األداء الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني يف جامعة
جنران

هاجي خسين هاجي الشريف*

امللخص _اؾتهضفذ الضعاؾت الخٗغف ٖلى ألاصاء الىُْفي للمىْفحن ؤلاصاعٍحن بجامٗت هجغان ،وكُاؽ مضي جإزحر ؤبٗاصٍ( :ؤلاهجاػ في الٗمل،
الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت ،اللضعاث في الٗمل ،جلىٍم ألاصاء ،الضوع الىُْفي ،وويىح اإلاؿاولُت) ٖلى ألاصاء الىُْفي للمىْفحن
مضًغا .وهظلً (ً )135
مضًغا مً اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت ،الظي بلغ (ً )42
ؤلاصاعٍحن .وكض جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (ً )31
مىْفا ومىْفت مً
حامٗت هجغان مً اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت الظي بلغ (ً )575
مىْفا ومىْفت .واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي ،بط ؤٖض الباخث اؾدباهت
ميىهت مً ( )31فلغة ،مىػٖت ٖلى ؾخت مجاالث زانت باألصاء الىُْفي ،وجم الخإهض مً نضق الاؾدباهت وزباتها .وؤْهغث الىخائج ؤن مؿخىي
ً
مغجفٗا ،هما ؤْهغث الىخائج ؤن مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي
ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان مً وحهت هٓغَم وان
ً
مغجفٗا هظلً .وهكفذ الىخائج ًٖ وحىص فغوق طاث صاللت بخهائُت ،بحن
اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان مً وحهت هٓغ مضعاءَم وان
ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت خىٌ مؿخىي ألاصاء الىُْفي للمىْفحن ؤلاصاعٍحن ،خُث حاءث الفغوق لهالح اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في البٗض ألاوٌ اإلاخٗلم
بـ(ؤلاهجاػ في الٗمل) ،والبٗض الخامـ اإلاخٗلم بـ(الضوع الىُْفي) ،في خحن حاءث الفغوق لهالح اإلاضعاء في جلُُمهم إلاىْفيهم ،وطلً في ُالبٗض

الشالث اإلاخٗلم بـ(اللضعاث في الٗمل) ُ
والبٗض الغاب٘ اإلاخٗلم بـ(جلُُم ألاصاء) في خحن لم ًدبحن وحىص فغوق في ألابٗاص ألازغي .وؤزح ًرا كضمذ
الضعاؾت مجمىٖت مً الخىنُاث التي ًمىً ؤن حؿاَم في الاعجلاء بمؿخىي ألاصاء الىُْفي للمىْفحن ؤلاصاعٍحن بجامٗت هجغان.
الكلماث املفخاخيت :ألاصاء الىُْفي ،اإلاىْفىن ؤلاصاعٍىن ،حامٗت هجغان.

* أسخاذ إلادارة والخخطيط التربوي املساعد _ عمادة خدمت املجخمع والخعليم املسخمر _ جامعت هجران.
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ألاداء الوظيفي لدى املوظفين إلاداريين في جامعت هجران
ؤلاصاعي لهجري فاًىٌ ) (Hinry Fayolلخاهض ٖلى يغوعة جىافغ مجمىٖت
مً الؿماث الجؿمُت ،والظَىُت ،وألازالكُت لضي ؤلاصاعٍحن في اإلاىٓمت،
ً
مكحرة في الىكذ هفؿه بلى ؤَمُت اللضعاث واإلاهاعاث الفىُت لإلصاعٍحن ،في
اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت الىؾُى والضهُا .زم حاءث مضعؾت الٗالكاث
ؤلاوؿاهُت وهٓغٍتها إللخىن وعفاكه ) (Elton Mayoلتهخم بضعاؾت ؤصاء
الٗمل والخإزحر ٖلُه .فلض اَخمذ بالٗالكاث ؤلاوؿاهُت والغوح اإلاٗىىٍت،
هما ؤن َظٍ الىٓغٍت جامً بإن الحاحت اإلااصًت واإلاٗىىٍت هي مً ؤَم
الضواف٘ للٗمل .وَىالً ٖضص مً الىٓغٍاث التي مشلذ اإلاضاعؽ
الؿلىهُت ،واإلاٗغفُت ،واإلاىكفُت منها :هٓغٍت الحاحاث لـماؾلى
ً
) ،(Maslowوهٓغٍت الٗاملي لــهغػبحرج ) ،(Harzbergوالتي جغجبِ ؤنال
بخُبُم هٓغٍت ماؾلى للحاحاث في مىاك٘ الٗمل ،وهٓغٍت الخىك٘ التي
وي٘ ؤؾؿها فغوم ) ،(F. Frommوهٓغٍت الضعفحر ) ،(Alderferوهٓغٍت
الضاف٘ لإلهجاػ لضًفُض مُيلُالهض ) ، (David Meclellandوهٓغٍت
الٗضالت لـأصم ) (Adamوهٓغٍت ألاَضاف ليل مً :بصوًٍ لىن ،وحاعي
الزام ) ،(Edwin Lock and Gary Lathamوالىٓغٍت الىُْفُت ،وهٓغٍت
الخىُف الىُْفي لـضاوَـ ،ولىٍؼ ) ،(Dawes and Louiseوهٓغٍت
الجماٖت اإلاغحُٗت لـهىلحن ،وبلىوص ) ،(Holeen and Bloodخُث جباًيذ
في هٓغتها للٗىامل اإلاازغة في ألاصاء الىُْفي ،فبًٗها ؤهض ٖلى حصجُ٘
الضواف٘ التي تهضف بلى جدؿحن ألاصاء ،مً زالٌ اإلاكاعهت في وي٘
ألاَضاف بٗىاًت ،وىنها حؿاٖض الٗاملحن في مٗغفت ألاٖماٌ اإلاُلىب
اللُام بها في مسخلف ألاخىاٌ .وجً٘ لهم جىكٗاث ومٗاًحر ؤلاهجاػ.
بيافت بلى ؤنها حٗؼػ الغيا الىُْفي للٗاملحن في اإلاىٓمت ،واإلاكاعهت في
اجساط اللغاعاث اإلاخٗللت بالٗمل ،ومىذ اإلايافأث والحىافؼ والخضعٍب،
وَى ما ٌٗىص بالىف٘ ٖلى الٗامل واإلاىٓمت .في خحن ؤهضث بٌٗ
الىٓغٍاث الؿابلت ٖلى ؤَمُت ٖملُاث جلُُم ؤصاء اإلاىْفحن ،وهظا
يغوعة اجبإ كىاٖض مدضصة ٖلى ؤن جخم بلضع هبحر مً الجضًت .مغهؼة في
الىكذ طاجه ٖلى مىيىٕ ألاصاء وٖالكخه بلًاًا الغيا الىُْفي.
وفي يىء ما جىنلذ بلُه الىٓغٍاث اإلاهخمت بإبٗاص ألاصاء الىُْفي،
فلض صؤب الىشحر مً الباخشحن في مجاٌ ؤلاصاعة واإلاىاعص البكغٍت ٖلى
صعاؾت ألاصاء الىُْفي ،وْهغ طلً مً زالٌ جىىٕ الضعاؾاث ومداولت
حؿلُِ الًىء ٖلى حىاهب ٖضًضة ومهمت ،حغُي الىشحر مً َظٍ
ألابٗاص والٗىامل طاث ألازغ بمؿخىي ألاصاء الىُْفي .ومً جلً
ول مً الٗجزي []26؛ حغغىن []27؛ الؼعابي []28؛
الضعاؾاث :صعاؾت ٍ
والؼٖىىن []29؛ اإلاضَىن []30؛  [31] Harris [32] Desslerخُث اجفلذ
هخائج َظٍ الضعاؾاث ٖلى يغوعة وي٘ ألاؾـ واإلاٗاًحر الؿلُمت؛
لًمان ازخُاع وحُٗحن ؤفًل الىفاءاث البكغٍت لكغل اإلاىانب
ؤلاصاعٍت ،والٗمل ٖلى جُىٍغ مٗاًحر الىفاءة ،وؾُاؾاث الازخُاع والخُٗحن
للىْائف ؤلاصاعٍت؛ لخدلُم ألاَضاف اإلايكىصة .وفُما ًسو جىمُت
كضعاث ومهاعاث الٗاملحن ،فلض بُيذ هخائج صعاؾت ؤوهيا وؤحُا [ ]33ؤن
بغامج جُىٍغ اللىي الٗاملت ،وان لها ؤزغ في جدؿحن مؿخىي ؤصاء
الٗاملحن .وكام ماو٘ [ ]34بةحغاء صعاؾت خىٌ ؤزغ اؾتراجُجُت جىمُت
اإلاىاعص البكغٍت ٖلى ؤصاء ألافغاص في الجامٗاث ،وكض ؤؾفغث هخائجها ًٖ

 .1امللدمت
ٌُٗض ألاصاء الىُْفي ٖملُت بصاعٍت َامت طاث ؤبٗاص مدكٗبت،
ومخضازلت بكيل هبحر ،وطاث ٖىامل هشحرة وٖىانغ مٗلضة ،جضوع
حمُٗها خىٌ الٗضًض مً اإلاجاالث ألاؾاؾُت .بط ًاهض وامبل [ ]1بإن
ألاصاء الىُْفي في َبُٗخه مخٗضص ألابٗاص ،وَى عؤي ًخفم ٖلُه ألاغلبُت
مً الباخشحن ؤمشاٌ .[2,3,4,5] :خُث عهؼوا ٖلى ؤصاء اإلاهمت الىُْفُت،
وؾلىهُاث الٗمل غحر اإلاغغىبت ،التي جازغ ٖلى وْائف اإلاىٓمت
وممخلياتها ،وجاطي مىْفيها بُغٍلت جسفٌ مً فاٖلُتهم ،هما ؤن
َاالء الباخشحن كض عهؼوا ٖلى كُام الٗاملحن بمهام جخجاوػ صوعَم
ً
خالُا مهُلح (اإلاىاَىت الخىُٓمُت)؛
الغؾمي ،وَى ما ؤَلم ٖلُه
فاإلاىٓماث التي حٗخمض ٖلى كُام الٗاملحن بمهامهم الغؾمُت فلِ هي
مىٓماث يُٗفت ،وغحر كاصعة ٖلى الهمىص في ألاحل الُىٍل .بن َظٍ
ألابٗاص جخٗلم بظاث الفغص وَبُٗت ٖمله وويىح مؿاولُاجه ،وهظلً
ؤلاهجاػ الظي ًدلله َاالء اإلاىْفىن ،ومضي جىافله م٘ مٗاًحر الٗمل،
بيافت بلى ؤنها جغجبِ ببىاء الشلت بحن الغئؾاء واإلاغئوؾحن ،وٖالكاث
الؼمالء في الٗمل ،وألاحىع واإلايافأث التي ًخلاياَا اإلاىْفىن ،لظلً
وله ال بض مً الاَخمام بهظٍ ألابٗاصٖ ،ىض الخفىحر والخسُُِ لٗملُاث
الخُىٍغ في ؤًت مىٓمت؛ ليي جخمىً ؤلاصاعة الٗلُا مً جهمُم وبٖضاص
بغامج جُىٍغٍت جدىاؾب م٘ ْغوف اإلاىٓمت ،واخخُاحاتها وكضعاتها
الفٗلُت ،وصون طلً ؾُيىن مً الهٗب ٖلى اإلاىٓمت بٖضاص زُِ
ً
وبغامج مؿخلبلُت مىاؾبت لخُىٍغ ألاصاء مؿخلبال [.[6
وبػاء طلً وان مً الًغوعة مغاحٗت ؤلاَاع الىٓغي – ولى بهىعة
مسخهغة  -بهضف جدضًض الٗىامل اإلاازغة في ألاصاء الىُْفي .وَظٍ
الٗىامل هشحرة منها ما َى احخماعي ،ؤو ؾلىوي ،ؤو جىُٓمي .وهي جسخلف
مً خُث صوعَا وكىة جإزحرَا مً حهاػ جىُٓمي بلى آزغ؛ لخفاوث
ً
ؤًًا خاحاث
اإلاؿخىٍاث الشلافُت والاحخماُٖت وؤلاصاعٍت ،وجفاوث
وَمىخاث وعغباث ألافغاص الٗاملحن في َظٍ ألاحهؼة .ولهظا ًجضع بىا
الخٗغف ٖلى َظٍ الٗىامل اإلاازغة في ؤصاء الٗمل ،مً زالٌ بٌٗ
الىٓغٍاث والضعاؾاث التي ؤَخمذ بمشل َظٍ الٗىامل.
وٍإحي اَخمام الٗضًض مً الىٓغٍاث فُما ًخٗلم بمىيىٕ ألاصاء
الىُْفي ،لخاهض ٖلى الٗضًض مً اإلاخغحراث والٗىامل اإلاازغة في ألاصاء
الىُْفي ،بط اَخم الباخشىن في َظا اإلاجاٌ مً زالٌ ما كضمخه صعاؾاث
قبحر [ ،]7الؿٗضون []8؛[9] Foley؛ زىام []10؛ الهامل []11؛ ][12
Lindberg؛ الضَمص ي []13؛ مؼٍاوي []14؛ [15] Kristensen؛ ؤبىقغر
[[17] Wenceslaus ]16؛ [18] Hui et al,؛ اإلاُحري []19؛ الجابغي []20؛
حبحن []21؛ الغخُلي []22؛ اإلاضلج [ ،]23بط ٖغيذ َظٍ الضعاؾاث
ً
اَخماما ً
هبحرا بمىيىٕ ألاصاء الىُْفي،
الىشحر مً الىٓغٍاث التي ؤولذ
وهظلً جفؿحرَا للٗالكت بحن ألاصاء وألافغاص ،والجماٖاث واإلاىٓماث،
وَٗخبر ماهـ وٍبر ) (Max Weberوصعاؾخه للبحروكغاَُت مً ؤوائل
الظًً اَخمىا باألؾـ الىفُلت بإصاء الٗمل الجُض).[24] (Max Weber
وْهغ مً بٗضٍ جاًلىع ) (F. Taylorبىٓغٍت ؤلاصاعة الٗلمُت ،خُث عهؼث
ٖلى ػٍاصة ؤلاهخاج ،وخؿً ؤصاء الٗمل ] [25زم حاءث هٓغٍت الخلؿُم
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الخىُٓمُت ،والاجهاٌ الخىُٓمي ،والخضعٍب ،والحىافؼ ،وألاصاء الىُْفي.
ؤما صعاؾت خؿحن [ ]58وصعاؾت الكغاعي [ ]59فلض ؤقاعجا بلى وحىص
جإزحر واضح لًغىٍ الٗمل في مؿخىي ؤصاء الٗاملحن .في خحن ؤقاعث
صعاؾت ؤوهيا وؤحاًا [ ]33بلى جإزحر بِئت الٗمل في مؿخىي ؤصاء الٗاملحن.
ؤما الباصي [ ]49فلض ؤقاعث صعاؾخه بلى جإزحر مهاعاث اإلاضًغ في عف٘
مؿخىي ؤصاء الٗاملحن .وؤْهغث هخائج صعاؾت الخىٍجغي [ ]60بلى وحىص
ٖالكت بحن ؤلابضإ ؤلاصاعي وألاصاء الىُْفي ،هما هكفذ الىخائج ًٖ
وحىص فغوق في صعحت مماعؾت الٗاملحن ؤلاصاعٍحن ألبٗاص ؤلابضإ ؤلاصاعي،
حٗؼي إلاخغحر الضوعاث الخضعٍبُت .ؤما صعاؾتي الغامضي ][62] ،[61
 Olorunsolaفلض ؤقاعث هخائجهما بلى جإزحر جضعٍب اللىي الٗاملت في عف٘
مؿخىي ألاصاء .وؤهضث صعاؾت ٖلُل [ٖ ]63لى ؤَمُت اعجباٍ الٗالكاث
ؤلاوؿاهُت باألصاء الىُْفي ،مكحرة بلى وحىص اعجباٍ بًجابي بحن ألاصاء
الىُْفي وَظٍ الٗالكاث.
وفي بَاع ما جلضم ًخطح ؤن مىيىٕ ألاصاء الىُْفي مً اإلاىيىٖاث،
التي هالذ اَخمام الىٓغٍاث والضعاؾاث في مجاالث وبِئاث مسخلفت؛
بيل مً ؾلىن الفغص واإلاىٓمت ،بط ًدخل
ليىن َظا اإلافهىم ًغجبِ ٍ
مياهت زانت صازل ؤًت مىٓمت ،باٖخباعٍ الىاجج النهائي إلادهلت حمُ٘
ألاوكُت بها ،وطلً ٖلى مؿخىي الفغص واإلاىٓمت والضولت ،لهظا فةهىا
هلحٔ جغهحز الجهىص الخىُٓمُت وؤلاصاعٍت ٖلى الٗىامل التي جازغ ٖلى
ألاصاء الىُْفي ،بغُت الىنىٌ بلى زغٍُت واضحت ً
وفلا لٓغوف بُئُت
واحخماُٖت ووُْفُت مدضصة ،جمىً اإلاىْفحن مً ؤصاء ٖملهم ٖلى
الىحه ألاهمل ،وهىدُجت لهظا وله فلض صؤبذ اإلاىٓماث – ومنها
الجامٗاثٖ -لى جىحُه وافت بمياهاتها هدى اإلاىْفحنٖ ،لى اٖخباع ؤنهم
مدىع الٗمل ومدغن ؤلاهخاج ،فإولتهم الٗىاًت والخإَُل ،وكبل طلً
خؿً الازخُاع ،والاَخمام اإلااصي واإلاٗىىي.
لظا فلض بضؤث الٗضًض مً الجامٗاث في هشحر مً الضوٌ باجبإ
ؤهٓمت مخُىعة ،حؿعى مً زاللها بلى جدضًض هىُٖت وهمُت ؤصاء ألافغاص
الٗاملحن فيها ،وجدضًض ؤلامياهُاث التي ًمخلىها ول فغص ،ومضي
اخخُاحاث ألافغاص بلى الخُىٍغ؛ وطلً مً ؤحل جدؿحن وجُىٍغ ألاصاء
الجامعي ،ويمان حىصجه ،وحىصة مسغحاجه [.[64
 .2مشكلت الدراست
ُ
حٗض حامٗت هجغان مً الجامٗاث الؿٗىصًت الغؾمُت التي جًُل٘
بالٗضًض مً ألاصواع منها :بٖضاص اليىاصع اإلااَلت في يىء مخُلباث
الخىمُت الكاملت؛ إلاىاحهت الخدضًاث اإلاٗانغة ،والىنىٌ بلى الجىصة
الكاملت ،ومً َظا اإلاىُلم اَخمذ الجامٗت بإهٓمتهاٖ ،لى اٖخباع ؤن
طلً وؾُلت لخلضمها وعف٘ مؿخىٍاث ؤصائها ،وجدؿحن هٓم بصاعتها،
وجغقُض مىاػهاتها ،في وكذ ًدؿم بىفغة الُلب ٖلى الخٗلُم الجامعي،
وكلت اإلاىاعص اإلاخاخت في الىكذ الغاًَ؛ لظا فلض بضؤث حامٗت هجغان
هغحرَا مً الجامٗاث الؿٗىصًت بةجبإ ؤهٓمت لخلىٍم ألاصاء اإلااؾس ي
بها ،ومىه ألاصاء ؤلاصاعي الظي ًدخل فُه اإلاىْفىن ؤلاصاعٍىن ؤَمُت
بالغت ،بغُت الخدلم مً خؿً ؤصاءَم ،بهضف جُىٍغ ألاصاء الحالي
واإلاؿخلبلي لهم وبكيل مؿخمغ .لظلً فمً ألاَمُت بميان اهدكاف
مىاًَ اللىة والًٗف في ألاصاء الىُْفي ،بيافت بلى مٗغفت مؿخىي
ً
ؤصاء الـمىْفُ ـً ،ون ـىال لبٌٗ الىخائج اإلادضصة لُبُٗت ألاصاء الىُْفي

ٖضم اَخمام بٌٗ الجامٗاث بمىيىُٖت جلُُم ؤصاء اإلاىْفحن ،بغغم
ما ًمشله مً ؤَمُت في جدضًض فجىة ألاصاء ،وهكف الاخخُاحاث
الخضعٍبُت الفٗلُت لهاالء اإلاىْفحن .في خحن ؤَخمذ صعاؾاث :بغَس ي،
ؤصواعص ،لى ،العووص ،فحرغؿىن ،وبُترػٍفً [ ]35,36,37,38,3,40بُبُٗت
الٗالكت بحن ملىماث الخمىحن( :البرامج الخضعٍبُت ،الحىافؼ اإلااصًت
واإلاٗىىٍت ،والشلافت الخىُٓمُت) ومؿخىي ؤصاء الٗاملحن ،وكض جىنلذ
هخائج َظٍ الضعاؾاث بلى ؤَمُت جدضًض الاخخُاحاث الخضعٍبُت؛ لىي٘
البرامج الخضعٍبُت الالػمت لخىمُت مهاعاث الٗاملحن ،وعف٘ كضعاتهم
وىؾُلت لخدؿحن ؤصائهم ،وبالخالي جدؿحن ؤصاء اإلاىٓمت هيل .هما ؤقاعث
بلى ؤَمُت الحىافؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت في ػٍاصة صافُٗت الٗاملحن ،وهظلً
صوعَا في جدؿحن مؿخىي ألاصاء .هما ؤقاعث بلى ؤَمُت صوع ؤلاصاعة في
صٖم ومؿاهضة ٖملُت جدؿحن ؤصاء ألافغاص الٗاملحن في اإلاىٓمت ،وطلً
مً زالٌ جىفحر مىار جىُٓمي مالئم ،وزلافت جىُٓمُت مغهت .وحاءث
صعاؾت هاف٘ [ ]41بهضف صعاؾت الخمىحن الىُْفي وؤزغٍ ٖلى ؤصاء
الٗاملحن في حامٗت الُائف ،وجىنلذ بلى ؤن َىالً ٖالكت طاث صاللت
بخهائُت ،بحن ؤبٗاص ٖملُت الخمىحن الىُْفي( :ؤَمُت الٗمل ،والىفاءة،
والازخُاع ،والخإزحر) ،وؤصاء الٗاملحن في حامٗت الُائف .وفي الضعاؾاث
ول مً ؤؾٗض []42؛ الؿلا []43؛ لفخه [[45] ]44
التي ؤحغاَا ٍ
 Davidmannوحضوا ؤن الضواف٘ طاث جإزحر هبحر ٖلى ألاصاء الىُْفي
للٗاملحن ،وبلائهم للٗمل في مىٓماتهم ،فيلما واهذ الضواف٘ بًجابُت،
ً
مخمحزا.
وهٓام الحىافؼ مغض ي وان ؤصاء الٗاملحن
ووؿخيخج مً َظٍ الضعاؾاث ؤن الؿلىن ؤلاوؿاوي هاصع ،وما ًهضع
مً صاف٘ واخض ،بل جخجه ألاهٓاع الُىم هدى مهاصع الُاكاث الحُىٍت
التي جضف٘ بؿلىن ألافغاص ،فلض بضؤ ٖلماء الىفـ اإلادضزىن بخفًُل
ً
الحضًث ًٖ الضواف٘ التي ؤٖضوَا الىحه ألاوٌ ،بضال مً الحضًث ًٖ
ألاوحه ألازغي واإلاخمشلت في :الحىافؼ ،الغغباث ،اإلاُىٌ ،الحاحاث،
الاؾخٗضاصاث ،الغغائؼ ،الغيا واإلاُل؛ طلً ألن َظٍ اإلاهُلحاث هما
ً
ٌكحر الٗؼبي [ ]46جدمل ً
واخضا ؤال وَى" :الضف٘ والخدغن"؛ لظلً
مٗىا
ً
حمُٗا بخفُٗل َظٍ الضواف٘ ،وال ؾُما
مً الًغوعي الُىم ؤن هفىغ
الضاف٘ للٗمل زم الىكف ٖىه وجدضًضٍ ،ومٗغفت الٗىامل التي جلف
ول مً الىىٍلت وؤخمض []47؛ اللدُاوي []48؛
وعاءٍ .وحاءث صعاؾت ٍ
الباصي [ ]49لخاهض وحىص ألازغ ألاهبر للحىافؼ في جدؿحن ألاصاء لضي
الٗاملحن .وفي الضعاؾاث التي ؤحغاَا ول مً الٗىل []50؛ قغاب []51؛
اإلادغوقي []52؛ اإلاُحري [ ]53فلض ؤهضث الىدُجت الؿابلت ،خُث وحضوا
ؤن الحىافؼ طاث جإزحر هبحر في عف٘ ؤصاء الٗاملحن .في خحن زالفتهم صعاؾت
الجؿاس ي [ ]54خُث بُيذ هخائجها ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت في
اججاَاث ُٖىت الضعاؾت ،خىٌ ؤزغ الحىافؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت في جدؿحن
ؤصاء الٗاملحن في وػاعة التربُت والخٗلُم بؿلُىت ٖمان .وفُما ًسو
الشلافت الدكغَُٗت وٖالكتها باألصاء الىُْفي ،فلض هكفذ هخائج صعاؾتي
ُٖض [ ،]55الٗىلغي [ ًٖ ]56وحىص جإزحر للشلافت الدكغَُٗت والخىُٓمُت
في مؿخىي ألاصاء .وؤقاعث هخائج صعاؾت الٗىلغي [ ]56بلى وحىص ٖالكت
ً
بخهائُا بحن الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في اإلادافٓت،
اعجباَُت صالت
ومؿخىي ألاصاء الىُْفي للٗاملحن فيها .وؤقاعث هخائج صعاؾت بً بغٍىت
وبً كؿمي [ ]57بلى وحىص ٖالكت اعجباٍ كىٍت بحن مخغحراث الشلافت
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ؤلاصاعٍىن في حامٗت هجغان ،والٗمل ٖلى ٖالحها.
 كض جفُض هخائج َظٍ الضعاؾت في جؼوٍض ؤصحاب اللغاع ؤلاصاعي فيالجامٗت ،وبُٖاء نىعة واضحت ًٖ مىيىٕ ألاصاء الىُْفي؛ بهضف
جدؿحن ؤويإ اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن لغف٘ مؿخىي ؤصائهم في الجامٗت.
 كض جفُض هخائج َظٍ الضعاؾت الباخشحن واإلاهخمحن بمىيىٕ ألاصاءالىُْفي في اإلاجخم٘ اإلادلي.
د .خدود الدراست
 الحضوص الؼماهُت :ؤحغٍذ الضعاؾت الحالُت في الٗامالضعاس ي.ٌ1438/1437
 الحضوص اإلاياهُتَ :بلذ الضعاؾت الحالُت في حامٗت هجغان. الحضوص البكغٍتَ :بلذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً اإلاىْفحنؤلاصاعٍحن ومضعائهم.
 الحضوص اإلاىيىُٖت :اكخهغث َظٍ الضعاؾت ٖلى مىيىٕ ألاصاءالىُْفي لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان.
ه .مفاهيم الدراست
جدبنى الضعاؾت الحالُت اإلافاَُم آلاجُت:
ألاصاء الىُْفيٖ :غفه خماصاث [" ]65بإهه جىفُظ اإلاىْف ألٖمالهومؿاولُاجه التي جيلفه بها اإلاىٓمت ،ؤو الجهت التي جغجبِ وُْفخه بها،
وَٗني الىخائج التي ًدللها اإلاىْف في اإلاىٓمت".
وَٗغفه الباخث بحغ ً
ائُا بإهه :كُام اإلاىْف ؤلاصاعي في الجامٗت
بالىاحباث ؤلاصاعٍت اإلاىولت بلُه ،بمىحب ألاهٓمت والخٗلُماث اإلاٗمىٌ
بها في الجامٗت التي ٌٗمل فيها بىفاءة وفٗالُت ،وٍلاؽ بالضعحت التي
خهل ٖليها اإلاىْف ٖلى ملُاؽ ألاصاء الىُْفي اإلاؿخسضم في َظٍ
الضعاؾت.
 اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحنَ :م ألافغاص اإلاىولت بليهم ألاٖماٌ ؤلاصاعٍت واإلاهامالىُْفُت بجامٗت في هجغان.
 اإلاضعاء :مجمىٖت مً اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان ،والظًًًخىلىن مىانب بصاعٍت جسىلهم بصاعة الٗمل ،وجلُُم اإلاىْفحن
الخايٗحن لؿلُتهم.
 .3الطريلت وإلاجراءاث
أ .منهج الدراست
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي اللائم ٖلى ونف الىاك٘
ومُُٗاجه وجفؿحرَا ،مً زالٌ مغاحٗت الضعاؾاث والبدىر الؿابلت.
ب .مجخمع الدراست وعينتها
جيىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن ومضعائهم في
ً
ً
مضًغا.
مىْفا ومىْفت .و()42
حامٗت هجغان .والبالغ ٖضصَم ()575
ً
وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )69مىْفا و( )66مىْفت ،بٗضص بحمالي
ً
مىْفا ومىْفت ،وقيلىا ما وؿبخه ( )%23.5مً بحمالي اإلاجخم٘
()135
ً
مضًغا
ألانلي ،وازخحروا بالُغٍلت الٗكىائُت البؿُُت .وهظلً ()31
وقيلىا ما وؿبخه ( )%73.8مً بحمالي اإلاجخم٘ ألانلي.
وججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن الباخث َبم الاؾدباهت ٖلى حمُ٘ اإلاضعاء
البالغ ٖضصَم (ً )31
مضًغا ،بٗىـ ٖضص اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في الجامٗت
ً
مىْفا ،خُث جم اٖخماص ازخباع لُفحن للخجاوـ
البالغ ٖضصَم ()135
) ،(levensوالتي ؤْهغث هخائجه ًٖ وحىص ججاوـ للمجمىٖخحن ،بدُث

بجامٗت هجغان ،وجلضًم الخىنُاث اإلاىاؾبت لها.
ومً زالٌ ٖمل الباخث بجامٗت هجغان ،فلض الخٔ ً
جباًىا واضحاً
في ؤصاء اإلاىْفحن وبهخاحهم ،ولخإهُض بخؿاؽ الباخث باإلاكيلت كام
بضعاؾت اؾخُالُٖت ،خُث نمم اؾخماعة اؾخُالٕ عؤي ٖلى ُٖىت مً
اإلاغاحٗحن ،بلغ ٖضصَا ( )30مغ ً
احٗا ،وطلً بهضف اؾخُالٕ آعائهم خىٌ
ؤصاء اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن بجامٗت هجغان ،وكض بُيذ هخائج الاؾخُالٕ
جفاوث آعاء اإلاغاحٗحن ججاٍ اصاء اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن بجامٗت هجغان،
خُث عؤي ( )%87مً الُٗىت الاؾخُالُٖت ٖضم حٗاون اإلاىْفحن
بةًجابُت م٘ اإلاغاحٗحن ،هما ؤفاص ( )%84بلى ٖضم التزام اإلاىْفحن
بمىاُٖض الٗمل ومٗامالث اإلاغاحٗحن ،بِىما واهذ آعاء ( )%83مً الُٗىت
الاؾخُالُٖت :ؤن اإلاىْفحن لِـ لضيهم مغوهت في الخٗامل م٘ اللىائذ
وألاهٓمت اإلاٗمىٌ بها ،وؤقاع ( )%79بلى ؤن اإلاىْفحن ال ًمخليىن اللضعة
ٖلى جىفُظ ألاٖماٌ اإلاىولت بليهم بضكت ،في خحن ؤبضي ( )%78مً الُٗىت
الاؾخُالُٖت ؤن اإلاىْفحن ال ًخٗاملىن بةًجابُت م٘ مىاكف الٗمل
الُاعئت.
ومً زالٌ ما ؾبم ًخطح وحىص كهىع في ألاصاء الىُْفي ،لضي
اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان ،وٍمىً بًجاػ مكيلت الضعاؾت في
الدؿائٌ الغئِـ :ما مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في
حامٗت هجغان ؟ ولإلحابت ٖلى َظا الدؿائٌ جم وي٘ الدؿائالث الفغُٖت
آلاجُت:
أ .أسئلت الدراست
 -1ما مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان
مً وحهت هٓغَم؟
 -2ما مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان
مً وحهت هٓغ مضعائهم؟
ً
َ -3ل جىحض فغوق صالت بخهائُا في مؿخىي ألاصاء في حامٗت هجغان
حٗؼي للفئت الىُْفُت (مىْف ،مضًغ)؟
ب .أهداف الدراست
جبلىعث ؤَضاف َظٍ الضعاؾت الخٗغف ٖلى ألاصاء الىُْفي
للمىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان ،وكُاؽ مضي جإزحر ألابٗاص( :ؤلاهجاػ
في الٗمل ،الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت ،اللضعاث في الٗمل ،جلىٍم
ألاصاء ،الضوع الىُْفي ،وويىح اإلاؿاولُت) اإلادضصة بالضعاؾت ٖلى
ألاصاء الىُْفي للمىْفحن ؤلاصاعٍحن ،هظلً جىضح ازخالف وحهاث هٓغ
اإلابدىزحن في مؿخىي ألاصاء الىُْفي ،بغُت الىنىٌ بلى هخائج
وجىنُاث؛ لُخم جلضًمها بلى ؤصحاب اللغاع في الجامٗت وٍامل ؤن جيىن
طاث فائضة لهم.
ج .أهميت الدراست
جمشلذ ؤَمُت الضعاؾت الحالُت فُما ًإحي:
كض حؿهم َظٍ الضعاؾت في بزغاء ألاصب اإلاخٗلم باألصاء الىُْفيللمىْفحن ؤلاصاعٍحن في الجامٗاث.
 جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً ؤَمُت ألاصاء الىُْفي للمىْفحنؤلاصاعٍحن ،وٖالكخه بةصاعة اإلاىاعص البكغٍت؛ لخدؿحن ألاصاء والحض مً
اإلاماعؾاث الؿلبُت.
 بلل ـاء الً ـىء ٖل ـى ؤَ ـم الٓ ـغوف والٗ ـىام ـل الخـي ًىاحهها اإلاىْفىن90

ؾخت ؤبٗاص هي( :الاهجاػ في الٗمل ،الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت،
اللضعاث في الٗمل ،جلىٍم ألاصاء ،الضوع الىُْفي ،وويىح اإلاؿاولُت)،
وجم جلُمه بملُاؽ زالسي (مىافم بضعحت هبحرة ،مىافم بضعحت
مخىؾُت ،مىافم بضعحت مىسفًت) ً
وفلا لؿلم لُىغث .وللحىم ٖلى
مؿخىي اإلاخىؾُاث الحؿابُت ألبٗاص ألاصاة وألاصاة هيل ،اٖخمض اإلاُٗاع
ؤلاخهائي والجضوٌ (ً )1ىضح طلً:

واهذ كُمت ) (fؤهبر مً (.)05.
ج .أداة الدراست
اؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة لجم٘ اإلاٗلىماث الالػمت ،وكض اؾخٗحن
بضعاؾاث بلخحري وٖكُِ [ ،]66الكمغي [ ،]67ؤخمض [ ]68خُث
جيىهذ ألاصاة في نُغتها ألاولُت مً ( )41فلغة ،جم خظف ( )10فلغاث
لُهبذ ٖضص فلغاث ألاصاة في نُغتها النهائُت ( )31فلغة ،مىػٖت ٖلى

جدول 1
فئاث املخوسطاث الحسابيت ملسخوياث جلدير اسخجاباث أفراد العينت
مسخوى ألاداء الوظيفي
مىسفٌ
مخىؾِ
مغجف٘

املدى
1,67-1
1,68 -2,33
2,34-3

صدق ألاداة:
جم الخإهض مً الهضق الٓاَغي ألصاة الضعاؾت مً زالٌ ٖغيها في
ً
مدىما مً اإلادىمحن اإلاخسههحن في مجاالث
نىعتها ألاولُت ٖلى ()11
ؤلاصاعة ،وٖلم الىفـ ،والبدث الٗلمي ،في حامٗت هجغان؛ إلاغاحٗت ألاصاة
وللحىم ٖلى صكتها وقمىلُتها مً خُث الهُاغت اللغىٍت ،ومىاؾبت
الفلغة لألبٗاص ،وبمياهُتها لخدلُم الهضف الظي جغمي بلُه الضعاؾت،
وبٗض الحظف وؤلايافت والخٗضًل خؿب آعاء اإلادىمحن ،وان الاجفاق
بُنهم بيؿبت ( ،)%80خُث جم الٗمل بملخًاَا ،وبظلً ؤنبدذ ؤصاة
الضعاؾت ميىهت مً ( )31فلغة مىػٖت ٖلى ؤبٗاص ألاصاة.
ثباث ألاداة:

الركم
1
2
3
4
5
6

جم الخإهض مً زباث ؤصاة الضعاؾت باؾخسضام َغٍلت الازخباع وبٖاصة
الازخباع )(Test- retest؛ بط جم جُبُم ألاصاة ،زم ؤُٖض جُبُلها بٗض
ؤؾبىٖحن ٖلى مجمىٖت مً زاعج ُٖىت الضعاؾت ميىهت مً (ً )15
فغصا،
خُث خؿب زباث ؤلاٖاصة (مٗامل اعجباٍ بحرؾىن) بحن جلضًغاتهم في
اإلاغجحن ،وبُغٍلت الاحؿاق الضازلي خؿب مٗاصلت ؤلفا هغوهبار ،خُث
جغاوح مٗضٌ الشباث ألبٗاص ألاصاة في مجاٌ ألاصاء الىُْفي بحن (-0.79
 ،)0.88في خحن بلغ مٗضٌ الشباث الىلي لألصاء الىُْفي (،)0.90
والجضوٌ آلاحي ًىضح مٗامل الاحؿاق الضازلي وفم مٗاصلت ؤلفا
هغوهبار ،وزباث ؤلاٖاصة لألبٗاص وألاصاة هيل ،خُث اٖخبرث َظٍ اللُم
مغجفٗت ومالئمت لغاًاث َظٍ الضعاؾت.

جدول 2
معامل الثباث لألداة ككل وكل بعد من أبعاد الدراست
ثباث إلاعادة
البعد
0.90
ألاصاء الىُْفي:
0.82
ؤلاهجاػ في الٗمل
0.85
الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت
0.81
اللضعاث في الٗمل
0.88
جلىٍم ألاصاء
0.83
الضوع الىُْفي
0.79
ويىح اإلاؿاولُت

الاحساق الداخلي
0.87
0.79
0.78
0.75
0.81
0.73
0.72

إلاٗغفت مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت
هجغانُ ،خؿبذ اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاُٗاعٍت لفلغاث
الاؾدباهت اإلاخٗللت باألصاء الىُْفي .هما ًإحي:
البٗض ألاوٌ :ؤلاهجاػ في الٗمل

 .4النخائج
ٖغيذ الىخائج ٖلى الىدى الخالي:
ً
ؤوال :هخائج ؤلاحابت ٖلى الؿااٌ ألاوٌ :ما مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي
اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان مً وحهت هٓغَم؟"

جدول 3
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين خسب بعد إلاهجاز في العمل
الرجبت ركم
الفلرة
5
1
1
2
2
3
7
4
6
5

الفلراث
ًدغم اإلاىْفىن ٖلى جلضًم اإلاباصعاث التي حؿهم في جدؿحن ألاصاء.
ًخلً اإلاىْفىن ٖملهم صون الىٓغ لحهىلهم ٖلى ميافأث.
جخىفغ لضي اإلاىْفحن عوح اإلاىافؿت عغبت في الاعجلاء باألصاء.
ً
ًاصي اإلاىْفىن ٖملهم الُىمي بكيل عوجُني جماما.
ًغح٘ كلت اَخمام اإلاىْفحن بالخمحز في الٗمل بلى ٖضم اعجباَه بالتركُاث.
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املخوسطاث
الحسابيت
2.74
2.64
2.59
2.36
2.35

الاهدراف
املعياري
.532
.630
.705
.805
.766

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت

6

6
7

10
9

ًلضم لي اإلاىْفىن بٌٗ الحلىٌ إلاكىالث الٗمل ًهٗب جُبُلها في الىاك٘.
ال يهخم اإلاىْفىن بمىاككت مكىالث ونٗىباث الٗمل.
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )3ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "ؤلاهجاػ في
الٗمل" جغاوخذ بحن ( )2.74-1.76وبخلضًغ مغجف٘ إلاؿخىي ألاصاء ،خُث
خهلذ الفلغة ( )5التي ههذ ٖلىً" :دغم اإلاىْفىن ٖلى جلضًم
اإلاباصعاث التي حؿهم في جدؿحن ألاصاء" ٖلى اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ( ،)2.74وكض ٌٗؼي طلً بلى الجزٖت إلْهاع نىعتهم ٖلى ؤهمل
هكيل مً ؤقياٌ الؿلىهُاث الضفاُٖت .وكض
وحه ،وبإفًل نىعة
ٍ
ٌٗؼي طلً بلى وعي اإلاىْفحن بإَمُت الخمحز ،وجدلُم كُمت مًافت
للٗمل ؤلاصاعي .وعبما حٗىـ َظٍ الىدُجت وحىص بِئت بًجابُت ٌؿىصَا
ً
بًجابا ٖلى اإلاىْفحن لخلضًم اإلاباصعاث
عوح الخٗاون ،مما ًىٗىـ
ُ
ؤلاًجابُت التي حؿهم في جدؿحن ؤصائهم ،وجسخلف َظٍ الىدُجت م٘ هخائج
صعاؾت قبحر [ ]69والتي ؤْهغث يٗف في حصجُ٘ الٗاملحن ٖلى الخفىحر
الابخياعي ،والاهخفاء بخللي الخٗلُماث وجىفُظَا؛ لخكُت الٗاملحن مً
الاهخلاص وٖضم الحماًت .بِىما حاءث الفلغة( )9والتي ههذ ٖلى" :ال
يهخم اإلاىْفىن بمىاككت مكىالث ونٗىباث الٗمل" في اإلاغجبت ألازحرة

الرجبت
1
2
3

ركم
الفلرة
3
4
8

8

7102

.787
.777
.404

2.24
1.76
2.38

مخىؾُت
مخىؾُت
مغجفٗت

بمخىؾِ خؿابي ( ،)1.76وكض ٌٗؼي طلً بلى يٗف الٗالكاث في بِئت
ً
بًٗا ،وعئؾائهم ،مما ال ًىفغ ً
فغنا
الٗمل بحن اإلاىْفحن بًٗهم
للحىاع وَغح مكىالث الٗمل للىلاف .وكض ًغح٘ طلً لًٗف كاٖضة
البُاهاث واإلاٗلىماث التي جخٗلم بمكىالث الٗمل ،مما ًجٗل اإلاىْفىن
غحر كاصعًٍ ٖلى جىك٘ وخل اإلاكىالث التي جىاحههم في الٗمل .وٍمىً
ٖؼو طلً بلى يٗف جضعٍب َاالء اإلاىْفحن؛ فالبرامج الخضعٍبُت اإلااكخت
كض ال حُٗيهم فغم نلل مىاَبهم بكيل مؿخمغ ،وكض ال جيىن وافُت
لخُىٍغ كضعاث ببضاُٖت لضيهم ،طلً إلاىاككت اإلاكىالث وخلها وججاوػ
نٗىباث الٗمل .وَظا ما ؤهضجه هٓغٍت ؤلاصاعة الٗلمُت لفغصعًٍ جاًلىع
) ،(F. Taylorخُث ؤقاعث بلى يغوعة جؼوٍض اإلاىْفحن باإلاٗلىماث
واإلاهاعاث ألاؾاؾُت ،والتي حؿاٖضَم ٖلى جفهم اإلاكىالث التي جىاحههم
ووي٘ الحلىٌ اإلاىاؾبت لها [ ]70وجخفم هخائج َظٍ الفلغة م٘ هخائج
صعاؾت هاف٘ [.[41
البٗض الشاوي :الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت

جدول 4
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين خسب بعد العالكاث ودورها في الدافعيت
الاهدراف املعياري
املخوسطاث الحسابيت
الفلراث
ال يهخم مٗٓم اإلاىْفحن بمؿاٖضة عئؾائهم في بهجاػ الٗمل.
الاَخمام باخخُاحاث اإلاىْفحن اإلاهىُت في ملضمت ؤولىٍاحي.
جخإزغ ٖملُت جلُُم ؤصاء اإلاىْفحن بالٗالكاث الصخهُت م٘ عئؾائهم.
الضعحت اليلُت

ًٓهغ الجضوٌ ( )4ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "الٗالكاث
وصوعَا في الضافُٗت" جغاوخذ بحن ( )2.64-2.21وبخلضًغ مغجفٗت إلاؿخىي
ألاصاء في َظا البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )3التي ههذ ٖلى" :ال يهخم
مٗٓم اإلاىْفحن بمؿاٖضة عئؾائهم في بهجاػ الٗمل" ٖلى اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ( ،)2.64وكض ًغح٘ طلً بلى ؤن اإلاىْفحن ًلىمىن بظاث اإلاهام
ً
ًىمُا وبكيل عوجُني ،ألامغ الظي ال ًخُلب منهم مؿاٖضة عئؾائهم في
الٗمل .وكض ٌٗؼي طلً لٗضم امخالن الغئؾاء للمهاعاث ؤلاوؿاهُت ،والتي
مً زاللها ٌؿخُُ٘ الغئِـ مكاعهخه للمىْفحن في مخابٗتهم ،وبقغاههم
في اجساط اللغاعاث اإلاخٗللت بإَمُت وْائفهم ،وصوعَم في جدلُم ؤَضاف
الجامٗت .وجخفم هدُجت َظٍ الفلغة م٘ هخائج صعاؾت اإلاددؿب وحلٗىص
[ ،]71بِىما حاءث الفلغة ( )8والتي ههذ ٖلى" :جخإزغ ٖملُت جلُُم ؤصاء
اإلاىْفحن بالٗالكاث الصخهُت م٘ عئؾائهم "ٖلى اإلاغجبت ألازحرة
بمخىؾِ ( ،)2.21وكض ٌٗؼي طلً بلى ؤن ٖملُاث جلُُم ؤصاء اإلاىْفحن

2.64
2.45
2.21
2.41

.665
.720
.795
.437

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت
مغجفٗت

جلُُما ً
ً
فٗلُا ،خُث هجض في َظٍ الىدُجت
جخم بكيل عوجُني ؤهثر مىه
بقاعة -وبن واهذ بضعحت مخىؾُت -بلى ؤن الخلُُم ٌٗخمض ٖلى كىة
الٗالكت ؤو يٗفها بحن الغئِـ ومىْفُه ،بغٌ الىٓغ ًٖ ألاصاء
الحلُلي للمىْف .وكض حٗؼي َظٍ الىدُجت الى جدحز بٌٗ الغئؾاء بلى
خض ما لبٌٗ اإلاىْفحن ٖىض جلُُم ؤصائهم؛ بؿبب الىؾاَت واإلادؿىبُت
والٗالكاث الصخهُت والاهخماءاث ،بدُث ًخم بُٖائهم جلضًغ ؤصاء
ً
جلاصًغا ؤكل .وجخفم
ًسالف الىاك٘ ،في خحن ٌُُٗى ػمالئهم ألاهفاء منهم
َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت ٖبض بدغ وٖبضالىاخض [ .]72خُث ؤقاعث
بلى ؤن َىالً ؤزغ واضح للمخغحراث الصخهُت ٖلى فاٖلُت ٖملُت جلُُم
ألاصاء .وصعاؾت بٗجي [ ]73والتي ؤقاعث بلى الخدحز في مىذ صعحاث
الخلُُم ،خُث ًخم مىدها في ؤغلب ألاخُان ًٖ َغٍم اإلاداباة
والهضاكت.
البٗض الشالث :اللضعاث في الٗمل

جدول  .5املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين خسب بعد اللدراث في العمل
الرجبت
1
2
3

ركم
الفلرة
14
11
12

الفلراث
ًفخلغ مٗٓم اإلاىْفحن للخضعٍب والخبرة اليافُت ألصاء واحباث ٖملهم بضكت.
ؤٖباء اإلاىْفحن ؤلاصاعٍت جفىق َاكاتهم وكضعاتهم.
ًاصي اإلاىْفىن واحباتهم الىُْفُت بضكت وبجلان.
الضعحت اليلُت
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املخوسطاث
الحسابيت
2.38
2.32
1.96
2.15

الاهدراف املعياري

الخلدير

.809
.807
.863
.593

مغجفٗت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )5ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "اللضعاث
في الٗمل" جغاوخذ بحن ( )2.38-1.96وبخلضًغ مخىؾُت إلاؿخىي ألاصاء في
َظا البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )14التي ههذ ٖلىً" :فخلغ مٗٓم
اإلاىْفحن للخضعٍب والخبرة اليافُت ألصاء واحباث ٖملهم بضكت" ٖلى
اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ ( ،)2.38وَٗؼي طلً بلى ؤن الضوعاث الخضعٍبُت
التي جلام للمىْفحن ،بغُت عف٘ مؿخىٍاث ألاصاء لضيهم ال جلبي
اخخُاحاتهم الفٗلُت ،والتي جىؿبهم الخبرة اليافُت ألصاء واحباث ٖملهم
بضكت .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت ؤهُيا وؤلىعاوؿى وؤحُا []33

وصعاؾت البلمي [ ،]74اإلاددؿب وحلٗىص [ .]71وجسخلف م٘ هخائج صعاؾت
اللىػي والؼَغاوي [ .]75بِىما حاءث الفلغة ( )12والتي ههذ ٖلى:
"ًاصي اإلاىْفىن واحباتهم الىُْفُت بضكت وبجلان" في اإلاغجبت ألازحرة
بمخىؾِ ( ،)1.96وكض ٌٗؼي طلً بلى جلُُم اإلاىْفحن ألهفؿهم
بمىيىُٖت ،وبْهاع مؿخىٍاث هفاءتهم الحلُلُت في الٗمل ،وجضوي
مؿخىٍاث ؤصائهم للىاحباث اإلاىاَت بهم .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج
صعاؾت البلمي [.[74
البٗض الغاب٘ :جلُُم ألاصاء

جدول 6
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين خسب بعد جلييم ألاداء
الرجبت
1
2
3

ركم الفلرة
16
13
15

الفلراث
ًغح٘ كهىع ؤصاء اإلاىْفحن لٗضم ويىح مهامهم الىُْفُت.
ٌغُي اإلاىْفىن ٖلى ؤزُاء ػمالئهم في الٗمل.
ً
ًخم جلُُم ألاصاء الىُْفي وفلا إلاٗاًحر مدضصة ومٗغوفت للجمُ٘.
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )6ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "جلُُم
ألاصاء" جغاوخذ بحن ( )2.40-2.12وبخلضًغ مخىؾِ إلاؿخىي ألاصاء في َظا
ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )16التي ههذ ٖلىً" :غح٘ كهىع ؤصاء
اإلاىْفحن لٗضم ويىح مهامهم الىُْفُت" ٖلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ
( .)2.40وفي َظا الؿُاق هجض ؤن الىٓغٍت اإلاىكفُت لـفُضلغ )(Fiedler
جاهض ؤَمُت ويىح اإلاهام والىاحباث الىُْفُت َاوؽ [ .]76وحٗؼي َظٍ
ً
الىدُجت بلى ٖضم جىُٖت الغئؾاء إلاىْفيهم بالىٓم واللىاهحن ؤوال بإوٌ؛
ً
ما ًدؿبب في هثرة ألازُاء لضي َاالء اإلاىْفحن ،فًال ًٖ يٗف
الخضعٍب في َظا اإلاجاٌ .وكض ًغح٘ الؿبب في طلً بلى جضوي مؿخىي
اإلااَل لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن (صون مؿخىي البيالىعٍىؽ) ،وعبما
ًغح٘ الؿبب بلى حُٗحن بٌٗ اإلاىْفحن في وْائف بُٗضة ًٖ

املخوسطاث الحسابيت
2.40
2.36
2.12
2.25

الاهدراف املعياري
.794
.767
.881
.557

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت
مخىؾُت

جسههاتهم .وَظٍ الىدُجت جخفم م٘ صعاؾت الخىٍم [ ،]77وجسخلف َظٍ
الىدُجت م٘ صعاؾت اللغَص ي [ .]78بِىما حاءث الفلغة ( )15والتي ههذ
ً
ٖلىً" :خم جلُُم ألاصاء الىُْفي وفلا إلاٗاًحر مدضصة ومٗغوفت للجمُ٘"
في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾِ ( )2.12وكض ٌٗؼي طلً بلى ؤن جلُُم ؤصاء
اإلاىْفحن ال ًخم وفم مٗاًحر مٗغوفت وواضحت للمىْفحن ،وال ًىفغ لهم
الخغظًت الٗىؿُت (اإلاغجضة) خىٌ حىاهب ؤصائهم ،ألهه ال ًىفغ للمىْفحن
فغنت إلاىاككت هخائج جلُُمهم ،والخٗغف ٖلى حىاهب الًٗف واللىة
في ؤصائهم ،وَى بظلً ال ٌٗىـ مؿخىي ألاصاء الحلُلي لهم ،وبالخالي َى
هٓام غحر مصج٘ لهم ،وىهه ًجٗل الىخائج ٖغيه للخدحز ،وَظٍ الىدُجت
جخفم م٘ صعاؾت [.[73
البٗض الخامـ :الضوع الىُْفي

جدول 7
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين خسب بعد الدور الوظيفي
الرجبت
1
2
3
4
5
6
7
8

ركم الفلرة
27
24
18
19
23
31
17
21

الفلراث
اإلاخُلباث الىُْفُت للمىْفحن مخغحرة وغحر زابخت.
ًخلبل اإلاىْفىن جىحيهاث عئؾائهم في الٗمل.
ٌٗترف اإلاىْفىن بمؿاولُاتهم ًٖ ؤزُائهم في الٗمل.
يُم وكذ الٗمل ال ٌؿمذ للمىْفحن بإصاء ما َى مخىك٘ منهم.
ًلتزم اإلاىْفىن باللىائذ واللىاهحن اإلاىٓمت للٗمل.
ًتهغب اإلاىْفىن مً ؤي مؿاولُاث بيافُت في ٖملهم.
ًلتزم اإلاىْفىن بإهٓمت الحًىع والاههغاف في الٗمل.
ً
جدلُلا لجىصة الٗمل.
ًدترم اإلاىْفىن ؤوامغ عئؾائهم
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )7ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "الضوع
الىُْفي" جغاوخذ بحن ( )2.77-1.93وبخلضًغ مغجفٗت إلاؿخىي ألاصاء في
َظا ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )27التي ههذ ٖلى" :اإلاخُلباث
الىُْفُت للمىْفحن مخغحرة وغحر زابخت" ٖلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ
( ،)2.77وكض ٌٗؼي طلً بلى وعي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن بالخغحراث الحانلت
في الىٓم والىخضاث ؤلاصاعٍت؛ بغُت الاٖخماص اإلااؾس ي ،مما ًفغى
ٖليهم يغوعة مىاهبت الخغحراث ،واهدؿابهم إلاهاعاث وُْفُت حضًضة،

املخوسطاث الحسابيت
2.77
2.76
2.70
2.67
2.04
2.04
1.99
1.93
2.45

الاهدراف املعياري
.503
.539
.626
.621
.832
.823
.855
.807
.394

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مغجفٗت

ٖاٌ
وحغُحر َغٍلت ؤصائهم لىاحباث وْائفهم ختى ًيىهىا ٖلى مؿخىي ٍ
مً الىفاءة في ؤصائهم الىُْفي ،وحاءث الفلغة ( )21والتي ههذ ٖلى:
ً
"ًدترم اإلاىْفىن ؤوامغ عئؾائهم جدلُلا لجىصة الٗمل" في اإلاغجبت ألازحرة
بمخىؾِ ( ،)1.93وكض ٌٗؼي طلً بلى ؤن ٖالكاث اإلاىْفحن بغئؾائهم في
ً
ً
بًجابُا فُما بُنهم،
الٗمل ال جغقى الى مؿخىي الغيا ،وال حكهض جفاٖال
مما ًاصي بلى جضوي مؿخىي حىصة الٗمل ،وٍدىٌ صون اؾدشماع
الٗالكاث ؤلاًجابُت لهالح الٗمل -مً خُث الخٗاون والخفاَم
93

6

والاوسجام ،وجباصٌ اإلاٗلىماث والخبراث بحن اإلاىْفحن وعئؾائهم في
الٗمل -ألامغ الظي ًضف٘ باإلاىْفحن للٗمل ً
بُٗضا ًٖ عئؾائهم في الٗمل،
ُ
وَظا ًىٗىـ في النهاًت ٖلى مكاٖغ اإلاىْفحن ،والتي كض جٓهغ ٖضم

8

7102

عياَم ًٖ عئؾائهم في الٗمل .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت
مدمض [.[79
البٗض الؿاصؽ :ويىح اإلاؿاولُت

جدول 8
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين خسب بعد وضوح املسؤوليت
الرجبت
1
2
3
4
5

ركم الفلرة
26
22
25
29
30

6
7

28
20

الفلراث
ًمخلً اإلاىْفىن اللضعة ٖلى جدمل ألاٖباء الهٗبت.
جخٗضص الجهاث التي جىحه ألاوامغ ؤلاصاعٍت للمىْفحن.
ًخمىً اإلاىْفىن مً بهجاػ اإلاهام واإلاؿاولُاث اإلاىولت بليهم.
جدىاؾب الؿلُاث اإلامىىخت للمىْفحن م٘ اإلاؿاولُاث والىاحباث.
ًخىفغ للمىْفحن ٖبر وُْفتهم هٓام مٗلىماث مخيامل ٌؿاٖضَم
ٖلى جإصًت ٖملهم بكيل حُض.
جدؿم اإلاؿاولُاث الىُْفُت للمىْفحن بالىيىح.
ال ًلضع مٗٓم اإلاىْفحن ؤَمُت مؿاولُاتهم في الٗمل.
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )8ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "ويىح
اإلاؿاولُت" جغاوخذ بحن ( )2.79-1.83وبخلضًغ مغجف٘ إلاؿخىي ألاصاء في
َظا ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )26التي ههذ ٖلىً" :مخلً
اإلاىْفىن اللضعة ٖلى جدمل ألاٖباء الهٗبت" ٖلى اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ ( ،)2.79وكض ٌٗؼي طلً بلى ؤن اإلاىْفحن – هدُجت للخيكئت
الاحخماُٖتَ -م ٖلى صعحت ٖالُت مً الىعي الظي ًاَلهم لخدمل ألاٖباء
الهٗبت .وَظا ما جىنل بلُت الباخشىن في صعاؾاتهم ومنهم لفخه [،]80
العجُلي [ ،]81قبحر [ ،]69التي ؤهضث ٖلى يغوعة اؾخٗضاص الٗاملحن
للٗمل في الٓغوف الهٗبت ،وؤن ًخىفغ لضيهم اللضعة ٖلى مىاحهت
ألاػماث اإلادخملت ،وكض حٗىـ َظٍ الىدُجت بٌٗ الخدحز مً َغف

الرجبت
1
2
3
4
5
6

الركم
6
5
2
1
4
3

املخوسطاث الحسابيت
2.79
2.76
2.75
2.33
2.27

الاهدراف املعياري
.490
.521
.595
.790
.775

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت

2.09
1.83
2.47

.851
.806
.373

مخىؾُت
مخىؾُت
مغجفٗت

اإلاىْفحن ججاٍ ؤهفؿهم .في خحن خهلذ الفلغة ( )20والتي ههذ ٖلى:
"ال ًلضع مٗٓم اإلاىْفحن ؤَمُت مؿاولُاتهم في الٗمل" ٖلى اإلاغجبت
ألازحرة بمخىؾِ ( )1.83وكض ٌٗؼي طلً بلى ٖضم الخىافم والاحؿاق بحن
شخهُت اإلاىْف وهىُٖت الٗمل الظي ًاصًه ،وكض ًغح٘ لكٗىع
ً
جإهُضا لىٓغٍت الخىافم الىُْفي
اإلاىْف بغوجُيُت الٗمل ،وَظا
والصخهُت ) ]82[ (Personality job-Fit theoryواؾخسضام ؤؾالُب
بغىاء الىْائف وجىؾُٗها للخللُل مً الغوجحن في الٗمل ،الظي ًازغ
ً
ؾلبا ٖلى هفؿُت اإلاىْفحن الباخشحن ًٖ وْائف جخدضي كضعاتهم.
وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت اإلاددؿب وحلٗىص [.[71
ً
ؾابٗا :ؤبٗاص ألاصاء الىُْفي هيل مً وحهت هٓغ اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن

جدول 9
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألبعاد ألاداء الوظيفي للموظفين إلاداريين
الاهدراف املعياري
املخوسط الحسابي
البعد
.373
2.47
ويىح اإلاؿاولُت
.394
2.45
الضوع الىُْفي
.437
2.41
الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت
.404
2.38
ؤلاهجاػ في الٗمل
.557
2.25
جلُُم ألاصاء
.593
2.15
اللضعاث في الٗمل
.337
2.36
ألاصاء الىُْفي هيل

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )9ؤن مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن
ً
مغجفٗا ،بط بلغ
ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان مً وحهت هٓغَم وان
اإلاخىؾِ الىلي ( )2.36والاهدغاف اإلاُٗاعي ( .)337.وحاءث ؤبٗاص ألاصاء
الىُْفي التي جىو ٖلى( :ويىح اإلاؿاولُت ،الضوع الىُْفي ،الٗالكاث
وصوعَا في الضافُٗت ،ؤلاهجاػ في الٗمل ،جلُُم ألاصاء ،واللضعاث في
الٗمل) ٖلى الىدى آلاحي :فُما ًخٗلم ببٗض "ويىح اإلاؿاولُت" اخخل
اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ ( ،)2.47واهدغاف مُٗاعي ( ،)373.وَظا ٌكحر بلى
صعحت مغجفٗت إلاؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .زم اخخل اإلاغجبت الشاهُت بٗض
"الضوع الىُْفي" ،بمخىؾِ ( ،)2.45واهدغاف مُٗاعي ( ،)394.وَظا
ٌكحر بلى اعجفإ مؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .وحاء ُبٗض "الٗالكاث

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت
مخىؾُت
مغجفٗت

وصوعَا في الضافُٗت" في اإلاغجبت الشالشت ،بمخىؾِ ( ،)2.41واهدغاف
مُٗاعي ( ،)437.وَظا ٌكحر اعجفإ مؿخىي ألاصاء في َظا ً
البٗض .هما حاء
ُبٗض "ؤلاهجاػ في الٗمل" في اإلاغجبت الغابٗت ،بمخىؾِ ( ،)2.38واهدغاف
مُٗاعي ( ،)404.وَظا ٌكحر بلى اعجفإ إلاؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .وؤما
ُبٗض "جلُُم ألاصاء" فلض حاء في اإلاغجبت الخامؿت ،بمخىؾِ (،)2.25
واهدغاف مُٗاعي ( )557.وَظا ٌكحر بلى صعحت مخىؾُت إلاؿخىي ألاصاء
في َظا ُ
البٗض .في خحن حاء بٗض "اللضعاث في الٗمل" في اإلاغجبت ألازحرة،
بمخىؾِ ( ،)2.15واهدغاف مُٗاعي ( )593.وَظا ٌكحر بلى صعحت
مخىؾُت إلاؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض.
وٍمى ـً جفؿُ ـغ طل ـً فُم ـا ًخٗل ـم ُببٗ ـض "وي ـىح اإلاؿاولُت" بلى ؤن
94

والاعجباٍ باآلزغًٍ .وجخفم َظٍ الضعاؾت م٘ صعاؾاث بً ػاف [،]88
ٖبضاإلاجُض [ ،]89اعفُضٍ [.[90
وفي ُبٗض "ؤلاهجاػ في الٗمل" ًمىً جفؿحر ألاصاء اإلاغجف٘ بلى جلُُم
اإلاىْفحن ؤهفؿهم بكيل بًجابي ،وبْهاع هفاءتهم في الٗمل ،وكضعتهم
ٖلى ؤلاهجاػ صون الىٓغ لحهىلهم ٖلى اإلايافأث ،فاؾخسضام اإلاىْف
للضعاجه ًمشل بقبإ خاحت جدلُم الظاث في َغم ماؾلى للحاحاث
[ .]91وكض ًغح٘ ألاصاء اإلاغجف٘ في َظا ُ
البٗض خؿب هٓغٍت الخىُف
الىُْفي لـ"صواؽ ،ووٍؼ" للخىافم بحن شخهُت َظا اإلاىْف في ٖمله
وبِئت الٗمل [ .]92ومً حهت ؤزغي عبما ًغح٘ بلى عوح اإلاىافؿت عغبت في
الاعجلاء باألصاء ،وكض ًغح٘ هدُجت الحاحت لألصاء هما حكحر لظلً هٓغٍت
الضاف٘ لإلهجاػ ،وهي خاحت الفغص وي ًىجؼ وٍاصي ٖمله بغُت الىنىٌ
ً
اٖخماصا ٖلى اإلاٗاًحر والٓغوف اإلادضصة له.
بلى الىجاح اإلاُلىب،
وبمىحب هٓغٍت الخىك٘ فةن َظٍ الىدُجت كض جيىن مدهلت ؤؾاؾُت
للٗالكت ما بحن اللابلُت لإلهجاػ والحىافؼ اإلاخدللت لظلً ؤلاهجاػ [.[93
ؤما في ُبٗض "جلُُم ألاصاء" الظي خهل ٖلى مؿخىي ؤصاء مخىؾِ،
ًمىً جفؿحر َظٍ الىدُجت لُبُٗت َظا ُ
البٗض ،والتي جخًمً ماقغاث
الٗمل في يىء مٗاًحر في الغالب ال جيىن بُض اإلاىْفحن ،بل مً
ازخهام مضعائهم .وٍمىً جفؿحر طلً لٗضم ويىح مٗاًحر الخلُُم لضي
اإلاىْفحن ،ؤو يٗف وعي اإلاىْفحن بخلً اإلاٗاًحر ،بيافت لٗضم ٖلض
اإلاضًغًٍ لجلؿاث الخىحُه وؤلاعقاص للمىْفحن ،وٍمىً جفؿحر طلً
باٖخماص هٓام جلُُم ألاصاء ٖلى مٗاًحر ال جترحم بكيل فٗلي ؤصاء
الٗاملحن ،وال جمحز بحن ؤصحاب ألاصاء اإلاخمحز وغحرَم ،بيافت بلى ٖضم
مىيىُٖ ت الخلُُم .وفي َظا الؿُاق جاهضٍ هٓغٍت الٗضالت لـأصام
)ٖ(Adamلى ؤن ٖملُاث جلُُم ؤصاء اإلاىْفحن البض ؤن جدب٘ كىاٖض
مدضصة ،وؤن جخم بلضع هبحر مً الجضًت .لظا حاء َظا ُ
البٗض بمغجبت
مخىؾُت .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾاث بىبغَش [ ،]94قاَحن [،]95
حبحن [ ،]21الؿىٍلم [ ،]96وجسخلف م٘ صعاؾت الٗخُبي [.[97
وفُما ًسو ُبٗض "اللضعاث في الٗمل" عبما ًغح٘ ؾبب خهىٌ
َظا ُ
البٗض ٖلى ماقغ مخىؾِ هدُجت لخضوي ماَالث اإلاىْفحن وىن
ً
غالبُتهم (صون اإلاؿخىي الجامعي) م ،ما ًىٗىـ ؾلبا ٖلى اللُام
باألٖماٌ اإلاىولت لهم .وعبما ًغح٘ بلى ٖضم خهىٌ اإلاىْف ٖلى
الضوعاث الخضعٍبُت اليافُت؛ لغف٘ كضعاجه بكيل ًخىافم م٘ ما ًىول بلُه
مً ؤٖماٌ.
الىخائج الاحابت ٖلى الؿااٌ الشاوي :ما مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي
اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان مً وحهت هٓغ مضعائهم؟
إلاٗغفت مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان
مً وحهت هٓغ مضعائهمُ ،خؿبذ اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث
اإلاُٗاعٍت ،لفلغاث ألاصاء الىُْفي ،وجم جدضًض مؿخىي ألاصاء الىُْفي
لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان مً وحهت هٓغ مضعائهم .وٖلى
الىدى آلاحي:
ُ
البٗض ألاوٌ :ؤلاهجاػ في الٗمل

اإلاىْفحن لضيهم بصعان ومٗغفت ووعي باللىائذ واللىاهحن اإلاىٓمت للٗمل،
وؤن مهام وبحغاءاث الٗمل اإلاسخلفت واضحت باليؿبت لهم ،وكض ًغح٘
طلً لحهىلهم ٖلى صوعاث جضعٍبُت فُما ًخٗلم بمؿئىلُاث وواحباث
الٗمل ،ؤو لىحىص زلافت في الٗمل جضٖم مٗغفت اإلاىْفحن باللىائذ
واللىاهحن اإلاىٓمت له .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾتي بىبىغ [،]83
ؾالمي ،وعفُلت [.[84
ُ
ؤما فُما ًخٗلم ببٗض" الضوع الىُْفي" فُمىً جفؿحر طلً بىيىح
ألاصواع الىُْفُت لضي اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان ،بيافت بلى
خض هبحر في حامٗت هجغان التي
جىكٗاتهم والتي حاءث مخُابلت بلى ٍ
ٌٗملىن ،وبن صوعَم الىُْفي ؾاَم في عبُهم بإٖمالهم ؤلاصاعٍت ،مما
ً
عف٘ مً وؿبت والء اإلاىْفحن ألٖمالهم ؤلاصاعٍت بالجامٗت ،فًال ًٖ
الخٗاون ؤلاًجابي فُما بُنهم وهظان عئؾائهم .وَظا ٌٗىـ بالُب٘
يٗف الٗالكت بحن غمىى الضوع وحٗاعيه ،وبحن ألاصاء الىُْفي في
البٗض ،وبلغاءة مخإهُت لفلغاث َظا ُ
َظا ُ
البٗضً ،خطح ؤن غمىى الضوع
ً
وان مدهىعا فُما ًخٗلم بالتزام اإلاىْفحن باللىائذ واللىاهحن اإلاىٓمت
للٗمل ،وهظلً اإلاخُلباث الىُْفُت للمىْفحن ،وتهغبهم مً ؤي
مؿاولُاث بيافُت في ٖملهم .ؤما فُما ًسو بخٗاعى الضوع ،فلض ْهغ
في ٖضم ججاوب اإلاىْفحن ألوامغ عئؾائهم في الٗمل بضعحت ٖالُت .وفي
َظا الؿُاق هجض بن هٓغٍت الضوع إلااهـ فُبر حٗخل ـض بإن ؾلــىن الفغص
وٖالكاجه الاحخماُٖـت ،بمـا حٗخمض ٖلى الضوع ؤو الاصواع في اإلااؾؿــت
الىاخــضة ،وكض ال جيىن مدؿاوٍت بل جيىن مسخلفت؛ فهىان ؤصواع كُاصًت،
وؤصواع وؾُُه ،وؤصواع كاٖضًــت .والـضوع ٌُٗــض الىخــضة البىائُـت للماؾؿت
ً
واإلااؾؿت هي الىخضة البىائُت للخــغهُــب الاحخماعي .فًال ًٖ ؤن الضوع
َــى خللت الىنل بحن الفغص واإلاجخم٘ .واجفلذ َظٍ الىدُجت م٘ هخائج
صعاؾتي جىبغي ووىلُجزً ،ىن وجاوىش ي [ ،]85,86خُث وحضجا ؤن َىان
ٖالكت ٖىؿُت مٗىىٍت بحن غمىى الضوع وألاصاء.
وفُما ًخٗلم ُببٗض "الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت" ًمىً جفؿحر طلً
بلى جىفغ الىعي اليافي لضي اإلاىْفحن بضوع الٗالكاث ؤلاًجابُت في مُضان
الٗمل ،مما ًىٗىـ ب ً
ًجابا ٖلى ؤصائهم الىُْفي .هما ؤن وحىص ٖالكت
الاخترام والخلضًغ بحن اإلاىْفحن بًٗهم البٌٗ والخٗاون فُما بُنهم،
ًىٗىـ ٖلى ػٍاصة صافُٗتهم وبالخالي ػٍاصة الاهخاج ،وَظا ما هاصي به
ؤصحاب مضعؾت الٗالكاث ؤلاوؿاهُت ،خُث عهؼوا ّ
حل اَخمامهم ٖلى
الٗالكاث ؤلاوؿاهُت ،وصوعَا الىبحر في بًجاص حى مً الخألف بحن
اإلاجمىٖت الٗاملت بما ٌٗىص ٖلى اإلاىٓمت بالفائضة اإلاغحىة .وٍمىً جفؿحر
طلً هدُجت ٖضم ونىٌ اإلاىْف إلاغهؼ وُْفي مٗحن ،فُلىم بخٗىٌٍ
طلً مً زالٌ جلىٍت ٖالكاجه الاحخماُٖت م٘ ألازغًٍ ،وَظا ما ؤهضجه
هٓغٍت ؤلضعفحر ) (Alderferخُث حكحر بإن اإلاىٓمت التي ال حؿمذ للفغص
بةقبإ خاحاث الىمى والخُىع مً زالٌ ؾُاؾاتها وؤهٓمتها ،وهظلً
جضف٘ الفغص هدى بقبإ خاحاث الىحىص والاعجباٍ وهي خاحاث ًخم
بقباٖها بىاؾُت الٗالكاث الاحخماُٖت الخباصلُت .وكض ًغح٘ لحاحت
الهضاكت والٗالكاث م٘ ألافغاص آلازغًٍ في الٗمل [ ]87ؤو ما ٌؿمى
بىٓغٍت الضاف٘ لإلهجاػ ) (David Meclellandؤي الحاحت لالهخماء
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الرجبت
1
2
3
4
5
6
7

8
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جدول 10
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين من وجهت هظر مدرائهم خسب بعد العالكاث ودورها في الدافعيت
الاهدراف املعياري
املخوسطاث
الفلراث
ركم
الحسابيت
الفلرة
.250
2.94
ًغح٘ كلت اَخمام اإلاىْفحن بالخمحز في الٗمل بلى ٖضم اعجباَه بالتركُاث.
6
.599
2.68
ًخلً اإلاىْفىن ٖملهم صون الىٓغ لحهىلهم ٖلى ميافأث.
1
.810
2.45
ال يهخم اإلاىْفىن بمىاككت مكىالث ونٗىباث الٗمل.
9
ن
.541
2.32
ًدغم اإلاىْفى ٖلى جلضًم اإلاباصعاث التي حؿهم في جدؿحن ألاصاء.
5
ًاصي اإلاىْفىن ٖملهم الُىمي بكيل عوجُني ً
.855
1.74
جماما.
7
.791
1.68
ًلضم لي اإلاىْفىن بٌٗ الحلىٌ إلاكىالث الٗمل ًهٗب جُبُلها في الىاك٘.
10
.769
1.52
جخىفغ لضي اإلاىْفحن عوح اإلاىافؿت عغبت في الاعجلاء باألصاء.
2
.300
2.19
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )10ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "ؤلاهجاػ في
الٗمل" جغاوخذ بحن ( )2.94-1.52وبخلضًغ مغجف٘ إلاؿخىي ألاصاء في َظا
ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )6التي ههذ ٖلىً" :غح٘ كلت اَخمام
اإلاىْفحن بالخمحز في الٗمل بلى ٖضم اعجباَه بالتركُاث" ٖلى اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ ( ،)2.94وَٗؼي طلً هدُجت للمماعؾاث التي كض جسالف
الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة في هٓام الخضمت اإلاضهُت ،والتي حصج٘
الخمحز في الٗمل ،واخدؿابه يمً هلاٍ التركُاث ،والظي ًدُذ للمىْف
امخُاػاث ٖضة .وكض ًغح٘ طلً بلى ٖضم اَخمام ؤلاصاعة بغبِ التركُاث
والحىافؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت باإلهجاػاث الىُْفُت للمىْفحن ،وجدلُلهم

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مىسفًت
مخىؾُت

للخمحز يمً بِئت ؤٖمالهم ،وجخفم هدُجت َظٍ الفلغة م٘ هخائج صعاؾت
الٗىل [ .]50بِىما خهلذ الفلغة ( )2والتي ههذ ٖلى" :جخىفغ لضي
اإلاىْفحن عوح اإلاىافؿت عغبت في الاعجلاء باألصاء" ٖلى اإلاغجبت ألازحرة
بمخىؾِ ( .)1.52وَٗؼي طلً لٗضم جلضًغ الغئؾاء ألصاء مىْفيهم
الجُض ،وهظا ٖضم خغنهم ٖلى همىَم وهطجهم الىُْفي ،مما ًجٗل
جلضًغ اإلاىْف لظاجه ً
ؾلبُا ،وكض جىمى لضًه مكاٖغ ٖضم الشلت بالظاث،
مما ًترجب ٖلُه اهُفاء عوح اإلاىافؿت وٖضم الاعجلاء بالٗمل .وجخىافم
هخائج َظٍ الفلغة م٘ صعاؾت زىام [.[10
ُ
البٗض الشاوي :الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت

جدول 11
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين من وجهت هظر مدرائهم خسب بعد العالكاث ودورها في الدافعيت
الاهدراف املعياري
الخلدير
املخوسطاث الحسابيت
الفلراث
الرجبت ركم الفلرة
مغجفٗت
.402
2.81
ال يهخم مٗٓم اإلاىْفحن بمؿاٖضة عئؾائهم في بهجاػ الٗمل.
3
1
مغجفٗت
.620
2.58
الاَخمام باخخُاحاث اإلاىْفحن اإلاهىُت في ملضمت ؤولىٍاحي.
4
2
مخىؾُت
.910
1.81
جخإزغ ٖملُت جلُُم ؤصاء اإلاىْفحن بالٗالكاث الصخهُت م٘ عئؾائهم.
8
3
مغجفٗت
.315
2.40
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )11ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "الٗالكاث
وصوعَا في الضافُٗت" جغاوخذ بحن ( )2.81-1.81وبخلضًغ مغجفٗت إلاؿخىي
ألاصاء في َظا ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )3التي ههذ ٖلى" :ال يهخم
مٗٓم اإلاىْفحن بمؿاٖضة عئؾائهم في بهجاػ الٗمل" ٖلى اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ ( ،)2.81وَٗؼو الباخث َظٍ الىدُجت بلى ؤن اإلاىْفحن ًلىمىن
بظاث اإلاهام ً
ًىمُا وبكيل عوجُني ،ألامغ الظي ال ًخُلب منهم مؿاٖضة
عئؾائهم في الٗمل اإلاىول بليهم .وكض ًغح٘ طلً بلى عغبت اإلاىْفحن في
بْهاع هفاءتهم الظاجُت في بهجاػ ؤٖمالهم ٖلى الىحه ألاهمل ؤمام
عئؾائهم ً
ججىبا للخلُُم الؿلبي لهم .وجخفم هدُجت َظٍ الفلغة م٘ هخائج
صعاؾتي بلُاؽ [ ،]98اإلاددؿب وحلٗىص [ .]71بِىما خهلذ الفلغة ()8
والتي ههذ ٖلى" :جخإزغ ٖملُت جلُُم ؤصاء اإلاىْفحن بالٗالكاث
الرجبت
1
2
3

الصخهُت م٘ عئؾائهم" ٖلى اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾِ ( .)1.81وَٗؼي
جلُُما ً
ً
فٗلُا،
طلً بلى ؤن ٖملُاث الخلُُم جخم بكيل عوجُني ؤهثر مىه
خُث هجض في َظٍ الىدُجت بقاعة -وبن واهذ بضعحت مخىؾُت -بلى ؤن
الخلُُم ٌٗخمض ٖلى كىة الٗالكت ؤو يٗفها بحن الغئِـ ومىْفُه ،بغٌ
الىٓغ ًٖ ألاصاء الحلُلي للمىْف .وكض حٗؼي َظٍ الىدُجت الى جدحز
بٌٗ الغئؾاء بلى خض ما لبٌٗ اإلاىْفحن ٖىض جلُُم ؤصائهم بؿبب
الىؾاَت واإلادؿىبُت والٗالكاث الصخهُت والاهخماءاث ،بدُث ًخم
بُٖائهم جلضًغ ؤصاء ًسالف الىاك٘ .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت
بلُاؽ [.[98
ُ
البٗض الشالث :اللضعاث في الٗمل

جدول  .12املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين من وجهت هظر مدرائهم خسب بعد اللدراث في العمل
الاهدراف املعياري
املخوسطاث الحسابيت
العبارة
الفلرة
.807
2.42
ًفخلغ مٗٓم اإلاىْفحن للخضعٍب والخبرة اليافُت ألصاء واحباث ٖملهم بضكت.
14
.748
2.32
ؤٖباء اإلاىْفحن ؤلاصاعٍت جفىق َاكاتهم وكضعاتهم.
11
ن
.885
2.13
ًاصي اإلاىْفى واحباتهم الىُْفُت بضكت وبجلان.
12
.352
2.29
الضعحت اليلُت
96

الخلدير
مغجفٗت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )12ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت لبٗض "اللضعاث
في الٗمل" جغاوخذ بحن ( )2.42-2.13و بخلضًغ مغجف٘ إلاؿخىي ألاصاء في
َظا ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة( )14التي ههذ ٖلىً" :فخلغ مٗٓم
اإلاىْفحن للخضعٍب والخبرة اليافُت ألصاء واحباث ٖملهم بضكت" ٖلى
اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ ( ،)2.42وَظا ًضٌ ٖلى ؤن اإلاضعاء مخفلىن ٖلى
اخخُاج مٗٓم اإلاىْفحن للخضعٍب والخبرة ألصاء واحباث ٖملهم بضكت،
وَٗؼو الباخث طلً بلى ؤن البرامج الخضعٍبُت اإلالضمت جلبي بٌٗ
اخخُاحاث اإلاىْفحن ؤلاصاعٍت ،مما ٌؿخلؼم جلضًم بغامج جضعٍبُت قاملت
وفاٖلت في ْل اخخُاحاث َاالء اإلاىْفحن ،وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج

الرجبت
1
2
3

صعاؾتي البلمي [ [33] Onuka & Ajayi [74مً خُث جإزحر اإلاكاعهت في
الضوعاث الخضعٍبُت ،وبغامج جىمُت اللىي الٗاملت في جدؿحن مؿخىي
ألاصاء .بِىما خهلذ الفلغة ( )12والتي ههذ ٖلىً" :اصي اإلاىْفىن
واحباتهم الىُْفُت بضكت وبجلان" ٖلى اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾِ ()2.13
ُ
وجٓهغ َظٍ الىدُجت ؤن جلُُم اإلاضعاء للمىْفحن ًخىافم م٘ جلُُم
اإلاىْفحن ألهفؿهم في َظٍ الفلغة ،وكض ٌٗؼي طلً بلى اإلاىيىُٖت
وقفافُت الخلُُم لضي ول مً اإلاضعاء واإلاىْفحن ألصائهم بضعحت
مخىؾُت إلاهامهم الىُْفُت.
ُ
البٗض الغاب٘ :جلُُم ألاصاء

جدول 13
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين بجامعت هجران من وجهت هظر مدرائهم خسب بعد جلييم ألاداء
الاهدراف املعياري
املخوسطاث الحسابيت
العبارة
الفلرة
ً
.564
2.58
ًخم جلُُم ألاصاء الىُْفي وفلا إلاٗاًحر مدضصة ومٗغوفت للجمُ٘.
15
.811
2.48
ًغح٘ كهىع ؤصاء اإلاىْفحن لٗضم ويىح مهامهم الىُْفُت.
16
ن
.495
2.39
ٌغُي اإلاىْفى ٖلى ؤزُاء ػمالئهم في الٗمل.
13
.320
2.48
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )13ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "جلُُم
ألاصاء" واهذ مغجفٗت بط جغاوخذ بحن (،)2.58 -2.39وكض ٌٗؼي طلً بلى
ؤن الغئؾاء ًضعوىن ؾلىهُاث مىْفيهم الؿلبُت ،فُما ًخٗلم بخغُُتهم
ٖلى ؤزُاء ػمالئهم في الٗمل .وكض ًغح٘ طلً بلى ؤن الغئؾاء ًضعوىن
ُ
زلافت اإلاىْفحن الؿائضة وألاٖغاف الاحخماُٖت ،والتي كض حؿهم بكيل
ملحىّ في مماعؾت اإلاىْفحن ؾلىن خماًت بًٗهم البٌٗ ولى بكيل
زاَئ ،والظي بضوعٍ ًازغ ٖلى بهخاحُت الٗمل وٍدض مً حىصجه .وفُما
ًخٗلم بلهىع ؤصاء اإلاىْفحن لٗضم ويىح مهامهم الىُْفُت واهذ
ً
ؤوال بإوٌ
مغجفٗت .وكض ٌٗؼي طلً بلى ٖضم جىُٖت الغئؾاء إلاىْفيهم

الرجبت
1
2
3
4
5
6
7
8

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت

باللىاهحن والىٓم ،مما ًدؿبب في هثرة ألازُاء لضي َاالء اإلاىْفحن،
وعبما ًغح٘ بلى حُٗحن بٌٗ اإلاىْفحن في وْائف بُٗضة ًٖ
ً
جسههاتهم .فًال ًٖ يٗف الخضعٍب في َظا اإلاجاٌ .وفُما ًخٗلم
بخلُُم ألاصاء الىُْفي للمىْفحن ً
وفلا إلاٗاًحر مدضصة ومٗغوفت للجمُ٘
واهذ ً
ؤًًا مغجفٗت وَظٍ هدُجت َبُُٗت ،ليىن ٖملُت الخلُُم ال جيىن
بُض اإلاىْفحن بل مً ازخهام عئؾائهم .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج
صعاؾتي الؿىٍلم [ [99] Ritchie [96والتي ؤْهغث بصعان اإلاىْفحن
للؿلىهُاث التي جخىكٗها اإلاىٓمت منهم.
ُ
البٗض الخامـ :الضوع الىُْفي

جدول 14
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين من وجهت هظر مدرائهم خسب بعد الدور الوظيفي
الاهدراف املعياري
املخوسطاث الحسابيت
العبارة
الفلرة
.425
2.77
ًلتزم اإلاىْفىن باللىائذ واللىاهحن اإلاىٓمت للٗمل.
23
.661
2.65
ًخلبل اإلاىْفىن جىحيهاث عئؾائهم في الٗمل.
24
.675
2.55
ًلتزم اإلاىْفىن بإهٓمت الحًىع والاههغاف في الٗمل.
17
.677
2.48
اإلاخُلباث الىُْفُت للمىْفحن مخغحرة وغحر زابخت.
27
.823
2.04
ًتهغب اإلاىْفىن مً ؤي مؿاولُاث بيافُت في ٖملهم.
31
.875
2.03
يُم وكذ الٗمل ال ٌؿمذ للمىْفحن بإصاء ما َى مخىك٘ منهم.
19
ً
.931
2.00
ًدترم اإلاىْفىن ؤوامغ عئؾائهم جدلُلا لجىصة الٗمل.
21
.720
1.42
ٌٗترف اإلاىْفىن بمؿاولُاتهم ًٖ ؤزُائهم في الٗمل.
18
.284
2.27
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )14ؤن اإلاخىؾُاث الحؿابُت ُلبٗض "الضوع
الىُْفي" جغاوخذ بحن ( )2.77-1.42وبخلضًغ مغجف٘ إلاؿخىي ألاصاء في
َظا ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )23التي ههذ ٖلىً" :لتزم اإلاىْفىن
باللىائذ واللىاهحن اإلاىٓمت للٗمل" ٖلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي
( ،)2.77وَظا ًضٌ ٖلى ؤن اإلاضعاء مخفلىن ٖلى ؤن َىان مٗغفت وبإلاام
لضي اإلاىْفحن بُبُٗت اللىائذ واللىاهحن اإلاىٓمت للٗمل ،وكض ٌٗؼي
طلً بلى كىاهحن وبحغاءاث الٗلاب الهاعمت .وكض ًغح٘ طلً بلى مخابٗت
الغئؾاء ألصاء اإلاىْفحن باؾخمغاع وجلُُمهم وجلضًم الخٗؼٍؼاث بىاء ٖلى

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مىسفًت
مخىؾُت

ٖملُت الخلُُم .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت الؿىغان[]100
التي بُيذ مضي اخترام والتزام الٗاملحن ألهٓمت وكىاهحن الٗمل .بِىما
خهلذ الفلغة ( )18والتي ههذ ٖلىٌٗ" :ترف اإلاىْفىن بمؿاولُاتهم
ًٖ ؤزُائهم في الٗمل" ٖلى اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾِ ( ،)1.42وكض ٌٗؼي
طلً بلى ؤن ألازُاء في الٗمل ش يء واعص وٍمىً حٗضًله ،لظا َىان صعحت
ملبىلت مً الىيىح واإلاهضاكُت في الاٖتراف بهظٍ ألازُاء.
ُ
البٗض الؿاصؽ :ويىح اإلاؿاولُت
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6

الرجبت
1
2
3
4
5
6
7

8
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جدول 15
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألداء املوظفين إلاداريين من وجهت هظر مدرائهم خسب بعد وضوح املسؤوليت
الاهدراف املعياري
املخوسطاث الحسابيت
الفلراث
الفلرة
ن
.466
2.70
ًخمىً اإلاىْفى مً بهجاػ اإلاهام واإلاؿاولُاث اإلاىولت بليهم.
25
.599
2.68
ال ًلضع مٗٓم اإلاىْفحن ؤَمُت مؿاولُاتهم في الٗمل.
20
.620
2.58
ًمخلً اإلاىْفىن اللضعة ٖلى جدمل ألاٖباء الهٗبت.
26
.724
2.52
جخٗضص الجهاث التي جىحه ألاوامغ ؤلاصاعٍت للمىْفحن.
22
.720
2.42
جدؿم اإلاؿاولُاث الىُْفُت للمىْفحن بالىيىح.
28
.765
2.42
جدىاؾب الؿلُاث اإلامىىخت للمىْفحن م٘ اإلاؿاولُاث والىاحباث.
29
.806
2.13
ًخىفغ للمىْفحن ٖبر وُْفتهم هٓام مٗلىماث مخيامل ٌؿاٖضَم ٖلى
30
جإصًت ٖملهم بكيل حُض.
.322
2.49
الضعحت اليلُت

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )15ؤن اإلاخىؾُاث ُلبٗض "ويىح اإلاؿاولُت"
كض جغاوخذ بحن ( )2.70-2.13وبخلضًغ مغجف٘ إلاؿخىي ألاصاء في َظا
ُ
البٗض ،خُث خهلذ الفلغة ( )25التي ههذ ٖلىً" :خمىً اإلاىْفىن
مً اهجاػ اإلاهام واإلاؿاولُاث اإلاىولت بليهم" ٖلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ
( ،)2.70وٍغح٘ طلً بلى مؿاٖضة الغئؾاء إلاىْفيهم في جىفُظ مهامهم
ومؿاولُاتهم الىُْفُت بىفاءة وفٗالُت ،وٍمىً ٖؼو طلً بلى الخبرة
الُىٍلت في الٗمل ؤلاصاعي ،والتي جمىنهم مً بهجاػ اإلاهام واإلاؿاولُاث
اإلاىولت بليهم بىفاءة ٖالُت .وَظٍ الىدُجت جخفم م٘ هخائج صعاؾت ٖياقت
[ ]101وجسخلف م٘ صعاؾت الخىٍجغي [ ]102التي ؤهضث ٖلى يغوعة
جُىٍغ الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث لُخمىً ألافغاص مً بصعان اإلاؿئىلُاث
والهالخُاث اإلاىولت بليهم .بِىما خهلذ الفلغة ( )30والتي ههذ ٖلى:

الخلدير
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مغجفٗت
مخىؾُت
مغجفٗت

"ًخىفغ للمىْفحن ٖبر وُْفتهم هٓام مٗلىماث مخيامل ٌؿاٖضَم ٖلى
جإصًت ٖملهم بكيل حُض" ٖلى اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾِ ( .)2.13وكض
ٌٗؼي طلً بلى ٖضم جفُٗل بٌٗ ؤصواث هٓم اإلاٗلىماث للمىْفحن ،مما
ًللل مً اؾخفاصتهم مً هٓم اإلاٗلىماث بكيل مخيامل ،وًٍٗف
حغظًتهم باإلاٗلىماث الالػمت لهم ،والتي ٌؿخُُٗىن مً زاللها وي٘
ؾُاق مٗغفي وزلافي ناصق في يىء عئٍت واضحت وؾىٍت حؿاٖضَم في
بهجاػ ؤٖمالهم ،وججىبهم الخٗخُم الظي ًدىاكٌ م٘ اإلاٗاًحر والىفاءة.
ؤيف بلى طلً زبراث اإلاىْفحن اإلادضوصة في الخٗامل م٘ هٓم اإلاٗلىماث
اإلاسخلفت .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت الحغوب [ٖ ،]103بُض
وعباٌٗت [.[104
ً
ؾابٗا :ؤبٗاص ألاصاء الىُْفي هيل مً وحهت هٓغاء اإلاضعاء:

جدول 16
ً
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ألبعاد ألاداء الوظيفي للموظفين إلاداريين من وجهت هظر مدرائهم مرجبت جنازليا خسب املخوسطاث الحسابيت
ُ
الاهدراف املعياري
الخلدير
املخوسط الحسابي
البعد
الركم
الرجبت
مغجفٗت
.363
2.47
جلُُم ألاصاء
4
1
مغجفٗت
.302
2.38
الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت
2
2
مغجفٗت
.269
2.38
اللضعاث في الٗمل
3
3
مغجفٗت
.364
2.35
الضوع الىُْفي
5
4
مغجفٗت
.268
2.35
ويىح اإلاؿاولُت
6
5
مخىؾُت
.301
2.19
ؤلاهجاػ في الٗمل
1
6
مغجفٗت
.173
2.35
ألاصاء الىُْفي هيل

الىُْفي" في اإلاغجبت الغابٗت ،بمخىؾِ ( ،)2.35واهدغاف مُٗاعي
( ،)364.وَظا ٌكحر بلى اعجفإ مؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .وحاء بٗض
"ويىح اإلاؿاولُت" في اإلاغجبت الخامؿت ،بمخىؾِ ( ،)2.35واهدغاف
مُٗاعي ( )268.وَظا ٌكحر بلى اعجفإ مؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .في
خحن حاء بٗض "ؤلاهجاػ في الٗمل" في اإلاغجبت ألازحرة ،بمخىؾِ (،)2.19
واهدغاف مُٗاعي ( )301.وَظا ٌكحر بلى صعحت مخىؾُت إلاؿخىي ألاصاء
في َظا ُ
البٗض.
وٍمىً جفؿحر طلً فُما ًخٗلم ُببٗض "جلُُم ألاصاء" بلى ؤن َظٍ
الىدُجت كض حٗىص لُبُٗت َظا ُ
البٗض ،والتي جخًمً ماقغاث الٗمل في
يىء مٗاًحر في الغالب ال جيىن بُض اإلاىْفحن ،بل مً ازخهام اإلاضعاء
بُبُٗت ٖملهم .وكض ٌٗؼي طلً بلى ؤن اإلاضعاء ًضعوىن كضعاث مىْفيهم،
وؤن ألاٖماٌ التي جىول بليهم ؤهبر مً َاكاتهم وكضعاتهم .وكض ًغح٘ طلً

ًالخٔ مً الجضوٌ ( )16ؤن مؿخىي ألاصاء الىُْفي لضي اإلاىْفحن
ً
مغجفٗا ،بط بلغ
ؤلاصاعٍحن في حامٗت هجغان مً وحهت هٓغ مضعائهم وان
اإلاخىؾِ الىلي ( ،)2.35والاهدغاف اإلاُٗاعي ( .)173.وحاءث ؤبٗاص ألاصاء
الىُْفي التي جىو ٖلى(:جلُُم ألاصاء ،الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت،
اللضعاث في الٗمل ،الضوع الىُْفي ،ويىح اإلاؿاولُت ،وؤلاهجاػ في
الٗمل) ٖلى الىدى آلاحي :فُما ًخٗلم ُببٗض "جلُُم ألاصاء" اخخل اإلاغجبت
ألاولى ،بمخىؾِ( ،)2.47واهدغاف مُٗاعي ( ،)363.وَظا ٌكحر بلى اعجفإ
مؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .وٍإحي بٗض "الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت"
في اإلاغجبت الشاهُت ،بمخىؾِ( ،)2.38واهدغاف مُٗاعي ( ،)302.وَظا
ٌكحر بلى اعجفإ مؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .وحاء ُبٗض "اللضعاث في
الٗمل" في اإلاغجبت الشالشت ،بمخىؾِ ( ،)2.38واهدغاف مُٗاعي (،)269.
وَظا ٌكحر بلى اعجفإ مؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض .هما حاء ُبٗض "الضوع
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ًضعوىن ،بإن اإلاؿاولُاث متى ما واهذ واضحت واؾدشمغث بكيل حُض،
فإنها ؾخاصي بلى ٖمل مخلً ،وكغاعاث نائبت جدلم ؤَضاف الٗمل
وحٗالج مكىالجه .وٍمىً جفؿحر طلً بإن اإلاضعاء ًضعوىن ؤن اإلاىْفحن
ًفهمىن ؤهٓمت الٗمل بما جدىٍت مً :ؾُاؾاث ،ولىائذ وؤصلت،
وبحغاءاث ،وحٗامُم وكغاعاث وغحرَا ،باٖخباعَا مهضع مً مهاصع
اإلاٗغفت الضازلُت التي جدخاحها الجامٗت لللُام بمهامها.
ؤما فُما ًسو ُبٗض "ؤلاهجاػ في الٗمل" فلض حاء في اإلاغجبت ألازحرة،
بمخىؾِ ( ،)2.19واهدغاف مُٗاعي ( ).301وَظا ٌكحر بلى صعحت
البٗض .وكض ًفؿغ طلً بإن َظا ُ
مخىؾُت إلاؿخىي ألاصاء في َظا ُ
البٗض
عهؼ ٖلى مجمىٖت مهماث مً اإلافترى ؤن ًلىم بها اإلاىْفحن بفاٖلُت،
بال ؤن الظي ًدضر في الٗمل كض ًفؿغ مً وحهت هٓغ اإلاضعاء ،بٗضم
امخالن هشحر مً اإلاىْفحن للمٗغفت واإلاهاعاث الالػمت لللُام بخلً
اإلاهماث ،وَظا ما ٖىؿخه اؾخجاباث ؤفغاص الُٗىت مً اإلاضعاء ،وٖلُه
فإن مؿخىي ألاصاء الىُْفي للمىْفحن بلغ كُمت صون اإلاؿخىي اإلاخىك٘
في بٌٗ اإلاهماث ،والتي جخٗلم :بـ ("جخىفغ لضي اإلاىْفحن عوح اإلاىافؿت
عغبت في الاعجلاء باألصاء"ً" ،دغم اإلاىْفىن ٖلى جلضًم اإلاباصعاث التي
حؿهم في جدؿحن ألاصاء"ً" ،اصي اإلاىْفىن ٖملهم الُىمي بكيل عوجُني
ً
جماما"ً" ،لضم لي اإلاىْفىن بٌٗ الحلىٌ إلاكىالث الٗمل التي ًهٗب
جُبُلها في الىاك٘" .وَظا ٌكحر بلى ؤن بٌٗ اإلاهماث جدٓى بٗىاًت
وخغم زام في ؤصائها ،في خحن لم جدٓى مهماث ؤزغي بىفـ الٗىاًت
والحغم في ؤصائها ،وَظا ما جىكف مً زالٌ اؾخجاباث اإلاضعاء.
هخائج الاحابت ٖلى الؿااٌ الشالثَ :ل جىحض فغوق طاث صاللت اخهائُت
في مؿخىي ألاصاء لضي ُٖىت مً مضعاء ؤلاصاعاث واإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن في
حامٗت هجغان؟
ولإلحابت ًٖ َظا الدؿائٌ جم خؿاب اإلاخىؾُاث الحؿابُت،
والاهدغافاث اإلاُٗاعٍت إلاؿخىي ألاصاء بحن اإلاىْفحن ومضعاء ؤلاصاعاث
والجضوٌ (ً )17بحن طلً:

إلاُل بٌٗ اإلاضعاء بلى بُٖاء صعحاث ٖالُت بلى حمُ٘ اإلاىْفحن ،بغٌ
ً
وغالبا ما ًيىن طلً هاجج ًٖ زكُت
الىٓغ ًٖ الفغوق الفغصًت بُنهم،
وهؿبا لغياَم وحٗاَفاً
ً
ً
اإلاضعاء مً ملابلت مىْفيهم ،وججىبا إلاٗاصاتهم
مٗهم ،وَظا الدؿاَل في الخلُُم ًجٗل ٖملُت جلُُم ألاصاء غحر
مىيىُٖت ،وكض ًغح٘ الؿبب في طلً لخإزغ اإلاضعاء في جلُُم ألاصاء
الىُْفي بمؿخىي ؤصاء اإلاىْف في الفترة ألازحرة صون جظهغ مؿخىي
ؤصائه الؿابم ،وكض حٗؼي َظٍ الىدُجت لالٖخماص في جلُُم ألاصاء ٖلى
ؤلاصعان ،والحىم الصخص ي للمضًغ اإلاباقغ للمىْف ،صون الاٖخماص ٖلى
مٗاًحر ألاصاء الفٗاٌ .لظا حاء َظا البٗض بمغجبت مخىؾُت .وجخفم َظٍ
الىدُجت م٘ صعاؾاث ؤبى خُب [ ،]105بٗجي [ ،]73اإلاُحري [،]106
عؾالن [.[107
ُ
ؤما فُما ًخٗلم ببٗض "الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت" ،فلض ٌٗؼي بلى
جىفغ الىعي اليافي لضي اإلاضعاء بضوع الٗالكاث في مُضان الٗمل مما،
ً
ًىٗىـ اًجابا ٖلى ألاصاء الىُْفي .وكض ٌٗؼي طلً هدُجت لخبرة اإلاضعاء،
فلضيهم اللضعة ٖلى عبِ ٖالكاث مباقغة م٘ اإلاىْفحن ومكاعهتهم في
مكاٖغَم واخاؾِؿهم ،مما ًجٗل اإلاىْفحن ٌٗبرون ًٖ آعائهم
ّ
ومكىالتهم ،وَظا بُبُٗت الحاٌ ًُمىً اإلاضعاء مً مٗغفت مىىىهاث
ؤهفـ مىْفيهم ،وَبُٗت ٖالكاتهم م٘ ػمالئهم وصافُٗتهم هدى الٗمل،
مما ًىٗىـ ٖلى ؤصائهم وَظا ما جاهضٍ الىٓغٍت اإلاىكفُت لفُضلغ
) (Fiedlerهىٗان [ .]108وجخفم هدُجت َظا ُ
البٗض م٘ هخائج صعاؾت [.[63
وفي ُبٗض "اللضعاث في الٗمل" ًمىً جفؿحر طلً بإن اإلاضعاء ؤهثر
ً
اصعاوا ،ألَمُت ما ًمخلىه اإلاىْفحن مً مسؼون مٗغفي ًخمشل في الخبرة،
والىفاءة ،واللضعة ،واإلاهاعة .وفُما ًسو ُبٗض "الضوع الىُْفي" ًمىً
ً
جفؿحر طلً بإن اإلاضعاء ؤهثر بصعاوا للمهاعاث اإلاهىُت واإلاٗغفت الفىُت
للمىْفحن في ما ًخٗلم بالضوع الىُْفي ،وهظا الخلفُت الٗامت بمخُلباث
الىُْفت واإلاجاالث اإلاغجبُت بها.
ؤم ـا ف ـي ُبٗ ـض "ويـ ـىح الـمؿ ـاولُ ـت" فُمىً جفؿحر طلً بإن اإلاضعاء

جدول 17
املخوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ملسخوى ألاداء بين املوظفين ومدراء إلاداراث
ُ
املخوسط
العينت
الفئت
البعد
2.38
135
مىْفحن
ؤلاهجاػ في الٗمل
2.19
31
مضعاء
2.41
135
مىْفحن
الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت
2.38
31
مضعاء
2.15
135
مىْفحن
اللضعاث في الٗمل
2.38
31
مضعاء
2.25
135
مىْفحن
جلُُم ألاصاء
2.47
31
مضعاء
2.50
135
مىْفحن
الضوع الىُْفي
2.35
31
مضعاء
2.47
135
مىْفحن
ويىح اإلاؿاولُت
2.35
31
مضعاء
2.35
135
مىْفحن
الىلي
2.35
31
مضعاء
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الاهدراف املعياري
.404
.301
.437
.302
.593
.269
.557
.363
.401
.364
.373
.268
.339
.173
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ًدبحن مً الجضوٌ ( )17وحىص فغوق في اإلاخىؾُاث الحؿابُت
إلاؿخىي ألاصاء بحن ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت (مضعاء ،مىْفحن) .ولبُان صاللت

8

7102

الفغوق بحن اإلاخىؾُاث الحؿابُت إلاؿخىي ألاصاء ،اؾخسضم ازخباع ث )(t
والجضوٌ (ً )18ىضح طلً.

جدول 18
اخخبار  tلبيان داللت الفروق بين املخوسطاث الحسابيت ملسخوى ألاداء لدى املوظفين إلاداريين من وجهت هظرهم وهظر مدرائهم
ُ
فرق املخوسطاث
مسخوى الداللت
درجاث الحريت
ث
البعد
ؤلاهجاػ في الٗمل
الٗالكاث وصوعَا في الضافُٗت
اللضعاث في الٗمل
جلُُم ألاصاء
الضوع الىُْفي
ويىح اإلاؿاولُت

164
164
164
164
164
164
164

2.502
.320
-2.069-2.1561.924
1.681
-.006-

حكحر الىخائج الىاعصة في الجضوٌ ( )18بلى وحىص فغوق طاث صاللت
بخهائُت ٖىض مؿخىي ( )0.05فإكل بحن ؤفغاص الُٗىت خىٌ مؿخىي
ألاصاء الىُْفي للمىْفحن ؤلاصاعٍحن ،وواهذ الفغوق لهالح اإلاىْفحن
ؤلاصاعٍحن في ُبٗض (ؤلاهجاػ في الٗمل)ُ ،
والبٗض الخامـ اإلاخٗلم بـ (الضوع
الىُْفي) ،في خحن حاءث الفغوق لهالح اإلاضعاء في جلُُمهم إلاىْفيهم
وطلً في ُبٗض (اللضعاث في الٗمل) ُوبٗض (جلُُم ألاصاء) في خحن لم ًدبحن
وحىص فغوق في ألابٗاص ألازغي.
ّ
ٌؿخضٌ مً َظٍ الىدُجت في ما ًخٗلم بـ(ؤلاهجاػ في الٗمل) ،والظي
واهذ فُه الفغوق لهالح اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن مً وحهت هٓغَم ،خُث
حكحر فلغاجه بلى ؤن اإلاىْفىن ًخلىىن ٖملهم صون الىٓغ لحهىلهم ٖلى
ميافأث ،هما جخىفغ لضي اإلاىْفحن عوح اإلاىافؿت عغبت في الاعجلاء
باألصاء ،هظلً ًدغم اإلاىْفىن ٖلى جلضًم اإلاباصعاث التي حؿهم في
جدؿحن ألاصاء ،وبالخالي ًؼٍض مؿخىي ؤصائهم الىُْفي .وٍمىً جفؿحر طلً
باإلاهىُت الٗالُت التي ًمخلىها اإلاىْفحن خؿب وحهت هٓغَم ،وٍدضص
مضي اؾخٗضاصَم لخدمل اإلاؿاولُت ،وؤنهم في خاحت بلى كضع مدضوص مً
الخىحيهاث ،وكضع مدضوص مً الضٖم الىفس ي .وكض جغح٘ َظٍ الىدُجت
بلى جلُُم اإلاىْفحن ؤهفؿهم بكيل بًجابي ،وبْهاع هفاءتهم في الٗمل،
وكضعتهم ٖلى ؤلاهجاػ في الٗمل صون الىٓغ لحهىلهم ٖلى اإلايافأث،
فاؾخسضام اإلاىْف للضعاجه ًمشل بقبإ خاحت جدلُم الظاث في َغم
ماؾلى للحاحاث .ومً حهت ؤزغي عبما ًغح٘ بلى عوح اإلاىافؿت عغبت في
الاعجلاء باألصاء ،وكض ًغح٘ هدُجت الحاحت لألصاء هما حكحر لظلً هٓغٍت
الضاف٘ لإلهجاػ ،وهي خاحت الفغص وي ًىجؼ وٍاصي ٖمله ،بغُت الىنىٌ
ً
اٖخماصا ٖلى اإلاٗاًحر والٓغوف اإلادضصة له .وٍمىً
بلى الىجاح اإلاُلىب
ؤن حٗؼي َظٍ الىدُجت بلى مضي وعي اإلاىْفحن بإَمُت بهجاػ ألاٖماٌ
اإلاىولت بليهم .وكض اجفلذ هخائج َظٍ الضعاؾت م٘ صعاؾت البلمي [ .]74في
خحن ؤقاع اإلاىْفىن في مدخىي فلغاث َظا ُ
البٗض بللت اَخمامهم بالخمحز
في الٗمل لٗضم اعجباَه بالتركُاث ،وهظا عوجُيُت الٗمل الُىمي ،بيافت
بلى ٖضم اَخمامهم بمىاككت مكىالث ونٗىباث الٗمل .وكض ٌٗؼي طلً
بلى ؤن ماقغاث ؤلاهجاػ ال جىحض لضي اإلاىْفحن ،بهما جىحض لضي اإلاضعاء.
واإلاىْفحن كُمىا ؤهفؿهم بدؿب ما ًىول بليهم مً ؤٖماٌ ولِـ
بدؿب اإلااقغاث وزُِ ؤلاهجاػ لضي اإلاضعاء.
وف ـي ُبٗ ـض (ال ـضوع الىُْف ـي) واهذ الفغوق لهالح اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن

.013
.749
.040
.033
.056
.095
.995

.193
.027
-.226-.226.151
.119
.000

مً وحهت هٓغَم ،خُث حكحر فلغاجه بلى ؤن اإلاىْفحن ًلتزمىن بإهٓمت
الحًىع والاههغاف في الٗمل ،وهظا اٖترافهم بمؿاولُاتهم ًٖ
ؤزُائهم في الٗمل ،بيافت بلى يُم وكذ الٗمل مما ال ٌؿمذ
للمىْفحن بإصاء ما َى مخىك٘ منهم ،مكحرة في الىكذ هفؿه بلى اخترام
ً
جدلُلا لجىصة الٗمل ،وهظا التزام اإلاىْفحن
اإلاىْفحن ؤوامغ عئؾائهم
ً
باللىائذ واللىاهحن اإلاىٓمت للٗمل ،فًال ًٖ جلبلهم لخىحيهاث عئؾائهم
في الٗملٖ ،لى الغغم ؤن اإلاخُلباث الىُْفُت للمىْفحن مخغحرة وغحر
زابخت ،والفلغة ألازحرة في َظا ُ
البٗض جخٗلم بتهغب اإلاىْفىن مً ؤي
مؿاولُاث بيافُت في ٖملهم .وكض ٌٗؼي طلً بلى وعي اإلاىْفحن
ؤلاصاعٍحن بالخغحراث الحانلت في الىٓم والىخضاث ؤلاصاعٍت بغُت الاٖخماص
اإلااؾس ي ،مما ًللل مً غمىى الضوع باليؿبت للمىْفحن ،بيافت بلى
ؤن َظا الىعي ٌؿهم في الخسفُف مً حٗاعى الضوع الىُْفي .بن ول ما
جلضم ؾاَم في بهؿاب اإلاىْفحن إلاهاعاث وُْفُت حضًضة ،إلاىاهبت
الخغحراث وجُىٍغ َغٍلت ؤصائهم لىاحباث وْائفهم ختى ًيىهىا ٖلى
ٖاٌ مً الىفاءة في ؤصائهم الىُْفي .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘
مؿخىي ٍ
هخائج صعاؾت جىبغي ووىلُجز [ .]85وكض جغح٘ الفغوق بلى كلذ مؿخىٍاث
الغمىى ،والخٗاعى في ألاصواع الىُْفُت لضي اإلاىْفحن في حامٗت
هجغان ،هدُجت للمىار ألازالقي الحؿً في بِئت الٗمل في الجامٗت .وَظٍ
الىدُجت جخفم م٘ هخائج صعاؾتي :حاعامُلى ،مىليي ،وؾىلىمان ،قُه،
وحكً [.[109,110
ُ
وفُما ًخٗلم ببٗض (اللضعاث في الٗمل) فلض واهذ فُه الفغوق
لهالح اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن مً وحهت هٓغ مضعائهم ،خُث جخٗلم فلغاجه
بإٖباء اإلاىْفحن ؤلاصاعٍحن التي جفىق َاكاتهم وكضعاتهم ،وهظا جإصًت
اإلاىْفحن لىاحباتهم الىُْفُت بضكت وبجلان ،بيافت بلى ؤن مٗٓم
اإلاىْفحن ًفخلغون للخضعٍب والخبرة اليافُت ألصاء واحباث ٖملهم بضكت.
وٍمىً جفؿحر طلً بإن ؤن اإلاضعاء َم ؤهثر كضعة ٖلى بصعان كضعاث
مىْفيهم وىن اإلاىْف ال ًمخلً اللضعة ٖلى جدضًض كضعاث ػمالئه وىهه
ً
ال ًدخً بهم ً
هشحرا .وكض ًغح٘ طلً بلى ؤن اإلاضعاء ؤهثر اصعاوا ألَمُت ما
ًمخلىه اإلاىْفحن مً مسؼون مٗغفيً ،خمشل في الخبرة والىفاءة واللضعة
واإلاهاعة.
ُ
وفُما ًسو بٗض (جلُُم ألاصاء) فلض جفؿغ َظٍ الىدُجت لُبُٗت
َظا ُ
البٗض ،والظي ًخًمً ماقغاث الٗمل في يىء مٗاًحر في الغالب ال
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] [16ؤبى قغر ،هاصع خامض ( .)2010جلُُم ؤزغ الحىافؼ ٖلى مؿخىي
ألاصاء الىُْفي في قغهت الاجهاالث الفلؿُُيُت مً وحهت هٓغ
الٗاملحن ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت ألاػَغ-بغؼة.
] [19اإلاُحري ،مدمض قباب ( .)2009مضي فاٖلُت الخضعٍب في جدؿحن
ؤصاء الٗاملحن في الهُئت الىَىُت لحماًت الحُاة الفُغٍت وبهمائها،
عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [20الجابغيٖ ،بحر خبحر ( .)2009اإلاهاعاث ؤلاصاعٍت لللُاصاث التربىٍت
وٖالكتها باإلاىار الخىُٓمي بجامٗت ؤم اللغي ،عؾالت ماحؿخحر،
حامٗت ؤم اللغي ،مىت اإلاىغمت.
] [21حبحنٖ ،بضالىَاب مدمض ( .)2009جلُُم ألاصاء في ؤلاصاعاث
الصحُت بمضًغٍت الكاون الصحُت بمدافٓت الُائف ،عؾالت
صهخىعاة ،حامٗت ؾاهذ ولُمىدـ الٗاإلاُت ،ؾىعٍا.
] [22الغخُلي ،ؾمُت ؾلُمان ( .)2009ؤلاصاعة باألَضاف بجامٗت ؤم
اللغي بمىت اإلاىغمت فاٖلُت الخُبُم واإلاٗىكاث مً وحهت هٓغ
اللائماث بالٗمل ؤلاصاعي بالجامٗت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت ام
اللغي.
] [23اإلاضلجٖ ،بضهللا ٖبضاإلادؿً ( .)2003كُاؽ مؿخىي الغيا
الىُْفي لضي الٗاملحن الفىُحن في الخضماث الُبُت لللىاث
اإلاؿلحت ،عؾالت ماحؿخحر ،ؤواصًمُت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت.
] [26الٗجزي ،مغض ي ؾىصي ( .)2010فاٖلُت البرامج الخضعٍبُت في جُىٍغ
ؤصاء الٗاملحن بجىاػاث مىُلت الحضوص الكمالُت ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [27حغغىن ،بيهاب ( .)2009واك٘ ؾُاؾت الازخُاع والخُٗحن في
الىْائف ؤلاصاعٍت في وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي الفلؿُُيُت في
كُإ غؼة وؤزغٍ ٖلى الىالء الخىُٓمي ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت
ؤلاؾالمُت ،غؼة.
] [28الؼعابي ،مدمىص ( .)2006جلُُم وحُٗحن الٗاملحن ؤلاصاعٍحن في ووالت
الغىر بلُإ غؼة ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت الاؾالمُت ،غؼة.
] [29الؼٖىىن ،مدمض ( .)2006واك٘ ؾُاؾت الازخُاع والخُٗحن في
الىْائف ؤلاصاعٍت في وػاعاث الؿلُت الىَىُت الفلؿُُيُت في
كُإ غؼة ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،غؼة.
] [30اإلاضَىن ،ؤماوي ( .)2005واك٘ ؾُاؾت جُىٍغ اإلاؿاع الىُْفي في
ووالت غىر وحكغُل الالحئحن الفلؿُُيُحن (ألاوهغوا) مً وحهت
هٓغ مىْفي ؤلاصاعاث اإلادلُحن في الغئاؾت واإلاىخب ؤلاكلُمي،
عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،غؼة.
] [34ماو٘ ،ؾبرًىت ( .)2015ؤزغ اؾتراجُجُت جىمُت اإلاىاعص البكغٍت ٖلى
ؤصاء ألافغاص في الجامٗاث ،عؾالت صهخىعاٍ ،حامٗت مدمض زًُغ
بؿىغة ،الجؼائغ.
] [41هاف٘ ،وحُه ٖبضالؿخاع( .)2009الخمىحن الىُْفي وؤزغٍ ٖلى ؤصاء
الٗاملحن في حامٗت الُائف ،مجلت الٗلىم ؤلاصاعٍت والاكخهاصًت،
حامٗت اللهُم ،اإلاجلض( ،)2الٗضص(.87-35 ،)1
] [42ؤؾٗض ،سحغ ابغاَُم .)2014( .ألاصاء الىُْفي وٖالكخه بضواف٘
الٗمل ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت صمكم.

جيىن بُض اإلاىْفحن ،بل مً ازخهام اإلاضعاء بُبُٗت ٖملهم .وٍمىً
جفؿحر طلً بإن اإلاضعاء ًضعوىن كضعاث مىْفيهم مً زالٌ اإلااقغاث
التي جمىنهم مً جدضًض َظٍ اللضعاث.
 .5الخوصياث
في يىء ما جىنلذ بلُه الضعاؾت مً هخائج وجفؿحراث وجدلُالث،
ًىص ي الباخث بما ًلي:
َ
ّ
 -1الاٖخماص ٖلى مٗاًحر واضحت وملىىت ٖىض ازخُاع اإلاىْف للٗمل ،في
ؤًت بصاعة مً بصاعاث الجامٗت.
 -2الاٖخماص ٖلى ٖضص مً الخلىٍماث اإلاغخلُت في الٗام الىاخض ،وحم٘
ّ
هخائج َظٍ الخلىٍماث في ملف واخض ،لخيىن – في النهاًت -الخلُُم
النهائي الكامل للمىْف.
 -3جدلُم الخيامل الفٗاٌ بحن الاخخُاحاث الخضعٍبُت ،وجلىٍم هخائج
الٗملُت الخضعٍبُت مً حاهب ،وهٓام الحىافؼ مً حاهب آزغ ،بما
ًًمً الخدؿحن اإلاؿخمغ لجىصة ألاصاء للمىْفحن ؤلاصاعٍحن.
 -4جىفحر بغامج جضعٍبُت للمىْفحن ؤلاصاعٍحن لالعجلاء بمؿخىي ؤصائهم،
وحٗؼٍؼ مهاعاتهم ؤلابضاُٖت وجىمُتها.
 -5بحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث والبدىر اإلاؿخلبلُت ٖلى مخغحراث َظٍ
الضعاؾت وٖالكتها م٘ غحرَا مً اإلاخغحراث ،وٖلى مجخمٗاث ؤزغي.
املراجع
أ .املراجع العربيت
] [6الكغمان ،مىحرة؛ حٗافغة ،نفاء ( .)2014صعحت الغيا الىُْفي
ألًٖاء الهُئت الخضعَؿُت في حامٗت ماجت وٖالكخه بمؿخىي ؤصائهم
الىُْفي ،مجلت اإلاىاعة ،اإلاجلض( ،)20الٗضص(.444-411 ،)1
] [7قبحر ،مدمض جىفُم (.)2015واك٘ جُبُم ؤؾلىب ؤلاصاعة باألَضاف
في الجامٗاث الفلؿُُيُت بغؼة وؤزغَا ٖلى مكاعهت اإلاغئوؾحن في
اجساط اللغاعاث ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،غؼة.
] [8الؿٗضون ،فهض خمض ( .)2013صوع البرامج الخضعٍبُت الخسههُت في
جدؿحن ؤصاء الٗاملحن في َُئت الخدلُم والاصٖاء الٗام بمىُلت
الغٍاى ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،
الغٍاى.
] [10زىام ،خبِب ؾمُذ ( .)2012الغيا الىُْفي لضي الٗاملحن وآزاعٍ
ٖلى ألاصاء الىُْفي ،عؾالت ماحؿخحر ،ألاواصًمُت الٗغبُت
البرًُاهُت للخٗلُم الٗالي.
] [11الهامل ،هانغ ٖلي ( .)2011جىمُت اإلاهاعاث اللُاصًت للٗاملحن
وٖالكتها باألصاء الىُْفي في مجلـ الكىعي الؿٗىصي ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [13الضَمص يً ،ىؾف مٓهىع ( .)2011صوع اللُاصة الخفاٖلُت في
جدؿحن ألاصاء لًباٍ ؤلاصاعة الٗامت للمغوع ،صعاؾت ماحؿخحر،
حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [14مؼٍاوي ،الىهاؽ ( .)2011مدضصاث الغيا الىُْفي وؤزاعٍ ٖلى
اإلااؾؿاث في ْل الىٓغٍاث اإلاٗغفُت والؿلىهُت ،مجلت الٗلىم
ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ،الٗضص(.18-1 ،)2
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] [43الؿلاٖ ،ىن مفُض ( .)2013الضواف٘ الىفؿُت والحىافؼ وٖالكتها
بإصاء الٗاملحن في خلل اللُإ اإلاهغفي في كُإ غؼة ،عؾالت
ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،غؼة.
] [44لفخه ،اخمض خمضان ( .)2011الٗىامل اإلاازغة في صواف٘ الٗمل
وٖالكتها باالصاء ،مجلت الٗلىم الؼعاُٖت الٗغاكُت ،اإلاجلض (،(42
الٗضص(.110-103 ،)2
] [46الٗؼبي ،ػٍيب ببغاَُم (ٖ .)2013لم الاحخمإ الٗائلي.
] [47الىىٍلتٖ ،بضهللا؛ وؤخمض ،الؿُض الحًغي ( .)2011ؤزغ الحىافؼ
ٖلى مؿخىي ألاصاء الىُْفي مً وحهت هٓغ الٗاملحن بالجهاػ
ؤلاصاعي في حامٗت الُائف ،مجلت البدىر الخجاعٍت اإلاٗانغة،
.356-310 ،)1(25
] [48اللدُاوي ،بضع مدمض ( .)2009فاٖلُت الحىافؼ في جدؿحن ؤصاء
الٗاملحن في سجىن اإلاىُلت الكغكُت باإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت،
عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت هاًف للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [49الباصيً ،ىؾف خمض ( .)2008مهاعة اإلاضًغ في اؾخسضام الحىافؼ
في عف٘ مؿخىي ؤصاء الٗاملحن في قغهت هفِ ٖمان ،عؾالت
ماحؿخحر ،ألاواصًمُت الٗغبُت البرًُاهُت للخٗلُم الٗاليٖ ،مان.
] [50الٗىلٖ ،الء زلُل ( .)2007هٓام الحىافؼ واإلايافأث وؤزغٍ في
جدؿحن ألاصاء الىُْفي في وػاعاث الؿلُت الفلؿُُيُت في كُإ
غؼة .عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،غؼة.
] [51قغاب ،باؾم ( .)2007جلُُم ؤزغ الحىافؼ ٖلى مؿخىي ؤصاء
اإلاىْفحن في بلضًاث كُإ غؼة الىبري ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت
ؤلاؾالمُت.
] [52اإلادغوقيٖ ،بضهللا ( .)2005جإزحر الحىافؼ ٖلى فاٖلُت ألاصاء والغيا
الىُْفي في اإلاضًغٍت الٗامت للؼعاٖت والثروة الحُىاهُت إلاىُلت
الٓاَغ ،عؾالت ماحؿخحر ،ألاواصًمُت الٗغبُت البرًُاهُت للخٗلُم
الٗالي ،مخاح ٖلىhttp://www. abahe. co. uk :
] [53اإلاُحري ،حبر َضًغَـ ( .)2005مهاعة اللائض ؤلاصاعي في اؾخسضام
الحىافؼ لغف٘ مؿخىي ؤصاء عحل ألامً الٗام ،عؾالت ماحؿخحر،
حامٗت هاًف للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [54الجؿاس يٖ ،بضهللا خمض ( .)2011ؤزغ الحىافؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت في
جدؿحن ؤصاء الٗاملحن في وػاعة التربُت والخٗلُم بؿلُىت ٖمان،
عؾالت ماحؿخحر ،ألاواصًمُت الٗغبُت البرًُاهُت للخٗلُم الٗالي.
]ُٖ [55ض ،مدمض خؿحن ( .)2011الشلافت الدكغَُٗت وٖالكتها باألصاء
الىُْفي لضي الٗاملحن بمضًغٍت الكباب والغٍايت في مدافٓت
اإلاىُا .عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت اإلاىُا ،مهغ.
] [56الٗىلغيٖ ،بضالٗؼٍؼ ( .)2011ؤزغ الشلافت الخىُٓمُت ٖلى ألاصاء
الىُْفي للٗاملحن م٘ الخُبُم ٖلى ؤماهت مدافٓت الُائف.
مجلت البدىر الخجاعٍت اإلاٗانغة.382-335 ،)2(25 ،
] [57بً بغٍىه ،الؼَغة؛ بً كؿميَ ،اعق ( .)2015مدضصاث ألاصاء
الىُْفي للٗاملحن باللُإ الصح ،مجلت الباخث ،الٗضص(،)15
.151-139
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] [58خؿحن ،سحغاء اهىع ( .)2013كُاؽ جإزحر يغىٍ الٗمل في
مؿخىي ألاصاء الىُْفي ،مجلت ولُت بغضاص للٗلىم الاكخهاصًت
الجامُٗت ،الٗضص (.227-208 ،)6
] [59الكغاعي ،مؿاٖض ( .)2012يغىٍ الٗمل وٖالكتها باألصاء
الىُْفي للٗاملحن ؤلاصاعٍحن في حامٗت الجىف ،ؤَغوخت صهخىعاة.
حامٗت الحرمىن ،الاعصن.
] [60الخىٍجغيَُ ،لت مىضًل ( .)2016ؤلابضإ ؤلاصاعي وٖالكخه باألصاء
الىُْفي للٗاملحن ؤلاصاعٍحن في ولُت التربُت ببرًضة في حامٗت
اللهُم ،عؾالت الخلُج الٗغبي ،مجلض ( ،)37الٗضص (-79 )140
.101
] [61الغامضي ،زالض ٖبضهللا ( .)1435صوع الخضعٍب في عف٘ هفاءة ؤصاء
مىْفي اللُإ الٗام .عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت الباخت ،اإلاملىت
الٗغبُت الؿٗىصًت
]ٖ [63لُل ،هانغ مدمض ( .)2006الٗالكاث ؤلاوؿاهُت وٖالكاتها باألصاء
الىُْفي ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،
الغٍاى.
] [64الٗباصيَ ،اقم؛ الُائيً ،ىؾف؛ وألاؾضي ،ؤفىان( .)2008بصاعة
الخٗلُم الجامعي :مفهىم خضًث في الفىغ ؤلاصاعي اإلاٗانغٖ .مان:
صاع الىعاق.
] [65خماصاث ،مدمض خؿً ( .)2008الؿلىن الخىُٓمي والخدضًاث
اإلاؿخلبلُت في اإلااؾؿت التربىٍت ،1ٍ .ألاعصن ،صاع الحامض.
] [66بلخحري ،ؾهام؛ ٖكُِ ،خىان ( .)2012ؤزغ الغيا الىُْفي ٖلى
ؤصاء اإلاىْفحن في اإلااؾؿاث الجامُٗت ،عؾالت ماحؿخحر ،مٗهض
الٗلىم الاكخهاصًت ،وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي،
الجؼائغ.
] [67الكمغي ،ؾالم ٖىاص ( .)2009الغيا الىُْفي لضي الٗاملحن وآزاعٍ
ٖلى ألاصاء الىُْفي ،حامٗت اإلالً ٖبض الٗؼٍؼ .الؿٗىصًت.
] [68اخمض ،خبِبت مدمض ( .)2007الغيا الىُْفي وؤزغٍ ٖلى ؤصاء
الٗاملحن بىػاعة الاؾدشماع– الفترة 2006-2003م ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت الخغَىم ،مٗهض صعاؾاث ؤلاصاعة الٗامت
والحىم الاجداصي ،الؿىصان.
] [69قبحر ،ابتهاٌ قىغي ( .)2007ؤزغ بٌٗ ٖىانغ الشلافت الخىُٓمُت
ٖلى الاؾخٗضاص إلاىاحهت ألاػماث في مؿدكفى هانغ ،عؾالت
ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،غؼة.
]ً [70اغي ،مدمض(  .)2003الخضعٍب بحن الىٓغٍت والخُبُم.3ٍ .
ألاعصن .مغهؼ ؤخمض ًاؾحن الفني.
] [71اإلاددؿب ،لُىه؛ حلٗىص ،مغوان ( .)2005الٗىامل اإلاازغة في جُىٍغ
ؤصاء مىْفي البىىن ،مجلت حامٗت اإلالً ٖبضالٗؼٍؼ ،مجلض(،)19
الٗضص(.112-85 ،)2
]ٖ [72بض بدغً ،ىؾف؛ ٖبضالىاخض ،مامً ( .)2011مٗىكاث ٖملُت
جلُُم ألاصاء في الىػاعاث الحيىمُت بلُإ غؼة مً وحهت هٓغ
اإلالُمحن .مجلت ألاػَغ ،ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،مجلض(،)13
ٖضص (804-767 ،A )1
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]ٖ [89بضاإلاجُض ،مىاٌ ٖبضالحمُض ( .)2010الٗالكاث ؤلاوؿاهُت وجإزحرَا
في جدؿحن ألاصاء اإلاىٓمي :صعاؾت اؾخُالُٖت جدلُلُت في قغهت
ابً ماحض الٗامت ،الٗغاق.
] [90اعفُضة ،فاَمت مدمض ( .)2009صوع الٗالكاث ؤلاوؿاهُت بحن
اإلاىخجحن صازل مهى٘ الحضًض والهلب في ػٍاصة الاهخاحُت ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت  7اهخىبغ ،مهغاجه ،لُبُا.
] [91الكغاًضة ،ؾالم جِؿحر ( .)2008الغيا الىُْفي ؤَغ هٓغٍت
وجُبُلاث ٖملُتٖ .1ٍ .مان .صاع الهفاء.
]َ [92اقمٖ ،اصٌ ٖبض الؼاق ( .)2010اللُاصة وٖالكتها بالغيا
الىُْفي .1ٍ .ألاعصن .صاع الُاػوعي.
] [93الفغٍداث ،زًحر واْم ( .)2009الؿلىن الخىُٓمي .1ٍ ،ألاعصن.
بزغاء.
] [94بىبغَشٖ ،بضالىغٍم ( .)2012صعاؾت فٗالُت هٓام جلُُم ؤصاء
الٗاملحن في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت
مىخىعي-كؿىُُىت-الجؼائغ.
] [95قاَحن ،ماحض ببغاَُم ( .)2010مضي فاٖلُت وٖضالت هٓام جلُُم
ؤصاء الٗاملحن في الجامٗاث الفلؿُُيُت وؤزغٍ ٖلى ألاصاء الىُْفي
والىالء والشلت الخىُٓمُت ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت،
غؼة.
] [96الؿىٍلم ،ؾامي ٖبضالغخمً ( .)2003مجاالث اؾخسضام جلىٍم
ألاصاء الىُْفي في ألاحهؼة ألامىُت ،عؾالت ماحؿخحر ،ؤواصًمُت
هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت.
] [97الٗخُبي ،مىهىع هجغ( .)2000مجاالث الاؾخفاصة مً جلىٍم ألاصاء
الىُْفي في ألاحهؼة الحيىمُت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت اإلالً
ؾٗىص.
] [98بلُاؽ ،ؾالم ( .)2006جإزحر الشلافت الخىُٓمُت ٖلى ؤصاء اإلاىاعص
البكغٍت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت مدمض بىيُاف باإلاؿُلت،
الجؼائغ.
] [100الؿىغان ،هانغ مدمض ( .)2004اإلاىار الخىُٓمي وٖالكخه باألصاء
الىُْفي ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،
الغٍاى.
]ٖ [101ياقت ،ؤؾٗض ؤخمض ( .)2008ؤزغ الشلافت الخىُٓمُت ٖلى
مؿخىي ألاصاء الىُْفي ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗت ؤلاؾالمُت،
بغؼة.
] [102الخىٍجغيٖ ،بضالٗؼٍؼ ببغاَُم ( .)2003البِئت الضازلُت للٗمل
ومؿخىي ألاصاء الىُْفي في ألاحهؼة ألامىُت ،عؾالت ماحؿخحر،
ؤواصًمُت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [103الحغوب ،خاػم ( .)2015مضي جُبُم ألاهٓمت اإلاٗلىماجُت وكىاٖض
البُاهاث في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في اإلااؾؿاث الُبُت الٗؿىغٍت
وألاحهؼة ألامىُت الفلؿُُيُت ،ماجمغ جىمُت اإلاىاعص البكغٍت في
اللُإ الهحي الفلؿُُني-واك٘ وجُلٗاث ،عام هللا ،بخاعٍش-6-10
http://www. qou. edu/arabic/index. jsp?pageId .2015
=3627

] [73بٗجي ،ؾٗاص ( .)2007جلُُم فٗالُت هٓام جلُُم ؤصاء الٗاملحن في
اإلااؾؿت الاكخهاصًت الجؼائغٍت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت مدمض
بىيُاف باإلاؿُلت ،الجؼائغ.
] [74البلمي ،مهلح خمضان ( .)2010اإلاىار الخىُٓمي وٖالكخه باألصاء
الىُْفي إلاىْفي بماعة مىُلت مىت اإلاىغمت .عؾالت ماحؿخحر،
حامٗت هاًف للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [75اللىػي ،مىس ى؛ الؼَغاويٖ ،مغ ( .)2012الٗىامل اإلاازغة في ألاصاء
الىُْفي للٗاملحن بةماعة مىُلت الباخت واإلادافٓاث الخابٗت لها
باإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،صعاؾاث ،اإلاجلض  ،39الٗضص.28-1 ،1
]َ [76اوؽ ،بُترج هىعث ( .)1427اللُاصة ؤلاصاعٍت الىٓغٍت والخُبُم،
جغحمت :اإلاُٗىف ،نالح .مٗهض ؤلاصاعة .الغٍاى.
] [77الخىٍم ،هاًف فهض ( .)2005مؿخىٍاث يغىٍ الٗمل وؾبل
مىاحهتها في ألاحهؼة ألامىُت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت هاًف
الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [78اللغَص ي ،ماحض فهض ( .)1431يغىٍ الٗمل وؤزغَا في صوعان
الٗمل للٗاملحن بمغاهؼ خغؽ الحضوص باإلاىُلت الكغكُت .عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى.
] [79مدمض ،بكغي ٖباؽ ( .)2015جإزحر الغيا الىُْفي في ألاصاء
اإلاىٓمي ،مجلت الٗلىم الاكخهاصًت وؤلاصاعٍت ،اإلاجلض(،)21
الٗضص(.1679 ،)81
] [80لفخه ،اخمض خمضان ( .)2007مؿخىي الاصاء الىُْفي للمغقضًً
الؼعاُٖحن في الهُئت الٗامت لإلعقاص والخٗاون الؼعاعي ،مجلت
الٗلىم الؼعاُٖت الٗغاكُت ،مجلض( ،)38الٗضص(.16-10 ،)4
] [81العجُلي ،اخمض خمضان( .)2002مؿخىي صافُٗت اإلاغقضًً
الؼعاُٖحن والباخشحن الٗلمُحن هدى الٗمل في البرامج الؼعاُٖت،
عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت بغضاص.
] [82خؿً ،عاوٍه مدمض2003(،م) .الؿلىن الخىُٓمي اإلاٗانغ ،الضاع
الجامُٗت ،اللاَغة.
] [83بىبىغ ،مدمض الحؿً ( .)2014صوع اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت في
جدؿحن ؤصاء اإلاىٓمت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت مدمض زًُغ-
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الاحخماُٖت ٖلى ؤصاء اإلاىاعص البكغٍت في اإلااؾؿاث الهغحرة
واإلاخىؾُت ،اإلالخلى الٗلمي ألاوٌ :خىٌ آلُاث خىهمت اإلااؾؿاث
ومخُلباث جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ،حامٗت كانضي مغباح–
وعكلت ،الجؼائغ.
] [87ؾحزالقي ،ؤهضعوصي ،ووالاؽ ،ماعن جي ( .)1991الؿلىن الخىُٓمي
وألاصاء ،جغحمت حٗفغ ؤبى اللاؾم ؤخمض ،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت،
اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،الغٍاى.
] [88بً ػاف ،حمُلت ( .)2015الٗالكاث ؤلاوؿاهُت وؤزغَا ٖلى ؤصاء
الٗامل باإلااؾؿت ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت،
الٗضص(.70-59 ،)21
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PROFESSIONAL PERFORMANCE FOR
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UNIVERSITY
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ABSTRACT_ The present study is an attempt to identify the job performance of Najran University
staff and measure the effect of job performance dimensions (i.e. task achievement, relations and its
role in motivation, career prospects, performance evaluation, job role and clarity of
responsibility) on the performance of the staff. The sample consisted of (31) out of (42) directors
and (135) out of (575) employees. The study utilized the descriptive approach. The questionnaire
is composed of (31) items distributed into six dimensions of job performance, taking into
consideration the validity and reliability of the questionnaire. The study concluded that the level of
job performance of Najran University staff was high either from the staff’s or directors’
perspective. Significant statistical differences were detected at (P≤0.05)between directors’ and
staff’s perspectives on the job performance level of the staff in favor of the staff in the first
dimension (i.e .task achievement)and in favor of directors in their assessment of their employees in
the third dimension (i.e. career prospects) and the fourth dimension (i.e. performance evaluation).
There were no statistically significant differences in the other dimensions of job performance. The
study concluded with recommendations that are expected to improve the job performance of
Najran University staff.
KEYWORDS: Job performance, Staff, Najran University.

106

