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 اإلىجاء

 ............. فمدطين إلى أغمى و أطيخ أرض  

 ها من أجل تحخيخ ىحا الهطن.حين ضح  إلى روح شيجائشا األبخار ال  

 جعان في سجهن القيخ والعجوان.إلى أسخانا الذ  

 .مخبي األجيال الفاضل ................... والجيعمم  .ـ  العمم والت إلى من زرع فيشا حب  

 .والجتي الغالية  ............................. ست جياًل بأمانة  وعم   إلى من تعبت وسيخت

 ء.بيا الغالي زوجي .........ة عميسي  عشي في مديختي الت  ن شج  إلى م

 ، مرطفى، صفهان ورؤى.والدي باسلأ ........ إلى من ىم أمل السدتقبل بإذن هللا

 .عم ليحين كانها مرجر الج  ال   ............ وأخهاتيتي إلى إخه 

 السخمرين في ىحا الهطن. إلى كل  

 من وقف إلى جانبي في مذهاري. إلى كل  

 أىجيكم عسمي ىحا. 
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 إقخار:

يا نتيجة جامعة الخميل، لشيل درجة الساجدتيخ، وأن  إلى مت ج  يا ق  سالة بأن  الخ   ةأقخ أنا معج  

مشيا،  جدء   راسة، أو أي  ىحه الج   و حيثسا ورد، وأن  إلياإلشارة  ما تم   ة، باستثشاءالخاص  أبحاثي 

 آخخ. أو معيج   جامعة   عميا ألي   لم يقجم لشيل درجة  
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 وتقجيخ   شكخ  

مخرت بيا،  سشي، ومن أزال غيسة جيل  من عم   صفائح األوراق، لكل  ، عمى تتشاثخ الكمسات حبخاً 

كتهر " كسال مخامخة " خف الج  كخ وخالص االحتخام إلى السذبة، أتقجم بجديل الذ  بخياح العمم الطي  

من  بذيء   سالة، فذسمشي بدعة صجره، ولم يبخل عمي  ل باإلشخاف عمى ىحه الخ  حي تفز  ال  

 قيقة، وكان معي خطهةً ات الج  ة والسالحعهجييات العمسي  م لي الت  عم، قج  ني بالقهة والج  عمسو، أمج  

 سالة.إلنجاز ىحه الخ   ؛بخطهة  

 أو فائجة   حين ما بخمها عميشا بعمم  كخ السهصهل ألساتحتي الكخام في جامعة الخميل، ال  كسا الذ  

 لشا، حفعكم هللا.يقجمهنيا 

، سالةميم بقبهل مشاقذة ىحه الخ  إلى أعزاء لجشة السشاقذة لتفز   قجيخكخ والت  م بجديل الذ  وأتقج  

 فجداكم هللا خيخًا.

 م لي يج العهن والسداعجة، أشكخكم جسيعًا.من سانجني وقج   إلى كل  

 هفيق.الت   وهللا ولي  
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 راسةص الج  ممخ  

 لجػ مجيخؼ السجارس اإلدارة بالؿيعدرجة مسارسة عخؼ عمى راسة إلى التّ ىجفت ىحه الجّ      

مغ وجية نطخ سيغ لمسعمّ  شطيسيّ بااللتداـ التّ وعالقتيا  ،الخميل تخبية وتعميعفي  ةالحكػميّ  الّثانػّية

 .في ذلظ( ، سشػات الخبخةل العمسيّ السؤىّ  ،خات )الجشذمتغيّ أثخ و  ،سيغ أنفديعالسعمّ 

لجسع  االستبانة كأداة  استخجاـ  وتعّ  ،رتباشيّ اال استخجمت الباحثة السشيج الػصفيّ       

 انيلثّ االسحػر و  ،دارة بالؿيعاإللؿياس  ؿاألوّ السحػر : ، ىسامحػريغ نت مغحيث تكػّ ، السعمػمات

ة يّ الّثانػ مغ السجارس  سة  ومعمّ  اس  معمّ ( 205) راسةشة الجّ وبمغ عجد أفخاد عيّ ، لؿياس االلتداـ الّتشطيسيّ 

 (2021\2020ّي )راسمغ العاـ الجّ  ّثانيال في الفرل ة تخبية وتعميع الخميلمجيخيّ  مغة الحكػميّ 

 راسة.خات الجّ تبعا  لستغيّ ة بؿيّ ة الصّ خيقة العذػائيّ اختيارىع بالصّ  تعّ قج و 

 بيغ درجة مسارسةأشارت الّشتائج إلى وجػد عالقة  ارتباشّية  مػجبة  ذات داللة  إحرائّية       

لإلدارة بالؿيع ومدتػػ االلتداـ  مجيخؼ السجارس الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل

درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية  أفّ و  ،السعّمسيغمغ وجية نطخ  الّتشطيسّي لمسعّمسيغ

الحكػّمية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعّمسيغ جاءت بجرجة  

 ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال و أنّ تائج كسا أضيخت الشّ ، (3.43يث بمغ الستػّسط الحدابّي )مختفعة ، ح

ة الحكػمّية في مجيخية بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػيّ  (≥0.5.عشج السدتػػ ) ة  إحرائيّ 

الجشذ، السؤّىل ) ؼ خ تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع تعدػ لستغيّ 

وإلى وجػد فخوؽ  ضاىخّية بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية  ،(العمسيّ 

وأّف مدتػػ  خ سشػات الخبخة،لجرجة مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع تعدػ لستغيّ تخبية وتعميع الخميل 

االلتداـ الّتشطيسّي لجػ معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ 
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تػجج ال وأّنو ، (3.92) تفعة ، حيث بمغ الستػّسط الحدابيّ جاءت بجرجة  مخ  وجية نطخ السعّمسيغ

بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػّية  (≥0.5.عشج السدتػػ ) ة  إحرائيّ  ذات داللة   فخوؽ  

 ،خؼ )الجشذالحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لسدتػػ التداميع الّتشطيسّي تعدػ لستغيّ 

العامميغ في ة انػيّ صات تقجيخات معّمسي السجارس الثّ متػسّ بيغ  وجػد فخوؽ  ، و السؤّىل العمسّي(

وأوصت ، خ سشػات الخبخةتعدػ لستغيّ  شطيسيّ مجيخية تخبية وتعميع الخميل لسدتػػ التداميع التّ 

وتطبيقو في  حجيث   إداري    عميم لإلدارة بالقيم كاتجاه  خبية والت  ي وزارة الت  زخورة تبش  الباحثة ب

سجراء ال ذجيعسين لتوالسعم   راءلمسج مذتخكة   ة  تجريبي   عقج ورش عسل  السجارس لالستفادة مشو، و 

سين لسداعجتيم سييم وتقجيم الحهافد والعهن والسداعجة ليم في عسميم، ولمسعم  عمى دعم معم  

، ومخاعاة مجراء شيم من القيام بعسميم عمى أكسل وجو  تي تهاجييم، وتسك  السذاكل ال   في حل  

قييم سين عمى معاييخ الت  الع السعم  سين، واط  السجارس العجالة في تهزيع العسل عمى السعم  

ة، سين االجتساعي  مذكالت السعم   قييم، ومذاركة السجيخ في حل  ومشاقذتيم أثشاء عسمية الت  

ة ة ليم، وأن تكهن عسمي  سين وتقجيم الحهافد السعشهي  ة لمسعم  وح السعشهي  والعسل عمى رفع الخ  

 .ةقاليج االجتساعي  ة بعيجًا عن الت  اتخاذه لمقخارات اإلداري  

 

 .الخميل  جيشةم –االلتداـ الّتشطيسيّ  –دارة بالؿيعة : اإلالكمسات السفتاحيّ 
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Abstract 

     This aimed at identifying the degree of the practice of management by 

values among the principals of public secondary schools in the directorate 

of education in Hebron, and its relationship to the organizational 

commitment of teachers from teachers' point of view, and the impact of 

variables (sex, scientific qualification, years of experience) on this. 

     The researcher used the relational descriptive approach. A 

questionnaire was used as a tool for collecting information, consisting of 

two axes: the first one for measuring management by values, and the 

second one for measuring organizational commitment. The study sample 

consisted of (205) teachers from public secondary schools from the 

Directorate of Education of Hebron in the second quarter of the school 

year (2020/2021) and they have been selected using stratified sample 

method according to the study variables0 

     The results indicated a positive statistically significant correlation 

between the degree of practice of secondary school principals working in 

the Directorate of Education in Hebron for management by values and the 

level of organizational commitment of teachers from teachers' point of 

view, and that the degree of practicing management by values by the 

principals of public secondary schools in the 
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      راسةج  مة المقج  

الحجيثة، واّلحؼ يختكد عمى إيجاد الّصخؽ  يعّج عمع اإلدارة مغ أحج فخوع العمػـ اإلندانّية     

السثمى إلنجاز األعساؿ السػكمة لمعامميغ لتحقيق أىجاؼ السؤّسدة عمى أكسل وجو، فاإلدارة إحجػ 

مغ األساليب كاإلدارة التذاركّية والسديصخة والّتػجييّية،  مجسػعة  تي تذسل الػضائف الياّمة والّ 

  مشيا لمػقت والسكاف السشاسب.  والّذبكة اإلدارّية، حيث يدتصيع السجيخ استخجاـ أّؼ أسمػب  

ات العسل ية مفيػـ أخالؾيّ إلبخاز أىسّ ، باإلدارة بالؿيع عمى السدتػػ العخبيّ  ا  كبيخ  ا  اىتسام نجج     

دات عمى تصبيق مسارسات داتية في إنجاح األعساؿ، فزال  عغ مداعجة السؤسّ داىة السؤسّ والشّ 

 .دةلمعسل داخل السؤسّ  ةشافديّ د عمى تحديغ األداء والقجرات التّ تي تخكّ لة الّ ؤو األعساؿ السد

في إدارة  قابةػجيو والخّ شطيع والتّ خصيط والتّ التّ  : ةئيديّ بػضائف اإلدارة الخّ  تيتعّ اإلدارة الحجيثة و 

مشطػمة الؿيع )، أال وىػإىسالو تعّ  ميع   ف  ىشاؾ مكػّ  زح أفّ دات، ولكغ يتّ سات والسؤسّ السشطّ 

أغفمت  فقج، اقات الكامشة الستاحة في العشرخ البذخؼّ تػضيف الصّ  تي يقرج بياوالّ  ة(األساسيّ 

، فزال  عغ العامميغة وأثخىا عمى أداء والؿيع اإلندانيّ  مػؾ البذخؼّ سات فيع شبيعة الدّ السشطّ 

تي ة الّ فديّ غػط الشّ ة وكثخة الّز ج الحياة االجتساعيّ مغ ؾيع العسل مغ مشصمق تعقّ  تخسيخ مجسػعة  

 (2016،. )محّسجعاـ دة بذكل  ى عاتق الفخد والسؤسّ تقع عم

والؿيع مغ أىّع السحّجدات لمّحات  ،مغ الؿيع ة  تذسل مجسػعة  واإلدارة بالؿيع فمدفة  إداريّ      

البذخّية، وىي مفتاح اإلدارة وشخيقيا لسػاجية الّرعاب اّلتي تػاجييا، وال بّج مغ استثسار دور 

 (2019،ىحه الؿيع في العسمّية اإلدارّية، وتفعيل العشرخ الؿيادّؼ داخل الّشطاـ اإلدارّؼ. )الحجي

عامل مع ة التّ ، وكيؽيّ عخاذىع لقخاراتيا  في سمػؾ مجراء السجارس وفي اتّ دورا  أساسيّ الؿيع تمعب      

يا االستقامة فق عمييا الجسيع وأىسّ يتّ  ؾيع ججيجة  ، العامميغ معيع وكحلظ مع أفخاد السجتسع السحميّ 
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سيد التّ  واالحتكاـ إلى ىحه الؿيع يؤدؼ إلى، وغيخىا مغ الؿيع الػضيفيّ  ضاءجاح والعجالة والخّ والشّ 

      (2011،از في العسل. )األبيجؼجناألداء واإل في

 مػكي لمعامميغ أسمػب اإلدارة بالؿيع؛ إذ تعجّ تي تختبط بالجانب الدّ ة الّ ومغ األساليب اإلداريّ       

دات األداء محجّ  دة، مغ أىعّ و الستعجّ خالؿ مسارستو لسيامّ  تي يتحمى بيا السجيخ ويمتـد بياالؿيع الّ 

سة؛ فالقادة ؾيع القادة الجػىخ األساس في تذكيل ثقافة السشطّ  عامميغ معو. كسا تعجّ ملو ول الػضيفيّ 

 (2012ممحػظ. ) الحخاحذة، بذكل   شطيسيّ ومسارستيع لمؿيع يديسػف في تساسظ البشاء التّ 

، لتعديد سة  أو مشطّ  دة  مؤسّ  ا  في بمػغ أىجاؼ أؼّ عشرخا  حيػيّ  شطيسيّ يعتبخ االلتداـ التّ و      

دة عمى قة بيغ اإلدارة والعامميغ فييا، كسا يديع في تصػيخ قجرات السؤسّ اإلبجاع، واالستقخار، والثّ 

خة ؼيو ناؿ اىتساـ الكثيخ مغ والعػامل السؤثّ  شطيسيّ سػ الستػاصل، فسػضػع االلتداـ التّ البقاء والشّ 

دة عمى السؤسّ  ات الفخد وانعكاسات  في سمػكيّ  كبيخ   الباحثيغ في مجاؿ اإلدارة لسا لو مغ تأثيخ  

بيغ خرائز األفخاد  فاعل القػؼّ ج مغ محرمة التّ يتػلّ  شطيسيّ االلتداـ التّ و  سػاء، ى حج  عم

 ، فيػةة، والبيئة العامّ ة، والسؤشخات السجتسعيّ شطيسيّ اتيع وضغط العسل، والعػامل التّ وشخريّ 

 ؼيو.حؼ يعسمػف شطيع الّ ػافق بيغ ؾيسيع وأىجافيع مع أىجاؼ وؾيع التّ مغ األفخاد بالتّ  إدراؾ  

 (2006،)حشػنة

ىشاؾ عػامل  سة، إاّل أفّ لو بالغ األثخ في تصػيخ السشطّ  طيسيّ شوال شّظ في أّف االلتداـ التّ      

حؼ يسثل عامال  سا أسمػب اإلدارة بالؿيع، الّ عجيجة تداىع في تحؿيقو، مشيا أساليب اإلدارة وال سيّ 

 الؿياـ بجراسة   وججت الباحثة أّف مغ السيعّ ، وبشاء  عمى ذلظ شطيسيّ ا  في تحقيق االلتداـ التّ ميسّ 

ة في مجيخية تخبية وتعميع الخميل ة الحكػميّ انػيّ تيجؼ إلى معخفة درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ 

 سييع.لجػ معمّ  شطيسيّ لإلدارة بالؿيع وعالقتيا بااللتداـ التّ 
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 راسةمذكمة الج  

(، 2018) دراسة العشدؼ وصفػتة، مثل واإلداريّ  ةخبػيّ راسات التّ أشارت نتائج العجيج مغ الجّ       

(، إلى 2011) شحخيفي والتّ (، ودراسة الذّ 2012) (، ودراسة العخايزة2013) العتيبي ودراسة

ـ   ة بذكل  ة اإلدارة السجرسيّ أىسيّ  ا  األخالؽ، باعتبارىا نسػذجا  ؾيسيّ وضخورة التداـ اإلدارة بالؿيع و  ،عا

ؼ الب، فال يسكغ أف تؤدّ سػف وكحلظ الصّ في السجرسة، العاممػف والسعمّ  فخد   ا  لكلّ ومرجرا  أخالؾيّ 

، فالؿيع ترػغ ة  ؾيسيّ  ة  ذاتيا عسميّ  خبية في حجّ التّ  ألفّ  عغ الؿيع؛ وضيفتيا وأىجافيا بسعدؿ  خبية التّ 

في األىجاؼ والغايات  د  متسيّ  تخبػؼّ   ميع لبشاء  يو، وىي األساس الدّ وتػجّ  خبػؼّ العسل التّ 

 ات.واالستخاتيجيّ 

في استثسار شاقات العامميغ وزيادة قجرتيع  حجيث   إدارؼّ   ة اإلدارة بالؿيع كاتجاه  يّ وتطيخ أىسّ      

مغ  جت دراسة كل  ة، وأكّ تكخيذ الؿيع في مختمف السسارسات اإلداريّ  عمى االنتاج مغ خالؿ

ة، ات اإلداريّ الؿيع في العسميّ  ضخورة تزسيغ( عمى 2014) ذيب وسعػد( و 2011) األبيجؼ

ة تأثيخىا في اإلدارة يّ ة نطخا  ألىسّ راسات حػؿ السشطػمة الؿيسيّ مغ الجّ  وضخورة إجخاء مديج  

 .مػؾ البذخؼّ دات لمدّ ارىا محجّ ة باعتبالسجرسيّ 

 أفّ  ة تخبية وتعميع الخميل، فقج رأتومغ خالؿ عسل الباحثة في إحجػ السجارس في مجيخيّ      

 شطيسيّ خ عمى االلتداـ التّ ا قج يؤثّ مسّ  عامل اإلدارؼّ بعس الؿيع في التّ  إدارات السجارس تػاجو

حػؿ درجة مسارسة مجيخؼ السجارس  عمى ذلظ قامت الباحثة بإجخاء دراسة   سيغ، وبشاء  لمسعمّ 

شطيسي لجػ بااللتداـ التّ ة في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع وعالقتيا ة الحكػميّ انػيّ الثّ 

 سييع.معمّ 
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 :راسةأسئمة الج  

 اآلتية: راسة إلى اإلجابة عغ األسئمةالجّ  تدعى ىحه

ية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل ة الحكػمّ انػيّ ما درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ  :لو  ؤال األ الد  
 سيغ؟لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعمّ 

ة في مجيخية ة الحكػميّ انػيّ سي السجارس الثّ لجػ معمّ  شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ : ما انيؤال الث  الد  
 سيغ؟تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعمّ 

سي السجارس معمّ  صات تقجيخاتبيغ متػسّ   ة  إحرائيّ  ذات داللة   ىل تػجج فخوؽ   :ؤال الثالثالد  
تعدػ ة في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع ة الحكػميّ انػيّ الثّ 

 ، وسشػات الخبخة(؟ل العمسيّ خات )الجشذ، والسؤىّ لستغيّ 

سي السجارس معمّ  صات تقجيخاتفي متػسّ  ة  ذات داللة إحرائيّ  ىل تػجج فخوؽ   :ابعؤال الخ  الد  
لستغيخات  تعدػ  شطيسيّ الخميل لسدتػػ التداميع التّ ة في مجيخية تخبية وتعميع ة الحكػميّ انػيّ الثّ 

 (؟)الجشذ، والسؤّىل العمسّي، وسشػات الخبخة

ة ة الحكػميّ انػيّ درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ بيغ  ة  ارتباشيّ  ىل تػجج عالقة   :ؤال الخامذالد  

سيغ مغ وجية لمسعمّ  شطيسيّ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع ومدتػػ االلتداـ التّ 

      نطخىع؟

  راسةات الج  فخضي  

 والسشبثقة عغ أسئمتيا: اآلتيةات راسة إلى فحز الفخضيّ سعت الجّ 

 الث:راسة الثّ ات السشبثقة عغ سؤاؿ الجّ الفخضيّ 
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( بيغ α≤(0.05اللة عشج مدتػػ الجّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة    تػجج فخوؽ  ال: ة األولىالفخضي  
مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع في ة ة الحكػميّ انػيّ الثّ سي السجارس تقجيخات معمّ 

 .(الجشذ)ختعدػ لستغيّ لإلدارة بالؿيع 

( بيغ α≤(0.05اللة عشج مدتػػ الجّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ   ال انية:ة الث  الفخضي  
مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع ة في الحكػميّ  ةانػيّ لثّ سي السجارس اتقجيخات معمّ 

 .(ل العمسيّ السؤىّ )ختعدػ لستغيّ لإلدارة بالؿيع 

( بيغ α≤(0.05اللة عشج مدتػػ الجّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال  الثة:ة الث  الفخضي  
مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع ة في الحكػميّ  ةانػيّ لثّ سي السجارس اتقجيخات معمّ 

 .(سشػات الخبخة)ختعدػ لستغيّ لإلدارة بالؿيع 

 ابع:راسة الخّ ات السشبثقة عغ سؤاؿ الجّ الفخضيّ 

( بيغ α≤(0.05اللة عشج مدتػػ الجّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال : ابعةة الخ  الفخضي  

لسدتػػ التداميع  الخميل مجيخية تخبية وتعميع فية الحكػمّية انػيّ لثّ لسجارس اا سيتقجيخات معمّ 

 .(الجشذ)ختعدػ لستغيّ  شطيسيّ التّ 

( بيغ α≤(0.05اللة عشج مدتػػ الجّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال : ة الخامدةالفخضي  

لسدتػػ التداميع  الخميل مجيخية تخبية وتعميع فية الحكػمّية انػيّ لثّ لسجارس اا سيتقجيخات معمّ 

 .(ل العمسيّ السؤىّ )ختعدػ لستغيّ  شطيسيّ التّ 

( بيغ α≤(0.05اللة عشج مدتػػ الجّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال  ادسة:ة الد  الفخضي  

لسدتػػ التداميع  الخميل مجيخية تخبية وتعميع فية الحكػمّية انػيّ لثّ لسجارس اا سيتقجيخات معمّ 

 .(سشػات الخبخة)ختعدػ لستغيّ  شطيسيّ التّ 

 راسة الخامذ:الفخضية السشبثقة عغ سؤاؿ الجّ 
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درجة بيغ ( α≤0.05اللة )عشج مدتػػ الجّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج عالقة   ال ابعة:ة الد  الفخضي  

ة في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع ومدتػػ ة الحكػميّ انػيّ مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ 

 .سيغ مغ وجية نطخىعلمسعمّ  شطيسيّ التّ  االلتداـ

 راسة أىجاف الج  

 اآلتية: تحقيق األىجاؼ ىراسة إلالجّ ىحه تدعى 

في مجيخّية تخبية وتعميع  انػّية الحكػمّيةدرجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ عخؼ إلى التّ  -1

 .سييعالخميل لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ معمّ 

ة مجيخيّ ة في الحكػميّ  ّثانػّيةسي السجارس السعمّ ل االلتداـ الّتشطيسيّ  تػػ عخؼ إلى مدالتّ  -2

  مغ وجية نطخىع.الخميل تخبية وتعميع 

رجة عمى د وسشػات الخبخة العمسيّ  لخات الجشذ والسؤىّ مغ متغيّ  ثخ كل  إلى أ عخؼالتّ  -3

، إلدارة بالؿيعالخميل ل جيخية تخبية وتعميعة في مالحكػميّ  ةانػيّ ثّ مسارسة مجيخؼ السجارس ال

 ع.مغ وجية نطخىسيغ سعمّ لم شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ وعمى 

 الّتعخؼ عمى درجة مسارسة مجيخؼ السجارس لإلدارة بالؿيع وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسّي. -4

 راسةة الج  أىسي  

عمع الباحثة تتشاوؿ اإلدارة بالؿيع وعالقتيا بااللتداـ  مغ نػعيا عمى حجّ  ؿ دراسة  ػنيا أوّ ك -1

 ة.، في مجاؿ اإلدارة السجرسيّ شطيسيّ التّ 

ة لتصػيخ أدائيا خبػيّ دات التّ ة تدعى السؤسّ ة اإلدارة بالؿيع باعتبارىا فمدفة إداريّ يّ أىسّ  -2

 مغ خالليا. السجرسيّ  اإلدارؼّ 



7 
 

حؼ سيغ؛ األمخ الّ ا في تحقيق رضا السعمّ ة ودورىة مسارسة الؿيع في اإلدارة السجرسيّ يّ أىسّ  -3

 .شطيسيّ عمى االلتداـ التّ  ة  إيجابيّ  يشعكذ برػرة  

 عمع الباحثة، ىشاؾ عجد   ضػع، في حجودسػ تي تشاولت مثل ىحا الراسات الّ ة عجد الجّ مّ ق -4

ثت عغ اإلدارة بالؿيع لجػ مجراء السجارس ة تحجّ راسات في البيئة السحميّ جّ ال مغ قميل  

سييع، في السخحمة لجػ معمّ  شطيسيّ ليا في مجارسيع، وعالقتيا بااللتداـ التّ  ومسارستيع

 .ةانػيّ الثّ 

ة الحجيثة في اإلدارة، جاىات اإلداريّ راسة في مجاؿ االتّ الستفادة مغ نتائج ىحه الجّ ا -5

 جاىات.اإلدارة بالؿيع باعتبارىا إحجػ ىحه االتّ  ة  وخاّص 

الخميل  يخية تخبية وتعميعجة في مانػيّ السجارس الثّ  واجعة مجيخ غحية الخّ ج يدتفيج مغ التّ ق -6

 .بع، ومجػ الحاجة إلى تصػيخه وتحديشوحػؿ أسمػب اإلدارة الستّ 

 راسةحجود الج  

 :في اآلتي دت الباحثة دراستياحجّ 

 .(2020/2021) مغ العاـ الجراسيّ  انيلثّ راسة في الفرل اجخيت ىحه الجّ : أ  يّ مانالدّ  الحجّ 

ة تخبية جيخيّ ة في مالحكػميّ  ةانػيّ ثّ سي السجارس الراسة عمى معمّ جخيت ىحه الجّ أ  : سكانيّ ال الحجّ 

 الخميل. وتعميع

ة ة في مجيخيّ انػيّ سي السخحمة الثّ مغ معمّ  ة  عذػائيّ  شة  راسة عمى عيّ حه الجّ : اقترخت ىالبذخؼّ  الحجّ 

 .تخبية وتعميع الخميل
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 شطيسيّ تشاوؿ مػضػع اإلدارة بالؿيع وعالقتيا بااللتداـ التّ  راسة عمىقترخت الجّ : االسػضػعيّ  الحجّ 

 .يعسيلجػ معمّ 

 راسةمرطمحات الج  

تي بجأت ة الحجيثة الّ السفاـيع اإلداريّ  مغيا ( اإلدارة بالؿيع بأنّ 2016ج )ؼ محسّ يعخّ  :دارة بالقيماإل

 درجة   إلى اقات الكامشة في البذخ لمػصػؿ بتػضيف الصّ  ع تيتّ ، شػات األخيخةفي الدّ  يػرفي الطّ 

يا وأىسّ  ،يتفق عمييا الجسيع ججيجة   ؾيع  ليا  ججيجة   ة  إداريّ  فمدفة   وىي ،مغ جػدة األداء عالية  

ؼ إلى واالحتكاـ إلى ىحه الؿيع يؤدّ  ،وغيخىا مغ الؿيع الػضيفيّ ضاء شجاح والعجالة والخّ االستقامة والّ 

 . ديغنجاز الستسيّ األداء واإل

السسارسات  فيا قانػف ويبدتخ بأّنيايع كسا عخّ ( اإلدارة بالؿ2016فى وأرحاب )يؼ مرصويعخّ      

 .لحياة اإلنداف غخيديا  وثسيشة   مقبػلة   يا أشياء  ة وجػانب العجالة في العسل، وأنّ األخالؾيّ 

عغ فقخات مؿياس سػف مغ اإلجابة تي يحرل عمييا السعمّ رجة الّ يا الجّ بأنّ  ا :إجخائيّ وتعخؼ      

 ليحا الغخض. حؼ أعجّ اإلدارة بالؿيع الّ 

تي يعسل بيا، دة الّ بذعػر الفخد نحػ السؤسّ  ، متسثل  مدتسخ   وججاني   التداـ   ىػ: شعيسي  االلتدام الت  

دة ومعتقجاتيا وأىجافيا، وإلى بحؿ يذيخ إلى تساثل ؾيع الفخد ومعتقجاتو وأىجافو مع ؾيع السؤسّ و 

  (2012)الجسيمي  لتحقيق أىجافيا. مدتصاع   أقرى جيج  

سػف مغ اإلجابة عغ فقخات مؿياس تي يحرل عمييا السعمّ رجة الّ و الجّ : بأنّ ا  ويعخؼ إجخائيّ      

 ليحا الغخض. حؼ أعجّ الّ  شطيسيّ االلتداـ التّ 
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ا  ليكػف غ رسسيّ خز السعيّ و الذّ ( مجيخ السجرسة بأنّ 2010) ؼ عثسافيعخّ  مجيخ السجرسة:

و ( أنّ 2012) ة داخل السجرسة، وتخػ عميافة واالجتساعيّ ة والفشيّ عغ الجػانب اإلداريّ السدؤوؿ 

ة تػعية مدؤوليّ وعميو تقع  ػاحي،ؿ عغ سيخ العسل في السجرسة مغ جسيع الشّ السدؤوؿ األوّ 

وتقرج  ميع،ػجيو الدّ تػجيييع التّ العامميغ في السجرسة، وتبريخىع بسدؤولياتيع، وإرشادىع و 

ة ومجيخاتيا، ومجيخ السجرسة ىػ" ة الحكػميّ انػيّ السجارس الثّ  مجراء بسجيخي السجارسالباحثة 

ة عميسيّ ة والتّ ة واإلداريّ خبػيّ ؿ في مجرستو والسذخؼ عمى جسيع شؤونيا التّ السدؤوؿ األوّ 

أفزل في األداء" )أبػ  الب والعامميغ لجرجة  ة الصّ ة، وصػال  بكافّ واالجتساعيّ 

 (7،ص.2008حريخة،

، إلى الجشػب مغ مجيشة القجس كيمػمتخا   35 تقع عمى بعج ة  يّ فمدصيش ىي مجيشة   الخميل: مجيشة

 تجارؼ ّ  عتبخ الخميل أكبخ مخكد  ، تكاف والسداحةة مغ ناحية عجد الدّ وىي أكبخ السجف الفمدصيشيّ 

يع إ بيّ بالشّ ة ليا، ارتبط اسسيا ة السيسّ يشيّ باإلضافة إلى السكانة الجّ  ،فمدصيغفي  ادؼ ّ واقتر بخـا

 الـ.عميو الدّ 
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راسة: اإلدارة بالؿيع، و االلتداـ الجّ  خؼّ الستعمق بستغيّ  طخؼّ الشّ اإلشار يتزسغ ىحا الفرل        

 راسة كاآلتي:بسػضػع الجّ  ذات صمة   وأجشبية   عخبية   ، ودراسات  شطيسيّ التّ 

  دارة بالقيمأوال: اإل

 دارةمفيهم اإل

اإلدارة مغ األشياء السيسة في حياة اإلنداف؛ فيي تداعجه في تشطيع وقتو، والػصػؿ  عجّ " ت     

لتحديشيا وتصػيخىا لكي تشجح  ة  ممحّ  إلى ما يخيجه، وتحقيق أىجافو، وأصبحت اإلدارة ضخورة  

 (11،ص. 2018وتحقق أىجافيا". )أبػ نجػ، متشاـية   دات في عسميا وتشجد أعساليا بجقة  السؤسّ 

وقػانيغ يحتاج  وم ثل   ات  وأخالؾيّ  وخبخة   وفغ   اإلدارة ىي" عمع   ( عمى أفّ 1994) كج الفقيويؤ      

سسية؛ حتى يسكغ أف تحقق أىجافيا سسية وغيخ الخّ داتو الخّ إلييا السجتسع لتشطيع حاجات مؤسّ 

 (16،ص.1994)الفقي، تي مغ بيشيا السجارس بسختمف مخاحميا".السخغػبة والّ 

ـ  ميسّ  بعس السجراء يخوف أفّ  ( أفّ 2008) خةوتخػ أبػ حري       ة  إداريّ  اتيع تشحرخ في ميا

يا تعتسج عمى ألنّ  ؛يا عمع  ة تخػ أنّ لسجرسيّ طخة الحجيثة لإلدارة االشّ ب أف يتخصػىا، و ال يج محجودة  

أف يختكد عمى قػاعج  ال بجّ  ا  مخىفا ، والعسل اإلدارؼّ و حدّ  ب حكسة  يا تتصمّ ألنّ  ، وفغ  ة  عمسيّ  أصػؿ  

ة في السجرسة الحجيثة ذات خبػيّ الي تكػف الؿيادة التّ وبالتّ جؽ، أساسيا العجؿ والّر  واضحة   ة  ؾيّ أخال

عاوف ة، وذات ؾيادة تحفد العامميغ في السجرسة عمى التّ عميسيّ ة التّ ألبعاد العسميّ  واضحة   رؤية  

 عميع.خبية والتّ لتحقيق أىجاؼ التّ 

شطيع خصيط والتّ ة وضائف مشيا التّ غ عجّ تتزسّ  ة  يا" عسميّ ( اإلدارة بأنّ 2018) وتعخؼ أبػ نجػ     

 مغ األفخاد إلنجازىا، وىي وسيمة   تحتاج إلى مجسػعة   ة  اجتساعيّ  ة  قابة، وىي عسميّ ػجيو والخّ والتّ 

عمى استثسار ىجفيا تحقيق األىجاؼ السخسػمة، تحتاج لمػقت والجيج، وتعتسج  ؛وليدت غاية  
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 مغ الجػدة، وتحتاج إلى قخار   عالية   ة لتحقيق األىجاؼ بجرجة  ة، واإلمكانات الساديّ القػػ البذخيّ 

 (13،ص.2018)أبػ نجػ، ".حازـ  

تي وججت مغ أجميا تائج الّ يا العزػ السدؤوؿ عغ تحقيق الشّ ( بأنّ 2001) ويعتبخىا عابجيغ     

ة واالستخجاـ األمثل ة والساديّ تتزسغ تشطيع السػارد البذخيّ  ة  سميّ ع ييدة في السجتسع، فتمظ السؤسّ 

شطيع، خصيط، والتّ ىي: التّ  ة  إداريّ  ات  ، مغ خالؿ مجسػعة عسميّ مسكشة   كمفة   وأقلّ  ليا بأعمى كفاءة  

 قػيع، وذلظ لتحقيق األىجاؼ السصمػب تحؿيقيا.والتّ قابة، ػجيو، والخّ والتّ 

القائج أو السجيخ ىػ السدؤوؿ عغ نجاح العسل  أفّ ( 2018) وصفػتكسا يخػ العشدؼ      

دة يتػقف عمى ما يقػـ بو السجيخ، ونجاح السؤسّ ، في إنجاز السياـ وتحقيق األىجاؼ، اإلدارؼّ 

 ا  مخيحا  لمعسل، لفيع شبيعة ىحا العسل وإنجازه عمى أكسل وجو.ء جػّ ة تييّ والؿيادة العقالنيّ 

أعساؿ  وتشطيع تقع عمى عاتق السجيخ، فيػ يقػـ عمى تدييخ ة  ميسّ  وتخى الباحثة أن اإلدارة     

مغ خالؿ الّصخيقة اّلتي يّتبعيا، وتػجيو السػّضفيغ وتحجيج األعساؿ السصمػبة مشيع،  دةالسؤسّ 

     واتخاذ القخارات السشاسبة؛ وذلظ لتحقيق أىجاؼ السؤّسدة. 

 مفيهم القيم

خ بأو يدعى لمػصػؿ إلييا، كسا تعت سارسياي ة  شمعيّ  عير اإلنداف في ىحه الحياة وفق ؾيع  ي     

جاح، الػصػؿ إلييا نػعا  مغ أنػاع الشّ  أو الغايات، ويعجّ  الّدمػكّية داتمغ أنػاع السحجّ  الؿيع نػعا  

ة أو غحية العكديّ ابقة، أو ما يصمق عميو بالتّ عمى حدغ سيخ العسل في مخاحمو الدّ  خؤشّ ت وعالمة  

 .اجعةالخّ 
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 باتغة الثّ ا  بسادة َقَػـَ ونالحع معشى الؿيسة في معاجع المّ ، وتختبط لغػيّ مفخدىا ؾيسة   الؿيع     

، عبج الفتاح، ماىخ، عبج فت )مرصفىعخّ و والفزائل واألخالؽ،  واـواالستقامة والجّ  واالعتجاؿ

يع و أصعب  الؿيع مغ أدؽّ  ومفيػـة، سيغ ذو األىسيّ يء الثّ يا الذّ ( الؿيع بأنّ 2010 ،السحدغ، إبخـا

 مغ كثيخة   أنػاع  سييد بيغ ويسكغ التّ  ة تحؿيقيا،وشسػليتيا وكيؽيّ  طخ إلى سعة مرجرىا،السفاـيع بالشّ 

ة ة واالقتراديّ يشيّ باإلضافة إلى الؿيع الجّ  ،ة  و شبيعيّ  ة  نفديّ  وؾيع   ،ة  ماديّ  ؾيع   فيشاؾ ؛الؿيع

، أو ة  مجتسعيّ  خمق ىحه الؿيع، فيي ؾيع  وتعسل الجساعة عمى  ،ةة واألخالؾيّ ياسيّ ة والدّ واالجتساعيّ 

 .في خمق ىحه الؿيع كبيخا   بسعشى آخخ تمعب الجساعة والسجتسع دورا  

ا ، وذا ؾيسة في حياتو، ويدعى ما يعتبخه الفخد ميسّ  الؿيسة ( عمى أفّ 2016) جيؤكج محسّ      

و  الؿيع مغ أدؽّ  فيػـم، و دقا ، ومتػافقا  مع ما يؤمغ بو مغ ؾيعدائسا  إلى أف يكػف سمػكو متّ 

 ، ويخػ عبج الكافيتيا وكيؽية تحؿيقيامرجرىا وشسػليّ طخ إلى سعة أصعب السفاـيع بالشّ 

تعتبخ  شة  معيّ  تي يصمبيا اإلنداف لتحقيق أغخاض  ( أّف الؿيع ىي السثل العميا، فاألشياء الّ 2006)

 ا.يبتػيو مغ ورائي يمتسديا لغخض  تي يشذجىا اإلنداف لحاتيا وال الّ ، وىحه الؿيع خة  ومتغيّ  ة  ندبيّ 

 بسزاميشياي يعتقج أصحابيا بؿيسيا ويمتدمػف تالسعتقجات الّ " يا( بأنّ 1997) فيا القخيػتيويعخّ     

 (109،ص.1997ػاب والخصأ." )القخيػتي،مػؾ السقبػؿ والسخفػض والّر د الدّ فيي تحجّ 

العشاصخ الساّدّية والّخوحّية اّلتي الؿيع بأّنيا مجسػعة  مغ ( Dogan,2015ويعخؼ دوجاف )     

تذسل ؾيسا  اجتساعّية  وثقاؼّية  واقترادّية  وعمسّية ، وىي اعتقاد  محّجد  يؤّدؼ إلى تبشي نتيجة  أو 

ضخؼ  معّيغ، ومجسػعة  مغ السبادغ اّلتي تذّكل سمػكياتشا وتؤّثخ عمى عسمية صشع القخار لجيشا، 

 ة لمسشّطسات.ومفيػـ الؿيسة مغ الّمبشات األساسيّ 



13 
 

و ميػؿ األفخاد نحػ ادر عغ األفخاد، وكحلظ تػجّ مػؾ الّر و الدّ ؛ فيي تػجّ كبيخة   ة  يّ و لمؿيع أىسّ      

 يجافع بيا عغ ذاتو أيزا ، ويتعّ  خ بيا الفخد عغ ذاتو ووسيمة  يعبّ  وسيمة   ، وىيشة  معيّ  ة  أيجيػلػجيّ 

 (2013 ،راضيأبػ ارات. )خاذ القخ خاعات واتّ الّر  استخجاميا في حلّ 

ج ع الجيّ د بتقجيخ الؿيسة، والسعمّ يتسيّ  عميع وإنذاء مجتسع  والؿيع تتػافق مع أىجاؼ تصػيخ التّ      

سة باإلضافة إلى سيد لمسشطّ ز التّ تي تعدّ سيد الّ ثقافة التّ شو مغ إنذاء ة تسكّ إيجابيّ  د بؿيسة عسل  يتسيّ 

سة، وخمق خ عمى العسل في السشطّ تؤثّ  ة  تي تعسل عمى إنذاء شخريّ ة الّ مغ الؿيع السيسّ  مجسػعة  

 (2018 ،جة. )عبج هللا وحدغ وليشغجيّ  بيئة عسل  

ا  تي تعتبخ عشرخا  أساسيّ ة فيي الّ خريّ ا الذّ ، أمّ ة  أو تشطيسيّ  ة  ا أف تكػف ؾيسا  شخريّ والؿيع إمّ      

ة، ة والعسميّ األفخاد الخاّص ة تؤثخ تأثيخا  كبيخا  في حياة خريّ الؿيع الذّ و  ة ،خريّ قافة الذّ لتكػيغ الثّ 

جاىاتيع وعالقاتيع، خرية، ويذسل تأثيخىا سمػؾ األفخاد واتّ ة لمذّ بػصفيا إحجػ السكػنات األساسيّ 

 تقػـ بجور السخاقب الجاخميّ  والجساعات، وىيا  لتػجيو سمػؾ األفخاد خ إشارا  ميسّ وىي بحلظ تػفّ 

ة لجػ السجيخ أو القائج تختبط ارتباشا  مباشخا  يّ خرحؼ يخاقب أفعاؿ الفخد وترخفاتو، والؿيع الذّ الّ 

والؿيع  بعو السجيخ.حؼ يتّ الّ  سط اإلدارؼّ خا  مباشخا  لمسشيج والشّ ، وتعصي مؤشّ بدمػكو الؿيادؼّ 

ى إذا أىجافيا وثقافتيا ومجاالت اىتساميا، حتّ سة و ة تختبط في تكػيشيا وسياقيا بالسشطّ شطيسيّ التّ 

ة شطيسيّ الؿيع التّ و  ،شطيسيّ دت اتجاىاتيع وسمػكيع التّ سة حجّ في السشطّ اترمت باألفخاد العامميغ 

طع في اتراليا حؼ تعتسجه الشّ ؿ الّ مو، فيي تعتبخىا العامل األوّ حؼ تسثّ ور الّ تيا مغ الجّ يّ اكتدبت أىسّ 

ومغ لألفخاد،  ؼ إلى تحقيق االلتداـ واالنتساء الػضيفيّ يا تؤدّ باألفخاد والؿيادات، كسا أنّ  الفكخؼّ 

 ىا وعسميا.وآلية نسػّ  ة، وأىجافياشطيسيّ سة رسالتيا التّ ة تشذخ السشطّ شطيسيّ خالؿ ؾيع العسل والؿيع التّ 

 (2009)العتيبي
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أو غيخىا، حيث  ة  أو سياسيّ  ة  أو ديشيّ  ة  كانت اقتراديّ  باإلضافة إلى أنػاع الؿيع األخخػ سػاء       

في أغمب األحياف، ويزيف عبج  راسخة   يا قشاعات  ألنّ ؛ ا  بيّ ند يا ثابتة  ( أنّ 1997) القخيػتييخػ 

ع د وتشطّ تي تحجّ ، وىي الّ مػؾ اإلندانيّ و الدّ تي تحكع وتػجّ ة الّ ( الؿيع االجتساعيّ 2006) الكافي

و بقجر وحجة الؿيع في السجتسع يكػف تساسكو، ج أنّ لكافة أفخاد السجتسع، ويؤكّ  ذاط االجتساعيّ الشّ 

( مثاال  عمى الؿيع 1997) ظ السجتسع، ويزخب القخيػتيبايغ يكػف تفكّ فاوت والتّ وبقجر التّ 

ع الؿيع في عميا في سمّ  مختبة   حؼ يحتلّ شافذ الّ مفيػـ التّ  ة ذات العالقة باإلدارةالجتساعيّ ا

ـ  ىشاؾ احتخاما  أكبخ لفكخة التّ  مة حيث أفّ السجتسعات الستقجّ   شافذ مع اآلخخيغ ومحاولة تحقيق أرقا

ة الؿيع االجتساعيّ  ( أفّ 2015) ياسة، ويخػ عبج الحسيجالدّ  ياضة أوباإلنتاج أو الخّ  ججيجة   ة  ؾياسيّ 

تي تقػـ أيزا  دة الّ لمفخد أو السؤسّ  عمى األخالؽ سػاء   الؿيع تجؿّ  قجـ ألفّ تداعج السجتسع عمى التّ 

 عمى قػاعج تزسغ استسخار العسل فييا بجػدة.

مغ ذلظ  سات، واألىعّ ة في السشطّ شطيسيّ لتشطيع السجاالت السختمفة لمحياة التّ  مػجػدة  والؿيع      

خالؾّية، ة لمؿيع وىي ؾيع البقاء، والؿيع األرئيديّ  فيغ، وىشاؾ ثالثة أبعاد  ة السػضّ سمػؾ وشخريّ 

 ((jaakson,2010قاـ األوؿ.خالقّي في السوؾيع الّخفاـّية، وتعتبخ الؿيع اّلتي تتعامل مع البعج األ

وتخػ الباحثة أّف الؿيع ىي أسذ  ومعاييخ مّتفق  عمييا ضسغ السجتسع، تؤثخ في سمػؾ      

، وتعتبخ السػجو لدمػكيع، تشطع حياتيع، وتؤدؼ إلى تحقيق االلتداـ واالنتساء جاىاتيعاألفخاد واتّ 

  الػضيفي لجػ األفخاد.

  دارة بالقيماإل مفيهم

، ةإلداريّ أف تػاجييػػا البيئػػة ا ال بجّ تػػي الّ  اتلستغيخّ ة واقافيػػّ الثّ  التإدراؾ رواد البحػػث لمتحػػػّ  إفّ       

ىػحه  جسيع، مى وجو الخرػصوالقيػادة عػ ة العشرخ اإلندانيّ يّ ألبحاث ألىسّ واسػػتشتاج ا



15 
 

، و باعتبػار القيػع ةبذخيّ ات الػة لمػحّ اخميّ الجّ  داتأثخ السحجّ  إلى تحميلراسػات عصيػات دفعػت بالجّ لسا

خ ىػ مغ يديّ  القائج أو اإلدارؼّ  دات، وعمى اختالؼ شبيعة اإلدارة، فإفّ لسحجّ تمػظ ا مػغ ضسػغ أىػعّ 

 . طاـ اإلدارؼّ داخل الشّ  العسل، واستثسار دور الؿيع ييجؼ إلى تصػيخ وتفعيل العشرخ الؿيادؼّ 

 (  2019، يالحجّ )

ة الستخابصة مغ األنذصة اإلداريّ  يا سمدمة  ( اإلدارة بالؿيع بأنّ ,Dogan 2015ؼ دوجاف )يعخّ      

تحتاجو جسيع  سة، وىي نطاـ  ة داخل وخارج السشطّ شطيسيّ تي تزسغ االعتخاؼ بالؿيع التّ الّ 

 سات.قجـ ليحه السشطّ جاح والتّ سات، لمػصػؿ إلى الشّ السشطّ 

تي بجأت في ة الحجيثة الّ اإلدارة بالؿيع مغ السفاـيع اإلداريّ  أفّ عمى ( 2016) جج محسّ يؤكّ      

مفيـػ  ( أفّ 2009) مشح القجـ، وتخػ العتيبي أصػليا مػجػدة   غع مغ أفّ يػر حجيثا ، عمى الخّ الطّ 

سة وؾيع األفخاد العامميغ بيا، خاكة بيغ ؾيع السشطّ كي يزع الذّ  1990اإلدارة بالؿيع ضيخ في عاـ 

 سة ككل.ة الؿيع ودورىا البارز في إدارة السشطّ يّ ا بّيغ أىسّ إلدارتيا، مسّ  و أسمػب  عمى أنّ 

مع وجػد  اإلدارة بالؿيع مػجػدة   أفّ  مغ خالؿ القخاءة في ىحا السػضػع وتخى الباحثة     

سل، فيع مغ كانػا يجعػف البذخ إلى اإلنداف عمى األرض، وكانت حاضخة في عيج األنبياء والخّ 

ر األدباء والسفكخوف ىحا عامل ؼيسا بيشيع، وشػّ ، وأف تكػف مشياج حياتيع في التّ حمي بالؿيع التّ 

تي دة، والّ ة في السؤسّ د عمى الؿيع الخئيديّ ، تخكّ ة  إداريّ  ومسارسة   ى أصبحت فمدفة  السفيػـ، حتّ 

 دة.    ات وأىجاؼ وأنطسة السؤسّ حؼ تبشى عميو استخاتيجيّ تعتبخ حجخ األساس الّ 

تي تقػـ عمى الّ ة الحجيثة يا" أحج األساليب اإلداريّ ( اإلدارة بالؿيع بأنّ 2018) شقخا فت أبػعخّ      

 (455،ص.2018ة، والعجؿ، والسداواة". )أبػ شقخا،مة بالقػّ سة والستسثّ مغ الؿيع السشطّ  مجسػعة  
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السخغػبة أثيخ في سمػؾ العامميغ، وتػجييو نحػ تحقيق األىجاؼ " التّ يا:( بأنّ 2018خ)فيا سكّ ويعخّ 

مغ الؿيع وااللتداـ بيا، وتطيخ مغ خالؿ  ، مغ خالؿ امتالؾ السجراء لسجسػعة  ة  وفاعميّ  بكفاءة  

 حؼ مغ شأنو أف يػجج تػافقا  بيغ ؾيع العامميغة، والّ ة واإلداريّ مسارسة السجراء لسياميع الفشيّ 

دة." خاد والسؤسّ بيغ األف فاعل اإليجابيّ دة، ويحقق التّ خرية وؾيع السؤسّ الذّ 

 (529،ص.2018خ،)سكّ 

لتػجيو  تشصمق مغ الؿيع كأساس   ة  إداريّ  اإلدارة بالؿيع فمدفة   ( أفّ 2006) ويخػ لخزخ وحجة     

 في اإلدارة وذلظ لتحقيق األىجاؼ السخسػمة.  مػؾ اإلندانيّ ورسع مالمح الدّ 

 ، تي يستمكيا اإلدارؼّ ة الّ إلداريّ مغ الؿيع ا ػعة  مجس لىيدتشج إ حجيث   إدارؼ   اه  تجاواإلدارة بالؿيع 

 .ة الستاحةة والبذخيّ تداعجه عمى إنجاز العسل وتحقيق األىجاؼ مغ خالؿ تػضيف السػارد الساديّ 

 (2020،)الغامجؼ

ة األخخػ كاإلدارة لؿيع ال يقرج بيا إلغاء الجػانب اإلداريّ ااإلدارة ب ( أفّ 2016) جيخػ محسّ و      

 ، ألفّ  ة؛ بل قج يجعميا وسائل أو شخقا  حكيسة  اإلدارة بػاسصة القػّ بػاسصة الساؿ أو السشاصب أو 

 سيخ والخمق العالي.الّز  ثعّ  الفغّ  ثعّ  اإلدارة بالؿيع تقـػ عمى أساس العمع 

ة مغ الؿيع اإلداريّ  يدتشج إلى مجسػعة   حجيث   إدارؼ   يا" اتجاه  ( بأنّ 2020) فيا الغامجؼوعخّ      

ة الستاحة؛ لتحقيق أعمى ة والبذخيّ ، وتيجؼ إلى تػضيف السػارد الساديّ الػاجب تػافخىا في القائج

 (20،ص.2020." )الغامجؼ،والجساعيّ  مغ األداء الفخدؼّ  مدتػػ  
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، حجيث   إدارؼ   أسمػب   ىي اإلدارة بالقيم تخى الباحثة أن   ابقةعخيفات الدّ ومغ خالؿ التّ      

مػؾ وتقػـ عمى تعديد الدّ  يو،مغ الؿيع، تؤثخ في سمػؾ العامميغ وتػجّ  تذتسل عمى مجسػعة  

 د وتحقيق األىجاؼ السشذػدة.سيّ وتجفعيع لمعسل والتّ  ،مبيّ مػؾ الدّ واالبتعاد عغ الدّ  اإليجابيّ 

 

     ة اإلدارة بالقيم:ي  أىس  

جارب ، وىحه التّ بيا القائج اإلدارؼّ  تي يسخّ جارب والسسارسات الّ ة حريمة التّ الخبخة اإلداريّ      

تي يقػـ عمى دتو الّ ما يحجث داخل مؤسّ  لكلّ ب مشو اإلدراؾ والفيع الػاسع تتصمّ والسسارسات 

ة ىي الؿيع اإلداريّ و  خؽ السشاسبة،الصّ لجة ما تػاجيو مغ مذكالت  وعؿبات  باختيار إدارتيا، ومعا

القائج عمى دمجيسا تي يعسل ة، الّ طاميّ ة الشّ الؿيع اإلداريّ ة مع ة األساسيّ لتآلف الؿيع اإلندانيّ  صػرة  

 (2010،)جػاد .اإلدارؼّ  عشج ؾيامو بػاجبو

حيث تعتسج اإلدارة ، ةخبػيّ إلدارة التّ في ا حجيث   إدارؼ ّ  كاتجاه   تيايّ اإلدارة بالؿيع تطيخ أىسّ و       

ات اإلدارة السختمفة، مغ خالؿ في عسميّ  مػؾ اإلندانيّ بالؿيع عمى الؿيع لتػجيو ورسع مالمح الدّ 

لبمػغ األىجاؼ السشذػدة، فسغ خالؿ  ة، وىي وسيمة  تكخيذ الؿيع وتجديجىا في السسارسات اإلداريّ 

ق ة، يتحقّ حؼ يعسل عمى استثسار شاقات العامميغ وزيادة قجراتيع االنتاجيّ الّ  ىحا االتجاه اإلدارؼّ 

 (2018،)غفخ جاح في العسل.الشّ 

سة وؾيع األفخاد العامميغ خاكة بيغ ؾيع السشطّ مفيػـ اإلدارة بالؿيع كي يزع الذّ حيث ضيخ        

سة، وىي بحلظ تيا في إدارة السشطّ يّ غ دور الؿيع وأضيخ أىسّ ا بيّ إلدارتيا، مسّ  و أسمػب  بيا عمى أنّ 
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سة ومرمحة الفخد. ػفيق بيغ مرمحة السشطّ ة، وتعسل عمى التّ تجعع الؿيع اإليجابيّ 

 ( 2019،يالحجّ )

تي يتحمى بيا األفخاد إلى اإلدارة بالؿيع تتسحػر حػؿ تحػيل الؿيع الّ  ( أفّ 2018) خوكحلظ يخػ سكّ 

تي تجفع ة الّ ات اإليجابيّ مػكيّ ة، وتعديد الدّ مبيّ ات الدّ مػكيّ لمكثيخ مغ الدّ  ، وتغييخ  معاش   واقع  

ح دورىا في ة الؿيع ويػّض يّ غ أىسّ ابتكارا  يبيّ  دة لتحقيق أىجافيا. وأسمػب اإلدارة بالؿيع يعجّ السؤسّ 

ز دور ا يعدّ ة؛ مسّ راؿ والعالقات اإلندانيّ ة، فيي تعتسج عمى االتّ طع اإلداريّ إصالح وتصػيخ الشّ 

حؼ يشتسي إليو، باإلضافة إلى طاـ باألفخاد العامميغ ؼيو وبالسجتسع الّ ، ويخبط الشّ العشرخ البذخؼّ 

جؽ، خاحة والّر عيع عمى الّر دة، وتذجّ بيغ العامميغ في السؤسّ  مػكيّ دّ وال جانذ الفكخؼّ تحقيق التّ 

 .، دوف نفاؽ  بيعيّ مػؾ الصّ ومسارسة الدّ 

ة يّ إلى أىسّ (Burkiewicz & Knap-Stefaniu, 2020) بيخكػيد وناب ستيفاني  أشار     

فاإلدارة بالؿيع تداعج سة باالستفادة مشيا، حؼ يعسل في أؼ مشطّ لمسجيخ الّ  اإلدارة بالؿيع فيي تدسح

 شة  معيّ  سة  دة لسشطّ مغ الؿيع السسيّ  إنذاء مجسػعة   فّ ة؛ حيث إشافديّ دتيا التّ خكة وميّ د الذّ عمى بشاء تفخّ 

عمى  ػ باإلضافة إلى إنذاء نطاـ ؾيع قائع  خخ دات األد عغ العجيج مغ السؤسّ سيّ سح ليا بالتّ يد

 اإلدارة بالؿيع تدسح بإدارة   في بيئة العسل، باإلضافة إلى أفّ  ميع   دامح أمخ  االحتخاـ الستبادؿ والتّ 

  .خوؼ لتصػيخىعفييا وخمق الطّ ة مػضّ سة عمى استقالليّ دت السشطّ إذا ركّ  الة  فعّ 

 ( في:2009) ية اإلدارة بالؿيع كسا أشارت إلييا العتيبيز أىسّ وتتمخّ 

تي اختمصت ة السعاصخة، الّ لمحزارة العالسيّ مبية .اإلدارة بالؿيع تعالج اإلخفاقات والسطاىخ الدّ 1

 ة.فييا السرادر والسخاجع األخالؾيّ 
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صبيق فقط، بل تزع إشارا  مشاسبا  يستاز ة اإلدارة بالؿيع ال تأخح الؿيع السعيشة بالتّ .نطخيّ 2

 .اقافة السػجػدة فييبالسخونة، لتصبيق ىحه الؿيع حدب البيئة والثّ 

طاـ ة، حيث يختبط الشّ راؿ والعالقات اإلندانيّ عتساده عمى االتّ ؛ الز دور العشرخ البذخؼّ .تعدّ 3

 تي يشذأ فييا.قافة الّ باألفخاد والسجتسع والثّ 

، ليدت صػر وعشاصخ العسل اإلدارؼّ  قة األشخاؼ واألبعاد بكلّ ، فيي متعمّ .اإلدارة بالؿيع شاممة  4

 فخاد.ات والسسارسات واألعمى جسيع العسميّ  ، بل ليا سمصة  مجخد شعار  

خاع داخل تي تعتبخ حال  لمكثيخ مغ صػر الّر ة، والّ خاكة الؿيسيّ ة الذّ . تجعع اإلدارة بالؿيع لخاصيّ 5

 .طاـ اإلدارؼّ الشّ 

 السجيخ بحاجة إلى مشيج   ، وذلظ ألفّ كبيخة   ة  يّ لإلدارة بالؿيع أىسّ  تخى الباحثة أن   ا سبقومسّ      

د كيؽية تعاممو مع السحيصيغ بو و وتحجّ تي تػجّ الؿيع الّ ، ىحه يديخ عميو في مسارسة دوره اإلدارؼّ 

، تستاز ة  إيجابيّ  د وفق قػاعج واضحة  يتحجّ  في العسل، وعالقاتو وتػاصمو مع اآلخخيغ، في إشار  

، وبمػغ ا يزسغ استسخار واستقخار العسلصبيق مع األفخاد والسجتسع، مسّ بالسخونة وسيػلة التّ 

ة مػكيات اإليجابيّ د عمى الدّ باإلضافة إلى كػف اإلدارة بالؿيع تخكّ األىجاؼ السشذػد تحؿيقيا، 

مػكيات لتغييخ الكثيخ مغ الدّ  الة  فعّ  ، فيي بحلظ تعتبخ وسيمة  معاش   وتعديدىا وتحػيميا إلى واقع  

 تي ترجر عغ األفخاد.مبية الّ الدّ 
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 مبادئ اإلدارة بالقيم:

يخاني وعثساف والذّ  ،(2009) والعتيبي ،(2016) وضحيظ ،(2017) عالفالدّ  مغ أشار كل       

 ىي: مبادغ اإلدارة بالؿيع  أفّ  ،(2020) والغامجؼ ،(2019) يوالحجّ  ،(2017) والخميػؼ 

  بخ.مبجأ العمع، والعسل والّر 

  ّػرػ.دامح والذّ مبجأ االلتداـ والػفاء، والت 

  ّفاؼية وإزالة الغسػض.الذ 

  ّكافل االجتساعيّ والتّ  ،عاملاإليساف والعجالة في الت. 

  ّغييخ.ػافق مع متصمبات التّ الت 

  ّة.حب الػشغ والػالء والػحجة الػششي 

  ّخاكة.تحجيج األولػيات والذ 

  ّمػكية والسػاقف.ساذج الدّ تعجيل الش 

 .األمانة واالستقامة 

  ّعبخ الؿيع. يكػف  ػجوالتّ سة ىػ الؿيع، و ئيذ في السشطّ الخ 

  ّاعتسادىا.جقيق مغ األمػر قبل أكج والتّ مبجأ الت 

  ّاؿ.راؿ الفعّ ة االتّ يّ أىس 

 مخاحل تطبيق اإلدارة بالقيم:

 مغ السخاحل أشارت دراسة العتيبي بسجسػعة   يسخّ  مشطسة   تصبيق اإلدارة بالؿيع في أؼّ      

 إلى ىحه السخاحل وىي: ،(2018) وغفخ ،(2017) عالفوالدّ  ،(2016) وضحيظ ،(2009)
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مغ خالؿ  لمعامميغ( ذىشي   عرف  ) سةمخحمة إدخاؿ مفيػـ الؿيع في السشطّ  السخحمة األولى:

سة؛ إلبخاز إيجابيات وسمبيات السشيج ة في السشطّ شطيسيّ ػعية عمى مدتػػ الػحجات التّ حسالت التّ 

بيغ اإلدارة والعامميغ،  غيخ مذخوط   مشيا وفتح حػار   ييا بجال  وشخح الؿيع السخاد تبشّ بع، الستّ  اإلدارؼّ 

ـ  يّ وشخح الؿيع حدب األولػيات، وبياف أىسّ  مغ فع عمى السجتسع، و يعػد بالشّ  إدارؼ ّ  ة الؿيع كشطا

بيغ األقػاؿ  جوف بو، ويعتسج نجاح ىحه السخحمة عمى االقتخاف الفعميّ سة يتقيّ يعسل بيحه السشطّ 

 رػرات.والتّ 

دة بتبشي ىحه الؿيع الؿيع، حيث تقـػ اإلدارة العميا لمسؤسّ صبيق لشطاـ مخحمة التّ  انية:السخحمة الث  

، وتصبيقيا في السسارسات وتقػيع   ورقابة   وتػجيو   وتشطيع   وتصبيقيا في وضائف اإلدارة مغ تخصيط  

ـ   بذكل   ةات اإلداريّ مػكيّ والدّ  خحة ة الستّ ات اإلداريّ ستػر لمعسميّ ، فتكػف ىحه الؿيع ىي السخجع والجّ عا

 سة.يمتـد بو أفخاد السشطّ  ؾيسي   إعالف ميثاؽ   يتعّ ، فالحقا  

في ىحه  تػجيو فمدفة اإلدارة وفقا  لألىجاؼ والؿيع، حيث يتعّ  في ىحه السخحمة يتعّ  الثة:السخحمة الث  

مج واالندجاـ بيغ مبادغ اإلدارة بالؿيع وسياسة العسل، حقق مغ الجّ دجيل والستابعة لمتّ السخحمة التّ 

سة لسعاييخ ادرة عغ السشطّ ة القخارات الّر إخزاع كافّ  سة يتعّ ضسغ ثقافة السشطّ ؼبعج إدخاؿ الؿيع 

تعشى بالؿيع السعتسجة وتشسيتيا لجػ العامميغ، ووضع  ة  تشطيسيّ  ىحه الؿيع، والعسل عمى إنذاء وحجة  

 مػؾ.د في مجاؿ تصبيق الؿيع في األداء والدّ سيّ ة لمتّ خاّص  بخامج تحفيد  

 ، وىي:مغ األساليب تصبيق ىحه السخاحل يعتسج عمى مجسػعة   ( أفّ 2019) يويخػ الحجّ      

ة، خريّ بستابعة أنساط الؿيع الذّ  حيث يقـػ القائج ؼيو وكحلظ كل فخد   األسمػب الفخدؼّ  .1

 .ضغػشات   عغ أؼّ  عامل معيا بعيجا  والتّ 
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د األداء مػؾ والؿيع، وتعديحؼ يقػـ بتػجيو الدّ اني يعتسج عمى الفخيق الّ األسمػب الثّ  .2

 د.الستسيّ 

ة ة استخاتيجيّ د عمى ؾياس فعاليّ حؼ يخكّ الّ  الث يعتسج عمى األسمػب اإلدارؼّ األسمػب الثّ  .3

 ات، وكحلظ الحػافد واألجػر.اإلدارة واألنطسة والعسميّ 

ة وىي: تحجيج في ثالث مخاحل أساسيّ  اإلدارة بالؿيع تسخّ  تخى الباحثة أن  ما سبق ومغ خالؿ      

ثبيت والستابعة تصبيق الؿيع مغ خالؿ السسارسة، والسخحمة األخيخة التّ و األىجاؼ والؿيع ونذخىا، 

حفيد أثشاء مسارسة ىحه الؿيع عمى أرض الػاقع لتحديغ مدتػػ العسل ورفع أداء العامميغ، والتّ 

 .دارؼّ يخ عميو في عسميع اإللمدّ  واضح   ع مشياج  تبّ يغ عمى تومداعجة اإلداريّ 

 مجاالت اإلدارة بالقيم:

، سيغأف تطيخ في سمػؾ السعمّ  ي ال بجّ تة الّ د السجيخ الؿيع األساسيّ خورؼ أف يحجّ مغ الّز       

مػكيات السشاسبة، و في تذكيل اإلشار السشاسب لػضع األىجاؼ وتحجيج الدّ  كبيخة   ة  يّ فممؿيع أىسّ 

كل السشاسب، ومغ ىشا تطيخ بالذّ  العسل اإلدارؼّ مداعجة السجيخ عمى تصبيق اإلدارة بالؿيع في 

 ( وىي:2016) ضحيظو  ،(2017) عالفلتصبيق اإلدارة بالؿيع كسا أشارت إلييا الدّ  ة مجاالت  عجّ 

نقرج بيا دور مجيخ السجرسة في حل  أخالؾية   ة: وىي فكخة  ة االجتساعيّ السدؤوليّ  .1

، يحتـخ بيا ة  إندانيّ  صخيقة  ة عمى مدتػػ مجرستو أو خارجيا، بالسذكالت االجتساعيّ 

سيغ وشالب وغيخىع، بحيث يحتـخ حقػقيع حيغ يتعامل معيع، مغ معمّ األفخاد الّ 

ومذاعخىع، ويكدب محبتيع واحتخاميع لو، يذاركيع في مشاسباتيع، يخاعي ضخوفيع 

 تقػية عالقتو معيع ومع السجتسع السحيط بو.يعسل عمى  وة، االجتساعيّ 
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و سمػؾ العامميغ وتدتشج إلى تي تػجّ ويقرج بيا الؿيع والسعتقجات الّ  ة:شطيسيّ العجالة التّ  .2

ع خاذ القخارات، فعشجما يذعخ السعمّ والسذاركة في اتّ  ،قييعفي تػزيع العسل والتّ  السداواة 

ا يشعكذ إيجابا  عمى أداءه في العسل ق العجالة ، وتديج ثقتو بالسجيخ مسّ بالسداواة تتحقّ 

ة إلى: ؾيع عجالة شطيسيّ ضى، وترشف ؾيع العجالة التّ والخّ  ضيفيّ نتيجة شعػره باألمغ الػ 

 ػزيع، وؾيع عجالة اإلجخاءات، وؾيع عجالة السعامالت.التّ 

سيغ واستشياض ىسسيع اجح بالعسل عمى تذجيع السعمّ السجيخ الشّ  قجيخ: ييتعّ عع والتّ الجّ  .3

رجة األولى عمى ة بالجّ ه العسميّ وذلظ العتساد ىحة، خبػيّ ة التّ عميسيّ ة التّ لتحقيق أىجاؼ العسميّ 

الب، ومغ ىشا جاءت ع يكػف مع ىحا الصّ الب ىػ محػرىا، وتعامل السعمّ الصّ  ع ألفّ السعمّ 

قجيخ، كخ، وشيادات التّ ل في تقجيع الحػافد، وعبارات الذّ تي تتسثّ عع والّ ية ؾيع الجّ أىسّ 

ع وتديج مغ تجعع السعمّ  ع في يػمو، وتقجيخه وشكخه باستسخار، فيحه الحػافدوتكخيع السعمّ 

د واالعتخاؼ ع الستسيّ ة، ودعع السعمّ و وإخالصو لسيشتو، وتخفع مغ روحو السعشػيّ حبّ 

 بو عمى الػجو األفزل، وحلّ بكفاءتو؛ وذلظ لسداعجتو عمى الؿياـ بػاجبو نحػ شاّل 

 تي تػاجيو.السذكالت الّ 

ة خريّ العالقات الذّ  تأثيخة في العسل، بحيث يبتعج السجيخ عغ ة: وىي الحخيّ االستقالليّ  .4

ائجة، حيث يسارس السجيخ ة الدّ قاليج االجتساعيّ خح قخاراتو بعيجا  عغ التّ ، ويتّ العسلفي 

خل جتيجؼ إلى التّ  أو إمالءات   ة، بعيجا  عغ أؼ ضغػط  ة بصخيقتو الخاّص و اإلداريّ ميامّ 

 دوف تخػؼ  ة والػاضحة في مجرستو، ويبجؼ رأيو في شؤوف عسمو، فيتخؾ برستو الخاّص 

صػر ده وتفخده في عسمو، وسعيو لمتّ ة، وتسيّ تو اإلداريّ ، فتطيخ قػة شخريّ د  أو تحيّ 

 واإلبجاع.
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 ، يجعمو يذعخمعيغ   مغ مكاف   و جدء  وىػ شعػر الفخد بأنّ : شطيسيّ الػالء)االنتساء( التّ  .5

زحية مغ أجمو، وانغساسو في العسل ؼيو، وتعاونو فاع عشو والتّ بخغبتو في البقاء ؼيو والجّ 

بؿية األفخاد ؼيو لتحقيق األىجاؼ، وإنجاز العسل، وعمى السجيخ أف يقػـ عمى تعديد مع 

تيع، وأف سيغ في مجرستو، وذلظ مغ خالؿ دعسيع وإثارة دافعيّ لجػ السعمّ  االنتساء السيشيّ 

خوؼ غ ومخاعاة مذاعخىع، وتييئة الطّ سيليع في العسل، ومداعجة وتػجيو السعمّ  يكػف قجوة  

ة، ميع لمسدؤوليّ في السجرسة، مغ خالؿ تحسّ  ة  يّ مفعيع ألف يكػنػا أكثخ فاعجتي تالّ 

 خاذ القخار، وتفػيس السياـ ليع.ومذاركتيع في اتّ 

دامح، واألمانة، أخخػ لإلدارة بالؿيع كالتّ  مجاالت  عّجة ( 2017) عالفوأضافت الدّ      

 سيو.لسعمّ  حؼ ىػ قجوة  الّ  وغيخىا تطيخ في سمػؾ السجيخ فاؼية، ىحه السجاالتداىة والذّ والشّ 

 اإلدارة بالقيم: تطبيق تي تهاجوعهبات ال  الر  

تي لػ استصاع السجيخ مغ السدايا الّ  كبيخة   غع مغ كػف اإلدارة بالؿيع ليا مجسػعة  عمى الخّ      

؛ ألصبحت تي يقػـ بيا في عسمو اإلدارؼّ ات والسسارسات الّ في العسميّ  مشاسب   استخجاميا بذكل  

بشى ي   دتو، بذكل  تي يدعى لتحؿيقيا في مؤسّ ق بيا األىجاؼ ال  يحقّ أف  ى يدتصيعحتّ  ناجحة   وسيمة  

 عػبات مشيا: اإلدارة بالؿيع تػاجو بعس الّر  قجيخ، لكغّ عمى االحتخاـ والتّ 

مجخل اإلدارة بالؿيع ىػ  فقط، بل إفّ  لإلدارة مجخد بخنامج   نطاـ اإلدارة بالؿيع ال يعتبخ -1

 مغ الحياة. مػقف  

 وفعال ، لغ يشجح نطاـ اإلدارة بالؿيع. إذا لع يعر الجسيع الؿيع الستفق عمييا مسارسة   -2

 (2010،)الغامجؼ
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تغييخ عاداتيع ونساذج سمػكيع، الؿياـ باإلدارة بالؿيع عمى  ال بّج أف يعسل األفخاد في ضلّ  -3

 يػلة.بالدّ وىحا األمخ ال يستاز 

 ، وليدت اإلدارة.ممسػس   األفخاد ىع مغ يقػمػف بتحػيل اإلدارة إلى واقع   -4

عغ بخاؽ  2016لتحقيق أىجافيا.)ضحيظ شػيل   اإلدارة بالؿيع تحتاج لػقت   -5

 (159،ص.2007ونعسػني،

 :اإلدارة بالقيم في الفكخ اإلسالمي  

،واح فطة إال في مػضع  إدارة بيحه المّ خيفة لع تحكخ كمسة ف الكخيع واألحاديث الذّ في القخآ      ج 

َخة  ت جيخوَنيا َبْيَشك ع" وىي بسعشى التّ  جبيخ السخادؼ لإلدارة،  وىػ قػلو تعالى: "إاّل أْف َتكػَف تِّجاَرة  حاضِّ

اس، وىشالظ الكثيخ مغ ـ ألمػر الشّ ة " ذلَِّظ الّجْيغ  اْلَؿّيع"، أؼ السدتؿيع والسقػّ العدّ  ويقػؿ ربّ 

ى بيا اإلنداف السدمع، كقػؿ أف يتحمّ  تي ال بجّ ثت عغ الؿيع الّ تي تحجّ خيفة الّ ة الذّ بػيّ الشّ األحاديث 

مع واألناة" هللايسا ؼيظ خرمتيغ يحبّ  عبج الؿيذ" إفّ  سػؿ الكخيع ألشجّ الخّ  ى هللا ، وقػلو صمّ : اْلح 

ػ جل ليرجؽ ويتحخّ الخّ ييجػ إلى الجّشة وإّف  وإّف البخّ  جؽ ييجػ إلى البخّ ّف الّر ع: "إعميو وسمّ 

 ". يقا  كتب عشج هللا صجّ ى ي  جؽ حتّ الّر 

ؼيع حيث الخّ  اإلدارؼّ  " نسط اإلدارة في اإلسالـ أجسميا عسخ بغ الخصاب وىػ ذو الحّذ     

"، فالؿيادة في في غيخ عشف   والقػؼّ  يغ في غيخ ضعف  ىحا األمخ ليرمح ؼيو المّ  يقػؿ: "إفّ 

في األسمػب، تخاعي الحقػؽ والػاجبات لألفخاد والجساعة بالعجؿ والسداواة،  ة  وسصيّ  اإلسالـ ؾيادة  

 متفاعمة   ة  استذاريّ  األوقات، فيي ؾيادة   يغ واإلفخاط في كلّ دمط، وال إلى المّ جة والتّ وال تسيل إلى الذّ 

 (94،ص2006ة". )لخزخ وحجة،وح اإلسالميّ ي األخالؽ والخّ تشسّ 
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قػىا في مشاحي الحياة، مغ تبميغ لسدمسيغ عخفػا اإلدارة وشبّ ا ( أفّ 2001ويخػ عابجيغ)     

تحتاج  أمانة   اإلسالميّ واإلدارة مغ السشطػر يغ، وؾيادة الجيػش وإدارة السعارؾ، ونذخ الجّ عػة الجّ 

ػاصل مع ػرػ والعجؿ واختيار األصمح ألداء العسل، والتّ ، وتقػـ عمى مبجأ الذّ ودراية   إلى حكسة  

لإلدارة بالؿيع مغ مشطػر  أخخػ  ( مبادغ2020) ويزيف الغامجؼة، والعالقات اإلندانيّ عية، الخّ 

حسة مبجأ الّرجؽ واإلخالص والعجؿ واألمانة، ومبجأ إدارة الػقت، ومبجأ الخّ يا: اإلسالـ، وأىسّ 

  ػاضع.بخ والتّ والّر 

ة يأخح بالؿيع السػضػعيّ ، فيػ ة  تكامميّ  اإلسالـ يشطخ لمؿيع نطخة   ( أفّ 2010ج قذالف)ويؤكّ      

جؽ قػػ واإلحداف والّر ػحيج والتّ خة، كؿيع التّ ة السصيّ بػيّ شة الشّ ابعة مغ القخآف والدّ السصمقة الشّ 

ل طاـ، وبحلظ يذكّ يارة والشّ كؿيع الصّ  ؛ة السختبصة بػاقع الحياةيّ وغيخىا، وكحلظ يأخح بالؿيع السادّ 

مرجرا  لمؿيع  بيغ اإلسالـ والؿيع، فاإلسالـ يعجّ  وثيقة   اإلسالـ نطاما  متكامال  لإلنداف، وىشاؾ صمة  

خيفة الكثيخ مغ الؿيع مثل مكاـر ة الذّ بػيّ ة واألحاديث الشّ شت اآليات القخآنيّ ة، وقج تزسّ األخالؾيّ 

ة مرادر وىي: الؿيع في اإلسالـ ليا عجّ و  قػػ وغيخىا،حسة والسحبة والتّ دامح والخّ األخالؽ والتّ 

العسل يتّع  اإلجساع، حيث مغ خالؿ ىحه السرادربػية، االجتياد و شة الشّ الدّ القخآف الكخيع، 

مػؾ لمفخد والجساعة، في تػجيو الدّ  ميع   عشج اإلنداف السدمع، وليا دور   باالرتقاء بالسدتػػ الؿيسيّ 

 .، أو الفكخؼّ ياسيّ ، أو الدّ عمى السدتػػ االجتساعيّ  سػاء  

ت بجانبيغ وىسا: نطاـ اإلدارة بالؿيع في اإلسالـ اىتسّ  ( أفّ 2006) حجةويخػ لخزخ و      

بقجرتيا  ، ونجاحيا مخىػف  دة  مؤسّ  ابس ألؼّ ة صشع القخار تعتبخ القمب الشّ القخارات والحػافد، فعسميّ 

مثال  في ضخوؼ العسل، دوف  مفاجئة   ججيجة   ة، في حاؿ إجخاء تغييخات  حكع في ىحه العسميّ عمى التّ 

اإلدارة ال تبالي  لجييع، أو أفّ  ا يعكذ ردود فعل  ، مسّ مدبق   غييخات بذكل  إعالـ األفخاد بتمظ التّ 
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بيحه السػاضيع وغيخىا فمع يتخؾ مجاال   اىتعّ  بأفخادىا وال تؿيع ليع وزنا ، فالسشيج اإلسالميّ 

 ييا.ا يجعع ىحه اإلدارة ويقػّ مسّ  اـ حػافد فعاؿ  دة، بل يزع نطد كياف السؤسّ تي تيجّ داعات الّ لمشّ 

ى الؿيع تي تتبشّ يا: " اإلدارة الّ بأنّ  إسالمي   ( اإلدارة بالؿيع مغ مشطػر  2020) ويعخؼ الغامجؼ     

ة عمى كافة مدتػياتيا ات اإلداريّ تي دعا إلييا اإلسالـ، أثشاء مسارسة العسميّ ة األصيمة الّ اإلندانيّ 

ة، وفي سة اإلداريّ في سياسة السشطّ  تربح ىحه الؿيع ىي السخجع األساسيّ  ة، بحيثشطيسيّ التّ 

 (27،ص.2020)الغامجؼ، ة.بػيّ شة الشّ ة، ومرجرىا القخآف الكخيع والدّ شطيسيّ ثقافتيا التّ 

مغ السدايا،  د بسجسػعة  تتسيّ  إسالمي   إلدارة بالؿيع مغ مشطػر  ا ( أفّ 2019) غ الحجيويبيّ      

 وىي:

 ة.ػثيق بيغ اإلدارة بالؿيع والبيئة اإلسالميّ االرتباط ال -1

ة ة في العسميّ ػجييات اإلسالميّ قتيا التّ خصيط والسخونة ونطاـ الحػافد حقّ سسات التّ  -2

 ة.اإلداريّ 

 ة.تعسل عمى إشباع حاجات العامميغ الساديّ  -3

 فاؼية لإلدارة وعجالتيا.عمى الذّ  حؼ يجؿّ ػرػ، والّ ؾياـ اإلدارة بالؿيع عمى أساس الذّ  -4

 تعتسج عمى العقيجة والسبجأ. ة  ذاتيّ  ات بخقابة  الؿياـ عمى إدارة الحّ  -5

 .ة  وسصيّ  ة، وىي إدارة  اعتسادىا عمى العالقات اإلندانيّ  -6

 عامالت عمى العجالة.تعتسج في جسيع التّ  -7

حيث كاف  طاـ اإلسالميّ ا  في الشّ ت جانبا  كبيخا  وميسّ احتمّ اإلدارة بالقيم  وتخى الباحثة أن       

تي والّ  ،عى هللا عميو وسمّ ة السرصفى صمّ يحكسيا وىػ القخآف الكخيع، وسشّ  عطيع   ة دستػر  ليحه األمّ 
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عامل مع اآلخخيغ، وتدييخ شؤوف العسل لمػصػؿ إلى يشابيع لمؿيع واألخالؽ في التّ البسثابة تعتبخ 

 أعمى درجات االتقاف ؼيو.

 :م عميو وسم  ى هللاسهل صم  اإلدارة بالقيم في حياة الخ  

 حدشة   ع ومخاحل سيختو السختمفة تديخ وفق إدارة  ى هللا عميو وسمّ كانت حياة رسػؿ هللا صمّ      

وما  و،ومدتقبم هع السدتقبل والسداىسة في تدييخ األمػر حاضخ اقع وتػقّ عمى معخفة الػّ  ة  مبشيّ 

إلى الحبذة، وعخض نفدو  سػؿ في دار األرقع وأمخه أصحابو باليجخةعػة واختفاء الخّ ية الجّ سخّ 

ومغ ، مجروسة   وخصط   دة  محجّ  ة تحخكاتو إال وفق إدارة  عمى الؿبائل وىجختو إلى السجيشة، وكافّ 

خّ  الكخيع سػؿالخّ  السعخوؼ أفّ  ذخيف ة، ومع ىحا التّ بػة، وىي أعمى السخاتب البذخيّ ؼ بسختبة الشّ ش 

ة السكخمة، وحيغ بجاياتو األولى في مكّ  ع رأس السجتسع السدمع مشحى هللا عميو وسمّ فقج كاف صمّ 

ولة ع يجيخ شؤونيا بشفدو ويخأس الجّ ى هللا عميو وسمّ قامت دولة اإلسالـ في السجيشة كاف صمّ 

 محجدة   حابة بسدؤوليات  ف غيخه مغ الّر نيػية ويدػس أمػرىا السختمفة ويكمّ ومدؤولياتيا الجّ 

 (2014،)العسخؼ  .مشطسة   وبصخيقة  

 ،جامعة   عمى خاتع األنبياء في القخآف صفة   أشمق وجلّ  هللا عدّ  ( أفّ 2019)يخػ أمكاح      

مغ هللا  دقيق   وتقػيع   عطيسة   فيي شيادة   "عطيع   ظ لعمى خمق  وإنّ وتعالى"  ل في قػلو سبحانوتتسثّ 

يع المّ  "ع إلى هللا بقػلو:غع مغ ذلظ يتزخّ عمى الخّ  صّمى ّللّا عميو وسّمع،العطيع، والسرصفى 

ي ئيا ال يرخؼ عشّ ي سيّ  أنت، واصخؼ عشّ و ال ييجؼ ألحدشيا إالّ اىجني ألحدغ األخالؽ، فإنّ 

ة يا ال تحىب إلى معاييخ الؿيع األخالؾيّ أنّ  السالحع مغ اآلية السحكػرة سمفا  و  " أنتئيا إالّ سيّ 

سا لسختمفة، إنّ ة ونطخياتيا اات فمدفة الؿيع األخالؾيّ اس أو تمظ السجروسة في شيّ الستعارفة بيغ الشّ 

، حؼ يجعػ إليو هللا سبحانو وتعالى، فيي األرفع واألعطع مكانة  السقرػد مشطػمة الؿيع بالسفيػـ الّ 
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، ومازالت ىحه السعجدة كانت بسثابة معجدة   بػؼّ رػر الشّ ة بحلظ التّ وتجديج تمظ الؿيع بيغ البذخيّ 

 .خػؿ في اإلسالـاس إلى الجّ مغ الشّ  لكثيخ   مجعاة  

عمى رفعة  أفزل شيادة   صّمى هللا عميو وسّمعسػؿ ة عشج الخّ واقع الؿيع األخالؾيّ  ويؤكج أفّ     

ة، بػيّ يخة الشّ ؼيسا روؼ عشو في الدّ  بارز   تطيخ بذكل   تيوالّ  سمػكو، وعطسة تجديجه ليحه الؿيع

تي كاف يتبشاىا الّ ة الؿيع األخالؾيّ  عة األخخػ، ومغ بيغ أىعّ وايات الستشػّ وعمى لداف أصحابو والخّ 

والعجؿ،  ، رحستو بالعباد، وتعاممو معيع عمى أساس الحقّ فاتوفي أفعالو وترخّ حسة السيجاة الخّ 

مع والتّ جؽ والذّ الّر و   (2019ح،)أمكا ػاضع.جاعة والح 

 

  شعيسي  ثانيًا: االلتدام الت  

في حقل اإلدارة في العقػد  واضحا   تي القت اىتساما  مغ السػاضيع الّ  شطيسيّ االلتداـ التّ  إفّ       

 شطيسيّ خ االلتداـ التّ إذ يعبّ  ،سة ودرجة انجاز العسل فييابفعالية السشطّ  األخيخة، لسا لو مغ عالقة  

ويطيخ االلتداـ في بحؿ ، فيياا  ة في البقاء عزػ غبة القػيّ سة ويذسل الخّ عغ اتجاه الفخد نحػ السشطّ 

ة تداعج في ساتيع مرجر قػّ فخاد السمتدمػف تجاه مشطّ األ ة في العسل، ويعجّ إضاؼيّ ا  العامل جيػد

 (2015ي،)غال .بقائيا

اني مغ رف الثّ واضحا  مشح مصمع الشّ  شطيسيّ مػؾ التّ في الدّ  شطيسيّ بخز مفيـػ االلتداـ التّ      

 سة وفقا  لتػافقخ شبيعة عالقة الفخد بالسشطّ و يفدّ بو؛ وذلظ ألنّ  القخف العذخيغ، وضيخ اىتساـ  كبيخ  

خفيغ، وألّف االلتداـ الّتشطيسّي يتجاخل مع بعس السفاـيع الّشفدّية الؿيع واألىجاؼ بيغ الصّ 

 ( 2013ف،)سمسا والّدمػكية.
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ناؿ اىتساـ الكثيخ مغ الباحثيغ في مجاؿ  شطيسيّ مػضػع االلتداـ التّ  وتخى الباحثة أن         

، حيث سػاء   دة عمى حج  عمى السؤسّ  وانعكاسات  ات الفخد في سمػكيّ  كبيخ   اإلدارة لسا لو مغ تأثيخ  

، لتعديد اإلبجاع، سة  أو مشطّ  دة  مؤسّ  ا  في بمػغ أىجاؼ أؼّ عشرخا  حيػيّ  شطيسيّ يعتبخ االلتداـ التّ 

دة عمى البقاء قة بيغ اإلدارة والعامميغ فييا، كسا يديع في تصػيخ قجرات السؤسّ واالستقخار، والثّ 

 سػ الستػاصل. والشّ 

 :شعيسي  اللتدام الت  مفيهم ا

، وقج اجتيجوا في تعخيفيع لو، شطيسيّ ؽ الكثيخ مغ الباحثيغ إلى مفيػـ االلتداـ التّ تصخّ      

 :شطيسيّ عخيفات لاللتداـ التّ مغ التّ  ولمػقػؼ عمى ذلظ تعخض الباحثة مجسػعة  

ؿ مشيا ويبدتخ" األوّ فيا كسا عخّ  بثالثة تعخيفات   شطيسيّ ( االلتداـ التّ 2006) ؼ حشػنةعخّ      

ني ا، والثّ "شة  معيّ  أو شحشة   إليراؿ عيجة   غ  معيّ  قة بالتداـ فخد  حغ وىػ" الثّ ارتبط باإلرساؿ والذّ 

ا  في تحجيج معشى ائج حاليّ عخيف الدّ الث وىػ التّ ا الثّ ما، أمّ  ارتبط بو االلتداـ باإلنجاز أو إتساـ أمخ  

 ".أو السبادغ أو السػاقف غ السياـّ م دة  محجّ  د بسجسػعة  الفخ  حالة ارتياف أو ارتباطلتداـ وىػ اال

 (12،ص.2006)حشػنة،

سة وؾيسيا وأىجافيا، إلى و" إيساف الفخد بالسشطّ بأنّ  شطيسيّ ( االلتداـ التّ 2012) ؼ حمذويعخّ      

تي تجعمو يشريخ ويشجمج فييا، ويفتخخ باالنتساء إلييا مسا يجفعو إلى بحؿ الجيػد رجة الّ الجّ 

ة، والسبادرة مغ أجل إنجاح إضاؼيّ  السصمػبة في مجاؿ عسمو، واستعجاده لتحسل أعباء عسل  

 (.39،ص.2012ميا" )حمذ،سة وتقجّ السشطّ 
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ىػ مجػ انتساء العامميغ لسكاف عسميع، واإليساف  شطيسيّ االلتداـ التّ  ( أفّ 2016) ارويخػ نّر      

 . مسكغ   عمى أحدغ وجو  لتأدية األعساؿ  بالؿيع واألىجاؼ، وسعييع الجادّ 

 استعجاد الفخد لبحؿ أقرى جيج   يعبخ عغ و ماا  بأنّ إجخائيّ  شعيسي  االلتدام الت  وتعخف الباحثة      

وؾيسيا، وىػ بأىجافيا و قبػلو وإيسانو بيا و  يا،فيجيجة في البقاء ورغبتو الذّ  ،سةلرالح السشطّ  مسكغ  

ج لجػ األفخاد اإلحداس باالنتساء تعديدىا؛ لكػنو يػلّ مػكيات السخغػبة والسصمػب مغ الدّ  نػع  

ا  عمى سيخ العسل، واكتداب الفخد ا يشعكذ إيجابيّ حؼ يعسل بو، مسّ واالنجماج مع السكاف الّ 

 مخغػبة.  ات  سمػكيّ 

 :شعيسي  ة االلتدام الت  أىسي  

 كبيخا  مغ قبل الباحثيغ، فمو دور  تي نالت اىتساما  ة الّ مػكيّ ػاىخ الدّ مغ الطّ  شطيسيّ االلتداـ التّ      

د ىع باألداء الستسيّ  حيغ يقػمػف دة ونجاحيا في العسل، فاألفخاد الّ في استسخار ديسػمة السؤسّ  ميع  

يعسمػف ؼيو  حؼيع لمسكاف الّ ا يؤدؼ إلى حبّ مسّ  شطيسيّ مغ االلتداـ التّ  عالية   مغ يكػف لجييع درجات  

 ،في ىحا العسل شػيمة   ة إذا قزػا فتخة  ، وخاّص يقػمػف بوحؼ تيع لمعسل الّ انتاجيّ  وزيادة ندبة

دتيع في عسميع ومؤسّ  ا  قػيّ  ا  الي نجج لجييع ارتباشدة تذبع حاجاتيع وبالتّ السؤسّ  يذعخوف بأفّ و 

 (2014)بخقػؽ، درنػني .آخخ   وعجـ رغبتيع في تخكيا والعسل في مكاف  

ة تعخيف يرف قػّ  شطيسيّ االلتداـ التّ  إلى أفّ  (,Gussenhoven 2009وأشار جػسشيػفغ )     

ل تتسثّ  ة  سمػكيّ  و يؤدؼ إلى نتيجة  سات ألنّ لمسشطّ  قو بيا، وىحا البشاء ميع  سة وتعمّ الفخد بالسشطّ 

ارتفاع مدتػيات  شطيسيّ ة االلتداـ التّ يّ ا يديج أيزا  مغ أىسّ سات، ومسّ باستعجاد الفخد لمبقاء في السشطّ 

 سات.السشطّ  داخل انعجاـ األمغ الػضيفيّ 
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سة، فيػ لمفخد والسشطّ  ة  يّ أىسّ  شطيسيّ لاللتداـ التّ  عمى أفّ (2014) وفارس ،(2016) ارج نّر أكّ      

 شطيسيّ يداعج األفخاد في تفديخ كيؽية إيجاد أىجافيع في الحياة، إلى جانب اعتبار االلتداـ التّ 

شبؤ بالعجيج ، ويسكغ مغ خاللو التّ اإلندانيّ مػؾ ؼيو، فيػ يجحب السجراء و عمساء الدّ  ا  مخغػب ا  سمػك

أخيخ، ويديع ب الػياب أو التّ ة، و يديج مغ التداـ العامميغ في العسل، وتجشّ مػكيّ ػاحي الدّ مغ الشّ 

سة ، وعمى مدتػػ السشطّ لمعامميغ، وشعػرىع باالستقخار الػضيفيّ  ضا الػضيفيّ في رفع مدتػػ الخّ 

اتجة عغ غياب العامميغ وعجـ ؾياميع كمفة الشّ مغ انتاجية العسل ، وتقميل التّ  شطيسيّ يديج االلتداـ التّ 

تي تحرل بيغ العامميغ ، وانخفاض السذكالت والخالفات الّ ة  وفاعميّ  لألعساؿ السشػشة بيع بكفاءة  

 تي يعسمػف بيا.سة الّ ويحافع عمى والء العامميغ لمسشطّ واإلدارة، 

فييا؛ وذلظ دارات تدعى إلى تعسيق االلتداـ في نفػس مػضّ اإل ( أفّ 2019) ويخػ الؿيدي     

حؼ مغ خالؿ التداـ العامميغ الّ  تطيخ واضحة   شطيسيّ سة، وأىسية االلتداـ التّ لتحقيق أىجاؼ السشطّ 

لتييئة العامل لمعسل في  ا  وججاني ا  تي تعتبخ استعجاد، والّ عالية   ة  معشػيّ  عػر بخوح  و الذّ يشجع عشّ 

حؼ بجوره قة ؼيسا بيغ العامميغ، والّ قة بالؿيادة، والثّ ج شعػرا  لجػ العامميغ بالثّ ، ويػلّ سة بحساسالسشطّ 

ة العالية وح السعشػيّ ا يؤدؼ إلى إضيار الخّ بيغ العامميغ، مسّ  يؤدؼ إلى الكفاءة واالرتباط العاشفيّ 

تقجيع الخجمات عالية د و سة، باإلضافة إلى األداء الستسيّ الي إنجاز أىجاؼ السشطّ لجييع، وبالتّ 

 ة. سة في مخحمة السشافدة العالسيّ السشطّ  الجػدة، ووضع

تي أشار مغ األسباب الّ  بيغ األفخاد مغ خالؿ مجسػعة   شطيسيّ ة بشاء االلتداـ التّ ل أىسيّ تتسثّ      

 (: 2014) إلييا بخقػؽ ودرنػني

  ّتشطيسي  مختفع   مغ خالؿ العّساؿ اّلحيغ لجييع التداـ   االقترادؼّ  سػّ تحقيق الش. 

 .تحقيق االستقخار الّتشطيسّي وزيادة معجالت األداء 
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  يسكغ الّتشبؤ ببقاء األفخاد في السؤّسدة اّلتي يعسمػف بيا أو تخكيع مغ خالؿ

 التداميع.

  ّة السؤّسدة.خا  ىاّما  في ضساف فاعميّ يعتبخ االلتداـ الّتشطيسّي مؤش 

   لمّخبط بيغ السؤّسدة والعامميغ.يعتبخ االلتداـ الّتشطيسّي عشرخا  ىاما     

االلتداـ الّتشطيسّي تتسثل في كػنو سمػكا  مخغػبا ؛ ألّنو يديج مغ التداـ أىس ي ة  وتخى الباحثة أن       

ديج كفاءتيع تقة وبالّتالي شعػرىع بالثّ  ؼ قػّ العامميغ في العسل، وشعػرىع باألمغ الػضيفّي اّلحؼ ي

 الّخوح السعشػّية لجييع.رفع يعسل عمى في العسل و 

    شعيسي  مكهنات االلتدام الت  

 :ف مغـ يتكػّ اللتداا ( إلى أفّ 2010) أشار جػاد     

  ّتي يعسل بيا، ضى عغ سمػؾ األفخاد لمسجسػعة الّ ضى وىػ شعػر الفخد بالخّ الخ

 معيع. و عمى اتفاؽ  تيع، وأنّ يّ وبأىسّ 

  ّواألماف.سأنيشة واألمغ األماف وىػ شعػر الفخد بالص 

  تي يقػمػف بيا في العسل.ذاشات الّ أؼ مذاركة األفخاد في األعساؿ والشّ ،السذاركة 

  ّة لوتقجيخ اآلخخيغ واحتخاميع ونطختيع اإليجابي. 

  ّة يؤدؼ إلى ضعف التدامو لمسكاف عجـ شعػر الفخد بالسدؤوليّ  ة حيث أفّ ل السدؤوليّ تحس

 حؼ يعسل ؼيو.الّ 

  ّء األفخاد وحجة الػجػد ووحجة اليجؼ والسريخ السذتخؾ.و تجسع ىؤالساسظ حيث أنّ الت 

  ّالي زيادة ة، وبالتّ خريّ غ الفخد مغ تحميل أحكامو الذّ ى يتسكّ السقارنة مع اآلخخيغ حت

      قيج بيا.االرتباط بسعاييخ العسل والتّ 
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 شعيسي  خرائص االلتدام الت  

 ( والجسيمي2016) اركسا يخػ نّر  وىي، مغ الخرائز بسجسػعة   شطيسيّ د االلتداـ التّ يتسيّ      

 (:2013) ( وأحالـ2012)

 تي يشتسي إلييا.سة الّ ترف العالقة بيغ الفخد والسشطّ  ة  نفديّ  ة  شعػريّ  حالة   شطيسيّ .االلتداـ التّ 1

 دة.لرالح السؤسّ  مسكغ   عغ استعجاد الفخد لبحؿ أقرى جيج   شطيسيّ خ االلتداـ التّ .يعبّ 2

حؼ يعسل ج لجػ الفخد تجاه السكاف الّ الستػلّ  عػر اإليجابيّ إلى مدتػػ الذّ  شطيسيّ .يذيخ االلتداـ التّ 3

 بو، وشعػره باالرتباط والفخخ بيحا السكاف.

 عمى قخار الفخد ؼيسا يتعمق ببقائو أو تخكو لسكاف عسمو. شطيسيّ .يؤثخ االلتداـ التّ 4

خمي لمفخد، والتّ  ة  تامّ  ج حالة قشاعة  و يجدّ في تحؿيقو وقتا  شػيال ، ألنّ  شطيسيّ .يدتغخؽ االلتداـ التّ 5

 ة ضاغصة.ة شارئة، بل نتيجة تأثيخات استخاتيجيّ عشو ال يكػف نتيجة تأثيخ عػامل سصحيّ 

خوؼ ة، والطّ شطيسيّ ة، والعػامل التّ خريّ فات الذّ مغ الّر  بسجسػعة   شطيسيّ خ االلتداـ التّ .يتأثّ 6

 الخارجية السحيصة بالعسل.

دة وعجـ تخكيا، ودرجة انتطاـ في البقاء داخل السؤسّ  شطيسيّ االلتداـ التّ ل مخخجات .تتسثّ 7

 دة.، ودرجة الحساس لمعسل، واإلخالص لمسؤسّ وحزػر العامميغ، واألداء الػضيفيّ 

ة ، فيػ يفتقج لخاصيّ شطيسيّ أخخػ لاللتداـ التّ  ة  اصيّ ( خ2014) وأضاؼ بخقػؽ ودرنػني       

 غييخ حدب درجة تأثيخ العػامل األخخػ ؼيو.لمتّ  قابل   شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ  بات؛ أؼ أفّ الثّ 
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 : شعيسي  أبعاد االلتدام الت  

 :، وىيشطيسيّ لاللتداـ التّ  ىشاؾ ثالثة أبعاد   ( أفّ 2012يخػ الجسيمي)     

 عسمو.دتو ومعخفتو بخرائز ل بذعػر الفخد باالرتباط بسؤسّ الستسثّ  .االلتداـ الػججانيّ 1

تي يعسل دة الّ ة الستسخاره في السؤسّ ل بذعػر الفخد بالؿيسة االستثساريّ الستسثّ  .االلتداـ السدتسخّ 2

 فييا مقابل ما يفقجه في حاؿ تخكو العسل.

دتو، وحتسية البقاء فييا اتي ألىجاؼ مؤسّ الستسثل بذعػر الفخد باالنؿياد الحّ  .االلتداـ األخالقيّ 3

 ؽ السيشة.ة األخح بأخالوبإلداميّ 

 :)2016) ارونّر  ،(2015) وغالي ،(2014) وأضاؼ فارس     

سة ة وااللتداـ والػاجب بالبقاء مع السشطّ حؼ يقرج بو شعػر الفخد بالسدؤوليّ الّ  :االلتداـ السعيارؼّ .4

حؼ يؤمغ بو الفخد األثخ في يغ الّ ة، أو األعخاؼ أو الجّ والعامميغ فييا، وقج يكػف لمؿيع العائميّ 

 . تكػيغ االلتداـ السعيارؼّ 

 ىي: شطيسيّ أبعاد االلتداـ التّ  ( أفّ 2006) بيشسا يخػ حشػنة     

تي يعسل بيا، مسا يجعمو مختبصا  سة الّ دة أو السشطّ وىػ ارتباط الفخد مع السؤسّ  شطيسيّ .الػالء التّ 1

 بيا، ويعسل عمى تحقيق أىجافيا. 

دة ويكػف مدؤوال  عشو، حؼ يقػـ بو الفخد في السؤسّ العسل الّ سة تتسثل في ة اتجاه السشطّ .السدؤوليّ 2

 حؼ يقػـ بو.  تي يذعخ بيا الفخد تجاه الفعاليات واألداء الّ ة الّ ويحاسب عميو، والسدؤوليّ 
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غ وشػؿ مجة قجـ بالدّ وىػ التّ  ميع   خ في ذلظ عامل  غبة في االستسخار بالعسل والبقاء ؼيو، يؤثّ .الخّ 3

 سة، ؛ وذلظ ألفّ غ يفزمػف البقاء في عسميع في السشطّ حيغ تقجمت بيع الدّ لّ الخجمة، فاألفخاد ا

 فخص عسميع في مكاف آخخ تقل.

مذاكميا كسا لػ  سة وارتباشيع وافتخارىع بيا، و إدراؾ أىسيتيا، والعسل عمى حلّ .اإليساف بالسشطّ 4

 ة.كانت مذكمتو الخاّص 

 :شعيسي  مخاحل االلتدام الت  

لى ىحه لجيو، أشارت إ شطيسيّ خ االلتداـ التّ ى يتخسّ مغ السخاحل حتّ  الفخد بسجسػعة   يسخّ      

دراسة و  ،(2013) سمسافدراسة و  ،(2013) راسات، كجراسة أبػ راضيمغ الجّ  السخاحل عجد  

 ياسيةدراسة و  (2014) بخقػؽ ودرنػنيدراسة و  (2012) حمذدراسة ( و 2013) أحالـ

 وىي: ،(2017)

دة تي تكػف قبل دخػؿ الفخد في العسل في السؤسّ جخبة: وىي السخحمة الّ مخحمة التّ  األولى:السخحمة 

ـ  ىحه السخحمة  وتستجّ  عاتو،ق رغباتو وتصمّ تحقّ ع أف تي وقع اختياره عمييا، ويتػقّ الّ  ، واحج   إلى عا

أقمع في عسمو وبيئة ىحا العسل، جخبة، ويحاوؿ التّ جريب واإلعجاد والتّ حيث يخزع فييا الفخد لمتّ 

 في عسمو عػر بو، والحرػؿ عمى القبػؿ، ويحاوؿ إثبات ذاتوتحقيق األمغ والذّ ويدعى إلى 

 ( عغ حسادات2019) وذكخ الؿيدي، سة واتجاىاتياػفيق بيغ أىجافو واتجاىاتو وأىجاؼ السشطّ والتّ 

ور، : تحجيج العسل، ووضػح الجّ تي تطيخ في ىحه السخحمة، مشيامغ الخبخات الّ  ( مجسػعة  2006)

 شطيع.االتجاىات نحػ التّ  ػقعات، باإلضافة إلى نسػّ وإدراؾ التّ 
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مشية ليحه السخحمة مغ عاميغ إلى أربعة مخحمة العسل واالنجاز: تتخاوح الفتخة الدّ  انية:السخحمة الث  

ـ    فييا لمفخد ابقة، ويتزح تي حرل عمييا في السخحمة الدّ غ ىحه الفتخة خبخات العسل الّ ، تتزسّ أعػا

لإلنجاز في العسل واالستسخار تي يعسل بيا وشعػره بالفخخ النتسائو ليا، ويدعى سة الّ سشطّ لم الػالء

 ؼيو.

 شة الخامدة لمفخد في عسموسة: تبجأ ىحه السخحمة مغ الدّ قة بالسشطّ مخحمة الثّ  الثة:السخحمة الث   

ستو، وتقػػ عالقتو بيا، ويدداد لسشطّ  اد الػالء لمفخدإلى ما بعج ذلظ، وفي ىحه الفتخة يدد وتدتسخّ 

 زج.ى يرل إلى مخحمة الشّ ىحا االلتداـ حتّ  نسػّ 

 ي  شعيسخات االلتدام الت  مؤش  

 شعيسي  خات وجهد االلتدام الت  مؤش   .1

 ة.درجة شعػر الفخد بالسدؤوليّ  -

 ة.خريّ ة عمى السرمحة الذّ تفزيل السرمحة العامّ  -

 األنذصة واألعساؿ.الة في السذاركة الفعّ  -

 السذكالت. السذاركة في حلّ  -

 خيخ. دة والحجيث عشيا بكلّ فاع عغ السؤسّ الجّ  -

عغ  2016ارفكيخ في االنتقاؿ إلى العسل في مكاف آخخ.)نّر عجـ التّ  -

 (2005رخأبػالشّ 

 شعيسي  خات ضعف االلتدام الت  مؤش   .2

 ة.صػعيّ عجـ الؿياـ باألعساؿ التّ  -

 ة لمفخد.انخفاض االنتاجيّ  -
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 اع ندبة دوراف العسل.ارتف -

 خ تقجيع الخجمات.تأخّ  -

عغ  2015تي يعسمػف بيا.)غاليدة الّ فيغ عمى السؤسّ رفع القزايا مغ قبل السػضّ  -

 (2003ـيجاف

 شعيسي  خة في االلتدام الت  العهامل السؤث  

تي مغ العػامل والّ  خ بسجسػعة  يتأثّ  شطيسيّ االلتداـ التّ  راسات إلى أفّ أجسعت العجيج مغ الجّ      

( 2017) ياسيةدراسة ( و 2016) ارنّر دراسة ( و 2012) خ في التداـ الفخد، كجراسة حمذتؤثّ 

 (2014) بخقػؽ ودرنػنيدراسة و 

ديع ؾيع السجتسع اإلنداف نتاج ثقافتو، حيث ت   ة: باعتبار أفّ خريّ ثقافة الفخد وصفاتو الذّ  .1

الجامعة أو العسل، عمى تعديد ة لمفخد سػاء  في البيت أو السجرسة أو شذئة االجتساعيّ والتّ 

جاىات، كاإلخالص في العسل، مغ االتّ  ي لجيو مجسػعة  شسّ تو، وت  ة في شخريّ جػانب ىامّ 

واألمانة، واالنتساء وااللتداـ، ويسكغ معخفة قجرات الفخد ومياراتو مغ خالؿ تحميل 

، مسيّ ل العة، السؤىّ العسخ، الجشذ، الحالة االجتساعيّ )تي تذسل: خرائز العسل والّ 

 .(سشػات الخجمة، الحاجة إلى اإلنجاز

ة إدراؾ وفيع األفخاد لاللتداـ كانت عسميّ  سا كانت األىجاؼ واضحة  وضػح األىجاؼ: فكمّ   .2

ػ ذلظ إلى أدّ  ؛ة ووضائف اإلدارة واضحة  شطيسيّ ات التّ سا كانت العسميّ دة أكبخ، وكمّ ولمسؤسّ 

 واالنتساء واإلخالص. شطيسيّ زيادة االلتداـ التّ 

باتو قة بالعسل ذاتو ومتصمّ عػامل تتعمق بخرائز وسياسة العسل: جسيع العػامل الستعمّ  .3

ج تداعج عمى إشباع حاجات األفخاد؛ فيتػلّ  ة  داخميّ  ي سياسات  ، وضخورة تبشّ مغ ميارات
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، باإلضافة إلى جعل االلتداـ الػضيفيّ  ضى واالشسئشاف واالنتساء، ثعّ بالخّ  لجػ الفخد شعػر  

ياسات، يتيع مغ حيث السذاركة في اتخاذ القخارات ورسع الدّ عخوف بأىسّ العامميغ يذ

عػر عمى الذّ  كبيخ   خ بذكل  تي تؤثّ ة، والّ ة والسعشػيّ وكحلظ تػفيخ نطاـ الحػافد الساديّ 

 الي رفع معجؿ اإلنتاج.بااللتداـ واالنتساء وبالتّ 

تي يعسل دة الّ مسؤسّ ة لأخخػ في البيئة الخارجيّ  خ فخص عسل  ة: مجػ تػفّ عػامل خارجيّ  .4

الي تػفيخ وبالتّ  ؛ىأعم وأجخ   أقلّ   د بداعات عسل  بيا الفخد، وفخص العسل ىحه تتسيّ 

يشخفس مدتػػ والء الفخد والتدامو في عسمو في حاؿ وجػد حيث أفزل،  مدتػػ معيذة  

 بجيمة   مثل ىحه الفخص مغ حػلو، وعمى العكذ مغ ذلظ عشجما ال تتػافخ فخص عسل  

 أكبخ. تي يعسل فييا بذكل  دة الّ ه لمسؤسّ أفزل، يكػف التداـ الفخد ووالؤ 

 

 ابقةراسات الد  ثالثًا: الج  

راسة جّ ال خؼّ مة بستغيّ ة ذات الّر ة واألجشبيّ ابقة العخبيّ راسات الدّ لبعس الجّ  ؼيسا يأتي عخض       

مشي في محػريغ دمدل الدّ التّ ( مغ األقجـ إلى األحجث مغ حيث شطيسيّ )اإلدارة بالؿيع وااللتداـ التّ 

 :مشفرميغ، ىسا

  دارة بالقيمابقة ذات العالقة باإلراسات الد  أواًل: الج  

ة في عميسي  انعكاساتيا عمى الجهدة الت  اإلدارة بالقيم و ": ( بعشػاف2011) بيجؼاأل اسةدر   -1

 . "عميم األساسي  مجارس الحمقة األولى من الت  

في  ةعميسيّ اإلدارة بالؿيع وانعكاساتيا عمى الجػدة التّ  عخؼ عمىراسة إلى التّ الجّ  ىحه ىجفت     

دارة بالؿيع، لشسط اإل مجراء مجارس الحمقة األولى حػؿ واقع مسارسةو  الحمقة األولى، مجارس
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 الباحث استبانة  استخجـ ،  في تمظ السجارسة لإلدارة بالؿيع عميسيّ خات الجػدة التّ عخؼ عمى مؤشّ والتّ 

غ يعسمػف في مجارس الحمقة األولى مغ مسّ  مجيخ ا و س ا( معم405مغ )نة السكػّ راسة الجّ  عيشة عمى

أسمػب  ل إلييا الباحث: أفّ تي تػّص الّ تائج ومغ أىع الشّ  ،في محافطة الجقيمية عميع األساسيّ التّ 

حيث تعسل عمى تشسية ىحا السجتسع تي يقػـ عمييا السجتسع، كائد الّ الخّ  اإلدارة بالؿيع مغ أىعّ 

ويديع في إنجاح عمى أفخاد السجتسع،  ة  إيجابيّ  وتصػيخه، وتصبيق ىحا األسمػب يشعكذ برػرة  

ة، داخل بيئة العسل، وتحقيق وابط والعالقات االجتساعيّ و يعسل عمى تقػية الخّ وذلظ ألنّ ؛ العسل

 ات اإلدارة.وإدارة السجرسة في حاؿ تزسيغ الؿيع في عسميّ  ةػازف بيغ إدارة العالقات اإلندانيّ التّ 

 شعيسي  عمى الهالء الت  أثخ القيادة بالقيم  "( بعشػاف: 2013) قاؼ وأبػ سغدراسة الدّ  -2

ة مجسهعة شخكات ىائل سعيج أنعم وشخكاه سات األعسال اليسشي  عمى مشع   ة  تطبيقي   حالة  )

 أنسهذجًا(."

لجػ مشطسات األعساؿ  شطيسيّ عخؼ عمى درجة مدتػػ الػالء التّ التّ راسة إلى ىجفت الجّ      

وقج ، مغ وجية نطخ العامميغ شطيسيّ ة ومعخفة العالقة بيغ أسمػب الؿيادة بالؿيع والػالء التّ اليسشيّ 

 تعّ و  ،وتجسيع البيانات وتحميميا تائجالستخالص الشّ  حميميّ التّ  استخجـ الباحث السشيج الػصفيّ 

شة عيّ  اختيار وقج تعّ ، السقابمةو  : االستبانةياراسة ومغ أىسّ لجسع بيانات الجّ  أدوات  ة استخجاـ عجّ 

عة شخكات ىائل مجسػ مغ العامميغ في  ،( فخدا  242) بمغت تيوالّ  ةخيقة العذػائيّ راسة بالصّ الجّ 

السشيج ىػ بعو الباحث حؼ اتّ والسشيج الّ  ،ةسات األعساؿ اليسشيّ لسشطّ  مسثمة  سعيج أنعع وشخكاه 

رة لتشسية الػالء ة الستخّر جريبيّ عقج البخامج التّ راسة: ػصيات ىحه الجّ ، ومغ أىّع تالػصفيّ 

سة وتعسيق مسارستيا ؾيع الػالء واالنتساء لمسشطّ  تعديد ونذخ مشطػمة الؿيع وخاصة  و ، شطيسيّ التّ 

 .بيغ العامميغ
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في خمق القيسة في دور اإلدارة بالقيم  "( بعشػاف: 2016) فى و أرحابيدراسة مرص -3

 . "(ة لرشاعة األنابيب بغخدايةدة الجدائخي  دراسة حالة السؤس  ) دةالسؤس  

لإلدارة في خمق الؿيسة  ػء عمى الجانب األخالقيّ راسة إلى إسقاط الّز لجّ ىجفت ىحه ا     

مغ خالؿ إبخاز تأثيخ مشيج اإلدارة بالؿيع عمى أبعاد خمق الؿيسة، وتحميل العالقة بيغ  ،دةلمسؤسّ 

 باستخجاـ استخجـ الباحث السشيج التحميميّ  تصبيق اإلدارة بالؿيع وتػفيخ عػامل خمق الؿيسة،

 ستخاتيجيّ سػذج األمخيكي لؿياس وتقييع فعالية األداء االراسة، مع االستعانة بالشّ لمجّ  كأداة   ةاناالستب

 ( شخز  100) مغ مكػنة   ة  عذػائيّ  شة  عمى عيّ تػزيع االستبانة  في ضػء مشطػمة الؿيع، تعّ 

لعجـ احتػائيا عمى كامل  ( استبانة  50) ( استبانة ، واستبعاد86) استخجاع ة، تعّ دة الجدائخيّ بالسؤسّ 

: أبخزىا ،تائجمغ الشّ  عجد  ل الباحث إلى عج تحميل االستبانة تػّص وب حميل،خورية لمتّ البيانات الّز 

ػافق تحقيق التّ و دة، تي تسثل اإلشار العاـ لعسل السؤسّ دة الّ ة لمسؤسّ ة األساسيّ شطيسيّ تحجيج الؿيع التّ 

ة، واألثخ شطيسيّ ة واألىجاؼ التّ خريّ شديق بيغ األىجاؼ الذّ دة والتّ بيغ مختمف أفخاد السؤسّ  الؿيسيّ 

 .لؿيسةبالؿيع عمى كل أبعاد خمق امبي لزعف أو عجـ تصبيق اإلدارة الدّ 

من خالل االتجاه  شعيسي  اإلدارة بالقيم وعالقتيا بالهالء الت   " ( بعشػاف:2016) خسكّ دراسة  -4

ة بسشطقة شخق انهي  عمى السجارس الث   ة  تطبيقي   دراسة   وسيط   سارسة كستغيخ  نحه القيم الس  

 ."ةعميسي  ة الت  غد  

ة عخؼ عمى درجة مسارسة مجيخؼ مجارس مشصقة شخؽ غدّ راسة إلى التّ ىجفت ىحه الجّ       

سيغ في لجػ السعمّ  شطيسيّ ة لإلدارة بالؿيع ومدتػػ االتجاه نحػىا، وكحلظ مدتػػ الػالء التّ عميسيّ التّ 

 ، واستخجـ االستبانة كأداة  بع الباحث السشيج الػصفيّ راسة اتّ تمظ السجارس ولتحقيق ىجؼ الجّ 

) ؾيع األمانة :وىي ،عمى أربعة أبعاد   لسجارس لإلدارة بالؿيع مػزعة  لتحجيج درجة مسارسة مجراء ا
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سا  ( معمّ 266راسة البالغة )شة الجّ د( مغ عيّ سيّ عع، ؾيع الؿيادة ، ؾيع التّ ة، ؾيع السكافأة والجّ والسرجاؾيّ 

سا  ( معمّ 557البالغ ) ة مغ السجتسع األصميّ بؿيّ ة الصّ شة العذػائيّ اختيارىع بصخيقة العيّ  تعّ  ،سة  ومعمّ 

 ة.عميسيّ ة التّ ة بسشصقة شخؽ غدّ انػيّ في السجارس الثّ  سةّ ومعمّ 

تي يمتـد صات درجات الؿيع األربعة الّ متػسّ  يا: أفّ أىسّ  ،تائجمغ الشّ  راسة إلى عجد  مت الجّ تػّص       

عمى ة ، وقج حرمت ؾيع األمانة والسرجاؾيّ رجة الكمية جاءت مختفعة  بيا مجيخو السجارس وكحلظ الجّ 

سيغ نحػ مدتػػ االتجاه العاـ لجػ السعمّ  د، وأفّ سيّ رجة األدنى فكانت لؿيع التّ ا الجّ ، أمّ أعمى درجة  

وأوصى الباحث بزخورة تجريب مجيخؼ السجارس عمى  ،تي يسارسيا مجراء السجارس مختفع  الؿيع الّ 

يتعمق بؿيع الؿيادة وؾيع  ة ؼيساوخاّص  دورؼ ّ  تجريبيّ   أسمػب اإلدارة بالؿيع؛ وذلظ مغ خالؿ بخنامج  

أكيج عمى ، والعسل عمى تعديد االتجاه نحػ الؿيع السسارسة، مغ خالؿ التّ صمع لمسدتقبلسيد والتّ التّ 

ومغ  وبرجؽ   عسمي   سيغ، بذكل  مجيخؼ السجارس بزخورة مسارسة الؿيع خالؿ تعامميع مع السجرّ 

 .دوف تكمف  

ة ولي  ي مجارس وكالة الغهث الج  " درجة مسارسة مجيخ :( بعشػاف2016) دراسة ضحيظ -5

 ."ةذاركي  خاذ القخارات الت  بسحافعات غدة لإلدارة بالقيم وعالقتيا بات  

ولية إلى درجة مسارسة مجيخؼ مجارس وكالة الغػث الجّ  عخؼراسة إلى التّ لجّ اىحه ىجفت      

سييع في وجية نطخ معمّ ة مغ ذاركيّ خاذ القخارات التّ ة لإلدارة بالؿيع، وعالقتيا باتّ بسحافطات غدّ 

، حميميّ التّ  باستخجاـ السشيج الػصفيّ ،  ، سشػات الخجمة(ل العمسيّ خات: )الجشذ، السؤىّ ضػء متغيّ 

ة، ولية بسحافطات قصاع غدّ سي مجارس وكالة الغػث الجّ راسة مغ جسيع معمّ ف مجتسع الجّ تكػّ 

 ، تعّ سة  سا  ومعمّ ( معمّ 50) ة مغعيّ شة االستصالنت العيّ ، تكػّ سة  سا  ومعمّ ( معمّ 8287) والبالغ عجدىع

 بمغ عجدىا ةة العذػائيّ بؿيّ الصّ  شةالعيّ  صخيقةراسة بشة الجّ اختيار عيّ  ة، وتعّ ئيّ خيقة العذػااختيارىع بالصّ 

مت تي تػّص الّ  تائجالشّ  أىعّ ومغ لجسع البيانات، ت االستبانة كأداة  واعتسج ،سة  سا  ومعمّ ( معمّ 400)
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وأّنو ال تػجج فخوؽ  ،درجة مسارسة مجيخؼ وكالة الغػث لإلدارة بالؿيع كانت عالية   أفّ  راسةلجّ يا ايلإ

ذات داللة  إحرائية بيغ متػّسصات درجات تقجيخ أفخاد عّيشة الّجراسة لإلدارة بالؿيع ولمسذاركة في 

كػر، اتخاذ القخارات تعدػ لستغّيخ السؤّىل العمسّي، في حيغ تػجج تعدػ لستغّيخ الجشذ لرالح الح

 فخوؽ  تعدػ لستغّيخ سشػات الخجمة لرالح السعّمسيغ اّلحيغ سشػات خجمتيع عذخ سشػات  وأكثخ،و 

 ،يتعمق باإلدارة بالؿيع ومبادئيا ومخاحل تصبيقيا ججيج   ستابعة السجراء لكلّ ب وأوصت الباحثة

ـ  واالستفادة مغ ذلظ في تصػيخ اإلدارة السجرسيّ  ية مسارسة عمى أىسّ أكيج لمتّ ة دراسيّ  ة، وتشطيع أيا

ة التخاذ القخار واعتساد الؿيع ة فكخيّ ة، واستثسار األخالؽ كسخجعيّ خبػيّ ة التّ اإلدارة بالؿيع في العسميّ 

 قييع لمقخارات لديادة فاعمية ىحه القخارات.ة كأحج معاييخ التّ األخالؾيّ 

سجيخي لة داري  إلرسات االسسالتطهيخ  ح  مقتخ ر تره  " بعشػاف:  (2017) عالفدراسة الدّ  -6

 م".يدارة بالقإلا مجخل ءى ضه مة عهبي  لجشفعات السحاا فية انهي  الث   لسخحمةا مجارس

ة ة في محافطات غدّ انػيّ مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ عخؼ عمى درجة راسة إلى التّ ىجفت الجّ      

ة لسجيخؼ لتصػيخ السسارسات اإلداريّ  ر مقتخح  سيغ، وتقجيع ترػّ لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعمّ 

راسة استخجمت الباحثة السشيج ة لإلدارة بالؿيع، ولتحقيق أىجاؼ الجّ ة بسحافطات غدّ انػيّ السجارس الثّ 

سا  ( معمّ 580) راسةشة الجّ ليحا الغخض، بمغت عيّ  ، وقامت بترسيع استبانة  حميميّ التّ  الػصفيّ 

في مجيخيات ة انػيّ في السجارس الثّ  سة  سا  ومعمّ ( معمّ 4504) راسة البالغسة، مغ مجتسع الجّ ومعمّ 

درجة  يا: أفّ أىسّ  ،تائجمغ الشّ  راسة إلى مجسػعة  ة، وبعج تحميل البيانات خمرت الجّ محافطات غدّ 

كانت  سيغ ة لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعمّ ة بسحافطات غدّ انػيّ مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ 

عميع العالي، ودعػة الباحثيغ والسيتسيغ خبية والتّ بزخورة تبشي وزارة التّ ، وأوصت الباحثة عالية  

ة أخخػ مع استخجاـ أساليب ة ليذسل مػاضيع إداريّ بالؿيع اإلداريّ  راسة الخاّص لتػسيع إشار الجّ 

 أخخػ لجسع السعمػمات.
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ة في لهاء انهي  :" درجة مسارسة مجيخي السجارس الث  ( بعشػاف2018) أبػ شقخا دراسة -7

 ".سييمالكهرة بسحافعة إربج لإلدارة بالقيم من وجية نعخ معم  

 ت، وقج استخجمة في األردفّ لمؿيادة الخجميّ  ة  أخالؾيّ  نة  راسة إلى تصػيخ مجوّ الجّ  ىحه ىجفت     

تػزيعيا  حيث تعّ  ،لجسع البيانات ، مغ خالؿ استخجاـ استبانة  حميميّ التّ  احثة السشيج الػصفيّ الب

مغ السجتسع  ةخيقة العذػائيّ يارىع بالصّ اخت تعّ  سة  سا  ومعمّ معمّ ( 300) راسة البالغةشة الجّ عمى عيّ 

ة في لػاء الكػرة في محافطة إربج، انػيّ في السجارس الثّ  سة  سا  ومعمّ ( معمّ 1868) البالغ األصميّ 

لرالح اإلناث في  إحرائية   ذات داللة   وجػد فخوؽ   راسة:ػصيات ليحه الجّ تائج والتّ ومغ أبخز الشّ 

في  كتػراة ولرالح فئة الجّ  في سشػات الخجمة، (وأكثخ سشػات10) وأصحاب متغيخ الجشذ،

ي ىحا االتجاه ة غخس مفاـيع اإلدارة بالؿيع والعسل عمى تبشّ يّ ، وأوصت الباحثة بأىسّ ل العمسيّ السؤىّ 

غ فييا آثار االلتداـ بو يبيّ  ة  تعميسيّ  وورش   ة  تجريبيّ  الحجيث وذلظ مغ خالؿ إخزاع السجراء لجورات  

  .ةؤوف السجرسيّ ة الذّ كسبجأ في اإلدارة، ومسارستيا في كافّ 

لجى قائجات السجارس  " درجة مسارسة اإلدارة بالقيموعشػانيا:( 2018) دراسة الغامجؼّ  -8

  سات."في مشطقة الباحة من وجية نعخ السعم  

في ئجات السجارس في مشصقة الباحة قادرجة مسارسة عمى عخؼ تّ الراسة إلى ىجفت الجّ      

 سة مغار مجتسع الجّ ف سات، وقج تكػّ دارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعمّ إللالسسمكة العخبّية الّدعػدّية 

، واستخجمت الباحثة السشيج سة  ( معمّ 477) عجدىا ة  عذػائيّ  شة  عيّ  اختيخ مشيغّ ، سة  معمّ ( 4164)

درجة  ئج أفّ تاراسة، وأضيخت الشّ شة الجّ نات مغ عيّ ستبانة لجسع البياال، واالسدحيّ  الػصفيّ 

عدػ ت   ة  إحرائيّ  ة  اللذات د فخوؽ  تائج إلى عجـ وجػد كسا أشارت الشّ ، السسارسة جاءت مختفعة  

مغ  باحثة بسجسػعة  التائج تػصي وفي ضػء الشّ  ،وسشػات الخبخة ةعميسيّ لسخحمة التّ خات الستغيّ 
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قائجات السجارس  خ مغ قبلبكأ ة  يّ ة أىسّ يّ اللستقالداىة وامجاؿ الشّ إعصاء يا: ضخورة ػصيات، أىسّ التّ 

في أثشاء الخجمة لتجريب القائجات عمى مفاـيع  ة  ، وإعجاد بخامج تجريبيّ ةداريّ إلا في مسارساتيغّ 

خ عمى سيخ السجرسة تي ال تؤثّ الع عمى السعمػمات الّ سات لالشّ اإلدارة بالؿيع، وإتاحة الفخصة لمسعمّ 

 سات.السعمّ وأسخار 

 دراسة  )رجة مسارسة مجيخي السجارس لإلدارة بالقيم د ( بعشػاف: "2018) دراسة غفخ -9

 ".(ةذقي  العام في مجيشة الال   انهي  عميم الث  من وجية نعخ مجرسي الت   ميجانية  

في مجيشة  انػؼّ عميع الثّ التّ  مجارسعمى درجة مسارسة مجيخؼ  عخؼراسة إلى التّ الجّ ىحه ىجفت     

( 304) راسة البالغةشة الجّ ، واختيخت عيّ مغ وجية نطخ السجرسيغ فييا لإلدارة بالؿيع ةذؾيّ الاّل 

( 1379) والبالغ ة مغ السجتسع األصميّ خيقة العذػائيّ ة بالصّ ذؾيّ في مجيشة الاّل  سة  سا  ومجرّ مجرّ 

 .حميميّ التّ  الػصفيّ بعت السشيج لمبحث، واتّ  ، واستخجمت الباحثة االستبانة كأداة  سة  سا  ومجرّ مجرّ 

ة لإلدارة ذؾيّ في مجيشة الاّل  انػؼّ عميع الثّ خؼ مجارس التّ مسارسة مجيدرجة  أفّ تائج أضيخت الشّ      

ا  في درجة إحرائيّ  ة  دالّ  ، وعجـ وجػد فخوؽ  صة  بالؿيع مغ وجية نطخ السجرسيغ جاءت متػسّ 

شة لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ أفخاد العيّ  ةذؾيّ في مجيشة الاّل  انػؼّ عميع الثّ مسارسة مجيخؼ مجارس التّ 

في أثشاء  ة  أوصت الباحثة بإعجاد بخامج تجريبيّ (، و خبػؼّ والتّ  ل العمسيّ الجشذ والسؤىّ ) تعدػ لستغيخات

عمى مفاـيع اإلدارة بالؿيع، وتفعيل دور نطخية اإلدارة  انػؼّ عميع الثّ الخجمة لتجريب مجراء مجارس التّ 

خ تي مغ شأنيا أف تخسّ جوات والسؤتسخات لديادة الػعي بيحا السفيػـ، والّ الشّ  بالؿيع مغ خالؿ إقامة

 .ة لمعامميغ فيياشطيسيّ ة والؿيع التّ خريّ الؿيع الذّ 
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 شعيسي  االلتدام الت  مة بابقة ذات الر  راسات الد  ثانيًا: الج  

لجى العاممين  شعيسي  " قياس مدتهى االلتدام الت  ( بعشػاف: 2006) دراسة حشػنة  -10

 ة".ة بقطاع غد  بالجامعات الفمدطيشي  

لجػ العامميغ بالجامعات  شطيسيّ عمى مدتػػ االلتداـ التّ عخؼ راسة إلى التّ ىحه الجّ  ىجفت     

فا  ( مػضّ 340) عجدىا ة  شبؿيّ  ة  عذػائيّ  شة  عيّ  مغراسة مجتسع الجّ  ف ة، وتكػّ ة بقصاع غدّ الفمدصيشيّ 

ة ة بقصاع غدّ يعسمػف في الجامعات الفمدصيشيّ  فة  فا  ومػضّ مػضّ ( 1676) أصل مغ فة  ومػضّ 

 لتحقيق لجسع البيانات عميع، وقج استخجـ الباحث استبانة  عيغ حدب شبيعة العسل ومدتػػ التّ ومػزّ 

لجػ مػضفي  مغ االلتداـ الػضيفيّ  عاؿ   تائج وجػد مدتػػ  أضيخت الشّ  ، وقجراسةأىجاؼ الجّ 

ات أبخزىا: العسل عمى إدخاؿ أدبيّ  ،ة تػصيات  ـ الباحث عجّ ة، وقجّ بقصاع غدّ ة الجامعات الفمدصيشيّ 

مغ قبل إدارات ىحه  ة، وكحلظ العسل الجادّ لجػ العامميغ في الجامعات الفمدصيشيّ  شطيسيّ االلتداـ التّ 

ة جريبيّ ورات التّ عغ شخيق االبتعاث أو الجّ لسػضفييا  والعمسيّ  صػيخ الػضيفيّ الجامعات عمى التّ 

 .عميع العالي الفمدصيشيّ في قصاع التّ  شطيسيّ وورش العسل، واالىتساـ بإدخاؿ نطخية االلتداـ التّ 

لجى  شعيسي  غييخ في تعديد االلتدام الت  " دور إدارة الت  ( بعشػاف: 2012) دراسة حمذ -11

 ."(ةعمى بمجية غد   دراسية   حالة  )العاممين 

لجػ  شطيسيّ غييخ في تعديد االلتداـ التّ إدارة التّ عخؼ عمى دور ة إلى التّ راسالجّ  ىحه ىجفت     

دة مغ خالؿ تعديد مفيـػ في السؤسّ  ة والسداىسة في تصػيخ األداء اإلدارؼّ العامميغ في بمجية غدّ 

بحث اعتسج ولتحقيق أىجاؼ ال، دةاع القخار في ىحه السؤسّ وصشّ  لجػ العامميغ شطيسيّ االلتداـ التّ 

ف مجتسع لغخض جسع البيانات، تكػّ  ، حيث استخجـ استبانة  يميّ حمالتّ  الباحث السشيج الػصفيّ 

تقديع  وقج تعّ  ،ةة واإلداريّ مغ أصحاب الػضائف اإلشخاؼيّ  فة  فا  ومػضّ مػضّ ( 253) راسة مغالجّ 
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راسة مت الجّ وتػّص  ، مجيخ(خ، نائب مجيرئيذ قدع ،رئيذ شعبة) راسة إلى أربع فئات  مجتسع الجّ 

وذلظ بدبب عجـ وجػد خبخاء  شطيسيّ غييخ في الييكل التّ في عسمية التّ  ىشاؾ ضعف   إلى أفّ 

ة لجػ وح السعشػيّ ة، وانخفاض الخّ شطيسيّ ريغ مغ أصحاب الكفاءات في إعجاد اليياكل التّ ومتخّر 

حؼ وعجـ تقجيخ اإلدارة لمجيج الّ  ،لمعامميغ والسادؼّ  حفيد السعشػؼّ وذلظ بدبب غياب التّ  ،العامميغ

عشج إعجاد اليياكل ، وأوصى الباحث باالعتساد عمى الخبخاء وأصحاب الكفاءات يبحلػنو

صػيخ لتشسية ميارات جريب والتّ لمتّ  اؿ لمعامميغ وإنذاء وحجة  جريب الفعّ ة، واالىتساـ بالتّ شطيسيّ التّ 

ساح ليع بالسذاركة في صشع الحيات لمعامميغ والدّ العامميغ وزيادة خبخاتيع، وتفػيس الّر 

 . ت واعتساد أسمػب اإلدارة باألىجاؼالقخارا

دور األنساط القيادية السعاصخة في تحقيق االلتدام " ( وعشػانيا:2013) دراسة سمساف -12

ة شاعي  خكات الر  ة العميا في الذ  من القيادات اإلداري   شة  آلراء عي   تحميمية   دراسة  ) شعيسي  الت  

 ة( ."العخاقي  

 شطيسيّ ة السعاصخة في تحقيق االلتداـ التّ دور األنساط الؿياديّ عخؼ عمى راسة إلى التّ ىجفت الجّ      

راسة ة، استخجـ الباحث االستبانة لجسع البيانات، كاف مجاؿ الجّ ة العخاؾيّ خكات الرشاعيّ في الذّ 

 ، تعّ ( شخكة  17) ف مغحؼ يتكػّ شاعة والسعادف والّ ابع لػزارة الّر السختمط التّ  شاعيّ القصاع الّر 

( 180) خكات والبالغ عجدىعراسة مغ السجراء في الذّ ف مجتسع الجّ مشيا، تكػّ  اختيار ثالث شخكات  

استخجـ الباحث األسمػب ، مغ كل شخكة   ا  ( مجيخ 15( مجيخا  بػاقع )45) راسة بمغتشة الجّ مجيخا ، وعيّ 

راسة تي شسمتيا الجّ ة الّ شاعيّ خكات الّر اعتساد الذّ  راسة: أفّ مغ أبخز نتائج الجّ ، حميميّ التّ  الػصفيّ 

 ة(حػيميّ ة والؿيادة التّ بادليّ الؿيادة التّ ) ة السعاصخةخات األنساط الؿياديّ عمى العالقة الستعجدة بيغ متغيّ 

وااللتداـ  عػرؼّ االلتداـ الذّ )ومتغيخاتو شطيسيّ كبيخة في تجعيع وتعديد االلتداـ التّ السداىسة الكاف ليا 
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 االستسخارؼّ تي االلتداـ : اعتساد استخاتيجيّ راسةتػصيات الجّ  ومغ أىعّ (،االستسخارؼّ اـ وااللتد  السعيارؼّ 

 ة.شاعيّ خكات الّر في أداء ونجاح الذّ  لجػ جسيع العامميغ لسا ليسا مغ تأثيخ   وااللتداـ السعيارؼّ 

ة ة لجى مجيخي السجارس الخاص  ة اإلداري  " السشعهمة القيسي  (:2013) دراسة أبػ راضي -13

 سين."لمسعم   شعيسي  س ان وعالقتيا بااللتدام الت  محافعة ع  في 

ة في محافطة ة لسجيخؼ السجارس الخاّص ؿيسيّ عخؼ إلى السشطػمة الراسة إلى التّ ىجفت الجّ      

 سة  سا  ومعمّ ( معمّ 375) راسة مغشة الجّ نت عيّ سيغ، تكػّ لجػ السعمّ  شطيسيّ اف وعالقتيا بااللتداـ التّ سّ عَ 

، عميعخبية والتّ مغ مجيخيات التّ  ة مغ ثالث مجيخيات  دبيّ ة الشّ ة العذػائيّ بؿيّ خيقة الصّ اختيارىع بالصّ  تعّ 

راسة مت الجّ االستبانة لجسع البيانات، وتػّص  استخجمت، و االرتباشيّ  السشيج الػصفيّ  الباحثة بعتاتّ 

ة في مجيخؼ السجارس الخاّص  ة لجػدرجة تػافخ الؿيع اإلداريّ  يا: أفّ تائج، أىسّ مغ الشّ  إلى عجد  

ة لجػ ، وتختيب الؿيع اإلداريّ صة  سات كانت متػسّ سيغ والسعمّ اف مغ وجية نطخ السعمّ سّ محافطة عَ 

سات كانت عمى سيغ والسعمّ اف مغ وجية نطخ السعمّ سّ ة في محافطة عَ الخاّص مجيخؼ السجارس 

ة، وؾيع ا الؿيع الؿياديّ ، أمّ مختفعة   جة  ة بجر ، وؾيع االستقالليّ شطيسيّ الي: ؾيع الػالء التّ حػ التّ الشّ 

، ومدتػػ صة  متػسّ  عع بجرجة  ة، وؾيع الجّ ة االجتساعيّ ة، وؾيع السدؤوليّ ة، وؾيع الخيخيّ االعتباريّ 

اف مغ وجية نطخىع كانت ة عسّ طة في محافسات السجارس الخاّص سي ومعمّ لسعمّ  شطيسيّ االلتداـ التّ 

ة لجػ مجيخؼ لخفع درجة الؿيع اإلداريّ  مشاسبة   بإيجاد آليات  وأوصت الباحثة ، صة  متػسّ  بجرجة  

 سيغ وعجـ تجاىل مصالبيع وحقػقيع، وتػفيخ األمغ الػضيفيّ ، واالىتساـ بآراء السعمّ السجارس

 .شطيسيّ ة تعديدا  اللتداميع التّ لمعامميغ في السجارس الخاّص 

 دراسة  ) ضا الهظيفي  وتحقيق الخ   شعيسي  االلتدام الت   "بعشػاف:( 2013) دراسة أحالـ -14

 ."(بسطاحن الحزشة بالسديمة ة  ميجاني  
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مغ خالؿ  ضا الػضيفيّ يحقق الخّ  شطيسيّ االلتداـ التّ  سة إلى معخفة ىل أفّ راالجّ  ىحه ىجفت     

 ضا الػضيفيّ دة بدمػؾ العامميغ والعسل عمى إشباع حاجاتيع مسا يؤدؼ إلى الخّ اىتساـ السؤسّ 

لباحث راسة اعتسج اجّ ولتحقيق أىجاؼ ال، في الجدائخ مصاحغ الحزشة بالسديمةدة داخل مؤسّ 

 تعّ  ( عامال  50راسة مغ )شة الجّ نت عيّ وتكػّ ، ، واستخجـ االستبانة لجسع البيانات  السشيج الػصفيّ 

، وقج دة مصاحغ الحزشة( عامال  بسؤسّ 171) ف مغالسكػّ  راسةا  مغ مجتسع الجّ عذػائيّ اختيارىع 

اؿ يذعخوف داخل مصاحغ الحزشة فالعسّ  مغ االلتداـ الػضيفيّ  عالية   درجة   راسةنتائج الجّ  أضيخت

 ضى الػضيفيّ في تحقيق الخّ  دور   شطيسيّ لاللتداـ التّ  أفّ دتيع، و بيشيع وبيغ مؤسّ  فديّ باالرتباط الشّ 

سا كاف كمّ  ولمعامل حيث أنّ  االلتداـ ميع   دة مصاحغ الحزشة بالسديمة، وأفّ لمعساؿ داخل مؤسّ 

 .ى زيادة األجخخؾية وحتّ ج والتّ سا كانت لو الفخصة لألداء الجيّ ا  كمّ ممتدما  وضيؽيّ 

 )دراسة   شعيسي  ة وااللتدام الت  شعيسي  قة الت  :" العالقة بين الث  ( بعشػاف2014) دراسة فارس -15

  ."(ةعمى جامعة األزىخ في غد   ميجانية  

في  شطيسيّ ة وااللتداـ التّ شطيسيّ قة التّ العالقة بيغ الثّ عخؼ عمى راسة إلى التّ الجّ ىحه  ىجفت     

وقج اعتسج الباحث االستبانة  ،حميميّ التّ  استخجـ الباحث السشيج الػصفيّ حيث  ،ةجامعة األزىخ بغدّ 

ة ويبمغ يغ في جامعة األزىخ بغدّ راسة مغ العامميغ اإلداريّ ف مجتسع الجّ تكػّ  ،لجسع البيانات كأداة  

( 125) استخداد راسة حيث تعّ امل لسجتسع الجّ استخجاـ السدح الذّ  ا ، تعّ فا  إداريّ ( مػضّ 170) عجدىع

بيغ  صة  متػسّ  ة  شخديّ  ارتباط   يا: وجػد عالقةتائج، أىسّ مغ الشّ  راسة مجسػعة  ، وأضيخت الجّ استبانة  

 ضعيفة   ة  شخديّ  تائج وجػد عالقة ارتباط  ، وكحلظ أوضحت الشّ شطيسيّ قة بالسذخفيغ وااللتداـ التّ الثّ 

قة بإدارة الجامعة بيغ الثّ  صة  متػسّ  ة  شخديّ  ، وعالقة  شطيسيّ قة بدمالء العسل وااللتداـ التّ بيغ الثّ 

 ة  تشطيسيّ  بشاء ثقافة  يا: ػصيات، أىسّ مغ التّ  راسة إلى مجسػعة  ، وخمرت الجّ شطيسيّ وااللتداـ التّ 
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قة بيغ اتية لمعامميغ مغ خالؿ زرع الثّ قابة الحّ عمى العسل بخوح الفخيق، والخّ  داخل الجامعة قائسة  

ة لتحديغ في مجاؿ العالقات اإلندانيّ  ة  تجريبيّ  األفخاد العامميغ داخل الجامعة، وعقج دورات  

قة بدمالء العسل، وضخورة في الثّ  ا  راسة أضيخت ضعفالجّ  ؤساء والسخؤوسيغ؛ ألفّ العالقات بيغ الخّ 

رة الجامعة والعامميغ وتصػيخىا وتحديشيا مغ خالؿ تكثيف االىتساـ بتعديد العالقة بيغ إدا

ة، وفتح السجاؿ لمعامميغ إلبجاء وجيات نطخىع وأفكارىع ومشاقذتيا ػجيييّ قاءات واالجتساعات التّ المّ 

  .ة  وشفاؼيّ  ة  بسػضػعيّ 

 دراسة  ) شعيسي  " القيادة الخادمة وعالقتيا بااللتدام الت  ( وعشػانيا: 2015) دراسة غالي -16

 "ة(.عمى الجامعات في قطاع غد   ة  تطبيقي  

بعاد الؿيادة الخادمة أل ةالفمدصيشيّ  الجامعات رسةعخؼ عمى مجػ مساالتّ  راسة إلىىجفت الجّ      

يغ لمعامميغ األكاديسيّ  شطيسيّ ، وعالقتيا بااللتداـ التّ ؼ في مسارسة تمظ الجامعات لياالختوأوجو اال

جامعة األقرى، و جامعة األزىخ، و ة، الجامعة اإلسالميّ ) ةيغ في جامعات قصاع غدّ واإلداريّ 

راسة إلى جانب أسمػب الجّ  حميميّ التّ  راسة عمى السشيج الػصفيّ واعتسجت الجّ جامعة فمدصيغ(، و 

راسة، وقج قاـ الباحث ة لمجّ ساسيّ ألالجسع البيانات  رئيدة   ستبانة كأداة  ة باستخجاـ االالسيجانيّ 

مغ العامميغ  فخدا   (400) حجسياشة بمغ اختيار عيّ  ة وتعّ بؿية العذػائيّ لصّ شة اباستخجاـ شخيقة العيّ 

وليغ ؤ وجػد تفاوت في درجة مسارسة السد تائجشت الشّ يّ وب، فخدا   (2175) راسةوبمغ مجتسع الجّ 

ولى ألة في السختبة اميّ السإلالسبحػثيغ، حيث جاءت الجامعة ا لمؿيادة الخادمة مغ وجية نطخ

جاءت جامعة  خا  الثة وأخيزىخ في السختبة الثّ ألجامعة ا انية ثعّ في السختبة الثّ  قرىألجامعة ا الىات

مسارسة الؿيادة الخادمة وبيغ  بيغ ة  شخديّ  قة ارتباط  العغ وجػد عيزا  تائج أوكذفت الشّ ، فمدصيغ

لتشسية وليغ ؤ ة لمسدسل عمى تشفيح بخامج تجريبيّ لعأوصى الباحث بزخورة او  ،شطيسيّ تداـ التّ لاال

ل مغ الجامعة والعامميغ، ة الخادمة وفػائجىا وأثخىا عمى كومعارفيع عغ سسات الؿياد اراتيعمي
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تي بجورىا تديج مغ إيساف العامميغ بالجامعة والّ  ؛نتساء لمعسلالوا شطيسيّ تداـ التّ لاال وتعديد ثقافة

 .ة لمعامميغابيّ يجإليكػف محػرىا تعديد السسارسات ا جوات وورش العسل بحيثعغ شخيق الشّ 

ة انهي  ة لجى مجيخي السجارس الث  شعيسي  " درجة السخونة الت  ( بعشػاف: 2016) دراسة مدمع -17

 سين."لجى السعم   شعيسي  ان وعالقتيا بسدتهى االلتدام الت  س  ة في ع  الخاص  

ة في ة الخاّص انػيّ ة لجػ مجيخؼ السجارس الثّ شطيسيّ إلى تقري درجة السخونة التّ راسة ىجفت الجّ      

ف مجتسع تكػّ ، سيغلجػ السعمّ  شطيسيّ االلتداـ التّ اف األولى، وعالقتيا بسدتػػ سّ مجيخية تخبية عَ 

 شة  اختيار عيّ  ، تعّ سة  سا  ومعمّ ( معمّ 774والبالغ عجدىع )سات سعمّ الو  غسيسعمّ الراسة مغ جسيع الجّ 

استخجاـ استبانتيغ األولى لؿياس درجة  وتعّ  ،سة  ومعمّ  سا  معمّ  (235) نت مغتكػّ  ة  عذػائيّ  ة  شبؿيّ 

: يأتي راسة مانتائج الجّ  أىعّ جاءت . و شطيسيّ انية لؿياس مدتػػ االلتداـ التّ ة، والثّ شطيسيّ السخونة التّ 

في  مع عجـ وجػد فخوؽ   ،سيغ عالية  مغ وجية نطخ السعمّ يخيغ سجالة لجػ شطيسيّ لسخونة التّ ادرجة 

ز، والخبخة، خّر الجشذ، والتّ )عدػ إلى متغيخات: مجيخؼ السجارس ت  ة لجػ شطيسيّ درجة السخونة التّ 

مع  ،صا  متػسّ  ىعسيغ مغ وجية نطخ لجػ السعمّ  شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ  جاءو  (،ل العمسيّ والسؤىّ 

الجشذ، )خات: عدػ إلى متغيّ ي  سيغ لجػ السعمّ  شطيسيّ في مدتػػ االلتداـ التّ  عجـ وجػد فخوؽ  

 راسة إلى، وأشارت الجّ خ الخبخةعدػ إلى متغيّ ت   فخوؽ   ومع وجػد ،ل العمسيّ ز، والسؤىّ خّر والتّ 

لجػ  شطيسيّ ة لجػ مجيخؼ السجارس ومدتػػ االلتداـ التّ شطيسيّ ة بيغ درجة السخونة التّ شخديّ  عالقة  

 لجػ شطيسيّ لديادة مدتػػ االلتداـ التّ  مت الباحثة تػصيات  راسة، قجّ وفي ضػء نتائج الجّ ، سيغلسعمّ ا

أكج مغ عجـ وجػد واألعباء الػاقعة عمييع، والتّ   غػطرفع رواتبيع، وتخؽيف الّز  :ياأىسّ  ،سيغالسعمّ 

 .ةشػيّ في عقػد عسميع الدّ  استغالؿ  

من وجية نعخ  شعيسي  " دور بيئة العسل في االلتدام الت  ( بعشػاف:2016) اردراسة نّر  -18

 ".ةين في الجامعات الفمدطيشي  العاممين اإلداري  
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مغ وجية نطخ  شطيسيّ دور بيئة العسل في االلتداـ التّ عمى عخؼ راسة إلى التّ الجّ ىحه ىجفت      

أخح جامعة األقرى  ة، حيث تعّ ة بقصاع غدّ يغ في جامعتي األقرى واإلسالميّ العامميغ اإلداريّ 

 السشيج الػصفيّ  وقج اعتسج الباحث، ة  عامّ  الجامعة اإلسالمية كجامعة  ، و ة  حكػميّ  كجامعة  

ة يغ في جامعتي األقرى واإلسالميّ راسة مغ جسيع العامميغ اإلداريّ ف مجتسع الجّ تكػّ ، حميميّ التّ 

 ( 220) ة عجدىاة شبؿيّ شة عذػائيّ اختيار عيّ  ، وقج تعّ ( عامال  406) ة، والبالغ عجدىعبقصاع غدّ 

، وقج حميللمتّ  صالحة   ( استبانة  190) تػزيعيا واستخداد تعّ  راسة،لمجّ  نة كأداة  واعتسجت االستبا

مغ وجية نطخ العامميغ  شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ  يا: أفّ أىسّ  ،ة نتائجراسة إلى عجّ مت الجّ تػّص 

راسة ، وأوصت الجّ كبيخة   ة كانت بجرجة  ة بقصاع غدّ يغ في جامعتي األقرى واإلسالميّ اإلداريّ 

واضح ومالئع في الجامعة، وتذجيع  كافآت  يا: إيجاد نطاـ مػصيات، أىسّ مغ التّ  بسجسػعة  

 .ةخاذ القخار، وعمى تشسية مياراتيع الػضيؽيّ العامميغ عمى السذاركة في عسمية اتّ 

 عمى أداء السهظف )دراسة   شعيسي  " تأثيخ االلتدام الت  ( بعشػاف:2017) دراسة ياسية -19

 البهاقي(." أم  دة سهنمغاز )بسؤس   ميجانية  

فيغ في وتأثيخه عمى أداء السػضّ  شطيسيّ االلتداـ التّ عخؼ عمى إلى التّ  راسةالجّ  ىحه ىجفت     

ت تبشّ  واألداء، شطيسيّ البػاقي، ومعخفة العالقة القائسة بيغ االلتداـ التّ  دة سػنمغاز في أـّ مؤسّ 

اختيار  زمة، حيث تعّ االستبانة لجسع البيانات الاّل  ت الباحثة، كسا استخجمراسة السشيج الػصفيّ الجّ 

سػنمغاز دة فيغ العامميغ في مؤسّ سػضّ مغ ال ،فة  فا  ومػضّ ( مػضّ 30) قػاميا بديصة   ة  عذػائيّ  شة  عيّ 

فيغ في وأداء السػضّ  شطيسيّ بيغ االلتداـ التّ  ة  إيجابيّ  تائج: وجػد عالقة  ، ومغ أبخز الشّ البػاقي في أـّ 

سة وإنجاز األعساؿ في تحقيق أىجاؼ السشطّ  كبيخ   يديع بذكل   شطيسيّ االلتداـ التّ  دة، وأفّ ىحه السؤسّ 
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في تحقيق  اؿ  فعّ  بذكل   شطيسيّ مغ خالؿ انجماجيع في العسل، وكحلظ يداىع االلتداـ التّ  بكفاءة  

 .فيغة واالنزباط لجػ السػضّ افعيّ الجّ 

لجى  شعيسي  وعالقتو بااللتدام الت   األداء الهظيفي   "( بعشػاف:2017) ىخانيّ دراسة الدّ  -20

 جريذ بجامعة الباحة."أعزاء ىيئة الت  

جريذ بجامعة لجػ أعزاء ىيئة التّ  راسة إلى الكذف عغ مدتػػ األداء الػضيفيّ ىجفت الجّ      

شة مغ وجية نطخىع، والكذف عغ الفخوؽ في آراء أفخاد العيّ  شطيسيّ الباحة وعالقتو بالتداميع التّ 

راسة السشيج الباحة، استخجمت الجّ جريذ بجامعة لجػ أعزاء ىيئة التّ  حػؿ مدتػػ األداء الػضيفيّ 

راسة في جسيع أعزاء راسة، وتسثل مجتسع الجّ ة لسشاسبتو شبيعة الجّ برػرتو االرتباشيّ  الػصفيّ 

( 98) راسة مغشة الجّ نت عيّ ( عزػا ، وتكػّ 865) جريذ بجامعة الباحة البالغ عجدىعىيئة التّ 

ة البديصة اختيارىع بصخيقة السعايشة العذػائيّ  ات الجامعة، تعّ يّ ميغ لسعطع كمّ مسثّ  ىيئة تجريذ   عزػ

تائج، مغ الشّ  راسة إلى عجد  مت الجّ راسة، وتػّص لمجّ  مغ أفخاد السجتسع، واستخجمت االستبانة كأداة  

 ،كبيخة   جريذ بجامعة الباحة جاء بجرجة  لجػ أعزاء ىيئة التّ  مدتػػ األداء الػضيفيّ  يا: أفّ أىسّ 

جريذ بحيث تديج مغ درجة وحػافد ألعزاء ىيئة التّ  ػصيات: وضع نطاـ مكافآت  ومغ أبخز التّ 

ألعزاء الييئات  سػ السيشيّ ا  بجامعتيع، وتػفيخ فخص الشّ جريذ تشطيسيّ التداـ أعزاء ىيئة التّ 

تي بجعة الّ ، ولتذجيعيع عمى تقجيع األفكار الساالرتقاء بسدتػػ أدائيع الػضيفيّ  ة ليتعّ جريديّ التّ 

 .ختقي لمجامعة ومدتػاىا األكاديسيّ ت

 شعيسي  عالقة مجاخل تشسية االلتدام الت   "( بعشػاف:2017) دراسة بحخ وأبػ جياب -21

 ة."ة في قطاع غد  خطة الفمدطيشي  ط الذ  لجى ضبا   شعيسي  بسدتهى االلتدام الت  
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تداـ االلبسدتػػ  شطيسيّ تداـ التّ اللمجاخل تشسية اعالقة عخؼ عمى التّ راسة إلى الجّ ىحه ىجفت       

االستبانة  افوقج استخجـ الباحث ،ةة في قصاع غدّ خشة الفمدصيشيّ اط جياز الذّ لجػ ضبّ  شطيسيّ التّ 

( ضابصا  مغ 480) بمغت ة  شبؿيّ  ة  عذػائيّ  شة  عمى عيّ  راسةقت الجّ بّ لجسع البيانات، حيث ش   كأداة  

 قاـ الباحثاف باستخجاـ السشيج الػصفيّ و ة، ى عقيج في جسيع محافطات غدّ رتبة مالـز حتّ 

مغ  كبيخة   ة بجرجة  خشة الفمدصيشيّ ع ضباط الذّ راسة ؼيسا يأتي: تستّ نتائج الجّ  مت أىعّ ، وتسثّ حميميّ التّ 

 بأفّ  راسة. وأوصت الجّ (وااللتداـ السعيارؼّ  وااللتداـ االستسخارؼّ  ) االلتداـ العاشفيّ  شطيسيّ االلتداـ التّ 

ى زيادة خشة، وأف تتبشّ اط الذّ لجػ ضبّ  شطيسيّ ا  بتشسية االلتداـ التّ خشة اىتساما  خاّص لذّ تػلي ؾيادة ا

 .وفػائج شو مغ خجمات  خشة بسا تتزسّ اط الذّ عػيزات الستاحة لزبّ التّ 

ة انهي  لجى مجيخي السجارس الث   زج االنفعالي  الش   " درجة( بعشػاف:2017) دراسة سالع -22

 رقاء."سين في الد  لجى السعم   شعيسي  الت  وعالقتيا بسدتهى االلتدام 

ة في مجيخية انػيّ لجػ مجيخؼ السجارس الثّ  زج االنفعاليّ تقري درجة الشّ راسة إلى ىجفت الجّ      

ت سيغ، واستخجملجػ السعمّ  شطيسيّ رقاء األولى، وعالقتيا بسدتػػ االلتداـ التّ الدّ  تخبية وتعميع

 الّثانػّية السخحمة سيمعمّ  راسة مغ جسيعػف مجتسع الجّ تكّ و  ،االرتباشيّ  السشيج الػصفيّ  الباحثة

سة لمسخحمة سا  ومعمّ معمّ  (1223)البالغ عجدىع رقاء األولى، ة تخبية وتعميع الدّ في مجيخيّ  ساتياومعمّ 

غ تزسّ  استبانة  تصػيخ  وتعّ  ،سة  سا  ومعمّ معمّ  (350ة قػاميا )شبؿيّ  ة  عذػائيّ  شة  عيّ اختيخت ة، انػيّ الثّ 

مت تػّص و  ،شطيسيّ التّ  االلتداـؿياس مدتػػ ماني زج، والثّ ؿياس درجة الشّ م مشيا: ؿاألوّ الجدء 

لجػ مجيخؼ السجارس  االنفعاليّ زج بيغ درجة الشّ  ة  شخديّ  ة  إيجابيّ  ىشاؾ عالقة   : أفّ راسة إلىالجّ 

لجػ  االنفعاليّ زج ة لمشّ رجة الكميّ كانت الجّ و  ،سيغجػ السعمّ ل شطيسيّ التّ  االلتداـة ومدتػػ انػيّ الثّ 

في  ة  إحرائيّ  ات داللة  ذ ، ولع يكغ ىشاؾ فخوؽ  صة  متػسّ  سيغمغ وجية نطخ السعمّ  مجيخؼ السجارس
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ل السؤىّ الخبخة،  ز،خّر التّ )خات: عدػ إلى متغيّ لجػ مجيخؼ السجارس ت   االنفعاليّ زج درجة الشّ 

لجػ  شطيسيّ التّ  االلتداـخ الجشذ وكاف مدتػػ عدػ لرالح متغيّ ت   ؼيسا كاف ىشاؾ فخوؽ   (العمسيّ 

لجػ  شطيسيّ التّ  االلتداـة في مدتػػ إحرائيّ  ات داللة  ذ ولع يكغ ىشاؾ فخوؽ   ،سيغ عاليا  السعمّ 

بيشسا كاف ىشاؾ  (نػع السجرسة الخبخة، ،ل العمسيّ السؤىّ  الجشذ،)خات:عدػ إلى متغيّ سيغ ت  السعمّ 

مغ  ة تػصيات  راسة عجّ مت الجّ قجّ و ، ز العمسيّ خّر لرالح التّ خرز خ التّ تغيّ عدػ إلى مت   فخوؽ  

ة، ذاركيّ باع نيج الؿيادة التّ ة لمسجيخيغ باتّ ة لتشسية القجرات االنفعاليّ يا: ضخورة إعجاد بخامج تجريبيّ أىسّ 

 .سيغعميع، وتفعيل نطاـ الحػافد والسكافآت لمسعمّ لمتّ  ألدائيع كقادة   اتيّ قييع الحّ والؿياـ بالتّ 

" القيادة الخادمة لجى رؤساء ومذخفات األقدام ( بعشػاف:2017) عمي والقخنيّ  سةدرا -23

 ".جريذلجى أعزاء ىيئة الت   شعيسي  ة بجامعة تبهك وعالقتيا بااللتدام الت  األكاديسي  

ة راسة إلى الكذف عغ درجة مسارسات رؤساء ومذخفات األقداـ األكاديسيّ ىجفت ىحه الجّ      

جريذ في الجامعة، لجػ أعزاء ىيئة التّ  شطيسيّ الخادمة وعالقتيا بااللتداـ التّ  بجامعة تبػؾ لمؿيادة

تي الختبار ىحه العالقة الّ  بانة  تصػيخ است ، وتعّ االرتباشيّ  ث استخجـ الباحثاف السشيج الػصفيّ حي

مغ حجع  جريذ في الجامعةد ىيئة التّ ( عزػ ا مغ أفخا131) راسة البالغةة الجّ شقت عمى عيّ شبّ 

درجة مسارسة رؤساء  يا: أفّ ة نتائج، أىسّ ة إلى عجّ راسمت الجّ تػّص (، و 603) راسة البالغع الجّ تسمج

لجػ الييئة  شطيسيّ ، وااللتداـ التّ تبػؾ لمؿيادة الخادمة كانت كبيخة  األقداـ والسذخفات في جامعة 

ا، كسا أضيخت الشّ  كبيخة   ة كاف بجرجة  جريديّ التّ  خ في متغيّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تائج وجػد فخوؽ  أيز 

بيغ درجة  ة  إيجابيّ  ة  ارتباشيّ  كػر، ووجػد عالقة  الح الحّ الجشذ في محػر الؿيادة الخادمة لر

جريذ ج أعزاء ىيئة التّ عش يّ شطيسؿيادة الخادمة وااللتداـ التّ مسارسة رؤساء األقداـ والسذخفات لم

يع أبعادىا بيغ رؤساء افة الؿيادة الخادمة بجسنذخ ثق :راسةتػصيات الجّ  غ أىعّ ، ومفي الجامعة



56 
 

حؼ يديع في رفع مخ الّ ألا ؛جريذ بالجامعةظ أعزاء ىيئة التّ ة وكحلقداـ العمسيّ ألومذخفات ا

عزاء ىيئة أل مغ الػضيفيّ ألما مغ شأنو تحقيق ا ىتساـ بكلالوا ،شطيسيّ درجة التداميع التّ 

ة مغ قبل الكفاءات العمسيّ  ة  اّص في العسل، خ تيعا يديع في استسخاريّ جريذ بالجامعة مسّ التّ 

  ة.د سيّ لستا

تأثيخ سشهات الخبخة والجشذ عمى درجة االلتدام  "( وعشػانيا:2018) شسادراسة   -24

 ".األخزخ ة داخل الخط  سين في السجارس العخبي  لجى السعم   شعيسي  الت  

 شطيسيّ التّ  االلتداـسشػات الخبخة والجشذ عمى درجة  عخؼ عمى تأثيخالتّ  راسة إلىالجّ  ىجفت     

 (250) راسة مغشة الجّ نت عيّ ، وتكػّ األخزخ ة داخل الخطّ العخبيّ  السجارسفي  سيغالسعمّ لجػ 

 السشيج الباحث ، استخجـاألخزخ ة داخل الخطّ العخبيّ  السجارسسي مغ معمّ  سة  ومعمّ  سا  معمّ 

: اآلتيراسة لجسع البيانات، أضيخت نتائج الجّ  كأداة   تبانة  الباحث اسع صسّ ، وقج حميميّ التّ  الػصفيّ 

 ،األخزخ ة داخل الخطّ العخبيّ  السجارسسي لجػ معمّ  شطيسيّ التّ  االلتداـمغ  عاؿ   وجػد مدتػػ  

ة العخبيّ  سجار سسي اللجػ معمّ  شطيسيّ التّ  االلتداـمدتػػ في  ة  حرائيّ إ داللة  ذات  عجـ وجػد فخوؽ  و 

ـ الباحث ، وقجّ مغ وجية نطخىع عدػ ألثخ الجشذ وسشػات الخبخةي  األخزخ، داخل الخط 

 شطيسيّ ضخورة السحافطة عمى ىحا السدتػػ مغ االلتداـ التّ يا: ػصيات، أىسّ مغ التّ  مجسػعة  

أخخػ مثل السدتػػ  ة  ديسغخاؼيّ  خات  بستغيّ  ووعالقت شطيسيّ حػؿ االلتداـ التّ  دراسات   ، وعسلوتعديده

 ة.ة، ونػع السجرسعميسيّ والسخحمة التّ ، عميسيّ التّ 

لجى  شعيسي  وعالقتو بااللتدام الت   سكين اإلداري  الت   "( وعشػانيا:2019) بيعيدراسة الدّ  -25

 ة."عهدي  ة الد  ة بالسسمكة العخبي  خقي  عميم بالسشطقة الذ  ة بسكاتب الت  خبهي  القيادات الت  
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ة خبػيّ لجػ الؿيادات التّ  شطيسيّ االلتداـ التّ  ومدتػػ  سكيغمدتػػ التّ  معخفة إلى راسةالجّ ىجفت      

راسة عمى جسيع بقت الجّ ة، واستكذاؼ العالقة بيشيسا، ش  خؾيّ عميع بالسشصقة الذّ بسكاتب التّ 

ة البالغ عجدىع خؾيّ عميع بالسشصقة الذّ ابعة إلدارة التّ عميع التّ عب في مكاتب التّ السداعجيغ ورؤساء الذّ 

أضيخت ، ت ليحا الغخضعجّ أ   ، مغ خالؿ استبانة  السشيج الػصفيّ  الباحث واستخجـ، ( فخدا  92)

 ، وأفّ ة كاف مختفعا  خؾيّ عميع بالسشصقة الذّ بسكاتب التّ  سكيغ اإلدارؼّ راسة أَف مدتػػ التّ نتائج الجّ 

، كسا كذفت ة بيحه السكاتب كاف مختفعا  أيزا  خبػيّ لجػ الؿيادات التّ  شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ 

سكيغ، وبيغ ة لسؿياس التّ رجة الكميّ بيغ الجّ  ا  إحرائيّ  ة  ( دالّ )مػجبة   ة  شخديّ  غ وجػد عالقة  راسة عالجّ 

جيخؼ دعع وتعديد مسارسات مراسة بزخورة وأوصت الجّ  ،يّ شطيسة لسؿياس االلتداـ التّ رجة الكميّ الجّ 

تػسط مدتػػ راسة تي أضيخت الجّ ، وتػجيو اىتساميع نحػ العشاية بالسؤشخات الّ عميعمكاتب التّ 

وتشسية ميارات العسل بخوح  خكيد عمى تعديد العسل الجساعيّ ة فييا، والتّ خبػيّ تسكيغ الؿيادات التّ 

وأكثخ السجاالت تأثيخا  في مدتػػ  عميع، باعتباره مغ أىعّ الفخيق الػاحج لجػ العامميغ بسكاتب التّ 

 .لجػ العامميغ شطيسيّ االلتداـ التّ 

لتدام عمى مدتهى اال  جويخ الهظيفي  أثخ الت   "بعشػاف: (2019) دراسة إماـ وفيسي وجعفخ -26

ور الهسيط لالستغخاق ياحة السرخية )الج  شخكات الد  لجى العاممين في  شعيسي  الت  

 (."الهظيفي  

 شطيسيّ عمى مدتػػ االلتداـ التّ  جويخ الػضيفيّ راسة إلى استكذاؼ أثخ التّ الجّ ىحه ىجفت      

 ، وسيط   خ  كستغيّ  وجػد االستغخاؽ الػضيفيّ  ة في ضلّ السرخيّ  ياحةلمعامميغ في شخكات الدّ 

مغ العامميغ في شخكات  ة  عذػائيّ  شة  عمى عيّ  ( استسارة  480) تػزيع سة تعّ راولتحقيق أىجاؼ الجّ 

 اّتبعت الّجراسة السشيج الػصفّي الّتحميمّي، ،حميللمتّ  صالحة   ( استسارة  421) تحميل تعّ و ياحة، الدّ 

ا  عمى ا  وإيجابيّ خ معشػيّ يؤثّ  جويخ الػضيفيّ التّ  أفّ  يا:أىسّ  ،تائجمغ الشّ  إلى مجسػعة   ػصلالتّ  تعّ و 
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عمى تحديغ  جويخ الػضيفيّ ، ويداعج تصبيق سياسة التّ واالستغخاؽ الػضيفيّ  شطيسيّ االلتداـ التّ 

وتعديد ، ججيجة   وخبخات   ياحة مغ خالؿ اكتدابيع ميارات  مدتػػ أداء العامميغ في شخكات الدّ 

 لجييع. واالستغخاؽ الػضيفيّ  شطيسيّ وتشسية مدتػػ االلتداـ التّ 

 ةانهي  درجة مسارسة مجيخي السجارس الث   "( بعشػاف:2019) مخامخة وعجػة دراسة -27

وعالقتيا بااللتدام  اعسةشسال الخميل لمسيارات الش   وتعميم ة تخبيةفي مجيخي   ةالحكهمي  

 ."سينمن وجية نعخ السعم   شعيسي  الت  

ة مجيخيّ في  ةالحكػميّ  انػيةدرجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ عخؼ إلى راسة التّ الجّ ىحه  ىجفت      

ومعخفة  ،سييعلجػ معمّ  شطيسيّ بااللتداـ التّ وعالقتيا  اعسةلمسيارات الشّ  عميع شساؿ الخميلخبية وتت

السيارات سشػات الخبخة( عمى درجة مسارسة و ، ل العمسيّ )الجشذ، والسؤىّ  مغ كل ّ  خاتتأثيخ متغيّ 

سي راسة مغ جسيع معمّ ف مجتسع الجّ تكػّ  ،سيغلجػ السعمّ  شطيسيّ اعسة ومدتػػ االلتداـ التّ الشّ 

قػاميا  ة  شبؿيّ  ة  عذػائيّ  شة  راسة عمى عيّ جخيت الجّ أ ،سا  ( معمّ 742) انػية البالغ عجدىعالسجارس الثّ 

: اآلتيةتائج لى الشّ إراسة مت الجّ ، تػّص االستبانة لجسع البيانات افاستخجـ الباحثو ا، س  ( معمّ 371)

جاء  شطيسيّ ػ االلتداـ التّ ، ومدتػ صة  متػسّ  جاءت بجرجة   اعسةالسيارات الشّ  درجة مسارسة أفّ 

رجة ضخورة السحافطة عمى الجّ تائج أوصى الباحثاف بسا يأتي: وفي ضػء الشّ ، مختفعة   بجرجة  

ة تثيخ لجييع دافعيّ تي سيغ وتقجيع السكافآت واالمتيازات الّ لمسعمّ  شطيسيّ التّ السختفعة مغ االلتداـ 

 ،  .اعسةمجيخؼ السجارس لمسيارات الشّ تزسيغ بخنامج تجريب ضخورة و العسل السمتـد

طة في " درجة مسارسة مجيخي مجارس السخحمة الستهس  ( بعشػاف: 2019) بيعيدراسة الدّ  -28

 ".سينلجى السعم   شعيسي  وعالقتيا بااللتدام الت   ةشعيسي  دولة الكهيت لمعجالة الت  
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صة في دولة الكػيت عخؼ إلى درجة مسارسة مجيخؼ مجارس السخحمة الستػسّ التّ راسة ىجفت الجّ      

نت عيّ لجػ السعمّ  شطيسيّ ة وعالقتيا بااللتداـ التّ شطيسيّ لمعجالة التّ  ( 311راسة مغ )شة الجّ سيغ، وتكػَّ

لؿياس درجة : ؿاألوّ  قدسيغنت مغ تكػّ  ،راسةخات الجّ لؿياس متغيّ  تصػيخ أداة   وتعّ ، سةسا  ومعمّ معمّ 

بعت اتّ  سيغ،لجػ السعمّ  شطيسيّ : لؿياس االلتداـ التّ يانة، والثّ شطيسيّ سجارس لمعجالة التّ المسارسة مجيخؼ 

درجة مسارسة مجيخؼ مجارس  راسة أفّ وأضيخت نتائج الجّ  ،االرتباشيّ  راسة السشيج الػصفيّ الجّ 

صة، كسا سيغ متػسّ ة مغ وجية نطخ السعمّ شطيسيّ صة في دولة الكػيت لمعجالة التّ السخحمة الستػسّ 

صة في دولة سي مجارس السخحمة الستػسّ لجػ معمّ  شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ  تائج أفّ أضيخت الشّ 

بيغ درجة مسارسة  ة  ارتباشيّ  عالقة  وجػد مع ، صةمتػسّ سيغ أنفديع الكػيت مغ وجية نطخ السعمّ 

لجػ  شطيسيّ االلتداـ التّ ة و شطيسيّ صة في دولة الكػيت لمعجالة التّ مجيخؼ مجارس السخحمة الستػسّ 

ػصيات مغ التّ  راسة أوصى الباحث بسجسػعة  مت إلييا الجّ تي تػّص تائج الّ وفي ضػء الشّ ، سيغالسعمّ 

اؿ في تحقيق العجالة فعّ عميع العاـ لجورىا البسجارس التّ ة مشيا: االىتساـ بتحديغ السسارسات اإلداريّ 

ة وكيؽية شطيسيّ لسجيخؼ السجارس بيجؼ تػعيتيع بسفاـيع العجالة التّ  ة  خاّص  تشطيع دورات  و  ،ةشطيسيّ التّ 

 .سيغتفعيميا، ودرجة تأثيخىا عمى التداـ السعمّ 

 راسة الحالية مشياابقة ومهقع الج  راسات الد  عميق عمى الج  الت  

تي يا تبايشت مغ حيث أىجافيا والستغيخات الّ ابقة نجج أنّ راسات الدّ ض الجّ مغ خالؿ استعخا     

أوجو  فييا، وىشا تدتعخض الباحثة أىعّ  ش ّبقت تيتي تشاولتيا، والبيئات الّ القصاعات الّ درستيا، و 

 ابقة:راسات الدّ راسة الحالية والجّ فاؽ بيغ الجّ االختالؼ واالتّ 
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  خات:لمستغيّ دبة بالشّ  -1

 مثل الػالء ،مختمفة   خات  عمى متغيّ  ىاوأثخ  اإلدارة بالؿيعقاـ العجيج مغ الباحثيغ بجراسة      

ة عميسيّ والجػدة التّ  ،(2016خ )(، و سكّ 2013قاؼ وأبػ سغ )الدّ  كسا في دراسة شطيسيّ التّ 

، 2016)) دراسة ضحيظة كسا في ذاركيّ خاذ القخارات التّ اتّ و  (،2011) كسا في دراسة األبيجؼ

(، وتصػيخ السسارسات 2016) دة كسا في دراسة مرصيفى وأرحابوخمق الؿيسة في السؤسّ 

اسة واقع مسارستيا كسا في بيشسا اكتفى آخخوف بجر  ،(2017عالف )ة كسا في دراسة الدّ اإلداريّ 

 .(2018، وغفخ )(2018) والغامجؼّ  ،(2018) دراسة أبػ شقخا

خ ربصيا الباحثػف مع ىحا الستغيّ تي خات الّ فتشػعت الستغيّ  شطيسيّ التّ  لمّدمػؾدبة ما بالشّ أ     

األداء (، و 2017وعمي والقخني ) ،(2015الؿيادة الخادمة كسا في دراسة غالي )مثل 

كسا ورد في  ضا الػضيفيّ والخّ  (، 2017ىخاني )(، والدّ 2017ياسية )كسا في دراسة  الػضيفيّ 

ة كسا شطيسيّ قة التّ (، والثّ 2012) غييخ كسا في دراسة حمذدارة التّ إ ، و(2013) دراسة أحالـ

(، و بيئة العسل 2016) ة كسا في دراسة مدمعشطيسيّ (، والسخونة التّ 2014) في دراسة فارس

، والسيارات (2017) مثل دراسة سالع زج االنفعاليّ والشّ  ،(2016ار )كسا في دراسة نّر 

مثل دراسة إماـ وفيسي  جويخ الػضيفيّ (، والتّ 2019وعجػة )اعسة كسا في دراسة مخامخة الشّ 

(، ومجاخل تشسية االلتداـ 2019بيعي )كسا في دراسة الدّ  سكيغ اإلدارؼّ (، والتّ 2019وجعفخ )

(، وتأثيخ سشػات الخبخة والجشذ مثل دراسة شسا 2017بحخ وأبػ جياب )كسا في دراسة 

ة (، والسشطػمة الؿيسيّ 2013دراسة سمساف )ة السعاصخة مثل (، واألنساط الؿياديّ 2018)

( بجراسة مدتػػ االلتداـ 2006(، واكتفى حشػنة )2013ة كسا في دراسة أبػ راضي )اإلداريّ 

 .شطيسيّ التّ 
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 راسة: بالشدبة لبيئة الجّ  -2

راسة ابقة، ؼبعزيا اختمف مع بيئة الجّ راسات الدّ تي تشاولتيا الجّ راسة الّ عت بيئات الجّ تشػّ       

قاؼ وأبػ سغ كسا في دراسة الدّ  ،خكاتتي تشاولت السرانع والذّ راسات الّ مثل الجّ  ،ةالحاليّ 

ودراسة أحالـ  ،(2013ودراسة سمساف ) ،(2016ودراسة مرصيفى وأرحاب ) ،(2013)

وبعزيا تشاوؿ (، 2019(، ودراسة إماـ و فيسي وجعفخ )2017(، ودراسة ياسية )2013)

 كسا في دراسة حمذ ،(، وبيئة البمجيات2017) اسة بحخ وأبػ جيابة كسا في در البيئة األمشيّ 

 (، وحشػنة2015غالي )ة كسا في دراسة ات الجامعيّ يّ وبيئة الجامعات والكمّ  ،(2012)

 .(2017(، والدىخاني )2016) ارونّر  ،)2014) وفارس (،2017(، وعمي والقخني )2006)

دات ة في تشاوليا لبيئة السؤسّ راسة الحاليّ ابقة مع الجّ راسات الدّ وتذابيت بعس الجّ      

(، ودراسة سكخ 2011كسا في دراسة األبيجؼ )خبية( السجارس ومجيخيات التّ )ة عميسيّ التّ 

(، 2018(، ودراسة أبػ شقخا )2017عالف)، ودراسة الدّ (2016(، ودراسة ضحيظ )2016)

(، ودراسة مدمع 2013(، ودراسة أبػ راضي )2018(، ودراسة غفخ )2018) ودراسة الغامجؼّ 

 (.2019(، ودراسة مخامخة وعجػة )2018(، ودراسة شسا )2017(، ودراسة سالع )2016)

 :راسة وأداتيالسشيج الجّ دبة بالشّ  -3

 قة في استخجاميا السشيج الػصفيّ ابراسات الدّ ة مع معطع الجّ راسة الحاليّ اتفقت الجّ فقج      

 ( في استخجاـ السشيج الػصفيّ 2013سغ ) قاؼ وأبػواختمفت مع دراسة الدّ  ،االرتباشيّ 

عالف (، ودراسة الدّ 2016(، ودراسة ضحيظ )2016، ودراسة مرصيفى وأرحاب )حميميّ التّ 

(، 2012(، ودراسة حمذ )2018(، ودراسة غفخ )2018(، ودراسة أبػ شقخا )2017)

ار (، ودراسة نّر 2015(، ودراسة غالي )2014(، ودراسة فارس )2013ودراسة سمساف )
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(، وكحلظ اختمفت مع 2019(، ودراسة إماـ وجعفخ وفيسي )2018(، ودراسة شسا )2016)

 .السدحيّ  ( حيث استخجـ السشيج الػصفيّ 2018) دراسة الغامجؼّ 

 ابقةراسات الد  أوجو االستفادة من الج   

 .بالسعمػمات والسعخفةراسة لمجّ  طخؼّ اإلشار الشّ  بشاء .1

 راسة )االستبانة(.بشاء أداة الجّ  .2

 ة مشيا.يّ األجشب ة  وخاّص  ،االستخشاد ببعس السخاجع .3

 ة.راسة الحاليّ نتائج الجّ  مشاقذة .4

 ابقةراسات الد  ة عن الج  راسة الحالي  أوجو تسيد الج  

  أفّ إالّ  ،راسةالجّ  تي ربصت بيغ متغيخؼّ راسات القميمة الّ غع مغ وجػد بعس الجّ الخّ عمى      

ة عمى حج عمع ة الفمدصيشيّ خبػيّ دات التّ صبق في السؤسّ تي ت  األولى الّ ت عّج ة راسة الحاليّ الجّ 

 ة في تخبية وتعميعالحكػميّ  نػيةقة بجراسة اإلدارة بالؿيع لجػ مجيخؼ السجارس الثاّ والستعمّ  الباحثة

  .سيغلمسعمّ  شطيسيّ وعالقتيا بااللتداـ التّ  ،الخميل
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 مقجمة: 
يتزّسغ ىحا الفرل وصفا  مفّرال  لسشيجية الّجراسة وإجخاءاتيا اّلتي اتبعتيا الباحثػة فػي تشفيػح      

وصػػػف مجتسػػػع وعّيشػػػة الّجراسػػػة، إعػػػجاد أداة الّجراسػػػة  ،راسػػػةمػػػشيج الجّ الّجراسػػػة مػػػغ حيػػػث السقجمػػػة، 
ئّي لخرائز العّيشة "االستبانة"، إجخاءات الّتحقق مغ صجؽ أداة الّجراسة وثباتيا والّتحميل اإلحرا

 "السعالجات اإلحرائّية" لمّجراسة، وؼيسا يمي وصف  ليحه اإلجخاءات.

راسةمشيج ال  :ج 
راسػػػػة لتحقيػػػػق أىػػػػجاؼ الجّ بشػػػػاء  عمػػػػى شبيعػػػػة البيانػػػػات والسعمػمػػػػات الاّلزمػػػػة ليػػػػحه الّجراسػػػػة، و      

تػي راسػة والّ لصبيعػة الجّ متػو ءوذلػظ لسالا؛ فػي دراسػتي االرتباشيّ  الباحثة السشيج الػصفيّ  تاستخجم
تائج الالت والػصػؿ إلى الشّ تحتاج إلى جسع البيانات وترشيفيا وتحميميا وتفديخىا الستخالص الجّ 

ة يػػػػػختبط غالبػػػػػا  بجراسػػػػػات العمػػػػػػـ االجتساعّيػػػػػ السػػػػػشيج الػصػػػػػفيّ  تػػػػػي يسكػػػػػغ تعسيسيػػػػػا، حيػػػػػث أفّ الّ 
زمػة لبيانػات والسعمػمػات الاّل ، وجسػع افػي الػاقػع ة، ويعتسج عمى وصػف الطػاىخة كسػا ىػيواإلندانيّ 

ذات ابقة راسػات الّدػعشيا، وترشيف ىحه السعمػمات وتشطيسيا باإلضػافة إلػى الكتػب والسخاجػع والجّ 
 راسة.سػضػع الجّ العالقة ب

راسةمجتسع ال  :ج 
معّمسي ومعّمسات السجارس الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية راسة مغ جسيع ف مجتسع الجّ تكػّ      

( معّمسا  686ـ، وقج بمغ عجدىع )2020/2021وتعميع الخميل مغ الفرل الّجراسّي الّثاني لمعاـ 
ومعّمسة  يجّرسػف في السجارس الّثانػّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ الفرل الّجراسّي الّثاني 

( 1والججوؿ رقع )ّية، وذلظ وفقا  إلحرائّيات وزارة الّتخبية والّتعميع الفمدصيش، ـ2020/2021لمعاـ 
 تػزيع أفخاد مجتسع الّجراسة وفقا  لمجشذ. غيبيّ 
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راسة حدب الجشذ1ججول )  (: خرائص مجتسع الج 

 السجتسع الجشذ
 3.3 ذكػر

 383 إناث

 686 السجسهع

راسةشة العي    :ج 
لسعّمسي ومعّمسات السجارس الّثانػية العامميغ في استخجمت الباحثة أسمػب السدح بالعّيشة      

ـ، واّلحيغ بمغ عجدىع 2020/2021مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ الفرل الّجراسّي الّثاني لمعاـ 
وقج تّع اختيارىع ( معّمسا  ومعّمسة ، حيث قامت الباحثة بتػزيع أداة الّجراسة عمييع إلكتخونّيا ، 205)

اصل مع مجيخييع، ػ عغ شخيق التّ تّع تػزيع االستبانات لمسعّمسيغ ، العذػائّيةبالّصخيقة الّصبؿّية 
 :ةالّجيسػغخاؼيّ شة غ خرائز العيّ ( يبيّ 2الججوؿ رقع )و 

راسة الجيسهغخافي ة 2ججول )  (: خرائص عي شة الج 

 
راسةال أدوات   :ج 

استخجمت الباحثة في ىحه الّجراسة االستبانة كأداة  لجسع البيانات والسعمػمات، حيث تّع      
تصػيخ أداة الّجراسة بعج الّخجػع إلى األدبّيات والّجراسات الّدابقة والكتب والسخاجع العمسّية 

ؼ السجارس درجة مسارسة مجيخ واألشخوحات ذات العالقة بسػضػع الّجراسة الحالّية، وذلظ لجراسة 
مغ وجية  شطيسيّ الخميل لإلدارة بالؿيع وعالقتيا بااللتداـ التّ  تخبية وتعميعة في ة الحكػميّ انػيّ الثّ 

، حيث شّػرت الباحثة استبانة  تكّػنت مغ قدسيغ رئيدّييغ، كسا ىػ مػّضح  في سيغنطخ السعمّ 
د عّيشة الّجراسة وىي (، حيث تشاوؿ القدع األّوؿ السعمػمات الّذخرّية ألفخا2السمحق رقع )

 الش دبة % العجد مدتهيات الستغي خ الستغي خ

 الجشذ
 4603 95 ذكخ

 5307 .11 أنثى

 العمسيّ السؤّىل 
 7601 156  بكالػريػس فأقلّ 

 2309 49 ماجدتيخ فأعمى

 سشػات الخبخة
 1601 33 سشػات 5مغ  أقلّ 

 2708 57 سشػات .1 – 5

 5601 115 سشػات .1أكثخ مغ 
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القدع الّثاني مجاالت الّجراسة، فقج  )الجشذ، والسؤّىل العمسّي، وسشػات الخبخة(، في حيغ ضعّ 
، 5( فقخة  كانت تؿيذ اإلدارة بالؿيع، وكانت مػّزعة  عمى )30تكّػف السحػر األّوؿ مغ ) ( مجاالت 

( فقخات، وكانت تؿيذ عمى 6مذ مغ )حيث تكّػف السجاؿ األّوؿ والّثاني والّثالث والّخابع والخا
الّتػالي، ؾيع العجالة الّتشطيسّية، والسدؤولّية االجتساعّية، والػالء الّتشطيسّي، واالستقاللّية، والّجعع، 

( فقخة  تؿيذ االلتداـ الّتشطيسّي، وبحلظ يكػف عجد فقخات أداة الّجراسة 18وتكّػف السجاؿ الّثاني مغ )
في ؾياس درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػمّية في تخبية  ( فقخة  تذتخؾ جسيعيا48)

وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسّي مغ وجية نطخ السعّمسيغ، عمسا  بأّف شخيقة 
  وذلظ كسا في الججوؿ (،Likert Scale)اإلجابة تخّكدت في االختيار مغ سمع ليكخت الخساسّي 

(3 :) 

 (Likert Scale) (: سمم ليكخت الخساسي  3ججول )

بجرجة  كبيخة   الت رشيف
بجرجة   بجرجة  كبيخة   ججاً 

طة   بجرجة  قميمة   بجرجة  قميمة   متهس 
 ججاً 

 1 2 3 4 5 الّتخميد
راسة:صجق أداة ال  ج 

صجؽ االستبانة يعشي الّتأّكج مغ أّنيا صالحة  لؿياس ما أعّجت لؿياسو، كسا يقرج بالّرجؽ      
أف تذسل االستبانة عمى جسيع العشاصخ الاّلزمة لمّتحميل، وأف تكػف فقخاتيا ومفخداتيا واضحة  

أداة الّجراسة، لكّل مغ يدتخجميا، وقج قامت الباحثة بتقشيغ فقخات االستبانة وذلظ لمّتأّكج مغ صجؽ 
 وقج تّع الّتأكج مغ فقخات االستبانة بصخيقتيغ:

سي   :نصجق السحك 

قامػػت الباحثػػة بترػػسيع االسػػتبانة برػػػرتيا األولّيػػة، ومػػغ ثػػّع الّتحقػػق مػػغ صػػجؽ أداة الّجراسػػة      
بعخضػػيا عمػػى السذػػخؼ ومجسػعػػة  مػػغ السحّكسػػيغ مػػغ ذوؼ االخترػػاص والّتخّرػػز، تأّلفػػت مػػغ 

السفتػحػة، جامعػة ( محّكسيغ مغ أعزاء الييئػة الّتجريدػّية فػي جامعػة الخميػل، جامعػة القػجس 10)
باإلضػػػافة إلػػػى محّكسػػػيغ مػػػغ وزارة الّتخبيػػػة والّتعمػػػيع  قشيػػػة )العػػػخوب(،القػػػجس، جامعػػػة فمدػػػصيغ التّ 

( أسػػػػساء السحّكسػػػػيغ اّلػػػػحيغ تفّزػػػػمػا بتحكػػػػيع أداة الّجراسػػػػة، حيػػػػث قػػػػامػا 1ويػّضػػػػح السمحػػػػق رقػػػػع )
مذكػريغ بإبجاء آرائيع ومالحطاتيع حػليا مػغ حيػث: مػجػ وضػػح لغػة الفقػخات وسػالمتيا لغػّيػا ، 
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ومػػػجػ شػػػسػؿ الفقػػػخات لمجانػػػب السػػػجروس، وإضػػػافة أّؼ معمػمػػػات  أو تعػػػجيالت  أو فقػػػخات  يخونيػػػا 
 مشاسبة ، وتّع أخحىا بعيغ االعتبار عشج إخخاج األداة بذكميا الّشيائّي.

ا  خمي لفقخات االستبانة:صجق االت داق الج 

اخمي  لفقخات اإلدارة بالقيم  أواًل: صجق االت داق الج 
 Pearsonتّع الّتحقق مغ صجؽ األداة أيزا  بحداب معامل االرتباط بيخسػف )     

correlation لفقخات الّجراسة مع الّجرجة الكمّية لكّل مجاؿ  مع الّجرجة الكّمّية لمسحػر، وذلظ كسا )
 (.4الججوؿ )ىػ واضح في 

راسة  (Pearson correlationاالرتباط بيخسهن )(: نتائج معامل 4ججول ) لسرفهفة ارتباط فقخات أداة الج 
رجة الكم ي ة لمسحهر. رجة الكم ي ة لكل مجال  مع الج   مع الج 

قم اللة اإلحرائي ة قيسة )ر( الخ  قم الج  اللة اإلحرائي ة قيسة )ر( الخ   الج 
 السدؤولي ة االجتساعي ة الت شعيسي ةالعجالة 

1 .073. .0... 1 .069. .0... 

2 .07.4 .0... 2 .0723 .0... 

3 .0771 .0... 3 .0829 .0... 

4 .0794 .0... 4 .0738 .0... 

5 .0748 .0... 5 .0826 .0... 

6 .0732 .0... 6 .0797 .0... 

 االستقاللي ة الهالء الت شعيسي  
1 .08.9 .0... 1 .0854 .0... 

2 .082. .0... 2 .0716 .0... 

3 .0798 .0... 3 .0759 .0... 

4 .0795 .0... 4 .0782 .0... 

5 .0823 .0... 5 .0749 .0... 

6 .0761 .0... 6 .0769 .0... 

عم رجة الكم ي ة لمسجال الج   السحاور جسيعيا مع الج 

 0794. العجالة الّتشطيسّية ...0. ..08. 1
.0... 

 0813. السدؤولّية االجتساعّية ...0. 0783. 2
.0... 
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 09.8. الػالء الّتشطيسيّ  ...0. 0794. 3
.0... 

 0861. االستقاللّية ...0. 0816. 4
.0... 

 0883. الّجعع ...0. 08.9. 5
.0... 

6 .0853 .0...  

 0.5.إحرائّيا  عشج السدتػػ ة  * دالّ                      0.1.ة  إحرائّيا  عشج السدتػػ ** دالّ 
( إلى أّف جسيع ؾيع مرفػفة ارتباط فقخات أداة 4تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )     

الّجراسة مع الّجرجة الكّمّية لكّل مجاؿ  داّلة  إحرائّيا ، مسا يذيخ إلى قّػة االّتداؽ الّجاخمّي لفقخات 
ة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية العامميغ في اإلدارة بالؿيع وأّنيا تذتخؾ معا  في ؾياس درج

مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعّمسيغ، عمى ضػء اإلشار الّشطخّؼ 
 اّلحؼ ب شي السؿياس عمى أساسو.

اخمي  لفقخات االلتدام الت شعيسي    ثانيًا: صجق االت داق الج 
 Pearsonتّع الّتحقق مغ صجؽ األداة أيزا  بحداب معامل االرتباط بيخسػف )     

correlation لفقخات الّجراسة مع الّجرجة الكّمّية لاللتداـ الّتشطيسّي، وذلظ كسا ىػ واضح  في )
 (.5الججوؿ )

 
راسة لسرفهفة ارتباط  (Pearson correlationاالرتباط بيخسهن )(: نتائج معامل 5ججول ) فقخات أداة الج 

. رجة الكم ي ة لاللتدام الت شعيسي   مع الج 
قم اللة اإلحرائي ة قيسة )ر( الخ  قم الج  اللة اإلحرائي ة قيسة )ر( الخ   الج 
1 .066. .0... 1. .0736 .0... 

2 .0531 .0... 11 .0699 .0... 

3 .0571 .0... 12 .07.7 .0... 

4 .0649 .0... 13 .0738 .0... 

5 .0594 .0... 14 .0586 .0... 

6 .0734 .0... 15 .0715 .0... 

7 .074. .0... 16 .0678 .0... 

8 .0644 .0... 17 .0675 .0... 
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9 .0762 .0... 18 .0743 .0... 

 0.5.* داّلة  إحرائّيا  عشج السدتػػ                      0.1.عشج السدتػػ ** داّلة  إحرائّيا  
( إلى أّف جسيع ؾيع مرفػفة ارتباط فقخات أداة 5تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )     

الّجراسة مع الّجرجة الكّمّية داّلة  إحرائّيا ، مّسا يذيخ إلى قّػة االّتداؽ الّجاخمّي لفقخات األداة وأّنيا 
ة العامميغ في مجيخية تخبية تذتخؾ معا  في ؾياس درجة االلتداـ الّتشطيسّي لسجيخؼ السجارس الّثانػيّ 

وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ، عمى َضػء اإلشار الّشطخؼ اّلحؼ بشي السؿياس عمى 
 أساسو.

راسةثبات أداة ال  :ج 
 ،لفاأبات كخونباخ وبحداب معادلة الثّ  اخميّ داؽ الجّ بات بصخيقة االتّ حداب الثّ قامت الباحثة ب     

 .(6في الججوؿ ) ح  وذلظ كسا ىػ مػّض 
راسة   ال أداة(: نتائج معامل كخونباخ ألفا لثبات 6ججول )        ج 

راسة   ة ألفاسقي عجد الفقخات مجاالت الج 
 0841. 6 العجالة الّتشطيسّية

 .086. 6 السدؤولّية االجتساعّية

 0887. 6 الػالء الّتشطيسيّ 

 0864. 6 االستقاللّية

 0895. 6 الّجعع

 35956 33 بالقيماإلدارة 

 35927 18 االلتدام الت شعيسي  

( إلى أّف ؾيع ثبات أداة الّجراسة تخاوحت بيغ 6تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )     
%( في مجاالت اإلدارة بالؿيع، كسا بمغت ؾيسة الّثبات عشج الّجرجة الكّمّية لإلدارة 8905-8401%)

األداة تستع توبحلظ %(، 9207بات )الّتشطيسّي بمغت ؾيسة الثّ %(، وعشج االلتداـ 9506بالؿيع )
 .العتسادىا لتحقيق أىجاؼ الّجراسة وقابمة   باتمغ الثّ عالية   بجرجة   (االستبانة)

راسة:خطهات تطبيق ال  ج 
تحجيج مػضػع الّجراسة والستسّثل في الّتعخؼ عمى درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية  .1

تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسّي مغ وجية الحكػمّية في 
 نطخ السعّمسيغ.
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بعسل استبانة  إلكتخونّية تّع الباحثة  )االستبانة( قامت ّجراسةال أداة أكج مغ صجؽ بعج التّ  .2
ة مجيخيّ تػزيعيا عمى مجسػعة  مغ السعّمسيغ والسعّمسات في السجارس الّثانػّية العامميغ في 

 تخبية وتعميع الخميل.

وبعج ذلظ مشيع ،  بسا ىػ مصمػب   اإللكتخونّية بتعبئة االستبانةقاـ السعّمسػف والسعّمسات  .3
بالّتحقق مغ االستجابات والحرػؿ عمى ندخة  إلكتخونّية  بريغة ممف الباحثة  تقام

 .SPSSإكدل، وذلظ تسييجا  لتفخيغيا إلى بخنامج الّتحميل اإلحرائّي 

( إلى السحّمل لبتدميع ممف استجابات السعّمسيغ والسعّمسات )اإلكد الباحثةمت قا .4
بتجييدىا لمّتحميل اإلحرائّي وتفخيغيا باستخجاـ بخنامج الّخـز  اإلحرائّي واّلحؼ قاـ بجوره

 (، والػصػؿ إلى الّتػصيات.SPSSاإلحرائّية لمعمػـ االجتساعّية )
راسةمتغيخات ال  :ج 
اإلدارة بالؿيع بسجاالت )العجالة الّتشطيسّية، السدؤولّية االجتساعّية، الػالء  :السدتقم ةالستغيخات 

 الّتشطيسّي، االستقاللّية، الّجعع(، والجشذ، والسؤّىل العمسّي، وسشػات الخبخة.
عميع االلتداـ الّتشطيسّي لجػ مجيخؼ السجارس الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وت: ابعالستغيخ الت  

 الخميل.
 السعالجة اإلحرائي ة:

بعج جسع االستبيانات اإللكتخونّية والّتأكج مغ صالحيتيا لمّتحميل، قامت الباحثة بسخاجعتيا      
وذلظ تسييجا  إلجخاء السعالجات اإلحرائّية لمبيانات، وقج أ دخمت لمحاسػب بإعصائيا أرقاما  

( 5قسّية، حيث أ عصيت اإلجابة بجرجة  كبيخة  ججا  )معّيشة ، أؼ بتحػيل اإلجابات الّمفطّية إلى ر 
، وبجرجة  كبيخة  ) ، وبجرجة  متػّسصة  )4درجات  ، وبجرجة  قميمة  )3( درجات  ( درجتيغ، 2( درجات 

درجة مسارسة مجيخؼ زادت  ، بحيث كّمسا زادت الّجرجة( درجة  واحجة  1وبجرجة  قميمة  ججا  )
 .ؿيعتخبية وتعميع الخميل لإلدارة بال السجارس الّثانػّية الحكػمّية في

صات ة، الستػسّ دب السئػيّ عجاد، الشّ ة لمبيانات باستخخاج األت السعالجة اإلحرائيّ وقج تسّ      
ختبار ت ا(، Pearson correlationة، معامل االرتباط بيخسػف )ة، االنحخافات السعياريّ الحدابيّ 

(t-test،)  بايغ األحادؼّ التّ  تحميل اختبارو (One Way ANOVA Analysis of 



71 
 

Variance،)  ّبات كخونباخ ألفا،ومعادلة الث ( واختبارLSD)  بخنامج الّخـز وذلظ باستخجاـ
 .(SPSS)اإلحرائّية لمعمػـ االجتساعّية 

راسةترحيح السقياس ) طات الحدابي ة لشتائج الج   (:مفتاح الستهس 
ات ويدتعسل في االستبيانات مػكيّ لؿياس الدّ  ىػ أسمػب  تّع استخجـ مؿياس ليكخت الخساسّي و      

عمى درجة السػافقة أو االعتخاض  تجؿّ  ويعتسج السؿياس عمى ردود   ،ة في مجاؿ اإلحراءوبخاّص 
درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػمّية في تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع عمى 

، بشاء  عمى الستػّسصات الحدابّية كسا في سيغنطخ السعمّ وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسّي مغ وجية 
 (:7الججوؿ )

 (: مفاتيح الت رحيح7ججول)

ط الحدابي   رجة الستهس   الج 

 مشخفزة  ججا   .108 – ..10
 مشخفزة    .206 – 1081
 متػّسصة   .304 – 2061

 مختفعة   .402 – 3041 
 مختفعة  ججا   ..50 – 4021
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 مقجمة:
يتزّسغ ىحا الفرل عخضا  كامال  ومفّرال  ألىّع الّشتائج اّلتي تػّصمت إلييا الّجراسة، حػؿ      

درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػمّية في تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع وعالقتيا 
وذلظ مغ خالؿ اإلجابة عمى أسئمة الّجراسة، والّتحقق  سيغ،لّتشطيسّي مغ وجية نطخ السعمّ بااللتداـ ا

 مغ صحة فخضياتيا باستخجاـ الّتقشيات اإلحرائّية السشاسبة.

راسة:  اإلجابة عن أسئمة الج 
ل: ما درجة مسارسة مجيخي السجارس الث انهي ة الحكهم ية في      راسة األو   اإلجابة عن سؤال الج 

 مجيخية تخبية وتعميم الخميل لإلدارة بالقيم من وجية نعخ السعم سين؟
لجرجة  السعيارّية ة واالنحخافاتصات الحدابيّ استخخاج الستػسّ  ابق تعّ ؤاؿ الدّ لإلجابة عغ الدّ      

مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػّمية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع مغ وجية 
 (.8في الججوؿ رقع ) ح  وذلظ كسا ىػ مػّض  نطخ السعّمسيغ،

لجرجة مسارسة مجيخي السجارس الث انهي ة الحكهم ية في ة ة واالنحخافات السعياري  طات الحدابي  (: الستهس  8) ججول
 مجيخية تخبية وتعميم الخميل لإلدارة بالقيم من وجية نعخ السعم سين

 السحهر
ط ستهس  ال

 الحدابي  

 االنحخاف
 السعياري  

رجة  الش دبة % الج 

 %6706 صةمتػسّ  0552. 3038 العجالة الّتشطيسّية

 %7506 مختفعة 0637. 3078 السدؤولّية االجتساعّية

 %.7.0 مختفعة 0627. .305 الػالء الّتشطيسيّ 

 %6902 مختفعة 0599. 3046 االستقاللّية

 %6802 مختفعة 0657. 3041 الّجعع

 %6856 مختفعة 35524 3543 بالقيم درجة مسارسة اإلدارة

( أّف درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػّمية في 8تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعّمسيغ جاءت بجرجة  مختفعة ، حيث 

%(، وحرمت 6806(، وبشدبة  بمغت )052.( مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3043بمغ الستػّسط الحدابّي )
( مع انحخاؼ  معيارؼّ  3078أعمى تقجيخ، فقج جاءت بستػّسط  حدابيّ  ) السدؤولّية االجتساعّية عمى

( مع انحخاؼ  .305%(، تالىا الػالء الّتشطيسّي بستػّسط  حدابيّ  )7506( وندبة  بمغت )064.)
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( مع 3046%(، تاله االستقاللّية وجاءت بستػّسط  حدابيّ  ).7.0( وندبة  بمغت )063.معيارؼّ  )
( مع 3041%(، تالىا الّجعع بستػّسط  حدابيّ  )6902(، وبشدبة  بمغت ).06.) انحخاؼ  معيارؼّ  

%(، وكاف أقّل مطاىخ اإلدارة بالؿيع أىّسّية  ىي 6802(، وبشدبة  بمغت )066.انحخاؼ  معيارؼّ  )
( وبشدبة  055.( مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3038العجالة الّتشطيسّية حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )

ة في مجيخية ة الحكػميّ انػيّ مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ أّما بخرػص درجة %(‘ 6706بمغت )
صات استخخاج الستػسّ  قج تعّ راسة، فمجاؿ مغ مجاالت الجّ  تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع لكلّ 

 عمى حجة. مجاؿ   ة لكلّ دب السئػيّ ة والشّ ة واالنحخافات السعياريّ الحدابيّ 
 ة الت شعيسي ة:أواًل: مجال العجال

لفقخات العجالة الّتشطيسّية لجػ مجيخؼ السجارس  السعيارّية ة واالنحخافاتصات الحدابيّ الستػسّ      
 ّية،بة  حدب األىسّ الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ مختّ 

 (.9في الججوؿ رقع ) ح  وذلظ كسا ىػ مػّض 
لفقخات العجالة الت شعيسي ة لجى مجيخي السجارس الث انهي ة ة ة واالنحخافات السعياري  طات الحدابي  الستهس  (: 9) ججول

 العاممين في مجيخية تخبية وتعميم الخميل من وجية نعخ السعم سين مخت بًة حدب األىسي ة

 الت ختيب
رقم 
 الفقخة

 الفقخات
ط ستهس  ال

 الحدابي  

 االنحخاف
 السعياري  

رجة  الش دبة % الج 

 %6906 مختفعة 0751. 3048 .عمى معاييخ واضحة   سيغ بشاء  ع السجيخ السعمّ يؿيّ  4 1

2 5 
سيغ حدب ما تقتزيو مرمحة ع السياـ عمى السعمّ يػزّ 

 العسل.
 %6808 مختفعة .075. 3044

3 1 
يذخؾ مجيخ السجرسة العامميغ في اتخاذ القخارات 

 قة بالعسل.الستعمّ 
 %.680 صةمتػسّ  0751. .304

 %6608 صةمتػسّ  0699. 3034 سيغ.يخاعي السجيخ العجالة في تػزيع العسل عمى السعمّ  2 4

5 3 
 قييع قبل وقت  سيغ عمى معاييخ التّ السعمّ  السجيخ يصمع

.  كاؼ 

 %6606 صةمتػسّ  0751. 3033

 %6604 صةمتػسّ  0736. 3032 قييع.سيغ أثشاء عسمية التّ يشاقر السجيخ السعمّ  6 6

( أّف أىّع فقخات العجالة الّتشطيسّية لجػ مجيخؼ السجارس 9السعصيات الػاردة في الججوؿ )تذيخ 
( 4الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ كانت الفقخة رقع )

ط  حدابيّ  ( حيث جاءت بستػسّ عمى معاييخ واضحة   سيغ بشاء  ع السجيخ السعمّ يؿيّ واّلتي نّرت عمى )
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ع السياـ عمى يػزّ ( واّلتي نّرت عمى )5(، تالىا الفقخة رقع )075.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3048)
(، مع انحخاؼ  3044( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )سيغ حدب ما تقتزيو مرمحة العسلالسعمّ 

سيغ اقر السجيخ السعمّ يش( واّلتي نّرت عمى )6(، وكاف أقّميا أىّسّية  الفقخة رقع )075.معيارؼّ  )
(، تالىا 074.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3032( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )قييعأثشاء عسمية التّ 

( كاؼ   قييع قبل وقت  سيغ عمى معاييخ التّ السعمّ  السجيخ يصمع( واّلتي نّرت عمى )3الفقخة رقع )
 (.75..(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3033حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )

 ثانيًا: مجال السدؤولي ة االجتساعي ة:
لفقخات السدؤولّية االجتساعّية لجػ مجيخؼ  السعيارّية ة واالنحخافاتصات الحدابيّ الستػسّ      

بة  حدب السجارس الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ مختّ 
 (..1في الججوؿ رقع ) ح  وذلظ كسا ىػ مػّض  ّية،األىسّ 
لفقخات السدؤولي ة االجتساعي ة لجى مجيخي السجارس ة ة واالنحخافات السعياري  طات الحدابي  (: الستهس  13) ججول

 ي ةبًة حدب األىس  الث انهي ة العاممين في مجيخية تخبية وتعميم الخميل من وجية نعخ السعم سين مخت  

 الت ختيب
رقم 
 الفقخة

 الفقخات
ط ستهس  ال

 الحدابي  

 االنحخاف
 السعياري  

رجة  الش دبة % الج 

 %.690 مختفعة 0831. 3045 ة.سيغ في مشاسباتيع االجتساعيّ السعمّ السجيخ يذارؾ  2 1

2 5 
مع  ة  اجتساعيّ  ع السجيخ عمى إقامة عالقات  يذجّ 

 .السجتسع السحميّ 
 %6808 مختفعة 0847. 3044

3 3 
لخجمة السجتسع  يبحؿ مجيخ السجرسة جيػدا  واضحة  

 .السحميّ 
 %6804 مختفعة 0869. 3042

4 1 
ة عشج سيغ االجتساعيّ يخاعي مجيخ السجرسة ضخوؼ السعمّ 

 تػزيع العسل عمييع.

 %6802 مختفعة 0845. 3041

5 6 
حؼ تدعى السجتسع الّ حث السعّمسيغ عمى االنخخاط في ي

 السجرسة لخجمتو.

 %6608 صةمتػسّ  0767. 3034

 %6308 صةمتػسّ  0827. 3019 ة.سيغ االجتساعيّ السجيخ في حل مذكالت السعمّ ديع ي   4 6

( أّف أىّع فقخات السدؤولّية االجتساعّية لجػ مجيخؼ .1تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
السجارس الّثانػية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ كانت الفقخة 

( حيث جاءت ةسيغ في مشاسباتيع االجتساعيّ السعمّ السجيخ يذارؾ واّلتي نّرت عمى )( 2رقع )
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( واّلتي نّرت عمى 5(، تالىا الفقخة رقع )083.(، مع انحخاؼ  معيارؼ  )3045بستػّسط  حدابيّ  )
( حيث جاءت بستػّسط  حدابّي مع السجتسع السحميّ  ة  اجتساعيّ  ع السجيخ عمى إقامة عالقات  يذجّ )
ديع ي  ( واّلتي نّرت عمى )4ّية  الفقخة رقع )(، وكاف أقّميا أىسّ 085.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3044)

(، مع 3019( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )ةسيغ االجتساعيّ مذكالت السعمّ  السجيخ في حلّ 
ى االنخخاط حّث السعّمسيغ عمي( واّلتي نّرت عمى )2(، تالىا الفقخة رقع )083.انحخاؼ  معيارؼّ  )

(، مع انحخاؼ  3034( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )حؼ تدعى السجرسة لخجمتوالسجتسع الّ في 
 (.077.معيارؼّ  )

:  ثالثًا: مجال الهالء الت شعيسي 
لفقخات الػالء الّتشطيسّي لجػ مجيخؼ السجارس  السعيارّية ة واالنحخافاتصات الحدابيّ الستػسّ      

 ّية،بة  حدب األىسّ ي مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ مختّ الّثانػّية العامميغ ف
 (.11في الججوؿ رقع ) ح  وذلظ كسا ىػ مػّض 

لفقخات الهالء الت شعيسي  لجى مجيخي السجارس الث انهي ة ة ة واالنحخافات السعياري  طات الحدابي  (: الستهس  11) ججول
 ي ةبًة حدب األىس  الخميل من وجية نعخ السعم سين مخت  العاممين في مجيخية تخبية وتعميم 

 الت ختيب
رقم 
 الفقخة

 الفقخات
ط ستهس  ال

 الحدابي  

 االنحخاف
 السعياري  

رجة  الش دبة % الج 

 %.730 مختفعة 0749. 3065 لمسجرسة. انتسائوقخارات السجيخ عمى  تجؿّ  1 1

2 6 
يفزل السجيخ مرمحة العسل عمى مرمحتو 

 الّذخرّية.

 %.710 مختفعة 0786. 3058

 %7.02 مختفعة .079. 3051 ة داخل السجرسة.ة قخاراتو اإلداريّ مدؤوليّ السجيخ ل يتحسّ  3 3

4 2 
ة بعيجا  عغ السرالح القخارات اإلداريّ  السجيخ يتخح
 ة.خريّ الذّ 

 %6808 مختفعة .073. 3044

5 4 
يتعامل السجيخ مع مدتججات العسل في ضػء رؤية 

 ورسالتيا.السجرسة 

 %6802 مختفعة 0766. 3041

 %6708 صةمتػسّ  0876. 3039 سيغ.ز الػالء لمسجرسة عشج السعمّ يعدّ  5 6

( أّف أىّع فقخات الػالء الّتشطيسّي لجػ مجيخؼ السجارس 11تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
( 1السعّمسيغ كانت الفقخة رقع )الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ 

( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  لمسجرسة انتسائوقخارات السجيخ عمى  تجؿّ واّلتي نّرت عمى )
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( واّلتي نّرت عمى )يفزل السجيخ 2(، تالىا الفقخة رقع )075.(، مع انحخاؼ معيارؼّ  )3065)
(، مع انحخاؼ  3058حدابيّ  )مرمحة العسل عمى مرمحتو الّذخرّية( حيث جاءت بستػّسط  

ز الػالء لمسجرسة عشج يعدّ ( واّلتي نّرت عمى )5ّية  الفقخة رقع )(، وكاف أقّميا أىسّ 079.معيارؼّ  )
(، تالىا الفقخة رقع 088.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3039( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )سيغالسعمّ 

( ت العسل في ضػء رؤية السجرسة ورسالتيايتعامل السجيخ مع مدتججا( واّلتي نّرت عمى )6)
 (.077.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3041حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )

 رابعًا: مجال االستقاللي ة:
لفقخات االستقاللّية لجػ مجيخؼ السجارس الّثانػّية  السعيارّية ة واالنحخافاتصات الحدابيّ الستػسّ      

وذلظ كسا  ّية،الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ مختبة  حدب األىسّ  العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع
 (.12في الججوؿ رقع ) ح  ىػ مػّض 

لفقخات االستقاللي ة لجى مجيخي السجارس الث انهية ة ة واالنحخافات السعياري  طات الحدابي  (: الستهس  12) ججول
 ي ةمختبًة حدب األىس  العاممين في مجيخية تخبية وتعميم الخميل من وجية نعخ السعم سين 

 الت ختيب
رقم 
 الفقخة

 الفقخات
ستهسط ال

 الحدابي  

 االنحخاف
 السعياري  

رجة  الش دبة % الج 

 %7104 مختفعة 0858. 3057 ؼ.يبجؼ السجيخ رأيو أماـ السدؤوليغ دوف تخػّ  1 1

 %6908 مختفعة 0758. 3049 .ذفاؼّيةة بيسارس السجيخ ميامو اإلداريّ  3 2

3 2 
جخل تي تيجؼ إلى التّ غػط واإلمالءات الّ يخفس الّز 

 في شؤوف عسمو.
 %6808 مختفعة 0674. 3044

 %6804 مختفعة 0773. 3042 ة.حيد في اتخاذ قخاراتو اإلداريّ ب التّ يتجشّ  4 4

 %6802 مختفعة 0834. 3041 في إدارتو لمسجرسة. واضحة   برسات  السجيخ يتخؾ  6 5

 %.680 صةمتػسّ  0746. .304 ة.قاليج االجتساعيّ بعيجا  عغ التّ ة خح القخارات اإلداريّ يتّ  5 6

( أّف أىّع فقخات االستقاللّية لجػ مجيخؼ السجارس الّثانػّية 12تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
( واّلتي 1العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ كانت الفقخة رقع )

( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  ؼالسجيخ رأيو أماـ السدؤوليغ دوف تخػّ يبجؼ نّرت عمى )
يسارس السجيخ ( واّلتي نّرت عمى )4(، تالىا الفقخة رقع )086.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3057)

(، 076.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3049ذفاؼّية( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )ة بميامو اإلداريّ 
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قاليج ة بعيجا  عغ التّ خح القخارات اإلداريّ يتّ ( واّلتي نّرت عمى )5ة  الفقخة رقع )وكاف أقّميا أىسيّ 
(، تالىا الفقخة 075.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  ).304( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )ةاالجتساعيّ 

( حيث جاءت في إدارتو لمسجرسة واضحة   برسات  السجيخ يتخؾ ( واّلتي نّرت عمى )2رقع )
 (.083.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3041حدابيّ  )بستػّسط  

عم:  خامدًا: مجال الج 
لفقخات الّجعع لجػ مجيخؼ السجارس الّثانػّية  السعيارّية ة واالنحخافاتصات الحدابيّ الستػسّ      

وذلظ كسا  العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ مختبة  حدب األىسّية،
 (.13في الججوؿ رقع ) ىػ مػضح  

عم لجى مجيخي السجارس الث انهي ة العاممين ة طات الحدابية واالنحخافات السعياري  (: الستهس  13) ججول لفقخات الج 
 في مجيخية تخبية وتعميم الخميل من وجية نعخ السعم سين مختبًة حدب األىسي ة

 الت ختيب
رقم 
 الفقخة

 الفقخات
ط ستهس  ال

 الحدابي  

 االنحخاف
 السعياري  

رجة  الش دبة % الج 

 %.7.0 مختفعة 0826. .305 .سيغـ يج العػف والسداعجة لسغ يحتاجيا مغ السعمّ يقجّ  4 1

2 1 
قييع السشاسب وفقا  سػف عمى التّ يحرل السعمّ 

 إلنجازاتيع.
 %6908 مختفعة 08.2. 3049

3 5 
قريخ بطخوؼ سيغ عشجما يتعمق التّ ب إحخاج السعمّ يتجشّ 
 ة.الخاّص  سيغالسعمّ 

 %6808 مختفعة 0824. 3044

4 3 
سيغ الػقت الكافي إلنجاز السياـ السعمّ  السجيخ يعصي
 فيغ بيا.السكمّ 

 %6802 مختفعة 0785. 3041

4 6 
سيغ بذتى ة لمسعمّ وح السعشػيّ عمى رفع الخّ السجيخ يعسل 

 خؽ السسكشة.الصّ 
 %6706 متػسصة 0852. 3038

 %6506 متػسصة 0783. 3028 سيغ.ة لمسعمّ السعشػيّ ـ مجيخ السجرسة الحػافد يقجّ  2 5

( أّف أىّع فقخات الّجعع لجػ مجيخؼ السجارس الّثانػّية 13تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
( واّلتي 4العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ كانت الفقخة رقع )

( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  سيغلسغ يحتاجيا مغ السعمّ  ـ يج العػف والسداعجةيقجّ نّرت عمى )
سػف يحرل السعمّ ( واّلتي نّرت عمى )1(، تالىا الفقخة رقع )083.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  ).305)

(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  3049( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )قييع السشاسب وفقا  إلنجازاتيععمى التّ 



77 
 

ـ مجيخ السجرسة الحػافد يقجّ ( واّلتي نّرت عمى )2ّية  الفقخة رقع )ىسّ (، وكاف أقّميا أ .08.)
(، تالىا 078.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3028( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )سيغة لمسعمّ السعشػيّ 

خؽ سيغ بذتى الصّ ة لمسعمّ وح السعشػيّ عمى رفع الخّ السجيخ يعسل ( واّلتي نّرت عمى )6الفقخة رقع )
 (.085.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3038حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )( السسكشة

ؤال الث اني: ما مدتهى االلتدام الت شعيسي  لجى معم سي       راسة الد  اإلجابة عن سؤال الج 
 السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل من وجية نعخ السعم سين؟

سدتػػ ل السعيارّية ة واالنحخافاتصات الحدابيّ استخخاج الستػسّ  ابق تعّ الدّ ؤاؿ لإلجابة عغ الدّ      
االلتداـ الّتشطيسّي لجػ معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ 

 (.14في الججوؿ رقع ) ح  وذلظ كسا ىػ مػّض  ،وجية نطخ السعّمسيغ
سدتهى االلتدام الت شعيسي  لجى معم سي السجارس لة واالنحخافات السعياري  ة طات الحدابي  (: الستهس  14) ججول

 الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل من وجية نعخ السعم سين

 الت ختيب
رقم 
 الفقخة

 الفقخات
ط ستهس  ال

 الحدابي  

 االنحخاف
 السعياري  

 الشدبة % السدتهى 

 %8604 مختفع ججا   .068. 4032 عميع.تّ ميشة الألتـد بأخالؾيات  1 1

2 11 

ة دورؼ في تحقيق إلدراكي أىسيّ  وأمانة   أعسل بإخالص  
 أىجاؼ السجرسة.

 %8206 مختفع .075. 4013

 %8.04 مختفع 0727. 40.2 .والسجيخ باستسخار العالقات بيشي وبيغ زمالئي أعتدّ  17 3

4 1. 
تي تػاجيشي في السذكالت الّ  أبحؿ الجيج لحلّ 

 السجرسة.
 %8.02 مختفع 0731. 40.1

 %7908 مختفع 0675. 3099 .أرػ أّف لجّؼ ىػّية  وضيؽّية  واضحة الحجود 13 5

 %7908 مختفع 0888. 3099 .حزػرا  ومغادرة  واـ ألتـد بأوقات الجّ  8 5

 %7902 مختفع 0699. 3096 .ةخريّ ـ مرمحة العسل عمى السرمحة الذّ أقجّ  6 6

6 12 
ا مذاكمي يمع مذاكل السجرسة وكأنّ  ية  أتعامل بججّ 

 ة.الخاّص 
 %7902 مختفع 07.2. 3096
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6 7 
 خ مغ السصمػببأك جيج   أرػ أّف لجؼ استعجاد  لبحؿ

 السجرسة. تحقيق أىجاؼل مشي
 %7902 مختفع 0743. 3096

6 18 
مغ  الّتقجيخ واالحتخاـيسكغ الحرػؿ عمى أرػ أّنو 

 االنتساء ليحه السجرسة.
 %7902 مختفع 0818. 3096

7 9 
ي كسعّمع  تديج مغ تقجيخؼ وضيفت عادة ألفّ أشعخ بالدّ 

 .لحاتي
 %7806 مختفع .077. 3093

 %7604 مختفع 0833. 3082 .نفديّ  واجتساعيّ  لي عسمي مرجر استقخار  أرػ أّف  4 8

9 2 
 خت لي فخص  أرغب في البقاء في عسمي ميسا تػفّ 

 غيخ الّتعميع. بجيمة  
 %.760 مختفع 0864. .308

 %7508 مختفع 0869. 3079 في مجرستي. ع لمحرػؿ عمى تخؾية  أتصمّ  16 .1

11 15 
 لرالح السجرسة تي تقجـ خجمة  جاف الّ أشارؾ في المّ 

 .والسجتسع
 %.750 مختفع 0837. 3075

 %7408 مختفع 0851. 3074 .ة  عالية  بدبب دعع السجيخ ليبجافعيّ  أقـػ بعسمي 3 12

13 5 
 ة في حياتي مختبصة  خريّ معطع األىجاؼ الذّ أجج أّف 

 عسمي. بسجاؿ ية  ومػجّ 
 %7406 مختفع ..08. 3073

 %7208 مختفع 0937. 3064 .بجاع والّتسيدلإل ا  ججيّ  ا  مجرستي مكانأرػ في  14 14

%7854 مختفع 35529 3592  سدتهى االلتدام الت شعيسي  ة لرجة الكمي  الج    

( أّف مدتػػ االلتداـ الّتشطيسّي لجػ معّمسي السجارس 14الػاردة في الججوؿ )تذيخ السعصيات 
جاء بجرجة  مختفعة ،  الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ

%(، 7804(، وبشدبة  بمغت )053.( مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3092) حيث بمغ الستػّسط الحدابي ّ 
العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع ة انػيّ السجارس الثّ  عمسيلجػ م وكاف أىّع مطاىخ االلتداـ الّتشطيسيّ 

( عميعتّ ميشة ال( واّلتي نّرت عمى )ألتـد بأخالؾيات 1السعّمسيغ الفقخة رقع )مغ وجية نطخ الخميل 
( 11(، تالىا الفقخة رقع )068.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )4032بستػّسط  حدابيّ  )حيث جاءت 

( حيث ة دورؼ في تحقيق أىجاؼ السجرسةيّ إلدراكي أىسّ  وأمانة   أعسل بإخالص  واّلتي نّرت عمى )
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( واّلتي 17(، تالىا الفقخة رقع )075.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )4013جاءت بستػّسط  حدابيّ  )
والسجيخ( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ   باستسخار العالقات بيشي وبيغ زمالئي أعتدّ ى )نّرت عم

أبحؿ الجيج ( واّلتي نّرت عمى ).1(، تالىا الفقخة رقع )073.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )40.2)
(، مع انحخاؼ  3099( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )تي تػاجيشي في السجرسةلحل السذكالت الّ 

( واّلتي نّرت عمى )أرػ أّف لجّؼ ىػّية  وضيؽّية  واضحة 13(، تالىا الفقخة رقع )073.) معيارؼّ  
( 13(، والفقخة رقع )068.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3099الحجود( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )

(، 3099حزػرا  ومغادرة ( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )واـ ألتـد بأوقات الجّ واّلتي نّرت عمى )
 (.073.مع انحخاؼ  معيارؼّ  )

بجاع لإل ا  ججيّ  ا  مجرستي مكان( واّلتي نّرت عمى )أرػ في 14وكاف أقّميا أىّسّية  الفقخة رقع )     
(، تالىا الفقخة رقع 094.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3064والّتسيد( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )

 بسجاؿ ية  ومػجّ  ة في حياتي مختبصة  خريّ األىجاؼ الذّ معطع ( واّلتي نّرت عمى )أجج أّف 5)
(، تالىا الفقخة رقع .08.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3073( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  )عسمي

بجافعّية  عالية  بدبب دعع السجيخ لي( حيث جاءت بستػّسط   أقػـ بعسمي( واّلتي نّرت عمى )3)
أشارؾ ( واّلتي نّرت عمى )15(، تالىا الفقخة رقع )085.) (، مع انحخاؼ  معيارؼ ّ 3074حدابيّ  )

(، 3075والسجتسع( حيث جاءت بستػّسط  حدابيّ  ) لرالح السجرسة تي تقجـ خجمة  جاف الّ في المّ 
ع لمحرػؿ عمى أتصمّ ( واّلتي نّرت عمى )16(، تالىا الفقخة رقع )084.مع انحخاؼ  معيارؼّ  )

 (.087.(، مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3079ػّسط  حدابيّ  )( حيث جاءت بستفي مجرستي تخؾية  
ؤال الث الث: ىل تهجج فخوق  ذات داللة  إحرائي ة  بين     راسة الد  اإلجابة عن سؤال الج 

متهسطات تقجيخات معم سي السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة 
، وسشهات الخبخة(؟،  مسارسة مجيخييم لإلدارة بالقيم تعدى  لستغيخات )الجشذ، والسؤى ل العمسي 

ؤال من خالل فحص واختبار   الفخضيات السشبثقة عشو وىي الفخضياتسيتم  اإلجابة عن ىحا الد 
 األولى، والث انية، والث الثة.

( بين α≤0.05اللة )عشج مدتهى الج   ة  إحرائي   ذات داللة   ال تهجج فخوق  الفخضية األولى:      
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة مسارسة تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  

 تعدى لستغيخ الجشذ. مجيخييم لإلدارة بالقيم 
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بيغ تقجيخات معّمسي السجارس  (ت)اختبار جاـاستخ تعّ  ابقةة الدّ ق مغ صحة الفخضيّ حقّ لمتّ      
تعدػ  وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيعة الحكػمّية في مجيخية تخبية الّثانػيّ 

 (.15في ججوؿ رقع ) ة  حمػّض  يسا ىك وقج حرمت الباحثة عمى الّشتائج ،لستغيخ الجشذ
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم بين تقجيخات معم سي السجارس الث انهي   (ت)(: نتائج اختبار 15ججول )

 خ الجشذتعدى لستغي   مجيخييم لإلدارة بالقيمالخميل لجرجة مسارسة 

 العجد الجشذ
ط الستهس  

 الحدابي  
االنحخاف 
 السعياري  

درجات 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الة الج  
 ةاإلحرائي  

 05.9. 3046 95 ذكخ
2.3 .0928 .0354 

 0538. 3039 .11 أنثى

عشج السدتػػ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال و أنّ ( 15تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
(.0.5≤)  بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة

وذلظ ألّف ؾيسة الّجالة اإلحرائّية بمغت  ،مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع تعدػ لستغيخ الجشذ
(، كسا أّف ؾيسة )ت( السحدػبة بمغت 0.5.( أؼ أّف ىحه الؿيسة أكبخ مغ ؾيسة ألفا )0354.)
كانت إجابات السبحػثيغ  (، وقج1098( وىي أقّل مغ الؿيسة )ت( الججولّية والبالغة )0928.)

(، 3.39( وعشج اإلناث )3.46لمّحكػر ) مختفعة  ومتػّسصة  حيث بمغ الستػّسط الحدابيّ  بجرجة  
 وبحلظ تقبل الفخضّية الّرفخّية. 

( بين α≤0.05اللة )عشج مدتهى الج   ة  إحرائي   ذات داللة   ال تهجج فخوق  الفخضي ة الث انية:      
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة مسارسة تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  

. مجيخييم لإلدارة بالقيم   تعدى لستغيخ السؤى ل العمسي 

بيغ تقجيخات معّمسي السجارس  (ت)اختبار جاـاستخ تعّ  ابقةة الدّ ق مغ صحة الفخضيّ حقّ لمتّ      
تعدػ  رسة مجيخييع لإلدارة بالؿيعة الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مساالّثانػيّ 

 (.16في ججوؿ رقع ) ة  حمػّض  يسا ىك وقج حرمت الباحثة عمى الّشتائج ،لستغيخ السؤّىل العمسيّ 
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم بين تقجيخات معم سي السجارس الث انهي   (ت)(: نتائج اختبار 16ججول )

 خ السؤى ل العمسي  تعدى لستغي   بالقيمالخميل لجرجة مسارسة مجيخييم لإلدارة 

 العجد السؤى ل العمسي  
ط الستهس  

 الحدابي  
االنحخاف 
 السعياري  

درجات 
 ةي  الحخ  

قيسة ت 
 السحدهبة

الة الج  
 ةاإلحرائي  

 0368. -09.7. 2.3 0511. 3041 156 بكالػريػس فأقلّ 
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 0567. 3049 49 ماجدتيخ فأعمى

عشج السدتػػ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال و أنّ ( 16الججوؿ )تذيخ السعصيات الػاردة في 
(.0.5≤)  بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة

وذلظ ألّف ؾيسة الّجالة اإلحرائّية  ،مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع تعدػ لستغيخ السؤّىل العمسيّ 
(، كسا أّف ؾيسة )ت( السحدػبة 0.5.( أؼ أّف ىحه الؿيسة أكبخ مغ ؾيسة ألفا )0368.بمغت )
كانت إجابات  (، وقج1098( وىي أقّل مغ الؿيسة )ت( الججولّية والبالغة )-09.7.بمغت )

يغ والسعّمسات اّلحيغ مؤّىميع العمسّي مختفعة  حيث بمغ الستػّسط الحدابّي لمسعّمس السبحػثيغ بجرجة  
( وعشج السعّمسيغ والسعّمسات اّلحيغ مؤّىميع العمسّي ماجدتيخ فأعمى 3.41) بكالػريػس فأقلّ 

 (، وبحلظ تقبل الفخضّية الّرفخّية. 3.49)
( بين α≤0.05اللة )عشج مدتهى الج   ة  إحرائي   ذات داللة   ال تهجج فخوق  الفخضي ة الث الثة:      

ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة مسارسة تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  
 خ سشهات الخبخة. تعدى لستغي  مجيخييم لإلدارة بالقيم 

، فقج تّع استخجاـ الستػّسصات الحدابّية واالنحخافات ابقةة الدّ ق مغ صحة الفخضيّ حقّ لمتّ      
ة الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة السجارس الّثانػيّ  السعيارّية بيغ تقجيخات معّمسي

في الججوؿ رقع  ح  كسا ىػ مػّض خ سشػات الخبخة، تعدػ لستغيّ  مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع
(17.) 

ة الث انهي  ة بين تقجيخات معم سي السجارس ة، واالنحخافات السعياري  طات الحدابي  (: األعجاد، الستهس  17ججول )
 خ سشهات الخبخةتعدى لستغي  الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة مسارسة مجيخييم لإلدارة بالقيم 

 االنحخاف السعياري   ط الحدابي  الستهس   العجد سشهات الخبخة
 0494. .308 33 سشػات 5أقّل مغ 

 0565. .304 57 سشػات .1 – 5

 0465. 3033 115 سشػات .1أكثخ مغ 

 35524 3543 235 السجسهع

( إلى وجػد فخوؽ  ضاىخّية بيغ تقجيخات معّمسي السجارس 17تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع تعدػ 

 One) بايغ األحادؼّ اختبار تحميل التّ  خجاـاست تعّ ولفحز داللة الفخوؽ  خ سشػات الخبخة،لستغيّ 
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Way ANOVA Analysis of Variance ّة الحكػمّية ( بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػي
، خ سشػات الخبخةتعدػ لستغيّ  في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع

 (.18في الججوؿ رقع ) ح  كسا ىػ مػّض  وقج تػّصمت الباحثة إلى الّشتائج
( One Way ANOVA Analysis of Variance) باين األحادي  (: نتائج اختبار تحميل الت  18ججول )

ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة مسارسة مجيخييم لإلدارة بين تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  
 الخبخةسشهات خ ستغي  تعدى لبالقيم 

 ةي  درجات الحخ   مجسهع السخبعات باينمرجر الت  
ط متهس  

 السخبعات
 قيسة ف

اللة الج  
 ةاإلحرائي  

 209.8 2 50816 بيغ السجسػعات

 2.2 5.03.1 داخل السجسػعات ...0. 110678
.0249 

 2.4 560117 السجسػع

عشج السدتػػ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ   وأنّ ( 18تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
(.0.5≤ ) بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة

وذلظ ألّف ؾيسة الّجاّلة اإلحرائّية  ،خ سشػات الخبخةمسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع تعدػ لستغيّ 
(، كسا أّف ؾيسة )ؼ( السحدػبة بمغت 0.5.( أؼ أّف ىحه ؾيسة  أقّل مغ ؾيسة ألفا )...0.بمغت )

(، وبحلظ تخفس الفخضّية 30.4( وىي أكبخ مغ الؿيسة )ؼ( الججولّية والبالغة )110678)
 الّرفخّية.

بيغ ( لمسقارنات البعجّية LSDائج اختبار )ولسعخفة مرجر الفخوؽ فقج تّع استخخاج نت     
ة الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػيّ 

 (.19سشػات الخبخة، وذلظ كسا ىػ مػّضح  في الججوؿ )ستغيخ تعدػ للإلدارة بالؿيع 
ة الحكهمي ة في بين تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  لمسقارنات البعجي ة ( LSD(: نتائج اختبار )19ججول )

 سشهات الخبخةستغيخ تعدى لمجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة مسارسة مجيخييم لإلدارة بالقيم 
 سشهات 13أكثخ من  سشهات 13 – 5 سشهات 5أقل  من  سشهات الخبخة

 047419.* 04.346.*  سشػات 5أقّل مغ 

-04.346.* سشػات .1 – 5   .0.7.73- 

-047419.* سشػات .1أكثخ مغ   .0.7.73  
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( أّف الفخوؽ جاءت بيغ السعّمسيغ والسعّمسات في 19تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
سشػات(  5ة الحكػمّية في تخبية وتعميع الخميل اّلحيغ سشػات خبختيع )أقّل مغ السجارس الثانػيّ 

سشػات(، وكانت الفخوؽ لرالح السعّمسيغ والسعّمسات  .1وبيغ اّلحيغ سشػات خبختيع )أكثخ مغ 
سشػات( واّلحيغ كانت تقجيخاتيع لجرجة مسارسة مجراء السجارس  5اّلحيغ سشػات خبختيع )أقّل مغ 

 .1في تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع أعمى مغ اّلحيغ سشػات خبختيع )أكثخ مغ  الّثانػّية
سشػات(، كسا وجاءت الفخوؽ بيغ السعّمسيغ والسعّمسات في السجارس الّثانػّية الحكػمّية في تخبية 

 .1 – 5سشػات( وبيغ اّلحيغ سشػات خبختيع ) 5وتعميع الخميل اّلحيغ سشػات خبختيع )أقّل مغ 
سشػات(  5شػات(، وكانت الفخوؽ لرالح السعّمسيغ والسعّمسات اّلحيغ سشػات خبختيع )أقّل مغ س

واّلحيغ كانت تقجيخاتيع لجرجة مسارسة مجراء السجارس الّثانػّية في تخبية الخميل لإلدارة بالؿيع أعمى 
 سشػات(. .1-5مغ اّلحيغ سشػات خبختيع )

ؤال      راسة الد  الخ ابع: ىل تهجج فخوق  ذات داللة  إحرائي ة  في  اإلجابة عن سؤال الج 
طات تقجيخات معم سي السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لسدتهى متهس  

، وسشهات الخبخة(؟، سيتم  اإلجابة التداميم الت شعيسي  تعدى لستغي    خات )الجشذ، والسؤى ل العمسي 
ؤال من خالل فح الخ ابعة،  الفخضيات السشبثقة عشو وىي الفخضياتص واختبار عن ىحا الد 

ادسة.  والخامدة، والد 

( بين α≤0.05اللة )ة عشج مدتهى الج  حرائي  إ ذات داللة   ال تهجج فخوق  الفخضي ة الخ ابعة:      
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لسدتهى التداميم تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  

 خ الجشذ. تعدى لستغي  الت شعيسي  

لستػّسصات تقجيخات معّمسي  (ت)اختبار جاـاستخ تعّ  ابقةة الدّ ق مغ صحة الفخضيّ حقّ لمتّ      
خ الّتشطيسّي تعدػ لستغيّ السجارس الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لسدتػػ التداميع 

 (..2في ججوؿ رقع ) ة  حمػّض  يسا ىك وقج حرمت الباحثة عمى الّشتائج ،الجشذ

 
 
 



84 
 

تقجيخات معم سي السجارس الث انهية العاممين في مجيخية تخبية وتعميم  طاتستهس  ل (ت)(: نتائج اختبار 23ججول )
 خ الجشذالخميل لسدتهى التداميم الت شعيسي  تعدى لستغي  

 العجد الجشذ
ط الستهس  

 الحدابي  
االنحخاف 
 السعياري  

درجات 
 ةي  الحخ  

قيسة ت 
 السحدهبة

الة الج  
 ةاإلحرائي  

 0549. 3094 95 ذكخ
2.3 .0498 .0619 

 0513. .309 .11 أنثى

عشج السدتػػ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال و أنّ ( .2تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
(.0.5≤)  بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل

وذلظ ألّف ؾيسة الّجالة اإلحرائّية بمغت  ،خ الجشذلسدتػػ التداميع الّتشطيسّي تعدػ لستغيّ 
(، كسا أّف ؾيسة )ت( السحدػبة بمغت 0.5.( أّؼ أّف ىحه الؿيسة أكبخ مغ ؾيسة ألفا )0619.)
كانت إجابات السبحػثيغ  (، وقج1098وىي أقّل مغ الؿيسة )ت( الججولّية والبالغة ) (0498.)

(، وبحلظ تقبل .3.9( وعشج اإلناث )3.94مختفعة  حيث بمغ الستػّسط الحدابّي لمّحكػر ) بجرجة  
 الفخضّية الّرفخّية. 

( α≤0.05اللة )عشج مدتهى الج   ة  احرائي   ذات داللة   ال تهجج فخوق  الفخضي ة الخامدة:      
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لسدتهى بين تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  

. تعدى لستغي  التداميم الت شعيسي    خ السؤى ل العمسي 

صات تقجيخات معّمسي ستػسّ ل (ت)اختبار جاـاستخ تعّ  ابقةة الدّ ق مغ صحة الفخضيّ حقّ لمتّ      
خ تعدػ لستغيّ  شطيسيّ العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لسدتػػ التداميع التّ ة انػيّ السجارس الثّ 

 (.21في ججوؿ رقع ) ة  حمػّض  يسا ىك وقج حرمت الباحثة عمى الّشتائج ،السؤّىل العمسيّ 
وتعميم ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية بين تقجيخات معم سي السجارس الث انهي   (ت)(: نتائج اختبار 21ججول )

 خ السؤى ل العمسي  تعدى لستغي   الخميل لسدتهى التداميم الت شعيسي  

 العجد السؤى ل العمسي  
ط الستهس  

 الحدابي  
االنحخاف 
 السعياري  

درجات 
 ةي  الحخ  

قيسة ت 
 السحدهبة

ة ال  الج  
 ةاإلحرائي  

 05.2. 3093 156 بكالػريػس فأقلّ 
2.3 .06.. .055. 

 .061. 3087 49 ماجدتيخ فأعمى

عشج السدتػػ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال و أنّ ( 21تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
(.0.5≤)  بيغ تقجيخات معّمسي ومعّمسات السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع
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وذلظ ألّف ؾيسة الّجالة اإلحرائّية  ،خ السؤّىل العمسيّ الخميل لسدتػػ التداميع الّتشطيسّي تعدػ لستغيّ 
(، كسا أّف ؾيسة )ت( السحدػبة 0.5.( أؼ أّف ىحه الؿيسة أكبخ مغ ؾيسة ألفا ).055.بمغت )
كانت إجابات  (، وقج1098( وىي أقّل مغ الؿيسة )ت( الججولّية والبالغة )..06.بمغت )

غ والسعّمسات اّلحيغ مؤّىميع العمسّي مختفعة  حيث بمغ الستػّسط الحدابّي لمسعّمسي السبحػثيغ بجرجة  
(، 22( وعشج السعّمسيغ والسعّمسات اّلحيغ مؤّىميع العمسّي ماجدتيخ فأعمى )3.93بكالػريػس فأقّل )

 وبحلظ تقبل الفخضّية الّرفخّية. 
ادسة:       ( α≤0.05اللة )عشج مدتهى الج   ة  حرائي  إ ذات داللة   ال تهجج فخوق  الفخضي ة الد 
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لسدتهى تقجيخات معم سي السجارس الث انهي  بين 

 خ سشهات الخبخة. تعدى لستغي  التداميم الت شعيسي  

، فقج تّع استخجاـ الستػّسصات الحدابّية واالنحخافات ابقةة الدّ ق مغ صحة الفخضيّ حقّ لمتّ      
انػية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع السجارس الثّ  عّمساتوم تقجيخات معّمسيالسعيارّية لستػّسصات 

 في الججوؿ رقع ح  كسا ىػ مػّض خ سشػات الخبخة، تعدػ لستغيّ  شطيسيّ الخميل لسدتػػ التداميع التّ 
(22.) 

 ومعم سات طات تقجيخات معم سيستهس  لة ة، واالنحخافات السعياري  طات الحدابي  (: األعجاد، الستهس  22ججول )
خ سشهات تعدى لستغي   شعيسي  ة العاممين في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لسدتهى التداميم الت  انهي  السجارس الث  

 الخبخة
 االنحخاف السعياري   ط الحدابي  الستهس   العجد سشهات الخبخة

 0576. 4011 33 سشػات 5أقّل مغ 

 0566. 3087 57 سشػات .1 – 5

 0487. 3088 115 سشػات .1أكثخ مغ 

 35529 3592 235 السجسهع

صات تقجيخات معّمسي متػسّ بيغ وجػد فخوؽ  ضاىخّية  ( 22تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
خ تعدػ لستغيّ  شطيسيّ ة العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لسدتػػ التداميع التّ انػيّ السجارس الثّ 

 One Way) بايغ األحادؼّ اختبار تحميل التّ  خجاـاست تعّ سشػات الخبخة، ولفحز داللة الفخوؽ 

ANOVA Analysis of Variance ّة الحكػمّية في ( بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػي



86 
 

وقج تػّصمت ، خ سشػات الخبخةتعدػ لستغيّ  مجيخية تخبية وتعميع الخميل لسدتػػ التداميع الّتشطيسيّ 
 (.23ججوؿ رقع )في ال ح  كسا ىػ مػّض  الباحثة إلى الّشتائج

( One Way ANOVA Analysis of Variance) باين األحادي  (: نتائج اختبار تحميل الت  23ججول )
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لسدتهى التداميم السجارس الث انهي   ومعم سات بين تقجيخات معم سي

 خ سشهات الخبخةتعدى لستغي   الت شعيسي  

 ةي  درجات الحخ   مجسهع السخبعات باينمرجر الت  
ط متهس  

 السخبعات
 قيسة ف

اللة الج  
 ةاإلحرائي  

 0753. 2 105.7 بيغ السجسػعات

 2.2 550589 داخل السجسػعات 0.67. 20738
.0275 

 2.4 570.96 السجسػع

عشج السدتػػ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ  ال  وأنّ ( 32تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )
(.0.5≤ ) بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل

وذلظ ألّف ؾيسة الّجاّلة اإلحرائّية بمغت  ،خ سشػات الخبخةلسدتػػ التداميع الّتشطيسّي تعدػ لستغيّ 
(، كسا أّف ؾيسة )ؼ( السحدػبة بمغت 0.5.( أؼ أّف ىحه ؾيسة  أكبخ مغ ؾيسة ألفا )0.67.)
 (، وبحلظ تقبل الفخضّية الّرفخّية.30.4( وىي أقّل مغ الؿيسة )ؼ( الججولّية والبالغة )20738)

ؤال الخامذ      راسة الد  : ىل تهجج عالقة  ارتباطيٌّة بين درجة مسارسة اإلجابة عن سؤال الج 
مجيخي السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لإلدارة بالقيم ومدتهى 
ؤال من خالل فحص  االلتدام الت شعيسي  لمسعم سين من وجية نعخىم؟، سيتم  اإلجابة عن ىحا الد 

ابعة. ضيةالفخضية السشبثقة عشو وىي اْلفخ  واختبار  الد 

ابعة:الْ       بين درجة ( α≤0.05اللة )ة عشج مدتهى الج  ارتباطي   تهجج عالقة  ال  فخضية الد 
مسارسة مجيخي السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لإلدارة بالقيم 

 ومدتهى االلتدام الت شعيسي  لمسعم سين من وجية نعخ السعم سين.

 Pearsonلمّتحّقق مغ صّحة الفخضّية الّدابقة فقج تّع حداب معامل االرتباط بيخسػف )     

correlation درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػمّية في بيغ ( اّلحؼ يػّضح العالقة
وجية نطخ مجيخية تخبية وتعميع الخميل لإلدارة بالؿيع ومدتػػ االلتداـ الّتشطيسّي لمسعّمسيغ مغ 

 (.24في الججوؿ رقع ) ح  وذلظ كسا ىػ مػّض ، السعّمسيغ
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ح العالقة بين درجة مسارسة مجيخي السجارس الث انهي ة 24ججول رقم ) (: معامل االرتباط بيخسهن ال حي يهض 
نعخ  الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لإلدارة بالقيم ومدتهى االلتدام الت شعيسي  لمسعم سين من وجية

 السعم سين
اللة اإلحرائي ة قيسة معامل االرتباط )ر( السجال  مدتهى الج 

 اإلدارة بالؿيع
 االلتداـ الّتشطيسيّ 

.06.8 .0... 

( وجػد عالقة  ارتباشّية  مػجبة  ذات داللة  24تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )

الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية بيغ إحرائّية  

، حيث بمغت ؾيسة لإلدارة بالؿيع ومدتػػ االلتداـ الّتشطيسّي لمسعّمسيغ مغ وجية نطخ السعّمسيغ

(، حيث 10111( وىي مختفعة  بسدتػػ داللة  مشخفزة  يداوؼ )10618معامل االرتباط بيخسػف )

اإلدارة بالؿيع مغ قبل مجراء السجارس الّثانػّية العامميغ في تفدخ ىحه العالقة بأّنو كّمسا زاد تصبيق 

مجيخية تخبية وتعميع الخميل كّمسا زاد االلتداـ الّتشطيسّي لجػ السعّمسيغ، وذلظ ألّف العالقة بيشيسا 

 شخدّية والعكذ صحيح.

 

 

 

 

 

 

 

 
 



88 
 

راسة والفخضيات الجّ  قة باإلجابة عغ أسئمةتائج الستعمّ غ ىحا الفرل مشاقذة وتفديخ الشّ تزسّ      
 السشبثقة عشيا.

 راسة:مشاقذة نتائج أسئمة الج  
ل وال حي نص  عمى: "ما درجة مسارسة مجيخي السجارس الث انهي ة       ؤال األو  مشاقذة نتائج الد 

 ."الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لإلدارة بالقيم وجية نعخ السعم سين؟
 الش تيجة:

تائج أّف درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػّمية في مجيخية تخبية وتعميع أضيخت الشّ      
الخميل لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ السعّمسيغ جاءت بجرجة  مختفعة ، حيث بمغ الستػّسط الحدابّي 

 مختفعة   تي جاءت بجرجة  الّ  (، وكاف أىّع مطاىخ اإلدارة بالؿيع052.( مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3043)
العجالة  ة  السدؤولّية االجتساعّية، تالىا الػالء الّتشطيسّي، ثّع االستقاللّية، ثّع الّجعع، وكاف أقّميا أىّسيّ 

 .صةمتػسّ  تي جاءت بجرجة  الّ  شطيسّيةالتّ 
ة، خبػيّ ة التّ ة الؿيع في العسميّ يّ السجارس يجركػف أىسّ  مجيخؼ  تيجة إلى أفّ وتعدو الباحثة ىحه الشّ      

يا أساس السجرسة في تحقيق أىجافيا، ويسارسػنيا في إدارتيع لمسجرسة، لحا جاءت درجة أنّ و 
 سيغ.مغ وجية نطخ السعمّ  مسارسة مجراء السجارس لإلدارة بالؿيع مختفعة  

درجة مسارسة مجراء  تي أشارت إلى أفّ ( الّ 2.16خ)تيجة مع نتيجة دراسة سكّ واتفقت ىحه الشّ      
تي ( الّ 2.16، ودراسة ضحيظ )مختفعة   ة جاءت بجرجة  عميسيّ السجارس في مشصقة شخؽ غدة التّ 

عالف ، ودراسة الدّ درجة مسارسة مجيخؼ مجارس وكالة الغػث لإلدارة بالؿيع كانت عالية   أشارت أفّ 
ة لإلدارة بالؿيع فطات غدّ بسحاة انػيّ درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ  تي أشارت أفّ ( الّ 2.17)

درجة مسارسة قائجات السجارس في مشصقة  تي أشارت أفّ ( الّ 2.18) ، ودراسة الغامجؼّ عالية  كانت 
 .الباحة لإلدارة بالؿيع كانت عالية  

درجة  تي أشارت إلى أفّ ( والّ 2.18راسة مع نتيجة دراسة غفخ )واختمفت نتيجة ىحه الجّ      
   صة.متػسّ  ذؾية كانت بجرجة  مسارسة مجيخؼ السجارس لإلدارة بالؿيع في مجيشة الاّل 

ؤال الث اني      وال حي نص  عمى: "ما مدتهى االلتدام الت شعيسي  لجى معم سي  مشاقذة نتائج الد 
 السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل من وجية نعخ السعم سين؟"

 الش تيجة:
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أضيخت الّشتائج أّف مدتػػ االلتداـ الّتشطيسّي لجػ معّمسي السجارس الّثانػّية الحكػمّية في      
جاء بجرجة  مختفعة ، حيث بمغ الستػّسط  وتعميع الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ مجيخية تخبية

 %(.7804(، وبشدبة  بمغت )053.( مع انحخاؼ  معيارؼّ  )3092الحدابّي )
سيغ، وأثخ أسمػبو ة بيغ مجيخ السجرسة والسعمّ تيجة إلى العالقة اإليجابيّ وتعدو الباحثة ىحه الشّ      

سيغ وانتسائيع ويديج مغ والء السعمّ  ة  نفديّ  خ راحة  ا يػفّ ومسارستو لإلدارة بالؿيع؛ مسّ  الؿيادؼّ 
ات سيغ بأخالؾيّ مغ خالؿ التداـ السعمّ ، وقج ضيخ ذلظ شطيسيّ لمسجرسة، ويديج مغ التداميع التّ 

 ، واالعتداز باستسخار العالقات مع السجيخ.وأمانة   السيشة، والعسل بإخالص  
مدتػػ االلتداـ  تي أشارت إلى أفّ ( والّ 2.17تيجة مع نتيجة دراسة سالع )حه الشّ فقت ىاتّ      

تي أشارت إلى ( الّ 2.18رقاء كاف عاليا ، ودراسة شسا )سيغ في محافطة الدّ لجػ السعمّ  شطيسيّ التّ 
األخزخ،  ة داخل الخطّ سي السجارس العخبيّ لجػ معمّ  شطيسيّ مغ االلتداـ التّ  عاؿ   وجػد مدتػػ  

سيغ في لمسعمّ  شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ  تي أشارت إلى أفّ ( الّ 2.19سة مخامخة وعجػة )ودرا
 .مختفعة   ة تخبية وتعميع شساؿ الخميل كانت بجرجة  مجيخيّ 
 شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ  تي أشارت إلى أفّ ( الّ 2.13واختمفت مع نتيجة دراسة أبػ راضي )     

مدمع  ة، ودراسصة  متػسّ  كانت بجرجة  اف ة في محافطة عسّ الخاّص سات السجارس سي ومعمّ لجػ معمّ 
في  ةسيغ في السجارس الخاّص لجػ السعمّ  شطيسيّ مدتػػ االلتداـ التّ  تي أشارت إلى أفّ ( الّ 2.16)

مدتػػ االلتداـ  تي أشارت أفّ ( الّ 2.19بيعي )، ودراسة الدّ صة  اف كانت متػسّ محافطة عسّ 
 .صة  صة في دولة الكػيت كانت متػسّ مة الستػسّ سي السخحلجػ معمّ  شطيسيّ التّ 
 

ؤال الث الث: ىل تهجج فخوق  ذات داللة  إحرائي ة  بين  مشاقذة نتائج      راسة الد  سؤال الج 
طات تقجيخات معم سي السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لجرجة متهس  

، وسشهات الخبخة(؟خات )الجشذ، والسؤى  لستغي  مسارسة مجيخييم لإلدارة بالقيم تعدى   ل العمسي 

تػجج  ال تائج إلى أّنوالث أشارت الشّ راسة الثّ بعج فحز الفخضيات السشبثقة عغ سؤاؿ الجّ      
ة ( بيغ تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػيّ ≥0.5.ة عشج السدتػػ )إحرائيّ  ذات داللة   فخوؽ  

خ تعدػ لستغيّ  وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيعالحكػمّية في مجيخية تخبية 
 .ل العمسيّ الجشذ ومتغيخ السؤىّ 
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في تكػيغ  ة  لع تكغ عػامل ميسّ  ل العمسيّ الجشذ والسؤىّ  تيجة إلى أفّ وتعدو الباحثة ىحه الشّ      
مجيخو السجارس ؼ سيغ حػؿ مسارسة مجيخؼ السجارس لإلدارة بالؿيع، وربسا يترخّ عمّ آراء الس

ع طخ عغ جشذ السعمّ ويتعاممػف مع الجسيع باألسمػب نفدو، ويسارسػف اإلدارة بالؿيع بغس الشّ 
تي أشارت إلى عجـ وجػد ( الّ 2.16ضحيظ )دراسة راسة مع نتيجة فقت نتيجة ىحه الجّ مو، واتّ ومؤىّ 
تي أشارت ( والّ 2.16)، ودراسة مدمع ل العمسيّ خ السؤىّ تعدػ لستغيّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   فخوؽ  

، ودراسة سالع ل العمسيّ خ الجشذ والسؤىّ تعدػ لستغيّ  ة  إحرائيّ  ذات داللة   إلى عجـ وجػد فخوؽ  
، ودراسة ل العمسيّ و لع يكغ ىشاؾ فخوؽ تعدػ لستغيخ الجشذ والسؤىّ أشارت إلى أنّ  تي ( الّ 2.17)

خ الجشذ ة تعدػ لستغيّ ذات داللة إحرائيّ  تي أشارت إلى عجـ وجػد فخوؽ  ( الّ 2.18)غفخ 
 .ل العمسيّ والسؤىّ 

تي أشارت إلى وجػد ( والّ 2.16راسة مع نتيجة دراسة ضحيظ )الجّ واختمفت نتيجة ىحه      
تي ( والّ 2.18خ الجشذ، ودراسة أبػ شقخا )كػر تعدػ لستغيّ ة لرالح الحّ ذات داللة إحرائيّ  فخوؽ  

خ كتػراة في متغيّ جشذ، ولرالح فئة الجّ خ اللرالح اإلناث في متغيّ  أشارت إلى وجػد فخوؽ  
 .ل العمسيّ السؤىّ 

( بيغ ≥0.5.ة عشج السدتػػ )إحرائيّ  ذات داللة   تػجج فخوؽ   ونّ أ تائج إلىكحلظ أشارت الشّ      
تقجيخات معّمسي السجارس الّثانػية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لجرجة مسارسة مجيخييع 

خ سشػات الخبخة، وكانت الفخوؽ لرالح السعّمسيغ والسعّمسات اّلحيغ تعدػ لستغيّ  لإلدارة بالؿيع
 سشػات. 5سشػات خبختيع أقّل مغ 

مغ خسذ سشػات تشقريع  سيغ مغ ذوؼ الخبخة أقلّ السعمّ  تيجة أفّ وتعدو الباحثة ىحه الشّ      
السعخفة والخبخة في الحكع عمى مجػ مسارسة مجيخييع لإلدارة بالؿيع نتيجة عجـ وضػح شبيعة 

تي أشارت ( والّ 2.16ضحيظ )راسة مع نتيجة دراسة فقت نتيجة ىحه الجّ ة اإلدارة بالؿيع، واتّ وماـيّ 
حيغ سشػات سيغ الّ لرالح السعمّ خ سشػات الخبخة ة تعدػ لستغيّ ذات داللة إحرائيّ  إلى وجػد فخوؽ  

ذات داللة  تي أشارت إلى وجػد فخوؽ  ( والّ 2.18خبختيع عذخ سشػات وأكثخ، ودراسة أبػ شقخا )
 وأكثخ. حيغ سشػات خبختيع عذخ سشػات  سيغ الّ خ سشػات الخبخة لرالح السعمّ ة تعدػ لستغيّ إحرائيّ 
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تي أشارت إلى عجـ وجػد ( والّ 2.16راسة مع نتيجة دراسة مدمع )واختمفت نتيجة ىحه الجّ      
تي أشارت إلى ( والّ 2.17خ سشػات الخبخة، ودراسة سالع )ذات داللة إحرائية تعدػ لستغيّ  فخوؽ  

خ سشػات الخبخة، ودراسة الغامجؼ ة تعدػ لستغيّ ذات داللة إحرائيّ  و لع يكغ ىشاؾ فخوؽ  أنّ 
 خ سشػات الخبخة.ة تعدػ لستغيّ ذات داللة إحرائيّ  تي أشارت إلى عجـ وجػد فخوؽ  ( والّ 2.18)

ؤال الخ ابع: ىل تهجج فخوق  ذات داللة  إحرائي ة  في متهس   مشاقذة      راسة الد  طات سؤال الج 
تقجيخات معم سي السجارس الث انهي ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لسدتهى التداميم 

، وسشهات الخبخة(؟، سيتم  مشاقذة نتائج خات )الالت شعيسي  تعدى لستغي   جشذ، والسؤى ل العمسي 
راسة الخ   ادسة.سؤال الج  راسة الخ ابعة، والخامدة، والد   ابع من خالل مشاقذة فخضيات الج 

 :الش تيجة
( بيغ ≥0.5.عشج السدتػػ ) ة  ذات داللة إحرائيّ  تػجج فخوؽ   ال ونّ أشارت الّشتائج إلى أ     

يع السجارس الّثانػّية الحكػمّية في مجيخية تخبية وتعميع الخميل لسدتػػ التدامتقجيخات معّمسي 
تيجة إلى وتعدو الباحثة ىحه الشّ وسشػات الخبخة،  ل العمسيّ خ الجشذ والسؤىّ الّتشطيسّي تعدػ لستغيّ 

لمسجرسة ىػ نتاج إدارة  ووالء   وما يشتج عشو مغ انتساء   شطيسيّ ػف بااللتداـ التّ سيغ يتحمّ السعمّ  أفّ 
مو وسشػات ع ومؤىّ طخ عغ جشذ السعمّ بغس الشّ  مختفعة   تي تسارس اإلدارة بالؿيع بجرجة  السجرسة الّ 

 خبختو.
تي أشارت إلى عجـ وجػد ( والّ 2.16راسة مع نتيجة دراسة مدمع )فقت نتيجة ىحه الجّ واتّ      
اف يعدػ ة في محافطة عسّ ي السجارس الخاّص سيغ فلجػ السعمّ  شطيسيّ في مدتػػ االلتداـ التّ  فخوؽ  

و لع يكغ ىشاؾ تي أشارت إلى أنّ ( والّ 2.17، ودراسة سالع )ل العمسيّ خات الجشذ والسؤىّ إلى متغيّ 
رقاء تعدػ سيغ في محافطة الدّ لجػ السعمّ  شطيسيّ ة في مدتػػ االلتداـ التّ ذات داللة إحرائيّ  فخوؽ  
 شػات الخبخة.وس ل العمسيّ خات الجشذ والسؤىّ لستغيّ 
 تي أشارت إلى وجػد فخوؽ  ( والّ 2.16راسة مع نتيجة دراسة مدمع )واختمفت نتيجة ىحه الجّ      

خ اف يعدػ لستغيّ ة في محافطة عسّ سيغ في السجارس الخاّص لجػ السعمّ  شطيسيّ في مدتػػ االلتداـ التّ 
 ة  ذات داللة إحرائيّ  فخوؽ  تي أشارت إلى وجػد ( والّ 2.17سشػات الخبخة، ودراسة عمي والقخني )

 كػر.خ الجشذ لرالح الحّ في متغيّ 
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ؤال الخامذ: ىل تهجج عالقة  ارتباطي ة  بين درجة مسارسة  مشاقذة      راسة الد  سؤال الج 
ة الحكهمي ة في مجيخية تخبية وتعميم الخميل لإلدارة بالقيم ومدتهى مجيخي السجارس الث انهي  

راسة الخامذلمسعم سين من وجية نعخىم؟، سيتم  مشااللتدام الت شعيسي   من  اقذة نتائج سؤال الج 
ابعة.خالل مشاقذة فخضي   راسة الد   ة الج 

 بيغ درجة مسارسةأشارت الّشتائج إلى وجػد عالقة  ارتباشّية  مػجبة  ذات داللة  إحرائّية        
لإلدارة بالؿيع ومدتػػ االلتداـ  الخميلمجيخؼ السجارس الّثانػّية العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع 

درجة مسارسة مجيخؼ  تيجة أفّ مغ ىحه الشّ  السعّمسيغ، ويدتجؿّ مغ وجية نطخ  الّتشطيسّي لمسعّمسيغ
و كمسا زاد مدتػػ سيغ؛ أؼ أنّ لمسعمّ  شطيسيّ في مدتػػ االلتداـ التّ  السجارس لإلدارة بالؿيع ليا تأثيخ  
حؼ يسارس اإلدارة بالؿيع يكػف أكثخ ، فالسجيخ الّ شطيسيّ االلتداـ التّ  مسارسة اإلدارة بالؿيع زاد مدتػػ 

 .شطيسيّ خ عمى التداميع التّ الي يؤثّ سيغ ورضاىع، وبالتّ السعمّ  قجرة عمى كدب ودّ 

راسة   تهصيات الج 
 أّنيا تخػ  اّلتي الّتػصيات بسجسػعة  مغ تػصي فإّنيا الباحثة ليا تػصّمت اّلتي الّشتائج ضػء في     

 السجارس سيلجػ معمّ  شطيسيّ ج مغ االلتداـ التّ وتديلمسجراء، اإلدارة بالؿيع  زتعدّ  أف مغ السسكغ
وباالستشاد إلى نتائج الّجراسة ومشاقذتيا  العامميغ في مجيخية تخبية وتعميع الخميل، ةة الحكػميّ انػيّ الثّ 

 تػصي الباحثة بسا يأتي:
ة جريبيّ ورات التّ السجارس، وتخسيخو مغ خالؿ الجّ  د مفيػـ اإلدارة بالؿيع لجػ مجيخؼ تعدي -1

تي يتمقاىا السجراء، وتجريبيع عمى مبادغ اإلدارة بالؿيع، وإدراج أبعادىا ضسغ السعاييخ الّ 

 .التي يتع مغ خالليا تقييع أداء السجيخ

عمى دعع  سجيخيغال ذجيعسيغ لتوالسعمّ  سجيخؼ السجارسورش عسل تجريبية مذتخكة ل عقج -2
سيغ لسداعجتيع في حل وتقجيع الحػافد والعػف والسداعجة ليع في عسميع، ولمسعمّ  سييعمعمّ 

 .ؿياـ بعسميع عمى أكسل وجوتي تػاجييع، وتسكشيع مغ الالسذاكل الّ 
 خات أخخػ مثلصيا بستغيّ ورب راسات حػؿ اإلدارة بالؿيعمغ الجّ  العسل عمى إجخاء السديج -3

 . شسخ الػضيفيّ التّ 
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 خات أخخػ، مثلعمى متغيّ  سيغلمسعمّ  شطيسيّ سمػؾ االلتداـ التّ دراسة أثخ العسل عمى  -4

 ، تحريل الصمبة.فياالنزباط الّر 

عمى تشسية الؿيع لجػ  دراسة أثخ اإلدارة بالؿيع لسجيخؼ السجارسالعسل عمى إجخاء  -5

 سييع.معمّ 

 سيغ.السجارس العجالة في تػزيع العسل عمى السعمّ  مخاعاة مجيخؼ ضخورة  -6

 .قييعة التّ قييع ومشاقذتيع أثشاء عسميّ السعّمسيغ عمى معاييخ التّ اشالع ضخورة  -7
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 الكهيت،ة_ خبهي  ة الت  السجم  سييع. ة مغ وجية نطخ معمّ ة الياشسيّ السفخؽ في السسمكة األردنيّ 

 .134-103(، ص2)26

ة مجيخ السجرسة في وكالة الغػث الّجولية بغّدة مغ وجية (. فاعميّ 2008أبػ حريخة، نجػ. ) -

جامعة  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة،في ضػء معاييخ الجػدة الّذاممة. نطخ السذخفيغ الّتخبػّييغ 

 األزىخ، غّدة.

(. دور إدارة الّتغييخ في تعديد االلتداـ الّتشطيسّي لجػ العامميغ )حالة  2012حمذ، صقخ. ) -

 الجامعة اإلسالمّية، غّدة.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة،دراسّية  عمى بمجّية غّدة(. 

(. ؾياس مدتػػ االلتداـ الّتشطيسّي لجػ العامميغ بالجامعات الفمدصيشّية 2006حشػنة، سامي. ) -

 . الجامعة اإلسالمّية.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرةبقصاع غّدة. 

عميع خبية والتّ (. درجة مسارسة ؾيع العسل لجػ مجيخؼ التّ 2014عػد، راتب. )ج والدّ ذيب، محسّ  -

ة مجم  لخؤساء األقداـ العامميغ معيع،  شطيسيّ جرجة مسارسة االلتداـ التّ وعالقتيا ب في األردفّ 

 .289(، ص:11)41 دراسات،
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(. السشطػمة الؿيسّية اإلدارّية لجػ مجيخؼ السجارس الخاّصة في 2013أبػ راضي، رويجة. ) -

امعة ج رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة،محافطة عّساف وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسّي لمسعّمسيغ. 

 الّذخؽ األوسط، األردّف.

مقتخح  لتصػيخ السسارسات اإلدارّية لسجيخؼ مجارس السخحمة  ر  (. ترػّ 2017الّدعالف، سامية. ) -

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة، ة في السحافطات الجشػبّية عمى ضػء مجخل اإلدارة بالؿيع. الّثانػيّ 

 جامعة األزىخ، غّدة.

(. األداء الػضيفّي وعالقتو بااللتداـ الّتشطيسّي لجػ أعزاء ىيئة 2017الّدىخاني، عبج الػاحج. ) -

 .276-247(، ص8)ة البحث العمسي  في الت خبية، مجم  الّتجريذ بجامعة الباحة. 

 (. أثخ الؿيادة بالؿيع عمى الػالء الّتشطيسّي )حالة  2013الّدقاؼ، صفػاف وأبػ سغ، أحسج. ) -

عمى مشطسات األعساؿ اليسشّية مجسػعة شخكات ىائل سعيج أنعع وشخكاه أنسػذجا (.  يؿّية  تصب

 .91-71(، ص1)16ة العمهم االقترادي ة، مجم  

(. اإلدارة بالؿيع وعالقتيا بالػالء الّتشطيسّي مغ خالؿ االتجاه نحػ الؿيع 2018خ، ناجي. )سكّ  -

ة مجم  مى السجارس الّثانػّية بسشصقة شخؽ غّدة الّتعميسّية. ع تصبيؿّية   )دراسة   وسيط   خ  السسارسة كستغيّ 

 .546-523(، ص7)26جامعة بابل لمعمهم اإلنداني ة، 

 ة السعاصخة في تحقيق االلتداـ الّتشطيسّي )دراسة  (. دور األنساط الؿياديّ 2013سمساف، ىادؼ. ) -

رسالة دكتهراة ات الّرشاعّية العخاؾّية(. مغ الؿيادات اإلدارّية العميا في الّذخك آلراء عّيشة   تحميمّية  

 جامعة سانت كميسشتذ العالسية، بغجاد.غيخ مشذهرة، 
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ة الخاّصة (. درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػيّ 2010الّذخيفي، عباس والّتشح، مشاؿ. ) -

، الت خبهي ة والش فدي ةمجمة العمهم غ السعّمسيغ. بإمارة الّذارقة لمؿيادة األخالؾّية وعالقتيا بجرجة تسكّ 

12(3.) 

(. درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػّية في لػاء الكػرة بسحافطة 2018أبػ شقخا، رواف. ) -

راسات الت خبهي ة مجم  إربج لإلدارة بالؿيع مغ وجية نطخ معّمسييع.  ة الجامعة اإلسالمي ة لمج 

 .467-452(، 1)28 والش فدي ة،

درجة مسارسة مجيخؼ مجارس وكالة الغػث الّجولّية بسحافطة غّدة (. 2016ضحيظ، نعسة. ) -

الجامعة  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة،خاذ القخارات الّتذاركّية. لإلدارة بالؿيع وعالقتيا باتّ 

 اإلسالمّية، غّدة.

: دار ، عّساف، األردفّ 1(. اإلدارة السجرسّية الحجيثة،ط2001عابجيغ، محّسج عبج القادر. ) -

 وؽ لمّشذخ والّتػزيع.الّذخ 

 مكتبة األنجمػ السرخّية. دليل إدارة الح ات بالقيم،(. 2015عبج الحسيج، شمعت. ) -

(. الؿيع الّدياسية في اإلسالـ. الّخياض، الّدعػدية: دار 2006عبج الكافي، إسساعيل. ) -

 الػشغ.

ة وعالقتيا دة األخالؾيّ ة لمؿيا(. درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػيّ 2013العتيبي، أحسج. ) -

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة.بؿيسيع الّتشطيسّية مغ وجية نطخ السعّمسيغ في دولة الكػيت. 

 .جامعة الّذخؽ األوسط، األردفّ 
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في السشّطسات، السؤتسخ  (. اإلدارة بالؿيع وتحقيق الّتػافق الؿيسيّ 2009العتيبي، مذاعل.) -

متسّيد في القصاع الحكػمّي(معيج اإلدارة العاّمة، السسمكة  داء  الّجولّي لمّتشسية اإلدارّية )نحػ أ

 ة.العخبية الّدعػديّ 

ة نحػ تصبيق إدارة (. اتجاىات مجيخؼ السجارس الحكػمّية الّثانػيّ 2010عثساف، عاّلف. ) -

جامعة الّشجاح  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة.السعخفة في السحافطات الّذسالّية في فمدصيغ. 

 الػششّية، نابمذ.

لمؿيع في أبحاث  تحميمّية   ( دراسة  2017اؿ عثساف، مشاؿ والّذيخاني، نػرة والخميػؼ، ليشا. ) -

رة، اإلدارة الّتخبػّية اإلسالمّية.  ولية الت خبهي ة الستخر   .168-158(، ص10)6السجمة الج 

ة لسجيخؼ السجارس الّثانػّية الحكػمّية خالؾيّ (. مدتػػ الؿيادة األ2012العخايزة، رائجة ىاني. ) -

رسالة ماجدتيخ في عّساف وعالقتو بسسارسة سمػؾ السػاششة الّتشطيسّي مغ وجية نطخ السعّمسيغ. 

 . جامعة الّذخؽ األوسط، عّساف.غيخ مشذهرة

حكػمّية (. الّثقافة الّتشطيسّية والسسارسات اإلدارّية لجػ مجيخؼ السجارس ال2012عمياف، ديسة. ) -

رسالة ماجدتيخ والعالقة بيشيسا مغ وجية نطخ السعّمسيغ في محافطتي القجس وراـ هللا والبيخة. 

 جامعة الّشجاح الػششّية، نابمذ. غيخ مشذهرة،

ة. استخجعت بتاريخ بػيّ يخة الشّ (. حدغ اإلدارة مغ خالؿ الدّ 2014العسخؼ، عبج العديد. ) -

 http:// al-jazirah.comمغ مػقع  1/1/2021
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(. الؿيادة األخالؾّية وعالقتيا بالّخضا الػضيفّي 2018العشدؼ، تياني وعبج العديد، صفػت.) -

مجمة جيل العمهم اإلنداني ة لجػ معّمسي السخحمة الّثانػّية في دولة الكػيت مغ وجية نطخىع. 

 ، وزارة الّتخبية والّتعميع، الكػيت.44ع ،واالجتساعي ة

تصبيؿّية عمى  الؿيادة الخادمة وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسّي )دراسة   (.2015غالي، محّسج. ) -

 الجامعة اإلسالمّية، غّدة.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة، الجامعات في قصاع غّدة. 

(. درجة مسارسة اإلدارة بالؿيع لجػ قائجات السجارس في مشصقة الباحة 2018الغامجؼ، فػزية. ) -

راسات الت خبهية والش فدي ة،سجم  المغ وجية نطخ السعّمسات.  ولية لمج   .504-489ص (،2)3 ة الج 

 ، الّجماـ، الّدعػدية: مكتبة السمظ فيج.1(. اإلدارة بالؿيع. ط2020الغامجؼ، محّسج. ) -

مغ وجية  ميجانّية   (. درجة مسارسة مجيخؼ السجارس لإلدارة بالؿيع )دراسة  2018غفخ، غيجاء. ) -

راسات مجم  العاـ في مجيشة الاّلذؾية(.  الّثانػؼّ سي الّتعميع نطخ مجرّ  ة جامعة تذخين لمبحهث والج 

 .95-73(، ص6)40العمسي ة، 

عمى  ميجانّية   دراسة  ) لّتشطيسّية وااللتداـ الّتشطيسيّ (. العالقة بيغ الّثقة ا2014فارس، محّسج. ) -

راسات االقترادي ةمجم  . (جامعة األزىخ -165(، 2)22واإلداري ة،  ة الجامعة اإلسالمي ة لمج 

195. 

(. اإلدارة السجرسّية السعاصخة، مشذػرات جامعة قار يػنذ. 1994الفقي، عبج السؤمغ. ) -

 بشغازؼ، ليبيا.
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(. الؿيادة الخادمة لجػ رؤساء ومذخفات األقداـ األكاديسّية 2017القخني، محّسج عمي. ) -

ولية الت خبهي ة، زاء ىيئة الّتجريذ. بجامعة تبػؾ وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسّي لجػ أع السجمة الج 

  .62-45(، ص11)6

 : السكتبة الػششّية.، عّساف، األردفّ 2(. الّدمػؾ الّتشطيسّي. ط1997القخيػتي، محّسج قاسع. ) -

سي السخحمة الّثانػّية في تعديد الؿيع اإلسالمّية لجػ (. دور معمّ 2010قذالف، عبج الكخيع. ) -

 جامعة األزىخ، غّدة.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة، شالبيع في محافطات غّدة. 

(. السشاخ األخالقّي وعالقتو باالحتخاؽ الّشفدّي وااللتداـ 2019الؿيدي، خميل عػض. ) -

 : دار اليازورؼ العمسّية.الّتشطيسّي. عّساف، األردفّ 

سات األعساؿ. (. اإلدارة باألىجاؼ واإلدارة بالؿيع في مشطّ 2006لخزخ، مخغاد وحجة، رايذ. ) -

 ،القاىخة، مرخ: إيتخاؾ لمّشذخ والّتػزيع.1ط

خات. استخجعت بتاريخ (. اإلدارة بالؿيع في عرخ الستغيّ 2016محّسج، عبج الخحيع. ) -

 http://dr-ama.comمغ مػقع  27/5/2020

ة الحكػمّية في (. درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الّثانػيّ 2019وعجػة، محّسج. ) مخامخة، كساؿ -

مغ وجية نطخ  مجيخّية تخبية وتعميع شساؿ الخميل لمسيارات الّشاعسة وعالقتيا بااللتداـ الّتشطيسيّ 

         (، ص 2)6مجمة العمهم اإلندانية، السعّمسيغ. 

يع، ماججة. مرصفى، نادية وعبج الفتاح، سيف وماىخ،  - مجحت وعبج السحدغ، سامية وإبخـا

 (. الؿيع في الّطاىخة االجتساعّية. القاىخة، مرخ: دار الّشذخ لمّثقافة والعمػـ.2010)
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(. دور اإلدارة بالؿيع في خمق الؿيسة في 2016صيف وأرحاب، وساـ. )مرصيفى، عبج المّ  -

مجمة رؤى بيب بغخداية الجدائخ( دة )دراسة حالة السؤّسدة الجدائخّية لرشاعة األناالسؤسّ 

ييج حسة لخزخ، اقترادي    .342-319(، ص10)6ة جامعة الذ 

(. ميارات الّتػاصل لجػ مجيخؼ مجارس الّثانػية بسحافطات غّدة 2018أبػ نجػ، لسياء. ) -

 الجامعة اإلسالمّية، غّدة.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة. وعالقتيا بتفعيل السذاركة السجتسعّية. 

(. دور بيئة العسل في االلتداـ الّتشطيسّي مغ وجية نطخ العامميغ 2016نّرار، أمجج. ) -

 جامعة األقرى، غّدة. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة.اإلدارّييغ في الجامعات الفمدصيشّية. 

بسؤّسدة  ميجانّية   ف )دراسة  (. تأثيخ االلتداـ الّتشطيسّي عمى أداء السػضّ 2017ياسية، بدسة. ) -

 جامعة العخبي بغ ميجؼ، الجدائخ.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة. سػنمغاز أـ البػاقي(. 
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 :(1السمحق رقم)

 ةاالستبانة في صهرتيا األولي  

                                                          

ّربيةةّالت ّي ّكل ّ

ّراساتّالعلياالدّ 

 

 

 حكيمخطاب الت  

 ..........................................................كتػر: ..........حزخة األستاذ/ الجّ 

 الـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو:الدّ 

ة ة الحكهمي  انهي  السجارس الث  درجة مسارسة مجيخي  "بعشػاف:  تقػـ الباحثة بإجخاء دراسة       

، سييم"ة نعخ معم  من وجي شعيسي  الخميل لإلدارة بالقيم وعالقتيا بااللتدام الت   تخبية وتعميمفي 

بخنامج اإلدارة  –خبية ة التّ يّ وذلظ استكساال  لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ مغ كمّ 

، االستبانة ( فقخة  62راسة عمى استبانتيغ احتػت عمى )ة مغ جامعة الخميل،  واشتسمت الجّ عميسيّ التّ 

في وسط الخميل لإلدارة بالؿيع، ة ة الحكػميّ انػيّ األولى لؿياس درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثّ 

ة وؾيع ة االجتساعيّ ة، وؾيع السدؤوليّ شطيسيّ وىي: مجاؿ ؾيع العجالة التّ  اشتسمت عمى خسذ مجاالت  

، نت استبانة اإلدارة بالؿيع مغ أربع مجاالت  عع، ، تكػّ ة وؾيع الجّ وؾيع السدؤوليّ  شطيسيّ الػالء التّ 

سيغ، مغ وجية نطخ لجػ السعمّ  شطيسيّ اس االلتداـ التّ انية لؿي( فقخة، واالستبانة الثّ 32) فييا

 .( فقخة  30سيغ، احتػت االستبانة عمى )السعمّ 
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الباحثة أف تزع بيغ أيجيكع ىحه  ة في ىحا السجاؿ، يدخّ ة والعسميّ لخبختكع العمسيّ  ونطخا       

ضع مالحطاتكع االستبانة؛ إلبجاء آرائكع السثسخة، وتزسيغ خبخاتكع ومقتخحاتكع ليا، عغ شخيق و 

 حػؿ ىحه األداة.

 قجيخكخ والت  وتفزمها بقبهل فائق الذ  

 االسم:...............................................                            

 مكان العسل:........................................                              

                        ..........ص...........................خر  تبة/الت  الخ  

 الباحثة: أميخة يعقهب أحسخو.                                                                                

 

 ة.خري  ل: البيانات الذ  القدم األو  

 )  (                     أنثى )  (.ذكخ الجشذ :    
 

 )  (       ماجدتيخ فأعمى )  (. بكالػريػس   : ل العمسي  السؤى  
 

 .( سشػات  )  10أكثخ مغ  سشػات )  (  10-5سشػات  )  (   مغ  5مغ  أقلّ الخبخة : سشهات 
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 اني: محاور وفقخات االستبانة: القدم الث  

    ل: اإلدارة بالقيم:السحهر األو  

 

 الخقم

 

 اإلدارة بالقيم
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ة
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رجة  
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يمة  
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رجة  
بج

 
يمة  
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 ججاً 

 ة شطيسيّ : ؾيع العجالة التّ السجال األول

      يذخؾ مجيخ السجرسة العامميغ في اتخاذ القخارات الستعمقة بالعسل. .1

      سيغ.يخاعي السجيخ العجالة في تػزيع العسل عمى السعمّ  .2

. قييع قبل وقت  سيغ عمى معاييخ التّ السعمّ  يصمع 3.       كاؼ 

      عمى معاييخ واضحة. سيغ بشاء  ع السجيخ السعمّ يؿيّ  .4
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      سيغ.خحه بحق السعمّ يتّ  قخار   لكلّ  واضحة   ـ مبخرات  يقجّ  .7
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 ة.ة االجتساعيّ ؾيع السدؤوليّ السجال الثاني: 
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 .شطيسيّ ؾيع الػالء التّ الث: ث  السجال  ال
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      سيغ.ز الػالء لمسجرسة عشج السعمّ يعدّ  .5

 ة.ؾيع االستقالليّ ابع: السجال الخ  

      . ؼ  يبجؼ السجيخ رأيو أماـ السدؤوليغ دوف تخػّ  .1
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      وضيفتي تذغل جدءا  كبيخا  مغ وقتي. عادة ألفّ أشعخ بالدّ  .16
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 (2السمحق رقم )

 قائسة السحك ِّسين

 الجامعة االسم الخقم
 جامعة الخميل د. محّسج عجػة 1
يع  2  جامعة الخميل أبػ عقيلد إبخـا
 جامعة الخميل د. معغ مشاصخة 3
 جامعة القجس السفتػحة د. ـياـ أبػ ميالة 4
 قشية)العخوب(جامعة فمدصيغ التّ  د. بالؿ يػنذ 5
 القجسجامعة  ميدػف جالؿ التسيسيد.  6
 عميعخبية والتّ وزارة التّ  عداـ احجوشد.  7
 جامعة الخميل مشاؿ أبػ مشذارد.  8
يع السرخؼ  9  جامعة الخميل د.إبخـا
 عميعخبية والتّ وزارة التّ  روال الحخباوؼ أ.  10
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 (3السمحق رقم )

 ةيائي  االستبانة في صهرتيا الش  

 

ّربيةةّالت ّي ّكل ّ
ّ

 ة:/م/ة  السحتخمحزخة السعم  

ة الحكهمي  ة هي  ان" درجة مسارسة مجيخي السجارس الث  عشػانيا:  تقػـ الباحثة بإجخاء دراسة   

 سييم"،من وجية نعخ معم   شعيسي  الخميل لإلدارة بالقيم وعالقتيا بااللتدام الت   تخبية وتعميمفي 

 ة مغ جامعة الخميل.عميسيّ وذلظ استكساال  لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في اإلدارة التّ 

تكع في الحكع عمى فقخات ة، ومػضػعيّ ػجيييّ ليحا تأمل الباحثة االستفادة مغ خبخاتكع التّ       

رونيا لإلدارة بالؿيع تي تقجّ رجة الّ خ عغ الجّ حؼ يعبّ ( في الحقل الّ Xاالستبانة، وذلظ بػضع عالمة )

 لجيكع.  شطيسيّ لجػ مجيخؼ مجارسكع، وعالقتيا بااللتداـ التّ 

 يتعّ راسة، وسػؼ في تحقيق أىجاؼ الجّ  رئيذ   ة، ليا دور  كسا ستكػف إجابتكع السػضػعيّ      

 فقط. ة، ويقترخ استخجاميا ألغخاض البحث العمسيّ امّ ة التّ خيّ عامل معيا بالدّ التّ 

 كخ واالمتشاف...                                                     ولكع جديل الذّ 

 الباحثة: أميخة يعقهب أحسخو.                                                               

 إشخاف : د. كسال مخامخة.                                                               
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 ( أمام ما يشاسبكم: Xكخم من حزختكم بهضع عالمة )يخجى الت  

 ة.خري  ل: البيانات الذ  القدم األو  

 ذكخ )  (                     أنثى )  (.الجشذ :    
 

 )  (       ماجدتيخ فأعمى )  (. فأقل بكالػريػس   : ل العمسي  السؤى  
 

 .سشػات  )  ( 10سشػات )  (   أكثخ مغ 10-5سشػات  )  (   مغ  5مغ  أقلّ سشهات الخبخة : 
 

 اني: محاور وفقخات االستبانة: القدم الث  

 ل: اإلدارة بالقيم:السحهر األو  

،  أسمػب  إدارؼ   اإلدارة بالؿيع      خ في سمػؾ العامميغ مغ الؿيع، تؤثّ  مجسػعة   ذتسل عمىيحجيث 

، وتجفعيع لمعسل مبيّ مػؾ الدّ واالبتعاد عغ الدّ  مػؾ اإليجابيّ يو، وتقػـ عمى تعديد الدّ وتػجّ 

 والّتسّيد وتحقيق األىجاؼ السشذػدة.
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 ة شطيسيّ : ؾيع العجالة التّ السجال األول

      يذخؾ مجيخ السجرسة العامميغ في اتخاذ القخارات الستعمقة بالعسل. .1

      سيغ.يخاعي السجيخ العجالة في تػزيع العسل عمى السعمّ  .2

. وقت  قييع قبل سيغ عمى معاييخ التّ السعمّ  السجيخ يصمع 3.       كاؼ 

      عمى معاييخ واضحة. سيغ بشاء  ع السجيخ السعمّ يؿيّ  .4

      سيغ حدب ما تقتزيو مرمحة العسل.ع السياـ عمى السعمّ يػزّ  .5

      قييع.ة التّ سيغ أثشاء عسميّ يشاقر السجيخ السعمّ  .6
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 ة.ة االجتساعيّ ؾيع السدؤوليّ السجال الثاني: 

      ة عشج تػزيع العسل عمييع.سيغ االجتساعيّ السجرسة ضخوؼ السعمّ يخاعي مجيخ  .1

      ة.سيغ في مشاسباتيع االجتساعيّ السعمّ السجيخ يذارؾ  .2

      . لخجمة السجتسع السحميّ  يبحؿ مجيخ السجرسة جيػدا  واضحة   .3

      ة.سيغ االجتساعيّ مذكالت السعمّ  ديع السجيخ في حلّ ي   .4

      .مع السجتسع السحميّ  ة  اجتساعيّ  السجيخ عمى إقامة عالقات  ع يذجّ  .5

      حؼ تدعى السجرسة لخجمتو.السجتسع الّ سيغ عمى االنخخاط في السعمّ  حثّ ي .6

 .شطيسيّ ؾيع الػالء التّ السجال  الثالث: 

      لمسجرسة.  انتسائوتجؿ قخارات السجيخ عمى  .1

      ة.ة بعيجا  عغ السرالح الذخريّ القخارات اإلداريّ  السجيخ خحيتّ  .2

      ة داخل السجرسة.ة قخاراتو اإلداريّ مدؤوليّ السجيخ ل يتحسّ  .3

      يتعامل السجيخ مع مدتججات العسل في ضػء رؤية السجرسة ورسالتيا. .4

      سيغ.ز الػالء لمسجرسة عشج السعمّ يعدّ  .5

      العسل عمى مرمحتو الّذخرّية.يفزل السجيخ مرمحة  .6

 ة.ؾيع االستقالليّ السجال الخابع: 

      يبجؼ السجيخ رأيو أماـ السدؤوليغ دوف تخػؼ.  .1

      جخل في شؤوف عسمو.تي تيجؼ إلى التّ غػط واإلمالءات الّ يخفس الّز  .2

      .ذفاؼّيةة بيسارس السجيخ ميامو اإلداريّ  .3

      ة.في اتخاذ قخاراتو اإلداريّ حيد ب التّ يتجشّ  .4

      ة.قاليج االجتساعيّ ة بعيجا  عغ التّ خح القخارات اإلداريّ يتّ  .5

      في إدارتو لمسجرسة. واضحة   برسات  السجيخ يتخؾ  .6

 عع.ؾيع الجّ السجال الخامذ: 

      قييع السشاسب وفقا  إلنجازاتيع.سػف عمى التّ يحرل السعمّ  .1

      سيغ.ة لمسعمّ مجيخ السجرسة الحػافد السعشػيّ ـ يقجّ  .2

      فيغ بيا.سيغ الػقت الكافي إلنجاز السياـ السكمّ السعمّ  السجيخ يعصي .3

      .سيغـ يج العػف والسداعجة لسغ يحتاجيا مغ السعمّ يقجّ  .4
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      ة.سيغ الخاّص قريخ بطخوؼ السعمّ سيغ عشجما يتعمق التّ ب إحخاج السعمّ يتجشّ  .5

      خؽ السسكشة.سيغ بذتى الصّ ة لمسعمّ وح السعشػيّ عمى رفع الخّ السجيخ يعسل  .6

 

 :شعيسي  اني: االلتدام الت  السحهر الث  

خ عغ استعجاد الفخد لبحؿ أقرى جيج  مسكغ  لرالح السشّطسة، ما يعبّ ىػ  شطيسيّ االلتداـ التّ      

مغ الّدمػكيات  بيا وبأىجافيا وؾيسيا، وىػ نػع  ورغبتو الّذجيجة في البقاء فييا، وقبػلو وإيسانو 

السخغػبة والسصمػب تعديدىا؛ لكػنو يػّلج لجػ األفخاد اإلحداس باالنتساء واالنجماج مع السكاف 

 . مخغػبة   ا  عمى سيخ العسل، واكتداب الفخد سمػكّيات  ا يشعكذ إيجابيّ حؼ يعسل بو، مسّ الّ 
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      عميع.تّ ميشة الألتـد بأخالؾيات  .1

غيخ  بجيمة   خت لي فخص  أرغب في البقاء في عسمي ميسا تػفّ  .2

 الّتعميع.

     

      .ة  عالية  بدبب دعع السجيخ ليبجافعيّ  أقػـ بعسمي  .3

      .نفديّ  واجتساعيّ  لي عسمي مرجر استقخار  أرػ أّف  .4
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      .ي كسعمع  تديج مغ تقجيخؼ لحاتيوضيفت عادة ألفّ أشعخ بالدّ  .9

      تي تػاجيشي في السجرسة.السذكالت الّ  أبحؿ الجيج لحلّ  .10
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ة دورؼ في تحقيق أىجاؼ يّ إلدراكي أىسّ  وأمانة   أعسل بإخالص   .11

 السجرسة.

     

      ة.ا مذاكمي الخاّص يمع مذاكل السجرسة وكأنّ  أتعامل بججية   .12
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      .بجاع والّتسيدلإل ا  ججيّ  ا  مجرستي مكانأرػ في  .14

      .والسجتسع لرالح السجرسة تي تقجـ خجمة  جاف الّ أشارؾ في المّ  .15

      في مجرستي. ع لمحرػؿ عمى تخؾية  أتصمّ  .16

      .والسجيخ باستسخار العالقات بيشي وبيغ زمالئي أعتدّ  .17

مغ االنتساء ليحه  الّتقجيخ واالحتخاـيسكغ الحرػؿ عمى أرػ أّنو  .18

 السجرسة.
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