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 ىذاءاإل

إىل يٍ كههو اهلل ثبهليجخ ًانٌقبس... إىل يٍ ػهًين انؼطبء ثذًٌ اَتظبس... إىل يٍ أمحم امسو ثكم 

 افتخبس... 

 أثي انغبيل 

إىل يؼنى احلت ًإىل يؼين احلنبٌ ًانتفبَي... إىل ثسًخ احليبح ًسش انٌجٌد... إىل يٍ كبٌ دػبئيب سش 

 .. جنبحي ًثهسى جشاحي... إىل أػظى اَسبَخ يف انٌجٌد.

 إيي احلجيجخ  

إىل يٍ كبٌَا خري سنذ يل... إىل يٍ ػشنب يؼيى أيبو طفٌنتنب... إىل انقهٌة انطبىشح ًاننفٌس 

 انربيئخ... 

 إخٌتي ًأخٌاتي

 إىل يالكي انقبدو... إىل انيت اخرتهتب نتكٌٌ ششيكيت يف ىزه احليبح... 

 خطيجيت 

 ال حتهٌ احليبح إال ثٌجٌدىى... إىل كم يٍ محم يؼي شؼبس احلت ًانصذاقخ... إىل انزيٍ

 أصذقبئي 
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 انشكش ًانتقذيش:
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 ًَسأل اهلل أٌ يكٌٌ ىزا انجحث املتٌاضغ رً فبئذح ًَتيجخ يثًشح يف سجيم خذيخ انؼهى. 

 ًاهلل ًيل انتٌفيق

 

  



 د

 معخخلص الذساظت

ُٟي في صوعان الٗمللالضعاؾت  هظه هضٞذ     مً  لخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

 مُضاهُتالالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل وؾُِ ًخىؾِ هظه الٗال٢ت، وطل٪ مً زال٫ صعاؾت  زال٫

اٖخمضث الضعاؾت ٖلى املىهج ت مىاص البىاء بمهغاجه، ٖلى قغ٦ت املجم٘ الاؾدثماعي لهىاٖ

ؤؾلىب املسح التي ؾٗذ لخد٣ُ٣ها، وجم اجبإ  هضاٝولاأ الىنٟي ملالثمخه لُبُٗت الضعاؾت

ٟحن  والبالٜ ٞغاص املجخم٘ املالكامل ل٩اٞت ؤ حن ومْى ً وعئؾاء ؤ٢ؿام ومكٞغ ؿهدضٝ ممضًٍغ

٠، وا234ٖضصهم م ٖخماص الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث، وجم جدلُلها باؾخسضام بغهامج   مْى

أ.SPSSللٗلىم الاحخماُٖت  خهاثُتالخؼم لاأ

٤  ؤنبلى ؤقاعث هخاثج الضعاؾت  ُٟي ًازغ في صوعان الٗمل ًٖ ٍَغ جسُُِ املؿاع الْى

ن املجم٘ ٌٗاوي مً ي٠ٗ في خمغاعي للٗاملحن، وبُيذ الضعاؾت اجإزحره في مؿخىي الالتزام الاؾ

ُٟي  مهاعاث جىا٤ٞ ٖملُت في املجم٘ ؤصاعة ج٣هحر في حلُا ْهَغأ ال٠ًٗ وهظا جسُُِ املؿاع الْى

اث٠ م٘ الٗاملحن وزبراث ت في الٗاملحن ًىاحه الظي الٛمىى في و٦ظل٪ ًاصوجدا، التي الْى  مٗٞغ

 في الٗاملحن ؤقغا٥ لٗملُت املجم٘ بصاعة بهما٫ طل٪  بلى بياٞت ؤمامهم، املخاخت الترقي ٞغم

ُُٟت للمؿاعاث الخُِ وي٘ ٟحنؤٚلبُت  وؤن الْى ٌكٗغون بالتزام اؾخمغاعي مغجٟ٘ اججاه  املْى

أؤي اجدم مؿخٗضون لتر٦ه بطا ما ؾىدذ لهم ٞغنت ٖمل في مىٓمت ازغي.  املجم٘

وي ال٨ٟاءاث والخبراث طؤونذ الضعاؾت بدك٨ُل لجىت مخسههت مً ٖلى يىء طل٪ 

ُٟي املخبٗت باملجم٘، وأ غ زُِ املؿاع الْى حغاء هضواث وماجمغاث ووعف ٖمل بملغاحٗت وجٍُى

ٟحن  اَالٖهم ٖلى ٞغم الترقي املخاخت ؤمامهم، ومداولت بقغا٦هم والازظ وأإلعقاص املْى

ٟحن الظًً ٢غعوا جغ٥  بحغاء بلىبم٣ترخاتدم خى٫ هظه الخُِ، باإلياٞت  م٣ابالث م٘ املْى

أهظا ال٣غاع والٗمل ٖلى مٗالجهدا وجٟاصحدا.التي صٞٗهدم الجساط  لاؾباباملجم٘ للى٢ىٝ ٖلى 
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 ملذمت:  1.1

هدا وبغامجها ؤوكُاملىاعص التي حٗخمض ٖليدا املىٓماث في جىُٟظ  ؤهماملىعص البكغي مً ٌٗض 

ىعص لؿبل التي ججٗل هظا املا ؤًٞلًٖ  ًبدثىنأاملىٓماث  مضًغيأؼا٫ ًوال  ها،ؤهضاٞوجد٤ُ٣ 

اٖلُت،لُه ب٩ل ٦ٟاءة بما حؿعي  جد٤ُ٣ بلى بما ًاصي املىٓمت،لهالح  هما لضً ؤًٞل٣ًضم   ٞو

لًمان وأ البكغي،املىعص  ٖلى ُتؤؾاؾبهىعة  لاهخاجٖىانغ ملضزالث وأالامثل  ؾدثماعالاأ ٌٗخمض

اثض مً وعاء ه ؤًٞلجد٤ُ٣  ٣ًخط ي  ،والاؾخٟاصة مً زبراجه ب٣اثها املىعص ويمان ظاؾدثماع ٖو

دٟؼه لظل٪ ٖلىالامغ الٗمل  حر ٧ل ما ًضٞٗه ٍو أ.جٞى

أ
 
ت ا٢خًذ الخاحت  همُتلهظه لاأ واصعا٧ا برامج لهظه املىٓماث  لخبنيللمىاعص البكٍغ

ت جدىاؾب م٘ ٢ صاعةإلأوؤؾالُب حضًضة  لظل٪  الضوع التي ج٣ىم به ؤهمُتُمهدا وأاملىاعص البكٍغ

ت  بصاعةاؾدكٗغث  الىؾاثل  ؤبغػأالخسُُِ للمؿاع الىُْٟي ٧ىهه مً  ؤهمُتاملىاعص البكٍغ

ت وجد٤ُ٣ عياهم ووالئدم  الظي ًى٨ٗـ  الخىُٓمي،املؿخسضمت لخد٤ُ٣ َمىخاث املىاعص البكٍغ

أ .2011مٖىاًت،ها ؤهضاٞجد٤ُ٣  ملىٓمت وخغنهم ٖلىابالٗمل في اؾخمغاعهم  ق٪ ٖلى ؤصوىبال 

ُٟي ٞالخسُُِ للمؿاع  ٟحن الْى اصة وعي واصعا٥ املْى هى الٗملُت التي ًخم مً زاللها ٍػ

غه املىٓم  ت مً مٗلىماث خى٫أبمُىلهم املهىُت و٢ُمهم وه٣اٍ ٢ىتدم ويٟٗهم مً زال٫ ما جٞى

ُُٟت مؿخ٣بله يمان ىٟس ي وأهب المٗاملت الٟغص ٧األلت صون الاهخمام بالجاٞ ،الٟغم الْى

ُٟي ج٠ًٗ وأ ،هجاػه ملهام ٖملهب ٖلى٨ـ ؾلبا ىِٗؾ ،٤٣ ما ًخُل٘ لهبالك٩ل الظي ًد الْى

بت لضًه في الب٣اء وال ُٟت بل الٚغ لتر٥  وبالخالي ًهبذ ٖغيت ،٩لالٗمل باملىٓمت ٦دكبث بالْى

غ ٞغنت ملىٓمت لٟتراث ٞاؾخ٣غاع الٗامل وب٣اءه في ا ،ؤزغيأللٗمل في مىٓمت  الٗمل ملجغص جٞى

لت اجطح خضًثا  ىب، هٓغا لخاحت املىٓمت لطخ زبراث ؤههٍَى  ؤ٩ٞاعأوأ وماهالث ؾلى٥ ٚحر مٚغ

 ، مغ في ٚاًت الخُىعةؤحضًضة، وفي الى٢ذ هٟؿه ٞان ٖملُاث التر٥ الضاثم وبهىعة مخ٨غعة 

أهٓغأ
 
اث٠ حج٩ال٠ُ الازخُاع والخُٗ في اعجٟإ مًملا حؿببه ٖملُاث التر٥ الضاثم  ا ن مللء الْى
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ب واهخمام وجىحُه  ،الكاٚغة ٠ الجضًض مً ج٩ال٠ُ جضٍع  بلىللىنى٫ وما ٢ض ًدخاحه املْى

م ٞ ،ىلاولزُاء في الٗمل باملغاخل ؤ ما ٢ض ًغج٨به مً بلىبياٞت املُلىب،  صاءمؿخىي لاأ بالٚغ

ُٟي وؤزغه ؤهمُتمً  اصة  جسُُِ املؿاع الْى ٟحن يلض االغيوأ الخىُٓمي الالتزامفي ٍػ  ،املْى

اصةوبالخالي  بت لضحدم في الاؾخ ٍػ هه لِـ مً الؿهل إلصاعاث بال ؤ املىٓمت،مغاع بالٗمل لضي الٚغ

ألى مٗض٫ حُض مً صوعان الٗمل ماملىٓمت ٢ُض الضعاؾت مثا٫ .املىٓماث الاب٣اء ٖ

أ
 
جسُُِ املؿاع  زغأؤ ٖلىالخٗٝغ  بلى جخُغ١أ الضعاؾت ٖلى ما ؾب٤ ٞةن هظه ُٖٟا

ُٟي وطل٪ مً  ،هغاجتضًىت ممباملجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء قغ٦ت في صوعان الٗمل في  الْى

ُٟي وأ ٖلىزال٫ الخٗٝغ  لضي  الاؾخمغاعيأ مؿخىي الالتزامالخٟاٖل بحن جسُُِ املؿاع الْى

ٟحن، أ .هظا الخٟاٖل في صوعان الٗمل ؤزغأومً زم الخٗٝغ ٖلى  املْى

  :مشيلت الذساظت 1.1

ُُٟت التي ًم٨ً ؤن  ت في املىٓمت ٨ًمً في الُمىخاث الْى مؿخ٣بل املىاعص البكٍغ

ُٟي ًبحن للٟغص مؿاع زضمخه  جد٣٣ها هظه املىاعص ٖلى مضي زضمهدم باملىٓمت، ٞاملؿخ٣بل الْى

ُُٟت في املىٓمت، ُٞٗٝغ  اث٠ املدخمل ؤن ًغقى الْى ُُٟت التي ؾِبضؤ بدا، وما هي الْى ما هي الْى

ُٟت التي ًم٨ً ؤن ًخ٣اٖض مندا ًٖ الٗمل،  ُُٟت، وما هي الْى ؤو ًيخ٣ل بليدا زال٫ خُاجه الْى

 باليؿبت ل٩ل مً ٌٗمل في املىٓمت م٣ُٖلي،
 
ُٟي ًمثل ش يء هام حضا    .2005ٞاملؿخ٣بل الْى

ُٟي للٗاملحن، حٗٝغ ٞاملىٓماث الىاجخت ج٣ىم بخه مُم زُِ جغؾم ٞيدا املؿاع الْى

ت  ٠ واملىٓمت، ٞمً زال٫ هظه الخاَع ت ٞىاثض ٖضًضة للمْى ت ؾحر، وجد٤٣ هظه الخاَع بساَع

ُٟي وحٗمل ٖلي زٌٟ صوعان الٗمل،  ض اخخماالث جد٤ُ٣ الٗامل لُمىخاجه في الىمى الْى جٍؼ

اصة الكٗىع  ٟحنااللتزام لضي بو٦ظل٪ ٖلي ٍػ ما ًم٨ً الاؾخٟاصة مندا مً زال٫ املداٞٓت ، ٦املْى

أ .2002 ،مههغ هللا ٖلى الخبراث وال٨ٟاءاث وب٣ائدا باملىٓمت وحظب ال٨ٟاءاث مً الخاعج
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غة لضيٖلى الاخهاءاث التي  ء أبىا املجم٘ الاؾدثماعي لهىاٖت مىاص البىاء  بصاعة املخٞى

  جبحن ان املجم٘ 2011،2015ًٖ خغ٦ت صوعان الٗمل لؿيخحنم ماملجخم٘ املؿهدضٝ بالضعاؾت 

لٗمالت جغ٥ مً احمالي ٖضص ا % 24مصوعان الٗمل، خُث ان ما وؿبخه  مٗض٫في ٌٗاوي مً جؼاًض 

لٗمالت جغ٥ املجم٘ زال٫ ؾىت مً احمالي ٖضص ا %21مؿبخه ، وما و 2015ماملجم٘ زال٫ ؾىت 

اجسظ الباخث ٢غاعا بضعاؾت ؤؾباب هظه الٓاهغة املك٩لت مً وحىص هظه  خإ٦ضوبٗض ال . 2016م

 ض مً هظه الٓاهغة وجسٌُٟ مٗض٫ صوعاناملجم٘ للخ بصاعةومداولت الىنى٫ بلى خلى٫ حؿاٖض 

ٟحن أ .املْى

خٗٝغ ٖلى الٗىامل املازغة في صوعان لومً زال٫ مغاحٗت لاصبُاث والضعاؾاث الؿاب٣ت ل

ً ؤن حؿاهم في الخض مً هظه الٓاهغة هي هٓام الخىاٞؼ الٗمل، وحض ؤن ؤهم الٗىامل التي ًم٨

ُٟي و٦ظل٪ الٗال٢اث م٘ ػمالء الٗمل  غم الترقي والخضعج الْى وحجم يٍٛى الٗمل ٞو

حن. أواملكٞغ

ٟحنالٗىامل مً وحهت هٓغ  جل٪والزخُاع ؤهم  باملجم٘، جم بحغاء م٣ابالث شخهُت  املْى

٠، وحهذ لهم ٖكغ اؾئلت ماهٓغ 20م٘ ٖضص م   ٧اهذ مىػٖت ٖلى زمـ 2ع٢م املالخ٤   مْى

حن، جسُُِ املؿاع  ت، الٗال٢اث م٘ املكٞغ ٖىامل وهي ميٍٛى الٗمل، الخىاٞؼ املاصًت واملٗىٍى

ُٟي . أالْى

ت خُث قملذ م ٟحن ٢ُاصًحن معئؾاء 5و٧اهذ امل٣ابلت مخىٖى   ٢4ؿام  و٦ظل٪ مؤ  مْى

ٟحن في لاأ حن، والباقي ٧اهذ م٘ املْى الدكُٛلُت، ٞمندم مً جمذ م٣ابلخه باملجم٘، ومندم  صاعةمكٞغ

أزاعج املجم٘، وازىحن مندم ٖبر الهاج٠ الى٣ا٫. 

ُت إلأجدلُل وبٗض   جطحاؤٞغاص الُٗىت خى٫ هظه الاؾئلت،  حاباثوجهي٠ُ البُاهاث الىٖى

ُٟي املخاخت  ؤن ؤ٦ثر ٚمىى ًىاحه ؤٞغاص الُٗىت ٧ان بسهىم ٞغم الترقي والخضعج الْى
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ُٟ زخُاعأالأومً هىا ٧ان الضاٞ٘ واملبرع م، امامه ي  ٦ٗامل مؿخ٣ل في هظه مجسُُِ املؿاع الْى

أالضعاؾت. 

٠ للمىٓمت صاثما ما ٩ًىن مغجبِ بضعحت التزامه اججاه هظه املىٓمت،  ٣ٞغاع جغ٥ املْى

٠ الظي ٌكٗغ بااللتزام الٗاَٟي ؤو املُٗاعي اججاه املىٓمت ٩ًىن ا٢ل ٖغيت لتر٥ املىٓمت  ٞاملْى

٠ الظي ٌكٗغ بااللتزام الاؾخمغاعي،  أم٣اعهخا باملْى
 
ألن مك٩لت الضعاؾت جغج٨ؼ بك٩ل  وهٓغا

ٟحن للمىٓمت ٢ُض الضعاؾت، اعجئِىا ٖلى ْاهغة جغ٥ ؤؾاس ي ؤن ٩ًىن الالتزام الاؾخمغاعي  املْى

ُٟي ومٗض٫ صوعان الٗمل  الٗامل الىؾُِ الظي ؾىٗخمض ٖلُه في الغبِ بحن جسُُِ املؿاع الْى

حن لاأؤ٦ثر اعجباَا  خُث اها هظا الىٕى مً الالتزامفي هظه الضعاؾت،  حن مالٗاَٟي مً الىٖى زٍغ

٠ للمىٓمتوامل ٠ ؾُتر٥ املىٓمت  ٞااللتزام الاؾخمغاعيأ، ُٗاعي  ب٣غاع جغ٥ املْى ٌٗني اها املْى

ُٟت ازغيأ أ.بمجغص ؤن ًخدهل ٖلى ْو

ملجم٘ ابصاعة ج٩ل٠  ٢ض هظه اليؿبت املغجٟٗت ملٗض٫ صوعان الٗمل ؤن ٦غ،الجضًغ بالظ

٠ اللبدث وألٗملُاث ا مبالٜ باهًه هدُجت ب مْى ٠ الظي آخُٗحن وجضٍع زغ لُدل م٩ان املْى

 مً ج٩لٟت هاججت ًٖ جغ٥ املىْٟحن، ٣ٞض بحنوبقاعة الى حجم ما جخ٨بضه املىٓماث  جغ٥ الٗمل،

غ الظي  ٩ينضعه مغ٦ؼ الخ٣ضم لاأؤالخ٣ٍغ ذ   صعاؾت30مجدلُل والظي اؾدىض ٖلى  مٍغ بحن  ؤحٍغ

املىٓماث جخ٨بض هدُجت إلخال٫ ٖامل م٩ان ؤزغ زمـ املغجب  ؤنجبحن   2007،1992ٖامحنم

أ Jane &Boushey، 2012م .الظي جغ٥ املىٓمت ٖلُه الٗاملالؿىىي الظي ًدهل 

لُت  في املىٓمت ٢ُض  اعجٟإ مٗض٫ صوعان الٗملفي  ج٨مً ضعاؾتمك٩لت ال ٞةنٖو

 صعاؾتالٗمل، وأ الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب اعجٟإ مٗض٫ صوعانالضعاؾت، خُث جدىاو٫ الضعاؾت 

ُ مً زال٫ الالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل الٗمل  مٗض٫ صوعانوأٟي الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع الْى

هظه الٗال٢ت بك٩ل ص٤ُ٢ وواضح ٞةن مك٩لت  ٖلىوللخٗٝغ  ،وؾُِ ًخىؾِ هظه الٗال٢ت

أ حي:  في الؿاا٫ آلا جخدضصضعاؾت ال
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واوعياظاث هزا الازش في معخىي الالتزام الاظخمشاسي  ما أزش جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي في

 مصشاجت؟الاظدثماسي إلاىاد البىاء بمذًىت  اإلاجمعششهت في  للمىظفين دوسان العمل معذٌ

  الذساظت: أهذاف 1.1

أًخمثل الهضٝ الغثِس ي للضعاؾت في الهضٝ الاحي: 

ُٟي في مٗض٫ صوعان الٗمل في       املجم٘ الاؾدثماعي قغ٦ت الخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

أباٖخباع الالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل وؾُِ.  مهغاجتب البىاءىاص لهىاٖت م

ُت الخالُت:  هضاٝلى اهجاػ لاأبولخد٤ُ٣ الهضٝ الغثِس ي ؾٗذ الضعاؾت  أالٟٖغ

في مٗض٫ صوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي الخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الىُْٟي  .1

 . تملىاص البىاء بمهغاج

ُٟي في مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي للٗاملحن في  .2 الخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

 .  تاملجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء بمهغاج

عي ملىاص الخٗٝغ ٖلى ؤزغ الالتزام الاؾخمغاعي في مٗض٫ صوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثما .3

 . تالبىاء بمهغاج

ُٟي ومؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي في  .4 الخٗٝغ ٖلى ؤزغ الخٟاٖل بحن جسُُِ املؿاع الْى

 .مهغاجتمٗض٫ صوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء ب

  فشطُاث الذساظت: 1.1

الضعاؾت، ؤي اهه باٖخباع اهىا اؾخسضمىا الالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل وؾُِ في هظه      

ُٟي ومٗض٫ صوعان الٗملٖامل ًخىؾِ الٗال٢ت بحن جسُُِ ا ولم ٨ًً  ملؿاع الْى

ً ماملؿخ٣ل والخاب٘  اؾخسضامه ٦بٗض ألخضي لُه،املخٛحًر هه ول٣ُاؽ هظه الٗال٢ت ةٞ ٖو
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أ
 
ت الزخباع جإزحر جسُُِ  بخهاثُا بك٩ل ٖلمي وص٤ُ٢ ًجب ان ج٩ىن الٟغيُاث مىيٖى

ُٟي في مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي و٦ظل٪  لتزام الاؾخمغاعي جإزحر الا الزخباعأاملؿاع الْى

ُٟي م٘ الالتزام  زغأؤو٦ظل٪ ازخباع ، في صوعان الٗمل جٟاٖل جسُُِ املؿاع الْى

ؤي اهه ٠ُ٦ ًازغ جسُُِ املؿاع  ،صوعان الٗمل ًازغ هظا الخٟاٖل فيالاؾخمغاعي و٠ُ٦ 

ُٟي في الالتزام الاؾخمغاعي و٠ُ٦ ًى٨ٗـ هظا الخإزحر ٖلى ، لظا صوعان الٗمل مٗض٫ الْى

 ٞةن ٞغيُاث الضعاؾت ٧اهذ ٖلى الىدى الخالي:

 الفشطُت الشئِعُت: 

ُٟي وصوعان الٗمل   فيًخىؾِ الالتزام الاؾخمغاعي الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع الْى

  املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء مهغاجت.  قغ٦ت

 الفشطُاث الفشعُت:  

ُٟي ومٗض٫ صوعان الٗمل في  بخهاثُتجىحض ٖال٢ت طاث صاللت  .1 بحن جسُُِ املؿاع الْى

أ.تاملجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء بمهغاج

ُٟي ومؿخىي الالتزام  بخهاثُتجىحض ٖال٢ت طاث صاللت  .2 بحن جسُُِ املؿاع الْى

أ. مهغاجتالاؾخمغاعي للٗاملحن في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء ب

بحن مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي ومٗض٫ صوعان الٗمل  بخهاثُتجىحض ٖال٢ت طاث صاللت  .3

أ.مهغاجتللٗاملحن في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء ب

ُٟي م٘ الالتزام الاؾخمغاعي في الخإزحر ًىحض ؤزغ صا٫ اخهاثُا  .4 لخٟاٖل جسُُِ املؿاع الْى

  .مهغاجتٖلى مٗض٫ صوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء ب

أ
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 الذساظت: أهمُت 1.1

بهٟت ٖامت في الىخاثج املخى٢٘ ؤن جهل بليدا والتي ًم٨ً ان الضعاؾت هظه  ؤهمُتج٨مً 

ُٟي ومٗض٫ صوعان الٗمل حؿاهم  في ج٣ضًم صلُل ٖلمي ًٖ الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي والالتزام الاؾخمغاعي و٠ُ٦  وطل٪ مً زال٫ صعاؾت ؤزغ الخٟاٖل بحن جسُُِ املؿاع الْى

لى  باإلياٞتًى٨ٗـ هظا الخٟاٖل ٖلى مٗض٫ صوعان الٗمل،  الي خضازت املىيٕى خُث ؤهه ٖو

الا صعاؾت واخضة ٣ِٞ في بُئخىا املدلُت جىاولذ مىيٕى جسُُِ ض خؿب ٖلم الباخث ال جىح

خماص  ُٟي، وبالخالي ؾدؿاهم هظه الضعاؾت في بزغاء امل٨خبت الٗلمُت بضعاؾت ًم٨ً الٖا املؿاع الْى

التي ؾِخم في بحغاء صعاؾاث الخ٣ت ٣ًىم بدا الباخثىن، و٦ظل٪ الىخاثج الٗلمُت والٗملُت ٖليدا 

ؾخُٟض مضًغي املىٓماث بك٩ل ٖام واملىٓمت ٢ُض الضعاؾت بك٩ل زام في الخىنل بليدا والتي 

ُٟي في الخض مً مٗض٫ صوعان الٗمل. أٞهم مضي ؤهمُت جسُُِ املؿاع الْى

 : مىهجُت الذساظت 1.1

  :مىهج الذساظت 

جبإ املىهج الىنٟي الظي ٌٗبر ًٖ الٓاهغة بها، جم ؤهضاٞالضعاؾت وأهٓغا لُبُٗت 

ض مً الخىيُذ خى٫ هظا املىهج اهٓغ الٟهل الثالث م مو٦ُُٟااملضعوؾت ٦مُا  أ.  84، وملٍؼ

 :مجخمع الذساظت 

ىُت صازل املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص  قغ٦ت ًخمثل مجخم٘ الضعاؾت في مجمٕى الٗمالت الَى

املحن، وجم الخام بمهغاجت مً مضعاء وعئأ ٟحن ٖو حغاء صعاؾت مسخُت ممسح بؾاء ؤ٢ؿام ومْى

أ  ٖامل.234م بخهاثُتزغ آخم٘ الضعاؾت  والبالٜ ٖضصهم خؿب قامل ملج

أ

أ
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 داة حمع البُاهاث: أ 

خماص  خُث نممذٖلى الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث مً املجخم٘ املؿهدضٝ،  جم الٖا

ذالضعاؾت، وأ ؤهضاٝبما ًخىا٤ٞ م٘  ٞغاص املجخم٘ املكاع الُه وطل٪ بٗض جد٨ُمها ؤٖلى حمُ٘  وٖػ

أويمان نض٢ها وزباتدا. 

  :أداة الخدلُل 

٤ الاؾدباهت باؾخسضام بغهامج   SPSSجم جدلُل البُاهاث املخدهل ٖليدا ًٖ ٍَغ

أالاخهاجي.

 مصادس حمع البُاهاث:  1.1 

ً في حم٘ البُاهاث ٦ما  ٖلى اٖخمضها٢ض جخٗضص وجسخل٠ مهاصع حم٘ البُاهاث وأ مهضٍع

أًلي: 

  :اإلاصادس الثاهىٍت 

خماص ت في جضُٖم الجاهب الىٓغي للضعاؾت، والتي جخمثل ُٞما  ٖلى جم الٖا املهاصع الثاهٍى

وصعاؾاث في مسخل٠ الضو٫ واملاؾؿاث التي جىاولذ مىيٕى الضعاؾت، باإلياٞت  ؤبدارؾب٤ مً 

غ الغؾمُت، والبدث بلى ال٨خب واملغاح٘ الٗغبُت ولاحىبُت، وأ املجالث الٗلمُت واملاجمغاث والخ٣اٍع

أواملُالٗت في مىا٢٘ لاهترهذ املىزى٢ت. 

  ُت: ألاولاإلاصادس 

خماص ُت ملٗالجت الجىاهب الخدلُلُت في الضعاؾت، والتي جخمثل في لاولاملهاصع  ٖلى جم الٖا

٤ الاؾدباهت التي زههذ لاولالبُاهاث  لهظا الٛغى ُت والتي جم حمٗها ًٖ ٍَغ

ذ ٖلى ؤٞغاص الُٗىت املظ٧ىعة. أونممذ ووٖػ

أ
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  خذود الذساظت: 1.1

  :الحذود اإلاياهُت 

بمضًىت  البىاءباملجم٘ الاؾدثماعي ملىاص عاؾت جمثلذ الخضوص امل٩اهُت باليؿبت لهظه الض

أ.مهغاجت

 :الحذود الضمىُت 

أ.م2018، 2017الضعاؾت زال٫ ؾىت  هظه ؤحٍغذ

  مخغيراث الذساظت: 1.1

 :اإلاخغير اإلاعخلل 

ُٟي  أ.  جسُُِ املؿاع الْى

 :اإلاخغير الخابع 

أ.الٗملصوعان  

 العامل الىظُؽ: 

  .الالتزام الاؾخمغاعيأ 

أ

أاملخٛحر الخاب٘أأأالٗامل الىؾُِ      أأاملخٛحر املؿخ٣ل

أ

أ

أ

أ

 والعامل الىظُؽ ( ًىضح اإلاخغير اإلاعخلل واإلاخغير الخابع1.1شيل سكم )             

 
 الالتزام الاؾخمغاعيأ 

ُٟي  جسُُِ املؿاع الْى

 صوعان الٗمل
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فاث ؤلاحشائُت: 1..1  الخعٍش

اث٠ التي ٌكٛلها الٟغص زال٫ خُاجه  :اإلاعاس الىظُفي  هى ؾلؿلت مخخالُت مً الْى

اث٠ ومغا٦ؼ  الٗملُت، ٠ مً ٖضة ْو تخُث ًخ٩ىن مؿاع ٧ل مْى ٌكٛلها  ؤنًم٨ً  بصاٍع

 ٢بل ونىله ملغخلت الخ٣اٖض. 

واملىٓمت ٖلى خض  ٞغاصلاأ ه٣ًىم ب وعؾمي،هى وكاٍ مىٓم  جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي: 

ُُٟت بما ًد٤٣ َمىخاجه  ُىع خُاجه الْى واملىٓمت  ه،ؤهضاٞوأؾىاء، ٞالٟغص ًسُِ ٍو

مىخاث ٣ٖاج ٖلى٣ً٘  ٟيدا،ها جىيُذ املؿاعاث التي جد٤٣ ٚاًاث َو ؾىاء بالترقي  مْى

ُٟت  ؤوأٖمىصًا  أ ؤزغيأالاهخ٣ا٫ لْى
 
أاملىٓمت. ؤهضاٝوبما ال ًخٗاعى م٘  ،ؤ٣ُٞا

٠ للمىٓمت ب٣غاع شخص ي ًخسظه لٗضم قٗىعه بالغيا ًٖ  :العملدوسان  جغ٥ املْى

ُٟت ؤو ؤي ؾبب ازغ ٢ض ًضٞٗه الجساط هظا ال٣غاع والاهخ٣ا٫ بلى مىٓمت ؤزغي.  أالْى

٣هض به  :الالتزام الاظخمشاسي   الب٣اء في املىٓمت والاؾخمغاع  بلىم٣ضاع خاحت الٟغص ٍو

 .ؤزغيأمىٓمت  بلىما اهخ٣ل  بطاواصعا٦ه للخ٩ال٠ُ والخؿاثغ التي ٢ض جلخ٤ به  بدا،بالٗمل 

  العابلت: الذساظاث 11.1

 ( دساظتBonds ،1.11بعىىان ): خىظُمي للمىظفين ومغادسة الىظُفت.الالتزام ال  

ىُتعلى مىظفين مشاهض الاجصاٌ بالىالًاث اإلاخدذة ألا دساظت اظخؼالعُت  أ مٍش

اث مىسًٟت وبالخالي أ بىن في مٛاصعة قغ٧اتدم مٗىٍى ٟىن الظًً ًٚغ ٢ض ًٓهغ املْى

ٟحن م٘ الٗمالء، و٧ان الٛغى مً هظه  ٣ت جٟاٖل املْى التزام مىسٌٟ، مما ٢ض ًازغ ٖلى ٍَغ

ٟحن مً هاخُت التزامهم املُٗاعي والٗاَٟي  الضعاؾت الترابُُت هى صعاؾت الٗال٢ت بحن مكاٖغ املْى

الظًً  ٞغاصلاأوهىاًا مٛاصعتدم ملىٓماتدم، والُٗىاث املؿهدضٞت في هظه الضعاؾت هم والاؾخمغاعي، 

٨ُت، واٖخمضث  ؤ٦ثرأ ؤولضحدم ؾيخحن  مً الخبرة في مغا٦ؼ الاجها٫ بالىالًاث املخدضة الامٍغ
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٤ صعاؾت  الضعاؾت ٖلى همىطج ؤلحن امل٩ىن مً زالر ٖىانغ، وجم حم٘ البُاهاث ًٖ ٍَغ

مج الِٟـ بى٥ ولُى٨ضان، وجدلُلها باؾخسضام جدلُل الاهدضاع الخُي اؾخ٣هاثُت ٖبر بغها

أهخاثج الضعاؾت:  ؤهماملخٗضص، و٧اهذ 

ٟحن  لاهىإبحن  بخهاثُتوحىص ٖال٢ت طاث صاللت   الثالزت لاللتزام الخىُٓمي ومٛاصعة املْى

أملىٓماتدم.

ٟحن ملىٓماتدم. ؤنث الضعاؾت ؤْهغأ  أالالتزام املُٗاعي ًمثل ؤ٢ىي ٖال٢ت م٘ مٛاصعة املْى

ٟحن بااللتزام الاؾخمغاعي ٌٗخبر  ؤنث الضعاؾت ؤْهغأ  ٖغيت مً هاخُت  ؤ٦ثرأقٗىع املْى

أجغ٦هم ملىٓماتدم. 

أهم جىنُاث الضعاؾت:ؤو٧اهذ 

حن لٟهم   ٟحن الٗاَٟي وامل ؤ٦ثرأخث ال٣اصة واملضٍع ُٗاعي للٗال٢ت بحن التزام املْى

اثٟهم.  أوالاؾخمغاعي وهىاًا مٛاصعة ْو

 ( دساظتGebbels ،1.11بعىىان ): خ إلاعاساث الىظُفُا  الحُاة.ت في الظُافت: ههج جاٍس

 ساء الخاسهين إلاهىت الظُافت اظخؼالعُت ل  دساظت

جي  ؤؾبابٞهم  بلىهضٞذ هظه الضعاؾت  الًُاٞت لهظه املهىت، وحكحر  بصاعةجغ٥ زٍغ

بٌٗ الاحاباث مثل مَبُٗت ْغوٝ الٗمل، ٖضم الخسُُِ للمؿاع  بلىالضعاؾاث الؿاب٣ت 

 ٤ ُٟي  خُث ع٦ؼث هظه الضعاؾت اهخمامها ٖلى ٖملُت مٛاصعة مهىت الًُاٞت، ًٖ ٍَغ الْى

ُٟي، وجإزحرها ٖلى الالتزا ُٟي، وطل٪ اؾخ٨كاٝ الخٟاٖل بحن ال٨ٟاءة الظاجُت واملحرار الْى م الْى

جي ؤللخهى٫ ٖلى ٞهم  ُٟت،  بلىالًُاٞت  بصاعةٖم٤ ًٖ ٦ُُٟت ونى٫ زٍغ ٢غاع مٛاصعة هظه الْى

هم  ضة، ٞو ش الخُاة التي حؿمذ باؾخ٨كاٝ ججاعب الخُاة الٍٟغ واجبٗذ هظه الضعاؾت مىهج جاٍع

املىخٓمت لجم٘  امل٣ابلت قبت ؤؾلىبمخٗم٤ لل٣غاعاث الا٧اصًمُت واملهىُت، واٖخمضث الضعاؾت ٖلى 
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ذالبُاهاث، خُث  جي  ؤحٍغ الًُاٞت الظًً لم ٌٗضوا ٌٗملىن في هظه  بصاعةم٣ابالث م٘ زٍغ

أهم هخاثج الضعاؾت:ؤاملهىت، و٧اهذ 

بُت   ٢غاع مٛاصعة ٢ُإ الًُاٞت هى هدُجت ٢ىة جغا٦مُت مً  ؤنجبحن مً الاصلت الخجٍغ

أفي هظه الضعاؾت.، وهىا ما ًٟؿغ الخٟاٖل بحن املٟاهُم الثالزت لاخضار

ُُٟت ب  ن الخغوج مً هظا ال٣ُإ هى هدُجت لغخلت جغا٦مُت، جخسللها ه٣اٍ جدى٫ ْو

ُٟي.ؤؾاس هامت، جاصي بك٩ل  ت اهسٟاى مؿخىي الالتزام الْى اصة ؾٖغ أي في ٍػ

أهم جىنُاث الضعاؾت:ؤو٧اهذ 

ُٟي لهظه املهىت. صاعةا٢تراح ههج حٗاووي إلأ  أاملىار الْى

 

  دساظت(Hussain،1.11) هىاًا جشن اإلاىظفين اإلاغتربين الزًً ٌعملىن في  :بعىىان

دساظت اظخؼالعُت ألساء ، ة بذافع راحيكؼاع الصحت باإلماساث العشبُت اإلاخدذ

 .اإلاىظفين في مؤظعاث الشعاًت الصحُت بذولت الاماساث العشبُت اإلاخدذة

ي مً زال٫ لخُىٍغ همىطج لىىاًا جغ٥ املىْٟحن املٛتربحن الُىع بلىهضٞذ الضعاؾت 

ُٟي، الالتزام  جدضًض ازاع زالر ٢ىي عثِؿُت جازغ ٖلى ٢غاع جغ٥ املٛتربحن وهي مالغيا الْى

الٗاَٟي، الاخباٍ  و٦ظل٪ صعاؾت ام٩اهُت حٗمُم هظا الىمىطج في ؾُا١ ٚحر ٚغبي، واجبٗذ 

ٟا ٌٗملىن في ماؾؿاث الٖغ 204الضعاؾت املىهج ال٨مي، و٧اهذ ُٖىت الضعاؾت جخ٩ىن مً  اًت مْى

أهم هخاثج الضعاؾت: ؤماعاث الٗغبُت املخدضة، و٧اهذ الصخُت في صولت لاأ

ُٟي والالتزام الخىُٓمي الٗاَٟي  بن  أؤالغيا الْى
 
أ زغا

 
بىىاًا جغ٥ املٛتربحن الظًً  ؾلبا

اثٟهم. أباصعوا بإهٟؿهم بتر٥ ْو
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ٟحن املٛتربحن  ٦برأزغ لاالٗال٢اث م٘ ػمالء الٗمل ٧ان له لا بن  ٖلى هىاًا جغ٥ املْى

ازغ  اثٟهم، ٍو ُٟي والالتزام الٗاَٟي، بِىما الٗال٢اث زاعج هُا١  ؤ٦ثرألْى مً الغيا الْى

أالٗمل لم ٨ًً لها جإزحر.

خباٍ، ؤي جٓهغ الىخاثج وحىص ٖال٢ت اًجابُت ٦بحرة بحن هىاًا جغ٥ الٗمل بضاٞ٘ طاحي ولاأ 

٠ ًخسظ ٢غاع ا ؤ٦ثرأ ؤن أقٗىعه باإلخباٍ.  هىألتر٥ ما ًجٗل املْى

  م)دساظت ، اإلاىظفينإلاعاس الىظُفي علي سطا أزش جخؼُؽ ا :( بعىىان1.11 ،عبذ الىٍش

  .دساظت جؼبُلُت على الهُئت العىداهُت للمىاصفاث واإلالاًِغ

ُٟي في  ؤزغأجدضًض  بلىهضٞذ هظه الضعاؾت  ُٟي ٖلى الغيا الْى جسُُِ املؿاع الْى

والخٗٝغ ٖلي َبُٗت  هضاٝولخد٤ُ٣ حمله مً لاأ وامل٣اًِـ، ئت الؿىصاهُت للمىنٟاثالهُ

ُٟي وصعاؾت  ُٟي والغيا الْى املخٛحراث الصخهُت في الغيا  ؤزغأالٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي والخٗٝغ ٖل اث٠ التي ٣ًىم بدا  ىالْى ٠ والْى مضي الخىا٤ٞ بحن الخإهُل الٗلمي للمْى

ت  ُٟي،وجدضًض مضي ويىح الهالخُاث والخٍغ ٠ للمؿاع الْى وجدضًض الٗىاث٤  في ازخُاع املْى

٤ جسُُِ املؿاع الىُْٟي،والضواٞ٘ الصخه واجبٗذ الضعاؾت املىهج الىنٟي الخدلُلي  ُت في ٍَغ

ألىن٠ الٓاهغة مىيٕى الضعاؾت، 
 
أ ؤًًا

 
ش الىزاث٣ي ًٞال  ًٖ املىهج الاؾخ٣غاجي، املىهج الخاٍع

أو٧اهذ ؤهم هخاثج الضعاؾت:  لجم٘ البُاهاث، اؾخماعة الاؾخبُانواٖخمضث الضعاؾت ٖلي 

ُٟي.  ٤ جسُُِ املؿاع الْى ُٟي ًخد٤٣ ًٖ ٍَغ أالاؾخ٣غاع الْى

ُٟت.  ٠ للْى ه الزخُاع املْى ألِـ هىا٥ خٍغ

ب والخبرة.  ُٟي ًخد٤٣ بالخضٍع أالغيا الْى

ُٟي.  هٓمتحؿاٖض لاأ   وال٣ىاهحن املخبٗت في الهُئت ٖلى الخسُُِ للمؿاع الْى

أ

أ
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أجىنُاث الضعاؾت:و٧اهذ ؤهم 

ُٟي.  أيغوعة وي٘ مٟاهُم واضخت للمؿاع الْى

ُٟي.  حر بِئت جىُٓمُت في الهُئت حؿاٖض ٖلى الخسُُِ للمؿاع الْى أجٞى

ٟحن.   ُُٟت للمْى حر املٗلىماث الالػمت بكإن الٟغم الْى أيغوعة جٞى

ُٟي ووي٘ الصخو املىاؾب في امل٩ان املىاؾب.ؤيغوعة جد٤ُ٣   أ مً ْو

  ُفي وعالكخه بالفاعلُت جخؼُؽ اإلاعاس الىظ( بعىىان: م1.11ػبُل، )دساظت

  .دساظت مُذاهُت على وصاسحي العمل والشؤون الاحخماعُت، الخىظُمُت

ُٟي بالٟاٖلُت الخىُٓمُت  بلىهضٞذ الضعاؾت  الخٗٝغ ٖلى ٖال٢ت جسُُِ املؿاع الْى

وطل٪ مً زال٫ صعاؾت خالت جُب٣ُُت ٖلى وػاعحي الٗمل والكاون الاحخماُٖت، ب٣ُإ ٚؼة، 

و٦ظل٪ ٢ُاؽ جإزحر املخٛحراث الضًمٛغاُٞت ٖلى هظه الٗال٢ت، واجب٘ الباخث املىهج الىنٟي 

م ججمُ٘ البُاهاث الخانت بالضعاؾت مً زال٫ جىػَ٘ البدث، و٢ض ج ؤهضاٝالخدلُلي لخد٤ُ٣ 

أهخاثج الضعاؾت: ؤهماؾخماعة اؾخبُان نممذ لهظا الٛغى، و٧اهذ 

ُٟي والٟاٖلُت  بخهاثُتوحىص ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت   بحن جسُُِ املؿاع الْى

ٟحن، مؿخىي الضاُٞٗت، صعحت الغيا لاهخاحالخىُٓمُت بمجاالتدا ممٗض٫  ُت لضي املْى

ٟحن في نىاٖت ال٣غاع  وأا ٟحن، مكاع٦ت املْى ُٟي لضي املْى هه ال ًىحض ٞغو١ طاث ؤلْى

ال٢خه  آعاءبحن مخىؾُاث  بخهاثُتصاللت  ُٟي ٖو املبدثحن خى٫ جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي، ٖضص ؾىىاث  بالٟاٖلُت الخىُٓمُت َب٣ا ملخٛحراث مالجيـ، والٗمغ، املؿمى الْى

أالخبرة .

ُُٟت وؤوص ي الباخث بخهمُم مى  ٓىمت وهماطج م٣ترخت لخسُُِ وجىُٟظ املؿاعاث الْى

اصة والئدم  ٟحن، واَالٖهم ٖلى هظه الخُِ بهىعة مؿب٣ت مما ًازغ ٖلي ٍػ للمْى

ؿاٖض ٖلى زل٤ خالت مً الاؾخ٣غاع، وج٣ضًم الىصح والاعقاص واملؿاٖضة  للمىٓمت َو
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ٟحن لخد٤ُ٣ َمىخاتدم وأ الضاُٞٗت للٗمل هم، وجىيُذ الٗال٢ت بحن ؤهضاٞلجمُ٘ املْى

ُٟي.  أواملؿاع الْى

 بت العىامل اإلاعببت للشطا الىظُفي وعالكتها بشغ :بعىىان (1.11)العِعاوي،  دساظت

دساظت مُذاهُت على اإلاعلمين واإلاعلماث بمشخلت ، في الاظخمشاس بالعمل اإلاىظفين

 .ي بمذًىت بىغاصي ظا  الخعلُم ألا 

ُٟي املخمثلت في مْغوٝ  بلىهضٞذ هظه الضعاؾت  صعاؾت الٗىامل املؿببت للغيا الْى

ُٟي  -الٗمل  ٢ُمت  –جى٢ٗاث الٟغص  –املغجب والخىاٞؼ  –الغئؾاء واملغئوؾحن  –الاؾخ٣غاع الْى

بت في الاؾخمغاع بالٗمل لضي املٗلمحن واملٗلماث بمغخلت الخٗلُم لاأ –ألاهجاػ ي ؾاس الٗضالت  والٚغ

بمضًىت بىٛاػي، و٢ض جم ججمُ٘ البُاهاث الخانت بالضعاؾت مً زال٫ جىػَ٘ اؾخماعة اؾخبُان 

ً م٣ُاؽ زام  ؤٞغاصنممذ لهظه الٛاًت، واقخملذ ٖلى مٗلىماث شخهُت ًٖ  الُٗىت، ٖو

بت في الاؾخمغاع بالٗمل، و٢ض جم اؾخسضام  ُٟي، وم٣ُاؽ للٚغ بالٗىامل املؿببت للغيا الْى

أب  ملٗالجت البُاهاث SPSSم اجيالبرهامج الاخه
 
، وجم اؾخسغاج املخىؾُاث الخؿابُت، خهاثُا

ت، ومٗامل الاعجباٍ مبحرؾىن  لخدضًض ٢ىة الٗال٢ت بحن  ت واليؿب املئٍى والاهدغاٞاث املُٗاٍع

أ -املخٛحراث، و٧اهذ اهم هخاثج الضعاؾت:

ُٟي، وجى٢ٗاث  ؤنجبحن   ىحض اؾخ٣غاع ْو الُٗىت و٢ُمت  ؤٞغاصْغوٝ الٗمل مالثمت، ٍو

الٗضالت في  ؤناملغجباث والخىاٞؼ ٚحر مجضًت و٢لُلت، ٖالوة ٖلى  ؤنبال اهجاػهم مغجٟٗت، 

أالخٗامل باملاؾؿت ٢ُض الضعاؾت ٢لُلت.

بحن الٗىامل املؿببت للغيا  بخهاثُتوبُيذ الضعاؾت وحىص ٖال٢ت اعجباٍ طاث صاللت  

بت في الاؾخمغاع بالٗمل.   مجخمٗت والٚغ

أ

أ
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أجىنُاث الضعاؾت: همؤو٧اهذ 

غ بِئت الٗمل مً زال٫ وي٘ هٓم ٧املت مً   ؼ وجٍُى صواث ووؾاثل وبغامج ومٗضاث ؤحٍٗؼ

دت، مما ٌٗؼػ  غ لهم ٧اٞت الام٩اهُاث للٗمل بُغ١ مٍغ ٟحن ٖملهم، وجٞى حؿهل ٖلى املْى

ُٟي لضي  ٟحنالغيا الْى دٟؼهم ٖلى الٗمل. املْى أٍو

اصة جدؿحن ؾلم الغواجب املٗمى٫ به في املاؾؿا  ث ٢ُض الضعاؾت، وجدؿحن وؿبت الٍؼ

ض الغيا ٖىض  ت ٖلى املغجب، ختى ًٍؼ ٟحنالؿىٍى ُٗيدم ؾٗاصة  املْى ُٟهدم،  ؤ٦برأَو في ْو

وبالخالي ج٨ٟي صزىلهم إلقبإ الاخخُاحاث الغثِؿُت ألؾغهم، والىٓغ بك٩ل حضي في 

خباع ٚالء املِٗكت، وختى ال ٨ًٟغ الٗا مل بتر٥ الٗمل بطا هٓام امل٩اٞإة، م٘ لازظ في الٖا

غث ٞغنت بضًلت. أجٞى

غ وؾاثل حضًضة ألأ  ب في مجا٫ الٗمل، وجٍُى حر ٞغم جضٍع الٗمل بهىعة مخمحزة،  صاءجٞى

أختى ال ٌكٗغ الٗامل بامللل والغوجُيُت في الٗمل.

أ لاهجاػأمؿخىي  بب٣اءالٗمل ٖلى  
 
اصجه، ختى جخم٨ً املاؾؿت مً حٗل  مغجٟٗا ومداولت ٍػ

ٟحن أوالء.  ؤ٦ثرأ املْى

  ُفي وعالكخه بااللتزام الخىظُميالخىُف الىظ: بعىىان (1.11)الفصعىوي،دساظت ،

دساظت مُذاهُت على اإلامشطاث اللُبُاث العامالث في اإلاعدشفُاث العامت العاملت 

  .بمذًىت بىغاصي 

ُٟي لضي املمغياث اللُبُاث  هضٞذ هظه الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن الخ٠ُ٨ الْى

لممغياث ومؿخىي الالتزام الخىُٓمي لباملؿدكُٟاث الٗامت الٗاملت بمضًىت بىٛاػي  الٗامالث

اللُبُاث الٗامالث باملؿدكُٟاث الٗاملت بمضًىت بىٛاػي، وجم حم٘ البُاهاث الالػمت بىاؾُت 

للٗلىم  خهاثُتاؾخماعة الاؾدباهت مً الُٗىت مدل الضعاؾت، بىاؾُت بغهامج الخؼم لاأ

أالاخهاء الىنٟي. إؾلىبخُث اؾخٗاهت الباخثت ب، SPSSالاحخماُٖت 
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أهخاثج الضعاؾت ٦ما ًلي: ؤهمو٧اهذ 

ُٟي لضي املمغياث اللُبُاث باملؿدكُٟاث الٗامت   ٖضم وحىص جضوي ملؿخىي الخ٠ُ٨ الْى

أبمضًىت بىٛاػي.

ُٟي والالتزام لضي املمغياث الٗامالث بمضًىت   وحىص ٖال٢ت َغصًت بحن الخ٠ُ٨ الْى

اصة في الالتزام لضي  ؤههبىٛاػي، وهظا ماقغ ٖلى  ُٟي ٢ابله ٍػ ٧لما ػاص الخ٠ُ٨ الْى

أاملمغياث الٗامالث بمضًىت بىٛاػي.

أجىنُاث الضعاؾت ٦ما ًلي: ؤهمو٧اهذ 

ا ٖملُت حٗلم مؿخمغ لضل٪ ٞان ٖلى ٖملُت الخ٠ُ٨ الخىُٓمي هي في حىهغه ؤن 

بُت ل٩ل  املؿدكُٟاث الخابٗت ملضًىت بىٛاػي جسُُِ وجىُٓم واٖضاص وج٣ُُم بغامج جضٍع

هم ؾىاء الٟىُت املخسههت  اصة مٗاٞع اصة مهاعاتدم ؾىاء في  ؤوأالٗامت  ؤوأاملمغياث لٍؼ لٍؼ

ض مً صعأ صاءاملهاعاث الالػمت ألأ ؤوأالخٗامل م٘ املغض ي  حت جىا٣ٞهم الٗمل ختى هٍؼ

أواوسجامهم م٘ بِئت الٗمل املىحىصة باملؿدكٟى.  

  اظاجه على جخؼُؽ وجىمُت اإلاعاس الىظُفي واوعي: بعىىان (1.11)الفاطل، دساظت

بىصاسة التربُت والخعلُم بمذًىت  اإلاىظفيندساظت جؼبُلُت على ، الامً الىظُفي

اض   .الٍش

الخٗٝغ ٖلى جىمُت وجسُُِ املؿاع الىُْٟي واو٩ٗاؾاجه ٖلى الامً  بلىهضٞذ الضعاؾت 

ُٟي مً وحهت هٓغ  ٟحنالْى في وػاعة التربُت والخٗلُم، واٖخمض الباخث ٖلى املىهج الىنٟي  املْى

٤ املضزل املؿخي باؾخسضام الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث، و٧اهذ ؤهم هخاثج  الخدلُلي ًٖ ٍَغ

أالضعاؾت: 

ُٟي بضعحت مخىؾُت  ن مؿاهماثب  وػاعة التربُت والخٗلُم في جىمُت وجسُُِ املؿاع الْى

ب  ٟحنهي: جضٍع اثٟهم، واهخ٣اء  املْى بىػاعة التربُت والخٗلُم ٖلى بج٣ان ال٣ُام بمهام ْو
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ُٗت، بزغاء مٗلىماث  ٞغاصلاأ ٟحناملاهلحن لخىلي املىانب الٞغ ون٣ل زبراتدم وجىمُت  املْى

ض مً اجدما٦هم في الٗمل. أمهاعاتدم بما ًٍؼ

ت مً ٢بل ب  ٟحنن الاججاهاث ال٣ٍى ُٟي هي:  املْى بىػاعة التربُت والخٗلُم هدى الامً الْى

الخ٨ٟحر بالبدث ًٖ ٞغم ٖمل ؤًٞل زاعج الىػاعة، وال٣ل٤ مً ي٠ٗ الخىا٤ٞ بحن 

ُٟت، والُمإهِىت ٖلى مهضع صزل ز أابذ.الخسهو والْى

ُٟي التي جدى٫ صون جد٤ُ٣ الامً  بن  املٗى٢اث املهمت لخسُُِ وجىمُت املؿاع الْى

ُٟي لضي  ٟحنالْى اث٠ التي  املْى ت هي: ٢لت ٖضص الْى بىػاعة التربُت والخٗلُم بضعحت ٢ٍى

٠، ٖضم وحىص زُت واضخت لخدضًض ٞغم الترقي  ؤوأًترقى  ؤنًم٨ً  ًيخ٣ل اليدا املْى

ُُٟت أ. صازل املؿاعاث الْى

أو٧اهذ ؤهم جىنُاث الضعاؾت:

ٟحنجؼوٍض   بُت مخ٣ضمت صازل اململ٨ت  املْى في اصاعاث وػاعة الخٗلُم والتربُت بضوعاث جضٍع

ُٟي. أوزاعحها في مجا٫ جسُُِ وجىمُت املؿاع الْى

اث٠ املخسههت التي جمىذ   ُُٟت بالْى للترقي في  ؤ٦برأٞغنا  املىْٟحنبزغاء املؿاعاث الْى

ُٟ أي ومخُلباث قٛله.هُا١ الخسهو الْى

 ( دساظتJaaron، 2010 :بعىىان )الخصيُع، دوس  الهُاول العظىٍت لخذماث دعم

ؼاهُا، الالتزام العاػفي  .دساظت اظخؼالعُت على زالر مشاهض دعم الخصيُع في بٍش

٠ ب بلىهضٞذ هظه الضعاؾت  ت، مً زال٫ جهمُم  إهمُتالخٍٗغ جىُٟظ اله٩ُلُت الًٍٗى

ٟي الخٍُى  ض الالتزام الٗاَٟي ٖىض مْى ت لخضماث صٖم الخهيُ٘، مما ًٍؼ  ىلاوله٩ُلُت ًٍٖى

زانت في م٩ان الٗمل خُث  ؤهمُتن الالتزام الٗاَٟي له ؤ بدارث لاأؤْهغأبضعحت ٦بحرة، و٢ض 

ل والٟاٖلُت الخىُٓمُت والخ٣لُل مً مٗضالث وؾلى٥ الٗم ٞغاصلاأ ؤصاءٖلى  ٦برأن له الازغ لاؤجبحن 

ٟحنجغ٥  ؾـ جهمُم مخٗضص ؤو٢ض جم ازخباع زالر مىٓماث في هظه الضعاؾت البدثُت، وأ ،املْى
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ُت، وجم جدلُل الىخاثج ل٩ل خالت ٖلى خضه، ٢بل جدلُلها  الخاالث لجم٘ البُاهاث ال٨مُت والىٖى

أهخاثج الضعاؾت: ؤهمبك٩ل مغجبِ، و٧اهذ 

ه٩ُل جىُٓم ًٖىي لخضماث صٖم الخهيُ٘ مً قإهه  بوكاءن مغا٦ؼ الاجها٫ بهضص ب 

ٟحن. ؤن أًدؿً ْغوٝ ٖمل املْى

ت،   مؿخىي  ؤنو٦كٟذ هخاثج امل٣اعهت بحن املىٓماث التي حٗخمض ٖلى اله٩ُلُت الًٍٗى

ٟيدا  ٟحن الظًً  ؤ٦برأالالتزام الٗاَٟي لضي مْى مً مؿخىي الالتزام الٗاَٟي للمْى

أمً املىٓماث التي حٗخمض اله٩ُلُت امل٩ُاه٨ُُت.ٌٗملىن ي

٠ الٗاَٟي ٌٗىص باالؾخٟاصة ٖلى مؿخىي املىٓمت ؤو٦كٟذ الضعاؾت   ن التزام املْى

ٟحن. أواملْى

أهم جىنُاث الضعاؾت:ؤو٧اهذ 

ت ٦ىمىطج لخل٤ ال٣ُمت،   ويٗذ الضعاؾت مىهجُت حضًضة لخُب٤ُ الهُا٧ل الًٍٗى

أذ مهام عثِؿُت ومٗاًحر لهى٘ ال٣غاع.وجخ٩ىن هظه املىهجُت الىاقئت مً ؾ

حك٨ُل ا٢ؿام لخضماث الضٖم الخانت بدا جدب٘  بلىن املىٓماث الهىاُٖت جدخاج ب 

ت، ملا له مً  أالخىُٓمُت.  هضاٝفي جد٤ُ٣ لاأ ؤهمُتالهُا٧ل الًٍٗى

 ،في جشن العمل اإلاىظفينفي سغبت العىامل اإلاؤزشة ( بعىىان: 1..1دساظت)الؼيرة ،

 .بالششواث الىفؼُت اللُبُت العاملت بمذًىت بىغاصي  اإلاىظفيندساظت مُذاهُت على 

بت  بلىهضٞذ هظه الضعاؾت  ٟحنالخٗٝغ ٖلى ؤهم الٗىامل التي جازغ في ٚع في جغ٥  املْى

ٖخمض الباخث ٖلى املىهج ات الٗاملت في مضًىت بىٛاػي، ٦ما الٗمل في الكغ٧اث الىُُٟت اللُبُ

الىنٟي الخدلُلي الظي ٌٗخمض ٖلى صعاؾت الٓاهغة ٦ما جىحض في الىا٢٘، واهخم بىنٟها ونٟا 

ب البُاهاث التي جم الخهى٫ ٖليدا في الٗمل املُضاوي وجدلُلها  ص٣ُ٢ا، خُث جم جغجِب وجبٍى

أهم هخاثج الضعاؾت: ؤ، و٧اهذ خهاثُتلاأ لاؾالُبوصعاؾهدا باؾخسضام 
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ٟحنث الضعاؾت اهه ال ًىحض ازخالٝ مٗىىي في وؿبت هغأؤْ  الغاٚبحن في جغ٥ الٗمل  املْى

في الكغ٧اث مدل الضعاؾت باليؿبت للمخٛحراث الخالُت مالٗمغ، املؿخىي الخٗلُمي، الخبرة، 

ُٟي، الث٣ت  إٖما٫الغاجب، الاهبٗار للضعاؾت، الخ٩ل٠ُ ب تراب الْى ُٟت الخالُت، الٚا الْى

أن ؤالخىُٓمُت  وأ
 
أ هىا٥ ازخالٞا

 
ا بت في جغ٥ الٗمل في الكغ٧اث مدل  مٗىٍى في وؿبت الٚغ

أالضعاؾت بازخالٝ مالجيـ، الىالء الخىُٓمي . 

ٟحناخخما٫ حؿغب  ؤنث هخاثج الضعاؾت ؤْهغأ  مً  ؤ٦برأالظًً لضحدم التزام مىسٌٟ  املْى

ٟحناخخما٫ حؿغب  أالظًً لضحدم التزام مغجٟ٘.  املْى

أالضعاؾت:و٧اهذ ؤهم جىنُاث 

يغوعة وي٘ زُِ اؾتراجُجُت وبغامج مً قإجدا الخض مً هظا الدؿغب مجغ٥ الٗمل ،  

ٟحنواملداٞٓت ٖلى  حر املخُلباث واملؼاًا التي ًغي  املْى وباألزو ٞئت مالظ٧ىع  وجٞى

غة في الجهاث ؤالٗامل  أال٣ُاٖاث التي ًىىي الاهخ٣ا٫ اليدا والٗمل ٞيدا. ؤوأجدا مخٞى

ُٟي، وال٣ُام بدصجُ٘   ٟحنالٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى مً زال٫ اقٗاعهم  املْى

أُٖائدم ال٣ضع ال٩افي مً الاخترام والخ٣ضًغ.ببم٩اههدم وأ

لت في الكغ٧اث مدل الضعاؾت، والاؾخٟاصة   املداٞٓت ٖلى الٗىانغ طوي الخبراث الٍُى

ب والخىمُت للٗىانغ الجضًضة والتي أ مندا في بغامج الخضٍع
 
ُٟها خضًثا  . جم جْى

  حعشب العمالت الىػىُت مً اللؼاع الخاص" ": بعىىان (1..1)الحشبي، دساظت

ن مً العمل في اللؼاع اإلادعشبي لساءدساظت اظخؼالعُت ، والحلٌى اإلالترخت ظبابألا 

اضالخاص بمذًى   .ت الٍش

ىُت  ؾبابهم لاأؤالخٗٝغ ًٖ  بلىهضٞذ هظه الضعاؾت  والٗىامل التي جاصي بالٗمالت الَى

ُٟي مً ال٣ُإ الخام باململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، وج٣ضًم خلى٫ وم٣ترخاث  بلى الدؿغب الْى

ُٟي، واٖخمضث هظه الضعاؾت ٖلى املىهج  ؤؾباب٢ض حؿاٖض في الخٛلب ٖلى  هظا الدؿغب الْى

لجم٘ البُاهاث، و٢ض جم اؾخسضام الخؼمت  إصاءه املؿخي، والاؾدباهت ٦إؾلىبالىنٟي الخدلُلي ب

ألخدلُل البُاهاث، و٧اهذ اهم هخاثج الضعاؾت ٦ما ًلي:  ٦إصاة SPSSللٗلىم الاحخماُٖت  خهاثُتلاأ
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ىُت مً ال٣ُإ الخام،  بلىالخىُٓمُت التي جاصي  ؾبابجخٗضص لاأ  حؿغب الٗمالت الَى

ُٟي واضؤ ىلاولوحاءث باملغجبت  ض مً هه لم ٨ًً هىا٥ مؿاع ْو ح للتر٢ُت، وهظا ًٍؼ

ُٟي، مما ًضٞٗه لتر٥ الٗمل  ىلض لضًه الخٝى ٖلى مؿخ٣بله الْى ٠ ٍو اخباٍ املْى

غ له ٞغم آوالبدث ًٖ ٖمل  أللتر٢ُت. ؤ٦برأزغ ًٞى

ضم   ُٟي ٖو م الْى حاءث في املغجبت الثاهُت والثالثت ٖضم الكٗىع بالٗضالت في الخ٣ٍى

ُٟي مغجبت ٖل ٟحن بال٣ل٤ خُا٫  بلىوهظا ما ًاصي جىالي، ى الكٗىع باألمً الْى قٗىع املْى

ُٟي. أمؿخ٣بلهم الْى

أهم جىنُاث الضعاؾت ٦ما ًلي: ؤو٧اهذ 

ُٟي للٗاملحن بال٣ُإ الخام وتدُئت بِئت الٗمل   الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى

ُٟي وطل٪ مً زال٫ الٗضًض مً الٗىامل  أهمها:ؤاملىاؾبت للخض مً الدؿغب الْى

  ُٟت.وي٘ مٗاًحر ُٟي ل٩ل ْو  مدضصة للتر٢ُت وجدضًض املؿاع الْى

 م لاأ ُٟي. صاءالالتزام بإؾـ الٗضالت ٖىضا ج٣ٍى  الْى

 حر لاأ ُٟي مً زال٫ وي٘ يىابِ مدضصة ل٣غاعاث جٞى جداء الخضمت بمً الْى

أوعبُها بكغوٍ حؼاثُت. 

  بت أزش العىامل اإلاعببت للشطا الىظُفي على سغ :( بعىىان1..1)خىٍحي،دساظت

خالت دساظُت على اجداد لجان العمل الصحي على ، في الاظخمشاس بالعمل ىظفيناإلا

  .كؼاع غضة

ُٟي وعٚبت  بلىهضٞذ هظه الضعاؾت  جدضًض ؤزغ الٗال٢ت بحن الٗىامل املؿببت للغيا الْى

ٟحن في الاؾخمغاع بالٗمل في اجداص لجان الٗمل الهخي في ٢ُإ ٚؼة، والخٗٝغ ٖلى ؤًٞل  املْى

ُٟي لضحدم. أالىؾاثل لخدؿحن مؿخىي الغيا الْى
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الضعاؾت ٢ام الباخث باؾخسضام املىهج الىنٟي الخدلُلي  ؤهضاٝومً ؤحل جد٤ُ٣ 

٣ت في البدث جدىاو٫  ىاهغ ومماعؾاث مىحىصةؤوالظي ٌٗٝغ بإهه ٍَغ ومخاخت للضعاؾت  خضار ْو

ؿخُُ٘ الباخث  اتدا َو ن ًخٟاٖل مٗها ُٞهٟها ؤوال٣ُاؽ ٦ما هي صون جضزل الباخث في مجٍغ

دللها. أٍو

بحن الٗىامل املؿببت  بخهاثُتن هىا٥ ٖال٢ت طاث صاللت ؤث هخاثج الضعاؾت ؤْهغأو٢ض 

بت في الاؾخمغاع بالٗمل و٧ل مً ْغوٝ الٗمل، الاؾخ٣غاع الْى ُٟي والٚغ ُٟي، للغيا الْى

أ، الٗضالت.لاهجاػالغئؾاء واملغئوؾحن، الغاجب والخىاٞؼ، جى٢ٗاث الٟغص، ٢ُمت 

وص ي الباخث بالٗضًض مً الخىنُاث والتي مً قإجدا جدؿحن مؿخىي الغيا ؤو٢ض 

ُٟي في الاجداص ومً  غ املٗضاث ؤالْى همها الٗمل ٖلى جدضًث وؾاثل الخ٣ىُت امل٨خبُت وجٍُى

ُٟي، وأولاصواث، وجدؿحن مؿخىي الاأ حر ٞغم بؾخ٣غاع الْى ًجاص ؾلم عواجب مىخض، وجٞى

حر هٓام لخ٣ُُم لاأ ب والترقي، وجٞى حر حى مً املؿاواة في الخٗامل. صاءالخضٍع أ، وجٞى

 ( دساظتAl Esmael، 1..1) اللؼاع  دساظت ملاسهت لاللتزام باإلاىظماث في: بعىىان

اإلاىظفين في اللؼاعين الخاص  لساءدساظت اظخؼالعُت ، العام والخاص بذولت كؼش

  .والعام بذولت كؼش

اث الالتزام  هضٞذ الضعاؾت لخد٤٣ مً الضعاؾاث الؿاب٣ت لها، لخٗٝغ ٖلى مؿخٍى

الخىُٓمي في صولت ٢ُغ ٖلى وحهت الخهىم، خُث جم صعاؾت جإزحر املخٛحراث الصخهُت، 

ُٟي للمىْ ُٟت، والخهاثو الخىُٓمُت، وحىاهب الغيا الْى ٟحن ُٞما ًخٗل٤ وزهاثو الْى

خماص ٖلى الاؾخبُان ٦إصاة لجم٘ البُاهاث في  بااللتزام الٗاَٟي واملُٗاعي والاؾخمغاعي، جم الٖا

  و٧اهذ Tهظه الضعاؾت، وجم ازخباع البُاهاث باؾخسضام اعجباٍ بحرؾىن وجدلُل الخباًً وازخباع م

أاهم هخاثج الضعاؾت:

اث ب  حن ؤبضوا مؿخٍى ٟحن ٚحر ال٣ٍُغ حن. ؤٖلىن املْى ٟحن ال٣ٍُغ أمً الالتزام مً املْى



24 

ضم ال٨ٟاءة الصخهُت واوٗضام لاأب  ُٟي حٗخبر مً ن اوٗضام املؿاواة ٖو هم ؤمً الْى

ٟحن. ؾبابلاأ أاملدخملت الهسٟاى الالتزام لضي املْى

ُٟي والالتزام الٗاَٟي واملُٗاعي، بِىما  بخهاثُتجىحض ٖال٢ت طاث صاللت   بحن الغيا الْى

ُٟي والالتزام الاؾخمغاعي يُٟٗت. ٧اهذ الٗال٢ت بحن أالغيا الْى

أهم جىنُاث الضعاؾت:ؤو٧اهذ 

ٟحن ملا له   اصة الالتزام الخىُٓمي لضي املْى في الخسٌُٟ مً هىاًا جغ٥  ؤهمُتالٗمل ٖلى ٍػ

اصة الاؾخجابت لخٛحراث الخىُٓمُت.  أالٗمل، و٦ظل٪ ٍػ

 ( دساظتTong، 1111بعىىان ) :إلانهي بين اإلامشطاث وا دساظت خٌى الالتزام الخىظُمي

 .دساظت اظخؼالعُت على مجمىعت مً اإلاعدشفُاث في ظىغافىسا، في ظىغافىسا

٢ض اؾخدىطث ٢ًاًا الالتزام ٖلى الاهخمام ال٨بحر للمىٓماث وال٣اثمحن ٖلى البدىر. بن 

مىٓماث الخضماث الصخُت في ؾىٛاٞىعة خٍغهت ٖلى وي٘ اؾتراجُجُاث جىُٓمُت مىاؾبت 

ؼ مؿخٍى ٟحناث التزام لخٍٗؼ دضوها لامل في ؤن  املْى في مجا٫ الخمٍغٌ باملاؾؿت واملهىت، ٍو

٣ت  أ ؤوأوؿاهم بٍُغ
 
في بخضي  بإزغي ٖلى جس٠ُٟ مٗض٫ جغ٥ املمغياث الالحي ٌكٛلىن خالُا

ذاملىٓماث. ولظل٪،  اث التزام املمغياث في مىٓماث  ؤحٍغ الضعاؾت الخالُت للخد٤ُ٣ مً مؿخٍى

الخضماث الصخُت في الؿُا١ آلاؾُىي لؿىٛاٞىعة م٘ مداولت جدضًض الازخالٞاث بحن مؿخىي 

املمغياث مً الالتزام الخىُٓمي والالتزام املنهي و٦ظل٪ جدضًض آزاع املخٛحراث الصخهُت 

ُٟي الٗام للممغياث للممغياث ٖلى التزامهم الخىُٓمي،  والخإ٦ض مً الٗال٢اث بحن الغيا الْى

والتزامها الخىُٓمي والالتزام املنهي، واٖخمضث الضعاؾت ٖلى الاؾخبُان ٧ىؾُلت لجم٘ البُاهاث، وجم 

ه  اؾدبان مً ممغياث في ؾذ مؿدكُٟاث خ٩ىمُت وؤعب٘ مؿدكُٟاث  2424حم٘ ما مجمٖى

أهم هخاثج الضعاؾت: ؤزانت. و٧اهذ 

الخام، ًملً بلى  ؤوأياث وبٌٛ الىٓغ ًٖ اهخماءاتدً الخىُٓمُت بلى ال٣ُإ الٗام املمغأ 

أبْهاع مؿخىي ؤٖلى مً الالتزام باملهىت م٣اعهت باملىٓمت.
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ُٟي ومؿخىي الغواجب  للممغياث في   ًبضو ؤن املخٛحراث الصخهُت مالؿً واملغ٦ؼ الْى

أ
 
ى التزامهً الخىُٓمي، ومً ٖل ٧ل مً املؿدكُٟاث الخ٩ىمُت والخانت ٢ض ؤخضزذ ؤزغا

ألازغ ٖلى والالتزام الخىُٓمي. ؤ٦برأهظه املخٛحراث، ًبضو ؤن مؿخىي املغجباث ٧ان له 

باملىٓمت مً هٓحراتدً في  ؤ٦برألم جمُل املمغياث في املؿدكُٟاث الخانت بلى بْهاع التزام  

أاملؿدكُٟاث الخ٩ىمُت. 

 دساظت ، ها، ازاسها، عالحهاأظبابدوسان العمالت ": بعىىان (1111)الصغير،دساظت

  ."مُذاهُت عً بعع الششواث الخذمُت بمذًىت ػشابلغ

جىيُذ َبُٗت الٗال٢ت بحن ْاهغة صوعان الٗمل باملىًماث  بلىهضٞذ هظه الضعاؾت 

حر ٞغم الٗمل  وبحن بٌٗ املخٛحراث لازغي التي حك٩لها مهٓام الخىاٞؼ وامل٩اٞإة واملىانالث وجٞى

هظه  بصاعةٞكل املىًماث في  بلىالتي ٢ض جاصي  ؾباباملىٓمت، و٦ظل٪ جىيُذ لاأالبضًلت ومى٢٘ 

الٓاهغة بٟاٖلُت وجدضًض الىخاثج الاًجابُت والؿلبُت لهظه الٓاهغة، واهخهجذ هظه الضعاؾت 

أا ًجم٘ بحن املىهج الىنٟي واملىهج الىزاث٣ي الخ٣لي ؤؾلىب
 
مً زال٫ املٗاًىت الٟٗلُت لهظه  ؤًًا

ت ل٨تروهُالٓاهغة باملىًماث ٢ُض الضعاؾت، واٖخمضث الضعاؾت بغامج الا٦ؿُل للجضاو٫ لا

ت الخؼمت لاأ أ.SPSSللٗلىم الاحخماُٖت  خهاثُتو٦ظل٪ مجمٖى

أهخاثج هظه الضعاؾت ٦ما ًلي: ؤهمو٧اهذ 

مٗضالث صوعان الٗمل ٖضم التي جازغ ٖلى  ؾبابهم لاأؤن مً ؤجبحن مً زال٫ الضعاؾت  

ب والترقي. غ ٞغم الخضٍع أجٞى

% مً املبدثحن لً ًترصصوا في جغ٥ الٗمل في خالت 88ما وؿبخه  ؤنجبحن مً زال٫ الضعاؾت  

غث لهم ٞغم ٖمل بضًلت.  أما جٞى

أهم جىنُاث الضعاؾت ٦ما ًلي: ؤو٧اهذ 

ب والترقي.  أالٗمل ٖلى جدؿحن ْغوٝ الٗمل ٧الخضٍع
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صاعاث طاث و٢ُاؽ مٗضالث صوعان الٗمل وج٣ضًغ ج٩لٟهدا مً ٢بل لاأالاهخمام بضعاؾت  

أالازخهام بالكغ٧اث ٢ُض الضعاؾت. 

عالكت بمىطىع الذساظت، كام  التي لها بداربعذ عشطىا لهزه الذساظاث وألا 

 الاظخيخاحاث ملاسههم أالباخث بخدلُلها وجفعيرها الظخخشاج 
 
لذساظت الحالُت، اب ت

  الخالي:وجم جلخُصها بالجذٌو 

 الذساظت الحالُتاث مً الذساظاث العابلت ملاسهخا مع أهم الاظخيخاح (1.1حذٌو سكم )

 الذساظت الحالُتملاسهخا مع هم الاظخيخاحاث أ اظم الباخث عىىان الذساظت س.ط

الخىُٓمي  الالتزامأ1

ٟحن ومٛاصعة  للمْى

ُٟت. أالْى

Bonds 2017صعاؾت  ع٦ؼثأمBonds  ٖلى الاهىإ الثالزت مً الالتزام

ٟحن  ؤزغهاالخىُٓمي وصعاؾت  وهىاًا ٖلى مكاٖغ املْى

اثٟهم، ُٞما ؾ٣ُخهغ  جغ٦حزها في الضعاؾت مٛاصعتدم لْى

لى الازغ الخالُت ٖلى الالتزام الاؾخمغاعي ٣ِٞ والخٗٝغ ٖ

صعاؾت  Bondsالظي ًدضزه صوعان الٗمل، و٧اهذ صعاؾت 

ت في حم٘ ل٨تروهُاملىا٢٘ لااؾخ٣هاثُت اٖخمضث ٖلى 

البُاهاث، ُٞما ؾىٗخمض في الضعاؾت الخالُت ٖلى 

أالاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث.

ُُٟت في أ2 املؿاعاث الْى

ش  الًُاٞت: مىهج جاٍع

أالخُاة.

Gebbels 2016صعاؾت ع٦ؼثأم Gebbels ال٨ٟاءة ٞهم الٗال٢ت بحن  ٖلى

ُٟي وجإزحرهما في مؿخىي الالتزام  الظاجُت واملحرار الْى

ت هل لهظه الٗال٢ت صوع في اجساط  الخىُٓمي، وطل٪ ملٗٞغ

ٟحن مهىت الًُ ، اٞت ٢غاعهم بمٛاصعتدم هظه املهىتمْى

بِىما ؾتر٦ؼ الضعاؾت الخالُت ٖلى جسُُِ املؿاع 

ُٟي و٠ُ٦ ًازغ في مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي لضي  الْى

ٟحن لٗمل، صوعان اواو٩ٗاؾاث هظا الخإزحر في  املْى

خي وامل٣ابلت  Mariaواٖخمضث صعاؾت  ٖلى املىهج الخاٍع

٦إصاة لجم٘ البُاهاث، ُٞما ؾىٗخمض في الضعاؾت الخالُت 

أاملىهج الىنٟي والاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث.ٖلى 

ٟحن أ3 هىاًا جغ٥ املْى

املٛتربحن الظًً ٌٗملىن 

في ٢ُإ الصخت 

باإلماعاث الٗغبُت 

أاملخدضة بضاٞ٘ طاحي.

Hussain 2016صعاؾت  ع٦ؼثأمHussain  ٖلى الخٗٝغ وا٦دكاٝ الٗال٢ت

ُٟي والالتزام الٗاَٟي والاخباٍ ومضي ب حن الغيا الْى

اثٟهم، بِىما  جإزحر هظه الٗىامل في ٢غاع جغ٥ املٛتربحن لْى

ت الٗال٢ت بحن جسُُِ  ؾتر٦ؼ الضعاؾت الخالُت ٖلى مٗٞغ

ُٟي ٦ٗامل مؿخ٣ل والالتزام  الاؾخمغاعي املؿاع الْى

إزحر هظه الٗال٢ت في صوعان الٗمل، مضي ج٦ٗامل وؾُِ وأ

املىهج ال٨مي، ُٞما ؾىٗخمض ٖلى  Taibaواٖخمضث صعاؾت 

أفي هظه الضعاؾت ٖلى املىهج الىنٟي.
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ؤزغ جسُُِ املؿاع أ4

ُٟي ٖلي عيا  الْى

ٟحن أ.املْى

م  ٖبــــــــــــــــــــــض ال٨ـــــــــــــــــــــــٍغ

أم2014

م  ع٦ؼث ت الٗال٢ت بحن صعاؾت ٖبض ال٨ٍغ ٖلى مٗٞغ

ُٟي  ُٟي، بِىما  وؤزغهجسُُِ املؿاع الْى في الغيا الْى

ت   جسُُِ ٠ُ٦ ًازغأؾجر٦ؼ في هظه الضعاؾت ٖلى مٗٞغ

ُٟي في صوعان الٗمل، واٖخمضث صعاؾت ٖبض  املؿاع الْى

خي والاؾخ٣غاجي، ُٞما  م ٖلى املىهج الىنٟي والخاٍع ال٨ٍغ

ألى املىهج الىنٟي.٣ًخهغ اٖخماصها في الضعاؾت الخالُت ٖ

ُٟي أ5 جسُُِ املؿاع الْى

ال٢خه بالٟاٖلُت  ٖو

أالخىُٓمُت.

ُٟي في صعاؾت َبُل  ع٦ؼثأم2013َبُل  ٖلى جإزحر جسُُِ املؿاع الْى

خُث اهملذ جإزحر جسُُِ املؿاع الٟاٖلُت الخىُٓمُت، 

ُٟي في صوعان الٗمل، وهظا ما ؾجر٦ؼ ٖلُه في  الْى

أالضعاؾت الخالُت.

الٗىامل املؿببت للغيا أ6

بت  ال٢هدا بٚغ ُٟي ٖو الْى

ٟحن  في الاؾخمغاعأ املْى

أ.بالٗمل

الِٗؿاوي 

أم2012

ت مً صعاؾت الِٗؿاوي  ع٦ؼث ت جإزحر مجمٖى ٖلى مٗٞغ

ُٟي الٗىامل -وهي مْغوٝ الٗمل  املؿببت للغيا الْى

ُٟي  املغجب  –الغئؾاء واملغئوؾحن  –الاؾخ٣غاع الْى

 الٗضالت  –ألاهجاػ٢ُمت  –جى٢ٗاث الٟغص  –والخىاٞؼ 

بت  ال٢هدا بٚغ ٟحنٖو ول٨ندا في الاؾخمغاع بالٗمل،  املْى

ُٟي والالتزام الاؾخمغاعي  اهملذ صوع جسُُِ املؿاع الْى

أت. وهظا ما ؾجر٦ؼ ٖلُه في الضعاؾت الخالُ

ُٟي أ7 الخ٠ُ٨ الْى

ال٢خه بااللتزام  ٖو

أالخىُٓمي.

الٟهٗىوي 

أم2012

ٖلى الٗال٢ت بحن الخ٠ُ٨ صعاؾت الٟهٗىوي  ع٦ؼث

ُٟي  في الالتزام الخىُٓمي بك٩ل ٖام، بِىما  وؤزغهالْى

ُٟي ؿؾجر٦ؼ في هظه الضعاؾت ٖلى جسُُِ امل اع الْى

في الالتزام الاؾخمغاعي و٠ُ٦ جى٨ٗـ هظه الٗال٢ت  وؤزغه

أ في الخإزحر ٖلى صوعان الٗمل.

جسُُِ وجىمُت املؿاع أ8

ُٟي واو٩ٗاؾاجه  الْى

ُٟي. أٖلى الامً الْى

ت صوع جسُُِ املؿاع صعاؾت الٟايل  ع٦ؼثأم2011الٟايل  ٖلى مٗٞغ

ُٟي في قٗىع  ٟحنالْى ُٟي، واهملذ  املْى باألمً الْى

الٗمل، وهظا ما ؾجر٦ؼ ٖلُه في الضعاؾت  صوعه في صوعان

أ .الخالُت

ت أ9 الهُا٧ل الًٍٗى

لخضماث صٖم الخهيُ٘، 

أصوع الالتزام الٗاَٟي.

Jaaron 2010صعاؾت  ع٦ؼثأمJaaron  ت في التزام  ؤزغأٖلى الهُا٧ل الًٍٗى

الالتزام الٗاَٟي في الخض مً  ؤهمُتالٗاَٟي، وبُيذ 

صوعان الٗمل، ول٨ندا اهملذ الالتزام الاؾخمغاعي و٦ظل٪ 

ُٟي وهظا ما ؾجر٦ؼ ٖلُه في  صوع جسُُِ املؿاع الْى

ٖلى جهمُم  Jaaronت الخالُت، واٖخمضث صعاؾت الضعاؾ

مخٗضص لجم٘ البُاهاث، ُٞما ؾىٗخمض في الضعاؾت الخالُت 

أٖلى الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث. 
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بت أ10 الٗىامل املازغة في ٚع

ٟحن أفي جغ٥ الٗمل. املْى

ت صعاؾت الُحرة  ع٦ؼثأم2009الُحرة  ُٟي  ؤزغأٖلى مٗٞغ الخ٠ُ٨ الْى

ُٟي والث٣ت الخىُٓمُت  تراب الْى بت والٚا ٟحنفي ٚع  املْى

ُٟي  بتر٥ الٗمل، واهملذ صوع جسُُِ املؿاع الْى

وهظا ما ؾجر٦ؼ والالتزام الاؾخمغاعي في هظه الٗال٢ت 

أ. الخالُت ٖلُه في الضعاؾت

ىُت أ11 حؿغب الٗمالت الَى

مً ال٣ُإ الخام" 

والخلى٫  ؾبابلاأ

أامل٣ترخت.

٢ض ٖلي الٗضًض مً الٗىامل التي صعاؾت الخغبي ع٦ؼث أم2008الخغبي 

ىُت، ٧ان مً يمً هظه  حؿبب في حؿغب الٗمالت الَى

ُٟي، ول٨ندا اهملذ صوع  الٗىامل جسُُِ املؿاع الْى

الالتزام الاؾخمغاعي وهظا ما ؾجر٦ؼ ٖلُه في الضعاؾت 

أالخالُت. 

ؤزغ الٗىامل املؿببت أ12

ُٟي ٖلى  للغيا الْى

بت  ٟحنٚع في  املْى

أالاؾخمغاع بالٗمل.

خي  خي  ع٦ؼثأم2008خٍى ُٟي وصعؾذ ٖلصعاؾت خٍى ى الغيا الْى

ُٟي، ومضي جإزحر هظه الٗىامل  املؿببت للغيا الْى

بت  ٟحنالٗىامل في ٚع في الاؾخمغاع بالٗمل، ول٨ندا  املْى

ُٟي في هظه الٗال٢ت  اهملذ صوع جسُُِ املؿاع الْى

أوهظا ما ؾجر٦ؼ ٖلُه في هظه الضعاؾت. 

صعاؾت م٣اعهت لاللتزام أ13

ال٣ُإ باملىٓماث في 

الٗام والخام بضولت 

أ٢ُغ.

Al Esmael 

أم2007

ت مؿخىي الالتزام  ٖلى Al Esmaelصعاؾت  ع٦ؼث مٗٞغ

ت، وأ طل٪ بضعاؾت ٖضة ٖىامل الخىُٓمي باملىٓماث ال٣ٍُغ

٧ان مً يمندا الالتزام الاؾخمغاعي، ول٨ندا اهملذ صوع 

هظا الالتزام وجإزحره في صوعان الٗمل، وهظا ما ؾجر٦ؼ 

أ. الضعاؾت الخالُتٖلُه في 

صعاؾت خى٫ الالتزام أ14

الخىُٓمي واملنهي بحن 

أاملمغياث في ؾىٛاٞىعا.

Tong 1991صعاؾت  ع٦ؼثأمTong  ت مؿخىي الالتزام ٖلى مٗٞغ

و٠ُ٦ ًازغ هظا الالتزام ٖلى  مغياثمالخىُٓمي واملنهي لل

اثٟهم، خُث صعؾذ الالتزام بك٩ل  ب٣ائدم او جغ٦هم لْى

ٖام، بِىما ؾجر٦ؼ في هظه الضعاؾت ٖلى الالتزام 

 .في صوعان الٗمل وؤزغهالاؾخمغاعي بىحه الخهىم 

دا، ؤؾبابصوعان الٗمالت "أ15

أازاعها، ٖالحها".

ت الٗصعاؾت الهٛحر  ع٦ؼثأم1999الهٛحر  ال٢ت بحن ْاهغة ٖلى مٗٞغ

ضة ٖىامل مهٓام الخىاٞؼ وامل٩اٞإة  صوعان الٗمل ٖو

حر ٞغم الٗمل البضًلت ومى٢٘ املىٓمت   واملىانالث وجٞى

وجدضًض الجىاهب الاًجابُت والؿلبُت لهظه الٓاهغة، 

بخسُُِ املؿاع ول٨ندا اهملذ ٖال٢ت هظه الٓاهغة 

ُٟي و٦ظل٪ الالتزام الاؾخمغاعي وهظا ما ؾجر٦ؼ  ٖلُه الْى

، واٖخمضث صعاؾت الهٛحر ٖلى املىهج الخالُت في الضعاؾت

في الىنٟي واملىهج الىزاث٣ي، ُٞما ؾ٣ُخهغ اٖخماصها 

أالضعاؾت الخالُت ٖلى املىهج الىنٟي.
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 ُب على الذساظاث العابلت بشيل عام:الخعل

الضعاؾاث التي جىاولذ  ؤن ،اى الضاعؾاث الؿاب٣ت الخٔ الباخثمً زال٫ اؾخٗغأ

ُٟي جىنلذ لخىنُاث جا٦ض ٖلي  الخسُُِ للمؿاع  ؤهمُتمٟهىم الخسُُِ للمؿاع الْى

ُٟي ملا له  اصة الٟاٖلُت  خض ؾىاء، ىملهم للٟغص واملىٓمت ٖلالبالٜ وا لازغأالْى وبُان ازغه في ٍػ

ٟحنالخىُٓمُت وقٗىع  و٦ظل٪  هم الخىُٓمي،ػٍاصة والءهم والتزاموأباألمً والغيا الىُْٟي،  املْى

بت  ٟحنا٦ضث الضعاؾاث التي جىاولذ ٚع الٗىامل  ىباالؾخمغاع بالٗمل ٖلي يغوعة التر٦حز ٖل املْى

ٟحن التي جازغ في عيا والتزام ُٟي مً  ؤهٓمتجُىع اججاه مىٓماتدم و٧ان  املْى الترقي واملؿاع الْى

اث التي جم ٖغيها م٘ وحكابدذ الضعاؾ بدا هظه الضعاؾاث، ؤونذىامل التي يمً هظه الٗ

وهظا ما جم جىيُده  لامىعأمً  الٗضًض و٦ظل٪ ازخلٟذ في لامىعأمً  الٗضًضالضعاؾت الخالُت في 

ومً خُث الخى٢ُذ الؼمني ٞةن الضعاؾاث الؿاب٣ت بسهىم جسُُِ  ، 1.1م في الجضو٫ ع٢م

ُٟي ٧لها  ذاملؿاع الْى  ؤهمُتخضازت وأظا ًض٫ ٖلي م، وه2016 بلىم 2010في الٟترة مً  ؤحٍغ

، هظا املىيٕى مٖلى خض صعاؾت ؾاب٣ت ٣ِٞ جىاولذ  بالأ٦ما ال جىحض في بُئخىا املدلُت  املىيٕى

وجمحزث الضعاؾت الخالُت ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت في الغبِ بحن جسُُِ املؿاع  ٖلم الباخث ،

ُٟي وصوعا  ،ٖامل ًخىؾِ هظه الٗال٢ت وهى مالالتزام الاؾخمغاعي  صزا٫بمً زال٫ ن الٗمل الْى

ُىت الضعاؾت.ب و٦ظل٪ جمحزث أ الٟترة الؼمىُت ومجخم٘ ٖو

أ

أ

أ



أ

أ

أ

أ

أ

أ

 الفصل الثاوي

 ؤلاػاس الىظشي للذساظت

 .جمهُذ 1.1

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي. 1.1

 الالتزام الخىظُمي. 1.1

  العمل. دوسان 1.1

 خالصت. 1.1

أ

أ

أ

أ
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 : جمهُذ 1.1

غيُاتدا و٦ظل٪ اهمُهدا ؤهضاٞبٗض ٖغيىا في الٟهل الؿاب٤، مك٩لت الضعاؾت وأ ها ٞو

أالي الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ٧ان لها ٖال٢ت بمىيٕى الضعاؾت. باإلياٞت واملىهجُت املخبٗت

هم ما ٦خب خى٫ اهل الؿاب٤ ووؿخٗغى في هظا الٟهل مً خُث اههدُىا في الٟ هبضؤ

ُٟي، الالتزام الاؾخمغاعي، صوعان الٗمل   مجسُُِمخٛحراث الضعاؾت  وطل٪ مً زال٫ املؿاع الْى

خماص ٖلى الٗضًض مً املغاح٘ واملهاصع مً ٦خب ومجالث ٖلمُت وماجمغاث وأ جىاولذ  ؤبدارالٖا

 ، ُاءهظا املىيٕى مٟاهُمها ٨ٞغة مِؿغة لل٣اعت خى٫ ما حٗىُه هظه املخٛحراث، وجىيُذ  إٖل

أ همُهدا وزهاثهها و٧ل ما ًخٗل٤ بدا.ؤها وأؤهضاٞوأ

لخسُُِ املؿاع  لاو٫أخُث ٢ؿم هظا الٟهل لِكمل زالر مباخث، زهو املبدث 

ُٟي املخٛحر املؿخ٣ل في هظه الضعاؾت، بِىما  ًٖ الالتزام  املبدث الثاوي زهو للخضًثالْى

أؤزحرأاللتزام الاؾخمغاعي الٗامل الىؾُِ في هظه الضعاؾت، وأ باإلياٞتالخىُٓمي بك٩ل ٖام 
 
 ا

لٗغى ٧ل ما ًخٗل٤ بمٟهىم صوعان الٗمل املخٛحر الخاب٘ في هظه املبدث الثالث والظي زهو 

أالضعاؾت.

أ



 

 

 

 

 

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي 1.1

 مفهىم جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي. 1.1.1

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي. أهمُت 1.1.1

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي. أهذاف 1.1.1

 مشاخل اإلاعاس الىظُفي. 1.1.1

 التي جذعى اإلاىظمت لالهخمام بخخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي. ظبابألا  1.1.1

 مخؼلباث الخخؼُؽ الفعاٌ للمعاس الىظُفي.  1.1.1
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أ
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 مفهىم جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي:  1.1.1

٠ التي جىاولذ هظا املٟهىم، ول٨ندا حل ذ الخٗاٍع ه جىٖى ها جهب في هٟـ املٗني، ٣ٞض ٖٞغ

تلاأمؿخىٍاث للؿب٤ مجدضًض هى   بإهه "2000م مهُٟي ُُٟت التي  ؤوأ صاٍع ًم٨ً املدُاث الْى

٠ ان  أؤ٧اهذ الٗامل ؾىاء  ؤوأٌكٛلها املْى
 
أ ؤوأ ٣ُٞا

 
أوبما ًخ٤ٟ م٘ زبراجه ومهاعاجه و٢ضعاجه". عؤؾُا

ه    بإهه "هى الٗملُت املكتر٦ت بحن الٟغص واملىٓمت، لهدُئت 2000م ٖبض الباقي٦ما ٖٞغ

ُُٟت مخهاٖضة، وجدضًض ما ٤ُ  الٟغص ملغاخل ؾحر ْو ب وحٗلُم للخٞى هى مُلىب مً مهاعاث وجضٍع

أالٟغص واملىٓمت في هٟـ الى٢ذ".  ؤهضاٝبحن 

ت  ؤوأ  بإهه "هى املؿل٪ 546:2009م ٣ُٖليياٝ ؤوأ الخِ املغن الظي ًىضح مجمٖى

اث٠ التي ًم٨ً  ُُٟت باملىٓمت".  بليداًيخ٣ل  ؤنالْى أالٟغص في خُاجه الْى

ٟحن ٞغاصلاأاملىٓمت لدؿاٖض  ج٣ىم بداالٗملُت التي  طل٪  بإهه "هى 2011م خؿىهت ط٦غأوأ بدا  املْى

ُُٟت، وبما ًخىا٤ٞ م٘ ؤهضاٞلخد٤ُ٣  مىخاتدم الْى أومخُلباث املىٓمت".  ؤهضاٝهم َو

ت مً التر٢ُاث هه ؤ  ٖلى 2006؛ ؤبىب٨غ،٦2011ما اج٤ٟ مصًغي، ت مخىٖى مجمٖى

اث٠ التي ٌك ٛلها املى٠ْ زال٫ خُاجه والخدغ٧اث الا٣ُٞت والغؤؾُت والتي جدضص مجمىٖت الْى

ُُٟت أ. الْى

اث٠ التي جخمخ٘ بمؿاع  ؤوأ  بإهه "مجمىٖت مً املهً 210:2006م بىب٨غؤ ٍغتأوأ جضعج  ؤوأالْى

ُٟي واضح املٗالم ومدضص". أْو

ت واملترابُت التي جاصحدا الٟغص، وؤهىإ  ٖما٫  بإهه "لاأ411:2007مالهحرفيوط٦غ  املخىٖى

، ومكاٖغ الغيا التي ٩ًىجدا الٟغص زال٫ اهخ٣اله ٖما٫ت التي جمثل جل٪ لاأوكُاملؿئىلُاث ولا

مله في ٧ل مندا".  أبُندا ٖو
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ه  ٞغ التي ماعؾها الٟغص زال٫ خُاجه، جمثل  ٖما٫  بإهه "حمُ٘ لاأ217:2011مال٨اللضه ٖو

ُُٟت املؿخ٣بلُت التي ٌؿعي اليدا  ؤهضاٝزُت الٟغص في الٗمل، ول٩ل مهىت  جخمثل باملىا٢٘ الْى

أ مً مهىخه". احؼء أالٟغص والتي ج٩ىن 

اث٠ ومجاالث الٗمل   668:2014مالٛالبي وأالٗامغي  ؤج٤ٟوأ بإهه "حؿلؿل وجخاب٘ مً الْى

ُُٟت". أ التي حك٩ل ما ٌٗمله الٟغص زال٫ خُاجه الْى

ه  ٞغ اصة وعي 288:2011م٧ىعجل وأهىعي ٖو  وؤصعا٥  بإهه "الٗملُت التي ًخم مً زاللها ٍػ

و٢ُمهم وه٣اٍ ٢ىتدم ويٟٗهم مً زال٫ ما جىٞغه املىٓمت مً مٗلىماث خى٫ بمُىلهم  ٞغاصلاأ

ُُٟت".  أالٟغم الْى

ه ٞغ ما ًخُل٘ الٟغص لخد٣ُ٣ه زال٫ ٞترة ػمىُت "  39:2013ماملٗاًُت والخمىعي  ٖو

ُُٟت  أ."املخاخت في املىٓمت التي ٌٗمل بدامُٗىت، مً زال٫ اؾخٛال٫ الٟغم الْى

ٟاث التي جم ٖغيها  ُٟي بإهه مً هظه الخٍٗغ ٖملُت مكتر٦ت ًم٨ً حٍٗغ٠ املؿاع الْى

أ
 
ٌؿل٨ها  ؤن، خُث ج٣ىم املىٓمت بخىيُذ املؿاعاث التي ًم٨ً ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ املىٓمت والٟغص مٗا

ٟحن ٞغاصلاأ ُٟت  املْى ، والٟغص بلى ؤزغيأبدا، وما مُلىب مندم مً مهاعاث وزبراث لخى٣ل مً ْو

هظه املىٓمت زال٫ ٞترة ٖاج٣ه مؿاولُت جدضًض َمىخاجه وما ٌؿعي للىنى٫ الُه في ج٣٘ ٖلى 

أ. ب٣اءه بدا

ت مً الخهاثو لخسُُِ املؿاع  ٟاث الؿاب٣ت وؿخسلو مجمٖى ومً زال٫ الخٍٗغ

ُٟي ًم٨ً جىيُدها في الى٣اٍ الخالُت: أالْى

ُٟي ٖملُت مكتر٦ت بحن الٟغص واملىٓمت. .1  جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي ٖملُت مغهه، حٗخمض ٖلى َمىخاث الٟغص وما ٌؿعي للىنى٫ جسُُِ امل  .2 ؿاع الْى

 .بلُه

ُٟي هى زِ مغؾىم وواضح املٗالم ومدضص مؿب٤.  .3  جسُُِ املؿاع الْى
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ُٟت الى ازغي، والباقي وأاملىٓمت جدضص املهاعاث والخبراث   .4 الخٗلم املُلىب للخى٣ل مً ْو

 ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الٟغص.

ًخضعج مً زاللها الٟغص بك٩ل واضح وص٤ُ٢  ؤنجدضًض املىٓمت للمؿاعاث التي ًم٨ً   .5

ٟحن، و٦ظل٪ ٌؿاٖض ٖلى  ض مً جدٟحز املْى ُٟي.وأ ػالت الٛمىىبًٍؼ  ويىح املؿخ٣بل الْى

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي:  أهمُت 1.1.1

ُٟي مً 2011م صًغيأؤٞاص  أ لامىعأ  ؤن جسُُِ املؿاع الْى
 
أ التي ل٣ُذ اهخماما

 
في  ٦بحرا

ٟحن واملهىُحن حٗلهدم حدملىن  ٖما٫ة، ٞاألأزحرأالٟترة لاأ والاوكٛاالث الُىمُت والغوجُيُت للمْى

ُٟي، ٞهظا الخ٣ضم ال ًإحي بمدٌ الهضٞت،  أ وبهماج٣ضمهم الْى
 
للمهاعاث وػٍاصة  ًخُلب ا٦دؿابا

غ الظاثفي  ُُٟت ف، الخبراث والٗمل ٖلى جٍُى ُٟت ٣ٞض ًىهي مى٠ْ مٗحن خُاجه الْى ي هٟـ الْى

ٗىص هظا الجمىص  غ مهاعاجه والخدؿحن مً طاجه، َو التي بضؤ مندا، وطل٪ ألهه لم حدخم بخٍُى

٠ ب ُٟي الوكٛا٫ املْى ضم اهخمامها بةعقاص  ؤوأه الُىمُت إٖمالالْى عبما إلهما٫ املىٓمت ٖو

ٟيدا بما  مُلىب مندم بدظا الخهىم، و٢ض ًى٨ٗـ هظا الٟكل في الخ٣ضم بيخاثج ؾلبُت  هىأمْى

ٟحن  ؤنوبالخالي ًجب ، ٖلى ٧اٞت حىاهب خُاة الٟغص الاحخماُٖت والصخهُت قٛل  ؤنٌعي املْى

ُٟت ما لِـ بالًغوعة  لت، لظل٪ ًخىحب ٖليدم  ؤنْو غ  ؤنٌؿخمغ لٟترة ٍَى ٌٗملىا ٖلى جٍُى

جب مهاعاتدم ون٣ل ٢ضعاتدم وز براتدم لًمان امخال٦هم للخهاثو التي ًُلبدا ؾى١ الٗمل، ٍو

ٟحن م٘  بلىالىٓغ  ُٟي ٖلى اجدا ٖملُت جباص٫ ملهالح واهخماماث املْى جسُُِ املؿاع الْى

أها املؿخ٣بلُت.ؤهضاٞاخخُاحاث املىٓمت وأ

ُٟي ٨ًؿب  ؤن  1999مخؿً وط٦غ  همُخه ٧ىهه ًجبر الٟغص ٖلى ؤجسُُِ املؿاع الْى

 ؤخغػأهه ؤواًًا ٖىضما ًضع٥ الٟغص ، وم٣اعههدا ب٣ضعاجه، ومهاعاجه، ؤمامهالٟغم املخاخت  بلىالىٓغ 

أ
 
أ ج٣ضما

 
ض مً قٗىعه بالغيا،  وجُىعا ُُٟت، ٞان طل٪ ًٍؼ ٞىحىص زُت حُضة زال٫ مؿاعاجه الْى

ُٟي حؿاٖض لاأ ليدا زال٫ بالتي ًىىي الىنى٫ ٖلى جدضًض الى٣اٍ الاؾاؾُت  ٞغاصللمؿاع الْى
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ضع٥ خُاج ٣ت واُٖت، ٍو ىضما ًدضص الٟغص هظه الى٢ٟاث او الى٣اٍ الاؾاؾُت بٍُغ ه الٗملُت، ٖو

ض مً الغيا ؤهه ًم٨ً الىنى٫ اليدا إب و جد٣ُ٣ها، ٞةهه ٌكٗغ ب٣ُمت ما ًد٣٣ه مً اهجاػ، مما ًٍؼ

أالصخص ي للٟغص وػٍاصة صاُٞٗخه للٗمل.

ُٟي مً مى همُتوبالخالي ًم٨ً الىٓغ ألأ ًخٗل٤ بالٟغص  لاو٫أٓىعًٍ، جسُُِ املؿاع الْى

أوالثاوي ًخٗل٤ باملىٓمت ٦ما ًلي: 

 
 
 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي باليعبت للفشد:  أهمُت: أوال

 خؿىهت، ؛2005 الباقي، ٖبض ؛2003ٖباؽ،ط٦غ الٗضًض مً ال٨خاب واملخسههحن م

غي،؛ 2011 ؛ ال٨اللضة،2011 ُٟي  ؤن  2015 ،مهضي ؛2012 الخٍغ  ؤهمُتلخسُُِ املؿاع الْى

أحي: باليؿبت للٟغص جخلخو في آلا

حر الكٗىع بالغيا في الٗمل والكٗىع بااللتزام بحن  .1 ٟحن ٞغاصلاأجٞى ومً زم جسٌُٟ خضة  املْى

 صوعاجدم في الٗمل.

غ مهاعاث  .2 ت وػٍاصة الًٍٛى الا٢خهاصًت ؤنبذ جٍُى هدُجت للخٛحراث الخ٨ىىلىحُت املدؿاٖع

ٟحنو٢ضعاث  أؤ املْى
 
أ مغا

 
أ هاما

 
ا  .ويغوٍع

ُٟي  .3 ُُٟت معؤؾُت وؤ٣ُٞت  ًخدغ٥ ٞيدا آًٞدُذ جسُُِ املؿاع الْى ، وهظا املىْٟحنا١ ْو

ٟحنجىٕى مهاعاث ٌؿاهم في   وحٗم٤ُ زبراتدم ومٗلىماتدم. املْى

ُٟي في اقبإ الخاحاث الىٟؿُت وال٣ٗلُت والاحخماُٖت لضي  .4 ٌؿاهم جسُُِ املؿاع الْى

ٟحن  .املْى

٤ جسُُِ املؿاع الىُْٟي ًدضص ٞ ،وخهدم هدى الخُىع والىمى املىْٟحنحصجُ٘  .5 ًٗ ٍَغ

ٟحن  هضاٝهم املؿخ٣بلُت والخُِ املىاؾبت للىنى٫ بلى جل٪ لاأؤهضاٞ املْى

غ ومىا٦بت الخٛحراث  .6 ٟحن في ٖملُاث الخٍُى ُب املضعاء واملْى تلاأجٚغ والخ٨ىىلىحُت  صاٍع

  الخضًثت. 
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ُٟي باليؿبت للٟغص في زالر ه٣اٍ وهي: ؤهمُت  2005م٣ُٖلي خو ول أ جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي ٌٗٝغ الٟغص خ٣ُ٣ت هٟؿه، ؤي ٢ضعاجه وزبراجه وأًٍٖ َغأ .1  مهاعاجه.٤ جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي ًىضح للٟغص ٠ُ٦ ومً اًً ًبضؤ. .2  جسُُِ املؿاع الْى

خاجه جسُُِ املؿاع الىُْٟي ًىضح للٟغص ال٨ُُٟت التي مً زاللها ٌؿخُُ٘ جد٤ُ٣ َمىأ .3

ُٟي.  أومؿخ٣بله الْى

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي باليعبت للمىظمت:  أهمُتزاهُا: 

 ؛2011 ال٨اللضة، ؛2011 خؿىهت، ؛2005 الباقي، ٖبض ؛2003ٖباؽ،م ٦ما خضص

غي، ُٟي باليؿبت للمىٓمت في الى٣اٍ  ؤهمُت  2015 مهضي، ؛2012 الخٍغ جسُُِ املؿاع الْى

 الخالُت:

ُُٟت  .1 ت املُلىبتبإ٢ل ج٩لٟه وبملء الكىاٚغ الْى ٌؿاٖض ٞهى  ،إًٞل ال٨ٟاءاث وبالؿٖغ

ُٟي مخىاؾ٤ ؤي ملء الكىاٚغ الىاحمت ًٖ مٗضالث الضوعان  املىٓمت ٖلى زل٤ جخاب٘ ْو

 والخ٣اٖض والاؾخ٣االث بك٩ل مضعوؽ. 

ا في الى٢ذ الغاهً، وبالخالي ؤنبذ  .2 ت قهض جُىعا ملخْى املؿخىي الخٗلُمي لل٩ىاصع البكٍغ

ٟحنجىا٦ب هظا الخُىع لخلبُت َمىخاث  ؤناملىٓماث  لؼاما ٖلى  بدا. املْى

ت املاهغة و٦ظل٪  .3 ُٟي ٌٗخبر مهضع حظب للٗىانغ البكٍغ الاهخمام بخسُُِ املؿاع الْى

ٟحنٖامل مهم إل٢ىإ  ى٫ ٞترة مم٨ىت.  املْى  بالب٣اء أَل

ُٟي ؾُٗغيها مؿخ٣بال لخاالث مً  .4 اهما٫ املىٓماث لٗملُت جسُُِ املؿاع الْى

لخ٨ضؽ والخ٣اصم في الٗمالت وجًاعب وازخىا٢اث في اله٩ُل الخىُٓمي، وهظا ؾِى٨ٗـ ا

ٟحنٖلى صاُٞٗت  ُٟي.   املْى  وعياهم الْى

ُٟي،  ؤن املىْٟحنٖىضما ٌكٗغ  .5 املىٓمت حؿعي حاهضا لخسُُِ وجإمحن مؿخ٣بلهم الْى

 ًؼصاص التزامهم وعياهم اججاه املىٓمت، وبالخالي ٣ًل مٗض٫ صوعان الٗمل.
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ٟحنَإل ا .6 ض مً خٟؼهم وصواٞٗهم اججاه  املْى ٖلى ٞغم الترقي املخاخت امامهم ًٍؼ

 الٗمل. 

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي:  أهذاف 1.1.1

٠، ٞل٩ل مندما  ؤهضاٝجدىٕى  ه التي ٌؿعي ؤهضاٞجسُُِ املؿاع الىُْٟي بحن املىٓمت واملْى

ٟحن وبما  ؤالأجهب في ٚاًت مكتر٦ت  ؤنلخد٣ُ٣ها، والتي ًٟترى  وهي حُٗٓم ٢ضعاث وعياء املْى

ؼ ٞاٖلُت و٦ٟاءة املىٓمت وػٍاصة ٢ضعتدا الخىاٞؿُت. أٌؿهم في حٍٗؼ

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي باليعبت للمىظمت:  أهذافأوال: 

ُٟي املخٗل٣ت باملىٓمت في الى٣اٍ  ؤهضاٝ  2006؛ ابىب٨غ،2011ٖضص مصًغي، جسُُِ املؿاع الْى

أالخالُت: 

 املالثمحن وعٞ٘ ٦ٟاءتدم. ٞغاصلاأجد٤ُ٣ مهالح املىٓمت في الخهى٫ ٖلى  .1

 جسٌُٟ مٗض٫ صوعان الٗمل. .2

 ُت. لاهخاحوػٍاصة مٗضالث  صاءجدؿحن لاأ .3

٘ ال٨ٟاءة والٟاٖلُت وال٣ضعة الخىاٞؿُت.  .4  ٞع

اث٠ جدىاؾب م٘ الخلُٟت الٗلمُت والٗملُت. .5  قٛل ْو

ُٟي بما ًد٤٣ الظاث. .6  الخضعج الْى

 جىمُت ومىا٦بت الخبراث وال٣ضعاث.  .7

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي باليعبت للفشد:  أهذافزاهُا: 

ُٟي املخٗل٣ت بالٟغص في  ؤهضاٝ  2006؛ ابىب٨غ،2011ٖضص مصًغي، جسُُِ املؿاع الْى

أالى٣اٍ الخالُت: 

باث  .1 ُٟت مغيُت، وخهدم ٖلى الخ٣ضم بىجاح زال٫  ٞغاصلاأاقبإ ٚع في الخهى٫ ٖلى ْو

ُٟي.مغاخل   ٖمغهم الْى
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2.  ٪ ُٟي ٞغاصلاأصواٞ٘  وبزاعةجدٍغ ، وػٍاصة عوح الخىاٞـ بُندم للخهى٫ ٖلى مغ٦ؼ ْو

 مغض ي.

غ املهاعاث واملٗاٝع املهىُت للأ .3  .ٞغاصجدضًث وجٍُى

ُٟي.  .4 اصة مؿخىي الغيا الْى  ٍػ

 وصوعان الٗمل. إزحرأج٣لُل الٓىاهغ الؿلبُت ٧الُٛاب والخ .5

 مشاخل اإلاعاس الىظُفي:  1.1.1

ُُٟت  ؤن  2006بىب٨غ،ؤ؛ 2011اج٤ٟ مصًغي، بمغاخل مسخلٟت ًمغ الٟغص زال٫ خُاجه الْى

مىخاث  هضاٝومخٗا٢بت، وجسخل٠ لاأ في ٧ل مغخلت مً هظه املغاخل،  ٞغاصلاأوالخىحهاث َو

٤ُ بحن زُِ املىٓمت وأ  ؤنهم الصخهُت ًخٗحن ؤهضاٞوأ ٞغاصلاأها املؿخ٣بلُت وزُِ ؤهضاٞوللخٞى

غ وجسُُِ وأ ُُٟت باملىٓمت ٖلى صعاًت باملغاخل التي ًمغ  بصاعة٩ًىن ال٣اثمىن بخٍُى املؿاعاث الْى

مىخاث  بُٗت وجدضًاث َو ُُٟت، َو في ٧ل مغخلت مً هظه  ٞغاصلاأبدا الٟغص ٖبر خُاجه الْى

ُُٟت للٟغص   مغاخل عثِؿُت وهي مغخلت ؤعب٘ بلىاملغاخل، ومً املم٨ً ج٣ؿُم مغاخل الخُاة الْى

أالاؾخ٨كاٝ، مغخلت الاؾخ٣غاع والىمى، مغخلت املؿاع املخإزغ، مغخلت جداًت املؿاع. 

 
 
 : مشخلت الاظخىشاف: أوال

يدا ًبض ٤ُ بحن  ؤهظه املغخلت جمثل بضاًت الٟغص في املىٓمت ٞو في ٖملُت مداولت الخٞى

لى اٞتراى ؤهضاَٞمىخاجه وأ هظه املغخلت  ؤنه و٢ضعاجه الصخهُت وبحن ما جُلبه املىٓمت، ٖو

أةجمثل بضاًت املكىاع الٗملي للٟغص ٞ
 
ت  هه ٩ًىن مخإزغا بالٗضًض مً الٗىامل الاحخماُٖت والاؾٍغ

حرها، خُث ٨ًدك٠ الٟغص في هظه املغخلت ٢ضعاجه وأ أم٩اهُاجه م٣اعهبوالهضا٢ت والٗاصاث ٚو
 
 ت

أ
 
أؤزحرأا٢ضمُه، وأ ؤ٦ثرأاعهم مىه مهاعجا و٢ضعة باٖخب ؤ٦ثرأما ٩ًىهىن  بؼمالثه في املىٓمت، والظًً ٚالبا

 
 ا

ُٟي وبالخالي  ٞغاصلاأٚلبُت ؤٞةهه في مغخلت الاؾخ٨كاٝ  ًمغون بدالت ٖضم الغاخت والاؾخ٣غاع الْى

ُٟت ناثبا  بطاوحؿائالث ٖما  ؤ٩ٞاعأجغاوصهم  أم ال.ؤ٧ان ازخُاعهم لهظه الْى
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 : مشخلت الاظخلشاس والىمى:  زاهُا

مىخاث الٟغص ٢ض اؾخ٣غث  ؤهضاٝفي هظه املغخلت ج٩ىن  خض ما، وبالخالي ج٩ىن  بلىَو

ُٟي ٢ض جدضصث بك٩ل  بضؤ في الؿعي لخد٤ُ٣ ما ًُلبه هظا ؤنىعة مؿاعه الْى وضح وؤص١، ٍو

أاملؿاع مً زبراث ومهاعاث.

أؤوأ
 
ُٟت التي ٌٗمل بدا، خُث  ؤفي هظه املغخلت ًبض ًًا الٟغص ٖملُت الخىا٤ٞ والخدضي للْى

ًخٟجن في بج٣اجدا ومماعؾهدا وػٍاصة الىعي بدا، وعبما ًهاخب طل٪ الٗضًض مً الخى٣الث الضازلُت 

أ
 
ُُٟت ٞ التي حؿاهم بضوعها في ن٣ل مهاعاجه وزبراجه، وبُٗضا هه في هظه املغخلت ةًٖ الخُاة الْى

ت ٖل ؾغي و٦ظل٪ الاؾخ٣ال٫ الظاحي اة الٟغص الصخهُت مثل الخٗامل لاأى خُجٓهغ جإزحراث حىهٍغ

 ؾاؽوالكٗىع باملؿاولُت، بازخهاع ٞةن مغخله الاؾخ٣غاع والىمى حٗض بمثابت وي٘ حجغ لاأ

ت وشخهُت ؤلل٣ىاٖض الخانت بالخُاة الٗملُت للٟغص و٦ظل٪ الخُاة الاحخماُٖت، خُث  ن هٍى

ُُٟت والاحخماُٖت جٓهغأ أبىيىح في هظه املغخلت.  الٟغص الْى

 
 
 : مشخلت اإلاعاس اإلاخأخش:زالثا

غنت  ل٩ي ٌؿخمغو في ٖملُت الاؾخ٣غاع والىمى،  ٞغاصلألجمثل هظه املغخلت ٞترة هضوء ٞو

٠ املٗلم  كٗغون بإهمُهدم لضي املىٓمت ٦ىمىطج  ؤوأخُث ًلٗبىن صوع املْى طوي الخبرة، َو

به مً  ا٣ًخط ي به في ٖملُت الخُىع والىطج وؾ٣ل الخبراث واملهاعاث وطل٪ بد٨م ما مغوأ

أجى٣الث مسخلٟت زال٫ خُاتدم الٗملُت.

ن مغخلت ةولئ٪ الظًً لم ًدؿىىا ٖملُت جُىعهم وهمىهم زال٫ املغخلت الؿاب٣ت، ٞؤما ؤ

في  بلُهما ٧اهىا ًُمدىن  بلىجدم لً ًهلى اجبحن لهم خ٣ُ٣ت ٞكلهم وجىضح لهم املؿاع املخإزغ 

اصة جغجِب ىلاولمغاخل خُاتدم  هم والى٢ىٝ ٖىضا مىاًَ ؤ٩ٞاعأ، وبالخالي ٞهي ٞغنت لهم إٖل

أيٟٗهم وج٣هحرهم.

أ
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 : مشخلت نهاًت اإلاعاس:سابعا

ُُٟت للٟغص، وهي املغخلت  ؤوأهظه املغخلت حك٩ل جداًت املؿاع  باألخغي جداًت الخُاة الْى

٣ىص ٖضًضة  ٦ثرألا نٗىبت في خُاة الٟغص خُث جمثل لخٓت الخ٣اٖض وجغ٥ الٗمل بٗض ؾىىاث ٖو

أؤولئ٪ الظًً ٧ان ؤمً الىجاح والخمحز، وحٗخبر لِؿذ بخل٪ الهٗىبت ٖلى 
 
أ صائدم ٣ٞحرا

 
 ومخىايٗا

أجداًت الاهدضاع.   ؤوأاملغخلت هي َى١ الىجاة  هظهٖبر مغاخل خُاتدم الٗملُت الؿاب٣ت، ٣ٞض ج٩ىن 

 (: جلخُص مشاخل اإلاعاس الىظُفي1.1حذٌو سكم )                   

 اإلاشاخل

 الخصائص
 مشخلت الاظخىشاف

مشخلت الاظخلشاس 

 والىمى
 مشخلت اإلاعاس اإلاخأخش

مشخلت نهاًت 

 اإلاعاس

اليكاَاث 

ُُٟت أالْى

الخــــــغم ٖلــــــى ا٦دؿــــــاب 

املٗـــــــــــــــــــــــاٝع واملهـــــــــــــــــــــــاعاث. 

والاؾــــــــــــــــــــخٗضاص ل٣بــــــــــــــــــــى٫ 

أالخىحيداث

الاٖخمــــــــــــــــــــاص ٖلــــــــــــــــــــى 

غ  الـــــــظاث فـــــــي جُــــــــٍى

الٗمـــــــــــل وجدؿـــــــــــحن 

أاملهاعاث وال٣ضعاث

ً حُـــــــــــل  ٣ًــــــــــىم بخ٩ـــــــــــٍى

زـــــــاوي مـــــــً املؿــــــــاٖضًً 

ــ٤  واملغئوؾــحن ٖــً ٍَغ

ب أالخضٍع

 ً ٌكـــــاع٥ الازـــــٍغ

أججاعبه وزبراجه 

الخٟاٖالث 

أالىٟؿُت 

ً فــــي  ٌٗخمــــض ٖلــــى الازــــٍغ

أالخهى٫ ٖلى املىاٞ٘ 

ٌٗخمــض ٖلــى الــظاث 

فـــــي الخهـــــى٫ ٖلـــــى 

أم٩اؾب

ً فــي  ٌٗخمــض ٖلــى الازــٍغ

أاقبإ الاخخُاحاث 

لٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اصواع 

ال٢ــــــاث زــــــاعج  ٖو

أهُا١ الٗمل

ؤهم 

أالاخخُاحاث

ٌٗخمـــــــــــــــــض ٖلـــــــــــــــــى الامـــــــــــــــــً 

ُٟي والاؾخ٣غاع أالْى

 لاهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاػأ

أوالاؾخ٣اللُت

أجإ٦ُض الظاث أاخترام الىٟـ والظاث

 (.1..1اإلاصذس: )صالح، العالم،

  التي جذعى اإلاىظمت لالهخمام بخخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي: ظبابألا  1.1.1

ي،ط٦غ ٦ال مً م التي جضٖى املىٓماث لالهخمام  ؾبابلاأؤن   2011خؿىهت، ؛2007بغهَى

ٟيدا جخلخو في الاحي:  ُٟي ملْى أبخسُُِ املؿاع الْى

أ  .1
 
ٟحن ٢ض اػصاص جُىعا في الى٢ذ الغاهً، ٞهظا الخُىع ٌٗني  املؿخىي الخٗلُمي الٗام للمْى

ُٟي ؤًٞل. بت في قٛل مغ٦ؼ ْو  بُبُٗت الخا٫ اعجٟإ في ؾ٠٣ الُمىخاث والٚغ
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ُٟي للٗاملحن بدا ؾخ٩ىن بال ق٪  .2 املىٓماث التي حؿعي لالهخمام بخسُُِ املؿاع الْى

٢ضعة  ؤ٦برألهظا الامغ، و٦ظل٪ ؾخ٩ىن  ؤهمُتحاطبُت مً جل٪ املىٓماث التي ال حُٗي  ؤ٦ثرأ

 ٖلى الاخخٟاّ بالٗىانغ املاهغة والُمىخت.

ٟيدا ٞهي بظل٪ ال جدضص مؿخىي  .3 ُٟي ملْى املىٓمت التي تدخم بخسُُِ املؿخ٣بل الْى

ُُٟت املخاخت  صاءلاأ أؤاملُلىب مندم ٞدؿب بل جىضح لهم الٟغم الْى
 
 .مامهم مؿخ٣بال

ُٟي ٌؿاٖض  .4 ىضح لهم مىاًَ يٟٗهم والٟجىة بحن  ٞغاصلاأجسُُِ املؿاع الْى ٍو

ُٟت املىاَت لهم.  مؿخىي ٢ضعاتدم وما جُلبه الْى

ٟحن  ؤوأٖملُت جسُُِ املؿاع الىُْٟي حٗض بمثابت جهُٟه  .5 ٚغبلت للمؿخىي الٗام للمْى

بغامج  بلىصًت، ومً زم جىحيدهم وطل٪ بدضٝ الخٗٝغ ٖلى املاهلحن مندم لخىلي مىانب ٢ُا

ب والخىمُت التي جم٨ندم مً الىنى٫   هظه املىانب. بلىجضٍع

٤ صعحت صاءالاؾخٟاصة مً هخاثج لاأ .6 ً ٍَغ ٠ ٖو وحه ال٣هىع ؤه ًخٗٝغ ٖلى ؤصاء، ٞاملْى

ُٟت اٖلي جغض ي  في جإهُله و٢ضعاجه واملباقغة في مٗالجهدا بُٛت الخهى٫ ٖلى ْو

 َمىخاجه. 

 مخؼلباث الخخؼُؽ الفعاٌ للمعاس الىظُفي:  1.1.1

ٖملُت جسُُِ املؿاع الىُْٟي هي مجا٫ اهخمام ٧ل مً الٟغص واملىٓمت ٖلى خض ؾىاء، 

ٞةن هجاح هظا الخسُُِ ًخُلب بٌٗ امل٣ىماث طاث الٗال٢ت بضوع الٟغص وبٌٗ امل٣ىماث 

ُٟي  ًخُلب الترابِ لازغي طاث الٗال٢ت بضوع املاؾؿت، وان هجاح جسُُِ املؿاع الْى

خحن مً ؤالخىيُذ  ٛغىًم٨ً ول بال ؤههوالخٟاٖل بحن هظه امل٣ىماث،  ن هدىاو٫ هاجحن املجمٖى

أامل٣ىماث ٖلى الىدى الاحي:

أ
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 اإلاخؼلباث الفشدًت لخخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي: أوال: 

ُٟي ًخُلب امل٣ىماث الٟغصًت الخالُت:  ؤن  2006مبىب٨غؤ ط٦غ أهجاح جسُُِ املؿاع الْى

 الخ٣ُُم الضوعي والصخص ي مً ٢بل الٟغص لُمىخاجه وم٣اعههدا ب٣ضعاجه. .1

مىخاجه. .2 ُت والخىاي٘ في ج٣ُُم الٟغص ل٣ضعاجه َو  املىيٖى

ُٟي. .3  جٟهم وؤصعا٥ الٟغص ملؿخ٣بله الْى

 ه.ؤهضاٞبصعا٥ الٟغص للبضاثل املىاؾبت واملخاخت و٦ظل٪ املم٨ىت لخد٤ُ٣  .4

ُُٟت البضًلت في خُاجه الٗملُت وطل٪ بامل٣اعهت بحن  .5 ه ؤهضاٞج٣ُُم الٟغص ملؿاعاجه الْى

مىخاجه مً حهت وام٩اهُاجه و٢ضعاجه مً حهت  ، باإلياٞت للمىاػهت بما هى مخاح ؤزغيأَو

 ومم٨ً مً هاخُت زالثت.

 م٩اهُاث.باجساط ال٣غاع النداجي بخدضًض املؿاع املالثم وما ًُلبه هظا املؿاع مً ٢ضعاث وأ .6

ت بما ًىاؾب املؿاع  .7 غ وجدؿحن ال٣ضعاث واملهاعاث وػٍاصة الخٗلم واملٗٞغ الٗمل ٖلى جٍُى

 املسُِ واملؿهدضٝ. 

 اإلاخؼلباث الخىظُمُت لخخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي: زاهُا: 

  املخُلباث الخىُٓمُت الالػمت للخسُُِ الٟٗا٫ 2007 الهحرفي،؛ 2006 ؤبىب٨غ،ٖضص م

ُٟي ُٞما ًلي:  أللمؿاع الْى

تلاأالٟىُت والخغم ٖلى جُب٤ُ املماعؾاث  لاؾالُبمىا٦بت  .1 املخُىعة لهدُئت بِئت  صاٍع

 املاهلحن لظل٪. ٞغاصٖمل مىاؾبت للأ

وػٍاصة اهخمائدم  املىْٟحنصعحاث الغيا لضي  ؤٖلىتدُئت مىار جىُٓمي مالثم لخد٤ُ٣  .2

 للماؾؿت.
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ت مً ال٣غاعاث التي جًمً  .3 هى مخٗل٤ بال٣ىي  ٧ل ما بصاعةنُاٚت وجُب٤ُ مجمٖى

ب وجغ٢ُت وطل٪ لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن املؿاعاث  الٗاملت مً اؾخ٣ُاب وحُٗحن وجضٍع

ُُٟت للأ  املاهلحن وما حؿعي املىٓمت لخد٣ُ٣ه.  ٞغاصالْى

باث لاأإلأ ٞغاصاجاخت املٗلىماث الالػمت للأ .4 ووحهت هٓغها  صاعةػالت الٛمىى لضحدم خى٫ ٚع

 هى مُلىب مندم مً مهاعاث و٢ضعاث. في اصائدم و٦ظل٪ ما

٣ض املاجمغاث ووعف الٗمل و٦ظل٪ الىضواث التي حؿاٖض ٖلى ا٦دكاٝ ب .5 ٢امت هضواث ٖو

 املىهىبحن والُمىخحن مندم.   

 : الاعخباساث التي جدذد فعالُت جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي 1.1.1

خباعاث، ط٦غها م ُٟي ٖلى مجمىٖت مً الٖا  بىب٨غ،ؤجخى٠٢ ٞٗالُت جسُُِ املؿاع الْى

أ  ٦ما ًلي:  2011 ؛ صًغي،2006

ت والخبرة العملُت:  .1  الخىاصن بين اإلاعشفت الىظٍش

ت مغجبُت في ٚالب لاأ ت هٍٓغ خُان جدضر ٞجىة بحن الخبرة الٗملُت وما ٣ًابلها مً مٗٞغ

ُٟت، وهظه الٟجىة جمثل ؤهم الٗىاث٤ التي ًم٨ً  ُٟي،  ؤنبالْى جىاحه الٟغص في بضاًت مؿاعه الْى

ؾىىاث صعاؾخه املسخلٟت بمهاعاث  ًضٖمؤن  ولخٛلب ٖلى هظه الٗىاث٤ ٌؿخلؼم مً الٟغص

ملُت ٤ الاحهداص الصخص ي  ؾىاء أ ومماعؾاث جُب٣ُُت ٖو الاؾخٟاصة مً جل٪ الجامٗاث  ؤوأًٖ ٍَغ

أ.لامىعأالتي تدخم بدضه 

 هىع ومعخىي الؼمىح:  .1

ُت َمىح الٟغص ومؿخىي هظا الُمىح ًى٨ٗـ بك٩ل مباقغ ٖلى جدضًض مؿاعه  هٖى

ُٟي، خُث  املبالٛت في هظا الُمىح ًاصي بالٟغص لٗغا٢ُل ٖضًضة ٢ض جىاحهه في مؿاعه  ؤنالْى

ُٟي، و٢ض جهل هظه الٗغا٢ُل  خض لاػماث الخاصة التي جى٨ٗـ بهىعة ؾلبُت ٖلى ٧اٞت  بلىالْى
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مغاٖاة حاهب الىا٢ُٗت والخىاػن بحن ما ًُمذ  ؤهمُتهىاحي خُاة الٟغص، وهظا بضوعه ًا٦ض ٖلى 

غه البِئت التي ٌٗمل بدا.م٩اهبالٟغص وأ بلُه أُاجه وما جٞى

 جؼىٍشها: الذافعُت واللذسة على  .1

الضاُٞٗت لإلهجاػ ال٩امىت صازل الٟغص جدضص بك٩ل ٦بحر ٞاٖلُت الخسُُِ للمؿاع 

ُٟي، وما ٨ًىه مً اؾخٗضاص وجطخُت مً  خُلب هظا ؤالْى غ وجضُٖم هظا الضاٞ٘، ٍو حل جٍُى

ه بض٢ت وجدضًض الٟغم ؤهضاٞجاهله لظل٪، ٦خدضًض ًخمخ٘ الٟغص بمهاعاث و٢ضعاث  ؤنيغوعة 

أاملخاخت امامه والخٗٝغ ٖلى الٗىا٢ب والٗغا٢ُل و٦ُُٟت ججاوػها.

 كبٌى الخذسج اإلادعىب:  .1

ضم ٢ضعجه ٖل ُٟت التي  ىاؾخعجا٫ الٟغص ٖو غوٝ الْى اؾدُٗاب مخُلباث ومهام ْو

ُٟي، ٟٞي ٦ثحر مً لاأ ؤو٫أًلخد٤ بدا  خُان ٌٗخ٣ض الٟغص مغه جدض مً ٞاٖلُت جسُُِ املؿاع الْى

ُٟخه ألو٫ مغه، وبالخالي ًترجب ًٖ هظا  ؤوأؾُد٤٣ ٧ل َمىخاجه  ؤهه مٗٓمها بمجغص الخدا٢ه بْى

مل، الاؾخعجا٫ الٗضًض مً الٓىاهغ الؿلبُت ٧اإلخباٍ والهغإ والاعجبا٥ والكٗىع بسُبت لاأ

م٨ً جٟاصي طل ٤ ٍو ُت للأ٪ ًٖ ٍَغ تلاأاملماعؾاث  بلىباإلياٞت  ٞغاصخمالث الخٖى املىحهت  صاٍع

ُٟي واملىاٞ٘ التي ًدهل ٖليدا الٟغص مً زال٫ ؤلهظا الٛغى، ٦خىيُذ  بٗاص ومغاخل املؿاع الْى

ُُٟت البضًلت باملىٓمت. أالخدا٢ه واؾخمغاعه به واملؿاعاث الْى

 معخىي الىطح والخىاصن الزاحي:  .1

ُٟي بضعحت ما ٖلى ٢ضعة الٟغص ٖلى الخٗامل م٘ جخى٠٢  ٞٗالُت جسُُِ املؿاع الْى

ُٟت مثل الخٗامل م٘ هٓم  املخٛحراث الجضًضة التي ٖاصة ما ًىحهها ألو٫ مغة ٖىض الخدا٢ه بالْى

ُت الٟغص بحغاءوؾُاؾاث و٢ىاٖض وأ ؿخلؼم طل٪ جٖى اث الٗمل، والخٟاٖل م٘ الؼمالء والغئؾاء، َو

ؾؿت ٌٗنى اؾخٗضاصه للخجاوب الٟٗا٫ بما ًد٤٣ جىلُٟت مىاؾبت بحن ن الخدا٢ه باملاأإب

أطل٪ مً جىاػالث لهالح الجماٖت. هاخباملاؾؿت وما ً ؤهضاٝه وأؤهضاٞاخخُاحاجه وأ
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 الىظشة اإلاعخلبلُت:  .1

ُٟي وما ًغجبِ به مً  ٖاصة ما ًاصي ٖضم ٢ضعة الٟغص ٖلى جهىع مؿخ٣بله الْى

ُٟي،  بلىمؼاًا  ؤوأٖباء ومىاٞ٘ ؤ ؤومؿئىلُاث  ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخسُُِ الٟٗا٫ للمؿاع الْى

ٗم٤ هظا الاججاه ٖاصة ُٚاب الغبِ الىاضح بحن  غم الخ٣ضم والترقي  لاهجاػأَو ُٟت ٞو بالْى

ؿخلؼم طل٪ لاهجاػاملغجبِ بدظا  غ ال٨ٟاءة والتر٢ُت  ؤن، َو ًخم جُىٍغ هٓم الازخُاع والخُٗحن وج٣اٍع

ب والخىاٞؼ باملىٓماث به ىعة جد٤٣ الترابِ الىاضح بحن ما ًدهل ٖلُه الٟغص مً مؼاًا والخضٍع

ُٟي. بوما ٣ًضمه مً  أهجاػاث في مؿاعه الْى

 ظُاظاث وهظم العمل:  .1

أ
 
أ جاصي ؾُاؾاث وهٓم الٗمل باملىٓماث صوعا

 
في جدضًض اخخماالث هجاح جسُُِ  ٦بحرا

ُٟي، وال ٣ًخهغ طل٪ ٖلى ؾُاؾاث وهٓم الٗمل املغجبُت بهىعأ ة مباقغة بال٣ىي املؿاع الْى

حرها،  ت مً حُٗحن وجغ٢ُت وجدٟحز ٚو ًمخض طل٪ الى ؾُاؾاث وهٓم الٗمل في ٧اٞت  وبهماالبكٍغ

٤ وؤوكُ حرها. لاهخاجت املاؾؿت في مجاالث الدؿٍى ل ٚو أوالخمٍى

وب٣ضع الىيىح واملغوهت في هظه املاؾؿت وما جىٞغه مً ٞغم للبضإ والابخ٩اع، وب٣ضع 

ُُٟت ل٩ل مً الٟغص  ٞغاصلاأبصعا٥  لظل٪ جخدضص اخخماالث هجاح جسُُِ املؿاعاث الْى

أواملاؾؿت ٖلى خض ؾىاء. 

 : ؤلاهجاصإظهاس  .1

٠ ًجب  أبصائه وأؤ٩ًىن  ؤنختى ًىجح املْى
 
أ هجاػه واضخا

 
صخاب ؤ ؤنلغئؾاثه،  مٗلىما

ُٟي  صاءلاأ لضي  صاء٧اهىا ٚحر مٗغوٞحن بدظا لاأ ؤنالجاص املثمغ ٢ض ًسؿغون ٞغنا للخ٣ضم الْى

م٨ً للٗاملحن  ً مً زال٫ لاأ ؤننىإ ال٣غاع، ٍو غ  صاء٩ًىهىا ْاهٍغ املخمحز وج٣ضًم الخ٣اٍع

ب ولاؤٖمالالكٟهُت وامل٨خىبت، وخؿً ج٣ضًم هخاثج  ت وكُهم، والاهسغاٍ الجاص في بغامج الخضٍع

أالاحخماُٖت باملىٓمت.
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 اهتهذ خذمتهم:  أو خذماث إلاً هللى  .1

ُٟي  ائدا بمؿاولُاتدا في جسُُِ املؿاع الْى بضؤث بٌٗ املىٓماث في الخاعج ويمً ٞو

ىصون  ؤوأؤزغي لٗامليدا ج٣ضم زضماث ملً ؾِى٣لىن للٗمل بمىٓمت  ملً اههدذ ٞترة زضمهدم ٍو

جداء الخضمت ب ؤواث الى٣ل بحغاءحكمل هظه الخضماث بدؿُحر  ؤزغيأالبدث ًٖ ٖمل في مىٓمت 

أٖضاص قهاصة زبرة لخًمُندا في الؿحرة الظاجُت للمى٠ْ. بوأ



أ

أ

أ

أ

أ

 الالتزام الخىظُمي 1.1

فه. 1.1.1  مفهىم الالتزام الخىظُمي وحعاٍس

 الالتزام الخىظُمي. أهمُت 1.1.1

 خصائص الالتزام الخىظُمي. 1.1.1

 مدذداث الالتزام الخىظُمي. 1.1.1

 اإلاترجبت على الالتزام الخىظُمي. آلازاس  1.1.1

اث الالتزام الخىظُمي. 1.1.1  معخٍى

 العامل الىظُؽ )الالتزام الاظخمشاسي(. 1.1.1

أ

أ

أ

أ

أأ
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فه:  1.1.1  مفهىم الالتزام الخىظُمي وحعاٍس

بص يء مً الض٢ت والىيىح ًٖ ْاهغة ٌٗبر الالتزام الخىُٓمي    ؤن2005ط٦غ الُاجي م

الخباصلُت بحن الٟغص ومىٓمخه وحؿخمغ هظه الٓاهغة في الخُىع والخٛحر َاملا جدضر هدُجت للٗال٢ت 

ًجابُت وجٓهغ مٗاملها في اؾخٗضاص الٟغص بهظه الٗال٢ت ٢اثمت، ٣ٞض ج٩ىن هظه الٗال٢ت وكُت وأ

ها، وعبما ج٩ىن ؾلبُت وجٓهغ ؤهضاٞإلهجاح املىٓمت وجد٤ُ٣  ؤصاءلخ٣ضًم ؤ٢ص ى ما ًمل٪ مً 

أ .جغ٥ املىٓمت بلىوعبما ًهل به  صاءوجضوي لاأ إزحرأُٛاب والخمٗاملها في ٦ثرة ال

مٓاهغ الؿلى٥ الؿلبُت املخمثلت في اعجٟإ مٗض٫ "  315:2005م الباقي ٖبضخُث وضح 

ٟحنمً ٢بل  ٖما٫صوعان الٗمل بهىعه املخٗضصة والتي جماعؽ في مىٓماث لاأ بدا، و٢ض  املْى

ال هدُجت لٗضم اعجباٍ بهي  ها، ماؤهضاٞٞكلها في جد٤ُ٣  بلىالٗمل ٞيدا وبالخالي  بلى بعبا٥جاصي 

٠ بمىٓمخه، وهظا الاعجباٍ الظي ًم٨ً   آلازاعأ ؤون ًترجب ٖلُه الٗضًض مً الىخاثج ؤاملْى

أ ،وحه هظا الاعجباٍؤن الالتزام الخىُٓمي ًمثل ؤخض ؤالاًجابُت، وباٖخباع 
 
لالهخمام املتزاًض  وهٓغا

مغ البدث ًٖ مؿخىي الالتزام ومضي ٖال٢خه مً ٢بل الباخثحن بدظا املٟهىم مما ٌؿخىحب لاأ

أ صاعةواعجباَه ببٌٗ املخٛحراث في بِئت لاأ
 
أ. "ل٩ىهه ًخٗل٤ بإهم ٖىانغ الٗمل املازغة هٓغا

م مً حٗضص ال٨خاباث في مجا٫ الالتزام الخىُٓمي وجؼاًض ٖضص  لى الٚغ املهخمحن به هظا ٖو

في خاالث ٢لُله للٛاًت، لظل٪ ٣ٞض حٗضصث  بالأخى٫ ما ٌٗىُه هظا املٟهىم  اجٟا١ٞةهه ال ًىحض 

ت لهظا املٟهىم وجباًيذ في مٟهىمها بك٩ل ٦بحر، وطل٪ ٖلى الىدى الظي  ٠ املىيٖى الخٗاٍع

أؾىىضخه ُٞما ًلي: 

أ."الٟغص واملىٓمتالالتزام الخىُٓمي هى اججاها ًغبِ بحن "ن ؤ Sheldonًغي قلضون  

ٝغ ٧اهتر   بت الٟغص ٦ضوع احخماعي في بظ٫ َا٢خه "الالتزام الخىُٓمي بإهه  Knotterٖو ٚع

أ."ووالثه للمىٓمت ٦ىٓام احخماعي
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غي هغبيُ٪ و الخى    الالتزام الخىُٓمي ًمثل ْاهغه جدضر "ن ؤ Hrebinial & Aluttoٍو

ترجب  ٖليدا اؾدثماع مخباص٫ ٌؿخمغ هدُجت للٗال٢اث الخباصلُت بحن الٟغص واملىٓمت ٍو

أ. "باؾخمغاع الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بُندما

ٝغ ٦ال مً   ً هى٫  قىضعأٖو الالتزام الخىُٓمي بإهه  Schneider & Nygrenhollوهجٍغ

أ. "املىٓمت ؤهضاٝالٟغص وأ ؤهضاٝالٗملُت التي ًدضر ٞيدا الخُاب٤ بحن "

غي بىقىان   أ"الالتزام الخىُٓمي بإهه Buchananٍو
 
أ اعجباَا

 
املىٓمت  ؤهضاٝبحن  وحضاهُا

اًاتداإهضاٞو٢ُمها وبحن صوع الٟغص املغجبِ ب أ. "ها و٢ُمها ٚو

أ 
 
ـ  و٦ظل٪ ًغي ٦ال الالتزام "ن ؤ Mowday & Porter & Steersمً مىصي وبىجغ واؾتٌر

أ
 
أ الخىُٓمي ًمثل اٖخ٣اصا

 
أ ٢ىٍا

 
املىٓمت و٢ُمها وعٚبهدم في  هضاٝألأ ٞغاصلاأمً حاهب  و٢بىال

ت في الاؾخمغاع  ؤوأُٖاء  ؤ٦برأبظ٫  به ٢ٍى حهض مم٨ً لهالح املىٓمت التي ٌٗملىن بدا م٘ ٚع

هدا أ . 215:2009. مالهحرفي، "في ًٍٖى

ه بُتر لى   ٞغ املىٓمت و٢ُمها  إهضاًٝمان الٟغص و٢بىله ببهه ٢ىة ؤ"ٖلى  patter looٖو

خه ٞيدا بت في بظ٫ ٢هاعي الجهىص لهالخها واملداٞٓت ٖلى ًٍٖى أ. "والٚغ

جر   غي ٍو ٣ت "هه ؤٖلى  Wenerٍو الكٗىع الضازلي الظي ًًِٛ ٖلى الٟغص للٗمل بالٍُغ

 . 12:2006 . مخىىهه،"التي ًم٨ً مً زاللها جد٤ُ٣ مهالح املىٓمت

م،  ه مخٍغ بت الكضًضة لالؾخمغاع ًٖىا في مىٓمت "م  بإهه 2004ٖٞغ اججاه هدى الٚغ

أ ."مجهىص ٖالي مً احلهامُٗىت، والاؾخٗضاص لبظ٫ 

ه   ٞغ الغبِ الىٟس ي الظي ًغبِ الٟغص "بإهه  Oreily & chatmanوقاجمً  وعاثليٖو

أ  33:2005 . مالٗىفي،"الاهضماج بالٗمل ٞيدا وجبني ٢ُمها بلىباملىٓمت، مما ًضٞٗه 
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غي   جمازل ٢ُم  بلىالالتزام الخىُٓمي ٌكحر " ؤن Mayer، Allen & Smithوػمالثه  الحنٍو

ها والي بظ٫ أل٢ص ي حهض ؤهضا٢ُٞم املاؾؿت ومٗخ٣ضاتدا وأ ه م٘ؤهضاٞالٟغص ومٗخ٣ضاجه وأ

ت ٞيداؤهضاٞمؿخُإ لخد٤ُ٣  أ 296:2012 . مالجمُلي،"ها، واملداٞٓت ٖلى الًٍٗى

فاث العابلت لاللتزام الخىظُمي ٌعخيخج الباخث ما ًلي: خالٌومً   الخعٍش

٠ واملىٓ  .1  مت.الالتزام الخىُٓمي ماقغ ًض٫ ٖلى مضي ٢ىة الترابِ بحن املْى

ه الصخهُت ؤهضاٞما جُاب٣ذ  بطامؿخىٍاجه  ؤٖلى٩ًىن الالتزام الخىُٓمي لضي الٟغص في  .2

 و٢ُم املىٓمت التي ٌكخٛل بدا. ؤهضاٝو٢ُمه م٘ 

ُٟت وبالخالي ًى٨ٗـ طل٪  .3 ًيخج ًٖ الالتزام الخىُٓمي الكٗىع بالغض ي ًٖ املىٓمت والْى

 واعجٟإ مٗضالث الٗمل. صاءٖلى ٢ىة لاأ

 . ؤ٦بر٧لما ٧ان مؿخىي الالتزام لضي الٟغص مغجٟٗا ٧لما ٧اهذ وؿبت ب٣اءه باملىٓمت  .4

الالتزام الخىُٓمي مً الٗىامل الىٟؿُت املهمت، والتي حؿعي املىٓماث صاثما للخٟاّ ٖلى  .5

ٟيدا لًمان ٢ُامهم بالىحباث املى٧لت بليدم ٖلى ؤ٦مل  مؿخىي التزام م٣بى٫ لضي مْى

 وحه.

 لتزام الخىظُمي: الا أهمُت 1.1.1

أالاهخمام املتزاًض بدظا املٟهىم وهي:  بلىصث ؤ ؤؾبابهىا٥ ٖضة  ؤن  2005م الباقي ٖبضًغي 

أ  .1
 
أ الالتزام الخىُٓمي ماقغا

 
للخيبا بالٗضًض مً املٓاهغ الؿلى٦ُت، وزانت مٗض٫  هاما

أ ٦ثرألاشخام لا ؤنصوعان الٗمل، ٟٞي الٗاصة 
 
أهم لاأ التزاما

 
في املىٓمت، وهم  َى٫ ٖمغا

أ ٦ثرألا
 
 املىٓمت.  ؤهضاٖٝلى جد٤ُ٣  خغنا

أ  .2
 
أ الالتزام الخىُٓمي ٦مجا٫ ل٣ي اهخماما

 
وؿاوي و٦ظل٪ مً ٖلماء الؿلى٥ لا ٦بحرا

أ
 
ً هٓغا أبملا ًمثله هظا املجا٫ ٧ىهه ؾلى٧ا  املضًٍغ

 
أ ًجابُا

 
ىبا  ُٞه.  مٚغ
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وما ٌؿٗىا لخد٣ُ٣ه وبالخالي ٌؿهل  ٞغاصلاأ إهضاٝمهمت لخىبئ ب ؤصاءالالتزام الخىُٓمي  .3

 املىٓمت.  ؤهضاٝتدُئهدا وجىا٣ٞها م٘ 

٠ باملىٓمت التي ٌٗمل  .4 بىاؾُت الالتزام الخىُٓمي ًم٨ً ٞهم الٗال٢ت التي جغبِ املْى

اث املسخلٟت لاللتزام ماملُٗاعي والاؾخمغاعي والٗاَٟي  وصعاؾهدا  اه املؿخٍى بدا، م٘ مٖغ

ا، خُث  أؤؾٍى
 
غه هدُجت لخبراث مسخلٟت لؿلى٦ُاث الٗمل صازل  مندم ًخم ن ٦ال جٍُى

ُٟت.  الْى

هدُجت لٗال٢ت جباصلُت بحن  دضرهمُخه و٢ُمخه مً ٧ىهه ًؤالالتزام الخىُٓمي ٌؿخمض  .5

الٟغص ومىٓمخه، ٞهى ال ٣ًخهغ اٖخماصه ٖلى ما ًمل٨ه الٟغص مً ؾماث وزهاثو 

غه املىٓمت مً زضماث وخغم ٖلى لى ما جٞى جد٤ُ٣ ما ٌؿعي  شخهُت ٣ِٞ، بل ٖو

٠، وهظا بضوعه ًازغ بك٩ل  بلُه  ي ٖلى صعحت الالتزام الخىُٓمي. ؤؾاس املْى

 خصائص الالتزام الخىظُمي:   1.1.1

؛ خىىهه، 2005 ًم٨ً ؾغص الخهاثو الخانت بااللتزام الخىُٓمي ٦ما ط٦غها مالهحرفي،

أًلي:    ٦ما2012هىضاوي،؛ 2006

 املىٓمت. ؤهضاٝب٣ُم وأصعحت الالتزام جض٫ ٖلى مضي الخمؿ٪  .1

أ .2
 
أ ٚالبا ما ٩ًىن هظا الؿلى٥ مؿخمغا

 
أ ومخُىعا

 
بت في الب٣اء. ومضٖىما  بٚغ

ًخمحز ناخب هظا الؿلى٥ بضاٞ٘ ٢ىي لخ٣ضًم ؤ٢ص ى ما ًمل٪ مً حهض وو٢ذ في  .3

 ؾبُل جد٤ُ٣ ٚاًاث املىٓمت. 

ت لضي الٟغص في الدكبث والب٣اء باملىٓمت،  .4 بت ال٣ٍى و٦ظل٪ ٌٗبر الالتزام ًٖ الٚغ

بطا خضر ال٨ٗـ ٞهىا هدُجت الهسٟاى في هظا  ؤماها، ؤهضا٢ٞبىله واًماهه ب٣ُمها وأ

 الالتزام. 
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أ .5
 
مً ؤبغػ مٓاهغ ؾلى٥ الالتزام الخىُٓمي وبالخالي  اهضماج وجٟاٖل الٟغص احخماُٖا

ت والىالء. ضا مً اليكاٍ والخٍُى  ًمىذ املىٓمت مٍؼ

ت وهي البٗض الٗاَٟي بحن الٟغص بٗاص عثِؿُؤًخًمً الالتزام الخىُٓمي زالزت  .6

بت باالؾخمغاع والب٣اء باملىٓمت،  واملىٓمت، و٦ظل٪ الاؾخمغاعي الظي ٌٗبر ٖلى الٚغ

 و٦ظل٪ املُٗاعي الظي ٌٗبر ٖلى الكٗىع بالىاحب اججاه املىٓمت. 

الٟغص وجد٣ُ٣ه ًخُلب ٞترة مً الؼمً،  يالالتزام الخىُٓمي ًجؿض ٢ىاٖت صازلُت لض .7

هما هدُجت للٗضًض مً ب ٩ًىن هدُجت لٗىامل ؾُدُت ما٢خت وأو٦ظل٪ ٣ٞضاهه الأ

لت الامض.  الٗىامل ٍَى

ُٟي ٖلى جغ٥ املى٠ْ لمً ا ؤ٦ثرأ وماقغا الالتزام الخىُٓمي ٌٗض مىبئا .8 غيا الْى

خُث ان الالتزام ٨ٌٗـ الاؾخجابت  ٞااللتزام ٌٗخبر ؤ٦ثر قمىال مً الغيا،للمىٓمت، 

ُٟت.الغي الىحضاهُت هدى املىٓمت ٩٦ل، بِىما  ا ٌٗبر ًٖ حاهب مً حىاهب الْى

 مدذداث الالتزام الخىظُمي:  1.1.1

؛ 2005 ؛ الٗــــــــــىفي،2005 لاللتــــــــــزام الخىُٓمــــــــــي ٖــــــــــضة مدــــــــــضصاث ٦مــــــــــا ط٦غهــــــــــا مالهــــــــــحرفي،

    جخمثل ُٞما ًلي:2011ٖباؽ،

 العماث الشخصُت:  أو الخصائص  .1

ت مً املخٛحراث والٗىامل والتي جمثل  ها الخهاثو الصخهُت هي مجمٖى في مجمٖى

ًٖ جإزحر الخهاثو والؿماث الصخهُت ٖلى  بدارُت الٟغص، خُث ع٦ؼث الضعاؾاث ولاأشخه

٦ثحر مً الؿماث ٧الٗمغ والجيـ ومؿخىي  ٖلىالالتزام الخىُٓمي، و٢ض ع٦ؼث هظه الضعاؾاث 

بت وجد٤ُ٣ الظاث.  أالظ٧اء والُمىح والٚغ

أ
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 خصائص الىظُفت:  .1

ُٟت ومخُلباتدا وما ٣ًىأ م به الٗاملىن بدا جمثل املجمىٖت الثاهُت مً زهاثو الْى

ت  تر٦ؼ الاهخمام هىا ملٗٞغ ؤي مضي جازغ زهاثو  بلىاملخٛحراث املغجبُت بااللتزام الخىُٓمي، ٍو

ُٟت ٖلى التزام  بُٗت الْى ٟحنَو أبدا.  املْى

 العماث الهُيلُت:  أو الخصائص  .1

َبُٗت اله٩ُل الخىُٓمي وجإزحره ٖلى الالتزام الخىُٓمي حٗض مً مجاالث البدث الخضًثت 

مىاؾب لله٩ُل الخىُٓمي ًم٨ً  ؤؾلىبًجاص بوؿبُا، خُث ع٦ؼث الضعاؾاث في هظا املجا٫ ٖلى 

ٟحنمً زالله الخإزحر ٖلى مؿخىي الالتزام الخىُٓمي لضي  أ. املْى

 العُاظاث:  .1

زغ الظي جدضزه الؿُاؾاث املخبٗت صازل املىٓمت ٖلى ٖلى لا ع٦ؼث الٗضًض مً الضعاؾاث

ٟحنمؿخىي الالتزام الخىُٓمي لضي  ، ٞةجبإ ؾُاؾاث مىاؾبت حؿاٖض ٖلى اقبإ خاحاث املْى

ٟحنوعٚباث  اصة والئدم وعياهم اججاه املىٓمت، وجخٟاوث هظه الخاحاث مً  املْى وبالخالي ٍػ

ت ؾلم الخاحاث الاوؿاهُت خُث ٢ؿمها ؤهمُت ٦ثرلاخُث   بلى، وهظا ما حاء به ماؾلى في هٍٓغ

الاخترام،  بلىالخاحاث الٟؿُىلىحُت، والخاحت للمً، والخاحت للخب والاهخماء، والخاحت 

أجد٤ُ٣ الظاث. بلىوالخاحت 

 : هذافوطىح ألا  .1

و٧لما  جدضًض ما حؿعي لخد٣ُ٣ه املىٓمت بك٩ل واضح وبُٗض ًٖ الٛمىى واملبالٛت،

ٟحن ؤهضاٝاعجباٍ بٛاًاث وأ وؤ٦ثرأويىخا  ؤ٦ثرأ هضا٧ٝاهذ لاأ بدا، ٧لما ٧اهذ ٞغنت  املْى

ٟحنو٦ظل٪ ًؼصاص خغم  ؤ٦برأجد٣ُ٣ها   بليدمٖلى جد٣ُ٣ها مً زال٫ ٢ُامهم بمهامهم املى٧لت  املْى

أوحه.  ؤ٦ملٖلى 

أ
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 العمل على جدعين اإلاىاخ الخىظُمي:  .1

صواث وامل٩اثً والؿُاؾاث املخبٗت ولاأ ٞغاصلاأبِئت املىٓمت والٗال٢اث الخٟاٖلُت بحن 

صازلها جمثل في مجمىٖها ما ٌؿمي باملىار الخىُٓمي، ٩ٞلما ٧اهذ هظه الٗىانغ ميسجمت 

أ ؤ٦ثرومخٟاٖلت ُٞما بُندا ج٩ىن املىٓمت 
 
وجمحزا، ٞاملىار الخىُٓمي الجُض ٌصج٘ ٖلى زل٤  هجاخا

ٟحنقٗىع  بلى، وهظا ًاصي لاهجاػحى ٌؿاٖض ٖلى الابضإ والضاُٞٗت و باالؾخ٣غاع وبالخالي  املْى

اصة عياهم والتزامهم الخىُٓمي. أٌؿاهم في ٍػ

 خىافض مالئمت:   أهظمتجؼبُم  .1

ت ًاصي  اصة الغيا ًٖ الخىُٓم واملىٓمت  بلىاجبإ هٓام ٞٗا٫ للخىاٞؼ املاصًت واملٗىٍى ٍػ

ُٟي واعجٟإ مٗضالث لاأ اصة التزامهم الْى وزٌٟ الخ٩ال٠ُ، واج٤ٟ  صاءبك٩ل ٖام، وبالخالي ٍػ

أٖلُه في ال٣ُإ الٗام.  هىأمما  ؤ٦ثرأالخىاٞؼ جمىذ في ال٣ُإ الخام  ؤنال٨خاب ؤٚلبُت 

 سبؽ مصالح اإلاىظمت بمصالح مىظفيها:  .1

دضر طل٪ ٖىضما ج٩ىن  اًاث  ؤهضاٝاملىٓمت جخ٤ٟ م٘  هضاٝؤٍو ٟحن ٞغاصلاأٚو بدا،  املْى

اجبإ هظه  ؤنعباح، خُث وهظا ًدضر ٚالبا في املىٓماث التي جدب٘ ؾُاؾت املكاع٦ت في لاأ

ٟحنالؿُاؾت جاصي ب املىٓمت، وهظا  ؤهضاٝللكٗىع بإن مهالخهم مغجبُت بمهالح وأ املْى

أاعجٟإ مؿخىي التزامهم وعياهم. بلىبالخإ٦ُض ًاصي 

 اإلاترجبت على الالتزام الخىظُمي:  آلازاس  1.1.1

املترجبت ٖلى الالتزام  آلازاعأ ؤول٣ض حٗضصث الضعاؾاث الخانت ب٣ُاؽ مغصوصاث الالتزام 

م٨ً ج٣ؿُم هظه  أ٢ؿمحن عثِؿحن ٦ما ًلي: بلى آلازاعأالخىُٓمي، ٍو

ُٟت.: وهظا الجؼء ًخٗل٤ بإزغ لاو٫أال٣ؿم  - أالالتزام صازل هُا١ الٗمل والْى
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زاعج الىُا١  ؤوأال٣ؿم الثاوي: وهظا الجؼء مخٗل٤ بإزغ الالتزام ٖلى خُاة الٟغص الخانت  -

ُٟي.  أالْى

:
 
 الىظُفُت لاللتزام الخىظُمي:  آلازاس  أوال

٠بهٟت ٖامت ًم٨ىىا ال٣ى٫  خضر وخ٤٣ في هٟـ الى٢ذ  بطاامللتزم جىُٓمُا  بن املْى

ُٟي ٞمً املدخمل  ؤٖلىمؿخىٍاث  مً  ؤ٦برأج٩ىن صعحت عياه ًٖ هظا الخ٣ضم  ؤنمً الخ٣ضم الْى

 ٠ التزاما، ومً الجىاهب طاث الهلت الىز٣ُت الؿاب٤ ط٦غها مباقغة  لا٢لصعحت عيا املْى

ُٟي مؿخ٣بال. ٠ هدى الخىُٓم وجى٢ٗاجه للخ٣ضم في الؿلم الْى أالٗال٢ت بحن التزام املْى

أ ٦ثرألا٠ْ ٩ًىن املىأ ؤنٞبُبُعي 
 
مً ٚحره  ؤ٦ثرأًبضي عياه ًٖ هظه الخى٢ٗاث  التزاما

ٟحن  أ لا٢لمً املْى
 
أالتزاما

 
٠ ٧لما قٗغ بالتزام ؤ ، ٨ٞما وضخىا ؾاب٣ا هدى الخىُٓم  ؤ٦برأن املْى

الظي ٌٗمل به ٧لما وخض وحهت هٓغه م٘ وحهت هٓغ الخىُٓم ٖىض جدضًض ما هى في نالح 

أ
 
ه ٞةن هىا٥ اخخما٫ يئُل في ؤهضاٌٞكاع٧ىن الخىُٓم ٢ُمه وأ صٞغالاأن هاالء ألأ الخىُٓم، وهٓغا

ُُٟت وما جُلبه الخىُٓماث مندم بُٛت ج٣ضمها، وبالُب٘  ٞغاصلاأن ًيكإ حٗاعى بحن جُلٗاث ؤ الْى

مىخاجه الصخهُت لهالح املىٓمت التي ؤٞةن طل٪ ال ٌٗني اخخما٫  ن ًسً٘ الٟغص بال٩امل َو

أٌٗمل بدا.

أؤول٨ً هظا ٌٗني 
 
٠ ألأ هه هٓغا أ ٦ثرألان املْى

 
مً الث٣ت في الخىُٓم  ؤ٦برألضًه صعحت  التزاما

 ٠ أ لا٢لالظي ٌٗمل به مً املْى
 
خؿاؽ املؿخمغ بإن املىٓمت مً ُٞىمى لضًه الكٗىع ولاأ التزاما

أؤاملا٦ض 
 
اث٠  ن ج٩افئ والثه مؿخ٣بال ُٟي للىنى٫ للْى ض مً الخ٣ضم في املؿاع الْى ٤ مٍؼ ًٖ ٍَغ

أالٗلُا.

املترجبت في الالتزام الخىُٓمي ٖلى املخٛحراث  آلازاعأوم٘ حؿلُمىا بالجض٫ ال٣اثم خى٫ َبُٗت 

ُُٟت للٟغص،  مً الىحهت  لا٢لمى٣ُُت ٖلى  ٦ثرألا٢ىي ووؿحر م٘ وحهت الىٓغ لا بال ؤهىاالْى

ت، وهي التي جىٓغ   بلىجاصي  ؤنالالتزام الخىُٓمي باٖخباعه ْاهغة اًجابُت ومً املدخمل  بلىالىٍٓغ
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ُٟي للٟغص وجخمثل هظه الىخاثج في اعجٟإ مٗضالث لاأ ىبت صازل الىُا١ الْى والغيا  صاءهخاثج مٚغ

ُٟي  ض مً الخ٣ضم املنهي والْى ًٖ الٗمل واهسٟاى مٗضالث الُٛاب وصوعان الٗمل وجد٤ُ٣ املٍؼ

أ . 321:2005الباقي، مٖبض 

 
 
أ: الحُاجُت لاللتزام الخىظُمي آلازاس : زاهُا

والضعاؾاث بضٖم الٗال٢ت الترابُُت بحن اججاهاث الٟغص هدى  بدارالٗضًض مً لاأ اج٣ٟذ

ُٟخه واججاهاجه هدى  ُٟي.بْو أبٗاص خُاجه الخانت زاعج الىُا١ الْى

٠ ٌؿخُُ٘  بلى ؤنقاعث بٌٗ الضعاؾاث ؤوأ ن ًداٞٔ ٖلى صعحاث ٖالُت مً ؤاملْى

ُٟخه في هٟـ الى٢ذ ال ؤوأالخىا٤ٞ  ظي ًد٤٣ ُٞه صعحاث مدكابدت مً الاوسجام الىٟس ي م٘ ْو

أالاهضماج م٘ اؾغجه. ؤوأالخىا٤ٞ 

لى الى٣ٌُ مً الاججاه الؿاب٤ ًغي البٌٗ  لاللتزام الخىُٓمي مغصوصاث ؾلبُت  ؤنٖو

ُُٟت م٘ بجى٨ٗـ في  ٤ُ اصواعه الْى صواعه في خُاجه الخانت، ومً زم ؤيٗاٝ ٢ضعة الٟغص ٖلى جٞى

 ٠ أ ٦ثرألاٞةن املْى
 
أمٗاهاة مً املغصوصاث الؿلبُت ٖلى خُاجه الخانت.  ؤ٦ثرأ التزاما

أبص يء مً الخٟهُل:   آلازاعأوالجضو٫ الخالي ًىضح هظه 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أاإلاترجبت على الالتزام الخىظُمي آلازاس ( 1.1حذٌو سكم )

معخىي 

 الخدلُل
 العلبُت آلازاس  الاًجابُت آلازاس 

أالٟــغص

أالكٗىع باالهخماء والاعجباٍ. -

أ.لامان -

أوالاججاه. هضاٝلاأ -

أالخهىع الظاحي الاًجابي. -

أامل٩اٞإة الخىُٓمُت. -

أالجاطبُت للٗاملحن املدخملحن. -

اهسٟاى ال٣ضعة ٖلى الخغ٦ت والخ٣ضم  -

ُٟي. أالْى

اهسٟاى ال٣ضعة ٖلى الىمى والخُىع  -

أالظاحي.

اصة الًٍٛى املغجبُت بالٗاثلت  - ٍػ

أوالٗال٢اث الاحخماُٖت.

أحماٖت الٗمل

ت.  - أزباث الًٍٗى

أٞٗالُت الجماٖت. -

أالخماؾ٪. -

أالخ٨ٟحر الجماعي. -

أاهسٟاى ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع والخ٠ُ٨. -

أالهغإ بحن الجماٖاث. -

أالخىُٓم

اصة ٞاٖلُت الخىُٓم هدُجت  - أ: بلىٍػ

أحهض الٟغص. -

أاهسٟاى مٗض٫ صوعان الٗمل. -

أاهسٟاى وؿبت الُٛاب.

أ.إزحراهسٟاى وؿبت الخ -

أاملىحىصًً زاعج الخىُٓم. ًٖاءالجاطبُت للأ-

أ: بلىاهسٟاى ٞاٖلُت الخىُٓم هدُجت  -

غ  - اهسٟاى ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع والخٍُى

أوالخ٠ُُ٨. 

 (.1،111..1)الصيرفي، 

الاًجابُت والؿلبُت املخٗل٣ت بالٟغص وحماٖت الٗمل و٦ظل٪  آلازاعأًىضح الجضو٫ 

ًجابُت وؾلبُت جمـ ٧اٞت بزاع آلاللتزام  ؤنالخىُٓم، خُث اجطح مً زال٫ هظا الخهي٠ُ 

الاًجابُت والخض  آلازاعأاملىٓمت في ٖملُت جضُٖم  بصاعةحىاهب وم٩ىهاث املىٓمت، وهىا ًإحي صوع 

أالؿلبُت. آلازاعأمً 

 لتزام الخىظُمي )العاػفي، الاظخمشاسي، اإلاعُاسي(: أبعاد الا 1.1.1

غ همىطج امل٩ىن الثالث لاللتزام   Allen& Meyer،1990مفي هظا الخهىم ٢ام  بخٍُى

الالتزام باملىٓمت هى خالت هٟؿُت، وؤجدا جخ٩ىن مً زالزت ٖىانغ مخمحزة  ؤنخُث ًىضح الىمىطج 

ٟحن ججاه مىٓمهدم التي ٌٗملىن بدا.  أجازغ ٖلى قٗىع املْى
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ى٣ؿم هظا الىمىطج  أزالزت م٩ىهاث عثِؿُت هي:  بلىٍو

 املىصة لٗمل٪ مالالتزام الٗاَٟي . .1

 الخٝى مً الخؿاعة مالالتزام الاؾخمغاعي . .2

 زام بالب٣اء مالالتزام املُٗاعي . الكٗىع بااللت .3

اصة الالتزام والىالء ألأ م٨ً اؾخسضام هظا الىمىطج لٍؼ ٣٪، و٦ظل٪ حؿاٖضهم  ًٖاءٍو ٍٞغ

ُٟي.  ؤ٦برأبالكٗىع ب٣ضع  اهُت والغيا الْى أمً الٞغ

أ: ٦ما ًلي الثالزت لاللتزام لاهىإلهظه   Allen& Meyerم و٧اهذ جٟؿحراث

:
 
 اإلاىدة لعملً )الالتزام العاػفي(:  أوال

ُٟت التي  جدضر املىصة لٗمل٪ ٖىضما حكٗغ باعجباٍ ٖاَٟي ٢ىي اججاه ماؾؿخ٪، والْى

جخد٤٣ هظه  ؤناملاؾؿت و٢ُمها، وجدغم ٖلى  ؤهضاٝجخٗٝغ ٖلى  ؤنحٗمل بدا، ومً املغشح 

أامليكىصة. هضاٝلاأ

أن حكٗغ بالغيا، ؤن ٦ىذ جخمخ٘ بٗمل٪ ٞمً الُبُعي ب
 
ُٟخ٪  وج٩ىن عايُا ٖلى ْو

اصة لكٗىع٥ بااللتزام الٗاَٟي.  ُٟي مً الُبُعي ؾ٠ًُُ ٍػ أبامل٣ابل، وػٍاصة الغيا الْى

 
 
 : الخىف مً الخعاسة )الالتزام الاظخمشاسي(: زاهُا

ًجابُاث وؾلبُاث جغ٥ ماؾؿخ٪، ٢ض حكٗغ بًدضر هظا الىٕى مً الالتزام ٖىضما جؼن 

ُٟخ٪، ؤ مً الٟاثضة التي  ؤ٦برأالخؿاعة التي ٢ض جىاحهها هدُجت لتر٦ها  ألنه٪ بداحت للب٣اء في ْو

أؾخدهل ٖليدا في صوع حضًض.

ج٩ىن ه٣ضًت مؾخ٣ٟض٥ املغجباث  ؤنهظه الخؿاثغ املخى٢ٗت مالغهاهاث الجاهبُت  ًم٨ً 

م٨ً  ن ج٩ىن مهىُه م٢ض ج٣ٟض٥ الا٢ضمُت و٦ظل٪ املهاعاث املخٗل٣ت ؤواملؼاًا والٗالواث  ٍو

ُٟت  ال٢اث بالْى والتي ٢ًِذ ؾىىاث ال٦دؿابدا  و٢ض ج٩ىن احخماُٖت م٣ٞضاه٪ للهض٢اث ٖو

أالٗمل .
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 : الشعىس بااللتزام بالبلاء )الالتزام اإلاعُاسي(: زالثا

ًدضر هظا الىٕى مً الالتزام ٖىضما حكٗغ بااللتزام والىالء ملاؾؿخ٪ ختى لى ٦ىذ ٚحر 

ب في الخهى٫ ٖ بطختى  ؤوأعاض ي ًٖ صوع٥،  لى ٞغم ؤًٞل، ٞهظا الىٕى مً الالتزام ٦ىذ جٚغ

أًجٗل٪ حكٗغ بإن ٖلُ٪ الب٣اء في ماؾؿخ٪، ألهه هى الص يء الصخُذ الظي ًجب ال٣ُام به.

م٨ً  جب٣ي في  ؤنًيب٘ هظا الكٗىع بااللتزام مً ٖضة ٖىامل، ٣ٞض حكٗغ بإه٪ ًجب  ؤنٍو

ب الخام ب٪،  ٢ضمذ ل٪ م٩اٞإة م٣ضما، عبما ألجدا  ؤوأماؾؿخ٪ ألجدا اه٣ٟذ املا٫ والى٢ذ لخضٍع

أ٦ضٞ٘ عؾىم الضعاؾت الخانت ب٪. 

م٨ً  ًيكإ هظا الالتزام مً وكإج٪، ٖلى ؾبُل املثا٫ ٢ض ج٩ىن ٖاثلخ٪ ٢ض قضصث  ؤنٍو

أ ؤنًجب ٖلُ٪  ؤههوخغنذ ٖلى 
 
ت. ؤ ؾبابملاؾؿخ٪ ألأ ج٩ىن مىالُا أؾٍغ

ً،  الىٗىمي ونى٠ أ  هظه الابٗاص ٦ما ًلي: 34:2017مزٍى

ىبت، ٞغاص جدؿم بالهٗا الىٕى مً الالتزام جطخُاث مً الاأًخُلب هظالالتزام املؿخمغ:  .1

 حل الب٣اء هٓغا لخاحهدم لالؾخمغاع.خُث ًخُلب مندم الخطخُت مً ؤ

ٌٗخمض هظا الالتزام ٖلى زل٤ ٖال٢اث احخماُٖت مخِىت الالتزام ال٣اثم ٖلى الخماؾ٪:  .2

 ها.ؤٞغاص٢ىٍت بحن املىٓمت وأصازل املىٓمت، وبالخالي جخىلض ٖال٢اث 

وهظا ما ًهٙى ؾلى٦هم  ب٣ُم الخىُٓم و٢ىاٖضه، ٞغاصالالتزام الغ٢ابي: ًخمثل باعجباٍ لاأ .3

ىب به.  أبالك٩ل املٚغ

 (: امل الىظُؽ )الالتزام الاظخمشاسي الع 1.1.1

 خُث جىؾِ هظه الضعاؾت الالتزام الاؾخمغاعي ٧ان الٗامل الىؾُِ في ؤنباٖخباع 

ُٟي وصوعان الٗمل ؾيخُغ١ في هظه الجؼثُت بص يء مً  ،الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع الْى

ٟاث املسخلٟت لهظا البٗض مً  أبٗاص الالتزام الخىُٓمي.ؤالخٟهُل لخىيُذ الخٍٗغ
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خمدىع هظا البٗض خى٫  ما ًخد٨م في صعحت التزام الٟغص ججاه املىٓمت التي ٌٗمل بدا  ؤنٍو

ت ا لتي مً املم٨ً ؤن ًد٣٣ها لى اؾخمغ بالٗمل بدا، م٣ابل ما ؾ٣ُٟضه لى هي ال٣ُمت الاؾدثماٍع

ى ٖلى املىٟٗت لاول٢غع الالخدا١ بمىٓماث ؤزغي، ؤي ؤن هظا الاعجباٍ مهلخي ٣ًىم بالضعحت 

التي ًدهل ٖليدا مً املىٓمت، ٞما صامذ املىٓمت التي ٌٗمل بدا ج٣ضم له مً املىاٞ٘ والٗىاثض 

املىٓماث لازغي ِٞؿخمغ باالعجباٍ بدا، ؤما بطا الخذ باأل٤ٞ ؤي ٖىاثض  ًٟى١ ما ًم٨ً ؤن ج٣ضمه

الىي٘ آلازغ، وؤصخاب  بلىؤًٞل مً التي ج٣ضمه له مىٓمخه الخالُت ٞةهه لً ًترصص باالهخ٣ا٫ 

ىن وؤصخاب أ . 2003الُمىخاث الٗالُت مالُُٗت،  هظا الاعجباٍ هم الىُٟٗىن الاههداٍػ

ه بإهه:ؤ  مهُلح الالتزام مً 2011م ٖباؽوؤَل٤ ٖلُه  ٞغ   حل الاؾخمغاع ٖو

كحر ل٣ىة اخخُاج الٟغص للٗمل  هظا الىٕى مً الالتزام له ٖال٢ت بالغهاهاث الجاهبُت، َو

ُٟت،  باملىٓمت ألهه ال ٌؿخُُ٘ جدمل ما ٢ض ًترجب مً ج٩ال٠ُ وزؿاثغ هدُجت لتر٦ه هظه الْى

٣ت  أ. يأؤزغأو٦ظل٪ ال ٌؿخُُ٘ جدمل اٖباء املِٗكت بٍُغ

ٝغ بت الٟغص لُب٣ي في الٗمل  ٖو خ٣اصه بإن جغ٦ها ؾ٩ُلٟه ببإهه ٢ىة ٚع مىٓمت مُٗىت اٖل

ال٨ثحر، ٩ٞلما َالذ مضة الخضمت في املىٓمت ٞان جغ٦ه لها ؾ٣ُٟضه ال٨ثحر مما اؾدثمغه ٞيدا ٖلى 

مضاع الى٢ذ، مثل املغجب الكهغي والهضا٢ت م٘ حماٖت الٗمل، والٗالواث وامل٩اٞئاث، وال٨ثحر 

ب في الخطخُت بخل٪  ٞغاصلاأمً  أ . 2012مخلـ،. لامىعأال ًٚغ

ه الجمُلي ٞغ ت الؾخمغاعه إب  2012م ٖو هه ًخمثل في قٗىع الٟغص بال٣ُمت الاؾدثماٍع

أ باملاؾؿت التي ٌٗمل بدا م٣ابل ما ؾ٣ُٟضه في خاله جغ٦ه لها.

ؤن الٗاملىن طوي الالتزام املؿخمغ الٗالي ًب٣ىن في املىٓمت   2008وضح ٞلمان م خُث

هم مً الخطخُت والخؿاثغ الىاحمت  لاو٫ألؿببحن،  إلصعا٦هم ل٣لت البضاثل املخاخت، والثاوي زٞى

أًٖ جغ٦هم للمىٓمت. 
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جد٨م بال٣ُمت الخالت ؤن صعحت التزام الٟغص في هظه "  35: 2005م الٗىفي وط٦غأ

ت التي مً املم٨ً ؤن  ٣ضه لى ٢غع الالخدا١ ًد٣٣ها لى اؾخمغ م٘ الخىُٓم م٣ابل ما ؾُٟالاؾدثماٍع

أ."هاث ؤزغيأبج

غي  ُُٟت في البِئت الخاعحُت "  1997م وآزغون٧ى ٍو اصة ؤن ٢لت البضاثل الْى حؿهم في ٍػ

ض حجم الخ٩ال٠ُ  لضي اخخماالث همى الالتزام املؿخمغ امل٣ترهت بتر٥ املىٓمت، ومً هىا جٍؼ

ٟحن ُُٟت املخاخت زاعج املىٓمتا٦هم ل٣لت عأم٘ بص املْى أ    203:2012هىضاوي، م ."البضاثل الْى

ُما ًخٗل ان الالتزام   1978م وآزغوناؾد٣ًُ ٤ بىمى الالتزام الاؾخمغاعي ط٦غ ٞو

٩ٞل ش يء ًم٨ً ؤن ًاصي الي الاؾخمغاعي ًىمى بهٟت ٖامت ٖلى ؤؾاؽ الخ٣ٗل الا٢خهاصي، 

اصة في مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي. اصة الخ٩ال٠ُ امل٣ترهت بتر٥ املىٓمت ؾ٣ُابله ٍػ مهىضاوي،  ٍػ

أ. 206:2012

  الالتزام الاؾخمغاعي وؿخيخج ما ًلي:  بسهىم هٖغيما جم مً زال٫ 

ي ٌٗمل بدا ب٣اء مهلخي ب٣اء الٟغص الظي ٌكٗغ بالتزام اؾخمغاعي اججاه املىٓمت الت .1

ه مً الخؿاثغ الىاجج ًٖ جغ٦ها. لاولمٗخمض بالضعحت   ي ٖلى زٞى

 طوي الالتزام الاؾخمغاعي املغجٟ٘ ؤ٦ثر مُىال لتر٥ املىٓمت. ٞغاصلاأ .2

 ٖلىلً ًترصص في جغ٥ املىٓمت بمجغص خهىلهم طوي الالتزام الاؾخمغاعي املغجٟ٘  ٞغاصلاأ .3

ُٟت في مىٓمت ما ٌٗخ٣ضون اجدا   مً مىٓمهدم الخالُت.  ؤًٞلْو

 هاؤهضاٞبضاٞ٘ جد٤ُ٣ الالتزام الاؾخمغاعي املغجٟ٘ ب٣ائدم باملىٓمت لِـ  طويأ ٞغاصلاأ .4

غ ٞغنت ٖمل في  والخغم ٖلى هجاخها واهما ب٣ائدم هٓغا لخاحهدم للٗمل وهٓغا لٗضم جٞى

أازغي. مىٓمت 
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فاث دوسان العمل:  1.1.1  مفاهُم وحعٍش

بإهه "الخُٛحراث التي جدضر في ٢ىة الٗمل صوعان الٗمل   167:2006م ٖبض الخمُض ٌٗٝغ

ٟحنٞهل  ؤوأالىاججت مً زغوج واوسخاب  أ املْى
 
ٖندم زال٫ ٞترة ػمىُت  وحُٗحن ٖما٫ حضص بضال

أ .مدضصة"

ٝغ   صوعان الٗمل بإهه "وؿبت صزى٫ وزغوج الٗما٫ مً والي 129:1999م ماهغ ٖو

أ .مخىؾِ ٖضص الٗما٫ ٞيدا" بلىاملىٓمت في ٞترة ػمىُت مُٗىت 

ٝغ    صوعان الٗمل بإهه" خالت زغوج وصزى٫ واؾٗت مً والي 133:1994مؾُٗض ٖو

حمالي ٖضص ال٣ىي الٗاملت في املىٓمت ؾخ٩ىن ب بلىن وؿبت املُٗىحن الجضص ةاملىٓمت وبالخالي ٞ

أ .مغجٟٗت"

ه و٦ظ في مىانبدم لٟترة جم٨ندم مً  ٞغاصلاأٖضم ب٣اء بإهه "  251:2011م خؿىهتل٪ ٖٞغ

أ .املىاَت لهم" ٖما٫ازباث حضواهم وزبراتدم بدُث حؿمذ لهم بةهجاػ لاأ

ٝغ هىلً ت مً  صوان الٗمل بإهه  178:2006مٖباؽ ه٣ال ًٖ  Hulin ٖو "مجمٖى

ججىب وجغ٥  بلىالضعحت التي جاصي بدم  بلىًٖ الٗمل  ٞغاصلاأٖضم عيا  بلىالؿلى٦ُاث املاصًت 

أ .الٗمل"

غي  ٟحنن صوعان الٗمل "هى زغوج بٌٗ ؤ  224:2000ممهُٟي ٍو مً املىٓمت  املْى

أ .الى٣ل" ؤوأالاحاػة الخانت  ؤوأالىٞاء  ؤوأالعجؼ  ؤوأاجداء زضمهدم  ؤوأ اههداءزال٫ ٞترة مُٗىت، بؿبب 

ٝغ    صوعان الٗمل بإهه" اٖضاص الضازلحن في الخضمت والخاعححن 13:1999مالهالحي ٖو

الٗضص الاحمالي ل٣ىة الٗمل زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة، و٧لما ػاص صوعان الٗمل مندا ميؿىبا الى 

ٗالُخه ؤ٢ل" أ .٧اهذ اهخاحُت الٗمل ٞو

غي  خه في  صوعان الٗمل هى ؤن  23:1986ممىبلي ٍو  بخضي"جى٠٢ الٟغص ًٖ ًٍٖى

أ
 
ًا ه٣ضًا أ ."املىٓماث التي ًخ٣اض ى مندا حٍٗى
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ٝغ  ٠ للمىٓمت واه٣ُاٖه ًٖ   صوعان الٗمل 599:2010مالُاجي ٖو بإهه "مٛاصعة املْى

ت" أ .الٗمل مً جل٣اء هٟؿه، وجخدمل املىٓمت هدُجت لهظا الاه٣ُإ ج٩ال٠ُ مخىٖى

ه م ٞغ ٟحن  بإهه "خغ٦ت 667:2014الٛالبي، وأ الٗامغيأٖو مىٓماث  بلىصزىال وزغوحا  املْى

أ  ألؾباب ٖضًضة". ٖما٫لاأ

ه  ٞغ ٟحن"وؿبت   باهه 369:2010ممدمض ٖو الظًً ًتر٧ىن الٗمل باملىٓمت ألؾباب  املْى

ٟحنمسخلٟت او بما ٌٗني مٗض٫ حُٛحر  أزال٫ مضة ػمىُت مدضص بالضزى٫ والخغوج" في امليكإة  املْى

 ٠ ٠ صوعان الٗمل بإهه جغ٥ املْى ٟاث الؿاب٣ت ًم٨ً حٍٗغ ومً زال٫ ٖغى الخٍٗغ

ُٟت للمىٓمت ب٣غاع شخص ي ًخسظه لٗضم ق ؤي ؾبب ازغ ٢ض ًضٞٗه  ؤوأٗىعه بالغيا ًٖ الْى

أزغي. ؤمىٓمت  بلىالجساط هظا ال٣غاع والاهخ٣ا٫ 

فاث مخخلفت لهزه الظاهشة )دوسان العمل( وعخيخج ما  وهزلً مً خالٌ ما جم عشطه لخعٍش

 ًلي: 

ٟحنصوعان الٗمل ٌٗبر ٖىه بمٗض٫ ٖضص الخاع٦حن م٣اعهخا بٗضص احمالي  .1 زال٫ ٞترة  املْى

 . تمُٗى

أ اعجٟإ مٗض٫ صوعان .2
 
 ٖلى ٖضم الثباث والاؾخ٣غاع في الٗمل. الٗمل ماقغا

 وؿبت مٗض٫ صوعان الٗمل مغجبُت بٟترة ػمىُت مدضصة. .3

٠ بالغيا ًٖ الٗمل حٗخبر مً  .4 هم الٗىامل املاصًت لٓاهغة صوعان ؤٖضم قٗىع املْى

 الٗمل.

 صوعان الٗمل ًيخج ٖىه ج٩ال٠ُ جخدملها املىٓمت. .5

ٟحن للمىٓمت بك٩ل َبُعي وعوجُني ٧الخ٣اٖض  .6 حرها مً  ؤوأجغ٥ املْى اههداء ال٣ٗض ٚو

تلاأاملؿاثل  التر٥ املٟاجئ واملخ٨غع هى ما ًمثل مك٩لت ًجب  وبهماال حٗخبر مك٩له،  صاٍع

 ٖلى املىٓمت ٖالحها. 
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ضم ٢ضعتدؤؤٚلب ال٨خاب اج٣ٟىا ٖلى  .7 ا جدا ْاهغة ؾلبُت جض٫ ٖلى ٖضم ٦ٟاءة املىٓمت، ٖو

ٟيدا.   ٖلى الاخخٟاّ بمْى

  هىاع جشن العمل )دوسان العمل(: أ 1.1.1

ؾجر٦ؼ في هظه   ول٨ً 2-2جخٗضص وجسخل٠ اهىإ جغ٥ الٗمل ٦ما هىا مىضح في الك٩ل ع٢م م

 :خُث الؿبب ًالضعاؾت ٖلى جغ٥ الٗمل م

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخؼؽ ألهىاع جشن العمل1-1شيل )                              

  (1..1اإلاصذس: )الؼيرة،                                            

ٞةن ؤهىإ جغ٥ الٗمل جسخل٠ مً خُث الىدُجت   2-٦2ما هىا مىضح في الك٩ل ع٢م م         

مً خُث بت ًٖ هظا ال٣غاع ، و٦ظل٪ مً خُث الىحهت املؿخ٣بلُت بٗض هظا ال٣غاع، و٦ظل٪ ترجامل

٠ الي ؤجساط هظا ال٣غاع،  وما حدمىا في هظا الىمىطج هىا الجؼثُت التي الؿبب الظي ؤصي باملْى

٠ جىضح الاؾباب التي  ٠ جغ٥ املٞ، لتر٥ الٗملصٞٗذ املْى ىٓمت ٞةن هظا ٗىضما ٣ًغع املْى
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أ
 
٧الىنى٫ لؿً الخ٣اٖض ؤو الاؾخٛىاء ألمغ ٢هغي نضٞت، وبهما هى هدُجت  ؤوأ ال٣غاع لم ًإحي ٖبثا

ُٟخه، ؤو هدُجت جمىٗهؤو ٖاث٤  إلنابتٖىه ب٣غاع اصاعي او حٗغيه  ألخضار  مً الاؾخمغاع بْى

٠ ل٣ىاٖت جامت بتر٥ الٗمل في هظه املىٓمت، ومؿبباث مترا٦مت ؤص أ ها لىنى٫ املْى ث في مجمٖى

 بخضيًل مً مىٓمخه الخالُت حٗخبر ؤٞجدا ؤًغي  ؤزغيأٞاملٛحراث التي ججضبه الهخ٣ا٫ ملىٓماث 

أهظه املؿبباث، والٗىامل الؿلبُت املسخلٟت التي جاز
 
٠ وقٗىعه  ىٖل غ ؾلبا صعحت عيا املْى

م٨ً  يخضبباالؾخ٣غاع الىُْٟي حٗخبر هي ٦ظل٪  املؿبباث التي عبما جضٞٗه لتر٥ املىٓمت، ٍو

أؾببحن عثِؿحن هما:  بلى ؾبابج٣ؿُم هظه لاأ

أجغ٥ الٗمل الاحباعي. 

أجغ٥ الٗمل الازخُاعي.  

 
 
 حباسي: : جشن العمل ؤلا أوال

٠ للٗمل باملىٓمت هدُجت لؿبب بإهه "  224:2000وضخه مهُٟي م ٖاعى  ؤوأجغ٥ املْى

الىنى٫ لؿً الخ٣اٖض بمىحب ال٣اهىن،  ؤوأًضٞٗه الجساط هظا ال٣غاع، ٧املغى والعجؼ والىٞاة 

الؿُُغة  صاعةًم٨ً لإلأ ؤؾبابالؿُُغة والخد٨م بدا، وهىا٥  صاعةال حؿخُُ٘ لاأ ؾبابوهظه لاأ

أالاهخ٣ا ؤوأجداء الخضمت بٖليدا ٧الٟهل وأ
 
أ."٫ الاحباعي مثال

أ  الٗىامل املؿببت لتر٥ الٗمل الاحباعي ٦ما ًلي:2006م ٖبض الخمُضونى٠ 

 صاعةؤي ْغوٝ ٢اهغة وزاعحت ًٖ ؾُُغة لاأ: الخدىم بها مثل داسةظشوف ال ًمىً لل  .1

٠ لالؿُُغة ٖ ؤوأبدا وال ًم٨ً الخد٨م  ؿً ال٣اهىهُت لليدا او حُٛحرها، ٞبلٙى املْى

أ
 
وطل٪ مدضص بىو ٢اهىوي واضح، و٦ظل٪ حٗغى  صاعةزاعج ًٖ ؾُُغة لاأ للخ٣اٖض ؤمغا

 ٠ ُٟخه وبالخالي  ؤصاءو مغى صاثم ًدى٫ صون ٢ضعجه ٖلى ؤ ألنابهاملْى ٣ًغع مهام ْو

أالتر٥ 
 
ا ٤ٌُٗ ؤي ؾبب ازغ  ؤوأ، و٦ظل٪ الاحاػاث الخانت التي ًجحزها ال٣اهىن بحباٍع

 ًٖ ٠ ٩ىن لِـ بم٣ضوع لاأ ؤصاءاملْى  .الخد٨م به صاعةٖملت ٍو
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٠ ب٣غاع مً لاأ: الخدىم بها مثل داسةظشوف ًمىً لل  .2 ذ املْى او ؤي ؾبب  صاعةوهي حؿٍغ

أ ؤوأءه ٢اصعة ٖلى الٛا صاعةج٩ىن لاأ
 
٤ ما جغاه مىاؾبا ذ املىٓمت لبٌٗ ، ٞحٛحره ٞو دؿٍغ

أ
 
ٟحن هٓغا غح٘ طل٪ لؿىء الازخُاع والخُٗحن املْى  لٗضم جىاٞغ الخبرة ال٩اُٞت لضحدم، ٍو

ذ هاجج ًٖ ٢غاع  ، و٦ظل٪ الاؾخ٣االث جخد٨م به ؤنًم٨ً للمىٓمت  بصاعيأٌٗخبر حؿٍغ

ضم ج٣ضًم مؼاًا واهسٟاى  ، و٦ظل٪ لُبُٗت لاحىعأاملدخملت لى٣و ٞغم التر٢ُت، ٖو

أبٌٗ الهىاٖاث املىؾمُت التي جخُلب ج٣لُو ٖضص الٗمالت في مىؾم مٗحن.

 
 
 : جشن العمل الاخخُاسي: زاهُا

٠ صون ؤي جضزل وهى جغ٥ املىٓ ، صاعةحباع مً لاأب ؤومت ب٣غاع شخص ي ًخسظه املْى

٠ ٢ض ًهل ل٣غاع جغ٥ الٗمل باملىٓمت التي ًيخمي لها، هدُجت لٗضم قٗىعه بالغيا   ؤوأٞاملْى

بخه في الاهخ٣ا٫ ملىٓمت  ؤوأي٠ٗ الالتزام لضًه  ؤًٞل له لخد٤ُ٣ َمىخاجه،  ؤجداًغي  ؤزغيألٚغ

ٟحن باٖخباعه له ٖال٢ت مباقغة بمىيٕى الضعاؾت  ؤهىإوؾجر٦ؼ ٖلى هظا الىٕى مً  جغ٥ املْى

أالخالُت. 

 اإلاؤدًت السجفاع معذٌ دوسان العمل:   ظبابألا  1.1.1

أاملاصًت العجٟإ مٗض٫ صوعان الٗمل جخمثل ُٞما ًلي: ؾبابلاأ ؤن  2000م مهُٟي ط٦غ

 طغىغ العمل:  .1

ٖضًضة، وجسخل٠ صعحت هظا الخىجغ هي خالت مً الخىجغ والاعها١ جدضر هدُجت ملاقغاث 

غوٝ الٗمل  مً شخو ألزغ، وما حدمىا في هظا الهضص جل٪ الًٍٛى املخٗل٣ت بُبُٗت ْو

أ
 
اصة ٖبء الٗمل  باملىٓمت، والتي جدضر هٓغا ُٟي بحن  ؤوأي٤ُ الى٢ذ  ؤوألٍؼ الهغإ الْى

ٟحن حن والغئؾاء، باإلياٞت للًٍٛى الىاججت ًٖ املْى ٖضم ويىح  و٦ظل٪ الٗال٢اث م٘ املكٞغ

مىى الضوع.  أاملؿاولُاث والهالخُاث ٚو
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 ظشوف عمل غير مىاجُت:  .1

حن  بلىجخٟٕغ هظه الٓغوٝ  أ لاو٫أٖٞغ
 
أ ماصًا

 
ا ، ٞٓغوٝ الٗمل املاصًت جى٣ؿم والخاوي مٗىٍى

ت والٛباع والاقٗإ وؾاٖاث الٗمل، ٦ما حكمل املساَغ  لاياءةٖىامل ٖضًضة مندا  بلى والهدٍى

٢ُاصة املغ٦باث في ْغوٝ ٚحر  ؤوأالىاججت ًٖ اؾخسضام آلاالث واملٗضاث طاث الخُىعة الٗالُت 

ت ٢اؾُت ؤالٗمل في  ؤوأٖاصًت،  ت  ؤعى ؤوأخىا٫ حٍى واٖغة ونٗبت الخى٣ل، وحكمل الٓغوٝ املٗىٍى

٩اٞئاث والخجهحزاث والخ٨ىىلىحُت املؿخسضمت ومضي جد٣ُ٣ها الخىاٞؼ وامل ؤهٓمتالؿُاؾاث وأ

اهُت في الٗمل وبالخالي ج٣لل مً اناباث ومساَغ الٗمل، خُث  ٧لما ٧اهذ هظه الٓغوٝ  ؤنللٞغ

 ٠ دت ٧لما ٧ان املْى أعيا والتزاما اججاه املىٓمت.  ؤ٦ثرأمىاجُت ومٍغ

 عذم جيافؤ العلؼت واإلاعؤولُت: .1

٢ضع مً املؿاواة م٘ ما ٣ًىم به  ٖلىٖىضما ج٩ىن الؿلُت والهالخُاث املمىىخت للٟغص 

اصة صعحت قٗىع الٟغص بالغيا والالتزام اججاه املىٓمت،  ؤٖما٫مً  وواحباث ٌؿهم طل٪ في ٍػ

ب٨ٗـ الخا٫ ٖىضما ٩ًىن هىا٥ ازخال٫ في مٗاصلت الخىاػن بحن هظه الهالخُاث وما ٣ًابلها مً 

مىى الضوع والخهإع واحباث ًاص حدا الٟغص ٞهظا الازخال٫ ٢ض ٌؿبب في خالت مً الاعجبا٥ ٚو

ُٟي.   ت الٟغص، وبالخالي ٖضم قٗىعه بالغيا والامً الْى أوج٣ُض خٍغ

 عذم جىاظب خصائص الفشد مع خصائص الىظُفت:  .1

اث٠ مىنٟاث وؾماث شخهُت ممحزة لكاٚلها، وطل٪ ألجدا  ٢ض جخُلب بٌٗ الْى

اث٠  جخُلب الٗمل في ٩ًىن  ؤنْغوٝ ٚحر اٖخُاصًت ونٗبت وؿبُا ٣ٞض جخُلب بٌٗ الْى

ضم الاهٟٗا٫ ألهه ٢ض ًخٗغى لخٗامل م٘  شخام ًخمحزون بُاب٘ ؤقاٚلها ًخدلى بالهبر ٖو

هبي، وال ق٪  أ ؤناهٟٗالي ٖو
 
مً هظه الؿماث ٌؿاٖض ٖلى ج٠ُ٨ الٟغص م٘  ؤصوى جىاٞغ خضا

ُٟخه،  بإزغي في  ؤوأًٖ الخض لاصوى، ٌؿهم طل٪ بضعحت في خالت اهسٟاى هظه الؿماث  ؤماْو

أ
 
ا ُٟت ازخُاٍع أ. ْهىع مُل للخ٨ٟحر في جغ٥ الْى
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 كصىس فاعلُت اللُادة:  .1

ٓهغ لضحدم صاءبطا اٞخ٣ض ال٣اثض ٢ضعة الخإزحر في مغئوؾُه، ج٣ل صاُٞٗهدم وعٚبهدم في لاأ ، ٍو

ً، وطل٪ مً  زال٫ الاجها٫ الٟٗا٫ مٗهم، مُل لتر٥ املىٓمت، ٞال٣ُاصة ًٞ الخإزحر في الازٍغ

ل ى٫ ٞترة مم٨ىت.   ؤصاء ىلًمان جد٣ُ٣هم أٖل أ مم٨ً وب٣ائدم أَل

أ ؤمغأالخٟاّ ٖلى الٗمالت  ؤن  2009م ؾالم ؤياٝوأ
 
، وهى ماقغ حُض ٖلى ٢ىة هام حضا

ت. بصاعة ٦ٟاءةوأ أاملىاعص البكٍغ

ي٠ٗ الىالء وػٍاصة مٗضالث  بلىالتي جاصي  لاؾباب ؤن  2013موحىاص  الٗؼاويأوط٦غ 

أالضوعان هي: 

للجاهب املٗىىي للٗاملحن والهداون في ا٢ىاٖهم بإجدم مدل اهخمام وج٣ضًغ  صاعةاهما٫ لاأ .1

 التي ٣ًىمىن بدا مً ؤحل املىٓمت.  ٖما٫لاأ همُتألأ

ُٟت ال  .2 ٖضم الالتزام بمبضؤ الصخو املىاؾب في امل٩ان املىاؾب، ٞكٛل الٟغص في ْو

 جىاؾب ٢ضعاجه ومهاعجه جى٨ٗـ بك٩ل ؾلبي ٖلى والثه. 

ضم الاؾخ٣غاع،  .3 ٞكٗىع الٟغص بإن مىٓمخه ال جىلُه طا٥ ال٣ضع مً الكٗىع بال٣ل٤ ٖو

مئىان والخىجغ اًت جسل٤ ٖىضه خالت مً ٖضم الَا وبالخالي مهحره التر٥  الاهخمام والٖغ

 والخغوج مً املىٓمت.

 بلىٞغم الترقي والخ٣ضم بهىعة ٖاصلت للٗاملحن جاصي  بجاختٞغم الترقي الخ٣ضم، ٞٗضم  .4

٩ىن ٖغيت للتر٥.  ت ٍو  اخباَهم وجضوي عوخهم املٗىٍى

ػاص عيا الٟغص ًٖ اٞتراى اهه ٧لما  بلى٣ي ٣ًىصها الخ٨ٟحر املىُ ؤن"  226:2010مٖباؽ  وضحوأ

ت، ٖمله، ػاص الضاٞ٘  ٣ت ازخُاٍع لضًه ٖلى الب٣اء في هظا الٗمل، و٢ل اخخما٫ جغ٦ه للٗمل بٍُغ

ذل٣ض  ت  حمُٗها مبضعحاث مخٟاوج ؤْهغثازخباع هظا الٟغى، و٢ض  بلىعاؾاث تدضٝ ٖضة ص ؤحٍغ



70 

٧لما اعجٟ٘  ؤههان هىا٥ ٖال٢ت ؾلبُت بحن الغيا ًٖ الٗمل ومٗض٫ صوعان الٗمل، ؤي بمٗني 

أ."الاهسٟاى بلىالغيا ًٖ الٗمل ًمُل صوعان الٗمل 

 خفع معذٌ دوسان العمل:  ػشق  1.1.1

في ؾٗيدا للمداٞٓت ٖلى  صاعةهىا٥ الٗضًض مً الُغ١ والخىحهاث الجضًغة باهخمام لاأ

ضص ت ال٨ٟاة وج٣لُل خاالث التر٥ الازخُاعي للخضمت، ٖو   236:2000م مهُٟي الٗىانغ البكٍغ

أ: آلاحيَغ١ زٌٟ مٗض٫ صوعان الٗمل في 

 
 
ت:  إداسة: جؼىٍش هظم أوال  اإلاىاسد البشٍش

ت هي املؿاولت بك٩ل مباقغ ًٖ ال٣ىي الٗاملت باملىٓمت، ٩ٞلما  بصاعة املىاعص البكٍغ

ٟحنحٗمل بك٩ل مضعوؽ ومسُِ ٧لما ٧اهذ وؿبت جغ٥  صاعة٧اهذ هظه لاأ ، ؤ٢لللمىٓمت  املْى

ُٟت صون   ؤنٞالخسُُِ املضعوؽ لل٣ىي الٗاملت ججىب املىٓمت خاالث التر٥ املٟاحئت وزلى الْى

٩ًىن البضًل حاهؼ، و٦ظل٪ ما ًخٗل٤ بٗملُاث الاؾخ٣ُاب وحظب الٗمالت، ٞاألصاة الجُضة هي 

غ هٓم ويىابِ ٞٗالت لًمان الخهى٫ ٖلي اًٞل الٗىانغ املم٨ىت،  مً حٗمل ٖلي وي٘ وجٍُى

٣ت  صاعةٓهغ حىصة هظه لاأو٦ظل٪ ج في ٖملُاث الازخُاع والخُٗحن، ٞهظه الٗملُت ال ج٩ىن بٍُغ

ب ومىذ الخىاٞؼ وامل٩اٞئاث وج٣ُُم لاأ صاعةٖكىاثُت، وجمخض ٖملُاث هظه لاأ  صاءلدكمل الخضٍع

اصة الضواٞ٘ لضي  ، وهظا ب٩ل جإ٦ُض ؾِؿهم في اهسٟاى مٗض٫ صوعان ٞغاصلاأوالٗمل ٖلي ٍػ

أ٢ضعة املىٓمت ٖلي الاخخٟاّ بالٗىانغ طاث ال٨ٟاءة والخبرة الٗالُت. الٗمل وػٍاصة

 
 
 : ملابلت الخشوج: زاهُا

٠ ٢غع جغ٥ املىٓمت، وطل٪ للى٢ٝى  ةحغاءج٣ىم بٌٗ املىٓماث ب م٣ابلت م٘ ٧ل مْى

٠ يغوعة  ىالتي اصث به الجساط هظا ال٣غاع، ٞبٌٗ املىٓماث حكتٍر ٖل ؾبابلاأ ىٖل املْى

ه، خُث  بزالءوعا١ ؤمؿخد٣اجه وأ ىهظه امل٣ابلت للخهى٫ ٖل بحغاء ٣ت في ٦ثحر  ؤنَٞغ هظه الٍُغ



72 

٠ ٢ض ًضلي  لاخُانمً  ال ًخم مً زاللها الخهى٫ ٖلي مٗلىماث طاث مهضا٢ُت ٖالُت، ٞاملْى

ج٩ىن هظه  ؤنبمٗلىماث ال حٗبر ًٖ الؿبب الخ٣ُ٣ي الظي صٞٗه لتر٥ املىٓمت، ٞا٢ترح البٌٗ 

٠ بٗض جغ٥ املىٓمت وخُندا ٩ًىن ٢ض يمً  امل٣ابلت ًٖ ٤ صخُٟت اؾخ٣هاء حُٗي للمْى ٍَغ

ُٟت في مىٓمت  م٨ً له  ؤزغيأْو دت جُٟض املىٓمت في الخٗٝغ بٌُٗي  ؤنٍو حاباث ص٣ُ٢ت ونٍغ

جصخُدها جٟاصحدا لًمان ٖضم ج٨غاعها م٘  ىالتي صٞٗخه لتر٦ها وبالخالي الٗمل ٖل ؾبابلاأ ىٖل

ٟحن أبدا. املْى

 
 
 : مخابعت معذٌ دوسان العمل: زالثا

حٗالج مؿبباث جغ٥ الٗمل الازخُاعي الؿال٠ ط٦غها، وطل٪  ؤن صاعةًخٗحن ٖلى لاأ

للىنى٫ ملبخٛاها في زٌٟ مٗضالث هظا التر٥، ٞالخٛحر ؾىت ال٩ىن، واملىٓماث في و٢خىا الخالي 

٘، وهظا الخٛحر ال ٣ًخهغ ٖ لى املىٓماث ٣ِٞ حٗمل في بِئت جخه٠ بالضًىام٨ُُت والخٛحر الؿَغ

ج٣ىم بمخابٗت صوعٍت  ؤنهٟؿهم، وبالخالي ؤنبذ لؼاما ٖلى املىٓمت  ٞغاصلاأًمخض لِكمل ختى  وبهما

ومىخٓمت ملٗضالث صوعان الٗمل وم٣اعههدا بما ؾب٣ها مً ؾىىاث ومداولت مٗالجت مىاًَ الخال٫ 

. أوالخ٣هحر بطا ما ٧اهذ هظه املٗضالث مغجٟٗت بك٩ل ملخّى

  : اإلاترجبت على دوسان العمل آلازاس  1.1.1

ؤزاع اًجابُت او ؾلبُت،  آلازاعأمك٩لت ؤزاع مهاخبه لها وهاججت ٖندا، ٢ض ج٩ىن هظه  ؤوأل٩ل ْاهغة 

اهغة صوعان الٗمل لِـ اؾخثىاء ٞهي ال جسلى مً لا ، ٞالضوعان زاع الؿلبُت و٦ظل٪ الاًجابُتْو

بؿبب ٖضم اؾخُاٖت املىٓمت املداٞٓت ٖلى الٗىانغ طاث ال٨ٟاءة والخبرة الٗالُت ٌٗخبر صوعان 

ذ الٗىانغ  ؤماؾخ٩ىن وزُمت جث٣ل ٧اهل املىٓمت،  وؤزاعهؾلبي وم٩ل٠  الضوعان بؿبب حؿٍغ

حر  ىب بدا وال جخماش ي م٘ ؾُاؾت املىٓمت وأاملالًُٟٗت ٚو دهم مً اؤهضاٞٚغ ٩ىن جٍغ حل ها ٍو
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ٗىص ٖلى املىٓمت بمىاٞ٘ بًجابياخال٫ ٖىانغ اًٞل م٩اجدم هظا ٌٗخبر صوعان   مالٗامغيأ َو

أ . 2014الٛالبي، وأ

 
 
 : آلازاس العلبُت لذوسان العمل:أوال

مً ه٩ُل املىاعص  املىْٟحنالؿلبُت لهظه الٓاهغة ُٞما ٌؿببه زغوج  آلازاعأجخمثل 

ب،  ت للمىٓمت، وما ًترجب ٖلى هظا الخغوج مً ٖملُاث اؾخ٣ُاب وازخُاع وحُٗحن وجضٍع البكٍغ

أاث بالخإ٦ُض ؾخ٩ل٠ املىٓمت ماصًا ومٗىىٍا باإلياٞت إلياٖت الى٢ذ.حغاءوهظه لاأ

 ؛2008مهُٟي، ؛2002خمىصة، ؛1986مىبلي،وط٦غ الٗضًض مً ال٨خاب واملخسههحن م

أزاع ؾلبُت هي ٖلى الىدى الخالي:آلضوعان الٗمل  بن  2012اللىػي،

اعجٟإ مٗضالث صوعان الٗمل في املىٓماث ًى٨ٗـ  بن العلبُت اإلاشجبؼت باإلاجخمع: آلازاس  .1

 لاهخاجبك٩ل ؾلبي ٖلى املجخم٘ ٩٦ل، وطل٪ مً زال٫ ما ٌؿببه مً اعجٟإ في ج٩ال٠ُ 

ضالث البُالت، وعبما ًدؿبب هظا وبالخالي ًىسٌٟ الىاجج ال٣ىمي، و٦ظل٪ اعجٟإ في مٗ

الاعجٟإ في هٟىع ال٣ىي الٗاملت طاث ال٨ٟاءة واملهاعة الٗالُت وجىحهها للٗمل في صو٫ 

أ. ؤزغيأ

الؿلبُت التي ٌؿببدا صوعان الٗمل للمىٓمت  آلازاعأ ؤنالعلبُت اإلاشجبؼت باإلاىظمت:  آلازاس  .2

اث٠  الن ًٖ الْى ٩٦ل جخمثل في الخ٩ال٠ُ املترجبت ٖلى الاؾخ٣ُاب وج٩ال٠ُ الضٖاًت والٖا

غػها  ٠، ٞو الكاٚغة و٦ظل٪ ما ًترجب ًٖ ٖملُت الازخُاع مً ج٩ال٠ُ جل٣ي َلباث الخْى

ب، وم٩اٞإة املض ٠ الخضٍع عبحن واملخضعبحن، وج٩ال٠ُ ووي٘ مٗاًحر الزخُاع ؤًٞلها، ومهاٍع

حُُٗل  بلىبجداء الخضمت وما ًيخج ٖىه مً مؿخد٣اث مالُت لخاع٧ي املىٓمت، باإلياٞت 

ٟحنالىُْٟي الىاجج ًٖ ٣ٞضان ال٨ٟاءاث الجُضة مً  صاءلاأ هدُجت لتر٦هم  املْى

ُٟي هدُجت لٗضم وحىص ال٨ٟاءاث. اثٟهم، و٦ظل٪ الخُُٗل الىاجج ًٖ الٟغاٙ الْى  لْى
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الؿلبُت في اهسٟاى مؿخىي  آلازاعأوجغج٨ؼ هظه  العلبُت اإلاشجبؼت بجماعت العمل: آلازاس  .3

الاعجبا٧اث التي ٢ض جدضر في ؾحر الٗمل، ٞتر٥  بلىخال٫، باإلياٞت ازىاء ٖملُاث لاأ صاءلاأ

ٟحنؤخض  ٤ الٗمل جاصي  املْى اتدم،  صاءاهدضاع في لاأ بلىلٍٟغ مما ٌؿبب في اهسٟاى مٗىٍى

 ًخم اخال٫ البضًل لخاع٧ي املىٓمت.  بلى ؤنوالخىجغ  وػٍاصة ٖبء الٗمل

خحن ًتر٥ الٗامل املىٓمت ٣ًٟض محزة الا٢ضمُت والتي  العلبُت اإلاشجبؼت باإلاىظف: آلازاس  .4

٣ها ٨ًدؿب الخبرة واملهاعة، وهظا ًترجب ٖلُ ٣ٞضان الٗالواث واملؼاًا املغجبت ٖلى  هًٖ ٍَغ

ال٢اث الٗمل، وػٍاصة الخىجغ الىٟس ي، ٣ٞض الانض٢ بلىَى٫ مضة الخضمت، باإلياٞت  اء، ٖو

ٟحن للمىٓمت والظهاب   بلىوايُغاب امل٩اهت الاحخماُٖت، ٞةطا اؾخمغث ْاهغة جغ٥ املْى

ٟحن، ومً زم جضوي ةٞ ؤزغيأمىٓمت  ت لب٣ُت املْى ُت لاهخاحن هظا ؾ٠ًُٗ الغوح املٗىٍى

 ىالٗمل ؾتزصاص ٖل ؤٖباء ٞةنوجغاح٘ البىاء الخىُٓمي واعجٟإ الخ٩ال٠ُ، وهدُجت للتر٥ 

ٟحن في الخىُٓم، خُث جدخاج ٖملُت اؾدبضا٫ ٖىانغ حضًضة مً طوي ال٨ٟاءاث  املْى

 بلىج٩ال٠ُ ٖالُت حؿخٛغ١ اخُاها ٞتراث ػمىُت جتراوح بحن قهغ  وبلىو٢ذ وحهض  بلىالٗالُت 

ُُٟت ٖلى بٌٗ   الامغأ ٞغاصلاأٖام، وزال٫ ٞترة البدث ًٖ بضاثل جؼصاص الىاحباث الْى

اث والاهخماء. صاءالظي ًى٨ٗـ ؾلبُا ٖلى لاأ  واملٗىٍى

 
 
 لذوسان العمل:  آلازاس ؤلاًجابُت: زاهُا

 الازاعأاج٤ٟ مٗٓم ال٨خاب ٖلى ؾلبُت هظه الٓاهغة مصوعان الٗمل ، الا اجدا ال جسلى مً 

املىسٌٟ وبالخالي  ولاصاءوالتي جخمثل في الخسلو مً الٗىانغ طوي ال٨ٟاءة املخضهُت لاًجابُت 

اصة ًى٨ٗـ ٖلى ، مما ٩اهُت اؾدبضالهم بٗىانغ حضًضةبمت جخاح للمىٓم  ُت في الامضلاهخاحٍػ

ل، ٦ما  ٣هغ مضة الخضمت ٞ ماصًت، اعجٟإ مٗض٫ صوعان الٗمالت مً هاخُت بلىلى هًغها  ؤههالٍُى

اث  ٠، ًاصي بك٩ل ٚحر مباقغ الهسٟاى مؿخٍى وم٩اٞئاث جداًت الخضمت، وفي  لاحىعأللمْى

بُت والاؾخٟاصة مً ال٣هىع في هظه البرامج في  بٌٗ الخاالث وبؿبب اصة ٞاٖلُت البرامج الخضٍع ٍػ
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ٟىن الجضص ملهاعاث و٢ضعاث الضوعاث املايُت ًاصي طل٪  ٟىن  ؤٖلىال٦دؿاب املْى مً املْى

الٗىانغ الجضًضة والتي مً املم٨ً والخبراث الجضًضة التي ؾُإحي بدا  لل٩ٞاعأ باإلياٞت املٛاصعون،

ٟىن،زاعها بك٩ل اًجابي ٖلآان جُٟض املىٓمت وجى٨ٗـ  حٗؼػ عوح وحهىص الابخ٩اع، وال  ي باقي املْى

اث الضهُا طوي  ؤنصوعان الٗمل ًم٨ً  ؤنٌُٛب ًٖ البا٫  ًٟخذ ٞغنا للترقي لكاٚلي املؿخٍى

أؤزحرأالجُض، وأ صاءلاأ
 
ًإججىن الهغإ، ٞةن  ؤوأؾلبُىن ًسل٣ىن  ؤٞغاصٞٗىضما ًسغج مً املىٓمت  ا

اث  ٟحن الظًً ٌكاع٧ىهه ؤوأ ؤًٞلهظا ًيهئ مٗىٍى ٟحن املىٓمت وزانت جل٪ املْى ٖلى لب٣ُت مْى

ُٟت  أال٣ؿم.  ؤوأهٟـ الْى

مً  صاعةن جخم٨ً لاأؤًجابُت وؾلبُت، ٞمً املهم بزاع أًإحي ب ؤنن صوعان الٗمل ًم٨ً ألأوأ

ت املخابٗت  اعأآلازالخإزحر والؿُُغة بدُث حٗٓم  الاًجابُت وجحجم الؿلبُت، وهى ما ًخُلب اؾخمغاٍع

أ . 2000صوعان الٗمل يمً الخُت الاؾتراجُجُت للمىٓمت. ممهُٟي، بصاعةوالخ٣ُُم وأ

ت اإلادذدة لذوسان العمل:  1.1.1  الىمارج الىظٍش

اث الضٞ٘ الؿ٩ُىلىجي:1 أ(1..11:1 خلىاوي،) . الىماطج ال٣اثمت ٖلى هٍٓغ

الٗضًض مً  بحغاءالغيا والبضاثل وجم  ؤؾاؽحٗخبر مً اهم الىماطج التي اٖخمضث ٖلى 

  1977  وهىعهؼ وهىلُىجؿىعر الىاجج ًٖ همىطج مىبلي م1978ٖليدا، همىطج مىبلي م بدارلاأ

ُٟي ٖلى  ة في ؾلؿلت مً زُىاث املخخابٗت جبضؤ زحرأالخُىة لاأ ؤههوهى ٢ضم همىطحا للدؿغب الْى

ُٟي، وجدب٘ بالخ٨ٟحر في جغ٥ الٗمل مما ًاصي بٗضم الغيا  اجساط ٢غاع بالبدث ًٖ بضاثل  بلىالْى

ُُٟت، ومً زم الىُت في جغ٥ الٗمل م٘ اخخما٫ وحىص جإزحر مخباص٫ بحن  م٩اهُت وحىص البضاثل بْو

ُٟي واخخما٫ جإزحر زُىحي الاهخمام بالبدث ًٖ بضاثل والىُت للدؿغب بةم٩اهُت  والغيا الْى

ل، ٦ما ا٢ترح هظا الىمىطج ام٩اهُت ججاوػ زُىة الخ٨ٟحر باالوسخاب ٣ِٞ وججاوػها، وحىص بضاث

أاياٞت لخجاوػ زُىة الاهخمام بالبدث ًٖ بضاثل. 
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أ

أ 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 همىرج مىبلي للدعشب الىظُفي( 1-1شيل )

أ(.11:1.1 دًاب،) اإلاصذس  :March and Simon Model.همىطج ماعف وؾُمىن م2

غي ماعف وؾُمىن  ٣ا لهظا الىمىطج صاثما ما ٣ًاعن بحن ما ٣ًضمه  ؤنٍو الٗامل ٞو

ُٟت واملىٓمت وما ًدهل ٖلُه مً مضزغاث هدُجت لظل٪، ٞةطا ػاص ما ًدهل ٖلُه ٖلى ما  للْى

ُٟت، وال٨ٗـ صخُذ، والك٩ل  ٣ًضمه، ٞةن طل٪ ٌٗؼػ اخخمالُت ب٣اء هظا الٗامل وحكبخه بالْى

أىمىطج: الخالي ًىضح الٗال٢ت بحن مخٛحراث هظا ال

أ

أ

أ

أ

 ( همىرج ماسر وظمىن لترن العمل1-1شيل )

ب٣ا لهظا الىمىطج ًخإزغ ٢غاع الٟغص بتر٥ الٗمل ٦مخٛحر جاب٘ بٗاملحن مً املخٛحراث  َو

أاملؿخ٣لت وهما: 

 اٌزظب اٌٛظ١فٟ

 اٌزفى١ز فٟ اٌززن

اال٘زّبَ ثبٌجسث 

 ػٕذ اٌجذائً

 ١ٔخ االصزمبٌخ

 اٌززن
إِىب١ٔخ ٚخٛد 

 ثذائً

 ػاللبد اٌؼًّ

اٌزظب ػٓ 

 اٌؼًّ

إدران اٌزغجخ 

 فٟ رزن اٌؼًّ

رطبثك اٌٛظ١فخ 

 ِغ رغجخ اٌفزد

 رؼبرض األدٚار

ِضزٜٛ ٔشبط 

 األػّبي

إدران ثذائً ٚظ١ف١خ 

 إٌّظّخأخزٜ خبرج 
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٦هغإ الضوع، ومدخىي الٗمل،  ؤزغيأمؿخىي الغيا ًٖ الٗمل وهى صالت لٗىامل  -أؤ

ال٢اث الٗمل.  ٖو

ٗخبر صالت ملؿخىي وكاٍ لاأبصعا٥ الٟغص لٓغوٝ ؾى١  -أب ضص املىٓماث ٖما٫الٗمل، َو ، ٖو

ُُٟت ازغي في املجخم٘، وؾهىلت الخى٣ل والخغ٦ت بحن  في املجخم٘ ومضي جىاٞغ بضاثل ْو

 املىٓماث. 

أ(.11:1.1 دًاب،) اإلاصذس  :George&Jones Model. همىطج حىعج وحىهؼ م3

ؤي خض حؿاٖض ٢ُم الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ٢ُم الخُاة،  بلىٌٗخمض هظا الىمىطج ٖلى ٞغيُه 

ُٟت هي التي جدضص الغيا ًٖ الٗمل، والخالت املؼاحُت وهي قٗىع الٟغص  ومضي ج٣ُُم الٟغص للْى

ُٟخه ٧الخماؽ، واليكاٍ، لظل٪  ؤصاءٖىض  بت في جغ٥ الٗمل جخٟاٖل م٘ ٢ُم الٗمل،  ٞةنْو الٚغ

الٗال٢ت ج٩ىن ٨ٖؿُت بحن  ؤنبٌٗ الضعاؾاث  دذؤزبوالغيا ًٖ الٗمل والخالت املؼاحُت، و٢ض 

ىضما ج٩ىن  بت في جغ٥ الٗمل والغيا ًٖ الٗمل ٖىضما ال جخد٤٣ ٢ُم الٟغص في الٗمل ٖو الٚغ

أ.الخالت املؼاحُت مىسًٟت

أ

أ 

أ

أ

أ

 وحىهض لترن العمل ( همىرج حىسج1-1شيل )

 (.11:1.1 دًاب،) اإلاصذس  :Mobley Modelهمىطج مىبُلي م .4

٢غاع جغ٥ الٗمل ًخسظه الٗامل  ؤنجغج٨ؼ ٨ٞغة هظا الىمىطج خؿب عؤي مىبُلي في ٧ىن 

ت مً الخُىاث جبضؤ ب ُٟت وبحن ما ًخ٣اياه وما  ؤٖباءم٣اعهت بحن  ةحغاءبٗض املغوع بمجمٖى الْى

 ل١ُ اٌؼًّ

 اٌزظب ػٓ اٌؼًّ

 اٌسبٌخ اٌّزاخ١خ

اٌزغجخ فٟ رزن 

 اٌؼًّ
 رزن اٌؼًّ
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ٖضم قٗىعه بظل٪،  ؤوأًخدهل ٖلُه مً مؼاًا، زم بٗض طل٪ ًيخج لضي الٗامل قٗىع بالغيا 

بت في جغ٦ه، وه٨ظا جخضعج الخُىاث  بلىومً زم جإحي مغخلت الخ٨ٟحر في جغ٥ الٗمل و٢ض جهل  الٚغ

ُٟت بلى ؤن    ٦ما هى 237:1977الاؾخمغاع ٞيدا ممىبلي،  ؤوأجهل الجساط ال٣غاع النداجي بتر٥ الْى

أ:آلاحيمىضح في الك٩ل 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ العمل ( الخؼىاث التي حعبم كشاس جشن1-1شيل )

ملىيٕى الضعاؾت هىا همىطج مىبلي ومً زال٫ ٖغيىا لهظه الىماطج هالخٔ ان الىمىطج لا٢غب 

ُٟت التي ٌكٛلها وما بطا ٧ان عاض ي ٖلى خُث  ٠ للْى جُغ١ هظا الىمىطج في البضاًت لخ٣ُُم املْى

ُٟخه  بخه في جؤو ؤهه ٚحر ْو غ٥ الٗمل، ُٞبضؤ عاض ي، ٞةطا ٧ان ٚحر عاض ي ًخىلض لضًه قٗىع بٚغ

ُٟخه ، ومً زم ج٣ج٩ال٠ُ جغ٦ه للٗملمٗاًىت بالبدث ًٖ بضاثل، وأ ُُم البضاثل وم٣اعههدا م٘ ْو

ُٟت،الخالُت، وطل٪ للىنى٫ الي  وهظا ما ٌٗبر ٖىه في صاعؾدىا  ٢غاعه النداجي بب٣اثه ؤو جغ٦ه بالْى

أبااللتزام الاؾخمغاعي.الخالُت 

 رم١١ُ اٌٛظ١فخ اٌسب١ٌخ

 اٌشؼٛر ثبٌزظب أٚ ػذَ اٌزظب

 اٌشؼٛر ثبٌزغجخ فٟ رزن اٌؼًّ

 اٌزغجخ فٟ اٌجسث ػٓ اٌجذائً

 رم١١ُ رىب١ٌف رزن اٌؼًّ

 اٌجسث ػٓ اٌجذائً

 رم١١ُ اٌجذائً

 اٌّمبرٔخ ث١ٓ اٌجذائً ٚاٌٛظ١فخ اٌسب١ٌخ

 رزن اٌؼًّاٌجمبء أٚ 
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 الخالصت: 1.1

مخٛحراث الضعاؾت  خى٫أ صاعةألهم ما حاء به عواص و٦خاب لاأبٗض ٖغيىا بك٩ل مِؿغ 

ُٟي، الالتزام الاؾخمغاعيأ جسُُِ املؿاع  ؤهمُتًخطح لىا ، صوعان الٗمل ، مجسُُِ املؿاع الْى

ُٟي وما له مً ٞىاثض ٖضًض اث  ةالْى جهب في نالح املىٓمت، خُث اهه وبالىٓغ في مدخٍى

ُٟي  ًخطح  لاو٫أاملبدث  الهخمام ل٢هىة حؿخضعي الخاحت  ؤهمُتحلُا ان لخسُُِ املؿاع الْى

ألهه ومً زال٫ املىاٞؿت،  ٖلىالخُىع والىمى والب٣اء وال٣ضعة  ؤعاصاثما  بطابه مً ٢بل املىٓماث 

ٖلى اهمُخه في  مٗٓم ال٨خاب قضصوا ؤن  جبحنلخسُُِ هظا ا ؤهمُتوأ ؤهضاٝما ٖغيىاه في 

اث الاصاء والغيا والامً اصة مؿخٍى ٟحنلضي  الىُْٟي ٍػ ، مما ٌٗىص ٖلى مؿخىي التزامهم املْى

اثٟهم أ، وهظا ما ألخًىاه الخىُٓمي اججاه املىٓمت، وبالخالي ًخ٣لو ٖضص الغاٚبحن في جغ٥ ْو
 
 ؤًًا

اصة الالتزام الخىُٓمي للٗاملحن هىا  ؤهممً  ؤههفي املبدث الثاوي، خُث  الٗىامل التي حؿاهم في ٍػ

غ ٞغم الترقي والخ ُٟي، و٦ظل٪ املبدث الثالمضي ويىح وجٞى ث الخام بضوعان الٗمل ضعج الْى

أ لا٦ثرأالٟغص  ؤنٖلى  ؤ٦ض
 
أا٢ل ٖغيت للتر٥. التزاما

الؿاب٣ت خى٫ هظه املخٛحراث، وفي الٟهل مً زال٫ ٖغيىا للصبُاث  ألخًىاههظا ما 

هظه الضعاؾت الثالث والغاب٘ ؾيخٗٝغ ٖلى هظه الٗال٢ت بك٩ل ٖملي، وطل٪ مً زال٫ جُب٤ُ 

ٖلى املجخم٘ املؿهدضٝ للخغوج ببُاهاث وا٢ُٗت وجدلُلها وجىيُذ هخاثجها وطل٪ ٦ما هى مىضح 

أ  في الٟهلحن مالثالث والغاب٘ . 



أ

أ

أ

أ

 الفصل الثالث

  اث اإلاىهجُت للذساظتحشاءؤلا 

 .جمهُذ 1.1

 على ششهت اإلاجمع الاظدثماسي لصىاعت مىاد البىاء.هبزة مخخصشة  1.1

 مىهج الذساظت. 1.1

 مجخمع الذساظت. 1.1

 أداة الذساظت. 1.1

 صذق وجبار الاظدباهت. 1.1

 اإلاعخخذمت في معالجت البُاهاث. خصائُتؤلا  ألاظالُب 1.1

 الخالصت. 1.1
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 : جمهُذ 1.1

اث التي اجبٗها الباخث في جىُٟظ الضعاؾت، حغاءًدىاو٫ هظا الٟهل ونٟا للمىهجُت ولاأ

ُاء  لهىاٖت املجم٘ الاؾدثماعيأ ٖلى قغ٦تهبظة مسخهغة  ؾيخُغ١ في مؿهدل هظا الٟهل إٖل

٠ باملىهج املخب٘ في هظه الضعاؾتمً زم وأ ماملجخم٘ املؿهدضٝ في الضعاؾت ، مىاص البىاء  الخٍٗغ

ذالظًً  ٞغاصؤي لاأ و٦ظل٪ مجخم٘ الضعاؾت، ماملىهج الىنٟي   بلى، باإلياٞت ٖليدم الضعاؾت ؤحٍغ

٣ت جهمُمها، ولاأؤصاة الضعاؾت  ٍغ أؤزحرأءاث املخبٗت لخإ٦ض مً نض٢ها وجباثدا، وأحغاَو
 
 لاؾالُب ا

أ. في مٗالجت البُاهاثاملؿخسضمت  خهاثُتلاأ

  على ششهت اإلاجمع الاظدثماسي لصىاعت مىاد البىاء:: هبزة مخخصشة 1.1

املجم٘  زخُاعبوجم ء بمهغاجه، َب٣ذ هظه الضعاؾت ٖلى املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىا

اهٓغ الٟهل الاو٫ مفي مك٩لت الضعاؾت  ٖلى املبرعاث الؿاب٤ جىضخها بىاء ٦مجخم٘ للضعاؾت

املجم٘ للخإ٦ض مً وؿبت صوعان الٗمل ومً  بصاعةبلى  جىحهىا  خُث ؤهه و٦ما ؾب٤ ط٦غه   3م

٤ والخهى٫ ٖلى  بصاعةزال٫ الجلىؽ م٘ عثِـ ٢ؿم  ت و٦ظل٪ عثِـ ٢ؿم الدؿٍى املىاعص البكٍغ

ت ل بصاعةاخهاءاث عؾمُت ؤٖضتدا  ماهٓغ امللخ٤  2016و 2015 ٗضص الخاع٦حن في ؾىتاملىاعص البكٍغ

  جبحن ؤن املجم٘ بالٟٗل ٌٗاوي مً اعجٟإ وؿبت صوعان الٗمل، وهظا ٧ان مبرعا الزخُاع  3ع٢م 

ُما ًلي هبظه مسخهغة ًٖ هظا املجم٘:   هظا املجم٘ ل٩ُىن مجخم٘ هظه الضعاؾت، ٞو

 :جأظِغ الششهت 

 باؾم  جإؾؿذ قغ٦ت املجم٘ الاؾدثماعي لهىاٖت مىاص البىاء املؿاهمت
 
ا واملٗغوٞت ججاٍع

٤ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ”أبه٩ىما“ م. بكإن حصجُ٘ اؾدثماع عئوؽ لامىا٫ لاحىبُت 1997لؿىت  5ٞو

، وؾـجل اؾدثـماعي 45890والثدخه الخىُٟظًت وؤخ٩ام ال٣اهىن الخـجاعي اللُبي، سجل ججاعي ع٢م 

 مهى٘ البالٍ الخؼفيوباقغث الكغ٦ت وكاَها في مضًىت مهغاجت اللُبُت بدىُٟظ  40ع٢م 

أم.30/9/2007املاعر في  32رزُو ع٢م الؿحرامُ٪  لاعض ي والخاثُي، بمىحب الت)
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 :مىكع الششهت 

 لها ٖلى ٢ُٗت ؤعى 
 
م بمضًىت مهغاجت م٣غا جخسظ الكغ٦ت مً املى٣ُت الهىاُٖت بال٨غاٍع

ض ًٖ م ٧امل مغا٣ٞها   ه٨خاعاث، جًم مبىاها الهىاعي ومٗاملها وم٣غها لاصاعي وأ6مؿاخهدا جٍؼ

أالخضمُت.

 :سأط ماٌ الششهت 

  ملُىن صًىاع لُبي، وبةحمالي اؾدثماعاث 20ؤوكإث الكغ٦ت بغؤؾما٫ و٢ضعه ٖكغون م

ـٍ وزمؿىن م عي 55جهل بلى خىالي زم
عي ومىػ    ملُىن صًىاع لُبي، مما حٗلها ؤخض ؤ٦بر مهى 

أالؿحرامُ٪ في لُبُا.

 :اللىي العاملت بالششهت 

غ املهى٘ هدى    ٞغنت ٖمل مباقغة بمسخل٠ الخسههاث 290ماثخحن وحؿٗحن مًٞى

غها املهى٘ مثل الى٣ل، واملىاولت، والخضماث،   بلى ٞغم الٗمل ٚحر املباقغة التي ًٞى
 
بياٞت

حرها. ٤ ٚو أوالدؿٍى

 :وشاغ الششهت 

باقغث الكغ٦ت في جىُٟظ مكغوٕ مهى٘ البالٍ الخؼفي مالؿحرامُ٪  لاعض ي والخاثُي 

، وبضؤ 4جهل بلى ؤعبٗت مبُا٢ت بهخاحُت 
 
ا أم.2008الٟٗلي ؾىت  لاهخاج  ملُىن متر مغب٘ ؾىٍى

  :مىخجاث الششهت 

جيخج الكغ٦ت ؤنىاٝ مخٗضصة مً البالٍ الخاثُي ولاعض ي مصازلي وزاعجي  وص٩ًىعاث 

أخاثُُت.

 14.20متر مغب٘، ب٣ُمت  11917،407.760م خىالي 2015بلٛذ مبُٗاث الكغ٦ت ٖام 

ألُبي.ملُىن صًىاع 
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 23.30متر مغب٘، ب٣ُمت  119691044.830خىالي  2016وبلٛذ مبُٗاث الكغ٦ت ٖام 

أملُىن صًىاع لُبي.

 :اإلاىاد الخام 

خم جىعٍضها مً مىا٤َ مسخلٟت مً  املىاص الخام املؿخسضمت هي مىاص مدلُت بال٩امل، ٍو

ُا  واملخمثلت في مىاص وجغ٦ بؾباهُالُبُا، باإلياٞت بلى بٌٗ املىاص لازغي املىعصة مً الخاعج م

أالُالء وؤخباع الُباٖت.

 :آالث ومعذاث اإلاصىع 

ًخ٩ىن املهى٘ مً زُـحن إلهخاج البالٍ لاعض ي والخاثُي ٌكخمالن ٖلي آلاالث 

أواملىٓىماث آلاجُت:

أمىٓىمت وػن وججهحز املىاص الخام.أ-

أمٗضاث َدً وزلِ املىاص الخام.أ-

أاملجٟٟاث.أ-

ً.أ- أنىام٘ الخسٍؼ

أبـ.امل٩اأ-

ألاٞغان.أ-

أزٍُى الُالء.أ-

أمىٓىمت الٟغػ والخٗبئت والخٛل٠ُ.أ-

٦ما ًًم املهى٘ مىٓىمت آلُت لى٣ل خامالث البالٍ الخؼفي لاعض ي والخاثُي مً 

 بلى عواٞ٘ قى٦ُت وحغاٞت 
 
ضاص وجدًحر الُالء بياٞت  مخ٩املت إٖل

 
مغخلت بهخاٍج بلى ؤزغي، ووخضة

أالنداجي ومؿخلؼماث الدكُٛل. لاهخاجملىاولت املىاص الخام و

أ
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                                                               :أاإلاشافم ألاخشي

 اإلاعامل:

غ بما ًد٤٣ الاؾخٛال٫ لامثل   لٛغى البدث والخٍُى
 
 مخ٩امال

 
ًًم املهى٘ مٗمال

ُٗي الجىصة املىاؾبت وبإ٢ل الخ٩ال٠ُ وطل٪ لخ٣ضًم لاًٞل بالؿٗغ لاوؿب،  لاهخاجملضزالث  َو

 آزغ لخدضًض مضي مُاب٣ت حىصة 
 
للمىانٟاث الٟىُت املٗخمضة في  لاهخاج٦ما ًًم املهى٘ مٗمال

أَباٖت الخهامُم وجدضًض الُالء املىاؾب. إٖما٫هظا املجا٫، ووخضة ؤزغي جسخو ب

 اإلاخاصن:

 للٚغاى املٗضة لها، بًٗها زام  جمخل٪ الكغ٦ت ٖضة
 
 مىاؾبا

 
مساػن مجهؼة ججهحزا

يُت للمىاص الخام مالُُيُاث   بلىب٣ُ٘ الُٛاع ومؿخلؼماث الدكُٛل، باإلياٞت  ؾاخاث جسٍؼ

 ً أالنداجي. لاهخاجوؾاخت ؤزغي لخسٍؼ

 اإلاباوي:

م٨حن   َىاب٤ مهمم ومجهؼ لخ3ًخ٩ىن م٣ـغ الكغ٦ت مً مبنى بصاعي مخ٩امل مً زالزت م

حر ؤًٞل بِئت ٖمل، ٦ما ًًم امل٣غ مبنى ؤٖماللاصاعاث املسخلٟت مً ؤصاء  ذ، وجٞى ها بك٩ل مٍغ

اإلاصذس )اداسة  والجىصة، ُٞما زهو مبنى آزغ ٦ؿ٨ً للٗاملحن. اإلهخاجزام باإلصاعاث املٗىُت ب

ت بالششهت(  اإلاىاسد البشٍش

 مىهج الذساظت:  1.1

أ
 
الاملام بجىاهب الٓاهغة املضعوؾت وجدضًض  حلؤلُبُٗت مىيٕى الضعاؾت ومً  هٓغا

في  الُه لاقاعةؾب٤ م٦ما  الٗال٢ت بحن مخٛحراث الضعاؾت، اؾخسضم الباخث املىهج الىنٟي

واملىا٠٢ وآلاعاء وجدلُلها،  لاخضارالظي م٣ًىم بضعاؾت وا٢٘ الٓىاهغ و  8م الٟهل الخمهُضي 

اؾخيخاحاث مُٟضة ٢ابلت للخٗمُم، وهظه الاؾخيخاحاث  ؤوأهخاثج  بلىوجٟؿحرها مً ؤحل الىنى٫ 
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غه، بطن  ؤوأاؾخ٨ماله،  ؤوأجدضًثه،  ؤوأنالح هظا الىا٢٘، ب٢ض حؿخسضم لٗضة ؤٚغاى مندا  جٍُى

أ . 2007ٞةجدا جمثل ٞهما للخايغ، بدضٝ جىحُه املؿخ٣بل  م٦كغوص، 

ه ٞغ الٓاهغة  ؤوأاملىهج الظي ٌٗخمض ٖلى صعاؾت الىا٢٘   بإهه "75 :2010م الضُٖلج ٖو

أ
 
أ املىحىصة في الىا٢٘، وحدخم بىنٟها ونٟا ص٣ُ٢ا

 
ٗبر ٖندا حٗبحرا أ َو

 
٤ ون٠ الٓاهغة  ٦ُُٟا ًٖ ٍَغ

أ ؤوأم٘ بُان زهاثهها، 
 
أ حٗبحرا

 
أ ٦مُا

 
أ ُُُٞٗىا ونٟا

 
حجمها  ؤوأم٘ بُان م٣ضاع هظه الٓاهغة  ع٢مُا

ٗض املىهج الىنٟي هى وصعحاث اعجباَها م٘ ٚحرها مً ا أ لا٦ثرألٓىاهغ لازغي، َو
 
في  اؾخسضاما

املىهج الىخُض لضعاؾت بٌٗ  ؤههاملىهج الىنٟي في  ؤهمُتوؿاهُت، وجخطح الضعاؾاث لا

اث لا الُبُُٗت، ٞال ٣ًخهغ خضوص  ىاهغأا ًم٨ً اؾخسضامه في مجا٫ الٓوؿاهُت، ٦ماملىيٖى

ماث ٖندا بل البض مً جهي٠ُ هظه املٗلىماث املىهج الىنٟي ٖلى ون٠ الٓاهغة وحم٘ املٗلىأ

أوجىُٓمها وال
 
أؤ خٗبحر ٖندا ٦ما

 
أ و ٦ُٟا

 
ٞهم ٖال٢ت هظه الٓاهغة م٘ ٚحرها مً الٓىاهغ،  بلى ونىال

والهضٝ مً جىُٓم املٗلىماث وجهيُٟها هىا مؿاٖضة الباخث ٖلى الىنى٫ الي اؾخيخاحاث 

غه" أ .وحٗمُماث حؿهم في ٞهم الىا٢٘ وجٍُى

ه ٦ظل٪ وأ  ى ون٠ ما جم حمٗه في املىهج الظي ٌٗخمض ٖل"بإهه   182 :2007م مىهىعأٖٞغ

ت مً البكغ الخالت الغاهىت او الٓغوٝ الؿاثضة التي جسخو  ، صون لاخضارو ؤو الاقُاء ؤبمجمٖى

ًٖ  بحابت بلىومً زم ٞةن الىنى٫ ألي مً مخٛحراث الضعاؾت،  خضار حٛحر مً حاهب الباخثب

٤ هظا الىٕى مً املىاهج  ٤ مخٛحراث الضعاؾت بل ًٖ ٍَغ ٤ اًت حؿائالث ًٖ ٍَغ ال ٩ًىن ًٖ ٍَغ

ب في ججمُ٘ الكىاهض مً الٓغوٝ الؿاثضة ٞٗال،  بخضار و٢ض ًخًمً الٗمل في املىهج ججٍغ

أ. "بخهاثُتٖلى ٖملُاث ٢ُاؽ وؾغص وجهي٠ُ وجدلُل واؾخ٣غاء ومٗالجت الىنٟي 

ه  ٞغ  ٓاهغ او الىا٢٘ ٦ما هي ٖلُت، وونٟها ونٟا ص٣ُ٢اجدلُل ال  2008م الجغاحٖو

أبك٩ل هىعي او ٦مي.

أ  الخُىاث املخبٗت في هظا املىهج ٦ما ًلي: 75 :2010مالضُٖلج خُث وضح 
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 الكٗىع بمك٩لت البدث وحم٘ البُاهاث واملٗلىماث التي حؿاٖض ٖلى جدضًضها. .1

ض الباخث صعاؾهدا، ونُاٚهدا .2 ٖلى ق٩ل ؾاا٫ مدضص او ٖضة  جدضًض املك٩لت التي ًٍغ

 اؾئلت.

ت ٞغوى  .3 لخ٩ىن خلىال مبضثُت ملك٩لت البدث، ومً زم ًخجه وي٘ ٞغى او مجمٖى

 الباخث بمىحبدا الي الخل املُلىب.

 الاٞتراياث التي ؾِبني ٖليدا الباخث بدثه. ؤوأوي٘ املؿلماث  .4

 ازخُاعها. ؤؾلىبوأازخُاع الُٗىت التي ؾُجغي ٖليدا البدث م٘ بُان حجمها  .5

 : ًسخاع الباخث الاصواث التي ؾِؿخسضمها للخهى٫ ٖلى املٗلىماث مثل .6

غويه، زم  ؤوأالازباع،  ؤوأ٣ابلت، امل ؤوأالاؾدباهت،  ٣ا لُبُٗت البدث ٞو املالخٓت، وطل٪ ٞو

أزباتدا. صواث وخؿاب نض٢ها وأج٣ىحن هظه لاأ

٣ت ص٣ُ٢ت ومىٓمت. حم٘ املٗلىماث املُلىبت  .7  بٍُغ

 ثج وجىُٓمها وجهيُٟها.هخا بلىالىنى٫  .8

أ .9
 
  اؾخسالم الخٗمُماث والاؾخيخاحاث.  بلى جدلُل الىخاثج وجٟؿحرها ونىال

أ

أًم٨ً بلىعتدا في الى٣اٍ الخالُت:  ؤهضاٝللمىهج الىنٟي ٖضة  ؤن  2007م ط٦غ ٦كغوصوأ

غ بُاهاجه وخ٣اث٣ه واؾخيخاحاجه الىا٢ُٗت، بضاًت ٞ .1 هم الخايغ لخىحُه املؿخ٣بل، ٞهى ًٞى

ت هدى الاًٞل في املؿخ٣بل.عاقضة   لخدىالث يغوٍع

 حم٘ مٗلىماث خ٣ُ٣ُت ومٟهلت لٓاهغة مىحىصة ٞٗال في مجخم٘ مٗحن. .2

 جىيُذ بٌٗ الٓىاهغ. ؤوأجدضًض املكا٧ل املىحىصة  .3

م لبٌٗ الٓىاهغ. .4  احغاء م٣اعهت وج٣ٍى
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وزبراتدم وفي وي٘ جهىع  ؤعاءهمفي مك٩لت ما والاؾخٟاصة مً  ٞغاصجدضًض ما ًٟٗله لاأ .5

 طاث َبُٗت مكابدت.مىاؾبت في مكا٧ل ٢غاعاث مؿخ٣بلُت واجساط وزُِ 

 اًجاص الٗال٢ت بحن الٓىاهغ املسخلٟت. .6

ُه ًخم جغجِب  وبىاء  ٖلى ما ط٦غ ؤٖاله ٧ان صاٞٗا الزخُاع املىهج الىنٟي لهظه الضعاؾت ٞو

ب البُاهاث التي ؾِخم حمٗها في الٗمل املُضاوي، وجدلُلها وجٟؿحرها باؾخسضام   لاؾالُبوجبٍى

أاملىاؾبت.  خهاثُتلاأ

 مجخمع الذساظت:   1.1

ىُ  البىاءت صازل املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص ًخمثل مجخم٘ الضعاؾت في مجمٕى الٗمالت الَى

املحن، وجم  مهغاجتب ٟحن ٖو صعاؾت مسخُت ممسح قامل  بحغاءمً مضعاء وعئؾاء ؤ٢ؿام ومْى

، ٦ما هىا مىضح في الجضو٫   ٖامل234م بخهاثُتصهم خؿب ازغ ملجخم٘ الضعاؾت  والبالٜ ٖض

أ . 4.3الغ٢م م

 إخصائُت( ًىضح جصيُفاث العمالت باإلاجمع خعب اخش 1.1حذٌو سكم )

أ

 

 

 

 

 

ت باإلاجمع  إداسةاإلاصذس: كعم   اإلاىاسد البشٍش
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 ىُت الٗاملت في 234جم جىػَ٘ ٖضص م   اؾدباهت، خُث قمل الخىػَ٘ ٧اٞت الٗىانغ الَى

املحن، و٧اهذ الاؾخماعاث  ىُحن ٖو حن ٞو املجم٘ مً مضعاء وعئؾاء ا٢ؿام ومكٞغ

 املؿترحٗت ٦ما هى مىضح بالجضو٫ الخالي:  

  ( ًىضح عذد الاظدباهاث اإلاىصعت واإلاعترحعت واللابلت للخدلُل1.1حذٌو سكم)

أالىن٠
الاؾخماعاث 

أاملىػٖت

الاؾخماعاث 

أامل٣ٟىصة

الاؾخماعاث 

أال٣ابلت للخدلُل

 111أ40أ234أالٗضص

الٟا٢ض  اؾدباهت و٧ان  194ماؾدباهت جم اؾترحإ مندا   234مخُث ٧اهذ الاؾدباهاث املىػٖت 

أالاؾدباهاث املىػٖت.مً احمالي  % 17ماؾدباهت ؤي بيؿبت   40م

 الذساظت:  أداة 1.1

 ؤٞغاصالبدث الٗلمي التي حؿخسضم في حم٘ البُاهاث واملٗلىماث الالػمت مً  ؤصواثجخٗض 

جتراوح ما بحن املالخٓت  ؤجدا  1998،زغونآمٖبُضاث وأ ؤقاعأُٖىت املجخم٘ املؿهدضٝ، خُث  ؤوأ

أ .  2009وعصها، ال٣غش ي، ؤوامل٣ابلت والاؾدباهت والازخباع وامل٣ُاؽ م٦ما 

أ
 
وؿب الاصاة لا ؤنلُبُٗت البُاهاث املغاص حمٗها، واملىهج املخب٘ في الضعاؾت، وحض  وهٓغا

الضعاؾت هي مالاؾدباهت ، وطل٪ لهٗىبت الخهى٫  ؤهضاٝلجم٘ البُاهاث واملٗلىماث التي جد٤٣ 

٤ لاأ لُه ٣ٞض  ؤوأصواث لازغي ٧املالخٓت وامل٣ابلت الصخهُت، ٖليدا ًٖ ٍَغ اعاث املُضاهُت، ٖو الٍؼ

٣ا للخُىاث آلا٢ا أجُت: م الباخث بخهمُم الاؾدباهت ٞو

ً ٨ٞغة مبضثُت  .1 مغاحٗت الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ مىيٕى الضعاؾت وطل٪ لخ٩ٍى

 ٖلى ٦ُُٟت جهمُم الاؾدباهت.

٣غاتدا.ؤوطل٪ لخدضًض  صاعةؾاجظة ومسخص ي لاأؤاؾدكاعة ٖضصا مً  .2  بٗاص الاؾدباهت ٞو

 اؾخسضامها في حم٘ البُاهاث.حل ؤجهمُم اؾدباهت مبضثُت مً  .3
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حٗضًالث ٖليدا مً زال٫  بحغاءٖغى الاؾدباهت بك٩لها املبضجي ٖلى املكٝغ وجم  .4

.  حٗلُماث املكٝغ

ت مً املد٨محن ماهٓغ امللخ٤  .5   والظًً بضوعهم 4ع٢م ٖغى الاؾدباهت ٖلى مجمٖى

 ياٞت وخظٝ وحٗضًل. بؤعقضوها ملا ًلؼم مً 

٣ا لخٗلُماث املد٨محن. الخٗ بحغاءجهمُم الاؾدباهت بٗض  .6  ضًالث الالػمت ٖليدا ٞو

ت  .7  ولُت ل٣ُاؽ نض١ وزباث الاؾدباهت مالاؾدباهت في نىعتدا املبضثُت .ؤجىػَ٘ ُٖىت ازخباٍع

ماهٓغ امللخ٤  ٖضاص وجهمُم واٖخماص الاؾدباهت النداثُت. مالاؾدباهت في نىعتدا النداثُت ب .8

 .  1ع٢م 

أ٦ما ًلي: و٢ض جم ج٣ؿُم الاؾدباهت الى ٢ؿمحن 

خ٩ىن مً:  ٞغاصًدخىي ٖلى الخهاثو الٗامت ألأ لاو٫أال٣ؿم   أاملجخم٘ ٍو

  . ُٟت م٢ُاصًت، جىُٟظًت، مباقغة  هٕى الْى

  ً51، مً ؾىت 50الي 41مً ؾىت،  40-31ؾىت، مً  30-20ؾىت، مً  20الٗمغ ما٢ل م 

  . إ٦ثرٞ

  ،ت صبلىم ٖالي ب٩الىعٍىؽ، املاهل الٗلمي مقهاصة اٖضاصًت، صبلىم مخىؾِ، قهاصة زاهٍى

أماحؿخحر، ص٦خىعاه .

ع ل٣ُاؽ مخٛحراث الضعاؾت، الر مداوأز٣ٞغة ٢ؿمذ ٖلى  25وال٣ؿم الثاوي ًخ٩ىن مً  

أمبحن بالجضو٫ الخالي:  ٦ما هىأ

أ( جىصَع فلشاث الاظدباهت على اإلاداوس 1.1حذٌو سكم)                             

أٖضص ال٣ٟغاثأاؾم املدىعأ

أ٣ٞغاث10 اإلاعاس الىظُفيجخؼُؽ 

أ٣ٞغاث5 الالتزام الاظخمشاسي 

أ٣ٞغاث10 دوسان العمل
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  ٟحن آعاءًىا٢ل  لاو٫أاملدىع خًمً  املْى ُٟي ٍو  10في املجم٘ خى٫ جسُُِ املؿاع الْى

 ٣ٞغاث.

  ًخًم  ٣ٞغاث. 5املدىع الثاوي ًىا٢ل مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي للٗاملحن في املجم٘ ٍو

  بت ٟحناملدىع الثالث ًىا٢ل ٚع جغ٥ املجم٘ مصوعان الٗمل   ؤوأفي املجم٘ بالب٣اء  املْى

خًمً   ٣ٞغاث.      10ٍو

أ

٤ م٣ُاؽ ل٨ُغث الخماس ي و٢ض جم اُٖاء ل٩ل ون٠  و٢ض ٧اهذ الاحابت ٖلى ٧ل ٣ٞغة ٞو

أمىضح بالجضو٫ الخالي:   هىأصعحت لخخم مٗالجخه اخهاثُا ٦ما 

أدسحاث همُت إلىملُاط لُىشث الخما  ي  ( جدىٍل1.1م )حذٌو سك                

أٚحر مىا٤ٞأمداًضأمىا٤ٞأمىا٤ٞ بكضة الىصف
ٚحر مىا٤ٞ 

أبكضة

أ1أ2أ3أ4أ5 الذسحت
 

 صذق وجبار الاظدباهت:  1.1

 الصذق: .1

حله، وللخد٤٣ مً نض١ ؤٖضث مً ؤج٣ِـ ما  ؤجدا٣ًهض بهض١ الاؾدباهت الخإ٦ض مً 

الضعاؾت والخإ٦ض مً ص٢ت ٣ٞغاتدا وجىاؾ٣ها وجىا٣ٞها وويىخها ومالءمهدا الاؾدباهت املؿخسضمت في 

أللبِئت البدثُت ٢ام الباخث بازخباعاث الهض١ آلاجُت:

 الصذق الظاهشي )صذق اإلادىمين(:

ت مً املد٨محن مً طوي  للخإ٦ض مً نض١ الاؾدباهت ٢ام الباخث بٗغيها ٖلى مجمٖى

  وطل٪ إلبضاء عؤحدم وج٣ضًم 4 اهٓغ امللخ٤ ع٢ممالخبرة والازخهام في الجامٗاث اللُبُت، 

خ٨م ٖلى ال٣ٟغاث املؿخسضمت م٣ترخاتدم خى٫ اؾخماعة الاؾدباهت، والاؾخٟاصة مً زبراتدم في ال

أللخُب٤ُ في الضعاؾت و٢ض َلب مً املد٨محن آلاحي:مالءمهدا ومضي 
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 .مضي مهضا٢ُت ونالخُت ال٣ٟغاث، ونُاٚهدا 

  امل٣ُاؽ املضعحت جدخه. ؤوأمضي اهخماء ال٣ٟغاث للمخٛحر 

  ؤوأحٗضًل  ؤوأبياٞت .
 
أخظٝ ما جغوهه مىاؾبا

بٌٗ الخٗضًالث ٖلى  بحغاءٖلى املالخٓاث ال٣ُمت الىاعصة مً املد٨محن جم  وبىاء أ

أاعة الاؾدباهت بك٩لها النداجي. اؾخم

 صذق الاحعاق الذاخلي: 

  34اث الهض١ الٓاهغي منض١ املد٨محن  بخىػَ٘ ٖضص مبحغاء٢ام الباخث بٗض بجمام 

اؾخماعة اؾخبُان ٖلى ُٖىت مً املجخم٘ لانلي وطل٪ لخؿاب نض١ الاحؿا١ الضازلي 

اٍ بحن ٧ل ٣ٞغة والضعحت ال٩لُت للم٣اًِـ املؿخسضمت في الضعاؾت مً زال٫ خؿاب مٗامل الاعجب

أللم٣ُاؽ، ٦ما هى مىضح: 

ٌ اإلادىس   : جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي:ألاو

أمعامالث الاسجباغ بين فلشاث مخغير جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي والذسحت اليلُت للمخغير (1.1الجذٌو )

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي
 الاسجباغ

ت اللُمت  معخىي اإلاعىٍى

ٟىن باملجم٘  ُٟي املخاخت امامهم.ٌٗٝغ املْى أ0.01أ0.48أَغ١ الخضعج الْى

ُٟي باملجم٘. ٟىن ال٣ضعة ٖلى جى٢٘ مؿخ٣بلهم الْى أ0.00أ0.73أًمل٪ املْى

ُٟي. ٟىن م٘ الجهاث املؿاولت في الخسُُِ للمؿاع الْى أ0.00أ0.74أًدكاع٥ املْى

هدم. اثٟهم ب٩امل خٍغ ٟىن ْو أ0.01أ0.41أًسخاع املْى

ٟىن جدىاؾب  أ0.00أ0.79أالتي ًاصوجدا. ٖما٫م٘ لاأزبراث املْى

ٟىن جدىاؾب م٘ هٕى الٗمل الظي ٣ًىمىن به. أ0.00أ0.81أمهاعاث املْى

ٟىن ًدىاؾب م٘ لاأ أ0.00أ0.69أالتي ًاصوجدا. ٖما٫املاهل الٗلمي مْى

٠ في الترقي. ض ٞغنت املْى أ0.00أ0.72أا٦دؿاب مهاعاث حضًضة جٍؼ

ُُٟت مخهاٖضة. صاعةحٗمل لاأ ٟحن لكٛل مىانب ْو أ0.00أ0.86أباؾخمغاع ٖلى بٖضاص املْى

ُٟي في جدؿحن نىعة املجم٘ لضي  ٟحنؾاهم جسُُِ املؿاع الْى أ0.00 0.79أ.املْى

أ(SPSSاإلاصذس: إعذاد الباخث باالعخماد على هخائج بشهامج ) أ
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ج٣ِـ   والظي ًىضح نض١ الاحؿا١ الضازلي لل٣ٟغاث التي 8.3ًخطح مً الجضو٫ ع٢مم

ُٟي لُٗىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت  جسُُِ   0.86وؿبت بحن ال٣ٟغاث ٧اهذ م ؤن ؤٖلىاملؿاع الْى

أ  وحمُ٘ ال٣ٟغاث صالت 0.41وؿبت ٧اهذ م وؤ٢ل
 
ت م بخهاثُا   وهظا ًض٫ 0.01ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت بحن حمُ٘ ال٣ٟغاث التي ويٗذ ل٣ُاؽ جسُُِ املؿاع  ٖلى وحىص ٖال٢اث اعجباٍ َغصًت و٢ٍى

ُٟي م٣اعهخا بالضعحت ال٩لُت للمخٛحر، مما  أالاحؿا١ الضازلي لهظا املدىع.  ًا٦ض نض١الْى

 اإلادىس الثاوي: الالتزام الاظخمشاسي:

أمعامالث الاسجباغ بين فلشاث مخغير الالتزام الاظخمشاسي والذسحت اليلُت للمخغير (1.1)الجذٌو 

 الالتزام الاظخمشاسي 
 الاسجباغ

ت اللُمت  معخىي اإلاعىٍى

غ ٞغم ٖمل مىاجُت في مىٓمت   لٗضم جٞى
 
ُٟتي الخالُت هٓغا مؿخمغ بْى

أؤزغي.
أ0.00 611.

 مً ٣ٞضان الٗالواث واملؼاًا التي ؤخهل ٖليدا.
 
ا ُٟتي زٞى أ0.00 717.أمؿخمغ بْى

أ0.00 657.أب٣اجي في ٖملي الخالي ٨ٌٗـ خاحتي للٗمل.

أ0.00 533.أ٦ؿب ال٨ثحر مً ب٣اجي وجمؿ٩ي باملجم٘.ؤؤقٗغ اهني لً 

ُٟت ؤ٧ل٠ بدا في املجم٘ م٣ابل اؾخمغاعي بالٗمل ُٞه. أ0.00 602.أؾإ٢بل ؤي ْو

أ(SPSSاإلاصذس: إعذاد الباخث باالعخماد على هخائج بشهامج )أ 

  والظي ًىضح نض١ الاحؿا١ الضازلي لل٣ٟغاث التي ج٣ِـ 9.3ًخطح مً الجضو٫ ع٢م م

  وا٢ل وؿبت 0.71وؿبت ٧اهذ م ؤن ؤٖلىمخٛحر الالتزام الاؾخمغاعي لُٗىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت 

أ  وحمُ٘ ال٣ٟغاث صالت ٧0.53اهذ م
 
تم بخهاثُا   وهظا ًض٫ ٖلى وحىص 0.01ٖىض مؿخىي مٗىٍى

٣ٟغاث التي ويٗذ ل٣ُاؽ الالتزام الاؾخمغاعي م٣اعهخا ٖال٢اث اعجباٍ َغصًت و٢ىٍت بحن حمُ٘ ال

أبالضعحت ال٩لُت للمخٛحر، مما ًا٦ض نض١ الاحؿا١ الضازلي لهظا املخٛحر.

أ

أ
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 دوسان العمل:  الثالث:اإلادىس 

أ( معامالث الاسجباغ بين فلشاث مخغير دوسان العمل والذسحت اليلُت للمخغير1..1الجذٌو )

 دوسان العمل
 الاسجباغ

ت اللُمت  معخىي اإلاعىٍى

.
 
 في جغ٥ الٗمل بَال٢ا

 
أ0.00 630.أال ؤ٨ٞغ خالُا

لت. أ0.00 720.أاجى٢٘ ب٣اجي في املجم٘ ؾِؿخمغ لٟترة ٍَى

أ0.00 650.أؤها عاض ي ومغجاح بالٗمل.

ؿخد٤ الاؾخمغاع بالٗمل به. أ0.00 600.أاملجم٘ مهم َو

ُٟي. ؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت والبدث ًٖ ٖمل آزغ ًدُذ لي ٞغم  0.00 573.أالترقي الْى

ُٟت ؤزغي ٞلً ؤجغصص في جغ٥ الٗمل.  0.00 581.أفي خالت الخهى٫ ٖلى ْو

ُٟي.  0.00 580.أؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت لٗضم قٗىعي باألمً الْى

ؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت ألهني ؤٖخ٣ض ؤن اؾخمغاعي بدظا املجم٘ لً ًُىع ٢ضعاحي 

أومهاعاحي.
.672 0.00 

ُٟي.ؤقٗغ بٛمىى ججاه   0.00 747.أمؿخ٣بلي الْى

ُٟي ال جغض ي َمىخاحي الصخهُت. أ0.01 453.أبغامج الترقي الْى

أ(SPSSاإلاصذس: إعذاد الباخث باالعخماد على هخائج بشهامج )أ

  والظي ًىضح نض١ الاحؿا١ الضازلي لل٣ٟغاث التي 10.3ًخطح مً الجضو٫ ع٢م م

  وا٢ل وؿبت 0.74وؿبت ٧اهذم ؤن ؤٖلىج٣ِـ مخٛحر صوعان الٗمل لُٗىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت 

ت م٧0.45اهذ م  ٖىض مؿخىي مٗىٍى
 
  وهظا ًض٫ ٖلى وحىص 0.01  وحمُ٘ ال٣ٟغاث صالت بخهاثُا

ت بحن حمُ٘ ال٣ٟغاث ال تي ويٗذ ل٣ُاؽ صوعان الٗمل م٣اعهخا ٖال٢اث اعجباٍ َغصًت و٢ٍى

أبالضعحت ال٩لُت للمخٛحر، مما ًا٦ض نض١ الاحؿا١ الضازلي ل٣ٟغاث مدىع صوعان الٗمل.

 الثباث:  .1

مً مغة   ؤ٦ثرأٖاصة جىػَٗها بهخاثج الاؾدباهت هي هٟؿها ختي لى جم  ؤنزباث الاؾدباهت ٌٗني 

زباث الاؾدباهت ٣ًهض به الاؾخ٣غاع في هخاثج  آزغ ؤنبمٗني  ؤوأجدذ هٟـ الٓغوٝ والكغوٍ، 

ضم ازخالٞها بك٩ل ٦بحر ُٞما لى جم اٖاصة جىػَٗها ٖلي  ٖضة مغاث زال٫  ٞغاصلاأالاؾدباهت ٖو

ٗض ازخباع الثباث مً   للخإ٦ض مً  خهاثُتلاأ لاؾالُب ؤ٦ثرٞتراث ػمىُت مُٗىت، َو
 
اؾخسضاما
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 مً الٗىانغ، ٞالثباث مً املٟاهُم لاأالاحؿا١ الضازلي ألصاة ال٣ُاؽ التي جخًمً ٖضص
 
 ُتؾاؾا

 لالؾخسضام، و٢ض حغي الخد٤٣ مً زباث 
 
التي ًخٗحن جىاٞغها في امل٣ُاؽ ختى ٩ًىن نالخا

أامل٣اًِـ املؿخسضمت في الضعاؾت ٦ما ًلي:

أالثباث بذاللت الخىاظم الذاخلي )معامل ألفا(:

غاج الثباث باالحؿا١ الضازلي اٖخمض الباخث ٖلى ُٖىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت في اؾخس

 بطا ٧ان ؤ٢ل 
 
باؾخسضام مٗاصلت ؤلٟا ٦غوهبار، وبك٩ل ٖام ٌٗخبر ازخباع املهضا٢ُت ؤلٟا يُٟٗا

 بطا ٧ان ما بحن م60مً م
 
 بطا ٧ان ما بحن م70% و60% ، وم٣بىال

 
% ، وبطا 80% و70% ، وحُضا

، و٧لما ا٢ترب امل٣ُاؽ مً الىاخ80ػاص ًٖ م
 
ٌٗض ممخاػا ٌُ ض الصخُذ حٌٗض الىخاثج الخانت %  

أباالزخباع ؤًٞل. 

                        ٌ أ( الثباث باالحعاق الذاخلي إلاخغيراث الذساظت11.1) سكم الجذو

 كُمت ألفا هشوهباخ اإلاخغيراث

ُٟي أ0.89أجسُُِ املؿاع الْى

أ0.76أالالتزام الاؾخمغاعيأ

أ0.64أصوعان الٗمل

 (SPSSالباخث باالعخماد على هخائج بشهامج )اإلاصذس: إعذاد            

 بخهاثُت  ؤن حمُ٘ ماقغاث الثباث مغيُت وطاث صاللت 11.3م ًخطح مً الجضو٫ ع٢م

ت م م٨ً الىزى١ بدا، خُث ٧اهذ ٢ُمت الثباث 0.01ٖىض مؿخىي مٗىٍى   وهي ماقغاث مُمئىت ٍو

ُٟي  % وهظه اليؿبت حٗض ممخاػة، و٧اهذ ٢ُمت الثباث ملدىع 89ملدىع جسُُِ املؿاع الْى

% 64% وهظه اليؿبت حٗض حُضة، و٧اهذ ٢ُمت الثباث ملدىع صوعان الٗمل 76الالتزام الاؾخمغاعي 

أ م٣بىلت، ٞهظهبت حٗض وهظه اليؿ
 
أ اليؿب بك٩ل ٖام حُٗي ماقغا

 
خماص امل٣ُاؽ.  حُضا أاٖل

  ٢ابلت للخىػَ٘، 1وبظل٪ ج٩ىن الاؾدباهت بهىعتدا النداثُت ٦ما هي مىضخه بامللخ٤ ع٢م م

ت  وطل٪ بٗض الخإ٦ض مً نض٢ها وزباتدا مما ًجٗلىا ٖلى ز٣ت بهالخُهدا ل٣ُاؽ املخٛحراث املىيٖى

أيُاث الضعاؾت. ومً زم ازخباع ٞغأ
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 اإلاعخخذمت في معالجت البُاهاث:  خصائُتؤلا  ألاظالُب 1.1

اث  الضعاؾت ؤهضاٝلخد٤ُ٣  ٜ مدخٍى لها ل٣ُم ٦مُت  الاؾدباهت٢ام الباخث بخَٟغ وجدٍى

 لاؾالُب، بٛغى مٗالجهدا وجدلُلها وجٟؿحرها باؾخسضام لاخهاجي SPSSصزالها في بغهامج بوأ

أهي:   لاؾالُبالتي جدىاؾب م٘ َبُٗت هظه الضعاؾت وهظه  خهاثُتلاأ

  مٗامل ٦غوهبار ؤلٟا: للخد٤٣ مً م٣ضاع الخىاؾ٤ الضازلي ألصاة الضعاؾت ماؾخماعة

أالاؾخبُان .

 ت الخىػَ٘ اليؿبي ألأ الُٗىت خؿب الخهاثو  ٞغاصاليؿبت املئىٍت: حؿخسضم ملٗٞغ

ُُٟت.  الصخهُت والْى

  الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث  ؤٞغاصالىؾِ الخؿابي: ٌؿخسضم ل٣ُاؽ مخىؾِ بحاباث

 الاؾخبُان.

  ت ٖندا، لاولمٗامل الاعجباٍ: ٌؿخسضم الزخباع الٟغيُت الغثِؿت ى والٟغيُاث املخٟٖغ

 لٛغى جدضًض الٗال٢ت بحن املخٛحراث. 

  خٛحر الخاب٘.ازىحن في امل ؤوأجدلُل الاهدضاع: ٌؿخسضم الزخباع ؤزغ مخٛحر مؿخ٣ل واخض 

  ت ما بطا ٧اهذ هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت في  بخهاثُتجدلُل الخباًً لاخاصي: وطل٪ ملٗٞغ

ُٟت،  ُُٟت آلاجُت مهٕى الْى مخٛحراث الضعاؾت حٗؼي الزخالٝ الٗىامل الصخهُت والْى

 الٗمغ، املاهل الٗلمي .

 .مٗامل بًخا لخدضًض حجم لازغ 

 ٧ان بحاباث ؤٞغاص املجخم٘ جىػٕ بالدؿاوي  بطاا لخؿً املُاب٣ت، الزخباع م  2زخباع م٧اا

أٖلى لاحاباث الخمؿت املسخلٟت. 

أ
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 الخالصت: 1.1

ىا في مؿهدل هظا الٟهل ٖلى وكإة        قغ٦ت املجم٘ الاؾدثماعي لهىاٖت مىاص  وجإؾِـ حٗٞغ

ومٟاهُم املىهج الىنٟي باٖخباعه املىهج زهاثو  ملغا٤ٞ التي ٌكملها، ومً زم ؤوضخىاوا البىاء

وضخىا ٖضص الاٞغاص املؿهدضٝ في هظه الضعاؾت ؤي لاٞغاص الظًً ؤو٦ظل٪  املخب٘ في الضعاؾت،

٣ت الاؾدباهت، ومً زم اهخ٣لىا لبُان ؤصاة حم٘ البُاهاث مالاؾدباهت  وأؤُُٖذ لهم  ىا ٖلى ٍَغ حٗٞغ

أؤزحرأنض٢ها وزباتدا، وأبٖضاصها ولاحغاءاث التي اجبٗىاها للخإ٦ض مً 
 
 خهاثُتلاأ لاؾالُبؾغصها  ا

أ. املؿخسضمت لخدلُل البُاهاث واؾخسغاج الىخاثج

الخمهُضي، الىٓغي ، الٟهلحن م بلى باإلياٞتوبٗض ٖغيىا ل٩ل ما ج٣ضم في هظا الٟهل 

 هضاٝوبهجاػ لاأ وطل٪ الزخباع الٟغيُاث خهاثُتالخدلُالث لاأؤنبذ ٧ل ش يء مهدُئا إلحغاء 

أ  ، وهظا ما ؾى٣ىم بةحغاثه في الٟهل ال٣اصم.الىخاثج وج٣ضًم الخىنُاث واؾخسغاج

أ



أ

أ

أ

أ

أ
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 :جمهُذ 1.1

أ
 
ُٟي في صوعان الٗمل  هضاٝألأ جد٣ُ٣ا الضعاؾت في الخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

ٟحنباؾخسضام الالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل ًخىؾِ هظه الٗال٢ت وطل٪ مً وحهت هٓغ  في  املْى

صعاؾت مسخُت وطل٪  جم بحغاء، مهغاجتمىاص البىاء بمضًىت هىاٖت املجم٘ الاؾدثماعي لقغ٦ت 

ٟحنعاء آلخٗٝغ ٖلى  ُٟي و٦ظل٪ مؿخىي التزامهم  املْى باملجم٘ خى٫ جسُُِ املؿاع الْى

اثٟهم، هظا  ؤوأالب٣اء ب ما ًخٗل٤ٖلى ٢غاعهم ُٞ مغاعي اججاه املجم٘ و٠ُ٦ ًازغ طل٪الاؾخ جغ٥ ْو

الضعاؾت املسخُت وجدلُلها وجٟؿحرها باؾخسضام  بليداالٟهل ٌٗغى البُاهاث التي جىنلذ 

٤ بغهامج الخؼم لاأ املىاؾبت خهاثُتلاأ لاؾالُب  ازخباعأ ومً زم ،  SPSSم خهاثُتوطل٪ ًٖ ٍَغ

ج٣ضًم  الىخاثج وأ ؤهم الؾخسغاجوطل٪  التي ؾٗذ الضعاؾت لخد٣ُ٣ها هضاٝالٟغيُاث وبهجاػ لاأ

أالخىنُاث. 

 خصائص مجخمع الذساظت: 1.1

ُٟت والٗمغ واملاهل  ذ وازخلٟذ زهاثو مجخم٘ الضعاؾت مً خُث هٕى الْى جىٖى

أ: آلاجُتوالخ٨غاعاث املخٗل٣ت بسهاثو املجخم٘ مىضخت في الجضاو٫  اليؿبالٗلمي، وهظه 

 جىصَع مجخمع الذساظت وفلا إلاخغير الىظُفت:  -1

اث٠ التي ٌكٛلىجدا  ُٟت ٢ُاصًت،  ؤٞغاصجسخل٠ َبُٗت الْى املجخم٘، ٞمندم مً ٌكٛل ْو

ُٟتومندم مً ٌكٛل  ُٟت  صاعةجىُٟظًت ؤي ٖلى مؿخىي لاأ ْو الىؾُي، ومندم مً ٌكٛل ْو

ُٟت:  ؤٞغاصحكُٛلُت، والجضو٫ الخالي ًىضح جىػَ٘  أاملجخم٘ ٖلى خؿب هٕى الْى

أ

أ
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 خصائص مجخمع الذساظت مً خُث مخغير الىظُفت (11.1)حذٌو سكم 

 اليعبت الخىشاس الىظُفت

 25.8 50أ٢ُاصًت

 44.3 86أجىُٟظًت

 29.9 58أمباقغة

 100.0 194أاملجمٕى

أ 

أاإلاجخمع خعب هىع الىظُفت أفشاد( جىصَع 1.1شيل سكم )

مً مجخم٘  ٦برأاليؿبت لا بن  7.4م   و٦ظل٪ الك٩ل ع٢م12.4ًدبحن مً الجضو٫ ع٢م م

اث٠ حكُٛلُت وبلٜ ٖضصهم م ٠ بيؿبت م86الضعاؾت ٌكٛلىن ْو % ، بِىما اليؿبت 44.3  مْى

اث٠ ٢ُاصًت وبلٜ ٖضصهم م لا٢ل ٠ بيؿبت م50مً مجخم٘ الضعاؾت ٌكٛلىن ْو % ، 25.8  مْى

اث٠ جىُٟظًت م ٟحن الظًً ٌكٛلىن ْو % ، وهظه اليؿب 29.9  بيؿبت م58بِىما ٧ان ٖضص املْى

مً  ٦برأاليؿبت لا ؤنمجخم٘ الضعاؾت ٌٗخبر مجخم٘ نىاعي ٞبُبُٗت الخا٫ هجض  ؤناٖخباع َبُُٗت ب

اث٠ ح ٟحن ٌكٛلىن ْو خهىلىا ، وهظه اليؿب حٗؼػ لاهخاجكُٛلُت ؤي في مؿخىي زٍُى املْى

اث  ت وحكمل ٧اٞت املؿخٍى تلاأٖلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت ومخىٖى وطل٪ لخٗٝغ ٖلى وحهاث هٓغ مً  صاٍع

اث مسخلٟت.   مؿخٍى
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 جىصَع مجخمع الذساظت وفلا إلاخغير العمش: -1

ٗان الكباب وفي مؿهدل مكىاعهم  ؤٞغاص ؤٖماعجسخل٠ وجدىٕى  املجخم٘، ٞمندم في َع

٣ا  ؤٞغاصالٗملي، ومندم مً ٢اعب ٖمغه لؿً الخ٣اٖض، والجضو٫ الخالي ًىضح جىػَ٘  املجخم٘ ٞو

 ملخٛحر الٗمغ:

 الذساظت مً خُث مخغير العمش ( خصائص مجخمع11.1حذٌو سكم )

 اليعبت الخىشاس العمش

 2.1 4أؾىت 20ؤ٢ل مً 

 45.9 89أ30 بلى 20مً 

 38.1 74أؾىت 40 بلى 31مً 

 7.7 15أؾىت 50 بلى 41مً 

 6.2 12أإ٦ثرٞ 51مً 

 100.0 194أاملجمٕى

 

  

 اإلاجخمع خعب العمش أفشاد( جىصَع 1.1شيل سكم )

ملجخم٘ الضعاؾت جتراوح  ٦برأالٗضص لا بن  8.4  والك٩ل ع٢م م13.4ًدبحن مً الجضو٫ ع٢م م

٠ بيؿبت م89ؾىت  خُث بلٜ ٖضصهم م 30الى 20هم بحن مؤٖماعأ % ، و٧ان الظًً 45.9  مْى
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 توزيع المجتمع حسب العمر
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ٟحن بيؿبت 4وؿبت مً مجخم٘ الضعاؾت وبلٜ ٖضصهم م ؤ٢لؾىت هم  ٢20ل مً ؤهم ؤٖماعأ   مْى

٠ بيؿبت م74ؾىت  م 40الى 31هم بحن مؤٖماعأ%  بِىما بلٜ ٖضص الظًً جتراوح 2.1م %  38.1  مْى

ضص الظًً جتراوح  أ15ؾىت  ٧ان م 50 بلى 41هم بحن مؤٖماعأٖو
 
ٟا %  و٧ان ٖضص 7.7بيؿبت م   مْى

ٟا بيؿبت م12ؾىت م  50مـهم الؤٖماعأالظًً جٟى١  ن َبُٗت الٗمل باملهى٘ جخُلب % ، وألأ6.2  مْى

٣لي هجض   40 بلى 20هم بحن مؤٖماعأاملجخم٘ جتراوح  ؤٞغاصً م ٦برأاليؿبت لا ؤنمجهىص ًٖلي ٖو

ت ما ًم٨ندم مً ؤجؾىت  ؤي  مل٩ىن مً اليكاٍ والخٍُى مهامهم ٖلى  ؤصاءدم في ٖمغ الكباب ٍو

أًاقغ هظا ، وأ٦مل وحهؤ
 
خُلٗىن ملؿخ٣بل ًغض ي  مجدم في مؿهدل خُاتدٖلى ؤ ؤًًا الٗملُت ٍو

بهدم بىحىص َمىخاتدم  ُٟي مدضص إلٞاصتدم في الىنى٫ ملا وبالخالي ؾِى٨ٗـ طل٪ ٖلى ٚع مؿاع ْو

 .ًُمدىن له

  جىصَع مجخمع الذساظت وفلا إلاخغير اإلاؤهل العلمي: -3

 ؤٞغاصاملجخم٘، والجضو٫ الخالي ًىضح جىػَ٘  ٞغاصاملاهالث الٗلمُت ألأ وجخٟاوثجسخل٠ 

٣ا ملخٛحر املاهل الٗلمي:   املجخم٘ ٞو

 خصائص مجخمع الذساظت مً خُث مخغير اإلاؤهل العلمي (11.1حذٌو سكم )

 اليعبت الخىشاس فئاث اإلاخغير

 7.7 15أقهاصة بٖضاصًت

 20.6 40أصبلىم مخىؾِ

ت  9.8 19أقهاصة زاهٍى

أ25.3 49أصبلىم ٖالي

 32.5 63أب٩الىعٍىؽ

 3.1 6أماحؿخحر

 1.0 2أص٦خىعاه

 100.0 194أاملجمٕى

أ

أ
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أ 

أاإلاجخمع خعب اإلاؤهل العلمي أفشاد( جىصَع 1.1شيل سكم )

املجخم٘ ٧ان  ؤٞغاصمً  ٦برأالٗضص لا ؤن  9.4  والك٩ل ع٢م م14.4م ًدبحن مً الجضو٫ ع٢م

٠ بيؿبت م63ماهلهم الٗلمي مب٩الىعٍىؽ  وبلٜ ٖضصهم م بِىما ٧اهذ الٟئت  % ،32.5  مْى

٠ 2الانٛغ مً مجخم٘ الضعاؾت ًدملىن ماهل ص٦خىعاه و٧ان ٖضصهم م % ، وبلٜ 1بيؿبت م  مْى

٠ بيؿبت م49ٖالي م صبلىمٖضص الظًً ًدملىن ماهل  ضص الظًً ًدملىن 25.3  مْى % ، ٖو

٠ بيؿبت م40ماهل صبلىم مخىؾِ م % ، بِىما حاءث وؿبت الظًً ًدملىن ماهل 20.6  مْى

ت ضصهم م9.8م قهاصة زاهٍى ٠، و٧ان م19%  ٖو ٠ ًدملىن ماهل قهاصة 15  مْى ٖضاصًت ب  مْى

ٟحن ووؿبهدم م6% ، و٧ان الظًً ًدملىن ماهل ماحؿخحر ٖضصهم م7.7ووؿبهدم م % ، 3.1  مْى

أ ؤٞغاص ؤٚلبُت ؤن بلىوهظا ٌكحر 
 
، خُث بلٛذ وؿبت املجخم٘ مؿخىاهم الخٗلُمي ٌٗخبر م٣بى٫ حضا

دُئت لً ججض نٗىباث في ت صاعةلاأ ؤن%  ؤي 57.8الظًً ماهلهم الٗلمي صبلىم ٖالي وب٩الىعٍىؽ م

ٟحن ُٟي، و٦ظل٪ اعجٟإ املؿخىي الخٗلُمي  املْى ه ومدضصة للمؿاع الْى الجبإ زُت مىيٖى

ُُٟت  املجخم٘ ؾ٣ُابله اعجٟإ في مؿخىي َمىخاتدم وبالخالي ٞغاصألأ ؾِخُلٗىن لكٛل مىانب ْو

ي،٦2011ضه ال٨خاب مخؿىهت،ؤ، وهظا ما ؤٖال أ  .41  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2007؛ بغهَى
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 وصف جأزش مداوس الذساظت باإلاخغيراث الذًمغشافُت:  1.1

الضعاؾت باملخٛحراث الضًمٛغاُٞت في هظه الجؼثُت جم جدلُل جإزحر ٧ل مدىع مً مداوع 

ُٟت، الٗمغ، املاهل الٗلمي  ٦ما هى مىضح في الجضاو٫ الخالُت:وأ أهي مهٕى الْى

 وصف جأزش مداوس الذساظت بىىع الىظُفت: .1

ُٟت لخدضًض صعحت جإزحر  جسُُِ املؿاع والالتزام الاؾخمغاعي وصوعان الٗمل بىٕى الْى

ىضح الجضو٫ الخالي ٢ُمت ٝ وصاللهدا لاأ  خهاثُتجم بحغاء جدلُل الخباًً ؤخاصي الاججاه ٍو

أوصعحت الخإزحر مً زال٫ مٗامل بًخا ٦ما ًلي:

خؼُؽ اإلاعاس والالتزام جدلُل الخباًً أخادي الاججاه إلاعشفت أزش هىع الىظُفت في ج (11.1)حذٌو سكم 

 الاظخمشاسي ودوسان العمل

 مصذس الخباًً اإلاخغيراث
مجمىع 

 اإلاشبعاث

دسحاث 

ت  الحٍش

مخىظؽ 

 اإلاشبعاث
 إًخا الذاللت كُمت ف

جخؼُؽ اإلاعاس * 

 هىع الىظُفت

 11.043 828.694 2 1657.387 بين اإلاجمىعاث

 

 

.000 

 

 

.322 

 

 

 75.045 191 14333.623 داخل اإلاجمىعاث

 193 15991.010 الىلي
 

الالتزام 

الاظخمشاسي *هىع 

 الىظُفت

 11.823 181.035 2 362.069 بين اإلاجمىعاث

 

 

.000 

 

 

.332 

 

 

 15.312 191 2924.673 داخل اإلاجمىعاث

 193 3286.742 الىلي
 

دوسان 

العمل*هىع 

 الىظُفت

 2.444 49.143 2 98.286 بين اإلاجمىعاث

 

 

.090 

 

 

.158 

 

 

 20.110 191 3840.956 داخل اإلاجمىعاث

 193 3939.242 الىلي
 

ُٟت التي ٌكٛلىجدا ؤٞغاص املجخم٘ ًازغ 15.4بالىٓغ بلى الجضو٫ ع٢م م   ًخطح ؤن هٕى الْى

ُٟي، خُث حاءث ٢ُمت  لهظه الٗال٢ت   بًخامفي اعاءهم ُٞما ًخٗل٤ بمدىع الخسُُِ للمؿاع الْى

 ٖىض مؿخىي صاللت 11.043مٝ  ٖىضا مؿخىي م الخإزحر  و٧اهذ صعحت 0.32م
 
  وهي صالت اخهاثُا
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ُٟت التي ٌكٛلها ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص املجخم٘ ٧ان لها 0.000م في  ؤزغأ  وهظا ٌكحر بلى ؤن هٕى الْى

ُٟي املخب٘ في املجم٘.  أهٓغجه خى٫ وا٢٘ جسُُِ املؿاع الْى

ُٟت  و٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ بمدىع الالتزام الاؾخمغاعي خُث ًخطح مً الجضو٫ ؤن هٕى الْى

التي ٌكٛلىجدا ؤٞغاص املجخم٘ ًازغ في آعاءهم ُٞما ًخٗل٤ بمدىع الالتزام الاؾخمغاعي، ٞىجض ؤن 

  وهي 11.823  و٧اهذ صعحت الخإزحر مٝ  ٖىض مؿخىي م0.33لهظه الٗال٢ت حاءث ٖىضا م بًخا٢ُمت 

أ صالت
 
  وهظا ٌكحر بلى ؤن مؿخىي الالتزام الخىُٓمي لضي 0.000بمؿخىي صاللت ٢ضع بـم بخهاثُا

ُٟت التي ٌكٛلىجدا.  خإزغ بازخالٝ هٕى الْى أؤٞغاص املجخم٘ ًسخل٠ ٍو

ُٟت التي ٌكٛلها ؤٞغاص املجخم٘  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمدىع صوعان الٗمل ًخطح ؤن هٕى الْى

  وبضعحت جإزحر مٝ  ٢ضعث 0.15م بًخالم ٨ًً له جإزحر في آعاءهم خى٫ هظا املدىع، خُث ٧ان ٢ُمت 

 ألجدا ؤ٦بر مً ٢ُمت الضاللت املٗخمضة في 0.090  وبضاللت م2.444بـم
 
  ؤي ؤجدا ٚحر صالت بخهاثُا

ُٟت التي ٌكٛلىجدا ؤٞغاص املجم٘ لم ٨ًً له جإزحر في الخالُتالضعاؾت  ، وهظا ٌكحر بلى ؤن هٕى الْى

اثٟهم  آعاءهم ُٞما ًخٗل٤ ب٣غاع ب٣اءهم ؤو جغ٦هم للمجم٘، ؤي ؤن ؤٞغاص املجخم٘ وبازخالٝ ْو

  2009م الُحرةعاءهم خى٫ مدىع صوعان الٗمل، واج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ًخ٣ٟىن في آ

أ    . 20م م لاو٫أاهٓغ الٟهل 

 وصف جأزش مداوس الذساظت بالعمش: .1

لخدضًض صعحت جإزحر جسُُِ املؿاع والالتزام الاؾخمغاعي وصوعان الٗمل بالٗمغ جم بحغاء 

ىضح الجضو٫ الخالي ٢ُمت ٝ وصاللهدا لاأ وصعحت الخإزحر  خهاثُتجدلُل الخباًً ؤخاصي الاججاه ٍو

أمً زال٫ مٗامل بًخا ٦ما ًلي:

أ

أ
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( جدلُل الخباًً أخادي الاججاه لخأزير العمش في جخؼُؽ اإلاعاس والالتزام الاظخمشاسي 11.1)حذٌو سكم 

 ودوسان العمل

 مصذس الخباًً اإلاخغيراث
مجمىع 

 اإلاشبعاث

دسحاث 

ت  الحٍش

مخىظؽ 

 اإلاشبعاث
 إًخا الذاللت كُمت ف

جخؼُؽ اإلاعاس * 

 العمش

 1.592 132.307 3 396.921 بين اإلاجمىعاث

 

 

.193 

 

 

.158 

 

 

 83.120 186 15460.390 داخل اإلاجمىعاث

 189 15857.311 الىلي
 

 الالتزام * العمش

 2.480 41.963 3 125.888 بين اإلاجمىعاث

 

 

.062 

 

 

.196 

 

 

 16.918 186 3146.828 داخل اإلاجمىعاث

 189 3272.716 الىلي
 

دوسان العمل * 

 العمش

 1.558 31.713 3أ95.140 بين اإلاجمىعاث

 

 

.201 

 

 

.157 

 

 

 20.357 186 3786.313 داخل اإلاجمىعاث

 189 3881.453 الىلي
 

  ًخطح ؤن ٖامل الٗمغ باليؿبت ألٞغاص املجخم٘ لم ٨ًً له 16.4وبالىٓغ للجضو٫ ع٢م م

ُٟي، الالتزام الاؾخمغاعي، جإزحر في آعاءهم ُٞما ًخٗل٤ ب٩ل  مداوع الضعاؾت مجسُُِ املؿاع الْى

صوعان الٗمل  خُث ؤن ٢ُمت مٝ  ل٩اٞت املداوع لم ج٨ً في خضوص ٢ُمت الضاللت املٗخمضة في 

، وهظا ٌكحر بلى ؤن ازخالٝ ؤٖماع ؤٞغاص 
 
هظه الضعاؾت، ؤي ؤن حمُٗها ٚحر صا٫ بخهاثُا

الُحرة ت، واج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت الضعاؾ عاءهم خى٫ مداوعأاملجخم٘ لم ًازغ في آ

أ . 20م م لاو٫أاهٓغ الٟهل   2009م

 وصف جأزش مخغيراث الذساظت اإلاعخىي الخعلُمي: .1

ُٟي لخدضًض صعحت جإزحر جسُُِ املؿاع  والالتزام الاؾخمغاعي وصوعان الٗمل الْى

ىضح  الجضو٫ الخالي ٢ُمت مٝ  باملؿخىي الخٗلُمي جم بحغاء جدلُل الخباًً ؤخاصي الاججاه ٍو

أوصعحت الخإزحر مً زال٫ مٗامل بًخا ٦ما ًلي: خهاثُتوصاللهدا لاأ

أ
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( جدلُل الخباًً أخادي الاججاه لخأزير اإلاعخىي الخعلُمي في جخؼُؽ اإلاعاس والالتزام 11.1)حذٌو سكم 

 الاظخمشاسي ودوسان العمل

 مصذس الخباًً اإلاخغيراث
مجمىع 

 اإلاشبعاث

دسحاث 

ت  الحٍش

مخىظؽ 

 اإلاشبعاث
 إًخا الذاللت كُمت ف

جخؼُؽ اإلاعاس * 

 اإلاعخىي الخعلُمي

 164.365 4أ657.461 بين اإلاجمىعاث
2.137 

 

 

.078 

 

 

.21 

 

 

داخل 

 اإلاجمىعاث
13922.437 181 76.920 

 185 14579.898 الىلي
 

الالتزام الاظخمشاسي 

* اإلاعخىي 

 الخعلُمي

 11.744 4 46.975 بين اإلاجمىعاث
.751 

 

 

.558 

 

 

.12 

 

 

داخل 

 اإلاجمىعاث
2830.105 181 15.636 

 185 2877.081 الىلي
 

دوسان العمل 

 *اإلاعخىي الخعلُمي

 35.189 4 140.757 بين اإلاجمىعاث
1.725 

 

 

.146 

 

 

.19 

 

 

داخل 

 اإلاجمىعاث
3691.501 181 20.395 

 185 3832.258 الىلي
 

  ُٞما ًخٗل٤ بخإزحر املاهل الٗلمي ألٞغاص املجخم٘ 17.4و٦ظل٪ بالىٓغ بلى الجضو٫ ع٢م م 

في آعاءهم خى٫ مداوع الضعاؾت مجسُُِ املؿاع الىُْٟي، الالتزام الاؾخمغاعي، صوعان الٗمل  

ًخطح ؤن املؿخىي الٗلمي ألٞغاص املجخم٘ لم ٨ًً له جإزحر في ٢غاعهم وهٓغتدم لهظه املداوع، 

أ
 
  ل٩ل املداوع ٦ما ؤن ٢ُمت 0.05ٖىض مؿخىي صاللت م خُث ؤن ٢ُمت م ٝ  ٚحر صالت بخهاثُا

حر صالت 0.21  و م0.12آًخا جغاوخذ بحن م   وهظه ال٣ُم حكحر بلى مؿخىٍاث جإزحر مىسًٟت ٚو

، مما ٌكحر بلى ؤن املؿخىي الٗلمي للمبدىزحن لم ٨ًً له ؤزغ في هٓغتدم ل٩ل مدىع مً 
 
بخهاثُا

أع الضعاؾت.مداوأ

أ

أ
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 جدلُل مداوس الذساظت:  1.1

ًدىاو٫ الجؼء الخالي ون٠ مخٛحراث الضعاؾت في يىء الخ٨غاعاث واليؿب املئىٍت لبضاثل 

وفي  خهاثُتوصاللهدا لاأ ٧2ل ٣ٞغه مً ٣ٞغاث الاؾخبُان و٦ظل٪ في يىء ٢ُمت ٧ا ٖلىلاحابت 

٣ا مل٣ُاؽ ل٨ُغث الخماس ي  يىء املخىؾِ املغجح ل٩ل ٣ٞغة وؾِخم جدضًض اججاه ال٣ٟغة ٞو

أ٦ما هى مىضح بالجضو٫ الخالي: 

 اإلاجخمع بلُم همُت وفلا إلالُاط لُىشث الخما  ي أفشاد( ًىضح جلعُم وصف احاباث 11.1) حذٌو سكم

 الىصف
غير مىافم 

 بشذة
 مىافم بشذة مىافم مداًذ غير مىافم

أ1.79 بلى 1مً  الذسحت
 بلى 1.80مً 

أ2.59

 2.60مً 

أ3.39 بلى

 بلى 3.40مً 

أ4.19

 بلى 4.20مً 

أ5.00

أ

ٌ اإلادىس   : جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي )اإلاخغير اإلاعخلل في الذساظت(: ألاو

ٟحن،  بلىحدضٝ هظا املدىع  ُٟي للمْى ت مضي اهخمام املجم٘ بخسُُِ املؿاع الْى مٗٞغ

 طل٪: ًىضحوالجضو٫ الخالي 

  

  



018 

ت وكُمت واي واإلاخىظؽ اإلاشجح والاججاه لفلشاث مدىس  (11.1حذٌو سكم ) الخىشاساث واليعب اإلائٍى

 جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي

  الفلشة

ذة
ش

م ب
اف

مى
ير 

غ
 

م
اف

مى
ير 

غ
 

ًذ
دا

م
م 

اف
مى

ذة 
ش

م ب
اف

مى
 

وا
ت 

ُم
ك

1  

لت
ذال

ال
 

جح
إلاش

ؽ ا
ظ

خى
اإلا

 

اه
ج

الاج
 

ٟىن باملجم٘ َغ١  ٌٗٝغ املْى

ُٟي  املخاخت ؤمامهم. الخضعج الْى

 22 63 34 56 19 ن
 مداًذ 3.07 000. 40.691

% 9.8 28.9 17.5 32.5 11.3 

ٟىن ال٣ضعة ٖلى  ًمل٪ املْى

ُٟي  جى٢٘ مؿخ٣بلهم الْى

 باملجم٘.

 16 35 39 76 28 ن

 مداًذ 2.66 000. 52.443
% 14.4 39.2 20.1 18.0 8.2 

ٟىن م٘ الجهاث  ًدكاع٥ املْى

في الخسُُِ للمؿاع املؿاولُت 

 الىُْٟي

 13 38 27 77 39 ن

58.371 .000 2.53 
غير 

 6.7 19.6 13.9 39.7 20.1 % مىافم

اثٟهم ب٩امل  ٟىن ْو ًسخاع املْى

هدم.  خٍغ

 12 20 33 78 51 ن
71.928 .000 2.30 

غير 

 6.2 10.3 17.0 40.2 26.3 % مىافم

ٟىن جدىاؾب م٘  زبراث املْى

 التي ًاصوجدا. ٖما٫لاأ

 18 48 43 41 44 ن
 مداًذ 2.77 006. 14.608

% 22.7 21.1 22.2 24.7 9.3 

ٟىن جدىاؾب م٘  مهاعاث املْى

 هٕى الٗمل الظي ٣ًىمىن به.

 23 61 40 42 28 ن
 مداًذ 3.05 000. 22.443

% 14.4 21.6 20.6 31.4 11.9 

ٟحن  املاهل الٗلمي للمْى

التي  ٖما٫ًدىاؾب م٘ لاأ

 ًاصوجدا.

 20 30 42 55 47 ن

19.866 .001 2.59 
غير 

 10.3 15.5 21.6 28.4 24.2 % مىافم

ض  ا٦دؿاب مهاعاث حضًضة جٍؼ

٠ في الترقي  ٞغنت املْى

 42 63 33 32 24 ن
 مداًذ 3.35 000. 23.062

% 12.4 16.5 17.0 32.5 21.6 

باؾخمغاع ٖلى  صاعةحٗمل لاأ

ٟىن لكٛل مىانب  بٖضاص املْى

ُُٟت مخهاٖضة.  ْو

 10 39 58 52 35 ن

 مداًذ 2.68 000. 35.742
% 18.0 26.8 29.9 20.1 5.2 

ُٟي  ؾاهم جسُُِ املؿاع الْى

في جدؿحن نىعة املجم٘ لضي 

ٟحن  املْى

 12 42 66 47 27 ن

 مداًذ 2.82 000. 43.165
% 13.9 24.2 34.0 21.6 6.2 

 مداًذ 1.11         الاججاه العام للمخغير اإلاعخلل

أ
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 وصف فلشاث اإلاخغير اإلاعخلل( 1..1شيل سكم )

  وطل٪ ُٞما 10.4م   والك٩ل ع٢م19.4م ًخطح مً البُاهاث الىاعصة في الجضو٫ ع٢م   

ُٟي املخاخت  ٟىن باملجم٘ َغ١ الخضعج الْى  ؤٞغاص آعاء بنمامهم  ؤًخٗل٤ بال٣ٟغة مٌٗٝغ املْى

حر مىا٤ٞ و٧ان الاججاه الٗام لهظه ال٣ٟغة مداًض  مخىػٖهاملجخم٘ ٧اهذ  في اججاه مىا٤ٞ ٚو

ُٟي  ؤن بلىوهظا ٌكحر  املجخم٘ وهظا ما ًبرع ب املخاختهىا٥ ٚمىى في ٞهم َغ١ الخضعج الْى

٤ عاءهم في اججاه ٚحر مىاٞآالظًً ٧اهذ  ٞغاصلاأعاءهم خى٫ هظه ال٣ٟغة، خُث بلٜ ٖضص آجٟاوث 

  بيؿبت 56عاءهم في اججاه مىا٤ٞ مآالظًً ٧اهذ  ٞغاصلاأ%  ، بِىما بلٜ ٖضص 32.5  بيؿبت م63م

ل٠ًٗ  هظا الخٟاوث والٛمىى ٌكحرأ  ،3.07%  و٧ان املخىؾِ الخؿابي لهظه ال٣ٟغة م28.9م

ُٟي باملجم٘ وهظا ما    2011؛ صًغي،2006ال٨خاب مؤبىب٨غ،  ؤ٦ضهٞاٖلُت جسُُِ املؿاع الْى

ٟحنٞاَإل  ، 39م م الثاوياهٓغ الٟهل   قٟاُٞتمامهم ب٩ل ؤبٟغم الترقي املخاخت  املْى

اصة فيوبُٗضا ًٖ الٛمىى  ُٟي وجدٟمؿخ ؾُيخج ٖىه ٍػ م للٗمل ؼهىي عياهم والتزامهم الْى

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

٠ؼزف 
اٌّٛظفْٛ 

ثبٌّدّغ طزق 
اٌزذرج 
اٌٛظ١فٟ 
اٌّزبزخ 
 .اِبُِٙ

٠ٍّه 
اٌّٛظفْٛ 
اٌمذرح ػٍٝ 

رٛلغ ِضزمجٍُٙ 
اٌٛظ١فٟ 
 .ثبٌّدّغ

٠زشبرن 
اٌّٛظفْٛ ِغ 

اٌدٙبد 
اٌّضؤٌٚخ فٟ 

اٌزخط١ط 
ٌٍّضبر 
 اٌٛظ١فٟ

٠خزبر 
اٌّٛظفْٛ 

ٚظبئفُٙ ثىبًِ 
 .زز٠زُٙ

خجزاد 
اٌّٛظفْٛ 
رزٕبصت ِغ 

األػّبي اٌزٟ 
 .٠ؤدٚٔٙب

ِٙبراد 
اٌّٛظفْٛ 
رزٕبصت ِغ 
ٔٛع اٌؼًّ 

اٌذٞ ٠مِْٛٛ 
 .ثٗ

اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ 
ٌٍّٛظف١ٓ 
٠زٕبصت ِغ 

األػّبي اٌزٟ 
 .٠ؤدٚٔٙب

اوزضبة 
ِٙبراد خذ٠ذح 
رز٠ذ فزصخ 
اٌّٛظف فٟ 

 اٌززلٟ

رؼًّ اإلدارح 
ثبصزّزار ػٍٝ 

إػذاد 
اٌّٛظفْٛ 

ٌشغً ِٕبصت 
ٚظ١ف١خ 
 .ِزصبػذح

صبُ٘ رخط١ط 
اٌّضبر 

اٌٛظ١فٟ فٟ 
رسض١ٓ صٛرح 
اٌّدّغ ٌذٞ 

 اٌؼب١ٍِٓ

3.07 

2.66 
2.53 

2.3 

2.77 

3.05 

2.59 

3.35 

2.68 
2.82 

 وصف فقرات المتغير المستقل
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غي،وج٣ضًم اًٞل املؿخىٍاث،   ؛ ال٨اللضة،2011 خؿىهت،؛ 2012 هظا ما ا٦ضه ال٨خاب مالخٍغ

أ  .37مم الٟهل الثاوي  اهٓغ ٣ٖ2005ُلي،؛ 2003 ؛ ٖباؽ،2005 ؛ ٖبضالباقي،2011

ُٟي باملجم٘    ٟىن ال٣ضعة ٖلى جى٢٘ مؿخ٣بلهم الْى ُما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مًمل٪ املْى ٞو

  بيؿبت 76املجخم٘ في اججاه ٚحر مىا٤ٞ، خُث بلٜ ٖضصهم م ؤٞغاص آعاءمً  ٦برأ٧اهذ اليؿبت لا

%  و٧ان الاججاه الٗام لهظه ال٣ٟغة مداًض ول٨ً ؤ٢غب الججاه ٚحر مىا٤ٞ خُث بلٜ 39.2م

ً ٖلى جى٢٘ م٩اجدم  ؤٞغاص ؤن بلى  وهظا ٌكحر 2.66املخىؾِ الخؿابي م املجخم٘ ٚحر ٢اصٍع

ُٟي يمً هظا املجم٘ بٗض مغوع ٞترة مً ا ، همُتٌٗخبر بالٜ لاأ لامغأهظا  ؤنلؼمً، خُث الْى

ٟحنٞٗضم ٢ضعة  ُٟي  املْى ُٟي ًجٗلهم ال ٌكٗغون باألمً الْى ٖلى جهىع مؿخ٣بلهم الْى

مه املىٓمت، وهظا ما ا٦ضجه صعاؾت وبالخالي ًازغ ٖلى عياهم والتزامهم اججا   2014م ٖبضال٨ٍغ

غي، ، و٦ظل٪ ا٦ضه ال٨خاب 14م م لاو٫أاهٓغ الٟهل  ؛ 2011 ؛ خؿىهت،2012 مالخٍغ

أ ، وهظا 37م م الثاوي  اهٓغ الٟهل 2003؛ ٖباؽ،  2005 ؛ ٖبضالباقي،2011 ال٨اللضة،
 
 ؤًًا

ُٟي ٦ما ا٦ضه ال٨خاب م بلىٌكحر   ؛ صًغي،2006 بىب٨غ،ؤي٠ٗ ٞاٖلُت جسُُِ املؿاع الْى

أ .  39مم الثاوي  اهٓغ الٟهل 2011

ٟىن م٘ الجهاث املؿاولت في الخسُُِ للمؿاع ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة م ؤما  ًدكاع٥ املْى

ُٟي  ٧اهذ  بيؿبت   77املجخم٘ في اججاه ٚحر مىا٤ٞ خُث بلٜ ٖضصهم م ؤٞغاص آعاء ؤٚلبُتالْى

 بلى   مما ٌكحر٤ٞ2.53 بمخىؾِ خؿابي م%  و٦ظل٪ الاججاه الٗام لهظه ال٣ٟغة ٚحر مىا39.7م

ُٟي ال تدخم باقغا٥ املىْٟحن ولازظ الجهاث التي ج٣ىم بىي٘ الخُِ للمؿا ؤن ع الْى

في اعجٟإ مٗض٫ صوعان الٗمل هظا ما ؾبب عبما هٓغهم ُٞما ًخٗل٤ بدظا الخسُُِ، وأبىحهاث 

ٟحناقغا٥ ٞ في املجم٘ ٢ُض الضعاؾت، مغ في ٚاًت ؤزُِ املؿاع الىُْٟي  بٖضاصفي  املْى

، وهظا ما املىْٟحنلخد٤ُ٣ ٞاٖلُت هظا الخسُُِ ويمان هجاخه وج٣بله مً ٢بل  همُتلاأ

أ .15م م لاو٫أ  اهٓغ الٟهل 2013م َبُل٦ضجه صعاؾت ؤ



000 

ُما ًخٗل٤ بال٣ٟغة م هدمٞو اثٟهم ب٩امل خٍغ ٟىن ْو الاججاه الٗام  ؤن  جبحن ًسخاع املْى

املجخم٘ في هظا  ؤٞغاص ؤٚلبُت  خُث ٧ان 2.30املجخم٘ ٧ان ٚحر مىا٤ٞ بمخىؾِ خؿابي م ٞغاصألأ

اث٠ لم  ؤن بلى%  وهظا ٌكحر 40.2  بيؿبت م78الاججاه وبلٜ ٖضصهم م ٟىن ٌكٛلىن ْو املْى

هدم وعبما ال جدىاؾب م٘ ٢ضعاتدم ومهاعاتدم وما ًُمدىن الُه، وهظا ًض٫  ًسخاعوها ب٩امل خٍغ

ُٟي في املجم٘ اًًا ٖلى ي٠ٗ مٗض٫ صوعان ؾباب اعجٟإ ، وهظا مً اجسُُِ املؿاع الْى

م٦ضجه صعاؾت ؤ٦ما  في املجم٘ ٢ُض الضعاؾت،الٗمل   لاو٫أ  اهٓغ الٟهل 2014م ٖبض ال٨ٍغ

أ . 14مم

ٟىن جدىاؾب م٘ لاأما ال٣ٟغة مؤ املجخم٘  ؤٞغاص آعاء  ٧اهذ التي ًاصوجدا ٖما٫زبراث املْى

حر مىا٤ٞ، وهدُجت لهظا الخٟاوث والازخالٝ حاء الاججاه  مخ٣اعبت ومخٟاوجت بحن مىا٤ٞ بكضة ٚو

 بلى  وهىا ؤ٢غب الججاه ٚحر مىا٤ٞ وهظا ٌكحر 2.77الٗام لهظه ال٣ٟغة مداًض بمخىؾِ خؿابي م

 بصاعة ؤنلى التي ًاصوجدا، مما ًض٫ ٖ ٖما٫املجخم٘ زبراتدم ال جدىاؾب م٘ لاأ ؤٞغاصٚلبُت ؤ ؤن

ٟىن ٖىضا ج٩لُٟهم ب اثٟهم، وهظا ًض٫ ٖلى ٖضم الخىا٤ٞ بحن  إصاءاملجم٘ ال تدخم بسبرة املْى ْو

ُٟت وزبراث قاٚلها وبالخالي ؾِى٨ٗـ طل٪ ٖلى ي٠ٗ الٟاٖلُت الخىُٓمُت  مخُلباث الْى

ضم قٗىع  ُٟي ٞغاصلاأٖو في املجم٘ ٢ُض الضعاؾت، وبالخالي ؾِى٨ٗـ طل٪ ٖلى  باألمً الْى

ض مً مٗض٫ صوعان الٗملمؿخىي التزامهم الاؾخمغاعي  صعاؾت  ؤ٦ضجهوطل٪ خؿب ما  وؾحًز

كحر طل٪  ، 18م م لاو٫أ  اهٓغ الٟهل م2011 مالٟايل، الخسُُِ الجُض  ؤهمُت بلىَو

ُٟي خُث  ًد٤٣ للمىٓمت ام٩اهُت وي٘ الصخو املىاؾب في امل٩ان املىاؾب  ؤههللمؿاع الْى

، ٞىي٘  38  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2006 بىب٨غ،ؤ؛ 2011 ال٨خاب مصًغي، ؤ٦ضه٦ما 

اصة عياه ووالءه للمىٓمت وبالخالي جىسٌٟ اخخمالُت  الصخو املىاؾب في امل٩ان ٌؿهم في ٍػ

أ.  35م   اهٓغ الٟهل الثاوي م1999مؿًخ ال٩اجب ا٦ضه جغ٦ه لها وهظا ما
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ٟىن جدىاؾب م٘ هٕى ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة م ؤما   الٗمل الظي ٣ًىمىن بهمهاعاث املْى

املجخم٘ مخ٣اعبت وجخٟاوث بحن ٚحر مىا٤ٞ ومىا٤ٞ و٧ان الاججاه الٗام لل٣ٟغة في  ؤٞغاص آعاء٧اهذ 

٧اهذ مهاعاتدم  ؤناملجخم٘ ال ٌٗلمىن  ؤٞغاص ؤن  ؤي 3.05اججاه مداًض بمخىؾِ خؿابي م

ال، ول٨ً ٢ُمت املخىؾِ الخؿابي ا٢غب الججاه  ؤوأجدىاؾب م٘ هٕى الٗمل الظي ٣ًىمىن به 

  بيؿبت 61عاءهم في اججاه املىا٤ٞ مآالظًً ٧اهذ املجخم٘  ؤٞغاصمىا٤ٞ، خُث بلٜ ٖضص 

املجخم٘ مهاعاتدم جخىا٤ٞ وجدىاؾب م٘  ؤٞغاصٖضص البإؽ به مً  ؤن بلى%  وهظا ٌكحر 31.4م

م٨ً إلأ ٖما٫لاأ ٤ الاأاملجم٘  صاعةالتي ًاصوجدا، ٍو هخمام بالخسُُِ الجُض والٟٗا٫ ًٖ ٍَغ

ُٟي  اثٟهم التي ٌكٛلىجدا، وهظا ما  ؤنللمؿاع الْى ٟحن م٘ ْو جداٞٔ ٖلى جىا٤ٞ مهاعاث املْى

غي، ؛ ٖباؽ، 2005 ؛ ٖبض الباقي،2011 ؛ ال٨اللضة،2011 ؛ خؿىهت،2012 ا٦ضه ال٨خاب مالخٍغ

أ .37  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2015؛ مهضي،2003

ٟحن ًدىاؾــــب مــــ٘ لاأُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بــــال٣ٟغة م ؤمــــا   التــــي ًاصوجدــــا ٖمــــا٫املاهــــل الٗلمــــي للمــــْى

ـضصهم م ؤٞغاص آعاءؤ٦ثر ٧اهذ  %  و٦ـظل٪ ٧ـان 28.4  ووؿـبهدم م55املجخم٘ في اججاه ٚحـر مىاٞـ٤ ٖو

املاهــــل  ؤن بلـــى  ممـــا ٌكــــحر 2.59الٗـــام لهــــظه ال٣ٟـــغة ٚحــــر مىاٞـــ٤ بمخىؾــــِ خؿـــابي بلــــٜ م الاججـــاه

ُٟــت التــي ٌكــٛلىجدا، داملجخمــ٘ ال ً ٞــغاصالٗلمــي ألأ ال جبــضي  املجمــ٘ بصاعة ؤنؤي ىاؾــب مــ٘ هــٕى الْى

ُــ٠ الٗمــا٫ وجــىػَٗهم ألأاهخمامهــا بامل أ ٖمـــا٫لاأ صاءاهــل الٗلمــي ٖىـــض جْى
 
  املسخلٟــت، وهــظا ماقـــغا

ُٟي فـي املجمـ٘ ٠ًٗل لمؿـاع الـىُْٟي الٟٗـا٫ لخسُُِ ٞـال، ٢ُـض الضعاؾـت جسُُِ املؿـاع الـْى

ٟحن ٞـــــغاصلاأجد٣ُـــــ٤ َمىخـــــاث   للمىٓمـــــتًًـــــمً  ، وويـــــ٘ الصـــــخو املىاؾـــــب فـــــي امل٩ـــــان املـــــْى

ــــــــغي،ؤاملىاؾــــــــب، وطلــــــــ٪ ٦مــــــــا  ؛ 2011 ؛ ال٨اللــــــــضة،2011 ؛ خؿــــــــىهت،2012 ٦ــــــــضه ال٨خــــــــاب مالخٍغ

زـــال٫ الخسُــــُِ  ، و٦ــــظل٪ مـــً 36  اهٓــــغ الٟهـــل الثـــاوي مم2003؛ ٖبـــاؽ، 2000الباقي،ٖبـــض

ُٟي جخم٨ً املىٓمت مً   التـيالىُْٟت وأاملاهل الٗلمي للمىْٟحن  جىا٤ٞ بحن بخضارللمؿاع الْى
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  38  اهٓــغ الٟهــل الثـــاوي مم2006 بــىب٨غ،ؤ؛ 2011 ٦ــضه ال٨خــاب مصًــغي،ؤٌكــٛلىجدا، وهــظا مــا 

ُٟي باليؿبت للمىٓمت .  إهضاُٝٞما ًخٗل٤ ب أجسُُِ املؿاع الْى

  ُٞما ًخٗل٤ 3.35املجخم٘ مداًض وبمخىؾِ خؿابي بلٜ م ٞغاصو٧ان الاججاه الٗام ألأ

٠ في الترقيبال٣ٟغة م ض ٞغنت املْى جٟاوث وازخالٝ  بلى  وهظا ٌكحر ا٦دؿاب مهاعاث حضًضة جٍؼ

ض  ؤن يأاملجخم٘ ُٞما ًسو هظه ال٣ٟغة ٞمندم مً ًغأ ؤٞغاص آعاء ا٦دؿابه ملهاعاث حضًض جٍؼ

لِـ له ٖال٢ت با٦دؿاب مهاعاث حضًضة، وباٖخباع  الترقي ؤن يأٞغنخه في الترقي، ومندم مً ًغأ

أ٢ُمت املخىؾِ ؤ٢غب الججاه املىا٤ٞ ُٞم٨ىىا ال٣ى٫  ؤن  ؤناملجخم٘ ٌٗخ٣ضون  ؤٞغاص ؤٚلبُت ؤن 

اصة عيا  ض ٞغنهدم في الترقي، وهضه الى٣ُت اًجابُت وحؿاهم في ٍػ ا٦دؿاب مهاعاث حضًض جٍؼ

ٟحن ، ٞٗضم الكٗىع بالٗضالت الخىُٓمُت صاءلاأ وقٗىعهم بالٗضالت في التر٢ُت وج٣ُُم املْى

اصة صوعان الٗمل، وأ ؾبابهم لاأؤمً  صاءواملؿاواة في ج٣ُُم لاأ ما ا٦ضجه  هظاالتي جاصي لٍؼ

 ، و٦ظل٪ 21مم لاو٫أاهٓغ الٟهل   2008مخىٍخي   و٦ظل٪ صعاؾت 2008م الخغبيصعاؾت 

٤ الخسُُِ الٟٗا٫ للمؿاع الىُْٟي  صاعةحؿخُُ٘ لاأ ً ٍَغ جُىٍغ  ؤنجًمً ملىْٟيدا  ؤنٖو

ض ٞغنهدم في الترقي والخضعج ٖبر الؿلم الىُْٟي، وهظا ما ا٦ضه  ٢ضعاتدمطاتدم وجدؿحن  ؾحًز

ي،2011ال٨خاب مخؿىهت، أ . 42  اهٓغ الٟهل الثاوي مم2007؛ بغهَى

ٟىن لكٛل مىانب  صاعةحٗمل لاأُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة م ؤما باؾخمغاع ٖلى بٖضاص املْى

ُُٟت مخهاٖضة املجخم٘ خى٫ هظه ال٣ٟغة بك٩ل ٖام في اججاه املداًض  ؤٞغاص آعاء  ٧اهذ ْو

خماص ٖلى ٢ُمت املخىؾِ الخؿابي ًخطح 2.68وبمخىؾِ خؿابي م ب الججاه ٚحر  ؤهه  وبااٖل ٢ٍغ

هىا٥  ؤن بلى%  وهظا ٌكحر 26.8م  بيؿبت 52حابىا بٛحر مىا٤ٞ مؤمىا٤ٞ خُث بلٜ ٖضص الظًً 

ٟىن ل٩ي ًخم٨ىىا مً قٛل مىانب  بصاعةج٣هحر مً  املجم٘ ُٞما ًسو بةٖضاص وتدُئت املْى

ُٟي، خُث  ؤٖلى ب وجىمُت ون٣ل  صاعةلاأ ؤنفي الؿلم الْى ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ها مؿاولُت جضٍع

ٟهم بما هى مُلىب مندم للخهى٫ ٖلى ٞغم لخض ٟيدا، وحٍٗغ عج والترقي زبراث ومهاعاث مْى
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ُٟي، وبظل٪ حؿاهم لاأ ُٟي وبُبُٗت  صاعةالْى ٟحن وقٗىعهم باألمً الْى اصة عيا املْى في ٍػ

  و٦ظل٪ صعاؾت 2011مالٟايلعان الٗمل، وهظا ما ا٦ضجه صعاؾت الخا٫ ؾ٣ُل مٗض٫ صوأ

بخسُُِ املؿاع الىُْٟي  صاعة ، ٞاهخمام لاأ25، 18مم لاو٫أ  اهٓغ الٟهل 1999م الهٛحر

ٟيدا وخثدم وتدُئهدم لكٛل اٖال املىانب ج٩ىن ه٣ُه حظب للٗىانغ املاهغة في ؾى١  ملْى

ٟيدا، وهظا ما ا٦ضه ال٨خاب مخؿىهت، بلىالٗمل باإلياٞت   ؛ بغهىَي،2011 املداٞٓت ٖلى مْى

أ  .41  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2007

ُٟي في جدؿحن نىعة املجم٘ لضي ال٣ٟغة م ؤما  ٟحنؾاهم جسُُِ املؿاع الْى   املْى

خماص ٖلى 2.82املجخم٘  بك٩ل ٖام في اججاه مداًض وبمخىؾِ خؿابي م ؤٞغاص آعاء٧اهذ    وبااٖل

املجخم٘ الظًً  ؤٞغاصهه ؤ٢غب الججاه ٚحر مىا٤ٞ خُث بلٜ ٖضص ؤ٢ُمت املخىؾِ الخؿابي ًخطح 

املجخم٘ ٖلي وا٢٘  ؤٞغاصٖضم عض ي  ؤن بلى%  مما ٌكحر 24.2بت م  بيؿ47حابىا بٛحر مىا٤ٞ مؤ

ُٟي او٨ٗـ بك٩ل ؾلبي ٖلى نىعة وؾمٗت املجم٘ بحن  ، وعبما املىْٟحنجسُُِ املؿاع الْى

ت، واج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت زاعج املجم٘ لدكمل البِئت املدُُ بلىجمخض هظه الهىعة 

ٞالخسُُِ الٟٗا٫ للمؿاع الىُْٟي ٌٗخبر مهضع  ، 20اهٓغ الٟهل لاو٫ م م  2009م الُحرة

ٞىاثضه في املداٞٓت ٖلى ال٩ىاصع  بلىحظب للٗىانغ املاهغة طاث الخبراث الٗالُت، باإلياٞت 

  اهٓغ الٟهل 2007 ؛ بغهىَي،2011 املخمحزة صازل املىٓمت، وهظا ما ا٦ضه ال٨خاب مخؿىهت،

أ  .  41الثاوي م م

 لاو٫أاملجخم٘ ُٞما ًخٗل٤ ب٣ٟغاث املدىعة  ؤٞغاصاججاهاث  ؤوأعاء آ ؤنل ٖام ًدبحن وبك٩

أ
 
  0.05ٖىض مؿخىي صاللت ؤ٢ل مً م ٧اهذ في الاججاه مداًض و٧اهذ ٢ُمت ٧اي صالت بخهاثُا

ضصها م   وهىا ؤ٢غب 2.75  ٣ٞغاث وبلٜ املخىؾِ الخؿابي لهظه ال٣ٟغاث م10لهظه ال٣ٟغاث ٖو

املجخم٘ ٚحر عايُحن ًٖ وا٢٘ جسُُِ  ؤٞغاص ؤن بلىالججاه ٚحر مىا٤ٞ وهظا ٌكحر بك٩ل ٖام 

ُٟي املٗخمض باملجم٘.    أاملؿاع الْى
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أ: ظخمشاسي )اإلاخغير الىظُؽ في الذساظت(الالتزام الا  اإلادىس الثاوي:

ت مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي لض بلىحدضٝ هظا املدىع   ،٢ُض الضعاؾت املجخم٘ ؤٞغاص يمٗٞغ

ٞكٗىع الاٞغاص بالتزام اؾخمغاعي مغجٟ٘ اججاه املىٓمت ٌُٗي ماقغا ٖلى ام٩اهُت جغ٦هم لها بمجغص 

ُٟت في مىٓمت  الظي ٌكٗغ بدظا الىٕى مً الالتزام في الٗاصة ، ٞب٣اء الٟغص ؤزغيأخهىلهم ٖلى ْو

ُٟخه، او عبما ٣اء مهلخي، عبما ٩ًىن ب٣اءه لخٞى٩ًىن ب ه مً الخؿاثغ املخى٢ٗت في خاله جغ٦ه لْى

؛ الجمُلي، 2012خلـ، ٦ضه ال٨خاب مؤلم ًخدهل ٖلى ٞغنت ٖمل مىاجُت في م٩ان ازغ، وهظا ما 

   والجضو٫أ61م مالٟهل الثاوي   اهٓغ 2005؛ الٗىفي، 2008؛ ٞلمان، 2012؛ هىضاوي، 2012

أالخالي ًىضح طل٪:

ت وكُمت واي واإلاخىظؽ اإلاشجح والاججاه لفلشاث مدىس الالتزام  ( الخىشاساث1..1حذٌو سكم ) واليعب اإلائٍى

 الاظخمشاسي 

  الفلشة

ذة
ش

م ب
اف

مى
 

م
اف

مى
ًذ 

دا
م

م 
اف

مى
ير 

غ
ذة 
ش

م ب
اف

مى
ير 

غ
 

وا
ت 

ُم
ك

1  

لت
ذال

ال
 

جح
إلاش

ؽ ا
ظ

خى
اإلا

 

اه
ج

الاج
 

 
 
ُٟتي الخالُت هٓغا مؿخمغ بْى

غ ٞغم ٖمل مىاجُت في  لٗضم جٞى

 مىٓمت ؤزغي.

 12 20 32 63 67 ن

 مىافم 1.11 000. 64.402
% 34.5 32.5 16.5 10.3 6.2 

 مً ٣ٞضان 
 
ا ُٟتي زٞى مؿخمغ بْى

الٗالواث واملؼاًا التي ؤخهل 

 ٖليدا.

 15 60 60 35 24 ن

 مداًذ 1.11 000. 43.784
% 12.4 18.0 30.9 30.9 7.7 

ب٣اجي في ٖملي الخالي ٨ٌٗـ 

 خاحتي للٗمل

 14 16 31 84 49 ن
 مىافم 1.11 000. 86.155

% 25.3 43.3 16.0 8.2 7.2 

ؤقٗغ بهني لً ا٦ؿب ال٨ثحر مً 

 ب٣اجي وجمؿ٩ي باملجم٘

 17 30 59 57 31 ن
 مداًذ 1.11 000. 34.866

% 16.0 29.4 30.4 15.5 8.8 

ُٟت ؤ٧ل٠ بدا في  ؾإ٢بل ؤي ْو

املجم٘ م٣ابل اؾخمغاعي بالٗمل 

 ُٞه.

 29 53 48 38 26 ن

 مداًذ 1.11 007. 14.093
% 13.4 19.6 24.7 27.3 

14.

9 

 مداًذ 1.11         الاججاه العام للمخغير الىظُؽ
أ   
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 الىظُؽ العامل( وصف فلشاث 11.1شيل سكم )

ُما ًخٗل٤ بال٣ٟغة م11.4  والك٩ل ع٢م م20.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ أ  ُٟتي   ٞو مؿخمغ بْى

غ ٞغم ٖمل مىاجُت في مىٓمت ؤزغيأ  لٗضم جٞى
 
املجخم٘ بك٩ل  ؤٞغاصعاء آ ؤن  ًخطح الخالُت هٓغا

عاءهم في اججاه آالظًً ٧ان  ٞغاصلاأ  خُث بلٜ 3.79ٖام ٧اهذ في اججاه املىا٣ٞت بمخىؾِ خؿابي م

املجخم٘ لً ًترصصوا بتر٥  ؤٞغاصٚلبُت ؤ ؤن بلى%  هظا ٌكحر 34.5  وبيؿبت م67املىا٣ٞت بكضة م

غث لهم ٞغنت ٖمل في مىٓمت ازغي، واج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت  املجم٘ في خالت ما بطا جٞى

، 18، 16م م لاو٫أ  اهٓغ الٟهل 1999؛ الهٛحر،2011؛ الٟايل،٦2012ال مً مالِٗؿاوي، 

ٟحنٖلى اعجٟإ مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي لضي  ماقغاوهظا  . 25  ،٢ُض الضعاؾت باملجم٘ املْى

أ وبالخالي هخج ٖىه اعجٟإ في مٗضالث صوعان الٗمل. 

 مً ٣ٞضان الٗالواث واملؼاًا التي ؤخهل ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة م ؤما
 
ا ُٟتي زٞى مؿخمغ بْى

خماص ٖلى 2.96املجخم٘ بك٩ل ٖام في اججاه املداًض بمخىؾِ خؿابي م ؤٞغاص آعاء  ٧ان ٖليدا   وبااٖل

الظًً ٧اهذ  ٞغاصلاأىا٤ٞ، خُث بلٜ ٖضص املجدا ؤ٢غب الججاه ٚحر ؤ٢ُمت املخىؾِ الخؿابي ًخطح 

املجخم٘ ًٖ املؼاًا  ؤٞغاصٖضم عض ي  بلى%  وهظا ٌكحر 30.9  بيؿبت م60اءهم بٛحر مىا٤ٞ مآعأ

ىخت لهم، وهظه املؼاًا والٗالواث لً ج٩ىن ماو٘ لتر٦هم الٗمل باملجم٘، واج٣ٟذ هظه والٗالواث املمى

0

1

2

3

4

ِضزّز ثٛظ١فزٟ اٌسب١ٌخ 
ٔظزًا ٌؼذَ رٛفز فزص 
ػًّ ِٛار١خ فٟ ِٕظّخ 

 .أخزٜ

ِضزّز ثٛظ١فزٟ خٛفًب ِٓ 
فمذاْ اٌؼالٚاد ٚاٌّزا٠ب 

 .اٌزٟ أزصً ػ١ٍٙب

ثمبئٟ فٟ ػٍّٟ اٌسبٌٟ 
 ٠ؼىش زبخزٟ ٌٍؼًّ

أشؼز إٕٟٔ ٌٓ اوضت 
اٌىث١ز ِٓ ثمبئٟ ٚرّضىٟ 

 ثبٌّدّغ

صألجً أٞ ٚظ١فخ أوٍف 
ثٙب فٟ اٌّدّغ ِمبثً 
 .اصزّزارٞ ثبٌؼًّ ف١ٗ

3.79 

2.96 

3.71 
3.28 

2.89 

 وصف العامل الوسيط
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، 16اهٓغ الٟهل لاو٫ مم  1991م  Tong  و٦ظل٪ صعاؾت 2012م الِٗؿاويأالىدُجت م٘ صعاؾت 

ٟحناملغجب حٗخبر اخض الٗىامل التي حصج٘  بلىٞالٗالواث وامل٩اٞإة املاصًت باإلياٞت   ،24 ٖلى  املْى

اصة عياهم والتزامهم الخىُٓمي وهظا ما  ٦ضه ال٨خاب ؤالب٣اء والاؾخمغاع باملىٓمت وحؿاهم في ٍػ

أ .53  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2011 ؛ ٖباؽ،2005 ؛ الٗىفي،2005 مالهحرفي،

املجخم٘  ؤٞغاصحاباث ب  ٧اهذ في ٖملي الخالي ٨ٌٗـ خاحتي للٗمل ب٣اجيال٣ٟغة م ؤما

عاءهم آالظًً ٧اهذ  ٞغاصلاأ  خُث بلٜ ٖضص 3.71بك٩ل ٖام في اججاه املىا٣ٞت وبمخىؾِ خؿابي م

املجخم٘ با٢ىن في املجم٘ هٓغا  ؤٞغاصٚلب ؤ ؤن بلى%  وهظا ٌكحر 43.3  بيؿبت م84باملىا٣ٞت م

ت  ؤوأماصًت  ؾبابجدم با٢ىن ألجدم بداحت للب٣اء عبما ألأؤ، ؤي ؤ٦ثرلخاحهدم للٗمل لِـ   ؤوأمٗىٍى

ٞب٣اء   ،25اهٓغ الٟهل لاو٫ مم  1999مالهٛحر ٖاثلُت زانت، وجخ٤ٟ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت

٠ بضاٞ٘ الاخخُاج لؿض خاحاجه وأ  ؤهضاٝعياء طاجه ٣ِٞ، ولِـ ألهه خٍغو ٖلى جد٤ُ٣ باملْى

تزاػ ب٣ُمها والاهخماء  ض٫ ٖلى اهسٟاى لهااملىٓمت والٖا الالتزام ، ٌٗخبر اؾخمغاع ايُغاعي ٍو

٠ وطل٪ ٦ما ا٦ضه ال٨خابمالهحرفي،    اهٓغ الٟهل 2006؛ خىىهه، 2005الخىُٓمي لهظا املْى

أ . 52الثاوي م م

عاء آ  ٧ان ؤقٗغ اهني لً ا٦ؿب ال٨ثحر مً ب٣اجي وجمؿ٩ي باملجم٘بال٣ٟغة م ًخٗل٤ُٞما  ؤما

٢غب الججاه املىا٣ٞت،   وهىا ؤ3.28املجخم٘ بك٩ل ٖام في اججاه املداًض وبمخىؾِ خؿابي م ؤٞغاص

 ؤن ؤٚلبُت بلى%  مما ٌكحر 29.4  بيؿبت م57الظًً ٧اهذ اعاءهم باملىا٣ٞت م ٞغاصلاأخُث بلٜ ٖضص 

٘، املجخم٘ ٌكٗغون بإجدم لً ٌؿخُٟضوا ٦ثحرا مً ب٣ائدم وجمؿ٨هم بالٗمل يمً هظا املجم ؤٞغاص

ٞالٟغص مؿخمغ  ، 20اهٓغ الٟهل لاو٫ مم  2009م الُحرةواج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت 

لى خضر ال٨ٗـ  وبهماه، ؤهضاٌٞكٗغ بإجدا امل٩ان املىاؾب لخد٤ُ٣ َمىخاجه وأ ؤههباملىٓمت َاملا 

ٞؿٝى ج٩ىن هخاثجه اهسٟاى في الالتزام ومً زم الخ٨ٟحر في الخغوج والبدث ًٖ مىٓمت ازغي 

أ . 52  اهٓغ الٟهل الثاوي مم2006؛ خىىهه، 2005ال٨خاب مالهحرفي، ؤ٦ضهوهظا ما 
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ُٟت ؤ٧ل٠ بدا في املجم٘ املجخم٘ بك٩ل ٖام خى٫ ال٣ٟغة م ؤٞغاص آعاءو٧ان  ؾإ٢بل ؤي ْو

  وهىا ؤ٢غب الججاه ٚحر 2.89  في اججاه املداًض وبمخىؾِ خؿابي مم٣ابل اؾخمغاعي بالٗمل ُٞه

 ؤن بلى%  مما ٌكحر 27.3  بيؿبت م53عاءهم في هظا الاججاه مآهذ ىا٤ٞ، خُث بلٜ ٖضص الظًً ٧اامل

ُٟت جى٧ل بليدم، ؤي  ؤٞغاص ؤٚلبُت حل ؤدم ٚحر مؿخٗضًً للخطخُت مً ؤجاملجخم٘ لً ٣ًبلىا ؤي ْو

ُٟت في ؾبُل جد٤ُ٣ باملجم٘ و٢بى٫ ؤي مهمه في ؾبُل   ؤهضاٝهجاخه، ٞالخطخُت و٢بى٫ ؤي ْو

املىٓمت، وهظا ما  ؤٞغاصخض هخاثج اعجٟإ مؿخىي الالتزام الخىُٓمي بك٩ل ٖام لضي ؤاملىٓمت حٗخبر 

أؤ٦ضه ؤ ، وأ23م مالٟهل لاو٫   اهٓغ 2007م  ٦Al Esmaelضجه صعاؾت ؤ
 
 ال٨خاب مالهحرفي، ًًا

أ .  52  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2006؛ خىىهه، 2005

املجخم٘ ُٞما ًخٗل٤ ب٣ٟغاث املدىعة الثاوي  ؤٞغاصاججاهاث  ؤوأ آعاء ؤنوبك٩ل ٖام ًدبحن 

  0.05صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي صاللت ؤ٢ل مً م  ٧ايم٧اهذ في الاججاه املداًض و٧اهذ ٢ُمت 

ضصها م   وهىا ؤ٢غب 3.32  ٣ٞغاث وبلٜ املخىؾِ الخؿابي لهظه ال٣ٟغاث م5لهظه ال٣ٟغاث ٖو

 ؤناملجخم٘ مغجٟ٘، ؤي  ٞغاصؾخمغاعي ألأمؿخىي الالتزام الاأ ؤن بلىالججاه املىا٣ٞت وهظا ٌكحر 

ً بالٗمل في املجم٘ لِـ  أباٚلبُهدم مؿخمٍغ
 
أ ؤوأه إهضاٞب ًماها

 
في ما ألجدم بههجاخه وأبٖلى  خغنا

غ لهم ٞغنت بضًلت في مىٓمت ؤ ؤوخاحت للٗمل  اعجٟإ مٗضالث  بلى، وهظا ما ؤصي ؤزغيأجدم لم جخٞى

أ صوعان الٗمل باملجم٘ ٢ُض الضعاؾت.

 اإلادىس الثالث: دوسان العمل )اإلاخغير الخابع في الذساظت(:  

ت اججاهاث  بلىاملدىع  هظاحدضٝ   جغ٦هم للمجم٘ ؤوأاملجخم٘ ُٞما ًسو ب٣ائدم  ؤٞغاصمٗٞغ

أوالجضو٫ الخالي ًىضح طل٪:

أ

أ

أ
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ت وكُمت واي واإلاخىظؽ اإلاشجح والاججاه لفلشاث مدىس  (11.1حذٌو سكم ) دوسان الخىشاساث واليعب اإلائٍى

 العمل
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أ
 
 في جغ٥ الٗمل بَال٢ا

 
 46 47 49 43 9 ن ال ؤ٨ٞغ خالُا

 مىافم 3.40 000. 29.093
% 4.6 22.2 25.3 24.2 23.7 

اجى٢٘ ب٣اجي في املجم٘ ؾِؿخمغ لٟترة 

لت  ٍَى

 21 46 70 40 17 ن
 مداًذ 3.07 000. 46.876

 10.8 23.7أ36.1 20.6 8.8 %

 31 56 46 46 15 ن ؤها عاض ي ومغجاح بالٗمل
 مداًذ 3.22 000. 26.464

% 7.7 23.7 23.7 28.9 16.0 

ؿخد٤ الاؾخمغاع  املجم٘ مهم َو

 بالٗمل به.

 37 72 44 28 13 ن
 مىافم 3.47 000. 49.351

% 6.7 14.4 22.7 37.1 19.1 

ؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت والبدث ًٖ ٖمل 

ُٟي  آزغ ًدُذ لي ٞغم الترقي الْى

 24 48 58 47 17 ن
 مداًذ 3.08 000. 31.309

% 8.8 24.7 29.9 24.2 12.4 

ُٟت ؤزغي  في خالت الخهى٫ ٖلى ْو

 ٞلً ؤجغصص في جغ٥ الٗمل

 41 64 56 19 14 ن
 مىافم 3.51 000. 50.072

% 7.2 9.8 28.9 33 21.1 

ؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت لٗضم قٗىعي 

ُٟي  باألمً الْى

 31 32 44 56 31 ن

 مداًذ 2.88 013. 12.649
% 

16.

0 
28.9 22.7 16.5 16.0 

ؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت ألهني ؤٖخ٣ض ؤن 

اؾخمغاعي بدظا املجم٘ لً ًُىع 

 ٢ضعاحي ومهاعاحي

 28 37 60 42 27 ن

 مداًذ 2.98 001. 18.526
% 

13.

9 
21.6 30.9 19.1 14.4 

ؤقٗغ بٛمىى ججاه مؿخ٣بلي 

ُٟي  الْى

 43 60 45 35 11 ن
 مىافم 3.46 000. 33.320

% 5.7 18.0 23.2 30.9 22.2 

ُٟي ال جغض ي  بغامج الترقي الْى

 َمىخاحي الصخهُت

 73 50 39 21 11 ن
 مىافم 3.79 000. 61.464

% 5.7 10.8 20.1 25.8 37.6 

 مداًذ 1.11         الاججاه العام للمخغير الىظُؽ

أ
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 ( وصف فلشاث اإلاخغير الخابع11.1شيل سكم )

 12.4  والك٩ل ع٢م م21.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ 
 
ُما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مال ؤ٨ٞغ خالُا   ٞو

  ًخطح الاججاه الٗام لهظه ال٣ٟغة ٧اهذ باملىا٣ٞت وبمخىؾِ خؿابي 
 
في جغ٥ الٗمل بَال٢ا

%  وهظه 24.2  بيؿبت م47عاءهم في اججاه املىا٣ٞت مآالظًً  ٞغاصلاأ  خُث ٧ان ٖضص 3.40م

اث٠ قا ازغي، وهظا ما ًبرع  ؤما٦ًٚغة في اليؿبت عبما هدُجت الٞخ٣اع بِئت الٗمل اللُبُت لْى

أاملجخم٘ ؤي ؤ ٞغاصاعجٟإ مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي ألأ
 
 جدم ال ٨ًٟغون في جغ٥ الٗمل باملجم٘ هٓغا

غ ٞغم بضًلت، وهظا ما  ضم جٞى   2008؛ ٞلمان، 2011ٖباؽ، م ٦ضه  ال٩اجبؤلخاحهدم للٗمل ٖو

٠ الظي ٌكٗغ 61اهٓغ الٟهل الثاوي مم بااللتزام الاؾخمغاعي ٩ًىن ب٣اء مغهىن  ، ٞب٣اء املْى

ُٟت ازغي في مىٓمت ما، ًغأ ُٟخه الخالُت، هظا ما ؤجدا ؤ يأبدهىله ٖلى ْو ٦ضجه ؤًٞل مً ْو

أ.   25اهٓغ الٟهل لاو٫ مم  1999مالهٛحرصعاؾت 

لت  ٩ٞاهذ ؤ  ؤٞغاص آعاءما ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة ماجى٢٘ ب٣اجي في املجم٘ ؾِؿخمغ لٟترة ٍَى

ومخباًىت وجتراوح بحن الاججاه ٚحر مىا٤ٞ ومىا٤ٞ وحاء الاججاه الٗام لهظه ال٣ٟغة  ٟاوجتمخاملجخم٘ 
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املجخم٘ له عاثُه  ؤٞغاص٧ل ٞغص مً  ؤن بلى  وهظا ٌكحر 3.07في الاججاه املداًض بمخىؾِ خؿابي م

الخام به بىاء ٖلى ْغوٞه واخخُاحاجه وجى٢ٗه ملؿخ٣بل خُاجه الٗملُت، وهدُجت لظل٪ ٧اهذ 

املجخم٘ حٗلهم ٚحر  ٞغاصالعجٟإ مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي ألأ و٢ض ٌٗؼي طل٪مسخلٟت،  آلاعاء

لت  ؤنمً  مخإ٦ضًً أ ؤوأب٣ائدم ؾِؿخمغ لٟترة ٍَى
 
قٗىع  ؤنقغها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ؤ، ألهه و٦ما ال

٠ غ له ٞغنه ٖمل مىاجُت في مىٓم بلىبااللتزام الاؾخمغاعي ًجٗله مؿخمغ  املْى ت خحن جٞى

أ. ؤًٞل

عاء و٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مؤها عاض ي ومغجاح بالٗمل  خُث ٧ان الاججاه الٗام لأ

احاباث واعاء  ؤن بلى  وهظا ٌكحر 3.22املجخم٘ خى٫ هظه ال٣ٟغة مداًض وبمخىؾِ خؿابي م ؤٞغاص

٧ل ٞغص مندم ٣ًُم صعحت عياه ًٖ ٖمله  وبهمااملجخم٘ لم ج٨ً متر٦ؼة في اججاه مٗحن،  ؤٞغاص

٣ا لٓغوٞه  ُٟي، ٞبُبُٗت الخا٫ ؾ٩ُىن عئؾاء الا٢ؿام وأ ؤوأٞو  صاعةلاأ ؤًٖاءعبما مى٢ٗت الْى

٠ عاض ي ول٨ً التزامه  ؤ٦ثرأ عيا وعاخت مً هٓغائدم في مغا٦ؼ الٗمل الضهُا، ٣ٞض ٩ًىن املْى

،  70اهٓغ الٟهل الثاوي م م  2013الٗؼاوي، حىاص، ال٩اجب م ه٦ضؤالخىُٓمي ي٠ُٗ، وهظا ما 

أـ. ٞٗضم الكٗىع بالغض ي اججاه الٗمل ٢ض ًيخج ٖىه اجساط ٢غاع بتر٦ه

ؿخد٤ الاؾخمغاع بالٗمل به  ٧ان اججاه ؤ  ؤٞغاص آعاءما ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة ماملجم٘ مهم َو

حابىا ؤاملجخم٘  ؤٞغاص ؤٚلبُت ؤن  خُث 3.47املجخم٘ بك٩ل ٖام باملىا٣ٞت وبمخىؾِ خؿابي م

 ؤهمُتاملجخم٘ ٣ًضعون  ؤٞغاص ؤن بلى%  وهظا ٌكحر 37.1  بيؿبت م72باملىا٣ٞت و٧ان ٖضصهم م

واػصهاع ٢ُإ الهىاٖت  ؤٖماعأاملجم٘ باٖخباعه مً املهاو٘ ال٣لُلت التي حؿاهم ولى بك٩ل وؿبي في 

ٗل هظا الؿبب ح ؤنبك٩ل زام وفي لُبُا بك٩ل ٖام، خُث ٌٗخ٣ض الباخث  مهغاجتفي مضًىت 

م٨ً إلأباملجخم٘ جغج٨ؼ  ؤٞغاص ؤٚلبُت حؿخُٟض مً  ؤناملجم٘  صاعةحاباتدم خى٫ البضًل مىا٤ٞ، ٍو

حر  ٘ مؿخىي الالتزام الخىُٓمي للٗاملحن، وطل٪ مً زال٫ جٞى هظه الى٣ُت الاًجابُت في مداولت ٞع
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غة في املىٓماث التي ًىىي الاهخ٣ا٫ اليدا، وهظا ما ؤالٗامل  يأاملخُلباث واملؼاًا التي ًغأ جدا مخٞى

أ . 20م م لاو٫أ  اهٓغ الٟهل 2009م الُحرة٦ضجه صعاؾت ؤ

ُما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت والبدث ًٖ ٖمل آزغ ًدُذ لي ٞغم الترقي  ٞو

ُٟي  ٧اهذ    و٧اهذ 3.51املجخم٘ بك٩ل ٖام في اججاه املداًض وبمخىؾِ خؿابي م ؤٞغاص آعاءالْى

مندا ما حاء في اججاه املىا٣ٞت ومندا ما حاء في اججاه املداًض ومندا في اججاه ٚحر ، مخ٣اعبت الخ٨غاعاث

٠ الظي ًبدث ًٖ  ؤٞغاص آعاءحكدذ  بلىىا٤ٞ، وهظا ٌكحر امل املجخم٘ خى٫ هظه ال٣ٟغة، ٞاملْى

٠ الظي هه لاؤض زغ ٌٗخ٣آٖمل  ُُٟت ازخاع البضًل مىا٤ٞ، واملْى وؿب لخد٤ُ٣ َمىخاجه الْى

ُٟخه الخالُت ٧اُٞت  ؤن يأًغأ أآالبدث ًٖ م٩ان  ؤنٌٗخ٣ض  ؤوأْو
 
ؤي  ؤوأزؿاثغ  ؤوأ زغ ًخُلب و٢خا

ٖضم عيا  بلىالتي جاصي  ؾبابهم لاأؤمً  ؤنازخاع البضًل ٚحر مىا٤ٞ، خُث  ؤزغيأٖغا٢ُل 

ٟحن ضم وحىص هٓام  املْى ُٟي ٖو غ ٞغم للترقي الْى واهسٟاى التزامهم الخىُٓمي هى ٖضم جٞى

ُٟي للٗاملحن، وهظا ما  م،ؤحُض ًىضح املؿاع الْى  ،َبُلم؛ ٦2014ضجه صعاؾت مٖبض ال٨ٍغ

 ٦ضه ال٨خاب مخلىاوي،ؤ ، و٦ظل٪ 18، 15،14م م لاو٫أم  اهٓغ الٟهل 2011م؛ الٟايل،2013

ُٟي ٢ض جضٞ٘ بالٗامل الجساط  75مم م  اهٓغ الٟهل الثاوي2001 غ ٞغم لترقي الْى ، ٞٗضم جٞى

ُٟت.  أ٢غاع بتر٦ه للْى

ُٟت ؤزغي  ؤٞغاص%  مً ٦33ما وا٤ٞ م املجخم٘ ٖلى ال٣ٟغة مفي خالت الخهى٫ ٖلى ْو

  3.51ٞلً ؤجغصص في جغ٥ الٗمل  وحاء الاججاه الٗام لهظه ال٣ٟغة باملىا٣ٞت وبمخىؾِ خؿابي م

املجخم٘ في خالت ما جىٞغث لهم ٞغنت ٖمل في مىٓمت ازغي ٞلً  ؤٞغاص ؤٚلبُت ؤن بلىوهظا ٌكحر 

 ٞغاصًترصص في جغ٥ املجم٘، وهدُجت هظه ال٣ٟغة مخى٢ٗت في ْل اعجٟإ الالتزام الاؾخمغاعي ألأ

املجخم٘، وهظا ما الخٓىاه مً هخاثج مدىع الالتزام الاؾخمغاعي، وجخ٤ٟ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت 

٦ضه ؤوهظا ما   ،25، 18اهٓغ الٟهل لاو٫ مم م 1999 م؛ الهٛحر،2011 ل،٦ال مً مالٟاي

أ . 75  اهٓغ الٟهل الثاوي مم2001م خلىاويال٩اجب 
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ُٟي  ٧ان  ؤما  ؤٞغاص آعاءُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت لٗضم قٗىعي باألمً الْى

حاءث الخ٨غاعاث مخ٣اعبت   خُث 2.88املجخم٘ بك٩ل ٖام في اججاه املداًض وبمخىؾِ خؿابي م

املجخم٘ بسهىم قٗىعهم باألمً  ؤٞغاصازخالٝ  بلىبحن حمُ٘ الاججاهاث، وهظا ٌكحر 

ُٟي، وجخ٤ٟ هظه الىدُجت  أ م٘الْى
 
           م،2008م؛ الخغبي، 2011 مً مالٟايل، صعاؾت ٦ال

Al Esmael ، 2007 ٟحن ، لًمان ب٣اء 23، 21، 18مم لاو٫أم  اهٓغ الٟهل َى٫ ٞترة ؤ املْى

حر ٧ل ما ٌكٗغهم  صاءمم٨ىت باإلياٞت لخ٣ضًمهم مؿخىٍاث مغيُت مً لاأ البض مً الٗمل ٖلى جٞى

ُٟي، وطل٪ ملا له مً  اصة ؤهمُتباألمً الْى مؿخىي عياهم والتزامهم الخىُٓمي والخ٣لُل مً  في ٍػ

اثٟهم، أ .71م  اهٓغ الٟهل الثاوي م 2000م وهظا ما ا٦ضه ال٨خاب مهُٟي ٞغم جغ٦هم لْى

اؾخمغاعي بدظا املجم٘ لً  ؤنو٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مؤ٨ٞغ في الاؾخ٣الت ألهني ؤٖخ٣ض 

املجخم٘ بك٩ل ٖام في اججاه املداًض اًًا وبمخىؾِ  ؤٞغاص آعاءًُىع ٢ضعاحي ومهاعاحي  خُث ٧ان 

٩اهُت املجخم٘ هٓغتدم مداًضة ُٞما ًخٗل٤ بةم ؤٞغاص ؤٚلبُت ؤن بلى  وهظا ٌكحر 2.98خؿابي م

غ   ٞغاصلاأ، خُث ٧ان ٖضص املجم٘ ٢ُض الضعاؾتومهاعاتدم باالؾخمغاع بالٗمل في  ٢ضعاتدمجٍُى

، ٞخى٢ٗاث ٦بر%  وهم ٌك٩لىن الٟئت لا39.9  بيؿبت م60الظًً ازخاعوا البضًل مداًض م

ُ ٞغاصلاأواٖخ٣اص  ٟي، وجخ٤ٟ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت مً اهم الٗىامل التي جازغ ٖلى عياهم الْى

خي غ  ؤهممً  ؤنخُث   ،22اهٓغ الٟهل لاو٫ مم  2008مخٍى الٗىامل التي حؿاهم في جٍُى

اث جىُٓمُت مسخلٟت،  ٞغاصلاأمهاعاث و٢ضعاث  ت وبمؿخٍى اث٠ مخىٖى هى جغ٢يدم واهخ٣الهم ٖبر ْو

ٟحن  بالخالي ج٣ل ٞغنت جغ٦هم وأ٩ٞلما ػاصث ٞغم الترقي ٧لما ػاص الالتزام الخىُٓمي لضي املْى

أ .للمىٓمت

ُٟي  ٧اهذ  ؤما املجخم٘  ؤٞغاص آعاءُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مؤقٗغ بٛمىى ججاه مؿخ٣بلي الْى

في اججاه  ؤٞغاص ؤٚلبُت آعاء  خُث ٧ان 3.46بك٩ل ٖام في اججاه املىا٣ٞت وبمخىؾِ خؿابي م

املجخم٘ ٌكٗغون بالٛمىى  ؤٞغاص ؤن بلى%  وهظا ٌكحر 30.9  بيؿبت م60املىا٣ٞت وبلٜ ٖضصهم م
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ُٟي في املجم٘، وهظا ما ًا٦ض ي٠ٗ املجم٘  ضم ويىح الغئٍت ُٞما ًخٗل٤ بمؿخ٣بلهم الْى ٖو

ُٟ   اهٓغ 2008مالخغبي ي، واج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت مً هاخُت الخسُُِ للمؿاع الْى

ضم ج٩اٞا الؿوجضازل لاأ هضاٝ ، ٞٗضم ويىح لاأ21مم لاو٫أالٟهل  لُت م٘ املؿاولُت صواع ٖو

ُٟي، ؾِؿاهم طل٪ في زٌٟ الالتزام الخىُٓمي  ضم وحىص زُت واضخت املٗالم للمؿاع الْى ٖو

ٟحنلضي  اصة مٗض٫ صوعان الٗمل باملىٓمت، املْى ؛ 2005 ٦ضه ال٨خاب مالهحرفي،ؤوهظا ما  ؤي ٍػ

 مهُٟي،٦ضه ال٩اجب ؤ  و٦ظل٪ 53  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2011؛ ٖباؽ،2005 الٗىفي،

أ .68  اهٓغ الٟهل الثاوي م م2000م

و٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٟغة مبغامج الترقي الىُْٟي ال جغض ي َمىخاحي الصخهُت  ٧ان 

  خُث ٧ان 3.79املجخم٘ خى٫ هظه ال٣ٟغة في اججاه املىا٣ٞت بمخىؾِ خؿابي م ؤٞغاص آعاء

%  37.6  ووؿبهدم م73املجخم٘ احابىا باملىا٣ٞت وبكضة وبلٜ ٖضصهم م ؤٞغاصمً  ٦برأاليؿبت لا

أوهظا 
 
ُٟي باملجم٘ بلىٌكحر  ؤًًا ، جخ٤ٟ هظه الىدُجت ٢ُض الضعاؾت ي٠ٗ جسُُِ املؿاع الْى

٠ بإهه ًخىاحض في امل٩ان   ،21م م لاو٫أ  اهٓغ الٟو 2008م م٘ صعاؾت الخغبي ٞكٗىع املْى

في اججاه املىٓمت، ؤما  الخىُٓمي بااللتزام مً مؿخىي قٗىعهض املىاؾب لخد٤ُ٣ َمىخاجه ؾحًز

ؾِؿهم طل٪ في اهسٟاى مؿخىي الالتزام الخىُٓمي وبالخالي اعجٟإ في خالت خضور ال٨ٗـ 

  اهٓغ الٟهل 2013الٗؼاوي، وحىاص، م ٦ضه ال٩اجبؤوهظا ما  مٗض٫ صوعان الٗمل باملىٓمت،

أ .70الثاوي م م

اججاهاث  ؤن  21.4  والجضو٫ ع٢م م12.4الىاعصة في الك٩ل ع٢م مًدبحن مً البُاهاث 

املجخم٘ خى٫ مدىع صوعان الٗمل بك٩ل ٖام ؤزظث الاججاه مداًض وبمخىؾِ خؿابي  ؤٞغاص

أ3.28بلٜ م
 
ب حضا املجخم٘ عبما ٨ًٟغون  ؤٞغاصٚالبُت  ؤن بلىمىا٤ٞ وهظا ٌكحر  الججاه   وهى ٢ٍغ

أ
 
أ. 0.05ٖىض مؿخىي صاللت ؤ٢ل مً  في جغ٥ املجم٘، و٧اهذ ٢ُمت ٧اي صالت بخهاثُا
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 اخخباس فشطُاث الذساظت:  1.1

%  ومؿخىي الضاللت 95%  وم99ٞغيُاث الضعاؾت ٖىض مؿخىي الث٣ت م صختالزخباع 

ًها، جم اؾخسضام البرهامج  ؤوأ  والتي ٖلى يىئدا ه٣بل ٞغوى الضعاؾت 0.05  وم0.01م هٞغ

ٌ ٞغوى الضعاؾت:  ؤوأ  و٢ض جم اٖخماص املد٪ الخالي ل٣بى٫ SPSSلاخهاجي م  ٞع

  ه٣بل الٟغيُت بطا ٧اهذ ٢ُمت مؿخىي الضاللت املدؿىبت ألي ازخباع ؤ٢ل مً ٢ُمت

أ .0.05  وم0.01م خهاثُتمؿخىي الضاللت لاأ

 الٟغيُت بطا ٧اهذ ٢ُمت مؿخىي الضاللت امل ٌ مً ٢ُمت  ؤ٦برأدؿىبت ألي ازخباع هٞغ

أ .0.05  وم0.01م خهاثُتمؿخىي الضاللت لاأ

 اخخباس الفشطُت الشئِعُت للذساظت:

جىو هظه الٟغيُت ٖلى "ًخىؾِ الالتزام الاؾخمغاعي الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع 

ُٟي  أ ."مهغاجتصوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء بمضًىت ب ومٗض٫الْى

 ٌ هخد٤٣ اوال مً صخت الٟغيُاث  ؤن٢بى٫ هظه الٟغيُت ًجب  ؤوأوالجساط ٢غاع بٞغ

ُت  أٖندا، وبىاء ٖلى طل٪ ٢ام الباخث بالخُىاث الخالُت:  املىبث٣تالٟٖغ

 : ىألاولاخخباس صحت الفشطُت الفشعُت  .1

أ
 
بحن  0.05ٖىض مؿخىي صاللت  جىو هظه الٟغيُت ٖلى "جىحض ٖال٢ت صالت بخهاثُا

ُٟي ومٗض٫ صوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء بمضًىت  املؿاعجسُُِ  الْى

أ".مهغاجتب

مً صخت هظه الٟغيُت، جم اؾخسضام مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن صعحاث  للخد٤٣

ىضح  ؤٞغاص ُٟي وم٣ُاؽ مٗض٫ صوعان الٗمل ٍو املجخم٘ ٖلى م٣ُاؽ جسُُِ املؿاع الْى

أ.حغاءالجضو٫ الخالي هظا لاأ
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ملُاط جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي  علىاإلاجخمع  أفشادمعامل اسجباغ بيرظىن بين دسحاث  (11.1)حذٌو سكم 

 وملُاط معذٌ دوسان العمل

 دوسان العمل اإلاخغيراث

أجسُُِ املؿاع
تأمٗامل الاعجباٍ أمؿخىي املٗىٍى

أ0.06 132.-

حر صالت 22.4الجضو٫ ع٢م م بلىوبالىٓغ  أب  ًخطح اهه جىحض ٖال٢ت ؾالبت ٚو
 
بحن  خهاثُا

ت ٖىض م ُٟي وصوعان الٗمل باملجم٘، خُث ٧اهذ صعحت املٗىٍى  ؤ٦برأ  وهي 0.06جسُُِ املؿاع الْى

ت    وهظا مبرع الؾخسضامىا -0.13في هظه الضعاؾت، وبمٗامل اعجباٍ م املٗخمضةمً ٢ُمت املٗىٍى

الالتزام الاؾخمغاعي ، ٞمً زال٫ مغاحٗت الضعاؾاث ٖامل وؾُِ ًخىؾِ هظه الٗال٢ت وهى م

اث الغيا والخ٠ُ٨  ؤنوالاصبُاث الؿاب٣ت هالخٔ  اصة مؿخٍى ُٟي ًازغ في ٍػ جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي وهظا بالخإ٦ُض ؾدى٨ٗـ هخاثجه  ُٟي للٗاملحن، و٦ظل٪ حُٗٓم قٗىعهم باألمً الْى الْى

اصة مؿخىي التزامهم الخىُٓ ًجابُتببهىعة  ، ومً زم ؾ٣ُل مٗض٫ صوعان الٗمل ميٖلى ٍػ

ُٟي وصوعان الٗمل ٚالبا ما ج٩ىن ٖال٢ت ٚحر  ؤنجل٣اثُا، ؤي  الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع الْى

أؤمباقغة، ٦ما 
 
م؛ 2008 م؛ الخغبي،2011 م؛ الٟايل،2012مالٟهٗىوي،  مً ٦ضجه صعاؾت ٦ال

خي، ٢ُمت مٗامل اعجباٍ بحرؾىن جىضح  ؤنوباٖخباع    ،17اهٓغ الٟهل لاو٫ م م م 2008 خٍى

ً وال جىضح صعحت جإزحر ؤي مندما في لازغ جم خؿاب جدلُل الاهدضاع البؿُِ  الٗال٢ت بحن املخٛحًر

ُٟي ماملخٛحر املؿخ٣ل  والضعحت ال٩لُت لضوعان الٗمل  باٖخباع الضعحت ال٩لُت لخسُُِ املؿاع الْى

ىضح الجضو٫ الخالي هدُجت هظ أ:حغاءا لاأماملخٛحر الخاب٘  ٍو

أ

أ

أ

أ
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أهخائج جدلُل الاهدذاس البعُؽ الخخباس ألازش اإلاباشش لخخؼُؽ اإلاعاس في دوسان العمل (11.1)حذٌو 

اإلاخغير 

 الخابع

 

 الىمىرج

 

معامالث الاهدذاس 

ت  غير اإلاعُاٍس

اإلاعامالث 

ت  اإلاعُاٍس
 كُمت )ث(

معخىي 

ت  اإلاعىٍى

معامل 

اإلاعامل  الخدذًذ

 البائي

الخؼأ 

 اإلاعُاسي 
 بِخا

صوعان 

 الٗمل

 

 1.031 34.664أزابذ الاهدضاع
 

33.614 .000 .017 

ُٟي  جسُُِ املؿاع الْى

 ماملخٛحر املؿخ٣ل 
-.065 .036 -.132 -1.841 .067 

 

 (SPSSاإلاصذس: إعذاد الباخث باالعخماد على هخائج بشهامج ) 

الٗال٢ت بحن املخٛحر املؿخ٣ل مجسُُِ املؿاع  ؤن  هالخٔ 23.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ  

أ
 
حر صالت بخهاثُا ُٟي ، واملخٛحر الخاب٘ مصوعان الٗمل  ؾالبت ٚو وؿبت  ؤن، ٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ الْى

حر صالت  جإزحر املخٛحر املؿخ٣ل مجسُُِ املؿاع  في املخٛحر الخاب٘ مصوعان الٗمل  ٧اهذ يُٟٗت ٚو

أ
 
ت  ؤ٦برأ  وهى 0.06ؿخىي املٗىىٍت مبضاللت ٢ُمت مث  خُث ٧ان م بخهاثُا مً مؿخىي املٗىٍى

ُٟي ال ًازغ بك٩ل مباقغ في  ؤن بلىاملٗخمض في الضعاؾت الخالُت، مما ٌكحر  جسُُِ املؿاع الْى

٧ان له جإزحر ٞهىا  ؤنجغ٦ه، وختي  ؤوأاملجخم٘ ُٞما ًخٗل٤ باؾخمغاعهم بالٗمل في املجم٘  ؤٞغاص آعاء

جإزحر بؿُِ وي٠ُٗ وهظا ما اؾخيخجىاه بضاللت ٢ُمت مث ، و٦ظل٪ هظه الىدُجت حٗخبر مبرعا 

 ،ً وبىاء علي ما وجإ٦ُض ٖلي صخت ازخُاعها لٗامل وؾُِ ًخىؾِ الٗال٢ت بحن هظًً املخٛحًر

الت بشيل حضئي خُث أهه وحذث عالكت ظالبت ولىنها  غير د ىألاولجلذم هلبل الفشطُت 

 . 1...إخصائُا عً معخىي داللت أكل مً 

 اخخباس صحت الفشطُت الفشعُت الثاهُت:  .1

ٖىض مؿخىي صاللت ؤ٢ل  بخهاثُتجىحض ٖال٢ت طاث صاللت "ؤهه ٖلى  الٟغيُتجىو هظه 

ُٟي ومؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي للٗاملحن في املجم٘  0.05مً  بحن جسُُِ املؿاع الْى

 ".مهغاجتالاؾدثماعي ملىاص البىاء بمضًىت 
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 ؤٞغاصللخد٤٣ مً صخت هظه الٟغيُت، جم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن صعحاث 

ُٟي وم٣ ىضح الجضو٫  الالتزام الاؾخمغاعيأُاؽ املجخم٘ ٖلى م٣ُاؽ جسُُِ املؿاع الْى ٍو

أ."حغاءالخالي هظا لاأ

ملُاط جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي  علىاإلاجخمع  أفشادمعامل اسجباغ بيرظىن بين دسحاث  (11.1)حذٌو سكم 

 وملُاط الالتزام الاظخمشاسي 

 الالتزام الاظخمشاسي  اإلاخغيراث

أجسُُِ املؿاع
تأمٗامل الاعجباٍ أمؿخىي املٗىٍى

أ0.00 **207.-

وصالت اخهاثُا ٖىض  ٨ٖؿُت   هالخٔ اهه جىحض ٖال٢ت24.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ  

ُٟي والالتزام الاؾخمغاعي، ؤي 0.01مً م ؤ٢لمؿخىي صاللت  وا٢٘  ؤن  بحن جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي   ٞغاصلاأفي املجم٘ ًازغ في مؿخىي الالتزام الخىُٓمي لضي  املٗخمضجسُُِ املؿاع الْى

ٟحن   هظا ٌٗني اهه ٧لما ٧ان هىا٥ -٢0.20ُمت مٗامل الاعجباٍ ؾالبت وهي م ؤن، وبما املْى

ُٟي صازل املجم٘ ٧لما اهسٌٟ مؿخىي الالتزام  ٗا٫ للمؿاع الْى الاؾخمغاعي جسُُِ حُض ٞو

ىب، و٧لما اهسٌٟ  ٟحن، ٞاهسٟاى مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي ٌٗخبر ش يء اًجابي ومٚغ للمْى

اصة في مؿخىي التزامهم املُٗاعي والٗاَٟي، مؿخىي الالتزأ ٟحن ٢ابله ٍػ ام الاؾخمغاعي لضي املْى

ُٟي وحكبهدم بالب٣اء في املىٓمت، وهظا ما  اصة ج٨ُٟهم وعياهم الْى وهظا بالخإ٦ُض ؾُاهم في ٍػ

 Al؛ Jaaron، 2010؛ 2012 ؛ الٟهٗىوي،Taiba، 2016؛ Gebbels ، 2016ا٦ضجه صعاؾت ٦ال مً م

Esmael ، 2007 ٢ُمت مٗامل اعجباٍ بحرؾىن جىضح  ؤن ، وباٖخباع 12م م لاو٫أ  اهٓغ الٟهل

ً وال جىضح صعحت جإزحر ؤي مندما في لازغ جم خؿاب جدلُل الاهدضاع البؿُِ  بحنالٗال٢ت  املخٛحًر

 لاللتزام الاؾخمغاعيأباٖخباع الضعحت ال٩لُت لخسُُِ املؿاع املخٛحر املؿخ٣ل والضعحت ال٩لُت 

ىضح الجضو٫ الخالي هظا لاأ أ:حغاءاملخٛحر الخاب٘ ٍو
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 هخائج جدلُل الاهدذاس البعُؽ الخخباس أزش جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي في الالتزام الاظخمشاسي  (11.1)الجذٌو 

 اإلاخغير الخابع

 

 الىمىرج

 

معامالث الاهدذاس 

ت  غير اإلاعُاٍس

اإلاعامالث 

ت  اإلاعُاٍس
 كُمت )ث(

معخىي 

ت  اإلاعىٍى

معامل 

معامل  الخدذًذ

 الاهدذاس

الخؼأ 

 اإلاعُاسي 
 بِخا

الالتزام 

أالاؾخمغاعيأ

 

 930. 19.232 زابذ الاهدضاع
 

20.688 .000 .043 

جسُُِ املؿاع 

ُٟي  الْى

ماملخٛحر 

 املؿخ٣ل 

-.094 .032 -.207 -2.936 .004 
 

 (SPSSاإلاصذس: إعذاد الباخث باالعخماد على هخائج بشهامج ) 

وؿبت جإزحر املخٛحر املؿخ٣ل مجسُُِ املؿاع  ؤن  هجض 25.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ  

ُٟي  في الٗامل الىؾُِ مالالتزام الاؾخمغاعي  بلٛذ ما م٣ضاعه م ما  ؤن بلى  مما ٌكحر 0.043الْى

املجخم٘ بااللتزام الاؾخمغاعي ًم٨ً اعحاٖه لخإزحر  ؤٞغاصفي قٗىع  الخباًً%  مً 4.3وؿبخه م

ُٟي  وبالخالي ًم٨ً جمثل مٗاصلت زِ الاهدضاع للٗال٢ت بحن  املخٛحر املؿخ٣ل مجسُُِ املؿاع الْى

ً ٧الخالي: أاملخٛحًر

أ 032.  + جخؼُؽ اإلاعاس×أ094.-+ م19.232=  الالتزام الاؾخمغاعيأ

أ ؤنوؿخيخج  املٗاصلتومً هظه 
 
أ هىا٥ ؤزغا

 
ا للمخٛحر املؿخ٣ل مجسُُِ املؿاع  مٗىٍى

ُٟي  في املخٛحر الىؾُِ مالالتزام الاؾخمغاعي  خُث بلٛذ ٢ُمت م   T  وبضاللت ٢ُمت مBetaالْى

 خهاثُت  وهى في خضوص مؿخىي الضاللت لاأ0.01  بمؿخىي صاللت مدؿىب م18.76املدؿىبت م

ُت الثاهُتٖلى هظه الىدُجت ه٣ب املٗخمضة في هظه الضعاؾت، وبىاء أ في هظه  ل الٟغيُت الٟٖغ

عىذ معخىي داللت أكل مً  إخصائُتجىحذ عالكت راث داللت الضعاؾت والتي جىو ٖلى "

بين جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي ومعخىي الالتزام الاظخمشاسي للعاملين في اإلاجمع  1...

أ".مصشاجتالاظدثماسي إلاىاد البىاء بمذًىت 

أ
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 اخخباس صحت الفشطُت الفشعُت الثالثت:   .1

بحن الالتزام الاؾخمغاعي  بخهاثُتجىو هظه الٟغيُت ٖلى "جىحض ٖال٢ت طاث صاللت 

 ".مهغاجتوصوعان الٗمل للٗاملحن في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء ب

 ؤٞغاصللخد٤٣ مً صخت هظه الٟغيُت، جم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن صعحاث 

ىضح الجضو٫ الخالي هظا  صوعان الٗملوم٣ُاؽ الالتزام الاؾخمغاعي املجخم٘ ٖلى م٣ُاؽ  ٍو

أ:حغاءلاأ

اإلاجخمع على ملُاط الالتزام الاظخمشاسي  أفشادمعامل اسجباغ بيرظىن بين دسحاث  (11.1)حذٌو سكم 

 وملُاط دوسان العمل

 دوسان العمل اإلاخغيراث

أالالتزام الاؾخمغاعيأ
تأالاعجباٍمٗامل  أمؿخىي املٗىٍى

أ0.00 **313.

أبًجابُت وصالت بجىحض ٖال٢ت  ؤهه  هالخٔ 26.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ 
 
ٖىض  خهاثُا

هه ٧لما ػاص مؿخىي ؤ  بحن الالتزام الاؾخمغاعي وصوعان الٗمل، ؤي 0.01مؿخىي صاللت ا٢ل مً م

بهدم في جغ٥ الٗمل به، ٞهظه  ٟحن بااللتزام الاؾخمغاعي اججاه املجم٘ ٧لما ػاصث ٚع قٗىع املْى

ٟحناعجٟإ مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي لضي  ؤنالٗال٢ت جض٫ ٖلي   بلىباملجم٘ ؾُاصي  املْى

٠ الظي ٌكٗغ بااللتزام الاؾخمغاعي اججا ه املىٓمت التي ٌٗمل اعجٟإ مٗض٫ صوعان الٗمل، ٞاملْى

لم ًجض البضًل املىاؾب الهخ٣ا٫ الُه،  ؤهه ؤوبدا، ٩ًىن اؾخمغاعه بدا هدُجت لخاحخه للٗمل 

تزاػ  ؤهضاٝوالخغم ٖلى جد٤ُ٣  الاهخماءٞب٣اءه ٩ًىن بضاٞ٘ الخاحت ولِـ بضاٞ٘  املىٓمت والٖا

أ ؤ٦ضجهبدا، وهظا ما 
 
اهٓغ   1999؛ الهٛحر، Bonds،2017 Al Esmael   ،2007مًم  صعاؾت ٦ال

ً وال  ؤنوباٖخباع  ، 11م م لاو٫أالٟهل  ٢ُمت مٗامل اعجباٍ بحرؾىن جىضح الٗال٢ت بحن املخٛحًر

الاهدضاع البؿُِ باٖخباع الضعحت ال٩لُت  جدلُلجىضح صعحت جإزحر ؤي مندما في لازغ جم خؿاب 
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ماملخٛحر الخاب٘  والجضو٫  لضوعان الٗملماملخٛحر الىؾُِ  والضعحت ال٩لُت لاللتزام الاؾخمغاعي 

أ:حغاءالخالي ًىضح هظا لاأ

 هخائج جدلُل الاهدذاس البعُؽ الخخباس أزش الالتزام الاظخمشاسي في دوسان العمل (11.1)الجذٌو 

 اإلاخغير الخابع

 

 الىمىرج

 

معامالث الاهدذاس 

ت  غير اإلاعُاٍس

اإلاعامالث 

ت  اإلاعُاٍس
 كُمت )ث(

معخىي 

ت  اإلاعىٍى

معامل 

اإلاعامل  الخدذًذ

 البائي

الخؼأ 

 اإلاعُاسي 
 بِخا

أصوعان الٗمل

 

 1.286 27.164أالثابذ
 

21.118 .000 .098 

الالتزام 

 الاؾخمغاعيأ
.342 .075 .313 4.562 .000 

 

 (SPSSاإلاصذس: إعذاد الباخث باالعخماد على هخائج بشهامج ) 

وؿبت جإزحر املخٛحر الىؾُِ مالالتزام الاؾخمغاعي   ؤن  هجض 27.4ع٢م م الجضو٫أ بلىبالىٓغ 

%  مً 9.8ما وؿبخه م ؤن بلى  مما ٌكحر 0.098في املخٛحر الخاب٘ مصوعان الٗمل  بلٛذ ما م٣ضاعه م

املجخم٘ ُٞما ًخٗل٤ بب٣ائدم واؾخمغاعهم بالٗمل في املجم٘ مً ٖضمه،  ؤٞغاصالخباًً في ٢غاع 

هم الاؾخمغاعي، وبالخالي ًم٨ً جمثُل مٗاصلت زِ الاهدضاع ًم٨ً اعحاٖه لخإزحر مؿخىي التزام

ً ٦ما ًلي:  أللٗال٢ت بحن هظًً املخٛحًر

أ .075  + الالتزام الاؾخمغاعيأ×أ342.+ م27.164=  الٗملصوعان 

ا للمخٛحر الىؾُِ مالالتزام  ؤزغأهىا٥  ؤنومً هظه املٗاصلت وؿخيخج  مهما و٢ٍى

  وبضاللت 0.313  مBetaمصوعان الٗمل  خُث بلٛذ ٢ُمت مٗامل م الخاب٘  في املخٛحر الاؾخمغاعيأ

  وهى في خضوص ٢ُمت الضاللت 0.000  بمؿخىي صاللت مدؿىب م4.562  املدؿىبت م٢Tُمت م

هلبل الفشطُت الثالثت في هزه الذساظت املٗخمضة في هظه الضعاؾت، وبىاء ٖلى هظه الىدُجت 

بين الالتزام الاظخمشاسي ودوسان  خصائُتإوالتي جىص على "جىحذ عالكت راث داللت 

أ".مصشاجتالعمل للعاملين في اإلاجمع الاظدثماسي إلاىاد البىاء بمذًىت 

أ
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 اخخباس صحت الفشطُت الفشعُت الشابعت:   .1

 0.05ٖىض مؿخىي صاللت ؤ٢ل مً  بخهاثُتجىو هظه الٟغيُت ٖلى "ًىحض ؤزغ طو صاللت 

ُٟي م٘ الالتزام الاؾخمغاعي في الخإزحر في مٗض٫ صوعان الٗمل في  لخٟاٖل جسُُِ املؿاع الْى

أ".مهغاجتملىاص البىاء ب الاؾدثماعيأاملجم٘ 

للخد٤٣ مً صخت هظه الٟغيُت، جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ املخٗضص بحن جسُُِ املؿاع 

ُٟي  عي مً حهت وصوعان الٗمل ٦مخٛحر جاب٘ مً حهت ؤزغي، والجضو٫ الاؾخمغا والالتزامالْى

ُٟي والالتزام الاؾخمغاعي  الخالي ًىضح ٢ُمت مٗامل الاعجباٍ املخٗضص بحن جسُُِ املؿاع الْى

أوصوعان الٗمل:

ملُاط جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي  علىاإلاجخمع  أفشادمعامل اسجباغ اإلاخعذد بين دسحاث  (11.1الجذٌو سكم )

 وملُاط الالتزام الاظخمشاسي وملُاط دوسان العمل همخغير جابع

 دوسان العمل اإلاخغيراث

أجسُُِ املؿاع الىُْٟي

أالالتزام الاؾخمغاعيأ

تأمٗامل الاعجباٍ أمؿخىي املٗىٍى

أ0.00 0.32

الخٟاٖل بحن املخٛحر املؿخ٣ل مجسُُِ املؿاع  ؤن  هجض 28.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ 

٘ حجم الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع  ُٟي  واملخٛحر الىؾُِ مالالتزام الاؾخمغاعي  ؾاهم في ٞع الْى

ُٟي وصوعان الٗمل، خُث بلٛذ ٢ُمت مٗامل الاعجباٍ ومٗامل الخدضًض ٖلي الخىالي ٖىضما  الْى

ً م٢مىا بضعاؾت الٗال٢ت املباقغة بحن هظًً امل   بِىما ٖىضما ٢مىا بةصزا٫ 0.017  م-0.13خٛحًر

  و٦ظل٪ 0.32الالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل وؾُِ في هظه الٗال٢ت ػاص مٗامل الاعجباٍ لُهبذ م

ُٟي ًازغ في صوعان الٗمل  ؤن بلى  مما ٌكحر 0.10مٗامل الخدضًض لُهبذ م جسُُِ املؿاع الْى

٤ الالتزام الاؾخمغاعي، وهظا مبرع  أؤًًٖ ٍَغ
 
الؾخسضامىا مالالتزام الاؾخمغاعي  ٦ٗامل وؾُِ  ًا

اصة مؿخىي الالتزام الخىُٓمي للٗاملحن بك٩ل ٖام ٌٗني يمان ب٣ائدم  ًخىؾِ هظه الٗال٢ت، ٍٞؼ

ٟحناعجٟإ مؿخىي الالتزام لضي  ؤنواؾخمغاعهم باملىٓمت، ٨ٞما ا٦ضها ؾاب٣ا  ٌٗني  املْى
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 هىأ وبهمااهسٟاى مٗض٫ صوعان الٗمل، ول٨ً اعجٟإ مؿخىي الالتزام ال ًإحي في لُلت وضخاها، 

ىامل حؿاهم في طل٪، ومً يمً هظه الٗىامل بالخإ٦ُض  اجاخت  هىأهدُجت ألخضار جغا٦مُت ٖو

ُٟي، وهظا ٦ما  ٞغم الترقي للٗاملحن وطل٪ مً زال٫ وي٘ زُت واضخت ومضعوؾت للمؿاع الْى

؛ 2008 ؛ الخغبي،2009؛ الُحرة، 2012 ؛ الِٗؿاوي،٦Gebbels ، 2016ال مً م ا٦ضجه صعاؾت

خي،  ، ولخىيُذ  صعحت جإزحر جٟاٖل جسُُِ املؿاع 12م م لاو٫أ  اهٓغ الٟهل 2008 خٍى

ُٟي ٦مخٛحر مؿخ٣ل م٘ الالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل وؾُِ في صوعان الٗمل ٦مخٛحر جاب٘ جم  الْى

أ:حغاءو٫ الخالي ًىضح هدُجت هظا لاأخؿاب جدلُل الاهدضاع والجض

هخائج جدلُل الاهدذاس الخخباس أزش الخفاعل بين جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي والالتزام  (11.1الجذٌو )

 الاظخمشاسي في دوسان العمل

 اإلاخغير الخابع

 

 الىمىرج
معامالث الاهدذاس 

ت  غير اإلاعُاٍس

اإلاعامالث 

ت  اإلاعُاٍس
 كُمت )ث(

معخىي 

ت  اإلاعىٍى

معامل 

 الخدذًذ

 
 

اإلاعامل 

 البائي

الخؼأ 

 اإلاعُاسي 
 بِخا

 صوعان الٗمل

 

 

 1.776 28.384أالثابذ
 

15.985 .000 

.102 

 

 

الالتزام 

 الاؾخمغاعيأ
.327 .077 .298 4.256 .000 

جسُُِ املؿاع 

ُٟي  الْى
-.035 .035 -.070 -.997 .320 

 (SPSSاإلاصذس: إعذاد الباخث باالعخماد على هخائج بشهامج )

ً  ؤن  هجض 29.4الجضو٫ ع٢م م بلىبالىٓغ  ٢ُمت مث  لىمىطج الخٟاٖل بحن املخٛحًر

ُٟي، الالتزام الاؾخمغاعي  في الخإزحر ٖلى املخٛحر الخاب٘ مصوعان الٗمل  ٧اهذ  مجسُُِ املؿاع الْى

أ
 
%  مً الخباًً في ٢غاع 10.2ما وؿبخه م ؤن  ؤي 0.05مً م ؤ٢لصاللت  مؿخىيأٖىض  صالت اخهاثُا

 بلىاملجخم٘ ُٞما ًخٗل٤ بب٣ائدم واؾخمغاعهم بالٗمل في املجم٘ مً ٖضمه، ًم٨ً اعحاٖه  ؤٞغاص

ُٟي  واملخٛحر الىؾُِ مالالتزام الاؾخمغاعي  والك٩ل  جإزحر املخٛحر املؿخ٣ل مجسُُِ املؿاع الْى
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ُٟي والالتزام الاؾخمغاعي وصوعان الخالي ًىضح الىمىطج الؿببي للٗال٢ت بحن جسُُ ِ املؿاع الْى

أالٗمل:

أ

همىرج العالكت العببُت بين بين جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي والالتزام الاظخمشاسي  (11.1)شيل سكم 

 ودوسان العمل

ُٟي وصوعان 13.4بالىٓغ في الىمىطج ع٢م م   هالخٔ ان الٗال٢ت بحن جسُُِ املؿاع الْى

ىضما ؤصزلىا مخٛحر الالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل  الٗمل بك٩ل مباقغ ٧اهذ ؾالبت ويُٟٗت، ٖو

ُٟي في صوعان الٗمل، ؤي   ؤنًخىؾِ هظه الٗال٢ت ػاص مً حجم جإزحر جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي ًازغ في صوعان الٗمل مً ز ٟحنمؿخىي قٗىع  بلىال٫ ما ًًُٟه جسُُِ املؿاع الْى  املْى

ٟحنؾخمغاعي اججاه املىٓمت، ٩ٞلما اهسٌٟ قٗىع بااللتزام الاأ بااللتزام الاؾخمغاعي اججاه  املْى

اصة التزامهم الخىُٓمي بك٩ل املىٓمت ٧لما ػاص  مؿخىي التزامهم الٗاَٟي واملُٗاعي وبالخالي ٍػ

أ.همٖمالألأٖام، وهظا ًاصي الي زٌٟ مٗضالث جغ٦هم 

والك٩ل ع٢م   29.4مع٢م    والجضو٫أ28.4مالبُاهاث الىاعصة في الجضو٫ ع٢م  ىٖل وبىاء أ

"ًىحذ أزش رو داللت  ٖلىه٣بل الٟغيُت الغثِؿُت في الضعاؾت الخالُت والتي جىو   13.4م
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الالتزام الاظخمشاسي العالكت بين  لخىظؽ 1...عىذ معخىي داللت أكل مً  إخصائُت

جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي ومعذٌ دوسان العمل في اإلاجمع الاظدثماسي إلاىاد البىاء بمذًىت 

  ".مصشاجتب

 : الذساظت أهذافهجاص إ 1.1

أ ؤٖالهلٟغيُاث الضعاؾت ٦ما هى مىضح بٗض ازخباعها 
 
الٟغيُاث حٗخبر وؾُلت  ألن وهٓغا

 يمً هخاثج ومض بلُهىضح في هظه الجؼثُت ما جم الىنى٫ ؾىالضعاؾت،  ؤهضاٝلخد٤ُ٣ 

أهضٞذ الُه الضعاؾت:  ماهجاػ بمؿاهمهدا في 

ُٟي في مٗض٫ والظي ًىو ٖلى م لاو٫أبهجاػ الهضٝ  .1 الخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

 وهى مىضح ٦ما ًلي:   صوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء بمهغاجت

 ؤن  اجطح 23.4  و٦ظل٪ الجضو٫ ع٢م م22.4في الجضو٫ ع٢م مٖغيه مً زال٫ ما جم 

ُٟي لم ٨ًً له  أصا٫  ؤزغأجسُُِ املؿاع الْى
 
صعحت  ذو٧اهفي صوعان الٗمل،  بخهاثُا

ان جسُُِ املؿاع الىُْٟي ال  ٖلىوهظا ما ًض٫ مٗامل الاعجباٍ لهظه الٗال٢ت ؾالبت، 

أ ًازغ بك٩ل مباقغ في صوعان الٗمل.

ىا ٖلى  ُٟي في صوعان الٗمل  لازغأمً هظه الىدُجت حٗٞغ الظي ًدضزه جسُُِ املؿاع الْى

أالضعاؾت بالك٩ل املُلىب.  ؤهضاٝ مً لاو٫أالهضٝ  بهجاػأ جمبهه وبالخالي وؿخُُ٘ ال٣ى٫ 

ُٟي في الهضٝ الثاوي والظي ًىو ٖلى م بهجاػأ .2 الخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

  وهى غاعي للٗاملحن في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص البىاء بمهغاجتمؿخىي الالتزام الاؾخم

 مىضح ٦ما ًلي: 
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 ؤناجطح   25.4  و٦ظل٪ الجضو٫ ع٢م م24.4مً زال٫ ما جم ٖغيه في الجضو٫ ع٢م م

ُٟي ٧لما ؾاهم طل٪ في زٌٟ مؿخىي الا لتزام ٧لما ػاصث ٞٗالُت جسُُِ املؿاع الْى

ٟحنالاؾخمغاعي لضي  ألهظه الٗال٢ت.مٗامل الاعجباٍ ، وهظا ما جبحن مً زال٫ املْى

ُُٟت املخاخت امام  ٗخمضةهه ٧لما ٧اهذ الخُِ املؤ وؿخيخجومندا  ٟحنللمؿاعاث الْى  املْى

ٗا٫ ٧لما اصي طل٪ لخٌٟ مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي لضي  ت بك٩ل ٖلمي ٞو مىيٖى

ٟحن أ. املْى

ىا ٖلى  ُٟي في  لازغأمً هظه الىدُجت حٗٞغ مؿخىي الظي ًدضزه جسُُِ املؿاع الْى

الضعاؾت  ؤهضاٝمً جاػ الهضٝ الثاوي به جمبهه الالتزام الاؾخمغاعي وبالخالي ًم٨ىىا ال٣ى٫ 

أ  بالك٩ل املُلىب.

الخٗٝغ ٖلى ؤزغ الالتزام الاؾخمغاعي في مٗض٫ الهضٝ الثالث والظي ًىو ٖلى م بهجاػأ .3

 وهىا مىضح ٦ما ًلي:   ملىاص البىاء بمهغاجتصوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي 

  اجطح ان 27.4  و٦ظل٪ الجضو٫ ع٢م م26.4مً زال٫ ما جم ٖغيه في الجضو٫ ع٢م م

ٟحن٧لما ػاص قٗىع  اثٟهم٧لما بااللتزام الاؾخمغاعي  املْى ، وهظا ما ػاصث وؿبت جغ٦هم لْى

أجبحن مً زال٫ مٗامل الاعجباٍ لهظه الٗال٢ت.

اصة مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي لضي  ؤنومندا وؿخيخج  ٟحنٍػ اجساط  بلىؾُاصي بدم  املْى

اثٟه ُٟت قاٚغة في مىٓمت٢غاع بتر٦هم لْى  ؤنؤي ، ؤزغيأ م بمجغص خهىلهم ٖلى ْو

اصة في مٗض٫ صوعان الٗمل. اصة في مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي ؾ٣ُابله ٍػ أ الٍؼ

ىا ٖلى  لتزام الاؾخمغاعي في صوعان الظي ًدضزه مؿخىي الا لازغأمً هظه الىدُجت حٗٞغ

الضعاؾت بالك٩ل  ؤهضاٝالهضٝ الثالث مً  بهجاػأ جمبهه الٗمل، وبالخالي ًم٨ىىا ال٣ى٫ 

أاملُلىب. 
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ُٟي في الهضٝ الغاب٘ والظي ًىو ٖلى م بهجاػأ .4 الخٗٝغ ٖلى ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

البىاء بمهغاجت باٖخباع الالتزام مٗض٫ صوعان الٗمل في املجم٘ الاؾدثماعي ملىاص 

  : الاؾخمغاعي ٦ٗامل وؾُِ

  و٦ما هي 29.4  و٦ظل٪ الجضو٫ ع٢م م28.4مً زال٫ البُاهاث الىاعصة في الجضو٫ ع٢م م

ُٟي ًازغ في صوعان الٗمل 13.4مىضخه بالك٩ل ع٢م م   اجطح ان جسُُِ املؿاع الْى

٤ جإزحره في مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي لضي  ٟحنًٖ ٍَغ أ.املْى

ُٟي في صوعان الٗمل مباقغة اجطح   ؤنٞٗىضا ٢ُاؽ مضي جإزحر جسُُِ املؿاع الْى

ُٟي لم ٨ًً له  في صوعان الٗمل، ول٨ً ٖىضما ؤصزلىا  ؤزغ ٦بحرأجسُُِ املؿاع الْى

الظي ًدضزه  لازغأالالتزام الاؾخمغاعي ٦ٗامل وؾُِ في هظه الٗال٢ت، ػاص مً حجم 

ُٟي في ص أ وعان الٗمل.جسُُِ املؿاع الْى

٤ جإزحره في  ؤنومندا وؿخيخج  ُٟي ًازغ في صوعان الٗمل ًٖ ٍَغ جسُُِ املؿاع الْى

أمؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي للٗاملحن. 

ىا ٖلى  ُٟي في الالتزام  الظي ًدضزه لازغأمً هظه الىدُجت حٗٞغ جسُُِ املؿاع الْى

 جمبهه مٗض٫ صوعان الٗمل، وبالخالي ًم٨ىىا ال٣ى٫  في لازغأو٩ٗاؾاث هظا االاؾخمغاعي وأ

 اهجاػ الهضٝ الغاب٘ في هظه الضعاؾت بالك٩ل املُلىب.

٣ها جم  بٗض التي ؾٗذ  هضاٝلاأ بهجاػأازخباعها لٟغيُاث الضعاؾت، والتي ًٖ ٍَغ

 مااملىبث٤ ًٖ مك٩لت الضعاؾت والظي ًىو ٖلى مالدؿائ٫  بحابتؤجطح لىا جد٣ُ٣ها،  بلىالضعاؾت 

 معذٌمعخىي الالتزام الاظخمشاسي واوعياظاث هزا الازش في  أزش جخؼُؽ اإلاعاس الىظُفي في

أ   مصشاجت؟اإلاجمع الاظدثماسي إلاىاد البىاء بمذًىت ششهت في  للمىظفين دوسان العمل

٤  ؤنٖاله ؤث جبحن و٦ما ط٦غها خُ ُٟي ًازغ في صوعان الٗمل ًٖ ٍَغ جسُُِ املؿاع الْى

ٟحنضي في مؿخىي الالتزام الاؾخمغاعي ل دضزه مً جإزحرأما ً ى وبالخالي ًى٨ٗـ طل٪ ٖل ،املْى
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ٟحنٞكٗىع ْاثٟهم، لىأ همو جغ٦ؤ٢غاعهم بالب٣اء  اؾخمغاعي مىسٌٟ اججاه املىٓمت  بالتزام املْى

أ
 
ٟحن ؤماٞتره مم٨ىت،  ؤَى٫أٖلى حكبهدم وب٣ائدم  ٌُٗي ماقغا الظًً ٌكٗغون بالتزام  املْى

اؾخمغاعي مغجٟ٘ اججاه املىٓمت ٞهم الا٢غب لتر٦ها بمجغص ما جلىح لهم ٞغنه ٖمل في مىٓمت 

 ازغي. 

 :والخىصُاث الىخائج 1.1

أ
 
والٗملي، ٖؼػ ٢ضعجىا وم٨ىىا  ٖلى ما ؾب٤ مما حاء في الضعاؾت بجاهبدا الىٓغيأ اؾدىاصا

ت مً  مً اؾخسالم والتي ؾخ٩ىن مضزال لخ٣ضًم بٌٗ الخىنُاث التي ٢ض حٗىص  الىخاثجمجمٖى

 .جُٟض باقي املىٓماث بك٩ل ٖام ؤناملجم٘ بك٩ل زام و٦ظل٪ ًم٨ً  بصاعةبالٟاثضة ٖلى 

 
 
 : الىخائج: أوال

ٟحن ؤنالضعاؾت  ؤزبدذ .1 غ  املْى ال٣ضع ال٩افي مً املٗلىماث خى٫ َغ١  لهمباملجم٘ ال ًخٞى

ُٟي املخاخت اما ضم الىيىح وهظا ما ؾبب لهم خالت مً الٛمىى مهم، الخضعج الْى ٖو

ُٟي مً جدلُل ال٣ٟغة الاولي والثاهُت بالجضو٫  اؾخيخاحه، وهظا ما جم في مؿخ٣بلهم الْى

  .109ؤهٓغ مم  19.4مع٢م 

ٟحناملجم٘ ملبضؤ اقغا٥  بصاعةاهما٫  .2 ُٟي املْى ، في ٖملُت وي٘ الخُِ للمؿاع الْى

  .110م  ؤهٓغ م19.4مً جدلُل ال٣ٟغة الثالثت بالجضو٫ ع٢م م اؾخيخاحهوهظا ما جم 

٠ُ املجم٘ حٗاوي مً ٢هىع في ٖ بصاعة ؤنالضعاؾت  ؤزبدذ .3 ٟحنملُت جْى خُث مً  املْى

اثٟهم م٘ مضي  مً  اؾخيخاحه، وهظا ما جم راتدم ومهاعاتدم ومؿخىاهم الٗلميزبجىا٤ٞ ْو

  .111  ؤهٓغ مم19.4بالجضو٫ ع٢م م الخامؿت والؿاصؾت والؿابٗتجدلُل ال٣ٟغة 

ٟحنةٖضاص وتدُئت مهخمت باملجم٘ ٚحر  بصاعة ؤنالضعاؾت  ؤزبدذ .4 اث٠  املْى  ؤٖلىلكٛل ْو

ُٟي بالجضو٫ ع٢م  الخاؾٗتؾخيخاحه مً جدلُل ال٣ٟغة ا، وهظا ما جم في الؿلم الْى

  .113  ؤهٓغ مم19.4م
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ال٩افي  ٌؿاهم بال٣ضع خالُا لموا٢٘ جسُُِ املؿاع الىُْٟي املٗخمض  ؤنالضعاؾت  ؤزبدذ .5

ٟحنجدؿحن ؾمٗت املجم٘ بحن في  مً جدلُل ال٣ٟغة الٗاقغة  اؾخيخاحه، وهظا ما جم املْى

   .114  ؤهٓغ مم19.4بالجضو٫ ع٢م م

ُٟي، وؤن  .6 ؤزبدذ الضعاؾت ؤن املجم٘ ٌٗاوي مً ٢هىع في ٖملُت الخسُُِ للمؿاع الْى

ُٟي املخب٘ باملجم٘، وهظا ما جم  ٟحناملْى ٚحر عايحن ًٖ وا٢٘ جسُُِ املؿاع الْى

  .114ؤهٓغ م  بك٩ل ٖام 19.4مً جدلُل مسغحاث الجضو٫ ع٢م م اؾخيخاحه

ٟحنب٣اء ٞئت ٦بحرة مً  ؤنالضعاؾت  ؤزبدذ .7 أ املْى
 
ُٟت مىاجُت  هٓغا لٗضم خهىلهم ٖلى ْو

أؤًوأازغي، في مىٓمت 
 
مً  اؾخيخاحه، وهظا ما جم صاٞ٘ لب٣ائدمخاحهدم للٗمل ٧اهذ  ًا

  . 117  ؤهٓغ مم 20.4بالجضو٫ ع٢م م والثاهُت والثالثت جدلُل ال٣ٟغة لاولي

ٟحنٌكٗغ  .8 ىاٞ٘ ٦بحرة جد٤٣ مب٣ائدم وجمؿ٨هم باملجم٘ لً ٌٗىص ٖليدم ب ؤن املْى

  ؤهٓغ 20.4مً جدلُل ال٣ٟغة الغابٗت بالجضو٫ ع٢م م اؾخيخاحهوهظا ما جم  َمىخاتدم،

   .118مم 

ٟحن ؤزبدذ الضعاؾت ؤن قٗىعأ .9 ؤججاه املجم٘ ٧ان مغجٟ٘ وؿبُا،  الاؾخمغاعيأبااللتزام  املْى

في جغ٦ه بطا ؾىدذ لهم ٞغنت ٖمل مىاجُت في مىٓمت ؤزغي، وهظا ما  ؤي اجدم لً ًترصص

  119  بك٩ل ٖام، ؤهٓغ مم 20.4م ممً جدلُل ملسغحاث الجضو٫ ع٢ اؾخيخاحهجم 

 . 123  اهٓغ مم 21.4و٦ظل٪ مً جدلُل ال٣ٟغة الؿاصؾت بالجضو٫ ع٢م م

ٟحنالضعاؾت ان ٞئت ٦بحرة مً  ؤزبدذ .10 أ املْى
 
ول٨ندم ٚحر ، ال ٨ًٟغون في جغ٥ الٗمل خالُا

مً جدلُل ال٣ٟغة  اؾخيخاحه، وهظا ما جم م٘ٞترة ب٣ائدم في املج ٦م ؾخضوم مخإ٦ضًً

  . 120ؤهٓغ مم   21.4لاولي والثاهُت بالجضو٫ ع٢م م
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ٟحنمً الٟئت الا٦بر  ؤنالضعاؾت  ؤزبدذ .11 ٧ىهه ٣ًضم في ؾل٘  ،املجم٘ همُتمضع٦حن ألأ املْى

ؿاهم  اؾخيخاحه، وهظا ما جم في اػصهاع ٢ُإ الهىاٖت اللُبُت طاث مىاٞ٘ للمجخم٘ َو

  .121  ؤهٓغ مم 21.4مً جدلُل ال٣ٟغة الغابٗت بالجضو٫ ع٢م م

ٟحنٞئت ٦بحرة مً ن ؤالضعاؾت  ؤزبدذ .12 ٌٗخ٣ضون ان  ألجدمؾخ٣الت لالأ ًلجئىها ٢ض املْى

غ ٢ضعاتدم ومهاعاتدماؾخمغاعهم في املجم٘ لً ٌ مً  اؾخيخاحه، وهظا ما جم ؿاهم في جٍُى

  .123هٓغ مؤ  21.4جدلُل ال٣ٟغة الثامىت بالجضو٫ ع٢م م

ُٟي املخبٗت باملجم٘ الأ .13 د٤ُ٣ َمىخاث وعٚباث  حؿاهم في جبغامج الخضعج والترقي الْى

ٟحن   21.4مً جدلُل ال٣ٟغة الٗاقغة بالجضو٫ ع٢م م اؾخيخاحه، وهظا ما جم به املْى

أ . 124مم ؤهٓغ 

 
 
 : الخىصُاث: زاهُا

أالضعاؾت هىص ي بالحي: ؤهضاٝلٛغى جد٤ُ٣ ليدا وأبالتي جىنلىا  لىخاثجٖلى يىء ا

ُٟي املخبٗت حك٨ُل لجىت مً طوي ال٨ٟاءاث والخبراث ملغاحٗت وجُ .1 غ زُِ املؿاع الْى ٍى

مىخاث  ؤهضاٝاملجم٘، وتدُئهدا لخد٤ُ٣ في  اًاث َو اًاث املجم٘ مً حهت، ٚو ٚو

ٟحن  .ؤزغيأمً حهت  املْى

٠ ووعف ٖمل إلأ هضواث٣ٖض  .2 ٟحنعقاص وحٍٗغ ُٟي التي ًم٨ً  املْى ن ؤبٟغم الترقي الْى

ُتوص٣ُ٢ت  واضختوي٘ مٗاًحر  و٦ظل٪ًدهلىا ٖليدا،  هى مُلىب مً ملا  ومىيٖى

 ٠ ُٟي،  لًمان جضعحه ونٗىصه ٖبرأاملْى بُت الؿلم الْى باإلياٞت الي ٣ٖض صوعاث جضٍع

ٟحنملؿاٖضة  ٘ مً ٦ٟا املْى غ طاتدم والٞغ  ءاتدم، وبالخالي ؤقٗاعهم اجدم مدلٖلى جٍُى

اصة مؿخىي التزامهم ؤججاه املىٓمت. ىاًت مً ٢بل لاصاعة وهظا ؾِؿاهم في ٍػ  اهخمام ٖو
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ٟحن ٥قغابة الاهخمام .3  بأعائدمفي ٖملُت وي٘ الخُِ للمؿاع الىُْٟي، والازظ  املْى

ىصح وم٣ترخاتدم  حغاء ب ؤوبةٖضاص اؾدباهت  صاعةج٣ىم لاأ ؤنبسهىم هظا الخسُُِ، ٍو

ٟحنعاء آالؾخ٣هاء م٣ابالث    الخُِ. صاتدم خى٫ هظهواهخ٣ا املْى

غ ؾُاؾاث الازخُاع والخُٗحن املخبٗت، ومداولت  ؤناملجم٘  بصاعةٖلى  .4 ٖضاصها بج٣ىم بخٍُى

بك٩ل ًًمً ازخُاع الصخو املىاؾب مً هاخُت الخبرة واملهاعة واملؿخىي الخٗلُمي 

ُٟت   الكاٚغة. الظي ًخىا٤ٞ م٘ مخُلباث الْى

التي صٞٗذ الٗامل الجساط  لاؾبابمىاؾبت ًم٨ً مً زاللها الخٗٝغ ٖلى  بًجاص آلُت .5

ىصح  ت ٖبر مى٢٘ الكغ٦ت بل٨تروهُج٩ىن في ق٩ل م٣ابلت  ؤن٢غاع مٛاصعة املجم٘، ٍو

أ ل٨تروويلا
 
٠ الظي ٢غع ج ؤنإلخغاج ولًمان ل وطل٪ جٟاصًا غ٥ الٗمل ًضلي املْى

  الخ٣ُ٣ُت وعاء اجساطه لهظا ال٣غاع.  باألؾباب

 لذساظاث وبدىر معخلبلُت: اكتراخاث  

ُٟي وؤزغه في صوعان الٗمل،   وجم ؤصزا٫جىاولذ الضعاؾت الخالُت مىيٕى جسُُِ املؿاع الْى

ؤجاخذ هظه الضعاؾت الٗضًض مً الالتزام الاؾخمغاعي ٖامل وؾُِ في هظه الٗال٢ت، خُث 

أ
 
أ املىايُ٘ التي لم هخُغ١ لها هٓغا

 
بُٗت الضعاؾت ذ لاأل٤ًُ الى٢ذ و٢ل ومخُلباتدا، م٩اهُاث َو

أوهي ٦ما ًلي: بدا وصعاؾهدا مؿخ٣بالأ باالهخماموهىص ي وبالخالي ؾى٣ترخها 

ُٟي وؤزغه في صوعان الٗمل وطل٪ بةصزا٫ ؤخض _ صعاؾت  ً البٗضًً آلاأجسُُِ املؿاع الْى زٍغ

أمالٗاَٟي، املُٗاعي  ٦ٗامل وؾُِ. لاللتزام الخىُٓمي

ُٟي وؤزغه في الالتزام الخىُٓمي.صعاؾت جسُُِ املؿاع _أ أالْى

ض٫ صوعان الٗمل ٧الخىاٞؼ والٗال٢ت عجٟإ مٗاالتي ٢ض حؿبب في  بٌٗ الٗىامل لازغيأ_ صعاؾت 

حن ويٍٛى الٗمل، للخٗٝغ ٖلى ؤزغها في صوعان الٗمل. أم٘ املكٞغ

أ  
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 كائمت اإلاشاحع

 
 
 : اإلاشاحع العشبُت: أوال

ت، مضزل لخد٤ُ٣ املحزة الخىاٞؿُت، 2006ؤبىب٨غ، مهُٟي م .1 ت  املىاعص البكٍغ ، لاؾ٨ىضٍع

 مهغ.

ي، ؾٗاص م .2 ت "بصاعة الاٞغاص" صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، 2007بغهَى   بصاعة املىاعص البكٍغ

 . لاعصنٖمان، 

، صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 1  انى٫ البدث الٗلمي، 2008ٍالجغاح، مدمىص م .3

 .لاعصن

  "الٗىامل املازغة في الالتزام الخىُٓمي" مجلت حامٗت الاهباع للٗلىم 2012الجمُلي، ٖلى م .4

تلاأالا٢خهاصًت و  .304-293 ، م 9 ، الٗضص م4، املجلض مصاٍع

ىُت مً ال٣ُإ الخام، لاؾباب والخلى٫ 2008الخغبي، بىضع م .5   "حؿغب الٗمالت الَى

 ت املل٪ ؾٗىص، اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. امل٣ترخت" عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗ

غي، ؾغوع م .6 ت، 2012ٍالخٍغ ، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 1  بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصن

م، خؿحن م .7  . لاعصن ، الؿلى٥ الخىُٓمي، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 2004خٍغ

ت م .8 ت، امل٨خب 1999خؿً، عاٍو ت،   بصاعة املىاعص البكٍغ الجامعي الخضًث، الاؾ٨ىضٍع

 مهغ.

ت، صاع اؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 2011خؿىهت، ُٞهل م .9  . لاعصن  بصاعة املىاعص البكٍغ

ؼ الالتزام الخىُٓمي لضي 2012خلـ، ن٣غ م .10 ٟحن  "صوع بصاعة الخُٛحر في حٍٗؼ " عؾالت املْى

 ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، الجامٗت الاؾالمُت، ٚؼة، ٞلؿُحن.
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ـ في حامٗت املل٪ 2001، ٖاص٫ مخلىاوي .11   "الٗىامل التي ٢ض جضٞ٘ اًٖاء هُئت الخضَع

ؾٗىص للدؿغب مً الجامٗت" عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت املل٪ ؾٗىص، 

اى.  الٍغ

، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 1  الؿلى٥ الخىُٓمي، 2002ٍخمىصة، ٧اْم م .12

 . لاعصن

ٟحن  "٢ُاؽ مؿخىي الالتزام الخىُٓمي لضي 2006خىىهه، خامض م .13 بالجامٗاث  املْى

 الٟلؿُُيُت" عؾالت ماحؿخحر ميكىعة، الجامٗت الاؾالمُت، ٚؼة، ٞلؿُحن. 

خي، مغوانم .14 بت 2008خٍى ُٟي ٖلى ٚع في  املىْٟحن ، "ؤزغ الٗىامل املؿببت للغيا الْى

 ؿُحن.الاؾخمغاع بالٗمل"، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت ٚؼة، ٞل

ً، ؾىضؽ م .15   "ؤزغ ابٗاص الالتزام الخىُٓمي في الاخترا١ الىٟس ي" مجلت ٧لُت 2014زٍى

ت  الانضاع   .56-27، م 30املإمىن، مالجامٗت املؿدىهٍغ

غ١ البدث الٗلمي، 2010ٍالضُٖلج، ابغاهُم م .16 ، صاع نٟاء لليكغ 1 ، مىاهج َو

 .لاعصنوالخىػَ٘، ٖمان، 

ت، ٍ  بصاعة املىا2011صًغي، ػاهض م .17 ، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 1عص البكٍغ

 .لاعصن

ت، 2009ٍؾالم، مدمىص م .18 ب 1  جىمُت املىاعص البكٍغ ت الٗغبُت للخضٍع ، صاع املجمٖى

 واليكغ، ال٣اهغة، مهغ. 

   بصاعة لاٞغاص، ميكىعاث الجامٗت املٟخىخت، َغابلـ، لُبُا.1994ؾُٗض، نالح م .19

ض م .20 ت، مضزل 2006نالح، ٖاص٫ والؿالم، مٍا ، حضاع اؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصنلل٨خاب الٗالمي، ٖمان، 
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م م .21   " صوعان الٗمالت " ؤؾبابدا، ؤزاعها، ٖالحها " عؾالت ماحؿخحر ٚحر 1999الهٛحر، ٍع

 ميكىعة، لا٧اصًمُت اللُبُت، َغابلـ، لُبُا. 

م ما .22 حها" عؾالت ماحؿخحر ٚحر ٖالأ-ؤزاعها-  "صوعان الٗمل، اؾبابدا1999لهالحي، ٍع

 ميكىعة، ا٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا، َغابلـ، لُبُا.

  الؿلى٥ الخىُٓمي، ماؾؿت خىعؽ الضولُت لليكغ والخىػَ٘، 2005الهحرفي، مدمض م .23

 ال٣اهغة، مهغ.

  الؿلى٥ الاصاعي والٗال٢اث الاوؿاهُت، صاع الىٞاء لضهُا لُباٖت 2007الهحرفي، مدمض م .24

تواليكغ،   ، مهغ.لاؾ٨ىضٍع

ت، ماؾؿت خىعؽ الضولُت لليكغ 2009الهحرفي، مدمض م .25   هىضعة املىاعص البكٍغ

 والخىػَ٘، ال٣اهغة، مهغ.

ت "مضزل 2005الُاجي، ًىؾ٠ م .26 مخ٩امل" ماؾؿت  اؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصنالىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

ت "مضزل 2010الُاجي، ًىؾ٠، وازغون م .27 ، 2مخ٩امل" ٍ اؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصنماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

ال٢خه بالٟاٖلُت الخىُٓمُت"، عؾالت 2013َبُل، مدمضم .28 ُٟي ٖو   "جسُُِ املؿاع الْى

 ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت ٚؼة، ٞلؿُحن.

في جغ٥ الٗمل"، عؾالت  املىْٟحنٚبت   "الٗىامل املازغة في عأ2009ٖبض الىهاب مالُحرة،  .29

 ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ا٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا، بىٛاػي، لُبُا. 

، صاع واثل لليكغ، ٖمان، ٖما٫  لاصاعة ولاأ2014امغي، نالح؛ الٛالبي، َاهغ مالٗ .30

 .لاعصن

 .لاعصن، صاع واثل لليكغ، ٖمان، 4، ٍٖما٫  لاصاعة ولاأ2014الٗامغي، والٛالبي، م .31
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، صاع املؿحرة لليكغ 1، ٍٖما٫  الؿلى٥ الخىُٓمي في مىٓماث لاأ2010ٖباؽ، ؤوـ م .32

 . لاعصنوالخىػَ٘، ٖمان، 

، صاع املِؿغة لليكغ ٖما٫  الؿلى٥ الخىُٓمي في مىٓماث لاأ2011ٖباؽ، اوـ م .33

 .لاعصنوالُباٖت، ٖمان، 

ت، مضزل 2003ٖباؽ، ؾهُلت م .34  .لاعصنٖمان،  ،1، ٍاؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

ت "مضزل 2006ٖباؽ، ؾهُلت م .35 ، صاع واثل لليكغ 2" ٍاؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصنوالخىػَ٘، ٖمان، 

ُٟي للٞغاص 2015ٖباؽ، مهضي م .36   "الا٢خضاع املٗغفي وؤزغه في ٖملُت جسُُِ املؿاع الْى

ٟحن ت ، املْى -336، م 103 ضاعلان" مجلت لاصاعة والا٢خهاص، مالجامٗت املؿدىهٍغ

350 . 

ت، الضاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘، 2000ٖبض الباقي، نالح م .37   بصاعة املىاعص البكٍغ

ت، مهغ.  الاؾ٨ىضٍع

  مباصي الؿلى٥ الخىُٓمي، الضاع الجامُٗت، 2005ٖبض الباقي، نالح الضًً م .38

ت، مهغ.   الاؾ٨ىضٍع

  مباصت الؿلى٥ الخىُٓمي، الضاع الجامُٗت، 2005الباقي، نالح الضًً مٖبض  .39

ت، مهغ.   الاؾ٨ىضٍع

ت، صاع ابى املجض للُباٖت، ال٣اهغة، 2006ٖبض الخمُض، عحب م .40   بصاعة املىاعص البكٍغ

 مهغ.

م، لامحنم .41 ُٟي ٖلي عيا 2014ٖبض ال٨ٍغ "، عؾالت املىْٟحن  "ؤزغ جسُُِ املؿاع الْى

ىم، الؿىصان.   ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، الخَغ
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  البدث الٗلمي، مٟهىمه وؤصواجه وؤؾالُبه، صاع ال٨ٟغ 1998ٖبُضاث، طو٢ان وآزغون م .42

 .لاعصنللُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

اث٠ 2013الٗؼاوي، هجم، وحىاص، ٖباؽ م .43 ت،  الاؾتراجُجُت  الْى في بصاعة املىاعص البكٍغ

 . لاعصنصاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

، صاع الكغو١ لليكغ ٖما٫  الؿلى٥ الخىُٓمي في مىٓماث لاأ2003ماحضة م الُُٗت، .44

 .لاعصنوالخىػَ٘، ٖمان، 

ت املٗانغة "بٗض ٣ٖ2005ُلي، ٖمغ م .45 ، صاع واثل 1"، ٍاؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصنلليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

ت املٗانغة، بٗض ٣ٖ2009ُلي، ٖمغ م .46 ، صاع واثل 2، ٍاؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصنلليكغ، ٖمان، 

ت املٗانغة، بٗض ٣ٖ2005ُلي، ٖمغ ونٟي م .47 ، صاع واثل اؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

 . لاعصنلليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

ُٟي للٗاملحن في البلضًاث 2011ٖىاًت، حما٫م .48   "ٖال٢ت ج٣ُُم الاصاء بخسُُِ املؿاع الْى

 الت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت ٚؼة، ٞلؿُحن. ال٨بري ب٣ُإ ٚؼة" عؾ

ال٢هدا بااللتزام الخىُٓمي" عؾالت ماحؿخحر 2005الٗىفي، مدمض م .49   "الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖو

 ٚحر ميكىعة، حامٗت ها٠ً الٗغبُت، اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

بت 2012الِٗؿاوي، ٖبض هللام .50 ال٢هدا بٚغ ُٟي ٖو ٟحن ، "الٗىامل املؿببت للغيا الْى  املْى

أفي الاؾخمغاع بالٗمل"، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت بىٛاػي، لُبُا.

ؼم .51 ُٟي واو٩ٗاؾاجه ٖلى الامً 2011الٟايل، ٖبض الٍٗؼ  ، "جسُُِ وجىمُت املؿاع الْى

ُٟي" عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت ها٠ً الٗغبُت، الؿٗىصًت.  الْى



047 

ال٢خه بااللتزام الخىُٓمي" عؾالت   "الخ٠ُ٨ 2012ٗىوي، ؤمحرة مالٟه .52 ُٟي ٖو الْى

 ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، لا٧اصًمُت اللُبُت، بىٛاػي، لُبُا.

ال٢خه بااللتزام الخىُٓمي" عؾالت ماحؿخحر 2008ٞلمبان، اًىاؽ م .53 ُٟي ٖو   "الغيا الْى

 ٚحر ميكىعة، حامٗت ام ال٣غي، اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

، صاع املىاهج لليكغ والخىػَ٘، 1لٗلمي ومىاهجه، ٍ ، البدث ا٦2007كغوص، ٖماع م .54

 . لاعصنٖمان، 

ت، 2011ٍال٨اللضة، َاهغ م .55 ، صاع الُاػوعي 1  الاججاهاث الخضًثت في بصاعة املىاعص البكٍغ

 .لاعصنلليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

غ الخىُٓمي "اؾاؾُاث ومٟاهُم خضًثت" 2012ٍاللىػي، مىس ي م .56 ، صاع واثل 5  الخٍُى

 .لاعصنٖمان، لليكغ، 

ت، الضاع الجامُٗت.1999ماهغ، اخمض م .57 ت، لاؾ٨ىضٍع    بصاعة املىاعص البكٍغ

مٗض٫ صوعان الٗمل واؾخ٣غاع  اهسٟاى  " الٗىامل املازغة في 2010مدمض، ممضوح م .58

ٟحن ذ للٗلىم الاوؿاهُت، الانضاع املْى  . 402-362، م 17" مجلت حامٗت ج٨ٍغ

ت، عئٍت اؾتراجُجُت مٗانغة، صاع اليكغ ٚحر    بصاعة املىاص2008مهُٟي، ؤخمض م .59 البكٍغ

 مبِىت، ال٣اهغة، مهغ.

ت، مىٓىع ال٣غن الخاصي والٗكغون، ٧لُت 2000مهُٟي، اخمضم .60   بصاعة املىاعص البكٍغ

 الخجاعة حامٗت بندا، مهغ

ت "صلُل ٖملي" 2013ًٍُت، عوال، والخمىعي، نالح ماملٗا .61 ، صاع 1 ، بصاعة املىاعص البكٍغ

ت، ٖمان، ٦ىىػ امل  .لاعصنٗٞغ

  ، مىاهج البدث الٗلمي، صاع الغواص لليكغ والخىػَ٘، َغابلـ، لُبُا.2007م ٖلىمىهىع،  .62
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ٟحن "اؾبابه، هخاثجه، الؿُُغة ٖلُه" جغحمت مدمض 1986مىبلي، ولُام م .63   حؿغب املْى

اى، اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.   امل٣ُىؽ، مٗهض الضاعة الٗامت، الٍغ

ت، مضزل 2002مههغ هللا، ؾُٗض .64 ، ٖالم ال٨خب الخضًث، اؾتراجُجي  بصاعة املىاعص البكٍغ

  .لاعصنٖمان، 

ض م .65 ت، 2011ٍهىعي، مىحر؛ ٧ىعجل، ٍٞغ  ، الجؼاثغ.1  بصاعة املىاعص البكٍغ

ت و٢ًاًا مٗانغة، 2012الهىضاوي، ًاؾغ م .66   بصاعة املضعؾت وبصاعة الٟهل، ؤنى٫ هٍٓغ

 صاع املندل، ال٣اهغة، مهغ.
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 (1امللحق رقم )

 دولة ليبيا 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مصراتة –األكادميية الليبية 

 مدرسة العلوم اإلدارةة واملالية

 قسم اإلدارة والتهظيم
 

 ةــاستبان
 ٚثؼذ،أخٟ اٌّٛظف اٌىز٠ُ: اٌضالَ ػ١ٍىُ 

٠ضزٔب أْ ٔمذَ ٌىُ ٘ذٖ االصزجبٔخ اٌزٟ صّّذ خص١صًب أل٘ذاف اٌجسث اٌؼٍّٟ ٚاٌذٞ ٔمَٛ 

ثئػذادٖ الصزىّبي ِزطٍجبد ١ًٔ شٙبدح اٌّبخضز١ز فٟ اٌؼٍَٛ اإلدار٠خ ِٓ األوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ فزع 

 ِصزارخ، رسذ ػٕٛاْ:

 دوران العمل ختطيط املسار الوظيفي وأثره يف

إْ اٌغزض اٌسم١مٟ ِٓ رمذ٠ُ ٘ذٖ االصزجبٔخ ٘ٛ اٌسصٛي ػٍٝ ثؼط اٌج١بٔبد اٌزٟ رخذَ 

اٌجسث اٌؼٍّٟ، ٚأْ اٌم١ّخ اٌفؼ١ٍخ ٌٙذا اٌجسث رؼزّذ ثذرخخ وج١زح ػٍٝ ِذٜ ِضبػذره فٟ اإلخبثخ 

( ٚاٌزٟ ػٍٝ خ١ّغ األصئٍخ اٌّذرخخ فٟ االصزجبٔخ اٌّزفمخ ِٓ خالي ٚظغ اٌؼالِخ إٌّبصجخ )

 رؼجز ػٓ ٚخٙذ ٔظزن، ٚأْ إخبثزه صزىْٛ ِٛظغ اٌؼٕب٠خ ٚاال٘زّبَ ٚاٌضز٠خ اٌزبِخ.

 

 ولكن جزيل الشكر والعرفاى

 

الباحث ... 
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 أوالً: البيانات الشخصية:
 ( أِبَ اإلخبثخ اٌزٟ رٛافك اخز١برن:ٔزخٛ ٚظغ ػالِخ )

 الوظيفة:
 ِجبشزح   رٕف١ذ٠خ   ل١بد٠خ 

 العمر:

 صٕخ 02الً ِٓ 

 صٕخ 02 – 02ِٓ 

 صٕخ 02 – 01ِٓ 

 صٕخ 02 – 01ِٓ 

 فأوثز – 01ِٓ 

 المؤهل العلمي:
 شٙبدح إػذاد٠خ

 دثٍَٛ ِزٛصط

 شٙبد٠خ ثب٠ٛٔخ

 دثٍَٛ ػبٌٟ

 ثىبٌٛر٠ٛس

 ِبخضز١ز

 دوزٛراٖ
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 :املتعلقة مبحاور الذراسة الفقراتثانيًا: 

 العبارات
موافق 

 بشذة
 محايذ موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشذة

 * تخطيط المسار الوظيفي: 

اٌٛظ١فٟ -0 اٌتذرج طزق تاٌّدّغ اٌّٛظفْٛ ٠ؼزف

.اٌّتازحاِاُِٙ



اٌٛظ١فٟ -2 ِستمثٍُٙ تٛلغ ػٍٝ اٌمذرج اٌّٛظفْٛ ٠ٍّه

تاٌّدّغ.



ِغ -3 اٌّٛظفْٛ اٌتخط١ط٠تشارن فٟ اٌّسؤٌٚح اٌدٙاخ

ٌٍّساراٌٛظ١فٟ.



ٚظائفُٙتىاًِزز٠تُٙ.٠ختاراٌّٛظفْٛ -4

.خثزاخاٌّٛظفْٛتتٕاسةِغاالػّاياٌت٠ٟؤدٚٔٙا -5

٠مِِْٛٛٙار -6 اٌذٞ اٌؼًّ ٔٛع تتٕاسةِغ اخاٌّٛظفْٛ

.تٗ



7-  اٌؼٍّٟ اٌتٌٍّٟٛظف١ٓاٌّؤً٘ االػّاي ِغ ٠تٕاسة

.٠ؤدٚٔٙا



.اوتسابِٙاراخخذ٠ذجتش٠ذفزصحاٌّٛظففٟاٌتزلٟ -8

اٌّ -9 إػذاد ػٍٝ تاستّزار اإلدارج ٌشغًٛٛظفتؼًّ ْ

.ِٕاصةٚظ١ف١حِتصاػذج



اٌّدّغ -01 ساُ٘تخط١طاٌّساراٌٛظ١فٟفٟتسس١ٓصٛرج

.اٌّٛظف١ٌٓذٞ



 * االلتزام االستمراري:

ػًِّ -00 فزص تٛفز ٌؼذَ ٔظزًا اٌسا١ٌح تٛظ١فتٟ ستّز

ِٛات١حفِٟٕظّحأخزٜ.



02-  اٌؼالٚاخٚاٌّشا٠ا فمذاْ ِٓ خٛفًا تٛظ١فتٟ اٌتِٟستّز

أزصًػ١ٍٙا.



.تمائٟفٟػٍّٟاٌسا٠ٌٟؼىسزاختٌٍٟؼًّ -03

.أشؼزإٌٟٔٓاوسةاٌىث١زِٓتمائٟٚتّسىٟتاٌّدّغ -04

استّزارٞ -05 ِماتً فٟاٌّدّغ أوٍفتٙا أٞٚظ١فح سألثً

تاٌؼًّف١ٗ.



 * دوران العمل:

الأفىززا١ًٌافٟتزناٌؼًّإطاللًا. -06

.اتٛلغتمائٟفٟاٌّدّغس١ستّزٌفتزجط٠ٍٛح -07
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 العبارات
موافق 

 بشذة
 محايذ موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشذة

أٔاراضِٟٚزتاذتاٌؼًّ. -08

اٌّدّغ٠ُِٚٙستسكاالستّزارتاٌؼًّتٗ. -09

أفىزفٟاالستماٌحٚاٌثسثػٓػًّآخز٠ت١رٌٟفزص -21

اٌتزلٟاٌٛظ١فٟ.



زاٌحاٌسصٛيػٍٝٚظ١فحأخزٜفٍٓأتزددفٟتزنفٟ-20

 اٌؼًّ.



أفىزفٟاالستماٌحٌؼذَشؼٛرٞتاألِٓاٌٛظ١فٟ.-22

اٌّدّغ-23 أفىزفٟاالستماٌحألٕٟٔأػتمذأْاستّزارٞتٙذا

٠ٌٓطٛرلذراتِٟٚٙاراتٟ.



أشؼزتغّٛضتداِٖستمثٍٟاٌٛظ١فٟ.-24

اٌتزلٟاٌٛظ١فٟالتزضٟطّٛزاتٟاٌشخص١ح.تزاِح-25
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 (0امللحق رقن )

 قائوت بأمساء احملكوني الستوارة االستبياى

 اجلاهعت التابع هلا الدرجت العلويت االسن

 جاهعت املرقب أستاذ هساعد الدكتور عبد السالم املايل

 تهصراتجاهعت  أستاذ هساعد الدكتور ًبيل اجلعيدي

 تجاهعت هصرات حماضر الدكتور عبد العزيز الولدة 

 تجاهعت هصرات أستاذ هساعد الدكتور حسي هاهاى

 تجاهعت هصرات أستاذ هشارك الدكتور أمحد حسنني

 تجاهعت هصرات حماضر األستاذ خمتار إمسيو
  

أ

أ

 

 


