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  ال�ل*(

ـــة      Gون�ـــة ?��ی��#Mاإلدارة االل Bـــ�QRقافـــة ال#$ ���ـــة فـــي تSـــى دور ال هـــ�فU هـــTه ال�راســـة إلـــى ال#عـــ�ف عل

الFامعة ?Fامعة دمحم خ�]� ب�3ZQة، ول#8ق�B أه�اف ال�راسـة قـام الRالـ@ ب#Dـ��; اسـ#�ارة ل�Fـع ال�عل)مـات مـ� 

ال�Qانات واخ#Qار الف�ض�ات ?اس#<�ام  م)Hفا، وفي ض)ء ذلa ج̀� ج�ع وت8ل�ل) 32(ع�$ة ال�راسة ال�3)نة م� 

، وتــ; اســ#<�ام الع�یــ� مــ� األســال�@ اإلحDــائ�ة ل#8ق�ــB أهــ�اف )spss(الd8مــة اإلحDــائ�ة للعلــ)م االج#�اع�ــة 

 ،g�ZQای� لالن�8ار، ت8ل�ل االن�8ار ال�#ع�د، ت8ل�ل االن�8ار الQ#ت8ل�ل ال ،hاQمعاملال�راسة وم$ها معامل االرت 

hــاQــاخ ألفــا االرتQال�راســة إلــى عــ�د مــ�  ،ك�ون Uانــات ال�راســة وف�ضــ�اتها ت)صــل�Qو�عــ� إجــ�اء ع�ل�ــة ال#8ل�ــل ل

  : ال$#ائج أه�ها

 ون�ة�#Mاإلدارة االل B�QRقافة ال#$ ���ة في تSوج)د اث� مع$)" لل. 

 ون�ة�#Mاإلدارة االل B�QRقافة ال#$ ���ة في تSه� دور الHت8ل�ل االن�8ار ال�#ع�د ا.  

  : راسة ?�ا یليوق� أوصU ال�

  ̀  .ض�ورة االه#�ام ب)ج)د ثقافة ت$ ���ة ت��d ال�$ �ة ع� ?اقي ال�$ �ات األخ�

  اإلبـ�اع وانع3ـاس Bـة ال�الئ�ـة ل#8ق�ـo�Qف�� م� خالل تـ)ف�� الH(روح اإلب�اع ل�` ال� dGdالع�ل على تع

 .ذلa على األداء وال#��d في الع�ل

  إج�اءات الع�ل ?37ل ی#$اس@ مع ق�رات g�ZQالعامل��ت. 

 



 

 

 

Abstract 

 This study aimed to identify the role of organizational culture in the 

application of electronic management at the university directorate at the University of 

Muhammad Khaider in Biskra, and to achieve the objectives of the study, the student 

designed a form to collect information from the study sample consisting of (32) 

employees, and in light of this, data were collected and analyzed and hypotheses 

tested using the package Statistical for the Social Sciences (spss), and many statistical 

methods were used to achieve the objectives of the study, including correlation 

coefficient, analysis of variance of regression, multiple regression analysis, simple 

regression  analysis, Cronbach's alpha correlation coefficient, and after performing 

the analysis process for the study data and its hypotheses, the study reached a number 

of results The main ones are: 

• The presence of a moral effect of organizational culture in the application of 

electronic management. 

• Multiple regression analysis showed the role of organizational culture in applying 

electronic management. 

The study recommended the following: 

• The need to pay attention to the existence of an organizational culture that 

distinguishes the organization from other organizations. 

• Work to enhance the creativity spirit among employees by providing the appropriate 

environment to achieve creativity and its reflection on performance and excellence at 

work. 

• Simplifying work procedures in a way that suits the capabilities of workers.
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  : ل�ق!مةا

 األه�اف، أی� ت8ق�B أجل م� اإلدارGة الفعال�ة و الMفاءة ل#8ق�B دوما ?الZعي األع�ال م$ �ات تق)م

لهTه  ال�8یSة االتFاهات م� ال�8یSة، و اإلدارة أسال�@ إتQاع خالل م� األداء ت�G(R و ل#$��ة ?الغا ت)لي اه#�اما

تع#�Q ع$�Dا  ال�8یSة، و اإلدارة مالمح أه; م� تع#�Q ال#$ ���ة وال#ي ?الSقافة الQالغ االه#�ام ه) ال�KسZات

لMل  ال�8ی}، إذ اإلدار"  الف�M ت�G(R و ت��ZF في ح�)"  ب�ور تق)م األع�ال ح�} م$ �ات ت�G(M في هاما
  .بها ال<اصة ثقاف#ها مKسZة

خلB  في تZاه; ال�$ �ة، ح�} داخل األنR7ة و ال�G(#Zات ج��ع على رئ��Zا دورا ال#$ ���ة الSقافة تلع@ و
األه�اف  ت8ق�B في �Zاع� فعال  م�ا ?37ل األداء ت�G(R و ت��Z8 على �ع�ل الT" ال�الئ; ال#$ ��ي ال�$اخ

ال�عای��  و الZل)/�ات و االتFاهات و الق�; ت�G(R و ت��ZF خالل م� هTا ال#$ ���ة، و و ال�Fاع�ة و الف�د�ة

ح�}  ال�ی$ام��3ة و ?ال#غ��� ال�$ �ة ثقافة ت#Dف ال�KسZي، و األداء ت�G(R و ت$��ة على تع�ل ال#ي ال�8یSة

غ��  م� لل�KسZة، فأصQح ال�اخل�ة أو ال<ارج�ة الo�Qة في ت�8ث ال#ي لل�#غ��ات اس#Fا?ة ت#غ�� و ت#R)ر
  .ال#غ��ات ع� معdل في مKسZة أو دولة أ" تع�� أن ال���3

االلM#�ون�ة،  األع�ال ن ; تQ$ي على �F7ع عال��ا ت)جها االلM#�ون�ة اإلدارة ن8) ال#8)ل ��Sل ذلa إلى إضافة
م$اBA  في ك���Q ب$Fاح ت)جU ع�ی�ة دول ومKسZات ح3)مات ق�م#ها ال�Qادرات م� ج�لة ه$اك كانU ح�}

، ولعل دول في صع)�ات و ت��8ات ع�فU و م$ها  ?8اجة  هي ال�ع�قات مقابلها في و ال$Fاحات هTه أخ̀�

االنFازات و  معال; و م�تdMات و م#RلQات مع�فة م� دق�قة، ت��3 و ع��قة دراسات و إلى الق�ام ب8Q)ث ماسة
االلM#�ون�ة،  اإلدارة ن8) ال#8)ل ل#8ق�B ال�انعة ال�ع�قات و ال#��8ات ?ع� ع� ال7Mف ?غ�ة ال8Q} م)اصلة

aلTقافة تلع@ لSو ن�7 في هاما و أساس�ا دورا ال B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mكان س)اء االل aعلى ذل  (̀#Zم

��$Aقافة االج#�اع�ة ال#)ع�ة تع� ك�ا العامل�� أم ال�)اSون�ة اإلدارة ب�#Mا االلQلR#ن8)  لل#8)ل أساس�ا م

تعdGd  و األف�اد وعي زGادة اجل م� الFه)د ت]اف� ی#Rل@ الT" األم�ت�QRقها،  خالل م� ال�Fی�ة ال#M$)ل)ج�ا
  .ال#8)ل هTا ل�)اجهة لل�ع$��� الZل)/ي و ال$فZي االس#ع�اد

  : اإلش$ال�ة

لق� أصQح تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة في ال�$ �ات أم�ا الزما ومل8ا وم� مRال@ ال�قي وال#ق�م و الل8اق  
ذلa الع�ی� م� ال�راسات وال8Q)ث في هTا ال�Fال ?�ا ی#الئ; وم#RلQات ال#R)ر  ?ال�$ �ات ال�ائ�ة، /�ا أك�ت

وال#ق�م، و ذلa ما إلى الSقافة ال#$ ���ة م� تأث�� ق)" ومQاش� على نFاح أ" إس#�ات��Fة ج�ی�ة ت#Q$اها ألداء 

 و م$اس@ ?37ل ال#غ��ات مع ال#عامل على ك��Qة ق�رة لل�$ �ة �عRي م$اسQة ت$ ���ة ثقافة أع�الها، ف)ج)د
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 األساس�ة ال�راسة إش3ال�ة فان لTلa االلM#�ون�ة، و اإلدارة مFال في ال�8یSة اإلدارGة ال#�QRقات م� تQ$ي ��3$ها

  :ال#الي في الKZال ت#�Sل

  االل���ون�ة؟ اإلدارة ت���� في ال������ة ال�قافة دور ما ه/

�3�G8} إش3ال�ة م]ام�� على ال#ع�ف وQح خالل م� ال�A اؤالتZ#ال#ال�ة الف�ع�ة ال: 

 دور ت�F7ع االب#Mار في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة؟ -1

 دور اح#�ام األف�اد في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة؟ -2

 دور ف�ق الع�ل وم�احل الع�ل في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة؟ -3

  دور ال�$افZة اال�Fاب�ة ب�� العامل�� في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة؟ -4

 : م� خالل ال�راسة س$#$اول الف�ض�ات ال#ال�ة: ال!راسة �اتف�ض

ی)ج� اث� ذو داللة إحDائ�ة للSقافة ال#$ ���ة /�#غ�� /لي مZ#قل في تB�QR اإلدارة : الف�ض�ة ال�ئ�%�ة األولى

  .0.05االلM#�ون�ة /�#غ�� /لي تا?ع ع$� مZ#̀) ال�اللة 

Dائ�ة ل�F7#ع االب#Mار في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ع$� ی)ج� اث� ذو داللة إح: الف�ض�ة الف�ع�ة األولى- 
  .0.05مZ#̀) داللة 

ی)ج� اث� ذو داللة إحDائ�ة الح#�ام األف�اد في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ع$� مZ#̀) : الف�ض�ة الف�ع�ة الSان�ة- 
  .0.05داللة 

وم�احل الع�ل في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ی)ج� اث� ذو داللة إحDائ�ة لف�ق الع�ل : الف�ض�ة الف�ع�ة الSالSة- 
  .0.05ع$� مZ#̀) داللة 

ی)ج� اث� ذو داللة إحDائ�ة لل�$افZة اإل�Fاب�ة ب�� العامل�� في تB�QR اإلدارة :الف�ض�ة الف�ع�ة ال�ا?عة- 

  .0.05االلM#�ون�ة ع$� مZ#̀) داللة 

  :ال!راسة  أه��ة

  :ال#ال�ة ال$قاh في ال�راسة أه��ة ت�8ی� ���3

 .اإلدار"  ال#R)ر نFاح ع$اص� م� ع$�D ال#$ ���ة الSقافة أن -

اس#�عاب  و ال�$ �ات أنR7ة فه; إلى تKد" ال#ي ال�عاص�ة الG(�8ة ال�Fاالت م� ال#$ ���ة الSقافة تع� -

 .بها ال�R�8ة ال )اه�
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  .االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR إنFاح في �Zاه; ق� العامل�� ل�` الZائ�ة الSقافة اس#�عاب -

  : ال!راسة  أه!اف

  .إثارة االه#�ام ?�)ض)ع عالقة الSقافة ال#$ ���ة ?اإلدارة االلM#�ون�ة -

 .ال#$ ���ة الSقافة مفه)م على ال#ع�ف -

 .ال#$ ���ة للSقافة األساس�ة ال��8دات على ال#ع�ف -

 .االلM#�ون�ة اإلدارة مفه)م على ال#ع�ف -

- gل�Zقافة دور على ال])ء تSفي ال#$ ���ة ال B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mاالل. 

 .ال�$ �ات في االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR في تZاع� أن ���3 ت)ص�ات إلى ال#)صل -

 .ال#8قB م� م�` ص8ة الف�ض�ات ال�Dاغة م� اجل اس#<الص ال$#ائج -

  .تق��; ت)ص�ات ومق#�حات لل�KسZة م8ل ال�راسة -

  : ه�$ل ال!راسة

وفDل ت�QRقي،   ن ���G ال�راسة إلى ثالث فD)ل، فDل�� هTه تق�Z; س�#; ال�راسة، أه�اف ت8ق�B اجل م� 

اإلدارة  و ال#$ ���ة الSقافة ت<J ال#ي ال$ �Gة ال�فاه�; م<#لف إلعRاء الSاني و األول الفDل س�<JD ح�}
االلM#�ون�ة، أما الفDل الSال} ی�رس واقع الSقافة ال#$ ���ة وأث�ها في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة في جامعة دمحم 

  .خ�]� ?�3Zة و�ال#�8ی� م�ی�Gة الFامعة

 الSقافة ل�اه�ة األول ال�8Q} خJD ح�} ال#$ ���ة للSقافة مفاه��ي م�خل إلى س$#�Rق  األول الفDل ففي

الSقافة  ?أساس�ات ال�ع$)ن  الSاني ال�8Q} أما ،وال<DائJ، األ?عاد األه��ة ال�فه)م، ف�ه ت$اول$ا ال#$ ���ة و

األن)اع،ال�3)نات وال)Hائف، أما ال�8Q} الSال} ف#; ال#�Rق ف�ه إلى ال#غ���  ال�G(#Zات، ف�ه ت$اول$ا ال#$ ���ة
  .الSقافي م� مفاه�; وم�اخل وأسQاب وال�ات وم�احل والع)امل ال�Zاع�ة في ال#غ��� الSقافي

مQاح}، ال�8Q} أما الفDل الSاني س$#�Rق ف�ه إلى اإلدارة االلM#�ون�ة ?�8} قZ; الفDل الSاني إلى ثالثة 

األول س�#�Rق إلى ماه�ة اإلدارة االلM#�ون�ة م� مفاه�; و ع$اص� وأه�اف وخDائJ اإلدارة االلM#�ون�ة، أما 
ال�8Q} الSاني س�#$اول الQ$�ة واألساس�ات لإلدارة االلM#�ون�ة، أما ال�8Q} الSال} ف�R#�Zق إلى العالقة ب�� 

  .الSقافة ال#$ ���ة واإلدارة االلM#�ون�ة
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أما الفDل الSال} س$#$اول ف�ه ال�راسة ال#�QRق�ة ال#ي س$ق)م بها على مZ#̀) م�ی�Gة الFامعة ?Fامعة دمحم 

خ�]�، وذلa م� خالل إعRاء ن �ة عامة ح)ل م�ی�Gة الFامعة م� ح�} ال$7أة واله�3ل ال#$ ��ي، وال#ع�ض 

  . الق#�احات وال#)ص�ات في خات�ة ال8Q}ل�$ه�Fة ال�راسة ث; اخ#Qار الف�ض�ات وتف��Zها ل#ق��; م�F)عة م� ا

  : ال!راسات ال%ا&قة

  : ال!راسات ال��علقة &ال�قافة ال������ة

اث� ال�قافة ال������ة على ال�ضا ال/�Fفي،  : ?ع$)ان) 2012- 2011( وه�Qة  ع�Zاو"  دراسة: ال!راسة األولى

ماجZ#��،  ?7ار، رسالة ب)ج�عة م�ة ت�ابيالع�)  اإلس#7فائ�ة ?ال�KسZة ال���QR الQ7ه فoة األف�اد حالة دراسة
  .بلقای�، تل�Zان ?�3 أب) ال�7/ات، جامعة وح)/�U إدارة األف�اد ال�/#)راه  م�رسة

  : ه�فU هTه ال�راسة إلى

 Bاغة الف�ض�ات ص8ة م� ال#8قDال$#ائج إلى ال#)صل أجل م� ال�. 

 عيZه اس#<�ام ل#)س�ع الTوت�س�<ها ال�فاه�; ه. 

 قافة على ال#ع�فSائ�ة ال#$ ���ة الZة الZسKة، على ?ال�Gائ�dFار الQ#ع أن$ا اع�#Fل; مZم @F� ت#�#ع أن 

  . وق��#ه الع�ل ح@ تع�3 ا�Fاب�ة ت$ ���ة مKسZاته ثقافة

  : وت)صلU هTه ال�راسة إلى ن#ائج م� أه�ها

 قافة إنSة ال��8دات م� ال#$ ���ة ال�Zاح ال�ئ�F$ال�$ �ات ف7ل أو ل. 

 قافة الفعال ال�ور إنSال#$ ���ة لل ��#Z� قافة أه��ة م�Sائف ال#$ ���ة الH(دیها ال#ي والKت. 

 عىZا?ة ثقاف#ها ل#غ��� ال�$ �ة تF#ة في ت�8ث ال#ي لل#غ��ات اسo�Qلها ال�اخل�ة أو ال<ارج�ة ال. 

 ��Mة الع)امل تQQZفي لل�ضا ال��H(ة وأخ�̀  ت$ ���ة، ع)امل في ولع�مه ال�D>ش. 

 �Q#قافة تعSان@ ال�ع$)"  ال�ضا على ال#أث�� ع)امل م� عامل ال#$ ���ة الFفي، م� خالل تأث�� ال�H(ال

  .والFان@ الZل)/ي والFان@ ال�اد"

 دراسةتأث�� ال�قافة ال������ة على أداء ال�/رد ال�<�H، : ، ?ع$)ان)2006(سال;  دراسة ال�اس: ال!راسة ال�ان�ة

 دمحم ال#FارGة، جامعة العل)م في ماجZ#�� رسالة?ال��Zلة،  earaوح�ة لألل�$�)م  ال�7/ة الdFائ�Gة حالة

  .ال#FارGة، ال��Zلة والعل)م ال#���Z وعل)م العل)م االق#Dاد�ة ب)ض�اف، /ل�ة

  : ه�فU هTه ال�راسة إلى

 ن  ال#ي األ?عاد أه; مع�فة(M#األداء وم)ض)ع ال�$ �ة ثقافة م� كل م$ها ی. 
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 ة العالقة ال#ع�ف على�R?العامل�� وأداء ال�$ �ة ثقافة ب�� ال#�ا. 

 اهات دراسةFقاف�ة الق�; تأث�� اتSت�37ل في ال hل)ك أن�اZ8)ث�� ل�` الQال� . 

 اه�ةZقاف�ة والع�اق�ل ال�ع)قات دراسة في ال�Sم� ت�8 ال#ي ال Bأداء ت8ق� d��#م.  

  : وت)صلU هTه ال�راسة إلى ن#ائج م� أه�ها

 ث�Kال#ي ال�$ �ة ثقافة ت ;Z#اع�ة ت�F? ا تأث��ا الع�لGالعامل�� أداء على ج)ه�. 

 ث�Kال#ي ال�$ �ة ثقافة ت ;Z#8} تQع� ?ال d��#العامل�� أداء على ال. 

 ث�Kع ال#ي ال�$ �ة ثقافة تF7ار تM#العامل�� أداء على واإلب�اع االب. 

 ث�Kوال#ي ال�$ �ة ثقافة ت ;Z#في ?ال�7ار/ة ت ���Z#ا تأث��ا الGة ال�)ارد أداء على ج)ه�G�7Qال.  

أث� ال�قافة ال������ة على م%�/K األداء : ?ع$)ان) 2008( ع3اشة  دمحم أح�� أسع� دراسة: ال!راسة ال�ال�ة

  .?غdة، /ل�ة ال#Fارة، فل��RZ اإلسالم�ة األع�ال، الFامعة إدارة ماجZ#�� في رسالةال/�Fفي، 

  : ه�فU هTه ال�راسة إلى

 قافة أث� مع�فةSعلى ال#$ ���ة ال  ̀ (#Zفي األداء م�H(االت ش�/ة في الDاالت. 

 قافة واقع على ال#ع�فSال  ̀ (#Zفي األداء ال#$ ���ة وم�H(االت ش�/ة في الDة  االت�$�RZالفلpaltel. 

 dGdقافة تعSاه; الZوفي العامل�� ق�رات ت$��ة في ال#$ ���ة ال#ي ت �G(Rت  ̀ (#Zفي األداء م�H(ال.  

  : وت)صلU هTه ال�راسة إلى ن#ائج م� أه�ها

 ابي أث� ه$اكFقافة إ�Sعلى ال#$ ���ة لل  ̀ (#Zفي األداء م�H(االت ش�/ة في الDاالت aة، وذل�$�RZالفل 

 وت�G(R ت��ZF في الفعال ال#$ ���ة، ودورها الSقافة ع$اص� ?ه تق)م ال#ي ال�8)"  أله��ة ال�ور ن ً�ا

�Mال�8ی} اإلدار"  الف Z� "Tرفع في اه;ال  ̀ (#Zفي األداء م�H(ال. 

 ة االح#�اجات ت�8ی� ع�ل�ة في األداء تق��; ن ام ن#ائج م� لالس#فادة ض�ورة ه$اك�QGللعامل��،  ال#�ر

aف والع�ل ل�` ال]عف ج)ان@ ت�8ی� م� خالل وذلH(ها على ال��G(Rت aم� وال$ه)ض بها، وذل 

 .ال#�رQGي ال�$اس@ ال�Qنامج خالل

رسالة ال�قافة ال������ة وعالق�ها &االن��اء ال�����ي، : ?ع$)ان) 2005(دراسة ح�� ال7ل)" : ال!راسة ال�ا&عة

  .ماجZ#�� قZ; العل)م اإلدارGة، /ل�ة ال�راسات العل�ا، أكاد���ة نا�� الع���ة للعل)م األم$�ة، ال�Gاض

  :ه�فU هTه ال�راسة إلى
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 7فMقافة عالقة ع� الSعلى ال#ع�ف خالل م� ال#$ ��ي الن#�اء?ا ال#$ ���ة ال  ̀ (#Zائ�ة مZقافة الSال 

̀  ت�8ی� الZع)د�ة، و الع���ة ال��لMة في العG�3Zة خال� ال�لa كل�ة في (#Zال#$ ��ي والعالقة االن#�اء م 

  .ال#$ ��ي االن#�اء و ال#$ ���ة الSقافة ب��

  : وت)صلU هTه ال�راسة إلى ن#ائج م� أه�ها

  ̀ (#Zقافة ی�تفع مSا ال#$ ���ة ال�QZكل�ة في ن aة خال� ال�لG�3Zالع. 

  ̀ (#Zأ?عاده ?�<#لف ال#$ ��ي االن#�اء ی�تفع م. 

 د�ة ت)ج� عالقة�A ةQقافة ب�� م)جSقافة  ق�; ب�� أ?عاده و ?�<#لف ال#$ ��ي االن#�اء و ال#$ ���ة الSال

 .ال#$ ��ي االن#�اء و ال#$ ���ة

 ;ات أهQلR#اد ت)اف�ها ال)اج@ ال�Fعلى قادرة ق�ادات إل� �G(Rقافة تSعلى س�ادة ال�8ص هي ال#$ ���ة ال 

 و الع�ل ال�3افأة و الع�ل ف�ق  و الع�الة و الMفاءة و الفاعل�ة و الق)ة كق�; ال#$ ���ة للSقافة ال�3)نة الق�;

  .ال�37الت حل في االب#Mار"  ال#ف��M اس#<�ام ال$ ام و و القان)ن  و

  : ال!راسات ال��علقة &اإلدارة االل���ون�ة

م��ل�ات ت���ة ال�/ارد ال�<��ة ل����� : ?ع$)ان) 2007(دراسة إیهاب خ��� اح�� ال���  :ال!راسة األولى

 ، رسالة)دراسة ت�QRق�ة على العامل�� ?اإلدارة العامة لل��ور ب)زارة ال�اخل�ة في ال�G�8Q( اإلدارة االل���ون�ة 

العل)م اإلدارGة، جامعة نا�� الع���ة للعل)م األم$�ة، /ل�ة ال�راسات العل�ا، قZ; العل)م اإلدارGة، ماجZ#�� في 

   .2007ال��لMة الع���ة الZع)د�ة، 

  : ه�فU هTه ال�راسة الى

 ة ال�)ارد ت$��ة س�اسات ت�8ی�G�7Qل)�ة الRال� B�QR#ون�ة ?اإلدارة اإلدارة ل�#Mب)زارة لل��ور العامة اإلل 

 .م�لMة ال�G�8Q في ال�اخل�ة

 على ال#ع�ف g�R>#ال " gR>امج ال�Qة" وال�)ازنات والDD>ة ال�)ارد ل#$��ة ال�G�7Qل)�ة الRال� 

B�QR#ون�ة ل�#Mاإلدارة اإلل. 

 م#ا?عة ك�ف�ة على ال#ع�ف ;G(جه)د وتق @Gون�ة اإلدارة إلى لل#8)ل ال#�ر�#Mلل��ور العامة ?اإلدارة اإلل 

 .ال�G�8Q م�لMة في ال�اخل�ة ب)زارة

  : وت)صلU هTه ال�راسة إلى ن#ائج م� أه�ها
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 ة ال�)ارد ت$��ة س�اسات على م)افق�� ال�راسة ع�$ة أف�اد أنG�7Qل)�ة الRال� B�QR#ون�ة اإلدارة ل�#Mاإلل 

 .ال�G�8Q م�لMة في ال�اخل�ة ب)زارة العامة لل��ور ?اإلدارة

 ه$اك أن على ما ح� إلى م)افق�� ال�راسة ع�$ة أف�اد أن g�R>�7ل ت� " gR>امج ال�Qوال�)ازنات وال" 

 ب)زارة لل��ور العامة ?اإلدارة اإللM#�ون�ة ?اإلدارة الع�ل تB�QR ل#ه�oة الالزمة ال�)ارد الG�7Qة ل#$��ة

 .ال�G�8Q م�لMة في ال�اخل�ة

 عة اإلج�اءات على م)افق�� ال�راسة ع�$ة أف�اد أنQ#ال� ;��D#امج ل�Qة ال�QGل)�ة ال#�رRل#أه�ل ال� 

 م�لMة في ال�اخل�ة ب)زارة لل��ور العامة ?اإلدارة اإللM#�ون�ة اإلدارة ت�QRقات ع�ل على العامل��

�G�8Qال. 

إم$ان�ة ت���� اإلدارة االل���ون�ة في اإلدارة : ?ع$)ان) 2005( دراسة م$احي ع�Q هللا ال�QZعي: ال!راسة ال�ان�ة

قZ; العل)م اإلدارGة، /ل�ة ال�راسات العل�ا، أكاد���ة نا�� الع���ة ل�O ف�ها، العامة لل��ور مO وجهة ن�� العام

  .للعل)م األم$�ة، ال�Gاض

  : ه�فU هTه ال�راسة إلى

 ة ال�اد�ة اإلم3ان�ات على ال#ع�فG�7Qة والGال�#)اف�ة واإلدار B�QR#ون�ة اإلدارة ل�#Mالعامة في اإلدارة اإلل 

 .ال#B�QR ذلa ومع)قات لل��ور

  :وت)صلU هTه ال�راسة إلى ن#ائج م� أه�ها

 ال�اد�ة اإلم3انات ت)اف� B�QR#ون�ة اإلدارة ل�#Mة ب�رجة لل��ور العامة اإلدارة في اإللRوت)اف�  ، م#)س

 . م#)سRة ب�رجة اإلدارGة ال�#RلQات وت)اف� ، قل�لة ب�رجة الG�7Qة اإلم3انات

 ل مع)قات ه$اك(دون  ت8 B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mأه�ها لل��ور العامة اإلدارة في اإلل:  ) اخ#الف

ع�م  ال#8)ل،  ن8) ال�افع ال�اد" ال8افd غ�اب لل��ور، العامة اإلدارة أقZام داخل اإلدارGة اإلج�اءات

اإلدارة  ?اس#<�ام ال<اصة الق�ارات وات<اذ ص$ع في ال��ؤوس�� م7ار/ة م#Mاملة، ع�م ت8#�ة ب$�ة وج)د

 ).الع�ل إج�اءات تفع�ل في اإللM#�ون�ة

 في االل���ون�ة اإلدارة ت���� إم$ان�ة: ?ع$)ان) 2008( دراسة دمحم ب� سع�� دمحم الع�7Gي: ال!راسة ال�ال�ة

، أم وال#<g�R، جامعة ال#��)Gة اإلدارة في ماجZ#�� رسالةلل���Pة وال�عل�8،  العامة اإلدارة  قZ; كل�ة ال#���ة، الق̀�

  .2008  الZع)د�ة، الع���ة ال��لMة ال�Gاض، وال#<g�R، ال#��)Gة اإلدارة

  :ه�فU هTه ال�راسة إلى

 ون�ة اإلدارة أه��ة درجة على ال#ع�ف�#Mال�ق�سة ?العاص�ة وال#عل�; لل#���ة العامة اإلدارة في اإلل. 
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 مع)قات أب�ز على ال#ع�ف B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mالعاص�ة وال#عل�; لل#���ة العامة اإلدارة في االل? 

 .ال�ق�سة

 ائ�ة ال�اللة ذات الف�وق  ت�8ی�Dإم3ان�ة ح)ل ال�راسة ع�$ة أف�اد ب�� اإلح B�QRون�ة، اإلدارة ت�#Mاالل 

 دورات ، ال<�Qة س$)ات ال8الي، الع�ل ، العل�ي ال�Kهل :ال#ال�ة ال���)غ�اف�ة ال�#غ��ات وتعd̀ إلى

  .اآللي ال8اس@

  :وت)صلU هTه ال�راسة إلى ن#ائج م� أه�ها

 أه��ة ه$اك أن ی�ون  ال�راسة ع�$ة أف�اد أن B�QR#ون�ة اإلدارة ل�#Mوال#عل�; لل#���ة العامة اإلدارة في االل 

 .ال�ق�سة ?العاص�ة

 اع�ة ع)امل ه$اك أن ی�ون  الع�$ة أف�اد أنZإم3ان�ة على م B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mال�ق�سة االل. 

 ائ�ة داللة ذات ف�وق  وج)دDة إحQZ$ل�ع)قات ?ال B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mاإلل  ̀dهل تعKالعل�ي لل� 

 .ال�اجZ#�� شهادة ال8اصل�� على لDالح

 ائ�ة داللة ذات ف�وق  وج)دDة إحQZ$ل�ع)قات ?ال B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mاإلل  ̀dاآللي ال8اس@ ل�ورات تع 

 .دورات ثالث م� أك�S على لDالح ال8اصل��

  :في ال�راسة هTه ت)ص�ات أه; ت#�Sل

 خ�مة ت)ف�� ض�ورة Uع اإلن#�ن��Fام اإلدارات لZالعاص�ة  وال#عل�; لل#���ة العامة لإلدارة ال#ا?عة واألق?

 .ال�ق�سة

 g�R>#ال ��Fه; ن8) ال#8)ل إلع�اد ال#oون�ة اإلدارة إلى ال#قل���ة اإلدارة م� العامل�� وته��#Mم� اإلل 

 .ل#Sق�فه; الالزمة ال#�ر�QGة عق� ال�ورات خالل

 ع�F7ال في العامل�� تFه; لل#8)ل اإلدارة م#oون�ة وته��#Mون�ة، اإلدارة ن8) اإلل�#Mرص� خالل م� اإلل 

 .ال#غ��� لع�ل�ة الQع� ی�Qیها ال#ي ال�قاومة على لل#غل@ ج��ة لل8)افd أن �ة

  :ال!راسات ال��علقة &ال�قافة ال������ة واإلدارة االل���ون�ة

 ت�QRقات ن8) ال�عاص� ال#)جه في ال#$ ���ة الSقافة ردو  ?ع$)ان ح�Z عQاس فاضل دراسة: ال!راسة األولى

  .جامعة ن�Zان) دراسة م��ان�ة على ع�$ة م� ال��ر��� في قRاع ال#عل�; العالي( اإلدارة االلM#�ون�ة 

Uه ه�فTإلى ال�راسة ه :  



امةـــــــــــالع المقـــــــــــدمة  

 

 

 ط 

 قافة م)ض)ع ح)ل االه#�ام إثارةSون�ة ?اإلدارة عالق#ه و ال#$ ���ة ال�#Mا االل�Dة إسهامه ب)صفه حG� ن 

 العل��ة مKسZ#$ا ل�` تQاKA ع�ل�ة ه$الa الح $ا ال�#غ���G، إذ مFال في ال���ان�ة م�ع�ة ?ال#8ل�الت

 ل)ح�ه ال#$ ���ة الSقافة م)ض)ع أن ل�<فى ال�ق�ي، و العال; إلى ال�خ)ل ل�#RلQات مZ#̀) االس#Fا?ة في

 . و ت8ل�ال ?S8ا اشQع ق�

 Bقافة أ?عاد م� ال#8قSائ�ة ال#$ ���ة الZاه هي هل أو الFها و ال]عف أم الق)ة ?اتQت�ت� @Zاتها  حG(أول

 .ال�8Q)ثة في ال�$ �ة

 ون�ة اإلدارة مفه)م إ�]اح�#Mا أ?عادها أه; ب�ان و االلG� و ن Bة ع� ال#8قG($ب�� و ب�$ها العالقة مع 

 .م��ان�ا الSقافة ال#$ ���ة

UDه خلTأه�ها ن#ائج ع�ة إلى ال�راسة ه :  

 قافة تع�Sات في مالئ�ا م�خال ال�<#لفة ?إ?عادها ال#$ ���ة الZسKة ب$اء لغ�ض ال#عل���ة ال�Gال�ؤ 

 ال�عای��، الRق)س، ال�ع#ق�ات، ال�م)ز،( ت)�Hف م#غ��اتها  ت; ما إذا ال#غ��� في م)اجهة االلM#�ون�ة

 . ال�راسة ق�� ال�$ �ة في ال�8Q)ث�� ل�` واضح ?37ل ال�#)اف�ة) ، االف#�اضات االتDاالت

 ��Qقافة أن تSائ�ة ال#$ ���ة الZ8)ثة ال�$ �ة في الQال� gQاب�ة ?عالقة ت�تF�7وع ا��? B�QRاإلدارة ت 

 م�ا ال�#غ��ات ب�� م� األولى ?ال��تQة حل إذ ال8اس)ب ع#اد م#غ�� ?اتFاه و خD)صا االلM#�ون�ة

�Zل ال�$ �ة ق�ام �ف�S�#8)ثة بQا ال�Tع� هQال�$ )ر قعال)ا صع�� على ال.  
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 : ت�ه�!

الZــل)ك ال#ـي �ق#$ــع بهــا العـامل�� داخــل ال�$ �ــة  تعQـ� ثقافــة ال�$ �ــة عـ� ن�ــg ال#Dــ�فات العامـة وق)اعــ�

وQ#G$)نها في تعامالته;، ح�} ت#]�� Aق)سا وم�ارسات ت#�سخ مع الdم� ل#7ـ3ل أسـال�@ ال#ف�Mـ� وAـ�ق انFـاز 

الع�ل وات<اذ الق�ارات وغ��ها، /�ا تع�Q ع� ق�; ال�)Hف�� وسل)/�اته; ال#ي یل�Zها ال�#عامل�� مع ال�$ �ة، هـTه 

ت تأث�� فعال على أداء األف�اد واألداء الMلي، إذن ه��$ة وس�ادة وت�اسa الSقافة في ال�$ �ة أثU#Q أنها الSقافة ذا

  .ال��8د األساسي لل$Fاح

  :لTلa س$8اول في هTا الفDل ال#�Rق إلى ال�Qاح} ال#ال�ة

  

  .ماه�ة الSقافة ال#$ ���ة :ال��Q0 األول

  .أساس�ات الSقافة ال#$ ���ة :ال��Q0 ال�اني

Qال�ال Q0قافي: ال��Sال#غ��� ال.  
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 .ماه�ة ال�قافة ال������ة: ال��Q0 األول

ت8 ى الSقافة ال#$ ���ة ?اه#�ام /��Q م� قQل الQاح��S على اع#Qارها ت�Sل ال��خالت األساس�ة ل�راسة 

األساسي لRاقات وق�رات األف�اد سل)ك األف�اد، /�ا تع#�Q ذات أول)Gة هامة في ال�KسZات ال�عاص�ة ألنها ال�افع 

  .في الع�ل، وعل�ه س$#�Rق في هTا ال�8Q} إلى الSقافة ال#$ ���ة م� ج)انQها األساس�ة

  :مفه/م ال�قافة ال������ة: ال��لS األول

تع#�Q الSقافة ال#$ ���ة م� ال��8دات ال�ئ��Zة ل$Fاح ال�KسZات أو ف7لها، إذا أنها ت�/d على الق�; 

ي ت�فع أع]اء ال�KسZة إلى االل#dام والع�ل الFاد واالب#Mار واإلب�اع وال#�8ی} وال�7ار/ة، في ات<اذ وال�فاه�; ال#

الق�ارات والع�ل على ت��Z8 الF)دة وت8ق�B ال��dة ال#$اف�Zة، وق� ب�أ االه#�ام ?الSقافة ال#$ ���ة ?37ل /��Q في 

ل��8دة ل�ع$ى الSقافة ال#$ ���ة، وGع)د هTا م$#Dف ال�Sان�$ات م� الق�ن ال�اضي ح�} اخ#لفU ال#عار�G ا

االخ#الف إلى تع�د مفاه��ها وت$)عها، فهي ت�Sل ت��8ا /��Qا أل" ت$ �;، وBSQ$G هTا ال#�8" م� /)نها غ�� 

دائ�ة و�ن /انU ت#��d ?الQSات ال$QZي، وعلى  Hاه�ة للع�ان و�ن /انU م�ر/ة، وهي في تغ�� مZ#�� وح�/ة

ل�#ها إال أنها ت#��d ?ال#ع�د وت$)ع الSقافات الف�ع�ة لل#$ ��ات ال�س��ة وغ�� ال�س��ة، ول; ال�غ; م� ع�)م�#ها و/

ی#)صل عل�اء ال#$ �; إلى تع��G م�8د ل�فه)م الSقافة ال#$ ���ة، و�ن�ا A)روا /��Sا م� ال#عار�G ال#ي �غل@ 

  .)15، صف8ة 2003ب� سع)د، ( عل�ها ال#�اخل و�ن /ان ?ع]ها ��3ل ?ع]ا

ذلa الMل ال��/@ وال�عق� الT" ش�ل " تع�Gفا للSقافة ال#$ ���ة ?أنها" تایل/ر"فق� ق�م العال; ال7ه�� 

ال�عل)مات وال�ع#ق�ات والف� واألخالق والقان)ن، والع�ف وال#قال�� والعادات، وج��ع ال<�Qات األخ̀� ال#ي اك#QZها 

  .)311، صف8ة 2002الع��ان، ( في ال�F#�عاإلنZان ?Dف#ه ع]) 
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، ?أنها م�F)ع ال�Qاد� األساس�ة ال#ي "ال�قافة ال������ة والق�ادة: "في /#ا?ة "shein" "ش�O"وGع�ف    - 

ال�اخلي، وال#ي اخ#�ع#ها ال�Fاعة واك#7ف#ها أو A)رتها، أث$اء حل م37التها لل#�Mف ال<ارجي، االن�ماج 

 أثU#Q فعال�#ها وم� ث; تعل��ها لألع]اء ال�Fد /أحG�A �Zقة لل7ع)ر ?ال�37الت و�دراكها وفه�ها

(Souterain, 2006, p. 425).    

?أنها تع$ي ش�oا م7ابها لSقافة ال�F#�ع إذا ت#M)ن الSقافة ال#$ ���ة م� "وزمالؤه  "GIBSON"ك�ا ع�فها  - 

 ق�; واع#قادات وم�ر/ات واف#�اضات وق)اع� ومعای�� وأش�اء م� ص$ع اإلنZان، وأن�اh سل)/�ه م7#�/ة

) ،;G310، صف8ة 2009ح�(.  

 -  @Zك�ا تع�ف ح"HARRISON " أن ت$ �; بها " ?أنها @F� قة ال#يG�Rال�ع#ق�ات الع��قة ح)ل ال

الع�ل، G�Aقة م�ارسة الZلRة، وم3افأة األف�اد، وأسل)ب م�اقQ#ه;، /�ا ت#]�� درجة ال#�37ل ال�س�ي، 

  .)238 ، صف8ة�2007اس��، ( كSافة ال#<g�R وم�اه، وال$ � إلى ال��ؤوس�� في ال�$ �ة

?أنها عQارة ع� ال$ ام ال�BQR م� خالل ن ام ال�فاه�; ال�7#�/ة واألع�اف "  "ROBBINS "وGع�فها  -

 .Souterain, 2006, p) وال#قال�� ال#ي تM)ن سائ�ة ب�� أع]اء ال�$ �ة وال#ي ت��dها ع� م$ �ات أخ�̀ 

595).  

?أنها م�F)عة الق�; واألن�اh : "الSقافة ال#$ ���ة WIKIPEDIA" م)س)عة اإلدارة اإللM#�ون�ة"وتع�فها  -

  .".)WIKEPEDIA"م)س)عة اإلدارة االلM#�ون�ة ( "الZل)/�ة ال#ي ی#قاس�ها األف�اد وال�Fاعات داخل ال�$ �ة

?أنها م�F)عة الق�; وال�عای�� والZل)/�ات :"نع�ف الSقافة ال#$ ���ةوم� خالل ال#عار�G الZا?قة ���3 أن  -

 ."ال�ع#ق�ات واتFاهات األف�اد وج�اعات الع�ل والعالقات ال�)ج)دة ب�� األف�اد في م$ �ة ما و

  : خ4ائ( ال�قافة ال������ة: ال��لS ال�اني  
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خDائJ الSقافة العامة م� ناح�ة، ت#Dف الSقافة ال#$ ���ة م�F)عة م� ال<DائJ ال#ي تZ#��ها م� 

وم� خDائJ ال�$ �ات اإلدارGة م� ناح�ة أخ̀� ف�Qغ; م� االخ#الف وال#Qای� ب�� ال�)ج)د ب�� الSقافات إال 

  :أن ه$اك ?ع� ال<DائJ ال�7#�/ة والعامة ل��Fع الSقافات نT/� م$ها

1 - SWقافة ال#$ ���ة م� ع�د م: ال�قافة ال������ة ن�ام م�Sن ال(M#ال�3)نات الف�ع�ة ال#ي تفاعل مع ت �

?ع]ها الQع� ل#�37ل ثقافة ال�$ �ة وت�7ل الFان@ ال�ع$)" م� الق�; واألخالق واألفMار وال�ع#ق�ات، و/Tا 

الFان@ الZل)/ي م� عادات وتقال�� وآداب وم�ارسات عل��ة، إضافة إلى الFان@ ال�اد" ال�3)ن م� أش�اء 

  .)10-9، الDف8ات 2009ش#ات8ة، اف�Gل ( اتمل�)سة /ال�Qاني واألدوات وال�ع�

ت#M)ن الSقافة ال#$ ���ة ?ق�رتها على ال#�Mف ح�} ت#�Mف اس#Fا?ة : ال�قافة ال������ة لها خاص�ة ال���ف -2

لSقافة ال�$ �ة، تKد" إلى ل�Rال@ ب�o#ها وأه�افها واح#�اجات األف�اد، وهTا ما ی�Qر وج)د مG(#Zات م#Mاملة 

وج)د م�F)عة م� الSقافات الف�ع�ة داخل ال�$ �ة ال)اح�ة وهي ال#ي ت��d القRاعات ال�ئ��Zة م$ها وهي جdء 

م� ثقاف#ها الMل�ة، ولM$ها ت<#لف ع$ها ?ع� ال )اه� وال�G(#Zات، وعلى هTا ���3 ت�8ی� ثقافات ف�ع�ة لMل 

  .ع أو الع�� أو ال�Z#̀) ال#عل��ي أو ال�ه$ة وغ��هام$ �ة وفقا لع�ة تD$�فات ع�ی�ة /ال$) 

ت#��d الSقافة ال#$ ���ة ?<اص�ة ال#غ�� اس#Fا?ة لألح�اث ال#ي : ال�قافة ال������ة ن�ام م�غ�� م��/ر - 3

ی#ع�ض لها ال�F#�عات وتFعل م� األش3ال الSقاف�ة الZائ�ة غ�� م$اسQة إلشQاع االح#�اجات ال#ي تف�ضها 

�ة، ه$ا ��8ث ال#غ�� الSقافي ?ف]ل ما ت]�فه األج�ال إلى الSقافة م� خ�Qات وأن�اh سل)/�ة، ال#غ��ات ال�Fی

ب� غال@ الع)في، ( وتف]ل ما تT8فه م� أسال�@ وأفMار وع$اص� ثقاف�ة غ�� قادرة وعلى ت8ق�B ال#�Mف لل�F#�ع

  .)16، صف8ة 2005

فالSقافة ال#$ ���ة ت#Dف ?اإل�Dال واالس#��ار ح�} �ع�ل : ال�قافة ال������ة ن�ام م�4ل م%��� م��امل - 4

 BG�A األج�ال ع� �Qها عSGتعل�ها وت)ر ;#Gل��ها لألج�ال الالحقة وZكل ج�ل م� األج�ال في ال�$ �ة على ت
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النFZام ب�� م�F)عة ع$اص�ها فأ" تغ�� ��Rأ ال#عل; وال�8اكاة، /�ا أنها ت37ل ُ/ًال م#Mامال وتZعى إلى خلB ا

  .على أ" الع$اص�، یKث� في ال$�g الSقافي لل�$ �ة وال�F#�ع

ی#�ت@ على اس#��ار الSقافة ت�اك; ال�Zات الSقاف�ة خالل ف#�ة زم$�ة G(Aلة، : ال�قافة ال������ة ن�ام ت�اك�ي - 5

ال#$ ���ة ت#�اك; ?G�Rقة م<#لفة ع� ت�اك; أدوات اإلن#اج، فاللغة ت#�اك; ?G�Rقة م<#لفة ع� ت�اك; ال#ق$�ة، والق�; 

 ?�ع$ى أن ال�QRعة ال#�اك��ة للSقافة تالح£ ب)ض)ح في الع$اص� ال�اد�ة للSقافة أك�S م$ها في الع$اص� ال�ع$)Gة

  .)16، صف8ة 2005ب� غال@ الع)في، (

الع��ان، ( اإلنZاني ه) ال��Dر ال�ئ�Zي للSقافة و��ونه ال تM)ن ه$اك ثقافة�ع#�Q الع$�D : اإلن%ان�ة -6

فاإلنZان ?ق�رته العقل�ة على االب#Mار وال#عامل مع ال�م)ز واخ#�اع األفMار ال#ي م� شأنها ، )310، صف8ة 2002

ال)ح�� الT"  �; وال�عای�� ال#ي ت�8د سل)/ه أصQح ه) الMائ�إشQاع حاجاته وت8ق�B ت�Mفه مع ب�oة وان#قاء الق

فالSقافة  �D$ع الSقافة و�Gس; م8#)اها ع�Q األزم$ة والعD)ر والSقافة ب�ورها تD$ع اإلنZان وت37ل ش<�Dة،

األف�اد اإلدراكات والق�; ال#ي �أتي بها  ال#$ ���ة لها س�ة اإلنZان�ة ل�ا ت37ل م� ال�عارف وال8قائB وال�عاني و

  .إلى ال#$ �;، أو ال#ي تM)ن ل�یه; خالل تفاعله; مع ال#$ �;

Qال�ال Sأه��ة ال�قافة ال������ة: ال��ل :  

تق)م الSقافة ال#$ ���ة ب�ور هام في م$ �ات األع�ال ح�} ت�$ح ال�$ �ة والعامل�� ف�ها اإلحZاس 

ي تZ)د في ال�$ �ة /ل�ا /ان ارتQاh العامل�� ?اله)Gة، ح�} /ل�ا /ان ?اإلم3ان ال#ع�ف على األفMار والق�; ال#

ق)Gا ب�سالة ال�$ �ة، /�ا أن ت�اسa وت�ا?g الSقافة في ال�$ �ة �ع#�Q ع$�D الF)دة األساسي الT" یKد" إلى 

  .ال$Fاح وال#��d ع� ?اقي ال�$ �ات

  :یلي ف��ا ال#$ ���ةوم�ا سBQ ���3 اس#<الص أه��ة الSقافة 

  .دارة والعامل��، ت37ل له; ن�اذج الZل)ك والعالقات ال#ي ���3 إتQاعها واالس#�شاد بهاتع� ?�Sا?ة دل�ل لإل: أوال
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تع�ل الSقافة ال#$ ���ة على جعل سل)ك األف�اد ض�� ش�وAها وخDائDها، /Tلa فإن إ" اع#�اء على  :ثان�ا

$ ���ة دورا /��Qا في مقاومة أح� ب$)د الSقافة أو الع�ل ?عZ3ها س�)اجه ?ال�ف�، و�$اءا على ذلa فإن للSقافة ال#

م� یه�ف إلى تغ�� أوضاع األف�اد في ال�$ �ات م� وضع إلى آخ�، و�ال#الي فهي إAار ف�M" ی)جه أع]اء 

  .ال�$ �ة ال)اح�ة ی$ ; أع�اله; وعالقاته; و�نFازاته;

Sقافة ال#$ ���ة مSل تZاع� الSقافة ال#$ ���ة في ت�اسa ال#$ �; م� خالل ال#قاء العامل�� ح)ل ع$اص� ال :ثال�ا

الق�; ال�ع#ق�ات واألع�اف وال#)قعات ?�8} تQDح هTه الع$اص� م�تRQة ?الZل)ك ال#$ ��ي إال أن ?ع� 

الSقافات ال#$ ���ة ت#M)ن داخلها ثقافات ت$ ���ة ف�ع�ة ق� تKد" إلى ال�Dاعات إذا ل; ت#عاون وت#فB ن8) ثقافة 

  .)314-313، الDف8ات 2002الع��ان، ( ;ت$ ���ة م)ح�ة ی�Gd م� ق)ة وفاعل�ة ال#$ �

تع#�Q الSقافة ال#$ ���ة اإلAار الZ� "Tاه; في ب$اء ال�$ �ة وتR)رها وارتقائها ل�)اكQة ال#غ���ات  :را&عا

  .وال#R)رات، وق� تQZ@ الSقافة الZل�Qة انZMار وت�اجع ال�$ �ة وخ�وجها م� الZ)ق 

تZاع� في ال#$Z? KQل)ك األف�اد وال�Fاعات، ف�� ال�ع�وف أن الف�د ع$�ما ی)اجه م)قفا مع�$ا أو م37لة  :خام%ا

  .ما فإنه ی#�Dف وفقا لSقاف#ه أ" أنه ب�ون مع�فة الSقافة ال#ي ی$#�ي إل�ها الف�د �Dع@ ال#$Z? KQل)/ه

إذا /انU تK/� على سل)/�ات أخالق�ة /ال#فاني في  تع#�Q الSقافة ال#$ ���ة الق)Gة م�dة ت$اف�Zة لل�$ �ة :سادسا

الع�ل وخ�مة الع��ل لM$ها ق� تQDح ضارة إذا /$U تK/� على سل)/�ات روت�$�ة /الRاعة ال#امة واالل#dام ال�8في 

  .?ال�س��ات

  .ت8ق�B ال#��Mف ب�� العامل�� في ال�$ �ة والo�Qة ال<ارج�ة ذات الDلة: سا&عا

وس�عة اس#Fا?ة أف�اد ال�$ �ة ل#�8/ات ال�$اف� واح#�اجات الع�الء، ?�ا �8قB لل�$ �ة ت�8ی� أسل)ب : ثام�ا

  .)36-34العQادلة ع�Q ال�ح�ان، الDف8ات ( ت)اج�ها ون�)ها

#�aZ بها أف�اد م� ه$ا ���3 اإلشارة إلى أن الSقافة ال#$ ���ة لها دور ?ارز في ب$اء إAار ?�عان م7#�/ة ی

  .ال�$ �ة وd��Gها ع� غ��ها م� ال�$ �ات
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Sال������ة لل�قافة ال�ئ�%�ة األ&عاد :ال�ا&ع ال��ل 

 وأن)اعهاا أع�اده ح)ل االتفاق ی#; ل; وج�ال، ح�} خالف م8ل ال#$ ���ة الSقافة أ?عاد م)ض)ع یdال ال

̀  �QAعة فه; على ال#$ ���ة ال�Zاع�ة الSقافة أ?عاد ت�8ی� دقة م� والSان)Gة، فالغا�ة م$ها األساس�ة  الZ8اسة الق)

 ب�� ال�#�اخلة اإلرتQا�Aة العالقات ت��3 م� تغ��� أخ�̀  جهة جهة، وم� م� العامل�� أفعال في تKث� ال#ي

  .وم3)ناتها مDادرها

اد، االه#�ام ت�F7ع االب#Mار، اح#�ام األف� : ?�8} ن�F ?ع� الQاح��S ی�ون أن أ?عاد الSقافة ال#$ ���ة ت#�Sل في

  .)2018?اد"، ب� ع���ة، اذار ( ?��احل الع�ل، ال�$افZة اال�Fاب�ة، ف�ق الع�ل

إن ال�$ �ة ال#ي ال تF7ع االب#Mار وال#ي تع�ل وتg7$ في ب�oات أع�ال م#غ��ة، فان : ت<��ع االب��ار - 1

االع#�اد ب�رجة اك�Q على الع$اص� ال�3)نة للSقافة ال�#�Sلة الع$اص� الDلQة األساس�ة ت]عف وت$��M ل�#; 

 ،��Mة وال#فo�Qعة لل#غ��ات في الG�Zا?ة الF#اعة، واالس�Fأو ال BGادرة، وأسال�@ الع�ل القائ�ة على الف�Qق�; ال�?

وال��M#Qون في  م�ا �Fعلها أك�S تقQال لألفMار ال�Z#�8ثة وال�فاه�; و�Aق الع�ل ال�Fی�ة ال#ي �أتي بها االب#Mار

ال�$ �ة وال#ي ���3 م� خاللها ال#)صل إلى ال�فاه�; ال�Fی�ة القابلة للG(8#ل إلى س�اسات وت$ ��ات و�Aق 

  .ج�ی�ة تZاه; في ت�G(R األداء

وت$RلB م� إ��ان اإلدارة العل�ا ?ان لMل ف�د ش<�Dة ف��Gة م#��dة م�تRQة ?ه �F@ اح#�امها، : اح��ام األف�اد- 2

?غ� ال$ � ع� �QAع#ه و�م3اناته قادر إذا أت�U8 له الف�صة واإلم3ان�ات أن �ف�M تف��Mا م)ض)ع�ا وان الف�د 

?ع��ا ع� االع#Qارات ال�D>7ة والTات�ة إلى ح� /��Q، وان له الق�رة على أن �Dل إلى ق�ارات ج��ة وسل��ة 

ه#�ام بهKالء ودع�ه; قائ�ة على أس� عل��ة ص8�8ة ف��ا �ع#�ضه م� م)اقف، لTا �F@ االن#Qاه واال

  .وت�F7عه;
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هي م�F)عة ذات ع�د م�8د م� األف�اد في حالة تفاعل ل#8ق�B ه�ف م7#�ك م#فB على : ف�ق الع�ل - 3

أه��#ه، في إAار ال#فاعل م� خالل ادوار م<#لفة لM$ها م#�ا?Rة، وQ#Gای� مZ#̀) ال#فاعل ?اخ#الف األه�اف 

ع� BG�A الف�ق، وذلa ب#فاعل وتعاون مZ#�� ول�� /ع�ل ف�د"،  واألع]اء، وت8ق�B األه�اف أو االنFاز ی#;

وتع�ل ال�Fاعة على إشQاع حاجات الف�د /3ائ� اج#�اعي وهي م�Dر معل)مات للف�د، وت)ف� العائ� ال�اد" 

  .وت8قB للف�د أه�افا �Dع@ عل�ه ت8ق�قها ?�ف�ده

الع�ل هي ال#ي تع�ل في ال�Qا�ة على إن ال�$ �ة ال#ي ت]ع ل$فZها ب�نامFا واض8ا في : م�احل الع�ل - 4

ال#�/�d على ال#فاص�ل وال$#ائج ال�#علقة ?الع�ل ?�8} ت8اف£ ?أ" ش3ل م� األش3ال على العامل�� أص8اب 

الMفاءة وال�هارة ف�ها، ألنه; في ال8ق�قة ه; م� �7ع�ون ?االن#�اء لل�$ �ة ال#ي �ع�ل)ن ف�ها قQل غ��ه;، فالMفاءة 

8قB له; االن#�اء م� خالل ت�G(Rه; للع�ل و��اع#ه; في إنFاح الQZل ال#ي ت8قB أه�اف وال�هارة في الع�ل ت

ال�$ �ة خالل تارG<ه; ال)�Hفي ف�ها، و�ال#الي فه; ق� شه�وا /ل ال$Fاحات ال#ي /ان) سQQا ف�ها، وشه�ت له; 

الف�ص ل�3افo#ه; ال�$ �ة بTلa ال$Fاح ول; تف)ت أ�ة ف�صة ل#T/��ه; ?أنه; جdء م� نFاحها، ول; ت]�ع 

  .وت�G�Mه; أمام اآلخ��G ور��ا م� خالل حفل �أخT اإلعالم دوره ف�ه

5 - Oالعامل� Oاب�ة ب��إن ال�$افZة ال�)ض)ع�ة داخل أ�ة م$ �ة الب� لها م� وج)د أو خلB ب�oة : ال��اف%ة اال`

مRل)ب، وت)ف�� ف�ص م#Mافoة  ت$اف�Zة ا�Fاب�ة ب�� العامل�� تق)م على ال�غQة في ال#�8" في انFاز و�ت�ام ماه)

لل#�ق�ة وال#ق�م وذلa ع$�ما ی�رك العامل)ن أوجه الع�الة ال#$ ���ة، إن نقRة االنRالق ال8ق�ق�ة لفه; الع�الة 

  .ال#$ ���ة ���3 في الفه; ال�8Dح ل�فه)م ال�$ �ة وال#ع�ف على خDائDها

  ال������ة ال�قافة أساس�ات :ال�اني Q0ال��
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الZائ�ة و�ال#الي فإن سل)ك الف�د ال)�Hفي ال ی#)ل� م� ف�اغ و�ن�ا ه)  ام#�اد للSقافة ال�F#�ع�ةالSقافة  تع�

ن#اج الZل)ك ال�F#�عي سلQا أو إ�Fا?ا، فالSقافة الZائ�ة في ال�KسZة ت#أث� ?�G(#Zاتها، أن)اعها، م3)ناتها، 

{8Qا ال�Tق إل�ه في ه�R#ا ما س�#; الTائفها، وهHوو. 

Sات :األول ال��ل�ال������ة ال�قافة م%�/ 

̀  م� م�F)عة خالل م� ال�$ �ة ثقافة ت#R)ر  ال�F#�ع، : هي أساس�ة مG(#Zات ثالثة في ت)ج� ال#ي الق)

̀  على ال)اسع للSقافة ?�فه)مها ثقافة ال�KسZة ناتج تع#�Q الD$اعة أو ال$7اh وال�KسZة، ح�} (#Zع  م�#Fال�

وال#فاعل ب�� الSقافة على مZ#̀)  ال#�اخل فه; للSقافة ال�ق�B ال#8ل�ل مZ#̀) الD$اعة أو ال$7اh،  وR#Gل@ وعلى

  .كل م� الD$اعة أو ال$7اh وال�F#�ع مع خDائJ ال�KسZة

  ع���ت#�Sل الSقافة في هTا ال�Z#̀) في الق�; واالتFاهات وال�فاه�; الZائ�ة في ): ال/��aة( ثقافة ال�

;#Gة، وZسKع ال�)ج)دة ف�ه ال��#Fالعامل�� م�ا  م� نقلها ال� BG�A ة ع�ZسKع إلى داخل ال��#Fال�

ال$ ام : �Zاه; في ت�37ل ثقافة ت$ ���ة وت#أث� هTه األخ��ة ?ع�د /��Q م� الق̀) االج#�اع�ة مSل

ال�Zاسي، ال$ ام االق#Dاد"، ال �وف االق#Dاد�ة واالج#�اع�ة، ال�g�8 ال�ولي والع)ل�ة، تع�ل 

Sار العام لAا اإلTة داخل هZسKة وأه�افها ومعای��ها ال�ZسKة ال��Fث� على إس#�ات�Kع ح�} ی�#Fقافة ال�

وم�ارساتها، ولMي ت8 ى ال�KسZة ?القQ)ل وال�7ع�ة وج@ عل�ها أن تM)ن إس#�ات��F#ها وم$#Fاتها 

 .)216، صف8ة 2004ال�7اع، (مع ثقافة ال�F#�ع الT" تع�ل ف�ه  م#)افقة

  cقافة ی)ج� ت7ا?ه في): ال�4اعة( ثقافة ال�<اSاعة ال)اح�ة واخ#الفات في  ال$Dأو ال hداخل ال$7ا

الSقافات ب�� ال$7اAات والD$اعات ال�<#لفة، وGع$ي هTا أن الق�; وال�ع#ق�ات ال<اصة ?�KسZة ما ت)ج� 

Uال)ق �Qوع ،hات العاملة داخل نف� ال$7اZسKفي مع ; او /ل ال� Uمع��  في نف� ال)ق gن ن�(M#ی

داخل ال$7اh �3)ن له تأث�� م��d على ج)ان@ رئ��Zة مSل ن�g ات<اذ الق�ارات وم]�)ن ال�Zاسات 
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 ،hات العاملة في نف� ال$7اZسKائ�ة داخل ال�Zح�اة األع]اء، ن)ع ال�ال?�، واألش�اء األخ̀� ال gون�

 Q#�ول أو ش�/ات ال��Rان وغ��هاوG#]ح ذلa ?ال$ � في ال$�g ال)�Hفي في ن7اAات الQ$)ك وش�/ات ال

 .)27، صف8ة 2012ع�Zاو"، (

 س%ةdغ��ة : ثقافة ال�Dات الZسKة ع� ثقافة ال���QMات العامة وال38)م�ة والZسKت<#لف ثقافة ال�

 .)35، صف8ة 2016ال<فاجي، ( وال<اصة

  :ی̀� أن للSقافة ال#$ ���ة ثالث مG(#Zات أخ̀� وال#ي ت#�Sل فيوه$اك م� 

 األول K/�%ة للعامل��، : ال��D>7فات ال�D#لة في الS�#ل)ك وال�Zال hء ال اه� م� أن�اdFال? Bی#عل

االح#فاالت داخل ال�KسZة، القJD، الRق)س وال�م)ز، /�ا �ع#�Q هTا ال�Z#̀) أك�S وض)ح ح�} 

 .)12، صف8ة 04/11/2009جامع، ( �oة الع�ل��Sل رم)ز الSقافة في ب

 ال�اني K/�%ارة ع� ق�; وق$اعات في أذهان وقل)ب ال$اس وال#ي : ال�Qال)عي األوسع وه) ع �ZFGو

 .)231، صف8ة 2002الل)ز"، ( ت�8د ال$�g الZل)/ي للعامل��

 Qال�ال K/�%ة، وت�8د  :ال�ZسK��7 إلى الف�ض�ات وهي األش�اء ال#ي ت)جه سل)ك العامل�� داخل ال�Gو

 .)69، صف8ة 2009معاو"، ( ك�ف�ة فه; هKالء األف�اد ل�ا ی�ور ح)له;

  أن/اع ال�قافة ال������ة: ال��لS ال�اني

�Q#قافات ت$)ع �عSع أجل م� الDر وأن(Dى إذ اإلدارة عل; في ال��نة الRاملة لل�$ �ة ال��ونة �عMفي ال 

م$ �ة  م� �<#لف وتارG<ها، وهTا ال#$)ع وس�اساتها ومع#ق�اتها ق��ها ال#$ ���ة حZ@ الSقافة ت�37ل على الق�رة

  :یلي ف��ا األن)اع هTه إج�ال و�3�G إلى مKسZة أخ�̀   مKسZة وم� إلى م$ �ة أخ�̀ 
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م$ �ًا،  والZلRات، فالع�ل �3)ن  ال�oZ)ل�ات ت�8د ال#$ ���ة الSقافة هTه مSل وفي :ل���وق�ا�aةا ال�قافة .1

ال7ل)"، ( واالل#dام ال#38; الSقافة على وتق)م ه�مي ?37ل الZلRة تZلZل �3)ن  ت$B�Z ف�ها ی#; ال#ي وال)ح�ات

 ).27،ص 2005

 ات<اذ في ?8@ ال�<ا�Aة أف�ادها وD#Gف اإلب�اع على مZاع�ة ع�ل ب�oة ب#)ف�� وت#��d :اإلب!اع�ة ال�قافة .2

 ).27ص  ،2005،ال7ل)" ( ال#��8ات وم)اجهة الق�ارات

 ال�$ �ة ال�#عاونة وت)ف� األس�ة م� ج) ف�Z)د العامل�� ب�� ف��ا وال�Zاع�ة ?ال�Dاقة ت#��d :ال�%ان!ة ال�قافة .3

  ).27ص ،2005،ال7ل)" ( الo�Qة هTه اإلنZاني في الFان@ على ال#�/�d وال#عاون و3G)ن  وال�Zاواة  الSقة

ال�$ �ة،  ت#8قB داخل ال$#ائج ال#ي ول�� الع�ل انFاز G�Aقة على مD8)را االه#�ام �3)ن  :الع�ل�ات ثقافة .4

 دقة أك�S �3)ن  الT" ه) والف�د ال$اجح أنفZه; ح�ا�ة على �ع�ل)ن  األف�اد والTی� ب�� والR�8ة الT8ر ف��7#$

 ).63- 62، ص1998والع#�Qي،  الZ)اh( ?ال#فاص�ل وGه#; وت$ ��اً 

ال�)ارد  وت8اول اس#<�ام ?ال$#ائج وته#; الع�ل و�نFاز األه�اف ت8ق�B على الSقافة هTه ت�/d :ال�ه�ة ثقافة .5

 ).63-62، ص1998الع#�Qي،  و الZ)اh( ال#Mال�ف ?أقل ال$#ائج أف]ل ت8قB أن أجل م� مSال�ة ?�Rق 

 ?الق)اع� وته#; م� الف�د أك�S ال)ص�ف�ة األدوار و�ال#الي ال)�Hفي ال#<JD ن)ع على ت�/d وهي :ال!ور ثقافة .6

 ).63- 62 ص ،1998،الZ)اh و الع#�Qي( األداء وثQات واالس#��ارGة ال)�Hفي األم� ت)ف� أنها واألن �ة /�ا

 : ح�} ن�F عامالن أساس�ان ��8دان درجة ق)ة الSقافة ال#$ ���ة ه�ا :الق/�ة ال�قافة .7

ب�� أع]اء ال�KسZة ح)ل مالمح الSقافة ال���dة، أ" أن ج��ع أف�اد وج)د انFZام ق)"   . أ

 .ال�KسZة ی#قاس�)ن الSقافة نفZها

كل أع]اء ال�KسZة ی#قاس�)ن ب�$ه; : وج)د انFZام ق)" ب�� ال�المح الSقاف�ة لل�KسZة، مSال   . ب

Uق(ادرة واإلب�اع في نف� الQروح ال� )ف8ات 2011، ك)رتلD116-115، ال(. 
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 ال)اسع ?الSقة والقQ)ل ت8 ى وال ال�$ �ة أع]اء م� ?ق)ة اع#$اقها ی#; ال ال#ي الSقافة هي :الfع�فة ل�قافةا.8  

 س��Fون  العامل�� فإن وال�ع#ق�ات، وه$ا والعادات ?الق�; ال#�aZ اف#قار إلى ?ال�$ �ة یKد" م�ا م$ه;، هTا

 واض8ة غ�� مQه�ة BG�A في ���Zون  أن األف�اد وق��ها، /�ا وأه�افها ال�$ �ة مع وال#)ح� ال#)افB في صع)�ة

 العامل�� األف�اد واتFاهات لق�; ال�$اسQة الق�ارات  ات<اذ �ف7ل)ن في م#$اق]ة و�ال#الي تعل��ات ال�عال; وG#لق)ن 

  ).341، ص 2011ال3Zارنة،( ال�$ �ة داخل

 ی#علF�? Bال ف��ا م8)رGاً  مFاالً  ف�د كل �QDح ح�} الف�د�ة، األدوار ت�ع�; إلى تZ#$� :الف�د ثقافة.9 

  ).341 ، ص2011ال3Zارنة،( مهامه نRاق أو ت<DDه

 ال<ارج�ة ال�الئ�ة لل�#RلQات الSقافة اس#<�ام ع� عQارة ?أنها وج)نd هل شارلd ذ/�: ال�الئ�ة ال�قافات.10 

 ه�اكل ت#Rل@ ق� داخل ال�$ �ة ك3ل، فال)ح�ات ال#$ ���ة ال�$ �ة وح�ات م�F)ع ت37ل ال#ي ال#$ ���ة وال)ح�ات

 لل#�Qیل اآلخ� الQع� ی#ع�ض ح�� م�8وًدا، في ف�ها مZ#ق�ة �3)ن ال#غ��� ب�oة في �ع�ل م<#لفة، و�ع]ها ت$ ���ة

 ال�#Qای$ة الSقافات إلدارة م<#لفة ل��اخل ال8اجة ی#Rل@ الع�ل، م�ا إنFاز �Aق  الع�ل أو في مهام في س)اء وال#غ���

 ).60،ص 2008ال���ع، ( ال�<#لفة ال)ح�ات ال#$ ���ة في

 ال#$ ���ة الSقافة في ت�س�خ عالي م$Z)ب ت8ق�B ت��G م$ �ة أ" ل$Fاح وح#�ي مه; أم� الSقافات ت$)ع فإن و�ال#الي

ت$ ���ة  ثقافة على للD8)ل الSقافات في ال�مج وال#$)ع على الق�رة خالل م� إال ذلa �3)ن  وال ال�$ �ة، أروقة داخل

Bة أجل م� آن واح� في ف�ها والعامل�� ال�$ �ة أه�اف ت8قGر االس#��ار(R#ة وال#ق�م والQة وم)اكZال�$ �ات وم$اف 

  .الع�ل ال<ارجي ب�oة في األخ�̀ 
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  أن)اع الSقافة ال#$ ���ة): 1(ش3ل رق;                               

الSقافة ال#$ ���ة وتأث��ها على ت$��ة الZل)ك اإلب�اعي في ال)زارات الفل�RZ$�ة، جامعة  ،2016حZام سال; ج�عة الQ8Zاني،

  .24األقDى، فل��RZ، مT/�ة ماجZ#��، ص 

  ال������ة ال�قافة م$/نات

   :في ت#�Sل ال#ي و م3)نات م�F)عة م�

 االع#قادات و األفMار هي :ال�<��Wة الق�8 و ال�/قعات

ال�KسZة نFاح في مه�ا تM)ن سQQا أن ت$فa ال الق�; ت�Dفاته;، هTه

 ت#8)ل ق� ال$اس، هTه األفMار و ال�Dالح ب�� العالقات

(autres, 1996, p. 296) .  

ال�KسZة أو خلB أجل م� ن�38ها ال#ي القJD و ال38ا�ات

اتDال وس�لة هي ال�8فdة، و و الهامة الق�; نقل و

 .م��Zتها خالل و نه)ضها

                               :لفصل األولا

                              

حZام سال; ج�عة الQ8Zاني،

األقDى، فل��RZ، مT/�ة ماجZ#��، ص 

Sال��ل Qم$/نات :ال�ال

م� ال�$ �ة ثقافة ت#M)ن 

ال�/قعات و ال�ع�ق!ات- 1

ت�Dفاته;، هTه ت)جه ال#ي

العالقات أو االتFاه Aا?ع

(autres, 1996, p. 296)

ال38ا�ات هي :األس�/رة- 2

و في حف£ دورا تلع@

hو نه)ضها تف)قها نقا
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 ?أفعاله; سQQ)ا الTی� األسا��A رم)ز أم)ات، فه; أم خ�ال، أح�اء ص$ع م� أم حق�ق�)ن  كان)ا س)اء :األ&�ال- 3

 سل)/�ة معای�� م)اصفات تM)ن  و مdا�ا م� ذلa ع� ی$#ج ما و ال�KسZة نه]ة و نFاحات و م)اقفه; أع�اله; و

  .ال�KسZة ق�; ��8/)ن  الTی� الق�اد�ة ال�م)ز ه; األ?Rال بها، هKالء االس#��ار و لهTه ال�KسZة لالن#�اء

 غ�� و رس��ة إج�اءات و لق)اع� ت<]ع ال#ي ال�)م�ة ال��ارسات ت�Sل و :ال�قال�! و ال�ق/س و ال<عائ�- 4

 ت]عه ما مع ت#$اس@ ال#ي ال�D>7ة و ال)�Hف�ة أفعاله; ردود و و ع)اAفه; األف�اد تفاعل ع� ك#ع��Q رس��ة

  .تفاعله; و األف�اد ل�8/ة العام ت37ل اإلAار أن �ة و ض)ا?g م� ال�KسZة

 م� ذلa ��8ل ما كل مع ال)�Hفي تفاه�ه; ووس�لة العامل�� األف�اد ب�� اإلس#�ات��Fة االتDال أداة  هي:اللغة - 5

 .)44، صف8ة 2005خل�ل، ( .?ه ال�ع�)ل اللغ)"  لل#8اور تا?عة سل)/�ات و ح�/ات و معاني و ت)ض�8ات

 م�8دة و واض8ة عالمات تع�3 ما غالQا ال#Fه�dات و ال�3ات@ ت�ت�@ و اخ#�ار إن : ال�اد`ة ال��ت��ات - 6

 ال�<DDة األماك� ت�ت�Qها، و و ت)زGعها G�Aقة و اآلل�ة ال#Fه�dات و ال�3ات@ و ، فال�Mاسي ال�$ �ة ثقافة في

      .)136، صف8ة 2005ال�ب، ( ال�$ �ة ثقافة تع�3 و ال]�)ف الع�الء الس#قQال

 تZلZل ال�G(#Zات ال#قار�G، و نقل و االتDال و ال�KZول�ة و الZلRة خh(R مSل : ال�����ي اله�$ل- 7

  .ال�$ �ة خالل م� تZلMها األع�ال ال#ي ال�Rق  و اإلدارGة

 ل#Fارب ن#اج هي ف�ها، و نقع أن �F@ ال أع�ال و ف�ها ال<)ض �F@ ال م)اض�ع هي :ال���/عات -8

 ص)رة كTا و ال�$ �ة داخل العامل�� ص)رة في اض�Rاب إح�اث شأنها بها ال�$ �ة، م� م�ت مأساوGة

  .ك3ل ال�$ �ة و العامل�� أداء على یKث� سلQا م�ا لها ال<ارج�ة

  :ال#الي ال37ل في ال�3)نات هTه تل<�J ���3 و
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 لSقافة األساس�ة ال�3)نات ):2(ش$ل رق8 

ص سابB، م�جع ال�ب، جاب س�� :ال��Dر

  ال������ة  ال�قافة

، صف8ة 2015ب� ���$ة، (: كال#الي وهي وHائف، أر�ع للSقافة

فه; في الSقافة ن�اذج تZاه; ح�} للQاح��S، ت8ل�ل�ة

ال#$ ��ي ال#R)ر ع�ل�ات وسائل م� ووس�لة لل#غ���

وأ�]ا لل�KسZة، االق#Dاد�ة ال�<�جات ل��Z8# إدارGة

  .اإلدارة

                               :لفصل األولا

  

Sائف :ال�ا&ع ال��لFال�قافة و

للSقافة أن الM#اب ?ع� ی�̀ 

ت8ل�ل�ة كأداة  الSقافة تZ#<�م  -

لل#غ��� كأداة  الSقافة تZ#<�م - 

إدارGة كأداة  الSقافة تZ#<�م - 

اإلدارة ت�8دها ال#ي الق�; ل#قQل
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  .ال�]��Rة ال<ارج�ة الo�Qة ع� ال�KسZة أع]اء ل�` اإلدراكي ال�8 كأداة  الSقافة تZ#<�م - 

  :هي وHائف أر�ع ت8ق�B في تZ#<�م الSقافة ?أن الM#اب ?ع� ی�̀  ك�ا

 لهTه و�دراك األف�اد والق�;، العادات خلB في ذلZ� aاه; ح�} األع]اء، �ع لF; و�عالمها ال�KسZة ه)Gة ت�8ی� -

  .العام ?اله�ف ال7ع)ر ت$��ة على �Zاع� ال�عاني

  .ال�QZ#3ة الSقافة وقQ)ل ق)Gة اتDاالت BG�A ع� العام الغ�ض ن�) -

  .وتRابB اله)Gة ال#$ �; أع]اء ب�� وال#عاون  ال#Mامل على الSقافة ت�F7ع خالل م� ال$ ام اس#ق�ار ت�وGج -

 ثقافة واح� �<�م ?�فه)م ال�عاني ال�KسZة، وفه; أع]اء ب�� واح�ة ?G�Rقة األش�اء ح�وث أ" الZل)ك، ت)ح�� -

  .الع�ل في الZل)ك وBZ$G ال�KسZة

�3�Gو J�>ائف تلHائف أر�ع في ال�$ �ة ثقافة وHة و�Zهي رئ�:  

 ��$8ه; ال7ع)ر ال��ر/ات و الق�; و ال�عای�� نف� العامل�� م7ار/ة أن :ت�����ة ه/�ة ال����ة أف�اد تع�ي -

  .م7#�ك ?غ�ض اإلحZاس ت�G(R على �Zاع� م�ا ?ال#)ح�،

  .هTه الSقافة �قQل)ن  م� جان@ م� الق)"  االل#dام �F7ع ال�7#�ك ?اله�ف ال7ع)ر إن :ال��اعي االل�hام ت%هل - 

 م� خالل ذلa و ال�$ �ة أع]اء ب�� ال�ائ��� ال#عاون  و ال#$B�Z على الSقافة تF7ع : ال��ام اس�ق�ار تعhز  -

  .االل#dام و ال�7#�/ة ?اله)Gة ال7ع)ر ت�F7ع

 م�Dرا لل�عاني ت)ف� ال�$ �ة فSقافة :ح/له8 ی!ور ما فه8 على األف�اد م%اع!ة خالل مO ال%ل/ك ت<$ل -

  .ما ن8) على األش�اء ت�8ث ل�اذا تف�Z ال#ي ال�7#�/ة

Qال�ال Q0ال�غ��� ال�قافي: ال��  
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و مع#ق�اتها  ق��#ها ت�Fی� و االس#��ارGة و ال�8اف ة ع�ل�ة م� الب� اس#��ارها و ?قائها ال�KسZة ت]�� ح#ى  

ه)G#ها، ول#8ق�B ذلa الب� م� اللF)ء إلى  على لل8فا¦ ال#$ ���ة ثقاف#ها على ال�8اف ة أخ� ?�ع$ى وتقال��ها

 ع�ل�ة كأول الSقافي ال#غ��� ?ع�ل�ة الق�ام خالل م� ف�ه، تع�� الT" ال�g�8 م�F#Zات ال#�G(R وال#غ��� ل�)اكQة

�G(R#عل�ه ال#ع�ف س$8اول ما ه) ال#ق�م و و لل �Sا في أكT8} هQال�.  

  مفه/م ال�غ��� ال�قافي: ال��لS األول

ح�}  ال�$ �ة في ال�ع#��ة ال#غ��� ?اس#�ات��Fات و سل)ك و وAق)س ق�; م� ت#�Sل ?�ا ال#$ ���ة الSقافة ت#أث�      

 تKث� ال#غ��ات /�ا هTه مع ت��Mفا و نFاحا أكF� �Sعلها م�ا األف�اد مع#ق�ات و ق�; و سل)ك على االس#�ات�Fات تKث�

 ال#غ��� و ب�� الSقافة العالقة لهTه ن �ا ال�$ �ة، و داخل ال#غ��� ع�ل�ات و االس#�ات�Fات على ال#$ ���ة الSقافة

"Tها ���3 ال��Zقافي ال#غ��� خالل م� تفSال "Tاح أجل م� إج�اءه ���3 الFم� خالل أو ال#غ��� ن �G(Rقافة تSال 

ال�$ �ة،  داخل ال#غ��� الSقافي ع�ل�ة ع� ال�8ی} إلى �ق)دنا ما هTا ال#غ���، و ع�ل�ات مع ی#الئ; ?�ا ال#$ ���ة

 في ال7ائعة ال�م)ز و و ال�Sل و ال�ع#ق�ات الق�; �ع#�"  الT" ال#غ�� أو ال#8)ل" أنه على الSقافي ال#غ��� ف�ع�ف

  .)20، صف8ة 2008ع3اشة، ( "ال�F#�ع

ع3اشة، ( "ال<ارجي ال#غ��� ع�ل�ات مع لل#��Mف ال�$ �ات خاللها م� ته�ف داخل�ة ع�ل�ة"وGع�ف أ�]ا ?أنه عQارة 

 أرجاء داخل دفعها و ال�#)قع األداء و الZل)ك ج)ان@ ت�8ی� ه) في ال#غ��� ال�Qا�ة ف$قRة ،)22، صف8ة 2008

 لإلAار ال8الي لل)ضع ال�ق�B الJ�>7# ض�� الSقافي، و لإلAار ال8الي دق�B لل)ضع تJ�>7 على ال#$ �;، ب$اء

 و ال�$ �ة إس#�ات��Fات في هام كعامل ال#$ ���ة الSقافة مع ال#عامل ���3 تJ�>7 ص�8ح ض�� و الSقافي،

 في ال#ف��M ی#; م$ه و ال�R�8ة ال#��8ات ل�Fابهة ال8ال�ة ال#$ ���ة ثقاف#ها بTات اس#��ار ال�$ �ة إم3ان�ة مع�فة

 ، ال�Z#��ة ال#8)الت مع ت#الءم ?ق�; إحاللها و ال�اه$ة الق�; ن ام ت�8ی} على �Zاع� تغ��� ال�$اسQة إلح�اث ال�Rق 

 .)34، صف8ة 2006سال;، ( ال�Fی�ة الSقافة و ال8ال�ة الSقافة ب�� فF)ة وج)د حالة في ال#غ��� �3)ن هTا و
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  م�احل وال�ات ال�غ��� ال�قافي: ال��لS ال�اني

�Q#على ق�رتها ?قاءها و ل#أم�� ال�$ �ة ثقافة ل#غ��� ض�ورة ه$اك أن ال�$ �ات م� الع�ی� تع  Bت8ق�

مقارنة  ال�Z#قQل في ال�$ �ة حالة في لل#غ��� اس#Fا?ة الSقافي ال#غ��� إلج�اء ، وت$Qع ال8اجة ت$اف�Zة م�dة

ت)جهاتها  و أه�افها و تD)راتها تRلعاتها و مع تالؤما أك�S ال�$ �ة ثقافة �Fعل ما ه) و ال8الي ب)ضعها

  .ال�Z#قQلي

  : م�احل ال�غ��� ال�قافي: أوال

  )54-52، الDف8ات 2012ع�Zاو"، ( :وهي لل#غ��� م##ال�ة و م$Rق�ة م�احل ?QZعة الSقافي ال#غ��� مير

 :وت#; م� خاللدراسة وت0ل�ل ال0ال�ة : ال��حلة االولى )1

 ار ت�8ی�Aقافي اإلSلل�$ �ة ال8الي ال . 

 قافة م3)نات ت�8ی�Sال8ال�ة ال �Sتأث�� اقل و تأث��ا األك . 

 ام م�` على ال#ع�فFZقافة انSة مع ال8ال�ة الo�Qال#$ ���ة ال . 

 ام ت�8ی�FZار في األف�اد ورضا انAقافة إSال8ال�ة ال . 

  :ت#; م� خالل :ال��ل/Pة ال������ة ال�غ���ات ح�8 على ال�ع�ف : ال�ان�ة ال��حلة )2

 ب  ال#$ ��ي ال#غ��� ع$اص� ت�8ی�(لRال� )،ل)ج�ا($Mمهام أف�اد، ت.( 

 ت�8ی� ;Fه�ف ال#$ ��ي ال#غ��� ح#Zل ال�Mل �D$ع . 

 قافة ل#غ��ات ال#$ ��ي ال#غ��� حاجة م�` ت�8ی�Sال أم ال. 

 ام م�` ت�8ی�FZقافي ال#غ��� انSاهات مع الFاألف�اد أراء و ات. 

 ت�8ی� Uا ت)ق�Tاته و ال#غ��� هQلR#ال#ي و األخ�̀  م BلR� ع� عل�هاQة ال�$Qال#غ��� ال#8#�ة ال .  

 :وت];: ال%ا&قة ال��حلة ض/ء في ال��غ/Pة ال������ة ال�قافة م%�/�ات ت0!ی!: ال��حلة ال�ال�ة )3
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 قاف�ة ال�3)نات ت�8ی�Sل)�ة الRتع�یلها أو تغ���ها ال� . 

 ام درجة ت�8ی�FZات انG(#Zقافة ال��غ)�ة ال�Sات  ال#$ ���ة، أه�اف األه�اف مع للQلR#العامل��، م

 .الع�الء، الo�Qة ال#$اف�Zة

 ت�8ی� Uه إلى لل)ص)ل الالزم ال#)ق�Tات هG(#Zال� .  

ال�ع�ف  و األولى و ال�ال�ة ال��حلة ب�O ال�قارنة خالل مO ذلl و ال�قاف�ة الف�/ة ت0!ی!: ال��حلة ال�ا&عة )4

  : الف�/ة هoه ح�8 على

 اإلج�اءات ات<اذ على ال�$ �ة ق�رة B��[#ه لTة ه(Fمع�� اجل في الف . 

 في لل�$ �ة ال8ال�ة اإلم3ان�ات B��[ه تTة ه(Fالف . 

 : ال�قافي لل�غ��� الالزمة االس��ات��ات و ال*�p وضع و ت8��4: ال��حلة ال*ام%ة )5

 ل#Zاه; و الSقافة تغ��� مع ل#$FZ; تع�یل اس#�ات��Fاتها ال�#$)عة و ت��D; ?إعادة الG�7Qة ال�)ارد إدارة تق)م

ال#�G(R،  و ال#�رG@ ال#ع���، إس#�ات��Fة و االخ#�ار إس#�ات��Fة االس#�ات�Fات هTه أه; وم� ت$ف�Tه في س�عة

  . ال�#$)عة االج#�اع�ة ال<�مات تق��; إس#�ات��Fة ، ال8)افd و ال�3افآت إس#�ات��Fة

  :ال�قافي ال�غ��� خ�p ت�ف�o :ال%ادسة ال��حلة )6

       م�تgQ  ال#$ف�T هTا �3)ن  و ال�3افآت أو ال#�رG@ في س)اء ال�Fی�ة اإلس#�ات��Fة الق�ارات ات<اذ أ"

 م�تdا كTلa و ت$ف�Tها الFار"  الSقاف�ة ل#غ���ات العامل�� مقارنة أو ال�ضا درجة ب�Qنامج زم$ي لل#$ف�T، م�اقQة     

  .ال#$ ��ي مع ال#غ��� الSقافي ال#غ���

 .ال�قافي ال�%�ه!ف ال�غ��� ح!وث م!K على لل�ع�ف وذلl ال�%���ة ال��ا&عة و ال�ق��8: ال��حلة ال%ا&عة )7

  :آل�ات ال�غ��� ال�قافي: ثان�ا
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�Q#قاءها وق�رتها على ل#ام�� ال�$ �ة ثقافة ل#غ��� ض�ورة ه$اك أن ال�$ �ات م� الع�ی� تع? Bت8ق� 

 مقارنة ال�Z#قQل ال�$ �ة في حالة في لل#غ��� اس#Fا?ة الSقافي ال#غ��� لإلج�اء ت$اف�Zة، وت$Qع ال8اجة م�dة

و ت)جهاتها  تالؤما مع تRلعاتها وتD)راتها وأه�افها أك�S ثقافة ال�$ �ة �Fعل ما ه) و ال8الي ب)ضعها

 ).124-122، ص 2016نع�ة عQاس ال<فاجي، ( :اآلتي ال$8) على اآلل�ات ال�Z#قQل�ة، وت�7ل

  : آل�ات أول�ة) 1

 القادة �3)ن  أم)ر أو ق]ا�ا �Sاها أكQ#ال : اه#�اما و انSال#أك��  أو اإلنفاق رقا?ة على العام ال��ی� تأك�� م

م�  ال$)ع هTا أه��ة ت#8)ل ح)ل ق)Gة رسالة ل#M)ن  للعامل�� ال#D)ر هTا ی$#قل ال�d)ن  خ�مة أه��ة على

hال$7ا. 

 قةG�A ث� : ال�8جة ال8)ادث و األزمات مع ال#عامل في القائ�Kی aو ال#ي ال�)اقف م� ال$)ع ذل�Qم)قف ت 

 م� القائ� ت��3 ذلa ص$اعي، ��لي مD$ع في ?ال�)اد عال�ة نفاد�ه و حاد نقJ وج)د أزمة، ف�Sال

 .?8لها وت�F8; تأث��اتها الZل�Qة على س�عة ال�$ �ة ال#ف��M و االس#Fا?ة لالزمة

 جةTو تعل��ها و األدوار ن� @Gجة ��8ث : القادة ت�رTخ ع$�ما ال�ور ن�Z$ه; سل)/ه; العامل)ن  یGو م� م�ی� 

 ب�قة ی#Dل ال#�رG@ فه) و ال#عل�; م�اعاة ?�Dد ال�$ �ة، أما �<�م الZل)/ي ال$�g ض�� ?Zل)/ه; ی#Mامل)ن 

 ع$� العامل��، و لالل#dام ال#�وGج في ق��ة دائ; وذا ع�ل و ته�oة م$اخ إرشادات وفB أح3امه و الع�ل

 . الSقافي ال#غ��� فاعل�ة ل]�ان الSقاف�ة الق�ادة و اإلدار"  ال#�G(R إAار ض�� ذلD8� aل

 م ال�ع�ار�>#Zال� J�D>#ال�3افآت ل: "Tوال  "(R$على ی gه; ح�} ال�3افآت، مع األداء ر�Z� في aذل 

��Z8ت  ̀ (#Zال�$ �ة للع�ل العامل�� والء على ال#أك�� و األداء م?. 

  :ثان/�ة آل�ات) 2
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 ن  ال#ي و : ال�$ �ة في اإلج�اءات و ال$ ; و اله�اكل(Mع ?�8} ال�$ �ة ل#غ��� أه��ة ذات ت�R#Zم)اجهة  ت

 في سل)/ه; و العامل�� اتFاهات في ال#غ��� ی#Rل@ الع$اص� هTه في ال#غ��� عال�ة،و إن بSقة ال�Z#قQل

 و ال�$ �ة نFاح ل]�ان الع$اص� ل#لa مالئ�ة لل�$ �ة ثقافة ت�G(M إلى ض�$�ا ی�ع)ا ما و ه) الع�ل

 . اس#��ارها

 JDو الق ��Aج على ت8#)"  ال#ي و :العامل�� و األف�اد و األح�اث أه��ة ح)ل األساGdم� م Bو  ال8قائ

في  ت<�مها أو ال�$ �ة نFاح ت]�� هامة ?G�Rقة تZاه; ق� ال#ي ال�اضي في األ?Rال أفعال ح)ل ال�وا�ات

 .األزمات و الM)ارث مع ال#عامل

 فة ال�س��ة الق)امZاسة و للفل�Zح ال#ي ال�$ �ة رسالة قائ�ة عل ت�7ل ال#ي و :الDت)جه  على ب)ض)ح تف

 .ال��Sل و ال)اقع ب�� ت�Fع ال#ي ع�لها ق�; مع ال�$FZ; ال�$ �ة

Qال�ال Sأس�اب ال�غ��� ال�قافي: ال��ل  

 واض8ة رؤGا ت#]�� ق)Gة و مق$عة إس#�ات��Fة ه$اك تM)ن  أن �F@ ال�$ �ة ثقافة في فعال تغ��� إلح�اث   

بلعF)ز و غ��ي، ( :في ك�$�" اق#�حها ال#ي و ?ال#غ��� لق�ام أسQاب خ�Zة أه; ت#�Sل ال#غ��� الالزمة، و ح)ل

  .)8-7، الDف8ات 03/05/2005

 .ال#غ��� ش�ی� ب�o#ها مع ت#$اس@ ال ال#ي و الق�; بQع� الع��B ال�$ �ة إ��ان .1

 .ال$7اh هTا في الG�Zع ال#غ��� مع�ل إلى ال�$ �ة، ن7اh مFال في ش�ی�ة م$افZة وج)د .2

 .لل�$اف��Z ال#$افZي ال�)قع م� اقل ت$افZي ?�)قع ال�$ �ة ت#�#ع .3

 .الF8; ك��Qة ال�$ �ات عال; إلى ال�خ)ل أع#اب على ال�$ �ة ود وج .4

  . ال#غ��� عل�ها اوج@ م#Zارع ?37ل ن�)ها مع ال�$ �ة حF; صغ� .5

  )10، صف8ة 03/05/2005بلعF)ز و غ��ي، ( : ال#ال��� الع$�G�D إلى ال#غ��� أسQاب ی�جع م� وه$اك
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1. �G(Mق� الع�ل ق)ة ت Bی� ن)ع�ة ت<لTم� ?��ور ال�$ �ة ی�خل)ن  العامل�� الdث� ال�)ج)دی� بها، و ع� الKی 

 دخ)ل مع الSقافي ال#غ��� أن �أتي  ال�#)قع م� فانه أخ�̀  بلغة ال#$ ���ة، و الSقافة على مQاش�ة هTا ال#غ���

 . ال�$ �ة إلى م<#لفة خلف�ة ذات الع�الة ال�Fی�ة

 ح�} ال#$ ���ة الSقافة في ال�فاجئ ال#غ��� مDادر م� م�Dرا تع#�Q و : أخ�̀  ال�$ �ات وش�اء ان�ماجات .2

 لZ)ء ال#$ ���ة، و الSقافة ب#ق��; ال�7#�"  یه#; ما نادرا ال�ال�ة، و و ال�اد�ة األح)ال ب#عل��ه; ی#; الع$ا�ة

 عادة م37لة إلى األح�ان م� ك��S في یKد" ق� م#Mافo#�� غ�� ثقاف#�� وذات م$ �#�� فان ان�ماج ال£8

  . ?ال�Dاع الSقافي ت�Zى

  ع/امل ن�اح ال�غ��� ال�قافي: ال��لS ال�ا&ع

    @F� امل ت#)ف� أن(اح ف�ص ال#غ��� ب�نامج على للقائ��� ت#�ح مع�$ة عFأه�ها م� ن :) ،;Gصف8ة 2009ح� ،

11(  

 تM)ن  إن �F@ ل�ا واض8ة ب�یلة روGا ال�Fد القادة ل�` ی#)ف� أن على :الQارز�G ال�$ �ة قادة في ال#غ��� - 

 .عل�ه

 م�حلة إلى ال�$ �ة دخ)ل ال#)سع، /Tلa/ ال$�) إلى ال�$ �ة ان#قال م�حلة :ال�$ �ة ح�اة دورة م�حلة - 

 .الSقافة ال#غ��� على تF7عان م�حل#ان االن�8ار تع#�Qان

 م�حلة ع� ال$ � ?غ� الDغ��ة ال�$ �ات لل#غ��� في قابل�ة أك�S ال�$ �ة الSقافة تM)ن  :ال�$ �ة ع�� - 

 .دورة ح�اتها

 - ;Fهل م� : ال�$ �ة حZصغ��ة ال�$ �ات في ال�$ �ة ثقافة تغ��� ال ;F8ال. 

 .تغ���ها صع)�ة زادت ، ?الSقافة ت�3Zه; ش�ة و العامل�� إج�اع زاد /ل�ا : ال8ال�ة الSقافة ق)ة - 
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األم�  األساس�ة وهTا تغ��� صع)�ة م� ی�Gd ال�$ �ة في ع�ی�ة ف�ع�ة ثقافات وج)د أن :ف�ع�ة ثقافات غ�اب - 

gQفال�$ �ات م�ت ،;F8ة ?ال��Qك ;F8ال#غ��� ألنها ت]; عادة ع�ة ثقافات تقاوم ال.  

  )203- 202، الDف8ات 2006العQ)"، ( : یلي ما م$ها نT/� أخ�̀  ع)امل ه$اك ذلa إلى ?اإلضافة

 .ال$Fاح ت8ق�B و االس#��ارGة له �]�� م�ا ال#غ��� لFه)د اإلدار��G القادة وتأی�� دع; - 

 .�عارضه ال و ال#غ��� �قQل الT" العام ال�$اخ ت)اف� - 

أو  داخل م� ال<�Qاء �3)ن  ق� ?ال#غ��� و ت�تgQ ف$�ة و إنZان�ة و فG�Mة مهارات ��#لM)ن  ال#غ��� خ�Qاء وج)د - 

 .ال�$ �ة خارج

 .ت$ف�Tه و ال#<g�R و أه�افه رس; في ?ال#غ��� ی#أث�ون  الTی� ال�Fاعات و األف�اد إش�اك - 

 . العامل�� لألف�اد ال#غ��� أسQاب و دوافع ت)ض�ح و ش�ح - 

 . العامل�� لألف�اد ال#غ��� ع�ل�ة عل�ها س##�ت@ ال#ي وال�ع$)Gة ال�اد�ة الف)ائ� ب�ان - 

 . عل�ي ?أسل)ب ال�7اكل تJ�>7 و ال#غ��� مDادر مع�فة - 

 - J�>7ه و ال#غ��� مقاومة ع)امل تdم�اك . 

 .ت$ف�Tه على تZاع� و ت�GK ال#ي الف$�ة و ال�اد�ة و الG�7Qة ال�)ارد ت)ف�� - 
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  : خالصة الف4ل األول

ال�$ �ة و  ت#Q$اها ال#ي األساس�ة الق�; هي ال#$ ���ة الSقافة أن ه) الفDل هTا م� نZ#<لDه إن ���3 ما   

و  االف#�اضات و ال�هام ی#; انFاز ال#ي الG�Rقة و الع�الء و ال�)Hف�� ت38; س�اساتها اتFاه الفلZفة ال#ي

ال�$ �ة، ح�}  في ك��Qة ?أه��ة ال#$ �;، فهي بTلa ت#�#ع ح)لها ب�� أع]اء االتفاق ی#7ارك ال#ي ال�ع#ق�ات

 ال�$ �ة مالمح ت��d كTلa ال�$ �ة و أه�اف ت8ق�B ن8) اإلم3انات و الRاقات ت)ح� م�8/ة و دافعة ت�Sل ق)ة

 لالب#Mار ال�Zان�ة و ال�Zاع�ة ال#$ ���ة الSقافة أصU8Q ال#$اف�Zة ع�D في انه ك�ا.ال�$ �ات،  غ��ها م� ع�

 ح#��ة أصU8Q ال#ي ب��Z،  و واع�ة الM#�ون�ة م$ �ات ب$اء ن8) ال#8)ل ال#�G(R، إذ تق)د ال�$ �ة إلى و

@F� عيZقها ال�QRكل في إلى ت Bة ال#ي تع�ل على ال�)م م$ �ات و ال�ولة م�افQم)اك �Dوة ع�Sال�ع�ف�ة  ال

 ما هTا و لل�$ �ة االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR الSقافة ال#$ ���ة على العال��ة، /�ا تKث� االتDاالت ع�ل�ة

 .ال�)الي الفDل إل�ه في س$#�Rق 

 

 

 



 

 

  الف4ل ال�اني
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  :ت�ه�!

  أتاح#ها ال#ي ال#M$)ل)ج�ة ال#غ��ات رأسها وعلى وم#ع�دة س�Gعة وتغ��ات ت��8ات اإلدار"  الع�ل ی)اجه

اآللي،  ال8اس@ اس#<�ام وتdای� واإلكZ#�انات اإلن#�انU االن#�نU، خاصة ال�<#لفة ?�3)ناتها ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا

 في اإلدار"  الع�ل ج)ان@ م<#لف ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا غdت فق� اإلدار"  الف�M في ال�عل)مات، وال#R)ر ث)رة

م�  ال�Qانات ق)اع� م<#لفة، وأصU8Q إدارGة ل)Hائف ب�انات ق)اع� م� ت<ل) مKسZة ن�F ال ج��ع ال�KسZات، إذ
 م� اإلدار"  ال#غ��� أصQح الع�ل، لTا في االس#��ار ال�KسZة ت�R#Zع ال و��ونها العG�Dة ال�KسZة ض�ورGات

  .ح#��ة ض�ورة أصQح ألنه عال�ة ?3فاءة وت)�Hفه معه ال#عامل ی$Qغي والT" ال8اض� ال)قU أه; س�ات

أن  ال��R#Z� ��Zع ح#ى ح)له; م� لل��F#Zات االس#Fا?ة ?أه��ة ال�KسZات ل���Z"  ت$�Qه ?�Sا?ة ذلa كان وق�

اإلدار"  الع�ل ان#قل فق� ال#غ��� لهTا ون#�Fة ?ا�Fاب�ة معها وال#عامل إدارتها ح�Z ث�ة وم� ال#غ��� ب�oة �فه;

واإلج�اءات  ال)رق�ة ال�عامالت على تع#�� ال#ي ال#قل���ة األسال�@ م� اإلدارGة ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا م� مZ#ف��ا

عال;  ل#��8ات الق)Gة االس#Fا?ة م� ن)عا االلM#�ون�ة اإلدارة ت�Sل إذ اإلدارة في اإللM#�ون�ة األسال�@ إلى ال�وت�$�ة
 وح�/ة م#غ��اته كل اإلن#�نU وث)رة وال�ع�فة ال�ق�ي والف]اء الع)ل�ة ت<#�D ال#ي والع�G�7 ال)اح� الق�ن 

 رئ��Zة مQاح} ثالث ت$اول خالل م� االلM#�ون�ة اإلدارة ?�)ض)ع اإلحاAة س$8اول سBQ م�ا اتFاهاته، وانRالقا

  :ك�ا یلي نT/�ها

Q0ماه�ة اإلدارة االل���ون�ة: األول ال��  

Q0ال���ة واألساس�ات –اإلدارة االل���ون�ة : ال�اني ال��-  

Q0ال�� Qال�قافة ال������ة وعالق�ها &اإلدارة االل���ون�ة: ال�ال 
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  ماه�ة اإلدارة االل���ون�ة: ال��Q0 األول

 مFال في ال#R)ر أد` ح�} ال�8ی}، الع�D في ال#ق$�ة ال�$dFات ث�ار م� االلM#�ون�ة اإلدارة تع�

?اس#<�ام  ال#ق$�ة الS)رة م$dFات م� لالس#فادة ال�F" ال#ف��M ?ال�KسZات إلى االتDاالت و تM$)ل)ج�ا ال�عل)مات
في  ?فعال�ة تZه; الM#�ون�ة ?G�Rقة لألف�اد ال<�مات تق��; األع�ال، و انFاز في االن#�ن�U ش3Qات و ال8اس)ب

ال$ ;  تR)ر دون  حالU ال#ي الع)امل م� غ��ها و ال)ساAة و ال�وت�� تF$@ و ال�37الت م� الع�ی� حل

 و الFه�، ال)قU ت)ف�� الع�ل، و انFاز في س�عة م� االلM#�ون�ة اإلدارة ?ه ت#��d ل�ا ال8ال�ة، ?اإلضافة اإلدارGة
  .عامة ?Dفة ?ال�KسZات ت�QRقها �ع$ي م�ا

  االل���ون�ة اإلدارة مفه/م: ال��لS األول

اإلدارة  ?7أن ال�ف�G�M و�ع� ال$اس أذهان في ال8اصل الل�Q إلى ن��7 االلM#�ون�ة، اإلدارة تع��G قQل
 مRDل8ان ه�ا ?7أنه�ا، فهل م<#لفة ن � وجهات على ال)ق)ف االلM#�ون�ة و�3�G وال38)مة االلM#�ون�ة

 .)123، صف8ة 2011ب� م�سلي، ( م#�ادفان أوم<#لفان 

 أسQابه; و�ع]ه; هKالء ول�` ح3)مة، ول�UZ إدارة هي االلM#�ون�ة اإلدارة أن ی�̀  وال�ه#��� ال�ف�G�M فQع�
 واضح ال�فه)م ?<لg مع ی#عاAى ثال} ف�BG أسQابه;، وث; هKالء أ�]ا ول�` إدارة ول�UZ ح3)مة أنها ی�̀  اآلخ�

 .)53- 52، الDف8ات 2011ال�Z8، ( كل�ه�ا أو ال�RDل��8 اح� �Z#<�م ح�� ت���d دون 

 االلM#�ون�ة جdء ال38)مة ?أن ق$اعة ?ع]ه; ل�` أن ت��Q االصRالحي ال$ �"  ال<الف ذلa وقائع ت#Qع وع$�

ال38)مة  تع��Q م� ورحا?ة اتZاعا أك�S االلM#�ون�ة اإلدارة تع��Q االلM#�ون�ة، وان اإلدارة ت�QRقات م�

االلM#�ون�ة  م$ها، ال#Fارة م<#لفة ت�QRقات ت8#ها ت�خل ك��Qة م لة ?�Sا?ة االلM#�ون�ة اإلدارة االلM#�ون�ة وأن
 الT" األصل ه) االلM#�ون�ة اإلدارة تع��Q أن هKالء ن � االلM#�ون�ة، ووجهة االلM#�ون�ة، وال38)مة واألع�ال

 ن �ه; وجهة م� وعل�ه إدارة دون  م� ح3)مة ال أنه الف�BG هTا وأع;، وحFة أش�ل وأنه ال#ع�Gفات ?ق�ة ت#ف�ع م$ه

 .الM#�ون�ة إدارة دون  م� الM#�ون�ة فال ح3)مة

ال�RDلح  أن ی�ون  فه; الغ�ب ع� أصال االصRالح ذلa ت�ج�ة إلى ال<لg هTا في الQZ@ الف�BG هTا ی�̀ 

االصRالح  روح نقل ح�$ها الD)اب م� كان جام�ا، وانه نقال ?T8اف��ه نقل ?األح�̀  الع���ة، أو إلى ح�ف�ا ت�ج;

 ال38)مة ول�� االلM#�ون�ة اإلدارة ه) ال�RDلح �3)ن  الع���ة، وأن مF#�عات$ا في الل�Q م� ?ه �8#�ز ?�ا
 .)54، صف8ة 2011ال�Z8، ( االلM#�ون�ة
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 جdء اإلدارة االلM#�ون�ة أن في رأ�ه ع� م�افعا اإلدارة عل�اء م� آخ� ف�BG �قف ال<الف م� اآلخ� ال�Rف على

 اإلدارGة ل��Fع الع�ل�ات تG(8ل م� اإلدارة تلa في ت�ارس ال#ي ال#ق$�ة ، وأن ال#�QRقات االلM#�ون�ة ال38)مة م�
 وت�QRقات تQقى م�ارسات ال�8یSة ال#ق$�ات الM#�ون�ة ?اس#<�ام �QAعة ذات ع�ل�ات ال)رق�ة إلى ال�QRعة ذات

 اإلدارGة أو ال)ح�ة اإلدار"  القZ; أو ال�$Rقة ?ال�KسZة أو خاصة م�8ودة ش3Qة م�8ودة أو دائ�ة في ال#ق$�ة

 إداراتها م$ �اتها أو أو مKسZاتها ?�8ود ال��8ودة ال�وائ� ل#لa ال�اخل�ة ال3Q7ات ن��g ح�� ال)اح�ة، وأن$ا
 إلى ص�غة وصل$ا ق� نM)ن  بTلa فإن$ا ل#�Dفاتها وت<]ع ال�ولة داخلها ج��ع دوائ� ت$# ; ك�Q̀  ل3Q7ة الDغ��ة

ال38)مة  م�حلة على سا?قة م�حلة االلM#�ون�ة اإلدارة فإن ال�Rف هTا ن � وجهة ، ف�� االلM#�ون�ة ال38)مة

ال<الف  هTا ح)ل ال$ � وجهات ال�#$)عة وت#Qای� ال�ولة إدارات ف�ها تD@ األش�ل، ح�} و األع; االلM#�ون�ة

االصRالح��  أح� أن ی�̀  م� ب�� األخ�، و/Tلa الس#<�ام االصRالح�� ومعارض اح� الس#<�ام م�GK ب��
 .اآلخ� م� وأع; أش�ل

 خالف ح)ل ال واقعا ب)صفها وت�QRقاتها ال#ق$�ة مع وال#عاAي ال<الف هTا إه�ال إلى ی�ع) ثال} �Aف وه$اك
 ال#ع��Q س)اء /ان ف�ق  ه$اك ل�� أنه ی�ون  ال فهKالء ن �ه;، ال�ف�� وجهة ه) ال)اقع، وهTا أرض على ت�QRقاته

 تع�ل على ال�عل)مات لع�D إدارGة إس#�ات��Fة ع� �ع�Q ال$ها�ة في الM#�ون�ة فه) ح3)مة أو الM#�ون�ة إدارة

Bأف]ل خ�مات ت8ق� ��$Aات ولل�#عامل�� لل�)اZسKل مع معها وال�Sادر اس#غالل أمDال�#احة  ال�عل)مات ل�

- 55، الDف8ات 2011ال�Z8، ( ح�ی} الM#�وني إAار في ال�#احة وال�ع$)Gة ال�اد�ة ال�)ارد ت)�Hف خالل م�

56(. 

  :االلM#�ون�ة لإلدارة تعار�G ع�ة ت�Qز وذاك ال�أ" هTا و���

 ال3Q7ات، وان وع�Q الM#�ون�ا ت$ف�Tها ی#; ال#ي األنR7ة و األع�ال م$ )مة ?أنها :اإلل���ون�ة اإلدارة تع�ف

أن  الق)ل ?إم3ان$ا فإن اآلخ��G خالل م� األع�ال انFاز و�Hفة ?اع#Qارها لإلدارة الMالس�3ي ال#ع��G اق#ZQ$ا
اإلدارة  و�Hفة تع#�Q ولTلa االلM#�ون�ة وال)سائل ال$ ; ?اس#<�ام األع�ال انFاز و�Hفة هي االلM#�ون�ة اإلدارة

 وفي مق�م#ها االتDاالت ش3Qات اس#<�ام خالل م� األع�ال انFاز ل��Z8# مZ#��ة دی$ام��3ة ع�ل�ة االلM#�ون�ة

 .)27، صف8ة 2010سع� غال@، ( االن#�نU ش3Qة

 وت�G(R الع�ل�ات وت��Z8 ل#�ب�� واالتDاالت ال�عل)مات ل#M$)ل)ج�ا اإلدارة اس#غالل هي :اإلل���ون�ة اإلدارة

 .)72، صف8ة 2012حام�، (  ال�$ �ة داخل ال�<#لفة اإلدارGة
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 على ال<�مات للD8)ل وال<ارج ال�اخل م� وال�3ان الdمان حاجd ت�ZM ?3)نها :االل���ون�ة اإلدارة وتع�ف

aوذل gل)ج�ا ب��($Mول�ات ?�هام ال�عل)مات تKZهاز ومFام الd#افة اإلدارة م� دائ; اإلدار" وال/ �G(R#ب 

 .)73، صف8ة 2012حام�، ( ال�عامالت انFاز و/فاءة وس�عة اإلج�اءات وتg�ZQ ال$7اAات

 وش3Qات ال�#��dة لإلن#�نU اإلم3انات على القائ�ة اإلدارGة  الع�ل�ة" :?أنها اإلل���ون�ة اإلدارة نF; عQ)د �ع�ف

 أجل ح�ود، م� ب�ون  لل�KسZة واآلخ��G الF)ه�Gة والق�رات ال�)ارد على وال�قا?ة وال#)ج�ه ال#<g�R األع�ال، في
Bة أه�اف ت8ق�ZسKال�   ) ،;F126، صف8ة 2004ن(. 

 ?االع#�اد اإلدارGة وأنR7ة ال�KسZة مهام ج�ع ع�ل�ة" :?أنها اإلل���ون�ة اإلدارة ف�ع�ف الZال�ي ال�زاق ع�Q أما

 ال)رق  اس#<�ام تقل�ل في ال�Fی�ة أه�اف اإلدارة ت8ق�B إلى ال]�ورGة، لل)ص)ل ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا ج��ع على

g�ZQاز ال�وت�� على والق]اءاإلج�اءات  وتFع واالنG�Zلل�هام ال Bال�ي، ( "وال�عامالت وال�ق�Zصف8ة 2013ال ،

117(.  

 ب�� ت#; وال�عامالت ال#ي األع�ال كل ت$ف�T على �ع#�� ح�ی} م$هج" :?أنها كTلa اإلل���ون�ة اإلدارة وتع�ف

 والG(8#الت ال�G�Q اإللM#�وني :اإللM#�ون�ة مSل ال)سائل كل وال�KسZات، ?اس#<�ام األف�اد م� وأك�A �Sف��

 ."أخ�̀  إلM#�ون�ة وسائل اإللM#�ون�ة، وأ�ة وال$�7ات لل�Qانات، والفاك�، اإللM#�وني لألم)ال، وال#Qادل اإللM#�ون�ة

  .)3، صف8ة 2004ال�8اد" وال��8]ي، (

  خ4ائ( اإلدارة االل���ون�ة: ال��لS ال�اني

الG�Zع، وق�  إ�قاعها و أدائها لZالسة ال#قل���ة، ن �ا اإلدارة ل)جه مغای�ا أخ� وجها االلM#�ون�ة اإلدارة تق�م   

U8Qی� أی�" في فاعلة أداة  أصTادروا ال? B�QR#ة،  و دوائ�ه; في ال#ق$�ة بGلع حل�ا اإلدارR#ن  إل�ه ی(Gاإلدار

 ال�رجة الMاف�ة یQلغ)ا ل; أنR7#ه; و ?ع� في جdئ�ا QAق)ها االلM#�ون�ة، أو اإلدارة إلى ?االن#قال �8 )ا ل; الTی�

  .)136، صف8ة 2005ت)ف�B، ( تعامالته; على االلM#�ون�ة اإلدارة اس; إلAالق

  : ال#ال�ة ال$قاh في االلM#�ون�ة اإلدارة خDائJ ?ع� ع�ض ���3 و

على  لZ$)ات ?ق�U و ت�س<U ال#ي العقQات و اإلدارGة ال�ع)قات م� ال��SM إن :ال/ض/ح و ال%�عة   1-

dة ح)اج�Aوق�ا��Qح و ت#الشى أن ���3 الQDون�ة ال#ي اإلدارة أسل)ب إلى ال#8)ل ?فعل ماض�ا ت�#Mل االلRتع 

 �8#اج ال#ي األوراق ت�F تلa ل� االلM#�ون�ة اإلدارة Hل ال�عامالت، ففي انFاز ال)رق�ة أع�الها �Hوف و ق)ان�$ها
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 و األم�، وحف ها اس#لdم إذا م� نZ<ة أك�S نZ<ها أ�]ا فZ8@، بل انFازها G(Aل، ل�� وقU إلى انFازها

 وق)ع حال في م�ات و م�ات ذلa ت�Mار و إم3ان ع)دتها ان# ار ث; أم�ها، في س#UQ ال#ي الFهة إلى إرسالها

 100 ب$QZة م$ه االح#�از و وارد، أم� ه) أوراق، و تلa حال ض�اع في ج�ی� م� ال�7)ار ب�ء ر��ا ما، و خRأ

 �]� ق� م�� ب#)ص�ة ت<#في ق� ال#ي ال�ه�ة األوراق حال في فاعل هTا ?فعل �3)ن  أن ع� مZ#�8ل، ف]ال %

 الG�7Qة ال�F#�عات عاش#ها واقع ما هي ?ق�ر ال<�ال ن�Zج م� ل�UZ أم)ر هTه /لها ?�Dال8ه;، و وج)دها

 م37الت هي ال)اقع، و هTا م� شيء ت�Qیل ع� عاجdة دائ�ا تقف كانU ال#ي ال#قل���ة Hل اإلدارات في G(Aال

 و و معامالتها، معل)ماتها على ال#امة االلM#�ون�ة اإلدارة س��Rة Hل في كل�ا م$ها االح#�از اإلم3ان أصQح في

 .)136، صف8ة 2005ت)ف�B، ( واس#قQالها إرسالها و الفائقة ال�عامالت انFاز س�عة ض�ان أ�]ا

 في م<#لف ان#7ارها و تع���ها ت; ما إذا االلM#�ون�ة اإلدارة خDائJ م� :ال�$ان و &الhمان ال�ق�! ع!م-2

 م#احة اإلدارة هTه مع��، ف�)اقع بdم� ع�لها في ت#ق�� ال ال�)م، فهي ساعات A)ال م�اجع#ها ���3 أنه اإلدارات

�Qع Uأو االن#�ن �Qتها عd3اتها أن ال7)ارع، /�ا في ال�$#�7ة أجهQ3ة وصالت أو ال�اخل�ة وصالت شQش 

Uاالن#�ن UZاني إلى ?8اجة ل�Qف�ها الس#�عاب ض<�ة مH(ها مQها و وم3اتQة دوال���SMقلة الSو ?ال�لفات ال� 

 مق�ا ل�3)ن  �Dلح م#علقاتها، و و ال8اس)ب أجهdة الس#�عاب  ?ع� �3في م�8ود صغ�� م3ان و�ن�ااألوراق، 

 لإلدارة ال��اجع أن ع� ال��ات، ف]ال ?ع�7ات مQ$اها �ف)ق  ض<; بها مQ$ى �]�B ?ال�اضي كانU ك��Qة إلدارة

 م� األف�اد ع�د ی#قلJ ح�} ال�)Hف��، أمام ل�� و الM#�ون�ة خ�ارات و أمام ق)ائ; نفZه ��F االلM#�ون�ة

 م$ه ی#لقى أ�]ا و ال��اجع أسoلة ع� ��F@ م8له;، ح�} ال8اس)ب �8ل و ك��Q، اإلدارة ?37ل م$Z)�ي

  .)139، صف8ة 2005ت)ف�B، ( االلM#�ون�ة اإلدارة ل��اجع ی#�8ها ال#ي األوام� و ال<�ارات قائ�ة ب��Z ع�Q معامل#ه

 و جه�ه; م)Hف�ها م� األف�اد م�ارسات على االلM#�ون�ة اإلدارة تق)م ال :بها االح�فاv ال ال�عل/مات إدارة -3

مع�$ة،  ب�امج دوائ�ها حZ@ في بها ت8#ف£ ال#ي ال�عل)مات إدارة على تق)م ما معامالتها، ?ق�ر إدارة في ال��و" 
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 أشQه ب�رجة له تR�ZQها و و أزرارها شاشاتها ع�Q معامالته انFاز لل��اجع ی#�ح ما ال�Qامج تلa ض�� م� و

  .)36، صف8ة 2004الRعام$ة والعل)ش، ( ?ال#عل���ة

 و الG�Zعة لألح�اث إم3اناتها االس#Fا?ة ?فعل و ال#ق$�ة ?فعل ��3$ها م�نة إدارة االلM#�ون�ة اإلدارة :ال��ونة-4

 م� ك��S تق��; اإلدارة على �ع�� االتDال، م�ا صع)�ة و ال�3ان و الdمان ح�ود بTلa م#ع��ة معها، ال#Fاوب

  .ال#قل���ة اإلدارات Hل في الع)ائB تلa ?فعل أب�ا م#احة ت�M ل; ال#ي ال<�مات

 ت#ا?ع م)اقع أن ?إم3انها أصQح أنه أ�]ا االلM#�ون�ة اإلدارة خDائJ م� و :ال4ادقة و ال��اش�ة ال�قا&ة -5

 ?قعة كل على أن تZلRها االلM#�ون�ة اإلدارة وسع في ال#ي ال�ق��ة الMام��ات و ال7اشات ع�Q ال�<#لفة ع�لها

 اإلدارة ل�` �QDح هT3ا معها ال�Fه)ر، و ی#عامل ال#ي أجهdتها و م$افTها على اإلدارGة، و/Tلa م)اقعها م�

aادقة ال�]�)نة األداة  تلDها، و بها تق�; ال#ي ال#R7ان، بها م)اقعها ت#ا?ع أن$o�Aال�#ا?عة أسل)ب ع� ?ع��ا ?ا 

 مق�م#ها م� �أتي م37الت م� ع$ها �ع�ف اإلدارات ال#قل���ة، ?�ا في األف�اد ی�فعها ال#ي ال#قار�G و ?ال�T/�ات

 ح�� الفارق  هTا ك7ف ب)ض)ح ���3 األسل)ب، و هTا ?gء ال8االت، ف]ال ع� م� ك��S في ال7فاف�ة انع�ام

 و ما م)قع ع� تق��Gا لها ل�Q#3)ا أرسل#ه; م�اق��Q م�F)عة أو م�اق@ في ان# ار تFل� إدارت��، إح�اه�ا ن#D)ر

 كل أ�]ا ت�Zع و مQاش�ة، ال�)قع هTا في الع�ل ح�/ة ت7اه� م3انها في تFل� أخ�̀  ف�ه، و الع�ل س�� ی#ا?ع)ا

  .ی�ور ف�ه ما

 ت�لMه ال�ه�ة ?�ا لل�عل)مات ال<D)ص�ة و الG�Zة االلM#�ون�ة اإلدارة خDائJ م� :ال*4/ص�ة و ال%��ة -6

aم$ها ب�امج م� اإلدارة تلKت @F8انات و ال�عل)مات ل�Qی� إال إتاح#ها ع�م ال�ه�ة، و الTالح�ة الDو" الTل 

 اإلدارات به�ا ت#�#ع ال7فاف�ة اللTی� و ال)ض)ح م� ال�غ; ال�عل)مات، فعلى تلa إلى لل$فاذ ال��ور كل�ة ��لM)ن 

 االلM#�ون�ة اإلدارة ت#ف)ق  أن)اع  ال�عل)مات، فه$ا م<#لف على ال8ال ?�QRعة ی$BQR ال هTا أن إال االلM#�ون�ة
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 �Fعل االخ#�اق، م�ا م$ع أن �ة ل�یها الG�Zة أعلى، و و اإلخفاء على ق�رتها أن ال#قل���ة، إذ اإلدارة على

  .?الغ الDع)�ة أم�ا ال�F8)�ة ملفاتها و أس�ارها إلى ال)ص)ل

Qال�ال Sأه!اف اإلدارة االل���ون�ة: ال��ل  

الف)ائ�، و تD@  م� ?ال��SM ال�$ �ة على تع)د ال#ي األه�اف م� الع�ی� ت8ق�B إلى االلM#�ون�ة اإلدارة تZعى

 ت#�Sل و ال#ي تلa األه�اف م� ?ع]ا الQاح��S ?ع� ذ/� اإلن#اج�ة، و رفع وه) لل�$ �ات ال�ئ�� اله�ف في

   :یلي ف��ا

 ة ال�<#لفة اإلدارات م#ا?عة و إدارةZسKة وح�ة كأنها و لل�Gd/م�. 

 d�/ة ت�Rفي الق�ار ات<اذ نق hاء مع بها ال<اصة الع�ل نقاRدع; إع �Qها في أك#Qم�اق. 

 ع��Fانات ت�Qادرها م� الDرة األصل�ة م(D? م)ح�ة. 

 Jع� الق�ار ات<اذ مع)قات تقل� BG�A انات ت)ف���Qها و الRر�. 

 ف�H(ل)ج�ا ت($Mة ثقافة ب$اء و دع; أجل م� ال�عل)مات ت�ZسKاب�ة مFكافة العامل�� ل�` ا�. 

 انات ت)ف���Qف��ی� ال�عل)مات و ال#Zرة لل�(D? ةGف)ر. 

 ;ال#عل ��#Zال�ع�فة ب$اء و ال�. 

 ادةGز g?56، صف8ة 2004رض)ان، (  كافة ال�)ارد إدارة و م#ا?عة و العل�ا اإلدارة و العامل�� ب�� ال#�ا(. 

 اق ت)س�عRع نGرة الق�ارات ات<اذ و ال�عل)مات ت)ز(D? ةGف)ر. 

 Bة في فعالة م�ونة ت8ق��Fم$ه Tة ت$ف�R7ة الع�ل�ات و األنR?ف�ا ف$�ا ال�#�ا�Hال�$ �ة داخل في وو. 

 ة في اإلسهام�Aة إزالة ?ال#الي و ال�عل)مات، م7ار/ة خالل م� ال#$ �; د��ق�ا(Fاإلدارة  ب�� ال#$ ���ة الف

 .)123، صف8ة 2004نF;، (العامل��  و العل�ا

  )73، صف8ة 2009أح��، ( :ال#ال�ة ال$قاh في الQاح��S ?ع� یل<Dها ك�ا
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 ;ف��ی� ال<�مات تق��#Zرة لل�(D? م�ض�ة. 

 Bعة ت8ق��Zل)�ة الRاز ال�Fلفة الع�ل النM#ة مال�ة و�Qم$اس. 

 ادFع إ��#Fم#غ��ات مع ال#عامل على قادر م �Dل)جي الع($M#ال. 

 Bال7فاف�ة مفه)م تع��. 

 ¦ف�� حق)ق  على ال8فاH(ار اإلب�اع روح ت$��ة ح�} م� ال�M#و االب. 

 ¦ة و أم� على ال8فاGتقل�ل و ال�عل)مات س� �Aافق�ه م<ا. 

  ع�اص� وف/ائ! اإلدارة االل���ون�ة: ال��لS ال�ا&ع

 ال8اس)ب، ع#اد: هي أساس�ة ع$اص� ثالثة م� االلM#�ون�ة اإلدارة ت#M)ن : االل���ون�ة اإلدارة ع�اص�: أوال

 الTی� وال�<#��D ال<�Qاء م� ال�ع�فة ص$اع ال�3)نات هTه قل@ في وش3Qة االتDاالت، وGقع ال�Qم�Fات،

 لل8اس)ب و ال�اد�ة ال�3)نات في الع#اد ی#�Sل االلM#�ون�ة، و اإلدارة ل�$ )مة اإلنZان�ة وال)�Hف�ة الQ$�ة ��Sل)ن 

 على ت#)زع هي ال8اس)ب، و ش3Qات و ن ; م� الTهQي الB7 ف#ع$ي ال�Qامج مل8قاته، أما و ش3Qاته و ن �ه

��#oف ��#�Zقات، أما ب�امج و ب�امج ال$ ام ه�ا رئ��QR#3ات الQ7ون�ة ال)صالت فهي ال�#Mاالل �Qال��#�ة ع 

سع� ( االلM#�ون�ة إلدارتها و لل�$ �ة الق��ة ش3Qة ت�Sل وال#ي االن#�نU و ل3Q7ات االن#�انU االتDالي ال$�Zج

  .)23، صف8ة 2005غال@، 

  :یلي ك�ا االلM#�ون�ة اإلدارة ع$اص� ت�8ی� ���3 بTلa و

  .مل8قات و ش3Qات و ن ; م� اآللي لل8اس@ ال�اد�ة ت�7ل ال�3)نات و: آلي حاس@ أجهdة-

  : ف�ها ن)عان و: ال�Qامج-

 امج�Qع�ضات :العامة ال#Zم ،@G(ال �G�Qوني، ال�#Mاول االل�Fون�ة، ق)اع� ال�#Mانات االل�Qال.... 
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  .ال�7ارGع إدارة ب�امج الG�7Qة،

 الTی� ��Sل)ن  ال�<#��D و ال<�Qاء م� ال�ع�فة

  .)197، صف8ة 

  

  .ال�$/نات األساس�ة لإلدارة االل���ون�ة

d/8)ث م�Qاض،  ?�عه� الGاإلدارة العامة، ال�
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الG�7Qة، ال�)ارد ت<g�R ب�امج ال�8اس�Qة، ال�Qامج :ال<اصة

  .غ��ها و االن#�نU ش3Qة وف�ها 

ال�ع�فة ص$اع الZا?قة ال�3)نات م$#Dف في �قع ح�}

، صف8ة  2008الع�ار، ( االلM#�ون�ة اإلدارة ل�$ )مة ال)�Hف�ة

  :ال�)الي ال37ل في الZا?قة الع$اص�

ال�$/نات األساس�ة لإلدارة االل���ون�ة: )3( رق8 ال<$ل

م�/d الع���ة، ت�QRقاتها آفاق و االلM#�ون�ة اإلدارة ،�2005اس��،

اني ـــــــل الثـــالفص

 

 امج�Qال<اصة ال

وف�ها : االتDاالت ش3Qة-

ح�} :ال�ع�فة ص$اع-

ال)�Hف�ة و اإلنZان�ة الQ$�ة

الع$اص� تل<�J ���3 و

  

�اس��، غال@ سع� :ال�4!ر

2005. 
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  :ف/ائ! اإلدارة االل���ون�ة: ثان�ا

  :ال#الي ال$8) على ال�dا�ا هTه أه; تD$�ف و�3�G اإللM#�ون�ة لإلدارة ال�dا�ا م� الع�ی� ه$اك

  :لل����ة اإلل���ون�ة اإلدارة مhا`ا- 1

 ة وح�ة و/أنها لل�$ �ة ال�<#لفة اإلدارات وم#ا?عة إدارةGd/م�. 

 عة ال�قة�Zاز في والFاألع�ال إن. 

 ادةGة اإلن#اج�ة زGاإلدار. 

 وني الالزمة ال�عل)مات ت)ف���#Mع ا إل��Fات لG(#Zة ال�Gاإلدار. 

 ادةGفاءة زMلل�$ �ة والفعال�ة ال . 

 األن �ة م<الفة تقل�ل.  

  :ال����ة مع لل��عامل�O اإلل���ون�ة اإلدارة مhا`ا-2

 ل ك�ف�ة في وال)ض)ح ال7فاف�ة(D8ال�$ �ة م� ال<�مات على ال. 

 وزمان م3ان أ" في ال�$ �ة مع ال#)اصل إم3ان�ة. 

 ل س�عة(D8ال<�مات على ال. 

 ة خالل م� ال�$ �ة س�اسة رس; في ال�7ار/ة�Tة ال#غ�Z3الع. 

 ة ض�ان مع لل�#عامل�� ال<�مات وص)لGال�عل)مات وأم� س�. 

 ل)�ة ال<�مة ن)ع�ة في لل�#عامل�� ال�#ع�دة ال<�ارات إتاحةRاته; فقاو  ال�Qو�م3اناته; ل�غ. 

  :&ال����ة للعامل�O اإلل���ون�ة اإلدارة مhا`ا-3

 اصات وض)حD#ول�ات االخKZل في للعامل�� وال�H ون�ة اإلدارة�#Mاإلل. 

 ال#ق$�ة العامل�� وق�رات مهارات ت$��ة. 

 وني الع�ل إج�اءات ن�اذج ل#)ح�� األع�ال أداء سه)لة�#Mاإلل. 

 ال اس#��ارDات العامل�� ب�� الفعال االتG(#Zة وال�Gاإلدار. 

 Bة ت8ق�Gd/ة الالم�Gم�ا اإلدار Bال�هام أداء س�عة �8ق �Zوسه)لة ب�. 

 ل س�عة(D8وني األرش�ف خالل م� الع�ل ألداء الالزمة ال�عل)مات على ال�#Mلل�$ �ة اإلل. 



 ةــــــــــدارة اإللكترونياإل                                                            :  اني ـــــــل الثـــالفص

 

 

 

35 

 Bوني ال#)ث��#Mه)د اإللFال�ق; خالل م� العامل�� ل  "�Zة ال�D>7ف كل لH(ه; ما مdلإلب�اع  �8ف

d��#ف8ات 2010سع� غال@، ( والD26-25، ال(. 

  ال���ة واألساس�ات: اإلدارة االل���ون�ة: ال��Q0 ال�اني

 "(R$ون�ة اإلدارة ن�)ذج ی�#Mات م� ع�د على االلdMل ال��تS3ي ب$اء ت�Qو ش aون�ة  أن �ة م#�اس�#Mال

?األساس  �ق#]ي إن�ا االلM#�ون�ة اإلدارة ن ام في ال��RZة األه�اف ال�<#لفة، فQل)غ وHائفها أداء م� ت�3$ها
  .ال�8Q} هTا في ت$اولها ���3 ال#ي ال$�)ذج، و لهTا ال�ئ��Zة ال�عامات م<#لف و ال#8#�ة الQ$ى ت)ف�� ض�ورة

  ال��اء ال<�$ي لإلدارة االل���ون�ة: ال��لS األول

 ل�QRعة  تQعا م<#لفة، أش3اال تأخT ال#ي االلM#�ون�ة ال3Q7ات في ت$)عا االلM#�ون�ة لإلدارة ال3Q7ي الQ$اء �ق�م

̀  و اإلدارة (#Zها، م#Gdا ت�7ل ال#ي و جاهQ3ات غالQ7ال#ال�ة ال:  

 ش3Qات م� للع�ی� تعاون�ة ت)ص�الت ت�Sل عال��ة، معل)مات�ة ش3Qة وهي ):internet( ش�$ة االن��نy : أوال

كأنها  ت�Qو ?�8} سهلة، و مRZQة ?G�Rقة ت)ص�لها ت; م<#لفة، آل�ة ح)اس�@ م� بTلa م3)نة، اآلل�ة ال8اسQات

 االلM#�ون�ة لإلدارة تق�مها ال#ي ال<�مات م� أه; و )24، صف8ة 2003حFاز"، ( .واح� ن ام أو واح�ة، قRعة

�/Tن:  

 مع�� ح)ل م)ض)ع ی#)اصل)ن  الTی� ال�#8اور�G م� ال��SM ت�ع; خ�مة ت�7ل ال#ي و :ال0/ار م��!`ات خ!مة-1

�Q3ة عQش Uاالن#�ن.  

 مFانا ال#<اA@ ال�لفات، وخ�مة تQادل تق�م و العال;، شع)ب ب�� ال#<اA@ وس�لة ت�Sل إذ: ال�0ادثات خ!مة-2

  .)25، صف8ة 2003حFاز"، (

 ب)اسRة االتDال �3)ن  فق� م<#لفة، ن�اذج ال�عل)مات وفB تQادل ب�امج ت�Sل ح�}: &ع! عO االت4ال خ!مة-3

  .الD$اع�ة األق�ار ب)اسRة أو ال���3ف)ن، اله)اتف،

ال�G�Q  ع�Q ال�$ق)لة االلM#�ون�ة فال�سالة االن#�نU، اس#<�ام أوجه أح� ه) :االل���وني ال���! خ!مة-4

̀  وص)لها �Z#غ�ق  ال االلM#�وني  االلM#�وني أش3ال ال�G�Q رسائل تأخT العال;، و في رقعة أ" إلى ث)ان س)
 ال�$اق7ة و إم3ان�ة ال#8اور، على ف]ال ف��ی)، ملفات أو ك#@، ?8)ث، ب�انات، ص)رة في تM)ن  ?�8} م#ع�دة،

��SMاالت إلى ال�خ)ل و ال�)اض�ع م� للFع�ی�ة م. 
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 ال8)اس�@ ال�dودة ع�د �ف)ق  إذ االن#�نU ش3Qة في ?ال�عل)مات الغ$ي الdFء ت�7ل :ال/�S ش�$ة خ!مة-5

، و ال$�7، ودور جامعات، مل�M#ها حاس)ب، ت#قاس; 12000 حال�ا ال)G@ ل3Q7ة �̀Q/ ت#]�� و ش�/ات aتل 

  .م#ع�دة مFاالت في معل)مات م� صف8ات ال8)اس�@

 خاصة ش3Qة اتDال " أنها على الM#اب م� م�F)عة ع�فها ح�}): االن��انy( ال<�$ة ال!اخل�ة لل����ة : ثان�ا

 أع]ائها، ب��  االتDال في األساس�ة ب$�#ها االن#�نU، و ش3Qة تM$)ل)ج�ا على تع#�� ال#ي اله�oة أو ?ال�KسZة،

  . )12، صف8ة 2007ع�Q ال���8، ( "ال�عل)ماتي  و ال)ثائقي ال#Qادل و ال�7ار/ة م� ت�3$ه; و مZ#<�م�ها، أو

Bوت8ق Uعة االن#�ان(�Fة الف)ائ� م� مZسKأه�ها لل�:  

 ل(D8في معل)مات على ال Uال�8ث ح�وث ف)ر أو ال8ق�قي ال)ق Bبها ال�#عل. 

 ال ع�ل�ات كفاءة رفعDالق�ار ات<اذ و االت. 

 اه�ةZادة في ال�Gاألم� الع�ل�ات تلقائ�ة ز "Tه; الZ� ع فيG�Zال#7غ�ل ع�ل�ات ت. 

 B�Z$ة ع�ل�ات إدارة و تZسKادة و ال�Gة ق�رتها ز�Zال#$اف.  

 االكZ#�انU و ان#�انU خارج�ة، ش3Qات ع� عQارة هي): االك%��انy( ال<�$ة ال*ارج�ة لل����ة والع�الء : ثال�ا

 ال�Z#<�م�� على ی$Qغي ال�Fه�Gd، أو ال�7/ات إذ أو ال�7/ة، أو ال�$ �ة، ب�� ال��g دورها م��8ة ش3Qة ت�Sل

 ما ?ق�ر ال$اس، لMل ت)جه ال م$ �ة خ�ماتها ألنها) PASS WORD( ال��ور  كل�ة تق��; االكZ#�انU ل3Q7ة

  .مع�$ة لفoة م<JD اس#<�امها أن

 و ت#)ف� ?ال#)از"، تع�ل ش3Qات هي االكZ#�انU، االن#�انU، االن#�نU، الSالث ال3Q7ات أن الق)ل ���3 سBQ م�ا

االن#�نU (  ش3Q#ي وم� ال<ارج�ة، ال�$ �ة ?3Q7ة ارتQاh لها االن#�نU ف3Q7ة ال#Mامل ع$�D على
Uان�#Zل)ج�ا على االع#�اد ، ی#;)واالك($Mإلى ?ال�$ �ة لالن#قال ال�عل)مات ت  ̀ (#Zون�ة،  ?اإلدارة الع�ل م�#Mاالل

  .)69- 68، الDف8ات 2010سع� غال@، (  ال<ارج�ة ب�o#ها مع عالق#ها إدارة في ال�اخل�ة و ب�o#ها في س)اء

 وFائف اإلدارة االل���ون�ة: ال��لS ال�اني

 ال)Hائف في واض8ة تغ��ات ح�وث إلى ال#ق$�ة الS)رة ع�D ال8الي الع�D في الهائل ال#R)ر أد`
 وق� والRاقات وال�ال والFه� لل)قU األمSل االس#<�ام اجل الM#�ون�ة، م� وHائف إلى ت8)لU ال#قل���ة لإلدارة

 ال�8یSة اإلدارة ال#قل���ة، وأصU8Q اإلدارGة الع�ل�ة في تغ��� إح�اث في ال�عاص�ة ال�عل)مات ساه�U تM$)ل)ج�ا

 وت8ق�B ال�Fاعي الع�ل ف�ق  و�دارة ال#$ ���ة اله�اكل ت��D; وفي ال#<g�R في ال�عل)مات على ن ; تع#��
B�Z$#ال�ح�ان، ( ع� ?ع� وال�قا?ة ال �Q207، صف8ة 2005ع(.  
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  :یلي ما ال)Hائف هTه ت�7ل و

 االس#�ات�Fي ال#<g�R اس#<�ام على أساس�ة ?Dفة �ع#�� االلM#�وني ال#<g�R إن :االل���وني ال�*��p- أوال

 ت<g�R في االلM#�ون�ة ال$ ; تZ#<�م ال#ي الق�ارات ت#Z; اإلس#�ات��Fة، ح�} ت8ق�B األه�اف ن8) والZعي
 الS)رة Hل في أ�]ا االلM#�وني ال#<g�R و�دارتها، وGع#�� ال�$ �ة أقZام ل<�مة م<#لف ?ال�7)ل�ة أع�الها

 االصR$اع�ة، الع�QDة ال3Q7ات ون ; ال<��Qة، وال$ ; الق�ار، دع; ك$ ; ج�ی�ة لل�ع�فة ن ; على االلM#�ون�ة

  .)59- 57، الDف8ات 2004دمحم، ( الع�ل ن ; و�ج�اءات تg�ZQ على أ�]ا �ع#�� ك�ا

 : س�ات ثالث في ال#قل��" ال#<g�R على االلM#�وني ال#<g�R و �<#لف

 و ق��Dة األم� و واآلن�ة، ، ال��نة و ال)اسعة، األه�اف اتFاه في دی$ام�3ة ع�ل�ة ��Sل االلM#�وني ال#<g�R أن- 

 .ال�#)اصل و ال�Z#�� ال#�G(R و لل#�Fی�، القابلة

  .ال#�فB دائ�ة ال�ق��ة ال�عل)مات ?ف]ل مZ#��ة ع�ل�ة أنه- 

في  ال�Zاه�ة ��3$ه; العامل�� ف��Fع ال#$ف�T، ع�ال و اإلدارة ب�� ال#قل���ة الع�ل تق�Z; ف�Mة ی#Fاوز أنه- 

g�R>#وني ال�#Mوزمان م3ان كل في االل. 

  .ج�ا عال�ة م�ونة ذات االلM#�ون�ة ال<Rة- 

 والعالقات وال�هام للZلRة واسع ل#)زGع الف]فاض اإلAار ه) االلM#�وني ال#$ �; إن :ال����8 االل���وني - ثان�ا

 ف�ع ال#$ �;، أل�Aاف ال�7#�ك اله�ف انFاز أجل م� م3ان و/ل اآلني ال#$B�Z �8قT B"ال األفق�ة ال�3Q7ة
Uم$ �ة م� ال#8)ل ی#; االن#�ن d�/�#اله�اكل على ال JائD>م$ �ة إلى ال�س��ة ال#$ ���ة وال d�/�#على ال 

  .)251- 250، الDف8ات 2004نF;، ( ال�#قاس; ال)اح� اله�ف

�3�Gل ال#ي ال#غ��ات وصف إج�اال وD8وني ال#$ �; على ?االع#�اد ال#قل��" ال#$ �; في ت�#Mاالل hفي ال$قا 
  .)57، صف8ة 2010الق�وة، (: ال#ال�ة

  :ال�����ي اله�$ل-1

 ف)في ال#$ �; إلى الع�)د" ال#$ �; م� االن#قالDال��7وعي أو ال�. 

 اب#ة ال)ح�ات على القائ; اله�3ل م� االن#قالSاع�ة الع�ل ف�ق  على القائ; اله�3ل إلى ال�Fال. 

 غ�ة ت$ ���ة وح�ات إلى ال)اح�ة ال#$ ���ة ال)ح�ة م� االن#قالDم. 

 م�8د غ�� ه�3ل إلى ال��8د اله�3ل م� االن#قال. 
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2- Hال�ق%�8 اإلدار : 

 م� االن#قال ;�Zوخارج�ة داخل�ة ت8الفات على القائ; ال�#)سع ال<ل)"  ال#$ �; إلى ال#قل��" اإلدار"  ال#ق. 

  :األوام� سل�ة-3

 ة م� االن#قالRلZة ال�R>ة ال)ح�ات إلى الGاالس#7ار. 

 لة م� االن#قالZة األوام� سل�R>قلة ال)ح�ات إلى ال#Zذات�ا ال��ارة والف�ق  ال�. 

 اش� رئ�� م� االن#قالQال�ؤساء تع�د إلى واح� م �Gاش�Qال�. 

  :ال�س��ة-4

 اسات إلى ال�8ف�ة ال#عل��ات م� االن#قال�Zال��نة ال. 

 ات إدارة إلى ال��8دة اإلج�اءات ق)اع� م� االن#قالTذات�ا ال��ارة والف�ق  ال. 

 ولة الق�اس�ة الع�ل ج�اول م� االن#قال�Fقا وال�QZوال�#غ��ة ال��نة الع�ل ج�اول إلى م. 

  :والالم�hW�ة ال��hW�ة-5

 ةGd/ه) ال�� d/ة ت��RلZوني ال#$ �; في أما الق�ة في ال�#Mة االلRلZال dتع�د م�اك. 

 ةGd/ة أن هي الالم�RلZوني ال#$ �; في أما م)زعة ال�#Mقلة ال)ح�ات فإن االل#Zذات�ا م�ارة وف�ق  م. 

 ن8) ال#$ �; ألف�اد ت)ج�ه ه) بل األع�ال ت$ف�T األح)ال م� حال ?أ" الق�ادة تع$ي ال: الق�ادة االل���ون�ة: ثال�ا

Tال خالل م� ال�$7)دة األه�اف إلى ب�قة لل)ص)ل أع�اله; ت$ف�Dإلى و�رشاده; به; االت BG�R�8ح، الDال 

  .إل�ه وت#Rلع الق�ادة إل�ه تQD) ما م<#لفة ل#8ق�B ب)سائل وت�غ�Qه;

أه�اف  ل#8ق�B الMاملة ب�غQ#ه; أع�اله; ��ارس)ا لMي ال$اس على ال#أث�� ف�" ?أنها الق�ادة تع��G ت; لق�

 والئه;  كZ@ اجل م� ل��ؤوس�ه، الف�د�ة ?ال<DائJ واسعة مع�فة على �3)ن  أن ال$اجح للقائ� وQ$Gغي."ال�Fاعة

  .خالله; م� م��3 انFاز أك�Q إلى وص)ال اح#�امه; على والD8)ل

م�  تFعل ال#ي ال#قل���ة اإلدارة م$Rلقات م� ل�� ول�M االلM#�ون�ة، اإلدارة نFاح في الdاوGة ح�F والق�ادة
 ت#Fاوز آفاق إلى دائ�ا ال�$Rلقة ج�ی� كل على ال�Rلعة ال�#ع�دة الق�ادات م$RلB م� بل اإلدارة، أساس ال��ی�

 ف�ها
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?اع#Qاره  االلM#�وني ?القائ� �ع�ف ما ب�وز وج@ فلهTا ال#ق$�ة، م��Zة مع ت�اش�ا لل#R)ر القابلة الق�ادات مع واقعها

  .)93، صف8ة 2011ال�Z8، (: ال#الي ال$8) على نT/�ها ال�هام م� ج�لة إل�ه س$� والT" االلM#�ون�ة الق�ادة م8)ر

 -�$#Zون�ة الق�ادة ت�#Mتق$�ة على أع�الها إدارة في االل Uال�عل)مات، وعلى االن#�ن aلTوني  القائ� فان ول�#Mاالل

 عل�ها والD8)ل ال�عل)مات هTه ج)دة ت��Z8 على وGع�ل ?اس#��ار، وت�8یSه الFان@ هTا ت�G(R إلى �Zعى
 .?�Zعة

 -aوني القائ� ��ل�#Mامج ال8ل)ل االل�Qوال gR>عة العاجلة والG�Zال Tهله م�ا ل#$ف�Kات  الك#7اف ی�F#Zال�
 .وال�#غ��ات

وال  A)ار�  أو م�F#Zات م� أمامه �ع�ض ما م)اجهة في ق�اراته ات<اذ في ذاته على االلM#�وني القائ� �ع#��- 

 .أخ�̀  ق�ادة م� ال#)ج�ه أو ال$Dح إس�اء ی$# � وال ی#�دد

 إل�ها ت$#قل ال#ي الo�Qة أو ال)اقع م�F#Zات مع اإلدارGة وخRRه ب�امFه ت��Mف االلM#�وني لقائ��QF@ على ا- 

  .م<#لف إدار"  م)ضع إلى نقل إن للع�ل بها،

 ال#M$)ل)ج�ا ال�اق�ة ألن وذلa ك��Q، إنZاني ح� ذات س#M)ن  االلM#�ون�ة الق�ادة أن ت�̀  أخ�̀  ن � وجهة وه$اك

إدارة  ت#Rل@ ال#ق$�ات وهTه نادر�G، وح�ف��� وم�G�M#Q عال�ة ومKهالت ت<DDات ذو"  عامل�� إلى ?8اجة
أن  �F@ الق�ادة هTه وأن ال3Q7ي وال#فاعل�ة وال�عل)مات االتDاالت وه�م�ة األوام� سلRة وفB تع�ل ال ج�ی�ة

م#Qاع�ی�  س�3)ن)ن  العامل�� أن ك�ا ت،اآلال خالل م� ول�� ال�ع�في الع�ل خالل ت#; ال�]افة الق��ة أن ت�رك

ال�dائ�  و��� للعامل�� االلM#�وني ?ال)الء ��Zى ما وس�$#ج مQاش�، واح� إش�اف أو واح�ة ب$ا�ة ت��Rه; ال جغ�اف�ا

  .الTات ?ق�ادة �ع�ف ما ال�Fال هTا في وس��Qز

 فإن وال#$ف�T، ال#<g�R ?ع� تأتي ألنها ال�اضي على ت�/d ال#قل���ة ال�قا?ة كانU إذا: ال�قا&ة االل���ون�ة: را&عا

 إم3ان�ة �عRي م�ا ال�اخل�ة، ال3Q7ة أو ال�KسZة ش3Qة خالل م� اآلن�ة ت�Zح ?ال��اقQة االلM#�ون�ة ال�قا?ة

Jة تقل�(Fم$�ة الفdأ أو االن�8اف ع�ل�ة اك#7اف ب�� الR>8�8ه، وع�ل�ة الDة ع�ل�ة أنها ك�ا ت��#Zدة م�F#م 

 وال�)ردی� والعامل�� ال��ی��G ب�� والa�Q7# ال�عل)مات ت�فB خالل م� ?أول وذلa أوال االن�8اف ع� ت7Mف
��Mهل#Zع وال���Fه في �ع�ل فالZنف Uد" ما وه) ال)قKادة إلى یGز Bقة ت8ق�Sون�ة ال�#Mوني وال)الء االل�#Mاالل 

  .واإلدارة ب�� ال�Z#ف��ی� أو واإلدارة العامل�� ب�� س)اء

  )260-247، الDف8ات 2004نF;، ( :م$ها نT/� االلM#�ون�ة لل�قا?ة ال�dا�ا م� الع�ی� وه$اك

   .ال�ورGة ال�قا?ة م� ب�ال ال�Z#��ة ال�قا?ة ت8قB أنها -
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- Bال�قا?ة ت8ق� Uفهي ال�اضي على القائ�ة ال�قا?ة م� ب�ال ال8ق�قي اآلن وفي ال8ق�قي ?ال)ق Bال�قا?ة ت8ق 

  .?ال#قار�G ال�قا?ة م� ?ال$ق�ات ب�ال

  .ما ��8ث مع�فة دون  ال�$ �ة داخل ی#فاق; شيء فال ال�قا?ة، م� ال�اخل�ة ال�فاجآت م� األدنى ال�8 -

 اإلدار"  الFه� م� �قلل ما وهTا الSقة، على القائ�ة العالقات وت8فd بل ت#Rل@ االلM#�ون�ة ال�قا?ة إن -

  .ال�قا?ة ال�Rل)ب في

 أجل م� ك��Q ح� إلى ال�$ �ة في ی)ج� ماذا مع�فة في ال��Fع ان<�اh على تZاع� االلM#�ون�ة ال�قا?ة إن -

  .ال�فاجآت م� وال�8 ال�قا?ة ت8ق�B مZ#لdمات

Qال�ال Sم��ل�ات ت���� اإلدارة االل���ون�ة: ال��ل  

ال#ي  والG�7#عات واله�اكل واإلج�اءات واألسال�@ وال$ �Gات ال�فاه�; في شامال ت8)ال اإللM#�ون�ة اإلدارة ت�Sل

ع�ل�ة  إنها بل فقg، وت�QRقها نقلها ���3 مZ#)ردة خ�Qة أو جاهdة وصفة ل�UZ وهي ال#قل���ة، اإلدارة عل�ها تق)م
ال  و�ال#الي وغ��ها، والG�7Qة وال�o�Qة والG�7#ع�ة وال�ال�ة وال�عل)مات�ة ال#ق$�ة ال�3)نات م� م#Mامل ون ام معق�ة

 .الع�لي ال)اقع ح�d إلى و�خ�اجها اإللM#�ون�ة اإلدارة ل#B�QR وم#Mاملة ع�ی�ة م#RلQات ت)ف� م� ب�

  : وت#�Sل ف��ا یلي: ال���ل�ات اإلدار�ة: أوال

وت$ف�T  وم#ا?عة ل#<g�R ه�oة أو إدارة ت�37ل ذلa وR#Gل@: ال�أس�� وخ�p اإلس��ات���ات وضع  -1

ووضع  ل�راسة وال�S8Qة االس#7ارGة ?الFهات واالس#عانة اإللM#�ون�ة اإلدارة ل��7وع ال<gR ووضع

م�  ?أك�S ال��تRQة ال�عل)مات ب�� وال#)افB وال#Mامل اإللM#�ون�ة، اإلدارة ومقای�� العامة ال�)اصفات

 .)25، صف8ة 2007اح�� ال���، (    جهة

 ال�ف#اح ال�ئ�Zي وهي الق�ادة ه) كان م�7وع أ" في ال�Kث�ة الع)امل أه; م�: اإلدارH  وال!ع8 الق�ادة  -2

 في دورا رئ��Zا تلع@ للع�ل م$اسQة ب�oة إ�Fاد على وق�رتها اإلدارة دع; أن إذ م$ها، أ" ف7ل أو ل$Fاح

 نقاh إس#�ات��Fات م� نقRة كل ل�ع; ض�ورGا أم�ا �ع#�Q الق�ادة ال#dام أن ك�ا ف7له، أو ع�ل أ" نFاح

 أن ك�ا وت�G(Rه، نFاح ال��7وع س�]��  ال�عل)مات وتق��; لل��7وع الق�ادة م#ا?عة كTلa ال�KسZة،

 الع)امل أح� �ع#�Q كافة في ال�KسZات ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا ل#B�QR العل�ا اإلدارة ومZان�ة واه#�ام ق$اعة

 .)30، صف8ة 2007اح�� ال���، ( اإللM#�ون�ة اإلدارة تB�QR نFاح ت8ق�B في وال�Zاع�ة ال�8جة
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مالئ;  غ�� الD$اعة ع�D واك@ الT" لل�KسZة ال#قل��" اله�مي ال$�)ذج أصQح: ال�����ي اله�$ل  -3

اله�اكل  أن ن�F إذ اإللM#�ون�ة، واألع�ال ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا ع�D في ال�Fی�ة األع�ال ل$�اذج

ال��تRQة  ال�8ة ال<ال�ا وت$ ��ات وال3Q7ات ال�Dف)فات هي اإللM#�ون�ة لألع�ال ال�الئ�ة ال#$ ���ة

 اله�3ل�ة وال#$ ���ة الF)ان@ في تغ���ات إج�اء اإللM#�ون�ة اإلدارة تB�QR االتDاالت، وR#Gل@ ب$�Zج

 إدارات BG�A اس#�8اث ع� وذلa اإللM#�ون�ة اإلدارة مQاد� مع ت#$اس@ ?�8} واألسال�@، واإلج�اءات

 �3فل ?�ا والع�ل�ات ال�اخل�ة اإلج�اءات و�عادة ?ع]ها، مع اإلدارات ?ع� دمج أو إلغاء أو ج�ی�ة

 ی#; أن م�اعاة مع كفاءة وفاعل�ة وأك�S أس�ع ?37ل اإللM#�ون�ة اإلدارة ل#B�QR ال�الئ�ة ال �وف ت)ف��

aار في ال#8)ل ذلAة ال��احل م� م#�رج زم$ي إGر(R#ال ) ،30، صف8ة 2007اح�� ال���(. 

 تغ��ات جTرGة إح�اث اإللM#�ون�ة اإلدارة ت#Rل@: ال��عامل�O وت�ق�ف وت/ع�ة العامل�O، وت!ر�S تعل�8  -4

 ل�)اكQة ال8ال�ة وال#�رG@ ال#عل�; ب$ ; ال$ � إعادة �ع$ي وهTا لها ال�الئ�ة الG�7Qة ال�)ارد ن)ع�ة في

 كافة وال#�ر�QGة على ال#عل���ة واألسال�@ وال�Qامج ال<gR إع�اد ذلa في ?�ا ال�Fی� ال#8)ل م#RلQات

 وته�oة االس#ع�اد اإللM#�ون�ة اإلدارة و�QAعة بSقافة ال�F#�ع أف�اد ت)ع�ة إلى ?اإلضافة ال�G(#Zات،

اح�� ( اإلدارة االلM#�ون�ة م#RلQات مع ال#�Mف م#RلQات م� ذلa وغ�� وال�اد" وال#ق$ي والZل)/ي ال$فZي

 .)33، صف8ة 2007ال���، 

ال#ي  واإلج�اءات واألن �ة الق)ان�� إص�ار أ": لل�%��!ات وفقا وت0!ی�ها ال�<��ع�ة األ�a وضع  -5

والق)ان��  الG�7#عات مع ; ألن معها، ال#�Mف م#RلQات وتلQي اإللM#�ون�ة اإلدارة ن8) ال#8)ل تZهل

ب��  ال�Qاش� واللقاء االن#قال ل�عای�� وفقا الع�ل ألداء أسUZ ق� فإنها لTا تقل���ة، ب�oة في ن7أت

 إلى اإلدارة ال#8)ل فإن و�الQRع ال�)ثقة، اإلثQات شهادات على االع#�اد و/Tا ال<�مة، وAال@ ال�)Hف

 �Zهل وال$D)ص القان)ن�ة الG�7#عات وج)د أن ك�ا م<#لفة، وتG�7ع�ة قان)ن�ة ب�oة �8#اج اإللM#�ون�ة

 عل�ها ال�#�تQة ال$#ائج القان)ن�ة كافة على وال��Dاق�ة ال��7وع�ة عل�ها وG]في اإللM#�ون�ة اإلدارة ع�ل

 .)52، صف8ة 2008دمحم الع�7Gي، (

أ"  في ال$Fاح ل#8ق�B اس#�Sارها ���3 ال#ي ال�)ارد أه; م� ال�7Q"  الع$�D �ع#�Q: ال�<��ة ال���ل�ات: ثان�ا

 لإلدارة اإللM#�ون�ة، ال�$7أ �ع#�Q ح�} اإللM#�ون�ة اإلدارة تB�QR في ك��Qة أه��ة وله مKسZة، أ" وفي م�7وع
 إلى و م� اإلدارة اإللM#�ون�ة فإن لTلa إل�ها، �QD) ال#ي أه�افه ل#8ق�B وس<�ها A)رها ث; اك#7فها الT" فه)

�D$�7"  العQاء ،فه; ال�Q>ن  ال(D#>ی� ال�ع�فة، حقل في العامل)ن  وال�Tة ال�$Qل)ن الS�� ان�ةZال�ال ورأس اإلن 
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 "�Mة، في الفZسKي ال#عاض� إدارة ی#)ل)ن  ال�Fون�ة لع$اص� اإلس#�ات��#Mوال)/الء ال��ی�ون : وم$ه; اإلدارة اإلل 

  .)45، صف8ة 2008ب� خل�فة ال�Zع)د، ( ال��8ر أو لوال�7غ ال�Qانات، ضا?g ال��QمF)ن، وال�Zاع�ون،

 وت��Z8 ش3Qة ت�G(R ت�7ل وال#ي اإللM#�ون�ة لإلدارة ال#8#�ة الQ$�ة ت)ف�� في وت#�Sل: ال���ل�ات ال�ق��ة: ثال�ا

 واح�، لMي آن في االتDاالت م� الهائل الM; واس#�عاب لالس#<�ام وجاهdة م#Mاملة تM)ن  ?�8} االتDاالت

B3ة اس#<�ام م� اله�ف ت8قQش ،Uل)ج�ا ت)ف�� إلى ?اإلضافة اإلن#�ن($M#ات  م� ال�الئ�ة ال�ق��ة الdه�Fت

 كل ذلa وت)ف�� ال�ق�ي، ال�G�Q خ�مات وت)ف�� وال�Qامج، ال�Qانات وق)اع� وأن �ة ومع�ات وأجهdة آل�ة وحاسQات
  .)36، صف8ة 2007اح�� ال���، (  م��3 نRاق أوسع على ال�KسZي أو الف�د" ?االس#<�ام

 ال�عل)مات و أن ?�ع$ى الM#�ون�ا، الع�ل مع]الت أه; م� ال�عل)مات أم� مZألة تع� :األم��ة ال���ل�ات: را&عا

Bال#ي ال)ثائ  "�F� و حف ها B�QRة إج�اءات تFون�ا عل�ها ال$قل و ال�عال�#Mال Tات ل#$ف�QلR#الع�ل م  @F�

̀  على االلM#�ون�ة الG�Zة و االلM#�وني األم� ت)ف� �F@ أم$ها، ح�} على ال8فا¦ (#Zل�8ا�ة ال�عل)مات عال م 

 إما أو األف�اد ال�ولة أم� على ال#�/�d و عQ} أ" م� االلM#�وني األرش�ف لD)ن  و ال�D>7ة و ال)A$�ة
دمحم الع�7Gي، ( م�ور ?3ل�ة أو االلM#�وني ال#)ق�ع ?اس#<�ام أو لل3Q7ة ال�Qت)/)ل ب�م�Fات في األم� ب)ضع

  .)47، صف8ة 2008

  مع�قات ت���� اإلدارة االل���ون�ة: ال��لS ال�ا&ع

 ق�� ال#Fارب تع� فهي ولTلa ال�عل)مات، تق$�ات مFال في ال�#Zارعة لل#R)رات ن#�Fة االلM#�ون�ة اإلدارة Hه�ت
 م� ال��3ان�dمات م�F)عة ت�Qز ال�قابل وفي ت�QRقها س�Qل تع#�ض ومع)قات م37الت وج)د م� فالب� و�ال#الي

 .وال�ع)قات ال�37الت هTه ل�Fابهة وال�Rق 

 واألم��ة واإلدار�ة ال�ق��ة ال�ع/قات: أوال

 و/ان ال�#ق�مة ال�ول م� الع�ی� في واض8ا تق�ما ال�عاص�ة ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا أح�ثU :ال�ق��ة ال�ع/قات - 1

 ع� ت$افZي م)قع في ال�$ �ات وضع ���3 وت�QRقاتها ال#ق$�ة هTه BG�A فع� على شع)�ها، ا�Fابي دور لها
BG�A فها�H(اتها، في تZسKع ل; أنها ال$ام�ة ال�ول على �الح£ و�ال�قابل إداراتها ومR#Zم� االس#فادة ت 

 م� ال�عل)ماتي ال�Fال في تق�م أ" س�Qل في عائB تقف تق$�ة مع)قات ?QZ@ وج)د ذلa و ال#ق$�ة إم3ان�ات

̀  ضعف أه�ها (#Zة م�$Qاالت الD�3 وال�عل)مات، ال#8#�ة لالت�Gأن و �/Tعة ن(�Fعلى ال#ق$�ة ال�ع)قات م� م 

  .)54، صف8ة 2002ق$�یلFي و الZام�ائي، ( :ال#الي ال8$)

̀  على م#Mاملة ت8#�ة ب$�ة وج)د ع�م -  (#Zع�قل م�ا ال�ولة م� B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mاتها في االلZسKم.  
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  .ب�$ه�ا ال��g صع)�ة �37ل م�ا ال)اح� ال�3#@ داخل ال�Z#<�مة ?األجهdة وال�)اصفات الق�اس اخ#الف - 

  .اإلدار��G ?ع� ع$� ومعل)ماتي حاس)�ي وعي وج)د ع�م - 

  .االن#�نU ش3Qة في االش#�اك تMلفة ارتفاع - 

  .االنFل�Gdة ?اللغة هي ال3Q7ة على ال�)ج)دة وال�عل)مات ال�)ارد مع ; وان خاصة اللغة، مع)قات - 

 .ال�<#لفة ال�Dانة ال�Fاالت في ال8)اس�@ أجهdة واس#<�ام ان#7ار م�8ود�ة - 

 و/افة اإلج�اءات تg�ZQ على �ق)م ح�ی} إدار"  م$هج ?اع#Qارها االلM#�ون�ة اإلدارة :اإلدار�ة ال�ع/قات -2

 م� ج�لة اج#�از عل�ها لdاما كان هTا ول#8ق�B وال�Zاواة  ال7فاف�ة م� أساس على اإلدارGة والع�ل ال�عامالت
Bعي م$احي، (: ام$ه الع)ائ�QZ54، صف8ة 2005ال(  

̀  على وال#$B�Z ال#<g�R انع�ام -  (#Zامج العل�ا اإلدارة م�Qون�ة اإلدارة ل�#Mاالل.  

  .االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR وم#ا?عة ب#ق��; العل�ا اإلدارة اه#�ام ضعف - 

م�  األن)اع نف� ت�لa ال#ي ح#ى ال�$ �ة ب$7اh العالقة ذات األخ�̀  واإلدارات األجهdة ب�� ال#$B�Z غ�اب - 

  .)23-22، الDف8ات 2003الع��"، ( وال�Qم�Fات األجهdة

األنR7ة  كافة تغRي ال#ي لل)Hائف اله�اكل تلa ت]�� وع�م وواض8ة، م�8دة ت$ ���ة ه�اكل وج)د ع�م - 

  .?ال�$ �ة

  .)10صف8ة  ،2003دمحم ال�QZل، ( االلM#�ون�ة اإلدارة ل#B�QR ال�)اكQة اإلعالم�ة ال#)ع�ة ب�امج ضعف - 

  .االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR في ال#�رج ع�م - 

ال�عل)مات  تM$)ل)ج�ا اس#<�ام ?7ان الع���ة وخاصة ال�ول مع ; ل�` ال)اض8ة اإلس#�ات��Fة ال�ؤGة غ�اب - 

  .االلM#�ون�ة ال�$ �ات ن8) ال#8)ل �<�م ?�ا واالتDاالت

  .ال38)مي القRاع في ال�عل)مات تM$)ل)ج�ا م7ارGع ل�ع ; ال]ع�فة اإلدارة - 

 .كامل ?37ل لل�$ �ة اله�3لة إعادة م� عل�ه ی#�ت@ ل�ا االلM#�وني ال#$ �; إ�Fاد صع)�ة - 

 ال�#R)رة خاصة العال; دول قلUD العال;، اج#احU ال#ي وال#ق$�ات ال�عل)مات ث)رة ?ع� :األم��ة ال�ع/قات - 3

 ال#ق$�ة، لDالح ال�Fاالت م� ك��S في وأول)G#ه أه��ة م� ال�غ; على ال�7Q"  على الع$�D اع#�ادها م$ها
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�ZF#ه إح�` والTاالت، وم� هFعي ال��QRون�ة اإلدارة ن ام على ال�ول إح�` تع#�� ع$�ما انه ال�#Mفإنها االل 

 و/7فها ال)ثائB هTه على ال#�ZF في ت��M ك��Qة ل�<ا�A �ع�ضه ما ه) أرش�ف الM#�وني إلى أرش�فها س#8)ل
 س)اء اإلدارة وأرش�ف ووثائB معل)مات على األم$�ة ال$اح�ة م� ك��Qة م<ا�A لTلa فه$اك إتالفها وح#ى ونقلها

  .ال�ول ح#ى أو اإلدارات أو أو ال�7/ات ?األش<اص ال�#علقة

على  اإل?قاء إلى ن$اد" أن$ا الQع� �فه; ال كي االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR م� ال �أتي هTا ال<R)رة ف��Dر

 والT" االلM#�ون�ة لإلدارة األم$ي الFان@ ت��D8 ع�م في ���3 ال<R)رة م�Dر و�ن�ا لإلدارة، ال#قل��" ال$ ام

 م� غالQا �أتي االلM#�وني ال#�ZF خ�R وم�Dر ,االلM#�ون�ة اإلدارة إس#�ات��Fة تB�QR مFال في �ع#�Q أول)Gة
  )94-93الDف8ات ، 2012حام�، (: ثالث فoات

  .العادی)ن  األف�اد هي األولى الفoة - 

  ).الق�اص$ة( الهاك�ز هي الSان�ة الفoة - 

 .لل�ول العال��ة االس#<Qارات أجهdة هي الSالSة الفoة - 

  ال�ع/قات ال�<��ة وال�ال�ة وال�<��ع�ة: ثان�ا

 وال�قي ال#ق�م ت8ق�B إلى مF#�عاتها تق)د ال#ي الع$اص� اب�ز م� الG�7Qة الع$اص� تع� :ال�<��ة ال�ع/قات - 1

 م$ه تعاني أم� أصQح ال�ق��ة الo�Qة مع لل#أقل; ال�Kهل�� األف�اد ع�د في أن ال$قJ إال ال�Fاالت م<#لف في

 �ع� ال�ق�ي الع�D مع لل#عامل ال�Kهلة الG�7Qة ال�)ارد في ال$قJ أن ال$ام�ة ح�} ال�ول و�األخJ ال�ول اغل@

  )42، صف8ة 2006القR8اني، ( ال�8یSة م�ارساتها لل#M$)ل)ج�ا ع� ال�KسZات ی)اجه مع)قا

  : یلي ما الG�7Qة ال�ع)قات اب�ز وم�

  .ال8)افd لقلة ال38)م�ة ال�$ �ات في الع�ل ع� ال�#��dة الMفاءات عdوف - 

̀  على ال�عل)مات ب#M$)ل)ج�ا الSقافي ال)عي ضعف -  (#Zوال#$ ��ي االج#�اعي ال�.  

  .وال�عق�ة ال�Fی�ة ال#ق$�ة لهTه وال�Dانة و ال#7غ�ل ال#عامل على والقادرة ال��ر�ة الG�7Qة الع$اص� قلة - 

ال#8)ل  ع�ل�ة م� جdء ?أنه; إحZاسه; وع�م ال#8)ل، ع�ل�ة إلنFاح األف�اد ل�` الق)"  ال8افd ت)اف� ع�م - 
  .وال$Fاح
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?أن  الZلRة وذو"  ال��ی��G ?ع� شع)ر ت$امي ذلa وم� وHائفه; فق�ان م� وال<)ف لل#غ��� العامل�� مقاومة - 

  .لZلR#ه; ته�ی�ا �37ل ال#غ���

   .االلM#�ون�ة األجهdة مع ال#عامل م� وال<)ف ال�)Hف��، ?ع� ل�` االنFل�Gdة اللغة مهارات ضعف - 

وتق$�ة  االلM#�ون�ة اإلدارة وت�QRقات ل�Qامج الTاتي ال#عل; على لألف�اد اإلعالم وأجهdة ال�KZول�� ت�F7ع ع�م - 

  .ال�عل)مات

 هTا مع ت#الءم ض<�ة أم)ال إلى �8#اج االلM#�ون�ة اإلدارة م�7وع مSل م�7وع إن :ال�ال�ة ال�ع/قات - 2

 ال�اد�ة اإلم3ان�ات في ال$قJ م� ال�$ �ات مع ; تعاني ل�M مZ#لdماته، كافة ال�8ی} وت)ف�� ال#ق$ي األسل)ب
  )44، صف8ة 2006القR8اني، (: یلي ما في ال�ال�ة ال�ع)قات أه; ال�7ارGع، وت#�Sل هTه ل�Sل الالزمة

  .اإلنفاق ف�ها وم�8د ثاب#ة ?��dان�ات االرتQاQZ? h@ ال�#احة ال�)ارد قلة - 

  .ال3Q7ات ور�g ال�)اقع و�ن7اء ال#�QRق�ة وال�Qامج األجهdة ش�اء م� ال#8#�ة الQ$�ة ت)ف�� تMال�ف ارتفاع - 

  .ال�عل)مات ن ; مFال في العامل�� ل#�رG@ ال�<DDة ال�ال�ة ال�<DDات م�8ود�ة - 

  .اآلل�ة ال8اسQات ألجهdة ال�Dانة خ�مة تMال�ف ارتفاع - 

  .والفق��ة ال�#)سRة لألس� ال�D>7ة اآللي ال8اس@ تMلفة - 

  .لالن#�نU العال��ة ال3Q7ة اس#<�ام تMلفة - 

 اإلدارGة، ال�وائ� على ال�8یSة ال#ق$�ة تع��; دون  الG�7#ع�ة ال�ع)قات ?ع� ت8)ل :ال�<��ع�ة ال�ع/قات - 3

̀  على إلى ال#�خل ت8#اج عامة مع)قات وهي (#Zوم� ال�ول، م aال�ع)قات تل:   

 ال�ق�م�� داخل ك��Qا ال<)ف �Fعل م�ا وال��Dاق�ة وال�F8ة اإلثQات ق)اع� مSل :والق)ان�� الG�7#عات قD)ر - 

 ال)ثائ�F8? Bة االع#�اف وع�م القان)ن�ة، حق)قه; یUQS ما غ�اب Hل في االلM#�ون�ة ال#عامالت على خ)ض

   .?��Dاق�#ها االع#�اف أو إثQات أدلة االلM#�ون�ة واع#�ادها

 عالق#ها ت]gQ ال#ي والG�7#عات الق)ان�� ل)ضع G(Aل�� ووقU جه� إلى االلM#�وني اإلدار"  ال)اقع اح#�اج - 

�Aل��ارس#ه القان)ن�ة وت]ع األ.   
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 �Fعل م�ا االلM#�ون�ة، وال�عامالت اإلدارة على ل#�QRقها بها ال�ع�)ل ال#قل���ة والل)ائح األن �ة صالح�ة ع�م - 

اإلدارات  داخل وال#عاون  الع�ل عالقات ت]gQ ال#ي والل)ائح األن �ة غ�اب Hل في ?ال8اجة �في ال هTا ال�Qیل
  .االلM#�ون�ة

تلa  ل��تQMي ال�ادعة العق)�ات وضع و االلM#�ون�ة، اإلدارة ش3Qات م<#�ق  ت�Fم ال#ي الG�7#عات وضع تأخ� - 
 ع� االب#عاد ?ع]ه; ی#�8̀  أن درجة إلى ?األمان �7ع�ون  ال ال�وائ� هTه مع ال�#عامل�� ?Fعل ال�Fائ;،

 وال�Z#$�ات ال�M$Qة الZ8ا?ات و�<اصة معامل#ه على الRZ) اح#�ال ق�ام مع اإلم3ان ق�ر ال�عامالت االلM#�ون�ة

 .ال#FارGة ال�$افZات ت<)ض ال#ي ال�7/ات وأس�ار ذات ال<D)ص�ة

Qال�ال Q0ال�قافة ال������ة وعالق�ها &اإلدارة االل���ون�ة: ال��  

و  ال)ساAة تF$@ و األخRاء تقل�ل األداء، و فعال�ة و كفاءة رفع في االلM#�ون�ة اإلدارة أه��ة م� ?ال�غ;

م$اسQا  ت$ ���ا م$اخا تFل@ م�نة ت$ ���ة ثقافة ب#)اف� م�ه)ن  ت�QRقها نFاح أن ال�Z8)��ة وال�Fامالت، إال

 ال#$ ���ة الس#�عاب الSقافة في تغ��ات ت8ق�B على الع�ل االلM#�وني، و الع�ل إج�اءات ل#فع�ل الف�صة یه�ئ
 �<فف االلM#�ون�ة ومع�Rاتها اح� م3)نات ثقافة ال�$ �ة، م�ا الع�ل�ات م� �Fعل و االلM#�وني الع�ل مف�دات

  . ال#8)ل لع�ل�ة قابل�ة أك�S ال�$ �ة ب�oة �Fعل و ال#غ��� مقاومة

ت�F7ع : كل م� أ?عاد الSقافة ال#$ ���ة وال#ي ت#�Sل في اث� إلى ن#�Rق  س)ف ال�8Q} هTا خالل م� و لTا

د، ف�ق الع�ل، م�احل الع�ل، ال�$افZة اال�Fاب�ة ب�� العامل��، في تB�QR اإلدارة االب#Mار، اح#�ام األف�ا
  .االلM#�ون�ة

  دور ت<��ع االب��ار في ت���� اإلدارة االل���ون�ة: ال��لS األول

إن ال)عي بSقافة ال�$ �ة و�دارة هTه الSقافة ?G�Rقة /فأة وفعالة، �Zاع� /��Sا في ت<g�R وتB�QR ن ; 

اإلدارة االلM#�ون�ة، وعلى الع�3 م� ذلa، �3)ن م� ن#ائج غ�اب ال)عي بSقافة ال�$ �ة و الف7ل في وأدوات 

ال#قاh الق�; ال�8)رGة ال�7#�/ة للعامل�� إلى ت�G�M الفF)ة ب�� ف�BG ت�G(R م�7وع اإلدارة االلM#�ون�ة والعامل�� 

  .م�ا ق� یKد" إلى ف7ل ال��7وع ور��ا س��Gd م� مق)مات األف�اد لهTا ال#غ��� الTFر" ال�Fی�،

وفي /ل األح)ال ق� تM)ن الSقافة ال#$ ���ة الZائ�ة في ال�$ �ة ع$�Dا ا�Fاب�ا في ع�ل�ة ت�G(R م�7وع اإلدارة 

االلM#�ون�ة، فإذا /ان األم� /Tلa فZ)ف تZاع� الSقافة ال#$ ���ة الق)Gة وال�Kث�ة على ت)ف�� م$اخ ت$ ��ي مالئ; 

Gة ال#ي ت#�8لها اإلدارة م� الت<اذ ق�ارات س��Aها، ودرجة ال�<اZعة وسهلة على ال�غ; م� صع)�ة الق�ارات نف

  .ج�اء ص$ع وت$ف�T هTه الق�ارات
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ل�M في مع ; األح�ان ت�ارس الSقافة ال#$ ���ة الZائ�ة في ال�$ �ات ال#قل���ة دورا سل�Qا ?QZ@ الRا?ع ال�8اف£ 

والQSات على م�ارسة األع�ال ب$ف� ال�Rق ال#ي اع#ادت علها اإلدارة،  لهTه الSقافة وم�لها ال�7ی� ن8) ال#قل��

فالSقافة ال#$ ���ة ق� تM)ن في ?ع� ال8االت ثقافة مقاومة لل#غ���، وض� ت�F7ع االب#Mار، ثقافة ال$ �ة إلى 

ع� ه)Gة ال�اخل ض�� إAار ج�ران ال�$ �ة، وال#�/�d على ال#�G(R الTاتي تU8 تأث�� ال7ع)ر ?]�ورة ال�فاع 

ال�$ �ة تارGخ أع�الها وانFازاتها في ال�اضي، وفي هTه ال8الة تM)ن ال�$ �ة ذات مZ#̀) فعال�ة م#�ن�ة وأداء 

 .م$<ف� ?QZ@ ع�م وج)د مع#ق�ات هاد�ة م#�اس3ة وق�; م7#�/ة

�$Dخارج ال ��Mار، ?�ع$ى ال$ � وال#فM#ع االب�F7ون�ة إلى ت�#Mوق م� ناح�ة أخ̀� ت8#اج اإلدارة االل )

، ?h�7 أن ت#Mامل ال$ �ة إلى ال<ارج مع ال$ �ة ال�ع�قة في ال�اخل م� خالل مقار�ة )ال�$ �ة وثقاف#ها ال8ال�ة

( ، وما ی�تgQ بها م� ن�اذج أع�ال ج�ی�ة ?�#غ��ات الo�Qة ال�اخل�ة )الف�ص وال#ه�ی�ات( م#غ��ات الo�Qة ال<ارج�ة 

سع� غال@، ( ت ج)ه�Gة في الSقافة ال#$ ���ة الZائ�ة أو ال8الة، وما تZ#�ع�ه م� تغ��ا)ع$اص� الق)ة وال]عف

ت�F7ع االب#Mار و اإلب�اع واالنف#اح وال��ونة هي ما ت8#اجه اإلدارة االلM#�ون�ة،  )340-339، الDف8ات 2010

اجل ض�ان ت8ق�B مZ#̀) ج�� م� الMفاءة و ل�� م� اجل نFاح م�7وعها أو ب�امFها فZ8@، و�ن�ا أ�]ا م� 

الفعال�ة ع$� وضع ن ; اإلدارة االلM#�ون�ة م)ضع ال#B�QR إلى جان@ ت)ف�� ف�ص ال�7ار/ة في إن#اج وت)زGع 

Uقات األع�ال في االن#�ن�QRل)ج�ا ال�عل)مات وت($Mم� ت ��#Zونقل ال�ع�فة ال#$ ���ة وال#عل; ال�.  

إلدارGة و�D)رة خاصة ف�BG ت�G(R م�7وع اإلدارة االلM#�ون�ة، إدراك ال#أث��ات ولTلa �قع على عاتB الق�ادة ا

الF)ه�Gة للSقافة ال#$ ���ة في ع�ل�ة ت<g�R وتB�QR ن ; وأدوات تM$)ل)ج�ا ال�عل)مات، وتأث�� هTه ال#M$)ل)ج�ا 

ة في م)قفها م� ال#M$)ل)ج�ا في الق�; وال#قال�� ال�7#�/ة للSقافة ال#$ ���ة، و/ل�ا /انU ثقافة ال�$ �ة ا�Fاب�

 ��Z8#قها ل�QRها وت�G(Rل)ج�ا و�ع� ت($M#ه الTل ق�وم هQال�ق��ة ازداد رضا األف�اد ع� أدواره; في ال�$ �ة ق

  .اإلن#اج�ة وج)دة ال�$#Fات وال<�مات ال�ق�مة لل�dائ�

QGات و�ن�ا ی)ل� ف�صا وQعق Bقافة ال#$ ���ة ال �<لSن$�7ه في ال "Tناجح إن ال#غ��� ال �G(Rأمام ت BG�Rال gZ

ل$ ; اإلدارة االلM#�ون�ة ض�� حZا?ات زم� االن#�نU، ول�� حZاب ال#ق)G; العاد" الT" تFاوزه اق#Dاد ال�ع�فة 

U341، صف8ة 2010سع� غال@، ( واالن#�ن(.  

  وم� خالل ال#8)ل الTFر" لSقافة ال�$ �ة ت#8)ل م$ �ة اإلدارة االلM#�ون�ة م� /�ان مZ#قل بTاتها إلى /�ان 

  .معل)م م#7ا?a م#عاون مع ش�/اء األع�ال م� م$اف��Z، م7#�/��، م)ردی� وغ��ه;
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اف�ة ال تالم� ن ام ولهTا ت8#اج ال�$ �ات في مع ; األح�ان إلى م�7وع إعادة ه$�سة إنZان�ة و�عادة ه$�سة ثق

الق�; وال#قال�� اإلدارGة وق)اع� الع�ل ال�#Qعة في ال�$ �ة فZ8@، إن�ا �F@ أن تهd أ�]ا م3)نات وال�ات عقل 

  .)342، صف8ة 2010سع� غال@، ( الق�ادة اإلدارGة ال�KZولة أوال وأخ��ا ع� م�7وع اإلدارة االلM#�ون�ة

  دور اح��ام األف�اد في ت���� اإلدارة االل���ون�ة: ال��لS ال�اني

�ع#�Q الع$�D ال�7Q" أه; ال�)ارد ال#ي ���3 اس#�Sارها ل#8ق�B ال$Fاح في أ" م�7وع، وفي أ" م$ �ة 

فلTلa �ع#�Q الع$�D ال�7Q" ذو أه��ة ?الغة في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة، ح�} �ع#�Q الع$�D ال�7Q" ه) 

ال�$7أ لإلدارة االلM#�ون�ة، فه) الT" اك#7فها وم� ث; A)رها وس<�ها ل#8ق�B أه�افه ال#ي �QD) إل�ها لTلa فإن 

 "�7Qال �D$ون�ة م� والى الع�#Mاإلدارة االل.  

�Q#عGو dاالت العامل�� ت8ف�Fی#; ال#ي م� أه; ال� d�/�#عل�ها ال ��Z8#ل �G(Rاإلضافة األداء، وتQاألج� إلى ف 

 ك#ق��; ماد�ة كانU س)اء له تM)ن مF7عة ال#ي ال8)افd م� م�F)عة اس#<�ام �F@ العامل #قاضاهالT" ی

 ال8)افd الSاني م� ال$)ع أن وغ��ها، إال واالع#�اف ?ال�Fه)دات وال#ق�ی� كاالح#�ام أو مع$)Gة وعالوات م3افآت
 ال)قU في مF7عة األول أصU8Q ال$)ع ألف�اد ال8اجة ألن مKخ�ا ك��Qة اك#Z@ أه��ة األك�S تأث��ا، ولTلa ه)

 اآلخ��G م� وال#ق�ی� واالح#�ام االع#Qار ت8ق�B أ" ذلa أك�S م� ت8ق�B إلى �8�R)ن  وأص8Q)ا ال8اض�

 ل#8ق�B �7ع�ه; ?األه��ة وال�3انة ال#ي �8#ل)نها، والQZل ?�ا القادة �Aف م� واالع#�اف ?�Fه)داته; خD)صا
aاإلصغاء في القادة إب�اء في ���3 ذل? aع�ل�ات في إل�ه; وفه�ه; و�ش�اكه; ال�$ �ة اه#�امه; ?العامل�� وذل 

الق�ار وتق��; ال�3افآت ع$� اس#8قاقها، إذ أن الFان@ ال�اد" وال�ع$)" ذو تأث�� مQاش� على سل)ك وأداء  ات<اذ

  .األف�اد

�ة س�G#ها وح�Z م�اقQة س�� و تع�ل اإلدارة االلM#�ون�ة م� خالل ت�QRقاتها على ح�Z إدارة ال)ثائB وح�ا

ال�عامالت خالل م�حلة االع#�اد م$T ل8 ة وص)لها إلى الFهة ال�<#Dة في ال�KسZة م�ورا ?الFهات ذات 

  .العالقة و�نهائها وت<Gd$ها واس#�جاعها وأرشف#ها

ارة وت��7 اإلحDائ�ات العال��ة إلى أن ه$اك مKسZات وش�/ات /��Qة ع�القة لها اس#�ات��Fات واض8ة إلد

معامالتها الM#�ون�ا، وانع�3 هTا على ج)دة إن#اجها وزGادته وال�Zعة في االنFاز والZه)لة في ان�Zاب آل�ة 

الع�ل وهTا �ق)دنا إلى ض�ورة االه#�ام ?األف�اد العامل�� واح#�امه; الT" ه) ع$�D مه; ج�ا في نFاح ع�ل�ة 

@Gااله#�ام به; ?ال#�ر @Fه; على  ال#8)ل إلى ال$ ام ال�ق�ي، ف�dل�فع /فاءة أدائه; وت8ف� ��#Zوال#)ج�ه ال�

aلTة لQة ال�$اسo�Qة الoاله; وته�Fار في مM#ادرة واالبQوال� �G(R#ال.  
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الMادر ال�7Q"، ال3Q7ات، ق)اع� ال�Qانات، االن#�نU : ولTلa فان اإلدارة االلM#�ون�ة تق)م على الع$اص� ال#ال�ة

ن �3)ن مKهل ومDق)ل ف$�ا م� خالل ال�ورات ال#�ر�QGة ال�$اسQة، وجهاز ال8اس)ب، فالMادر الF� "�7Q@ أ

وعلى اAالع دائ; على ال�8ی} م� مFاله ح#ى �QDح قادر على اس#<�ام هTه ال#ق$�ات ال�8یSة وال#عامل معها، 

@FGار، وMادرة ?األفQار وال�M#ا على االبdة ع�له، وم8فoه و��#ZسKل8ة مDواس#غالل إم3اناتها وق�راتها ل� 

ت�رQGه على ال8Q} ع� ال�عل)مة م� خالل ما ه) م#اح، وان �3)ن قادر على ال#عامل مع ال��اجع��، وال#)اصل 

  .)48- 46، الDف8ات 2007اح�� ال���، ( معه; وتل�Qة اس#فZاراته;

Qال�ال Sاالل���ون�ةدور ف�ق الع�ل وم�احل الع�ل في ت���� اإلدارة : ال��ل  

ی�Qز دور ف�ق الع�ل وذلa م� خالل ت)ف�� ف�ص ال�7ار/ة في إن#اج ونقل ال�ع�فة وال#عل; ال�Z#�� م� 
ج�̀و م� اس#<�ام  تM$)ل)ج�ا ال�عل)مات وت�QRقات األع�ال في االن#�نU لTلa أدر/U ال�$ �ات انه ال

اإلدارة االلM#�ون�ة ?8اجة إلى ثقافة ال#7ارك  ال#M$)ل)ج�ا إذا /انU الSقافة الZائ�ة سل�Qة، و/�ا ه) واضح فان

وهي ب�ورها ت8فd نفZها ?QZ@ ح])ر وم7ار/ة ال�Fاعة ال�$ �ة وال�له�ة، إذن ف�Zادة روح ال�Fاعة وف�ق 

أما    الع�ل هي ال#ي ت37ل مع م�ور الdم� ثقافة ال�$ �ة ال�غ�وسة في األف�اد العامل�� والقادم�� ال�Fد،
 �Dأن اله�اكل ال#$ ���ة ال#قل���ة ال تالئ; م�احل الع�ل ف�ق �Fبها ال#$ �; اإلدار" أو اله�3ل ال#$ ��ي ?�8} ن

ن�اذج ال�$ �ات االلM#�ون�ة،  إذ ن�F أن اله�اكل ال#$ ���ة ال�الئ�ة لألع�ال اإللM#�ون�ة هي ال�Dف)فات 

ال�ه�ة في تB�QR اإلدارة وال3Q7ات، إذ أن ال�7ار/ة في ص$ع الق�ارات وتف)�G الDالح�ات م� الF)ان@ 
االلM#�ون�ة، إذن ف#B�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ی#Rل@ إج�اء تغ���ات في الF)ان@ اله�3ل�ة وال#$ ���ة على أن ی#; 

  .هTا ال#غ��� وال#8)ل في إAار زم$ي م#�رج م� ال��احل ال#G�G(Rة

  رة االل���ون�ةدور ال��اف%ة اال`�اب�ة ب�O العامل�O في ت���� اإلدا: ال��لS ال�ا&ع

إن ال�$افZة اال�Fاب�ة تZاع� العامل�� على أن �3)ن) م$#��F وفاعل��، وفي ال)قU نفZه تعdز األلفة 

فال�$افZة الق)Gة ب�� ال�)Hف�� ت)ل� اإلن#اج�ة في م3ان الع�ل، وت�فع ?37ل �QAعي الف�د ل�Kد` ف��ا ب�$ه;، 

ت8ق�B األه�اف ال��8دة ?G�Rقة م�#ازة إلق$اع ال�ئ�� ?ان الع�ل ?إتقان، و ��8ص على ال�Sاب�ة، و ی�/d على 

d��#أدائه م.  

إذن فان ال�$افZة ت�Gd م� مZ#̀) /فاءة العامل�� في ال�7/ة وال�$اخ ال#$افZي ی�فع ال�)Hف�� على إن#اج ع�ل 

� ذلa، م� ، ول�M األه; مااللM#�ون�ة بل في ج��ع ال�Fاالت اس#S$ائي الT" س�3)ن مقQ)ال ل�� فقg لإلدارة
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شأنه إق$اعه; و�رضائه; ?3فاءة ال�)Hف، وعالوة على ذلa ال�$افZة ت�فع ال�)Hف�� إلى االل#dام ?ال�)اع�� 

  .ال��8دة واالل#dام ?ال�عای�� ال#ي وضع#ها اإلدارة ل#F$@ خلB انQRاع سيء ب�ال م� /Z@ ثق#ه;

  : خالصة الف4ل

ال�Z#<�مة، أد` ?ال�KسZة إلى إتQاع ما ��Zى ?اإلدارة االلM#�ون�ة إن ال#R)ر الG�Zع في ال#ق$�ات وال)سائل 

وال#8)ل م� اإلدارة ال#قل���ة ال#ي تع#�� على األوراق، إلى إدارة ح�یSة تع#�� على ال�Qامج وال#ق$�ات ال�8یSة، 

إلدارة م� وذلa ل#Zه�ل الع�ل والGdادة م� /فاءة األداء داخل ال�KسZة، وان هTا ال#8)ل ��7ل /ل وHائف ا

  .ت<g�R وت$ �; وق�ادة ورقا?ة

وح#ى تZ#ف�� ال�KسZة م� اإلدارة االلM#�ون�ة وج@ عل�ها ال#�/�d على الQ$�ة ال#8#�ة لها، ومFاراة ال#R)رات 

ال�8یSة في ال#ق$�ات مSل ال8اس@ اآللي، وال�Qم�Fات وال3Q7ات و/ل ما ی#علB بها، وذلa ل#�R#Zع تZه�ل ع�له 

  .عال��ا، وال�فع م� األداء وم8اولة ال�$افZة

 

 

 



 

 

Qالف4ل ال�ال  
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   :ت�ه�! 

ال$ �"،  جانQه�ا م� االلM#�ون�ة اإلدارة و ال#$ ���ة الSقافة م� لMل الZا?ق�� الفDل�� في ت�Rق$ا ما ?ع�

في جامعة دمحم خ�]� ?�3Zة و�ال#�8ی� م�ی�Gة الFامعة،  ن �Gا إل�ه ال#)صل ت; ما ?إسقاh الفDل هTا في س$ق)م

aقافة اث� ?�8اولة ت�8ی� وذلSفي ال#$ ���ة ال B�QRون�ة اإلدارة ت�#MامعةااللFة الGامعة ?��ی�F? خ�]� دمحم 

عام  تق��; األول ال�8Q} في س$#$اول ح�} مQاح} ثالث إلى هTا الفDل تق�Z; س�#; ذلa على ?�3Zة، و�$اءا
 س�#]�� الSال} ال�راسة، وال�8Q} ل�$ه�Fة س$#�Rق ف�ه الSاني ال�8Q} ل��ی�Gة الFامعة م8ل ال�راسة أما

  .الفDل ل<الصة األخ�� في ل$#)صل ال$#ائج، وتف��Z ع�ض
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  :تق!`8 عام لل�!ی��ة م0ل ال!راسة: ال��Q0 األول

س$8اول في هTا ال�8Q} إعRاء نTQة تارG<�ة ح)ل الFامعة م� خالل ال#ع�ف على ن7أتها وأه�افها وه�3لها 

  .ال�راسةال#$ ��ي وال#�/�d على م�ی�Gة الFامعة م8ل 

  ن<أة ال�امعة وتق!`8 عام ل�!ی��ة ال�امعة: ال��لS األول

إلى م�ی$ة س��"  ال�Kد" الBG�R على ?�3Zة م�ی$ة وسg ك; ع�) 02(ح)الي  ?ع� على خ�]� دمحم جامعة تقع

 ال�Gاضي، ال�قابل لل��/@ الBG�R وش�قا للQ$ات، الFامع�ة اإلقامة وج$)�ا ش#�ه، BG�A ش�اال عقQة، ��8ها

  .عقQة س��" BG�A وغ��ا

  :ولق� م�ت جامعة ?�3Zة ?��احل ع�ی�ة ل#QDح ?الD)رة ال#ي هي عل�ها ال�)م، وهTه ال��احل هي

  !ة ال#ال�ة خالل م� خ�]� دمحم جامعة إن7اء ت;): 1992 -1984( م�حلة ال�عاه�$A(ال�عاه� ال: 

 ). 18/08/1984: ال�Kرخ في 254-84ال��س)م رق; ( ال�عه� ال)A$ي لل�"  -

 ).05/08/1984: ال�Kرخ في  253- 84ال��س)م رق; ( ال�عه� ال)A$ي لله$�سة ال�ع�ارGة -

 ).18/08/1986ال�Kرخ في  169-86ال��س)م رق; ( ال�عه� ال)A$ي للMه��اء ال#ق$�ة  -

  امعي� إدارGة و  ?اس#قالل�ة ت#�#ع ال)A$�ة ال�عاه� كانU): 1998- 1992( م�حلة ال��hW ال

 جامعي م�/d إلى ال�عاه� هTه ب�$ها، ث; ت8)لU ?ال#$B�Z م�/Gdة ه�oة وت#Mفل ومال�ة ب��اغ)ج�ة

 أخ�̀  ف�وع ف#ح ت; 1992عام  ، وم$07/07/1992T: ال�Kرخ في 295-  92:ال��س)م رق; ?�ق#]ى

اإللM#�ون�a،  العل)م االق#Dاد�ة، معه� ال��ن�ة، معه� اله$�سة ال�ق�قة، معه� العل)م معه�: في ت#�Sل

 .االج#�اع، معه� االنFل�Gdة عل; الع��ي، معه� األدب اآللي، معه� اإلعالم معه�

  امعة�ال�Kرخ في  98- 219رق; ال��س)م ص�ور إث� وعلى): إلى ی/م�ا هoا 1998مO ( م�حلة ال

 ال�"، معه� ال�ق�قة، العل)م معه�: (معاه� 7  جامعة ت]; إلى الFامعي ال��/d ت8)ل 07/07/1998

 اله$�سة معه� واإلنZان�ة، االج#�اع�ة معه� العل)م اآللي، اإلعالم معه� االق#Dاد�ة، العل)م معه�

: رق; ال#$ف�T" ال��س)م و��)ج@ العالي ?إصالح ال#عل�; ، و)ال#ق$�ة للMه��اء ال)A$ي ال�عه� ال�ع�ارGة،

ساسي األ القان)ن  ال�#]�� الFامعة ب#$ �; وت���Z ال�#علB 02/12/1998: ال�Kرخ في 98 - 397

Uامعة  ت8)لFه للTوهي كل�ات 03 إلى ال�عاه� ه: 

 .ال�ه$�سة وعل)م العل)م كل�ة - 

 .االج#�اع�ة والعل)م اإلنZان�ة والعل)م اآلداب كل�ة - 
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  .االق#Dاد�ة والعل)م ال8ق)ق  كل�ة -

: ال�ع�ل لل��س)م ال#$ف�T" رق; 29/08/2004: ال�Kرخ في 04/255 :رق; ال#$ف�T" ال��س)م ?�Dور و

/ل�ات  �3Z?04ة، أصU8Q جامعة ?�3Zة ت];  جامعة إن7اء وال�#]�� 07/07/1998: ال�Kرخ في 98/219
  :هي

 .وال�QRعة ال�8اة وعل)م ال�ق�قة العل)م كل�ة - 

 .وال#M$)ل)ج�ا العل)م كل�ة - 

 .واالج#�اع�ة اإلنZان�ة والعل)م اآلداب كل�ة - 

 .ال�Zاس�ة العل)م والعل)م ال8ق)ق  كل�ة - 

  .ال#���Z وعل)م ال#FارGة والعل)م االق#Dاد�ة العل)م كل�ة - 

أنSى، وت]; زGادة على األمانة  115م)Hف م$ه;  248أما م�ی�Gة الFامعة ف�Qلغ ع�د ال�)Hف�� ال#ا?ع�� لها 

  :ادی� ال#ال�ةن�ا?ات م�ی�Gة م3لفة ?ال�� 04العامة وال�Q#3ة ال��/Gdة 

 .وال7هادات ال�#)اصل وال#�G(M ال#�رج في العالي لل#�G(M الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة - 

 .العل�ي وال8Q} الFامعي وال#أه�ل ال#�رج ?ع� ف��ا العالي لل#�G(M الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة - 

 .واالتDال الg�7$# و وال#عاون  ال<ارج�ة للعالقات الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة - 

  .وال#)ج�ه االس#�7اف و لل#$��ة الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة - 

  :�أتي ?ال#ف�Dل ما للFامعة، وت]; العام ال��Z ع� األول ال�KZول الFامعة م�ی� لZلRة األخ��ة هTه وت<]ع

 .لعل�ي وال8Q} الFامعي وال#أه�ل ال#�رج ?ع� ف��ا العالي لل#�G(M الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة -

  .وال7هادات ال�#)اصل وال#�G(M العالي لل#�G(M الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة - 

وال�عادالت،  ال7هادات وال#ق��;، مDل8ة وال#��Dات ال#عل�; مDل8ة :هي مDالح أر�عة ال$�ا?ة هTه ت�7ل

  .ال�#)اصل ال#�G(M الFامعي، مDل8ة وال#أه�ل ال#�رج ?ع� ل�ا ال#�G(M مDل8ة

 .وال#عاون  ال<ارج�ة والعالقات العل�ي ال8Q} وت�ق�ة للg�7$# الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة -

 ن#ائFه، ومDل8ة ال#عاون  وت���S ال8Q} أنR7ة م#ا?عة مDل8ة :ه�ا مDل8#�� على إال ال$�ا?ة هTه ت�7ل ال

  .وال�7اكة الFامعات ب�� ما وال#Qادل

  .وال#)ج�ه و االس#�7اف لل#$��ة الFامعة م�ی�Gة ن�ا?ة -
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م#ا?عة ب�امج الQ$اء  واإلعالم، مDل8ة ال#)ج�ه واالس#�7اف، مDل8ة اإلحDاء مDل8ة: على ال$�ا?ة هTه ت�7ل

  .وتFه�d الFامعة

 تU8 األخ��ة هTه وت)ضعتع#�Q األمانة العامة أه; جهاز في م�ی�Gة الFامعة، : األمانة العامة - 

 وال#ق$�ة اإلدارGة وال�Dالح سلR#ه تU8 ال�)ض)عة اله�اكل ?��Z م3لف أم�� عام مKZول�ة

 م3#@ بها یلB8 ال#ي العامة األمانة ال�هام، وت�7ل م� الع�ی� على ت$ف�T تع�ل ال#ي ال�7#�/ة

  :اآلت�ة اله�اكل ال�اخلي على األم� وم3#@ العام ال#$ �;

 األساتTة، مDل8ة على ال��ی�Gة هTه ت�7ل ح�}: وال#�G(M لل�Z#<�م�� الف�ع�ة ال��ی�Gة - 1

̀  وت��Z8 ال#�G(M ال�Dالح، مDل8ة وأع)ان وال#ق$��� إلدار��G ال�)Hف�� مDل8ة (#Zال� 

 .ال�عل)مات وت�Fی�

 مDل8ة ال��dان�ة وال�8اسQة، مDل8ة م� ت#M)ن : وال�8اسQة لل�ال�ة الف�ع�ة ال��ی�Gة - 2

 .ومDل8ة األرش�ف وال�Dانة، ال$ افة ومDل8ة وال�Fد ال)سائل

 مDل8#�� م� األخ��ة هTه ت#M)ن : وال�Gاض�ة والSقاف�ة العل��ة لألنR7ة الف�ع�ة ال��ی�Gة - 3

  .ال�Gاض�ة وال#�ف�ه�ة األنR7ة ومDل8ة والSقاف�ة، العل��ة األنR7ة مDل8ة: ه�ا

 ال�S3ف ال#عل�; م�/d: م�اكd هي ع�ة م� ال�7#�/ة ال�Dالح ت#M)ن : لل�امعة ال�<��Wة ال�4الح - 

d/عي للغات، م��Zال d/م� ،"�DQ3ة األن �ة والQال اإلعالم وشDوال#عل�; واالت dوال#عل; ال�#لف 

 .ال#M$)ل)جي ?ع�، الQه) ع�

 ال8Q} ومDل8ة ال�عالFة مDل8ة االق#$اء، مDل8ة م� ت#M)ن : لل�امعة ال��hW�ة ال�$��ة - 

 .مDل8ة ال#)ج�ه إلى ?اإلضافة ال�Qل)غ�افي

  :وال37ل ال#الي ی)ضح اله�3ل ال#$ ��ي ل��ی�Gة الFامعة
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 الفصـــل الثـــــــالث 

  

  

  

  

  

  

 



الدراسة التطبيقية لمديرية الجامع          :                                        الفصـــل الثـــــــالث   

 

 

56 

  ال����ق�ةاإلج�اءات ال��ه��ة لل!راسة : ال��لS ال�اني

  :ال#الي ال37ل خالل م� لل8Q} االف#�اضي ال$�)ذج على ال#ع�ف ���3: ن�/ذج ال!راسة: أوال

  منوذج الدراسة):  4( الشكل رقم 

  ال��غ�� ال�%�قل                                                         ال��غ�� ال�ا&ع

  

 

 

 

 

 

 

  .مO إع!اد ال�الS: ال�4!ر

  :ح!ود ال�Q0 وم�ه�ه: ثان�ا

1 - Q0ا ح�د: ح!ود ال�T8} هQم$�ة ال�3ان�ة ال��8دات م� ?ع�د الdة وال�)ض)ع�ة والG�7Qوال: 

 ا إج�اء ت; :ال�$ان�ة ال0!ودT8} هQامعة في الFة الGم�ی�. 

 م��ة ال0!ودh8} إج�اء ت; :الQل في م��ان�ا الDاني الفSة ال$Zامع�ة  للF2019/2020ال. 

 ال�/ض/ع�ة ال0!ود: �D#8} اقQقافة ب�� العالقة دراسة على الSك�#غ�� ( ال#$ ���ة  ال

 ).ك�#غ�� تا?ع(اإلدارة االلM#�ون�ة وتB�QR ) مZ#قل

 ة ال0!ود�ال�<�: �D#8} اقQ�3ة أف�اد على الZ? امعةF? امعةFة الGالعامل�� في م�ی�. 

2 - Q0أجل م�: م�هج ال� Bا أه�اف ت8ق�T8} هQال)صفي ال�$هج ?اس#<�ام ق�$ا ال "Tال#8ل�لي، وال 

والق�اس،  لل�راسة وم#احة م)ج)دة وم�ارسات وH)اه� أح�اث لل8Q} ت#$اول G�Aقة ?أنه �ع�ف

في  االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR في ال#$ ���ة الSقافة تلعQه أ?عاد الT" ال�ور دراسة إلى ال8Q} وGه�ف

 .م�ی�Gة الFامعة ?Fامعة ?�3Zة

  ال�قافة ال������ة

  ت<��ع االب��ار

  اح��ام األف�اد

  م�احل الع�ل

  ف�ق الع�ل

 Oاب�ة ب��ال��اف%ة اال`

Oالعامل� 

  اإلدارة االل���ون�ة

  ال0اسS اآللي

  ال��م��ات

  ش�$ات االت4ال

  ص�اع ال�ع�فة
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  :م���ع وع��ة ال�Q0: ثال�ا

1 - Q0ع ال����?�3Zة، ح�} العامل�� في م�ی�Gة الFامعة ?Fامعة  األف�اد م� ال8Q} مF#�ع ی#�Sل: م

 .248أن مF#�ع ال�راسة ق� بلغ 

2 - Q0ل : ع��ة ال�Rف�� في عH(الد ووج)د مع ; ال�Q�8ة ال#ي ت�� بها الDن �ا لل �وف ال

اس#Qانة فقg /انU  32اس#Qانة واس#�د م$ه;  40اس#S$ائ�ة، ت; اخT ع�$ة ?R�Zة الع�د ح�} ت; ت)زGع 

 .صال8ة لل#8ل�ل اإلحDائي

Qال�ال Sاإلح4ائ�ة ال�%�*!مةأداة ال!: ال��ل Sراسة واألسال�  

  :أداة ال!راسة: أوال

 ?ع� ص)رتها األول�ة في ص��U وال#ي ال�راسة لهTه وال�عل)مات ال�Qانات ل�Fع ال�ئ�Zي ال��Dر االس#Qانة ت�Sل

  :ال$8) ال#الي على االس#Qانة إع�اد ت; وق� ال�راسة، ?�)ض)ع الDلة ذات الZا?قة ال�راسات على اإلAالع

 .وال�عل)مات ال�Qانات ج�ع في اس#<�امها أجل م� أول�ة اس#Qانه إع�اد - 

 .ال�Qانات ل�Fع مالئ�#ها م�` اخ#Qار أجل م� ال��7ف على االس#Qانة ع�ض - 

 .ال��7ف ی�اه  ما حZ@ أولى ?37ل االس#Qانة تع�یل - 

 ق���Z إلى تق�Z; االس#Qانة ت; لل�راسة، ولق� الالزمة ب�انات ل�Fع الع�$ة أف�اد ج��ع على االس#Qانة ت)زGع -

  :یلي ك�ا

  .فق�ات 4 م� وت#M)ن  ال�راسة ?ع�$ة ال�#علقة ال�D>7ة ال�Qانات: الق%8 األول

  : وG$قZ; ب�وره إلى م8)ر�G: الق%8 ال�اني

ی#علB ?ال�#غ�� ال�Z#قل ال�#�Sل في الSقافة ال#$ ���ة، ح�} اش#�ل هTا ال�8)ر على : ال�8)ر األول -

 .عQارة) 21(

 .عQارة) 15(ی#علB ?ال�#غ�� ال#ا?ع ال�#�Sل في اإلدارة االلM#�ون�ة، ح�} اش#�ل على : ال�8)ر الSاني -

اق#��U  كل�ا ?�8} ال*�اسي ل�$�ت ?Zل; ی�عى الT") 5إلى  1(م�  ی#�اوح لإلجا?ة مق�اس اع#�اد ت; وق�

  .أقل ?37ل ال�)افقة كانU كل�ا )5(م�  اإلجا?ة

   :ال�Qانات م� أساس��� ن)ع�� على ال8Q} اع#�� ح�}
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 وم� ال�راسة، مF#�ع م� ع�$ة على ت)زGعها اس#Qانه، و ت��D; خالل م� عل�ها الD8)ل ت; :األول�ة ال��انات

 به�ف ال�$اسQة اإلحDائ�ة االخ#Qارات و�اس#<�اماإلحDائي،  spss19ب�نامج  ?اس#<�ام وت8ل�لها ث; تف�Gغها

  .م)ض)ع ال8Q} ت�ع; ومKش�اتق��ة،  ذات ال�الالت إلى ال)ص)ل

وال#قار�G  الFامع�ة وال�سائل وااللM#�ون�ة، ال)رق�ة وال�$7)رات وال�ورGات الM#@ ?��اجعة ق�$ا :ال�ان/�ة ال��انات

ال8Q}، واله�ف  م�احل ج��ع في ساع�ت$ا وال#ي مQاش�، غ�� أو مQاش� ?37ل س)اء وال�راسة ال8Q} ق�� ال�#علقة

ك#ا?ة  في الZل��ة وال�Rق  األس� على ال#ع�ف ه) ال8Q}، هTا في الSان)Gة لل�Dادر اللF)ء خالل م�

  .ال8الي ?S8$ا مFال في وت�8ث ح�ثU ال#ي ال��F#Zات آخ� ع� عام تD)ر أخT و/Tلa ال�راسات،

  :األسال�S اإلح4ائ�ة ال�%�*!مة: ثان�ا

وذلa  وال#8ل�لي، ال)صفي اإلحDاء أسال�@ اس#<�ام ت; ف�ض�اته، ص8ة واخ#Qار ال8Q} أسoلة على لإلجا?ة

  .spss19االج#�اع�ة  للعل)م اإلحDائ�ة الd8م ب�نامج ?اس#<�ام

 على ?االع#�اد خDائDه، Hهار و إ  مF#�ع ال8Q} ل)صف وذلa: ال)صفي اإلحDاء مقای�� - 1

@Z$ة الG(oارات واإلجا?ة ال��M#لة على والo8} واإلجا?ة أسQلة على الo8} أسQال. 

 .ال#ا?ع ال�#غ�� تف��Z في ال�#غ��ات ال�Z#قلة مF#�عة مZاه�ة م�` لق�اس: لالن�8ار ال#Qای� ت8ل�ل - 2

ت�F7ع االب#Mار، اح#�ام  :ال�Z#قلة اآلت�ة ال�#غ��ات أث� الخ#Qار وذلa: ال�#ع�د االن�8ار ت8ل�ل - 3

 B�QRاب�ة ب�� العامل�� على ال�#غ�� ال#ا?ع وه) تFة اال�Zاألف�اد، م�احل الع�ل، ف�ق الع�ل، ال�$اف

 .اإلدارة االلM#�ون�ة

  .ثQات أداة ال�راسة لق�اس وذلa: ك�ونQاخ ألفا االرتQاh معامل -4

  ع�ض ن�ائج ال!راسة: ال��Q0 ال�اني

ت$اول$ا في الفDل ال$ �" م#غ��ات ال�راسة م#�Sلة في الSقافة ال#$ ���ة و/Tا ك�ا ت; اإلشارة له سلفا   

اإلدارة االلM#�ون�ة، وحاول$ا إب�از م<#لف الF)ان@ ال�#علقة ب�ور الSقافة ال#$ ���ة في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة 

  .?��ی�Gة الFامعة

{8Qان ال�Q#لة اسoات ألسQSار الQ#8} اخQا ال�Tع�ض في ه#Z$اتها  سQانات وم�` ث�Qمة في ج�ع ال�>#Zال�

  .إضافة إلى ع�ض ال�Qانات العامة لع�$ة ال�راسة ث; ت8ل�ل اتFاهات اآلراء
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  معامالت ال4!ق وال��ات: ال��لS األول

�ق�D بQSات االس#�Qان إعRائه ل$ف� ال$#�Fة ل) ت; إعادة ت)زGعه أك�S م� م�ة تU8 نف� ال �وف   

وال�7وh و�عQارة أخ̀� ثQات االس#�Qان ی�ل على اس#ق�ار ن#ائFه وع�م تغ��ها ?37ل /��Q في حالة ت�Mار ت)زGعه 

معامالت ال�Dق والQSات لفق�ات  على أف�اد الع�$ة أك�S م� م�ة م� خالل ف#�ات زم$�ة مع�$ة، و/انU ن#ائج

  :  االس#�Qان /�ا ه) م)ضح في ال�Fول ال#الي

  معامالت ال4!ق وال��ات)  : 1(ال�!ول رق8

  معامل ال4!ق  Alpha cronbach معامل ال��ات   الع�ارات  م0اور االس���ان

  0.867 0.752  21  .ال�قافة ال������ة

  0.923  0.815  15  .اإلدارة االل���ون�ة

  1.790  1.567  36  اإلج�الي 

  .spss19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

أعاله ی#��Q أن ق��ة معامل ألفا /�ونQاخ /انU م�تفعة ?ال$QZة ) 1(م� خالل ال$#ائج ال�)ض8ة في ال�Fول
/�ونQاخ لل�#غ�� ، في ح�� بلغU ق��ة معامل ألفا 0.923ح�} بلغU " اإلدارة االلM#�ون�ة"لل�#غ�� ال#ا?ع 

  .وهي ق��ة ق)Gة وج��ة 0.867" الSقافة ال#$ ���ة" ال�Z#قل 

ب$اءا م�ا سBQ نM)ن ق� تأك�نا م� ص�ق وثQات اس#Qانه ال8Q} م�ا �Fعل$ا على ثقة تامة ?8D#ها وصالح�#ها 
 .ل#8ل�ل ال$#ائج واإلجا?ة على تZاؤالت ال8Q} واخ#Qار الف�ض�ات

 العامة وت0ل�ل ات�اهات اآلراء ع�ض ال��انات: ال��لS ال�اني

م�ا الشa ف�ه أن أف�اد الع�$ة ال��روسة �<#لف)ن م� ح�} خDائDه; ال�D>7ة، وق� ت#فB آرائه; ح)ل   
( أسoلة االس#�Qان وق� ت<#لف وس$ق)م ف��ا یلي ?ع�ض ت)زGع أف�اد مF#�ع ال�راسة حZ@ خDائDه; ال�D>7ة 

 �Q>هل العل�ي، س$)ات الKالع��، ال� ،�$Fاهات آرائه;)ةالFوم� ث; ت8ل�ل ات ،.  

 ع�ض ال��انات العامة : 

 ال*4ائ( ال<*�4ة S%ع ال!راسة ح��� :ت/ز�ع اف�اد م

  )N=31( ت/ز�ع أف�اد م���ع ال!راسة ح%S ال��� ) : 2(ال�!ول رق8 
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���  )(%ال�%�ة  ال���ار  ال

�W43.8  14  ذ% 

 %56.2  18  أن�ى

 %100  32  ال���/ع

 SPSS19م� اع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

ب$QZة  18ی��Q ال�Fول الZابB أن أغل�Qة أف�اد الع�$ة ال�8Q)ثة /انU م� ج$� اإلناث الTی� یQلغ ع�ده; 

  :، وال37ل ال�)الي ی)ضح ذلa%43.8ب$QZة  14، في ح�� بلغ ع�د الT/)ر 56.2%

  

 .spss19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

 

 الع�� S%ع ال!راسة ح��� ت/ز�ع أف�اد م

 

  )N=31(ت/ز�ع أف�اد م���ع ال!راسة ح%S الع�� ): 3(ال�!ول رق8

  )%(ال�%�ة  ال���ار  الع��

 O25  8  س�ة 30اقل م% 

 O30م  O46.9  15  س�ة 40الى اقل م%  

 O40م  O21.9  7  س�ة  50الى اقل م%  

 O6.2  2  س�ة فأك�� 50م%  
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  100%  32  ال���/ع

 SPSS19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

س$ة  40إلى اقل م�  30أن أغل�Qة م)Hفي م�ی�Gة الFامعة ت#�اوح أع�اره; م� ) 3(ی#]ح م� ال�Fول رق; 

أف�اد،  8?�ا ی)افB  %30س$ة /انU  30ف�د، أما نQZة األف�اد األقل م�  15?�ا ی)افB  %46.9ب$QZة تعادل 

أف�اد،  وفي األخ�� نQZة األف�اد  7?�ا ی)افB  %21.9س$ة فMانU ال$QZة  50إلى اقل م�  40أما األف�اد م� 
  .أف�اد 2?�ا ی)افB  %6.2س$ة فأك�S فMانU  50م� 

  ال����ل ال�اني ل�/ز�ع أف�اد الع��ة ح%S الع��:ش$ل    

  

 19SPSSعلى ن#ائج م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد : ال�4!ر

 هل العل�يdال� S%ع ال!راسة ح���  ت/ز�ع أف�اد م

  N) =31(ت/ز�ع أف�اد م���ع ال!راسة ح%S ال�dهل العل�ي ): 4(ال�!ول رق8 

  )%(ال�%�ة  ال���ار  ال�dهل العل�ي

 %15.6  5  &$ال/ر�ا أو اقل

  %15.6  5  تق�ي سامي

  %28.1  9  ل�%ان�

  %25  8  مه�!س/ماس��
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 %15.6  5  دراسات عل�ا

  100%  32  ال���/ع

  19SPSSم� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

مD8#ل�� على شهادة الل�Zان� وهي الفoة الغالQة، تل�ها نQZة حاملي  %28.1أن ) 4(ی#]ح م� ال�Fول رق;
الSان)" ، في ح�� /انU نQZة حاملي شهادة تق$ي سامي وح�لة شهادة %25مه$�س ب$QZة /شهادة ال�اس#� 

  .%15.6، تل�ها نQZة حاملي شهادة ال�راسات العل�ا %15.6م#ZاوGة ب$QZة 

  ال����ل ال��اني ل�/ز�ع أف�اد م���ع ال!راسة ح%S ال�dهل العل�ي(   ): ال<$ل

  

 19SPSSم� إع�اد الRال@ على م<�جات: ال�4!ر

 س�/ات ال*��ة S%ع ال!راسة ح��� ت/ز�ع اف�اد م

  N) =31(ت/ز�ع أف�اد م���ع ال!راسة ح%S س�/ات ال*��ة ):  5( ال�!ول رق8 

  )%(ال�%�ة   ال���ار  س�/ات ال*��ة

 O31.1  10  س�/ات 5أقل م% 

 O5م  O21.9  7  س�ة 10إلى اقل م%  

 O10م  O28.2  9  س�ة 15إلى اقل م%  

  %18.8  6  س�ة فأك�� 15

 %100  32  ال���/ع

  19SPSS م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج: ال�4!ر
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س$)ات وهTا ما یK/�  5م� ال�8Q)ث�� تقل خ�Qته; ع�  %31.1أن ما نQZ#ه ) 5(ی#]ح م� ال�Fول رق; 

، في ح�� ن�F أن ما )س$ة 15إلى  10م� ( تقع خ�Qته; في ال�Fال  %28.2ال#)زGع حZ@ الع��، وما نQZ#ه 

، أما األف�اد الTی� ح�دت خ�Qته; م� )س$)ات 10إلى اقل م�  5م� ( تقع خ�Qته; في ال�Fال  %21.9نQZ#ه 

م� م�F)ع أف�اد ع�$ة ال8Q}، و�3�G ال#ع��Q ع� /�ف�ة ت)زGع أف�اد  %18.8س$ة فأك�S فق� ح�دت نQZ#ه;  15
  : الع�$ة في ال37ل ال#الي

  ت/ز�ع أف�اد الع��ة ح%S س�/ات ال*��ة: ال<$ل    

  

  .spss19إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج  م�: ال�4!ر

 اهات اآلراء�  : ت0ل�ل ات

?ع� ت�Rق$ا لع�ض ال�Qانات العامة ال<اصة ?أف�اد الع�$ة ال��روسة، س$�/d ف��ا یلي على إدراج ال#)زGعات     

ها ?اس#<�ام ال�#)سRات ال#�MارGة إلجا?ات مF#�ع ال�راسة ح)ل م8اور واالس#�Qان وت8ل�ل ال�Qانات ال�#علقة ب

الZ8اب�ة واالن�8افات ال�ع�ارGة، ودرجات ال�)افقة ح)ل م<#لف فق�ات االس#�Qان وت�ت�Qها وفB م#)سg اتFاهات 

  .اآلراء

  : ت0ل�ل ع�ارات ال�0/ر األول - 1

 ع االب��ار��  : ت0ل�ل ع�ارات ت<
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ال�#علقة بها ونQZها ال�G(oة، إضافة إلى ی��Q ال�Fول ال#الي عQارات ?ع� ت�F7ع االب#Mار وت�Mارات األج)�ة 

ال�#)سg الZ8ابي لMل عQارة وان�8افها ال�ع�ار" واتFاه اآلراء وفB سل; ل�3ارت ال<�اسي وت�ت�@ العQارات 

  .وفB اتFاهها

  .ت0ل�ل ع�ارات &ع! ت<��ع االب��ار) : 6(ال�!ول رق8 

ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  

/ا�
م

ما  �
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

01  

ته�8 اإلدارة ب�/ف�� �Fوف م%اع!ة 

  .على االب��ار

1  9  3  15  4  

  1  م0ای!  1.129 3.38
3.1  

28.

1  
9.4  46.9  12.5  

02  
 O�/ی! وال��!�ت<�ع اإلدارة على ال�

Oف�F/لل�.  

10  14  3  2  3  

  5  م/اف�  1.230  2.19
31.3  

43.

8 
9.4  6.3  9.4  

03  

 H!0ع اإلدارة على ال��ت<

Oف�F/ال� K!ة ل�aوال�*ا  

1  10  4  13  4  
 

3.28  
  2  م0ای!  1.143

3.1  
31.

3  
12.5  4.6  12.5  

04  
 Oت%اه8 اإلدارة في ت/ف�� ج/ م

  .ال<فاف�ة

2  14  7  8  1  

  4  م0ای!  1.016  2.75
6.3  

43.

8  
21.9  25  3.1  

05  
ت!ع8 اإلدارة األف�ار ال�!ی!ة 

Oف�F/لل�.  

8  8  5  4  7  
  3  م0ای!  1.512  2.81

25  25  15.6  12.5  21.9  

0.947  2.88  ال�عــــ!ل العـــــــام

47  

  م0ای!
  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

أعاله والT" ی��Q آراء أف�اد ع�$ة ال8Q} ح)ل عQارات الQع� األول، ح�} ی#]ح ) 6(ت��7 مع�Rات ال�Fول رق; 

أن ?ع� ت�F7ع االب#Mار جاء في ال#�ت�@ األول م� ح�} األه��ة ال$�QZة، ح�} أن م#)سg إجا?ات الع�$ة /ان 

; ال�ع#��، وق� جاءت اس#Fا?ات ال�ال على درجة م8ای� وفB الZل 0.94747?ان�8اف مع�ار" ) 2.88(
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 - 2.75( ال�8Q)ث�� ?ال�8ای� على مع ; فق�ات هTا الQع�، ?�8} �الح£ أن م#)سRات اإلجا?ات ت�اوحU ب�� 

  ).1.129 - 1.016( واالن�8افات ال�ع�ارGة ت�اوحU ماب�� ) 3.38

 ت0ل�ل ع�ارات اح��ام األف�اد: 

  .دت0ل�ل ع�ارات &ع! اح��ام األف�ا): 7(ال�!ول رق8

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ی#]ح أن ?ع� اح#�ام األف�اد جاء في ال#�ت�@ الSاني م� ح�} األه��ة ال$�QZة ال�عRاة له ) 7(وفقا لل�Fول رق; 
( ?ان�8اف مع�ار" ) 2.77( م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

راء ال�8ای�ة، /�ا نالح£ أن إجا?ات ، ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات اآل)0.74444

ارة
ع�
 ال

رق8
  

  الع�ارة

 �
غ�

 �
/اف

م

ما
�ا

ت
   �

غ�

ف�
م/ا

ای!  
م0

  �
/ا�

م
   �

/اف
م

ما
�ا

ت
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

تع�ل اإلدارة على ت<��ع   6

ال��ارسات االل���ون�ة األفfل 

ب�O ال�/Fف�O ون<�ها ف��ا ب��ه8 

  .`Ko�0 &ه ك��/ذج

4 19  2  4  3  

2.47  
1.16

4  
  5  م/اف�

12.5  59.4  6.3  12.5  9.4  

ه�اك ع!الة في ت���� ن�ام   7

  .ال0/افh وال�$افآت واألج/ر

3  9  11  7  2  
2.88  

1.07

0  
  2  م0ای!

9.4  28.1 34.4  21.9  6.3  

ت��� اإلدارة إلى ال�/Fف Wأه8   8

  .ال�/ارد ال��احة في اإلدارة

4  12  6  7  3  
2.78  

1.21

1  
  3  م0ای!

12.5  37.5  18.8  21.9  9.4  

ت/ج! ح��ة في ع�ل�ة تق!`8   9

األف�ار ال�!ی!ة ال�ي ت%عى إلى 

  .ت�/�� إج�اءات ون�8 الع�ل

4  15  4  5  4  

2.69  
1.25

6  
  4  م0ای!

12.5  46.9  12.5  15.6  12.5  

10   Oیoال Oف�F/8 ال��ی�8 ت��

`%اه�/ن في ب�اء ون<� الع�ل 

  .االل���وني

1  15  2  9  5  

3.06  
1.24

3  
  1  م0ای!

3.1  46.9  6.3  28.1  15.6  

0.74  2.77  ال�عــــ!ل العـــــــام

444  

    م0ای!
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اغل@ أف�اد ع�$ة ال8Q} على عQارات ?ع� اح#�ام األف�اد إجا?ات مع �ها م8ای�ة، وق� ت�اوحU ال�#)سRات 

  ).1.243- 1.070( وت�اوحU االن�8افات ال�ع�ارGة ماب�� ) 3.06 -2.88( الZ8اب�ة ماب�� 

 ت0ل�ل ع�ارات م�احل الع�ل: 

 ت0ل�ل ع�ارات &ع! م�احل الع�ل) : 8(ال�!ول رق8 

ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  �
/ا�

م
ما  
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

ته�8 اإلدارة &اإلج�اءات ال�س��ة   11

وت0!ی! ال4الح�ات 

  .وال�%dول�ات

12  17  1  2  /  

1.78  0.792  
م/اف� 

  ت�اما
4  

37.5  53.1  3.1  6.3  /  

تع��! اإلدارة على ال��hW�ة في   12

  .ات*اذ الق�ارات

10  14  3  4  1  
  2  م/اف�  1.100  2.12

31.3  43.8 9.4  12.5  3.1  

13   Oف�F/ام ال�hاإلدارة على إل hWت�

ب����� الق/اع! والق/ان�O &$ل 

  .دقة

14  9  4  5  /  

2.00  1.107  
 

  م/اف�
3  

43.8  28.1  12.5  15.6  /  

ت<�ع اإلدارة على تف/��   14

  .ال%ل�ة مO اجل ت0ق�قها

9  12  4  3  4  

  1  م/اف�  1.341  2.41
28.1  37.5  12.5  9.4  12.5  

  ال�عــــ!ل العـــــــام
2.08  

0.784

01  
  م/اف�

  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ی#]ح أن ?ع� م�احل الع�ل جاء في ال#�ت�@ ال<ام� م� ح�} األه��ة ال$�QZة ) 8(وفقا لل�Fول رق; 

?ان�8اف ) 2.08(ال�عRاة له م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

ال�)افقة، /�ا  ، ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات اآلراء)0.78401( مع�ار" 

نالح£ أن إجا?ات اغل@ أف�اد ع�$ة ال8Q} على عQارات ?ع� م�احل الع�ل إجا?ات مع �ها م)افقة، وق� 
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- 0.792( وت�اوحU االن�8افات ال�ع�ارGة ماب�� ) 2.41-1.78( ت�اوحU ال�#)سRات الZ8اب�ة ماب��

1.341.(  

 ت0ل�ل ع�ارات ف�ق الع�ل : 

  ع! ف�ق الع�لت0ل�ل ع�ارات &): 9(ال�!ول رق8 

ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  �
/ا�

م
ما  
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

ت!ع8 اإلدارة الع�ل ال��اعي   15

  .الن�از ال�هام

8  16  4  3  1  
  2  م/اف�  1.019  2.16

25  50  12.5  9.4  3.1  

یل�hم ال�/Fف/ن األك�� خ��ة   16

وت��Pة &األع�ال االل���ون�ة 

&��ا&عة و�رشاد زمالئه8 األقل 

  .خ��ة واإلش�اف على تأه�له8

2  14  5  7  4  

  1  م0ای!  1.201  2.91

6.3  43.8 15.6  21.9  12.5  

اع�ل م0ل زمالئي ع�! غ�اب   17

  .اح!ه8

9  14  5  4  /  
  3  م/اف�  0.976  2.13

28.1  43.8  15.6  12.5  /  

أت�اثف مع زمالئي ع�! وج/د   18

  .ع�ل aارئ 

10  14  4  3  1  

  4  م/اف�  1.058  2.09
31.3  43.8  12.5  9.4  3.1  

  ال�عــــ!ل العـــــــام
2.32  

0.775

73  
  م/اف�

  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ی#]ح أن ?ع� ف�ق الع�ل جاء في ال#�ت�@ ال�ا?ع م� ح�} األه��ة ال$�QZة ) 9(وفقا لل�Fول رق; 

?ان�8اف ) 2.32(ال�عRاة له م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

�)افقة، /�ا ، ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات اآلراء ال)0.77573( مع�ار" 

نالح£ أن إجا?ات اغل@ أف�اد ع�$ة ال8Q} على عQارات ?ع� ف�ق الع�ل اجا?ات مع �ها م)افقة، وق� 
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- 1.058( وت�اوحU االن�8افات ال�ع�ارGة ماب�� ) 2.91-2.09( ت�اوحU ال�#)سRات الZ8اب�ة ماب�� 

1.201.(  

 Oالعامل� Oاب�ة ب�� :ت0ل�ل ع�ارات ال��اف%ة اال`

  .ت0ل�ل ع�ارات &ع! ال��اف%ة اال`�اب�ة ب�O العامل�O) : 10(ال�!ول رق8 

ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  �
/ا�

م
ما  
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

ال��اف� ب�O ال�/Fف�O في الع�ل   19

روح ال��اف%ة ال<��فة ت%/ده 

  .ال�ع�!ة عO ال�4اعات

2  9  6  12  3  

  1  م0ای!  1.139  3.16
6.3  28.1  18.8  37.5  9.4  

20   Oف�F/ال� Oت%/د روح ال�عاون ب�

  .في الع�ل

5  15  5  6  1  
  3  م/اف�  1.077  2.47

15.6  46.9 15.6  18.8  3.1  

ت<�ع اإلدارة على الع�ل   21

  .ال��اعي

7  13  5  3  4  
  2  م/اف�  1.295  2.50

21.9  40.6  15.6  9.4  12.5  

  ال�عــــ!ل العـــــــام
2.71  

0.866

54  
  م0ای!

  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ح�} ی#]ح أن ?ع� ال�$افZة اال�Fاب�ة ب�� العامل�� جاء في ال#�ت�@ الSال} م� ) 10(وفقا لل�Fول رق; 

األه��ة ال$�QZة ال�عRاة له م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

، ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات )0.86654( ?ان�8اف مع�ار" ) 2.71(

اال�Fاب�ة ب��  اآلراء م8ای�ة، /�ا نالح£ أن إجا?ات أف�اد ع�$ة ال8Q} على عQارات ?ع� ال�$افZة

- 2.47( العامل�� مع �ها م)افقة، وق� تD8ل$ا على عQارت�� اتFاهها م)افB ?�#)سg حZابي ماب�� 

) 3.16( وعQارة اتFاهها م8ای� ?�#)سg حZابي ) 1.295- 1.077( وان�8اف مع�ار" ماب��) 2.50

  ).1.139(وان�8اف مع�ار" 

 حتليل أبعاد الثقافة التنظيمية : 
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  ت0ل�ل أ&عاد ال�قافة ال������ة): 11(ال�!ول رق8 

ت�ت�S األ&عاد وف�   االت�اه  االن�0اف ال�ع�ارH   ال��/سp ال0%ابي  األ&عاد

  االت�اه

  1  م0ای!  0.94747 2.8812  ت<��ع االب��ار

  2  م0ای!  0.74444  2.7750  اح��ام األف�اد

  5  م/اف�  0.78401  2.0781  م�احل الع�ل

  4  م/اف�  0.77573  2.3203  ف�ق الع�ل

ال��اف%ة اال`�اب�ة 

Oالعامل� Oب�.  
  3  م0ای!  0.86654  2.7083

    م/اف�  0.58602  2.5526  اإلج�الي

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

إلى م)افقة مF#�ع ال8Q} ال�Z#ه�ف على م�` تQ$ي م�ی�Gة الFامعة ) 11(ت��7 مع�Rات ال�Fول رق;      

لQع� ت�F7ع االب#Mار ح�} جاء في ال��تQة األولى م� ح�} االتFاه، یل�ه ?ع� اح#�ام األف�اد في ال��تQة الSان�ة 

اال�Fاب�ة ب�� العامل�� فFاءت في ال��تQة الSالSة وهTا ی�ل على أه��ة الع$�D ال�7Q" في ال��ی�Gة أما ال�$افZة 

 ;�Zاعي وتق�Fل�ها ?ع� ف�ق الع�ل وم�احل الع�ل في ال#�ت�@، ونالح£ ه$ا أن الع�ل الGم� ح�} األه��ة، و

 .الع�ل ال �8 ى ?أه��ة /��Qة في ال��ی�Gة
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  : ت0ل�ل ع�ارات ال�0/ر ال�اني- 2

  اآللي Sال����/ت�( ت0ل�ل ع�ارات ال0اس:( 

  ).ال����/ت�( ت0ل�ل ع�ارات &ع! ال0اسS اآللي ): 12(ال�!ول رق8 

ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  �
/ا�

م
ما  
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

ح!ی�ة ل�*�لف ت/ف� اإلدارة أجهhة   1

  .ال�4الح

8  20  /  2  2  
  4  م/اف�  1.045  2.06

25  62.5  /  6.3  6.3  

2   Oت/ف� اإلدارة الع!د ال�افي م

  .ال�ا&عات ل�*�لف ال�4الح

3  17  4  6  2  
  3  م/اف�  1.103  2.59

9.4  53.1 12.5  18.8  6.3  

3   Oت/ف� اإلدارة الع!د ال�افي م

ال�اس0ات الf/ئ�ة 

)scanners.(  

2  13  5  11  1  

  2  م0ای!  1.070  2.88
6.3  40.6  15.6  34.4  3.1  

4   Oافي مW ت�/ف� اإلدارة على ع!د

  ).servers(أجهhة ال*ادم 

2  8  4  14  4  

  1  م0ای!  1.176  3.31
6.3  25  12.5  43.8  12.5  

  ال�عــــ!ل العـــــــام
2.71  

0.793

39  
  م0ای!

  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ی#]ح أن ?ع� ال8اس@ اآللي جاء في ال#�ت�@ األول م� ح�} األه��ة ال$�QZة ) 12(وفقا لل�Fول رق; 

?ان�8اف ) 2.71(ال�عRاة له م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

م8ای�ة، /�ا  ، ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات اآلراء)0.79339(مع�ار" 

نالح£ أن إجا?ات أف�اد ع�$ة ال8Q} على عQارات ?ع� ال8اس@ اآللي نDفها م)افB واألخ� م8ای�، وق� 

( وان�8اف مع�ار" ماب��) 2.59- 2.06( تD8ل$ا على عQارت�� اتFاهها م)افB ?�#)سg حZابي ماب��

( وان�8اف مع�ار" ) 3.31-2.88( وعQارت�� اتFاهها م8ای� ?�#)سg حZابي ماب�� ) 1.103- 1.045

، إذن ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان واقع تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة م� ح�} ت)ف� الع�د )1.176- 1.070

  . الMافي م� األجهdة ال�8یSة والRا?عات وال�اس8ات ال])ئ�ة وغ��ها جاءت اإلجا?ات م8ای�ة
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 ات�� :ت0ل�ل ع�ارات ال��م

  .م��اتت0ل�ل ع�ارات &ع! ال�� ): 13(ال�!ول رق8 

ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  �
/ا�

م
ما  
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

ت�/ف� ل!K اإلدارة أن��ة ح�ا`ة   5

  .آل�ة م��/رة ل�0ا`ة ب�اناتها

3  18  1  8  2  
  2  م0ای!  1.157  2.63

9.4  56.3  3.1  25  6.3  

ت�/ف� ل!K اإلدارة ال��امج   6

ال0اس/�Pة الالزمة ل����قات 

  ).logiciel(األع�ال اإلدار�ة 

6  17  2  5  2  

  4  م/اف�  1.157  2.38

18.8  53.1 6.3  15.6  6.3  

7   Qوت0!ی ��ت�8 م�ا&عة وت�/

  .ال��امج ال�%�*!مة &<$ل م%���

5  16  1  9  1  
  3  م/اف�  1.164  2.53

15.6  50  3.1  28.1  3.1  

ت/ع�ة ال�/Fف�O في االس�*!ام   8

  .ال%�H لل�ل�ات ال�ف�اح�ة

4  14  4  7  3  

2.72  1.224  
 

  م0ای!
1  

12.5  43.8  12.5  21.9  9.4  

  ال�عــــ!ل العـــــــام
2.56  

0.869

37  
  م/اف�

  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ی#]ح أن ?ع� ال�Qم�Fات جاء في ال#�ت�@ الSال} م� ح�} األه��ة ال$�QZة ) 13(وفقا لل�Fول رق; 

?ان�8اف ) 2.56(ال�عRاة له م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات اآلراء م)افقة، /�ا  ،)0.86937(مع�ار" 

نالح£ أن إجا?ات أف�اد ع�$ة ال8Q} على عQارات ?ع� ال�Qم�Fات نDفها م8ای� واآلخ� م)افB، وق� 

وان�8اف مع�ار" ) 2.53- 2.38(تD8ل$ا على عQارت�� اتFاهها م)افB ?�#)سg حZابي ماب��

وان�8اف ) 2.72-2.63(وعQارت�� اتFاهها م8ای� ?�#)سg حZابي ماب��  )1.164- 1.157(ماب��

، ووفقا لالتFاه العام للQع� فان واقع تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة م� ح�} )1.224- 1.157(مع�ار" 

  .ال�Qم�Fات وم<#لف عQاراتها مقQ)ل على الع�)م
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 ت0ل�ل ع�ارات ش�$ات االت4ال: 

  .&ع! ش�$ات االت4الت0ل�ل ع�ارات ): 14(ال�!ول رق8 

ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  �
/ا�

م
ما  
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

9  
ی/ج! في ال�!ی��ة ش�$ة داخل�ة 

Sم*�لف ال�4الح وال�$ات pPت�.  

8  15  2  7  /  

  3  م/اف�  1.078  2.25
25  

46.

9  
6.3  21.9  /  

10  
ات4ال االن��نy ال��/اف� `ع��� 

  .كاف�ا ع�ل�ا الن�از م*�لف ال�هام

5  13  3  10  1  

  1  م0ای!  1.181  2.66

15.6  
40.

6 
9.4  31.3  3.1  

ه�اك رpP ال���وني ب�O ال�!ی��ة   11

 ���a Oوم*�لف ال�ل�ات ع

  .االك%��انات

4  14  6  7  1  

  2  م/اف�  1.073  2.59
12.5  

43.

8  
18.8  21.9  3.1  

  ال�عــــ!ل العـــــــام
2.50  

0.883

95  
  م/اف�

  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ی#]ح أن ?ع� ش3Qات االتDال جاء في ال#�ت�@ الSاني م� ح�} األه��ة ال$�QZة ) 14(وفقا لل�Fول رق; 

?ان�8اف ) 2.50(ال�عRاة له م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

، ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات اآلراء م)افقة، /�ا )0.88395(مع�ار" 

�? Bال مع �ها م)افD3ات االتQارات ?ع� شQ8} على عQابي نالح£ أن إجا?ات أف�اد ع�$ة الZح gس(#

، ووفقا لإلجا?ات فان ت)ف� ش3Qات )1.073- 1.078( وان�8اف مع�ار" ماب�� ) 2.59-2.25( ماب�� 

  .االتDال في ال��ی�Gة ت37ل قQ)ال ل�` ال�)Hف��

 ت0ل�ل ع�ارات ص�اع ال�ع�فة: 

  .ت0ل�ل ع�ارات &ع! ص�اع ال�ع�فة): 15(ال�!ول رق8 
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ارة
ع�
 ال

رق8
  

�   الع�ارة
/اف

 م
��

غ

ما
�ا

ت
ف�  
م/ا

 �
غ�

  

ای!
م0

  �
/ا�

م
ما  
�ا

� ت
/اف

م
  

بي
%ا

ل0
p ا

/س
��

ال
   H ر

ع�ا
ل�

ف ا
�0ا

الن
ا

  

�اه
الت

ا
  

�اه
الت

� ا
وف

 S
�ت�

ال�
  

  ال���ار

  ال�%�ة

ی�/اف� ل!K اإلدارة الف��/ن   12

القادرون على ت<غ�ل وص�انة 

  .األجهhة االل���ون�ة

8  18  2  4  /  

  3  م/اف�  0.914  2.06
25  56.3  6.3  12.5  /  

ی�/اف� ل!K اإلدارة ال���م�/ن في   13

  .م�االت ال0اس/ب واالت4االت

8  23  /  1  /  
  4  م/اف�  0.592  1.81

25  71.9 /  3.1  /  

ی�/اف� ل!K اإلدارة م%dول ب�انات   14

مه��ه األساس�ة حف¢ وتع��� 

ال��انات واالت4ال &$ل ال�4الح 

  .وتhو�!ه8 &ال��انات ال��ل/Pة

7  16  3  5  1  

  2  م/اف�  1.085  2.28
21.9  50  9.4  15.6  3.1  

ل!K اإلدارة ال��0ر�O األكفاء   15

`ق/م/ن &إدخال و�خ�اج ال��انات 

  .وال�عل/مات

6  15  7  2  2  

  1  م/اف�  1.066  2.34
18.8  46.9  21.9  6.3  6.3  

  ال�عــــ!ل العـــــــام
2.12  

0.701

38  
  م/اف�

  

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

ی#]ح أن ?ع� ص$اع ال�ع�فة جاء في ال#�ت�@ ال�ا?ع م� ح�} األه��ة ال$�QZة ) 15(وفقا لل�Fول رق; 

?ان�8اف ) 2.12(ال�عRاة له م� قQل ع�$ة ال8Q}، إذ بلغ ال�#)سg الZ8ابي لإلجا?ات ع� هTا الQع� 

ء م)افقة، /�ا ، ووفقا ل�ق�اس ال�راسة فان هTا الQع� ���7 إلى اتFاهات اآلرا)0.70138(مع�ار" 

نالح£ أن إجا?ات أف�اد ع�$ة ال8Q} على عQارات ?ع� ص$اع ال�ع�فة مع �ها م)افB ?�#)سg حZابي 

، ووفقا لإلجا?ات فإنها ت37ل قQ)ال وم)افقة )1.066- 0.592( وان�8اف مع�ار" ) 2.34- 1.81(ماب�� 

��D#>وال� ��Fم�Qافي م� الف$��� وال�Mة على الع�د الGاالت ال8اس)ب  على ت)ف� ال��ی�Fفي م

  . واالتDاالت

 ت0ل�ل أ&عاد اإلدارة االل���ون�ة: 

  .ت0ل�ل أ&عاد اإلدارة االل���ون�ة): 16(ال�!ول رق8 
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ت�ت�S األ&عاد وف�   االت�اه  االن�0اف ال�ع�ارH   ال��/سp ال0%ابي  األ&عاد

  االت�اه

  1  م0ای!  0.79339  2.7109  ال0اسS اآللي

  3  م/اف�  0.86937  2.4219  ال��م��ات

  2  م/اف�  0.88395  2.5000  ش�$ات االت4ال

  4  م/اف�  0.70138  2.1250  ص�اع ال�ع�فة

    م/اف�  0.65382  2.4395  اإلج�الي

  SPSS 19م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج االس#�Qان وم<�جات: ال�4!ر

( وان�8اف مع�ار" ) 2.43(نالح£ أن ال�#)سg الZ8ابي العام �ق�ر ب ) 16(ووفقا لل�Fول رق; 

واتFاه اإلجا?ات م)افB وهTا ی�ل على وج)د ت�/�d على اإلدارة االلM#�ون�ة في م�ی�Gة ) 0.65382

الFامعة، ونالح£ أن ?ع� ال8اس@ اآللي في ال��تQة األولى ?اتFاه م8ای� ث; یل�ه ?ع� ش3Qات االتDال 

  .ص$اع ال�ع�فة ?اتFاه م)افB?اتFاه م)افB ث; ?ع� ال�Qم�Fات ?اتFاه م)افB وفي األخ�� ?ع� 

Qال�ال Sاخ��ار الف�ض�ات: ال��ل 

س$8اول خالل هTا ال�8Q} الق�ام ?اخ#Qار الف�ض�ة ال�ئ��Zة والف�ض�ات الف�ع�ة ?اس#<�ام األسال�@         

اإلحDائ�ة ال#ي اش�نا إل�ها سا?قا، وص)ال إلى ال$#ائج وم8اولة ت8ل�لها وتف��Zها في ض)ء األ�A ال$ �Gة 

  .ال�راسات الZا?قةو 

  : اخ��ار وتف%�� الف�ض�ة ال�ئ�%�ة األولى: أوال

ت; اس#<�ام ت8ل�ل ال#Qای� لالن�8ار لل#أك� م� صالح�ة ال$�)ذج ال�ق#�ح الخ#Qار الف�ض�ة ال�ئ��Zة واع#�اد 

اع#��نا قاع�ة أسل)ب االن�8ار ال<Rي الg�ZQ الخ#Qار الف�ض�ة ال�ئ��Zة و/Tا الف�ض�ات الف�ع�ة ال#ا?عة لها، وق� 

  :الق�ار ال#ال�ة

  ة�ق�/ل الف�ض�ة ال4ف�H0 : Oال!اللة اك�� م K/�%م yانW 0.05(إذا.( 

  ة�رف� الف�ض�ة ال4ف�H1 : Oال!اللة اقل م K/�%م yانW 0.05(إذا.(  

  :وف��ا یلي ع�ض ال$#ائج

لالن�8ار، وال$#ائج م� اجل ال#أك� م� صالح�ة ال$�)ذج الخ#Qار هTه الف�ض�ة ت; اس#<�ام ت8ل�ل ال#Qای� 

  :م)ض8ة في اآلتي

 ن�ائج ت0ل�ل االن0!ار ال�%�p الخ��ار الف�ض�ة ال�ئ�%�ة): 17(ال�!ول رق8
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  ال��/ذج
م��/ع 

  ال��Pعات
  درجة ال�0�ة

 pم�/س

  ال��Pعات
(F) ة�P/%0ال�  

م%�/K ال!اللة 

Sig 

  االن0!ار

  ال*�أ

  اإلج�الي

1.195  

9.452  

10.646  

1  

30  

31  

1.195  

0.315  

3.792  0.000  

    

  

  ال*�أ ال�ع�ارH   ال�عامل  ال��غ��

(T)  

  ال��P/%0ة 

  

Sig  K/�%م

  ال!اللة

y0.000  4.679  0.389  1.820  ال�اب  

  0.000  1.947  0.154  0.300  ال�قافة ال������ة

c0.335: (معامل االرت�ا R=( !معامل ال�0!ی ،):R²=0.112.(  

 SPSS 19ن#ائج م� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على : ال�4!ر

وذلa ) 3.792( ال�Z8)�ة بلغF ( U(أعاله ی#��Q ل$ا أن ق��ة ) 17(م� خالل ال$#ائج ال��Q$ة في ال�Fول رق; 

، وهTا مایUQS صالح�ة ال$�)ذج 0.05وهي اقل م� مZ#̀) ال�اللة ) 0.000(مق�ارها  sig?ق��ة اح#�ال 

الخ#Qار الف�ض�ة ال�ئ��Zة، وال#ي ت; اخ#Qارها ف��ا ?ع� ?اس#ع�ال أسل)ب االن�8ار ال<Rي الg�ZQ وذلa ?غ�ة 

S�#قافة ال#$ ���ة وال�#غ�� ال#ا?ع وال�Sل في الS�#قل وال�#Zون�ةت�8ی� تأث�� ال�#غ�� ال��#Mل في اإلدارة االل.  

وهTا ی�ل على وج)ب ارتQاR=0.335 ( h( وG#]ح م� ال�Fول /Tلa أن معامل االرتQاh ب�� ال�#غ���G بلغ 

م� ال#غ��ات  %11.2وهTا �ع$ي أن ) R²=0.112(م)ج@ ب�$ه�ا، /�ا نالح£ أن معامل ال#�8ی� �Zاو" 

  .صلة في الSقافة ال#$ ���ة أما الQاقي فQع)امل أخ�̀ ال8اصلة في اإلدارة اإللM#�ون�ة تع)د إلى تغ��ات حا

وعل�ه فإن$ا ) 0.000( ?�Z#̀) داللة ) 1.947( ال�Z8)�ة بلغT ( U(و/Tلa وم� خالل ال�Fول نالح£ أن 

ن�ف� الف�ض�ة الDف�Gة القائلة ?ع�م وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة للSقافة ال#$ ���ة /�#غ�� /لي مZ#قل في 

: ، ونقQل الف�ض�ة ال�Qیلة ?�Dغ#ها ال#ال�ة0.05لM#�ون�ة /�#غ�� /لي تا?ع ع$� مZ#̀) ال�اللة تB�QR اإلدارة اال

وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة للSقافة ال#$ ���ة /�#غ�� /لي مZ#قل في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة /�#غ�� /لي 

  .في م�ی�Gة الFامعة 0.05تا?ع ع$� مZ#̀) ال�اللة 

  على انه: ع�ة األولىاخ��ار الف�ض�ة الف� J$ع : وال#ي ت��ی/ج! اث� ذو داللة إح4ائ�ة ل�<

 .0.05االب��ار في ت���� اإلدارة االل���ون�ة ع�! م%�/K داللة 

  :و�3�G ت)ض�ح ن#ائج ال#8ل�ل في ال�Fول ال�)الي 
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  ن�ائج ت0ل�ل االن0!ار ال�%�p الخ��ار الف�ض�ة الف�ع�ة األولى): 18(ال�!ول رق8
 Tق��ة  BETA  ال*�أ ال�ع�ارB  H  ال�%�قلةال��غ��ات 

  ال�P/%0ة

م%�/K ال!اللة 

T 

  0.006  1.621  0.284  0.254  1.878  ت<��ع االب��ار

 19SPSSم� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

وه) اقل ) 0.006(?�Z#̀) داللة ) 1.621(ال�Z8)�ة بلغT ( U(نالح£ أن ق��ة ) 18(م� خالل ال�Fول رق;

، وعل�ه ن�ف� الف�ض�ة الDف�Gة القائلة ?ع�م وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة 0.05مZ#̀) ال�اللة ال�ع#�� م� 

وج)د اث� ذو داللة : ل�F7#ع االب#Mار في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ونقQل الف�ض�ة ال�Qیلة ?�Dغ#ها ال#ال�ة

  .G0.05ة الFامعة ع$� مZ#̀) ال�اللة إحDائ�ة ل�F7#ع االب#Mار في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة في م�ی� 

 على انه: اخ��ار الف�ض�ة الف�ع�ة ال�ان�ة J$ی/ج! اث� ذو داللة إح4ائ�ة الح��ام  :ال#ي ت

  .0.05األف�اد في ت���� اإلدارة االل���ون�ة ع�! م%�/K ال!اللة 

  :و�3�G ت)ض�ح ن#ائج ال#8ل�ل في ال�Fول ال�)الي
  ن0!ار ال�%�p الخ��ار الف�ض�ة الف�ع�ة ال�ان�ةن�ائج ت0ل�ل اال ): 19(ال�!ول رق8

 Tق��ة  BETA  ال*�أ ال�ع�ارB  H  ال��غ��ات ال�%�قلة

  ال�P/%0ة

م%�/K ال!اللة 

T 

  0.000  1.431  0.253  0.201  2.073  اح��ام األف�اد

  19SPSSم� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

  

وه) اقل ) 0.000(?�Z#̀) داللة ) 1.431(ال�Z8)�ة بلغT (U(نالح£ أن ق��ة ) 19(م� خالل ال�Fول رق;

، وعل�ه ن�ف� الف�ض�ة الDف�Gة القائلة ?ع�م وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة 0.05م� مZ#̀) ال�اللة ال�ع#�� 

�ة وج)د اث� ذو داللة إحDائ: الح#�ام األف�اد في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ونقQل الف�ض�ة ال�Qیلة ?�Dغ#ها ال#ال�ة

  .0.05الح#�ام األف�اد في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة في م�ی�Gة الFامعة ع$� مZ#̀) داللة 

 على انه: اخ��ار الف�ض�ة الف�ع�ة ال�ال�ة J$ی/ج! اث� ذو داللة إح4ائ�ة لف�ق : ال#ي ت

 .0.05الع�ل وم�احل الع�ل في ت���� اإلدارة االل���ون�ة ع�! م%�/K داللة 

  :ال#8ل�ل في ال�Fول ال#الي و�3�G ت)ض�ح ن#ائج
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  ن�ائج ت0ل�ل االن0!ار ال�%�p الخ��ار الف�ض�ة الف�ع�ة ال�ال�ة): 20(ال�!ول رق8 

 Tق��ة  BETA  ال*�أ ال�ع�ارB  H  ال��غ��ات ال�%�قلة

  ال�P/%0ة

م%�/K ال!اللة 

T 

  0.011  1.179  0.210  0.214  1.463  ف�ق الع�ل

  0.002  0.879  0.158  0.214  1.862  م�احل الع�ل

  19SPSSم� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

?�Z#̀) داللة ) 1.179( ال�Z8)�ة بلغT ( U(نالح£ ?ال$QZة لQع� ف�ق الع�ل أن ) 20(م� خالل ال�Fول رق;

، وعل�ه ن�ف� الف�ض�ة الDف�Gة القائلة ?ع�م وج)د اث� ذو 0.05وه) اقل م� مZ#̀) ال�اللة ال�ع#�� ) 0.011(

وج)د اث� ذو : داللة إحDائ�ة لف�ق الع�ل في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ونقQل الف�ض�ة ال�Qیلة ?�Dغ#ها ال#ال�ة

  .0.05داللة إحDائ�ة لف�ق الع�ل في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ع$� مZ#̀) داللة 

وه) اقل م� ) 0.002(?�Z#̀) داللة ) 0.879(ال�Z8)�ة بلغT ( U(فان : أما ?ال$QZة لQع� م�احل الع�ل

،  وعل�ه ن�ف� الف�ض�ة الDف�Gة القائلة ?ع�م وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة 0.05مZ#̀) ال�اللة ال�ع#�� 

وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة : ل��احل الع�ل في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة ونقQل الف�ض�ة ال�Qیلة ?�Dغ#ها ال#ال�ة

 �#Mاإلدارة االل B�QRداللة ل��احل الع�ل في ت (̀#Z0.05ون�ة ع$� م.  

 على انه: اخ��ار الف�ض�ة الف�ع�ة ال�ا&عة J$ی/ج! اث� ذو داللة إح4ائ�ة لل��اف%ة : ال#ي ت

  .0.05اال`�اب�ة ب�O العامل�O في ت���� اإلدارة االل���ون�ة ع�! م%�/K داللة 

  :و�3�G ت)ض�ح ن#ائج ال#8ل�ل في ال�Fول ال#الي

  

  �ل االن0!ار ال�%�p الخ��ار الف�ض�ة الف�ع�ة ال�ا&عةن�ائج ت0ل): 21(ال�!ول رق8

 Tق��ة  BETA  ال*�أ ال�ع�ارB  H  ال��غ��ات ال�%�قلة

  ال�P/%0ة

م%�/K ال!اللة 

T 

ال��اف%ة اال`�اب�ة 

Oالعامل� Oب�  

1.825  0.233  0.273  0.130  0.004  

  19SPSSم� إع�اد الRال@ ?االع#�اد على ن#ائج : ال�4!ر

وه) اقل ) 0.004(?�Z#̀) داللة ) 0.130(ال�Z8)�ة بلغT ( U(نالح£ أن ق��ة ) 21(رق; م� خالل ال�Fول 

، وعل�ه ن�ف� الف�ض�ة الDف�Gة القائلة ?ع�م وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة 0.05م� مZ#̀) ال�اللة ال�ع#�� 

Qون�ة ونق�#Mاإلدارة االل B�QRاب�ة ب�� األف�اد العامل�� في تFة اال�Zغ#ها الح#�ام لل�$اف�D? یلة�Qل الف�ض�ة ال
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وج)د اث� ذو داللة إحDائ�ة لل�$افZة اال�Fاب�ة ب�� العامل�� في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة في م�ی�Gة : ال#ال�ة

  .0.05الFامعة ع$� مZ#̀) داللة 
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Qخالصة الف4ل ال�ال:  

 ت��Z ال#ي اإلدارGة اله�3لة و�ال#�8ی� م�ی�Gة الFامعة و/TاالفDل على جامعة ?�3Zة  هTا خالل م� تع�ف$ا 

على م)Hف�ها وذلa به�ف اإلجا?ة على  ت)زGعها ت; ال#ي ال�عل)مات ج�ع في االس#Qانة على اع#��نا وفقها، /�ا

 ن#ائج إلى ت)صل$ا ت8ل�ل ب�اناتها ?اس#<�ام أسال�@ إحDائ�ة، و ب#ف�Gغها و ق�$ا اس#�جاعها إش3ال�ة ال8Q}، و�ع�

االلM#�ون�ة في م�ی�Gة الFامعة ب�رجة مقQ)لة،  اإلدارة تB�QR كTا و مقQ)لة ب�رجة الSقافة ال#$ ���ة م�ارسة أه�ها

  .ال#$ ���ة الSقافة ن�g حZ@ ال�راسة م#غ��"  ب�� أث� عالقة وج)د إلى ?اإلضافة
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االلM#�ون�ة ت�8)ر م)ض)ع ال�T/�ة في م8اولة إب�از األث� الT" تلعQه الSقافة ال#$ ���ة في تB�QR اإلدارة 

م� خالل أ?عاد الSقافة ال#$ ���ة ال�#�Sلة في ت�F7ع االب#Mار واح#�ام األف�اد وم�احل الع�ل وف�ق الع�ل 

وال�$افZة اال�Fاب�ة ب�� العامل�� على أ?عاد اإلدارة االلM#�ون�ة ال�#�Sلة في ال8اس@ اآللي وال�Qم�Fات وش3Qات 

��Q جان�Qه ال$ �" وال#�QRقي أن للSقافة ال#$ ���ة اث� في تB�R االتDال وص$اع ال�ع�فة، وم� خالل ال8Q} ت
اإلدارة اإللM#�ون�ة، إذ لها دور مه; في ع�ل�ة ال#8)ل ن8) ب$اء م$ �ات الM#�ون�ة واع�ة ?�ا ت#]�$ه م� ق�; 

  .وق)اع� سل)/�ة /)نها

  :إلى ���3 تق��Zها ال$#ائج م� QAقU على م�ی�Gة الFامعة ل��F)عة ال#ي ال�راسة هTه ت)صلU ولق�

  :ال��ائج ال����ة-1

 قافةSارة ال#$ ���ة الQو  ال#)قعات و االف#�اضات و ال�ع#ق�ات و ال�م)ز و ال�عاني م� م$ )مة ع� ع

إلى  وص)ال الdم�، ع�Q تZ#ق� و ت#R)ر ال#ي ال��ارسات، و الRق)س و الق)اع� و ال�عای�� و الق�;

 .ال�7#�ك اإلدراك م�حلة

 قافةSقة ت)ح� ال#$ ���ة الG�A ��Mه; و شع)ره; في ی#38; ?37ل ال�$ �ة أف�اد ب�� ال#فZو  أحاس�

 .سل)/ه; و ق��ه; و اتFاهاته;

 ال�$ �ة تق)م �G(R#ف#ها خالل م� بها خاصة ثقافة بZو فل hالها أن�اDو  ع�ل�اتها و إج�اءاتها و ات

 .ال�ع#ق�ات و الق�; و ال38ا�ات و القJD و الق�ار ات<اذ �Aق  و الع�ل ن ;

 ون�ة اإلدارة�#Mل هي االلG(8ة ال<�مات و األع�ال تGخ�مات و أع�ال إلى ال#قل���ة اإلدار Tون�ة ت$ف�#Mال 

 .م#$اه�ة دقة و ?�Zعة

 @لR#ات ت)ف� ی�Fل)ج�ا و ب�م($M3ة و تQش Uاء االن#�ن$Qون�ة إدارة ل�#Mال. 

 ون�ة اإلدارة�#Mد" االلKل إلى تG(8ائ�ة العاملة األی�" تdدور أساسي لها عاملة أی�" إلى ال8اجة ع� ال 

 .ال�$ �ة في

 Bون�ة اإلدارة ت8ق�#Mة العالقة االل��Fادل الفه; و الQ#ع� العامل�� و اإلدارة ب�� ال� BG�A  ت)ف�

  .ال�<#لفة ال�عل)مات

: النتائج التطبيقية-2    

 ار ن#ائج أشارتQ#ة الف�ض�ة اخ�Zات إلى األولى ال�ئ�Qداللة  ذات عالقة أ" وج)د ال$�)ذج صالح�ة ث

 .االلM#�ون�ة اإلدارة تB�QR و ال#$ ���ة الSقافة ب�� مع$)Gة
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 قافة أ?عاد إنSار واح#�ام األف�اد وم�احل الع�ل وف�ق الع�ل و  ال#$ ���ة الM#ع االب�F7لة في تS�#ال�

 .في م�ی�Gة الFامعةال�$افZة اال�Fاب�ة ب�� العامل�� له; دور في تB�QR اإلدارة االلM#�ون�ة 

  على gم#)س (̀#Z�? اب�ة ب�� العامل��Fة اإل�Zار واح#�ام األف�اد وال�$افM#ع االب�F7تق�م /ل م� ت

 .م�احل الع�ل وف�ق الع�ل وذلa حZ@ إجا?ات ال�8Q)ث��

  ات وص$اع ال�ع�فة�Fم�Qعلى ال gاس#<�ام م#)س (̀#Z�? الD3ات االتQتق�م /ل م� ال8اس@ اآللي وش

 .?ات ال�8Q)ث��حZ@ إجا

   :یلي ?�ا ن)صي سا?قا، إل�ها ال#)صل ت; ال#ي ال$#ائج ض)ء ففي ال#)ص�ات، �<J ف��ا أما

 ةF�#ه�ته ل�ا نHار و عالقة وج)د وه) ال$#ائج أM#ع االب�F7تفع�ل ب�� ت B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mفي  االل

 االلM#�وني،ك�ا أن �ة الع�ل مع لل#فاعل ال�)Hف�� سل)ك ت)ج�ه على ?الع�ل م�ی�Gة الFامعة،  ف$)صي

 .االلM#�وني الع�ل ب�oة ت$اس@ ج�ی�ة أفMار ت$��ة على ال�)Hف�� تF7ع

 ب�� اح#�ام األف�اد و عالقة ت)ج� أنه إلى ال$#ائج أشارت B�QRون�ة اإلدارة ت�#Mامعة و االلFة الGفي م�ی� 

aف�� ل�` م7#�/ة ق$اعات ل)ج)د راجع ذلH(ائفه;، ال<اصة الق�ارات ات<اذ م7ار/#ه; في ?أه��ة ال�H(ب 

 . الM#�وني ع�ل ن ام إلى ق� ت8)ل ال)رقي ال#قل��" اإلدار"  ع�له; ?أن ال�)Hف�� شع)ر و

  ̀  .ض�ورة االه#�ام ب)ج)د ثقافة ت$ ���ة ت��d ال�$ �ة ع� ?اقي ال�$ �ات األخ�

 ة ال�الئ�o�Qف�� م� خالل ت)ف�� الH(روح اإلب�اع ل�` ال� dGdاإلب�اع وانع3اس الع�ل على تع Bة ل#8ق�

 .ذلa على األداء وال#��d في الع�ل

 إج�اءات الع�ل ?37ل ی#$اس@ مع ق�رات العامل�� g�ZQت. 

 d��#ف�� على األداء ال�H(ع ال��F7#ة لGوال�3افآت في ال��ی� dتفع�ل ن ام ال8)اف. 

  ات، ل�اG(#Zون�ة وتفع�لها في م<#لف ال��#Mلها آثار داخل�ة وخارج�ةض�ورة االه#�ام ?اإلدارة االل. 

 ات على االع#�اد ض�ورة�Fي م#$)عة ب�مQف و الع�ل اح#�اجات تلD#ه)لة تZ? و ال#فاعل و @Aال#<ا 

 .معها

 ض�ورة �Gوdف�� تH(ة ب�ورات ال��$G(Mال في تFاآللي اإلعالم م . 

 ار ض�ورة�S#االس �Sل)ج�ا اح�ث في أك($M#ال<اصة و ال ���Z#ة ال�)ارد بG�7Qها ال#ي ، ال�Rار تعAإ 

̀  ارتفاع و الMل�ات الرتقاء ض�ورة و تM$)ل)جي م�8د (#Zقافة م�ارسة مSواح� آن في ال#$ ���ة ال.
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 .ال�Gاض، الZع)د�ة ، معه� االدارة العامة،أداء م���h في الق�اع ال0$/مي

 .دار ال�Qا�ة ناش�ون وم)زع)ن  :ع�ان، االردن).h1( االدارة االل���ون�ة ). 2012( ، ف�اء م�8)د حام�

دار : م�D ،اإلس3$�رGة .ال��ام القان/ني ل�0ا`ة ال0$/مة االل���ون�ة ).2003( ، ع�Q الف#اح ب�)مي حFاز" 

 .الف�M الFامعي



 

 

، ثقافة ال�KسZة و أث�ها على األداء العام لل�KسZة .)03/05/2005( بلعF)ز، ح�Z، وغ��ي، دمحم الع��ي

، ال��Zلة، /ل�ة العل)م االق#Dاد�ة و ال#���Z ، ال�ل�قى ال!ولي ح/ل ال�%��� الفعال في ال�dس%ات االق�4اد`ة

 .الdFائ�

��Zح ،;Gاعات في م���ات األع�ال"ال%ل/ك ال�����ي  .)2009( ح���دار : ع�ان، األردن. سل/ك األف�اد وال

  .حام� لل$�7 وال#)زGع

ال�ل�قى اإلدارH ال�اني لل��ع�ة  وال#غ��ات العال��ة ال�Fی�ة،  اإلدارة االلM#�ون�ة):.2004(، رأفUرض)ان

  .لقاه�ة، ام�/d ال�عل)مات و دع; ات<اذ الق�ار ?�Fل� ال)زراء ، ال%ع/د`ة

، ، رسالة ماج�Z#� في إدارة األع�الال�<��ةتأث�� ال�قافة ال������ة على أداء ال�/ارد  ). 2006(.، ال�اسسال;

 .الdFائ� كل�ة عل)م ال#���Z،جامعة دمحم ب)ض�اف، ال��Zلة،

دراسة حالة (  ال�قافة ال������ة والعالقات االج��اع�ة داخل ال�dس%ة ال�hائ��ة ). 2009( معاو"، سام�ة 

قZ; عل; االج#�اع، /ل�ة االداب والعل)م  ،)غ�� م$7)رة( ، رسالة ماجZ#��)&ال�dس%ة ال���ائ�ة &%$�$!ة

 .، ع$ا?ة، الdFائ�االنZان�ة واالج#�اع�ة

  .دار ال�ازور" العل��ة لل$�7 وال#)زGع: ، االردنع�ان. اإلدارة ال!ول�ة . )2007(  �اس�� ،سع� غال@

ال8Q)ث ?�عه� م�/d  :ال�Gاض .اإلدارة االل���ون�ة و آفاق ت���قاتها الع��Pة ).2005(، �اس��سع� غال@

  .اإلدارة العامة

. م�االت وم��ل�ات ومع/قات ت���� اإلدارة االل���ون�ة في ال%�/ن  .)2006(القR8اني  ،شاسع ب� سع�

 .ال�Gاض، قZ; العل)م االدارGة، ال��لMة الع���ة الZع)د�ة

ع�ان، ،)h1( قاتهات��/ل/ج�ا ال�عل/مات وت��� . )2002( ق$�یلFي، عام� اب�اه�;، و الZام�ائي، ا��ان فاضل

  .مKسZة ال)راق لل$�7: األردن

 ال�dت�� العل�ي ،ثقافة ال�$ �ة /اح� الع)امل ال�Kث�ة في ع�ل�ة ص$ع الق�ا . )2009اف�Gل ( ش#ات8ة، عائ7ة

  .االغ)اh، الdFائ�، ، /ل�ة العل)م االق#Dاد�ة وعل)م ال#���Zال!ولي ح/ل ص�ع الق�ار في ال�dس%ة االق�4اد`ة

عال; الM#@ لل$�7 و  :مh1( ،�D(  االت4ال و اإلعالم على ش�$ة االن��نy ). 2007( ، دمحم ع�Q ال���8

 .ال#)زGع و الQRاعة



 

 

م�/d ال<�Qات : القاه�ة، مh2(، �D(  اإلدارة االل���ون�ة و ت0!`ات ال�%�ق�ل .)2005( :ت)ف�B ،ع�Q ال�ح�ان

 .ال�ه$�ة لإلدارة

 :م�D ،اإلس3$�رGة.ال�عل/مات اإلدار�ة في ال����ات ال�عاص�ة ن�8 ).2005( ، ادر�G ثابU ع�Q ال�ح�ان

  .ال�ار الFامع�ة

/ل�ة   �،شهادة ماجZ#� مT/�ة ل$�ل ، اث� ال�قافة ال������ة على ال�ضا ال/�Fفي ). 2012(ه�Qة و ، ع�Zاو" 

 .، الdFائ�تل�Zانالعل)م االق#Dاد�ة وال#FارGة وعل)م ال#���Z، جامعة 

 �Qادلة، فاتح عQة في م0اف�ة  .ال�ح��الع�الف¬ات اإلدار K!الق�اد`ة وعالق�ها &ال�قافة ال������ة ل cاألن�ا

جامعة  ع�ادة ال�راسات العل�ا، قZ; اإلدارة العامة ،: األردن ،، رسالة ماجZ#�� في اإلدارة العامةج�/ب األردن

 .مKتة

مQ#3ة ال�F#�ع  :ألردن، اع�ان. ال�انيال�/دة وال���h في م���ات األع�ال ال�hء  ). 2011( ، ف��G ك)رتل

  .الع��ي لل$�7 وال#)زGع

 .ال�ار الFامع�ة :م�D، االس3$�رGة .إدارة ال�/ارد ال�<��ة ). 2001(، اح�� ماه�

ال��/�� اإلدارH وال0$/مة االل���ون�ة، ن!وة ال0$/مة االل���ون�ة، ال/اقع  ).2003(  ال�QZل، ع�Q هللا دمحم

 .االردنع�ان، . وال�0!`ات

إم$ان�ة ت���� اإلدارة االل���ون�ة في اإلدارة العامة لل���Pة وال�عل�8  .)2008(  دمحم الع�7Gي ،دمحم ب� سع��

قZ; اإلدارة ال#��)Gة وال#<g�R، /ل�ة ال#���ة،  ،، رسالة ماجZ#�� في اإلدارة ال#��)Gة وال#<g�R &العاص�ة ال�ق!سة

 .الZع)د�ة، ال��لMة الع���ة جامعة أم الق�̀ 

، ?8} مق�م إس#�Mاال ل�#RلQات ال�قافة ال������ة وعالق�ها &االل�hام ال�����ي). 2005( ، دمحمب� غال@ الع)في

جامعة نا��  قZ; العل)م االدارGة، /ل�ة ال�راسات العل�ا،".GةالD8)ل على درجة ال�اجZ#�� في العل)م اإلدار 

  .ع)د�ةال��لMة الع���ة الZالع���ة للعل)م األم$�ة، 

 .دار ال���Zة: ع�ان، األردن ،)h1(  اإلدارة اإلل���ون�ة). 2009(أح��  ،دمحم س���

  .ال�Q#3ة العG�Dة :اإلدارة االل���ون�ة أفاق ال0اض� وت�لعات ال�%�ق�ل ).2004( غ$�;، أح�� دمحم 

 .دار وائل لل$�7: ع�ان، االردن. ال%ل/ك ال�����ي في م���ات االع�ال ).2002( الع��ان، م�8)د سل��ان



 

 

قZ; العل)م  ، رسالة ماجZ#��،ال�قافة ال������ة وعالق�ها &ال%ل/ك الق�ادH ).2003( ب� سع)د، م$D)ر

  .، ال��لMة الع���ة الZع)د�ة/ل�ة العل)م القان)ن�ة واإلدارGة ، جامعة نا�� الع���ة للعل)م األم$�ةاالدارGة، 

، رسالة ماجZ#��، ال�قافة ال������ة وعالق�ها &ال%ل/ك الق�ادH ).2003(م$D)ر ب� ع�Q العdGd ب� ماج�، 

، ال��لMة الع���ة /ل�ة العل)م القان)ن�ة واإلدارGة، جامعة نا�� الع���ة للعل)م األم$�ة قZ; العل)م االدارGة، 

  .الZع)د�ة

  ."WIKEPEDIA"م)س)عة اإلدارة االلM#�ون�ة 

م�F ال�KسZة الFامع�ة : ب��وت. �Qاد�، ال)Hائف، ال��ارسةاإلدارة ال�عاص�ة، ال). 2005. (خل�ل ،م)سي

 .لل$�7 و ال#)زGع

;Fن،  ;Fد ن(Qع)ائف وال�<$الت( اإلدارة اإلل���ون�ة  ).2004F/ة وال��دار : ال�Gاض، الZع)د�ة. )االس��ات�

  .ال��Gخ

  .العل��ة لل$�7 وال#)زGعدار ال�ازور" : ع�ان، االردن .االدارة االل���ون�ة ).2010( ، �اس��سع� غال@

  .دار ال�ازور" العل��ة لل$�7 وال#)زGع: ، االردنع�ان. اإلدارة ال!ول�ة ).2007( ، �اس��سع� غال@

 



 

 

 

 جامعة دمحم خيضر بسكرة                                                       قسم علوم التسيري

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري                                   السنة الثانية ماسرتكلية   

ختصص إدارة إسرتاتيجية                                                                                       

 

 استبانه الدراسة

.االلكرتونية بيق اإلدارةدور الثقافة التنظيمية يف تط: املوضوع  

-مديرية اجلامعة -دراسة حالة جامعة دمحم خيضر بسكرة             

:السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته  

دور الثقافة التنظيمية يف تطبيق : "يف إطار إعداد مذكرة التخرج لنيل شهادة املاسرت ختصص إدارة إسرتاتيجية بعنوان  

، ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا اZال فإننا Wمل منكم التكرم Vإلجابة على أسئلة االستبيان بدقة، حيث "اإلدارة االلكرتونية

كبرية على دقة إجابتكم، علما أن البياgت اليت سيتم اإلدالء cا سوف حتاط Vلسرية أن صحة االستبانة تعتمد بدرجة  

.التامة وال تستخدم إال لغرض البحث العلمي  

.شاكرين لكم حسن تعاونكم وتقبلو منا فائق التقدير واالحرتام  

 

املشرف األستاذ:                                                               الطالب  

 خملويف لطفي                                                        جودي دمحم رمزي

   

 

 

 

 

 



 

 

 

نرجو منكم التكرم Vإلجابة املناسبة على التساؤالت التالية وذلك : البياeت الشخصية: القسم األول

.أمام العبارة املالئمة الختياراتكم( ) بوضع عالمة   

 

:   اجلنس.1  

ذكر                                                 أنثى      

:  العمر.2  

سنة  40إىل اقل من  30سنة                                    من  30اقل من    

          سنة فأكثر   50سنة                      من  50إىل اقل من  40من  

: املؤهل العلمي.3  

مهندس        /بكالورv أو أقل                 تقين سامي                   ليسانس               ماسرت 

دراسات عليا                                                      

:سنوات اخلربة.4  

سنوات                                 10إىل أقل من  5من               سنوات              5أقل من 

   

سنة فأكثر  15     سنة                         15إىل أقل من  10من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

 

  

  



 

 

 

اخليارات  ترونه مناسبا من بني أمام كل عبارة وفق ما)  x( نرجو منكم وضع عالمة : الثقافة التنظيمية: احملور األول

  .املتاحة

 

 م القياسسل
 أبعاد الثقافة التنظيمية وعبارات القياس :احملور األول

5 4 3 2 1 

 غري

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

 الرقم تشجيع االبتكار: أوال موافق متاما موافق حمايد

 1 .{تم اإلدارة بتوفري ظروف مساعدة على االبتكار     

 2 .التجديد والتكوين للموظفنيتشجع اإلدارة على      

 3 .تشجع اإلدارة على التحدي واملخاطرة لدى املوظفني     

 4 .تساهم اإلدارة يف توفري جو من الشفافية     

 5 .تدعم اإلدارة األفكار اجلديدة للموظفني     

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

  احرتام األفراد: qنيا موافق متاما موافق حمايد

تعمل اإلدارة على تشجيع املمارسات االلكرتونية األفضل بني      

 .املوظفني ونشرها فيما بينهم كنموذج حيتذى به

6 

 7 .هناك عدالة يف تطبيق نظام احلوافز واملكافآت واألجور     

 8 .تنظر اإلدارة إىل املوظف كأهم املوارد املتاحة يف اإلدارة     

تقدمي األفكار اجلديدة اليت تسعى إىل توجد حرية يف عملية      

 .تطوير إجراءات ونظم العمل

9 



 

 

 

يتم تكرمي املوظفني الذين يسامهون يف بناء ونشر العمل      

 .االلكرتوين

10 

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

  مراحل العمل: qلثا موافق متاما موافق حمايد

الصالحيات {تم اإلدارة Vإلجراءات الرمسية وحتديد      

 .واملسؤوليات

11 

 12 .تعتمد اإلدارة على املركزية يف اختاذ القرارات     

تركز اإلدارة على إلزام املوظفني بتطبيق القواعد والقوانني بكل      

 .دقة

13 

 14 .تشجع اإلدارة على تفويض السلطة من اجل حتقيق أهدافها     

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

فرق العمل:  رابعا موافق متاما موافق حمايد    

.تدعم اإلدارة العمل اجلماعي الجناز املهام       15 

يلتزم املوظفون األكثر خربة وجتربة Vألعمال االلكرتونية مبتابعة      

.وإرشاد زمالئهم األقل خربة واإلشراف على �هيلهم  

16 

.اعمل حمل زمالئي عند غياب احدهم       17 

.مع زمالئي عند وجود عمل طارئ أتكاثف       18 

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

املنافسة االجيابية بني العاملني: خامسا موافق متاما موافق حمايد    

التنافس بني املوظفني يف العمل تسوده روح املنافسة الشريفة      

.البعيدة عن الصراعات  

19 



 

 

 

.العملتسود روح التعاون بني املوظفني يف        20 

.تشجع اإلدارة على العمل اجلماعي       21 

 

ترونه مناسبا من بني اخليارات  أمام كل عبارة وفق ما)  x( نرجو منكم وضع عالمة : اإلدارة االلكرتونية: احملور الثاين

 .املتاحة

 سلم القياس
اإلدارة االلكرتونية وعبارات القياس:احملور الثاين  

5 4 3 2 1 

غري 

 موافق

 متاما

غري 

 موافق

)الكمبيوتر( احلاسب اآليل: أوال موافق متاما موافق حمايد    

 1 .توفر اإلدارة أجهزة حديثة ملختلف املصاحل     

 2 .توفر اإلدارة العدد الكايف من الطابعات ملختلف املصاحل     

توفر اإلدارة العدد الكايف من املاسحات      

  .) (scannersالضوئية

3 

 servers(تتوفر اإلدارة على عدد كايف من أجهزة اخلادم      

( 

4 

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

الربجميات: qنيا موافق متاما موافق حمايد   

 5 .تتوفر لدى اإلدارة أنظمة محاية آلية متطورة حلماية بياg{ا     

الالزمة لتطبيقات ( تتوفر لدى اإلدارة الربامج احلاسوبية     

  ) (logiciel.األعمال اإلدارية

6 

مة بشكل دتتم متابعة وتطوير وحتديث الربامج املستخ     

 .مستمر

7 



 

 

 

 8 .توعية املوظفني يف االستخدام السري للكلمات املفتاحية     

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

شبكات االتصال: qلثا موافق متاما موافق حمايد    

داخلية تربط خمتلف املصاحل  يوجد يف املديرية شبكة     

.واملكاتب  

9 

اتصال االنرتنت املتوافر يعترب كافيا عمليا الجناز خمتلف      

.املهام  

10 

هناك ربط الكرتوين بني املديرية وخمتلف الكليات عن طريق      

.االكسرتاgت  

11 

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

املعرفةصناع : رابعا موافق متاما موافق حمايد   

يتوافر لدى اإلدارة الفنيون القادرون على تشغيل وصيانة      

.األجهزة االلكرتونية  

12 

يتوافر لدى اإلدارة املربجمون يف جماالت احلاسوب      

.واالتصاالت  

13 

يتوافر لدى اإلدارة مسؤول بياgت مهمته األساسية حفظ      

وتزويدهم وتعريف البياgت واالتصال بكل املصاحل 

.Vلبياgت املطلوبة  

14 

لدى اإلدارة احملررين األكفاء يقومون ¯دخال وإخراج      

.البياgت واملعلومات  

15 

 

 

 


