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أهدٌ هذا الؼول إلً
والداٌ ..
سوجٍ ..
أوالدٌ..
إلً كل هن دػونٍ وساػدنٍ
فٍ إنجاس هذا الؼول
ِ

الذكخ والتقجيخ
المٍؼ لػ الحسد حسدا كثير ار طيبرا هباركرا فيرً هرلا الدرسؾات وهرلا األرض وهرلا هرا شر

هرؽ

شرريا دعررد اٌررل الثشرراا والسمررد احررب هررا قررال العبررد وكمشررا لررػ عبررد اشر ر ر رري عمررى ىعسررػ ال رري
تعد وآ ئػ ال ي

تحد.

وخالص السحبة والؾفاا وجزيل ا ه شان إلى جاهعرة األىردلس لمعمرؾا وال قشيرة هشرارة العمرؼ والسعرفرة
وال ري اتاحر

لري فرارة الد ارسرة لشيرل ٌرجي الدرجرة واخرص دالذر ر والعرفران المسيرل األسر اذ الردك ؾر

احسد دمحم برقعان رئيس الماهعة.
و يدررعشي فرري ٌررجا الررررح ال عميسرري المسيررل إ َ ان اتقرردا دمزيررل الذر ر والعرفرران إلررى هررؽ رعرراىي
طالبررا فرري برىرراهج الساجد ر ير وهعرردا ٌررجا البحررت اس ر اذي الفاضررل األس ر اذ الرردك ؾر :جبررر عبررد القررؾي
إسساعيل الدشباىي الجي لرً الفزرل-دعرد هللا تعرالى-عمرى البحرت والباحرت هشرج كران السؾضرؾا عشؾاىرا
وفكرة إلى ان اار رسالة و حثا فمً هشي الذ ر كمً وال قدير والعرفان.
وكسا اتقدا دفائب ال قدير والذ ر المزيل إلى األساتجة اعزاا ٌي ة السشاقذة األس اذة الدك ؾرة آهال
السماٌر ررد واألس ر ر اذ الر رردك ؾر عبر رردهللا القرشر رري عمر ررى سر ررعة ار رردورٌؼ وتفزر ررمٍؼ دق ر ررااة الرسر ررالة وعمر ررى
هالحغاتٍؼ القيسة ال ي س عزز هؽ جؾدة الرسالة.
كسررا اتقرردا دالذ ر ر المزيررل الررى اسرراتجتي األفاضررل اعزرراا ٌي ررة ال رردريس فرري قدررؼ إدارة األعسررال
عمى ها قدهؾي لي هؽ جٍد هذ ؾر اثشاا ف رة دراس ي في جاهعة األىدلس وإلى عسيد الد ارسرات العميرا
األس ر اذ الرردك ؾر يحيررى قظ رران وجسي ر السررؾعفيؽ فرري الد ارسررات العميررا كسررا اش ر ر عسيررد كميررة العمررؾا
اإلدارية الدك ؾر عمي ٌارب.
و يفؾتشي ان اش ر الجيؽ افادوىي دسمحؾعاتٍؼ القيسة وٌؼ األساتجة السح سؾن ألداة الدراسة.

ٔ

كسا اش ر والدي الدك ؾر فاضل احسد الدشباىي الجي ساعدىي واعاىشي عمى إىماز ٌجا البحت.
واش ر جسي األخؾة القائسيؽ عمى العسل في جاهعة األىدلس فمٍؼ في الشفس هشزلة وإن لؼ يدعف
السقاا لجكرٌؼ فٍؼ اٌل لمفزل والخير والذ ر.
واتقرردا دخررالص الذ ر ر والعرفرران إلررى كررل السرردراا والسررؾعفيؽ اإلداريرريؽ فرري الرررشدوا ا ج سرراعي
لم شسية عمى تعاوىٍؼ هعي اثشاا جس البياىات السيداىية لمدراسة.
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ممخص الجراسة

عشوووهان الخسوووالة :أثوووخ التدوووهةق الوووجاخمي فوووي تحدوووين االلتووودام التشعيسوووي بالروووشجوق
االجتساعي لمتشسية.
ٌدف

الدراسة إلى ال عرف عمى اثر ال دؾيب الداخمي دأدعادي (ال دريب –تس يؽ العاهميؽ – ىذر

السعمؾهات ال دؾيقية – الدعؼ اإلداري) في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
كسا ٌدف

ايزا إلى ال عرف عمى الفروقات بيؽ إجادات افراد عيشة الدراسة فيسا ي عمب دال دؾيب

الداخمي وا ل زاا ال شغيسي تبعا

خ الف خرائرٍؼ الديسؾغرافية المشس الحالة ا ج ساعية

العسر السد ؾى ال عميسي عدد سشؾات الخدهة.
وقد اع سدت الدراسة عمى السشٍج الؾافي ال حميمي ول حقيب اٌداف الدراسة قاه
ب رسيؼ اس باىة كأداة اساسية لمدراسة حيت تؼ تظبيقٍا عمى هم س

الباحثة

الدراسة والبالغ عددٌؼ

790هفردة إذ تؼ اخ يار عيشة عذؾائية دديظة عددٌا  254هفردة .واع سدت الدراسة عمى كال هؽ
(ال دريب ال س يؽ ىذر السعمؾهات ال دؾيقية الدعؼ اإلداري) كس غير هد قل لم دؾيب الداخمي كسا
تؼ اع ساد ا ل زاا ال شغيسي كس غير تاد .
وقد تؾام

الدراسة إلى همسؾعة هؽ الش ائج هؽ اٌسٍا:

 -1اعٍرت ى ائج الدراسة ان هد ؾى ال دؾيب الداخمي دأدعادي (ال دريب وتس يؽ العاهميؽ وىذرر
السعمؾهات ال دؾيقية والدعؼ اإلداري) في الرشدوا اإلج ساعي لم شسية هؽ وجٍة ىغر عيشرة
الدراسة كاى

جسيعٍا هرتفعة .

 -2اعٍرررت ى ررائج الد ارسررة ان هد ر ؾى ا ل رزاا ال شغيسرري هرتف ر

وٌررجا يرردل عمررى ان اغمبيررة اف رراد

العيشة يؾافقؾن ان ٌشا هد ؾى جيدا في ا ل زاا ال شغيسي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 -3اعٍرررت ى ررائج الد ارسررة ان ٌشررا قرررؾر فرري هررش العرراهميؽ حريررة ال ررررف فرري اعسررالٍؼ ل مبيررة
حاجات طالبي الخدهة في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 -4اعٍرت ى ائج الدراسة ان ٌشا قرؾر في سٍؾلة تذاركية السعمؾهات ال دؾيقية ودق ٍا في
الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.

ل

ٌ -5شا اثر ذو د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05لم دؾيب الداخمي دأدعادي (ال ردريب-
تس رريؽ العرراهميؽ -ىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية -الرردعؼ اإلداري) فرري تحدرريؽ اإلل رزاا ال شغيسرري
دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 -6تؾجد فروقات ذات د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05بيؽ إجادات افراد عيشة الدراسة
دسا ي عمب دال دؾيب الداخمي تعزى لمخرائص الديسؾغرافية (المشس الف ة العسرية) بيشسا
تؾجد فروقات ذو د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05بيؽ إجادات افراد عيشة الدراسة
فيسا ي عمب دال دؾيب الداخمي تعزى لمخرائص الديسؾغرافية (الحالة ا ج ساعية السد ؾى
ال عميسي عدد سشؾات الخدهة).
 -7تؾجد فروقات ذات د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05بيؽ إجادات افراد عيشة الدراسة
دسررا ي عمررب دررا ل زاا ال شغيسرري تعررزى لمخرررائص الديسؾغرافيررة (الف ررة العسريررة عرردد سررشؾات
الخدهررة) بيشسررا

تؾجررد فروقرات ذو د لررة إحرررائية عشررد هدر ؾى د لررة ( )0.05برريؽ إجادررات

اف رراد عيشررة الد ارسررة فيسررا ي عمررب دررا ل زاا ال شغيسرري تعررزى لمخرررائص الديسؾغرافيررة (المررشس
الحالة ا ج ساعية السد ؾى ال عميسي).
وعمى ضؾا الش ائج ال ي تؾام

اليٍا الدراسة فإن الباحثة تؾاي داآلتي:



 .1زيررادة اإلٌ سرراا دال دررؾيب الررداخمي دمسي ر ادعررادي لسررا لررً هررؽ اثررر ايم رابي فرري تحدرريؽ ا ل رزاا
ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 .2ضرررورة ال أكيررد عمررى تعزيررز وتظبيررب الثقافررة الداعسررة لم دررؾيب الررداخمي هررؽ خررالل اإلٌ سرراا
ب ررردريب العر رراهميؽ وتس ير ررشٍؼ وىذر ررر السعمؾهر ررات ال در ررؾيقية ودعسٍر ررؼ إدارير ررا ل حد رريؽ ال ر رزاهٍؼ
ال شغيسي.
 .3تؾاي الباحثة دزرورة إعظاا اإلدارة العميا لمعاهميؽ حرية ال ررف في عسمٍؼ ل بية حاجات
طرالبي الخدهرة واق رراح الظريقرة األىدررب آلدائٍرؼ هٍرراهٍؼ حيرت يدررٍؼ ذلرػ فرري تشسيرة حدررٍؼ
اآلبداعي وقدرتٍؼ عمى تحسل السد ؾلية .ويس ؽ لإلدارة العميرا زيرادة تردريب العراهميؽ وترأٌيمٍؼ
إداريررا وفشيررا ل ررزداد ثقررة كررل هررؽ اإلدارة العميررا والعرراهميؽ فرري قرردرة العرراهميؽ عمررى إىمرراز ٌررجي
السٍاا.
و

 .4تؾاي الباحثة الرشدوا ا ج ساعي لم شسية دزرورة تفعيل ىغاا تدؾيقي جيد يسش العراهميؽ
الفراررة فرري تذرراركية السعمؾهررات ال دررؾيقية الدقيقررة والؾاضررحة ددررٍؾلة لسدرراعدتٍؼ فرري اتخرراذ
الق اررات في الؾق

السشاسب واق شاا الفرص وحل السذ الت.

ٌ

In light of the findings of the study, the researcher recommends the
following:
1. Increase the interest in internal marketing in all its dimensions because
of its positive impact in improving the organizational commitment of the
Social Fund for Development.
2. The need to emphasize the promotion and application of culture
supportive of internal marketing through the interest in training and
empowering employees ,the dissemination of marketing information and
administrative support to improve their organizational commitment.
3. The researcher recommends that the senior management should give
the employees the opportunity to choose how to perform the tasks to meet
their clients needs and to propose the most appropriate way to perform
their duties, which contributes to the development of their sense of
creativity and their ability to take responsibility. The senior management
can increase the training of staff and their administrative and technical
qualification to increase the confidence of senior management and
employees in the ability of employees to accomplish these tasks.
4. The researcher recommends that Social Fund for Devleopment should
activate a good marketing system that gives employees the opportunity to
share accurate and clear marketing information easily, which helps them to
make timely decisions, acquire opportunities and to solve problems.

س

2. The results of the study showed that the level of organizational
commitment is high, indicating that the majority of respondents agree that
there is a good level of organizational commitment in the Social Fund for
Development.
3. The results of the study showed that there is a shortage in giving
employees the opportunity to choose how to perform their tasks to meet
their client needs in the Social Fund for Development.
4. The results of the study showed that there is a lack of ease of sharing
and accuracy of marketing information in the Social Fund for Development.
5. There is a statistically significant effect at the level of (0.05) significance
of internal marketing in its dimensions (training - empowering employees publishing marketing information - administrative support) in improving the
organizational commitment of the Social Fund for Development.
6. There were statistically significant differences at the level of (0.05)
between the responses of the sample of the study in terms of internal
marketing due to the demographic characteristics (gender, age group),
while there were no significant differences related to internal marketing due
to demographic characteristics (social status, educational level, number of
years of service).
7. There were statistically significant differences at the level of (0.05)
between the responses of the sample individuals Study with respect to
organizational commitment due to demographic characteristics(age group,
number of years of service), while there were no differences related to
(gender, marital status, educational level).
ع

Abstract
Study Title: The Impact of Internal Marketing in Improving the
Organizational Commitment of Social Fund for Development.
The study aimed to identify the impact of internal marketing in its
dimensions (training - staff empowerment - dissemination of marketing
information - administrative support) to achieve organizational commitment
in the Social Fund for Development. Additionaly, the study aimed to
indentify the differences of the answers of the sample with regard to inernal
marketing and organizational commitment according to their different
demographic characterstics. Based on the analytical descriptive approach,
the researcher has designed a questionnaire as a basic tool for the study.
It has been applied to the study of a community with a number of 790
employees. A random sample of 254 individuals has been chosen. The
study used the (training, empowering of employees, dissemination of
marketing information and administrative support) as dependent variable
and organizational commitement as independent variable.
The study has concluded a group of results:
1. The results of the study showed that the level of internal marketing in its
dimensions (training, empowerment of employees, dissemination of
marketing information and administrative support) in the Social Fund for
Development.
ف

ص

الفرل األول
اإلطار انعاو نهدراست واندراساث انسابمت
 السبحث األول :اإلطار الشعخي. -السبحث الثاني :الجراسات الدابقة.

الفرل األول
اإلطار العام لمجراسة والجراسات الدابقة
ي ش رراول الفر ررل األول اإلط ررار الع رراا لمد ارس ررة وال ررجي ي سث ررل ف رري هقده ررة وهذر ر مة الد ارس ررة واٌ رردافٍا
وفرضريات الد ارسررة واٌسي ٍرا والسرررظمحات الرؾاردة فرري الد ارسرة وحرردودٌا فزرال عررؽ تشراول ه غيررات
واىسررؾذج الد ارسررة كسررا ي شرراول الفرررل األول الد ارسررات الدررادقة وسرري ؼ تشرراول ذلررػ فرري هبحثرريؽ وكسررا
يأتي:

السبحث األول :اإلطار العام لمجراسة
مقجمة:
ت زررسؽ إدارة األعسررال فرري هخ مررف السشغؾهررات عمررى العديررد هررؽ السفرراٌيؼ والسبرراد والسرررظمحات
وال رري يذ ر ل ال دررؾيب احررد اٌررؼ فروعٍررا ذلررػ ان كررل جٍررة عسررل تح رراج الررى تدررؾيب خرردهاتٍا إذا هررا
ارادت السحافغررة عمررى اسر س ارري ٍا او تؾسرري ىظرراا خرردهاتٍا وح ررى ي حقررب ذلررػ يمررب عميٍررا ان تأخررج
في الحدبان المؾاىب ال دؾيقية السرئية السحدؾسة فزال عؽ المؾاىب غير السرئيرة .فراألولى ت زرسؽ
الس ب األثاث واألخرى ت زسؽ العسميات واإلجرااات وها يدعؼ الخدهة ال ي يراٌا الس مقي.
وال دؾيب دالسفٍؾا الحديت لؼ يعد هقرؾ ار عمى دراسة تظؾير السش مات وترويمٍا وتحديد األسعار
السشاسبة لٍا بل ااب يذسل دراسة العاهميؽ داخل السشغسة وها يح اجؾىً هؽ هشراف وخردهات سرعيا
لرف قدراتٍؼ وهٍاراتٍؼ وتحديؽ هد ؾى ادائٍؼ وٌؾ ها ااظم عمى تدسي ً دال دؾيب الداخمي والجي
يع برعسمية تسٍيدية لمشماح في ال دؾيب الخارجي.
وقررد طرررح الباحررت الفشمشرردي (كرس ر يان جروىررروس) فك ررة ان تدررؾيب الخرردهات

ت ظمررب ال دررؾيب

الخارجي فحدب بل وت ظمب ال دؾيب الداخمي ال فاعمي.
فبيشسا ُيعشي ال دؾيب الخارجي بدراسة الس ظمبات وإبراز القدرة عمى تمبي ٍا ُيعشرى ال درؾيب الرداخمي

درراألفراد العرراهميؽ ويعرردٌؼ ز ررائؽ داخميرريؽ يقرردا لٍررؼ السشرراف والخ رردهات

ويعسررل عمررى رف ر ق رردراتٍؼ

وهٍاراتٍؼ بٍدف تحديؽ هد ؾى ال زاهٍؼ وادائٍؼ تسٍيدا لمشماح في عسمية ال دؾيب الخارجي.
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كسا يٍ ؼ ال دؾيب الداخمي بشذر السعمؾهات ال دؾيقية لدى السؾعفيؽ دذر ل ه ؾاارل إلىذراا كرادر
وعيفي هثقف حؾل جٍة العسل يؤهؽ برؤية السشغسة ورسرال ٍا ويدرعى ل حقيرب اٌردافٍا ولالرتقراا بٍرا.
()Kotler, 2006, 17
وذلػ ان ىماح اي هشغؾهة عسل تقؾا وتع سد عمى الكرادر البذرري العاهرل فيٍرا والرجي يسثرل الخر
األهاهي ألي جٍة في تدرؾيب رؤي ٍرا واٌردافٍا .وإذا كران هرؽ السعرروف ان الحرافز السرادي يمعرب دو ار
هٍسررا فرري تحفيررز السررؾعفيؽ عمررى األداا إ َ اىررً لرريس العاهررل الؾحيررد فٍشررا عؾاهررل اخرررى ت سثررل فرري
ال رردريب وال س رريؽ وىذ رر السعمؾهررات ال دررؾيقية والرردعؼ اإلداري وٌرري هررؽ السرتك رزات ال رري يقررؾا عميٍررا
ال دؾيب الداخمي .و يق ررر ال درؾيب عمرى المٍرات الٍادفرة لمرر

إذ ان اي هشغسرة تح راج لم سؾيرل

لمحرؾل عمى ىفقاتٍا ال ذغيمية عمى األقل او ل ؾسي اعسالٍرا .فعمرى سربيل السثرال تح راج السؤسدرات
غير الر حية ل دؾيب خبراتٍا وقدراتٍا وذلػ هؽ اجل ىيل ثقرة المٍرات الساىحرة والحررؾل عمرى فررص
تسؾيل هؽ الساىحيؽ.
إن ىمرراح السشغسررات لررؼ يعررد يع سررد عمررى تظررؾير هش مررات واسررعار وترررويج فق ر بررل ااررب ي ؾقررف
عمى قدرة السشغسات عمى ان تبجل جٍدا وإيساىا حقيقيا دسمسؾعة هؽ القيؼ ال ري تع رس اٌسيرة العسرالا
وخده ٍؼ وارضائٍؼ وكجلػ اإلٌ ساا بؾاقعٍا الداخمي هؽ تظؾير هعرارف العراهميؽ وتشسيرة هٍراراتٍؼ فري
همال خدهة العسالا عمى ىحؾ ه سيرز والسفٍرؾا الحرديت الرجي اارب يعرالج ذلرػ ي سثرل فري ال درؾيب
الداخمي( .در الي )2 2009
كسرا يرؤثر ال درؾيب الرداخمي دذر ل كبيرر فري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري لمعراهميؽ فكمسرا زاد اإلٌ سرراا
دالعاهميؽ وتقديؼ ال ردريب وتس يرشٍؼ وتثقريفٍؼ كمسرا زاد و ئٍرؼ لمسشغسرة واى سرائٍؼ لٍرا واحداسرٍؼ األدبري
دالبقاا بٍا والرغبة دا س سرار دالعسل بٍا.
ويرررؤثر ال ر رزاا العر رراهميؽ عمرررى كفر ررااة العسر ررل وهخرجاتر ررً حير ررت يذر ررعر السؾعفر ررؾن دا ى سر رراا لمعسر ررل
و اإليسران برؤي ررً ورسررال ً ويدررعؾن ل حقيرب اٌدافررً والسدرراٌسة فرري تظررؾيري وتحدريشً كسررا اىررً يقمررل هررؽ
تكاليف دوران السؾعفيؽ وغيري.
وعمي ررً ك رران هح ررؾر الد ارس ررة اث ررر ال د ررؾيب ال ررداخمي ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيس رري لمع رراهميؽ ف رري
الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة خرؾاررا واىرً يع سررد دذر ل اكبررر عمررى العشرررر البذررري فكمسررا اى ذررر
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هفٍررؾا ال دررؾيب الررداخمي وتررؼ تظبيقررً كمسررا تحدررؽ ا ل رزاا ال شغيسرري لمعرراهميؽ و ال ررالي تحدررش
خدهات الرشدوا وعس

جررؾدة

الفائدة.

وقد تؼ د ارسة اثر ال دؾيب الداخمي عمى إرضا وال زاا العاهميؽ في دراسات سادقة وإن كاى
اع سدت كل هشٍا عمى هرتكزات هخ مفة لم دؾيب الداخمي إ َ اىٍا اتفق

قد

في هعغسٍا عمى اع ساد

ال دريب وال س يؽ وىذر السعمؾهات ال دؾيقية والدعؼ اإلداري كعؾاهل اساسية لً.

أوالً :مذكمووووة الجراسة.

هررؽ اٌررؼ الس ظمبررات ال رري تس ررؽ الذررركات هررؽ ا سر سرار والسشافدررة ٌررؾ ا ل رزاا ال شغيسرري لمعرراهميؽ

الررجي يررؤثر إيمادررا فرري إرضررا العسررالا وا ح فررام بٍررؼ وقررد حغر

الباحثررة هررؽ خررالل عسمٍررا الدررابب

الفع رال
دالرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة ان ٌشررا قرررؾر فرري عسميررة ال دررؾيب الررداخمي ه ماٌمررة الرردور َ

الرجي يمعبررً فري ا ل رزاا ال شغيسرري لمعراهميؽ حيررت يعرريش هؾعفيٍرا فرري غيرراب الردعؼ السررادي والسعشررؾي
ه ررؽ حي ررت الحر رؾافز الشقدي ررة وال رردريب وتس رريؽ الس ررؾعفيؽ واعظ ررااٌؼ الر ررالحيات الالزه ررة لمعس ررل ف رري
اس ر قالل وىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية هسررا اثررر عمررى هرردى ا ل رزاا ال شغيسرري لمعرراهميؽ وزاد هررؽ سرررعة
دوراىٍؼ او اإلٌسال الؾعيفي و ال الي عمى كفااة وهخرجات الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وقررد وجررد العرراهميؽ درراإلدارة العميررا ان العاهررل األكثررر اٌسيررة فرري اك درراب هي رزة تشافدررية ٌررؾ الس رؾارد
البذر ررية و ال ررالي يم ررب ان ي ررؾن ال ركي ررز عم ررى ا ل ر رزاا ال شغيس رري لمع رراهميؽ وٌ ررؾ اح ررد ا ٌ ساه ررات
الرئيدية لمسدراا.
وعمى الرغؼ هرؽ وجرؾد دعرض الد ارسرات األجشبيرة ال ري تشاولر
إ َ اىٍررا تبايش ر
ال شغيسي واىً

د ارسرة ترأثير ادعراد ال درؾيب الرداخمي

فرري ى ائمٍررا وٌررجا يررؾحي دظبيعررة الرردور الررجي تمعبررً تمررػ األدعرراد فرري تحدرريؽ ا ل رزاا
يزال هما واسعا إلجراا السزيد هؽ الدراسات واألدحاث س كذاف هثل ٌرجا الردور

في هما ت واىذظة ه عددة وفي بي ات هخ مفة.
وطبقا لٍرجا ال أسريس ترأتي ٌرجي الد ارسرة لقيراس اثرر ال درؾيب الرداخمي فري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري
لمعرراهميؽ دالرررشدوا ا ج سرراعي لم شسي رة لسررا لررً هررؽ اثررر فرري تحدرريؽ هد ر ؾى الخدهررة واك درراب هي رزة
تشافدية.
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ووفقا ألدعاد ال دؾيب الداخمي السع سدة لسعرفة اَثارٌا في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ طرح
الدراسة همسؾعة هؽ ال داؤ ت يس ؽ اياغ ٍا في الدؤال المؾٌري اآلتي:
ها اثر ال دؾيب الداخمي في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية؟
وي فرا هؽ ٌجا الدؤال األس مة الفرعية اآلتية :
 .1ها اثر ال دريب في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية؟
 .2ها اثر تس يؽ العاهميؽ في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية؟
 .3ه ررا اث ررر ىذ ررر السعمؾه ررات ال د ررؾيقية عم ررى الع رراهميؽ ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيس رري لمع رراهميؽ
دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية؟
 .4ها اثر الدعؼ اإلداري في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية؟
 .5هررا هدر ؾى الفروقرات برريؽ إجادررات افرراد عيشررة الد ارسررة فيسررا ي عمررب دال دررؾيب الررداخمي وا ل رزاا
ال شغيسي تبعا لمخرائص الديسؾغرافية (المشس -الحالة ا ج ساعية -لف ة العسرية -السد ؾى
ال عميسي -عدد سشؾات الخدهة) دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية؟

ثانياً :أىجاف الجراسة.
إن الٍدف الرئيدي لمدراسة ٌؾ هعرفة اثر ال دؾيب الداخمي فري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري لمعراهميؽ
دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية ويذ سل ٌجا عمى ا َتي:
 .1ال ع رررف عم ررى اث ررر ال د ررؾيب ال ررداخمي ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيس رري دالر ررشدوا ا ج س رراعي
لم شسية.
 .2ال ع رررف عم ررى اث ررر ال رردريب ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيس رري لمع رراهميؽ دالر ررشدوا ا ج س رراعي
لم شسية.
 .3ال عر رررف عمر ررى اثر ررر تس ر رريؽ العر رراهميؽ ف ر رري تحدر رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيسر رري لمعر رراهميؽ دالر ر ررشدوا
ا ج ساعي لم شسية.
 .4ال عرف عمى اثر ىذر السعمؾهات ال دؾيقية في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعراهميؽ دالررشدوا
ا ج ساعي لم شسية.
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 .5ال عرف عمى اثر الدعؼ اإلداري في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج سراعي
لم شسية.
 .6تحديد هد ؾى الفروقات بيؽ إجادات افراد عيشة الدراسة فيسا ي عمب دال دؾيب الداخمي وا ل رزاا
ال شغيسر رري تبعر ررا لمخرر ررائص الديسؾغرافير ررة (المر ررشس -الحالر ررة ا ج ساعير ررة -الف ر ررة العسرير ررة-
السد ؾى ال عميسي – عدد سشؾات الخدهة) دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 .7تقر ررديؼ تؾار رريات او هق رحر ررات يس ر ررؽ ان تدر رراٌؼ فر رري تحدر رريؽ الشذر رراط ال در ررؾيقي لمرر ررشدوا
ا ج ساعي لم شسية.

ثالث ًا :فخضيات الجراسة.
بشاا عمى هذ مة الدراسة وتداؤ تٍا واٌدافٍا يس ؽ اياغة الفرضيات اآلتية:
الفخضية الخئيدية األولى :يهجوج أثوخ و داللوة إحروائية عشوج مدوته

 )1015لمتدوهةق الوجاخمي

في تحدين االلتدام التشعيسي لمعاممين بالرشجوق االجتساعي لمتشسية.
وي فرا هؽ ٌجي الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 الفخضووية الفخعيووة األولووى :يؾجررد اثررر ذو د لررة إحرررائية عشررد هدر ؾى ( )0005لم رردريب فرريتحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 الفخضووووية الفخعيووووة الثانيووووة :يؾج ررد اث ررر ذو د ل ررة إحر ررائية عش ررد هدر ر ؾى ( )0005ل س رريؽالعاهميؽ في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 الفخضووووية الفخعيووووة الثالثووووة :يؾجر ررد اثر ررر ذو د لر ررة احرر ررائية عشر ررد هد ر ر ؾى ( )0005لشذر رررالسعمؾهات ال دؾيقية في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 الفخضية الفخعية الخابعة :يؾجد اثر ذو د لرة إحررائية عشرد هدر ؾى ( )0005لمردعؼ ا داريفي تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي العاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
الفخضووية الخئيدووية الثانيووة :يهجووج فخوق وات و داللووة إحرووائية عشووج مدووته داللووة  )1015بووين
إجابووات أف وخاد عيشووة الجراسووة فيسووا يتعمووق بالتدووهةق الووجاخمي وااللت ودام التشعيسووي تعوود لمخرووائص
الجيسهغخافية الجشذ ،الحالة االجتساعية ،الفئة العسخةة ،السدته التعميسي ،عجد سوشهات الخجموة)
بالرشجوق االجتساعي لمتشسية.
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رابعاً :أىسية الجراسة.
وعمى ضؾا ذلػ ت حدد اٌسية الدراسة دسا يأتي:
 -0األىسية العمسية:
ا -تع ب ررر ٌرررجي الد ارسر ررة اول د ارسرررة هرررؽ الد ارسر ررات اليسشي ررة حد ررب عم ررؼ الباحث ررة فر رري الرر ررشدوا
ا ج اعي لم شسية ال ي سع
ب-سر ررع

إلى هعرفة اثر ال دؾيب الداخمي في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي.

الد ارسر ررة إلر ررى إب ر رراز الر رردور المر ررؾٌري لم در ررؾيب الر ررداخمي واٌسير ررة هسارس ر ر ً دالرر ررشدوا

ا ج ساعي لم شسية وذلػ ى يمة لسا يحققً هسارسة ال دؾيب الداخمي هرؽ ه ازيرا وفؾائرد ترشع س
إيمادا عمى تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي.
ت-إضافة عمسية إلى هؾضؾا ال دؾيب الداخمي في الس بات اليسشية.
 -2األىسية العسمية:
ا -قد تدٍؼ الش ائج الس ؾقعة لٍجي الدراسة في رفر هدر ؾى هسارسرة ال درؾيب الرداخمي وإبرراز اثرري
عمرى ا ل رزاا ال شغيسرري لمعراهميؽ وتحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسري لمعرراهميؽ دالررشدوا ا ج سرراعي
لم شسية.
ب-تأهررل الباحثررة ان تكررؾن ٌررجي الد ارسررة اسررٍاها فرراعال فرري الؾاق ر العسمرري لمرررشدوا ا ج سرراعي
لم شسية هؽ خالل تعزيز الشقاط اإليمابية واعٍار الشقاط الدمبية.
ج-ق ررد ي ررؾفر ه ررؽ السعمؾه ررات ه ررا يفي ررد ه خ ررجي الق رررار ف رري الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة تخ رراذ
إجرااات وتدابير لرف هد ؾى ال دؾيب الداخمي الالزا ل حديؽ ا ل زاا ال شغيسري لمعراهميؽ فري
الرشدوا ا ج ساعي لم شسية وهؽ ثؼ تالفي اوجً القرؾر ال ي تؤثر سمبا عميٍؼ.

خامداً :مرطمحات الجراسة.
تذسل هرظمحات الدراسة عمى ال عريفات العمسية واإلجرائية لس غيرات الدراسة الحالية وهما تٍا
وٌي كاآلتي:
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التدهةق الجاخمي:
ال عري ر

العمس ري :وٌررؾ العسررل الررجي تقررؾا دررً السشغسررة ل رردريب وتحفيررز العرراهميؽ خرؾاررا الررجيؽ

يح كررؾن دذ ر ل هباشررر ه ر الز ررائؽ وكررجلػ دعررؼ العرراهميؽ فرري الخدهررة لمعسررل ل حقيررب رضررا الز ررائؽ.
(.)Kotler, 2006, 45
ال عري

اإلجرائيٌ :ؾ فمدفة إلدارة السؾارد البذرية دالسشغسة هؽ وجٍة ىغر تدرؾيقية فٍرؾ يٍردف

إلررى تكاهررل وعررائف السشغسررة لم أكررد هررؽ ان كررل العرراهميؽ فرري السد ر ؾيات ال شغيسيررة يفٍسررؾن األىذررظة
السخ مفة وان العاهميؽ لديٍؼ ا س عداد والدافعيرة لمعسرل عمرى ال ؾجرً دخدهرة العسيرل الخرارجى وهغرزى
ٌجي الفمدفة اىً إذا كاى

اإلدارة تريد هؽ العاهميؽ برجل جٍرد كبيرر هر العسيرل الخرارجى فإىٍرا يمرب

ان تكؾن هد عدة لبجل جٍد كبير ه العاهميؽ بٍا.
وي فرا هشً األدعاد اآلتية :
 .0التجرةب:
ال عري ر ر

العمسر رري :همسؾعر ررة هر ررؽ اإلج ر ررااات والعسمير ررات ك در رراب وتظر ررؾير السٍر ررارات والسعرفر ررة

وا تماٌات لردى العراهميؽ فري السشغسرة لرفر هدر ؾى اآلداا وتحقيرب ى رائج ايمابيرة لمسشغسرة والعراهميؽ
عمى حد سؾاا( .الظائي والعالا .)2009 355
ال عري

السخرررة
ي مر از هرؽ العسميرات العمسيرة الٍادفرة و
ّ

اإلجرائي :يعرف ال دريب د ؾىً جزاا

والسؾجٍة وال ي يخز لٍا الس درب هؽ اجل الحرؾل عمى خبرة في همرال هعريؽ وذلرػ بٍردف رفر

كفااتررً فرري ٌررجا السمررال إلررى اقرررى حر ّرد هس ررؽ هسررا يمعمررً قرراد ار عمررى خررؾض ٌررجا السمررال وهشافدررة

خرريؽ فيً وال سيز بيشٍؼ.
الس ّ
 .2تسكين العاممين:
ال عري ر

العمسرري :تؾسرري حمررؼ السد ر ؾلية والرررالحيات لمعرراهميؽ الكاهمررة فرري اتخرراذ الق ر اررات ذات

العالقرررة دأعسر ررالٍؼ ووعر ررائفٍؼ درر ررؾرة هد ر ر قمة اي هر ررشحٍؼ الدر رريظرة الكاهمر ررة عمرررى هخرجر ررات اعسر ررالٍؼ
ووعررائفٍؼ واسر ثسار كافررة قرردراتٍؼ واه اىيرراتٍؼ األهررر الررجي يحرردد هدر ؾى وىؾعيررة األداا عمررى السدر ؾى
الفردي وهؽ ثؼ عمى السد ؾى السؤسدي( .درة والرباغ .)439 2008
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اإلجرائيٌ :ؾ انعًهٛخانزٗٚشعزيٍخالنٓبانفزدثبنثقخٔانقذرحعهٗانعًمثُجبحٔرُفٛذ

ال عري

األعًبلٔاألَشطخانًطهٕثخيُّ .
.3نذخ السعمهمات التدهةقية:
ال عري ر

العمسرريٌ :رري هذرراركة السعمؾهررات ال رري تدرراعد فرري تمبيررة حاجررات الز ررائؽ الحررالييؽ وكررجا

تؾفير السعمؾهات ال ي عمى اساسٍا ي ؼ ال خظي لمسش مات المديدة والز ائؽ السح سمريؽ وتحديرد سرمؾ
السد ٍمكيؽ( .الٍيثؾا .)2015 18
اإلجرائيٌ :ؾ العسمية ال ي تدس بشذر السعمؾهات والبياىات الدقيقة والؾاضحة بيؽ اإلدارة

ال عري

العميا والعاهميؽ و يؽ العاهميؽ اىفدٍؼ ل س يشٍؼ هؽ اداا اعسالٍؼ واتخاذ الق اررات الرحيحة.
.4الجعم اإلداري:
ال عرير

العمسرريٌ :ررؾ القرردر الررجي تٍر ؼ فيررً السشغسررة برعايررة ورفاٌيررة عسالٍررا

هررؽ خررالل هعرراهم ٍؼ

دعدالة وهداعدتٍؼ في حل ها يؾاجٍؾن هؽ هذ الت وا ىرات لذ ؾاٌؼ( .الذؾاد ً .)2010 9
ال عري ر

اإلج ارئرري :وٌررؾ إدارة الشرراس دأسررمؾب يررؤدى لكدررب اح رراهٍؼ وثق ر ٍؼ وتعرراوىٍؼ هررؽ خررالل

تحقيررب تؾقعررات وترررؾراتٍؼ وتقررديؼ الح رؾافز والس افررست وهحاولررة تشسيررة هدرراراتٍؼ الررؾعيفي وت ررقي ٍؼ
وتظؾيرٌؼ.
االلتدام التشعيسي:

ال عري

العمسي :وٌؾ درجة اىدهاج العاهميؽ دالسشغسة ورغب ٍؼ دا س سرار فيٍا.

(.)Greenbery and Baron, 2004, 215
ال عري

اإلجرائيٌ :ؾ رغبة العاهميؽ في ا س سرار وتكريس حياتٍؼ هؽ اجل العسل وهدى ارتباطٍؼ

العاطفي دً واى سائٍؼ إليً

ق شاعٍؼ دأىً ساٌؼ في تشسية هٍاراتٍؼ وتظؾيرٌؼ وزيادة خبراتٍؼ.

سادساً :حجود الجراسة.
اق ررت ٌجي الدراسة عمى ها يأتي:
 .1الحجود السهضهعية لمجراسة :وتذسل الحدود السؾضؾعية في دراسة اثر ال دؾيب الداخمي فري
تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
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 .2الحجود السكانية لمجراسة :اق ررت الدراسة عمى الرشدوا ا ج سراعي لم شسيرة فري هحافغرة ارشعاا
وعدن والحديدة وتعز وذهار دالمسٍؾرية اليسشية .
 .3الحووووجود البذووووخةة لمجراسووووة :العر رراهمؾن فر رري السد ر ر ؾيات العمي ررا والؾس ررظى وال رردىيا دالرر ررشدوا
ا ج ساعي لم شسية دالمسٍؾرية اليسشية.
 .4الحجود الدمشية لمجراسة :تسثم
الؾق ر

الحردود الزهاىيرة لمماىرب الشغرري السردة هرؽ العراا  1997الرى

الحررالي وٌرري السرردة ال رري تأسررس وتؾس ر خاللٍررا الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة .اه را

الماىب ال ظبيقري فقرد شرسل السردة ال ري ترؼ فيٍرا إعرداد وتؾزير وتحميرل ا سر بيان وال ري إه ردت
هؽ تاريخ 1/2/2018إلى تاريخ . 30/9/2018

سابعاً :أنسه ج الجراسة.
يسثل اىسؾذج الد ارسرة السق ررح الس غيررات السدر قمة ألدعراد ال درؾيب الرداخمي والس غيرر ال راد الس سثرل
دا ل زاا ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية كسا ٌؾ هؾض في الذ ل (.)1
الذكل  )0أنسه ج الجراسة السرجر :من إعجاد الباحث)2107 ،

انًزغٛزانًسزقم

انًزغٛزانزبثع

انتسىَك انداخهٍ





االنتساو انتُظًٍُ نهعايهٍُ

انزذرٚت.
انزًك.ٍٛ
َشزانًعهٕيبد
انزسٕٚقٛخ.
انذعىاإلدار٘.
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انعىايم اندًَىغرافُت
انجُس،انحبنخاالجزًبعٛخ،انفئخانعًزٚخ،انًسزٕٖانزعه،ًٙٛعذدسُٕادانخذيخ.

الجراسات الدابقة

السبحث
الثاني

تذ ل الدراسات الدادقة اسٍاهات هعرفية هٍسرة فري همرال البحرت العمسري ألىٍرا تسثرل خالارة
جٍررؾد وى ررائج هٍسررة وقررد سررع

الباحثررة لمحرررؾل عمررى د ارسررات سررادقة تبشرري عميٍررا د ارسرراتٍا الحاليررة

وٌجي الدراسات دالمغة العر ية واألجشبية.
أوالً :الجراسات العخبية:
 .0الجراسات التي تتعمق بالتدهةق الجاخمي:
 دراسة مطاحن:)2101 ،ٌرردف الد ارسررة إلررى قيرراس ادعرراد ال دررؾيب الررداخمي فرري السشغسررات الرررشاعية دعسرران هررؽ وجٍررة ىغررر
الع رراهميؽ فيٍ ررا وتسثمر ر ادع رراد ال د ررؾيب ال ررداخمي فيس ررا ير رأتي :ال رردعؼ اإلداري وف رررص ال ظ ررؾر ال ررؾعيفي
وا ترررا ت وعالقررات العسررل وعسررل الفريررب والسذرراركة فرري اتخرراذ القررار والرواتررب والح رؾافز .وقررد تررؼ
تؾزي اس باىة لعيشة الداراسة البالغ عددٌا ( )420هفرردة هرؽ هم سر الد ارسرة وٌري السشغسرات الررشاعية
دعسان .وهؽ ثؼ اس خدا الباحت الس ؾسظات الحدابية وا ىحرافات وال كرار في تحميل البياىات.
وتؾا ررم

الد ارس ررة إل ررى ان دع ررض السشغس ررات تق ررؾا عم ررى تظبي ررب دع ررض ادع رراد ال د ررؾيب ال ررداخمي

كرال ؾعيف وال رردريب وتررؾفير ىغرراا اترررال داخمرري فعرال و العسررل بررروح الفريررب ولكشٍررا

ت ؾجررً ىحررؾ

هذرراركة العرراهميؽ فرري اتخرراذ الق ر اررات و تظبررب ىغرراا عررادل فرري الرواتررب والح رؾافز واوا ر

الد ارسررة

دزرررورة تركيررز السشغسررات عمررى هذرراركة العرراهميؽ فرري اتخرراذ الق ر اررات وتظبيررب ىغرراا عررادل وواض ر
لمرواتب والحؾافز.
 -دراسة أبه الخب:) 2119 ،
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الدراسة إلى ال عرف عمى اثر ادعاد ال دؾيب الداخمي عمى جؾدة الخدهة السررفية وعالق ٍرا

ٌدف

برضا العسالا واش سم

عيشة الدراسة عمرى العسرالا والعراهميؽ فري السررارف ال ماريرة األردىيرة حيرت

تؼ تؾزي اس باىة عمى عيشة الدراسة والبالغ عددٌا ( )267هفردة هرؽ هم سر الد ارسرة وٌري السررارف
ال مارية األدرىية.
وتؾا ررم
واوا

الش ررائج إل ررى ان اتماٌ ررات عيش ررة الد ارس ررة ىح ررؾ ادع رراد ال د ررؾيب الداخمي ررة كاىر ر

إيمابي ررة

الدراسة بزيادة وعي اإلدارات السررفية لؾض إس راتيميات تركز عمى ال درؾيب الرداخمي هرؽ

خالل تحفيز واس قظاب العاهميؽ.
 دراسة دربالي :)2119،ٌ رردف

الد ارس ررة إل ررى هعرف ررة ال د ررؾيب ال ررداخمي واثر رري عم ررى هدر ر ؾى الرض رراا ال ررؾعيفي ف رري القظ رراا

الرررحي فرري األردن وذلررػ هررؽ خررالل تؾزير اسر باىة عمررى عيشررة الد ارسررة والبررالغ عررددٌا ( )194هفررردة
هؽ همسؾا األطباا والسسرضات العاهميؽ والكادر في هم س الدراسة وٌؾ هد ذفى عبردهللا المراهعي
داألردن.
وقررد تؾاررم

الد ارسررة إلررى ان هسارسررات ال دررؾيب الررداخمي وهرردى تمدرريدي فرري السد ذررفى كاى ر

ى ائمٍر ررا إيمابير ررة إذ اتز ر ر ان ٌشر ررا عالقر ررة إيمابير ررة بر رريؽ هسارسر ررات ال در ررؾيب الر ررداخمي والس سثمر ررة
ب(ال رردريب ال س رريؽ ال حفي ررز ا تر ررال ال ررداخمي ال شد رريب وال كاه ررل ال ررداخمي) والرض ررا ال ررؾعيفي
واوا

الد ارسرة دأٌسيرة تظبيرب هبراد ال درؾيب الرداخمي وال ركيرز عمرى تفعيرل هبردا ال شدريب وال كاهرل

الداخمي في القظاا الرحي في األردن لمؾاؾل إلى الرضا الؾعيفي.
 دراسة خمفية :) 2118،ٌدف
ٌدف

الدراسة إلى تقييؼ إجرااات ال درؾيب الرداخمي فري فشرادا الخسرس واألر ر ىمرؾا دالقراٌرة .كسرا
الد ارسرة قيراس اثرر ال درؾيب الرداخمي عمرى آداا العراهميؽ فري الفشرادا وىبعرت اٌسيرة الد ارسرة هرؽ

اٌسيرة الفشرادا كقظرراا فري تشسيرة ا ق ررراد الرؾطشي وقررد ترؼ ذلرػ هررؽ خرالل تؾزير اسر باىة عمرى عيشررة
الدراسة والبالغ عددٌا ( )270هفردة هؽ هم س الدراسة وٌي الفشادا الخسس واألر ىمؾا دالقاٌرة.
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وتؾام
واوا

الد ارسرة إلرى اىرً

يؾجرد تظبيرب إلجررااات ال درؾيب الرداخمي فري الفشرادا األر ر ىمرؾا.

الدراسة دزرورة العسل دسباد ال دؾيب الداخمي لرف هد ؾى المؾدة في الفشادا كسا اوا

دأٌسية دعؼ وتظؾير الفشادا لسا لٍا هؽ اٌسية في تشسية السؾارد ا ق رادية.
 دراسة عبج الحسيج:) 2118 ،ٌ رردف الد ارس ررة إل ررى ال ع رررف عم ررى اث ررر ال د ررؾيب ال ررداخمي عم ررى تحقي ررب اٌ ررداف السر ررارف ال ماري ررة
الدررؾداىية وجرراات اٌسي ٍررا هررؽ اٌسيررة دور السرررارف فرري ا ق ررراد الررؾطشي الدررؾداىي وقررد تررؼ تؾزي ر
اسر باىة عمررى عيشررة الد ارسررة والبررالغ عررددٌا ( )289هفررردة هررؽ هم س ر الد ارسررة وٌرري السرررارف ال ماريررة
الدؾداىية.
وتؾارم

الش رائج إلرى ان ال درؾيب الرداخمي يرؤدي إلررى تحقيرب اٌرداف السررارف هرؽ خرالل ال ررأثير

إيماد ررا ف رري س ررمؾكات وهعشؾي ررات واداا الع رراهميؽ واوار ر

الد ارس ررة دز رررورة تظ ررؾير برى رراهج ه كاه ررل

لم دؾيب الداخمي.
 دراسة عبج السؤمن الحاج :)2118،ٌدف

الدراسة إلى ال عرف عمى اثر هسارسات ال دؾيب الداخمي والس سثمة ب (ال ؾعيف ال ظرؾير

ا ترررال الررداخمي وال حفيررز) عمررى الرضررا الررؾعيفي لسررؾعفي البي ر فرري همسؾعررة ا ترررا ت األردىيررة
حيت تؼ تؾزي اس باىة عمى عيشة الدراسة البالغ عددٌا( )211هرؽ هم سر الد ارسرة وٌرؼ هرؾعفي البير
في همسؾعة ا ترا ت األردىية والبالغ عددٌؼ ( )230هفردة.
وتؾام

الدراسة إلى وجؾد اثر واض ل ظبيب هسارسات ال درؾيب الرداخمي عمرى الرضرا الرؾعيفي

حي ررت ك رران لم حفي ررز األث ررر الكبي ررر عم ررى الس غي ررر ال رراد والس سث ررل دالرض ررا ال ررؾعيفي واوار ر

الد ارس ررة

دزرررورة زيررادة اإلٌ سرراا دررال ظؾير وا ترررال الررداخمي وال حفيررز لزيررادة الرضررا الررؾعيفي والررجي يررشع س
عمى زيادة كفااة العاهميؽ في همسؾعة ا ترا ت عيشة الدراسة.
 دراسة الخذاب :)2115،ٌدف

الدراسة إلى بيان اثر إجرااات ال دؾيب الرداخمي عمرى اداا العراهميؽ فري السررارف ال ماريرة

عيشة الدراسة وكجلػ تحديد واق ال فكير الجي ي بشاي العاهميؽ في السررارف السدروسرة وال عررف عمرى
واق ر ال دررؾيب الررداخمي وإجراااتررً فرري السرررارف السدروسررة وتحديررد اىح ارفررً او اتفاقررً ه ر طروحررات
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الرررواد فرري حق ررل إدارة ال دررؾيب .كس ررا ٌرردف إل ررى قيرراس وتحديررد ثقاف ررة الخدهررة ل رردى العرراهميؽ وتحدي ررد
إتماٌ ررات إع ررداد وتظ ررؾير األفر رراد الع رراهميؽ وهحاول ررة ال ؾا ررل إل ررى كيفي ررة قي رراا إدارات السر ررارف ف رري
ايرال السعمؾهات ال دؾيقية الى العراهميؽ وذلرػ هرؽ خرالل اخ يرار تؾزير اسر باىة لعيشرة د ارسرة والبرالغ
عددٌا ( )168هفردة هؽ هم س الدراسة وٌي السرارف ال مارية .
وتؾاررم

الد ارسررة إلررى تبشرري دعررض السرررارف السدروسررة لسبرردا ل دررؾيب الررداخمي برردعؼ هررؽ اإلدارة

العميا كسا تؾام

إلى اثر ال درؾيب الرداخمي فري زيرادة كفرااة اداا العراهميؽ فري السررارف ال ماريرة

عيشة الدراسة واوا

الدراسة دزرورة ا ٌ ساا دال دؾيب الرداخمي لمؾارؾل إلرى اداا افزرل لمعراهميؽ

وإلررى ضرررورة إٌ سرراا السرررارف دالماىررب اإلىدرراىي هررؽ خررالل هعاهمررة العرراهميؽ دمررؾ تدررؾدي الكياسررة
والدهاثة والمظف حيت ان عمى ٌجي السرارف ان تٍر ؼ دالعراهميؽ كسرا تٍر ؼ دالز رائؽ وان تعسرل عمرى
رف قدراتٍؼ وهٍاراتٍؼ وهد ؾى ادائٍؼ .

 .2الجراسات التي تتعمق بااللتدام التشعيسي:
 دراسة العداف:)2116،ٌدف

ٌجي الدراسة إلى الكذف عؽ هدى ال س يؽ الؾعيفي لدى القيادات األكاديسيرة فري الماهعرات

األردىية وعالق ً دا ل زاا ال شغيسري وا سر قرار الرؾعيفي الظرؾعي حيرت ترؼ تؾزير اسر باىة عمرى عيشرة
الد ارسررة والبررالغ عررددٌا ( )289هفررردة هررؽ هم س ر الد ارسررة وٌرري القيررادات األكاديسيررة فرري الماهعررات
األردىية.
وقد تؾام

الدراسة إلرى وجرؾد عالقرة إيمابيرة ذات د لرة إحررائية بريؽ هدر ؾى ال س ريؽ الرؾعيفي

وا ل زاا ال شغيسي كان هرؽ ى ائمرً ضررورة هسارسرة ال س ريؽ الرؾعيفي هرؽ قبرل القيرادات األهري يرة فري
الماهعررات األردىيررة د افررة ادعررادي وزيررادة ا ل رزاا الررؾعيفي لرردى اعزرراا ٌي ررة ال رردريس فيٍررا واوا ر
الدراسة بزيادة ا ٌ ساا دعؾاهل المرجب سر قرار اعزراا الٍي رات ال دريدرية و قرائٍؼ فري ه اركرز عسمٍرؼ
وقر ررد ركر ررز الباحر ررت عمر ررى ا ل ر رزاا ال شغيسر رري هر ررؽ خر ررالل ثالثر ررة ه ؾىر ررات ٌر رري (العر رراطفي والسعير رراري
والسد سر).
 دراسة الفيجاوي :)2115،14

ٌررجي الد ارسررة الررى تحميررل دور فرررا العسررل فري ا ل رزاا ال شغيسرري لمعرراهميؽ فرري هديشررة الحدرريؽ

ٌردف

الرشاعية وقد تؼ تؾزي اس باىة وتؾزيعٍا عمى عيشة الدراسة والبرالغ عرددٌا ( )492هفرردة هرؽ هم سر
الدراسة وٌي هديشة الحديؽ الرشاعية.
وقد تؾام

إلرى وجرؾد د لرة احررائية ذات اثرر إلىمراز فريرب العسرل وا ل رزاا ال شغيسري وفروقرات

إحرررائية برريؽ السبحررؾثيؽ إزاا دور ادعرراد فريررب العسررل فرري ا ل رزاا ال شغيسرري تُعررزى لعؾاهررل ديسؾغرافيررة
ك ررالمشس والسدر ر ؾى ال ررؾعيفي والخبر ررة وق ررد اسر ر خدا الباح ررت هع ررايير ا ل ر رزاا ال شغيس رري الثالث ررة وٌ رري
(العاطفي السادي واألخالقي) واواى الباحت دزرورة العسل عمى ايماد ثقافة تشغيسية ل رسيخ ادعاد
العسل كفريب في البي ة ال شغيسية والجي يس ؽ ان ي رجؼ الى ا ل رزاا األخالقري قبرل ان ي رؾن هاديرا او
عاطفيا وكجلػ ال ركيز عمى السؾارد البذرية الؾطشية .
 دراسة الخذالي:)2113 ،الدراسة إلى ال عرف عمى هد ؾيات ا ل زاا ال شغيسي لٍي ة ال ردريس فري الماهعررات األردىيرة

ٌدف

الخااة وال عرف عمى طبيعة األىساط القيادية السد خدهة هؽ قبل رؤساا األقرداا فري ٌرجي الماهعرات
وادعاد ا ل زاا ال شغيسي ( العاطفي السد سر واألخالقي) وقد اجري

ٌجي الدراسة عمى عيشة ه ؾىرة

ه ررؽ ٕ٘ %ه ررؽ إجسر ررالي اعر ررزاا ٌي ر ررة ال رردريس ف رري الماهع ررات األردىي ررة الخاا ررة والب ررالغ ع ر ررددٌؼ
اإلجسرالي لعراا ٕٔٓٓ  (ٕٔٙٗ) ٕٕٓٓ-عزؾ .إن عردد العيشرة لمد ارسرة بمرغ ( )ٖٔٙعزرؾ تردريس
هرؾزعيؽ عمى  ٩جاهعات خااة وقد اس خده
وخمر ر

ا س باىة في الحرؾل عمى بياىرات البحرت.

الد ارس رة إلررى وجررؾد هد ر ؾى ه ؾس ر فرري هد ر ؾى ا ل رزاا دذ ر ل عرراا لرردى اعزرراا ٌي ررة

ال دريس في الماهعات األردىية الخااة عمسا دأن هرد ؾى ا ل رزاا العاطفي واألخالقي كان اعمي هؽ
هد ؾى ا ل زاا السد سر لديٍؼ .كسا تؾام

الدراسة إلرى وجرؾد تفراوت فري اسر خداا اىسراط القيرادة هرؽ

قبررل رؤسرراا األقدرراا حيررت تبرريؽ ان اكثررر األىسرراط القياديررة اس ر خداها ٌررؾ الررشس الررديسقراطي واثب ر
الدراسة وجؾد عالقة إيمابية بيؽ ىس القيرادة الرديسقراطي وا ل رزاا ال شغيسرري ألعزراا ٌي رة ال ردريس.
واوا ر

الد ارسررة دزرررورة زيررادة ا ل رزاا ال شغيسرري لٍي ررة ال رردريس فرري الماهعررات األردىيررة لسررا لررً هررؽ

تأثير عمى ىس القيادة الس ب في الماهعات األردىية.
 دراسة تقي:)2112 ،15

الدراسة إلرى قيراس هردي قردرة العؾاهرل الديسغرافيرة وضرغ العسرل فري ال شبرؤ دسدر ؾى ا ل رزاا

ٌدف

ال شغيسرري فرري السشغسررات الرررحية الكؾي يررة وقررد اس ر ٍدف
بدولررة الكؾير

ٌررجي الد ارسررة العرراهميؽ فرري قظرراا الرررحة

والبررالغ عررددٌؼ (ٖ )ٕٕ٩هؾعررف وهؾعفرة هررؾزعيؽ عمررى وعررائف هخ مفررة هشٍررا الفشيررؾن

الرررحيؾن الد ر رتاريا الظبي ررة الٍي ررة ال سريزررية وسر ر رتاريا الس اتررب وتررؼ اخ ير ررار عيشررة عذر رؾائية
ه ؾىررة هررؽ (ٓٓ٘) ف رررد اي بش رردبة ٖٕ %ه ررؽ هم سر ر الد ارس ررة واس ر خده

ا س ر بيان الس ؾىررة هررؽ

شقيؽ األول هشٍا ي عمب دقياس ا ل زاا ال شغيسي والثاىي ي زسؽ فقرات لقياس ضغ العسل.
وتؾام

الدراسة إلى وجؾد عالقة طردية ذات د لة إحرائية بيؽ ا ل زاا ال شغيسي وكال هؽ ىؾا

السٍشة السؤٌل العمسي العسر وعدد سشؾات الخدهرة ووجرؾد عالقرة ع درية ذات د لرة إحررائية بريؽ
ا ل زاا ال شغيسي وضرغ العسرل .وقرد اوار
قظاا الخدهة الرحية في الكؾي

الد ارسرة داإلٌ سراا دإدخرال ىغريرة ا ل رزاا ال شغيسري فري

حيت يس ؽ ترجس ٍا إلى الؾاق هرؽ خرالل البرراهج ال دريبيرة فسررؽ

الزروري تؾضي هفٍرؾا ا ل رزاا ال شغيسري وهزرسؾىة وهسي ازترً وكيفيرة تعزيرزي عشررد جسير السرؾعفيؽ.
كسررا يمررب ر ر ا ل رزاا ال شغيسرري دسعررايير وهسارسررات ير ر ؼ ت رررسيسٍا بدقررة وتكررؾن هدهمررة ه ر ىغررؼ
الحؾافز والرقادة ويمب ان تذسل السعرايير السرد خدهة لمعدالة والسشافدة الذريفة في العسرل إلرى جاىرب
اإلى اج واإلىماز الفعال.

 .3الجراسات التي تتعمق بالتدهةق الجاخمي وااللتدام التشعيسي:
ٌرردف

أبهسشيشة:)2103 ،
الد ارسررة إلررى ال عرررف عمررى اثررر ال دررؾيب الررداخمي دأدعررادي (ال رردريب وال حفيررز والعسررل كفريررب

واإلترال الداخمي) في اإلل زاا ال شغيسي ه وجرؾد الرضرا الرؾعيفي كس غيرر وسري

وذلرػ لعيشرة هرؽ

الع رراهميؽ فر رري السد ذر ررفيات األردىي ررة الخاار ررة والبر ررالغ عرررددٌا ( )256هف ررردة واع س ررد الباحرررت عمرررى
السر ررادر األولي ررة والثاىؾي ررة ف رري جسر ر البياى ررات وق ررد اسر ر خدا األس رراليب اإلحر ررائية السشاس رربة ل حمي ررل
البياىات كالؾس الحدابي وا ىحراف السعياري.
وهؽ اٌؼ الش ائج ال ي تؾال إليٍا الباحرت خرالل د ارسر ً وجرؾد اثرر لم درؾيب الرداخمي دأدعرادي عمرى
ال زاا السسرضيؽ فري السد ذرفيات األردىيرة الخاارة وكرجلػ وجرؾد اثرر لم درؾيب الرداخمي عمرى تحقيرب
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ال زاا السسرضريؽ هرؽ خرالل الرضرا الرؾعيفي .وقرد اوارى الباحرت هرؽ خرالل ى رائج الد ارسرة عمرى برجل
هزيد هؽ المٍد اتماي تمبية حاجات السسرضيؽ وكدرب رضراٌؼ هرؽ خرالل ال ردريب وال حفيرز و وسرائل
ا ترال الداخمي وال ؾاية عمى العسل بروح الفريب لزسان اس سرارٌؼ دالعسل واإلخالص لً.
 دراسة الذهابكة:)2101 ،ٌرردف

ٌررجي الد ارسررة إلررى بيرران هرردى اٌسيررة هفرراٌيؼ ال دررؾيب الررداخمي درررؾرة ىغريررة وتقررديؼ ب رراهج

تداعد عمى تظبيقرً داخرل اهاىرة عسران الكبررى كسرا ٌردف

إلرى تؾضري اٌسيرة تظبيرب ادعراد ال درؾيب

الداخمي في السشغسات الخدهية دذ ل عاا وفي اهاىرة عسران الكبررى دذر ل خراص حيرت قراا الباحرت
ب ؾزي ر اس ر باىة عمررى عرردد ( )326هفررردة هررؽ هم س ر الد ارسررة وٌرري السشغسررات الخدهيررة دأهاىررة عسرران
الكب رررى وقرررد اس ر ر خدا الباحرررت األسر رراليب اإلحرر ررائية السشاسر رربة ل حمير ررل البياىرررات كالؾس ر ر الحدرررابي
وا ىحراف.
وتؾاررم

ٌررجي الد ارسررة إلررى ان ٌشررا اث رر واضر ألدعرراد ال دررؾيب الررداخمي الس سثمررة فرري (ال رردريب

وال س يؽ وفرا العسل والدعؼ اإلداري) في تحقيب اإلل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ في اهاىة عسان الكبررى
دأدعادي الثالثة (اإلتماٌي واإلس سراري والسعياري) واوا

الدراسة دزرورة اإلٌ سراا دأدعراد ال درؾيب

الداخمي هرؽ خرالل تقرديؼ برراهج تدريبيرة هظرؾرة واعظراا العراهميؽ الررالحيات وتفؾيزرٍؼ وتفعيرل فررا
العسل ودعرؼ العراهميؽ هرؽ خرالل الحرؾافز والس افرست ل حقيرب ا ل رزاا ال شغيسري و ال رالي تحدريؽ كفرااة
وجؾدة العسل.

ثانياً :الجراسات األجشبية:

 .0الجراسات التي تتعمق بالتدهةق الجاخمي
 -دراسة :)Abzari, 2011

وقد ٌدف

ٌجي الدراسة إلى بيان اثر ال دؾيب الداخمي في الرؾ ا الرؾعيفي لمعراهميؽ فري السؤسدرات

الساليررة فرري إي رران وتظررؾير ىسرراذج وهفرراٌيؼ قابمررة لم ظبيررب حررؾل دور ال دررؾيب الررداخمي فرري ا ح فررام
دالؾ ا الؾعيفي لمعاهميؽ .وتقديؼ تؾايات لس خجي القرار في همال ال دؾيب الداخمي دغرض اإلسرٍاا
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في تحديؽ اداا الخدهات السالية حيرت ترؼ اخ يرار عيشرة بمرغ عرددٌا( )211هفرردة هرؽ هم سر الد ارسرة
وٌؾ السؤسدات السالية في إيران.
وتؾارم
خرج

الد ارسررة إلرى بيرران هردى اٌسيررة ال درؾيب الررداخمي فري زيررادة الرؾ ا والررؾعيفي لمعراهميؽ كسررا

الدراسة دعدد هؽ ال ؾايات اٌسٍا اىً يمب ان تد سر السؤسدات السالية في برراهج ال درؾيب

ال ررداخمي لسؾعفيٍ ررا إذا ه ررا ارادت تحقي ررب اٌ رردافٍا عم ررى اكس ررل وج ررً وان العس ررل عم ررى اسر ر سرار بر رراهج
ال د ررؾيب ال ررداخمي ال رري ت ررؤدي إل ررى رض ررا الع رراهميؽ ي ررشع س عم ررى ادائٍ ررؼ كس ررا اوار ر

د ررأن تدر ر سر

السؤسدات في تحقيب رضا العاهميؽ لسا يش ج عشً هؽ رضا الز ائؽ.
 دراسة :)Tracy A suter, 2004ٌرردف

ٌررجي الد ارسررة الررى كذررف اٌسيررة ال كاهررل برريؽ ثقافررة السشغسررة وال دررؾيب الررداخمي وخااررة فرري

السشغسات الخدهية وتؾضري هفٍرؾا كرل هرؽ ال درؾيب الرداخمي وثقافرة السشغسرة واٌسيرة تحقيرب ال كاهرل
بيشٍسررا حيررت تررؼ تؾزير

اسر باىة عمررى عيشررة الد ارسررة والبررالغ عررددٌا ( )322هفررردة هررؽ هم سر الد ارسررة

وٌؾ السشغسات الخدهية.
وقد تؾارم

ٌرجي الد ارسرة إلرى اىرً يس رؽ لم درؾيب الرداخمي ان ي كاهرل بشمراح هر الثقافرة السشغسرة

لمسشغسررات الخدهيررة واوا ر

دأىررً ي ؾجررب عمررى اإلدارات العميررا لمسشغسررات ان ت مررً الررى القيرراا دغرررس

القرريؼ والقشاعررات دررأن الز ررؾن الررداخمي هؾجررؾد فرري كررل هد ر ؾى هررؽ هد ر ؾيات السشغسررة وان ا ترررال
الداخمي او ا يرال الرداخمي لمقشاعرات ال ري تقرؾل درأن الز رائؽ هؾجرؾدون داخرل وخرارج السشغسرة ٌرؾ
الررجي يشذ ررا السب رراد ال رري يذر ر ر فيٍ ررا ك ررل العرراهميؽ و ررجلػ فر رإن العرراهميؽ يس مك ررؾن حيش ررج السب رراد
الخااة دالدمؾ السظمؾب في السشغسة.

 .2الجراسات التي تتعمق بااللتدام التشعيسي:
 دراسة :)Iqbal ,2010ٌرردف

ٌررجي الد ارسررة الررى البحررت فرري العالقررة برريؽ العؾاهررل الديسؾغرافيررة وا ل رزاا ال شغيسرري فرري

هشغسررات داكد ر اىية حيررت تررؼ اخ يررار عيشررة د ارسررة بمررغ عررددٌا ( )370هررؽ هم س ر الد ارسررة وٌرري
السشغسات الباكد اىية.
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وقد تؾام

ى ائج الدراسة إلى ان طؾل الخدهة لً عالقة وثيقة دا ل زاا ال شغيسي وان هد ؾى

ال عمرريؼ لررً عالقررة ه ر ال رزاا ال شغيسرري و يؾجررد ارد ر كبيررر برريؽ العسررر وا ل رزاا ال شغيسرري وقررد
الد ارس ررة ان اإلدارة العميررا يم ررب ان تكررؾن ق ررادرة عم ررى زيررادة رض ررا السررؾعفيؽ ع ررؽ طري ررب

اوا ر

ال عؾيزررات والدياسررات وفرررا العسررل وكررجلػ ا ترررال هر العسررال واإلٌ سرراا برفاٌيررة السررؾعفيؽ.
وك ر رران السقي ر رراس ال ر ررجي اسر ر ر خدهً الباح ر ررت لقي ر رراس ا ل ر ر رزاا ال شغيس ر رري ٌ ر ررؾ (الع ر رراطفي والسدر ر ر سر
والسعياري).
 دراسة :)Worsi & Fatima & Sahibzada,2009ٌردف

ٌرجي الد ارسررة الرى تحميررل العالقرة بريؽ ال حفيرز ودوافر العسرل و الرضررا الرؾعيفي وا ل رزاا

ال شغيسي عمى عيشة هؽ القؾى العاهمة في داكد ان وقد تركزت ٌجي الدراسة عمرى تحميرل الدرمؾ
العاا لمعاهميؽ في القظاا الخراص عمرى اثرر دوافر العسرل وال حفيرز عمرى الرضرا الرؾعيفي وترأثير
الرضا الؾعيفي عمى ا ل زاا ال شغيسي حيت تؼ اخ يار عيشة دراسة بمغ عددٌا ( )420هفرردة هرؽ
هم س الدراسة وٌؾ القظاا الخاص في داكد ان.
وقررد خمر ر

الد ارسررة الررى ان السشغسررات تح رراج إلررى دواف ر العسررل وال حفيررز والرضررا الررؾعيفي

ل حقيب اثر ايمرابي واوار

دزررورة ال ركيرز عمرى زيرادة الرضرا الرؾعيفي وزيرادة الحرؾافز لمعسرل

دالشدبة لمعاهميؽ ل حقيب ا ل زاا ال شغيسي.

 .3الجراسات التي تتعمق بالتدهةق الجاخمي وااللتدام التشعيسي:
 دراسة :)Ching & Sheng, 2009ٌ رردف

ٌ ررجي الد ارس ررة ال ررى د ارس ررة خده ررة العس ررالا د ررالسراكز الر ررحية ه ررؽ خ ررالل ال د ررؾيب ال ررداخمي

وا ل زاا ال شغيسي هؽ قبرل السسرضرات وٌري عبرارة عرؽ تقريرر كيرف يس رؽ لم درؾيب الرداخمي ان يزيرد
ا ل زاا ال شغيسي لدى السسرضات والحد هؽ هعدل دوران العسل ل عزيز السيزة ال شافدية لمسشغسة حيرت
ت ررؼ اخ ي ررار عيش ررة د ارس ررة بم ررغ ع ررددٌا ( )340هف ررردة ه ررؽ هم سر ر الد ارس ررة وٌ رري السسرض ررات د ررالسراكز
الرحية.
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وتؾا ررم

الد ارس ررة إلر رى وج ررؾد عالق ررة ب رريؽ ال د ررؾيب ال ررداخمي وا ل ر رزاا ال شغيس رري لمسسرض ررات ف رري

القظاعررات الرررحية واواررى الباحررت دررأن عمررى هررديري الس اركررز الرررحية ا ع رراف دأٌسيررة ال دررؾيب
الررداخمي فرري ا ح فررام دالعرراهميؽ و قررائٍؼ فرري هشغسرراتٍؼ خرؾاررا ه ر ت ازيررد الزررغؾط الشفدررية وكررجلػ
ا ع شرراا ب رردريب وتعمرريؼ السسرضررات ألىٍررا افزررل طريقررة لالح فررام بٍررؽ وخفررض ال كرراليف ودوران
العس ررل وح ررل هذر ر الت الع رراهميؽ هر ر اا ررحاب العس ررل كس ررا ان عم رريٍؼ ايز ررا فٍ ررؼ حاج ررات وتظمع ررات
العاهميؽ في همال ال سريض.

 دراسة :)Forzad , 2007ٌررجي الد ارسررة إلررى تحديررد اآلثررار الس رتبررة عمررى تظبيررب هعررايير ال دررؾيب الررداخمي فرري ا ل رزاا

ٌرردف

ال شغيسرري لرردى هررديري البشررؾ السسمؾكررة لمدولررة فرري هديشررة ااررفٍان اإليراىيررة وقررد اع سررد الباحررت عمررى
عشااررر ال دررؾيب الررداخمي اآلتيررة :ال رردريب خمررب روح الفريررب ال حفيررز ا ترررا ت واع سررد عمررى
عشاار ا ل زاا ال شغيسي (السعياري وا س سراري والعاطفي) عمى اساس ان العاهميؽ داخرل السشغسرة
ٌررؼ عسررالا داخميررؾن لٍررؼ هررؽ األٌسيررة هررا لمز ررائؽ الخررارجييؽ حيررت تررؼ اخ يررار عيشررة د ارسررة بمررغ عررددٌا
( )280هفردة هؽ هم س الدراسة وٌي البشؾ السسمؾكة في اافٍان دإيران.
وتؾام

الدراسة إلى ان ال دؾيب الداخمي ىغاا تبادل القيؼ بيؽ السشغسة والعراهميؽ بٍرا .والسشغسرة

ٌي ال ي تمجب العاهميؽ وتح فظ بٍؼ والعاهل عشدها يحاول ان يعزز جؾدة الخدهات السقدهة لمعسالا
الخارجييؽ فإىً يزيد هؽ فرص إقاهة العالقات ه زهالا العسل ويعزز دال الي هؽ ال رزاهٍؼ دالسشغسرة
واوا

الدراسة دزررورة اإلٌ سراا دعشاارر ال درؾيب الرداخمي هرؽ تردريب وخمرب روح الفريرب وال حفيرز

وا ترا ت لزيادة ا ل زاا ال شغيسي دأدعادي السعياري وا س سراري والعاطفي.
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ثالثاً :التعميق عمى الجراسات الدابقة.
تشاولر ر

دع ررض الد ارس ررات الد ررادقة ال د ررؾيب ال ررداخمي وعالق ررً دم ررؾدة الخده ررة وإرض ررا العس ررالا ف رري

السشغسررات الخدهيررة .كس ررا ان ٌشررا د ارسررات اخ رررى تشاول ر

العالقررة ب رريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري والعؾاه ررل

الديسؾغرافية واألداا الؾعيفي وغيرٌا.
كسا تشاول

دعض الدراسات اثرر ال درؾيب الرداخمي فري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري حيرت ر ظر

بريؽ

ادع راد ال دررؾيب الررداخمي هثررل (ال رردريب وال س رريؽ وا ترررا ت وفرررا العسررل والرردعؼ اإلداري) دررا ل زاا
ال شغيسي.
وقررد تررؼ إجرراا الد ارسررات الدررادقة فرري قظاعررات هخ مفررة إذ اُجرير

دعزررٍا فرري السرررارف ال ماريررة

والقظاا الخاص والرحي والرشاعي والماهعات وفي هشغسات هدىية.
وقد تفاوت

الدراسات الدادقة في حمؼ عيش ٍا وطبيع ٍا واساليبٍا اإلحرائية وادوات جس بياىاتٍرا

وهشٍج دراساتٍا وه غيرات الد ارسرة وقرد غمرب السرشٍج الؾارفي ال حميمري عمرى ٌرجي الد ارسرات فزرال
عر ررؽ اتفاقٍر ررا فر رري اس ر ر خداا ا س ر ر باىة كر ررأداة رئيدر ررية لمس ر ر البياىر ررات ولم عر رررف عمر ررى اوجر ررً ال ذر ررادً
وا خ الف بيؽ الدراسات الحالية والدراسات الدادقة ويس ؽ تؾضيحٍا كسا يأتي:
 -0أوجو التذابو:
ا .ت ذ ررادً الد ارس ررة الحالي ررة هر ر الد ارس ررات الد ررادقة ف رري اسر ر خداهٍا لس ررشٍج الد ارس ررة وٌ ررؾ
السررشٍج الؾاررفي ال حميمرري واداة جس ر البياىررات وٌرري ا س ر باىة كسررا ت ذررادً الد ارسررة
الحاليررة هر دعررض الد ارسررات الدررادقة ىؾعررا هررا فرري تشاولٍررا لسؾضررؾا ال دررؾيب الررداخمي
وا ل زاا ال شغيسي وال ي كاى

في هعغسٍا دراسات اجشبية.

ب.كس ررا ت ذ ررادً الد ارس ررة الحالي ررة هر ر الد ارس ررات الد ررادقة ف رري تشاولٍ ررا لعشاا ررر ال د ررؾيب
الداخمي هؽ تدريب وتس يؽ العاهميؽ وىذرر السعمؾهرات ال درؾيقية والردعؼ اإلداري وإن
لؼ ي ؼ جس ٌجي األدعاد في دراسة واحدة كأدعاد لم دؾيب الداخمي.
ج .كسا ت ذادً الدراسة الحالية ه دعض الدراسات الدادقة في تؾامٍا إلى دعرض ى رائج
الدراسة الحالية هؽ خالل تشاول ال دؾيب الداخمي وعالق ً ب حديؽ ا ل زاا ال شغيسي.
 -2أوجو االختالف:
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ا  .تخ مررف الد ارسررة الحاليررة عرؽ الد ارسررات الدررادقة فرري همررا ت ه غيررات الد ارسررة حيررت
جسع ر

برريؽ ال رردريب وتس رريؽ العرراهميؽ وىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية والرردعؼ اإلداري

كأدعاد لم دؾيب الداخمي.
ب.تخ م ررف الد ارس ررة الحالي ررة ع ررؽ دع ررض الد ارس ررات الد ررادقة ف رري طبيع ررة هم سر ر وعيش ررة
الدراسة حيت تؼ اخ يار الرشدوا ا ج ساعي لم شسية في ٌجي الدراسة.
 -3استفادة الباحثة من الجراسات الدابقة:
ت سثل ا س فادة في ا تي:
ا .اس فادت الباحثة هؽ السشاٌج السخ مفة لمدراسات الدادقة هسا اسٍؼ في اخ يار الدراسة وتكؾيؽ
اطار خظ ً الدراسية.
ب.اسر فادت الباحثررة فرري الماىررب الشغررري درراثراا الد ارسررة الحاليررة دسمسؾعررة هررؽ السفرراٌيؼ الس عمقررة
دسفٍؾا الدراسة.
ج .اس فادت الباحثة هؽ الدراسات الدادقة في اعداد وترسيؼ ا س باىة.
ح .اسر ر فادت الباحث ررة ه ررؽ الد ارس ررات الد ررادقة ف رري اخ ي ررار ه غير ررات ال د ررؾيب ال ررداخمي (ال رردريب
ال س يؽ ىذر السعمؾهات ال دؾيقية الدعؼ اإلداري).
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الفرل الثاني
اإلطار انُظرٌ نهدراست
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انتسىَك انداخهٍ وعاللته بتحسٍُ االنتساو انتُظًٍُ فٍ انصُدوق
االجتًاعٍ نهتًُُت

 السبحث األول :التدهةق الجاخمي. السبحث الثاني :االلتدام التشعيسي. -السبحث الثالث :الرشجوق اإلجتساعي لمتشسية.
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الفرل الثاني
اإلطار الشعخي لمجراسة
التدهةق الجاخمي وعالقتو بتحدين االلتدام التشعيسي في الرشجوق االجتساعي لمتشسية
تسييج:
ي ش ر رراول الفر ر ررل الث ر رراىي ال د ر ررؾيب ال ر ررداخمي وعالق ر ررً ب حد ر رريؽ ا ل ر ر رزاا ال شغيس ر رري ف ر رري الر ر ررشدوا
ا ج س رراعي لم شسي ررة وس رري ؼ تش رراول ذل ررػ ف رري ثالث ررة هباح ررت حي ررت ي ش رراول السبح ررت األول ال د ررؾيب
ال ررداخمي وي ش رراول السبح ررت الث رراىي ا ل ر رزاا ال شغيس رري ف رري ح رريؽ ي ش رراول السبح ررت الثال ررت الر ررشدوا
ا ج ساعي لم شسية وسي ؼ عرض تمػ السباحت كسا يأتي:

السبحث األول
التدهةق الجاخمي
أوالً :مفيهم التدهةق الجاخمي.
إن ال دؾيب الداخمي

يخرج في هفٍؾهً وهعشاي عؽ ال دؾيب في هفٍؾهً العاا وٌؾ جرزا هرؽ كرل

عسمية او ىذاط تعسل عمى اك ذاف رغبات العسالا وتظؾير همسؾعة هؽ السش مات او الخدهات ال ي
تذب رغباتٍؼ وتحقب لمسؤسدة الر حية خالل ف رة زهشية هشاسبة( .ىاار  .)14 2016اهرا ال درؾيب
الداخمي فإىً يعشي جسي المٍؾد السخظظة ذات البعد ال درؾيقي السدر سدة هرؽ ال درؾيب وال ري تٍردف
عسؾها إلى هحاولة ال غمب عمى هقاوهة ال غيير وتحقيب تؾحيد وتكاهل بيؽ العاهميؽ لزسان ال ظبيب
الفع ررال إلسر ر راتيميات السؤسد ررة وا ررؾ ال ررى رض ررا العس ررالا واع ب ررار العر راهميؽ عس ررالا داخمي رريؽ ف رري
السشغسة( .الشدؾر .)47 2012
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ويعرررف ايزررا دأىررً اسر خداا السشغررؾر ال دررؾيقي إلدارة العرراهميؽ فرري السشغسررة وتشسيررة هٍرراراتٍؼ لكرري
ي ؾى رؾا قررادريؽ عمررى تقررديؼ افزررل الخرردهات وخمررب عالقررات طيبررة ه ر الز ررائؽ و ال ررالي تحقيررب الٍرردف
الررجي تدررعى السشغسررة ل حقيقررً آ وٌررؾ رضررا الز ررائؽ الررجي برردوري يحقررب الر حيررة( .الظررائي والعررالا
 2009ص.)246
وهررؽ ال عريفررات الدررادقة تبرريؽ ا تفرراا برريؽ كررل هررؽ ال دررؾيب الررداخمي وال دررؾيب دسفٍؾهررً العرراا هررؽ
حيت السؾضؾا والٍدف وٌؾ تمبية رغبات وطسؾحات العسالا و سا يحقب في الشٍاية اٌداف السشغسة.
و رررؾرة اكثررر وضررؾحا ٌررؾ فمدررفة إلدارة الس رؾارد البذ ررية دالسشغسررة هررؽ وجٍررة ىغ رر تدررؾيقية فٍرري
تعسل كأىٍا عسمية إدارية تٍدف إلى تكاهل وعائف السشغسة دظريق يؽ ٌسا( :الذؾاد ة )14 2010
 .1ال أك ررد ه ررؽ ان ك ررل الع رراهميؽ ف رري السدر ر ؾيات ال شغيسي ررة يفٍس ررؾن الشذ رراط الرئيد رري لمسشغس ررة
واألىذظة السخ مفة بداخمٍا وذلػ في إطار هؽ البي ة ال ي تدعؼ رضا العاهميؽ الخارجي.
 .2ال أك ررد ه ررؽ ان ك ررل الع رراهميؽ ل ررديٍؼ ا سر ر عداد والدافعي ررة لمعس ررل عم ررى ال ؾج ررً لخده ررة العسي ررل
الخررارجي وهغررزى ٌررجي الفمدررفة اىررً إذا كاى ر

اإلدارة تريررد هررؽ العرراهميؽ بررجل جٍررد كبيررر ه ر

العسيل الخارجي فإىٍا يمب ان تكؾن هد عدة لبجل جٍد كبير ه العاهميؽ بٍا.
ارحي ان ال درؾيب الررداخمي يركرز فري خظظررً وسياسراتً عمررى العراهميؽ داخرل السشغسررة ولكرؽ هررؽ
هشغؾر تدؾيقي وٌؾ ها اشارت إليً ال عريفات الدادقة.
و ال الي فميس كل الدياسات السؾجٍة لمعاهميؽ تع بر هؽ ال دؾيب الداخمي وإىسا ٌي هقرؾرة عمى
الدياس ررات ذات البع ررد ال د ررؾيقي وه ررؽ يق ررؾل دغي ررر ذل ررػ يخرج ررً ه ررؽ هؾض ررؾعات ال د ررؾيب ويمعم ررً
هؾضؾعا ي عمب دإدارة السؾارد البذرية.
فاألسرراس الررجي يد ر شد إليررً ال دررؾيب الررداخمي ٌررؾ اإلٌ سرراا هررؽ هشغررؾر تدررؾيقي دالعرراهميؽ داخررل
السشغسرة وعرردٌؼ ز رائؽ داخميرريؽ يعيذررؾن فري سررؾا خرارجي هسثررل فرري السشغسرة وهررا يشظرؾي عمررى ذلررػ
هؽ تذخيص اح ياجاتٍؼ ورغبراتٍؼ والعسرل عمرى اشرباعٍا ووضر برراهج ل ظرؾيرٌؼ وتحفيرزٌؼ وتس يرشٍؼ
ه ررؽ اإلٌ س رراا وال رردخل ف رري تب ررادل الشذ رراطات هر ر زهالئٍ ررؼ ف رري العس ررل ك ررؾن ذل ررػ ي ررؤدي إل ررى تذ ررمي
السعشؾيررات واألخالقيررات الداخميررة وتعزيررز الكف رااة ال ذررغيمية هررؽ ىاحيررة ويحدررؽ هررؽ هد ر ؾيات الخدهررة
السقدهة إلى الز ائؽ الخارجييؽ هؽ ىاحية اخرى( .لبد وريان .)7 2013
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إن اإلٌ ساا دالعاهميؽ هؽ هشغؾر تدؾيقي

يقل في اع قاد الباحثة اٌسية عؽ غيري هؽ الدياسات

الٍادفة في تحقيب كفااة وىماح عسمية ال دؾيب و ال الي فإن عمى ا دارة إذا ها ارادت هؽ العاهميؽ
بجل جٍد كبير ه العسيل الخارجي ان تكؾن هد عدة لبجل جٍد كبير ه العاهميؽ لديٍا.
ولرجلػ ىمررد ان السشغسررات الشاجحرة تبرردا خظظٍررا ال دررؾيقية دالعراهميؽ ولرريس دررالعسالا اي داإلٌ سرراا
دال دررؾيب ال ررداخمي كؾىررً ي ررؤدي الررى تحقي ررب اكبررر ق رردر هررؽ اٌ ررداف العرراهميؽ واٌ ررداف السشغسررة فٍ ررؼ
يع برون هؽ ااحاب السرال في السشغسة(Gummesom,2000 ,140) .
وي زسؽ هفٍؾا ال دؾيب الرداخمي هرا يذرير إلرى تررسيؼ الدياسرات والبرراهج السؾجٍرة إلرى العراهميؽ
دالسشغسرة (العسررالا الرداخمييؽ) بٍرردف تحقيرب هدر ؾيات عاليرة هررؽ الرضرا لررديٍؼ والرجي برردوري يس ررؽ
ان يررؤدي إلررى ا رتقرراا دسد ر ؾى جررؾدة الخدهررة السقدهررة لمعسررالا الخررارجييؽ اي ان ا ع رراف دأٌسيررة
دور العرراهميؽ فرري تدررؾيب الخدهررة يدر ؾجب هررؽ اإلدارة الشغررر الرريٍؼ عمررى اىٍررؼ يسثمررؾن الدررؾا األول
لمسشغسررة وان وعررائفٍؼ تسثررل هش مررات داخميررة لٍررا يمررب ترررسيسٍا وتظؾيرٌررا دسررا ي فررب وحاجرراتٍؼ
ورغبرراتٍؼ وه ررؽ ث ررؼ زي ررادة درج ررة رض رراٌؼ وتشظررؾي سياس ررات ال د ررؾيب ال ررداخمي و راهم ررً عم ررى دع ررض
األىذ ررظة السخظظ ررة والسؾجٍ ررة لمع رراهميؽ بٍ ررا والخاا ررة دال شسي ررة وال رردريب والس اف ررأة والعالق ررات ب رريؽ
العاهميؽ وا ترا ت ووضؾح األدوار( Lovelock & Wirtez, 2006,56( .
وقررد ىرراقش البرراحثؾن ل عريف رات ال دررؾيب الررداخمي إ ّ اىٍررا اخ مف ر
ك عري ر

فيسررا بيشٍررا فسشٍررا هررا جرراا هررؾجز

( (Berryالررجي يرررى دأىررً فمدررفة وهسارسررات ال دررؾيب عمررى األف رراد الررجيؽ يخرردهؾن الز ررائؽ

دحيررت ير ؼ تؾعيررف اكفررأ األفرراد وا ح فررام بٍررؼ ( (Berry, 1984, 24واذا كرران ٌررجا ال عرير

قررد

اق رر عمى عسمية ا خ يار فٍشا هؽ اضاف ها يمرب عمرى السشغسرة تمراي العراهميؽ دعرد ذلرػ حيرت
ير رررى ال در ررؾيب الر ررداخمي دأىر ررً اخ ير ررار وتؾعير ررف العر رراهميؽ السشاسر رربيؽ وت رردريبٍؼ وتحفير ررزٌؼ وتذر ررميعٍؼ
وه افر ر ر ررأتٍؼ وتر ر ر ررؾفير السعر ر ر رردات وال كشؾلؾجير ر ر ررا بٍر ر ر رردف تؾار ر ر رريل الخدهر ر ر ررة ذات المر ر ر ررؾدة السظمؾ ر ر ر رة.
(. (Gummesom, 2000, p140
وق ررد رك ررزت تعريف ررات اخ رررى عم ررى اٌسي ررة فٍ ررؼ رس ررالة السشغس ررة واٌ رردافٍا ب رريؽ الع رراهميؽ وه ررؽ تم ررػ
ال عريفررات تمررػ ال رري اوردٌررا ( (Johnsonوالررجي عرررف ال دررؾيب الررداخمي عمررى اىررً همسؾعررة هررؽ

27

اإلجرااات تقدا إلرى كرل اعزراا السشغسرة ت سثرل فري تردريب وه اف رة و رت السعمؾهرات وتقيريؼ العراهميؽ
ه فٍؼ واض لرسالة السشغسة واٌدافٍا لغرض تحديؽ اداا العاهميؽ .)Johnson, 1986, 22( .
واىً فمدفة وىذاطا يد ٍدفان ايرال رسالة السشغسة واٌدافٍا لمعاهميؽ( .الظائي .)152 2001
وٌ ررؾ جٍ ررؾد السشغس ررات الخدهي ررة الٍادف ررة ل زوي ررد الع رراهميؽ ب ر ررؾر كاه ررل وفٍ ررؼ واضر ر ل ٌ ررداف
والسٍسررات ال رري ترغررب السشغسررة ب حققٍررا هررؽ خررالل ال رردريب وال حفيررز وال قررؾيؼ والس افررأة إلىم راز
األٌداف)Gummesom, 2000, p140( .
ي زر هسررا سرربب إلررى ان ال عريفررات والسفرراٌيؼ الدررادقة وإن اخ مفر

فيسررا بيشٍررا فسررا ذلررػ ا َ ان كررل

داح ررت رك ررز عم ررى جاى ررب هع رريؽ ه ررؽ دون آخ ررر ه ررؽ ال د ررؾيب ال ررداخمي او ان دعز ررٍا ج رراات عاه ررة
وهررؾجزة بيشسررا الرربعض اآلخررر كرران اكثررر تفررريال إ اىٍررا ه ر ذلررػ تكرراد تمس ر عمررى بيرران العشااررر
الرئيدررية لم دررؾيب الررداخمي دحيررت يس ررؽ هررؽ خاللٍررا القررؾل دررأن ال دررؾيب الررداخمي كررل فمدررفة وىذرراط
لمسشغسة هؾجً لمعاهميؽ فيٍا ي زسؽ اخ يار وا ح فام داألكفرأ وتمبيرة اح ياجراتٍؼ عرؽ طريرب ال ردريب
وال س رريؽ والرردعؼ اإلداري دغرررض تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري وهررا ي رتررب عميررً فرري الشٍايررة هررؽ تحقيررب
اٌررداف العسررل او ٌررؾ داخ رررار كررل فمدررفة وىذرراط هؾجررً الررى العرراهميؽ هررؽ هشغررؾر تدررؾيقي يحقررب
اٌداف العسل .ويس رؽ لمباحثرة هرؽ خرالل هظالع ٍرا لسفراٌيؼ وهعراىي ال درؾيب الرداخمي وهرا ابرديشاي هرؽ
هالحغات ان تخمص إلى اآلتي:
وهؽ خالل ا طالا عمى ال عريفات في همال ال دؾيب الداخمي يس ؽ القؾل:
إن ال دررؾيب الررداخميتشاول

يخرررج فرري هفٍؾهررً وهعشرراي عررؽ ال دررؾيب عسؾهررا واىررً (وكسررا سرربب ان

الباحثة) جزا هؽ كل.

إن ال دررؾيب الررداخمي يمسر فرري هؾضررؾعً برريؽ ال دررؾيب وإدارة السرؾارد البذ ررية فٍررؾ هررؽ ىاحيررةيركررز عمررى العرراهميؽ داخررل السشغسررة وٌررؾ فرري ٌررجا ي ررتب دررإدارة الس رؾارد البذ ررية وٌررؾ هررؽ ىاحيررة
اخرررى يركررز عمررى العرراهميؽ هررؽ هشغررؾر تدررؾيقي اي يع برررٌؼ ز ررائؽ داخميرريؽ بٍرردف تمبيررة رغبررات
وطسؾحات الز ائؽ الخارجييؽ (العسالا) وٌؾ في ٌجا يرتب دال دؾيب.
إن دعض ال عريفات جاات عاهة وهؾجزة بيشسا البعض اآلخر كان هفرال وهذ سال عمى هعغؼالعشاار ال ي يقؾا عميٍا ال دؾيب.
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 -إن ال عريفررات السفرررمة لم دررؾيب الررداخمي اخ مف ر

فيسررا بيشٍررا هررؽ حيررت طبيعررة وىررؾا األىذررظة

ال ي يقؾا عميٍا وهؽ حيت األٌداف والغايات السرراد تحقيقٍرا هرؽ ٌرجي األىذرظة .إ اىٍرا اشر سم
هؽ ىاحية عمى ال دريب وال س يؽ وىغاا السعمؾهات ال درؾيقية وٌري العؾاهرل ال ري اع سردت عميٍرا
الباحث ررة ف رري الماىر رب العمس رري ف رري قي رراس ه رردى تأثيرٌ ررا ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيس رري كس ررا اىٍ ررا
تزررسش

هررؽ ىاحيررة اخرررى تررأثير ٌررجي العؾاهررل فرري تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري وإن لررؼ تذررر إليررً

كسرظم وإىسا إلى هفٍؾهً وهعشاي.

ثاني ًا :أىسية التدهةق الجاخمي
ت سثر ر ر ر ر ر ررل اٌسير ر ر ر ر ر ررة ال در ر ر ر ر ر ررؾيب الر ر ر ر ر ر ررداخمي كؾىر ر ر ر ر ر ررً يس ر ر ر ر ر ر ررد ليذر ر ر ر ر ر ررسل جؾاىر ر ر ر ر ر ررب عر ر ر ر ر ر رردة اٌسٍر ر ر ر ر ر ررا:
( .(Rafiq &Ahmed, 2000,453
 .1يدٍؼ في تؾفير بي ة هحفزة تؤدي الى تحقيب رضا العاهميؽ.
 .2يسثل ال دؾيب الداخمي ال ؾجً ىحؾ العاهميؽ ل حقيب هد ؾى هقبؾل هؽ الرضا الؾعيفي.
 .3يدر رٍؼ ف رري تحقي ررب ال كاه ررل وال شد رريب ف رري ىذ رراطات السشغس ررة الداخمي ررة ال رري ت عم ررب دالع رراهميؽ
وعالقاتٍؼ.
 .4يدٍؼ في تظبيب فمدفة ال دؾيب داخميا و سا يؤدي إلى ال ؾجً ىحؾ تظبيقٍا خارجيرا (اي ىحرؾ
العسالا) .
 .5يدٍؼ في تظبيب إس راتيمية هحددة وشاهمة لمسشغسة يس ؽ هؽ خاللٍا تحقيب األٌداف البعيدة
السدى الس عمقة دالعاهميؽ.
لجا ىمد ان الكثير هؽ قرادة السشغسرات يظرحرؾن سرؤا يحيررٌؼ دائسرا وٌرؾ لسراذا لرؼ يحققرؾا اٌردافٍؼ
ال دررؾيقية او ال رويميررة عمررى الرررغؼ هررؽ ان خظظٍررؼ ال دررؾيقية تبرردو عمررى هرا يرراا؟ واإلجادررة عررؽ ٌررجا
الدؤال تكؾن ددؤال اَخر ٌؾٌ( :ل راجع ؼ ال دؾيب الداخمي لدي ؼ؟) (الذؾاد ة .)43 2010
وهؽ ٌجا السشظمرب يس رؽ لمباحثرة القرؾل درأن ال درؾيب الرداخمي وهرا يقرؾا عميرً هرؽ سياسرات و رراهج
وخظ هؾجٍة ىحؾ العاهميؽ خااة ب دريبٍؼ وتس يشٍؼ وتثقيفٍؼ وتحفيزٌؼ و شاا عالقات داخميرة جيردة
هعٍؼ وغيرٌا هؽ الدياسات تع بر هؽ العؾاهل ال ي تدٍؼ بدرجة كبيرة في ىماح األٌداف ال دؾيقية.
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ثالثاً :خصائﺹ ﺍلتسًيﻕ ﺍلﺩﺍخمي
إن ال دررؾيب الررداخمي يحسررل هي رزات وخرررائص هد ر سدة هررؽ تكاهررل تظبيقررات إدارة الس رؾارد البذ ررية
واإلدارة ال در ر ر ر ررؾيقية ويس ر ر ر ر ررؽ تمخ ر ر ر ر رريص الخرر ر ر ر ررائص السٍسر ر ر ر ررة لم د ر ر ر ر ررؾيب الر ر ر ر ررداخمي دسر ر ر ر ررا ير ر ر ر ر رأتي:
(العمارهة .)53 2005
 .1إن ﺍلتسَيﻕ ﺍلﺩﺍخمي عهَها ليﺱ ﺃىشﻁة هىفامة َلﻜىٍا هضهىة بالجَﺩﺓ األَلية
لبﺭﺍهج خﺩهة ﺍلﺯبَو َﺍإلستﺭﺍتيجياﺕ َﺍألعهال ﺍلﻜمية

إذ يشﻜل ٌيﻜل ﺍألىشﻁة

ﺍلهﺭﺍفقة َيعﺩ ٌيﻜل تهٍيﺩﻱ لىشاﻁ ﺍلتسَيﻕ ﺍلخاﺭجي.
 .2ا تاا ﺕ ٌي ﺍلىقﻁة ﺍلحاسهة لىجاﺡ ﺍلتسَيﻕ ﺍلﺩﺍخمي لسر ر ررا لٍر ر ررا هر ر ررؽ ﺩَﺭ حاسن في
ﺍﻜتساﺏ ﺍلهيﺯﺓ ﺍلتىافسية َفي تقميﺹ ﺍلاﺭﺍﻉ ﺩﺍخل ىﻁاﻕ ﺍلﻜاﺩﺭ ﺍلَﻅيفي.
 .3يعﺩ ﺍلتسَيﻕ ﺍلﺩﺍخمي عهمية ﺍختياﺭية تقَﺩ ﺍلعاهميو لمحاَل عمى ﺍلىتائج ﺍلجيﺩﺓ
َيستخﺩن في تيسيﺭ ﺭَﺡ ﺍإلبﺩﺍﻉ.
 .4يﻜَو ﺍلتسَيﻕ ﺃﻜثﺭ ىجاحا عىﺩها يﻜَو ﺍ لتﺯﺍن عالي عىﺩ ﺍلهستَياﺕ ﺍلعميا في
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ وك ر ررجلػ يم ر ررزا بً الع ر رراهميؽ كاف ر ررة َيﻜَو ﺃسمَﺏ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلهفتَحة ٌَ ﺍألسمَﺏ
ﺍلسائﺩ.
 .5يعتبﺭ ﺍلتسَيﻕ ﺍلﺩﺍخمي عهمية ﺍجتهاعية فيتجاَﺯ َﻅيفتً ﺇشباﻉ ﺍلحاجاﺕ ﺍلهاﺩية
لمعاهميو الر ررى العسر ررل َيعهل عمى تَفيﺭ ﺍ ستقﺭﺍﺭ ﺍلَﻅيفي َﺍألهو فزر ررال عر ررؽ ﺯياﺩﺓ
ﺍلﺭضا ﺍلَﻅيفي لﺩيٍن.
 .6يعتبﺭ ﺍلتسَيﻕ ﺍلﺩﺍخمي عهمية ﺇﺩﺍﺭية يسعى لتحقيﻕ ﺍلتﻜاهل

َﺍلتىسيﻕ بيو ﺍلَﻅائﻑ

ﺩﺍخل ﺍلهىﻅهة.
ويس ؽ لمباحثة هؽ خالل ها سبب القؾل في إيماز دأن هؽ خرائص ال دؾيب الداخمي اىً

يقؾا

عمى اىذظة هشفرمة وإىسا ٌي هزسشة درالمؾدة األوليرة السرتبظرة درالبراهج الٍادفرة إلرى خدهرة الز رؾن
وان ا ترا ت ٌي هؽ السرتكرزات األساسرية ال ري يع سرد عميٍرا فري ىماحرً و أىرً ي رؾن اكثرر ىماحرا
عشررد ا ل رزاا دررً هررؽ قبررل السدر ؾيات العميررا فرري اإلدارة و أىررً عسميررة اخ ياريررة تقررؾد العرراهميؽ لمحرررؾل
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تق ررر عمرى اشرباا الحاجرات الساديرة وإىسرا تس رد

عمى افزل الش ائج و أىً كجلػ عسمية اج ساعية

ل ذررسل تررؾفير ا س ر قرار واألهررؽ الررؾعيفي والرضررا الررؾعيفي و أىررً عسميررة إداريررة كؾىررً يدررعى ل حقي رب
ال كاهل وال شديب بيؽ الؾعائف السخ مفة.

رابعاً :العهامل التي ساعجت عمى ظيهر وتطهر التدهةق الجاخمي

إن ال دؾيب الداخمي ٌؾ هفٍؾا حرديت الشذرأة إذ يرجر تاريخرً إلرى الثساىيشرات هرؽ القررن الساضري

وقد اسٍس

اتماٌات فكرية عدة في ىذأة وتظؾر ٌرجا السفٍرؾا ت عمرب ب درؾيب الخردهات وإدارة السرؾارد

البذرية وكجلػ إدارة المؾدة)Susanne & Marieke, 2000, 25( .
وترج العؾاهل ال ي ساعدت في عٍؾر ال دؾيب الرداخمي إلرى قرؾى عردة تدرؾد عرالؼ األعسرال اليرؾا
ت سثل في ا تي:
 .1إن العديد هؽ السشغسرات تسرر اليرؾا دحرا ت هرؽ ال غيرر ال ري ت سثرل داإلىردهاجات وا تحرادات
وال حميؼ وغيرٌا هؽ ال حؾ ت ال ي ت ظمب اإلٌ ساا دسفٍؾا ال دؾيب الداخمي.
.2

إن العديررد هررؽ السشغسررات قررد قاه ر

دررإجرااات تس رريؽ العرراهميؽ لغرررض زيررادة ال ركيررز عمررى

العالقات ه الز ائؽ وان ٌجا األهر ي ظمب تدخال كاهال و راهج تدريبيرة ه ثفرة لمعراهميؽ عمرى
قيؼ العالقات ال مارية ال ي تش مٍا السشغسة.
 .3زيادة ىغؼ العسل دالعقؾد واألجؾر اليؾهية وعدا ال فررغ هسرا ادى إلرى زيرادة ا ع سراد عمرى هرا
يعرررف دررالعقؾد الخارجيررة وٌررجا ي ظمررب ان يفٍررؼ ٌررؤ ا العرراهميؽ طبيعررة رؤيررة وقيسررة العالقررة
ال مارية وهد ؾاٌا هؽ حيت المؾدة.
 .4تدىي درجة الؾ ا الس بادل بيؽ ار اب العسل والعاهميؽ وٌجا قمل هرؽ ر ر ٌرجيؽ الظررفيؽ دسرا
يخص الغايات والقيؼ السذ ركة هسا تظمب اإلٌ ساا دال دؾيب الداخمي لدد ٌجا الشقص.
 .5إن الظ ارئررب المديرردة السظبقررة فرري العسررل وىذررؾا طبقررة السشغسررة الس عمسررة ت ظمررب هررؽ السشغسررة
والكؾادر العاهمة فيٍا ان تر عمؼ داسر سرار السٍرارات المديردة السظمؾ رة ولرجلػ فرإن قريؼ العالقرات
الداخمية تعد السغمة ال ي تغظي ٌجي اإلجرااات.
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هؽ خالل ها سبب يس ؽ لمباحثة القؾل دأن ال غيرات ال ي تسر بٍا السشغسات اليؾا وال ي ت سثل في
ا ىدهاجات وا تحادات وال حميؼ واتباعٍا إلجراا ال س يؽ ولدياسة اإلدارة الس عمسة وزيادة اع سادٌرا
عمى ىغؼ العسل دالعقؾد السؤق ة واألجؾر اليؾهية كل ذلػ ساٌؼ في زيادة ا ٌ ساا دسؾضؾا ال دؾيب
الداخمي وٌؾ العاهميؽ داخل السشغسرة وهرا ت ظمبرً ٌرجي الس غيررات والدياسرات المديردة هرؽ ضررورة فٍرؼ
العاهميؽ لظبيعة عسل السشغسة واٌدافٍا و السٍارات المديدة السظمؾ ة هشٍؼ.

خامداً :أىجاف التدهةق الجاخمي
تدررعى السشغسررات إلررى تحقيررب همسؾعررة هررؽ األٌررداف السرتبظررة دال دررؾيب الررداخمي وٌرري( :در ررالي
.)18 2009
 .1ىذر السعمؾهات وتبادلٍا بيؽ جساعات العسل الجيؽ ي فراعمؾن هر الشذراطات ال درؾيقية بٍردف
اتخاذ ق اررات تدؾيقية فعالة.
 .2تفعيل الحؾافز ال ي هؽ خاللٍا ي ؼ تذمي العاهميؽ وتحفيزٌؼ بٍدف تحديؽ األداا عمى ىحرؾ
هد سر.
 .3تظؾير قدرات وكفااات العاهميؽ في السشغسات الرشاعية والخدهية.
 .4رفد السشغسات دالعاهميؽ األكفاا لمعسل دالؾعائف اإلدارية وا ترال ه المسٍؾر.
 .5يدرراعد تظبيررب ال دررؾيب الررداخمي فرري السشغسررة عمررى القيرراا دحسررالت ترويميررة داخميررة ل ذررمي
العاهميؽ وتفعيل دورٌؼ في تحقيب األٌداف اإلس راتيمية.
 .6خمب بي ة داخمية ي سيز العاهميؽ فيٍرا درالؾعي والحسراس لمعسرل إذ ان هرؽ اٌرؼ العؾاهرل السرؤثرة
في ذلػ ٌؾ دعؼ اإلدارة العميا الس ؾاال لمعاهميؽ.
 .7السحافغة عمى العاهميؽ الجيؽ ي س عرؾن دسٍرارات عاليرة وذلرػ هرؽ خرالل تزويردٌؼ دسدر مزهات
العسل كافة السادية والسعشؾية.
اي ان ال دؾيب الداخمي دررفة عاهرة ي سثرل فري ايمراد كرؾادر دذررية تعسرل فري بي رة هدر قرة و رروح
هعشؾيررة عاليررة و عرراون يدرٍؼ فرري اسر قرار العسررل وتررؾفير اترررا ت داخميررة هرىررة لمؾاررؾل الررى خدهررة
العسالا د فااة عالية( .الذؾاد ة )16 2010
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وتقدررؼ اٌررداف ال دررؾيب الررداخمي إلرى ثالثررة هدر ؾيات هررؽ األٌررداف :الٍرردف عمررى السدر ؾى الكمرري
والٍدف عمى السد ؾى اإلس راتيمي والٍدف عمى السد ؾى ال ك ي ي.
فالٍردف عمررى السدر ؾى الكمري ٌررؾ الحرررؾل عمررى عراهميؽ لٍررؼ قرردرات وهٍرارات عاليررة قررادريؽ عمررى
تحسل السد ؾلية وا ل زاا ب قديؼ خدهات عالية المؾدة لمز ائؽ)Anna & Christine, 2000, 3( .
اه را الٍرردف عمررى السد ر ؾى ا س ر راتيمي ٌررؾ ايمرراد بي ررة داخميررة ي ررررف فيٍررا العرراهميؽ دالظريقررة
السرغؾب فيٍا وال ي ي ؼ تدٍيمٍا هؽ خالل إجرااات فاعمة وٌي ثقافة الخدهة وال دريب الداخمي وىذر
السعمؾهات ال دؾيقية إلى العاهميؽ والغاية هؽ ذلػ ٌؾ تظؾير وعري الز رؾن الخرارجي والرداخمي وايمراد
ال كاهل بيشٍؼ وهحاولة ازالة العؾائب الؾعيفية ال ي تقف اهاا فاعمية ال دؾيب الداخمي.
واهر را ٌ رردف ال د ررؾيب ال ررداخمي عم ررى السدر ر ؾى ال ك ي رري فٍ ررؾ بير ر الخ رردهات ه ررؽ خ ررالل المٍ ررؾد
ال د ررؾيقية السف ررردة لمع رراهميؽ وال ررجي يدر ر شد إل ررى ان افر رراد الك ررادر ٌ ررؼ الد ررؾا األول لمسشغس ررة السقده ررة
لمخدهة ويمب ان يفٍرؼ العراهمؾن لسراذا ي ؾقر هرشٍؼ ان يرؤدوا وعرائفٍؼ دظريقرة هعيشرة؟ وكرجلػ هثرؾلٍؼ
لمخرردهات والشذرراطات ال رري تسارسررٍا السشغسررة وان الخرردهات يمررب ان تكررؾن عمررى هد ر ؾى عررال هررؽ
المؾدة وان تكؾن هقبؾلة كسا يمب اإلٌ ساا دقشؾات ا ترال(.لبد وريان .)11 2013
وترى الباحثة ان ا ل زاا ال شغيسي هرؽ بريؽ األٌرداف ال ري يدرعى ل حقيقٍرا ال درؾيب الرداخمي وال ري
ورد اإلشارة إليٍا ولكؽ ليس كسرظم وإىسا إلى هفٍؾهً وعشااري وإلى الش ائج الس رتبة عميرً (وال ري
سشعرض لٍا حقا) وال ي

سبيل لمؾاؾل إليٍا هؽ دون تحقيب ا ل زاا ال شغيسي.

سادساً :األنذطة السطمهبة في تييئة السشعسة لتشفيح التدهةق الجاخمي
ٌشا اىذظة عدة ضرورية تسثل الحمر األساس ل ظبيب هفٍؾا ال دؾيب الداخمي وال ي ترب هؽ
خاللٍا السشغسة ه ٍي ة س يعاب ال دؾيب الداخمي وٌجي األىذظة ٌي:
)(Mike & Moria, 2000, 221
 .1إجراا هد هش غؼ لمسشغسة وذلػ هؽ اجل تقيريؼ هشراخ الخدهرة الداخميرة وثقاف ٍرا وضرسان
جؾدة الخدهات الخارجية والداخمية.
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 .2إجراا تقديؼ الز ائؽ الداخمييؽ عمى اساس هد ؾى ا ترال ه الز ؾن ويعد ٌجا ال قديؼ
ضررروريا ل حديررد ىؾعيررة الخدهررة السد ر ٍدفة وكررجلػ وض ر الب رراهج ال دريبيررة ال رري تزررسؽ
جؾدة الخدهة.
 .3ال ركيز في عسمية ال ظؾير الذخرري وال ردريب عمرى القردرات المؾٌريرة لم درؾيب الرداخمي
وٌش ررا ف ررإن البح ررؾث تد رراعد ف رري تحدي ررد ه ظمب ررات الز ررائؽ الخ ررارجييؽ وال ررداخمييؽ وطبيع ررة
ال دريب وال ظؾير الذخري.
 .4تس يؽ العاهميؽ كؾىً هرؽ اإلجررااات ال ري تدراعد عمرى اسر عسال قردراتٍؼ وفقرا لسرا يروىرً
هشاسبا ل قديؼ افزل الخدهات جؾدة إلى ز ائشٍؼ.
 .5يمب ان يد شد ال كريؼ والس افست إلى هداٌسات العاهميؽ في تقديؼ الخدهرة األفزرل وٌرؾ
هررا يعررد اه ر ار حاسررسا فرري تحديررد سررمؾكات العرراهميؽ كسررا يمررب ان يد ر شد إلررى اٌ سرراا دقيررب
ب أثير ال كريؼ والس اف ات عمى الدمؾ فزال عؽ ذلػ عاهمي الماذبية والدافعية ل فراد.
 .6ال ركيز عمى ا ترا ت الداخمية كؾىٍا تؾفر آلية لمسداٌسة ه بادلرة الؾعرائف او ه عرددة
الؾعر ررائف وتدر ررٍؼ فر رري تشدر رريب الشذر رراطات داخر ررل السشغسر ررة وتدر رراعد فر رري تعزير ررز جر ررؾدة
الخرردهات وضررسان ان يعرررف اي فرررد هررا يمررب هعرف ررً وهرردى دوري فرري الشذرراط األوس ر
وتد خدا اآلن وسائل حديثة في العديد هؽ السشغسات ل درٍيل ا تررا ت بريؽ العراهميؽ
حيت تؾفر ٌجي الؾسائل اس الا كل العاهميؽ لسعمؾهات جديدة في ذات الؾق

هسا يداعد

عمى تحقيب السزيد هؽ ال ساسػ.
 .7اسر ر خداا هق رراييس األداا عم ررى ان تك ررؾن واض ررحة وق ررادرة ف رري ىف ررس الؾقر ر

عم ررى قي رراس

هداٌسة كل شخص وكل قدؼ في تحقيب اٌداف األداا.
 .8بشرراا عالقررات العسررل الداعسررة وذلررػ عشررد تظررؾير وتظبيررب هررشٍج ال دررؾيب الررداخمي فسررؽ
الزرروري ان ي رؾن ٌشررا رغبرة لمعرراهميؽ ح رراا دعزررٍؼ الربعض وتبررادل الثقرة والعظررف
والرردعؼ وان يد رٍؼ المسي ر فرري كدررر الح رؾاجز داخررل األقدرراا و يررشٍؼ وان ٌررجا سرريعزز
ا ترا ت الداخمية وارجحية او اح سالية تحقيب جؾدة الخدهات الداخمية والخارجية.
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وت رررى الباحث ررة ان ٌ ررجي الدياس ررات واإلجر ررااات ال رري ذكرىاٌ ررا تع ررد إجر ررااات تسٍيدي ررة يم ررب عم ررى
الرشدوا ا ج ساعي لم شسية اتباعٍا إذا ها ارادت تظبيب ال دؾيب الداخمي.

سابعاً :أبعاد التدهةق الجاخمي.
هررؽ خررالل هررا تزررسش ً الد ارسررات الدررادقة لررؾحظ اىررً يؾجررد تعرردد واخ ر الف حررؾل هسارسررات وادعرراد
ال دررؾيب الررداخمي حيررت

يؾجررد اتفرراا عمررى ىؾعٍررا وعررددٌا وعميررً فررإن ٌررجي الد ارسررة سررؾف تق رررر

عمى ذكر اٌؼ األدعاد و سا يخدا اٌداف الدراسة وسؾف ىخرص لكل هشٍا فرعا هدر قال وعمرى الشحرؾ
اآلتي:
 .0التجرةب.
فيسررا ي ررأتي بيرران هفٍ ررؾا ال رردريب واٌسي ررً دالشدرربة لمسشغس ررة والعرراهميؽ حي ررت تررؼ اخ ي رراري كبع ررد اول
لم دؾيب الداخمي .
أ .مفيهم التجرةب.
يعر رررف ال ررردريب دأىر ررً الشذر رراط الرررجي يٍررردف إلر ررى تشسيرررة قررردرات األف ر رراد عمر ررى اداا العسر ررل( .دير ررري
والكدؾاىي .)229 2009
ويعرفررً الرربعض دأىررً همسؾعررة هررؽ اإلج ررااات والعسميررات الٍادفررة إلررى اك درراب وتظررؾير السٍررارات
والسعرفة لردى همسؾعرة هرؽ األفرراد العراهميؽ فري السشغسرة لغررض رفر هدر ؾى ادائٍرؼ دسرا يحقرب ى رائج
إيمابيرة لمسشغسررة والعرراهميؽ عمررى حررد سرؾاا .وي ررؾن ال رردريب الررداخمي هررؽ خررالل وضر برىرراهج ترردريب
العاهميؽ عمى هدائل ت عمب دالسٍارات الذخرية وخااة الحمقات الدراسية ال ي تٍ ؼ دالؾعي الثقافي
وكجلػ تدريب العاهميؽ عمى هسارسة العديد هؽ الشساذج والدمؾكات السخ مفة وال ي هؽ شأىٍا ان تدعؼ
رضرا الز رؾن كسرا يمرب عمرى السشغسرة ان ترزود العراهميؽ بشدرخة هرؽ ال ؾاريات وال عميسرات فري كيفيرة
ال عاهل ه الز ائؽ( Anna &Christine, 2000, 6).
وي كؾن هؽ همسؾعة هؽ البرراهج الس خرررة هرؽ اجرل تعمريؼ السرؾارد البذررية كيرف ترؤدي اعسالٍرا
الحالي ررة دسدر ر ؾى ع ررال ه ررؽ الكف ررااة ه ررؽ خ ررالل تظ ررؾير وتحد رريؽ ادائٍ ررؼ( .عقيم رري ووا ررفي 2005
ص.)483
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إن الٍرردف الرئيدرري هررؽ ال رردريب فرري السشغسررات ٌررؾ تعزيررز ال رزاا العرراهميؽ وتشسيررة شخرررية الفرررد
وتظؾيرٌا وتزويدٌؼ دالسٍارات الزرورية ل حقيب اٌداف السشغسة( .الظائي واَخرون .)318 2006
وتؤكررد كررل هسارسررات ال دررؾيب الررداخمي عمررى اٌسيررة ال رردريب لمسررؾعفيؽ سرريسا فرري الخ ر األهرراهي
ألىٍررؼ يح رراجؾن إلررى زيررادة السعرفررة والقرردرة بٍرردف حررل السذ ر الت لزررسان تقررديؼ خرردهات ذات جررؾدة
عالية ( (Jeffrey, 1998, 44وٌرؾ هرا يخمرب اجساعرا عمرى اٌسيرة دور ال ردريب فري همرال ال درؾيب
الداخمي.
وذلررػ ان إد ار العسيررل لمررؾدة الخدهررة ي ررأثر هباشررة دررأداا وسررمؾكات هقرردهي الخدهررة والررجي يع بررر
دسثادررة هحرررمة ألداا دقيررة العرراهميؽ فرري السشغسررة لررجلػ كرران حريررا دررأن ي س ر العرراهمؾن فرري هشغسررات
الخدهررة بدرجررة عاليررة هررؽ السٍررارات ال رري تس ررشٍؼ هررؽ تقررديؼ هررا ٌررؾ افزررل وٌشررا يررأتي ال رردريب الررجي
يمب ان ت بشاي السشغسات ح ى تدعؼ وتدرٍل تقرديؼ الخدهرة لمعسرالا( .در رالي  )25 2009وٌرجا هرا
يدف هؤسدات الخدهة إلى تؾجيً اه اىياتٍا ىحؾ تدريب وتأٌيل هزودي الخدهة ىغ ار ىع اس ادائٍرؼ
عمى عسمية تقديؼ الخدهة( .الظائي والعالا )146 2009
ول ررجلػ يع ررد ال رردريب الد ررسة السسير رزة لبرى رراهج ال د ررؾيب ال ررداخمي ألن تر ردريب الع رراهميؽ عم ررى اتب رراا
الد ررمؾكات ا يمابي ررة واتخ رراذ السؾاق ررف الر ررحيحة واتق رران هٍ ررارات ا تر ررال تمعمٍ ررؼ ه ررؤٌميؽ ل أدي ررة
اعسالٍؼ د فااة عالية( .المريري  )46 2006ولٍجا يع بر ال دريب وال شسية هؽ األىذرظة األساسرية
والخظيررة فرري إدارة السرؾارد البذررية وتشفررب اهرؾا طائمررة هررؽ قبررل السشغسرات عمررى ال رردريب بٍرردف رفر
كفااة العاهميؽ وزيادة إى اجٍؼ( .درة والرباغ )301 2008
فشمد ان اإلدارة الياداىية –كسا ٌرؾ هعرروف إدارة ىاجحرة – تركرز عمرى هؾضرؾا ال ردريب وتقردا هرؽ
اجل ذلػ اساليب تدريب ه شؾعة داخل وخارج العسل( .العسيان .)61 2002
إن ترردريب العرراهميؽ فرري السشغسررات ال رري تظبررب ال دررؾيب الررداخمي يس ررؽ ان يشغررر إليٍررا عمررى اىٍررا
تعسل في السد ؾييؽ اآلتييؽ(Joanna, 2000, 4( :
السدووته األول :ان تقررؾا دإعررداد وترردريب جسير العرراهميؽ والدررساح لٍررؼ دررأن ي رررفؾا دظريقرة شرربً
هد ر قمة وان ي ررؾن لٍررؼ دور واخررريً فرري العسررل وٌررجا ال ؾجررً ذو اررمة قؾيررة ب رردريب العرراهميؽ وذلررػ
عمى اساس ان الخدهة الميدة لمز ائؽ ت ظمب ان ي ؼ تزويد العاهميؽ دالسٍارات والسدؤوليات السظمؾ ة.
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السدته الثاني :ان ي ؼ إجراا ال دريب عمى همسؾعة هؽ العراهميؽ الس عراوىيؽ فري السشغسرة وٌرجا
يعشرري ان السشغسررة ال رري تظبررب هفٍررؾا ال دررؾيب الررداخمي س دررعى فق ر ل ٍي ررة وترردريب همسؾعررة هررؽ
العاهميؽ الجيؽ يس ازون دقبؾلٍؼ لحا ت ال ؾجً ىحؾ الدؾا وخدهة الز ؾن.
ب .أىسية التجرةب:
لم دريب اٌسية كبرى تذسل جؾاىب ه عددة هشٍا هرا ي عمرب دالسشغسرة وهشٍرا هرا ي عمرب دالعراهميؽ
دالسشغسة وفيسا يمي تؾضيحا لجلػ( :الظائي واَخرون )273 2006
أىسية التجرةب بالشدبة لمسشعسة.
تكسؽ اٌسي ً دالشدبة لمسشغسة في اآلتي:
 تحديؽ هٍارات العاهميؽ وتظؾيرٌا. هعالمة ىق الزعف في األداا سؾاا كان ذلػ األداا الحالي او السد قبمي (الس ؾق ). ر اٌداف العاهميؽ دأٌداف السشغسة. يداعد العاهميؽ في ال عرف عمى اٌداف السشغسة هسا يؤدي إلى تؾضي الدياسات العاهة. يداعد عمى خمب اتماٌات إيمابية داخمية وخارجية والعسل عمى تشسي ٍا ىحؾ تحقيب الر . إثراا السعمؾهات ال ي تح اجٍا السشغسة لرياغة اٌدافٍا وتشفيج سياس ٍا.أىسية التجرةب بالشدبة لمعاممين.
تكسؽ اٌسي ً دالشدبة لمعاهميؽ في اآلتي:
 -تزوير ررد العر رراهميؽ دسٍر ررارات قر ررد

تكر ررؾن هؾجر ررؾدة لر ررديٍؼ تس ر ررشٍؼ هر ررؽ اداا واجبر رراتٍؼ دالكفر ررااة

السظمؾ ة.
 تزويد العاهميؽ دسٍارات ا ترال وال فاعل دسا يحقب األداا اإليمابي ىحؾ العسل. يزيد هؽ و ا العاهميؽ لمسشغسة وإدراكٍؼ دإٌ ساهٍا ب شسي ٍؼ واس فادتٍؼ هشٍا. يظؾر ويشسي ويؾفر الفرص اهاا العاهميؽ لم ظؾير وال سييز وال رقية في العسل. يزيد هؽ ا ل زاا لمسشغسة ويعزز هؽ إد ار العاهميؽ دأن السشغسة ه ان هالئؼ لمعسل.وترى الباحثة ان ٌشا اجساا عمى ان ال دريب هؽ اٌؼ الدياسات واألىذظة ال ي يع سد عميٍرا
ال دؾيب الداخمي كؾسيمة ل حقيب غايات هخ مفة هشٍا (كسا سبب وان اشارت الباحثة) ر ر اٌرداف
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العاهميؽ دأٌداف السشغسة وزيادة و ا العاهميؽ لمسشغسة وزيادة ال زاهٍؼ لٍا وٌي هؽ السفاٌيؼ ال ي
يق ررؾا عميٍ ررا ا ل ر رزاا ال شغيس رري وٌ ررجا ٌ ررؾ ه ررا دفر ر الباحث ررة خ ي رراري ك ررأداة لقي رراس دوري ف رري تعزي ررز
وتحديؽ ا ل زاا ال شغيسي.
 .2تسكين العاممين
فيسا يأتي بيان هفٍؾا تس يؽ العاهميؽ واٌسي ً دالشدبة لمسشغسة والعاهميؽ حيت تؼ اخ ياري كبعد
ثاىي لم دؾيب الداخمي .
أ .مفيهم تسكين العاممين
يقرد ب س يؽ العاهميؽ هذارك ٍؼ فري الررالحيات والدرمظة ال ري تس رشٍؼ هرؽ القيراا دأعسرالٍؼ عمرى
ىحررؾ افزررل فرري كررل اج رزاا السشغسررة او تفررؾيض الدررمظة لمسرؤوسرريؽ فرري السشغسررة( .العرراىي 2007
 )98او هرش العراهميؽ هرا ي فري هرؽ الدرمظة وترؾفير السرؾارد الالزهرة هر حريرة العسرل لمعمٍرؼ قرادريؽ
عمى خدهة السشغسة دفاعمية(Eccles, 1993, 17( .
ويعرفرً  (Bruce, 2003, 28) Bruceدأىرً اسرمؾب إدارة يذر ر هرؽ خاللرً السردراا واعزراا
ﺍلتىﻅين ﺍآلخﺭَو لمتأثيﺭ في عهمية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍلتي

تحﺩﺩ بهَﺍق ﺍلقَﺓ ﺍلﺭسهية بقﺩﺭ ها تحﺩﺩ

بىﻅن هىﻅهة ﺍلتﺩﺭيﺏ َﺍلهﻜافأﺓ َﺍلهشاﺭﻜة في ﺍلسمﻁة َﺃسمَﺏ ﺍلقياﺩﺓ َﺍلثقافة ﺍلتىﻅيهية ويشيﺭ
 ) 23020030(Bruce,إلررى ﺃو تهﻜيو ﺍألفﺭﺍﺩ في هَﺍق ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ َتشجي هشاﺭﻜتٍن يسٌن
في ﺯياﺩﺓ ﺍ ستجابة ﺍلسﺭيعة ألﻱ تغيﺭﺍﺕ في ﺍلبيئة َبٍﺫﺍ يسٌن في ﺯياﺩﺓ ﺍلﺭضا ﺍلَﻅيفي اه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
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 Schneiderفيذر ر رريران إلر ر ررى ان تس ر ر رريؽ العر ر رراهميؽ فر ر رري الخظر ر ررؾط األهاهير ر ررة

ي زسؽ.)Schneider & Bowen,2004,p327(:
 هشحٍؼ الدمظة تخاذ الق اررات الس عمقة بؾعيف ٍؼ وال ي تؤثر عمى همريات العسل. تؾفير السعمؾهات عؽ اداا السشغسة كالش ائج ال ذغيمية والؾض ال شافدي.يٍدف تس يؽ العاهميؽ عمى ال غمب عمى البيروقراطية وتحقيب ا ىردهاج الرؾعيفي فٍرؾ يدراعد عمرى
السذاركة في اتخاذ الق اررات وكجلػ تحسل هخاطر العسل دذ ل فعال وحل السذر الت ال ري يؾاجٍؾىٍرا
هؽ دون اى غار تدخل الرؤساا دائسا( .حاهد .)42 2006
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ح ى ي حقب ال س يؽ بد هؽ إيسان السديريؽ دأٌسي ً ويح اج غالبا الى تشسية األفراد ورف قدراتٍؼ
وهٍاراتٍؼ لحل السذ الت وهؾاجٍة السؾاقف وهشحٍؼ الفرص لمسبادرة وتقبل ال حدي وفي ضرؾا ذلرػ
يمررب تشسيررة السٍررارات اإلداريررة وتظررؾير األسرراليب والظرررا ال رري يس ررؽ ا س ر عاىة بٍررا هثررل هٍررارة حررل
السذ ر الت واتخرراذ الق ر اررات وال خظرري والسٍررارات القياديررة وهٍررارات بشرراا الفريررب الشرراج وغيرٌررا هررؽ
السٍارات الفشية لم عاهل الفعال ه تحديات البي ة الس مددة (حشفي .)243 2010
إن هؽ اسباب الممؾا إلى ال س يؽ اإلداري تؾفير القدرات والسٍارات الالزهرة لمعراهميؽ ورغبراتٍؼ فري
تظؾيرٌر ر ر ر ر ررا ل حقير ر ر ر ر ررب اٌر ر ر ر ر رردافٍؼ السٍشير ر ر ر ر ررة وإثبر ر ر ر ر ررات ذاتٍر ر ر ر ر ررؼ لمحرر ر ر ر ر ررؾل عمر ر ر ر ر ررى فر ر ر ر ر رررص افزر ر ر ر ر ررل
(درة والرباغ )439 2008
ب .أىسية تسكين العاممين:
إن لم س يؽ اٌسية كبيرة دالشغر إلى الش ائج الس رتبة عميً واألٌداف والغايات ال ي يحققٍا.
وألٌسيررة الش ررائج واألٌررداف الس رتبررة عمررى اتبرراا ال س رريؽ فقررد تعرررض البرراحثؾن لرجكرٌا فٍرري عشررد
البعض ت سثل في اآلتي( :در الي )33 2009
 سﺭعة ﺍستجابة ﺍلعاهل حتياجاﺕ ﺍلعهالﺀ َﻜﺫلﻙ ﺍلعهل عمى حل هشكر ر ررالت ﺍلعهالا باعتباﺭﺍلهَﻅفيو لﺩيٍن ﺍلهعﺭفة َﺍلاالحية لمتاﺭﻑ في ﺍلَقﺕ ﺍلهىاسﺏ.
ال ﺍلخاﺭجييو.
 ﺯياﺩﺓ تفاعل ﺍلهَﻅفيو ه ﺍلعه ﺀ ﺍتساﻉ اف ر ر ررب ﺍلهَﻅﻑ َﺫلﻙ فيها يخﺹ عهمياﺕ ﺍلخﺩهة َبٍﺫﺍ يﻜَو هاﺩﺭﺍ ل فﻜاﺭ ﺍلجيﺩﺓلتﻁَيﺭ ﺍلخﺩهة.
وٌي عشد البعض اآلخر ت سثل في اآلتي (:درة والرباغ .)439 2008
 يداعد عمى تفٍؼ العراهميؽ لغرروف واٌرداف واه اىيرات وإسر راتيميات السشغسرة وهرؽ ثرؼ ا ل رزااب حقيقٍا.
 يررزداد ا ل رزاا برريؽ العرراهميؽ ل شفيررج الق ر اررات ال رري شرراركؾا فرري اتخاذٌررا واتخررجوٌا دأىفدررٍؼ هسررايداعد عمى الؾاؾل إلى ق اررات رشيدة.
 يدرراعد عمررى اشررباا العديررد هررؽ الرغبررات والرردواف الشفدررية لرردى العرراهميؽ هسررا يررؤدي إلرى ارتفررااهعدل الرضا الؾعيفي.
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 يداعد عمى تساسػ المساعات هسا يؤدي إلى تحقيب اٌداف السشغسة.وعميً فان تس ريؽ العراهميؽ يرؤدي دررفة عاهرة إلرى خمرب الرؾ ا لمسشغسرة وال رزاا العراهميؽ دأٌردافٍا
وتؾعيف اقرى طاقاتٍؼ هؽ اجمٍا وا ىخراط في ال حدريؽ السدر سر ل مبيرة رغبرات وتؾقعرات العسرالا
(طائي وقدادي  )237 2008وترى الباحثة ان ٌجي الغايات السد ٍدفة هرؽ إجرراا ال س ريؽ ٌري هرؽ
السفاٌيؼ السرتبظة دا ل زاا ال شغيسي هؽ ثؼ كان اخ يارىا لً لقياس دوري في تعزيزي وتحديشً.
 .3نعام السعمهمات التدهةقية:
إن ا لسرراا بشغرراا السعمؾهررات ال دررؾيقية ي ظمررب او بيرران هفٍؾهررً وثاىيررا اٌسي ررً حيررت تررؼ اخ يررار
السعمؾهات ال دؾيقية كثالت دعد هؽ ادعاد ال دؾيب الداخمي.
أ .مفيهم نعام السعمهمات التدهةقية:
ىغرراا السعمؾهررات ال دررؾيقية ٌررؾ عبررارة عررؽ همسؾعررة هررؽ اإلج ررااات واألسرراليب السرررسسة ل مسي ر
وتحميل وىذر السعمؾهات دذ ل هش غؼ وتعد السعمؾهرات ال درؾيقية عشرر ار اساسريا فري اتخراذ القر اررات
ال دررؾيقية الفعالررة فرري السشغسررة ويشبغرري ان ي رؾافر ىغرراا فعررال لمسعمؾهررات ال دررؾيقية يررر برريؽ البي ررة
الخارجية وإدارة السشغسة.)Kotler ,2006 ,137( .
والسعمؾه ررات ال د ررؾيقية تخزر ر لشغ رراا جسر ر وتد ررميل وتبؾي ررب وحف ررظ وتحمي ررل البياى ررات ال اريخي ررة
والحاليرة الس عمقرة دأعسررال السشغسرة ال درؾيقية وذلررػ بٍردف الحررؾل عمررى السعمؾهرات الالزهرة تخرراذ
الق اررات ال دؾيقية( .ىؾري )137 2007
إن الظريقة ذات الفعالية األكثر وال أثير األكبر دالز ائؽ ٌري العراهميؽ اىفدرٍؼ الرجيؽ يقؾهرؾن ب قرديؼ
الخر رردهات إلر ررى الز ر ررائؽ هباش ر ررة اي ا ترر ررال السباشر ررر در ررالز ؾن ولر ررجلػ ي ظمر ررب هر ررؽ اإلدارة ان تر ررؾفر
هعمؾهات كافية ودقيقة عؽ الخدهات المديدة ال ي تشؾي السشغسرة ال ررويج لٍرا وال غيررات ال ري حررم
او س حرررل فرري طبيعررة الحسررالت والخرردهات ال دررؾيقية وال ظررؾرات الس عمقررة درراإلجرااات لكرري ي دررشى
لسررؾرد الخدهررة والؾسررائل الخااررة ب ررؾفير الخدهررة فرري الزهرران والس رران السحرردديؽ وايرررال السعمؾهررات
الزرررورية وتقررديؼ شرررح واض ر

لمسشرراف ال رري يد ر فيد هشٍررا الز ررؾن عشررد ش ررائً لمخدهررة و ٍررجي الظريقررة

تررب عسميرة اإلقشراا سرٍمة هرؽ جٍرة هرؾرد الخدهرة إلرى الز رؾن20000 425( .
.)Bowen
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إن وجؾد اترال تفاعمي ه بادل لمسعمؾهات بيؽ اإلدارة والعاهميؽ ي ؾجب وض آلية ي ؼ فيٍا ىذرر
السعمؾهررات إلررى العرراهميؽ هررؽ دون تغييررر فرري طبيعررة تمررػ السعمؾهررات وتمرراوز هعؾقررات ا ترررال وان
اغمب ٌجي السعؾقات الس سثمة دال شفيج الرديا وا ترا ت الردي ة بيؽ الشذاطات ال دؾيقية يس ؽ حمٍا
دد ررٍؾلة بؾس رراطة ال عم رريؼ وال ثقي ررف المي ررد لمع رراهميؽ وتحد رريؽ هٍ ررارات ا تر ررال وال عاه ررل هر ر الز ررائؽ
الخارجييؽ وإدخال العاهميؽ الجيؽ ٌؼ في حالة اترال هباشر ه الز ائؽ في براهج تدريبيرة ه ثفرة فري
ٌررجا ا تمرراي كررجلػ ٌشررا ضرررورة ل حدرريؽ تقشيررات ا ترررا ت وال ركيررز عمررى الحررديت هشٍررا برريؽ كررل
اطر رراف السشغس ررة ال ررجيؽ لٍ ررؼ دور ف رري األعس ررال ال د ررؾيقية ال رري تق ررؾا بٍ ررا السشغس ررة2000 0150( .
 )Susanne & Mariekeوتعرد ادوات ا تررال دالعراهميؽ الماىرب السحدرؾس واألكثرر اٌسيرة فري
ال دررؾيب الررداخمي حيررت ىالحررظ إٌ سرراا اغمررب السشغسررات دا سر ثسار فرري برراهج ا ترررال الررداخمي هررؽ
اجل تزويد العراهميؽ دالسعمؾهرات الزررورية عرؽ العسرل وإيزراح تراريخ وخمفيرة السشغسرة لردى العراهميؽ
وٌشا العديد هؽ وسائل ا تررال ال ري يس رؽ اسر خداهٍا يررال هرا يرراد إيررالً هرؽ هعمؾهرات إلرى
العرراهميؽ وٌرري :الشذ ررات الخااررة دأخبررار السشغسررة

السررؤتسرات ا ج ساعررات وىغررؼ ا س ر مادة

العزؾية الس بادلة ال قرارير الدرشؾية البريرد اإللك روىري تمفراز السشغسرات اقرراص ال CDوشرب ات
اإلى رى

وها إلى ذلػ(Ballantyne, 2000, 2( .

إن ا ترا ت دالعاهميؽ ٌي عسمية ثشائية ا تماي اي بيؽ طررفيؽ وان ٌرجي ا تررا ت فري دعرض
السشغسات تكؾن غير فعالة ددبب وجرؾد العؾائرب ال ري تعيرب ا تررال فري اتمراي هعريؽ او ان يحررل
سررؾا فٍررؼ فرري عسميررة ا ترررال لررجلػ عمررى السشغسررات ان تركررز عمررى تحدرريؽ قش رؾات ا ترررال ثشائيررة
ا تمرراي وكررجلػ هٍسررة ال شدرريب برريؽ العرراهميؽ فرري الخ ر األول الس رررميؽ دالز ررائؽ و رراقي العرراهميؽ فرري
السشغسررة حيررت ٌشررا خظررؾرة فرري وجررؾد عرردا ترراد العرراهميؽ وٌررجا دررالظب سرريمقي ب ررأثيري الزررار عمررى
العرراهميؽ فرري الخ ر األهرراهي الررجيؽ ٌررؼ فرري حالررة تؾااررل هباشررر ه ر الز ررائؽ و تس ش ر

العديررد هررؽ

السشغسررات هررؽ خ ررالل إعررادة تر ررسيؼ قش رؾات ا تر ررال الررداخمي هررؽ ال غم ررب عمررى حال ررة عرردا ال ررراد
وال شاس ررب ف رري السعمؾه ررات ب رريؽ الع رراهميؽ وك ررجلػ ف رري ا سر ر غشاا ع ررؽ كثي ررر ه ررؽ السٍ رراا ال قميدي ررة ف رري
ا ترا ت إن ا ترا ت الداخمية ت ظمب هؽ اإلدارة ان تس مػ هٍارة ا س ساا إلرى العراهميؽ ولريس
فق إادار األواهر ).)Ballantyne, 2000, 2
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ب-أىسية نعام السعمهمات التدهةقية:
يف رض ان يدٍؼ ىغاا السعمؾهات ال دؾيقية في ىذر السعمؾهات لمعاهميؽ ح ى ي ؾىؾا قادريؽ عمرى
تقديؼ الخدهات لمعسالا وٌجا ي ظمب هؽ اإلدارة تؾفير السعمؾهات ال دؾيقية عمى ان تكؾن كسا وىؾعرا
وان ت سيز دالدقة دحيت تذسل الخدهات ال ي تشؾي السشغسة ال رويج لٍرا لي ؾىرؾا عمرى د اريرة بٍرا ح رى
تدٍؼ في تقديؼ السشاف لمعسالا(العالا والظائي  2009ص .)378
وترى الباحثة ان ىغاا السعمؾهات ال دؾيقية يعرد هرؽ الدياسرات السٍسرة ال ري يرتكرز عميٍرا ال درؾيب
الررداخمي وان ٌررجا الشغرراا وهررا يقررؾا عميررً هررؽ اىذررظة إىسررا تد ر ٍدف فرري السقرراا األول زيررادة وتحدرريؽ
ا ل رزاا ال شغيسري ولٍرجا كران اخ يارىررا لرً لقيراس دوري وترأثيري فري تعزيررز وتحدريؽ ال رزاا العراهميؽ اتمرراي
السشغسة.
 .4الجعم اإلداري:
سررشعرض هفٍررؾا ال رردعؼ اإلداري واٌسي ررً دالشد رربة لمعرراهميؽ حيررت ت ررؼ اخ يرراري كبع ررد ارد ر لم د ررؾيب
الداخمي .
أ .مفيهم الجعم اإلداري
إن الدعؼ اإلداري هف اح اساسي لشماح براهج الرعايرة فري اهراكؽ العسرل وهرؽ اوجرً الردعؼ اإلداري
لمعاهميؽ ان يدس لمسؾعف ان ي فرغ لمدراسة لعدد هؽ الدشؾات دأجر كاهل او جزئري او هشحرً قرضرا
ل غظيررة دعررض تكرراليف الد ارسررة وكررجلػ تررؾفير خرردهات ترفيٍيررة لمعرراهميؽ هثررل الدررفر او اقاهررة اىذررظة
اج ساعية( .الظائي واَخرون  2006ص.)439
كسا ان هؽ اوجً الدعؼ اإلداري تحقيب ال ؾافب ها بيؽ الفرد وزهالئً لرف الروح السعشؾية هؽ خالل
شررعؾري دأىررً هقبررؾل حيررت اسر ظاا تكررؾيؽ عالقررات ايمابيررة واررداقات وديررة هعٍررؼ( .الظررائي وآخرررون
)374 2006
وإن هشاف ال قاعد والرعاية الرحية ال ي تقدهٍا السشغسة لمعاهميؽ ل حفيزٌؼ ىحؾ اداا افزل دحيت
يفكررر العرراهمؾن هرراذا سرريعسل دعررد ال قاعررد ٌررؾ هسررا يرردف العرراهميؽ لمعسررل بشذرراط وفاعميررة اكثررر حيررت
يذعر العاهل دأىً هؤهؽ هدى الحياة( .الظائي وآخرون )442 2006
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وقد تسيزت اإلدارة الياداىية في ٌجا الماىب حيت تقدا الرعاية الذاهمة ل فراد داخل وخارج السشغسة
كح ررل هذر ر الت األفر رراد العائمي ررة وتعم رريؼ األبش رراا والرعاي ررة الر ررحية والسد رراعدات السالي ررة وغيرٌ ررا هر رؽ
الشذاطات ا ج ساعية هسا يرؤدي إلرى حفرظ ال رؾازن العراطفي والشفدري لمعراهميؽ دحيرت ير ؼ غررس حرب
ا ل زاا وا ى ساا في ىفؾس العاهميؽ داع بارٌؼ اسرة واحدة( .العسيان  2002ص .)56
ب .أىسية الجعم اإلداري:
ألن تمبيرة
يعسل الدعؼ اإلداري عمى الر بيؽ اٌداف العاهميؽ واٌداف السش ّ
غسة اّل ي يعسمرؾن بٍراأل ّ

راىية لمف رررد العاه ررل او تحقي ررب رغبات ررً او آهال ررً ي ررؤدي إل ررى تحقي ررب اٌ ررداف
الحر رؾافز و الحاج ررات اإلىد ر ّ

غسة فري الؾقر
السش ّ

ىفدرً وٌري ايزرا السؾقرف اّلرجي يع رس هردى قبرؾل األفرراد ورضراٌؼ إزاا اعسرالٍؼ

وهٍسر ررة فر رري اير رردي القير ررادات اإلدارّير ررة
طبيعير ررة
غسر ررة .ويع بر ررر الر رردعؼ اإلداري اداة
وواجبر رراتٍؼ فر رري السش ّ
ّ
ّ
حيؾيررة فرري تشغرريؼ سررمؾ
اي هشغسررةأل حيررت يس ررؽ اسر خداهٍا ل ر ّ
رؤدي وعيفررة ّ
والسذررفيؽ اإلداريرريؽ فرري ّ

اجيررة
العرراهميؽ ىحررؾ اىفدررٍؼ وىحررؾ غيرررٌؼ وىحررؾ السش ّ
غسررة واٌرردافٍا وطسؾحاتٍررا وإدارتٍررا وىحررؾ اإلى ّ
وعسمياتٍا (هاٌر . )86 2010
ّ

وإن اٌسيررة ال ردعؼ اإلداري ي سررؽ فرري ان السؾعررف (ايررا كرران همالررً) يمزهررً ان ي ررؾن ه حسدررا ألداا

العسرل وراغبرا فيرً وٌرجا

ي رأتى إ دالردعؼ اإلداري إذ اىٍرا يس رؽ ان ترؾقظ الحسراس والدافعيرة والرغبررة

فري العسرل لردى العاهرل هسرا يرشع س إيمادررا عمرى األداا العراا وزيرادة اإلى اجيرة كسرا ان الرردعؼ اإلداري
يدرراعد عمررى تحقيررب ال فاعررل برريؽ الفرررد والسشغسررة وي ردف العرراهميؽ إلررى العسررل د ررل هررا يسمررػ هررؽ قررؾة
ل حقيب األٌداف السرسؾهة لمسشغسة (الكبدي  )147 2005وكجلػ يعسل الدعؼ اإلداري عمى هشر
شعؾر اإلىدان داإلحباط إذ ان تٍي ة األجؾاا سؾاا اكاىر

هاديرة او هعشؾيرة فإىٍرا كفيمرة بردف العاهرل

إلى السثابرة في عسمً و فرااة عاليرة وعسؾهرا يعرد الردعؼ اإلداري هرؽ العؾاهرل السٍسرة الؾاجرب تؾافرٌرا
ألي جٍ رد هررشغؼ يٍرردف إلررى تحقيررب هد ر ؾى عررال هررؽ األداا ولم ردعؼ اإلداري اٌسيررة كبي ررة فرري ال ررأثير
عمى هد ؾى األداا دالشدبة لمدائرة.
 و ؾجً عاا فإن اٌسية الدعؼ اإلداري تكسؽ في اآلتي( :هدمؼ )122 2012 يدٍؼ في إشباا حاجة العاهميؽ ورف روحٍؼ السعشؾية. يدٍؼ في إعادة تشغيؼ هشغؾهة اح ياجات العاهميؽ وتشديب اولؾياتٍا.43

-

يدٍؼ في ال ح ؼ في سمؾكات العاهميؽ دسا يزسؽ تحريػ ٌجا الدمؾ وتعزيزي وتؾجيًٍ
وتعديمً حدب السرمحة السذ ركة بيؽ السشغسة والعاهميؽ.

 تشسية عادات وقيؼ سمؾكية جديدة تدعى السشغسة إلى وجؾدٌا بيؽ العاهميؽ.-

يدٍؼ في تعزيز العاهميؽ ألٌداف السشغسة او سياس ٍا وتعزيز قدراتٍؼ وهيؾلٍؼ.

-

تشسية الظاقات اإلبداعية لدى العاهميؽ دسا يزسؽ إزدٌار الدائرة وتفؾقٍا.

-

يدٍؼ في تحقيب اي اعسال او اىذظة تدعى الدائرة إلى اىمازٌا.

وهؽ ٌشا ي ز لمباحثة ان الدعؼ اإلداري وها يقؾا عميً هؽ سياسات ٌادفة لغرس حب ا ل زاا
واإلى ساا في ىفؾس العاهميؽ إىسا ٌي سياسات ٌادفة ل عزيز وتحديؽ ا ل زاا ال شغيسي.
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السبحث الثاني
االلتدام التشعيسي
إن إلقراا ىغررة شرراهمة وهرؾجزة لالل رزاا ال شغيسرري ت ظمرب هشررا ا حاطرة دمؾاىبرً السخ مفررة وسري ؼ ذلررػ
هؽ خالل ال ظرا لسفٍؾهً واٌسي ً واىؾاعً وخرائرً والش ائج الس رتبة عميً وطرا تعزيزي وتحدريشً
عمى الشحؾ اآلتي:

أوالً :مفيهم االلتدام التشعيسي

يعرررف ا ل رزاا ال شغيسرري دأىررً عسميررة هد ر سرة يقررؾا هررؽ خاللٍررا العرراهمؾن دررال عبير عررؽ إٌ سرراهٍؼ

وحراٍؼ عمى السشغسة واس سرار ىماحٍا و قائٍا( .حسادات )42 2003
وعرررف الرربعض ا ل رزاا ال شغيسرري دأىررً الذررعؾر اإليمررابي الس ؾلررد عشررد السؾعررف اتمرراي السشغسررة
وا رتب ر ر رراط بٍ ر ر ررا واإلخ ر ر ررالص لٍ ر ر ررا وال ؾاف ر ر ررب هر ر ر ر قيسٍ ر ر ررا واٌ ر ر رردافٍا والح ر ر رررص عم ر ر ررى البق ر ر رراا بٍ ر ر ررا.
(فمسبان )26 2006
ويذير آخرون إلى اىً ا س مادة ا يمابية اتماي السشغسة عاهة وا رتباط دالسشغسرة ك رل دسرا فيٍرا
ه ررؽ اٌ ررداف وقر ريؼأل او دأى ررً العسمي ررة ال رري يح رردث فيٍ ررا ال ق ررارب ب رريؽ اٌ ررداف الف رررد واٌ ررداف السشغس ررة.
(الذمؾي .)8 2005
كسررا اىررً ا رتبرراط دقرريؼ السشغسررة واٌرردافٍا وا ىرردهاج فرري اعسالٍررا وال زررحية الذخرررية لرررالحٍا
والرغبة في البقاا فيٍا وا س سرار في خده ٍا) .الذؾاد ة .)31 2010

ثاني ًا :أىسية االلتدام التشعيسي
إن ا ل رزاا ال شغيسرري هررؽ ابرررز الس غيررات الدررمؾكية ال رري سررم عميٍررا الزررؾا حيررت اكرردت ى ررائج
العديد هؽ الدراسات واألدحاث عؽ إرتفاا تكمفة الغياب وإرتفاا ال أخر عؽ العسل وتدرب العسالة هرؽ
السشغسررات واىخفرراض درجررات الرضررا الررؾعيفي .كسررا س رمظ

الش ررائج الزررؾا عمررى اٌسيررة البحررت عررؽ

اس ر ررباب الغر ر رؾاٌر الد ر ررمبية الد ر ررادقة وق ر ررد اك ر رردت الكثي ر ررر ه ر ررؽ الد ارس ر ررات األٌسي ر ررة الؾاض ر ررحة لالل ر ر رزاا
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ال شغيسي حي ررت ان ارتف رراا هدر ر ؾى ا ل ر رزاا ال شغيس رري ف رري بي ررة العس ررل يشر ر ج عش ررً اىخف رراض هدر ر ؾى
همسؾع ر ر ررة ه ر ر ررؽ الغر ر ر رؾاٌر الد ر ر ررمبية وف ر ر رري هق ر ر ررده ٍا ع ر ر رراٌرتي الغي ر ر رراب وال ٍ ر ر رررب ع ر ر ررؽ اداا السٍ ر ر رراا.
(ريان )58 2000
كسا يسثل ا ل زاا ال شغيسي عشر ار هٍسا في الر بريؽ السشغسرة واألفرراد العراهميؽ بٍرا
األوقررات ال رري

سريسا فري

تد ر ظي فيٍررا السشغسررات ان تقرردا الح رؾافز السالئسررة لسؾعفيٍررا ودفعٍررؼ ل حقيررب اعمررى

هد ؾى هؽ ا ىماز( .خير الديؽ والشمار .)48 2010
إن ال زاا األفراد لمسشغسات ال ي يعسمؾن بٍا يع بر عاهال هٍسا اكثر هؽ الرضا الؾعيفي فري ال شبرؤ
ببقائٍؼ في هشغساتٍؼ او تركٍؼ لمعسل.
وايزررا يع بررر ال رزاا األف رراد لسشغسرراتٍؼ عرراهال هٍسررا فرري ضررسان ىمرراح تمررػ السشغسررات واس ر سرارٌا
وزيررادة إى اجٍررا كسررا تكسررؽ اٌسيررة ا ل رزاا فرري ترجسررة الرغبررات والسيررؾل وا ع قررادات ال رري تكررؾن داخررل
الفرد تماي هشغس ً إلى سمؾ إيمابي يدف دالسشغسة إلى ال قدا والبقاا(.حداىيؽ )67 2004
فزررال عررؽ اسررباب عرردة ادت إلررى ا ٌ سرراا بٍررجا السفٍررؾا وٌرري ان ا ل رزاا ال شغيسرري يسثررل احررد
السؤشرات األساسية لم شبؤ دعديد هؽ الشؾاحي الدرمؾكية وخاارة هعردل دوران العسرل فسرؽ السف ررض
ان األف رراد السم ررزهيؽ سرري ؾىؾن اطررؾل دقرراا فرري السشغسررة واكثررر عسررال ىحررؾ تحقيررب اٌررداف السشغسررة
وكجلػ همال ا ل زاا يؤدي دالفرد داإلس قرار دالسشغسة ( .الرباغ .)59 2006
ثالثاً :أنهاع االلتدام التشعيسي.
ي فرا هؽ ا ل زاا ال شغيسي األىؾاا اآلتية (:)Herscovitch & Meyer ,2002, 474
 .0االلتدام العاطفي:
وٌؾ يع سد عمى الؾ ا العاطفي السرتب دذعؾر العاهل ىحؾ السشغسة ال ي يعسل بٍا عاطفيا.
 .2االلتدام السدتسخ:
اس سرار الفرد في السشغسة ى يمة ل حسمً تكمفة عالية عشد تركً لمعسل حيت يبقى في السشغسة
عشدها ي رل الى قشاعة دأن عسمً في ه ان آخر سي مفً اكثر هؽ دقائً فيٍا.
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 .3االلتدام األخالقي:
فٍؾ يذير إلى ا ل زاا األدبي لمفرد دالبقاا في السشغسة وٌؾ يش ج عؽ شعؾر العاهل دأن السشغسة
احدش

إليً ولجا فٍؾ هم زا دالعسل بٍا.

رابعاً :خرائص اإللتدام التشعيسي .
تؾجد خرائص عدة لالل زاا ال شغيسي هؽ اٌسٍا:
 .1ا ل زاا ال شغيسي حالة غير همسؾسة يد دل عميٍا هؽ عؾاٌر تشغيسية ت اد هؽ خرالل سرمؾ
وتررفات العسال في ال شغيؼ وال ي يمدد هدى و ئٍؼ .
 .2إن ا ل رزاا ال شغيسرري حررريمة تفاعررل العديررد هررؽ العؾاهررل اإلىدرراىية ال شغيسيررة وع رؾاٌر إداريررة
اخرى داخل ال شغيسي.
.3

إن ا ل رزاا ال شغيسرري بشرراا ه عرردد األدعرراد ولرريس دعرردا واحرردا وعمررى ال ررغؼ هررؽ اتفرراا اغمررب
الباحثيؽ عمى تعردد ادعرادي إ اىٍرؼ يخ مفرؾن فري تحديرد ٌرجي األدعراد ولكرؽ األدعراد ترؤثر فري
دعزٍا البعض .

 .4ي سيز ا ل زاا ال شغيسي دأىً حالة غير همسؾسة ت مدد في و ا العسال لسشغساتٍؼ وىمد درجة
ثباتً ليد

هظمقة وادعادي ه عددة وهؤثرة في دعزٍا البعض.

 .5يع بر ا ل زاا ال شغيسي عؽ اس عداد الفرد لبجل اقرى جٍد هس ؽ لرال السشغسة فري البقراا
بٍا و قبؾلً وإيساىً دأٌدافٍا وقيسٍا.
 .6يذررير ا ل رزاا ال شغيسرري إلررى الرغبررة ال رري يبررديٍا الفرررد لم فاعررل ا ج سرراعي هررؽ اجررل تزويررد
السشغسة دالحيؾية والشذاط وهشحٍا الؾ ا.
 .7إن ا ل زاا ال شغيسي حالة ىفدية ترف العالقة بيؽ الفرد والسشغسة .
 .8ي سيز األفراد الجيؽ لديٍؼ ال زاا تشغيسي دالرفات اآلتية :
 قبؾل اٌداف وقيؼ السشغسة اإلىداىية واإليسان بٍا. -بجل السزيد هؽ المٍد ل حقيب اٌداف السشغسة.
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 وجؾد هد ؾى عال هؽ ا ىخرراط فري السشغسرة لف ررة طؾيمرة ووجرؾد السيرل ل قرؾيؼ السشغسرةال قؾيؼ ا يمابي( .البقسي )123 2012
كسا اضاف دعض الباحثيؽ خرائص اخرى لالل زاا ال شغيسي هشٍا:
 .1يؤثر ا ل زاا ال شغيسي عمى قرار الفرد فيسا ي عمب ببقائً او تركً لمسشغسة.
 .2ي أثر ا ل زاا ال شغيسي دسمسؾعة الرفات الذخرية والعؾاهل ال شغيسية و الغروف الخارجية
السحيظة دالعسل .
 .3ت سثل هخرجات اإلل زاا ال شغيسي في البقاا في السشغسة وعدا تركٍا و درجة إى غاا وحزؾر
العاهميؽ واألداا الؾعيفي والحساس لمعسل واإلخالص لمسشغسة ( .الخذروا .)219 2011
خامداً :الشتائج الستختبة عمى االلتدام التشعيسي.
يشمؼ عؽ ال زاا العاهميؽ لسشغساتٍؼ عدة هخرجات تكؾن في هعغسٍا سمؾكيات ايمابية تعؾد عميٍؼ
وعمى هشغساتٍؼ دالفؾائد الكبيرة وهؽ ابرز ٌجي السخرجات واكثرٌا تأثي ار في السشغسات ها يمي:
 .0شعهر العاممين بالخوح السعشهةة:
ويقرد دالروح السعشؾية ا س عداد الؾجداىي الجي يٍيا لمعاهميؽ هذاطرة زهالئٍؼ دحساس ل ىذظة
السخ مفة( .العؾفي .)40 2005
ولررجلػ تبرريؽ الد ارسررات دررأن لالل رزاا ال شغيسرري دو ار هٍسررا فرري رفر الررروح السعشؾيررة لمعرراهميؽ فرريمعمٍؼ
يحبرؾن عسمٍرؼ والسشغسررة ال ري يش سررؾن إليٍرا ويرردفعٍؼ لمعسرل ب عرراون وحسراس وكبيررر ل حقيرب األٌررداف
ال شغيسية فالسشغسات ال ي تٍيرا هبردا السذراركة تعسرل عمرى رفر الرروح السعشؾيرة لمعراهميؽ وتحفرز اداا
اعسالٍؼ و ال الي ت بمؾر لديٍؼ السد ؾلية اتماي العسل وزيادة ال زاهٍؼ لً( .العسيان .)318 2002
 .2عجم تدخب العاممين:
ويع بر ال درب لمعاهميؽ او تركٍؼ ألعسالٍؼ هؽ الغؾاٌر الدمبية ال ي تٍردد حيراة السشغسرات وتسشر
تقدهٍا فالعاهمؾن الجيؽ ي س عؾن دسٍارات وكفرااات عاليرة هرؽ حيرت األداا وا تررال والسذراركة فرأن
تررركٍؼ لمعسررل سرريؤثر عمررى األف رراد وثق ر ٍؼ فرري السشغسررة و ال ررالي ترردىي ا ى رراج بررل وتررؤثر عمررى درجررة
تساسػ المساعة وتكاهمٍا وتعؾا تعزيز ال ساسػ فيزعف ا ل زاا( .فمسبان .)46 2009
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 .3تحسل ضغهط العسل:
إن هرادر ضغؾط العسل ٌي هؽ اشد العؾاهل ال ي تؤثر عمى العاهل والسشغسرة ولٍرجي الزرغؾط
اثر هباشرر عمرى ا ل رزاا ال شغيسري لمعراهميؽ واكثرٌرا ترأثي ار عمرى كفرااة السشغسرة وفاعمي ٍرا فري سرعيٍا
ل حقيب اٌدافٍا كسا ان ا ل زاا ال شغيسي يدٍؼ في خمرب ال ررؾرات و شراا ال قييسرات الجاتيرة واإلىدراىية
إزاا ه اى ر ررة الف ر رررد ف ر رري السشغس ر ررة وال ع ر رررف عم ر ررى ه ر رردى رض ر رراي ع ر ررؽ السشغس ر ررة دسخ م ر ررف ادعادٌ ر ررا.
(الدعؾدي )380 2006
سادساً :طخق تعدةد وتحدين االلتدام التشعيسي.
ت عرردد العؾاهررل او الس غي ررات ال رري تررؤثر فرري ا ل رزاا ال شغيسرري إلررى الدرجررة ال رري ااررب فيٍررا احررد
السفاٌيؼ ال ي تعددت وتبايش

وان كان ىقظة البداية في تحقيقً تس ؽ في فٍؼ العؾاهل ال ي تداعد في

تعزيز شعؾر العاهميؽ ىحؾ العسل(.الذؾاد ة .)31 2010
و شررػ ان ال دررؾيب ال رداخمي دأىذررظ ً و راهمررً ذات األدعرراد السخ مفررة تعررد درررؾرة او دررأخرى هررؽ
العؾاهل ال ي تؤدي إلى تعزيز وتحديؽ ا ل زاا ال شغيسي(.ديري والكدؾاىي .)229 2009
وسشد عرض ال دريب وال س يؽ وىغاا السعمؾهات ال دؾيقية داع بارٌا هؽ األدعاد الرئيدية ال ي يقؾا
عميٍا ال دؾيب الداخمي لقياس دورٌا في تعزيز وتحديؽ ا ل زاا ال شغيسي.
 .0دور التجرةب في تحدين االلتدام التشعيسي
يع بررر ال رردريب هررؽ األىذررظة ال رري يقررؾا عميٍررا ال دررؾيب الررداخمي وٌررؾ هررا اشررار إليررً الرربعض عشررد
بياىٍؼ لسفٍؾا ال دؾيب ( .( Lovelock&Wirtz, 2006,56
ولم رردريب ت ررأثير إيم ررابي عم ررى ا ل ر رزاا ال شغيس رري اي اى ررً ي ررؤدي إل ررى تحد رريشً ول ررجلػ فق ررد اع بر رري
الرربعض هررؽ األٌررداف الرئيدررية ال رري تعررزز ال رزاا العرراهميؽ وتررر اٌرردافٍؼ دأٌررداف السشغسررة وتزيررد هررؽ
و ئٍررؼ لٍررا وتفرراعمٍؼ هعٍررا (الظررائي واخرررون  )318 2006وٌرري هررؽ العؾاهررل السرتبظررة دسفٍررؾا
ا ل زاا ال شغيسي.
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 .2دور التسكين في تحدين االلتدام التشعيسي.
يع برر ال س ريؽ هرؽ األسرس الرئيدرية ال ري يقررؾا عميٍرا ال درؾيب الرداخمي وهرؽ البرراهج السٍ سرة ال رري
يع سدٌا تماي العاهميؽ دالسشغسة(Chaston, 1998, 201( .
ولم س ريؽ دور فري تعزيرز وتحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسري كؾىررً يدراعد عمرى اشررباا العديرد هرؽ الرغبررات
وال رردواف الشفد ررية ل رردى الع رراهميؽ ويزي ررد ه ررؽ ال ر رزاهٍؼ ب شفير رج القر ر اررات ال رري ش رراركؾا ف رري اتخاذٌ ررا (دري
والرباغ  )439 2008بل ويؤدي درفة عاهة إلى خمب الرؾ ا لمسشغسرة وال رزاا العراهميؽ دأٌردافٍا
وتؾعيف اقرى طاقاتٍؼ هؽ اجمٍا( .الظائي وقدادي .)237 2008
 .3دور نعام السعمهمات التدهةقية في تحدين االلتدام التشعيسي.
ي ظمررب ىذررر السعمؾهررات الررى العرراهميؽ وجررؾد آليررة اترررال ذات فاعميررة تدررٍؼ فرري تحقيررب اترررال
تفراعمي بريؽ اإلدارة والعراهميؽ(  (Susanne& Mamieke, 2000, 150ويدرٍؼ ٌرجا الشغراا دذر ل
كبير العاهميؽ في تقديؼ خدهة افزل لمعسالا(.العالا والظائي .)378 2009
وىغرراا السعمؾهررات ال دررؾيقية هررؽ األدعرراد الرئيدررية لم دررؾيب الررداخمي وهررؽ اإلج ررااات ال رري يررؤدي
اتباعٍا الى تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي ولجلػ فقد ذٌب البعض إلرى ان هرؽ اإلجررااات ال ري ي زرسشٍا
ال دؾيب الداخمي ٌؾ بت السعمؾهات بيؽ العاهميؽ هر فٍرؼ واضر لرسرالة السشغسرة واٌردافٍا كرؾن ذلرػ
ي ررؤدي إلر ررى تحدررريؽ اداا العر رراهميؽ برررل إن الر رربعض اآلخرررر اع بر ررر ال د ررؾيب الر ررداخمي فمدر ررفة وىذر رراطا
يدر ٍدفان ايرررال رسررالة السشغسررة واٌرردافٍا لمعرراهميؽ (الظررائي  )152 2001او المٍررؾد ال رري تبررجلٍا
السشغسات ل زويد العاهميؽ ب رؾر كاهل وفٍؼ واض ل ٌداف والسٍسات ال ي تريد السشغسرة تحقيقٍرا.
( (Gummesom, 2000, 140ولؽ ي حقب ذلػ ا هؽ خالل ىغاا السعمؾهات ال دؾيقية.
 .4دور الجعم اإلداري في تحدين االلتدام التشعيسي.
لكل اؾرة هؽ اؾر الدعؼ اإلداري دور

يس ؽ اغفالً في تعزيز وتحديؽ ا ل زاا ال شغيسري ألن

كررل هشٍررا يعسررل عمررى زيررادة ا رتبرراط برريؽ العاهررل والسشغسررة وتررؾقظ لديررً الحسرراس والرغبررة دالعسررل.
(الكبدي .)2005 147
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واذا كاى

الدياسات السخ مفة لمدعؼ اإلداري هؾجٍة لمعاهميؽ وتحقب اٌدافٍؼ الخاارة فرإن احردا

يشكر ا رتباط بيؽ ٌجي األٌداف الخاارة واٌرداف السشغسرة .ف حقيرب اٌرداف العراهميؽ هرؽ خرالل تمبيرة
اح ياجر رراتٍؼ ا ىدر رراىية وتمبير ررة رغبر رراتٍؼ وطسؾحر رراتٍؼ اىسر ررا ٌر ررؾ تحقير ررب ألٌر ررداف السشغس ر رة فر رري ىفر ررس
الؾق (.هاٌر .)2010 86
وٌشررا جؾاىررب اخ رررى تد رٍؼ ف رري تعزيررز وتحد رريؽ ا ل رزاا ال شغيس رري

تخرررج ف رري هزررسؾىٍا ع ررؽ

العؾاهل الدادقة وٌجي المؾاىب ت سثل في اآلتي(Greenbery& Baron, 2004, 219) :
 .0األ ثخاء الهظيفي:
وتعشي زيادة هد ؾى اىدهاج العاهل دعسمً هؽ خالل زيادة هدؤولي ً عؽ العسل وإعظائً السزيد هرؽ
حرية ال ررف وا س قاللية وهزيدا هؽ السذراركة فري اتخراذ القر اررات وٌرجا هرؽ شرأىً ان يقرؾي ا ل رزاا
ال شغيسي لدى العراهميؽ حيرت ان السذراركة تعرزز السيرل الشفدري لمعراهميؽ ليعسمرؾا هرؽ خرالل هرا يظمبرً
او يفرضً اآلخرون و جلػ تأتي اعسالٍؼ هعبرة عؽ درجة عالية هؽ الرضا وا ل زاا الجاتي.
 .2ايجاد نهع من التهافق بين مرمحة السشعسة ومرالح العاممين:
دحيت يذعر العاهمؾن دأن ها تحققً السشغسة سيعؾد عميٍؼ دالشف

وٌجا الذعؾر هؽ شأىً ان يقؾي

ال ر رزاهٍؼ ىح ررؾ السشغس ررة وتح رراول دع ررض السشغس ررات ان تحق ررب ذل ررػ ه ررؽ خ ررالل خظر ر الحر رؾافز هث ررل
السذاركة وغيرٌا. (Kotler, 2006, 137( .
 .3استقطاب العاممين الحين تتهافق رغباتيم مع قيم السشعسة:(Gummesom, 2000,140).
إذ ان رغبات العاهل الس ؾافقة ه قيؼ السشغسة واٌدافٍا تدٍؼ في زيادة درجة ا ل زاا.
وترى الباحثة ان ا ل زاا ال شغيسي دمسي ادعادي يممب الشف لمسشغسات والسؤسدات هؽ رف الرروح
السعشؾية وتقميل دوران العاهميؽ وتحسل ضغؾط العسل السخ مفة.
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السبحث الثالث
الرشجوق االجتساعي لمتشسية
ي شاول ٌجا السبحت ىذأة الرشدوا ا ج ساعي لم شسية وفروعً وسياساتً وهعايير تسؾيمً وهما ترً
و راهمً وهسؾليً.

( )http://sfd.sfd-yemen.org/ar/index.php

أوالً :نذأة الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
اىذررا الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة دسؾجررب القرراىؾن رقررؼ  10ل عرراا 1997لمسدرراٌسة فرري تحقيررب
وتشدرريب براهمررً ه ر اٌررداف خظررة الدولررة ا ج ساعيررة وا ق رررادية والحررد هررؽ الفقررر .وقررد ىفررج ثررالث
ه ارحررل هررؽ عسمياتررً و رردا هرحم ررً الرادعررة فرري بدايررة العرراا  .2011يقرردا الرررشدوا فراررا تشسؾيررة هررؽ
خالل تحدريؽ فررص الؾارؾل عمرى الخردهات األساسرية وزيرادة الفررص ا ق ررادية والحرد هرؽ ضرعف
الفقراا فزال عؽ بشاا القدرات عمى الررعيديؽ الرؾطشي دسرا فري ذلرػ سرمظات الح رؼ السحمري واألطرر
السم سعيررة .ولمؾاررؾل إلررى ٌررجي األٌررداف يظبررب الرررشدوا ا ج سرراعي افزررل السسارسررات الدوليررة
السمر ة لسذاركة خبراتً ه جسي األطراف األخرى في ال شسية.
الش ٍُج
والسحمية والدياسات و ُ
َ
ثانياً :فخوع الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
ي كؾن الرشدوا ا ج ساعي لم شسية هؽ تدعة فروا فري المسٍؾريرة اليسشيرة يغظري كرال هشٍرا عرددا
هؽ السحافغات هؾضحة دالذ ل اآلتي:
الشكل( )2فزوع الصندوق االجتواػٍ للتنوُة بالجوهىرَة الُونُة
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السردر )http://sfd.sfd-yemen.org/ar/index.php( :
 .1اشعاا (اهاىةالعااسة اشعاا هأرب المؾف السحؾي ).
 .2عدن (عدن لحج ابيؽ الزال ).
 .3تعز.
 .4اب.
 .5عسران(عسران اعدة).
 .6الس ال(حزرهؾت شبؾة السٍرة).
 .7حمة.
 .8ذهار(ذهار البيزاا).
 .9الحديدة (الحديدة ريسة).
ثالثاً :سياسات الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
اسررٍؼ الرررشدو ُا ا ج سرراعي لم شسيررة ط رؾال الدررشؾات الساضررية فرري تظررؾير وتثبي ر

هعررايير تسؾيررل

السذاري وتظؾير السشٍميرة ال اليرة لمعسرل ال شسرؾي هبشيرة عمرى افزرل األسراليب السعسرؾل بٍرا عالسيرا
وال ي اثسرت عرؽ ىقمرة ه سيرزة ىؾعيرا وكسيرا فري تظرؾير وتشفيرج هذرروعات الررشدوا و راهمرً .و فزرل
اآلليات والدياسات الس قدهة ال ي اى ٍمٍا فري عسمياترً تَ َس َك َرؽ الررشدو ُا هرؽ الحررؾل عمرى عردد هرؽ
الم رؾائز العالسيررة وىيررل ثقررة وتقرردير السسررؾليؽ و عثررات ال قيرريؼ ال رري اارربح ترررى اى رً يذ ر ل اىسؾذجررا
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واضررحا لم ر عمؼ هشررً فرري جٍررؾد اإلاررالح اإلداري و ي ررة هؤسدررية هالئسررة لزيررادة الظاقررة ا س ر يعابية
الش ٍُج ها يأتي:
السقدا لميسؽ .وكان هؽ ابرز تمػ الدياسات و ُ
لم سؾيل ال شسؾي الخارجي َ
 .1تهسيع الذخاكة في التشسية:

ررص الرررشدو ُا عمررى تعزيررز وتؾسرري عالقررات الذ رراكة وتشدرريب المٍررؾد ه ر المٍررات الح ؾهيررة
يحر ُ
رب الرررشدو ُا دو ار رئيدررا فرري دعررؼ الالهركزيررة
وهشغسررات السم س ر السرردىي والسؤسدررات الدوليررة ويمعر ُ

ودعؼ الدمظات والسمالس السحمية والسشغسات غير الح ؾهية ال ي تُع َب ُر شري ا اساسريا لمررشدوا فري

تشفيج السذروعات وا س فادة هشٍا.

 .2تطهةخ بخامج خاصة:
اهج خااة س ٍداف عؾاٌر الفقر وا ح ياج الذديد هثل تردىي هعرد ت
يقؾا الرشدو ُا ب ظؾير بر َ
ُ
ا ل حاا دال عميؼ األساسي هؽ خالل برىاهج تعميؼ الف اي الريفية وشحة السياي وىقرص الكرؾادر الررحية
في السشاطب الريفية فزال عؽ براهج اخرى هثل ال دخل الس كاهل في ال مسعات األكثر فقر ار و رراهج
ال سؾي ررل لمسشذ ررست الر ررغيرة واألا ررغر و رى رراهج األش ررغال كثيف ررة العسال ررة و رى رراهج ال س رريؽ ه ررؽ اج ررل
ال شسية.
 .3الالمخكدةة:
يسررش ُ الرررشدو ُا فروعررً ال دررعة ال رري تغظرري هخ مررف هحافغررات المسٍؾريررة اررالحيات عرردة فرري

تظؾير خظ ال شسية واتخاذ الق اررات وتشفيج السذاري

ص ال شرافس فيسرا بيشٍرا ل حقيرب ال سيرز
ويفر ُ ُف َرر َ

دور السركررز الرئيدرري عمررى ال خظرري ا سر راتيمي والسراقبررة وحذررد السرؾارد
فرري اإلىمرراز بيشسررا يق رر ُرر ُ
وال شديب ه السسؾليؽ.

 .4السخاجعة والتقييم والتطهةخ السدتسخ:
ت شررؾا طرررا وهد ر ؾيات ال قيرريؼ ل رردخالت الرررشدوا درررفة هد ر سرة دإتبرراا افزررل السسارسررات .ه ر
رادر هخ مفرة هرؽ خرالل ىغراا
خدا الرشدو ُا بياىات هرؽ هر َ
ال ركيز عمى الش ائج واثر ال دخالت .ويد ُ
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ٍدَفة.
ُسرر ال ُسدر َ
السعمؾهات اإلدارية الخاص دالرشدوا والدراسات السيداىية عمرى هدر ؾى السذرروا واأل َ
ائج السراجعة وال قييؼ في تظؾير الدياسات وال دخالت واب كار الحمؾل الفشية السالئسة.
َوتُد َ
خد ُا ى ُ
 .5الذفافية وكفاءة التكمفة:

يقر ِرد ُا الرررشدو ُا ىسؾذجررا لسؤسد رات ح ؾهيررة تُرردار دأىغسررة إداريررة وهاليررة كفررؤة و ذررفافية عاليررة هررؽ
السعَم َشررة والؾاضررحة فرري
الس ََب َعررة فرري تشفيررج السذرراري السخ مفررة وذلررػ هررؽ خررالل اإلج ررااات ُ
اإلج ررااات ُ
عاهل ه الظمبات وا ح ياجات وا س مادة لٍا واتخراذ القر اررات دذرفافية قبرل واثشراا ال شفيرج وتؾزير
ال ُ
واس خداا السخررات السالية .وي س َ الرشدوا د مفة إدارية ه ِ
دىية تقل كثي ار عؽ الكمفة اإلدارية في
ُ
ُ
دعض الرشاديب ا ج ساعية السذابٍة فري البمردان األخررى حيرت تررل السرراري

اإلداريرة إلرى اقرل

هؽ  %5هؽ إجسالي السؾارد ال ي يحرل عميٍا الرشدوا.
 .6التخكيد عمى تقجيم الخجمات وتحقيق الشتائج:
ردخالت الرررشدوا هررؽ العؾاهررل
ُيع ََبر ُرر ال ركير ُرز عمررى تقررديؼ الخرردهات وعمررى الش ررائج ال رري تحققٍررا تر
ُ
ردخالت الررشدوا
ال ي اكدب الرشدو َا سسعة طيبرة وهشح رً ثقرة السم سعرات السحميرة .وقرد حققر ت
ُ
قل اىرً خرالل األعرؾاا
اث ار في تحديؽ هد ؾيات السعيذة ..فعمى سبيل السثال
َ
تقييؼ األثر السدر ُ
اعٍر ُ
ردد الظررالب السم حقرريؽ دالسرردارس ال رري بشاٌررا الرررشدوا بشدرربة  %122لمبشررات
 2006–2003زَاد عر ُ
و %91لمبشيؽ فري السشراطب الريفيرة .واسرٍس
واألس رؾاا إلررى الشرررف .كسررا ضرراعف

الظرر ُا الريفيرة فري خفرض زهرؽ الؾارؾل إلرى الخردهات

ردد عسالئٍررا الشذررظيؽ هررؽ ح رؾالي
اهج ال سؾيررل األاررغر عر َ
ب رر ُ

ُسر السد فيدة في
 30282إلى  250588عسيال ىذظا هشٍؼ  %86هؽ الشداا .وافادت  %84هؽ األ َ
تحدؽ وضعٍا دعد الحرؾل عمى خدهات ال سؾيل األاغر.
رابعاً :معاييخ تسهةل مذارةع الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
وهؽ هعايير تسؾيل هذاري الرشدوا ا ج ساعي لم شسية:
 .0االستيجاف:

ير ر ُؼ تؾجي ررً السر رؾارد والسخرر ررات إل ررى ال مسع ررات و الف ررات ا ج ساعي ررة األكث ررر فقر ر ار واح ياج ررا
لمخردهات هررؽ خررالل السذرراري وال رردخالت السخ مفررة إلحررداث األثررر فرري تحدرريؽ حياتٍررا وهعيذر ٍا .وقررد
ان اسر ر ٍداف الر ررشدوا ا ج س رراعي اليسش رري لمف ررات الفقير ررة ٌ ررؾ
اعٍ رررت د ارس ررة  2006ل قي رريؼ األث ررر َ
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طِبق ر
األفزررل هررؽ برريؽ كررل الرررشاديب ا ج ساعيررة فرري العررالؼ ال رري ُ
 %73هررؽ ٌررجي السخررررات ذٌبر

ان
عميٍررا تحمرريالت هذررابٍة و َ

إلررى ال مسعررات الررثالث األكثررر فقر ار بيشسررا  %3فقر ذٌبر

إلررى

ال مس األفزل حا ىدبيا.
 .2االستجامو:
لزسان اس داهة السذاري

يحرص الرشدوا عمى ان تمِبي السذاري ال ري ِ
يشفرجٌا اح ياجرات فعميرة
ُ
ُ
ُ

ريب
راا القردرات السحميرة وال شد ُ
لمسم سعات السحمية ووض ال رتيبات الكفيمة ل ذغيمٍا وارياى ٍا عبرر بش ُ
ه المٍات الح ؾهية السعشية.

 .3التشسية السمبية لالحتياج:
ٍج الرر ررشدو ُا سياسر ررة ا سر ر مادة لمظمر ررب كسر ررا ير ر ِ
ٍدفة
ررو ُج ألىذ ررظ ً بر رريؽ السم سعر ررات السد ر ر َ
يش ر ر ُ

ريؼ األثررر لعرراا
ل حفيزٌررا عمررى تقررديؼ طمبررات دالخرردهات ال رري تسثررل اولؾيررة دالشدرربة لٍررا وقررد اعٍر َرر تقير ُ
السسؾلة هؽ ِقَبل الرشدوا كاى تسثل اولؾية عالية لدى السد فيديؽ.
دأن  %95هؽ السذاري
َ 2006
َ
 .4مذاركة السجتسع:

يدعى الرشدوا إلرى إحي ِ
راا روح السبرادرة الس ؾارثرة لردى اليسشيريؽ هشرج ِ
الق َردا لالع سراد عمرى الرجات
ُ
َ
َ
ِ
ص
عررؽ طريررب تعزيررز هبرردا هذرراركة السم س ر فرري تشفيررج السذررروعات عبررر اتبرراا هشٍميررات تررؾِف ُر ُفر َرر َ

السذرراركة السم سعيررة لمررجكؾر واإلىرراث عمررى َحررد س رؾاا بررداا ب حديررد ا ح يرراج وهرررو ار دال شفيررج واى ٍرراا
دال ذرغيل والرررياىةَ .وُي َعر ِرزُز الرررشدو ُا السسارسررات الديسقراطيررة هررؽ خررالل دفر السم سر ل شغرريؼ ىفدررً
واى خاب اعزاا الممان ال شسؾية ال ي تسثمً.
 .5مذاركة السخأة:
ِ
يشفر ُج الرررشدو ُا إسر راتيمي ً الخااررة دررالشؾا ا ج سرراعي لزيررادة فاعميررة ترردخالت الرررشدوا لم خفيررف

هرؽ الفقررر لممشدرريؽ عمررى حررد سرؾاا ولزررسان هذراركة فاعمررة لمسرراة فرري اتخرراذ القررار و سر فادة جسير

ِ
ا
راا حرؾالي الشرررف
افرراد السم سر السحمرري هررؽ ال رردخالت ال شسؾيررة ال رري يشفررجٌا الرررشدو َ .وتُ َذر ُل الشدر ُ
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ردخالت الر ررشدوا األه ررر ال ررجي يسث ررل دل رريال واض ررحا عم ررى ق رردرة
ه ررؽ إجس ررالي ع رردد السدر ر فيديؽ ه ررؽ ت ر ُ

الرشدوا عمى إغالا فمؾة ال شسية بيؽ الجكؾر واإلىاث.
خامداً :مجاالت تجخل الرشجوق االجتساعي لمتشسية.

لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية ار عة هما ت تدخل رئيدية ٌي:
 .1تشسية السم س .
 .2بشاا القدرات.
 .3تشسية السشذست الرغيرة واألاغر.
 .4األشغال كثيفة العسالة.
وتقؾا عسميات الرشدوا ا ج ساعي لم شسية هؽ خالل عدد هؽ القظاعات هثل:
ال عم رريؼ والسي رراي والز ارع ررة وال رردريب وال رردعؼ ال شغيس رري والر ررحة و الس ررؾروث الثق ررافي وتشسي ررة السشذ ررست
الرر ر ررغيرة واألار ر ررغر والبي ر ر ررة والف ر ر ررات ذات ا ح ياجر ر ررات الخاار ر ررة وال ر ر رردخالت الس كاهمر ر ررة والظر ر رررا
الريفية والشقد هقابل العسل.
كسررا تكررؾن وحرردات الرررشدوا ٌرري السدررؤولة عررؽ وضر الدياسررات وتررؾفير الرردعؼ لفررروا الرررشدوا
ال دعة ال ي تغظي جسي هحافغات المسٍؾرية وراد ال قدا السحرز في كل القظاعات والفروا.
سادساً :بخامج الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
يشفج الرشدوا ا ج ساعي لم شسية عددا هؽ البراهج هشٍا:
 .0بخنامج التشسيو السحميو و تشسية السجتسع.
وهؽ اٌداف ٌجا البرىاهج:
 تحديؽ الؾاؾل إلى الخدهات األساسية هثل ال عميؼ السياي الرحة الظرقات الريفية لمسشراطب
األكثراح ياجا لٍا و سا يدٍؼ في تشفيج خظ الح ؾهة لم خفيف هؽ الفقر ا س راتيميات الؾطشيرة
القظاعي ررة السخ مف ررة وال ركي ررز عم ررى تس رريؽ السم سع ررات ه ررؽ تحدي ررد هؾاردٌ ررا الس اح ررة واولؾي ررات
اح ياجاتٍا وتخظي وتشفيج هبادراتٍا كمزا كسٍؼ هؽ هعالمة ٌجي ا ح ياجات دذ ل هد سر.
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 تبد رري وتدرررٍيل حذرررد هدررراٌسة السد ر ر فيديؽ تمررراي كمفرررة السذر رراري

ه ر ر ال ركير ررز عمرررى ال مديرررد

وا س فادة السثمى هؽ السؾارد السحمية الس احة وتحاشي اي ضغؾط عمى ٌجي السؾارد.
 ا س سرار فري دعرؼ وتفعيرل ال شسيرة السحميرة فري إطرار اإلسر راتيمية الؾطشيرة لمح رؼ السحمري عبرر
بشاا القدرات الفشية وال شفيجية لعدد هؽ الدمظات دسا يؤٌمٍرا هرؽ السذراركة او تشفيرج السذراري يقرؾا
الرشدوا ب سؾيمٍا ه ترسيؼ السؤشرات الزرورية ال ي سي ؼ دسؾجبٍا قياس ادائٍا وتقييؼ قدرتٍا
عمى إدارة السؾارد.
 .2بخنامج تشسية السشذآت الرغيخة واألصغخ:
إيساىررا هررؽ الر ررشدوا ا ج سرراعي دأٌسي ررة قظرراا السشذررست الر ررغيرة واألاررغر ف رري تشسيررة وإىع رراش
ا ق رر رراد الر ررؾطشي وتحدر رريؽ دخر ررل األف ر رراد قر رراا الرر ررشدوا دإىذر رراا وحر رردة تشسير ررة السشذر ررست الرر ررغيرة
واألاغر ال ي تع بر الداعؼ األول واألساسي فري ٌرجا القظراا فري الريسؽ و ال عراون هر شرركائٍا فري
تدٍيل تقديؼ الخردهات السخ مفرة الساليرة وغيرر الساليرة لمعراهميؽ فري ٌرجا القظراا ح رى ت رؾفر لٍرؼ البي رة
السشاسبة لمشسرؾ وال ؾسر وكرجلػ ل حدريؽ السدر ؾى السعيذري لف رة الفقرراا و ال رالي السدراٌسة فري تشسيرة
السم س .
وهؽ اٌداف ٌجا البرىاهج:
 ان تقدا السؤسدات السالية خدهات هالية فعالة وهد داهة لمسذاري الرغيرة واألاغر.
 وجؾد شركاا جدد و اب كارات ىؾعية تدٍؼ في سد فمؾة الظمب وتذمي السشافدة.
 ان تكؾن السبادرات السؤسدية لمؾحردة هثرل (وكالرة تشسيرة السشذرست الررغيرة واألارغر وشرب ة
اليسؽ لم سؾيل ا اغر) هرسخة دذ ل سميؼ و تؾفر الدعؼ الفعال الكفا والسد داا لقظراا
ال سؾيل الرغير واألاغر.
 ان تقدا السؤسدات الساىحة والؾسيظة الدعؼ الفعال لقظاا األعسال الرغيرة واألاغر.
وهؽ األىذظة والخدهات ال ي يقدهٍا ٌجا البرىاهج:


الخدهات السالية:

تق رردا الؾح رردة ايز ررا خ رردهات هالي ررة لسؤسد ررات و ر رراهج ال سؾي ررل األا ررغر وتخ م ررف ٌ ررجي الخده ررة
داخ الف اح ياجات السؤسدة او البرىاهج.
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 السش ر ر ر :وٌي هش هؤق رة ت شراقص تردريميا وتسرش فري الدرشؾات األولرى هرؽ دورة حيراة البرىراهج  /السؤسدرة
وذلررػ لي ر س ؽ البرىرراهج /السؤسدررة هررؽ تحقيررب ا ع سرراد عمررى الررجات تذررغيميا وتحقيقررا ك فرراا السررالي
والؾا ررؾل إل ررى ا سر ر داهة وع ررادة ه ررا تك ررؾن تم ررػ الس ررش لسؾاجٍ ررة ىفق ررات كبيرررة ق ررد

ت حسمٍ ررا بر رراهج

وهؤسدات ال سؾيل األاغر في هراحل ىسؾٌا األولى.
 القروض:تقؾا الؾحردة دإعظراا قرروض طؾيمرة األجرل لسؤسدرات و رراهج ال سؾيرل الررغير و األارغر وذلرػ
ل غظيرة اح ياجاتٍررا ل سؾيررل هحفغرة القررروض لررديٍا .وير ؼ إعظرراا ٌررجي القرروض وفقررا اآلليرات والذررروط
الس فب عميٍا بيؽ الررشدوا و المٍرة الكفيمرة عمرى ان تغرل فري إطرار سياسرات الررشدوا ا ج سراعي
لم شسية.
 الدعؼ الفشي:الغرررض ٌررؾ تقررديؼ الرردعؼ الفشرري لمسؤسدررة او البرىرراهج لسزيررد هررؽ ال ؾسر وا ى ذررار اوتحدرريؽ تقررديؼ
الخدهات ويمب ان تكؾن ضسؽ خظة اعسال السؤسدة.


الخدهات غير السالية:

تقدا ٌجي الخدهات عؽ طريب وكالة تشسية السشذست الرغيرة واألاغر حيرت قراا الررشدوا دإىذراا
ٌجي الؾكالة ل دٍيل تقرديؼ الخردهات غيرر الساليرة ألارحاب السشذرست الررغيرة واألارغر هثرل خردهات
تحميررل سمدررمة القيسررة السزررافة وتررؾفير الس رؾاد ال دريبيررة وال رردريب ألاررحاب السشذررست الرررغيرة ال رري
تد رراعدٌؼ ف رري تظ ررؾير وتؾس رري اعس ررالٍؼ و هد رراعدتٍؼ ف رري تظ ررؾير هش م رراتٍؼ وتحد رريشٍا وإيم رراد س ررؾا
خارجية لٍا وغيرٌا هؽ الخردهات .ودور الؾحردة ي سرؽ فري تقرديؼ الردعؼ السرالي وا س ذرارات لمؾكالرة و
هراجعة اعسالٍا وذلػ ح ى تد ظي تؾفير خدهاتٍا درؾرة فعالة والؾاؾل إلرى اكبرر قردر هس رؽ هرؽ
ااحاب السشذست و دال الي السداٌسة في تشسية ٌجا القظاا.
و تقدا الؾحدة ايزا الدعؼ في السما ت اآلتية:
 ال رويج لسفٍؾا ال سؾيل األاغر في اليسؽ هؽ خالل اىذرظة كالسعرارض الدرشؾية هؤتسرات وىدوات.
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 الدراسات الفشية وا ج ساعية وا ق رادية. ال رويج ألفزل السسارسات والدعؾة لدياسة قؾاىيؽ ولؾائ وطشية تدعؼ ٌجا السمال. بشاا قدرات السشغسات غير الح ؾهية والسؤسدات الخااة. السدرراٌسة فرري تٍي ررة البي ررة السالئسررة لعسررل ااررحاب السذرراري الرررغيرة واألاررغر هررؽ خرراللالسداٌسة في إادار قؾاىيؽ هداعدة والسداٌسة في إعداد واياغة اإلس راتيميات الؾطشية .
 تبشي اىغسة هشاسبة ل ب القروض. .3بخنامج بشاء القجرات:
وهؽ اٌداف ٌجا البرىاهج:


تشفيج هذروعات ل ظؾير قدرات الذركاا في السما ت ذات الرمة دأىذظة الرشدوا.

 تظؾير القدرات في همال السذاركة السم سعية هؽ خالل تظؾير وإعداد براهج وادلة تدريبية وتدريب
هدر يؽ/ات عمى السشٍمية.
 ىقل خبرات تشفيج برىاهج ال س يؽ هؽ اجل ال شسية لسحافغات وهديريات تخ ار عبر شروط وهعايير
عسل ي فب حؾلٍا ه السحميات.
 تظؾير هذاري تحفز العسل الظؾعي في اوساط الذباب وتشسية السٍارات الجاتية لٍؼ وتؾجيٍٍؼ ىحؾ
براهج تشسؾية ٌادفة.
 .3برَايج األشغال كثُفت انعًانت:
وهؽ اٌداف ٌجا البرىاهج:
 اسر ٍداف األسررر الفقي ررة خررالل ركررؾد السؾاسررؼ الزراعيررة او عشررد تعرضررٍا لمكرؾارث غيررر الس ؾقعررة ه ر
ال ركيز عمى تبدي آلية ا س ٍداف وال شفيج ل ؾسي حمؼ البرىاهج
 ال ركيررز عمررى تشفيررج هذرراري اشررغال كثيفررة العسالررة فرري الررري وحررراد هيرراي األهظررار وإعررادة تأٌيررل
السدرجات الزراعية وتحديؽ األراضي الزراعية واياىة وتحديؽ طرا ال رابيرة الؾاارمة إلرى القررى
وتحديؽ هياي الذرب وإدارة هد مسعات السياي وغيرٌا هؽ السما ت ذات األولؾية طبقا ح ياجات
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كررل هم س ر هحمرريأل و سررا يس ررؽ تمررػ السم سعررات هررؽ زيررادة األاررؾل اإلى اجيررة ورف ر قرردراتٍا عمررى
هؾاجٍة الردهات في السد قبل.
 ا س سرار ه السشاطب األكثر فق ار لسدد ت راوح بيؽ  5-3سشؾات إلحداث اثر اطؾل هدى .
 ا س سرار وتظؾير الشدخة الحزرية هؽ ٌجا البرىاهج وال ركيز عمى جيؾب الفقر في الحزر.
سابعاً :مسهلين الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
فزال عؽ السداٌسات الح ؾهية يذار السسؾلؾن ال الية اسساؤٌؼ في السداٌسة في تسؾيل
عسميات الرشدوا ا ج ساعي لم شسية:
 .1الح ؾهة البريظاىية (و ازرة ال شسية الدولية .)DFID
 .2الح ؾهة الٍؾلشدية.
 .3البشػ الدولي.
 .4ا تحاد األورو ي.
 .5البشػ اإلسالهي لم شسية.
 .6الح ؾهة األلساىية (بشػ ال شسية األلساىي .)KfW
 .7الح ؾهة ا يظالية.
 .8الح ؾهة األهري ية.
 .9الح ؾهة الفرىدية.
.10

الرشدوا العر ي لإلىساا ا ق رادي وا ج ساعي.

.11

الرشدوا الكؾي ي لم شسية ا ق رادية العر ية.

.12

الرشدوا الدولي لم شسية الزراعية – إيفاد.

.13

الرشدوا الدعؾدي لم شسية.

.14

اشدوا ابؾعبي لم شسية.

.15

اشدوا األو ػ لم شسية.

.16

ح ؾهة سمظشة عسان.
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.17

اليؾىد ؾ.
)(http://sfd.sfd-yemen.org/uploads/issues/Phase

وهررؽ ٌررجا السشظمررب اخ ررارت الباحثررة الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة لي ررؾن هؾضررؾا الد ارسررة ددرربب
الدور البارز والفعال الجي يدٍؼ دً الرشدوا في اإلغاثة وال شسية.

الفرل الثالث
اإلطار السشيجي لمجراسة
السبحث األول :مشيجية الجراسة.
السبحث الثاني :مجتسع الجراسة.
السبحث الثالث :عيشة الجراسة.
السبحث الخابع :مرادر جسع البيانات.
السبحث الخامذ :متغيخات الجراسة.
السبحث الدادس :ترسيم أداة الجراسة.
السبحث الدابع :معاييخ القياس.
السبحث الثامن :أساليب التحميل اإلحرائي.
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السبحث التاسع :احتداب التقجيخ المفعي.
السبحث العاشخ :صجق وثبات االستبانة.
السبحث الحادي عذخ :صجق االتداق الجاخمي.
السبحث الثاني عذخ :تحميل الستغيخات الجيسهغخافية لسجتسع الجراسة.

الفرل الثالث
اإلطار انًُهجٍ نهدراست
تسييج:
ي شرراول الفرررل الثالررت هشٍميررة الد ارسررة وهم سر الد ارسررة وتحديررد عيشررة الد ارسررة وهرررادر جسر
البياىات وهراحل ترسيؼ و شاا اداة الدراسة (ا س باىة) وتحديد األساليب اإلحرائية السدر خدهة فري
تحميررل اسر مادات عيشررة الد ارسررة

وكيفيررة اح درراب ال قرردير المفغرري لسحرراور الد ارسررة وحدرراب ارردا

وثبات ا س باىة داإلضافة إلى تحميل الس غيرات الديسؾغرافية ألفراد عيشة الدراسة.
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السبحث األول
مشيجية الجراسة
اع سرردت الد ارسررة عمررى السررشٍج الؾاررفي ال حميمرري فعمررى اررعيد السررشٍج الؾاررفي تررؼ الرجررؾا الررى
األدب اإلداري الس عم ررب دس غير ررات الد ارس ررة وٌس ررا ال د ررؾيب ال ررداخمي وا ل ر رزاا ال شغيس رري ف رري السم سر ر
السبحر ررؾث .إذ تر ررؼ ا طر ررالا عمر ررى الد ارسر ررات والبحر ررؾث الشغرير ررة والسيداىير ررةأل هر ررؽ اجر ررل بمر ررؾرة األسر ررس
والسشظمقررات ال رري يقررؾا عميٍررا األدب الشغررري والؾقررؾف عشررد اٌررؼ الد ارسررات الدررادقة ال رري ش ر م

ارفرردا

حيؾيا في الد ارسرة .وعمرى ارعيد البحرت ال حميمري فدرؾف ير ؼ تحميرل البياىرات كافرة هرؽ خرالل اإلجادرة
ع ررؽ اسر ر مة الد ارس ررة واخ ب ررار فرض ررياتٍا الس سثم ررة دفقر ررات اداة الد ارس ررة (ا سر ر باىة) واسر ر خداا الظ رررا
اإلحرائية السشاسربة حيرت يذرير السرشٍج الؾارفي إلرى اىرً يفيرد فري الحررؾل عمرى حقرائب دقيقرة فري
الغررروف القائسررة والكذررف عررؽ الؾاقر
تؾجررد فرري الؾاق ر

فيرررف هررا ٌررؾ كررائؽ ويٍر ؼ ب حديررد الغررروف والعالقررات ال رري

كسررا يٍ ر ؼ ايزررا دالسسارسررات الدررائدة وال عرررف عمررى السع قرردات وا تماٌررات عشررد

األف رراد والمساعررات وطرقٍررا فرري الشسررؾ ال ظررؾر ويعبررر عشٍررا تعبي ر ار كيفيررا هررؽ خررالل واررف سررسات
الغاٌرة كسا يعبر تعبي ار كسيا هؽ خالل بيان هقدار الغاٌرة كسيا.

السبحث الثاني
مجتسع الجراسة
ي ش رراول ٌ ررجا السبح ررت ش رررح هم سر ر الد ارس ررة حي ررت تك ررؾن هم سر ر الد ارس ررة ه ررؽ جسير ر اإلداري رريؽ
العاهميؽ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية و حدب هد ؾياتٍؼ الؾعيفية في السد ؾيات اإلدارية الثالث
العميا والؾسظى والدىيا حيت ي كؾن عدد العاهميؽ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية  790عاهل .
ويعزى سبب اخ يار الباحت لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية إلى األسباب اآلتية:
 -1ىغ ر ر ار لكر ررؾن الرر ررشدوا ا ج سر رراعي لم شسير ررة يسثر ررل اىسؾذجر ررا إيمابير ررا فر رري ال ظر ررؾر الس رر رراعد
والسشافدة في عل تعدد الغروف الحالية فزال عؽ بشي ً ال ح ية الس ؾفرة وال ظؾير السدر سر
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ىحررؾ السشافدررة فرري هخ مررف الب رراهج والسذرراري

واه الكررً إه اىررات ه ظررؾرة إضررافة إلررى اىٍررا

تزؼ عددا كبي ار هؽ الفروا يغظي هعغؼ هحافغات المسٍؾرية اليسشية.
 -2وق ر اخ يررار الباحثررة عمررى العرراهميؽ فرري هخ مررف السد ر ؾيات اإلداريررة العميررا والرردىيا والؾسررظى
ح ى تكؾن ى ائج البحت هسثمة لمذرائ كافة ال ي تذسمٍا الدراسة.

السبحث الثالث
عيشة الجراسة
ي شرراول ٌررجا السبحررت شرررح طريقررة اخ يررار وحمررؼ عيشررة الد ارسررة وقداع سرردت الد ارسررة عمررى اسررمؾب
العيشررة العذ رؾائية البدرريظة فرري تحديررد حمررؼ العيشررة ألىٍررا السشاسرربة لمس ر بياىررات الد ارسررة و شرراا عمررى
هعادلة (س يفؽ ثاهبدؾن) فقد تؼ تحديد حمؼ عيشة الدراسة كسا يأتي:

 Sتدل عمى حمؼ العيشة.
 Xالدرجة السعيارية السقابمة لسد ؾى الد لة ( )0.95وتداوي (.)1.96
 Pىدبة تؾافر الخااية وٌي (.)0.50
 Nحمؼ هم س الدراسة.
 dىدبة الخظأ وتداوي (.)0.05
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و ال عؾيض في السعادلة ي بيؽ ان:
حيت xالدرجة السعيارية السقابمة عشد هد ؾى ثقة  %95و Nعدد هفردات العيشة.
هفردة
و عد ال عؾيض في السعادلة تبيؽ ان حمؼ عيشة الدراسة ٌؾ ( )254هفردة وٌؾ العدد الجي
اع سدتً الدراسة وٌؾ ها يذ ل ىدبة  %32.2هؽ هم س الدراسة تؼ اخ يارٌا عذؾائيا هؽ هحافغات
المسٍؾرية اليسشية كسا ٌؾ هؾض دالمدول ال الي.
ججول رقم  )0عجد االستبانات السهزعة عمى أفخاد عيشة الجراسة في الجسيهرةة اليسشية
السحافعة

عجد االستبيانات السهزعة

اشعاا

202

الحديدة

19

تعز

13

عدن

16

ذهار

4

اإلجسالي

254

السبحث الخابع
مرادر جسع البيانات
ي شاول ٌجا السبحت شرح هرادر جس البياىات في ٌجي الدراسة وٌي كسا يمي:
أوالً :السرادر األولية.
اخ بار الغاٌرة ال شغيسية عسميا عؽ طريب اس باىة تؼ ترسيسٍا هؽ جزايؽ:
الجدء األول :اح ؾى عمى هعمؾهات اساسية تؼ اس خداهٍا لم عرف عمى خرائص عيشة الدراسة.
الجدء الثاني :تؼ ترسيسً لقياس كال هؽ ادعاد الس غير السد قل والس غير ال اد .

ثانياً :السرادر الثانهةة
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وٌرري هرررادر السعمؾهررات المرراٌزة والس ررؾافرة فرري الس بررات هررؽ ك ررب ودوريررات ترردور حررؾل هؾضررؾا
الد ارس ررة وك ررجلػ البح ررؾث والرس ررائل العمسي ررة وهؾاقر ر ا ى رىر ر

الس عمق ررة دال د ررؾيب ال ررداخمي وا ل ر رزاا

ال شغيسي وال ي تؼ ا ع ساد عميٍا لفٍؼ الغاٌرة ال شغيسية ىغريا و شاا اإلطار الشغري لمدراسة.

السبحث الخامذ
متغيخات الجراسة
وي شراول ٌرجا السبحررت شررح الس غيررر السدر قل والس غيررر ال راد ال ري اع سرردت عميٍرا الد ارسررة وٌري كسررا
يمي :
أوالً :الستغيخ السدتقل.
ت سثل ادعاد الس غير السد قل في ٌجي الدراسة في ال دؾيب الداخمي.
وادعاد ال دؾيب الداخمي ٌي:
 ال دريب. تس يؽ العاهميؽ. ىذر السعمؾهات ال دؾيقية.67

 الدعؼ اإلداري.ثانياً :الستغيخ التابع.
وٌؾ الس غير الجي يقيس اثر تظبيب ادعاد الس غير السد قل عميً وٌؾ ا ل زاا ال شغيسي.

السبحث الدادس
أداة الجراسة
ي شراول ٌرجا السبحرت شررح األداة ال ري اع سردت عميٍرا الد ارسرة حيرت اع سردت عمرى ا سر بيان كرأداة
لمس البياىات السيداىية هؽ هفردات العيشة حيت اىً يعد هؽ الؾسائل السع ادة والسمدية في هثرل ٌرجا
الشؾا هؽ الدراسات وذلػ ل حديد اثر ال دؾيب الداخمي في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي وقد ترؼ تررسيؼ
قائسة تذسل عمى ال دؾيب الداخمي وا ل زاا ال شغيسي.
ول حقيب ذلػ قاه

الباحثة دالخظؾات اآلتية:

 حرررر همررا ت ال دررؾيب الررداخمي وا ل رزاا ال شغيسرري هررؽ خررالل هراجعررة األدبيررات الس عمقررةدالسؾضؾا وكجلػ الدراسات الدادقة.
 -تؼ ترسيؼ اس سارة ا س بيان في ش مٍا السبدئي.
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 تررؼ ال حقررب هررؽ الررردا الغرراٌري لالس ر بيان هررؽ خررالل عرضررً عمررى همسؾعررة هررؽ األسرراتجةالس خرررريؽ فرري اإلدارة بٍرردف إبررداا همحؾعرراتٍؼ وهق رحرراتٍؼ حررؾل فقراتٍررا حررجفا وإضررافة
ألجمً.

وهدى وضؾح عباراتٍا و هالئسة ٌجي العبارات لقياس ها وضع

 تررؼ تعررديل ا س ر بيان بش راا عمررى هررا ابررداي السح سرريؽ هررؽ همحؾعررات داإلضررافة او الحررجف اوال عديل.
 -تس

اياغة ا س بيان في ش مً الشٍائي وتمٍيزي لم ؾزي عمى هفردات الدراسة.

ويؾض المدول ال الي عدد ا س باىات السؾزعة عمى افراد عيشة الدراسة.
ججول رقم  )2عجد االستبانات السهزعة عمى أفخاد عيشة الجراسة
مجتسع الجراسة

عجد االستبانات

عجد اإلستبانات

ندبة

عجد اإلستبانات

ندبة اإلستبانات

السهزعة

التي تم

اإلستبانات

الفاقجة

الفاقجة

استخدادىا

السدتخجعة

الرر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررشدوا 259

246

%95

13

%5

ا ج ساعي لم شسية

ااررب ا س ر بيان فرري ش ر مً الشٍررائي وتزررسؽ فزررال عررؽ اررفحة الغررالف ال رري تعرررف السبحررؾثيؽ
دالدراسة واٌدافً و عض ال عميسات السٍسة ألفراد هم س الدراسة عمى قدسيؽ:
 .1القدؼ األول:
اشر ر سل عم ررى البياى ررات الذخر ررية والؾعيفي ررة (الم ررشس -الحال ررة ا ج ساعي ررة -العس ررر -السدر ر ؾى
ال عميسي -عدد سشؾات الخدهة) .
 .2القدؼ الثاىي:
تزسؽ فقرات عددٌا ( )36هؾزعة كاآلتي:
ا .فقرات الس غير السد قل والس عمقة دال دؾيب الداخمي والبالغ عددٌا (.)22
ب.فقرات الس غير ال اد والس عمقة دا ل زاا ال شغيسي والبالغ عددٌا (.)14
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ججول رقم )3أبعاد الجراسة ومتغيخاتيا
أبعاد الجراسة

عجد

أرقام الفقخات

الستغيخات

الفقخات

ال دريب

6

123456

الس غير السد قل

تس يؽ العاهميؽ

6

7 8 9 11 11 12

(ال دؾيب الداخمي)

ىذر السعمؾهات ال دؾيقية

5

13 14 15 16 17

الدعؼ اإلداري

5

18 19 21 21 22
23 24 25 26 27 28 29

الس غير ال اد (ا ل زاا ال شغيسي)

14
31 31 32 33 34 35 36

إجسالي الفقخات

25

و س ررا ان هم سر ر الد ارس ررة يد رراوي( (790هف ررردة فق ررد بمغر ر
( )%32.2و مغر ر ر

العيش ررة دال حدي ررد ( )254هف ررردة و شد رربة

ع ر رردد ا س ر ر ر باىات غي ر ررر السدر ر ر ردة ( )13اس ر ر ر باىة و شد ر رربة ( )%5و م ر ررغ عرر رردد

ا سر ر باىات السدر ر ردة ع رردد ( )246بشد رربة ( )%95وٌ رري ىد رربة هرتفع ررة وهشاس رربة إلجر رراا السعالم ررات
اإلحرائية عميٍا.

السبحث الدابع
معاييخ القياس
وي شاول ٌجا السبحت هعايير القياس ال ي ت رؼ ا عر سراد عرمريٍا في ٌجي الدراسة وٌي هرقريراس ليركررات
الخرسراسري وٌرؾ احرد اىرؾاا هرقرايريرس ا ترمراٌرات حيت وان ٌجا السقياس ه ردرج هرؽ ( )5ىقراط وذلرػ
لقياس اثر ال دؾيب الداخمي في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي كسا ٌؾ هؾض دالمدول رقؼ ( )4اآلتي:
ججول رقم  )4معاييخ قياس أداة الجراسة
االستجابة

مهافق بذجة

مهافق

محايج

غيخ مهافق

غيخ مهافق بذجة

الجرجة

5

4

3

2

1
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السبحث الثامن
أساليب التحميل اإلحرائي
ي شاول ٌجا السبحت اساليب ال حميل اإلحررائي ال ري اسر خده ٍا الد ارسرة حيرت اسر خده
الحزه ررة اإلحر ررائية لمعم ررؾا ا ج ساعي ررة ( (SPSSف رري تحمي ررل البياى ررات ال رري جسعر ر

الباحثرة

وت ررؼ اسر ر خداا

همسؾعة هؽ األساليب اإلحرائية الؾافية لغرض ال حميل وىؾجزٌا فيسا يأتي:
 .3اخ ب ررار الف ررا كروىب رراخ (Alpha

 (Cronbach’sلسعرف ررة ه رردى ثب ررات اداة الد ارس ررة وه رردى

هرداقية آراا عيشة الدراسة.
 .4اخ بار العالقة بيرسؾن ( (Correlationsبيؽ الفقرات والسما ت لسعرفة ادا ا تداا الداخمي.
 .5ال ك اررات ( )Frequenciesوالشدب الس ؾية لحداب تكرار وىدبة البياىات العاهرة لمسذراركيؽ
في عيشة الدراسة.
 .6حدرراب الس ؾس ر الحدررابي ( )Meanسر مادات اف رراد العيشررة وذلررػ لسعرفررة هرردى ارتفرراا او
اىخفاض اس مادات افراد عيشة الدراسة عمى كل عبارة.
 .7حدرراب ا ىح رراف السعيرراري ( )Standard devationوٌررؾ هررؽ افزررل هقرراييس ال ذ ر
لم عرف عمى هدى اىحراف إجادات افراد عيشة الدراسة لكرل عبرارة عرؽ ه ؾسرظٍا وٌرؾ المرجر
ال ر يعي السؾجب لس ؾس هر اىحرافات القيؼ عؽ ه ؾسظٍا.
 .8ال قدير المفغي ل فدير هعشى الس ؾس ودرجة السؾافقة.
 .9تحميل ال بايؽ ( (Tاألحادي ((One Sample T Testألدعاد وه غيررات الد ارسرة السؤشررات
الفرعية لٍا دغية اس يزاح هد ؾى د لة تمػ األدعاد والسؤشرات وهعرفة اٌسية كال هشٍا.
.10

تحميرل ال برايؽ  Fالس عردد ( )One Way Anovaلسعرفرة د لرة الفروقرات فري آراا

العيشررة حدررب ه غيراتٍررا الذخرررية ال رري ت كررؾن هررؽ ثررالث ف ررات فررأكثر (الحالررة اإلج ساعيررة
الف ة العسرية السد ؾى ال عميسي عدد سشؾات الخدهة).
.11

تحميرل ال برايؽ  Tلعيشي ريؽ ( (Independent- Sample T testلسعرفرة د لرة

الفروقات في آراا العيشة حدب ه غيراتٍا وال ي ت كؾن هؽ ف يؽ هثل ه غير (المشس).
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.12

تحميل ا ىحدار الخظري الس عردد ( (Multiple Linear Regressionلسعرفرة درجرة

تأثير كل ه غير هد قل عمى الس غير ال اد .

السبحث التاسع
احتداب التقجيخ المفعي
ي شاول ٌجا السبحت الظريقة ال ي تؼ بٍا اح داب ال قدير المفغي لسحاور الدراسة.
يبيؽ المدول رقؼ ( )5كيفية اح داب ال قدير المفغري لسحراور الد ارسرة وذلرػ داسر خراج السردى كسرا
ٌؾ هعروف هؽ خالل حداب الفرا بيؽ اعمى قيسة وادىى قيسة عمى الشحؾ اآلتي:
السدى= 4= 1-5
وي ؼ تحديد طؾل الف ة دقدسة السدى عمى عدد القيؼ عمى الشحؾ اآلتي:
طؾل الف ة = 0.8=4/5
و ال الي ي ؼ تحديد ف ات السقياس عمى الشحؾ ا تي:
ججول رقم  )5كيفية احتداب التقجيخ المفعي ألسئمة فخضيات الجراسة
كيفية احتداب التقجيخ المفعي
72

إ ا كان الستهسط

التقجيخ المفعي

إ ا كانت الشدبة

درجة االتجاه

اقل هؽ 1.8

غير هؾافب دذدة

اقل هؽ %36

هشخفض جدا

هؽ  1.8واقل هؽ 2.6

غير هؾافب

هؽ  %36واقل هؽ %52

هشخفض

هؽ  2.6واقل هؽ 3.4

هحايد

هؽ  %52واقل هؽ %68

ه ؾس

هؽ  3.4واقل هؽ 4.2

هؾافب

هؽ  %68واقل هؽ %84

هرتف

هؽ  4.2ح ى 5

هؾافب دذدة

هؽ  %84ح ى %100

هرتف جدا

ي زر هرؽ المردول رقررؼ ( )5كيفيرة اح دراب ال قرردير المفغري ألسر مة فرضرريات الد ارسرة وذلرػ عمررى
الشحررؾ ال ررالي :إذا كرران الس ؾس ر الحدررابي لمد رؤال اقررل هررؽ  1.8والشدرربة اقررل هررؽ  %36فررإن ال قرردير
المفغي لً ٌؾ (غيرر هؾافرب دذردة) وإذا كران الس ؾسر الحدرابي لمدرؤال هرؽ  1.8واقرل هرؽ  2.6فرإن
ال قدير المفغي لً ٌؾ (غير هؾافب) وإذا كان الس ؾس الحدابي لمدؤال هؽ  2.6واقل هرؽ  3.4فرإن
ال قرردير المفغرري لررً ٌررؾ (هحايررد) وإذا كرران الس ؾس ر الحدررابي لمد رؤال هررؽ  3.4واقررل هررؽ  4.2فررإن
ال قدير المفغي لً ٌؾ (هؾافب) وإذا كان الس ؾس الحدابي لمدؤال هؽ  4.2واقرل هرؽ  5فرإن ال قردير
المفغي لً ٌؾ (هؾافب دذدة).

السبحث العاشخ
صجق وثبات االستبانة
ي شرراول ٌررجا السبحررت قيرراس ارردا وثبررات ا سر باىة ولسعرفررة هرردى ارردا وثبررات ا سر باىة قاهر
الباحثرة داح دراب هعاهرل كروىبراخ الفرا ( .)Cronbach’s Alphaفكمسرا زادت قيسرة هعاهرل كروىبراخ
الفا ازداد تدقيب ى ائج البحت وزادت الثقة دررحة ى ائمرً .فاخ برار كروىبراخ الفرا يع برر طريقرة لقيراس
هردى هؾثؾقيررة البحرت .و ال ررالي إه اىيرة تعسرريؼ الش رائج دذر ل اكبرر وذلررػ وقرد ه شر

الظريقرة البرراحثيؽ

هررؽ هعرفررة ه رراهؽ الخظررأ عررؽ طريررب اخ بررار اكثررر ه اىررة ودقررة إذ تررؼ اس ر خداا اخ بررار الفررا كروىبرراخ
لسعرفررة ثبررات فق ررات اإلس ر بيان فررإذا كاى ر
ا س بيان تكؾن ضرعيفة بيشسرا إذا كاىر

قيسررة هعاهررل الفررا اقررل هررؽ ( )%60فررإن هرررداقية قائسررة
بريؽ  %60إلرى  %70تع برر السررداقية هقبؾلرة وإذا كاىر
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قيسررة الفررا برريؽ  %70إلررى  %80تع بررر السرررداقية جيرردة وإذا كاى ر

القيسررة اكثررر هررؽ  %80تع بررر

السرداقية هرتفعة.
جدول رلى (َ )5تائج اختبار كروَباخ (أنفا) ألداة اندراست

السحهر

عجد الفقخات

درجة الثبات

درجة

Cronbach’s

السرجاقية

Alpha
ال دريب

6

90.9%

95.2%

تس يؽ العاهميؽ

6

87.3%

93.4%

ىذر السعمؾهات ال دؾيقية

5

91.0%

95.4%

الدعؼ ا داري

5

86.0%

92.7%

ا ل زاا ال شغيسي

14

92.5%

96.2%

إجسالي كل الفقخات

36

95.7%

97.8%

ي زر هررؽ المردول رقررؼ ( )6ان قيسررة هعاهرل الثبررات ألداة جسر البياىررات دذر ل عراا كاىر

بشدرربة

( )95.7%هسا يدل عمى إرتفاا ىدبة الثبات .واها قيسة السرداقية العاهة فٍري ( )97.8%هسرا يردل
عمى إرتفاا هرداقية الدراسة .وعميً فإن ٌجي القيؼ تعظي ثقة كبيرة بش ائج الدراسة واىٍا قابمرة لم عسريؼ
عمى هم س الدراسة.
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السبحث الحادي عذخ
صجق االتداق الجاخمي
ي شرراول ٌررجا السبحررت قيرراس ارردا ا تدرراا الررداخمي ألداة الد ارسررة ولم عرررف عمررى هرردى ال مرراىس
الداخمي ) (Correlationألداة الدراسة قاه

الباحثة دحداب هعاهالت ا رتباط (بيرسؾن) بريؽ درجرة

كررل عبررارة هررؽ عبررارات السحررؾر والدرجررة الكميررة لمسحررؾر الررجي تش سرري إليررً كسررا تؾض ر ذلررػ المررداول
اآلتية:
أوالً :صجق االتداق الجاخمي ألبعاد الستغيخ السدتقل التدهةق الجاخمي).
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 .0نتائج االتداق الجاخمي لمسحهر األول التجرةب):
ججول رقم  )7معامالت ارتباط بيخسهن بالجرجة الكمية لمسحهر األول التجرةب)

التجرةب

معامل االرتباط

مدته الجاللة

رقم الفقخة

**.820

0.000

**.868

0.000

يقيس الرشدوا درجة اس فادة العاهميؽ هؽ ال دريب

**.763

0.000

**.878

0.000

2.5

ي ؼ وض خظ ال دريب دسا يحقب تشسية السدار الؾعيفي

**.913

0.000

2.6

يزيد ال دريب هؽ كفااة العاهميؽ في اىماز األعسال

**.727

0.000

2.1
2.2
2.3
2.4

الفقخة
يز الرشدوا براهج تدريبية لمسي العاهميؽ
يقدا الرشدوا ال دريب في هؾاضي حديثة
يؾفر الرشدوا هد مزهات ال دريب كافة

** دال عشد هد ؾى  * 0.01دال عشد هد ؾى - 0.05اعمى هؽ  0.05غير دال.

يب رريؽ الم رردول رق ررؼ ( )7ق رريؼ هعاه ررل ا رتب رراط ب رريؽ فقر ررات السح ررؾر األول (ال رردريب) والقيس ررة الكمي ررة
لمسحؾر .وي بيؽ هؽ المدول ان هعراهالت ا رتبراط بريؽ فقررات ال ردريب قؾيرة واىٍرا دالرة احررائيا عشرد
هد ؾى ( .)0.01وقد تراوح

السعراهالت بريؽ ( .)0.913-0.727و رجلػ يع برر السمرال ارادقا لسرا

وض لقياسً.

 .2نتائج االتداق الجاخمي لمسحهر الثاني التسكين):
جدول رلى ( )7يعايالث ارتباط بُرسىٌ باندرجت انكهُت نهًحىر انثاٍَ (انتًكٍُ)
التسكين
الفقخة

رقم الفقخة
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معامل

االرتباط

مدته

الجاللة

2.7

يسش الرشدوا االحيات لمعاهميؽ تخاذ الق اررات

**0.000 .751

2.8

يدس الرشدوا لمعاهميؽ ابداا الراي في حل السذ الت

**0.000 .874

2.9

يذم الرشدوا العاهميؽ عمى طرح األفكار المديدة

**0.000 .776

2.10

2.11

2.12

ي ي الرشدوا لمعاهميؽ حرية ال ررف في اعسالٍؼ ل مبية
حاجات طالبي الخدهة

اشعر شخريا دالقؾة الذخرية والثقة عشد اداا السٍاا
يحرص الرشدوا عمى تؾفير ال دٍيالت الالزهة ألداا
السٍاا

**0.000 .767

**0.000 .747

**0.000 .789

** دال عشد هد ؾى  * 0.01دال عشد هد ؾى - 0.05اعمى هؽ  0.05غير دال.

يبرريؽ المرردول رقررؼ ( )8قرريؼ هعاهررل ا رتبرراط برريؽ فق ررات السحررؾر الثرراىي (ال س رريؽ) والقيسررة الكميررة
لمسحررؾر .ي برريؽ هررؽ المرردول ان هعرراهالت ا رتبرراط برريؽ فقررات ال س رريؽ قؾيررة واىٍررا دالررة احرررائيا عشررد
هد ؾى ( .)0.01وقد تراوح

السعراهالت بريؽ ( .)0.874-0.747و رجلػ يع برر السمرال ارادقا لسرا

وض لقياسً.
 .3نتائج األ تداق الجاخمي لمسحهر الثالث نذخ السعمهمات التدهةقية):
جدول رلى ( )8يعايالث ارتباط بُرسىٌ باندرجت انكهُت نهًحىر انثانث (َشر انًعهىياث انتسىَمُت)

نذخ السعمهمات التدهةقية
رقم الفقخة

الفقخة
77

معامل

مدته

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

يؾفر الرشدوا السعمؾهات ال دؾيقية الالزهة لقياا العاهميؽ
درشاعة القرار

يؾفر الرشدوا هعمؾهات تدؾيقية كافية عؽ الخدهات المديدة

ال ي تٍدف ال رويج لٍا

ي ؼ تبادل السعمؾهات ال دؾيقية بيؽ العاهميؽ ددٍؾلة

تس از السعمؾهات ال دؾيقية ال ي ي ؼ هذارك ٍا في الرشدوا
دأىٍا دقيقة

احرص عمى هذاركة السعمؾهات ال دؾيقية ه زهالئي في

العسل

االرتباط

الجاللة

**.870

0

**.863

0

**.871

0

**.883

0

**.806

0

** دال عشد هد ؾى  * 0.01دال عشد هد ؾى - 0.05اعمى هؽ  0.05غير دال.

يبيؽ المدول رقؼ ( )9قريؼ هعاهرل ا رتبراط بريؽ فقررات السحرؾر الثالرت (ىذرر السعمؾهرات ال درؾيقية)
والقيسة الكمية لمسحؾر .ي بيؽ هؽ المدول ان هعاهالت اإلرتباط بريؽ فقررات ىذرر السعمؾهرات ال درؾيقية
قؾيررة واىٍررا دالررة إحرررائيا عشررد هد ر ؾى ( .)0.01وقررد تراوح ر

السعرراهالت برريؽ (.)0.883-0.806

و جلػ يع بر السمال اادقا لسا وض لقياسً.
 .4نتائج االتداق الجاخمي لمسحهر الخابع الجعم اإلداري):
جدول ( )01يعايالث ارتباط بُرسىٌ باندرجت انكهُت نهًحىر انرابع (اندعى اإلدارٌ)

الجعم اإلداري
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الفقخة

رقم الفقخة

معامل

مدته

االرتباط

الجاللة

2.18

يؾفر الرشدوا حؾافز هادية هشاسبة لمعاهميؽ.

**.680

0

2.19

يؾفر الرشدوا لمعاهميؽ براهج الرفاٌية ا ج ساعية.

**.873

0

2.2

يٍ ؼ الرشدوا ب ؾطيد العالقات ا ىداىية في العسل.

**.843

0

**.802

0

**.820

0

2.21
2.22

يس

العاهمؾن دعالقات جيدة ه رؤسائٍؼ.

يعسل الرشدوا عمى إيماد فرص ا رتقاا الؾعيفي
لمعاهميؽ.

** دال عشد هد ؾى  * 0.01دال عشد هد ؾى - 0.05اعمى هؽ  0.05غير دال .
يبرريؽ المرردول رقررؼ ( )10قرريؼ هعاهررل ا رتبرراط برريؽ فق ررات السحررؾر ال ارد ر (الرردعؼ اإلداري) والقيسررة
الكمية لمسحؾر.
وي بيؽ هؽ المدول ان هعراهالت اإلرتبراط بريؽ فقررات الردعؼ اإلداري قؾيرة واىٍرا دالرة إحررائيا عشرد
هد ؾى ( .)0.01وقد تراوح

السعراهالت بريؽ ( .)0.873-0.680و رجلػ يع برر السمرال ارادقا لسرا

وض لقياسً.

ثانياً :صجق األ تداق الجاخمي لمستغيخ التابع االلتدام التشعيسي):
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جدول رلى ( )00يعايالث ارتباط بُرسىٌ نهًحىر باندرجت انكهُت نهًحىر (االنتساو انتُظًٍُ)

االلتدام التشعيسي
رقم

الفقخة

معامل

االرتباط

الجاللة

دالحديت عؽ عسمي ه اادقائي خارج ىظاا العسل.

**.628

0

2.24

اشعر دالدعادة وا رتياح اثشاا ادائي لعسمي.

**.825

0

2.25

اع قد ان تر العسل الحالي هؽ دون هبرر تررف غير اخالقي.

**.760

0

2.23

الفقخة

مدته

اس س

اشعر دأن ا ل زاا األخالقي اٌؼ األسباب ال ي تدفعشي لمبقاا في
2.26

عسمي.

**.701

0

2.27

اؤهؽ دأٌداف الرشدوا وقيسً.

**.814

0

2.28

اشعر دا ل زاا تماي الرشدوا لسا تقدهً لي هؽ اه يازات.

**.718

0

2.29

اشعر دأن عسمي يحقب طسؾحاتي.

**.625

0

2.3

عالقاتي ا ج ساعية قؾية دسديري في العسل.

**.732

0

2.31

اشعر دأىً هؽ الرعؾ ة عمى ال أقمؼ في بي ة عسل اخرى.

**.708

0

2.32

ال زا دسؾاعيد الدواا الرسسية.

**.588

0

2.33

اعسل لداعات إضافية ح ى عشد عدا وجؾد زيادة في الحؾافز.

**.732

0

2.34

اسٍؼ في تحقيب اٌداف الرشدوا ح ى خارج ىظاا هٍاهي.

**.681

0

2.35

اف خر دإىمازات الرشدوا.

**.789

0

2.36

اداف عؽ الرشدوا عشد الحديت عشٍا ددؾا.

**.744

0

** دال عشد هد ؾى  * 0.01دال عشد هد ؾى  – 0.05اعمى هؽ  0.05غير دال.
يبيؽ المدول رقؼ ( )11قيؼ هعاهل ا رتباط بيؽ فقرات الس غير ال اد والقيسة الكمية لمسحرؾر .ي بريؽ
هؽ المدول ان هعاهالت ا رتباط بيؽ فقرات ا ل رزاا ال شغيسري قؾيرة واىٍرا دالرة إحررائيا عشرد هدر ؾى
( .)0.01وقررد تراوحر

السعرراهالت برريؽ ( .)0.825-0.588و ررجلػ يع بررر السمررال اررادقا لسررا وضر

لقياسً.
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السبحث الثاني عذخ
تحميل الستغيخات الجيسغخافية لسجتسع الجراسة
ي شرراول ٌررجا السبحررت تحميررل الس غي ررات الديسغرافيررة لسم س ر الد ارسررةأل لسعرفررة هرردى تسثيررل إجادررات
الؾحدات السبحؾثة لسم س الدراسة وهؽ ثؼ تقديؼ إحراا وارفيا لمبياىرات الذخررية فقرد ترؼ تمخريص
ٌجي البياىات في جداول تؾض قيؼ كل ه غير ل ؾضي عدد السذاٌدات لمقيسة الؾاحردة داخرل الس غيرر
في ش ل ارقاا وىدب ه ؾية.
وت سثررل خرررائص اف رراد عيشررة الد ارسررة دس غي ررات رئيدرريةأل ٌرري (المررشس الحالررة ا ج ساعيررة الف ررة
العسرية السد ؾى ال عميسي عدد سشؾات الخدهة) وى شاولٍا كسا يأتي:
أوالً :تهزةع أفخاد العيشة حدب الجشذ.
يؾض ر المرردول رقررؼ ( )12ان ىدرربة الررجكؾر هررؽ األف رراد العرراهميؽ بمغ ر

( )%70فرري حرريؽ بمغ ر

ىد رربة اإلى رراث ( )%30ه ررؽ األفر رراد الع رراهميؽ عيش ررة الد ارس ررة وٌ ررجا يذ ررير إل ررى ان الشد رربة األكب ررر ه ررؽ
العاهميؽ ٌؼ هؽ الجكؾر هؽ األفراد العاهميؽ في السؤسدات عيشة الدراسة .وتعرزو الباحثرة ٌرجي الش يمرة
إلى ان غالبية العاهميؽ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية ٌؼ هؽ الجكؾر دحدب اإلحرائيات الخااة
دالسؾارد البذرية وكجلػ هالحغة الباحثة عشرد تؾزير ا سر باىات ويرجر الدربب فري ذلرػ إلرى عؾاهرل
عرردة هشٍررا ارتفرراا ىدرربة ال عمرريؼ عشررد الررجكؾر هقارىررة دالشدرراا فرري الرريسؽ .كسررا ان الثقافررة الدررائدة فرري
السم س اليسشي تحد هؽ هذاركة السراة في الحياة العسمية .داإلضافة إلى ان هعغؼ المٍات فري الربالد
تقدا الرجل عمى السراة في ال ؾعيف ىغ ار لمفكر الدائد دأن الرجل اكثر هروىة واقدر عمى تشفيج السٍراا
السؾكمة إليٍؼ.
جدول رلى ( )01تىزَع األفراد انعايهٍُ عُُت اندراست حسب انجُس

الجشذ

التكخار

الشدبة السئهةة

ذكر

171

%71

اىثى

75

%31

السجسهع

135

%011
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ثانياً :تهزةع أفخاد العيشة حدب الحالة االجتساعية.
يؾض المدول رقؼ ( )13الحالة ا ج ساعية ل فراد العاهميؽ عيشة الدراسة هرؽ حيرت كرؾىٍؼ إحردى
الح ررا ت ا تي ررة (اع ررزب ه ررزوج هظم ررب اره ررل) إذ بمغر ر
( )%82وىد رربة العر رزاب ه ررؽ األفر رراد الع رراهميؽ بمغر ر

ىد رربة الس ررزوجيؽ ه ررؽ األفر رراد الع رراهميؽ

( )%16وىد رربة السظمق رريؽ ()%2اي ان الشد رربة

األكبر هؽ األفراد العاهميؽ السبحؾثيؽ ٌؼ ه زوجؾن .ويعرزو ذلرػ إلرى اعسرار السبحرؾثيؽ الرجي وجرد ان
اغمبٍؼ فؾا الثالثيؽ سشة و ال الي فإن هعغسٍؼ ه زوجيؽ.
ججول رقم  )03تهزةع األفخاد العاممين عيشة الجراسة حدب الحالة االجتساعية
الحالة االجتساعية

التكخار

الشدبة السئهةة

اعزب

39

%16

ه زوج

211

%82

هظمب

6

%2

ارهل

1

%1

السجسهع

135

%011

ثالثاً :تهزةع أفخاد العيشة حدب الفئة العسخةة.
يؾض ر المرردول رقررؼ ( )14ان ىدرربة السبحررؾثيؽ هررؽ الف ررة العسريررة (هررؽ  30إلررى اقررل هررؽ  )40قررد
بمغ ر

( )% 61وٌرري تسثررل اعمررى ىدرربة هقارىررة دالف ررات العسريررة األخرررى وٌررجا يرردل عمررى ان هعغررؼ

األفرراد العرراهميؽ ٌررؼ ه ؾسررظؾ األعسررار .اهرا الف ررة العسريررة (اقررل هررؽ  )20ىدرربة ( )%1ايزررا و مغر
الف ة (هؽ  20سشة الى اقل هؽ  )30ىدبة ( )%13والف ة العسريرة (هرؽ  40إلرى اقرل هرؽ  )50ىدربة
( )%20والف ة العسرية ( 50سشة فأكثر) ىدبة (.)%5
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ججول رقم  )04تهزةع األفخاد العاممين عيشة الجراسة حدب الفئات العسخةة
الفئات العسخةة

التكخار

الشدبة السئهةة

اقل هؽ  21سشة

3

%1

 21سشة-واقل هؽ  31سشة

33

%13

 31سشة-واقل هؽ  41سشة

151

%61

 41سشة-واقل هؽ  51سشة

48

%21

 51سشة فأكثر

12

%5

السجسهع

135

%011

رابعاً :متغيخ السدته التعميسي.
ي بيؽ هؽ المدول رقؼ ( )15ان هعغؼ ااألفراد العاهميؽ ٌؼ هؽ حسمة درجة الب الؾريس ولديٍؼ هؽ
ال أٌير ررل العمسر رري هر ررا ي فر رريٍؼ تقشير ررا عمر ررى اقر ررل تقر رردير ل شفير ررج هٍر رراهٍؼ يمر رري ٌر ررجي الف ر ررة حسمر ررة شر ررٍادة
الساجد ر ير.وٌجا يرردل عمررى ان الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة ح رريص عمررى تؾعيررف حسمررة الذررٍادات
الماهعيررة .كسررا ان هعغررؼ هررؽ ٌررؼ فرري عيشررة الد ارسررة ٌررؼ هررؽ حسمررة الذررٍادات الماهعيررة فإىررً يزيررد هررؽ
قدرتٍؼ عمى اإلبداا وتحديؽ ادائٍؼ وتس شٍؼ هؽ العسل دسا يخدا اٌداف الرشدوا.
ججول رقم  )05تهزةع األفخاد العاممين عيشة الجراسة حدب السدته التعميسي
التحريل الجراسي

التكخار

الشدبة السئهةة

ثاىؾية عاهة او اقل

9

%4

د الؾريؾس

214

%83

هاجد ير

33

%13

دك ؾ ارة

1

%1

السجسهع

135

%011
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خامداً :تهزةع أفخاد العيشة حدب سشهات الخجمة.
تؾض ر هعظيررات المرردول رقررؼ ( )16ان األف رراد العرراهميؽ الررجيؽ لررديٍؼ خدهررة اقررل هررؽ ( )5سررشؾات
يذر مؾن ىدرربة ( )% 10وان ىدرربة األفرراد العرراهميؽ الررجيؽ لررديٍؼ خدهررة هررا برريؽ ( 5الررى اقررل هررؽ )10
سشة بمغ

( )%28واخي ار فقد بمغ

( )% 62وي زر

ىدبة األفرراد العراهميؽ الرجيؽ لرديٍؼ خدهرة ( )10سرشة فرأكثر ىدربة

هررؽ ٌررجي الش ررائج ان غالبيررة هررؽ شرراركؾا فرري ا سر باىة لررديٍؼ خبررة عسميررة ت مرراوز

العذر سشؾات .هسا يزيد هؽ قدرتٍؼ عمى تكؾيؽ آراا اكثر دقة تماي هؾضؾا الدراسة.
ججول رقم  )06تهزةع األفخاد العاممين عيشة الجراسة حدب عجد سشهات الخجمة

عجد سشهات الخجمة

التكخار

الشدبة السئهةة

اقل هؽ خسس سشؾات

24

%11

 5إلى اقل هؽ 11

69

%28

 11سشؾات فأكثر

153

%62

السجسهع

135

%011
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الفرل الخابع
مشاقذة وتحميل متغيخات الجراسة واختبار الفخضيات وممخص
نتائج الجراسة

السبحث األول :عخض نتائج الجراسة ومشاقذتيا وتفديخىا.
السبحث الثاني :اختبار الفخضيات وتحميميا.
السبحث الثالث :ممخص الشتائج التي تهصمت إلييا الجراسة.
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الفرل الخابع
مشاقذة وتحميل متغيخات الجراسة واختبار الفخضيات وممخص نتائج الجراسة
تسييج:
ي شرراول الفرررل ال ارد ر عرررض ى ررائج الد ارسررة وهشاقذ ر ٍا وذل رػ هررؽ خررالل عرررض ى ررائج اس ر مادات
افرراد عيشرة الد ارسرة عمررى فرضريات الد ارسرة وهعالم ٍرا إحرررائيا داسر خداا هفراٌيؼ اإلحرراا الؾاررفي
واساليبً اإلحرائية ولٍجا الغررض وضرع

الباحثرة ه غيررات الد ارسرة ضرسؽ الفرضريات ال ري تظرقر

إليٍا الدراسة.

السبحث األول
عخض نتائج الجراسة ومشاقذتيا وتفديخىا
ي شاول ٌجا السبحت عرض لش ائج الدراسة وهشاقذ ٍا وتفديرٌا كسا يمي:
أوالً :مدته التدهةق الجاخمي في الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
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لم عرف عمى هد ؾى ال دؾيب الداخمي دأدعادي السخ مفة فقد تؼ اس خداا اخ بار  Tلعيشة واحدة
والمدول رقؼ ( )17يؾض ذلػ:
جدول رلى (َ )06تائج اختبار  Tنعُُت واحدة نًعرفت يستىي انتسىَك انداخهٍ
م

األبعاد

مجسهع

الستهسط

االستجابات

الحدابي

الشدبة

االنحخاف

اختبارT

السعياري

السئهةة

قيسة T

مدته

التقجيخ

الختبة

الجاللة

1

ال دريب

246

3.680

1.063

%73.60

10.388

.000

هرتف

3

2

تس يؽ العاهميؽ

246

3.790

0.932

%75.73

13.784

.000

هرتف

2

3

ىذر السعمؾهات ال دؾيقية

246

3.416

0.959

%68.36

6.837

.000

هرتف

4

4

الدعؼ اإلداري

246

3.971

0.962

%79.41

16.031

.000

هرتف

1

246

3.714

0.979

%74.28

11.76

.000

الستهسط لمتدهةق الجاخمي

ي ب رريؽ ه ررؽ الم رردول رق ررؼ ( )17حر ررؾل الر ردعؼ اإلداري

مختفع

عم ررى السرتب ررة األول ررى دس ؾسر ر حد ررابي

( )3.971وٌ ررؾ اعم ررى ه ررؽ الس ؾسر ر الشغ ررري ودا إحر ررائيا عش ررد هدر ر ؾى د ل ررة ( )000واىحر رراف
هعياري ( )0.962وىدبة ه ؾية ( )%79.41ويؤيد ذلػ قيسة  Tالسحدؾ ة وال ي تداوي ()16.031
وٌرري دالررة إحرررائية عشررد هدر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشري ان افرراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن عمررى ان
ٌشررا دعررؼ إداري هرتف ر فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة وٌررؾ اهررر إيمررابي ويرردل عمررى ان عيشررة
الدراسة تؾافب عمى ان ال دؾيب الداخمي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية هرتف .
حيت يؾفر الرشدوا ا ج ساعي لم شسية لمعاهميؽ ىغاا حؾافز وتقاعد ورعاية احية وغيري.
وحرل تس يؽ العاهميؽ عمى السرتبرة الثاىيرة دس ؾسر حدرابي ( )3.790وٌرؾ اعمرى هرؽ الس ؾسر
الشغ ر ررري ودا إحر ر ررائيا عش ر ررد هدر ر ر ؾى د ل ر ررة ( )000واىحر ر رراف هعي ر رراري ( )0.932وىد ر رربة ه ؾي ر ررة
( )%75.730ويؤيررد ذلررػ قيسررة  Tالسحدررؾ ة وال رري تدرراوي ( )13.784وٌرري دالررة إحرررائية عشررد
هد ؾى الد لة ( )000وٌجا يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقؾن ان ٌشرا تس ريؽ لمعراهميؽ هرتفر فري
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الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة وٌررؾ اهررر إيمررابي ويرردل عمررى ان عيشررة الد ارسررة تؾافررب عمررى ان ال دررؾيب
الداخمي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية هرتف .
حيت تقؾا ا دارة العميا لمرشدوا ا ج ساعي لم شسيرة ب س ريؽ العراهميؽ وتذرمي هذرارك ٍؼ لزرسان
سرعة اس ماب ٍؼ ح ياجات العسالا.
وحرل ال ردريب عمرى السرتبرة الثالثرة دس ؾسر حدرابي ( )3.680وٌرؾ اعمرى هرؽ الس ؾسر الشغرري
ودا إحرررائيا عشررد هد ر ؾى د لررة ( )000واىح رراف هعيرراري ( )1.063وىدرربة ه ؾيررة ()%73.60
ويؤي ررد ذل ررػ قيس ررة  Tالسحد ررؾ ة وال رري تد رراوي ( )10.388وٌ رري دال ررة إحر ررائية عش ررد هدر ر ؾى الد ل ررة
( )000وٌجا يعشي ان افرراد عيشرة الد ارسرة ي فقرؾن ان ٌشرا تردريب فري الررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة
وٌ ررؾ اهرررر إيمر ررابي ويررردل عمر ررى ان عيشر ررة الد ارس ررة تؾافر ررب عمر ررى ان ال در ررؾيب الر ررداخمي فر رري الرر ررشدوا
ا ج ساعي لم شسية هرتف .
ويحرررص الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة عمررى تشسيررة قرردرات العرراهميؽ وعقررد الرردورات ال دريبيررة دذر ل
هد سر لزسان جؾدة الخدهات السقدهة لمعسالا.
اهرا السرتبررة األخيررة فقررد حرراز عميٍررا البعررد الثالررت وٌررؾ ىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية دس ؾسر حدررابي
( )3.416واىحراف هعياري ( )0.959وىدبة ه ؾية ( )%68.36ويؤيد ذلػ قيسة  Tالسحدؾ ة وال ي
تداوي ( )6.837وٌجا يعشي ان العيشة تؾافب عمى ان ٌشا ىذر لمسعمؾهرات ال درؾيقية فري الررشدوا
ا ج سراعي لم شسيرة بدرجررة هرتفعرة وٌرؾ اهررر إيمرابي ويردل ايزررا عمرى ان ٌشرا تدررؾيب داخمري هرتفر
في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
حيت يقؾا الرشدوا ا ج ساعي لم شسية دعقد اج ساعات دذ ل دوري لسذاركة السعمؾهرات ال درؾيقية
ه العاهميؽ .كسا يقؾا دإادار همالت ودوريات دذ ل هد سر.
و رررفة عاهررة :إن هد ر ؾى ال دررؾيب الررداخمي فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة قررد بمررغ ()3.714
واىحراف هعياري ( )0.979وىدبة ه ؾية ( )%74.28اها قيسة اخ بار  Tفقد بمغر
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( )11.76عشرد

هد ؾى د لة ( )000وٌرجا يردل عمرى ان اغمبيرة افرراد عيشرة الد ارسرة ي فقرؾن بدرجرة هرتفعرة درأن ٌشرا
تدؾيب داخمي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.

 .0آراء عيشة الجراسة حهل التجرةب:
لم عرف عمى هد ؾى ال دريب فقد تؼ اس خداا اخ بار  Tلعيشة واحدة والمدول رقؼ ( )18يؾض
ذلػ:
جدول (َ )07تائج اختبار  Tنعُُت واحدة نًعرفت يستىي انتدرَب 

مجسهع االستجابات

يقدا الرشدوا ال دريب في هؾاضي

الستهسط الحدابي

2

لمسي العاهميؽ

االنحخاف السعياري

1

يز الرشدوا براهج تدريبية

الشدبة السئهةة

م

الفقخات

اختبارT

قيسة T

مدته

التقجيخ الختبة

الجاللة

246

3.54

1.244

70.80%

6.765

.000

هرتف

4

246

3.57

1.073

71.40%

8.377

.000

هرتف

3
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حديثة
3

4

5

6

يؾفر الرشدوا كافة هد مزهات
ال دريب
يقيس الرشدوا درجة اس فادة
العاهميؽ هؽ ال دريب
ي ؼ وض خظ ال دريب دسا يحقب
تشسية السدار الؾعيفي
يزيد ال دريب هؽ كفااة العاهميؽ في
إىماز األعسال
الستهسط الكمي لالستجابات

246

246

3.93

3.52

0.923

1.075

78.60%

70.40%

15.751

7.648

.000

.000

2

هرتف

5

هرتف

246

3.45

1.086

69.00%

6.517

.000

هرتف

6

246

4.07

0.975

81.40%

17.272

.000

هرتف

1

246

3.68

10.388 73.60% 1.063

.000

مختفع

ي برريؽ هررؽ المرردول رقررؼ( )18حرررؾل الفق ررة رقررؼ ( )6عمررى السرتبررة األولررى وال رري تررشص عمررى ان
ال ردريب يزيررد هررؽ كفررااة العرراهميؽ فرري إىمرراز األعسررال حيررت حرررم

عمررى ه ؾسر حدررابي ()4.07

واىحر رراف هعي رراري ( )0.975وىد رربة ه ؾي ررة ( )81.40%وقيس ررة اخ ب ررار  )17.272( Tعشر رد هدر ر ؾى
الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن ان ال رردريب الررجي ي مقؾىررً فرري الرررشدوا
ا ج ساعي لم شسية يزيد هؽ كفااتٍؼ في إىماز األعسال.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )3عمى السرتبة الثاىيرة وال ري ترشص عمرى ان الررشدوا يرؾفر كافرة هدر مزهات

ال رردريب حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي ( )3.93واىحر رراف هعي رراري ( )0.923وىد رربة ه ؾي ررة

( )%78.60وقيسررة اخ بررار  )15.751( Tعش رد هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد عيشررة
الدراسة ي فقؾن ان الرشدوا يؾفر هد مزهات ال دريب كافة.
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وحرررم

الفق ررة رقررؼ ( )2عمررى السرتبررة الثالثررة وال رري تررشص عمررى ان الرررشدوا يقرردا ال رردريب فرري

هؾاضرري حديثررة حيررت حرررم

عمررى ه ؾس ر حدررابي ( )3.57واىح رراف هعيرراري ( )1.073وىدرربة

ه ؾية ( )%71.4وقيسة اخ بار  )8.377( Tعشد هدر ؾى الد لرة ( )000وٌرجا يعشري ان افرراد عيشرة
الد ارسررة ي فقررؾن ان ال رردريب الررجي ي مقؾىررً فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة ي ر ؼ تقديسررً فرري هؾاضرري
حديثة.
وحررم

الفقررة رقرؼ ( )1عمررى السرتبرة الرادعرة وال رري ترشص عمرى ان الرررشدوا يزر برراهج تدريبيررة

لمسي ر العرراهميؽ حيررت حرررم

عمررى ه ؾس ر حدررابي ( )3.54واىح رراف هعيرراري ( )1.244وىدرربة

ه ؾية ( )%70.8وقيسة اخ بار  )7.765( Tعشد هدر ؾى الد لرة ( )000وٌرجا يعشري ان افرراد عيشرة
الدراسة ي فقؾن ان ال دريب الجي ي مقؾىً في الرشدوا ا ج سراعي لم شسيرة ير ؼ وضرعً لمسير العراهميؽ
دمسي السد ؾيات الدىيا والؾسظى والعميا.
وحرررم

الفقررة رقررؼ ( )4عمررى السرتبررة الخاهدررة وال رري تررشص عمررى ان الرررشدوا يقرريس درجررة اس ر فادة

الع رراهميؽ ه ررؽ ال رردريب حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي ( )3.52واىحر رراف هعي رراري ()1.075

وىدبة ه ؾية ( )%70.4وقيسة اخ بار  )7.648( Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا يعشي ان افرراد
عيشة الدراسة ي فقؾن ان الرشدوا ا ج ساعي لم شسية تقؾا دقياس درجة اس فادة العاهميؽ هؽ ال دريب.
اها السرتبة األخيررة فقرد حرازت عميٍرا الفقررة رقرؼ ( )5وال ري ترشص عمرى اىرً ير ؼ وضر خظر ال ردريب
دسررا يحقررب تشسيررة السدررار الررؾعيفي حيررت حرررم
( )1.086وىدربة ه ؾيرة ( )%69بيشسرا بمغر

عمررى ه ؾس ر حدررابي ( )3.45واىح رراف هعيرراري

قيسرة  (6.517) Tعشرد هدر ؾى الد لرة ( )000وٌرجا

يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقؾن اىً ي ؼ وض خظ ال دريب دسا يحقب تشسية السدار الؾعيفي.
و رفة عاهة :إن هد ؾى وجؾد تدريب في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية قد بمرغ ( )3.68واىحرراف
هعياري ( )1.063وىدبة ه ؾية ( )%73.60اها قيسة اخ بار  Tفقد بمغ

( )10.388عشد هد ؾى

د لررة ( )000وٌررجا يرردل عمررى ان اغمبيررة اف رراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن ان ٌشررا ترردريب فرري الرررشدوا
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ا ج ساعي عيشة الدراسة .وىفدر ذلػ ان إرتفاا هد ؾى عشرر ال دريب يدل عمى اىً عشر ار اساسيا
هررؽ ادعرراد ال دررؾيب الررداخمي حيررت

ير ؼ ال دررؾيب الررداخمي ألي هشغسررة هررؽ دون وجررؾد ترردريب فعرال

وٌادف يزيد هؽ كفااة العاهميؽ ويحقب تشسية السدار الؾعيفي.

 .1آراء عيشة الجراسة حهل تسكين العاممين:
لم عرف عمى هد ؾى تس يؽ العاهميؽ فقد تؼ اس خداا اخ بار  Tلعيشة واحدة والمدول رقؼ ( )19يؾض ذلػ:
جدول رلى (َ )08تائج اختبار  Tنعُُت واحدة نًعرفت يستىي تًكٍُ انعايهٍُ

4

حل السذ الت

يذم الرشدوا العاهميؽ عمى طرح األفكار
المديدة

اه مػ حرية ال ررف في عسمي ل مبية
حاجات طالبي الخدهة

مجسهع االستجابات

3

يدس الرشدوا لمعاهميؽ إبداا الراي في

الستهسط الحدابي

2

الق اررات

االنحخاف السعياري

1

يسش الرشدوا االحيات لمعاهميؽ تخاذ

الشدبة السئهةة

م

الفقخات

اختبارT

246

3.50

1.005

%70.00

7.802

.000

هرتف

5

246

3.78

.990

75.60%

12.365

.000

هرتف

4

246

3.90

.880

78.00%

16.087

.000

هرتف

3

246

3.33

1.039

66.60%

4.972

.000

ه ؾس

6
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قيسة T

مدته

التقجيخ الختبة

الجاللة

5
6

اشعر شخريا دالقؾة الذخرية والثقة عشد
اداا السٍاا

يحرص الرشدوا عمى تؾفير ال دٍيالت
الالزهة ألداا السٍاا
الستهسط الكمي لالستجابات

246

4.16

.805

83.20%

22.569

.000

هرتف

1

246

4.05

.870

81.00%

18.909

.000

هرتف

2

246

3.79

0.932

13.784 75.73%

.000

ي بيؽ هؽ المدول رقؼ ( )19حرؾل الفقرة رقؼ ( )5عمى السرتبة األولى وال ي تشص عمى العاهميؽ
يذ ررعرون شخر رريا د ررالقؾة الذخر ررية والثق ررة عش ررد آداا السٍ رراا حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي

( )4.16واىح رراف هعيرراري ( )0.805وىدرربة ه ؾيررة ( )83.20%وقيسررة اخ بررار  )22.569( Tعش رد
هدر ؾى الد لررة ( )000وٌرجا يعشرري ان افرراد عيشررة الد ارسرة يذررعرون درالقؾة الذخرررية والثقرة عشررد اداا
السٍاا في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وحر ررم

الفقر ررة رق ررؼ ( )6عم ررى السرتب ررة الثاىي ررة وال رري ت ررشص عم ررى ح رررص الر ررشدقؾ عم ررى ت ررؾفير

ال د ررٍيالت الالزه ررة آلداا السٍ رراا حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي ( )4.05واىحر رراف هعي رراري

( )0.870وىد رربة ه ؾي ررة ( )%81وقيس ررة اخ ب ررار  )18.909( Tعشر رد هدر ر ؾى الد ل ررة ( )000وٌر رجا
يعشي ان افراد عيشة الدراسة يذعرون دأن الرشدوا ا ج ساعي لم شسية يقؾا ب ؾفير ال دٍيالت الالّزهة
لٍؼ آلداا السٍاا.
وحرم

الفقرة رقرؼ ( )3عمرى السرتبرة الثالثرة وال ري ترشص عمرى ان الررشدوا يذرم العراهميؽ عمرى

طرح األفكار المديدة حيت حرم

عمى ه ؾس حدابي ( )3.9واىحراف هعيراري ( )0.880وىدربة

ه ؾيرة ( )%78وقيسررة اخ بررار  )16.087( Tعشرد هدر ؾى الد لررة ( )000وٌرجا يعشرري ان افرراد عيشررة
الدراسة يذعرون دسدى تذمي الرشدوا ا ج ساعي لم شسية لٍؼ عمى طرح األفكار المديدة.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )2عمى السرتبة الرادعرة وال ري ترشص عمرى ان الررشدوا يدرس لمعراهميؽ ابرداا

الراي في حرل السذر الت حيرت حررم

عمرى ه ؾسر حدرابي ( )3.78واىحرراف هعيراري ()0.990

وىدرربة ه ؾيررة ( )%75.6وقيسررة اخ بررار  )12.365( Tعش رد هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌ رجا يعشرري ان
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مختفع

افر رراد عيش ررة الد ارس ررة يذ ررعرون د ررأن الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة تد ررس لٍ ررؼ داب ررداا الر رراي ف رري ح ررل
السذ الت.
وحرررم

الفق ررة رق ررؼ ( )1عمررى السرتب ررة الخاهدررة وال رري ت ررشص عمررى ان الر ررشدوا يسررش الع رراهميؽ

الرررالحيات تخرراذ الق ر اررات إذ حرررم

عمررى ه ؾس ر حدررابي ( )3.5واىح رراف هعيرراري ()1.005

وىدرربة ه ؾيررة ( )%70وقيسررة اخ بررار  )7.802( Tعشرد هدر ؾى الد لررة ( )000وٌرجا يعشرري ان افرراد
عيشة الدراسة يذعرون دأن الرشدوا ا ج ساعي عيشة الدراسة يسشحٍؼ الرالحيات تخاذ الق اررات.
اه را السرتبررة األخي ررة فقررد حررازت عميٍررا الفق ررة رقررؼ ( )4وال رري تررشص عمررى ان العرراهميؽ دالرررشدوا
ا ج ساعي لم شسية يس مكؾن حرية ال ررف ل مبية حاجات طالبي الخدهة حيت حرم
حدابي ( )3.33واىحراف هعياري ( )1.039وىدبة ه ؾية ( )%66.6بيشسرا بمغر

عمرى ه ؾسر

قيسرة )(4.972

 Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا يذريرإلى ان آراا عيشرة الد ارسرة فري الررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة
لررؼ تحقررب الرضررا الكررافي او السرتفر فرري ٌررجي العبررارة .و ال ررالي ٌشررا قرررؾر قررد يعررزو إلررى ضررعف ثقررة
اإلدارة العميا دقدرة العاهميؽ عمى ال ررف ل مبية حاجات طالبي الخدهة.
و رفة عاهة :إن هد ؾى وجؾد تس يؽ لمعاهميؽ في الرشدوا ا ج سراعي لم شسيرة قرد بمرغ ()3.79
واىح رراف هعيرراري ( )0.932وىدرربة ه ؾيررة ( )%75.73اهررا قيسررة اخ بررار  Tفقررد بمغ ر

()13.784

عش ررد هدر ر ؾى د ل ررة ( )000وٌ ررجا ي رردل عم ررى ان اغمبي ررة افر رراد عيش ررة الد ارس ررة ي فق ررؾن ان ٌش ررا تس رريؽ
لمعاهميؽ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية .وىفدر ذلػ ان إرتفاا هد ؾى عشرر تس يؽ العاهميؽ يدل
عمى اىرً عشرر ار اساسريا هرؽ ادعراد ال درؾيب الرداخمي حيرت

ير ؼ ال درؾيب الرداخمي ألي هشغسرة هرؽ

دون تس يؽ العاهميؽ وهشحٍؼ الرالحيات تخاذ الق اررات وحل السذ الت وطرح األفكار.
 .3آراء عيشة الجراسة حهل نذخ السعمهمات التدهةقية:
لم عرف عمى هد ؾى ىذر السعمؾهات ال دؾيقية فقد تؼ اس خداا اخ بار  Tلعيشة واحدة والمدول
رقؼ ( )20يؾض ذلػ:
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جدول رلى (َ )11تائج اختبار  Tنعُُت واحدة نًعرفت يستىي َشر انًعهىياث انتسىَمُت

#

1

الفقخات

يؾفر الرشدوا السعمؾهات ال دؾيقية
الالزهة لقياا العاهميؽ درشاعة القرار.

مجسهع

الستهسط

االنحخاف

الشدبة

االستجابات

الحدابي

السعياري

السئهةة

246

3.41

.924

68.05%

اختبارT
قيسة T

6.831

مدته

التقجيخ

الختبة

الجاللة
.000

2

هرتف

يؾفر الرشدوا هعمؾهات تدؾيقية كافية
2

عؽ الخدهات المديدة ال ي تٍدف

246

3.40

.897

68.12%

7.036

.000

3

هرتف

ال رويج لٍا.
3

4

5

ي ؼ تبادل السعمؾهات ال دؾيقية بيؽ
العاهميؽ ددٍؾلة.
تس از السعمؾهات ال دؾيقية ال ي ي ؼ
هذارك ٍا في الرشدوا دأىٍا دقيقة.
احرص عمى هذاركة السعمؾهات
ال دؾيقية ه زهالئي في العسل.
الستهسط الكمي لالستجابات

246

3.38

1.022

67.56%

5.802

.000

ه ؾس

4

246

3.28

.981

65.61%

4.486

.000

ه ؾس

5

246

3.62

.973

72.44%

10.028

.000

هرتف

1

246

3.416

.959

68.36%

6.837

.000

مختفع

ي برريؽ هررؽ المرردول رقررؼ ( )20حرررؾل الفق ررة رقررؼ ( )5عمررى السرتبررة األولررى وال رري تررشص عمررى اىررً
يحرررص العرراهميؽ عمررى هذرراركة السعمؾهررات ال دررؾيقية ه ر زهالئٍررؼ فرري العسررل حيررت حرررم

عمررى

ه ؾسر ر حد ررابي ( )3.62واىحر رراف هعي رراري ( )0.973وىد رربة ه ؾي ررة ( )%72.44وقيس ررة اخ ب ررار T
( )10.028عشرد هدر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشري ان افرراد عيشررة الد ارسررة يحراررؾن عمررى هذرراركة
السعمؾهات ال دؾيقية ه زهالئٍرؼ فري العسرل فري الررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة ويعرزو ٌرجا إلرى زيرادة
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الثقة بيؽ العاهميؽ و عزٍؼ البعض وإدراكٍرؼ دأٌسيرة ال ؾاارل وتذرار السعمؾهرات كسرا قرد يردل عمرى
العسل بروح الفريب والعسل المساعي .
وحر رم

الفق ررة رقررؼ ( )1عمررى السرتبررة الثاىيررة وال رري تررشص عمررى اىررً الرررشدوا يررؾفر السعمؾهررات

ال د ررؾيقية الالّزه ررة لقي رراا الع رراهميؽ در ررشاعة القر ررار حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي ()3.41

واىحر رراف هعير رراري ( )0.924وىدررربة ه ؾير ررة ( )%68.05وقيسر ررة اخ بر ررار  )6.831( Tعش ر رد هد ر ر ؾى
الد لة ( )000وٌجا يعشي ان افراد عيشة الدراسة يؤيدون ان الرشدوا يؾفر لٍؼ السعمؾهات ال دؾيقية
الالزهة لقياهٍؼ درشاعة القرار في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
كسررا حررم

الفقررة رقررؼ ( )2عمررى السرتبررة الثالثررة وال رري تررشص عمررى ان الرررشدوا يرؾفر السعمؾهررات

ال دؾيقية الكافية عؽ الخدهات المديدة ال ي تٍردف ال ررويج لٍرا حيرت حررم

عمرى ه ؾسر حدرابي

( )3.4واىح ر رراف هعير رراري ( )0.897وىدر رربة ه ؾير ررة ( )%68.12وقيسر ررة اخ بر ررار  )7.036( Tعش ر رد
هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد عيشررة الد ارسررة يؤيرردون ان الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة
يؾفر السعمؾهات ال دؾيقية الكافية عؽ الخدهات المديدة ال ي تٍدف ال رويج لٍا.
وىم ررد ان الفقر ررة ( )3ح ررازت عم ررى السرتب ررة الرادع ررة وقب ررل األخير ررة وال رري ت ررشص عم ررى اى ررً ير ر ؼ تب ررادل
السعمؾهررات ال دررؾيقية برريؽ العرراهميؽ ددررٍؾلة حيررت حرررم

عمررى ه ؾسر حدررابي ( ) 3.38واىحرراف

هعيرراري ( )1.022وىدرربة ه ؾيررة ( )%67.56بيشسررا بمغر

قيسررة  (5.802) Tعشررد هدر ؾى الد لررة

()000

وٌررجا يعشرري ان آراا افرراد عيشررة الد ارسررة فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة لررؼ تحقررب الرضررا

الكافي او السرتف هؽ ٌرجي العبرارة .و ال رالي فرإن ٌشرا قررؾر قرد يرؤدي إلرى ترأخير العراهميؽ فري اداا
اعسالٍؼ وتقميل هؽ كفااة وإىماز السٍاا والقدرة عمى اق شاص الفرص او حل السذ الت.
اهرا السرتبرة األخيررة فقررد حرازت عميٍرا الفقررة رقرؼ ( )4وال ري ترشص عمررى ان السعمؾهرات ال درؾيقية ال رري
ير ر ؼ هذ ررارك ٍا تس رراز دأىٍ ررا دقيق ررة حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي ( )3.28واىحر رراف هعي رراري

( )0.981وىدبة ه ؾية ( )65.61%بيشسا بمغ قيسة  (4.486) Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا
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يعشي ان آراا افراد عيشة الدراسة في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية لؼ تحقب الرضا الكافي او السرتفر فري
ٌجي العبارة .و ال الي فإن ٌشا قرؾر فري دقرة تذراركية السعمؾهرات قرد يزرعف قردرة العراهميؽ عمرى اداا
السٍاا دذ ل احي او اتخاذ الق اررات دذ ل دقيب وىاج .
و رررفة عاهررة :إن هدر ؾى وجررؾد ىذررر لمسعمؾهررات ال دررؾيقية فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة قررد
بمغ ( )3.416واىحراف هعياري ( )0.959وىدبة ه ؾية ( )%68.36اهرا قيسرة اخ برار  Tفقرد بمغر
( )6.837عشررد هدر ؾى د لررة ( )000وٌررجا يرردل عمررى ان اغمبيررة افرراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن ان ٌشررا
ىذررر لمسعمؾهررات ال دررؾيقية فرري الرررشدوا ا ج سرراعي عيشررة الد ارسررة .وىفدررر ذلررػ ان ارتفرراا هد ر ؾى
عشرر ىذر السعمؾهات ال دؾيقية يدل عمى اىرً عشرر ار اساسريا هرؽ ادعراد ال درؾيب الرداخمي حيرت
ي ؼ ال دؾيب الداخمي هؽ دون ىذر السعمؾهات ال دؾيقية الكافية والدقيقة الالزهة لرشاعة القرار.

 .4آراء عيشة الجراسة حهل الجعم اإلداري:
لم عرف عمى هد ؾى الدعؼ اإلداري فقد تؼ اس خداا اخ بار  Tلعيشة واحدة والمدول رقؼ ()21
يؾض ذلػ:
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جدول رلى (َ )10تائج اختبار  Tنعُُت واحدة نًعرفت يستىي اندعى اإلدارٌ
م

الفقخات

1

يؾفر الرشدوا حؾافز هادية هشاسبة لمعاهميؽ.

2
3
4
5

االستجابات

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الشدبة

السئهةة

قيسة T

يؾفر الرشدوا لمعاهميؽ براهج الرفاٌية
ا ج ساعية.
يٍ ؼ الرشدوا ب ؾطيد العالقات اإلىداىية في
العسل.
يس

العاهمؾن دعالقات جيدة ه رؤسائٍؼ.

يعسل الرشدوا عمى إيماد فرص ا رتقاا
الؾعيفي لمعاهميؽ.
الستهسط الكمي لالستجابات

مجسهع

الستهسط

اختبارT
مدته

التقجيخ

الجاللة

246

3.63

.996

%72.68

9.986

.000

هرتفعة

5

246

4.02

.964

%80.49

16.660

.000

هرتفعة

2

246

4.00

.952

%80.00

16.477

.000

هرتفعة

3

246

3.99

1.044

%79.76

14.842

.000

هرتفعة

4

246

4.21

.853

%84.15

22.189

.000

246

3.971

.962

79.41%

16.031

.000

هرتفعة
جدا
مختفعة

ي ب رريؽ ه ررؽ الم رردول رق ررؼ ( )21حر ررؾل الفقر ررة رق ررؼ ( )5عم ررى السرتب ررة األول ررى وال رري ت ررشص عم ررى ان
الرررشدوا يعسررل عمررى إيمرراد فرررص ا رتقرراا الررؾعيفي لمعرراهميؽ حيررت حرررم

عمررى ه ؾس ر حدررابي

( )4.21واىح رراف هعيرراري ( )0.853وىدرربة ه ؾيررة ( )%84.15وقيسررة اخ بررار  )22.189( Tعش رد
هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن بدرجررة هرتفعررة جرردا ان الرررشدوا
ا ج سرراعي لم شسيررة يعسررل عمررى إيمرراد فرررص لالرتقرراا الررؾعيفي لمعرراهميؽ .حيررت ان ا رتقرراا دررالسؾعف
واخراج الظاقات السؾجؾدة لدى السؾعف لي مقرى تقيريؼ جيرد يرؤثر عمرى اداا العسرل وقرد يعرزو ٌرجا إلرى
اٌ سرراا الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة ب رردريب السررؾعفيؽ وتررأٌيمٍؼ وهررشحٍؼ األولؾيررة فرري ال قررديؼ عمررى
وعائف اعمى داخميا.
وحررم

الفقررة رقررؼ ( )2عمررى السرتبررة الثاىيررة وال رري تررشص عمررى ان الرررشدوا يررؾفر برراهج الرفاٌيررة

ا ج ساعية لمعاهميؽ حيت حرم

الختبة

عمى ه ؾس حدابي ( )4.02واىحراف هعياري ( )0.964وىدبة

ه ؾيررة ( )%80.49وقيسررة اخ بررار  )16.660( Tعش رد هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد
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1

عيشرة الد ارسرة يؤيردون ان الررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة عيشرة الد ارسرة يعسرل عمرى ترؾفير برراهج رفاٌيررة
اج ساعية لمعاهميؽ.

وحرم

الفقرة رقؼ ( )3عمى السرتبة الثالثرة وال ري ترشص عمرى ان الررشدوا يٍر ؼ ب ؾطيرد العالقرات

اإلىداىية في العسل حيت حرم

عمى ه ؾس حدابي ( )4.00واىحراف هعياري ( )0.952وىدربة

ه ؾيررة ( )%80.00وقيسررة اخ بررار  )16.477( Tعش رد هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد
عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن بدرجررة هرتفعررة ان الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة يعسررل عمررى تؾطيررد العالقررات
اإلىداىية في العسل.

وحرم

الفقرة رقؼ ( )4عمى السرتبة الرادعة وال ي ترشص عمرى ان العراهميؽ ي س عرؾن دعالقرات جيردة

ه رؤسائٍؼ حيت حرم

عمى ه ؾس حدابي ( )3.99واىحرراف هعيراري ( )1.044وىدربة ه ؾيرة

( )%79.76وقيسررة اخ بررار  )14.842( Tعش رد هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد عيشررة
الدراسة ي فقؾن بدرجة هرتفعرة درأن العراهميؽ فري الررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة ي س عرؾن دعالقرات جيردة
ه رؤسائٍؼ.

اهرا السرتبررة األخيررة فقررد حررازت عميٍررا الفقررة رقررؼ ( )1وال رري تررشص عمررى ان الرررشدوا يررؾفر حرؾافز
هاديررة هشاسرربة لمعرراهميؽ حيررت حرررم

عمررى ه ؾس ر حدررابي ( )3.63واىح رراف هعيرراري ()0.996

وىدبة ه ؾية ( )%72.68بيشسا بمغ

قيسة  (9.986) Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا يعشي ان

اف رراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن بدرجررة هرتفعررة جرردا ان الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة يررؾفر ح رؾافز هاديررة
هشاسبة لمعاهميؽ هسا يؤدي إلى خمب الرغبة لدى العاهميؽ دالعسل الفعال وتحفيرزٌؼ إلخرراج افزرل هرا
لديٍؼ .وقد يعزو ٌجا إلى وجؾد ىغاا جيد لمحؾافز السادية في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
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و رررفة عاهررة :إن هد ر ؾى وجررؾد دعررؼ إداري فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة قررد بمررغ ()3.971
واىحراف هعياري ( )0.962وىدبة ه ؾية (.)%79.41

( )16.031عشد هد ؾى د لة ( )000وٌجا يدل عمرى ان اغمبيرة افرراد

اها قيسة اخ بار  Tفقد بمغ

عيشة الدراسة ي فقؾن ان ٌشا دعؼ إداري في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.

وىفد ررر ذل ررػ ان إرتف رراا هدر ر ؾى عشر ررر ال رردعؼ اإلداري ي رردل عم ررى اى ررً عشرر ر ار اساس رريا ه ررؽ ادع رراد
ي ر ر ر ر ؼ ال در ر ر ررؾيب الر ر ر ررداخمي هر ر ر ررؽ دون دعر ر ر ررؼ السر ر ر ررؾعفيؽ هر ر ر ررؽ خر ر ر ررالل

ال در ر ر ررؾيب الر ر ر ررداخمي حير ر ر ررت

تر ر ررؾفير الح ر ر رؾافز السادير ر ررة و ر ر رراهج الرفاٌير ر ررة ا ج ساعير ر ررة وتؾطير ر ررد عالقر ر رراتٍؼ داخمير ر ررا وإيمر ر رراد فر ر رررص
ا رتقاا الؾعيفي لٍؼ.

ثانياً :مدته االلتدام التشعيسي في الرشجوق االجتساعي لمتشسية.
لم عرف عمى هد ؾى ا ل زاا ال شغيسي فقد تؼ اس خداا اخ بار  Tلعيشة واحدة والمدول رقؼ ()21
يؾض ذلػ:
جدول رلى (َ )11تائج اختبار  Tنعُُت واحدة نًعرفت يستىي االنتساو انتُظًٍُ

ت

ا

بي

اج
ي
اب

ليال
اح
س
ترس

يم
اةع

ائوس
لوط
ع

لتج
ف
ممو

لر
اام

الس
بن
اةح

ا
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ل
ان

م

الفقخات

اختبارT

التقجيخ

الختبة

قيسة T

1

اس س دالحديت عؽ عسمي ه اادقائي خارج ىظاا العسل

مدته

الجاللة

246

3.63

.996

%72.60

9.986

.000

هرتفعة

13

246

4.02

.964

80.40%

16.660

.000

هرتفعة

7

246

4.00

.952

%80.00

16.477

.000

هرتفعة

8

246

3.99

1.044

%79.80

14.842

.000

هرتفعة

9

5

اؤهؽ دأٌداف الرشدوا وقيسً

246

4.21

.853

84.20%

22.189

.000

6

اشعر دا ل زاا تماي الرشدوا لسا يقدهً لي هؽ اه يازات

246

3.82

.979

7

اشعر دأن عسمي يحقب طسؾحاتي

246

3.48

2
3
4

اشعر دالدعادة وا رتياح اثشاا ادائي لعسمي
اع قد ان تر العسل الحالي هؽ دون هبرر تررف غير
اخالقي

اشعر دأن ا ل زاا األخالقي اٌؼ األسباب ال ي تدفعشي لمبقاا
في عسمي

هرتفعة

4

جدا

76.40%

13.092

.000

هرتفعة

10

69.60%

7.011

.000

هرتفعة

14

8

عالقاتي ا ج ساعية قؾية دسديري في العسل

246

3.71

.932

74.20%

11.900

.000

هرتفعة

12

9

اشعر دأىً هؽ الرعؾ ة عمى ال أقمؼ في بي ة عسل اخرى

246

4.11

.825

82.20%

21.171

.000

هرتفعة

6

10

ال زا دسؾاعيد الدواا الرسسية

246

4.38

.745

87.60%

29.027

.000

11

اعسل لداعات إضافية ح ى عشد عدا وجؾد زيادة في الحؾافز

246

3.74

.927

74.80%

11.912

.000

12

اساٌؼ في تحقيب اٌداف الرشدوا ح ى خارج ىظاا هٍاهي

246

4.20

.849

84.00%

22.076

.000

13

اف خر دإىمازات الرشدوا

246

4.34

.770

86.80%

27.319

.000

14

اداف عؽ الرشدوا عشد الحديت عشً ددؾا

246

4.41

.766

88.20%

28.970

.000

.905

80.06%

18.045

.000

الستهسط الكمي لالستجابات

246

4.00
3

1.064

هرتفعة

2

جدا

11

هرتفعة
هرتفعة

5

جدا

هرتفعة

3

جدا

هرتفعة

1

جدا

مختفعة

ي برريؽ هررؽ المرردول رقررؼ ( )22حرررؾل الفق ررة رقررؼ ( )14عمررى السرتبررة األولررى وال رري تررشص عمررى
العرراهميؽ يرردافعؾن عررؽ الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة عشررد الحررديت عشٍررا ددررؾا حيررت حرررم

عمررى

ه ؾسر ر حد ررابي ( )4.41واىحر رراف هعي رراري ( )0.766وىد رربة ه ؾي ررة ( )%88.20وقيس ررة اخ ب ررار T
( )28.97عشد هد ؾى الد لرة ( )000وٌرجا يعشري ان افرراد عيشرة الد ارسرة ي فقرؾن بدرجرة هرتفعرة جردا
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عمررى اىٍررؼ يرردافعؾن عررؽ الرررشدوا ا ج سرراعي عشررد الحررديت عشررً ددررؾا .ويعررزو ذلررػ إلررى هرردى و ا
العاهميؽ واى سائٍؼ لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )10عمى السرتبة الثاىية وال ي تشص عمى ان العاهميؽ يم زهؾن دسؾاعيد الدواا

الرسررسية حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حدررابي ( )4.38واىحر رراف هعي رراري ( )0.745وىد رربة ه ؾي ررة

( )%87.60وقيسررة اخ بررار  )29.027( Tعش رد هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد عيشررة
الدراسة ي فقؾن بدرجة هرتفعة جدا عمى ان العاهميؽ يم زهؾن دسؾاعيرد الردواا الرسرسية .ويعرزو ذلرػ إلرى
هدى حب العاهميؽ وال زاهٍؼ دالعسل في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وحررم

الفقررة رقرؼ ( )13عمررى السرتبرة الثالثررة وال رري ترشص عمررى ان العراهميؽ يف خرررون داىمررازات

الرر ررشدوا ا ج سر رراعي لم شسير ررة حير ررت حرر ررم

عمر ررى ه ؾس ر ر حدر ررابي ( )4.34واىح ر رراف هعير رراري

( )0.770وىدبة ه ؾية ( )%86.80وقيسة اخ بار  )27.319( Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا
يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقؾن بدرجرة هرتفعرة جردا عمرى اىٍرؼ يردافعؾن عرؽ الررشدوا ا ج سراعي
عشد الحديت عشً ددؾا يف خرون دإىمرازات الررشدوا .ويعرزو ذلرػ إلرى هردى و ا العراهميؽ واى سرائٍؼ
لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )5عمى السرتبة الرادعة وال ي تشص عمى ان العاهميؽ يؤهشؾن دأٌداف الرشدوا

وقيس ررً حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي ( )4.21واىحر رراف هعي رراري ( )0.853وىد رربة ه ؾيرررة

( )%84.20وقيسررة اخ بررار  )22.189( Tعش رد هد ر ؾى الد لررة ( )000وٌررجا يعشرري ان اف رراد عيشررة
الدراسة ي فقؾن بدرجة هرتفعة جدا عمى اىٍؼ يؤهشؾن دأٌداف الرشدوا ا ج ساعي وقيسً ويعزو ذلػ
ايزا إلى هدى و ا العاهميؽ واى سائٍؼ لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وحر ررم

الفقر ررة رق ررؼ ( )12عم ررى السرتب ررة الخاهد ررة وال رري ت ررشص عم ررى ان الع رراهميؽ يد رراٌسؾن ف رري

تحقيب اٌداف الرشدوا ا ج ساعي لم شسيرة ح رى خرارج ىظراا هٍراهٍؼ حيرت حررم
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عمرى ه ؾسر

حدابي ( )4.20واىحراف هعياري ( )0.849وىدبة ه ؾية ( )%84.00وقيسة اخ بار )22.076( T
عش رد هدر ر ؾى الد ل ررة ( )000وٌررجا يعش رري ان افر رراد عيشررة الد ارس ررة ف رري الرررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة
ي فقؾن بدرجة هرتفعة جدا عمى اىٍؼ يداٌسؾن في تحقيب اٌداف الرشدوا ح ى خارج ىظاا هٍاهٍؼ
وٌجا يعزو إلى هدى حبٍؼ لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية ورغب ٍؼ في ىماحً.
وحرررم

الفق ررة رقررؼ ( )9عمررى السرتبررة الدادسررة وال رري تررشص عمررى ان العرراهميؽ يذررعرون دأىررً هررؽ
عمرى ه ؾسر حدرابي ( )4.11واىحرراف هعيراري

الرعب ال أقمؼ في بي رة عسرل اخررى حيرت حررم

( )0.825وىدبة ه ؾية ( )%82.20وقيسة اخ بار  )21.171( Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا
يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقؾن بدرجة هرتفعة دأىً هؽ الرعب عميٍؼ ال أقمؼ في بي ة عسل اخرى.
وحر رم

الفق ررة رقررؼ ( )2عمررى السرتبررة الدررادعة وال رري تررشص عمررى ان العرراهميؽ يذررعرون دالدررعادة

وا رتير رراح اثشر رراا ادائٍر ررؼ لعسمٍر ررؼ حير ررت حرر ررم

عمر ررى ه ؾس ر ر حدر ررابي ( )4.02واىح ر رراف هعير رراري

( )0.964وىدبة ه ؾية ( )%80.40وقيسة اخ بار  )16.660( Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا
يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقؾن بدرجة هرتفعرة عمرى اىٍرؼ يذرعرون دالدرعادة وا رتيراح اثشراا ادائٍرؼ
لعسمٍؼ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )3عمى السرتبة الثاهشة وال ي تشص عمى ان العاهميؽ يع قدون ان تر عسمٍؼ

دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية هؽ دون هبررر ٌرؾ ترررف غيرر اخالقري حيرت حررم

عمرى ه ؾسر

حدابي ( )4.00واىحراف هعياري ( )0.952وىدبة ه ؾية ( )%80.00وقيسة اخ بار )16.477( T
عشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقرؾن بدرجرة هرتفعرة ان ترركٍؼ لمعسرل
دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية هؽ دون هبرر ٌؾ تررف غير اخالقي.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )4عمرى السرتبرة ال اسرعة وال ري ترشص عمرى ان العراهميؽ يذرعرون درأن ا ل رزاا

األخالق رري ٌ ررؾ اٌ ررؼ األس ررباب ال رري ت رردفعٍؼ لمبق رراا ف رري عسمٍ ررؼ حي ررت حر ررم
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عم ررى ه ؾسر ر حد ررابي

( )3.99واىح رراف هعيرراري ( )1.044وىدرربة ه ؾيررة ( )%97.80وقيسررة اخ بررار  )14.842( Tعش رد
هد ؾى الد لة ( )000وٌجا يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقؾن بدرجة هرتفعة درأن ا ل رزاا األخالقري
ٌؾ اٌؼ األسباب ال ي تدفعٍؼ لمبقاا في الرشدوا ا ج ساعي قيد الدارسة.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )6عمى السرتبة العاشرة وال ي تشص عمى ان العاهميؽ يذرعرون درا ل زاا تمراي

الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة لسررا يقدهررً هررؽ اه يررازات حيررت حرررم

عمررى ه ؾسر حدررابي ()3.82

واىحر رراف هعي رراري ( )0.979وىد رربة ه ؾي ررة ( )%76.40وقيس ررة اخ ب ررار  )13.092( Tعشر رد هدر ر ؾى
الد لة ( )000وٌجا يعشري ان افرراد عيشرة الد ارسرة ي فقرؾن بدرجرة هرتفعرة عمرى اىٍرؼ يذرعرون درا ل زاا
تماي الرشدوا ا ج ساعي لم شسية لسا يقدهً الرشدوا لٍؼ هؽ اه يازات.
وحرم

الفقرة رقؼ ( )11عمى السرتبة الحادية عذر وال ي تشص عمى ان يعسمرؾا لدراعات إضرافية

ح ررى عش ررد ع رردا وج ررؾد زي ررادة ف رري الحر رؾافز حي ررت حر ررم

عم ررى ه ؾسرر حد ررابي ( )3.74واىحر رراف

هعير رراري ( )0.927وىدر رربة ه ؾير ررة ( )%74.80وقيسر ررة اخ بر ررار  )11.912( Tعش ر رد هد ر ر ؾى الد لر ررة
( )000وٌررجا يعشرري ان افرراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن بدرجررة هرتفعررة دررأىٍؼ يعسمرؾا لدرراعات إضررافية فرري
الرشدوا ا ج ساعي لم شسية ح ى عشد عدا وجؾد زيادة في الحؾافز.
وحرر رم

الفقر ررة رق ررؼ ( )8عم ررى السرتب ررة ا ثش ررى عذ ررر وال رري ت ررشص عم ررى ان الع رراهميؽ عالق رراتٍؼ

ا ج ساعية قؾية دسدرائٍؼ في العسرل حيرت حررم

عمرى ه ؾسر حدرابي ( )3.71واىحرراف هعيراري

( )0.932وىدبة ه ؾية ( )%74.20وقيسة اخ بار  )11.900( Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا
يعشرري ان اف رراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن بدرجررة هرتفعررة عمررى ان عالق ر ٍؼ ا ج ساعيررة قؾيررة دسرردرائٍؼ فرري
الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وحر ررم

الفقر ررة رق ررؼ ( )1عم ررى السرتب ررة الثالث ررة عذ ررر وال رري ت ررشص عم ررى ان الع رراهميؽ يدر ر س عؾن

دالحديت عؽ عسمٍؼ ه اادقائٍؼ خارج ىظاا العسرل حيرت حررم
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عمرى ه ؾسر حدرابي ()3.63

واىحر رراف هعير رراري ( )0.996وىدررربة ه ؾير ررة ( )%72.60وقيسر ررة اخ بر ررار  )9.986( Tعش ر رد هد ر ر ؾى
الد لة ( )000وٌجا يعشي ان افراد عيشة الدراسة ي فقؾن بدرجة هرتفعة عمى يد س عؾن دالحرديت عرؽ
عسمٍؼ ه اادقائٍؼ خارج ىظاا العسل.
اهررا السرتبررة األخي ررة فقررد حررازت عميٍررا الفق ررة رقررؼ ( )7وال رري تررشص عمررى ان العرراهميؽ يذررعرون ان
عسمٍررؼ يحقررب طسؾحرراتٍؼ حيررت حرررم
وىدبة ه ؾية ( )%69.60بيشسا بمغ

عمررى ه ؾسر حدررابي ( )3.48واىحرراف هعيرراري ()1.064
قيسة  (7.011) Tعشد هد ؾى الد لة ( )000وٌجا يعشي ان

افرراد عيشررة الد ارسررة ي فقررؾن دررأن عسمٍررؼ يحقررب طسؾحرراتٍؼ فرري الرررشدوا ا ج سرراعي .ويعررزو ذلررػ إلررى
ىمرراح الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة فرري رف ر هٍرراراتٍؼ وتشسيررة قرردراتٍؼ وزيررادة ثق ر ٍؼ بشفدررٍؼ وتحقيررب
رغبراتٍؼ وجعمٍرؼ واثقريؽ درأىٍؼ يدريرون فري الظريررب الررحي ىحرؾ تحقيرب طسؾحراتٍؼ وذلرػ هرؽ خررالل
ال دريب وال س يؽ وىذر السعمؾهات ال دؾيقية والدعؼ اإلداري.
و رفة عاهة :إن هد ؾى وجؾد ال زاا تشغيسي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسيرة قرد بمرغ ()4.003
واىح رراف هعيرراري ( )0.905وىدرربة ه ؾيررة ( )%80.06اهررا قيسررة اخ بررار  Tفقررد بمغ ر

()18.045

عشد هد ؾى د لة ( )000وٌجا يدل عمى ان اغمبية افراد عيشة الدراسة ي فقؾن ان ٌشا ال زاا تشغيسي
في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.

السبحث الثاني
اختبار الفخضيات وتحميميا
ي شاول ٌجا السبحت اخ يار الفرضيات وتحميمٍا:
أوالً :اختبار الفخضية األساسية األولى.
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ٌشا اثر ذو د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05لم دؾيب الداخمي دأدعادي (ال دريب-تس يؽ
العاهميؽ-ىذر السعمؾهات ال دؾيقية-الدعؼ اإلداري) في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعراهميؽ دالررشدوا
ا ج ساعي لم شسية.
و خ بار ٌجي الفرضية تؼ اس خداا اخ بار ا ىحدار الخظي الس عدد.
جدول رلى (َ )12تائج تحهُم االَحدار نهفرضُت األساسُت
 Rمعامل

 R Squareمعامل التحجيج

اختبار F

* Sigمدته الجاللة

بيتا Beta

االرتباط
.779

.608

377.763

.000

.779

ي ز ر هررؽ البياىررات ال رؾاردة فرري المرردول رقررؼ ( )23ان ٌشررا اثررر لم دررؾيب الررداخمي فرري تحدرريؽ
ا ل رزاا ال شغيسرري فقررد بمررغ هعاهررل ا رتبرراطR

( )0.779عشررد هد ر ؾى د لررة ( .)000اهرا هعاهررل

ال حديد  R Squareفٍؾ يفدر ها ىدب ً ( )0.608هرؽ ال برايؽ فيسرا قيس رً ( )0.608هرؽ ال غيررات
في ا ل زاا ال شغيسي ىاتج عؽ ال دؾيب الداخمي كسا بمغ

قيسرة درجرة ال رأثير بي را ( )0.779اي ان

الزيادة بدرجة واحدة في ال دؾيب الداخمي يؤدي إلى تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي دقيسة ( )0.779ويؤكد
هعشؾية ٌجا األثر قيسة  Fالسحدؾ ة وال ي بمغ

( )377.763وٌي دالرة عشرد هدر ؾى د لرة ()000

وٌجا يعشي قبرؾل الفرضرية األساسرية وال ري ترشص ان ٌشرا اثرر ذو د لرة إحررائية عشرد هدر ؾى د لرة
( )0.05لم دؾيب الداخمي دأدعادي (ال ردريب – تس ريؽ العراهميؽ – ىذرر السعمؾهرات ال درؾيقية – الردعؼ
اإلداري) في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية وٌؾ ي ؾافرب هر هرا تؾارم

إليرً

د ارسررة كررل هررؽ (( )Ching & Sheng, 2009) )Forzad , 2007ابؾسررشيشة )2013
(الذؾاد ة .)2010
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و ال ررالي فإىررً يمررب عمررى اإلدارة العميررا وٌرري ارراحبة القررار ان تقررؾا ب فعيررل ال دررؾا الررداخمي وان
تعسل عمى اش ار العاهميؽ واألخج دسق رحراتٍؼ د يفيرة تفعيمرً ل قرؾا د درب و ا وحرب واى سراا العراهميؽ
وض ررسان اسر ر س ارري ٍؼ و ال ررالي تحد رريؽ ال ر رزاهٍؼ ال شغيس رري هس ررا س رريشع س إيمابير را عمر رى كف ررااة واداا
العسل.
 .0اختبار الفخضية الفخعية األولى:
ٌشررا اثررر ذو د لررة إحرررائية عشررد هد ر ؾى د لررة ( )0.05لم رردريب فرري تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري
لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
و خ بار ٌجي الفرضية تؼ اس خداا اخ بار ا ىحدار الخظي البدي .
جدول رلى (َ )13تائج تحهُم االَحدار نهفرضُت انفرعُت األونً
 Rمعامل االرتباط

 R Squareمعامل التحجيج

اختبار F

* Sigمدته الجاللة

بيتا Beta

0.529

0.249

13.205

.000

0.529

ي زر ر ه ررؽ البياى ررات الر رؾاردة ف رري الم رردول رق ررؼ ( )24ان ٌش ررا اث ررر لم رردريب ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا
ال شغيسري دالررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة فقرد بمرغ هعاهرل ا رتبراطR
( .)000اهرا هعاهرل ال حديرد R Square

( )0.529عشرد هدر ؾى د لرة

فٍرؾ يفدرر هرا ىدرب ً ( )0.249هرؽ ال برايؽ فيسرا قيس رً

( )0.249هررؽ ال غيررات فرري ا ل رزاا ال شغيسرري ىرراتج عررؽ ال رردريب كسررا بمغر

قيسررة درجررة ال ررأثير بي ررا

( )0.529اي ان الزي ررادة بدرج ررة واح رردة ف رري ال رردريب ي ررؤدي إل ررى تحد رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيس رري دقيس ررة
( )0.529ويؤك ررد هعشؾي ررة ٌ ررجا األث ررر قيس ررة  Fالسحد ررؾ ة وال رري بمغر ر

( )13.205وٌ رري دال ررة عش ررد

هد ؾى د لرة ( )000وٌرجا يعشري قبرؾل الفرضرية الفرعيرة األولرى وال ري ترشص ان ٌشرا اثرر ذو د لرة
إحرررائية عشررد هدر ؾى د لررة ( )0.05لم رردريب فرري تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري دالرررشدوا ا ج سرراعي
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لم شسيرة .وٌرجا هرا تؾارم

إليرً الكثيرر هرؽ الد ارسرات هشٍرا (( )Forzad , 2007در رالي )2009

(هظاحؽ ( )2010ابؾسشيشة ( )2013الذؾاد ة .)2010
 .2اختبار الفخضية الفخعية الثانية:
ٌشررا اثررر ذو د لررة إحرررائية عشررد هد ر ؾى د لررة ( )0.05ل س رريؽ العرراهميؽ فرري تحدرريؽ ا ل رزاا
ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية
و خ بار ٌجي الفرضية تؼ اس خداا اخ بار ا ىحدار الخظي البدي
جدول رلى (َ )14تائج تحهُم االَحدار نهفرضُت انفرعُت انثاَُت
 Rمعامل االرتباط

 R Squareمعامل التحجيج

اختبار F

* Sigمدته الجاللة

بيتا Beta

.703

.494

238.151

.000

.703

ي ز هؽ البياىات الؾاردة في المدول رقؼ ( )25ان ٌشا اثر ل س يؽ العاهميؽ في تحديؽ ا ل زاا
ال شغيسري دالررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة فقرد بمرغ هعاهرل ا رتبراطR
( .)000اهرا هعاهرل ال حديرد R Square

( )0.703عشرد هدر ؾى د لرة

فٍرؾ يفدرر هرا ىدرب ً ( )0.494هرؽ ال برايؽ فيسرا قيس رً

( )0.494هؽ ال غيرات في ا ل زاا ال شغيسي ىاتج عؽ تس يؽ العاهميؽ كسا بمغ

قيسرة درجرة ال رأثير

بي ا ( )0.703اي ان الزيادة بدرجرة واحردة فري تس ريؽ العراهميؽ يرؤدي إلرى تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري
دقيسررة ( )0.703ويؤكررد هعشؾيررة ٌررجا األثررر قيسررة  Fالسحدررؾ ة وال رري بمغ ر

( )238.151وٌرري دالررة

عشررد هدر ؾى د لررة ( )000وٌررجا يعشرري قبررؾل الفرضررية الفرعيررة الثاىيررة وال رري تررشص ان ٌشررا اثررر ذو
د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05ل س ريؽ العراهميؽ فري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري دالررشدوا
ا ج ساعي لم شسية .وٌجا ها اكدتً دعض الدراسات هشٍا (در الي ( )2009الذؾاد ة .)2010
 .3اختبار الفخضية الثالثة:
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ٌشررا اثررر ذو د لررة إحرررائية عشررد هدر ؾى د لررة ( )0.05لشذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية فرري تحدرريؽ
ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
و خ بار ٌجي الفرضية تؼ اس خداا اخ بار ا ىحدار الخظي البدي
جدول رلى (َ )15تائج تحهُم االَحدار نهفرضُت انفرعُت انثانثت
 Rمعامل االرتباط

اختبار F

 R Squareمعامل

* Sigمدته الجاللة

بيتا Beta

التحجيج
0.553

.306

.000

107.390

.553

ي ز ر هررؽ البياىررات ال رؾاردة فرري المرردول رقررؼ ( )26ان ٌشررا اثررر لشذ رر السعمؾهررات ال دررؾيقية فرري
تحديؽ ا ل رزاا ال شغيسري دالررشدوا ا ج سراعي لم شسيرة فقرد بمرغ هعاهرل ا رتبراط )0.553( Rعشرد
هدر ؾى د لرة ( .)000اهرا هعاهرل ال حديرد  R Squareفٍرؾ يفدرر هرا ىدرب ً ( )0.306هرؽ ال برايؽ
فيسررا قيس ررً ( )0.306هررؽ ال غيررات فرري ا ل رزاا ال شغيسرري ىرراتج عررؽ ىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية كسررا
بمغر

قيسررة درجررة ال ررأثير بي ررا ( )0.553اي ان الزيررادة بدرجررة واحرردة فرري ىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية

يررؤدي إلررى تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري دقيسررة ( )0.553ويؤكررد هعشؾيررة ٌررجا األثررر قيسررة  Fالسحدررؾ ة
وال رري بمغر

( )107.390وٌرري دالررة عشررد هدر ؾى د لررة ( )000وٌررجا يعشرري قبررؾل الفرضررية الفرعيررة

الثالثررة وال رري تررشص ان ٌشررا اثررر ذو د ل رة إحرررائية عشررد هد ر ؾى د لررة ( )0.05لشذررر السعمؾهررات
ال دؾيقية في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية .وٌجا ها اكدتً دعض الدراسات
هشٍا (الخذاب ( )2005عبد السؤهؽ الحاج .)2008
 .4اختبار الفخضية الفخعية الخابعة:
ٌش ررا اث ررر ذو د ل ررة إحر ررائية عش ررد هدر ر ؾى د ل ررة ( )0.05لم رردعؼ اإلداري ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا
ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
و خ بار ٌجي الفرضية تؼ اس خداا اخ بار ا ىحدار الخظي البدي
جدول رلى (َ )16تائج تحهُم االَحدار نهفرضُت انفرعُت انرابعت
 Rمعامل االرتباط

 R Squareمعامل التحجيج

اختبار F
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* Sigمدته الجاللة

بيتا Beta

.925

.856

1449.370

.925

.000

ي ز ر هررؽ البياىررات ال رؾاردة فرري المرردول رقررؼ ( )27ان ٌشررا اثررر لمرردعؼ اإلداري فرري تحدرريؽ ا ل رزاا
ال شغيسرري دالرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة فقررد بمررغ هعاهررل ا رتبرراطR
( .)000اهرا هعاهررل ال حديررد R Square

( )0.925عشررد هد ر ؾى د لررة

فٍررؾ يفدررر هررا ىدررب ً ( )0.856هررؽ ال بررايؽ فيسررا قيس ررً

( )0.856هؽ ال غيرات في ا ل زاا ال شغيسي ىاتج عؽ الدعؼ اإلداري كسا بمغ قيسة درجة ال رأثير بي را
( )0.925اي ان الزيررادة بدرجررة واحرردة فرري الرردعؼ اإلداري يررؤدي إلررى تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري دقيسررة
( )0.925ويؤكررد هعشؾيررة ٌررجا األثررر قيسررة  Fالسحدررؾ ة وال رري بمغ ر ( )1449.370وٌرري دالررة عشررد
هد ر ؾى د لررة ( )000وٌررجا يعشرري قبررؾل الفرضررية الفرعيررة الرادعررة وال رري تررشص ان ٌشررا اثررر ذو د لررة
إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05لمدعؼ اإلداري في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي دالرشدوا ا ج سراعي
لم شسية .وٌجا ها اكدتً دعض الدراسات هشٍا (هظاحؽ ( )2010الذؾاد ة .)2010
ثانياً :اختبار الفخضية الخئيدية الثانية.
سي ؼ تحميل واخ بار الفرضية الرئيدرية الثاىيرة وال ري ترشص عمرى وجرؾد فروقرات ذو د لرة إحررائية
عشررد هد ر ؾى د لررة ( )0005برريؽ إجادررات اف رراد عيشررة الد ارسررة فيسررا ي عمررب دال دررؾيب الررداخمي وا ل رزاا
ال شغيسر رري تعر ررزى لمخرر ررائص الديسؾغرافير ررة (المر ررشس الحالر ررة ا ج ساعير ررة الف ر ررة العسرير ررة السد ر ر ؾى
ال عميسي عدد سشؾات الخدهة) في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
ولحدرراب الفروقرات برريؽ الس غيررات فقررد تررؼ اسر خداا ا خ بررارات ال رري تشاسررب كررل ه غيررر عمررى حرردة
وعمى الشحؾ اآلتي:
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 .0الستغيخ األول :الجشذ.
ججول رقم  )28نتيجة اختبار  ( T- testلجاللة الفخوقات بين متهسطات آراء العيشة وفقاً لستغيخ
الجشذ
الستغيخات

الستهسط

االنحخاف

قيسة

مدته

الجاللة

الحدابي

السعياري

)T

الجاللة

لفعيا

.809

4.421

.000

دالة

3.176

.002

دالة

الجشذ

العجد

ذكر

171

3.848

اىثى

75

3.300

.930

ذكر

171

3.895

.634

اىثى

75

3.540

.872

نذخ السعمهمات

ذكر

171

3.872

.766

التدهةقية

اىثى

75

3.015

.781

ذكر

171

4.014

.766

اىثى

75

3.872

.781

ذكر

171

3.834

.601

اىثى

75

3.445

.757

ذكر

171

4.050

.632

اىثى

75

3.888

.676

التجرةب

التسكين

الجعم اإلدراي

التدهةق الجاخمي

االلتدام التشعيسي

4.409

.000

دالة

1.331

.184

غير دالة

3.936

.000

دالة

1.813

.071

غير دالة

ي زر هررؽ المرردول رقررؼ ( :)28وجررؾد فروق رات ذات د لررة إحرررائية عشررد هد ر ؾى الد لررة ()0.05
برريؽ اس ر مادات اف رراد العيشررة تمرراي ال دررؾيب الررداخمي تعررزى لس غيررر المررشس فيسررا ي عمررب ب( ال رردريب
ال س رريؽ ىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية((ال دررؾيب الررداخمي) وقررد كاى ر
حيررت كاىر

ٌررجي الفروق رات لرررال الررجكؾر

كررل قرريؼ الد لررة اإلحرررائية اقررل هررؽ ( .)0.05وتذررير ٌررجي الش يمررة إلررى ان العرراهميؽ فرري
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الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة هخ مف ررؾن ف رري تر ررؾراتٍؼ ح ررؾل ال د ررؾيب ال ررداخمي وادع ررادي (ال رردريب
ال س يؽ ىذر السعمؾهات ال دؾيقية) داخ الف المشس.
وي ب ر رريؽ ه ر ررؽ الم ر رردول ( )28ان اعم ر ررى ىد ر رربة ٌ ر رري ىد ر رربة ال ر ررجكؾر حي ر ررت بمغر ر ر
( )%69.51بيشس ررا كاىر ر

ىد ر رربة ال ر ررجكؾر

ىد رربة اإلى رراث اق ررل ه ررؽ ىد رربة ف ررة ال ررجكؾر وتد رراوي ( )%30.49وتع ررزو

الباحثة ذلػ إلى ان عدد العاهميؽ هؽ الجكؾر اعمى هؽ عدد اإلىاث.
اها فيسا ي عمب دالفروقات بيؽ العاهميؽ فيسا ي عمرب ب(الردعؼ اإلداري)(ال درؾيب الرداخمي) و(ا ل رزاا
ال شغيسي) حدب ه غير المشس فقد كاى

تمػ الفروقرات غيرر دالرة إحررائيا حيرت كاىر

قريؼ الد لرة

اإلحر ررائية اكب ررر ه ررؽ ( )0.05وٌ ررجي الش يم ررة تذ ررير إل ررى ان (ال رردعؼ ا داري)(ال د ررؾيب ال ررداخمي)و
(ا ل زاا ال شغيسي) لدى العاهميؽ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسيرة

ي رأثر دس غيرر المشس هسرا يذرير

إلر رى ان الع رراهميؽ ف رري الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة ل ررديٍؼ ىف ررس ال ر ررؾرات ح ررؾل (ال رردعؼ اإلداري)
(ال دررؾيب الررداخمي) و(ا ل رزاا ال شغيسرري) درراخ الف المررشس .وتعررزو الباحثررة ذلررػ دررأن اخر الف جررشس
الع رراهميؽ ل ررؼ ي ررؽ ل ررً اث ررر ج ررؾٌري عم ررى (ال رردعؼ اإلداري) (ال د ررؾيب ال ررداخمي) وان ا ل ررزاا ال شغيس رري
واس عداد الفرد لبرجل جٍرؾد كبيررة لررال الررشدوا واهر ال الرغبرة القؾيرة فري البقراا فري الررشدوا
والقبؾل دالقيؼ واألٌداف الرئيدية لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية

يخ مف داخ الف المشس.

 .2الستغيخ الثاني :السدته التعميسي.
اس خده

الدراسة تحميل ال بايؽ األحادي ) (One Way Anovaلسعرفة هدى الد لة اإلحرائية

لمفروقات بيؽ السد ؾى ال عميسي وتأثير ه غير السد ؾى ال عميسي عمى ه غيرات الدراسة.
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ججول رقم  )29نتائج اختبار تحميل التباين األحادي) لسعخفة الفخوقات بين آراء العيشة حدب السدته التعميسي
One-Way Anova
داخل
السجسهعات

الستغيخات

بين السجسهعات

درجة

الستهسط

درجة

الستهسط

الحخةة

تخبيع

الحخةة

تخبيع

اختبار F

مدته

الجاللة

الجاللة

لفعي ًا

عشج
1.15

التجرةب

243

190.035

2

.999

0.639

.529

غير دالة

التسكين

243

130.249

2

.797

0.743

.477

غير دالة

نذخ السعمهمات

243

165.091

2

1.038

0.764

.467

غير دالة

الجعم اإلدراي

243

143.578

2

2.372

2.007

.137

غير دالة

التدهةق الجاخمي

243

111.555

2

.137

0.149

.862

غير دالة

االلتدام التشعيسي

243

100.802

2

2.274

2.741

.066

غير دالة

التدهةقية

ي زر هرؽ المردول رقرؼ ( )29ان قيسرة  Fجراات غيرر دالرة عشرد هدر ؾى د لرة ( )0.05فري كرل
الس غيرات وٌجا يعشي عدا وجرؾد فروقرات جؾٌريرة ذات د لرة إحررائية فري آراا العيشرة حدرب ه غيرر
السد ر ؾى ال عميسرري فيسررا ي عمررب دأدعرراد ال دررؾيب الررداخمي إذ ان كررل قرريؼ الد لررة اإلحرررائية اكبررر هررؽ
( )0.05هسررا يذررير إ ان العرراهميؽ فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة لررديٍؼ ىفررس ال رررؾرات حررؾل
ال د ررؾيب ال ررداخمي وادع ررادي د رراخ الف هدر ر ؾاٌؼ ال عميس رري وٌ ررجا يعش رري ان اخر ر الف السدر ر ؾى ال عميس رري
لمعاهميؽ لؼ ي ؽ لً اثر جؾٌري عمى ال دؾيب الداخمي.
اه ررا فيس ررا ي عم ررب دالفروق ررات ب رريؽ الع رراهميؽ فيس ررا ي عم ررب د ررا ل زاا ال شغيس رري حد ررب ه غي ررر السدر ر ؾى
ال عميسي فقد كاى

تمػ الفروقات غير دا إحرائيا حيرت كاىر

قيسرة الد لرة اإلحررائية اكبرر هرؽ

( )0.05وٌجا يذرير إلرى ان العراهميؽ دسخ مرف هرؤٌالتٍؼ العمسيرة لرديٍؼ ىفرس ال ؾجٍرات تمراي ا ل رزاا
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ال شغيسرري هسررا يعشرري ان اخ ر الف السد ر ؾى ال عميسرري لمعرراهميؽ لررؼ ي ررؽ لررً اثررر جررؾٌري عمررى ا ل رزاا
ال شغيسي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وتعرزو الباحثرة ذلررػ إلرى ان العراهميؽ الحااررميؽ عمرى شرٍادات ثاىؾيررة عاهرة او اقرل او د ررالؾريؾس
او هاجد ير او دك ؾراة يعسمؾن في عل عروا بي يرة ه ذرابٍة و ال رالي لرؼ تغٍرر فروقرات فري هدر ؾى
ا ل زاا ال شغيسي لدى العاهميؽ تعزى لس غير السد ؾى ال عميسي.
 .3الستغيخ الثالث :الفئة العسخةة.
اس خده

الدراسة تحميل ال بايؽ األحادي ) (One Way Anovaلسعرفة هدى الد لة اإلحرائية

لمفروقات بيؽ الف ة العسرية وتأثير ه غير الف ة العسرية عمى ه غيرات الدراسة.
ججول رقم  )31نتائج اختبار تحميل التباين األحادي) لسعخفة الفخوقات بين آراء العيشة حدب الفئة العسخةة
One-Way Anova
داخل الوجوىػات

بُن الوجوىػات

هستىي

الداللة

الداللة ػند

لفظُاً

الوتغُزات
درجة

الوتىسط

درجة

الوتىسط

الحزَة

تزبُغ

الحزَة

تزبُغ

اختبار F

1014

التدرَب

342

179.696

4

11.337

3.801

.005

دانخ

التوكُن

342

123.767

4

7.279

3.544

.008

دانخ

نشز الوؼلىهات

342
157.270

4

8.858

3.394

.010

دانخ

التسىَقُة
الدػن اإلدراٌ

342

139.328

4

6.621

2.863

.024

دانخ

التسىَك الداخلٍ

342

104.915

4

6.777

3.892

.004

دانخ

االلتشام التنظُوٍ

342

96.438

4

6.639

4.148

.003

دانخ

ي ز ر هررؽ المرردول رقررؼ ( )30ان قيسررة  Fجرراات دالررة عشررد هد ر ؾى د لررة ( )0.05فرري كررل
الس غيررات وٌررجا يعشرري وجررؾد فررروا جؾٌريررة ذات د لررة إحرررائية فرري آراا العيشررة حدررب ه غيررر الف ررة
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العسريرة فيسررا ي عمررب دسمررا ت ال دررؾيب الررداخمي إذ ان كرل قرريؼ الد لررة اإلحرررائية اقررل هررؽ ()0.05
هس ررا يذ ررير إ ان الع رراهميؽ ف رري الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة هؾض ررؾا الد ارس ررة تخ م ررف تر ررؾراتٍؼ
ح ررؾل ال درررؾيب الرررداخمي وادع ررادي در رراخ الف ف ر رراتٍؼ العسري ررة وٌ ررجا يعشر رري ان اخر ر الف الف ررة العسريرررة
لمعرراهميؽ لررً اثررر جررؾٌري عمررى ال دررؾيب الررداخمي فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة هؾضررؾا الد ارسررة.
وقررد كاى ر

ٌررجي الفروق رات لرررال الف ررة العسريررة (اكبررر هررؽ خسدرريؽ سررشة) حيررت حرررم

عمررى اعمررى

ه ؾس حدابي ( .)3.91وتعزو الباحثة ذلرػ درأن هعغرؼ العراهميؽ فري ٌرجي الف رة العسريرة يش سرؾن إلرى
اإلدارة العميررا و ال ررالي فررإىٍؼ يحغررؾن دقرردر اكبررر فرري ال رردريب وال س رريؽ وىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية
والدعؼ اإلداري.

اه ر را فيسر ررا ي عمر ررب دالفروقر ررات بر رريؽ العر رراهميؽ فيسر ررا ي عمر ررب در ررا ل زاا ال شغيسر رري حدر ررب ه غير ررر الف ر ررة
العسريررة فقررد كاى ر

تمررػ الفروق رات دالررة إحرررائيا ايزررا حيررت كاى ر

قيسررة الد لررة اإلحرررائية اقررل

ه ر ر ررؽ ( )0.05وٌ ر ر ررجا يذ ر ر ررير إل ر ر ررى ان الع ر ر رراهميؽ ذات الف ر ر ررات العسري ر ر ررة السخ مف ر ر ررة

يؾج ر ر ررد ل ر ر ررديٍؼ

ىف ررس ال ررررؾرات تم رراي ا ل ر رزاا ال شغيسر رري هس ررا يعشر رري ان اخر ر الف الف ررة العسريرررة لمع رراهميؽ ل ر رً اثر ررر
ج ررؾٌري ف رري تغي ررر هدر ر ؾى ا ل ر رزاا ال شغيس رري ف رري الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة هؾض ررؾا الد ارس ررة.
وقررد كاى ر

ٌررجي الفروق رات لرررال الف ررة العسريررة (اكبررر هررؽ خسدرريؽ سررشة) حيررت حرررم

عمررى اعمررى

ه ؾس ر ر حدر ررابي ( .)3.89وتعر ررزو الباحثر ررة ذلر ررػ در ررأن ٌر ررجي الف ر ررة العسرير ررة تذر ررعر داس ر ر قرار وال ر رزاا
تشغيس رري اكب ررر دد رربب ايقاىٍ ررا د ررأن دقائٍ ررا فر رري الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة يز ررسؽ لٍ ررا اه ير ررازات
وحقؾا كالسعاشات ال قاعدية والزسان ا ج ساعي.
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 .4الستغيخ الخابع :الحالة االجتساعية.
اس خده

الدراسة تحميل ال بايؽ األحادي ( (One Way Anovaلسعرفة هدى الد لة اإلحرائية

لمفروقات بيؽ الحالة ا ج ساعية وتأثير ه غير الحالة ا ج ساعية عمى ه غيرات الدراسة.
ججول رقم  ) 30نتائج اختبار تحميل التباين األحادي) لسعخفة الفخوقات بين آراء العيشة حدب الحالة االجتساعية
One-Way Anova
داخل الوجوىػات

بُن الوجوىػات

هستىي

الداللة

الوتغُزات
درجة

الوتىسط

درجة

الوتىسط

الحزَة

تزبُغ

الحزَة

تزبُغ

اختبار F

الداللة ػند

لفظُاً

1014

التدرَب

342

77.259

2

1.183

.773

.464

غٛزدانخ

التوكُن

342

51.514

2

2.789

2.734

.070

غٛزدانخ

نشز

342

الوؼلىهات

غٛزدانخ
66.515

.111

2

.084

.919

التسىَقُة
الدػن

غٛزدانخ

342
59.062

.968

2

.828

.440

اإلدراٌ
التسىَك

غٛزدانخ

342
44.993

.804

2

.903

.409

الداخلٍ
االلتشام

غٛزدانخ

342
39.879

1.098

2

1.391

.254

التنظُوٍ

ي ز ر هررؽ المرردول رقررؼ ( )31ان قيسررة  Fجرراات غيررر دالررة عشررد هد ر ؾى د لررة ( )0.05فرري كررل
الس غيرات وٌجا يعشي عدا وجرؾد فروقرات جؾٌريرة ذات د لرة إحررائية فري آراا العيشرة حدرب ه غيرر
الحالة ا ج ساعية فيسا ي عمب دسما ت ال دؾيب الداخمي إذ ان كرل قريؼ الد لرة اإلحررائية اكبرر هرؽ
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( )0.05هسررا يذررير إ ان العرراهميؽ فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة لررديٍؼ ىفررس ال رررؾرات حررؾل
ال دؾيب الداخمي وهما تً داخ الف حرا تٍؼ ا ج ساعيرة وٌرجا يعشري ان اخر الف الحالرة ا ج ساعيرة
لمعاهميؽ لؼ ي ؽ لٍا اثر جؾٌري عمى ال دؾيب الداخمي.
اهر را فيس ررا ي عم ررب دالفروق ررات ب رريؽ الع رراهميؽ فيس ررا ي عم ررب د ررا ل زاا ال شغيس رري حد ررب ه غي ررر الحال ررة
ا ج ساعية فقرد كاىر

تمرػ الفروقرات غيرر دالرة إحررائيا حيرت كاىر

قيسرة الد لرة اإلحررائية اكبرر

هؽ ( )0.05وٌجا يذير إلرى ان العراهميؽ الس رزوجيؽ او جسريعٍؼ لرديٍؼ ىفرس ال ؾجٍرات تمراي ا ل رزاا
ال شغيسي هسا يعشي ان اخ الف الحالة ا ج ساعية لمعاهميؽ لؼ ي ؽ لً اثر جؾٌري فري تغيرر هدر ؾى
ا ل زاا ال شغيسي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
وتع ررزو الباحث ررة ذل ررػ إل ررى ان الع رراهميؽ ذو الح ررا ت ا ج ساعي ررة (اع ررزب ه ررزوج هظم ررب اره ررل)
يعسمؾن في عرل عرروا بي يرة ه ذرابٍة و ال رالي لرؼ تغٍرر فروقرات قري هدر ؾى ا ل رزاا ال شغيسري لردى
العاهميؽ تعزى لس غير الحالة ا ج ساعية.
 .5الستغيخ الخامذ :عجد سشهات الخجمة
اس خده

الدراسة تحميل ال بايؽ األحادي ) (One Way Anovaلسعرفة هدى الد لة اإلحرائية

لمفروقات بيؽ عدد سشؾات الخدهة وتأثير ه غير عدد سشؾات الخدهة عمى ه غيرات الدراسة.
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ججول رقم  )32نتائج اختبار تحميل التباين األحادي) لسعخفة الفخوقات بين آراء العيشة حدب عجد سشهات الخجمة
One-Way Anova
داخل الوجوىػات

بُن الوجوىػات

هستىي

الداللة

الوتغُزات
درجة

الوتىسط

درجة

الوتىسط

الحزَة

تزبُغ

الحزَة

تزبُغ

اختبار F

الداللة ػند

لفظُاً

1014

التدرَب

243

191.034

2

1.134

0.725

.485

غٛزدانخ

التوكُن

243

130.180

2

.866

0.808

.447

غٛزدانخ

نشز
الوؼلىهات

غٛزدانخ

243

163.413

2.715

2

2.019

.135

التسىَقُة
الدػن

غٛزدانخ

243

143.314

2.635

2

2.234

.109

اإلدراٌ
التسىَك

غٛزدانخ

243

110.251

1.441

2

1.588

.206

الداخلٍ
االلتشام

دانخ

243

98.809

4.268

2

5.248

.006

التنظُوٍ

ي زر هرؽ المردول رقرؼ ( )32ان قيسرة  Fجراات غيرر دالرة عشرد هدر ؾى د لرة ( )0.05فري كرل
الس غيرات وٌجا يعشي عدا وجرؾد فروقرات جؾٌريرة ذات د لرة إحررائية فري آراا العيشرة حدرب ه غيرر
عردد سرشؾات الخدهرة فيسرا ي عمرب دأدعراد ال دررؾيب الرداخمي إذ ان كرل قريؼ الد لرة اإلحررائية اكبرر هررؽ
( )0.05هسررا يذررير إ ان العرراهميؽ فرري الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة هؾضررؾا الد ارسررة لررديٍؼ ىفررس
ال رررؾرات حررؾل ال دررؾيب الررداخمي وادعررادي درراخ الف خب ررتٍؼ العسميررة وٌررجا يعشرري ان اخ ر الف عرردد
سررشؾات الخدهررة لمعرراهميؽ لررؼ ي ررؽ ل رً اثررر جررؾٌري عمررى ال دررؾيب الررداخمي فرري الرررشدوا ا ج سرراعي
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لم شسية اي ان العاهميؽ اارحاب الخبررة القميمرة او العاليرة جسريعٍؼ لرديٍؼ الرؤيرة ىفدرٍا تمراي ال درؾيب
الداخمي.
اهررا فيسررا ي عمررب دالفروقررات برريؽ العرراهميؽ فيسررا ي عمررب دررا ل زاا ال شغيسرري حدررب ه غيررر عرردد سررشؾات
الخده ررة فق ررد كاىر ر

تم ررػ الفروقر رات دال ررة إحر ررائيا حي ررت كاىر ر

قيس ررة الد ل ررة اإلحر ررائية اق ررل ه ررؽ

( )0.05وٌجا يذير إلى ان عدد سرشؾات الخبررة لمعراهميؽ ترؤثر عمرى ا ل رزاا ال شغيسري فري الررشدوا
ا ج ساعي لم شسية .وقد كاى
حيت حرم

ٌجي الفروقات لرال الف ة ذو عدد سشيؽ الخبرة اقل هؽ خسس سرشؾات

عمى اعمى ه ؾس حدابي (.)4.14

وعمى ضؾا ذلػ يس ؽ اس ش اج ها يأتي:
 .1ل ر رردى افر ر رراد هم سر ر ر الد ارس ر ررة رؤي ر ررة ه ذ ر ررابٍة ىح ر ررؾ (ال ر رردريب ال س ر رريؽ ىذ ر ررر السعمؾه ر ررات
ال دؾيقية)(ال د ر ررؾيب ال ر ررداخمي) هٍس ر ررا اخ مفر ر ر

ه غير ر رراتٍؼ الذخر ر ررية والديسؾغرافي ر ررة (الحال ر ررة

ا ج ساعية السد ؾى ال عميسي عدد سشؾات الخدهة).
 .2ل رردى افر رراد هم سر ر الد ارس ررة رؤي ررة ه ذ ررابٍة ىح ررؾ (ال رردعؼ اإلداري) (ال د ررؾيب ال ررداخمي) هٍس ررا
اخ مف

ه غيراتٍؼ الذخرية والديسؾغرافيرة (المرشس السدر ؾى ال عميسري الحالرة ا ج ساعيرة

عدد سشؾات الخدهة).
 .3ل ر رردى اف ر ر رراد هم س ر ر ر الد ارس ر ررة رؤيرر ررة هخ مفرر ررة ىحرر ررؾ (ال ر رردريب ال س ر رريؽ ىذر ر ررر السعمؾهرر ررات
ال دؾيقية)(ال دؾيب الداخمي) تبعا خ الف ه غيراتٍؼ الذخرية والديسؾغرافية (المرشس الف رة
العسرية).
 .4لدى افراد هم س الدراسة رؤية هخ مفة ىحؾ (الدعؼ اإلداري)(ال دؾيب الداخمي) تبعا خ الف
ه غيراتٍؼ الذخرية والديسؾغرافية (الف ة العسرية).
 .5لرردى اف رراد هم س ر الد ارسررة رؤيررة ه ذررابٍة ىحررؾ ا ل رزاا ال شغيسرري تبعررا خ ر الف ه غي رراتٍؼ
الذخرية والديسؾغرافية (المشس الحالة ا ج ساعية السد ؾى ال عميسي).
 .6ل رردى افر رراد هم سر ر الد ارس ررة رؤي ررة هخ مف ررة ىح ررؾ ا ل ر رزاا ال شغيس رري تبع ررا خر ر الف ه غير رراتٍؼ
الذخرية والديسؾغرافية (الف ة العسرية عدد سشؾات الخدهة).
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و ذر ل عرراا وهررؽ الش ررائج الدررادقة فإىررً ير ؼ قبررؾل الفرضررية الرئيدررية الثاىيررة جزئيررا إذ اىررً تؾجررد فقر
دعض الفروقات ذات د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0005بريؽ إجادرات افرراد عيشرة الد ارسرة فيسرا
ي عم ر ررب دال د ر ررؾيب ال ر ررداخمي وا ل ر ر رزاا ال شغيس ر رري تع ر ررزى لمخر ر ررائص الديسؾغرافي ر ررة (المر ر رشس الحال ر ررة
ا ج ساعية الف ة العسرية السد ؾى ال عميسي عدد سشؾات الخدهة) في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
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السبحث الثالث
ممخص الشتائج التي تهصمت إلييا الجراسة
ي شاول السبحت الثالت اٌؼ الش ائج ال ي تؾام

إليٍا الدراسة وٌي كسا يمي:

 .1اعٍرت ى ائج الدراسة ان هد ؾى ال دؾيب الداخمي دأدعادي (ال دريب وتس يؽ العاهميؽ وىذرر
السعمؾهات ال دؾيقية والدعؼ اإلداري) في الرشدوا اإلج ساعي لم شسية هؽ وجٍة ىغرر عيشرة
الدراسة كاى

جسيعٍا هرتفعة وٌجا يدل عمى ان تؾافب الغالبية العغسى هؽ السبحؾثيؽ عمى

ان عشااررر ال دررؾيب الررداخمي (ال رردريب تس رريؽ العرراهميؽ ىذررر السعمؾهررات ال دررؾيقية الرردعؼ
اإلداري) ٌي عشاار ه ؾفرة وه احة لمعاهميؽ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية وان القائسيؽ
عم ررى الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة يسارس ررؾن ال د ررؾيب ال ررداخمي اي اى ررً يؾج ررد تؾج ررً ه ررؽ
الرشدوا ا ج ساعي لم شسية لسسارسة ال دؾيب الداخمي دمسي ادعادي.
 .2اعٍرررت ى ررائج الد ارسررة ان هد ر ؾى ا ل رزاا ال شغيسرري هرتف ر

وٌررجا يرردل عمررى ان اغمبيررة اف رراد

العيشة يؾافقؾن ان ٌشا هد ؾى جيدا في ا ل زاا ال شغيسي في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 .3اعٍرررت ى ررائج الد ارسررة ان ٌشررا قرررؾر فرري فرري هررش العرراهميؽ حريررة ال ررررف فرري اعسررالٍؼ
ل مبية حاجات طالبي الخدهة في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 .4اعٍررت ى ررائج الد ارسررة ان ٌشررا قررؾر فرري سررٍؾلة تذرراركية السعمؾهرات ال دررؾيقية ودق ٍررا فرري
الرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
بالشدبة إلختبار الفخضيات:
 .1اخ بررار الفرضررية الرئيدررية األولررىٌ :شررا اثررر ذو د لررة إحرررائية عشررد هدر ؾى د لررة ()0.05
لم دررؾيب ال ررداخمي دأدع ررادي (ال رردريب -تس رريؽ العرراهميؽ -ىذ ررر السعمؾه ررات ال د ررؾيقية -ال رردعؼ
اإلداري) في تحديؽ اإلل زاا ال شغيسي دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية .فقد تؼ قبؾل الفرضية.
 الفرض ررية الفرعي ررة األول ررىٌ :ش ررا اث ررر ذو د ل ررة احر ررائية عش ررد هدر ر ؾى د ل ررة ( )0.05ب رريؽ
ال رردريب فرري تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري لمعرراهميؽ دالرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة .فقررد تررؼ قبررؾل
الفرضية.
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 الفرضية الفرعية الثاىيةٌ :شا اثر ذو د لة اخرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05بيؽ تس ريؽ
العراهميؽ فرري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري لمعرراهميؽ دالررشدوا ا ج سرراعي لم شسيرة .فقررد ترؼ قبررؾل
الفرضية.
 الفرضية الفرعية الثالثرةٌ :شرا اثرر ذو د لرة احررائية عشرد هدر ؾى د لرة ( )0.05بريؽ ىذرر
السعمؾهررات ال دررؾيقية فرري تحدرريؽ ا ل رزاا ال شغيسرري لمعرراهميؽ دالرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة.
فقد تؼ قبؾل الفرضية.
 الفرضية الفرعية الرادعةٌ :شا اثر ذو د لة احرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05بريؽ الردعؼ
اإلداري في تحديؽ ا ل زاا ال شغيسي لمعاهميؽ دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 .2اخ بر ررار الفرضر ررية الرئيدر ررية الثاىير ررة :يؾجر ررد فروق ر رات ذو د لر ررة إحرر ررائية عشر ررد هد ر ر ؾى د لر ررة
( )0005برريؽ إجادررات اف رراد عيشررة الد ارسررة فيسررا ي عمررب دال دررؾيب الررداخمي وا ل رزاا ال شغيسرري
تع ر ررزى لمخر ر ررائص الديسؾغرافي ر ررة (الم ر ررشس الحال ر ررة ا ج ساعي ر ررة الف ر ررة العسري ر ررة السدر ر ر ؾى
ال عميسي عدد سشؾات الخدهة) دالرشدوا ا ج ساعي لم شسية .فقد تؼ قبؾل الفرضية جزئيا.
حيت:
 تؾجد فروقات ذات د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05بيؽ إجادات افراد عيشة الدراسة
دسا ي عمب دال دؾيب الداخمي تعرزى لمخررائص الديسؾغرافيرة (المرشس الف رة العسريرة) بيشسرا
تؾجد فروقات ذو د لة إحرائية عشد هد ؾى د لرة ( )0.05بريؽ إجادرات افرراد عيشرة الد ارسرة
فيس ررا ي عم ررب دال د ررؾيب ال ررداخمي وا ل ر رزاا ال شغيس رري تع ررزى لمخر ررائص الديسؾغرافي ررة (الحال ررة
ا ج ساعية السد ؾى ال عميسي عدد سشؾات الخدهة).
 تؾجد فروقات ذات د لة إحرائية عشد هد ؾى د لة ( )0.05بيؽ إجادات افراد عيشة الدراسة
دسررا ي عمررب دررا ل زاا ال شغيسرري تعررزى لمخرررائص الديسؾغرافيررة (الف ررة العسريررة عرردد سررشؾات
الخدهررة) بيشسررا

تؾجررد فروقرات ذو د لررة إحرررائية عشررد هدر ؾى د لررة ( )0.05برريؽ إجادررات

اف رراد عيشررة الد ارسررة فيسررا ي عمررب دررا ل زاا ال شغيسرري تعررزى لمخرررائص الديسؾغرافيررة (المررشس
الحالة ا ج ساعية السد ؾى ال عميسي).
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الفرل الخامذ
استشتاجات وتهصيات الجراسة ومقتخحاتيا
السبحث األول :االستشتاجات.
السبحث الثاني :التهصيات.
السبحث الثالث :السقتخحات.
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الفرل الخامذ
االستُتاجاث وانتىصُاث وانًمترحاث
ي شاول الفرل الخاهس ا س ش اجات وال ؾايات والسق رحات ال ي تؾام

اليٍا الدراسة في ثالثة

هباحت كسايمي:

السبحث األول
االستشتاجات
ي شاول ٌجا السبحت اٌؼ ا س ش اجات ال ي تؾام

إليٍا الدراسة كسا يمي:

دور إيمابيا لم دؾيب الداخمي دأدعادي كافة في تحديؽ ا ل رزاا ال شغيسري دالررشدوا
 -1وجؾد ا
ا ج ساعي لم شسية.
 -2واق ال دؾيب الداخمي دأدعادي كافة يذير إلى وعي الرشدوا ا ج سراعي لم شسيرة دأٌسي رً
إ اىررً يح رراج إلررى السزيررد هررؽ ا ٌ سرراا وال حدرريؽ السد ر سر هررؽ خررالل تظررؾير ال دررؾيب
الداخمي دأدعادي كافة.
 -3يٍ ر ؼ الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة دال دررؾيب الررداخمي وك ران اكثررر عشرررر ه حقررب ٌررؾ
الدعؼ اإلداري ثؼ تس يؽ العاهميؽ وال دريب واخي ار ىذر السعمؾهات ال دؾيقية.
ٌ -4ش ررا هدر ر ؾى جي رردا ف رري ا ل ر رزاا ال شغيس رري لمع رراهميؽ ف رري الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة
هؾضؾا الباحثة هؽ وجٍة ىغر عيؽ السبحؾثيؽ.
 -5اٌ ساا الرشدوا ا ج ساعي لم شسية دأدعاد ال دؾيب الداخمي (ال دريب وتس ريؽ العراهميؽ
وىذر ررر السعمؾهر ررات ال در ررؾيقية والر رردعؼ اإلداري) لسر ررا لر ررً هر ررؽ اثر ررر فر رري تحدر رريؽ ا ل ر رزاا
ال شغيسي.
 -6عٍر بؾضؾح وجؾد اثر لم دريب كأحرد ادعراد ال درؾيب الرداخمي فري الررشدوا ا ج سراعي
لم شسيرة هؾضرؾا الد ارسرة فري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري لمعراهميؽ حيرت ترؾفر اإلدارة برراهج
تدريب لمعاهميؽ لمسي العاهميؽ هؽ هخ مف السد ؾيات في هؾاضي حديثرة وتقرؾا ب رؾفير
هد مزهات العسميات ال دريبية كافة ثؼ تقيس اإلدارة هد ؾى اس فادة العاهميؽ هؽ ال ردريب
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لم أكد هرؽ ان ال ردريب زاد هرؽ كفرااة إىمراز األعسرال لرديٍؼ واىرً سراٌؼ فري تشسيرة هدرارٌؼ
الؾعيفي.
 -7يع بر الرشدوا ا ج ساعي لم شسية تس يؽ العاهميؽ عشر ار اساسيا هرؽ عشاارر ال درؾيب
الررداخمي حيررت يسررش العرراهميؽ الرررالحيات الالزهررة تخرراذ القر اررات وإبررداا الرراي فرري حررل
السذ ر ر الت ويذر ررم العر رراهميؽ عمر ررى طر رررح األفكر ررار المدي رردة هس ررا يذ ررعر العر رراهميؽ در ررالقؾة
الذخر ررية والثق ررة عش ررد اداا السٍ رراا كس ررا ي ررؾفر الر ررشدوا ا ج سر راعي لم شسي ررة ال د ررٍيالت
الالزهة ألداا السٍاا.
ٌ -8شررا قرررؾر فرري اه ر ال العرراهميؽ الفراررة فرري حريررة ال ررررف ل مبيررة حاجررات طررالبي
الخدهة في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية يعزو إلى ضعف ثقة اإلدارة العميا في العاهميؽ
وا ع ساد عميٍؼ عشد حل السذ الت.
 -9اشررارت الش ررائج الررى تزويررد العرراهميؽ فرري اإلدارات السخ مفررة السعمؾهررات ال دررؾيقية وٌررؾ هررا
يع ررس األٌسيررة البالغررة لمرردور الررجي تقررؾا دررً اإلدارة العميررا حيررت تقررؾا ب ررؾفير السعمؾهررات
ال دؾيقية الالزهة لرشاعة القر ارر والسعمؾهرات ال درؾيقية الخاارة دالخردهات المديردة ال ري
تٍدف ال رويج لٍا .كسا يٍ ؼ العاهميؽ ب بادل السعمؾهات ال دؾيقية بيشٍؼ و يؽ اىفدٍؼ.
ٌ -10شا قرؾر في سٍؾلة تذاركية ودقة السعمؾهات ال دؾيقية في الرشدوا ا ج ساعي
لم شسية يعزى إلى ضعف او عدا تفعيل ىغاا السعمؾهات ال دؾيقية.
 -11يٍ ؼ الرشدوا ا ج ساعي لم شسية بدعؼ العراهميؽ إداريرا حيرت حررل ٌرجا البعرد عمرى
اعمررى ه ؾس ر حدررابي هررؽ خررالل تقررديؼ الح رؾافز و رراهج الرفاٌيررة ا ج ساعيررة كسررا يٍ ر ؼ
الرشدوا اإلج ساعي لم شسية ب ؾطيد العالقات اإلىداىية فري العسرل حيرت ي س ر العراهمؾن
دعالق ررات جي رردة هر ر زهالئٍ ررؼ ورؤس ررائٍؼ دا ض ررافة إل ررى ت ررؾفير ف رررص لالرتق رراا ال ررؾعيفي
لمعاهميؽ.
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السبحث الثاني
التهصيات


عمى ضؾا الش ائج ال ي تؾام

اليٍا الدراسة فإن الباحثة تؾاي داآلتي:

 -1زيررادة ا ٌ سرراا دال دررؾيب الررداخمي دأدعررادي كمٍررا لسررا لررً هررؽ اثررر ايمررابي فرري تحدرريؽ ا ل رزاا
ال شغيسي لمرشدوا ا ج ساعي لم شسية.
 -2ضرررورة ال أكيررد عمررى تعزيررز وتظبيررب الثقافررة الداعسررة لم دررؾيب الررداخمي هررؽ خررالل اإلٌ سرراا
ب ررردريب العر رراهميؽ وتس ير ررشٍؼ وىذر ررر السعمؾهر ررات ال در ررؾيقية ودعسٍر ررؼ إدارير ررا ل حد رريؽ ال ر رزاهٍؼ
ال شغيسي.
 -3تؾارري الباحثررة بزيررادة اإلٌ سرراا دال رردريب الذرراهل فرري هخ مررف السدر ؾيات اإلداريررة والس رررل
دررال ظؾير ال كشؾلررؾجي دذر ل دورى وهدر سر وال أكررد هررؽ ان خظر ال رردريب ال رري ير ؼ وضررعٍا
ت شاسب ه تحقيب تشسية السدار الؾعيفي لمعاهميؽ كسا تؾاي داإلٌ ساا دقياس اثر ال دريب
لم أكد هؽ هدى اس فادة العاهميؽ وهدى تأثير ال دريب عمى رف كفائ ٍؼ عشد آداا السٍاا.
 -4تؾارري الباحثررة بزيررادة دعررؼ فرررص ا بررداا وا ب كررار الؾعيفيررة لمعرراهميؽ خرؾاررا هررا ي عمررب
داألعسررال والخرردهات ذات الرررمة السباش ررة دررالعسالا وال أكيررد عمررى اتاحررة الحريررة لمعرراهميؽ فرري
طرررح األفكررار وحررل السذ ر الت وتررؾفير ال دررٍيالت الالزهررة آلداا السٍرراا .اخ يررار كيفيررة اداا
اعسالٍؼ.
 -5تؾاي الباحثة دزرورة اه ال العاهميؽ حرية ال ررف ل مبية حاجات طالبي الخدهة واق رراح
الظريقررة األىدررب ألدائٍررؼ السٍرراا حيررت يدررٍؼ ذلررػ فرري تشسيررة حدررٍؼ اآلبررداعي وقرردرتٍؼ عمررى
تحسل السد ؾلية .ويس رؽ لرإلدارة العميرا زيرادة تردريب العراهميؽ وترأٌيمٍؼ إداريرا وفشيرا ل رزداد ثقرة
كل هؽ اإلدارة العميا والعاهميؽ في قدرة العاهميؽ عمى إىماز ٌجي السٍاا.
 -6تؾاي الباحثرة بزيرادة إٌ سراا اإلدارة العميرا ب قرديؼ القردر الكرافي هرؽ السعمؾهرات ال درؾيقية إلرى
العرراهميؽ كرري يررربحؾا ق ررادريؽ عمررى تقررديؼ الخدهررة المي رردة والمديرردة دظريقررة افزررل لمعس ررالا
وزيادة تذمي العاهميؽ عمى تبادل ٌجي السعمؾهات بيشٍؼ و يؽ اإلدارة العميا.
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 -7تؾا رري الباحث ررة الر ررشدوا ا ج س رراعي لم شسي ررة دز رررورة تفعي ررل ىغ رراا تد ررؾيقي جي ررد يس ررش
العاهميؽ الفراة في تذاركية السعمؾهرات ال درؾيقية الدقيقرة والؾاضرحة ددرٍؾلة يدراعدٌؼ عمرى
اتخاذ الق اررات في الؾق

السشاسب واق شاا الفرص وحل السذ الت.

 -8ىغر ار ألٌسيررة ا ل رزاا ال شغيسرري وهررا ي ؾقر هشررً فرري تحدرريؽ وتظررؾير هدر ؾى األداا فررإن عمررى
الرررشدوا ا ج سرراعي لم شسيررة العسررل عمررى تشسيررة ا ل رزاا ال شغيسرري هررؽ خررالل زيررادة تحفيررز
الع رراهميؽ وتق ررديؼ الس اف ررست وعس ررل بر رراهج الرفاٌي ررة ا ج ساعي ررة لٍ ررؼ وهد رراعدة الع رراهميؽ ف رري
ا رتقاا الؾعيفي.
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انًبحث انثانث
انًمترحاث
ٚزُبٔلانًجحثانثبنثانًقززحبدانزٙرٕطهذانٓٛبانجبحثخثعذاجزاءْذِانذراسخْٔٙكًبٚه:ٙ
 -1إجراا دراسة عؽ اثر ال دؾيب الداخمي في تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري دسشغسرات هم سر هردىي
يسشية.
 -2إجراا دراسة عؽ اثر ال دؾيب الداخمي في تعزيرز الرؾ ا ال شغيسري دسشغسرات السم سر السردىي
اليسشية.
 -3عسل دراسة عؽ اثر ال دؾيب الداخمي في ارضا العسالا دسشغسات السم س السدىي اليسشية.
 -4إج رراا د ارسررات هد ر قبمية فرري ىفررس السؾضررؾا وعمررى دعررض السشغسررات الرررشاعية او الخدهيررة
العاه ررة او الخاا ررة دحي ررت ير ر ؼ إدخ ررال ه غير ررات اخ رررى لم د ررؾيب ال ررداخمي هث ررل ف رررا العس ررل
والرواتب وتقديؼ الس افست وغيرٌا.
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السخاجع
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السخاجع العخبية
أوالً :القخآن الكخةم
ثانياً :الكتب
 حشف رري عب ررد الغف ررار ( )2010الدووومهك التشعيسوووي وادارة األفوووخاد ال رردار الماهعي ررة لمشذ ررروالظباعة اإلس شدرية.
 دري والرررباغ ( )2008ادارة السوووهارد البذوووخةة فوووي القوووخن الحوووادي والعذوووخون مشسوووينعسي ) ط 1دار وائل لمشذر وال ؾزي

عسان.

 ديررري والكد رؾاىي ( )2009ادراة العشرووخ البذووخي فووي مشعسووات األعسووال الحجيثووة ط1دار الكشؾز السعرفية العمسية لمشذر وال ؾزي

عسان.

 الظررائي ( )2001قيووواس وتقييسوووات اجوووخاءات التدوووهةق الوووجاخمي فوووي صوووشاعى الفشوووادقاألردنية من وجية نعخ العاممين ط 1دار الؾراا لمشذر وال ؾزي
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عسان.

 الظائي واخررون ( )2006ادارة السوهارد البذوخةة موجخل اسوتخاتيجي متكامول) ط 1دارالؾراا لمشذر وال ؾزي

عسان

 الظائي والعرالا ( )2009تدهةق الخوجمات موجخل اسوتخاتيجي ،وظيفوي ،تشعيسوي ) ط 1دار اليازوري لمشذر وال ؾزي

عسان.

 الظرائي والعرالا ( )2009مبواد التدووهةق الحوجيث مووجخل شوامل ) ط  1دار اليررازوريلمشذر وال ؾزي

عسان.

 الظائي رعد وقدادي عيدى ( )2008إدارة الجوهدة الذواممة ط 1دار اليرازوري العمسيرةلمشذر وال ؾزي

عسان.

 العاىي ٌيثؼ ( (2007اإلدارة بالحهافد دار الكشؾز لمسعرفة عسان. العمارهة تيدير ( )2005التدهةق السرخفي ط 1دار الحاهد األردن. عقيمرري وواررفي عسررر ( )2005ادارة الس وهارد البذووخةة السعاصووخة بعج اسووتخاتيجي) ط1دار وائل لمشذر وال ؾزي

عسان.

 العسيرران وسررمسان هحسررؾد ( )2002الدوومهك التشعيسووي فووي مشعسووات األعسووال ط 1داروائل لمشذر عسان.
 الكبيدرري عرراهر ( )2005إدارة السوووهارد البذوووخةة فوووي الخجموووة السجنيوووة ط 2السشغسررةالعر ية لم شسية اإلدارية القاٌرة.
 هر رراٌر احس ر ررد ( )2010نعوووووم األجوووووهر والتعهةزوووووات ط 1ال ر رردار الماهعي ر ررة لمشذ ر ررروالظباعة اإلس شدرية.
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 هد ررمؼ عم رري ( )2012مقجموووة فوووي الدووومهك التشعيسوووي ط 2ال رردار الماهعي ررة لمشذ ررروالظباعة اإلس شدرية.
 الشد ررؾر إي رراد عب ررد الف رراح ( )2012اسوووتخاتيجيات التدوووهةق ط 1دار ا ررفاا لمشذ ررروال ؾزي

عسان.

 ىر ررؾري هشير ررر ( )2007التدووووهةق مووووجخل السعمهمووووات واالسووووتخاتيجيات ط 1دي ر رؾانالسظبؾعات الماهعية.
ثالثاً :السجالت والجورةات
-

تقي عبد العزيز عبد السحدؽ ( )2002قياس هدى قدرة العؾاهرل الديسؾغرافيرة وضرغ
العسل في ال شبؤ دسد ؾى ا ل زاا ال شغيسي في السشغسات الرحية الكؾي يرة مجمة العمهم
االجتساعية هممد  )1(30ص (.)165 142

-

حدر رراىيؽ جر رراد الر رررب ( )2004اثر ررر إد ار العر رراهميؽ لمعدالر ررة ال شغيسير ررة عمر ررى ا ل ر رزاا
ال شغيسي :دراسة تظبيقية مجمة البحهث التجارةة  )2(5ص(.)73-65

-

الخذالي شاكر جراد هللا (ٖٕٓٓ) اثرر ا ىسراط القياديرة لرؤسراا ا قدراا العمسيرة عمرى
ا ل ر رزاا ال شغيس رري ألعز رراا ٌي ررة ال رردريس ف ررى الماهع ررات ا ردىي ررة الخاا ررة السجمووووة
االردنية لمعمهم التطبيقية )1(6 ،ص(.)233-215

-

الخذررروا دمحم هرررظفى ( )2011تررأثير هشرراخ الخدهررة فرري ا ل رزاا ال شغيسرري مجموووة
جامعة دمذق لمعمهم االقترادية والقانهنية  )3(27ص (.)224-217
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-

ري رران ع ررادل ( )2000هح ررددات اإلد ار اإلداري لالل ر رزاا ال شغيس رري ل رردى السرؤوس رريؽ
وى ائمً السجمة العخبية لمعمهم اإلدارةة  )4(3ص(.)56 61

-

سررعؾدي هؾسررى ( )2006اثررر هرررادر الزررغؾط فرري ا ل رزاا ال شغيسرري لرردى العرراهميؽ
فري كميررات السم سر الح ؾهيررة ال ادعررة لماهعرة البمقرراا ال ظبيقيررة (د ارسررة تحميميررة هيداىيررة)
دراسات العمهم اإلدارةة هممد  )2(33ص (.)407-379

-

الررباغ شرؾقي دمحم ( )2006د ارسرة اثرر كرل هرؽ العدالرة ال شغيسيرة وا ل رزاا ال شغيسرري
عمررى سررمؾ السؾاطشررة ال شغيسيررة دررال ظبيب عمررى هد ذررفيات و ازرة الرررحة بدولررة اإلهررارات
العر ية الس حدة مجمة آفاق ججيجة هممد  )3( 2ص (.)45 51

-

ع رردىان إبر رراٌيؼ ( )2003ا ل ر رزاا ال شغيس رري ألعز رراا ٌي ررة ال رردريس ف رري الماهع ررات
األردىية أبحاث اليخمهك هممد  )7(16ص (.)1161-1145

-

فٍررداوي فٍسرري خميفررة اررال

( )2005دور فرررا العسررل فرري ا ل رزاا ال شغيسرري د ارسررة

تحميمية هيداىية مؤتة لمبحهث والجراسات هممد  )4(20ص (.)101-61

رابعاً :الخسائل العمسية
-

ابررؾ الرررب ا )2000( .اثررر ادعرراد ال دررؾيب الررداخمي عمررى جررؾدة الخرردهات السر ررفية
وعالق ٍررا برضرراا العسررالا :د ارسررة هيداىيررة عمررى السرررارف ال ماريررة األرديشررة أطخوحوووة
دكتهراه كمية العمؾا اإلدارية جاهعة العمؾا السالية والسررفية األردن.
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-

ابؾ سشيشة دمحم حديؽ ( )2013اثرر ال درؾيب الرداخمي فري اإلل رزاا ال شغيسري هر وجرؾد
الرضررا الررؾعيفي ه غي ر ار وسرريظا رسووالة ماجدووتيخ كميررة العمررؾا اإلداريررة جاهعررة الذرررا
األوس

-

األدرن.

البقسي سعد ( )2012ا ل رزاا ال شغيسري وعالق رً دراآلداا الرؾعيفي رسوالة ماجدوتيخ
جاهعة ىاي

-

لمعمؾا األهشية الرياض.

جري ررري ا ررال عس رررو ( )2006اث ررر ال د ررؾيب ال ررداخمي وج ررؾدة الخ رردهات ف رري رض ررا
الز ررؾن :د ارسررة تظبيقيررة لعيشررة هررؽ السرررارف اليسشيررة أطخوحووة دكتووهراه كميررة ا ق ررراد
والعمؾا اإلدارية جاهعة دهذب سؾريا.

-

الحرراج عبررد السررؤهؽ ( )2008اثررر تظبيررب ال دررؾيب الررداخمي عمررى الرضرراا الررؾعيفي هررؽ
وجٍ ررة ىغ ررر ه ررؾعفي البير ر ف رري همسؾع ررة ا تر ررا ت ،أطخوحوووة دكتوووهراه كمي ررة العم ررؾا
اإلدارية جاهعة ال البي

-

األردن.

حاه ررد س ررعيد ش ررعبان ( )2006دح ررت هرجع رري ع ررؽ ا تماٌ ررات الحديث ررة إلدارة السر رؾارد
البذرية هقدا إلى الممشة العمسيرة الدائسرة إلدارة األعسرال رسوالة ماجدوتيخ كميرة ال مرارة
جاهعة األزٌر هرر.

-

الخذر رراب حدر رران ثاب ر ر

( )2005اثر ررر دعر ررض إج ر ررااات ال در ررؾيب الر ررداخمي فر رري اداا

العرراهميؽ د ارسررة هيداىيررة فرري عيشررة السرررارف ال ماريررة أطخوحوووة دكتوووهراه كميررة العمررؾا
اإلدارية جاهعة السؾال العراا.
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-

خميفررة ج )2008( .تقيرريؼ إج ررااات ال دررؾيب الررداخمي :رؤيررة العسيررل الررداخمي -د ارسررة
في فشادا الخسس واألر ىمؾا دالقاٌرة رسوالة ماجدوتيخ كميرة العمرؾا اإلداريرة جاهعرة
الفيؾا هرر.

-

خير ررر الر ررديؽ هؾسر ررى و الشمر ررار هحسر ررؾد ( )2010اثر ررر البي ر ررة الداخمير ررة عمر ررى ا ل ر رزاا
ال شغيسي في السؤسدة العاهة لمزسان ا ج ساعي في السسمكة األردىية الٍاشسية رسوالة
ماجدتيخ جاهعة الب ار عسان.

-

در ررالي سررٍاا هؾسررى ( )2009واق ر هسارسررات ال دررؾيب الررداخمي واثرٌررا عمررى الرضرراا
الؾعيفي رسالة ماجدتيخ كمية ا ق راد والعمؾا ا دارية جاهعة اليرهؾ

-

األردن.

لب ررد ازٌ رري وري رران عس ررر ( )2013اث ررر ال د ررؾيب ال ررداخمي عم ررى الع رراهميؽ ف رري هشغس ررات
السم س السدىي رسالة ماجدتيخ كمية ا ق راد والعمؾا ا دارية جاهعة غزة فمدظيؽ.

-

شمؾي حسد بؽ فرحان ( )2005الثقافة ال شغيسية وعالق ٍا دا ى ساا ال شغيسري (د ارسرة
هيداىية عمى هش سي كمية السمػ خالد العدر رية السردىييؽ والعدر رييؽ) رسوالة ماجدوتيخ
كمية العمؾا اإلدارية جاهعة ىاي

-

لمعمؾا األهشية الدعؾدية.

الذؾاد ة رائد ضريف هللا ( )2010اثرر ال درؾيب الرداخمي فري تحقيرب ا ل رزاا ال شغيسري
ه عدد األدعاد لمعاهميؽ في اهاىة عسان الكبرى رسالة ماجدوتيخ كميرة ا ق رراد والعمرؾا
اإلدارية جاهعة الذرا األوس

األردن.
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-

عبد الحسيد ا )2008( .ال دؾيب الداخمي واثري عمى تحقيب اٌداف السرارف -دراسة
تظبيقيررة عمررى السرررارف ال ماريررة الدررؾداىية رسوووالة ماجدوووتيخ كميررة العمررؾا اإلداري ررة
جاهعة الدؾدان لمعمؾا وال كشؾلؾجيا الدؾدان.

-

عدر رراف حدر رريؽ هؾسر ررى ( )2006ال س ر رريؽ الر ررؾعيفي لر رردى القير ررادات األكاديسير ررة فر رري
الماهعات األردىية العاهة وعالق ٍرا درا ل زاا ال شغيسري وا سر قرار الرؾعيفي الظرؾعي لردى
اعزاا ٌي ة ال دريس أطخوحة دكتهراه جاهعة عسان العر ية لمدراسات العميا األردن.

-

عررؾفي دمحم بررؽ غالررب ( )2005الثقافررة ال شغيسيررة وعالق ٍررا دررا ل زاا ال شغيسرري رسووالة
ماجدتيخ كمية العمؾا اإلدارية جاهعة ىاي

-

العر ية لمعمؾا األهشية الرياض

الدعؾدية .

فمسب رران إيش رراس فر رؤاد ( )2009الرض ررا ال ررؾعيفي وعالق ررً د ررا ل زاا ال شغيس رري رسووووالة
ماجدتيخ كمية العمؾا اإلدارية جاهعة اا القرى الدعؾدية.

-

هظاحؽ سمؾى ( )2010تظبيب ال دؾيب الداخمي في الذركات الررشاعية فري األردن
رسالة ماجدتيخ كمية العمؾا اإلدارية جاهعة الذرا األوس

-

األردن.

ىاار ررر ال ر ررديؽ ب ر ررؽ احدر ررؽ ( )2016تكاه ر ررل اىذ ر ررظة ال در ررؾيب ال ر ررداخمي وإدارة ج ر ررؾدة
الخردهات واثرري عمرى رضررا الز رؾن أطخوحووة دكتوهراه كميررة العمرؾا ا ق ررادية وال ماريررة
جاهعة العقيد الحاج لخزر المزائر.

-

الٍيثررؾا عبرردهللا ( )2015دور ىغرراا السعمؾهررات ال دررؾيقية فرري اتخرراذ الق ر اررات رسووالة
ماجدتيخ كمية العمؾا اإلدارية جاهعة ابي د ر المزائر.

-
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السالحق

قائسة أسساء السحكسين لالستبيان:

ججول  )32قائسة أسساء السحكسين لالستبيان

م

اسم الجكتهر

التخرص

الجرجة العمسية

الجامعة

1

اد عبد هللا الدشفي

إدارة اعسال

اس اذ

اشعاا

2

اد سشان غالب

إدارة اعسال

اس اذ

اشعاا

3

اد هراد دمحم

إدارة اعسال

اس اذ هذار

العمؾا وال كشؾلؾجيا

4

د فزل السحسؾدي

تدؾيب

اس اذ هذار

اشعاا

5

د سعيد اىعؼ

إدارة اعسال

اس اذ هداعد

األىدلس

6

د عبدي احسد العاهري

إدارة اعسال

اس اذ هداعد

العمؾا وال كشؾلؾجيا

7

د .جسال زيد

إدارة اعسال

اس اذ هداعد

العمؾا وال كشؾلؾجيا

8

د عمي األشؾل

إدارة اعسال

اس اذ هداعد

العمؾا وال كشؾلؾجيا

استبانة تحكيم
األس اذ الدك ؾر  ………………………………………………………………. /السح را
الدالا عمي ؼ ورحسة هللا و ركاتً  ..و عد

تقؾا الباحثة دإجراا دحثً السؾسؾا ب “اثر ال دؾيب الرداخمي فري تحدريؽ ا ل رزاا ال شغيسري دالررشدوا
ا ج ساعي لم شسية ولغرض جس البياىات والسعمؾهات قاه
عبارة عؽ اس باىة تكؾى

الباحثة ب ظرؾير آداي خاارة برجلػ وٌري

هؽ هماليؽ اح ؾت عمى  41فقرة تؾزع

كا تي:

السمال األول :ال دؾيب الداخمي  )24(.......................................فقرة
السمال الثاىي :ا ل زاا ال شغيسي  )17(......................................فقرة

وىغ ر ار لسررا ت س عررؾن دررً هررؽ هعرفررة واسررعة وكفررااة عمسيررة هذررٍؾد لٍررا فرري ٌررجا السمررال يدررر الباحث رة

ا س رشاد دسرائكؼ وهالحغاتكؼ العمسية وذلػ هؽ خالل تكره ؼ دا طالا عمى فقررات ا سر باىة وابرداا
الراي بؾض عالهة ( )اهاا كل فقرة في الحقل السشاسب لٍا هؽ حيت:

 -1هدى االحية الفقرة وسالهة اياغ ٍا.

 -2هدى اى ساا الفقرة الى همالٍا السشاسب.
 -3ال عديل السق رح لمفقرة.

شاكرة وهقدرة ل عاوىكؼ الكريؼ في همال البحت العمسي.

الباحثة :رحاب فاضل أحسج الدشباني

البياىات الذخرية ل س اذ السح ؼ
االسى.........................................:
انجبيعخ......................................:
انذرجخانعهًٛخ.............................:
انزخظض.................................:

مالحعة :السقياس السدتخجم ىه مقياس ليكخات الخساسي الستجرج من  )5-0والسهضح بالذكل االتي:
درجة التطبيق
هؾافب دذدة

هؾافب

هحايد

السقياس
غير هؾافب

أوالً :البيانات الجيسهغخافية
الرجاا وض ( )اهاا اإلجادة السشاسبة :

غير هؾافب
دذدة

هشاسب

غير هشاسب

 )0الجشذ
 .2ذكر

 .1اىثى

 )2السدته التعميسي
 .1ثاىؾية عاهة او اقل

.3د الؾريؾس

 .2دبمؾا

 )3العسخ
 29-23 .1سشة

 49-40 .3سشة

 39-30 .2سشة

 50 .4سشة فأعمى

 )4الحالة االجتساعية
 .1اعزب

 .2ه زوج

.3هظمب

.4ارهل

)5عجد سشهات الخجمة
 5-2 .1سشؾات
 15 .4سشة فأكثر

 10-5 .2سشؾات

 15-10 .3سشة

البيانات األساسية:
يرجى وض ْ( ) Xفي هر ا جادة ال ي ترى اىٍا هشاسبة حدب رايػ:
#

عبارات التجرةب

1

تز ا دارة براهج تدريب لمعاهميؽ المدد والقداهى

2

تؾفر ا دارة كافة هد مزهات العسميات ال دريبية

3

تقيس اإلدارة درجة اس فادة العاهميؽ هؽ ال دريب

4

ي ؼ وض خظ ال دريب بشااا عمى األٌداف السعدة هدبقا

5

تقدا السشغسة دورات تدريبية في هؾاضي حديثة

6

زاد ال دريب هؽ كفااتي في اىماز األعسال
عبارات تسكين العاممين

7
8

اهمػ حرية ال ررف في عسمي ل مبية حاجات طالبي

الخدهة

لدي االحيات تخاذ الق اررات ال ي تدرا ا س مادة
لحاجات طالبي الخدهة

ت ي لي ا دارة ابداا الراي في حل السذ الت وطرح

9

األفكار

11

تحرص ا دارة عمى تؾفير ال دٍيالت الالزهة ألداا العسل
عبارات السعمهمات التدهةقية
تقؾا اإلدارة دإعالا العاهميؽ دالخدهات المديدة ال ي تشؾي

11

ال رويج لٍا

12

تؾفر ا دارة هعمؾهات كافية عؽ الخدهات المديدة
يؾجد ها يسش تؾاامشا ه زهالئشا في العسل وتبادلشا

13

الخبرات والسعمؾهات

14

احرص عمى تقديؼ هعمؾهات لزهالئي في اعسالٍؼ

صالحة

غيخ

صالحة

تشتسي

ال تشتسي

التعجيل

عبارات التجرةب

#
عبارات الجعم االداري
15

تؾفر ا دارة بي ة عسل هحفزة لمعاهميؽ
تحرص ا دارة عمى تؾفير براهج الرفاٌية ا ج ساعية هثل

16

(األىدية السؾااالت ال عميؼ)

17

لدى ا دارة اٌ ساا ب ؾطيد العالقات ا ىداىية في العسل

18

يس

19

تدعؼ ا دارة فرص ابداا العاهميؽ في اعسالٍؼ

العاهمؾن دعالقات جيدة ه الرؤساا

عبارات االلتدام االتجاىي
اس س دالحديت عؽ عسمي ه اادقائي خارج ىظاا

21

العسل

21

ارتباطي دعسمي بدواف ذاتية

22

اتشازل عؽ عسمي لرال هشغسات اخرى

23

اع بر ىفدي عمى درجة عالية هؽ ا ل زاا اتماي العسل

24

اس سر دعسمي ح ى لؾ كان لي رغبة في تركً

عبارات االلتدام االستسخاري

اشعر ان تركي عسمي يدبب لي عدة هذاكل

25

(شخرية او ىفدية او اق رادية او اج ساعية)

26

فرص العسل الس احة في السشغسات األخرى غير هشاسبة

27

احب البقاا وا س سرار في عسمي الحالي

28

هؽ الرعؾ ة تر عسمي دغض الشغر عؽ األسباب
الؾعيفية

عبارات االلتدام السعياري
29
31
31

اع قد ان تر العسل الحالي دون هبرر تررف غير
اخالقي

اشعر دأن ا ل زاا األخالقي اٌؼ األسباب ال ي تدفعشي

لمبقاا في عسمي

اع قد ان ا س سرار في وعيفة واحدة هدى الحياة افزل

لمسؾعف

صالحة

غيخ
صالحة

تشتسي

ال تشتسي

التعجيل

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اخؾاىي واخؾاتي العاهميؽ في الرشدوا ا ج ساعي لم شسية

السح رهيؽ

الدالا عمي ؼ ورحسة هللا و ركاتً
تق ررؾا الباحث ررة د ررإجراا د ارس ررة ح ررؾل اث ررر ال د ررؾيب ال ررداخمي ف رري تحد رريؽ ا ل ر رزاا ال شغيس رري دالر ررشدوا
ا ج ساعي لم شسية لشيل درجة الساجد ير في ادارة األعسال وقد تؼ اخ ياركؼ لمسذاركة فيٍا لجا ىرجرؾ
ا جادة دسؾضؾعية حيت س عاهل اجاداتكؼ ددرية ولمبحت العمسي فق .

شاكرة لكؼ حدؽ تعاوىكؼ

الظالبة:
رحاب فاضل الدشباىي
جاهعة األىدلس

أوالً :البيانات الجيسهغخافية
الرجاا وض ( )اهاا اإلجادة السشاسبة :
 )0الجشذ

 .2ذكر

 .1اىثى
 )2السدته التعميسي

 .2د الؾريؾس

 .1ثاىؾية عاهة او اقل

.3هاجد ير

.4دك ؾراي
 )3العسخ
 20 .2سشة-واقل هؽ  30سشة

 .1اقل هؽ  20سشة
 30 .3سشة-واقل هؽ  40سشة

 40 .4سشة-واقل هؽ  50سشة

 50 .5سشة فأكثر
 )4الحالة االجتساعية
 .1اعزب

 .2ه زوج

.3هظمب

.4ارهل

 )5عجد سشهات الخجمة
 .1اقل هؽ  5سشؾات

5 .2سشؾات-واقل هؽ  10سشؾات

10 .3سشؾات فأكثر

ثانياً :البيانات األساسية
م

السجال األول :التدهةق الجاخمي

السحهر األول :التجرةب
 1يز الرشدوا براهج تدريبية لمسي العاهميؽ
 2يقدا الرشدوا ال دريب في هؾاضي حديثة
 3يؾفر الرشدوا كافة هد مزهات ال دريب
4

يقيس الرشدوا درجة اس فادة العاهميؽ هؽ ال دريب

5

ي ؼ وض خظ ال دريب دسا يحقب تشسية السدار الؾعيفي

6

يزيد ال دريب هؽ كفااة العاهميؽ في اىماز األعسال

السحهر الثاني :تسكين العاممين
 7يسش الرشدوا االحيات لمعاهميؽ تخاذ الق اررات.
 8يدس الرشدوا لمعاهميؽ ابداا الراي في حل السذ الت
 9يذم الرشدوا العاهميؽ عمى طرح األفكار المديدة

 11يس مررػ العرراهميؽ فرري الرررشدوا حريررة ال ررررف فرري اعسررالٍؼ

أوافق
بذجة

أوافق

محايج

غيخ

مهافق

غيخمهافق
بذجة

السجال األول :التدهةق الجاخمي

م

ل مبية حاجات طالبي الخدهة
 11اشعر شخريا دالقؾة الذخرية والثقة عشد اداا السٍاا
 12يح رررص الر ررشدوا عم ررى ت ررؾفير ال د ررٍيالت الالزه ررة ألداا
السٍاا
السحهر الثالث :نذخ السعمهمات التدهةقية
 13يؾفر الرشدوا السعمؾهات ال درؾيقية الالزهرة لقيراا العراهميؽ
درشاعة القرار

 14ير ررؾفر الرر ررشدوا هعمؾهر ررات تدر ررؾيقية كافير ررة عر ررؽ الخر رردهات
المديدة ال ي تٍدف ال رويج لٍا

 15ي ؼ تبادل السعمؾهات ال دؾيقية بيؽ العاهميؽ ددٍؾلة
 16تس از السعمؾهات ال دؾيقية ال ي ير ؼ هذرارك ٍا فري السشغسرة
دأىٍا دقيقة
 17احرص عمى هذاركة السعمؾهرات ال درؾيقية هر زهالئري فري
العسل

السحهر الخابع :الجعم االداري
 18يؾفر الرشدوا حؾافز هادية هشاسبة لمعاهميؽ
 19يؾفر الرشدوا لمعاهميؽ براهج الرفاٌية ا ج ساعية

 21يٍ ؼ الرشدوا ب ؾطيد العالقات ا ىداىية في العسل
 21ي س العاهمؾن دعالقات جيدة ه رؤسائٍؼ

 22يعس ر ررل الر ر ررشدوا عم ر ررى إيم ر رراد ف ر رررص ا رتق ر رراا ال ر ررؾعيفي
لمعاهميؽ
السجال الثاني :االلتدام التشعيسي
السحهر الخامذ :االلتدام التشعيسي
 23اسر ر س دالح ررديت ع ررؽ عسم رري هر ر اا رردقائي خ ررارج ىظ رراا
العسل
 24اشعر دالدعادة وا رتياح اثشاا ادائي لعسمي
 25اع قر ررد ان تر ررر العسر ررل الحر ررالي دون هبر رررر ترر رررف غير ررر
اخالقي
 26اش ررعر د ررأن ا ل ر رزاا األخالق رري اٌ ررؼ األس ررباب ال رري ت رردفعشي

أوافق
بذجة

أوافق

محايج

غيخ

مهافق

غيخمهافق
بذجة

السجال األول :التدهةق الجاخمي

م

لمبقاا في عسمي

 27اؤهؽ دأٌداف الرشدوا وقيسٍا
 28اشعر دا ل زاا تماي الرشدوا لسا تقدهً لي هؽ اه يازات
 29اشعر دأن عسمي يحقب طسؾحاتي
 31عالقاتي ا ج ساعية قؾية دسديري في العسل
 31اشعر دأىً هؽ الرعؾ ة عمى ال أقمؼ في بي ة عسل اخرى
 32ال زا دسؾاعيد الدواا الرسسية
 33اعس ررل لد رراعات إض ررافية ح ررى عش ررد ع رردا وج ررؾد زي ررادة ف رري
الحؾافز

 34اسر رراٌؼ فر رري تحقير ررب اٌر ررداف الرر ررشدوا ح ر ررى خر ررارج ىظر رراا
هٍاهي

 35اف خر دإىمازات الرشدوا
 36اداف عؽ الرشدوا عشد الحديت عشٍا ددؾا

أوافق
بذجة

أوافق

محايج

غيخ

مهافق

غيخمهافق
بذجة
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