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:ملخص
 ٗمت.ٞ ضقُ٘وػاش بتبطقٞ مبؤضطقٞقٌٚٚ اهتِعٝ١ق اهلفقاٚ حتقٟ عوٞٙ امل٘ازد اهبػسٌِٞٚب ٗتٙ اختباز أثس تدزٞاضتٔدفت اهدزاض
ر اختبقاز٢ كٌا ٗعشت ُتا،ٞٚ ٗادتٌاعٞٙ اهفسدٌٞٚٚ اهتِعٝ١ اهلفاٚ يف حتقٞٙ امل٘ازد اهبػسٌِٞٚب ٗتٙاهت٘صى إىل ٗد٘د أثس هتدز
ٗ هوذِظ أ٠ تعصٌٞٚٚ اهتِعٝ١ اهلفاٚ يف حتقٞٙ امل٘ازد اهبػسٌِٞٚب ٗتٙ هتدزٞٚ٢ إسضاٞ إُٔ ال ت٘دد فسٗق ذات دالهُٞٚ اهجاٞٚاهفسع
ٝ١ اهلفاٚ يف حتقٞٙ امل٘ازد اهبػسٌِٞٚب ٗتٙ ألثس اهتدزٞٚ٢ إسضاٞ ًع ٗد٘د فسٗق ذات داله.ٞ ستى اهدزاضٌٞ باملِعٞٚ اذتاهٞفٚهو٘ظ
ٞات املستبةقٚر ٗاهت٘صق٢ ًقّ اهِتقاٞ مجوٞ ٗقدًت اهدزاض.ٞٚ اذتاهٞفٚ يف اه٘ظًٞ ارتدٝ ًٗدٌٛ إىل اهطّ ٗاملؤٓى اهعو٠ تعصٌٞٚٚاهتِع
.بامل٘ع٘ع
ٞٚ ادتٌاعٝ١ اهلفا،ٞٙ اهفسدٝ١ اهلفا،ٌٞٚٚ اهتِعٝ١ اهلفا،بٙ اهتدز،ٞ اقتضاد املعسف:ٞٚاهلوٌات املفتاس
.D8 .J24 :

زً٘ش

Abstract:
The study aimed to test the impact of human resources training and development in achieving
organizational efficiency in SONALGHAZ organization in Tebessa. The study has been reached to the
impact of human resources training and development in the achievement of individual and collective
organizational efficiency. The results of the second hypothesis explained that there is no statistically
significant differences effect of human resources training and development in achieving organizational
efficiency due to gender or the current function in the study organization. With a statistically significant
differences effect of human resources training and development in achieving organizational efficiency due
to the age and educational qualification and length of service in the current job. The study provided a
number of results and recommendations related to the subject.
Key Words: Knowledge economy, training, organizational efficiency, individual efficiency, collective
efficiency.
(JEL) Classification : J24 .D8.
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متهيد:

تؤكد اهِعسٙات ٗاهتذازب ٗاملٌازضات اهعامل ٞٚاملعاصقس ٝعوق ٟاخقتف اهع٘اًقى ارسكق ٞهوٌِق٘ االقتضقادٜ
اه َ٘ٚعٌا كاُت عو ٕٚيف اهطاب  ،سٚقح بقات االقتضقاد أكجقس اعتٌقادا يف منقٖ٘ عوق ٟعاًقى املعسفق ٞأكجقس ًقّ أٜ
ٗقت ًغ ٟيف تازٙخ اهبػسٗ .ٞٙهوتفاعى اإلظتابً ٛع توم اهتة٘زات هغقٌاْ االزتققا ١باهققدزات اهتِافطق ٞٚهفقتضقاد
اهقق٘ أل أل ٜدٗهقق ،ٞهققصَ االٓتٌققاَ بققامل٘زد اهبػققسٗ ٜاهطٚاضققات اهلفٚوقق ٞبت٘دٚققٕ ًعازفققٕ ٗتةقق٘ٙس امل٘دقق٘د ٝهدٙققٕ
الضتٚعاب ًتةوبقات ٓقرا اهعضقس فبقات دٗز اهتقدزٙب ٗاهقلاًر اهتدزٙبٚق ٞد٘ٓسٙقا يف حتقٚق املق٘زد اهبػقس ٜهولفقاٝ١
اهتِع ٌٞٚٚاضتذاب ٞملتةوبات عضسٖ؛ هرا تلش اهفسص ٞاهبشج ٞٚاهق تةقسا اإلغقلاه ٞٚاهتاهٚق:ٞأًا أثقس بقساًر اهتقدزٙب
ٗاهتٌِ ٞٚعو ٟاهلفا ٝ١اهتِعٌٞٚٚ؟ ًٗا ٗاقع ذهم يف ًؤضط ٞضقُ٘اهػاش بتبطقٞ؟أ ٗاُةفققا ًقّ ٓقرٖ اإلغقلاه ٞٚتةقسا
األض٣و ٞاهفسع ٞٚاهتاه:ٞٚ
ً اذا محى اقتضاد املعسفً ًّ ٞطتذدات هوٌ٘ازد اهبػسٞٙ؟
ً ا ذا ٙقضد باهتدزٙب ٗاهتٌِٞٚ؟ ٗكٚف ميلّ تضٌ ٍٚبسُاًر تدزٙيب ُادح؟
ً ا ٓ ٛاهلفا ٝ١اهتِعٗ ٌٞٚٚكٚف ميلّ قٚاضٔا؟ ًٗا ٓ ٛشتتوف أُ٘اعٔا؟
ً ا أثس اهتدزٙب ٗاهتٌِ ٞٚعو ٟحتق ٚاهلفا ٝ١اهتِعٌٞٚٚ؟ ًٗا ٗاقع ذهم باملؤضط ٞستى اهدزاضٞ؟
ٗتلتطب ا هدزاض ٞأٌٓٚتٔقا ًقّ بٚعق ٞامل٘عق٘ع اهقرٙ ٜتِقاٗي أثقس اهتقدزٙب ٗاهتٌِٚق ٞعوق ٟاهلفقا ٝ١اهتِعٌٚٚقٞ
ً٘اكبقق ٞملطققتذدات اهتشقق٘الت االقتضققاد ٞٙاه ق تعسفٔققا كافقق ٞاملِعٌققات باهعققا مبققا فٔٚققا ادتصا٢سٙققً ٞققّ خققفي
االضتبٚاْ كأدا ٝهودزاض ،ٞكٌا تلػف ٓرٖ األخقة ٝعقّ ًقد ٠إدزان املطق٘٣هن عِٚق ٞاهدزاضق ٞهوٌفقآ ٍٚاإلدازٙقٞ
اذتدٙج ٞاه أصبشت ًّ ستٌٚات اهبقاٗ ١االضتٌساز.
ٗتٔد اهدزاض ٞإىل اآلت:ٛ
 اهتعسٙف مبضةوشات اهدزاضٗ ٞارتوف ٞٚاهِعس ٞٙاملتعوق ٞبٔا.
 دزاضٗ ٞاقع اهتدزٙب ٗاهلاًر اهتدزٙب ٞٚيف من٘ذز عّ املؤضطات ادتصا٢س.ٞٙ
 إبساش أثس اهلاًر اهتدزٙب ٞٚعو ٟكفاًِ ٝ١عٌات األعٌاي.
 اهت٘صى إىل ُتا٢ر ٗت٘صٚات عوًٌ ٞٚبِ ٞٚعو ٟدزاضًٚ ٞداُ ٞٚحتوٚو.ٞٚ
ٗهتػةٓ ٞٚرٖ األٓدا ضٚتٍ اهتفضٚى فٌٚا ٙو:ٛ
أوال :اإلطار الوظرن ملتغريات الدراسة

يف اهعقققد ّٙاألخةٙققّ بققدأ االقتضققاد اهعققاملٙ ٛت٘دققٕ ضتقق٘ املِتذققات ذات اهلجافقق ٞاملعسفٚققٗ ،ٞسطققب ًعةٚققات
تقسٙققس اهتٌِٚقق ٞاهبػققس ٞٙعققاَ  ،1999ف ق ْ أكجققس ًققّ ً %50ققّ اهِققاتر اروقق ٛاإلمجققاه ٛملععققٍ دٗي ًِعٌقق ٞاهتعققاْٗ
ٗاهتٌِ ٞٚاالقتضادٙ ٞٙقَ٘ عو ٟاهعوقٍٗ ،اشدادت سضق ٞاملِتذقات اهتلِ٘ه٘دٚق ٞاهسفٚعق ٞيف املبقادالت اهدٗهٚقً ٞقّ %12

إىل  ًّ %24اهضادزات اهعامل ٞٚخفي اهتطعِٚات.
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ٗكاُقت أٗي دزاضق ٞالقتضقاد املعسفق ٞهفقتضقاد )Fritz Machlup(ٜكفقسع ًقّ اهعوقَ٘ األضاضقٔٙ ٞٚقتٍ ب ُتقاز
ٗصِاع ٞاملعسف ٞباهبشح ٗاهتة٘ٙس ٗعدد بقسا١ات االخقعاع ٗباهتقاه ٛف ُقٕ ٔٙقتٍ ب ُتقاز املعسفق، ٞابتلقازٗ ،اكتطقاب،
ُٗػققسٗ ،اضققتعٌايٗ ،ختققص ّٙاملعسفققٞةٗ ،صققِاع ٞاملعسفقق، ٞاهتققدزٙبٗ ،اهتأٓٚققىٗ ،املققؤوساتٗ ،اهلتابققٗ ،ٞاهبشققح
ٗاهتةق٘ٙس ٓق ٛصققِاعات ًعسفٚقٞةٓٗ ،ققرا ًقا ٙؤكققد عوٚقٕ االقتضققاد، ٜزٗبقست ضقق٘ه٘ة اهقرٙ ٜػققة إىل أْ أٓقٍ عاًققى
هوٌِقق٘ االقتضققادٓ ٜقق٘ ابتلققاز ُٗػققس املعسفقق ٞاذتاهٚققٗ ٞإُتققاز ُٗػققس ًعققاز ددٙققدٙٗ ٝققق٘ي بققأْ (ً )%50ققّ اهٌِقق٘
االقتضادٙ ٜتعو باملعسفًِٔ )%34(ٗ ٞا ٙع٘د هٌِ٘ ًعاز ددٙد ًّ )%16( ٗ ٝاهٌِ٘ االقتضادِٙ ٜقتر عقّ االضقتجٌاز
يف زأع املاي اهبػس ٜباهتعو.ٍٚ

2

ٗباهتاه ٛفاالُتقاي ضت٘ اقتضاد املعسف ٞأثاز ُقاغا كقبةا بقن اهبقاسجن سق٘ي اهلفقا١ات اهق ٙتةوبٔقا؛ سٚقح
ظٔققست هو٘دقق٘د ٗظققا٢ف ددٙققدً ٝتِ٘عققًٗ ٞت ضضققٗ ٞازتفعققت ُطققب ٞاه٘ظققا٢ف اه ق تتةوققب كفققا١ات عاهٚقق ٞفأصققبح
هؤٌاز ٝدٗزا ًٌٔا يف كى اهقةاعات.
ٗ اقتضاد املعسفٙ ٞتةوب ٙدا عاًو ٞذات كفاً ٝ١تِ٘عًٔٗ ٞاز ٝعاهًٗ ٞٚت ضضق ،ٞسٚقح ٙعتقل بعقب اهبقاسجن
أْ ًعسفقق ٞاهقققساٗ ٝ١اهلتابققٗ ٞاذتطققاب

ٙعققد كافٚققا ألدا ١اهعٌققى ٗكققرهم باهِطققب ٞهوتعوقق ٍٚاهِعققاًٗ ٛقققد ظٔققست

اذتاد ٞإىل حتطن األدا ١اه٘ظٚفٓ ًّٗ .ٛقرا املِةوق ظٔقست املعآقد اهعاهٚق ٞاملت ضضقٗ ٞاهق ضقآٌت يف تلقّ٘ٙ
اهعٌاي ٗزفع ًٔازاتٍٔ ٗشٙاد ٝكفا١تٍٔ ِٗٓا ظٔقست أُق٘اع ددٙقدً ٝقّ اهقتعوٍ كقاهتعوٍ االهلعُٗقٗ ٛاهقتعوٍ عقّ بعقد
ٗاهققتعوٍ ًققد ٠اذتٚققا .ٝفاالضققعاتٚذٚات اذتدٙجقق ٞاًتققدت إىل املٔققازات اهػ ضقق ٞٚسٚققح بِٚققت إسققد ٠اهبشقق٘خ ملعققاٙة
اهت٘ظٚقف يف اه٘الٙققات املتشقد ٝاألًسٙلٚقق ٞأْ املعٚقاز األضاضققٓ ٛق٘ ًٔققازات اهت٘اصقى تؤٚققا ارتقلٗ ٝاهتذسبقق ،ٞأًققا يف
املٌول ٞاملتشد ٝفأصبشت ًٔازات اهت٘اصى ٗاهقدز ٝعو ٟاهتعوٍ ًٗٔازات سى املػقلفت ٗاهعٌقى ادتٌقاعٓ ٛقً ٛقّ
بن املعاٙة اهسٚ٢ط ٞٚيف اهت٘ظٚف.

3

ٗٓقرا ًقا ٙقلش بػقلى ٗاعقح دٗز اهتقدزٙب ٗاهتٌِٚق ٞكأسقد اهطٚاضقات ٗاالضقعاتٚذٚات اهفاعوق ٞاهق تعتٌقد
عؤٚققا كققى ًِعٌقق ٞاستقق ٞهفضققتذاب ٞملققتػةات عضققسٓا يف اهِٔقق٘ة مب٘ازدٓققا اهبػققس ٞٙحتقٚقققا هولفققا ٝ١يف أدا١
ٗظا٢فٔا ٗتلٚٚف قدزاتٍٔ ًع ًتةوباتٕ.
 .0مفاهيم أساسية حوم التدريب والتونية:
 .0.0مفهوه التدريب والتونية:

عس تدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙكاضعاتٚذ ٞٚتتبِآا املِعٌ ٞعو ٟأُٔا :أُعاَ فسعق ٛهقٕ أدقصاً ١تلاًوقٞ
تعٌى عٌّ إضعاتٚذ ٞٚاملِعٌٗ ،ٞتتلْ٘ ًّ زتٌ٘ع ٞشتةة ًّ ٞبساًر اهتدزٙب ٗاهتٌِ ٞٚاهبػس ٞٙاملطقتٌس ،ٝاهق
تٔد إىل تة٘ٙس ٗحتطن أدا ١كقى ًقّ ٙعٌقى يف املِعٌقٗ ٞتعوٌٚقٕ كقى ددٙقد بػقلى ًطقتٌسٗ ،بِقاُ ١عقاَ ًعقسيف
سققدٙح هققد ٠املقق٘ازد اهبػققس ٞٙيف املِعٌققٗ ،ٞتةقق٘ٙس ًٔازاتٔققا اذتاهٚققٗ ،ٞإكطققابٔا أخققس ٠ددٙققدًٗ ٝتِ٘عققٗ ،ٞتعققدٙى
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اجتآاتٔا اهطو٘ك ٞٚهألفغى ،الضتٚعا ب ٗاهتقأقوٍ ًقع اهقتػةات اهبٚ٣ٚق ٞاهق تفقسة عوق ٟاملِعٌق ٞتبِٔٚقا ٗاهتلٚقف
ًعٔاٗ ،قد غة اهبعد اإلضعاتٚذ ٛاهِعس ٝهوتدزٙب ،فتش٘ي ًّ ُػاط ٗق ٙتطقٍ باردٗدٙق ٞهقتفيف ُققاط اهغقعف
يف األداٗ ١حتطن املٔازات اذتاه ٞٚإىل ُػاط ًلْ٘ ًقّ ثفثق ٞعِاصقس ًطقتٌسٓ ٝق :ٛتعوقٍٗ ،تقدزٙبٗ ،تٌِٚقٙ ٞقفشَ
مجٚعٔا سٚا ٝاهفسد يف املِعًٌِ ٞر تع ِٕٚٚست ٟتسكٕ اهعٌى فٔٚاأ.

4

ٗميلّ تعسٙف اهتدزٙب بإُٔ :أدٔقد تِعٌٚقٔٙ ٛقد هتطقٔٚى اكتطقاب اهعقاًون املعقاز ٗاملٔقازات املستبةقٞ
باهعٌى ،أٗ تػٚة اجتآات أٗ ضو٘كٚات اهعاًون مبا ٙغٌّ حتطن األداٗ ١حتق ٚأٓدا املِعٌٞأ.

5

كٌا ٙقضد باهتدزٙب :أاهعٌو ٞٚاملِعٌ ٞاه ٙتٍ ًّ خفهلا تػٚة ضو٘كٚات ًٗػاعس امل٘ظفن ًّ أدقى شٙقادٝ
ٗحتطن فعاهٚتٍٔ ٗأدأٍ٢أ.
كٌا عس
باملِعٌٞأ.

6

بإُٔ  :أعٌو ٞٚتعو ٌٞٚٚتتغٌّ اكتطاب ًٔازاتًٗ ،فآٗ ،ٍٚق٘اعدٗ ،عادات هصٙاد ٝأدا ١اهعاًون

7

أًا اهتٌِ ٞٚفعسفت بأُٔا :أشٙاد ٝعٌو ٞٚاملعسفٗ ،ٞاملٔازاتٗ ،اهقدزات هوق٘ ٠اهعاًوق ٞهوعٌقى يف مجٚقع اتقاالت
اه ٙتٍ اُتقاؤٓا يف ع٘ ١اختبازات شتتوف ٞبػ ٞٚزفع ًطت٘ ٠كفا١تٍٔ اإلُتاد ٞٚألقض ٟسد مملّأ.

8

ٗاهتٌِ ٞٚتعل عّ :أ زتٌ٘ع ٞاهِػا ات ٗاإلدقسا١ات ٗاهقلاًر اهق تٔقد إىل تأٓٚقى ٗتةق٘ٙس األفقساد بةسٙققٞ
عقفُ ٞٚتطآٍ يف حتطن أدا ٍٔ٢اذتاهٗ ٛاملطتقبو ٛألعٌاهلٍأ.

9

ٗميلّ اهق٘ي بأْ اهتٌِ ٞٚاهبػس ٞٙأضاضا ٓ ٛتٌِ ٞٚإبداعٚقٗ ٞإ قفق هةاققات اهقتفلة ٗاالبتلقاز اإلُطقاُٞٚ
ٗتٌِٚق ٞاهعٌققى ادتٌققاع ٗ ٛزٗا اهفسٙق  10.كٌققا ٙقضققد باهتٌِٚق ٞأٙغققا :أاهٌِققا ١اهلٌقٗ ٛاهِقق٘ع ٛهوٌقق٘ازد اهبػققس ٞٙيف
اهِعٍ اإلدازٗ ٞٙاهلٚاكى اهتِعٗ ٌٞٚٚغةٓاأ.

11

فققاهتعوٍ عٌوٚقق ٞعغققً٘ ٞٙتلاًوقق ٞحتققدخ تػققةات ال ميلققّ اهتِبققؤ بٔققاٗ ،حتققاٗي شٙققاد ٝاهفققسٗق اهفسدٙقق ،ٞأًققا
اهتدزٙب فٔ٘ اكتطاب أفلاز ٗضو٘كٚات ددٙد ٝستددً٘ ٝدٔ ٞضت٘ اه٘ظٚفٗ ٞعتتق٘ ٜعوق ٟدزدقً ٞقّ اهت٘افق بقن
ا ألفسادٙٗ ،سكص عو ٟاالضتذابات امل٘سد ٝاه ٙتٍ تعدٙوقٔا ،كٌقا أْ اثقاز اهتقدزٙب تلقْ٘ عوق ٟاملقد ٠اهقضقة أًقا
اهتعوٍ ٗاهتٌِ ٞٚفتعٔس اثازٌٓا عو ٟاملد ٠اهبعٚدٗ 12.غتتوف اهتدزٙب عقّ اهتٌِٚق ٞيف كقْ٘ ٓقرٖ األخقة ٝوجقى إعقافٞ
ًعوً٘ات ٗثقاف ٞأٗضع هوفسد يف شتتوف اتاالت ًّ ارتلات ٗ اهتذازب اه عتضى عؤٚا.

13

ٗميّٚقققص بعغقققٍٔ أٙغقققا بقققن  ،اهتقققدزٙبة اهقققر ٜغتقققتط باألعٌقققاي ٗاه٘ظقققا٢ف اهفِٚقققٗ ٞبقققن اهتٌِٚققق ٞاإلدازٙقققٞ
اه تٔد إىل تٌِٚق ٞاملٔقازات اإلدازٙق ٞهوٌقدٙسٗ ّٙحتطقن ققدزاتٍٔ عوق ٟأدا١
ًطؤٗهٚاتٍٔ اإلدازٞٙ

432

14

« مجلة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد حمه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،الع دد  ،9ديسمبر 5102

أثر تدريب وتنمية املوارد البشرية على الكفاءة التنظيمية يف ظل التحول حنو اقتصاد املعرفة

DOI: 10.12816/0017485

ٗٔٙد اهتدزٙب ٗاهتٌِ ٞٚإىل إًداد املِعٌ ٞبِ٘عٚق ٞدٚقدً ٝقّ اهعقاًون ٗيف كقى األٗققات ٗاهعقسٗ ٗ ،بقرهم
خوق دٚقى ًتذقدد ًقّ اهعقاًون يف املِعٌقق ٞذاتٔقا ًقع ًقِشٍٔ فقسظ اهعقٚققٗ ٞاذتضق٘ي عوق ٟاذتق٘افص ُتٚذق ٞهتشطققن
أداٗ ٍٔ٢دعٍ اإلدزان ٗاملعسف ٞاملتذدد ٝهد ٠األفسادٗ ،تعصٙص املطقؤٗه ٞٚهقد ٍٔٙإعقاف ٞرتوق اهػقع٘ز باهسعقا ٗاإلصتقاش
هوفسد ًّ خفي ًِشٕ اهفسص ٞهفزتقا ١يف ًطازٖ اه٘ظٚفٗ ٛحتفٚقص اهقدافع ضتق٘ اهعٌقى بعضقٚخ اهجقق ٞبقاإلدازٗ ٝتعصٙقص
زٗا االُتٌا ١هوٌِعٌ.ٞ

15

 .5.0املبادئ األساسية للتدريب الفعّام:

ولِت اهدزاضات ًّ تة٘ٙس زتٌ٘عً ٞبادئ أضاض ٞٚهوتدزٙب ميلّ اهتأضٚظ عؤٚا ٗاالضتعاُ ٞبٔا.

16

 .0.5.0االستنرارية:

بققا هلققرا املبقدأ ،ال ٙلققْ٘ زتقسد سققى ًؤققت ملػقلو ٞت٘ادققٕ اإلدازٗ ٝال ٓق٘ سققى بقدٙى ،ميلققّ
هل
فاهتقدزٙب
هإلداز ٝاهوذ٘ ١إه ٕٚعِد ُفاذ اهبدا٢ى األخسٗ .٠إمنا ٓ٘ ُػاط ٗٗظٚف ٞأضاضق ٞٚيف أًِ ٜعٌقٓٗ ،ٞق٘ ال ٙتعوق بقاألفساد
دًٗاهل  ،فقد ال تلْ٘ املػلو ٞأٗ اهفذ٘ ٝيف عٌقى اهفقسدٗ ،إمنقا يف املِعٌقُ ٞفطقٔا ،أٗ يف اهطق٘ق أٗ يف ضق٘ق ددٙقدٝ
ُسٙققد أْ ُطققب بٔققا املِافطققن ،كٌققا أْ اهتققدزٙب هققٚظ ًتعوقق هلقا بفققسد براتققٕ ٗهلِققٕ عٌوٚقق ٞتتعو ق باملؤضطقق ٞكوققٔا
ٗخةةٔقا املطققتقبو ٞٚهقرهم ظتققب أْ تلقْ٘ اهِعققس ٝإىل اهتقدزٙب ًققّ قبقى اإلداز ٝعوقق ٟأُقٕ ٗظٚفقق ٞأضاضقًٗ ٞٚطققتٌسٝ
٘ي سٚا ٝاملِعٌ ًّٗ .ٞقبى األفساد يف املِعٌ ٞعو ٟإُٔ دص ًّ ١عٌؤٍُِٙ ،تعس أْ ٙتلسز ًعٍٔ كجةاهل ٗألكجقس ًقّ
ضبب.
 .5.5.0الشنولية:

فققف ٙقتضققس اهتققدزٙب عوقق ٟاهعققاًون ادتققدد ،بققى ٙػققٌى أٙغ قاهل املقق٘ظفن اذتققاهٚن أٗ اهقققداًٗ ،ٟذهققم ُعققساهل
هوتػةات املطتٌس ٝيف ب ٞ٣ٚاألعٌاي ًٗتةوباتٔا .كٌا أْ اهتدزٙب ٙػٌى مجٚقع اهعقاًون مب توقف االختضاصقات فِٚقٞ
كاُت أَ إدازٙٗ ،ٞٙػٌى املطت٘ٙات اه٘ظٚف ٞٚكاف ٞاهعوٚا ٗاه٘ضةٗ ٟاهتِفٚر.ٞٙ
 .2.5.0التدريب ىظاه متكامل:

ٗٙقضد بٕ أْ اهتدزٙب غإُٔ غأْ أُ ٜعاَ ،هٕ ً دخفت ٗشتسدات ٗزتٌ٘عقً ٞقّ اهِػقا ات اهتدزٙبٚق ٞاهق
ٙتلْ٘ كى ًِٔا.
 .2.5.0ديواميكية ومروىة التدريب:

ٗهعى ٓرا املبدأ ٓ٘ ًّ أٍٓ ًا ظتب تعصٙصٖ يف أذٓاْ اهقاٌ٢ن عو ٟعٌو ٞٚاهتدزٙب يف املِعٌقاتٗ ،عوٚقٕ ُقبأل
بأْ اهتدزٙب ُػاط ًتذدد ٗهٚظ ُػا اهلًَ داًداهل ،بى ظتب تةق٘ٙسٖ ٗتػقٚةٖ هٚقتفً َ١قع اهقتػةات اذتاصقو ٞيف املِعٌقٞ
ٗخازدٔآٗ ،را ال ٙتأت ٟمبذسد اهلفَٗ ،إمنا ِٙبػ ٛأخرٖ عو ٟعات دزب ًّ اهطعٗ ٛادتد يف وبٕ.
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 .2.5.0التدرج والتفرّد يف التدريب:

ٙقضققد بتقققدزز اهتققدزٙب تقققفؤَ ٗاُطققذاَ ً٘عققق٘عات اهتققدزٙب ًقققع ٗظققا٢ف اهعقققاًون ٗقققدزاتٍٔ عوققق ٟاهقققتعوٍ
ٗاهتةب. ٚ
 .2.5.0مبدأ العائد والتكلفة:

ٗٙتغٌّ ٓرا املبدأٗ ،عقع ً٘اشُق ٞتقدٙسٙق ٞهوقلاًر اهتدزٙبٚق ،ٞتغقع ًعقا

سٙق هوِتقا٢ر املت٘قعقً ٞقّ بقساًر

اهتدزٙب ٗاهتلاهٚف املعتب ٞعؤٚا ٗاهِتا٢ر املسد٘.ًِٕ ٝ
 .2.0تصنيم خطة التدريب وتونية املوارد البشرية

ميس تضٌ ٍ ٚخة ٞاهتدزٙب ٗاهتٌِ ٞٚمبذٌ٘ع ًّ ٞاملساسى كٌا ٙو:ٛ
 .0.2.0حتديد احتياجات التدريب والتونية البشرية:

االستٚادات اهتدزٙب :ٛٓ ٞٚأأُ٘اع اهتػٚةات املةو٘ب إدخاهلا عو ٟاهطو٘ن اه٘ظٚف ٛهوفسد ٗأمنقاط أدا٢قٕ ٗدزدقٞ
كفا١تٕ عّ س ٙاهعٌوٚات اهتدزٙبٗ ٞٚاهتٌِ٘ٞٙأٙٗ 17.تٍ حتدٙدٓا ب٘اضة ٞعد ٝسق أٌٓٔا حتوٚقى املِعٌقً ٞقّ سٚقح
األٓدا اهبعٚدٗ ٝاهقسٙبٗ ، ٞب٣ٚق ٞاملِعٌق ٞاالدتٌاعٚق ،ٞاالقتضقادٗ ٞٙاهتلِ٘ه٘دٚقٗ ٞغةٓقا ًقع حتوٚقى اه٘ظٚفقً ٞقّ
سٚح ت٘صقٚفٔاً ،طق٘٣هٚاتٔا ،عفقاتٔقا ٗظسٗفٔقا ٗ.حتوٚقى اهفقسد غقاغى اه٘ظٚفقً ٞقّ سٚقح ت٘افق أدا٢قٕ ًقع املعقاٙة
املةو٘بقققًٗ ،ٞقققا إذا كقققاْ ًقققؤٓف هوتقققدزٙبُٗ ،ققق٘ع اهتقققدزٙب املف٢قققٍٙٗ 18:قققتٍ يف ظقققى االستٚادقققات حتدٙقققد األٓقققدا
اإلضعاتٚذ ٞٚاآلت:ٞٚ

19

 أٓدا إزغاد :ٞٙحتدد ًآ ٞٚاملبادئٗ ،املفآ ٍٚاه ظتب أْ تلتطب ًّٗ ،اهر ٜظتب أْ ٙتعوٍ؟
 األٓققدا اهفسدٙققٗ ٞأٓققدا اهٌِقق٘ :تتعو ق باهتققأثة اهققر ٜضققٚشدثٕ اهتققدزٙب عوقق ٟاهِقق٘اتر اهطققو٘كٞٚ
ٗاجتآات اهفسدٗ ،حتدٙد ًا ميلّ تق ٍٚٚاهلُاًر ًّ خفهٕ السقا.
 أٓققدا تِعٌٚٚققٗ ٞأٓققدا اإلداز :ٝتتعو ق باهتققأثة اهققر ٜضققٚشدثٕ اهتققدزٙب عوقق ٟاهِقق٘اتر اهتِعٌٚٚقق ٞأٗ
اإلداز ٞٙكاهػٚاب ،دٗزاْ اهعٌى ،اهتلاهٚف املِ فغًٗ ٞعدي اإلُتاد.ٞٚ
 5.2.0تصنيم برىامج تدريب وتونية املوارد البشرية:

ٙضٌٍ اهلُاًر مب٘دب املساسى اآلت:ٞٚ

20

 تضًٌِٔ ٍٚر اهلُاًر ميجى ًِٔر اهلُاًر املاد ٝاهتعو ٌٞٚٚاه ضٚتٍ ُقؤا ٗتعؤٌٚا هوٌتدزبن ًّ أدى
تػة ٞٚسادات اهتدزٙب ٗاهتٌِٗ ٞٚاصتاش األٓدا اردد ٝهولُاًر.
 تقسٙققس األضققو٘ب ٙعققل عققّ اه٘ضققٚو ٞاهقق ضققتِقى ًققّ خفهلققا املققاد ٝاهتعوٌٚٚقق ٞهوٌتققدزبن ٗاألدا ٝاهقق
ب٘اضةتٔا ضتتٍ عٌو ٞٚاهتعوٍٗ ،تػتٌى إضقعاتٚذ ٞٚاهتقدزٙب ٗاهتٌِٚق ٞعوق ٟزتٌ٘عقً ٞقّ األضقاهٚب تضقِف
إىل أضقاهٚب فسدٙقق ٞأٙققّ تقتٍ عٌوٚقق ٞاهققتعوٍ بػققلى فقسد ٜأٗ مجاعٚقق ٞتققتٍ ب٘دقق٘د عقدد ًققّ املتققدزبن أٗ ًققّ
خفي األضاهٚب اهتدزٙط ٞٚاه تِفر يف قاعات اراعسات ٗباملقابى صتد األضاهٚب اهتةبٚق ٞٚاهق تسكقص
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عوقق ٟادتاُققب اهعٌوقق .ٛإعققاف ٞإىل أضققاهٚب تةقق٘ٙس ٗحتطققن األدا ١امل تضقق ٞبسفققع ًطققت٘ ٠املٔققازٗ ٝاملعسفققٞ
ٗأخس ٠ضو٘ك ٞٚتسكص عو ٟإكطاب املتدزبن ضو٘كا ددٙدا أٗ تعدٙى ضو٘ن ساه.ٛ
 اختٚاز املدزب  :املدزب ٓ٘ املعوٍ اهرٙ ٜققَ٘ بت٘دٚقٕ املتقدزبن ٗإًقدادٍٓ باملعوً٘قات ٗتػقٚة اجتآقاتٍٔ،
ضو٘كٍٔٗ ،تدزٙبٍٔ عو ٟأص٘ي ممازضاتٍٔ ملِٔتٍٔ يف إ از بسُاًر ستدد.
 حتدٙد فع ٝاهلُاًر هٚظ ِٓان فع ٝشًِ ٞٚمن٘ذد ٞٚهتِفٚر أ ٜبسُاًر تدزٙب ٗتٌِ ،ٞٚإذ ختتوقف املقدٝ
عو ٟع٘ ١اعتبازات ًتعدد ٝأٌٓٔا :املِٔر اهتعو ،ٌٛٚاألضاهٚب اهتدزٙبٗ ٞٚاإلًلاُٚات املتاس.ٞ
 تِفٚر اهلُاًر :ض٘ا ١مت ذهم داخى املِعٌ ٞأٗ خازدٔا يف ًعآد خاص.ٞ
 حتدٙد تقِٚات اهلُاًرٙ :قضد بٔا املطاعدات اه ض٘ تطت دَ يف عٌو ٞٚاهتعوٍ عٌّ اهلُاًر.
ٗارتٚازات املتاس ٞتتٌجى يف تقد ٍٙاهلُاًر هوعاًون يف قطٍ ًا ،أٗ تة٘ٙس بسُقاًر تقدزٙيب دتٌاعقات اهعقاًون
يف زتققاالت شتتوفققً ٞققّ املِعٌقق ،ٞكٌققا ميلققّ أْ ٙقققَ٘ املػققسفْ٘ بتعوقق ٍٚاملٔققازات املةو٘بقق ٞهوعققاًون اذتققاهٚن ،أٗ
االضتعاُ ٞمبضادز خازد ،ٞٚكٌا ٙتغٌّ ارتٚاز يف ٓرا اتاي حتق ٚأٓدا ستقدد ٝه٘ظقا٢ف ًعِٚق ٞأٗ أْ ٙلقْ٘
ذهم اهلُاًر ً٘ع٘عا هٚشق أٓدافا عاً ٞختط مجٚع اهعاًون يف املِعٌ.ٞ
 2.2.0حتديد معايري تقييم برىامج تدريب وتونية املوارد البشرية

21

22

ٙتٍ حتدٙد املعاٙة اه ضٚتٍ عو ٟأضاضٔا تق ٍٚٚفعاهٗ ٞٚكفا ٝ١اهلُقاًر بقاهعكٚص عوقُ ٟق٘عن ًقّ املعقاٙة؛
إسدآا تةب يف ُٔا ٞٙاهلُاًر ٗأخس ٠تةب يف فع ٝتِفٚرٖ.
ٗميلقققّ تو قققٚط ًعقققاٙة اهتقٚققق ٍٚيف أزبقققع زتقققاالت تػقققٌى زدٗد األفعقققاي ستتققق٘ ٠اهلُقققاًر ،دققق٘د ٝاهب٣ٚقققٞ
اهتعوٌٚٚققٗ ،ٞقققدزات املققدزب ٗغةٓققا  ،اهققتعوٍ ًٗققد ٠اضققتٚعاب املتققدزبن ملققاد ٝاهلُققاًر ،اهطققو٘ن اهققرٔٙ ٜققتٍ بةبٚعققٞ
اهتػة يف أدا ١املتدزبن ٗأخةا اهِتقا٢ر اهق تققٚظ اهقتػة قبقى ٗبعقد اهلُقاًر ًجقى حتطقّ اهلفقا ،ٝ١ختفقٚب ًعقدي
دٗزاْ اهعٌاي ٗغةٓا.

23

ٗملصٙد ًّ اهت٘عقٚح ٙعقسة  ،كةباتسٙقمة يف من٘ذدقٕ املطقت٘ٙات اهق ظتقب أْ تػقٌؤا عٌوٚق ٞاهتقٚقٓٗ ٍٚقٛ
كٌاٙو:ٛ

24

 زدٗد اهفعى :باإلداب ٞعّ ًد ٠زعا املػازكن عّ اهلُاًر اهتدزٙيب.
 اهتعوٍ ٗ :صتٚب ِٓا عّ اهطؤايً ،اذا تعوٍّ املػازكْ٘ ًّ اهلُاًر اهتدزٙيب؟ة
 اهطو٘ن ٗاألداٗ : ١صتٚب ِٓا عّ تطاؤيٓ ، :ى غّٚس املتدزبْ٘ ضو٘كٍٔ ُتٚذً ٞا تعوٌٖ٘؟ة
 اهِتا٢ر :بةسا اهطؤاي ٓ ،ى اهتػة يف ضو٘ن املتدزبن ٙؤثس يف املِعٌ ٞتأثةا إظتابٚا؟
ٗباهتاه ٛفاهتقدزٙب ٗاهتٌِٚق ٞكعٌوٚقٗ ٞضٚاضق ٞداخقى كقى ًِعٌقٙ ٞققَ٘ عوقٗ ٟعقع بسُقاًر ٗٙعٌقى عوق ٟتق٘فة
اإلًلاُقات هتةبٚققٕٗ .هتلقْ٘ اهقلاًر اهتدزٙبٚق ٞأدا ٝفعاهق ٞباملِعٌق ٞفٌقّ اهغقسٗز ٜتقٌٔٚٚقا ًٗ٘اكبتٔقا ملتةوبقات
اهعضس ٗاهتشدٙات املفسٗع ٞعو ٟاملِعٌات.
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 .5الكفاءة التوظينية:
 .0.5مفهوه الكفاءة التوظينية:

بقاهسد٘ع إىل ًضقةوح اهلفقاٗ ٝ١هػق ٞفققد ٗزد يف هطقاْ اهعقسب هوعفًق ٞابقّ ًِعق٘زأ كافقأٖ عوق ٟاهػق١ٛ
ًلافأ ٗ ٝكفا ١داشاٖ ٗ ،اهلف :١ٛاهِعةٗ ،كرهم اهلفٗ ١اهلف٘ ٗ ،١املضقدز اهلفقاٗ .ٝ١تقق٘ي ال كفقا١
هٕ ،باهلطس ٘ٓٗ ،يف األصى ًضدز ،أ ٜال ُعة هٕ ٗ .اهلف :١اهِعة ٗاملطاٗاٗ ،ٝاهلفا ٝ١هوعٌقى :اهققدز ٝعوٚقٕ
ٗسطّ تضسفٕ ٛٓٗ ،كوًٌ٘ ٞهّد.ٝ

25

ٗهفع ٞاهلفا ٝ١ذات أصى التٚأل(ٗ )compétenceقد ظٔس ضقِ 1968 ٞيف اهوػقات األٗزبّٚق ٞمبعقاْ شتتوفق .ٞأًقا
اصقةفسا فٚػق٘ب ًفٔقَ٘ اهلفقا ٝ١اهلقجة ًقّ اهػٌق٘ة ٗاالخقتف ٗ ،ققد ذكقس اهعدٙقد ًقّ اهبقاسجن يف ٓقرا
اإل از إُّٔ ٘ٙدد أكجس ًّ ً ٞ٣تعسٙف ملفَٔ٘ اهلفا.ٝ١
ٗميجى ًفٔقَ٘ كفقا ٝ١املِعٌقً ٞعٚقاز اهسغقد يف اضقت داَ املق٘ازد اهبػقسٗ ٞٙاملادٙقٗ ٞاملاهٚقٗ ٞاملعوً٘قات املتاسق،ٞ
سٚح أْ املِعٌ ٞاهلاد ف ٞهوٌِ٘ ٗاهتة٘ز البد ٗاْ تؤًّ إًلاُ ٞٚاضقتٌساز اهتقدف اهبػقسٗ ٜاملقادٗ ٜاملقاهٗ ٛاملعوً٘قاتٛ
هل ٛتعٌى بػلى فاعقى ًٗطقتٌس ٗباهتقاه ٛتطقع ٟضتق٘ حتقٚق األًجوٚق ٞيف اهعٌقى ضق٘ا ١باضقت داَ املق٘ازد املتق٘افسٝ
هدٔٙا ٗستاٗه ٞحتق ٚاألٓقدا املت٘خقاٖ أٗ اهق تطقع ٟإهٔٚقاٗ .قٚقاع اهلفقاٙ ٝ١عتٌقد عوقً ٟؤغقسٙ ّٙتعوققاْ مبقد٠
تق٘افس اهةاققات اهبػقسٗ ٞٙاملادٙققٗ ٞاملاهٚقٗ ٞاملعوً٘قات املتاسققٗ .ٞضقبى اضقت داَ توقم املقق٘ازد هتشقٚق األٓقدا ٗ .بٔققد
قٚققاع كفققا ٝ١أدا ١املِعٌقق ٞفققف بققد ًققّ ًعسفقق ٞاملؤغققسات أٗ املعققاٙة املباغققسٗ ٝاملتٌجوقق ٞبلققى ًققّ املقققاٚٙظ اهلوٚققٞ
ٗادتصٗ ٞٚ٢اه ِ٘عٗ ٞٚاملؤغقسات أٗ املعقاٙة غقة املباغقسٗ ٝاملتٌجوق ٞبعقدَ دقق ٞاهبٚاُقات عقّ املقدخفت ٗامل سدقات ٗعقدَ
دق ٞاملقازُات ٗصع٘ب ٞإدسأ٢ا بن األقطاَ ٗاه٘سدات امل توف ٞيف املِعٌ.ٞ

26

إْ اهلفقآ ٝ١ق ٛعفقق ٞبقن كٌٚق ٞاملقدخفت ٗكٌٚق ٞامل سدقات ،أ ٜأُٔقا ُطقبً ٞقا بقن املق٘ازد املطقت دًٞ
ٗاهِتا٢ر املِذص ،ٝمبعِ ٟأْ اهلفا ٝ١تصٙد كوٌا كاُت امل٘ازد اه مت اضتعٌاهلا أقى ،قٚاضاهل باهِتا٢ر املتشققٞ
ٗٙفٔققٍ عققدد ًققّ عوٌققا ١اإلدازً ٝققده٘ي اهفاعأو هٚقق ٞعوقق ٟأ ُّققٕ ٙػققة إىل أدا ١األغققٚا ١اهضققشٚش، ٞهلُ٘ٔققا تتضققى
اتضقاال بلٚفٚق ٞأدا ١األعٌقايةٗ ،مبعِقٟ
هل
باألٓدا ة أًّقا اهلفقا ٝ١فٔق ٛأدا ١األغقٚا ١بةسٙقق ٞصقشٚش، ٞفٔق ٛأكجقس
اخققس ف ق ٍُّٔ ٙسبةققْ٘ اهفاعأو هٚقق ٞباهقٚققادٙٗ ،ٝسبةققْ٘ اهلفققا ٝ١بققاإلداز ،ٝفاهقٚققادٓ ٝقق ٛاه ق تب ق ّّٚاألغققٚا ١اهضققشٚشٞ
املةو٘ب إصتاشٓا ،أًّا اإلداز ٝف ُّٔا تب ّّٚكٚف ٞٚإصتاش ٓرٖ األغٚا١

27

ٗاملِعٌ ٞأدا ٝحت٘ٙى املدخفت إىل شتسداتٗ ،املدخفت ٓ ٛع٘اًى أضاضق ٞٚهإلُتقاز ًجقى اهعٌاهق ،ٞاألزة،
تِتذٔا املِعٌٙٗ ،ٞتٌجى أبطق

ٗزأع املايٗ ،اإلدازٗ ٝاملٔاز ٝاهتلِ٘ه٘دٗ ،ٞٚوجى امل سدات اهطوع ٗارتدًات اه

ًقٚاع هولفا ٝ١يف ًقداز املقدخفت املةو٘بق ٞإلُتقاز شتسدقات ًعِٚقٗ ،ٞكوٌقا كاُقت املِعٌق ٞأكجقس كفقا ٝ١ققى
ًقداز املقدخفت املةو٘بق ٞإلُتقاز شتسدقات ًعِٚق ،ٞكٌقا تعٔقس اهلفقا ٝ١باهتشطقن املطقتٌس هو٘عقع ٞٚيف اهطق٘ق،
ٗتقد ٍٙأكل إغباع هتفغٚفت املطتٔوم ٗساداتٕ ًّٗ ،ثٍ عٌاْ زعاٖ ٗٗال.ٕ٢

28

ٗاهلفا ٝ١اهفسد ٞٙوجى خضا٢ط كى فقسد باملِعٌقٗ ٞاهق ختتوقف سطقب ًِضقبِٕٙٗ ،عقس إهٔٚقا ًقّ خقفي
املسدٗد ٞٙارقق ًّ ٞإُتاز أعٌاهلٍٗ ،تعد إُتاد ٞٚامل٘ظف أٍٓ ًلُ٘ات اهلفا ٝ١بقاهلجة ًقّ املِعٌقاتٗ ،بأخقر
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كى اهج٘ابت باذتطباْ ٙتشق املطت٘ ٠األدُ ًّ ٟاهتلقاهٚف إذا مت اهت٘صقى ملطقت٘ ٠عقاي ًقّ إُتادٚق ٞامل٘ظقف .أًقا
ادتٌاع ٞٚفتعلظ املٔازات ٗاملعسف ٞاهِاجت ٞعّ تغافس ُػا ات املِعٌق ٞباالستلقان اذتاصقى بقن ًؤدٙقٕٓٗ ،قٛ
تطٌح ب ُػاً٘ ١ازد ددٙد ًّ ٝخفي اهتةق٘ٙس ٗاهتذدٙقد بفغقى تفاعقى املعسفق ٞاملػقلو ٞهولفقا١ات ار٘زٙق ٞاهق
وجى زتٌ٘ع ٞاملٔازات ارتازقٗ ،ٞاألص٘ي املوٌ٘ض ٞأٗ غة املوٌ٘ض ٞذات اهةابع ارتاظٗ ،اهتلِ٘ه٘دٚات املتقدًقٞ
كأضاع هقدزات املِعٌ ٞعو ٟاهتِافظ.

29

ٗعوٙ ٕٚتبن أْ اهلفا ٝ١ختتط باالسعافٚق ٞيف أدا ١املٔقاَ ٗٓقُ٘ ٛعقاْ ًِٔقا ًقا ٓق٘ فقسدٙ ٜتعوق بةسٙقق ٞأدا١
اهفققسد ملٔاًققٕ باهػققلى اهضققشٚح ًِٗٔققا ًققا ٓقق٘ مجققاعٙ ٛتعوق باملِعٌققٗ ٞتغققافس دٔقق٘د اهعققاًون بٔققا ألداُ ١ػققا اتٔا
باهةسٙق ٞاهضشٚش.ٞ
 .2عالقة تدريب وتونية املوارد البشرية بالكفاءة التوظينية:

إذا ضقعت املِعٌق ٞإىل اهتٌٚقص ًقّ خقفي كفقا ٝ١اهعٌقى ،فاهتقدزٙب ميلقّ أْ ٙطقٍٔ يف ذهقمٗ ،تػقة أسقد
اهتققازٙس اهق

أعقدتٔا إسقد ٠اهل٣ٚقات يف إُتادٚق ٞاهضقِاع ٞيف اهجٌاُِٚقات أْ أسقد املضقادز اهسٚ٢طق ٞاهق

سققتٔقا

اهلقجة ًقّ اهػقسكات اهٚاباُٚقٓ ٞق٘ اهتقدزٙب املطقتٌس ًقّ خقفي اهعٌقىٗ ،تػقٌى ٓقرٖ اهقلاًر اهتدزٙبٚق ٞأزبقع
ًلُ٘ات تتٌجى يف ًا ٙأت:ٛ

30

 اهتِاٗب اه٘ظٚف ٛإذ ٙتٍ وسٙس اهفسد عو ٟشتتوف اه٘ظا٢ف هٚلتطب ًعسفٗ ٞإملاًا تاًا بٔقا ًقّ خقفي
خة ٞاملِعٌٞ
 االعتٌاد عو ٟبساًر تقدزٙب ًلجفق ٞخقازز اهعٌقىٗ ،تػقذٚع املق٘ظفن عوق ٟتٌِٚقًٔ ٞقازاتٍٔ باالهتشقاق
مبعآد اهتعو ٍٚاهوٚو ٞٚأٗ اه

تعٌى باملساضوً ٞع دفع تلاهٚفٔا

 املػقازك ٞيف ُػقا ات فقسق اهعٌقى ًجقى محقفت اهسقابق ٞعوق ٟادتق٘د ٝاهق

تطقاعد عوق ٟزفقع ًطقت٘٠

ًٔاز ٝاهعاًون ٗحتطن أدأٍ٢
ٗإذا ضعت املِعٌ ٞإىل االضتذاب ٞذتادات اهعٌٚى ف ْ ذهقم ٙتةوقب ًقّ املق٘ظفن أْ ِٙعقسٗا إىل اهعٌٚقى عوقٟ
إُٔ بؤزُ ٝػا ٍٔٗ ،ال تلف ٛإ ازات اهقٚاد ٝهتشقٓ ٚرا اهلد  ،بى ظتب أْ ٙتوق ٟامل٘ظفْ٘ تدزٙبا يف ذهم أٌِٙا
كاُقت اُتٌقا١اتٍٔ هقطقٍ اهتطق٘ ٙأٗ اهتضقِٚع أٗ اهبشقح ٗاهتةق٘ٙس أٗ اراضقبٙٗ .ٞتٌشق٘ز اهلقد

يف سقجٍٔ عوقٟ

اهتفلة يف أُفطٍٔ كعٌف١؛ أ ٜأْ ٙعدٗا أُفطٍٔ مبِصه ٞاهعٌفٗ ،١الغم أْ اهتدزٙب بعكٚصٖ عوٓ ٟرا اهلقد
ضتشطّ ًّ خل ٝاهعٌٚى جتاٖ املِعٌٞ

31

ًٗع تصاٙد سذٍ املِافط ٞاروٚقٗ ٞاهعاملٚقُ٘ٗ ٞعٚتٔقا بقن املِعٌقات عوق ٟاخقتف أُ٘اعٔقاٗ ،تطقابقٔا هتققدٍٙ
ادتدٙقد ٗاألدق٘د يف اهطقوع ٗارتقدًات هتشقٚق زعقا شبأِ٢قاٗ ،دقب سطقباْ عٌوٚق ٞاهتٌِٚقٗ ٞاهتةق٘ٙس ًقِٔر عٌقى
ًطتٌسٗ ،هٚظ ًسسو ٞستدد ٝب٘قت أٗ تازٙخٓٗ ،قرا بػقسة أْ تلقْ٘ اهعٌوٚقً ٞطقتٌسُٗ ٝػقا ا أضاضقٚا ًت٘اصقف
ٚو ٞسٚا ٝاملِعٌ ،ٞعو ٟأْ ٙلْ٘ ذهم عٌّ بسُقاًر تٌِٚقً ٞقسْ ٙطقتةٚع اضقتداً ٞاهتذقدد ٗاهتٌٚقص بطقٔ٘هُ ٞعقسا
هوتطازع اهلبة يف تة٘ز اهتلِ٘ه٘دٚا ٗجتدد املعوً٘ات.

32
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ًّٗ ثٍ فاهتقدزٙب ٗاهتٌِٚقٙ ٞطقآٍ يف تعصٙقص كفقا ٝ١املِعٌق ٞهوتعاًقى ًقع اهقتػةات اذتاصقو ٞيف ب٣ٚق ٞاألعٌقاي
بتشقً ٚا ٙأت:ٛ

33

 اهتأكد أْ األفساد ميتولقْ٘ املٔقازات األضاضق ٞٚهوتعاًقى ًقع اهتلِ٘ه٘دٚقا ادتدٙقدٗ ٝشٙقادً ٝعقسفتٍٔ
باهجقافٗ ٞاملِافط ٞارتازدٞٚ
 تدع ٍٚإدزان األفسادٗ ،فٌٍٔٔ هلٚف ٞٚاهعٌى بض٘ز ٝفاعو ًّ ٞخفي فقسق اهعٌقى هتعصٙقص ُ٘عٚق ٞاملِقتر
ٗارتدًٞ
 إعداد األفساد هٚعٌو٘ا بض٘ز ٝأكجس فاعو ٞٚفٌٚا بً ٍِٔٚع اهعٌقى عوق ٟدعقى ًٔقازاتٍٔ ًةوقق ٞهٚتعقاًو٘ا
ًع أ ٜتػٚة
 تأكٚد أْ ثقاف ٞاملِعٌ ٞتستلص عو ٟاإلبداع ٗاهتعوٍ
ٗباهتققاه ٛفاهتققدزٙب ٗاهتٌِٚققق ٞأٓققٍ اهطٚاضقققات اهقق ٘ٙكقققى إهٔٚققا حتطقققن ًٔققازات املققق٘ازد اهبػققس ٞٙمل٘ادٔقققٞ
املطتذدات ٗاملتةوبات اه تفسعٔا ب ٞ٣ٚاألعٌاي عو ٟاملِعٌات.
ثاىيا :اجلاىب التطبيقي:
 .0فرضيات الدراسة:

ٓد ادتاُب اهتةبٚق ٛهودزاض ٞالختباز أثقس تقدزٙب ٗتٌِٚق ٞاملق٘ازد اهبػقس ٞٙعوق ٟكفقاًِ ٝ١عٌقات األعٌقاي،
ًٗا إذا كاْ ِٓان عفق ٞهوطٌات اهػ ضٗ ٞٚاه٘ظٚف ٞٚهع ِٞٚاهدزاضق ٞعوقٗ ٟدق٘د كفقا ٝ١باملِعٌق ٞستقى اهدزاضق،ٞ
ٗذهم ًّ خفي اختباز اهفسعٚات اهتاه:ٞٚ
.0.0الفرضية الرئيسية األوىل:

ال ت٘دققد عفققق ٞذات دالهقق ٞإسضققا ٞٚ٢بققن تققدزٙب ٗتٌِٚقق ٞاملقق٘ازد اهبػققسٗ ٞٙاهلفققا ٝ١اهتِعٌٚٚققٗ .ٞتتفققسع إىل
اهفسعٚات اهفسع ٞٚاهتاه:ٞٚ
 ال ت٘دد عفق ٞذات داله ٞإسضا ٞٚ٢بن تدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػسٗ ٞٙاهلفا ٝ١اهفسد.ٞٙ
 ال ت٘دد عفق ٞذات داله ٞإسضا ٞٚ٢بن تدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػسٗ ٞٙاهلفا ٝ١ادتٌاعٞٚ
 .5.0الفرضية الرئيسية الجاىية:

أال ت٘دققد فققسٗق ذات دالهقق ٞإسضققا ٞٚ٢هتققدزٙب ٗتٌِٚقق ٞاملقق٘ازد اهبػققس ٞٙعوقق ٟكفققا ٝ١املِعٌقق ٞتعققص ٠هوطققٌات
اهػ ضٗ ٞٚاه٘ظٚفٚقٞ
 .5موهج الدراسة:

اعتٌققدت اهدزاضقق ٞعوقق ٟاملققِٔر اه٘صققف ٛاهتشوٚوقق ٛهلُ٘ققٕ األُطققب إلظتققاد بٚاُققات ًفضققو ٞعققّ ٗاقققع اهعققآسٝ
ٗاهتِبؤ باآلثاز املطتقبو ٞٚهلاٗ .ملعادت ٞاهبٚاُات األٗه ٞٚاه دٌُعت ًٚداُٚا مت االعتٌاد عو ٟسصً ٞاهقلاًر اإلسضقاٞٚ٢
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هوعوَ٘ االدتٌاع ٞٚهوشض٘ي عوُ ٟتا٢ر أكجس دقٗٗ ،ٞشعت اهبٚاُات ٗف اآلزاً٘ ١اف دداً٘ ،افق ً٘ ،افق إىل سقد
ًا ،غة ً٘اف ٗغة ً٘اف واًا

بقا ملقٚاع ( )likertارتٌاضٛ

 .2جمتنع الدراسة وعيوته:

خضققت اهدزاضققً ٞؤضطقق ٞضققُ٘اهػاش فققسع ٗالٙق ٞتبطقق ،ٞهققت ط كافقق ٞاإل ققازات اهعققاًون بٔققا ،ضقق٘ا ١أكاُققق٘ا
ًدٙس ٜإدازات أَ زؤضقا ١أققطقاَ أَ زؤضاً ١ضاحل ٗكاْ عددٍٓ )ً (57ط٘٣ال ُٗٗشعقت اضقتٌازات االضقتبٚاْ عوقٍٔٚ
ٗعادت ًِٔا

كاُت صاذت ٞهوتشوٚىٗ ،قد بوػت ُطب ٞاالضتذاب ٞاإلمجاه ٞٚهوع(%92.98) ِٞٚ

 .2مصادر مجع البياىات واملعلومات وأساليبها:

بٔد اذتض٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗاهبٚاُات اهفشً ٞهتشق ٚأٓقدا اهدزاضق ٞأٗهٚق ٞكاُقت أَ ثاُ٘ٙق ٞمت االعتٌقاد
عوً ٟضدز ّٙأٗالٌٓا ًا ت٘فس ًّ أدبٚات هتػة ٞٚادتاُب اهِعس.ٜ
ٗثأٌُٚققا االضققتبٚاْ اهققر ٜاغققتٌى عوقق ٟدققصأ ّٙخضققط األٗي ًٌِٔققا دتٌققع ًعوً٘ققات عققّ ارتضققا٢ط املٌٚققصٝ
ألفساد ع ِٞٚاهدزاضٗ ،ٞعٍ ادتص ١اهجاُ ٛست٘ز االضقتبٚاْ ارت٘ٙق ٞعوقٗ ٟاسقد ٗثفثقن فققسًِٔ ٝقا ضقبع عػقس ٝفققسٝ
تتعو باملتػة املطتقى تدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػسٗ ٞٙأزبع عػس ٝفقس ٝتتعو باهلفا ٝ١اهتِع ٌٞٚٚكٌتػة تابع.
ٗهػسة اه٘ص٘ي بٔرا االضتبٚا ْ إىل حتق ٚاهلد املضٌٍ هٕ أُختل ًّ خفي ًا ٙأت:ٛ
 .0.0اختبار الصدق:

ٙعأل إىل أ ٜدزدٙ ٞقٚظ اهقٚاع ًا صٌٍ هقٚاضٕ فعفٗ ،اضت دَ صدق ارتق٘ ٠ملعسفق ٞاهدزدق ٞاهق ٙققٚظ
بٔا املقٚاع خضا٢ط اهػ ١ٛاملساد قٚاضٕ؛ ٗذهم بعسعٕ عو ٟزتٌ٘ع ًّ ٞامل تضن اهقرٙ ّٙةوقب ًقٍِٔ إبقدا ١زأٔٙقٍ
فُ ًّ ٕٚاس ٞٚاست٘ا ٕ٢عو ٟمجٚع أبعاد املتػة أٗ اهعلقظٗ ،جتٌقع ٓقرٖ اآلزاٗ ١تُقق٘هَ ثقٍ ٙققاع اذتلقٍ عوق ٟصقدق
ارت٘ٙٗ ،٠و ٕٚتِقٚح املقٚقاعٗ .ققد عُقسة االضقتبٚاْ عوق ٟعقدد ًقّ األضقاتر ٝاألكقادميٚن ٗامل تضقن يف امل٘عق٘ع
ٗيف ع٘ ١املفسعات عُدّي هوتٌاغًٗ ٛتةوبات اهدزاض.ٞ
 .5.0اختبار الجبات:

ٙقضد بٕ ًد ٠قٚاع االختباز هوٌقداز اذتقٚق ٛهوطٌ ٞاه ٔٙقد هقٚاضقٔا ،فقدزدات االختبقاز تلقْ٘ ثابتقٞ
إذا كاْ االختباز ٙقٚظ مسقً ٞعِٚق ٞقٚاضقا ًتطققا يف اهعقسٗ املتباِٙق ٞاهق ققد تقؤد ٜألخةقا ١اهقٚقاعٗ ،أُضتعٌققى
املعاًى ) (Alpha Cronbachأ ٜاه جبات مبعِق ٟاالتطقاقٗ ،كاُقت قٌٚق ٞاملعاًقى كٌقا ٓقً٘ ٛعقش ٞيف ادتقدٗي زققٍ
(ٗ .)01قد كاُت اهِطب ًعق٘هٗ ٞتدي عو ٟثبات أدا ٝاهدزاض.ٞ
 .2.0اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كوجملروف-سينرىوف(:)1-Sample K-S

٘ٙعح ادتقدٗي زققٍ (ُ )02تقا٢ر ٓقرا االختبقاز؛ ٗققد مت إدقسا ١اختبقاز كق٘تسٗ

 -مسسُق٘ هوتشقق ًقّ

ًد ٠إتباع اهبٚاُات هوت٘شٙع اهةبٚع ٛكاختباز عسٗز ٜهوفسعٚات ألْ ًععٍ االختبقازات املعوٌٚق ٞتػقعط أْ ٙلقْ٘
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ت٘شٙع اهبٚاُات بٚعٚقاٗ .اهقر ٜمت بعقد ت٘شٙقع كقى االضقتٌازات ٗمجعٔقا ًقّ عِٚق ٞاهدزاضقُٗ ،ٞتقا٢ر االختبقاز تقبن أْ
قً ٌٞٚطت٘ ٠اهداله ٞهلى دقص ١يف االضقتبٚاْ أكقل ًقّ ٓٗ )Sig>0.05(0.05قرا ٙقدي عوق ٟأْ اهبٚاُقات تتبقع اهت٘شٙقع
اهةبٚعٗ ٛميلّ اضت داَ االختبازات املعوٌ.ٞٚ
 .2أساليب التخليل اإلحصائي:

مت حتوٚى اهبٚاُات ب٘اضة ٞبسُاًر اهقق (ٗ )SPSS.19اعتٌقدت عٌوٚق ٞاهتشوٚقى عوقً ٟققاٚٙظ اإلسضقا ١اه٘صقفٛ
،اهتلققساز ،املت٘ضقق ةات اذتطقققاب ،ٞٚاالضتسافقققات املعٚازٙققق ٞهبٚققاْ خضقققا٢ط اهعِٚققق ٞاهػ ضقققٗ ٞٚاه٘ظٚفٚقققٗ .ٞحتوٚقققى
االضتداز اهبطًٗ ٚعاًى االزتباط بةضقْ٘ ٗاختبقاز )T-test(ٗ )F-test( ٜالختبقاز فسعقٚات اهدزاضقً .ٞقع اضقت داَ
حتوٚى اهتبٚا ّٙاألساد )one way annova(ٜهدزاض ٞعفق ٞاملتػةات اهػ ضٗ ٞٚاه٘ظٚف ٞٚمبتػةات اهدزاض.ٞ
 .2حدود الدراسة:

اذتدٗد امللاُ ٞٚهودزاض ٞاقتضست اهدزاض ٞعوٗ ٟال ٞٙتبط ٞهت٘ادد املؤضط ٞستى اهتةب. ٚ
 .7ىتائج اختبار فرضيات الدراسة:
 .0.7ىتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل وفرضياتها الفرعية:

٘ٙعح ادتدٗي زقٍ (ُ )03تا٢ر اختباز اهفسع ٞٚاألٗىل ٗفسعٚاتٔا اهفسع ٞٚكٌاٙو:ٛ
 0.0.7ىتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل:

ٙتغح ًّ ُتا٢ر حتوٚقى االضتقداز ارتةق ٛاهبطق ٚاهقر ٜاضقت دَ ملعسفق ٞفٌٚقا إذا كقاْ ِٓقان تقأثة هتقدزٙب
ٗتٌِٚق ٞاملق٘ازد اهبػقس ٞٙيف حتقٚق اهلفقا ٝ١اهفسدٙق ٞباملِعٌق ٞستقى اهدزاضقٗ ٞدق٘د عفقق ٞتقأثة ً٘دبق ٞذات دالهقٞ
إسضا ٞٚ٢هوتدزٙب ٗاهتٌِ ٞٚيف حتق ٚاهلفا ٝ١اهفسد ،ٞٙإذ بوػت قً ٌٞٚعاًى االضتقداز  0.716يف سقن بوقؼ ًعاًقى
االزتبقاط بقن املقتػةٓٗ ، (0.876) ّٙقرا ًقا أٗعقشٕ اختبقاز(ٙٗ )tقدي ذهقم عوق ٟأْ اهتقدزٙب ٗاهتٌِٚقًٗ ٞقّ خقفي
ارقاٗز اهق

تِاٗهتٔقا اهدزاضق ٞتطقٍٔ يف حتقٚق اهلفقا ٝ١هقد ٠املق٘ازد اهبػقس ٞٙاهعاًوق ٞباملِعٌقً ٞقّ خقفي حتقٚق

املِعٌ ٞاطتفاعا ٗاعشا يف ًعقدي دٗزاْ اهعقاًون هقدٔٙا ٗ ،ازتفقاع ًعقدالت أدا ١اهعقاًون ًقع اطتفقاة اإلدقاشات
غة االعتٚادٗ ٞٙاملسعٗ ٞٚقدز ٝاهعاًون عوق ٟتعوقٍ املٔقازات املةو٘بق ٞهوقٚقاَ باه٘ظقا٢ف خاصق ٞاملعققدًِٔ ٝقا فتشق٘ش
ارتدًات املقدً ًّ ٞقبى امل٘ازد اهبػقس ٞٙزعقا اإلدازٗ ٝتققى اهػقلاًٗ ٠قّ اهصبقا ّ٢سق٘ي خقدًات املق٘ازد اهبػقسٞٙ
اهعاًوق ٞباملِعٌقً ٞقع اإلقبقاي اهػقدٙد ًقّ ذٗ ٜاهلفقا١ات اهعوٌٚق ٞهوعٌقى باملِعٌقٗ ٞأظٔقس اختبقاز)(F

االضتقداز بػقلى عقاَ ذٗ دالهق ٞإسضقاٗ ٞٚ٢تبعقا ملعاًقى  sigارطق٘بٗ ٞاهق

أمنق٘ذز

تطقاٗٓٗ 0.000 ٜق ٛأققى ًقّ 0.05

تسفب اهفسع ٞٚاهفسع ٞٚاألٗىل املِبجق ًّ ٞاهفسع ٞٚاهسٚ٢ط ٞهتشى ستؤا اهفسع ٞٚاهبدٙو ٞاآلتٞٚ

أت٘دد عفق ٞتأثة ًعِ٘ ٞٙهتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاملِعٌات هولفا ٝ١اهفسدٞٙأ.
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 5.0.7ىتائج اختبار الفرضية الفرعية الجاىية:

ٙتغح ًّ ُتا٢ر حتوٚقى االضتقداز ارتةق ٛاهبطق ٚاهقر ٜاضقت دَ ملعسفق ٞفٌٚقا إذا كقاْ ِٓقان تقأثة هتقدزٙب
ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػقس ٞٙيف حتقٚق اهلفقا ٝ١ادتٌاعٚق ٞباملِعٌق ٞستقى اهدزاضقٗ ٞدق٘د عفقق ٞتقأثة ً٘دبق ٞذات دالهقٞ
إسضقا ٞٚ٢هوتقدزٙب ٗاهتٌِٚق ٞيف حتقٚق اهلفقا ٝ١ادتٌاعٚق ،ٞإذ بوػقت قٌٚقً ٞعاًقى االضتقداز ( ) 0,828يف سقن بوقؼ
ًعاًى االزتباط بن املتػةٓٗ ، )0.834(ّٙرا ًا أٗعشٕ اختباز(ٙٗ )tدي ذهم عو ٟأْ اهتدزٙب ٗاهتٌِ ًّٗ ٞٚخقفي
ارقاٗز اهق

تِاٗهتٔقا اهدزاضق ٞتطقٍٔ يف حتقٚق اهلفقا ٝ١ادتٌاعٚق ٞباملِعٌق ٞباطتفقاة تلقاهٚف أدا ١األعٌقاي

ٗتة٘ٙس أضاهٚب أدا ١خدًاتٔا ًّ ضِ ٞإىل أخقسًٗ ٠ةابقق ٞارتقدًات املقدًق ٞباملِعٌق ٞهوٌعقاٙة ارقدد ٗ ٝسسٔقا
بأضعاز تِافطً ٞٚقازُ ٞباملِافطن ًع ٗد٘د قابو ٞٚهوتأقوٍ ًع اهغػ٘ط ٗاهتػةات اهبٚ٣ٚقٗ ٞحتطقن ُتقا٢ر األعٌقاي
باملِعٌقً ٞقّ ضقِ ٞإىل أخقسٗ ٠أظٔقس اختبقاز) (Fبقأْ أمنق٘ذز االضتقداز بػقلى عقاَ ذٗ دالهق ٞإسضقاٗ ٞٚ٢تبعقا
ملعاًى()sigارط٘بٗ ٞاه تطاٗ ٛٓٗ 0.000 ٜأقى ًّ  0.05تسفب اهفسع ٞٚاهفسعٚق ٞاألٗىل املِبجققً ٞقّ اهفسعقٞٚ
اهسٚ٢ط ٞهتشى ستؤا اهفسع ٞٚاهبدٙو ٞاآلتٞٚ

أت٘دد عفق ٞتأثة ًعِ٘ ٞٙهتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاملِعٌات هولفا ٝ١ادتٌاعٞٚأ.
 2.0.7ىتائج اختبار الفرضية الرئيسية:

بِفظ اهةسٙق ٞيف اهتشوٚى ميلّ اه٘ص٘ي إىل زفب اهفسع ٞٚاهسٚ٢ط ٞهودزاض ٞهتشى ستوقٔا اهفسعق ٞٚاهبدٙوقٞ
مبا أْ ضٔى ارط٘ب ٛٓٗ 0.000 ٞأقى ًّ ًطت٘ ٠اهداله 0.05 ٞهرهم ٙتٍ اهت٘صى إىل إُٔ:

أت٘دد عفق ٞتأثة ًعِ٘ ٞٙهتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاهلفا ٝ١اهتِعٌٞٚٚأ.
 .5.7ىتائج اختبار الفرضية الرئيسة الجاىية وفرضياتها الفرعية:
 0.5.7ىتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل:

٘ٙعقح ادتقدٗي زققٍ (ُ )04تقا٢ر اختبقاز اهفسعق ٞٚاهفسعٚق ٞاألٗىل اهق ًفادٓقا:أ ال ت٘دقد فقسٗق ذات دالهقٞ
إسضا ٞٚ٢هتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاهلفا ٝ١اهتِع ٌٞٚٚتعص ٠هوذِظأ.
ٗباهتاه ٛت٘عح أْ قً ٌٞٚطت٘ ٠اهداله ٞارط٘ب ( 0.33 ) ٞأكل ًّ املعتٌدٓٗ )0.05(ٝرا ٙعقأل أُقٕ ال ت٘دقد
فسٗق ذات داله ٞإسضا ٞٚ٢هتدزٙب ٗتٌِ ٞٚا مل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتقٚق اهلفقا ٝ١اهتِعٌٚٚق ٞتعقص ٠هوذقِظ باملِعٌق ٞستقى
اهدزاضٞ؛ أ ٜتقبى اهفسع ٞٚاهضفسٗ ٞٙتسفب اهبدٙوٗ ،ٞقد بوؼ املت٘ض اذتطاب ٛإلدابات اهقرك٘ز  3.31بقاضتسا
ًعٚاز 0.74 ٜأًا هد ٠إدابات اإلُاخ فقد بوؼ  3.58باضتسا ًعٚازٓٗ 0.65 ٜرا ٙػة إىل تقازب أثقس تقدزٙب ٗتٌِٚقٞ
املقق٘ازد اهبػققس ٞٙيف حتق ٚق اهلفققا ٝ١اهتِعٌٚٚقق ٞضقق٘ا ١باهِطققب ٞهوققرك٘ز أٗ اإلُققاخ يف ظققى ٗدقق٘د ُطققب ٞقوٚوققً ٞققٍِٔ
باملِعٌُ ٞعسا هةبٚعُ ٞػا ٔا.
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 5.5.7ىتائج اختبار الفرضية الفرعية الجاىية:

٘ٙعقح ادتقدٗي زققٍ (ُ )05تقا٢ر اختبقاز اهفسعق ٞٚاهفسعٚق ٞاهجاُٚق ٞاهق ًفادٓقا:أ ال ت٘دقد فقسٗق ذات دالهقٞ
إسضا ٞٚ٢هتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاهلفا ٝ١اهتِع ٌٞٚٚتعص ٠هوطّأ.
ًّٗ خقفي ٓقرا ادتقدٗي ٙتغقح أْ قٌٚقً ٞطقت٘ ٠اهدالهق ٞارطق٘ب ) 0.028 ( ٞأققى ًقّ املعتٌقدٓٗ )0.05( ٝقرا
ٙعأل ٗد٘د فسٗق ذات دالهق ٞإسضقا ٞٚ٢ألثقس اهتقدزٙب ٗتٌِٚق ٞاملق٘ازد اهبػقس ٞٙيف حتقٚق اهلفقا ٝ١اهتِعٌٚٚق ٞتعقص ٠إىل
اهطققّٗ ،بققاهسد٘ع إىل املت٘ضققةات اذتطققاب ٞٚفأصققشاب اهف٣قق )30-20(ٞضققِ ٞهققد ٍٔٙكفققا ٝ١أكققل ًققّ غةٓققٍ يف أدا١
األعٌاي تبعا ملا تتٚشٕ اهلاًر اهتدزٙب ٞٚتو ٍٔٚاهف)40-30( ًّ ٞ٣ضِ.ٞ
 2.5.7ىتائج اختبار الفرضية الفرعية الجالجة:

٘ٙعقح ادتقدٗي زققٍ (ُ )06تقا٢ر اختبقاز اهفسعق ٞٚاهفسعٚق ٞاهجاهجق ٞاهق ًفادٓقا:أ ال ت٘دقد فقسٗق ذات دالهقٞ
إسضا ٞٚ٢هتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاهلفقا ٝ١اهتِعٌٚٚق ٞتعقص ٠هوٌؤٓقى اهعوٌقٛأًٗ .قّ خفهقٕ ٙتغقح أْ
قً ٌٞٚطقت٘ ٠اهدالهق ٞارطق٘ب )0.024( ٞأققى ًقّ املعتٌقدٓٗ )0.05( ٝقرا ٙعقأل ٗدق٘د فقسٗق ذات دالهق ٞإسضقا ٞٚ٢ألثقس
اهتقدزٙب ٗتٌِٚقق ٞاملقق٘ازد اهبػققس ٞٙيف حتقٚق اهلفققا ٝ١اهتِعٌٚٚقق ٞتعققص ٠إىل املؤٓقى اهعوٌققٗ ،ٛبققاهسد٘ع إىل املت٘ضققةات
اذتطاب ٞٚفلوٌا كاْ املؤٓقى اهعوٌق ٛأكقل كوٌقا كقاْ األثقس أكقل ٗزمبقا ٙعق٘د ذهقم مل قصْٗ املٔقازات ٗارتوفٚقٞ
اهعوٌٚق ٞاهق عتضققى عؤٚقا اهعاًققى باستلاكققٕ باه٘ضق األكقادمي ٛممققا ميِشققٕ ًققّ ًعةٚقات تعةقق ٛفسصقق ٞهسفققع
اهلفا ٝ١يف أدا ١األعٌاي.
 2.5.7ىتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

٘ٙعقح ادتقدٗي زققٍ (ُ )07تقا٢ر اختبقاز اهفسعق ٞٚاهفسعٚق ٞاهسابعق ٞاهق ًفادٓقا:أ ال ت٘دقد فقسٗق ذات دالهقٞ
إسضا ٞٚ٢هتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاهلفا ٝ١اهتِع ٌٞٚٚتعص ٠هو٘ظٚفق ٞاذتاهٚقٞأٗ .ت٘عقح ًِقٕ أْ قٌٚقٞ
ًطت٘ ٠اهداله ٞارطق٘ب ( 0.326 ) ٞأكقل ًقّ املعتٌقدٓٗ )0.05(ٝقرا ٙعقأل أُقٕ ال ت٘دقد فقسٗق ذات دالهق ٞإسضقاٞٚ٢
هتققدزٙب ٗتٌِٚقق ٞاملقق٘ازد اهبػققس ٞٙيف حتق ٚق اهلفققا ٝ١اهتِعٌٚٚقق ٞتعققص ٠هو٘ظٚفقق ٞاذتاهٚققٞ؛ أ ٜتقبققى اهفسعقق ٞٚاهضققفسٞٙ
ٗتسفب اهبدٙو.ٞ
 .2.5.7ىتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة:

٘ٙعح ادتدٗي زقٍ (ُ )08تقا٢ر اختبقاز اهفسعق ٞٚاهفسعٚق ٞارتاًطق ٞاهق ًفادٓقا:أ ال ت٘دقد فقسٗق ذات دالهقٞ
إسضققا ٞٚ٢هتققدزٙب ٗتٌِٚقق ٞاملقق٘ازد اهبػققس ٞٙيف حتق ٚق اهلفققا ٝ١اهتِعٌٚٚقق ٞتعققص ٠ملققد ٝارتدًقق ٞيف اه٘ظٚفقق ٞاذتاهٚققٞأ.
ٗٙتغح أْ قً ٌٞٚطت٘ ٠اهداله ٞارط٘ب ( 0.002 ) ٞأقى ًّ املعتٌقدٓٗ )0.05(ٝقرا ٙعقأل أُقٕ ت٘دقد فقسٗق ذات دالهقٞ
إسضا ٞٚ٢هتقدزٙب ٗتٌِٚق ٞاملق٘ازد اهبػقس ٞٙيف حتقٚق اهلفقا ٝ١اهتِعٌٚٚق ٞتعقص ٠ملقد ٝارتدًق ٞيف اه٘ظٚفق ٞاذتاهٚقٞ؛ أٜ
ت سفب اهفسع ٞٚاهضفسٗ ٞٙتقبى اهبدٙوٗ .ٞباهتاه ٛفاهلفا ٝ١يف املِعٌ ٞستقى اهدزاضق ٞتقستب باملقد ٝاهق ميقازع بٔقا
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امل٘زد اهبػسٗ ٜظٚفتٕ خاص ٞيف املد ٠املت٘ض ( )10-5ضِ٘ات تؤٚا اهف٣ق 5( ٞضقِ٘ات فأققى)ٙٗ .سدقع ذهقم إىل بٚعقٞ
ُػققاط املِعٌقق ٞاهققرٙ ٜسكققص عوقق ٟاملٌازضقق ٞاهعٌوٚقق ٞهعققدد ًققّ املٔققازات املتعوققق ٞب ٙضققاي ٗتسكٚققب اهػققاش ًٗ٘ادٔققٞ
األعةاي اه

عادً ٝا حتتاز إىل كفا ٝ١ال تلتطب إال يف فعات ًّ ممازض ٞاه٘ظٚف ٞاملعِ.ٞٚ

 .2.5.7ىتائج اختبار الفرضية الرئيسية الجاىية:

بِا ١عوُ ٟتا٢ر اختباز اهفسعٚات اهفسع ٞٚامللُ٘ ٞهوفسع ٞٚاهسٚ٢ط ٞٚاهجاُ ٞٚفقد مت اهت٘صى إىل أُقٕ ال ت٘دقد
فقسٗق ذات دالهق ٞإسضقا ٞٚ٢هتقدزٙب ٗتٌِٚق ٞاملق٘ازد اهبػقس ٞٙيف حتقٚق اهلفقا ٝ١اهتِعٌٚٚق ٞتعقص ٠هوذقِظ أٗ هو٘ظٚفقٞ
اذتاه ٞٚباملِعٌ ٞستى اهدزاضً .ٞقع ٗدق٘د فقسٗق ذات دالهق ٞإسضقا ٞٚ٢ألثقس اهتقدزٙب ٗتٌِٚق ٞاملق٘ازد اهبػقس ٞٙيف حتقٚق
اهلفا ٝ١اهتِع ٌٞٚٚتعص ٠إىل اهطّ ٗاملؤٓى اهعوًٌٗ ٛد ٝارتدً ٞيف اه٘ظٚف ٞاذتاه.ٞٚ
خالصة:

يف ظققى االُتقققاي ضتقق٘ تققجٌن املعسفققٗ ٞشتتوققف اضققت داًاتٔا يف ب٣ٚقق ٞاألعٌققايٙ ،ققلش دٗز تققدزٙب ٗتٌِٚقق ٞاملقق٘ازد
اهبػققس ٞٙكذققص ١ال ٙتذققصأ ًققّ االضققعاتٚذ ٞٚاهعاًقق ٞألًِ ٜعٌققٓ ٞادفقق ٞهوتققأقوٍ ًققع اهققتػةات ارٚة ق ٞبٔققا كٌِةو ق
دقق٘ٓس ٜيف تٌِٚققً٘ ٞازدٓققا اهبػققس ،ٞٙإذ ت٘عققع عققّ سٙقٔققا خةق ٗبققساًر تسًقق ٛإىل تةقق٘ٙس قققدزات ًٗٔققازات ٓققرٖ
املققق٘ازد ،كٌقققا أْ حتقٚق ق اهلفقققا ٝ١اهتِعٌٚٚققق ٞبػققققٔٚا عوقققً ٟطقققت٘ ٠األفقققساد ٗادتٌاعققق، ٞاملِعٌقققاتة ٙعقققد ٓقققدفا
اضعاتٚذٚا تطع ٟكى ًِعٌ ٞإىل حتقٚقٕ.
أًا يف ادتاُب املٚداُ ٛفقد مت اهت٘صى ملا ٙو:ٛ
 اقتضاد املعسفٙ ٞتةوب ًٔازات ٗكفا١ات بػس ٞٙت٘اكب اهتة٘زات اه محؤا ملِعٌات األعٌاي.
 أظٔققست ُتققا٢ر اختبققاز اهفسعقق ٞٚاهسٚ٢طقق ٞٚاألٗىل أْ ِٓققان عفققق ٞتققأثة ًعِ٘ٙقق ٞهتققدزٙب ٗتٌِٚقق ٞاملقق٘ازد
اهبػس ٞٙيف حتق ٚاملِعٌات
ٗ عقشت ُتقا٢ر اختبقاز اهفسعق ٞٚاهسٚ٢طق ٞٚاهجاُٚق ٞأُقٕ ال ت٘دقد فقسٗق ذات دالهق ٞإسضقا ٞٚ٢هتقدزٙب ٗتٌِٚقٞ
امل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاهلفا ٝ١اهتِعٌٚٚق ٞتعقص ٠هوذقِظ أٗ هو٘ظٚفق ٞاذتاهٚق ٞباملِعٌق ٞستقى اهدزاضقً .ٞقع
ٗد٘د فسٗق ذات داله ٞإسضا ٞٚ٢ألثس اهتدزٙب ٗتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙيف حتق ٚاهلفقا ٝ١اهتِعٌٚٚق ٞتعقص ٠إىل
اهطّ ٗاملؤٓى اهعوًٌٗ ٛد ٝارتدً ٞيف اه٘ظٚف ٞاذتاه.ٞٚ
ٗبِا ١عو ٟاهِتا٢ر اه مت اهت٘صى إهٔٚا ميلّ تقد ٍٙمجو ًّ ٞاهت٘صٚات تتٌجى فٌٚا ٙو:ٛ
 عسٗز ٝإعةا ١آتٌاَ أكجس هوٌ٘ازد اهبػس ٞٙباعتبازٓا عِضسا ٙضعب تقوٚدٖ يف ظى االُفتقاا االقتضقادٜ
اهعامل.ٛ
 تلجٚف اهلاًر اهتدزٙب ٞٚامل٘دٔ ٞضت٘ تِ٘ٙع ًٔازات امل٘ازد اهبػس ٞٙمل٘اكب ٞأً ٜطتذدات.
 اهعٌى عو ٟتِ٘ٙع ارتدًات املقدًٗ ٞحتس ٜاهلفا ٝ١يف أدأ٢ا.
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 عسٗز ٝقٚاع كفا ٝ١األفقساد ٗاملِعٌقات بضقف ٞدٗزٙق ٞكٌؤغقسات تعةق ٛدالهق ٞسق٘ي أدا ١األعٌقاي ٗتِبقٕ
هو وى هتدازكٕ.
 تعٌٗ ٚع ٛاهقٚادات اإلداز ٞٙباهتشدٙات اذتاهٗ ٞٚاملطتقبو ٞٚاه ت٘ادٔٔا ًِعٌاتٍٔ.
هٚبققق ٟامل٘عقق٘ع زتققاال خضققبا ٙطققتش املصٙققد ًققّ اهدزاضققات هتققدع ٍٚاملقق٘زد اهبػققسٗ ٜتعصٙققص أدا٢ققٕ باعتبققازٖ
ستسكا هعذو ٞاهتٌِ ٞٚيف أ ٜاقتضاد ٗغاٙتٕ.
ملخق اجلداوم واألشكام البياىية :
ادتدٗي ً :10عاًى اهجبات سطب سٙق)Alpha Cronbach( ٞ
ًعاًى اهجبات ()%()Alpha cronbach
91.30
91.10
95.30

ار٘ز
اهتدزٙب ٗاهتٌِٞٚ
اهلفاٝ١
األدا ٝكلى
املضدز :مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اختباز ).(Alpha Cronbach

ادتدٗي ُ :10تا٢ر اختباز اهت٘شٙع اهةبٚعٛ
ستت٘ ٠ار٘ز
ستاٗز
اهتدزٙب
األٗي
االضتبٚاْ
اهلفاٝ١
اهجاُٛ
ٗاهتٌِٞٚ
االضتبٚاْ كلى

ًطت٘ ٠املعِ٘ٞٙ
0.728
0.736
0.652

ق ٌٞٚاالختباز z
0.690
0.685
0.735

املضدز :مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اهتشوٚى اإلسضا.ٛ٢

ادتدٗي ُ :10تا٢ر اختباز اهفسع ٞٚاهسٚ٢ط ٞٚاألٗىل ٗفسعٚاتٔا اهفسعٞٚ
املتػةات اهتابعٞ

املتػة
املطتقى

ثابت

ًعاًى

ًعاًى

ًعاًى

قt، ٌٞٚة

قF، ٌٞٚة

ًطت٘٠

االضتدازα،ة

االضتدازβ،ة

االزتباطR،ة

اهتشدٙد

ارط٘بٞ

ارط٘بٞ

املعِ٘ٞٙ
sig،ة

R2،ة
اهتدزٙب ٗاهتٌِٞٚ

اهلفا ٝ١اهفسدٞٙ

0.718

0.828

0.876

0.768

30.927

168.384

0.000

اهلفاٝ١

1.127

0.716

0.834

0.695

27.629

116.446

0.000

ادتٌاعٞٚ
اهلفاٝ١

0.635

0.860

0.904

0.816

30.892

226.720

0.000

اهتِعٌٞٚٚ
املضدز :مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اهتشوٚى اإلسضا.ٛ٢

ادتدٗي ُ :10تا٢ر اختباز اهفسع ٞٚاهفسع ٞٚاألٗىل
املتػة

ادتِظ

عدد األفساد

املطتقى

املت٘ض

االضتسا

اذتطابٛ

املعٚازٜ

اهدزاضٞ

ً٘ع٘ع

ذكس

44

3.31

0.749

أُجٟ

9

3.58

0.651

F،ةارط٘بٞ

دزد ٞاذتسٞٙ

0.968

52

ًطت٘٠
sig،ة
0.33

املضدز :مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اهتشوٚى اإلسضا.ٛ٢
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ادتدٗي ُ :10تا٢ر اختباز اهفسع ٞٚاهفسع ٞٚاهجاُٞٚ
املتػة

املت٘ض

االضتسا

اهطّ

عدد األفساد

اذتطابٛ

املعٚازٜ

30- 20
40- 30

14
26

3.822
3.273

0.454
0.790

50- 40

10

2.970

0.738

50فأكثر

3

3.317

0.278

املطتقى

F،ةارط٘بٞ

دزد ٞاذتسٞٙ

ًطت٘٠
sig،ة

ً٘ع٘ع اهدزاضٞ

3.293

52

0.028

املضدز :مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اهتشوٚى اإلسضا.ٛ٢

ادتدٗي ُ :10تا٢ر اختباز اهفسع ٞٚاهفسع ٞٚاهجاهجٞ
املتػة

املؤٓى

عدد األفساد

املطتقى

اهعوٌٛ
ابتداٛ٢

13

2.941

07

3.270

14

3.648

ً٘ع٘ع اهدزاضٞ

املت٘ض

االضتسا

اذتطابٛ

املعٚازٜ
0.723

ًت٘ض
ثاُٜ٘
3.753
11
ًادطتة
3.09
08
غٔاد ٝأخس٠
املضدز :مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اهتشوٚى اإلسضا.ٛ٢

F،ةارط٘بٞ

دزد ٞاذتسٞٙ

3.086

52

0.771

ًطت٘٠
sig،ة

0.024

0.512
0.607
0.840

ادتدٗي ُ :10تا٢ر اختباز اهفسع ٞٚاهفسع ٞٚاهسابعٞ
املت٘ض

االضتسا

املطتقى

اذتاهٞٚ
ًط٘٣ي قطٍ
ًط٘٣ي

05
04

3.604
3.531

ًضوشٞ
فسع
ًط٘٣ي

03

3.757

0.181

ًط٘٣ي فسقٞ

03

2.989

0.342

عْ٘ تِفٚر

34

3.238

0.794

ٗظٚف ٞأخس٠

04

3.945

0.453

ً٘ع٘ع اهدزاضٞ

املتػة

اه٘ظٚفٞ

عدد األفساد

اذتطابٛ

املعٚازٜ
0.775
0.507

F،ةارط٘بٞ

دزد ٞاذتسٞٙ

1.195

52

ًطت٘٠
sig،ة
0.326

املضدز :مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اهتشوٚى اإلسضا.ٛ٢

ادتدٗي ُ :10تا٢ر اختباز اهفسع ٞٚاهفسع ٞٚارتاًطٞ
املت٘ض

االضتسا

املطتقى

اه٘ظٚفٞ

األفساد

اذتطابٛ

اذتاهٞٚفأقى
 5ضِ٘ات

21

3.557

0.534

10-5
15- 10

17
04

3.561
3.482

0.676
0.867

11

2.645

0.749

ً٘ع٘ع اهدزاضٞ

املتػة

ًد ٝارتدً ٞيف

عدد

املعٚازٜ

 15ضِٞ
مت إعدادٖ بِا ١عوُ ٟتا٢ر اهتشوٚى اإلسضا.ٛ٢
املضدز:
فأكجس

F،ةارط٘بٞ

دزد ٞاذتسٞٙ

ًطت٘٠
sig،ة

5.613
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0.002
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املراجع واالحاالت:
 .1كٌاي ًِض٘ز ،ٜعٚط ٟخوٚف ،ٛاُدًاز اقتضادٙات اهبوداْ اهعسب ٞٚيف اقتضاد املعسف، ٞاملقً٘ات ٗاهع٘ا ٢ة ،زتو ٞاقتضادٙات مشاي إفسٙقٚا ،داًع ٞسطٚبٞ
بّ

ب٘عو ٛباهػوف ،اهعدد ،4ادتصا٢س ،2010 ،ظ.53

 .2غة ّٙبدز ٜاهبازٗد ،ٜدٗز اقتضاد املعسف ٞيف تة٘ٙس ارتدًات االهلعُٗ، ٞٚدزاض ٞحتوٚو ٞٚعّ اهبِ٘ن االهلعُٗٞٚة ،املؤوس اهعوٌ ٛارتاًظ اقتضاد املعسفٞ
ٗاهتٌِ ٞٚاالقتضاد ، ٞٙداًع ٞاهصٙتُ٘ ٞاألزدُ ،ٞٚأٙاَ  27-25أفسٙى  ،2005األزدْ ،ظ.3
.3

اهعػعاغ ٛعبد اذت  ،س٘س٘ ًضةف ،ٟدٗز اقتضاد املعسف ٞيف اذتد ًقّ اهبةاهق :ٞساهق ٞادتصا٢قس ،املقؤوس اهعقامل ٛاهتاضقع هفقتضقاد ٗاهتٌ٘ٙقى اإلضقفًٛ

): (ICIEFاهٌِ٘ ٗاهعداهٗ ٞاالضتقساز ًّ ًِع٘ز إضفً ،ٛتسكٚا 10-9 ،ضبتٌل ،2013ظ.8
 .4عٌس ٗصف ٛعقٚو ،ٛإداز ٝامل٘ازد اهبػس ٞٙاملعاصس  ٝبعد اضعاتٚذ ،ٛاهةبع ٞاألٗىل ،داز ٗا٢ى ،األزدْ ،2005 ،ظ ظ.438-437
 .5ستٌد عدُاْ اهِذاز ،إ داز ٝامل٘ازد اهبػسٗ ٞٙاهطو٘ن اهتِعًِ ،ٌٛٚػ٘زات داًع ٞدًػ  ،ض٘زٙا ،1998 ،ظ.348
 .6صفا ستٌد ُاد ٛاهٚافع ،ٛد٘د ٝتدزٙب امل٘زد اهبػسٗ ٜإضعاتٚذ ٞٚاذتض٘ي عوٟ

دزاض ٞساه ٞه٘شاز ٝاهعٌى يف دٗه ٞاإلًازات اهعسبٞٚ

غٔاد2ISO1110 ٝ

املتشد ٝأب٘ ظيب ،زضاهً ٞادطتة يف إداز ٝاألعٌاي غة ًِػ٘ز ،ٝكو ٞٚاهعوَ٘ اإلداز ،ٞٙداًع ٞعدْ ،اه ،2007 ،ٌّٚظ.18
7 . Lioyd.L.Byres, Leslie.W. Rue, human resources management, third edition, Homewood, USA,1991, P:206.

ًِ .8ض٘ز بّ شآ ،ٛستٌد اهطاض ٛاهػاٙب ،اهتدزٙب كأسد املقً٘ات األضاض ٞٚهتٌِ ٞٚاهقدزات اهبػسُ) ٞٙعس ٝضٚل٘ه٘د ، (ٞٚاملوتق ٟاهدٗه ٛاهتٌِ ٞٚاهبػسٞٙ
ٗفسظ االُدًاز يف اقتضاد املعسفٗ ٞاهلفا١ات اهبػس ،ٞٙداًعٗ ٞزقو ،ٞادتصا٢سً 10-9 ،ازع  ،2004ظ.3
 .9ضوٌٚاْ خوٚى اهفازع ٗاخسْٗ ،إداز ٝامل٘ازد اهبػس ، ٞٙاألفسادةًِ ،ػ٘زات داًع ٞدًػ  ،ض٘زٙا ،2003 ،ظ.185
 .10غادً ٞٙل ٛستٌد ،اهتدزٙب ًّ اهتقوٚد ٞٙإىل اهتشدٙح ،االدتٌاع اهسابع عػس هوػبل ٞاهعسب ٞٚإلدازٗ ٝتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػسً ،ٞٙطق

-ضوةِ ٞعٌاْ،

 18-16دٙطٌل  ،2006ظ.3
ً٘ .11ض ٟاهو٘ش ،ٜاهتٌِ ٞٚاإلداز ،ٞٙاهةبع ٞاألٗىل ،داز ٗا٢ى ،األزدْ ،2002 ،ظ .31
 .12ستٌد عبد اهػأل سطّ ٓفي ،أضظ ًٗبادئ اهتدزٙب ) اهتدزٙب ٗاهتٌِ ٞٚاهبػس ، (ٞٙادتص ١األٗي ،اهةبع ٞاألٗىل ،دْٗ ذكقس داز اهِػقسً ،ضقس،2001 ،
ظ ظ.18-15
 .13خوٚى ستٌد سطّ اهػٌاعً ،بادئ اإلدازً ٝع اهعكٚص عو ٟإداز ٝاألعٌاي  ،اهةبع ٞاهسابع ،ٞداز املطة ،ٝاألزدْ ،2004 ،ظ.204
 .14ضوٌٚاْ خوٚى اهفازع ٗاخسًْٗ ،سدع ضب ذكسٖ ،ظ.187
ُ .15اصس عبد اهلل ُاصس املعٚو ،ٛأٌٓ ٞٚاهتدزٙب يف تة٘ٙس امل٘ازد اهبػس،2014/1/20 ،ٞٙ

عو ٟامل٘قعwww.ecoworld-mag.com:

 .16ضوٌٚاْ خوٚى اهفازع ٗاخسًْٗ ،سدع ضب ذكسٖ ،ظ.190
عبد اهفتاا دٙاب سطن ،إداز ٝامل٘ازد اهبػسً :ٞٙدخى ًتلاًى ،غسك ٞاهلاً ،١ضس ،1997 ،ظ.100
 .17ستٌ٘د داضٍ سطّ ،تدزٙب امل٘ظفن يف ادتٔاش اإلداز ٜهدٗه ٞاإلًازات اهعسب ٞٚاملتشد ٝاملػلفت ٗاذتو٘ي ،زضاهً ٞادطتة يف إداز ٝاألعٌاي غة ًِػ٘ز،ٝ
كو ٞٚاهعوَ٘ اإلداز ،ٞٙداًع ٞعدْ ،اه ،2002 ،ٌّٚظ ظ .45-44
 .18عبد اهعصٙص فسٙح مح٘د اهتٌ ،ٌٛٚاالستٚادات اهتدزٙب ٞٚملدٙس ٜاملدازع اهجاُ٘ ٞٙيف ًِةق ٞسا٢ى باملٌول ٞاهعسب ٞٚاهطع٘د ،ٞٙزضاهً ٞادطتة يف اهعب ٞٚغة
ًِػ٘ز ،ٝكو ٞٚاهعب ،ٞٚداًع ٞعدْ ،اه ،2007 ،ٌّٚظ.18
 .19زاٗ ٞٙستٌد سطّ ،إداز ٝامل٘ازد اهبػس ٞٙزؤً ٞٙطتقبو ،ٞٚاهداز ادتاًعً ،ٞٚضس ،2003 ،ظ ظ

167-165

 .20عٌس ٗصف ٛعقٚوً ،ٛسدع ضب ذكسٖ ،ظ ظ.476-471
 .21زُد ٝاهٚافع ٛاهصٓس ،ٜاهت ة ٚاالضعاتٚذ ٛهوٌ٘ازد اهبػس ،ٞٙزتو ٞداًع ٞدًػ هوعوَ٘ االقتضادٗ ٞٙاالدتٌاع ،ٞٚداًع ٞدًػ  ،اتود اهطادع عػس،
اهعدد األٗي  ،دًػ  ،2000 ،ظ ظ .301-261
22. Ricky.w.Griffin, management, third edition, Houghton Mifflin Company, USA,1990, P:363.

 .23عو ٛغسٙب ٗاخسْٗ ،تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ،ٞٙداز اهفذسً ،ضس ،2007،ظ ظ .110-108
 .24دزّ ٝعبد اهباز ٜإبسآٗ ٍٚاخسْٗ ،إداز ٝامل٘ازد اهبػس ٞٙيف اهقسْ اذتادٗ ٜاهعػسًِ ّٙشُِ ٟعٌ ،ٛاهةبع ٞاألٗىل ،داز ٗا٢ى ،األزدْ ،2008 ،ظ ظ.332-331
 .25ابّ ًِع٘ز ،هطاْ اهعسب ار ، ٚداز هطاْ اهعسب ،هبِاْ ،دْٗ ذكس ضِ ٞاهِػس ،ظ .3892
 .26مس ٞٚعباع زتٚد ،اهتقاُٗ ٞعفقتٔا بسفع ًطت٘ٙات األدا ١اهتِع ،2014/1/20 ،ٌٛٚعو ٟامل٘قع ، http://www.iasj.net:ظ.8
 .27إبسآ ٍٚعبداهلل املِٚف ،اإلداز :ٝاملفآٗ ٍٚاألضظ ٗاملٔاَ ،داز اهعوَ٘ ،اهطع٘د ،1983 ،ٞٙظ.350
 .28تػازهص ٗدازٙح دُ٘ص ،تسمجًٗ ٞسادع ٞزفاع ٛستٌد زفاعٗ ٛستٌد ضٚد أمحد عبد املتعاي ،اإلداز ٝاالضعاتٚذً-ٞٚدخى ًتلاًى ،-ادتقص ١األٗي ،داز
املسٙخ  ،اهطع٘د ،2001 ،ٞٙظ ظ.200- 196
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 .29ه٘ٙص ٝق٘ٙدز ،بطٌ ٞكػٚد ، ٝدٗز املٚص ٝاهتِافط ٞٚيف ب ٞ٣ٚاألعٌاي ًٗضادزٓا ،املوتق ٟاهدٗه ٛاملعسف ٞيف ظى االقتضاد اهسقًٌٗ ٛطآٌتٔا يف تل٘ ّٙاملصاٙا
اهتِافط ٞٚهوبوداْ اهعسب ،ٞٚداًع ٞسطٚب ٞبّ ب٘عوٛ

باهػوف ،ادتصا٢س28–27،

ُ٘فٌل  ،2007ظ.9

 .30تػازهص ٗدازٙح دُ٘صً ،سدع ضب ذكسٖ ،ظ ظ.295-259
ُ .31فظ املسدع ،ظ ظ.295-259
 .32فٚضى عبد اهس ٗ١اهدسو ،ٞتلِ٘ه٘دٚا األدا ١اهبػس ،ٜامللتب ٞاه٘ ِ ،ٞٚاألزدْ ،2001 ،ظ.13
 .33عو ٛاهطوٌ ،ٛإداز ٝامل٘ازد اهبػس ٞٙاالضعاتٚذ ،ٞٚداز غسٙبً ،ضس ،2001 ،ظ. 369
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