التمكني اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدى
رؤساء األقسام بكليات جامعة شقراء مبحافظة
الدوادمي باململكة العربية السعودية
فالح بن خلف العجرفي*

امللخص_ َذ٘ذ الذساظت بلى الخّشٗ ِلى وا ْٜالخم٢حن ؤلاداسي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء بالذوادمي ،وِالٜخه
بخد ُٞٝالشلا الىٌُٙي لذيهم ،و٠زل ٤جدلُل الّالٜت بحن م٣ىهاث الخم٢حن ؤلاداسي والشلا الىٌُٙي .اِخمذث الذساظت ِلى اإلاىهج
الىـٙي اإلاعحي ،واظخّاهذ باالظدباهت ٠إداة لجمْ اإلاّلىماث مً ُِىت الذساظت اإلاخمثلت في حمُْ سئظاء ألاٜعام بال٣لُاث اإلادذدة،
وجىـلذ الذساظت بلى ِذة هخاثج ؤبشصَا ؤن اإلاخىظي ال٢لى للخم٢حن ؤلاداسي مشج ْٙبيعبت  ،4.07اإلاخىظي ال٢لي للشلا الىٌُٙي مشجْٙ
بيعبت َ،3.94ىا ٟاسجباه ِا ٥ودا ٥بحن الخم٢حن ؤلاداسي والشلا الىٌُٙي ،ال جىحذ ٘شو ٛدالت في الخم٢حن ؤو في الشلا الىٌُٙي جشحْ
بلى مخٕحر الذسحت الّلمُت ؤو هىُ ال٣لُت بِىما ،ظىىاث الخبرة دالت في الخم٢حن ؤحر دالت في الشلا الىٌُٙي.
الكلمات املفتاخية :الخم٢حن ؤلاداسي ،الشلا الىٌُٙي ،سئظاء ألاٜعام  ،حامّت ؼٝشاء.

*اصتاذ لااداة التربىية املضاعد _ كلية التربية بالدواادمى_جامعة شقراء.
152

التمكين لااداةي وعالقته بالرضا الىظيفي لدي ةؤصاء ألاقضام بكليات
جامعة شقراء بمدافظة الدواادمي باململكة العربية الضعىادًة
ؤلاًجابُت والعلبُت هدى الّمل بمخخل ٚؤبّاد ٌ مثل الشاجب وٌشوٗ
الّمل والّالٜت مْ الشئظاء والضمالء ؤحرَم ] [8ولِغ َزا َى
الخّشٍ ٚالىخُذ للشلا الىٌُٙي ولَ ً٢ىا ٟحّشٍٙاث مخّذدة ول ً٢ما
يهم في َزا اإلاٝام ؤن الشلا الىٌُٙي ظبب وهدُجت للخم٢حن ؤلاداسي.
 .2مشكلة الدةاصة
حععى الجامّاث الحذًثت بلى ؤن جثبذ ؤٜذامها ورل ٤بخثبِذ ؤٜذام
ٜادتها والّاملحن ٘يها؛ ألن بداسة ؤي ماظعت هي بداسة للّىفش البؽشي
اإلاىحىد ٘يها لِعاَم في جد ُٞٝؤَذاٗ َا ،وؤي هجاح ًدذر للجامّت
ؤو لل٣لُت ؤو للٝعم ألا١ادًمي ٘ةهه ٌّىد لحعً بداسة الّىفش البؽشي
ُ٘ه ،وَّذ الٝعم ألا١ادًمي بمثابت البىاء الخىٍُمي الزي ٌّمل ُ٘ه
ً
ِمى َُئت الخذسَغ ب٣ل ما ُ٘ه مً ٜىاهحن ولىاثذ وؤهٍمت وٍخم و٘ٝا
إلابادت جدذد ظلى٠ه وجىحه معاسٍ ] [9وخعً بداسجه حّنى هجاخا
للّمل.
وَّذ الخم٢حن ؤخذ الاججاَاث الحذًثت في ؤلاداسة لخدعحن ؤداء
الٝادة وجدعحن ِالٜتهم بالّاملحن مّهم وسئظاء ألاٜعام ألا١ادًمُت
في الجامّاث باِخباسَم ٜادة في مىاّٜهم ًدخاحىن مثل ٔحرَم بلى
جد ُٞٝالخم٢حن ؤلاداسي ،وبرا ١اهذ وصاسة الخّلُم ٜذ ؤـذسث الخّمُم
سٜم ( ،7617168في َ1437/4/1ـ) بةِىاء اإلاضٍذ مً الفالخُاث لٝادة
ً
اإلاذاسط بما ًمثل هىِا مً الخم٢حن ].[10
ً
ِمىما وفي
وٜذ خٍي مىلىُ الخم٢حن ؤلاداسي للٝادة في الخّلُم
ً
ً
بّن الجامّاث العّىدًت هفِبا و٘حرا مً البدث مً مثل دساظت
الحمُذي ] ًِ [11الخم٢حن ؤلاداسي وِالٜخه بالىالء الخىٍُمي لذي
ؤِماء َُئت الخذسَغ بجامّت الىاث ٚمً وحهت هٍشَم ،ودساظت
اإلاىحري ] ًِ [12دسحت جىا٘ش ِىاـش الخم٢حن ؤلاداسي للُٝاداث
اليعاثُت في ١لُت التربُت – حامّت اإلال ٤ظّىد ،ودساظت الىُّمي ][13
ًِ ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي ،وؤزشٍ ِلى ٘اِلُت اجخار الٝشاس مً وحهت
هٍش الّامالث في حامّت جبى ،ٟودساظت الؽشاسي ] ًِ [14الخم٢حن
ؤلاداسي وِالٜخه بّٙالُت ِملُاث الاجفا ٥لذي اإلاىٌٙحن وؤلاداسٍحن في
حامّت الجىٗ ،ودساظت الّىاس ] ًِ[15مذي مماسظت الخم٢حن ؤلاداسي
وجإزحر رلِ ٤لى ببذاُ الّاملحن في حامّتي ألاصَش وؤلاظالمُت بٕضة،
دساظت الجّبري ] ًِ [7جم٢حن الّاملحن في الجامّاث الّامت
الٙلعىُيُت الّاملت في المٙت الٕشبُت.
وٍالخَ ِلى َزٍ الذساظاث ؤنها لم جدىاو ٥الخم٢حن ؤلاداسي لشئظاء
ألاٜعام ؤلاداسٍت بالجامّاث وخفىـا حامّت ؼٝشاء باإلامل٢ت وال
١لُاث الجامّت بمداٍ٘ت الذوادمي ،وَزا ًذِى بلى دساظت الخم٢حن
ؤلاداسي لشئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء بمداٍ٘ت الذوادمي
إلاّش٘ت وا ْٜالخم٢حن ؤلاداسي وؤًما مذي الشلا الىٌُٙي لشئظاء
ألاٜعام في ال٣لُاث اإلاز١ىسة.
أ .أصئلة الدةاصة
العاا ٥الشثِغ :ما ِالٜت الخم٢حن ؤلاداسي بالشلا الىٌُٙي لذي سئظاء

 .1املقدمة
ٌِّؾ الّالم آلان مشخلت مخٝلبت ١لها حٕحراث في حمُْ حىاهب
الحُاة واهخٝلذ باإلاجخمْ مً جىىٍش بلى جىىس و١ل مشخلت حعمى باظم
٘مً ِفش الفىاِت بلى ِفش ج٢ىىلىحُا اإلاّاسٗ ؤو ما ٌعمى بـ "ِفش
اإلاّلىماجُت" بلى ٔحر رل ٤مً اإلاعمُاث وَزٍ الخٕحراث ؤو الخدىالث
جش٠ذ آزاسَا ِلى مخخل ٚؤهىاُ اإلااظعاث الح٣ىمُت وماظعاث
ألاِماِ ٥لى ١ا٘ت معخىٍاتها ظىاء اإلادلُت ؤو ؤلاٜلُمُت ؤو ختى ِلى
اإلاعخىي الذولي.
والخّلُم الجامعي َى وظُلت اإلاجخمّاث لخد ُٞٝالخىمُت الؽاملت
والخىىٍش ،و٠زل ٤بلى الخّامل مْ اإلاخٕحراث اإلاخخلٙت في اإلاجخمْ مً
ظُاظُت ؤو احخماُِت ؤو اٜخفادًت ؤو زٝاُ٘ت ،ورل ٤ألنها مش٠ض بؼّاُ
ِملي ومّشفي ،وهى مىوً آساء اإلا٢ٙشًٍ الّلماء والٙالظٙت ].[1
وَّذ بـالح الخّلُم َى الىظُلت اإلاىاظبت لخد ُٞٝالخىمُت ظىاء في
الذو ٥اإلاخٝذمت ؤو الىامُتٙ٘ ،ي الذو ٥اإلاخٝذمت ٌعاِذَا في الحٙاً
ِلى معخىي الخٝذم والخٙى ،ٛبِىما في الذو ٥الىامُت ًم٢نها مً اللحاٛ
بمعحرة الخٝذم هدُجت لٕىه ؤو جىلّاث ؼّبُت مً ؤحل جمُِٞ
الٙجىة الخّلُمُت والخىمىٍت بُنها وبحن جل ٤الذو ٥اإلاخٝذمت ].[2
ً
ِمىما وؤلاداسة الجامُّت لِعذ بمّضَ ًِ ٥زٍ الخٕحراث
وؤلاداسة
التي جدذر في اإلاجخمّاث ،و٠زلٝ٘ ٤ذ خذد ؤلاداسٍىن الخفاثق
ؤلاداسٍت الالصمت لهزٍ اإلاجخمّاث ،والتي منها الالتزام الزاحي والجىدة
والثٝت والخم٢حن ؤلاداسي ][3,4وَزٍ حمُّها الصمت إلِذاد ال٣ىادس
الُٝادًت للمهماث الالصمت لخخىُي بشامج الخىمُت وجىُٙزٍ ].[5
وسئظاء ألاٜعام الجامُّت لِعىا بمّضَ ًِ ٥زٍ الاججاَاث
الخىىٍشٍت إلاا لذوسَم مً حاهب بداسي وحاهب ٘ني ،وٍإحي الخم٢حن
ؤلاداسي وَى ؤخذ اججاَاث جىىٍش ألاداء للُٝاداث ؤلاداسٍت في ِملهم،
٠ما ؤهه ًمثل بخذي المماهاث الظخمشاس اإلااظعاث وبخذار جىمُت
للمىاسد البؽشٍت وَّذ وظُلت لخىىٍش مهاساث الّاملحن وصٍادة ؤلاهخاحُت
وجد ُٞٝالٙ٢اءة].[6
والخم٢حن ؤلاداسي ٌّخمذ بؽ٣ل سثِغ ِلى بٜامت وج٣ىًٍ الثٝت بحن
الُٝادة والّاملحن وجدٙحزَم ومؽاس٠تهم في اجخار الٝشاساث ،و٠عش
الحذود ؤلاداسٍت والخىٍُمُت بحن الُٝادة والّاملحن ٠ما ؤهه ٌّنى مىذ
الّاملحن خشٍت الخفشٗ وجد ُٞٝاإلاؽاس٠ت في اجخار الٝشاساث وبالخالي
٘هى ًممً ؤن ٌّمل الٝادة ِٝىلهم للخىُٙز وؤلابذاُ ؤلاداسي ِلى خذ
ظىاء.
و٠ىدُجت وبُُّت لخد ُٞٝالخم٢حن ؤلاداسي الزي ٌعاِذ الُٝاداث
ؤلاداسٍت في ؤلا٘ادة مً اإلاىاسد البؽشٍت واإلاادًت واإلاخاخت في ماظعاتهم في
جد ُٞٝؤَذاٗ اإلااظعت التي ٌّملىن بها ؤن ًخم جد ُٞٝؤَذاٗ
اإلااظعت التي ٌّملىن بها ،وبالخالي ًخد ٞٝسلا اإلاىٌِ ًِ ٚمله وًِ
هٙعه ؤي جد ُٞٝالشلا الىٌُٙي ].[7
والشلا الىٌُٙي َى الحالت التي حّ٢غ معخىي الاجضان في اإلاؽاِش
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ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء بمداٍ٘ت الذوادمى؟
وٍخٙشُ مىه ألاظئلت الٙشُِت الخالُت
 -1مـ ـا معخ ـىي الخم ُ٢ـً ؤلاداسي لـ ـذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت
ؼٝشاء مً وحهت ُِىت الذساظت؟.
 -2ما معخىي الشلا الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت
ؼٝشاء مً وحهت هٍشَم؟
ً
َ -3ل َىالِ ٤الٜت دالت بخفاثُا بحن معخىي الخم٢حن ؤلاداسي
ومعخىي الشلا الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء
مً وحهت هٍشَم؟
 -4ؤي ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي ؤ٠ثر جإزحرا ِلى جد ُٞٝالشلا الىٌُٙي مً
وحهت هٍش ُِىت الذساظت؟
ً
َ -5ل جىحذ ٘شو ٛدالت بخفاثُا في جٝذًشاث سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث
حامّت ؼٝشاء إلاعخىي الخم٢حن ؤلاداسي ًشحْ بلى مخٕحراث(الذسحت
الّلمُت ـ هىُ ال٣لُت هٍشيِ /لمي ـ ظىىاث الخبرة)؟
ً
َ -6ل جىحذ ٘شو ٛدالت بخفاثُا في جٝذًشاث سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث
حامّت ؼٝشاء إلاعخىي الشلا الىٌُٙي ًشحْ بلى مخٕحراث(الذسحت
الّلمُت ـ هىُ ال٣لُت هٍشيِ /لمي ـ ظىىاث الخبرة)؟
ب .أهداف الدةاصة:
تهذٗ َزٍ الذساظت بلى جدذًذ ِالٜت الخم٢حن ؤلاداسي بالشلا
الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء في مداٍ٘ت
الذوادمي ،ورل ٤مً خال ٥ألاَذاٗ الٙشُِت الخالُت:
 -1مّش٘ت معخىي الخم٢حن ؤلاداسي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت
ؼٝشاء،زم مّش٘ت ؤي ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي ؤ٠ثر جدٝٝا.
 -2مّش٘ت دسحت جد ٞٝالشلا الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث
حامّت ؼٝشاء.
 -3مّش٘ت داللت الّالٜت بحن معخىي الخم٢حن ؤلاداسي ومعخىي الشلا
الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء.
 -4مّش٘ت ؤي ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي ؤ٠ثر جإزحرا ِلى جد ُٞٝالشلا
الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء.
ً
 -5مّش٘ت الٙشو ٛالذالت بخفاثُا في جٝذًشاث سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث
حامّت ؼٝشاء إلاعخىي الخم ً٢ؤلاداسي ًشحْ بلى مخٕحراث(الذسحت
الّلمُت ـ هىُ ال٣لُت هٍشيِ /لمي ـ ظىىاث الخبرة).
ً
 -6مّش٘ت الٙشو ٛالذالت بخفاثُا في جٝذًشاث سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث
حامّت ؼٝشاء إلاعخىي الشلا الىٌُٙي ًشحْ بلى مخٕحراث(الذسحت
الّلمُت ـ هىُ ال٣لُت هٍشيِ /لمي ـ ظىىاث الخبرة).
ج .أهمية الدةاصة
جبرص ؤَمُت الذساظت مً خال ٥ؤَمُت مىلىِها ٘هي جدىاو٥
مىلىِا ً
جشبىٍا وبداسٍا مهما في مجا ٥ؤلاداسة الجامُّت ،وفي الىٜذ راجه
٘هي جخخق بخدذًذ وا ْٜـالخُاث سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت
ؼٝشاء التي ًم ً٢ؤن جادي بلى الخم٢حن ؤلاداسي الزي ًم ً٢ؤن ًادي
بذوسٍ بلى جد ُٞٝدسحت ِالُت مً الشلا الىٌُٙي ،ولزل ٤جىٝعم
ؤَمُت الذساظت بلى حاهبحن َما:
ؤ -ألاَمُت الىٍشٍت :بزشاء ؤدبُاث ؤلاداسة في مجا ٥ؤلاداسة الجامُّت
بالىـ ٚوالخدلُل لىبُّت ِمل سئظاء ألاٜعام الجامُّت وؤدواسَم
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الحالُت ودسحت سلاَم ًِ ؤِمالهم وًِ الفالخُاث اإلامىىخت لهم ختى
ًخم٢ىىا مً خعً بداسة ؤٜعامهم التي هي هىاة ؤلاداسة الجامُّت؛ ؤي ؤهه
برا ـلحذ بداسة ألاٜعام ـلحذ مّها ؤلاداسة الجامُّت.
ب -ألاَمُت الخىبُُٝت:
 ٜذ جُٙذ الٝاثمحن ِلى ؤلاداسة الجامُّت في حامّت ؼٝشاء الحذًثت فيمّش٘ت مذي واُّٜت ومىاظبت الفالخُاث اإلامىىخت لشئظاء ألاٜعام في
١لُاتهم وما جدخاحه مً جىىٍش وججذًذ ختى ًخد ٞٝالشلا الىٌُٙي
الخام.
 مً اإلام ً٢ؤن جُٙذ سئظاء ألاٜعام خحن ًخّش٘ىن ِلى مىاوً الٝىةومىاوً الخلل في وٌاثٙهم ُ٘خفش٘ىن ِلى ؤظاط اظدثماس مىاوً
الٝىة في ـالخُاتهم ومّالجت مىاوً المّ.ٚ
 ٜذ جُٙذ ؤِماء َُئت الخذسَغ الزًً ٌّملىن في َزٍ ألاٜعام ِىذماٌّش٘ىن مذي الخم٢حن ؤلاداسي لشئظاء ؤٜعامهم وبالخالي ً٣ىهىن ِىها
لشئظاء ألاٜعام في جإدًت مهامهم.
 ٜذ جُٙذ الىالب ،والّملُت الخّلُمُت خحن ً٣ىن سئظاء ألاٜعامؤ٠ثر جم٢ىا في بداستهم ألٜعامهم ُ٘ى٘شون لهم بِئت حّلُمُت حُذة حعهم
في جد ُٞٝؤ٘مل ألَذاٗ الّملُت الخّلُمُت.
اد .خدواد الدةاصة
الحذود اإلاىلىُِت :اٜخفش البدث الحالي ِلى مّش٘ت مذي الخمً٢ؤلاداسي لشئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء بمداٍ٘ت الذوادمي
باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ،و٠زل ٤مذي الشلا الىٌُٙي لهم باِخباس
ؤن الخم ً٢ؤلاداسي ًادي جدُٝٝه بلى الىجاح الىٌُٙي .
الحذود البؽشٍت :اٜخفش البدث الحالي ِلى سئظاء ألاٜعام ب٣لُاثحامّت ؼٝشاء بمداٍ٘ت الذوادمي باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت،
باِخباسَم معاولحن ًِ الش ً٠ألا١ادًمي اإلاهم مً ؤس١ان ؤلاداسة
الجامُّت.
الحذود اإلا٣اهُت١ :لُاث حامّت ؼٝشاء بمداٍ٘ت الذوادمي.الحذود الضمىُت :جم جىبُ ٞؤداة الذساظت في مىخف ٚالٙفل الذساس يالثاوي للّام الجامعي َ1438/1437ـ.
 .3لاطاة النظري
الخم٢حن ؤلاداسي:
ً
ٌّخبر مٙهىم الخم٢حن ؤلاداسي واخذا مً ؤخذار اإلاٙاَُم اإلاّاـشة في
ً
ً
ال٢ٙش ؤلاداسي ِمىما وفي بداسة التربُت خفىـا ،خُث حّذ ؤلاداسة
ً
التربىٍت حضءا مً ؤلاداسة الّامت وبالخالي ًدذر ٘يها ما ًدذر في
اإلاجاالث ألاخشي ،وٍشحْ ٌهىس مٙهىم الخم٢حن ؤلاداسي بلى نهاًت
الثماهِىاث مً الٝشن اإلااض ي زم بذؤ في الاهدؽاس بّذ رل ،٤وَزا هاجج
ً
ًِ صٍادة التر٠حز ِلى سؤط اإلاا ٥البؽشي داخل اإلااظعاث ؤًا ١ان
هىِها ،وجشحْ صٍادة الاهدؽاس والاَخمام بهزا اإلاٙهىم إلاا له مً دوس في
جدعحن الّالٜت بحن اإلاذًش والّاملحن].[24
ؤما باليعبت لخّشٍ ٚالخم٢حن ؤلاداسي ٘ال ًىحذ اجٙاِ ٛام ِلى
مٙهىم الخم٢حن ؤلاداسي٘ ،البّن هٍش بلُه ِلى ؤهه وظُلت مً وظاثل
ؤلاداسة ،وَىا ٟمً اِخبرٍ مماسظت زٝاُ٘ت حشجْ ِلى جدمل اإلاعاولُت
الشخفُت في اجخار الٝشاساث ،وُ٘ما ًلى بّن مً حّشٍٙاث الخم٢حن.
حّ ـشٍ ـ ٚالخم ُ٢ـً ؤلاداسي )َ : (Empowerment Administrativeى صٍادة
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 -1خاحت اإلااظعت بلى ؤن ج٣ىن ؤ٠ثر اظخجابت إلاخٕحراث الّفش.
 -2جخُٙن ِذد اإلاعخىٍاث ؤلاداسٍت.
 -3الحاحت بلى الاظخٕال ٥ألامثل لجمُْ اإلاىاسد اإلاخاخت خاـت البؽشٍت.
 -4ؤَمُت ظشِت اجخار الٝشاساث.
وجمُ ٚالٙاًض ] [30ؤهه ال بذ مً حّذًل ألاهٍمت والدؽشَّاث –
وبٜشاس هٍام خىا٘ض حذًذة لخ٣ىن مِعشة لّمل الُٝاداث وجدى٥
الجامّاث الي ؤلاداسة ؤلال٢تروهُت وجمُِ( ٚبحر ؤخمذ ِلى ١اِىٍ) ][3
ؤن الخم٢حن ؤلاداسي َى لشوسة إلاعخٝبل ًخم الخخلي ُ٘ه ًِ ألاظالُب
الخٝلُذًت والخدلي باألظالُب اإلاخىىسة التي جشي في الّاملحن ؤنهم سؤط
اإلاا ٥ال٢ٙشي للماظعت وٍيبغي الاَخمام بهم وجىمُتهم وجمُ٢نهم مً ؤداء
ؤِمالهم بىشٍٝت ؤ٘مل.
ول٣ل مما ظب ٞجبذو الحاحت ماظت في اإلااظعاث ال٢بحرة وفي
ؤٜعامها ووخذاتها لألخز بإظلىب الخم٢حن ؤلاداسي ،وما ألاٜعام
ألا١ادًمُت في الجامّاث بال مثا ٥لهزٍ الىخذاث.
ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي:
ٌّخمذ الخم٢حن ؤلاداسي ِلى اإلاؽاس٠ت بحن ؤ٘شاد اإلااظعت ٜادة وِاملحن
في ـىْ الٝشاساث واجخارَا ،في جدذًذ ألاَذاٗ وفي جىُٙزَا مما ًادي
بلى هخاثج ؤ٘مل مً الّمل الٙشدي ،ولزل ٤جباًيذ آلاساء خى ٥ؤبّاد
الخم٢حن ؤلاداسي التي جممً جٙاِل الُٝاداث مْ ألا٘شاد بما ًممً
ؤلا٘ادة مً حمُْ الىاٜاث ولم ًخ ٞٙالّلماء ِلى ِذد مّحن مً ألابّاد
٘هىا ٟدساظاث خذدث ؤبّاد الخم٢حن بثالزت ؤبّاد ] [8وهى :جىمُت
العلى ٟؤلابذاعي ـ جٙىٍن العلىت  -مدا١اة آلاخشًٍ في ظلى٠هم.
وَىا ٟمً سؤي ؤنها ؤسبّت ؤبّاد مثل دساظت ِبذ الىَاب ] [28وَزٍ
ألابّاد هي :جٙىٍن العلىت ـ ـ مؽاس٠ت الّاملحن ـ الخدٙحز الزاحي ـ ـ جىىٍش
الشخفُت ،ول٘( ً٢هذ الؽشاسي) ] [14اخخل ٚبّن الص يء في ظشدٍ
ألبّاد الخم٢حن ٘٣اهذ :اجخار الٝشاسـ ـ الاظخٝاللُت ـ الّٙالُت الزاجُت ـ
الىمى اإلانهي.
وخذد الٝاض ي ] [31وملحم ] [32ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي في خمعت
ؤبّاد هي :جٙىٍن الفالخُاث ـ ـ الخذسٍب اإلانهي ـ ـ الّمل الجماعي ـ جىمُت
العلى ٟؤلابذاعي ـ ـ الخٝلُذ واإلادا١اة..
وظشد الذوظشي ] [21ألابّاد العابٝت هٙعها ٔحر ؤهه ؤدخل بّذ
ً
الخدٙحز الزاحي بذال مً الخذسٍب اإلانهي .وَىا ٟمً ؤِخبر ؤن ألابّاد ظخت
مثلما حاء في دساظت الشوٍ٠ [4]ٞما ًلي:
 -1جٙىٍن الفالخُاث
 -2الخذسٍب اإلانهي
 -3الّمل الجماعي
 -4جىمُت العلى ٟؤلابذاعي
 -5الخٝلُذ واإلادا١اة
 -6الخدٙحز الزاحي
وبخدلُل ألابّاد العابٝت للخم٢حن خذدث الذساظت الحالُت ؤبّاد
الخم٢حن ُ٘ما ًلى:
 -1جٙىٍن العلىت ؤو الفالخُاث :وَّنى به ؤن ٌّهذ بالعلىت بلى
شخق آخش إلجمام واحب مدذد ،وحّشٗ بإن ٌّهذ الٝاثذ ببّن
ـالخُاج ـه الخ ـي اظخم ـذَ ـا م ـً ال ٝـاه ـىن ألخ ـذ الّاملحن مً اإلاعخىٍاث

الاَخمام بالّاملحن مً خال ٥جىظُْ ـالخُاتهم وبزشاء ٠مُت اإلاّلىماث
التي حّىى لهم وجىظُْ ٘شؿ اإلابادسة واإلابادؤة الجخار ٜشاساتهم ومىاحهت
مؽ٢التهم التي حّترك ؤدائهم ].[2
حّشٍ ٚالخم٢حنَ :ى اظتراجُجُت جىٍُمُت جخممً بِىاء الّاملحن
الفالخُت واإلاعاولُت ال٣املت في اجخار الٝشاساث راث الّالٜت بإِمالهم
(دسة الفبآ) هٝال ًِ ].[25
الخم٢حن لٕتٌّ :شٗ الخم٢حن لٕت خعب ما وسد في معجم لعان الّشب
بمّنى الٝذسة (لعان الّشب) ].[26
الخم٢حن في الٝشآن ال٢شٍم :وسدث ١لمت "الخم٢حن" في الٝشآن ال٢شٍم ،ولم
ً
ً
ًدذد لها اـىالخا خاـا بل اظخّملها في اإلاّاوي التي ر٠شث في مّاحم
اللٕت ،وباظخٝشاء آلاًاث التي وسدث ٘يها اؼخٝاٜاث ال٣لمت ًث ُ
بذ لىا ؤن
الخم٢حن بمّنى اإلال ٤والعلىانٜ :ا – ٥حل ر٠شٍ في ؼإن ري الٝشهحن:
َ
ُ َ
َّ َّ
َ
ك وآج ِْ َى ُاٍ ِمً ّ ِ ١ل ش ْي ٍء َظ َب ًبا(ظىسة ال٢ه.84 )ٚ
(بها َمَّ ٢ىا له ِفي ألا ْس
ِ
َ
َ
َ
ومً َزا الٝبُل ٜىله – حّالى)َّ :الز َ
ًً بن َّم ََّّ ٢ى ْ
ك ؤُ ٜامىا
اَم في ألا ْس
ِ
ِ َ َِ ُ ُُ
َ
َْ ْ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ
َ
ىس
الفالة وآجىا الض١اة وؤم ُشوا ِباإلاّ ُش ِ
وٗ ونهىا ًِ اإلاى٢ش وهللِ ِا ِٜبت ألام ِ
(ظىسة الحج .)41
الخم٢حن بمّنى اإلاجزلت ِىذ اإلالٜ :٤ا – ٥حّالى – في ؼإن ًىظِ – ٚلى
ََ
اْ ٥اإلاَل ُْ ٤اث ُخىوي به َؤ ْظ َخ ْخل ْ
ف ُه ِل َى ِْ ٙس ي
ِ
ِ ِِ
هبِىا وِلُه الفالة والعالم (وِ َ ٜ
َ
ْ َ
َ٘ َل َّما ََّ ١ل َم ُه ََ ٜ
اِ ٥ب َّه َ ٤ال َُ ْى َم ل َذ ًْ َىا ِم ٌِ ٢حن ؤ ِم ٌحن) ًىظ،)54( ٚوٜا ٥حّالى في
ْ
حبرًل ِلُه العالم (ري َُّ ٜىة ِ َ
ىذ ِري ال َّ ْش ِػ َم ٍِ ٢حن) الخ٣ىٍشالخم٢حن
ِ
ٍ ِ
َ ُ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ُ ْ ّ
الل َه ِمً َْ ٜبلُ
بمّنى الٙىص ٜا – ٥حّالى(:وِبن ً ِشٍذوا ِخُاهخٝ٘ ٤ذ خاهىا
َ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ّ
ُم َخ ٌِ ٢
الل ُه َِ ِل ٌ
ُم) الاهٙا،)71( ٥وَىا ٟمّان ؤخشي ٠ثحرة.
٘إمِ ً٢منهم و
وِشٗ بىًٍ ولىلش] [27جم٢حن الّاملحن بإهه مؽاس٠ت الّاملحن في ؤسبّت
ِىاـش ؤظاظُت هي :اإلاّلىماث اإلاخاخت ًِ ؤداء اإلاىٍمت ،واإلاّش٘ت التي
حعاِذ الّاملحن ِلى ٘هم ؤِمالهم واإلاعاَمت في ألاداء ال٢لي للمىٍمت،
ً
وؤخحرا الٝىة الجخار الٝشاساث
واإلا٣ا٘أث التي جدذد ِلى ؤظاط ألاداء،
التي جازش ِلى ؤداء واججاٍ اإلاىٍمت ،وؤوضحا ؤن ُٔاب ؤي مً الّىاـش
ألاسبّت العابٝت ًىٙي وحىد الخم٢حن.
وحّش٘ه الذساظت بحش ً
اثُا بإهه :الذسحت التي ًدفل ِليها سئظاء ألاٜعام
في ألابّاد الخالُت( :جٙىٍن العلىت  -الخدٙحز الزاحي  -الّمل الجماعي
 جىىٍش الشخفُت  -العلى ٟؤلابذاعي.٘ىاثذ الخم٢حن:
ًادي الخم٢حن ؤلاداسي ٘ىاثذ ِذًذة ل٣ل مً ألا٘شاد واإلاىٍماث ألهه
ًخّامل مْ ؤ٘شاد ٌؽٕلىن وٌاث ،ٚوؤًما وٌاث ٚجمثل م٣ىهاث
للمىٍماث ،ولزل٘ ٤ةن الخم٢حن ؤلاداسي له ٘ىاثذ ل٣ل مً ألا٘شاد؛
خُث ٌؽبْ خاحاث ألا٘شاد مً جٝذًش وبزباث للزاث ؤحرَا ،ؤما
للمىٍماث ٘ةهه ًادي بلى اسجٙاُ ؤلاهخاحُت ،وجدعحن حىدة اإلاىخجاث
و٠زل ٤الخذماث].[28
ؤظباب ألاخز بالخم٢حن ؤلاداسي:
إلاا ١ان الخم٢حن ؤلاداسي َى معاِذة الٝادة ؤلاداسٍحن في جىُٙز
الىاحباث اإلاعىذة بليهم بإ٘مل دسحت مم٢ىت وجدمل اإلاعاولُت اإلالٝاة
ِلى ١اَلهم خاـت وؤن الخم٢حن ٜذ ٌّنى بخذار بسبا ٟفي مىٍىمت
الّمل مً حشاء جذاخل الفالخُاث ؤو ُٔابها ،ولزلً ٤ا٠ذ خبراء ؤلاداسة
ِلى ؤن الخم٢حن مهم للماظعاث لّذة ؤظباب منها[29] :
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ؤلاداسٍت الخالُت له ِلى ؤن ً٣ىن له بـذاس ٜشاساث في ـالح الّمل ].[33
 -2الخدٙحز الزاحي :ال ٌعخٕنى ٘شد مهما ١ان ًِ الحىا٘ض مهما ١ان هىِها
ؤو مفذسَا ،وجدذًذ الحىا٘ض وهىِها لذي الّاملحن َى الىشٍ ٞالزي
جدبّه اإلااظعاث إلؼباُ خاحاث الّاملحن بها ١لما لمىذ صٍادة
بهخاحُت وٙ٠اءة َاالء الّاملحن ألن ؤظاط الخم٢حن َى الخّضٍض ؤلاًجابي.
 -3الّمل الجماعي٘ :ش ٛالّمل ؤو ٘شٍ ٞالّمل مفىلحاث حؽحر بلى
مجمىِت مً الىاط حّمل ً
مّا ولذيهم َذٗ مؽترٌ ٟعّىن لخدُٝٝه
حمُّا وٍبزلىن في ظبُل رل١ ٤ل ٔا ٥وسخُق ولزلً ٤دمىا الٝشآن
ال٢شٍم ُ٘ٝى ٥ظبداهه في ؤ٠ثر مً مىلْ "اِملىا "...وَزٍ بؼاسة بلى
لشوسة ج٣اج ٚاإلاجمىُ مً ؤحل جد ُٞٝالهذٗ.
 -4جىىٍش الشخفُت :اإلاٝفىد بالشخفُت في َزا البّذ َى الشخفُت
الىٌُُٙت خُث بنها اإلاعاو ٥ألاو ًِ ٥جىىٍش الّمل وصٍادة ؤلاهخاحُت
ولزلٌّ ٤ذ جىىٍش الشخفُت الىٌُُٙت مً ب٠عابها مّلىماث ومّاسٗ
ؤو مهاساث ؤو حّذًل اججاَاث لذيها ُ٘ما ًخّل ٞبالّمل مً ؤ٘مل
الٕاًاث اإلايؽىدة مً جىىٍش الشخفُت وما الخذسٍب ووسػ الّمل
والىذواث واإلااجمشاث بال وش ٛإلخذار الخىىٍش في الشخفُت الىٌُُٙت
وبالخالي في جد ُٞٝالخم٢حن ؤلاداسي.
 -5جىمُت العلى ٟؤلابذاعي :ؤلابذاُ َى الٝذسة ِلى حمْ ؤو مؽاس٠ت
ً
ؤ٘٣اسا حذًذة ] [34ؤي ؤن العلى ٟؤلابذاعي َى
اإلاّلىماث بىش ٛجىلذ
ظلى ٟلِغ ِلى مثا ٥ظابٞ؛ ؤي ظلى ٟفي البيُت اإلاادًت ؤو
الخ٢ىىلىحُت ؤو البؽشٍت ؤو ما بلى رل ،٤و١لما صادث الخٕحراث ؼذة
وظشِت ١لما صادث الحاحت بلى العلى ٟؤلابذاعي ،وَّذ جىمُت العلىٟ
ؤلابذاعي لذي الٝادة والّاملحن ً
ً
ؤظاظُا مً ؤس١ان الخم٢حن ؤلاداسي.
س٠ىا
زاهُا -الشلا الىٌُٙي:
 -1اإلاٙهىم:
لم ٌعلم مفىلح الشلا الىٌُٙي مً الاخخالٗ ُ٘ه ٘ٝذ اخخلٙذ
حّشٍٙاجه جبّا الخخالٗ الىٍشة بلُه التي جشحْ بلى خلُٙت وجخفق ١ل
باخث ِىذ مداولخه حّشٍ ٚالشلا الىٌُٙي بلا٘ت بلى الٍشوٗ والبِئت
والُٝم واإلاّخٝذاث ٘هىا ٟمً الباخثحن مً ًش٠ض ِلى اإلاؽاِش
وألاخاظِغ الشخفُت ،ومً الباخثحن مً ًش٠ض ِلى اإلاى ٜٚالبُئي
للّمل وآخش ًش٠ض ِلى وبُّت الّمل هٙعه ،ومً حّشٍٙاث الشلا
الىٌُٙي ؤهه اججاٍ الٙشد هدى ِمله٘ ،الشخق الزي ٌؽّش بالشلا ًِ
الّمل ًدمل اججاَاث بًجابُت هدى الّمل بِىما الشخق ٔحر الشاض ي
ًِ ِمله ًدمل اججاَاث ظلبُت هدى الّمل ،حّشٍ ٚبىخلىٍ ] [8ؤهه
"الحالت التي ًخ٣امل ٘يها الٙشد مْ وٌُٙخه وِمله ُ٘فبذ بوعاها
حعخٕشٜه الىٌُٙت وٍخٙاِل مّها مً خال ٥ومىخه الىٌُٙي "
حّشٍ ٚالشلا الىٌُٙي ] [22دسحت الاسجُاح والىمإهِىت التي ٌؽّش
ً
بها اإلاذًش في اإلاذسظت التي ٌّمل ٘يها هدُجت جى٘ش ِذدا مً الٍشوٗ
البُئُت والىٙعُت والىٌُُٙت التي جى٘ش له ؤ٠بر ٜذس مً اإلاشوهت لدعاِذٍ
ِلى بهجاص وبهجاح ِمله بإ٘مل ـىسة مم٢ىت.
وحّش٘ه الذساظت بحش ً
اثُا بإهه :الذسحت التي ًدفل ِليها سئظاء
ألاٜعام في ألابّاد الخالُت( :وبُّت الّمل وٌشو٘ه – الشواجب
والحىا٘ض – الّالٜت مْ سئظاء الّمل – اإلا٣اهت الاحخماُِت وجٝذًش
اإلاجخمْ).
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ِ -2ىامل مازشة ِلى الشلا الىٌُٙي :ؤؼاس الجىدة] [35بلى ؤن ِىامل
الشلا الىٌُٙي زالزت هي الّىامل اإلاخّلٝت بالشخفُت ؤو الزاجُت مثل
الجيغ والّمش والخبرة وؤلاِذاد اإلانهي ؤحرَا – الّىامل اإلاخّلٝت
بالّمل مثل وبُّت الّمل ،وٌشو٘ه ،والّالٜاث الىٌُُٙت والٍشوٗ
اإلاادًت واللىاثذ الخىٍُمُت ،الّىامل اإلاخّلٝت بالبِئت وهى جشجبي بثٝا٘ت
اإلاجخمْ وهٍشة آلاخشًٍ له ،وٍمُِ ٚبذ هللا ] [36ؤن الّىامل هي
الّىامل الىٌُُٙت للّمل والّىامل الخاسحُت بِىما ًا٠ذ الىّاوي ][22
ؤن الشلا الىٌُٙي هدُجت جٙاِل ِىفشًٍ َما خفاثق الٙشد وبِئت
الّمل وٍمُ ٚؤن مدخىي الّمل ؤًما ٌّخبر مً بحن الّىامل اإلاادًت
بلى الشلا الىٌُٙي
 -3ؤبّاد الشلا الىٌُٙي
ًفّب ِلى مً ًخفذي لُٝاط الشلا الىٌُٙي ؤن ٌٕٙل ًِ ؤبّاد ٌ
ألنها هي التي برا جدٝٝذ حمُّها جد ٞٝالشلا ال٣امل وِلى ٜذس الىٝق
في بّمها ً٣ىن ِذم الشلا ؤٜشب .ولٝذ اخخل ٚالّلماء والباخثىن في
جدذًذ ؤبّاد الشلا الىٌُٙي مىز الٝذم٘،حري مىؼُيع٣ي Muchinsky
] [38ؤن َزٍ ألابّاد هي الشلا ًِ الّمل ،والشلا ًِ ؤلاؼشاٗ،
والشلا ًِ الشواجب وألاحىس ،والشلا ًِ الترُٜت ،والشلا ًِ صمالء
اإلاهىت.
ؤما ١ىبشلي ]ٝ٘ [37ذ جىاو ٥مٙهىم الشلا الىٌُٙي في زالزت مجاالث
سثِعت هي :خفاثق الّمل ،الاظخٝاللُت في الّمل ،وخفاثق اإلاىٍمت
وخذد الشؼُذي ] [39ؤبّاد الشلا الىٌُٙي في الشلا ًِ ألاحش،جىىُ
مهام الّمل،الشلا ًِ ٘شؿ الترُٜت ،الشلا ًِ ؤلاؼشاٗ ،الشلا ًِ
حماِت الّمل،الشلا ًِ ظاِاث الّمل ،والشلا ًِ ٌشوٗ
الّمل،واظخخذم الىّاوي ] [22في دساظخه ًِ ُٜاط الشلا الىٌُٙي
ؤسبّت ؤبّاد هي وبُّت الّمل،الشاجب والحىا٘ض – الّالٜت مْ سئظاء
الّمل – اإلا٣اهت الاحخماُِت وجٝذًش اإلاجخمْ ،ووب ٞظُّذ بً مباسٟ
الذوظشي في بدثه لُٝاط الشلا الىٌُٙي لذي مذًشي اإلاذاسط الثاهىٍت
اظخبُاها جممً ؤسبّت ؤبّاد هي وبُّت الّمل وٌشو٘ه – الشاجب
والحىا٘ض – الّالٜت مْ سئظاء الّمل – اإلا٣اهت الاحخماُِت وجٝذًش
اإلاجخمْ ،وجىـل الجىدة ] [35بلى مُٝاط مىىس لُٝاط الشلا الىٌُٙي
ألِماء َُئت الخذسَغ مً ٔحر العّىدًحن في الجامّاث الح٣ىمُت
العّىدًت بلى خمعت ؤبّاد هي الّىاثذ والامخُاصاث اإلاادًت -وبُّت
وٌشوٗ الّمل  -البدث الّلمي والترُٜاث -الّالٜاث ألا١ادًمُت مْ
الشئظاء -الّالٜاث ألا١ادًمُت مْ الضمالء.
وبخدلُل آلاساء اإلاخخلٙت خى ٥ؤبّاد الشلا الىٌُٙي ًم ً٢جدذًذَا في:
بّذ وبُّت الّمل وٌشو٘هبّذ الشواجب والحىا٘ضبّذ الّالٜت مْ سئظاء الّملبّذ اإلا٣اهت الاحخماُِت وجٝذًش اإلاجخمْبحن الشلا الىٌُٙي والخم٢حن ؤلاداسي:
ال جخٙى ِلى ؤخذ الّالٜت الٝىٍت الٍاَشٍت بحن الخم٢حن ؤلاداسي
بإبّادٍ و٠زل ٤بحن الشلا الىٌُٙي بإبّادٍ َى آلاخش  ،خُث ؤن اإلاىٌٚ
ؤو الٝاثذ في مىّٜه برا امخل ٤صمام الّمل وامخل ٤الفالخُاث اإلاىلىبت
ِلى ٜذس اإلاعاولُت اإلالٝاة ِلى ِاجٝه وبرا إلاغ حّاوها بِىه وبحن
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ٜام الّىاس ] [15بذساظت َذ٘ذ بلى الخّشٗ ِلى معخىي الخم٢حن
ؤلاداسي وِلى معخىي ؤلابذاُ ؤلاداسي لذي الّاملحن في حامّتي ألاصَش،
والجامّت ؤلاظالمُت بٕضة ،وج٣ىن مجخمْ الذساظت مً اإلاىٌٙحن ؤححاب
اإلاىاـب ؤلاؼشاُ٘ت بةحمالي (ً )266
٘شدا ،واظخّاهذ الذساظت باالظدباهت
٠إداة ،وجىـلذ بلى ؤن دسحت جى٘ش الخم٢حن ؤلاداسي لذي مىٌٙي
الجامّت ؤلاظالمُت ؤ٠بر مً دسحت جى٘شٍ لذي مىٌٙي حامّت ألاصَش،
وؤن ؤلابذاُ ؤلاداسي جى٘ش بيعب مخٙاوجت في الجامّخحن وؤن مىا٘ٝت
مىٌٙي الجامّت ؤلاظالمُت ؤ٠بر مً دسحت مىا٘ٝت حامّت ألاصَش بٕضة في
مدىس ؤلابذاُ وؤوـذ الذساظت باَخمام اإلاّىُحن بيؽش زٝا٘ت الخم٢حن
ؤلاداسي.
٠ما وؤحشث الجّبري ] [7دساظت َذ٘ذ بلى مّش٘ت وا ْٜالخم٢حن
لذي الّاملحن ؤلاداسٍحن في الجامّاث الّامت الٙلعىُيُت الّاملت في
المٙت الٕشبُت مً صاوٍت الخم٢حن ؤلاداسي والخم٢حن الىٙس ي ،و٠زل٤
مُّٝاث جىبُ ٞالخم٢حن مً وحهت هٍش الّاملحن ؤهٙعهم ،وٜذ
اظخخذمذ الباخثت اإلاىهج الىـٙي اإلاعحي ،والاظدباهت ؤداة لجمْ
ً
البُاهاث مً ُِىت ِؽىاثُت وبُٝت م٣ىهت مً ( )226مبدىزا .وجىـلذ
بلى ؤن وا ْٜالخم٢حن ال٢لى لذي الّاملحن ؤلاداسٍحن في الجامّاث
الٙلعىُيُت الّامت حاء بذسحت مشجّٙت ،وؤن دسحت الخم٢حن الىٙس ي
١اهذ ؤِلى مً الخم٢حن ؤلاداسي ،وؤن َىا ٟجٙاوجا في بحاباث الُّىت
خى ٥ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي ،وؤ٠ذث الذساظت ؤهه ال جىحذ ٘شو ٛفي
وا ْٜالخم٢حن ال٢لى للّاملحن في الجامّاث الّامت الٙلعىُيُت حّضي بلى
مخٕحر (ظىىاث الخبرة ،اظم الجامّت).
وفي دساظت اإلاّاوي والشؼُذة ] [17والتي َذ٘ذ الذساظت بلى مّش٘ت
جفىساث الّاملحن إلاٙهىم الخم٢حن ؤلاداسي وؤزشٍ في ؤلابذاُ ؤلاداسي
و٠زل ٤اخخباس الٙشو ٛجبّا لخفىساتهم مً خُث الخفاثق
الذًمٕشاُ٘ت والىٌُُٙت ،وؼملذ الذساظت ُِىت م٣ىهت مً ()295
ً
مىٌٙا ،واٜخفشث الذساظت ِلى بّن ؤبّاد الخم٢حن ،واظخخذم
الباخث اإلاىهج الىـٙي الخدلُلي خُث ؤٌهشث هخاثج الذساظت ؤن
الّاملحن ٌؽّشون بمعخىي مخىظي مً الخم٢حن لّذة ؤظباب منها ِذم
ِذالت ومىلىُِت هٍام الترُٜاث ،ولّ ٚاإلاؽاس٠ت في ـىْ الٝشاساث،
وجذوى الشواجب وِذم ٙ٠اًتها ،ولّ ٚهٍام اإلاّلىماث ،وِذم جبنى
خىي واضحت للخذسٍب .
وؤحشي ألامحر وِبذ الشظى[18] ٥دساظت َذ٘ذ بلى جدذًذ معخىي
بدساُِ ٟىت الذساظت وَم سئظاء ألاٜعام والٙشوُ إلظتراجُجُت
الخم٢حن اإلاخبّت في مىٍماتهم ،وجدذًذ مذي ٘اِلُت ٘ش ٛالّمل في
الىخذاث الخىٍُمُت لُّىت الذساظت ،واخخباس الّالٜت وألازش بحن
اظتراجُجُت الخم٢حن و٘اِلُت ٘شٍ ٞالّمل في ُِىت الذساظت ،ومً زم
جٝذًم بّن الخىـُاث لُّىت الذساظت مً ؤحل اجباُ ألاظالُب التي
جم٢نها في دِم وبهجاح ٘شٍ ٞالّمل في مىٍماتهم ،وٜذ اظخخذم الباخث
اإلاىهج الىـٙي الخدلُلي باظخخذام الاظدباهت ٠إداة لجمْ البُاهاث ،وٜذ
ؤوـذ الذساظت بإهه ِلى ٜادة الٙشٍ ٞفي اإلاىٍمت اإلابدىزت ؤن ًامىىا
بإن ال٢ٙش ؤلاداسي الخٝلُذي لم ٌّذ مىاظبا إلاىاحهت الخدذًاث اإلادُىت
ببِئت الّمل خُث ٌهشث ؤًذولىحُاث واظتراجُجُاث بداسٍت خذًثت مثل
الخم٢حن.

الّاملحن مّه وبلى ٔحر رل ٤مً ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي ال ؼ ٤ؤن ١ل
َزا ظُد ٞٝله الشلا الىٌُٙي.
 .4الدةاصات الضابقة
ً
وحذ الباخث الّذًذ مً الذساظاث العابٝت منها ما ١ان مخفال
بؽ٣ل مباؼش بالذساظت الحالُت ،ؤي جدىاو ٥مىلىُ الخم٢حن ؤلاداسي في
ً
الجامّت ،ومنها ما ١ان مخفال بؽ٣ل ٔحر مباؼش ؤي ًدىاو ٥الخم٢حن
ؤلاداسي في مشاخل الخّلُم اإلاخخلٙت وِالٜخه ببّن اإلاخٕحراث ،وُ٘ما ًلي
جٙفُل للذساظاث اإلاخفلت بالذساظت الحالُت بّذ ؤن ـىٙها الباخث في
مدىسًٍ:
اإلادىس ألاو :٥الخم٢حن ؤلاداسي في الجامّاث
ؤحشث الحمُذي ][11دساظت َذ٘ذ بلى الخّشٗ ِلى سؤي ؤِماء
َُئت الخذسَغ في معخىي الخم٢حن الىٌُٙي والىالء الخىٍُمي ،والّالٜت
بُنهما ،اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الىـٙي اإلاعحي ،واِخمذث ِلى
الاظدباهت ٠إداة لجمْ بُاهاث الُّىت التي ؼملذ ١ل ؤِماء َُئت
الخذسَغ ب٣لُت التربُت حامّت الىاث ،ٚوجىـلذ بلى ِذة هخاثج منها ؤن
ؤِماء َُئت الخذسَغ بال٣لُت ًخمخّىن بمعخىي جم٢حن وٌُٙي مخىظي
وؤن اججاَاث ؤِماء َُئت الخذسَغ ججاٍ ؤبّاد الخم٢حن ١اهذ مخباًىت
ً
وؤن َىاِ ٟالٜت وشدًت وٜىٍت دالت بخفاثُا بحن الخم٢حن الىٌُٙي
ووالئهم الخىٍُمي.
وفى دساظت اإلاىحري ،والجاسودي ] [12والتي َذ٘ذ بلى الخّشٗ ِلى
دسحت جىا٘ش ِىاـش الخم٢حن ؤلاداسي للُٝاداث ،واظخخذمذ الذساظت
اإلاىهج الىـٙي اإلاعحي والاظدباهت ٠إداة لجمْ بُاهاث الذساظت مً
مجخمّها اإلاخمثل في الُٝاداث اليعاثُت ب٣لُت التربُت وِذدًَ ()14
ً
٘شدا ،وؤؼاسث الىخاثج بلى جى٘ش ِىاـش الخم٢حن بذسحت مخىظىت و١ان
ؤِلى ألابّاد َى بّذ ٘شٍ ٞالّمل والخذسٍب زم الاجفا ٥الّٙا ٥وفي
ألاخحر ١ان الخدٙحز ٠إٜل ألابّاد
وفي دساظت الىُّمي ] [13التي َذ٘ذ بلى جدلُل ؤزش الخم٢حن ؤلاداسي
في ٘اِلُت اجخار الٝشاس مً وحهت هٍش الّامالث في الجامّت،
واظخخذمذ اإلاىهج الىـٙي اإلاعحي والاظدباهت ٠إداة لجمْ بُاهاث
الذساظت مً الُّىت التي بلٕذ (ً )200
٘شدا وجىـلذ الذساظت بلى
مجمىِت مً الىخاثج منها ؤن ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي جدٝٝذ بذسحت
مخىظىت و٠زل ٤ؤبّاد اجخار الٝشاس واهخهى البدث بمجمىِت مً
الخىـُاث ؤبشصَا لشوسة صٍادة الخم٢حن مً خال ٥جٙىٍن العلىت
والّمل ِلى سْ٘ ٘اِلُت اجخار الٝشاساث في الجامّت.
وؤحشي الؽشاسي ] [16دساظت َذ٘ذ بلى جىلُذ الّالٜت بحن
الخم٢حن ؤلاداسي وّ٘الُت ِملُاث الاجفا ٥لذي اإلاىٌٙحن ؤلاداسٍحن
بجامّت الجىٗ ،اظخخذم الباخث اإلاىهج الىـٙي الخدلُلي واظخّان
باالظدباهت اإلافممت خفُفا للذساظت ،وجىـلذ الذساظت بلى ؤن
معخىي الخم٢حن ؤلاداسي مً وحهت هٍش الٝادة ؤلاداسٍحن ١ان مخىظىا
ً
و٠زل ٤معخىي ّ٘الُت الاجفا ٥ولم جىحذ ٘شو ٛدالت بخفاثُا مً
وحهت هٍش ُِىت الذساظت حّضي إلاخٕحراث ِذد ظىىاث الخذمت – اإلاعمى
الىٌُٙيِ -ذد الذوساث الخذسٍبُت واهتهذ الذساظت بمجمىِت مً
الخىـُاث ؤَمها بِادة الىٍش في الهُ٣ل الخىٍُمي للجامّت ،دِم
الالمش٠ضٍت ،وجٙىٍن العلىاث.
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وفي دساظت ؤهذساوط ،ومّاٌّت ] [19والتي َذ٘ذ بلى ال٢ؽًِ ٚ
مماسظت مٙاَُم الثٝت والخم٢حن لذي الُٝاداث ألا١ادًمُت في الجامّاث
ألاسدهُت ،ولخد ُٞٝرل ٤اظخخذم الباخثان اإلاىهج الىـٙي الخدلُلي،
ووبٝذ الذساظت ِلى مجخمْ م٣ىن مً حمُْ سئظاء الجامّاث وهىابهم
ً
وِمذاء ال٣لُاث وسئظاء ألاٜعام وِذدَم (٘ )468شدا ،وبُيذ الىخاثج
ؤن مٍّم ٘ٝشاث مٙهىم الخم٢حن ٜذ جدٝٝذ بذسحت ِالُت ،وؤن اإلاجا٥
ألا١ادًمي إلاٙهىم الخم٢حن ٜذ اخخل اإلاشجبت ألاولى ،زم حاء اإلاجا ٥ؤلاداسي
إلاٙهىم الخم٢حن في اإلاشجبت الثاهُت ،لمً مماسظت ِالُت ل٣ل منهما.
التعقيب على ادةاصات املدىة ألاول:
 جخ ٞٙالذساظت الحالُت مْ الذساظاث العابٝت في جىاولها ألَمُتالخم٢حن للداسة وؤلاداسٍحن ِمىما وللخّلُم ِلى وحه الخفىؿ وِلى
لشوسة دساظخه ختى جخدذد ؤبّاد ٌ.
 جخخل ٚالذساظت الحالُت ًِ الذساظاث العابٝت حمُّها في ؤن ؤيمنها لم ًخّشك ـشاخت للخم٢حن ؤلاداسي لشئظاء ألاٜعام ِمىما وفي
حامّت ؼٝشاء ِلى وحه الخفىؿ والًِ الشلا الىٌُٙي لهم.
 ؤ٘ادث الذساظت الحالُت مً الذساظاث العابٝت في بىاء ؤلاواس الىٍشيوفي بِذاد الاظدباهت وفي مىاٜؽت بّن الىخاثج.
اإلادىس الثاوي :الخم٢حن ؤلاداسي في الخّلُم الّام
ؤحشي الشوٍٝي ] [4دساظت َذ٘ذ بلى مّش٘ت وا ْٜالخم٢حن ؤلاداسي
لذي ٜادة مذاسط الخّلُم الّام باإلاداٍ٘ت وؤًما مٝترخاث جدعحن
الخم٢حن ؤلاداسي لهم ،اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الىـٙي اإلاعحي
والاظخبُان ٠إداة للذساظت ،وجىـلذ بلى ؤن الُّىت جشي ؤن الخم٢حن
ؤلاداسي ًدذر بذسحت مخىظىت وؤن ؤبّاد الخم٢حن جٙاوجذ في وعب
جدُٝٝها ٘٣ان بّذ الخٝلُذ واإلادا١اة في اإلاشجبت ألاولى زم العلىٟ
ؤلابذاعي وآخشَم بّذ الىمى اإلانهي واهتهذ الذساظت ببّن اإلاٝترخاث
لخدعحن الخم٢حن بّمها ًخق بداسة الخّلُم بّ ُٚٙوبّمها ًخق
وصاسة الخّلُم.
٠ما ٜامذ العبُعي ] [20بذساظت َذ٘ذ بلى الخّشٗ ِلى جٝذًشاث
اإلاذًشاث ومؽش٘اث ؤلاداسة اإلاذسظُت باإلخعاء لىا ْٜالخم٢حن ؤلاداسي
لذي مذًشاث اإلاذاسط الثاهىٍت وظبل جىىٍشٍ ،وبلٕذ الُّىت (ً )73
٘شدا
واظخخذمذ الذساظت الاظدباهت ٠إداة للذساظت لمذ ؤبّاد الخم٢حن
ؤلاداسي و٠زل ٤ظبل الخىىٍش اإلاٝترخت ومً خال ٥اإلاىهج الىـٙي
اإلاعحي ،وجىـلذ بلى مجمىِت مً الىخاثج منها ؤن الخم٢حن ؤلاداسي لذي
اإلاذًشاث مخد ٞٝبذسحت مخىظىت وؤن ؤِلى ألابّاد ١ان بّذ الخذسٍب
ًلُه بّذ الثٝت وفي اإلاىخف ٚجٙىٍن العلىت والاظخٝاللُت زم
ؤخحرا ًالحىا٘ض ؤما ًِ ظبل الخىىٍش اإلاٝترخت لخىىٍش وا ْٜالخم٢حن
٘إَمها جد ُٞٝالثٝت بحن بداسة التربُت والخّلُم واإلاذًشاث.
وؤحشي الذوظشي ] [21دساظت َذ٘ذ بلى الخّشٗ ِلى بدساٟ
اإلاذًشًٍ لذوس الخم٢حن ؤلاداسي في جد ُٞٝالشلا الىٌُٙي في لىء
مخٕحراث شخفُت ووٌُُٙه ،واظخخذم الباخث اإلاىهج الىـٙي اإلاعحي
واِخمذ ِلى الاظدباهت ٠إداة لجمْ اإلاّلىماث وِلى ُِىت مٝذاسَا ()125
ً
مذًشا في مذاسط مذًىت الشٍاك جم الخىـل بلى مجمىِت مً الىخاثج
منها ؤن معخىي الخم٢حن ؤلاداسي مشج ْٙبِىما دسحت الشلا الىٌُٙي
مخىظىـ ـت وَـ ـزٍ الـىخ ـُج ـت الّ ـام ـت ؤدث بل ـى الخ ـىــل بلى مجمىِت مً
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الخىـُاث.
وٜام الىّاوي ] [22بذساظت َذ٘ذ بلى مّش٘ت الّالٜت بحن الخم٢حن
ؤلاداسي والشلا الىٌُٙي في اإلاجخمْ اإلادذد وِلى ُِىت مً (ً )350
مذًشا
ومذًشة مً الّاملحن في اإلاداٍ٘ت مً خال ٥الاظدباهت اإلا٣ىهت مً
مدىسًٍ ؤخذَما لُٝاط الخم٢حن ؤلاداسي وآلاخش لُٝاط الشلا
الىٌُٙي ،جىـلذ الذساظت بلى ؤن معخىي الخم٢حن ؤلاداسي حاء بذسحت
مشجّٙت ،وؤن معخىي الشلا الىٌُٙي حاء بذسحت مخىظىت وباليعبت
ً
للمخٕحراث ١اهذ ؤلاهار ؤ٠ثر جم٢ىا مً الشحا ٥بِىما لم ً ً٢إلاخٕحر
اإلااَل الّلمي والخبرة ؤًت جإزحراث ِلى الّالٜت بحن الخم٢حن والشلا
واهتهذ الذساظت بمجمىِت مً الخىـُاث.
وفي دساظت الضاملي ] [23التي َذ٘ذ بلى الخّشٗ ِلى الّالٜت بحن
الخم٢حن ؤلاداسي وؤلابذاُ ؤلاداسي لذي مذًشي اإلاذاسط في و١الت الٕىر
الذولُت ،باظخخذام اإلاىهج الىـٙي الخدلُلي ،والاظدباهت ٠إداة للذساظت
وج٣ىهذ مً مدىسًٍ ألاو ٥لُٝاط دسحت الخم٢حن مىصِت ِلى ( )6ؤبّاد
 ،واإلادىس الثاوي لُٝاط ؤلابذاُ ؤلاداسي لذي مذًشي اإلاذاسط مً وحهت
ً
معخجُبا
هٍشَم ،وؤًما ( )6مجاالث وبلٕذ الُّىت الّٙلُت ()209
وجىـلذ الذساظت بلى مجمىِت مً الىخاثج منها ؤن دسحت الخم٢حن
ؤلاداسي لذي اإلاذًشًٍ ١اهذ ٠بحرة ،والز١ىس ؤ٠ثر جم٢ىا مً ؤلاهار في
بّذي جٙىٍن العلىت والاجفا ٥وجذ٘ ٞاإلاّلىماث ٠ما ٌهش ؤن دسحت
ؤلابذاُ ؤلاداسي لذي اإلاذًشًٍ ١اهذ ٠بحرة.
وفي دساظتالبلىي ] [6التي َذ٘ذ بلى الخّشٗ ِلى الخم٢حن ؤلاداسي
وِالٜخه باألداء الىٌُٙي لذي اإلاّلمحن الّاملحن في اإلاذاسط الح٣ىمُت
في اإلامل٢ت ،و٠زل ٤الخّشٗ ِلى ازش بّن الخفاثق الشخفُت
والىٌُُٙت في بدسا ٟالخم٢حن ؤلاداسي ،واِخمذ الباخث ِلى اإلاىهج
الىـٙي الخدلُلي والاظدباهت ٠إداة ووبٝذ ِلى حمُْ اإلاّلمحن
بمداٍ٘ت الىحت وِذدَم (ً )372
مّلما ومّلمت ،وجىـلذ الذساظت بلى
ؤن معخىي الخم٢حن ؤلاداسي وألاداء الىٌُٙي حاءا مشجّٙحن وؤن ؤلاهار
 ً٠ؤ٠ثر جم٢ىا بداسٍا مً الز١ىس.
التعقيب على ادةاصات املدىة الثاني:
 جخ ٞٙالذساظت الحالُت مْ الذساظاث العابٝت في جإُ٠ذَا ِلى ؤَمُتالخم٢حن للداسة وؤلاداسٍحن ِمىما وللخّلُم ِلى وحه الخفىؿ وِلى
لشوسة دساظخه ختى جخدذد ؤبّاد ٌ.
 جخخل ٚالذساظت الحالُت ًِ الذساظاث العابٝت حمُّها في ؤن َزٍالذساظاث جىاولذ الخم٢حن في الخّلُم الّام في اإلامل٢ت ؤو ختى خاسحها.
 وؤ٘ادث الذساظت الحالُت مً الذساظاث العابٝت في بىاء ؤلاواس الىٍشيوفي بِذاد الاظدباهت وفي جإُ٠ذ بّن الىخاثج.
 .5الطريقة ولاجراءات
أ .منهج الدةاصة
اظخخذم البدث الحالي خىىاث اإلاىهج الىـٙي اإلاعحي ألهه ألا٠ثر
مىاظبت لخد ُٞٝؤَذاٗ َزا البدث وإلاا له مً مضاًا مخّذدة ولّل
ؤَمها ِذم اٜخفاسٍ ِلى حمْ البُاهاث وحذولتها ًِ مىلىُ الذساظت
بل ًخّذي رل ٤بلى جٙعحر وجدلُل َزٍ البُاهاث والخشوج منها
باظخيخاحاث راث دالالث ومّاوي جُٙذ في جٝذًم خلى ٥واُّٜت إلاؽ٣لت
البدث ].[40
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ً
معخجُبا َم ١ل مجخمْ الذساظت.
ٜام الباخث بالخد ٞٝمً ـالخُت ألاداة للخىبُ ٞاإلاُذاوي ورل٤
بُٝاط الفذ ٛالٍاَشي (ـذ ٛاإلاد٢محن) ورل ٤بّذ الاهتهاء مً بىاء
ؤداة الذساظت وولّها في ـىستها ألاولُت ،جم ِشلها ِلى ِذد مً
اإلاد٢محن اإلاخخففحن ،ورل ٤لالظترؼاد بأسائهم ،وولب منهم الخٙمل
بٝشاءة الّباساث اإلاىحىدة جدذ اإلاداوس زم الح٢م ِلى مذي ولىح
الّباساث ،اهخماء الّباساث بلى اإلاداوس اإلاىلىِت جدتها ،ؤخحرا الخّذًل في
ـُأت الّباساث التي جدخاج بلى حّذًل ختى ًخم الخخلق مً الٕمىك
في الّباساث والاظخبُان ٣٠ل.
 .6النتائج
وللح٢م ِلى هخاثج اإلاُٝاط اِخمذ الباخث اإلاخىظي الحعابي
٠مُّاس الظخجابت اإلاؽمىلحن بالذساظت ٠ما هي مىضحت بالجذو ٥الخالي
حذو:)1( ٥

ب .مجتمع الدةاصة
ج٣ىن مجخمْ الذساظت مً ١ا٘ت سئظاء ألاٜعام ألا١ادًمُت ب٣لُاث
حامّت ؼٝشاء بمداٍ٘ت الذوادمي في الٙفل الذساس ي الثاوي للّام
ً
الجامعي  1438/1437وِذدَم ٘ 25شدا ًمثلىن سئظاء ألاٜعام في
ال٣لُاث الىٍشٍت والّلمُت وَم في الىٜذ هٙعه ُِىت الذساظت.
ج .أادا الدةاصة
جم بِذاد اظدباهت مً مدىسًٍ ألاوًِٝ ٥غ وا ْٜالخم٢حن ؤلاداسي
لشئظاء ألاٜعام في ١لُاث حامّت ؼٝشاء بمداٍ٘ت الذوادمي والثاوي
ًِٝغ الشلا الىٌُٙي لهم ،وسوعي في بىاء الاظدباهت جٝاسب ِذد ِباساث
١ل بّذ ٘ال ًضٍذ ِذد ِباساث بّن ألابّاد وٍٝل بّمها آلاخش ووبٝذ
ِلى سئظاء ألاٜعام في ١لُاث حامّت ؼٝشاء باإلاداٍ٘ت مً خال٥
الخىبُ ٞؤلال٢ترووي ،ورل ٤في مىخف ٚالٙفل الذساس ي الثاوي مً
الّام الجامعي َ1437ـَ1438/ـ ،بلٖ ِذد الاظخجاباث الححُدت ()25

جدول 1
مضتىيات التمكين لااداةي مرثبطة باملتىصطات الحضابية
املضتىي أو الداللة اللفظية
ً
ٜلُلت حذا
ٜلُلت
مخىظىت
٠بحرة
ً
٠بحرة حذا

مدي املتىص الحضايي
1.80 – 1
2.60 – 1.81
3.40 – 2.61
4.20 – 3.41
5 - 4.21

وإلحابت العاا ٥اإلاخّل ٞبمعخىي الخم٢حن ؤلاداسي ،جم ججمُْ
اظخجاب ـاث ُِ ـى ـ ـت ال ـــ ـذساظ ـ ـت خ ــ ـ ـى ٥الخ ـم ـ ٢ـُ ـً وج ـم خعاب الخ ٢ـشاساث،

اليعب اإلائىٍت،
اإلاخىظىاث الحعابُت ،و١اهذ الىخاثج ٠ما ًلي:

جدول 2
املتىص الحضايي الىزني والاندراف املعياةي والترثيب الصتجابات العينة خىل مضتىي التمكين لااداةي
ألاعبعااد

م

العبــاة

ً 1دُذ لي ِملي ٠شثِغ ٜعم ٜذس ٠بحر مً الفالخُاث.
جٙىٍن
 2ؤظخىُْ اخخُاس الىشٍٝت التي ؤئدي بها ِملي في خذود الىٍام.
العلىت
ًٙ 3ىلني سئظاجي في ال٣لُت والجامّت ـالخُاث بلاُ٘ت حعاِذوي في بهجاص
ؤِمالي.
 4جٙىك لي الفالخُاث م٢خىبت ختى ال ًدذر خلي ؤو لبغ.
 5الفالخُاث اإلاٙىلت لي ١اُ٘ت إلهجاص مهامي الىٌُُٙت.
 6حعاِذ ألاهٍمت الجامُّت سثِغ الٝعم في ؤن ًٙىك بّن ـالخُاجه
لٕحرٍ ممً َم دوهه ختى ًخٙشٓ َى لألِما ٥ال٢بري.
ً 7لتزم سئظاجي باخترام جٙىٍمهم الفالخُاث لي وال ًىٝمىهه.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ جٙىٍن العلىت
الخدٙحز الزاحي ً 8خىلب ِملي ٠شثِغ ٜعم ؤ١ادًمي امخال ٟمهاساث بداسٍت ِالُت.
 9حعاِذوي ألاهٍمت الجامُّت في جىىٍش مهاساحي الىٌُُٙت.
ً 10ى٘ش سئظاجي في ال٣لُت والجامّت الٙشؿ ال٣اُ٘ت لخىىٍش مهاساحي اإلاهىُت.
 11جدٙضوي بداسة ال٣لُت والجامّت ِلى جدمل اإلاعاولُت وخعً الُٝام بها.
 12جٝذس ال٣لُت والجامّت سئظاء ألاٜعام باِخباسَم ِىاـش ٘اِلت في ١لُاتهم.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ الخدٙحز الزاحي
الّمل الجماعي  13جدترم بداسة ال٣لُت سؤي اللجان واإلاجالغ الّلمُت اإلاخخلٙت.
 14جامً ال٣لُت والجامّت جباد ٥اإلاّلىماث ووؽشَا بحن الشئظاء واإلاشئوظحن.
 15جخىلب وبُّت ِملي الخّاون مْ سئظاجي في الّمل.
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الترثيب

مضتىي
املماةصة
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة حذا
٠بحرة

املتىص
الحضايي
3.96
4.44
4.44

الاندراف
املعياةي
1.34
1.16
1.08

5
4
3

3.56
4.60
3.84

1.36
0.82
1.28

7
2
6

4.92
4.25
5.00
3.64
3.68
4.20
3.80
4.06
4.76
3.88
5.00

0.40
0.60
0.00
1.80
1.60
1.41
1.41
1.02
0.66
1.42
0.00

1
1
5
4
2
3
2
4
1

ً
٠بحرة حذا
٠بحرة
ً
٠بحرة حذا
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة
ً
٠بحرة حذا
٠بحرة
ً
٠بحرة حذا

6

جىىٍش
الشخفُت

العلىٟ
ؤلابذاعي

 16حعىد الثٝت اإلاخبادلت بُني وبحن سئظاجي في ال٣لُت والجامّت.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ الّمل الجماعي
 17جى٘ش ال٣لُت والجامّت لشئظاء ألاٜعام الاظخٝشاس الىٌُٙي.
 18تهخم ال٣لُت والجامّت بخى٘حر ٘شؿ حُذة للىمى اإلانهي لشئظاء ألاٜعام .
 19جدُذ ال٣لُت والجامّت ٘شؿ الخّلم وا٠دعاب خبراث حذًذة في مجا٥
الىٌُٙت.
ن
 20حشجْ ال٣لُت والجامّت الخّاو بحن سثِغ الٝعم والّاملحن مّه.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ جىىٍش الشخفُت
 21حشجْ ال٣لُت والجامّت ألا٘٣اس ؤلابذاُِت اإلاٝذمت مً سئظاء ألاٜعام .
 22جى٘ش ال٣لُت الام٣اهاث اإلاادًت الالصمت لخىبُ ٞألا٘٣اس ؤلابذاُِت الجذًذة.
 23امخل ٤مهاساث بداسٍت مخمحزة حعاِذ في حعُحر ؤِما ٥الٝعم.
 24ؤَخم بدىمُت ظلى١ي ؤلابذاعي باالظخٙادة مً ججاسب آلاخشًٍ.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ العلى ٟؤلابذاعي
اإلاخىظي ال٢لي إلادىس الخم٢حن ؤلاداسي بجمُْ ؤبّاد ٌ

مً الجذوً ٥دبحن ؤن:
 -1معخىي الخم٢حن ؤلاداسي لألبّاد مً ألاو ٥بلى الخامغ هي ()4.25
للبّذ ألاو )4.06( ٥للبّذ الثاوي )4.54( ،للبّذ الثالث )3.23( ،للبّذ
الشابْ )4.03( ،للبّذ الخامغ.
ً
 -2ؤِلى ألابّاد مخىظىا َى البّذ الثالث الزي ِىىاهه الّمل الجماعي
بمخىظي (ً )4.54لُه البّذ ألاو ٥بمخىظي ( )4.25الزي ِىىاهه
جٙىٍن العلىت بما ٌّنى ؤن سئظاء ألاٜعام جٙىك لهم ـالخُاث
(ظلىاث) بالٝذس الزي ٌُّنهم ِلى جد ُٞٝؤَذاٗ ال٣لُت بذسحت
ً
وؤًما سئظاء ألاٜعام يهخمىن بالّمل الجماعي وٍىٙزوهه ِلى
مشجّٙت
ؤسك الىا ْٜوَزٍ الىدُجت جخ ٞٙمْ دساظت الىُّمى][13في الاَخمام
بخٙىٍن العلىت.
ً
 -3ؤٜل ألابّاد جدٝٝا ١ان البّذ الشابْ وَى بّىىان جىىٍش الشخفُت
بمخىظي ( )3.23وهى وعبت لِعذ مشجّٙت ٠عابٝيها ول٢نها ج ْٝفي
معخىي مخىظي ،وَزا ٌّنى ؤن سئظاء ألاٜعام لم ًلمعىا ؤي مٍاَش
جذِ ٥لى اَخمام الجامّت بخىىٍش شخفُاتهم اإلاهىُت ؤو ؤلاداسٍت.
 -4اإلاخىظي ال٢لى للخم٢حن ؤلاداسي بجمُْ ؤبّاد ٌ َى ( )4.07معخىي
مشج ْٙخُث و ْٜبحن ( )4.2-3.4وَزا ٌؽحر بلى جمخْ سئظاء ألاٜعام
ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء بيعبت مشجّٙت بلى خذ ما مً الخم٢حن ؤلاداسي
وَزٍ الىدُجت جخ ٞٙمْ هخاثج دساظت الّىاس ] ،[15دساظت الجّبري ][7
في الؽّىس بالخم٢حن ؤلاداسي.
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4.52
4.54
3.40
2.60
2.92

0.87
0.67
1.38
1.52
1.52

4.40
3.33
3.64
2.48
5.00
5.00
4.03
4.07

1.00
1.29
1.18
1.50
1.00
1.00
0.64
0.66

3
2
4
3
1
3
4
2
1

ً
٠بحرة حذا
ً
٠بحرة حذا
٠بحرة
ٜلُلت
مخىظىت
ً
٠بحرة حذا
مخىظىت
٠بحرة
ٜلُلت
ً
٠بحرة حذا
ً
٠بحرة حذا
٠بحرة
٠بحرة

مً الجذوً ٥دبحن ؤن البّذ الثاوي الزي ِىىاهه " الّمل الجماعي" َى
ؤِلى ألابّاد بمخىظي 4.54وباهدشاٗ مُّاسي  ،.67وبٝشاءة مخىظي
جدِ ٞٝباساجه وجشجُبها مً خُث الخدً ٞٝدبحن:
 ؤن ِباسة (جخىلب وبُّت ِملي الخّاون مْ سئظاجي في الّمل)بمخىظي  5.00وباهدشاٗ مُّاسي  0.00ؤي باإلحماُ وَزا ؼشه سثِغ
لىجاح سثِغ الٝعم في ِمله خُث بن اإلاىٍىمت ١لها جخىلب جما٘ش
حمُْ الجهىد وِذم الخشوج ِلى الٝىاهحن الجامُّت.
 ؤن ِباسة (جدترم بداسة ال٣لُت سؤي اللجان واإلاجالغ الّلمُت اإلاخخلٙت)بمخىظي  4.76واهدشاٗ مُّاسي  .66وهى في الترجِب الثاوي بمعخىي
مشج ْٙوَزا ٌّنى خذور جىا٘٠ ٞبحر واخترام منهي مً بداسة ال٣لُت لشؤي
وٜشاساث اإلاجالغ الّلمُت ِلى ١ل اإلاعخىٍاث و٠زل ٤هخاثج دساظاث
اللجان ؤلاداسٍت وٜشاساتها مما ً٢عب سئظاء ألاٜعام الثٝت في ؤهٙعهم
والاومئىان بلى ٜشاساتهم.
وبهزا ًدبحن ؤن معخىي الخم٢حن مشج ْٙوؤن البّذ ألاِلى جدٝٝا َى
بّذ "الّمل الجماعي وَزٍ الىدُجت جخ ٞٙمْ هخاثج دساظت اإلاّاوي
والشؼُذة ] [17في لشوسة الاَخمام بالّمل الجماعي لفالح الّمل.
وللحابت ًِ العاا ٥الثاوي الزي ًىق ِلى :ما معخىي الشلا
الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء مً وحهت
هٍشَم؟
جم ججمُْ اظخجاباث الُّىت ٠ما َى مىضح في الجذو ٥الخالي:

جدول 3
املتىص الحضايي الىزني والاندراف املعياةي والترثيب الصتجابات العينة خىل مضتىي الرضا الىظيفي
م
وبُّت الّمل وٌشو٘ه

العب ـاة

 1ؤخب ِملي في سثاظت الٝعم سٔم ألاِباء الالاُ٘ت.
ً 2مخاص ِملي في سثاظت الٝعم بىلىح الاحشاءاث.
 3جى٘ش بِئت ال٣لُت الشاخت والىمإهِىت.
 4ؤؼّش بالشلا ًِ ِملُت جُُٝم الّاملحن في الٝعم.
 5جخىا٘ش الشاخت في مبنى ال٣لُت الزي ؤِمل به.
 6ؤؼّش بالشلا ًِ الخجهحزاث اإلاخى٘شة بال٣لُت.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ وبُّت الّمل وٌشو٘ه
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املتىص
الحضايي
4.92
4.52
4.12
3.76
3.84
3.72
4.08

الاندراف
املعياةي
0.40
0.87
1.01
1.16
1.50
1.56
0.80

ثرثيب
العباة
1
2
2
2
6
5

مضتىي
الرضا
ً
٠بحرة حذا
ً
٠بحرة حذا
ً
٠بحرة حذا
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة

م

العب ـاة

ٌٕ 7ىى الشاجب الاخخُاحاث الاظاظُت وألاظشٍت.
الشواجب والحىا٘ض
ً 8دىاظب الشاجب مْ الجهذ اإلابزو ٥في سثاظت الٝعم.
ً 9ى٘ش الشاجب ٜعىا مً الش٘اء الاحخماعي.
ً 10ى٘ش ِملي في سثاظت الٝعم ٘شؿ الحفىِ ٥لى الحىا٘ض
اإلاّىىٍت.
 11ؤجٝاض ى م٣ا٘إة ؼهشٍت مىاظبت ِلى ساجبي.
 12ؤلاحاصة التي ؤخفل ِليها مً ِملي مىاظبت لي.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ الشواجب والحىا٘ض
الّالٜت مْ سئظاء الّمل  13ؤسي ؤن ِالٜاحي مْ الضمالء والشئظاء في الٝعم وال٣لُت
ٌعىدَا الىد واإلادبت.
ً 14شاعى سئظاجي في ال٣لُت ٌشوفي الخاـت.
ً 15دشؿ سئظاجي في ال٣لُت والجامّت ِلى التزامي باللىاثذ
وألاهٍمت.
ٌ 16عاِذوي سئظاجي في خل اإلاؽ٢الث التي جىاحنهي في
الّمل.
ي
٥
ً 17خٝبل سئظاجي مٝترخاحي خى جىىٍش الّمل التربى .
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ الّالٜت مْ سئظاء الّمل
اإلا٣اهت الاحخماُِت وجٝذًش  18ؤسي ؤن ِملي في سثاظت الٝعم ًدىاظب مْ سٔباحي
واَخماماحي.
اإلاجخمْ
ًٝ 19ذس ؤ٘شاد ؤظشحي ِملي ٠شثِغ لٝعم ِلمي في ال٣لُت.
 20جٝىم الجهاث اإلاّىُت في الجامّت بذِىحي للمؽاس٠ت في
الاخخٙاالث الشظمُت.
ًٝ 21ذس اإلاجخمْ الخاسجي ما ؤٜىم به في الّمل التربىي.
 22حعهم وٌُٙتي في سثاظت الٝعم في الىـى ٥بلى اإلا٣اهت
الاحخماُِت التي ؤسٔبها.
 23تهخم وظاثل ؤلاِالم بإِماء َُئت الخذسَغ وسئظاء
ألاٜعام وٜماًاَم اإلاخخلٙت.
ً 24خّاون ؤ٘شاد اإلاجخمْ اإلادلى معي للُٝام بىاحباحي
التربىٍت.
اإلاخىظي ؤلاحمالي لبّذ جىىٍش الشخفُت
اإلاخىظي ال٢لي إلادىس الشلا الىٌُٙي بجمُْ ؤبّادٍ

ًخضح مً الجذو ٥ؤن:
 -1حاءث اإلاخىظىاث الحعابُت لألبّاد اإلا٣ىهت إلادىس الشلا الىٌُٙي
٠ما ًلى البّذ ألاو ٥بمخىظي جد ،)4.08( ٞٝالبّذ الثاوي بمخىظي
جد ،)3.53( ٞٝالبّذ الثالث بمخىظي ٜذسٍ ( ،)4.42زم البّذ الشابْ
بمخىظي (.)3.80
 -2وبترجِب ألابّاد ً٣ىن ؤِالَا البّذ الثالث بّىىان الّالٜت مْ
سئظاء الّمل بمخىظي ٜذسٍ ( )4.42وباهدشاٗ مُّاسي  .76وَى
معخىي ً ْٝفي معخىي ٠بحر حذا وَزا ٌّنى ؤن سئظاء ألاٜعام ال
ًجذون ً
ً
جٝذًشا
خشحا في الخىاـل مْ سئظاء الّمل وَزا مً ؼإهه ٌّذ
ً
لزاتهم وخال إلاؽ٢الث لذيهم مما ًجّلهم ٌؽّشون بالشلا الىٌُٙي
وَزٍ الىدُجت جخ ٞٙمْ هخاثج دساظت ؤهذساوط ،ومّاٌّت].[19
 -3ؤٜل ألابّاد َى البّذ الثاوي بمخىظي ( )3.53وباهدشاٗ مُّاسي
َ 1.16ى بمعخىي ٠بحرة وبّىىان الشواجب والحىا٘ض ،وَى ٌّنى ؤن َىاٟ

املتىص
الحضايي
3.48
3.72
3.64
3.16

الاندراف
املعياةي
1.50
1.40
1.55
1.34

ثرثيب
العباة
4
2
3
6

مضتىي
الرضا
٠بحرة
٠بحرة
٠بحرة
مخىظىت

3.40
3.80
3.53
4.76

1.50
1.41
1.16
0.66

5
1
1

مخىظىت
٠بحرة
٠بحرة
ً
٠بحرة حذا

4.36
4.44

0.95
0.92

4
2

ً
٠بحرة حذا
ً
٠بحرة حذا

4.44

0.92

3

ً
٠بحرة حذا

4.12
4.42
4.76

1.42
0.76
0.66

5
1

4.68
3.48

0.75
1.26

2
6

ً
٠بحرة حذا
٠بحرة

3.48
3.52

1.33
1.29

5
3

٠بحرة
٠بحرة

3.24

1.39

7

مخىظىت

3.48

1.33

4

٠بحرة

3.80
3.94

0.97
0.81

مخىظىت
ً
٠بحرة حذا
ً
٠بحرة حذا

٠بحرة
٠بحرة

ٜذس مً الؽّىس بالٕبن لذي سئظاء ألاٜعام ُ٘ما ًخّل ٞبالشواجب
ً
جدٝٝا هي الّباسة ( )10وهى حؽحر بلى
والحىا٘ض ،وؤن ؤٜل الّباساث
الحىا٘ض اإلاّىىٍت خُث بنهم ٌؽّشون ؤنهم ٌّملىن ؤ٠ثر وال ًجذون
الخٝذًش اإلاىاظب مً الجهاث اإلاخخلٙت.
 -4ؤما ًِ معخىي الشلا الىٌُٙي بؽ٣ل ِام لذي ؤ٘شاد الُّىت ٘ٝذ
ً
مخدٝٝا بيعبت ( )3.94وهى وعبت بمعخىي في خذ راتها ج ْٝبحن 3.4
١ان
و  4.2بمعخىي مشج ْٙوهى حؽحر بلى جمخْ سئظاء ألاٜعام بمعخىي مً
الشلا الىٌُٙي ًجّلهم ؤ٠ثر اظخٝش ًاسا وَزٍ الىدُجت جخ ٞٙمْ هخاثج
دساظت الحمُذي] ،[11وهخاثج دساظت ألامحر وِبذ الشظى.[18]٥
ً
وللحابت ًِ العاا ٥الثالث َل َىالِ ٤الٜت دالت بخفاثُا بحن
معخىي الخم٢حن ؤلاداسي ومعخىي الشلا الىٌُٙي لذي سئظاء ألاٜعام
ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء مً وحهت هٍشَم؟ جم اظخخشاج مّامالث
الاسجب ـاه بُ ـً ؤبّ ـاد الخم ُ٢ـً ؤلاداسي وؤبّاد الشلا الىٌُٙي ٠ما َى
161
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مىضح في الجذو ٥الخالي:
جدول 4
مصفىفة معامالت الاةثباط بين أعبعااد التمكين لااداةي وأعبعااد الرضا الىظيفي واداللة الاةثباط
التمكين الااداةي
جٙىٍن العلىت
الخدٙحز الزاحي
الّمل الجماعي
جىىٍش الشخفُت
العلى ٟؤلابذاعي
الخم٢حن ؤلاداسي ٣٠ل

طبيعة العمل وظروفه
*
0.336
**
0.680
**
0.720
**
0.912
**
0.973
**
0.866

الرواثب والحىافس
**
0.609
**
0.954
**
0.817
**
0.699
**
0.697
**
0.929

الرضا الىظيفي
العالقة مع ةؤصاء العمل املكانة الاجتماعية وثقدًر املجتمع
**
**
0.764
0.453
**
**
0.823
0.844
**
**
0.755
0.909
*
*
0.420
0.454
**
**
0.573
0.696
**
**
0.820
0.801

مً الجذوً ٥دبحن ؤن مّامل الاسجباه بحن معخىي الخم٢حن ؤلاداسي
ومعخىي الشلا الىٌُٙي ٣٠ل بلٕذ ( )0.977وَى مّامل اسجباه ِا٥
ً
ً٣اد ًفل بلى خذ الخىاب ٞوَى دا ٥بخفاثُا ِىذ معخىي ( )0.01وهى
وعبت مشجّٙت حؽحر بلى ؤهه ١لما صادث معخىٍاث جم٢حن سئظاء ألاٜعام
١لما صادث دسحت الشلا الىٌُٙي لذيهم ألن في رل ٤هجاح لأل٘شاد في
جإدًت واحباتهم الىٌُُٙت اإلاىىوت بهم.
 ؤِلى ؤبّاد الشلا الىٌُٙي جإزحرا في الخم٢حن ؤلاداسي َى بّذ "الشواجبً
والحىا٘ض " ٘٣لما ١اهذ الشواجب والحىا٘ض ١اُ٘ت ١ان رل ٤ظببا في
مداولت الٙشد الىجاح في ؤلاداسة معخُّىا في رل ٤ب٣ل العبل اإلاخاخت.
وَزا ًذِى بداسة الجامّت بلى لشوسة مشاِاة جد ُٞٝالخم٢حن ؤلاداسي

الرضا الىظيفي ككل
**
0.645
**
0.949
**
0.900
**
0.693
**
0.808
**
0.977

لذي سئظاء ألاٜعام ظىاء في ألابّاد اإلاشجّٙت الخد٠ ُٞٝما حاءث في
بحابت العاا ٥ألاو ٥مثل الّمل الجماعي خُث بن التر٠حز ِلى مضٍذ مً
جُّٙل َزا البّذ اإلاشجً ْٙم٢ىه ؤن ًضٍذ مً الشلا الىٌُٙي وؤًما
باالَخمام بإبّاد الخم٢حن اإلاىخٙمت الخد٠ ُٞٝما حاءث في بحابت
العاا ٥ألاو ٥وَى بّذ جىىٍش الشخفُت خُث بهه ًم ً٢ؤن ًادي َزا
بلى مضٍذ مً الخم٢حن ؤلاداسي وبالخالي الشلا الىٌُٙي.
وللحابت ًِ العاا ٥الشابْ الزي ًىق ِلى :ؤي ؤبّاد الخم٢حن
ؤلاداسي ؤ٠ثر جإزحرا ِلى جد ُٞٝالشلا الىٌُٙي مً وحهت هٍش ُِىت
الذساظت؟ جم خعاب مّامالث الاهدذاس اإلاخّذد الخخباس ؤزش ؤبّاد
الخم٢حن ؤلاداسي وبحن الشلا الىٌُٙي ٣٠ل ِلى اإلاُٝاط وحاءث الىخاثج
٠ما في الجذو ٥الخالي:

جدول 5
نتائج ثدليل الاندداة املتعداد الختباة أثر أعبعااد التمكين الااداةي في الرضا الىظيفي لدي ةؤصاء ألاقضام
الخطأ املعياةي
أعبعااد التمكين الااداةي
قيمة  tاملدضىبة
Beta
B
**3.548
0.446
0.106
0.446
جٙىٍن العلىت
-0.179
-0.023
0.118
-0.021
الخدٙحز الزاحي
**3.348
0.036
0.106
0.353
الّمل الجماعي
*2.092
0.208
0.124
0.260
جىىٍش الشخفُت
0.375
0.056
0.168
0.063
العلى ٟؤلابذاعي

ًخضح مً الجذو ٥العاب ٞؤن ألابّاد (جٙىٍن العلىت ،الّمل
الجماعي ،جىىٍش الشخفُت) لها جإزحر ِلى الشلا الىٌُٙي لذي سئظاء
ألاٜعام خُث بلٕذ ُٜمت ) (tاإلادعىبت ( ،)3.548 ،3.348 ،2.092وؤن

مضتىي اداللة t
0.001
0.859
0.002
0.042
0.709

ألابّاد (الخدٙحز الزاحي ،العلى ٟؤلابذاعي) لِغ لهما جإزحر ِلى الشلا
الىٌُٙي.

جدول 6
نتائج ثدليل الاندداة املتعداد التدةيجي للتنبإ بمضتىي الرضا الىظيفي من خالل أعبعااد التمكين الااداةي كمتغيرات مضتقلة
مضتىي اداللة t
قيمة  tاملدضىبة
قيمة  R2معامل التددًد
ثرثيب ادخىل العناصر املضتقلة في معاادلة التنبإ
0.000
*9.7
0.64
جٙىٍن العلىت
0.000
*4.3
0.69
الّمل الجماعي
0.001
*2.6
0.77
جىىٍش الشخفُت

هٍشي ؤم ِلمي ـ ظىىاث الخبرة)؟
ً
ؤوال -باليعبت للٙشو ٛبحن ؤححاب الذسحاث الّلمُت:
جم خعاب اإلاخىظي والاهدشاٗ اإلاُّاسي واليعبت الخاثُت للٙش ٛبحن
ؤححاب الذسحاث الّلمُت الؽألحن لىٌُٙت سثِغ ٜعم بجامّت
ؼٝشاء مً خال ٥اظخجاباتهم و١اهذ الىخاثج ٠ما ًلي:

ًخضح مً الجذو ٥ؤن مخٕحر جٙىٍن العلىت ٜذ اخخل اإلاشجبت ألاولى
و٘عش ما مٝذاسٍ ( )%64مً الخباًً في اإلاخٕحر الخابْ ًلُه مخٕحر الّمل
الجماعي زم مخٕحر جىىٍش الشخفُت.
وللحابت ًِ العاا ٥الخامغ مً ؤظئلت الذساظت "َل جىحذ ٘شوٛ
ً
دالت بخفاثُا في جٝذًشاث سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء
إلاعخىي الخم٢حن ؤلاداسي ًشحْ بلى مخٕحراث(الذسحت الّلمُت ـ هىُ ال٣لُت
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الدةجة العلمية
ؤظخار معاِذ
ؤظخار مؽاسٟ

جدول 7
اختباة ت الصتجابات ةؤصاء ألاقضام وفقا ملتغير الدةجة العلمية في التمكين لااداةي
الاندراف املعياةي
قيمة (ت)
املتىص الحضايي
العداد
0.67
4.03
23
-0.959
0.53
4.50
2

مً الجذوً ٥دبحن ؤن اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ الٝعم
بذسحت ؤظخار مؽاس )4.50( ٟبِىما اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ
الٝعم بذسحت ؤظخار معاِذ ( )4.03والاهدشا٘اث اإلاُّاسٍت ِلى الترجِب
( )0.53 ،0.67وؤن ُٜمت "ث" اإلادعىبت هي( )0.959-وَزٍ الىدُجت حّنى

نىع الكلية
هٍشي
ِملي

مضتىي الداللة
0.348

ؤهه ال ٘اسٌّ ٛخذ به بحن الذسحخحن الّلمُخحن ِىذ ُٜام ؤي منهما في بداسة
الٝعم ،ألن اإلاهام واخذة والفالخُاث واخذة وؤهه ًم ً٢ؤن ًٝىم بها
الشخق مهما ١اهذ دسحخه الّلمُت.
ً
ً
زاهُا -الٙشو ٛبحن ؤ٘شاد الُّىت جبّا إلاخٕحر هىُ ال٣لُت (هٍشيِ/ملي):

جدول 8
اختباة(ت)الصتجابات ةؤصاء ألاقضام وفقا ملتغير نىع الكلية في مدىة التمكين لااداةي
الاندراف املعياةي
قيمة (ت)
املتىص الحضايي
العداد
0.76
3.96
10
-0.657
0.60
4.14
15

مً الجذوً ٥دبحن ؤن اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ الٝعم
في ال٣لُاث الىٍشٍت ( )3.9بِىما اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ
الٝعم في ال٣لُاث الّلمُت ( )4.14والاهدشا٘اث اإلاُّاسٍت ِلى الترجِب
( )0.60 ،0.76وؤن ُٜمت "ث" اإلادعىبت هي ( )0.657-مْ معخىي داللت

مضتىي الداللة
0.518

ٔحر دا ٥وَزٍ الىدُجت حّنى ؤهه ًدعاوي سئظاء ألاٜعام ِىذ ُٜام ؤي
منهم في بداسة ٜعمه ظىاء في ال٣لُاث الىٍشٍت ؤو ال٣لُاث الّلمُت.
ً
زالثا -الٙشو ٛبحن ؤ٘شاد الُّىت ً
جبّا إلاخٕحراث ظىىاث الخبرة:

جدول 9
ثدليل التباًن وفقا لضنىات الخبر
مصدة التباًن
بحن اإلاجمىِاث
داخل اإلاجمىِاث
ال٢لي

مجمىع املريعات
5.14
5.32
10.46

ادةجة الحرية
3
21
24

متىص مجمىع املريعات
1.71
0.253

خُث بن معخىي الذاللت ؤٜل مً  ،0.05جىحذ ٘شو ٛراث داللت
بخفاثُت حّضي إلاخٕحر ظىىاث الخبرة،
بخىبُ ٞجدلُل الخباًً وخعاب ُٜمت (ٗ) ًدبحن ؤن ُٜمت (ٗ)
اإلادعىبت هي ( )6.76وهى دالت ِىذ معخىي ( )0.002وهى حؽحر بلى داللت
ِالُت جا٠ذ الٙشو ٛبحن ؤححاب الخبرة في معخىي الخم٢حن ؤلاداسي.
ً
وإلاّش٘ت ؤي الٙئاث ١اهذ ؤ٠ثر بخعاظا بالخم٢حن ؤلاداسي مْ مالخٍت ان
٘ئاث ظىىاث الخبرة هى ،20-15،15-10،10-5ؤ٠ثر مً 20ظىت ،وإلاّش٘ت
لفالح مً ،جم ِمل اخخباس ؼُُٙه إلاّش٘ت الٙشو ٛالبّذًت بحن
مجمىِاث الٙش ٛالثالر لفالح اإلاجمىِت الثالثت (ظىىاث الخبرة مً

الدةجة العلمية
ؤظخار معاِذ
ؤظخار مؽاسٟ

قيمة (ف)
6.76

مضتىي الداللة
0.002

 15بلى  20ظىت) ـاخبت اإلاخىظي ألاِلى و٘ٝا للجذو ٥الخالي ل٣ىنهم
ً
ألا٠ثر ؼبابا مْ الىضج واإلاماسظت ؤلاداسٍت.
وللحابت ًِ العاا ٥العادط مً ؤظئلت الذساظت وَى "َل جىحذ
ً
٘شو ٛدالت بخفاثُا في جٝذًشاث سئظاء ألاٜعام ب٣لُاث حامّت ؼٝشاء
إلاعخىي الشلا الىٌُٙي ًشحْ بلى مخٕحراث(الذسحت الّلمُت ـ هىُ ال٣لُت
هٍشي ؤم ِلمي ـ ظىىاث الخبرة)؟
ً
ؤوال -باليعبت للٙشو ٛالتي جشحْ بلى مخٕحر الذسحت الّلمُت:
جم خعاب اإلاخىظي والاهدشاٗ اإلاُّاسي واليعبت الخاثُت للٙش ٛبحن
ؤححاب الذسحاث الّلمُت الؽألحن لىٌُٙت سثِغ ٜعم بجامّت
ؼٝشاء مً خال ٥اظخجاباتهم و١اهذ الىخاثج ٠ما ًلي:

جدول 11
اختباة "ت" الصتجابات ةؤصاء ألاقضام وفقا ملتغير الدةجة العلمية على مدىة الرضا الىظيفي
الاندراف املعياةي
قيمة (ت)
املتىص الحضايي
العداد
0.836
3.90
23
-0.675
0.383
4.31
2

ال جىحذ ٘شو ٛخُث بن معخىي الذاللت ؤ٠بر مً 0.05
ومً الجذوً ٥دبحن ؤن اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ الٝعم
بذسحت ؤظخار مؽاس )4.31( ٟبِىما اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ
الٝعم بذسحت ؤظخار معاِذ ( )3.90والاهدشا٘اث اإلاُّاسٍت ِلى الترجِب

مضتىي الداللة
0.507

().836 ،.383وؤن ُٜمت "ث" اإلادعىبت هي ( )0.675-وَزٍ الىدُجت حّنى
ؤهه ال ٘اس ٛفي الشلا الىٌُٙي ٌّخذ به بحن الاظخار اإلاعاِذ والاظخار
اإلاؽاسِ ٟىذ ُٜام ؤي منهما بإِما ٥بداسة الٝعم.
ً
زاهُا :باليعبت للٙشو ٛالتي جشحْ بلى مخٕحر هىُ ال٣لُت:
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6

نىع الكلية
هٍشي
ِملي

9

7102

جدول 11
اختباة(ت)الصتجابات ةؤصاء ألاقضام وفقا ملتغير نىع الكلية على مقياش الرضا الىظيفي
الاندراف املعياةي
قيمة (ت)
املتىص الحضايي
العداد
1.02
3.83
10
-0.419
0.66
4.00
15

مً الجذوً ٥دبحن ؤن اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ الٝعم
في ال٣لُاث الىٍشٍت ( )3.83بِىما اإلاخىظي الحعابي الظخجاباث سثِغ
الٝعم في ال٣لُاث الّلمُت ( )4.00والاهدشا٘اث اإلاُّاسٍت ِلى الترجِب
( )0.66 ،1.02وؤن ُٜمت "ث" اإلادعىبت هي ( )0.419-مْ معخىي داللت

مضتىي الداللة
0.628

ٔحر دا ،٥وَزٍ الىدُجت حّنى ؤهه ال ٘اس ٛفي الشلا الىٌُٙي ٌّخذ به بحن
سئظاء ألاٜعام في ال٣لُاث الىٍشٍت وال٣لُاث الّملُت ِىذ ُٜام ؤي
منهما بإِما ٥بداسة الٝعم.
ً
زالثا :باليعبت للٙشو ٛالتي جشحْ بلى مخٕحر ظىىاث الخبرة:

جدول 12
ثدليل التباًن وفقا لضنىات الخبر
مصدة التباًن

مجمىع املريعات

ادةجة الحرية

بحن اإلاجمىِاث
داخل اإلاجمىِاث
ال٢لي

6.06
9.77
15.83

3
21
24

متىص مجمىع
املريعات
2.02
0.465

خُث ؤن معخىي الذاللت ؤٜل مً  ،0.05جىحذ ٘شو ٛراث داللت
بخفاثُت حّضي إلاخٕحر ظىىاث الخبرة ،وإلاّش٘ت لفالح مً ،جم ِمل
اخخباس ؼُُٙه إلاّش٘ت الٙشو ٛالبّذًت بحن اإلاجمىِاث الثالر.
بخىبُ ٞجدلُل الخباًً وخعاب ُٜمت (ٗ) ًدبحن ؤن ُٜمت (ٗ)
اإلادعىبت هي ( )4.342وهى دالت ِىذ معخىي ( )0.016وهى حؽحر بلى
داللت ِالُت جا٠ذ الاخخالٗ بحن اححاب الخبرة في معخىي الشلا
الىٌُٙي.
وإلاّش٘ت ؤي الٙئاث ١اهذ ؤ٠ثر اخعاظا بالشلا الىٌُٙي مْ مالخٍت
ؤن ٘ئاث ظىىاث الخبرة هي ،20-15 ،15-10 ،10-5ؤ٠ثر مً  20ظىت،
وإلاّش٘ت لفالح مً ،جم ِمل اخخباس ؼُُٙه إلاّش٘ت الٙشو ٛالبّذًت بحن
اإلاجمىِاث الثالر وجبحن ؤهه ال ًىحذ ٘شو ٛراث داللت بخفاثُت بحن
اإلاجمىِاث جشحْ الي مخٕحر ظىىاث الخبرة.
وبهزا ج٣ىن الذساظت ٜذ ؤحابذ ًِ العاا ٥العادط مً ؤظئلت
الذساظت بالخىـل بلى:ال ٘اس ٛفي الشلا الىٌُٙي ٌّخذ به بحن ألاظخار
اإلاعاِذ وألاظخار اإلاؽاسِ ٟىذ ُٜام ؤي منهما بإِما ٥بداسة الٝعم.
ال ٘اس ٛفي الشلا الىٌُٙي ٌّخذ به بحن سئظاء ألاٜعام في ال٣لُاث
الىٍشٍت وال٣لُاث الّملُت ِىذ ُٜام ؤي منهما بإِما ٥بداسة الٝعم .وال
ًىحذ ٘شو ٛراث داللت بخفاثُت بحن اإلاجمىِاث جشحْ بلي مخٕحر
ظىىاث الخبرة.
 .7التىصيات
 -1ؤن تهخم الُٝاداث ؤلاداسٍت الّلُا في الجامّت بخد ُٞٝاإلاضٍذ مً
الخم٢حن ؤلاداسي لشئظاء ألاٜعام في ١لُاتهم إلاا لزل ٤مً دوس في هجاح
للّمل وفي جد ُٞٝالشلا الىٌُٙي لهم.
 -2الاَخمام بإبّاد الخم٢حن ؤلاداسي اإلاخذهُت ٠ما ٜاظتها الذساظت
الحالُت والتي حؽحر بلى الاَخمام بخٙىٍن العلىت إلجاخت الٙشـت
لشئظاء ألاٜعام لخىُٙز الىاحباث بمشوهت وهجاح.
 -3الاَخمام بدىمُت ٜذساث سئظاء ألاٜعام ؤلاداسٍت ختى ًخم٢ىىا مً
ؤداء ِملهم بؽ٣ل حُذ.

قيمة (ف)
4.342

مضتىي الداللة
0.016

 -4الاَخمام بالحىا٘ض اإلاادًت واإلاّىىٍت لشئظاء ألاٜعام إلاا لزل ٤مً
دوس في جدمل مؽا ٛالّمل وجد ُٞٝالشلا الىٌُٙي.
 -5جى٘حر ٘شؿ مخفاِذة الَخمام الجامّت واإلاجخمْ بشئظاء ألاٜعام
ختى ًخد ٞٝلهم الجى اإلاعاِذ في جدمل لٕىه الّمل وببشاص ؤلاهجاصاث.
املراجع
أ .املراجع العربية
] [1ؤبى الى٘ا ،حما ٥مدمذ (" :)2014مّىٜاث بـالح الخّلُم
الجامعي" ،مجلت ١لُت التربُتحامّت بنها ،مج  ،99 ُ ،25مفش ،ؿ
ؿ .162-147
] [2ال٢بِس يِ ،امشخمحر ( :)2004بداسةاإلاّش٘توجىىٍشاإلاىٍماث،
اإلا٢خبالجامُّالحذًث،ؤلاظ٢ىذسٍت،مفش.
]١[3اِىٍِ ،بحر اخمذ ِلى (" :)2013الخم٢حن ؤلاداسي إلاّلم اإلاشخلت
الثاهىٍت الّامت في مفش في لىء الاججاٍ هدى الالمش٠ضٍت" ،سظالت
ماحعخحر،مّهذ الذساظاث التربىٍت،حامّت الٝاَشة.
] [4الشوٍ ،ٞمىل ٞبً مّٝذ بً مىل ":)2016( ٞالخم٢حن ؤلاداسي لذي
ٜادة مذاسط الخّلُم الّام في مداٍ٘ت ِ ،"ُٚٙاإلاجلت الذولُت
التربىٍت اإلاخخففت،اإلاجلذ  ،5الّذد  ،8ؤٔعىغ (آب) ،ؿ ؿ
.258-230
] [5الشؼُذي ،ؤخمذ ِبذ هللا (" :)2011الخّلُم الجامعي وظىٛ
الّمل" ،مجلت الّلىم ؤلاداسٍت ،مج  ،3ُ ،2الُمً ،ؿ ؿ.67-53
] [6البلىي ،مدمذ ظلُمان (" :)2008الخم٢حن ؤلاداسي وِالٜخه باألداء
الىٌُٙي لذي مّلمي اإلاذاسط الح٣ىمُت في مداٍ٘ت الىحه  -اإلامل٢ت
الّشبُت العّىدًت مً وحهت هٍشَم" ،مخىلب سظالت ماحعخحر،
ِمادة الذساظاث الّلُا ،حامّت ماجت ،ألاسدن.
] [7الجّبري ،دِاء ( :)2010وا ْٜجم٢حن الّاملحن في الجامّاث
الٙلعىُيُت الّاملت في المٙت الٕشبُت مً وحهت هٍش ؤلاداسٍحن،
سظالت ماحعخحر ،حامّت الخلُل.
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] [20العبُعي ،دًىا بيذ مدمذ (" :)2014الخم٢حن ؤلاداسي لذي مذًشي
اإلاذاسط الثاهىٍت بمداٍ٘ت الاخعاء :الىا ْٜوظبل الخىىٍش"،سظالت
ماحعخحر١ ،لُت التربُت ،حامّت اإلالُ٘ ٤فل.
] [21الذوظشي ،ظُّذ بً مباس :)2014( ٟالخم٢حن ؤلاداسي وِالٜخه
بالشلا الىٌُٙي لذي مذًشي اإلاذاسط الثاهىٍت الح٣ىمُت في مذًىت
الشٍاك مً وحهت هٍشَم،مجلت ١لُت التربُتحامّت بنها ،مج ،25
ُ ،98مفش ،ؿ ؿ .99-53
] [22الىّاوي ،خعً ؤخمذ (" :)2013الخم٢حن ؤلاداسي وِالٜخه بالشلا
الىٌُٙي لذي مذًشي اإلاذاسط الح٣ىمُت في مداٍ٘ت الذمام
باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت" ،مجلت دساظاث – الّلىم التربىٍت ،مج
 40ملح ،ٞألاسدن ،ؿ ؿ .327-305
][23الضامليً ،ىظ ٚاظماُِل ( :)2013الخم٢حن وِالٜخه باإلبذاُ
ؤلاداسي لذي مذًشي و١الت الٕىر الذولُت في مداٍ٘اث ٔضة ،سظالت
ماحعخحر١ ،لُت التربُت ،الجامّت الاظالمُتٔ،ضة
] [24الىادي ،مدمىد خعحن ( :)2011الخم٢حن ؤلاداسي في الّفش
الحذًث ،داس الحامذ لليؽشِ ،مان
] [25اإلااض ي ،زاثشة ِذهان (" :)2011ؤزش الخم٢حن ؤلاداسي ِلى جىبُٞ
بداسة الجىدة الؽاملت في معدؽٙى الجامّت ألاسدهُت" :دساظت خالت،
اإلاجلت ألاسدهُت في بداسة ألاِما ،٥مج ،4ُ ،7ألاسدن ،ؿ ؿ -527
.556
] [26بً مىٍىس( :)1994لعان الّشب ،الىبّت الثالثت ،داس ـٙاء،
بحروث ،باب الىىن.
]ِ [28بذ الىَابً ،اظش (" :)2012ؤزش الخم٢حن ؤلاداسي ِلى الىالء
الخىٍُمي :دساظت خالت بى ٤مفش اإلاش٠ض الشثِغ"،مجلت البدىر
والذساظاث الّشبُت ،56ُ ،مفش،،ؿ ؿ 222-175
]ِ [29بذ الٍُّم ،ظالمه ( :)2012الخم٢حن ودوسٍ في جىمُت الُٝاداث
ؤلاداسٍت ،مجلت بداسة ألاِما ،136 ُ ،٥مفش ،ؿ ؿ .17-13
][30الٙاًضَُ ،لت بيذ ِبذهللا ظلُمان (" :)2017ظِىاسٍىَاث
معخٝبلُت بذًلت للخدى ٥للداسة ؤلال٢تروهُت بالجامّاث
العّىدًت"،اإلاجلت الذولُت التربىٍت اإلاخخففت ،الّذد ٘ ،2براًش،
ؿ ؿ .154-141
] [31الٝاض ي ،هجاح ( " :)2008ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي لذي الٝادة
التربىٍحن في الجامّاث الح٣ىمُت في بٜلُم الؽما ٥وِالٜخه
بالخذسٍب ؤلاداسي" ،سظالت د٠خىساٍ١ ،لُت التربُت ،حامّت الحرمى.ٟ
] [32ملحمً ،حى ظلُم ( :)2009الخم٢حن ٠مٙهىم بداسي مّاـش،
اإلاىٍمت الّشبُت للخىمُت ؤلاداسٍت ،ه ،2الٝاَشة.
] [33مفىٙى ،ـالح ِبذ الحمُذ ( :)2013ؤلاداسة اإلاذسظُت في لىء
ال٢ٙش ؤلاداسي اإلاّاـش ،الشٍاك ،داس اإلاشٍخ لليؽش.
] [34حاد الشب ،ظُذ مدمذ ( :)2006بداسة اإلاىاسد ال٢ٙشٍت واإلاّشُ٘ت في
مىٍماث ألاِما ٥الّفشٍت ،الٝاَشة ،مىبّتالّؽشي.
] [35الجىدة ،ماحذ مدمىد (" :)2015جىىٍش مُٝاط للشلا الىٌُٙي
ألِماء َُئت الخذسَغ مً ٔحر العّىدًحن في الجامّاث الح٣ىمُت
العّىدًت" ،اإلاجلت الذولُت التربىٍت اإلاخخففت ،اإلاجلذ  ،4الّذد
 ،11حؽشًٍ الثاوي ،ؿ ؿ .44-29

] [8بىخلىٍ ،بادٌغ (:)2015ؤزش جم٢حن الّاملحن ِلى الشلا الىٌُٙي:
دساظت مُذاهُت في ماظعت مىاخً الىاخاث بخٝشث – والًت
وسٜلت،مجلت ؤداء اإلااظعاث الجضاثشٍت ،7 ُ ،حامّت ٜاـذي
مشباح،الجضاثش ،ؿ ؿ 119-103
] [9العالم ،و٘اء ِبذ هللا مدمذ (" :)2017وا ْٜالتزام ؤِماء َُئت
الخذسَغ بجامّت اإلال ٤ظّىد بإخالُٜاث مهىت الخّلُم مً وحهت
هٍش الىالب والىالباث"،اإلاجلت الذولُت التربىٍت اإلاخخففت ،اإلاجلذ
 ،6الّذد ١ ،1اهىن الثاوي.
] [10وصاسة الخّلُم (َ1437ـ):الخّمُم سٜم  ،7617168في َ1437/4/1ـ.
] [11الحمُذي ،مىا" :)2016( ٥الخم٢حن الىٌُٙي وِالٜخه بالىالء
الخىٍُمي لذي ؤِماء َُئت الخذسَغ ب٣لُت التربُت بجامّت الىاثٚ
مً وحهت هٍشَم"،اإلاجلت الذولُت التربىٍت اإلاخخففت ،اإلاجلذ ،5
الّذد  ،4هِعان ،ؿ ؿ .266-236
] [12اإلاىحري ،هىٗ ،ماحذة الجاسودي (":)2016دسحت جىا٘ش ِىاـش
الخم٢حن ؤلاداسي للُٝاداث اليعاثُت في ١لُت التربُت بجامّت اإلال٤
ظّىد" ،اإلاجلت الذولُت التربىٍت اإلاخخففت،اإلاجلذ  ،5الّذد ،10
حؽشًٍ ؤو،،٥ؿ ؿ .90-67
] [13الىُّمي ،ؤمل ُِذ ِلُان ( " :)2015ؤبّاد الخم٢حن ؤلاداسي وازشٍ
ِلى ٘اِلُت اجخار الٝشاس مً وحهت هٍش الّامالث في حامّت جبى،ٟ
باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت"،سظالت ماحعخحرِ،مادة الذساظاث
الّلُا ،حامّت ماجت.
] [14الؽشاسي٘ ،هذ بً مدمذ (" :)2013الخم٢حن ؤلاداسي وِالٜخه
بّٙالُت ِملُاث الاجفا ٥لذي اإلاىٌٙحن ؤلاداسٍحن في حامّت
الجىٗ" ،سظالت د٠خىساٍ١ ،لُت التربُت ،حامّت الحرمى ،ٟألاسدن.
] [15الّىاسَُ ،ثم مدمذ (" :)2012مذي مماسظت الخم٢حن ؤلاداسي
وجإزحر رلِ ٤لى ببذاُ الّاملحن :دساظت مٝاسهت لىحهاث هٍش الّاملحن
في حامّتي ألاصَش وؤلاظالمُت بٕضة" ،سظالت ماحعخحر ١لُت الخجاسة،
الجامّت الاظالمُتٔ ،ضة.
] [16الؽشاسي ،مهىذ بً مدمذ بً مٝبى" :)2013( ٥الخم٢حن ؤلاداسي
وِالٜخه بّٙالُت ِملُاث الاجفا ٥لذي اإلاىٌٙحن ؤلاداسٍحن في
حامّت الجىٗ" ،سظالت د٠خىساٍ١ ،لُت التربُت ،حامّت الحرمىٟ
][17اإلاّاوي،ؤًمً ِىدة،وِبذالح٢یم ؤسؼیذة)": (2009الخم٢حن ؤلاداسي
وآزاسٍ في ببذاُ الّاملحن في الجامّت ألاسدهیت"،اإلاجلت ألاسدهیت في بداسة
ألاِما،٥م، 2ُ، 5ؿ ؿ، 240 -236الجامّت ألاسدهیت.
]ِ [18بذ الشظى ،٥خعحن ،ؤزحر ِبذ ألامحر ( :)2008اظتراجُجُت الخم٢حن
وؤزشَا في ٘اِلُت ٘شٍ ٞالّمل:دساظت جدلُلُت في ١لُاث حامّت
الٝادظُت ،مجلتالٝادظُتللّلىماإلداسٍتوالاٜخفادًت،اإلاجلذ ، 10
الّذد .3
] [19ؤهذساوط ،سامي ،وِاد ٥مّاٌّت ( :)2008دسحت مماسظت مٙاَُم
الثٝت والخم٢حن لذي الُٝاداث ألا١ادًمُت في الجامّاث ألاسدهُت،هٝال
ًِ ٠خاب،ؤلاداسة بالثٝت والخم٢حن :مذخل لخىىٍش اإلااظعاث،
الىبّت الثاهُتِ،الم ال٢خب الحذًثت لليؽش والخىصَْ،اسبذ –ألاسدن.
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خه بالشلاٜحن وِال٢ "الخم:)2015(  خمذي ِبذ هللا،٥[ ِبذ الّا36]
ت ِلىٝ دساظت مىب:ي لألخفاجي الاحخماعي اإلاذسس يٌُٙالى
مجلت الخذمت،"ىا الخّلُمُتٜ ألاخفاثُحن الاحخماُِحن بةداسة
.184-127  ؿ ؿ، مفش،53 ُ ،الاحخماُِت
ي لذي ؤِماء َُئتٌُٙ الشلا الى:)2011( شحٙ م٥ وال،[الشؼُذي39]
ُت ِلىُٝدساظت جىب:خه ببّن اإلاخٕحراث الذًمٕشاُ٘تٜالخذسٍب وِال
ي والخذسٍب في دولتُٝىاُ الخذسٍب بالهُئت الّامت للّلُم الخىبٜ
-71  ؿ ؿ، مفش،1ُ ،29  مج، مجلت البدىر ؤلاداسٍت،ىٍذ٣ال
.115
 مىاهج البدث في:)2011( ؤخمذ خحري،اٌم١ ، حابش،[ِبذ الحمُذ40]
. داس النهمت الّشبُت،اَشةٝ ال،غٙالتربُت وِلم الى
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THE ADMINISTRATIVE EMPOWERMENT
AND ITS RELATIONSHIP WITH JOB
SATISFACTION AMONG THE HEAD
DEPARTMENTS OF SHAQRA UNIVERSITY
COLLEGES AT DAWADMEY
GOVERNORATE IN K.S.A
FALAH BIN KHALAF AL AJRAFI
Assistant Professor. Of Educational Administration
Collage of Education
Shaqra University
ABSTRACT_ The study aimed to identify the administrative empowerment and its relationship to
job satisfaction among the head departments of Shaqra university colleges in Dawadmey
governorate in K.S.A. The study aimed to analyze the relationship among the component of
administrative empowerment and job satisfaction. The study depended on the descriptive study
approach , and used questionnaire as a tool for gathering data from the sample.The sample was
all the head departments of Shaqra university colleges in Dawadmey governorate. Some major
results were: the study sample responses on the total areas of the administrative empowerment
were highly and with a mean of (4.07), the study sample responses on the total areas of the to job
satisfaction were highly and with a mean of (3.94),and there were high signet. correlation between
administrative empowerment and job satisfaction
KEY WORDS: administrative empowerment, job satisfaction, head departments, Shaqra
university.
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