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 مةلخص

العوملة وحترير االقتصاد أصبح هلذه مع الشركات األجنبية حتتل مكانة هامة يف النشاط االقتصادي الدويل، و  
اإلنتاج لغرض السيطرة على أكرب جزء من السوق. الشركات إمكانية للتنافس الدويل وذلك عن طريق التوسع يف 

هذه الشركات تتباين يف اسرتاتيجياهتا بعيدة املدى، حىت تصبح قادرة على االستمرار والبقاء واملنافسة. وهناك 
شركات األخرى أصبحت ختطط ملستقبلها وجناحها يف البقاء واملنافسة مبدى مراعاهتا واهتمامها للمجتمع وخدمته 

ما يعرف ابملسؤولية االجتماعية، حيث أصبحت اليوم من أهداف هذه الشركات بصفتها وحدة من يف إطار 
وحدات اجملتمع يف إطار التعاقد اإلجتماعي األخالقي بني اجملتمع من جهة وهذه الشركات من جهة أخرى، 

 ركات.ويكون الرتابط واضحاً من خالل معايري املسؤولية االجتماعية اليت تضبط نشاط هذه الش
إىل أي مدى ميكن أن يؤثر تبين معايري املسؤولية االجتماعية للشركات يف كان السؤال احملوري وضو  ،  مللإلحاطة اب

عملية نشاط الشركات األجنبية اليت تعمل على اإلستقرار يف الدول املستقبلة هلا؟. وهتدف هذه الدراسة إىل إظهار 
ل دراسة الدور الذي تلعبه املسؤولية االجتماعية من خالل معايريها األداء اإلقتصادي للشركات األجنبية من خال

يف توجيه أنشطة الشركات األجنبية ودفعها حنو األداء اجليد يف الدول املستقبلة هلا من خالل أخذها بعني االعتبار 
هذه الدراسة املنهج  وكان املنهج املستخدم يفللبعدين االجتماعي والبيئي كأهم حمددات لنشاطاهتا يف هذه الدول. 

الوصفي التحليلي نسعى من خالله إىل اإلجابة على أهم عناصر اإلشكالية، ومنهج دراسة احلالة من خالل 
رية ، أين جند أن أبن عيينة الشركات استعراض عيينة من األداء اإلجتماعي لبعض الشركات األجنبية يف اجلزائ

اإللتزام اإلجتماعي قصد ضمان بقاءها يف مركز تنافسي يف األجنبية املدروسة تسعى قدر اإلمكان من أجل 
 السوق.

 
 ، 26000إيزومعايري : املسؤولية االجتماعية،األداء اإلجتماعي، الشركات األجنبية، الكةلمات املفتاحي 

 .الدول املستقبلة
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Abstract 

The foreign companies previously their purposes, it was the realization of a big 

profit in the countries of reception, today gives them have changed. Social 

responsibility became an objective today by which insure their places in the 

economy of the countries of reception. The problem of this study revolves in the 

measure which could affect the standards of social responsibility of companies 

within the framework of foreign company which work on the stability in the 

States of reception?  

The purpose of this study, it is to show the economic performance of foreign 

companies by the study of the role played by the social responsibility through its 

standards by the orientation of the foreign activities of the company and to push 

them towards the good performances in the countries of reception by the social 

and environmental dimensions taken into account as vectors important for these 

activities in these countries. 

The method of study used in this sheet of the research is the descriptive, 

analytical approach, trying to answer the most important elements of the problem 

and also the approach of a case study by the examination of the social 

performance of some foreign companies in Algeria, where we find that the 

sample taken by the foreign companies, looks for as far as possible for the 

commitment to employees insure their survival in the competitive the market. 

Keywords: social responsibility, social performance, foreign companies, 

standards of ISO 26000, receiving States. 

 
 مقدم 

شهد اإلقتصاد الدويل عدة تطورات يف كافة اجملاالت اإلقتصادية، ومن بينها تنامي دور الشركات األجنبية يف بناء 
عملها يف و . اقتصادايتنا حبكم أن دولنا تستقبلها يف إطار السماح هلا ابإلستثمار قصد املسامهة يف بناء اقتصادايتنا

بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة، جيعلها تتعرض لضغوط حتقيق الكفاية االقتصادية من جانب أصحاب هذه 
املستهلكني يف إطار ما  اجملتمع املدين أو ،الشركات من جهة، ولضغوط حتمل مسئولياهتا من جانب احلكومة 

 يعرف ابملسؤولية االجتماعية للشركات األجنبية من جهة أخرى.
     
 نتيجة للتطورات يف الظروف االقتصادية اإلهتمام ابملسؤولية اإلجتماعية حضي ابهتمام أكرب يف السنوات األخرية، 
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واستمرار الظروف السيئة  والسياسية واالجتماعية، وظهور احلركات املناهضة للعوملة وفضائح الفساد يف الشركات
األخرية من القرن العشرين تطوراً يف النظرة إىل أهداف  شهدت العقود اليت تعاىن منها الكثري من الدول النامية. وقد

هذه الشركات ومدى التزامها مبعايري املسؤولية االجتماعية. يف وقت سبق كان ينظر للمسؤولية االجتماعية 
الربح كرب عائد ممكن للمستثمرين، وأن حتقيق أالربح من خالل حتقيق  للشركات على أن هدفها الوحيد هو تعظيم

مفهوم املسؤولية االجتماعية ميثل  صارلكن يف الوقت احلايل  .أهداف اجملتمع بصورة تلقائية سوف يتبعه حتقيق
وعلى الشركات يف عامل اليوم   البعدين االقتصادي واالجتماعي معًا الذي يتسم بتشابك العالقات واملصاحل حالياً،

، وان تسعى حنو اإلبدا  يف تبنيها تتعمق فيها أكثرأن  أال تكتفي ابالرتباط ابملسؤولية االجتماعية، بل جيب
 .وااللتزام مبعايريها

ذا املوضو  أمهية مبختل  أبعاده اليت حاول الكثري من الباحثني دراستها وحصرها مع تشجيع املنظمات على هل    
يف هذه الدراسة الرتكيز على املسؤولية االجتماعية ومفهومها استنادا على نظرية العقد سنحاول أين يها، تبن

االجتماعي بني طرفني مها اجملتمع املستقبل من جهة والشركة األجنبية من جهة أخرى، كما نسعى إىل تغطية األطر 
جتماعي نظرًا ملا أصبحت تشهده الفرتة احلالية من واألبعاد النظرية هلذا املوضو  القائم على منطق اقتصادي وا

تركيز وبشكل كبري على مسؤولية االستثمار األجنيب املباشر االجتماعية يف االقتصاد املستقبل واحرتام قيم ذلك 
 اجملتمع واملسامهة يف تطوير اجملتمع وتنميته.

إىل أي مدى ميكن أن يؤثر تبين معايري حملوري:لإلحاطة قدر اإلمكان ابملوضو  قمنا مبحاولة اإلجابة على السؤال ا
املسؤولية االجتماعية للشركات يف عملية نشاط الشركات األجنبية اليت تعمل على اإلستقرار يف الدول املستقبلة 

واستخدمنا يف ذلك املنهج التحليلي يف الثالث مباحث األوىل ومنهج دراسة احلالة يف املبحث األخري أين  هلا؟.
اليت تنشط يف اجلزائر منذ عدة سنوات، من خالل خطة  2015أخذان عيينة من الشركات األجنبية يف سنة 

 البحث التالية:
 مفهوم املسؤولية االجتماعية.  .1

 للمستثمر األجنيب.ية االجتماعية أبعاد والتزامات املسؤول .2

 .الشركات األجنبية املسؤولية االجتماعيةيف إرساء  26000يزو إ معايريدور  .3

 .واقع اإللتزام اإلجتماعي لبعض الشركات األجنبية يف اجلزائر .4

انحية احلصول على املعلومات املتعلقة ابآلداء اإلجتماعي لعيينة  ولقد واجهنا عدة صعوابت يف دراسة احلالة من
 الشركات األجنبية املدروسة، حيث كان ابإلمكان تناول عدد أكرب من الشركات األجنبية ابجلزائر.
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 .27، ص2004نيويورك وجني / "، منشورات األمم املتحدة، كشف البياانت املتعةلق  بتأثري الشركات عةلى اجملتمع: االجتاهات والقضااي الراهن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، "(1) 
 .28، صاملرجع نفسه (2)
 www.Arabvolunteering.org"، منشورات منتدى إدارة عامل التطو  العريب املسؤولي  االجتماعي  لةلشركات بني الواجب الوطين االجتماعي واملبادرات الطوعي "رقية عريان،  (3)
 موسوعة ويكيبيداي. (4)
 .62-54، ص 2008، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، ""املسؤولي  االجتماعي  و أخالقيات األعمال: األعمال واجملتمعطاهر حمسن املنصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري،  (5)

 مفهوم املسؤولي  االجتماعي .(:1املبحث )
شهد تعري  املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال تغريات جوهرية على مر الزمن وال يزال يتطور مع تقدم اجملتمع 
وتطور توقعاته، إذ ال يوجد تعري  حيظى بقبول عاملي، كما ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن قائمة هنائية للقضااي اليت 

 يشملها. 
ة يف إدارهتا لألعمال بطريقة تستويف أو تتجاوز توقعات اجملتمع األخالقية وتتمثل املسؤولية االجتماعية للشرك

والقانونية والتجارية والعمومية يف إدارة األعمال، وتعترب املنظمات الرائدة أن املسؤولية االجتماعية هي أكثر من 
السوق أو العالقات القائمة مع جمموعة املمارسات املنفردة أو األعمال العرضية أو املبادرات اليت ستربرها عالقات 

اجلمهور أو غريها من فوائد األعمال التجارية، بل تعترب املسؤولية االجتماعية جمموعة شاملة من السياسات 
 واملمارسات والربامج اليت تدمج يف مجيع مراحل عملياهتا ومراحل اختاذ القرار اليت تدعمها وتكافئها اإلدارة العليا.

مم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية إىل توضيح معىن املسؤولية االجتماعية للشركة وحيث يسعى معهد األ
"السلوك األخالقي لشركة ما اجتاه اجملتمع وتشمل سلوك اإلدارة املسؤول يف تعاملها مع األطراف  ـواليت عرفها ب

يغطي املفهوم أيضا القيم املرتبطة  املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف شركة األعمال وليس جمرد حاملي األسهم"، وقد
 ( 1) حبماية البيئة.

وحسب البنك الدويل فاملسؤولية االجتماعية للشركة ما هي "إال التزام قطا  األعمال ابإلسهام يف التنمية 
االقتصادية املستدامة وابلعمل مع املوظفني وأسرهم واجملتمع احمللي واجملتمع عامة من أجل حتسني نوعية حياهتم 

 ( 2) أبساليب تفيد قطا  األعمال والتنمية على حد سواء".
وحسب جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة فإن "املسؤولية االجتماعية هي االلتزام املستمر من قبل املنظمات 

وى العاملة ابلتصرف أخالقيا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للق
 ( 3) وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل".

ويف حني جند أن املسؤولية االجتماعية هي مفهوم مبوجبه هتتم املنظمات مبصاحل اجملتمع عن طريق األخذ 
بعني االعتبار أتثري نشاطاهتا على املستهلكني واملوظفني ومحلة األسهم واجملتمعات والبيئة وذلك على كل أوجه 

املسؤولية االجتماعية أبهنا: "التزام الشركة اجتاه اجملتمع العاملة به، وأن  Drucker 1977عرف دركر  (4)عملياهتا.
 ( 5)هذا االلتزام يتسع ابتسا  شرحية أصحاب املصاحل يف هذا اجملتمع وتباين وجهاهتم".
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 .62-54ص  ،املرجع نفسه  (6)
 .62-54ص  ،املرجع نفسه  (7)
(8)Davis. K .76-, California management review 2, pp:70responsibilitiesCan business Afford to Ignore  

 .44، ص 2008"، مشرو  حبث لغاية استكمال متطلبات خترج لربانمج ماجستري احملاسبة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، قياس التكاليف االجتماعي  ومدى مسامهتها بتحقيق الرفاهي  االجتماعي إايد حممد عودة، " (9)
 ، جامعة تلمسان.12/05/2005"، ملتقى االقتصاد التضامين، املسؤولي  االجتماعي  لةلمؤسس : مدخل ملسامه  منظمات األعمال يف االقتصاد التضامينحممد عادل عياض، "( 10)

فقد أشار إىل كون "املسؤولية االجتماعية ممثلة لتوقعات اجملتمع ملبادرات املنظمات يف إطار  Strier 1979أما 
، ويف نفس الوقت (6) جماالت عديدة تقع حتت أبعاد املسؤولية االجتماعية اليت تتحملها املنظمات اجتاه اجملتمع"

وإنسانيا وأدبيا تتحمله منظمات األعمال وجهة نظر ترى يف املسؤولية االجتماعية التزاما أخالقيا Holmesطرح 
اجتاه اجملتمع العاملة به وذلك عن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية كمحاربة الفقر وحتسني 

 ( 7) اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل وحل مشاكل اإلسكان وغريها".
 املسؤولية االجتماعية للشركة تتمثل يف القرارات اليت يتخذها رجال األعمال ألسباب قد تتجاوز Davis ـل ابلنسبة

 ( 8) املصاحل التقنية واالقتصادية للمؤسسة.
وقد جاء التعري  األكثر مشوال وبه كانت هناك نقلة نوعية يف إغناء وتوسيع مفهوم املسؤولية االجتماعية يف إطار 

أبن تضع نصب عينيها خالل  التزام الشركةحيث يرى أن "املسؤولية االجتماعية هي  Caroll البحوث الرائدة لـ 
عملية صنع القرارات اآلاثر والنتائج املرتتبة عن هذه القرارات على النظام االجتماعي اخلارجي بطريقة تضمن إجياد 

 ( 9) تبة عن هذه القرارات".توازن بني خمتل  األرابح االقتصادية املطلوبة والفوائد االجتماعية املرت 
األعمال إال أن هناك جانبني  وابلرغم من كل االختالفات والتباينات يف تعري  املسؤولية االجتماعية ملنظمات

ميكن الرتكيز عليهما، األول قانوين ينطلق أساسا من العالقة القائمة بني اجملتمع والشركة ويتمثل مضموهنا يف أن 
عمليات تنفذها وسلوكا متارسه وأهدافا حتققها وابلتايل البد أن يكون لذلك آاثره اليت متتد لتغطي هذه األخرية هلا 

كل اجملتمع أاي كانت تلك اآلاثر، أما الثاين يتمثل يف اجلانب اإلنساين ويقوم على الدور الذي ميكن أن تلعبه 
لعالقة اليت تتكون يف بيئة املنظمات هي اليت الشركة بصفتها وحدة مستقلة تعمل يف جمتمع ومدى مسامهتها فيه، فا

 (10) تشكل اجملتمع لذلك هناك التزامات اجتماعية وإنسانية تقع حتت مسؤولية الشركة.
أهم أسباب التزام الشركات ابملسؤولية االجتماعية هي الضغوطات الناجتة من اجملتمع كاملنظمات غري  من

احلكومية ومجعيات محاية املستهلك والنقاابت اليت هلا أتثري واسع حبشد الرأي العام ضد املمارسات غري اإلنسانية 
عض الشركات الكندية اليت تتبىن املسؤولية وغري األخالقية لبعض املنظمات، وقد أظهرت دراسة أجريت على ب

االجتماعية ومتارس أدائها االجتماعي أن جممل النتائج اليت حققتها هذه املنظمات مشلت حتسني شهرة وصورة 
للعالقة املباشرة بينهم، وكذا حتسني ظروف العمل وخلق  الشركة وخاصة أمام املستثمرين، العاملني والزابئن نظراً 

 ون والرتابط واالستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر العدالة االجتماعية وبذلك حتسني نوعية احلياة.مناخ من التعا



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 7 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

                                                           
 25-23املؤمتر الدويل حول "القطاعاخلاص ىف التنمية: تقييم استشراف" بريوت، لبنان ، ،"السعودي  عةلى املمةلك  العربي االجتماعي  ودورها ىف مشارك  القطاع اخلاصفى التنمي  حاله تطبيقي  املسؤولي  "صاحل السحيباىن،  (11)  
 .2009مارس 

 

 لةلمستثمر األجنيبأبعاد والتزامات املسؤولي  االجتماعي  (:2املبحث )
 

 االجتماعي  عةلى الصعيد الدويلمظاهر احرتام املؤسسات ملسؤولياهتا  (:1املطةلب )
تطلعت كافة الدول املتقدمة والنامية أيضا يف العصر احلديث إيل وضع اسرتاتيجيات يرتكز عليها النمو 

شأهنا أن  االقتصادي للمجتمع احمللي والدويل، ومن هنا ظهرت وتطورت جمموعة من التطلعات واحلوافز اليت من
اخلاص يف املسؤوليةاالجتماعية، وتبلورت على الصعيد الدويل عدة  تساعد على زايدة دمج ومشاركة القطا 

مرتكزات وأسس عمل ابتت تعد من قبيل املراجع الواقعية يف حتديد نطاق وأبعاد املسؤوليةاالجتماعية للشركات. 
  :ويف هذا اخلصوص يذكر ما يلى

 :امليثاق العاملي لألمم املتحدة.1
(  وهو مبادرة دولية دعت مبقتضاها The Global Compact  صدر"امليثاق العاملي) 1999يف عام 

األمم املتحدة الشركات للتحلي بروح املواطنة املؤسسية، وزايدة مسامهتها يف التصدي لتحدايت العوملة، 
واملشاركة الطوعية يف التنمية املستدامة. وقد تضمن هذا امليثاق عشرة مبادئ يف نطاق حقوق اإلنسان ومعايري 

ة الفساد. وابلتوقيع على هذا امليثاق تؤكد الشركات على التزامها مبسئوليتها العمل ومحاية البيئة ومكافح
 االجتماعية وفقا ملبادئ هذا امليثاق. 

وجتدر اإلشارة إىل عدم وجود معايري حمددة للتعرف على مدى التزام الشركات بتنفيذ املبادئ العشر 
أي معايري أو شواهد تدل على ذلك أو التأكد  للميثاق العاملي. فقد تدعي الشركات االلتزام هبا دون وجود

من حتقق هذا االلتزام. كما يرى البعض أن هذه املبادئ تتعلق حبقوق اإلنسان وحقوق العمال والبيئة 
ومكافحة الفساد، ومن مث ال ميكن أن يكون االلتزام هبا طواعية، بل البد أن يكون هناك نو  من االلتزام 

  (11)القانوين هبا. 
 إرشادات منظم  التعاون االقتصادي والتنمي  لةلشركات األجنبي   .2

، أكثر أدوات املسؤوليةاالجتماعية لرأس املال مشوال  2001متثل هذه اإلرشادات، اليت صدرت عام 
وتتمثل يف التعليمات اليت توجهها احلكومات إىل الشركات عابرة القارات واليت تعمل يف البلدان اليت التزمت 

لتوصيات. وهتدف هذه التوجيهات إىل التأكد من أن هذه الشركات حترتم السياسات والنظم هبذه ا
االجتماعية السائدة يف البلدان اليت تعمل هبا؛ وذلك لتشجيع املسامهة اإلجيابية للقطا  اخلاص يف النشاط 
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 .2008االقتصادية، ديسمرب ، ورقة عمل املركز املصري للدراسات "الدولي  املسؤولي االجتماعي  لرأس املال يف مصر:بعض التجارب"هناال ملغربل ، ايمسني فؤاد،  (12) 
 صاحل السحيباىن، مرجع سبق ذكره.   (13)

 

هات النظم متعددة االقتصادي واالجتماعي والبيئي من أجل حتقيق التنمية املستدامة. وتُعد هذه التوجي
األطراف الوحيدة املتكاملة اليت حتكم تصرفات الشركات عابرة القارات. وعلى الرغم من أن هذه التوجيهات 
غري ملزمة إال أهنا تفيد بدرجة كبرية يف توفري الثقة بني الشركات عابرة القارات من انحية والبلدان اليت تعمل 

طي هذه التوجيهات حقوق اإلنسان واإلفصاح عن املعلومات هبا والعاملني فيها من انحية أخرى. وتغ
 (12) ومحاية املستهلك ومحاية ملنافسة. والضرائب وعالقات العمل والبيئة ومكافحة الفساد

اإلعالن ثالثي األطراف لةلمبادئ املتعةلق  ابلشركات عابرة القارات والسياس  االجتماعي  ملنظم  .3
 العمل الدولي 

هبدف تشجيع املسامهة اإلجيابية للشركات عابرة القارات يف دفع عجلة  1977صدر هذا اإلعالن عام 
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان اليت تعمل هبا وتقليل الصعوابت اليت تواجهها هذه الشركات خالل 

ماعية لنشاط هذه الشركات واليت يتعني أتدية عملها. وقد تضمن هذا اإلعالن املبادئ املتعلقة ابجلوانب االجت
عليها وعلى كل من احلكومات ومنظمات العمال احرتامها. وتشمل هذه املبادئ رفع مستوى التشغيل يف 
البلدان املستقبلة ومراعاة املساواة يف املعاملة وإاتحة فرص التشغيل وتوفري عنصر االستقرار واآلمان للمشتغلني 

وف مواتية للمعيشة والعمل واالهتمام ابلعالقات الصناعية. وتتسم هذه املبادئ وتشجيع التدريب وتوفري ظر 
أيضا أبهنا غري إلزامية وأن تطبيقها يكون على حنو تطوعي. وقد مت تعديل هذا اإلعالن أكثر من مرة ليتواكب 

 (13)ة. مع املبادئ اليت تتبناها منظمة العمل الدولية ولتجديد االلتزام مببادئ اإلعالن األساسي
 مبادرة جديدة للتأكيد على الدور احملوري 2007و 2006وقد أطلقت منظمة العمل الدولية خالل 

الذي تلعبه الشركة يف تشجيع الشركات عابرة القارات على االلتزام مببادئ اإلعالن الثالثي كأساس 
بتنفيذها يف هذا اإلطار. كما تسعى ولية االجتماعية لرأس املال وللربامج اليت تقوم ىؤ لسياستها اخلاصة ابملس

املنظمة من خالل هذه املبادرة إىل توفري معلومات كافية عن جتارب البلدان والشركات املختلفة يف جمال 
االجتماعية لرأس املال وتدريب الشركات يف هذا اجملال وتبادل اخلربات وتسهيل احلوار بني املنظمات  املسؤولية

 املوضو .األخرى املعنية هبذا 
 االجتماعي  لرأس املال وأتثريها عةلى تنافسي  الشركات  برانمج حماضرات البنك الدويل عن املسؤولي .4

الجتماعية ا يقدم البنك الدويل من خالل شبكة املعلومات الدولية برانجما للمحاضرات عن مناذج املسؤولية
وأتثريها على تنافسيتها. وقد استفاد من هذا الربانمج لرأس املال واملمارسة العملية للشركات يف هذا اجملال 
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للتشريعات الصحية ، حبث مقدم إىل اجلمعية املصرية "املتمثل يف الشركات متعددة اجلنسي  ودورها يف مساندة املشروعات الصغرية -االجتماعي  لالستثمار األجنيب املباشر دراس  املسؤولي "، األسرج، حسني عبد املطلب( 14)

 م.2009جويلية  6-5والبيئية ضمن فعاليات مؤمترها اخلمسني" مهوم بيئية للحل" خالل الفرتة 

 . ويرجع اهتمام البنك الدويل بتقدمي برامج تدريبية عن املسؤوليةالتدرييب أل  مشارك من تسعني بلداً 
االجتماعية لرأس املال إىل عدم توافر املهارات والكفاءات لدى الشركات يف البلدان النامية، خاصة الشركات 

 االجتماعية. مبسؤوليتهاتمكينها من االضطال  احمللية، ل
 

 االجتماعي  والقانوني  لةلمسؤولي  االجتماعي  لالستثمار األجنيب د(: األبعا2املطةلب )
يؤدي احلراك االقتصادي للمستثمر يف حدود البلد الذي يستضيفه إىل إنتاج واقع جديد ميثل الواقع القدمي 

واالجتماعية لعمل املستثمر، كما ينتج قيًما جديدة يتم التعاطي معها أواًل مضاًفا إليه النتائج االقتصادية 
ضمن إطار العاملني يف املشرو ، مث تتوسع رقعة التعاطي مع هذه القيم لتشمل املستفيدين واملتعاملني مع 

، يقع ضمن قبلستاملشرو ، من هنا فإن سعي املستثمر إىل مراعاة القيم األخالقية واالجتماعية يف اجملتمع امل
حدود املسؤولية االجتماعية، ومن شأن التزام املستثمر بعدم اصطدام القيم اجلديدة بقيم اجملتمع السائدة أن 

 يضمن له استمراًرا وسالسة يف عمل مشروعه أو مشاريعه
البلد  ( وهي القيم اليت تشيع بني مواطينرافقةهناك منط آخر من القيم، ميكن االصطالح عليها بـ)القيم امل

 ااملستقبل واليت جيب على املستثمر األجنيب أن يلتزم هبا، وميكن هنا أن أنخذ مثااًل مبسطًا: إذا عرف مواطنو 
هي يف حقيقتها شركة إسرائيلية، أو أن اإلسرائيليني هلم حصة  ما،البلدان العربية واإلسالمية أن شركة أجنبية 

ام عن التعامل معها ومقاطعتها، وقد يصل األمر إىل فيها فإن من شأن هذا األمر أن يؤدي إىل اإلحج
 (14) املطالبة إبغالقها وطرد مديريها.

أما البعد القانوين للمسؤولية االجتماعية، فإنه يتحتم على كل مستثمر أجنيب أن يعمل على احرتام النظام 
حيرتم القانون بشكل السياسي للبلد املستقبل وأال يعمل على تقويضه )مهما كان شكل هذا النظام( وأن 

عام، وبصورة خاصة قوانني العمل، وأن حيرتم حقوق العاملني يف منظمته من مواطين البلد املستقبل، وأال 
 يتعارض نشاط منظمته أبي شكل من األشكال مع حقوق اإلنسان.

 
 املستثمر األجنيب االجتماعي  ت(: التزاما3املطةلب )

ميتد مفهوم املسؤولية االجتماعية إىل أكثر من بعده املفهومي واملصطلحي، وعودة إىل التعري  الذي ورد 
أعاله، البد من القول أن تلك االلتزامات اليت تتحملها الشركة جتاه اجملتمع ال تتحدد حبدود معينة، وال ميكن 

احرتام النظام السياسي، وأهنا العمل وأهنا قات هنا واسعة األبعاد والتوجهات واملنطلأرسم خطواهتا وحدودها، 
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 .2010،املعهد العريب للتخطيط، الكويت، فرباير  90سلسلة جسر التنمية، اإلصدار رقم  ،"املسؤولي  االجتماعي  لةلشركات"عيسى حممد الغزايل، ( 15)  

 

هنا تقويض للممارسات الفاسدة السائدة يف وأعلى احرتام قوانني العمل وحفظ حلقوق العاملني واإلنسان 
وهي القيم  ،احرتام للقوانني واألعراف والقيمو اجملتمع املستقبل وليس اعتماد الفساد وسيلة للربح وبناء القدرة، 

 ني مواطين البلد املستقبل واليت جيب على املستثمر أن يلتزم هبا واليت ميكن تصنيفها كما يلي:اليت تشيع ب
ويقصد هبا التزامات الشركة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه، وذلك بتحقيق األهداف التنمي :التزامات .1

والتنمية، هلذا ال بد من أن تسهم التنموية والسياسات اليت تتبناها الدول النامية وتعمل هبا حنو حتقيق النمو 
الشركة أاي كانت طبيعة نشاطها يف حتقيق تقدم اقتصادي واجتماعي وبيئي كعمل مساند للتنمية الشاملة 
تقدمي اخلدمات العامة ونقل التكنولوجيا مع العمل على ممارسة التقاليد املتعارف عليها يف قطا  األعمال كلها 

 حتقيق املزيد من التنمية والتقدم . ميكن أن يساهم يف متثل دليالً 
جتاه جمتمعها تنبع من العالقة بني الشركات والدول  األجنبيةإن مسؤولية الشركة التزامات سياسي : .2 

 (15)السياسية ما يلي:   املستقبلة ، ويقصد اباللتزامات
 احرتام النظم والقوانني واإلجراءات اإلدارية . .أ
 مراجعة ومتابعة العقود . .ب
 احرتام القيم والثقافية واألهداف.  .ج
    عدم التدخل يف األنشطة السياسية واحلكومية . .د
: التزام املستثمر ومسؤوليته االجتماعية خبصوص البيئة يتمثل يف احلرص على عدم تشويه البيئ  التزامات.3 

على املصادر املائية، وعدم اإلضرار هبا، أو تلويثها على أي حنو من األحناء، كما يشمل ذلك احلفاظ أو البيئة 
تلويثها ابملخلفات الصناعية، أو استخدام مواد تؤثر سلبًيا يف سالمة البيئة، وااللتزام ابملواصفات العاملية 

 اخلاصة بعلو أبراج املداخن وغريها.
حبيث  كما يتوجب على املستثمر أن حيافظ على احلياة الطبيعية والثروات احليوانية ومراعاة مواسم التكاثر،

ال يؤدي عمل منظمته إىل أي شكل من أشكال التهديد البيئي، أو أن يقود إىل كوارث مثل حرائق الغاابت 
 أو اندال  بقع زيت أو مواد كيماوية يف جماري األهنار.

عاملة من البلد املستقبل بنسبة  ي: ويقصد به التزام املستثمر األجنيب بتشغيل أيدالتشغيل التزامات.4 
عالية، وهو التزام يصب يف مصلحة املستثمر أواًل، ألن العمالة احمللية تكون أرخص وأقل تكلفة من العمالة 
األجنبية اليت تتقاضى فضاًل عن أجور العمل أجور نقل وإطعام وإسكان، بينما ال حتتاج العمالة احمللية لكل 
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جهة أخرى يف تثبيت القاعدة االجتماعية الداعمة لوجود الشركة األجنبية، هذه التكالي ، وهي تسهم من 
 هذا فضاًل عن تقدمي جزء من احلل ملشكليت البطالة والفقر.

: حتتاج الشركات ومؤسسات االستثمار األجنيب إىل حركة أموال من وإىل البلد حتويل األموالالتزامات .5 
تذهب إىل الرسوم والضرائب وأجور العاملني وشراء أو إجيار العقارات املستقبل، فاألموال القادمة إىل البلد 

واألراضي الالزمة للمشرو  والتجهيز والتأثيث وغري ذلك من املصاري ، بينما تذهب األموال اخلارجة من 
 البلد املستقبل إىل شراء املواد واملكائن وقطع الغيار والتعاقدات على مواد أولية وخدمات الشحن والنقل
وغريها من التكالي . واملسؤولية االجتماعية حتتم على املستثمر أن يؤدي هذه الفعاليات االقتصادية من دون 
التسبب أبضرار يف اقتصاد الدولة املستقبلة كالتضخم أو الكساد، السيما إذا عرفنا أن أية دولة تسمح لرؤوس 

 من املؤسسات االستثمارية األجنبية.األموال األجنبية ابلعمل على أرضها، سيكون فيها عدد كبري 
: تلعب املنافسة دورًا مهًما يف تنشيط اقتصادايت الدول، ومن مث تسهم يف تقدمها املنافس التزامات .6 

التنموي، ملا هلا من دور يف حتفيز منظمات العمل على حتسني اإلنتاج وختفيض األسعار يف سياق املنافسة 
 املؤسسات اليت تعمل يف حقل واحد، ومن هنا جيب على هذه على اجتذاب املستهلكني وخاصة بني

املؤسسات أن جتعل املنافسة بينها سبياًل لتقدمي أفضل املنتجات ابألسعار املناسبة مبا يتالءم والقوة الشرائية 
 ملعدالت دخول املواطنني.

اليت تُفرض على  : تعد الضرائب أحد مصادر الدخل القومي لكل بلد، سواء تلكالضرائب التزامات.7 
اخلدمات أو على السلع والبضائع )استرياًدا وتصديًرا( أو على مرور هذه السلع والبضائع عرب أراضي البلد 
املعين. ويف حالة مؤسسات االستثمار اخلارجي يف الدول النامية فإن الضرائب والرسوم ستكون يف حدها 

لى املستثمرين األجانب يف الدول النامية ستكون خفيفة األدىن، ولذلك فإن املسؤولية االجتماعية املرتتبة ع
 الوطأة، ألهنم لن يضطروا إىل دفع مبالغ كبرية كضرائب، ما جيعل التزامهم ذا طابع أخالقي.

فقط نعرض فيه بضائعنا ونبيع وحنقق األرابح، بل  : ليس البلد املستقبل سوقاً نقل التكنولوجياالتزامات .8 
هو بنية متكاملة من دولة وجمتمع واقتصاد وموارد بشرية وعلمية وحضارية، ومن هنا ينبغي على املستثمر 
األجنيب أن يعىن بتنمية هذه املوارد الوطنية اليت يصب منوها يف مصلحته، وإن نقل التكنولوجيا من شأنه أن 

ا هلا وأن ينشط اإلقبال على التعاطي التجاري مع التكنولوجيا اجلديدة وما يلحق هبا من قطع خيلق سوًقا راحبً 
 غيار ولوازم صيانة وغريها.
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 .257، ص 2001األردن: دار احلامد للنشر والتوزيع،  -، الطبعة األوىل، اجلبيهة "االجتاهات احلديث  يف مالي  األعمال الدولي "سرمد كوكب اجلميل، (16)  

 الشركات األجنبي  املسؤولي  االجتماعي يف إرساء  26000يزو إ معايريدور  (:3املبحث )
 
وأن  ،هو حقوق وواجبات املواطنة هلذه الشركة العاملية ،إن األساس وجود الفرو  األجنبية يف الدول املستقبلة  

الفكرة اليت ميكن بلورهتا من استخدام املسؤولية االجتماعية للشركة والذي يبدو مبضمونه أحادي اجلانب خبصوص 
حبد أن املواطنة تنطوي على حقوق ومسؤوليات، واحلقوق  ،املسؤولية أو االلتزامات اخلاصة ابلشركات جتاه جمتمعاهتا

ذاهتا تنطوي على اهتمامات جمتمع األعمال مع معايري املعاجلة يف الدول املستقبلة للمستثمرين األجانب، أما 
الواجبات واملسؤوليات فيمكن حصرها مبفهوم مسؤولية الشركة وفق ما ورد سابقا. وللتمييز وفق املنظور الوطين فإن 

 .يف جمتمعات هلا معايري خمتلفة  أجنبيةيدا بسبب عمل شركة حتديد مضمون املسؤولية االجتماعية يصبح أكثر تعق
متينا بني اإلجراءات  ستوفر جسراً  26000ايزو ولعل نظرية املواطنة من خالل التزام الشركات األجنبية ابملواصفة   

القانونية ومعايري العقد االجتماعي الواسع وللتعري  هبذه املسؤوليات جتاه اجملتمع تظهر شرعية تلك االلتزامات. 
يؤكد أن حقوق وواجبات  26000إضافة مفهوم مواطنة الشركة العاملية من خالل االلتزام ابملواصفة ايزو  وابلتايل

رج ضمن عاملية سوق املنافسة اليت تشكل جمتمعاهتا، وأن هذا املفهوم يفرتض أن جيب أن تند الشركة األجنبية
ولة عن معايري اجملتمع ؤ يف كل دولة، حيث تعمل وتكون مس الشركة متعددة اجلنسية هي ليست مواطنا شرعياً 

 (16)اجهة التحدايت. هي يف احلقيقة مواطنا عامليا فدولته تنطوي على قدرات ملو  األجنبيةالشركة  وابلتايلومعانيه.
جيب أن ال ينحرف هذا االلتزام حىت يصبح ميارس   26000ايزو لكن يف إطار التزام الشركات األجنبية ابملواصفة  

  كوسيلة وآلية تضر مبنتجات الدول اليت تستورد منها هذه الشركات مدخالهتا.  
بعض الشركات العاملية ويف إطار ما يعرف ابملسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسات اجتهت إىل فرض جمموعة ف 

من املقاييس البيئية واالجتماعية يف نشاطاهتا اإلنتاجية وأمهها هو " ميثاق التصرف" الذي ميكن تعريفه أبنه جمموعة 
دة ما يكون من الشركات التجارية الدولية الكربى مثل من االشرتاطات يضعها املستورد أو املشرتي والذي عا

العامليتني يف جمال األلبسة الرايضية واليت تعتمد على منتجني يتفرقون يف العديد من ADIDAS وNIKE شركيت 
دول العامل لغرض توفري مدخالت إنتاجها، وحىت تضمن هذه الشركات الدولية أبن مجيع املوردين الذين تتعامل 

ملتزمون بنفس املتطلبات البيئية اليت جيب توافرها يف املنتجات النهائية قصد طرحها يف األسواق، قامت معهم 
بصياغة جمموعة من االشرتاطات البيئية والصحية، فضال عن جمموعة من التدابري املتعلقة أبنسنة ظروف العمل 

وقد حدث أن  حد األعضاء يف سلسلة املوردين،حلماية العمال يف بيئة العمل ابملصنع الذي يرغب التعاقد معها كأ
استالم كرات قدم مصنوعة يف اهلند أبيدي بريئة )أطفال صغار( يشتغلون يف مصنع  ADIDASرفضت شركة 

 خلياطتها يف ظروف جد قاسية وال إنسانية.
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 /algerie.com-http://www.toyota:  متاح على املوقع الرمسي لشركة تويوات ابجلزائر  (17)
 industrielle-ecologie-http://www.lafarge.dz/wps/portal/dz/2_2_2:  الفارج ابجلزائرمتاح على املوقع الرمسي جملمع   (18)
 /http://www.djezzy.com/ar: المسؤولية اإلجتماعية  متاح على املوقع الرمسي جملمع الفارج ابجلزائر(  19)

 واقع اإللتزام اإلجتماعي لبعض الشركات األجنبي  يف اجلزائر(:4املبحث )
 شرك  تويتا اجلزائر  (:1املطةلب )

 (17)مايلي :  شركة تويتا اجلزائرعرف اإللتزام اإلجتماعي ل
شجرة  100000سيارة احتفلت بغرس  100000ومبناسبة بيع تويتا اجلزائر لـ  2008مارس  21يف  -

 .اجلزائر يف غابة ابينام ابلعاصمة
 31إىل  2010أوت  15تويوات اجلزائر قامت جبمع األسرة اجلزائرية من  ،يف إطار اإلهتمام ابألطفال -

من خالل مسابقة الرسم اخلاصة ابألطفال "إرسم سيارتك املستقبلية تويوات" أين مت  2011ديسمرب 
اكتشاف مواهب وإبداعات عربت ابأللوان عن خيال الطفل يف تصوره لبيئة نظيفة وكانت اجلائزة رحلة 

 زين مع والديهم للياابن.طفال الفائألل
تنظيم رحلة رسم لألطفال يف مستشفى مايو ابب الواد "إحلم بسيارتك املستقبلية" يف شهر رمضان قصد  -

 إخراجهم من الروتني والتكفل ابلرتفيه عنهم حبكم أهنم جاءوا من مناطق خارج العاصمة للعالج.
 اجلزائر الفارج  شرك  (:2املطةلب )

التزمت بيئيا ابلصناعة اإليكولوجية من خالل العمل على احلد من نشاطات انبعاث غازات اثين الفارج اجلزائر  
أكسيد الكربون وذلك بتحويل نفاايت لبعض األنشطة الصناعية إىل موارد لبعض األنشطة األخرى، وابلتايل 

غازات والتقليل يف نفس الوقت التقليل من استخدام الوقود األحفوري وتنويع املصادر الطاقوية للحد من انبعاث ال
 من فاتورة استهالك الطاقة.

هو الرفع من نسبة اإلستخدام للوقود املسرتجع الذي بلغ يف الثالث سنوات األخرية الفارج اجلزائر هدف جممع 
مبقدار تفادي انبعاث ما يقارب  % 50يسعى اجملمع لرفع هذه النسبة إىل  2020، وحىت سنة  % 30نسبة 
مليون طن من غاز اثين أكسيد الكربون.وهذا ما جتسد يف عقد اتفاقية مع وزارة البيئة ونقابة الصيادلة  17.4
 (18) بغرض املسامهة يف عملية حرق األدوية منتهية الصالحية. 2013نوفمرب  13بتاريخ 

 شرك  جيزي أوراسكوم اجلزائر(:3املطةلب )
أكثــر مــن مناســبة عــن إلتزامهــا اإلجتمــاعي نلخصــه يف شــركة جيــزي يف  عــربت ،اســرتاتيجية املؤسســة املواطنــةيف إطــار 
 (19) مايلي:

بة إفطار دولية أبطباق من و مأداجلمعية اجلزائرية لنساء الديبلوماسيني تنظم مع  من كل سنة، يف شهر رمضان -
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يت يتم مجعها ضمن هذه التظاهرة السنويّة إىل اجلمعيات لاملبالغ ا وتوجه ،الفنون املطبخية لعدة بلدان ممثّلة يف اجلزائر
 .اجلزائرية الناشطة يف اجملال اخلريي ملساعدة احملتاجني

وحبضور جنوم  2015تنظيم محالت للترب  ابلدم ملستخدمي الشركة ابلشراكة مع الوكالة الوطنية للدم يف جوان  - 
موظ  ابلترب  بدمهم واإلستجابة للقيم  1013، قام يف اجملمو  حوايل رايضيني أنديتم ممولة من طرف شركة جيزي

 األساسية للشركة : التضامن والكرم.

مسؤواًل يف الغد، رافق جيزي مشرو  الشبكة  إميااًن من شركة جيزي أبن الطفل السعيد اليوم يصبح ابلغاً  -
 تخّلد ة املواطنني ومحاية األطفال، أينالتكنولوجيا يف خدم اجلزائرية للدفا  عن حقوق الطفل ندى واضعاً 

  .لإلستما  للطفل اجلزائري اعلى شبكته 3033الرقم األخضر  تاليوم العاملي للطفل وأطلق

شركة جيزي واجلمعية اجلزائرية للطفولة وعائالت اإلستقبال اجملاين حيتفالن يف كل سنة ابليوم العاملي للطفولة  -
 نشاط يومي وتوزيع هدااي على األطفال والقائمني. يف داير الطفولة املسعفة بتنظيم

 يف عيد العمال من كل سنة شركة جيزي تساهم يف رعاية مسرية خاّصة بسعاة الربيد. -
ابجلزائر، واليت تسرّيها اجلمعية  على مستوى دار الطفولة املسعفة بشاطيء النخيلتنظيم يوم التطوّ  لعّمال جيزي  -

جيزي، شركة بعد عمليات ترقيع وجتديد أقيمت من طرف حيث أنه .وعائالت اإلستقبال اجملايناجلزائرية للطفولة 
قام املوظفون املتطّوعون بدهن الواجهات اخلارجية لدار الطفولة حتت إشراف مؤسسة خمتّصة يف البناء. مث سيقوم 

 .ية شركة جيزيدائما برعا طاّلب املدرسة الوطنّية للفنون اجلميلة بتزيني اجلدران البيضاء

تقاسم  : واحد شخص هلدف 1600 ندوة فكرة يف شهر فيفري من كل سنة جتمع هذه الندوة أكثر منرعاية  -
وكذلك  "النجاح". هومثاًل  2015موضو  هذه السنة  الطموح لإلبدا  والتطّور حول موضو  سنوي ملهم.

 شاف املواهب واألفكار.على هامش الندوة، قصد تشجيع اإلبدا  واكت « ضع بصمتك » مسابقة

اجلمعية اجلزائرية للطفولة وعائالت االستقبال  ،ملرضى السرطان مجعية البدرلفائدة   الترب  أبجهزة كمبيوتر -
 .القصبة وأكادميية اجلزائر اجملاين،مجعية

 الوكالة الوطنّية للّدم .مسامهة جيزي يف رعاية األايم الدراسية اليت تنظمها  -

ابلتعاون مع مجعية البدر اليت تنظيم ورعاية تظاهرة أبواب مفتوحة حول الكش  املبكر عن سرطان الثدي  -
 تساعد مرضى السرطان يف أكتوبر من كل سنة.
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مجعية نساء الديبلوماسيني يف أكتوبر من كل ابلتعاون مع  تنظيم تظاهرة البازار الدويل للصناعات التقليديّة -
املبيعات يتّم الّتربّ  هبا ابلكامل جلمعّيات جزائريّة تعمل لصاحل األطفال والّنساء الذين يعيشون سنة، أين مداخيل 
 .يف ظروف صعبة

بتوقيع عقد مع مثاين مجعيات جزائرية يف خمتل  دينار على كل مشرتك جلمعيات خريية  1عملية منح  -
ستتم مساعدة هذه اجلمعيات مبا يقرب من أين . القطاعات واليت تنشط من أجل حتسني حياة اجلزائريني اليومّية

مجعّية اليت  16مع العلم أن املتعامل يرافق أكثر من  .مليون دينار، وهو مبلغ ميثل عدد مشرتكي جيزي 17.5
 تساعد اجملتمع و تعطي االبتسامة لألطفال.

)اجلزائر يشارك جيزي يف شهر أوت من كل سنة يف تنظيم يوم لالسرتخاء والرتفيه على شاطئ اندي الصنوبر  -
طفل مريض أو حمروم من خمتل  أقسام طب األطفال واملستشفيات واملراكز األخرى  800لصاحل العاصمة( 

ض للمهرجني واأللعاب السحرية واملوسيقى على: السباحة وعرو  حيتويللطفولة املسعفة لوالية اجلزائر. أما الربانمج 
بفضل .و  وألعاب الشاطئ ومسابقة قلعة الرمال، ووجبات، ورحلة على منت قارب، ابإلضافة إىل توزيع هدااي، اخل

 .جيزي، استطاعت اجلمعية منح حقائب مدرسية ولوازم مدرسية أخرى لألطفال

ابحلظرية التكنولوجية سيدي عبد هللا ابجلزائر كل سنة " يف شهر ماي من  2.0رعاية الطبعة الثالثة " اجلزائر -
وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وابلشراكة الرمسية مع الوكالة الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر  رعايةب

ا حنو التكنولوجية، يدخل هذا احلدث يف إطار اسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية وهدفه الرئيسي االنتقال مبجتمعن
مستقبل رقمي.هذا املوعد اهلام هو ملتقى دويل جيمع احملرتفني يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واألنرتنت 

WEB 2.0 . 

  .ابلصحراء سواء كانوا أطباء متطوعني جزائريني أو أجانبابملستشفيات التضامن الصحي لألطباء  عملمتويل  -

 أوراسكوم تيليكوم اجلزائر.تنظيم محلة فحص سرطان الثدي ملوظفات  -

 يره مجعية بدر.دساعدة يف عملية بناء مركز استقبال املرضى املصابني ابلسرطان تامل -

اليت متت رعايتها من طرف أوراسكوم تيليكوم  "الندوة الدولية فكرة"تنظيم مسابقة املؤسسات الفتية يف إطار  -
أين حصلت على عام  " الفتية يف "حتدي جيزي للمؤسساتمؤسسات فتية جزائرية جوائز  10تلقت اجلزائر، أين 

 .من التدريب املهين إضافة إىل دعم مايل
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، اجلزائر شراكة مع اجلامعات الرائدة من مجيع أحناء 18، 2009أبرم جيزي منذ عام يف إطار رعاية اجلامعات  -
 وتشجيع اإلبدا  العلمي اجلامعي.وأتطري الباحثني  ختص عدة جماالت متعلقة بتمويل التظاهرات العلمية

 

 اخلالص  :

 األعمالأن من أهم العناوين اليت بدأت تركز عليها إدارة  من خالل ما مت تناولناه يف هذه الدراسة برز جلياً   
الدولية هي موضو  العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر ممثال ابلشركة األجنبية والشركات التابعة هلا واجملتمع 

السائد، بعد أن كانت استعراضاً  للشركات اآلن مبثابة االجتاه املسؤولية االجتماعيةاملستقبل هلا، حيث أصبحت 
لفعل اخلري يف السابق. إال أن عددًا قليال من الشركات ميارسها بصورة جيدة، ففي عصران هذا )عصر العوملة، 
واالندماجات الضخمة( تتفاقم املشكالت االجتماعية وتطفو إىل السطح تناقضاٌت وأزماٌت كانت جمهولًة مل  

 .ة عليها ومعاجلتهاتنجح إجراءات سابقة يف السيطر 
لقد تطور اهلدف االجتماعي الذي هتدف إليه الشركات األجنبية، ولكن ضمن مطلبية اجملتمعات املستقبلة،   

وابتت تشكل أحد أهم القضااي واحملاور يف قبول االستثمار األجنيب ورفضه خاصة من خالل ما دأبت بعض 
ملفاهيم املسؤولية االجتماعية عن طريق إصدار املواصفة  املنظمات ومنها املنظمة الدولية للتقييس من إرساء

وليتها االجتماعية. ولقد حاولنا يف هذه الدراسة اإلشارة إىل ؤ كآلية تسرتشد هبا املنظمات لتبين مس  26000االيزو
قبلة مع حتقيق أمهية التزام الشركات األجنبية هبذه املواصفة مما يساعدها على ممارسة نشاطها أبرحيية يف البلدان املست

 ميزة تنافسية يف السوق.
كما الحظنا من خالل عيينة الشركات األجنبية يف اجلزائر مدى تباين اإللتزمات اإلجتماعية بني خمتل  الشركات 

وهذا ما يتطلب يف املستقبل الوقوف على توجيه أكثر يف هذا سواء تعلق األمر ابلعاملني أو البيئة أو العمل اخلريي 
ال سيما و ، كإنشاء مرصد وطين للمسؤولية اإلجتماعية من شأنه متابعة اآلداء اإلجتماعي للشركات األجنبية  اجملال

 تقوية التعاقد اإلجتماعي بني هذه الشركات وابقي األطراف كاحلكومة، اجملتمع املدين واملستهلكني.

 فهرس املصادر واملراجع:
البياانت املتعةلق  بتأثري الشركات عةلى اجملتمع: االجتاهات والقضااي كشف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، " (1

 .2004"، منشورات األمم املتحدة، نيويورك وجني / الراهن 
"، منشورات منتدى املسؤولي  االجتماعي  لةلشركات بني الواجب الوطين االجتماعي واملبادرات الطوعي "رقية عريان،  (2

 .www.Arabvolunteering.orgإدارة عامل التطو  العريب 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/143989/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/143989/posts
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 موسوعة ويكيبيداي. (3
"، مشرو  حبث لغاية قياس التكاليف االجتماعي  ومدى مسامهتها بتحقيق الرفاهي  االجتماعي إايد حممد عودة، " (4

 .2008استكمال متطلبات خترج لربانمج ماجستري احملاسبة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 
االجتماعي  ودورها ىف مشارك  القطاع اخلاصفى التنمي  حاله تطبيقي  عةلى املمةلك   املسؤولي  "،صاحل السحيباىن (5

مارس  25-23،املؤمتر الدوىل حول "القطا  اخلاص ىف التنمية: تقييم استشراف" بريوت، لبنان ،"العربي السعودي 
2009. 

، ورقة عمل املركز "الدولي  مصر:بعض التجارب االجتماعي  لرأس املال يف املسؤولي "هناال ملغربل ، ايمسني فؤاد، (6
 .2008املصري للدراسات االقتصادية، ديسمرب 

املتمثل يف الشركات  -االجتماعي  لالستثمار األجنيب املباشر دراس  املسؤولي "، األسرج، حسني عبد املطلب (7
املصرية للتشريعات الصحية والبيئية ، حبث مقدم إىل اجلمعية "متعددة اجلنسي  ودورها يف مساندة املشروعات الصغرية

 م.2009جويلية  6-5ضمن فعاليات مؤمترها اخلمسني" مهوم بيئية للحل" خالل الفرتة 
،املعهد العريب  90، اإلصدار رقم "املسؤولي  االجتماعي  لةلشركات، سةلسةل  جسر التنمي "عيسى حممد الغزايل، (8

 .2010للتخطيط، الكويت، فرباير 
األردن: دار احلامد  -، الطبعة األوىل، اجلبيهة "االجتاهات احلديث  يف مالي  األعمال الدولي "سرمد كوكب اجلميل،  (9

 .2001للنشر والتوزيع، 
"، املسؤولي  االجتماعي  لةلمؤسس : مدخل ملسامه  منظمات األعمال يف االقتصاد التضامينحممد عادل عياض، " (10

 ، جامعة تلمسان.12/05/2005ملتقى االقتصاد التضامين، 
"املسؤولي  االجتماعي  وأخالقيات األعمال: األعمال طاهر حمسن املنصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري،  (11

 .2008، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، "واجملتمع
12) Davis. K.Can business Afford to Ignore responsibilities, California management 

review 2.  
 /http://www.toyota-algerie.com:  متاح على املوقع الرمسي لشركة تويوات ابجلزائر (13

-http://www.lafarge.dz/wps/portal/dz/2_2_2-ecologie:  متاح على املوقع الرمسي جملمع الفارج ابجلزائر (14

industrielle 

:المسؤولية اإلجتماعية  متاح على املوقع الرمسي جملمع أوراسكوم جيزي ابجلزائر http://www.djezzy.co 
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 مةلخص

يقددددم ال يفددددت   لياتددددي اليددددا  لتليدددة للقيددددادر البيفويليددددة او ددددميا الددداة ت  يقدددد  للو ددددو  ا  الب تيددددة ا  دددداةية    
اباللبتدداد للدددس دةايدددة ةةيدددم ا ودددة االيددد وية دااليدددبمادر ودد  القدددادر القدددددر   ا دددا   دددو   للب تيدددة د   ا ددد الية 

شدددلل لل تدددو   االيددد و  دال تدددا   ا ديثدددة   القيدددادر ال يفدددت وددد  نلدددة ال تدددا   االيددد وية الددد   ددداك  اما ددد  ام
داةت اليددا ابلب تيددة ا  دداةية كتددا دا  حثيددة ال يفددت ودد  كونددي يقدددم الددلة  االيددةاتي ية للب تيددة ا  دداةية لدد  لليدد  

خيددي دنددد  ا ددا   ددا   نياديددة ت  دد   وددر ةدا العملددل د دداك  ام ددبق ا دلدددييا امعلخددة الةكي يددة ابلبدداةيم دا يددة ال ي ددة
البتددد ال يفددت للددس خيدد  ال تددا   دااكاوددا دا ددا   ددو   شديددد و  دد   وددر الشدد ا ا ديددد للقيددادا  امعا ددلر وددر 
ا ماظ للس اهلوية اإلي وية , دكاند  و ي يدة ال يفدت د دمية ةةميدة و ب يدة داةت دخ  للدس حد ر ال ا دت د لابدي 

ل دديا  االدليددة دا ددا  اليددا  لتليددة ت  يقيددة للقيددادر دكاندد  العتليددة   لددا  ال يفددت دملددا ال يفددت ا  ا  ددا  الم
ال بائج ال يائية تلكخ للس حثيدة االةت داب ادل اللةيدة دااليدةاتي ية دالب دويل  دالبقيدي  كايداا   القيدادر الد  ت دب ير 

 القيام ابلب تية ا  اةية د اخظ للييا
 

Abstract 
 

The research about the Practical mechanisms of transformational leadership process as 
a practical framework to reach cultural development based on the study of the history 
of the Islamic nation and making use of the leader’s example in building a model for 
development. The research Problematic issues is that a few of the Islamic models that 
simulate past Orient Islamic model and modern models of leadership and its relation 
to the cultural development. The importance of the research that it offers a strategic 
vision for the development of civilization by building leadership models that are 
consistent with the modern times and simulate the future and has a constructive 
knowledge of history and its growth structure. 
The research base on the understanding of the models, simulation and building a new 
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سناده ضعيف ألن الهيثم بن عدي متروك، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد، مج107، ص4الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، مج (1) ، من 117، ص1، من طريق الهيثم بن عدي، وا 
سناده ضعيف أيضًا.طريق القاسم عن عثمان بن عفان بسند منقطع،    وا 

model in consistent with the new modern leaders while maintaining the Islamic 
identity, The research methodology is descriptive, historical , clerical and based on 
researcher experience and his work experience in the research field. 
The study concludes to prove the initial hypotheses and constructing leadership 
Practical mechanisms and the final results were focused on the importance of the 
connecting the vision, the strategy, the development and assessment as a basis for 
leadership that can achieve and maintain the cultural development and growth. 
 

 املقدم 
 د يف ي ال لام، داعد: آليا تد هلل ةّب العامل، دالمل ر دال  م للس ييدان اتد نائدان دن ي ا، دللس 

ان ن ي ددا اتددددو س ددددو يددديد القدددادر دنائدددد ال دددادر، دلوتدددي ديدددةتي دحح ندددي دددد  ا يدددور دالقدددددر لةايدددة كدددا شيدددا، 
 الدنيا. دنيادر

دند حلّ  ال يب و س للتا  دةشا  دنادر، لي وا كدا  ندادر، ايدبعلوا للدس الددنيا د  اويدا المداين، خايدبقل 
 اجملبتر دا ي  حلظ    اةر   الباةيم.

خدددد  تملددددلت اجملبتعددددا  ال شددددلية دال ت ددددبظ  ودددد  اددددة نيددددادر   يتددددة ت ددددعس   وملددددا  ةاعيددددا شل ددددا  لل ددددة 
 ل ائا و  اة ايبئثاة حد ظل  حد اثا .دام اةم، ددخعا  للشل دال

خالقيادر  اهنا لظي  دح ة   الون  نم ي،  ىت لدّد الد عض  دعل القيدادر ود  حلظد  وشداكا ام دلتل 
امعا دددلر دندددد نيدددا: ام دددلتون ا  حدددة دل دددّ  ال دددعل   القيدددادر، خالقيدددادر  ددد ل الق دددية، د ددد لدا ا حدددل ا ودددة 

 .س1و«ان هللا ليخع ابل ل ان وا ال يخع ابلقلآن»مب توع حخلاددا، د  ا ديت: 
س   خلن ددا، INAدنددد انبشددل  اليددوم وددداةا   العدداق دددلّل  القددادر وثددا: وامدةيددة الول يددة لدد داةر العاوددة 

دوددد  حددد   ال لددد  للدددس و اد يدددا كدددوين وددددةا مدددادر اإلداةر الل ددديدر لملليدددا   يدددوة  ودددر د اةر البعلدددي  العدددا  
ةحيدد  ودا يقدددووء هلدشال  الشد اب، دحكثددلء ووشدود لدددي ا دود  أاشدة لددي، دحن حوب دا اإليدد وية  دل    ددا  ال دوةية، خقدد

حن ت ددة للددس دةب نادت ددا العظددام ديددلم ا الملددا ، ل عيددد لددد حوب ددا، دنملددا ا  حدددداخ ا، د لدد  ادةايددة القيددادر   
 اإلي م، دكيل هلا حن ت ون  ويلية لب ين   اةر ان انية.

ا ي  القيدددادر ا قدددة اموظدددة   كبددداب هللا لدددخ دشدددا ديددد ة ةيدددو  هللا ال دددل ، ال تبعددددادا ل ةددددا، د دددا ختدددو 
 ح  يف  حوة شادلية حلظ  ا و .
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 . 233م، ص: 2012، 1( عبيد، مجدي فاروق، القائد الذي ضل الطريق، دار النشر الوطنية، مملكة البحرين، المنامة، ط2)

دا ا ك ا ح  يف ا  عما  خيذا ال مي ع ا و  ال يوض، دا حدذ اب يد اب لوةا دة ا ةض اب د  دالعدد ، دددذا 
دلآلحددلي  اعددد  لدد ت  يددت تبددواخل خيددي  ددمة الث ددا  للددس ا دد  دالعددخر  الحد يب لددم و ددا اادداد ام ددل  القائددد ل م ددي 

دال ملةر، دادةاك ال اية و  ا يار، دكدذل  العتدا الملديفيت، داملدندة ال اخيدة، دنددةا  حللدس للدس ا دا  اإلن دان ود  
 الداحا داخلاة 

 :س2ويةليومن هنا ميكن تةلخيص االليات اهلام  لةلقيادة يف بناء احلضارة اإلنساني  مبا 
. اادداد نيددادر تعتددا للددس البوشيددي ابال دداء الملدديفيت، دتبددو  ت ظددي  اجملبتددر، دالب  ددي  امددبق  للت ددبق ا، 1

 دالب  ي  امب اوا ال كا خئاتي.
. اظيدداة الم ددلر ال ددليتة الدد  خ ددلان هللا للييددا، دالةكيددخ للددس  ددتّل اهلتدد  دايددب ياض العددخائ ، كدد  ن ددون 2

 م  ا دللت بتر.نادر خاللل انخعل  ن
.   در العتا دالبدةيم دالبعل  دال يفت لبيفقي  الل در دال  اا، دااليبتلاة دالب وة، ل ملدا مدا ن دبيف   3

 كاوة و لتة كان  حد  و  محا ال وة للعاق.
العقددو  دالقلددوب حكثددل التئ دداان  ال ددلوكية داإلداةيددة هدلبيددا الشددللية لب ددون  .   در امعلخددة، دةادد  العلددوم4
 دن وال  هلا.

 حثية ال يفت مبا يل :
 . دو  لقة د ا ال العاولل دال ح   امشي ة دتملوةاوا ام بق لية.1
 . حهنا ال وتقة ال  ت مليل داحليا كاخة اممادي  دااليةاتي يا  دال يايا .2
 . تدل  القوى اإلاااية   امشي ة، دتقليا ا وانم ال ل ية ندة اإلو ان.3
 دتدةيم ا خلاد د ويليا ا  وواةد اشلية ت يل نيتة للت بتر، دت ون نددر لألشيا  القادوة.. ت تية 4

 
 الفصل األول

 املدخل املنهجي لةلبحث:
 البحث وتساؤالهتا: األول: مشكةل املبحث 

مبا حن المشا يب لم ا داث لتلية الب تية ال  وة، خإن ال  داا ددو ارحدل يب لدم ا دداث الب تيدة د لد  
ح يددانك كثددةر، دابلبددا  خددإن القددوانل دالدد ظ  د ددددا ال ت مدد  إل ددداث لتليددة الب تيددة دد ددا دشددود نددادر هلدد  ةةيددة   

 شدددد ال اندددا ، دتوشيييدددا ودددو و دددبق ا حخ دددا ل قدددا اجملبتدددر نقلدددة   ددداةية ودددو ا ودددام، لي دددون لبتعدددا  ييدددد  
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دائدد  اوشددود نيددادر  ويليددة للددس كاخددة ام ددبو  ،  للو ددو  ل يددبقلاة امبونددر اعددد الب تيددة، اددا لي ددون لبتددر يب ددوة
ددددذء الدةايددة لي دد  اال اادلددة لبقدددد  اليددا  لتليددة للقيددادر البيفويليددة ودددو ا ددداث الب تيددة، دابلبددا  خإهنددا  ددداد  

 اإلشااة للس الب اةال  البالية:
 وا ودى   ة اللةية للقيادر البيفويلية   الب تية ا  اةية-1
 ا ا  ايةاتي   دةة  للقيادر البيفويلية؟.كيل يب    -2
 كيل تب  لتلية الب ويل للقيادا  ور نم يا دور ارحلي ؟.  -3
 وا د  حثية البقيي  دكيل تب  للقيادا  و  حشا الب تية-4
 

 :اختيار البحث ثاين: مربراتالاملبحث 
يفددة الونددو  للددس دانع ددا القيدداد  ان ام َّلددر للددس  ددشدن حوب ددا اإليدد وية لددةى حنددي اب  ودد  ال ددلدةا  امل

داإلداة ، دال ظددددل   دنائقددددي دتمملددددي تي لل ددددلد  ابيددددةاتي يا  ل ددددادا ان لي ّلقندددد  تددددشد  دلددددو ا ددددخ  الي ددددة ودددد  
ا  و  المليفييفة للقيادر ا قة ددذا وا دلا ال ا ت الحبياة دذا امو دوع دال يفدت خيدي دود  ددذء االيدةاتي يا  

 دا  و .
 ام ة العلت :
يعددد وميددوم والقيددادر البيفويليددةس ودد  اممددادي  دامملدد ليفا  الدد  حخل وددا  قاخددة العملددل دابلبددا  ح دد يف   -

وبدادلددة دوددا دددذء الدةايددة اال  تو دديت هلددذا امملدد لت ا ددديت للتيددا  دالعتيدد  ةةميددا ، خددإن كاندد  القيددادر تقبملددل   
ئددد القددادة للددس نيددادر وشي ددة اشبتاليددة دالو ددو   ددا  ودد  ادداال للددس نيددادر ا دديو خإهنددا اليددوم تعدد  لدد  اإلداة  القا

  للس ام بو   ددذا نع  ل ي اد والقائد البيفويل س.
 دي  ل  و  دذا ام ة العلت  و ةا  خللية د :

 . تمليفيت اممادي  اخلالئة ل  اإلي م دالقيادر اإلي وية دام لتل.1
 . تو يت اللةية اإلي وية للقيادر.2
 قيادا  الم لية داإلداةية اإلي وية وو دذء اممادي .. توشي ال3
. خقل ام ب ة العلاية لاوة داإلداةية حا ة، ادةايا  تعبتد ا دلة الشللية حيايا  اليدب    ال دتا  4

 دالملما  القيادية دلب ون ول دا    د ر ال تا   ال لوكية للقادر البيفويليل.
 كتا كان للدةاية و ةا   اتية د :
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في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين، م( إمام الديار الشامية 774 - 707هـ = 157 - 88هي منسوبة لإلمام األوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد االوزاعي أبو عمرو ) (3)
ناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوف ِّي بها، وُعرَِّض عليه القضاء فامتنع. الذهبي، سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األر 

 .7/107هـ، 9/1413الرسالة/ بيروت، ط

 
. لب ددويل لتددا ال ا ددت   البدددةيم القيدداد  ددلدد  دململددي ال دداا    البدددةيم اإلداة  كونددي  ا ددا 1

للس ل وية ال وةد ا وةك    البدةيم اإلداة  دالخوالة   للوم اإلداةر دل وية مجعية امدواةد ال شدلية ابإل داخة ا  
 دالوم الباديا الةاو .

 .س3واإلوام ا د ال . دملا ال ا ت   لا  القيادر و  شاوعة 2
 

 املبحث الثالث :أهداف البحث:
 اهلد  اللئيس و  دذء الدةاية دو البعل  للس اليا  القيادر البيفويلية   الب تية ا  اةية د ل  و  ح  :

 البعل  ا  ودى تواخل يلوك القيادر البيفويلية لدى القادر دامدةا . -1
 البعل  ا  ودى االحب       ة يلوك القيادر البيفويلية للس ا ادا  العاولل وو الب تية. -2
ام دداثة   ا ددا    دديا نظددل  خيتددا يبعلدد  مبو ددوع القيددادر البيفويليددة دو دداثبيا   الب تيددة ا  دداةية،  -3

 للس الب اة ندةر ا أاث العلاية ال  تملد  هلذا امميوم.
ة ال شددل لدد  اعددض امعونددا  دايتددددا  الدد  تعددةض لتددا القددادر ح  ددا  لتليددة الب تيددة، دتقددد  اادلدد -4

 اعض البو يا  ال  ند ت اد    لتلية الدخر اب اء الب تية ا  اةية.
 

 املبحث الرابع :فروض البحث:
ا مي   د ر خدلض يقدود د يي ا  ما ي   و  للضك مش لة الدةاية دت اةالوا د وال  ا  حثيبيا دحدداخي

 الدةاية و  ادايبيا د ىت هنايبيا دو ار :
 المل ية اللئي ية : يوشد ل نة اةت الية ااااية ال االليا  العتلية للقيادر البيفويلية دالب تية ا  اةية.-

 المل يا  المللية:
 توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود اللة  دالعتلية القيادية للب تية . -
 دالعتلية القيادية للب تية. االيةاتي ية توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود -
 توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود الب ويل ام بتل دالعتلية القيادية للب تية. -
 توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود البقيي  امب اوا دالعتلية القيادية للب تية. -
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)أحمـد، سـعيد مرسـي،  «ا، لة واسعة ومرنة قد تتضمن عددًا من المناهج واألساليب الفرعية، مثل: المسوح االجتماعية، ودراسة الحـاالت التطويريـة والميدانيـة وهيرهـيعتبر هذا المنهج مظ (4)
 (.97-96م، ص1986، عالم الكتب، القاهرة، 10تطور الفكر التربوي، ط

يتم  واسطة جمع األدلة وتقويمها، ومن ثم تمحيصها وأخيرًا تأليفها، ليتم عرض الحقائق أواًل عرضًا صحيحًا في مدلوالتها وفي تأليفها، وحتىإعادة الماضي ب»( المنهج التاريخي عبارة عن : 5)
 (. 97-96م، ص1986ب، القاهرة، ، عالم الكت10)أحمد، سعيد مرسي، تطور الفكر التربوي، ط «التوصل حينئٍذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة

 :أمهي  البحث،:املبحث اخلامس 
 ل ا دةاية حثية للتية ت ة لل ا ت العتا  ا، دتب لس حثية الدةاية اللاد ة اعدر نقاب د  ار :

نلددة الدةايددا  دا أدداث اموشددودر   ام ب ددة العلايددة، دحا ددة  خيتددا يبعلدد  مبو ددوع القيددادر البيفويليددة،  -1
م، حال دددددو الب يدددة،  يدددت الدةايدددة ودددا  خدددلا  ابم ب دددة ددددذا ابإل ددداخة لدددلا  ددددذا امميدددوم مبميدددوم آحدددل  يدددو  دددددا

 اإلي وية.
تب اد  الدةاية الع ملل ال شل ، دالذ  يلعم ددةا  داودا  د يدو  ، يدوا   للدس و دبوى القيدادر البيفويليدة  -2

 حم للس و بوى البا ة   ا داث لتلية الب ية.
 يس العتلية الواشم توخلددا ابلقدادر دكيميدة تلت   الدةاية اب انم العتل ، د ل  و  ح   د ر ا -3

 .ت  يقيا
 

 املبحث السادس :منهج البحث :
 يدت يب ايددم دالدةايددة اللاد ددة، ودد   س4ولقدد البتددد ال ا ددت حدد   دةايدبي للددس امدد يج الو ددم  البيفليلدد 

 يدددت الو ددددل الدددددني  للظددددادلر، دتقدددددمييا كتددددادر للتيددددة مي ددد  االيددددبمادر و يددددا   ايددددقاليا للددددس الوانددددر، دا ددددا  
، الذ  يملل ا  داث ال  دنعد    اما د  د دما  كيميدا ، س5ودةايا  و بق لية للييا اباليبعانة ابم يج الباةم 

ليليدددا دو انشدددبيا دتم دددةدا، دااليدددب اد للدددس  لددد  الو دددل   ايدددبيعاب الواندددر ا دددا ، ديب ددداد  ة دددد ل ا دددلدا د 
 دتونر ا اداوا ام بق لية القلي ة دال عيدر.

 
 املبحث السابع :الدراسات السابق :

د دداك دةايددا   دد يية   اعددض تمليعددا  الدةايددة،  يكلددلن  ح  ددا  ا ددديت لدد  دددذء البمليعددا ، دودد  دددذء 
ش يية: القيادر البيفويلية دل نبيا ابإلاداع اإلداة ، دد  ةيالة حلد  ل يا دةشة اماش دبة   العلدوم الدةايا  ال

اإلداةيددددة،   شاوعددددة انيددددل   ال ددددعودية، دددددد  دةايددددة و دددديفية للددددس العدددداولل امدددددنيل   ا دددددى د اةا  الددلددددة 
ادداع اإلداة  لددى العداولل، دتدواخل القددةا  ال عودية، د د   لد  الع ندة ادل  دا  القائدد البيفدويل  دتدواخل اإل

اإلادالية لدى العاولل امدنيل، دةكخ  الدةاية للس ايان الع نة ال  د  القيدادر البيفدويل  دوددى تدواخل القددةا  
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 .17، ص2002(العدلوني، محمد أكرم وسويدان، طارق، القيادة في القرن الحادي والعشرين، دار ابن حزم/ بيروت، 6)
 ، مادة )قود(. 1( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط7)

.316، ص2001القاهرة، ( مصطفى، أحمد سيد: سلوك الناس في العمل "رؤية معاصرة"، 8)  

.17، ص 2010 -هـ1431، 1( العواشز، عبد هللا: القيادة متكاملة الجودة، الناشر اإلبداع الفكري، الكويت، ط9)  

 اإلادالية للعاولل، داةدا و  الدةايا  ال   يكللن    وو عيا.
ابإلاداع اإلداة  لدى ةةيا  ا ن دام ا كدادمييل   ا اوعدة كذل  دةاية اع وان ل نة القيادر البيفويلية 

اإليدد وية ا ددخر، دددد  حي ددا  ةيددالة واش ددبة   اداةر ا لتددا ، اداةر امددواةد ال شددلية   ا اوعددة اإليدد وية   اددخر، 
 تيددددة القدددددةا  دددددددخ  الدةايددددة ا  ايددددان الع نددددة اددددل اوددددب ك القيددددادا  ا كادمييددددة لع ا ددددل القيددددادر البيفويليددددة دت

 دمييل اب اوعة اإلي وية ا خر.اإلادالية لدى ةةيا  ا ن ام ا كا
 

 املبحث الثامن : تعاريف مصطةلحات البحث :
 د دد ومل ليفا  الدةاية اللاد ة ابر :

 .تعريف القائد:1
 .س6والش ا الذ  ي ب ير البا ة   ال اا دتوشييي  إلجنا  اهلد  وو   ة: داع اةر 

 القيادة: -2
ل ة : القنْودي : نقيض ال َّول، يقود الدااة و  حواويا، دي ونيا و  حلميا، دال ول و  اخللل، دااليد  ود  

 .س7و ل  كلي القيادر
حوددا ا دد   ا : خيدد  نشدداب دخعاليددة  بددو  للددس البددا ة للددس يددلوك ارحددلي  كدداخلاد دمجالددا ، وددو اجنددا  

 د قي  ا ددا  املاواة.
 التحويةلي :القيادة  -3

ددددد  ال ددددع  إل ددددداث ت يددددةا  اااايددددة   لليقددددة حد لددددلل العتددددا، خالقائددددد البيفددددويل  احددددذ مب دددددح اإلداةر 
اباليبث ا ،  يت ال يبدحا   العتا لامدا يداة اشد ا ل يعد ، دادددن ح دداث ايدبث ائية ادة لاديدة تد ة تدحلدي، 

 .(8)  ا دا ددو د ذا يباار حدا  ولةدييي ديمليفت وا حيدث و  اولاخا  
 يددت ح دد ت وملدد لت البيفددويل  داإلشلائدد  حيدداا لدةايددة القيددادر، دنددد ايددب دم   ال الددم للبتييددخ اددل 

س د ل  للبتييدخ ادل حدلئد  القدادر الدذي  ي  دون 1978اإلداةر دالقيادر... دند ظيل ومل لت القيادر البيفويلية لام و
القدادر الدذي  يعبتدددن اشد ا دايدر للدس لتليدة ت داد  ام داخر ل نة  ا  دد  د ميخية ور ولةدييي  ود  حدلئد  

 .(9)لليفملو  للس نبائج
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)10) Burns, J. M. (1978), Leadership, Harper, New,p20. 

 .53-52م، ص2006واشنطن، باالشتراك مع الدار العربية للعلوم، ، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، 3(الطالب، هشام: دليل التدريب القيادي، ط11)

  .11(المرجع السابق نفسه، ص12)

 
دليلّلخدد  القيددادر البيفويليددة ههنددا لتليددة ي ددعس ودد  ح هلددا القائددد دالبددااعل ا  ال يددوض كددا ودد ي  اب حددل، 

 دد  ود  ح دداب القيددادر ، كتددا للخد    ووانددر ححدلى للددس حهندا س10وللو دو  ا  حللددس و دبو   الداخعيددة دا حد ل 
دالددد  تعتدددا للدددس تويدددير ادبتاودددا  املةديدددل دت شدددي يا، دتعتيددد  و دددبوى ادةاك ددددشال  امدددوظمل، دن دددوهل  للةيدددة 
ا تالدة دحدددداخيا، ودر تويددير ودداةك امددوظمل لل ظدل ا  وددا ددو حاعددد ود  ادبتاودداو  الذاتيدة ودد  حشدا الملددا  العددام 

 للت ظتة.
ةيدة م ظتاودا، دتعتدا للدس ااداد حنظتدة ت ظيتيدة شديددر كليدا  تبواخد  ودر وب ل دا  خي  القيادر الد  ت در ة 

 ام بق ا.
لتليددددة  ليدددد  لتولددددة ودددد  ال دددداا اب دددداء ادددددد د  دددد ، د لدددد  ابيفميددددخد  للددددس العتددددا »دددددد  حي ددددا : 

د ي ون  لد  ا اددا  ابحبياةد ، دالقيادر ال اشيفة  لك ال اا   اال اء الذ  حيق  وملا ي  للس امدى ال عيد، دن
ن دية وعي دة، دويتدا كدان ا ودل،   يب داد لاوا  وثا نشل الددلور اإليد وية   العداق، حد ا اددا  ادددا  وثدا لقدد ودش ل 

 «.خإن الويائا دال ا   ام حن ددم امملا  ال  ى لل اا امع يل  ا لا  دللس امدى ال عيد
 اممادي  ا يايية البالية:دمي   خي  ظادلر القيادر ا ا   للس 

القيادر نور تبدخ  ال القدادر دا خدلاد ا ليقدة و يتدة يةتدم للييدا توشيدي لاندا  ا خدلاد هيدلوب وب ايد  -
 دوب اا  اب اء ا ددا  ال   دددا القائد.

، دا دا د  نور تبمالا ححذا  دل ا   ودر اي يدا دايئبيدا دشوددا الدذ  تعتدا خيدي خيد  ال تبيفدلك   المدلا  -
   م امع يا  القائتة.

د  نور دائ ة المعالية دا لكة ال تبونل، ند تلتمدر دةشدة نشداليا دكثاخبيدا دوددادا، دندد تد  مض ل  يدا  -
 ال وتد.

 .س11والقيادر توظيل ام ادئ دالويائا دا ياليم و  حشا اا   دا يفة، دللس وو اّدد دوب   -
 تدا  دالدخ در، دد دا يقملدد ادي   در ودداةك المدلد ال م دية داالشبتاليدة : شا  لمدظ الب تيدة ود  الالتنمي  -4

 دالم لية داللد ية، للو و  اي ا  و بوى الماللية دا دا  العا .
لتولددة ودد  الدد اوج الدد  تب دداد  ت ددويل اميدداةا  البيفليليددة دالقياديددة لبيف ددل القدددةر للددس »دالب تيددة ددد : 

 .س12و«اإل لا  داإلداةر
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 .88، ص2006( هانم، عبد هللا عبد الغني، األنثروبولوجيا الثقافية، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 13)

 . 21-20م، ص2002اد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ( كوش، دوني، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، ترجمة: قاسم المقد14)

خالب تية لتلية  اولة دوب اولة، تب دت  كاخدة ا واندم االنبملدادية دال يايدية دالقانونيدة دالب اةيدة دالخةاليدة 
 داإلداةية دالعتلانية... املت  ة أيار لبتر وا.

خالب تية تعين لتلية  ويا ود   الدة ا   الدة حخ دا و يدا، دحي دا : تعدين المعدا الب دويل  ه د الي ام بلمدة 
 شد  ا  ةخر و بوى اجملبتر و  و بوى حدىن ن  يا  ا  حللس ن  يا .الذ  ي

مما يعين حن الب تية لتلية وبعددر ا اعاد، تب ت  اشلا  ت ةا  لتليدة شذةيدة  داولة دوب اولدة تشدتا كدا 
 -يايددديةالددد ظ  ال  -ال دددلوكية -الثقاخيدددة -االنبملدددادية -شواندددم ا يدددار   اجملبتدددر د  دياكدددا الددلدددة: واالشبتاليدددة

 امشي ا  ا  ووية داخلا ة دا دلية ... اخلس. -ال ظ  اإلداةية
دالب تيددة اإلداةيددة تعددري ابلب ددةا  ا ذةيددة   دياكددا دنظدد  دحيدداليم لتددا ا يددا  اإلداة ، دح دداب ال ددلوك 

 .ال شل  خيي، و  حشا   در خاللية دذا ا يا     قي  حددا  الب تية
، kulterدوملدددد لت الثقاخددددة  civilizationاددددل وملدددد لت ا  دددداةر  : د دددداك ودددد  ملدددد احلضــــارة -5

دمي   ا القو  للمملا ال امميوول حن ومل لت ا  اةر اةت   أالة البيف ل، دي ب دم ددذا امملد لت ل  داةر ا  
ح دددد ولا دددا البملدددالد   حددد  ت دددوة اجملبتدددر ال شدددل ، ا ا  مي ددد  القدددو  حن وملددد لت ا  ددداةر ندددد حللددد  ليشدددة ا  

 .س13و لة ت وةية و  ولا ا ت وة اجملبتر ال شل ول 
دتعدل  ا  داةر   العلدوم االشبتاليددة ههندا ال دا املكددم الدذ  يشدتا امعلخددة دامعبقددا  دالمد  دا حدد ل 

 دالقانون ا للا  دالقدةا  دالعادا  ا حلى ال  ي ب  يا اإلن ان ابلب اةء ل وا    اجملبتر.
الدذ  يلشدر ا  ت دون امدددن، ا د م الدذ  اكب د بي   العلدوم الباةميدة  يددت  دحن ا  داةر ه دليا الل دو 

 .س14وتد  للس ام  خا  امادية
دددد  الب دددوة دال تدددو   اجملددداال  كاخدددة للت بتدددر  وددد  ال ا يدددة ا ح نيدددة دالبعليتيدددة التنميـــ  احلضـــاري  :-6

حودة وبقدودة  عادا  االااايدة دالد  تدشد  ا  ا دا داالشبتالية داالنبملادية دالمليفية ور ا ماظ للس اهلوية دالقي  دال
 للس اةدا و  ا و .

 
 الفصل الثاين

 حتديد الرؤي  القيادي  : املبحث األول:
ددة القيادر و  االيةاتي ية ا  اللةية، دكا ام ظّللي  اليوم يليددن و  القادر حن يلكدخدا للدس ت دويل   ت ة مقدم : -

ةةية م ظتبي  حكثل و  تملتي  ايةاتي ية للعتدا، خال داا ال يب دون لدديي  اةت داب لدالم  ندو   داء االيدةاتي ية، 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 28 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

                                                           
 بتصرف. 141-139ص ، مرجع سبق ذكره،القيادة تحد ،وسنر، كوزس(ب15)

 ، بتصرف. 165-164المرجع نفسه، ص (16)
 بتصرف. 163ص ،، مرجع سبق ذكرهالقيادة تحد ،وسنر، كوزسب(17)

خة ما ا، حكثل حثيدة ود  وعلخدة ودا ا، خالدذي  ي تيفدون  دداة  هنا  يم اد: و ، وا ا، دال  يم ل  ما ا، اي تا وعل 
القيددددادر   دددددذء ال يئددددة ا ديدددددر اددددم للدددديي  حال ي بملدددد لدا لتدددد  ا اشددددة اإلن ددددانية للتعددددري، اهنددددا حكثددددل ا اشددددا  

 اإلن انية امليفة، اهنا ويا خ ل  ل  يخد  .
 س15واملطةلب األول: تعريف الرؤي ؟-

اوادة، حد  لد  وثدا    م بق ا شذاب م ظتب  د وةر لقلية تملل ا الدة ام دبق لية امل  وةر دانعية دناالة للبملدي
 ميبد اعيدا .

 :س16واملطةلب الثاين :حتديد الرؤي -
 يب   ديد اللةية و  ح  :

 (فهم الواقع والوضع احلايل لةلمنظم :1
 وا العتا الذ  و  خيي؟. -
 وا د  الليالة ا الية؟. -
 ال  ح م ادا للت بتر؟.وا د  القيتة  -
 وا د  ل يعة اجملا  الذ  نعتا خيي؟. -
 وا دو البتيخ للت ظتة ل  اةدا؟. -
 وا ام لوب للو و  ا  ال  اا؟. -
 :( ألي  العمل2

 ديب  و  ح   االشااة للس ا يئلة البالية:
 وا د  القي  دالثقاخة الب ظيتية ال ائدر ارن؟. -
 .س17ول   لتا ام ظتة؟وا د  نقاب القور دال ع -

 املطةلب الثالث :تدقيق الرؤي : -
 (فحص الواقع ورسم حدود الرؤي :1
 و  د  حك  ام اثل دامبا لي  ابم ظتة؟. -
 دوا د  ا بياشاو ؟. -
 ددا مت ايبيماةدا؟. -
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 بتصرف. 167-166ص ، مرجع سبق ذكره،القيادة تحد ،وسنر، كوزس( ب18)
 .145، ص( المرجع السابق نفسه19)

 كيل نعل ا ددد لللةية ا ديدر:  -
 للةيب ؟.وا د  ا ددد الخوانية دام انية داالشبتالية  -
 وا ا ام حن ت  خ اللةية؟. -
 دكيل يبقيس جنا يا؟. -
 وا د  الق ا  ا  اية ال  ام حن تبملدى هلا ةةيب ؟. -
 ( أتسيس حمتوى الرؤي ، وحتديد موقع املنظم  يف البيئ  اخلارجي  املستقبةلي :2
 وا د  الب وةا  ام بق لية امش لر للس اللةية؟ -
   ال  ى امبونعة   نولية اال بياشا  داللا ا  ال  تل ييا ام ظتة؟.وا د  نولية الب ةا -
 وا د  الب ةا  امبونعة   تش يلة امبا لي ؟. -
 وا د  الب ةا  ال  ى امبونعة   ال يئا  االنبملادية داالشبتالية  ا  المللة   ام بق ا؟. -
 .س18وم ا دلوية   او انية ا ددث دد للل للبعاوا ور دذء امب ةا  ور تلتي يا    -

 املطةلب الرابع :اختيار الرؤي : -
 الرؤي : اختيارشروط 

 .دا اللةية تقودك وو ام بق ا؟ ؟ دت     ور وعاية اللةية ا يدر حييا -
 دا يبشد  م بق ا حخ ا للت ظتة؟. -
 دا تب ايم ور ةةيم د قاخة دني  ام ظتة؟. -
 للس االلبخام؟. دا تلي  ا تاية دتش ر -
 دا تع س تملد ام ظتة د يخدا دو ادئيا؟. -
 .س19ودا د  لتو ة مبا خيي ال ما ر؟ -

 ناء اسرتاتيجيات عمةلي  لةلقيادة :ب املبحث الثايًن:
ددد  اخل ددة ام ي يددة داخل ددوا  الببااعيددة لبيفقيدد  ا ددددا  دالو ددو  للددلة  دابلبددا  ددد  اليددة ت ظيتيددة  االيددةاتي ية

 للب تية ا ياتية
داإليدد م دددو ال ظددام ا خ ددا لليفيددار، خيددو يلدديب  اشددا  اإلن ددان ام بلمددة، ا يايددية داهلاوشددية،  دد ةدا دك ةدددا، 

 دا يلوب ا خ ا دالع اية المائقة. دال يةك حدىن لا  اال دحل س لي ا ا ا وثا
ودد  دددذا ام  لدد  يشكددد اإليدد م للددس و ددالة والقيددادرس ابلب اةدددا اللائدددر   تلمجددة ال ظددام اإليدد و  ا  دانددر 
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 . 177(فينر، مايكل، آراء فينر في القيادة، مرجع سبق ذكره، ص20)

ا يدددار، خيددد  ام دددشدلة ن دددا اةددددا، دولان دددة وددد   بلدددل ا يدددا ، د ثيدددة القيدددادر   اإليددد م  ددددد  اميدددام ادندددة، 
 داموا ما  ل ا نائد.دد ع  الشلدب 

 خاإلي م لي نادر، دحيلوب   القيادر ق يعلخيتا ابلملوةر المليفييفة العاق و  ن ا... دا  العملل ا ا ل.
خقدددادر اإليددد م وددد   دددت  ال ددداا وحنم دددي    ال مدددوا، دآيفةدددد    اريفة، دن دددوةد    الق دددوة، ال ايدددبع   هلددد  دال  

 حد ون  ت، حد ولكم، حد وا ح  ي. لب،ك   ، دال اوبيا    ول س، حد وش
 :املبحث الثالث: التطوير املستمر لةلقيادة

 ىت تبت   القيادر و  ت ويل نم يا دابلبدا  ت دويل اجملبتدر الدذ  ت بتد  اليدي للييدا حن تلالد  ح  دا  حدائيدا 
 مياويا لددا  و  ام ائا ال  تش ا ا يس العتلية للقيادر ال اشيفة،

 :س20واملطةلب األول :أسس تطوير القيادة  -
دددذء اخلملدلة تبملدا مبددى وعلخدة الدذا  دوعلخدة الددداخر داميدو  دالقددةا ، خد  :  اختيار االسـتجاب( 1

 عدددا     ددد   حد ح  ح دددد يدددي لر لليددد ، كددد  خدددال   ال ومعدددوال  ادددي، ودددش لا  ابلدةشدددة ا د  ال وبدددا لا  
دا ، دددددذا يددديع ي  دةشدددة وددد  ا ليدددة، دكلتدددا واةيددد  ددددذء ا ليدددة ددودددا ، دال تبيدددلب وددد  ام دددشدلية حاددد

 ح  يف   باةا   دد  للددد حخعال ، دت ون ممي ل ا  اخوام االيب ااة ا ا  للس نيت  دو ادئ .
يعددين اادددح دنظددلك للددس ال ايددة، خبيفبددا  ا  الدد ل اخليددا   ( وضــوا اليايــ  عنــد البــدء بلعمــل وقبةلــ :2

 اما  ، دي   اخل ر، د ي  الذاكلر.لييفّل  اعيدا  ل  حيل 
ددددذء ولت  ددة ابلقدددةر للددس مماةيددة اإلداةر، د دد   اإلةادر، خدد   ( ترتيــب األعمــال حســب أمهيتهــا:3

ك كيمتددا يدداة، اددا ا دد   حوددوةك، دةكددخ ادبتاودد  للددس وددا لددي نيتددة دحثيددة دان ق   عددا تيدداة ا يددار ي ددةّل
ً  ارن، دوثا دشال  ي ون هل  حدداة ابة ر دنوية    ياو .  ي   حولا  وليفا 

حن تددشو  حن جندداا  دد ا وددا ال يعددين خشددا ارحددل، د دداد    :( العمــل عةلــا أســاس الطــرف  الــراحب4
نددددة اإلو دددان  دددا امشددداكا مبدددا يميدددد ا تيدددر، دددددذء اخلملدددلة تدددلت   اعقليدددة  ليدددة دايدددعة ا خددد ، لظيتدددة 

 امداةك، تب ر لقلية الوخلر ال لقلية الشت دال دةر.
اب دةام الدلح  ارحدل، ختد  اخل دا دتدلت   ددذء اخلملدلة ( السعي حنو االرسال واالستقبال الصحيح: 5

 حن ي ون ايبتال   شا ا واب داللد، اا  شا المي  دامشاةكة الوشدانية.
خد يف  ي تدا اع د ا اع دا  نظدلا  ل حب خدا  دالملدندا  اي  دا، ( العمل عةلا  الشراك  مع اآلخـرين: 6

 يل.دوونل امشاةكة دذا دو امونل اللاات لل لخل، ال وونل اللاات داخلا
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بتصرف. 177، مرجع سبق ذكره، صآراء فينر في القيادة( فينير، مايكل، 21)  
 . 91بيوض، إسماعيل بن عمر، دليل القائد الناجح، مرجع سبق ذكره، ص22))
 . بتصرف.414و 131و 118تحد، مرجع سبق ذكره، صبوسنر، كوزس، القيادة (23)

 
ديقملد  ا البيف ل ام دبتل دالدوالدر امب دددر، دحال ي قدس المدلد و دا   و اندي اد  ( شحذ القدرات: 7

 .س21وتقدمت  ني يو  يباحل  بتا  
القيادر امثاالر ليس خقد    الب ميدذ، ادا حي دا    و اخدار البقددم   لتليدة ا دودر.  متب ل املثابرة:( 8

دمي دد  البع ددة لدد  امثددداالر ابلث ددا    ال ددا  ام اخدددل ، دالبقددديل لل ددلوك الدددذ  يعددخّل  ا ددودر، دكدددذل  
 الث ا    ةخض ال لوك    البا ةا  اة املاواة امعاك ة.

 :(22)(إدارة اجلودة9
امشكددد حن جندداا لتليددة اداةر ا ددودر الشدداولة يعبتددد ادةشددة ك ددةر للددس البددخام كاوددا ودد  اإلداةر، دحي ددا  ودد  

للس ادةاك اإلداةر ا لدةر توخة ال وع ام ايم ود  القيدادر، دتقدر ام دشدلية ام لقدة لبيف دة دت ميدذ اداةر 
يددداة ندددادر اداةر ا دددودر الشددداولة ا دددودر الشددداولة للدددس لدددات  اإلداةر د دددددا، دادددم حن د دددر لتليدددة احب

 مقاييس دنيقة.
داددم حن تي دداب نيددادر لتليددة ت ميددذ ا ددودر اشدد ا داعك  اوددا  اب ددودر الشدداولة، ديميدد  حن ا ددودر تشددتا  
كاخة ا نش ة داميدام، ح : حن الشد ا الدذ  يديقود ا دودر ادم حن تبدوخل لديدي الش ملدية دال شداب، 

ا ددودر، خ ددددن ال ددا  وثدا  ودد  حدد   امثدداالر دالبملددتي  لليفملددو  للددس داللةيدة الوا دديفة لعتليددة   ددل 
 ا  يا  المليفييفة و  ال داية ال ي ب ير نائد ا ودر حن مل    اموظمل اإل  اا ام ايم اب ودر.
، د با  نيادر الانوج ا ودر حي ا  لل تا  العاودة الد  تدلت   ابلقيدادر وثدا اخلد ر، دام اخ دة، دااليدبقاوة

 .س23ودالث ا  للس ام دح، دالثقة العالية
دابإل دداخة ا   لدد  خددإن القائددد ا يددد تبددوخل لديددي ويدداةا  االتملددا  وددر ال دداا، دلي ددون االتملددا  خعدداال  
ام حن ميل  القائد البيفويل  وياةا  االتملا  دحا  يا والب المس ا  تشدةك   لتليدة والب الدمس 

دند تدددددو ا ا للتددد  حن ددة كدددا سالملدددوتية، دتع دددةا  ا  ددد ال لتدددا ، ال ددد ر  ددد ث ل ا دددل دددد : و
لل ددد ر الملدددوتية،  %38لل لتدددا ، %7ل ملدددل وددد  ددددذء الع ا دددل الث  دددة   ايملدددا  امعلوودددا  ددددو: 

 لبع ةا  ا   . 55%
 .1970ح    دذء ال  م خلي  و  ال ا ثل ال ي انيل دنشل  ي ة 

للددس حن  دديت ال ددواظل حخملدت ا ددديثل  ندي يددددة    يبيفدادث ال داا اعيددوهن  كتدا يبيفدداد ون هل د بي 
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 . 69الطالب، هشام، دليل التدريب القيادي، مرجع سبق ذكره، ص 24))
 69صمرجع سبق ذكره، الطالب هشام، دليل التدريب القيادي، (25)

 ل ة لاوة ال وبا    تعلتيا ا  ناووا.
 دا ا  نال  العل نوال  دنا  الل ان نوال  آحل خالملادل د  ال دو دالعتدر للس نوهلا ال للس نولي.

 دند  اد  اولةك    ان خي  ل حن يب ل .
  الل ان، دتع  الشماء ال اك ة ل  ا  ان خبث   ودا ي  دي دالم  كذل  يع  لتا   ال مس. دند يملت

 ال تة و   م، حد ا ض، حد خلا، حد ا م، حد لبم، حد البذاة.
 خةد العي ان الليالة دا  انن ااخلبان لتا داة و   ديت،  ن الشماء تةش  ال ان ال تميتي ار ان.

ار، دال بمددل، دالددلحا، دا  دد  كليددا تددب ل  دل دد   الوشددي وعدد ر، دكددذل   لكددة اليدددي  دديئددة ا  ددا
ال ددة اددة ال لتددا  ام ددتولة. دددد  حكثددل  دددنا  ودد  اللمددظ، خددإ ا اشبتعدد  اإلميددا ا  وددر ال لتددا ، 

 الملوتية، اكبتل  لتلية البع ة. دال  ا ، دال  تا 
 التقييم املتكامل لةلقياداتاملبحث الرابع: 

 :(24)ي قياداملطةلب األول : مقياس الكفاءة ال-
مي دددد  ابيدددددب دام ددددددذا االيددددب يان تقدددددو  ا  ددددد ا  معلخددددة وددددددى  ددددد  يبي  للقيددددادر. خ لتدددددا  اد لددددددد 

 عين  ل  اةتماع كما تي القيادية.الدةشا  ال  حيملا للييا الملد، ي
: يبتبددر اع ددي  مبوادددم مميددخر للقيددادر، دي ونددون ادد  حنظدداة ودد   ددوهل ، دكثددةا  وددا حيبلددون ولكددخ الــرايدة -1

الملددداةر، ديبونددر ودد ي  البقدددم للقيددادر   ح  لتددا، كتددا جنددد للددس ال ددل  ارحددل حانيددا  يل دديي  حن ي ونددوا 
ددا الدديي  ويددام ودد  ح  نددوع، اددل دددذي  ال ددولل ودد  ال شددل يوشددد ح دد ا  هلدد  ندددةا  القيددادر  ةاعددل، ال تيوكن

  ا وقاةنة هنلاني؟.ادةشا  وبمادتة، ايب ادا  ا  و  ظة حدا    ا وعل كيل يقوم دذا الش
 نقابس. 5نياد  و  ال لا  ا د  و -
 نقابس. 4نياد    حالم ا  يان و -
 نقابس. 3وبوي  ال ما ر القيادية و -
 مييا ا  االنقياد حكثل و  القيادر ونق بانس. -
 .س25وةار واووة ال حييد ل  الب عية ونق ةس -
  تم ددةد ، دهلددد  آةا دددد  اخلا دددة   وعظددد  : اعددض ال ددداا و دددبقّلون و ددددلون أصـــال  التفكـــر-2

ا ووة، خي  حيللون ا ووة ، ديبو لون ا  حخ اة دانةا دا  ح ديلة  دو  ود يج العتدا، اي تدا د داك آحدلدن 
لدوا خ دلد ، خالبتداد تقدديل  ال نمليم هل  و   لد ، دكثدةا  ودا ي يفثدون لد  ا لدو  لددى ارحدلي  ن دا حن يديْعتل
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 المرجع السابق نفسه.  26))
. 70ص(المرجع السابق نفسه، 27)  

  اي و  حلتا الش ا ا ا  للس وا يقوم 
 نقابس. 5ح يا البم ة خول العادر و -
 نقابس. 4حكثل اادالا  و  الش ا العاد  و -
 نقابس. 3  و بوى اال ية ال اا و -
 مييا ا  االلبتاد للس اةء   ا خ اة ونق بانس. -
 .(26)ال يظيل ح  ةا ة   البم ة ا  يا ونق ةس -
ابلقددةر للدس ا دالة ال شا دة خديت   دوهل ، اي تدا ملّدل : يبتبر اعض ال داا سحر الشخصي  -3

الددد عض ارحدددل ان  الدددا  يددديئا  اب مدددا  دااليدددبع   لددددى وددد  يقددداالوهن ، ديلقدددس  دددا م الش ملدددية ال شو دددة 
الة يددم   كددا و ددان، د تيددي الدددلوا  ودد  كددا شانددم، دي ثددل ح دديفااي دوعاةخددي، اي تددا الش ملددية ام مددلدر 

داال ددا  وددا ي ددون  ددا  يا ويتدد   ودد  ارحددلي ، ام لددوب د ددا تقددو  الشدد ا ودد  نلتددا ي ددعس الييددا ال دداا، 
  يت ووانمي  اء ال اا دووانل ال اا  ادي.

 نقابس. 5و  حكثل ال اا ن وال    اجملبتر الل ديشلل و -
 نقابس. 4يبتبر اشع ية شيدر و -
 نقابس. 3وبوي  يلقس الة يم امعبد  ل  ي اة وبتيخ و -
 الشع ية ونق بانس. نليا -
 .س27ويةك ان  الا  ييئا  لدى حالم ال اا ونق ةس -

: اعددض ال دداا نددادة للددس البيفدددث هيددلوب اددذب ادبتددام ارحددلي ، دللددس تو دديا االتصــال بلنــاس -4
حخ دداةء املددوةر تلقائيددة ددا دديفة، اي تددا للددس ال ددد ودد   لدد ، د دداك ودد  يبيفدددث ادد    داددةدد، دا ليقددة اددة 

حانا للددس دةشددا  وبمادتددة ودد  القدددةر للددس الب الددم داالتملددا  ابرحددلي ، ام لددوب د ددا  شذااددة، داي يتددا
تقددو  الشدد ا وقاةنددة ا ددةء، دددا يميدد  ال دداا وددا يقددو  ا ددللة دا دديولة؟ دددا ي ملددبون اليددي   ي ددل دوبعددة 

 ل دوا يب ل ؟.
 نقابس. 5وبيفدث ابةع و -
 نقابس. 4وخول امبوي    القدةر للس البع ة دتو يا ا خ اة  -
 نقابس. 3للس و بوى حال ية ال اا و -
 وبيفدث اة شيد ونق بانس. -
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( المرجع السابق نفسه. 28)  
(29 )(Multifactor Leadership Questionnaireمقياس القيادة متعددة العوامل ). 
(30)Hooijberg, R., Choi, J. (2000). “From Selling Peanuts and Beer in Yankee Stadium to Creating A Theory of Transformational Leadership: An 

Interview with Be rnard Bass". Leadership Quarterly, 11(2), pp 291- 306. 

 ى وبدنّك شدا    ا ديت ونق ةس.للس و بو  -
: اعدض ال دداا وو دول  د  لددى ارحدلي ، ديعبد دن حو دا    مجيددر أمـ  وميكـن االعتمـاد عةليـ  -5

شدد ا الددذ  ال حوانددة لددي، دال مي دد  االلبتدداد اموانددل، دحيددو دن للددس ا ددةام ا تيددر، دالملددوةر امقاالددة دددو ال
لليي      ، دام لوب دةاية امل ت، دا ا  للس وا لل  ل ي، د ديد وونعي   ويخان الثقدة دالقدور وقاةندة 

 مب   ولي.
 نقابس. 5يبتبر ادةشة لالية و  ا ةام ال اا د قبي  و -
 نقابس. 4  لداد و  ييعبنتند لليي  و -
 نقابس. 3حال ية ال اا وللس و بوى  -
 ييعبنتندي لليي   اعض ا  يان ونق بانس. -
 .س28وال يديعنوَّ ي لليي ونق ةس -

 :القيادة التحويةلي سةلوك املطةلب الثاين: مقياس -
مت ت ددويل دددذا امقيدداا حكثددل ودد  وددلر لدد  دنددد س29و(MLQ)مت نيدداا يددلوك القيددادر البيفويليددة ابيددب دام وقيدداا 

س مت تعددددديا اعددددض ل اةاتددددي، د  نمددددس العددددام 1995س، خمدددد  لددددام و1985دالدددد  كاندددد  لددددام وال  دددد ة ا د  لددددي 
ايبيْ لا و  دذا امقياا وقياا القيادر وبعددر العواوا الذ  يقيس   ح دد شوان دي يدلوك القيدادر البيفويليدة، د  

ر امقياا املي بي ا حةر.1997لام و  س دي ل
دندد ايدبعان ال ا دت ابيتدوة س ك   و يا شان ا  و  شوانم القيدادر، يب ون دذا امقياا و     ة اادة يقي

س 1و ود  س ل داةر62يب دون ود  والدذ  ا يدلوك القيدادر البيفويليدة دددو وقيداو دوع الدةايدة، الدذ  يبعلد  مبالثالت 
 .س30وس62ا و

 أوال: مزااي املقياس:-
 اق و  لام لدى كا ال ا ثل.ي ب د دذا امقياا ا  نظلية القيادر البيفويلية، دد   ظس (1
دالددد   كدددل ، س مت ت دددويل امقيددداا ودددلا  لديددددر، دددددذا يعدددين حندددي ح دددر لل ثدددة وددد  الدةايدددا  دا أددداث2

 .العديد و يا   خملا الدةايا  ال ااقة
 ت وع داحب   ال يئا  دالدةايا  ال  مت ت  ي  امقياا خييا. س3
 ل اةر، تع  ل  حاعاد القيادر البيفويلية ا ةاعة. س26وس يعب  وقيايا   بمللا ،  يت يب ون امقياا و  4
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، )المجلة العلمية (، "العوامل المؤثرة على تنمية القدرات اإلبداعية: دراسة مقارنة على المنظمات الحكومية والخاصة والمشتركة بمدينة العاشر من رمضان"2003( محمود محمد السيد، )31)

 .143 -55لالقتصاد والتجارة(، جامعة عين شمس العدد الثالث(، ص

 س.%94ظ  الدةايا  وعدال  لالية وللتقياا   وعوكلن احالماس الغ وعد  الث ا  الداحل   س5
 اثنيا :بنود املقياس: -

تولدددة و يدددا ل ملدددلا  دا ددددا  وددد  ل ا دددل القيدددادر يب دددت  امقيددداا حةادددر لتولدددا  وددد  ال  دددود، تقددديس كدددا ل
 البيفويلية ا ةاعة للس ال يفو البا :

س تقدديس ل ملددل الدددخر داإلهلددام، دودد  حوثلددة الع دداةا  الدد  تقدديس دددذا الع ملددل:  يخيددد 5-1س ال  ددود ودد  و1
 ةئي   و  تماة  ابم بق ا .

لع دداةا  الدد  تقدديس دددذا الع ملددل: س تقدديس ل ملددل البشدد ير اإلادددال ، دودد  حوثلددة ا11-6س ال  ددود ودد  و2
 .س31و يش عين ةئي   للس البم ة    ا امش    و   دا   بلمة دا لل شديدر 

س تقدديس ل ملددل االدبتددام ابمشددالل الملديددة، دودد  حوثلددة الع دداةا  الدد  تقدديس دددذا 18-12س ال  ددود ودد  و3
  يباكد ةئي   و  حن  اشا  دةا ا  ند  قق  . الع ملل:

و  دة القدددرس، دود  حوثلدة الع داةا  الد  تقديس  ةال اةيخويدس تقديس ل ملدل القيدادر 26-19س ال  ود و  و4
 دذا الع ملل:  ميثا ةئي   ةوخا  لل  اا داإلجنا  ابل   ة   .

 ثنتائج البح
الددلة  دو يددا  توشددد  ددا  للقائددد تددب  م وددر  بعددي املددمة القيددادر دندةتددي للددس ا ددداث الب تيددة ا  دداةية -1

 ام بق لية ديعيي للب وة ام بتل دندةتي للس تقيي  البقدم دلديي ايةاتي يا  دا يفة
   ا  لدم دشود لتولة و  ال تا    القائد مي   اااددا ل  للي  ات داع  دو   لملد ر القائدد،  -2

 دحد  ح وا  دذا ال تو   د  البدةيم
 ي ي للييا   ا  لدم تواخل اعض ال تا    القائد مي   تدة  -3

 
 توصيات البحث:

 لدةر دل  دت دويل ت  يد  نظليدة القيدادر البيفويليدة للدس ن دال حديدر، دتلكيدخ االدبتدام للدس القيدادا   -1
البيفويليددة، دالددد  تلعدددم الدددددة ا يايددد    البمالدددا دامشددداةكة اشدد ا اادددا  ودددر العددداولل،  يدددت اهندددا  عدددا وددد ي  

  قيددد  حدددددا  امشي دددة دالب تيدددة ا  ددداةية ام دددبداوة، دالب لدددم للدددس لددداولل يب يدددون ليملددد يفوا ندددادر ي ددداثون  
  د   ام بق ا.

، ددلتيدددا لدددى القيدددادا  البيفويليدددة، كوهندددا ةال اةيخويدددالعتددا للدددس تعخيدددخ دت ددويل العتدددا مب ددددح القيددادر  -2



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 36 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 امش ل اللئي     الب تية ا  اةية.
لددددى العددداولل وددد  حددد   تشددد يعي  للدددس ااددددا  ددددذء العتدددا للدددس   در مماةيدددة البشددد ير اإلاددددال   -3

ا خ اة، دالبمالا ور نادو  للو و  الكبشا  للل شديددر د لدو  ادة تقليديدة للتشد    الد  تعدةض العتدا 
 داحا و ظووة امشي ة.

  در ادبتددددام القيددددادا  البيفويليددددة ابلعدددداولل، كدددد  ال ي ونددددوا لددددلد يددددل ة ةناايددددة للدددديي ، ودددد  حدددد    -4
ملا  ابلعاولل دايفةو    العتا اشد ا دائد ، دتقدد  البددةيم دالبعلدي  ام دبتلي  هلد ، خيدذا ود   داني ا دا   قدة االت

 دشال  العاولل هنم ي  داقادو ، مما يعين   در و بوى خّعاليبي    العتا.
دال شدددداب، دايفةودددد   اادددددا  القيددددادا  البيفويليددددة   اجملبتعددددا  امخيددددد ودددد  البمدددداة ، دتخديددددد ال دددداا اب يويددددة -1

ابم دشدليا  دالبيفددد   ا ديددر، دت شددي  الب دي   الذد يددة، ليشدعلدا اقيتددة دحثيدة دشددودد    اجملبتددر، 
 دحا ة    القيادا  ا ديدر.

 
 اخلامت 

 
ان ويتة القيادر  ع ة، دو شدلية ك ةر ي ا  ل يدا اإلن دان يدوم القياودة، لدذل  كدان لخاودا  للدس كدا دا دد 

ا م ي يبعدل  للييدا ديق ليدا دي وةددا لي دون حددا للقيدادر الد  دد  للد  دخد ، ح : وعلخدة دويداةا ، دحةشدو  حن ي دح
هللا لخ دشا البوخي  ا  ايان دذء امعاة  دامياةا  لمل الة نائد للت  دخ   واا  الشلع، دلي ون الملد حودة كتدا  

 كان ييدان االادي  لليي ال  م، دليس ا وة خلد.
شدديدء ا وددة اإليدد وية اليددوم ودد  لوا ددل خ ليددة داحليددة دحاةشيددة ح ددو  وددا ت ددون لملدد الة نددادر  دان وددا ت

 كالذي    عي  الليو  لليي المل ر دال  م.
خا ودددة اليدددوم أاشدددة  وثدددا  ح  ا دددل، دلتدددل، دلثتدددان، دللددد ، دحالدددد اددد  الوليدددد، دوحادددو ل يددددر ا دددلااس، 

 ، دا  نادر دلار كتيفتد ل دء، داةد  ال ثة.دولاةل ا    دس ، د و  ا الدي  ا يو س
يدا ونددددا ﴿للو ددددو  ا   لدددد  اددددم ال ددددد  اب يددددة الددددداحا نددددا  تعددددا :  ددددىتَّ يدي نددددةّل النَّ هللان ال يدي نيديددددلي ونددددا القنددددومك  ن

ي   [.13/11]الللد: ﴾هلننمي ل
 د ل  ل  يب   ىت ي ون ام بق ا املاد دو ارن الذ  يمل ر.

 امو وع ك ة شدا ، دأاشة ا  شيود وةاكتة، دلتا دةدب إلل ا  دذا امو وع  قي.دححةا : ان دذا 
 دحيا  هللا العل  العظي  ال داد دالبوخي ، دحن يليتين الملواب دا   داهلدى دالل اد.

 دآحل دلواان حن ا تد هللا ةب العامل، دالمل ر دال  م للس حكلم ال  يل .
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 واملراجع. فهرس املصادر 

 القلآن ال ل 
 م.٢/١٩٩٥اا  ا  ة، ال اوا   الباةيم، داة ال بم العلتية، اةد ، ب 

 م.1996 -دد 1/1417اا  ا  ة، حيد ال ااة،  قي : لاد  حمحد اللخال ، داة ا يا  الةاث العل / اةد ، ب
 دد.1/1358اا  ا و  ، ام بظ ، داة  ادة/ اةد ، ب

 ال ةر ال  وية،  قي : اتد محيد هللا، وعيد الدةايا  دا أاث للبعليل. اا  اييفال،
 اا  كثة، ال ةر ال  وية، داة ال بم العلتية/ اةد .

 اا  واشة، ال   ،  قي : اشاة لواد وعلد ، داة ا يا/ اةد ، ا  ةةيم.
 .1اا  و ظوة، ل ان العلب، داة  ادة/ اةد ، ب

 دد.1/1411ر ال  وية،  قي : لي ل د اللةد  يعد، داة ا يا/ اةد ، باا  دشام، ال ة 
 دد.2/1413ال  اة ، المليفيت،  قي : د. ومل مس ديم ال  ا، داة العلوم اإلن انية/ دوش ، ب
 الةوذ ، ال   ،  قي : حمحد اتد  اكل دآحلدن، داة ا يا  الةاث العل / اةد .

 م.1986دوش ، ل عة حد   -خاة، ةةيم للتا  دوش ، داة الم ل ا اخظ اتد و ير دحابظة ن
 -ددددد1/1411ا ددداك  ال ي دددااوة ، ام دددبدةك للدددس الملددديفييفل،  قيددد : وملددد مس ل دددد القدددادة ل دددا، داة ال بدددم العلتيدددة/ ادددةد ، ب

 م.1990
 لاق ال بم.س. دةايا  وعا لر   لل  ال مس امعل . القادلر: 2004الدةديل ، ل د ام ع  حمحد. و

 م.1993الدكبوة ال ول  اتد يعيد ةو ان، ا ياد   اإلي م، داة الم ل/ دوش  ل عة حد  
 م.1980الدكبوة ال ول  اتد يعيد ةو ان، خقي ال ةر، داة الم ل/ دوش  ل عة يفو ة 

 م ال  عة العا لر ١٩٩٤الذديب، ية حل م ال    ، وشي ة الليالة، اةد ، 
 ومل مس، اإلي م نظام ان اين، داة و ب ة ا يار/ اةد ، ل عة يفنية. اللاخع 

 س. اداةر امواةد ال شلية. القادلر: كلية الب اةر، شاوعة لل مشس.2002الّخ د ، لاد . و
 م.15/2002الخةكل ، ا ل م، داة العل  للت يل/ اةد ، ب

 دد.1357داة ا ديت/ وملل،  الخيلع ، نملم اللاية،  قي : اتد يويل ال  وة ،
 م.1979ال  ال  ومل مس، االيبشلال دام بشلنون، ام بم اإلي و / اةد  ل عة يفنية، 

 م.1988ال يفتلاين حيعد، ا ح ل   اإلي م، داة ال مائس/ اةد ، ل عة حد  
 م.1994ال يفتلاين حيعد، اإلل م حدال ، داة ال مائس/ اةد ، ل عة حد  

س،  العواوا امش لر للس ت تية القدةا  اإلادالية: دةايدة وقاةندة للدس ام ظتدا  ا  وويدة داخلا دة دامشدةكة 2003اتود اتد، و ال يد
 مبدي ة العا ل و  ةو ان ، واجمللة العلتية ل نبملاد دالب اةرس، شاوعة لل مشس العدد الثالتس.

 م.1990اةد   -ا  لل، الداد دت  ي  ومل مس نملا ، داة العل  للت يل  ال يول  ش   الدي ، دش   الدي  ايتل ، تم ة
 م.١٩٩٦ال يول ، ةةيم اخللما ، نقيفة دلل  لليي: اتود ة ض ا ليب، داة امعلخة، اةد ، 

 دد.1415ول/ القادلر، بل د ايت   ا  االادي  ا  يين، داة ا ل ال  اين، امع   ا دي ،  قي : لاةل ا  لوض هللا ا  اتد، 
 م.1985 -دد 1/1405ال  اين، امع   المل ة،  قي : اتد   وة اتود ا ا  حوليل، ام بم اإلي و ، داة لتاة/ لتان، ب

 م، ال  عة الثالثة. ١٩٩١ال   ، ةةيم ا و  داملوك، داة ال بم العلتية، اةد ، 
 لبيفويل  ديلوك اموال ة الب ظيتية وال وي : اجمللة العلاية للعلوم اإلداةيةس.س، ال لوك القياد  ا2002العاول  حمحد، و
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 س القيادر   القلن ا اد  دالعشلي ، داة اا   خم/ اةد .2002العدلوين اتد حكلم ديويدان لاةل، و
 م.1939ال خا  اتد وحاو  اودس، ا يا  للوم الدي ، و  عة ومل مس ال ا  ا ليب/ القادلر 
 م.1991ال خا  اتد، تلا  ا الم ل    ويخان الشلع دالعقا/ اةد ، داة الشلدل، ل عة حد  

 س. اداةر الب ية. القادلر: ام  عة العثتانية.1997القا   خشاد، و
 القلقش د ، ن ئد ا تان، داة ا يا  الةاث العل / اةد .

 م.1986دد 1406  ال وي  ال  عة اللااعة امملل  اتد حول، اجملبتر اإلي و  داة ا ةن
 س. اداةر ا خلاد دال لوك الب ظيت . دوش : و شوةا  شاوعة دوش .1995ال  اة، اتد لدانن. و

 م.1988اهلويد  خيت ، ح وة الول  الديين، داة ا  تة اليتانية/   عا  اليت ، ل عة حد  
 دد.1412 د هللا دةديو، داة الم ل، باهليثت ، لتر الخدائد دو  ر الموائد،  قي : ل

 م.2004 -دد 1/1424الواند ، ام ا  ،  قي : اتد ل د القادة حمحد ل ا، داة ال بم العلتية/ اةد ، ب
 س، ا ا  خلي  العتا ح ور للس للي  ال  اا، واوة يعيد: داة البو ير دال شل اإلي ويةس.2000الوداب لل ، و

 م.1960ةشا  الم ل دالدلور   اإلي م، و  عة شاوعة دوش ، حاو ا    لل  ال دد ، 
 م.1960حاو ا    لل  ال دد ، ةدائر ان ا ، داة الم ل/ دوش ، 

 م.1956حاو ا    و ل  ا    ا  ال ي ااوة ،  يفيت و ل ت تدني  اتد خشاد ل د ال ان ، داة ا يا  ال باب العل ، ل عة حد ، 
 م.1991ةةية اي وية وعا لر ال ن و ادئ داة الشلدل/ القادلر، اةد ، ل عة حد  حاو اجملد حمحد كتا ، 

 حاو اجملد اتد مجا ، البت ل الوظيم  دددةء   تعخيخ القدةا  ال شلية.
 حاو  يان ا ندل  ، ال يفل ايتي ، و  عة ال مللر ا ديثة/ الل ض.

 م.1982لم ل/ دوش  ل عة حاو ة حاو حليا  ون ، اإلي م   نملا االوام، داة ا
 دد.1/1418دلاد  ال يد، داة اا   خم/ اةد ، ب -حاو دادد، ال   ، تعلي : لخ  ل يد الدلاا

 م.1986حاو ل د اللمح  ا   عيم ال  ائ ، ي   ال  ائ ت تدني  دتلني  ل د ال باة حاو ادر، و ب ة ام  ولا  اإلي وية/  لم 
 م.1985حمحد ا نملاة  القلليب، داة الةاث العل / اةد  حاو ل د هللا اتد ا  

 . توخي  الد،ةةيم العلب القد ، داة الم ل، دوش 
 المبت ال  ة      الخ در ا  ا اور المل ة، امشلل : ش   الدي  ل د اللمح  ا  ح  ا دل ال ديول ، داة ال شدل داة الم دل، ادةد  /

 . 3ال  عة : ا د ،  قي  : يويل ال  ياين،   م، 2003 -دد 1423 -ل  ان 
 س. اإلداةر ا  و  دا يس. القادلر: كلية الب اةر، شاوعة لل مشس.2003 اخظ اش  ، دآحلدن. و

 م.1985ال وي ، ل عة ةااعة  -    حيوب، ال لوك االشبتال    اإلي م، داة ال يفوث العلتية 
 ةاتي ية للتواةد ال شلية. القادلر: كيلوابتلا لل  الة، ال  عة الثانية.س. اإلداةر االي1999ح اب لايدر، و

 س. العلوم ال لوكية. القادلر: داة ن ا  لل  الة دال شل.2001ح اب لايدر، ال يد اتود دآحلدن. و
 ح اب اتود، الليو  القائد، داة الم ل/ اةد .

 س. العلوم ال لوكية. القادلر: و ب ة لل مشس.حة الدي     ، ال يد اتود، دآحلدن. واددن ةةيم
 م.2005دوش  داةا الم ل  -د.  يل العيين، وا خول الذكا  العالم    در اإلميان 

 م. 2007ديم ا ام، اليا يو ان، اخل وا  الذكية للت شدلية، تلمجة دل الة داة شليل 
 الداة ا اوعية.س. ال لوك   ام ظتا . اإلي  دةية: 1999ةادية    ، و

 م.1999 ة دة لدانن، تداد  ا  م ال هناية الباةيم، داة ال شة، وشي ة الليالة/ لتان 
 س. ال عد الثالت إلداةر القلن ا اد  دالعشلي . القادلر: ولكخ دايد يةخيس.2000يعيد يس لاول، و

 م، لتان.1988م اإلداةية ي ة ي وة، يييا خيد، اداةر الون ، و  و شوةا  ام ظتة العلاية للعلو 
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  ، والقادلر: لل مشسس.21س، اإلداةر  ا  و  دا يس العلتية للقلن 2000ييد اهلواة ، و
س. و وددت ودددديل ام ددبق ا. القددادلر:  قددول البددداليل دال  ددر اموظددة للتشلددل. تو يدددر و ب ددة لددل مشددس. ال  عدددة 2001يدديد اهلددواة ، و

 الثالثة.
 م.1967قلآن، داة ا يا  الةاث العل / اةد  ل عة حاو ة ييد ن م،   ظ   ال

 م، ال  عة ال ااعة. ١٩٩١ اكل اتود، الباةيم اإلي و ،، ام بم اإلي و ، اةد ، 
ل  عددة لالددم دشددام، دليددا البدددةيم القيدداد ، داة العلايددة للعلددوم، امعيددد العددا  للم ددل اإليدد و / لددوال   امبيفدددر ا ولي يددة، خلشي يددا، ا

 م.1994ا د  
 س. ال لوك المّعا    ام ظتا . اإلي  دةية: الداة ا اوعية.2004ل د ال ان    ا الدي  اتد، و

 س. العلوم ال لوكية   الب  ي  اإلداة . دوش : و شوةا  شاوعة دوش .1999ل د الل يل ل د الل يل، و
 م.2004داة ا يا  الةاث العل / اةد ، ل عة يفلثة ل د هللا ان ت للوان، تلاية ا دالد   اإلي م، 

 م.1981لتاةر اتد، اإلوام اتد ل دء لدد اإلي م، امشي ة العلاية للدةايا  دال شل/ اةد ، ل عة حد  
 .2005خياض كماا،   اية كماا، د  ب ا د  

 ، ال عودية2001، 1و ب ة شليل، بكل  وةن دديميد واكي ، كا وا تليد حن تعلخي ل  البدةيم، تلمجة 
د ، ال  عدة اللااعدة  -و يض ل دد هللا، د دذا ظيدل شيدا  د ا الددي  دد دذا لداد  القددا/ داة القلد  لل شدل دالبو يدر/ اإلوداةا  العلايدة

 م.2005
 س. اداةر الب ية. القادلر: الداة الم ية لل شل دالبو ير.1997ا   حمحد اخل ل ، و

 ، اداةر الذا .اتد حكلم لدلوين
 س. الب  ي  االيةاتي  . اإلي  دةية: كلية الب اةر.1996ولي  حليا ن يا، و

 دد.1/1412و ل ، المليفيت،  قي : اتد ا  ل د ال ان ، داة ا ديت/ القادلر، ب
 س، امديل   لاق وب ة، القادلر.1999ومل مس حمحد ييد، و
 العتا ةةية وعا لر. القادلر: نمس امشلل. س. يلوك ال اا  2001ومل مس حمحد ييد، و

 ، ا خ  ا د .1990وويولة ال ياية، امشي ة العلاية للدةايا  دال شل، ال  عة الثالثة، 
 .2008 -1429، داة اا   خم، اةد ، ل  ان، 1اتد مجا  حاو اجملد، البت ل الوظيم  دددةء   تعخيخ القدةا  ال شلية، ب

 .1994، 1يعد ل د العخيخ ومللوا، و ب ة الم ا، ب -ة العلوم االشبتالية، تلمجة: لاد   باة اهلواة ويشيا وان، وويول
 م.1991دد ة الخ يل ، البم ة ام ة، داة الم ل/ دوش ، ل عة حد  

  نو  ا تو ، وع   ال لدان، داة الم ل/ اةد .
 دد.٣١٤١واةا  ابلعل. الق  ن، حخ اة اداةية، ب ي ة يويل اتد، ال ظ  اإلداةية، كباب وقلة   شاوعة اإل

 الكتب املرتمج 
داشدة حمحدد  س، القادر ا دد:  ويا خ  القيادر اإلداةية ا  لل  نبائج، تلمجة: لثتدان ا  دا  امثلدو  2004دانيا  شومان، آين واك ، و

 يعيد، ولاشعة اتد ل د امبعا ، والل ض: داة امليم لل  الة دال شلس.
 م.1999ديا كاةجن ، اكبشل القائد الذ  اداحل  تلمجة دل الة و ب ة شليل 
 م.2007و ب ة الع ي ان، ل عة حد   -ةدب شو  دشاةيت شونخ، كيل ت ون نائد ح ي  ، تلمجة حياوة حي  

 م.2005 ، كيل     اخوام القور، تلمجة اتد توخي  ال  ةو ، ل عة حد  ةدال  الي
 م.2005ةدشلداديون، حيلاة نور البمادض، تلمجة و ب ة شليل، ل عة يفنية

 .2003 لكة ا واة الثقا ، ل عة حد   -كاولدجنون بون،  بر اباليةحا ، دحذ ا ووة ابللدية، تلمجة ا ان حنيس 
 س، داة الم ل/ لتان.2004القيادر  د، وكو ي وي ل، 
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 م.2005واي ا خي ل، آةا  خي ة   القيادر، و ب ة شليل، 
 دوش . -واي ا داة ، امئة ا دائا، تلمجة: لي س ي انو، داة نبي ة/ اةد 

 .2005دليام كودل، خ  القيادر، و ب ة شليل/
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 مةلخص                    
فالتجارب الدولية املعاصرة أثبتت مبا ال  تعليمي،حمل التنافس الذي جيرى يف العامل وهو تنافس  أصبحإن التعليم   

وأن كل الدول املتقدمة اليت تقدمت من بوابة  التعليم،يدع جمااًل للشك إن بداية التقدم احلقيقية بل الوحيدة هي 
ا وسياستها وما يتسم به العصر احلايل ابلتفجر املعريف والتكنولوجي التعليم، ألهنا تضع التعليم يف أولوية براجمه

األمر الذي جعل  االنرتنت،وانتشار نظم االتصاالت واالستعمال املتزايد للحاسوب والتوسع يف استخدام شبكة 
 العامل قرية كونية الكرتونية. 

والتطرق جملموعة من املشاكل والعقبات اليت تواجه تتناول الورقة دور التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلامعات 
ويبني الباحث اهلدف من الورقة يف املساعدة يف استنتاج وعرض طرق واساليب  العلمي،التعليم العايل والبحث 

وسيتناول الباحث وأبسلوب البحث العلمي، موضوعات حبثه اليت يستهلها ابملقدمة  احللول،حديثة جملموعة من 
ف البحث وأمهيته وحدوده ومشكالته، مث يطرح عددًا من األسئلة ذات العالقة املباشرة ابسرتاتيجيات يليها أهدا

عرض الباحث يف هناية البحث عددًا من التوصيات، آماًل أن تكون  العلمي.التخطيط يف التعليم العايل والبحث 
 االسرتاتيجي.أصحاب القرار يف التخطيط والباحثني، واملسؤولني، و  العايل،ذات فائدة لألساتذة يف التعليم 

 
Abstract 

      The Education become the place of competition, which is being in the world, 

compete tutorial, contemporary international tests proved beyond any reasonable 

doubt that the beginning of real progress, but only is education, and that all 

developed countries made advanced from the gate Education, as she puts 

education in priority programs and policy and It characterizes the current era  and 

technological knowledge and the spread of communications systems and the 

increasing use of computers and the expansion of the use of the Internet, which 

made the world a global village electronic. 

The paper addresses the role of higher education and scientific research in the 

universities and addressed to a range of problems and obstacles facing higher 

education and scientific research, and shows the researcher aim of the paper is to 
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                                                                                 :املقدم  

التعليم اجلامعي يؤدي دورًا مميزًا يف تقدم اجملتمعات وتنميتها وذلك من خالل وسائل ومهام متعددة لعل التطور يف إن 
لقد أصبحت اجلامعات اليوم ومن خالل أهدافها ف قية()األساسية والتطبي أبرزها إرساء قاعدة البحوث العلمية

ووظائفها األساسية املتمثلة ابلتعليم األكادميي والبحث العلمي وخدمة اجملتمع أحد أهم العناصر الداخلة يف بناء 
وهي قلبها النابض  وتطور حضارة العصر الذي نعيش فيه، فهي املؤسسة التعليمية األكرب، وهي عقل األمة وروحها،

الذي يغذيها ابلعلماء املبدعني، والقادة األفذاذ، والساسة واملفكرين، والقوى العاملة املدربة يف خمتلف اجملاالت الذين 
 بدورهم يشكلون أداة الرقي والتقدم واالزدهار .

والعاملية من خالل أطروحاهتا  جند أن كل جامعة حتتل مكانتها العلمية بني جامعات ومؤسسات التعليم العايل احمللية 
، وستظل اجلامعة القاعدة األساسية اليت  ومعايريها املختلفة، وتُعد اجلامعة مبثابة مركز إشعاع للمعرفة والعلم والفكر النرير
ينطلق ويتطور منها أداء أي جمتمع سواء أكان خدميًا أم إنتاجياً، ومن مث فإن حتديث وتطوير أداء اجلامعة ومجيع 

هتا هو الطريق الرئيس حإحداث التنمية احلقيقية يف أي جمتمع. ومن أملهم حتديث وتطوير اطخطط الدراسية مكوان
للجامعة اليت تشكل وصف ملا درسه اطخريج مبا حيقق تقدم ومتييز اجلامعة على الصعيد احمللي والعاملي والصعيد املهين 

 .1واألكادميي
ة والبلدان املتقدمة ال ميكن تقليصها أال ابالستخدام     األمثل لإلنسان من أن الفجوة الكبرية بني البلدان النامي 

خالل االستثمار فيه ، فاملعرفة املنتجة اليت ميكن إن تقدمها مؤسسات التعليم العايل واملبينة على أسس البحث 
 العلمي ميكن إن تنتج قوى عاملة مؤهلة ومدربة     للنهوض ابجملتمع . 

                                                           

 اإلسكندرية. –، دراسات في سياسة التعليم في الوطن العربي، دار المعرفة الجامعية (1993 ) شبل ,بدران  - 1
 

assist in conclusion introduced modern methods and techniques for a range of 

solutions, and will address the researcher and the manner of scientific research, 

his research initiated by head-topics followed by the objectives of the research 

and its importance and its limits and its problems, then it raises a number of 

direct relevance to planning strategies in higher education and scientific research 

questions.                                                                    

  Showing a researcher at the end of the research a number of  hoping to be of 

interest to professors in higher education, and researchers, officials and decision-

makers in strategic planning. 
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واقع التعليم العايل والبحث العلمي يف السودان جيد ان هنالك تراجع يف املستوى العلمي طخرجيي  إن الناظر إىل

اجلامعات بشكل عام ، إذ أن إعداد الطلبة يكاد يقتصر على اجلانب النظري وعدم االهتمام ابجلوانب التطبيقية  سواء 
علمية متارس التدريس والبحث العلمي يف  على مستوى التطبيق أو البحث العلمي ، مما أسهم يف إعداد كوادر

اجلامعات مبستوى متدين لضعف املهارات البحثية لديهم ،األمر الذي انعكس سلبا على واقع البحث العلمي ،  إن 
اجلامعة هي احلاضنة والراعية للبحث العلمي وان أي خلل يف وضيفتها سوف ينعكس سلبا على جممل أنشطتها العلمية 

 بحث العلمي .ويف مقدمتها ال
وهلذا جيب علينا حتديد املشاكل واملعوقات اليت حتد من التطور يف جمتمعنا اجلامعي ويف كيفية إحإعداد اجليد طخرجيني 
وكوادر تنهض بذلك اجملتمع وتعمل علي تنمية البالد وإبتكار وحتديث وتطوير يف كافة اجملاالت الطبية التقنية 

واليتم ذلك اال ابلبحوث العلمية اجليدة ولذلك جيب الوقوف علي جوانب الضعف العسكرية وكل اجملاالت الصناعية 
ومناقشة النقاط اليت متثل عائق لذلك , يف البداية سيتم توضيح املشاكل واملعوقات اليت ستناقش بشكل مفصل وذلك 

 لتسهيل طرق واساليب احللول املناسبة والقدرة علي تفادي املشاكل يف املستقبل .
موة  م  املشال  والتحدايت ال ي تول  الياا الباثث و ال ي سيتم ةرهاا يف كل  ققا  برر  هه  هناك جم

 املشال  والتحدايت:

 عدم توفري الوسائل التعليمية املطلوبة وطرق إستخدامها بكفاءة وفاعلية .  -1

شنغل املكنان مبنا ميكنن ال  عدم العناية حبسنن اختينار األسنتاذ اجلنامعي املتمينز املنتمكن املتخصنر والنظنر فقنط إىل -2
 مبا ينبغي أن يكون.

إنعدام املعارف واطخربات  واملهارات األساسية املتوافرة لدى خرجيي اجلامعات وهي ما جيب أن يتمتع بنه خنريج هنذا -3
 التعليم من إمكاانت عامة وختصصية، ومدى قدرته على االنطالق إىل سوق العمل.

 التفاعل معها خصوصاً يف ظل العوملة.أن يتفهم الثقافات، وأن يتمتع مبهارة الرؤية العاملية للخريج، وضرورة -4

 احتمال حدوث عدم توازن بني التخصصات العلمية والتخصصات األساسية واحإنسانية .  -5
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 اهداف البحث:
اهداف الورقة التعرف علي الطرق واالساليب اليت تساعد يف تطوير اساليب التعليم والبحث العلمي وكيفية إعداد 

ابعتبار التعليم هو مصدر الطاقة الدافعة  اسرتاتيجيةاجيال انضجة مؤهلة تساعد يف دفع مسرية التعليم وهي ضرورة 
اين منها التعليم العايل والبحث العلمي يف وحتديد خطة قومية يع حتديد املشاكل واملعوقات اليت  للتنمية الشاملة,

 املستقبلية من التعليم العايل والبحث العلمي يف جامعاتنا السودانية .    لالحتياجاتللبحث العلمي و خطة مدروسة 
العصر وأعداد عقول من  احتياجاتاالبتكار ومواكبة التكنولوجيا والعوملة والتطوير للمقررات واملناهج حسب وكذلك  

 .  (2) خالل بناء خطط دراسية لتحقيق أمل األمة يف قدرة هؤالء على إحداث التقدم احلضاري املنشود
وضعف مكانتها  العربية،ألمهية املوضوع، وما نراه من تدهور يف املستوى العلمي يف اجلامعات  بمهي  البحث:

شكوى الكثري من املؤسسات، اليت تستخدم خرجيي هذه اجلامعات، من العلمية على املستوى العاملي؛ ابحإضافة إىل 
ضعف يف القدرة العملية على ممارسة الدور الفعرال يف جند ضرورة ملحة لتطوير جامعاتنا. وجيب أن يركز هذا التطوير 

 ط وحماور. الباحث تناقش عدة نقا أعدهاعلى التعليم العايل والبحث العلمي كان اهداف الورقة العلمية اليت 
 تتضح من خالل ما يلي:

تقدم اجملتمعات وتطورها وأيمل الباحث أن يقدم هذا البحث للقائمني  يساهم يفالذي أن أمهية البحث العلمي هو 
 على بذل مزيد من اجلهد لالرتقاء مبستوى وسوية البحث العلمي يف اجلامعات. ما حيفزهمعلى أمر التعليم اجلامعي 

وسيلة تغذية راجعة، وجيب أن يزود البحث متخذي القرارات يف اجلامعات مبعلومات عن وضع البحث ويعترب البحث 
 العلمي يف جامعتنا فيتضح املطلوب منهم جتاه مسرية البحث العلمي وفق تصورات معينة.

 هي:وهناك ثالث  بسئةل  رئيسي  يف البحث 
 العلمي؟ليم العايل والبحث ما هي التحدايت والعقبات يف تطوير التع : السؤال األول
 العايل؟ما هي معوقات وحتدايت اسرتاتيجيات التخطيط يف التعليم  : السؤال الثاين

: منننا هنننني أدوار القنننائمني علننننى اسنننرتاتيجيات التخطننننيط يف التعلنننيم العننننايل ملواجهنننة تلننننك املعوقننننات  السؤال الثالث
 والتحدايت؟

 املناسبة.تناول املوضوع بصورة شاملة ووضع احللول اسئلة البحث من خالل  علىسيتم االجاابت 
 

                                                           

حاضرًا ومستقباًل، بحث مقدم إلى مؤتمر التعليم العالي )رؤية شاملة دورة في االرتقاء بخطط ، أهمية التعليم العالي في التنمية وفي االستثمارات والموارد (2003 ) الدبوبي، عبد هللا -2
 .3/9/2003-1التنمية واإلصالح والتحديث حاضراً ومستقباًل(، دمشق، 
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 :مصطةلحات البحث
عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخر يسمى )الباحث( من أجل تقصي احلقائق بشأن مسألة أو  :البحث العةلمي

مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث(، ابتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إىل حلول 
 .3 مالئمة للعالج، أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى )نتائج البحث(

 

يتعلم الطالب يف جمال متخصر يؤهله  : هو مرحلة عليا من التعليم وخيتلف عن التعليم املدرسي حيثالتعةليم العايل
إحدى الشهادات يف ختصر معني أثناء دراسته اجلامعية. ويف معظم  للعمل يف أحد ميادين العمل بعد أن ينال

          منها عند جناحه الطالب أن ينهي دراسته عند هناية اي ينقسم التعليم إىل ثالثة مراحل إبمكان جامعات العامل
 : البكالوريوس ميضي فيه الطالب من أربعة إىل مخس سنوات حسب التخصر الذي اختاره املرثةل  األوىل 

: املاجستري ميضي فيه الطالب من سنة إىل اثنتني حسب التخصر الذي اختاره وحسب نشاطه  املرثةل  الثاقي 
                                  م اجلامعةوحسب نظا

اختاره وحسب نشاطه  : الدكتوراه ميضي فيه الطالب من سنة إىل اثنتني حسب التخصر الذي الثالث  املرثةل     
 حبثية تناقشه فيها جلنة من اساتذة اجلامعة تقرر ما إذا مينح درجة وحسب نظام اجلامعة ويف هناية املدة عليه تقدمي رسالة

 .يف الفلسفة يف التخصر الذي اختاره الدكتوراه
 الدراسات السارق  :

تناول الباحث بعض الدراسات السابقة اليت من خالهلا مت التعرف علي املشاكل واملهددات يف البحث العلمي والتعليم 
 يف الوطن العريب وركز الباحث علي التعليم.

 السابقة :  الدراسات تراها كما العلمي البحث مشكالت
 والعامل العريب، الوطن يف التعليم ومشكالته معوقات وتصنيف استقصاء السنني، عشرات ومنذ املختصون، حاول

 واحملاضرات والندوات العلمية، واملؤمترات األحباث الرتبوية، يف املشكالت هذه من العديد وترددت احإسالمي،
 القرن سبعينيات منذ اجملال، هذا يف والعلمية الرتبوية الدراسات من على العديد االطالع خالل ومن .املتخصصة

  بعض الدراسات السابقه. نعرض البحث، هذا اتريخ إعداد وحىت املاضي

                                                           

 (. أزمة البحث العلمي في الوطن العربي، الرياض: معهد اإلدارة العامة، إدارة البحوث.1981خضر، عبد الفتاح ) - 3
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 العلمي كوظيفة البحث اىل أشار حيث واجتاهاته، قضاايه اجلامعي، التعليم حول :(1977) مرسي دراس   -1
 العريب العامل جامعات العلمي يف البحث مشكالت أهم الباحث واستعرض املعاصرة، اجلامعة وظائف من أساسية
 العلمي، للبحث املرصودة املالية وضعف املخصصات العلمي، ابلبحث العربية اجلامعات اهتمام ضعف :ومنها

 .وقضاايه اجملتمع مبشكالت ارتباطها وعدم الباحثني ابلرتقية، لدى العلمي البحث اهداف وارتباط
 امللك جبامعة العربية، املنعقدة اجلامعات يف التدريس هيئة عضو لندوة العمل وأوراق األحباث من جمموعة قدمت   -2

 واليت ،( 1983 )دراس  ةدس-2     منها ، 1983 العام من آذار 2 إىل شباط 27 بني ما الفرتة يف سعود
 :يف املشاكل تتلخرمن جمموعة من  يعاين العربية اجلامعات يف العلمي البحث أن إىل أشارت

 .يستحقها اليت واألولية املطلوبة األمهية العلمي البحث إعطاء عدم   -1
 .العربية اجلامعات يف البحوث بني التكامل غياب   -2
 يف هيئة التدريس عضو الستقرار املالئمة الظروف ابستقصاء : وعنيت ( 1984 )وةدس الليالين دراس   -3

 :ابلتايل الدراسة أهداف وحددت العربية، اجلامعات
 .العربية البلدان يف العايل التعليم يف التدريس هيئات أعضاء منها يعاين اليت املشكالت حصر -1

 املناسبة احللول العلمية واقرتاح فعاليته لزايدة التدريس هيئة عضو الستقرار واملعنوية املادية االحتياجات حتديد -2
 .الفاعلية وزايدة التدريس هيئة عضو الستقرار

 يف انشئة زالت ما العربية اجلامعات أن الدراسة، هذه خالل من مجعت اليت البياانت وتشري
 ينعكس هذا ووسائلها، وكل وأنظمتها وإمكانياهتا، سياستها تطوير سبيل يف الكثري إىل حباجة زالت وما معظمها،

 ابالهتمام حتظى ال التدريس عضوء هيئة استقرار مسألة أن أيًضا وتبني فيها، التدريس هيئة عضو استقرار على
 شاهنا من اليت اجلهود تعبئة :منها التوصيات من الدراسة مبجموعة هذه أوصت وعليه، تستحقهما، اللذين واالعتبار

 تهابوظيف اجلامعة تقوم حىت أساسية، استقرار عوامل معها لتجلب والتنظيمية املادية واحإدارية، اجلامعة إمكانيات تطوير
 .العلمي والتدريس البحث جمايل يف املنتج العمل على حتفزه اليت احإجيابية األجواء التدريس هيئة وتوفر لعضوء

 أبن البحث يرى واملتوقع، الواقع بني الفلسطينية اجلامعات : ركزت الدراسة علي   ( 1986 )اجلرابوي دراس  -4
 من وجدت اليت من األهداف هدفًا يشكل ومل انشائها، حني اجلامعات هذه أولوايت قائمة على يكن مل العلمي
 :من كل لغياب اهتماًما، توليه أن أيًضا مبقدورها يكن ومل يومئذ، اجلها
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 يرى كما العلمي، البحث أن مع .املالئم واملناخ املساندة، التحتية والبنية اجملتمعي، الدافع

 .الرتبوية املؤسسات مكانة ومقارنة لتحديد عليها املتعارف املقاييس أجنع من يعترب الباحث،
 لوضنوح الفلسنطينية تفتقنر الرتبوينة املؤسسنات يف العلمني للبحنث الحقنا، جناءت النيت الندعوات، أن الباحنث وينرى

 حقيقينة مليزانينات هنذه اجلامعنات وافتقنار الفلسنطينية، اجلامعنات بنني التنسنيق عنهنا وغناب عنام، بشنكل األهنداف
 العلمني منن البحنث يتطلبنه منا تنوفري ضنرورة الباحنث هامشنًيا، وينرى البحثني النشناط جعنل ممنا العلمني، للبحنث

 .اجملتمع تنمية يدعم البحثي ملا النشاط توجيه و ومستقل مركزي احباث مركز القامة املشرتك التخطيط مستلزمات
 يعيشنها النيت وعمنق األزمنة العنريب، النوطن يف العلمي البحث أزمة دراسته علي ركز يف ( 1993 )دراس  سةلمان-5

 الباحنث، يقنول وكمنا األزمنة، هذه النظرية،وتتمثل البحوث جمال يف الواضح العجز خالل من العريب، العلمي البحث
 :املشنكالت منن العديند أفنرز ممنا العربينة، الندول لندى للبحنث العلمني املعنامل واضنحة اسنرتاتيجية وفلسنفة غيناب يف

 االمنة هنضنة يف رائنًدا دورًا تلعنب ان عنن العربينة العلمينة املؤسسنات وعجنز الفردينة،والبحنوث  امليزانينات، يف العجنز
 العنريب، للوصنول العنامل يف القنوة وعناصنر النذات، على االعتماد يف يكمن األزمة من اطخروج أن ويرى الباحث .علمًيا

 .حقيقية تنمية اىل
 ثدود البحث:

 وزارة التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي. –اجلامعات  العربية  احلدود امللاقي  :
 .2016: يناير احلدود الزماقي 

احلدود املوضوعية : تركز الدراسة علني مشناكل التعلنيم والطنرق اجليندة النيت تسناعد يف احللنول وتقندمي املسناعدة للتعلنيم 
 العايل لتطوير الطالب .

هج الوصفي التحليلي وذلك بوصف املشكلة يف البحث العلمي والتعليم العايل : اتبع الباحث املن مناج البحث
ميكن  وتقدمي جمموعة من احللول اليت يتوقع الباحث تساعد يف اعطاء نتائج جيدة تنعكس اجيااًب علي الدور الذي

 .القيام بة من خالل الطالب 
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 مناقش  مشلةل  البحث:
 املشال  واملعوقات تتمث  يف جاقبني :

 يف جاقب املتعةلم :
تكمن يف الضعف العام للطالب يف جوانب عديدة تتمثل يف املعرفة اجليدة للتخصر والتطور الذي جيب إحداثه من 
خاللة مشكلة الثقافة والنموء والنضج مشاكل اللغة يف حالة االبتعاث ونقل ثقافة جديدة وحماربة الثقافة السالبة علي 

ا كان البد من تقصي الصعوابت والتحدايت اليت تعيق تقدمه ومتنعه من أخذ الدور اجملتمع يف خمتلف اجلوانب, لذ
املتوقع له يف خدمة احلركة العلمية واحلركة التنموية. فما املعوقات اليت حتول بيننا وبني إجناز األحباث العلمية املتميزة، 

 سواء كان ذلك على املستوى األساسي أم املستوى التطبيقي.

الباحث الجيد األجواء العلمية املناسنبة والصنحيحة يف جامعاتننا فالبحنث العلمني يعتمند علنى التفكنري املبندع والطالب او 
ابلنرغم منن كنل منا ميكنن أن -اطخالق الذي ال ميكن حث القادرين عليه إال منن خنالل تنوفري املنناخ احملفنز، فاملتخصنر 

دراً إذا مل تتنوفر لنه الشنروط النفسنية واألكادميينة النيت حتفنز ال يسنتطيع أن يكنون ابحثناً مقتن -يتوفر له من عوامل مساندة
علننننى العطنننناء العلمنننني. فالباحننننث حباجننننة إىل احإحسنننناس أبنننننه يعمننننل يف ظننننروف يسننننودها الشننننعور ابحلريننننة األكادميينننننة 

                                                                        واالطمئنان النفسي.  

إضنننافة إىل ذلنننك فنننإن اللقننناءات العلمينننة بنننني أعضننناء هيئنننة التننندريس يف القسنننم الواحننند أو يف الكلينننة الواحننندة، سنننواء     
كاننت ريينة أو غنري ريينة، فنإن هلننا ملثريهنا املباشنر علنى تنشنيط عملينة البحننث العلمني عنند هنؤالء األعضناء. كمنا أهنننم 

ميننة يف جمنناالت ختصصنهم سننواء مننا يعقنند منهننا يف البلنند الواحنند ذاتننه حباجنة إىل تسننهيل مهمننة إشننراكهم يف املننؤمترات العل
أو يف بلدان أخرى.. وال خيفى أن يف كل ذلك إثراًء كبرياً طخربات البناحثني وحفنزاً هلنم علنى القينام ابألحبناث والدراسنات 

 . 4يف جمال ختصصهم

 يف جاقب التعةليم العايل والبحث العةلمي واجملتمع :
العايل والبحث العلمي يف اجلامعات السودانية جند أن هنالك جمموعه من املشاكل والعقبات أهم يف مسرية التعليم 

 هذه املعوقات تتمثل فيما يلي:

                                                           

 .389-351دراسة في الواقع والتوجهات المستقبلية، مجلة اتحاد الجامعات العربية، عدد خاص، -(. الجامعة والبحث العلمي1988عدس، عبد الرحمن ) - 4

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 51 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

غياب التقدير لةلجاود ال ي يبههلا الباثثون وجتاه  وإمهال النتائج ال ي يتولةلون  -1
يعتمدوهنا كضرورة أساسية يستندون إىل فأصحاب القرار ال يعطون البحوث العلمية أية أمهية وال  إلياا:

 نتائجها يف بناء برامج مستقبلية، األمر الذي حيبط الباحثني وال يشجعهم على تكرار التجربة.

ولرمبا ذلك راجع إىل عدم توافر قيم البحث العلمي ابلشكل املطلوب وكأن البحث العلمي شيئاً ال يستحق االهتمام، 
 عام ابلبحث العلمي.أو إىل عدم ثقة جمتمعنا بشكل 

فالتمويل عنصر أساسي لتهيئة الباحث نفسياً  هعف التموي  بو ةدم توفر التموي  اللايف: -2
–للعمل، لذا فإن إجراءات احلصول على األموال املطلوبة جيب أن تكون ميسورة. إال أن معظم ابحثينا 

ا حيتاجه البحث من موارد جيدون صعوبة يف توفري التمويل الضروري لعملهم مب -إن مل يكن مجيعهم
وأجهزة ومجع معلومات وحتليلها، ورمبا تعبئة استمارات الدراسة وإجراء جتارب، مما حيتاج إىل مصروفات 
ومساعدة أفراد يف إجراءات البحث أو الفنيني الذين ميكن أن يعملوا على صيانة املختربات وجتهيزها 

ومن انحية أخرى فإن قلة مكافأة الباحث على  للعمل للحيلولة دون إهدار الوقت واجلهد والكلفة
 جهوده والنتائج احإجيابية اليت يتوصل إليها كل ذلك يشكل عائقاً كبرياً يف طريق إجراء البحوث وإجنازها.

                                    قةل  مصادر املعةلومات ابلشل  الصحيح ولعور  الولول إلياا: -3
افر إمكانية خاصة هبا تساعد على إجراء البحوث، ومن بني هذه فعملية البحث حتتاج إىل تو 

احإمكاانت اطخاصة توفر مصادر املعلومات وسهولة وصول الباحث إليها، وخباصة األمور املستحدثة 
منها مثل الذي تنشره الدورايت واجملالت العلمية املتخصصة، حيث حتوي مثل هذه املصادر عادة 

ال ختصر معني فاملعلومات عصب البحوث العلمية، ومل ي أمهيتها يف عصارة الفكر احإنساين يف جم
عصران من أمهية الثورة التكنولوجية اليت يشهدها العامل، مما يستحيل معه احإملام ابملعلومات مجيعها بطرق 

ليت ترفد فردية أو تقليدية غالباً، ومن هنا يتبني لنا ضرورة وأمهية أنظمة املعلومات العلمية والتكنولوجية ا
الدارسني والباحثني مبا يكفي حاجتهم من البياانت واحإحصائيات املطلوبة. وجامعاتنا السودانية تفتقر 
عمومًا إىل مثل هذه األنظمة رغم تطلعها وحرصها على احإفادة من التقدم التكنولوجي يف جمال توثيق 

علومات املتوافرة واالعتماد على نفسه املعلومات، مما يثبط من عزمية الباحث ويدفعه لالكتفاء أبقل امل
بتوفري املعلومات، مما يزيد أعباءه وجيعل مهمته صعبة يف مرحلة البحث أو تفسري النتائج، مما ينعكس 
سلبًا على مستوى البحوث. كما تفتقر مكتبات اجلامعات عمومًا إىل املراجع العلمية الصاحلة للبحث 

انهيك عن أسلوب الالمباالة الذي يواجهه الباحث أثناء  ية. من كتب ودورايت وجمالت العربية وأجنب
 مجع املعلومات. كل هذه األمور تنعكس سلباً على سوية البحث العلمي يف اجلامعات السودانية.
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التعليم والبحث العلمي الذي خيدم عملية التنمية وخدمة اجملتمع هو من أساسيات واجبات األستاذ اجلامعي، ويتم 
اذ اجلامعي سنواي على ما يقدمه يف ذلك، بدون التفريط يف أي منها وإن احلصول على الشهادة العليا هو تقييم األست

                                                                                                                                      البداية الفعلية للبحث العلمي، وليس هناية العطاء العلمي.   
وإن البحث العلمي ليس للرتقية العلمية فقط، بل ضرورة ملحة طخدمة اجلامعة وخطط التنمية. كما أنه من الضروري 

جلامعي يف النشر يف جمالت ذات حتسني أساليب الرتقية العلمية، وذلك بوضع قيود جديدة، وتشجيع األستاذ ا
        مستوى علمي مرموق، كأساس للرتقية.     

وجيب أن ندرك جيدًا إن    . إن األستاذ اجلامعي مطاَلب ابلبحث العلمي، حىت بعد حصوله على درجة األستاذية
علني الذين تنعكس نشاطاهتم جامعاتنا لن تؤدي دورها، ما مل تنشأ فيها طبقة من األساتذة اجلامعيني واحإداريني الفا

بشكل إجيايب على طلبتهم وجامعتهم وجمتمعهم؛ آخذين بنظر االعتبار أن الطالب هو حمور العملية الرتبوية، والكل 
بشرحية املعلمني واالساتذة واعضاء  االهتمامجيب أن يكون يف خدمته، لكي يكون عضوا انفعا يف اجملتمع, هلذا جيب 

 بالدي وذلك بتوفري العون املادي هبدف التقليل من اهلجرات اليت حتصل لتعم الفائدة البالد هيئة التدريس عمومًا يف
 أبعلىوتنعكس اجياابً علي االجيال اجلديدة ختريج أجيال واعية ابلتحدايت اليت تواجه أمتها ومؤمنة مبهمتها ومسلحة 

 مستوايت القيم وأخالقيات التعامل  .
اجلامعات احلكومية واطخاصة والكليات االهلية واطخاصة وحنن نعاين من الضعف واطخلل يف اهلائلة يف عدد  الزايدةمع 

م هيوجد الدعم املشجع ومن مجيع االطراف سواء كان الباحثون نفس املسرية التعليمية وافتقار يف البحث العلمي وال
 حث العلمي للدعم والتأييد اجملتمعي.دعم من اجلامعات والتعليم العايل و افتقار الب يشجع وال يقدمون ما فهم ال

ومن احللول ايضاً لتنشيط البحث العلمي جيب على اجملتمع أن يعي حاجته له وأن يتخذ قراراً واعياً بدعمه، فالبحث 
العلمي حيتاج إىل استثمار الكثري من اجلهد واملوارد وال يعقل أن يقوم اجملتمع مبثل هذا االستثمار إال إذا كان املردود 

ملتوقع كبرياً. لذلك ال يتوقع أن يتم تطوير هذا اجملال يف داخل جمتمع ما إال بعد ما يعي هذا اجملتمع حاجته له، وهذا ا
ما مل حيصل يف جمتمعنا عندما قام بدعم إنشاء جامعاته احمللية، فهو مل يعتربها مؤسسات حبثية ومل يتطلب منها القيام 

 نت ابلنسبة له مؤسسات تدريس فقط.بتنشيط جمال البحث العلمي، وإمنا كا
بعنند حتدينند أهننم إشننكاليات التعلننيم العننايل و البحننث العلمنني يف اجلامعننات واملراكننز والوحنندات البحثيننة يف ظننل الشننروط 
واملمارسننات الننيت ينبغنني توافرهننا لغننرض تطبيننق معننايري اجلننودة يف اجلامعننات علننى الننرغم مننن تعنندد أسننباب تراجننع البحننث 

ت والنننيت نتجنننت أساسننا بسنننبب هجنننرة العقنننول  ومننا رافنننق عملينننة التغينننري مننن حتننندايت كبنننرية عرقلنننت العلمنني يف اجلامعنننا
 -إال إن إمامنا الكثري من احللول للنهوض ابلبحث العلمي منها : عملية النهوض اجلدي بواقع البحث العلمي

 .  النهوض ابلتعليم العايلاالعرتاف أبمهية البحث العلمي يف اجلامعات كونه ميثل احللقة املتقدمة يف  - 
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 .  دعم سياسة النشر يف اجلامعات وتزويد كل جامعة مبطبعة مستقلة لنشر احإنتاج العلمي لكوادرها –
تفعيننننل االتفاقيننننات الثقافيننننة مننننع اجلامعننننات األجنبيننننة وتبننننادل األسنننناتذة معهننننا لرفننننع املسننننتوى العلمنننني لألسننننتاذ  –

  اجلامعي .
تشنمل كافنة أعضناء اهليئنات التعليمينة  و البحثينة واالهتمنام بتشنجيع البحنوث وضع سياسات واضحة لاليفنادات   –

 .  املشرتكة
 . تسهيل منح إجازات التفرغ العلمي ألعضاء اهليئات التدريسية الجناز حبوثهم يف اجلامعات الرصينة خارج البالد –

ايت، ولذلك ال ينظر إليه ابلكثري مما سبق يتضح بكل جالء أن البحث العلمي يف اجلامعات حمدود األهداف والغا
من اجلدية والتقدير ألنه حمدود الفائدة، وال ميس موضوعات حيوية، وال يساعد يف حل املشكالت القائمة على 

 الساحة يف خمتلف اجملاالت.

حتول ومن هنا كان البد من إعادة النظر يف األوضاع القائمة للبحث العلمي وختليصه من السلبيات واملعوقات اليت 
 دون متكينه من حتقيق غاايته واآلمال املعلقة عليه.

 احلةلول م  وجا  قظر الباثث:
فيما يلي مجلة من االقرتاحات متثل رؤية مستقبلية لواقع وتوجهات أفضل من شأهنا أن تسهم يف رفع مستوى البحث 

 العلمي يف جامعاتنا وجتعله هادفاً ومفيداً وعملياً.

ألعضاء هيئة التدريس للقيام ابألحباث املختلفة على أن تعطى األحباث املتميزة سنوايً توفري األموال الالزمة  .1
 مكافآت، ميكن ذلك من خالل إنشاء صناديق مشرتكة لدعم البحث العلمي واحإنفاق عليه.

العمل على توفري قواعد املعلومات البحثية كخدمات مكتبية جامعية إضافية، وقاعدة عريضة للمعلومات يف  .2
 قسم األكادميي حىت يفيد منها املدرسون وطلبة الدراسات العليا على حد سواء.ال

 التعاون يف إنشاء بنوك للمعلومات واستخدام التقنيات احلديثة يف الوصول إليها. .3

ينبغي أن يكون لعضو هيئة التدريس اهتمام حبثي خاص يف جمال معني حبيث يتمكن من اكتساب املعرفة  .4
 لك اجملال من انحية، وحىت ينطلق يف أحباثه ودراساته ضمن حدود ذلك اجملال.العلمية الضرورية لذ

 نشر األجواء العلمية املناسبة على مستوى الكليات واألقسام العلمية. .5
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مطالبة اجلامعات أن تقوم بتوفري ما يتطلبه البحث العلمي من مستلزمات ضرورية وال سيما حتقيق االستقرار  .6
يئة التدريس يف مكان العمل. فاالستقرار الوظيفي والنفسي يهيئ لعضو هيئة التدريس الوظيفي والنفسي لعضو ه

 .5املناخ املناسب لرتكيز جهده وتفكريه على تطوير اهتماماته األكادميية 

إنشاء معهد مركزي يسهم يف إعداد مساعدي الباحثني لكل اجلامعات واهليئات البحثية األخرى. إن إعداد  .7
للعمل يف جمال البحث العلمي ال يقل أمهية عن إعداد الباحثني، فهم من الكوادر الالزمة مساعدي الباحثني 

لنجاح البحث العلمي وحتقيق أهدافه، فاألحباث العلمية متر خبطوات طويلة يف الوقت واجلهد، حتتاج فيها إىل 
النتائج واستخالص احلقائق  متابعة دائمة ورصد نتائجها أواًل أبول وعرضها على الباحثني لتحليل وتفسري هذه

والنظرايت من خالل التحليل والتفسري وذلك يتطلب مساعدي ابحثني يتوفر يف إعدادهم األمانة العلمية وحتمل 
 املسؤولية والقدرة على األداء .

املطالبة بتكوين جلنة مركزية للبحث العلمي مكونة من عمداء البحث العلمي يف كافة اجلامعات أو من ينوب  .8
م، مهمتها رسم سياسة حبثية عامة وفقاً طخطة شاملة، تتحدد مبوجبها األولوايت والضوابط اليت جيب أن حتكم عنه

نشاط البحث العلمي، وفقاً ملا تفرضه حاجة اجملتمع واحتياجات تنميته من جهة، وما يتوفر للجامعات من موارد 
 وطاقات من جهة أخرى.

 البحث العلمي كعقد الندوات وإلقاء احملاضرات املتخصصة دورايً.مطالبة اجلامعات إبعداد برامج لتنشيط  .9
مطالبة اجلامعات بتشجيع احإيفاد حلضور املؤمترات والندوات املختلفة وإعادة النظر يف املخصصات املالية لتوفري نفقات  .10

 احإقامة والسفر.

أن أمهية مؤسسات التعليم العايل تكمن يف أحد أهم خمرجاهتا و هم ان محلة الشهادات الذين يتم خترجيهم من 
اجلامعات جيب عليهم املسامهة  يف النهضة والتنمية ولتحقيق هذة االهداف مت مناقشة املشاكل والعقبات من مجيع 

 النواحي 
اليت  اكل و الصعوابت اليت يواجهها عضو هيئة التدريس، واملش وتطرق الباحث إىل ظروف عمل هيئة التدريس و

 حتول دون حتقيق اجلودة يف العملية التعليم.
  .اهتممنا هبيئة التدريس ابلتعليم العايل، اليت تعترب حمور العملية التعليمية

                                                           

 اإلسكندرية. –، دراسات في سياسة التعليم في الوطن العربي، دار المعرفة الجامعية (1993 ) شبل ,بدران  - 5
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

التدريس يف اجلامعة ولية  العمل األكادميي يف اجلامعة ألهنم هم الذين يتحملون مسؤ أعضاء هيئة التدريس هم عماد
 ولون عن احإرشاد األكادميي يف اجلامعة، أوعلى مستوى الدراسات العليا، وهم املسؤ التدرج سواء على مستوى

الدراسات العليا،كمايتحملون مسؤولية النشاط البحثي يف اجلامعة و هو ما يتطلب كفاءات  احإشراف على طالب
  .مه بشكل فعالعضو هيئة التدريس من أداء مها معينة، متكن

حتسني نوعية مؤسسات التعليم  :   الطرق واالساليب احلديث  ال ي تساةد يف تطوير التعةليم العايل و البحث العةلمي
 ومل ي من خالل ثالث مهام كما يرى "الباحث"ال بد من القيام هبا يف سياق خطة متكاملة األبعاد وهي: العايل

التعليم العايل القائمة، خاصة يف فروع العلوم الطبية والتطبيقية ضرورة تقليل االستيعاب يف مؤسسات  .أ
 . اطخرجيني البطالة بني  اذدايداليت  من خالهلا يتم حل وكافة العلوم احإنسانية

 زايدة حتسني احإمكانيات وجتهيزات التدريس والبحث العلمي. .ب
ات التدريسية، وإعادة تطبيق مبدأ ضرورة تقييم هيئات التدريس، ووضع برامج فعالة للنهوض بقدرات اهليئ .ج

 التنافس كعنصر جوهري يف شغل مناصب هيئات التدريس.
ضرورة وضع معايري النوعية ملؤسسات التعليم العايل اجلديدة وتطبيقها بصرامة، وعدم إضافة مؤسسات  .د

جديدة إال إذا كانت تساعد على حتسني املستوى العام للنوعية بصورة جوهرية من خالل تنافس 
املؤسسات القدمية واجلديدة، وإقامة نظام اعتماد جدي لربامج التعليم العايل وتطبيقها حبرفية لضمان 

 النوعية يف مجيع مؤسسات التعليم العايل.
 

 اخلامت  :
جند ان  املدارس واجلامعات تعترب حجر الزاوية ابلنسبة للتعليم سواء من حيث احلجم أو النوعية أو القدرة دليل على 
التقدم وهناك اجتاه لتجميع كل مؤسسات التعليم العايل حتت مظلة اجلامعات العربية. ومن مث فانه إذا ما أجريت أي 

 دراسة جادة حول التعليم العايل يف املنطقة العربية، فينبغي أن تركز على التعليم اجلامعي.
وقد متت احإشارة إىل جمموعة نقاط من تلك إن معوقات التعليم يف الوطن العريب أمر متسع، قد ال يتسىن أحصاؤه، 

املعوقات. وعليه فال بد من النظر يف هذه النقاط مث إن مناقشة تلك املعوقات مع مقرتحات احللول ،  مما يستدعى 
إفراغ مزيد من اجلهد يف تلك املناقشات واملعاجلات بغية الوصول إىل أمثل احللول يف قضية تطوير التعليم ، وذلك 

الكبريه اليت ميثلها و الننا جند اهنم القاعدة األساسية لرتسيخ دعائم التنقدم العلمي ولدفع مسرية التنمية لالمهية 
   االقتصادية واالجتماعية يف الدول.    
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أن مسرية التنمية تواجه حتداًي حضاراًي كبريًا ومشاكل عديده يف جمال التعليم والتطوير يف جمال الرتبية والتعليم فهنالك 
عدد من املشكالت اليت تعرقل مسرية انطالق التعليم والتحصيل العلمي انقشها الباحث امهها مشكلة التمويل تكمن 
يف ضعف نسبة االنفاق على التعليم هنالك تدن واضح يف نسبة متويل التعليم يف املدارس واجلامعات والوزارات 

لتمويل بينما القطاع اطخاص يلعب دورًا كبريًا يف واملؤسسات. ونالحظ عدم مشاركة القطاع اطخاص يف عمليات ا
 .التمويل لالحباث والدراسات

عدم وجود سياسة عامة واسرتاتيجية واضحة واجتاهات حمددة للتعليم يف خمتلف القطاعات، وعدم ربط انشطة البحث 
والرتكيز على البحوث ابلسياسة االمنية والتنموية للبالد اضافة لضعف الثقة يف االمكانيات والبحوث احمللية 

 .واالرشادات املستوردة

 
:النتائج والتوليات  

:النتائج  

إن التقدم العلمنني والتكنولوجي يفرض نفسنه على اجملتمع لذا جيب مسايرة التطور والتغيري يف أساليب التعليم و 
ان هناك فجوة كبرية بني الدول البحث العلمي والتقدم التكنولوجي يف اجملتمننع الراقي ومنهنا اجملتمع العريب وجند 

املتقدمة والدول النامية أساسهننا هو التقدم يف العلننوم النظرية والتطبيقية والتطور التكنولوجي وأساليب التعليم الذي 
أصبح يه من يات العصر وان اهلجرات لالساتذة واملدرسني واطخربات اثرت اتثري مباشر وابلتايل انعكست علي 

 ملحوظ يف ادائم واكتساهبم للمعارف وحيت يف ثقافتهم.الطالب وبشكل 
 ة اجملاالت اجملاالت يف اجملتمع ونسبة لعدم احإهتمام جبانب التعليم او احإمهال والتجاهل املتزايد انعكست سلباً علي كاف

وإكتساب املعارف حدد الباحث جمموعة من النقاط كانت موضع الورقة ملا له من اثر يف كبري عملية مواكبة التطور 
فكراي وحضاراي  واطخربات والتوقع اجليد يف احإستفادة من الطالب والباحثني يف التنمية يف كافة اجملاالت فبالتعليم نتطور

إن التعليم يهدف إىل إبراز أفراد ذو فكر ووعي،  وعلميا، وميكن أن نصل إىل املستحيل من تطور واكتشافات، كما
 .وتطوير اجملتمع واستمرار احلياة األرض،وهو استثمار يف إعمار 
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 :التوليات
يعرض الباثث فيما يةلي ةددًا م  التوليات املتعةلق  مبوهوع البحث، لعةلاا تةلقى اهتمامًا م  املسؤولني 

 وبلحاب القرار وهي:
  حتديد أهداف كل اختصاص يف التعليم العايل، وخباصة االختصاصات التطبيقية حىت يعرف الدارسون

واملدرسون إىل أين يصبوا جهودهم، وما هي املخرجات املطلوبة، وأين مواقعها يف سوق العمل، وما هي 
 مهمتها.

  االهتمام بشرحية منسويب التعليم العايل واالعداد املهوله اليت هاجرت وهي تنعكس سلبًا علي االجيال
 اجلديدة .

 وات املختربات واملعامل وسواها، ويف مقدمتها إغناء اجلامعات مبستلزمات البحث العلمي من املراجع وأد
 مراكز املعلومات ذات االتصال املباشر واملستمر ابملراكز العاملية الرئيسية.

  ختطيط التعليم العايل الذي يوازن بني احلاجات من القوى العاملة وبني احإقبال على التعليم، وبني املوارد
 املتاحة.

  يب املستمرين يكفل التكيف املستمر للخرجني مع عامل العمل ومع وضع برانمج فعرال للتعليم والتدر
 املستجدات املعرفية والتقنية.

ُسِسـِامْ صدق هللا عز وجل حيث يقنول        َقـْ َِ ُوا َمـا  ُ َما ِرَقْوٍم َثَّتَّ يـُغَـّيِِ                       ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَُغّيِِ
  [11سورة الرعد: ]                                                                      
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 مةلخص البحث:
تعدددد اطوا جبددد  ليادددا رلااةدددا الةكادددتن اة،ا،دددا  ه اللجبياددد ، لدددو جدددا تغددد  التدددتو ال  الددد   وا  ددد  اطل ددد ا   الل دددو   
اجملليعاددد  جدددا أدددة .  تاجدددا  ... ان.  عدددبا ءدددق تن  دددجبع ا لجبدددان الوددددفا   لددد  لجبدددان ا نتدددان كيدددوا ا  ا دددو جدددا 
خدددزاي ا دن ال دددةح اطلاأددد  تجاجدددس  تجبياددد   تة،دددان الءدددعوف ولدددو ن  ا نليدددان للدددو ا  ا للعددداد  دددا  ادددا ا نليدددانا  

 اةخةى.
ط داغا  لللجبياد  التءدة    اطوا جبد .  د ف اللجبياد  التءدة   ه تدد ا     دد  الت دإ : ا اللعدة   لد  الل اداو الجبادة   ا

  تة،ان قا  اطوا جب .  جا مث اقرتاح منوذج :ازأي )،اا،  ا ليا ا (   د  :  حتواق الة اغا  ا  ليا ا .
 دا   لد  ( جت دو/ةن جوا 400 لل واق غبه اةغدا  مت ا لياد ججب ج اطتح ا  ليا ي وخلااف  اجب  ج ونس جا )

لل صددواي  لدد  اطعلوجددا  الزاجدد  ل ددة  حتلال ددا  ا ،ددلتاان، و،ددلادام ادان  كةد،ددلان،ثددز/ فا اددا   لعدد   قلددا   
  ت ت غا.

 تجا اغ  الجبلائج اليت تواو الا ا الت إ  لللاص  ا  ليا
 ضعف اطوا جب  ه جمليا  عاين جا ا اجا . .1
 ،اغ  ه ضعف اطوا جب . از،ت    دم ا لل اق لس انلءاف ا جةا   ا  لئ   اللتة. جا اللعلا .2
 اللياات   دم اطتا ان لني اطةتن  الة و ه  اا اجملا    امه ا جمااي العيو التاا،ي. .3
 انلءاف ال وة  التطال  لني ا ةاد اجملليا. .4

  ا ،رتاتاجاا  اطورتأ  للجبيا  ف ح اطوا جب   تعت ت اطءافك  ال عال  غيا
 لل واي حنو جمليا خايل جا اةجا .ا،رتاتاجا  ا -1
 ا،رتاتاجا  تء الا . -2
 .ا،رتاتاجا  مت اجباس للجبتان  الءتا.  ا غليام ولط ول  -3
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Abstract: 

   Citizenship in general can be considered as the cornerstone of 
development. It is obviously one of the most important ways to address 
the societal changes and transformations of wars and crises ... etc. 
Therefore، it must be reflected on the capacity building of citizens to be 
active by increasing opportunities for them and developing and enhance 
the patriotic affiliation to the national identity.  
The research aims to exploring the theoretical and conceptual  
Originalisation of the human development and citizenship، the role of 
human development in strengthening and consolidating the values of 
citizenship، and then suggesting a reform plan of (social policy) aims to 
achieve social welfare. 
  To achieve these goals has، we used the social survey method and chose a 
sample of (400) respondents among the three provinces of the Kurdistan 
region، and using the questionnaire as main technique to obtain the 
fieldwork data and then the analyzing and interpretation. 
The most important findings of the research can be summarized as the 
following: 

1.  Lack of citizenship in a society that suffering the crisis. 
2. The spread of diseases، epidemics، dropping out of education and 

lack of access are the main reasons of the weakness of citizenship. 
3. Discrimination and inequality between women and men in general 

and especially the political issue. 
4. Widespread poverty and unemployment among people. 

 
Finally، we conclude her to some suggestions as strategies for the 
development of the spirit of citizenship and promote an active 
participation as the followingا 
1. Transformation strategy towards a society free of illiteracy. 
 2. An active employment strategy. 
3. An empowerment strategy of women، youth، and attention to 
childhood. 
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 املقدم :
  لتددافا   ددده تمه ددا تن  ،تعلددا اللجبيادد  الواددا  ا وغة دد   الةئاتددا  الدديت  دد ل   جااالدد  تءدد و واي اجملليعددا  الجباجادد 

 ،ددايا ه  ددو تعةضدد ا )اجملليعددا ( :  العد ددد جددا ا خددلز    ،غددبه اجملليعددا  توا ددس العد ددد جددا جادداغة اللالددف
  اطعااددةن. غدددبا  قددد أاادد  اللجبياددد  لياددا تلعادغدددا وغليددام كتددد  جددا  اندددق التجباو دد  الجبا دد   دددا الل ددو   اجملليعاددد

أدددص تادددتح اعدددد  اة،ا،دددي غدددو حتوادددق الدددلزام تلتدددت  لدددني ا دددانتني  ،العليدددان  اط  دددة ا  التا،ددد   لددد  أددددا ،دددوان
 ا  ليا ي  ا قلصاد  لل واق الة اغا  ا  ليا ا  لإلنتان.

 1990  ،دالل ا،  ودد  دةح لدةاجج اةجد  اطل ددن ا مندائي توة دة اللجبياد  التءدة    دام    ا تن ا نتان غو غا   اللجبياد 
  لدت ا غليام  تداد وللجبيا  التءة   جا ت و لجبان الودفا  التءة    ا نل اع ججب ا.

 ا   الل دددو    تعدددد اطوا جبددد  ليادددا رلااةدددا الةكادددتن اة،ا،دددا  ه اللجبياددد ، لدددو جدددا تغددد  التدددتو ال  الددد   وا  ددد  اطل ددد
اجملليعاددد  جدددا أدددة .  تاجدددا  ... ان.  عدددبا ءدددق تن  دددجبع ا لجبدددان الوددددفا   لددد  لجبدددان ا نتدددان كيدددوا ا  ا دددو جدددا 
خدددزاي ا دن ال دددةح اطلاأددد  تجاجدددس  تجبياددد   تة،دددان الءدددعوف ولدددو ن  ا نليدددان للدددو ا  ا للعددداد  دددا  ادددا ا نليدددانا  

 اةخةى.
 أواًل: عناصر البحث.

 إ.جء ل  الت  .1
 1990ت، ي  الل و   اجملليعاد  اطعاادةن :  :نلداج العد دد جدا ا خدلز   التجباو د  ه اجملليدا العةاقدي،  تعدد  دام 

 جا لعددغا،  د د  2003 لدا   احلصاف ا قلصاد  اط ة    ل  جمليعجبا  او ً :  ا ألزاي اةجة  ي للعةاق  ام 
األدددو العدددةاق اطةتتددد  الثالثددد   اطاددداً ه ال تددداد ا داف  لعدددد الصدددوجااي العدددةاق حتدددو    تجدددةا  ا ليا اددد  خطددد ن.  ودددد 

تجدا خخدة توة دة  ودد ت داف :  تن العدةاق تلدو  ،ان العدةاق تلدو اطةتتد  الثاججبد  2011 ت اف توة ة اللجبيا  لعام  ، ججباياف
داد   دداغةن العجبددف.  ت دداف  ه  يلادد  ال تدداد، ت  تلددو اطةتتدد  التددالع ، غددبا  قددد اا  177جددا جميددوع  171اطةتتدد  

ت،ددةن أددواي تجددا ا نتددان ان جصدددف العجبددف الددداخلي  امدداف ي    جبتددج  جددا الوددا   3375نلددائج جتددح جاددداين  ددو 
ا  ليا ادد .  ااداد  نتددق ال وددة  التطالدد   انعدددام  ددةح العيددو، أددص  اددل  :  تفقددام  ا دد ، تجددا  دددد اةفاجددو ه 

، تجددا  دددد %11،  اة،ددة الدديت تعال ددا نتددان لل دد  %8لدد  ت  جددا نتددتلس تفج 1200000العددةاق  وددد للددن  ددددغا 
جلاون أتق :أصائاا  قدجل ا ججبايا  د لاد   فلاد   لل د .  2،2 خاف ااً  ،جلاون 1،5اط جة ا داخلااً  ود للن 

 ،  ،ددايا لعدددجا ه جمددااي اللعلددا 178جددا جميددوع  131 ايددا ت دداف تأددد اللودداف ة الد لادد  جددرخةاً ان العددةاق تلددو اطةتتدد  
 . 2006 -2005( جا اة  ااي :  تةك دفا،ل   للعام الدفا،ي %73تضطة )

غو امطدون اة   ورداه أل دا  -ت  جء ل  – لياً تنجبا   منلك ألوً  ، ة   ،ة ع  ل ا ا أتاس لو ود اطء ل  
 ت  احلد جا  ا ةغا.
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 أمهي  البحث. .2
تأددد اطل دد ا  اط يدد   غددي اللجبيادد  التءددة    د فغددا ه تة،ددان قددا  اطوا جبدد   تلدد ت  تمهادد  الت ددإ كونددس  لوددي الاددون  لدد 

لدى ت ةاد اجملليا العةاقي، لعد لة ا العد د جا اطءاكو اجملليعا   تثةغا  لد  ال دةد  اة،دةن  اجملليدا،  :لودان الادون جدا 
عة   العليا  عبا اطوضدوع جدا   د   جدا مث خزاي اةفقام  ا أصائاا  الةمسا   غ  الةمسا  ،و   تا دا :  :ثةان اط

 ف،  امطط  ا ،رتاتاجاا  اليت مي ا ان تتا د الد ل  ه حتواق الة اغا  ا  ليا ا .
 
 أهداف البحث. .3
 لللجبيا  التءة    اطوا جب .  اط اغا اللعة   ل  الل ااو الجباة   .ت

 ت  الءتا..اللعة   ل  العواجو اطتا دن  ل  تجباجي ضعف اطوا جب  لدى  ة  ..
 د ف اللجبيا  التءة   ه تد ا   تة،ان قا  اطوا جب  لدى الءتا.. .ج
 اقرتاح منوذج :ازأي )،اا،  ا ليا ا (   د  :  حتواق الة اغا  ا  ليا ا . .د
 

 اثنياً: حتديد املفاهيم واملصطةلحات العةلمي .
 اللجبيا . .1

. ت  العيلادد  الدديت 1ي، ت   ددة   جعاءددا  جة  دد  ددة  غددولةد اللجبيادد  كلدداا  دد و خدداح جددا ت دد ااي الل دد  ا  ليددا 
، ممددا  عددا تلددا 2رعددو اجملليددا قددادفاً  لدد  ا،ددلادام جددوافده اطاد دد   التءددة   لصددوفن تكثددة  عالادد  لل تددني جتددلوى اطعاءدد 

 دةد   يلا    ون لإلنتان د ف كت   ا ا،  العجبصة التءة  غو قائد  يلا  الل اد  اعداد   اطوصدود  لد  اطتدلو ني ال
 .3ت  ا يا ي

 افتادد  التاأددإ ان تعددة  اللجبيادد  كلدداا   ددود ججبايدد  لددبل    ددق  طدداط جدددف س لللجبتدداق لددني ا ج اناددا  اطاد دد  
 اطلاأ   اطوافد التءة   للواواي :  حتواق ت ل  جتلوى جا الة اغا  ا  ليا ا .

 
 التنمي  البشري . .2

 ميلل س جا الوون  احلاو   لا ون منوذ ا للوةن ا د د. اللجبيا  التءة   ج  وم غ  خاضا ة  قاود طا

                                                           
 .9، ح1991، ل داد، 1غولة ، غوفان، ا تصااي  الل   ا  ليا ي ه الد اي الجباجا ، تة  ا فيد ا ي ا وغة، ط 1
 .97، ح1980ثوا   العيالا ، ل داد، احلتا،  تد اطجبع ، الووى العاجل   اللجبيا  ه العةاق، جمل  العلوم ا  ليا ا ، جطتع  جر،ت  ال 2
 .45، ح1999، ،وف ، 1العات ،   اجب  ،لطان )د(  خخة ن،  ل  ا لياع اللجبيا ، اةغايل للطتا    الجبءة، ط 3
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كلدددداا تو،دددداا  1990 ددددام  (UNDP) قددددد  ة دددد  اللجبيادددد  التءددددة   ه توة ددددة اللجبيادددد  التءددددة   اة اي الصددددادف جددددا 
.   ة   ت اداً كلداا تجبياد  الجبداس جدا ت دو الجبداس  لوا،دط  الجبداس،  لجبياد  الجبداس جعجباغدا ا ،دلثياف ه 4خاافا  الجباس

دفا  التءددة، ،ددوان ه اللعلددا  ت  الصدد   ت  اط ددافا  أددص مي ددجب   العيددو  لدد  منددو ججبددلج  خددزق،  اللجبيادد  جددا ت ددو قدد
الجبدداس جعجباغددا ك الدد  توا ددا ودداف الجبيددو ا قلصدداد  الددب  تووددوه توا عدداً  دداد ً   ا،ددا الجبطدداق،  اللجبيادد  لوا،ددط  الجبدداس 

 .5جعجباغا : طان كو  ةد  ةا  اطءافك  ه حتواو ا
 
 القيم. .3

الوددا  غددي تأ ددام ج لتددت  جددا الواقددا ا  ليددا ي  لعلي ددا ال ددةد  ت دد  ،ددلوكس  تصددة اتس  ددا،  تدددد جمددا   ت  دد ه 
 تددرثة ه ،ددلوكس  تعليددس،  الصدددق  اةجاندد   الءددجا    الددو ن  اطتددر لا  ا  ليا ادد   اع ددا قددا    لتددت ا ال ددةد جددا 

اا  واغة ا ليا ا  ثوا ا  تتاغ  ه فلط متا،ك ت تان التجبدان ا  ليدا ي ( الوا  كلMerton.  ايا  ة  )6اجملليا
 .7جعاً،  حتواق الو ائف ا  ليا ا ،  ا تووم لس جا ضتط للتلوك  حتواق ا جلثااي لليجليا

 املواطن . .4
،  خدددجل ا ه تعددة  اطوا جبدد  كلدداا ادد   اطددوا ا الدديت حتدددد أووقددس   ا تاتددس  تلياددت جددا قتلددس لجبددوع جددا الددو ن لددتزده

.  عد  تلددا جميو د  الوددا  الديت رعددو 8ت قدا  التدل   احلددة.  اللعدا ن جددا اطدوا جبني احتخددة ا ه حتوادق اةغددا  الووجادد 
 .9ال ةد  ل اىن ه خدج    جبس،   ا ي لجب تس ه ،تاو ذلك

 الشباب. .5
لءدتا. جةألد   ية د  فدددن جدا  يدجب   جدا  دةى ان ا ،لبل   ده فا    لل د د ج  وم  اضح  فدد طعد  الءدتا.

ا  جددا تدددد غددبه الءددةت  لصددوفن اكثددة دقدد   اددبغق ا  الدد   وعددون لددني الددد  ،جةاأددو العيددة طددا غدد  د ن ،ددا العءددة ا
 جدددجب   جدددا  دددةى ان الءدددتا. أالدددس ن تدددا  جصددداأت  متدددة و نتدددان  .10 دددام 30 اأاددداا متلدددد أدددص الدددد  ،،دددجب  15-25

  علودد تأادداا ان  .11لوددفن  لد  الددلعل   جة ند  العزقدا  ا نتدانا   حتيددو اطتدر لا  تليادت وحلاو د   الجبءداط  تددةتتط و
،ددجب   غدي ال ددرتن الدديت   ددون  ا ددا الءددتا. قددد اكيددو تعلايدد   30-22جةألد  الة ددد  الجباددج ا  ليددا ي ميلددد جددا ،ددا 

 .12 لدت جةأل   د دن ه أااتس  للف  ا ا جتر لااتس  األاا اتس
                                                           

 .2، ح2003نعي ، تد ق )د(، ه ج  وم اللجبيا  التءة    ج واةا، ججبءوفا  اةج  اطل دن،  4
 .3، ح1993لةاجج اةج  اطل دن ا منائي، جةكت دفا،ا  الوأدن العةلا ، ل   ، ، 1993توة ة اللجبيا  التءة   لعام  5
 439، ح1977لد  ، تمحد اكي، جعج  جصطل ا  العلوم ا  ليا ا ، ج لت  لتجبان، ل   ،  6
7 R. Merton،Social theory and Social structure ،the free press ،New York ،1968 ،P. 281.  
 .60د اكي، جصدف ،الق، حلد  ، امح 8
 .169، ح2009، جصة، 1 اصو،  ت   تد اطجبع  )د(،  ل  ا  لياع  تجبيا  الو ي ا  ليا ي وطل  ا  احمللا   العاطا ، اط لت  العصة  ، ط 9

 .279ح ،2002 ،الواغةن  ،جطتو ا  جةكت الت و/  الدفا،ا  ا  ليا ا  ،دفا،ا  جصة   ه  ل  ا  لياع ،ثوا   الءتا.ا جااغة ا لااف  نء ن الثوا ا  ال ة ا  ، لي)د( ،لال  10
 .279ح ،اطصدف ن تس 11
 .28ح ،2002 ،الواغةن ،اطةكت العةيب للت و/ ا  ليا ا   ا جبائا  ،ججبلدى العامل الثالإ ،ت اااي اطتلوتوا اة  ااي  الءتا.  ت ضا  ا    ا ا اطتلوتلي ، خخة ن –،لوى  ،العاجة  12
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 بشري  )املكوانت واملؤشرات( ودورها يف تدعيم قيم املواطن  وبناء اإلنسان.اثلثاً: التنمي  ال

 األبعاد االجتماعي  ملفهوم املواطن . .1
اطوا جب  غي الو ا،  الو ا فو :قاج  ا نتدان،    مي دا تن  صدتح ا نتدان جوا جبداً :  لعدد تدو ة  ددد جدا اةلعداد ت  

  تد عس حنو اطثالةن  العيو  ا جناا  ا لداع  اطءافك   الل اين ...ان.اللجلاا  اة،ا،ا  اليت ت تتس غبه الص  ، 
 ا ب ف اللافخيا  لليوا جب    د  ه ال لت   الاوانا ،   ،ايا اطياف،ا  الدميوةا ا  التدائا  ه تثاجبا،  لو تلدا كاند  

لصدوفن فمساد  لعدد الثدوفن ال ةنتدا ، أادإ اددف تتلتعد الجبتان  ةيء ا ا ليا ااً  اقلصاد ً  ،اا،ااً.  جا مث احنة   
.   ادددددت   اطوا جبددددد  تءددددديو احلودددددوق اطدناددددد   التاا،دددددا   ا قلصددددداد   1789لادددددان أودددددوق ا نتدددددان اطدددددوا ا ،دددددجب  

 ا  ليا ادد   الثوا ادد . تجددا ه  صددةا احلددد إ  وددد ت دد   اطوا جبدد  للءدديو ا نليددان :   دددن د اي  لدداا د لدد   اأدددن 
 اد اة فيب، ل ا تتو  لإلقاج  د ف كت  ه انليان ا نتان طو جبس اةالي.  وط، كيا ه ا حت

 تمه اا ، لليوا جب   دد جا اةلعاد  اللجلاا 
 االنتماء أو الوالء. (1

 تعا تن الةالطد  الديت ريدا اطدوا ا لو جبدس تعلدو  تتديو  دا  ادا العزقدا  احلتلاد   العءدائة  ،    خادوع :  لتداادن 
ن غددبه الةالطدد    تجب صددة ه جمددةد الءددعوف و نليددان،  :منددا تلجلدد  :   انددق ا فتتدداط الو ددداين ه ا لودداد الوددانون،  ا

 .13 :دفاك اطوا ا ان غجباك اللتاجا    ا تا  حنو الو ا،    تل وق اطوا جب  د ن اللوااد الطو ي  ا
 احلقوق والواجبات. (2

عاد اطوا جبد  الصداحل   تءد و فكجبداً ت،ا،دااً ه لجبدان  اصدا  ا نتدان، أووق ا نتان   ا تاتس راه جمليعس متثو تأد تل
 دددال ةد :ذا أصدددو  لددد  أووقدددس كاجلددد ،  تدددو ة  لدددس ضدددياا  احل ددداة  لا دددا جدددا  اندددق احل وجددد   لواددد  اطر،تدددا  

. 14اةخددةى،  ددان غددبا  عددا ان غددبا اطددوا ا ،ددا ون تقدددف  لدد  العدداا ل ةاجدد  ه : دداف ا ليددا ي ادد    غددو الددو ا
ثليا  طالق ا نتان حبووقس  اطليثل  لد)العيو  الت ا  الرت اح  اللصو   و نلااو   اللعت   دا الدةت ... ان(.  ج

  علاس اللتام تخزقي   ة   لاس الواام لوا تاتس حنو ن تس جا      الو ا جا     تخةى.
 املشارك . (3

افا  العاجد   امااد ، ت   لد  اطتدلوى ال دةد   ا يدا ي،   وصد  ا قدفن اطوا ا  لد  اطءدافك  ال عالد  ه ادجبا الودة 
 يدددا اط ددد  تن  دددلي ا اطدددوا ا   لددد  حندددو نلددد  جدددا اطءدددافك  ه ادددجبا الودددةاف، أدددص  تددداغ   لءددد و  عدددااي ه ف،ددد  

                                                           
 44، ح1990، داف الجبتة للجبءة،  يان، 1ون الد، :د افد، التلوك احلااف   اطوا جب  ه اجملليعا  الدميوةا ا ، تة  ا  ت  نصاف، ط 13

   اصو،  ت   تد اطجبع ، جصدف ،الق، ح14.170
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.  ليداً تن غجبداك ةتد  للددان جن د  ه 15التاا،ا  ا قلصاد    ا  ليا اد   الثوا اد   التاا،دا  الديت تدرثة ه أااتدس
 واق اللجبيا  وطءافك   غي )كوف  ا جبولا ، جالات ، الجبة ج، كجبدا  تونا(.حت

 رابعاً: دور التنمي  البشري  يف ترسيخ قيم املواطن  وبناء اإلنسان.
لعددد ان كددان ا غليددام جولصددةاً  لدد  ا دن الجبيددو ا قلصدداد  ت  الدددخو ال ددةد ، ااددتح احتن تكثددة  ولادد  لعددد تن حتددواي 

 اا ا وانق اللعلايا   الص ا   التاا،ا   الثوا ا  جدا ت دو حتو دو ا نتدان :  جدوا ا ججبدلج لعدد تدو    ا غليام : 
  اا اطلطلتا  اجملليعا .

 لللجبياددد  التءدددة   جميو ددد  جدددا اط دددوا  اة،ا،دددا ، الددديت ءدددق ان  لتجباغدددا كدددو جمليدددا جدددا ت دددو لجبدددان قددددفا  ا نتدددان 
 ا16 تو،اا خاافاتس،  تءيو

 .ا نصا  (1
 ا ،لداج . (2
 اللي ني. (3
 .17اطءافك  (4
 ا نلا ا . (5
 احلة  . (6

  جبددددجا حندددا اي حتلادددو  ت تددد  ت  ج دددون جدددا ج دددوا  اللجبياددد  التءدددة   اطدددبكوفن ،دددل اً  فا لددد  تطتاودددس  لددد  جمليعجبدددا 
أدة .، العةاقي، ،جبجد تن اةجة ه غا   الصعول ،   ،ايا ه الوق  احلاضة طا مية لس اجملليدا جدا  دة   ا،دلثجبائا  )

 تاجا ،  وط ، ... ان( تد  :  اخلز   لجباو   ه تغلق جر،تا  اجملليا ان مل تقو  اع ا.
لدو مت الرتكاددت لءددين جددا الل صدداو :  ج ددون )ا ،ددلداج (  الددب   عددا تددو   أا ددا  ا اددو احلاضددة جددا د ن اطتددا ج  

ف  تددد  ة لليءدداف ا  تجبو ع ددا د ن ا  ليدداد  لدد  ،  عدد  ان   ددون غجبدداك  يلادد  ا،ددلثيا18 لدد  جودددفن اة اددااي الوادجدد 
 ا19جوفد جاد   اأد )الجب ط جثًز(  ل ي تتو  اللجبيا   يلا  قالل  لز،ليةاف  لطلق ذلك

  دم توف إ اة اااي الوادج  د واً اقلصاد   ت  ا ليا ا  تعجت  ا جوا  ل ا. .1
  ولجب  ا،لثياف اطوافد الطتاعا . .2
 حتواق العدال . .3

                                                           
   اصو،  ت   تد اطجبع ، جصدف ،الق، ح15.170

 .3نعي ، تد ق )د(، جصدف ،الق، ح 16
 .10حلااي اللجبيا  التءة   العةاقي، جصدف ،الق، حاللوة ة الو ا  17
 .10اطصدف ن تس، ح 18
 .19، ح2006اللججب  ا قلصاد    ا  ليا ا  ل ةيب خ،اا، التاا،ا  ا  ليا ا  ه العةاق، اةج  اطل دن، ناو وفك،  19
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جتدا ان.  ولدةغ  جدا افت داع  واف ة اللجبيا  التءة   العاطا   احمللا   ل  جوضو ني ت،ا،اني مها ال وة  الدز فكت  تغلق ت
 ، :  تن الوضا اطعاءي لدت وللدغوف ه  و انلءاف  اغةيت ال وة  التطال .2003دخو العائل  العةاقا  لعد  ام 

، ان امطدة و   جبدبف لل داق   تدةد  اطتدلوى اطعاءدي 2004 قد ت  دة  دفا،د  أدواي جتدح اطعاءد  ه العدةاق لعدام 
 الصدد ي، كيددا  ت  ددة  ان اة،ددةن العةاقادد  تعليددد :  أددد كتدد  ه غددبائ ا  لدد  التطاقدد  الليو جبادد .  ت دداف  الدفا،دد  

. تجددددا 20ت،ددددتو ااً لل ددددا   الطافئدددد  تلددددف 100000( جددددا اة،ددددة العةاقادددد    تتددددلطاا  جددددني %35ت ادددداً :  تن )
( تلدف 325000ا   اافن اللاطاط العةاقا   ود فلط  لني احنتاف نت  لل وة  افت داع جلو،دط الددخو :  ):أصائا

د ن الجباددة :  ال ددزن ال دداأا الددب  ادداأق تلددك الددت دن  الدديت ت ودددةا  2005 -2004 -2003 دد ة ً لو ددوام 
.  ايدددا ت  دددة  نلدددائج 21اتدددس ال ة اددد ( ه ضدددون ج و %8،18الوددددفن الءدددةائا .  قددددف  قايددد  دلادددو ال ودددة التءدددة  لدددد)

 %30،1 عددداي  %30(  ددام للددن أددوايل 24 -15تن جعددداي التطالدد  لل ئدد  العية دد  ) 2008اللءدد او  التطالدد  لعددام 
. :ضددا   :  اطءدداكو ا قلصدداد   22%15لددإلا/، ه أددني للددن جعددداي التطالدد  لصددوفن  اجدد   %7،29للددبكوف جوالددو 

ا  ليا ادد  الدديت لدددت  تءدد و أجددة  ثددةن تجددام حتواددق اللجبيادد ،  غجبددا  لتددادف :  اةخددةى  جءدداكو التاا،دد   اطءدداكو 
تذغانجبددا  دددد جددا اللتددا،   ججب ددا، كاددف مي ددا ان نتددا :نتددااً قددادف  لدد  العطددان ه  ددو الاددة   احملاطدد  وجملليددا  

اد د  دداغةن التطالددد   كاددف مي ددا تن حنوددق الة اغادد  ا  ليا اددد   نتددق ال وددة لدددت  تلصددا د  وجددداً لعددد  ددوم ه  ددو ا
 لياا ت  اعا   كاف مي ا ان نتا  نطوف  نصف اجملليا  عاا ه اططتن )الجبتان( 

 لللجبيا  التءة   ت ااً  دد جا اطوا اا  اطر ةا  اليت مت ا ليادغا جا قتو لةاجج اةج  اطل دن ا منائي للد لد   لد  
دخو(،  غدددبه اطعدددا   غدددي الددديت تع دددا جددددى جنددداح الد لددد  ه حتوادددق أالددد  اللجبياددد  التءدددة   غددديا )اللعلدددا ، الصددد  ، الددد

 اللجبيا ،  ،جبةكت  ل  جر ة اللعلا  طا لس جا تمها  كت ن ه تعت ت قا  اطوا جب .
 ا23(   جبوت  :  ثزث  جتلو   غي1 - قد ا ليد لةاجج اةج  اطل دن جر ة لللجبيا  التءة  ،   رتا ح لني )ا ة

   كثة. 0،84جتلوى  ايلا  .1
 .0،77 -0،5جتلوى جلو،طا  .2
 .0،5جتلوى ضعافا اقو جا  .3

 غددبا اطر ددةا  غددي الدديت تع ددا جدددى جندداح الد لدد  ت  احل وجدد  ه حتواددق اللجبيادد  التءددة   جددا  دددج ا.   ددا تن اللعلددا  
ثدددوفن جر دددةا ت،ا،دددي جدددا جر دددةا  اللجبياددد   ت اددداً أدددق د،دددلوف  ل دددو جدددوا ا،  اللجبياددد  التءدددة      يت :  جدددا خدددزاي 

 ا24تعلايا  غاد   تعليد  ل  الجبوع    ل  ال    وط.  تجبا ل  اللجبيا  التءة   اللعلا  جا خزاي ا غليام لد
                                                           

 .23اللوة ة الو ا حلااي اللجبيا  التءة   ه العةاق، جصدف ،الق، ح 20
 .27ح  ،اطصدف ن تس 21
 .13، ح2009، 2، ع23اا د ، للوا، ، تاج  التطال  ه العامل العةيب  حتد   ت،واق العيو، جمل   اجع  اطلك  تد العت ت، ا قلصاد  ا دافن، م 22
 .11، ح2007لعةيب التادس لإلدافن التائا ،  تد الةأا ،  تد الةأا  فيد )د(، اللجبيا  التءة    جووجا  حتواق اللجبيا  اطتلداج  ه الو ا العةيب، حبو/ اطرمتة ا 23
 .92، ح1995الوصا ي،  وفج، اللجبيا  التءة   جةا ع  نود   للي  وم  اطايون، جةكت دفا،ا  الوأدن العةلا ، ل   ،  24
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 اللعلا  تدان  كلتا. اللوان . -
  ةح اللعلا  ك ق ت،ا،ي   د   ضا التءة. -

الطدددة ني )اللعلدددا   اللجبياددد (،  جدددا مث : دددادن تو ادددس اللعلدددا  لل وادددق اللجبياددد  التءدددة  ،  لدددبلك تصدددتح العزقددد  تتادلاددد  لدددني 
 الرتلادد   لدد  اطوا جبدد  ترتكددت  لدد  جتدددت ت،ا،ددي غددو ان اللعلددا  أددق للجياددا  تادديا ت ددا ر ال ددةح  اطتددا ان لددني  اددا 
ت ةاد اجملليا،  غبا    ولصة  ل  : طائ   الرتلا   اللعلا   ودط  :مندا تءدتع   و ضدا   :  ذلدك لودا  اطوا جبد   أودوق 

 ي لد    ا أتاس وطتر لا  ا  ليا ا   العيو ا يا ي.ا نتان  تجبي
ان أصددواي اطددوا ا  لدد  اللعلددا   الة ا دد  الصدد ا   العيددو    وددو تمهادد  ه أصددولس  2000 ت دداف توة ددة التءددة   لعددام 

 .  وللددايل ان احلصددواي  لدد  اللعلددا  ك ددق ت،دداس ءددق ان  ليلددا لددس كددو جددوا ا ل ددي25 لدد  احلوددوق التاا،ددا   اطد جبدد 
 -الوا تدا  -احلودوق - جبلج الواادا  احمللا   ال  دانا  العلياد ،  غدبه احلودوق غدي :أددى رلادا  اطوا جبد  )ا نليدان

 اطءافك  ال عال (.  حتواق اللجبيا  التءة    تللتما
 اطتا ان تجا الوانون. -
 احلصواي  ل  اللعلا . -
 تو ة امدجا  الص ا . -
 الواان  ل  ال وة. -
 تو    ةح  يو. -
  مي ددا لجبددان ا نتددان  حتو لددس :  جددوا ا د ن : طددانه احلوددوق الد،ددلوف    الدديت ت  ددو لددس احلاددان ال ةميدد  لددد ن ت   :ذن

متاات  جبو،دي ت  جدبغ  ت   ةقدي ت   ءدائة ، جدا ت دو ان  ودوم ولوا تدا  اط ة ضد   لادس  لد  تكيدو   دس،  ت عادو 
 ليا ادد ،  ددز مي ددا تن  طتددق اطددوا ا  اددا الوددةافا   الوددوانني اطءددافك  اجملليعادد  الجبو ادد  جددا ت ددو حتواددق الة اغادد  ا 

الصددادفن جددا ،ددلط   لاددا،   علوددد تن غددبه الوددوانني  الوددةافا  ه جمليددا تددتداد  اددس نتددق ال وددة  ا ةميدد   التطالدد  ..ان. 
 اطتددر لا  ا  ليا ادد    وللدايل  ددان اطءدافك  اجملليعادد  لليدوا جبني تددةتتط ت،ا،دداً للو،داا خاددافا  الجبداس  ت ددا ر ال دةح،

تةتتط ولواان  ل  التطال   ال وة  تو    دةح العيدو،  الءدعوف و نليدان لل ودق جدا خدزاي تدو   الة ا د  ا  ليا اد  
 للعوائو اط يء   حتواق اطتا ان  العدال  ا  ليا ا  لني البكوف  ا ا/.

  .خامسا: الشباب العراقي: الواقع ومقومات املشارك  الفعال
 ذلددك جددا خددزاي اطءددافك  ال ا لدد  ه  ،  ،ددايا ه اجملليعددا  الجباجادد  ، علددا الءددتا. الةكاددتن اة،ا،ددا  لل واددق اللجبيادد 

ل ددا الل دد  ا كدا غددو كادف مي دا ا ،ددل ادن جدا غددبه  ،  لدا   توددا جتدر لا  امندان اجملليددا  ادجبا   جتدلوتل  ،لجبدانن
                                                           

 .3، ص2000، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي، 2000تقرير التنمية البشرية لعام  25
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يعادددد  ا ءالادددد  لل واددددق الل ادددد  اططلددددو.  اعدددداد  ا  حتواددددق الة اغادددد   أث ددددا  لدددد  اطءددددافك  اجملل  دجا  دددداالطاقددددا  
 ،ايا  ان اجملليا العةيب لصوفن  اجد   اجملليدا العةاقدي لصدوفن خاادس  عدج ولعد دد جدا الطاقدا  الءدتالا   ،ا  ليا ا 

 فا،ا  اطالص   با الء ن. غبه جا ا اف  الاس  اا تواف ة اللجبيا  التءة    ا حبا/  الد ،اطعطل   غ  اطجبلج 
 غد  ا ادا ف اد أةكد  الل ة دة  ، الءتا. غ  قادن احلةك  ا ألجا اد  ه تدونا  اعدد  حتوادق احلة د   العدالد   ال ةاجد 

 جنددغ   واادلون الجبادااي جدا ا دو اطتداد   ، ا ن غد  جدا  ودود ن أةكد  ا ادزح ه العدةاق ، الل ا  ه جصة العةلا 
يا حنو حتو و اطوا جب  ا  غو   أواوا   ياا ا ةاد الءعق  ا تة،دان الودا   التدلوكاا  ه جمدا   لاد اجملل لا خب ن

  ،ددايا  ان الءددتا.  ،الووجادد ...ان(-اطجبطودد -العءدد ن-اطوا جبدد   ا للعدداد  ددا الددو نا   ا نليددانا  ا انتادد  )احلددت.
للجد دددد قدددادف  لددد  الل ا دددو  الل ادددف  ا نددددجاج  اطءدددافك .  دددا  اقاتدددس اطل جدددةن و لددددا ا   الجبت ددد  حندددو الل اددد   ا

  ،ددددايا جددددا قتددددو ف ددددااي التاا،دددد   ا قلصدددداد   ليددددان الددددجب ا  ا  ددددود، ل ددددا.....  غددددبا تلدددداج ا  الل دددداتف لددددباي 
 العددزج غجبددا غددو جتددا دن الءدددتا.   العددزج، ا  ليدداع  ا خصددائاني ا  ليددا اني جددا خددزاي الدفا،دد   اللءددااص 

لدو اةخدب لاددغ  )الءدتا.( حندو حتوادق  جةضدان، لداا اللعاجدو جع د  كيدا  لعاجدو الطتادق جدا  ،تن تد    ل  جتا دن
ل ددي  ا خصددائاني، تددةك جتددال  توة ددة اطصدد  لادددغ    لاددد  الصدد اح، ددا تجبيادد  قدددفاة   تو ا  ددا ه ا ردداه  اللجبيادد ،

 طا   عليد  لا ا الءتا. ه اطتلوتو.ت ون  يلا  الل ا  غاد    ترت،ن غبه التلوكاا  للصتح اوفن من
جددا ان غددبه   ددوم، ددز مي ددا ان تل وددق اللجبيادد   جر ددةا  ال وددة  التطالدد   الل يدداا  ا قصددان  الليااددت تددتداد  وجددا لعددد 

جبدا اطر ةا  تتداد جا ا دن اطرمتةا   الجبد ا   الت دو/  الدفا،دا  احمللاد   العةلاد   أدص العاطاد .  غجبدا  لتدادف ا  اذغان
ا،دددئل  ج ددد  غدددوا جدددا غدددي ا ،دددتا.   ا دددا غدددي ج ددداجا املدددو   غدددو غدددي جوصدددودن ام      دددو املدددو ه اجملليدددا ام 

  تن ت  الدفا،ا   ا حبا/ ام ه الءتا. 
الددديت مل  خدددب  ،كا ددد   لجتدددد ه التاا،دددا  ا قلصددداد    ا  ليا اددد   ا ،دددرتاتاجاا      اضدددح،ا لودددد ان املدددو كتددد  

  :منا ا كل ان وللجبا   وط. ،الل ا  ال علي  الواقعي  ل   اتو ا  يلا 
 جبدددبف  ،ددداجببف ل افثددد  كتددد ن ،دددل و  ،ان كدددان اقلصددداد  ا  ا ليا ادددا ا  ثوا ادددا ا  ،اا،ددداا ، دددالواقا اجملليعدددي للءدددتا.

 اذا جا تةك  غبه الاواغة  اطر ةا  د ن اغليام ت  جعا  . ،وجملليا
 اجملليا  جا غي اغ  األاا اة  جا ا و اللطو ة  تجبيا  الودفا   الل ا .  ،ال  اللطةق :   اقا الءتا. ه

 ضعف االنتماء لدى الشباب: االسباب والنتائج. .1
 ،دايا  اقةافغدا لجبددا ا،ا،داا ه التاا،دا  الد لاد  جدا خدزاي  ،لود اتتدع  الجبددانا  طءدافك  الءدتا. ه اجملدااي العدام

 ا داف ا   ،1998ة الدد يل للتاا،دا  الثوا اد  للاونتد و ه ا،دل  ومل  دام ججبلدى الءتا. اطجبعود  ل  غداجا اطدرمت
 اضددددددعوا التاا،ددددددا   :لددددددا   جددددددا أو دددددد  ان  تددددددليا  ،ان الءددددددتا. غدددددد  قددددددون كتدددددد ن  فان ا نلدددددداج  اط ددددددافن  ا لل دددددداف

  ا ،رتاتاجاا  الو جبا   العاطا .
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الل ياا جا      الءعوف ا  الةغتد  وطءدافك  جدا ا دو :  ان الءتا. ااداد  عوفغ  و ،لتعاد  ا قصان  اللجاغو   
الل اددددد   احلصدددددواي  لددددد  جةكدددددت ا ليدددددا ي جةجدددددوق جدددددا   ددددد  اخدددددةى. ل دددددا لءدددددةط ان تلددددداح عددددد  ال دددددةح جدددددا خدددددزاي 

   س. تكيوللواام كد افغ   ل   ا ،رتاتاجاا  اللجبيو   اللي اجباس
 أثاثدد  لدددد ا الءدددتا. ا  اطءددافك   اللددددف ق  الل غادددو   لدد  الدددةغ  ممددا تودددوم لدددس احل وجدد  العةاقاددد  جدددا فددا     دددادن 

  ،ددايا  اافن اللاطدداط   اافن  ، حتو ددو غددبه الطاقددا  اطعطلدد  ا   اقددا  ججبلجدد   ددا تطددو ة قاللادداة  التدنادد   البغجبادد 
 العيو  الءر ن ا  ليا ا    اافن الءتا....ان. ا  ان الواقا  ء  :    ا ذلك.

ا  ان غجبداك أددا    جر ددةا  اخددةى   توددو  ، قددد مت ا  ددافن الا ددا ،ددالوا ،ل وددة  العددوا  التطالد  اطر دةا  اماادد  و
 ا ةغا  ا اطر ةا  ا قلصداد  .  غدي اعدة . ا  اعجدةن ا  خدافج التلدد  ا دن أدا   ا نل داف  العدت    امهال ا  

 الل ا   الءعوف و غرتا.  الزجتا ن.....ان.  ا الت اج  ا غليام وجملااي التاا،ي  الءعوف لعدم الودفن  ل 
 %17،2 ال ودة اطداد   %13،3 ود ا اف اأد/ تواف ة اللجبيا  التءة   ا  ااد د أا   ال ودة جلعددد ا لعداد ا  

 ايدا  دجبا ب لعدد  0،808أاإ للدن  ، ا اف الدلاو ا  ان الص   غو ا  او لني ا لعاد ا خةى ولجبتت  للءتا.
  ،ددايا اللعلددا  الثددانو   ، غددبا  ع ددا ا ثددة الواضددح  ل ددا  جعددداي ا لل دداق وللعلددا  0،695لددا  لاصددو ا  اللع

 احلة د   اللواادو   دان ا قدو لدني  0،600 اطءافك   ا جا  0،741 ايا  تلن جعداي اللء او  ، افت اع جعداي ا جا 
 ،اجددا الجبددوع ا  ليددا ي ،ةا  ا،ددلادام ا نرتنادد  جبددد اضددا س جر دد 0،433  ددجبا ب ا   0،535 اددا ا دلدد   تلددن 

 .535،026-694،0 ع ا الدلاو الل ا   الواضح لني الءتا.  الءاو  لاتلن 
 اغد  جدا  ثد  ا نلتداه غدو  ،29-15جا ا ايل ال ئ  العية د   %38،4 ايا للن ا ايل الجبءطني اقلصاد  جا الءتا. 
 دازأ  ان ال دة ق الجبتدتا  تلصدا د كليدا ااد   ،  لدني كدز ا جبتدنيال جون الواضد   ه جعدد   الجبءداط ا قلصداد

 تلجبا،ددق جعددد   لطالدد  الءددتا.  ددةد  جددا افت دداع اطتددلوى اللعلايددي  ، ددام 30ه  يددة  %76ا يددافغ  للصددو ا  
جددا جميددوع العددا لني  %15،4 وددد  دد ل  نتددت  العددا لني  ددا العيددو جددا محلدد  الءدد ادن ا للدائادد   ،29-15لعيددة 
 نتدددت  لطالددد   دددةت  الءدددتا.  ،%31،6ه أدددني لل ددد  نتدددت  العدددا لني ممدددا تيلدددون الءددد ادن ا اجعاددد   ،العيدددو دددا 

 الة دددف  %58اجددا لطالدد  الءددداو   تل دد  ه احلاددة  ،%14،9 الة ددف  %20جةت عدد  ه اطجبددا ق احلاددة    لجبتدددت  
أاإ للن اطعداي العام للتطالد   جبدد  ،  زأ  افت اع نتق لطال  الءاو   ايا لو قوفن ذلك لتطال  الءتا. ،10%

جوالدو  %10 ودد لل د  نتدت  لطالد  الدبكوف  ،. اجدا ه اقلدا  كةد،دلان العدةاق%11،1 الءدتا.  %20،7الءاو  
 .27لإلا/ 38%

                                                           
 .35ح ،2014 ،العةاق ، اافن اللاطاط  لا  احل ي  ، تا. العةاق حتد     ةح ،2014و ا لللجبيا  التءة   لعام اللوة ة ال 26
 .48ح ،اطصدف ن تس 27
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 غبا   تة ان ا  ود اليت لبلل ا احل وج  جا ا و اللصد  طءاكو ال ودة  التطالد   تددين اطتدلوى اللعلايدي  امددجي 
 غددبا  ،  تددتااي د ن جتددلوى الطيددوح Gender) جءدد ل  الليااددت الوددائ   لدد  ا،دداس الجبددوع ا  ليددا ي )للءددتا. 

  جبطتق ا اا  ل  جء ل  العيال   العيال  الجباقص  اليت   د  افت ا ا جل و ا ه اجملليا.
 ، ر،تدا  اجملليدا كا د  ا لود ان للير ةا  اليت ذكة  ،ل ا د ف كت  لعدم فغت  الءتا. ه اطءدافك   انعددام الثود  

   ل    س امصوح اطر،ت  التاا،ا .
اجددا جددا  ددةى ان  %41،4ان نتددت  جددا  ثددق ولعيددو التاا،ددي  2009 وددد ت دداف اطتددح الددو ا لل لددون  الءددتا. لعددام 
 ايددا لل دد  نتددت  اطر ددد ا لعيددو الءددتا. ه اجملددااي التاا،ددي  ، وددط %6لةت ددس  اددوتس ه اطجبايددا  التاا،دد   وددد للددن 

26%28. 
 ل ددا حنددو ا ،ددوت.   ،ددايا اطءددافك   ، ا لوددد لددو ت ددةف  غددبه اطتددوح ه الوقدد  احلاضددة لو ددد  ان الجبتددق ،ددلل  

 الءتالا  ه  اا جما   العيو التاا،ي  غ غا.
حلدة .  ود ااداد   ت ن اعجدةن  اعدة . جدا التلدد ه التدجبوا  الثزثد  اطاضدا  لتدتق ا ،تجا اعجةن الداخلا   اماف ا 

  الجبتا ا  اطتل    جا فا ول ا جا تجةا  ا ليا ا .
  لد    دس امصدوح غجدةن الءدتا. ا  د اي  ،ا  ا دن اعجةن  اعة . جدا الواقدا  جدا اجملليدا ،تد   مما   ك  اس

جدددا  دددام جز دددني ااح ل ا ددد  لا دد  خذاف  3أاددإ ا ددداف  اأدددى اللوددداف ة ا  افت ددداع نتددت  الجبدددت ح ا  اكثدددة جددا  ،ا ف و
.  عدم ا ،لوةاف  الادة   ا ،دلثجبائا  لليجليدا العدةاق ا،تد   لءد و كتد  ا  :  داف الةغتد  ا  اعدة . 201529

ا  ان نتت  الءدتا. الدةاغتني  2012 ود ا اف  نلائج جتح ا،لطز ا  الةت   تطلعا  الءتا. لعام  ،حنو امافج
 جا اغ  ا ،تا. غدو احلصدواي  لد   ،%35،5لان  ود لل   اجا ه اقلا  كةد، %22،2ه اعجةن اماف ا  لل   

. 30اضدا   ا  اكيدااي الدفا،د   الدلالص جدا الواقدا اطة ددة ،%3،45أادإ  د و غدبا التدتق جدا نتدتلس  ، دةح  يدو
 اليت اد  ا  أءدد اكثدة  ،ا  ا دن اعجةن ا  ا ف و ولطةق غ  اطءة    2015   د  اة  ة اةخ ن جا  ام 

 داص جددا لادجب   ا  دااي  نتددان ه اطجبطود  احملصدوفن لددني الادوان  جودد ناا جددا ا دو الددخواي ا  جوددد ناا  2000جدا 
.  غددددبه اعجددددةن غدددد  الءددددة ا  اد  ا  غددددةق اطئددددا  جددددا الءددددتا.  العوائددددو 31 جددددا مث ا  اددددةلاا مث اللو ددددس :  تطاناددددا

أاددإ  ووجددوا وللددتااغ  ا   ، عل دد   ة تدد  ،دد ل  للي ددةلنيا   ، اة  ددااي ه اطادداه ا قلايادد  ال ااددل  لددني تةكاددا  الاددوان
 قدددد   دددد  العد دددد جدددا العوائدددو جولولددد   يددددا داخدددو  ،،دددةق  اجدددواع  ا  تدددةك   ميوتدددون جدددا العطدددا  ا دددوع  امدددو 

 لعد ان ،ةقوا تجواع   تةكوغ . ،احلا   

                                                           
 .98ح ،اطصدف ن تس 28
 .3ح ،2015 ،أت ةان 10 ،توة ة ا يعا  العةاقا  حلووق ا نتان ه الو    اطل دن اةجة  ا   جبا،ت  جة ف  ام  ألزاي دا ا طد جب  اطواو 29
 .44ح ،اطصدف ن تس 30
  http://www.baghdadnp.com/news ة دن ل داد ا ختاف  . 31

http://www.baghdadnp.com/news
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أاددإ  لجدد  لعددب الءددتا. ا   ،ال اددتا( ت اددا انلءددة   دداغةن غة تدد  للددلالص ا  اعددة . :  خددافج العددةاق جثددو )ا اج 
 قاددام لعددب الءددتا.  الطددز. ا  الددت اج جددا  ،غددبا الجبددوع جددا الددت اج الددب   عددد ججب ددبا جددا ججبا ددب اعددة .  تددةك العددةاق

 الجبتان ا  كةاناا  لل صواي  ل  ا قاج   ا جبتا  اة كةانا .
فا  تادددا ه فا اددد  كدددةلزن ان غجبددداك افت ا دددا  ودددد ذكدددةا جصدددد ، انلءدددة  ت ادددا  دددواغة ا نل ددداف  الولدددو لصدددوفن انل ددداف

.  ايددا ت دداف توة ددة اللجبيادد  32 وددد ا،ددلوتل  جتلءدد   احلتددني أدداليت انل دداف ت،ددتو اا ،جل و ددا ه أددا   ا نل دداف
 ت  دة  :أصدائا  ج يد   .33اجدةتن 287ان  دد الجبتان اطجبل ةا  ه :قلا  كةد،لان للدن  2008التءة   العةاقي لعام 

 2003لعددام  329ف  اماادد  ه التددلايانا  ااد د أددا   ا نل دداف ه اطد جبدد  اذا افت ددا العدددد جددا طتلءدد   الطددوا
 بغق التعب ا  ان غبا لداا انل داف  امندا قلدو  ،. :  ان غجباك جا  ء ك ه ذلك200634 ام  812لاصو :  

 يا  احمللا   الد لا . غبا جا ا اف  الاس العد د جا اطجبا ،الجبتان غتز للعاف ا  د ع ا لزنل اف
تددللاص  ددا  ،تجددا اة،ددتا.  العواجددو اطرد دد  ا  افت دداع جر ددةا  ا جددةا  ا  ليا ادد  الدديت  دداىن   عدداين ججب ددا الءددتا.

  ليا
 اد  ا  نددت ح ،دد ان ةددا  ،2003 ،ددايا لعددد  ،الجبتا ددا   احلددة . اطتددل   الدديت ا لاأدد  اجملليددا العةاقددي -

للددرد  ا  التدد ا ه اجدداكا غدد  جزئيدد  جددا الجباأادد  الصدد ا   ،افج العددةاقفا اددا   لدد  ا قددو ا  داخددو  خدد
  ،دايا ا جدةا  ا لد د   ا  داا اللجب تدي....ان.  تعدة  الدتعب ا  التدةق   ، افت اع نتق ا اال  وةجدةا 

  تدين اطتلوى اللعلايي. ، الل د د  ا للتاا
،دامه  ه افت داع نتدق  ،الد ل   اأدد/ اخدلز   لجباو د  الب  ااا.  اا جر،تا  ،ال تاد ا داف   اطايل -

  ادددا غدددبه العواجدددو  ،ال ودددة  التطالددد   انعددددام  دددةح العيدددو    دددوف اطا ادددا  اطتدددل   لل ددددد  تولدددو  تتلدددت الجبددداس
ا،ددد ي  ا ادددا ا  انليدددان العد دددد جدددا الءدددتا. ا  غدددبه ا يا دددا  اطتدددل   ا  فا لددد  اعدددة . ا  خدددافج التلدددد 

أص اادتح العدةاق تلدو جةاتدق جلودجد  ه ال تداد  لد  جتدلوى العداطي  ججب دا اطةتتد   ،أااتس   ائللسأ اضا  ل  
 ايددددا  دددداف اللوة ددددة العدددداطي ا  ان العددددةاق و  تلددددو اطةتتدددد  الثاججبدددد   اطاددددا ه ال تدددداد اطددددايل  ،2008الثالثدددد  لعددددام 

 ألددو العددةاق اطةتتدد  ا     ،العاطادد  أواوادد   ا لوددد لددو كاندد  اطر ددةا  الدديت حتصددو  لا ددا اطجبايددا  ، ا داف 
 لد ن ا  ججبااع ا  ججبا ا.  ه كللا احلاللني و  اجملليا  عداين    ودد  يدوده ال ودة  الدب   ةت دت  لادس ا   غد  

 الءتا.. 

                                                           
 .2011 آذار 9في  28ق 2العدد  ،جريدة الشرق 32
 .87ص ،مصدر سابق ،2008تقرير التنمية البشرية لعام  33
 .28ص ،2009 ،بيروت ،دراسات عراقية ،دراسة ميدانية في السليمانية ،ظاهرة انتحار النساء حرقا ،)د(مإبراهيعد  ،األمير 34
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الجبيطادد    اددا اطر ددةا  تركددد ان اطددةتن  تددتااي تعدداين جددا تدددين اطةكددت ا  ليددا ي  تة،ددان الصددوفن ،الليااددت ا جبدددف  -
لعيددو الجبتددان ه اجملددااي امدداح جددا   دد   الل يدداا  ا قصددان  الليااددت  ال صددو اط ددا العيددود  جددا   دد  اخددةى. 

 غدددبه اطءدددافك   ،  ا دددةن  اأددددن غددد  جرججبددد  وطتدددا ان %25اجدددةتن  لجبتدددت   82  دددي قتددد  الاطدددان   تو دددد ،دددوى 
 ، ناددإ العيدو  ال وددة  التطالد   العيددو ه اجملدااي امدداح الودد  جاداغة  ،الصدوف   ا ودد  اطددةتن الطيدوح حنددو الل اد 

   ،ايا الءاو . ،ادى ا  ا دن جعاان الجبتان ،اضا   ا  العجبف الو ا ي  اط ا
ا لوددد ان اطتال دد  لوددون العوطدد   الااةددا  اطتال دد  لاددعف جصدددا  اطوا  دد    دددم قدددفن الثوا دد  العةلادد   لدد   ،العوطدد  -

 جدا   د  اخدةى تدةك ا واندق ا ءالاد  للعوطد   الجبادة  ودط ا  ا واندق التدلتا   فا لد   ،    غبا جا ،اطوا   
  ،دددايا ا  دددزم ال دددةيب  جدددا ميادددته جدددا ا دددزا   ا دددزم ذا  جاددداجني غالطددد    تلجبا،دددق جدددا اطجباوجددد   ،تطتاو دددا

 ،دايا لعدد جوافندد   ،تلدد  ا  ليا اد تدى  ممدا   دك  اددس ا  الءدعوف و أتداط  ا غدرتا.  الع ،الواياد  لليجليدا
ل ددا جددا  ،ججباوجلجبددا الوايادد   ددا غددو  ا ددد  ددا ال اددان جددا قددا   ج دداغا  العدالدد   احلة دد   اطتددا ان  أوددوق ا نتددان

 خ ي خلف غبه اطتاد  جا اغدا   ان  لل ة ا الد نا   ا غرتا.   ودان اعو    البا  ه ان  اأد.
  ،ايا ف لة  ج تون  اجاو د فك امي. ،جبائا  الو ا ا  غبا جا ت اف :لاس  ليان الت

 جدا غدي   دائف ا  دتان الوا دق  ، الو ا ا  أا ل  ت ت  ال ا ا  الديت نءد   جدا خزعدا العزقد  لدني ا دتان اجملليدا
اجدا  ،جملليداان الل اجو الو ا ي لو تان  جبلج  جبدس انع ا،دا  اءالاد   لد  ال دةد  ا ،دةن  ا ،  ع  اخة ،تودمي ا لل و

 .35املو الو ا ي  لجبلج  جبس اضةاف ترد  ا  اخلز   لجباو   ه اجملليا
 ، أتدق ا د اف احملدددن ل دو  اأدد جدجب   ، أدد ج تون الطةق اطالل   اليت تا اي  دا الجبداس اأدةاا الجبجداح ه احلادان

  التدلا اطاد د  ا  الو،دائو اطوتولد  لل وادق لدرتاك ،  ةى ان لعب الجباس قد    ءرتكون ه اعد  اطل ق  لا  ا ليا اا
.  اكددددد ان ت ددددتان الجباددددام اذا  ءددددل  ه حتواددددق اغدددددا  ا ،ددددو   ددددجبج   ددددا ذلددددك جددددا  تددددي  وملددددو 36غددددبا اعددددد 

 جا مث  دان أالد   ددم اللدواان غدي أالد  ا ليا اد   ،  ةى الو ا اون ان الجباام  اللواان  تاعاان ه اجملليا .37الو ا ي
 اكدد  .38 ت،اس اللواان   ود : اع تخزقدي ،ءت ون  دم اللواان ه اجملليا وطة  ه ال ائجبا  احلا    ،غ   تاعا 

أادددإ ت ددداف :  ان الجبددداس   لتدددتون الودددا   اطعدددا    ا د اف ا ،ا،دددا  جدددا خدددزاي اللجبءدددئ   ،ذلدددك  ل دددو  وف،دددونت
 .39ط  ام لل واق الجباام ا  ليا ي الجبجاح ه ا،لدجاج قا  اجملليا  جعا  ه  تد افه  ة  ،ا  ليا ا 

                                                           
35 Zerhun Doda، Introduction To Sociology، United States Agency، International  Development، June،2005، p.21. 

 .233ح ،2002 ، اجع  الواغةن ،جةكت الت و/  الدفا،ا  ا  ليا ا  ،جةا ع   تودميا د. فيد ا وغة  - تد ا وادتة   الدكلوف جصط    ،قةانا  جعااةن ه  ل  ا  لياع 36
 .76ح  ،1999 ،الواغةن ،داف غة ق للطتا    الجبءة ،الجباة   اطعااةن ه  ل  ا  لياع ،كيااي  تد احلياد الت    - لع  :لةاغا  ،لط ي 37
 .53ح ،جصدف ،الق ، لياعقةانا  جعااةن ه  ل  ا  38
 .138ح  ،اطصدف ن تس 39
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 ا،ددلادم غددبا  ،ا   ودددان اطعددا    تعددا انعدددام الوددانون Anomi ايددا ا،ددلادم اجاددو د فك ددامي جصددطلح الزجعااف دد  
مي ددا ان  ، اكددد ان أالددس ا ضددطةا.  انعدددام الجباددام الجبدداتج  ددا ا اجددا  لصددوفن  اجدد  ،اط  ددوم ه ناة لددس )ا نل دداف(

.    دد ان ت  اضدطةا. ه الجبادام 40ا جدة الدب   درد  :  ا غدرتا. ،ل دةد ه الل ادف جدا اجملليدا رد  ا  اخ داق ا
أدددص ان كدددان تودددق فاأددد  اكدددا  ا دن ه الجبءددداط  ،لا دددون دا عدددا ا  اطدددو  ا فاد  ، جبدددلج  جبدددس اضدددطةا. ه اللدددواان

 .41العام
 ع دا الواقدا اطادطة.   ددم اللدواان  ،ا ةاد اجملليداعبا ا د ان الواقا ا  ليا ي للءتا.  الءاو  اضا   ا  كا   

 لددددت  انفن  ،لاجبدددلج  جبدددس خلدددز   ا ادددا اثدددة  لءددد و كتددد   لددد  اجملليدددا ،احلاادددو ه  ادددا جر،تدددا  اجملليدددا العةاقدددي
أدددص اضددد   الءدددتا. )ذكدددوفا  نتدددان(  اددد ون ل دددو  دددين )اةف   اطدددوافد  اعو ددد   ، نلائجدددس تدددتداد  وجدددا لعدددد  دددوم

 ..ان( جملةد العاا كجان  ،زم  ا،لوةاف  ه ت  ج ان جا العامل. ا نليان..
 دد ى ان اطءدداكو تددةتتط لعدددم قدددفن ا  ددةاد  لدد  ادان اد افغدد   ،تجددا  ل ددو  وف،ددونت اأددد ججباددة  الددد ف ا  ليددا ي

ن  توقعددا  اطءددافكني   لطلددق جندداح ا نتددان ه :دائددس ةد افه اللو اددق لددني ا د اف  ا دا ،ا  ليا ادد  وطدددى اططلددو.
 .42 اذا جا  ءو  قا اةاع اةد اف ،عبه ا د اف

  ددم  ،أادإ الدو نا  احلتلاد   العءدائة    اطجبا واد   الووجاد  ، لعو التتق اطتا ة ه اةاع ا د اف غو الءتا. ا ادا
 قددرتاع ا  اللصددو    لدد  أاددإ انصددت   يلادد  ا ،  ،ددايا ه العيلادد  التاا،ددا  ،الودددفن  لدد  ا دداذ الوددةافا  اطجبا،ددت 

لاجبددلج  جب ددا اخددلز    ، غددبا ،ددتق جتا ددة ه  لاددو ا  ضدداع ا  ليا ادد  ،اخلاددافا  جل اددتن لعادددن  ددا اطوضددو ا 
 لجباو   خط ن.

 حاجات الشباب يف ظل البناء التنموي. .2
ا مث ا حناداا للدو ا  تدةك الدو نا  ا نليان ت  اطوا جب  تتداد قون  افتتاط جا ا دن اطءافك  اجملليعا  ال عال  للءتا.  ج

ا خددةى ج يددا كاندد  امهال ددا  د فغددا ه الددرتالط اطصدد   لددني الءددا.  جمليعدد  ا  جتددلوتل .  ليددا ان الءددعوف و نليددان 
ل دددا غدددبا تلددداج :    دددود كتددد ن جدددا قتدددو اطالصدددني ه  دددده جمدددا   تمه ددداا التاا،دددا   ، عدددتا جدددا ج انددد  الءدددتا.

 ا   الرت ا ا  ....ان. ا قلصاد    الثوا 
لبلك جند ت  ا د ان ا دن ا غليام لوادا  الءدتا.  ا دن الدد   اطداد   اطعجبدو  اطوددم عد  جدا قتدو اجملليدا  الد لد  

،اتددد    لءددد و  عدددااي ه ا دن ا فتتددداط  ،  ،دددايا ال ودددة  التطالددد   انعددددام  دددةح العيدددو  اعجدددةن ، جعا ددد  قادددا غ 
  غبا ،ارد  ا  حتواق اللجبيا . ،ذكوفا  :ان(  جمليع  اطص   لني الءتا. )

                                                           
 .80، ح 1997 ،ا ، جبدف  ،ج لت  ا  عاع للطتا   الجبءة ،ا غرتا. ه اللجباايا  ا  ليا ا  ،التاد  لي ، لا 40
 .265ح  ،1989 ،ل    ،1ط ،داف العلوم العةلا  ،ال  ة ا  ليا ي نء تس  اراغاتس  قاا ه ،،اجا  فيد)د( ، الة 41
 .93ح ،2008 ، يان ،2ط ،داف  ائو للجبءة  اللوا ا ،امدج  ا  ليا ا  ه اجملليا العةيب اطعااة ، اصو)د( ،غةا ت  42



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2، No: 1، 2015 

           

 
 76 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

أاددإ لدددت ا غليددام ولعاجددو للددو   كددو ا  ددوان الصدد ا   ،جددا أددد/ ه الءددةكا  الااونادد  ، جثددااي لتدداط  لدد  ذلددك
غدددبه  ، اللعاقدددد جع ددد  جددددى احلادددان ،  ،دددايا ل دددة  الدددت اج ، ا  ليا اددد  جدددا ،ددد ا جزئددد   تدددو   الودددة   اطاتدددةن

 .43   لء و كت  ه ا دن ا نليان للو ا جا      الءةكا  جا     تخةىا، ي
  ،ددددايا الءددددتا. )الددددبكوف  ، ددددا قةاف ون اللجبيادددد  الءدددديولا    مي ددددا ان تل وددددق لددددد ن جتددددامه   اددددا  ئددددا  اجملليددددا

د دد لعدب اطجبطلودا   جا ا و جتامه  كاجل    عال   جرثةن للءتا. ه ا  ود اللجبيو   الءاجل   لد جدا حت ، ا ا/(
 ن حتوادق  ، ،دايا ه الوقد  احلاضدة ، جدا مث اللطدةق ا  اغد  األاا دا  الءدتا. ،للتجبان اللجبيو  الجبدا ح ه العدةاق

 اللجبيا  قائ   ل  اللزام التت   اطجبطوي لني اطجبطلوا   احلا ا .
  اغ  غبه اطجبطلوا  اللجبيو   غيا

 ،جثددو رةلدد  تددونا  كددوف  ا جبولادد  ،  ،ددايا التلدددان الوة تدد  جددا العددةاق ،  دد ا ،ددل ادن جددا اللجدداف. اللجبيو دد  الجبا -
  جا مث ا نلوااي ا  اللجاف. العاطا   ججب ا رةل  كجبدا  الجبة ج.

  الرتكات  ل  ا ،ليةاف  . ،تعت ت جتدت الل اجلا  ه العيو اللجبيو  -
جدددا مث اذكدددان الثودددد  لتدددد غدددبه ا ألاا ددددا     ،العيدددو  لددد  حتد دددد اغدددد  ا ألاا دددا   أتدددق ا  لو دددد   ا مهاددد  -

 و  لياد  ل  اطوافد اطلاأ .
  ،ايا ه  و ا يود  اللالف الب  لدت  تلءة  ه اطجبا ق الة  ا . ،العيو  ل  تجبيا  اجملليا احمللي الة  ي -

د جدا ا اجدا   احلدة . اجا اغ  ا ألاا ا  اليت ااتح الءتا. كجا احلا   الا ا ه جمليا  اىن     دتااي جدا العد د
 .  اغ  غبه ا ألاا ا  غيا2003 ،ايا لعد  ، الجبتا ا 
 الءعوف وةجا ا نتاين.  -
 احلة  . -
 ا لداع  ا لل اف. -
 اطجبا ت . -
 العيو. -
 احلصواي  ل  اط ان  ا  ليا ا . -
 الءعوف و نليان  أق الو ا. -
 امدجا  الص ا   اللعلايا .  -

                                                           
 .426 -424ح ،2005 ،ل    ،4ط ،جةكت دفا،ا  الوأدن العةلا  ،تة س  ا ت الصااغ ، ل  ا  لياع ،تنلوين ،غدنت 43
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 .الايان ا قلصاد   ا  ليا ي -
 الءعوف وةمها . -
 اطتا ان ا جبدف  . -
 .ت ا ر ال ةح -

 تنمي  وترسيخ قيم املواطن  لدى الشباب. .3
 لددد ان ترت،ددن  تجبيددو قاي ددا ه ا ،ددةن  اطدف،دد   ،ل ددي تصددتح اطوا جبدد  ج ددوا ا،ا،دداا جددا ج ددوا   اصددا  الءددتا.

ل ددي تادد    ،،ددا   ثوا ادد  جزئيدد  لجبيوغددا لو ددود لائدد  ا ليا ادد   اقلصدداد    ،اا ، ا اجعدد   التددوق  الءددافع  العيددو
 غو    اض   اطعامل  ا  ق   ياا الءتا..

 ال ئددد  احملةكددد   اطجبلجددد   الودددادفن  لددد  اأددددا/ الل اددد   ، تجبياددد  الودددا  لددددى ال ئددد  الددديت تعلدددا العيدددود ال ودددة  ل دددو جمليدددا
العيددو ا دداد جددا قتددو جميو دد  جددا تلطلددق  ،(Social Walfer)ا ءددايب اعدداد  ا  حتواددق الة اغادد  ا  ليا ادد  

ا للددتام -ا أددرتام- ليددا ان الوددا  ا ،ا،ددا  الوا ددق تة،دداا ا لدددى الءددتا. تليثددو )اطتددا ان ،اطر،تددا  ا  ليا ادد 
أدددق -ال ادددال -العدددداي-الل  ددد  ا ءدددايب-ا  ثددداف-الثوددد  ولدددجب ا  تودددد ة الدددبا -اطءدددافك  ه احلادددان العاجددد -ولودددوانني
 اطءافك  اجملليعا  ال ا ل ....ان(.-ا جناا- افا لل-ا لداع-الو ق

  دبه متدافس جدا قتدو اطر،تدا  ا  ليا اد   جميو دد   ،تجدا ال ا اد  اطزئيد   اطجبا،دت  للجبياد  قدا  اطوا جبد  لددى الءدتا.
-اللءددددااص-ه جودددددجل   ا خصددددائي ا  ليددددا ي  ددددا ثددددز/ خطددددوا  ت،ا،ددددا  غددددي )الدفا،دددد  ،جددددا ا خصددددائاني

 علا جا اغددا   ،يا  اة ةاد  تو ا    ولء و التلا  طياف،  اد اف تجبااي الثجبان  اللود ة جا قتو اجملليا تجب العزج(.
 جا ا و حتواق الة اغا  ا  ليا ا . ،امدج  ا  ليا ا   التاا،  ا  ليا ا   ل  أدا ،وان

لدد   لدد  تجبيادد  قددا  اطوا جبدد  جددا   دد   اةخصددائي ا  ليددا ي  علددا ألودد  الواددو ا ،ا،ددا  لددني  اددا اطر،تددا  العاج
اليت متافس  ،ال  ض ط  ل  احل وج  جدا ا دو ا دن NGO)  ا اا غو العجبصة ال عااي ه ججبايا  اجملليا اطدين )

 ا غليام لواا  الءتا. جا     تخةى.
تتدددت ا    ،غدددا  ا تل اجددو ا ، تجبيادد  قددا  اطوا جبدد  لدددى الءددتا. تعليددد  لدد  ثددز/ قجبددوا  ا،ا،ددا  تل ا ددو  ايددا لاجب ددا

غائدا   اجد    ،دائو -ججبايدا  جمليدا جددين-وة،ةن مث اطدف،   ال لاد   اخد ا التائد  اةكدا  اطليثلد  وجملليدا )ت دزم
 نواد  ثوا ا   ف ضا ...ان(.-تة ا ا 

 ،جزجدح  اصدا  ال دةدتعلدا اللتجبد  ا    ه كادان اجملليدا  اجملدااي ا  اي الدب  حتددد داخلد   ، اة،دةن  لد  ،دتاو اطثدااي
 تددل   اددس ادفاك قددا  اطوا جبدد   ددا اللجبءددئ  ا  ليا ادد  الدديت تجبوددو الددرتا/ جددا  اددال   اخددزق  قددا   تعددا ن جددا  اددو ا  
 او.  ا اا ت ةس ه ا لجبان أدق الدو ا  ا نليدان  حتد دد ا د اف ل دو  ادوا جدا ا ادائ ا  جةاقتد  ا لجبدان  تدو ال   

 اطتلوتو للجب و  دائيا  با اجملليا.  طلتس جا  ،ا  اجملليا   فخيس تو ا     تبك غ  إبجناا 
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 دد د اف ا ،ددةن تل اجددو جددا اد اف لوادد  اطر،تددا  الدديت  ل ددون ججب ددا التجبددان ا  ليددا ي.  ،  ددا ان اة،ددةن  ددتنا جددا ال ددو
 .  يدددا خدددزاي تعا لدددا جدددا   دددي تودددوم لل ائددد  الجبائ دددا لليءدددافك  ه ا نءدددط  التاا،دددا   ا  ليا اددد   الثوا اددد   الة ضدددا

-مي دددا تعت دددت جتددداد  ا نليدددان جدددا خدددزاي الجبءدددا ا   اطءدددافكا   لددد  جتدددلو   ثزثددد  )اطجبدددتاي ،اطر،تددد  اللعلاياددد 
  جا خزاي اطجبتاي  اطدف،  نتلطاا تجبيا  ا أتاس ولوا تا  اجملليعا   ال اة  ا  لتاا ولو ا. ،اجملليا(-اطدف، 

ناددةا للي ددام اللعلايادد   الرتلو دد   اللو ا ادد  الدديت تعددد  ،طة عاددا  الدديت  جبليددي الا ددا الءددتا.تجددا اطدف،دد   لعددد جددا اغدد  ا
 اط    مت جب   جا اللعل   اكلتا. اطعاف   اط افا   تلوي اماا   اللجاف.  اللددف تا  الديت تدرغل    لد  جواادل  

ان لل ة دددة الدددبغا جدددا  ادددا ا ددد ااي الادددداق  غدددي تد .44الدددلعل   اللاصدددص ه اط دددا  اة يدددااي الددديت تلا  دددا اجملليدددا
لللعدق اطدف،د  د فا ه نءدة ثوا د   ، غي الو،ال  اليت متةف اطعلوجا    ق ججباوف ججب جي جدف س ، ا ن زق  الل جة

 اطءافك  لدى الطز..
  .45ثت  غدو ل   وللايل تتاغ  اطدف،  ه  ،اا كاان اللزجاب  تة،ن  ا   قا   جتاد  اجملليا للت و اندجا     ت

 اطر،تد  الرتلو د   خدب  دا اجملليدا  لد  جدا  ، ال ا   اة،ا،ا  لليدف،  غو حن  جزجدح ا نتدان الدب  افادن اجملليدا
 .46 ل ب ا  تجبول ا ا  الءتا. ه اان جواد تةلو    ت و جبا  ،اطعاف  اطجبلوان  اط افا  اط لتت   الوا  التائدن

 ا47تةكت  ل  تفلع  تلعاد غي الرتلا  جا ا و اطوا جب  
 الرتلا  جا ا و جعة   احلووق  الوا تا  -
 الرتلا  جا ا و     اعو   الو جبا . -
 الرتلا  جا ا و تعت ت ا نليان. -
 الرتلا  جا ا و تعت ت اطءافك . -

ا الاداون اجد ،  ي اط تاك مت  صاص جواد دفا،ا   لتدا ا   و لد  للددف ا اطوا جبد   تجبيال دا  تة،داا ا لددى الطلتد 
 ا لا  ان ا ازح اللعلايي غدو نوطد  ا نطدزق ا   ، ود اغلي  ولل واي ا  د ل   اطا  لعد احلة. العاطا  الثانا 

 تعياو دددا ه ن دددوس ا  دددةاد  تدددةلال    لددد  ا نليدددان  ا خدددزح ا   ،العاطاددد  جدددا خدددزاي احملا اددد   لددد  الثوا ددد  اطوف ثددد 
 .48للت  د  تا ا ولوا   التلوكاا  اطوتول  اليت مت جب   جا العاا لجبجاحكيا اغلي  الااون   ،جمليع  

 ا49 وضع  الواافن الااونا   ددا جا ا غدا  اليت تتل د  ا جا تعلا  اطوا جب   غي

 تجبيا  الودفن  ل  العيو إبءالا . -
                                                           

 .142 -131ح ،1978 ،الواغةن ،اجمللا الو ا للثوا    ال جبون ،  اليت  وا   االءتا. العةيب  اطء ز ، ت )د( ،أجاا  44
 .325ح  ،1982 ،الواغةن ،داف الجب ا  العاطا  ،اة،ا الجب تا  لللعلا  الثانو  ،امحد اكي ،ااحل 45
 .155ح  ،1981 ،1ع ،اجملل  العةلا  للت و/ الرتلو   ،للعلا  الثانو اثة الوضا ا قلصاد   ا  ليا ي للعائل  ه الل اق اللزجاب و ،للوا،  لا ،امل - يااي ،احلتاق 46
 .17 -14ح ،2012 ،تفلع  ت،ئل  لزنطزق حنو اطتلوتو ،اطوا جب  ه ،لطجب   يان ،،اف ،اطعية  47
 .26 -23ح ،2014 ،الواغةن ،جةكت العود ا  ليا ي ،اللعلا   اطوا جب   ا ندجاج الو ا ،فضوى ، ياف 48
 .26-23ح ،صدف ن تساط 49
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طءددافك   تجبيادد  ا أتددداس تعياددق الل ا ددو الوا،ددا لدددني الطددز.  لددني جدف،دددل    جمددليع   كدد دان للجبيادد  ج دددافا  ا -
 وطتر لا  ا  ليا ا .

مي ددا جددا خزعددا  تددلطاا ال ددةد ا ،دد ام ه اقاجدد  اجملليددا  ا دن الددو ي  ءدداكو اجملليددا احمللددي  الد لدد   جعة دد  الطددةق الدديت -
  الد ل .

 ،جبو داة  اطالل د ا  خلدق غو د    جباد  توأدد اطدالات ني لل 1975 ايا ،ع  جالات  ججبب أصوعا  ل  ا ،دلوزاي  دام 
 ه الدددمنافك  علددا تعلددا  اطوا جبدد   لدد  فاس  ، جددا مث ا ليددد  جتدددت اطوا جبدد  غددد ا ا،ا،دداا جددا اغدددا  الجباددام اللعلايددي

 ه ا،دددتاناا مت دجدددج جدددجب ج تعلدددا  اطوا جبددد  لدا ددد  جدددا الد،دددلوف  ،ا لدددو   ججباوجددد  اللعلدددا  العدددام لددددت جدددا ف   ا   دددااي
 اقدةاف قدانون  عدرت  ون اللعلدا  الاد  قو د  لددجج قدا  اطتدا ان  أودوق ا نتدان  الليا،دك مت 2006 ه  دام  ،ا ،تاين

 .50ا  ليا ي  اأرتام اللجبوع الثواه
 الو،ددددال  ا  زجادددد   دددل  جددددا خزعدددا نوددددو ا   دددداف  احتفان  ،أاددددإ تجبءددددط  ا دددا لوادددد  اطر،تدددا  ،تجدددا التائدددد  اجملليعاددد 

 .  غبا جا  جبطتق  ل  اجملز   الص ف الاوجا   الء ة  .....ان.51 اطعلوجا  ا   دد كت  جا اة ةاد
 ل ددا د ف كتدد  ه اقاجدد  الددد فا  اللو و دد    فا العيددو اماادد  للثواددف اطددوا جبني   دداغا   ،تجددا ججبايددا  اجملليددا اطدددين
جبطتدددق  لددد  الجبدددواد  الثوا اددد   ا ادددا اطءدددافك  اجملليعاددد  اططلولددد   ال عالددد  للءدددتا.  غدددبا   ،اطوا جبددد   ا نليدددان  قاي يدددا

  الة ضا  ت اا.
 ضيا غبا اللطوف الءيويل تصتح جر،تا  التجبان ا  ليا ي  ااًنا ج لوأا لل ا و تلك ا د اف   ياا اطر،تدا  
 ،جدا خدزاي ا لادان اجددوف الطلتد   ججبايدا  اجملليددا اطددين  اطدةلني  ال دا لني   ءددافك  ت  قادادن اةخصدائاني ا  ليددا اني

( 1جا خزاي الل ا و ا  ليا ي الب  ميثو ا  اف اللءافكي لل عاو  تجبيا  قدا  اطوا جبد  لددى الءدتا.. جةتتد  فقد  )  
 . وضح ذلك

 
 ( يوضح دور املؤسسات اجملتمعي  يف ترسيخ قيم املواطن 1مرتسم رقم )

                                                           
 .27 -26ح ،اطصدف ن تس 50
 .10ح ،1984 ،الواغةن ،ج لت  لا  الءةق ،دفا،ا  ه ا تصااي ، تدال  اف)د( ،ف اد 51

م ترسيخ قي
المواطنة 
من خالل

االسرة

المدرسة 
والجامعة

منظمات 
المجتمع 
المدني

النوادي 
الثقافية
ةوالرياضي

االعالم 
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ه العيدو جدا الءدتا.  جبصدق  لد  جند ان د ف امدج  ا  ليا ا   ا خصدائاني ا  ليدا اني  ، ه ضون غبه احلوائق

  ا  ة ق ا دن   ا   لواا  اجملليا. ،توو   ف ح اطتر لا  لد    اراه جمليع      جب  
ل ا....  غو ،لجبجح  يلا  اللو ا  و ف اد  اللو اس   غدو ،دلجبجح ا حبدا/  الدفا،دا   التاا،دا    غدو  دجبجح 

-ج دددون  اعدددا ه حتو دددو غدددبه الطاقدددا  اطعطلددد  )الءدددتا.ذ   ا خلصددداح   غدددو تدددجبجح ا ،دددةن  اطدف،ددد   غدددو  جب
أاددإ ال تدداد ااددتح  ، ا ،ددلثجبائا  الدديت ميددة  ددا اجملليددا العةاقددي اطل اجدد ه  ددو ا  ضدداع  الءدداو ( :   اقددا  ججبلجدد  

للءددةد  انلءدداف جادداغة ال وددة  التطالدد   الولددو  ا ،جتلءددة  ه  اددا اطر،تددا    لدد  فا،دد ا اطر،تدد  التاا،دد   الد جبادد 
  اللتواي   يو الجبتان  ا   ااي  ا للتاا  الل د د  ا دن غجةن العوواي  اطوافد التءة   ا  امافج.

 وللددايل حنددا حبا دد   ، غدبا اثددة ،ددلتا  لدد  الءددتا. ، امنددا املددو ه اجملليددا ك ددو ،:ذن املدو لدداا ه الءددتا.   تددق
ال عالد  للءدتا.  غد غ  ه لجبدان اجملليدا  جدا مث حتوادق اللجبياد   ل ي حنوق ا ندجاج  اطءدافك  ،ا  جعا   ااو اطء ل 

(  وضدح جدا غدي 2 لاا ا  لياد  ل  احللواي الرتقاعاد  ا  الجباة د  الديت    ددم الءدتا.. جةتتد  فقد  ) ،لياا ا  اعا
 جلطلتا  الل ا  اجملليعي للعت ت اطوا جب .

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 واطن ( يوضح اليات ترسيخ امل2م )مرتسم رق
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 سادسا: االطار املنهجي لةلبحث.
  ةنس ا او اطجباغج عبا الجبوع جا الدفا،ا . ،ججب ج الت إا ا ليد التاأإ ججب ج اطتح ا  ليا ي ولعاجب 
  اد ا   دددا التاددداا ا مت ا ليددداد  دددة ولني  يدددا التاددداا   اطعلوجدددا  امااددد  ولت دددإ مهدددا )اطواللددد  جدددا لعدددب

 ا،ليافن ا ،لتان (. -ا  اجملليا اطدينالواادا  احمللا   ججباي
  ذلددك لعدددم  ،(  ددا.   ددال 400اجددا أجدد  العاجبدد  غددو ) ، اجبدد  الت ددإا ا،ددلادم الت ددإ  اجبدد   ءددوائا  لتدداط 

  ،ددايا لعددد أةكدد  الجبددت ح ا خدد ن الدديت  دد دغا  ،  ددود اأصددائا  فمسادد  نللدد  لعدددد الءددتا.  الءدداو  ه ا قلددا 
 اجملليا العةاقي.

 بحث: جماالت ال 
 دغوك( -تفلاو -اجملااي اط اينا :قلا  كةد،لان )التلايانا  .ت

 .2015ة10ة15-2015ة4ة1اجملااي التجاينا مت ا ةان لءوا  الجباة   اطاداين خزاي ال رتن اطيلدن لني   ..
اجملااي التءة ا   ءيو  اجب  جا الءتا.  الءاو  ه اقلا  كةد،لان   ءيو  اا العةاقاني  ةو  اكةادا جا   .ج

 الءتا.  الءاو .
 سابعا: عرض وحتةليل البياانت.

 اوال: البياانت االولي .
 يددددا خزلددددس  تددددلطاا التاأددددإ حتد ددددد  ،ا ددددجباا  عددددد جل دددد  ا ددددجبا جددددا اطل دددد ا  الةئاتددددا  ه الت ددددإ العليددددي .1

تاعدد   تلدد ثة   ، ،ددايا  ان غددب اطل دد   عددد جر ددةا ه لاددان نو ادد  جءدداكو الءددتا. ،امصددائص ا  ليا ادد  للعاجبدد 
 ةا   ت و جب  ةن التاولو ي.اطت ثنيا ،ئل  لجبا 

 ( يوضح توزيع العين  حسب اجلنس1جدول رقم )
 %   ا جبا
 %50 200 البكوف
 %50 200 ا ا/
 %100  اجمليوع

 للاددان  ، ئددا  اطلودجدد  ،ددايا لددني الءددتا. ه ال ،ةا  ه ا  الدد   لدد  ا ،ددئل  اططة أدد  ه ا،ددليافن ا ،ددلتان اطت ثددنيالعيدةا  ددرثة  يددة  .2
 اطرتاكي   ا التجبني د ف كت   ج   ه ا  ال . 

 /اتاملبحثني( يوضح اعمار 2جدول رقم )
 %   العية

19-24 124 31% 
25-30 276 69% 

 %100 400 اجمليوع
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كتد     للل صداو العليدي د ف ،ةا اطت ثدنياطتلوى اللعلاييا غو ا لد  جتدلوى تعلايدي ا   د ادن أصدو  لا دا  .3
  ،دددايا  ان اطوضدددوع ذا   ائددددن كتددد ن  ، ج ددد  ه   ددد   حتلادددو ا ،دددئل   جدددا مث ا  الددد   لا دددا  صدددداقا  كتددد ن

 لليجليا.
 /اتلةلمبحثني( يوضح التحصيل العةلمي 3جدول رقم )

 %   الل صاو العليي
 %5،5 22 اللدائا 
 %13،5 54 جلو،ط 
 %19،25 77 ا داد  
 %18،75 75 دللوم
 %43 172 ف وسل الو 

 %100 400 اجمليوع
 ،دددايا  ان الءدداص اطلدددت ج خيللدددف ه  ،احلالدد  ا  ليا اددد ا  عددد جل ددد  احلالددد  ا  ليا ادد  جدددا اطل دد ا  اط يددد  .4

ل ددا اطءدداكو ا ،ددة   ا اددا قددد تددرثة  لدد  ا دداو   ،ا،ددلوةافه الجب تددي  ا  ليددا ي  ددا اططلددق  ا  ددت.  ا فجددو
 .ون كث ا ان تةكوا اجملليا   ،ايا ا  ت.  العتون الب ا     لي ،ة   ا ا خة اللاللف ا او ،ةا اطت ثني

 ( يوضح احلال  االجتماعي  لةلمبحوثني/ات4جدول رقم )
 %   احلال  ا  ليا ا 

 %52،5 210 جلت جةن
 %42،5 170 ا ت.ة تون
 %3،25 13 جطلقةن
 %1،75 7 افجوةن
 %100 400 اجمليوع

 تعدد اط جبد  جدا اطودا اا ا قلصداد   الديت تءد  ا   ،و ا  د العالي ا  العولي الدب   تا لدس اطت دو/ةناط جب ا  غ .5
 احلال  اطاد   اليت  ليلا  ا اطت و/.

 /اتاملبحثني( يوضح مهن 5جدول رقم )
 %   اط جب 

 %11 44  القةن
 %22 88 كا،ق
 %15،5 62 جو فةن
 %13 52  اجوةن
 %8 32 فل  لا 

 %30،5 122  ا و  ا العيو
 %100 400 اجمليوع
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 ،دددايا  ان انوطددداع  ،ك ا دد  الددددخوا للددددخو ال دددةد  ا  ا ،دددة  اثدددة كتددد   ولدددن ا مهاددد   لددد  ا  ضددداع اطعاءدددا  .6
 .  رثة ه ا اوة ةن  ل  ا ،ئل   ،الدخو ا  ا،لوطاع  تن ججبس ،و   رثة  ل  ا ندجاج  اطءافك  اجملليعا 

 /اتلةلمبحثني( يوضح مدى كفاي  الدخل الشهري 6جدول رقم )
 %   ك ا   الدخو الء ة 

 %5،25 21    ي   ت د
 %24،75 99    ي
 %70 280      ي

 %100 400 اجمليوع
 اثنيا: املشاكل اجملتمعي  ودورها يف اضعاف االندماج االجتماعي وقيم املواطن  لدى الشباب.

جدددا ا اجدددا  الددديت اد  ا  اخدددلز   لجباو ددد  اثدددة   لءددد و كتددد   لددد   ادددا ت دددةاد  عددداين اجملليدددا العةاقدددي جدددا العد دددد 
 غددددبه اطءدددداكو تثددددة   لدددد  الءددددتا. حباددددإ اد  ا  اضددددعا  ا ندددددجاج  ،اجملليددددا )ف ددددااي  نتددددان   ددددتا.  ت  ددددااي(

ح لصدوفن  ،الاد ،ادى ا  العد د جدا اطاداغة  التدلوكاا  الديت ا لاأد  جمليعجبدا العةاقدي ،ا  ليا ي  لء و خط 
 اكا ه التااا  اللالا ا

 (  وضح جدى جعاان الءتا. العةاقيا7تجا ا د اي فق  )
 ( يوضح مدى معاانة الشباب/ات يف العراق7جدول رقم )

 ا  او    %
 نع  366 91،5%
8،5% 34   
 اجمليوع 400 100%

  دد ل   ،ليددا العةاقددي   لد   اددا ا اددعدنا  جدددى جعدداان الءددتا.  الءداو  ه اجمل ، تءد  لادداا  ا ددد اي ت دزه
 .%91،5جا نتتلس 

( تداه  وضددح 8 ا دد اي فقد  ) ، تةتات دا أتددق ا مهاد  ت  امطدوفن ،تجدا اغد  اطءداكو الديت  ثددة  دا الءدتا. ه العدةاق
 ذلكا

 ( يوضح نوع املشاكل اليت اثرت عةلى الشباب/ات8جدول رقم )
 %   اطءاكو
 %36،5 146 اقلصاد  

 %27،75 111 اا،ا ،
 %16،25 65 ثوا ا 

 %10 40 ا ليا ا 
 %5 20 ن تا 
 %4،5 18  اع ا
 %100 400 اجمليوع
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تا ة لااا  ا د اي ت زه ا  ان اغ  اطءاكو اليت  عاين ججب ا الءتا.ةا   الديت اثدة   لءد و كتد   لدا  ةن  اد  
جددا  %64،25ا قلصدداد    التاا،ددا   الديت  دد ل  جددا نتددتلس غددي اطءدداكو  ،ا  اللعدادغ   ددا اجملليددا  فا لدد  اعجدةن

  دو   ، اا اطءداكو(. تجدا  دا امددجا  اطودجد  جدا قتدو احل وجد -ن تا  -ثوا ا –لوا  اطءاكو اةخةى )ا ليا ا  
 وددددد كاندددد  ا دددداوة  ان  ،ان كاندددد  خدددددجا  ادددد ا  ا  تعلايادددد  ا  تدف تادددد .....ان ،كاندددد  تلدددد   يددددوح الءددددتا.

 ،2003 ،ددايا لعددد ف ددا  ددعافا  الل ادد  لعددد  ،لددو  لددد  لددد    ادددج  ا ليا ادد  ،د ن جتددلوى الطيددوحامدددجا  
 ( تداه  وضح ذلكا9 ا د اي فق  )

 ( يوضح تةلبي  احلكوم  ملتطةلبات الشباب/ات9جدول رقم )
 ا  او    %
 نع  370 92،5%
7،5% 30   
 اجمليوع 400 100%

 
 ( تداه  وضح ذلكا10 ا د اي فق  ) ،اي جتلوتل  تجا ناةة  ) تا.ة او ( أو 

 ( يوضح نظرة الشباب/ات حول مستقبةلهم10جدول رقم )
 %   ا  او 
 %8،5 33 جل ائو
 %40،75 163 جلءائ 
 %33،5 134     يا
 %17،5 70   ا ة 
 %100 400 اجمليوع

    %40،75اجملليددا انوتددي  لددني جلءددائ  تءدد  لادداا  ا ددد اي ت ددزه ان ناددةن الءددتا.ةا  أددواي جتددلوتل   ه 
 الديت ا،د ي  ه  ، ه كز احلاللني تا ة لجبا الجبلائج لرس اطوا اةن ه اجملليا ،%33،5  ليون  تلوتل  ةن لجبتت  

   وف ا غرتا.  العتل  ا  ليا ا  جا     ا  اعة . جا العةاق جا     تخةى.
 ،و  جددا   دد   جتددلوتو العددةاق جددا   دد  اخددةى  وددد تتا جبدد  : دداوة تجددا أددواي العزقدد  لددني جتددلوتو الءددتا.  الءددا

 ( تداه  وضح ذلكا11 ا د اي فق  )
 ( يوضح العالق  بني مستقبل الشباب/ات ومستقبل العراق11جدول رقم )

 ا  او    %
 نع  270 67،5%
32،5% 130   
 اجمليوع 400 100%
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اكد    دود  زقد  لدني جتدلوتو العدةاق  ،  ل  جا ا او  الءتا.ةا ا  ان الجبتق ا ، تء  نلائج ا د اي ت زه
 ، يص جا   د  ا اجا  اد  ا  انلءداف التطالد   ال ودة  الل يداا  ا قصدان.....ان ،%67،5 جتلوتل    لجبتت  

)غددبا جددا  غددبا جددا ،دداغ   لءدد و كتدد  ه غجددةة   ،اد   ممددا   ددك  اددس ا  الل  دد  وطتددلوتو اجمل ددواي للءددتا.ةا 
  اطت ون (. اطت ثنيتكده اغلق 

 وضد س ا دد اي فقد   ،  ايا خيص اغ  اة اان اليت ةد  الءدتا.  الءداو  ه احلاضدة  اطتدلوتو ه العداا أادان كةميد 
 ( تداها12)

 ( يوضح اهم ما يهم الشباب/ات يف الوقت احلايل12جدول رقم )
 ا  او    %
 العيو 84 21%
 الت اج 34 8،5%

 اعجةن 73 18،25%
 اللعلا  62 15،5%
 العدال   ت ا ر ال ةح 44 11%
 امدجا  الص ا  14 3،5%
 جءاف ا  تالا  42 10،5%
 قة   جاتةن 17 4،25%
 اللعااجبا  30 7،5%
 اجمليوع 400 100%
لددني العيددو  اللعلددا   تةا أدد  ، تءدد  لادداا  ا ددد اي ت ددزه ا  ان اغدد  جلطلتددا  العدداا ال ددةمي الدديت ةدد  الءددتا.ةا 

اجدددددا اللعااجبدددددا   الدددددت اج  امددددددجا  الصددددد ا   اطءددددداف ا  ، العدالددددد   ت دددددا ر ال دددددةح جدددددا   ددددد   الددددديت األلددددد  ا  لو ددددد 
الءدددتالا ...ان جدددا   ددد  تخدددةى. ل دددا غدددو غجبددداك ا،دددلجال  عدددبه اطلطلتدددا  جدددا قتدددو احل وجددد  ا   اضدددعي التاا،دددا  

 ح ذلكا( تداه  وض13 ا د اي فق  ) ، اانعي الوةاف
 ( يوضح استجاب  احلكوم  يف توفري متطةلبات الشباب/ات 13جدول رقم )

 ا  او    %
 نع  389 97،25%
2،75% 11   
 اجمليوع 400 100%
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مل  ،ان  ادددا اطر،تدددا   دددا  ا دددا احل وجددد  ا  ججبايدددا  اجملليدددا اطددددين ، مي دددا ان نتدددلجبلج جدددا لاددداا  ا دددد اي ا دددزه
. %97،25لطلتددددا  الاددددة ف   الدددديت تلا  ددددا الءددددتا. للددددد   جءددددافكل   اجملليعادددد   لجبتددددت  تتددددلجاق ا  تددددو ة ت  اط

اللصادم لني اطلطلتا    جت احل وج   ل  ت  غا ،دتق الل  د  وعجدةن ا  ا لدةاط ه اجملداجاا اطتدل   ا  ا حندةا  
  ا نلوام جا اجملليا....ان.

 ( تداه  وضح ذلكا14اللجبيا  الءيولا   ا د اي فق  ) تجا اغ  جلطلتا  الءتا. لليتامه  ه حتواق
 ( يوضح اهم متطةلبات الشباب/ات لةلمشارك  يف حتقيق التنمي  الشمولي 14جدول رقم )

 %   ا نواع
 %42،5 170 اطعة  
 %40 160 العدال 
 %15 60 اللي ني

 %2،5 10 اللدف ق  الل غاو
 %100 400 اجمليوع

توا د   لد  حتوادق جمليدا اطعة د   العدالد   ،ا  ان اغد  جلطلتدا  الءدتا. لل وادق اللجبياد  ، دزه تء  نلدائج ا دد اي ت
.  غدددددبا دلادددددو  اضدددددح  لددددد  اغليدددددام %17،5 اللي دددددني  اللددددددف ق  الل غادددددو لجبتدددددت   %82،5ا  ليا اددددد   لجبتدددددت  

 ل ا لءةط تو   اطلطلتا  اطبكوفن ،ل ا. ،الءتا.ةا   تلوتو اجملليا
 لادح ه لاداا  ا دد اي  ،ا لودادغ  ه ان ا    الوادفن  ل  أو اطءداكو  ،جوا    الءتا. طء ل  جاتجا ه أالس 

 ( تداها15فق  )
 ( يوضح اجلهات الفعال  حلل مشاكل الشباب/ات حسب رأيهم15جدول رقم )

 %   ا  ا 
 %14،5 58 الءة  
 %50 200 العء ن
 %5،5 22 احلت.
 %16 64 العائل 

 %11 44 ا لجب تيا ا  
 %3 12   ا ة 
 %100 400 اجمليوع
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ةا   ركدد ن ان اغلدق اطءداكو الديت تدوا     ه الوقد  احلدايل   اطت ثدنيا  ان نصدف  ،تء  لااا  ا دد اي ت دزه
 غددبا دلاددو  اضددح  لدد  ضددعف الوددانون ه التلددد  اطر،تددا  الوددادفن  لدد   ةضدد   ،مي ددا ان حتددو ا   ددا  ة ددق العءدد ن

 ا،د ي  ه انعددام ثودس  ، ،ايا ه  و اطصاحل ال ئو    احلتلاد  الديت انلءدة   لءد و كتد  ،ا اا....ان(-)الءة  
 ااد جا قدون ا نليدان للعءد ن ا   ، غبا ادى ا  اضعا  الءعوف و نليان للو ا ،الءتا.ةا   ر،تا  الد ل  كا س

  ل   جا اطاا ة  اطءاكو اليت تعرتض  ةن.الوادفن  ل  محا ،احلت. ا  اطجبطو  ا  الووجا 
 ( تداه  وضح ذلكا16 ا د اي فق  ) ،تجا أواي اغ  العوتا  اليت  ق   أائز اجام اطءافك  اجملليعا  ال ا ل  للءتا.

 ( يوضح اهم عقبات منع الشباب/ات من املشارك  اجملتمعي 16جدول رقم )
 % ت العقبات

 %2،75 11 ا نء ااي ه العيو
 %13،5 54 الزجتا ن ه قاا  اجملليا

 %13،5 54 اغلق ججبايا  اجملليا اطدين غد  ا الةلح
 %25،5 102  دم الثو  لصانعي الوةاف
 %5،5 22 ال تاد ا داف   اطايل
 %7 28 اطصاحل احلتلا   الووجا 
 %10 40 الءعوف ل ودان اعو  

 %3 12  دم ا ميان لودفاة   ل  الل ا 
 %4،5 18 نلءاف العصاو   اطتل ني الةا اني للل ا ا

 %11،25 45 الل    لرتك التلد  اعجةن ا  امافج
 %3،5 14 ضعف اطجباوج  الوايا   الوانون

 %100 400 اجمليوع

ام ان الءدتا.ةا  اادت وا  عدانون جدا العد دد جدا العوتدا  الديت  ق د  اجد ،مي ا ان نتلجبلج جا لااا  ا د اي ا دزه
 ، ،دايا اطءدافك  التاا،دا  ، لبلك كان  اغلق قةافاة  ذا   الا ،دل  ،اطءافك  اجملليعا  لل واق جا  طي ون الاس
 أواي جدى ا غليام ولااجج التاا،ا ا ،( اداه17 غبا جا ،الاح ه لااا  ا د اي فق )
 ( يوضح اهتمام الشباب/ات ابلربامج السياسي 17جدول رقم )

 و ا  ا   %
 نع  98 24،5%
75،5% 302   
 اجمليوع 400 100%
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 ،ايا ه  دو الادة   اط ا جد   ،لعدم اغليام الءتا.ةا  ولااجج التاا،ا  ،تء  ثزث  تفوع لااا  ا د اي ا زه
 ان داف الدبا  اليت  عاء ا التلد جا      ا  لواد ون الودائيني  لد  ادافن اطر،تدا  التاا،دا     ليادت ن ول  دانن 

  وضح ا،تا.  دم ا غليام ولااجج التاا،ا ا ،( تداه18 ا د اي فق  ) ،جا     تخةى
 

 ( يوضح أسباب عدم االهتمام ابلربامج السياسي 18جدول رقم )

 ا ،تا.   %
 الااجج التاا،ا  جمةد ثةثةن 60 19،8%
   ا     ل  التاا،اني 32 10،6%
 ،   ا    ولتاا 32 10،6%
     يا ذلك 83 27،5%
 اغلق التاا،اني غ  ك ر ا  54 17،9%
 اطصاحل احلتلا   41 13،9%
 اجمليوع 302 100%

 وضددددددح ا دددددداو   ،( تداه19 ا ددددددد اي فقدددددد  ) ،تجددددددا  ايددددددا خيددددددص اطءددددددافك  ه اللصددددددو    لدددددد  ا نلادددددداو  الوادجدددددد 
 ةا  أواي اطءافك  جا  دج اااطت ثني

 دى مشارك  الشباب/ات يف االنتخاابت القادم ( يوضح م19جدول رقم )
 ا  او    %

 نع  111 27،75%
72،25% 289   
 اجمليوع 400 100%

جدددا جميدددوع العاجبددد   ة ادددون اطءدددافك  ه ا نلاددداو  الوادجددد .  غدددبا  %72،25ا  ان  ،تءددد  لاددداا  ا دددد اي ت دددزه
 ( تداها20 ة ا ا  جميو   ت،تا. ت اف ا :لا ا ه ا د اي فق  )

 ( يوضح أسباب رفض املشارك  يف االنتخاابت القادم 20جدول رقم )
 ا ،تا.   %
 اويت غ   عااي 47 16،3%
 انلااو  غ  نت     89 30،8%
 دميوةا ا  جت    62 21،5%
 الاطاناني مل  ودجوا  ين لليجليا 40 13،8%
 تتداد  ا ا  ةان البج  22 % 7،6
 تا.  ل  ا نلااو ،اطةن ا أ 29 10%
 اجمليوع 289 100%
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  ة دا ا  الءدعوف لعددم  ،أج   دم الثو  و نلااو    دم  د ى اطءافك   ا دا ،نتلجبلج جا لااا  ا د اي ا زه
 الودفن  ل  الل ا   ا  ضاع ا ججبا  غ  اطتلوةن اليت  عاء ا التلد.

جتدلق ل  دة  ف،ى  دتالا   علدا غدو احلدو لليءداكو الديت  عداين  تجا أواي ا  لوداد كن تءد او ا   ،داا كادان  دتايب
 ( تداها21 لاح ه لااا  ا د اي فق  ) ،ججب ا الءتا.ةا  لصوفن خاا   اجملليا لصوفن  اج 

 ( يوضح دور أتسيس كيان شبايب يف حل مشاكل الشباب/ات21جدول رقم )
 ا  او    %

 نع  217 54،25%
45،75% 183   
 اجمليوع 400 100%

ا  ان نتت  الوتواي  الة ب تتد ا جلوافل   التتق )ججباقء  لعب الءتا.  الءداو  اثجبدان  ،تء  لااا  ا د اي ت زه
جلددا ا ،ددلتان (  عددود ا  ال تدداد ا داف   اطددايل اطتلءددة  ه  اددا جر،تددا  اجملليددا  امددو  جددا ا أددتا. اطلجب ددبن 

 ا اف الاس اجملاتني  ل  الترااي ولة ب.غبا جا  ، اللعود  ل  اخطان اطاضي
 ( تداه  وضح ذلكا22 ا د اي فق  ) ،تجا أواي   ود جءاف ا  تالا  قادفن  ل   ة  ن ت ا ه اجملليا

 ( يوضح قدرة املشاريع الشبابي  يف فرض نفسها عةلى اجملتمع22جدول رقم )
 ا  او    %
 نع  32 % 8
92 % 368   
 اجمليوع 400 100%

 التدتق  عدود  ،ا   دم   ود جءاف ا  تالا  قادفن  ل   ة  ن ت ا  ل  اجملليا ا   ادس ،  لااا  ا د اي ت زهتء
أتددددق فت  الءددددتا. ا  ا  ليدددداد  لدددد  ا ،ددددل اد  خصاصدددد  اطعاجددددو  اطصددددانا   ددددلح احلددددد د لللددددد ق ا  التددددوق 

  ددم : طددان ال ةاد  لليءدداف ا الءدتالا  ت  فافلل ددا  ،دداطةن ا أدتا.  لدد  التدوق  ،اطجبلجدا  الةد ئد   الةخاصدد  الدثيا
 ان   د .

( تداه 23 ا دددد اي فقددد  ) ،ءدددق ان تلدددو ة عدددا  دددددا جدددا اطلطلتدددا  ، ل دددي حتدددوا اطءددداف ا الءدددتالا   لددد  ثوددد  اجملليدددا
  وضح ذلكا
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 ( يوضح متطةلبات دعم املشاريع الشبابي 23جدول رقم )
 اطلطلتا    %
 احل وجيالد    168 45،6%
 الوة   اطاتةن 67 18،2%
 جتاندن ا زجا  67 18،2%
 تو ا  اجملليا كمها  اطءاف ا الءتالا  18 5%
 تو ا  الءتا. لد ف جءاف ع   18 5%
  فا  يو تدف تا   تثوا ا  للءتا. 30 8%

 اجمليوع 368 100%
 

ا  جنددداح اطءددداف ا الءدددتالا  للجبدددااي ثوددد  اجملليدددا ا  ان غجبددداك جلطلتدددا  مي دددا ان تدددرد   ،تءددد  لاددداا  ا دددد اي ت دددزه
 .%45،6 جا اغ  اطلطلتا  غو الد   احل وجي  لجبتت   ، اطوا ا  ل  أدا ،وان

(  وضدح : داو  24 ا دد اي فقد  ) ،  ،دايا اللياادت ا جبددف  ،كدانا/تجا الءاو  ت ادا  دانا جدا جءداكو  صد ا  
 ا ا/  وطا  ليا ان غبا الترااي مت  ةأ   ل  ،اطت ون 

 ( يوضح مدى معاانة الشاابت يف اجملتمع24جدول رقم )
 ا  او    %
 نع  178 89%
11% 22   
 اجمليوع 400 100%

 غدبا  ،ا ةن ا    ود متاات قائ   لد  ا،داس الجبدوع ،جا أج  العاجب  %89ا  ان  ،أاإ تء  لااا  ا د اي ا زه
 ا اددا مت :ف ا ددس  ليددا ا   ، تءددجا  لدد   يددو الجبتددان ه اجملددااي امدداح  وددطالليااددت اتددج  ددا اطجباوجدد  الوايادد  الدديت

  وضح اغ   واجو اللياات ا جبدف ا ،( تداه25العاجو التاولو ي.  ا د اي فق  )
 ( يوضح اهم عوامل التمييز اجلندري25جدول رقم )

 العواجو   %
 قا  اجملليا البكوف  98 55%
 ا ئ اللجبءئ  ا  ليا ا  ام 11 6%

 جعافض  ا غو لعيو الجبتان 10 5،6%
 جتلوتو ا ا/ غو الت اج 4 2،3%
 الاة   ا ججبا  غ  اطتلوةن 17 9،6%
 ا نت ا. جا العيو 30 16،9%
 ا  ااا  اطل ةفن 8 4،6%
 اجمليوع 178 100%
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 ان اجملليدا العةاقدي جمليدا ذكدوف  ا  ان اغد  ا،دتا. ا   واجدو اللياادت ا جبددف   ة دا ا  ،تء  لااا  ا د اي ت دزه
اضدا   ا  الوضدا ا جدا غد  اطتدلوة  ا نتد ا. اطل دةف جدا العيدو ا  تةكد   ،%55 مت ا  افن الاس لجبتت   ،،لطو 

 لني العيو خافج اطجبتاي  داخل .  لائاا لتتق  دم اللو اق
 ( اداه  وضح ذلكا26 ا د اي فق  ) ،تجا اغ  ت  ااي اللياات ا جبدف 

 ( يوضح اهم أشكال التمييز اجلندري26جدول رقم )
 ا   ااي   %
 اللياات وة وف 12 6،8%
 اللياات ولرتقا  14 7،9%
 اللياات وطجبااق 7 3،9%
 اللياات ولد فا  اللدف تا   الل غالا  21 11،8%
 اللياات و لل اق وللعلا   العيو 50 28%
 يا ا اللياات وللجبءئ  ا  ل 74 41،6%
 اجمليوع 178 100%

 ا  دددة  ان اللياادددت وللجبءدددئ   ،ا ددد ااي اللياادددت الددديت  انددد  ججب دددا اطدددةتن    االددد  تعددداين ،تا دددة لاددداا  ا دددد اي ت دددزه
 لاجبلج  جب ا لوا  ا  ااي اللياات الواض   ه ا د اي ت زه. %41،6ا  ليا ا  أصو  ل  ا ل  نتت   ء ل  

 اد  ا  ضدددعف ا نددددجاج  ،تةكل دددا ت جبولو ادددا ا  دددزم  لددد  الءدددتا.  الءددداو تجدددا  ايدددا خيدددص اغددد  اطءددداكو الددديت 
 (  وضح ذلكا27 ا د اي فق  ) ، اطءافك 

 ( يوضح اهم مشاكل التكنولوجيا احلديث  لألعالم27جدول رقم )
 اطءاكو   %
 ا غرتا.  العتل  ا  ليا ا  17 4،25%
 ضعف اللجبءئ  ا  ليا ا  17 4،25%
 ا دن أا   التةق  ةالولوةا للتاا 45 11،25%
 الءعوف لعدم الودفن  ل  اطوا    22 5،5%
 اطتال   لاعف الثوا   العةلا  12 3%
 الزجتا ن وةجوف اجملليعا  10 2،5%

 اللولاد ا  ي  للثوا   ال ةلا  99 24،75%
 غلت  منط ا ،ل زك اطا ة  20 5%

 الد اي اطلودج الةغت  ولت ة ا   50 12،5%
 احنتاف قا  أق الو ا 50 12،5%
 انلءاف قا  ال ةدانا  8 2%
انلءاف تعا ي اطادفا   أتو. اعلو،   10 2،5%

  اطءة و  ال  ولا 
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 ا دن أا   ا نل اف 30 7،5%
 ا دن أا   ا غلصا. 10 2،5%
 اجمليوع 400 100%

اعدداتف -:نرتنادد -و الجباردد   ددا ت جبولو اددا ا  ددزم احلددد إ ) اددائاا ا  أجدد  اطءدداك ،تا ددة لادداا  ا ددد اي ا ددزه
اد  ا  اخددلز   لجباو دد   ،لاجبددلج  جب ددا ،ددلوكاا   افئدد  لعادددن  ددا ثوا دد  اجملليددا ،العددا. اة  ددااي....ان( -احمليددواي

  ل  اعاد اة،ةن  اجملليا.
  وضح ذلكا ( اداه28ا د اي فق  ) ،  ايا خيص الءعوف ل ودان اعو    اطوا جب 

 ( يوضح شعور الشباب/ات بفقدان اهلوي  واملواطن 28جدول رقم )
 ا  او    %
 نع  362 90،5%
9،5% 38   
 اجمليوع 400 100%

 ،جدددا ا ددداو  العاجبددد  %90،5ان  وددددان الءدددعوف و نليدددان  اطوا جبددد   ددد و جدددا نتدددتلس  ،تءددد  لاددداا  ا دددد اي ت دددزه
ا    ددود  دددد جددا العواجددو اجملليعادد  الدديت د عدد  الءددتا. ا  الءددعوف  ،بكوفن ا ددزه مي ددا ان نتددلجبلج جددا لادداا  اطدد

 ل ودان اطوا جب   ا نليان.
 مت تةتات ددددا أتددددق  ، وضددددح اغددد  ا ،ددددتا.  العواجددددو اطرد ددد  ا   ودددددان الءددددعوف وطوا جبددد  ،( تداه29 ا دددد اي فقدددد  )

 ا مها ا
 ملواطن  لدى الشباب/ات( يوضح اهم عوامل فقدان الشعور اب29جدول رقم )

 ا ،تا.   %
 الو ن احلتيب  الطائ ي  العءائة  162 45%
  ودان احلووق 82 22،6%
 انلءاف الوا،ط   احملتولا  30 8،2%
 ال وة  التطال  22 6%
 ااج  الت ا 18 5%

 انلءاف ال تاد اطايل  ا داف  16 4،4%
 انلءاف  ةائ  امطف  الل د د 16 4،4%
 انعدام الثو  ولتاا،اني 16 4،4%
 اجمليوع 362 100%
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ا  ان اغد  العواجدو الديت اد  ا   وددان الءدعوف و نليدان للدو ا تليثدو ولدو ن لل دت.  ، تء  لاداا  ا دد اي ت دزه
اجددددا العاجددددو الثدددداين   ددددو  ودددددان احلوددددوق  ،%45 الطائ دددد   اطددددبغق  العءدددد ن  لدددد  أتددددا. الددددو ن للددددو ا  لجبتددددت  

للدايت لواد  العواجددو  ،%22،6جلادااا  اطرد د  ا  ا  ثداف  ا نددد اع  حتيدو اطتدر لا  ا  ليا ادد  لاءد و جدا نتددتلس  ا 
 تتا ا  أتق د فغا ه  ودان الءعوف و نليان.

 الءددعوف حنددو ا نليددان  حتيددو  ،تجددا اغدد  العواجددو الدديت مي ددا ان تددرد  ا  تعت ددت  تة،ددان قددا  اطوا جبدد  لدددى الءددتا.ةا 
 (  وضح ذلكا30 ا د اي فق  ) ،اطتر لا 

 ( يوضح عوامل ترسيخ وتعزيز قيم املواطن 30جدول رقم )
 العواجو   %
 ا ،لوةاف 90 22،5%
 الءعوف وةجان 92 23%
 جعا   جءاكو اللعصق 30 7،5%
 الواان  ل  ا فغا. 32 8%
 الواان  ل  الو نا  ا انتا  80 20%
 ليا اطعة  الل واي حنو جم 68 17%
 قاام ججبايا  اجملليا اطدين كد اف اكثة  عالا  8 2%

 اجمليوع 400 100%
 

ان تعت دددت  تة،دددان قدددا  اطوا جبددد   عليدددد وة،ددداس  لددد  الءدددعوف وةجدددان  ، مي دددا ان نتدددلجبلج جدددا لاددداا  ا دددد اي ا دددزه
. %82،5خدةى للءد و جدا نتدتل ا جمليعد   ا ،لوةاف ه التلد  الل دواي حندو جمليدا اطعة د   الوادان  لد  الدو نا  ا 

 (  وضح ذلكا31 ا د اي فق  ) ، أواي  يوح الءتا. ه اعجةن ا  ا ف و  تةك التزد
 ( يوضح مدى طموح الشباب/ات يف اهلجرة اىل اورواب31جدول رقم )

 ا  او    %
 نع  278 69،5%
30،5% 122   
 اجمليوع 400 100%

 ، ة اددون ذلددك %30،5   ،جددا ا ددةاد العاجبدد  لددد    الطيددوح لددرتك الددتزد %69،5ان  ،هتءدد  لادداا  ا ددد اي ت ددز
 اف عددا التددتق ا  امددو  جددا احلة دد  اططلودد  للجبتددان ه امددافج جددا  ، ليددا ان اغلتادد  جددا ف ددب ذلددك غدد  جددا الجبتددان

      تصادم الوا  العةلا  جا قا  ال ة. جا     تخةى.
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 أدواي غدبا اطوضدوع  ودد  ،الءدتا. اطت ثدني غدبا جدا ا داف الادس اغلدق  ،ن الا دا جتدتواتجا ت،تا. اعجدةن  ودد مت ا  داف 
ان التوددان ه العددةاق  ه  ،أددواي  ددا ة اعددة . اطليثلدد  و للددتاا  ،ددةق  ا جددوااي ا  ال ددةق ه الت دداف اطت ثددنيا دداف اأددد 

   ترد  :  اطو .غبه الاة   الصعت  غي    للف  ا اطاا ة اليت مي ا ان تعرت   ة وجبا ت
 ( اداه  وضح ذلكا32 ا د اي فق  ) ،  ايا خيص د ف الءتا. ه  يلا  ا ازح  اللجبيا 

 
 ( يوضح دور الشباب/ات يف عمةلي  االصالح والتنمي 32جدول رقم )

 ا  او    %
 نع  186 %46،5
%53،5 214   

 اجمليوع 400 100%

ا ا ةاد العاجب  ا داف ا ون لداا لدد    ا  د ف ه ا ادزح  اللجبياد .  ليدا ج %53،5ان  ،تء  لااا  ا د اي ت زه
 ان  اا الد اي  علا ن الءتا. غ   ياد اجملليا  جتلوتل .

( 33 ا ددد اي فقدد  ) ، أددواي اة،ددتا. ت  العواجددو الدديت  ق دد  أجددة  ثددةن اجددام الءددتا. ه  يلادد  ا اددزح  اللجبيادد 
  وضح امه اا

 عوامل املؤدي  اىل اضعاف دور الشباب/ات يف التنمي  واالصالح( يوضح ال33جدول رقم )
 العواجو   %

 اطصاحل احلتلا  24 %11،2
 اطصاحل الووجا  4 %1،9
 انلءاف ال تاد لياا ت  الس 20 %9،4

 امو  جا الولو  ا خلطا  52 %24،2
 الل د دا  اطل ةفن للءتا. 54 %25،3
  تدخو ا  جبدا  اماف ا 28 %13
 الءعوف لعدم الودفن  ل  الل ا  32 %15

 اجمليوع 214 100%

( 34 ا دد اي فقد  ) ، أواي اغ  اطر،تدا  اجملليعاد  الودادفن  لد  تجبياد  الءدعوف وطوا جبد   حتيدو اطتدر لا  ا  ليا اد 
  وضح د ف اطر،تا   أتق امهال اا ،تداه
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 عور ابملواطن  ( يوضح دور املؤسسات يف تنمي  الش34جدول رقم )
 اطر،تا    %
 ا ،ةن 200 %50

 اطدف،   ال لا   اطع د 102 25،5%
 ا  زم 40 10%
 اطر،ت  الد جبا  24 6%
 ججبايا  اجملليا اطدين 20 5%

 الجبواد   اطجبلد   الثوا ا  14 3،5%
 اجمليوع 400 100%

 ايدددا لدددو تدددو ة  ا  دددوان اطجبا،دددت   ،ة،دددان قدددا  اطوا جبددد كن  يادددا اطر،تدددا  د ف ه ت ،تءددد  لاددداا  ا دددد اي ت دددزه
 اطت دددون  ا  ان اغددد  اطر،تدددا  الددديت تودددا  لددد   اتو دددا تة،دددان قدددا  اطوا جبددد  غدددي  اطت ثدددني اطزئيددد  لدددبلك.  ا ددداف 

ا جبد   مي دا جدا خزعدا نودا قدا  اطو  ،  ،ايا ان اللجبءئ  ا  ليا ا  اطت ةن توا  ل   اتو دا ،%50ا ،ةن   لجبتت  
 جددا مث  خددب اطدف،دد   ا اجعدد   لدد   اتو ددا تجبيادد  غددبا  ، غددو ج اددا لددبلك ، تة،دداا ا ه اذغددان الددجبان ججبددب الصدد ة

جدددا ا ددداو   %75،5للءددد و غددداتني اطر،تدددلني جدددا نتدددتلس  ،الءدددعوف)ا نليان( لاءددد و اعو ددد  الو جباددد  للءدددتا.ةا 
  تتا دغا لوا  اطر،تا  ه ذلك. ، اطت ون  اطت ثني

 
 اةم : وحتوي اهم النتائج واالستنتاجاتاخل

 اوال: النتائج:
 اطادانا  اليت تواو الا ا التاأإ غيا الجبلائجاغ  
 77%  . جا ا ةاد العاجب       ا   الدخو الء ة  لتد األاا اة  ا ،ا،ا 
 91،5% .جا  اجب  الت إ اكد ا   ود جعاان كت ن للءتا. ه اجملليا العةاقي 
 16،25 ثوا ا   %27،75 ،اا،ا   %36،5  ان ،تق اطءاكو غي اقلصاد    لجبتت  تء  الجبلائج ا%. 
 92،5%   2003  ،ايا لعد  ،جا الءتا.ةا  ا اف ا ا  ان امدجا  احل وجا  مل تل   يوأ. 
  يس ا جة. %33،5  ،جلءائ  أواي جتلوتل ةن ه العةاق %40،75كء   نلائج الت إ ا  ان     
 اللعلدا   %18،25اعجدةن لجبتدت   %21لت إ ا  اغ  جا تلا س الءتا.ةا  غدو العيدو لجبتدت  توال  نلائج ا

15،5%. 
 97،25% ..جا  اجب  الت إ اكد ا ون احل وج  مل تتلجق ع  ه تو   اطلطلتا  اليت تلا  ا الءتا 
  ان اغ  جلطلتا  حتواق اللجبيا  تعليد  ل  تو   اطعة    العدال . %82،5اكد 
 ان جءاكل     حتو ا   ا  ة ق العء ن. ،%50نصف  اجب  الت إ ا اف 
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  مي ددد  ا جدددة  %19،8 التدددتق غدددو ان الدددااجج جمددةد ثةثدددةن  ،لعددددم اغليددداج   ولدددااجج التاا،ددا  %75،5اكددد  
 .%13،7 اطصاحل احلتلا   27،5%

  و جلجباع  ا اطءافك  ه ا نلااو  الوادج .  %72،25اكد 
 89% اف عددا التدددتق ه  ،تدددان الءدداو  ا دددةن ا    ددود متاادددت  جبدددف   اضدددح ه اجملليددا العةاقددديجددا  اجبدد  الجب 

متااددت  %41،6. اجددا اغدد  ا دد السا متااددت وللجبءددئ  ا  ليا ادد  %55اطودام ا  اي ا  قددا  اجملليددا البكوف دد   لجبتددت  
 . %11،8ه ا لل اق وللعلا 

 90،5% ودددان اطوا جبدد .  اف عددوا اغدد  ا ،ددتا. ا  الددو ن احلددتيب جددا  اجبدد  الت ددإ اكددد ا الدد  لدددت ا  ءددعة ن ل 
 .%22،6 ودان احلووق  %45 الطائ ي  العءائة  

  جا الءتا.ةا  ااتح لد    الةغت   الطيوح وعجةن ا  ا ف و  تةك التلد. %69،5توال  الجبلائج ا  ان 
  اطدف،ددد   ا اجعددد   ، جبددد   أدددق الدددو اجدددا  اجبددد  الت دددإ كن ا ،دددةن قدددادفن  لددد  تجبياددد  الءدددعوف وطوا %50اكدددد 

 .%25،5متافس ن ا الد ف  لجبتت  
 اثنيا: االستنتاجات:

  ان الءدعوف وطوا جبد  ارداه اةف   اللداف ن  الدو ا لددت  ولادعف  الرتاخدي،  ،دايا ه فافلد  ال تداد، للجبدلج لجبددا
   نا   انليانا   انتا  تضع    لء و كت  اطءافك  اجملليعا  ال عال .

 .اطوا جب  افتتاط ايايي  لجبان :نتان  عااي  ءعة وطتر لا  ا  ليا ا  راه الو ا 
 .تتاغ  اللجبيا  التءة   ه تعت ت ا فتتاط لصيايي لني الو ا  اطوا ا 
 

 سابعا: اسرتاتيجيات ةمكينيه لرتسيخ قيم املواطن .
اجملليا  غا تس، للع ا  دا العزقدا  لدني التاا،داا  ا ،رتاتاجا  : افاً  اجاً  ججب جاً جلجبا،واً  ججبتجياً جا تغدا  

.  ا ،ددرتاتاجا  لاتدد  ولعيلادد  التدد ل ،  ل ددا 52 اللاطدداط  اطياف،ددا   حتدددد جددجب ج حتواددق تلددك اةغدددا   ال ددا  
طوا جبدد  تلعدداداً  ليادد   جعة ادد   ج اف دد ، تعليددد  لدد  ا ا  ناة دد   ج اف دد   تدائادد .  ا ،ددرتاتاجاا  اطورتأدد  للجبيادد  ف ح ا

  تعت ت اطءافك  ال عال  غيا
 ا ،رتاتاجاا  اللي اجبا  لرت،ان قا  اطوا جب 

                                                           
 .92، ح2010، الواغةن، 1التة  ي،  لع  جصط   )د(، امدج  ا  ليا ا  الد لا ، ج لت  اةجنلو اطصة  ، ط 52
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 اسرتاتيجي  التحول حنو جمتمع خايل من األمي  )ويتطةلب تنفيذها ما يةلي(: .1
ت عاددو قددانون اللعلددا  ا لتاجددي،  جلالعدد  تجب اددب غددبا الوددانون،  جددا  عدداف  غددبا الوددانون ت  تجب اددبه تا،ددق   لعددة   -

 ت د العووو . : 
 حتواق اطتا ان ا بف   ه جما   اللعلا   جةاألس. -
 فو اةجا ،   ،ايا الجبتان،  ولبا  ه اطجبا ق الة  ا . -
 فا ل      الطالق حلووقس   ا تاتس اراه اجملليا. -
 جبتت  لإلا/.تءجاا  لح اطدافس اةغلا ،   ،ايا ه اطجبا ق الة  ا ، لءةط تن ت ون اة وف ججبا،ت ، ول -
 اسرتاتيجي  تشغيةلي : )وتتمثل ابلنحو اآليت(: .2
الدددد   ا قلصددداد  لليدددوا جبني،   ،دددايا الجبتدددان، جدددا خدددزاي اللءدددجاا  اللو اددد   ا دن ا ن ددداق احل دددوجي طعا ددد   -

  واغة ال وة  التطال .
 ماح.ا دن نتق اللعااجبا   تو    ةح  يو ججبا،ت  ذا  محا   قانونا ،  ،ايا ه الوطاع ا -
 ه الصني. %9ا  لياد لء و كت   ل  الصجبا ا  الص  ن،  ،ايا ان غبا الصجبا ا  تدف دخًز  عاداي  -
 تءة ا قوانني تلتم اة،ة  جبا اة  ااي جا العيو،   ،ايا اة يااي اطرذ    تد ً  ن تااً  لاولو ااً. -
 لعيو.حتواق العدال  ت  ت ا ر ال ةح لني البكوف  ا ا/ ه جما   ا -
 اسرتاتيجي  ةمكينيه لةلنساء والشباب واالهتمام ابلطفول  من خالل: .3
 ججبح الجبتان  ةااً جلتا    جا الة ااي ه اطءافك  و اذ الوةافا  ت  اااغ  الووانني  اللءة عا  اط ي . -
 الواان  ل   اا اطءاكو اطرد   :  : واف الجبتان  الءتا.. -
 افك  ال عال  ه  اا اجملا  ،   ،ايا اطءافك  التاا،ا .تو ا  ا ا/  تءجاع ا  ل  اطء -

نة ترسيخ قيم المواط
لدى الشباب

ينية استراتيجية تمك
للنساء والشباب

يليةاستراتيجية تشغ
التحول مجتمع 

المعرفة
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 تو   جءاف ا ا  ن  : طان الوة   اطاتةن ت  لد ن  ائدن للجبتان  الءتا.. -
 تو   اطدافس  ف   اة  ااي،  ا غليام ولط و  تو   الة ا   اطجبا،ت  ع . -
 ،  :قاج  ج ة اا  ،جبو   غاد   :  تءجاا اة  ااي.تءجاا اة  ااي  الءتا.  ل  ا لداع  اط افن  ا لل اف -
:ءداد نددوع جدا اللجبتدداق  اللعدا ن اطءددرتك لدني  اافا  العيددو  اطدةتن  الرتلادد   اللاطداط جددا ت دو ا غليددام ولءددتا.  -

  اة  ااي،  تو   اطجباخ اطجبا،ق لليءافك  ه  اا اجملا  . 
لو اددد   اللو ادددس  لددد  ا  دددزع  لددد  اطواثادددق احمللاددد   الد لاددد  تعة دددف الجبتدددان  الءدددتا. حبودددوق  ة ن جدددا خدددزاي ال -

  كبلك الد،لوف، ل ي  عة  ا ياا احلووق  الوا تا  اطلوان  ل   اتق كو جوا ا.
 أإ ا ياا  ل  تةك  اا الو نا  ا انتا   ان   ون ا نليان ت  الءعوف و نليان اراه الو ا  وط. -

ان اتتدد  جءددة  ا  اطاددا لرت،ددان قددا  اطوا جبدد  لدددى الءددتا.  جددجبع   جددا اعددة .  ددا  قتددو غددبه ا ،ددرتاتاجاا  مي ددا 
األم مشـروعا لةلهويـ  واالنتمـاء الواقا ا  التلد  ا ندجاج لصوفن  عال  ه لجبدان اجملليدا  اطتدامه  ه حتوادق اللجبياد   غدو )

خدزاي اللجبءدئ  ا  ليا اد   العزقد  اطصد    لدني طا متلل س ا م جا قدفن كت ن ه الل ث   ل  ا لجبان جدا وحب الوطن( 
  غجباك جر ةا   د ئو كت ن جن   جا خزعا اةج ا  ه غبا اجملااي. ،ا لجبان  اج اة 
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 مةلخص                            

التعرف على مدى أثر مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة هدف هذا البحث إىل   
( يف أتثري مواءمة α ≤ 0.05عمان، وقام على فرضية انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 العمر، املسمى اإلداري، املؤهل العلمي(. النوع الثقايف لوكالء التغيري يف جناح إدارة التغيري تعزى ملتغريات )اجلنس،
اقتصر هذ البحث على موضوع مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري وأثرها يف جناح إدارة التغيري، ومت إجراءه يف قطاع 
االتصاالت يف سلطنة عمان ملختلف اإلدارات واألقسام بشركات االتصاالت الُعمانية، ومن خمتلف املستوايت 

 .2015( فرٍد،  ومتثل احلد الزمين للبحث ابلعام 270العليا والوسطى والتنفيذية، والبالغ عددهم حوايل ) اإلدارية
البحث ومجع املعلومات والبياانت الالزمة لصياغة الفرضيات ومناقشة النتائج اعتمد الباحث  التحقيق أهداف هذ

بدقة. وقام الباحث بتطوير استبانة  صائصهاووصف خ الظاهرة واقع الذي يقوم على دراسةاملنهج الوصفي على 
 خاصة لقياس مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان.

وقد توصل البحث اىل جمموعة من النتائج أبرزها: أّن الدرجة الكلية ملدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف  -
(، بينما كانت الدرجة الكلية 3.63عمان كانت جيدة مبتوسٍط حسايب بلغ )قطاع االتصاالت يف سلطنة 

(، كما أشارت النتائج إىل وجود أثر ذو داللة 3.79لنجاح إدارة التغيري قويةً مبتوسط حسايب وصل اىل )
عمان. ومن  إحصائية ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة

جهة أخرى، أشارت نتائج البحث إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ملواءمة كل من التنوع العرقي والتنوع العمري 
والتنوع اجلنسي لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان. وأتثري غياب مواءمة 

إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان بصورة سلبية. وسعى التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح 
البحث اىل تزويد مدراء وقادة املؤسسات العمانية والعربية ابلنتائج اليت أسفر عنها هذا البحث لوضعها يف 

 احلسبان عند عملية االستعانة بشركات استشارية، ومعرفة شروط اختيار وكالء التغيري.
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Abstract 

This study aims to identify the suitability of the cultural diversity of change agents, 
on the telecommunications sector as well as to identify the suitability of Age, Sexual 
and Ethnic diversity on the telecommunications sector in Oman.  

On the other hand, the study aims to determine the effect of the suitability of the 
cultural diversity of change agents, on the success of change management,  

To achieve the objectives of the study and collect the necessary information and 
data to formulate hypotheses and discuss the results, the researcher adopted a 
descriptive approach based on studying the reality of the phenomena and describing 
its characteristics accurately, The researcher has developed a special questionnaire of 
two parts to measure the suitability of the cultural diversity of change agents and its 
effect on change management:  

The Study Reported the Following Results: the total degree of suitability of 
cultural diversity of change agents was good with mean value of (3.63)in the 
telecommunications sector in Oman, while the total degree of change management 
success was high with mean value of(3.79). Furthermore, the study showed that 
there is a statistically significant effect at the level of(, 05) or below for the suitability 
of the cultural diversity of change agents on change management success, and there 
is a statistically significant effect at the level (, 05) or below for the suitability of Age, 
Sexual diversity, and Ethnic diversity of change agents on change management 
success, which reflects the significant effect of the suitability of the cultural diversity  

The study showed the negative impact of the absence of cultural diversity suitability 
of change agents on the success of change management in the telecommunications 
sector in Oman, The availability of cultural diversity suitability (ethnic, age, sexual) 
of change agents on the telecommunications sector in Oman; which provide 
opportunities for collective work and to accomplish tasks, especially in light of 
constant change and development in the communication sector 
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 مقدم 
يشهد العامل منذ أكثر من عقٍد من الزمان ثورًة علميًة تكنولوجيًة هائلة يف شىت اجملاالت وامليادين العلمية والطبية 
والتجارية والسياسية والعسكرية واالجتماعية، وهذه التطورات محلت بطيها مزيدًا من التساؤالت حول كيفية 

 ودجمها مبا يثري احلقل الذي تستخدم فيه. استغالهلا وإدراجها
وقد كان هلذا التطور العلمي اهلائل األثر البالغ يف ظهور مفاهيم متنوعة وحديثة خصوصًا يف قطاع األعمال، حبيث  

ة ، ومبثابة عملية متجدد1أصبح التغيري والتطور مطلبًا أساسيًا هلذه املؤسسات، بل أصبح التغيري أمرًا حتميًا البد منه
ومستمرة؛ ملا يؤديه إحداث التغيري يف املنظمات واملؤسسات من حتوالت يف أقسام هذه املنظمات واملؤسسات جملاهبة 

 القوى والعوامل اليت تؤثر عليها.
وهذا التغيري إما أن يكون مبثابة االستجابة ملتطلبات العمالء اليت تتجدد ابستمرار أو قد أييت كنتيجة لتبين املنظمة  

ة إدارية حديثة )مثل إدارة اجلودة الشاملة(، او حدوث تطورات وحتوالت وتغريات يف البيئة التنافسية احمليطة  لفلسف
 .2كما أشار )اهلادي(

اىل ما ستبذله هذه املنظمات من جهوٍد جبارة منظمة تسعى لتطوير وتنمية  3ويشري التغيري كما جاء عند )الكبيسي(
متزنة بني املنظمة والبيئة اليت حتيط هبا، كما نع واختاذ القرارات، وإجياد عالقات استعدادات وقدرات املنظمة على ص

ميثل هذا التغيري خطة حديثة تسعى إلحداث تغيري وتعديل للقيم واالجتاهات والعقائد بكيفية جتعلها تتناسب مع 
تغريات امللحوظة يف البيئة املتطلبات واحلاجات اجلديدة والعراقيل والتحدايت اليت قد يتم فرضها من خالل ال

 االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
 وعند احلديث عن التنظيم املؤسسي فإنه ال بد من اإلشارة اىل أن هذا التنظيم ميثل نظامًا اجتماعيًا مفتوحًا يتألف
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احمليطة به من جهة من هيكل متشابك تتداخل فيه العالقات املتبادلة بني العاملني فيه من جهة، وبني عناصر البيئة 
أخرى، وبعبارة أخرى فإن أي تغيري حيدث يف األنظمة الفرعية سيؤدي اىل إحداث تغيري يف التنظيمات األخرى، 

 .4 وسيؤدي ابلنهاية اىل إحداث تغيري يف التنظيم الكلي وإجنازاته اليت مت حتقيقها على مستوى املنظمة واألفراد
ة لتحقيقه سواء أكان تغيري داخلي متعلق مبا جيري داخل املنظمة نتيجة إدراكها وأايً كان التغيري الذي تسعى املنظم

لتدين وتدهور مستوى إنتاجيتها وعدم امتالكها القدرة على التعاطي والتفاعل مع البيئة اخلارجية، او الوصول للبعد 
البيئة اخلارجية هلذه املنظمة،  التنافسي املنشود مع املنظمات املماثلة، او كان تغيري خارجي يتعلق مبا حيصل يف

، فاملنظمة أمام هذين النوعني من التغيري حباجة اىل فريق من اخلرباء و 5ويكون منطلقاً إما من قوى اجتماعية او بيئية
املتخصصني الذين سيقومون بقيادة عملية التغيري وإدارهتا، وذلك من خالل سعيهم إلجراء دراسة للمنظمة، وحتديداً 

اليت تواجهها، وتقدمي التوصيات املناسبة هلا، ومساعدهتا يف تنفيذ التوصيات املقرتحة وإرشاد ومساعدة للمشكالت 
 .6اإلدارة يف حتديد وحل مشكالت إدارية معينة وقد عرف هؤالء األشخاص فيما بعد بوكالء التغيري يف املنظمة

 املنظمة عملية إدارية مقصودة وخمطط هلا حبيث والبد هنا من اإلشارة اىل أنه وابلرغم من أن التغيري وإحداثه يف
يديرها أشخاص متخصصني، اال أن إحداث هذا التغيري ومدى جناحه عادة ما يكون مدعمًا بتغريات وتطورات 
مالئمة يف كل النظم الفرعية يف املنظمة، مبا فيها الثقافة التنظيمية.  فمن خالل تبين املنظور الثقايف يف املنظمة يكون 

ك تسهيالت إلحداث التغيري وذلك ابلرتكيز على املفاهيم الرمزية للمنظمة والطقوس والقيم واألمناط القيادية. لذا هنا
جند أن كثريًا من املنظمات اليوم حترص على أن تستمر ثقافتها ابلتطور وإبعطاء ميزة تنافسية للمنظمة وهو ما 

. 7فرص اليت يوفرها احمليط املضطرب واملعقد من جهة أخرىيسمح هلا مبواجهة املشاكل من جهة، واستغالل تلك ال
ولعل تنوع وتعدد واختالف الثقافات للعاملني يف املنظمة بوجه عام واملدراء والقادة املسؤولني عن إحداث التغيري 
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يف تطوير والتطوير يف املنظمة )والذين يعرفون بوكالء التغيري( بوجه خاص يؤثر على عملية التغيري وجناح أهدافها 
املنظمة، فقد أشارت بعض الدراسات إىل العالقة بني هذا التنوع وكل من منظومة القيم لدى األفراد، وكيفية التكيف 

 .8مع ضغوط العمل، وأداء فريق العمل، واملشاركة يف عملية اختاذ القرار، والصراع وآلية التكيف معه
 

 املبحث األول: استطالع مواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري 
 يف سةلطن  عمان بني إدارة وإرادة التغيري االتصاالتاملطةلب االول: واقع قطاع 

وتطوراً، وأكثرها حاجًة للتغيري والتطوير الدائم واملستمر  تقدماً  القطاعات أكثر من واحداً  االتصاالت يعد قطاع
 االستجابة للتغيري بنجاح يف دول اخلليج العريب بوجه عام ، ويف سلطنة عمان بوجه خاص. ولقد حققوالسريع يف 
، واليت هتدف اىل حترير القطاع 2020تقدمًا كبريًا وهائال يتماشى مع اسرتاتيجية ورؤية احلكومة للعام  هذا القطاع
يف منظماٍت متنوعٍة بنجاح حنو حتقيق أعلى  اخلربات والقيادات اليت قادت التغيري استغالل خالل وتطويره من

اىل جانب ما  ومنافٍس، جاذبٍ  مستوايت الربح، وأفضل مستوايت األداء وأجود أنواع اخلدمات، ليتحول اىل قطاعٍ 
 . 9شركات جديدة مما شكل قفزًة هامة ابجتاه التطور العام للقطاع دخول حدث من حتوٍل نتيجة

ة ابجتاه اجملتمع الرقمي فقد برهن قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان أنه من أكثر وضمن إطار هذه التحوالت السريع
العناصر أمهية يف حتقيق التمكني األساسي يف الوصول للتنمية االقتصادية واالجتماعية هناك، فالفرص اليت تتولد يف 

ريع والقياسي يف جمال قطاع اتصاالت السلطنة ال تكاد ختلو من وجود حتدايت وعراقيل كبرية، فالتحول الس
االتصاالت يفرض نوعًا من التهديد والتحدي، كما ان التقدم وجناح التغيري هنا يعتمد على العوائد اليت تتحقق من 
خدمات الصوت والرسائل وجماالت النطاق العريض للهواتف النقالة واحلوسبة السحابية، وتقنية املعلومات 

 . 10والالسلكية وغريها مما يشتمل عليه القطاع واالتصاالت وخدمات االتصاالت السلكية
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ويف نطاق التغيري والتطوير يف هذا القطاع دأبت الشركات جبهوٍد جبارٍة إلعادة إجياد وابتكار ذاهتا لتتماشى مع 
الطلب املتزايد وامللحوظ على االنرتنت وما يرتبط به من خدمات، وذلك من خالل االنتقال والتحول من املنتجات 

يدية اىل اخلدمات اجلديدة وخصوصاً بعد االنتشار الواضح والكثيف للهواتف الذكية واليت تتطلب بطبيعة احلال التقل
احدى الشركات الكربى يف قطاع  عمانتل. فعلى سبيل املثال تعترب شركة 11طلبًا عاليًا على البياانت وبسرعة عالية

االتصاالت يف السلطنة، حيث تركز جهودها يف الوقت احلايل على استمرارية عملية التنمية املستدامة وذلك ابنتهاج 
أسلوٍب متزن مع الرتكيز على املضي قدمًا يف تنفيذ مشاريع البنية األساسية، فقد متحورت اسرتاتيجية إدارة هذه 

فوٍق على توقعات املشرتكني، وحتقيق أثٍر إجيايب طويل األمد وليس فقط حتقيق مكسٍب مادي الشركة حول حتقيق ت
قصري األمد، كما تدور هذه االسرتاتيجية حول قيادة التحول الرقمي يف السلطنة والرتكيز على العروض املبتكرة اليت 

 العمالء. يتم من خالهلا حتسني وتطوير العمليات مبا يكفل تعزيز جذب املشرتكني و 
وابإلضافة اىل ذلك فإن اسرتاتيجيتها تتمركز حول تعزيز قدرهتا على االستجابة للمتغريات واستثمار موظفيها وتعزيز 

. 12قدراهتم على مواجهة التحدايت وحتسني العمليات واإلجراءات وتطوير البنية التحتية بشكل جيعلها أكثر فعالية
ات اليت تنتهجها إدارة الشركة فقد حرصت على تنفيذ العديد من املبادرات ولتحقيق مستوايت جناح عالية يف التغيري 

اليت ترمي اىل حترير القطاع، مع األخذ بعني االعتبار حتقيق منٍو على املدى الطويل لالقتصاد الوطين بصورة عامة 
صورٍة تراعي كافة ولقطاع االتصاالت بصورة خاصة، حبيث يتم تنفيذ هذه املبادرات بشكٍل متوازٍن ومدروٍس ب

 املتغريات والعوامل والفرص والعراقيل اليت قد تواجه اي عملية للتغيري. 
ومن جهة أخرى فقد استمدت هيئة تنظيم االتصاالت خارطة طريقٍ هلا من إطار السياسة العامة اليت أقرهتا 

من التقدم والتغيري والتطور، (، حيث حتث هذه السياسة على إجراء مزيٍد 2012احلكومة، إذ مت إقرارها يف عام )
 .13وحترير القطاع وتعزيز املنافسة يف تقدمي اخلدمات

كما سعت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف السلطنة ويف ظل سعيها ملواكبة التطور والتغري الدائم واملتسارع بنجاٍح   
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فسة اجلديد أبدواته املتعددة، اىل وجودٍة عاليتني اىل إجراء مراجعٍة للسوق، وذلك بعد تطبيق واختبار إطار املنا
سعيها اىل بذل جهوٍد حثيثٍة لضمان النفاذ املفتوح للشبكات للنهوض واالرتقاء ابملنافسة، مع التخطيط  جانب

إلنشاء مقسٍم داخلي لضمان االنسياب األمثل للحركة الداخلية. كما حرصت هيئة تنظيم االتصاالت على مواصلة 
اء واالستشاريني مبا حيقق تصٍد انجٍح ألية حتدايت وتطورات وتغريات قد تطرأ مع احلفاظ التفاعل مع الشركاء واخلرب 

.  ومن جهة أخرى ويف إطار حرص هيئة تنظيم االتصاالت يف السلطنة على 14على املنافسة الفعالة وجبودة عالية
رصها على ضمان جناح التغيري الذي مواكبة التطور والتقدم والتغري احلاصل يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ويف ظل ح

جتريه يف أي جماٍل من اجملاالت فقد حرصت اهليئة على ضمان التزام املشغلني الدائم بتعزيز جهودهم إرضاًء 
للمستهلكني، اىل جانب حتسني جودة اخلدمة عن طريق املراقبة املنظمة ملؤشرات جودة اخلدمة واليت تشكل جزءاً من 

. كما عملت اهليئة على إصدار 201115دمة اليت مت اإلشارة اليها ابلقرار الصادر عام ضوابط وقواعد جودة اخل
جمموعٍة من اإلرشادات يف ظل مبادرات قامت إبجرائها لتحقيق النجاح ومبستوايٍت عاليٍة من اجلودة يف أي تغيري او 

تعاقد  2013يرها السنوي عام تطوير او حتديث او مشروع تعمل على تبنيه، ومن هذه اإلرشادات كما جاء يف تقر 
( ليعمل على تدقيق وتقييم جودة خدمات Cybercomهيئة تنظيم االتصاالت مع استشاري مستقل )

االتصاالت، والوقوف على إجنازات األداء اليت مت حتقيقها حسب التقارير. وقد مشل التدقيق الذي قام به 
ضم العمل القيام جبمِع بياانٍت أولية من أنظمة املرخص هلم املستشارون شبكات االتصاالت الثابتة واملتنقلة، حيث 

واحلساابت اليت تنتج هلم مؤشرات األداء؛ هبدف التأكد من األداء الذي مت إجنازه فيما خيص القيم اليت تستهدف 
 جودة اخلدمة وفقا للضوابط والقواعد.

ونظراً ملا يتميز به هذا القطاع من حاجٍة ملحٍة ملواكبة التطور والتغري املستمر يف تقنيات االتصاالت والربامج 
واملعدات، فال بد من أن تتوفر قيادًة انجحًة هلذا التغيري حبيث تضمن أن يتم إدارته جبودة ودقة عاليتني تراعي أي 

غيري، وتعترب السلطنة بيئًة متنوعًة ثقافيًا من حيث تنوع األعراق اختالفاٍت او تنوعاٍت ثقافية او مقاومات للت
واألجناس واأللوان واملعتقدات، لذا ال بد من التأكد من وجود إدارٍة انجحة أوال هلذا التنوع من قبل وكيل التغيري مبا 

 .يضمن جناح إدارة التغيري
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 املنظم مواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف  املطةلب الثاين:
وألن هدف هذا البحث كان يف التعرف على مدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري وأثره يف جناح إدارة التغيري يف 

 قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان، كان ال بد :
والسجالت وتصفحها هبدف استخالص املعلومات اليت ختص املنظمة والعمال  الواثئقاالطالع على من   -

 فيها، ومن مث إجراء جوالت استطالعية داخل الورش املتعددة.
 توزيع االستبانة وإجراء املقابالت مع عينة الدراسة،  -
 (، SPSS)مجع البياانت ومعاجلتها إحصائياً ابستخدام برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  -
ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري استخدم الباحث املعيار اآليت استنادًا على  املبحثنيتقدير استجاابت  -

 املعادلة التالية:
 تقدير توافق أفراد العينة املتوسط احلسايب

 ضعيف 1-2.33
 جيد 2.34-3.66
 قوي 3.67-5

 
 التغيري يف املنظم  املقصد األول: مواءم  التنوع العرقي لوكالء 

 يف قطاع : املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  ملواءم  التنوع العرقي لوكالء التغيري1شكل رقم
  االتصاالت بسةلطن  عمان

( اعاله أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة مبواءمة التنوع العرقي 1يتضح من خالل الشكل رقم )
 (، وهذا يدل على مستوى مواءمة قوي وعايل ملواءمة التنوع العرقي لوكالء التغيري. 3.76لوكالء التغيري بلغ )

وهو أمر طبيعي يعكس التقارب يف استجابة العينة.  (1وعالوة على ذلك، فإن قيمة االحنراف املعياري بلغت )
وبشكل عام، فقد كان موقف العينة حنو األسئلة إجيابياً، ونستنتج من ذلك اتفاق املشاركني على أن هناك مواءمة 

 قوية للتنوع العرقي لوكالء التغيري لقطاع االتصاالت يف سلطنة عمان.
والتوقعات والتنبؤات اإلجيابية للتنوع العرقي واليت تنبثق يف منظورها مما  أن اآلاثريعزو الباحث مثل هذه النتائج إىل 

يعرف بقيمة التنوع، حيث تنص على أن التنوع العرقي قد يؤدي خللق وإجياد الفائدة لفرق العمل، حيث إن هذا 
ل املشاكل والنزاعات، التنوع سيؤدي لنتائج يف غاية األمهية مثل زايدة املعلومات املتاحة ، وتعزيز القدرة على ح

والقدرة البناءة على النقاش والتحاور، وزايدة اإلنتاجية والقرارات جبودة عالية، ورفع مستوى الفهم لألعراق 
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 والثقافات.
 املقصد الثاين: مواءم  التنوع العمري لوكالء التغيري

يف قطاع  العمري لوكالء التغيري: املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  ملواءم  التنوع 2شكل رقم 
 االتصاالت بسةلطن  عمان

( أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة مبواءمة التنوع العمري لوكالء 2يتضح من خالل الشكل رقم )
 (، وهذا يدل على مستوى مواءمة قوي وعايل ملواءمة التنوع العمري لوكالء التغيري. 3.77التغيري قد بلغ )

يعزو الباحث مثل هذه النتائج إىل أنه يقع على عاتق وكيل التغيري أن يكون ذا عقلية متجددة ومبتكرة وذا قدرة على 
التصور، وأن يكون يف الوقت نفسه واقعياً بعيداً عن اخليال، وأن يقف بعيداً عن الصراعات ومراكز القوى وأن تكون 

واقرتاحاته للمسؤولني ابملؤسسة، وأن يكون أمينًا يف مهنته علميًا يف  لديه الرباعة واخلربة والقدرة على نقل أفكاره
تفكريه، وذا شخصية قادرة على التأثري يف اآلخرين وتدفعهم إىل العمل، كما البد أن يظهر نوعاً من املواءمة والقدرة 

 على التعامل مع خمتلف الفئات العمرية يف املنظمة.
 نسي لوكالء التغيرياملقصد الثالث: مواءم  التنوع اجل

: املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  ملواءم  التنوع اجلنسي لوكالء التغيري  3شكل رقم                  
 يف قطاع االتصاالت بسةلطن  عمان 

لوكالء ( أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة مبواءمة التنوع العمري 3يتضح من خالل الشكل رقم )
(، وهذا يدل على مستوى مواءمة جيد ملواءمة التنوع اجلنسي لوكالء التغيري. وعالوة على 3.48التغيري قد بلغ )

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب يف استجابة العينة. وبشكل 1.02ذلك، فإن قيمة االحنراف املعياري بلغت )
نتج من ذلك اتفاق املشاركني على أن هناك مواءمٌة جيدٌة عام، فقد كان موقف العينة حنو األسئلة إجيابياً، ونست

 للتنوع اجلنسي لوكالء التغيري لقطاع االتصاالت يف سلطنة عمان.
يعزو الباحث مثل هذه النتائج إىل الدور الوسيط للتنوع اجلنسي بني فعالية اجملموعة وإنتاج هذه اجملموعة، حيث إن 

ا تظهر بوضوح وبصورة أكرب يف اجملموعات اليت تكون خمتلطة ومتنوعة بني فعالية األداء للمجموعات وجودة إنتاجه
اجلنسني مقارنًة ابجملموعات اليت تكون ذا جنس واحد، ولكن حىت تتحقق مثل هذه النتائج فال بد بنفس الوقت من 

ثل للفوائد ضمان تكافؤ فرص العمل يف كتيبات التوظيف ألي منظمة لكال اجلنسني؛ مبا يعود ابالستغالل األم
 هبا من التنوع اجلنسي يف بيئة العمل. املتنبئواإلجيابيات 

 
 املبحث الثاين: ترتيب األبعاد والدرج  الكةلي  ملواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف املنظم 
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 املطةلب األول: املواءم  وترتيب األبعاد
 

الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف : ترتيب األبعاد والدرج  الكةلي  ملواءم  التنوع  4شكل رقم
 سةلطن  عمان

 ( ما أييت:4يتضح من خالل الشكل رقم )
 (.3.67إن الدرجة الكلية ملواءمة التنوع الثقايف كانت قويًة وعاليًة، وذلك مبتوسط حسايب قيمته ) .1
 التغيري كان كما يلي:إن ترتيب األبعاد تبعاً لدرجاهتا الكلية يف مواءمة التنوع الثقايف لوكالء  .2

I. املرتبة األوىل: التنوع العمري 
II. املرتبة الثانية: التنوع العرقي 
III. املرتبة الثالثة: التنوع اجلنسي 

ويعتقد الباحث أن مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت كان بدرجٍة قويٍة وعاليٍة؛ وذلك نتيجة 
ى السعي اىل اعتماد اسرتاتيجيات الستغالل القدرات للموارد البشرية خللق حلرص املنظمات يف قطاع االتصاالت عل

مزااي تنافسية جديدة للمنظمة، اىل جانب تبين هذه املنظمات السرتاتيجية تقوم على االعرتاف ابلتنوع االجتماعي 
 نظمة.وأمهيته يف بيئة عمل املنظمة، واالعرتاف ابلفروقات واالختالفات الثقافية الفردية يف امل

واليت كانت بعنوان "التنوع الثقايف ظاهرة يف  Seymen (2006)وتتشابه نتيجة هذا البحث مع نتائج دراسة 
املنظمات ومناهج متعددة إلدارة تنوع ثقايف فعالة"، حيث بينت نتائج هذه الدراسة أن إدارة التنوع الثقايف بفعالية 

من األدب اإلداري والتنظيمي، وحىت تكون املنظمة قادرة على ليس ابألمر السهل، فهناك أمناط متعددة ومتنوعة 
الوصول إلدارة تنوع ثقايف فعالة فإنه جيب وضع منوذٍج إلدارة التنوع الثقايف اعتمادًا على اجلوانب السلبية واإلجيابية 

 .16لوجهات نظر متعددة حول هذا املوضوع
، Shaw (2015)كما تتفق نتائج هذا البحث اىل حد كبري مع ما جاء يف خالصة كتاب "نقطة التقاء" ملؤلفه 

حيث بني أن بيئة العمل احلالية يف أي منظمة تتضمن أربعة أنواع من األجيال وهي: جيل احملافظني، وجيل طفرة 
األجيال أفكاره وثقافته ومعتقداته اخلاصة، لذا املواليد، وجيل الوسط، وجيل األلفية، حيث ميتلك كل جيل من هذه 
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 .17فال بد من إحكام السيطرة وإدارة التنوع يف الثقافات بطريقة مثالية ومبستوايت جيدة
 املطةلب الثاين: جناح إدارة التغيري

االتصاالت : املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لنجاح إدارة التغيري يف املنظم  يف قطاع 5شكل رقم 
 بسةلطن  عمان 

( أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املتعلقة بنجاح إدارة التغيري قد بلغ 5يتضح من خالل الشكل رقم )
 (، وهذا يدل على مستوى قوي وعايل لنجاح إدارة التغيري. 3.8)

لتقارب يف استجابة العينة. .( وهو أمر طبيعي يعكس ا9وعالوة على ذلك، فإن قيمة االحنراف املعياري بلغت )
وبشكٍل عام، فقد كان موقف العينة حنو األسئلة إجيابياً، ونستنتج من ذلك اتفاق املشاركني على أن هناك مستوى 
عايل وقوي لنجاح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان. حيث تتفق نتيجة هذا البحث مع نتائج 

بينت نتائجها أن أي تغيري تنظيمي سواء كان كبرياً او صغرياً فإنه يتطلب ، واليت Lunenburg (2010)دراسة 
وكيل تغيري او أكثر، كما خلصت اىل أن وكيل التغيري هو شخص لديه املهارة والقدرة على توجيه وتسهيل جهود 

وقابلية العالقة بني  التغيري، كما توصلت الدراسة أيضًا اىل أن جناح أية جهود للتغيري يعتمد بشكٍل كبرٍي على جودة
 .18وكيل التغيري يف املنظمة وبني صناع القرار األساسيني يف هذه املنظمة

 Kotterوتتشابه نتائج هذا البحث اىل حد كبري مع ما جاء يف خالصة كتاب "عندما يذوب اجلليد" لكل من 
and Rathgeber (2007) خطواٍت متعددٍة من ، والذي جاء فيه أن جناح التغيري يف أيِة منظمة يتطلب

ضمنها احلرص على ترسيخ الثقافات اجلديدة، واستيعاب الثقافات واملعتقدات القدمية واستبداهلا بثقافات جديدة، 
 .19والتأكد بعد ذلك من جناحها وترسيخ دعائمها حىت يتم استبدال العتيق البايل ابجلديد املهم

خمتلف املنظمات أن التغيري اضحى اليوم ضرورة حتمية لكافة ويعزو الباحث مثل هذه النتائج اىل إدراك إدارات 
األقسام واإلدارات كعملية متجددة ومستمرة؛ ملا يتضمنه من تطورات وحتوالت يف أقسام ووحدات املنظمة جملاهبة ما 

يف البيئة يؤثر عليها من قوى ومتغريات، كما أضحى هذا التغيري استجابة طبيعية ملتطلبات العمالء الدائمة التجدد 
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، كما ميثل هذا التغيري سعي املنظمة التنافسية، وكنتيجة العتماد هنج وفلسفة إدارية حديثة مثل إدارة اجلودة الشاملة
الدؤوب اىل تطوير وحتسني قدرات إداراهتا ووحداهتا وأقسامها وأتثريه على صنع واختاذ القرارات وإجياد عالقات متزنة 

ستخدام العلوم السلوكية املتنوعة، فهذا التغيري يكون مبثابة اسرتاتيجية حديثة هتدف مع البيئة احمليطة من خالل ا
لتنمية وتطوير االجتاهات والقيم واملبادئ واهلياكل التنظيمية مبا يتالءم ويتناسب مع املتطلبات الدائمة واملتجددة اليت 

 ادية.  تفرضها التغريات الكبرية يف البيئة االجتماعية والثقافية واالقتص
 املطةلب الثالث: النتائج املتعةلق  بفرضيات البحث 

 املقصد األول: أثر مواءم  التنوع الثقايف لوكالء التغيري عةلى جناح إدارة التغيري
يف إطار اإلجابة على فرضية البحث واملتمثلة يف: ما أثر مواءمة التنوع الثقايف )التنوع العرقي، التنوع العمري، التنوع   

 اجلنسي( لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري؟ 
التغيري على جناح إدارة ملعرفة أثر مواءمة التنوع الثقايف )التنوع العرقي، التنوع العمري، التنوع اجلنسي( لوكالء   -أوال

على املتغري  (Multiple Linear Regression)التغيري، فقد قام الباحث ابستخدام حتليل االحندار املتعدد 
)إدارة التغيري( كمتغرٍي اتبع، وأبعاد التنوع الثقايف لوكالء التغيري )التنوع العرقي، التنوع العمري، التنوع اجلنسي(  

االعتماد على حتليل االحندار البسيط لقياس أثر كل بعد من أبعاد التنوع الثقايف على  كمتغريات مستقلة، كما مت
 جناح إدارة التغيري.

ويفسر الباحث أتثري مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري أن مثل هذه املواءمة تعترب قوًة إجيابيًة 
مبختلف أنواع التنظيمات وضرورة ابلغة؛ وذلك ألن وجودها سيدعم اجلهد والسلوك الفردي واجلماعي حول 

نقاط الضعف من خالل بناء الرؤية اإلجيابية املشرتكة، وابلتايل االجتاهات السليمة لألداء الفعال، وسيقضي على 
سينعكس السلوك اإلجيايب املشرتك على أدائهم كأفراد وجمموعات وابلتايل على أداء املنظمة ككل؛ مما يعني املنظمة 

ت التكيف، فهي اليت تسعى للتغيري على بناء شخصيتها وتعزيز عالقاهتا ابآلخرين، والتزام قواعد ضابطة حلل مشكال
تستطيع أن حتقق قوهتا من خالل توجيه السلوك مبا يساعد العاملني يف أداء وظائفهم، ومبا جيعلهم أكثر توافقًا مع 

 األعمال الصعبة، إذ ميكن 
 Morgan (2015) كما تتفق نتائج هذا البحث مع مضمون ما جاء يف خالصة كتاب مستقبل العمل ملؤلفه 

 اهات متعددة تشكل بيئة العمل العصرية القابلة للتغيري بنجاح منها: استيعاب ظهوروالذي بني أن هناك اجت
والربيد اإللكرتوين وغريها؛ مما  الداخلية، التواصل شبكات العمل مثل  بيئة يف جديدة وتعاونية أساليب اجتماعية

 السلوكيات اجلدد أصحاب وظفونامل يواجه لذلك فرض ثقافات جديدة ال بد من النجاح يف إدارهتا والتعامل معها، 
 ملا توقعاهتم أن كما يف املؤسسات، العمل لطريقة التقليدية األفكار مع التعامل حتدايت عند العصرية االجتماعية

وهذا يف جممله يشري اىل األثر  ،واملعهودة التوقعات القدمية عن متاماً  خمتلفةٌ  أماكن عملهم هلم تقدمه أن يفرتض
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إضافة اىل اتفاقها مع مضمون مع ما جاء يف ، 20الواضح ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري
ورد فيها ويف معرض ضمان جناح رحلة التغيري  واليت  Johnson (2000)ملؤلفه " من حرك جبين" خالصة كتاب

أنه "عليك أن تطلب من اآلخرين أن يتغريوا، لكن ال حتاول إجبارهم على ذلك، فمن ال يتغري من الداخل، ال يتغري 
 .21أبدا. ويف ذلك إشارة اىل أن جناح إدارة التغيري مرتبٌط ابلتنوع الثقايف يف املنظمة

 هيمي لنتائج البحث املبحث الثالث:  اإلطار املفا
نتيجًة للتغريات الكبرية وامللحوظة واليت جاء يف طليعتها التطور الذي شهده العصر يف تكنولوجيا املعلومات وتقنياهتا 
ومستحداثهتا املختلفة، إذ اصبحت تشكل األداة الرئيسة والعامل املؤثر على البيئات اليت تعمل فيها املنظمات، وقد 

التكنولوجي يف قطاعات اإلنتاج واخلدمات ازدايدًا كبرياً  خالل العقدين األخريين؛ مما أاتح ازدادت سرعة التغري 
اليت مت استخدامها فيها. ومما جيدر ذكره فإن ثقافة  جمااًل كبرياً  لالبتكارات والتحسينات يف العديد من القطاعات

يت مير هبا العاملون، حيث تسهم هذه املمارسات املنظمة ما هي اال مزيج ونتاج املمارسات والتفاعالت واخلربات ال
والتفاعالت إبضفاء املعىن على املنظمة وحتقيق استمراريتها من خالل اسرتاتيجيتها للتكيف، إذ تعج املنظمات 
أبعداٍد كبريٍة من العاملني قد تصل أعدادهم يف بعض األحيان اىل اآلالف، وميتلك كل فرد من هؤالء العاملني 

رسات واقتناعات وثقافات خاصة تصب يف مصب التفاعل مع ثقافة املنظمة؛ مما يؤدي اىل تكوين خربات ومما
ثقافات فرعية وثقافة رئيسة، ويقود هذا اىل ظهور مفهوم التنوع الثقايف،  لذلك فإن إحداث إدارة التغيري سواء أكان 

ملتكامل وتكثيف اجلهود  لرصد اإلمكاانت حتميًا او طوعيًا اختياراًي فإنه يستدعي ضرورة االستعداد والتأهب ا
 البشرية  القائمة على إدارة هذا التغيري وقيادته واإلشراف عليه.

ولعل تنوع الثقافات للعاملني يف املنظمة بوجه عام، واملدراء والقادة املسؤولني عن إحداث التغيري يف املنظمة، والذين  
 وجناح أهدافها يف تطوير املنظمة، لذلك فال بد من التعرف على مدى يعرفون بوكالء التغيري يؤثر على عملية التغيري

 مواءمة التنوع الثقايف هلؤالء األفراد املعروفني ابسم "وكالء التغيري"، وأثر ذلك يف جناح إدارة التغيري يف املنظمة.

 انطالقا من هذه احلقائق فقد جاء هذا البحث لتحقيق جمموع  من األهداف واليت متثةلت مبا يةلي: 

التعرف على أثر مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة  -
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 إدارة التغيري يف املنظمة.على جناح مواءمة التنوع العرقي لوكالء التغيري التعرف على أثر  -

 على جناح إدارة التغيري يف املنظمة.التعرف على أثر مواءمة التنوع اجلنسي لوكالء التغيري  -

 على جناح إدارة التغيري يف املنظمة.التعرف على أثر مواءمة التنوع العمري لوكالء التغيري  -

لدراسة وتكون ذات قيمة وفائدة جلهات عدة التوصل إىل استنتاجات وتوصيات نظرية وعملية تتعلق مبتغريات ا -
 .منها مؤسسات االتصاالت يف السلطنة، ومراكز الدراسات والبحوث، ابإلضافة إىل الباحثني واملختصني

 

 : اإلطار املفاهيمي لنتائج البحث 6شكل رقم 

صدقها وموثوقيتها، وبعد عملية مجع البياانت من عينة البحث  وذلك من خالل أداة البحث بعد التأكد من مدى 
(. واعتمادا على SPSSفقد عوجلت هذه البياانت إحصائياً ابستخدام برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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 :خلص اىل النتائج التالية( والذي يوضح النتائج اليت مت استخالصها هلذا البحث فقد 6كل رقم )الش

 إن ترتيب األبعاد تبعاً لدرجاهتا الكلية يف مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري كانت كما يلي: .3
مما يعكس استجابة قوية لعينة  (3.77)التنوع العمري وذلك بوسط حسايب مرتفع قدره املرتبة األوىل:  .1

 البحث جتاه هذا البعد وأثره على جناح إدارة التغيري.
مما يعكس استجابة قوية لعينة البحث ( 3.76): التنوع العرقي وذلك بوسط حسايب مرتفع بلغ املرتبة الثانية .2

 على جناح إدارة التغيري.جتاه هذا البعد وأثره 
مما يعكس استجابة جيدة  (3.48): التنوع اجلنسي وذلك بوسط حسايب متوسط وصل اىلاملرتبة الثالثة .3

 لعينة البحث جتاه هذا البعد وأثره على جناح إدارة التغيري.
( وذلك من وجهة 3.8)كما يتضح أن جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت حقق وسطاً حسابيًا مرتفعاً بلغ  .4

 نظر عينة البحث.
ويعتقد الباحث أن مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت كان بدرجٍة قويٍة وعاليٍة؛ وذلك نتيجًة 
حلرص املنظمات يف قطاع االتصاالت على السعي اىل اعتماد اسرتاتيجيات الستغالل القدرات للموارد البشرية خللق 

اي تنافسية جديدة للمنظمة، اىل جانب تبين هذه املنظمات السرتاتيجية تقوم على االعرتاف ابلتنوع االجتماعي مزا
 .وأمهيته يف بيئة عمل املنظمة، واالعرتاف ابلفروقات واالختالفات الثقافية الفردية يف املنظمة

 املبحث الرابع: استنتاجات البحث وتوصياته
هدف هذا البحث إىل التعرف على مدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري وأثره يف جناح إدارة التغيري يف قطاع 

ت هذه الدراسة إحصائيا ابستخدام برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم االتصاالت يف سلطنة عمان، وقد ُعوجلت بياان
بحث واستنتاجاهتا، والتوصيات املقرتحة يف (، ويورد الباحث ملخصًا للنتائج اليت توصل هلا الSPSSاالجتماعية)

 ضوء تلك النتائج واالستنتاجات. 

 املطةلب األول: مةلخص نتائج البحث
أشارت نتائج البحث إىل أّن الدرجة الكلية ملدى مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة 

، بينما كانت الدرجة الكلية لنجاح إدارة التغيري قويةً مبتوسط (3.63عمان كانت جيدة مبتوسٍط حسايب بلغ )
(، كما أشارت النتائج إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري 3.79حسايب وصل اىل )

 طاع االتصاالت يف سلطنة عمان. على جناح إدارة التغيري يف ق
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كما أشارت نتائج البحث إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ملواءمة كل من التنوع العرقي والتنوع العمري والتنوع 
 اجلنسي لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة عمان. 

 املطةلب الثاين: استنتاجات البحث
 حث ابالستنتاجات اآلتي :خرج الب

يوجد أثٌر إجيايب ملواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت يف سلطنة  -1
 عمان.

يسهم مواءمة التنوع الثقايف سواء كان التنوع العرقي او التنوع العمري او التنوع اجلنسي يف دعم اجلهد  -2
حول االجتاهات السليمة لألداء الفعال، كما يسهم يف القضاء على نقاط الضعف والسلوك الفردي واجلماعي 

من خالل بناء الرؤية اإلجيابية املشرتكة؛ مما ينعكس كسلوٍك إجيايب مشرتك على أداء األفراد واجملموعات 
 وابلتايل على أداء املنظمة ككل.

رقي، العمري، اجلنسي( لوكالء التغيري يف قطاع يتوفر نوع من مواءمة التنوع الثقايف أبشكاله املتعددة )الع -3
االتصاالت يف سلطنة عمان؛ مما يتيح الفرص للعمل اجلماعي وإلجناز املهام مبؤسسية، خصوصًا يف ظل 

 التغيري والتطوير الدائم ابلقطاع.
يف سلطنة عمان يؤثر غياب مواءمة التنوع الثقايف لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف قطاع االتصاالت  -4

 بصورة سلبية.
 املطةلب الثالث: توصيات البحث

 يف ضوء ما أتى به البحث من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يوصي مبا يةلي:

تعزيز االهتمام مبوضوع التنوع الثقايف وتناوله يف البحث والدراسة يف بيئات العمل، خصوصًا يف البيئات العربية  .1
 اليت تناولت دراسة هذا املوضوع.حيث يلحظ شح الدارسات 

جيب السعي يف خمتلف القطاعات وإدارات املنظمات اىل الربط بني التنوع الثقايف ومدى مواءمته عند وكالء  .2
 خصوصاً والتنوع العرقي والتنوع اجلنسي. للتغيري، عملية التخطيط التغيري وبني جناح التغيري يف املنظمة يف

لتنوع الثقايف غري تلك اليت تناولتها الدراسة، مث دراسة أثر مواءمة هذه األنواع تناول أنواع أخرى من أنواع ا .3
 لوكالء التغيري على جناح إدارة التغيري يف املنظمات.

توجيه مزيٍد من االهتمام لدراسة األفكار واألعراف والقيم التنظيمية اليت تسهم يف حتقيق املسؤولية االجتماعية  .4
 واع املنظمات.بشىت اجملاالت وبكافة أن
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 إنشاء دوائر خمتصة إلدارة التغيري يف املنظمات. .5
 أتهيل وتدريب موظفني خمتصني يف إدارة التغيري. .6
 الدنيا يف املستوايت العاملون يقدمها اليت األفكار من واالستفادة القرارات، صناعة يف العاملني إشراك ضرورة   .7

 لتلك احللول وطرح تواجهه املشاكل اليت ومعرفة العمل خيص مبا جديدة أفكار توليد على الناس أقدر فهم
  .املشاكل

 خالل من أكثر تفصياًل، سنوية خطط وجود مع املدى، طويلة خطة خالل من التغيري لعملية اجليد التخطيط .8
 لعملية الالزمة التدريبية هي االحتياجات ما وحتديد استخدامها، الواجب التكنولوجيا حتديد يتم اخلطط هذه

 .التغيري
إشراك الفئات العمرية املختلفة يف املنظمة يف اإلعداد خلطة التغيري حبيث يشعر اجلميع أن اخلطة املوضوعة هي  .9

خطتهم، وتكون االستجابة كبرية من قبلهم مما يساعد على االرتقاء بواقع عملية التغيري التظيمي خاصة فيما 
 يتعلق التغيري.

 
 اخلامت  : 

سعت معظم املنظمات واملؤسسات مؤخرًا جاهدة  إىل إحداث نوع من التغيري يف شىت اجملاالت، وذلك إبجراء  
تغيري تنظيمي شامل يف مجيع نواحي هذه املنظمات واملؤسسات ودوائرها وأقسامها، ولعل التداعيات واملربرات اليت 

 فرضت على مثل هذه املنظمات ضرورة إحداث التغيري تتمثل: 
وال: بوجود أسباب ومربرات غري ُمرضية نتيجة لوجود مشكالت متنوعة بيئية خارجية وداخلية، ونتيجة التغذية أ

 الراجعة من طاليب اخلدمة وعدم الرضا، فيكون التغيري ضرورة حتمية، 
ب اثنياً: حبدوث التغيري بشكل طوعي واختياري فهو ال حيدث بصور حتمية، وذلك نتيجة لوجود عوامل وأسبا

ُمرضية مثل: احلاجة للتوسع والنمو واالبتكار والتمُيز واملنافسة، وزايدة رضا العمالء، ومواكبة التغيريات احمللية 
 .     22والعاملية،

سعى هذا البحث اىل تقدمي املساعدة للمسؤولني واملعنيني وصناع القرارات يف املؤسسات اخلاصة والعامة يف التعرف 
الثقايف لوكالء التغيري، وذلك من خالل التعرف على واقع مواءمة التنوع الثقايف لوكالء على مدى مواءمة التنوع 

 اإلجراءات اختاذ يف التغيري وأثر ذلك يف جناح إدارة التغيري يف هذه املؤسسات واملنظمات، وابلتايل ستساعدهم
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البحث  يف إعادة رسم السياسات املؤسسات، حيث ميكن استخدام نتائج  تلك وفاعلية كفاءة مستوى لرفع املناسبة
اىل تزويد مدراء وقادة  ابإلضافةذات العالقة بنجاح إدارة التغيري من أجل االرتقاء ابألداء املؤسسي بشكل عام. 

املؤسسات العمانية والعربية ابلنتائج اليت أسفر عنها هذا البحث لوضعها يف احلسبان عند عملية االستعانة بشركات 
 شروط اختيار وكالء التغيري. استشارية، ومعرفة

من كونه من  وزاد من امهية البحث تناوله لقطاع االتصاالت يف سلطنة عمان، الذي يشهد تغيريات سريعة، إنطالقاً 
القطاعات احليوية واملؤثرة لناحية مسامهته يف الدخل القومي ومسامهته يف تشغيل األيدي العاملة وتقدميه ملختلف 

. مما يساهم  يف التوصل 2014مليون منتفع بنهاية العام  6خدمات االتصاالت اهلاتفية واالنرتنت لعدٍد يزيد عن 
 .ضمن النجاح يف إدارة التغيري يف خمتلف املنظمات واملؤسساتاىل صياغة خطط وسياسات واسرتاتيجيات ت

 
 املصادر واملراجع 
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 مةلخص

لاملصارف الطجارية اللقيقة، وذلك  اهارات ادإدارية لالطبيق  على اليقادات ادإداريةحتديد املعلى  تركزت الدراسة  
أمهقة تلك املاهارات من أجل حتديد  درجة ومعرفة ة لدياهم،ادإداري اليقادية املاهارات توافر درجة معرفة عن طري 
للمصارف الطجارية  الطابعة اليقادات ادإدارية من الدراسة عقنة الطدرييب )الفجوة الطدرييقة(، وتكونت االحطقاج
ات، رؤساء ملطمثلة يف: )أعضا جملس ادإدارة، املدراء العامة، مدراء ادإدار ا و قائدا   )216) واليالغ عددهم الرئقسة،

 الدراسة أداة األقسام، مدراء املكاتب(، واسطخدم الياحث املناهج الوصفي الطحلقلي يف الدراسة، وقد مت تصمقم
 .اسطبالعقة عقنة خالل من الناهائي عملقة الطبيق  قيل والثيات الصدق معامالت من الطأكد ومت أهدافاها، لطحيق 
 بكل املطعلية النطائج ( السطخراجSPSS)ادإحصائقة  النظم اسطخدام مت بقاانهتا وتفريغ الدراسة أداة تبيق  وبعد
مسطوى درجة  أن النطائج يلي: أظاهرت ما الدراسة إلقاها توصلت اليت النطائج أهم وكانت .الدراسة أسئلة من سؤال
توافر )قلقلة( مبطوسط اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة كانت بدرجة   ادإدارية لدى اليقادية املاهارات توافر

وكانت أعلى املاهارات ادإدارية توافرا ، ماهارة اختاذ (، %51.7(، وبوزن نسيب بلغ )2.58حسايب إمجايل بلغ )
وبدرجة توافر )مطوسبة(، بقنما كانت أقل املاهارات ادإدارية توافرا  ماهارة تيققم  (2.67اليرار مبطوسط حسايب بلغ )
(. كما بقنت النطائج أن املطوسط احلسايب ادإمجايل لدرجة أمهقة 2.50طوسط حسايب)األداء بدرجة توافر )قلقلة( ومب

( وبدرجة %88.5( وبوزن نسيب )4.42املاهارات ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة بلغ )
( ، وبوزن نسيب 4.54يب )أمهقة )ماهمة جدا( وكانت أعلى أهم ماهارتني مها: ماهارة االبداع االداري مبطوسط حسا

(، وكانت أقل %89.6(، وبوزن نسيب بلغ )4.48(، تلقاها ماهارة اختاذ اليرار مبطوسط حسايب )%91بلغ )
 (.%87.6(، وبوزن نسيب بلغ )4.38املاهارات ادإدارية أمهقة  ماهارة الطوجقه حقث بلغ املطوسط احلسايب )

 ة، األداء، املاهارات اليقادية ادإدارية، املصارف الطجارية اللقيقةـ.: الطدريب، االحطقاجات الطدرييقالكةلمات املفتاحي 
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Abstract 

The study focused on identifying the management skills by applying the method 

on the administrative leaderships at Libyan commercial banks. Through 

understanding the accessibility of their administrative leadership skills and 

finding out the degree of significance of these skills in order to determine the 

training requirement (the training gap). The sample of the study consisted of the 

administrative leaderships of the main commercial banks which are (216) leaders 

represented by:  (members of the board directors, general managers, 

administration managers, department heads, and office managers). The 

researcher used the descriptive analytical method in the study. The instrument of 

the study has been designed to achieve its goals .The validity and reliability of 

coefficients was confirmed before the final application process through the 

exploratory sample. After the use of the instrument of study and get the data, the 

study has used the statistical systems (SPSS) to extract the results relating to each 

question in the study. The most important findings of the study include: the level 

of availability of the administrative leadership skills of the administrative 

leadership at Libyan commercial banks which was (low ) for the availability 

degree with a standard deviation (2.58), and Mean (51.7%), the highest available 

administrative skills is the skill of decision-making with a Standard deviation 

reached (2.67) and the degree of availability was (medium), while the less 

available administrative skill was the skill of evaluation performance with a 

degree of availability (low ) and a Standard deviation (2.50). The results also 

show that the Standard deviation of the total degree of significance of the 

administrative skill was the administrative leaderships at Libyan commercial 

banks with a Standard deviation (4.42) and Mean (88.5%) and the degree of 

significance (very high) and the highest significant skills were: the skill of 

administrative creativity with a Standard deviation (4.54), and Mean (91%) 

followed by the skill of the decision-making with a Standard deviation (4.48), 

and Mean (89.6%), and the less importance administrative skills was the guiding 

skill reaching the Standard deviation (4.38), and Mean (87.6%). 

Key words: training, training needs, performance, leadership and administrative 

skills, Libyan commercial banks.  
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   .2013 والنشر مصر،اجملموعة العربقة للطدريب  الياهرة: الويشي، السقد فطحي ،جقات الطغقرياسرتاتق -األسالقب اليقادية للموارد اليشرية: األخالق ادإدارية .1 
   .2010 ،سامة للنشر والطوزيعأعمان: دار  ،اخلاطر، فايز اسرتاتقجقة الطدريب الفعال .2

 مقدم 
إن إعادة أتهقل وتنمقة املوارد اليشرية هي الوسقلة الـُمثلى ملواكية املطغريات العاملقة، وأتيت أمهقة أتهقل وتنمقة 

على رأس األولوايت اليت جيب أن تركز علقاها خبط تنمقة املوارد اليشرية للدول واملنظمات  اليقادات ادإدارية
لضمان جناح عملقة الطغقري والطبوير لدياها، فاليقادات ادإدارية هي مفطاح الطغقري والطبوير وأداته احملركة، بل تشكل 

ة ألطرافه، وحمور االرتكاز الذي تدور يف فلكه مجقع األعمال عيل العمل ادإداري وقليه النابض ومفاصلة احملرك
ادإدارية داخل املنظمة، فعلى عاتياهم تيع مسئولقة حتديد األهداف وختبقط املسطييل للمنظمات، وتنظقم العمل 

 .1واخطقار العاملني وتوجقاهاهم وحتفقزهم وحل املشكالت واختاذ اليرارات املصريية للمنظمة.
ام بطدريب العاملني وتنمقة ماهاراهتم سوف ينعكس على جودة أداء اخلدمة املصرفقة مثل الدقة لذلك فإن االهطم

والسرعة يف أداء وتيدمي اخلدمة املصرفقة ولالطايل فإن هذا يؤدي إىل إرضاء العمقل واسطمرار تعامله مع تلك 
 متثل حقث املصريف اللقيب، جلاهازإلقه ا يركن الذي الفيري العمود تشكل املصرفقة اليقادات أن كما،املنظمات 

 تيع حقث أبكملاها، املنظمة كفاءة يف وقوي فعال أثر من هلذا املسطوى ملا ادإدارية، العملقة يف األساسي العنصر
 العناصر الصاحلة لطجمع مركز هو كذلك الدنقا، املسطوايت متارسه الذي العمل وإدارة مسؤولقة ققادة عاتيه على

عملقة  فإن لذا خدمة أفراد اجملطمع، يف اليقادات هذه أمهقة تربز ولذلك لاملصرف، اليقادية ئفالوظا للرتشقح لطويل
 وطيقعطه وهذا املصريف العمل ظروف تيطضقاها اليت اليحثقة اهلامة املشكالت ادإدارية من اليقادات دراسة وتيققم

من  ميكناها ما وهو والطبوير، الطحسني وأوجه فقه اليصور وجماالت الطنفقذية مشكالت العمل ملمة جبمقع جيعلاها
 2مجقع ادإدارات واملصرف بصفة عامة. تفقد جديدة أفكار وتنفقذ واقرتاحات تصورات طرح
 

 مشكةل  الدراس 
يعطرب قباع املصارف منظمات خدمقة، فاهي اليت تيدم خدماهتا إىل املاليني من املواطنني والعديد من املنظمات 

ة حطمقة للطغريات العاملقة اليت أليت بظالهلا على املنظمات يف لقيقا وأدت إىل ضرورة والشركات الطجارية، وكنطقج
أفضل الوسائل ادإدارية والطينقة لطحيق  ذلك، أصيح قباع  واسطخدامالرقي لاخلدمات امليدمة للمسطفقدين مناها، 

كثرية ملو  اكية تلك الطغريات، ومما يزيد من املصارف كغريه من املنظمات احلكومقة اخلدمقة يواجه حتدايت وضغوطا  
أعداد الزلائن وضرورة الطعامل مع املسطفقدين من اخلدمة ببريية تربز مالمح  ازدايدحجم هذه الطحدايت والضغوط 

املصارف الطجارية يف لقيقا العديد من املشاكل والطحدايت، وقد مت  تواجه. الطيدم على الوجه املبلوب واملرضي
عن مراقية أوضاع املصارف وأدائاها حول  ةاملسؤولاجلاهة  لاعطيارهامصرف لقيقا املركزي تيقان ذلك يف تيرير 
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 .cbl.gov.ly/ar .http//:، هقكلة املصارف الطجارية اللقيقةتيرير مصرف لقيقا املركزي .3 

 .2010، دار دييونو للبياعة والنشر والطوزيع، عمان، االردن، 1. الطدريب: األسس وامليادئ، صالح معمار، ط4 

الصعولات واملشاكل اليت تواجاها املصارف، وبني الطيرير أوجه اليصور يف إدارة املوارد اليشرية لاملصارف وخاصة من 
برامج قصرية ومطوسبة األجل وأوصى بضرورة وضع  ،انحقة الطدريب والطأهقل املصريف وضعف األداء ادإداري

 3وإعداد املناهج الطدرييقة والطوسع يف الطدريب.، تشمل دراسة االحطقاجات الطدرييقة ،دإعداد الكوادر وأتهلقاها
واخلربة املقدانقة، وجد  واالطالعوبناء  على كل ما سي  خنلص إىل أن مشكلة الدراسة حتدد فقاها بعد االسطيراء 

حتديد االحطقاج الطدرييب"، وهي مشكلة حاول الياحث املزج بني أبعادها من خالل  الياحث إشكالقة يف "آلقة
تناول بعدي اليقادة والطدريب ادإداري من زاوية االحطقاج الطدرييب لليادة ادإداريني لالطبيق  املقداين على )ققادات 

هذه الدراسة سوف تركز على معرفة  وعلقه فإن قباع املصارف بلقيقا( كنموذج للمنظمات احلكومقة اخلدمقة بلقيقا.
لدى اليقادات ادإدارية يف قباع املصارف ولالطايل معرفة  ادإداريةاملاهارات اليقادية وأمهقة توافر  درجة مسطوى

االحطقاج الطدرييب الفعلي هلم )الفجوة الطدرييقة(، وكذلك معرفة درجة أمهقة االحطقاج الطدرييب على تلك املاهارات 
 ايل:طوهبذا فإن مشكلة الدراسة تنحصر يف السؤال ال ادإداريني من وجه نظرهم. اليادة ألولئك

 لليقادات ادإدارية بيباع املصارف الطجارية بلقيقا؟ ادإداريةاالحطقاجات الطدرييقة ألبعاد املاهارات اليقادية  ما
 أسئةل  الدراس 

 لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة؟؟ وما درجة أمهقطاها ادإداريةما درجة توافر املاهارات اليقادية . 1
 هتدف هذه الدراسة إىل: :الدراس  أهداف

، ولالطايل الطجارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف ادإدارية. الطعرف على درجة أمهقة وتوافر املاهارات اليقادية 1
 .ادإدارية لطدريب على تلك املاهاراتلمعرفة من حيطاج مناهم فعلقا  

 (حتديد االحتياجات التدريبي وأمهي  مفهوم : )لةلدراس  اإلطار النظري
للفرد.  املسطاهدف األداء ومسطوى احلايل األداء مسطوى بني الفجوة على الطدرييقة االحطقاجات حتديد مفاهوم يسطند
 وحتديد احلايل أدائه مسطوى معرفة من بد ال للفرد الطدرييقة االحطقاجات حتديد من نطمكن حىت أنه يعين وهذا

 الطدرييقة االحطقاجات بطحديد نرغب واليت املخطلفة ادإدارية املواقف الفرد. ويف من بلوغه املبلوب األداء مسطوى
 اليت الطدرييقة وادإمكاانت الفرص توفر مدى وكذلك . أعاله إلقاها املشار األداء فجوة االعطيار بعني أنخذ فقاها

 مسطوى إىل اليصور أو الضعف من خيلو ال الذي احلايل املسطوى من نطيالواال أدائه تبوير على الفرد تساعد
 .4املرغوب األداء

يعرف الطدريب أبنه: النشاط املسطمر لطزويد الفرد لاملاهارات واخلربات واالجتاهات اليت جتعله قادرا على مزاولة عمل 
وماهارات وسلوكقات جديدة لطبوير كفاءة  ما هبدف الزايدة ادإنطاجقة له وللجاهة اليت يعمل هبا، أو نيل معارف



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 127 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

                                                           
5. ،2013 ،سوراي ،دمش  ،دار مؤسسة رسالن للبياعة والنشر والطوزيع،عال الدين رسالن دمش : ، وسائله، تبيقياته اسرتاتقجقاتهالطبوير الطنظقمي: ألقاته. 

 .2010، العجمي، عمان: دار املسرية احلديثة للنشر والطوزيع ، حممد حسني ت احلديثة يف اليقادة ادإدارية والطنمقة اليشرية االجتاها  .6 
    .2010،  والطوزيع للنشر العلمقة القازوري دار ،بن عنرت الرمحن عيداالسرتاتقجقة،  األبعاد، واألسس، املفاهقم:  اليشرية املوارد إدارة. 7 
 . 56لطدريب: األسس وامليادئ:ا .8 

وفيا   وتبويره مبسطوى األداء االرتياء إىل ياهدف الطدريب ن  . إ5الفرد ألداء ماهام حمددة يف اجلاهة اليت يعمل هبا
 فاءةالك يراعى أن ه على اليشرى املال رأس يف اسطثمارا   فإن ه يـُّعدُ  وهلذا وأولوايته، العمل أهداف ختدم اليت لالجتاهات

 اليدرات يف اكطشاف ويساعد املاهام على والرتكقز الثية يف كسب أتثري له اجلقد واالقطصاد وادإنطاجقة فالطدريب
األعمال لالبريية  إجناز أسلوب ليقان فاهو الوسقلة وملموسة، واقعقة بصورة األخباء وتصحقح وققاساها

 ونوع الطدريب تدريياهم املبلوب األفراد إىل هتاإشار  يف الطدرييقة االحطقاجات حتديد وتكمن أمهقة .6الصحقحة
 األداء وحتسني للطدريب الصحقح الطيققم على يساعد. وكل ذلك مناهم املطوقعة النطائج حتّدد ولالطايل هلم املناسب
 إىل لالنطقجة يؤدي سوف الطدرييقة حطقاجاتلال خاطئ حتديد. وكل العملقة الطدرييقة من املرجوة األهداف وحتيق 

 .7واملال واجلاهد الوقت إىل إهدار وتؤدي مناها األهداف تطحي  ال تدرييقة برامج قذتنف
كون هناك فجوة بني األداء الفعلي للفرد أو املؤسسة تحيدث االحطقاج الطدرييب عندما : حتديد االحتياج التدرييب

داء ماهام معقنة بشكل أكثر  واالجتاهات احملددة اليت حيطاجاها فرد يف مؤسسة أو وظقفة معقنة من أجل اليقام أب
 .كفاءة وفعالقة

 مول أو املثايل )ما جيب أن يكون(فاالحطقاج يعرب عن الفجوة بني الوضع الراهن )ما هو كائن( والوضع املأ
 

 : يوضح حتديد االحطقاجات الطدرييقة.1شكل رقم:                      
 
 
 
 
 
 

 (.2010)معمار،  ماد عةلىإعداد الباحث ابالعت املصدر:                
وإداء طيينا هذا املفاهوم على مطدرب ما فإن ذلك حيدد )الفجوة يف اليدرات(، وهي النيص يف املعارف واخلربات 

مسطوايت ميكن  (5)وهناك  .ملسطوى املبلوبيف احتول دون اليقام أبداء املاهام الوظقفقة  اليتوالسلوك واالجتاهات 
 .8اسطخداماها لوصف مسطوى شخص ما

 ما هو كائن
 ما يجب أن يكون الفجوة

االحتياجات  مستوى األداء الحالي

 التدريبية

 مستوى األداء المستهدف -

المهارات والمعارف اآلزمة ألداء  -

 العمل.
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9. واالسطثمار، حتديد االحطقاجات الطدرييقة بني اهلدر2009،الياهرة: مركز اخلربات املاهنقة لإلدارة )بقمك( ،توفق  عيدالرمحن.     
 .2010،األوىل البيعة للنشر، وائل دار اليريويت،، حممد اليشرية املوارد إدارة يف الوجقز. 10 

 : يوضح مسطوايت املعارف واليدرات لألداء.1جدول رقم:                    
 معرفة الشخص عن املوضوع معدومة متاما . االنعدام 1
 بعض املعرفة العامة لكناها غري كافقة.توجد  صيالن 2
 قدر مناسب من املعارف واملاهارات لليقام لاملاهام لكن األداء غري فعال.يوجد  الكفاية 3
 املسطوى املبلوب لطحيق  دقة وانطظام األداء.هو  الدقة 4
 اجلمع بني الدقة والسرعة يف األداء.هو  ادإتيان 5
 

 وميكن حتديد نوع الطدريب بناء  على مسطوى األداء املبلوب على النحو الطايل:
 : يوضح نوع الطدريب املبلوب ملسطوى األداء. 2جدول رقم:        

 املاهارات واالجتاهات.و  ملثايل من املعارفاليدر ا ادإتيان 5
 ماهارات واجتاهات لألداء الدقق .و  معارف الدقة 4
 املاهارات واالجتاهات لليقام مباهام وظقفقة.و  قدر مناسب من املعارف الكفاية 3
 املاهارات واالجتاهات عن املوضوع.و  قدر غري كاٍف من املعارف النيص 2
 ت عن املوضوع.ال ميلك أي معلوما االنعدام 1
 

الفجوة بني مسطوى األداء املطوقع لألفراد ومسطوى أدائاهم تطمثل يف  أبهنا وميكن وصف االحطقاجات الطدرييقة
احلايل. وتعكس االحطقاجات الطدرييقة وجود مشكلة ما يف املنظمة، ووجود هذه املشكلة يعين لالضرورة وجود 

 .9حاجة ال بد من حتديدها والعمل على إشياعاها
ملعرفة  دراسطاها وحتلقلاهاالطعرف على هذه الفجوة اليت متثل االحطقاج الطدرييب من ن كّ حتديد هذه االحطقاجات ميُ و 

 من االحطقاجات الطدرييقة: نوعانفإن هناك علقه و . الطدريب املبلوب
 االحطقاجات احلالقة: وهي االحطقاجات الطدرييقة اليت ترتيط مبسطوى األداء احلايل. .1
هبا من خالل األفراد  الطنيؤات املسطييلقة: وهي االحطقاجات املرتيبة لاملسطييل، واليت يطم االحطقاج .2

 .10 اليائمني على ادإدارة واملنظمة
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 .1201،العجمي، عمان: دار املسرية احلديثة للنشر والطوزيع والبياعة ، حممد حسنيحلديثة يف اليقادة ادإدارية والطنمقة اليشريةاالجتاهات ا .11 
  .2014حممد على. االحطقاجات الطدرييقة للمؤسسات اخلريية اليبرية ادإسالمقة. دراسة حالة: قبر اخلريية. )رسالة دكطوراه(. عيد السالم .12 

13 .nnell, John H .McCo2012. How to Identify Your Organization Training Need, New Yourk. 

 
 مناذج حتديد االحتياجات التدريبي 

 أو مطجانسة جمموعات بساهولة ضمن تصنقفاها دون حتول وبصورة الطدرييقة، االحطقاجات حتديد مناذج تعددت ليد
 اآلتقة: املداخل يف حصرها ميكن عام وبشكل إال  أنه جمة،منس
 Dugan Laird) دوجان لريد ) منوذج .1

وهنا حيدد اليائم على حتديد االحطقاجات الطدرييقة، حتديد الفجوة  "،منوذج الفجوة بني أداءين ليب" ويبل  علقه
سطاهدف( لقطم على أساساها حتديد تلك بني مسطوايت األداء الفعلقة )األداء احلايل( واألداء املعقاري )امل

 حتديد عملقة على مجع املعلومات عن املنظمة اليت تواجه مشكلة ما، وتشمل النموذج هذا االحطقاجات، ويركز
 :11الطالقة  اخلبوات على الطدرييقة االحطقاجات

 املنظمة يف املشكلة عن املعلومات مجع . 
 الفجوة(. يكون أن ينيغي وما كائن هو ما بني األداء ميارنة( 
 الطدرييقة. الفجوة أمهقة تيديرو   األداء يف فجوة وجود عدم أو وجود اكطشاف 

 ((Joseph Prokopenkoبروكوبنكو وجوزيف (Milan Kubr)كوبر مقالن منوذج. 2
 املنظمة، املوظفني ومطبليات حاجات على الرتكقز على الطدرييقة لالحطقاجات حتديده عند النموذج هذا وييوم
 ملعلومات بطبوير وتنطاهي مشكالت الطنظقم لاكطشاف تيدأ األساسقة، امليومات من سيعة من النموذج ألفويط

 .12الطنظقم ملشكالت حلوال تعطرب واليت الطدرييقة وغري الطدرييقة الربامج
 منوذج إجراء التقدير املنظم ل)ألني برينستاين( ويتمّثل يف:. 3

 رتيبة لالكفاءات وتطعل  بطحلقل األداء.اخطقار اسرتاتقجقة تطصل لاحلاجات امل .1
 الفعلي. األداء-فقهحتديد االحطقاجات الطدرييقة واملطمثّلة يف األداء املبلوب  .2
 الطمققز بني احلاجات املطعلية لالطدريب واحلاجات املطصلة لالعوامل األخرى. .3
 .13حتديد األهداف الطدرييقة الشاملة. .4

 الدراس  منهج
ووصوال  ألفضل األسالقب والبرق للطعرف عن االحطقاجات الطدرييقة لليقادات ادإدارية  حتيقيا  ألهداف الدراسة

لاملصارف الطجارية اللقيقة، اسطخدم الياحث املناهج الوصفي الطحلقلي، فاليحوث الوصفقة هتدف إىل اكطشاف 
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 .الوقائع، ووصف الظاهرة وصفا  دققيا ، وحتديد خصائصاها حتديدا  كمقا  أو كقفقا  
اعطمد الياحث يف هذه الدراسة على املسح املقداين للمصارف الطجارية الرئقسة مبدينة  جمتمع الدراس  وعينتها: .1

واليقادة  ،اليقادة العلقااليقادات ادإدارية ) طرابلس لطمثقلاها جملطمع الدراسة وكانت العقنة قصديه عمديه وتطمثل يف
 واملطمثلة يف األيت: ،( ققادي216العقنة اليت مت أخذها تطمثل ). وليد كان حجم الطجارية( الطنفقذية لاملصارف

رئقس وأعضاء جملس ادإدارة، املدراء العامة والنواب، مدراء ادإدارات، مدراء املكاتب، رؤساء األقسام( وذلك 
واسطاهدف الياحث جمموعة من املصارف الطجارية يف لقيقا وهي: )مصرف الطجاري  .حسب إحصائقات املصارف

أكرب املصارف  كوهنا(  الطجارة والطنمقةالوحدة، مصرف  مصرف-اجلماهورية مصرف-الصحاري مصرف-طينالو 
( 216( اسطمارة على أفراد جمطمع الدراسة، ومت اسرتداد ما جمموعه )275. وقد متًّ توزيع )العاملة بلقيقا الطجارية

مع الدراسة وفيا  لإلحصائقات الرمسقة من من احلجم الكلي جملط (%79اسطيانة صاحلة للطحلقل وتشكل ما نسيطه )
 إدارات املصارف ققد الدراسة.

لغرض حتيق  أهداف الدراسة، قام الياحث إبعداد وتبوير االسطيانة وذلك بعد االطالع على  أداة الدراس :. 2
الدراسات السابية، وأدبقات موضوع الدراسة، وقد اسطفاد الياحث من عدة اسطياانت اسطخدمت يف عدة 

 مها: جزئقنيدراسات حول حتديد االحطقاجات الطدرييقة. وقد تكونت هذه االسطيانة من 
 والوظقفقة عن عقنة الدراسة وتشمل على: الشخصقة: ياهدف إىل مجع املعلومات اجلزء األول

 املسمى الوظقفي.. 4    سنوات اخلربة   . 3         . العمر 2        املؤهل العلمي. 1
 املاهارات ادإدارية وتشطمل على املاهارات الفرعقة الطالقة: اجلزء الثاين:

لاملسطييل وكقفقة وضع اخلبط  والطنيؤماهارة الطخبقط: وتعكس قدرة اليقادات ادإدارية على الطخبقط  .1
 ( فيرات.5تساهم يف تنفقذ األهداف املبلوب حتيقياها، ويطكون هذا احملور من ) اليتوتنفقذها 

ة اليائد ادإداري على إداء وظقفة الطنظقم واعداد اهلقاكل الطنظقمقة وتوزيع ماهارة الطنظقم: وتعكس قدر  .2
( 5املسؤولقات واالخطصاصات بني املرؤوسني وحتديد خبوط السلبة واملسؤولقة، ويطكون هذا احملور من )

 فيرات 
العاملني، واليدرة  ماهارة الطوجقه: وتعكس قدرة اليقادات ادإدارية على االهطمام بوظقفة الطوجقه والطنسق  بني .3

تعرقل سري العمل، ويطكون هذا  اليتعلى توجقه واقناع املرؤوسني بططيع وتنفقذ ماهاماهم وتذلقل الصعولات 
 فيرات.( 5احملور من )

 اختاذ، وكذلك وإجياد احللول لى مواجاهة املشاكلويطعل  مبدى قدرة اليقادات ع اليرارات: اختاذ ماهارة .4
 فيرات.( 5كذلك مدى اتساماها لاملوضوعقة، ويطكون هذا اجملال من )  العلمي، لاألسلوباليرارات وتنفقذها 

ماهارة تيققم أداء العاملني: ويعكس مدى قدرة اليقادات على تيققم أداء العاملني، والعمل على تصحقحه  .5
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ومطابعة وفيا  لألداء املبلوب، وذلك من أجل االرتياء أبداء العاملني وتشجقعاهم على إجناز األعمال بكفاءة 
 فيرات.( 5أدائاهم وتصحقح االحنرافات، ويطكون هذا احملور من )

. ماهارة ادإبداع ادإداري: وتعكس مدى قدرة اليقادات على الطفكري ادإبداعي، ومدى اليدرة على إنطاج أكرب 6
 ( فيرات 7)قدر من األفكار والعمل على تكوين األفكار االبداعقة من أجل حتسني العمل، ويطكون هذا احملور من 

يُعرف صدق احملطوى أبنه مدى متثقل فيرات أداة اليقاس للمحطوى امليصود صدق أداة الدراس  وثباهتا: . 3
 وذلك لالبرق الطالقة: لالطيومي، واهلدف من صدق احملطوى هو حتديد مدى ارتياط فيرات األداة لاحملطوى امليصود

ألداة مت  عرض االسطيانة على جمموعة من احملكمني، وذلك للطحي  من الصدق الظاهري هلذه ا. صدق احملتوى: 1
دإبداء مالحظاهتم ووجاهة نظرهم يف األداء من حقث مدى صالحقطاها، ومدى مالءمة فيرات األداة ملسطوى 

حكِّمني، الياحث بدراسة وقاماملسطجقيني، 
ُ
 وآراء توصقات، الّطعديالت يف ضوء وأجرى واقرتاحاهتم، مالحظات امل

 .ّطحكقمال هقئة
 : Reliability يات االسطيانة:. ث2

      
 .: يوضح معامالت ثيات أبعاد االسطيانة لاسطخدام معامل ألفاء كرونياخ3جدول رقم :

 ققم معامل الثيات ألفاء كرونياخ عدد الفيرات حماور أداة الدراسة
 941. 32 ادإدارية اليقادية املاهارات

 
  عرض وحتةليل نتائج الدراس :

ما درجة توافر املاهارات اليقادية ادإدارية؟ وما درجة أمهقطاها لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف : األولل السؤا
 الطجارية اللقيقة؟

ولإلجابة على السؤال قام الياحث لاسطخراج املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية جلمقع عيارات املاهارات 
 عقنة الدراسة، وفقما يلي توضقح ذلك :اليقادية ادإدارية من وجاهة نظر أفراد 

 البعد األول: مهارة التخطيط 

:املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة الطخبقط من أبعاد املاهارات اليقادية ادإدارية 4جدول رقم: 
 لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية.
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جة   العيارة
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 2.81 %56 1 مطوسبة
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5 84 
4.2
2 

حتديد اهداف العمل بشكل واضح وقابل 
 للطبيق .

1 

 2.65 %53 3 مطوسبة
ماهمة 
 جدا

4 87 
4.3
 2 اف.حتديد املدى الزمين لطحيق  األهد 3

 2.70 54 2 مطوسبة
ماهمة 
 جدا

3 88 4.3
 3 مطابعة تنفقذ اخلبط وتيققم النطائج املطحيية. 8

 2.28 46 5 قلقلة
 ماهمة
 جدا

2 88.2 
4.4
1 

اليدرة على وضع اخلبط االسرتاتقجقة 
 للعمل.

4 

 2.50 50 4 قلقلة
 ماهمة
 جدا

1 91 
4.5
3 

ترمجة اخلبة الرئقسقة للمصرف إىل خبط 
 .عمل تنفقذية تفصقلقة وبرامج

5 

51.8 - قلقلة

% 
2.59 

 ماهمة
 جدا

- 87% 4.3
 املطوسبة العام 7

 
 ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من ماهارة الطخبقط مطوسبات عيارات بعد توافر أن (4اجلدول رقم ) يظاهر من

اخلماسي  لطدرج( وف  ميقاس ا2.81-2.28) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%45.6-%56) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي

 بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر%52 (بلغت بوزن نسيب (،2.59)
 كانت بدرجة يقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقةال ادإدارية لدى املاهارات اليقادية أبعاد من الطخبقط ماهارة

 .الياحث وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ )قلقلة(،
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى

على تنص  واليت (%56( ، وبوزن نسيب بلغ )2.81بلغ ) مبطوسط حسايب ، (1) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
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( ، 2.70) بلغ ( مبطوسط3) العيارة الثانقة املرتية اهداف العمل بشكل واضح وقابل للطبيق ". واحطلت د"حتدي
   ( واليت تنص على " مطابعة تنفقذ اخلبط وتيققم النطائج املطحيية ".%54وبوزن نسيب بلغ )

(، 5الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد دىنأ أما  
ترمجة اخلبة الرئقسقة للمصرف إىل خبط تنص " واليت(  %50(، وبوزن نسيب بلغ )2.50مبطوسط حسايب بلغ )

(، وبوزن نسيب 2.28(، مبطوسط حسايب )4رقم ) ". واحطلت املرتية األخرية العيارةتفصقلقة وبرامج عمل تنفقذية
 تنص على "اليدرة على وضع اخلبط االسرتاتقجقة للعمل". واليت( %46بلغ )

 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة الطخبقط من ، (4اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف
 ميقاس الطدرج وف  )4.53-4.22تراوحت بني ) ة اللقيقةاليقادات ادإدارية لاملصارف الطجاري لدى ادإدارية

 لعيارات هذا العام املطوسط ( ،حقث بلغ91-% 84.4) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي
 أبعاد من الطخبقط ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%87بلغت ) بوزن نسيب (،4.37) اليعد

 ويالحظ جدا (، ماهمة) كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ريةاملاهارات اليقادية ادإدا
 الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني 
تنص على"  واليت (%91(، وبوزن نسيب بلغ )4.53بلغ ) مبطوسط حسايب (،5) عيارة رقمال األوىل املرتية احطلت

 ( مبطوسط4) العيارة الثانقة املرتية " واحطلتترمجة اخلبة الرئقسقة للمصرف إىل خبط تفصقلقة وبرامج عمل تنفقذية
 سرتاتقجقة للعمل".على وضع اخلبط اال ةعلى "اليدر تنص  واليت(  %88.2(، بوزن نسيب بلغ )4.41) بلغ
(، 2الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  

املدى الزمين لطحيق  األهداف"،  دعلى "حتديتنص  واليت( %87(، بوزن نسيب بلغ )4.33مبطوسط حسايب بلغ )
تنص على"  واليت( %84، وبوزن نسيب بلغ ))4.22( مبطوسط حسايب )1قم )واحطلت املرتية األخرية العيارة ر 

 العمل بشكل واضح وقابل للطبيق " حتديد اهداف
 
 ممالتنظي. البعد الثاين: مهارة 2
املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة الطنظقم من أبعاد املاهارات اليقادية االدارية  :5جدول رقم: 

 .دارية لاملصارف الطجارية اللقيقةقادات ادإلدى الي
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8 
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ادإدارية  املاهارات اليقادية أبعاد من توافر  ماهارة الطنظقم مطوسبات عيارات بعد  أن (5اجلدول رقم ) يظاهر من
اخلماسي  ( وف  ميقاس الطدرج2.34-2.81) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى
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 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%47-%56) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي
 فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول ( حقث أظاهر%51 (بلغت  يببوزن نس (،2.56)

كانت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من الطنظقم ماهارة بعد
 وضعه احملك الذي وف  اليعد ذاعيارات ه على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ )قلقلة(، بدرجة
 .الياحث

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص على"  ( واليت%56وبوزن نسيب بلغ )  (،2.81بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،8) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت

 بلغ ( مبطوسط7) العيارة الثانقة املرتية وظقفة". واحطلتلشغل كل  الالزمةاليدرة على حتديد املاهارات واليدرات 
( واليت تنص على "اليدرة على الطنسق  بني ادإدارات واألقسام املخطلفة وجتنب %55( ، بوزن نسيب بلغ )2.76)

   تداخل االخطصاص".
(، 9ة الرابعة العيارة رقم )الطايل: احطلت املرتي النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  

تنص "اليدرة على جتمقع أو جتزئة ماهام العمل إىل  واليت (%48(، بوزن نسيب بلغ )2.38بلغ )مبطوسط حسايب 
 واليت( %47(، وبوزن نسيب بلغ )2.34، مبطوسط حسايب )(10وظائف". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )

 لبة واملسؤولقة للوظائف".تنص على "اليدرة على حتديد هقكل الس
 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة بعد ماهارة الطنظقم من ،(5اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج وف  )4.26 -4.53تراوحت بني ) اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%85 -%91) بني تراوحنسيب بوزن  الياحث حدده اخلماسي الذي

املاهارات  أبعاد من الطنظقم ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%88بلغت ) بوزن نسيب (،4.39)
فاوت ت ويالحظ )هامة جدا(، كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية

عيارتني  الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالات

تنص على"  واليت (%91(، بوزن نسيب بلغ )4.53بلغ ) مبطوسط حسايب (،6) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 بلغ ( مبطوسط8العيارة ) الثانقة املرتية تاملصارف "واحطلى حتديد املاهام الواجب تنفقذها ليباع اليدرة عل

لشغل كل  الالزمةعلى حتديد املاهارات واليدرات  ةعلى "اليدر تنص  واليت( %90(، بوزن نسيب بلغ )4.50)
 وظقفة".

(، 7الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
على الطنسق  بني ادإدارات  ةعلى "اليدر تنص  واليت( %86(، بوزن نسيب بلغ )4.31مبطوسط حسايب بلغ )
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( مبطوسط حسايب 10واألقسام املخطلفة وجتنب تداخل االخطصاص"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )
 قكل السلبة واملسؤولقة للوظائف".تنص على" اليدرة على حتديد ه واليت( %85(، بوزن نسيب بلغ )4.26)

 . البعد الثالث: مهارة التوجيه 
املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة الطوجقه والطنسق  من أبعاد املاهارات اليقادية  :6جدول رقم : 

 ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية .
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 املطوسط العام 4.38
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 لدى ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد يارات بعد توافر ماهارة  الطوجقه منمطوسبات ع أن (6اجلدول رقم ) يظاهر من
 اخلماسي الذي ( وف  ميقاس الطدرج2.37 -2.84) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة

 (،2.60) اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%57-%47) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده
 ماهارة بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر%52 (بلغت بوزن نسيب

 )قلقلة(، كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى املاهارات اليقادية ادإدارية أبعاد من الطوجقه
 .الياحث وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص على"  واليت (%57(، بوزن نسيب بلغ )2.84بلغ ) مبطوسط حسايب (،15) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 املرتية ". واحطلتواهلاتف والنشرات وعيد االجطماعات ياشرامل بمطنوعة كالطخاط اتصال أسالقب لاسطخدام أقوم
 تكون أن على أحرص ( واليت تنص على "%55( ، وبوزن نسيب )2.74)  بلغ ( مبطوسط11) العيارة الثانقة
   ".الوقت املناسب ويف وموجزة واضحة األوامر

طايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ال النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
 وحفزهم املوظفني جاهود بطوجقه أقومتنص " واليت( 48(، وبوزن نسيب بلغ )%2.39(، مبطوسط حسايب بلغ )12)

(، وبوزن نسيب بلغ 2.37( ، مبطوسط حسايب )13". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )املصرف أهداف لطحيق 
 كمقة ومناسية للموظفني من حقث معيولة واألوامر الطوجقاهات تكون أن على أحرصتنص على " واليت( 47)

 ".العمل وحجم املعلومات
 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة الطوجقه من ، (6اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج وف  )4.34 -4.49حت بني )تراو  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%89 -%86) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي

املاهارات  أبعاد من الطوجقه ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%88بلغت ) بوزن نسيب (،4.38)
تفاوت  ويالحظ جدا ( ، ماهمة) كانت بدرجة ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة اليقادات لدى ادإدارية اليقادية

عيارتني  الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالات

تنص على"  ( واليت%89بوزن نسيب بلغ )  (،4.49بلغ ) مبطوسط حسايب (،15) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 املرتية "واحطلتواهلاتف والنشرات وعيد الجطماعات املياشر مطنوعة كالطخاطب اتصال أسالقب لاسطخدام أقوم
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 أن على أحرصتنص على" واليت( %88(، وبوزن نسيب بلغ )4.38) بلغ ( مبطوسط حسايب13) العيارة الثانقة
 ".العمل وحجم املعلومات كمقة مناسية للموظفني من حقث واألوامر الطوجقاهات نتكو 
(، 11الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما 

 واضحة األوامر نتكو  أن على أحرصتنص على" واليت( %87(، بوزن نسيب بلغ )4.34مبطوسط حسايب بلغ )
(، بوزن نسيب بلغ 4.33( مبطوسط حسايب )12"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )الوقت املناسب ويف وموجزة

 ".املصرف أهداف لطحيق  وحفزهم املوظفني جاهود بطوجقه أقومتنص على" واليت( 86%)
 :البعد الرابع : مهارة اختاذ القرار.4

ابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة اختاذ اليرار من أبعاد املاهارات اليقادية ادإدارية : املطوسبات احلس7جدول رقم:
 لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة.               

 درجة أمهقطاها درجة توافرها

  العيارة

رها
تواف
جة 
در

 
قب

الرتت
سيب 
ن الن

لوز
ا

سايب %
 احل
سط

ملطو
ا

 

قطاها
 أمه

رجة
د

 
الرتت

 قب
زن 
الو

سيب
الن

سايب %
 احل
سط

ملطو
ا

 

 2.94 %59 1 مطوسبة
هامة 
 4.53 91 3 جدا

تشجقع اآلخرين على مشاركيت  يف 
 إجياد احللول ملشكالت العمل

1
6 

 2.69 %54 3 مطوسبة
هامة 
 حتديد أبعاد مشكالت العمل بدقة. 4.55 91 2 جدا

1
7 

54.2 2 مطوسبة
% 2.71 

هامة 
 ر ومطابعة تنفقذه.اختاذ اليرا 4.62 92 1 جدا

1
8 

 2.48 %50 5 قلقلة
هامة 
 4.32 86 5 جدا

حتلقل اليقاانت واملعلومات من مجقع 
 اجلوانب.

1
9 

 2.56 %51 4 قلقلة
هامة 
 جدا

4 88 4.39 
مجع كل اليقاانت واملعلومات املمكنة 

 عن مشكالت العمل.
2
0 

 2.67 %54  مطوسبة
هامة 
 جدا

 
90
% 

 املطوسط العام 4.48
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 املاهارات اليقادية أبعاد من مطوسبات عيارات بعد درجة توافر ماهارة اختاذ اليرارات أن (7رقم ) اجلدول يظاهر من
 ( وف  ميقاس الطدرج2.48 -2.94) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى

 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%50-%59) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي
 بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر (%54بلغت بوزن نسيب (،2.67)

كانت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من اختاذ اليرار ماهارة
 وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع الحظوي (،مطوسبة) بدرجة
 .الياحث

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص  واليت (%59(، وبوزن نسيب بلغ )2.94بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،16) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
( 18) العيارة الثانقة املرتية تشجقع اآلخرين على مشاركيت  يف إجياد احللول ملشكالت العمل". واحطلت على"

   ".اختاذ اليرار ومطابعة تنفقذه( واليت تنص على "%54.2(، بوزن نسيب بلغ )2.71) بلغ مبطوسط
حطلت املرتية الرابعة العيارة رقم الطايل: ا النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
تنص "مجع كل اليقاانت واملعلومات املمكنة  واليت( %51(، بوزن نسيب بلغ )2.56(، مبطوسط حسايب بلغ )20)

(، بوزن نسيب بلغ 2.48(، مبطوسط حسايب )19عن مشكالت العمل". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )
 ".انت واملعلومات من مجقع اجلوانبحتلقل اليقاتنص على " واليت( 50%)

 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة اختاذ اليرار من ، (7اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف
 ميقاس الطدرج وف  )4.32 -4.62تراوحت بني ) اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية

 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%86-%92بني ) تراوحبوزن نسيب  ياحثال حدده اخلماسي الذي
املاهارات  أبعاد من اختاذ اليرار ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%90بلغت ) بوزن نسيب (،4.48)

تفاوت  ويالحظ جدا (، ةماهم) كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى اليقادية  ادإدارية
عيارتني  الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة اسطجالات أفراد جمطمع

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالات
تنص  واليت (%92(، بوزن نسيب بلغ )4.62بلغ ) مبطوسط حسايب (،18) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
(، بوزن نسيب بلغ 4.55) بلغ ( مبطوسط17) العيارة الثانقة املرتية " واحطلتاختاذ اليرار ومطابعة تنفقذهعلى"

 تنص على" حتديد أبعاد مشكالت العمل بدقة ". واليت( 91%)
(، 20رة رقم )الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيا النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما

تنص على" مجع كل اليقاانت واملعلومات املمكنة  واليت( %88(، بوزن نسيب بلغ )4.39مبطوسط حسايب بلغ )
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(، بوزن نسيب بلغ 4.32( مبطوسط حسايب )19عن مشكالت العمل"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )
 ".جلوانبحتلقل اليقاانت واملعلومات من مجقع اتنص على" واليت( 86%)
 البعد اخلامس:  تقييم األداء.  5
: املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة تيققم أداء املوظفني من أبعاد املاهارات 8جدول رقم : 

 اليقادية ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية.
  العيارة درجة أمهقطاها درجة توافرها

رها
تواف
جة 
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مطوس
 طة 

ماهمة  2.95 59% 2
 اجد

اليدرة على حتلقل الوظائف )حتديد  4.37 87% 3
 املاهام والواجيات واملسؤولقات(.

21 

مطوس
 طة

ماهمة  3.00 60% 1
 اجد

تصحقح األداء غري املييول  4.34 86.8% 4
 اجلقد.وتشجقع األداء 

22 

 ماهمة 2.37 %47 3 قلقلة
 جدا

ميارنة األداء الفعلي لاألداء  4.50 90% 1
 املبلوب من املوظفني.

23 

ماهمة  2.04 %41 5 قلقلة 
 اجد

اسطخدام مناذج لطيققم األداء  4.39 88% 2
 الوظقفي.

24 

 ماهمة 2.15 %43 4 قلقلة 
 جدا

وضع معايري لألداء املطمقز وكذلك  4.33 86.6% 5
 ري مييول وإبالغه للموظفني.الغ

25 

ماهمة  2.50 %50 - قلقلة
 اجد

 املطوسط العام 4.40 88% 

 
 ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من مطوسبات عيارات بعد توافر ماهارة تيققم األداء أن (،8رقم)اجلدول  يظاهر من

اخلماسي  ( وف  ميقاس الطدرج3.00-2.04) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%41-%60) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي

 بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر(50%بلغت  بوزن نسيب (،2.50)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 141 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

كانت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ية ادإداريةاملاهارات اليقاد أبعاد من تيققم األداء ماهارة
 وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ )قلقلة(، بدرجة
 .الياحث

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص  واليت (%60( ، وبوزن نسيب بلغ )3.00بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،22) العيارة رقم ىلاألو  املرتية احطلت

 بلغ ( مبطوسط21) العيارة الثانقة املرتية على" تصحقح األداء غري املييول وتشجقع األداء اجلقد". واحطلت
اهام والواجيات ( واليت تنص على "اليدرة على حتلقل الوظائف )حتديد امل%59(، بوزن نسيب بلغ )2.95)

   واملسؤولقات( ".
(، 25الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما 

تنص "وضع معايري لألداء املطمقز وكذلك الغري  واليت( %86.6(،  بوزن نسيب بلغ )4.33مبطوسط حسايب بلغ )
(، بوزن نسيب بلغ 4.39(، مبطوسط حسايب )24وظفني". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )مييول وإبالغه للم

 تنص على "اسطخدام مناذج لطيققم األداء الوظقفي". واليت( 88%)
 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة تيققم األداء من  ،(8اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج وف 4.50-4.33) تراوحت بني ) اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية
 لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ86.6%-90%) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي

 أبعاد من ققم األداءتي ماهارة أمهقة بُعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،88%بلغت ) بوزن نسيب (،4.40) اليعد
 ويالحظ )هامة جدا(، كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية املاهارات اليقادية

 الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة عقنة أفراد السطجالاتعيارتني 
على تنص  ( واليت%90(،بوزن نسيب بلغ )4.50بلغ ) مبطوسط حسايب (،23) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
(، 4.39) بلغ ( مبطوسط24) العيارة الثانقة املرتية تاملوظفني "واحطلاألداء الفعلي لاألداء املبلوب من  ة"ميارن

 مناذج لطيققم األداء الوظقفي". ماسطخداعلى "( واليت تنص %88بوزن نسيب بلغ )
الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم  النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
األداء غري املييول  حعلى "تصحق( واليت تنص %86.8(، بوزن نسيب بلغ )4.34(، مبطوسط حسايب بلغ )22)

(، بوزن نسيب بلغ 4.33( مبطوسط حسايب )25، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )وتشجقع األداء اجلقد"
 معايري لألداء املطمقز وكذلك الغري مييول وإبالغه للموظفني". ععلى "وض( واليت تنص 86.6%)
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                                                                                                               . مهارة االبداع االداري:6

املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة االبداع ادإداري من أبعاد املاهارات اليقادية  :9جدول رقم:
 ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة.

 درجة أمهقطاها درجة توافرها
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 1.60 32 7 قلقلة

 ماهمة
 4.39 88 7 جدا

أُكون مطأكدا  من تطيع إجراءات 
 سلقمة حلل املشكالت.

2
6 

 ماهمة 1.70 34 6 قلقلة
 4.48 90 6 جدا

اليدرة على االسطنطاج ومعرفة أسياب 
 ملشكلة بسرعة.ا

2
7 

 ماهمة 3.05 61 4 مطوسبة
 4.56 91 4 جدا

أُركز بشدة على ما يثري اهطمامي 
 بشكل أكثر مما يفعله اآلخرون

2
8 

 2.40 48 5 قلقلة
 ماهمة
 4.53 90.6 5 جدا

أُعلن عن أفكار غاية األمهقة تُثري 
 اآلخرين يف اللياءات اجلماعقة

2
9 

.62 2 مطوسبة
 ماهمة 3.12 4

 4.66 93 1 جدا
 األفكار طرح على العاملون أُشجع
 العمل لطبوير اجلديدة

3
0 

 ماهمة 3.20 64 1 مطوسبة
 4.59 92 3 جدا

أُفضل الوصول إىل أفكار جديدة 
 دإقناع اآلخرين هبا.

3
1 

.61 3 مطوسبة
 ماهمة 3.09 8

 4.63 92.6 2 جدا
يطولد لدى إحساس قوي  لالرغية يف 

 الطغقري.
3
2 

.51  قلقلة
8 

 ماهمة 2.59
 داج

 املطوسط العام 4.54 91% -

 املاهارات اليقادية أبعاد من ماهارة االبداع ادإداري مطوسبات عيارات بعد توافر أن ،(9اجلدول رقم ) يظاهر من
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 ( وف  ميقاس الطدرج3.20-1.60) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%32-%64) بني تراوحنسيب  بوزن الياحث حدده اخلماسي الذي

 فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول حقث أظاهر (%51.8 (بلغت بوزن نسيب (،2.59)
 لطجارية اللقيقةاليقادات ادإدارية لاملصارف ا ادإدارية لدى املاهارات اليقادية أبعاد من االبداع ادإداري ماهارة بعد

 احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ كانت بدرجة )قلقلة(،
 .الياحث وضعه

 :الطايل النحو على عقنة الدراسة أفراد السطجالات وكانت أعلى ثالث عيارات
تنص  واليت ( %64( ، بوزن نسيب بلغ )3.20بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،31) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 بلغ ( مبطوسط30) العيارة الثانقة املرتية ". واحطلتأُفضل الوصول إىل أفكار جديدة دإقناع اآلخرين هباعلى" 

 لطبوير اجلديدة األفكار طرح على العاملون أُشجع( واليت تنص على " %62.4( ، بوزن نسيب بلغ )3.12)
( واليت %61.8( وبوزن نسيب بلغ )3.09( مبطوسط حسايب بلغ )62الثالثة العيارة رقم )". واحطلت املرتية العمل

 يطولد لدى إحساس قوي  لالرغية يف الطغقري" يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد.تنص على "
امسة العيارة رقم الطايل: احطلت املرتية اخل النحو كانت على الدراسة عقنة ثالث عيارات السطجالات أفراد أدىن أما
أُعلن عن أفكار غاية األمهقة تُثري ( واليت تنص " %48(، بوزن نسيب بلغ )2.40(، مبطوسط حسايب بلغ )29)

(، بوزن 1.70( ، مبطوسط حسايب )27". واحطلت املرتية السادسة العيارة رقم )اآلخرين يف اللياءات اجلماعقة 
"واحطلت املرتية األخرية االسطنطاج ومعرفة أسياب املشكلة بسرعة اليدرة على  ( واليت تنص على"%34نسيب بلغ )
أُكون مطأكدا  من  ( واليت تنص على "%32(، بوزن نسيب بلغ )1.60( مبطوسط حسايب بلغ )26العيارة رقم )

 تطيع إجراءات سلقمة حلل املشكالت".
 املاهارات اليقادية أبعاد بداع ادإداري منأن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة اال (9اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج ( وف 4.39 -4.66 (تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%88 -%93بني ) تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي

 أبعاد مناالبداع ادإداري  ماهارة أمهقة بُعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%91)بلغت  بوزن نسيب (،4.54)
 ويالحظ كانت بدرجة )هامة جدا (، اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى املاهارات اليقادية

 احث وكانت أعلىالي وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني 
تنص  واليت (%93(، بوزن نسيب بلغ )4.66بلغ ) مبطوسط حسايب (،30) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 بلغ ( مبطوسط32) العيارة الثانقة املرتية "، واحطلتالعمل لطبوير اجلديدة األفكار طرح على العاملون أُشجععلى"
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 أدىن ".  أمايطولد لدى إحساس قوي لالرغية يف الطغقري( واليت تنص على"%92.6(، بوزن نسيب بلغ )4.63)
(، 27الطايل: احطلت املرتية السادسة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد

اليدرة على االسطنطاج ومعرفة أسياب ليت تنص على"( وا%90(، بوزن نسيب بلغ )4.48مبطوسط حسايب بلغ )
( %88(، بوزن نسيب بلغ )4.39( مبطوسط حسايب )26"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )املشكلة بسرعة

 ".أُكون مطأكدا  من تطيع إجراءات سلقمة حلل املشكالتواليت تنص على" 
 
 مت لاملصارف ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية اليقادية ملاهاراتا أبعاد مجقع عيارات ملطوسبات عرض الياحث أن عدب

 .ذلك يوضح الطايل واجلدول أبعاد املاهارات اليقادية ادإدارية، جلمقع ادإمجالقة احلسابقة املطوسبات حساب
 ة لدىادإداري اليقادية املاهارات ألبعاد املعقارية واالحنرافات ادإمجالقة احلسابقة املطوسبات :10:جدول رقم 

 اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة.

 درجة أمهقطاها درجة توافرها

 أبعاد املاهارات ادإدارية

رها
تواف
جة 
در
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7 

 1 قطماهارة الطخب

 4 قلقلة
51.2

 4 جداماهمة  2.56 %
87.8

% 
4.3
 2 ماهارة الطنظقم 9

87.6 5 جداماهمة  2.60 %52 2 قلقلة
% 

4.3
8 

 3 ماهارة الطوجقه

 1 مطوسبة
54.4

 2 جدا ماهمة 2.67 %
89.6

% 
4.4
 4 ماهارة اختاذ اليرارات 8

4.4 %88 3 جداماهمة  2.50 %50 5 قلقلة
0 

 5 ماهارة تيققم األداء
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51.8 3 قلقلة
% 

4.5 %91 1 جدا ماهمة 2.59
4 

ماهارة االبداع 
 ادإداري

6 

 - قلقلة
51.7

 - جداماهمة  2.58 %
88.5

% 
4.4
 املطوسط العام 2

 
لدى اليقادات  ادإدارية اليقادية ادإمجايل لدرجة توافر املاهارات احلسايب املطوسط أن(، 10رقم ) اجلدول من يطيني

 أعلى وكان )قلقلة(، توافر ( وبدرجة%51.7(، وبوزن نسيب بلغ )2.58ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة بلغ )
 (، مث ماهارة الطوجقه،%54.4( وبوزن نسيب بلغ )2.67مها: ماهارة اختاذ اليرار مبطوسط حسايب) ماهارتني مطوافرتني
داء أقل ماهارة  توافرا  هي ماهارة  تيققم األ كانت بقنما (،% 52( وبوزن نسيب )2.60) بلغ مبطوسط حسايب
 (.% 50( وبوزن نسيب )2.50مبطوسط حسايب )
أن املطوسط احلسايب ادإمجايل لدرجة أمهقة املاهارات ادإدارية لدى اليقادات  (،10يف اجلدول رقم) كما بقنت النطائج

جدا( وكانت أعلى  ماهمة( وبدرجة أمهقة )%88.5( وبوزن نسيب )4.42ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة بلغ )
( تلقاها ماهارة حل 4.54( ومطوسط حسايب )%91ماهارة االبداع االداري بوزن نسيب بلغ ) اهارتني مها:أهم م

(، وكانت أقل املاهارات ادإدارية %89.6( وبوزن نسيب بلغ )4.48املشكالت واختاذ اليرار بلغ املطوسط احلسايب )
( وبوزن 4.37حقث بلغ املطوسط احلسايب )أمهقة  لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية هي: ماهارة الطخبقط 

 (.%87.6( بوزن نسيب بلغ )4.38(، مت ماهارة الطوجقه حقث بلغ املطوسط احلسايب )%87.4نسيب بلغ )
 

لدى اليقادات  ادإدارية؟ وما درجة أمهقطاهاتوافر املاهارات اليقادية  ةما درج نتائج السؤال األول: وتفسريمناقش  
 رية اللقيقة؟ادإدارية لاملصارف الطجا

 . بعد مهارة التخطيط1
اليقادية  املاهارات أبعاد من ماهارة الطخبقط توافر بعد عيارات مطوسبات أن (،4يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 %)( بنسية مئوية بلغت 2.81-2.28لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحت بني ) ادإدارية
س الطدرج اخلماسي الذي وضعه الياحث. حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا اليعد وف  ميقا ( 56% -45.6

من أبعاد املاهارات اليقادية الطخبقط ووفيا  للمحك فإن درجة توافر ماهارة  (،%52( ( بنسية مئوية بلغت2.59)
 )قلقلة(.لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة كانت بدرجة  ادإدارية

مجقع  اشرتاك إعدادها دون يطم هلا وادإدارات الطابعة املصارف عمل خبط أن ذلك إىل السيب يف يعود اورمب
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 كل ليقام الفرصة إاتحة لعدم رمبا أو أهدافاها، يف وضع )الطنفقذية( اليقادات الوسبى وخصوصا   اليقادات ادإدارية
الدورات  بسيب انعدام يكون قد أو اف العامة،لألهد وفيا   هلا مناسية عمل إدارات املصرف بوضع خبط من إدارة

 وضع يسطبقع لن لالطايل فإنه الطخبقط ميطلك اليائد ادإداري ماهارة إذا مل الطخبقط، حقث أنه ماهارة الطدرييقة على
االسرتاتقجقة، حقث أن ماهارة الطخبقط تعطرب من الوظائف األوىل يف العملقة ادإدارية نظرا ألن كل الوظائف  اخلبط

 ماهارة إىل ضعف يف سطؤدي ولذلك فإهنا خرى تعطمد على الطخبقط اجلقد فطصلح األعمال لالطخبقط احملكم.األ
بذلك تكون احلاجة إىل و  الداخلقة واخلارجقة، وضعف يف تنفقذ اخلبط والربامج الطنفقذية لألعمال. ةاليقئق حتلقل

 خبط إىل للمصرف الرئقسقة اخلبة ةرات "ترمجالعياجميء  هذا ويؤكد الطدريب على هذه املاهارات ضرورية وهامة
 عيارات هذا من املراتب األخرية " يفاالسرتاتقجقة اخلبط وضع على "و" اليدرة تنفقذية عمل وبرامج تفصقلقة
  اليعد.
 تنفقذها ومطابعة الطحيق  ممكنة بصورة العمل أهداف حتديد على اليدرة لدياهماليقادات ادإدارية  بعض أن إال

 يعود ورمبا ،أبول أوال   نطائجاها وتيققم ،اخلبة أجزاء من جزء كل لطنفقذ احملدد الوقت ضمن يققم النطائجللخبط وت
 األهداف حتديد يف العمل حمقط من املكطسية واخلربة الذاتقة املاهارة اليقادات هؤالء امطالك إىل ذلك يف السيب
العيارات "حتديد أهداف العمل بشكل  جميءا ويؤكد هذ املوضوعة، اخلبط من الطنفقذي للش  تبيقياهم وكثرة

 من عيارات هذا اليعد. األوىلواضح وقابل للطبيق " و" مطابعة تنفقذ اخلبط وتيققم النطائج املطحيية" يف املراتب 
 املاهارات أبعاد من أمهقة ماهارة الطخبقط بعد عيارات مطوسبات أن(، 4يف اجلدول رقم )  النطائجكما بقنت 
 ميقاس وف  ) 4.53-4.22) بني لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحتارية ادإداليقادية 
 العام املطوسط بلغ حقث( ،%91-% 84.4) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي الطدرج
 من الطخبقط اهارةم عدأمهقة ب درجة فإن للمحك ووفيا   (،%87) بلغت بوزن نسيب ،(4.37) اليعد هذا لعيارات
 .)ماهمة جدا ( بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد

االهطمام مباهارة الطخبقط نظرا ألمهقطاها كوهنا تعطرب اخلبوة األوىل يف  (املاهم جدا)ويرى أفراد عقنة الدراسة أنه من  
يساعد املنظمات على  ويرجع االهطمام لالطخبقط ألنه ،آخريما يرتتب علقاها من أعمال مراحل العملقة ادإدارية و 

الغاليقة العظمى من املنظمات تعرتف أبمهقة الطخبقط لالنسية لييائاها ومنوها البويل األمد  ، حقث أناليياء والنمو
والطأكد من أن عناصرها تعمل  ،وتوجقه طاقاهتا الطوجقه األمثل ،ويسطخدم ملساعدة املنظمات ألداء عمل أفضل

حنو هدف واحد وتيققم وتوجقه هذا اهلدف للطفاعل مع اليقئة املطغرية فاهو ضرورة ألنه يعين عملقة يطم فقاها حتديد  
 زال جناالذي سوف تيوم به املنظمة  كقفقة وصول املنظمة إىل ما تسعى إلقه ولالوقت نفسه عملقة حتديد ما

ة يواجاهون القوم أسواقا  ومواقفا  مطعاظمة يف الطيلب واحلركة، مما يطبلب الطدريب على . فاليقادات ادإداريأهدافاها
ماهارة الطخبقط، من أجل حتيق  النجاح واالسطجابة للمطغريات اليت حتدث، واحملافظة على اليياء يف السوق، فإن 
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سطييل وعلى مواجاهطه بشكل علمي اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة وجب علقاها العمل على تيدير امل
 مدروس من أجل حتيق  أهدافاها.

 . بعد مهارة التنظيم:2
 لدىادإدارية  اليقادية املاهارات أبعاد من ماهارة الطنظقم توافر بعد عيارات مطوسبات أن(، 5)  النطائج أظاهرت

 الذي اخلماسي الطدرج اسميق وف ( 2.34-2.81) بني تراوحت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة
 ،(2.56) اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %47-%56) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده

 ماهارة بعد فراتو  درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث( %51 ( بلغت بوزن نسيب
 )قلقلة(. بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ىلد ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من الطنظقم
اليقادات ادإدارية  من توزيعه يطم وأقسام املصارف ال دإدارات الطنظقمي الطيسقم أن إىل ذلك يف السيب يعود ورمبا

 كيري جزء يف اخلربة مسطوى اخنفاض إىل يؤدي وهذا املاهمة، هذه يف اليقادات ادإدارية إشراك يطم وال ،لاملصارف
 تليقاهم عدمأنه قد يرجع السيب يف  ذلك إىل يضاف املاهارة، هلذه العملقة املمارسة عدم عن الناتج اجملال هذا من

وخاصة أن  بذلك تكون احلاجة إىل الطدريب على هذه املاهارات ضرورية وهامةو  الطنظقم، ماهارة يف تدرييقة دورات
م هو حلية الوصل األساسقة ما بني وظائف ادإدارة العديدة، كذلك فاهو حلية أمهقة الطنظقم تنيع من كون الطنظق

" اليدرة على جتمقع أو جتزئة ماهام العمل  العيارات جميء هذا يؤكد كما الوصل ما بني أقسام ونشاطات املنظمة.
 هذا اليعد.إىل وظائف" و "اليدرة على حتديد هقكل السلبة واملسؤولقة للوظائف" يف املراتب األخرية من 

 إملاماهم عن انتج وهذا وظقفة، كل حتطاجاها اليت املاهارات حتديد على اليدرة لدياهماليقادات ادإدارية  بعض أن إال
 إىل إضافة لدياهم، اخلربات تراكم ذلك وراء السيب يكون وقد الوظائف، بطلك اخلاصة واملسئولقات لالواجيات

 طيقعة أن كما ادإدارية، واملعلومات املعارف واكطساب الذاتقة لطنمقةا نطقجة اليائد ادإداري لدى الذاتقة املاهارة
فنجاح  واضح، بشكل ادإدارات بني العالقة وحتديد االخطصاصات يف الطداخل عدم إىل تؤدي دإداريا الطنظقم

ألفراد الطنظقم وتبوير العمل ادإداري يطبلب املزيد من الطعم  والدراسة لكقفقة تبوير املاهارات ادإدارية والطنظقمقة 
لشغل كل وظقفة"  الالزمةالعيارات "اليدرة على حتديد املاهارات واليدرات  جميء هذا ويؤكد ويف مجقع املسطوايت،

من هذا  األوىلو" اليدرة على الطنسق  بني ادإدارات واألقسام املخطلفة وجتنب تداخل االخطصاص" يف املراتب 
 اليعد.

اليقادية  املاهارات أبعاد من أمهقة ماهارة الطنظقم بعد عيارات مطوسبات أن (،5)يف اجلدول رقم  النطائجكما بقنت 
 الطدرج ميقاس وف  )4.26 -4.53) بني لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحتادإدارية 
 اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث(%85 -%91) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي

 املاهارات أبعاد من الطنظقم ماهارة عدأمهقة ب درجة فإن للمحك ووفيا   (،%88) بلغت بوزن نسيب ،(4.39)
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 )ماهمة جدا(. بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية
ماهارة الطنظقم، حقث تساعد يف كثري من  اكطسابويرى الياحث أن أفراد عقنة الدراسة يرون أنه من املاهم جدا 

العملقات الطنظقمقة من أجل اليدرة على الطنسق  بني ادإدارات واألقسام وذلك لطحيق  أهداف املنظمة ومنع 
عملقات الطداخل يف االخطصاصات، كما أن أمهقة ماهارة الطنظقم تعمل على حتيق  الطوزان لألعمال والوظائف 

يف العمل من  ةاالزدواجقال ووظائف لألفراد بناء  على عوامل شخصقة، واليضاء على حبقث يطم تفادي إسناد أعم
خالل الطيسقم املوضوعي، وحتديد العالقات بوضوح بني األفراد العاملني، والطنسق  بني النشاطات املخطلفة بفاعلقة 

اليرارات إىل مجقع أجزاء اهلقكل  للّطمكن من بناء عالقات إدارية مناسية بني الوحدات، كما يعمل الطنظقم على نيل
الطنظقمي للمنظمة، عن طري  خبوط السلبة واالتصال ومد األفراد لاملعلومات والصالحقات اليت تساعدهم على 

 اليقام أبعماهلم. 
 .بعد مهارة التوجيه3 

 اليقادية اهاراتامل أبعاد منماهارة الطوجقه  توافر بعد عيارات مطوسبات أن (،6يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 الطدرج ميقاس وف ( 2.37 -2.84) بنيتراوحت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدىادإدارية 
 اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %57-%47) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي

 بعد فراتو  درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني ا  فروق اجلدول أظاهر حقث(%52 (بلغت بوزن نسيب ،(2.60)
 بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من الطوجقه ماهارة

 )قلقلة(.
، ومل تكون حةالصحقتطم لالبريية  لليقادات ادإدارية لاملصارف ال الطوجقهورمبا يعود السيب يف ذلك أن عملقة 

بشأن حتفقز العاملني وتوجقاهاهم لالبريية السلقمة بشأن حتيق  أهداف املصرف، كما أن أفراد  حثقثةهناك جاهود 
عقنة الدراسة مل تكن حريصة كل احلرص بشأن مراعاة الطوجقاهات واألوامر الصادرة من حقث كمقة املعلومات 

رتاكمة، أو عدم تليقاهم الدورات الطدريية الالزمة يف عملقة العمل امل ضغوطاتوحجم األعمال، وقد يرجع ذلك إىل 
الطوجقه، حقث مل يكن هناك ترشقد يف عملقة اصدار األوامر والطوجقاهات الصادرة، مما يسيب يف تراكم األعمال مما 

 بذلك تكون احلاجة إىل الطدريب على هذهو  يوثر على أهداف املصرف وعدم تيدمي اخلدمات لالبريية السلقمة.
" املصرف أهداف لطحيق  وحفزهم املوظفني جاهود بطوجقه أقوم العيارات " جميءويؤكد هذا  املاهارات ضرورية وهامة

يف  ."العمل وحجم املعلومات كمقة مناسية للموظفني من حقث واألوامر الطوجقاهات تكون أن على أحرصو " 
 املراتب األخرية من هذا اليعد.

تيوم لاسطخدام أسالقب االتصال املناسية يف عملقة الطوجقه، من خبالات مياشرة إال أن بعض اليقادات ادإدارية 
، كما أن وضوح األوامر وإرساهلا لالوقت الصحقحةواجطماعات دورية من أجل إيصال الطوجقاهات لالصورة 
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 املناسب وحجم العمل املناسب، يعزز من عملقة الطوجقه الصحقحة من أجل حتيق  أهداف ومصاحل املصرف،
فاملخاطيات املياشرة واملطكررة واالجطماعات الدورية بني اليادة واملرؤوسني تزيد من فعالقة الطوجقه وتزيل الغموض 
والليس يف كثري من األعمال، يف بعض الطوجقاهات، وتزيد من روابط الثية والطحفقز على أجناز األعمال بني الرئقس 

ألوقات املناسية، ولاحلجم املناسب من كمقة العمل، يعرقل من واملرؤوس. فعدم وضوح األوامر والطوجقاهات يف ا
مطنوعة   اتصال أسالقب لاسطخدام أقوم العيارات " جميءعملقة الطوجقه ويؤثر سليا على قرارات املنظمة ـ ويؤكد هذا 

 ويف وموجزة واضحة األوامر تكون أن على أحرص " و"واهلاتف والنشرات وعيد الجطماعات املياشر بكالطخاط
 " يف املراتب األوىل من هذا اليعد.ملناسباالوقت 

 اختاذ القرار . بعد مهارة4
 اليقادية املاهارات أبعاد منماهارة اختاذ اليرار  توفر بعد عيارات مطوسبات أن (،7يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 الطدرج ميقاس وف ( 2.48 -2.94) بني تراوحت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدىادإدارية 
 اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %50-%59) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي

 بعد فراتو  درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث(% (54بلغت بوزن نسيب ،(2.67)
اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية  لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من حل املشكالت واختاذ اليرار ماهارة
 (.مطوسبة) بدرجة كانت اللقيقة
 حل يف واملشاركة الشورى ميدأ تبيق  أبمهقة اليقادات ادإدارية لاملصارف إميان إىل ذلك يف السيب يعود ورمبا

 قدر أكرب السطنياط واالخطصاص اخلربة ذوي نم اآلخرين أفكار من االسطفادة وكذلك ،واختاذ اليرار املشكالت
 أمر اليرار اختاذ أن ورغم بذلك، قناعطاهم عن انتج وهذا بقناها، من األفضل احلل إىل للوصول احللول من ممكن
تطم إال من قيل بعض اليقادات، كما أنه يياشر  ال تنفقذه مطابعة أن إال للمشكلة األمثل احلل اخطقار بعد طيقعي

لقاته من خالل املشاركة اجلماعقة، ومن اعرتافه بيدرات املرؤوسني حقث يشركاهم يف صناعة اليرار، من اليائد مسؤو 
خالل املناقشات للطعرف على آرائاهم وميرتحاهتم ومشكالت الطنفقذ العملقة، حىت يصيغ قرارته لالصيغة العملقة 

ركة أن خيل  لدى املرؤوسني ادإحساس أبن ويضمن الطأيقد الكامل له، حقث يسعى اليائد ادإداري من خالل املشا
اآلخرين على مشاركيت  يف إجياد احللول ملشكالت العمل".  عالعيارات "تشجق ءجمياليرار من صنعاهم. ويؤكد هذا 

 و "اختاذ اليرار ومطابعة تنفقذه" يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد.
 اليقاانت واملعلومات املطعلية وحتلقل مجع يف املاهارة لدياهم رتطواف بعض اليقادات ادإدارية لاملصارف ال أن إال

مبشكالت العمل، حقث إن اختاذ اليرار وحل املشكالت يعطمد لالدرجة األوىل املعلومات الدققية والصحقحة واليت 
ليدائل أن حتلقل اليقاانت واملعلومات من أجل حتديد اليديل املناسب ومتحقص ا اليرار كمايعطمد علقاها يف صنع 

 املعلومات مناها، قواعد بقاانت السطياء وضع يف اليصور عن انتج هذا يكون للوصول إىل اليرار الصائب، ورمبا
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ألسلوب حل املشكالت، حقث سقؤثر ذلك على حتيق  أهداف  املمارسة الطدريب وقلة عدم إىل لادإضافة
ن اليقاانت تعطرب املادة األولقة للمعرفة يف مكوانت املصرف وييلل من فعالقة اختاذ اليرارات داخل املصارف، نظرا  أل

موقف معني، بقنما تعطرب املعلومات هو املنطوج الصاحل لالسطخدام خالل عملقة اختاذ اليرار، فاليقادات ادإدارية 
مات تعطمد لدرجة كيرية يف قراراهتا على حصقلة املناقشات مع اآلخرين، وبوجه خاص مع اللجان اليت توفر له املعلو 

الغنقة، كما تعطرب الطيارير واجملالت واالنرتنت مصدر للمعلومات. لذلك تعطرب املعلومات العمود الفيري للعمل 
املطاحة  ادإداري واختاذ اليرارات، وبناء على ذلك فإن جودة اليرارات اليت تطخذ يطوقف على مدى توفر املعلومات

العيارات "مجع   جميءويؤكد هذا  لى هذه املاهارات ضرورية وهامةبذلك تكون احلاجة إىل الطدريب عملطخذ اليرار. و 
كل اليقاانت واملعلومات املمكنة عن مشكالت العمل" و" حتلقل اليقاانت واملعلومات من مجقع اجلوانب" يف 

 املراتب األخرية من عيارات هذ اليعد". 
 
 . تقييم أداء العامةلني5

 املاهارات أبعاد من ماهارة تيققم أداء العاملني توافر بعد عيارات سباتمطو  أن(، 8يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 ميقاس وف ( 3.00-2.04) بني تراوحت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدىادإدارية  اليقادية
 لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %41-%60) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي الطدرج
 درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث (%(50 بلغت بوزن نسيب ،(2.50) اليعد هذا
 اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من تيققم األداء ماهارة بعد فراتو 

  )قلقلة(. بدرجة كانت
 هناك أن كما واملطمقز، املطدين بشيقه لألداء حمددة معايري اسطخدام يف اليصور إىل ذلك يف السيب يعود ورمبا
 الطيققم كون إىل لادإضافة للموظف، الفعلي األداء تيققم عن ليعدها للموظفني الوظقفي األداء تيققم مناذج يف قصور
 ال ولالطايل تيققماهم، نطائج على وظفامل اطالع يف الشفافقة عن بعقدا   وسري روتقين بشكل السنة يف واحدة مرة يطم

 ألمهقة العلقا اليقادات إدراك مسطوى يف النسيب االخنفاض عن انتج هذا يكون وقد األداء، على أتثري له يكون
 عالعيارات "وض جميءيف أداء العمل، ويؤكد هذا  وامليصرين اجملطاهدين بني الطمققز يف ودوره معايريه وحتديد الطيققم

اء املطمقز وكذلك الغري مييول وإبالغه للموظفني" و" اسطخدام مناذج لطيققم األداء الوظقفي" يف املراتب معايري لألد
 املطدين األداء تصحقح على اليدرة لدياهم اليقادات ادإدارية تطوافر بعض أن إال األخرية من عيارات هذا اليعد.

 أبس ال بصورة واملسئولقات والواجيات املاهام حتديد ىعل قدرهتم عن انتج وذلك اجلقد، أدائاهم على األفراد وتشجقع
العيارات  جميءمن املوظفني، ويؤكد هذا  املييول غري األداء بطصحقح ييوم أبن رئقس ألي طيقعي أمر وهو هبا،

"تصحقح األداء غري املييول وتشجقع األداء اجلقد" و"اليدرة على حتلقل الوظائف )حتديد املاهام والواجيات 
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  (" يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد.تقاواملسؤول
 أبعاد من أمهقة ماهارة تيققم أداء العاملني بعد عيارات مطوسبات أن (،8يف اجلدول رقم) النطائجكما بقنت 

 وف 4.50-4.33) )بني  لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحتادإدارية اليقادية  املاهارات
 العام املطوسط بلغ حقث(86.6%-90%) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي رجالطد ميقاس
 تيققم األداء ماهارة عدأمهقة ب درجة فإن للمحك ووفيا   (،%88) بلغت بوزن نسيب ،(4.39) اليعد هذا لعيارات

 )ماهمة جدا(. بدرجة كانت اللقيقةاليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية  لدى دإداريةا اليقادية املاهارات أبعاد من
ويعقد الياحث ذلك إىل أن أراء أفراد عقنة الدراسة كانت على درجة كيرية من األمهقة لطيققم األداء، حقث يطضح 

تُعُد من الوظائف املاهمة يف األعمال ادإدارية املصرفقة وما  اال هنأنه من املاهم جدا أن تطوافر ماهارة تيققم األداء، 
من تيققم وحتديد األداء، حقث تربز أمهقة الطيوميات السابية للعاملني من خالل اسطياء املعلومات،  يرتتب علقاها

األكثر أمهقة واحطواء  لالحطقاجات احلالقة واملسطييلقة يف ضوء الطوصقات اليت يَُذي ل هبا الطيومي الدوري. وامليارنة بني 
عن العمل ، كما يدخل  املطياعسنيني املوظفني املثالقني واملوظفني األداء الفعلي واألداء املبلوب من أجل الطمققز ب

ضمن تيققم أداء العاملني دوراي تلك الدراسات اليت تيقس معدالت األداء، حقث تعطرب ميقاسا  لدرجة وإنطاجقة 
اء العمل عن العامل ولالطايل حتديد نوع وكمقة حاجطه الطدرييقة، وأيضا دراسات تيارير الكفاءة اليت ييدماها رؤس

 يف رفع كفاءة العاملني بوحداهتم أو حتت إشرافاهم. وآرائاهم، ملرؤوسقاهمنياط اليوة والضعف 
 
 . بعد مهارة االبداع اإلداري6

 املاهارات أبعاد من ماهارة االبداع ادإداري توافر بعد عيارات مطوسبات أن (،9يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 ميقاس وف ( 3.20-1.60) بني تراوحت ت ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقةاليقادا لدىادإدارية  اليقادية
 لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %32-%64) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي الطدرج
 فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث(%51.8( بلغت بوزن نسيب ،(2.59) اليعد هذا
اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية  لدىادإدارية  اليقادية املاهارات أبعاد من االبداع ادإداري ماهارة بعد فراتو  درجة
 )قلقلة(.  بدرجة كانت اللقيقة

وميكن أن يعزى ذلك إىل اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تعقش يف فرتة سريعة الطغريات االقطصادية 
جقة ولالطايل فإهنا تواجه العديد من املشكالت اليت يطبلب حلاها تفكريا  خالقا  يدعم اليدرة على حل والطكنولو 

املشكالت ببرق إبداعقة ألن البرق الطيلقدية الروتقنقة حلل املشكالت غري جمدية. كما أن ادإبداع ضروري 
املنافسة واالسطمرار يف السوق ملنظمات األعمال لقس من أجل اسطمرارها فحسب ولكن من أجل متكقناها من 

وتيدمي ما هو جديد، كذلك يعمل االبداع على تعزيز عالقة الطفاعل بني املنظمة وبقئطاها، واجياد احللول 
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للمشكالت الداخلقة واخلارجقة اليت تواجاهاها لادإضافة إىل ذلك متكناها من مواكية املسطجدات ومواجاهة الطحدايت 
ة اجلديدة املطمثلة لالعوملة وثورة املعلومات، أضف إىل ذلك فإن العامل يشاهد خصوصا  يف ظل الطحوالت العاملق

ارتفاعا  واضحا  يف توقعات العمالء، مما يدفع املنظمات عموما  واملصارف الطجارية خصوصا ، إىل تيين ادإبداع من 
قاة وازدادت حاجة املنظمات له أجل الوفاء هبذه الطوقعات. ويؤدي أيضا  االبداع دورا  ماهما  يف جوانب وجماالت احل

يف ظل تقار العوملة، والطكنولوجقا اجلديدة، وثورة املعلومات واالتصاالت، مما دفع لاملنظمات إىل تنمقة ادإبداع 
أُفضل الوصول العيارات "  جميءلقمكناها من الطعايش والطكقف مع مطبليات املسطييل واملطغريات اليقئقة. ويؤكد هذا 

يطولد "و " العمل لطبوير اجلديدة األفكار طرح على العاملون ُأشجع" و "  ة دإقناع اآلخرين هبا.إىل أفكار جديد
 يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد. لدى إحساس قوي  لالرغية يف الطغقري"

ا يف املوقف لاليدرة العالقة على رؤية الكثري من املشكالت وادإحساس هب حتضى كما أن بعض اليقادات ادإدارية ال
الواحد رؤية واضحة تعطمد على األسس العلمقة للطفكري حبل املشكالت واالحساس هبا، ولالطايل حتديدها حتديدا  
دققيا  من حقث الطعرف على حجماها وابعادها وآاثرها. ألن هذا يعطرب من أهم عوامل االبداع ادإداري لاعطيار 

 و األفاق لطفكري ادإبداعي ادإداري. كما أن أفراد عقنة الدراسة الاحلساسقة للمشكالت عنصر اليداية لالنبالق حن
تعلن عن أفكار يف غاية األمهقة تساعد يف الرفع من مسطوى األعمال لاملصرف خاصة يف اللياءات اجلماعقة مما 

ء األفراد إىل عدم جزءا  قلقال  من إمكانقات أفرادها، مما قد يدفع هؤال رتسطثميعرقل حركة الطيدم للمنظمة نظرا ألهنا 
االهطمام وبذل املزيد من اجلاهود حلل املشكالت أو قد تكون ثيافة املنظمة من معطيدات وققم سائدة قد حتد من 
تفكري العاملني كاالعطياد أبن حل املشاكل أمر يطبلب العييرية وتيطصر على أفراد دون غريهم، كما أن غقاب 

 الطيدير، بناء على ادإجناز واملكافتت واحلوافز واملخاطرة واالسطياللقة حقث الدوافع على االبداع مطمثلة لاحلاجة إىل
بذلك تكون احلاجة إىل الطدريب على أن كل هذه الدوافع قد حتد من الطوصل إىل األفكار أو احللول ادإبداعقة. و 

" ات سلقمة حلل املشكالتون مطأكدا  من تطيع إجراءأكُ العيارات "  جميء. ويؤكد هذا هذه املاهارات ضرورية وهامة
أُعلن عن أراء غاية األمهقة تُثري اآلخرين يف اللياءات "و "  اليدرة على االسطنطاج ومعرفة أسياب املشكلة بسرعةو "

يف املراتب األخرية من هذا اليعد. وتطف  هذه النطقجة بشكل عام مع النطائج اليت توصلت إلقاها دراسة " اجلماعقة
(، واليت أشارت إىل تدين مسطوى املاهارات ادإدارية وأمهقة االحطقاج 1990)عيدالفطاح، (، ودراسة 2001) مشوط

( اليت أشارت إىل 2005وختطلف هذه النطقجة بشكل عام مع النطائج اليت توصلت إلقاها دراسة مفلح ) الطدرييب هلا.
 ارتفاع مسطوى املاهارات ادإدارية.

 :الدراس  إليها توصةلت اليت النتائج أهم
املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد من الطخبقط مطوسبات عيارات بُعد أن   أظاهرْت النطائج. 1
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث، %56-%46( وبنسية مئوية بلغت )2.28-2.81)
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للمحك فإن  درجة  ( ووفيا  %51.8( بنسية مئوية بلغت )2.59حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
تّوفر بُعد ماهارة الطخبقط من أبعاد املاهارات ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة كانت بدرجة 

 تّوفر)قلقلة(.
املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد من الطنظقم مطوسبات درجة تّوفر بُعد ماهارة أن   أظاهرْت النطائج .2
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث؛ %56-%47( وبنسية مئوية بلغت )2.34-4.81)

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر بُعد %51( وبوزن نسيب بلغ )2.56حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 .ماهارة الطنظقم كانت بدرجة )قلقلة(

-2.37املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني ) أبعاد من الطوجقه عدمطوسبات عيارات بُ  أن   أظاهرْت النطائج .3
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث؛ حقث بلغ %57-%47(( وبوزن نسيب تراوح بني 2.84

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر بُعد ماهارة %52( وبوزن نسيب بلغ )2.60املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 .لطوجقه كانت بدرجة )قلقلة(ا
املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد اختاذ اليرار من مطوسبات عيارات بُعد أن   أظاهرْت النطائج .4
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث؛ %59 -%50( وبوزن نسيب تراوح بني )2.48-2.94)

( ووفيا  للمحك فإن  درجة توافر %54( بنسية مئوية بلغت )2.67د )حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيع
 .بُعد ماهارة اختاذ اليرار كانت بدرجة )مطوسبة(

املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت  أبعاد من مطوسبات درجة تّوفر بُعد ماهارة تيققم األداء أن   أظاهرْت النطائج .5
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث %60-%41( وبوزن نسيب تراوح بني )3.00-2.04بني )

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر بُعد %50( وبوزن نسيب بلغ)2.50حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 ماهارة تيققم األداء كانت بدرجة )قلقلة(.

املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد من مطوسبات درجة تّوفر بُعد ادإبداع ادإداري أن   أظاهرْت النطائج .6
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث %64 -%32( وبوزن نسيب تراوح بني )3.20 -1.60)

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر %51.8( وبوزن نسيب بلغ )2.59حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 نت بدرجة )قلقلة(.بُعد ادإبداع ادإداري كا

ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية  ادإمجايل لدرجة تّوفر املاهارات اليقادية احلسايب املطوسط أن   أظاهرْت النطائج .7
(  وبدرجة تّوفر )قلقلة( وكان أعلى ماهارتني %51.7( وبوزن نسيب بلغ )2.58لاملصارف  الطجارية اللقيقة بلغ )

( وبدرجة تّوفر %54.5( وبوزن نسيب بلغ )2.67ليرار مبطوسط حسايب بلغ )مطّوفرتني مها: ماهارة اختاذ ا
( بدرجة تّوفر )قلقلة( بقنما  %52( بوزن نسيب بلغ )2.60)مطوسبة( مث ماهارة الطوجقه مبطوسط حسايب بلغ )
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تّوفر  ( بدرجة%50( بوزن نسيب بلغ )2.50كانت أقل ماهارة تّوفرا  هي ماهارة تيققم األداء مبطوسط حسايب بلغ )
( بوزن 4.42)قلقلة( بقنما أظاهرْت النطائج أن  املطوسط احلسايب ادإمجايل لدرجة أمهقة املاهارات اليقادية ادإدارية بلغ )

( بدرجة أمهقة )ماهمة جدا ( وكانت أعلى أهم ماهارتني مها: ادإبداع ادإداري مبطوسط حسايب %88.5نسيب بلغ )
أمهقة )ماهمة جدا (  وكانت أقل ماهارة أمهقة  ماهارة الطخبقط، ( بدرجة %91( بوزن نسيب بلغ )4.54بلغ )

 ( بدرجة أمهقة )ماهمة جدا (.%87.4( بوزن نسيب بلغ )4.37مبطوسط حسايب بلغ )
 :التوصياتأهم 
 الحطقاج وفيا   جلمقع املسطوايت اليقادية، املاهارات اليقادية مجقع على ومكثفة عاجلة دورات تدرييقة عيد .ضرورة1
 . ققادي مسطوى كل
ليائد ا هبا يعمل  اليت ادإدارة الحطقاج وفيا   ،ادإدارية اليقادية املاهارات على الطدريب أولوايت سلم ترتقب. 2

  وذلك حسب املسطوى اليقادي لإلدارة الطابع هلا اليائد ادإداري. فاملاهم لاألهم ييدأ حبقثُ  ادإداري
للحدِّ  للطدريب لاملصارف الطجارية اللقيقة الطخبقط يف األساس واعطيارها الفعلقة الطدرييقة االحطقاجات حتديد. 3
 .الطدرييقة الربامج طرح يف العشوائقة أو البرق الطكالقف الزائدة، من
حتلقل بقئة املنظمة سوات  أسالقب مثل: الطدرييقة االحطقاجات حتديد يف احلديثة األسالقب اسطخدام. 4
(SWOTوالطحديد ،) وغريها اجلماعات مشاكل  ، وحتلقلالواثئ وحتلقل الذايت . 
 أبسس الطدرييقة حتديد االحطقاجات مرحلة من ابطداء   الطدرييقة العملقة دإجناز وهادفة واضحة مراحل اعطماد. 5

 .لألداء املسطمر إجراء الطحسني هبدف الطدرييقة العملقة بطيومي علمقة، وانطاهاء  
 املصارف وحتديد واجيات وماهمات ومسئولقات كل قباع ف يفالوظائ جلمقع الطوصقف الوظقفي مشروع تّيين .6

 لكل الطدرييب االحطقاج حتديد عملقة لطساهقل سقيوم بشغلاها ومؤهالت وقدرات الشخص الذي بدقة، وظقفة
 .وظقفة

 
 أهم املراجع:

 الياهرة: يشي،الو  السقد فطحي ،اسرتاتقجقات الطغقري -األسالقب اليقادية للموارد اليشرية: األخالق ادإدارية. 1
   .2013 ،صرم ،اجملموعة العربقة للطدريب والنشر

   .2010 ،سامة للنشر والطوزيعأعمان: دار  ،اخلاطر، فايز اسرتاتقجقة الطدريب الفعال .2
 .. http://cbl.gov.ly/ar، هقكلة املصارف الطجارية اللقيقةتيرير مصرف لقيقا املركزي  .3
، دار دييونو للبياعة والنشر والطوزيع، عمان، االردن، 1ح معمار، طالطدريب: األسس وامليادئ، صال .4

2010. 
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دار مؤسسة رسالن : دمش  ،رسالن،عال الدين ، وسائله، تبيقياته اسرتاتقجقاتهالطبوير الطنظقمي: ألقاته، . 5
 .2013 ،سوراي ،دمش  ،للبياعة والنشر والطوزيع

العجمي، عمان: دار املسرية احلديثة ، حممد حسني الطنمقة اليشرية الجتاهات احلديثة يف اليقادة ادإدارية و ا .6
 .2010، للنشر والطوزيع 

 للنشر العلمقة القازوري دار ،بن عنرت الرمحن عيد، االسرتاتقجقة األبعاد، واألسس، املفاهقم:  اليشرية املوارد إدارة .7
 2010.  ،  والطوزيع

الياهرة: مركز اخلربات املاهنقة لإلدارة  ،توفق  عيدالرمحنواالسطثمار،  رحتديد االحطقاجات الطدرييقة بني اهلد .8
     .2009،)بقمك(

 .2010،األوىل البيعة للنشر، وائل دار اليريويت،، حممد اليشرية املوارد إدارة يف الوجقز  .9
: دار املسرية احلديثة العجمي، عمان ، حممد حسنياالجتاهات احلديثة يف اليقادة ادإدارية والطنمقة اليشرية. 10

 .2011،للنشر والطوزيع والبياعة
االحطقاجات الطدرييقة للمؤسسات اخلريية اليبرية ادإسالمقة. دراسة حالة: قبر اخلريية. )رسالة دكطوراه(. . 11

  .2014حممد على. عيد السالم
      



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها   المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه،  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ضوابط النشر   على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست  العلمي

  

 تعليمات للباحثين: 

تحت   (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: )  لقسم النشر ترسل نسختين من البحث  -1

 (. PDF( ، وأخرى بصيغة ) Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman  )،    بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،   -4

وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

ادر  المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المص (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنه

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاهامدة تعديل البحوث:  -9 

 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في   -10

 .تابعة إجراءات النشرعدم م

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعتسلسلها في المتن؛ على أن 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،  •

ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق  

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  )  الفيديو التوضيحي اتباع طريقة ذلك من خالل هذا 

 ( دفعة واحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: وفي 

 . 150، ص:  3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 وذلك باتباع الطريقة التالية: 

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـن عطي

 . 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب 

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. ) 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة  إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ـــــــــــــ. )ـ

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 مؤلفين أو أكثر: الكتاب لثالث 

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية. التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. ) 

 المقالة في مجلة علمية: 

المجلة المصرية للدراسات   (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 . 36-27ص  .36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016)عبد الجليل، محمد فتحي محمد. 

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية. تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 احث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد عند قبول البحث للنشر يوقع الب -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما    -14

 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في   -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

لفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخا

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

 3يوماً )   90 ة ال تزيد عن لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مد 

 لألخذ بالمالحظات .  أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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