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ختطيط املسار الوظيفي لدى القيادات الرتبوية 
 يف مكاتب التعليم مبدينة جدة

 *هاقيت ضالم خطين الهخاوي

 

 

ت بمياجب الخػلُم بمضًىت حضة, والىكف غً  _ امللخص َضف البدث بلى الخػغف غلى صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لللُاصاث التربٍى

ػؼي الزخالف الخبرة في الػمل الخالي, وجم ازخُاع غُىت غكىاثُت 
ُ

الفغوق طاث الضاللت ؤلاخصاثُت في صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي ح

ت مً مياجب الخػلُم, واؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي واإلاىهج 107) % مً مجخمؼ البدث بىاكؼ30بيؿبت  ( مكغفت جغبٍى

اإلالاعن. ولخدلُم ؤَضاف البدث كامذ الباخشت ببىاء اؾدباهت في طىء ألاصب الىظغي والضعاؾاث الؿابلت, وحغي جلىُجها وجيىهذ مً 

جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي غلى اإلاؿخىي الخىظُمي, الصػىباث التي جىاحه  زالزت مداوع: جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي غلى اإلاؿخىي الفغصي ,

ين الفغصي والخىظُمي. وكض ؤظهغث هخاثج البدث ؤن صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث  جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي غلى اإلاؿخٍى

ت بمياجب الخػلُم حاء بضعحت اث,  التربٍى وواهذ صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث  )مخىؾؼت( مً وحهت هظغ اإلاكغفاث التربٍى

ت بمياجب الخػلُم غلى اإلاؿخىي الفغصي بضعحت ت (مخىؾؼت)  التربٍى , وهظلً حاءث صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

صُاث مجها فخذ حهت مسخصت بمياجب الخػلُم غلى اإلاؿخىي الخىظُمي بضعحت )مىسفظت( وفي طىء هخاثج البدث ؤوصذ الباخشت بػضة جى 

اث وبًظاح مؿىغاث الترقُداث ومخؼلباث وقغوغ ول  مً كبل وػاعة الخػلُم حػجي بخسؼُؽ اإلاؿاعاث الىظُفُت للمكغفاث التربٍى

 .مؿاع مً اإلاؿاعاث الىظُفُت

اث الكلماث املفخاخيت:  .جسؼُؽ, اإلاؿاع الىظُفي, اإلاكغفاث التربٍى

 

 

 

 

 اململكت العزبيت الطعىدًت. -العشيش عبد امللك حامعت *
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 الخعليم مكاجب في التربىيت القياداث لدي الىظيفي املطار جخطيط

 حدة بمدًىت
 املقدمت. 1

ػت ٌػُض مُضان الخػلُم ؤخض ؤَم اإلاُاصًً التي جخؼلب     الاؾخجابت الؿَغ

إلاا ًدضر مً حغيراث وجؼىعاث جيخج جدضًاث واخخُاحاث مخىىغت لضي 

الػاملين في َظا اإلاُضان, وخُث ؤن الػىصغ البكغي مدىع ؤؾاس ي 

غ في ؤي مهىت واإلاؿاع الىظُفي ؾمت جغجبؽ باإلاهً غلى  لػملُت الخؼٍى

ازخالف ؤهىاغها لظا واهذ غملُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي مؼلب 

ػُض ؤلاقغاف ل  مجهما. َو
ً
لىظُفت وللمىظف بغغض جدلُم ؤَضاف هال

التربىي ؤخض ؤلاصاعاث اللاثمت غلى عفض َظا اإلاُضان مً زالٌ صوع 

ت التي جلىم بىظاثف وؤصواع مخىىغت مً زالٌ اإلاغاهؼ  اللُاصاث التربٍى

 .الىظُفُت والخبراث الػملُت واليكاػاث اإلاخػللت بالػمل

 في وطؼ بغامج  [1] ًظهغ ؤبى بىغ   
ً
ؤن اإلاىظماث التي جبظٌ مجهىصا

, ًصبذ مً الؿهل غلحها ُؽ اإلاؿاع الىظُفي للػاملين فحهامخىىغت لخسؼ

ا, هما  َغ بها وجؼٍى الىكف غً اللُاصاث الىاغضة , والػمل غلى جضٍع

ٌؿاغضَا طلً غلى غملُاث التركُت والىلل مبيُت غلى ؤؾـ غلمُت 

 .ألاكضمُت ؤو الغغباث الصخصُتواخخُاحاث واضخت, ولِـ غلى 

وإلاا وان هجاح واؾخمغاع اإلاىظماث ال ًغجبؽ بجىصة الخضماث التي    

ت اللاصعة غلى الجهىض  جلضمها بلضع ما ًغجبؽ بالىفاءاث البكٍغ

اث ألاصاء, ومىاهبت الخجضًض والخدؿين اإلاؿخمغ للخضماث غالقي  بمؿخٍى

 مً الازخُاع وان البض مً جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي للػام[ 2]
ً
لين بضءا

 ].3والخػُين والخىظُف ]

ت وزبراث وكُم لضي الفغص     فاإلاؿاع الىظُفي ؤصبذ ٌػجي كاغضة مهاٍع

جمىىه مً مغهؼ وظُفي ؤغلى ؤو مغهؼ وظُفي ٌػاصٌ اإلاغهؼ الىظُفي 

هفؿه ولىً ًخميز بمهاعاث جسصصُت مخميزة والىلل وحغُير اإلاؿمى 

 ].4] الىظُفي مً كؿم آلزغ

ؤن َىان غضة ؾبل ممىىت إلادافظت ول مىظمت  [5] صًغي  وكض ؤقاع   

غ اإلاؿاع الىظُفي وجىفير  ض مً فغص جؼٍى غلى مىظفحها مجها بجاخت مٍؼ

ت وزضماث احخماغُت  مؿمُاث وظُفُت ؤغلى وتهُئت خىافؼ ماصًت ومػىٍى

مازغة باإلطافت بلى ؤن جيىن اإلاػلىماث مخاخت للجمُؼ ومخؼلباث ول 

 .مؿاع وظُفي

ػجي بةخضار    
ُ
ػض جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي ؤخض الىظاثف التي ح وَُ

جىافم وجؼابم بين الفغص مً حهت والىظاثف التي ٌكغلها مً حهت 

بغغض ؤؾاس ي َى جدلُم ؤَضاف اإلاىظمت في ؤلاهخاحُت وجدلُم ؤَضاف 

 ].6الفغص في الغطا غً الػمل ]

ؼصاص الاَخمام في غملُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي     بلى الضعحت التي ٍو

 جىظُما لخسؼُؽ اإلاؿاع 
ً
 ومضزال

ً
ًمىً اللٌى ؤن َىان مضزال فغصًا

الىظُفي, فاإلاضزل الفغصي ًغهؼ غلى مؿاغضة ألافغاص غلى مػغفت 

فهم بالىؾاثل الالػمت  ؤَضافهم ومػغفت امياهُاتهم وكضعاتهم, وحػٍغ

ًغهؼ لخدلُم َظٍ ألاَضاف والخبصغ بمؿخلبلهم وواكػهم الخالي, بِىما 

ب والىلل والتركُت  ت والخضٍع اإلاضزل الخىظُمي غلى اجباع ؤؾالُب بصاٍع

غ  ].7] والخلاغض اإلابىغ, والخضٍو

وكض ؤهضث الضعاؾاث غلى ؤَمُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي للػاملين    

وهكفذ غالكخه الىزُلت بالػضًض مً اإلاخغيراث الخىظُمُت, هخدلُم 

وػٍاصة ؤلاهخاحُت مً حهت,  ؤَضاف اإلاىظمت التي حؿعى بلى الخميز 

وجدلُم ؤَضاف ألافغاص الظًً ٌؿػىن بلى الخؼىع في وظاثفهم مً حهت 

 ].8ؤزغي والغطا غً الىظُفت والغطا غً اإلاىظمت والالتزام الىظُفي ]

هما هكفذ الضعاؾاث اإلاخػضصة بلى ؤن اإلاخدبؼ لىاكؼ جسؼُؽ اإلاؿاع  

ًت في بػع الجهاث الىظُفي للػاملين في اإلاملىت الػغبُت الؿػىص

بلى  [9] الخيىمُت واهذ بضعحاث مخفاوجت خُث جىصلذ صعاؾت الفاطل

واهذ بضعحت مخىؾؼت وهكفذ  ؤن مؿاَماث وػاعة التربُت والخػلُم

ً واإلاضًغاث لشلافت وآلُاث  [10] الُاوع صعاؾت  غً افخلاع اإلاضًٍغ

غ ألاصاء  .جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي عغم ؤَمُخه في جدؿين وجؼٍى

 دراضتالمشكلت . 2

مما ؾبم جخطح ؤَمُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي وطغوعجه لخلضم    

اإلاىظف في وظُفخه ولخىمُت الكػىع باالهخماء والىالء لضًه وبما ؤن مهام 

ؤلاقغاف التربىي في الػصغ الخالي كض ػاصث صػىبت لدكمل حىاهب 

لتي مخػضصة هدُجت اإلاؿخجضاث والخؼىعاث في وافت مجاالث الخػلُم, وا

ت حضًضة وبالخالي فخذ  ؤّصث بلى اؾخدضار بصاعاث وؤكؿام حػلُمُت وبصاٍع

اصة ؤغضاص اإلاخلاغضاث وخاحت  قىاغغ لىظاثف مخىىغت , هما ؤن ٍػ

الىظاثف لكغلها بلُاصاث ؤزغي ًضغى بلى جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي 

اث وبغضاصًَ بمهاعاث وكضعاث غالُت للترقُذ  للمكغفاث التربٍى

ؤغلى وللىفاء بمهام َظٍ الىظاثف. وكض جم بحغاء صعاؾت  إلاىاصب كُاصًت

ت وغضصًَ ) ( ؤظهغث 15اؾخؼالغُت غلى غُىت مً اللُاصاث التربٍى

هخاثجها وحىص خاحت لخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي ومً َىا جبلىعث مكيلت 

 :البدث في الؿااٌ الغثِـ الخالي

 أ. أضئلت الدراضت

ت في مياجب ما صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي   اللُاصاث التربٍى

  الخػلُم بمضًىت حضة؟

خؼلب َظا الؿااٌ ؤلاحابت غً ألاؾئلت الفغغُت الخالُت   :ٍو

ت في مياجب . 1 ما صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

ً فُما ًخػلم باإلاؿخىي الفغصي؟  الخػلُم بمضًىت حضة مً وحهت هظَغ

ت في مياجب ما صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُ. 2 في لضي اللُاصاث التربٍى

ً فُما ًخػلم باإلاؿخىي الخىظُمي؟  الخػلُم بمضًىت حضة مً وحهت هظَغ

ما الصػىباث التي جىاحه جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث . 3

ين الفغصي  ت في مياجب الخػلُم بمضًىت حضة غلى اإلاؿخٍى التربٍى

 والخىظُمي؟

ت خٌى صعحت  َل ًىحض ازخالف في وحهاث هظغ . 4 اللُاصاث التربٍى

ػؼي الزخالف ؾىىاث 
ُ
جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي في مياجب الخػلُم ح

ت؟  الخبرة في الػمل همكغفت جغبٍى

 :فغوض البدث

 بػض الاػالع غلى ألاصبُاث والضعاؾاث الؿابلت جم صُاغت الفغطُت      
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 :الخالُت

 ≥ α) 0005)ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت غىض مؿخىي الضاللت  -1

ت  في مخىؾؼاث صعحاث جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

ػؼي الزخالف ؾىىاث الخبرة في الػمل همكغفت 
ُ
بمياجب الخػلُم ح

ت  .جغبٍى

 دراضتالأَداف ب. 

 :يهضف َظا البدث بلى    

ت في . 1 الخػغف غلى صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لللُاصاث التربٍى

 .بمضًىت حضة غلى اإلاؿخىي الفغصي والخىظُميمياجب الخػلُم 

الخػغف غلى الصػىباث التي جىاحهه جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي . 2

ين الفغصي  ت في مياجب الخػلُم بمضًىت حضة غلى اإلاؿخٍى اللُاصاث التربٍى

 والخىظُمي؟

الىكف غً الفغوق طاث الضاللت ؤلاخصاثُت في صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع . 3

ػؼي الزخالف ؾىىاث الىظُفي لضي الل
ُ
ت بمياجب الخػلُم ح ُاصاث التربٍى

ت؟  الخبرة في الػمل همكغفت جغبٍى

 دراضتالأَميت ج. 

 :كض جفُض هخاثج البدث ول مً    

صاوعي اللغاع بىػاعة الخػلُم: لخسصُص حهت جسخص بخدضًض وببغاػ  -1

اإلاؿاعاث الىظُفُت التي جىاؾب ػبُػت غمل ؤلاقغاف التربىي وػٍاصة 

 .اإلاؿاعاث الىظُفُت وجىىغها في الهُاول الخىظُمُت

بصاعة ؤلاقغاف التربىي: خُث ًلضم البدث حغظًت عاحػت إلصاعة  -2

ؤلاقغاف التربىي غً صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي وبالخالي الػمل غلى 

ت ب اللُاصاث التربٍى  .اإلاؿخىي الخىظُمي وجضٍع

ىظُمي لخسؼُؽ اإلاؿاع مياجب الخػلُم: إلاػغفت واكؼ اإلاؿخىي الخ -3

غ ؤلاحغاءاث  .الىظُفي وجؼٍى

ت: لخدضًض جىحهاتهم اإلاؿخلبلُت مً زالٌ الخسؼُؽ  -4 اللُاصاث التربٍى

 .غلى اإلاؿخىي الفغصي

 دراضتالخدود د. 

الخضوص اإلاىطىغُت اكخصغ البدث غلى مػغفت صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع 

ين الفغصي والخىظُمي,  الصػىباث التي الىظُفي لللُاصاث غلى اإلاؿخٍى

 .جىاحه جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضيهً

م البدث في الفصل الضعاس ي الشاوي لػام  ّبِ
ُ
الخضوص الؼماهُت: ػ

1436/1437ٌ 

ت وحكمل في البدث اإلاكغفاث  ت: اللُاصاث التربٍى الخضوص البكٍغ

اث في مياجب الخػلُم  .التربٍى

م البدث في مياجب الخػلُم للبىا ّبِ
ُ
ث بمضًىت حضة الخضوص اإلاياهُت: ػ

 .( مياجب4وغضصَا )

 دراضتالمصطلحاث ٌ. 

اث بمياجب الخػلُم  * : ًَ اإلاكغفاث التربٍى
ً
ت بحغاثُا اللُاصاث التربٍى

 .للبىاث الخابػت إلصاعة الخػلُم

: َى ؾلؿلت الخغيراث الىظُفُت التي جدضر في 
ً
اإلاؿاع الىظُفي بحغاثُا

التي حكغلها اإلاىظفت, خُاة اإلاىظفت الػملُت ؤي ؤهه مجمىغت اإلاغاهؼ 

وججاعب الػمل اإلاخىىغت التي جدؿً زبرتها الىظُفُت ومهاعاتها زالٌ 

 .خُاتها الػملُت ولِؿذ الخبرة التراهمُت فلؽ

: الجهىص اإلاكترهت بين بصاعة اإلاىخب *
ً
جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي بحغاثُا

بهً غلى جسؼُؽ جلضمهم  ت التي حػمل بها لخضٍع واللُاصاث التربٍى

في وبغضاصًَ للىظاثف اإلاؿخلبلُت لخدلُم جؼلػاتهً الىظُفُت الىظُ

وجؼلػاث ؤلاصاعة في بػاع ألاَضاف الػامت لىػاعة الخػلُم. خُث جلىم 

لت اإلاالثمت لخدلُلها ,  ت بخدضًض ؤَضافها اإلاهىُت والؼٍغ اإلاكغفت التربٍى

ب في  وجلىم بصاعة اإلاىخب بمؿاغضتهً في ؤلاغضاص لظلً مً حػلُم وجضٍع

الث مخػضصة في الػمل وجىظُف لخجاعب وزبراث الػمل اإلاخىىغت مجا

ت  .التي ماعؾتها اإلاكغفت التربٍى

 إلاطار الىظزي . 3

 :مفهىم اإلاؿاع الىظُفي

مجمىغت اإلاغاهؼ الىظُفُت التي  (Career Path) ًلصض باإلاؿاع الىظُفي   

التي ًخضعج زاللها الفغص زالٌ خُاجه الىظُفُت, ؤي هي اإلاغاهؼ الىظُفُت 

ٌكغلها اإلاىظف زالٌ خُاجه الػملُت بغع الىظغ غً الىجاح ؤو 

دخىي مفهىم اإلاؿاع الىظُفي غضة مػاوي مجها  الفكل الظي ًدلله. ٍو

ت  الخدغن صػىصا في ؾلم الىظُفت وجدلُم مياؾب ماصًت ؤو مػىٍى

جؼامً الخلضم الىظُفي بما في طلً الخصٌى غلى ؾلؼت ؤهبر ؤو ؤمىاٌ 

ا مً اإلاياؾب وبالخالي فةن اإلاؿاع  ؤهثر ؤو قهغة ؤو  جدلُم طاث ؤو غيَر

الىظُفي ًخمدىع خٌى الخبرة الفغصًت اإلاخسصصت في مجاٌ وظُفي 

ٍغ باؾخمغاع ] ػمل غلى جؼٍى  ].7ًسخاٍع الفغص زالٌ خُاجه الػملُت َو

 في ؾلم الىظُفُت في مجاٌ مً اإلاجاالث    
ً
وكض ٌػجي الخدغن صػىصا

ت جغافم الخلضم الىظُفي بما في الػملُت وجدلُم مياؾب ما صًت ومػىٍى

ا مً  طلً الخصٌى غلى ؾلؼت ؤهبر ؤو قهغة ؤو جدلُم الظاث ؤو غيَر

 .اإلاياؾب

ػغفه صٌؿلغ    غلى ؤهه هظام للتركُت اإلاىخظمت واإلاؿخمغة بىاء  [11] َو

 للخلضم والتركُت 
ً
خظمً فغصا غلى ؤؾـ مىطىغُت مدضصة, ٍو

ػخبٍر  الث واإلاهاعاث واللُم اإلاىاؾبت. َو اإلاخىاصلت في طىء جىفغ اإلاَا

مجمىغت مً الخصغفاث الفغصًت والخىظُمُت اإلاخخابػت  [12] اإلاضَىن 

ص الىظُفُت, حؿعى بلى بخضار واإلاغجبؼت بالػمل زالٌ خُاة الفغ 

ى ؾلؿت مخػاكبت مً الخغيراث  اإلاىاثمت بين الفغص والىظُفت. َو

م التركُت ؤو الىلل  الىظُفُت التي جدضر في خُاة الفغص الػملُت غً ػٍغ

الىظُفي ألافلي, ؤو مجمىغت اإلاغاهؼ التي ٌكغلها الفغص, وججاعب الػمل 

 ].13اإلاترابؼت زالٌ خُاجه الػملُت ]

مما جلضم فةن اإلاؿاع الىظُفي غباعة غً َضف ًداٌو اإلاىظف ؤو و    

الفغص جدلُله مً زالٌ الاهخلاٌ مً مؿخىي ؤكل بلى مؿخىي ؤغلى ؤو 

مً ميان بلى آزغ في هفـ اإلاؿخىي وطلً بغغض التركُت ؤو جدؿين 

خم طلً مً زالٌ الخىافم بين  الىظُفت ؤو جدلُم الظاث وبقباغها ٍو

خظمً بمياهُاث الفغص مً ه اخُت وبمياهُاث اإلاىظمت مً هاخُت ؤزغي ٍو

 ].14وكاغ مً كبل الفغص واإلاىظمت ]

 :مفهىم جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي وؤَضافه وؤَمُخه

مً الػىامل التي ؤؾهمذ في جإزغ الاَخمام بمىطىع جسؼُؽ اإلاؿاع     

الىظُفي غمىض مفهىم اإلاؿاع الىظُفي لضي ألافغاص وغضم بصعان 

صاعة الػلُا في اإلاىظماث وهضعة اإلاػلىماث والضعاؾاث ؤَمُخه مً كبل ؤلا 

ٍغ وهلص  الػلمُت وألابدار خٌى اإلاؿاع الىظُفي ومكىالجه وؾبل جؼٍى

ً. وكض غغف ماَغ ]  [ جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي15اإلاهاعة لضي اإلاضًٍغ
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(Career Planning)  بإهه "غملُت مسؼؼت حؿعى إلخضار جىافم بين

اصة بهخاحُت اإلاىظمت وفي الىكذ هفؿه الفغص والىظُفت التي ٌكغ لها لٍؼ

 ".جدلُم الغطا الىظُفي للػاملين

غي غبض الباقي ]     [ ؤن مفهىم جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي مؿاولُت 16ٍو

الفغص هفؿه فُػغفه بإهه: مؿاولُت الفغص في جىمُت مؿاٍع الىظُفي مً 

واكػُت زالٌ ما ًسؼؼه بىفؿه لخُاجه الىظُفُت في صُاغت ؤَضاف 

وكابلت للخدلُم وفي بػاع جلُُمه للضعاجه واَخماماجه ومُىله هدى 

 .الفغص الىظُفُت اإلاخاخت التي جدلم همٍى اإلانهي

فيري ؤن جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي مؿاولُت اإلاىظمت [ 1] ؤما ؤبى بىغ    

فُػغفه بإهه " وكاغ مىظم جظػه اإلاىظمت ألفغاصَا بهضف بزغاء 

اث وجمىُت اإلاهاعاث الجي جازغ غلى مؿخلبلهم اإلاػلىماث وصلل الخبر 

 ".الىظُفي هىغا واججاَا

غي غالقي     ػغفه بإهه: " غملُت مكترهت بين ؤلاصاعة واإلاىظف  [2] ٍو َو

جخظمً بغضاص الفغص إلاغاخل ؾير وظُفي مخصاغضة وجدضًض اإلاهاعاث 

ب ؤو جدضًض الىكذ الؼمجي لػبىع ول مغخلت "  اإلاؼلىبت مً حػلُم وجضٍع

[ غلى الػالكت بين اإلاضزل الفغصي والخىظُمي 8ما ؤهض الهُتي ]ه

لخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي فالفغصي ًغهؼ غلى مؿاغضة ألافغاص إلاػغفت 

فهم  ؤَضافهم ومؿخلبلهم الىظُفي ومػغفت بمياهُاتهم وكضعاتهم وحػٍغ

بالىؾاثل الالػمت لخدلُم َظٍ ألاَضاف, بِىما ًغهؼ اإلاضزل الخىظُمي 

ت مخىىغت لىطؼ الفغص اإلاىاؾب في اإلايان غلى بجباع ؤ ؾالُب بصاٍع

 .اإلاىاؾب وطلً جدلُلا ألَضاف اإلاىظمت

خطح مما ؾبم ؤن جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي مغخلت مهمت مً     ٍو

مغاخل ؤلاغضاص للىظُفت والاؾخمغاع بها ومؿاولُت مكترهت بين اإلاىظف 

ؿير وفلا بحغاءاث جىظُمُت  .وؤلاصاعة التي ٌػمل بها َو

ومً ؤَضاف جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي: حغُير اججاَاث اإلاىظماث    

وؤلاصاعاث وحػضًل اؾتراجُجُاتها لخخىافم مؼ ما ػغؤ مً حغيراث في 

غ ؾُاؾاث وبحغاءاث  اخخُاحاث واَخماماث اإلاىظفين. هظلً جؼٍى

الػمل وؤخضار الخػضًالث اإلاؼلىبت في ؤهظمتها لظمان هجاخها. وجدلُم 

ين ألافغاص وؤلاصاعاث, وبين الىظُفت واإلاىظمت وألافغاص الخىافـ والخميز ب

 ].17ومىدهم الفغصت إلاماعؾت ؤغماٌ مخىىغت جدلم مياهت احخماغُت ]

ظُف ؤبى بىغ     بن مً ؤَضافه جدلُم ألامً الىظُفي للػاملين [ 1] ٍو

بخلبُت عغباتهم وبقباع ػمىخاتهم الخالُت واإلاؿخلبلُت ووطػه في اإلاؿاع 

دلم للمىظمت الاؾخلغاع الىظُفي بلى  .ًلبي اخخُاحاتهم بلضع ؤلاميان ٍو

ؤما ؤَمُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي: فهى ًدلم جسؼُؽ وجىمُت اإلاؿاع 

الىظُفي ؤزاًعا بًجابُت مخػضصة للمىظماث وألافغاص غلى خض ؾىاء 

خطح طلً مما ًلي  :ٍو

خالُت, للمىظمت: بىاء اإلاهاعاث وػٍاصة كضعاث ألافغاص في وظاثفهم ال - ؤ

وصغم كضعاتهم للخىُف مؼ الخؼىع الخلجي ومخؼلباث مهام الػمل 

الجضًضة وجىفير اإلاهاعاث واإلاىاَب, هما ٌؿاَم في جىفير مػلىماث غً 

كضعاث وػمىخاث ألافغاص للخمىً مً وطؼ الفغص في اإلايان اإلاىاؾب هما 

ظهغ [18] ًظُف عقُض ؤن مً هخاثج جسؼُؽ اإلاؿاع  Ummanel [19] ٍو

كػت جىفير وكذ اإلاىظمت, ألن مىهج جسؼُؽ وجىمُت اإلاؿاع الىظُفي اإلاخى 

ال ًخؼلب الالتزام بجضاٌو مدضصة حؿخضعي جغن اإلاىظمت والاهخلاٌ إلايان 

ب غلى جسؼُؽ وجىمُت اإلاؿاع الىظُفي, بل ًمىً  الخػلم ؤو الخضٍع

للصخص ؤو ألاشخاص الخػلم ؤزىاء الػمل, وفي الىكذ الظي ال ًازغ 

 .ؿاولُاث الفغصغلى مهام وم

ؤن غملُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي  [20] لألفغاص: ًظهغ جىفُم -ب

ض  م حػٍى حؿاَم في جىمُت مهاعاث وكضعاث خل اإلاكىالث غً ػٍغ

م , مما  اإلاىظفين غلى الخفىير الكامل وحػىصَم غلى جغجِب ؤفياَع

ًىؿبهم اإلاػغفت الظاجُت وفهم هلاغ الظػف واللىة الصخصُت, 

ُت زم والغغبت والخاحت بلى الخيامل بين مهىت الفغص وخُاجه الصخص

اإلاػغفت الخىظُمُت وؤلاإلاام باإلاػلىماث الخالُت وهظلً ؤلاخؿاؽ 

بالفغص والترهيز غلى ؤَضاف واضخت ومخػضصة للمؿخلبل وػغق 

كير ؤبى قُست ] [ ؤن جسؼُؽ 21الخىمُت التي جلابل َظٍ ألاَضاف, َو

اإلاؿاع الىظُفي ًىؿب اإلاىظفين ؤلاعاصة والخصمُم الظاحي ومماعؾت هىع 

والؿُؼغة غلى حىاهب خُاتهم اإلاهىُت واهدؿاب مهاعاث  مً الغكابت

 .حضًضة

  مضازل جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي -

ؤن جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي ًغجىؼ غلى جلُُم وجدضًض الىطؼ الخالي  

  لألفغاص واإلاىظمت وهظان جدلُل الفغص اإلاخاخت

اإلاضزل الفغصي في جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي بن جسؼُؽ مؿاعاث  -1

ل الىظُفُت لألفغاص هي زؼىغ جمشل جؼىع وهجاح اإلاىظف غبر اإلاؿخلب

خُاجه الىظُفُت, وغملُت الخسؼُؽ هي مؿاولُت الفغص طاجه في اإلالام 

, خُث ًجب غلى الفغص ؤن ًلىم باألوكؼت اإلاخىىغت جبضؤ مً  ألاٌو

م الفغص لظاجه, زم ًلاعن بطا واهذ اللضعاث وؤلامياهُاث واإلاهاعاث  جلٍى

ػمىخاجه وما هي ؤلاحغاءاث التي ًلىم بها في الىكذ وافُت لخدلُم 

الخاطغ. وجدضًض الفغص الىظُفُت اإلاخاخت ؾىاء في صازل اإلااؾؿت 

مً زالٌ ما جيكٍغ مً مػلىماث غً الىظاثف مشل صلُل الكغهت, 

اإلاؿاعاث الىظُفُت, فغص التركُت والىلل في اإلاؿخلبل, ؤو الفغص 

, ؤو الخصٌى غلى مكىعة بػع الىظُفُت اإلاخاخت في ؾىق الػمل هيل

ً ؤو الغئؾاء في اإلاىظمت التي ٌػمل        الجهاث اإلاخسصصت ؤو اإلاضًٍغ

 ].22] بها

[ مً الظغوعي ؤن ًلىم الفغص بخدضًض 23هما ًظُف غىض ]   

لت وبغضاص الخؼؽ  ؤَضافه الىظُفُت اللصيرة واإلاخىؾؼت والؼٍى

وختى ًدلم الفغص اإلاؿخلبلُت الالػمت لخدلُم مسخلف َظٍ ألاَضاف, 

زؼؼه اإلاغجبؼت باألَضاف الىظُفُت فهى بداحت بلى مىار جىظُمي 

غ  صجؼ غلى الخىمُت الىظُفُت بطافت بلى الػمل غلى جؼٍى ٌؿاغض َو

ػمىخاجه هما ًيبغي غلى اإلااؾؿت ؤن جضغم ألاوكؼت التي حؿاغض غلى 

ب, وألاوكؼت الخشلُفُت, وبخضار  جدلُم طلً مشل جىفير فغص الخضٍع

 .خػضًالث الهُيلُت التي حؿاغض غلى فخذ مجاالث التركُت ؤمام ألافغاصال

اإلاضزل الخىظُمي في جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي: ًغهؼ غلى صوع اإلاىظمت  -2

ت  في جسؼُؽ وجىمُت اإلاؿاع الىظُفي للفغص مً زالٌ ألاؾالُب ؤلاصاٍع

م ألاصاء, لخدلُم ؤَ غ, والىلل, جلٍى ب والخؼٍى ضافها اإلاخبػت فحها والخضٍع

 .وؤَضاف الفغص

[ ؤن مغاخل جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي في اإلاىظمت 24ًظهغ غلُلي ]   

جغجبؽ بخصمُم اإلاؿاع وجدضًض ؤَضافه وجلُُم كضعاث ألافغاص والخػغف 

غلى الفغص الىظُفُت للمؿاعاث وجلُُم بضاثلها, باإلطافت بلى وطؼ 

زؼت لخىفُظ اإلاؿاع وجلُُمها واجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت لخػضًلها 
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مُم اإلاؿاعاث الىظُفُت ججؼثت الىظُفت إلاؿاعاث بدُث ٌكمل جص

دبؼ طلً جدضًض اإلاؿاولُاث  وظُفُت مسخلفت غً بػظها البػع, ٍو

الث واإلاؿخىي اإلاػغفي  ليل وظُفت في اإلاؿاع واإلاخؼلباث الالػمت لها واإلاَا

, وحػخبر بؼاكت الىصف الىظُفي هي اإلادضص  واإلاهاعاث وغيٍر

الث ليل وظُفت  , وبحغاء جلُُم للضعاث وبمياهُاث للمؿاولُاث واإلاَا

 وجدضًض الفغص الىظُفُت ليل مؿاع وهي الىظاثف 
ً
الفغص شخصُا

الػلُا التي كض ًدصل غلحها بطا جىفغث فُه الكغوغ وجلضًم بضاثل 

 .اإلاؿاعاث ؤي اإلاؿاعاث الىظُفُت ألازغي البضًلت

وبظلً ال ًىفصل صوع اإلاىظمت غً صوع الفغص في جسؼُؽ اإلاؿاع    

ظُفي خُث حؿعى بلى جدلُم الخىافم بين اخخُاحاث الفغص اإلاهىُت الى 

 بلى الخىافم بين 
ً
واخخُاحاتها, هما ًخم الخىافم بين الؼغفين اؾدىاصا

الػىامل الصخصُت الخاصت بالفغص مشل اإلاهاعاث والخبراث اإلاسخلفت 

وؤلاصعان الظاحي والىمؽ الؿلىوي, وبين الػىامل الخاعحُت باإلاىظمت 

 ].25ػت ؤلاقغاف وزصاثص ومخؼلباث الػمل وجمىين ألافغاص ]مشل ػبُ

 :الصػىباث التي جىاحه جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي صػىباث مً حاهب -

اصة ػمىح اإلاىظف وغضم واكػُخه, وغضم  : اإلاىظف جخمشل في ٍػ
ً
ؤوال

 ].5ؤلاصعان والىطج الصخص ي له, وجضوي الجاهب الػلمي واإلاػغفي لضًه ]

: جىظُمُت مً
ً
كصىع الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث الػملُت اإلادضصة  زاهُا

غ  ب والخؼٍى لػملُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي, وغضم جىفغ بغامج الخضٍع

للمىظفين, بطافت بلى ؤن غملُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي ال ججض 

اَخماًما مً ؤلاصاعة الػلُا وال حػمل غلى جيلُف بػع اإلاىظفين بىظاثف 

ابقغافُت الهدكاف اإلاىاؾب فحهم   ومهاعًٍ
ً
 ].26] كُاصًا

اث الىظُفُت  : هظام الخضمت اإلاضهُت ًمىً بحمالها في كلت اإلاؿخٍى
ً
زالشا

في بػع ؾالؾل الفئاث, وهثرة غضص اإلاىظفين في الجهاػ الخيىمي في 

ؾلؿلت فئاث واخضة, مما ًجػل مً الصػىبت التركُت بلى وظُفت ؤغلى 

اثف الخىفُظًت ًلابله في نهاًت َظٍ الؿلؿلت, بطافت بلى ؤن هثرة الىظ

كلت في غضص الىظاثف اإلاغجبؼت بؿلؿلت الفئاث ؤلاقغافُت لخلً 

الىظاثف, بدُث ؤن ولما اعجلى اإلاىظف في الىظُفت ولما كلذ فغص 

 كلت الىظاثف الكاغغة 
ً
التركُت هدُجت لللت الىظاثف ؤلاقغافُت, وؤزيرا

مً الخؼىع  في هشير مً ألاحهؼة الخيىمُت لىشير مً ؾالؾل الفئاث جدض

 ].27والتركُت للمىظفين ]

ت في مياجب الخػلُم  :جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لللُاصاث التربٍى

ت للػمل خُث     وجدغص مياجب الخػلُم غلى ازخُاع اللُاصاث التربٍى

غ ؤصاء الػملُت  ًدمل الػاملىن في بصاعاث مياجب الخػلُم مؿاولُت جؼٍى

ت مً بغضاص اللُاصاث غ اإلاض الخػلُمُت والتربٍى اعؽ, وهظلً هلل وجؼٍى

, واإلاؿاَمت في جظلُل الصػىباث التي جىاحهه الخبراث اإلاسخلفت

 .اللُاصاث واإلاضاعؽ لخخمىً مً بقغافها غلى الػمل اإلاُضاوي في اإلاضاعؽ

اث بخدلُم     لظلً جلىم مياجب الخػلُم مخمشلت في اإلاكغفاث التربٍى

اصة ألاَضاف للػملُت الخػلُمُت مً زالٌ حػضص ؤص ا لدكمل ٍػ واَع

م بالىخاثج غً  الفاغلُت بالترهيز غلى جدلُم ألاَضاف واغخماص الخلٍى

اث الغطا م الخغظًت الغاحػت, لخىدؿب اإلاكغفاث التربٍى               ػٍغ

غً الػمل, وجدمل اإلاؿاولُت, والاهخماء, وصعحت اإلاكاعهت في اجساط 

 ].28اللغاعاث ]

 [ 29] بلُه الػِس ىواإلاكغف التربىي هما ؤقاعث    
ً
ل غلما  َى الفغص اإلاَا

لىم بخىحُه  ين ٍو وزبرة إلاخابػت مغئوؾُه مً مػلمين وغاملين وبصاٍع

 بغغض جدصُلهم الفػاٌ 
ً
 وغلمُا

ً
ا  وجغبٍى

ً
ٍغ جلىُا م وجؼٍى بهجاَػ

ظهغ الػضواوي ] [ ؤن غمل اإلاكغف التربىي ٌػخبر 30لألَضاف اإلاغحىة. ٍو

ربىي خُث ًىاغ باإلاكغف غضص مً اإلاهام عهيزة مهمت مً عواثؼ الػمل الت

بُت , ولػل ؤبغػ مهام اإلاكغف اإلاؿاَمت في عفؼ  ت والخضٍع الفىُت وؤلاصاٍع

غ كضعاتهم ومهاعاتهم  .ؤصاء الػاملين بالخػلُم وخثهم غلى جؼٍى

 الدراضاث الطابقت. 4

 :الضعاؾاث الػغبُت

اإلاؿاع [ بلى الخػغف غلى واكؼ جسؼُؽ 27َضفذ صعاؾت الخاعسي ]   

الىظُفي في اإلاىظماث الؿػىصًت الػامت مً زالٌ الخػغف غلى 

ً ومضي اَخمام اإلاىظماث الػامت  الؿُاؾت اإلاخبػت في حػُين اإلاضًٍغ

بخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي والخػغف غلى ؤَم البرامج. واؾخسضام الباخث 

اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي وجيىن مجخمؼ الضعاؾت مً وافت مضًغي ؤكؿام 

ت في مىظماث اللؼاع الػام في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت اإلاىاعص  البكٍغ

( 50ومىظفي الػمىم في َظٍ اإلاىظماث خُث ػبلذ الضعاؾت غلى )

مىظمت غامت في كؼاغاث غضة مً طمجها الىػاعاث والجامػاث والهُئاث 

( 300واإلاضاعؽ وؤلاصاعة الػامت وألاماهاث الػامت وبلغذ غُىت الضعاؾت )

ً َظٍ اإلاىظماث. وجم اؾخسضام الاؾدباهت التي جم مضًغ ومىظف م

ا مً صعاؾت َغ هإصاة لجمؼ البُاهاث وكض ؤؾفغث   Antoniu [31] جؼٍى

غً مجمىغت مً الىخاثج ؤَمها ؤن ما ًلاعب هصف اإلاىظماث الػامت 

تهخم بخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي إلاىظفحها وؤن ؤفغاص الػُىت ًغون ؤن ما 

غ الىظُفي طو فاغلُت مخىؾؼت ؤو جلضمه اإلاىظماث في مجاٌ الخ ؼٍى

مخضهُت هما ؤقاعث الىخاثج بلى وحىص الػضًض مً مػىكاث جسؼُؽ 

 .اإلاؿاع التي جخػلم باإلاىظمت واإلاىظف

ضفذ صعاؾت الفاطل ]    [ بلى الخػغف غلى واكؼ جسؼُؽ 9هما َو

وجىمُت اإلاؿاع الىظُفي واوػياؾاجه غلى ألامً الىظُفي مً وحهت هظغ 

وػاعة التربُت والخػلُم, وجم اؾخسضام اإلاىهج الىصفي  الػاملين في

( مىظفا ومىظفت بىاكؼ 4905اإلاؿخي وجيىن مجخمؼ الضعاؾت مً )

( مىظفت في ؤكؿام البىاث 1951( مىظفا في اكؿام البىين و)2954)

واؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة لجمؼ البُاهاث ووان مً ؤَم هخاثج َظٍ 

ربُت والخػلُم في جسؼُؽ اإلاؿاع الضعاؾت: ؤن مؿاَماث وػاعة الت

الىظُفي واهذ بضعحت مخىؾؼت وؤن اإلاخؼلباث اإلاهمت لخسؼُؽ اإلاؿاع 

الىظُفي لضي الػاملين في وػاعة التربُت والخػلُم هي جإؾِـ هظام 

غ  اجصاٌ مخؼىع ًغبؽ بين كؼاغاث وػاعة الخػلُم اإلاسخلفت وجؼٍى

تركُت والخدفيز ؾُاؾاث بصاعة قئىن اإلاىظفين في مجاالث الىلل وال

ب وؤن ؤَم اإلاػىكاث الخاصت بخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي والتي  والخضٍع

ت  جدٌى صون جدلُم ألامً الىظُفي لضي الػاملين بالىػاعة بضعحت كٍى

هي: كلت غضص الىظاثف التي ًمىً ؤن ًترقى لها اإلاىظف وكلت بغامج 

ب جدؿين مؿخىي ؤصاء الػاملين  .جضٍع

غ [ ف32ؤما صعاؾت مهضي ]    لض َضفذ بلى الخػغف غلى مػىكاث جؼٍى

ين في ماؾؿاث الخػلُم الػالي  اإلاؿاع الىظُفي للػاملين ؤلاصاٍع

الفلؿؼُجي في كؼاع غؼة, واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي 

هما جم اؾخسضام الباخث اإلالابلت والاؾخبُان هإصاة لجمؼ البُاهاث 

 مً الػاملي295) وجيىهذ الػُىت مً
ً
ين في الجامػاث ( مىظفا ن ؤلاصاٍع
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غ, ألاكص ى, اللضؽ اإلافخىخت( وكض ) الفلؿؼُيُت ؤلاؾالمُت, ألاَػ

ؤؾفغث غً الىخاثج الخالُت: ؤن اإلاجاالث )ألاهظمت واللىاهين, والخىافؼ, 

غ( لها ؤزغ  ب والخؼٍى وطىح مفهىم اإلاؿاع, الغطا الىظُفي, بغامج الخضٍع

غ اإلاؿاع الىظُفي للػاملين ؤلا  ين ولىً بيؿب مخفاوجت واضح في جؼٍى صاٍع

جغاوخذ بين اإلاداًضة واإلاىافلت وهظلً وحىص فغوق طاث صاللت 

بخصاثُت إلاخىؾؽ بحاباث الػُىت خٌى مػىكاث جسؼُؽ اإلاؿاع 

ل الػلمي  .الىظُفي حػؼي بلى الجامػت والػمغ واإلاَا

ضفذ صعاؾت غضوان    بلى الخػغف غلى واكؼ الازخُاع والخػُين  [33] َو

غلى اإلاؿاع الىظُفي مً زالٌ غملُت الخدلُل الىظُفي اإلاخبػت  وؤزغ طلً

في اإلاصاعف. واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي وجيىن مجخمؼ 

ا غُىت 900الضعاؾت مً ) ( مىظف وبلغ حجم الػُىت والتي جم ازخُاَع

( مىظفا واؾخسضم الباخث الاؾدباهت للُاؽ مخغيراث 187) غكىاثُت

غً وحىص مفهىم واضح لػملُت جسؼُؽ اإلاؿاع  الضعاؾت. وكض ؤؾفغث

ػخبر مخدلًلا بصىعة حُضة بين ؤفغاص الػُىت في اإلاصاعف  الىظُفي َو

 .الػامت

فلض َضفذ الضعاؾت بلى صعاؾت وجدلُل [ 34ؤما صعاؾت غىاًت ]   

الػالكت بين مؿخىي هظام جلُُم ألاصاء والخسؼُؽ للمؿاع الىظُفي 

مً زالٌ ػبُػت الػالكت بين مؿخىي  للػاملين في البلضًاث الىبري,

الػىاصغ الغثِؿُت لىظام جلُُم ألاصاء والخسؼُؽ للمؿاع الىظُفي ومً 

زم مػغفت جإزير َظٍ ألابػاص غلى جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي. اؾخسضم 

الباخث اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي, واؾخسضم الاؾدباهت هإصاة لجمؼ 

ا مً ؤصخاب اإلاىاصب ( مىظًف 186البُاهاث وبلغ غضص ؤفغاص الػُىت )

الىبري , وجىصلذ الضعاؾت بلى وحىص غالكت اعجباػُت بين هظام جلُُم 

ىحض جإزير بًجابي  ألاصاء والخسؼُؽ للمؿاع الىظُفي للػاملين , ٍو

ب لللاثمين غلى جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي. وؤوصذ  إلاؿخىي الخضٍع

اصة الىعي بمفهىم جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي و   .ؤَمُخهالضعاؾت بظغوعة ٍػ

ضفذ صعاؾت الُاوع     غ  [10] َو بلى الخػغف غلى واكؼ جسؼُؽ وجؼٍى

ت بمدافظت حضة  اإلاؿاع الىظُفي لضي مضًغاث ووهُالث اإلاضاعؽ الشاهٍى

في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت وجم اؾخسضام اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي 

ت  وجيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مضًغاث ووهُالث اإلاضاعؽ الشاهٍى

( وهُلت, هما جم 202( مضًغة, و)83) ( مجه285ًىمُت وغضصًَ )الخي

فلغة ُوػغذ  37اؾخسضام الاؾدباهت هإصاة لجمؼ البُاهاث وجيىهذ مً 

بين فلغاث زاصت باإلغضاص وفلغاث زاصت بالخىفُظ وفلغاث زاصت 

بالخيامل وفلغاث زاصت بخدضًض ألاَضاف وكض جىصلذ الضعاؾت بلى 

افخلاع اإلاضًغاث والىهُالث لشلافت آلُاث  مجمىغت مً الىخاثج ؤَمها

غ ألاصاء, وافخلاع  وجسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي عغم ؤَمُخه في جدؿين جؼٍى

غ اإلاؿاع الىظُفي,  بصاعة حػلُم حضة للمىار ؤلاًجابي اإلادفؼ لخؼٍى

 .ومػاهاة اإلاىظفاث مً الجمىص الىظُفي

مفهىم  بلى الخػغف غلى مضي وطىح[ 35] هما َضفذ صعاؾت اإلاؼيري    

, ومػغفت غالكت البرامج لخاصتجسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي للىاث ألامً ا

بُت بخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي, وهظلً الخػغف غلى صػىباث  الخضٍع

( مىظًفا. واؾخسضم 280) جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي وواهذ غُىت البدث

الباخث اإلاىهج اإلاؿخي الىصفي, واؾخسضم الاؾدباهت هإصاة لجمؼ 

ب البُاهاث وجى  صلذ الضعاؾت لػضة هخاثج ؤن الػالكت بين الخضٍع

ملبىلت( وؤن َىان مؿخىي مػىكاث )وجسؼُؽ اإلاؿاع واهذ بضعحت 

مغجفؼ للمؿاع الىظُفي. وؤوصذ الضعاؾت باالَخمام بيكغ الىعي بإَمُت 

 .جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي وبًجاص مسخصين في جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي

ضفذ صعاؾت الػىلغي ]    بلى الخػغف غلى واكؼ جسؼُؽ اإلاؿاع [ 36َو

, والىكف غً الػالكت بين زٍغ غلى عطا الػاملين في الىػاعةالىظُفي وؤ

الغطا واإلاؿاع الىظُفي, وجم اؾخسضام اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي وجيىن 

مجخمؼ الضعاؾت مً مجمىغت الػاملين )اإلاػلمين, واإلاػلماث( في وػاعة 

 و7934التربُت والخػلُم خُث بلغ غضصَم )
ً
( مػلمت , وجم 9434)( مػلما

( اؾدباهت مىػغت 700اؾخسضام الاؾدباهت هإصاة لجمؼ البُاهاث ووػع )

( اؾدباهت للمػلماث 365)( اؾدباهت للمػلمين, و365غلى الىدى الخالي )

( مجها وهي غُىت الضعاؾت, ووان مً هخاثج الضعاؾت 640وجم اؾترحاع )

شل في الصلت بين الىظُفت والخإَُل ؤن ؤبغػ غىاصغ اإلاؿاع الىظُفي جخم

ب الػمليا , وؤن ؤبغػ الػىامل اإلاؿاغضة في لػلمي, والخبرة, والخضٍع

غ  جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي جدشمل في الخىغُت الاحخماغُت والخؼٍى

ب والخإَُل اإلانهي  .والخضٍع

[ فلض َضفذ بلى مػغفت اإلاىظفاث ألَضافهً 28ؤما صعاؾت الخغبي ]   

فهً بالىؾاثل الالػمت لخدلُم َظٍ وبمياهُاتهم وك ضعاتهً وحػٍغ

ا الىظُفي  غ وجىمُت مؿاَع ألاَضاف, ختى جيىن اإلاىظفت كاصعة غلى جؼٍى

والبدث غً اإلاػلىماث التي جغفؼ مً هفاءتها وجلُُم ؤصائها , اؾخسضمذ 

الباخشت اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي, وجم اؾخسضام الاؾدباهت هإصاة لجمؼ 

%( ووان مً هخاثج َظٍ 5ت غكىاثُت بيؿبت )البُاهاث وجم ؤزظ غُى

الضعاؾت غضم فهم واؾدُػاب مفهىم اإلاؿاع الىظُفي للمىظفاث وؤن 

غ اإلاؿاع غضم جىفغ صوعاث حؿاغض في  ؤَم اإلاػىكاث التي جدض مً جؼٍى

غ اإلاهاعاث الصخصُت. وؤوصذ الضعاؾت باالَخمام بػمل صوعاث  جؼٍى

اصة فهم واؾدُػاب مفهىم اإلا بُت لٍؼ  .ؿاع الىظُفيجضٍع

ضفذ صعاؾت واصي وماض ي    بلى جدلُل الػىاصغ اإلاازغة في اإلاؿاع  [7] َو

ً في الجامػت ؤلاؾالمُت بغؼة. اؾخسضام الباخث اإلاىهج  الىظُفي للمضًٍغ

ً في الجامػت والبالغ  الىصفي اإلاؿخي وجيىهذ الػُىت مً حمُؼ اإلاضًٍغ

 وجم اؾخسضام الاؾدباهت هإصاة ل26غضصَم )
ً
جمؼ البُاهاث ( مضًغا

وجىصلذ الضعاؾت للػضًض مً الىخاثج مجها وحىص مفهىم واضح للمؿاع 

ً في الجامػت ؤلاؾالمُت وؤن بػع ألاهظمت  الىظُفي لضي اإلاضًٍغ

واللىاثذ واللىاهين ال حؿاغض غلى جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي ووحىص غالكت 

وعة بين الخبرة والىظُفت التي ٌكغلها اإلاىظف هما ؤوصذ الضعاؾت بظغ 

ؼ  ت للمىظف الزخُاع وظُفخه وحػٍؼ الاعجلاء بإهظمت الجامػت وجغن الخٍغ

هلاغ اللىة لضي الػاملين بالجامػت مما ٌؿاغض غلى جسؼُؽ اإلاؿاع 

 .الىظُفي

ضفذ صعاؾت آٌ مظَب ]     [ بلى الخػغف غلى بغامج جسؼُؽ 37َو

اإلاؿاع الىظُفي في مىظماث ألاغماٌ, وػغخذ غضة ؤؾئلت جخػلم 

عؾاث وألاَضاف مً َظٍ البرامج , وهظلً الصػىباث التي باإلاما

جلابلها, وغالكتها ببػع اإلاخغيراث الخىظُمُت. وبلغذ غُىت الضعاؾت 

ت, اؾخسضم الباخث 389) ( ميكإة, ممشلت في مضًغي اإلاىاعص البكٍغ

اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي. وجم اؾخسضام الاؾدباهت هإصاة لجمؼ البُاهاث 

هخاثج مجها طػف مماعؾاث اإلاىظماث اإلاكاعهت وجىصلذ الضعاؾت غضة 

ؼ الصػىباث خٌى لألوكؼت اإلاخػللت بخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي. وجمغه
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ت ت, واإلاالُت هما ؤوصذ  ,الىىاحي ؤلاصاٍع الخىظُمُت, الشلافُت, البكٍغ

الضعاؾت بظغوعة حػُين مخسصصين في مجاٌ جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي, 

غ  وبلخاكهم بضوعاث ووعف غمل مىشفت كبل الكغوع في جسؼُؽ وجؼٍى

ً مً اإلاىظفين  اإلاؿاع الىظُفي, وؤن جخيبه بصاعاث اإلايكئاث بلى اإلاخميًز

 .وجلضًم الدصجُؼ الالػم لهم

[ فلض َضفذ بلى بىاء جصىع مؿخلبلي 38ؤما صعاؾت الغامضي ]   

لخسؼُؽ وجىمُت اإلاؿاع الىظُفي لخدلُم اإلايزة الخىافؿُت في ماؾؿاث 

الػالي. اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي وػبلذ الخػلُم 

ؼ  الاؾدباهت غلى غُىت غكىاثُت مً الػاملين بجامػت اإلالً غبض الػٍؼ

 وػبلذ اإلالابلت غلى 625وحامػت ؤم اللغي وبلغ غضص ؤفغاصَا )
ً
( مىظفا

ـ في جسصصاث مسخلفت ومغاهؼ  غُىت كصضًت مً ؤغظاء َُئت الخضَع

( ووان مً هخاثجها وحىص 45ػخين بلغ غضصَم )وظُفُت مخىىغت بالجام

ت بين جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي وجدلُم  غالكت اعجباػُت مىحبت وكٍى

اإلايزة الخىافؿُت, وؤن صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي في حامػت ؤم اللغي 

ؼ هإهمىطج إلااؾؿاث الخػلُم الػالي واهذ  وحامػت اإلالً غبض الػٍؼ

 .مخىؾؼت

 :الضعاؾاث ألاحىبُت *

بلى الخػغف غلى الاؾتراجُجُاث  Rodriguez [39] َضفذ صعاؾت   

اإلاؿخسضمت لضي اإلاكغفاث في مىؼلت ؾان حىاهين فالي بيالُفىعهُا, 

والتي ؾاغضتهم في الخلضم الىظُفي همكغفاث باإلاضاعؽ, هما تهضف 

الضعاؾت بلى اؾخىكاف الصػىباث التي جازغ غلى الخلضم الىظُفي لضي 

( مً 6الباخث مىهج صعاؾت الخالت لػُىت قملذ) اإلاكغفاث واؾخسضم

اإلاكغفاث مً بخضي اإلاىاػم الخػلُمُت بيالُفىعهُا واؾخسضم الباخث 

الاؾدباهت واإلالابالث هإصاة لجمؼ البُاهاث وهخج غً َظٍ الضعاؾت ؤن 

الترقي إلاىاصب غلُا ًخؼلب وحىص ميزاث وظُفُت للخىاحض في مىؼلت ؤو 

مخؼلباث الػمل, وؤن الخسؼُؽ للمؿاع مىصب ؤغلى الػصًاص مهام و 

الىظُفي ًخؼلب صافػُتهم للبدث غً الخلضم الىظُفي واإلاىصب 

ؤلاقغافي وؤن الخدفيز والدصجُؼ الظي ًلضمه آلازغون لهم ٌصجػهم غلى 

الخلضم الىظُفي, وؤوصذ الضعاؾت بظغوعة فخذ مجاالث وظُفُت ختى 

 .ي الىظُفيال ًترن اإلاىظفىن بصاعاتهم إلادضوصًت فغص الترق

ضفذ صعاؾت    غ الفغص للبدث غً صوع  Crawford [40] َو بلى جؼٍى

غ الىفاًاث للخلضم الىظُفي  اللُاصة بماؾؿاث الخػلُم الػالي وجؼٍى

إلاىاصب ؤلاصاعة الػلُا واإلاىاصب اللُاصًت واؾخىكاف اإلاؿاعاث 

الىظُفُت والخدضًاث التي واحهتها زالزت عثِؿاث ليلُاث وحامػاث في 

ت جىؿاؽ, واؾخسضمذ الباخشت مىهج صعاؾت الخالت , وطلً والً

بالخؼبُم غلى زالر كُاصاث قغلذ مىصب عثِـ ولُت ؤو حامػت, 

بدُث واهذ جلً الػُىت ممشلت إلااؾؿت خيىمُت ولجامػت زاصت بىظام 

ألاعبؼ ؾىىاث, واؾخسضمذ الباخشت اإلالابالث والىزاثم والاؾدباهت هإصاة 

لضعاؾت لىخاثج مً ؤَمها ؤن الترقي في لجمؼ البُاهاث, وجىصلذ ا

اإلاؿاعاث الىظُفُت الُػلُا ًخؼلب ؾماث زاصت جخمشل في الشلت 

واإلاؿئىلُت والضافػُت وهظلً الخصٌى غلى صعحت غلمُت وهظلً وان 

مً هخاثجها وحىص مجمىغت مً الخدضًاث التي وان ؤبغػَا هلص قبىت 

اؾاث الػلُا وجدلُم الػالكاث. وؤوصذ الضعاؾت غلى ؤَمُت بهماٌ الضع 

الث الػلمُت التي جدلم الخلضم الىظُفي  .اإلاَا

 parylo [41]. اإلاؿاعاث الىظُفُت في اللُاصة الخػلُمُت -3 

فلض َضفذ بلى جدلُل اإلاؿاع الىظُفي  parylo [41] ؤما صعاؾت   

ً, خُث واهذ غُىت الضعاؾت  مضًغ مً اإلاضاعؽ  11إلاجمىغت مً اإلاضًٍغ

( مىاػم حػلُمُت في حىىب قغق 4) ؤلاهار( مً مً 5-مً الظوىع  6)

الىالًاث اإلاخدضة واغخمضث الضعاؾت غلى اإلاىهج الىصفي, بالترهيز غلى 

ً إلاؿاعتهم الىظُفُت. وجم اؾخسضام اإلالابلت هإصاة لجمؼ  وصف اإلاضًٍغ

اإلاػلىماث, وجم ازخُاع الػُىت مً الظوىع وؤلاهار في بضاًت مؿاعاتهم 

لضيهم زبرة ما بين ؾىت بلى ؾيخين ومؿاعاث الىظُفُت ألاولي إلاً 

مخىؾؼت مً زالر الى زمـ ؾىىاث ومؿاعاث مخإزغة مً ؾخت 

ؾىىاث فإهثر, وجىصلذ الضعاؾت بلى مجمىغت مً الىخاثج ؤَمها ؤن 

م ؤهثر  لت, َو اللاصة الظوىع ؤهثر مُال للبلاء في اإلاىصب ؾىىاث ػٍى

ائهً باإلاىصب بظغوف جغهيزا غلى الظاث. وؤن اللاصة ؤلاهار عبؼً بل

م  ا بالفٍغ
ً
ً ؤكل جغهًؼا غلى الظاث وؤهثر اعجباػ الػمل والػاثلت, َو

 وحىص فغوق ملخىظت بين اللُاصة مً الجيؿين 
ً
وؤظهغث الضعاؾت ؤًظا

ؤظهغث الىخاثج و في التراهُب واإلادخىي وؤؾلىب اللصص التي ٌؿغصونها, 

 .اللُاصة وحىص هلاغ حكابه بين اللاصة مً الجيؿين جغحؼ إلاىصب

ضفذ صعاؾت     بلى اؾخىكاف الخبراث الخُاجُت في  Baiere [42] َو

ت البلاء ؤو جغن الىظُفت وكض كام  ا غلى اؾخمغاٍع الػمل, وصعاؾت ؤزَغ

الباخث بخصيُف الخبراث الخُاجُت بلى زبراث مهىُت ؤو زبراث 

( مؿاغضة باإلاضاعؽ ألاؾاؾُت وجم 20) شخصُت وجيىهذ الػُىت مً

جمىغخين: مجمىغت حكغل اإلاىصب ومجمىغت قغلذ جلؿُمهً إلا

اإلاىصب ؾابلا واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي واؾخسضم 

الاؾدباهت واإلالابالث هإصاة لجمؼ البُاهاث وؤظهغث الضعاؾت مجمىغت 

مً الىخاثج ؤَمها ؤن ظغوف الػمل والخمُيز وألاغباء الىظُفُت وان 

برة وألاصاء, وهظلً ال ًىحض غامل مخغيراث واضخت في الفغوكاث في الخ

مىفغص ًمشل اإلادضص ألاؾاس ي للمؿاع الىظُفي للمؿاغضاث, بِىما واهذ 

َىان غىامل ؤزغي: جمشلذ في الػالكاث ؾىاء الصخصُت ؤو اإلاهىُت 

ت لها  والظغىغ وهظم الضغم, والخُاة الصخصُت, والالتزاماث ألاؾٍغ

ذ الضعاؾت غلى صوع جإزير واضح غلى جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي. وؤوص

ا غلى الازخُاع  .الخبرة في جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي , وجإزيَر

ضفذ صعاؾت    بلى الخػغف غلى غملُت جسؼُؽ  Antoniu [31] هما َو

غ اإلاىاعص البكغي, والخػغف غلى بػع  اإلاؿاع الىظُفي وصوعَا في جؼٍى

اللظاًا اإلاخػللت بخسؼُؽ اإلاؿاع مشل جدضًض اإلاؿاولُت الفغصًت 

ومؿاولُت اإلاىظمت وؤصواع ول مً الفغص واإلاضًغ واإلاىظمت في َظٍ 

الػملُت, واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي, وجم اؾخسضام 

الاؾدباهت هإصاة لجمؼ البُاهاث ووان مً هخاثج الضعاؾت الخإهُض غلى 

ؤَمُت غملُت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي باليؿبت للمىظمت واإلاىظفين 

ؿاع الىظُفي جخؼلب اؾخسضام وافت مهاعاث وكضعاث فاغلُت جسؼُؽ اإلا

اإلاىظفين, وكض ؤوصذ الضعاؾت بظغوعة صمج ؤَضاف اإلاىظمت وألافغاص 

غىض جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي, وهظلً طغوعة مخابػت هظام جسؼُؽ 

اإلاؿاع الىظُفي مً ؤحل طمان الخىفُظ الؿلُم له مً كبل اإلاىظمت 

 .واإلاىظفين

ضفذ صعاؾت       بلى جىطُذ مفهىم اؾتراجُجُاث بصاعة  Maguire [43] َو

غ زلافت ألاصاء الػالي في بِئت الػمل, والترهيز غلى   اإلاؿاع الىظُفي وجؼٍى
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ا في ألاصاء الػالي في بِئت الػمل,  هُفُت اؾتراجُجُت اإلاؿاع الىظُفي وؤزَغ

خُث ؤصبذ َىان بِئت غمل مػلضة بصىعة هبيرة والتي حػىـ ؤَمُت 

جُاث اإلاؿاع الىظُفي التي حؿاغضها غلى فهم واهدكاف بصاعة اؾتراجُ

فػالُت ألافغاص واإلاىظماث وجىضح الػالكت بين زلافت ألاصاء الػالي وبين 

بصاعة اإلاؿاع الىظُفي, واؾخسضم الباخث اإلاىهج اإلاؿخي الىصفي, 

واؾخسضام الاؾدباهت واإلالابالث هإصاة لجمؼ البُاهاث, وكام بخلؿُم 

مىغاث خؿب ؾىىاث الخبرة الػملُت وهخج غً َظا ( مج4الػُىت بلى )

الضعاؾت همىطج لخلُُم فػالُت بصاعة اإلاؿاع الىظُفي مً ؤحل جدؿين 

اصة وعف الػمل التي حػمل غلى  ؤصاء اإلااؾؿاث وؤوصذ الضعاؾت بٍؼ

 
ً
غ ؤصاء الفغص مؿخلبال  .جؼٍى

 :الخعقيب على الدراضاث الطابقت

طاث الػالكت بمىطىع  مً زالٌ اؾخػغاض الضعاؾاث الؿابلت   

البدث, جم الخىصل بلى الػضًض مً ؤوحه الاجفاق والازخالف بين جلً 

, والهضف, واإلاىهج, وألاصاة ث والبدث الخالي, مً خُث اإلاىطىعالضعاؾا

بًظاح جلً الاجفاكاث اإلاؿخسضمت, واإلاجخمؼ, والػُىت, وؾِخم 

 :مً خُث , مؼ ؤوحه اؾخفاصة الباخشت مً جلً الضعاؾاث,والازخالفاث

 :مً خُث مىطىع البدث

, وصعاؾت [10] , وصعاؾت الُاوع [27] اجفم البدث مؼ صعاؾت الخاعسي   

في مىطىع جسؼُؽ اإلاؿاع  [7واصي وماض ي ] وصعاؾت [28] الخغبي

 الػىلغي  [ وصعاؾت9الىظُفي للمىظفين وازخلف مؼ صعاؾت الفاطل ]

اجه غلى ألامً اللخان جىاولخا جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي واوػياؾ [36]

التي جىاولذ غالكت  [34] الىظُفي وعطا الػاملين وهظلً صعاؾت غىاًت

[ 35ُم ألاصاء وصعاؾت اإلاؼيري ]جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي بىظام جلُ

بُت هما جىاولذ صعاؾت آٌ  جىاولذ غالكت جسؼُؽ اإلاؿاع بالبرامج الخضٍع

 Crawford [40] وصعاؾت Rodriguez [39]  وصعاؾت [37] مظَب

 .صػىباث وغىاثم جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي

 :مً خُث اإلاىهج وألاصاة اإلاؿخسضمت والػُىت

اجفم البدث الخالي مؼ حمُؼ الضعاؾاث الؿابلت في اؾخسضام اإلاىهج    

 Crawford , وصعاؾتRodriguez [39]الىصفي اإلاؿخي, غضا صعاؾت 

ت ؾخسضمذ مىهج صعاؾت الخالت واجفلذ في اؾخسضام الاؾدباها  [40]

 Baiere [42] وصعاؾت Maguire [43] هإصاة للبدث وؤطافذ صعاؾت

اإلالابالث واكخصغث  [32] وصعاؾت مهضي Rodriguez [39] وصعاؾت

 Crawford [40] غلى اإلالابالث, واؾخسضمذ صعاؾت parylo [41] صعاؾت

 .الىزاثم باإلطافت بلى الاؾدباهت واإلالابالث

اث, وفي البدث الخالي )اإلاجخمؼ       والػُىت( ميىن مً اإلاكغفاث التربٍى

وػاعة الخػلُم ) وبظلً جباًيذ مجخمػاث الضعاؾاث الؿابلت مً

ومىظماث غامت وماؾؿاث الخػلُم الػالي واإلاصاعف الػامت( وجباًيذ 

ين ومضًغاث اإلاضاعؽ والىهُالث  الػُىاث مً )مضعاء ومىظفين وبصاٍع

 .واإلاػلمين واإلاػلماث( مً باخث آلزغ

 الطزيقت وإلاحزاءاث. 5

 دراضتالمىهج أ. 

جم اؾخسضام اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي, وطلً إلاىاؾبخه لؼبُػت البدث    

غ الىطؼ الغاًَ  فهى" اإلاىهج الظي يهخم بخجمُؼ الخلاثم الالػمت لخلٍغ

ىصٌى بلى لظاَغة مػُىت ؤو مىطىع ماء ووصفه وجدلُله, بهضف ال

ا اؾخسضم اإلاىهج الىصفي اإلالاعن هم ,[44] مػلىماث وافُت وصكُلت"

 ].45طلً الظي ًبرػ الفغوق بين هخاثج ؤفغاص الػُىت في مخغيراث البدث ]

 دراضتالمجخمع ب. 

اث بمياجب    ًخمشل مجخمؼ البدث الخالي مً حمُؼ اإلاكغفاث التربٍى

ت382الخػلُم بمدافظت حضة, والبالغ غضصًَ )  .( مكغفت جغبٍى

 دراضتالعيىت ج. 

( 107) % مً مجخمؼ البدث بىاكؼ30ازخُاع غُىت غكىاثُت بيؿبت جم   

ت مً مسخلف الخسصصاث مىػغاث غلى مياجب الخػلُم  مكغفت جغبٍى

 (.23 , حىىب غغب25 , حىىب قغق 30 , وؾؽ29 والخالي: )قماٌ

 دراضتالأداة د. 

جم بىاء الاؾدباهت بهضف الخػغف غلى صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي    

ً لضي  ت بمياجب الخػلُم بمضًىت حضة مً وحهت هظَغ اللُاصاث التربٍى

 .في طىء ألاصبُاث , والضعاؾاث الؿابلت طاث الصلت بمىطىع البدث

 :بىاء الاؾدباهت: جيىهذ الاؾدباهت مً حؼؤًً عثِؿُين َما

: ًدخىي غلى بُاهاث ؤولُت غً غُىت البدث جخمشل في  الجؼء ألاٌو

ت( والجؼء الشاوي: جىاٌو صعحت ؾىىاث الخبرة في الػمل ) همكغفت جغبٍى

ت في مياجب الخػلُم  جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

خيىن مً زالزت مداوع   :بمضًىت حضة, ٍو

ت غلى  : جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى اإلادىع ألاٌو

 اإلاؿخىي الفغصي, وجم جلؿُمه الى بػضًً َما: وطىح مفهىم اإلاؿاع 

 .الىظُفي, وؤلاغضاص لخسؼُؽ للمؿاع الىظُفي

ت غلى  اإلادىع الشاوي: صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

اإلاؿخىي الخىظُمي, جم جلؿُمه الى بػضًً َما: اؾتراجُجُاث ؤلاصاعة 

ت َماعؾت, والبِئت الخىظُمُت ؤلاصاٍع
ُ
 .اإلا

ؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي اإلادىع الشالث: ًخػلم بالصػىباث التي جىاحه جس

ين الفغصي والخىظُمي ت غلى اإلاؿخٍى  .لضي اللُاصاث التربٍى

زماس ي الخضعج )غالُت  (Likert) وكض جم اؾخسضام ملُاؽ لُىغث    

حضا, غالُت, مخىؾؼت, مىسفظت, مىسفظت حضا( وطلً للُاؽ صعحت 

ت بمياجب الخػلُم بمضًىت  جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

 :ة, هما في الجضٌو الخاليحض

 جددًد الاججاٍ ملقياص ليكزث. 1 حدول 

 درحت الخخطيط/الصعىبت املخىضط املزجح

1.79بلى  1مً   مىسفظت حضا 

2.59بلى  1.80مً   مىسفظت 

3.39بلى  2.60مً   مخىؾؼت 

4.19بلى  3.40مً   غالُت 

5بلى  4.20مً   غالُت حضا 
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 :الاؾدباهت جلىين

 :البدث ؤصاة صضق_ ؤ

لخين اؾخسضام جم ألاصاة صضق مً للخدلم   الصضق: وحؿمى ألاولى ػٍغ

 مجمىغت غلى ألاصاة غغض غلى حػخمض والتي ,Face validity الظاَغي 

 الضازلي الاحؿاق: حؿمى والشاهُت ,(اإلاجاٌ في الخبراء اإلاخسصصين مً

(Internal Consistency) ول بين الاعجباغ مػامل خؿاب غلى وجلىم 

 اجبػذ التي الخؼىاث ًلي وفُما هيل, وألاصاة ألاصاة, وخضاث مً وخضة

لت ليل ػبًلا ألاصاة صضق مً للخدلم لخين مً ػٍغ  :الؼٍغ

 (:اإلادىمين صضق) الظاَغي  الصضق( 1-ؤ

 مً مجمىغت غلى غغطها جم الاؾدباهت بىاء مً الاهتهاء بػض     

, (2) عكم ملخم( 13) وغضصَم والخبرة الازخصاص طوي  مً اإلادىمين

ٌ  مغثُاتهم ببضاء بهضف  للمدىع  واهخمائها الػباعاث صُاغت وطىح خى

, البدث ألَضاف وجدلُلها, الفلغاث مىاؾبت ومضي, فُه وعصث الظي

 بطافت ؤو خظف ؤو حػضًل مً مىاؾًبا ًغوهه ما واكتراح, وقمىلُتها

 اكتراخاث طىء وفي. مىاؾًبا ًغوهه مما طلً غير ؤو ؤزغي  غباعاث

 الػباعاث بػع حػضًل جم% 80 مً ؤهثر غلُه اجفم فُما اإلادىمين

 اإلادىمين غلى غغطها غىض الاؾدباهت غباعاث واهذ خُث بػظها وخظف

 في الاؾدباهت ؤصبدذ وبظلً. غباعة( 47) غلى اؾخلغث زم غباعة (50)

 .ألاولُت صىعتها

 :الضازلي الاحؿاق صضق( 2-ؤ

 جىػَؼ جم فلض,  الضازلي الاؾدباهت صضق مً الخإهض ؤحل مً      

 الػُىت ؤفغاص غير البدث مجخمؼ مً شخص( 25) غضص غلى الاؾدباهت

اث اإلاكغفاث مً  الضازلي الاحؿاق صضق خؿاب زم ومً, التربٍى

 اليلُت والضعحت غباعة ول صعحاث بين بيرؾىن  اعجباغ مػامل بدؿاب

ٌ  هخاثجها ًىضح هما بلُه جيخمي الظي للمدىع   :الخالي (2) حضو

 2 حدول 

 العبارة اليه جيخمي الذي للمدىر  الكليت والدرحت عبارة كل درحاث بين بيرضىن  ارجباط معامالث

املدىر ألاول جخطيط املطار الىظيفي لدي 

 على املطخىي الفزديالقياداث التربىيت 

املدىر الثاوي جخطيط املطار الىظيفي لدي 

 القياداث التربىيت على املطخىي الخىظيمي

املدىر الثالث الصعىباث التي جىاحه جخطيط املطار 

الىظيفي لدي القياداث التربىيت على املطخىيين الفزدي 

 والخىظيمي

 مػامل الاعجباغ م مػامل الاعجباغ م مػامل الاعجباغ م

1 0.536** 18 0.621** 38 0.600** 

2 0.713** 19 0.672** 39 0.419** 

3 0.416** 20 0.794** 40 0.744** 

4 0.719** 21 0.827** 41 0.706** 

5 0.589** 22 0.732** 42 0.846** 

6 0.620** 23 0.761** 43 0.862** 

7 0.695** 24 0.750** 44 0.687** 

8 0.723** 25 0.849** 45 0.396** 

9 0.806** 26 0.848** 46 0.585** 

10 0.628** 27 0.868** 47 0.651** 

11 0.658** 28 0.821**   

12 0.704** 29 0.847**   

13 0.786** 30 0.735**   

14 0.416** 31 0.828**   

15 0.709** 32 0.654**   

16 0.789** 33 0.595**   

17 0.629** 34 0.688**   

  35 0.791**   

  36 0.703**   

  37 0.806**   

 3 حدول 

 لالضدباهت الكليت والدرحت مدىر  كل درحت بين الارجباط معامالث

 معامل الارجباط املدىر 

ت غلى اإلاؿخىي الفغصي  **0.712 جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

ت غلى   **0.865 اإلاؿخىي الخىظُميجسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

ين الفغصي والخىظُمي ت غلى اإلاؿخٍى  **0.877 الصػىباث التي جىاحه جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى
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الؿابم ؤن كُم مػامالث الاعجباغ للمداوع  (3)ًخطح مً الجضٌو      

الشالزت بالضعحت اليلُت لالؾدباهت حاءث بلُم مغجفػت وحمُػها صالت 

( مما ٌػجي وحىص صعحت غالُت مً 0.01بخصاثُا غىض مؿخىي صاللت )

 .الصضق البىاجي لالؾدباهت

 :زباث ؤصاة البدث -ب

ت زاعج غُىت للخدلم مً زباث الاؾدباهت بػض جؼبُلها غلى غُى     

ىضح  (Cronbach Alpha) البدث واؾخسضمذ مػاصلت ؤلفا هغوهبار ٍو

 .( مػامالث الشباث الىاججت باؾخسضام َظٍ اإلاػاصلت4) الجضٌو عكم

 4حدول 

 ملداورَا
ً
 معامالث ثباث أداة البدث طبقا

 معامل ألفا كزوهباخ عدد العباراث املدىر 

ت غلى اإلاؿخىي الفغصي جسؼُؽ  0.902 17 اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

ت غلى اإلاؿخىي الخىظُمي  0.808 20 جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

ين الفغصي والخىظُمي ت غلى اإلاؿخٍى  0.743 10 الصػىباث التي جىاحه جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

 0.934 47 هيلالاؾدباهت 

 الىخائج ومىاقشتها. 6

: بحابت الؿااٌ الفغعي ألاٌو ما صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي 
ً

ؤوال

ً فُما  ت في مياجب الخػلُم بمضًىت حضة مً وحهت هظَغ اللُاصاث التربٍى

 ًخػلم باإلاؿخىي الفغصي؟

 خؿاب اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغافلإلحابت غلى الؿااٌ ألاٌو جم       

اإلاػُاعي للمدىع وغباعاث صعحت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث  

ً فُما ًخػلم  ت بمياجب الخػلُم بمضًىت حضة مً وحهت هظَغ التربٍى

خظمً ؤلاحابت غلى َظا الؿااٌ ؤلاحابت غلى  باإلاؿخىي الفغصي ٍو

 :البػضًً الخالُين

: وطىح مفهىم •  :اإلاؿاع الىظُفي البػض ألاٌو

 5 حدول 

ت جىاسليا خطب املخىضطاث الحطابيت والاهدزافاث املعياريت لدرحت وضىح مفهىم املطار الىظيفي لدي القياداث التربىيت بمكاجب الخعليم بمدًىت حدة مزجب

 املخىضطاث الحطابيت

املخىضط  العباراث م

 الحطابي

اليطبت 

 املئىيت

الاهدزاف 

 املعياري 

 الدرحت الترجيب

ت في ازخُاع الىظُفت التي الخدلذ بها وفم ماَالحي 1  مخىؾؼت 6 1.079 ٪53 3.14 الخٍغ

 غالُت 1 0.834 ٪61 3.45 اؾدشماع الخبرة الىظُفُت لضغم مهام وؤوكؼت وظُفتي الخالُت 2

 مخىؾؼت 7 0.939 ٪53 3.14 وطؼ ألاَضاف اإلاؿخلبلُت التي جخػلم بمؿاعي الىظُفي 3

 مىسفظت 9 1.107 ٪33 2.31 الخصٌى غلى مػلىماث حؿهل البدث غً فغص وظُفُت ؤزغي  4

ت الخػلم الظاحي لخىمُت مهاعاحي الىظُفُت 5  غالُت 3 0.786 ٪60 3.42 اؾخمغاٍع

 مخىؾؼت 4 0.994 ٪56 3.26 بًجاص الصلت لالوسجام بين جسصص ي وبين مهام وظُفتي الخالُت 6

ب اإلاخسصص اإلاغجبؽ بمؿاولُاحي الىظُفُت 7  مخىؾؼت 5 0.894 ٪56 3.26 ازخُاع الخضٍع

 مخىؾؼت 8 1.011 ٪51 3.05 اإلاػغفت بالهُيل الخىظُمي وؤلاحغاءاث الخىظُمُت إلاجاٌ وظُفتي 8

 غالُت 2 0.847 ٪60 3.42 الاَخمام بغفؼ مؿخىي ألاصاء لػملي زالٌ الؿىىاث اللاصمت 9

 مخىؾؼت  0.685 ٪54 3.16 هيل اإلاؿاع الىظُفي وطىح مفهىم

( ؤن صعحت وطىح مفهىم اإلاؿاع الىظُفي 5ًدبين مً الجضٌو عكم )     

ت بمياجب الخػلُم بمضًىت حضة حاءث بضعحت  لضي اللُاصاث التربٍى

( 3016اؾخجابت )مخىؾؼت( خُث بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي الػام لها )

غباعاث غلى صعحت 3( هما خصلذ)2031-3045وجغاوخذ اإلاخىؾؼاث بين )

غباعة غلى صعحت 1غباعاث غلى صعحت مخىؾؼت( و)5غالُت( بِىما خصلذ)

مىسفظت( ووان ؤغلى مخىؾؽ صعحت اؾخجابت مً وحهت هظغ اإلاكغفاث 

اث, الػباعة ) ( وهي )اؾدشماع الخبرة الىظُفُت لضغم مهام 2التربٍى

لخالُت( وخاػث غلى اإلاغجبت ألاولى بضعحت )غالُت( وؤوكؼت وظُفتي ا

ت بلغذ )3045ومخىؾؽ خؿابي ) ٪(, وكض ٌػىص طلً 61( وبيؿبت مئٍى

لخػضص ؤصواع اإلاكغفت وجىىع اإلاهام الىظُفُت مما ًدُذ لها اؾدشماع َظٍ 

ت للىظُفت  الخبرة في مهامها الخالُت , وعبما ألن جغقُذ اإلاكغفت التربٍى

وظُفُت لضيها وبالخالي حؿدشمغ َظٍ الخبراث في جىفُظ ٌكترغ وحىص زبرة 

ؤغمالها ومهام وظُفتها الخالُت وكض اجفلذ َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت 

 [42] [ بِىما ازخلفذ مؼ صعاؾت7[ وصعاؾت واصي وماض ي ]36الػىلغي ]

Baiere  التي ؤوضخذ ؤن اؾدشماع الخبرة ًسظؼ لظغوف الػمل وألاغباء

ػىص طلً الازخالف  الىظُفُت وؤوصذ بإَمُت ا َو صوع الخبرة واؾدشماَع

الزخالف مجخمؼ وغُىت البدث, فُما وان ؤصوى مخىؾؽ صعحت اؾخجابت 

اث, الػباعة ) ( وهي )الخصٌى غلى 4مً وحهت هظغ اإلاكغفاث التربٍى

مػلىماث حؿهل البدث غً فغص وظُفُت ؤزغي( حاءث باإلاغجبت 

ت  (2.31الخاؾػت بضعحت)مىسفظت( ومخىؾؽ خؿابي ) وبيؿبت مئٍى

اث ال ًغغبن 33بلغذ ) ٪( وكض ًغحؼ طلً بلى ؤن بػع اإلاكغفاث التربٍى

في حغُير وظُفتهً والاهخلاٌ بلى وظاثف ؤزغي, هما كض ًيىن في جغهيز 

بػع ألاكؿام الفىُت غلى ما ًسص مهامهً الىظُفُت وال ًؼلػً غلى 

 ما ًسص الهُاول الخىظُمُت والترقُداث, وؤن كلت اَخمام بػع

ؤلاصاعاث في وكغ وجؼوٍض بصاعاث اإلاياجب بما ًسص جىظُماث الىظاثف ؤو 

الاخخُاحاث والكىاغغ ٌؿبب صػىبت الخصٌى غلى َظٍ اإلاػلىماث. 

لظلً مً اإلاهم الػمل غلى جىفير مصاصع للمػلىماث ومصاصع الىتروهُت 

  لـــلدؿهل غملُت الخصٌى غلحها واجفلذ َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت الفاط
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 :البػض الشاوي: ؤلاغضاص لخسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي • ].32] عاؾت مهضيوص [9]

 6 حدول 

 خطب جىاسليا مزجبت حدة بمدًىت الخعليم بمكاجب التربىيت القياداث لدي الىظيفي للمطار لخخطيط إلاعداد لدرحت املعياريت والاهدزافاث الحطابيت املخىضطاث

 الحطابيت املخىضطاث

املخىضط  العباراث م

 الحطابي

اليطبت 

 املئىيت

الاهدزاف 

 املعياري 

 الدرحت الترجيب

 مخىؾؼت 7 0.957 ٪48 2.94 الخػغف غلى بحغاءاث جسؼُؽ مؿاعي الىظُفي 10

م الظاحي ألصاجي إلاػغفت هلاغ اللىة والظػف 11  مخىؾؼت 1 0.909 ٪54 3.15 الخلٍى

م الغؾمي في جدضًض اخخُاحاحي الىظُفُتالاؾخفاصة مً هخاثج  12  مخىؾؼت 4 0.947 ٪51 3.04 الخلٍى

 مخىؾؼت 3 0.990 ٪52 3.11 ؤلاغضاص لخؼت زاصت بي لخسؼُؽ وجىمُت مؿاعي الىظُفي 13

14  
ً
 مخىؾؼت 2 0.992 ٪53 3.13 عصض الاهجاػاث الىظُفُت لخدلُم اإلاؿاع الىظُفي الظي ؤعغبه مؿخلبال

ؼ في  15  مخىؾؼت 6 0.810 ٪50 3.00 الخبراث الىظُفُت التراهمُت في مجاالث مخػضصةالخىَى

اإلاكاعهت في اإلالخلُاث واإلااجمغاث وألابدار الػلمُت للغفؼ مً كضعحي غلى  16

 الخسؼُؽ الىظُفي اإلاؿخلبلي

 مىسفظت 8 0.876 40٪ 2.59

 اؾدشماع فغص الخدضي لخدلُم الظاث مً زالٌ كبٌى وجىفُظ الخيلُفاث 17

 الىظُفُت

 مخىؾؼت 5 0.888 51٪ 3.03

 مخىؾؼت  0.752 ٪50 3.00 ؤلاغضاص لخسؼُؽ للمؿاع الىظُفي هيل

ٌ  مً ًدبين       اإلاؿاع لخسؼُؽ ؤلاغضاص صعحت ؤن( 6) عكم الجضو

ت اللُاصاث لضي الىظُفي  حاءث حضة بمضًىت الخػلُم بمياجب التربٍى

( 3000) لها الػام الخؿابي اإلاخىؾؽ وبلغ( مخىؾؼت) اؾخجابت بضعحت

ت ووؿبت( 00752) بلغ مػُاعي  وباهدغاف  وجغاوخذ%( 50) مئٍى

( مخىؾؼت صعحت غلى غباعاث 7 وخصلذ( )2059-3015) بين اإلاخىؾؼاث

 صعحت مخىؾؽ ؤغلى ووان (مىسفظت صعحت غلى غباعة1) خصلذ بِىما

اث اإلاكغفاث هظغ وحهت مً اؾخجابت م) وهي( 11) الػباعة التربٍى  الخلٍى

 ألاولى باإلاغجبت حاءث( والظػف اللىة هلاغ إلاػغفت ألصاجي الظاحي

ت وبيؿبت( 3015) خؿابي بمخىؾؽ( مخىؾؼت) وبضعحت  بلغذ مئٍى

اث اإلاكغفاث قػىع  بلى طلً ٌػىص وكض٪( 54)  غملهً بمؿاولُت التربٍى

دت ججاٍ ؤلاقغافي  الالحي والؼالباث واإلاػلماث لللُاصاث الػٍغظت الكٍغ

م بلى فُػمضن غلحهً ٌكغفً م ًيىن  وليي طاًجُا ؤصائهً جلٍى  ؤهثر الخلٍى

م إلااقغاث اإلاخسصصت الىماطج جىفغ الظغوعي  مً, صكت  الظاحي الخلٍى

ت اإلاكغفت جماعؾها التي الىفاًاث وافت في  بكامت ؤَمُت وهظلً التربٍى

م ًيىن  ال ختى اإلاجاٌ َظا في الخسصصُت الضوعاث  الظاحي الخلٍى

اث اإلاكغفاث كبل مً شخصُت احتهاصاث  صعاؾت مؼ واجفلذ التربٍى

 وهي (16) للػباعة وان اؾخجابت صعحت مخىؾؽ ؤصوى ؤما, [34] غىاًت

 كضعحي مً للغفؼ الػلمُت وألابدار واإلااجمغاث اإلالخلُاث في اإلاكاعهت)

 الشامىت اإلاغجبت في حاءث خُث( اإلاؿخلبلي الىظُفي الخسؼُؽ غلى

ت وبيؿبت( 2.59) خؿابي ومخىؾؽ( مىسفظت) بضعحت ٪( 40) بلغذ مئٍى

ت اإلاكغفت هصاب اعجفاع بؿبب طلً ًيىن  وكض  التي ألاغضاص مً التربٍى

 فحها واإلاكاعهت اإلالخلُاث جلً مخابػت غً ًصغفها خُث غلحها حكغف

 اإلاكغفاث ومكاعهت لخظىع  اإلاياجب بصاعاث وجيؿُم حصجُؼ وكلت

اث ت اإلاكغفت لضي الخبرة كلت هظلً اإلالخلُاث َظٍ مشل في التربٍى  التربٍى

ت اإلاكغفت غمل ًخؼلب وخُث اإلاجاالث َظٍ مشل في اإلاكاعهت في  التربٍى

ت وظىاَغ صػىباث مً لها ًظهغ ما هدُجت  الضعاؾت حؿخدم جغبٍى

 اإلاجاٌ َظا في الجهىص جيؿُم الظغوعي  مً وان لظا وؤلازغاء والبدث

 صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ واجفلذ للمكاعهت ؤمامهً الفغصت جخاح ختى

 ].28] الخغبي وصعاؾت [36] الػىلغي 

 ًخػلم فُما الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت وإلاػغفت ؾبم ومما     

 والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم فلض الفغصي باإلاؿخىي 

ت ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ ألبػاص اإلاػُاٍع  غلى التربٍى

,  الىظُفي اإلاؿاع مفهىم وطىح) البػضًً زالٌ مً الفغصي اإلاؿخىي 

 جىاػلُا ألابػاص َظٍ جغجِب زم ومً ,(الىظُفي اإلاؿاع لخسؼُؽ ؤلاغضاص

بين الخؿابي, اإلاخىؾؽ خؿب ٌ  طلً ٍو  :(7) الجضو

 7 حدول 

 املخىضطاث خطب جىاسليا مزجبت الفزدي املطخىي  على التربىيت القياداث لدي الىظيفي املطار جخطيط ألبعاد املعياريت والاهدزافاث الحطابيت املخىضطاث

 الحطابيت

 درحت الخخطيط الترجيب الاهدزاف املعياري  اليطبت املئىيت املخىضط الحطابي البعد م

 مخىؾؼت 1 0.685 ٪54 3.16 وطىح مفهىم اإلاؿاع الىظُفي 1

 مخىؾؼت 2 0.752 ٪50 3.00 للمؿاع الىظُفيؤلاغضاص لخسؼي  2

 مخىؾؼت  0.626 ٪52 3.08 جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي غلى اإلاؿخىي الفغصي هيل

ٌ  مً ًدبين       لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت ؤن (7) الجضو

ت اللُاصاث  اؾخجابت بضعحت حاءث الفغصي اإلاؿخىي  غلى التربٍى

 باهدغاف ,(3008) الىلي للمجمىع الػام اإلاخىؾؽ حاء خُث ,(مخىؾؼت)

ت ووؿبت( 0.626) مػُاعي   اإلاؿاع مفهىم وطىح ُبػض وخصل%( 52) مئٍى

ٌ  الترجِب غلى الىظُفي  ؤلاغضاص ُبػض الشاوي الترجِب في ًلُه, ألاو

 الغامضي صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ اجفلذ وكض, الىظُفي اإلاؿاع لخسؼُؽ
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ٌ  ؤوضخذ التي [10] الُاوع  صعاؾت مؼ ازخلفذ فُما[. 38]  خصى

 غلى مىسفظت صعحت غلى الفغصي اإلاؿخىي  غلى الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ

غ بلى ًضغى مما  اإلاؿخىي  غلى الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ ؤؾالُب جؼٍى

ٌ  مصاصع جىفير وؤَمُت الفغصي  للىظاثف مػلىماث غلى للخصى

ب ومخؼلباتها اث اإلاكغفاث وجضٍع  اإلاسخلفت اإلاكاعواث غلى التربٍى

غ ظا الصخصُت اإلاهاعاث لخىمُت الظاحي والخؼٍى  ؤوضخخه ما َو

  Antoniu [31].صعاؾت

ا ًُ   الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت اــم :يــالشاه يـــالفغغ الؿااٌ بحابت: زاه

ت اللُاصاث لضي ً وحهت مً حضة بمضًىت الخػلُم مياجب في التربٍى  هظَغ

 الخىظُمي؟ باإلاؿخىي  ًخػلم فُما

 والاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾؽ خؿاب جم الؿااٌ َظا غلى لإلحابت      

 اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت وغباعاث للمدىع  اإلاػُاعي 

ت ً وحهت مً حضة بمضًىت الخػلُم بمياجب التربٍى  ًخػلم فُما هظَغ

خظمً الخىظُمي باإلاؿخىي   غلى ؤلاحابت الؿااٌ َظا غلى ؤلاحابت ٍو

 :الخالُين البػضًً

ٌ  البػض• َماعؾت ؤلاصاعة اؾتراجُجُاث: ألاو
ُ
 :اإلا

 8 حدول 

َمارضت إلادارة اضتراجيجياث لدرحت املعياريت والاهدزافاث الحطابيت املخىضطاث
ُ
 خطب جىاسليا مزجبت حدة بمدًىت الخعليم بمكاجب التربىيت القياداث لدي امل

 الحطابيت املخىضطاث

املخىضط  العباراث م

 الحطابي

اليطبت 

 املئىيت

الاهدزاف 

 املعياري 

 الدرحت الترجيب

 مىسفظت 8 0.979 ٪40 2.60 الػمل غلى وكغ زلافت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي بين مىظفاتها 18

ف بمخؼلباث جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي والخُاعاث اإلاخاخت 19  مخىؾؼت 7 1.010 ٪41 2.63 الخػٍغ

 مخىؾؼت 5 1.013 ٪42 2.70 ؤلاغالن غً اإلاىاصفاث اإلاؼلىبت للىظاثف واإلاغاهؼ اللُاصًت 20

 مخىؾؼت 4 1.029 ٪44 2.78 الخغص غلى مكاعهت اإلاىظفاث في ألافياع وألاوكؼت الجضًضة 21

 مىسفظت 9 1.095 ٪39 2.58 الاَخمام بمؼالب اإلاىظفاث الخالُت وعغباتهً اإلاؿخلبلُت 22

الضغم للمىظفاث بخلضًم الاؾدكاعاث اإلاهىُت لخدلُم جؼلػاتهً  23

 اإلاؿخلبلُت

 مىسفظت 10 1.154 39٪ 2.58

ب والخػلُم اإلاؿخمغ لخىمُت مهاعاتهً  24  بالخضٍع
ً
بغضاص اإلاىظفاث مهىُا

 الىظُفُت.

 مخىؾؼت 1 1.030 46٪ 2.85

الاهجاػاث الاؾدشماع ألامشل إلمياهاث اإلاىظفاث بمكاعهتهً في  25

 اإلاخدللت

 مخىؾؼت 2 1.075 46٪ 2.85

غ والتركُت 26  مخىؾؼت 6 1.126 ٪41 2.65 اإلاىطىغُت في جىفُظ الترقُداث والىلل والخضٍو

الاؾخفاصة مً مسغحاث جلُُم ألاصاء الىظُفي في الترقُداث  27

 وجيلُفاث الػمل الغؾمُت

 مخىؾؼت 3 1.115 45٪ 2.81

َماعؾت هيلاؾتراجُجُاث ؤلاصاعة 
ُ
 مخىؾؼت  0.933 ٪42 2.70 اإلا

ٌ  مً ًدبين      َماعؾت ؤلاصاعة اؾتراجُجُاث ؤن (8) عكم الجضو
ُ
 لضي اإلا

ت اللُاصاث  اؾخجابت بضعحت حاءث حضة بمضًىت الخػلُم بمياجب التربٍى

 وباهدغاف( 2070) لها الػام الخؿابي اإلاخىؾؽ بلغ خُث( مخىؾؼت)

ت ووؿبت ,(00933) بلغ مػُاعي   بين اإلاخىؾؼاث وجغاوخذ%( 42) مئٍى

( مخىؾؼت صعحت غلى غباعاث 7) خصلذ خُث( 2085-2058)

 صعحت مخىؾؽ ؤغلى ووان( مىسفظت صعحت غلى غباعاث3)وخصلذ

اث اإلاكغفاث هظغ وحهت مً اؾخجابت  بغضاص) وهي (24) الػباعة التربٍى

  اإلاىظفاث
ً
ب مهىُا ( الىظُفُت مهاعاتهً لخىمُت اإلاؿخمغ والخػلُم بالخضٍع

( 2085) خؿابي ومخىؾؽ( مخىؾؼت) وبضعحت ألاولى باإلاغجبت حاءث خُث

ت وبيؿبت اث اإلاكغفاث ؤن طلً ًىضح وكض٪( 46) بلغذ مئٍى  التربٍى

ب اإلاؿخجضاث اإلاىظفاث جإَُل في مهامهً بدؿب  وؤلاقغاف والخضٍع

بت بضوعاث لاللخداق ًسظػً اإلاُضاوي  جىمُت في حؿهم جسصصُت جضٍع

ب مؿإلت ؤن باإلطافت الىظُفُت مهاعاتهً ؼ الخضٍع  والخؼؽ للمكاَع

ت اث اإلاكغفاث غاجم غلى جللى الىػاٍع ػخبر التربٍى  مؿاولُتها مً طلً َو

ب مغهؼ مؼ بالخػاون   مما التربىي  ؤلاقغاف بةصاعة ألاكؿام ؤو الخضٍع

ا اإلاىظفاث بةغضاص لالَخمام اإلاياجب بصاعاث ًضغى ًُ  حاءث بِىما. مهى

 اإلاهىُت الاؾدكاعاث بخلضًم للمىظفاث الضغم) وهي (10) الػباعة

 باإلاغجبت اؾخجابت صعحت مخىؾؽ ؤكل في( اإلاؿخلبلُت جؼلػاتهً لخدلُم

ت وبيؿبت( 2038) خؿابي ومخىؾؽ( مىسفظت) بضعحت الػاقغة  مئٍى

ظا٪( 59) بلغذ  والاؾدكاعة الضغم جلضًم في كصىع  وحىص غلى ًضٌ َو

اث للمكغفاث  وحىص ؤَمُت طلً زالٌ مً ًخطح لظا وحصجُػهً التربٍى

 الىظُفُت الخبرة طواث اللُاصاث مً اإلاهىُت باالؾدكاعاث مسخص كؿم

 لضيهً الغمىض وبػالت بالدصجُؼ ومؿاغضتهً اإلاىظفاث لضغم اإلاخلضمت

 ٌ غ والىلل الترقُداث خى  جىفير طغوعة وهظلً والتركُاث والخضٍو

 زاللها مً التي الخاصت وؤلاصضاعاث للميكىعاث الخػلُم مياجب

اث اإلاكغفاث حؿخؼُؼ  الخؼلػاث لخدلُم والؿعي الاػالع التربٍى

 [37] مظَب آٌ صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ واجفلذ اإلاؿخلبلُت الىظُفُت

 Rodriguez [39]. وصعاؾت

ت الخىظُمُت البِئت: الشاوي البػض •  .ؤلاصاٍع
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 9 حدول 

 مزجبت حدة بمدًىت الخعليم بمكاجب التربىيت القياداث لدي الىظيفي للمطار إلاداريت الخىظيميت البيئت جىفز لدرحت املعياريت والاهدزافاث الحطابيت املخىضطاث

 الحطابيت املخىضطاث خطب جىاسليا

املخىضط  العباراث م

 الحطابي

 الدرحت الترجيب الاهدزاف املعياري  املئىيتاليطبت 

 مخىؾؼت 1 1.004 ٪42 2.71 اللىاثذ والخػامُم اإلاىظمت لخسؼُؽ اإلاؿاعاث الىظُفُت 28

غ اإلانهي وفم زؼؽ لخلبُت اخخُاحاث اإلاىظفاث  29 الخؼٍى

 الىظُفُت

 مخىؾؼت 2 0.994 42٪ 2.69

بُجها وبين اإلاىار الخىظُمي اللاثم غلى الكفافُت والىطىح  30

 اإلاىظفاث

 مىسفظت 5 1.013 39٪ 2.57

ب وزؼؽ الخىمُت اإلاهىُت  31 الغبؽ بين زؼؽ بغامج الخضٍع

 وفم مخؼلباث الىظُفت

 مىسفظت 4 1.097 40٪ 2.60

مكاعهت حهاث زاعحُت في الخسؼُؽ للمؿاعاث الىظُفُت  32

 إلاىظفاتها

 مىسفظت 9 0.985 31٪ 2.26

لؿت التي  33 حؿاغض اإلاىظفاث إلاىاصلت صعاؾتهً ؤلاحغاءاث الؿَّ

 الػلُا

 مىسفظت 10 1.162 28٪ 2.12

ؤؾالُب جدفيز إلاكاعهت اإلاىظفاث صازل اإلاىخب وزاعحه  34

 لضغم اإلاؿاعاث الىظُفُت

 مىسفظت 8 1.045 36٪ 2.45

الاؾخسضام ألهظمت مػلىماث الىتروهُت للخصٌى غلى بُاهاث  35

 اإلاىظفاث وججضًضَا باؾخمغاع

 مخىؾؼت 3 1.127 42٪ 2.68

جىظُف وؾاثل الخىاصل الخضًشت مؼ ؤلاصاعاث ألازغي زاعج  36

 اإلاىخب

 مىسفظت 6 1.253 37٪ 2.51

اإلاؿاولُت اإلاكترهت في جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي بين  37

 اإلاىظفاث وؤلاصاعة

 مىسفظت 7 1.133 36٪ 2.46

ت للمؿاع  البِئت الخىظُمُت ؤلاصاٍع

 الىظُفي هيل

 مىسفظت  0.926 37٪ 2.50

ٌ  مً ًدبين       ت الخىظُمُت البِئت جىفغ صعحت ؤن (9) عكم الجضو  ؤلاصاٍع

ت اللُاصاث لضي الىظُفي للمؿاع  حضة بمضًىت الخػلُم بمياجب التربٍى

 الػام الخؿابي اإلاخىؾؽ بلغ خُث( مىسفظت) اؾخجابت بضعحت حاءث

ت ووؿبت ,(00926) بلغ مػُاعي  وباهدغاف( 2050) لها %( 37) مئٍى

 غلى غباعاث 3) خصلذ خُث( 2012-2071) بين اإلاخىؾؼاث وجغاوخذ

 ؤغلى ووان( مىسفظت صعحت غلى غباعاث 7) وخصلذ( مخىؾؼت صعحت

اث اإلاكغفاث هظغ وحهت مً اؾخجابت صعحت مخىؾؽ  الػباعة التربٍى

( الىظُفُت اإلاؿاعاث لخسؼُؽ اإلاىظمت والخػامُم اللىاثذ) وهي (28)

( 2.71) خؿابي بمخىؾؽ( مخىؾؼت) وبضعحت ألاولى باإلاغجبت حاءث

ت ووؿبت  بكيل الخػامُم جىفغ بلى طلً ٌػىص وعبما٪( 42) بلغذ مئٍى

ا مؿخمغ ًُ  ؤلاحغاثُت ألاصلت غلى والاػالع اإلاػلىماث مغهؼ مً الىتروه

 صعحت مخىؾؽ ؤكل وان بِىما,  اإلاياجب بصاعاث صازل للػمل والخىظُمُت

اث اإلاكغفاث هظغ وحهت مً اؾخجابت  وهي, (33) الػباعة التربٍى

لؿت ؤلاحغاءاث) ( الػلُا صعاؾتهً إلاىاصلت اإلاىظفاث حؿاغض التي الؿَّ

( 2.12) خؿابي ومخىؾؽ( مىسفظت) وبضعحت الػاقغة باإلاغجبت حاءث

ت ووؿبت  بحغاءاث في كصىع  وحىص بلى ٌكير مما٪( 28) بلغذ مئٍى

اث اإلاكغفاث بهماٌ غلى اإلاىافلت اهض الػلُا لضعاؾتهً التربٍى  غلى ٍو

اث اإلاكغفاث ؤمام للصػىباث اإلاياجب بصاعاث جظلُل طغوعة  التربٍى

ظا صعاؾتهً مىاصلت مً الخمىً فغص ومىدهً  صعاؾت به ؤوصذ ما َو

.[40] Crawford 

 ًخػلم فُما الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت وإلاػغفت ؾبم ومما     

 والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الخىظُمي باإلاؿخىي 

ت ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ ألبػاص اإلاػُاٍع  غلى التربٍى

ماعؾت ؤلاصاعة اؾتراجُجُاث) .البػضًً زالٌ مً الخىظُمي اإلاؿخىي 
ُ
, اإلا

ت البِئت جىفغ  ألابػاص َظٍ جغجِب زم ومً ,(الىظُفي للمؿاع ؤلاصاٍع

بين الخؿابي, اإلاخىؾؽ خؿب جىاػلُا ٌ  طلً ٍو  :الخالي (10) الجضو

 خطب جىاسليا مزجبت الخىظيمي املطخىي  على التربىيت القياداث لدي الىظيفي املطار جخطيط ألبعاد املعياريت والاهدزافاث الحطابيت املخىضطاث. 10 حدول 

 الحطابيت املخىضطاث

 درحت الخخطيط الترجيب الاهدزاف املعياري  اليطبت املئىيت املخىضط الحطابي البعد م

َماعؾت 1
ُ
 مخىؾؼت 1 0.933 ٪42 2.70 اؾتراجُجُاث ؤلاصاعة اإلا

ت 2  مىسفظت 2 0.926 ٪37 2.50 البِئت الخىظُمُت ؤلاصاٍع

 مىسفظت  0.886 ٪40 2.59 جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي غلى اإلاؿخىي الخىظُمي هيل
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ٌ  مً ًدبين        لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت ؤن (10) الجضو

ت اللُاصاث  اؾخجابت بضعحت حاءث الخىظُمي اإلاؿخىي  غلى التربٍى

 ,(2059) الىلي للمجمىع الػام اإلاخىؾؽ حاء خُث ,(مىسفظت)

ت ووؿبت( 00886) مػُاعي  باهدغاف  اؾتراجُجُاث ُبػض وخصل %40 مئٍى

ماعؾت ؤلاصاعة
ُ
ٌ  الترجِب غلى اإلا ت الخىظُمُت البِئت ُبػض ؤما ألاو  ؤلاصاٍع

 الخػلُم مياجب بصاعاث جبجي بلى الخاحت ًىضح مما الشاوي بالترجِب حاء

 ومصجػت مدفؼة بِئت وجىفير مخىىغت وؤؾالُب خضًشت الؾتراجُجُاث

 َظٍ واجفلذ الخىظُمي اإلاؿخىي  غلى الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ غلى

 ].37] مظَب آٌ وصعاؾت[ 10] الُاوع  صعاؾت مؼ الىدُجت

 خُث مً [38] الغامضي وصعاؾت[ 9] الفاطل صعاؾت مؼ وازخلفذ       

 ٌ ( مخىؾؼت) صعحت غلى الخىظُمي اإلاؿخىي  غلى اإلاؿاع جسؼُؽ خصى

 بخسؼُؽ تهخم الػامت اإلاىظماث ؤن ؤوضخذ التي[ 27] الخاعسي وصعاؾت

 ؤن هما,  والػُىت اإلاجخمؼ الزخالف طلً ٌػىص وعبما الىظُفي اإلاؿاع

 ؤصاء جدؿين بلى ًضغى الىظُفي اإلاؿاع بصاعة فػالُت لخلُُم هظام جىفغ

ظا ؤلاصاعاث   Maguire [43]. صعاؾت ؤوضخخه ما َو

ا
ً
 جسؼُؽ جىاحهه التي الصػىباث ما الشالث الفغعي الؿااٌ بحابت: زالش

ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع  حضة بمضًىت الخػلُم مياجب في التربٍى

ين غلى  والخىظُمي؟ الفغصي اإلاؿخٍى

 الخؿابي اإلاخىؾؽ خؿاب جم الشالث الؿااٌ غلى لإلحابت       

 جىاحه التي الصػىباث صعحت وغباعاث للمدىع  اإلاػُاعي  والاهدغاف

ين غلى الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ  وواهذ والخىظُمي الفغصي اإلاؿخٍى

ٌ  وفم الىخاثج  :الخالي الىدى غلى( 11) الجضو

 11 حدول 

 حدة بمدًىت الخعليم مكاجب في التربىيت القياداث لدي الىظيفي املطار جخطيط جىاحهه التي للصعىباث والترجيب املعياريت والاهدزافاث الحطابيت املخىضطاث

 الحطابيت املخىضطاث خطب جىاسليا مزجبت والخىظيمي الفزدي املطخىيين على

املخىضط  العباراث م

 الحطابي

الاهدزاف  اليطبت املئىيت

 املعياري 

 درحت الصعىبت الترجيب

غمىض ؤلاحغاءاث التي جدخاحها غملُت جسؼُؽ اإلاؿاع  38

 الىظُفي

 مخىؾؼت 5 0.948 60٪ 3.38

بُت اإلاخسصصت في مجاٌ الىظُفت 39  مخىؾؼت 10 1.036 ٪56 3.24 كصىع البرامج الخضٍع

 مخىؾؼت 7 1.108 ٪59 3.35 عجؼ ألاهظمت واللىاثذ في جىفير مؿاعاث وظُفُت حضًضة 40

 مخىؾؼت 6 1.308 ٪60 3.38 اهخفاء عصض ميافأث وخىافؼ لبػع اإلاؿاعاث الىظُفُت 41

اكخصاع الترقُداث للىظاثف بىاء غلى ألاكضمُت في  42

 الخبرة

 غالُت 4 1.166 61٪ 3.43

هثرة الخغُيراث واإلاؿخجضاث في ؤهظمت ومخؼلباث  43

 الػمل

 غالُت 2 1.050 76٪ 4.03

ت وألاغباء الىظُفُت 44 اصة اإلاهام ؤلاصاٍع  غالُت 1 1.033 ٪77 4.09 ٍػ

طػف الؼمىح والغغبت في الىصٌى إلاؿاعاث وظُفُت  45

 ؤزغي 

 مخىؾؼت 9 1.078 57٪ 3.27

 مخىؾؼت 8 1.134 ٪57 3.30 الخالُتاهسفاض الغطا الىظُفي غً الىظُفت  46

 غالُت 3 1.085 ٪67 3.69 الافخلاع بلى الضغم اإلااصي واإلاػىىي مً اللُاصاث الػلُا 47

 غالُت  0.818 ٪63 3.52 الصػىباث هيل

ٌ  مً ًدبين       جسؼُؽ جىاحه التي الصػىبت صعحت ؤن( 11) عكم الجضو

ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع  حضة بمضًىت الخػلُم مياجب في التربٍى

ين غلى  خُث( غالُت) صػىبت بضعحت حاءث والخىظُمي الفغصي اإلاؿخٍى

 ,(00818) بلغ مػُاعي  وباهدغاف( 3.52) لها الػام الخؿابي اإلاخىؾؽ بلغ

ت ووؿبت  وخصلذ( 3024-4024) بين اإلاخىؾؼاث وجغاوخذ%( 36) مئٍى

 صعحت غلى غباعاث 6) خصلذ بِىما (غالُت صعحت غلى غباعاث 4)

 اإلاكغفاث هظغ وحهت مً صػىبت صعحت مخىؾؽ ؤغلى ووان (مخىؾؼت

اث اصة) وهي (44) الػباعة التربٍى ت اإلاهام ٍػ ( الىظُفُت وألاغباء ؤلاصاٍع

 ووؿبت( 4.09) خؿابي ومخىؾؽ( غالُت) وبضعحت ألاولى باإلاغجبت حاءث

ت  وؤلاؾىاصاث الخيلُفاث هثرة بلى طلً ًغحؼ وكض٪( 77) بلغذ مئٍى

اث للمكغفاث  غضص هثرة بلى بطافت الػمل وفغق  اللجان وحػضص التربٍى

ت اإلاكغفت غلحها حكغف التي واللُاصاث اإلاػلماث  الجاهب وبصزاٌ التربٍى

ت اإلاكغفت غمل في الخلجي  َظٍ واجفلذ اإلاُضاوي غملها بجاهب التربٍى

 صػىبت صعحت مخىؾؽ ؤصوى وان فُما  Baier [42]صعاؾت مؼ الىدُجت

بُت البرامج كصىع ) وهي (39) الػباعة  مجاٌ في اإلاخسصصت الخضٍع

 خؿابي ومخىؾؽ( مخىؾؼت) وبضعحت الػاقغة باإلاغجبت حاءث( الىظُفت

ت ووؿبت( 3024)  ومغاهؼ الخػلُم مياجب ؤن ًىضح مما٪( 56) بلغذ مئٍى

ب بت البرامج جلضم الخضٍع اث اإلاكغفاث جدخاحها التي الخضٍع  وؤن, التربٍى

ظا حُض البرامج َظٍ مؿخىي   فلغة بىدُجت مىؼًلُا جغجبؽ الىدُجت َو

ا اإلاىظفاث بغضاص) ًُ ب مهى  مهاعاتهً لخىمُت اإلاؿخمغ والخػلُم بالخضٍع

 َظٍ غلى وباإلحابت(. مخىؾؼت) صعحت غلى خصلذ والتي( الىظُفُت

 .الغثِس ي الؿااٌ غلى ؤحبىا كض هيىن  ألاؾئلت

 لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت ما: الغثِـ الؿااٌ بحابت: عابًػا

ت اللُاصاث  َظا غً ولإلحابت (حضة بمضًىت الخػلُم مياجب في التربٍى

ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿااٌ  لضعحت اإلاػُاٍع

ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ ً وحهت مً التربٍى  وفم هظَغ

 اإلاؿاع جسؼُؽ الفغصي, اإلاؿخىي  غلى الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ)

 مدىعًٍ, في الباخشت خضصتها والتي( الخىظُمي اإلاؿخىي  غلى الىظُفي
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بين مدىع, ليل الخؿابي اإلاخىؾؽ خؿب جىاػلُا اإلاداوع  َظٍ جغجِب زم ومً ٌ  طلً ٍو  :الخالي( 9-4) الجضو

 11 حدول 

 املخىضطاث خطب جىاسليا مزجبت حدة بمدًىت الخعليم بمكاجب التربىيت القياداث لدي الىظيفي املطار جخطيط ملداور  والاهدزافاث الحطابيت املخىضطاث

 الحطابيت

املخىضط  املدىر  رقم املدىر 

 الحطابي

اليطبت 

 املئىيت

درحت  جزجيب املدىر  الاهدزاف املعياري 

 الخخطيط

ت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي  1 اللُاصاث التربٍى

 غلى اإلاؿخىي الفغصي

 مخىؾؼت 1 0.662 52٪ 3.08

ت  2 جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

 غلى اإلاؿخىي الخىظُمي

 مىسفظت 2 0.886 40٪ 2.59

 مخىؾؼت  0.757 ٪66 2.83 هيلجسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي 

ٌ  مً ًدبين         لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت ؤن( 11) الجضو

ت اللُاصاث  بضعحت حاءث حضة بمضًىت الخػلُم مياجب في التربٍى

 باهدغاف ,(2083) الىلي للمجمىع الػام اإلاخىؾؽ حاء خُث ,(مخىؾؼت)

( 2059-3008) بين اإلاخىؾؼاث وجغاوخذ%( 66) ووؿبت( 00757) مػُاعي 

ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ خصل خُث  غلى التربٍى

ٌ  الترجِب غلى الفغصي اإلاؿخىي   الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ خصل هما ألاو

غحؼ الشاوي الترجِب غلى الخىظُمي اإلاؿخىي  غلى
ُ
 بلى طلً الباخشت وج

اث اإلاكغفاث بػع لضي الصخصُت الؼمىخاث وحىص ٌ  التربٍى  للىصى

اث في وظاثف بلى  بلى الاهخلاٌو الخغُير في والغغبت ؤغلى وظُفُت مؿخٍى

ؼ للىظُفت ؤزغي  مجاالث  مما. وجىظُفها اإلاىدؿبت الخبراث في والخىَى

غ ؤَمُت بلى جضفؼ الخػلُم مجاٌ في اإلاؿخجضة الخغيراث ؤن ًاهض  جؼٍى

 اإلاىار وجدؿين الىظُفي اإلاؿاع لخسؼُؽ الخىظُمي اإلاؿخىي  ؤؾالُب

 في طلً ًىافم ما وحاء مخسصصت زاعحُت حهاث ومكاعهت الخىظُمي

 جسؼُؽ وحىص وهظلً [37] مظَب آٌ وصعاؾت [35] اإلاؼيري  صعاؾت

 ؤن واغخباع الخػلُمُت الىظاثف لكاغالث الىظاثف إلاجاالث واضح

 واإلاكغفت اإلاىخب بصاعة بين مكترهت حهىص الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ

ت ظا. التربٍى  [28] الخغبي وصعاؾت [34] غىاًت صعاؾت به ؤوصذ ما َو

ظا وألافغاص اإلاىظمت ؤَضاف صمج وؤَمُت  Antoniu صعاؾت في حاء ما َو

[31]  

 صاللت طاث فغوق جىحض َل الغابؼ الفغعي الؿااٌ بحابت: زامًؿا

ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت في بخصاثُت  التربٍى

ػؼي  الخػلُم بمياجب
ُ
 همكغفت الػمل في الخبرة ؾىىاث الزخالف ح

ت؟  جغبٍى

ٌ  البدث فغطُت مً الخدلم ًخم الؿااٌ َظا غلى لإلحابت       للىصى

 :الىخاثج بلى

 الضاللت مؿخىي  غىض بخصاثُت صاللت طاث فغوق جىحض ال: الفغطُت

(0005 (α ≤ لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحاث مخىؾؼاث في 

ت اللُاصاث ػؼي  الخػلُم بمياجب التربٍى
ُ
 في الخبرة ؾىىاث الزخالف ح

ت همكغفت الػمل  .جغبٍى

 وازخباع( ث) ازخباع اؾخسضام جم فلض,  الفغض َظا مً وللخدلم     

 صاللت طاث فغوق وحىص لخدضًض( اهىفا) ألاخاصي الخباًً جدلُل

ت اللُاصاث لضي الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت في بخصاثُت  التربٍى

ػؼي  الخػلُم بمياجب
ُ
 همكغفت الػمل في الخبرة ؾىىاث مخغير بلى ح

ت ٌ  هخاثجه وجىضح, جغبٍى  :الخالي الجضو

 12 حدول 

 حعشي  والتي الخعليم بمكاجب التربىيت القياداث لدي الىظيفي املطار جخطيط درحت في الفزوق داللت لخددًد( أهىفا) ألاخادي الخباًً اخخبار جدليل هخائج

 جزبىيت كمشزفت العمل في الخبرة لطىىاث

درحاث  مجمىع املزبعاث مصدر الخباًً املدىر 

 الحزيت

مخىضط 

 املزبعاث

مطخىي  قيمت ف

 الداللت

ت  جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي اللُاصاث التربٍى

 غلى اإلاؿخىي الفغصي

 0.177 1.676 0.721 3 2.162 بين اإلاجمىغاث

   0.430 103 44.302 صازل اإلاجمىغاث

    106 46.464 الىلي

ت جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي لضي  اللُاصاث التربٍى

 غلى اإلاؿخىي الخىظُمي

 0.170 1.708 1.313 3 3.939 بين اإلاجمىغاث

   0.769 103 79.193 صازل اإلاجمىغاث

    106 83.132 الىلي

 0.152 1.798 1.007 3 3.020 بين اإلاجمىغاث جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي هيل

   0.560 103 57.658 صازل اإلاجمىغاث

    106 60.678 الىلي

ٌ  مً ًخطح  :الخالي (12) الجضو

 اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت في بخصاثُت صاللت طاث فغوق وحىص غضم -

ت اللُاصاث لضي الفغصي اإلاؿخىي  غلى الىظُفي  الخػلُم بمياجب التربٍى

ػؼي  والتي
ُ
ت همكغفت الػمل في الخبرة ؾىىاث الزخالف ح  خُث جغبٍى

 حؿاوي ( اهىفا) ألاخاصي الخباًً ازخباع في الضاللت مؿخىي  كُمت واهذ

  ≥ α). 0050) الضاللت مؿخىي  غىض صالت غير كُمت وهي( 0.177)
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 اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت في بخصاثُت صاللت طاث فغوق وحىص غضم -

ت اللُاصاث لضي الخىظُمي اإلاؿخىي  غلى الىظُفي  الخػلُم بمياجب التربٍى

ػؼي  والتي
ُ
ت همكغفت الػمل في الخبرة ؾىىاث الزخالف ح  خُث جغبٍى

 حؿاوي ( اهىفا) ألاخاصي الخباًً ازخباع في الضاللت مؿخىي  كُمت واهذ

  ≥ α). 0050)  مؿخىي  غىض صالت غير كُمت وهي( 0.170)

 اإلاؿاع جسؼُؽ صعحت في بخصاثُت صاللت طاث فغوق وحىص غضم -

ت اللُاصاث لضي الىظُفي ػؼي  والتي الخػلُم بمياجب التربٍى
ُ
 الزخالف ح

ت همكغفت الػمل في الخبرة ؾىىاث  مؿخىي  كُمت واهذ خُث جغبٍى

 كُمت وهي( 0.152) حؿاوي ( اهىفا) ألاخاصي الخباًً ازخباع في الضاللت

 غلى( ف) كُم واهذ خُث ≥ α) 0050)  الضاللت مؿخىي  غىض صالت غير

 ٌػجي مما, صالت غير كُم حمُػها وهي( 10798, 10708, 10676)الخىالي

 ٌ  .الفغض كبى

 الخىصياث. 7

 مً غضًصا البدث ًلضم البدث, بلحها جىصل التي الىخاثج طىء في     

 :والخالي الخىصُاث

ػجي الخػلُم بىػاعة مسخصت حهت بًجاص. 1
ُ
 اإلاؿاعاث بخسؼُؽ ح

اث للمكغفاث الىظُفُت  الترقُداث مؿىغاث وبًظاح التربٍى

 .الىظُفُت اإلاؿاعاث مً مؿاع ول وقغوغ ومخؼلباث

 الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ هفاًت عفؼ غلى الخػلُم مياجب غمل. 2

اث للمكغفاث  بػالت بلى تهضف اؾتراجُجُت زؼؽ وحىص زالٌ مً التربٍى

ً بخسؼُؽ اإلاخػللت اإلاػىكاث  وصوعاث للاءاث, وغلض الىظُفي مؿاَع

بُت  .اإلاخاخت الىظُفُت بالفغص لخىغُتهً صوعي بكيل جضٍع

غ. 3  اإلاؿاع جسؼُؽ وجلىُاث بىؾاثل والاعجلاء الػمل بِئت جؼٍى

 والاؾدكاعاث اإلاػلىماث هظام زالٌ مً الخػلُم بمياجب الىظُفي

 .الخبرة وطوي  اإلاسخصين مً اإلاهىُت

ب بصاعة غمل. 4  الػلمي الخإَُل مؿخىي  عفؼ غلى والابخػار الخضٍع

اث للمكغفاث  الػلُا صعاؾتهً إلاىاصلت فغص جىفير زالٌ مً التربٍى

الث غلى وخصىلهً  .والكىاغغ الاخخُاج مجاالث في مػخمضة مَا

جي الخىؾؼ. 5  الىظُفُت اإلاؿاعاث عؾم في اإلاضهُت الخضمت لىػاعة الخضٍع

ٌ  مؿىغاث وجدضًض وجؼىعاجه الػمل اخخُاحاث خؿب الخضًشت  الخصى

 .غلُه

 وبصاعة التربىي  ؤلاقغاف بصاعة بين باالقتران مؿخلبلُت زؼؽ وطؼ. 6

غ الخػلُم وبصاعة اإلاياجب  غلى الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ وصغم لخؼٍى

ين  .ألازغي  وؤلاصاعاث الجهاث مؼ واإلاكاعهت والخىظُمي الفغصي اإلاؿخٍى

 :البدث ملترخاث

 خؿب حضًضة وظُفُت مؿاعاث فخذ بلى الخاحت غً صعاؾت بحغاء -1

 .التربىي  ؤلاقغاف مجاٌ في الػمل وجؼىعاث مؿخجضاث

 لخسؼُؽ الخػلُم وبصاعة الخػلُم مياجب صغم غً صعاؾت بحغاء -2

اث للمكغفاث الىظُفي اإلاؿاع وبصاعة  .التربٍى

 في ألازغي  وؤلاصاعاث الخػلُم مياجب بين اإلاكاعهت غً صعاؾت بحغاء -3

اث للمكغفاث الىظُفي اإلاؿاع جسؼُؽ  .ؤمامهً اإلاجاٌ وفخذ التربٍى

 املزاحع

 العزبيت املزاحع أ.

ت صزل اإلايزة م( بصاعة اإلاىا2008) ؤبى بىغ, مصؼفى مدمىص [1] عص البكٍغ

ت: الضاع الجامػُت.الخىافؿُت  , الاؾىىضٍع

ت "اإلاىهج ٌ(2007) غالقي, مضوي غبض اللاصع [2] , اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

حضة, زىاعػمي ألصضاع الىخاب  الخضًث في بصاعة ألافغاص":

 الجامعي. 

( بصاعة اإلاؿاع الىظُفي للمىظماث, مصغ: صاع 2005مدمض, خافظ ) [3]

 الىفاء.

م( اؾتراجُجُاث بصاعة اإلاىاعص 2011غامغ, ؾامذ غبض اإلاؼلب ) [4]

ت: صاع الفىغ.  البكٍغ

ت , غ2011) صًغي, ػاَض مدمض [5] : صاع 1م( اؾتراجُجُت اإلاىاعص البكٍغ

 الشلافت لليكغ. 

م( جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي 2007) واصي, عقضي, وماض ي, وامل [7]

 للمضعاء في الجامػت ؤلاؾالمُت, غؼة, مجلت الجامػت ؤلاؾالمُت مج

 .2, ع15

غ اإلاؿاع الىظُفي في 2004) الهُتي, صالح الضًً [8] عطا م( ؤزغ جؼٍى

, مجلت هُت في غضص مً الجامػاث ألاعصهُت, صعاؾت مُضاالػاملين

 . 2, ع20مج  ,كم للػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُتصم

ؼ مدمض [9] م( جسؼُؽ وجىمُت اإلاؿاع 2011) الفاطل , غبض الػٍؼ

الىظُفي واوػياؾاجه غلى ألامً الىظُفي, عؾالت ماحؿخير , 

اض.  الٍغ

م( جسؼُؽ وجؼىٍغ اإلاؿاع 2010الُاوع, غفاف صالح خمضي, ) [10]

غاث ووهُالث اإلاضاعؽ بمدافظت حضة, مجلت الػلىم الىظُفي إلاضً

ت  . 1, ع 18صغ, مج , مالتربٍى

ت , غ2009صًلؿغ, حاعي ) [11] اض: صاع  3م( اصاعة اإلاىاعص البكٍغ الٍغ

ش لليكغ.  اإلاٍغ

, ت غؼة( بصاعة وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ2005اإلاضَىن, مدمض ببغاَُم ) [12]

 فلؿؼين: ببضاع للؼباغت واليكغ.

ت مضزل 2010الهُتي, زالض غبضالغخُم ) [13] م( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 اؾتراجُجي, غمان: صاع واثل لليكغ.

ض, ) [14] ت, مضزل 2009الؿالم , مٍا  اؾتراجُجيم( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 جياملي, ؤزغاء لليكغ والخىػَؼ, ألاعصن.

م( جسؼُؽ اللىي الػاملت صلُلً بلى جسؼُؽ 2011) ماَغ, ؤخمض [15]

تالاخخُاحا ت: الضاع ث مً اإلاىاعص مً اإلاىاعص البكٍغ  , الاؾىىضٍع

 الجامػُت لليكغ والخىػَؼ.

ت, 2005) غبض الباقي, صالح مدمض [16] م( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت: الضاع الجامػُت.  الاؾىىضٍع

م( الاصاعة الاؾتراجُجُت للمىاعص 2006) اإلاغس ي, حماٌ الضًً مدمض [17]

ت مضزل لخدلُم اإلايزة الخىافؿُت إلاىظمت اللغن الخاصي  البكٍغ

ت: ً, ؤلاؾىىضٍع  الضاع الجامػُت. والػكٍغ

اض: مىخبت 2006عقُض, ماػن فاعؽ) [18] ت, الٍغ م( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الػبُيان.

ب الاصٌى واإلاباصت, اللاَغة: 2007جىفُم, غبض الغخمً ) [20] م( الخضٍع

ت.  مغهؼ الخبراث ؤلاصاٍع
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ت2010ؤبى قُست, هاصع, ) [21] غمان: صاع فاء  ,م( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 خىػَؼ.لليكغ وال

غ وجدؿً 2011حاص الغب, ػاَض مدمض) [22] م( اؾتراجُجُاث جؼٍى

ؤلاؾماغلُت: حامػت  ,ػغ اإلاىهجُت والخؼبُلاث الػملُتألاصاء ألا 

ـ.   كىاة الؿَى

م( بصاعة هباع مىظفي الخضمت اإلاضهُت 2012غىض, عقا مصؼفى ) [23]

في البلضان الػغبُت في غام مخغير في طىء اإلاماعؾاث الضولُت 

 الغاثضة, كؼغ: اإلاغهؼ الػغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث.

ت بػض 2009) غلُلي, غمغو وصفي, [24] م( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الخىػَؼ. اؾتراجُجي, غمان: صاع واثل لليكغ و 

ض, صالحال [25] ت 2009, خغخىف )ؿالم, مٍا ( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مضزل اؾتراجُجي, الؼبػت ألاولى, غالم الىخب الخضًشت لليكغ 

 والخىػَؼ.

غ الخىظُمي وكظاًا 2006) الىبس ي, غامغبً زظغ [26] م( الخؼٍى

 صمكم, صاع الغطا. مػاصغة:

ؿاع الىظُفي في اإلاىظماث ( جسؼُؽ اإلا2012) الخاعسي, صالٌ هاصغ [27]

اض: امت في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًتالػ , عؾالت صهخىعاٍ, الٍغ

 حامػت ؾػىص.

ت الخضًشت, غّمان, 2008الخغبي, كاؾم غاثل, ) [28] م( اللُاصة التربٍى

ت لليكغ والخىػَؼ.  ألاعصن: الجىاصٍع

ت ) [29] ت غىصغ فاغل, الاصاعة1427الػِس ى, بضٍع  ( اإلاكغفت التربٍى

اض.  الػامت ليكاغ الؼالباث, قاون حػلُم البىاث , الٍغ

غ مكغفي ؤلاصاعة م( مخؼلب2010الػضواوي, ؤخمض صزُل ) [30] اث جؼٍى

ؼ,اإلاضعؾُت  حضة. , مكغوع بدثي, حامػت اإلالً غبض الػٍؼ

م( مػىكاث جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي للػاملين 2011مهضي, مدمض ) [32]

ين في ماؾؿاث الخػلُم الػ الي, عؾالت ماحؿخير, كؿم الاصاٍع

غ: غؼة.  بصاعة ألاغماٌ, ولُت الخجاعة, حامػت ألاَػ

ا غلى 2011) غضوان, مىير [33] م( واكؼ ؾُاؾُت الازخُاع والخػين وؤزَغ

اإلاؿاع الىظُفي للػاملين في اإلاصاعف الػاملت في في كؼاع غؼة, 

 عؾالت ماحؿخير, الجامػت ؤلاؾالمُت: غؼة. 

م( غالكت جلُُم ألاصاء بخسؼُؽ اإلاؿاع 2011غىاًت, حماٌ ) [34]

الىظُفي للػاملين في البلضًاث الىبري بلؼاع غؼة, عؾالت 

غ: غؼة. كؿم بصاعة ألاغماٌ, ولُت الخجاعةماحؿخير,   , حامػت ألاَػ

بُت و 2009اإلاؼيري, مكػل ) [35] غالكتها بالخسؼُؽ م( البرامج الخضٍع

ت, ولُت عؾالت ماحؿخير, كؿم  ,للمؿاع الىظُفي الػلىم ؤلاصاٍع

 الضعاؾاث الػلُا, حامػت هاًف ألامىُت.

ؼ ؾلؼان )الػىلغي  [36] ( جسؼُؽ اإلاؿاع الىظُفي 2008, غبض الػٍؼ

التربُت والخػلُم بمدافظت وؤزٍغ غلى عطا الػاملين في وػاعة 

 , عؾالت صهخىعاٍ, حامػت الؼاثف.الؼاثف

اإلاؿاع الىظُفي م( بغامج جسؼُؽ 2007) , مػضي مدمضآٌ مظَب [37]

اإلاماعؾاث والصػىباث في مىظماث ألاغماٌ الؿػىصًت, مجلت 

 ؤلاصاعة الػامت.

ي لخسؼُؽ وجىمُت ٌ( جصىع مؿخلبل1435) الغامضي, فىػٍت غلي [38]

ي ماؾؿاث الخػلُم جدلُم اإلايزة الخىافؿُت فاإلاؿاع الىظُفي 

, عؾالت صهخىعاٍ, كؿم ؤلاصاعة والخسؼُؽ الػالي الؿػىصي

 ىي, حامػت ؤم اللغي.الترب

م( ؤؾالُب البدث الػلمي, غمان: 2007, غمغ مدمض )الخغابكُت [44]

 مغهؼ بُؼ الىخب في ولُت ألاميرة غالُت الجامػُت.

م( مىاهج البدث في الػلىم الىفؿُت 2011, عحاء مدمىص )ؤبى غالم [45]

ت, اللاَغة: صاع اليكغ للجامػاث.  والتربٍى

 املزاحع ألاحىبيت ب.

[6] Managing careers Theory and practice Yehuda (2004) 

,Baruch Engiand  Harlow, prentice- Hall. 

[19] Ummanel, Azize (2012). School Principals’ Career Path: 

Ireland, Cyprus And Malta Sample, (Unpublished Ph.D. 

Dissertation), Dublin City University , Ireland. 

[31] Antoniu, E. (2010). Career planning process and Its role in 

Human resource Development , Annals of the University 

of petrosani, Economics,Vol.10, No.2,13-22.  

[39] Rodriguez , Emily (2015). Career Paths and Barriers 

Impacting the advancement of Place-Bound Female 

Superintendents in the San Joaquin Valley, (Unpublished 

Ph. D Dissertation), Brandman University, USA 

[40] Crawford , C (2014): a case study of three Female 

Presidents In Texas Colleges And Universities: Their Career 

Paths, The Challenges They Face, And Their Presidential 

Accomplishments, Unpublished Ph. d. Dissertation, Texas 

A&M University, USA. 

[41] Parylo ,O.; Zepeda S., Ed Bengtson (2013).Career Paths in 

Educational Leadership: Examining Principals’ Narratives , 

Alberta Journal of Educational Research-. 58, No. 4, 

Winter, 565-599. 

[42] Baier, Hope C. (2013) Career Paths of Female Elementary 

Assistant Principals, (Unpublished Ph.D. Dissertation) , 

Notre Dame of Maryland University, USA 

[43] Maguire, patricia (2008) Career management stratgies that 

promote high performance cultures, Unpublished masters 

Dissertation, master of arts, royal roads University. 

 

 

 

 

 



                     

33 

 

 

 

THE PLANNING OF CAREER PATHS IN 

THE PERSPECTIVE OF THE 

EDUCATIONAL SUPERVISORS IN THE 

CITY OF JEDDAH 

NAQYA S. ALHATANY 

King Abdulaziz University 
 

ABSTRACT_ The purpose of this study is to find out the paths of careers in the educational 

facilities in Jeddah. Also to expose the statistical differences in the degree of career paths due to 

the different experience in the current jobs. The sample that participated in the study was 30% 

from the study pool, which totaled of 107 educational supervisor, and the researcher used the 

descriptive method as well as the comparative method. In order to make this study productive, 

the researcher built this study based on previous questionnaires derived from previous 

theoretical studies. This research has three elements: 1) Career path on the personal level, 2) 

Career path on the organizational level and 3) Career path on both, the personal level and the 

organizational level. The study showed that the career path among the staff at the educational 

facilities was at a moderate degree in the perspective of supervisors. The career path among the 

supervisors at the educational facilities came out to be moderate as well when it comes to the 

personal level. In terms of the organizational level, the result came out to be low. In the light of 

this study, the researcher recommended that the ministry of education to establish a committee to 

plan the paths of careers for supervisors, and illustrate the structure, requirements and terms for 

each career path. 

KEYWORDS: Planning, Career path, Supervisors. 

 

 

 

 

 

 

 

 


