مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص343-301
DOI: 10.21928/juhd.20170820.12, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

زٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝملٓعُات اـسَ ١ٝايطع١ٝ
زضاغ ١إغتط٬عَ٫ ١ٝضا ٤ع َٔ ١ٓٝايعاًَني ج َٓعُات ا٭عُاٍ ايعاًَ ١ج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝأقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام
The role of business ethics in improving
the mental image of profitabe service organizations
A survey of the views of a sample of employees in business organizations
working in the city of Sulaymaniyah Kurdistan Region / Iraq
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املًدص ايػرل ٠ايعًُ ١ٝيًباسجإ ( :)CV
(ْٝؿتُإ عجُإ ق ٞايسَ )ٜٔادػترل إزاض ٠ا٭عُاٍ /نً ١ٝاإلزاضٚ ٠ا٫قتصاز /داَع ١املٛصٌ ( ، )2014جيٝدس شؿدهٌ
دٝس دساً اغتدساّ اؿاغٛب ٜٚ ،تهًِ ايعطش ١ٝإضاؾ ً١إىل يػ ١ا٭ّ اييت ٖ ٞايًػ ١ايهطزَ ،١ٜدسضؽ َػداعس ج داَعد ١ايتُٓٝد١
ايبؿطَٓ ١ٜص عاّ  2014ؿس ا ،َٕ٫يس ٜ٘عسز ايبشٛخ املٓؿٛضٚ ٠غرل املٓؿٛض ،٠قاّ شتسضٜؼ ( َباز ٨اإلزاض ،٠إزاض ٠ايتػٜٛل،
ْعط ١ٜاملٓعُٚ ١ايػًٛى ايتٓع.)ُٞٝ
(ؾطٜس ٕٚقُس قُٛز) سصٌ عًَ ٢ادػترل ج عًِ اإلزاض ٠ج شطٜطاْٝا ٜ ،تهًِ ايهطزٚ ١ٜايعطش ٚ ١ٝاْ٫هًٝع ، ١ٜقاضط ج
داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطَٓ ١ٜص عاّ ًٜ ، 2014ك ٢عسز َٔ احملاضطات َجٌ إزاض ٠ايتػٜٛل ،إزاض ٠املٛاضز ايبؿط ، ١ٜقطا٤ات إزاض١ٜ
ٚايًػ ١اْ٫هًٝع.١ٜ
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املًدص
إٕ صٛض ٠املٓعُ ١ت٪ثط عً ٢لاح املٓعُٚ ١أغتُطاضٜتٗا شؿهٌ نبرل ٚ ،إٕ نػب عُ ٌٝدسٜس ٜتٛقـ إىل سس نبرل عً٢
ٖص ٙايصٛض ٠اييت ٜهْٗٛا ايعُ ٌٝعٓٗا ٚ .إٕ املٓعُ ١ايٓادش ١يٝػت َطايب ١ؾكط شأغتكطاب ايعُ ٤٬اؾسز ٚ ،إمنا شا٫ستؿاظ
مبا يسٜٗا َٔ عُ ٤٬سايٝني.
ٚعً ٢ضَ ٤ٛاقسّ ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢زٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝشيو عٔ ططٜل
اغتكصا ٤أضا ٤املبشٛثني َٔ ايعاًَني يبعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع.١ٝ
إش سلٌ فتُع ايسضاغ ١شعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝأقً ِٝنطزغتإ ايعطام  ،أَا ايع١ٓٝ
ؾتهْٛت َٔ (  )117عاَٜ ً٬عًُ ٕٛج َٓعُات املؿُٛي ١شايسضاغ.١
اعتُس ايسضاغ ١عً ٢ايتكاْات املٝػط ٠ج ايدلْاَر اإلسصا )SPSS-Ver19( ٞ٥يهٌ َٔ (ا٭ٚغاط اؿػاش، ١ٝ
ا٫مطاؾات املعٝاضَ ، ١ٜعاَ٬ت ا٫ضتباطَٚ ،عاَ٬ت ا٫مساض ايبػٝط ، )١ؾط ً٬عٔ اغتدساّ ؼً ٌٝا٫مساض اـط ٞاملتعسز
ملعطؾ ١ايتأدجرلات املباؾط ٠شني َتػرلات ايسضاغ.١
قاّ ايباسجإ ظُع ايبٝاْات ٚؼًًٗٝا ٚشيو شاإلعتُاز عً ٢اغتُاض ٠ا٫غتباْ ١نأزا ٠ضٝ٥ؼ ؾُع ايبٝاْات شٗسف َعطؾ١
ع٬ق ١ا٫ضتباط ٚا٭ثط شني َتػرلات ايسضاغ.١
ٚتٛصًت ايسضاغ ١إىل أْٗا تٛدس ع٬ق ١ا٭ضتباط َعٓ ١ٜٛشني أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝنُا تعٗط ْتا٥ر
ايسضاغ ١إٔ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ تأثرل َعٓ ٟٛج ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
 َٔٚأِٖ ايتٛصٝات ٖ ٞضطٚضْ ٠ؿط اغٗاَات َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج خسَ ١اجملتُع ٚشيو شاٖتُاّ املتعاٜس
عً ٢أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج خططِٗ ٚاغذلاتٝذٝاتِٗ.
ايهًُات املؿتاس :١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ َ ،صازض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ  ،ايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝإزاض ٠ايصٛض ٠ايصَٖٓٓ ، ١ٝعُات
ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطعَ ، ١ٝس ١ٜٓايػًُٝاْ.١ٝ
Abstract
The image of the organization has a significant impact on the organization's success and
sustainability. To achieve a new customer may depend mostly upon an image that is formed by
the customer. The successes organization is not just required to attract new customers, but to keep
with current customers.
In the light of above, the purpose of this study was to identify the role of business ethics in
improve the mental image through survey of respondents of employees working in profitable
service business organizations.
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The study population included some profitable service organizations in the city of Sulaymaniyah,
Kurdistan Region of Iraq. The sample consisted of (117) employees working in organizations
covered by the study.
The statistical analysis software (SPSS-ver 19) has used by the researchers to find out standard
deviations , correlation coefficients, and simple regression coefficients , as well as multiple linear
regression analysis has used to determine the direct effects of the study variables in order to find
out research's objectives.
This study relied on primary sources which obtained by distributing questionnaire in order to
know the relationship of correlation and impact between the variables of the study.
The study found that there is a statistically significant effect of business ethics to gain mental
image in the profetable service organizations.
The study recommended the development and promotion of business ethics , and the need for
One of the most important recommendations is the need to disseminate the contribution of
profitable service organizations to the service of the community and the growing interest in
business ethics in their plans and strategies.
Keywords: business ethics, mental image, mental image management, profitable business
organizations, Sulaymaniyah city.

١َاملكس
 خطأ جٚ سل أٖٛ  َا١ ملعطؾَٞا اْٗا تأتُٛيهٔ عٚ ،  ملدتًـ ايٓاؽ١ كتًؿ٤اٝعين أؾٝات ا٭عُاٍ يٝق٬ّ اخٛٗ َؿ٤قس داٚ
ّ ؾدنٕ اٖتُدا، قدات َدع أصدشاب املصداحل٬ايعٚ تعًل شآثداض املٓتذداتٜ ُاٝ ؾٖٛ ٖصاٚ ، حٝ صشٖٛ اّ مباٝايكٚ ٌَُهإ ايع
. شٗا١ًَعات يًُٓعُات ايعاُٝاملٚ س٥اٛس َٔ ايؿٜؾط ايعسٜٛ ٍات ا٭عُاٝق٬شأخ
َٔ ٠ضٛ ايصٕٙ ٖصٛقس تتهٚ ،ٕ ج أشٖإ ايٓاؽ عٔ املٓعُاتٛ اييت تته١ْٝ٬ ايعك٠ضٛ ايصٖٞ ١ٖٝٓ ايص٠ضٛص ايصٛأَا غص
 اإلؾداعات٢ عًدٚل أ٥ثداٛايٚ ١ ا٭زيد٢قدس تعتُدس عًدٚ ، ٠سٝ غرل ضؾٚ أ١ًٕٝ عكٛقس تهٚ ، ٠ غرل املباؾطٚ أ٠ املباؾط١ايتذطش
.ِٗغٚ٩ْٗا ج ضًُٛ ملٔ حي١اقعا صازقا شايٓػبٚ ٌيهٓٗا ج ا٭خرل متجٚ ١ثكٛاٍ غرل املٛا٭قٚ
ٔ َد١عُٛ إىل ف١ شاإلضاؾ، )١ يًسضاغْٞساٝاؾاْب املٚ ١ يًسضاغٟ اؾاْب ايٓعط،١ ايسضاغ١ٝ َٔ (َٓٗذ١ ايسضاغٕٙ ٖصٛتته
.١غٚ َٓٗا َٔ داْب املٓعُات املسض٠ اييت شنَهإ اإلغتؿاز١َات اشلاٝصٛايتٚ اإلغتٓتادات
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َٓٗذ ١ٝايسضاغ: ١
أَ :ً٫ٚؿهً ١ايسضاغ: ١
عً ٢ايطغِ َٔ اؾٗٛز ايبشج ١ٝايهبرل ٠ج زضاغَٛ ١ضٛع اخ٬قٝدات ا٭عُداٍ أقًُٝٝداً ٚعاملٝداً  ،إ ّ٫إٔ احملدا٫ٚت احملًٝد١
٫ظايت عاد ١إىل إثطا ٤نبرل ج فاٍ تؿػرل ايتٛدٗات املعاصطٚ ٠ؼًَ ٌٝطاَٗٓٝا ٚ ،يعٌ َٔ شني ايكطاٜا املعطؾ ١ٝاييت عاد ١إىل
َعٜس َٔ ايبشح ٚايتكصَ ٞا ٜطتبط مبطاَني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝإزاضتٗا  ،شٛصؿٗا ايصٛض ٠ايؿعً ١ٝاييت تته ٕٛج اشٖإ ايٓداؽ
عٔ املٓؿآت ٚاملٓعُات  ،قس تتهٖ ٕٛص ٙايصٛض َٔ ٠ايتذطش ١املباؾط ٠ا ٚغرل املباؾطٚ ٠قس ته ٕٛعك ١ْٝ٬أ ٚغرل ضؾٝسٚ ٠قدس
تعتُس عً ٢ا٭زي ٚ ١ايٛثا٥ل ا ٚاإلؾاعات  ٚا٭قٛاٍ غرل املٛثٛق ، ١يهٓٗا ج ايٓٗا ١ٜمتجٌ ٚاقعاً صازقاً شايٓػب ١ملدٔ حيًُْٗٛدا ج
ضٚ٩غِٗ ٚ ،ج ضَ ٤ٛا تكسّ ؾنٕ مثَ ١عطً ١تتذػس َ٬قٗا ا٭غاغ ١ٝشٛدٛز ؾذد ٠ٛج زضاغدٚ ١ؼًٝدٌ املٛضدٛعات أعدٙ٬
يًهؿـ عٔ َطاَٗٓٝا ٚؾٛا٥سٖا ٚاغتهؿاف تأثرلاتٗاٚ .ميهٔ تأؾرل َؿهً ١ايسضاغ ١عدل ايػ٩ٛاٍ ايطٝ٥ػ ٞاٯت:ٞ
َ .0ا طبٝع ١ع٬ق ١ا٭ضتباط  ٚا٭ثط يتطبٝل أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيس ٣ع ١ٓٝايسضاغ١؟

ثاًْٝا .أُٖ ١ٝايسضاغ١
تأت ٞأُٖ ١ٝايسضاغ ١عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ َدٔ اؾاْدب املٝدساْٚ ٞايٓعدط ،ٟج اؾاْدب ايٓعدط ٟت تٛضدٝح َٓٚاقؿدَ ١اٖٝد١
أخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٚصازضٖا ا٭غاغ ١ٝاضاؾ ً١إىل ؾطح َاٖ ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝايعٛاٌَ امل٪ثط ٠ؾٗٝا إضاؾ ً١إىل إزاضتٗا شؿهٌ
ممتاظ  ،ؾؿ ٞداْبٗا املٝساْ ٞتعٗط أُٖ ١ٝايسضاغ ١عدل تٛؾرل اإلداشات عٔ ايٓٛاس ٞاملؿداض إيٗٝدا عدٔ ططٜدل ا٫ختبداض املٝدساْٞ
يتطبٝل أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚزٚضٖا ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ

ثايجاً .أٖساف ايسضاغ١
تتُجٌ ا٭ٖساف ا٭غاغ ١ٝيًسضاغ ١ج:
 .0ايتأنٝس عًَ ٢اٖ ١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٚصازضٖا ا٭غاغ ١ٝج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
 .7ايتعطف عً ٢ؾهٌ ايع٬قٚ ١ا٭ثط ٭غتدساّ املصازض ا٭غاغ ١ٝ٭خ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١ملٓعُدات
ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝاملسضٚغ.١
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ضاشعًا  .املدطط ايؿطض ٞيًسضاغ١
ٜتُجٌ ايؿهٌ اَ٫ت ٞاملدطط ايؿطض ٞيًسضاغ: ١

مصادر أخالقيات األعمال

الصورة الذهنية
ايؿهٌ ) (1املدطط ايؿطض ٞيًسضاغ َٔ ١اعساز ايباسجإ

خاَػاً  :ؾطضٝات ايسضاغ١
اقتصطت ؾطضٝات ايسضاغ ١عً ٢ؾطضٝتني ضٝ٥ػتني عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
 .0تٛدس ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛشني املتػرل املػتكٌ املتُجٌ شد (أخ٬قٝات ا٭عُاٍ) ٚشني املتػرل املعتُس املتُجٌ شتشػني ايصٛض٠
ايصٖٓ.١ٝ
 .7تٛدس تأثرل َعٓ ٟٛيًُتػرل املػتكٌ املتُجٌ شد (أخ٬قٝات ا٭عُاٍ) عً ٢املتػرل املعتُس املتُجٌ شتشػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ

غازغاً .سسٚز ايسضاغ١
 .1اؿسٚز املٛضٛع : ٞزٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝملٓعُات اـسَ ١ٝايطع - ١ٝزضاغد ١إغدتط٬ع١ٝ
َ٫ضا ٤ع َٔ ١ٓٝايعاًَني ج َٓعُات ا٭عُاٍ ايعاًَ ١ج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝأقً ِٝنٛضزغتإ  /ايعطام -
. 2اؿسٚز ايبؿط : ٟع َٔ ١ٓٝايعاًَني يبعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع.١ٝ
. 3اؿسٚز املهاَْ : ٞس ١ٜٓايػًُٝاْ١ٝ

غاشعًا .أغايٝب مجع ايبٝاْات
أعتُس ايبشح عً ٢املٓٗر ايٛصؿ ٞايتشً ًٞٝج اختباض ؾطضٝات٘ شاعتُاز تكاْات ٖصا املٓٗر ج ؼً ٌٝايبٝاْات اي٬ظَٚ ١ؼسٜدساً
ا٭غتباْ ١اييت أعسٖا ايباسجإ ج ض ٤ٛايػٝاقات ايعًُ ١ٝاملعتُس ٠شٗسف تٛضٝح ؾكطات ا٭غتباْ ١يطُإ اإلداش ١ايصشٝش.١
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ثآَاً .أغايٝب ايتشً ٌٝاإلسصاٞ٥
اغتٓازاً إىل طبٝع ١ايسضاغَٚ ١طاَني ؾطضدٝات٘ ،اعتُدس ايباسجدإ عًد ٢ايتكاْدات املٝػدط ٠ج ايدلْداَر اإلسصداSPSS-( ٞ٥
 )Ver19يهٌ َٔ (ا٭ٚغاط اؿػاش ، ١ٝا٫مطاؾات املعٝاضَ ، ١ٜعاَ٬ت ا٫ضتباط َٚ ،عاَ٬ت ا٫مساض ايبػٝط ، )١ؾط ً٬عٔ
اغتدساّ ؼً ٌٝا٫مساض اـط ٞاملتعسز ملعطؾ ١ايتأثرلات املباؾط ٠شني أشعاز ايسضاغ.١

تاغعاً .فتُع ايسضاغٚ ١عٓٝتٗا
متجٌ فتُع ايسضاغ ١عسز َٔ َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ( ١ٝؾٓسم ٖا ٟنطٜػت مخدؼ لد ،ّٛؾٓدسم
تاٜتاْو مخؼ ل ، ّٛفُٛع ١ؾطنات سًبذَ ، ١ػتؿؿٖ ٢طَ ، ِٜػتؿؿ ٢غؿني َ ،ػتؿؿ ٢غَٛا  ،أظَط يًدطٛط اؾ، ١ٜٛ
إسسٚ ٣نا٫ت اَغٝا غ ٌٝيٮتصا٫ت)  ،ؾُٝا متجًت ع ١ٓٝا٭ؾطاز املبشٛثني شايعاًَني ج ايٛظا٥ـ اإلزاضٚ ١ٜايؿٓ ١ٝؾٗٝا مجٝعداً ،
 ٖٞٚع ١ٓٝقصسٚ ، ١ٜايبايؼ عسزِٖ ) (150ؾدصاً  ِٖٚ ،ايص ٜٔتّ تٛظٜع ا٭غتباْ ١عً ِٗٝج تًو املٓعُات ٚ ،قدس اغدتعٝس
َٓٗا ( )117اغتُاض ٠صاؿ ١يًتشًٜٚ ، ٌٝبني اؾس (1) ٍٚعسز ا٫غتُاضات املٛظعٚ ١عسز ا٫غدتُاضات املػدذلدع ١ايصداؿ١
ْٚػب ا٫غذلداع.
اؾس ٍٚضقِ ) (1اعساز ا٫غتباْ ١املٛظعٚ ١املعاز٠
املٛظع١

املعاز٠

%

150

117

%78

اؾس َٔ :ٍٚإعساز ايباسجإ
عاؾطاً َ :عٛقات ايسضاغ١
عاْت ايباسجإ َعٛقات عس ٠ج ؾذل ٠ايسضاغ ١أُٖٗا :
 .1مبا إٔ ٖص ٙايسضاغ ١تكسّ ج امل٪متط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطاشع املٓعكس ج اؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜايٛقدت قدسز يتكدس، ِٜ
ٚادٗٛا ايباسجإ َؿهً ١ايٛقت ٭ٕ إىل داْب ٖص ٙايسضاغد ١ند ٬ايباسجدإ يدسُٜٗا ٚظدا٥ـ أخدط ٣نتدسضٜؼ ج
اؾاَع.١
 .2صعٛش ١سص ٍٛعً ٢ايبٝاْات املٛثٛق ١يػطض إدطاَٛ ٤ضٛع ايسضاغ ، ١إشا أز ٣شايباسجدإ ا٫عتُداز عًد ٢اغدتُاض٠
ا٭غتباْ.١
 .3عسّ اغتذاشٚ ١ايتعا ٕٚشعض َٓعُدات ا٭عُداٍ ج فتُدع ايسضاغد ١قبد ٍٛا٭غدتُاضَٚ ٠ٮٖدا شدس ٕٚأ ٟتٛضدٝح
ٚإغتؿػاض.
 .4قً ١ا٭ٖتُاّ ٚؾِٗ يس ٣فتُع ايسضاغ ١س ٍٛايعباضات املصنٛض ٠ج ا٭غتُاضٚ ٠ا٫داش ١ايسقٝك ١عًٗٝا.
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اؾاْب ايٓعط ٟيًسضاغ١
املبشح ا٭َ : ٍٚاٖ ١ٝأخ٬قاٜات ا٭عُاٍ ٚعٓاصطٖا
أَ / ً٫ٚؿٗ ّٛأخ٬قٝات ا٭عُاٍ :
تؿرل ا٭خ٬م ) (Ethicsإىل فُٛع ١ايكٚ ِٝاملباز ٨ايديت ؼهدِ غدًٛى املدسٜط( ٜٔا٭ؾدطاز) يػدطض ايتُٝٝدع َداٖٛ
ايصشٝح أ ٚخطأ ج قطاضاتِٗ ٚتصدطؾاتِٗ ٚج املٛاقدـ املدتًؿدٚ ، ١خيطدع ايػدًٛى ا٭خ٬قد(Ethical Behavior) ٞ
يًُبازٚ ٨ايكد ِٝا٫خ٬قٝد ١ايصدشٝش ، ١يدصيو ٖد ٛغدًٛى صدا٥ب ٚغدً ِٝعهدؼ ايػدًٛى اي٬أخ٬قد(unethical ٞ
) Behaviorايص٫ ٟخيطع شلص ٙاملبازٚ ٨ايك ِٝايصشٝش(.١ايػاييب ،2009 ،ص)101
املكصٛز شأخ٬قٝات شؿهٌ عاّ ٖ ٞايكٚ ِٝاملعاٜرل ا٭خ٬ق ١ٝاييت تًتعّ شٗا أؾطاز اجملتُع يػطض ايتُٝٝع شني َاٖ ٛاجيداشٞ
َٚاٖ ٛغًيبٚ ،از ٣ايتطٛض اؿاصٌ ج خصا٥ص ٚق ِٝاجملتُعات إىل تؿهَ ٌٝاتػُ ٢شايٛعدا ٤اؿطداضٚ ٟشيدو عددل ؾدذلات
ظََٓ ١ٝتعاقب.١
ٚاؾاض (ٖٛاض )4 ،2010 ،ٟإىل إ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٖ ٞنٝؿ ١ٝقٝاّ إزاض ٠ايؿطن ١شدنزاض ٠ع٬قاتٗدا َدع ندٌ َدٔ
ايعاًَني ،ايعُ ، ٤٬اجملٗعٚ ،ٜٔاملٓاؾػني عً ٢أغؼ قا ١ُ٥عً ٢املصساقٚ ١ٝشٓا ٤ايجكٚ ، ١شيو ضدُٔ أضشعد ١قداٚض ضٝ٥ػدٖ ١دٞ
ايكٝاّ شا٭عُاٍ اشلازؾٚ ، ١عسّ إؿام ايططض شاٯخطٚ ، ٜٔعسّ اـساع ج أ ٟتعاَ٬ت ٚ ،عسّ ايتشٝع ج ايكٝاّ شأ ٟمماضغات
يصاحل ططف ز ٕٚا٭خط  ،ؾنشا متٝع أْ ٟؿاط ج اجملتُع شٗص ٙاـصا٥ص ميهٔ ج ٖص ٙاؿاي ١اؿهِ شأخ٬قٝات ٖصا ايٓؿاط.
 َٔٚأدٌ تٛضٝح أنجط ملؿٗ ّٛأخ٬قٝات ا٭عُاٍ قاَا ايباسجإ شاغتعطاض املؿاٖ ِٝايٛاضز ٠ج املصازض ا٭دٓبٚ ١ٝايعطش١ٝ
ج اؾس ٍٚاٯت: ٞ
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اؾس ٍٚضقِ )(2
آَضا ٤عسز َٔ ايباسجني سَ ٍٛؿٗ ّٛاخ٬قٝات ا٭عُاٍ
ت ايهاتب ٚايػٓٚ ١ايصؿش١
1

(اـطٝب)10 ،2005 ،

2

) عبس اشلاز( 4, 2001 ،ٟ

3

(املعاضٝس)3 ،2005 ، ٟ

َؿٗ ّٛاخ٬قٝات ا٭عُاٍ
اخ٬قٝات ا٭عُاٍ تٓشصط ضُٔ اطاض غًٛى ا٫ؾدطاز زاخدٌ ايٛسدس٠
ا٫قتصاز ١ٜا ٚج أْ ٟؿاط اخط تتُجٌ شايتعاٌَ َع ا٫خدطَ ٜٔدٔ ظَد ٤٬اٚ
ظشا ٔ٥ا ٚازاض.٠
ٖ ٞا٭عُاٍ اؾٝس ٠نجرلا َاتعٗط املؿه٬ت ا٭خ٬قٝد ١٭غدباب عسٜدس٠
َٓٗا ايؿٛا٥س أ ٚاملصاحل ايؿدصٚ ١ٝتؿطًٗٝا عًَ ٢صًشٚ ١أٖساف املٓعُ.١
شأْٗا نٌ َا ٜتعًل شايعسايٚ ١املػاٚا ٠ج تٛقعات اجملتُع ٚاملٓاؾػد ١ايٓعٜٗد١
ٚاإلعددٚ ٕ٬ايع٬قددات ايعاَددٚ ١املػددٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٝددٚ ١سطٜدد ١ايعشددأ٥
ٚايتصطؾات ايػً ١ُٝج ايب ١٦ٝاحملًٚ ١ٝايسٚي.١ٝ

4

)(Daft, 2003, P: 139

تتعًل شايك ِٝايساخًٚ ١ٝاييت ٖ ٞدع٤ا َٔ ايب ١٦ٝايجؿاؾ ١ٝيًُٓعُد ، ١إش إٔ
املػأي ١ا٭خ٬ق ١ٝت٪ثط عً ٢تصطؾات ايؿطز أ ٚاجملُٛعد ١أ ٚاملٓعُد ١شؿدهٌ
(غًيب أ ٚإجياش ) ٞعً ٢اٯخط.ٜٔ

5

)(kasasbeh et al ;2014,274

6

rowadalaamal.com

7

euromatech-me.com

نٝؿ ١ٝإزاض ٠املٓعُٚ ١ع٬قاتٗا َع ندٌ َدٔ املدٛظؿني ٚايعشداٚ ٔ٥اجملٗدعٜٔ
ٚاملٓاؾػني عً ٢أغؼ املصساقٚ ١ٝشٓا ٤ايجك ، ١ج اطاض ث٬ث ١قاٚض ضٝ٥ػٖٞ ١
(عسّ ا٫غدا ٠٤اىل اٯخدطٚ ، ٜٔعدسّ اـدساع ج ايتعاَدٌٚ ،عدسّ ايتشٝدع
يًسخ ٍٛج ايتشايؿات) ٚج ساٍ تطبٝدل املٓعُد ١يًُشداٚض ايػداشك ١ميهدٔ
ايٓعط إىل ْؿاطٗا شٛصؿ٘ ْؿاطاً أخ٬قٝاً.
ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ا٭خ٬قٝات ايتطبٝك ١ٝايديت تدسضؽ املبداز ٨ا٭خ٬قٝد١
ٚاملؿه٬ت ا٭خ٬ق ١ٝأ ٚا٭زش ، ١ٝاييت تٓؿدأ ج ش٦ٝد ١ا٭عُداٍ ايتذاضٜد، ١
ٚا٭َط ٜٓطبل عً ٢مجٝع دٛاْب إزاض ٠ا٭عُاٍ شات ايصً ١شػًٛى ا٭ؾدطاز
َٓٚؿآت ا٭عُاٍ نهٌ  ،قدس تهد ٕٛأخ٬قٝدات ا٭عُداٍ َعٝاضٜدٚ ١شات
اْطباط ٚصؿٚ ٞتأخص أٜطاً ا٭غًٛب ا٭نازمي ٞايٛصؿٞ
ا٫يتعاّ شايك ِٝا٭خ٬ق( ١ٝا٭َاْدٚ ، ١ا٫غدتكاَٚ ، ١ايجكدٚ ، ١ايصدسم) ج
ايعٌُ  ،إش أْٗا اغذلاتٝذ ١ٝعٌُ يتشػني زلعٚ ١أزا ٤ايؿطن.١
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ت ايهاتب ٚايػٓٚ ١ايصؿش١
8

mawdoo3.com

9

vb.elmstba.com
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َؿٗ ّٛاخ٬قٝات ا٭عُاٍ
َٓعَ ١َٛتهاًَ َٔ ١ايػًٛنٝات ايػا٥س ٠خ ٍ٬ايعٌُ ٚج ش ١٦ٝا٭عُداٍ
ايتذاض ١ٜؼسٜساً ٚتعتدل ؾه َٔ ً٬أؾهاٍ ا٭خ٬قٝات ايتطبٝكَ ، ١ّٝدٔ طدطم
َعاًَ ١ايعاًَني ؾُٝا ش ِٗٓٝأ ٚشٚ ِٗٓٝشدني َدسضا ِٖ٤أ ٚستدَ ٢دع ايعشدا،ٔ٥
شاإلضاؾ ١إىل ا٫يتعاّ شايكٛاْني ٚأٖساف املٓعُٚ ١ايػع ٞيتشكٝكٗا.
َس ٌَٝ ٣املٓعَُٛٚ ١ظؿٗٝدا مد ٛاإليتدعاّ شدايكٛاْني ٚا٭ْعُد ١املطتبطد١
شعٛاٌَ َجدٌ  :غدْٛٚ ١َ٬عٝد ١املٓتذدات ٚإتاسد ١ؾدطص عازيد ١يًتٛظٝدـ
ٚاملُاضغات ايتػٜٛك ١ٝاملكبٛيٚ ، ١ػٓب اغتدساّ املعًَٛات ايػط ١ٜيتشكٝل
َصاحل ؾدصٚ ، ١ٝايطؾٚ ٠ٛاملدسؾٛعات أ ٚاملكبٛضدات غدرل ايكاْْٝٛدَ ١دٔ
ؾطنات َٓاؾػ ١أ ٚسهَٛات أدٓب ١ٝأ ٚأططاف أخط ٣شٗسف اؿص ٍٛعً٢
عكٛز عٌُ ػاض ١ٜأ ٚصٓاع.١ٝ

اؾس َٔ : ٍٚاعساز ايباسجإ

ثاًْٝا  :أُٖ ١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ
اتؿل نٌ َٔ (قُٛز  ، 2013 ،ص ( ، )117ايعُط  ، 1999 ،ص ( ، )44 -19 :املعاضٝس ، 2005 ، ٟص، )4
( ايػاييب  ٚايعاَط ، 2008 ، ٟص )138
 .1اصبح اا٫يتعاّ شاملعاٜرل ا٭خ٬ق ١ٝضطٚض ٠يسخ ٍٛا٭غٛام ايعاملٚ ١ٝاؿص ٍٛعً ٢ؾٗازات ايتُٝٝع املعطٚؾ( ١اٜدعٚ
ٚ 9000اٜع ، )14000 ٚسص ٍٛاملٓعُ ١عًٖ ٢ص ٙايؿٗازات  ٚا٫عذلاؾات زاخً ٚ ١ٝخاضدٝد ١ؼُدٌ ج طٝاتٗدا
اعذلاؾا مبطُ ٕٛأخ٬قٚ ٞادتُاعٜ ٞعط ٞيًُٓعَُ ١صساق ١ٝعاي.١ٝ
 .2اسساخ ايتٛاظٕ شني أٖساف املٓعُٚ ١دعٌ ايكطاضات تأخص اؾٛاْب ا٫دتُاع ١ٝشعني ا٭عتباض.
 .3إ ٚدٛز املسْٚات ا٭خ٬قٜ ١ٝعط ٞتصٛضا عٔ نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع كتًـ املٛاقـ.
 .4تػاعس عًْ ٢ؿط ثكاؾ ١تٓع ١ُٝٝتععظ اإلٖتُاّ شاشعاز ا٭خ٬ق ١ٝملدتًـ ايكطاضت ٚاملٛاقـ ٚا٭ؾعاٍ املٓعُ.١ٝ
 .5ت٪ز ٟإىل ظٜاز ٠ايهؿاٚ ٠٤ايؿاعًٚ ١ٝا٫تكإ ج ا٭زا.٤
ٚ .6دٛز ايعسايٚ ١اْ٫صاف ج ايعًُٝات اإلزاض.١ٜ
 .7ايعٌُ نؿطٜل ٚاسس ٚتؿذٝع ضٚح اإلشساع ٚاإلشتهاض.
 .8ت٪ز ٟإىل اؾباع سادات تكسٜط ٚؼكٝل ايصات.
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 .9ضؾض ايطؾ ،٠ٛا٭َاْٚ ١ايبعس عٔ غـ.
 .10دعٌ اإلزاض ٠أنجط ؼػػاً عٔ ايهٝؿ ١ٝاييت ٜؿذلض شِٗ اعتُازٖا ج أزا ٤ا٭عُاٍ .
 .11غاعس ج ايتأنس َٔ شصٍ اؾٗٛز املطٓ ١ٝملعاؾ ١ا٭ظَات ٚايؿٛض ٢ايٓاؾ ١٦عٔ ػاٚظ املعاٜرل ا٭خ٬ق. ١ٝ
 .12تػِٗ ج زعِ من ٛا٭ٜس ٟايعاًََٚ ١سي٫ٛتٗا .
 .13تعسّ ضُاْ ١يًتأنس َٔ إٔ ايػٝاغات املتبع ١ج املٓعُ ٖٞ ١أخ٬قَ ١ٝدٔ دٗدٚ ١زميَٛدَ ١تاشعد ١ا٫يتدعاّ شايتصدطؾات
ا٭خ٬ق ١ٝج أٚقات ا٫ضططاشات َٔ دٗ ١أخط. ٣
 .14تػاعس ج إزاض ٠ايك ِٝاملكذلْ ١شنزاض ٠اؾٛزٚ ، ٠ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٚ ٞإزاض ٠ايتٜٓٛع (إزاض ٠تؿه ١ًٝاملٓتذات) ٚاييت
تعسّ مجٝعاً َٔ اؿادات اييت تتطًب اٖتُاَاً ٚاغعاً ج َٓعُات ا٭عُاٍ ٭ْٗا تكٛز إىل َا ميٝع املٓعُ ١عٔ غرلٖا ج َٝسإ
ايٓؿاط اييت متاضغ٘ .
 .15تػِٗ ج تععٜع ايصٛض ٠ايعاَ ١يًُٓعُ ١يس ٣اؾُٗٛض.
َٓ .16ح ايؿطع ١ٝيٮعُاٍ اإلزاض. ١ٜ
 .17تك ١ٜٛايذلاشط املٓطكٚ ٞايتٛاظٕ ج ايجكاؾ ١املٓعُ. ١ٝ
 .18ؼػني َػتٜٛات ايجك ١شني ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ج املٓعُ. ١
 .19زعِ عًُ ١ٝايتُػو ٚايجبات مبكاٜٝؼ دٛز ٠املٓتذات .
 .20ايتُػو شأثط ق ِٝاملٓعُٚ ١ضغايتٗا ج اجملتُع .
ٜ .21ػِٗ عً ٢مَ ٍٛباؾط ٚغرل َباؾط ج ؼكٝل ايٓذاح ٚاغتساَت٘ .
 .22ؼكٝل َطزٚز َايٚ َٔ ٞضا ٤ا٫يتعاّ ا٭خ٬قٚ ٞإٕ مل ٜهٔ عً ٢املس ٣ايكصرل ٖٚ ،صا ضس املٓعدٛض ايتكًٝدس ٟايدصٟ
ٜط ٣تعاضضا شني ؼكٝل َصاحل َٓعُ ١ا٭عُاٍ املتُجً ١شايطشح املازٚ ٟشني ا٫يتعاّ شاملعاٜرل ا٭خ٬ق.١ٝ
 .23تععٜع زلع ١املٓعُ ١عً ٢ايصعٝس احملً ٞأ ٚايسٚي.ٞ
 .24إٕ ػاٌٖ ا٭خ٬قٝات ج ايعٌُ ٪ٜز ٟإىل ضزٚز ؾعٌ غًب َٔ ١ٝقبٌ ا٭ططاف ا٭خط( ٣ا٭ططاف اٯخص.)٠

ثايجاً َ :صازض ٚعٓاصط أخ٬قٝات ا٭عُاٍ
اتؿل ( ايبٛت ،2011 ،ٞص( ، )6املعاضٝس ،2005 ،ٟص )hrdiscussion.com( ٚ )6عً ٢أْ٘ شنَهإ ػػدٝس
َصازض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ اييت تتذػس ج ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞاؿُٝس أ ٚايػ ٧ٝشاٯت:ٞ
 .1ايعا ٚ ١ً٥ايذلش ١ٝايبٝت :١ٝسٝح متجٌ ايعا ١ً٥ايٓٛا ٠ا٭ٚىل يبٓا ٤ايػًٛى يس ٣ايؿطز.
 .2ثكاؾ ١اجملتُع،عازات٘  ٚتكايٝس : :ٙسٝح ٜتأثط غًٛى ايؿطز مب٪ثطات خاضد ١ٝنجرل ٠أُٖٗا ثكاؾ١
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 .3اجملتُعات اإلْػاْ ١ٝتتبا ٜٔج ْٛع ثكاؾتٗا  ٚإعطاٗ٥ا أٚيٜٛات يكَ ِٝعٓٝد ١ز ٕٚأخدط ٣ندصيو ايعدازات  ٚايتكايٝدس
املٛضٚث.١
 .4املسضغْ ٚ ١عاّ ايتعًًٜ :ِٝعب ايٓعاّ ايتعً ُٞٝزٚضا َُٗا ج اجملتُع  ٚج ته ٜٔٛايكد ِٝا٭خ٬قٝد ٚ ١تُٓٝد ١ايػدًٛى
ا٭خ٬ق ٞيس ٣ايؿطز.
 .5ايتأثط شاؾُاعات املطدع.١ٝ
 .6فتُع ايعٌُ.
 .7ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات ايٛطٓ.١ٝ
 .8اـدل ٠املذلانُ ٚ ١ايطُرل ايصاحل
 .9ايب ١٦ٝاحملٝط :١نايعٛاٌَ ا٫قتصاز ، ١ٜاؾػطاؾ ، ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
 .10ايكاْٚ ٕٛاجملتُع.
 .11أخ٬قٝات ا٭ؾطاز.

 .12أخ٬قٝات ايكٝاز.٠
 .13ا٭ْعُٚ ١اشلٝانٌ املٓعُ.١ٝ

ضاشعًا  :اَيٝات تطغٝذ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج املٓعُ١
اتؿل نٌ َٔ (غدًُٝإ ،2009 ،ص( ، )31لدِ  ، 2005 ،ص( ، )16ايعُٝدإ  ، 2003 ،ص( ٚ )310قد، ٟٛ
 ،2003ص )76عً ٢إٔ اَيٝات تطغٝذ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ايعٌُ املٓعُ ٞتتُجٌ شاَ٫ت: ٞ
َ .1هاؾش ١ايؿػاز.
 .2ا٫يتعاّ شنغذلاتٝذ ١ٝاملٛاطٓ ١املٓعُ.١ٝ
 .3اْ٫سَاز ج ثكاؾ ١املٓعُ.١
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املبشح ايجاَْ : ٞاٖ ١ٝايصٛض ٠ايصَٖٓ ( ١ٝؿٗ ،ّٛا٭ٖساف ،ا٭ُٖ:)١ٝ
أَ : ً٫ٚؿٗ ّٛايصٛض ٠ايصٖٓ:١ٝ
شسأ اغتدساّ ايصٛض ٠ايصَٖٓ image ١ٝع شسا ١ٜايٓصـ ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايعؿطٚ ، ٜٔشيو عٓسَا أصبح َٗٓ ١ايع٬قات
ايعاَ ١شلا تأثرل نبرل  ،إ يًهاتب اَ٫طٜه ٞي ٞشطٜػت Lee Bristol ٍٛج نتاش٘ (تطٜٛط صٛض ٠املٓؿأ )٠ي٘ أثط نبرل ج ْؿط
َؿٗ ّٛصٛض ٠املٓؿأ ٠شني ضداٍ ا٭عُاٍ ج عاّ .1960
ٚاٯٕ ٜػتدسّ َصطًح ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشؿهٌ ٚاغع ج فاٍ عٛخ ايتػٜٛل ٚخاص ١ج فاي ٞايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١يًُٓعُدٚ ١
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًع ١َ٬ايتذاضَ ٖٞٚ .١ٜؿتك َٔ ١نًُ ، )image( ١عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖص ٙايهًُ ١تعين ايصدٛض ، ٠يهٓٗدا
َؿَٗٗٛا ٖ ٛاْ٫عهاؽ.
ايصٛض ٠ايصٖٜٓ ١ٝعين أْطباع صٛض ٠ايؿ ٤ٞج ايصٖٔ ،أ ٚشتعبرل أزم ٖ ٞسطٛض صٛض ٠ايؿ ٤ٞج ايصٖٔ ٜٚ ،عٛز َصطًح
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج أصً٘ اي٬تٝين إىل نًُ )image( ١املتصً ١شايؿعٌ ( ، )imitariحيان ٞأ ٚميجدٌ  ٚ ،عًد ٢ايدطغِ َدٔ إٔ
املعٓ ٢ايًػ ٟٛيًصٛض ٠ايصٖٜٓ ١ٝسٍ عً ٢احملانا ٚ ٠ايتُج ٌٝإ ٫إٔ َعٓاٖا ايؿٝعٜا ٞ٥اْ٫عهاؽ ٖٚ ،د ٛاملعٓد ٢ايدص ٟأؾداض إيٝد٘
َعذِ ٜٚبػذل "تصٛض عكً ٞؾا٥ع شني أؾطاز مجاعَ ١ع ١ٓٝم ٛؾدص ا ٚؾَ ٤ٞعني" ٚ ،صطح ش٘ املٛضز سني تطدِ تًو ايهًُ١
شاٍ " اْطباع ايصٖين"  ،يهٔ ٖصا اْ٫طباع أ ٚاْ٫عهاؽ ايؿٝعٜا ٞ٥يٝؼ اْعهاغاً تاَاً  ٚناَ ٚ ً٬إمنا ٖ ٛاْعهاؽ دعٜ ، ٞ٥ؿب٘
إىل سس نبرل تًو ايصٛض ٠املٓعهػ ١ج املطا ٠ؾٗ ٞيٝػت إ ٫اؾع ٤املكاشٌ يًُطا ٠ؾكط أَا ا٭دعا ٤اـط ٣ؾ ٬تعهػٗا املدطا، ٠
ٚشايتاي ٞؾٗ ٛتصٛض قسز حيتؿغ ش٘ اإلْػإ ج شٖٓ٘ عٔ اَط َا ٖٚ ،صا ايتصٛض خيتدعٍ تؿاصد ٌٝندجرل ٠ج َؿدٗس ٚاسدس( آٍ
ت.)2003 ،ِٜٛ
ٜ ٚعطف نٝٓٝح شٛيسْر ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعً ٢أْٗا صٛض ٠شَٖٓ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢خدلات اإلْػإ ايػاشكَٓ ١ص ؿعد ١املد٬ٝز ٚ
ضمبا قبٌ شيو ٜ ٖٛ ٚ ،تًك ٢ضغاَ ٌ٥ػتُط ٠عٔ ططٜل ا٭ساغٝؼ  ٚ ،ايصٛض ته ٕٛغرل ٚاضش ١ج ايبسا ، ١ٜثِ ٜبسأ اإلْػإ
شعسٖا ٜسضى ٚدٛز ٙنؿٚ ٤ٞغط عامل ا٭ؾٝاٖ ٚ ، ٤صا ٜه ٕٛشسا ١ٜايتصٛض ايص ٟميهٔ ٚصؿ٘ شاإلزضاى  ،ؾنشا َا تكسّ ايعُدط
شاإلْػإ اظزاز ٖصا ايتصٛض يٝؿٌُ نٌ ؾَٛ ٤ٞدٛز أ ٚستَ ٢تد( ٌٝعبسايعع. )2008 ،ِٝ
ٜٚعطؾٗا عذ ٠ٛج نتاش٘ (ايع٬قات ايعاَ ٚ ١ايصٛض ٠ايصٖب ٖٞ " :)١ٝايصٛض ٠ايؿعً ١ٝايديت تتهد ٕٛج اشٖدإ ايٓداؽ عدٔ
املٓؿآت ٚامل٪غػات املدتًؿٚ ، ١قس تتهٖ ٕٛص ٙايصٛض َٔ ٠ايتذطش ١املباؾط ٠ا ٚغرل املباؾطٚ ٠قس تهعٕ عك ١ْٝ٬أ ٚغرل ضؾٝس٠
ٚقس تعتُس عً ٢ا٭زي ٚ ١ايٛثا٥ل ا ٚاإلؾاعات  ٚا٭قٛاٍ غرل املٛثٛق ، ١يهٓٗا ج ايٓٗا ١ٜمتجٌ ٚاقعاً صازقاً شايٓػب ١ملٔ حيًُْٗٛا
ج ضٚ٩غِٗ (عذ)1983 ،٠ٛ
ٚاملهاْ ١ايصٖٓ ٖٞ ١ٝإؾاض ٠إىل قطاضات املٓعُٚ ١أْؿطتٗا اييت تكصس َٓٗا احملاؾع ١عً ٢ؾهٌ ايػًعَ ٚ ١ؿَٗٗٛدا ج أشٖدإ
املػتًٗهني ٚ ،املهاْ ١ايصٖٓ ١ٝتهٔ أنجط ٚضٛساً ج ساي ١أغتدساّ ايتكػ ِٝايػٛقٖٚ ، ٞصا َدا غدُٝهٔ َدٔ تكدس ِٜاـسَد١
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شلسف غٛقَ ٞعني عٔ ططٜل ته ٜٔٛإزضاى َعني يًػًع ١اييت ج أشٖإ املػتًٗهني ج ايتكػ ِٝاملعدني َ ،دا ميهدٔ َدٔ تطدٜٛط
املٓتذات م ٛا٫ؾطٌٚ ،٭ُٖ ١ٝاملهاْ ١ايصٖٓ ١ٝؾإ ٖٓ اى َٔ أؾداض اىل أْد٘ يٝػدت ٖٓداى ططٜكد ١أغدطع يتدسَرل ؾدطنَ ١دٔ
ايؿطنات غرل ا٭قساّ عً ٢شٝع َٓتر أٜ٫ ٚتؿل َع ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملػتٗسؾ ١اييت ططست عٓ٘ شايػٛم(ايس ٠ٜٛد.)2013،ٞ

ثاًْٝا  :خصا٥ص ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
ٖٓدداى ايعسٜددس َددٔ ايػددُات ٚاـصددا٥ص املدتًؿدد ١ايتدد ٢تتػددِ شٗددا ايصددٛض ٠ايصٖٓٝددْ ، ١ددصنط َددٔ شٗٓٝددا َددا٢ًٜ
(ايسغٛق:)2007،٢
 .1عسّ ايسق :١شٖب نجرل َٔ ايباسجني إىل إٔ ايصٛض ٠ايصٖٓ ٫ ١ٝتتػِ شايسقٚ ، ١يعٌ َطدع شيدو أغاغدًا ٖد ٛإٔ
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝفطز إْطباعات  ٫تصاؽ شايططٚض ٠عً ٢أغاؽ عًَُٛ ٢ضٛع ، ٢شٌ تعس تبػٝطاً يًٛاقع  ،نُا
إٔ ايصٛض  ٠ايصٖٓ ٫ ١ٝتعدل شايططٚض ٠عٔ ايٛاقع ايهًٚ ، ٢يهٓٗا تعدل ؾَ ٢ععِ ا٭سٝإ عٔ دعَ ١ٝ٥دٔ ايٛاقدع
ايهً٫ ، ٢غُٝا ٚإٔ ا٭ؾطاز عازًٜ ٠ذأ ٕٚإىل ته ٜٔٛؾهط ٠ؾداًَ ١عدٔ اٯخدطَ ٜٔدٔ خدَ ٍ٬عًَٛدات قًًٝد١
حيصً ٕٛعًٗٝا يعسّ ايكسض ٠عً ٢مجع املعًَٛات ايهاًَ.١
 .2املكا ١َٚيًتػٝرل:ؾا يصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝمت ٌٝإىل ايجبات َٚكا ١َٚايتػٝرل ٚ ،تتعسز ايعٛاٌَ ايتد ٢ؼدسز ٚتد٪ثط ؾد ٢ندِ
ٚنٝـ ايتػٝرل احملتٌُ ؾ ٢ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ، ١ٝشعض ٖص ٙاملتػرلات ٜتعًل شايصٛض ٠شاتٗا ٚ ،شعطٗا اٯخدط ٜتعًدل
شايطغا ٌ٥ايٛاضز َٔ ٠خ٬شلا .
 .3ايتعُٚ ِٝػاٌٖ ايؿطٚم ايؿطز :١ٜتك ّٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعً ٢ايتعُ ِٝاملبايؼ ؾْٚ ، ٘ٝعطاً يصيو ؾا٭ؾطاز ٜؿذلضٕٛ
شططٜك ١آي ١ٝإٔ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز اؾُاعَٛ ١ضٛع ايصٛض ٠تٓطبل عً ٘ٝصٛض ٠اؾُاع ١نهٌ عًد ٢ايدطغِ َدٔ
ٚدٛز إخت٬ؾات ٚؾطٚم ؾطزٚ ، ١ٜا٭ؾطاز ٜػتػًٗ ٕٛؾ ٢إصساض اؿهِ عً ٢ا٭ؾطاز َٔ خ ٍ٬تصٓٝؿِٗ ضُٔ
مجاعات أخطٜٚ ، ٣ذلتب عً ٢شيو إٔ ايؿ٦ات ٚاؾُاعات ٚاملٗٔ املدتًؿُٜ ١ه ٕٛعٓٗدا اؾُٗدٛض صدٛض شٖٓٝد١
تتػِ شايتعُٚ ِٝتتذاٌٖ ايؿطٚم ٚاإلخت٬ؾات ايت ٢قس ته ٕٛؾ ٢شعض ا٭سٝإ دٖٛطٚ ١ٜأغاغ. ١ٝ
 .4ت٪ز ٣إىل اإلزضاى املتشٝع  :ت٪ز ٣ايصٛض ايصٖٓ ١ٝإىل ته ٜٔٛإزضانات َتشٝع ٠يس ٣ا٭ؾطاز  ،ؾايصدٛض ايصٖٓٝد١
تبٓ ٢أغاغاً عً ٢زضد َٔ ١زضدات ايتعصب  ،يصا ؾنْٗا ت٪ز ٣إىل إصساض أسهاّ َتعصبَٚ ١تشٝع ، ٠ؾُٔ خٍ٬
ايصٛض ايصٖٜٓ ١ٝط ٣ا٭ؾطاز دٛاْب َٔ اؿكٝك ًُٕٜٛٗٚ ، ١دٛاْب أخط ٣٭ْٗا  ٫تتُؿَ ٢ع َعتكساتِٗ ٫ٚ ،
تتػل َع إػاٖاتِٗ .
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 .5ايتٓب ٪شاملػتكبٌ  :تػِٗ ايصٛض ايصٖٓ ١ٝؾد ٢ايتٓبد ٪شايػدًٛى ٚايتصدطؾات املػدتكبً ١ٝيًذُٗدٛض ػدا ٙاملٛاقدـ
ٚايكطاٜا ٚا٭ظَات املدتًؿ ، ١ؾايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملٓطبع ١يس ٣ا٭ؾطاز شنعتباضٖا إْطباعات ٚاػاٖات يس ٣ا٭ؾطاز
س ٍٛاملٛضٛعات ٚايكطاٜا ٚا٭ؾداص ميهٔ إٔ تٓب ٧شايػًٛنٝات ايت ٢قس تصسض عٔ اؾُاٖرل َػتكب.ً٬
 .6ؽط ٢سسٚز ايعَإ ٚاملهإ  :تتػِ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشتدطٗٝا ؿسٚز ايعَإ ٚاملهإ  ،ؾايؿطز ٜ ٫كـ ؾ ٢تهٜ٘ٓٛ
يصٛض ٙايصٖٓ ١ٝعٓس سسٚز َع ١ٓٝشٌ ٜتدطاٖا يٝه ٕٛصٛضاً عٔ شًس ٙثِ ايعامل ايصٜ ٣عٝـ ؾ ، ٘ٝشٌ ٚمتتس ايصٛض
ايتٜ ٢هْٗٛا إىل َا ٚضا ٤اجملط ٠ايتٜ ٢ػهٓٗا ٚ ،عًَ ٢ػت ٣ٛايعَإ  ،ؾاإلْػإ ٜه ٕٛصٛض شٖٓ ١ٝعٔ املاض، ٢
ٜٚه ٕٛصٛض شٖٓ ١ٝعٔ اؿاضط  ،إضاؾ ١إىل املػتكبٌ ٚ ،شصيو ٜتطدح إٔ اإلْػدإ ٜهد ٕٛصدٛضاً شٖٓٝد ١عدٔ
ا٭ظَٓٚ ١ا٭َانٔ املدتًؿٚ ،١ؾكاً ملعاضؾ٘ َٚسضنات٘ َٚؿاٖسات٘ إضاؾ ً١إىل قسضت٘ عً ٢ايتدٚ ٌٝاإلغتٓتاز.
نُا ميهٔ يٓا ؾٖ ٢صا ايػٝام إٔ ًُْح عس ٠زلات ٚخصا٥ص أخط ٣يًصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝشيو عً ٢ايٓش ٛايتاىل :
أ -ايصٛض ٠عًُ ١ٝزٜٓاَٝهَ ١ٝتؿاعً ١متط مبطاسٌ َتعسز ٠تتأثط نٌ َطسً ١مبا ٜػبكٗا ٚت٪ثط ؾُٝا ًٜشدل شٗدا  ،نُدا أْٗدا
َتطٛضَٚ ٠تػرلٚ ٠تأخص أؾها ً ٫عسٜسٚ ٠قٛايب كتًؿ.١
ب -ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعًَُ ١ٝعطؾ ١ٝؾٗ ٢متط مبطاسٌ ايعًُٝات املعطؾَ ١ٝدٔ إزضاى  ٚؾٗدِ  ٚتدصنط ٚ ،ؽطدع يًُدتػرلات
ٚايعٛاٌَ ايت ٢ؽطع شلا ايعًُٝات املعطؾ ١ٝأ ٚتتأثط شٗا.
ت -ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعًُْ ١ٝؿػ ١ٝمما ٜعٓ ٢نْٗٛا عًُٝات زاخً ١ٝشلا أشعاز ؾعٛض ١ٜإىل داْب أشعازٖا املعطؾ.١ٝ
خ -ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝتتهٚ ٕٛتتطٛض ؾ ٢إطاض ثكاؾَ ٢عني أ ٣أْٗا  ٫تٓؿأ ؾ ٢ؾطاؽ ٚإمنا تتأثط شهٌ ايعطٚف احملٝط ١شٗا.

ثايجًا  :أْٛاع ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
تعتٓل ايهجرل َٔ املٓعُات فُٛع َٔ ١ايك ِٝاييت متجٌ ٖٜٛتٗا املؿذلضٚ ,١يهدٔ قدس  ٫تهدٖ ٕٛدص ٙايكدَ ِٝسضند ١يدس٣
املٛظؿني يصيو ؾإ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝايصات ١ٝيس ِٜٗقس ته ٕٛكتًؿ ١عُا ٖ ٛكطط شلا إ ته .ٕٛؾُٔ ٚدْٗ ١عط (Ashforth
) and Kreiner 1999ؾإ ايعٌُ ايػٜٓ ٤ٞتر عٓ٘ ٚصُ ١عاض ادتُاع( ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملسضن )١نُا ٖ ٛاؿاٍ يس٣
ؾطنات تصٓٝع ايػذا٥ط ) .(Byrne 1999ؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ تك ّٛؾدطن Philip Morris ١مبذُٛعدَ ١دٔ املبدازضات
يتشػني صدٛضتٗا ايصٖٓٝدَٗٓٚ ١دا ٚقدـ املؿداٖس ايتًؿعْٜٝٛد ١ايكاغدٚ ١ٝايديت تصدٛض ايؿدطن ١شصدٛض٪َ ٠شٜد ،١نُدا ٜكدٍٛ
)ٚWeismann (2000ؼاضب غًب ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملسضن ١أ ٚاملتٛطٓ ١ج عك ٍٛايٓاؽ.
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ٚعً ٘ٝؾكس صٓؿت ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشج٬خ تصٓٝؿات ٖ:ٞ
 ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝايصات ٖٞ :١ٝإسػداؽ املٓعُد ١شٓؿػدٗا )ٜٚ ،(Ind, 1990عتكدس ) Dowling (1994إٕ شٓدا٤
صٛض ٠شْٖٓ ١ٝادش ١ؾاْ٘ ٜتطًب َٔ املٓعُات إٔ تبدسأ أ ٫ٚشتػدٝرل صدٛضتٗا ايصاتٝد ،١سٝدح إٔ ايتػدٝرل ج ايصدٛض٠
املسضنٜ ١كع عً ٢عاتل ا٭ؾطاز ايعاًَني ج املٓعُٚ ،١إٔ ا٫تصاٍ ايص ٟجيط ٟشٚ ِٗٓٝشني اؾُٗدٛض إَدا إٔ ٜكد ٟٛأٚ
ٜطعـ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيس.ِٜٗ
 ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملطغٛش( ١املدطط شلا)َ ٖٞ :ا تطغب املٓعُ ١ج تٛص ً٘ٝعٔ ْؿػدٗا إىل اؾُٗدٛض ).(Ind, 1990
ٚقس أؾاض ) Borger (1999إىل إٔ ايؿطن ١جيب إٔ ؽطط يصٛضتٗا ج أشٖإ مجٗٛضٖا شؿدهٌ دٝدس إش تهدٕٛ
ٚاضشٚ ١شس ٕٚغُٛض ٜٚ ،ػذلؾس ) Marchand (1999شؿطن AT&T ١اييت تصٛض ْؿػدٗا مبذُٛعدَ ١دٔ
ايطَٛظ ا٭شطاٍ ايصبٛض ٜٔايكازض ٜٔعً ٢قٗط ايعطٚف ايصعب ١إلٜصاٍ ايعامل شعط٘ شبعض.
 ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملسضن ٖٞ :١ايتصدٛضات  ،ا٫ساغدٝؼٚ ،ايع٬قدات )ٜ (Synder, 2000عهدؼ ا٫زضاى عٓدس
ا٭ؾداص سكٝكتِٗ  ٖٛٚازضانِٗ ايؿدص ٞايص٪ٜ ٟثط عً ٢قطاضاتِٗ ايؿدطاٚ .١ٝ٥تؿدرل ايسضاغدات شدإٔ ايصدٛض٠
ايصاتَ ٖٞ ١ٝاشا ٜؿهط املٛظؿٚ ٕٛمباشا ٜؿعطٚ ٕٚإ ايصٛض ٠املتٛقعَ ٖٞ ١اشا تؿعٌ املٓعُٚ ، ١إ ايصٛض ٠املسضنٖٞ ١
َاشا ٜؿهط املػتًٗو َٚا ايص٪ٜ ٟثط عً ٢غًٛن٘ ػاٖ ٙص ٙاملٓعُ.١

ضاشعًا  :أشعاز َ ٚهْٛات ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
ٖٓاى ؾب٘ إمجاع شني نجرل َٔ ايباسجني س ٍٛأشعاز أَ ٚهْٛات ايصٛض ٠ايصاتٝد ١ايدص ٟتؿدتٌُ نايتداي(Seehyung ( ٞ
:and Yooshik, 2003
 -1امله ٕٛأ ٚايبعس املعطؾ:Cognitive component ٢
ٜٚتُجٌ ٖصا ايبعس املعًَٛات ايتٜ ٢سضى َٔ خ٬شلا ايؿطز َٛضٛعاً أ ٚقط ١ٝأ ٚؾدصاً َدا ٖٚ ،دص ٙاملعًَٛدات تعتددل ا٭غداؽ
ايص ٣تبٓ ٢عً ٘ٝايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝايتٜ ٢هْٗٛا ايؿطز عدٔ اٯخدطٚ ٜٔعدٔ املٛضدٛعات ٚايكطداٜا املدتًؿدٚ ، ١شٓدا ٤عًد ٢زقد١
املعًَٛات ٚاملعاضف ايت ٢مصٌ عًٗٝا عٔ اٯخط ٜٔته ٕٛزق ١ايصٛض ايصٖٓ ١ٝايتْ ٢هْٗٛدا عدِٓٗ ٚٚؾكداً يًبعدس املعطؾد ٢ؾدنٕ
ا٭خطا ٤ؾ ٢ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملته ١ْٛيس ٣ا٭ؾطاز ٖ ٢أخطاْ ٤اػ ١أغاغًا عٔ املعًَٛات ٚاملعاضف اـاط ١٦ايتد ٢سصدٌ عًٗٝدا
ٖ ٤٫٪ا٭ؾطاز.
 -2امله ٕٛأ ٚايبعس ايٛدساْ:Affective component ٢
ٜكصس شايبعس ايٛدساْ ٢امل ٌٝشاإلجياب أ ٚايػًب ػاَٛ ٙضٛع أ ٚقط ١ٝأ ٚؾدص أ ٚؾدعب أ ٚزٚيدَ ١دا ؾد ٢إطداض ايصدٛض
ايصٖٓ ١ٝايتٜ ٢هْٗٛا ا٭ؾطاز ٜٚ ،تؿهٌ اؾاْب ايٛدساَْ ٢ع اؾاْب املعطؾَٚ ، ٢ع َطٚض ايٛقت تت٬ؾ ٢املعًَٛدات املعداضف
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ايت ٢نْٗٛا ا٭ؾطاز ٚتبك ٢اؾٛاْب ايٛدساْ ١ٝايت ٢متجٌ اػاٖات ا٭ؾدطاز مد ٛا٭ؾدداص ٚايكطداٜا ٚاملٛضدٛعات املدتًؿد، ١
ٜٚتسضز ايبعس ايٛدساْ ٢شني اإلجياشٚ ١ٝايػًب٪ٜٚ، ١ٝثط عً ٢شيو فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ أُٖٗا سسٚز تٛاؾط َصازض املعطؾ ، ١نُا
٪ٜثط ؾ ٢شٓا ٤ايبعس ايٛدساْ ٢خصا٥ص ايؿعٛب َٔ سٝح ايًٚ ٕٛاؾٓؼ ٚايًػ ، ١ؾنخت٬ف ٖص ٙاـصا٥ص َدٔ ا٭َدٛض ايتد٢
تػِٗ ؾ ٢شٓا ٤اإلػاٖات ايػًبٚ ، ١ٝايتذاْؼ ؾٖ ٢ص ٙاـصا٥ص ٜػِٗ ؾ ٢شٓا ٤اإلػاٖات اإلجياش.١ٝ
 -3امله ٕٛأ ٚايبعس ايػًٛن:Behavioral component ٢
غًٛى ايؿطز ٜعهؼ طبٝع ١ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملؿهً ١يس ٜ٘ؾ ٢ؾ ٕٛ٦اؿٝا ٠املدتًؿ ، ١سٝح تطدع أُٖ ١ٝايصدٛض ٠ايصٖٓٝد١
ؾ ٢أسس أشعازٖا إىل أْٗا متهٔ َٔ ايتٓب ٪شػًٛى ا٭ؾطاز  ،ؾػًٛنٝات ا٭ؾطاز ٜؿذلض َٓطكٝاً أْٗدا تعهدؼ إػاٖداتِٗ ؾد٢
اؿٝا.٠

خاَػاً  :أٖساف املٓعُ ١ج شٓا ٤ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاإلجياش١ٝ
تعٌُ املٓعُات اؿسٜج ١عً ٢تطٜٛط صٛضتٗا يس ٣اؾُٗٛضٚ ،اؿطص عً ٢إجياز َهاْ ١يصٛضتٗا عٓس اٯخط ،ٜٔشٗسف إجياز
ايكب ٍٛملٓتذاتٗا ٚخسَاتٗا ٚتػٜٛكٗا عً ٢أٚغع ْطام ،غٛا ٤ندإ املٓدتر َازٜداً أ ٚؾهطٜداً ثكاؾٝا(صداحل .)2005 ،ايصدٛض٠
ايصٖٓ ١ٝاإلجياش ١ٝيًُٓعُ ١شلا أٖساف َتعسز (:ٖٞٚ ٠عذ ٚ ٠ٛؾطٜس ،2005 ،ص)144
َ .1ػاعس ٠املٓعُ ١ج اغتكطاب أؾطٌ املٛاضز ايبؿط ١ٜيًعٌُ شٗا.
 .2تسع ِٝاملٓعُ ١ج ع٬ق ١اجياشَ ١ٝع مجاٖرلٖا ايساخً ٚ ١ٝاـاضد.١ٝ
 .3إقٓاع ايًذُاٖرل ٚايػًطات شأُٖ ١ٝايسٚض ا٫دتُاع ٞيًُٓعُ ١ج خسَ ١اجملتُع.
 .4تطٛض اغتعساز اؾُاٖرل يًذلٜح قبٌ إصساض اؿهِ عً ٢املٓعُ ١ج أٚقات ا٫ظَات ،ستٜ ٢تػٓ ٢يًكاُ٥ني عًٗٝا ايكا٤
ايط ٤ٛعً ٢ا٫شعاز املدتًؿ ١يًُٛقـ ٚضأ ٟاملٓعُ ١ؾٗٝا.
 .5تععظ ايع٬قات اؾٝس ٠يًُٓعَُ ١ع اؾٗات ايتٓؿٝص ٚ ١ٜايتؿطٜع ١ٝج ايبًس.
 .6تػٗ ٌٝعًُ ١ٝاقٓاع امل٪غػات املاي ١ٝشنغتجُاض أَٛاشلا ج املٓعُ.١
 .7املػاعس ٠ج تطٜٛط اؾٗٛز ايتػٜٛك ١ٝيًُٓعُ.١

غازغاً  :أُٖ ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
تهتػب ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝػا ٙاملٓعُات أُٖ ١ٝخاص َٔ ١خ ٍ٬تأثرلٖا ج ايطا ٟايعاّ ايػدا٥س مد ٛكتًدـ اؾٛاْدب شات
ايع٬ق ١شاملٓعُ ،١سٝح تك ّٛايصٛض َٔ ٠خ ٍ٬تأزٜتٗا يٛظا٥ؿٗا ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝشسٚض ضٝ٥ػد ٞج تهد ٜٔٛايدطا ٟايعداّ ٚ
تٛد ٘ٗٝشاعتباضٖا َصسض اضا ٤ايٓاؽ  ٚاػاٖاتِٗ  ٚغًٛنِٗ (نطزٚ .)2011 ،ٟؼتاز ايؿدطنات إٔ تدصٖب إىل أشعدس َدٔ
تجبٝت ايصٛض ٠ايعطٜط ١ج شٖٔ ايعُ ٤٬يتعدل عٔ ؾا٥س ٠أنجط ص٬شٚ ١عٔ غبب يًؿطا .٤نجرل َٔ ايؿطنات تعًٔ عدٔ ؾا٥دس٠
ٚاسس ٠ضٝ٥ػ ١ٝيتجبٝت ايصٛض ٠ايصَٖٓ ،١ٝعتُس ٠عً ٢أستُا٫ت َجٌ:
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 أضق ٢دٛزbest quality ٠
 أسػٔ ازاbest performance ً٤
 أنجط أعتُازاً more reliable
 أط ٍٛعُطاً most durable
 أنجط اَاْاً safest
 أغطع fastest
 أسػٔ قَ ١ُٝكاشٌ ايػعط best value for money
 أقٌ تهًؿleast expensive ١
 أسػٔ تصًُُٝا ٚأغًٛشاً best design and style
 أسػٔ َهاْbest prestigious ١
 أغٌٗ اغتعُاeasiest to use ً٫
 أنجط ضاسmost convenient ١
 ٚشٓا ً٤عً ٢شيو لس ج غٛم ايػٝاضات إٔ ؾطنَ ١طغٝسؽ متًو ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝا٭ضقَ ٢هاْmost prestigious ١
 ،إشمتًو ش ٞإّ زشً ٛٝاسػٔ ا٭زا ٤ج ايكٝاز ، Best (driving) for performance ٠متًو ْٖٛٝسا ٟصٛض" ٠ا٭قدٌ
تهًؿٚ Least Expensive "١متًو ؾٛيؿ ٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝا٭نجط أَاْاً ( Safestشاشهط ،2001،ص.)67

غازغاً :ايعٛاٌَ امل٪ثط ٠ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُ١
عسز َٔ ايباسجني ج فاٍ ا٫تصاٍ ٚا٫دتُاع َجدٌ  Kazoleas, kim and Moffit Garbertقدس أؾداضٚا إىل إٔ
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُ ١تتأثط شعس ٠عٛاٌَ شعطٗا ٜتعًل شاملٓعُْ ١ؿػٗا ٚ ،ايبعض ا٫خط ٜتعًل شدايؿطز املػدتكبٌ يًُعًَٛدات
عٔ املٓعُ ، ١نُٖ٬ا ٜتاثط شاـصا٥ص ا٫دتُاع ٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝيًُذتُدع ايدص ٟتعُدٌ ؾٝد٘ املٓعُد(.١عذدٚ ٠ٛؾطٜدس،2005 ،
ص)139
إش تتُجٌ ايعٛاٌَ امل٪ثط ٠ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُ ١ج ايٓكاط ايتايَٓ(١ٝرل ،2007 ،ص)181
 .1عٛاٌَ ؾدصٚ :١ٝتؿٌُ ؾُٝا :ًٜٞ
 ايػُات ايصات ١ٝيًؿدص ١ٝاملػتكبً ١يًُعًَٛات (ايتعً ، ِٝايجكاؾ ، ١ايك)...ِٝ
 قسض ٠ايؿطز عً ٢تؿػرل املعًَٛات اـاص ١شاملٓعُ ٚ ١زضد ١زاؾعٝت٘  ٚاٖتُاَ٘ شاملعًَٛات املكسَ ١عٔ املٓعُ١
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 .2عٛاٌَ تٓعٚ :١ُٝٝأُٖٗا ٜتُجٌ ج:
 ا٭عُاٍ اؿكٝك ١ٝيًُٓعُ ،١غٝاغاتٗا َٓٚتذاتٗا.
 ايطغا ٌ٥ا٫تصاي ١ٝاـاص ١شاملٓعُٚ ١املٓكٛي ١عدل ٚغا ٌ٥ا٫تصاٍ املدتًؿ.١
ْٛ ع ١ٝايٛغا ٌ٥ا٫تصاي ١ٝاملػتدسَ ١يٓكٌ ايطغا.ٌ٥
 ا٫تصا٫ت ايؿدص ١ٝاملباؾط ٠شني ايعاًَني شاملٓعُ ٚ ١اؾُاٖرل.
 ا٫عُاٍ ا٫دتُاع ١ٝاييت تك ّٛشٗا املٓعُ ١ـسَ ١اجملتُع.
ٚ تًعب امل٪ثطات ايتػٜٛك ١ٝزٚضاً ٖاَا ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُدٚ ، ١تتذػدس ٖدص ٙاملد٪ثطات ج ٚادٗدات
احمل٬ت  ،املًصكات اإلؾٗاض ، ١ٜايػعط  ،خسَات َا شعس ايبٝع...اخل.
 .3عٛاٌَ ادتُاعٚ :١ٝتؿٌُ ؾُٝا ٜأت:ٞ
 تاثرل اؾُاعات ا٭ٚي( ١ٝا٭غط ،٠ا٭صسقا )٤عً ٢ايؿطز املػتكبٌ يًُعًَٛات أثٓدا ٤تبدازشلِ املعًَٛدات ج أتصدا٫تِٗ
ايؿدص ١ٝس ٍٛاملٓعُ.١
 تأثرل قاز ٠ايطأ ٟعً ٢اػاٖات اؾُاٖرل.
 تاثرل ثكاؾ ١اجملتُع ايصٜ ٟعٝـ ؾ ٘ٝا٫ؾطاز ٚايك ِٝايػا٥س ٠ؾ.٘ٝ
 .4عٛاٌَ أعٚ :١َٝ٬تتُجٌ ج:
 اؾٗٛز ا٭ع ١َٝ٬يًؿطنات املٓاؾػٚ ، ١تأثرلٖا عً ٢صٛض ٠املٓعُ.١
 ايتػطٝدد ١ا٭عَٝ٬دد ١يٮسددساخ اـاصدد ١شاملٓعُدد ١ج ٚغددا ٌ٥ا٭عدد ّ٬اؾُاٖرلٜددَٚ ١ددس ٣غددًبٝتٗا ا ٚاجياشٝتٗددا
(املػ٪ي١ٝا٫دتُاع ١ٝيًصشاؾ)١
 سذِ اٖ٫تُاّ ايص ٟتٛيٚ ٘ٝغا ٌ٥اإلع ّ٬اؾُاٖرل ١ٜ٭خباض املٓعُ.١

غازغًا  :إزاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
ادتٗس  (1993) Gottschalkمجع ايهجرل َٔ اؿا٫ت ايعًُ ١ٝاييت ت٪نس عً ٢ضطٚض ٠إزاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝخاصد١
ج سا٫ت ايتعاٌَ َع ا٭ظَات َٛ ٚادٗتٗا ٜٚ ،عتدل ايتدطٝط يصٛض ٠شٖٓ ١ٝاجياش ١ٝج اؿُ٬ت ايسعا ١ٝ٥غرل ناج َا مل تعُدٌ
املٓعُ ١عً ٢إزاضتٗا يطُإ اجياشٝت٘ َٔ .دٗ ١أخطٜ ٣ط Reid (2001) ٣شإٔ ػاٖدٌ ا ٚقاٚيد ١تطدً ٌٝا٫عد ّ٬ج سايد١
ا٭ظَات قس ٜه ٕٛي٘ اثط غًيب  ٚ ،نصيو ٜط ٣شأْ٘ ٚج اغٛأ ايعطٚف ؾإ ا٫عذلاف شايصْب  ،ثِ ا٫ع ٕ٬عدٔ ا٫ددطا٤ات
ايٛادب اؽاشٖا ؿٌ ٖص ٙاملؿهً ، ١ثِ ا٫قطاض شإٔ شيو ئ ٜتهطض غٝه ٕٛاؾطٌ ٚغ ١ًٝيتععٜدع ايصدٛض ٠ايصٖٓٝدٜٓٚ ، ١صدح
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 Reidشإٔ تبك ٢ايعٛاطـ شعٝسٚ ، ٠إٔ ٜعني ج ٖص ٙاؿاي ١املتشسخ ايطزل ٞيًؿطن ١نُا ٜطٚ Puchan (2001) ٣إٔ
ٜطغٌ ضغايٚ ١اضشٚ ١زقٝكَٚ ١تكٓٚ ، ١إ ته ٕٛشؿؿاؾٚ ١ٝاَاْ ١عاي.١ٝ
مبا إٔ غًٛى أصشاب املصًش ١تتأثط َٔ خ ٍ٬ايصٛض ٠ايصٖٓٝد ، ١ؾدإ املٓعُدات ػاٖدس يتطدٜٛط ٚؼػدني ٚإزاض ٠صدٛضٖا
ايصٖٓٚ ١ٝشيو َٔ أدٌ ايعسٜس َٔ ا٭غباب ٚاييت تتُجٌ :تٓؿدٝط املبٝعدات ،تطغدٝذ ايٓٛاٜدا اؿػدٓ ١يًُٓعُد ، ١خًدل ٖٜٛد١
يًُٛظؿني  ،ايتأثرل ج املػتجُرلٚ ٜٔامل٪غػات املاي ، ١ٝتععٜع ع٬قدات اجياشٝدَ ١دع اجملتُدع ٚاؿهَٛدٚ ، ١فُٛعدات املصدًش١
اـاصٚ ١قاز ٠ايطأٚ ٟأخط َٔ ٕٚأدٌ ؼكٝل ٚضعا تٓاؾػٝاً(ايػهاضْ ،2012 ،١ص.)385
ٜط (1999) Sobnosky ٣إٔ ايػبب ايطٝ٥ػ ٞي٬غتجُاض ج إزاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ ٖٛ ١ٝاؿص ٍٛعً ٢املٝع ٠ايتٓاؾػد،١ٝ
سٝح إٔ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاؾٝس ٠ػصب ا٫غتجُاضات ٚاملػتًٗهني ٚاغتكطاب ْٛع ١ٝدٝدسَ ٠دٔ املدٛظؿنيَٚ .دٔ ٚدٗدْ ١عدط
 (1997) Himmelsteinؾإ إسس ٣ايػاٜات ا٫غاغ ١ٝـسَ ١اْ٫ػاْ ٖٛ ١ٝاجياز ع٬ق ١اجياشٚ ١ٝقببَ ١ع اجملتُع اـاضدٞ
ٚ ،اجياز ْٛع َٔ املصساق ، ١ٝنُا اْٗا تٗسف اىل ؼكٝدل اٖ٫تُداّ ٚا٫سدذلاّ َدٔ َٓعُدات اجملتُدع اـداضد(Lockie, ٞ
).1999
ٚج زضاغ ١يد ) ، ( Goldsmith et., al, 2000ؾكس تٛصًٛا إىل إٔ ْعط ٠املػدتًٗو إىل املٓعُدَٚ ١دا تكدسّ َدٔ
َٓتذات ٚخسَات ٜتأثط مبصساقٖ ١ٝص ٙاملٓعُ ١اييت تعطف عً ٢اْٗا (ا٫عتكاز شصسم ايؿطنٚ ١أَاْتٗا َٚكساض اـدلٚ ٠املكدسض٠
عً ٢تٛؾرل املٓتر/اـسَ ١اييت ٜطغبٗا املػتًٗو) ٚ ،إ ٖص ٙاملصساق ١ٝغت٪ثط شايٓٗا ١ٜعً ١ْٝ ٢املػتًٗو ج ايؿطا.٤
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اؾاْب املٝساْ ٞيًسضاغ١
املبشح ايجايح :اؾاْب ايعًُٞ
ٜتطُٔ ٚصـ ع ١ٓٝايبشح ٚا٫غتباْٚ ، ١صـ ٚتؿدٝص َتػرلات ايبشح ثِ اختباض ؾطض ١ٝايبشح ٚنُا -: ًٜٞ
ت اعتُاز ا٭غًٛب ايتشً ًٞٝج اؾاْب ايعًُٚ ، ٞقس ت مجع ايبٝاْات املطًٛش ١يًسضاغد ١عدٔ ططٜدل تٛظٜدع اغدتُاض٠
اغتبٝإ  ٚاييت تعس َٔ ا٭زٚات امل ٚ ١ُ٥٬املػتدسَ ١ج فتُع ايسضاغات ايٛصؿٚ ١ٝتتؿدٝص املتػرلات ايطٝ٥ػ ٚ ١قدس
ٚضعت ايعباضات اـاص ١شأخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ٚؼػدني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١شا٭غدتٓاز إىل اؾاْدب ايٓعدطٚ ٟايطددٛع إىل
ايسضاغات ٚا٭عاخ ايػاشك. ١
ٚقس تطُٓت اغتُاض ٠ا٭غتبٝإ ث٬خ قاٚض ضٝ٥ػٚ ١نُا َٛضح ج املًشل ضقِ ): (1
احملٛض ا٭ٜ : ٍٚطِ ايبٝاْات ايؿدص ١ٝ٭ؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ،١متجًت ) اؾٓؼ  ،ايعُدط  ،ايتشصد ٌٝايسضاغد ، ٞغدٓٛات
اـسَ ، ١عسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝج فاٍ عًِ اإلزاض) ٠
احملٛض ايجاْٜ : ٞطِ ٖصا احملٛض ايعباضات اـاص ١شاملتػرل املػتكٌ (أخ٬قٝات ا٭عُاٍ).
احملٛض ايجايحٜ :طِ ايعباضات اـاص ١شاملتػرل ايتاشع( ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ. )١ٝ
ٚقس ت اعتُاز َكٝاؽ) يٝهطت اـُاغ )ٞيتشسٜس أٚظإ ا٭غتذاش ) ١اتؿل شؿس 5 ٠زضدات  ،اتؿل 4زضدات  ،اتؿل إىل
سسٍ َا  3زضدات  ٫ ،اتؿل  2زضدات  ٫ ،اتؿل شؿس 1 ٠زضد.)١

أٚ / ٫ً ٚصـ ع ١ٓٝايسضاغٚ ١ا٭غتباْ-: ١
ٚ.1صـ ع ١ٓٝايسضاغ١
ت تٛظٜع ) (150اغتُاض ٠ا٭غتباْ ١عً ٢ا٭ؾطاز املبشٛثني يبعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَٝد ١ايطعٝدٚ ١ت اغدت(117) ّ٬
اغتُاض ٠صاؿ ١يًتشً.ٌٝ
خصا٥ص ا٭ؾطاز املبشٛثني َبني ج اؾس ٍٚضقِ ):(3
أ -اؾٓؼٜ :تطح اؾس ٍٚضقِ ) (3إ ْػب ١ايصنٛض شًػت (  ) %58.1ج سني ناْت ْػدب ١ا٭ْداخ() %41.9
ٜؿرل إىل إٔ ْػب ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١ايصنٛض اندل َٔ اْ٫اخ ٖٚ ،دصا زيٝدٌ إ َٓعُدات ا٭عُداٍ ج َسٜٓد١
ايػًُٝاْٜٗ ١ٝتُ ٕٛشتٛظٝـ ايعاَ٬ت إىل داْب ايعاًَني.
ب -ايتشص ٌٝايسضاغدٜ :ٞتطدح َدٔ اؾدس ٍٚضقدِ ) (3إٔ غايبٝد ١أؾدطاز عٓٝد ١ايسضاغد ١ساصدً ٕٛعًد ٢زضدد١
ايبهايٛضٜٛؽ شٓػبٚ ) %54.7 ( ١أَا ْػب ١ساصًني عً ٢زضدد ١ايدسشًٚ ، )%28.2( ّٛاَدا ْػدب)%11.1( ١
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ساصًني عً ٢ا٫عساز ١ٜؾُا زٚ ، ٕٚأقٌ ْػب َٔ )%6(ٖٞ١ايص ٜٔسصً ٛعً ٢ايسضاغات ايعًٝا ٚ ،تؿرل ٖصا إىل إٔ
غايب ١ٝايعاًَني َٔ ساًَ ٞؾٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ.
ت -ايعُطٜ :تطح َٔ اؾس ٍٚضقِ ) (3إٔ أعًْ ٢ػب َٔ ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١تكع أعُاضِٖ ضُٔ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ
) ) 30-25غٓ ١سٝح شًػت (ًٜٗٝ )%50.04ا ايؿ ١٦ايعُط 35 - 31( ١ٜغٓ )١إش شًػت (ًٜٗٝٚ ،( %26.5دا
ايؿ ١٦ايعُط 40-36 )١ٜغٓ )١سٝح شًػدت ْػدبًٜٗٝٚ )%9.4( ١دا ايؿ٦د ١ايعُطٜد 45-41(١غدٓ )١إش شًػدت
)ًٜٗٝٚ ، (%6.8ا ايؿ ١٦ايعُط 50-46( ١ٜغٓ )١إش شًػت )ٚ ، (%5.1تأت ٞشا٭خرل ايؿ٦د ١ايعُطٜد55 – 51(١
غٓ )١إش شًػت )ٖٚ ، (%1.7صا ٜسٍ عً ٢إٔ َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج فتُع ايسضاغٜٗ ١تُ ٕٛشسضدد١
عاي ١ٝشتٛظٝـ ؾباب ايعاًَني .
خ -غٓٛات اـسَٜ :١تطح َٔ اؾس ٍٚضقِ ) (3إ أنجط ١ٜأؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١ايعاًَني شلِ غٓٛات اـسَد ١شدني
) )5-1غٓ ١شٓػبًٜٗٝ )%55.6( ١ا عاًَني شلِ خسَ ) 10 -6( ١غٓٛات شٓػب )%22.2(١ثِ أؾدطاز شلدِ خسَد١
( )15-11غٓٛات خسَ ١شٓػبًٜٗٝٚ ، ) %11.1(١ا ( )20-16غٓٛات إش شًؼ )ٚ (%6أقٌ ْػب ١يٮؾطاز ع١ٓٝ
ايسضاغ َٔ ِٖ ١ايص ٜٔخسَتِٗ( 21غٓ ١ؾُا ؾٛم ) شٓػبە (ٖٚ )%5.2صا زي ٌٝعً ٢إ أغًب ١ٝايعاًَني ج فُدع
ايسضاغ ١خسَتِٗ أقٌ َٔ ( 15غٓ.)١
ز -عسز ايسٚضاتٜ :تطح َٔ اؾس ٍٚضقِ ) (3إ انجط ١ٜاؾطاز ع ١ٓٝايسضاغَ ١دٔ املدٛظؿني ايدص ٜٔمل ٜؿداضى ج اٜد١
زٚض ٠شٓػب ، ) % 35.9( ١تًٗٝا ايعاًَني ايص ٜٔؾاضن ٛج زٚضٚ ٠اسس ٠ؾكط شػٓب ،)%17.9( ١اَدا أؾدطاز ايعٓٝد١
ايص ٜٔؾاضن ٛج زٚضتني ؾِٗ (ٚ )% 17.1املؿاضن ٕٛج ث٬خ زٚضات ؾِٗ شػٓبٚ ، )% 12.8 (١املؿداضن ٕٛج
أضشع زٚضات ؾِٗ (ٚ ، )%6املؿاضن ٕٛج مخؼ زٚضات ؾُا ؾٛم ( ٜ ، )%10.3سٍ ٖصا ايٓتٝذ ١إ عًَٓ ٢عُات
املسضٚغ ١اٖ٫تُاّ أنجط شؿتح ايسٚضات ايتسضٜب ١يًعاًَني ج فاٍ عًِ اإلزاضٚ ٠ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜشيو يتَُٓٗ ١ٝاضاتِٗ
ٚتك ١ٜٛإَهاْتِٗ ٚقسضاتِٗ َٔ أدٌ ايطؾع َٔ َػت ٣ٛأزا.ِٗ٥
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دس ٍٚضقِ ) (3خصا٥ص ع ١ٓٝايسضاغ١
ايتهطاض

%

شنط

68

58.1

اْج٢

49

41.9

زضاغات عًٝا

7

6

شهايٛضٜٛؽ

64

54.7

زشًّٛ

33

28.2

أعساز ١ٜؾُازٕٚ

13

11.1

30-25

59

50.4

35-31

31

26.5

40-36

11

9.4

45-41

8

6.8

50-46

6

5.1

55-51

2

1.7

5-1

65

55.6

10-6

26

22.2

15-11

13

11.1

20-16

7

6

25-21

5

4.3

 26ؾُا ؾٛم

1

0.9

42

35.9

زٚضٚ ٠اسس٠

21

17.9

زٚضتإ

20

17.1

ث٬خ زٚضات

15

12.8

اضشع زٚضات

7

6

مخؼ زٚضات ؾُا ؾٛم

12

10.3

ت املتػرل
1

اؾٓؼ

2

املػت ٣ٛايتعًُٞٝ

3

ايؿ٦ات ايعُط١ٜ

4

غٓٛات اـسَ١

5

عسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝج فاٍ مل ٜؿاضى ج زٚض٠
عًِ اإلزاض٠

اؾس َٔ : ٍٚاعساز ايباسجإ
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ٚ.2صـ َتػرلات ايسضاغ: ١
أ .أخ٬قٝات ا٭عُاٍ
ٚصـ املتػرل املػتكٌ ( أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ) :اغتدسّ ايباسجإ شعض املكاٜؼ ا٭سصا ١ٝ٥ج ايٛصـ ٖٚد( ٞايتهدطاضات ،
ايٓػب ١امل ، ١ٜٛ٦ايٛغط اؿػاش ٞاملٛظ ٚ ٕٚا٭مطاف املعٝاضٚ )ٟنُا ج اؾس-: ) 4 ( ٍٚ
دس ٍٚضقِ ()4
ايٛصـ ٚايتؿدٝص ٭خ٬قٝات ا٭عُاٍ
ايٛغط

ا٫مطاف

َػتٜٛات ايتكِٝ

ايعباضات

٫اتؿل شؿس٠

اؿػاشٞ

املعٝاضٟ

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

املٛظٕٚ

X1

48

41

41

35

24

20.5

3

2,6

1

0.9

4.55

.785

X2

28

23.9

58

49.6

25

21.4

6

5.1

0

0

3.87

.866

X3

48

41

37

31.6

27

23.1

5

4.3

0

0

4.05

.940

X4

49

41.9

41

35

21

17.9

3

2.6

3

2.6

4.11

.962

X5

48

41

39

33.3

26

22.2

3

2.6

1

0.9

4.02

.995

X6

41

35

42

35.9

29

24.8

4

3.4

1

0.9

3.95

.959

X7

22

18.8

46

39.3

33

28.2

10

8.5

6

5.1

3.54

1.07

X8

32

27

36

30.8

31

26.5

14

12

4

3.4

3.68

1.09

X9

26

22.2

29

24.8

40

34.2

12

10.3

10

8.5

3.43

1.18

X10

38

32.5

41

35

29

24.8

7

6

1

0.9

3.88

.980

X11

57

48.7

20

17.1

19

16.3

14

12

7

6

3.87

1.31

X12

54

46.2

31

26.5

20

17.1

6

5.1

6

5.1

3.98

1.18

X13

21

17.9

31

26.5

26

22.2

28

23.9

11

9.4

2.91

1.27

X14

39

33.3

47

40.2

21

17.9

7

6

3

2.6

3.92

1.00

X15

47

40.2

33

28.2

28

23.9

6

5.1

3

2.6

X16

21

17.9

49

41.9

38

32.5

5

4.3

4

3.4

3.92
3.64

1.09
.976

X17

45

38.5

51

43.6

17

14.5

3

2.6

1

0.9

4.13

.879

3.85

1.03

اتؿل شؿس٠

املعسٍ

33.35

اتؿل

اتؿل إىل سسٍ َا

33.78

٫اتؿل

22.82

6.84

3.12
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ٜؿرل اؾس (4) ٍٚشإٔ ايعباض( X1 ٠متتاظ إزاض ٠املٓعُ ١ج ع٬قاتٗا َع نٌ َٔ املٛظؿني ٚايعشداٚ ٔ٥اجملٗدعٚ ٜٔاملٓاؾػدني
عً ٢أغؼ املصساقٚ ١ٝشٓا ٤ايجك ) ١ج َكسَ ١املتػرلات اجياشداً َدٔ سٝدح اداشدات أؾدطاز ايعٓٝد ١سٝدح شًدؼ ايٛغدط اؿػداشٞ
ي٘(ٚ )4.55شامطاف َعٝاض ، )0.78( ٟج سني دا٤ت ايعباض(X17 ٠تػع ٢املٓعُ ١٭ٕ ته ٕٛايطا٥س ٠ق ٞتكس ِٜخدسَاتٗا)
ج املطتب ١ايجاْ َٔ ١ٝسٝح ا٫جياش ١ٝتبعاً ٫داشات أؾطاز ايعٓٝد ١املبشٛثد ، ١إش شًدؼ ايٛغدط اؿػداش ٞشلدِ ( ٚ )4.11شدامطاف
َعٝاض ، )0.87( ٟأَا ايعباض (x13 ٠تسعِ اإلزاضَ ٠ؿاضن ١ايعاًَني ٚاقذلاسداتِٗ يتشػدني اإلددطا٤ات ايٛظٝؿٝد )١ناْدت
ا٫داشات ضعٝؿْ ١ػبٝا مٖٛا إش شًؼ ايٛغط اؿػاش ٞشلا (ٚ )2.91شامطاف َعٝاض ٟايبايؼ (. )1.27
ْٚػتسٍ َٔ اؾس )4( ٍٚاٜطا إ غايب ١ٝاملتػرلات اييت تصـ املتػرل املػتكٌ :أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ناْت اجياشٝدٚ ١تكدذلب
َٔ َػت ٣ٛا٫داش ١اتؿل شؿسٚ ٠شيو َاٜؿرل ي٘ املعسٍ ايعاّ يٮٚغاط اؿػاشٚ ١ٝقدس شًػدت قُٝتد٘ (ٜٚ )3.85عدين إ تدأثرل
أخ٬قٝات ا٭عُاٍ جملتُع ايسضاغ ١دٝس ، ٠ج سني املعسٍ ايعاّ ي٬مطاف املعٝاض ٟشًؼ(  )1.03مبكاضْت٘ َع ق ١ُٝايٛغط لدس
إ ٖٓاى ػاْؼ ٚتكاضب شا٫داشات يًُتػرلات ٚاْٗا يٝػت َؿتت ١نجرلاً .
بٚ .صـ املتػرل ايتاشع (ايصٛض ٠ايصٖٓ :)١ٝاغتدسّ ايباسجإ شعض املكاٜؼ ا٫سصا ١ٝ٥ج ايٛصـ ( ٖٞٚايتهطاضات ،ايٓػب١
امل ، ١ٜٛ٦ايٛغط اؿػاش ٞاملٛظ ٚ ٕٚا٫مطاف املعٝاضٚ )ٟنُا ج اؾدس ) 5 ( ٍٚاَ٫تد -: ٞتعٗدط شٝاْدات اؾدس ) 5 ( ٍٚإٔ
ايعباضًٜ( X26 ٠تعّ املٛظؿني شاعطا ٤صٛض ٠اجياش ١ٝعٔ املٓعُ )١قس استٌ املطتب ١ا٭ٚىل إش شًػت قُٝد ١ايٛغدط اؿػداش ٞؾٗٝدا
) )4.28شأمطاف َعٝاض ،)0.81 ) ٟثِ دا٤ت ايعباض(X22 ٠متتاظ املٓعُ ١مبصساقٝتٗا )إش شًؼ ايٛغط اؿػداش)4.07( ٞ
شأمطاف َعٝاض ، )0.92( ٟاَا ايعباض( X24 ٠تبازضاملٓعُ ١ج املتاشع ١املػتُطَ ٠ع ايعش ) ٕٛناْدت ا٫داشدات ضدعٝؿْ ١ػدبٝا
مٖٛا إش شًؼ ايٛغط اؿػاش ٞشلا (ٚ ) 3.78شامطاف َعٝاض.(0.84)ٟ
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دس ٍٚضقِ ()5
ٚصـ ٚتؿدٝص املتػرل ايتاشع (ايصٛض ٠ايصٖٓ)١ٝ
ايٛغط

ا٫مطاف

َػتٜٛات ايتكِٝ

ايعباضات

٫اتؿل شؿس٠

اؿػاشٞ

املعٝاضٟ

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

املٛظٕٚ

X18

39

33.3

48

41

23

19.7

4

3.4

3

2.6

X19

42

35.9

54

46.2

19

16.2

2

1.7

0

0

X20

34

29.1

45

38.5

30

25.6

8

6.8

0

0

X21

26

22.2

50

42.7

36

30.8

3

2.6

2

1.7

X22

45

38.5

45

38.5

21

17.9

5

4.3

1

0.9

X23

39

33.3

44

37.6

27

23.1

5

4.3

2

1.7

X24

24

20.5

53

45.3

33

28.2

7

6

0

0

X25

33

28.2

46

39.3

33

28.2

4

3.4

1

0.9

X26

55

47

47

40.2

12

10.3

3

2.6

0

0

X27

34

29.1

51

43.6

21

17.9

8

6.8

3

2.6

اتؿل شؿس٠

املعسٍ

31.71

اتؿل

اتؿل إىل سسٍ َا

41.29

٫اتؿل

21.79

4.19

1.04

3.97

.969

4.12

.804

3.93

.868

3.83

.830

4.07

.920

3.94

.985

3.78

.849

3.87

.914

4.28

.818

3.89

.985

3.96

.894

اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجإ  :شا٫غتٓاز إىل شٝاْات شطْاَر  spssا٫سصاٞ٥

 .3اختباض ؾطضٝات ايسضاغ: ١
أ .اختباض ايؿطض ١ٝايبشح اٚ٫ىل :اعتُس ايباسجإ ج اختباض صش ١ايؿطض ١ٝاٚ٫ىل عًَ ٢عاٌَ اضتباط شرلغد ٕٛيبٝدإ َدس٣
ا٫ضتباط ٚايتٓاغل شني املتػرلٚ ٜٔشيو سػب قَ ١ُٝعاٌَ ا٫ضتباط شني أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝيتهدٕٛ
مبجاش ١اختباض أٚي ٞيصش ١ايؿطض ١ٝا٭ ٚىل  :تٛدس ع٬ق ١اضتباط َٛدب ١شدني املدتػرل املػدتكٌ ٚاملدتػرل ايتداشع ٚ ،نُدا َدبني ج
اؾس (6) ٍٚا٫ت-: ٞ
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دس ٍٚضقِ ( ) 6ق ١ُٝا٫ضتباط ايهً ١ٝشني املتػرل املػتكٌ ٚايتاشع
Correlations
ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ

أخ٬قٝات ا٭عُاٍ

**.472

1

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

117
**.472

N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

117

N

.000
117
1

.000
117

أخ٬قٝات ا٭عُاٍ

ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجإ شا٫غتٓاز إىل شٝاْات شطْاَر  spssا٫سصاٞ٥
تبني شٝاْات اؾس (6)ٍٚشإٔ ايك ١ُٝايهً ١ٝنُ٪ؾط يًع٬ق ١شني املتػرل ٜٔاملػتكٌ ٚايتاشع ٖ ٞاجياشٚ ١ٝشًػت )، (0.472
ٖصا َا ٜكطب ؾطض ١ٝايباسجني إىل ايصش. ١
ب .اختباض ؾطض ١ٝايبشح ايجاْ : ١ٝاضتهع ايباسجإ ج اختباض صش ١ايؿطض ١ٝايجاْ ١ٝعًَ ٢عازي ١ا٫مساض ايبػٝط يبٝإ َس٣
ا٫ثط ايص ٟحيسث٘ املتػرل املػتكٌ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج املتػرل ايتاشع ايصٛض ٠ايصٖٓ ،١ٝيته ٕٛمبجاشد ١اختبداض ْٗدا ٞ٥يصدش١
ايؿطض ١ٝايجاْ : ١ٝت٪ثط أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ،١ٝنُا ٜعٗط ٙاؾس )7( ٍٚا٫ت-: ٞ
دس ٍٚضقِ ( )7ع٬ق ١اثط ملتػرل املػتكٌ ج املتػرل ايتاشع
a
Coefficients
Standardized
Coefficients
Sig.

t

.000

4.959

.000

5.749

Beta

.472

Unstandardized Coefficients
Std. Error

B

Model

2.101

10.420

)(Constant

.057

.329

اخ٬قٝات ا٭عُاٍ

a

b. Dependent Variable:ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
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تؿرل ايٓتا٥ر ا٫سصا ١ٝ٥املب ١ٓٝج دس )7( ٍٚإىل إ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ اثدط ج ؼػدني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١إش شًػدت َعاَدٌ
ا٫ضتباط ( َٚ )R= 0.472عاٌَ ايتشسٜس  )R(squarشًػت قُٝت٘ ( ٚ ) 0.223ايصٜ ٟؿرل اىل قسض ٠املتػرل املػدتكٌ
(أخ٬قٝات ا٭عُاٍ)عً ٢تؿػرل ايتأثرل ايصٜ ٟططأ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ،١ٝمبا إ ق B ١ُٝتػا (0.329) ٟٚمما ٜسٍ عً٢
ٚدٛز تأثرل شكُ (%33) ١يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١ا ٟنًُدا ظاز أخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ج َٓعُدات
ا٭عُاٍ املسضٚغ ١شٛسسٚ ٠اسس ٠تطتؿع ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشٓػبٖٚ (%33) ١ص ٙايك ١ُٝشات ز٫يد ١اسصدا ١ٝ٥عايٝد ١٭ٕ قُٝد١
َػت ٣ٛاملعٓ (F)١ٜٛاحملػٛش ١تػا ٖٞٚ (0.000) ٟٚأقٌ َٔ ) (Fاؾسٚيٚ ١ٝاييت تػا. (0.05) ٟٚ

Model Summary
Sig. F
Change
.000

Change Statistics
F
Change df1 df2
33.049
1 115

R Square
Change
.223

Std. Error
of the
Estimate
6.52071

R
Adjusted R
Square
Square
.223
.216

Model
R
1
.472a

 Predictors: (Constant) : .aا٭عُاٍ أخ٬قٝات
Dependent Variable : .bايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ

ثاْٝاً  /ا٭غتٓتادات ٚايتٛصٝات ٚايسضاغات املػتكبً: ١ٝ
 .1ا٭غتٓتادات :
أ -تعس أخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٔ اغذلاتٝذٝات اييت تعتُسٖا َٓعُات ا٭عُاٍ َٔ أدٌ تطغدٝذ ثكاؾد ١املٓعُد ،١إش خدٍ٬
اغتط٬ع ايباسجإ يًُصازض ا٭دٓبٚ ١ٝايعطشٚ ١ٝدسا إٔ ٖٓاى مناشز عسٜس ٠اييت تٛضدح زٚض أخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ج
تطغٝذ ثكاؾ ١املٓعُٚ ١ايبايتاي ٞسص ٍٛاملٓعُ ١عً ٢املٝع ٠ايتٓاؾػ ١ٝاملػتساَ ١عٝح ٜصعب املٓعُات ا٭خط ٣املٓاؾػ١
اؿص ٍٛعًٗٝا.
ب -إٔ َصازض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ (أخ٬قٝات ايطأؽ املاٍ ايبؿط ، ٟأخ٬قٝات ايكٝاز ، ٠اشلٝهٌ املٓعُ )ٞت٪ز ٟشك ٠ٛإىل
ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج َٓعُات ا٭عُاٍ املسضٚغ.،١
ت -تؿرل ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ غايب ١ٝع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١أصشاب سداًَ ٞؾدٗاز ٠شهدايٛضٜٛؽ ٚايبدايؼ عدسزِٖ )َ (64دٔ
)ٖٚ ، (117صا ٜسٍ عً ٢ايطغب ١ايهبرل ٠يدس ٣إزاضَٓ ٠عُدات ا٭عُداٍ شتٛظٝدـ ايعداًَني َدٔ ش ٟٚايؿدٗازات
اؾاَع.١ٝ
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خ -تعٗط َٔ ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ َؿاضن ١ايعاًَني ج َٓعُات ا٭عُاٍ ج ايسٚضات ايتسضٜب ١ج فداٍ عًدِ اإلزاض ٠قًًٝد١
دساً  ،إش شًؼ عسز ايعاًَني ايص ٜٔمل ٜؿاضنٛا ج أ ١ٜايسٚضات ايتسضٜب ١ٝج فاٍ عًِ ا٫زاض.(117) َٔ (42) ٠
ز -إ اشلسف املٓؿٛز ملٓعُات ا٭عُاٍ املسضٚغ ١يٝؼ ايٛص ٍٛإىل ايصٛض ٠املجاي ١ٝؾتًو ٖسف يٝؼ َٔ ايػٌٗ الاظٖا،
ٚامنا اشلسف ٖ ٛايٛص ٍٛإىل ايصٛض ٠املطغٛشٚ ١شيو مبشاؾع ١عً ٢ايكٚ ِٝاملعتكسات ايطاغد.١
ح -تجبت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١ا٭ضتباط املعٓ ١ٜٛشني أخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ٚايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١ج َٓعُدات قٝدس
ايسضاغ. ١
ر -أثبتت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ تأثرل َعٓ ٟٛج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج َٓعُات قٝس ايسضاغ.١
ز -تعٗط ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ تأثرل َعٓ ٟٛج ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ

 .2ايتٛصٝات :
أ-

ظٜازَ ٠بسأ ايؿؿاؾ ١ٝج أزآَ ٤عُات ا٭عُاٍ َٔ سٝح سص ٍٛايبداسجني عًد ٢ايبٝاْدات اي٬ظَدَ ١دٔ أددٌ الداظ
املؿاضٜع ايبشج ١ٝايعًُٚ ، ١ٝشيو عٔ ططٜل إعطا ٤املعًَٛات ايططٚض ١ٜيًباسجني غٛا ً٤عٔ ططٜل إغتدساّ ايػذ٬ت
ٚايٛثا٥ل ا ٚعٔ ططٜل اإليهذل.ْٞٚ

ب -ظٜازٚ ٠ع ٞايعاًَني غصٛص أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج تصطؾاتِٗ ٚغًٛنٝاتِٗ أثٓا ٤أزا ِٗ٥يٛظا٥ؿِٗ ٚ ،شيو عٔ ططٜل
ؾتح ايدلْاَر ايتسضٜب ١ٝسَ ٍٛاٖٚ ١ٝإغذلاتٝذٝات أخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٔ قبٌ املٓعُات ٚ ،شيو عٔ ططٜدل املدسضشني
املعذلؾني.
ت -ايعٌُ عً ٢تطغٝذ َبسأ ا٫سذلاّ املتبازٍ شني إزاضَٓ ٠عُات ا٭عُاٍ املسضٚغٚ ١ايعاًَني ٚ ،شيو عٔ ططٜل اؾدباع
اؿادات املعٓ ١ٜٛيًعاًَني َٔ قبٌ اإلزاض.٠
خ -ظٜاز ٠ؾعٛض ايعاًَني شايعسايٚ ١املػاٚا ، ٠إش أْ٘ َ٫هإ يًُشػٛش ١ٝأ ٚايٛاغط ١ج املٓار املٓعُٚ ، ٞشيو عٔ ططٜل
ٚضع أْعُ ١ايعازي ١غصٛص (ايطٚاتب ٚا٭دٛض  ،ايتعٜٛطات غرل املباؾدطَ ٠جدٌ  :املهاؾداَت ايتؿدذع ، ١ٝايػدًـ
شس ٕٚايؿا٥س ... ٠اخل) .
ز -تٛدَ ٘ٝعٜس َٔ اٖ٫تُاّ شاملطانع ايبشج ١ٝيسَٓ ٣عُات ا٭عُاٍ املسضٚغٚ ١اييت ؼكل املٓاؾع شلِ ٚيًُذتُع احملًد، ٞ
ٚشيو عٔ ططٜل اضاؾ ١قػِ خاص شبشح ٚايتطٜٛط عٝح ٜٛؾط يًُٓعُ ١املعًَٛات ايصدشٝشٚ ١ايعًُٝد ١ستدٜ ٢دتِ
عً ٢ضٖ٤ٛا اؽاش ايكطاضات ايٓادش.١
ح -ضطٚضْ ٠ؿط اغٗاَات َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَٝد ١ايطعٝد ١ج خسَد ١اجملتُدع ٚ ،شيدو شاٖتُداّ ا٭نجدط شأخ٬قٝدات
ا٭عُاٍ ج خططِٗ ٚاغذلاتٝذٝاتِٗ.
رٜٛ -د٘ ايباسجإ ايعسٜس َٔ ا٭عاخ املػتكبً ١ٝج فا٫ت شات ايصً ١شأخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝناَ٫ت: ٞ
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 ا٭زٚاض املطتكب ١يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼكٝل املٝع ٠ايتٓاؾػ ١ٝاملػتساَ.١
َ س ٣اغٗاّ املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع ١ٝج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
 زٚض ثكاؾ ١املٓعُ ١ج أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚتأثرلُٖا ج ؼػني زلع ١املٓعُ.١
 زٚض ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
ٚ اقع أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ايٓٛاز ٟايطٜاض.١ٝ

املصازض
 املصازض ايعطش: ١ٝ
 .1عً ٞعذ ،1983، ٠ٛايع٬قات ايعاَ ٚ ١ايصٛض ٠ايصٖٓ .١ٝعامل ايهتاب :ايطبع ١ايٛىل :ايكاٖط.٠
 .2عبساشلاز ،ٟامحس اشطاٖ ،2001 ،ِٝاخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚاملػٚ٪ي ١ٝاإلدتُاع ١ٝيًُٓعُ ،١عح غرل َٓؿٛض.
 .3شاشهط ،ؾٝصٌ عبساهلل شداشهط ،2001ندٛتًط ٜتشدسخ عدٔ ايتػدٜٛل ،نٝدـ تٓؿد ٧ا٭غدٛام  ٚتػعٖٚدا ٚتػدٝطط
عًٗٝاَ،هتب ١دطٜط يًٓؿط  ٚايتٛظٜع.
 .4ايعُٝإ  ،قُٛز غًُٝإ  ،ايػًٛى ايتٓع ُٞٝج َٓعُات ا٭عُاٍ ،زاض ٚا ،ٌ٥عُإ،ا٭ٍضزٕ.2003 ،
 .5ق ، ٟٛشٛسٓ ،2003 ، ١ٝايجكاؾ ١ايتٓع ١ُٝٝنُسخٌ أغاغ ٞيًتُٓ ١ٝايؿاًَ،١فً ١ايباسح ،زٚضٜد ١أنازميٝد ١قهُد،١
داَع ١قاصسَ ٟطشاحٚ ،ضقً ،١اؾعا٥ط،ايعسز ايجاْ.،ٞ
 .6ايػدداييب ،طدداٖط قػددٔ َٓصددٛض،2003 ،إزاضٚ ٠إغددذلاجيَٓ ١ٝعُددات ا٭عُدداٍ املتٛغددطٚ ١ايصددػرل ،٠زاض ٚا٥ددٌ
عُإ،ا٭ٍضزٕ.
 .7آٍ ت ، ِٜٛعبساهلل شٔ قُس آٍ ت ،2003 ِٜٛزٚض ايع٬قات ايعاَ ١ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُ٪غػدات اـرلٜد١
ٚاحملاؾع ١عًٗٝاٚ .ضق ١عٌُ َكسَ ١يًكا ٤ايػٓ ٟٛاـاَؼ ايص ٟتٓعُ٘ مجع ١ٝايدل ج املٓطك ١ايؿطق.١ٝ
 .8صاحل ،غًُٝإ صاحلٚ ،2005 ،غا ٌ٥اإلعٚ ّ٬صٓاع ١ايصٛض ٠ايصٖٓ( ١ٝايكاٖطَ : ٠هتب ١ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع).
 .9عذ ،٠ٛعً ، ٞنطميإ ،ؾطٜس ،2005،إزاض ٠ايع٬قات ايعاَ ١شني اإلزاض ٠ا٫غذلاتٝذٚ ١ٝإزاض ٠ا٭ظَات .ايطبع ١اٚ٫ىل
 ،ايكاٖط:٠عامل ايهتب.
 .10اـطٝب ،خايس ، 2005 ،أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚأثطٖا ج تؿع ٌٝقاغب ١املػٚ٪ي ١ٝج ظٌ ايتشسٜات ايعاملٝد ١املعاصدط،٠
عح غرل َٓؿٛض ،داَع ١شذلا ،٤ا٭ضزٕ.
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 .11املعاضٝسَ ،ٟعٔ ٚعدساهلل  ، 2005،أخ٬قٝدات َٓعُدات ا٭عُداٍ ٚاملعاٜدا ايتٓاؾػد ١ٝا٭خ٬قٝد ١أمندٛشز َكدذلح
يًُٓعُات ايعطش ،١ٝعح غرل َٓؿٛض  ،داَع ١املٛصٌ  ،ايعطام.
 .12لِ  ،عبٛز لِ ،2005 ،أخ٬قٝات اإلزاضَ ٚ ٠ػٚ٪ي ١ٝا٭عُاٍ ج ؾطنات ا٭عُداٍ٪َ ،غػد ١ايدٛضام يًٓؿدط ٚ
ايتٛظٜع،عُإ ،ا٭ضزٕ .
 .13ايسغٛق ،ٞأمحس ،2007 ،ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيطدٌ ايؿطط ١يس ٣ايطأ ٣ايعاّ املصطٚ " ٟضق ١عٌُ َكسَ ١ؾد ٢إسدس٣
زٚضات شطْاَر ا٭َِ املتشس ٠اإلمناَ ،ٞ٥ؿطٚع زعِ ايكسضات ؾ ٢فاٍ سكٛم اإلْػإ.
َٓ .14رل ،سذاب قُدس َدٓرل ،2007،ا٭تصداٍ ايؿعداٍ يًع٬قدات ايعاَد .١زاض ايؿذدط يًٓؿدط  ٚايتٛظٜدع ،ايكداٖط،٠
َصط،ايطبع ١اٚ٫ىل.
 .15قُس عبس ايعع ،2008،ِٝايتػٜٛل املتكسّ  ،ايساض اؾاَع : ١ٝاإلغهٓسض.١ٜ
 .16ايػاييب ،طاٖط قػٔ  ،ايعاَط، ٟصاحل َٗس ٟقػٔ ،2008 ،املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚاجملتُدع،
زاض ٚا ،ٌ٥عُإ ،ا٭ضزٕ،ايطبع ١ا٭ٚىل.
 .17غًُٝإ  ،قُس َصطؿ،2009 ، ٞسٛنُ ١ايؿطنات َ ٚهاؾش ١ايؿػداز املداي ٚ ٞاإلزاض ،ٟزاض اؾاَعٝد ١يًطباعد١
ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع.
ٖٛ .18اضَ ،ٟعطاز ،2010 ،زٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ايطؾع َٔ تٓاؾػ ١ٝامل٪غػد ١زضاغدَٝ ١ساْٝد ١عًد ٢عٓٝدَ ١دٔ
امل٪غػات ايصٓاع ١ٝاؾعا٥ط ،١ٜعح غرل َٓؿٛض.
 .19ايبدددددٛت ،ٞأمحدددددس قُدددددس  ،2011 ،أخ٬قٝدددددات ا٭عُددددداٍ  ٚأثطٖدددددا ج تكًٝدددددٌ ايؿػددددداز اإلزاض،ٟ
.www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdf
 .20ندددطز ،ٟامحدددس ايػدددٝس ندددطز ،2011،ٟايع٬قدددات ايعاَددد ٚ ١تهددد ٜٔٛايصدددٛض ٠ايصٖٓٝددد ١يًُٓعُددد.١
.http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/264288
 .21ايػهاْ ،١ش ٍ٬خًـ ايػهاْ ،2012،١اخ٬قٝات ايعٌُ ٚاثطٖا ج ازاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج َٓعُات ا٫عُاٍ .فً١
نً ١ٝشػساز يًعً ّٛا٫قتصاز ١ٜاؾاَع ، ١ايعسز ايجايح  ٚايج٬ث.ٕٛ
 .22ايس ٠ٜٛد ،ٞأش ٞغعٝس ايس ٠ٜٛد ،2013، ٞإزاض ٠ايتػٜٛل .زاض اشٔ ا٫ثرل يًطباعٚ ١ايٓؿط ج داَع ١املٛصٌ.ايطبع١
ايجايج.١
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الملحق )(1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة التنمية البشرية
كمية اإلدارة واالقتصاد
قسم إدارة األعمال
الموضوع /استمارة استبيان
تعد االستمارة التي يي ي يد جز اي ماً ميي مبير ع يإيا ةي عدارة ا ميا الم سي ز دور أخالقياات
ّ
األعمال في تحسين الصورة الذىنية لمنظمات الخدمياة الربحياة  -دراساة إساتعالعية الاراع عيناة
ماان العاااممين فااي منظمااات األعمااال العاممااة فااي مدينااة السااميمانية أقماايم كوردسااتان  /العاا ار -
الياإثياي ذييال ا سيتمارة مي اسياً سي عتمد أل ييض

ي ار

ُعي ّيد

اليإييا العألمي إ ماي مبييارجتجز سيتآعجر ييثييار ع ااي ي

ة عظهار ذال الدراس يالمست ى الاي طمح عل ض الياإثاي.
ليياا راييك تمشييألجز مبييج ر ي يا ت ييار االااي ي الت ي تر آهييا مآاسييي لج ي س ي ا إ ألم ياً ي االاايييا
ستست دز
عذما

ي ار

اليإيا العألمي إًي اًر ةيي دا ي لياجر ا سيزإ آعتيار ي آآيا آآي ل لإشيراتجز مبيج ر ي يي ي

ي س ا ة االااي س اع ذاا المي ار

ر مجتم إ آبجر لجز إسي استاايتجز ..اهلل الم ةق

شاكرين لكم تعاونكم
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
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الباحث

الباحث

مدرس مساعد

مدرس مساعد

نيشتمان عثمان محي الدين

فريدون محمد محمود

أوالً .المعمومات العامة /بيانات حول المجيب عمى االستمارة
 .1الجنس

أنثى

ذكر
 .2التحصيل الدراسي:

دكتوراه

ماجستير

دبموم عالي

بكالوريوس

دبموم

إعدادية فما دون

 .3العمار

33-26سنة

 35-31سنة

 43-36سنة

45-41سنة

 53-46سنة

55-51سنة

 56سنة فأكثر
 .4عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية

 5-1سنة

 13-6سنة

15-11سنة

23-16سنة

25-21سنة

 26سنة فأكثر

 .5عدد الدورات التدريبية في مجال عمم اإلدارة

ال يوجد

 1دورة

 2دورة

 3دورة

 4دورة

 5فأكثر
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دور أخالقيات األعمال في تحسين.....

ثانياً .اخالقيات األعمال
مقياس االستجابة
العبارات

ت

أتف
بشدة

1

تمتي ييا عدارة المآظم ي ي ة ي ي

أتف

أتف إلى
ٍ
حد ما

ال أتف

ال أتف
بشدة

ي اتهي ييا م ي ي ج ي ي مي ييي

الم ظم ي ال يائي الماه ي المآاةس ي ألك سر
المًدا
2

يآام الثي .

االلت ي ي از ي ي ييالي اآ ي ذ ي ييدام المآظمي ي ي ةي ي ي المس ي ييت ى
العال .

3
4

عم الم ظم ي مي ا
ا

ت ي ي ي ييد ا ي ي ي ي ييا

دم المًألإ العام .
م ي ي ي ييا م ي ي ي ييي الم المي ي ي ي ي ظم ي

اآتمائهز.
5

ا

تس ييا د ا ي ييا

م ييا ةي ي رةي ي مس ييت ى رش ييا

ال ظ م .
6

تسياذز ا ي يا

ا

آسيا المسيياد

ميا ةي ت مي

اإلداري.
7

تتعام ي ي عدارة المآظم ي ي يالعدال ي ي

ي ييدز التم ي ي ي ي ي ي

الم ظم ي.
8

تعط الإ اة لألم ظم ي أليك سيار مع يار الجميامة
الما أل .

9

تز التع ي التر

ألك سار مع ار الادارة ال يرة

العمأل .
 13آإتﺭﻡ ﻭ ﺕ ﺍلﺯيﻭﻥ ﺍثآام تيﺩ ﻡ ﺍل ﺩم .
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مقياس االستجابة
العبارات

ت

أتف
بشدة

 11تﺅﺩﻱ ﺍلﻭﺍسﻁ ﺇلك ت

أتف

أتف إلى
ٍ
حد ما

ال أتف

ال أتف
بشدة

ﺭ م ﺍلمﻭﻅم ﻥ.

 12تع ﻕ ﺍلمإسﻭي

م ﺍلمﻭﻅم ي.

 13ﺃسال ﺏ ﺍلﺭ اي

ألك م ﺍلمﻭﻅم ﻥ

14

إاةﻅ ﺍلمﻭﻅم ﻥ ألك ﺃسﺭﺍﺭ ﺍلبﺭج .

15

إﺭﺹ ﺍلمﻭﻅم ﻥ ألك ﺃمﻭﺍ ﺍلبﺭج

ﺭ ةعال .

 16تهتز عدارة البرج اذتماماً جي اًر يم ظم ها لج

هتم ا

ذز ي يائآها.
 17تسعك المآظم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

ﻥ تجﻭﻥ ﺍلﺭﺍئﺩﺓ ة تيﺩ ﻡ

ﺩماتها.
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ثالثاً  :الصورة الذىنية
مقياس االستجابة
العبارات

ت

أتف
بشدة

18

أتف

أتف إلى
ٍ
حد ما

ال أتف

ال أتف
بشدة

تعتمﺩ ﺩماﺕ المآظم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي مع اﺭاً لألإجﻡ ألك
ﺍلمياﺭآض م

ﺩماﺕ المآظما

ﺍ

ﺭﻯ .

19

تهتﻡ المآظم يتإس ﻥ ًﻭﺭتها ﺍماﻡ ﺍلﺯيائﻥ.

23

آﺩما ﺍآًح ﺍلﺯيائﻥ ﺃﻭاهﻡ لألتعام م ذﺫل
المآظم .

21

ﺍﻥ ﺍستﺭﺍت ا المآظمي ي ي ي جاﻥ لها ﺍالثﺭ ة ﺍبياﻉ
إاااﺕ ﻭﺭ ياﺕ ﺍلﺯيائﻥ.

22

تمتاﺯ المآظم

23

تمتاﺯ المآظم يالسﺭ

24

تياﺩﺭالمآظم ة ﺍلمتايع ﺍلمستمﺭﺓ م ﺍلﺯيﻭﻥ

يمًﺩﺍ تها
ﺍلعال ة تيﺩ ﻡ ﺍل ﺩم

يالﺩ ة تيﺩ ﻡ ﺍل ﺩم

25

تألتﺯﻡ المآظم

26

ألتﺯﻡ ﺍلمﻭﻅم ﻥ ي ﻁام ًﻭﺭﺓ ﺍ ااي

ﻥ

المآظم .
27

تتًي ييم يي ييائي المآظم ي ي يمسي ييت ى الرشي ييا العي ييال
ي ً ص ال دما

الميدم .

ثن
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