٗا همىطط ؾِىج طي
وعلُه جىىن الدزاطت الخالُت هي ألاولى التي جدىاوٌ عالكت هرًً
للُ٣اصة الخدىٍلُت
ألابٗاص الخمؿت وهي الخ٨ٟحر الىٓمي ،الخم ً٨الصخصخي،
ً
في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت
اإلاجالحن ببعلهما في مدآٞاث ٚؼة ٖمىما وفي بِئت الجمُٗاث الخحرًت
الىماطط الٗ٣لُت ،الغئٍت اإلاكتر٦ت ،وحٗلم الٟغٍ ٤وهى
ً
في
اإلاخٗلمت
زهىنا ،وبالخالي ؾخ٩ىن بضاًت َُبت لضعاؾاث مؿخ٣بلُت في هٟـ
الىمىطط اإلاخب٘ في هظه الضعاؾت ،ؤما صعاؾتي الٗؼاوي
الجمُٗاث الخحرًت
اإلاجا.٫
( )2015وال٨غٖاوي والُٗىي (٣ٞ )2014ض اؾخسضمخا
في
الٗاملت
 جىىٖذ بِئت جُبُ ٤الضعاؾاث الؿاب٣ت بحن مضاعؽ وظامٗاث وبىى٥ٚؼة،
مدآٞاث
همىطط  Johnson et. Al, 2014طي ألابٗاص ألاعبٗت وهي
وقغ٧اث ومغا٦ؼ صخُت وماؾؿاث خ٩ىمُت ،ولم ج ً٨هىا ٥بال صعاؾت
ً
للخىنل
وطل٪
الخٗلم ،الاؾتراجُجُت ،الُ٣اصة ،والخُٛحر ،وؤزحرا ٣ٞض
ؤبى مضللت ( )2014التي َب٣ذ مخٛحر اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وخضه ٖلى
لىخاثج في هظا
جٟغص هاوي والغواف ( )2014بىمىطط طي ؤبٗاص  5مسخلٟت
اإلاىٓماث الضولُت و٧اهذ هىا ٥ؤًًا ازخالٞاث ٖضة ٖجها.
اإلاىيىٕ.
ًٖ همىطط ؾِىج وهي ال٣ىي اإلادلُت ،بًجاص الٛغى،
الاؾخٟهام ،الخم٨حن ،والخ٣ىٍم.
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ملدمت

ً
ً
حٗخبر مىهجُت الضعاؾـت وبظغاءاتهـا مدـىعا عثِؿـُا ًـخم مـً زاللـه بهجـاػ الجاهـب الخُبُ٣ـي مـً الضعاؾـت ,وٖـً
َغٍ٣ها ًخم الخهىٖ ٫لى البُاهاث اإلاُلىبت إلظغاء الخدلُل ؤلاخهاجي للخىنل بلى الىخاثج التي ًخم جٟؿحرها
في يىء ؤصبُاث الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ الضعاؾت ,وبالخالي جد ٤٣ألاهضا ٝالتي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها.
خُــض جىــاو ٫هــظا الٟهــل ونــٟا للمــىهج اإلاخبــ٘ ومجخمــ٘ وُٖىــت الضعاؾــت ,و٦ــظل ٪ؤصاة الضعاؾــت اإلاؿــخسضمت
ً
وَغٍ٣ت بٖضاصها وُُٟ٦ت بىائها وجُىٍغهـا ,ومـضي نـض٢ها وزباتهـا٦ .مـا ًخًـمً ونـٟا لإلظـغاءاث التـي ٢ـام بهـا
الباخض في جهمُم ؤصاة الضعاؾـت وج٣ىُجهـا ,وألاصواث التـي اؾـخسضمتها لجمـ٘ بُاهـاث الضعاؾـت ,وٍيخهـي الٟهـل
باإلاٗالج ــاث ؤلاخه ــاثُت الت ــي اؾ ــخسضمذ ف ــي جدلُ ــل البُاه ــاث واؾ ــخسالم الىخ ــاثج ,وُٞم ــا ًل ــي ون ــ ٠له ــظه
ؤلاظغاءاث.

مىهج الدزاطت وؤطلىبها
ً
بىاء ٖلى َبُٗـت الضعاؾـت وألاهـضا ٝالتـي حؿـعى لخد٣ُ٣هـا ٣ٞـض اؾـخسضم الباخـض اإلاـىهج الىنـٟي الخدلُلـي،
ً
ً
ً
ً
والظي ٌٗخمـض ٖلـى صعاؾـت الٓـاهغة ٦مـا جىظـض فـي الىا٢ـ٘ ويهـخم بىنـٟها ونـٟا ص٣ُ٢ـا وَٗبـر ٖجهـا حٗبحـرا ُُٟ٦ـا
ً
و٦مُ ــا٦ ،م ــا ال ً٨خ ٟــي ه ــظا اإلا ــىهج ٖى ــض ظم ــ٘ اإلاٗلىم ــاث اإلاخٗل ٣ــت بالٓ ــاهغة م ــً ؤظ ــل اؾخ٣ه ــاء مٓاهغه ــا
وٖال٢اتهــا اإلاسخلٟــت ،بــل ًخٗــضاه بلــى الخدلُــل والــغبِ والخٟؿــحر للىنــى ٫بلــى اؾــخيخاظاث ًبجــي ٖلحهــا الخهــىع
اإلا٣ترح بدُض ًؼٍض بها عنُض اإلاٗغٞت ًٖ اإلاىيىٕ.

ً
واؾــخسضام الباخــض للمــىهج الىنــٟي الخدلُلــي فــي هــظه الضعاؾــت ٧ىهــه ؤ٦ثــر اإلاىــايج اؾــخسضاما فــي صعاؾــت
الٓىاهغ الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،وألهه ًىاؾب ون ٠الٓاهغة مىيىٕ الضعاؾت ٦ما هي في بالىا ،٘٢وجدلُل
بُاهاتهـا ،والٗال٢ـت بـحن م٩ىهاتهـا وآلاعاء التـي جُـغح خىلهـا والٗملُـاث التـي جخًـمجها وآلازـاع التـي جدـضهها .وَٗـغٝ
الخمــضاوي ( )100 :2006اإلاــىهج الىنــٟي الخدلُلــي بإهــه "اإلاــىهج الــظي ٌؿــعى لىنــ ٠الٓــىاهغ ؤو ألاخــضار
اإلاٗانــغة ،ؤو الغاهىــت ٞهــى ؤخــض ؤقــ٩ا ٫الخدلُــل والخٟؿــحر اإلاــىٓم لىنــْ ٠ــاهغة ؤو مكــ٩لت ،وٍ٣ــضم بُاهــاث
ًٖ زهاثو مُٗىت في الىا ،٘٢وجخُلب مٗغٞت اإلاكاع٦حن في الضاعؾت والٓىاهغ التـي هضعؾـها وألاو٢ـاث التـي
وؿخٗملها لجم٘ البُاهاث".

وكد اطخسدم الباخث مـدزًٍ ؤطاطحن للمعلىماث:
 .1اإلاـادز الثاهىٍت :خُض اججه الباخض في مٗالجت ؤلاَاع الىٓـغي للضعاؾـت بلـى مهـاصع البُاهـاث الشاهىٍـت
والتــي جخمشــل فــي ال٨خــب واإلاغاظــ٘ الٗغبُــت وألاظىبُــت طاث الٗال٢ــت ،والــضوعٍاث واإلا٣ــاالث والخ٣ــاعٍغ ،وألابدــار
والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ مىيىٕ الضاعؾت ،والبدض واإلاُالٗت في مىا ٘٢ؤلاهترهذ اإلاسخلٟت.
 .2اإلاـــادز ألاولُــت :إلاٗالجــت الجىاهــب الخدلُلُــت إلاىيــىٕ الضعاؾــت لجــإ الباخــض بلــى ظمــ٘ البُاهــاث ألاولُــت
مً زال ٫الاؾدباهت ٦إصاة عثِؿت للضعاؾت ،نممذ زهُها ًلهظا الٛغى.
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مجخمع الدازطت:
ٌٗ ــغ ٝمجخم ــ٘ الضعاؾ ــت بإه ــه ظمُ ــ٘ م ٟــغصاث الٓ ــاهغة الت ــي ًضعؾ ــها الباخ ــض ،وبى ــاء ٖل ــى مك ــ٩لت الضعاؾ ــت
وؤهضاٞها ٞةن مجخم٘ هظه الضعاؾت ًخمشل في الٗاملحن في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة ٖلى
مسخل ٠ؤهىاٖها (مدلُت وصولُت) ،بكغٍ:
 ؤن ً٩ىن ٢ض مطخى ٖلى جإؾِؿها  3ؾىىاث ٖلى ألا٢ل وطل ٪ختى حؿخ٣غ الجمُٗت وج٩ىن مجاالث
ٖملها واضخت.
 ؤن ً٩ىن ٖضص مىْٟحها ٞ 8إ٦ثر وطل ٪ختى ج٩ىن هىاٖ ٥ملُت بصاعٍت مُب٣ت ٖلى الٗاملحن وٍمً٨
صعاؾاتها.
 ؤن ج٩ىن مهغوٞاث الجمُٗت زال ٫ؾىت جؼٍض ًٖ  2,000,000قُ٩ل ،وطل ٪ختى ج٩ىن طاث جإزحر
في اإلاجخم٘.
وذلً وفم الجدوٌ آلاحي:
حدوٌ زكم ( :)1 - 4مجخمع الدزاطت وعُيخه
م

اإلادافظت

عدد الجمعُاث

عدد اإلاىظفحن

عدد العُىت

1

الكما٫

7

350

38

2

ٚؼة

30

1831

198

3

الىؾُى

4

458

50

4

زان ًىوـ

6

425

46

5

عٞذ

1

103

11

48

3167

343

اإلاجمىع

اإلاـدز :بُاهاث باالطخعاهت باإلدازة العامت للؼئىن العامت واإلاىظماث غحر الخىىمُت بىشازة الدازلُت .2017/7/18

وبالخالي ًخ٩ىن مجخمع الدزاطت مً  48ظمُٗت جًم 3167مىْ ،٠مىػٖحن ٖلى مدآٞاث ٚؼة الخمـ.

عُىت الدزاطت:
جم اؾخسضام َغٍ٣ت الُٗىت الٗكىاثُت الُبُ٣ت وطل ٪ألن هىا ٥ازخالٞاث بحن الجمُٗاث الخحرًت في
اإلادآٞاث اإلاسخلٟت ًغظ٘ الزخالَ ٝبُٗت وكاٍ ٧ل ظمُٗت والخضماث التي ج٣ضمها للجمهىع ،وبل ٜحجم
ُٖىت الضعاؾت ( )343شخو بىاء ٖلى مٗاصلت  )2003( Mooreخُض جم اخدؿاب حجم الُٗىت مً
اإلاٗاصلت آلاجُت:
2

 Z 
(1) n  

 2m 
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خُث:
ً
 :Zالُ٣مت اإلاُٗاعٍت اإلا٣ابلت إلاؿخىي صاللت مٗلىم (مشال 1.96 = Z :إلاؿخىي صاللت .)α≤0.05
ً
( mالخُإ الهامصخي) :وَٗبر ٖىه بالٗالمت الٗكغٍت ( مشال.)± 0.05 :
زم ًخم جصخُذ حجم الُٗىت في خالت اإلاجخمٗاث الجهاثُت مً اإلاٗاصلت آلاجُت:
nN
N  n 1

= اإلاُ َٗ ّضn ٫

)(2

خُض جمشل  Nحجم العُىت ،وباؾخسضام اإلاٗاصلت ( )1هجض ؤن حجم الُٗىت ٌؿاوي:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
ُ
وخُض ؤن مجخم٘ الضعاؾت ٞ ،3167 = Nةن حجم الُٗىت اإلا َٗ ّض ٫باؾخسضام اإلاٗاصلت (ٌ )2ؿاوي:
384  3167
 342.69
3167  384  1

= اإلاُ َٗ ّضn ٫

ً
وبظلٞ ٪ةن حجم الُٗىت اإلاىاؾب في هظه الخالت ٌؿاوي ( )343مىْٟا ٖلى ألا٢ل.
و٢ض جم جىػَ٘ ( )360اؾدباهت واؾترظإ ( )320مجها ،بيؿبت بعظإ .%88.9

زوىاث بىاء الاطدباهت :
٢ام الباخض بةٖضاص ؤصاة الضعاؾت إلاٗغٞت ؤزس ممازطت ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت في حعصٍص اإلاىظمت
اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة ،واجب٘ الخُىاث الخالُت لبىاء الاؾدباهت:
 الاَالٕ ٖلى ألاصب ؤلاصاعي والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت بمىيىٕ الضعاؾت ،والاؾخٟاصة مجها في
بىاء الاؾدباهت ونُاٚت ٣ٞغاتها.
ً
 اؾدكاع الباخض ٖضصا مً ؤؾاجظة الجامٗاث الٟلؿُُيُت واإلاكغٞحن ؤلاصاعٍحن في جدضًض ؤبٗاص
الاؾدباهت و٣ٞغاتها.
 جدضًض اإلاجاالث الغثِؿُت التي قملتها الاؾدباهت.
 جدضًض ال٣ٟغاث التي ج ٘٣جدذ ٧ل مجا.٫
 جم جهمُم الاؾدباهت في نىعتها ألاولُت.
 جم مغاظٗت الاؾدباهت مً اإلاكغ ٝوجىُ٣دها وببضاء اإلاالخٓاث.
 جم ٖغى الاؾدباهت ٖلى ( )13مً اإلاد٨محن طوي الخبرة في اإلاجاالث ألا٧اصًمُت وؤلاصاعٍت وؤلاخهاثُت
في ٧ل مً ظامٗاث (ؤلاؾالمُت ،ألاػهغ ،ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت ،ألا٢صخى٧ ،لُت الضعاؾاث
اإلاخىؾُت بجامٗت ألاػهغ) .واإلالخ ٤ع٢م (ً )1بحن ؤؾماء ؤًٖاء لجىت الخدُ٨م.
 في يىء آعاء اإلاد٨محن جم حٗضًل بٌٗ ٣ٞغاث الاؾدباهت مً خُض الخظ ٝؤو ؤلاياٞت والخٗضًل،
لدؿخ٣غ الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت ٖلى (٣ٞ )56غة ،مىضخت في ملخ.)2( ٤
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ؤداة الدزاطت:

ً
هٓغا للُبُٗت الىنُٟت للضعاؾت التي جمذ مً زال ٫اإلاسر الاظخماعي ٣ٞض اؾخسضم الباخض الاطدباهت
٦إصاة لجم٘ البُاهاث الالػمت لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝهظه الضعاؾت .وجم ازخُاع الاؾدباهت ٧ىنها ج٣لل الجهض
والخ٩لٟت ،وحُٗي ٞغنت للمبدىزحن للخ٨ٟحر ٢بل ؤلاظابت٦ ،ما حُٗي الباخض ٞغنت بػالت ؤي ٚمىى صون
ً
جضزل مىه في بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ،وؤزحرا جخمحز بيؿبت اؾخجابت ٖالُت م٣اعهت باألصواث ألازغي.

وجخ٩ىن الاؾدباهت مً زالزت ؤكظام ،هي:
اللظم ألاوٌ :وهى ٖباعة ًٖ البِىاث الشخـُت والىظُفُت ًٖ اإلاؿخجُبحن (الجيـ ،الٗمغٖ ،ضص
ؾىىاث الخضمت ،اإلااهل الٗلمي ،اإلاؿمى الىُْٟي).
اللظم الثاوي :وهى ٖباعة ًٖ فلساث للُاض ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت ،وٍخ٩ىن مً (٣ٞ )22غة ،جم
ج٩ىٍجها باالٖخماص ٖلى صعاؾت ٧ل مً (( ،)Bass & Avoilo, 2004( ،)Bass, Avolio & Jung, 1999الُٗىي،
 ،)2010وصعاؾت (نالر وباوي ،)2013 ،وهي مىػٖت ٖلى  4ؤبٗاص:
البعد ألاوٌ :الخإزحر اإلاثالي ,وٍخ٩ىن مً (٣ٞ )6غاث ،البعد الثاوي :الخدفحز الفىسي ,وٍخ٩ىن مً ()5
٣ٞغاث ،البعد الثالث :الدافع ؤلالهامي ,وٍخ٩ىن مً (٣ٞ )5غاث ،والبعد السابع :الاعخبازاث الفسدًت,
وٍخ٩ىن مً (٣ٞ )6غاث.
اللظم الثالث :وهى ٖباعة فلساث للُاض اإلاىظمت اإلاخعلمت والظي اقخمل ٖلى (٣ٞ )34غة ،م٣ؿم
بلى  5ؤبٗاص ،وطل ٪باالؾخٗاهت بىمىطط ؾِىج للمىٓمت اإلاخٗلمت ،باالٖخماص ٖلى ٧ل مً ().)( ،
ومً زال ٫اؾخٗغاى ؤ٢ؿام الاؾدباهت ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ال٣ؿمحن الشاوي والشالض مً الاؾدباهت ًمشالن
مجالي الضعاؾت وٍخ٩ىهان مً (٣ٞ )56غة ،وُٞما ًلي في ظضو )2 - 4( ٫جىيُذ لٗضص ٣ٞغاث ٧ل بٗض مً
ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت:
حدوٌ ( :)2 - 4جىشَع معاًحر الاطدباهت
م

عدد الفلساث

اإلاعاًحر

1
2
3

الخإزحر اإلاشالي
الخدٟحز ال٨ٟغي

5

الضا ٘ٞؤلالهامي

5

الاٖخباعاث الٟغصًت

6

اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

4

اإلادىز ألاوٌ  :اللُادة الخدىٍلُت
1

6

22

الخم٨حن الصخصخي

8

الخٗلم الٟغٍ٣ي

7

الغئٍت اإلاكتر٦ت

6

4

الىماطط الٗ٣لُت

7

5

الخ٨ٟحر الىٓمي

6

2
3

اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت

اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت

34

بحمالي مداوز الاطدباهت

56
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ُٞما جم اؾخسضام الخضعط الٗكغي ( )10-1لُ٣اؽ اؾخجاباث اإلابدىزحن ل٣ٟغاث الاؾخبُان خؿب ظضو ٫ع٢م
(:)3 - 4
حدوٌ زكم ( :)3 - 4دزحاث اإلالُاض
الاطخجابت

مىافلت كعُفت

اإلالُاض

1


2

3

4

5

6

مىافلت عالُت
7

8

9

10

ازخاع الباخض الخضعط ( )10-1لالؾخجابت والظي ٌٗ٨ـ ٢ىة اإلاىا٣ٞت٩ٞ ،لما ا٢تربذ الضعظت مً  10صٖ ٫لى
اإلاىا٣ٞت الٗالُت ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة والٗ٨ـ صخُذ ،و٧ل جضعط له وػن وؿبي .%10
وجم اؾخسضام هظا الخضعط ألن ُٖىت الضعاؾت مخٗلمىن ًم٨جهم ؤلاظابت بضعظت مىا٣ٞت مً  10جىاؾب عؤيهم
بؿهىلت ،وبظل ٪ج٩ىن ص٢ت ؤلاظابت وحٗبحرها ًٖ عؤي اإلابدىر ٦بحرة.

العُىت الاطخوالعُت:
جم جىػَ٘ ُٖىت اؾخُالُٖت حجمها  30اؾدباهت ٖلى ٖضص مً الٗاملحن بالجمُٗاث الخحرًت في مدآٞاث
ٚؼة بٛغى ج٣ىحن ؤصاة الضعاؾت ،وازخباع الاحؿا ١الضازلي والهض ١البىاجي وزباث الاؾدباهت ،وطل٪
للخد ٤٣مً نالخُتها للخُبُٖ ٤لى الُٗىت ألانلُت ،و٢ض جم بصزالهم بالخدلُل الجهاجي هٓغا لٗضم وظىص
مكا٧ل في الهض ١والشباث.

ؿدق الاطدباهت:
ًُ٣هض بهض ١الاؾدباهت "ؤن جِ٣ـ الاؾدباهت ما ويٗذ لُ٣اؾه" (الجغظاوي٦ ،)105 :2010 ،ما ً٣هض
بالهض" ١قمى ٫الاؾخ٣هاء ل٩ل الٗىانغ التي ًجب ؤن جضزل في الخدلُل مً هاخُت ،وويىح ٣ٞغاتها
ومٟغصاتها مً هاخُت زاهُت ،بدُض ج٩ىن مٟهىمت ل٩ل مً ٌؿخسضمها" (ٖبُضاث وآزغون ،)179 :2001،و٢ض
٢ام الباخض بالخإ٦ض مً نض ١الاؾدباهت بُغٍ٣خحن:

 -1ؿدق اإلادىمحن "الـدق الظاهسي":
ًُ٣هض بهض ١اإلاد٨محن " ؤن ًسخاع الباخض ً
ٖضصا مً اإلاد٨محن اإلاخسههحن في مجا ٫الٓاهغة ؤو اإلاك٩لت
مىيىٕ الضعاؾت" (الجغظاوي ،)107 :2010 ،خُض ٖغى الباخض الاؾدباهت ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن
جإلٟذ مً ( )13مً اإلاخسههحن في اإلاجاالث ألا٧اصًمُت وؤلاصاعٍت واإلاهىُت وؤلاخهاثُت ،وؤؾماء اإلاد٨محن
مىضخت في اإلالخ ٤ع٢م ( ،)1و٢ض اؾخجاب الباخض آلعاء اإلاد٨محن و٢ام بةظغاء ما ًلؼم مً خظ ٝوحٗضًل
في يىء اإلا٣ترخاث اإلا٣ضمت ،وبظل ٪زغظذ الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت٦ ،ما في ملخ ٤ع٢م (.)2

105

 -2ؿدق اإلالُاض :
ً
ؤوال  :الاحظاق الدازلي Internal Validity
ًُ٣هض بهض ١الاحؿا ١الضازلي مضي احؿا٧ ١ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾدباهت م٘ اإلاجا ٫الظي جيخمي بلُت
هظه ال٣ٟغة ،و٢ض ٢ام الباخض بدؿاب الاحؿا ١الضازلي لالؾدباهت وطل ٪مً زال ٫خؿاب مٗامالث
الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث مجاالث الاؾدباهت والضعظت ال٩لُت للمجا ٫هٟؿه.
اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت
ًىضر ظضو ٫ع٢م ( )4 - 4مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث بٗض " الخإزحر اإلاثالي " والضعظت ال٩لُت
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا٫
ً
ناص٢ا إلاا وي٘ لُ٣اؾه.
حدوٌ زكم ( :)4 - 4معامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد "الخإزحر اإلاثالي" والدزحت اليلُت للمجاٌ
معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
البعد ألاوٌ :الخإزحر اإلاثالي
()Sig.
لالزجبان
0.000
*0.635
ًخجاوػ مهالخه الظاجُت بهض ٝجد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت.
0.000
*0.883
ًخهغ ٝبك٩ل همىطجي ٌؿعى الٗاملىن إلادا٧اجه.
0.000
*0.854
ًخهغ ٝبإؾلىب ًدٓى مً زالله بش٣ت واخترام وج٣ضًغ الٗاملحن.
0.000
*0.894
ًمخل ٪ال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ الٗاملحن وػٍاصة خماؾهم للٗمل.
0.000
*0.934
ٌُٗي ؤولىٍت لبىاء مجمىٖت مً الُ٣م اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن.
0.000
*0.882
ًغ٦ؼ ٖلى ؤهمُت ج٩ىًٍ ٞهم مكتر ٥لضي الٗاملحن ألهضا ٝوعؾالت الجمُٗت.

م
1
2
3
4
5
6

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349

ًىضر ظضو ٫ع٢م ( )5 - 4مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث " الخدفحز الفىسي " والضعظت ال٩لُت
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا٫
ً
ناص٢اا إلاا وي٘ لُ٣اؾه.
حدوٌ ( :)5 - 4معامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد "الخدفحز الفىسي" والدزحت اليلُت للمجاٌ
م
1
2
3
4
5

البعد الثاوي :الخدفحز الفىسي
ًىظه الٗاملحن للٗمل بغوح الٟغٍ.٤
يهخم بخدٟحز الٗاملحن لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝوعئٍت الجمُٗت.
ٌٗمل ٖلى بزاعة عوح الخماؽ للٗمل لضي الٗاملحن.
ٌصج٘ الٗاملحن لخد ٤ُ٣ؤ٦ثر مما ٧اهىا ًخىٗ٢ىن.
ٌٗمل ٖلى جىٞحر بخؿاؽ ظماعي باإلاهام ؤلاصاعٍت.

معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349
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لالزجبان

()Sig.

*0.833

0.000

*0.950

0.000

*0.938

0.000

*0.938

0.000

*0.813

0.000

ًىضر ظضو ٫ع٢م ( )6 - 4مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث " الدافع ؤلالهامي " والضعظت ال٩لُت
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا٫
ً
ناص٢ا إلاا وي٘ لُ٣اؾه.
حدوٌ زكم ( :)6 - 4معامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد "الدافع ؤلالهامي" والدزحت اليلُت
للمجاٌ
معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
()Sig.
لالزجبان

البعد الثالث :الدافع ؤلالهامي

م

ٌ 1كاع ٥الٗاملحن ؤ٩ٞاعهم وَؿخم٘ لىظهاث هٓغهم ٖىضما ًداو ٫خل مكا٧ل الٗمل.

*0.952

0.000

ٌ 2صج٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى ا٦دكا ٝخلى ٫للمك٨الث اإلاٗ٣ضة التي جىاظه الجمُٗت.

*0.920

0.000

*0.906

0.000

٣ً 4ترح َغ٢ا ظضًضة إلهجاػ مهام الٗمل.

*0.942

0.000

ً 5دُذ الٟغنت للٗاملحن للخ٨ٟحر في اإلاكا٧ل ال٣ضًمت بُغ ١ظضًضة.

*0.915

0.000

ً 3داو ٫باؾخمغاع الخٗغٖ ٝلى ما ًىص الٗاملىن جد٣ُ٣ه في خُاتهم الٗملُت
(الىُُْٟت).

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349

ًىضر ظضو )7 - 4( ٫مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث " الاعخبازاث الفسدًت " والضعظت ال٩لُت
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا٫
ً
ناص٢ا إلاا وي٘ لُ٣اؾه.

حدوٌ زكم ( :)7 - 4معامل الازجبان بحن ول فلسة مً بعد "الاعخبازاث الفسدًت" والدزحت اليلُت للمجاٌ
م

البعد السابع :الاعخبازاث الفسدًت

معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
لالزجبان

()Sig.

ٌ 1ؿخم٘ باهخمام آلعاء الٗاملحن وٍدترم ٢ىاٖاتهم.

*0.903

0.000

 2يهخم بةقبإ الخاظاث الصخهُت للٗاملحن.

*0.886

0.000

ً 3خٗامل م٘ ٧ل ٞغص مً الٗاملحن بُغٍ٣ت مىاؾبت له.

*0.933

0.000

ً 4بضي اهخماما شخهُا بالٗاملحن الظًً ال ًدٓىن بال٣بى ٫مً ػمالئهم.

*0.926

0.000

ٌٗ 5بر للٗاملحن ًٖ ج٣ضًغه ٖىضما ًىجؼون ٖمال ظُضا.

*0.938

0.000

ٌُٗ 6ي اهدباها شخهُا للٗاملحن الظًً لضيهم ٢ضعاث جمحزهم ًٖ ٚحرهم.

*0.810

0.000

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349
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اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت
ًىضر ظضو )8 - 4( ٫مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث بٗض "الخمىً الشخص ي" والضعظت ال٩لُت
ً
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا ٫ناص٢ا إلاا
وي٘ لُ٣اؾه.

حدوٌ زكم ( :)8 - 4معامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث "الخمىً الشخص ي" والدزحت اليلُت
للمجاٌ
م

البعد ألاوٌ :الخمىً الشخص ي

معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
لالزجبان

()Sig.

ً 1اصي الٗاملىن ؤٖمالهم بمهاعة ٖالُت.

*0.723

0.000

ً 2ىا٦ب الٗاملىن الخُىعاث واإلاؿخجضاث الخضًشت في مجا ٫الٗمل.

*0.831

0.000

ٌ 3ؿخسضم الٗاملىن الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت في ٖملُت الخٗلم.

*0.705

0.000

ٌ 4كاع ٥الٗاملىن في وعف الٗمل والىضواث والضوعاث لغٟ٦ ٘ٞاًاتهم اإلاهىُت.

*0.860

0.000

ٌ 5ؿعى الٗاملىن بلى مٗغٞت الجضًض في جسههاتهم الٗلمُت.

*0.904

0.000

ًٓ 6هغ الٗاملىن الغٚبت في البدض ًٖ ٞغم الخٗلم صازل الجمُٗت وزاعظها.

*0.876

0.000

ً 7دٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت لخدؿحن ؤصائهم.

*0.915

0.000

ٌ 8ؿخُٟض الٗاملىن مً زبراث وججاعب آلازغًٍ.

*0.794

0.000

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349

ًىضر ظضو ٫ع٢م ( )9 - 4مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث "الخعلم الفسٍلي" والضعظت ال٩لُت للمجا،٫
ً
والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا ٫ناص٢ا إلاا
وي٘ لُ٣اؾه.
حدوٌ زكم ( :)9 - 4معامل الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث بعد "الخعلم الفسقي" والدزحت اليلُت للمجاٌ
معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
البعد الثاوي :الخعلم الفسقي
م
()Sig.
لالزجبان
0.000
*0.823
ً 1دغم الٗاملىن في الجمُٗت ٖلى الٗمل بغوح الٟغٍ.٤
0.000
*0.854
ٌ 2كاع ٥الٗاملىن في لجان الجمُٗت بٟاٖلُت.
0.000
*0.816
ٌ 3ؿاٖض الٗاملىن في هٟـ اإلاجا ٫بًٗهم بًٗا ٖلى الخٗلم.
0.000
*0.778
ٌ 4كاع ٥الٗاملىن في ؤلاٖضاص لل٣اءاث والىضواث ووعف الٗمل والاخخٟاالث.
0.000
*0.916
 5حصج٘ ؤلاصاعة الٗاملحن ٖلى الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ.
0.000
*0.866
 6جإزظ ؤلاصاعة بخىنُاث وم٣ترخاث ٞغ ١الٗمل.
0.000
*0.713
٣ً 7ضم الٗاملىن ًض الٗىن واإلاؿاٖضة للمىْ ٠الجضًض.
ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349
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ًىضر ظضو ٫ع٢م ( )10 - 4مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث مدىع "السئٍت اإلاؼترهت" والضعظت ال٩لُت
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا٫
ً
ناص٢ا إلاا وي٘ لُ٣اؾه.

حدوٌ زكم ( :)10 - 4معامل الازجبان بحن ول مً فلساث بعد "السئٍت اإلاؼترهت" والدزحت اليلُت للمجاٌ
البعد الثالث :السئٍت اإلاؼترهت

م

معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
()Sig.
لالزجبان

1

جخُىع الجمُٗت بىاء ٖلى اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل.

*0.869

0.000

2

ًضع ٥ظمُ٘ الٗاملحن ؤهمُت الغئٍت اإلاكتر٦ت للجمُٗت.

*0.906

0.000

3

جغ٦ؼ الغئٍت الخانت للجمُٗت ٖلى حٗلم الٗاملحن.

*0.875

0.000

4

جخم مغاظٗت عئٍت الجمُٗت بك٩ل صاثم.
ًىا٢ل الٗاملىن وؤلاصاعة الخُت الخُىٍغٍت للجمُٗت.

*0.916

0.000

*0.917

0.000

6

جىظه عئٍت الجمُٗت ظهىص الٗاملحن هدى جد ٤ُ٣الخمحز.

*0.931

0.000

5

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349

ًىضر ظضو ٫ع٢م ( )11 - 4مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث "الىماذج العللُت" والضعظت ال٩لُت
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا٫
ً
ناص٢اا إلاا وي٘ لُ٣اؾه.

حدوٌ زكم ( :)11 - 4معامل الازجبان بحن ول مً فلساث بعد "الىماذج العللُت" والدزحت اليلُت
للمجاٌ
م

البعد السابع :الىماذج العللُت

معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
لالزجبان

()Sig.

1

ًخٗامل الٗاملىن م٘ ألازُاء باٖخباعها ٞغنا للخٗلم.

*0.768

0.000

2

جخه ٠اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن باإلاهىُت والهغاخت.

*0.838

0.000

3

ًغخب الٗاملىن باإلاىا٢كاث اإلاىظهت للخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخمغة.

*0.911

0.000

4

ٌٗخبر الٗاملىن حٗاونهم في خل مك٨الث الٗمل مهضعا للمٗغٞت.

*0.900

0.000

5

تهض ٝاظخماٖاث الٗاملحن بلى جد ٤ُ٣الخٗلم اإلاخباص.٫

*0.919

0.000

6

ًخم حصجُ٘ وظهاث هٓغ الٗاملحن اإلاخٗضصة وه٣اقهم الهاص.ٝ

*0.917

0.000

7

ًىجؼ الٗاملىن اإلاهام اإلاى٧لت بلحهم بٟ٨اءة في الى٢ذ اإلادضص.

*0.840

0.000

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349
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ًىضر ظضو ٫ع٢م ( )12 - 4مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث بٗض "الخ٨ٟحر الىٓمي" والضعظت ال٩لُت
للمجا ،٫والظي ًبحن ؤن مٗامالث الاعجباٍ اإلابِىت صالت ٖىض مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر اإلاجا٫
ً
ناص٢ا إلاا وي٘ لُ٣اؾه.

حدوٌ زكم ( :)12 - 4معامل الازجبان بحن ول مً فلساث بعد "الخفىحر الىظمي" والدزحت اليلُت للمجاٌ
م

معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت

البعد الخامع :الخفىحر الىظمي

لالزجبان

()Sig.

1

ً٣ترح الٗاملىن خلىال مبخ٨غة ومبضٖت للمك٨الث.

*0.837

0.000

2

ًخمخ٘ الٗاملىن بمهاعاث ظم٘ ،جهيُ ،٠وجدضًض البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت
بالجمُٗت.الجمُٗت مً الخهضي للًٛىٍ واإلاك٨الث التي جىاظهها في حٗؼٍؼ ٖملُت
حؿخُٟض

*0.788

0.000

*0.927

0.000

4

الخٗلم.
ٌؿخسضم الٗاملىن ألاؾالُب الٗلمُت في خل اإلاك٨الث.

*0.955

0.000

5

ًغي الٗاملىن بإن الخهضي لألػماث والٓغو ٝوألاخضار ٞغنا للخٗلم والخضعٍب.

*0.891

0.000

6

ٌؿدشمغ الٗاملىن البِئت اإلادلُت في جدؿحن الخٗلم.

*0.910

0.000

3

ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349

ً
زاهُا  :الـدق البىاجي Structure Validity
ٌٗخبر الهض ١البىاجي ؤخض م٣اًِـ نض ١ألاصاة الظي ًِ٣ـ مضي جد ٤٣ألاهضا ٝالتي جغٍض ألاصاة الىنى٫
بلحها ،وٍبحن مضي اعجباٍ ٧ل مجا ٫مً مجاالث الضعاؾت بالضعظت ال٩لُت ل٣ٟغاث الاؾدباهت.
ً
ًبحن ظضو ٫ع٢م ( )13 - 4ؤن ظمُ٘ مٗامالث الاعجباٍ في ظمُ٘ مجاالث الاؾدباهت صالت بخهاثُا ٖىض
مؿخىي مٗىىٍت  α ≥ 0.05وبظلٌٗ ٪خبر ظمُ٘ مجاالث الاؾدباهت ناص٢ت إلاا ويٗذ لُ٣اؾه.
حدوٌ زكم ( :)13 - 4معامل الازجبان بحن دزحت ول مجاٌ مً مدىزي اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت
اإلاخعلمت والدزحت اليلُت لالطدباهت
معامل بحرطىن

اللُمت الاخخمالُت
()Sig.

الخإزحر اإلاشالي

*0.837

0.000

2

اإلادىز ألاوٌ:

الخدٟحز ال٨ٟغي

*0.859

0.000

3

اللُادة الخدىٍلُت

الضا ٘ٞؤلالهامي

*0.884

0.000

الاٖخباعاث الٟغصًت

*0.866

0.000

*0.915

0.000

اإلاعاًحر

م
1

4

لالزجبان

اإلادىز ألاوٌ  :اللُادة الخدىٍلُت
110

1
2

اإلادىز الثاوي:

3

اإلاىظمت اإلاخعلمت

4
5

الخم٨حن الصخصخي

*0.614

0.000

الخٗلم الٟغٍ٣ي

*0.864

0.000

الغئٍت اإلاكتر٦ت

*0.825

0.000

الىماطط الٗ٣لُت

*0.829

0.000

الخ٨ٟحر الىٓمي

*0.794

0.000

*0.894

0.000

اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت
ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت  ،α ≥ 0.05وكُمت الازجبان الجدولُت حظاوي 0.349

زباث الاطدباهت :Reliability
ً٣هض بصباث الاؾدباهت هى ؤن ٌُٗي الاؾخبُان هٟـ الىخاثج بطا ؤُٖض جُبُ٣ه ٖضة مغاث مخخالُت ،وٍ٣هض به
ؤًًا بلى ؤي صعظت ٌُٗي اإلاُ٣اؽ ٢غاءاث مخ٣اعبت ٖىض ٧ل مغة ٌؿخسضم ٞحها ،ؤو ما هي صعظت احؿا٢ه
واوسجامه واؾخمغاعٍخه ٖىض ج٨غاع اؾخسضامه في ؤو٢اث مسخلٟت (الجغظاوي.)97 :2010 ،
و٢ض جد ٤٣الباخض مً زباث اؾدباهت الضعاؾت بُغٍ٣خحن وهما مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار Cronbach's Alpha
 ،Coefficientوَغٍ٣ت الخجؼثت الىهُٟت و٧اهذ الىخاثج ٦ما هي مبِىت في ظضو ٫ع٢م (.)14 - 4
حدوٌ زكم ( :)14 - 4معامل ؤلفا هسوهبار والخجصثت الىـفُت للُاض زباث الاطدباهت
عدد

معامل ؤلفا

الفلساث

هسوهبار

الخإزحر اإلاثالي

6

0.920

0.923

.2

اإلادىز ألاوٌ:

الخدفحز الفىسي

5

0.936

0.941

.3

اللُادة الخدىٍلُت

الدافع ؤلالهامي

5

0.959

0.922

الاعخبازاث الفسدًت

6

0.952

0.923

22

0.979

0.986

الخمىحن الشخص ي

8

0.932

0.951

الخعلم الفسٍلي

7

0.921

0.936

السئٍت اإلاؼترهت

6

0.953

0.953

الىماذج العللُت

7

0.946

0.948

الخفىحر الىظمي

6

0.945

0.968

اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت

34

0.977

0.990

بحمالي مداوز الاطدباهت

56

0.982

0.993

اإلاعاًحر

#
.1

.4

اإلادىز ألاوٌ  :اللُادة الخدىٍلُت
.1
.2
.3
.4
.5

اإلادىز الثاوي:
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الخجصثت الىـفُت

مً زال ٫هخـاثج ظـضو ٫ع٢ـم (ً )14 - 4خطـر ؤن ُ٢مـت مٗامـل ؤلٟـا ٦غوهبـار مغجٟٗـت إلظمـالي الاؾـدباهت خُـض
بلٛذ بُغٍ٣ت ؤلٟا ٦غوهبار ( ،(0.982بِىما بُغٍ٣ت الخجؼثت الىهُٟت بلٛذ (.)0.993
ؤم ــا ُٞم ــا ًس ــو مد ــاوع الاؾ ــدباهت ٞبل ٛــذ ُ٢م ــت مٗام ــل ؤل ٟــا ٦غوهب ــار ف ــي ؤبٗ ــاص مد ــىع اللُ ــادة الخدىٍلُ ــت
جغاوخ ــذ ب ــحن ( )0.959( - )0.920بِىم ــا للمد ــىع ٖمىم ــا ( ،)0.979وبدؿ ــب َغٍ ٣ــت الخجؼث ــت الىه ــُٟت ٧اه ــذ
الىخاثج مكابهت لُغٍ٣ت ؤلٟا ٦غهبار خُض جغاوخذ بحن ( )0.941( - )0.922بِىما للمدىع ٖمىما (.)0.986
ؤمــا إلادــىع اإلاىظمــت اإلاخعلمــت ٧اهــذ ُ٢مــت مٗامــل ؤلٟــا ٦غوهبــار ؤٖلــى خُــض جغاوخــذ بــحن ()0.953( - )0.921
ً
بِىما للمدىع ٖمىما بلٛذ ( ،)0.977وبدؿب َغٍ٣ت الخجؼثت الىهُٟت ٧اهذ الىخاثج ؤًًـا مكـابهت لُغٍ٣ـت
ؤلٟا ٦غوهبار خُض جغاوخذ بحن ( )0.968( - )0.936بِىما للمدىع ٖمىما بلٛذ (.)0.990
وبظل٧ ٪اهذ الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت ٦ما هي في اإلالخ ٤ع٢م (٢ )2ابلت للخىػَ٘ .وٍ٩ىن الباخـض ٢ـض جإ٦ـض
مــً نــض ١وزبــاث اؾــدباهت الضعاؾــت ممــا ًجٗلــه ٖلــى ز٣ــت بصــختها ونــالخُتها لخدلُــل الىخــاثج وؤلاظابــت ٖلــى
ؤؾئلت الضعاؾت وازخباع ٞغيُاتها.

ألاطالُب واإلاعالجاث ؤلاخـاثُت اإلاظخسدمت في الدزاطت:
جــم جٟغَــ ٜوجدلُــل الاؾــدباهت مــً زــال ٫بغهــامج الخدلُــل ؤلاخهــاجي Statistical Package for the Social
).Sciences (SPSS

ازخباز الخىشَع الوبُعي : Normality Distribution Test
ج ــم اؾ ــخسضام ازخب ــاع ٧ىإلاج ــىعو - ٝؾ ــمغهى Kolmogorov-Smirnov Test)K-S) ٝالزخب ــاع م ــا بطا ٧اه ــذ
البُاهاث جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي مً ٖضمه ،و٧اهذ الىخاثج ٦ما هي مبِىت في ظضو ٫ع٢م (.)15 - 4
حدوٌ زكم (ً :)15 - 4ىضح هخاثج ازخباز الخىشَع الوبُعي
م
.1
.2
.3
.4

عدد

اإلاعاًحر

الفلساث طمسهىف ))K-S

()Sig.

الخإزحر اإلاثالي

6

0.834

0.490

الخدفحز الفىسي

5

1.038

0.231

الدافع ؤلالهامي

5

0.851

0.463

الاعخبازاث الفسدًت

6

0.808

0.531

22

0.737

0.648

الخمىحن الشخص ي

8

0.447

0.988

الخعلم الفسٍلي

7

0.913

0.375

السئٍت اإلاؼترهت

6

0.780

0.577

الىماذج العللُت

7

0.938

0.342

الخفىحر الىظمي

6

0.939

0.341

اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت

34

0.721

0.677

بحمالي مداوز الاطدباهت

56

0.894

0.401

اإلادىز ألاوٌ:
اللُادة الخدىٍلُت

اإلادىز ألاوٌ  :اللُادة الخدىٍلُت
.1
.2
.3
.4
.5

هىإلاجىزوف-

اللُمت الاخخمالُت

اإلادىز الثاوي:
اإلاىظمت اإلاخعلمت
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واضر مً الىخاثج اإلاىضخت في ظضو ٫ع٢م ( )15 - 4ؤن الُ٣مت الاخخمالُت ) (Sig.لجمُـ٘ مجـاالث الضعاؾـت ٧اهـذ
ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبـظلٞ ٪ـةن جىػَـ٘ البُاهـاث لهـظه اإلاجـاالث ًدبـ٘ الخىػَـ٘ الُبُعـي ،وبالخـالي ؾـِخم
اؾخسضام الازخباعاث اإلاٗملُت لإلظابت ٖلى ٞغيُاث الضعاؾت.

وكد جم اطخسدام ألادواث ؤلاخـاثُت آلاجُت:
-1

-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8

اليؿـ ــب اإلائىٍ ـ ــت والخ ٨ـ ـغاعاث واإلاخىؾ ـ ــِ الخؿ ـ ــابي واإلاخىؾ ـ ــِ الخؿ ـ ــابي اليؿ ـ ــبي والاهد ـ ـغا ٝاإلاُٗ ـ ــاعي:
وَؿخسضم هظا ألامغ بك٩ل ؤؾاسخي ألٚغاى مٗغٞت ج٨غاع ٞئاث مخٛحر ما وٍخم الاؾـخٟاصة مجهـا فـي ونـ٠
ُٖىت الضعاؾت.
ازخباعي ؤلٟا ٦غوهبار ( )Cronbach's Alphaوالخجؼثت الىهُٟت ( :)split halfوَؿخسضمان إلاٗغٞت زباث
٣ٞغاث الاؾدباهت.
ازخباع ٧ىإلاجىعو - ٝؾمغهى : Kolmogorov-Smirnov Test )K-S) ٝوَؿخسضم هظا الازخباع إلاٗغٞت ما
بطا ٧اهذ البُاهاث جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي مً ٖضمه.
مٗامـل اعجبـاٍ بحرؾـىن ( :)Pearson Correlation Coefficientوَؿـخسضم لُ٣ـاؽ صعظـت الاعجبـاٍ خُـض
ً٣ـ ــىم هـ ــظا الازخبـ ــاع بضعاؾـ ــت الٗال٢ـ ــت بـ ــحن مخٛحـ ــرًً .و٢ـ ــض ج ــم اؾ ــخسضامه لخؿـ ــاب الاحؿـ ــا ١الـ ــضازلي
والهض ١البىاجي لالؾدباهت ،والٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث.
ازخبــاع ( )Tفــي خالــت ُٖىــت واخــضة ( :)T-Testوجــم اؾــخسضامه للخإ٦ــض مــً صاللــت اإلاخىؾــِ ل٩ــل ٣ٞــغة مــً
٣ٞغاث الاؾدباهت.
ازخباع ( )Tفي خالت ُٖيخحن ( :)Independent Samples T-Testوجم اؾخسضامه إلاٗغٞت ما بطا ٧ان هىا٥
ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت بحن مجمىٖخحن مً البُاهاث اإلاؿخ٣لت.
ازخبــاع جدلُــل الخبــاًً ألاخــاصي  :)One Way Analysis of Variance) ANOVAو٢ــض جــم اؾــخسضامه
إلاٗغٞت ما بطا ٧ان هىاٞ ٥غو٢اث طاث صاللت بخهاثُت بحن زالر مجمىٖاث ؤو ؤ٦ثر مً البُاهاث.
ازخباع الاهدضاع اإلاخٗضص  ،Multiple Regressionوالاهدضاع الخضعٍجي .Stepwise Regression Analysis

الخالؿت:
فــي هــظا الٟهــل جــم اؾــخٗغاى الُغٍ٣ــت وؤلاظـغاءاث اإلاخبٗــت فــي الضعاؾــت خُــض جــم جىيــُذ اإلاــىهج اإلاؿــخسضم
وهى الىنٟي الخدلُلي ،واإلاهاصع التي اؾخٗان بها الباخض وهي ألاولُت والشاهىٍت ،زم مجخم٘ الضعاؾت وُٖىتها
وهىٖه ــا خُ ــض ٧اه ــذ َب ُ٣ــت ٖك ــىاثُت ،والت ــي ج ــم الاؾ ــخٗاهت ب ــالُغ ١واإلاٗ ــاصالث الغٍاي ــُت لخدضً ــضها خُ ــض
بلٛذ (.)343
ج ــم اؾ ــخٗغاى زُ ــىاث بى ــاء ؤصاة الضعاؾ ــت وؤ٢ؿ ــام ألاصاة ،والضعاؾ ــاث الت ــي ج ــم الاؾ ــخٗاهت به ــا ف ــي بى ــاء ه ــظه
ألاصاة ،زــم الخإ٦ــض مــً الخهــاثو الؿــُ٩ىمترًت اإلاخمشلــت بالهــض ١والشبــاث ،و٢ــض بُيــذ الىخــاثج ؤن الضعاؾــت
جخمخ٘ ب٣ضع ٖا ٫مً الهض( ١الاحؿا ١الضازلي ،والهض ١البىاجي) ،و٦ظل ٪ب٣ضع ٖا ٫مـً الشبـاث مـً زـال٫
مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار وَغٍ٣ت الخجؼثت الىهُٟت لجمُـ٘ مجـاالث الاؾـدباهت ،وجـم بظـغاء ازخبـاع ٧ىإلاجـىعو– ٝ
ؾــمغهى )K-S) ٝللخٗــغٖ ٝلــى َبُٗــت جىػَــ٘ البُاهــاث والتــي ٧اهــذ جدبــ٘ جىػَٗــا َبُٗــا ،وبالخــالي جــم جدضًــض
ً
ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت و٣ٞا لهظا الخدلُل.
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الفـل الخامع

حتليـل البيـانـاث واختبـار فرضيـاث
الدراسـت ومناقشتها


ملدمت



الىؿف ؤلاخـاجي لعُىت الدزاطت وفم البُاهاث الشخـُت



اإلادً اإلاعخمد في الدزاطت



جدلُل فلساث الاطدباهت



ازخباز فسكُاث الدزاطت



الخالؿت
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ملدمت:
ً
ًخًــمً هــظا الٟهــل ٖغيــا لخدلُــل البُاهــاث وازخبــاع ٞغيــُاث الضعاؾــت ،وطلــ ٪مــً زــال ٫ؤلاظابــت ٖــً ؤؾــئلت
الضعاؾ ــت واؾ ــخٗغاى ؤب ــغػ الىخ ــاثج والت ــي ج ــم الخىن ــل بلحه ــا م ــً ز ــال ٫جدلُ ــل  ٣ٞـغاث الاؾ ــدباهت ,والى ٢ــىٖ ٝل ــى
مخٛحراث الضعاؾت التي اقخملذ ٖلى (الجيـ ،الٗمغ ،ؾىىاث الخضمت  ،اإلااهل الٗلمي ،اإلاؿـمى الـىُْٟي) ،لـظا
جـ ــم بظ ـ ـغاء اإلاٗالجـ ــاث ؤلاخهـ ــاثُت للبُاهـ ــاث اإلاخجمٗـ ــت مـ ــً اؾـ ــدباهت الضعاؾـ ــت ،بط جـ ــم اؾـ ــخسضام بغهـ ــامج الـ ــغػم
ؤلاخهاثُت للضعاؾاث الاظخماُٖت ) (SPSSللخهىٖ ٫لى الىخاثج التي ؾِخم ٖغيها وجدلُلها في هظا الٟهل.

الىؿف ؤلاخـاجي لعُىت الدزاطت وفم البُاهاث الشخـُت:
 الاطخمازاث اإلاىخملت واإلافلىدة:
حدوٌ زكم ( :)1 - 5بُان الاطخمازاث اإلاىخملت واإلافلىدة
البىد

الخىساز

اليظبت

اطخمازاث مىخملت

320

88.9

اطخمازاث مفلىدة (لم ًخم الاحابت عليها)

40

11.1

اإلاجمىع

260

100.0

ًخطر مً زال ٫ظضو )1 - 5( ٫ؤن  %988.مً الاؾخماعاث جـم اؾـخ٨مالها بالخٗبئـت مـً اإلابدـىزحن بِىمـا %11.1
جم اٖخباعها اؾخماعاث م٣ٟىصة ،بما لٗضم حٗبئتها ٧املت ؤو لم ًخم ؤلاظابت ٖلحها ؤو ختى ٖضم بعظاٖها ،و٢ض ج٩ىن
وؿــبت الاؾــخماعاث اإلا٣ٟــىصة هاججــت ٖــً حُٛــب بٗــٌ اإلاــىْٟحن ٖــً الٗمــل ٣ٞــض ٧اهــذ ٞتــرة حٗبئــت الاؾــدباهت فــي
الكهىع ألازحرة مً الٗام والتي ج٨ثر ٞحها بظاػاث اإلاىْٟحن الؾخضعا ٥ؤلاظاػاث الؿىىٍت ،وهي وؿبت م٣بىلت ظغي
ٖلى بزغها جدلُل هظه الاؾدباهاث.

 جىشَع عُىت الدزاطت خظب الجيع:
حدوٌ زكم ( :)2 - 5جىشَع عُىت الدزاطت خظب الجيع
الجيع

الخىساز

اليظبت

ذهس

183

57.2

اهثى

137

42.8

اإلاجمىع

320

100.0

ًخطـر مـً زـال ٫ظــضو ٫ع٢ـم ( )2 - 5ان  %57.2مـً اإلابدــىزحن هـم مـً الـظ٧ىع ،بِىمــا  %42.8مـً ؤلاهـار ،وهىــا
ًخطــر اليؿــبت اإلاغجٟٗــت لٗمالــت اإلاـغؤة فــي الجمُٗــاث الخحرًــت ،وطلــ ٪بيؿــبت جهــل للًــٗ ٠مــً وؿــبتها فــي ال٣ــىي
الٗامل ــت بك ــ٩ل ٖ ــام والت ــي جمش ــل  %22و ٞــ ٤مس ــر ال ٣ــىي الٗامل ــت للٗ ــام  2016وال ــظي ؤٖ ــضه الجه ــاػ اإلاغ ٦ــؼي
لإلخه ــاء الٟلؿ ــُُجي ،وٍخط ــر ؾ ــبب طل ــ ٪م ــً ز ــال ٫ج٣غٍ ــغ اإلا ـغؤة والغظ ــل ف ــي ٞلؿ ــُحن ال ــظي ؤن ــضعه الجه ــاػ
115

اإلاغ٦ــؼي لإلخهــاء الٟلؿــُُجي فــي صٌؿــمبر  2016والــظي ؤوضــر ؤن وؿــبت ٖمالــت اإلا ـغؤة فــي الُ٣ــإ الخــام جمشــل
( % 67.5زلثــي) بظمــالي ٖمالــت اإلا ـغؤة .ولٗــل الخ٣ــاعب فــي اليؿــبت بــحن ؤلاهــار والــظ٧ىع ًــضلل ٖلــى ٖــضم الخمُحــز فــي
الجمُٗ ــاث الخحرً ــت خؿ ــب الى ــىٕ ٖى ــض الخُٗ ــحن ،وعبم ــا ج ٩ــىن اإلاٟاي ــلت ف ــي الخُٗ ــحن ب ــحن ال ــظ٧ىع وؤلاه ــار جغظ ــ٘
لُبُٗت الٗمل اإلاُضاوي الظي ج٣ىم به الجمُٗاث الخحرًت.

 جىشَع عُىت الدزاطت خظب العمس:
حدوٌ زكم ( :)3 - 5جىشَع عُىت الدزاطت خظب العمس
الفئت العمسٍت

الخىساز

اليظبت

ؤكل مً  30طىت

114

35.6

 -30ؤكل مً  40طىت

139

43.5

 -40ؤكل مً  50طىت

41

12.8

 50طىت فإهثر

26

8.1

ؤلاحمالي

320

100.0

ًخطــر مــً ظــضو )3 - 5( ٫ؤن  %43.5مــً ُٖىــت الضعاؾــت ؤٖمــاعهم ج٣ــ٘ فــي الٟئــت الٗمغٍــت مــً -30ؤ٢ــل مــً 40
ؾــىت  %35.6 ،فــي الٟئــت الٗمغٍــت ؤ٢ــل مــً  30ؾــىت  %12.8 ،مــً  -40ؤ٢ــل مــً  50ؾــىت  %8.1 ،مــً  50ؾــىت
ٞإ٦ثر .وهىا ًالخٔ ؤن ؤ٦ثر مً  %79مً الٗـاملحن فـي الجمُٗـاث الخحرًـت هـم صون ؾـً ألاعبٗـحن ؤي مـً الكـباب
وهــى ماقــغ ٖلــى صوع ٞاٖــل للكــباب فــي هــظه الجمُٗــاث وٖلــى اٖخماصهــا بكــ٩ل ٦بحــر ٖلــى هــظا الٗىهــغ٦ ،مــا ؤن
وؿبت جؼٍض ًٖ  %64مً الٗـاملحن فـي الجمُٗـاث الخحرًـت ًؼٍـض ٖمـغهم ٖـً  30ؾـىت وهـى ماقـغ ٖلـى وظـىص زبـرة
ظُضة لضي الٗاملحن في هظه الجمُٗاث.

 جىشَع عُىت الدزاطت خظب اإلااهل العلمي:
حدوٌ زكم ( :)4 - 5جىشَع عُىت الدزاطت خظب اإلااهل العلمي
اإلااهل العلمي

الخىساز

اليظبت

دهخىزاه
ماحظخحر

3
40

0.9

12.5

بيالىزٍىض

209

65.3

دبلىم مخىطى

55
13

17.2
4.1

ؤلاحمالي

320

100.0

زاهىٍت عامت

ًخطر مً الجضو ٫الؿـاب ٤ع٢ـم ( )4 - 5ؤن  %65.3مـاهلهم الٗلمـي ب٩ـالىعٍىؽ ،بِىمـا  %17.2صبلـىم مخىؾـِ،
 %12.5ماظؿ ــخحر %4.1 ،زاهىٍـ ــت ٖامـ ــت  %0.9 ،ص٦خ ــىعاه .بن وظـ ــىص  %96ج٣غٍبـ ــا م ــً الٗـ ــاملحن فـ ــي الجمُٗـ ــاث
الخحرًــت مــً خملــت الــضبلىم اإلاخىؾــِ ٞــإٖلى صلُــل ٖلــى اهخمــام الجمُٗــاث الخحرًــت بٗامــل اإلااهــل الٗلمــي الزخُــاع
الٗاملحن ٞحها٦ ،ما ؤهه ماقغ ٢ىي ٖلى الـىعي ال٩ـافي لُٗىـت الضعاؾـت لإلظابـت ٖلـى ؤؾـئلت الضعاؾـت بكـ٩ل واضـر،
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ولٗل اليؿبت ألاٖلى بحن خملت اإلااهالث الٗلمُت هم خملت الب٩الىعٍىؽ بيؿبت  %65.3ألن ماهل الب٩الىعٍىؽ
ً
ؤنــبذ ٚالبــا ًمشــل الخــض ألاصوــى لكــٛل الىْــاث ٠ؤلاقـغاُٞت و٦ــظل ٪الخسههــُت ،ولؼٍــاصة ٖــضص الجامٗــاث التــي
جمـىذ هــظه الضعظـت الٗلمُــت بكـ٩ل ملخــىّ .و٧اهـذ وؿــبت خملـت الضعاؾــاث الٗلُـا  %13ج٣غٍبـا و٢ـض ج٩ــىن بؿــبب
ً
جىظــه وؤولىٍــت الكــاب إل٦مــا ٫الضعاؾــاث الٗلُــا خغنــا مــجهم ٖلــى جدؿــحن ؤويــاٖهم الىُُْٟــت وجُــىٍغ طواتهــم
ومهاعاتهم.

 جىشَع عُىت الدزاطت خظب عدد طىىاث الخدمت:
حدوٌ زكم ( :)5 - 5جىشَع عُىت الدزاطت خظب عدد طىىاث الخدمت
عدد طىىاث الخدمت

الخىساز

اليظبت

ؤكل مً  5طىىاث

82
120
47
71

25.6
37.5
14.7
22.2

320

100.0

مً  – 5ؤكل مً  10طىىاث
مً  -10ؤكل مً  15طىت
 15طىت فإهثر

ؤلاحمالي

ًخطر مً ظضو )5 - 5( ٫ان  %37.5ؾىىاث زضمتهم فـي الٗمـل مـً  – 5ؤ٢ـل مـً 10ؾـىت  ،بِىمـا  %25.6ؤ٢ـل
مً  5ؾىىاث ،مً  -5ؤ٢ل مً  10ؾىىاث  %22.2 ،مً  15ؾىت ٞإ٦ثر  %14.7،مً  -10ؤ٢ل مً  15ؾىت.
بن وظىص  %75ج٣غٍبا مً ألاًضي الٗاملت في الجمُٗاث الخحرًت ممً ؾىىاث زبرتهم  5ؾىىاث ٞإ٦ثر لضلُل ٖلى
جمخ ــ٘ ُٖى ــت الضعاؾ ــت بسب ــرة ٖالُ ــت ،وبالخ ــالي ؤن ج ٩ــىن هخ ــاثج الضعاؾ ــت ظُ ــضة٦ ،م ــا ؤه ــه ً ــضٖ ٫ل ــى وظ ــىص زب ـراث
وٟ٦اءاث خا ٫اؾـدشماعها الاؾـدشماع ألامشـل فـي هـظه الجمُٗـاث ٞةنهـا حُٗـي جدؿـىا ٦بحـرا فـي ألاصاء فـي الٗمـل٦ .مـا
ؤن وظ ــىص هد ــى  %63م ــً الٗ ــاملحن ف ــي ه ــظه الجمُٗ ــاث مم ــً ز ــضمىا ؤ ٢ــل م ــً  10ؾ ــىىاث ٢ ،ــض ًغظ ــ٘ بل ــى ٢ل ــت
الىْاث ٠في الُ٣إ الٗام مىظ الاه٣ؿام ٖام  2007وبالخالي ٧ان جىظه الكباب للخ٣ضم للىْاث ٠في الجمُٗـاث
الخحرًت والتـي جدـى ٫لهـا ٢ؿـِ ٦بحـر مـً الخمىٍـل فـي ؤٖ٣ـاب الاه٣ؿـام وجى٢ـ ٠الـضٖم ألاظىبـي للخ٩ىمـت فـي ُ٢ـإ
ٚؼة ،وبالخالي هظا الخمىٍل اوٗ٨ـ َلبا في الىْاث ٠لضي الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.

 جىشَع عُىت الدزاطت خظب اإلاظمﻰ الىظُفي:
حدوٌ زكم ( :)6 - 5جىشَع عُىت الدزاطت خظب اإلاظمﻰ الىظُفي
اإلاظمﻰ الىظُفي

الخىساز

اليظبت

مدًس داثسة

30

9.4

زثِع كظم

44

13.9

مدًس مؼسوع /ميظم مؼسوع

34
29
51
21
111

10.6
9.1
15.9
6.6
34.7

ؤلاحمالي

320

100.0

مداطب
بدازي /مظاعد بدازي
طىسجحر
ؤزسي
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ًخطــر مــً ظــضو %34.7 )6 - 5( ٫مؿــماهم الــىُْٟي بصاعي /مؿــاٖض بصاعي  %10.6،مــضًغ مكــغوٕ /ميؿــ٤
مكغوٕ %13.9 ،عثِـ ٢ؿم %9.4 ،مضًغ صاثغة %9.1 ،مداؾب  %6.6 ،ؾ٨غجحر %34.7 ،مؿمُاث ؤزغي.
بن حٗـضص اإلاؿــمُاث الىُُْٟــت و٦ثرتهــا فـي الجمُٗــاث الخحرًــت وطلــ ٪خؿــب مجـاٖ ٫ملهــا ظٗــل اليؿــبت ألاٖلــى
مً ُٖىت الضعاؾت هم مً الٟئت ٚحر اإلادضصة (ؤزـغي) بيؿـبت ٦ ،%34.7مـا ظٗـل اليؿـب فـي الٟئـاث اإلادـضصة
مخ٣اعبت وهي جتراوح بحن  %9.1و .%15.9
٦مــا ؤن الىْــاث ٠ؤلاق ـغاُٞت فــي الجمُٗــاث مــً عث ــِـ ٢ؿــم ٞــإٖلى جمشــل وؿــبتها  %23.3وطلــ ٪ؤنهــم خل ٣ــت
الىنــل بــحن ؤلاصاعة الٗلُــا وبُ٣ــت الٗــاملحن٦ ،مــا ؤن هــظه اليؿــبت جدىاؾــب مــ٘ الهُا٧ــل الخىُٓمُــت للجمُٗــاث
والتي وؿبت الٗاملحن ألا٦بر ٞحها في الىْاثٚ ٠حر ؤلاقغاُٞت صون عثِـ ٢ؿم.
 جىشَع عُىت الدزاطت خظب اإلادافظت:
حدوٌ زكم ( :)7 - 5جىشَع عُىت الدزاطت خظب اإلادافظت

اإلادافظت

الخىساز

اليظبت

مدافظت الؼماٌ

38
185
40
46
11

11.9
57.8
12.5
14.4
3.4

320

100.0

مدافظت غصة
مدافظت الىطوﻰ
مدافظت زان ًىوع
مدافظت زفذ

ؤلاحمالي

ًخطــر مــً ظــضو %57.8 )7 - 5( ٫مــً مدآٞــت ٚــؼة %11.9 ،مــً مدآٞــت الكــما %12.5 ، ٫مــً مدآٞــت
الىؾُى %14.4 ،مً مدآٞت زان ًىوـ %3.4 ،مدآٞت عٞذ.
وهىــا ًخطــر ان  %57.8مــً الجمُٗــاث الخحرًــت فــي ُٖىــت الضعاؾــت جدبــ٘ مضًىــت ٚــؼة وهــي اليؿــبت ألا٦بــر بــحن
مدآٞــاث الُ٣ــإ ،وٍغظــ٘ طلــ ٪ألنهــا ألا٦ثــر فــي ٖــضص الؿــ٩ان فــي الُ٣ــإ ،وؤنهــا مغ٦ؼٍــت لــِـ ٣ٞــِ فــي ٖمــل
الجمُٗ ــاث ب ــل وال ُ٣ــإ الٗ ــام والخٗل ــُم والبى ــى ٥والخ ــضماث واإلاىان ــالث ،ولٗ ــل الجمُٗ ــاث ألاظىبُ ــت الت ــي
جسضم مدآٞاث ٚؼة جًٟل ؤن ج٩ىن م٣اعها في ٚؼة لخىؾُها الُ٣إ وزضماتها.

اإلادً اإلاعخمد في الدزاطت
حدوٌ زكم ( :)8 - 5دزحاث جفظحر ؤلاحابت خظب فئاث اإلاخىطى الخظابي
دزحت اإلاىافلت
اإلاخىطى الخظابي

غحر مىافم بؼدة
3.60 -1

غحر مىافم
5.20 - 3.61

مداًد
6.80 - 5.21

مىافم
8.40 - 6.81

مىافم بؼدة
10.0 - 8.41

ولخٟؿحر هخاثج الضعاؾت والخ٨م ٖلى مؿخىي الاؾخجابت ،اٖخمض الباخض ٖلى جغجِب اإلاخىؾُاث الخؿابُت
ٖلى مؿخىي اإلاجاالث لالؾدباهت ومؿخىي ال٣ٟغاث في ٧ل مجا ،٫و٢ض خضص الباخض صعظت اإلاىا٣ٞت خؿب
اإلاد ٪اإلاٗخمض للضعاؾت.
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جدلُل فلساث الاطدباهت :
لخدلُ ــل ٣ٞـ ـغاث الاؾ ــدباهت ج ــم اؾ ــخسضام الازخب ــاعاث اإلاٗملُ ــت (ازخب ــاع Tلُٗى ــت واخ ــضة) إلاٗغ ٞــت مخىؾ ــُاث
صعظاث الاؾخجابت .واٖخبرث الضعظت  6هي الخُاص وهي جمشـل ٖ %60لـى مُ٣ـاؽ الضعاؾـت ،وهىـا هبـضؤ باإلظابـت
ٖلى حؿائالث الضعاؾت:

اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت:
جم اؾخسضام اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغا ٝاإلاُٗاعي والىػن اليؿبي والترجِب وازخباع  Tإلاٗغٞت صعظت
اإلاىا٣ٞت.
 جدلُل فلساث بعد "الخإزحر اإلاثالي"
حدوٌ زكم ( :)9 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "الخإزحر اإلاثالي"
الىطى الاهدساف
الخظابي اإلاعُازي

الىشن

كُمت

اإلاعىىٍت

جسجِب

اليظبي %

الازخباز

p- value

الفلسة

.1

ًخجاوػ مهالخه الظاجُت بهض ٝجد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت.
ًخـسف بؼيل همىذجي ٌظعى العاملىن إلاداواجه.

.3

ًخـسف بإطلىب ًدظﻰ مً زالله بثلت واخترام وجلدًس العاملحن.

.4

ًمخل ٪ال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ الٗاملحن وػٍاصة خماؾهم للٗمل.

.5

ٌُٗي ؤولىٍت لبىاء مجمىٖت مً الُ٣م اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن.

7.52
7.23
7.79
7.55
7.44

2.31
2.19
2.16
2.20
2.03

75.17
72.30
77.90
75.45
74.39

11.75
10.01
14.83
12.55
12.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3

5

.6

ًغ٦ؼ ٖلى ؤهمُت ج٩ىًٍ ٞهم مكتر ٥لضي الٗاملحن ألهضا ٝوعؾالت
الجمُٗت.

7.46

2.14

74.57

12.15

0.00

4

بحمالي بعد الخإزحر اإلاثالي

7.50

1.92

74.99

13.94

0.00

البعد ألاوٌ :الخإزحر اإلاثالي

م

.2

مً حدوٌ زكم (ً )9 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
-

اخخلــذ ال٣ٟــغة الشالشــت البٗــض (ًخـ ــسف بإط ــلىب ًدظ ــﻰ م ــً زالل ــه بثل ــت واخت ــرام وجل ــدًس الع ــاملحن)
اإلاسجبت ألاولى بـحن ٣ٞـغاث هـظا البٗـض بىؾـِ خؿـابي  7.79وبـىػن وؿـبي بلـ %77.9 ٜوبالخـالي ٧اهـذ صعظـت
مىا٣ٞــت اإلابدــىزحن ٖلــى هــظه ال٣ٟــغة ٦بحــرة ،وَعــصو الباخــث ذلــً بلــى ؤهىــا خــحن هخدــضر ٖــً بٗــض الخــإزحر
اإلاش ــالي ٞةهى ــا هخد ــضر ٖ ــً ال٩اعٍؼم ــا ،وال٣اث ــض ال ــظي ًمل ــ ٪ال٩اعٍؼم ــا ه ــى ش ــخو م ــازغ ًب ــض الخم ــاؽ ف ــي
هٟىؽ الٗاملحن مٗه ،وبالخالي ٞةن هظه الهٟت جىعزه وبك٩ل ؤؾاؽ اخترام وز٣ت وج٣ضًغ الٗاملحن مٗه.

-

بِىم ــا ٧اه ــذ ال ٣ٟــغة الشاهُ ــت (ًخـ ــسف بؼ ــيل هم ــىذجي ٌظ ــعى الع ــاملىن إلاداواج ــه) ف ــي اإلاسجب ــت ألازح ــرة
بىؾــِ خؿــابي  7.23وبــىػن وؿــبي  %72.3وٖلــى الــغٚم مــً ؤنهــا فــي اإلاغجبــت ألازحــرة بال ؤن صعظــت مىا٣ٞــت
اإلابدــىزحن ٖلحهــا ؤًًــا ٦بحــرة ،وٍفظــس الباخــث ذلــً بىظــىص ٢ــضع مــً الجاطبُــت لل٣ــاصة بالجمُٗــاث خُــض
ًمشل ــىن بؿ ــلىُ٦اتهم هم ــاطط بًجابُ ــت ًم ٨ــً للز ــغًٍ م ــً اإلا ــىْٟحن الا٢خ ــضاء به ــا وج٣لُ ــضها ،ال ؾ ــُما ؤن
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الٗاملحن ٌٛلب ٖلحهم الخٗامل و ٤ٞحٗالُم صًيىا الخىُ ،٠والظي ًإمغ ال٣اثض بإن ً٩ىن ٢ضوة فـي جهـغٞه
وهمـىطط مـً ألاماهـت والهــض ١وٚحرهـا مـً الهـٟاث ،بال ؤن الباخــض ًـغي بـإن هـظه اليؿــبت والتـي ظـاءة فــي
اإلاغجب ــت ألازح ــرة ًم ٨ــً جدؿ ــُجها خُ ــض ان اإلا ــضعاء ومهم ــا بل ــ ٜم ــً الش ٣ــت واإلادب ــت ٞةه ــه وم ــً وظه ــت هٓ ــغ
الٗــاملحن ًهــٗب ؤن ًهــل لضعظــت الىمىطظُــت وال٨مــا ،٫وهــى مــا ال ًخٗــاعى ؤًًــا مــ٘ اخت ـرام اإلاىْــ٠
وز٣خه بمضًغه ،وهي ٣ٞغاث حٗبر ًٖ ؤلاعجاب بصخهُت اإلاضًغ ،وهى مـا ؾـُ٩ىن لـه اوٗ٩ـاؽ مباقـغ ٖلـى
٢ىاٖاث الٗاملحن وبالخالي جد ٤ُ٣هجاخاث في الٗمل.
-

وبك٩ل ٖام بل ٜالـىػن اليؿـبي لبعـد الخـإزحر اإلاثـالي  %74.99ؤي بضعظـت مىافلـت هبحـرة مـً ؤٞـغاص الُٗىـت
وبىؾـِ خؿـابي بلـ )7.50( ٜواهدـغا ٝمُٗــاعي بلـ ،)1.92( ٜوهـى مـا ًــدٌ علـى امـخال ٥الُ٣ـاصاث ؤلاصاعٍــت
ّ
ف ــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت  ٢ــىة ج ــإزحر ظُ ــضة وشخه ــُت ظظاب ــت جم ٨ــجهم م ــً الخ ــإزحر ف ــي اإلاغئوؾ ــحن إلخ ــضار
حُٛح ـراث ظىهغٍــت .وَعــصو الباخــث ذلــً بلــى ؤن ؤ٦ثــر م ـضعاء الجمُٗــاث ًامىــىن بمبــضؤ الاختــرام والخ٣ــضًغ
ججـاه مـىْٟحهم ،وبالخــالي ج٩ـىن جهــغٞاتهم مـازغة فــي مـىْٟحهم ،زانــت خُىمـا ً٣ــضمىن مهـلخت الجمُٗــت
 ٩٦ــل ٖل ــى مه ــالخهم الصخه ــُت٦ ،م ــا ؤن ٚالبُ ــت م ــضعاء الجمُٗ ــاث الخحرً ــت ًخمخٗ ــىن ب ٟ٨ــاءة ٖالُ ــت
ومهىُت ججٗلهم ٢ضوة إلاىْٟحهم ،بياٞت بلى جمخٗهم بالهض ١وال٣ضعة ٖلى ؤلا٢ىإ م٘ مىْٟحهم.

-

واجفلذ في هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ٧ل مً (ؤبى قغٍ )2016 ،٠خُض بُيذ ؤن اهخمام الُ٣اصاث
الٗاملت بىػاعة الصخت الٟلؿُُيُت ببٗض الخإزحر اإلاشالي ٧ا ٝبضعظت ٦بحرة وبلٛذ وؿبت اإلاىا٣ٞت
 ،%77.2وصعاؾت (الؿاٖاحي واإلاؿاعي )2015 ،والتي صلذ ٖلى امخال ٥الُ٣اصاث ؤلاصاعٍت في الكغ٦ت
الٗامت إلاىخىظاث ألالبان لبٗض الخإزحر اإلاشالي بضعظت ٦بحرة  ،%74.2وصعاؾت (هاجي )2016 ،التي صللذ
ٖلى ؤن صعظت مماعؾت بٗض الخإزحر اإلاشالي لضي مضعاء اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مدآٞاث ٚؼة ٦بحرة وبلٛذ
 ،%81.4وصعاؾت (ال٣ضعة )2015 ،والتي بُيذ امخال ٥اإلاضعاء الٗامىن في ظهاػ الكغَت الٟلؿُُيُت
لبٗض الخإزحر اإلاشالي بيؿبت ٦بحرة بلٛذ  ،%81.5وصعاؾت (الٟغٍجي )2014 ،التي بُيذ ؤن صعظت مماعؾت
مضعاء اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت بمضًىت بٛضاص لبٗض الخإزحر اإلاشالي ٦بحرة ووؿبتها  %83.6وختى ؤنها ج٣اعب صعظت
ً
ال٨بحرة ظضا٦ .ما اج٣ٟذ م٘ صعاؾت (الؿلُي )2015 ،التي بُيذ ؤن مضعاء اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث
ٚؼة ًماعؾىن بٗض الخإزحر اإلاشالي بضعظت ٦بحرة بلٛذ  ،%68.6وصعاؾت (خؿحن )2014 ،خُض ؤوضخذ
وظىص جإزحر همىطجي ٦بحر للمضعاء في ألاٞغاص الٗاملحن في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بالٗغا ١بضعظت مىا٣ٞت
٦بحرة بلٛذ %81.33

-

ُٞما ازخلفذ م٘ صعاؾت (ٖبض الٗا )2016 ،٫التي ؤوضخذ ؤن صعظت جىاٞغ بٗض الخإزحر اإلاشالي بحن ؤبٗاص
الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة ٧اهذ مخىؾُت خُض بل ٜوػنها اليؿبي
٦ ،%64.55ما ازخلٟذ وؿبُا م٘ صعاؾت (ال٣اهىٕ )2015 ،والتي بُيذ ؤن الُ٣اصاث الؿُاؾُت
الٟلؿُُيُت جماعؽ بٗض الخإزحر اإلاشالي بضعظت ٦بحرة ظضا وبىػن وؿبي بل.%88.63 ٜ
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 جدلُل فلساث بعد "الخدفحز الفىسي"
حدوٌ زكم ( :)10 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "الخدفحز الفىسي"
اإلاعىىٍت جسجِب
كُمت
الىشن
الىطى الاهدساف
البعد الثاوي :الخدفحز الفىسي
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز  p- valueالفلسة

.1

ًىحه العاملحن للعمل بسوح الفسٍم.

.2

يهخم بخدٟحز الٗاملحن لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝوعئٍت الجمُٗت.

.3

ٌٗمل ٖلى بزاعة عوح الخماؽ للٗمل لضي الٗاملحن.
ٌشجع العاملحن لخدلُم ؤهثر مما واهىا ًخىكعىن.

.5

ٌٗمل ٖلى جىٞحر بخؿاؽ ظماعي باإلاهام ؤلاصاعٍت.

.4

بحمالي بعد الخدفحز الفىسي

7.76
7.31
7.18
7.04
7.15

2.15
2.33
2.31
2.33
2.31

77.57
73.08
71.79
70.38
71.51

14.52
10.02
9.11
7.94
8.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.29

2.12

72.86

10.83

0.00

مً حدوٌ زكم (ً )10 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
-

اخخلذ ال٣ٟغة ألاولى (ًىحه العاملحن للعمـل بـسوح الفسٍـم) اإلاسجبـت ألاولـى بـىػن وؿـبي بلـ %77.57 ٜؤي
بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة ،وٍمىــً جفظــحر ذلــً ؤن هــظا الــىمِ مــً الُ٣ــاصة بهمــا ً٣ــىم الخدٟحــز ال٨ٟــغي ُٞــه
ٖلى حٗؼٍؼ الٗمل بغوح الٟغٍ ٤والظي ًىنـل الجمُٗـاث الخحرًـت ؤن ج٩ـىن مسغظـاث ؤٖمالهـا ؤًٞـل مـً
الٗمل الٟغصي٦ ،ما ؤن الُ٣اصة هي ؤخض وْاث ٠ؤلاصاعة ألاؾاؾُت وهي "الخىظُه" ،وبالخـالي هىـا٢ ٥ىاٖـت
لضي الُ٣اصة بالجمُٗاث ٖلى يغوعة جىظُه آلازغًٍ والـظي ًخًـمً الٗمـل بكـ٩ل ظمـاعي إلاـا ًـىٞغه مـً
ج٩از ٠للجهىص وزانت إلاىاظهت ألاػماث والٓغو ٝالهٗبت بهظه الجمُٗاث.

-

بِىما ٧اهذ ال٣ٟغة الغابٗت (ٌشجع العاملحن لخدلُم ؤهثر مما واهىا ًخىكعـىن) فـي اإلاسجبـت ألازحـرة بـىػن
ً
َّ
وٍفظس ذلً بإن الٗـاملحن ًهـٗب ٖلـحهم ؤن ً٣خىٗـىا بـإنهم
وؿبي  %70.38وصعظت مىا٣ٞتها ؤًًا ٦بحرة،
ؾ ــُد٣٣ىا ؤ ًٞــل م ــً الخى ٗ٢ــاث٦ ،م ــا ؤن الٗم ــل ب ــغوح الٟغٍ ــ ٤بهم ــا ً ٩ــىن هخاظ ــه ؤ ًٞــل م ــً الٗم ــل
اإلاى ٟــغص ،وعبم ــا جد ُ٣ــ ٤ؤ٦ث ــر م ــً اإلاه ــام اإلاخى ٗ٢ــت م ــجهم والُل ــب م ــً الٗ ــاملحن جج ــاوػ اإلاٗ ــاًحر اإلاد ــضصة
واإلاسُُت ًخُلب بْهـاع ؤهـىإ مسخلٟـت مـً اإلا٩اٞـأث والخدٟحـز  ،وؤن ًـغي الٗـاملىن مـا بجٗبـت ال٣اثـض فـي
هظه الجمُٗاث مً خىاٞؼ بطا ما ؤهجؼوا ؤ٦ثر مً اإلاخى.٘٢

-

٦مــا ًخطــر ؤن الــىػن اليؿــبي إلظمــالي بعــد الخدفحــز الفىــسي بلــ %72.86 ٜؤي بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً
ؤ ٞـغاص الُٗى ــت وبمخىؾ ــِ بل ــ )7.29( ٜواهد ـغا ٝمُٗ ــاعي بل ــ ،)2.12( ٜوَع ــصو الباخ ــث ذل ــً بل ــى اهخم ــام
م ــضعاء الجمُٗ ــاث الخحرً ــت بخىظُ ــه م ــىْٟحهم ب ــغوح الٟغٍ ــ ،٤والخدٟح ــز اإلاؿ ــخمغ له ــم٦ ،م ــا ووؿ ــخيخج ؤن
اؾــدشاعة اإلاــىْٟحن مــً زــال ٫ؤلاخؿــاؽ الجمــاعي بالٗمــل ًجٗلهــم ؤ٦ثــر وُٖــا للخدــضًاث التــي ٢ــض جدــى٫
صون جد ٤ُ٣جىٗ٢اتهم وؤهضاٞهم.

-

و٢ض اجفلذ م٘ صعاؾت ٧ل مـً (خؿـحن )2014 ،والتـي جىنـلذ لىظـىص جدٟحـز ٨ٞـغي مـً اإلاـضعاء للٗـاملحن
ف ــي ماؾؿ ــاث الخٗل ــُم الٗ ــالي ب ــالٗغا ١خُ ــض ٧اه ــذ صعظ ــت اإلاىا ٣ٞــت ٦بح ــرة وبل ــ ٜوػنه ــا اليؿ ــبي ،%72.7
وصعاؾت (الؿلُي )2015 ،التي بُيذ ؤن مضعاء اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚـؼة ًماعؾـىن بٗـض الخدٟحـز
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ال٨ٟـ ــغي بضعظـ ــت ٦بحـ ــرة بلٛـ ــذ  ،%73وصعاؾـ ــت (ؤبـ ــى قـ ــغٍ )2016 ،٠خُـ ــض بُيـ ــذ ؤن اهخمـ ــام الُ٣ـ ــاصاث
الٗامل ــت ب ــىػاعة الص ــخت الٟلؿ ــُُيُت ببٗ ــض الخدٟح ــز ال ٨ٟــغي  ٧ــا ٝبضعظ ــت ٦بح ــرة وب ــىػن وؿ ــبي ،%74.4
وصعاؾت (ال٣ضعة )2015،التـي بُيـذ امـخال ٥اإلاـضعاء الٗـامىن فـي ظهـاػ الكـغَت الٟلؿـُُيُت لبٗـض الخدٟحـز
ال ٨ٟــغي بيؿ ــبت ٦بح ــرة بل ٛــذ  ،%77.7وصعاؾ ــت (ه ــاجي )2016 ،خُ ــض صلل ــذ ٖل ــى ؤن صعظ ــت مماعؾ ــت بٗ ــض
الخدٟحز ال٨ٟغي لضي مضعاء اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مدآٞاث ٚؼة ٦بحرة وبل ٜوػنها اليؿبي .%77.8
-

ُٞم ــا ازخلفـ ــذ م ـ ـ٘ صعاؾـ ــت ٧ـ ــل مـ ــً (الؿـ ــاٖاحي واإلاؿـ ــاعي )2015 ،والت ــي صلـ ــذ ٖل ــى ؤن صعظـ ــت امـ ــخال٥
ال ُ٣ــاصاث ؤلاصاعٍ ــت ف ــي الك ــغ٦ت الٗام ــت إلاىخىظ ــاث ألالب ــان لبٗ ــض الخدٟح ــز ال ٨ٟــغي مخىؾ ــُت ب ــىػن وؿ ــبي
 ،%66.4وصعاؾ ــت (الٟغٍج ــي )2014 ،خُ ــض بُي ــذ ؤن صعظ ــت مماعؾ ــت م ــضعاء اإلا ــضاعؽ ؤلاٖضاصً ــت بمضًى ــت
ب ٛــضاص لبٗ ــض الخدٟح ــز ال ٨ٟــغي مخىؾ ــُت ووؿ ــبتها  ،%65.78وصعاؾ ــت (م ــغػو )2016 ،١الت ــي ؤوض ــخذ ؤن
صعظــت مماعؾــت الُ٣ــاصاث ؤلاصاعٍــت فــي ظامٗــت مدمــض زًُــغ لبٗــض الخدٟحــز ال٨ٟــغي ٧اهــذ مخىؾــُت وبلــٜ
وػنها اليؿبي .%66.64

 جدلُل فلساث بعد " الدافع ؤلالهامي "
حدوٌ زكم ( :)11 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "الدافع ؤلالهامي"
كُمت
الىطى الاهدساف الىشن
البعد الثالث :الدافع ؤلالهامي
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز

اإلاعىىٍت

جسجِب

p- value

الفلسة

ٌؼازن العاملحن ؤفيازهم وَظخمع لىحهاث هظسهم عىدما ًداوٌ خل

7.50

2.17

75.03

12.37

0.00

1

ٌصج٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى ا٦دكا ٝخلى ٫للمك٨الث اإلاٗ٣ضة التي جىاظه

7.23

2.25

72.30

9.76

0.00

2

6.82

2.27

68.18

6.42

0.00

5

.4

ً٣ترح َغ٢ا ظضًضة إلهجاػ مهام الٗمل.

.5

ًدُذ الٟغنت للٗاملحن للخ٨ٟحر في اإلاكا٧ل ال٣ضًمت بُغ ١ظضًضة.

7.16
6.84

2.27
2.23

71.57
68.43

9.10
6.75

0.00
0.00

3

بحمالي بعد الدافع ؤلالهامي

7.11

2.04

71.10

9.72

0.00

م
.1
.2
.3

مؼاول العمل.
الجمُٗت.
ًداوٌ باطخمساز الخعسف على ما ًىد العاملىن جدلُله في خُاتهم
العملُت (الىظُفُت).

مً حدوٌ زكم (ً )11 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
-

٧اهــذ ال٣ٟــغة ألاولــى (ٌؼــازن العــاملحن ؤفيــازهم وَظــخمع لىحهــاث هظــسهم عىــدما ًدــاوٌ خــل مؼــاول
العمــل) فــي اإلاسجبــت ألاولــى بــىػن وؿــبي  ،%74.03وهــي صعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً اإلابدــىزحن ،وجــضلل هــظه
ال٣ٟغة ٖلى ؤن الٗاملحن في الجمُٗاث الخحرًت ًلمؿىن بك٩ل واضر اخترام ؤلاصاعة لهم وؤنهم ٌكـاع٧ىن
ؤ٩ٞاعهم بدغٍت وهى ما ًدلل على وعي ٦بحر مً ؤلاصاعة بإهمُت الاؾخمإ لىظهاث هٓغ الٗـاملحن فـي بهجـاػ
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اإلاهــام اإلاُلىبــت زانــت ؤن الٗــاملحن ٖلــى اخخ٩ــاً ٥ــىمي فــي جىُٟــظ ألاٖمــاٖ ٫لــى ؤعى الىا٢ــ٘ و٢ــض ً٩ىهــىا
ؤ٦ثر صعاًت بالخلى ٫الدكُٛلُت بطا ما جم بُٖائهم الٟغنت وجمُ٨جهم.
-

بِىم ــا اخخل ــذ ال ٣ٟــغة الشالش ــت (ًد ــاوٌ باط ــخمساز الخع ــسف عل ــى م ــا ً ــىد الع ــاملىن جدلُل ــه ف ــي خُ ــاتهم
العملُــت (الىظُفُــت)) اإلاسجبــت ألازحــرة بــىػن وؿــبي  ،%68.18وفــي هــظه ال٣ٟــغة ؤًًــا ٧ــىن صعظــت مىا٣ٞــت
اإلابدــىزحن ٦بحــرة عٚــم ؤنهــا ؤٖلــى مــً الضعظــت اإلاخىؾــُت ب٣لُــل دلُــل ٖلــى ؤن هىــا ٥هــىٕ مــً الاهخمــام مــً
ؤلاصاعة بالٗــاملحن وبمؿــخ٣بلهم والاخخ٩ــا ٥بهــم ٖــً ٢ــغب ،وج٨ــغَـ لــغوح اإلابــاصعة واإلاكــاع٦ت الٟاٖلــت فــي
ً
الٗمــل بــل وججــاوػث الٗمــل الدكــُٛلي الُــىمي ونــىال بلــى الغٚبــاث والُمــىح اإلاؿــخ٣بلُت وهــى مــا ٌُٗــي
ً
جُ ــىٍغا ملمىؾ ــا للٗم ــل والٗ ــاملحن ،و٦خٟؿ ــحر آز ــغ  ٞــةن مداول ــت ؤلاصاعة الخى ُٞــ ٤ب ــحن ؤه ـضا ٝالجمُٗ ــت
وألاه ـ ــضا ٝالخان ـ ــت بالٗ ـ ــاملحن به ـ ــض ٝبػال ـ ــت الخٗ ـ ــاعى اإلادخم ـ ــل وال ـ ــظي ًي ـ ــخج ٖى ـ ــه جً ـ ــاعب اإلاه ـ ــالر
وألاهــضاٌ ،ٝؿــاٖض فــي اإلادــاوالث اإلاؿــخمغة لل ٣ــاصة لالؾــخمإ وصعاؾــت اخخُاظــاث الٗــاملحن وَمىخ ــاتهم
واإلاؿاٖضة ٖلى جد٣ُ٣ها .و٢ض ًٟؿغ الباخض مجُئها في اإلاغجبت ألازحرة بحن ال٣ٟغاث بإن ؤلاصاعة والٗاملحن
يهخم ــىن بالخٟان ــُل الدك ــُٛلُت الُىمُ ــت وؤنه ــا جإز ــظ الى ٢ــذ ألا٦ب ــر ف ــي الٗم ــل ،وؤن الخ٨ٟح ــر ف ــي الاعج ٣ــاء
الىُْٟي بهما ً٩ىن هاب٘ مً اهخمام اإلاىْ ٠هٟؿه.

-

بِىمــا ٧ــان الــىػن اليؿــبي إلظمــالي بعــد الــدافع ؤلالهــامي  %71.1بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً ؤٞـغاص الُٗىــت
وبىؾــِ خؿــابي ( )7.11واهد ـغا ٝمُٗــاعي ( ،)2.04وٍمىــً جفظــحر خهــى ٫بٗــض الــدافع ؤلاله ــامي ٖلــى
صعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً ؤٞـغاص الُٗىــت ،بــإن اإلاــضعاء ًمخل٩ــىن م٣ىمــاث الصخهــُت الُ٣اصًــت التــي ججٗلهــم
يهخمــىن باالجهــا ٫والخىانــل مــ٘ مــىْٟحهم باالؾــخمإ لىظهــاث هٓــغهم وحصــجُٗهم ٖلــى ا٦دكــا ٝخلــى٫
للمكــ٨الث مــً زــال ٫ػعٕ الش٣ــت وخــب الخدــضي فــي هٟــىؽ مــىْٟحهم .و٦ــظل٢ ٪ــض ٌٗــىص لؼٍــاصة مؿــخىي
الخ ٟـ ــىٌٍ وم ـ ــىذ اله ـ ــالخُاث للمغئوؾ ـ ــحن وبُٖ ـ ــائهم مؿ ـ ــاخت ؤ٦ب ـ ــر م ـ ــً اإلاك ـ ــاع٦ت وخغٍ ـ ــت الخه ـ ــغٝ
وحصجُٗهم ٖلى الابخ٩اع وؤلالهام لخدؿحن الٗمل وطل ٪باؾدشاعة َا٢اتهم ومٗاعٞهم لخل اإلاك٨الث التي
جىاظه الجمُٗت.

-

اجفلـذ مــ٘ صعاؾــت (الؿــلُي )2015 ،والتــي بُيــذ ؤن مــضعاء اإلاــضاعؽ الشاهىٍــت بمدآٞــاث ٚــؼة ًماعؾــىن
بٗض الضا ٘ٞؤلالهامي بضعظت ٦بحرة بل ٜوػنها اليؿبي .%73.4

-

ُٞمــا ازخلفــذ مــ٘ صعاؾــت (ٖبــض الٗــا )2016 ،٫التــي ؤوضــخذ ؤن صعظــت جــىاٞغ بٗــض الــضا ٘ٞؤلالهــامي لــضي
مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة ٧اهذ مخىؾـُت خُـض بلـ ٜوػنهـا اليؿـبي ٦ ،%61.1مـا ازخلفـذ
حصثُـا مـ٘ صعاؾـت (خؿـحن )2014 ،والتـي جىنـلذ لىظــىص بٗـض الـضا ٘ٞؤلالهـامي لـضي اإلاـضعاء فـي ماؾؿــاث
الخٗلُم الٗالي بالٗغا ١و٧اهذ صعظت اإلاىا٣ٞت ٦بحرة ظضا بىػن وؿبي  ،%85.76وصعاؾت (ال٣اهىٕ)2015 ،
والتـي بُيـذ ؤن الُ٣ـاصاث الؿُاؾـُت الٟلؿــُُيُت جمـاعؽ بٗـض الـضا ٘ٞؤلالهــامي بضعظـت ٦بحـرة ظـضا وبــىػن
وؿبي .%88.84
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 جدلُل فلساث بعد " الاعخبازاث الفسدًت "
حدوٌ زكم ( :)12 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "الاعخبازاث الفسدًت"
اإلاعىىٍت جسجِب
كُمت
الىشن
الىطى الاهدساف
البعد السابع :الاعخبازاث الفسدًت
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز  p- valueالفلسة
7.41
6.65
7.21

2.24
2.35
2.24

74.13
66.50
72.05

11.25
4.93
9.58

0.00
0.00
0.00

4

2.38

66.39

4.77

0.00

6

74.35

10.77

0.00

2

11.29

0.00

1

9.81

0.00

.1

ٌؿخم٘ باهخمام آلعاء الٗاملحن وٍدترم ٢ىاٖاتهم.

.2

يهخم بةقبإ الخاظاث الصخهُت للٗاملحن.

.3

ًخٗامل م٘ ٧ل ٞغص مً الٗاملحن بُغٍ٣ت مىاؾبت له.
ًبدي اهخماما شخـُا بالعاملحن الرًً ال ًدظىن باللبىٌ مً

6.64

ٌٗبر للٗاملحن ًٖ ج٣ضًغه ٖىضما ًىجؼون ٖمال ظُضا.

7.44

2.37

ٌعوي اهدباها شخـُا للعاملحن الرًً لديهم كدزاث جمحزهم عً

7.44

2.26

74.38

7.13

2.05

71.32

.4
.5
.6

شمالئهم.

غحرهم.

بحمالي بعد الاعخبازاث الفسدًت

مً حدوٌ زكم (ً )12 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
-

٧اهذ ال٣ٟغة الؿاصؾت (ٌعوي اهدباها شخـُا للعاملحن الـرًً لـديهم كـدزاث جمحـزهم عـً غحـرهم) فـي
اإلاسجبــت ألاولــى بــىػن وؿــبي بلــ %74.38 ٜوصعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة ،وَٗــؼو الباخــض اهخمــام مــضعاء الجمُٗــاث
ً
الخحرًت بهظه الٟئت مً الٗاملحن لضيهم انهم ٗٞلُا اإلاؿاهم ألاؾاؽ في جُٟٗل الٗمل وٞخذ آٞـا ١ظضًـضة
للجمُٗــت مــً زــال ٫الخهــىٖ ٫لــى جمىٍــل إلاكــغوٖاث ظضًــضة ،وؤن هــظه الٟئــت ج٩ــىن مسغظــاتهم ٖالُــت
٦مــا وهىٖــا ،وبالخــالي ٞهــم بداظــت ٗٞلُــت الهخمــام وخغٍــت ؤ٦بــر مــً بُ٣ــت الٗــاملحن ،وختــى خــىاٞؼ زانــت
جهل في بٌٗ الجمُٗاث بُٖائهم وؿبا مً ٧ل مكغوٕ ًًُٟىهه للجمُٗت بلى ظاهب عاجبهم الكهغي.

-

بِىم ــا ال ٣ٟــغة الغابٗ ــت (ًب ــدي اهخمام ــا شخـ ــُا بالع ــاملحن ال ــرًً ال ًدظ ــىن ب ــاللبىٌ م ــً شمالئهـ ـم)
اخخلذ اإلاسجبت ألازحرة بىػن وؿبي  %66.39ؤي بضعظت مىا٣ٞت مخىؾُت ،وَعىد ذلً بلى ؤهـه فـي اإلاٗخـاص
ً ٩ــىن الاهخم ــام ب ــاإلاخمحز ف ــي مسغظ ــاث ألاٖم ــا ٫وألاصاء ،وٍ ٩ــىن ؤم ــغ الاهخم ــام الصخص ــخي بم ــً ال ًدٓ ــى
ب٣ب ــى ٫ػمالث ــه ف ــي الٗم ــل ٗٞلُ ــا ل ــِـ م ــً اهخمام ــاث ؤلاصاعة ف ــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت ،وعبم ــا ه ــي زُ ــىة
مخ٣ضمــت فــي الاٖخبــاعاث الٟغصًــت ًم٨ــً الاهدبــاه لهــا وبُٖاءهــا ؤولىٍــت فــي ألامــا ً٦التــي ج٩ــىن ٞحهــا الاٖمــا٫
ً
لِؿــذ مدؿ ــاعٖت ،ل ٨ــً ًه ــٗب ٖلــى ؤلاصاعة ف ــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت بُٖاءه ــا وػهــا ٦بح ـرا ف ــي ْ ــل ألاٖب ــاء
ً
والخٟانُل الُىمُت التي حكٛل و٢ذ الٗمل الُىمي ٧امال.

-

٦مــا ًخطــر ؤن الــىػن اليؿــبي إلظمــالي بعــد الاعخبــازاث الفسدًــت بلــ %71.32 ٜوهــى ؤًًــا بضعظــت مىا٣ٞــت
٦بحــرة مــً ؤ ٞـغاص الُٗىــت وبمخىؾــِ بلــ )7.13( ٜواهد ـغا ٝمُٗــاعي ( ،)2.05وزبمــا حعــىد هــظه الضعظــت فــي
بعـ ــد الاعخبـ ــازاث الفسدًـ ــت ٩٦ـ ــل بلـ ــى خـ ــغم مـ ــضعاء الجمُٗـ ــاث الخحرًـ ــت ٖلـ ــى بىـ ــاء ظؿـ ــىع الش٣ـ ــت بُـ ــجهم
ومــىْٟحهم ،مــً زــال ٫الاهدبــاه والخٟاٖــل مــ٘ مــىْٟحهم والاهخمــام بداظــاتهم الصخهــُت وآعائهــم والخٗبحــر
ًٖ ج٣ضًغهم لصخو اإلاىْٟحن و٨ٞغهم .وصعاؾت هظه الاخخُاظـاث باٖخبـاع ٧ـل مـجهم ٞـغص لـه اخخُاظـاث
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جسخلــٖ ٠ــً ٚحــره مــً الٗــاملحن ؾــىاء ٧اهــذ خاظــاث جُىٍغٍــت ؤو ؤؾاؾــُت ،وبالخــالي ًبــظ ٫ال٣ــاصة ظهــىصا
لخدُ٣ــ ٤طلــ ٪مــً زــال ٫جــضعٍب اإلاغئوؾــحن للٗمــل ،مٗالجــت ه٣ــاٍ الًــٗ ٠لــضيهم ،وجُــىٍغ مٗــاعٞهم
ً
وه٣ــاٍ ال٣ــىة لــضيهم ممــا ٌٗــؼػ ز٣ــت الٗــاملحن بإهٟؿــهم وٍؼٍــض مــً ٢ــضعتهم ٖلــى جدمــل اإلاؿــئىلُت جمهُــضا
إلٖضاص ن ٠زاوي مً ال٣اصة.
-

وجخفــم هــظه الىدُجــت مــ٘ صعاؾــت (ؤبــى قــغٍ )2016 ،٠خُــض بُيــذ ؤن اهخمــام الُ٣ــاصاث الٗاملــت بــىػاعة
الصـخت الٟلؿــُُيُت ببٗــض الاٖخبـاعاث الٟغصًــت ٧ــا ٝبضعظـت ٦بحــرة وبــىػن وؿـبي  ،%74.2وصعاؾــت (هــاجي،
 )2016التي صللذ ؤن صعظت مماعؾت بٗض الاٖخباعاث الٟغصًـت لـضي مـضعاء اإلاـضاعؽ الشاهىٍـت فـي مدآٞـاث
ٚــؼة ٦بحــرة وبلٛــذ  ،%77وصعاؾــت (ال٣ــضعة )2015 ،التــي بُيــذ امــخال ٥اإلاــضعاء الٗــامىن فــي ظهــاػ الكــغَت
الٟلؿـُُيُت لالٖخبــاعاث الٟغصًـت بيؿــبت ٦بحـرة بلٛــذ  ،%80.3وصعاؾـت (الٟغٍجــي )2014 ،خُـض بُيــذ ؤن

-

صعظت مماعؾت مضعاء اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت بمضًىت بٛضاص لالٖخباعاث الٟغصًت ٦بحرة ووؿبتها .%79.08
ُٞمــا ٧ــان الازــخالف مــ٘ صعاؾــت ٧ــل مــً (الؿــاٖاحي واإلاؿــاعي )2015 ،والتــي صلــذ ٖلــى ؤن صعظــت امــخال٥
الُ٣ــاصاث ؤلاصاعٍــت فــي الكــغ٦ت الٗامــت إلاىخىظــاث ألالبــان لبٗــض الاٖخبــاعاث الٟغصًــت ٧اهــذ مخىؾــُت بــىػن
وؿبي  ،%60.4وصعاؾت (ٖبض الٗـا )2016 ،٫التـي ؤوضـخذ ؤن صعظـت جـىاٞغ بٗـض الاٖخبـاعاث الٟغصًـت لـضي
مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة ٧اهذ مخىؾُت بىػن وؿبي  ،%62.59وصعاؾت (مغػو)2016،١
التــي ؤوضــخذ ؤن صعظــت مماعؾــت الُ٣ــاصاث ؤلاصاعٍــت فــي ظامٗــت مدمــض زًُــغ لبٗــض الاٖخبــاعاث الٟغصًــت
٧اهــذ مخىؾــُت خُــض ٧ــان بلــ ٜوػنهــا اليؿــبي  ،%63.11وصعاؾــت (الؿــلُي )2015 ،والتــي بُيــذ ؤن مــضعاء
اإلا ــضاعؽ الشاهىٍ ــت بمدا ٓٞــاث  ٚــؼة ًماعؾ ــىن بٗ ــض الاٖخب ــاعاث الٟغصً ــت بضعظ ــت مخىؾ ــُت وػنه ــا اليؿ ــبي
.%63.6

-

ً
وازخلفذ وظبُا م٘ صعاؾت ٧ل مـً (خؿـحن )2014 ،والتـي جىنـلذ لخـىاٞغ بٗـض الاٖخبـاعاث الٟغصًـت لـضي

اإلاضعاء في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بالٗغا ١بضعظت ٦بحرة ظضا وبىػن وؿـبي  ،%84.66وصعاؾـت (ال٣ـاهىٕ،
ً
 )2015والتــي بُيــذ ؤن الُ٣ــاصاث الؿُاؾــُت الٟلؿــُُيُت جمــاعؽ بٗــض الاٖخبــاعاث الٟغصًــت ؤًًــا بضعظــت
ً
٦بحرة ظضا وبىػن وؿبي .%86.21
 جدلُل فلساث مدىز "اللُادة الخدىٍلُت"
حدوٌ زكم ( :)13 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي إلادىز "اللُادة الخدىٍلُت"
م

اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

.1

بعد الخإزحر اإلاثالي
بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي

.3

بعد الدافع ؤلالهامي

.4

بٗض الاٖخباعاث الٟغصًت

.2

بحمالي اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

الىطى
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

اليظبي %

7.50
7.29
7.11
7.13

1.92
2.12
2.04
2.05

74.99
72.86
71.10
71.32

13.94
10.83
9.72
9.81

7.26

1.92

72.61

11.71
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الىشن

كُمت

اإلاعىىٍت

جسجِب

الازخباز

p- value

الفلسة

0.00
0.00
0.00
0.00

1

0.00
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مً حدوٌ زكم (ً )13 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
 الــىػن اليؿــبي إلظمــالي مدــىع الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت بلــ %72.61 ٜبضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً ؤٞـغاص الُٗىــتوبمخىؾـ ــِ بلـ ــ )7.26( ٜواهد ـ ـغا ٝمُٗـ ــاعي بلـ ــ ،)1.92( ٜوهـ ــظه الىدُجـ ــت ظـ ــاءث ميسـ ــجمت مـ ــ٘ الىخـ ــاثج
اإلاخٗل٣ت باألبٗاص الٟغُٖت إلاخٛحر الُ٣اصة الخدىٍلُت ،خُض ٧اهذ صعظت اإلاىا٣ٞت في ؤبٗـاصه ألاعبٗـت جتـراوح
بــحن  %71.10و  %74.99وهــي ؤًًــا ٦بحــرة ،مــا ًــدلل علــى مىا٣ٞــت ٦بحــرة مــً ؤ ٞـغاص الُٗىــت ٖلــى صعظــت
جــىاٞغ ؾــماث الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت فــي مــضعاء الجمُٗــاث الخحرًــت الٗاملــت فــي ُ٢ــإ ٚــؼة ،وبالخــالي حٗ٨ـــ
وظــىص جــإزحر واضــر للُ٣ــاصة الخدىٍلُــت فــي الجمُٗــاث الخحرًــت الٗاملــت فــي ُ٢ــإ ٚــؼة ،والتــي جــىٗ٨ـ ٖلــى
ألاصاء الٗام لهظه الجمُٗاث.
-

وَعــصو الباخــث خهــى ٫مدــىز اللُــادة الخدىٍلُــت هيــل ٖلــى صعظــت مىا٣ٞــت هبحــرة بلــى اهدبــاه وجُبُــ٤
م ـ ــضعاء الجمُٗ ـ ــاث لجىاه ـ ــب الاجه ـ ــا ٫والخىان ـ ــل وب ـ ــض عوح الخم ـ ــاؽ والش ٣ـ ــت ف ـ ــي م ـ ــىْٟحهم ،ظٗله ـ ــم
ًمخل ٩ــىن ؤبٗ ــاص ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت بضعظ ــت ٦بح ــرة ،وه ــى م ــا ؾ ــُاصي ل ُ٣ــاصة الجمُٗ ــاث هد ــى ألا ًٞــل.
ولخ ــإزحر اإلا ــضعاء ال٨بح ــر ف ــي م ــىْٟحهم .والبد ــض والاَ ــالٕ ال ــضاثمحن م ــً اإلا ــضعاء ٖل ــى آز ــغ الخُ ــىعاث الت ــي
حؿاٖضهم في جُىٍغ ؤصائهم ومىْٟحهم .وخغم اإلاضعاء الضاثم ٖلى الٗال٢اث الُُبت م٘ مـىْٟحهم ،ممـا
ًؼٍض ز٣تهم وُٖاءهم للجمُٗت.

-

وجخف ــم ه ــظه الىدُج ــت م ــ٘ صعاؾ ــت  ٧ــل م ــً (الؿ ــلُي )2015 ،والت ــي بُي ــذ ؤن م ــضعاء اإلا ــضاعؽ الشاهىٍ ــت
بمدآٞــاث ٚــؼة ًماعؾــىن الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت بضعظــت ٦بحــرة وػنهــا اليؿــبي  ،%70وصعاؾــت (ؤبــى قــغٍ،٠
 )2016خُــض بُيــذ ؤن اهخمــام الُ٣ــاصاث الٗاملــت بــىػاعة الصــخت الٟلؿــُُيُت بمماعؾــت همــِ الُ٣ــاصة
الخدىٍلُ ــت  ٧ــا ٝبضعظ ــت ٦بح ــرة وب ــىػن وؿ ــبي  ،%75.2وصعاؾ ــت (خؿ ــحن )2014 ،والت ــي جىن ــلذ لخ ــىاٞغ
ؤبٗــاص الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت لــضي اإلاــضعاء فــي ماؾؿــاث الخٗلــُم الٗــالي بــالٗغا ١بضعظــت ٦بحــرة وبــىػن وؿــبي
 ،%78.24وصعاؾ ــت (ه ــاجي )2016 ،الت ــي صلل ــذ ٖل ــى ؤن صعظ ــت مماعؾ ــت ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت ل ــضي م ــضعاء
اإلاــضاعؽ الشاهىٍــت فــي مدآٞــاث ٚــؼة ٦بحــرة وبلــ ٜوػنهــا اليؿــبي  ،%78.6وصعاؾــت (ال٣ــضعة )2015 ،التــي
بُيــذ امــخال ٥اإلاــضعاء الٗــامىن فــي ظهــاػ الكــغَت الٟلؿــُُيُت ألبٗــاص الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت بيؿــبت ٦بحــرة
بلٛذ .%79.5

-

٦مـا ازخلفذ مـ٘ صعاؾـت ٧ـل مـً (مـغػو )2016 ،١بـىػن وؿـبي  ،%61.14وصعاؾـت (ٖبـض الٗـا)2016 ،٫
بــىػن وؿــبي  ،%62.95وصعاؾــت (الؿــاٖاحي واإلاؿــاعي )2015 ،بــىػن وؿــبي  ،%66وبالخــالي ٧اهــذ صعظــت
اإلاىا٣ٞت ٞحها ظمُٗا مخىؾُت.

-

ُٞمــا ازخلفــذ وظــبُا ٖــً صعاؾــت (ال٣ــاهىٕ )2015 ،والتــي بُيــذ ؤن الُ٣ــاصاث الؿُاؾــُت الٟلؿــُُيُت
ً
جماعؽ همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت بضعظت ٦بحرة ظضا بىػن وؿبي .%85.65
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-

٦مــا اخخــل بعــد الخــإزحر اإلاثــالي اإلاسجبــت ألاولــى بــىػن وؿــبي بلــ %74.99 ٜوبمخىؾــِ بلــ )7.5( ٜواهد ـغاٝ
مُٗاعي بل )1.92( ٜوهي ؤٖلى صعظت مىا٣ٞت بحن ألابٗاص ألازغي وهي ؤًًا صعظـت مىا٣ٞـت ٦بحـرة ،وَعـصو
الباخــث ذلــً بلــى جــإزغ الٗــاملحن فــي الجمُٗــاث الخحرًــت بمــضعائهم واجســاطهم ٣٦ــضوة ومشــاً ٫دخــظي بــه،
وطل ـ ٪ألن اإلا ــضعاء ًخمخٗ ــىن بمه ــاعاث ُ٢اصً ــت ٖالُ ــت ويهخم ــىن بخ ٩ــىًٍ ٞه ــم و ٢ــُم مك ــتر٦ت جيس ــجم م ــ٘
عؾالت وؤهضا ٝالجمُٗت.

-

وجخفم هظه الىدُجت باٖخباع بعد الخإزحر اإلاثالي في اإلاسجبت ألاولى بحن ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت م٘ صعاؾت
٧ــل مــً (ؤبــى قــغٍ2016 ،٠؛ هــاجي2016 ،؛ ال٣ــضعة2015 ،؛ ٖبــض الٗــا2016 ،٫؛ الؿــاٖاحي واإلاؿــاعي،
2015؛ والٟغٍج ــيُٞ ،)2014 ،م ــا ازخلف ــذ ف ــي جغجِ ــب بٗ ــض الخ ــإزحر اإلاش ــالي ٖ ــً صعاؾ ــت  ٧ــل م ــً (م ــغػو،١
2016؛ ال٣اهىٕ2015 ،؛ الؿلُي2015 ،؛ وخؿحن.)2014 ،

-

بِىم ــا اخخ ــل بعـ ــد الـ ــدافع ؤلالهـ ــامي اإلاسجبـ ــت ألازحـ ــرة ب ــىػن وؿ ــبي بل ــ %71.1 ٜوبمخىؾ ــِ بل ــ)7.11( ٜ
واهدـغا ٝمُٗــاعي بلـ )2.04( ٜوبالخــالي ٣ٞـض ٧اهــذ اؾــخجابت اإلابدـىزحن لهــظا البٗـض ٦بحــرة ٖلـى الــغٚم مــً
جغجِبه ألازحر بُجها ،وَعصو الباخث هظا الترجِـب ؤن ألابٗـاص ألازـغي حكـ٩ل ؤولىٍـت ؤ٦بـر لـضي الٗـاملحن فـي
الجمُٗــاث ألازــغي وؤهــه بخد٣٣هــا ً٩ــىن جد٣ــ ٤بٗــض الــضا ٘ٞؤلالهــامي يــمجي ،خُــض يهــخم الٗــاملىن بـ ْ
ـإن
ً٩ىن لضيهم مضًغا ًدخظي به ٌكاع٦هم ؤٖمالهم وَٗؼػ الٗمل بـغوح الٟغٍـ ٤وٍ٩ـىن هىـا ٥هٓـام خـىاٞؼ
لأل٩ٞاع واهخمام ؤلاصاعة بـاإلاخمحزًً وبقـباٖها للخاظـاث الصخهـُت للٗـاملحن ،وبالخـالي ٞـةن جد٣ـ ٤الخـإزحر
اإلاشالي والخدٟحز ال٨ٟغي والاهخمام باالٖخباعاث الٟغصًت ؤولىٍت ومً زم ٣ٞغاث الضا ٘ٞؤلالهامي جخد.٤٣

-

و٢ض اجفم هظا البٗض فـي اخخاللـه اإلاسجبـت السابعـت بـحن ؤبٗـاص الُ٣ـاصة الخدىٍلُـت ألاعبٗـت مـ٘ صعاؾـت (ٖبـض
الٗ ــا٦ ،)2016 ،٫م ــا ازخل ــف ف ــي جغجِ ــب ه ــظا البٗ ــض م ــ٘ صعاؾ ــت  ٧ــل م ــً (ؤب ــى ق ــغٍ2016 ،٠؛ ه ــاجي،
2016؛ ال٣ضعة2015 ،؛ الٟغٍجيُٞ ،)2014 ،ما ٧ـان ٖلـى الى٣ـٌُ جمامـا فـي الترجِـب مـ٘ صعاؾـاث ؤزـغي
خُض اخخل اإلاغجبت ألاولى في صعاؾت ٧ل مً (الؿلُي2015 ،؛ خؿحن2014 ،؛ ال٣اهىٕ.)2015 ،
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اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت:
 جدلُل فلساث بعد " الخمىً الشخص ي "
حدوٌ زكم ( :)14 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "الخمىً الشخص ي"
كُمت
الىطى الاهدساف الىشن
البعد ألاوٌ :الخمىً الشخص ي
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز

اإلاعىىٍت

جسجِب

p- value

الفلسة

.1

ًادي العاملىن ؤعمالهم بمهازة عالُت.
ًىا٦ب الٗاملىن الخُىعاث واإلاؿخجضاث الخضًشت في مجا ٫الٗمل.

.3

ٌؿخسضم الٗاملىن الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت في ٖملُت الخٗلم.

7.72
7.40
7.46

1.63
1.76
1.81

77.18
73.98
74.64

18.85
14.16
14.41

0.00
0.00
0.00

1
2

ٌكاع ٥الٗاملىن في خًىع وعف الٗمل والىضواث والضوعاث اإلاسههت
لغٟ٦ ٘ٞاًاتهم اإلاهىُت.
ٌؿعى الٗاملىن بلى مٗغٞت الجضًض في جسههاتهم الٗلمُت.

7.08

2.30

70.82

8.38

0.00

6

6.97

2.00

69.75

8.69

0.00

7

ًٓهغ الٗاملىن الغٚبت في البدض ًٖ ٞغم الخٗلم صازل الجمُٗت

7.13

1.99

71.32

10.16

0.00

5

ًدظﻰ العاملىن بفسؾ الخعلم الالشمت لخدظحن ؤدائهم.
ٌؿخُٟض الٗاملىن مً زبراث وججاعب آلازغًٍ.

6.74
7.29

2.29
1.96

67.37
72.85

5.75
11.69

0.00
0.00

8

7.22

1.65

72.24

13.29

0.00

م
.2

.4
.5
.6
.7
.8

وزاعظها.

بحمالي بعد الخمىحن الشخص ي

مً حدوٌ زكم (ً )14 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
 ٧اهذ ال٣ٟغة ألاولى (ًادي العاملىن ؤعمـالهم بمهـازة عالُـت) فـي اإلاسجبـت ألاولـى بـىػن وؿـبي بلـ%77.18 ٜؤي بضعظــت مىا٣ٞــت هبحــرة مــً ؤٞـغاص الُٗىــت ،وٍمىــً الاطــخدالٌ مــً هــظه اليؿــبت ٖلــى جمخــ٘ الٗــاملحن فــي
الجمُٗــاث الخحرًــت بالٟ٨ــاءة الٗالُــت والتــي جــىٗ٨ـ ٖلــى ؤصائه ـم لألٖمــا ٫وزغوظهــا بمؿـ ً
ـخى الثــ ،٤وجــضلل
ٖلى اهخمام بصاعة الجمُٗاث الخحرًت بمسغظاث ألاٖما ٫ألنها حٗ٨ـ نـىعة الجمُٗـت ؤمـام اإلامـىلحن وفـي
اإلاجخم٘ اإلادلي.
-

بِىمـا ٧اهــذ ال٣ٟــغة الؿـابٗت (ًدظــﻰ العــاملىن بفــسؾ الــخعلم الالشمـت لخدظــحن ؤدائهــم) اخخلــذ اإلاسجبــت
ألازحرة بـىػن وؿـبي  %67.37بضعظـت مىا٣ٞـت مخىطـوت مـً ؤٞـغاص الُٗىـت ،وهـى مـا ٌٗجـي جدٟـٔ الٗـاملحن
ف ــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت ف ــي ه ــظه الى ُ٣ــت بال ــظاث ،وعبم ــا ٌُع ــصي طل ــ ٪بل ــى ي ــٗ ٠ؤلام٩اه ــاث اإلااصً ــت ل ــضي
الجمُٗ ــاث الخحرً ــت مم ــا ًجٗ ــل ؤولىٍاته ــا ف ــي جى ُٟــظ ألاٖم ــاٖ ٫ل ــى خؿ ــاب الاهخم ــام بالٗ ــاملحن م ــً خُ ــض
بُٖائهم ٞغم مىاؾبت للخٗلم ،زانت وؤن بٌٗ الجمُٗاث جمغ بًـاث٣ت مالُـت ال حؿـخُُ٘ مٗهـا جـىٞحر
عواجب الٗاملحن ٞحها.

-

وٍــدٌ خهــى ٫بعــد الــخمىً الشخص ـ ي ٖلــى صعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة ب ـىػن وؿــبي  %72.24وبمخىؾــِ بلــٜ
( )7.22واهدـغا ٝمُٗــاعي بلــٖ ،)1.65( ٜلــى اهخمــام مىْٟــى الجمُٗــاث الخحرًــت بخُــىٍغ مهــاعاتهم الٟغصًــت
وعئاه ــم الصخه ــُت باؾ ــخمغاع م ــً ز ــال ٫اهخم ــامهم بدً ــىع ال ــىعف والى ــضواث طاث الٗال ٢ــت بُبُٗ ــت
ٖملهــم باإليــاٞت بلــى وٖــحهم بإهمُــت الىمــى اإلانهــي مــً زــال ٫مخابٗــت اإلاؿــخجضاث والخُــىعاث التــي جســضم
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4

مجــا ٫الٗمــل وؾــٗحهم هدــى الــخٗلم اإلاؿــخمغ وبالخــالي الىنــى ٫للــخم ً٨الــظاحي الــظي ٌٗخبــر ؤخــض اإلا٣ىمــاث
اإلاهمــت للمىٓمــت اإلاخٗلمــت٦ ،مــا ًخطــر لىــا ؤن بعــد الــخمىً الشخص ـ ي ًدخــل اإلاسجبــت ألاولــى بــحن ألابٗــاص
الخمؿــت للمىٓمــت اإلاخٗلمــت ،ووؿــخض ٫مــً طلــ ٪ؤن عؤؽ اإلاــا ٫ال٨ٟــغي اإلاــخم ً٨هــى اإلادــىع ألاؾــاؽ فــي
ج٣ضم ؤي ظمُٗت وجدىلها مً مىٓمت ج٣لُضًت بلى مخٗلمت.
-

٦مــا جخفــم هدُجــت هــظه الضعاؾــت مــ٘ صعاؾــت ٧ــل مــً (الضؾــىقي )2015 ،التــي بُيــذ ؤن صعظــت جــىاٞغ بٗــض
ال ــخم ً٨الصخص ــخي ف ــي ٧لُ ــاث التربُ ــت بالجامٗ ــاث الٟلؿ ــُُيُت ب ٛــؼة ٧اه ــذ ٦بح ــرة ب ــىػن وؿ ــبي ،%72.1
وصعاؾــت (الى ــىٍغي )2016 ،والتــي ظ ــاءث  ُٞــه صعظــت ج ــىاٞغ بٗــض ال ــخم ً٨الصخص ــخي فــي اإلا ــضاعؽ الشاهىٍ ــت
بمدآٞــاث ٚــؼة ٦بحــرة بــىػن وؿــبي  ،%77.4و٦ــظا صعاؾــت (الؿــامغاجي والخؿــىاوي )2016 ،والــظي ظــاء
ً
مؿ ــخىي مماعؾ ــت بٗ ــض ال ــخم ً٨الصخص ــخي  ُٞــه ٦بح ــرا ب ــىػن وؿ ــبي بل ــ ،%81 ٜوصعاؾ ــت (اإلا ــؼعوٕ)2015 ،
والتــي ؤْهــغث ؤن الــخم ً٨الصخصــخي ًمــاعؽ بهــىعة ٦بحــرة مــً ٢بــل ؤًٖــاء هُئــت الخــضعَـ فــي ظامٗــت
اإلالـ ــ ٪ؾـ ــٗىص بـ ــىػن وؿـ ــبي بلـ ــُٞ ،%72.7 ٜمـ ــا ٧ـ ــان ازخالفهـ ــا مـ ــ٘ صعاؾ ـ ـت ٧ـ ــل مـ ــً (الىـ ــىٍغي )2016 ،و
(الضؾىقي )2015 ،ؤن هظا البٗض (الخم ً٨الصخصخي) لم ً ً٨في الترجِب ألاو٦ ٫ما في هظه الضعاؾت.

م

 جدلُل فلساث بعد "الخعلم الفسقي"
حدوٌ زكم ( :)15 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "الخعلم الفسقي"
كُمت
الىشن
الىطى الاهدساف
البعد الثاوي :الخعلم الفسٍلي
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز

.1

ًدغم الٗاملىن في الجمُٗت ٖلى الٗمل بغوح الٟغٍ.٤
ٌكاع ٥الٗاملىن في لجان الجمُٗت بٟاٖلُت.

.3

ٌؿاٖض الٗاملىن في هٟـ اإلاجا ٫بًٗهم بًٗا ٖلى الخٗلم.
ٌكاع ٥الٗاملىن في ؤلاٖضاص لل٣اءاث والىضواث ووعف الٗمل

.2

.4
.5
.6
.7

والاخخٟاالث.
حصج٘ ؤلاصاعة الٗاملحن ٖلى الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ.
جإزر ؤلادازة بخىؿُاث وملترخاث فسق العمل.
ًلدم العاملىن ًد العىن واإلاظاعدة للمىظف الجدًد.

بحمالي بعد الخعلم الفسقي

اإلاعىىٍت

جسجِب

p- value

الفلسة

7.41
7.01
7.29

2.09
2.22
1.96

74.06
70.06
72.92

11.97
8.09
11.73

0.00
0.00
0.00

2
3

7.22

2.19

72.24

9.96

0.00

4

6.96
6.77
7.45

2.43
2.37
2.11

69.56
67.74
74.50

7.01
5.82
12.25

0.00
0.00
0.00

7.16

1.84

71.57

11.19

0.00

مً حدوٌ زكم (ً )15 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
 ال٣ٟغة الؿابٗت (ًلدم العاملىن ًد العىن واإلاظـاعدة للمىظـف الجدًـد) اخخلـذ اإلاسجبـت ألاولـى بـىػنوؿ ــبي بل ــ %74.5 ٜؤي بدزح ــت مىافل ــت هبح ــرة ،وٍ ــدٌ ه ــظا ٖل ــى وظ ــىص ه ــىٕ م ــً الخٗ ــاون والدك ــاع ٥ب ــحن
الٗ ــاملحن ف ــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت ووظ ــىص ظ ــى م ــً ألال ٟــت والش ٣ــت بُ ــجهم ،وه ــظا الج ــى ي ــغوعي لبى ــاء  ٞــغ١
الٗمــل التــي حٗخبــر مــً ؤهــم اإلاــضازل فــي جُــىٍغ اإلاىٓمــاث ،بط مــً ؤهــضاٞها جدؿــحن وػٍــاصة ٞاٖلُــت الٟــغ١
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6
7
1

اإلاسخلٟت في اإلاىٓمت ٞالٟغ ١جمشل الى٣اٍ ؤو اإلاداوع ألاؾاؾُت لغ ٘ٞوجدؿحن ؤصاء اإلاىٓمـت (ؤبـى زًـحر،
.)2007:112
-

بِىمــا اخخلــذ ال٣ٟــغة الؿاصؾــت (جإزــر ؤلادازة بخىؿــُاث وملترخــاث فــسق العمــل) اإلاسجبــت ألازحــرة بــىػن
وؿبي  %67.74ؤي بدزحت مىافلت مخىطوت ،وزبما واهذ هره الىدُجت بظبب ٖضم وظىص اؾتراجُجُت
واضــخت فــي الجمُٗــاث الخحرًــت الؾــدشماع مسغظــاث ٞــغ ١الٗمــل وم٣ترخاتهــا ،ؤو اٖخمــاص مــضعاء الجمُٗــاث
الخحرًــت جىنــُاث وم٣ترخــاث اإلاؿــخىًاث الٗلُــا ٦مــضعاء الــضواثغ وعئؾــاء ألا٢ؿــام ٦ــإٞغاص صون الاهخمــام
بإن ج٩ىن هظه اإلا٣ترخاث والخىنُاث هخاط ٞغٖ ١مل.

-

ًخطـر ؤن الــىػن اليؿــبي إلحمــالي بعــد الــخعلم الفسقــي بلــ %71.57 ٜؤي بضعظــت مىافلــت هبحــرة مــً ؤٞـغاص
الُٗى ــت وبمخىؾ ــِ بل ــ )7.16( ٜواهدـ ـغا ٝمُٗ ــاعي بل ــ ،1.84 ٜوهـ ــرا ًـ ــدٌ علـ ــى ؤن ال ــخٗلم الٟغق ــي ًد ــُذ
للمىْٟحن ا٦دؿاب الخبراث بهىعة ؤًٞل مً الخٗلم الٟغصي ،وؤنهم ً٨ملىن بًٗهم آلازغ في ألاٖما٫
اإلاكــتر٦ت ٩ُٞــىن الىخــاط ٢ىٍــا٦ ،مــا ؤن جبــاصلهم اإلاٗلىمــاث ُٞمــا بُــجهم ٌٗــؼػ ٞــاٖلُتهم وٟ٦ــاءتهم فــي بصاعة
ألاٖما.٫

-

وجخف ــم هدُج ــت ه ــظه الضعاؾ ــت م ــ٘ صعاؾ ــت  ٧ــل م ــً (الضؾ ــىقي )2015 ،والت ــي بُي ــذ ؤن صعظ ــت ج ــىاٞغ بٗ ــض
الـخٗلم الٟغقـي فــي ٧لُـاث التربُــت بالجامٗـاث الٟلؿــُُيُت بٛـؼة ٧اهــذ ٦بحـرة بــىػن وؿـبي  ،%69.9وصعاؾــت
(الىىٍغي )2016 ،والتي ظاءث ُٞـه صعظـت جـىاٞغ بٗـض الـخٗلم الٟغقـي فـي اإلاـضاعؽ الشاهىٍـت بمدآٞـاث ٚـؼة
٦بحــرة وج٣تــرب مــً ال٨بحــرة ظــضا بــىػن وؿــبي بلــُٞ ،%83.4 ٜمــا ٧ــان الازــخالف وؿــبُا وَُٟٟــا مــ٘ صعاؾــت
ً
(الؿ ــامغاجي والخؿ ــىاوي )2016 ،والت ــي ؤْه ــغث ؤن مؿ ــخىي مماعؾ ــت بٗ ــض ال ــخٗلم الٟغق ــي  ُٞــه مخىؾ ــُا
بىػن وؿبي  ،%68وصعاؾـت (اإلاـؼعوٕ )2015 ،والـظي ظـاء مؿـخىي مماعؾـت بٗـض الـخٗلم بهـىعة مخىؾـُت
مً ٢بل ؤًٖاء هُئت الخضعَـ في ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص بىػن وؿبي .%60.8
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 جدلُل فلساث بعد " السئٍت اإلاؼترهت "
حدوٌ زكم ( :)16 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "السئٍت اإلاؼترهت"
كُمت
الىشن
الىطى الاهدساف
البعد الثالث :السئٍت اإلاؼترهت
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز

.1

جخُىع الجمُٗت بىاء ٖلى اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل.

.2

ًدزن حمُع العاملحن ؤهمُت السئٍت اإلاؼترهت للجمعُت.

.3

جغ٦ؼ الغئٍت الخانت للجمُٗت ٖلى حٗلم الٗاملحن.

.4

جخم مساحعت زئٍت الجمعُت بؼيل داثم.
ًىا٢ل الٗاملىن وؤلاصاعة الخُت الخُىٍغٍت للجمُٗت.

.6

جىظه عئٍت الجمُٗت ظهىص الٗاملحن هدى جد ٤ُ٣الخمحز.

.5

بحمالي بعد السئٍت اإلاؼترهت

اإلاعىىٍت

جسجِب

p- value

الفلسة

7.03
7.16
6.97
6.45
6.49
6.81

2.33
2.18
2.20
2.48
2.54
2.47

70.28
71.57
69.65
64.51
64.89
68.14

7.85
9.47
7.82
3.23
3.43
5.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2

6.82

2.14

68.18

6.83

0.00
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مً حدوٌ زكم (ً )16 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
-

ال٣ٟغة الشاهُت (ًدزن حمُع العاملحن ؤهمُت السئٍت اإلاؼترهت للجمعُـت) اخخلـذ اإلاسجبـت ألاولـى بـىػن وؿـبي
بل %71.57 ٜؤي بدزحت مىافلت هبحرة ،وَعصو الباخث ذلً بلى وظىص نىعة مكـتر٦ت بـحن اإلاـىْٟحن خُـا٫
الجمُٗاث التي ٌٗملىن بها ووظىص مشل هظه الهىعة اإلاكتر٦ت بحن ؤٞـغاص الجمُٗـت لـه ألازـغ البـال ٜفـي والئهـم
ً
لها وبًجاص هىٕ مً اإلاكاع٦ت الٟاٖلت بحن ؤٞغاصها بضال مً الُاٖت الٗمُاء٦ ،ما ٌؿاٖض ٖلى جىخُض الجهـىص
اإلاخىىٖت للجمُٗت والظي بضوعه ًضٖم هجاح اإلاىٓمت وٍضٗٞها بلى ألامام.

-

بِىمــا ٧اهــذ ال٣ٟــغة الغابٗــت (جــخم مساحعــت زئٍــت الجمعُــت بؼــيل داثــم) اخخلــذ اإلاسجبــت ألازحــرة بــىػن وؿــبي
 %64.51ؤي بدزحـ ــت مىافلـ ــت مخىطـ ــوت ،وَعـ ــصو الباخـ ــث ذلـ ــً بلـ ــى ؤن ج٣ـ ــىٍم بصاعة الجمُٗـ ــاث للخُـ ــِ
الؿــىىٍت والاؾــتراجُجُت ًدخــاط بلــى مغاظٗــت الغئٍــا والخٗــضًل ٖلحهــا فــي يــىء اإلاؿــخجضاث اإلادُُــت ،وجخفــم
هظه الضعاؾت في ٧ىن هظه ال٣ٟغة في الترجِب ألازحر م٘ صاعؾت (الىىٍغيُٞ ،)2016 ،ما ازخلفذ مٗها فـي ؤن
صعاؾــت الىــىٍغي والتــي ظــاءث ٞحهــا صعظــت جــىاٞغ هــظه ال٣ٟــغة فــي اإلاــضاعؽ الشاهىٍــت بمدآٞــاث ٚــؼة ٦بحــرة
ب ــىػن وؿ ــبي  ،%82.6بِىم ــا ٧اه ــذ صعظ ــت اإلاىا ٣ٞــت ف ــي ه ــظه الضعاؾ ــت له ــظه ال ٣ٟــغة مخىؾ ــُت ب ــىػن وؿ ــبي
.%64.51

-

٦ما ًخطر ؤن الىػن اليؿبي إلحمالي بعد السئٍت اإلاؼترهت بل %68.18 ٜؤي بضعظت مىا٣ٞت ٦بحرة مً ؤٞغاص
الُٗىـت وبمخىؾــِ بلــ )6.82( ٜواهدـغا ٝمُٗـاعي بلــ ،2.14 ٜوٍمىــً جفظــحر صعظـت اإلاىا٣ٞــت ال٨بحــرة مــً ؤٞـغاص
الُٗىـ ــت فـ ــي ه ـ ــظا البعـ ــد هيـ ــل باٖخب ـ ــاع الغئٍـ ــت اإلاكـ ــتر٦ت ه ـ ــي اإلاىظـ ــه الـ ــغثِـ إلاجم ـ ــىٕ ظهـ ــىص اإلاـ ــىْٟحن ف ـ ــي
الجمُٗ ــاث ،وؤه ــه ف ــي ي ــىئها ً ــخم بهج ــاػ ألاٖم ــا ٫بالك ــ٩ل ألامش ــل ،وجخُ ــىع الجمُٗ ــت باؾدكـ ـغا ٝمىْٟحه ــا
للمؿخ٣بل وبخٗلمهم الضاثم في يىء هظه الغئٍت.

-

اجفلـ ــذ هدُجـ ــت هـ ــظه الضعاؾـ ــت مـ ــ٘ صعاؾـ ــت (الضؾـ ــىقي )2015 ،والتـ ــي بُيـ ــذ ؤن صعظـ ــت جـ ــىاٞغ بٗـ ــض الغئٍـ ــت
اإلاكتر٦ت في ٧لُاث التربُت بالجامٗاث الٟلؿُُيُت بٛؼة ٧اهذ ٦بحرة بىػن وؿبي .%78

-

٦مـ ــا ازخلفـ ــذ مـ ــ٘ صعاؾـ ــت (الؿـ ــامغاجي والخؿـ ــىاوي )2016 ،والـ ــظي ظـ ــاء مؿـ ــخىي مماعؾـ ــت بٗـ ــض الغئٍـ ــت
ً
ً
اإلاكــتر٦ت ُٞــه مخىؾــُا بــىػن وؿــبي بلــُٞ ،%66 ٜمــا ازخلفــذ وظــبُا مــ٘ صعاؾــت (الىــىٍغي )2016 ،والتــي
ً
ظاءث ُٞه صعظت جىاٞغ بٗض الغئٍت اإلاكتر٦ت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة ٦بحرة ظضا بىػن وؿبي
.%84.8
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 جدلُل فلساث بعد " الىماذج العللُت "
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6.95
6.76
6.93
7.07
6.86
6.82
7.38

2.18
2.16
2.00
2.01
2.18
2.25
1.98

69.50
67.63
69.31
70.69
68.58
68.24
73.84

7.78
6.29
8.30
9.49
7.03
6.53
12.39

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3

بحمالي بعد الىماذج العللُت

6.97

1.87

69.68

9.25

0.00

م

البعد السابع :الىماذج العللُت

.1

ًخٗامل الٗاملىن م٘ ألازُاء باٖخباعها ٞغنا للخٗلم.

.2

جخـف اإلاىاكؼاث بحن العاملحن باإلاهىُت والـساخت.
ًغخب الٗاملىن باإلاىا٢كاث اإلاىظهت للخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخمغة.

.4

ٌٗخبر الٗاملىن حٗاونهم في خل مك٨الث الٗمل مهضعا للمٗغٞت.

.5

تهض ٝاظخماٖاث الٗاملحن بلى جد ٤ُ٣الخٗلم اإلاخباص.٫

.6

ًخم حصجُ٘ وظهاث هٓغ الٗاملحن اإلاخٗضصة وه٣اقهم الهاص.ٝ
ًىجص العاملىن اإلاهام اإلاىولت بليهم بىفاءة في الىكذ اإلاددد.

.3

.7

الىطى الاهدساف
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز  p- valueالفلسة
الىشن

كُمت

اإلاعىىٍت

جسجِب

مً حدوٌ زكم (ً )17 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
 اخخلذ ال٣ٟغة الؿابٗت (ًىجص العاملىن اإلاهام اإلاىولت بليهم بىفاءة في الىكذ اإلاددد) اإلاسجبت ألاولى بـىػنوؿــبي بلــ %73.84 ٜوصعظــت مىافلــت هبحــرة مــً اإلابدــىزحن ،وهــى مــا ٌُعــصي بلــى م٩اٞئــت وحصــجُ٘ الٗــاملحن فــي
الجمُٗاث الخحرًت مً بصاعاتهم ٖىض بجمامهم للمهام اإلاى٧لت بلحهم في الى٢ذ اإلادضص ولى مٗىىٍا في خاٖ ٫ضم
ج ــىٞغ ؤلام٩اه ــاث اإلاالُ ــت ،وؤن الٗ ــاملحن ً ــاصون ؤٖم ــالهم وه ــم حٛم ــغهم الؿ ــٗاصة ،وه ــى م ــا ً ــضلل ؤًً ــا ٖل ــى
الاهخماء الٗالي مً الٗاملحن ججاه ظمُٗاتهم ،وهىا جخفم صعظت اإلاىا٣ٞت في هظه ال٣ٟغة م٘ صعاؾت (الىـىٍغي،
 )2016خُــض بلــ ٜالــىػن اليؿــبي لهــا  %76بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة ،بِىمــا ٧ــان الازــخالف مــ٘ طاث الضعاؾــت فــي
جغجِب ال٣ٟغة خُض ٧اهذ في الترجِب ٢بل ألازحر.
-

بِىما ٧اهذ ال٣ٟغة الشاهُت (جخـف اإلاىاكؼاث بحن العاملحن باإلاهىُت والـساخت) ٢ض اخخلذ اإلاسجبت ألازحرة
بىػن وؿبي  %67.63وبضعظت مىافلت مخىطوت ،وما كد ًفظس هره الفلـسة ؤن الخىـاٞـ بـحن الٗـاملحن ٢ـض
ًجٗلهـ ــم ًستزلـ ــىن وٍسٟـ ــىن بٗـ ــٌ آلاعاء والخب ـ ـراث ٖـ ــً ؤ ٢ـ ـغانهم وعبمـ ــا ٧اهـ ــذ هىـ ــا ٥بٗـ ــٌ الخـ ــضة بُـ ــجهم
والاٖخبــاعاث الصخهــُت التــي جســغط آلاعاء ٖــً بَاعهــا اإلانهــي ،وهــى مــا ًــضٖ ٫لــى ٖــضم الٟهــم ال٩امــل ألهمُــت
الهغاخت وجباص ٫ألا٩ٞاع وؤنها حٗؼػ وحٛظي ألا٩ٞاع لضي َغفي الى٣ـاف وجؼٍـض مـً مهـاعاتهم وزبـراتهم ،وهـى مـا
ًــضٖى ؤلاصاعة لالهدبــاه لخٗؼٍــؼ هــظه ال٣ٟــغة بكــ٩ل ؤ٦بــر ،وجسخلــف صعظــت اإلاىا٣ٞــت ٖلــى هــظه ال٣ٟــغة مــ٘ صعاؾــت
(الىىٍغي )2016 ،والتي ٧اهذ صعظت اإلاىا٣ٞت ٞحها ٦بحرة بىػن وؿبي بل.%78.4 ٜ

-

٦مــا ًخط ــر ؤن الــىػن اليؿ ــبي إلحم ــالي بعــد الىم ــاذج العللُــت بل ــ %69.68 ٜؤي بضعظ ــت مىا٣ٞــت هبحــرة م ــً
ؤٞـغاص الُٗىــت وبمخىؾــِ بلــ )6.97( ٜواهدـغا ٝمُٗــاعي بلــ ،1.87 ٜوهــى بــظلً ٪ــضٖ ٫لــى ؤن الىمــاطط الٗ٣لُــت
جمــاعؽ بكــ٩ل ٖــام بضعظــت ٦بحــرة مــً ٢بــل اإلاــىْٟحن فــي الجمُٗــاث الخحرًــت ،وزبمــا ٌعــىد ذلــً بلــى جُبُــ٤
ّ
اإلا ــىْٟحن م ــا حٗلم ــىه م ــً ؤ ٩ٞــاع ألصاء ٖمله ــم بك ــ٩ل ؤ ًٞــل ،خُ ــض ً ــخم مغاظٗ ــت ألاٖم ــا ٫والاؾ ــخٟاصة م ــً
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ألازُــاء والتر٦حــز ٖلــى الىخــاثج٦ ،مــا جغ٦ــؼ الجمُٗــاث ٖلــى جدبــ٘ َــغ ١لخُــىٍغ ؤٖمــا ٫وؤ٩ٞــاع مىْٟحهــا بدُــض
جخم ً٨مً مىاظهت الهٗاب.
-

وجخفم هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ٧ل مً (الضؾىقي )2015 ،التي بُيذ ؤن صعظت جىاٞغ بٗض الىماطط الٗ٣لُت
ف ـ ــي ٧لُ ـ ــاث التربُ ـ ــت بالجامٗـ ـ ــاث الٟلؿـ ـ ــُُيُت ب ٛـ ــؼة ٧اه ـ ــذ ٦بح ـ ــرة بـ ـ ــىػن وؿـ ـ ــبي  ،%70.5و(الؿـ ـ ــامغاجي
ً
والخؿىاوي )2016 ،والظي ظاء مؿخىي مماعؾت بٗض الىماطط الٗ٣لُت ُٞه ٦بحـرا بـىػن وؿـبي بلـ،%72 ٜ

و(الىىٍغي ) )2016 ،وظاءث ُٞه صعظت جىاٞغ بٗض الىمـاطط الٗ٣لُـت فـي اإلاـضاعؽ الشاهىٍـت بمدآٞـاث ٚـؼة
٦بحرة بىػن وؿبي .%78

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 جدلُل فلساث بعد " الخفىحر الىظمي "
حدوٌ زكم ( :)18 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي لبعد "الخفىحر الىظمي"
كُمت اإلاعىىٍت جسجِب
الىطى الاهدساف الىشن
البعد الخامع :الخفىحر الىظمي
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز  p- valueالفلسة
ً٣ترح الٗاملىن خلىال مبخ٨غة ومبضٖت للمك٨الث.
ًخمخع العاملىن بمهازاث حمع ،جـيُف ،وجددًث البُاهاث
واإلاعلىماث اإلاخعللت بالجمعُت.
حؿخُٟض الجمُٗت مً الخهضي للًٛىٍ واإلاك٨الث التي جىاظهها في
حٗؼٍؼ ٖملُت الخٗلم.
ٌؿخسضم الٗاملىن ألاؾالُب الٗلمُت في خل اإلاك٨الث.
ًغي الٗاملىن بإن الخهضي لألػماث والٓغو ٝوألاخضار ٞغنا للخٗلم
والخضعٍب.
ٌظدثمس العاملىن البِئت اإلادلُت في جدظحن الخعلم.

بحمالي بعد الخفىحر الىظمي

7.15

1.97

71.55

10.41

0.00

2

7.21

1.93

72.08

11.12

0.00

1

6.95

2.08

69.50

8.12

0.00

3

6.84

2.08

68.40

7.21

0.00

5

6.93

2.11

69.34

7.90

0.00

4

6.84

2.07

68.36

7.21

0.00

6.99

1.82

69.87

9.65

0.00

مً حدوٌ زكم (ً )18 - 5مىً اطخسالؾ ما ًلي:
 اخخلذ ال٣ٟغة الشاهُت (ًخمخع العاملىن بمهازاث حمع ،جـيُف ،وجدـدًث البُاهـاث واإلاعلىمـاث اإلاخعللـتبالجمعُــت) اإلاسجبــت ألاولــى بــىػن وؿــبي بلــ %72.08 ٜؤي بضعظــت مىافلــت هبحــرة ،وهــى مــا ٌعــصوه الباخــث بلــى
اهخمـ ــام بصاعاث الجمُٗـ ــاث الخحرً ـ ــت بخىُْـ ــ ٠الخ٨ىىلىظُـ ــا ف ـ ــي الٗمـ ــل ،بدُـ ــض ؤن ـ ــبدذ مٗٓـ ــم ألاٖم ـ ــا٫
واإلاغاؾالث والخ٣اعٍغ جضزل وجغؾل وجض ٤٢مً زال ٫الٗمل ٖلى الخىاؾـِب ،وٍـضٖ ٫لـى اهخمـام الجمُٗـاث
بخدــضًض بُاهاتهــا وؤٖمالهــا بكــ٩ل مؿــخمغ ختــى جــخم ً٨مــً ٖــغى بهجاػاتهــا للمجخمــ٘ اإلادلــي وللممــىلحن مــً
زال ٫وؾاثل الخىانل الاظخماعي.
-

بِىما ٧اهذ ال٣ٟـغة الؿاصؾـت (ٌظـدثمس العـاملىن البِئـت اإلادلُـت فـي جدظـحن الـخعلم) اخخلـذ اإلاسجبـت ألازحـرة
و٧اهذ ؤًًا بضعظت مىافلت هبحرة ل ً٨بىػن وؿبي بل ،%68.36 ٜوهى ما ًفظـسه الباخـث مـً زـال ٫جىظـه
الٗــاملحن للبِئــت اإلادلُــت لخدؿــحن حٗلمهــم بكــ٩ل مؿــخمغ ،وطلــ ٪فــي ْــل خالــت الخىــاٞـ بــحن الٗــاملحن ،وفــي
ْل شر ٞغم الٗمل والتي جدخم ٖلى الغاٚبحن في الخهىٖ ٫لى ٞغم ٖمل ؤو الاعج٣اء الىُْٟي ؤن ً٩ىهىا
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6

ً
بمىانــٟاث ومحـزاث ٖالُــت ،وؤًًــا فــي ْــل الخٛحـراث اإلاؿــخمغة التــي ًخٗــؼػ ٞحهــا عٚبــت الجمُٗــاث بـالخدى ٫بلــى
مىٓماث مخٗلمت.
-

ًخطــر ؤن الــىػن اليؿــبي إلحمــالي بعــد الخفىحــر الىظمــي بلــ %69.87 ٜؤي بدزحــت مىافلــت هبحــرة مــً ؤ ٞـغاص
الُٗىــت وبمخىؾــِ بلــ )6.99( ٜواهدـغا ٝمُٗــاعي بلــ ،1.82 ٜوٍخطــح مــً ذلــً ؤن الخ٨ٟحــر الىٓمــي بىــاء ٖلــى
هــظه الىدُج ــت ًم ــاعؽ بك ــ٩ل ٖ ــام بضعظــت ٦بح ــرة م ــً ٢ب ــل اإلا ـىْٟحن فــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت ،ومماعؾ ــخه م ــً
مـىْٟي الجمُٗـاث الخحرًــت بضعظـت ٦بحــرة ٌُٗـي ماقـغا ظُـضا هدــى الخدـى ٫بلــى مىٓمـت مخٗلمــت ،والـظي ًبــرػ
م ــً ز ــال ٫اهخم ــام اإلا ــضعاء ب ــالخسُُِ الجُ ــض ال ــظي ًإز ــظ ف ــي الخؿ ــبان الٓ ــغو ٝاإلادُُ ــت مغه ــا وخلىه ــا،
وخغنــها ٖلــى بًجــاص زُــِ و٢اثُــت للخٗامــل مــ٘ ألاػمــاث والخــغوط مجهــا بإ٢ــل الخؿــاثغ ممــا ٌُٗــي الجمُٗــت
زبرة ٦بحرة مً هظه الخجاعب.

-

وجخفــم صعظــت اإلاىا٣ٞــت هــظه فــي بٗــض الخ٨ٟحــر الىٓمــي مــ٘ صعاؾــت ٧ــل مــً (الضؾــىقي )2015 ،التــي بُيــذ ؤن
صعظت جىاٞغ بٗض الخ٨ٟحر الىٓمي في ٧لُاث التربُت بالجامٗـاث الٟلؿـُُيُت بٛـؼة ٧اهـذ ٦بحـرة بـىػن وؿـبي
 ،%70.5وصعاؾــت (الؿــامغاجي والخؿــىاوي )2016 ،والــظي ظــاء مؿــخىي مماعؾــت بٗــض الخ٨ٟحــر الىٓمــي ُٞــه
ً
٦بحرا بىػن وؿبي بل ،%72 ٜوصعاؾت (الىىٍغي )2016 ،والتي ظاءث ُٞـه صعظـت جـىاٞغ بٗـض الخ٨ٟحـر الىٓمـي
في اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة ٦بحرة بىػن وؿبي .%75.6

م

 جدلُل فلساث مدىز " اإلاىظمت اإلاخعلمت "
حدوٌ زكم ( :)19 - 5الىطى الخظابي والىشن اليظبي إلادىز "اإلاىظمت اإلاخعلمت"
اإلاعىىٍت جسجِب
كُمت
الىطى الاهدساف الىشن
اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت
الخظابي اإلاعُازي اليظبي  %الازخباز  p- valueالفلسة

.1

بعد الخمىحن الشخص ي

7.22

1.65

72.24

13.29

0.00

1

.2

بٗض الخٗلم الٟغٍ٣ي

7.16

1.84

71.57

11.19

0.00

2

.3

بعد السئٍت اإلاؼترهت

6.82

2.14

68.18

6.83

0.00

5

.4

بٗض الىماطط الٗ٣لُت

6.97

1.87

69.68

9.25

0.00

4

.5

بٗض الخ٨ٟحر الىٓمي

6.99

1.82

69.87

9.65

0.00

3

7.04

1.73

70.37

10.70

0.00

بحمالي اإلادىز الثاوي :اإلاىظمت اإلاخعلمت

مً زالٌ حدوٌ (ً )19 - 5خطح ؤن:
 الدزح ــت اليلُ ــت إلاد ــىز اإلاىظم ــت اإلاخعلم ــت هي ــل خه ــل ٖل ــى وػن وؿ ــبي  ٢ــضعه  %70.37وبمخىؾ ــِ بل ــٜ( )7.04واهد ـغا ٝمُٗــاعي بلــ ،)1.73( ٜممــا ًــضلل ٖلــى مىافلــت هبحــرة مــً ٢بــل ؤ ٞـغاص الُٗىــت ٖلــى صعظــت
جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظـاث غـصة٦ ،مـا ًخطـر ؤن ظمُـ٘
مخىؾــُاث ألابٗــاص الخمؿــت للمىٓمــت اإلاخٗلمــت ٧اهــذ مخ٣اعبــت مــً خُــض ؤوػانهــا اليؿــبُت ٣ٞــض جغاوخــذ
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بحن  %68.18و  %72.4والتي ٧اهذ صعظت مىا٣ٞاتها ظمُٗا ٦بحرة ،وَعصو الباخث ذلً بلى خغم مـضعاء
الجمُٗـاث ٖلـى مىا٦بـت الخُـىعاث ومخابٗـت اإلاؿــخجضاث الخضًشـت لخُـىٍغ ؤصائهـم ،وؤصاء الٗـاملحن مٗهــم،
واهخمـ ــامهم بـ ــالخسُُِ الجُـ ــض لجمُـ ــ٘ ألاٖمـ ــا ،٫وعٚبـ ــتهم فـ ــي جدُ٣ـ ــ ٤ؤًٞـ ــل ؤصاء لجمُٗـ ــتهم فـ ــي ْـ ــل
اإلاىاٞؿت بحن الجمُٗاث ٖلى الخمىٍل ،و٢ىاٖتهم بإن طل ٪لً ًخم بال بخدؿحن ؤصاء الٗاملحن لضيهم.
-

واجفلذ هـظه الىدُجـت مـ٘ صعاؾـت ٧ـل مـً (الؿـامغاجي والخؿـىاوي )2016 ،والـظي ظـاء مؿـخىي مماعؾـت
ً
ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ُٞه ٦بحرا بىػن وؿبي بل ،%72 ٜوصعاؾت (الضؾـىقي )2015 ،التـي بُيـذ ؤن صعظـت
جــىاٞغ ؤبٗــاص اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي ٧لُــاث التربُــت بالجامٗــاث الٟلؿــُُيُت بٛــؼة ٧اهــذ ٦بحــرة بــىػن وؿــبي
 ،%72.4وصعاؾ ــت (الى ــىٍغي )2016 ،والت ــي ظ ــاءث  ُٞــه صعظ ــت ج ــىاٞغ ؤبٗ ــاص اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت ف ــي اإلا ــضاعؽ
الشاهىٍت بمدآٞاث ٚؼة ٦بحرة بىػن وؿبي .%79.8

-

ُٞمــا ازخلفــذ مــ٘ صعاؾــت (ال٣غوــي )2015 ،والتــي ٧اهــذ صعظــت اإلاىا٣ٞــت ٞحهــا مخىؾــُت بمخىؾــِ خؿــابي
 3.27وٖــؼث ال٣غوــي طلــ ٪بلــى خضازــت مىيــىٕ اإلاضعؾــت ٦مىٓمــت مخٗلمــت فــي الــىًَ الٗغبــي وزهىنــا فــي
صو ٫الخلُج الٗغبي.

-

اخخـل بٗـض الخمىـحن الشخصـ ي اإلاسجبـت ألاولـى بـىػن وؿـبي بلـ %72.24 ٜوبمخىؾـِ بلـ )7.22( ٜواهدـغاٝ
مُٗاعي بل ،)1.65( ٜوهى ما اجفم م٘ هدُجت صعاؾت ٧ل مً (الؿامغاجي والخؿىاوي )2016 ،بىػن وؿبي
بل ــ ،%81 ٜوصعاؾـ ــت (اإلاـ ــؼعوٕ )2015 ،بمخىؾـ ــِ خؿـ ــابي  ،3.636و٦الهمـ ــا ٧اهـ ــذ صعظـ ــت اإلاىا٣ٞـ ــت ٞحهمـ ــا
٦بح ــرة ،وه ــى م ــا ٌع ــصوه الباخ ــث بل ــى ص ٢ــت بظ ـغاءاث ازخُ ــاع الٗ ــاملحن ف ــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت م ــً خُ ــض
الٟ٨اءة والخبرة ،و٦ظل ٪بلى خغم الجمُٗاث ٖلى الخدؿحن اإلاؿخمغ إلاؿخىٍاث الٗاملحن ٞحها.

-

بِىمــا اخخــل بٗــض السئٍــت اإلاؼــترهت اإلاسجبــت ألازحــرة بــىػن بلــ %68.18 ٜوبمخىؾــِ بلــ )6.82( ٜواهد ـغاٝ
مُٗــاعي بلــ )2.14( ٜؤي بضعظــت مىا٣ٞــت ٦بحــرة ،وهــظا الترجِــب اجفــم مــ٘ صعاؾــت (الؿــامغاجي والخؿــىاوي،
 )2016ل٨ــً بــىػن وؿــبي بلــ %66 ٜؤي بضعظــت مىا٣ٞــت مخىؾــُتُٞ ،مــا ازخلــف هــظا الترجِــب و٧ــان ٖلــى
الى٣ـٌُ جمامـا مــ٘ صعاؾـت ٧ـل مــً (الىـىٍغي )2016 ،وصعاؾــت (الضؾـىقي )2015 ،والالحـي ٧ــان جغجِـب بٗــض
الغئٍــت اإلاكــتر٦ت ٞحهمــا ألاو ٫بــحن ؤبٗــاص اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت الخمؿــت ،ووحــىد مشــل هــظه الهــىعة اإلاكــتر٦ت
بــحن ؤٞـغاص الجمُٗــت لــه ألازــغ البــال ٜفــي والء مىْٟحهــا لهــا ،وبًجــاص هــىٕ مــً اإلاكــاع٦ت الٟاٖلــت بــحن ؤٞغاصهــا
ً
ب ــضال م ــً الُاٖ ــت الٗمُ ــاء ٌؿ ــاٖض ٖل ــى جىخُ ــض الجه ــىص اإلاخىىٖ ــت للجمُٗ ــت ،وه ــظا ب ــضوعه ً ــضٖم هج ــاح
الجمُٗت وٍضٗٞها للخ٣ضم بلى ألامامٞ ،اإلاىٓمـاث الىاجخـت ٦مـا ؤقـاع(ؤبى زًـحر )2007:119،اؾـخُاٖذ
ظم٘ الٗاملحن بها ٖلى هىٍت مكتر٦ت وبخؿاؽ مكتر ٥بخىظهاث اإلاىٓمت وجُلٗاتها اإلاؿخ٣بلُت.

ازخباز فسكُاث الدزاطت:
ازخباع الٟغيُاث خى ٫الٗال٢ت بحن مخٛحرًً مً مخٛحراث الضعاؾت (الٟغيُت الغثِؿُت ألاولى):
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الفسكُت الـفسٍت :ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحرًً مً مخٛحراث الضعاؾت
الفسكُت البدًلت :جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحرًً مً مخٛحراث الضعاؾت.
بطا ٧اهذ ) Sig.(P-valueؤ٦بر مـً مؿـخىي الضاللـت ٞ 0.05 ≤ αةهـه ال ًم٨ـً عٞـٌ الٟغيـُت الهـٟغٍت وبالخـالي
ال جىظــض ٖال٢ــت طاث صاللــت بخهــاثُت بــحن مخٛحــرًً مــً مخٛحـراث الضعاؾــت ،ؤمــا بطا ٧اهــذ ) Sig.(P-valueؤ٢ــل
مــً مؿــخىي الضاللــت ُٞ 0.05 ≤ αــخم عٞــٌ الٟغيــُت الهــٟغٍت و٢بــى ٫الٟغيــُت البضًلــت ال٣اثلــت بإهــه جىظــض
ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحرًً مً مخٛحراث الضعاؾت.

الفسكُت السثِظُت ألاولى:
جىحد عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت ( )α ≥ 0.05بحن ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت وحعصٍص
اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
حدوٌ زكم ( :)20 - 5معامل الازجبان بحن ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت وحعصٍص اإلاىظمت اإلاخعلمت في
الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
معامل بحرطىن اللُمت الاخخمالُت
)(Sig.
لالزجبان

الفسكُت
جىحد عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت (  )α≥ 0.05بحن ؤطالُب اللُادة
الخدىٍلُت وحعصٍص اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
جىحد عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت (  )α≥ 0.05بحن الخإزحر اإلاثالي (اليازٍصما)
وحعصٍص اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
جىحد عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت (  )α≥ 0.05بحن الخدفحز الفىسي وحعصٍص
اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
جىحد عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت (  )α≥ 0.05بحن الخفص ؤلالهامي وحعصٍص
اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
جىحد عالكت ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت (  )α≥ 0.05بحن الاعخبازاث الفسدًت وحعصٍص
اإلاىظمت اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
ً
* الازجبان داٌ بخـاثُا عىد مظخىي داللت .α ≥ 0.05

*0.698

0.000

*0.633

0.000

*0.652

0.000

*0.690

0.000

*0.662

0.000

مً حدوٌ زكم (ً )20 - 5مىً اطخيخاج آلاحي:
-

مٗامل الاعجباٍ بحن ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت واإلاىظمت اإلاخعلمت ٌؿاوي  ،0.698وؤن الُ٣مت
الاخخمالُت ( )Sig.حؿاوي  0.00وهي ؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت  α ≥ 0.05وهظا ًضٖ ٫لى وحىد عالكت
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مىحبت ٢ىٍت طاث صاللت بخهاثُت بحن ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث
الخحرًت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة ،مما ٌٗجي ؤهه ٧لما ػاصث صعظت مماعؾت ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت ٧لما
ً
اوٗ٨ـ طل ٪بًجابا في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت .وهى ما ٌعصوه الباخض بلى ؤن مماعؾت ؤؾالُب الُ٣اصة
ً
الخدىٍلُت ًؼٍض مً ز٣ت الٗاملحن بإهٟؿهم وٍؼٍضهم خماؾا للٗمل بجض وبالخالي ًؼٍض ؤصاءهم والظي
ً
ؤًًا ٌؿهم في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت٦ .ما ؤن جمخ٘ الُ٣اصة بال٣ضعة الٟاٖلت ٖلى عؾم الخُِ
اإلاؿخ٣بلُت الىاضخت وخض اإلاىْٟحن ونىال لخد٣ُ٣هاً ،ضٖم جدى ٫الجمُٗاث إلاىٓماث مخٗلمت.
باإلياٞت بلى ؤن همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت ٌٗخبر اإلاىْ ٠قغٍ٩ا ال ؤظحرا ،وٍش ٤بالٗاملحن وٍامً بُا٢اتهم
ٌؿهم في عٖاًت مٟهىم اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة.
-

اجفلذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت (ؤًىب )2012 ،والتي جىنلذ لىظىص ٖال٢ت بًجابُت بحن مماعؾت ؤلاصاعة
ً
الٗلُا لهٟاث الُ٣اصة الخدىٍلُت ومضي جبىحها لهٟاث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،والتي جىنلذ ؤًًا ؤن همِ
الُ٣اصة الخدىٍلُت ٧ان ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً همِ الُ٣اصة ؤلاظغاثُت في جدؿحن ألاصاء والدصجُ٘ ٖلى الابخ٩اع
وؤلابضإ وجىلُض ألا٩ٞاع الجضًضة لخُىٍغ َغ ١الٗمل٦ .ما اج٣ٟذ م٘ صعاؾت (ال٨ؿاؾبت والٟاٖىعي
وٖبض هللا )2009 ،والتي جىنلذ لىظىص ٖال٢ت بحن همِ الُ٣اصة الخدىٍلُت بمخُلباجه اإلااصًت واإلاٗىىٍت
م٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت٦ .ما اج٣ٟذ م٘ صعاؾت ٧ل مً ( )Hamzah et. Al., 2011و ()Netithanakul, 2017
و ( )Singh, 2008والتي جىنلذ ٧ل مجها لىظىص ٖال٢ت مىظبت ل ً٨الازخال ٝؤن صعظت الٗال٢ت ٧اهذ
مخىؾُت ولِؿذ ٦بحرة ٦هظه الضعاؾت.

-

٦ما ًخطر مً ظضو )20 - 5( ٫وظىص ٖال٢ت مىظبت بحن ٧ل بٗض مً ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت ٖلى خضة
واإلاخٛحر الخاب٘ ٩٦ل (اإلاىٓمت اإلاخٗلمت) م٘ جٟاوث في ٢ىة هظه الٗال٢ت مً بٗض آلزغ .و٢ض ٧ان في
الترجِب ألاوٌ بحن ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت في الاعجباٍ م٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بٗض الخفص ؤلالهامي ،خُض
ؤن مٗامل الاعجباٍ بحن ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت الخفص ؤلالهامي و اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٌؿاوي (،)0.690
وؤن الُ٣مت الاخخمالُت ( )Sig.حؿاوي ( )0.00وهي ؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت  α ≥ 0.05وهظا ًضٖ ٫لى
وحىد عالكت مىحبت طاث صاللت بخهاثُت بحن ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت (الخٟؼ ؤلالهامي) واإلاىٓمت
اإلاخٗلمت بالجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة .وَعصو الباخض طل ٪بلى ؤن مكاع٦ت ؤلاصاعة أل٩ٞاع
الٗاملحن وحصجُٗهم ٖلى الخدضي وؤلابضإ في ا٦دكا ٝخلى ٫للمكا٧ل اإلاٗ٣ضة و٧لما اؾخٟاصث ؤلاصاعة
مً الخٛظًت الغاظٗت لألٖما ٫اإلاىٟظة ؾاب٣ا في جدؿحن وججىٍض ألاٖما ٫الالخ٣ت ،والؿعي وعاء ٧ل
ظضًض مً ؤ٩ٞاع وؤٖما ٫جُىع الٗمل٧ ،لما ؾاهم طل ٪في حٗؼٍؼ الجمُٗاث ٦مىٓمت مخٗلمت.

-

٦ما ًخطر ؤن الترجِب ألازحر بحن ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت في الٗال٢ت م٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بٗض الخإزحر
اإلاثالي (اليازٍصما) ،خُض ؤن مٗامل الاعجباٍ بحن ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت الخإزحر اإلاثالي (اليازٍصما)
واإلاىٓمت اإلاخٗلمت ٌؿاوي  ،0.633وؤن الُ٣مت الاخخمالُت ( )Sig.حؿاوي  0.00وهي ؤ٢ل مً مؿخىي
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الضاللت  ،α ≥ 0.05وهظا ًضٖ ٫لى وحىد عالكت مىحبت طاث صاللت بخهاثُت مخىطوت ألؾلىب الُ٣اصة
الخدىٍلُت (الخإزحر اإلاشالي-ال٩اعٍؼما) ٖلى اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة.
وٖلى الغٚم مً خهى ٫بٗض الخإزحر اإلاشالي ٖلى الترجِب الغاب٘ بحن ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت في صعظت
ً
ً
اعجباَه باإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،بال ؤن هىا ٥اعجباَا مىظبا مخىؾُا م٘ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت .وَعصو الباخض
طل ٪بلى ؤن جهغ ٝال٣اصة في الجمُٗاث الخحرًت ٣٦ضوة للٗاملحن مً خُض جهغٞهم بإؾلىب الث٤
وججاوػهم إلاهالخهم الظاجُت إلاهلخت الٗمل الٗامت وجبىحهم للُ٣م اإلاكتر٦ت وبثها بحن الٗاملحن ،والظي
ً
بضوعه مجخمٗا ًاصي بلى اخترام وج٣ضًغ الٗاملحن ل٣اصتهم وحٗاملهم م٘ ٢اصتهم ٖلى ؤنهم ٢ضوة بهما
ٌؿهم بخدى ٫الجمُٗاث بلى مىٓماث مخٗلمت.

الفسكُت السثِظُت الثاهُت:
ًىحد ؤزس ذو داللت بخـاثُت عىد مظخىي داللت ( )α ≥ 0.05ﻷطالُب اللُادة الخدىٍلُت في اإلاىظمت
اإلاخعلمت في الجمعُاث الخحرًت العاملت في مدافظاث غصة.
للى٢ىٖ ٝلى مؿخىي جإزحر ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت (الخإزحر اإلاشالي ،الخدٟحز ال٨ٟغي ،الضا ٘ٞؤلالهامي،
والاٖخباعاث الٟغصًت) ُمجخمٗت ٖلى اإلاىظمت اإلاخعلمت ،اؾخسضم الباخض ازخباع الاهدضاع اإلاخٗضص باؾخسضام
َغٍ٣ت  ،Stepwiseوجىنل للحي:
حدوٌ زكم ( :)21 - 5هخاثج ازخباز جدلُل الاهدداز اإلاخعدد لخإزحر ؤطالُب اللُادة الخدىٍلُت على اإلاىظمت
اإلاخعلمت
اإلاخغحراث اإلاظخللت

 ßمعامل الاهدداز

كُمت ازخباز T
اإلادظىبت

 Sig.مظخىي الداللت

اإلالداز الثابذ

2.709

10.415

.000

الدافع ؤلالهامي

.405

5.503

.000

الاعخبازاث الفسدًت

.202

2.767

.006

معامل الازجبان )0.698 = (R

معامل الخددًد اإلاُ َّ
عدٌ )0.488 = (R²

كُمت الازخباز ( )Fاإلادظىبت = 149.56

اللُمت الاخخمالُت = 0.000

مً حدوٌ زكم (ً )21 - 5مىً اطخيخاج آلاحي:
-

ؤْهغث هخاثج الخدلُل ؤن مٗامل الاعجباٍ بل ،0.698 ٜبِىما بل ٜمٗامل الخدضًض اإلاٗض ،0.488 ٫وهظا
ٌٗجي ؤن  %48.8مً الخٛحر في اإلاىظمت اإلاخعلمت ٌٗىص بلى جإزحر اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت (الضا ٘ٞؤلالهامي،
والاٖخباعاث الٟغصًت) والباقي ٌٗ % 51.2ىص لٗىامل ؤزغي جازغ ٖلى اإلاخٛحر الخاب٘ اإلاىظمت اإلاخعلمت.
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-

ُ٢مت ازخباع  Fاإلادؿىبت بلٛذ ٦ ،149.56ما ؤن الُ٣مت الاخخمالُت  0.000مما ٌٗجي ع ٌٞالٟغيُت
الهٟغٍت ،و٢بى ٫وظىص ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت (الضا ٘ٞؤلالهامي،
والاٖخباعاث الٟغصًت) واإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وَٗخبر الىمىطط نالر للخيبا باإلاخٛحراث.

-

ًبحن همىطط الاهدضاع الجهاجي باؾخسضام َغٍ٣ت  Stepwiseؤن اإلاىظمت اإلاخعلمت وهي جمشل اإلاخٛحر الخاب٘
جخإزغ بهىعة

ظىهغٍت وطاث صاللت بخهاثُت ب٩ل مً اإلاخٛحراث (الضا ٘ٞؤلالهامي ،والاٖخباعاث

الٟغصًت) .وجم اؾدبٗاص اإلاخٛحر(الخإزحر اإلاشالي ،الخدٟحز ال٨ٟغي) لٗضم وظىص جإزحر طا صاللت بخهاثُت
خؿب َغٍ٣ت  Stepwiseم٘ اإلاىظمت اإلاخعلمت.
-

معادلت الخإزحر  :اإلاىظمت اإلاخعلمت =( 0.405 +2.709الضا ٘ٞؤلالهامي) ( 0.202 +الاٖخباعاث الٟغصًت)
ؤي ؤهه في خالت جشبُذ ُ٢مت (الاٖخباعاث الٟغصًت) وٖىض ػٍاصة (الضا ٘ٞؤلالهامي) بم٣ضاع وخضة واخضة
ًاصي بلى ػٍاصة اإلاخٛحر الخاب٘ (اإلاىظمت اإلاخعلمت) بم٣ضاع (.)0.405
في خالت جشبُذ ُ٢مت (الضا ٘ٞؤلالهامي) وٖىض ػٍاصة (الاٖخباعاث الٟغصًت) بم٣ضاع وخضة واخضة ًاصي بلى
ػٍاصة اإلاخٛحر الخاب٘ اإلاىظمت اإلاخعلمت بم٣ضاع (.)0.202

-

وهظا ما ًضٖى اإلاعىُحن بلى الاهخمام بمدىعي (الضا ٘ٞؤلالهامي ،والاٖخباعاث الٟغصًت) ،وخؿب ُ٢مت
ازخباع )ٞ )Tةن ؤهمُت اإلاخٛحراث اإلاازغة في ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هي للضا ٘ٞؤلالهامي ومً زم الاٖخباعاث
الٟغصًت .وَعصو الباخث هره الىدُجت لخهاثو الُ٣اصة الخدىٍلُت والتي جخمحز ًٖ ٚحرها مً ألاهماٍ
الُ٣اصًت ألازغي بخ٣ىٍتها لُا٢اث و٢ضعاث اإلاىْٟحن ٖلى ؤلاهجاػ مً زال ٫بلهامهم وصٗٞهم للُغ١
الابخ٩اعٍت ،وجد ٤ُ٣مؿخىي مً ألاصاء بما ًٟى ١الخىٗ٢اث٦ .ما ؤن الُ٣اصة الخدىٍلُت ومً زال ٫الضا٘ٞ
ؤلالهامي وؤزظ الاٖخباعاث الٟغصًت بٗحن الاٖخباع جدٟؼ وجً٘ اإلاغئوؾحن ؤمام الخدضًاث إلهجاػ ألاهضاٝ
وجلهمهم في خل اإلاك٨الث .وبالخالي ٞالؿابٖ ٤ىانغ حؿهم بك٩ل ٦بحر في الخدى ٫بالجمُٗاث بلى مىٓماث
مخٗلمت.
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الفسكُت السثُظُت الثالثت:
ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05بحن مخىطواث اطخجاباث ؤفساد
العُىت خىٌ اللُادة الخدىٍلُت حعصي للمخغحراث الدًمغسافُت (الجيع ،العمس ،طىىاث الخدمت،
اإلاظمﻰ الىظُفي ،اإلااهل العلمي)؟
 ؤوال :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اللُادة الخدىٍلُت حعصي إلاخغحر (الجيع).
حدوٌ زكم ( :)22 - 5هخاثج ازخباز (ث) لعُيخحن مظخللخحن  -الجيع
اإلاخىطواث

اإلاجاٌ
بٗض الخإزحر اإلاشالي
بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي

ذهس

ؤهثى

كُمت

اللُمت

الازخباز  tالاخخمالُت ()Sig.

بٗض الاٖخباعاث الٟغصًت

7.23
6.93
6.84
6.8

7.87
7.77
7.48
7.59

-2.965
-3.550
-2.802
-3.428

0.003
0.000
0.005
0.001

بحمالي اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

6.95

7.68

-3.417

0.001

بٗض الضا ٘ٞؤلالهامي

مً حدوٌ زكم (ً )22 - 5دبحن آلاحي:
-

-

-

الُ٣م ــت الاخخمالُ ــت ) (Sig.اإلا٣ابل ــت الزخب ــاع هخ ــاثج ازخب ــاز (ث) لعُيخ ــحن مظ ــخللخحن ؤ ٢ــل م ــً مؿ ــخىي
الضاللــت  ، α ≥ 0.05باليؿــبت إلظمــالي مدــىع الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت خُــض ٧اهــذ ُ٢مــت اإلاٗىىٍــت  0.001ممــا
ًىضــح وحــىد فــسوق مٗىىٍــت بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى ٫اللُــادة الخدىٍلُــت حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ،
و٧اهذ الٟغو ١لهالر ؤلاهار بمخىؾِ بل.7.68 ٜ
وبـظل ٪وؿــخيخج عـدم حــخت فسكــُت ؤهـه ال جىظــض ٞـغو ١طاث صاللــت بخهـاثُت ٖىــض مؿـخىي ()α≤0.05
ُ
إلاخىؾــُاث اؾــخجاباث ؤٞـغاص الُٗىــت خــى ٫الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ .وَعــصو الباخــث ذلــً
بلـ ــى ؤن ؤلاهـ ــار الٗـ ــامالث فـ ــي الجمُٗـ ــاث الخحرًـ ــت ً٣ـ ــضعن مماعؾـ ــت الُ٣ـ ــاصة الخدىٍلُـ ــت ٖـ ــً ا٢خىـ ــإ بهـ ــا
وبإهمُته ــا لىج ــاح الٗم ــل ؤ٦ث ــر م ــً ال ــظ٧ىع ،و ٢ــض ٧اه ــذ ه ــظه الىدُج ــت له ــالر ؤلاه ــار ف ــي مد ــىع ال ُ٣ــاصة
الخدىٍلُ ــت  ٩٦ــل وفـ ــي ؤبٗاصه ــا مىٟـ ــغصة ،وطلـ ــ ٪ألن مماعؾـ ــت هـ ــظا الـ ــىمِ مـ ــً الُ٣ـ ــاصة ٌؿـ ــاٖضهً ٖلـ ــى
ا٦دؿــاب اإلاه ــاعاث وال ٣ــضعاث الت ــي جم ٨ــجهً م ــً بهجــاػ الٗم ــل وبٖ ــضاصهً إلاؿ ــخىٍاث مخ٣ضم ــت و ٞــ ٤اإلاؿ ــاع
ً
الىُْٟي اإلاغؾىم لهً مؿخ٣بال.
و٢ـض اجفلذ هـظه الىدُجـت مـ٘ صعاؾـت (هـاجي )2016 ،والتـي بُيـذ وظـىص ٞـغو ١طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض
مؿخىي الضاللت لضعظـت مماعؾـت الُ٣ـاصة الخدىٍلُـت لـضي مـضًغي اإلاـضاعؽ فـي مدآٞـاث ٚـؼة حٗـؼي إلاخٛحـر
الجــيـ و٢ــض ٧اهــذ الٟــغو ١لهــالر ؤلاهــار٦ ،مــا اج٣ٟــذ مــ٘ صعاؾــت (٦ىٗــان )2014 ،التــي ؤزبدــذ وظــىص
ٞـغو ١طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي الضاللـت فــي ج٣ـضًغاث ؤٞـغاص الُٗىـت لضعظـت جـىٞغ ؾـماث الُ٣ــاصة
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-

الخدىٍلُــت لــضي مــضعاء اإلاــضاعؽ فــي ٞلؿــُحن حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ و٢ــض ٧ــان الازــخال ٝؤن الٟــغو ١لهــالر
الظ٧ىع.
ُٞم ــا ازخلف ــذ م ــ٘  ٧ــل م ــً صعاؾ ــت (ٖب ــض الٗ ــا )2016 ،٫والت ــي جىن ــلذ لٗ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت
بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي الضاللــت بــحن مخىؾــُاث ج٣ــضًغاث بظابــاث اإلابدــىزحن خــى ٫صعظــت جــىاٞغ ؾــماث
الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت لــضي مــضًغي اإلاــضاعؽ الشاهىٍــت بمدآٞــت ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ ،و٦ــظا صعاؾــت (ؤبــى
ق ــغٍ )2016 ،٠والت ــي جىن ــلذ بل ــى ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صاللـ ـت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي الضاللـ ـت ف ــي
مخىؾِ ج٣ضًغاث وا ٘٢الُ٣اصة الخدىٍلُت فـي وػاعة الصـخت الٟلؿـُُيُت فـي مدآٞـاث ٚـؼة حٗـؼي إلاخٛحـر
الج ــيـ ،وصعاؾ ــت (ال ٣ــاهىٕ )2015 ،خُ ــض جىن ــلذ بل ــى ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض
مؿ ــخىي الضالل ــت خ ــىٖ ٫ال ٢ــت ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت بخد ُ٣ــ ٤ألاه ــضا ٝالاؾ ــتراجُجُت للك ــٗب الٟلؿ ــُُجي
حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.

 زاهُا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α≤0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اللُادة الخدىٍلُت حعصي إلاخغحر (العمس).
حدوٌ زكم ( :)23 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAالعمس
اإلاخىطواث
اإلاجاٌ

ؤكل مً
 30طىت

بٗض الخإزحر اإلاشالي
بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي
بٗض الاٖخباعاث الٟغصًت

7.82
7.65
7.48
7.52

7.18
7
6.85
6.91

بحمالي اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

7.62

6.99

بٗض الضا ٘ٞؤلالهامي

مً  -30ؤكل  -40ؤكل مً
 50طىت
مً  40طىت

كُمت

اللُمت
الاخخمالُت

 50طىت
فإهثر

الازخبازF

7.88
7.59
7.3
7.25

7.43
6.93
6.75
6.53

2.991
2.528
2.454
2.721

0.031
0.057
0.063
0.045

7.5

6.98

2.744

0.043

()Sig.

مً حدوٌ زكم (ً )23 - 5دبحن آلاحي:
-

الُ٣مــت الاخخمالُــت ) (Sig.اإلا٣ابلــت الزخبــاع "الخبــاًً ألاخــاصي" ؤ٢ــل مــً مؿــخىي الضاللــت  α ≥ 0.05باليؿــبت
إلظمالي مدىع الُ٣اصة الخدىٍلُت خُض ٧اهذ مؿخىي الضاللت  0.043مما ًىضر وحىد فسوق معىىٍت بحن
اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى ٫اظمــالي مدــىع اللُــادة الخدىٍلُــت حٗــؼي إلاخٛحــر الٗمــغ ،و٧اهــذ الٟــغو ١لهــالر
مــً ؤٖمــاعهم ؤ٢ــل مــً  30ؾــىت بمخىؾــِ بلــ .)7.62( ٜباؾــخصىاء بٗــضي الخدٟحــز ال٨ٟــغي والــضا ٘ٞؤلالهــامي
٣ٞــض جبــحن ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي ( )α≤0.05إلاخىؾــُاث اؾــخجاباث ؤ ٞـغاص
ُ
الُٗىت حٗؼي إلاخٛحر الٗمغ.
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-

وب ــظل ٪وؿ ــخيخج ع ــدم ح ــخت فسك ــُت ؤه ــه ال جىظ ــض  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي ()α≤0.05
ُ
إلاخىؾ ــُاث اؾـ ــخجاباث ؤ ٞـ ـغاص الُٗى ــت خـ ــى ٫الُ٣ـ ــاصة الخدىٍلُ ــت حٗـ ــؼي إلاخٛحـ ــر الٗم ــغ .وَعـ ــصو الباخـ ــث ؤن
الٟــغو٧ ١اهــذ لهــالر مــً ؤٖمــاعهم ؤ٢ــل مــً  30ؾــىت ًلــحهم مــً ؤٖمـغاهم بــحن  – 30ؤ٢ــل مــً  40ؾــىت بلــى
ان وؿبتهم مً الٗـاملحن ٦بحـرة خُـض ونـلذ بلـى  %79.1مـً الٗـاملحن ،وهـم ٞئـت الكـباب والـظًً ً٣ـضعون
صوع ال٣ــاصة فــي عٗٞــت الجمُٗــاث التــي ٌٗملــىن بهــا٦ ،مــا ؤن الخٟــاوث اإلاخ٣ــاعب بــحن مسخلــ ٠الٟئــاث الٗمغٍــت
ٌٗ ــؼي بل ــى ؤن  ُ٢ــاؽ الٗال ٢ــت ب ــحن مماعؾ ــت ؤؾ ــالُب ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت وحٗؼٍؼه ــا للمىٓم ــت اإلاخٗلم ــت ف ــي
الجمُٗاث الخحرًت اٖخمض ٖلى ُ٢اؽ ؤؾالُب اإلاضعاء ججاه مىْٟحهم ،وبالخالي ٞهظه ألاؾالُب جىٗ٨ـ ٖلى
ظمُ٘ الٟئاث صون جمُحز ٧ىنها نضعث مـً مهـضع واخـض ،وبالخـالي ٞـةن هـظا ألامـغ ًـضٖ ٫لـى ؤن الٗمـغ مخٛحـر
ال ًازغ ٖلى وا ٘٢الُ٣اصة الخدىٍلُت.

-

و٢ض اجفلذ هظه الضعاؾت في هدُجتها م٘ صعاؾت ٧ل مً (ؤبى قغٍ )2016 ،٠والتي جىنلذ بلى ٖضم وظـىص
ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي الضاللـت فــي مخىؾــِ ج٣ــضًغاث وا٢ــ٘ الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت فــي وػاعة
الصــخت الٟلؿــُُيُت فــي مدآٞــاث ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر الٗمــغ ،وصعاؾــت (ال٣ــاهىٕ )2015 ،خُــض جىنــلذ بلــى
ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي الضالل ــت خ ــىٖ ٫ال ٢ــت ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت بخد ُ٣ــ٤
ألاهضا ٝالاؾتراجُجُت للكٗب الٟلؿـُُجي حٗـؼي إلاخٛحـر الٗمـغ ،وصعاؾـت (ال٣ـضعة )2015،والتـي جىنـلذ بلـى
ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ب ــحن مخىؾ ــُاث اؾ ــخجاباث اإلابد ــىزحن خ ــى( ٫مخُلب ــاث ال ُ٣ــاصة
الخدىٍلُــت وٖال٢ته ـا بمسغظــاث الٗم ــل) لــضي اإلاــضعاء الٗ ــامحن فــي الكــغَت الٟلؿ ــُُيُت بُ٣ــإ  ٚـؼة حٗ ــؼي
إلاخٛحر الٗمغ.

 زالثا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اللُادة الخدىٍلُت حعصي إلاخغحر (اإلااهل العلمي).
حدوٌ زكم ( :)24 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAاإلااهل العلمي
اإلاخىطواث
اإلاجاٌ
بٗض الخإزحر اإلاشالي
بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي

دهخىزاه ماحظخحر

كُمت

بيالىزٍىض دبلىم مخىطى زاهىٍت

الازخبازF

اللُمت
الاخخمالُت
()Sig.

بٗض الاٖخباعاث الٟغصًت

7.5
7.53
6.47
7.39

7.02
6.69
6.66
6.68

7.42
7.28
7.09
7.1

7.98
7.6
7.5
7.46

8.06
7.71
7.22
7.46

1.874
1.243
1.078
0.940

0.115
0.293
0.368
0.441

بحمالي اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

7.22

6.76

7.23

7.64

7.61

1.321

0.262

بٗض الضا ٘ٞؤلالهامي

مً حدوٌ زكم (ً )24 - 5دبحن آلاحي:
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-

الُ٣مــت الاخخمالُــت ) (Sig.اإلا٣ابلــت الزخبــاع "الخبــاًً ألاخــاصي" ؤ٦بــر مــً مؿــخىي الضاللــت  α ≥ 0.05باليؿــبت
إلظم ــالي مد ــىع ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت خُ ــض  ٧ــان مؿ ــخىي الضالل ــت  ،0.262مم ــا ًىض ــر ع ــدم وح ــىد ف ــسوق
مٗىىٍت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى ٫بظمالي مدىع اللُادة الخدىٍلُت حٗؼي إلاخٛحر اإلااهل العلمي ،وهى
ما ًضٖ ٫لى ؤن مخٛحر اإلااهل الٗلمي ال ًازغ ٖلى وا ٘٢الُ٣اصة الخدىٍلُت.

-

وبظل ٪وؿخيخج حخت الفسكُت ال٣اثلت بإهه ال جىحد فسوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ()α≤0.05
ُ
إلاخىؾـُاث اؾــخجاباث ؤٞـغاص الُٗىــت خــى ٫الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت حٗــؼي إلاخٛحــر اإلااهــل العلمــي .وَعــصو الباخــث
ذل ــً بل ــى ؤن الٗ ــاملحن ف ــي الجمُٗ ــاث الخحرً ــت بمسخل ــ ٠م ــاهالتهم الٗلمُ ــت ٖل ــى  ٢ــضع م ــً ال ــىعي بإهمُ ــت
ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت وؤنه ــم ًلمؿ ــىنها ٗٞلُ ــا ف ــي م ــضعائهم وه ــظا ْ ــاهغ م ــً الخ ٟــاوث اإلاخ ٣ــاعب ف ــي مخىؾ ــُاث
الاؾـخجابت للٗــاملحن مــً خملــت مسخلـ ٠اإلاــاهالث الٗلمُــت ،وطلــ ٪ألنهـم ًخٗــاملىن مــ٘ بصاعة واخــضة جدكــابه
مماعؾـاتها وؤؾــالُبها ؤلاصاعٍـت مــ٘ مسخلــ ٠الٗـاملحن ٖلــى ازــخال ٝمـاهالتهم الٗلمُــت وطلــ ٪فـي ؾــبُل جُــىٍغ
الٗاملحن وبالخالي الجمُٗت ٩٦ل.

-

وجخفــم هــظه الىخــاثج مــ٘ صعاؾــت ٧ــل مــً (ٖبــض الٗــا )2016 ،٫والتــي جىنــلذ لٗــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت
بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي الضالل ــت ب ــحن مخىؾ ــُاث ج ٣ــضًغاث بظاب ــاث اإلابد ــىزحن خ ــى ٫صعظ ــت ج ــىاٞغ ؾ ــماث
ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت ل ــضي م ــضًغي اإلا ــضاعؽ الشاهىٍ ــت بمدا ٓٞــت  ٚــؼة حٗ ــؼي إلاخٛح ــر اإلااه ــل الٗلم ــي ،وصعاؾ ــت
(هــاجي )2016 ،والتــي بُيــذ ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي الضاللــت لضعظــت مماعؾــت
ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت ل ــضي م ــضًغي اإلا ــضاعؽ ف ــي مدا ٓٞــاث  ٚــؼة حٗ ــؼي إلاخٛح ــر اإلااه ــل الٗلم ــي ،وصعاؾ ــت (ؤب ــى
ق ــغٍ )2016 ،٠والت ــي جىنـ ــلذ بلـ ــى ٖـ ــضم وظـ ــىص ٞـ ــغو ١طاث صاللـ ــت بخهـ ــاثُت ٖىـ ــض مؿـ ــخىي الضالل ـ ـت فـ ــي
مخىؾــِ ج٣ــضًغاث وا٢ــ٘ الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت فــي وػاعة الصــخت الٟلؿــُُيُت فــي مدآٞــاث ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر
اإلااهــل الٗلمــي ،وصعاؾــت (الؿــلُي )2015 ،والتــي اؾــخيخجذ ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض
مؿــخىي الضاللـت فــي مخىؾــِ ج٣ــضًغاث اإلاٗلمــحن لضعظــت مماعؾــت مــضًغي اإلاــضاعؽ الشاهىٍــت بمدآٞــاث ٚــؼة
ُ
لل ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت حٗ ــؼي إلاخٛح ــر اإلااه ــل الٗلم ــي ،وصعاؾ ــت (ال ٣ــضعة )2015 ،والت ــي جىن ــلذ بل ــى ٖ ــضم وظ ــىص
 ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ب ــحن مخىؾ ــُاث اؾ ــخجاباث اإلابد ــىزحن خ ــى( ٫مخُلب ــاث ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت
وٖال٢تهـا بمسغظـاث الٗمــل) لـضي اإلاــضعاء الٗـامحن فــي الكـغَت الٟلؿـُُيُت بُ٣ــإ ٚـؼة حٗــؼي إلاخٛحـر اإلااهــل
الٗلمي ،وصعاؾت (ال٣اهىٕ )2015 ،خُض جىنلذ بلى ٖضم وظىص ٞـغو ١طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي
الضاللــت خــىٖ ٫ال٢ــت الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت بخدُ٣ــ ٤ألاهــضا ٝالاؾــتراجُجُت للكــٗب الٟلؿــُُجي حٗــؼي إلاخٛحــر
اإلااهل الٗلمي.
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 زابعا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اللُادة الخدىٍلُت حعصي إلاخغحر (طىىاث الخدمت).
حدوٌ زكم ( :)25 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAطىىاث الخدمت
اإلاخىطواث
اإلاجاٌ

ؤكل مً  5مً  10 -5مً  15 15 -10طىت
طىىاث

طىىاث

طىت

فإهثر

كُمت
الازخبازF

اللُمت
الاخخمالُت
()Sig.

بٗض الخإزحر اإلاشالي

7.82

7.27

7.22

7.7

1.931

0.124

بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي

7.74

6.97

7.09

7.43

2.448

0.064

بٗض الضا ٘ٞؤلالهامي

7.58

6.82

6.77

7.28

2.921

0.034

بٗض الاٖخباعاث الٟغصًت

7.72

6.76

7.01

7.17

3.668

0.013

بحمالي اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

7.71

6.96

7.02

7.41

2.968

0.032

مً حدوٌ زكم (ً )25 - 5دبحن آلاحي:
-

-

-

الُ٣مــت الاخخمالُــت ) (Sig.اإلا٣ابلــت الزخبــاع "الخبــاًً ألاخــاصي" ؤ٢ــل مــً مؿــخىي الضاللــت  α ≥ 0.05باليؿــبت
إلظمــالي مدــىع الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت خُــض ٧اهــذ مؿــخىي الضاللــت ( )0.032ممــا ًىضــر وحــىد فــسوق معىىٍــت
بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى ٫اظمــالي مدــىع اللُــادة الخدىٍلُــت حٗــؼي إلاخٛحــر ؾــىىاث الخضمــت  ،و٧اهــذ
الٟغو ١لهالر مً لهم ؾىىاث زضمت ؤ٢ـل مـً  5ؾـىىاث خُـض بلـ ٜمخىؾـِ بظابـاتهم ( .)7.71باؾـخصىاء
بٗ ــضي الخ ــإزحر اإلاش ــالي والخدٟح ــز ال ٨ٟــغي  ٣ٞــض جب ــحن ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي
ُ
( )α≤0.05إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت.
وهىــا وؿ ــخيخج ع ــدم ح ــخت فسك ــُت ؤه ــه ال جىظ ــض  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي ()α≤0.05
ُ
إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى ٫الُ٣اصة الخدىٍلُت حٗـؼي إلاخغحر طىىاث الخدمت .وَعصو الباخث
٧ــىن الٟــغو ١لهــالر مــً لهــم ؾــىىاث زضمــت ؤ٢ــل مــً  5ؾــىىاث ،ؤن هــظه الٟئــت مــً الٗــاملحن فــي الٛالــب
هــم خــضًشى الخســغط وخــضًشى الخُٗــحن وان ُٖــاءهم فــي اإلاغاخــل ألاولــى مــً خُــاتهم الٗملُــت فــي ؤوظــه وبالخــالي
ٞــةن اإلاــضعاء ٌٗخمــضون ٖلــحهم فــي جىُٟــظ ؾُاؾــاث الجمُٗــت ؤ٦ثــر مــً ٚحــرهم ،وؤن هــظه الٟئــت فــي الٛالــب هــي
ألا٦ث ــر اؾدك ــٗاعا ألهمُ ــت جُبُ ــ ٤ال ــىمِ الخد ــىٍلي ف ــي ال ُ٣ــاصة ،وؤن خ٨مه ــم ٖ ــام وه ــى خ ٨ــم اإلاىبه ــغ م ــً
جهغٞاث مضعائهم ٞهم مىخ٣لىن مً بِئت الضعاؾت ألا٧اصًمُت لبِئت الخُبُ ،٤وهم في الٛالب لم ًهاصٞىا
مضعاء ؾاب٣حن ٧ىنهم خضًشىن في الٗمل وبالخالي لم ٌٗخاصوا ٖلى ؤؾالُب ُ٢اصًت ؤزغي لُ٣اعهىا بها.
واجفل ــذ ه ــظه الىدُج ــت م ــ٘ صعاؾ ــت  ٧ــل م ــً (الؿ ــلُي )2015 ،والت ــي اؾ ــخيخجذ وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت
بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي الضالل ـت فــي مخىؾــِ ج٣ــضًغاث اإلاٗلمــحن لضعظــت مماعؾــت مــضًغي اإلاــضاعؽ الشاهىٍــت
ُ
بمدا ٓٞــاث  ٚــؼة لل ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت حٗ ــؼي إلاخٛح ــر ؾ ــىىاث الخضم ــت ،وصعاؾ ــت (ؤب ــى ق ــغٍ )2016 ،٠والت ــي
جىنــلذ بلــى وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي الضالل ـت فــي مخىؾــِ ج٣ــضًغاث وا٢ــ٘ الُ٣ــاصة
الخدىٍلُــت فــي وػاعة الصــخت الٟلؿــُُيُت فــي مدآٞــاث ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر ؾــىىاث الخضمــت ،و٧ــان الخىاٞــ٤
ؤًًــا فــي ؤن الٟــغو ١لهــالر مــً لهــم ؾــىىاث زضمــت ؤ٢ــل مــً  5ؾــىىاث ،وصعاؾــت (ال٣ــضعة )2015 ،والتــي
144

-

جىن ــلذ بل ــى وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ب ــحن مخىؾ ــُاث اؾ ــخجاباث اإلابد ــىزحن خ ــى( ٫مخُلب ــاث
الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت وٖال٢تهـا بمسغظــاث الٗمــل) لــضي اإلاــضعاء الٗــامحن فــي الكــغَت الٟلؿــُُيُت بُ٣ــإ ٚـؼة
حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت.
ُٞم ــا ازخلف ــذ هدُج ــت الضعاؾ ــت م ــ٘ صعاؾ ــت  ٧ــل م ــً (ٖب ــض الٗ ــا )2016 ،٫والت ــي جىن ــلذ بل ــى ٖ ــضم وظ ــىص
ٞغو ١طاث صاللت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي الضاللـت بـحن مخىؾـُاث ج٣ـضًغاث بظابـاث اإلابدـىزحن خـى ٫صعظـت
جىاٞغ ؾماث الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞت ٚؼة حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت،
وصعاؾــت (هــاجي )2016 ،والتــي بُيــذ ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي الضاللــت لضعظــت
مماعؾت الُ٣اصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ في مدآٞاث ٚؼة حٗؼي إلاخٛحـر ؾـىىاث الخضمـت ،وصعاؾـت
(ال٣ــاهىٕ )2015 ،خُــض جىنــلذ بلــى ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي الضاللــت خــى٫
ٖال٢ـ ــت الُ٣ـ ــاصة الخدىٍلُـ ــت بخدُ٣ـ ــ ٤ألاهـ ــضا ٝالاؾـ ــتراجُجُت للكـ ــٗب الٟلؿ ـ ــُُجي حٗـ ــؼي إلاخٛحـ ــر ؾ ـ ــىىاث
الخضمت.

 زامظا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد
ُ
العُىت خىٌ اللُادة الخدىٍلُت حعصي إلاخغحر (اإلاظمﻰ الىظُفي).
حدوٌ زكم ( :)26 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAاإلاظمﻰ الىظُفي

اإلاخىطواث
اإلاجاٌ
بٗض الخإزحر اإلاشالي
بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي

مدًس زثِع

مدًس

داثسة

كظم

مؼسوع

كُمت

مداطب بدازي طىسجحر ؤزسي الازخبازF

اللُمت
الاخخمالُت
()Sig.

بٗض الاٖخباعاث الٟغصًت

7.95
7.75
7.64
7.26

7.27
7
6.41
6.67

8.05
7.88
7.76
7.76

6.89
6.25
6.67
6.13

7.13
7.15
6.98
7.08

7.95
7.58
7.43
7.52

7.53
7.36
7.14
7.28

1.863
2.125
2.123
2.309

0.087
0.050
0.050
0.034

بحمالي اإلادىز ألاوٌ :اللُادة الخدىٍلُت

7.65

6.84

7.86

6.48

7.09

7.62

7.34

2.138

0.049

بٗض الضا ٘ٞؤلالهامي

مً حدوٌ زكم (ً )26 - 5دبحن آلاحي:
-

الُ٣مــت الاخخمالُــت ) (Sig.اإلا٣ابلــت الزخبــاع "الخبــاًً ألاخــاصي" ؤ٢ــل مــً مؿــخىي الضاللــت  α ≥ 0.05باليؿــبت
إلظمــالي مدــىع الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت خُــض ٧اهــذ مؿــخىي الضاللــت  ،0.049ممــا ًىضــر وحــىد فــسوق مٗىىٍــت
بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى ٫بظمــالي مدــىع اللُــادة الخدىٍلُــت حٗــؼي إلاخٛحــر اإلاظــمﻰ الــىظُفي ،و٧اهــذ
الٟغو ١لهالر مً مضًغ مكغوٕ /ميؿ ٤مكغوٕ خُض بل ٜمخىؾـِ بظابـاتهم  .7.86باؾـخصىاء بٗـض الخـإزحر
اإلاشــالي ٣ٞــض جبــحن ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي ( )α≤0.05إلاخىؾــُاث اؾــخجاباث
ُ
ؤٞغاص الُٗىت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿمى الىُْٟي.

-

وهىــا وؿ ــخيخج ع ــدم ح ــخت فسك ــُت ؤه ــه ال جىظ ــض  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي ()α≤0.05
ُ
إلاخىؾــُاث اؾــخجاباث ؤ ٞـغاص الُٗىــت خــى ٫الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت حٗــؼي إلاخٛحــر اإلاؿــمى الــىُْٟي ،وهــى مــا ًــض٫
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ٖلــى ؤن مخٛحــر اإلاؿــمى الــىُْٟي ًــازغ فــي مدــىع الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت .وَعــصو الباخــث ذلــً بلــى اإلاــىْٟحن ٖلــى
ؤٞـ ـغاص الُٗى ــت بمسخل ــ ٠مؿ ــمُاتهم الىُْ ُٟــت ً ــضع٧ىن ؤهمُ ــت ال ــىمِ الخد ــىٍلي ف ــي ال ُ٣ــاصة ،و ٢ــض ٧اه ــذ
ال ٟــغو ١له ــالر م ــً م ــضًغ مك ــغوٕ /ميؿ ــ ٤مك ــغوٕ عبم ــا ألن الجمُٗ ــاث ف ــي الٛال ــب حٗخم ــض ف ــي جمىٍله ــا
وؤوكــُتها بكــ٩ل ؤؾاســخي ٖلــى اإلاكــاعَ٘ وبالخــالي ٞــةن ميؿــ٣ي ومــضعاء اإلاكــاعَ٘ وهــم الجهــت الخىُٟظًــت لهــظه
ً
ً
اإلاك ــاعَ٘ ه ــم ألا٦ث ــر اخخ٩ا ٧ــا ب ــاإلصاعة وعظىٖ ــا بلحه ــا ف ــي جٟان ــُل ؤٖم ــالهم ومك ــاعَٗهم وبالخ ــالي ٞه ــم ألا٦ث ــر
مالمؿت لىمِ ال٣اصة الظي جماعؾه ؤلاصاعة في الجمُٗت.
ٚحــر ؤن هــظه الىدُجــت ازخلفــذ مــ٘ صعاؾــت (ؤبــى قــغٍ )2016 ،٠والتــي جىنــلذ بلــى ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث

-

صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي الضاللـ ـت ف ــي مخىؾ ــِ ج ٣ــضًغاث وا ٢ــ٘ ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت ف ــي وػاعة الص ــخت
الٟلؿُُيُت في مدآٞاث ٚؼة حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿمى الىُْٟي.

الفسكُت السثُظُت السابعت:
ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05بحن مخىطواث اطخجاباث ؤفساد
العُىت خىٌ اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي للمخغحراث الدًمغسافُت (الجيع ،العمس ،طىىاث الخدمت،
اإلاظمﻰ الىظُفي ،اإلااهل العلمي)؟
 ؤوال :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي إلاخغحر (الجيع).
حدوٌ زكم ( :)27 - 5هخاثج ازخباز (ث) لعُيخحن مظخللخحن -الجيع
اإلاخىطواث

اإلاجاٌ
اإلاىظمت اإلاخعلمت

ذهس

اهثى

6.81

7.35

كُمت
الازخباز t
-2.788

اللُمت الاخخمالُت
()Sig.

0.006

مً حدوٌ زكم (ً )27 - 5دبحن آلاحي:
-

الُ٣م ــت الاخخمالُ ــت ) (Sig.اإلا٣ابل ــت الزخب ــاع هخ ــاثج ازخب ــاز (ث) لعُيخ ــحن مظ ــخللخحن ؤ ٢ــل م ــً مؿ ــخىي
الضاللــت  ،α ≥ 0.05باليؿــبت إلظمــالي مدــىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت خُــض ٧اهــذ ُ٢مــت اإلاٗىىٍــت  ،0.006مم ــا
ًىض ــح وح ــىد ف ــسوق معىىٍ ــت ب ــحن اؾ ــخجاباث اإلابد ــىزحن خ ــى ٫اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت حٗ ــؼي إلاخٛح ــر الج ــيـ،
ً
و٧اهــذ الٟــغو ١لهــالر الاهــار بمخىؾــِ بلــ ،7.35 ٜممــا ٌٗجــي ؤن ؤلاهــار ؤ٦ثــر بخؿاؾــا بخــىاٞغ زهــاثو
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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-

وبظل ٪وؿخيخج عدم حخت الفسكُت التي جٟغى ٖضم وظىص ٞـغو ١طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي
ُ
الضاللت إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىـت خـى ٫اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت حٗـؼي إلاخٛحـر الجـيـ .وَعـصو الباخـث
ذلً بلى ؤن اإلاىْٟاث لضيهً مُل ؤ٦بر لخُبُ ٤الخٗلُماث والا٢تراخاث اإلاخٗل٣ت بالخُىٍغ ،وؤهه وفي ْل
ً
ً
ؤهىا مجخم٘ ط٧ىعي ٞةن طلً ٪جٗـل ؤلاهـار ؤ٦ثـر جدـضًا وخغنـا ٖلـى اإلاىاٞؿـت وبزبـاث الـظاث فـي مسخلـ٠
اإلاىا ،٘٢وهى ما ظٗل اخ٩امهً في ج٣ضًغ صعظت جىاٞغ زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بالجمُٗاث التي ٌٗملً
بها ؤٖلى مً ج٣ضًغ الظ٧ىع وؤ٦ثر واُٗ٢ت.

-

ً
واجفلذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت (ؤبى ػٍض )2013 ،والتي جىنلذ بلى ؤهه جىظـض ٞـغو ١صالـت بخهـاثُا بـحن
مخىؾــِ ج٣ــضًغاث مــضًغي مــضاعؽ و٧الــت الٛــىر بمدآٞــاث ٚــؼة لضعظــت جــىاٞغ ؤبٗــاص اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت
ً
حٗ ــؼي إلاخٛح ــر الج ــيـ ،وفـ ـي ؤن ال ٟــغو ١صال ــت بخه ــاثُا له ــالر ؤلاه ــار ،واج ٣ٟــذ م ــ٘ صعاؾ ــت (الك ــىُي،
 )2016والتــي جىنــلذ لىظــىص ٞــغو ١صالــت بخهــاثُا حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ خــى ٫مــضي جــىاٞغ ؤبٗــاص اإلاىٓمــت
اإلاخٗلمت بالىػاعاث الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة ،م٘ ازخال ٝفي ؤنها ٧اهذ لهالر الظ٧ىع.

-

ُٞمــا ازخلف ــذ م ــ٘ صعاؾــت  ٧ــل مــً (الى ــىٍغي )2016 ،والتــي جىن ــلذ بلــى ؤه ــه ال جىظــض  ٞـغو ١طاث صالل ـت
بخهاثُت ٖىـض مؿـخىي الضاللـت بـحن مخىؾـُاث صعظـاث ج٣ـضًغ مـضًغي اإلاـضاعؽ الشاهىٍـت بمدآٞـاث ٚـؼة
لضعظت جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في مضاعؾهم حٗؼي إلاخٛحر الجيـ ،وصعاؾـت (الضؾـىقي )2015 ،خُـض
جىنلذ بلى ٖضم وظىص ٞغو ١بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗىت إلاجاالث اؾدباهت صعظت جىاٞغ مٗاًحر
اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت فـي ٧لُـاث التربُــت بالجامٗـاث الٟلؿـُُيُت بٛـؼة حٗــؼي إلاخٛحـر الجـيـ ،وصعاؾـت (زًــحر،
 )2015والتي جىنلذ ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ججاه اإلاىٓمت اإلاخٗلمت للٗـاملحن فـي قـغ٦ت
الاجهاالث الخلىٍت ظىا ٫بُ٣إ ٚـؼة حٗـؼي إلاخٛحـر الجـيـ ،وصعاؾـت (اإلاـؼعوٕ )2015 ،والتـي جىنـلذ بلـى
ٖ ــضم وظـ ــىص ٞـ ــغو ١طاث صاللـ ــت بخهـ ــاثُت بـ ــحن مخىؾ ــُاث بظابـ ــاث ؤ ٞـ ـغاص ُٖىـ ــت الضعاؾـ ــت خـ ــى ٫صعظـ ــت
مماعؾـت ؤًٖــاء هُئــت الخــضعَـ إلا٣ىمــاث اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي ظامٗــت اإلالــ ٪ؾــٗىص حٗــؼي إلاخٛحــر الجــيـ،
وصعاؾ ــت (ال٣غو ــي )2015 ،والت ــي ؤْه ــغث ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت ف ــي جه ــىعاث مٗلم ــي ومٗلم ــاث
اإلاغخلت الشاهىٍت بمدآٞت الضواصمي خى ٫اإلاضعؾت ٦مىٓمت مخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.
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 زاهُا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي إلاخغحر (العمس).
حدوٌ زكم ( :)28 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAالعمس
اإلاخىطواث

كُمت

اإلاجاٌ

ؤكل مً
 30طىت

مً  -30ؤكل
مً  40طىت

 -40ؤكل مً
 50طىت

 50طىت
فإهثر

الازخبازF

اإلاىظمت اإلاخعلمت

7.08

6.89

7.29

7.34

0.909

اللُمت
الاخخمالُت
()Sig.

0.437

مً حدوٌ زكم (ً )28 - 5دبحن آلاحي:
-

الُ٣مت الاخخمالُـت ) (Sig.اإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي" ؤ٦بـر مـً مؿـخىي الضاللـت  α ≥ 0.05باليؿـبت
إلظمــالي مدــىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت ،خُــض ٧اهــذ مؿــخىي الضاللــت  ،0.437ممــا ًىضــح عــدم وحــىد فــسوق
مٗىىٍت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى ٫اظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر الٗمغ.

-

وبظل ٪وؿخيخج حخت الفسكُت التي جٟغى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿـخىي ( ≤ α
ُ
 )0.05إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى ٫الُ٣اصة الخدىٍلُت حٗؼي إلاخٛحـر (الٗمـغ) .وَعلـل الباخـث
ذلً بإن الجمُٗاث الخحرًت جُب ٤ؤهٓمتها ولىاثدها ٖلى ظمُ٘ الٗاملحن لضيها بٛـٌ الىٓـغ ٖـً الٗمـغ،
ٞــةن ؤبــىاب الــخٗلم مٟخىخــت للجمُــ٘ وٍخل٣ــى الٗــاملحن هــظه الٟــغم بٛــٌ الىٓــغ ٖــً ؤٖمــاعهم٦ ،ةجاخــت
اؾخ٨ما ٫الضعاؾت وحؿهُل طل ،٪وبظغاء اإلااجمغاث ووعف الٗمل التي مً قـإنها حٗؼٍـؼ الـخٗلم والؿـماح
بش٣اٞت الخجغٍب.

-

واجفلذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ٧ل مً (ؤبى مضللت )2014 ،والتي ؤْهغث ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللـت
بخه ــاثُت هد ــى ج ــىاٞغ زه ــاثو اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت ف ــي اإلااؾؿ ــاث الضولُ ــت الٗامل ــت ف ــي  ُ٢ــإ  ٚــؼة حٗ ــؼي
إلاخٛحر الٗمغ.

-

ُٞمــا ازخلفــذ مــ٘ صعاؾــت ٧ــل مــً (زًــحر )2015 ،خُــض جىنــلذ لىظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت
ججــاه اإلاىٓم ـت اإلاخٗلمــت للٗــاملحن فــي قــغ٦ت الاجهــاالث الخلىٍــت ظــىا ٫بُ٣ــإ ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر الٗمــغ،
وصعاؾــت (ؾــهلت )2016 ،التــي جىنــلذ ؤنهــا جىظــض ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثیت لخهــىعاث اإلابدــىزحن خــى٫
مؿــخىي اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي ٧لُــاث ظامٗــت مدمــض زًُــغ حٗــؼي إلاخٛحــر الٗمــغ ،وصعاؾــت (مدمــض)2014 ،
والت ــي بُي ــذ هخاثجه ــا وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخىي الضالل ــت ف ــي صعظ ــت جُبُ ــ ٤ؤبٗ ــاص
اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي اإلاؿدكــُٟاث الخ٩ىمُــت الٗامــت بُ٣ــإ ٚــؼة مــً وظهــت هٓــغ ٞىحــي ؤ٢ؿــام الخهــىٍغ
الُبي حٗؼي إلاخٛحر الٗمغ.
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 زالثا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي إلاخغحر (اإلااهل العلمي).
حدوٌ زكم ( :)29 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAاإلااهل العلمي
اإلاخىطواث
اإلاجاٌ

اإلاىظمت اإلاخعلمت

كُمت

دهخىزاه ماحظخحر بيالىزٍىض دبلىم مخىطى زاهىٍت
7.03

6.56

6.99

7.42

7.53

الازخبازF
1.724

اللُمت
الاخخمالُت
()Sig.

0.144

مً حدوٌ زكم (ً )29 - 5دبحن آلاحي:
-

الُ٣مت الاخخمالُـت ) (Sig.اإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي" ا٦بـر مـً مؿـخىي الضاللـت  α ≥ 0.05باليؿـبت
إلظم ــالي مد ــىع اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت ،خُ ــض ٧اه ــذ مؿ ــخىي الضالل ــت  0.257مم ــا ًىض ــر ع ــدم وح ــىد ف ــسوق
مٗىىٍت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى ٫اظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي.

-

وبظل ٪وؿخيخج حخت الفسكُت التي جٟغى عدم وحىد فسوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( ≤ α
ُ
 )0.05إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى ٫الُ٣ـاصة الخدىٍلُـت حٗـؼي إلاخٛحـر (اإلااهـل الٗلمـي) .وٍفظـس
الباخ ــث ذل ــً بــإن الجمُٗ ــاث الخحرًــت حٗامــل الٗ ــاملحن لــضيها ٧ا ٞــت ٖلــى الــغٚم م ــً ازــخال ٝم ــاهالتهم
الٗلمُت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة وجمىذ الجمُ٘ هٟـ ٞغم الخُىع.

-

وجخف ــم هــظه الىدُجــت م ــ٘ صعاؾــت  ٧ــل مــً (الىــىٍغي )2016 ،والت ــي جىنــلذ بلــى ؤه ــه ال جىظــض  ٞـغو ١طاث
صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت بحن مخىؾُاث صعظاث ج٣ضًغ مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمدآٞاث
ٚــؼة لضعظــت جــىاٞغ ؤبٗــاص اإلاىٓم ـت اإلاخٗلمــت فــي مضاعؾــهم حٗــؼي إلاخٛحــر اإلااهــل الٗلمــي ،وصعاؾــت (الكــىُي،
 )2016والتــي جىنــلذ لٗ ــضم وظــىص ٞــغو ١صال ــت بخهــاثُا حٗــؼي إلاخٛح ــر اإلااهــل الٗلمــي خ ــى ٫مــضي ج ــىاٞغ
ؤبٗ ــاص اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت ب ــالىػاعاث الٟلؿ ــُُيُت ب ُ٣ــإ  ٚــؼة ،وصعاؾ ــت (زً ــحر )2015 ،خُ ــض جىن ــلذ
لٗـضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت ججــاه اإلاىٓمـت اإلاخٗلمــت للٗــاملحن فــي قــغ٦ت الاجهــاالث الخلىٍــت
ظىا ٫بُ٣إ ٚؼة حٗؼي إلاخٛحـر اإلااهـل الٗلمـي ،وصعاؾـت (ال٣غوـي )2015 ،والتـي ؤْهـغث ٖـضم وظـىص ٞـغو١
طاث صاللــت فــي جهــىعاث مٗلمــي ومٗلمــاث اإلاغخلــت الشاهىٍــت بمدآٞــت الــضواصمي خــى ٫اإلاضعؾــت ٦مىٓمــت
مخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي ،وصعاؾت (ؾهلت )2016 ،التي جىنلذ ؤنهـا ال جىظـض ٞـغو ١طاث صاللـت
بخهــاثیت لخهــىعاث اإلابدــىزحن خــى ٫مؿــخىي اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي ٧لُــاث ظامٗــت مدمــض زًُــغ حٗــؼي
إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي.

-

بِىم ــا ازخلف ــذ ه ــظه الىدُج ــت م ــ٘ صعاؾ ــت (عمً ــان )2014 ،والت ــي جىن ــلذ بل ــى ؤه ــه ال جىظ ــض  ٞــغو ١طاث
ُ
صاللت بخهاثُت باإلاٗاهض ألاػهغٍت في مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي.
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 زابعا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد العُىت
ُ
خىٌ اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي إلاخغحر (طىىاث الخدمت).
حدوٌ زكم ( :)30 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAطىىاث الخدمت
اإلاخىطواث
اإلاجاٌ

ؤكل مً

مً 10 -5

مً  15 15 -10طىت

 5طىىاث

طىىاث

طىت

فإهثر

7.21

6.64

7.03

7.52

اإلاىظمت اإلاخعلمت

كُمت
الازخبازF
4.303

اللُمت
الاخخمالُت
()Sig.

0.005

مً حدوٌ زكم (ً )30 - 5دبحن آلاحي:
-

الُ٣مت الاخخمالُت ) (Sig.اإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي" ؤ٢ـل مـً مؿـخىي الضاللـت  α ≥ 0.05باليؿـبت
إلظمــالي مدــىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت ،خُــض ٧ــان مؿــخىي الضاللــت ( )0.005ممــا ًىضــر وحــىد فــسوق معىىٍــت
بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى ٫بظمــالي مدــىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت حٗــؼي إلاخٛحــر ؾــىىاث الخضمــت .ولهــالر
الٗــاملحن فــي الجمُٗــاث الخحرًــت والــظًً مــضة زــضمتهم  15ؾــىت ٞــإ٦ثر بمخىؾــِ خؿــابي ( .)7.52وَعــصو
الباخث ذلً بلى ؤن َى ٫مضة زضمتهم في الجمُٗاث جؼٍض مً بصعا ٥ؤٞغاص الُٗىت ألهمُت بوكاء ؤهٓمت
للمٗغٞــت والــخٗلم والاهخ٣ــا ٫بالجمُٗــت ألن ج٩ــىن مىٓمــت مخٗلمــت ،وهــى مــا ٌٗــىص بالٟاثــضة ٖلــى الٗــاملحن
وَؿــهم فــي الاعج٣ــاء بــاألصاء لــضيهم ،وهــظه الخبــرة اإلاترا٦مــت ؤًًــا جم٨ــجهم مــً اجســاط ال ٣ـغاعاث الصــخُدت
والتي جمحزهم ًٖ باقي الٟئاث.

-

وبظل ٪وؿخيخج عدم حخت الفسكُت التي جٟغى ٖضم وظىص ٞـغو ١طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي
ُ
( )α ≥ 0.05إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى ٫اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت.

-

و٢ض اجفلذ هظه الضعاؾت م٘ صعاؾت ٧ل مً (زًحر )2015 ،خُض جىنلذ بلى وظىص ٞغو ١طاث صاللت
بخهــاثُت ججــاه اإلاىٓمـت اإلاخٗلمــت للٗــاملحن فــي قــغ٦ت الاجهــاالث الخلىٍــت ظــىا ٫بُ٣ــإ ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر
ؾىىاث الخضمت ،وصعاؾت (ؤبى مضللت )2014 ،والتي ؤْهغث وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت هدى جىاٞغ
زهــاثو اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي اإلااؾؿــاث الضولُــت الٗاملــت فــي ُ٢ــإ ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر ؾــىىاث الخضمــت،
ُٞم ــا ازخلفـ ــذ مـ ــ٘ صعاؾـ ــت ٧ـ ــل مـ ــً (الىـ ــىٍغي )2016 ،والتـ ــي جىنـ ــلذ ؤهـ ــه ال جىظـ ــض  ٞـ ـغو ١طاث صالل ـ ـت
بخهاثُت ٖىـض مؿـخىي الضاللـت بـحن مخىؾـُاث صعظـاث ج٣ـضًغ مـضًغي اإلاـضاعؽ الشاهىٍـت بمدآٞـاث ٚـؼة
ُ
لضعظـ ــت جـ ــىاٞغ ؤبٗ ــاص اإلاىٓم ـ ـت اإلاخٗلمـ ــت فـ ــي مضاعؾـ ــهم اإلاخٗلمـ ــت حٗـ ــؼي إلاخٛحـ ــر ؾـ ــىىاث الخضمـ ــت ،وصعاؾـ ــت
(ال٣غو ــي )2015 ،والت ــي ؤْه ــغث ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت ف ــي جه ــىعاث مٗلم ــي ومٗلم ــاث اإلاغخل ــت
الشاهىٍ ــت بمدا ٓٞــت ال ــضواصمي خ ــى ٫اإلاضعؾ ــت ٦مىٓم ــت مخٗلم ــت حٗ ــؼي إلاخٛح ــر ؾ ــىىاث الخضم ــت ،وصعاؾ ـت
(الكــىُي )2016 ،والتــي جىنــلذ لٗــضم وظــىص ٞــغو ١صالــت بخهــاثُا حٗــؼي إلاخٛحــر ؾــىىاث الخضمــت خــى٫
مضي جـىاٞغ ؤبٗـاص اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت بـالىػاعاث الٟلؿـُُيُت بُ٣ـإ ٚـؼة ،وصعاؾـت (عمًـان )2014 ،والتـي
جىنـلذ بلـى ؤهــه ال جىظـض ٞـغو ١طاث صاللــت بخهـاثُت باإلاٗاهـض ألاػهغٍــت فـي مدـىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمـت ُحٗــؼي
إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت.
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 زامظا :ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت عىد مظخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىطواث اطخجاباث ؤفساد
ُ
العُىت خىٌ اإلاىظمت اإلاخعلمت حعصي إلاخغحر (اإلاظمﻰ الىظُفي).
حدوٌ زكم ( :)31 - 5هخاثج ازخباز "الخباًً ألاخادي"  - ANOVAاإلاظمﻰ الىظُفي
اإلاخىطواث
اإلاجاٌ
اإلاىظمت اإلاخعلمت

مدًس

زثِع

مدًس

داثسة

كظم

مؼسوع

7.4

6.76

7.03

كُمت

مداطب بدازي طىسجحر ؤزسي
6.52

7.04 7.78 7.02

الازخبازF
1.481

اللُمت
الاخخمالُت
()Sig.

0.184

مً حدوٌ زكم (ً )31 - 5دبحن آلاحي:
-

الُ٣مت الاخخمالُـت ) (Sig.اإلا٣ابلـت الزخبـاع "الخبـاًً ألاخـاصي" ا٦بـر مـً مؿـخىي الضاللـت  α ≥ 0.05باليؿـبت
إلظمــالي مدــىع اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت ،خُــض ٧ــان مؿــخىي الضاللــت ( ،)0.184ممــا ًىضــر عــدم وحــىد فــسوق
مٗىىٍت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خى ٫بظمالي مدىع اإلاىٓمت اإلاخٗلمت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿمى الىُْٟي.

-

بىاء ٖلـى الىدُجـت الؿـاب٣ت ٞةهىـا طـىلبل الفسكـُت التـي ههـذ ؤهـه ال جىظـض ٞـغو ١طاث صاللـت بخهـاثُت
ُ
ٖىض مؿخىي ( )α ≤ 0.05إلاخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خـى ٫اإلاىٓمـت اإلاخٗلمـت حٗـؼي إلاخٛحـر اإلاؿـمى
الىُْٟي.

-

ووظخدٌ مً هره الىدُجت ؤن ظمُ٘ ؤٞغاص الُٗىت وٖلى خض ؾىاء وب ٌٛالىٓغ ًٖ مؿماهم الىُْٟي
ٞــةنهم ٖلــى صعظــت ٦بحــرة مــً الــىعي بــإن ً٩ــىن خغٍهــا ٖلــى الخُــىٍغ اإلاؿــخمغ إلاؿــخىاه إلصعا٦ــه لخهــاثو
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وألهمُتها ،وبالخالي ٌؿـهم مجمـىٕ اإلاـىْٟحن بهـظا الـىعي ؤن جخدـى ٫الجمُٗـت بلـى مىٓمـت
مخٗلمت.

-

وجخفـ ــم هـ ــظه الىدُجـ ــت م ــ٘ صعاؾـ ــت (زًـ ــحر )2015 ،خُ ــض جىنـ ــلذ بلـ ــى ٖ ــضم وظـ ــىص ٞـ ــغو ١طاث صاللـ ــت
بخهـاثُت ججــاه اإلاىٓمـت اإلاخٗلمــت للٗــاملحن فــي قــغ٦ت الاجهـاالث الخلىٍــت ظــىا ٫بُ٣ــإ ٚــؼة حٗــؼي إلاخٛحــر
اإلاؿمى الىُْٟي.

-

ُٞمــا ازخلفــذ مــ٘ صعاؾــت (الخالــض )2016 ،والتــي ؤوضــخذ وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت فــي وا٢ــ٘
ُ
جُبُ٣اث اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بمضًىت اإلال ٪ؾٗىص الُبُت في مضًىت الغٍاى حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿمى الىُْٟي.
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الفـ ـل الظ ـادض

النتــائج والتىصيــاث


ملدمت



هخاثج الدزاطت



جىؿُاث الدزاطت



الخوت الخىفُرًت



الدزاطاث اإلالترخت

152

مل ــدم ــت

ً
ًخًـ ــمً هـ ــظا الٟهـ ــل ملخهـ ــا ألهـ ــم الىخـ ــاثج التـ ــي جىنـ ــلذ بلحهـ ــا الضعاؾـ ــت وطلـ ــ ٪بٗـ ــض بظ ـ ـغاء الخدلُـ ــل
ؤلاخهــاجي لبُاهــاث الاؾــدباهاث الخانــت بُٗىــت الضعاؾــت٦ .مــا ًخُــغ ١بلــى ؤهــم الخىنــُاث اإلا٣ترخــت فــي يــىء
هخــاثج الضعاؾــت والتــي ٢ــض حؿــاٖض فــي جىظُــه الُ٣ــاصة باججــاه مماعؾــت اؾــالُب الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت ،وحؿــهم فــي
حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.

هخاثج الدزاطت
الىخاثج اإلاخعللت باإلاخغحر اإلاظخلل (اللُادة الخدىٍلُت):
ؤْهــغث الىخــاثج ؤن مماعؾــت همــِ الُ٣ــاصة الخدىٍلُــت بكــ٩ل ٖــام ٧ــان بضعظــت مغجٟٗــت بيؿــبت ،%72.61
مــً وظهــت هٓــغ الٗــاملحن فــي الجمُٗــاث الخحرًــت الٗاملــت فــي مدآٞــاث ٚــؼة ،وظــاء جغجِــب ؤبٗــاص الُ٣ــاصة
الخدىٍلُ ــت ف ــي اإلاسجب ــت ألاول ــى الخ ــإزحر اإلاث ــالي ،ز ــم الخدٟح ــز ال ٨ٟــغي ،ز ــم الاٖخب ــاعاث الٟغصً ــت ،وف ــي اإلاسجب ــت
السابعت وألازحرة بعد الدافع ؤلالهامي.

الىخاثج اإلاخعللت باإلاخغحر الخابع (اإلاىظمت اإلاخعلمت):
٦كــٟذ هخــاثج الضعاؾــت ؤن بظمــالي صعظــت جُبُــ ٤ؤبٗــاص اإلاىٓمــت اإلاخٗلمــت فــي الجمُٗــاث الخحرًــت الٗاملــت
ف ــي مدا ٓٞــاث  ٚــؼة ٧اه ــذ مغج ٟٗــت ب ــىػن وؿ ــبي  ،%70.37و ٧ــان جغجُبه ــا ف ــي اإلاسجب ــت ألاول ـى بع ــد الخمى ــحن
الشخصـ ـ ي ،ز ــم ال ــخٗلم الٟغٍ ٣ــي ،ز ــم الخ٨ٟح ــر الىٓمـ ـي ،ز ــم الىم ــاطط الٗ٣لُ ــت ،وفـ ــي اإلاسجبـ ــت الخامظـ ــت
وألازحرة بعد السئٍت اإلاؼترهت.

الىخاثج اإلاخعللت بالفسكُاث:
 .1الىخاثج الخاؿت بالعالكت بحن اإلاخغحرًً:
 زلهـذ الضعاؾـت بلـى وظـىص ٖال٢ـت َغصًـت ٢ىٍـت طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي ( )α ≤ 0.05بـحن
ؤؾ ـ ــالُب ال ُ٣ـ ــاصة الخدىٍلُ ـ ــت مجخمٗ ـ ــت واإلاىٓمـ ــت اإلاخٗلمـ ــت٦ ،مـ ــا ؤْهـ ــغث ؤن ؤهث ـ ــر ؤبٗـ ــاص ال ُ٣ـ ــاصة
ً
الخدىٍلُ ــت اعجباَ ــا طو صالل ــت بخه ــاثُت ف ــي اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت ه ــى بٗ ــض الخف ــص ؤلالهـ ــامي  ،ج ــاله بٗ ــض
الاٖخباعاث الٟغصًت ،زم بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي ،وظاء في اإلاسجبت ألازحرة بٗض الخإزحر اإلاثالي.
 .2الىخاثج الخاؿت باﻷزس بحن اإلاخغحرًً:
 ؤْه ــغث هخ ــاثج الضعاؾ ــت ؤن ؤبٗ ــاص ال ُ٣ــاصة الخدىٍلُ ــت ج ــازغ ف ــي اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت وجٟؿ ــغ م ــا وؿ ــبخه
 %48.8م ــً الخب ــاًً والخٛح ــر ف ــي اإلاخٛح ــر الخ ــاب٘ (اإلاىٓم ــت اإلاخٗلم ــت) وؤن ب ــاقي الخٛح ــر  ٢ــض ٌٗ ــىص لٗىام ــل
ؤزغي زاعط هُا ١الضعاؾت.
ً
 بُيـذ هخــاثج الضعاؾــت ؤن ؤهــم الٗىامـل جــإزحرا فــي اإلاىٓمـت اإلاخٗلمــت هـى الخٟــؼ ؤلالهــامي ،زــم الاٖخبــاعاث
الٟغصً ــتُٞ ،م ــا ج ــم اؾ ــدبٗاص مخٛح ــري (الخ ــإزحر اإلاش ــالي ،والخدٟح ــز ال ٨ٟــغي) لٗ ــضم وظ ــىص ج ــإزحر طا صالل ــت
بخهاثُت لهما في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
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 .3الىخاثج اإلاخعللت بالفسوق ؤلاخـاثُت:
ؤْهغث الضعاؾت الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالٟغو ١ؤلاخهاثُت ل٩ل مً اإلاخٛحرًًٖ ،لى الىدى آلاحي:
 عدم وحىد فسوق طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلابدىزحن خى ٫اللُادة الخدىٍلُت
حٗؼي بلى مخٛحر اإلااهل العلمي.
 وحــىد فــسوق طاث صاللــت بخهــاثُت بــحن آعاء ؤ ٞـغاص الُٗىــت خــى ٫اللُــادة الخدىٍلُــت مجخمٗــت حٗــؼي
إلاخٛحر الجيع ،و٧اهذ الٟغو ١لهالر ؤلاهار.
 وحـىد فـسوق مٗىىٍــت بـحن اؾـخجاباث اإلابدــىزحن خـى ٫بظمــالي مدـىع اللُـادة الخدىٍلُــت حٗـؼي إلاخٛحــر
العم ــس ،و٧اه ــذ ال ٟــغو ١له ــالر م ــً ؤٖم ــاعهم ؤ ٢ــل م ــً  30ؾ ــىت .باؾ ــخصىاء بٗ ــضي الخدٟح ــز ال ٨ٟــغي
ً
والضا ٘ٞؤلالهامي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن ؤٞغاص الُٗىت.
 وحىد فسوق مٗىىٍت بحن اؾخجاباث اإلابدـىزحن خـى ٫مدـىع اللُـادة الخدىٍلُـت حٗـؼي إلاخٛحـر طـىىاث
الخدمت  ،و٧اهذ الٟغو ١لهالر مً لهـم ؾـىىاث زضمـت ؤ٢ـل مـً  5ؾـىىاث .باؾـخصىاء بٗـضي الخـإزحر
اإلاشالي والخدٟحز ال٨ٟغي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو ١جظ٦غ بحن ؤٞغاص الُٗىت.
 وحىد فسوق مٗىىٍت بـحن اؾـخجاباث اإلابدـىزحن خـى ٫مدـىع اللُـادة الخدىٍلُـت حٗـؼي إلاخٛحـر اإلاظـمﻰ
الىظُفي ،و٧اهذ الٟغو ١لهالر ٧ل مً مـضًغ مكـغوٕ /ميؿـ ٤مكـغوٕ .باؾـخصىاء بٗـض الخـإزحر اإلاشـالي
ً
٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن ؤٞغاص الُٗىت.
 وحىد فسوق مٗىىٍت بحن اؾخجاباث اإلابدىزحن خـى ٫اإلاىظمـت اإلاخعلمـت حٗـؼي إلاخٛحـر الجـيع ،و٧اهـذ
الٟغو ١لهالر ؤلاهار.
 وحــىد فــسوق مٗىىٍــت بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى ٫بظمــالي مدــىع اإلاىظمــت اإلاخعلمــت حٗــؼي إلاخٛحــر
طىىاث الخدمت ،و٧اهذ الٟغو ١لهالر مً لهم ؾىىاث زضمت  15ؾىت ٞإ٦ثر.
 عــدم وحــىد فــسوق مٗىىٍــت بــحن اؾــخجاباث اإلابدــىزحن خــى ٫بظمــالي مدــىع اإلاىظمــت اإلاخعلمــت حٗــؼي
ل٩ل مً مخٛحر (العمس ،اإلااهل العلمي ،واإلاظمﻰ الىظُفي).
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الىخاثج اإلاخعللت باإلحابت على ؤطئلت الدزاطت وجدلُم ؤهدافها مىضخت في الجدوٌ آلاحي:
حدوٌ زكم ( :)1 - 6الىخاثج اإلاخعللت باإلحابت عً ؤطئلت الدزاطت وجدلُم ؤهدافها
مجاٌ جدلله

الهدف

الظااٌ ألاوٌ :ما مؿخىي مماعؾت ؤبٗاص الُ٣اصة الخدىٍلُت في جم جدلُل الىخاثج مً ظضو )9 - 5( ٫بلى ظضو.)13 - 5( ٫
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة خؿب عؤي ؤٞغاص ؤْهغث الىخاثج ؤن ممازطت همى اللُادة الخدىٍلُت بك٩ل ٖام ٧ان بدزحت

الُٗىت؟

مسجفعت بيؿبت  ،%72.61وظاء في اإلاسجبت ألاولى :بعد الخإزحر اإلاثالي بيؿبت
 .%74.99جاله بٗض الخدٟحز ال٨ٟغي بيؿبت  .%72.88زم بٗض الاٖخباعاث الٟغصًت

الهدف ألاوٌ :الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢مماعؾت ؤؾالُب الُ٣اصة بيؿبت  ،%71.32وظاء في اإلاسجبت السابعت وألازحرة :بعد الدافع ؤلالهامي بيؿبت
الخدىٍلُت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.
.%71.10
الظااٌ الثاوي :ما صعظت جُبُ ٤زهاثو اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة؟

جم جدلُل الىخاثج مً ظضو )14 - 5( ٫بلى ظضو.)19 - 5( ٫
٦كٟذ الىخاثج ؤن دزحت جوبُم ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت مسجفعت بىػن وؿبي
 ،%70.37وظاء بعد الخمىً الشخص ي في اإلاسجبت ألاولي بىػن وؿبي ،%72.24

ًلُه بٗض الخٗلم الٟغٍ٣ي بىػن وؿبي  .%71.57ومً زم بٗض الخ٨ٟحر الىٓمي
الهدف الثاوي :ال٨ك ًٖ ٠صعظت جىاٞغ زهاثو اإلاىٓمت
ً
بىػن وؿبي ً .%69.87لحها بٗض الىماطط الٗ٣لُت بىػن وؿبي  ،%69.68وؤزحرا
اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت في مدآٞاث ٚؼة.
بعد السئٍت اإلاؼترهت بىػن وؿبي .%68.18
الظااٌ الثالث :هل ًىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض

جم جدلُل الىخاثج وهي في الجضو ٫ع٢م ()20 - 5
بُيذ الىخاثج وحىد عالكت معىىٍت هسدًت كىٍت بحن ؤطالُب اللُادة

مؿخىي ( )α≤0.05بحن ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت
الخدىٍلُت مجخمعت واإلاىظمت اإلاخعلمت ،وبل ٜمٗامل اعجباٍ الٗال٢ت (.)0.698
ً
اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة خؿب ٦ما ؤْهغث ؤن ؤهبر ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت ازجباها طو صاللت بخهاثُت في
عؤي اإلابدىزحن؟

اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هى بعد (الخفص ؤلالهامي) خُض ٧ان مٗامل الاعجباٍ ()0.690
ؤي ان العالكت ٧اهذ هبحرة ،وظاء في اإلاسجبت ألازحرة بعد (الخإزحر اإلاثالي) خُض

الهدف الثالث :بُان اججاه وَبُٗت الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخدىٍلُت وظضث ٖال٢ت َغصًت بِىه وبحن اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٣ضاعها ( )0.633بدزحت
واإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة .مخىطوت.
الظااٌ السابع :هل ًىظض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي
( )α≤0.05بحن ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت؟
الهدف السابع :مٗغٞت ؤزغ الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ زهاثو
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.

جم اؾخسضام جدلُل الاهدضاع اإلاخٗضص باؾخسضام َغٍ٣ت ) )Stepwiseوهى مىضر
في ظضو.)21 – 5( ٫
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت جازس في اإلاىظمت اإلاخعلمت
وجٟؿغ ما وؿبخه ( )%48.8مً الخباًً والخٛحر في (اإلاىٓمت اإلاخٗلمت) وؤن باقي
الخٛحر ٢ض ٌٗىص لٗىامل ؤزغي زاعط هُا ١الضعاؾت.
ً
٦ما بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ؤهم اإلاخٛحراث جإزحرا في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت هى الخفص
ؤلالهامي ،والاعخبازاث الفسدًت ،فُما جم اطدبعاد مخغحري (الخإزحر اإلاثالي،
ً
والخدفحز الفىسي) لعدم وحىد جإزحر صا ٫بخهاثُا لهما في اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
155

الظااٌ الخامع :هل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض

جم اؾخسضام جدلُل ٦ Independent t Test and ANOVAما هى مىضر في
الجضاو 22 - 5( ٫بلى ُٞ )26 - 5ما ًسو الٟغو ١خى ٫اللُادة الخدىٍلُت ،وفي

مؿخىي ( )α≤0.05بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى ٫الجضاو 27 - 5( ٫بلى ُٞ )31 - 5ما ًسو الٟغو ١خى ٫اإلاىظمت اإلاخعلمت.
مخٛحري الضعاؾت اإلاؿخ٣ل والخاب٘ (الُ٣اصة الخدىٍلُت واإلاىٓمت
اإلاخٗلمت) حٗؼي للمخٛحراث الضًمٛغاُٞت (الجيـ ،الٗمغ ،ؾىىاث
الخضمت ،اإلاؿمى الىُْٟي ،اإلااهل الٗلمي)؟
الهدف الخامع :ا٦دكا ٝالٟغو ١ؤلاخهاثُت بحن مخىؾُاث
ج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗىت خى٧ ٫ل مً مخٛحري الضعاؾت (الُ٣اصة
الخدىٍلُت واإلاىٓمت اإلاخٗلمت) في الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في
مدآٞاث ٚؼة حٗؼي للمخٛحراث الضًمٛغاُٞت (الجيـ ،الٗمغ،
ؾىىاث الخضمت ،اإلاؿمى الىُْٟي ،اإلااهل الٗلمي).

ؤْهغث الضعاؾت عدم وحىد فسوق طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء
اإلابدىزحن خى ٫اللُادة الخدىٍلُت حٗؼي بلى اإلااهل الٗلميُٞ ،ما ٧اهذ هىان
فسوق طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي لبُ٣ت اإلاخٛحراث وهي :الجيع و٧اهذ الٟغو١
لهالر ؤلاهار ،العمس و٧اهذ الٟغو ١لهالر مً ؤٖماعهم ؤ٢ل مً  30ؾىت،
باؾخصىاء بٗضي الخدٟحز ال٨ٟغي والضا ٘ٞؤلالهامي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو١
ً
صالت بخهاثُا بحن ؤٞغاص الُٗىت ،طىىاث الخدمت و٧اهذ الٟغو ١لهالر مً لهم
ؾىىاث زضمت ؤ٢ل مً  5ؾىىاث ،باؾخصىاء بٗضي الخإزحر اإلاشالي والخدٟحز
ال٨ٟغي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو ١جظ٦غ بحن ؤٞغاص الُٗىت ،اإلاظمﻰ الىظُفي
و٧اهذ الٟغو ١لهالر ٧ل مً مضًغ مكغوٕ/ميؿ ٤مكغوٕ) ،باؾخصىاء بٗض
ً
الخإزحر اإلاشالي ٣ٞض جبحن ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن ؤٞغاص الُٗىت.
٦ما ؤْهغث الضعاؾت عدم وحىد فسوق طاث صاللت بحن مخىؾُاث آعاء
اإلابدىزحن خى ٫اإلاىظمت اإلاخعلمت حٗؼي بلى مخٛحراث (العمس ،اإلااهل العلمي،
واإلاظمﻰ الىظُفي)ُٞ ،ما ٧اهذ هىان فسوق طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي لبُ٣ت
اإلاخٛحراث وهي :الجيع و٧اهذ الٟغو ١لهالر ؤلاهار ،طىىاث الخدمت و٧اهذ
الٟغو ١لهالر مً لهم ؾىىاث زضمت  15ؾىت ٞإ٦ثر.

الهدف الظادض :الٗمل ٖلى ج٣ضًم جىنُاث ٖلمُت ًمً٨
الاؾخٟاصة مجها في حٗؼٍؼ جىاٞغ ؤبٗاص اإلاىٓمت اإلاخٗلمت وبىائها في مىضر مً نٟدت ( )156بلى نٟدت (.)161
الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث ٚؼة.

جىؿُاث الدزاطت
مً زال ٫صعاؾت الباخض إلاىيىٕ الُ٣اصة الخدىٍلُت وصوعها في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت في الجمُٗاث الخحرًت
الٗاملــت فــي ُ٢ــإ ٚــؼة ،ومــً زــال ٫مــا جىنــل بلُــه مــً هخــاثج بٗــض جُبُــ ٤ؤصواث الضعاؾــت اإلاؿــخسضمتٞ ،ــةن
الباخض ًىصخي باآلحي:
.1

يغوعة جىٞحر مىار جىُٓمي ًضٖم اؾخسضام ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت مً ؤظل حؿغَ٘ الخُىاث
للىنى ٫بلى حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٘ بُان الٟىاثض التي ًم ً٨جد٣ُ٣ها مً زال ٫جبجي هظا ال٨ٟغ
ؤلاصاعي والاهخ٣ا ٫بالجمُٗاث الخحرًت مً مىٓماث ج٣لُضًت بلى ؤن ج٩ىن مىٓماث مخٗلمت ،زانت ؤن
هظه الضعاؾت بُيذ الضوع اإلاهم للُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.

.2

يغوعة حٗؼٍؼ وجُىٍغ مماعؾاث ؤؾلىب الخإزحر اإلاشالي صازل الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في مدآٞاث
ٚؼة مً زال ٫مؿاٖضة ال٣اصة ٖلى جُىٍغ ؤهٟؿهم وجضعٍبهم اإلاؿخمغ إل٦ؿابهم مهاعة الُ٣اصة وًٞ
الخهغ٦ ٝىماطط ٌؿعى الٗاملىن لال٢خضاء بها ومدا٧اتها.
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.3

الٗمل ٖلى جُىٍغ الخدٟحز ال٨ٟغي للٗاملحن مً زال ٫حصجُٗهم للىنى ٫بلى هخاثج جٟى ١جىٗ٢اتهم
وما هى مسُِ له ،وطل ٪بخىٞحر الخىاٞؼ اإلاسخلٟت اإلاٗلىمت مؿب٣ا ؤو اإلاٟاظئت للٗاملحن بن ٞا١
ؤصائهم الخىٗ٢اث في اإلاهام اإلاُلىب مجهم بهجاػها.

.4

ً
جدؿحن الٗال٢ت م٘ الٗاملحن بدُض جخجاوػ ؤلاصاعة الاهخمام بالٗمل الدكُٛلي الُىمي ونىال بلى
الخٗغٖ ٝلى الغٚباث والُمىخاث اإلاؿخ٣بلُت التي ٌؿٗىن لخد٣ُ٣ها في خُاتهم الىُُْٟت باٖخباعها
عٚباث زانت جسخل ٠مً ٖامل آلزغ وٍُمدىن إلقباٖها.

.5

يغوعة ؤن جسُى بصاعة الجمُٗاث الخحرًت زُىة مخ٣ضمت في الاٖخباعاث الٟغصًت وٖضم الا٦خٟاء
بالتر٦حز ٖلى اإلاخمحز مً الٗاملحن ،بل ٖلى ؤلاصاعة الاهدباه للٗاملحن الظًً ال ًدٓىن بال٣بى ٫مً
ػمالئهم وببضاء اهخمام شخصخي بهم ،مً زال ٫الخغم ٖلى الٗمل اإلاكتر ٥بحن الٗاملحن والل٣اءاث
اإلاٟخىخت و٦ظل ٪ج٣ىٍت ؤوانغ الٗال٢اث الاظخماُٖت زاعط بِئت الٗمل.

.6

يغوعة ؤن تهخم ُ٢اصاث الجمُٗاث الخحرًت بخدؿحن الخم ً٨الصخصخي للٗاملحن لضيهم ،وطل ٪بإن
ًدٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت لخدؿحن ؤصائهم ،مً زال ٫صٖم الخضعٍب اإلاؿخمغ ؾىاء
باهخضابهم لخًىع هضواث ووعف ٖمل طاث ٖال٢ت بُبُٗت ٖملهم ؤو حُُٛت ج٩الُ ٠صوعاث جضعٍبُت في
ظىاهب ؤؾاؾُت حٗؼػ وجُىع مهاعاث الٗاملحن.

.7

يغوعة بًجاص اؾتراجُجُت واضخت في الجمُٗاث الخحرًت الؾدشماع وجبجي م٣ترخاث وجىنُاث ٞغ١
الٗمل التي جدؿم بالىخاثج الىىُٖت ،ؤو ؤزظ مضعاء الجمُٗاث بخىنُاث اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت الٗلُا
لضيهم ٖلى ؤن ج٩ىن هخاط ٖمل ظماعي.

.8

يغوعة مغاظٗت ؤلاصاعة لغئٍت الجمُٗت بك٩ل صاثم ،وؤن ً٩ىن هىا ٥اهخمام ؤ٦بر مً ؤلاصاعة بًغوعة
مىا٢كت الٗاملحن في الخُِ الخُىٍغٍت للجمُٗت ،والظي بضوعه ٌٗمل ٖلى عٟ٦ ٘ٞاءة الجمُٗت في
ج٩ىًٍ عئٍت مكتر٦ت للٗمل.

.9

يغوعة ؤن جىٞغ بصاعة الجمُٗاث مىازا صخُا للمىاٞؿت بحن الٗاملحن ال ًُغى ُٞه ازتزا ٫وبزٟاء
البٌٗ لخبراتهم هدُجت مماعؾاث جىاٞؿُت زاَئت ،وٍ٩ىن هظا اإلاىار اإلانهي مالثم لخُىٍغ الٗمل
باؾخمغاع ،بدُض ٌكُ٘ جباص ٫ألا٩ٞاع بؿالؾت ،وؤن جخه ٠اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن باإلاهىُت
والهغاخت ،وٍهبذ الٗاملىن ٖلى ٢ىاٖت جامت بإهمُت جباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٗاع ٝوالخبراث.

ٖ .10لى اإلاضعاء الُ٣ام بخدٟحز الٗاملحن ٖلى اؾدشماع البِئت اإلادلُت في جدؿحن الٗمل ،وطل ٪مً زال٫
زل ٤خالت مىاٞؿت صخُت صاثمت بحن الٗاملحن لالعج٣اء بمؿخىٍاتهم اإلاهىُت ،وؤن ً٩ىن الاعج٣اء
الىُْٟي والخضوٍغ الىُْٟي ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤخض هظه الؿبل الضاٖمت لخالت الخدؿحن اإلاؿخمغ مً
الٗاملحن ألهٟؿهم لِؿخد٣ىا اإلاغاجب ؤلاصاعٍت ألاٖلى.
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زوت عمل لخىفُر الخىؿُاث
ً
بىاء ٖلى هخاثج وجىنُاث الضعاؾت ٢ام الباخض بةٖضاص زُت ٖمل لخىُٟظها٦ ،ما في ظضو ٫ع٢م (:)2 - 6
حدوٌ زكم ( :)2 - 6زوت عمل لخىفُر الخىؿُاث
م

الخىؿُت

البرامج وألاوؼوت

الجهت اإلاظاولت عً

اإلادة

الخىفُر

الصمىُت

الجمُٗاث

.1

.2

.3

.4

.5

يغوعة جىٞحر مىار جىُٓمي ًضٖم اؾخسضام  -وكغ ز٣اٞت الُ٣اصة الخدىٍلُت و٦ظا  -ججم٘
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،وطل ٪مً زال٫
ؤؾلىب الُ٣اصة الخدىٍلُت مً ؤظل حؿغَ٘
وألاهلُت،
الخحرًت
صوعاث جضعٍبُت ووعف ٖمل وهضواث
الخُىاث للىنى ٫بلى حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٘
اإلاىٓماث
قب٨ت
بك٩ل
لُ٣اصاث الجمُٗاث الخحرًت.
بُان الٟىاثض التي ًم ً٨جد٣ُ٣ها مً زال ٫جبجي
ألاهلُت.
صوعي
هظا ال٨ٟغ ؤلاصاعي والاهخ٣ا ٫بالجمُٗاث الخحرًت  -بنضاع وكغاث حؿاهم في وي٘ بَاع
الجمُٗاث
 صاثغةواضر آللُت اؾخسضام همِ الُ٣اصة
مً مىٓماث ج٣لُضًت بلى ؤن ج٩ىن مىٓماث
بىػاعة الضازلُت.
الخدىٍلُت ،وآلُاث الاهخ٣ا ٫بالجمُٗاث
مخٗلمت ،زانت ؤن هظه الضعاؾت بُيذ الضوع اإلاهم
الخحرًت بلى ؤن ج٩ىن مىٓماث مخٗلمت.
للُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت.
الجمُٗاث
يغوعة حٗؼٍؼ وجُىٍغ مماعؾاث ؤؾلىب الخإزحر  -جؼوٍض الجمُٗاث الخحرًت بمجمىٖت مً  -ججم٘
البرامج الُ٣اصًت اإلاخسههت التي حٗمل
اإلاشالي صازل الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في
والاهلُت،
الخحرًت
صوعة
ٖلى حٗضًل الؿلى ٥ون٣ل مماعؾاث
مدآٞاث ٚؼة مً زال ٫مؿاٖضة ال٣اصة ٖلى
اإلاىٓماث
قب٨ت
ؾىىٍت
ال٣اصة وال٣ضعة ٖلى الخإزحر مً زال٫
جُىٍغ ؤهٟؿهم وجضعٍبهم اإلاؿخمغ إل٦ؿابهم مهاعة
ألاهلُت.
الُ٣اصة و ًٞالخهغ٦ ٝىماطط ٌؿعى الٗاملىن
اإلاماعؾت الٗملُت.
 عثِـ مجلـ ؤلاصاعة.لال٢خضاء بها ومدا٧اتها.
ومضعاء
 ٢اصةالٗمل ٖلى جُىٍغ الخدٟحز ال٨ٟغي للٗاملحن مً  -ؤلاٖالن الضوعي ًٖ مؿاب٣اث جمحز.
ً
زال ٫حصجُٗهم ونىال لىخاثج جٟى ١جىٗ٢اتهم وما  -وي٘ هٓام بألُاث واضخت لخدٟحز
بك٩ل
الجمُٗاث الخحرًت.
هى مسُِ له ،وطل ٪بخىٞحر الخىاٞؼ اإلاسخلٟت
صوعي
الٗاملحن ًخم الٗمل مً زاللها ٖلى  -لجىت جُُ٣م ألاصاء
م٩اٞإة الٗاملحن بـ (الترُ٢ت ،الخضعٍب،
اإلاٗلىمت مؿب٣ا ؤو اإلاٟاظئت للٗاملحن بن ٞا١
(قهغي)... ،
اإلاخمحز.
الخ٨غٍم.)...،
ؤصائهم الخىٗ٢اث في اإلاهام اإلاُلىب مجهم بهجاػها.
جدؿحن الٗال٢ت م٘ الٗاملحن بدُض جخجاوػ ؤلاصاعة  -الٗمل ٖلى جدضًض جسُُِ اإلاؿاع  -صاثغة اإلاىاعص البكغٍت
ً
الىُْٟي للٗاملحن بك٩ل مؿخمغ.
الاهخمام بالٗمل الدكُٛلي الُىمي ونىال بلى
بالجمُٗت.
الخٗغٖ ٝلى الغٚباث والُمىخاث اإلاؿخ٣بلُت التي  -جىُٓم آلُاث للخىانل اإلاؿخمغ م٘ ٢ -اصة الجمُٗاث م٘
الٗاملحن في ؤٞغاخهم وؤجغاخهم والٗمل
ٌؿٗىن لخد٣ُ٣ها في خُاتهم الىُُْٟت باٖخباعها
الٗال٢اث الٗامت.
عٚباث زانت جسخل ٠مً مىْ ٠آلزغ وٍُمدىن
ٖلى بقبإ خاظاتهم الٟؿُىلىظُت.
إلقباٖها.
ومضعاء
يغوعة ؤن جسُى بصاعة الجمُٗاث زُىة مخ٣ضمت  -جىُٓم ل٣اءاث وعخالث جغٞحهُت لجمُ٘ ٢ -اصة
الٗاملحن ل٨ؿغ الخىاظؼ بحن الؼمالء.
في الاٖخباعاث الٟغصًت وٖضم الا٦خٟاء بالتر٦حز ٖلى
الجمُٗاث.
اإلاخمحز مً الٗاملحن ،بل الاهدباه للٗاملحن الظًً ال  -الخىانل اإلاؿخمغ م٘ الٗاملحن في  -الٗال٢اث الٗامت.
ؤٞغاخهم وؤجغاخهم والٗمل ٖلى بقبإ
ًدٓىن بال٣بى ٫مً ػمالئهم وببضاء اهخمام
خاظاتهم الٟؿُىلىظُت.
شخصخي بهم ،مً زال ٫الخغم ٖلى الٗمل
اإلاكتر ٥بحن الٗاملحن والل٣اءاث اإلاٟخىخت وج٣ىٍت  -الٗمل ٖلى ج٨غَـ ز٣اٞت الٗمل بغوح
الٟغٍ.٤
الٗال٢اث الاظخماُٖت زاعط بِئت الٗمل.
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بك٩ل
مؿخمغ

بك٩ل
مؿخمغ

يغوعة ؤن تهخم ُ٢اصاث الجمُٗاث الخحرًت  -جىُٓم

.6

بغامج

جضعٍبُت

مخسههت  -ججم٘

الجمُٗاث

بخدؿحن الخم ً٨الصخو للٗاملحن لضيهم ،وطل٪

مهممت في مجاالث الٗمل اإلاسخلٟت

الخحرًت

وألاهلُت،

بإن ًدٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت

والتي جسضم الجمُٗت ،وجُىع الٗاملحن

قب٨ت

اإلاىٓماث

لخدؿحن ؤصائهم ،مً زال ٫صٖم الخضعٍب اإلاؿخمغ

بما ًسضمهم وٍؼٍض ٟ٦اءتهم ،وٍد٤٣

ألاهلُت.

ؾىاء باهخضابهم لخًىع هضواث ووعف ٖمل طاث

هخاثج ؤًٞل للجمُٗت.

 -صاثغة اإلاىاعص البكغٍت صوعة ؾىىٍا

ٖال٢ت بُبُٗت ٖملهم ؤو حُُٛت ج٩الُ ٠صوعاث  -ابخٗار بٌٗ اإلاىْٟحن لالؾخٟاصة مً
جضعٍبُت في ظىاهب ؤؾاؾُت حٗؼػ وجُىع مهاعاتهم.

ال ج٣ل ًٖ

بالجمُٗت.

ججاعب آلازغًٍ وجباص ٫الخبراث م٘
ظمُٗاث مخمحزة مدلُت ؤو زاعظُت.

يغوعة بًجاص اؾتراجُجُت واضخت في الجمُٗاث  -وكغ ز٣اٞت الٗمل الجماعي وٞغ ١الٗمل٢ - ،اصة
.7

ومضعاء

الخحرًت الؾدشماع وجبجي م٣ترخاث وجىنُاث ٞغ١

والتي جغٟ٦ ٘ٞاءة الٗاملحن وَؿخُٟض

الجمُٗاث

الٗمل التي جدؿم بالىخاثج الىىُٖت ،ؤو ؤزظ مضعاء

بًٗهم مً زبراث البٌٗ.

ومضعاء الضواثغ.

الخحرًت،

مؿخمغ

الجمُٗاث بخىنُاث اإلاؿخىٍاث الٗلُا لضيهم ٖلى  -حٗؼٍؼ ز٣اٞت زل ٤وجىلُض ألا٩ٞاع
ؤن ج٩ىن هخاط ٖمل ظماعي.

ؤلابضاُٖت يمً ٞغٍٖ ٤مل.

يغوعة مغاظٗت ؤلاصاعة لغئٍت الجمُٗت بك٩ل  -بٖضاص زُِ واؾتراجُجُاث واضخت  -مجلـ
.8

بك٩ل

صاثم ،وؤن ً٩ىن هىا ٥اهخمام ؤ٦بر مً ؤلاصاعة

للجمُٗاث ،والاهخمام بإن ج٩ىن ميكىعة

بًغوعة مىا٢كت الٗاملحن في الخُِ الخُىٍغٍت

بحن الٗاملحن وواضخت ،ختى ٌؿهم ٢ -اصة

للجمُٗت ،والظي بضوعه ٌٗمل ٖلى عٟ٦ ٘ٞاءة

الجمُ٘ في جُىٍغها ،وختى ًىُل٤

الجمُٗت في ج٩ىًٍ عئٍت مكتر٦ت للٗمل.

الجمُ٘ مً عئٍت واخضة وٞهم واخض.

بصاعة

الجمُٗت.
ومضعاء

ً
ؾىىٍا

الجمُٗاث الخحرًت.

يغوعة ؤن جىٞغ بصاعة الجمُٗاث مىازا صخُا ٣ٖ -ض صوعاث جضعٍبُت خىٞ ٫غ ١الٗمل - ،صاثغة اإلاىاعص البكغٍت

.9

للمىاٞؿت بحن الٗاملحن ال ًُغى ُٞه ازتزا٫

لِؿخىٖب الٗاملىن ؤهمُت الٗمل في

وبزٟاء البٌٗ لخبراتهم هدُجت مماعؾاث جىاٞؿُت

ٞغ ١ومكاع٦ت ألا٩ٞاع وٖضم اخخ٩اعها.

زاَئت ،وٍ٩ىن هظا اإلاىار اإلانهي مالثم لخُىٍغ  -وي٘ آلُاث ُ٢اؾُت إلاخابٗت الخدٟحز
الٗمل باؾخمغاع ،بدُض ٌكُ٘ جباص ٫ألا٩ٞاع

ؤلاًجابي للٗاملحن في الجمُٗاث الخحرًت،

بؿالؾت ،وؤن جخه ٠اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن

بدُض ج٩ىن مٗاًحر الخدٟحز واضخت وٍخم

باإلاهىُت والهغاخت ،وٍهبذ الٗاملىن ٖلى ٢ىاٖت

الٗمل مً زاللها ٖلى م٩اٞإتهم.

بالجمُٗت.
٢ -اصة

ومضعاء

الجمُٗاث.

بك٩ل
مؿخمغ

جامت بإهمُت جباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٗاع ٝوالخبراث.
ٖلى اإلاضعاء الُ٣ام بخدٟحز الٗاملحن ٖلى اؾدشماع  -ؤلاٖالن ًٖ ظاثؼة لألصاء اإلاخمحز٩ً ،ىن  -صاثغة اإلاىاعص البكغٍت

.10

البِئت اإلادلُت في جدؿحن الٗمل ،وطل ٪مً زال٫

مً مٗاًحرها اؾدشماع البِئت اإلادلُت في

زل ٤خالت مىاٞؿت صخُت صاثمت بحن الٗاملحن

جدؿحن الٗمل.

٢ -اصة

لالعج٣اء بمؿخىٍاتهم اإلاهىُت ،وؤن ً٩ىن الاعج٣اء  -وي٘ هٓام بألُاث واضخت لخدٟحز
الىُْٟي والخضوٍغ الىُْٟي ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤخض

الٗاملحن ًخم الٗمل مً زالله ٖلى

هظه الؿبل الضاٖمت لخالت الخدؿحن اإلاؿخمغ مً

م٩اٞإة

ألا٩ٞاع

الٗاملحن ألهٟؿهم لِؿخد٣ىا اإلاغاجب ؤلاصاعٍت

ؤلابضاُٖت بـ (الترُ٢ت ،الخضوٍغ الىُْٟي،

ألاٖلى.

اإلا٩اٞإة اإلااصًت ؤو اإلاٗىىٍت).

الٗاملحن
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بالجمُٗت.

ؤصخاب

الجمُٗاث.

ومضعاء
بك٩ل
مؿخمغ

الدزاطاث اإلاظخلبلُت اإلالترخت:
.1

بٖاصة هظه الضعاؾت وهي ؤزغ مماعؾت ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت م٘ جُبُ٣ها
ٖلى الجمُٗاث الخحرًت في اإلادآٞاث الكمالُت (الًٟت الٛغبُت).

.2

بظغاء صعاؾت م٣اعهت ألزغ مماعؾت ؤؾالُب الُ٣اصة الخدىٍلُت في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بحن الجمُٗاث
الخحرًت وماؾؿاث الُ٣إ الخام جاعة ،وؤزغي بحن الجمُٗاث الخحرًت والُ٣إ الٗام (الخ٩ىمي).

.3

صعاؾت ؤزغ ٖىامل ومخٛحراث مؿخ٣لت ؤزغي مشل (الُ٣اصة الخباصلُت ،الُ٣اصة الاؾتراجُجُت ،الٗضالت
الخىُٓمُت ،الالتزام الخىُٓمي) في حٗؼٍؼ اإلاىٓمت اإلاخٗلمت ،لٗلها جٟؿغ الخباًً في اإلاخٛحر الخاب٘ وهى
اإلاىٓمت اإلاخٗلمت بك٩ل ؤًٞل مما جىنلذ بلُه الضعاؾت الخالُت وهى (.)%48.8
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اإلاـادز واإلاساحع:
ً
ؤوال :اإلاـادز واإلاساحع العسبُت:
ال٣غآن ال٨غٍم.
ببغاهُم ،هىع :)2014( .دوز اإلاىظمت اإلاخعلمت في جوبُم طلىهُاث فسق العمل  /دزاطت اطخوالعُت في مـسف السػُد.
مجلت العلىم الاكخـادًت وؤلادازٍت ،اإلاجلض  ،20الٗضص ( ،77م.)180-146
ؤبغاف ،ببغاهُم :)2001( .اإلاجخمع اإلادوي الفلظوُجي :مً الثىزة بلى الدولت .مجلت زئٍت ،الٗضص .6
ؤبى الىهغ ،مضخذ :)2007( .بدازة مىظماث اإلاجخمع اإلادوي :دزاطت في الجمعُاث ألاهلُت مً مىظىز الخمىحن والؼساهت
والؼفافُت واإلاظاءلت واللُادة والخوىع والدؼبًُ والجىدة ،الُبٗت ألاولى ،بًترا ٥لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة ،مهغ.
ؤبى قغٍ ،٠زالضًت :)2016( .دوز اللُادة الخدىٍلُت في بدازة الخغُحر بىشازة الصخت الفلظوُيُت في مدافظاث غصة .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،بغهامج الُ٣اصة وؤلاصاعة ،ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
بخهاثُت حٗضاص الجمُٗاث الخحرًت الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة وؤهىاٖها ،صاثغة الجمُٗاث ،مضًغٍت الكئىن الٗامت بىػاعة
الضازلُت.2017/7/18 ،
ايهحر ،زالض :)2015( .معىكاث الخمىٍل الدولي للجمعُاث ؤلاطالمُت الخحرًت في كواع غصة وطبل الخغلب عليها ،عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الخجاعة ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
ألاق٣غٖ ،مغ :بدازة والي ماٌ الصواة ،ؤو مـسف العاملحن عليها .مجلت الؼسَعت والدزاطاث ؤلاطالمُت -حامعت الىىٍذ،
الٗضص الشالزىن.
ألاٚا ،بال :)2011( .٫جـىز ملترح لخىمُت مهازاث اللُادة الخدىٍلُت لدي مدًسي اإلادازض ؤلاعدادًت بىوالت الغىر
بمدافظاث غصة .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
ألاٚا ،مهُٟى :)2015( .مدي مظاهمت الجمعُاث الخحرًت في الخىمُت بمدافظاث غصة ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،
بغهامج الُ٣اصة وؤلاصاعة ،ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
الباػ" :)2011( .معىكاث ممازطت الدوز اللیادي إلاىظفاث مىخب غصة ؤلاكلیمي لىوالت الغىر الدولیت ,ألاوهسوا" .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ,الجامٗت الاؾالمُتٚ -ؼة.
البدُصخيٖ ،هام :)2009( .اإلاعاًحر الدولُت والىهىُت لإلدازة اإلاالُت في اإلاىظماث ألاهلُت الفلظوُيُت .وع٢ت ٖمل م٣ضمت
زال ٫وعقت الٗمل جوىٍس ؤلادازة اإلاالُت في اإلاىظماث ألاهلُت ،ػبىت اإلاىظماث ألاهلُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
الدكغَٗاث ألاعصهُت" ،كاهىن الجمعُاث ألازدوي زكم ( )51لظىت  ،"2008جم الاَالٕ ٖلى اإلادخىي بالغظىٕ للغابِ
( )http://www.icnl.org/research/library/files/Jordan/51-2008-Ar.pdfبخاعٍش 2018/1/8م.
الخلباوي ،نهاًت ،وؾالم ،مدمض" :)2011( .ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في مظدؼفﻰ الؼفاء في غصة مً وحهت هظس العاملحن
فيها" .اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة ألاٖما.)2(7 .٫
الجغظاوي ،ػٍاص( .)2010اللىاعد اإلاىهجُت لبىاء الاطخبُان ،الُبٗت الشاهُت ،مُبٗت ؤبىاء الجغاحٞ ،لؿُحن.
الجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء الٟلؿُُجي :)2016( .جلسٍس الفلظوُيُىن في نهاًت عام 2016م ،عام هللاٞ ،لؿُحن.
الجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء الٟلؿُُجي :)2016( .جلسٍس اإلاسؤة والسحل في فلظوحن ،كلاًا وبخـاءاث ،عام هللاٞ ،لؿُحن.
الخضاصٖ ،ماص ،وٖبض الىاخض ،مامً :)2009( .واكع حىدة ألاداء في ماطظاث العمل ألاهلي في كواع غصة ،ماجمغ وا٘٢
اإلااؾؿاث ألاهلُت آٞا ١وجدضًاث ،ظمُٗت قغ٧اء لإلٚازت والخىمُت والخُىٍغٚ .ؼةٞ ،لؿُحن.
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الخمضاوي ،مى :)2006( ٤ٞمىايج البدض الٗلمي ،ألاعصنٖ ،مان ،ماؾؿت الىعا ١لليكغ.
الضؾىقي ،وعصة :)2015( .دزحت جىافس معاًحر اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث التربُت بالجامعاث الفلظوُيُت بغصة وعالكتها
باإلهخاج اإلاعسفي ﻷعلاء هُئت الخدزَع .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،حامعت ألاشهسٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
الغبُعي ،زلىص ،وهجم ،خؿحن :)2016( .ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت ودوزها في جسػُد اللسازاث اإلاـسفُت بدث اطخوالعي
آلزاء عُىت مً اإلاظئىلحن في اإلاـازف الخاؿت العساكُت .مجلت دزاطاث مداطبُت ومالُت ،اإلاجلض  ،11الٗضص ،36
(م.)141-113
الغقىصي ،مدمض :)2007( .بىاء همىذج للمىظمت اإلاخعلمت همدزل لخوىٍس ألاحهصة ألامىُت في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.
ؤَغوخت ص٦خىعاة ٚحر ميكىعة ،حامعت هاًف العسبُت للعلىم ألامىُت :الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
الغ٢ب" )2010( ،عالكت اللُادة الخدىٍلُت بخمىحن العاملحن في الجامعاث الفلظوُيُت بلواع غصة" ,ظامٗت ألاػهغ ,عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٚ ,ؼة
الغواصٖ ،الء الضًً ،وآزغون :)2016( .ؤزس اللُادة الخدىٍلُت على ألاداء الخىظُمي مً مىظىز الدوز الىطُى للمظاولُت
الاحخماعُت للؼسواث –همىذج اإلاعادلت الهُيلُت .مجلت بدىر ألاعماٌ الدولُت .اإلاجلض  ،10الٗضص ( ،1م-199
.)221
ّ
الؿاٖاحيٟٖ ،ا ،ٝواإلاؿاعي ،مدمىص :)2015( .ؤزس طماث اللُادة الخدىٍلُت في جوبُم بدازة الجىدة الؼاملت :بدث
جوبُلي في الؼسهت العامت إلاىخىحاث ألالبان .مجلت حامعت بابل ،العلىم اإلاـسفُت والخوبُلُت ،اإلاجلض  ،23الٗضص
( ،3م.)1332-1309
الؿالم ،ماٍض :)2005( .مىظماث الخعلم ،ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،ال٣اهغة ،مهغ.
الؿ٩اعهت ،بال ٫زل" :)2010( .٠الُ٣اصة الاصاعٍت الٟٗالت"  359,صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَٖ٘ ,مان  ,ألاعصن.
الكغٍَ ،٠ال ")2004( .٫ألاهمان اللُادًت وعالكتها باﻷداء الىظُفي مً وحهت هظس العاملحن بامازة مىت اإلاىسمت" .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ,ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ,الغٍاى.
الكىُي ،مدمىص :)2016( .مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت بالىشازاث الفلظوُيُت في كواع غصة وحهت هظس ػاغلي
الىظاثف ؤلاػسافُت .مجلت الجامعت ؤلاطالمُت للدزاطاث الاكخـادًت وؤلادازٍت ،اإلاجلض  ،1الٗضص ( ،24م.)98-72
الٗالىٖ ،٫بض اإلااظض :)2011( .مدي جىافس مخولباث جوبُم ؤلادازة ؤلالىتروهُت في الجمعُاث الخحرًت الىبري في كواع غصة
وؤزسها على الاطخعداد اإلااطس ي كد الفظاد .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الخجاعة ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼة،
ٞلؿُحن.
الٗالىٖ ،٫بض اإلااظض ،ومىهىع ،مٗخهم ،وحجاط ،نهاص :)2012( .مدزل بلى مىظماث اإلاجخمع اإلادوي والخىمُت .صاثغة ال٨خب
بىػاعة الش٣اٞت ،الُبٗت ألاولىٚ ،ؼةٞ ،لؿُحن.
الٗامغي ،ؤخمض :)2002( .الظلىن اللُادي الخدىٍلي وطلىن اإلاىاهىت الخىظُمُت في ألاحهصة الخىىمُت الظعىدًت ،اإلاجلت
العسبُت للعلىم ؤلادازٍت ،اإلاجلض ( ،)9الٗضص (.39-19 ،)1
الٗؼام ،ؤخمض ،والجضاًت ،مدمض :)2015( .ؤزس اللُادة الخدىٍلُت في الخعلم الخىظُمي في كواع البىىن الخجازٍت ألازدهُت في
بكلُم الؼماٌ .مجلت الصزكاء للبدىر والدزاطاث ؤلاوظاهُت ،اإلاجلض  ،15الٗضص ( ،2م .)43-30
الٗماًغة ،مدمض :)2002( .مبادت ؤلادازة اإلادزطُت ،3ٍ .صاع اإلاؿحرة ٖ،مان ،ألاعصن.
الٗمغي٢ ،اؾم ،و قاهحن ،بغَؿم" :)2009( .ؤهمان اللُادة الادازٍت وجإزحرها في اهجاح اإلاىظماث " دزاطت جدلُلُت آلزاء
عُىت مً اإلادزاء والعاملحن في مدافظت ذي كاز الخىىمُت" ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة .ظامٗت البهغة ،الٗغا.١
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الٛالبيَ ،اهغ ،وٖلي ،لُلى :)2015( .دوز الرواء العاهفي في حعصٍص طلىهُاث اللُادة الخدىٍلُت مً زالٌ الخإزحر الىطُى
للخىمت (دزاطت مُداهُت لعُىت مً كُاداث حامعاث وطى وحىىب العساق) .مجلت دوزٍت هـف طىىٍت جـدزعً
ولُت ؤلادازة والاكخـاد/حامعت بالبـسة ،اإلاجلض  ،8الٗضص ( ،15م.)47-1
الٛؼالي ،خا :)2012( .ٔٞؤزس اللُادة الخدىٍلُت على فاعلُت عملُت اجساذ اللساز في ػسواث الخإمحن ألازدهُت .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت ألاٖما ،٫حامعت الؼسق ألاوطىٖ :مان ،ألاعصن.
الٟغهىص ،نالر :)2017( .مدي ممازطت ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في ولُاث الخىىىلىحُا في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت مً
وحهت هظس ؤعلاء الهُئت الخدزَظُت .اإلاجلت البرًواهُت للعلىم الاحخماعُت وؤلاوظاهُت .اإلاجلض  ،16الٗضص ،1
(م.)83-71
الٟغٍجي ،ؤٞغاح :)2014( .ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت وعالكتها بةدازة الخغُحر .مجلت ولُت التربُت ألاطاطُت ،اإلاجلض  ،20الٗضص
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ال٣اهىٕٖ ،بض اللُُ :)2015( .٠دوز اللُادة الخدىٍلُت في جدلُم ألاهداف الاطتراجُجُت الفلظوُيُت .عؾالت ماظؿخحر
ٚحر ميكىعة ،بغهامج الُ٣اصة وؤلاصاعة ،ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
ال٣ضعة ،ؤخمض :)2015( .مخولباث اللُادة الخدىٍلُت وعالكتها بمسسحاث العمل لدي اإلادزاء العامحن في الؼسهت
الفلظوُيُت بلواع غصة .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،بغهامج الُ٣اصة وؤلاصاعة ،ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطتٚ :ؼة،
ٞلؿُحن.
الً٣اة ،ؤخمض" :)2005( .ؤهمان اللُادة التربىٍت لدي مدًسي ومدًساث اإلادازض الخىىمُت في مدافظت حسغ وعالكتها
باإلاظاءلت"  ,عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة الجامٗت الهاقمُت ,ظغف  ,ألاعصن.
ال٨بِسخي ،نالح الضًً ،والٗؼاوي ،خىحن :)2014( .جوىٍس اإلاىظمت اإلاخعلمت في كىء جدلُل العالكت بحن فجىحي اإلاعسفت
وألاداء الاطتراجُجي :دزاطت مُداهُت في عُىت مً اإلاـازف الخاؿت في بغداد .مجلت العلىم الاكخـادًت وؤلادازٍت،
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اإلاخعلمت ،اإلاجلت ألازدهُت في بدازة ألاعماٌ ،الجامعت ألازدهُت ،اإلاجلض  ،5الٗضص ( ،1م .)45 - 19
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الىىٍغيٖ ،بحر :)2016( .دزحت جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في اإلادازض الثاهىٍت بمدافظاث غصة وعالكتها بإهمان الثلافت
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حمعُت الـالح ؤلاطالمُت) .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الخجاعة ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
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بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،عام هللاٞ ،لؿُحن.
بهغي ،واثل :)2017( .جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجـاالث ،اكخـادًاث اإلاعسفت واإلاىظمت اإلاخعلمت :دزاطت خالت على زالزت
مىظماث .مجلت العلىم الدولُت (الهىز) .اإلاجلض  ،29الٗضص ( ،1م.)302-297
بً ًىؾ ،٠ؤمىت" :)2016( .دوز اإلاددداث الىفظُت في ؿىع اللساز في الظُاطت الخازحُت السوطُت  ,دزاطت خالت السثِع
فالدًمحر بىجحن" .صعاؾت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ,حامعت شٍان عاػىز ,الجلٟت.
خؿحن ،خؿحن ،وؾُٗض ،ثاؾى :)2014( .جىظُف ؤبعاد اللُادة الخدىٍلُت في جلبُت مخولباث الاعخماد ألاوادًمي .مجلت
اليلُت ؤلاطالمُت الجامعت-الىجف ألاػسف ،اإلاجلض  ،1الٗضص ( ،40م.)495-453
زل ،٠مدمض ٦غٍم ،وخؿجي ،ؾُٗض" :)2010( .عالكت اللُادة الخدىٍلُت باإلبداع ؤلادازي لدي زئطاء ألاكظام ألاوادًمُحن
في الجامعت ؤلاطالمُت بغصة .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ,الجامٗت الاؾالمُت ٚؼة.
زًحرٖ ،الء :)2015( .همىذج الخـاثف الىظُفُت وعالكخه باإلاىظمت اإلاخعلمت دزاطت مُداهُت على ػسهت الاجـاالث
الخلىٍت الفلظوُيُت "حىاٌ" بلواع غصة .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاعٍت ،حامعت
ألاشهسٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
صوصًً ،مدمىص :)2016( .جلُُم ؤزس كاهىن الجمعُاث الخحرًت والهُئاث ألاهلُت زكم ( )1لظىت  2000والثدخه الخىفُرًت
على ؤداء الجمعُاث .بدض مٗض إلاعهد ؤبدار الظُاطاث الاكخـادًت الفلظوُجي (ماض) ،ال٣ضؽ وعام هللا،
ٞلؿُحن.
صًٟىٍغ ،ظىػٍ ،٠وجغٍترٖ ،الء :)2009( .جدبع الخمىٍل الخازجي للمىظماث الفلظوُيُت غحر الخىىمُت في اللفت الغسبُت
وكواع غصة  ،2008-1999مٗهض ؤبدار الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الٟلؿُُيُت (ماؽ) ومغ٦ؼ جُىٍغ اإلااؾؿاث ألاهلُت
الٟلؿُُيُت ( ،)NDCعام هللاٞ ،لؿُحن.
عمًانٖ ،هام :)2014( .مدي جىافس ؤبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت باإلاعاهد ألاشهسٍت مً وحهت هظس العاملحن فيها .مجلت حامعت
الىجاح لألبدار (العلىم ؤلاوظاهُت) ،اإلاجلض  ،28الٗضص ( ،10م.)2410-2374
ػٖغوعٞ ،ىاػ ٦خاب مترظم ٧ ٫اي ،ماً٩ل" :)2003( .الخغُحر اإلاخىاؿل" زىق غماز الخىافع في عالم الخجازة الاهتروهُت.
164

الٗبُ٩ان للُباٖت  ,الُبٗت ألاولى الغٍاى ،الؿٗىصًت.
ؾ ،٪ُ٨ؤقغ :)2017( .ٝؤزس اإلاىظمت اإلاخعلمت على الالتزام الخىظُمي في البىىن الخجازٍت اإلادلُت في كواع غصة .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الخجاعة ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
ؾحن٧ ،اؾخىعي ،ومىعَـ ،جُم :)2010( .اإلاجخمع اإلادوي والخسب على ؤلازهاب .مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،الُبٗت
ألاولى .بحروث ،لبىان.
قاهحن ،ؾمغ :)2007( .واكع السكابت ؤلادازٍت الدازلُت في اإلاىظماث ألاهلُت في كواع غصة ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،
٧لُت الخجاعة ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
نالخت ,ظىاص وٖبض الىىع ؤخمض" :)2013( .دزحت ممازطت مدًـسي الخـسبُت والخعلُم للظلىن اللُادي الخفاعلي وعالكتها
بخوىٍس ألاداء ؤلادازي إلادًسي اإلادازض" ,عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ,الجامٗت الاؾالمُت ٚؼة.
نٟخيً ،دحى " )2011( .ألاهمان اللُادًت وعالكتها بةدازة الـساع الخىظُمي باإلاىظماث الخاؿت" ,عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة  ,الجامٗت الاٞترايُت  ,اإلامل٨ت البرًُاهُت اإلاخدضة,م .32
َدُىحٖ ،الُت" :)2016( .جإزحر ؤهمان اللُادة ؤلادازٍت على طلىن اإلاىاهىت الخىظُمُت" )دزاطت جوبُلُت على مىظفاث
حامعت اإلالً عبدالعصٍص بجدة) .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ظامٗت اإلالٖ ٪بضالٗؼٍؼ بجضة ,اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت.
ٖباؽٖ ،لي" :)2012( .جإزحر ؤهمان اللُادة ؤلادازٍت على عملُت ؿىع كسازاث الخغُحر" (دزاطت جوبُلُت في ػسهت الىهسباء
الىهىُت ألازدهُت)  ,ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ – ألاعصن مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث الا٢خهاصًت وؤلاصاعٍت ،اإلاجلض
الٗكغًٍ الٗضص ألاو. 157– 129،٫
ٖبض الغخمً ,الُاهغ (" :)2011اللُادة الخدىٍلُت والخبادلُت وعالكتها بدافعُت الاهجاش لدي العاملحن" ,مجلت العلىم
ؤلاوظاهُت ٖ ,ضص  168-35,157ظامٗت مىخىعي٢ ،ؿىُُىت ،الجؼاثغ.1122
ٖبض الٗا ،٫زىلت :)2016( .دزحت جىافس طماث اللُادة الخدىٍلُت لدي مدًسي اإلادازض الثاهىٍت بمدافظت غصة وعالكتها
بمظخىي الاهخماء اإلانهي إلاعلميهم .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
ٖبُضاث ،طو٢ان ،وٖضؽٖ ,بض الغخمً ,وٖبض الخ٧ ,٤اًض :)2001( .البدث العلمي -مفهىمه وؤدواجه وؤطالُبه ،صاع ال٨ٟغ
لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان.
ٖىصة ،ؾامي :)2016( .دوز الجمعُاث ألاحىبُت في الخسفُف مً معدالث البوالت والفلس "دزاطت خالت كواع غصة –
( . )2014-2008عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الخجاعة ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
٦ىاهت ،بىابت الخىمُت اإلاجخمُٗت" ،كاهىن الجمعُاث واإلااطظاث ألاهلُت اإلاـسي زكم  84لظىت  ،"2002جم الاَالٕ ٖلى
اإلادخىي بالغظىٕ للغابِ ( )http://kenanaonline.com/files/0098/98525....pdfبخاعٍش 2018/1/8م.
٦ىٗان ،هىا " :)2009( ٝاللُادة ؤلادازٍت" ،)3(ٍ .صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان :ألاعصن.
مدمض ،باؾل :)2014( .عالكت اإلاىظمت اإلاخعلمت بخعصٍص بحساءاث الظالمت والصخت اإلاهىُت في ؤكظام الخـىٍس الوبي
باإلاظدؼفُاث الخىىمُت – كواع غصة" .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاعٍت ،حامعت
ألاشهسٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
مغػو ،١ابدؿام :)2006( .فعالُت مخولباث الخوىٍس الخىظُمي وبدازة الخغُحر لدي اإلااطظاث غحر الخىىمُت الفلظوُيُت.
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الخجاعة ،الجامعت ؤلاطالمُتٚ :ؼةٞ ،لؿُحن.
مغػو ،١بضعة :)2016( .ؤزس اللُادة الخدىٍلُت في جوبُم بدازة اإلاعسفت دزاطت خالت" :حامعت مدمد زلحر – بظىسة."-
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املـــالحــق


كاثمت ؤطماء اإلادىمحن



الاطدباهت في ؿىزتها النهاثُت



هخاب حظهُل مهمت باخث
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ملخم زكم ( ) 1

كاثمت ؤطماء اإلادىمحن
السكم

الاطـ ـ ـ ـ ـ ــم

الجامعت

.1

د .بالٌ البؼُتي

حامعت ألاشهس– غ ــصة

.2

د .زالد عبد دهلحز

الجامعت ؤلاطالمُت – غ ــصة

.3

د .زلُل بطماعُل ماض ي

ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا

.4

د .زامص عصمي بدًس

حامعت ألاشهس– غ ــصة

.5

د .طامي على ؤبى السوض

الجامعت ؤلاطالمُت – غ ــصة

.6

د .طلُمان الوالع

ولُت الدزاطاث اإلاخىطوت -حامعت ألاشهس

.7

ؤ .د .طمحر زالد ؿافي

الجامعت ؤلاطالمُت – غ ــصة

.8

د .عالء الدًً زلُل الظُد

حامعت ألاكص ى– غ ــصة

.9

د .مدمد ببساهُم اإلادهىن

ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا

.10

د .هبُل عبد اللىح

ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا

.11

د .وطُم بطماعُل الهابُل

الجامعت ؤلاطالمُت – غ ــصة

.12

د .وفُم خلمي ألاغا

حامعت ألاشهس– غ ــصة

.13

دً .ىطف عبد بدس

الجامعت ؤلاطالمُت – غ ــصة
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ملخم زكم ( ) 2

الاطدباهت في ؿىزتها النهاثُت
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بسهامج الدزاطاث العلُا اإلاؼترن بحن
ؤوادًمُت ؤلادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا
وحامعـت ألاكــﻰ بغــصة
جس ــــف الل ــُادة وؤلادازة
ألار ال٨غٍم /ألازذ ال٨غٍمت
جدُت َُبت وبٗض
الاؾدباهت اإلاغ٣ٞت ٖباعة ًٖ ؤصاة لجم٘ البُاهاث الالػمت إلظغاء بدض بٗىىان:
"

ً
وطل ٪اؾخ٨ماال للخهىٖ ٫لى صعظت اإلااظؿخحر في الُ٣اصة وؤلاصاعة مً ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت بٛؼة.
لظا ،آمل مى٨م الخ٨غم باإلظابت ٖلى ظمُ٘ بىىص الاؾدباهت مً وظهت هٓغ٦م م٘ مغاٖاة الض٢ت واإلاىيىُٖت،
خُض ؤن الض٢ت في ؤلاظابت ؾدىٗ٨ـ بالخإُ٦ض ٖلى ص٢ت الىخاثج التي ؾِخم الخىنل بلحها.
م٘ الٗلم ؤن ؤلاظابت ٖلى بىىص اإلادىعًٍ الشاوي والشالض مً الاؾدباهت جتراوح بحن ( )1بلى ( ،)10خُض ؤهه
ّ
٧لما ا٢تربذ ؤلاظابت مً الضعظت ّ 10
اإلاٗىُت مً وظهت
ص ٫طلٖ ٪لـى مـىا٣ٞخ٨م الٗالُت ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة
هٓغ٦م ُٞما هى مُب ٤في الجمُٗت التي حٗملىن بها.
ٖلما بإن البُاهاث اإلا٣ضمت في هظا البدض ؾدؿخسضم ألٚغاى البدض الٗلمي .ِ٣ٞ
وجفللىا بلبىٌ فاثم الاخترام والخلدًس
الباخث:
عبد الظالم شٍاد حجى
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يسجى وضع إشازة ( )يف املكان املناسب.
 .1الجيع:

ط٦غ

 .2العمس:

ؤ٢ل مً  30ؾىت

مً  30بلى ؤ٢ل مً  40ؾىت

مً  40بلى ؤ٢ل مً  50ؾىت

 50ؾىت ٞإ٦ثر

 .3اإلااهل العلمي:

ؤهثى

ص٦خىعاة

ماظؿخحر

ب٩الىعٍىؽ

صبلىم مخىؾِ

زاهىٍت ٖامت
 .4عدد طىىاث الخدمت:
ؤ٢ل مً  5ؾىىاث

مً  5بلى ؤ٢ل مً  10ؾىىاث

مً  10بلى ؤ٢ل مً  15ؾىت

 15ؾىت ٞإ٦ثر

 .5اإلاظمﻰ الىظُفي:
مضًغ صاثغة

عثِـ ٢ؿم

مضًغ مكغوٕ/ميؿ ٤مكغوٕ

مداؾب

بصاعي /مؿاٖض بصاعي

ؾ٨غجحر

ؤزغي:
 .6اإلادافظت:

الكما٫

................................................

ٚؼة

الىؾُى
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زاهُىوـ

عٞذ

َ
َ
الخالُحن:
اإلادىزًٍ
في
نأمل منكم التكرم باستخدام التدرج من  1إلى  ،10حيث أنه كمما اقتربت اإلجابة من الدرجة  10دل ذلك عمـى مـوافقتكم العالية عمى ما ورد في الفقرة
المعنية من وجهة نظركم فيما هو مطبق في الجمعية التي تعممون بها.

ضعيفة

(درجة الموافقة)

عالية

هره جمىىعة ون العبازات ختص سمىكًات وديسك/زئًسك املباشس ،لرا يسجى التكسم باإلجابة بدزجة املىافقة اليت
تساها وناسبة أوام كن ون العبازات اآلتًة:
العبازاث

م

الدرجة

10-1

البعد ألاوٌ :الخإزحر اإلاثالي :هى ؤوؼوت اللاثــد الجرابـت والخـي جسهـص علـﻰ اللُ ــم واإلاعخلـداث وؤلاخظـاض بسطـالتالجمعُت.

.1

ًخجاوػ مهالخه الظاجُت بهض ٝجد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت.

.2

ًخهغ ٝبك٩ل همىطجي ٌؿعى الٗاملىن إلادا٧اجه.

.3

ًخهغ ٝبإؾلىب ًدٓى مً زالله بش٣ت واخترام وج٣ضًغ الٗاملحن.

.4

ًمخل ٪ال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ الٗاملحن وػٍاصة خماؾهم للٗمل.

.5

ٌُٗي ؤولىٍت لبىاء مجمىٖت مً الُ٣م اإلاكتر٦ت بحن الٗاملحن.

.6
البعد الثاوي :الخدفحز الفىسي :هى كدزة اللاثد على جددي الىكع الساهً مً زالٌ البدث عً ألافياز الجدًدة وحشجُع العاملحن على
ًغ٦ؼ ٖلى ؤهمُت ج٩ىًٍ ٞهم مكتر ٥لضي الٗاملحن ألهضا ٝوعؾالت الجمُٗت.

خل اإلاؼاول بوسق ببداعُت.

.1

ًىظه الٗاملحن للٗمل بغوح الٟغٍ.٤

.2

يهخم بخدٟحز الٗاملحن لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝوعئٍت الجمُٗت.

.3

ٌٗمل ٖلى بزاعة عوح الخماؽ للٗمل لضي الٗاملحن.

.4

ٌصج٘ الٗاملحن لخد ٤ُ٣ؤ٦ثر مما ٧اهىا ًخىٗ٢ىن.

.5

ٌٗمل ٖلى جىٞحر بخؿاؽ ظماعي باإلاهام ؤلاصاعٍت.
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البعد الثالث :الدافع ؤلالهامي :هى جلىُــاث ٌظــخسدمها اللــادة لصٍــادة والء ؤجبــاعهم مــع ألازــر بعحن الاعخبــاز اإلاظــخلبل اإلاخفاثــل
وألاهــداف اإلادــددة.
ٌكاع ٥الٗاملحن ؤ٩ٞاعهم وَؿخم٘ لىظهاث هٓغهم ٖىضما ًداو ٫خل مكا٧ل الٗمل.
.1
ٌصج٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى ا٦دكا ٝخلى ٫للمك٨الث اإلاٗ٣ضة التي جىاظه الجمُٗت.
.2

.3
ً٣ترح َغ٢ا ظضًضة إلهجاػ مهام الٗمل.
.4
ًدُذ الٟغنت للٗاملحن للخ٨ٟحر في اإلاكا٧ل ال٣ضًمت بُغ ١ظضًضة.
.5
البعد السابع :الاعخبازاث الفسدًت :طلىن اللاثد الري ًظهس الاهخمام والسعاًت ﻷجباعه ،وَعمل على جدلُم الازجُاح والسفاهُت الداثمت
ً
للمسئوطحن وؤن ًىىن مىحها ﻷعلاء الفسٍم.
ٌؿخم٘ باهخمام آلعاء الٗاملحن وٍدترم ٢ىاٖاتهم.
.1
يهخم بةقبإ الخاظاث الصخهُت للٗاملحن.
.2
ًخٗامل م٘ ٧ل ٞغص مً الٗاملحن بُغٍ٣ت مىاؾبت له.
.3
ًبضي اهخماما شخهُا بالٗاملحن الظًً ال ًدٓىن بال٣بى ٫مً ػمالئهم.
.4
ٌٗبر للٗاملحن ًٖ ج٣ضًغه ٖىضما ًىجؼون ٖمال ظُضا.
.5
ٌُٗي اهدباها شخهُا للٗاملحن الظًً لضيهم ٢ضعاث جمحزهم ًٖ ٚحرهم.
.6
ًداو ٫باؾخمغاع الخٗغٖ ٝلى ما ًىص الٗاملىن جد٣ُ٣ه في خُاتهم الٗملُت (الىُُْٟت).

_:
هره اجملىىعة ون العبازات تتناوه كال ون إدازة اجلىعًة والعاومني فًوا ،لرا يسجى التكسم باإلجابة بدزجة املىافقة اليت
تتىافق وع زأيك أوام كن ون العبازات اآلتًة:
العبازاث

م

الدرجة
10-1

ؤوال :الخمىً الشخص ي :هى اإلاظخىي العالي مً ؤلاجلان والاختراف اإلانهي ،فُمخلً العاملىن اإلاهازاث واإلاعازف مً زالٌ الخعلم
اإلاظخمس.
.1

ًاصي الٗاملىن ؤٖمالهم بمهاعة ٖالُت.
ًىا٦ب الٗاملىن الخُىعاث واإلاؿخجضاث الخضًشت في مجا ٫الٗمل.

.3

ٌؿخسضم الٗاملىن الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت في ٖملُت الخٗلم.
ٌكاع ٥الٗاملىن في خًىع وعف الٗمل والىضواث والضوعاث اإلاسههت لغٟ٦ ٘ٞاًاتهم اإلاهىُت.
ٌؿعى الٗاملىن بلى مٗغٞت الجضًض في جسههاتهم الٗلمُت.

.6

ًٓهغ الٗاملىن الغٚبت في البدض ًٖ ٞغم الخٗلم صازل الجمُٗت وزاعظها.
ًدٓى الٗاملىن بٟغم الخٗلم الالػمت لخدؿحن ؤصائهم.

.8

ٌؿخُٟض الٗاملىن مً زبراث وججاعب آلازغًٍ.

.2
.4
.5
.7

زاهُا :الخعلم الفسٍلي :هى كدزة العاملحن على العمل هفسٍم مً ؤحل جوىٍس مهازاتهم وزبراتهم ،وذلً مً زالٌ جبادٌ الخبراث
واإلاعازف بُنهم.
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.1
.2

ًدغم الٗاملىن في الجمُٗت ٖلى الٗمل بغوح الٟغٍ.٤
ٌكاع ٥الٗاملىن في لجان الجمُٗت بٟاٖلُت.

.3

ٌؿاٖض الٗاملىن في هٟـ اإلاجا ٫بًٗهم بًٗا ٖلى الخٗلم.
ٌكاع ٥الٗاملىن في ؤلاٖضاص لل٣اءاث والىضواث ووعف الٗمل والاخخٟاالث.

.5

حصج٘ ؤلاصاعة الٗاملحن ٖلى الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ.
جإزظ ؤلاصاعة بخىنُاث وم٣ترخاث ٞغ ١الٗمل.

.7

ً٣ضم الٗاملىن ًض الٗىن واإلاؿاٖضة للمىْ ٠الجضًض.

.4
.6

زالثا :السئٍت اإلاؼترهت :هي الـىزة اإلاؼترهت واإلاظخلبلُت للجمعُتً ،خعاون العاملىن في بىائها وجدلُلها.
.1

جخُىع الجمُٗت بىاء ٖلى اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل.

.2

ًضع ٥ظمُ٘ الٗاملحن ؤهمُت الغئٍت اإلاكتر٦ت للجمُٗت.

.3

جغ٦ؼ الغئٍت الخانت للجمُٗت ٖلى حٗلم الٗاملحن.

.4

جخم مغاظٗت عئٍت الجمُٗت بك٩ل صاثم.
ًىا٢ل الٗاملىن وؤلاصاعة الخُت الخُىٍغٍت للجمُٗت.

.6

جىظه عئٍت الجمُٗت ظهىص الٗاملحن هدى جد ٤ُ٣الخمحز.

.5

زابعا :الىماذج العللُت :هي مجمىعت الافتراكاث والخعمُماث والخـىزاث التي ًدملها ألافساد في الجمعُت ججاه الجمعُت ومهىتهم،
وجازس بًجابا ؤو طلبا على ممازطاتهم.
ً .1خٗامل الٗاملىن م٘ ألازُاء باٖخباعها ٞغنا للخٗلم.
.2

جخه ٠اإلاىا٢كاث بحن الٗاملحن باإلاهىُت والهغاخت.
ًغخب الٗاملىن باإلاىا٢كاث اإلاىظهت للخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخمغة.
ٌٗخبر الٗاملىن حٗاونهم في خل مك٨الث الٗمل مهضعا للمٗغٞت.

.5

تهض ٝاظخماٖاث الٗاملحن بلى جد ٤ُ٣الخٗلم اإلاخباص.٫

.6

ًخم حصجُ٘ وظهاث هٓغ الٗاملحن اإلاخٗضصة وه٣اقهم الهاص.ٝ
ًىجؼ الٗاملىن اإلاهام اإلاى٧لت بلحهم بٟ٨اءة في الى٢ذ اإلادضص.

.3
.4

.7

زامظا :الخفىحر الىظمي :العمل على فهم العالكاث اإلادؼابىت في عملُت الخعلم ،مً زالٌ الىظسة الؼمىلُت لجمُع ألاخدار والفعالُاث
والعىامل اإلاسخلفت وجفاعالتها مع بعلها.

.1

ً٣ترح الٗاملىن خلىال مبخ٨غة ومبضٖت للمك٨الث.
ًخمخ٘ الٗاملىن بمهاعاث ظم٘ ،جهيُ ،٠وجدضًض البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالجمُٗت.

.3

حؿخُٟض الجمُٗت مً الخهضي للًٛىٍ واإلاك٨الث التي جىاظهها في حٗؼٍؼ ٖملُت الخٗلم.
ٌؿخسضم الٗاملىن ألاؾالُب الٗلمُت في خل اإلاك٨الث.

.5

ًغي الٗاملىن بإن الخهضي لألػماث والٓغو ٝوألاخضار ٞغنا للخٗلم والخضعٍب.
ٌؿدشمغ الٗاملىن البِئت اإلادلُت في جدؿحن الخٗلم.

.2
.4
.6

شكرا لكم على حسن تعاونكم،،،
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