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ِن الرحيمِ   ِبسِم هللا الرَحم
 

ٍيَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَات 
 صدق هللا العظيم

 

 "11"سىرة اجملادلت اآليت 
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 اإلهــــــــــــداء
 

 روح أبً الطاهرة رحمه هللا ىإل

 والدتً أطال هللا فً عمرها إلى

أفراد أسرتً الكرٌمة إخوانً وأخواتً  وإلى
 وأبنائهم

مواصلة مسٌرتً  ى كل من شجعنً علىوإل
 العلمٌة وساعدنً على إتمام هذا البحث.

 أهدي ثمرة جهدي
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 شكز وتمديز 
 

نعمػػوهللهللى  ػهللكجػؿهلٌلهللنشػفرهلل هلل ػػز هللهللالنبػػاهللالمصػط ىهللىكالصػػ ةهللكالمػ ـهلل  ػهللىالحمػدهلل هللكف ػ
الكجػػوهللهللىرتهلللػاهللإتمػ ـهللىػذاهللالبحػثهللالمتكالػ هلل  ػأفهلليٌمػػهللىكأشػفرؾهلل  ػؾهللربػاهللأحمػدهللدهلل،ع ػتيهللالتػاهلل هلل

فإنناهللأتقدـهللبخ لصهللالشفرهللكالتقديرهللكالك ءهلللفؿهللمفهللأميـهللبجيدهللأكهللهللابوهلل نهللىالذمهللأرجكهللأفهللترل
نووير  :هللالػدفتكراألمػػت ذهللهللك  ػػىهللرأمػيـهللأهمػػت ذمهللكمشػرفاهللال  لػػؿهللهللههللكقػتهللأكهللرأمهللفػػاهللمػبيؿهللإنجػػ زهلل

 نهللأفهللص رهللمكلك هللى  ىهللالبحثهللمنذهللف فهلل نكان هللإلهللىدهلل هللتع لالذمهلللوهللال لؿهللبعهللمحّمد شقالبي
هللف وهللمناهللفؿهللالشفرهللكالعرف ف. نهللكبحث

هللا جتمػػػ عهللالػػػذيفهللهللىكأتكجػػوهللب لشػػػفرهللالجزيػػػؿهللكالعرفػػ فهللإلػػػ هلل  ػـػ األمػػػ تذةهللاألف لػػؿهللفػػػاهللقمػػـػ
مػدادمهللبمػػ هللاحتجػتهلل ليػػوهللمػفهللءراءهللكنصػػ خصهللكأخػػصهللإمػ ىمكاهللفػػاهللتفػكيناهللطي ػػرهللمشػكارمهللالدرامػػاهللكاا

كالػدفتكرةهللال  لػػ رهلل ميلوويد زايوود الطبيوو كالػدفتكرهلل،هللالوودورير الضا وول محمويد جووالم جووديرب لػذفرهلل
كيطيػبهلللػاهللهلل،الجزاءهللخيرنعـهللالمعيفهللكالمكجوهللفجزاىـهلل هلل ناهللالذيفهللف نكاهللهللأمينة رم ان العريضي

الػذمهللقػ ـهللبممػ  دتاهللفػاهللهللةوريمو الجويد مخروارالللدورير جومير أفهللأتقدـهللبخ لصهللالشفرهللكالتقديرهلل
هللتح يؿهللبي ن تهللىذاهللالبحث.

فػاهلللجنػرهللالمن قشػرهللرخ مػرهللكأ لػ ءهلللت لػ يـهللهللاإلجػ ءاألم تذةهللهللىكفذلؾهللشفرمهللكتقديرمهللإل
هللخيرهللالجزاء.هلل هللهللجزاءىـهللكتقكيموهللبقبكؿهللمن قشرهللىذاهللالبحث

الزيكتهللكح ظهللكأتقدـهللبجزيؿهللالشفرهللكالعرف فهللإلدارةهللمص  ةهللالزاكيرهللكالع م يفهللبمصن هللتعبخرهلل
هللىذاهللالبحثهللالنكر.هللألالمعدنيرهلل ينرهللالبحثهللالذيفهلللك هللجيكدىـهلللم هللرهلل

هلليتمػػن المقػ ـهلللػػذفرىـهللأىػؿهللل  لػػؿهللهللىكالشػفرهلللفػػؿهللمػفهللأ ػػ نناهلل  ػىهللإنجػػ زهللىػذاهللالبحػػثهللكلـػ
هللكالخير.

لكجيوهللالفريـهللكأفهلليجع وهللفاهللص لصهلل نهللكجؿهللأفهلليتقبؿهللىذاهللالعمؿهللخ لصهللمأؿهلل هلل ز هللأنهللاكأخيرهلل
 .كنعـهللالنصيرهللالمكلىإنوهللنعـهلل،هلل م ا

 "يالجالم عليوم يرحمة هللا يبروارو"
ثةووالباح  

هلل



 
 

 د

 محتوٌات البحث 

 رقم الصضحة المي يع ر. م
هللأهلل.اآليرهللالقرءنيرهللهلل1
هللبهلل.اإلىداءهلل2
هللجهلل.شفرهللكتقديرهلل3
هللدهلل.فيرسهللالمحتكي تهلل4
هللىػهلل.فيرسهللالجداكؿهلل5
هلل1هلل.المقدمرهللهلل6

 :الضصل األيل
 البحث الصياغة الرصيرية لمي يع

هلل5هللالبحثهللمكلكعهلل-أك نهللهلل7
هلل7هللأىميرهللالبحثهلل-ث ني نهللهلل8
هلل8هللمبرراتهللالبحثهلل-ث لث نهللهلل9
هلل8 أىداؼهللالبحثهلل-رابع  11
هلل9 تم ؤ تهللالبحثهلل-خ مم  11
هلل9هللالبحثتعريؼهللم  ىيـهللهلل-م دم هلل12

 :الثانيالضصل 
 الرنظيم غير الرجمي

هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهلل-أك هلل14 هلل14هلل.م يـك
هلل15هلل.فاهللالمؤممرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللكتطكرهللنشأةهلل-ث ني هلل15
هلل19هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفكاخدهلل-ث لث هلل16
هلل21هلل.التنظيـهللغيرهللالرمماخص خصهللهلل–رابع هلل17
هلل22هلل.التنظيـهللغيرهللالرممامفكن تهللهلل–خ مم هلل18
هلل23هلل.التنظيـهللغيرهللالرمماهللأنكاعهلل-م دم هلل19
هلل25هلل.التنظيـهللغيرهللالرمماكهللهللال رؽهللبيفهللالتنظيـهللالرمماهلل-م بع هلل21
هلل26هللهللهللهللهللهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللتأثيرهلل-ث من هلل21
هلل28هللهللهللهللهللهللأبع دهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهلل-ت مع هلل22
هلل28هللبيفهللالع م يفهللداخؿهللالمؤممر.هللا جتم  يرالع ق تهللهلل-أهلل23



 
 

ٖ 

 رقم الصضحة المي يع ر. م
هلل31هللبيفهللالع م يفهللخ رجهللالمؤممر.هللهللا جتم  يرالع ق تهللهلل-بهلل24

 الثالثالضصل 
 للبحث اإلطووار النظور 

هلل34هللغيرهللالرمماالم مرةهللل تنظيـهللهللرالنظريهلل–أك نهللهلل25
هلل39هللالدرام تهللالم بقرهلل–ث ني هلل 26
هلل39هللتمييد:هلل27
هلل41هللالدرام تهللالعربيرهلل-1هلل28
هلل45هللالدرام تهللالمح يرهلل-2هلل29
هلل48هللتعقيبهلل  ىهللالدرام تهللالم بقرهللهللهلل31
هلل51هللالنمكذجهللالنظرمهللل بحث.هلل-ث لث هلل31
هلل54هللالمتغيراتهللالداخ رهللفاهللالقي س.هلل-رابع هلل32

 الضصل الرابع
 في ليبيا "يصناعة النضط نبذة عن مجرمع البحث " قطاع الصناعة 

هلل56هللتمييد:هللهلل33
هلل56هللليبي اهللفهللل صن  راهللالت ريخهللالتطكرهلل-أك نهللهلل34
هلل57هللليبي هللفاهللالصن   تهللأنكاعهلل-ث ني نهللهلل35
هلل59هللالصعكب تهللكالمش فؿهللالتاهللتكاجوهللالصن  رهلل-ث لث نهللهلل36
هلل61هللليبي هللالن طهللفاصن  رهللقط عهللهلل-رابع نهللهلل37
هلل62هللراحؿهللتطكرهللالع م يفهللبقط عهللالن طلمحرهلل فهللمهلل-أهلل38

شرفرهللالزاكيرهلللتفريرهللالن طهلل)مصن هللتعبخرهللكح ظهللالزيكتهللالمعدنيرهللنمكذج ىهللهلل-بهلل39
هللفاهللالبحث(

هلل64

هلل64هللتعبخرهللكح ظهللالزيكتهللالمعدنير.هللهللمصن هللأقم ـهلل-جهلل41
 الضصل الخامس

 اإلجراءات المنيجية
هلل66هللالبحث.نكعهللهلل-أك نهللهلل41
هلل66هلل.البحثهللالمنيجهلل-ث ني نهللهلل42
هلل66هلل.مج  تهللالبحثهلل-ث لث نهللهلل43
هلل67هلل.جم هللالبي ن تهللكمي ر-رابع نهللهلل44



 
 

ٚ 

 رقم الصضحة المي يع ر. م
هلل67هللنكعهللكحجـهللالعينرهللفاهللالبحث.هلل-خ مم هلل45
هلل69هللالدرامرهللا متط  ير.هلل-دم م هلل46
هلل75هلل.األم ليبهللاإلحص خيرهللالممتخدمرهللفاهللالبحث-م بع هلل47

 الضصل الجادس
 البيانات يعرض النرائجالجان  الميداني: رحليل 

هللتح يؿهللالبي ن ت.هلل-أك نهللهلل48
هللبي ن تهللمتغيرهللالكاحد:كتح يؿهللكصؼهللػػػهلل1

هلل77
هلل77

هلل77هللل ع م يفهللبمص  ةهللالزاكير.هللا قتص ديركهللا جتم  يرهللالخص خصهللهلل49
هلل83هللالبعضهللداخؿهللالمؤممر.هلل  قرهللالع م يفهللبعليـشفؿهللهلل51
هلل87هلل.  قرهللالع م يفهللم .هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرشفؿهللهلل51
هلل92هللل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.هللا جتم  يرالع ق تهللطبيعرهللهلل52
هلل111هللدرجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر.هلل53

بيفهللالمتغيراتهللكاختب رهللفرلي تهللهللكصؼهللكتح يؿهللالع ق تهللا رتب طيرػػػهلل2هلل54
هللالبحث:

هلل112

هلل114هلل رضهللالنت خجهللكت ميرى .-ث ني ىهللهلل55
هلل121هللالتكصي تهلل56
هلل121هللمقترح تهللالبحثهلل57
هلل122هللالم خصهللب ل غرهللالعربيرهلل58
هلل124هللالم خصهللب ل غرهللاإلنج يزيرهلل59
هلل126هللق خمرهللالمراج هلل61
هلل132هللالم حؽهلل61
 

 هلل



 
 

 ص

  فهرسة الجداول

 رقم الصضحة عنيان الجديل ر.م

هلل (1)هللجدكؿ
زاكيػػػرهللحمػػػبهلليبػػيفهللتكزيػػػ هللالعػػػ م يفهللبمصػػن هللخ ػػػطهللكتعبخػػػرهللكح ػػػظهللالزيػػكتهللبمصػػػ  ةهللال

هلل.ـ2119هلل-ـهلل2118إحص خيرهلل
هلل68

هلل71هلل.يبيفهللارتب ط تهللفقراتهللامتبي فهلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهلل (2)هللجدكؿ
هلل71هللهلل.  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممريبيفهللارتب ط تهللفقراتهللامتبي فهللهلل (3)هللجدكؿ
هلل71هللهلل.ل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممرهللا جتم  يريبيفهللارتب ط تهللفقراتهللامتبي فهللالع ق تهللهلل (4)هللجدكؿ
هلل72هلل.يبيفهللارتب ط تهللدرج تهللفؿهللبعدهللم هللالدرجرهللالف يرهللل متبي فهلل (5)هللجدكؿ

هلل (6)هللجدكؿ
هللبعليـهلل هللالع م يف هلل  قر هللفركنب خ هللأل   هللطريقر هللب متخداـ هللا متبي ف هللثب ت مع مؿ

هلل.البعضهللداخؿهللالمؤممر
هلل72

مع مػؿهللثبػ تهللا مػػتبي فهللب مػتخداـهللطريقػػرهللأل ػ هللفركنبػػ خهلل  قػرهللالعػػ م يفهللمػ هللالرؤمػػ ءهللهلل (7)هللجدكؿ
هللهلل.داخؿهللالمؤممر

هلل73

هلل (8)هللجدكؿ
ل عػ م يفهللهللا جتم  يػرمع مؿهللثب تهللا متبي فهللب متخداـهللطريقرهللأل  هللفركنب خهللالع قػ تهلل

هلل74هللهلل.خ رجهللنط ؽهللالمؤممر

هلل75هللهلل.مع مؿهللثب تهللا متبي فهللب متخداـهللطريقرهللأل  هللفركنب خهلللألبع دهللكالدرجرهللالف يرهللهلل (9)هللجدكؿ
هلل77هللهلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللالنكعهللهلل (11)هللجدكؿ
هلل77هلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللالعمرهللهلل (11)هللجدكؿ
هلل78هلل.ا جتم  يريبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللالح لرهللهللهلل (12)هللجدكؿ
هلل78هلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللالمؤىؿهللالع ماهللهلل (13)هللجدكؿ
هلل79هلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللمنكاتهللالخبرةهلل (14)هللجدكؿ
هلل81هلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللمف فهللاإلق مرهللهلل (15)هللجدكؿ
هلل81هلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللالدخؿهللالشيرمهللهلل (16)هللجدكؿ
هلل81هللهلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللالكظي رهللالح ليرهللهلل (17)هللجدكؿ
هلل81هلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللتغييرهللالكظي رهللهلل (18)هللجدكؿ
هلل82هللهلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللفي يرهللالحصكؿهلل  ىهللالكظي رهللهلل (19)هللجدكؿ
هلل83هللهلل.يبيفهللتكزي هللأفرادهللالعينرهللحمبهللالقمـهللالذمهللتتبعوهللهلل (21)هللجدكؿ
هلل83هلل.بعضهللداخؿهللالمؤممرالل قراتهلل  قرهللالع م يفهللبعليـهلليبيفهللاألىميرهللالنمبيرهللهللأ(هلل-21جدكؿهلل)
هلل84هلل.داخؿهللالمؤممرهللبعضالبعليـهلل  قرهللالع م يفهللهللل قراتيبيفهللالتكصيؼهللاإلحص خاهللهللب(هلل-21جدكؿهلل)



 
 

 ح

 رقم الصضحة عنيان الجديل ر.م
هلل87هللهلل.نط ؽهللالمؤممرهللداخؿهلل  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءيبيفهللاألىميرهللالنمبيرهلللبعدهللهللأ(هلل-22جدكؿهلل)
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 ةوم  دّ  وووقووم  ال
الع ق تهللغيرهللالرمميرهللمفهللالمكلك  تهللالميمرهللالتاهللحظيتهللب ىتم ـهللالعديدهللمفهللهللرتعتب

هلل لم هلللي هللمفهللدكرهللميـهللفاهللتحقيؽهللا متقرارهللهللالصن  ا،كخ صرهلل  ـهللا جتم عهللهللا جتم  ير،الع ـك
هلل هللداخؿ هللهللالمؤممر،كالتكازف هللمف هللل مؤممر هللالتنظيما هللالييفؿ هلليتفكف الرمماهللكغيرهللهللبن خيف،حيث
ب لنظرهللإلىهللأفهللالع ق تهللتتشفؿهللبيفهللهللل مؤممر،أحدهللمفكن تهللالنظ ـهللا جتم  اهللهللييعىد هللالرمماهللالذمهلل

تمثؿهللحجرهللالزاكيرهللألمهللىيفؿهللتنظيماهللهللجم  ربن ءنهلل  ىهللحقيقرهللأفهللالكهللهللرممير،األفرادهللبطريقرهللغيرهلل
هلل  يوهللفاهللتحقيؽهللاألىداؼهللالتنظيمير.هللكاألم سهللالذم هلليقـك

 هلليمففهللتصكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللشفؿهللمجردهللم هلللـهلليتـهللكلعوهللفاهللاإلط رهللالذمهلل
 هلليمففهللأفهللتؤخذهللهلل،ؾغيرهللالرمميرهللكم هللذلهللجم   تكىكهللإط رهلل مؿهللالهلل،يظيرهللفيوهللبطريقرهللكالحر

غيرهللالرمميرهللهللجم   تف مرهللالتنظيـهللإ هللبمعنىهللمج زمهللأكهللتقريباهللألفهللإحدلهللالمم تهللاألم ميرهللل 
صكرةهللفاهللغيرهللالرمميرهللىاهللت ؾهللالع ق تهللا جتم  يرهللهللف لجم   تهلل،ىاهلل دـهللقدرتي هلل  ىهللالتنظيـ

ج تهللالن ميرهللكا جتم  يرهللكالتاهللت باهللا حتي هللاالتنظيمهللالت    تهللالتاهللتحدثهللت ق خين هللداخؿهللاإلط ر
غيرهللرمميرهللتظيرهللمفهللخ لي هللصكرةهللالت   ؿهللهللجم   تتفكفهللصكرةهللىذههللالع ق تهللفاهللهللكهلل،ألفرادى 

هللا جتم  اهللالع كمهللبيفهللاألفرادهللكالجم   ت.
كيمففهللالحصكؿهللهللرممير،تم  دهللالح لرهللالتاهلليتمت هللبي هللاألفرادهلل  ىهللتفكيفهللمنظم تهللغيرهلل

هللالح لرهللمفهللمجتم هللالمصن هللا هلليفكفهللمفهللالمجتم هللالمح اهللهللال رد،لذمهلليعمؿهللفيوهلل  ىهللىذه أكهللقد
ىذههللالعكامؿهللالتاهللتشفؿهللفاهللمجم ي هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللمتش بفرهللك هلليمففهللفص ي هللهلل  ـ،بشفؿهلل

مجمك رهللمعينرهلل  ىهللأني هللتمتندهللإلىهلل  مؿهللكاحدهللح مـهللمثؿهللهللكيمففهللا تب رهللالبعض، فهللبعلي هلل
أيلن هلل  ىهللالقربهللالمف ناهللفع مؿهللح مـهللكأم ماهللفاهللتفكيفهللهللتعتمدكهللهللالعمؿ،العمرهللأكهللاألقدميرهللفاهلل

هللحيثهللأفهللجمي هللالعكامؿهللمترابطرهللكمتش بفر.هللالرممير،المنظم تهللغيرهلل
ىن ؾهللأفثرهللمفهللمببهلليدف هللالمكظ يفهللل نلم ـهللإلىهلل لكيرهللالمنظمرهللغيرهللالرمميرهللألنيـهلل

هللداخؿهللالمجمك ر هللالذمهلليجدكنوهلل ندهلل لكيتيـ هللاألم ف هللإلى الن تجرهلل فهللهللت ؾهللالم مركهللهلل،يمعكف
ل مكظؼهللالذمهللتعرضهللل تيديدهللهللجم  رتجنبهللالكحدةهللكق قي هللكمفهللالمنظم تهللالتاهلليكفرى هللأ ل ءهللال

مفهللالتيديداتهللالتاهللقدهللتكاجيي هللهللـن ميأألفهللمعظـهللالعم ؿهلليريدكفهللحم يرهللهلل،مفهللقبؿهللزمي وهللأكهللرخيمو
هللالعم ؿهللإلىهللالتجم هلللحم يرهللأن ميـهللمفهللالمم رم تهللهلل،داخؿهللالمنظمر التعم يرهللمفهللكب لت لاهللح جر
رغبرهللفاهللا نتم ءهللالكب لت لاهلل ندم هلليدخؿهللالع مؿهللم هلل م ؿهللءخريفهللفاهللالمنظمرهللتخ ؽهللهلل،قبؿهللاإلدارة
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هللالتاهلل هللمخت ؼهللاألمكر هللكالعكاطؼهللحكؿ هللكالمش  ر هللاألفف ر هللكتب دؿ هللمعيـ هلل  ق ت هللكتفكيف إلييـ
هللالعيشهللفاهلل زلرهلل،تكاجييـ هلليمفنو خريفهللاآلكيميؿهللإلىهللالتعرؼهلل  ىهللعوهللألنوهللاجتم  اهللبطبهلل، 
كب لت لاهللفإفهللمم رمتوهللل عمؿهللل ترةهللطكي رهللقدهللتخ ؽهللنك  نهللمفهللالم ؿهللكاإلرى ؽهللالذمهللهلل،بيـهللكا خت ط

كالعكاطؼهللالتاهللبداخ وهللهلللمش  راتش رفوهللبحيثهلليحت جهللإلىهللمجمك رهللهلل،ميؤثرهللم ب نهلل  ىهللإنت جيتو
هلليقبؿ هلل  ليرهلل  ىهللحتى هللركح هللفا هللإلىهللهلل،العمؿ هللا نلم ـ هللغيرهللرمميرهللمفهللأجؿهللجم   تكيقبؿ

ك ندم هلليشعرهللأفهللىن ؾهللقصكرهللفاهللهلل،الحصكؿهلل  ىهللبعضهللالنص خصهللهللفاهللاألمكرهللالمتع قرهللب لعمؿ
هللإليج دهللحؿهلللذلؾ.هللجم  ري جأهللإلىهللالهلل،أحدهللجكانبهللالعمؿهللالذمهلليؤديو

هلل  ىهللتف مؿهللمجمك رهللمفهللكهلل هللتقـك هللمؤممرهللاجتم  ير هلل  ى هللل تنظيـ هللالحديثر هللالنظرة تعتمد
غيرهللهللجم   تمم هللم  دهلل  ىهللتأفيدهللأىميرهللالهلل،المنظمرالعكامؿهللا جتم  يرهللكالن ميرهللل ع م يفهللفاهلل

هللالرمميرهللفاهللالعمؿهللكالتأفيدهلل  ىهللأىميتي هللفاهللاإلنت جير.
هللال هللىذه هللمثؿ هللتفكيف هللفإف هللالحقيقر هللالتاهللتهللجم   تفا هللالك ءهلللنكعهللالمينر هللرابطر هللتقكير هلل  ى عمؿ

  مؿهللهللجم  ركمفهللثـهللتصبصهللىذههللالهلل،يم رمكني هللكمن قشرهللالمش فؿهللالتاهلليكاجيكني هللفاهللىذههللالميمر
لذاهللفإفهللالنظرةهللالحديثرهللل تنظيـهللغيرهللالرمماهللهلليينظرهللإليي هللهلل،لغطهللفاهللالدف عهلل فهللأصح بهللالمينر

حيثهللتت   ؿهللت ؾهللاألجزاءهللم هللبعلي هللهلل،  ىهللأني هللجزءهللمتش بؾهللمفهللالنظ ـهللالمعقدهللل مؤممرهللففؿ
هللالبعضهللمفهللأجؿهللتحقيؽهللأىداؼهللالمنظمر.

هلل  ىهللم هللتقدـ نظيـهللغيرهللالرمماهللل عم ؿهللمفهللخ ؿهللتحديدهلل لتبفإفهللىذاهللالبحثهللييتـهللهلل،كبن ءن
ا جتم  ير"هللالق خمرهللبيفهللالع م يفهللفاهللنط ؽهللالمنشأةهللالصن  يرهللالتاهللتمث ي هلل"هللالع ق تهللاإلنم نيرهلل

ىذههللالع ق تهللخ رجهللنط ؽهللالمنشأةهللالصن  يرهللكمدلهللتأثرهللهلل،مؤممرهللمص  ةهللالزاكيرهللكمدلهللامتمرارى 
هلل)الجنس  ددهللمنكاتهللالخبرةهللفاهللهلل،المؤىؿهللالع ماهلل،تم  يرالح لرهللا جهلل،العمرهلل،بعضهللالمتغيراتهللػ

 العمؿ(هلل  ىهللطبيعرهللالع ق تهللا جتم  يرهللالق خمرهللبيفهللالع م يفهللل منشأةهللالصن  ير.

هللمترهللفصكؿهللرخيمير هللإلى هللالبحث هللىذا هللالتصكريرهللاهللتن كؿهللال صؿهللاألكؿهلل،ينقمـ لصي غر
هللحيثهللمكلك وهللالبحثهلللمكلكع هللكهللهللمف هللكتم ؤ توكأىميتو هللال صؿهللالث ناهللأمهلل،كم  ىيموهللأىدافو  
هللكمفكن توهللكأنكا وفكاخدههللكخص خصوهللكهللتطكرههللهللكهللنشأتوم يكموهللكهللببدءانهللهللالتنظيـهللغيرهللالرممافتن كؿهلل

.هللأم هللال صؿهللالث لثهللكأخيراهللأبع دهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللهللكتأثيرهكال رؽهللبينوهللكبيفهللالتنظيـهللالرمماهلل
هلل هللالنظري ت هللقط عهللاب هلليتن كؿهللال صؿهللالرهللكهللهلل،كالدرام تهللالم بقرفيتن كؿ نبذةهلل فهللمجتم هللالبحثهلل"



 
 

3 

هللليبي " هللفا هللالخ مسهللهلل،الصن  ر هللال صؿ هللكيتلمف هللالمنيجير هللتن كؿهللاإلجراءات هلل،البحثهللنكعكفيو
هللفاهللالبحثهلل هللنكعهللكحجـهللالعينرهللفاهللهللكمي رهلل،مج  تهللالبحثهللهلل،المنيجهللالممتخدـ جم هللالبي ن ت،

هللامتراتيجيرهللتح يؿهللالبي ن تهللهلل،البحثهلل ال صؿهللالم دسهللبينم هللخصصهللهلل،الدرامرهللا متط  يرهلل،
هلل. ىالبي ن تهللك رضهللالنت خجهللكت ميرهلليؿهلللتح 



هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 م األولـانفص
 انثـحث ىضىعانصياغـح انتصـىريح مل

 البحث. ي يعم:  أيلا 
 .: أىمية البحثاا ثاني
 .البحث مبررات: اا ثالث
 .البحث أىداف: ارابعا 

ا: رجاؤلت البحث.  خامجا
ا  يا  جرائياا. نظريارعريف المضاىيم : جادجا
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هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

هلل  
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 :البحث ي يعم -أيلا 
هللغيرهللالرمماهللنظ من هللمكازين هللل تنظيـهللالرمماهلل هلليحقؽهللأىداؼهللىذههللال هللجم   تيعتبرهللالتنظي

كىػػذاهللمػ هلليػػدف هلل ػددناهللمػػفهللاألفػرادهللأكهللزمػػ ءهللالعمػؿهللإلػػىهللالتجمػ هللداخػػؿهللهلل،ك هلليخػدـهللمصػػ لحي هللالخ صػر
هلل،حيػثهللتنشػأهللداخػؿهللالمنظمػػرهللنتيجػرهللل ت   ػؿهللا جتمػ  اهللل تػرةهللزمنيػرهللمعينػػرهلل،غيػرهللرمػميرجم  ػ تهلل

يحػدثهللىػذاهللالت   ػؿهللبنػ ءنهلل  ػىهللالع قػ تهللا جتم  يػػرهللالداخ يػرهللالتػاهللتحػدثهللبػيفهللمػكظ اهللالمؤممػػرهلل
هلل،إلػىهللالع قػػ تهللغيػرهللالرمػػميرهلل تتج كزىػبػػؿهللهلل،الرمػػميرهللفقػطهللجم  ػ تكىػذههللالع قػ تهلل هللتنشػػأهللبػيفهللال

بمػ هللفػاهللذلػؾهللهلل،لي هللأىميتي هللالخ صرهللفػاهللالتنظػيـهللكتم ييػ هللمجمك ػرهللمػفهللالعكامػؿهللكالتاهللغ لبن هللم هلليفكف
ا جتم  يػػرهللكالن مػػيرهللالتػػاهللتخ ػػؽهللأنم طنػػ هللمػػػفهللالت   ػػؿهللكالتكاصػػؿهللب إللػػ فرهللإلػػىهللالكجػػكدهللالطبيعػػػاهلل

حمبهللهلل ظيكرىهللل صداق تهللكالع ق تهللالشخصيرهللكالثقرهللالمتب دلرهللبيفهللبعضهللالعم ؿهللكتخت ؼهللأمب ب
كيحػدثهللبػػيفهللهلل،فيػكهلل هلليخلػ هللليػذههللالتع يمػ تهللكالقػكانيفهللكاألكامػرهللالرمػميرهلل،ؿالمحػيطهللكطبيعػرهللالعمػ

ممػػ هلليػػؤدمهللإلػىهللتفػػكيفهللمنظمػػرهللهلل،ممػتكي تهللمخت  ػػرهللداخػؿهللالمنظمػػرهللمتجػػ كزناهللحػدكدهللالمػػ طرهللالرمػمير
التن غـهللالبنػ ءهللاإليجػ باهللبػيفهللالعػ م يفهللممػ هلليلػ اهلل  ػىهللهلللكهللالتف مؿغيرهللرمميرهللتمعىهللإلىهللتحقيؽهلل

ن مبن هلليق ؿهللمفهللالتعبهللكالتكترهللكاللغطهللكالم ؿالعمؿهللجكناهللن مين هللم
هلل.(1)

تمكدهللهلل(هللإلىهللأفهللالع ق تهللاإلنم نيرهللالطيبر6002هلل،)ن صرهللبفهلل قيؿهللفاهللىذاهللالشأفهلليؤفدكهلل
هللكيشػػعركفهللب لثقػػرهلل،بػػيفهللأفػػرادهللالعينػػر هللالع قػػ تهللاإلنمػػ نيرهللفػػاهلل م يػـػ هلليطبقػػكفهللم يػػـك كيمػػكدهللهلل،كأنيػـػ

(هلل6002هلل،درامرهلل)ب بػ هللحنينػاهللفػؤادهللفش تكهللهلل.(2)هللالعمؿهلل فكيشعركفهللب لرل هللهلل،بينيـهللاألل رهللكالمكدة
أفهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللالمكجػكدهللداخػؿهللمديريػرهللاللػراخبهللبك يػرهللكرق ػرهلليػؤدمهللإلػىهللتلػ فرهللالجيػكدهلل

لمكاجيػػػػرهللهلل،كظيػػػكرهللا نمػػػػج ـهللبػػػػيفهللالعمػػػػ ؿهللكالتلػػػػ مفهللكالتنػػػػ غـهللفػػػػاهللمخت ػػػػؼهللالكحػػػػداتهللالتنظيميػػػػر
لع ق تهللغيرهللالرمميرهللتعززهللركحهللالتع كفهللكتؤدمهللإلىهللإل فرهللإلىهللأفهللاهلل،المعكق تهللالتاهللتكاجوهللالمؤممر
هلل.(3)ظيكرهللالت حـهللبيفهللالعم ؿ

                                        

هللهللهلل1 هللأم مرهللميدكفهلل،هللصي نرهللخ ؿهللالع ق تهللا تص ليرهللغيرهللالرمميرهللفاهللالمؤمم تهللاألجنبيرهللفاهللالجزاخرهلل،هللدرامرهللح لرهللشرفرهللش ـك محمد
هللغيرهللمنشكرةهلل،هلل هللكرق رهلل،هللرم لرهللم جمتير هللبح ماهللممعكد هلل،هللصهلل2114ب رغرهللاألمريفير هلل.5ـ

هللاهللهلل2 هللبفهلل قيؿهلل،هللالع ق تهللا نم نيرهللك  قتي هللب ألداء هللبفهللمحمد هللاإلداريرهلل،هللج معرهللن صر هللمنشكرةهللبف يرهللالع ـك لكظي اهلل،هللرم لرهللم جمتير
هللاألمنيرهلل،هللالري ضهلل،هلل هلل،هللصهلل2116ن يؼهللالعربيرهللل ع ـك  .هلل23ـ

هللهللهلل3 هللا نم نير هللغيرهللمنشكرةهلل،هللف يرهللالع ـك هللفؤادهلل،هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللكتحقيؽهللالتع كفهللداخؿهللالمؤممرهلل،هللرم لرهللم جمتير ب ب هللحنيناهللمحمد
هللمرب حهللكرق رهلل،هللالجزاخرهلل،هلل هللصهلل2114كا جتم  يرهلل،هللج معرهللق صدم  .هلل43ـ،
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نتيجػػػرهلل كامػػػػؿهللمشػػػػترفرهللمثػػػؿهللال غػػػػرهللكالعػػػػ داتهللهللتشػػػػف تهللالعمػػػػؿهللجم  ػػػ تيمفػػػفهللالقػػػػكؿهللأفهلل
كالتق ليػدهللكا نتمػ ءهللبػيفهللاألفػرادهللفػاهللالمؤممػ تهللالصػن  يرهللالفبػرلهللحيػثهللنجػدهللالتنػكعهللكا خػت ؼهللفػاهلل

 ػ داتيـهللهللمػفهللكلفػؿهللمنيػ هللمػ هللىػكهللخػ صهللبيػ هلل،المخت  ػرهللالعنصرهللالبشرمهللمفهللالجنمػي تهللكالممػتكي ت
ممػػػ هلليػػػدف هللهلل،نشػػػطتيـهللداخػػػؿهللالمؤممػػػرهللكخ رجيػػػ كتق ليػػػدىـهللكأ ػػػرافيـهللالثق فيػػػرهللالتػػػاهللتحػػػددهللمػػػ كفيـهللكأ

األمػػرهللالػػذمهللقػػدهلليػػؤدمهللإلػػىهللهلل، هللمػػيم هللبحمػػبهللجنمػػي تيـهلل،أفرادىػ هللإلػػىهللالتقػػ ربهللكالتػػرابطهللفيمػػ هللبيػػنيـ
صػرا  تهللكلػي عهللركحهللالتعػ كفهللكت عيػؿهللمشػ فؿهللالعمػؿهللممػ هللينػتجهلل نػوهللظيػكرهللءثػ رهللمثػؿهللاإلشػ   تهلل

لنقػػػػؿهللمع كمػػػػػ تهللمشػػػػػكىرهللكفػػػػػذلؾهللالتػػػػػاهللتمػػػػػمـهللأجػػػػػكاءهللالعمػػػػؿهللكأيلػػػػػ نهللتحريػػػػػؼهللالحقػػػػػ خؽهللهللمغرلػػػػرلا
كقدهلليصؿهللاألمرهللإلػىهللنقطػرهللا نتقػ ـهللممػ هلليػؤدمهللهلل،المحمكبيرهللكالكم طرهللفاهللتن يذهللمص لصهللالممؤكليف

لػراب تهللمتفػررةهللالشػػف كلهللكالتػأثيرهلل  ػىهللاألحفػ ـهللكالقػراراتهللالتػاهلليتخػػذى هللهلل،إلػىهللفكلػىهللفػاهللالعمػؿ كاا
العمػؿهللهللجم  ػ تالفراىيػرهللبػيفهللكفػذلؾهللهلل،الممؤكلكفهلل ندهللالتركيجهللأكهللإمن دهللالمي ـهلللشخصي تهللالعمػؿ

ممػػػػ هلليجعػػػػؿهللاإلدارةهللفػػػاهللمشػػػػ فؿهللداخمػػػػرهللمػػػ هللالعمػػػػ ؿهللمػػػػفهللهلل،األجنبيػػػرهللكالجم  ػػػػ تهللالمح يػػػػرهللكالكطنيػػػر
يتػػرؾهللءثػػ رناهللممػػ هللهلل،فػػاهللصػػرا  تهللمػػ هللبعلػػي هللن مػػي هللجم  ػػ تمخت ػػؼهللالجنمػػي تهللكا نتمػػ ءاتهللإلػػىهلل

لمؤممػػػرهللميػػػددةهللممػػػ هلليجعػػػؿهللأىػػداؼهللاهلل،داخػػػؿهللالمنظمػػرهللالعمػػؿهللن مػػػي هللجم  ػػػ تكهللمػػ بيرهللبػػػيفهللاإلدارةهلل
التنظيـهللغيرهللالرمماهللأحدهللالرف خزهللاألم ميرهللفاهللالعم يػرهللاإلداريػرهللفػاهللأمهللهللكبن ءهلل  يوهلليعد،هللهللب ل شؿ
حيػػػثهللإفهللالع قػػػػ تهللا جتم  يػػػػرهللهلل،حيػػػػثهلليعمػػػؿهلل  ػػػػىهللنقػػػؿهللالمع كمػػػػ تهللداخػػػؿهللالمؤممػػػػرهللهللمنظمػػػر،

كب لتػ لاهللهللالمػ يمر،تفكفهللفقطهللفاهلللكءهللتنظيـهللإدارمهللن جصهللمخططهللكفؽهللاألم ليبهللالع ميرهللهللن جحرال
مػػكاءهللمػػفهللخػػ ؿهلل  ق تيػػ هللهللالمنظمػر،أصػبصهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللاألداةهللالتػاهللتػػربطهللجميػػ هللأجػػزاءهلل

هللهلل.(1)هللالداخ يرهللبيفهللالع م يفهللأكهللالع ق تهللالخ رجير
البحػثهللفػاهللالتعػرؼهلل  ػىهللطبيعػرهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللهللمكلػكعتحددهلليفاهلللكءهللم هللمبؽهلل
  قػػرهللالعػػػ م يفهللبعلػػػيـهللهللخػػػ ؿهللالتعػػرؼهلل  ػػػىهللمػػفهللبمصػػػ  ةهللالزاكيػػرهللكذلػػػؾهللل عػػ م يفهللفػػػاهللالصػػن  ر

،هللك  قػرهللالعػػ م يفهللخػ رجهللنطػػ ؽهللهللب لمؤممػػرهللالػبعضهلل،هللك  قػتيـهللمػػ هللرؤمػ ءىـهللداخػػؿهللنطػ ؽهللالعمػؿ
،هللثـهللالبحثهللفاهللالع ق تهللا رتب طيرهللبيفهللبعضهللالمتغيراتهللالممتق رهللالمتمث رهللفػاهللهللب لمؤممرهللالعمؿ

اهلل،هللمػػػنكاتهللالخبػػػرةهللفػػػاهللالعمػػػؿهلل(هللكطبيعػػػرهلل)هللالنػػػكعهلل،هللالعمػػػرهلل،هللالح لػػػرهللا جتم  يػػػرهلل،هللالمؤىػػػؿهللالع مػػػ

                                        
هللأم مرهللميدكفهلل،هللصي نرهللخ ؿهللالع ق تهللا تص ليرهللغيرهللالرمميرهللفاهللالمؤهللهللهلل1 هللمبؽهللذفرههلل،هللمحمد مم تهللاألجنبيرهللفاهللالجزاخرهلل،هللمرج 
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رهللكفع ليػػػهللةف ػػ ءهللفػػػاهللرفػػ هللدرجػػػرالتنظػػيـهللغيػػػرهللالرمػػماهللهللفػػػاهللدكرالبحػػثهللكهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػػماهلل،هلل
هلل.هللالرمميرهللأىدافوهللالمؤممر

 :أىمية البحث -اا ثاني

 : األىومية النظوريوة
 : يأريرومن أىمية البحث فيما 

هلل -1 التنظػػػيـهللبمػػ هللتتلػػمنوهللمػػػفهللهللاجتمػػ عإثػػراءهللالمفتبػػ تهللالج معيػػرهللكتزكيػػػدهللالدارمػػيفهللفػػاهللحقػػػؿهلل  ػـػ
التنظػػػيـهللغيػػػػرهللالرمػػػماهللب لمؤممػػػػرهللنظريػػػرهلل ػػػػفهللالتػػػراثهللالمكمػػػػيكلكجاهللبشػػػفؿهلل ػػػػ ـهللكهللمعطيػػػ تهلل
هلل.بشفؿهللخ صهللالصن  ير

هللالشخصيرهللل ب حثرهللفاهللتن كلي هللليذاهللالمكلكعهللمفهللحيثهللاختب رهللاألطرهللالنظريرهللهللا ىتم م ت -2
هللتختبرهللفاهللىذاهللالبحث.هللالتا

 ألىميوة الرطبيقيوة: ا
فمفهللاألىميرهللالعم يرهللل بحثهللفاهللمػعيي هللل تعػرؼهلل  ػىهللالتنظيمػ تهللغيػرهللالرمػميرهللل عػ م يفهللت

هللفاهللالصن  رهللكذلؾهللفاهللالنق طهللالت لير:هلل
هللصػػػػ نعاهللالقػػػػرارهللفػػػاهللمجػػػػ ؿهللالصػػػن  رهلللتقػػػػديـهللبي نػػػػ تهللهللى يطهللاللػػػػكءهلل  ػػػتمػػػ -1 مكلػػػػكعهللييػػـػ

كمع كمػػ تهللكنتػػػ خجهللتتػػيصهللال رصػػػرهللل جيػػػ تهللالمختصػػرهللبػػػ لتنظيـهللالرمػػماهللل مؤممػػػر،هللكذلػػػؾهلل
فػاهللالتنظػيـهللالرمػماهللهللاإلدارةل مت  دةهللمني هللفػاهللمع لجػرهللالجكانػبهللالمػ بيرهللالتػاهللتعػ ناهللمنيػ هلل

 تعبخرهللالزيكتهللالمعدنيرهللبمص  ةهللالزاكير.بمصن هلل

هللغيرهللالرمماهللالذمهلليتميزهللبوهللقط عهللالصن  رهللهلل كلرمح -2 كل هللتشخيصهللمكميكلكجاهللل تنظي
ليػػػكفرهللنتػػػػ خجهللكمع كمػػػػ تهللكبي نػػػػ تهللالتػػػػاهللتتػػػيصهللال رصػػػػرهللل جيػػػػ تهللالمتخصصػػػػرهللبػػػػ لمجتم هلل
كش غ اهللالمرافزهللالقي ديرهللكمكاق هللاتخ ذهللالقرارهللل مت  دةهللمنيػ هللفػاهللمع لجػرهللالجكانػبهللالمػ بيرهلل

التنظػيـهللغيػػرهللالرمػماهللب لمصػػن ،هللكتقػػؼهللحجػرهلل ثػػرةهللأمػػ ـهللهللالتػاهللقػػدهللتعػ ناهللمنيػػ هللاإلدارةهللفػػا
 جؿهللتنميرهللالمصن .أتحقيؽهللىذاهللالتنظيـهللألىدافوهللال ع لرهللالتاهللق متهللمفهلل

لمشػ فؿهللالتػاهلليعػ ناهللمنيػ هللالعػ م يفهللاهللل عديػدهللمػفهللح ػكؿالهللإليج دهلليعتبرهللالبحثهللمح كلرهللج دة -3
 ب لمصن .

هلل
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 :مبررات البحث -اا ثالث
هللالعكامػػػػؿهللالتنظػػػيـهللغيػػػػرهللالرمػػػماهللمػػػػفهلل -1 كنجػػػػ حهللهللاإلداريػػػػرمػػػػيركرةهللالعم يػػػرهللهلل  ػػػىالمػػػػؤثرةهللأىػػـػ

هلل  لير.فاهللتحقيؽهللأىدافي هللبف  ءةهللكف   يرهللهللالمؤممر
هللاجتمػػ عهللالتنظػيـالع ميػرهللهللأف قيػػ رغبػرهللالب حثػػرهللفػاهللتكمػػي هلل -2 ،هللب إللػػ فرهللإلػػىهللهللفػػاهللمجػ ؿهلل  ػـػ

هللهللي ىتم م تاهلل هللهللاجتم عالشخصيرهللفاهللمج ؿهلل   هللبعض  ىهللهللي تطبيقهللمني هللمح كلرفاهللالتنظي
هللالنم ذجهللالنظريرهللمفهللخ ؿهللتكظيؼهللإحداى هللفاهللالبحثهللكاختب رى هلل  ىهللأرضهللالكاق .

 :أىوداف البحوث -اا رابع

هللغيػػػرهللالرمػػػماهللىالتعػػػرؼهلل  ػػاليوووودف الرئيجوووي األيل:  مػػفهللحيػػػثهللالع قػػػ تهللا جتم  يػػػرهللالق خمػػػرهللهللطبيعػػػرهللالتنظػػػي
هللالزاكيرهلللع م يفهللفاهللاهللبيف  .ب يبي مص  ة

 : يةاآلريينبثق عن اليدف الرئيجي األىداف الضرعية 
بػػػيفهللالعػػػ م يفهللبعلػػػيـهللالػػػبعضهللداخػػػؿهللهللا جتم  يػػػرهللالتػػػاهللتػػػربطهللرؼهلل  ػػػىهللطبيعػػػرهللالع قػػػرالتعػػ -1

هللالمؤممر.
هللبيفهللالع م يفهللكالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممر.هللا جتم  يرهللالتاهللتربطهللالتعرؼهلل  ىهللطبيعرهللالع قر -2
هلللع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.اهللاهللتربطهللبيفالتهللا جتم  يرالتعرؼهلل  ىهللطبيعرهللالع ق تهلل -3
النػػػػػكع،هللالعمػػػػر،هللالح لػػػػػرهلل)الممػػػػتق رهللبػػػػػيفهللبعػػػػضهللالمتغيػػػػػراتهللا رتب طيػػػػرهللهللالبحػػػػثهللفػػػػاهللالع قػػػػػ ت -4

،هللالمؤىؿهللالع ما،هللمنكاتهللالخبرةهللفاهللالعمؿ،هللمف فهللاإلق مر،هللالمؤىؿهللالع مػا،هللالػدخؿهللا جتم  ير
هللب يبي .فاهللمص  ةهللالزاكيرهللهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللأبع د(هللكهللالشيرم

هللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللفػػاهللتحقيػػؽهللأىػػداؼهللالمؤممػػردكرهللالتعػػرؼهلل  ػىهللاليوودف الرئيجووي الثوواني: 
   لير.بف  ءةهللكف   يرهلل

هلل  
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 رجواؤلت الوبحوث:  -اا خامج

 الرجواؤل الورئيجوي األيل: 
مػفهللحيػثهللهللمػ هللطبيعػرهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللمعرفػرهللإلىهللل بحثهللكفاهللتم ؤؿهللرخيماهللتذىبهللالب حثرهلل

هللمص  ةهللالزاكيرهللب يبي ؟لع م يفهللفاهللاهللالع ق تهللا جتم  يرهللالق خمرهللبيف

 : الرجاؤلت الضرعية جاءت والرالي  عدد منيينبثق عن الرجاؤل الرئيجي 
 ؟بيفهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهللا جتم  يرهللالتاهللتربطهللطبيعرهللالع قرهللم  -1

 بيفهللالع م يفهللكالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممر؟هللا جتم  يرهللالتاهللتربطهللطبيعرهللالع قرهللم  -2

 ؟لع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممراهللالتاهللتربطهللبيفهللا جتم  يرطبيعرهللالع ق تهللهللم  -3

،هللا جتم  ير  ق تهللارتب طيرهللبيفهللبعضهللالمتغيراتهللالممتق رهلل)النكع،هللالعمر،هللالح لرهللىؿهللىن ؾهلل -4
مػػا،هللالػػدخؿهللالشػػيرم(هللالمؤىػؿهللالع مػػا،هللمػػنكاتهللالخبػػرةهللفػػاهللالعمػػؿ،هللمفػػ فهللاإلق مػػر،هللالمؤىػػؿهللالع 

هللفاهللمص  ةهللالزاكيرهللب يبي ؟هللبيفهللالع م يفهللكأبع دههللالتنظيـهللغيرهللالرمما
هللبف  ءةهللكف   يرهلل  لير؟هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممردكرهللهللم هلل-هلل5

 :رعريف مضاىيم البحث -اا جادج
تفتمبهلل م يرهللتحديدهللالم  ىيـهللأىميرهللفبيرةهللفاهلل م يرهللالبحثهللألنوهلل فهللطريقي هلليمفػفهللإزالػرهلل
الفثيػرهللمػفهللالغمػكضهللالػذمهلليفتنػػؼهللالمكلػكعهللب لنمػبرهللل ب حػثهللكل قػػ رئهللمعػ ،هللفتعريػؼهللالم ػ ىيـهللمػػفهلل
الخطكاتهللاألم ميرهللفاهللأمهللبحثهللكلذلؾهللفقدهلل مدتهللالب حثرهللإلىهللتحديدهللكتعريؼهللالم  ىيـهللاألم ميرهلل

هلل:هللاآلتاهلل  ىهللالنحكهللإجراخيرهللأكهللنظريرمكاءهللف نتهلللبحثهلللمكلكعهللا
كتح يػػؿهللهلل،كتح يػؿهللالقػراراتهلل، م يػرهللتح يػؿهللالنشػػ طىػكهلل"هللاألدبيػػ تحمػبهللمػػ هللجػ ءهللفػاهلل: الرنظويم -1

هللاألنشػطرثـهللتقميـهللىذههللهلل،الع ق تهللمفهللأجؿهللتصنيؼهللالعمؿهللكتقميموهللإلىهللأنشطرهلليمففهللإدارتي 
هللاألشػخ صكأخيراهللاختي رهللهلل،إلىهللكظ خؼهللثـهللتجمي هللىذههللالكحداتهللكالكظ خؼهللفاهللىيفؿهللتنظيما

 .(1)ىذههللالكحداتهللكالكظ خؼهللهللإلدارةال زميفهلل

هللهلل:لرنظيم غير الرجميا-2 هللنػو:هللأالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللبهلل،مصػط ح تهللالتنظػيـهللكاإلدارةيعرؼهللمعجـػ
يمػػتمركفهللفػػاهللإق متيػػ ،هللهللكهلل،المتنك ػػرهللالتػاهللينشػػخي هللالعمػػ ؿهللا جتم  يػػرالشخصػػيرهللكهللهلل تت ػؾهللالع قػػهلل"

                                        
ـ،هلل2117ط عتهللإبراىيـهلللط ا،هلل  ـهللاجتم عهللالتنظيـ،هللف يرهللاآلداب،هللج معرهللبناهللمكيؼ،هللدارهللغريبهللل طب  رهللكالنشرهللكالتكزي ،هللالق ىرة،هللهلل-1

هلل.45صهلل
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كلفنيػػػ هللتنشػػأهللكتمػػػتمرهللبمػػػببهللالعمػػػؿهللهلل،أكهللتقيميػػ هللبصػػػ رهللمب شػػػرةهللكىػػاهلل  قػػػ تهلل هللتخٌططيػػػ هللاإلدارة
 .(1)"…هللكبمببهللكجكدهللالعم ؿهللفاهللأمفنرهللكاحدةهللمتق ربر

ت ػؾهللالشػبفرهللمػفهللالع قػ تهللهلل"بأنػو:هللهللرنظيم غيور الرجوميلاهلل(2111،  آخرينأحمد ماىر ي ) فوعر يي
 .(2)بيفهللأفرادهللالتنظيـ"هللهللا جتم  يرالشخصيرهللكهلل

خػ رجهللالعمػؿهللهللعػ م يفت ؾهللالع قرهللالتػاهللتفػكفهللبػيفهللالهللبأنو:هللإجرائيا الرنظيم غير الرجمي فرعري
ك ػفهللطريػؽهللالت   ػػؿ،هلليـهللالتنظيميػػرهلل ػفهللطريػؽهللا حتفػ ؾهللبيػنهللكالتػاهللتنشػأهللبػيفهللالعمػ ؿهللداخػؿهللالبيخػر

كبشفؿهللت ق خاهللكم هللأىميرهللالع ق تهللالرمميرهللالتاهللتفكفهللبيفهللالزم ءهللفاهللمف فهللالعمؿهللكالتاهللتنظمي هلل
 بشفؿهلليحقؽهللأىداؼهللالمؤممرهللكيزيدهللمفهللإنت جيرهللالع م يفهللفيي .هلل

فعؿهلليقصد،هللكففر،هلل مؿهللهلل،يعمؿهلل، مؿ:هللهلليعرؼهللالع مؿهللمفهللجنسهللالعمؿ:هلل لغة رعريف العامل -2
كالجم هلل م ؿ،هلل م لر،هلل  م كف،هللكىكهللفؿهللمفهلليعمؿهللبيدههللكمفهلليتكلىهللأمػكرهللالرجػؿهللهللأجرههللكأ ط ه

 .(3)فاهللم فوهللكم لوهللك م و

ميمػػ هللفػػ فهللهللأىجػرهللفػؿهللذفػػرهللأكهللأنثػاهلليػػؤدمهللأ مػػ  هلليدكيػرهلللقػػ ءهللبأنػػو:هلل)رعريووف العاموول اصووطالحا -3
 .(4)تحتهللم طتوهللكبإشرافوكهللنك وهللفاهللخدمرهللص حبهللالعمؿهلل

الشخصهللالذمهلليعمؿهللكيؤدمهللنش طهلليػدكمهللكيأخػذهلل ػ دةهللأجػرانهللىكهلل العامل:هللييعرف العامل إجرائيا -4
م ديػ نهللأكهللمعنكيػػ نهلل  ػػىهلل م ػػًوهللفػاهللالمنشػػأةهللأكهللالمشػػركعهللا قتصػػ دم،هللنظيػرهللخدم تػػوهللالمينيػػرهللفػػاهلل

 .المشركع

:هلل بػػ رةهلل ػػفهللتجمعػػ تهللبشػػريرهللليػػ هللترتيػػبهللتمػػتخدـهللالكمػػػ خؿهللالمضيوويم الصووطالحي للمؤججووة -5
 نهللكتحكيػػػؿهللكنقػػػؿهللكتكزيػػػػ هللالمػػػ  هللكالخػػػدم تهللكفقػػػػهللال فريػػػرهللكالم ديػػػرهللكالم ليػػػػرهللمػػػفهللأجػػػؿهللامػػػػتخراج

 .(5)ا جتم  يرألىداؼهللمعينرهللتحددهللمفهللقبؿهللاإلدارةهللبقصدهللح فزهللالربصهللكالمن عرهلل

دهللالم ليػػػرهللكالبشػػريرهللال زمػػػرهللرهللالمػػكاهللتحػػػكمىػػػاهللت ػػؾهللالكحػػػدةهللالتػػاهللهللرعريووف المؤججوووة إجرائيوووا": -6
 .ل خدمرهللكتحقيؽهللاليدؼهللالذمهللكجدتهللمفهللأج و

                                        

هللكا جتمهلل-1 هللاإلنم نير هللالع ـك هللف ير هللالرممير، هللغير هللالتنظيم ت هللكتفكيف هللنشأة هللالجي نا، هلل  ـهللحم ف هللقمـ هللخيلر، هللمحمد هللج معر   ير،
 .72ـ،هللصهلل2114ا جتم ع،هللالعددهللالخ مس،هللبمفرة،هلل

هللالدارهللالج معير،هللمصر،هللاإلدارةهللكالمب دئهللكالمي رات،هللأحمدهللم ىرهللكءخركفهلل-2 هلل.689هللـ،هللصهلل2111،
هللل نشرهللكالتكزي ،هللطهلل-3 هلللم فهللالعرب،هللدارهللص در ، هللبفهللمفـر هلللبن ف،هللبدكفهللت ريخ،هللص5ابفهللمنظكر،هللمحمد  .45،بيركت،

هللن سهللالمرج ،هللصهلل-4 ، هللبفهللمفـر هلل.79ابفهللمنظكر،هللمحمد
.692،ٔفساٌّشجغاٌسبثك،صاإلداسحٚاٌّجبدئٚاٌّٙبساد،أدّذِب٘شٚآخشْٚ-5



 
 

11 

كحػػدةهللاجتم  يػػرهللأكهللجم  يػػرهلليػرتبطهللأ لػػ ؤى هللبشػػبفرهللمػػفهللالع قػػ تهللهلل:هللبأنيػ رعريووف المؤججووة -7
كالمعتقػػػداتهللالمشػػترفرهللالتػػػاهللهللا جتم  يػػرالتػػاهللتنظميػػػ هللمجمك ػػرهللمحػػػددةهللمػػفهللالقػػػيـهللهللا جتم  يػػر

 .(1)تكحدهللبينيـهللكتكجوهللم كفيـ

:هللالصػن  رهللبمعنػىهللالنشػػ طهللالصػن  اهللقػدهلليقصػدهللبيػػ هللفػؿهللاإلجػراءاتهللالمتخػػذةهللرعريوف الصووناعة -8
ا قتصػػ ديرهللفػاهللالمجتمػػ هللمػػفهللأجػؿهللتحكيػػؿهللخػ ـهللأكهللمػػ  هللكمػيطرهللإلػػىهللمػػ  هللهللمػفهللقبػػؿهللالكحػدات

أخرلهللتعتبرهللمفهللكجيرهللنظرى هللم عرهللني خيرهلل.هللكقدهلليقصدهللبي هلل:هللبأني هللكحدةهللنش طهللداخػؿهللالقطػ عهلل
هللبإنتػ جهللمػ  هللمتق ربػرهللأكهللتمػتخدـهللهلل،الصن  ا لذلؾهللفياهللتلـهللفؿهللالكحداتهللاإلنت جيرهللالتاهللتقـك

 .(2)الصن هللأكهللن سهللطريقرهللهلل،ن سهللالم دةهللالخ ـ

بأني هللفؿهللمرفبهللمجمكعهللالمؤممػ تهللأكهللالمصػ ن هللالتػاهللتعنػاهللبتحكيػؿهللهلل:اا رعرف الصناعة إجرائي
م  هللكمنتجػ تهلل ػفهللطريػؽهللاآل تهللالممػيرةهللمػفهللطػرؼهللاألفػرادهللالعػ م يفهللمػفهللأجػؿهللهللإلاهللاألكليرالمكادهلل
 .اإلنم نيرالح ج تهللهللإشب ع

تعرؼهلل  ىهللأني هللاتص  هللممتمراهللبيفهللأ لػ ءهللالجم  ػرهلليتبػ دلكفهللهلل:الجرماعيةرعريف العالقات  -9
 ػػفهللطريقػػوهللقػػدراهللفبيػػراهللمػػفهللالمع كمػػػ تهللالمتع قػػرهللب لعمػػؿهللكالنػػكاحاهللالشخصػػيرهللكيأخػػذهللا تصػػػ ؿهلل

 .(3)هللشف هللرممي هللأكهللغيرهللرمما

ا تصػػ  تهللكالت ػ   تهللالتػػاهللتنشػأهللبػػيفهللالع مػؿهللكبقيػػرهللهللبأنيػ :هللإجرائيووا الجرماعيووةلعالقووات ارعورف ي 
العػػ م يفهللاآلخػػػريفهللداخػػؿهللإدارةهللمصػػػن هللح ػػظهللكتعبخػػػرهللالزيػػػكتهللالمعدنيػػرهللبمصػػػ  ةهللالزاكيػػرهللكبينػػػوهللكبػػػيفهلل

مػفهللالثقػرهللكا حتػراـهللالمتبػ دؿهللكالتعػ كفهللفيمػ هللبيػنيـهللهللنػكعكجكدهللهللإلىرؤم خوهللأكهللالمشرفيف،هللبحيثهللتؤدمهلل
ت ػؾهللا تصػ  تهللكالت ػ   تهللالتػاهللتنشػػأهللهللبأنيػ :هللإجراخيػػ هللالمؤممػرداخػؿهللهللا جتم  يػرؼهللالع قػ تهللرهللتعػ
هللالعكاطؼهللبينيـ.فم هللتمكدهللهللهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللأكهللم هللرؤم خيـبيفهلل
ع قػ تهللأكهللت ػ   تهللالجم  ػػرهللالت ػؾهللهلل:هللبأنيػ إجرائيوا خوارج المؤججووة الجرماعيوةف العالقوات ر رعو

هلل.هللالمحيطرهللبي هللا جتم  يرهللم هللالبيخر

                                        
1
غٍشِٕشٛسح،وٍٍخاٌؼٍَٛ- اٌجضائشٌخ،سسبٌخِبجسزٍش ػبديأثٛػبفٍخ،ٍ٘ىًاٌصٕبػخٚأثشٖػٍىأداءاٌّئسسخااللزصبدٌخ

 ثسىشح،االلزصبدٌخ جبِؼخدمحمخٍعش، ص2117ٚاٌزجبسٌخٚػٍَٛاٌزسٍٍش، ،َ3. 

هللالجزاخريرهلل-هلل2  .5،هللن سهللالمرج هلل،هللصهللهلل  دؿهللأبكهلل  فير،هللىيفؿهللالصن  رهللكأثرههلل  ىهللأداءهللالمؤممرهللا قتص دير

هلل2115الجم  رهللكالت   ؿهللا جتم  ا،هللمنشكراتهللج معرهللدمشؽ،هللهلللي اهللخ يؿهللداكد،هلل،األص رهللأحمدػػهلل3  .116ـ،ص
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:هللىػػػاهللت ػػػؾهللالع قػػػ تهللالتػػػاهللتنشػػػأهللنتيجػػػرهللالت   ػػػػؿهللالعالقوووات الجرماعيوووةطبيعوووة رعريوووف  -11
ا جتمػػػػ  اهللمػػػػفهللحيػػػػثهللالتػػػػأثيرهللكالتػػػػأثرهللأكهللاألخػػػػذهللكالعطػػػػ ءهللبػػػػيفهللشخصػػػػيفهلليشػػػػغ فهللمػػػػػكقعيفهلل

 .(1)اجتم  ييفهللداخؿهللالجم  رهللأكهللالتنظيـهللأكهللالمؤممرهللا جتم  ير"هلل

:هللبأنيػ هللت ػػؾهللالػػركابطهللكاألثػ رهللالمتب دلػػرهللبػػيفهللهللإجرائيووا طبيعووة العالقووات الجرماعيووة يرعوورف
،هللكالتػاهللتنشػػأهللنتيجػػرهللاجتمػ  يـهللكتبػػ دؿهللمشػػ  رىـهللمػػفهللحيػػثهللالتعػ كفهللفػػاهللالعمػػؿهللاألفػرادهللفػػاهللالعمػؿهلل

هللكاحتف فيـهللببعليـهللالبعضهللكمفهللت    يـهللفاهللبكثقوهللالمؤممر.
هللىاهللت ؾهللالمنظمرهللالتاهللتنشأهللنتيجرهللالت   ػؿهللبطريقػرهللغيػرهللالمنظمة غير الرجمية:رعريف  -11

رمػػميرهلل،هللأكهللالتعبيػػرهلل ػػفهللخطػػكةهلليحػػددى هللكتػػد مي هللالمػػ طرهللالرمػػميرهللمػػفهللخػػ ؿهللالمػػ ـهللاليرمػػػاهلل
مػفهللخػػ ؿهللال قػ ءاتهللالغيػػرهللالرمػميرهللفػاهللأيػػرهللمن مػبرهللمػػفهللالمن مػب تهللالتػػاهللالمتػدرجهللفػاهللل تنظػػيـهلل

 .(2)تممصهللبنقؿهللالمع كم تهللبيفهللاألشخ ص

"هللبأنيػػػ هللت ػػػػؾهللالخطػػػكاتهللأكهللاإلجػػػراءاتهللالتػػػاهللتمػػػػعىهللهللأىوووداف المؤججوووة: رعوووورف إجرائيوووا -12
المؤممػرهلللتحقيقيػ هللداخػؿهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهلل،هللكذلػؾهللمػفهللأجػؿهللالنيػكضهللب لعم يػرهللاإلنت جيػرهلل

هللكفق هلللخطرهللمكلك رهللمفهللقبؿهللالق خميفهلل  ىهللىذاهللالتنظيـ"هلل.
 

                                        
هلل،هللص1999،هللدارهللالشركؽهللل نشرهللكالتكزي هلل،هللاألردفهلل،هللهلل3معفهللخ يؿهلل،هللالبن ءهللا جتم  اهللأنم قوهللكنظموهلل،هللطهللهلل1 هلل.77ـ
هلل،هللهللهلل2 هللغيرهللمنشكرةهلل،هللج معرهللمنثكرمهللقمنطينر ممرةهلل م اهلل،هللالجم   تهللغيرهللالرمميرهللكتأثيرى هلل  ىهللا تص ؿهللالداخ اهلل،هللرم لرهللم جمتير

هلل،هللص2117  .9ـ



هلل
هلل
هلل

 انفصـم انثـاني
 انتنظيم غري انزمسي

 رمييد:
 مضييم الرنظيم غير الرجمي أيل: 

 في المؤججة الرنظيم غير الرجمي نشأة يرطيرثانيا: 

 فيائد الرنظيم غير الرجميثالثا: 

 خصائص الرنظيم غير الرجميرابعا: 

 موينات الرنظيم غير الرجميخامجا: 

 أنياع الرنظيم غير الرجميجادجا: 

 الضرق بين الرنظيم الرجمي يغير الرجميجابعا: 

 الرنظيم غير الرجمي ثيررأثامنا: 

 أبعاد الرنظيم الغير الرجمي:  - راجعا
 بين العاملين داخل المؤججة. الجرماعيةالعالقات  - أ

 بين العاملين خارج المؤججة. الجرماعيةالعالقات  -  
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

هلل  
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 رمييد:
       

هللكالنشػأةهللكالتطػكرهلل،هللمػ هللذفػرهللمنتن كؿهللهلل    فاهللىذاهللال صؿهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللمفهللحيثهللالم يػـك
فكاخػػػدههللكخص خصػػػوهللكمفكن تػػػوهللكأنكا ػػػػوهلل،هللمػػػ هلل قػػػدهللمق رنػػػرهللبػػػػيفهللالتنظػػػيـهللالرمػػػماهللكغيػػػرهللالرمػػػػماهلل،هلل

اإليج بيرهللكالم بيرهلل،هللكأخيراهللتـهلل رضهللأبع دهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللمفهللخ ؿهللبي فهللهللتأثيراتوكتكليصهلل
م  يػػػػرهللبػػػيفهللالعػػػػ م يفهللب لمؤممػػػرهللمػػػػكاءهللأف نػػػتهللىػػػػذههللالع قػػػ تهللداخػػػػؿهللالمؤممػػػػرهللأـهللالع قػػػ تهللا جت
 خ رجي .هللهللهللهلل

 : مضييم الرنظيم غير الرجمي-أيل
ىكهللالتنظيـهللالذمهللينشأهللبيفهللاألفرادهللبطريقرهلل  كيرهللكغيرهللمقصػكدةهللنتيجػرهللالت   ػؿهللالطبيعػاهلل

أهللبػيفهللمجمك ػػرهللالتػػاهللتنشػ،هللكيصػكرهللمجمك ػػرهللالع قػ تهللالطبيعيػرهللبػيفهللاألفػرادهللالعػ م يفهللفػػاهللالمنظمػر
،هللكتتشػػفؿهللىػػذههللالمجمك ػػػ تهللكجػػكدهللمػػػ هلليمػػمىهللب لمجمك ػػ تهللالصػػغيرة،هللكيمث يػػ هللالعمػػ ؿهللأثنػػ ءهللالعمػػؿ

ت ق خين 
هلل.(1)

،هللكالتػاهلل هلليمفػػفهللالفشػػؼهللاهللتيػػتـهللبػػدكاف هللكا تبػ راتهللاألفػػراد"ت ػؾهللالمنظمػػرهللالتػهللنيػػ أعػرؼهللبتكهلل
 تهللاألفػػػرادهللتنبػػ هللمػػفهللاحتي جػػ نيػػ هللبطريقػػرهللرمػػميرهللكمخططػػرهلل  ػػىهللأمػػ سهللظيكرىػػػ هللالت قػػ خاهللكالتػػاهلل

هلل.(2)الع م يفهللفاهللالمنظمر"
أنيػػ هلل"المنظمػرهللالتػػاهللترتػػبهللالع قػ تهللا جتم  يػػرهللبػػيفهللاألفػرادهلل  ػػىهللأمػػ سهللبهللأيلػػ نهللهللكتعػرؼ

المش رفرهللفاهللمف فهللاإلق مػرهلل،هللأكهللبرهللأكهللا نتم ءهللالعرقاهللأكهللالديناالركابطهللالرمميرهللالممتمدةهللمفهللالقرا
،هللأكهللالمشػػػػػػ رفرهللفػػػػػػاهللمجمك ػػػػػػرهللمػػػػػػفهللالغ يػػػػػػ تهللالحػػػػػ لاهللاإلق مػػػػػػر،هللأكهللالمشػػػػػػ رفرهللفػػػػػػاهللمفػػػػػػ فهللاألصػػػػػ ا

كالتط عػػػ تهللالخ رجػػػػرهلل ػػػػفهللأىػػػػداؼهللالتنظػػػػيـهللالرمػػػماهللل مؤممػػػػرهلل".هللأكهللالمشػػػػ رفرهللفػػػػاهللمجمك ػػػػرهللمػػػػفهلل
هلل.(3)المش فؿهللكا ىتم م تهللكالقل ي هللالتاهلليعيشي هللالعم ؿهللأكهللالتاهللتعيشي هللمجمك رهللمنيـهلل"

تتفػػكفهللمػػفهللشػػخصهللهلل،شػػخ صنيػػ هللالمنظمػػرهللالتػػاهللتنطبػػؽهلل  ػػىهللمجمك ػػرهللمػػفهللاألكتعػػرؼهللبأ
هللمػػفهللأجػؿهللتبػػ دؿهللالمع كمػ تكاحػدهللأكهللأفثػػر هلل  ػىهللاتصػػ ؿهللداخـػ لقلػػ ءهللأكقػ تهللال ػػراغهللأكهللهلل،،هللالػذيفهللىػـػ
،هللكيتشػػفؿهللكؿهللمػػ هلليجػػبهللالقيػ ـهللبػػوهللفػاهللالممػػتقبؿ،هللأكهللل تكصػؿهللإلػػىهللات ػػ ؽهللفيمػ هللبيػػنيـهللحػكالراحػرهللمعنػػ 

                                        
هللص2113كءخركف،هللمب دئهلل  ـهللاإلدارة،هللدارهللالمميرة،هلل م ف،هللم جدهلل بدهللالميدمهللمم  دةهللهلل-1  .141ـ،

هلل.178ـ،هللصهلل2111محمدهللرزيؽهللإيي بهللصبحا،هللاإلدارةهللاألمسهللكالكظ خؼ،هللالجزءهللالث نا،هللدارهللالفتبهللالع مير،هللالق ىرة،هللهلل-2
هللاإلنم نير،هللج معهلل-3 هللاآلدابهللكالع ـك هللف ير هللكمشف تهللالعمؿ، هللالتنظيـ هللاجتم ع هلل  ـ هللكءخركف، هللاألص ر رهللدمشؽ،هللقمـهلل  ـهللا جتم ع،هللأحمد

هللصهلل2113 هلل.64ـ،
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غيرهللمنصكصهلل  يي هللكىذههللالمنظمرهللهلل،نتيجرهلللكجكدهللانمج ـهللبيفهللبعضهللاألفرادهللكتكافؽهللفاهللالمص لص
هلل،كالتاهللغ لبن هللم هللتفكفهللغيرهللمفتكبػرهلل،كل منظمرهللغيرهللالرمميرهللقكا دى هللكتق ليدى هلل،فاهلللكاخصهللالمنظمر

أمث رهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللىـهللاألفرادهللالػذيفهلليشػربكفهللقيػكةهللالصػب حهللفػاهللالمف تػبهللمػ هللبعلػيـهللهللكمف
هللري لاهللمعيفهلل،البعض هلل.(1)كاألفرادهللالذيفهللينتمكفهللإلىهللن دو
جتمعػػػػكفهللالع قػػػ تهللالشخصػػػيرهللكا جتم  يػػػرهللبػػػيفهللبعػػػضهللالعمػػػ ؿهللالػػػذيفهلليهللىػػػاهللشػػػبفرهللمػػػفكهلل

،هللكالمنظمػرهللغيػػرهللالرمػػميرهللدهلليتحػػدكفهللمػفهللخػػ ؿهللالمػكدةهللكالرفقػػر،هللكقػكيت ػ   كفهللمػػ هللبعلػيـهللالػػبعض
ليسهلللديي هللقكا دهللكلكابطهللفم هللىكهللم خدهللفاهللالمنظمرهللالرمميرهللكأ ل خي هللت تقػرهللإلػىهلل  قػرهللالػرخيسهلل

هلل.(2)رهللالرمميرهللكالمرؤكسهللالمعترؼهللبوهللفاهللالمنظم
كتظيػرهللهلل،يتـهللتعري وهلل  ىهللأنوهللمجمك رهللمفهللالت    تهللكا تص  تهللبيفهللأ ل ءهللالمنظمػركهلل

أىميرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللأنوهلليخ ؽهللبيفهللاأل ل ءهللاتج ى تهللكم  ىيـهللك  داتهللكيشفؿهللأنم طهلل
حيػػػثهلليمػػ ىـهللفػػاهللخ ػػؽهللالظػػركؼهللالتػػػاهلليمفػػفهللبمكجبيػػ هللل منظمػػرهللالرمػػػميرهللهلل،مػػ كفيـهللإلػػىهللحػػدهللفبيػػر

هلل.(3)رمرهلل م ي هللالمحددمم 
المنظمػػػرهللغيػػػرهللالرمػػػميرهلل  ػػػىهللأنيػػػػ :هللىػػػاهللالمنظمػػػ تهللالتػػػاهللتنشػػػأهللداخػػػؿهللالمنظمػػػػرهللهللت ٌرفػػػكهلل

هلل.(4)منظم تهللتنشأهلل فهللغيرهللقصدهللأكهلل  كيرالرمميرهللبمببهللالحجـهللالفبيرهللل منظمرهللكىذههللال
هللغيرهللالرمماهللبأنوهلل"ذلؾهللالتنظيـهللغيرهللهلل،مم هللمبؽهللكفاهلللكءهللالتع ريؼهللالم بقر يمففهللتعريؼهللالتنظي

كالػذمهللينشػػأهللبػيفهللاألفػػرادهللمػفهللخػػ ؿهللالع قػػ تهللهلل،المػنظـهللكغيػػرهللالمخطػطهلللػػوهللمػفهللقبػػؿهللاإلدارةهللالرمػػمير
ال ػردهللكهللهللاحتي جػ تكيتطكرهللكينمكهللمػفهللخػ ؿهللالت ػ   تهللا جتم  يػرهللنحػكهللتحقيػؽهللاألىػداؼهللكت بيػرهلل

هللدهللفاهللالمنظمر.ا حتي ج تهللالجم  يرهللليؤ ءهللاألفرا
 نشأة يرطير الرنظيم غير الرجمي في المؤججة: -ثانيا

كلفػػفهللفػػؿهللىػػذههللهلل،حظػػاهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللب ىتمػػ ـهللفثيػػرهللمػػفهللالبػػ حثيفهللإلػػىهللحػػدهللفبيػػر
،هللتػاهلليينظػرهللإلييػ هلل  ػػىهللأنيػ هللءلػرهللفقػػطكالهلل،معنيػرهللب لعمػػؿهللكالػربصهلل  ػىهللحيػ ةهللاإلنمػػ فف نػتهللالدرامػ تهلل

،هللكىػػػكهللنتيجػػػرهللالع قػػػػ تهللإلػػػىهللظيػػػكرهللالتنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماؤدمهللتػػػ هللبأنيػػػكىنػػػ ؾهللمػػػفهلليػػػرلهللالعفػػػسهلل

                                        
هللا جتم  يرهللكاإلنم نير،هللهلل-1 هللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقرار،هللرم لرهللم جمتيرهللغيرهللمنشكرة،هللف يرهللالع ـك هللالرمما هللغير هللالتنظيـ هللدكر هللشبي ا، ص ير

هللأـهللالبكاقا،هلل هللص2117ج معرهللالعرباهللبفهللمييدم،  .11ـ،

هللشبي ا،هللن سهللالمرج ،هللصهللهلل-2  .11ص ير

هللق مـهللالهلل-3 هللاإلدارة،هللدارهللكاخؿهللل نشر،هللطمحمد هلل3قريكتا،هللمب دئ هللصهلل2116،هللاألردف،  .211ـ،

هللاإلدارة،هللمجمك رهللالنيؿهللالعربير،هللطهلل-4 هلل  اهللمنصكر،هللمب دئ هللصهلل2119،هللالق ىرة،هلل2محمد هلل.157ـ،
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،هلليعػػكدهللا ىتمػػ ـهللبػػ لتنظيـهللغيػػرهللت ق خينػػ هللدكفهللتػػدخؿهللمػػفهللالمػػ طرهللالشخصػيرهللكا جتم  يػػرهللالتػػاهللتنشػػأ
،هللالػػذمهللشػػعرهللأفهللالعمػػ ؿهللفػػاهللالمصػػن هلليت قػػكفهللفيمػػ هللىهللم حظػػرهللاألمػػت ذهللفريػػدريؾهللتػػ ي كرالرمػػماهللإلػػ

 ػ دةهللمػ هللتفػكفهللىػذههللهللأنػوكأشػ رهللإلػىهللهلل،نيػ هللأثنػ ءهلل م يـػبينيـهلل  ىهللكلػ هللمعػ ييرهلللتنتػ جهلل هلليتج كزكهلل
كىػػذاهللمػػػ هللدفػػ هللفريػػػدريؾهللتػػػ ي كرهللهلل،يػػػ دارةهللأنػػػوهلليمفػػفهللل عمػػػ ؿهللالقيػػ ـهللبالمعػػ ييرهللىػػػاهللأدنػػىهللمػػػ هللتعتقػػدهللاإل

أدتهللىذههللالدرام تهللهللكأفهلل،بيدؼهللزي دةهللاإلنت جهلل،إلجراءهللدرام توهللحكؿهللكم خؿهللالقي ـهللب لعمؿهللكالع م يف
هلل.(1)إلىهللظيكرهللالحرفرهللالع ميرهللفاهللاإلدارةهلل

 ChesterكهللهللMary ParkerكهللهللElton Mayoظيرتهللمنظمرهللغيرهللرمميرهللفاهللفت ب تهلل

Bernardكءخػريفهللمػػفهللالمدرمػرهللالمػػ كفيرهللالػذيفهللرفػػزكاهللاىتمػ ميـهللال فػػرمهلل  ػىهللنػػك اهللالمػ كؾهللفػػاهللهلل
هلل  ىهللكالم كؾهللغيرهللاهلل،الم كؾهللالرمماهللالق خـهلل  ىهللالم طرهللداخؿهللالمنشأةهلل،المنشأة لرمماهللالذمهلليقـك

هللأمب بهللشخصيرهللكاجتم  يرهللأخرل.
يعتقػدهللبرنػػ ردهللأفهللىنػ ؾهللمنظمػػرهللغيػرهللرمػػميرهللمرتبطػرهللب لمنظمػػرهللالرمػميرهللكأفهللىػػذههللالمنظمػػرهلل

هلل:منشأةغيرهللالرمميرهلللي هللتأثيرافهللميم فهلل  ىهللال
تخ ؽهللاتج ى تهللكم  ىيـهللك  داتهلللػدلهللأ لػ ءهللالمنظمػرهللحيػثهللتمػ ىـهللبشػفؿهللفبيػرهللفػاهللتشػفيؿهللهلل-1

هللم كفيـ.أنم طهلل
تخ ػػػؽهللالمنظمػػػرهللغيػػػرهللالرمػػػػميرهللالظػػػركؼهللالتػػػاهلليمفػػػفهللبمكجبيػػػػ هللل منظمػػػرهللالرمػػػميرهللأفهللتمػػػػ رسهللهلل-2

هللأ م لي .
،هللأصػػػػبصهللمػػػػفهللالكالػػػػصهللل بػػػػ حثيفهللكالم فػػػػريفهللفػػػػاهللاإلدارةهللأفهللال ػػػػردهللداخػػػػؿهللمنػػػذهللذلػػػػؾهللالحػػػػيف

ذمهللتحػػػػددههللاإلدارةهللالع يػػػػ هلل،هللكىمػػػػ :هللالتنظػػػيـهللالرمػػػػماهللالػػػظمػػػرهللينتمػػػػاهللإلػػػىهللمنظمتػػػػيفهلل  ػػػىهللاألقػػػػؿالمن
،هللكأصبصهللاىتم ـهللالب حثيفهلليرفزهلللذمهلليتفكفهللمفهللاألفرادهللفيم هللبينيـ،هللكالتنظيـهللغيرهللالرمماهللانظمرل م

هلل  ىهللإظي رهللتأثيرهللالتنظيـهللغيرهللالرمما.
يػؤدمهللاجتمػػ عهللالعمػػ ؿهللفػاهللمنظمػػرهللرمػػميرهللإلػىهللخلػػك يـهللل قكا ػػدهللكالمعػ ييرهللالرمػػميرهللالتػػاهلل

فػإفهللمجمك ػ تهللهلل،يػرهللكمػ هللذلػؾتقكدىـهللإلىهللتشػفيؿهللمجمك ػ تهللكالػدخكؿهللفػاهلل  قػ تهللاجتم  يػرهللت ق خ
العمؿهللىذههللتتشفؿهللبمببهلل دةهلل كامؿهللكظركؼهللمخت  رهللكأفهللتفرارهللكامتمرارهللبعضهللالعكامؿهللميؤدمهلل

هلل.(2)إلىهللتفكيفهللالعم ؿهللفاهللمجمك  تهلل
هلل

                                        
هلل.هلل57حم فهللالجي نا،هللنشأةهللكتفكيفهللالتنظيم تهللغيرهللالرممير،هللمرج هللم بؽ،هللصهللهلل-1
هللشبي ا،هللدكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهلل-2 هللم بؽ،هللصهللهللص ير هلل.34فاهلل م يرهللاتخ ذهللالقرار،هللمرج 
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 :يةاآلر ىي  فإن أىم األجبا  الري أدت إلى ظيير الرنظيم غير الرجمي ،يمن ثم
 المينة يالرشابو اليظيضي:هلل-1

يميؿهللاألشخ صهللالذيفهلليؤدكفهلل م نهللمش بين هللخ ؿهللفترةهللزمنيرهللليمتهللقصيرةهللإلػىهللالمشػ رفرهلل
فػػػػاهللمنظمػػػػ تهللغيػػػػرهللرمػػػػميرهللحتػػػػىهلليتعرفػػػػكاهلل  ػػػػىهللبعلػػػػيـهللالػػػػبعضهللكيجمعػػػػكاهللالمع كمػػػػ تهللالمتع قػػػػػرهلل

ظيػػكرهلللمصػدرناهللهللالتػاهللتيعىػػد هللبكظػ خ يـهللمػفهللأجػػؿهللتطػكيرهللأن مػػيـهللكالح ػ ظهلل  ػػىهللىػذههللالميػفهللكالكظػػ خؼهلل
هلل.(1)مميرهللالمنظم تهللغيرهللالرهلل

 القر  المواني: -2
تعػػدهللجغرافيػػ هللالمفػػ فهللالمػػ دمهللفػػاهللالمصػػن هللأكهللفػػاهللالمفتػػبهللمػػفهللالعكامػػؿهللالميمػػرهللفػػاهللالتنبػػػؤهلل

كقػػػػدهللأثبتػػػتهللالدرامػػػػ تهللالميدانيػػػرهللالحديثػػػػرهللأفهللالتقػػػ ربهللالمػػػػ دمهللهلل،بكجػػػكدهللال ػػػػردهللمػػػ هللمجمك ػػػػرهللمعينػػػر
هللفاهللتفكيفهللىذههللالمجمك  تهلل  ىهلل فسهللالتب  دهللالم دمهللل عمؿهلل )المف نا(هللل عمؿهلللوهللمؤشراتهللمحددة
الذمهلل هلليؤدمهللإلىهللخ ؽهللىذههللالمجمك ػ تهللحيػثهلليمػ  دهللالقػربهللالمفػ ناهلل  ػىهللزيػ دةهللالتكاصػؿهللكنمػكهلل

هلل.(2)الع ق تهللا جتم  يرهلل
 األقدمية في العمل:الجن ي  -3

يػػػدخؿهللالعمػػػ ؿهللاألفبػػػرهللمػػػػنن هللفػػػاهلل  قػػػ تهللمػػػ هللبعلػػػػيـهللالػػػبعضهللكيشػػػف كفهللمنظمػػػ تهللغيػػػػرهلل
كقػػػدهلليفػػكفهللىنػػػ ؾهللهلل،ألفهللثق فػػرهللكتق ليػػػدهللالعمػػ ؿهللالممػػػنيفهللتخت ػػؼهللأحي ننػػػ هلل ػػفهللثق فػػػرهللالشػػب بهلل،رمػػمير

بيـهللإلػىهللجػ نفػاهللالشػب بهللهلليميػؿلػذلؾهللهلل،تل ربهللبيفهللالجي يفهللفاهللبعػضهللالقػيـهللكاأل ػراؼهللا جتم  يػر
هللكهللفهللفػاهللالعمػػرهللأكهللاألقدميػػرهللفػػاهللالعمػػؿيشػمؿهللفقػػطهللالعمػػ ؿهللالمقػػربيهللتشػفيؿهللمجمك ػػ تهللغيػػرهللرمػػمير

يشػعرهللفبػ رهللالمػفهللكاألشػخ صهللالػػذيفهللأملػكاهللكقتنػ هللأطػكؿهللفػػاهللالعمػؿهللأفهللكظػ خ يـهللتت ػكؽهللفػػاهللاألداءهلل
تميؿهللفؿهللمجمك رهللإلىهللالمش رفرهللفاهللهلل،لذلؾهللاآلخريفهللأكهللالمبتدخيفهللفاهللالخدمرهلل  ىهللالعم ؿهللالشب ب

هلل.(3)تهللتت ؽهللم هللخص خصي هللالخ صرمجمك  
هلل
هلل
هلل

                                        
هللاإلنم نيرهللكا جتم  ير،هللهلل-1 هللحديبا،هللدكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللت عيؿهللءلي تهللالترقير،هللرم لرهللم جمتيرهللغيرهللمنشكرة،هللف يرهللالع ـك ف طمر

هللصهلل2115ج معرهللمحمدهللبكلي ؼهللالممي ر،هلل هلل.25ـ،
هللالم بؽ،هللصهللهلل-2 هللن سهللالمرج  هلل.26ف طمرهللحديبا،
هللحميفهلل بهلل-3 هللصهلل2114دهللالحميدهللرشكاف،هلل  ـهللا جتم عهللالتنظيـ،هللمؤممرهللشب بهللالج معر،هللاإلمفندرير،  .111ـ،
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 الموانة الجرماعية: -4
تتشػػػػػفؿهللالمنظمػػػػػ تهللغيػػػػػرهللالرمػػػػػميرهللنتيجػػػػػرهللل كلػػػػػ هللا جتمػػػػػ  اهللكا خػػػػػت ؼهللفػػػػػاهللالح لػػػػػرهلل

كقدهلليفكفهللذلؾهللبمببهللنمػطهللالقرابػرهللأكهللالح لػرهللا جتم  يػرهللأكهللالجػنسهللأكهللهلل،ا جتم  يرهللبيفهللأ ل خي 
هلل.المكطفهللاألص اأكهللربم هللنعكدهللإلىهللهلل،اهللكالمذىباالممتكلهللالتع يماهللأكهللالجنميرهللأكهللا نتم ءهللالدين

كيمفػفهللالحصػكؿهللهلل،تم  دهللالح لرهللالتاهلليتمت هللبي هللاألفرادهلل  ىهللتفكيفهللمنظم تهللغيرهللرممير
المجتمػػ هللالمح ػػاهلل،هللأكهللقػػدهلليفػػكفهللمػػفهللجتمػػ هللالمصػػن هللالػػذمهلليعمػؿهللفيػػوهللال ػػرد  ػىهللىػػذههللالح لػػرهللمػػفهللم

ألنيػػ هللمترابطػػرهللكمتشػػ بفرهللكمفم ػػرهلل،هللك هلليمفػػفهللفصػػؿهللىػػذههللالعكامػػؿهلل ػفهللبعلػػي هللالػػبعضهللبشػفؿهلل ػػ ـ
مػػػ سهلل  مػػؿهللكاحػػػد،هلل  ػػػىهللمػػػبيؿهللكلػػػيسهللمجمك ػػرهللمعينػػػرهلليمفػػػفهللا تب رىػػ هلل  ػػػىهللأهلل،لبعلػػي هللالػػػبعض

هلل  ػػػىهللىػػذههللاألمػػػسالمثػػ ؿ فإننػػػ هللهلل،،هللالعمػػػرهللأكهللاألقدميػػرهللفػػػاهللالعمػػؿ.هللإذاهللف نػػػتهللىنػػ ؾهللمجمك ػػػرهللتقػػـك
،هللكب لت لاهللجمك رهللمكجكدةت حر،هلللم هللف نتهللالمأىم ن هللالع مؿهللاألىـهللكىكهللالقربهللالمف نا.هلللكهلللـهللتففهللم

 هلليكجدهلل  مؿهللح مـهللأكهللأم ماهللفاهللتشفيؿهللالمنظم تهللغيرهللالرممير.هللبحيثهللتفػكفهللجميػ هللالعكامػؿهلل
لففهللهلل،حتىهلللكهللف فهللأحدى هللي عبهللدكرناهللأفثرهللمفهللاآلخرهلل ندهللكجكدهللظركؼهللمعينرهلل،مترابطرهللكمتش بفر

هلل.(1)ىذاهلل هللين اهللدكرهللالعكامؿهللاألخرلهلل
 :الصراع -5

لظيكرهللالمنظم تهللكالجم   تهللغيرهللالرمميرهللىكهللا حتف ؾهللالمب شرهللهللأحدهللاألمب بهللالرخيمير
بيفهللال ردهللكالمنظمػرهللكال ػردهللكالجم  ػرهللكالجم  ػ تهللغيػرهللالرمػميرهللبيػنيـهللمػ هللكجػكدهللقػكلهللمػؤثرةهلللفمػبهلل

كذلؾهللإفهللالشعكرهللب لح جرهللإلىهللالحصكؿهلل  ىهللالم طرهللتجػ ههللاإلدارةهلليػدف هللاألفػرادهللإلػىهللهلل،ح لرهللالصراع
كىػذاهللمػ هلليقػكمهللح لػرهللالتم مػؾهللداخػػؿهللهلل،لمنظمػ تهللغيػرهللالرمػميرهللكا لتػزاـهللبيػ ا نتمػ ءهللإلػىهللالنق بػ تهللكا

حيػػثهللإفهللك ػػاهللاألفػػرادهللبكجػػكدهللصػراعهللبيػػنيـهللكبػػيفهللاإلدارةهللينمػػاهللشػػعكرىـهللبلػػركرةهللهلل،ن ػسهللالمجمك ػػر
امت ؾهللقكةهللمعينرهللمفهللأجؿهللفمبهللىػذاهللالصػراعهلللصػ لحوهللمػفهللجمػ  تيـهللكاتحػ دىـهللىػكهللحقيقػرهلللظيػكرهلل

هلل.(2)ح لرهللالكحدةهللداخ ي 
يتلػػصهللأفهللالعديػػدهللمػػفهللالع مػػ ءهللقػدهللاىتمػػكاهللبػػ لتنظيـهللغيػػرهللالرمػػماهللبمػػببهللتػػأثيرههللهلل،مػػبؽممػ هلل

نت جهللالمنظم ت تخ ػؽهللالع قػ تهللالشخصػيرهللكا جتم  يػرهللبػيفهللأ لػ ءهللالمنظمػرهللهللحيػثهلل،  ىهللأداءهللكاا
ك  ػىهللهلل،نك ن هللمفهللالتع كفهللكالترابطهللبيفهللأ لػ خي هللممػ هلليػؤثرهلل  ػىهللكظػ خؼهللك م يػ تهللاإلدارةهللالمخت  ػر

جمي هللالعكامؿهللمترابطرهللكمتش بفرهللكليمػتهللف،هللكىاهللمرفزهللالعم يرهللاإلداريرهلل،ن هللالقراررأمي هلل م يرهللص

                                        
هللم بؽ،هللصهللهلل-1 هلل.58حم فهللالجي نا،هللنشأةهللكتفكيفهللالتنظيم تهللغيرهللالرممير،هللمرج 
هللدارهللالمميرة،هلل مهلل-2 هللالم كؾهللالتنظيماهللفاهللإدارةهللالمؤمم تهللالتع يمير، هللص2115 ف،هللف ركؽهلل بدههللف يوهللكالميدهللمحمدهلل بدالمجيد، هلل.99ـ،
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ك نػدم هللتتػكافرهللظػركؼهللمعينػرهلللكاحػدهللهلل،  م نهللح مم نهللأكهللأم مي نهللفػاهللتفػكيفهللالمنظمػ تهللغيػرهللالرمػمير
هلللففهللىذاهلل هللين اهللدكرهللالعكامؿهللاألخرل.هلل،منيـهللي عبهللدكرناهللأفثرهللمفهللاآلخر

 الرجمي:فيائد الرنظيم غير  -ثالثا

كيتـهللتحديدهللدكرهللىذههللالمنظمرهللمػفهللهلل،ت عبهللالمنظمرهللغيرهللالرمميرهللدكرناهللميمن هللداخؿهللالمنظمر
كمػ هللمجمك ػػرهللمػفهللالمزايػ هللالتػاهللتكفرىػػ هللهلل،قبػؿهللأ لػ خي هللكتكجيػ تيـهللنحػكهللالعمػػؿهللكالتنظػيـهللبشػفؿهلل ػ ـ

هللالمػير  ػىهللكلففهللىذاهلل هللين اهللأنوهللي عبهللأيلن هللدكرناهللم بين هللكمعكقن هللقدهلليؤثرهللهلل،المنظمرهللغيرهللالرممير
هللجيدهللل تنظيـهللكالعمؿ.ال

  ػػىهللالػػػرغـهللمػػػفهللأفهللالمنظمػػ تهللغيػػػرهللالرمػػػميرهللتنشػػػأهللبشػػفؿهلل  ػػػكمهللك هللتخلػػػ هلللقػػػكانيفهللأكهلل
إجػػػراءاتهللتنظيميػػػرهللرمػػػػميرهللكىػػػاهللخػػػػ رجهللاإلطػػػ رهللالعػػػ ـهلللييفػػػػؿهللالمنظمػػػرهللالػػػػذمهلليكلػػػصهللصػػػػ حي تهلل

هلل،ل مؤممػػػركفيػػػؼهلليمفنػػوهللأداءهللكاجب تػػػوهللكأداءهللمي مػػوهلللتحقيػػؽهللاألىػػػداؼهللب لنمػػبرهللهلل،كممػػؤكلي تهللال ػػرد
تػػػأتاهللالمنظمػػػ تهللغيػػػرهللالرمػػػميرهللإللػػػ فرهللالعديػػػػدهللمػػػفهللالمزايػػػ هللكال كاخػػػدهللالتػػػاهللتػػػد ـهللممػػػػتكي تهللاألداءهلل

هللبم هللفاهللذلؾهللالنق طهللالت لير:هلل،الكظي اهللغيرهللالمب شر
ب لنظرهللإلىهللالت  ىـهللكالت   ػؿهللال ػذافهلليعمػ فهلل  ػىهللتطبيػ هللالع قػ تهللبػيفهللأ لػ ءهللالتنظػيـهللغيػرهللهلل-1

ـهللكتقكيػػػرهللكمػػ خؿهللا تصػػػ ؿهللبحيػػثهللتفػػػكفهللمػػريعرهللكمرنػػػرهللدكفهللفػػإفهللذلػػػؾهلليمػػ  دهلل  ػػػىهللد ػػهلل،الرمػػما
هللاألمرهللالذمهللقدهلليمتغرؽهللكقتن .هلل،ال جكءهللإلىهللا تص ؿهللالرمما

تكفيرهللجكهللمفهللالمركنرهللفاهللإصدارهللالقػراراتهللكقبكليػ هللمػفهللقبػؿهللالعػ م يفهللممػ هلليمػ  دهلل  ػىهللمػر رهللهلل-2
هللإنج زهللالعمؿ.

ممػػ هلليمػ  دهلل  ػىهللإشػػب عهللكجػكدهللفػرؽهللكمجمك ػ تهلل  ػػىهللشػفؿهللمجمك ػ تهللكلقػػ ءاتهللغيػرهللرمػميرهللهلل-3
هللالح ج تهللالن ميرهلللألفراد.

يمػمصهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللل عػ م يفهللب لتغ ػبهلل  ػىهللالقيػكدهللالتػاهللت رلػي هللالتنظيمػ تهللالرمػميرهللهلل-4
هلل  ىهللم كفيـهللكم ط تيـ.

فم هلليمػمصهللب لحصػكؿهلل  ػىهللالػد ـهللهلل،يم  دهللاألفرادهلل  ىهللإتم ـهلل م يـهللبشفؿهللمرفهللكميؿهللكمري هلل-5
هلل.(1)تم  يرهللبيفهللاألفرادهللداخؿهللالمنظمركىذاهلليخ ؽهللجكناهللمفهللالت    تهللا جهلل،كالحم يرهللمفهللاآلخريف

                                        
هلل.164ـ،هللصهلل2117ط رؽهللطوهللمحمد،هللالتنظيـهلل)النظرير،هللالييفؿ،هللالتطبيق ت(،هللدارهللالج معرهللالجديدة،هللاإلمفندرير،هللهلل-1
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يمفػػػفهللأفهللتػػػػد ـهللالمنظمػػػرهللغيػػػػرهللالرمػػػميرهللالمنظمػػػػرهللالرمػػػميرهللفػػػػاهللجكانػػػبهللمخت  ػػػػرهللمثػػػؿهللمػػػػر رهللهلل-6
مف نيػػرهللتبػػ دؿهللالمع كمػػ تهللالم يػػدةهللل عمػػؿهللإذاهللفػػ فهللمػػفهللالممفػػفهللتكليػػدهللهلل،ا تصػ ؿهللكتحمػػيفهللجكدتيػػ  كاا

هلل،  ػػػىهللمػػػبيؿهللالمثػػػ ؿهلل،أففػػ رهللمبتفػػػرةهلللتطػػػكيرهللاألداءهللمػػػفهللخػػػ ؿهللالمح دثػػػ تهللفػػاهللمجمك ػػػرهللامػػػتراحر
كفػذلؾهللخ ػؽهللركحهللال ريػػؽهللبػيفهللالعػ م يفهللكتمػييؿهلل م يػػرهللهلل،كاألفػرادهللمنظمػػ تكتمػييؿهللالتنمػيؽهللبػيفهللال

هللؽهللرق برهللجم  يرهلل  ىهللالع مؿهلللدفعوهلللتحميفهللإنت جيتو.كفذلؾهللخ هلل،تف ي يـهللب لمؤممر
هللأفلػؿهلللرغبػ تهللالمػكظ يفهللكاحتي جػ تيـهلل-7 هللاإلدارةهللطبيعػرهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػػماهللهلل،فيـػ هللت يـػ ذاهلللػـػ كاا

فيمفنيػػ هللأفهللتعرقػؿهللممػػ  يي هللكمي ميػػ هللبعػػدةهللكمػ خؿهللمثػػؿهللنشػػرهللالشػػ خع تهللهلل،ك هللتكجيػوهللبشػػفؿهللأفلػػؿ
لػػػػع ؼهللمعنكيػػػػػ تهللأمهللتغييػػػػرهللأكهللتطػػػػكيرهللكتشػػػػكيوهللل هلل،كالمع رلػػػػر تكاصػػػػػؿهللفػػػػاهللبعػػػػضهللالحػػػػ  تهللكاا

هللالع م يفهللمم هلليؤثرهلل  ىهللأداءهللالمنظمرهللكب لت لاهللفش ي هللفاهللتحقيؽهللأىدافي .

ت بيرهللا حتي ج تهللا جتم  يرهللل عم ؿهللمفهللخ ؿهللإق مرهلل  ق تهلل هللتت ؽهللب للركرةهللم هللالمنظمرهللهلل-8
كي تهللمخت  رهللفػاهللالمنظمػرهللحيثهللقدهللتجدهللأفرادناهللمفهللأقم ـهللأكهللممتهلل،الرمميرهللكقدهلل هللتتب هللن سهللالنمط

هللأ ل ءهللفاهللىذههللالمنظمر.

كتعتمػدهللإدارةهللالمنظمػػرهللهلل،يمفػفهللامػتخداـهللالتنظػػيـهللغيػرهللالرمػماهللفإحػػدلهللقنػكاتهللا تصػ ؿهللل عمػػ ؿهلل-9
هلل.(1)أحي نن هلل  ىهللىذههللالطريقرهللغيرهللالرمميرهلللنقؿهللأنكاعهللمعينرهللمفهللالمع كم تهلل

المنظمػػرهللغيػرهللالرمػػميرهللإ هللأفهللليػػ هللبعػػضهللممػ هللمػػبؽهللنجػػدهللأنػوهللبػػ لرغـهللمػػفهللىػػذههللال كاخػدهللالتػػاهللتحققيػػ هلل
العيكبهللمني هللأني هللقدهللتعمؿهلللدهللأىداؼهللالمنظمرهللحيثهللأفهللبعضهللأ ل ءهللالمنظمرهللغيرهللالرمميرهللقدهلل

ينخػػرطهللهللحيػثهلل،إدارةهللالمنظمػرهللمػػ هلليحرلػكفهللالعمػ ؿهلل  ػىهلل ػػدـهللاإلنتػ جهللكالعمػؿهللممػػ هلليمػببهللمشػ فؿ
أكهللفنتيجػرهلللفكنيػ هللأفثػػرهللهلل،رأ لػ ؤى هللفػاهللمجمك ػرهللمتنك ػرهللمػفهللالمػػ كفي تهللمثػؿهللاإللػراب تهللالعم ليػ

هللميرهللمفهللالمنظمرهللالرمميرهللل منظمر.ك ءنهللل منظمرهللغيرهللالرم

 خصائص الرنظيم غير الرجمي:  -رابعا
ينشػأهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللت ق خينػػ هللك  كينػػ هللنتيجػرهللاجتمػػ عهللمجمك ػػرهللمػػفهللاألفػػرادهللفػػاهللمفػػ فهلل

جػدهللبعلػيـهللأكجػوهللتشػ بوهللفػاهللكيهلل،قدهلليتـهللتب دؿهللاألح ديثهللكاألفف رهللفيمػ هللبيػنيـهللكهلل،معيفهللفاهللالمصن 
ممػػ هللقػػدهلليػؤدمهللإلػػىهللامػػتمرارهللت ػػؾهللالع قػرهللكقػػدهللتمتػػدهللىػػذههللالع قػػرهللهلل،األففػ رهللأكهللاآلراءهللأكهللا ىتم مػػ ت

                                        
مػي دهللمحمػدهلل  ػاهللالكفػػكاؾ،هللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػػماهللكدكرههللفػاهللالرفػ هللمػفهللاألداءهللالػػكظي ا،هللرمػ لرهللم جمػتيرهللغيػػرهللمنشػكرة،هللف يػرهللالدرامػػ تهللهلل-1

هللالع ي ،هللج معرهللمك  هللصهلل2116ن هللم لؾهللإبراىيـهللاإلم ميرهللالحفكميرهللم  نج،  .هلل55ـ،
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هلل،التػاهللتميػزهللالمنظمػ تهللغيػرهللالرمػميرهللمػم تكىنػ ؾهللالعديػدهللمػفهللالخصػ خصهللكالهلل،خػ رجهللمفػ فهللالعمػؿ
هلل:أتاكمفهللأىـهللىذههللالمم تهللكالخص خصهللم هللي

هللالمجميعة:يجيد ىدف رجعى إليو  -1
فؿهللمجمك رهللغيرهللرمميرهلللي هللأىداؼهللتمعىهللإلىهللتحقيقي هللبحيثهلليفكفهللىن ؾهللات  ؽهللجم  اهلل

كمفهللاألمث رهلل  ىهللىذههللاألىداؼهللت ؾهللالمتع قرهللهلل،لتحقيؽهللىذههللاألىداؼهللكبذؿهللفؿهللجيدهللل كصكؿهللإليي 
ببقػػ ءهللالمجمك ػػرهللكحم يتيػػػ هللكتم مػػفي هللفأمػػػ سهلللمم رمػػرهللنشػػػ طهللالمجمك ػػرهللككمػػػي رهلللتحقيػػؽهللأىػػػدافي هلل

هلل.(1)طهللالمجمك رخرلهللفاهللتحديدهللنش األ
هللمجميعة صغيرة: -2

حيثهلل هللتكجدهللمع ييرهللث بتػرهللتػتحفـهللهلل،تتميزهللالمجمك  تهللغيرهللالرمميرهلل  دةهللبصغرهللحجمي 
كنك يرهللهلل،أىداؼهللالمجمك ربهللالتاهللترتبطحيثهلليخل هللذلؾهللل عديدهللمفهللالعكامؿهللهلل،أكهللتحددهللىذاهللالحجـ

هللالصػغيرهللهللفم هلل،كنكعهللالمنظمرهللالتاهللتعمؿهللبي هللالبيخرهللالمحيطرهلل،األفرادهللالذيفهلليشف كني  يم  دهللالحجـػ
ل مجمك ػرهللغيػرهللالرمػػميرهلل  ػىهللتحقيػػؽهللنػكعهللمػػفهللالت   ػؿهللبػيفهللأ لػػ خي هللبحيػثهلليفكنػػكفهللقػريبيفهللمػػفهلل

هلل.(2)بعليـهللالبعضهللدكفهللأفهللتفكفهللىن ؾهلل كاخؽهللأكهلل قب تهللتحدهللمفهللالت   ؿهلل
 القيادة غير الرجمية: -3

رمميرهلليعناهللكجكدهللقي دةهللتكجوهللالمجمك رهللنحكهللاألىداؼهللالتاهللتمعىهللإفهللكجكدهللمنظمرهللغيرهلل
كأفهللالقيػ دةهللالتػاهلليفتمػبي هللالشػػخصهللداخػؿهللالمجمك ػرهللتػأتاهللمػػفهللقن  ػرهللكقبػكؿهللجميػ هللأ لػػ ءهللهلل،إلييػ 

كيحتػػػػؿهللىػػػػػذاهللهلل،المجمك ػػػػرهللبلػػػػركرةهللكجػػػػكدهللشػػػػػخصهللمػػػػ هلللتكجيػػػػوهللالمجمك ػػػػرهللكالعمػػػػػؿهلل  ػػػػىهللتم مػػػػفي 
القكةهللالقي ديرهللالتاهلليتمت هللبي هللال ردهللفكمي رهللل تأثيرهللالشخصهللمف نرهللب رزةهللبيفهللأ ل ءهللالمجمك رهللكأفهلل

كىدفي هللىاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمنظمرهللبدرجرهللهلل،المب شرهللأكهللغيرهللالمب شرهلل  ىهللاألفرادهللداخؿهللالمجمك ر
هلل.(3)بينم هللتخ كهللالم طرهللغيرهللالرمميرهللمفهللأمهللمصدرهللرمماهلليقكدى هللهلل،أفبرهللمفهللأىداؼهللالمجمك ر

 يجيد معايير المجميعة: -4
المجمك رهللفاهللم كفي هلللمجمك رهللمفهللالمعػ ييرهللغيػرهللالمفتكبػرهللالتػاهللتزيػدهللمػفهللمػ كؾهللتخل هلل
هللهلل،هللكجميػػػ هللاأل لػػػ ء هللجميػػػ هللاألفػػػػرادهللبيػػػذههللالمعػػػػ ييرهللك هلليحيػػػدكفهلل نيػػػػ هللط لمػػػ هللأنيػػػـػ  ػػػػ دةهللمػػػ هللي تػػػػـز

                                        
هللهلل-1 هللالدارهللالج معير،هللاإلمفندرير، هللصهلل2112جم ؿهللالديفهللالمرمىهللث بتهلل بدالرحمفهللإدريس،  .449ـ،

 .91ـ،هللصهلل2114،هللدارهللالغربهللل نشرهللكالتكزي ،هللكىراف،هللالجزاخر،هلل2غي تهللبكف جر،هللمب دئهللالتمييرهللالبشرم،هللطهلل-2

هلل بد هللأميفهللجهلل-3 هللصهلل2114م  ر،هللاإلدارةهللالمع صرة،هللبدكفهللطبعر،هللبدكفهللدارهللنشر،هللمصر،  .131ـ،
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إفهللالتزاـهللاألفرادهللبيذههللالمع ييرهللينب هللمفهلللركرةهللكجكدىـهللأك نهللثـهللهلل،يتمتعكفهللب لعلكيرهللفاهللالمجمك ر
أداةهللالتيديػػػداتهللالخ رجيػػرهللكامػػػتخدامي هللهللاتبػػ  يـهللث نيػػ نهللفكمػػػي رهلللحم يػػرهللالجم  ػػػرهللكالح ػػ ظهلل  ييػػػ هللمػػف

هلل.هلل(1)ل لغطهلل  ىهللاإلدارةهلللتحقيؽهللمط لبهللالجم  رهلل

 مشاروة أع اء المجميعة في أنشطة محددة: -5
هللمػم تي يعتبرهللالنش طهللالذمهلل ألفهللالنشػ طهللهلل،تم رموهللالمجمك رهللمكاءهللأف فهلليدكي هللأـهللذىني هللمفهللأىـػ

يكلدهللنك  هللمػفهللالتقػ ربهللبػيفهللاألفػرادهللفػاهللالعمػؿهللممػ هلليخ ػؽهللنك ػ هللمػفهللالت   ػؿهللبيػنيـهللنتيجػرهللمم رمػتيـهلل
فم هللتم رسهللالمجمك رهللأنشػطرهللخػ رجهللالعمػؿهللمػفهللخػ ؿهللا جتم  ػ تهللكمػ هلليػدكرهللفييػ هللهلل،لت ؾهللاألنشطر

عمػػػػؿهللكمػػػػ هلليركنػػػػوهللمػػػػفهللالقػػػػكانيفهللكال ػػػػكاخصهللالمعمػػػػكؿهللبيػػػػ هللي حػػػػظهللأفهللمػػػػدلهللمػػػفهللمن قشػػػػ تهللظػػػػركؼهللال
 نػدم هللتفػكفهللىنػ ؾهللأنشػطرهللممػتمرةهللبػيفهللاألفػرادهللهلل،درجرهللالت   ػؿهللي امتمراريرهللىذههللاألنشطرهلليتحفـهللفي

هلل.(2)ك  ق تهللقكيرهللبيفهللأ ل ءهللالمجمك رهلل
 :موينات الرنظيم غير الرجمي -خامجا

هللمجمك ػػ تهللهللالمجمك ػػ تهللغيػػػرهللالرمػػمير:هلل-أ صػػػغيرةهللمػػفهللالنػػػ سهللتتميػػزهللب لت   ػػػؿهللالع ػػكمهللالػػػذمهللىػػـػ
كي عػػبهللفػػؿهلل نصػػرهللدكرناهللهلل،يحػدثهللل تػػرةهللطكي ػػرهللنمػػبين هللبػيفهللاأل لػػ ءهللالمنتمػػيفهللإلػػىهللىػذههللالمجمك ػػر

هلل.(3)محددناهلللتحقيؽهللاألىداؼهللالمشترفرهلل

هللأشػػػػػخ صهللمتميػػػػػزكفهلليشػػػػػغ كفهللمنصػػػػػبن هللبػػػػػ رزناهللداخػػػػػؿهللالمجمك ػػػػػرهللهلل-ب القػػػػػ دةهللغيػػػػػرهللالرمػػػػػمييف:هللىػػػػـػ

الكلػػ هللغيػػرهللالرمػػماهللألمػػب بهلل ديػػدةهللمثػػؿهللالعمػػرهللكاألقدميػػرهللكالميػػ رةهللال نيػػرهللكيحصػػ كفهلل  ػػىهللىػػذاهلل

هللكقدهلليفكفهلللت ؾهللالمجمك رهللق خدهللكاحد.هلل،كالثق فر

كجػػكدهللمنظمػػػر:هللدكرىػػػ هللتحديػػدهللالع قػػػ تهللبػػػيفهللىػػذههللالمجمك ػػػ تهللمػػػفهللحيػػثهللالحقػػػكؽهللكالكاجبػػػ تهللهلل-ج

هلل  ىهللالمجمك  تهللاألخرلهلللفؿهللمني .هللن كذكتحديدهللالتأثيرهللكالهلل،كالمف نر

هللمػ كؾهللأفػرادهللالجم  ػرهللكتػنظـهللكهللهلل-د جكدهللالقكانيف:هللكىكهللات  ؽهللغيػرهللمفتػكبهلل  ػىهللكجػكدهللقػكانيفهللتحفـػ

هللالع قرهللبينيـهللمفهللجيرهللكم هللاآلخريفهللمفهللجيرهللأخرل.

                                        
هللف ظـهللحمكد،هللنظريرهللالمنظمر،هللدارهللالمميرة،هلل م ف،هللهلل-1 هللخ يؿهللحمفهللالشم عهللكخلير هللصهلل2117محمد  .144ـ،

هللصهلل2117ربحاهللمصط ى،هللأمسهللاإلدارةهللالمع صرة،هللدارهللص  ءهللل نشرهللكالتكزي ،هلل م ف،هللهلل-2  .117ـ،

هلل.137ـ،هللص2112كءخركف،هللتنميرهللالمكاردهللالبشرير،هللدارهللاليدلهللل طب  رهللكالنشرهللكالتكزي ،هلل يفهللم ي ر،هللالجزاخر،هلل  اهللغرباهللهلل-3



 
 

23 

هللجم  رات  ؽهللالهلل-ق :هللأمهللات  ؽهللالمجمك رهلل  ىهللاآلراءهللكالمعتقداتهللكالقيـهللالتاهللتد ـهللالمػ كؾهللكتحفـػ

هللأنكاعهللالنش طهللالذمهلليم رسهللفيم هللبينيـ.

هللنظػػ ـهللا تصػػػ ؿهللبػػػيفهللالمجمك ػػرهللغيػػػرهللالرمػػميرهللبإ  ميػػػ هللبمخت ػػػؼهللكجػػكهللهلل-ك دهللنظػػػ ـهللاتصػػ ؿ:هلليقػػػـك

هلل.(1)األحداثهللكاآلراءهللكالقل ي هللالتاهللتتع ؽهللبتم مؾهللالمجمك رهلل

تشػػػمؿهللهللبػػؿهلل، هللتقتصػػرهللالمنظمػػرهللغيػػرهللالرمػػميرهللفػػاهللتشػػفي ي هلل  ػػىهللمجمك ػػرهللمعينػػرهلل،ممػػ هللمػػبؽ

المجمك ػػػػػ تهللغيػػػػرهللالرمػػػػػميرهللالمخت  ػػػػػرهللكحتػػػػػىهللمجمك ػػػػػرهللهلل،المجمك ػػػػػرهللاألم مػػػػػيركهللهلل،الزمػػػػػرةكهللهلل،الحشػػػػد

هلل،الػػػبعضهللكمػػػ هللالتنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػػماهللـت   ػػػؿهللمػػػػ هللبعلػػػييػػػتـهللالاألصػػػدق ءهللكاألفػػػرادهللالمعػػػزكليف،هللكهلل

ػػ هللمػػفهللت ػػؾهللالقكا ػػدهللكالمعػػ ييرهللهلل،ب إللػ فرهللإلػػىهللتفكينػػوهللمػػفهللمخت ػػؼهللالجم  ػػ تهللكاألفػراد كيتفػػكفهللأيلن

هللكتتأثرهللبي .هللتؤثرهللحيثهللجم   تكالقيـهللكأنم طهللالم كؾهللالتاهلليم رمي هللاألفرادهللكال

 غير الرجمي: رنظيمأنياع ال-جادجا
 هلليقتصػػػرهللتشػػػػفيؿهللهلل،تنظػػػيـهللالهللاغيػػػرهللالرمػػػػماهللكفقنػػػ هلللمصػػػدرهللىػػػػذهللتنظػػػيـيػػػتـهللتحديػػػدهللنػػػػكعهللالهللهلل

تمػ ىـهللالمجمك ػ تهللهلل،بػد نهللمػفهللذلػؾهلل،غيرهللالرمماهلل  ػىهللمجمك ػرهللمػفهللاألفػرادهللفقػطهللتنظيـكتأميسهللال
كتعمؿهللأيلن هلل  ىهللكل هللالقكا دهللهلل،تنظيم تفاهللتفكيفهللىذههللالهللتنظيـغيرهللالرمميرهللالمخت  رهللداخؿهللال

كىػػػػػكهللهلل،ألفهللىػػػػػذههللالمجمك ػػػػ تهللمتحػػػػػدةهللفػػػػػاهللمفػػػػ فهللكاحػػػػػدهلل،كتشػػػػػفيؿهللأممػػػػي هللكرف خزىػػػػػ هللتنظػػػػػيـالهللاليػػػػذ
غيػػرهللالرمػػماهللفػػاهللهللتنظػػيـالهللاكهللإفهللت ػػ   يـهللكتشػػ بوهللالمعػػ ييرهللكاألففػػ رهللىػػكهللمػ هلليجعػػؿهللىػػذهلل،المؤممػر
هللهلل.(2)الني يرهلل

هلل:اآلرييمون رلخيص ىذه المصادر على النحي ي 
لػذلؾهللهلل،:هللقدهلليرتبطهللالن سهللببعليـهللالبعضهللألمب بهللشخصػيرهللتتع ػؽهللبشػعكبيـالررباط الشخصي-أ

هلل،كا نتم ءهللإلىهللب دةهللكاحدةهلل،كالط خ رهللا جتم  يرهلل،كالرأمهللالمي ماهلل،كالمعتقدهللالديناهلل،نجدهللأفهللالمينر
كيرهللفػػػاهللاألنديػػرهللكالنق بػػػ تهللكا نتمػػ ءهللإلػػػىهللن ػػػسهللكالتخػػرجهللمػػػفهللن ػػسهللالمعيػػػدهللأكهللالدكلػػرهللكحتػػػىهللالعلػػ

كغ لبنػ هللهلل، كامؿهللىاهللرابطرهلل  ط يرهللتؤدمهللإلىهللتفكيفهللمنظمرهللغيرهللرمميرهلل،الجنسهللأكهللال كفهللالمميز

                                        
هللرم لرهللم جمتيرهللغيرهللمنشكرة،هللج معرهللأف اهللهلل-1 هللالمنظمر، هللداخؿ هللالقرار هللاتخ ذ هلل م ير هللفا هللالرمما هللغير هللالتنظيـ هللدكر هللاليدلهللدراب ا، نكر

هللصهلل2113محمدهللأكهلللح جهللالبكيرةهللالجزاخر،هلل هلل.48ـ،
هللم بؽ،هللصهللهلل-2 هلل.59حمفهللالجي نا،هللنشأةهللكتفكيفهللالتنظيم تهللغيرهللالرممير،هللمرج 
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مػ هللتفػػكفهللا تصػػ  تهللبػػيفهللأ لػػ ءهللىػػذاهللالنػػكعهللمػفهللالتنظػػيـهللمتمػػ كيرهللكخطػػكطهللالمػػ طرهللفييػػ هللليمػػتهلل
هللكالحر.

مثػػؿهللمػ هللإذاهللفػػ فهللهلل،المنظمػرهللبمػػببهلل  قػ تهللالعمػؿ:هللالتػػاهللتنشػأهللبػيفهللأ لػػ ءهللالعالقوة اليظيضيووة- 
هلل م ػػػوهللمػػ هللمػػػديرمهللاإلداراتهللكاألقمػػ ـهللداخػػػؿهللالمنظمػػرهللكلػػػوهلل الشػػخصهللممتشػػػ رناهللم لينػػ هللكمرتبطنػػػ هللبحفػـػ

فم هللأنوهلليربطهللالمكظؼهللفاهللالمنظمرهللبأشػخ صهللهلل،تنظيـهللغيرهللرمماهلللػهللن موهللأثن ءهللكجكدههلل  ىهللرأمو
هلل.العمؿهللالمب شرةهللأكهللغيرهللالمب شرةهلل تمكاءهللف نكاهللمفهللداخؿهللالمؤممرهللأكهللخ رجي هللبمببهلل  ق

هللتػػأثيرهللخػ صهللي رلػكنوهلل  ػػىهللمرووز الرووأثير-ج :هللحيػثهللقػدهللنجػػدهللأفهللبعػضهللاألفػرادهللفػػاهللالمنظمػرهللليـػ
فأفهلليفكفهلللدلهللأحدىـهللمعرفرهللأكهللم ؿهلليجذبهللالن سهللإليوهللكقدهلليفكفهللقريبن هللهلل،بعضهللأ ل ءهللالمجمك ر

لػكهللفػ فهللمجػردهللصػديؽهلللمػ طرهللهللأكهللينتمكفهللإلىهلل  خ رهللقديمرهللأكهللفمػ هلل،منوهللكاحدهللمفهللأصح بهللالم طر
كىػذاهللالتػأثيرهللي رلػوهلل  ػىهللهلل،كيشػف كفهللمنظمػ تهللغيػرهللرمػميرهلل،رمميرهلليجذبكفهللالنػ سهللكيمػتقطبكنيـ

هلل.(1)بعضهللأ ل ءهللالمجمك رهلل
 ىناك أنياع أخرى من الرنظيم غير الرجمي حج  براين:

:هللىػػػػػكهللالتنظػػػػػيـهللالعػػػػػ ـهللغيػػػػػػرهللالرمػػػػػماهللل منظمػػػػػرهللفنظػػػػػ ـهللمػػػػػفهللالمجمك ػػػػػ تهللالمتشػػػػػػ بفرهللالنووووويع األيل
كف يػػ هللتت   ػػػؿهللمػػ هللالمجمك ػػػ تهللهلل،الجمػػػ ىير(هلل،الزمػػرهلل،المجمك ػػ تهللالث نكيػػػرهلل،)المجمك ػػ تهللاألكليػػػر

هلللتشفيؿهللمنظمرهللغيرهللرممير.
:هللكيتـهللتمثي وهللب لمجمك  تهللالفبيرةهللالتاهللتعتمدهلل  دةهلل  ىهللممألرهللمعينرهللتتع ؽهللب لمي مرهللالنيع الثاني

هللنظمر.كقدهللتشمؿهللىذههللالمجمك  تهللجمي هللإداراتهللالمهلل،الداخ يرهللل منظمر
ن ػسهلل:هللالزمرةهللالتاهللتمثػؿهللمجمك ػرهللأكليػرهللتشػف تهلل  ػىهللأمػ سهللالقيػ ـهللبعمػؿهللمشػترؾهللفػاهللالنيع الثالث

هللمفهللالمنظمر كمفهللالممففهللأفهلليفكفهللأ ل ءهللىذههللهلل،كالع قرهللبيفهللأ ل ءهللىذههللالمنظمرهللكثيقرهللكمتينرهلل،القم
هللالمنظمرهللتعمؿهللىذههللالمجمك رهللكتأفؿهللطع مي هللكتتحدثهللداخمن هللم هللبعلي هللالبعض.

تتشفؿهلليتـهللتمثيؿهللىذاهللالنكعهللبمجمك رهللمفهللاثنيفهللأكهللث ثرهللمفهللاألصدق ءهللهلل،:هللكفقن هلللبراكفالرابع النيع
هلل  قرهللحميمرهللخ صر كىذاهللالنكعهللمفهللالتنظيـهللهلل،كقدهلليرتبطهللىؤ ءهللبمجمك  تهللأفبرهللداخؿهللالمنظمرهلل،بيني

هلل  ىهللركابطهللالصداقرهللكالقيـ هلل.(2)حيثهلليرتبطهللأ ل خوهللبع قرهللقكيرهللهلل،غيرهللالرمماهلليقـك

                                        
هللم بؽ،هللصهللهلل-1 هللشبي ا،هللدكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقرار،هللمرج  هلل.35ص ير
هللم بؽ،هللصهللهللهلل-2  .هلل59حمفهللالجي نا،هللنشأةهللكتفكيفهللالتنظيم تهللغيرهللالرممير،هللمرج 
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صهللمم هللمبؽهللأفهللالمنظم تهللغيرهللالرمػميرهللتتشػفؿهلللػمفهللالييفػؿهللالرمػماهللالػذمهلليخت ػؼهللكيتنػكعهلليتل
بم هللفػاهللذلػؾهللت ػؾهللالق خمػرهلل  ػىهللالع قػرهللالشخصػيرهللكالق خمػرهلل  ػىهللهلل،حمبهللطبيعرهللالع قرهللبيفهللاألفراد

كىن ؾهلل دةهللمنظم تهللمرتبطػرهللالمجمك ػ تهللفيمػ هللبينيػ هللكالتػاهللتصػنؼهلل  ػىهللهلل،  قرهللالكظي رهللكالتأثير
مجمك ػ تهللالعزلػرهللؾهللبمػ هللفػاهللذلػهلل،كمنيػ :هللالع قػرهللالحميمػرهلل،ءخرهللمفهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماأني هللنكعهلل

يمفنن هللالقكؿهللكالتأفيدهلل  ىهللأفهللالمنظمرهللغيرهللالرمميرهللمكز رهللداخؿهللالمنظمرهللكفقن هللهلل،كغيرى .هللكب لت لا
هلللمجمك  تهللمخت  رهلللي هللركابطهللكأىداؼهللمشترفر.

 الضرق بين الرنظيم الرجمي يغير الرجمي: -جابعا
حيػػػثهلليػػتـهللتحديػػدهللالكظػػػ خؼهللهلل،تتفػػكفهللالمنظمػػرهللالرمػػػميرهلل ػػ دةهللمػػفهللىيفػػػؿهللىرمػػاهللف مػػيفا
كبعبػػػ رةهللأخػػػػرلهللمجمك ػػػػرهللمػػػػفهللهلل،كالممػػػؤكلي تهللكالمػػػػ ط تهللكالممػػػػ ءلرهللكتم مػػػؿهللالقيػػػػ دةهللبكلػػػػكحهللتػػػػ ـ

هللمكظ كى هللهلل،الكظ خؼهللالمحددةهللبنمطهللمحددهللكمكصكؼهللمفهللا تص ؿهللكالتنميؽهللكت كيضهللالم طر يقـك
ػ هللالقكا ػدهللهلل،بيدؼهللتحقيؽهللت ؾهللاألىداؼبتنميؽهللالجيكدهللبشفؿهللفع ؿهلل تتلػمفهللالمنظمػرهللالرمػميرهللأيلن

كالتػػػاهللتعبػػػرهلل ػػفهللالػػػركابطهللالرمػػػميرهللبػػػيفهللفػػػؿهللفػػػردهللكاألفػػػرادهللهلل،كال ػػكاخصهللكالشػػػركطهللالتػػػاهللتطبقيػػػ هللاإلدارة
هلل.(1)اآلخريفهللمفهللأجؿهللتن يذهللمي م تهللالعمؿهللالخ صرهللب لمنظمرهلل

كيكجػدهللهلل،قػ تهللبػيفهللاألشػخ صينشأهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللمفهللالت ػ   تهللا جتم  يػرهللكالع 
ك  ػػىهللالػرغـهللمػػفهلل ػدـهللكجػػكدهللإمف نيػػرهللهلل،خػ رجهللنظػػ ـهللالمػ طرهللالرمػػماهللدكفهللكجػكدهللأمهللقػػكانيفهللصػ رمر

درافو إ هللأنوهللمكجكدهللفاهللإط رهللالييفؿهللالرمماهللب  تب رههللمجمك رهللمعقػدةهللمػفهللالشخصػيرهللكهللهلل،لتمييزههللكاا
ليسهلللديي هللهلل،تتق ط هللمعي ىاهللمنظمرهللدين ميفيرهلليصعبهللرمـهللالع ق تهللالتاهللهلل،الع ق تهللا جتم  ير
فمػػ هللأنيػػػ هلل هللهلل،بػػؿهلل  قػػ تهللاجتم  يػػرهللبػػيفهللأ لػػ خي هلل،لػػيسهلللػػديي هللمػػ طرهللرمػػػميرهلل،مػػدراءهللكلفػػفهللقػػ دة

جراءاتهللرممير هلل.(2)لفني هللتدارهللكفؽهلللكابطهللمحددةهللم هللالقيـهللكالمع ييرهللا جتم  يرهللهلل،تم ؾهللقكا دهللكاا
يمفننػػ هللأفهللنمػػتنتجهللأفهللالمنظمػػرهللغيػػرهللالرمػػميرهللهلل،مػفهللخػػ ؿهللمعرفػػرهللال ػػرؽهللبػػيفهللالمنظمتػيفكهلل

هلل،كتحمػػػيفهللجكدتيػػػ هلل،مثػػػؿهللمػػػر رهللا تصػػ ؿهلل،يمفػػفهللأفهللتػػػد ـهللالتنظػػػيـهللالرمػػماهللفػػػاهللجكانػػػبهللمخت  ػػر
مف نيرهللتب دؿهللالمع كم تهللالم يدةهللل عمؿ فم هللقدهللتفكفهللاألفف رهللالمبتفرةهلليتـهللإنش ؤى هلللتطػكيرهللاألداءهللهلل،كاا

كتمييؿهللالتنميؽهللبيفهللالشػرف تهللهلل،مبيؿهللالمث ؿهلل  ىهلل،مفهللخ ؿهللالمح دث تهللفاهللمجمك رهللا متراحر
هللفػاهللالمنظمػرهللهللهلل،كفذلؾهللخ ػؽهللركحهللال ريػؽهللبػيفهللالعمػ ؿهلل،كاألفراد كتمػييؿهلل م يػرهللالتفيػؼهللالخ صػرهللبيـػ

                                        
هللرزيؽهللإيي بهللصبحا،هللاإلدارةهللهلل-1 هللم بؽ،هللصهللمحمد  .78األمسهللكالكظ خؼ،هللمرج 

هلل.689ـ،هللصهلل2111 بدالغ  رهللحن ا،هللرمميرهللقري قص،هللأم مي تهللاإلدارةهللكبيخرهللاأل م ؿ،هللمؤممرهللشب بهللالج معر،هللاإلمفندرير،هللهلل-2
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تحمػيفهللإنت جيتػػوهللكت بيػرهللا حتي جػػ تهللا جتم  يػػرهللؽهللمػيطرةهللجم  يػػرهلل  ػىهللالع مػػؿهلللػػدف هللكفػذلؾهللخ ػػ
م هللالمنظمرهللالرمميرهللكقدهلل هللتتب هللن سهللالنمطهللهللهللل عم ؿهللمفهللخ ؿهللإق مرهلل  ق تهلل هللتتكافؽهللب للركرة

هللهلل،حيػثهللقػدهللتجػدهللأفػرادناهللمػفهللإداراتهللأكهللممػتكي تهللمخت  ػرهللفػاهللالمنظمػرهللأ لػ ءهللفػاهللىػذههللالمنظمػر فيػـػ
ذاهلللـهللت يـهللاإلدارةهللطبيعرهللالمنظمرهللهلل،ي يمكفهللرغب تهللكاحتي ج تهللالمكظ يف غيرهللالرمميرهللك هللتكجيي هللكاا

مفهللخ ؿهلل دةهللكم خؿهللمثؿهللنشرهللالش خع تهللكمع رلرهللهلل، فيمفني هللإ  قرهللجيكدى هللكمي ميهلل،بشفؿهللأفلؿ
أمهللتغييرهللأكهللتطكيرهللالتكاصؿهللكتشكييوهللفاهللبعضهللاألحي فهللكهللهللإلع ؼهللالركحهللالمعنكيرهللل ع م يفهللمم هلل

 يؤثرهلل  ىهللأداءهللالمؤممرهللكب لت لاهللي شؿهللفاهللتحقيؽهللأىدافي .

 غير الرجمي: رنظيمال رأثير -ثامنا

ىػكهللمصػػدرهللإز ػ جهلللػػتدارةهللكأنػوهللأمػػ سهللفػؿهللالصػػعكب تهللىنػ ؾهللمػػفهلليعتقػدهللأفهللالتنظػػيـهللغيػرهللالرمػػماهلل
يمػمصهللل منظمػ تهللغيػرهللالرمػػميرهللحيػثهللهلل،لفػفهللالكاقػ هللىػكهلل فػػسهللىػذههللالمحنػرهلل،التػاهللتت ق ىػ هللالمنظمػر

كلففهللليسهللب لدرجرهللهلل،ب لنمكهللكالنش طهللإلىهللالحدهللالذمهلليحقؽهللتأثيرههللاإليج باهلل  ىهللالمنظم تهللالرممير
كنظرانهلللتعددهللالمكاقؼهللحكؿهللمزاي هللك يكبهللكجكدهلل  ق تهللهلل،التاهللت كؽهللءث رى هللالم بيرهللءث رى هللاإليج بير
المػػػػ بيرهللكاإليج بيػػػػرهللل تنظػػػػيـهللغيػػػػرهللهللالتػػػػأثيراتكيمفػػػػفهللرصػػػػدهللهلل،غيػػػرهللرمػػػػميرهللداخػػػػؿهللالجيػػػػ زهللاإلدارم

هللالرمما.هلل

 :يأرييمن أىم ىذه الرأثيرات ما 

 الرأثيرات اإليجابية:

ممػػ هللهلل،يػػرهللكأنمػػ طهللالحيػػ ةظيػكرهللمجمك ػػ تهللغيػػرهللرمػػميرهلليمػػ  دهلل  ػػىهللبقػػ ءهللكامػػتقرارهللالقػػيـهللالثق فهلل-1
ممػػ هللمػػيفكفهلللػوهللتػػأثيرهلل  ػػىهللهلل،يتػيصهللتقػػديرهللاألفػرادهللككلػػعيـهللكفرصػػرهللالتعػرؼهلل  ػػىهللبعلػػيـهللالػبعض

نج زىـهللكمم ىمتيـهللفاهللتحقيؽهلل هلل.منظمرالهللأىداؼأداخيـهللكاا

يعمػؿهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهلل  ػىهللالتفيػػؼهللمػػ هللالتنظػػيـهللالرمػػماهللألنػوهلليحقػػؽهللدرجػػرهلل  ليػػرهللمػػفهللهلل-2
فإنيػػػ هللتػػػكفرهللليػػػ هللالممػػػػ  دةهللهلل،إذاهللأدرفػػػتهللاإلدارةهللأىميػػػرهللالمنظمػػػرهللغيػػػػرهللالرمػػػميرهلل،التكافػػػؽهللكا نمػػػج ـ

هلل.(1)ثـهللتم ىـهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمنظمرهللغيرهللالرمميرهللهلل،الممفنرهلللتحقيؽهللأىدافي 

                                        
هللصهلل2114حمفهللحريـ،هللالم كؾهللالتنظيما،هللدارهللح مدهللل نشرهللكالتكزي ،هلل م ف،هللهلل-1 هلل.هلل161ـ،
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ممػػ هللهلل،يمػ ىـهللالتنظػػيـهللغيػرهللالرمػػماهللفػاهللتحقيػػؽهللنػكعهللمػػفهللالرق بػرهللالذاتيػػرهلل  ػىهللتصػػرف تهللاألفػرادهلل-3
هلل ى هللالمديرهللكالمرؤكمكف.يق ؿهللمفهللنط ؽهللالرق برهللالتاهلليتكهلل

تمػػ ىـهللالمنظمػػػرهللغيػػػرهللالرمػػميرهللفػػػاهللالحػػػدهللمػػفهللمت  ػػػبهللالتنظػػػيـهللالرمػػماهللمػػػفهللخػػػ ؿهللالمشػػػ رفرهللهلل-4
هللالع ط يرهللبيفهللاألفرادهلل  ىهللبعليـهللالبعضهللفاهللمخت ؼهللاألمكرهللفاهللالمنظمر.

يم ىـهللفاهللإشب عهللالح ج تهللا جتم  يرهللكالن ميرهللل  ػردهللداخػؿهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللممػ هلليخ ػؽهللهلل-5
هلل.(1)ك ن هللمفهللاألمفهللكا متقرارهللكيرف هللمعنكي توهللكيزيدهللمفهللإنت جيتوهلللوهللن

هللغيرهللالرمماهللفاهللتق يؿهللالق ؽهللكالتكترهلللدلهللاألفرادهللكمنحيـهللال رصرهللل ترفيزهلل  ىهللهلل-6 هللالتنظي يم ى
هللبو. هللالعمؿهللالذمهلليقـك

رهللتم  دهلل  ىهللنقؿهللالمع كم تهللكالبي ن تهللإلىهللمخت ؼهللأقم ـهللالمنظمرهللالرمميرهللمفهللخ ؿهللاألخب هلل-هلل7
هلل.(2)كالمع كم تهللالتاهللينق ي هللاألفرادهللحكؿهللمخت ؼهللقل ي هللالمنظمرهلل

 الرأثيرات الجلبية:

 :يأريالجلبية للرنظيم غير الرجمي ما  الرأثيراترشمل 

مق كمػػرهللالتغييػػر:هللمػػػفهللأجػػؿهللالح ػػػ ظهلل  ػػىهللبقػػػ ءهللالجم  ػػرهللغيػػػرهللالرمػػميرهللكالقػػػيـهللالثق فيػػرهللكأنمػػػ طهللهلل-1
 ػػػ دةهللمػػػ هللينػػتجهلل ػػػفهللالتغييػػػرهللهلل،فإنيػػ هللتقػػػؼهللفػػػاهللطريػػؽهللأمهللتغييػػػرهللتدخ ػػػوهللالمنظمػػرهلل،الحيػػ ةهللل جم  ػػػر

هللاخت ؿهللالتكازفهللل مجمك رهللكمنوهلليح كؿهللاألخيرهللامتع دةهللالتكازفهللم هللالذاتهللا جتم  ير.

مػر رهللتػداكؿهللالشػػ خع تهللأكهللالف مػ تهللالمػػ بيرهلل ػفهللطريػػؽهللا تصػ ؿهللالشػػ كمهللدكفهلللػم فهللمحػػددهللهلل-2
هلل هللل ع م يفهللكالجي تهللالمتع م رهللفاهللالمنظمر.بصحتي هللكخطكرةهللاإلش   تهللكمت بعتي

تل ربهللاألدكارهللالذمهلليتكقعوهللأ ل ءهللالمنظمرهللغيرهللالرمميرهللىكهللأفهللأحدهللزم خيـهللقدهلل هلليتكافؽهللهلل-3
هللم هللم هلليتكقعوهللرخيموهللالمب شرهللمنوهللكدكرههللفم هلليراههللزم ؤههللفاهللالتنظيـهللغيرهللالرمما.

                                        
هللالتمييرهللالبشرم،هلل-1 هلل.هلل91مرج هللم بؽ،هللصهللغي ثهللبكف جر،هللمب دئ
هللم بؽ،هللصهللهلل-2 هلل.161حمفهللحريـ،هللمرج 
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كىػػكهللمػػ هللهلل،كنك يػػرهللظػركؼهللالعمػػؿهللمثػػؿهللق ػػرهللمػ   تهللالعمػػؿهلل،ت لػيؿهللالمكاقػػؼهللالمينيػػرهللالمريحػرهلل-4
هللتيدؼهللإليوهللالمنظمرهللغيرهللالرممير.

تل ربهللأىداؼهللالتنظيـهللالرمماهللمػ هللأىػداؼهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللمػفهللالحقػ خؽهللالمعتػرؼهللبيػ هللهلل-5
حيػػثهللهلل،المنظمػرهللكالعفػػسهللصػحيصهللأفهللتمػػت يدهللمنػوهللب للػركرةيسهللي يػدهللال ػردهلللػػهللكالػػذمفػاهللالمنظمػ تهلل

 .(1)تنظيميرهللداخؿهللالمنظمرهلليؤدمهللىذاهللالصراعهللإلىهللإ  قرهللالعم يرهللال

 : الرجمير غي الرنظيم أبعواد -راجعا

 بين العاملين بالمؤججة:  الجرماعيةالعالقات  -2

 يرنقجم إلى قجمين رئيجيين ىما: 

 بين العاملين داخل المؤججة:  الجرماعيةعالقات ال -أ
الع م يفهللداخؿهلليمتحيؿهلل  ىهللالمؤممرهللأفهللتصؿهللإلىهللأىدافي هللإ هللإذاهللءمنتهللبأىميرهللاألفرادهلل

خ صرهللبعدهللأفهللاتلصهللمفهللخ ؿهللالدرام تهللالحديثرهللأفهللا ىتم ـهللب ل ردهللالع مؿهللكالعن يرهللبوهللهلل،المنظمر
هللف هللأم ما هللدكر هللا هللجكدتي انج ح هللكتحميف هللإنت جي  هللزي دة هللكفا هللالع ق تهللهلل،لمؤممر حيثهللتم  د

هلل كسا جتم  يرهللداخؿهللالمؤممرهلل  ىهللخ ؽهللمم تهللكتق ليدهللخ صرهللبي هللتؤثرهللبشفؿهللإيج باهللفاهللن
مم هلليكلدهلللدييـهللشعكرناهللب  نتم ءهللل مؤممرهللكأيلن هلليم  دهلل  ىهللنشرهللركحهللالجم  رهللهلل،األفرادهللالع م يف

هلل.(2)كالركابطهللالقكيرهللبيفهللالع مؿهللكالمؤممرهلل

هللال قرمهللداخؿهللكخ رجهللالمنظمر هللالعمكد هللأكهللفش ي هلل،العم ؿهللىـ هللفاهللنج حي  هلل،كيعتمدهلل  ييـ
ؿهللالمنظمرهللأفثرهللف   يرهللفاهللخ ؽهلل  قرهللقكيرهللبيفهللكب لت لاهللتصبصهللالع ق تهللا جتم  يرهللبينيـهللداخ

هللبعل هللكهللالعم ؿ هللكبيفهللممؤكلييـ هللالبعضهللكبينيـ هللالع ي يـ كالتعرؼهلل  ىهللرغب تهللالمكظ يفهللهلل،اإلدارة
هلل.(3)ى تيـهللكربطيـهللكتقريبهللكجي تهللنظرىـكاتج 

هللالتنظيميرهلللمفهللإداراتي هللكممتكي تي هللاإلداريرهللالمخت  رهللمفهللأجؿهللتحقيؽهللكهلل هللالمؤممر تلـ
هللتبناهللالع م يفهللداخؿهلل هللينتجهلل نو هللمم  هللالشعكرهللب  نتم ءهللإلييـ هللكتنمير هللكامتقرارهللمكظ يي  امتقرارى 

                                        
هلل.92غي ثهللبكف جر،هللن سهللالمرج هللالم بؽ،هللصهللهلل-1
هلل.137ـ،هللصهلل1991محمدهللحرباهللحمف،هللالع ق تهللالع مر،هللالم  ىيـهللكالتطبيق ت،هللدارهللالحفمرهللل طب  رهللكالنشر،هللالعراؽ،هللهلل-2
هلل.233ـ،هللص2111يلرهللالشرؽهللل طب هللكالتكزي ،هللالق ىرة،هللفؤادهللالبفرم،هللالع ق تهللالع مرهللبيفهللالتخطيطهللكا تص ؿ،هللدارهللالنهلل-3



 
 

29 

هللالمع م ر هللحمف هللنتيجر هللكالم ديرهللالمنظمر هللالن مير هللح ج تيـ شب ع هللرف هللهلل،كاا هللفا هللأيلن  هلليم ىـ كم 
هللداخؿهللالمؤممرهلل،يـهللكفمبهللد ميـمعنكي ت كأفهلل م وهللهلل،لوهللحقكؽهللككاجب تهللكممؤكلي تهللففؿهللفرد

بحيثهلليفكفهللل ع ق تهللالمتب دلرهللبينيـهللتأثيرهللمب شرهلل  ىهللف م تيـهللفاهللهلل،يرتبطهللمب شرةهللبعمؿهللاآلخريف
هلل.(1)ف ألجرهللكحدههلل هلليف اهللإلشب عهللرغب تهللال ردهللا جتم  يرهللكالن ميرهللهلل،الحي ةهللكرأييـهللفاهللالمؤممر

هلل،مفهللا  تم دهلل  ىهللأم ليبهللمخت  رهللل تعرؼهلل  ىهللرغب تهللكاتج ى تهللاألفرادهللالع م يف بدهلل
هللالقرار هللصن  هللفا هللمش رفتيـ هللإلى هللالتع كفهللهلل،ب إلل فر هللركح هللتنما هللالتا هللا جتم  ير هللالبرامج كفا

مفهللأجؿهللتحقيؽهللهلل،كىذاهلليمنصهللاألفرادهللالشعكرهللب لممؤكليرهللكبذؿهللأقصىهللقدرهللمفهللالممؤكليرهلل،كالمكدة
كلركرةهللكجكدهللمي مرهللالب بهللالم تكحهلللمعرفرهللشف كلهللالمكظ يفهللكمش رفتيـهللفاهللهلل،أىداؼهللالمؤممر

هلل.(2)ح ي هلل

هللب لن سهللكأيل نهللف هللليشعرهللب لثقر هللح جرهللم مرهللل نتم ءهللكا حتراـ هللفا هللالمؤممر هللداخؿ  ل رد
فت بيرهللىذههللالح ج تهللتصبصهللحكافزهلللركريرهللهلل،الح جرهللل بتف رهللكيشعرهللأنوهلل هللفرؽهللبينوهللكبيفهللاآللر

هللكهلل هللل  رد هللالمؤممريمفف هللأداء هللتحميف هللفا هللامتغ ليـ هللالمؤممر دارة هللىكهللالدكرهللالذمهللت عبوهللهلل،اا كىذا
هللفيي هلل هلليشعر هللأف هللل  رد هلليمفف هللمج  ت هلل دة هللخ ؽ هللفا هلليم ىـ هللفيك هللالداخ ير هللا جتم  ير الع ق ت

كمفهللبيفهللم هللتقترحهللطبيعرهللىذههللالع ق تهللتزكيدهللالعم ؿهللب رصرهللهلل،ب لراحرهللكاألم فهللداخؿهللالمؤممر
مفهللخ ؿهللتكفيرهللفتراتهللراحرهلللشربهللالش مهللكالطع ـهللكاألنشطرهللالترفيييرهللمثؿهللل ت   ؿهللا جتم  اهلل

هللالري لير الجيدةهللهللكا  تراؼهللب ألداءهللالميناهللكتشجي هللالمم ىم تهلل،الح  تهللكالرح تهللكاألنشطر
هللم تكحهللل ع م يف، هللالتكاصؿ هللقنكات هلليجعؿ هللم  هللبعضهللالع م يفهللهللركىذا هللكتفريـ هللاإلدارة هللكبيف بينيـ
هلل،كزي دةهللالركاتبهلل،كمنحيـهللبعضهللا متي زاتهللأكهللاأللق بهللاإلداريرهلل،احتراميـهللكتقديرىـهللوالغرضهللمن

هلل.(3)كخ ؽهللركحهللال ريؽهللبيفهللالجم  رهللداخؿهللالمنظمرهلل

هلل،كامتن دانهللإلىهللطبيعرهللالع ق تهللاإلنم نيرهللكأىميتي هللفاهللرف هللالركحهللالمعنكيرهللداخؿهللالمنظمر
هلللت هللحكافز هللتخ ؽ هللأف هللاإلدارة هللكفع ليرالمرؤكميفهللهللشجي يجبهلل  ى كللم فهللهلل،  ىهللالعمؿهللبف  ءة

                                        
هللص1994،هللدارهللالنيلرهللالعربير،هللهللبيركت،3  دؿهللحمف،هللالع ق تهللالع مر،هللطهلل-1 هلل.96ـ،
هللا جتم  يرهللكاإلنم نير،هللج معرهللكىرافهللهلل-2 فريمرهللح جهللأحمد،هللالع ق تهللالع مرهللداخؿهللالمؤممر،هللرم لرهللم جمتيرهللغيرهللمنشكرة،هللف يرهللالع ـك

هللصهلل2111الم ني ،هلل هلل.56ـ،
هلل1998ص لصهللخ يؿهللأبكهللأصب ،هللالع ق تهللالع مرهللكا تص ؿهللاإلنم نا،هللدارهللالشركؽ،هللهلل-3 هلل.135ـ،ص
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مفهللخ ؿهللرف هللمعنكي تيـهللليشف كاهللمجمك رهللتتحدهللهلل،احتراميـهللألىداؼهللالمنظمرهللكمي م تي هللكك خيـهلللي 
هللكمث برةهلللتحقيؽهللىدؼهللمشترؾ هلل.(1)بعـز

 : المؤججة خارج الجرماعية بين العاملين العالقات - 

هللالترفيييرهللفاهللالمؤمم تهللالع ق تهللبيفهلل كتعززهللهلل،المكظ يفهللكزم ءهللالعمؿتعززهللاألنشطر
اقتصرتهللالتجمع تهللبيفهللزم ءهللالعمؿهلل  ىهللالمآدبهللهللحيثهلل،الجكهللا جتم  اهللخ رجهللاإلط رهللالرمما
ثـهللبدأتهللىذههللال ق ءاتهللالجم  يرهللتنتشرهلل  ىهللنط ؽهللكام هللهللهلل،الرمل نيرهللالتاهللتق ـهلل  دةهللبيفهللالزم ء

تهللإفط رهللجم  يرهللفاهللمن مب تهللكفاهللمن مب تهللمتعددةهللفاهللالمؤمم تهللبدأتهللا ىتم ـهللبإق مرهللكجب 
هللتيتـهللهلل، ديدة هللالتا هللالمؤمم ت هللفا هللخ صر هللالترفييير هللكالرح ت هللال ق ءات هللليشمؿ هللامتد كالنش ط

هللبيفهلل هللكالع ق ت هللا نمج ـ هللاألنشطر هللىذه هللمثؿ هلليقكم هللأنو هللحيث هللإيج بير هللمب درة هللكيعتبر بمكظ يي 
المب دراتهللم هللالرل هللهللالمكظ يفهللكينماهللبينيـهللمش  رهللاألخكةهللكالتع كفهللكيكلصهللا ىتم ـهللبمثؿهللىذه

هللكممؤكلييـ هللالع م يف هللبيف هللىذههللهلل،الكظي ا هللفا هللل ع م يف هللالكظي ا هللا نمج ـ هلل  ى هللدليؿ كىك
هللاإلنت جيرهلل،المؤمم ت هللممتكل هلل  ى هللينعفسهللإيج ب ن هللالذم كيعززهللركحهللا نتم ءهللل منظمرهللهلل،األمر

هللمفهللأجزاءهللالمؤممر هللالعمؿهللالجم  اهللجزءان طريقرهللكالعديدهللمفهللالمؤمم تهللأدرفتهللأفهللالهلل،كأصبص
هللق خـهلل  ىهللهلل،اآلخريفهللص رمرالتاهلليتع م كفهللبي هللم هللالمكظؼهللكم هلل ذاهللظؿهللالعمؿهللفاهللجكهللص ـر كاا

هللص رمر هللكأنظمر هللالمكظ يفهللهلل،قكانيف هللن مير هلل  ى هللمينعفسهللم بن  هللاإلنم نير هللالع ق ت هللإىم ؿ فإف
هللاألنشطرهللخ رجهللالمنظمرهللإلىهللإل  ءهللال مم تهللاإلنم نيرهلل  ىهلل  ق تهللالزم ءهللكهلل تيدؼهللمثؿهللىذه

هلل.(2)ب إلل فرهللإلىهللالمم  دةهللفاهللحؿهللالمشف تهللالمع قرهللهلل،بينيـفيم هلل

هلل،مم هلليم  دهلل  ىهللتقصيرهللالمم ف تهللبيفهللالمكظ يفهلل،م هللكجكدهللفرصرهلللمزيدهللمفهللالتع رؼ
هللبيفهللالرخيسهللكالمرؤكسهللخ رجهلل هللإيج بي ن هللجكان هللتخ ؽ هللأني  هللالعمؿ هللتنظيـ هللخ رج هللاألنشطر هللىذه كمزاي 

هللل مكظؼكتم  دهلل  ىهللرف هللالركحهللالمعهلل،اإلط رهللالرمما هلليجبهلل،نكير أفهللتفكفهللا جتم   تهللهللفم 
بحيثهللي تقاهللالمكظ كفهللكالمديركفهللكرؤم ءهللاألقم ـهللهلل،خ رجهللالمنظمرهللبعيدةهلل فهللالمع م تهللالرممير

كيشترطهللأ هلليفكفهللجكهللىذههللاألنشطرهلليشبوهللأجكاءهللالعمؿهللالذمهلليخ ؽهللح جزناهللبيفهللهلل،الع ديرهللبم بميـ

                                        
هللأم مي تهللزفااشـهلل٘هلل-1 هللهللالع لمير،هللهللالمفتبر،هللاإلدارةهللمحمكد، هلل.394هللصهللـ،2116مصر،
هلل  شكرهلل-2 هللـ1989هلل،اإلمفندرير،هللالدارهللالج معيرهللل طب  رهللكالنشر،هللالم كؾهللاإلنم ناهللفاهللالمنظم ت،هللأحمدهللصقر هلل.99ص،
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هلل،كفاهللىذاهللخرؽهللل يدؼهللاألم ماهللغيرهللالرمماهلل،بعيدناهلل فهللأمهللتكاصؿهللحقيقاهلل،المديريفهللكالمكظ يف
هلل.(1)لخ ؽهللجكهللمفهللالبم طرهللكاألل رهللكالمرحهللالذمهللي غاهللالحكاجزهللبيفهللالزم ء

يت ؽهلل  م ءهللا جتم عهلل  ىهللأفهللالمؤممرهللالن جحرهللتكلاهللا ىتم ـهللالف فاهللل رل هللالكظي اهللهللهلل
كأفهللالعديدهللمفهللالمؤمم تهللهلل،ب تهللمخت  رالذمهلليحدثهللمفهللخ ؿهللالتكاصؿهللم هللالمكظؼهللفاهللمن م

بؿهللتتكم هللهلل،ك هللتتكقؼهللزي راتهللالمكظ يفهلل ندهللالرح تهللفقطهلل،تتكاصؿهللم هللمكظ يي هللبطريقرهللإيج بير
هللكأحزانيـ هللأفراحيـ هللفا هللالمش رفر هللإلى هللليـهللهللهلل،لتصؿ هللتقدمي  هللالتا هللالم لير هللالمم  دات هللخ ؿ كمف
فيذههللالجكانبهللهلل،كازدى رهللالمؤممرهللكىذاهلليعفسهللتطكرهلل،كتخصيصهللالمنصهللالدراميرهللألبن ءهللمكظ يي 

ا جتم  يرهللإيج بيرهللل غ يرهللكيعم كفهلل  ىهللترفيوهللالمكظؼهلللتطييرهللالق كبهللكتحميفهللالع ق تهللكتقريبهلل
ب إلل فرهللإلىهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممرهللا قتص ديرهللكا جتم  يرهللمفهللخ ؿهللتفريسهللهلل،كجي تهللالنظر

هللالزهلل هللبيف هللل تكاصؿ هللفرصن  هللتكفر هللالتا هللا جتم  ير هللاألنشطر هلل فهللأجكاءهللكلغكطهللهلل،م ءىذه بعيدنا
لعقدهللرح تهللهلل،كتمعىهللالعديدهللمفهللالنق ب تهلل متغ ؿهللالجكهللالركحاهللخ ؿهللشيرهللرمل فهلل،العمؿ

ب إلل فرهللإلىهللإفط رهللهلل،اإلفط رهللكالترفيوهللكتحرصهللفؿهلل  ـهلل  ىهللتنظيـهلللق ءاتهللترفيييرهلللمكظ يي 
هلل.(2)أكهللالشطرنجهللهللكبعضهللاألنشطرهللالثق فيرهللكالري ليرهللمثؿهلللعبهللالبكلينجهلل،جم  اهللفاهللرمل ف

هللل زم ءهللفاهللالمينرهللل تعرؼهلل  ىهللبعليـهللالبعضهلل هللال ق ءاتهللتكفرهللفرصر هللأفهللىذه كيعتقد
بهللكجي تهلليتقرهللفاهللهللالرح تهللكال ق ءاتهللالترفيييرهللبيفهللزم ءهللالعمؿهللت عبهللهلل،كتق يؿهللالمم ف تهللبينيـ

هللاآلخريف هللبيف هللالفراىير هللكتزيؿ هللالتجمع تهلليقكمهللالع ق تهللا جتم  يرهللهلل،النظر هللىذه هللزي دة هللأف فم 
هللإلىهللأفهللاألل رهللكالمكدةهللتفكفهللأفبرهللمفهلل هللمفهللالزم لرهللفقطهللكي  تهللا نتب ه هللبد ن كيتطكرهللإلىهللصداقر

كأفهللىذههللالم كفي تهللتغيرهللميرهللالعمؿهللهلل،خ ؿهللارتب طهللاألشخ صهللب جتم   تهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ
بداءهللالقل ي هللالمتع قرهللب لعمؿهللكالتحدثهلل ني هللهللخ صرهللكأنوهللمفهللاللركرمهللطرحهللبعضهلل،لألفلؿ كاا

هللالعمؿهلللألفلؿهللم هللالمديريفهللكالمكظ يفهللمم هلليقربهللكجي تهللالنظرهلل هلليتع ؽهللبتقدـ هللفيم  ءراءهللجديدة
هلل.(3)كيزيدهللمفهللتطكرهللكازدى رهللالمؤممرهلل

هلل
                                        

هللزىرافهللل نشرهللكالتكزي ،هللالم كؾهللالتنظيماهللفاهللاإلدارةهللالتربكير،هللري ضهللمتراؾهلل-1 هللـ2115هلل م ف،هلل،دار هلل.61ص،
هللالقريكمهلل-2 هللق مـ هللمحمد هللالمنظم تهللالمخت  ر، هللفا هللال ردمهللكالجم  ا هللاإلنم نا هللالم كؾ هللكالتكزي ، هللل نشر هللالشركؽ هللدار هلل، ،هللـ2111 م ف،

 .32ص

هللزاىدهللمحمدهللديرمهلل-3 هللـ2111،هلل م ف،هللل نشرهللكالطب هللكالتكزي هللةدارهللالميرهلل،هللالتنظيماالم كؾهلل، هلل.41هللص،



هلل
هلل

 

ثـانـم انثـانفص  

 االطار اننظزي نهثحث
هللل تنظيـهللغيرهللالرمماهللرالنظريهلل-أك   :الم مرة

هلل:الدرام تهللالم بقرهلل–ث ني 
هللتمييد:هلل 

هلل.الدرام تهللالعربيرهلل-1
هللالدرام تهللالمح ير.هلل-2
هلل:تقييـهلل  ـ

هللالنمكذجهللالنظرمهللل بحث.هلل-ث لث 
هللالمتغيراتهللالداخ رهللفاهللالقي س.هلل-رابع 

هلل
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 ر وووووووووار النظوووووووووووووووووووالط
 النظرية المضجرة للرنظيم غير الرجمي:  -أيل

مكلكعهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللكقدمتهللت ميرناهللكفمرتهللىن ؾهللالعديدهللمفهللالنظري تهللالتاهللتن كلتهلل
هللفاهللشرحهللالمشف تهللكالمكلك  تهللالبحثيرهللف فهلل بدهلل،اجتم  ين  هلللن هللكلفاهللتتم شىهللم هللم هللىكهللنظرمهللل ع 

نت خجهللالبحثهللكاختب رهللال رلي تهللالتاهللانط ؽهللكت ميرهللحهللشرهللهلل يمففهللمفهللخ ليهللرهللنظريهللمق ربرمفهللاختب رهلل
هللمني .

يمففهللمفهللهللالب حثرتكق هللتالتاهللفاهللىذاهللالبحثهللنظريرهللالع ق تهللاإلنم نيرهللكهللهللرتبنىهللالب حثت
هللمفهللىذاهللالبحثهللكفاهللج نبوهللالميداناهلل:هللهللالممتخ صرخ لي هللت ميرهللالنت خجهلل

 نظرية العالقات اإلنجانية:-2
"تصػرف تهللحرفػرهللاإلدارةهللالع ميػرهللكأىميػ هللمػ هللأشػ رهللإليػوهللإلي ػرهللج ءتهللىذههللالنظريرهللفػردهلل  ػىهلل

حيثهللدارتهللأفف رههللحكؿهللإيج دهللطرؽهلللتحقيؽهللالتكازفهللبيفهللءلي تهللهلل،شي دكف"هللفاهللفت بوهلل"ف م رهللاإلدارة"
بحيػػثهللهلل،كبػيفهللالعكامػؿهللالبشػػريرهللالمرتبطػرهللبعم يػػرهللاإلنتػ جهلل،األدكاتهللكالمػكاردهللكمػػ هللإلػىهللذلػػؾهلل،اإلنتػ ج

كلفنيػػ هللتشػػػمؿهللمنظمػػػرهللهلل،ليمػػتهللفقػػػطهللمنظمػػرهللم ديػػػرهللمعقػػػدةهلل،تفػػكفهللالمشػػػف رهللالحقيقيػػرهللفػػػاهللالصػػػن  ر
لذلؾهللفإفهللتحقيؽهللءلي تهللإنت جهلل  ليرهلل هلليعتمدهلل  ىهللالجكانبهللالم ديرهللل عمؿهللهلل،بشريرهللفاهللأداءهللكظي تي 

هللكهللهلل،بؿهللىن ؾهللجكانبهللإنم نيرهللأخرلهلللي هللأىميػرهللفبيػرةهللفػاهللتحقيػؽهللمعػد تهللإنتػ جهلل  ليػرهلل،كحده مػفهللثـػ
تفػرهللكمػنظـهللحيػثهللإنػوهللمكجػوهللكمبهلل،أىـهلل نصرهللفاهلل م يػرهللاإلنتػ جهلل  ىهللأنوهلل،يجبهللالنظرهللإلىهللال رد

هلل.(1) هللا حتراـهللكالتقديرهللكالثن ءهللكفع ؿهللإذاهللشعرهللأنوهللمكل
هلليجبهللأفهللننظرهللإلىهللال ردهللب  تب رههللف خنن هللاجتم  ين هلليدخؿهللفاهلل  ق تهللهلل،ب إلل فرهللإلىهللذلؾ

حيػػػثهللبػػػدأهللا ىتمػػ ـهللبيػػػذههللالحرفػػػرهللفػػػاهللبدايػػػرهللهلل،ـهللفيػػػوفبيػػرةهللفػػػاهللتكجيػػػوهللمػػػ كؾهللال ػػردهللكالػػػتحف
هلل،كالتػاهللامػتندتهللإلػىهللأففػ رهللكمبػ دئهللألتػكفهللمػ يكهللكزم خػوهلل،النصؼهللاألخيرهللمػفهللالقػرفهللالت مػ هلل شػر
هللمػػػفهللخػػ ؿهللاألبحػػ ثهللالتػػػاهللقػػ ـهللبيػػػ هللفػػػاهللالبيخػػرهللالتنظيميػػركىػػاهللأكؿهللنظريػػرهللتيػػػتـهللب لمػػ كؾهللالبشػػرمهلل
ييػػػدؼهللإلػػىهللالفشػػػؼهلل ػػفهللالع قػػػرهللبػػيفهللالظػػػركؼهللكالػػذمهللهلل،ىكثػػكرفهللفػػاهللالك يػػػ تهللالمتحػػدةهللاألمريفيػػػر

                                        
هللطهلل-1 هللكالمنيج، هللل تراثهللكالمشف تهللكالمكلكع هللمدخؿ هللالتنظيـ، هللاجتم ع هلل  ـ هللمحمد، هلل  ا هللاإلمفندرير،هلل3محمد هللالج معير، هللالمعرفر هللدار ،

هللصهلل2111  .145ـ،
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نت جيػػرهللالعمػػ ؿ حيػػثهللظيػػرتهللحرفػػرهللالع قػػ تهللاإلنمػػ نيرهللفنتيجػػرهللحتميػػرهللل ظػػركؼهللالتػػاهللهلل،الم ديػرهللكاا
العن صػػػػرهللالم ديػػػػرهللكالبشػػػريرهللمػػػػفهللخػػػػ ؿهللاإلنتػػػػ جهللهللمػػػػرتهللبيػػػ مػػػ دتهللفػػػػاهللالمجػػػػ ؿهللالصػػػن  اهللكالتػػػػاهلل

هللالصن  ا.
اإلنتػػ جهللفػػػاهللصػػن   تهللالغػػػزؿهللعػػػ ناهللمػػفهللخمػػػ رةهللبمػػببهللتراجػػ هللمعػػػد تهلليهللرأسهللالمػػ ؿهللفػػ ف

ب إللػ فرهللإلػىهللارت ػ عهللمعػد تهللتغيػرهللالعمػؿهللبػيفهللالعمػ ؿهللهلل،كاإللفتركنيػ تهللكالمعػ دفهللكالطيػرافهللكغيرىػ 
فمػػػ هللهلل،إلػػىهللمعنكيػػػ تهللمنخ لػػرهللكظػػركؼهلل مػػػؿهللركتينيػػرهللكمشػػػ فؿهللأخػػرلهلل،كشػػف كلهللاإلرىػػ ؽهللكالق ػػػؽ

هلل.طريقرهللل خركجهلللتج كزهللىذههللالعقب تهللإيج دهللكزم ؤههلل((Elton Mayoح كؿهلل
هلل،أفهللمدرمػػرهللالع قػ تهللاإلنمػػ نيرهللىػػاهللدرامػػرهللأفػرادهللاأل مػػ ؿهللأثنػػ ءهللالعمػػؿهلل(مػػ لتكفهللمػػت ؿ)يلػيؼهللكهلل

كميمرهللهلل،كتتميزهللب لتعقيدهلل،كلففهللفأ ل ءهللفاهللمجمك  تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهلل،ليسهللبشفؿهللمن صؿ
هلل.(1)اإلدارةهللىاهللتنميؽهللجيكدهللىؤ ءهللاألفراد
ىػاهللالنظريػرهللاألكلػىهللفػاهللاإلدارةهللالتػاهللتيػتـهللبجكانػػبهللهللاإلنمػ نيركىفػذاهللنجػدهللأفهللىػذههللالنظريػرهلل

هللغيرهللالرمماهللكىاهللتشيرهللإلىهللحقيقرهللأفهللاألفرادهللفاهللالمنظم تهلليثبتكفهللأنيـهللف خن تهللاجتم  ير هلل،التنظي
بينم هللف فهللالرأمهللقبؿهللىذههللالنظريرهللأنيـهللمجردهللء تهللأداءهللالعمؿهللفاهللت ؾهللالمنظم تهللكىذاهللالتحكؿهللىكهلل

هلل.(2)تعريؼهللمنظمرهللكظيكرهللمنظمرهللغيرهللرمميرهللفيي جكىرهللالقليرهللاألم ميرهللفاهللفي يرهلل
أمػ هللمحتػكلهللىػذههللالنظريػرهللفقػػدهللجػ ءهللفػردهللفعػؿهلل  ػىهللافترالػػ تهللتػ ي كرهللالق خمػرهلل  ػىهللالحػػكافزهلل

 هلليعػػرضهللالع مػػؿهللالعمػػؿهللمػػفهللأجػػؿهللالحػػػكافزهللهلل،فػػاهللالكاقػػػ هلل،الم ديػػرهلل"الرجػػؿهللا قتصػػ دم".هللكمػػ هللذلػػؾ
جتم  يػرهللالمتب دلػرهللالق خمػرهلل  ػىهللالت   ػؿهللكلففهللامػتج برهللالع مػؿهللمدفك ػرهللب لع قػ تهللا هلل،الم ديرهللفقط

كفقن هلللمجمك رهللمػفهللالمعػ ييرهللكالقػيـهللالمرتبطػرهللبعم يػرهللهلل،ا جتم  اهللكتكجي تهللالمجمك رهللنحكهللاإلنت ج
كالتاهللي جأهللإليي هللالع مؿهللمػفهللأجػؿهللالح ػ ظهللهلل،كم هلليؤفدهللىذههللالحقيقرهللىكهلل م يرهللتقييدهللاإلنت جهلل،اإلنت ج

كاليػدؼهللمػفهللكراءهللذلػؾهللىػكهللالح ػ ظهلل  ػىهللتم مػؾهللالمجمك ػرهللهلل،  ىهللممتكلهللمعػيفهللمػفهللمػقؼهللاإلنتػ ج
ك  ػػػػىهللىػػػذاهللاألمػػػػ سهلليجػػػدرهللالتنكيػػػوهللإلػػػػىهللدكرهللمجمك ػػػ تهللالعمػػػػؿهلل"التنظػػػيـهللغيػػػػرهللهلل،فػػػاهللكجػػػوهللاإلدارة

هللالرمما"هللفاهللالمؤممرهللكأثرههلل  ىهللاإلنت ج.

                                        
هللالق ىرةهلل-1 هللصهلل2111،هللراكيرهللمحمدهللحمف،هللالم كؾهللالتنظيماهللالمع صر،هللمفتبرهللغريب، هلل.5ـ،
هللهلل-2 هللالجزاخر، هللالشريؼ، هللمحمد هلللج معر هللبحثهللمقدـ هللالع ق تهللاإلنم نير، هللمدرمر هللكتح يؿ هللدرامر هللمخرمش، هللكأميرة هللزراد هللصهلل2115حميدة ـ،

هلل.16
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درامػرهللالظػركؼهللالم ديػرهللل عمػؿهللك  قتيػ هللهللمفهللخػ ؿهلل،ظيرتهللحرفرهللالع ق تهللاإلنم نيرهللأك نهلل
هللتحكلػتهللإلػىهللدرامػػرهللأىميػرهللالعكامػؿهللالن مػيرهللكا جتم  يػػرهللكتحديػدهللمػ كؾهللاألفػرادهلل،ب إلنتػ ج حتػػىهللهلل،ثـػ
كىاهلللركرةهللت ميرهللم كؾهللاألفرادهلل  ىهللأنوهللت ميرهللينب هللمفهللطبيعرهللالتنظيـهللهلل،ميمرهللنتيجرلتكص تهلل

هللت ي كر.هلل ندمفهللالمم تهللالشخصيرهلللألفرادهللفم هللف نتهللم خدةهللهلل هللا جتم  اهللل مصن 
بؿهللىكهلل لكهللفاهللمجمك رهللهلل،أفهللالع مؿهللليسهللف خن نهللمنعز نهللن مي نهللهللرنظريفم هللأكلحتهللىذههللال
مفهللخ ؿهللالمع ييرهللكالقيـهللالتاهللت رلي هللالمجمك ػرهللكالمتمث ػرهللفػاهللالتنظػيـهللهللوتشفؿهللم كفوهللكتتحفـهللفي

المزايػ هللالتػػاهللمػػفهللخػ ؿهللهلل،كمػفهللىنػػ هللتػأتاهللأىميػرهللالتنظػيـهللغيػػرهللالرمػماهللفػاهللالمؤممػرهلل،غيػرهللالرمػما
كاحتي جػ تهللكرغبػ تهللاألفػرادهللمػفهللهلل،يػكهلليحقػؽهللأىػداؼهللالمنظمػرهللمػفهللجيػركب لتػ لاهللفهلل،يمفػفهللأفهلليحققيػ 

ا  تػػراؼهللب لمنظمػرهللغيػرهللالرمػميرهللفػاهللالمؤممػرهللحقيقػػرهلل هللفػإفهللهللهلل،ك  ػىهللىػذاهللاألمػ سهلل،جيػرهللأخػرل
هللم رهللمني هللكىاهللمكجكدةهللإلىهللج نبهللالمنظمرهللالرممير.

 :أرييلعل أىم األفوار الري خرجت بيا نظرية العالقات اإلنجانية ما ي-2 
هلل، هلليقتصػرهللالتنظػيـهلل  ػىهللكجػػكدهلل ػددهللمػفهللاألفػرادهللالمنعػػزليفهللغيػرهللالمػرتبطيفهللببعلػيـهللالػػبعضهلل-1

هللبينم هلليتع ؽهللاألمرهللب لع ق تهللالتاهللتنشأهللبيفهللمجمك  تهللاألفراد.
يتحػػددهللالمػػػ كؾهللالتنظيمػػػاهللحمػػػبهللمػػػ كؾهللأ لػػػ ءهللالمنظمػػػرهللالػػػذيفهلليتػػػأثركفهللبػػػدكرىـهللب للػػػغكطهللهلل-2

هلل.(1)التاهللتؤمفهللبي هللالجم  رهللكت رلي هلل  ىهللأ ل خي هللا جتم  يرهللالن تجرهلل فهللالع داتهللكالتق ليدهلل
تعمػؿهللالقيػػ دةهللاإلداريػرهلل  ػػىهللتحقيػػؽهللدرجػرهللأفبػػرهللمػفهللالتقػػ ربهللكالتعػػ كفهللالرمػماهللكغيػػرهللالرمػػماهللهلل-3

فمػ هللأنػوهللي عػبهللدكرناهللأم مػين هللفػػاهللالتػأثيرهلل  ػىهللتفػكيفهللالمجمك ػ تهللكتعػػديؿهللتق ليػدى هللبمػ هلليتم شػىهللمػػ هلل
فإفهللطريقرهللتحقيؽهللىذاهللالتق ربهللىاهللدمجهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللهلل،ب لتكازمهللم هللذلؾهلل،أىداؼهللالمنظمر

فاهللالتنظيـهللالرمماهللمفهللخ ؿهللإشراؾهللالعم ؿهلل"  ىهللجمي هللالممتكي ت"هللفػاهلل م يػرهللاإلدارةهللكتحمػي يـهلل
هللالممؤكليرهلل فهللالعمؿهلللتحقيؽهللأىداؼهللالمنظمر.

ػػػ هللكلفػػفهللىنػػ ؾهللهلل، هلليقتصػػرهللا تصػػ ؿهللبػػيفهللأجػػزاءهللالمنظمػػرهلل  ػػىهللشػػبفرهللا تصػػ ؿهللالرمػػميرهلل-4 أيلن
شبفرهللا تص ؿهللغيرهللالرمميرهللالتاهلليجبهللأفهللتأخذهللالعن يرهللال زمرهللكالتػاهللقػدهللتفػكفهللأفثػرهللف   يػرهللفػاهلل

هللالتأثيرهلل  ىهللم كؾهللالمكظ يف.
هلل

                                        
 .41  اهللغرباهللكءخركف،هللمرج هللم بؽ،هللصهلل-1
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 : يأريما  اإلنجانيةيمن أىم ما جاءت بو مدرجة العالقات -3
هللر.د تهللإلىهلللركرةهللإشب عهللالح ج تهللالن ميرهللكا جتم  يرهللل  ردهللفكمي رهلللزي دةهللاإلنت جيهلل-أ
ىاهللالتاهلليمففهللأفهللتكفرهللهلل،كىاهللالمنظمرهللاألفثرهللف  ءةهلل،ا تبرتهللأفهللالمنظمرهللالن جحرهللكالم يدةهلل-ب

كلفػاهللتصػػؿهللإلػىهللذلػػؾهلليجػبهللتػػكفيرهللمجمك ػرهللمػػفهللالكمػػ خؿهللهلل،أفبػرهللقػػدرهللمػفهللاإلشػػب عهلللت ػؾهللالرغبػػ ت
هللتكفيرهللقي دةهللديمقراطير(.هلل-كىاهلل)تشجي هللتفكيفهللمجمك  تهللاجتم  يرهللفاهللالعمؿهلل

فػاهللمق بػؿهللتشػجي هللا تصػ  تهللهلل،بيفهللاإلدارةهللكال خ تهللالمخت  رهللفاهللالمنظمرتطكيرهللا تص  تهللهلل-ج
كب لت لاهللد تهللمدرمرهللالع ق تهللاإلنم نيرهللإلىهلللركرةهللربطهللالمنظمرهللب  حتي ج تهللهلل،بيفهللىذههللال خ ت

هلل.(1)ا جتم  يرهلللألفراد

 :العالقات النجانية  نظريةرعقي  على  -5
يقصدهللالتحقؽهللمني هللحيثهللأتىهلللدرامرهللالع قػرهللبػيفهلللـهلليففهللمبني نهلل  ىهللافترال تهلل م يرهللممبقرهللهلل-1

هللالظركؼهللالم ديرهللكاإلنت جيرهلل  ىهللافتراضهللكجكدهلل  قرهللمب شرةهللبينيم هللفيم هللبعد.
كىػكهللمػ هلل هلليثبػتهللدقػرهللهلل،اتخذتهللمنحىهللءخرهللحيثهللأجرتهللتج ربي هلل  ىهلل ددهللمحدكدهللمػفهللالعمػ ؿهلل-2

هللكب لت لاهللفإفهللتعميـهللالنت خجهللمشفكؾهللفيوهللإحص خي ن.هلل،نت خجي 
هلل،افترلتهللىذههللالنظريػرهللأفهللإشػب عهللالح جػ تهللا جتم  يػرهلليػؤدمهللإلػىهللتحقيػؽهللاألىػداؼهللالرمػميرهلل-3

هللكىذههللالع قرهللمطحيرهللألفهللاإلنت جيرهللتتحددهللكفؽهلل كامؿهللمتعددة.
هللرفزتهلل  ىهللالدكاف هللا جتم  يرهللمتج ى رهللبقيرهللالدكاف .هلل-4
فهللفػ فهللتػأثيرهللالجم  ػرهلل  ػىهلل،  ػىهللحمػ بهللال ػردهللجم  ػررفػزتهلل  ػىهللأىميػرهللالهلل-5 ال ػردهلل هلليمفػفهللهللكاا

هللأك ن.هلل تحقيقوهللإ هللبرغبرهللال ردهللفاهللا نتم ءهللإليي
هلل.(2)التنظيـهللالرمماهلل رهللمتج ىهلل،ىهللالتنظيـهللغيرهللالرمما  هللترفزهللهلل-6

هللا نتقػ داتهللالمكجيػرهلللحرفػرهللالع قػ تهللاإلنمػ نير كلفػفهلليبقػىهللأنيػ هللراخػدةهللفػاهللإدرافيػ هللهلل،ىػذههللىػاهللمعظـػ
كمػ هللييمنػ هللىنػ هللىػكهللترفيزىػ هلل  ػىهللمجمك ػرهللالعمػؿهللكالتنظػيـهللهلل،ألىميرهللالم كؾهللالبشرمهللفاهللالمنظمػ ت
ػػػػ هللمحكرينػػػػ هللهلل،غيػػػرهللالرمػػػػماهللفػػػػاهلل م يػػػػرهللاإلنتػػػ ج هللالمجمك ػػػرهللا جتم  يػػػػرهللم يكمن حيػػػػثهلليعتبػػػػرهللم يػػػػـك

هلللدرام تهللالع ق تهللاإلنم نيرهللبشفؿهلل  ـ.هلل

                                        
هلل.62ـ،هللص2113لري ض،هللج رمهللديم ر،هللإدارةهللالمكاردهللالبشرير،هللترجمرهللمحمدهللميدهللأحمدهلل بدالع ؿ،هللدارهللالمريخهللل نشر،هللاهللهلل-1
هللهلل-2 هللص2111 بدهللالفريـهللمصط ى،هللاإلدارةهللكالتنظيـ،هللبدكفهللطبعر،هللبدكفهللدارهللنشر،  .31ـ،
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هلل،لمعرفػػػػػرهللأدكارهللأ لػػػػ خي هللكمرافػػػػػزىـهلل،بنػػػػػ ءهللمجمك ػػػػ تهللالعمػػػػؿهللنظريػػػػرفمػػػػ هللتن كلػػػػتهللىػػػػػذههللال
مفهللأجؿهللالفشؼهلل فهللالع قرهللبيفهللالتنظيـهللالرمماهللكالتنظيـهللغيرهللهلل،تهللا تص ؿهللداخ ي كتح يؿهللشبف 

ب إللػ فرهللإلػىهللاىتم ميػػ هللبدرجػرهللتم مػؾهللالمجمك ػػرهللهلل،مػ هللالمنظمػرهللففػػؿهلل،الرمػماهللكربػطهللالمجمك ػػ ت
هللكأمب بي هللكمظ ىرى هللكارتب ط تي .
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 الدراجات الجابقة:  –ثانياا 

 رمييد: 
تعتبػرهللمرح ػػرهللمراجعػػرهللالدرامػػ تهللالمػػ بقرهللمػػفهللمراحػػؿهللالبحػػثهللالع مػػاهللذاتهللاألىميػػرهلللتػػكفيرهلل
هلل اإلج ب تهللالع ميرهلللبعضهللاألمخ رهللالتاهللتعدهللأم ميرهللفاهللكل هللالدرام تهللالح ليػرهللفػاهللمف نيػ هللالم خـػ
فػاهللإطػ رهللالتػػرافـهللالمعرفػا،هللكتػكفرهللل ب حػػثهللإمف نيػرهللتكجيػوهللجيػػكدههللالع ميػرهللب لبػدءهللمػػفهللحيػثهللانتيػػىهلل

هلليبحػػثهللبعػػدهللمػػفهللجكانػػبهللمشػػف رهللالدرامػػر،هللفمػػ هللأفهللمنػوهللغ هللبحثػػوهللكمػػ هلللػـػ يػػرههللمػػفهللخػػ ؿهللتحديػػدهللمػػ هللتػـػ
الدرامػػ تهللالمػػ بقرهللتنجػػزهللفػػاهللإطػػػ رهللمراجعػػرهللنقديػػر،هلللتحديػػدهللنقػػػ طهللالقػػكةهللكنقػػ طهللاللػػعؼهللكاألمػػػ ليبهلل

هللكالمن ىجهللالع ميرهللالتاهللامتخدمتهللفاهللت ؾهللالدرام ت.هلل
رهلل هلليعنػاهللت ػؾهللالبحػكثهللالم تصػقرهللبأفهللا طػ عهلل  ػىهللالبحػكثهللالمػ بقهللىن هللكتجدرهللاإلش رةهلل

فقدهلليفكفهللىذاهللهلل،ن مي هللب لبحثهللالتص ق هللت م ،هللأكهللت ؾهللالبحكثهللالتاهللتحمؿهللالعنكافهللأكهللتدرسهللالمشف ر
صػػػحيح هللإفهللف نػػػػتهللمثػػػؿهللىػػػػذههللالبحػػػكثهللمتػػػػكفرة،هللكلفػػػفهللالب حػػػػثهللبعػػػدهللأفهللجػػػػزأهللمشػػػف رهللالبحػػػػثهللإلػػػػىهلل

حتػىهللإفهللفػ فهللبصػػددهللمشػف تهللفر يػر،هللكبعػدهللأفهللصػػن ي هللحمػبهللمكلػك  تي هللإلػىهللممػػ خؿهللمتنك ػر،هللكهلل
درامرهللفش يرهللامتط  ير،هللفع يوهللأفهلليط  هلل  ىهللالبحػكثهللالمػ بقرهللمػكاءهللممػتهللالمكلػكعهلل ػفهللقػربهلل

 أكهلل فهللبعد.هلل

هلل  
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  : الدراجات العربية:  أيل

أثر الرنظيم غير الرجمي على ارخاذ القرارات  :بعنيان ،دراجة محمد بن جليم جعيد العريبي -2
 .(1) م2003اإلدارية بالمنظمات األمنية، 

دفتهللالدرامرهللإلىهللتحديدهللممتكلهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللالمنظم تهللاألمنير،هللفم هللتمعىهللى
ل فشػػؼهلل ػػفهللمػػدلهللاخػػت ؼهللرؤيػػرهللاللػػب طهلللممػػتكلهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللبػػ خت ؼهللخص خصػػػيـهلل
الشخصير،هللامتخدمتهللالدرامرهللالمنيجهللالكص اهللمفهللخ ؿهللتطبيؽهللمدخ يفهللمفهللمداخ ػوهللىمػ هللالممػصهلل

فقػرةهلل  ػىهلل ينػرهللقكاميػ هللهلل61رامػ تهللا رتب طيػر.هللكطبقػتهللامػتب نرهللمفكنػرهللمػفهللا جتم  اهللالش مؿهللكالد
 ل بط .هلل365

هلليريصلت الدراجة إلى النرائج الرالية: 
 ري ضهللممتكلهللمرت  .الإفهللممتكلهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللجي زهللاألمفهللالع ـهللبمدينرهلل -1

 .مرت  هللممتكلأفهللممتكلهللفؿهللبعدهللمفهللأبع دهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللالتاهللتن كلتي هللالدرامرهلل -2

تكجػدهللاخت فػ تهللدالػرهللإحصػ خي هللبػيفهللرؤيػرهللاللػب طهلللممػتكلهللجميػ هللأبعػ دهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهلل -3
تعػزلهللإلػىهللالمؤىػؿهللالع مػاهلللصػ لصهللالح صػ يفهلل  ػىهللالبفػ لكريكسهللمػفهللالف يػ تهللاألمنيػر،هللكتعػػزلهلل

هلللص لصهللغيرهللالمتزكجيف.هللا جتم  يرإلىهللالح لرهلل

القوات اإلنجوانية يعالقريوا بواألداء الويظيضي  الع بعنويان : ،دراجة ناصر بن محمد بن عقيل -2
 .(2)م2006الرياض، 

ىدفتهللالدرامرهللإلىهللالتعرؼهلل  ىهللكاق هللالع ق تهللاإلنم نيرهللك  قتي هللب ألداءهللالكظي اهللللب طهلل
األمػفهللقػػكاتهللالخ صػرهللبمدينػػرهللالريػ ض،هللكالتعػػرؼهلل  ػىهللالمعكقػػ تهللالتػاهللتحػػكؿهللدكفهللنشػرهللالع قػػ تهلل

خ صػرهللكتقػديـهللمقترحػػ تهلللتحمػيفهللالع قػ تهللاإلنمػػ نيرهللكاألداءهللاإلنمػ نيرهللبػيفهلللػب طهللقػػكاتهللاألمػفهللال
الكظي اهللللب طهللقكاتهللاألمفهللالخ صر،هللكقدهللا تمدهللالب حثهلل  ىهللالمنيجهللالكص اهللالتح ي اهللكأدكاتهللجم هلل

هللل بط هللبطريقرهلل شكاخير.هلل279البي ن تهللالمتمث رهللفاهللا متبي ف،هللكب غهللحجـهللالعينرهلل
 

                                        
هللم يـهللمعيدهللالعتيبا،هللأثرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهلل  ىهللاتخ ذهللالقراراتهللاإلداريرهللب لمنظم تهللاألمنير،هللهلل-1 هللبف درامرهللتطبيقيرهلل  ىهللجي زهللمحمد

هللالري ض،هلل هلل.هللـ2113األمفهللالع ـهللبمدينر
هللبفهللمحمدهللبفهلل قيؿ،هلل-2 هللب ألداءهللالكظي اهللن صر هللم بؽ.الع ق تهللاإلنم نيرهللك  قتي  هلل،هللمرج 
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هلليقد ريصلت الدراجة إلى النرائج الرالية: 
هللالع ق تهللاإلنم نير. -1  أفهللمعظـهللأفرادهلل ينرهللالدرامرهلل  ىهلل  ـهللت ـهللبم يـك

هللالع قػػ تهللاإلنمػػ نيرهللفػػاهلل -2 هلليطبقػػكفهللم يػػـك يمػػكدهللبػػيفهللأفػػرادهللالعينػػرهلل  قػػ تهللإنمػػ نيرهللطيبػػرهللكأنيػـػ
  م يـهللكيشعركفهللب لثقرهللكتمكدهللبينيـهللاألل رهللكالمكدةهللكيشعركفهللب لرل هللالكظي اهلل فهللالعمؿ.

 طهللقػػػكمهللبػػػيفهللاألداءهللالػػػكظي اهلللقػػكاتهللاألمػػػفهللالخ صػػػرهللكجميػػػ هللفشػػ تهللالدرامػػػرهلل ػػػفهللكجػػػكدهللارتبػػ -3
 مح كرهللالدرامرهللالتاهللتمثؿهللكاق هللالع ق تهللاإلنم نير.

تكجػدهللفػركؽهللذاتهللد لػرهللإحصػػ خيرهللبػيفهللكجيػ تهللنظػػرهلللػب طهللقػكاتهللاألمػػفهللالخ صػرهللنحػكهللصػػ رهلل -4
هللالع ق تهللاإلنم نيرهللب ألداءهللالكظي اهللب خت ؼهللخص خصيـهللالشخصيرهللكالكظي ير.

دير الرنظيم غير الرجمي في عملية ارخاذ القرار داخل : بعنيان ،اليدى درابليدراجة نير  -3
 .(1)م2023 ،المنظمة

الفشؼهلل فهللأمب بهللقي ـهللالتنظيم تهللغيرهللالرمميرهللكفي يرهللتشف ي هللداخؿهللهللإلىىدفتهللالدرامرهلل
المنظمر،هللكمح كلرهللمعرفرهللأشف ؿهللكأنكاعهللالتنظيم تهللغيرهللالرمميرهللكطبيعتي هللداخؿهللالمنظمر،هللكفذلؾهلل
التعػػػرؼهلل  ػػػػىهللأىميتيػػػػ هللكأىػػػدافي هللل جم  ػػػػرهللكال ػػػػردهللفػػػاهللن ػػػػسهللالكقػػػػت،هللكامػػػتخدمتهللالب حثػػػػرهللالمػػػػنيجهلل

هللم ردةهلل51الكص اهللالتح ي ا،هللكامتخدمتهللامتم رةهللا متبي فهللفاهللجم هللالبي ن تهللمفهلل ينرهللالدرامرهلل

هلليريصلت الدراجة إلى النرائج الرالية: 
هللجػػ معيكفهللكالػػػذيفهلليطمحػػكفهللإلػػػى -1 هللالعمػػ ؿهللداخػػػؿهللالمؤممػػرهللىػػـػ هللمػػفهللخػػػ ؿهللهللمعظػـػ تحقيػػؽهللذاتيػػـػ

 العمؿ،هللفكنيـهللدخ كاهللفاهللمج ؿهللالعمؿهللحديث هللفيـهلليمعكفهللإلىهللتحقيؽهللطمكح تيـهللكأىدافيـ.

هلليفكنػػػكفهللجم  ػػػ تهلل -2 ىنػػ ؾهللارت ػػػ عهللفػػاهللنمػػػبرهللالعمػػ ؿهللالمتع قػػػديف،هللخ صػػػرهللفػػاهللاإلدارة،هللفمػػػ هللأنيػـػ
 خ صرهللتمعىهللإلىهللإثب تهللكجكدى هللكقدرتي هلل  ىهللالعمؿ.

منكاتهللأفبرهللنمبر،هللكىـهللغ لبيتيـهللمفهللالشب بهللبحيثهللأفهللهلل7إلىهللهلل1تمثؿهللاألقدميرهللفاهللالعمؿهللمفهلل -3
هلل.احتف فيـهللخ ؿهللىذههللالمدةهللمفنيـهللمفهللتفكيفهللصداق تهللكفذلؾهللمعرفرهللجكانبهللالعمؿهللالخ ير

                                        
هللم بؽ.دكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقرارهللداخؿهللالمنظمر،هللهللنكرهللاليدلهللدراب ا،هلل-1 هللمرج 
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الرنظوويم غيوور الرجوومي يرحقيووق الرعوواين داخوول  بعنوويان : ،دراجووة بابووا حنينووي محموود فووؤاد -4
 .(1)م 2024 ،المؤججة جامعة قاصد  مرباح يرقلة

غيػػرهللرمػػػماهللفػػػاهللتحقيػػػؽهللالتعػػػ كفهللداخػػػؿهللالتعػػػرؼهلل  ػػػىهللدكرهللالتنظػػػيـهللهللإلػػػىهللرامػػػرىػػدفتهللالد
المؤممػرهللكا تمػػدهللالب حػػثهلل  ػىهللمجمك ػػرهللمػػفهللاإلجػراءاتهللالمنيجيػػرهللالمتمث ػػرهللفػاهللالمػػدخؿهللالمنيجػػاهلل

نظريرهللالع ق تهللاإلنم نير،هللكالمنيجهللالكص اهللالتح ي اهللكىذاهللب متخداـهللمجمك رهللمفهللاألدكاتهلللجم هللكهلل
مػػػ ليبهللالمتبعػػػرهللفػػاهللتح يػػػؿهللالبي نػػػ ت،هللاألإلػػىهللهللمػػتم رةهللكالم حظػػػرهللكصػػػك نهللالبي نػػ تهللانط قػػػ هللمػػػفهللا 

المتمث ػػرهللفػػاهللهلل(مؤممػػرهللمديريػػرهللاللػػراخبهللبكرق ػػر)كطبقػتهللىػػذههللاألدكاتهلل  ػػىهلل ينػػرهللمػػفهللالمػػكظ يفهلل
هللأخػػػػذهللنمػػػػبرهللهلل281 هللاختيػػػػػ رىـهللبكامػػػػطرهللالعينػػػػػرهللهلل42%هللأمهلل15مكظػػػػؼهللحيػػػػثهللتػػػػـػ مكظػػػػػؼهللحيػػػػثهللتػػػـػ

هللالعشكاخيرهللالبميطر.

هلليريصلت الدراجة إلى النرائج الرالية: 
هللإطػ رأفهللالع ق تهللغيرهللالرمميرهللمكجكدةهللداخؿهللمؤممرهللمديريرهللاللراخبهللبك يرهللكرق رهللفػاهلل -1

هللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممر.
التنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللالمكجػػكدهللداخػػؿهللمؤممػػرهللمديريػػرهللاللػػراخبهللبك يػػرهللكرق ػػرهلليػػؤدمهللإلػػػىهلل -2

كا نمػػج ـهللفػػاهللمخت ػػؼهللالكحػػػداتهللتلػػ فرهللالجيػػكدهللكظيػػكرهللتن مػػؽهللبػػيفهللالعمػػػ ؿهللكالتلػػ مفهلل
 التنظيميرهلللمكاجيرهللالعكاخؽهللكالحكافزهللالتاهللتعترضهللالمؤممر.

هللكتؤدمهللإلىهللظيكرهللتم مؾهللبيفهللالعم ؿ. -3 هللبيفهللالعم ؿ هللالع ق تهللغيرهللالرمميرهللتقكمهللركحهللالتع كف

: صويانة خلول العالقوات الرصوالية غيور الرجومية فوي بعنويان ،راجة محمد أجوامة ميوديند -5
 .(2)م 2024 ،األجنبية في الجزائرالمؤججات 

هللبػػػػ رغرهلل ىػػػدفتهللالدرامػػػػرهللمعرفػػػػرهلل كامػػػؿهللنشػػػػأةهللا تصػػػػ ؿهللغيػػػرهللالرمػػػػماهللفػػػػاهللمؤممػػػرهللشػػػػ ـك
كمعرفرهللأيل هللفيؼهللتؤثرهللالع ق تهللا تص ليرهللغيرهللالرمػميرهلل  ػىهللاألداءهللداخػؿهللمؤممػرهللهلل،األمريفير
كامػػتخدـهللهلل،كاتبػػ هللالمػػنيجهللالكصػػ اهللالتح ي ػػاهلل،(هللمكظػػؼهللكمكظ ػػر125كتفكنػػتهللالعينػػرهللمػػفهلل)هلل،شػ ـك

هللا متبي فهللفاهللجم هللالبي ن تهللمفهلل ينرهللالدرامر.

                                        
هللم بؽ.الرنظيم غير الرجمي يرحقيق الرعاين داخل المؤججةهللب ب هللحنيناهللمحمدهللفؤاد،هلل-1 هلل،هللمرج 
هللأم مرهللميدكف،هللصي نرهللخ ؿهللالع ق تهللا تص ليرهللغيرهللالرمميرهللفاهللالمؤمم تهللاألجنبيرهللفاهللالجزاخر،هللمرج هللم بؽ.هلل-2  محمد
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 :يةاألريأجضرت الدراجة عن النرائج 

أفهللأغ بهللالع م يفهلليتع م كفهللم هللبعليـهللالبعضهللبع قرهللغيرهللرمميرهللكالتاهللج ءتهللنتيجرهللالت  ىـهللهلل-

لقػ ءاتهللفيم هللبينيـهللكفذلؾهلل نيـهللينتمكفهلللن سهللالمنطقرهللكىذاهللم هلليكلصهللأفهللأغ ػبهللالعػ م يفهلليعقػدكفهلل

 خ رجهللأكق تهللالعمؿهللأفثرهللمفهللأثن خي هلللشعكرىـهللب لراحرهللكا متقرار.

ا تصػػػ ؿهللغيػػػػرهللالرمػػػماهللي عػػػػبهللدكراهللبػػػ رزاهللكى مػػػػ هللفػػػػاهللصػػػي نرهللخ ػػػػؿهللالع قػػػ تهللا تصػػػػ ليرهللغيػػػػرهللهلل-

الرمميرهللخ صرهللفاهللالمؤمم تهللالتاهللتمت زهللب لتنكعهللالبشرمهللكتمثؿهللب خت ؼهللاأليديكلكجاهللكا نتم خاهلل

  فهللطريؽهللجم رهللمفهللالكم خؿهللكاألنشطر.هلللجم   تي هللغيرهللالرممير

 .(1)م2025ضعيل آليات الررقية : دير الرنظيم غير الرجمي في ربعنيان ،ة حديبيمدراجة فاط -6
تحديػدهللالفي يػرهللالتػاهلليمػ ىـهللبيػ هللالق خػدهللغيػرهللالرمػماهللفػاهلل م يػرهللالترقيػرهللهللإلػىهللىػدفتهللالدرامػر

كفػذلؾهللتحديػػدهللالفي يػػرهللالتػاهللتمػػ ىـهللبيػػ هللالع قػ تهللغيػػرهللالرمػػميرهللفػػاهللهلل،داخػؿهللالمؤممػػرهللا متشػػ  خير

كاتبعػػتهللهلل،(هللمكظػػؼهللكمكظ ػر91كتفكنػػتهللالعينػرهللمػفهلل)هلل، م يػرهللالترقيػرهللداخػػؿهللالمؤممػرهللا متشػ  خير

هللكامتخدمتهللا متبي فهللفاهللجم هللالبي ن تهللمفهلل ينرهللالدرامر.هلل،المنيجهللالكص اهللالتح ي ا

 ية:ت الدراجة عن النرائج اآلريأجضر 

 تنظػػػػػػيـهللغيػػػػػػرهللالرمػػػػػػماهللدكرهللفػػػػػػػاهللت عيػػػػػػؿهللءليػػػػػػ تهللالترقيػػػػػػػرهللداخػػػػػػؿهللالمؤممػػػػػػرهللا متشػػػػػػػ  خيرهللأفهللل -

 .(م يم فهلل ميراتهللالممي ر)المتخصصرهلل

هللاألفػرادأفهلللقنكاتهللا تص ؿهللالتاهللي رلي هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهلللي هللتأثيرهلل  ػىهللت بيػرهللح جيػ تهلل -

كت بيرهللرغب تيـهللفياهللمفهللشأني هللتعمؿهلل  ىهللنقػؿهللالمشػ  رهللكالعكاطػؼهللالتػاهللينط ػؽهللمنيػ هللالتنظػيـهلل

 غيرهللالرمما.

هلل  

                                        
هللمرج هللم بؽهلل.هلل-1 هللدكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللت عيؿهللءلي تهللالترقير، هللف طمرهللحديبا،
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هللاألداءبعنػكافهلل:هللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللكدكرههللفػاهللالرفػ هللمػػفهللهلل،درامػرهللمػي دهللمحمػدهلل  ػاهللالكفػكاؾهلل-7
هلل.(1)إندكنيمي هلل–م  نجهللهللاإلم ميرالكظي اهللب لج معرهلل

الػػكظي اهللب لج معػػػرهللهللاألداءقػػرهللالف يػػرهللبػػػيفهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػػماهللكبػػيفهللىػػدفتهللالدرامػػرهللمعرفػػػرهللالع 
كمعرفػػػرهللالع قػػرهللبػػػيفهللالتنظػػيـهللغيػػػرهللالرمػػماهللفػػػاهللج نبػػوهللا جتمػػػ  اهللهلل،مػػػ  نجهللإندكنيمػػي هللاإلمػػ مير

هلل،مػػ  نجهللاإلمػػ ميرالػػكظي اهللب لج معػرهللهللاألداءكبػيفهللهللكا قتصػ دمهللكالػػديناهللكالثقػ فاهللفػػ هلل  ػىهللحػػدل
كامتخدـهللا متبي فهللفػاهللجمػ هللهلل،كاتب هللالمنيجهللالكص اهللالتح ي اهلل،(هللمكظ  152كتفكنتهللالعينرهللمفهلل)

هللالبي ن تهللمفهلل ينرهللالدرامر.
 :اآلرية يأجضرت الدراجة عن النرائج

الػكظي اهللب لج معػرهللهللكاألداءبػيفهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللهللإحصػ خيرذاتهللد لػرهللهللإيج بيػركجكدهلل  قرهلل-
 م  نجهللإندكنيمي .هللاإلم مير

هللأفهللممتكلهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهلللدلهللالمكظ يفهللمرت  هللفاهللج معرهللم  نجهللإندكنيمي .هلل-

 : الدراجات المحلية: اا ثالث

دراجووة أجووميان المرغنووي يليلووى الالفووي ، بعنوويان: العالقووات الجرماعيووة يانعواجوويا علووى  -2
 .(2)م 2022مجريى األداء اليظيضي ،

التعرؼهلل  ىهللمدلهللانعف سهللالع ق تهللا جتم  يرهلل  ىهللممػتكلهللاألداءهللالػكظي اهللىدفتهللالدرامرهلل    
ل مػكظ يفهللبف يػرهللالتربيػػرهللالزاكيػرهللكذلػؾهللمػػفهللخػ ؿهللالتعػػرؼهلل  ػىهللطبيعػرهللالع قػػ تهللا جتم  يػرهللالتػػاهلل

(هللمكظػؼهللكمكظ ػرهلل،هللكاتبعتػػ هلل65تمػكدهللبػيفهللالمػكظ يفهللبف يػػرهللالتربيػرهللالزاكيػرهلل،هللكتفكنػتهللالعينػػرهللمػفهلل)
هلل.ح ي اهلل،هللكامتخدمت هللا متبي فهللفاهللجم هللالبي ن تهللمفهلل ينرهللالبحثالمنيجهللالكص اهللالت

 يأجضرت الدراجة عن النريجة الرالية:هلل

أفهللطبيعػػرهللالع قػػ تهللا جتم  يػػرهللل مػػػكظ يفهللبف يػػرهللالتربيػػرهللالزاكيػػرهللف نػػػتهللقكيػػرهللمػػكاءهللف نػػتهللىػػػذههللهللهلل
مػ هللالمػػكظ يفهللالع قػ تهللمػ هللالرؤمػ ءهللخػ رجهللالف يػرهلل،هللأـهللمػ هللالمػكظ يفهللكالرؤمػ ءهللداخػؿهللالف يػرهلل،هللأكهلل

هللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالف ير.
                                        

هللالرف هللمفهللاألداءهللالكظي اهلل-1 هللفا هللكدكره هللالرمما هللغير هللالتنظيـ هللالكفكاؾ، هلل  ا هللمحمد ب لج معرهللاإلم ميرهللم  نجهللإندكنيمي ،هللمرج هللهللمي د
هللم بؽ.

أممي فهللالبشيرهللالمرغناهللكلي ىهللمحمدهللال فاهلل،هللالع ق تهللا جتم  يرهللكانعف مي هلل  ىهللممتكلهللاألداءهللالكظي اهلل،هللبحثهللمنشكرهللفاهللمج رهللهللهلل2
هلل،هلل21ف ي تهللالتربيرهللهلل،هللج معرهللالزاكيرهلل،هللالعددهلل) هللين ير هلل،هللصهلل2121( هلل.176ـ
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 الجرماعيةرقنيات اإلنراج يعالقريا بالعالقات  بعنيان : ،دراجة فيزية عبد العاطي الزليرني -2
 .(1)م2004طرابلس ليبيا،  ،للعاملين في الصناعة 

دفتهللالدرامػػػػػرهللل تعػػػػرؼهلل  ػػػػػىهللالع قػػػػرهللبػػػػػيفهللالتقنيػػػػرهللالممػػػػػتخدمرهللفػػػػاهللالعم يػػػػػرهللاإلنت جيػػػػػرهللىػػػػ
ل عػػػ م يفهللفػػػاهللالنمػػػكذجيفهللالصػػػن  ييفهللالتق يػػػدمهللكالحػػػديث،هللكفػػػذلؾهللمح كلػػػرهللهللا جتم  يػػػركالع قػػ تهلل

التعػػػػرؼهلل  ػػػػػىهللمػػػػدلهللممػػػػػ ىمرهللالتقنيػػػػرهللالممػػػػػتخدمرهللفػػػػػاهللإحػػػػداثهللالتغيػػػػػرهللالػػػػذمهلليصػػػػػيبهللالع قػػػػػ تهلل
كامػتخدمتهللالدرامػرهللالمػنيجهللالكصػ اهللالتح ي ػػا،هللفمػ هللامػتخدمتهللامػتم رةهللا مػتبي فهللفػػاهللهللا جتم  يػر

 جم هللالبي ن ت.
هلل: آلريةلدراجة إلى النرائج ايريصلت ا

أظيػػرتهللنتػػػ خجهللالدرامػػرهللكجػػػكدهلل ػػددهللمػػػفهللالتصػػػرف تهللكالمػػ كفي تهللاإليج بيػػػرهللمثػػؿهللالتعػػػ كفهللبػػػيفهلل -1
 %.8%،هللكالترابطهللبنمبرهلل34%،هللكالمج م رهللبنمبرهلل57الع م يفهللبنمبرهلل

هلل  ػىهللاألمػسهللاإليج بيػرهللكالمعػ ييرهلل -2 فم هللأفدتهللنت خجهللالدرامػرهللأفهللالع قػرهللبػيفهللزمػ ءهللالعمػؿهللتقػـك
 .ث رهللفاهللا حتراـهللالمتب دؿهللكالكدهللكالمحبرهللمم هلليؤدمهللإلىهللزي دةهللاألل رهللكالمحبرهللبيفهللالع م يفالمتم

فش تهللالدرامرهللتأفيدهللالمبحكثيفهلل  ىهللكجكدهللفرصهلللتبػ دؿهللالحػديثهللبػيفهللالعػ م يفهللكب غػتهللنمػبرهلل -3
 %.79تمثي يـهلل

الدرامػػرهللصػػدؽهللال رلػػػيرهللالتػػاهللتقػػكؿهللبػػأفهللدخػػػكؿهللاآل تهللالجديػػدةهللكالمتطػػكرةهللإلػػىهللميػػػدافهللهللتنػػبي -4
 .داخؿهللالمصن هللا جتم  يرالعمؿهللالصن  اهلليؤدمهللإلىهللتق صهللالع ق تهلل

الدرامػػرهللأفهللمػػ   تهللالعمػػؿهللكفتػػراتهللالراحػػرهللتػػؤثرهلل  ػػىهللالع قػػرهللبػػيفهللالعػػ م يفهللمػػكاءهللمػػفهللتهللبينػػ -5
 بيفهللالع م يفهللبعدهللم   تهللالدكاـهللالرمما. ؿهللتب دؿهللالحديثهللبيفهللالع م يفهللكالتق بؿهللخ

بينػتهللالدرامػرهللصػدؽهللال رلػيرهللبػأفهللامػتخداـهللالتقنيػػرهللالتق يديػرهلليػؤدمهللإلػىهللزيػ دةهللفػاهللقػكةهللالع قػػرهلل -6
 .يفهللالع م يفهللفاهللالمصن ب

بوين المنرجوين فوي زيوادة  الجرماعيوةدير العالقوات بعنيان :  ،دراجة فاطمة محمد ارفيدة  -3
 .(2)م2007 ،اإلنراجية بمدينة مصرارو

الم خدةهللبيفهللالمنتجيفهللداخؿهللمصن هللهللا جتم  يرىدفتهللالدرامرهللإلىهللالتعرؼهلل  ىهللالع ق تهلل
المػػ خدةهللبػػيفهللاإلدارةهللهللا جتم  يػػرالحديػدهللكالصػػ بهللبمدينػػرهللمصػراتو،هللكفػػذلؾهللالتعػػرؼهلل  ػػىهللالع قػ تهلل

                                        
هللهلل-1 هللالع طا هلل بد هللالزليتنافكزير هللفاهللالصن  ر،هللطراب سهللليبي ،هلل، هللل ع م يف هللب لع ق تهللا جتم  ير هللك  قتي  رم لرهللم جمتيرهللتقني تهللاإلنت ج

هلل.هللـ2114غيرهللمنشكرة،هللأف ديميرهللالدرام تهللالع ي هللجنزكر،هلل
هللارفيدة،هلل-2 هللمحمد رم لرهللم جمتيرهللغيرهللمنشكرة،هللف يرهللهللدكرهللالع ق تهللا جتم  يرهللبيفهللالمنتجيفهللفاهللزي دةهللاإلنت جيرهللبمدينرهللمصراتو،هللف طمر

هللج معرهللطراب س،هللطراب س،هللليبي ،هلل هللا جتم  ير، هلل.هللـ2117الع ـك
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هللا جتم  يػػركالمشػرفيفهللداخػػؿهللالمصػػن ،هللكفػػذلؾهللمح كلػرهللالفشػػؼهلل ػػفهللالػػدكرهللالػذمهللتؤديػػوهللالع قػػ تهلل
المنيجهللالكص اهللالتح ي ا،هللهللكاتبعتهلل،منتج هلل187هللمفهللالعينرهللكتفكنت،هللهللاإليج بيرهللفاهلل م يرهللاإلنت ج

هلل.كامتخدمتهللامتم رةهللا متبي فهللفاهللجم هللالبي ن ت
هلليريصلت الدراجة إلى النرائج الرالية: 

الم خدةهللبيفهللالمنتجيفهللداخؿهللالمصن هللتتصػؼهللب إليج بيػرهللكتتميػزهللهللا جتم  يرأفهللالع ق تهلل -1
 غيرهللالرمما.هللب لط ب 

تبيفهللمفهللخ ؿهللتأفيدهللالمبحكثيفهلل  ىهللأفهللالع ق تهللالتاهللتربطيـهللم هللزم خيـهللىاهلل  ق تهلل -2
 .69 %الصداقرهللكالمكدةهللبنمبرهلل

 .أفهللالصدق تهللبيفهللالمنتجيفهللظ ىرةهللطبيعيرهللن تجرهلل فهللتجم هللاألفرادهللفاهللمف فهللالعمؿ -3

هلل  ػىهللا حتػرهلل -4 اـهللالمتبػ دؿهللفيمػ هللمجؿهللأفلؿهللتقييـهللمفهللقبؿهللالمنتجػيفهللل ع قػرهلل  ػىهللأنيػ هللتقػـك
داخؿهللالمصن هللنمؽهللمرفبهللهللا جتم  ير%.هللكىذاهلليؤفدهلل  ىهللأفهللالع ق تهلل66بينيـهللبنمبرهلل

 مفهللالع ق تهللالرمميرهللكغيرهللالرممير.

جماعات العمل الغير الرجمية يأثرىا فوي عمليوة  بعنيان : ،دراجة فرج اليدار يصالح زوي -4
 .(1)م 2024زليرن،  ،ارخاذ القرارات

ىػدفتهللالدرامػرهللإلػػىهللالتعػرؼهلل  ػػىهللممػتكلهللمم رمػػرهللأفػرادهللالعينػػرهللمػفهللجم  ػػ تهللالعمػؿهللغيػػرهلل
الرمميرهللداخؿهللالمؤممر،هللكفذلؾهللالتعرؼهلل  ىهللمدلهللاشتراؾهللأفرادهللالعينرهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقػرارات،هلل
إلػ فرهللإلػػىهللتكلػػيصهللمػػدلهللتػأثيرهللجم  ػػ تهللالعمػػؿهللغيػػرهللالرمػػميرهللكأثرىػ هللفػػاهلل م يػػرهللاتخػػ ذهللالقػػراراتهلل

ذاهللف نتهللىن ؾهللفركؽهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبػيفهللجم  ػ تهللالعمػؿهللغيػرهللإ،هللكمعرفرهللم هللداخؿهللالمؤممر
لمتغيػػػراتهلل)الجػػػنس،هللالعمػػػػر،هللالخبػػػرةهللالكظي يػػػر،هللالمؤىػػػػؿهلل نهللالرمػػػميرهللفػػػاهلل م يػػػػرهللاتخػػػ ذهللالقػػػراراتهللتبعػػػػ
المنيجهللالكص اهللتب هللكاهلل،مكظ  نهللهلل171هللمفعينرهللكتفكنتهللالهلل،الع ما،هللالمممىهللالكظي ا،هللمف فهللالعمؿ(

 خدـهللامتم رةهللامتبي فهللفاهللجم هللالبي ن ت.التح ي ا،هللكامت
هلل: اآلرية ريصلت الدراجة إلى النرائج

اشتراؾهللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقراراتهللداخؿهللالمؤممرهللكقدهللف نتهلل -1
 .(3.31بدرجرهللمتكمطرهلل)

فم هللكجدهللأفهللىن ؾهللأثراهللذكهللد لرهللإحص خيرهلللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهللاتخ ذهلل -2
 القراراتهللداخؿهللالمؤممر.

                                        
دراجة رطبيقية بمطحن الغالل بزليرن، جماعات العمل غير الرجمية يأثرىا في عملية ارخاذ القرارات،  ،فرج اليدار يصالح زويهلل-1

هلل.هللم 2024
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فم هللتشيرهللالنت خجهللإلىهلل دـهللكجكدهللفركؽهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللم هللبيفهللجم   تهللالعمؿهللغيرهلل -3
ل متغيػػػراتهللالديمغرافيػػػرهلل)الجػػنس،هللالعمػػػر،هللالخبػػػرةهلل نهللالرمػػميرهللفػػػاهلل م يػػرهللاتخػػػ ذهللالقػػػراراتهللتبعػػ

هلل.الكظي ير،هللالمؤىؿهللالع ما،هللالمممىهللالكظي ا،هللمف فهللالعمؿ(

 : لجابقةلدراجات اعلى ارعقي  
أكهللهللمنيػ هللمػكاءهللف نػتهلل"هللاألجنبيػرهللليػذاهللالبحػثهللل درامػ تهللالمػ بقرهللالمػ بؽمفهللخ ؿهللالعػرضهلل

الدرامػػ تهللتن كلػػتهللثػػ ثهللجكانػب،هللالج نػػبهللاألكؿهللاىػػتـهللبدرامػػرهللهللعربيػرهللأكهللالمح يػػر"هللنجػػدهللأفهللبعػضال
الع قػ تهللمػكاءهللف نػتهللاجتم  يػرهللأكهللإنمػ نيرهللأكهللاتصػػ ليرهللل تنظيمػ تهللغيػرهللالرمػميرهللفػاهللالمؤممػػ تهلل
الصن  ير.هللكالج نبهللالث ناهللاىتـهللبدرامرهللالتنظيم تهللغيرهللالرمميرهللداخؿهللمجتم هللالمصن ،هللكالج نبهلل

غيرهللالرمميرهللفاهلل م يػرهللاتخػ ذهللالقػراراتهللاإلداريػرهللداخػؿهللمجتمػ هللهللالث لثهللاىتـهللبدرامرهللأثرهللالتنظيم ت
هللالمصن .هلل
كاإلنمػػ نيرهللكا تصػػ ليرهللهللا جتم  يػػرلدرامػػ تهللالخ صػرهلل)ب لع قػػ تهللامػفهللخػػ ؿهللامػػتعراضهللكهلل

إ هللأنيػػ هللهللاألىػػداؼا خػػت ؼهللفيمػػ هللبينيػػ هللفػػاهللهللمػػفهللرغـالػػهللأنػػوهلل  ػػىتبػػيفهللهلل(ل تنظيمػ تهللغيػػرهللالرمػػمير
كاإلنم نيرهللكا تصػ ليرهللالمػ خدةهللبػيفهللالمنتجػيفهللداخػؿهللالمصػن هللهلل  يرا جتمأفهللل ع ق تهللهللات قتهلل  ى

يمكدى هللتتصؼهللب إليج بيرهللكتتميزهللب لط ب هللغيرهللالرمما،هللفم هلليمكدهللبيفهللالمنتجيفهلل  ق تهللإنم نيرهلل
هللالع ق تهللاإلنم نيرهللفاهلل منكعهللمفهللالتع كفهلل بيػنيـهللهلل يـهللكيشعركفهللب لثقرهللكتمكدكأنيـهلليطبقكفهللم يـك
هللتتقيػػػدهللهللغيػػري اهلل ػػفهللالعمػػػؿ،هللالرلػػػ هللالػػكظحػػبهللالعمػػؿهللكهلل أفهللالع قػػػ تهللا تصػػ ليرهللغيػػرهللالرمػػػميرهلللػـػ

بممػتكلهللتنظيمػاهللمعػيفهللبػؿهللف نػػتهللفػاهللفػؿهللا تج ىػ تهللكىػذاهللمػػ هللي مػرههللنمػكهلل  قػ تهللاتصػ ليرهللغيػػرهلل
 جيدةهللبيفهللالع م يف.الرمميرهلل

إلػىهللتلػػ فرهللالجيػكدهللكظيػػكرهللهلللأدهلٌلتنظيمػػ تهللغيػرهللالرمػػميرهللفػاهللالمصػػن ،هللالكجػكدهللهللفمػ هللأفهلل
تن مؽهللبيفهللالعم ؿهللكالتل مفهللكا نمج ـهللفاهللمخت ؼهللالكحداتهللالتنظيميرهلللمكاجيرهللالعكاخؽهللكالحكافزهلل

 التاهللتعترضهللالمؤممر.

  : ذلك رشررك معظم الدراجات في بعض النرائج يىي إلى باإل افة  
مؤممػر،هللكأفهللممػتكلهللاشتراؾهللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفػاهلل م يػرهللاتخػ ذهللالقػراراتهللداخػؿهللال -1

التنظػيـهللغيػػرهللالرمػماهللفػػاهللالمؤممػػرهللىػكهللممػػتكلهللمرت ػ هلل نػػدهللفػػؿهللبعػدهللمػػفهللأبعػ دهللالتنظػػيـهللغيػػرهلل
 الرمما.

هللمػفهللخػ ؿهلل -2 هللجػ معيكفهللكالػذيفهلليطمحػكفهللإلػىهللتحقيػؽهللذاتيـػ أفهللمعظـهللالعم ؿهللداخػؿهللالمؤممػرهللىـػ
 العمؿ،هللفكنيـهللدخ كاهللفاهللمج ؿهللالعمؿهللحديث هللفيـهلليمعكفهللإلىهللتحقيؽهللطمكح تيـهللكأىدافيـ.
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مػػنكاتهللأفبػػرهللنمػػبر،هللغػ لبيتيـهللمػػفهللالشػػب بهللبحيػػثهللأفهللهلل7هلل–هلل1كتمثػؿهللاألقدميػػرهللفػػاهللالعمػػؿهللمػفهلل -3
 نيـهللمفهللتفكيفهللصداق ت،هللكفذلؾهللمعرفرهللجكانبهللالعمؿهللالخ ير.احتف فيـهللخ ؿهللىذههللالمدةهللمفهلٌل

مػ هللالدرامػػرهللالح ليػػرهللفػاهللمعرفػػرهللمػػدلهللكجػكدهللالتنظيمػػ تهللغيػػرهللالرمػػميرهللهللالدرامػػ تهللالمػػ بقرهللتت ػؽ -4
 كدكرى هللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممرهللالرممير.رب لمؤمم تهللالصن  ي

هللالدرامػػػػػػ تهللالتػػػػػػاهللتن كلػػػػػػتهللالتنظيمػػػػػػ تهللغيػػػػػرهللالرمػػػػػػميرهللبصػػػػػػ رهلل  مػػػػػػرهللأكهللالع قػػػػػػ تهلل -5 أفهللمعظػػػػـػ
فػاهلل م يػرهللهللىػ أثرهللكهلل،هللبصػ رهللخ صػرهللكاإلنمػ نيرهللكا تصػ ليرهللل تنظيمػ تهللغيػرهللالرمػميرهللا جتم  يػر

اتخ ذهللالقراراتهللاإلداريرهللداخؿهللمجتم هللالمصػن ،هللأشػ رتهللفػاهللأىػدافي هللإلػىهللمح كلػرهللالتعػرؼهلل  ػىهلل
مػدلهللكجػػكدهللالتنظيمػ تهللغيػػرهللالرمػػميرهللداخػؿهللالمؤممػػ تهللالصػػن  ير،هللكمعرفػرهللاألثػػ رهللاإليج بيػػرهلل

 كالم بيرهللالن جمرهلل فهللالتنظيم تهللغيرهللالرممير.هلل

هلل نهللنيجيػػػمانهللفهللىنػػ ؾهللقصػػػكرهللإمػػفهللحيػػػثهللالمنػػػ ىجهللكاألدكاتهللفػػػ -6 فػػػاهللبعػػضهللالدرامػػػ تهللحيػػػثهللأنيػػػ هلللػػـػ
نم هللاقتصرتهلل  ػىهلل ػرضهلللنت خجيػ ،هللفمػ هلل تكلصهللطريقرهللاختي رهللالعينرهللأكهللالمنيجهللالممتخدـ،هللكاا

 هللمػ  دهللت ػؾهللممهلٌلهللي بحثلط رهللالنظرمهللإلاهللكفيـهللأفهللالب حثرهللامت  دتهللمفهللت ؾهللالدرام تهللفاهللتحديد
 هللاإلجراءاتهللالتاهللاتبعتي هلل،هللفم هللم ىمتهللفاهللكلبحثاهللإثراءهللاألدبي تهللالخ صرهللب لالدرام تهللف

هللكتحديدى ،هللكفذلؾهللفاهللتصميـهللأداةهللالدرامرهلل)ا متبي ف(هللالتاهللتمتخدـهللفاهللجم هللالم دةهللميداني .
هللهللالميػداناهللبحػث تهللالمػ بقرهللبمق رنػرهللنتػ خجهللالمػفهللنتػ خجهللالدرامػهللالحػ لاهللالبحػثهللكبشفؿهلل  ـهللامت  دهللهللهلل

هللب لنت خجهللالتاهللتكص تهللإليي هللىذههللالدرام ت.

 
هلل  
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 النميذج النظر  للبحث ) فوريض البحوث ( : -ثالثاا 

 الضر ية العامة للبحث: 
بػيفهللالعػ م يفهللداخػؿهللمؤممػرهللهللحثهللبأنػوهللتكجػدهلل  قػ تهللإنمػ نيرهلليمػكدى هللالتعػ كفي ترضهللالب
هلل–الح لػػرهللا جتم  يػػػرهللهلل–العمػػرهللهلل–النػػكعهللترجػػ هللل خصػػ خصهللالشخصػػيرهللل عػػ م يفهلل)العمػػؿهللكخ رجيػػ هلل
المتبػػػػ دؿهللفيمػػػػ هللبيػػػػػنيـهللهللتعػػػػ كفالع قػػػػ تهللمبنيػػػػرهلل  ػػػػػىهللالكىػػػػذههلل(هللهللمػػػػنكاتهللالخبػػػػػرةهلل–المؤىػػػػؿهللالع مػػػػاهلل

هلل.كالتكاصؿهللكالت   ؿهللا جتم  اهلللغرضهللتحقيؽهللأىداؼهللمؤممرهللالمصن هلل
 : يات الضرعية يىي على النحي اآلريعدد من الضر  اشرقاقيمن خالل ىذه الضر ية رم 

 : ىاأليلالضر ية 
هللالضر ية الصضرية : فر ية العدم:  -1

 هللتكجػػدهلل  قػػػرهللارتب طيػػرهللذاتهللد لػػػرهللإحصػػ خيرهللبػػػيفهللبعػػضهللالمتغيػػػراتهللالممػػتق رهللالمتمث ػػػرهلل
التنظػػيـهللهللبعػضهللأبعػ دمػنكاتهللالخبػرة(هللكهللهلل–المؤىػؿهللالع مػػاهللهلل–هللا جتم  يػرالح لػرهللهلل–العمػرهللهلل–)النػكعهلل

  قػػتيـهللمػػ هللهلل–غيػرهللالرمػػماهللالمتمث ػػرهللفػاهلل)  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللنطػ ؽهللالعمػػؿهلل
هلل.هللداخؿهللمص  ةهللالزاكيرهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–نط ؽهللالعمؿهللرؤم ءىـهللداخؿهلل

 الضر ية البديلة:  -2
تكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللبعضهللالمتغيراتهللالممتق رهللالمتمث رهلل)النػكعهلل

التنظػػيـهللغيػػرهللهللبعػػضهللأبعػػ دمػػنكاتهللالخبػػرة(هللكهللهلل–المؤىػػؿهللالع مػػاهللهلل–هللا جتم  يػػرالح لػػرهللهلل–العمػػرهللهلل–
  قػػػػتيـهللمػػػػػ هللهلل–الرمػػػػماهللالمتمث ػػػػرهللفػػػػػاهلل)  قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػؿهللنطػػػػػ ؽهللالعمػػػػؿهلل

هلل.هللداخؿهللمص  ةهللالزاكيرهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل

 الضر ية الثانية: 
 الضر ية الصضرية: فر ية العدم:  -2

التنظػػػػيـهللغيػػػػرهللهللمتغيػػػػرهللالنػػػػكعهللكأبعػػػ ديرهللبػػػيفهلل هللتكجػػػدهلل  قػػػػرهللارتب طيػػػرهللذاتهللد لػػػػرهللإحصػػػػ خ
  قػػػػتيـهللمػػػػػ هللهلل–الرمػػػػماهللالمتمث ػػػػرهللفػػػػػاهلل)  قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػؿهللنطػػػػػ ؽهللالعمػػػػؿهلل

هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل
هلل
هلل
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 الضر ية البديلة:  -2
التنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللهللمتغيػرهللالنػكعهللكأبعػ دتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبػيفهلل

اخػؿهللد  قػتيـهللمػ هللرؤمػ ءىـهللهلل–المتمث رهللفاهلل)  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللنطػ ؽهللالعمػؿهلل
هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–نط ؽهللالعمؿهلل

 الضر ية الثالثة: 
 الضر ية الصضرية: فر ية العدم:  -2

التنظػػػيـهللغيػػػػرهللهللمتغيػػػرهللالعمػػػػرهللكأبعػػػ ديػػػرهللذاتهللد لػػػػرهللإحصػػػ خيرهللبػػػيفهلل هللتكجػػػدهلل  قػػػرهللارتب ط
  قػػػػتيـهللمػػػػػ هللهلل–الرمػػػػماهللالمتمث ػػػػرهللفػػػػػاهلل)  قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػؿهللنطػػػػػ ؽهللالعمػػػػؿهلل

هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل
 الضر ية البديلة:  -2

التنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللهللمتغيرهللالعمرهللكأبع دلرهللإحص خيرهللبيفهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد 
  قػتيـهللمػ هللرؤمػ ءىـهللداخػؿهللهلل–المتمث رهللفاهلل)  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللنطػ ؽهللالعمػؿهلل

 داخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–نط ؽهللالعمؿهلل

 الضر ية الرابعة:
 الضر ية الصضرية: فر ية العدم:  -2

التنظيـهللهللكأبع دهللا جتم  يرمتغيرهللالح لرهلل هللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهلل
  قػػتيـهللمػػ هللهلل–غيػرهللالرمػػماهللالمتمث ػػرهللفػاهلل)  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللنطػ ؽهللالعمػػؿهلل

هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل
 يلة: الضر ية البد -2

التنظػػيـهللهللكأبعػ دهللا جتم  يػرمتغيػرهللالح لػرهللتكجػدهلل  قػرهللارتب طيػرهللذاتهللد لػرهللإحصػ خيرهللبػيفهلل
  قػػتيـهللمػػ هللهلل–غيػرهللالرمػػماهللالمتمث ػػرهللفػاهلل)  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللنطػ ؽهللالعمػػؿهلل

هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل
:رابعرال رليرهللال  

 هلل
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 الضر ية الصضرية: فر ية العدم:  -2
التنظػػيـهللهللمتغيػرهللالمؤىػؿهللالع مػػاهللكأبعػ د هللتكجػدهلل  قػرهللارتب طيػػرهللذاتهللد لػرهللإحصػ خيرهللبػػيفهلل

  قػػتيـهللمػػ هللهلل–غيػرهللالرمػػماهللالمتمث ػػرهللفػاهلل)  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللنطػ ؽهللالعمػػؿهلل
هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللعمؿ(ك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالهلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل

 الضر ية البديلة:  -2
التنظيـهللغيرهللهللمتغيرهللالمؤىؿهللالع ماهللكأبع دتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهلل

  قػػػػتيـهللمػػػػػ هللهلل–الرمػػػػماهللالمتمث ػػػػرهللفػػػػػاهلل)  قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػؿهللنطػػػػػ ؽهللالعمػػػػؿهلل
هللداخؿهللمص  ةهللالزاكيرهللهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل

 الضر ية الخامجة:
 الضر ية الصضرية: فر ية العدم:  -2

التنظػػيـهللهللمتغيػػرهللمػػنكاتهللالخبػػرةهللكأبعػػ د هللتكجػدهلل  قػػرهللارتب طيػػرهللذاتهللد لػػرهللإحصػػ خيرهللبػػيفهلل
  قػػتيـهللمػػ هللهلل–غيػرهللالرمػػماهللالمتمث ػػرهللفػاهلل)  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللنطػ ؽهللالعمػػؿهلل

هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل
  الضر ية البديلة:  -2

التنظػيـهللغيػرهللهللمتغيػرهللمػنكاتهللالخبػرةهللكأبعػ دتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهلل
  قػػػػتيـهللمػػػػػ هللهلل–الرمػػػػماهللالمتمث ػػػػرهللفػػػػػاهلل)  قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػؿهللنطػػػػػ ؽهللالعمػػػػؿهلل

هللداخؿهللمص  ةهللالزاكير.هللهللك  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ(هلل–رؤم ءىـهللداخؿهللنط ؽهللالعمؿهلل

 : الجادجة الضر ية

 الضر ية الصضرية : فر ية العدم :  -2

التنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماهللهللبعػػػضهللأبعػػ دهلل هللتكجػػدهلل  قػػػرهللارتب طيػػػرهللذاتهللد لػػرهللإحصػػػ خيرهللبػػػيف
 .الرمميرهللكدرجرهللف  ءتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممر

 الضر ية البديلة:  -2
التنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماهللكدرجػػػرهللهللبعػػضهللأبعػػػ دتكجػػدهلل  قػػػرهللارتب طيػػػرهللذاتهللد لػػػرهللإحصػػػ خيرهلل

هلل.الرمميرهللتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممرف  ء
هلل
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 الضر ية الجابعة:
 الضر ية الصضرية : فر ية العدم :  -2

  قرهللالعػ م يفهللبعلػيـهللالػبعضهللداخػؿهللهلل هللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيف
هلل.الرمميرهللكدرجرهللف  ءتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممرالعمؿهلل
 الضر ية البديلة:  -2

  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللهلل  قػػرهللارتب طيػػرهللذاتهللد لػػرهللإحصػػ خيرهللبػػيفتكجػدهلل
هلل.الرمميرهللكدرجرهللف  ءتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممرالعمؿهلل

 الضر ية الثامنة: 
 الضر ية الصضرية : فر ية العدم :  -2

  قػػرهللالعػػػ م يفهللمػػ هللرؤمػػ خيـهللداخػػػؿهللهلل هللتكجػػدهلل  قػػرهللارتب طيػػرهللذاتهللد لػػػرهللإحصػػ خيرهللبػػيف
هلل.الرمميرهللكدرجرهللف  ءتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممرالعمؿهلل
 الضر ية البديلة:  -2

  قرهللالع م يفهللم هللرؤم خيـهللداخػؿهللالعمػؿهللهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيف
هلل.الرمميرهللكدرجرهللف  ءتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممر

 الضر ية الراجعة: 
 الضر ية الصضرية : فر ية العدم :  -2

  قػػرهللالعػػػ م يفهللخػػ رجهللنطػػ ؽهللالعمػػػؿهللهلل هللتكجػػدهلل  قػػرهللارتب طيػػرهللذاتهللد لػػػرهللإحصػػ خيرهللبػػيف
هلل.الرمميرهللكدرجرهللف  ءتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممر

 الضر ية البديلة:  -2
كدرجرهلل  قرهللالع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالعمؿهللهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيف

هلل.الرمميرهللف  ءتوهللكفع ليتوهللفاهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممر
هلل  
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 المرغيرات الداخلة في رحليل البيانات–رابعا 
 المرغير المجرقل. سالمرغيرات الداخلة في القيا

 الرابع المرغير       المرغير المجرقل  

 
هللطبيعة الرنظيم غير الرجمي                         

هلل
هلل
هلل
هلل

هللهلل
هلل

هللهلل
هلل

هللهللهلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 النيعو 1
 العمروو 2
 الحالة الجرماعية وو 3
 المؤىل العلمي وو 4
 عدد جنيات الخبرة في العمل وو 5

 
 
 
 
 
 
 

 الدخل
هلل
هلل
 

 بع يم البعض داخل العملعالقة العاملين 
 عالقة العاملين مع رؤجائيم داخل العمل -
 عالقة العاملين خارج نطاق العمل -
 
 

 أبعاد الرنظيم غير الرجمي 
عالقوة العواملين بع وويم الوبعض داخوول  -

 العمل
 عالقة العاملين مع رؤجائيم داخل العمل -
 عالقة العاملين خارج نطاق العمل -

 

 الرجميةدرجة وضاءة يفعالية المؤججة 
 في رحقيق أىدافيا  



 

هلل
هلل
هلل
هلل

 انزاتغ مـنفصا
 نثذج ػن جمتمغ انثحث 

  يف نيثياوصناػح اننفط انصناػح 
 رمييد: 

 قطاع الصناعة في ليبيا. -

 الرطير الراريخي للصناعة في ليبيا. -

 أنياع الصناعات في ليبيا. -

 النضط في ليبيا. صناعة نبذة راريخية عن -

 الخصائص العامة لشروة الزايية لرورير النضط فرع الزايية. -

 
هلل  
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 : مييدر
 م يػػرهللتحكيػػػؿهللالمػػكادهللالخػػ ـهلللتصػػػبصهللفػػاهللشػػػفؿهللهللإلػػػىهللالصػػن  رهللفػػاهللشػػػف ي هللالمبػػدخاهللتشػػيرهللإف

تغييػرهللالييفػؿهللهللىجديد،هللكيعتبرهللىذاهللالقط عهللميـهللب لنمبرهللل قتص دهللالػكطناهللال يبػاهلللمػ هلللػوهللمػفهللقػدرةهلل  ػ
المتكفرةهللمكاءهللف نتهللطبيعيرهللهللاإلمف ني تكامتغ ؿهللهللاإلنت جيرا قتص دمهللكذلؾهللبزي دةهللكتنميرهللالط ق تهلل

الطبيعيػػػرهللالمتمث ػػػػرهللفػػػػاهللهللاإلمف نيػػػػ تتمػػػػ هللال يبػػػػاهللتتػػػكفرهللفيػػػػوهللفهللالمجأكهلل نهللم ديػػػػرهللخصكصػػػهللأكبشػػػريرهللهللأك
 نهللص لح نهللالم ديرهللكالبشريرهللالتاهللتييئهللمن خهللاإلمف ني تج نبهللهللىإلالمنتج تهللالمعدنيرهللكمص درهللالط قرهلل

متط بػ تهللا مػتي ؾهللكبعػضهللهللإنت جمتينرهلليمففهللا  تم دهلل  يي هللفاهللهللأمسهللىلقي ـهللنيلرهللصن  يرهلل  
يجػػ دقط  ػػ تهللالزرا ػرهللكالبنػػ ءهللكالتشػييد،هللهللاألخػصهللى تهللاألخػػرلهللك  ػالكمػػيطرهللل قط  ػهللاإلنتػ جمػ  هلل هللكاا

 .قط عهللالن طهللى  هللمفهللا  تم دهللالطكيؿهللبد نهللهلللمصدرهللبديؿهللل دخؿهللفاهللالمد

 : في ليبيا الرطوير الرواريخوي للوصوناعوة- أيلا 
البي ن تهللهللأظيرتالحديثهللل صن  رهللكقدهللهللىلـهلليففهللىن ؾهللصن   تهللب لمعن:هللم 2968لصنواعة عواما-أ

هللجمعيػػػ هلل ػػػػفهللالصػػػن  ر هللآتالمنشػػػػ ػػػددهللهللأفهلل1968 ػػػ ـهللهللفيمػػػ هللي ػػػػاهللحمػػػبهللالتطػػػكرهللالتػػػػ ريخاهللالتػػػاهللتػػـػ
هللهلل1541منيػ هللهللػهلل ػ م نهللهللالػؼهللمشػتغ نهللهلل14منشػأةهلليعمػؿهللبيػ هللهلل1997الصػن  يرهللب ػغهلل منشػأةهللصػغيرةهللالحجػـػ
هلليعمػؿهللبيػ هلل281كهلل،مشتغ نهللهلل4178كيعمؿهللبي هلل هللفبػرأمنشػأةهلل175هلل،مشػتغ نهللهلل2916منشأةهللمتكمطرهللالحجـػ

الػػػرغـهللمػػػفهللتػػػكفرهللهللىكلعػػػؿهللالمػػػببهللفػػػاهللتخ ػػػؼهللالصػػػن  رهلل  ػػػهللمشػػػتغ نهللهلل7112مػػفهللالمػػػ بقرهللكيعمػػػؿهللبيػػػ هلل
هلل:هللتل فرهللمجمك رهللمفهللالعكامؿهللأىمي هللإلىيرج هللهللاألمكاؽ

 .إدارتي هللىقي ـهللالصن   تهللك  هللى  هللاألج نبميطرةهلل -1

تب  ػدهللالحفكمػػرهلل ػػفهللالقطػ عهللالصػػن  ا،هللكتػػرؾهللإنشػ ءهللالصػػن   تهللألفػػرادهللالقطػ عهللالخػػ صهللك ػػدـهلل -2
 يعي هللل صن  رهللبشفؿهللج د.تشج

   تهللمح يرهللتتمففهللصنقي ـهللهللىإتب عهللمي مرهللحريرهللا متيرادهللل م  هللالمصنعر،هلللـهللتففهلللتشج هلل   -3
 .مفهللمن فمرهللالم  هللالممتكردة

كنتيجػرهللليػذههلل،الحجـػهللفبيػرةهللصػن   تهللإق مػر دـهللتكفيرهللالط قرهللالفيرب خيرهللبحجـهلليف اهللاحتي جػ تهلل -4
هللا قتصػػ ديرهللاألنشػطرنمػكهللهللأقػػؿهللمػفهلل هللينمػكهللبمعػدؿالعكامػؿهللكغيرىػ هللفػ فهللقطػ عهللالصػػن  رهللفػاهللليبيػ

ـهلل1962 ػ ـهللهللا%فػهلل5.6األخرل،هللكانخ لتهللنمبرهللمم ىمرهللىذاهللالقط عهللفاهللالدخؿهللالقػكماهللمػفهلل
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ذلؾهللقصكرهللالصػن  رهلل ػفهللالكفػ ءهللب حتي جػ تهللالػب دهللهللىـ،هللفم هللترتبهلل  هلل1669%  ـهللهلل2.1هللإلى
هللهلل.(1)ا متيرادهللل فثيرهللمني هللىالم  هللالصن  يرهللكا  تم دهلل  هللإلىالمتزايدةهلل

هلل: م2972و2970الصناعة ما بين عامي - 
هلل) (هلللمػػػػنرهلل25لقػػػدهللتحػػػددتهللمي مػػػرهللكالػػػػحرهلللتصػػػني هللالػػػب دهللكذلػػػؾهلل نػػػػدم هللصػػػدرهللالقػػػ نكفهللرقػػـػ

ـ،هللالػذمهلليػنصهللبإنشػػ ءهللمرافػزهللالبحػكثهللالصػػن  يرهلليتػكلىهللالقيػ ـهللب لدرامػػ تهللكالبحػكثهللفػاهللمجػػ ؿهلل1971
التػاهلليػرمهللتن يػذى ،هللكالقيػ ـهللبػ لبحكثهللالجيكلكجيػرهللكالتعدينيػػرهللالصػن   تهللالمخت  ػرهللكاقتػراحهللالمشػرك  تهلل

فػاهللالكقػتهللن مػوهللالمؤممػرهللهللكأنشختل بحثهلل فهللالمع دفهللكالخ م ت،هللكافتش ؼهللم هلليمففهللامتغ لوهللمني هلل
ـ،هلللتيفكفهللالجي زهللالذمهلليتكلىهللتن يذهللالمشرك  تهلل1971(هلللمنرهلل26الكطنيرهللل تصني هللكفق هللل ق نكفهللرقـهلل)

ق مػػرالصػن  ير كالقكا ػػدهللالصػن  يرهللالتج ريػػرهللىػػذاهللكلقػدهللفػػ فهللقيػػ ـهللهللاألمػس هللكتشػػغي ي هللكفػػؽهللالمصػ نهلل،هللكاا
مرفزهللالبحكثهللالصن  يرهللكالمؤممرهللالكطنيرهللل تصني هللنكاةهلللقي ـهللقط عهلل  ـهللقكمهللفاهللمج ؿهللالصن   تهلل

ـ،هلل1971يقكدهللالتصني هللكينماهللالصن  رهللفاهللالب د،هللحيثهللأ  نتهللمي مرهلللتن يذهللالمشرك  تهللالصن  يرهلل
قطػػ عهللالخػػ صهللل قيػػ ـهللبػػدكرههللفػػاهللتصػػني هللالػػب دهللكالتعػػ كفهللمػػ هللالقطػػ عهللالعػػ ـهللفػػاهللتعطػػاهللفرصػػرهللل هللىحتػػ

هلل. نهللالمج  تهللالمممكحهللب شترافيم هللمع
ـهللحيػػثهللىػػدفتهللالمرح ػػرهللالمػػ بقرهللهلل1973كلعػؿهللالبدايػػرهللالحقيقيػػرهللل نشػػ طهللالصػػن  اهللف نػػتهلل ػػ ـ

الق خمػػػرهللت ػػػؾهللال تػػػػرة،هللكاا ػػػدادهللالخطػػػػطهللهللا قتصػػػػ ديرهللاألكلػػػ عـ(هللتصػػػحيصهللالعديػػػدهللمػػػػفهللهلل1971-1972)
م يػػكفهللدينػػ رهلل7التنمكيػرهللالشػػ م ر.هللكبػدأتهللبػػذلؾهللمخصصػػ تهللالقطػ عهللالصػػن  اهللتنمػكهللبشػػفؿهللجيػػدهللمػفهلل

-1971%هللمػػػػػفهللميزانيػػػػرهللخطػػػػرهللالتحػػػػكؿهللا قتصػػػػػ دمهللكا جتمػػػػ  اهللفػػػػاهلل ػػػػػ ـ)45ليبػػػػاهللأكهللمػػػػ هلليعػػػػ دؿهلل
هلل.(2)هللـ(1981-1976%  ـ)16.8م يكفهللدين رهللأمهللم هلليع دؿهللهلل175أفهللب غتهللىـ(إل1971

 : أنياع الصناعات في ليبيا-اا ثاني
بقطػ عهللالصػػن  رهللفقػػدهللظيػرتهللمجمك ػػرهللمػػفهللالصػن   تهللالترفيبيػػرهللكالتح ي يػػرهللهللا ىتمػػ ـأصػبصهلل

الم عرهللالت مرهللالصن هللبتجمي هللهللىكا متخراجيرهللكالتجميعير،هللف اهللالصن   تهللالترفيبيرهلليتـهللالحصكؿهلل  
،هللأمػ هللالصػػن   تهللالتح ي يػرهللفيػػتـهللدكيػػركاألمخت ػؼهللالعن صػرهللإلػػىهللبعلػي هللالػػبعضهللمثػؿهللصػػن  رهللالػكرؽهلل

فمػ هللىػكهللالحػ ؿهللهللاألصػ يرالمنتجهللالنيػ خاهللبعم يػ تهللالمنػتجهللالرخيمػاهلل ػفهللإجمػ لاهللالمػ دةهللهللىالحصكؿهلل  
هللفاهللصن  رهللالتقطيرهللف لبتركؿ.

                                        
هلل112،هللالعدد، مجلة المشعلخ يؿهلل ي د(1) هللصـ2115، هلل.55،
هلل(2) هللالرنمية القرصادية يالجرماعية في الجمييرية العربية الليبية ب سهللبدرالديف،  ،هللمط ب هللالكحدةهللالعربير،هللطراب س،هللبدكفهللت ريخ.
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أمػػػ هللالصػػػػن   تهللا مػػػػتخراجيرهللفيػػػاهللتتع ػػػػؽهللب مػػػػتخراجهللالمػػػػ عرهللمػػػفهللمصػػػػدرى هللالطبيعػػػػاهللمثػػػػؿهلل
مثػؿهللهلللأشف ؿهللأخػرهللهللىإلهللاألكليرصن  رهللالمن جـهللكالمع دف،هللأم هللالصن   تهللالتحكي يرهلليتـهللتحكيؿهللالم دةهلل

هلل  هلل،صن  رهللالج كد المصنعرهللهللاألجزاءتجمي هلل ددهللمفهللهللىأم هللفاهللالصن   تهللالتجميعيرهللفياهللالتاهللتقـك
ت مرهللالصن هلللتفكيفهللالم عرهللأكهللالمينتجهللالني خاهللمثؿهللصن  رهللالجراراتهللكالت ي زيكن تأكهللال

هللهلل.(1)
 الري رعرمد علييا اجرراريجيارو في المجرمع الليبي:  الرصنيع يالعيامل أىداف -2

أفهلليحقػػػػؽهللقطػػػػ عهللالصػػػػن  رهللمػػػػ هللغيػػػػرههللمػػػػفهللالقط  ػػػػ تهللهللا قتصػػػػ ديرتمػػػتيدؼهللخطػػػػرهللالتنميػػػػرهلل
ت حػػػرهللهللاإلنتػػ جمػػفهلل،هللأفبػػرهللقػػدرهللاألخػػرلهللاإلنت جيػػر هللإلشػػب عهللح جػػ تهللا مػػتي ؾهللكتكليػػدهللالػػدخؿهللكاا الػػ ـز

يتيصهللل ب دهللإنت جهللالم  هللهلل(مميرهللالتنير)حدهللقكؿهللى،هللفم هللأفهللالتصني هلل  أفرادهللالمجتم هللؼيال رصهلللتكظ
هللىفاهللالتكازفهللا قتص دم،هللكيخ ؼهللالط ب تهللكاللغكطهلل   نهللالتاهللتمتكردهللمفهللالخ رج،هللفيكهلليؤثرهللإيج بي

هلل."جنبيراألالب دهللمفهللالعم رهلل
هللتحقػػػػؽهللاألىػػػداؼهللالمرجػػػػكةهللمنيػػػ هللتعتبػػػػرهللخططػػػ هللغيػػػػرهلل لػػػذلؾهللفػػػإفهللخطػػػػطهللكامػػػتراتيجي تهللمػػػػ هلللػػـػ

هللىإلػػػػهللى،هللكالمجتمػػػ هللال يبػػػاهللفغيػػػرههللمػػػفهللالمجتمعػػػ تهللاإلنمػػػ نيرهللالتػػػاهللتمػػػعىمدركمػػػرهللكليمػػػتهللذاتهللمعنػػػ
مح كلػرهللخ ػػؽهللتنميػػرهللشػػ م رهللانط ػػؽهللمػػفهللمجمك ػػرهللأىػػداؼهللرخيمػػيرهللفػػاهللكلػػ هللخطػػرهللتنمكيػػرهللفػػاهللمجػػ ؿهلل

هلل:هللم هللي االصن  رهللأىمي هلل
تحديػػػدهللح جػػػرهللالمػػػكاطفهللالتػػػاهللتتحقػػػؽهللبتػػػكفيرهللف فػػػرهللاحتي ج تػػػوهللفػػػاهللمخت ػػػؼهللالمػػػ  هللاألم مػػػػيرهلل -1

 .هللف لغذاءهللكالم بسهللكالممفف

تحريرهللا قتص دهللالكطناهللمػفهللمػيطرةهللقطػ عهللالػن ط،هللكذلػؾهللب مػتغ ؿهللالمػكادهللالخػ ـهللالمح يػرهللفػاهلل -2
 .ا قتص ديرالصن   تهللذاتهللالميزةهللهللىمج  تهللالتصني هللالمخت  رهللكالترفيزهلل  

التصني هللمفهللأجؿهللالتصديرهللل دخكؿهللفاهللالمن فمرهللالع لميرهلللزي دةهللالدخؿهللمفهللالعم تهللالصعبرهلل -3
 .كمفهللزي دةهللالقيمرهللالمل فر

خ ػػؽهللتنميػػرهللاقتصػػ ديرهللمتكازنػػرهللداخ يػػ هللكمكازنػػرهللل نمػػكهللا قتصػػ دمهللالعػػ لما،هللبمػػ هلليحقػػؽهللثبػػػ تهلل -4
هللهللػهلل(2)ا قتص ديرا قتص دهللالكطناهللأم ـهللالتغيراتهللكالظركؼهلل

 : أما فيما يرعلق بالعيامل الري رعرمد علييا اجرراريجيات الرصنيع فيي والرالي
هلل: العيامل الداخلية للرصنيع يررمثل في -أ

                                        
هللالرحديث: معالمو ينماذجو يرطبيقارو بد هللاليم لا،هلل(1) هللصهلل1986،هللدارهللالفتبهللالكطنير،هللبنغ زم،  .51ـ،

هللالتنظيـهللالصن  اهلل(2) هللالديفهلل بدالب قا،  281ص،هللـهلل1983،هللرصميم النظام اإلنراجي، المور  العربي الحديث:هللص ح
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اإلمف نيػػ تهللالمت حػػػرهللمػػفهللمصػػػ ن هللق خمػػرهللفػػػاهللالقطػػ  يفهللالعػػػ ـهللكالخػػ ص،هللكط ق تيػػػ هللاإلنت جيػػػرهلل -1
 .م ءمتي هللل بيخرهلللامتمراريتي هللكنكعهللتقني تي هللكمدهلللكمد

 .هللاإلمف ني تهللالبشرير -2

 .المكادهللالخ ـهللالمح ير -3

 .التمكيؿهللكا متثم رهللاإلمف ني ت -4

 .المكؽهللالمح اهللكاحتي ج توهللمفهللالم  هللالصن  ير -5

هللهلل.التقنيرهللالصن  ير -6

 : العيامل الخارجية للرصنيع يررمثل في - 
 .ا تج ههللالع لماهللل تصني  -1

مفػػػ فهللالمػػكؽهللالعػػ لماهللكمعرفػػرهللحرفتػػػوهللكأنػػكاعهللالمػػ  هللالصػػن  يرهللالراخجػػػ -2 رهللكثمػػفهللالمػػكادهللالخػػ ـهللكاا
 تكفرى .

هلل.(1)ا قتص ديرا تج ههللالمي ماهللكا قتص دمهللالع لماهللالتفت تهلل -3

 : صناعةشاول الري رياجو الالصعيبات يالم-اا ثالث
هللفػػػاتفمػػػفهللىػػذههللالمشػػ فؿهلل،هلليكاجػػوهللقطػػ عهللالصػػن  رهلل ػػػدةهللمشػػ فؿهللتحػػدهللمػػػفهللانط قتيػػ هللإلنم خيػػر

هللاألخرل.هللا قتص ديرفاهللحيفهلليفمفهللالبعضهللاألخرهللفاهللالقط   تهلل،هللاإلنت جهللالصن  اهللذاتو
 ييمون إيجاز ىذه المشاول يالصعيبات فيما يلي: 

التػاهللتعتبػرهللالرفيػزةهللاألم مػيرهللإلقػرارهللكتن يػذهللهللا قتصػ ديرق رهللالبحكثهللكالدرام تهللالتعدينيػرهللكال نيػرهللكهلل -1
 لألمسهللالع ميرهللالم مير. نهللالمش ري هللالصن  يرهللكفق

هللالط قػػرهلل -2 هللى ػػدـهللتػكفرهللالقػػدرةهللالتنظيميػرهلل  ػػهللىا مػتيع بيرهللل مػػكؽهللالمح ػاهللب إللػػ فرهللإلػصػغرهللحجـػ
نطػػ ؽهللاقتصػػ دمهللهللىارتيػ دهللاألمػػكاؽهللالخ رجيػػرهللبصػػكرةهللمن فمػػرهللممػػ هلليحػػكؿهللدكفهللقيػػ ـهللصػػن   تهلل  ػػ

هللكام .

 ييمون إيجاز ىذه المشاول يالصعيبات فيما يلي: 

                                        
هلل(1) هللالتنيرهللكفريؽهللالدرام تهللا قتص دير، هلل29ـ،هللصهللهلل1978،هللبيركت،هللرنظيم يرطيير الصناعي، معيد اإلنماء العربيممير . 
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   تهللفييػ هللكفػاهللمقػدمتي هللانخ  ضهللف  ءةهللالمرافؽهللاألم ميرهللفاهللالمكاقػ هللالممػتيدؼهللإنشػ ءهللصػن -1
نقػػػصهللالخػػػدم تهللهللىالفيربػػ ءهللكالطػػػرؽهللكالميػػػ ههللكالمجػػػ رمهللكارت ػػػ عهللتفػػ ليؼهللتكفيرىػػػ ،هلل ػػػ كةهلل  ػػػ

 األخرلهللالمم  دة.

انخ  ضهللالف  يرهللاإلنت جيرهللل مش ري هللالصن  ير،هللمم هللينعفسهللبدكرههللفاهللارت  عهللتف ليؼهللاإلنت جهلل -2
 من فمرهللاإلنت جهللالمم ثؿ.هللىكيلعؼهللمفهللقدرتوهلل  

 مهللالع م ر،هللك هللميم هللالمتخصصرهللفاهللالنكاحاهللال نيرهللكاإلداريرهللكالتنظيمير.ندرةهللاأليد -3

ككجكدهللاختن ق تهللفػاهللتػكفيرهللمػكادهللالبنػ ء،هللممػ هلليػؤدمهللهللتالمق ك لعؼهللالط قرهللالتن يذيرهلللجي زهلل -4
هلل.(1)تخ ؼهللتن يذهللالمشرك  تهللالصن  يرهلل فهللالبرامجهللالزمنيرهللالمحددةهللإلنج زى هللىإل

 النضط في ليبيا: صناعة قطاع -اا رابع

كجكدهللالن طهللفاهللليبي ،هللمنذهللبدايرهللالقرفهللالعشريف،هللإ هللإنوهلللـهلليبدأهللأمهللهللىرغـهللظيكرهللد خؿهللمطحيرهلل  هللهللهلل
ـهللصػػػدرهللقػػػػ نكفهلل1953نشػػػ طهللامتفشػػػ فاهللفػػػاهللالػػػػب دهللإ هللفػػػاهللالخممػػػين تهللمػػػػفهللذلػػػؾهللالقػػػرف،هللف ػػػػاهلل ػػػ ـهلل

ر،هللبغػرضهللجمػ هللالتعديف،هللمنحتهللبمكجبػرهللتمػ هللشػرف تهللتػراخيصهللإلجػراءهلل م يػ تهللامػتط عهللجيكلكجيػ
قػدهللكلػ هللأكؿهلل،هللمع كم تهلللمعرفرهللاحتم  تهللكجكدهللالن طهللفاهللالب د،هللكف نتهللنت خجهللا متط عهللمشػجعر

يػدهللالشػرف تهللاألجنبيػرهلل مػتغ ؿهللالػن طهللبمػ هلليحقػؽهللليػ هللقػدرهللمػفهللهللىق نكفهللل مت  دةهللمفهللأرب حهللالن طهلل  
 هللالقػرارهللالمي مػا،هلل،هللكمفني هللمفهللالتدخؿهللفاهللصػنا قتص ديراألرب حهللبعضهللالنظرهلل فهللمص لصهللالب دهلل

فقدهللتلمفهللىذاهللالق نكفهللشركط هللمغريرهللجػداهللل شػرف ت،هللبحجػرهللاجتػذابي هلل مػتثم راتهللفػاهللالػب د،هلللػمفهلل
ليػػػ هللحػػػؽهللتحكيػػػؿهللاألمػػػػكاؿهللدكفهللقيػػػكدهللكالحػػػؽهللفػػػػاهللامػػػتيرادهللالمعػػػداتهللكج ػػػبهللاألفػػػػرادهللكالحػػػؽهللفػػػاهللتقريػػػػرهلل

هللاألحيػػػ فهللشػػرف  هللفػػاهللمعظػػـػ تي هللالع م ػػػرهللفػػػاهللاألمػػع ر،هللمػػػ هللكجػػكدهللخصػػػيم تهللتقػػػدمي هلللزب خنيػػ هللالػػػذيفهللىػػـػ
أ مػ ؿهللالشػرف تهللفػاهللأمهللج نػبهللهللىالخ رج،هللفم هللخ هللالق نكفهللمفهللأيرهللنصكصهللت ػرضهللرق بػرهللالدكلػرهلل  ػ

هلل.(2)مفهللجكانبهللصن  رهللالن ط

التاهللكصؿهللامتي زات،هللهللىفم هللف فهللمفهللالطبيعاهللأفهللتتن فسهللالشرف تهللفاهللظؿهللىذههللالمراي ،هللل حصكؿهلل  
هللالمػم تهللالتػػاهللتمتػ زهللهلل، قػدانهلل137هللى ػددى هللإلػػ األجنبيػػرهللهللبيػػ هللىػػذههللالعقػكدهللىػػاهللتػكلاهللالعن صػػركمػػفهللأىػـػ

                                        
هللهلل بد (1) هللالرصنيع يجياتاجررار، الفمكشهللالي دمهللك بد هللفلؿإدريس هللمج رالصناعية البحيث مجلةاألجس ياألىداف، : هلل  ميرهلل،

هللصهلل1995الث مف،هللهللليبي ،هللالعددسهللالصن  ير،هللطراب هللالبحكثهللمرفزهلل فهللتصدرهللمتخصصر  .هلل39ـ،

 216،هللصم 2998، 2997يالجرماعية  القرصادية للرنمية الثالثية الخطة(2)
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هللالشػرف تهللبتػدريبهللكتأىيػؿهللال يبيػيف،هلللتمفػنيـهلل ل من صبهللالقي ديرهللفاهللالقط ع،هللدكفهللأحف ـهللصريحرهللت ـز
هللمفهللتق دهللالمن صبهللالقي ديرهللفاهللالشرف ت.

بدأتهللا فتش ف تهللالن طير،هللكفػ فهللأكليػ هللحقػؿهللزلطػفهللالػذمهللافتشػؼهلل ػ ـهللهللا متي زثرهللمنصهلل قكدهللأهللى  كهلل
كتكالتهللا فتش ف تهللمم هللجعؿهللليبي هللتبرزهللفأحدهللالب دافهللالمنتجرهللل ن ط،هللكفاهللشيرهللأفتكبرهلل  ـهللهللـ1959
هللتصػديرهللأكؿهللشػحنرهللمػفهللالػن طهللال يبػاهللإلػهللـهلل1961 كبػدأتهلل م يػ تهللا مػتنزاؼهلل،هللاألمػكاؽهللالع لميػرهللىتـػ

 (1).المتبعرهللمفهللقبؿهللالشرف تهللاألجنبير

بػػػػأفهللالشػػػرف تهللالن طيػػػرهللاألمريفيػػػرهللف نػػػػتهللتتحصػػػؿهللفػػػؿهلل ػػػ ـهللمػػػػفهللصػػػحي رهللنيكيػػػكرؾهللتػػػ يمزهللكتشػػػيرهلل
حيثهللارت  هللالتصديرهللمفهللهلل،مفهللم ييفهللالدك راتهللىمرابصهللتب غهللأرق م هلل هللتحصهللىال يبيرهلل  هللوامتي زات

هلل ػػػػػ ـهللهلل21 هلل ػػػػػ ـهللهلل3هلل111.111أفثػػػػػرهللمػػػػػفهللهللىإلػػػػػـ،هلل1961ألػػػػػؼهللبرميػػػػػؿهللفػػػػػاهللاليػػػػػـك برميػػػػػؿهللفػػػػػاهللاليػػػػػـك
ـهللهلل1969ػػػػهلل1961بػػػيفهللهللكال تػػرةهللمػػػ ،هللح ػػػرهللالتنقيػػػبتعتبػػرهللمرهللـهلل1961-هلل1955بػػػيفهللهللـ.فػػ ل ترةهللمػػػ 1971

ـهللف نػػتهللتعمػؿهللفػػاهللالػػب دهلل1961ف ػاهلل ػػ ـهلل،هللكتصػديرهللالػػن طهلل مػػتخراجتعتبػرهللمرح ػػرهللالتزايػدهللالمػػري هلل
هللةكاحػػػدكهللأمريفيػػر،هللأربػػ هللألم نيػػر،هللاثنتػػ فهللفرنمػػيت ف،هللاثنتػػ فهللإيط ليتػػ ف،هلل15،هللامتيػػ ز(هللشػػرفرهللذاتهلل25)

تهللالحفكمػرهللبعػدةهللمبػ دراتهلللمق كمػرهللىػذاهللا مػتنزاؼهللـهللق مػ1968ككاحدةهللىكلنديرهللكفػاهلل ػ ـهللإنج يزير،هلل
هلل:هللكمني 

هللإإ هللهللـهللأكؿهللمؤممػرهللليبيػػرهللل ػن طهلل"ليبتفػػك"هلل1968ظيػكرهللمبػدأهللالمشػػ رفرهللحيػثهللتأممػػتهلل ػ ـهلل -1 نيػ هلللػـػ
 تتمففهللمفهللتحقيؽهللأغرالي هللنظرانهلللمحدكديرهللص حيتي .

هلل)-2 هللهللاحتي طػ ت(هللبشػأفهلل8صػدكرهلل خحػرهللرقـػ األمػ فهللفػػاهللالعم يػ تهللالن طيػر،هللكالرق بػرهللال نيػرهلل  ييػ هللكتػـػ
 .هللالشرف تهللبتخ يضهللإنت جي هللىحيثهللصدرتهللاألكامرهللإل،هللـ1971تطبيقي هلل  ـهلل

هللتطبيقي هلل9صدكرهلل خحرهللرقـهلل)-3  هللفاهلل  ـهللإ(هللبشأفهللالرق برهللاإلداريرهللكالم ليرهللإ هللأني هللجمدتهللكلـهلليت
هللـ.1973

ـهللشػيدهللقطػ عهللالػن طهللإ ػ دةهللالنظػرهلل1971تهللمجمػدة،هللكفػاهلل ػ ـهللكلففهلللـهللتجدمهللىذههللالمب دراتهللن ع نهللكظ 
فاهللىيف و،هللكأحدثتهللتغيراتهللجذريرهللفيي ،هللبيدؼهللإخل عهللالصن  رهللالن طيرهللل ميطرةهللالكطنير،هللفأنشختهلل

هللـهللكأصػػػػػبحتهللتمػػػػػ رسهللصػػػػػ حي تهللجديػػػػػدةهلل1971لعػػػػػ ـهللهلل24المؤممػػػػػرهللالكطنيػػػػػرهللل ػػػػػن ط،هللكفقػػػػػ نهلللقػػػػػ نكفهلل

                                        
هلل ددهلل(1) هلل18هلل338صحي رهللنيكيكرؾهللت يمز، هللـ1971، هلل.
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مركنػرهللفػػاهللمكاجيػرهللالتطػػكرهللالمػري هللكالي خػػؿهللفػاهللىػػذاهللاختص صػ تي ،هللممػػ هللجع تيػ هللأفثػػرهللهللىب إللػ فرهللإلػػ
هلل(1)مكافبرهللمتغيراتهللالصن  رهللالن طيرهللالع لمير.هللىكأفثرهللقدرةهلل  ،هللالمج ؿ

فهلليحػددهللأـهللب1973(  ـهلل9ـ،هللكطبقتهلل خحرهللرقـهلل)1971(  ـهلل115كصدرهللق نكفهللالتأميـهللرقـهلل)
الخ ـهللأكهللمشتق توهللفاهللأمع رهللالن طهللألمهللمشترم،هللفاهللح لرهللتغيرهللالظركؼهللأكهللأمسهللتحديدهللمعرهللالن طهلل

هلليعػػػدهللل شػػػػرف تهللدكرهللفيػػػػو هلل،المػػػكؽهللالعػػػػ لما،هللبيػػػدؼهللكلػػػػ هللالػػػن طهلللػػػػمفهللمػػػيطرةهللالدكلػػػػرهللكحػػػدى ،هللكلػػػـػ
صبحتهللشرفرهللالخ يجهللالعرباهللل متفش ف ت،هللأكهلللشػرفرهللكطنيػرهللصػ فيرهللبػدكفهللشػريؾهللأجنبػا،هللكلتن ػردهللأ

هلل(2)افبرهللالحقكؿهللالن طيرهللفاهللالب د.هللـهللب مت ؾهلل1973
،هلليفهللالتػاهللتؤفػدهلل  ػػاهللمػيطرةهللالػب دهللكفػؿهللمػػ هلليتع ػؽهللبػ لثركةهللالن طيػػركقػدهلل ػززتهللال ػكاخصهللكالقػػكان

كف نػػػتهللقػػػكانيفهللالمشػػػ رفرهللتعػػػدهللمرح ػػػرهللتحلػػػيريرهللكتمػػػتيدؼهللإ ػػػدادهللفػػػكادرهللكأطػػػرهللكىي فػػػؿهللليبيػػػرهللقػػػػ درةهلل
دارةهللكتصػني هللىػذههللالثػركة،هللكامػتيع بهللمع دلػرهللءليػرهللاإلنتػػ ج،هللب لف مػؿهلل  ػاهللتحمػؿهللالممػػخكلير انط قػػ هلل،هللكاا

كالتدريبهللفمحكرهللى ـهللفاهلل م يرهللالميطرةهللكأ يدهللتنظيـهللالمؤممرهللالكطنيػرهللل ػن طهللهللمفهللاىتم مي هللب لتأىيؿ
هلل شػػراؼهللكرق بػػػرهللإلػػػىلتحكي يػػ هللهللـهلل1979لعػػ ـهللهلل11بقػػرارهللرقػـػ تعمػػؿهلل  ػػاهللأىػػدافي هلل ػػػفهلل،هللىيخػػرهللتخطػػيطهللكاا

،هللكمػػػفهللبػػيفهللالشػػػرف تهللالمم كفػػرهللب لف مػػػؿهللل مؤممػػرهللالكطنيػػػرهللرىػػ طريػػؽهللشػػػرف تي هللأكهللب  شػػتراؾهللمػػػ هللغي
 .كشرفرهللالبريقرهلللتمكيؽهللالن ط،هللريرهللكتصني هللالن طشرفرهللالزاكيرهلللتف

 :ن بقطاع النضطلمحة عن مراحل رطير العامليأ( 
يػتـهللبمعػػزؿهلل ػػفهللهللأفـهلل هلليمفػػفهللهلل1959مح كلػرهللالتعػػرؼهلل  ػىهللكجػػكدهللكافتشػ ؼهللالػػن طهللمػنرهللهللإف

األحػػداثهللكالتغيػػراتهللا قتصػػ ديرهللكا جتم  يػػرهللكالمي مػػيرهللالتػػػاهللمػػرتهللبيػػ هللليبيػػ هللخػػ ؿهللفتػػراتهللت ريخيػػػرهلل
هللالمراحؿهللالت لير:هللإلىمخت  رهللكقدهللتـهللتقميـهللمراحؿهللتطكرهللأكل عهللالع م يفهللبقط عهللالن طهللفاهللليبي هلل

  :م2969م و2953قطاع النضط  من عام وو رطير العاملين  ب األيلىوو  الضررة 2
هللبإجراءهلل1961بدأتهللليبي هللفاهللإنت جهللالن طهلل  ـهلل ـهللفقدهللتـهللإنش ءهللشرف تهللل تعديفهللكالتصني هللتقـك

 م يػ تهللامػتط  يرهللجيكلكجيػرهللتبحػثهللكتنقػبهلل ػفهللأمػ ففهللكجػكدهللالػن طهللخصكصػ نهللفػاهللمنػ طؽهللجنػػكبهلل
مرتهللحيثهللالعديدهللمفهللالحقكؿهللمني هللحقؿهللزلطفهللكالمريرهللكأقيمتهلل دةهللمش ري هللمني هللمشركعهللامتفش ؼهلل

نتػ ج هللاإلنتػػ جالػػن طهللالخػ ـهللكالغػػ زهللالطبيعػػاهلل،كمشػركعهللتصػػني هللالغػ زهللكتخػػزيفهللمشػػتق تهللالػن طهللفػػأزدادهللهللكاا
هللكأصػبحت%هللمػفهللالعمػ ؿهللالػكطنيفهللهلل75ت ؾهللالمن طؽهللتجذبهللالع م يفهللكب غهلل ددىـهللم يق ربهللكأصبحت

                                        
هلل51،هللصـهلل1967،هللشئين البرريل، المملوة الليبية ، يزارةالبتركؿهللال يبا(1)
هللـ.2119خ ؿهلل  ـهللهللالرقرير اإلحصائي الجني  لشروة الزايية لرورير النضط(2)
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كرتهللفتحمنتهللهللكتطهللاألرب حليبي هللهللأفبرهللالدكؿهللالمنتجرهلللوهللكارت عتهللأمع رهللالن طهللكحققتهللأفبرهللقدرهللمفهلل
 .(1)هللكأجكرىـأكل عهللالع م يفهللهللكازدادتهللمرتب تيـهلل

هللم.  2975م و  2970وو رطير العاملين  بقطاع النضط  من عام ووو الضررة الثانية 2
ـهللفشػػػيدهللقطػػ عهللالػػػن طهللكالعػػػ م يفهللبػػػوهلل1971تميػػزتهللىػػػذههللال تػػػرةهللبإنشػػ ءهللالمؤممػػػرهللالكطنيػػػرهللل ػػن طهللمػػػنرهلل

الن طيػرهللل مػيطرةهللتحػتهللأيػ دمهللك ن صػرهللكطنيػػرهللتطػكراتهللكتغيػراتهللجذريػرهللكذلػؾهللبإخلػ عهللالصػػن   تهلل
ـهللكفػػػاهللإطػػػ رهللىػػػذاهللالتغييػػرهللافتتحػػػتهللهللمرافػػػزهلللتصػػػني هللالػػػن طهللمنيػػػ هللكحػػػدةهلل1971لعػػػ ـهللهلل24كفقػػ نهلللقػػػ نكفهلل

هللتشػػػغيؿهلل ػػػدةهلل التقطيػػر،هللكحػػػداتهللالمع لجػػػرهللالتػػػاهلليػػػتـهللفييػػػ هللفصػػػؿهللالػػن طهللمػػػفهللالشػػػكاخبهللالع لقػػػرهللبػػػوهللكتػػـػ
%هللكمػ ىـهللبشػػفؿهللكالػصهللفػػاهلل85حػػكالاهللمحطػ تهللبعن صػرهللكطنيػػرهللحيػثهللب ػػغهلل ػددهللالعػػ م يفهللالػكطنيفهلل

زيػ دةهلل  خػداتهللالػػن طهللممػ هللشػػج هللكح ػزهللالعػػ م يفهللبػ لمكاق هللالن طيػػرهللإلػاهللصػػرؼهللمبػ لغهللم ليػػرهللكزيػ دةهللفػػاهلل
 المرتب تهللنظيرهللجيكدىـهللك ط خيـهللحتاهلليمتمرهللالعمؿهللفاهللالكقتهللالمن مبهللكبدقرهللت مر.

 م.2994ووو  2985وو الضررة الثالثة وو رطير العاملين  بقطاع النضط من عام 3
مفهللأبرزهللالتطكراتهللالتاهللطػرأتهلل  ػىهللالعػ م يفهللبقطػ عهللالػن طهللمرح ػرهللالتأمينػ تهللبقطػ عهللالػن طهللفػتـهللإنشػ ءهلل
كحدةهللالنق ب تهللالعم ليرهللفقدهللأصبصهللالتق  دهللا ختي رمهلللمفهللاملكاهلل شركفهلل  م نهللفم هللفكؽهلل م نهللبقط عهلل

مػػفهللانعف مػػ تهللهللتػرةهللكلمػػ هللليػ لمكاقػػ هللطػكاؿهللىػػذههللال الػن طهلل،هلل فهللىػػذههللال خػرهللقػػدهللأنيفيػ هللالعمػػؿهللبػ لحقكؿهللكا
هللتطػكيرهللالعػ م يفهللب ػتصهلل   ىهللالحي ةهللا جتم  يرهلل،كت  دي نهلللخركجهللالف  ءاتهللكالخبراتهللمفهللالقط عهللفقػدهللتـػ
الب بهلللخ ؽهللكظ خؼهللجديدةهللكتكلاهللالفكادرهللاألخرلهللمف فهللالذيفهللخرجكاهللل تق  دهللكحتاهلل هللتخمرهللالفثيرهلل

هلللمش فؿهللالبط لرهللالمت  قمرهللفاهللالب د.هللمفهللالخبراتهللكالف  ءاتهللالكطنيرهللكذلؾهلللتمي ـهللمفهللالحد
 م.2006م و2997رطير العاملين  بقطاع النضط من عام  :الضررة الرابعة-4

 م تهللالنق ب تهللالعم ليرهللبقط عهللالن طهلل  ىهللإنش ءهللمرافػزهللكحػداتهللالر  يػرهللالصػحيرهللكذلػؾهللب لتع قػدهللمػ هلل
هلل) كمصػػح تهللل عػػ م يفهلل(هللبشػػأفهللتػكفيرهللخػػدم تهللالر  يػػرهللالصػحيرهلل43شػرفرهللالتػػأميفهللالصػػحاهللتحػتهللرقػـػ

هللإنشػػػ ءهللمرافػػػزهللالمطػػ فئهللكالمػػػ مرهلللمف فحػػػرهللالحراخػػؽهللكزكدتهللبأفلػػػؿهللكأحػػػدثهلل بقطػػ عهللالػػػن طهلل،هللفمػػػ هللتػـػ
هللجذبهللفثيرهللمفهللالعم لرهللهللىدلهللإلأ%هللهللكهلل86المعداتهللكقدهللب غهلل ددهللالع م يفهللبيذههللالمرافزهللحكالاهلل

مػفهللأجػؿهللغػرسهللالكطنيرهللكتـهللتدريبهللكتطػكيرهللىػذههللالف ػ ءاتهلللتتػكلىهللالكظػ خؼهللفػاهللىػذههللالمرافػزهللكذلػؾهلل
هللالعمؿهللكح  ظ نهلل  ىهللالم مرهللالع مرهللل ع م يفهللبقط عهللأثن ءثق فرهللالم مرهللكحم يرهللكم مرهللالمكاطفهلل

هللالن ط،هللفذلؾهللا ىتم ـهللبإنش ءهللمرافزهللل مختبراتهللمجيزةهللبأحدثهللالتقني تهللكأجيزةهللالح مكبهلللم هللتقدمو
                                        

هللتصدرهلل فهللمرفزهللالبحكثهللالصن  يرهلل،طراب سهلل،ليبي هلل،هللهلل1 هللـ.2112مج رهللالط قرهللكالحي ةهلل،هللمج رهللمتخصصر
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هللفػػػتصهللمرافػػػزهلللتع ػػػيـهللدكراتهللال غػػػرهللهللمػػػفهلل هللاإلنج يزيػػػرتمػػػيي تهللفػػػاهللالعمػػػؿهللكتػػػكفيرهللالكقػػػتهللكالجيػػػد،هللكتػػـػ
بمخت ػػػػؼهللممػػػػػتكي تي هللكذلػػػػػؾهللمػػػػػفهللأجػػػػػؿهللتطػػػػػكيرهللكتػػػػدريبهللالعػػػػػ م يفهللبقطػػػػػ عهللالػػػػػن طهللكالنيػػػػػكضهللكالرقػػػػػىهلل

هللب متعداداتيـهللكمي رتيـهللإلاهللهللافلؿهللممتكمهللكالكصكؿهللإلىهللنج حهللكب كغهللاألىداؼهللالمنشكدة.
 م. 2026م وو 2006و رطير العاملين بقطاع النضط من عام الضررة الخامجةوو

هللإنشػ ءهللالمع ىػػدهللالتقنيػرهللأمثػػ ؿهللالمع ىػدهللالنك يػػرهللل تػدريبهللكالتأىيػؿهللكالتػػاهلليػتـهللفييػػ هللقبػكؿهللطػػ بهللهللهللهللهلل تـػ
هللهللاألفثػرهللهللاإلقبػ ؿكالث نكيػرهللكفقػ نهلللمػ هللىػكهللمط ػكبهللمػفهللتقػديراتهللكتخصصػ تهللكفػ فهللهللاإل داديرالشي داتهلل

ـهللحػػكالاهللهلل2117تهللالدقيقػػرهللكالميف نيفػػ هللكقػػدهللكصػؿهلل ػػددهللالطػػ بهللخػػ ؿهلل ػػ ـفػاهللأقمػػ ـهللالصػػي نرهللكاآل 
ألمثػػػػ ؿهللىػػػذههللالتخصصػػػ تهللككصػػػػؿهلل ػػػددهللالطػػػ بهللخػػػػ ؿهللهللاإلقبػػػ ؿ%هللمػػػفهللالطػػػ بهللفػػػػاهللحػػػيفهللزادهلل65

هللتػػكظي يـهللكالعمػؿهللبقطػػ عهللالػن طهللكذلػؾهلللمػػ هلليتمتػ هللبػػوهلل91حػكالاهللهللـ2116 %هللكيػتـهللتدريمػػيـهللكتػدربييـهللثـػ
هللركاتبهللكالحكافزهللكمنصهللالدكراتهللالتدريبيرهلل.هللهللهللهللىذاهللالقط عهللمفهللمزاي هللمني هللزي دةهللال

 :(بحثنميذجا في ال )مصنع رعبئة يحضظ الزييت المعدنيةشروة الزايية لرورير النضط ( 
حدلالمص فاهللالزاكيرهللب فكرةهللهللمص  ةهللتعتبر لكطنيػرهللل ػن طهللالتاهللأق متي هللالمؤممػرهللاالشرف تهللهللكاا

كقػػدهللاختيػػػرهللهللزاكيػػػرلاكمػػفهللالمؤممػػ تهللالتنظيميػػػرهللالصػػن  يرهللالمكجػػػكدهلللػػمفهللنط قيػػ هللالجغرافػػػاهللبمدينػػرهلل
%هللمػفهللمجمػػكعهللا مػتي ؾهللالمح ػػاهلل00المكقػ هلل  ػىهللأمػػ سهللالقػربهللمػػفهللمدينػرهللطػػراب سهللالتػاهللتمػػتي ؾهلل

مػػفهللميػػػ ههلللمنتجػػ تهللالػػن طهللكانمػػج م نهللمػػػ هللمي مػػرهللتكزيػػ هللالمرافػػػزهللالصػػن  يرهللإلػػىهللج نػػبهللمػػػفهللا مػػت  دةهلل
هللالتصدير.البحرهللكقربي هللمفهللمكاناهلل

هللالمعدنية:مصنع رعبئة يحضظ الزييت  أقجامج( 
هلل.ـهلل0101-3هلل-02هللبت ريخهللالمعدنيرهللالزيكتهللكح ظهللكخ طهللتعبخرهللهللمصن هللافتت حهللتـ

هلل%36األجنبيرهللهلل ددهللالعم لر%بينم هلليصؿهلل26كتمثؿهللنمبرهللالعم ؿهللالكطنييفهللحكالاهلل
قمـهلل-0يلـهللمصن هللخ طهللكتعبخرهللكح ظهللالزيكتهللالمعدنيرهللمترهللأقم ـهللكىاهلل  ىهللالنحكهللاآلتا:هلل

هللالخ طهللكالمرافؽهللهللهللهللهللهلل-2ػػػهللقمـهللالمخ زفهللكالتكزي هللهللهلل3ػػػػػهللقمـهللالتعبخرهللهلل6هللالتصني هلل ػػػػهللقمـهللالصي نرهلل6قم
هللػػػػػهللقمـهللالمختبرات.2



 
 مسخاالصل الض

  املنهجيحاإلجزاءاخ 
 

 .البحث نيعأيل: 

 البحث. المجرخدم في منيجالثانيا: 

 مجالت البحث.ثالثا: 

 المجال البشر . ( أ

 المجال المواني. (  

 ج(المجال الزماني.

 جمع البيانات. يجيلةرابعا: 

 يحجم العينة في البحث. نيع  خامجا:
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 اجرراريجية رحليل البيانات.: جابعا
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 رمييوووووووووووووووووود :

يتن كؿهللىذاهللال صؿهللاإلجراءاتهللالمنيجيرهللمفهللحيثهللنكعهللالبحثهلل،هللكالمنيجهللالممتخدـهللفاهللالبحثهلل،هللهللهللهلل
كهللمج  تهللالبحثهللهلل،هللكأم كبهللجم هللالبي ن تهلل،هللكنكعهللكحجـهلل ينرهللالبحثهلل،هللككمي رهللجم هللالبي ن تهلل،هللهلل

هللح يؿهللالبي ن تهلل.الدرامرهللا متط  يرهلل،هللتطبيؽهللالمقي سهللإجراخي هلل،هللامتراتيجيرهللت

 :  يع البحووووووووثنوووو :أيل ا 

طبيعػرهللالتنظػػيـهلللػػىهللالتعػرؼهلل  ػىهللإيعػدهللىػذاهللالبحػثهللمػفهللالبحػػكثهللالكصػ يرهللالتح ي يػرهلل،هلليمػعىهللهللهللهللهللهلل
التػاهللتػػرتبطهللهللهللاألبعػ دمجمك ػرهللمػػفهللهلل،هللمػفهللخػػ ؿهللالتعػرؼهلل  ػىهللغيػرهللالرمػماهللل عػ م يفهللفػػاهللالصػن  ر

بع قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهلل،هلل  قرهللالعػ م يفهللمػ هللالرؤمػ ءهللداخػؿهللالمؤممػرهلل،هلل
هلليحػػػ كؿهللالبحػػػػثهللفػػػاهللخطػػػػكةهلل حقػػػػرهلل كالع قػػػ تهللا جتم  يػػػػرهللل عػػػ م يفهللخػػػػ رجهللنطػػػ ؽهللالمؤممػػػػرهلل،هللثػػػـػ

المرتبطػػػػرهللهللب ألبعػػػ دتشػػػخيصهللالظػػػ ىرةهللمػػػفهللخػػػػ ؿهللالبحػػػثهللفػػػاهلل  قػػػرهللبعػػػػضهللالمتغيػػػراتهللالممػػػتق رهلل
ب لف ػػػ ءةهللفػػػاهللتحقيػػػؽهللأىػػػداؼهللالمؤممػػػرهللهللاألبعػػػ دلتنظيـهللالغيػػػرهللالرمػػػماهللكالبحػػػثهللفػػػاهلل  قػػػرهللىػػػذههللبػػػ 

هللالرمميرهلل.

 :البحث المجرخدم في منيجال :ثانيا ا 

ليػػذاهللالنػػكعهللمػػفهللالدرامػػ تهللهللكامػتخدام مػػفهللأفثػرهللالطػػرؽهللتم شػػي هللكم خمػػرهللهللا جتمػػ  ايعػدهللالممػػصهللهللهللهلل
الكصػ يرهلل،هللإذهلليتػيصهللىػذاهللالممػصهللالقػدرةهلل  ػىهللجمػػ هللأفبػرهللقػدرهللمػفهللالبي نػ تهللالميدانيػرهلل ػفهللالمكلػػكعهللهللهلل

لػػىهللإجػػراءهللممػصهللب لعينػػرهللل مجتمػػ هللإالبػػ حثيفهلل ػ دةهللمػػ هللي جخػكفهللهللفمػػ هللأفهلل.أكهللالظػ ىرةهللالمػػرادهللدرامػتي هلل
هلل.ظ ىرةهللالمدركمرهللاألص اهللل بحثهلل،هللل خركجهللبنت خجهلليمففهللأفهللت يدهللفاهللفيـهللصحيصهللل 

 :مجووووووالت البحوووووووث :ثالثا 

 الثة مجالت يىي على النحي الرالي : ثرر من    

ىتمػ ـهللفػػاهللىػذاهللالبحػػثهلللػمفهللمدينػػرهللإل:هللتقػػ هللكحػداتهللالتح يػػؿهللكاهللالمجوال المووواني )الجغرافووي( .1
هللا قتصػػ رهللفػػاهللمجػػ ؿهللالبحػػثهللالمفػػ ناهلل  ػػىهللكحػػداتهللالتح يػػؿالزاكيػر بمصػػن هللتعبخػػرهللهللهلل.هللكقػػدهللتػـػ

 .الزيكتهللبمص  ةهللالزاكيرهلل
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)ال رد(هللالع مػؿهللبمصػن هللكالتح يؿهللفاهللىذاهللالبحثهلل  ىهللهللا ىتم ـ:هللتترفزهللكحدةهللهللالمجال البشر  .2
 .تعبخرهللالزيكتهللبمص  ةهللالزاكيرهلل

هللتطبيػؽهللـهلل2012هلل-هلل9-1هللهلل):هللبػدأتهللالدرامػرهللالميدانيػرهللمػفهللالمجوال الزمنوي .3 هللامػتم رة(هللحيػثهللتـػ
مفهللالدرامرهللالميدانيرهللهللا نتي ء،هللكتـهللالع م يفهللبمصن هللالزيكتهللبمص  ةهللالزاكيرهللهللمتبي فهلل  ىهللإلا

هلل(هلل.هللـ2012-11-15فاهلل)هللهلل

  :جمع البياناتيجيلة : رابعا

هللالمجتمػػ هللالمػرادهللدرامػتوهللكالمتمثػػؿهللفػاهللهللهللهلل العػ م يفهللبمصػػن هللتعبخػرهللالزيػكتهللبمصػػ  ةهللنظػرانهلللفبػرهللحجـػ
هللالمع ينرهلللجم هللالبي ن تهللمفهللمجتم هللالبحثهلل.لىهللامتخداـهللأم كبهللإهللرالب حثهللتفقدهلللجأهللالزاكيرهلل

 خامجا : نيع يحجم العينة في البحث:

جتم  اهللمشف رهللاختي رهللالعينرهللالتاهلليجرمهلل  يي هللإللعؿهللمفهللأىـهللالمشف تهللالتاهللتكاجوهللالب حثهللا   
مفهللأفهللىذههللالعينرهلليتكقؼهلل  يي هللفؿهللقي سهللأكهللفؿهللنتيجرهللينتياهللإليي هللالب حثهلل،هللإذهللهللانط ق البحثهلل،هلل

لػىهللالكاقعيػرهلل.هللكلتحديػدهللإف م هللف نتهلل ينرهللالبحػثهللأفثػرهللتمثػي هلللمجتمػ هللالبحػثهللف نػتهللالنتػ خجهللأقػربهلل
هللب إلجراءاتهللالت ليرهلل: هللنكعهللكحجـهللالعينرهلل  ىهللالب حثهللأفهلليقـك

 : الىرماموووو رحديد يحدة 1

كذلؾهلليتكقؼهلل  ىهللتحديػدهللالصػ  تهللاألم مػيرهللالتػاهلليجػبهللأفهللتتحقػؽهللفػاهللفػؿهللكحػدةهللمػفهللكحػداتي هلل،هلل 
هللتحديدهللكحدةهلل  هلل.)ال رد(هللالع مؿهللبمصن هللتعبخرهللالزيكتهللبمص  ةهللالزاكيرفاهللهللا ىتم ـكفاهللىذاهللالبحثهللت

 وووو رحديد اإلطار المرجعي للعينة : 2 

م ػرداتهللالمجتمػ هللاألصػ اهلل،هللكأفهللتفػػكفهلليشػترطهللفػاهللإطػ رهللالعينػػرهللأفهلليفػكفهللمحتكيػ هلل  ػىهللجميػػ هللهللهللهلل
كيشػػػمؿهللاإلطػػػ رهللهلل،العينػػرهللهللاختيػػػ رالبي نػػ تهللفيػػػوهللدقيقػػرهلل،هللكأفهلليفػػػكفهللاإلطػػ رهللمنظمػػػ هللبطريقػػػرهللتمػػيؿهلل

هلل.الع م يفهللبمصن هللتعبخرهللالزيكتهللبمص  ةهللالزاكيرهللهللق خمرهللبعددهللالمرجعاهللفاهللىذاهللالبحث

 وووو رحديد حجم العينة :3 

إ دادهللبحثوهللتحديدهللحجـهللالعينرهللالتاهلليجرمهلل  يي هللالبحثهللمفهللالصعكب تهللالتاهللتكاجوهللالب حثهللفاهلل   
كالتاهلليتكقؼهلل  يي هللتحديدهللحجـهللالعينرهلل،هللكنػكعهللهللا تب راتنوهلل بدهللكأفهلليرا اهللالب حثهلل دةهللأكمفهللثـهللف
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هللىػذههلل هللاختيػ رهللكفػاهللىػذاهللالبحػثهللتـػهلل،درجػرهللتجػ نسهللمجتمػ هللالبحػثهللهللا  تبػ راتالتصميـهلل،هللكمفهللأىـػ
هلل.تم شي هللم هللطبيعرهللمجتم هللالبحثهللغيرهللالمتج نمرهللهلل،هللكذلؾالطبقيرهللالنمبيرهللهللتصميـهللالعينر

 عينة البحث يطريقة اخريارىا:

 نيع عينة البحث ) ىي العينة الطبقية النجبية (وو 

 وو طريقة اخريارىا.

زاكيػػػرهللحمػػػبهلل(هللهلليبػػػيفهللتكزيػػػ هللالعػػػ م يفهللبمصػػػن هللخ ػػػطهللكتعبخػػرهللكح ػػػظهللالزيػػػكتهللبمصػػػ  ةهللال1جػػدكؿهلل)
هلل.ـ2019هلل-ـهلل2012إحص خيرهلل

  ددهللالع م يف العينرطريقرهللاختي رهلل
مصػػػػػػػػن هللخ ػػػػػػػػػطهللكتعبخػػػػػػػػرهللكح ػػػػػػػػػظهللالزيػػػػػػػػػكتهلل

 المعدنير

هلل6%هلل=هلل32هللxهلل21/111 هللالتصني هللقمـ-1 20
هلل38%هلل=هلل32هللxهلل121/111 هلل120  قمـهللالتعبخر-2

هلل51%هلل=هلل32هللxهلل161/111  قمـهللالمخ زفهللكالتكزي -3 160

هلل75%هلل=هلل32هللxهلل235/111  قمـهللالخ طهللكالمرافؽ-4 235

هلل91هلل%هلل=32هللxهلل281/111 هللصي نرهللالمصن قمـهلل-5 280
هلل2هلل%هلل=32هللxهلل5/111 هللقمـهللالمختبرات-6 5

هلل262حجـهللالعينرهلل=هلل هلل820 هللالمجمػػػػكع

هلل هللاختيػػػػ رهلل ينػػػػرهللطبقيػػػرهللنمػػػػبيرهللبحجػػػـػ كذلػػػػؾهللحمػػػػبهللهلل220%هللمػػػفهللإجمػػػػ لاهللهللهلل32بنمػػػػبرهللهللهلل262تػػـػ
هللـهلل.هللهلل2019هلل-2012إحص خيرهلل

لتحقيؽهللأىداؼهللالبحثهللكاإلج برهلل فهللتم ؤ توهللتـهللإ دادهللامتبي فهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللي    
هللفاهللقط عهللالصن  رهللبمص  ةهللالزاكيرهللكذلؾهللكفؽهللالخطكاتهللالت ليرهلل:هلل

هللهللهللهللهللهلل هلل  ـػ تـهلل رضهللا متبي فهللفػاهللصػكرتوهللاألكليػرهلل  ػىهللمجمك ػرهللمػفهللهللالمحفمػيفهللمػفهللأمػ تذةهللقمـػ
لع ميرهللفاهللىذاهللالمجػ ؿهللكتحديػدهللكجيػرهللنظػرىـهللحػكؿهللمػدلهللمن مػبرهللا جتم عهللهللل مت  دةهللمفهللخبرتيـهللا

كمػ هلليقترحكنػوهللمػفهللتعػدي تهلل.هللكقػدهللهلل،العب راتهللألبع دى هللكمدلهللم ءمتي هللمفهللحيثهللالصػي غرهللال غكيػر
فم هللتـهللهلل،ات ؽهللالمحفمكفهللأفهللأغ بهلل ب راتهللا متبي فهللمن مبرهللألبع دى هللكمفهللحيثهللصي غتي هللال غكير

داى هللالجميػػ هللمػفهللحيػػثهللصػي غرهللبعػػضهللالعبػ راتهللكحػػذؼهلل بػػ راتهللالتقيػدهللبػػبعضهللالتعػدي تهللالتػػاهللأبػ
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هلل)هلل%(20نمػػبرهللات ػػػ قيـهللحكليػػ هللأقػػؿهللمػػفهلل)أخػػرلهللكالتػػاهللب غػػتهلل (هلللجنػػرهللتحفػػػيـهلل1)أنظػػػرهللالم حػػؽهللرقػـػ
هللا متبي ف(.

فػػػاهلللػػػكءهللمػػػ هللأبػػػداههللاألمػػػ تذةهللالمحفمػػػيفهللمػػػفهللم حظػػػ تهللقيمػػػرهللحػػػكؿهللمحتػػػكلهللا مػػػتبي فهللهللكمػػػػ هللهللهللهللهلل
ا متبي فهللفاهللصكرتوهللالني خيرهللبحيثهللاحتكلهللالتنظيـهللغيرهللإ  دةهللصي غرهللهللتمتهللاقترحكههللمفهللتعدي ت
(هلل15بعػػدهلل  قػرهللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللالػػبعضهللداخػؿهللالمؤممػػرهللكاحتػػكلهلل  ػػىهلل)هلل،الرمػماهلل  ػػىهللبعػػديف

كبعػػػدهللالع قػػػػ تهللهلل،(هلل بػػػػ رة15كبعػػػدهلل  قػػػػرهللالعػػػ م يفهللمػػػػ هللالرؤمػػػ ءهللداخػػػؿهللالمؤممػػػػرهلل  ػػػىهلل)هلل، بػػػ رة
كأخيػراهللاحتػػكلهللبعػدهللف ػ ءةهللكفع ليػػرهللهلل،(هلل بػ رة15ا جتم  يػرهللل عػ م يفهللخػػ رجهللالمؤممػرهللاحتػكلهلل  ػػىهلل)

هلل(هلل بػػ رةهلل.هللكبػػػذلؾهللأصػػبصهللامػػػتبي ف13التنظػػيـهللغيػػػرهللالرمػػماهللفػػػاهللتحقيػػؽهللأىػػػداؼهللالمؤممػػرهلل  ػػػىهلل)
الػذمهللمػيتـهللتكزيعػوهلل  ػىهللأفػرادهللمجتمػ هللالدرامػػرهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللل عػ م يفهللفػاهللقطػ عهللالصػػن  رهلل

هللج ىزاهللل تطبيؽ.هلل

 الجربيان : رميزطريقة ر -

 ( على النحي الرالي :  3 -1الجربيان رم ريزيع الدرجات من )رميز لر 

 (هلل.هللداخم (هللل متج برهلل)3تعطىهللالدرجرهللهلل) -

 (هللهلل.هللأحي ن (هللل متج برهلل)2تعطىهللالدرجرهلل) -

هلل(هلل.هللأبدا(هللل متج برهلل)هلل1تعطىهللالدرجرهللهلل) -

 الدراجة الجرطالعية ::  دجاجا

قطػ عهللالصػن  رهللبمصػ  ةهللالزاكيػرهللبيػدؼهلل(هللمػفهللالعػ م يفهللفػاهلل30تـهللاختي رهلل ينرهللامتط  يرهللبكاقػ هلل)
كالثبػػ ت(هللكذلػػؾهللقبػػؿهللالتطبيػػؽهللال ع ػػاهللهلل،التحقػػؽهللمػػفهللالخصػػ خصهللالمػػيفكمتريرهللهللل مػػتب نرهلل)الصػػدؽ

هللل متب نر.

هلل  
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 الخصائص الجيويمررية لالجربيان :

 الصدق :  –أيل 

 رم حجا  صدق الجربيان على النحي الرالي :

 صدق المحومين :  - أ

هللالتحقػؽهللمػػفهللصػدؽهللمحتػكاههللكذلػػؾهللبعرلػوهلل  ػػىهللهلل،ل تأفػدهللمػفهللصػػ حيرهللا مػتبي فهللل مػتخداـهللهللهللهلل تػـػ
كقػدهللحظػاهللهلل،مجمك رهللمفهللالمحفميفهللممفهلللدييـهللخبرةهللكدرايرهللكامػعرهللفػاهللمجػ ؿهللالبحػكثهللا جتم  يػر

ب ت ػ ؽهللجميػ هللالمحفمػػيفهللحػكؿهللصػدؽهللملػػمكنوهللكمن مػبتوهللل تطبيػػؽهلل  ػىهللأفػرادهللمجتمػػ هللالبحػثهللبعػػدهلل
هللظ تهللكالتعدي تهللالتاهللأبداى هللفؿهللمنيـهلل.التقيدهللب لم ح

 الرجاق الداخلي :- 

رم حجا  صدق الرجاق الداخلي لوول فقورة مون فقورات الجوربيان بالبعود الولوي يفقوا لموا ىوي  
 مي ح بالجدايل الرالية :

 ( يبين اررباطات فقرات اجربيان عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة .2جديل )
هللا رتب طمع مؿهللهللرقـهللالعب رة

هلل796.هلل1
 944.هلل2

 957.هلل3

 970.هلل4

 942.هلل5

 957.هلل6

 970.هلل7

 944.هلل8

 909.هلل9

 918.هلل11

 970.هلل11

 860.هلل12

 960.هلل13

 920.هلل14

 963.هلل15

 
هلل  
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 عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة ( يبين اررباطات فقرات اجربيان 3) جديل

 
هللمع مؿهللاإلرتب طهللرقـهللالعب رة

 941.هلل1

 966.هلل2

 891.هلل3

 940.هلل4

 953.هلل5

 860.هلل6

 941.هلل7

 966.هلل8

 932.هلل9

 942.هلل11

 891.هلل11

 944.هلل12

 960.هلل13

 940.هلل14

هلل941.هلل15
 

 للعاملين خارج نطاق المؤججة  الجرماعية( يبين اررباطات فقرات اجربيان العالقات 4جديل )
هللا رتب طمع مؿهللهللرقـهللالعب رة

 961.هلل1

 945.هلل2

 944.هلل3

 942.هلل4

 914.هلل5

 958.هلل6

 944.هلل7

 903.هلل8

 961.هلل9

 892.هلل11

 944.هلل11

 942.هلل12

 914.هلل13

 961.هلل14

هلل942.هلل15
 

 

 



 
 

71 

 ( يبين اررباطات درجات ول بعد مع الدرجة الولية لالجربيان 5)جديل

هللمع مؿهللا رتب طهللالبعد
هلل1.981هلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر

هلل1.984هللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممر  قرهلل
هلل1.978هللل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممرهللهللا جتم  يرالع ق تهلل

هلل1.989هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللففؿ
(هللأفهللمعػػػ م تهللاإلرتبػػػ طهللبػػػيفهللأبعػػ دهللالتنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماهللكالدرجػػػرهللالف يػػػرهلل5يتبػػيفهللمػػػفهللالجػػػدكؿهلل)

(.هلل1.11إرتب ط تهللمكجبرهللقكيػرهللدالػرهلل نػدهللممػتكلهلل)(هللكىاهلل1.984-1.978لتختب رهللتراكحتهللبيفهلل)
 .مم هلليشيرهللإلىهللأفهللا ختب رهلليتمـهللبدرجرهللجيدةهللمفهللالصدؽهللالداخ ا

هلل:هللثباتال-ثانيا
حيػػػثهللب غػػػػتهللقيمتػػػػوهللل درجػػػػرهللالف يػػػػرهللفركنبػػػػ خهللهلليجػػػػ دهللمع مػػػػؿهللأل ػػػػ إبهللا مػػػتب نرالتأفػػػػدهللمػػػػفهللثبػػػػ تهللهللهلـٌلتىػػػ
حمػبهللمػ هللىػكهللمكلػصهللفػاهللهللل مػتب نربع دهللال ر يػرهلللألفاهللحيفهللب غتهللقيـهللمع مؿهللالثب تهلل،هلل(1.886)

 :الجداكؿهللالت لير

( معامل ثبات الجربيان باجرخدام طريقة ألضا ورينباخ عالقة العاملين بع يم البعض داخل 6جديل )
 لمؤججةا

هللقيمرهللمع مؿهللالثب تهللالبعد
 841.هلل1

 848.هلل2

 838.هلل3

 838.هلل4

 808.هلل5

 808.هلل6

 818.هلل7

 818.هلل8

 849.هلل9

 849.هلل11

 838.هلل11

 830.هلل12

 848.هلل13

 849.هلل14

 808.هلل15
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هلل
هللجػػػدكؿهللمػػفهللخػػ ؿهللهللهللهللهلل هللبحػػػثالهللانتػػػ خجهللاختبػػ رهللأل ػػ هللفكرنبػػػ خهللل ثبػػ تهللفػػػاهللىػػذهللهلليبػػيفالػػػذمهلل(هلل2)رقػـػ

هللةفقػػرهللهلل06كالتػاهللتمثػؿهللهللبحػثالهلل ينػرمػتبي فهللكالمكز ػرهلل  ػىهللأفػرادهلل لألمػخ رهللالمتلػمنرهللفػاهللصػحي رهللا
أبعػػ دهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػػماهللفكنػػوهللأحػػدهلل،هلل  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللالمؤممػػػرتقػػيسهلل

فمػ هللن حػظهللأفهللجميػ هللمعػ م تهللأل ػ هلل،هلل%"56هللفف نتهللقيمرهللأل  هللفكرنب خهلل"،هللل ع م يفهللبمص  ةهللالزاكير
،هللفكرنبػ خهللالمحتمػبرهللفػاهللح لػرهللحػذؼهللأمهللمػؤاؿهلل  ػىهللحػدههللأقػؿهللمػفهللقيمػرهللاختبػ رهللأل ػ هللفكرنبػ خهللالعػػ ـ

هللالػػبعضهللداخػػؿهلل  قػرهللالعػػ م يفهللبعلػيـهللببعػػدمػػتبي فهللالخ صػرهللإلكىػذاهلليػػدؿهلل  ػىهللأفهللجميػػ هللأمػخ رهللا
حيثهللمتنخ ضهلل،هللإمتبي فكحذؼهللأمهللمؤاؿهللمني هللمكؼهلليؤثرهللم ب هلل  ىهللثب تهللهللالمؤممرهللميمرهللكأف

كبذلؾهلليمففهلل،هللقيمرهللاختب رهللأل  هللفكرنب خهللالع ـهللكتصبصهللن سهللالقيمرهللالمكجكدةهللأم ـهللالمؤاؿهللالمحذكؼ
كفهللحػػػػذؼهللأمهللمػػػػؤاؿهللمنيػػػػػ هللدهللمػػػػػؤاؿهلل06  ػػػػىهللمجمك ػػػػرهللاألمػػػػػخ رهللبأفم يػػػػ هللكالمفكنػػػػرهللمػػػػفهللهللا  تمػػػػ د

هللل كصكؿهللإلىهللنت خجهللجيدة.

 ( معامل ثبات الجربيان بإجرخدام طريقة ألضا ورينباخ عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة 7جديل )

هللقيمرهللمع مؿهللالثب تهللالبعد
 779.هلل1

هلل779.هلل2
 760.هلل3

 769.هلل4

 759.هلل5

 750.هلل6

 769.هلل7

 809.هلل8

 809.هلل9

 749.هلل11

 760.هلل11

 769.هلل12

 779.هلل13

 779.هلل14

 809.هلل15

لألمخ رهللهللبحثالهللايبيفهللنت خجهللاختب رهللأل  هللفكرنب خهللل ثب تهللفاهللىذهللكالذم(هلل0)رقـهللجدكؿهللمفهللهللخ ؿهللهللهلل
تقػػيسهللهللةفقػػرهللهلل15كالتػػاهللتمثػػؿهللهللبحػػثالهلل ينػػرمػػتبي فهللكالمكز ػػرهلل  ػػىهللأفػػرادهللإلالمتلػػمنرهللفػػاهللصػػحي رهللا

أبعػػ دهللالتنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماهللل عػػػ م يفهللفكنػػػوهللأحػػػدهللهلل  قػػرهللالعػػػ م يفهللمػػػ هللالرؤمػػػ ءهللداخػػؿهللالمؤممػػػر.
فمػ هللن حػظهللأفهللجميػ هللمعػ م تهللأل ػ هللفكرنبػ خهلل،هلل%"82هللفف نتهللقيمرهللأل ػ هللفكرنبػ خهلل"،هللبمص  ةهللالزاكير
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كىػذاهلليػدؿهلل،هللالمحتمبرهللفاهللح لرهللحذؼهللأمهللمؤاؿهلل  ىهللحدههللأقؿهللمػفهللقيمػرهللاختبػ رهللأل ػ هللفكرنبػ خهللالعػ ـ
هللميمػرهللداخػؿهللالمؤممػرهللم يفهللمػ هللالرؤمػ ءببعػدهلل  قػرهللالعػ متبي فهللالخ صػرهللإل  ىهللأفهللجمي هللأمخ رهللا

حيػثهللمػتنخ ضهللقيمػرهللاختبػ رهلل،هللا مػتبي ف  ػىهللثبػ تهلل نهللحػذؼهللأمهللمػؤاؿهللمنيػ هللمػكؼهلليػؤثرهللمػ بهللكأف
هللا  تمػػ دكبػذلؾهلليمفػػفهلل،هللأل ػ هللفكرنبػػ خهللالعػ ـهللكتصػػبصهللن ػػسهللالقيمػرهللالمكجػػكدةهللأمػ ـهللالمػػؤاؿهللالمحػػذكؼ

دكفهللحػػذؼهللأمهللمػػػؤاؿهللمنيػػ هللل كصػػكؿهللإلػػػىهللهللمػػؤاؿ15  ػػىهللمجمك ػػرهللاألمػػػخ رهللبأفم يػػ هللكالمفكنػػرهللمػػػفهلل
 نت خجهللجيدة.

للعاملين خارج نطاق  الجرماعية( معامل ثبات اإلجربيان بإجرخدام طريقة ألضا ورينباخ العالقات 8جديل )
 المؤججة 

هللقيمرهللمع مؿهللالثب تهللالبعد
 760.هلل1

 760.هلل2

 750.هلل3

 750.هلل4

 740.هلل5

 740.هلل6

 740.هلل7

 800.هلل8

 740.هلل9

 801.هلل11

 760.هلل11

 760.هلل12

 800.هلل13

 800.هلل14

 760.هلل15

لألمػخ رهللهللبحػثالهللايبيفهللنت خجهللاختب رهللأل  هللفكرنب خهللل ثب تهللفػاهللىػذهللكالذمهلل(8)رقـهللهللجدكؿمفهللخ ؿهللال
هللتقػػيسهللةفقػػرهللهلل15الدرامػػرهللكالتػػاهللتمثػػؿهللهلل ينػػرمػػتبي فهللكالمكز ػػرهلل  ػػىهللأفػرادهلل المتلػمنرهللفػػاهللصػػحي رهللا

أبعػػػ دهللالتنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػػماهللفكنػػػوهللأحػػػػدهللهللل عػػػ م يفهللخػػػػ رجهللنطػػػ ؽهللالمؤممػػػر.هللا جتم  يػػػرالع قػػػ تهلل
فمػ هللن حػظهللأفهللجميػ هللمعػ م تهللأل ػ هلل،هلل%"82هللفف نتهللقيمرهللأل ػ هللفكرنبػ خهلل"،هللل ع م يفهللبمص  ةهللالزاكير

،هللأل ػ هللفكرنبػ خهللالعػػ ـهللاختبػ رفكرنبػ خهللالمحتمػبرهللفػاهللح لػرهللحػذؼهللأمهللمػؤاؿهلل  ػىهللحػدههللأقػؿهللمػفهللقيمػرهلل
نط ؽهللهللل ع م يفهللخ رجهللا جتم  يرهللببعدهللالع ق تمتبي فهللالخ صرهلل أمخ رهللاكىذاهلليدؿهلل  ىهللأفهللجمي هلل

حيثهللمتنخ ضهلل،هللإمتبي ف  ىهللثب تهلل نهللكحذؼهللأمهللمؤاؿهللمني هللمكؼهلليؤثرهللم بهللالمؤممرهللميمرهللكأف
كبذلؾهلليمففهلل،هللختب رهللأل  هللفكرنب خهللالع ـهللكتصبصهللن سهللالقيمرهللالمكجكدةهللأم ـهللالمؤاؿهللالمحذكؼإقيمرهلل
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دكفهللحذؼهللأمهللمؤاؿهللمني هللل كصكؿهللهللمؤاؿ15 تم دهلل  ىهللمجمك رهللاألمخ رهللبأفم ي هللكالمفكنرهللمفهللإلا
هللإلىهللنت خجهللجيدة.

 ( معامل ثبات الجربيان بإجرخدام طريقة ألضا ورينباخ لألبعاد يالدرجة الولية 9ديل )ج
هللقيمرهللمع مؿهللالثب تهلل ددهللال قراتهللاألبع د

هلل1.859هلل15هلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر
هلل1.824هلل15هلل  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممر

هلل1.827هلل15هللل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممرهللا جتم  يرالع ق تهلل
هللل  هلل1.886هلل45هللمتب نرالدرجرهللالف ير

هلل معػ م تهللالثبػػ تهلللجميػ هللأبعػػ دهللا مػتب نرهللالث ثػػرهللهللكالػذمهلليبػػيفهلل(9)مػفهللخػػ ؿهللالجػدكؿهللرقػـػ
(هللكجميعيػػػػػ هللتعبػػػػػػرهلل ػػػػػػفهلل1.886كب ػػػػػغهللمع مػػػػػػؿهللالثبػػػػػ تهللالف ػػػػػػاهلل)،هلل(1.859-1.824تراكحػػػػػتهللبػػػػػػيفهلل)

 .بحثجيدةهللت اهللبأغراضهللالثبات  مع م ت

 اإلحصائية المجرخدمة في البحث :  األجالي -جابعا
 : يلي ما بحثمن األجالي  اإلحصائية الري رم اجرخداميا في معالجة بيانات ال

تفراريػػػرهللبمػػػيطرهللتحتػػػكمهلل  ػػػػىهللفػػػاهللجػػػداكؿهلل،هللبعػػػرضهللكتح يػػػؿهللبي نػػػ تهللمتغيػػػرهللكاحػػػػدهللرالب حثػػػهللق مػػػت
ف لتكزيعػػػػ تهللالتفراريػػػرهللت قػػػػىهللاللػػػكءهلل  ػػػػىهللتكزيػػػ هللككصػػػػؼهلل،هللالتكزيعػػػ تهللالتفراريػػػرهللكالنمػػػػبهللالمخكيػػػر

هلل.الظ ىرةهللمكلكعهللالبحث

هللهللكىا:هلل،هللتح يؿهللبي ن تهللمتغيرهللكاحدهللالمق مرهلل ندهللممتكلهللقي سهللبعدمهللامتخداـ ندهلل

النمبرهللالمخكيرهلل= -1
التفرار

  الف ا المجمكع
 x111هللهلل  

 (الكميطهلل–)المتكمطهللالحم باهللمق ييسهللالنز رهللالمرفزيرهللكتتمثؿهللفا:هلل -2

 الت رطص(هلل-مع مؿهللا لتكاءهللهلل–)ا نحراؼهللالمعي رمهللكىا:هلل،هللمق ييسهللالتشتت -3

كالػكزفهللهلل–فم هللتـهللإمتخراجهللاألىميرهللالنمبيرهللل قراتهللا متبي فهللكذلؾهللبإمػتخداـهلل)الكمػطهللالمػرجصهلل -4
هللالمخكم(.

 هللمػتخداـإكجكدهلل  ق تهللبيفهللمتغيريفهللبتح يػؿهللمتغيػريػف:هللكذلؾهللل فشؼهلل فهلل،(اختبػ رهللt.test)هلل،
 .هللرتب طهللالبميطهلل)بيرمكف(إلمع مؿهللاكهللهلل،اختب رهلل)أنكف (



 
هلل

  انفصم انسادص 
 حتهيم انثياناخ وػزض اننتائج 

 حتهيم انثياناخ:  أوال
 :بيانات مرغير الياحد يرحليليصف  - 2 

 ل ع م يفهللبمص  ةهللالزاكير.هللا قتص ديركهللهللا جتم  يرالخص خصهللهلل 

 بعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر.ب  قرهللالع م يفهللشفؿهللهلل 

 قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممر.هلل   

 ل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.هللا جتم  يرالع ق تهللطبيعرهللهللهلل 

 درجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممرهلل 

 :العالقات بين المرغيرات ياخربار فر يات البحث يصف يرحليل -2

 عرض النتائج وتفسريها ثانيا ـ 

 هللالتكصي تهلل
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 ايلا: رحليل البيانات

  بيانات مرغير ياحد: يرحليل  يصفوو 2 
هللالتعػػرؼهلل  ػػػىهللالخصػػ خصهللالع مػػرهلللعينػػرهللالبحػػػثهللإلػػىييػػدؼهللكصػػؼهللبي نػػ تهللمتغيػػػرهللكاحػػدهلل

الرمػػماهللل عػ م يفهللبمصػػ  ةهللالزاكيػػرهللمػػفهللحيػػثهلل  قػػرهللالعػػ م يفهللهللالتعػرؼهلل  ػػىهللطبيعػػرهللالتنظػػيـهللغيػػركهلل
كالع قػػػػػ تهلل،هللك  قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللمػػػػ هللالرؤمػػػػ ءهللداخػػػػؿهللالمؤممػػػػر،هللبعلػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػؿهللالمؤممػػػػر

هلل.ل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممرهللا جتم  ير
 : للعاملين بمصضاة الزايية القرصاديةي  الجرماعيةالخصائص *

 العينة حج  النيع. أفراد ( يبين ريزيع 20جديل ) 
هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالنكع
هلل99.2هلل261هللذفر
هلل1.8هلل2هللأنثى

هلل111.1هلل262هللالمجمكع
،هلل%هللمػػفهللمجمػكعهللأفػرادهللالعينػػرهللمػفهللالػػذفكر99.2(هللن حػظهللأفهللنمػبرهلل11مػفهللخػ ؿهللالجػػدكؿهلل)

%هللمػفهللمجمػكعهللأفػرادهللالعينػرهللمػفهللاإلنػ ث.هللكالم حػظهللأفهللال ػرؽهللبػيفهللالقيمتػيفهلل1.8فػاهللحػيفهللأفهللنمػبرهلل
هللارت ػ عكىذاهلليعناهللأفهلل مؿهللالمرأةهللفاهللمج ؿهللالصػن  رهلليقتصػرهلل  ػىهللالعمػؿهللاإلدارم.هللكيرجػ هلل،هللفبيرة

نمػػػبرهللالػػػذفكرهللإلػػػىهللطبيعػػػرهللالعمػػػؿهللالمػػػ خدةهللب لمؤممػػػرهللالصػػػن  يرهللالتػػػاهللتحتػػػ جهللإلػػػىهلليػػػدهلل  م ػػػرهللفػػػػاهلل
هللكالصي نرهللالفيرب خيرهللكالتاهللتحت جهللإلىهللقكةهللبدنيرهللفبيرةهلل)العمؿهللالش ؽ(هلل.هلل،هللالميف نيؾ

 ريزيع أفراد العينة حج  العمر ( يبين 22جديل )
هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالعمر
هلل5.7هلل15هللمنرهلل31أقؿهللمفهلل

هلل11.4هلل31هللمنرهلل35هللإلىهللأقؿهللمفهلل31مفهلل
هلل38.2هلل111هللمنرهلل41هللإلىهللأقؿهللمفهلل35مفهلل
هلل42.1هلل111هللمنرهلل45هللإلىهللأقؿهللمفهلل41مفهلل

هلل2.7هلل7هللمنرهللفأفثرهلل45مفهلل
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

المتكمطهلل
هللالكميطهللالحم با

هللا نحراؼ
هللأفبرهللمن هللأصغرهللمن هللالت رطصهللا لتكاءهللالمعي رم

هلل51.11هلل28.11هلل1.31هلل1.15هلل4.64هلل39.11هلل39.14



 
 

76 

هلل41%هللمػػفهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللتتػراكحهللأ مػ رىـهللمػػفهلل42.1(هللن حػظهللأفهللنمػبرهلل11مػفهللخػ ؿهللجػدكؿهلل)
إلػىهللأقػؿهللهلل35%هللمفهللأفرادهلل ينرهللالبحثهللتتػراكحهللأ مػ رىـهللمػفهلل38.2كأفهللنمبرهلل،هللمنرهلل45إلىهللأقؿهللمفهلل

%هللتتراكحهلل5.7كنمبرهلل،هللمنرهلل35إلىهللأقؿهللمفهللهلل31%هللتتراكحهللأ م رىـهللمفهلل11.4كنمبرهلل،هللمنرهلل41مفهلل
مػػنرهللفػػأفثر.هللمػػفهللالم حػػظهللأفهللهلل45%هللتتػػراكحهللأ مػ رىـهللمػػفهلل2.7كنمػػبرهلل،هللمػػنرهلل31أ مػ رىـهللأقػػؿهللمػػفهلل

هللبػػأداءهللهللاشػػتم تالمؤممػرهلل   ػىهللفخػػ تهلل مريػرهللمخت  ػػرهللكمتب  ػػدةهللكأغ بيػرهللالعمػػ ؿهللفػاهللمػػفهلليمػمصهللليػـػ
هللالمؤممر.هللتط بي ذلؾهللتحمؿهللاأل م ؿهللالش قرهللالتاهللكف،هلللركهللالعمؿهللبفؿهللمي

ك نػػػدهللامػػػػتخداـهللمقػػػػ ييسهللالنز ػػػرهللالمرفزيػػػػرهللكالتشػػػػتتهللتبػػػيفهللأفهللمتكمػػػػطهللأ مػػػػ رهللأفػػػرادهلل ينػػػػرهللالبحػػػػثهلل
(هلل0106كقيمرهللا لتكاءهلل)(هلل4.64(هللكقيمرهللا نحراؼهللالمعي رمهلل)39.11منر(هللكقيمرهللالكميطهلل)39.14)

الكمػػػيطهللكانخ ػػ ضهللقيمػػرهللا نحػػػراؼهللهلل مػػطهللمػػكنظػػراهلللتمػػػ كمهللقيمػػرهللالمتكهللهلل،(0130كدرجػػرهللالت ػػرطصهلل)
هلل  تدالا.اف فهللالبي ن تهللتقتربهللفاهللتكزيعي هللمفهللشفؿهللالتكزي هلل،هللالمعي رم

 الجرماعية( يبين ريزيع أفراد العينة حج  الحالة 22جديل )

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللا جتم  يرالح لرهلل
هلل38.2هلل111هللأ زب
هلل61.8هلل162هللمتزكج
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

فاهلل،هلل%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهللمتزكجكف61.8(هللن حظهللأفهللنمبرهلل12الجدكؿهلل)هللمفهللخ ؿ
هلل%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهلل زاب.هلل38.2حيفهللأفهللنمبرهلل

 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  المؤىل العلمي23جديل ) 

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالممتكلهللالتع يما
هلل19.1هلل51هللتع يـهللمنخ ض
هلل34.4هلل91هللتع يـهللمتكمط

هلل46.5هلل122هلل  لاتع يـهلل
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

%هللمػػػفهللمجمػػػكعهللأفػػرادهللالعينػػػرهللممػػػتكاىـهللالتع يمػػػاهلل46.5(هللن حػػظهللأفهللنمػػػبرهلل13مػػفهللخػػػ ؿهللالجػػػدكؿهلل)
كنمػػػبرهلل،هلل%هللمػػفهللمجمػػػكعهللأفػػرادهللالعينػػػرهللممػػتكاىـهللالتع يمػػػاهللمتكمػػط34.4فػػػاهللحػػيفهللأفهللنمػػػبرهلل،هلل ػػ لا
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خػػ ؿهللالمعطيػػ تهللهلل%هللمػفهللمجمػػكعهللأفػػرادهللالعينػرهللممػػتكاىـهللالتع يمػػاهللمػنخ ضهلل.هلليتلػػصهلللنػػ هللمػف19.1
كىذاهللراج هللإلىهلل مػؿهللالمؤممػرهلل،هللداتهللج معيري الم بقرهللبأفهللالمؤممرهللتمتقطبهلليدهلل  م رهللح م رهلللش

هللالذمهلليتط بهللممتكلهللتع يماهلل  لاهللمفهللأجؿهللتمييرهللالعمؿهللأحمفهللتميير.

 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  جنيات الخبرة 24جديل )
هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللمنكاتهللالخبرة

هلل38.2هلل111هللمنكاتهلل11أقؿهللمفهلل
هلل49.6هلل131هللمنرهلل15هللإلىهللأقؿهللمفهلل11مفهلل

هلل12.2هلل32هللمنرهللفأفثرهلل15
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

المتكمطهلل
هللالحم با

هللالكميط
ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

هللأفبرهللقيمرهللأقؿهللقيمرهللالت رطصهللا لتكاء

هلل21.11هلل5.11هلل1.31هلل1.15هلل3.51هلل12.11هلل11.17
 ينرهللالبحثهللتتراكحهللمنكاتهللخبرتيـهللمفهللهلل%هللمفهللأفراد49.6(هللن حظهللأفهللنمبرهلل14مفهللخ ؿهللجدكؿهلل)

%هللمػفهللأفػػرادهلل ينػرهللالبحػثهللتتػراكحهللمػنكاتهللخبػرتيـهللمػػفهلل38.2كأفهللنمػبرهلل،هللمػنرهلل15هللإلػىهللأقػؿهللمػفهلل11
منرهللفأفثر.هللكتت ؽهللم هللدرامػرهللهلل15%هللتتراكحهللمنكاتهللخبرتيـهللمفهلل12.2كنمبرهلل،هللمنكاتهلل11هللأقؿهللمف

مػنكاتهللىػػاهللأفبػػرهللهلل7-1حيػثهللتػػرلهللأفهللاألقدميػرهللفػػاهللالعمػؿهللتمثػػؿهللهللم(2023)نووير اليوودى درابلووي 
خ ؿهللىذههللالمػدةهللمفػنيـهللمػفهللتفػكيفهللصػداق تهللهللاحتف فيـكىـهللغ لبيتيـهللمفهللالشب بهللبحيثهللأفهلل،هللنمبر

فػاهللتمفػيفهللالع مػػؿهلل نهللى مػانهللفهللمػدةهللالعمػؿهللب لمؤممػرهللت عػبهللدكرهللإ،هللكفػذلؾهللمعرفػرهللجكانػبهللالعمػؿهللالخ يػر
كأ مػػػػ ؿهللحيػػػػثهللتمفػػػػنيـهللاألقدميػػػػرهللمػػػػفهللاإلدراؾهللالمػػػػ يـهللهللاتصػػػػ  تبمػػػػ هلليجػػػػرمهللداخػػػػؿهللالمؤممػػػػرهللمػػػػفهلل

ل ع قػػػ تهللاإلنمػػػػ نيرهللداخػػػػؿهللالييفػػػؿهللالتنظيمػػػػاهللل مؤممػػػػرهللكمػػػ هلليجػػػػرلهللفييػػػػ هللمػػػفهللاتصػػػػ  تهللداخ يػػػػرهلل
فمدةهللالعمؿهللتؤدمهللب لع مػؿهللإلػىهلل،هللكمنوهللتشفؿهللاألقدميرهللفاهللالعمؿهللأحدهللالعن صرهللاألم مير،هللكخ رجير

لىهللإق مرهلل  ق تهللج فمػ هللأفهللطػكؿهللمػدةهللالعمػؿهلل،هلليدةهللم هللمخت ؼهللاألفرادأداءهللاأل م ؿهللبشفؿهللمتميزهللكاا
هللب لحصػػكؿهلل  ػػىهللمع كمػ تهللأفثػػرهللمكلػػك يرهللحػػكؿهللمكلػكعهللصػػددهللالدرامػػر.هللكأنػػوهللف مػػ هلل متمػمصهللليػـػ

كأراءهللأفثػرهلل نهللف نتهللمدةهللالعمؿهللأطكؿهللفاهللن سهللالمنصبهللف مػ هللفػ فهللبإمفػ فهللالع مػؿهللأفهلليصػدرهللأحف مػ
هللدقرهللكفع لير.هلل

تشػتتهللتبػػيفهللأفهللمتكمػطهللمػنكاتهللالخبػرةهلللػدلهللأفػرادهلل ينػػرهللك نػدهللامػتخداـهللمقػ ييسهللالنز ػرهللالمرفزيػرهللكال
(هلل1.15(هللكقيمػرهللا لتػكاءهلل)3.51(هللكقيمػرهللا نحػراؼهللالمعيػ رمهلل)12.11(هللكقيمرهللالكميطهلل)11البحثهلل)
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كنظػػػراهلللتمػػ كمهللقيمػػػرهللالمتكمػػطهللمػػػفهللالكمػػيطهللكانخ ػػػ ضهللقيمػػرهللا نحػػػراؼهلل،هلل(1.31كدرجػػرهللالت ػػرطصهلل)
هلل  تدالا.افؿهللالتكزي هللف فهللالبي ن تهللتقتربهللفاهللتكزيعي هللمفهللش،هللالمعي رم

 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  موان اإلقامة 25جديل )

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللمف فهللاإلق مر
هلل68.7هلل181هللمدينر
هلل31.3هلل82هللريؼ
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

كنمػػػػػبرهلل،هلل%هللمػػػػفهللمجمػػػػكعهللأفػػػػرادهللالعينػػػػرهلليقطنػػػػكفهللالمػػػػدف68.7(هللأفهللنمػػػػبرهلل15مػػػػفهللخػػػػ ؿهللالجػػػػدكؿهلل)
%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهلليقطنكفهللالريؼ.هللن حظهللأفهللىن ؾهللفركق هللفبيرةهللبيفهللالمدينرهللكالريؼهلل31.3
عمػ ؿهللالك  ػىهللىػذاهللفػإفهلل،هللا قتصػ ديرأكهللهللا جتم  يػرجمي هللمن حاهللالحي ةهللمكاءهللمني هللالثق فيرهللأكهللهللفا

 حػظهللأفهللجميػ هللكلفػفهللالم،هللمفهللاألصكؿهللالري يرهلليتميزكفهللبتم مفيـهللكارتب طيـهللالقػكمهللكفثػرةهللت ػ   يـ
العم ؿهللمكاءهللف نكاهللذكمهللاألصكؿهللالحلريرهللأكهللالري يرهلليشف كفهللجم   تهللم هللبعليـهللالػبعضهلل  ػىهلل

هللأم سهللمعيف.

 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  الدخل الشير  26جديل ) 
هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالدخؿهللالشيرم

هلل3.1هلل8هللد.ؿهلل411أقؿهللمفهلل
هلل7.6هلل21هللد.ؿهلل511هللإلىهللأقؿهللمفهلل411
هلل8.4هلل22هللد.ؿهلل611هللهللأقؿهللمفإلىهللهلل511
هلل34.4هلل91هللد.ؿهلل711هللإلىهللأقؿهللمفهلل611

هلل46.5هلل122هللد.ؿ711أفثرهللمفهلل
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

المتكمطهلل
هللالحم با

هللالكميط
ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

هللأفبرهللقيمرهللأقؿهللقيمرهللالت رطصهللا لتكاء

هلل1111.11هلل381.11هلل1.31هلل1.15هلل175.15هلل699.11هلل754.31
هللالشػػيرمهلل46.5(هللن حػػظهللأفهللنمػػبرهلل16مػفهللخػػ ؿهللجػػدكؿهلل) %هللمػػفهللأفػرادهلل ينػػرهللالبحػػثهلليتػػراكحهللدخ يػـػ

هللالشػػيرمهللمػػفهلل34.4كأفهللنمػبرهلل،هللد.ؿهلل711هللأفثػرهللمػػف هلل611%هللمػػفهللأفػػرادهلل ينػرهللالبحػػثهلليتػػراكحهللدخ يـػ
هللالشػيرمهللمػػفهلل8.4كنمػػبرهلل،هللد.ؿهلل711إلػىهللأقػؿهللمػفهلل ،هللد.ؿهلل611إلػىهللأقػؿهللمػػفهللهلل511%هلليتػراكحهللدخ يـػ
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هللالشػػػيرمهللمػػػفهلل7.6كنمػػػبرهلل %هلليتػػػػراكحهلل3.1كنمػػػبرهلل،هللد.ؿهلل511إلػػػىهللأقػػػؿهللمػػػفهللهلل411%هلليتػػػراكحهللدخ يػػـػ
هللد.ؿ.هلل411دخ يـهللالشيرمهللأقؿهللمفهلل

ك ندهللامتخداـهللمق ييسهللالنز رهللالمرفزيرهللكالتشتتهللتبيفهللأفهللمتكمطهللالدخؿهللالشيرمهلللدلهللأفػرادهلل ينػرهللهلل
(هللكقيمػػػػػػػرهلل175.15(هللكقيمػػػػػػرهللا نحػػػػػػراؼهللالمعيػػػػػػ رمهلل)699.11(هللكقيمػػػػػػرهللالكمػػػػػػيطهلل)754.31البحػػػػػػثهلل)
قيمػػرهللالمتكمػطهللمػػفهللالكمػػيطهللكانخ ػػ ضهللهلل قتػػرابكنظػراهلل،هلل(1.31 ػػرطصهلل)(هللكدرجػػرهللالت1.15ا لتػكاءهلل)

هلل  تدالا.افإفهللالبي ن تهللتقتربهللفاهللتكزيعي هللمفهللشفؿهللالتكزي هلل،هللقيمرهللا نحراؼهللالمعي رم
 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  اليظيضة الحالية 27جديل ) 

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالكظي رهللالح لير
هلل2.3هلل6هللالتصني 
هلل28.6هلل75هللكالمرافؽالخ طهلل

هلل14.5هلل38هللالتعبخر
هلل19.5هلل51هللالمخ زفهللكالتكزي 
هلل1.7هلل2هللالمختبرات
هلل34.4هلل91هللالصي نر
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

هلل34.4(هللن حػػػظهللأفهللنمػػػبرهلل17مػػػفهللخػػػ ؿهللالجػػػدكؿهلل) %هللمػػػفهللمجمػػػكعهللأفػػػرادهللالعينػػػرهلليشػػػغ كفهللفػػػاهللقمػػـػ
هلل28.6فػاهللحػيفهللأفهللنمػػبرهلل،هللالصػي نر ،هللالخ ػطهللكالمرافػػؽ%هللمػفهللمجمػكعهللأفػػرادهللالعينػرهلليشػغ كفهللفػػاهللقمـػ
هللالمخػػ زفهللكالتكزيػػ 19.5كنمػػبرهلل هللالتعبخػػر14.5كنمػػبرهلل،هلل%هلليشػػغ كفهللفػػاهللقمػـػ ،هلل%هلليشػػغ كفهللفػػاهللقمػـػ
هلل%هلليشغ كفهللفاهللقمـهللالمختبراتهلل1.7كنمبرهلل،هلل%هلليشغ كفهللفاهللقمـهللالتصني 2.3كنمبرهلل

 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  رغيير اليظيضة 28جديل )

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللتغييرهللالكظي ر
هلل1.1هلل1هللنعـ
هلل111.1هلل262هلل 

هلل111.1هلل262هللالمجمكع
%هللمػػفهللمجمػكعهللأفػػرادهللالعينػػرهللأجػ بكاهللبعػػدـهللتغييػػرهلل111.1(هللن حػظهللأفهللنمػػبرهلل18مػفهللخػػ ؿهللالجػػدكؿهلل)

كانبػوهللج م ػوهللأكهللبعػضهللهللاتجػ هكظ خ يـ.هللأفهللمفهللطبيعرهللالرلػ هللكنت خجػوهللىػكهللشػعكرهللال ػردهللأكهللالع مػؿهلل
طبيعتي هلليعبرهلل فهللمدلهللاإلشب عهللالذمهلليتصػكرهللال ػردهللذاتػوهللقػدهللحققػوهللهللكاخت ؼإم هللإيج بيرهللأكهللم بيرهلل

لح ج تػػوهللف مػػػ هللف نػػػتهللانهللفبيػػػرهلل نهللفف مػػ هللفػػػ فهللتصػػػكرهللال ػػردهللبػػػأفهللكظي تػػوهللتحقػػػؽهلللػػػوهللإشػػب  ،هللمػػفهللكظي تػػػو
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كف مػػػػ هللفػػػ فهللتصػػػػكرههللمع فمػػػػ هللأمهللأفهللالعمػػػؿهلل هلليحقػػػػؽهلللػػػػوهلل،هللراض(هلل ػػػفهلل م ػػػػو)مشػػػ  رههللإيج بيػػػػرهللأم
ههللمػػػ بيرهلل)غيػػػػرهللراض(.هللكف مػػػ هللف نػػػػتهللالمشػػػ  رهللقكيػػػػرهللممػػػتكلهللإشػػػب عهلللح ج تػػػػوهللف مػػػ هللف نػػػػتهللمشػػػ  رهلل

بركزهللمظ ىرى هللفاهللمػ كؾهللال ػردهللهللاحتم  تهللازدادتكبن سهللالطبيعرهللف م هللهللا تج هكمترافمرهللفاهللن سهلل
كىذاهللم هلليجع وهلليحػكزهلل،هللفإفهللالرل هللالكظي اهللمؤشرهللى ـهلل  ىهللالم كؾهللهلـٌلثىهللهللكمف،هللم هلليؤثرهلل  ىهللاألداء

 نوهللذاتهللقيمرهللفبيرةهللب لنمبرهللل مؤممرهللكممتخدميي هللكىذاهللف لنت خجهللالمترتبرهلل،هللا ىتم ـ  ىهللقدرهللمفهلل
 نهللم هلليبررهللكاقعي هللكميداني هللمفهللخ ؿهللممتكي تهللالرل هللالع ليرهللف لممتخدميفهللفاهللمؤمم تهللأقؿهللنج حػ

هللالبػ حثيفهللأفهلل  مػػؿهللالرلػ هللأفثػػرهللإنت جيػػر،هللتعػ ناهللمػػفهللت فػؾهللالع قػػ ت هلليعتبػرهللمعظػـػ ،هللك  ػىهللالعمػػـك
هللل هللف لع قرهللبيفهللالمتغيريفهللتداخ ير.كالع مؿهللاألفثرهللإنت جيرهلليصبصهللأفثرهللرهلل

 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  ويضية الحصيل على اليظيضة 29جديل )

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللفي يرهللالحصكؿهلل  ىهللالكظي ر
هلل72.5هلل191هللالتعييف
هلل23.1هلل61هللانتداب
هلل4.5هلل12هلل قد
هلل111.1هلل262هللالمجمكع

%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهللتحص كاهلل  ىهلل72.5نمبرهللا  ىهلل(هللن حظهللأفهلل19)هللرقـهللمفهللخ ؿهللالجدكؿ
،هللب  نتػػػداب%هللمػػػفهللمجمػػكعهللأفػػػرادهللالعينػػرهللتحصػػػ كاهلل  ػػىهللكظػػػ خ يـهلل23.1كنمػػبرهلل،هللكظػػ خ يـهللبػػػ لتعييف

يمفػفهللت مػيرهللذلػؾهللأفهللارتبػ طهللالمكظػؼهللبكظي تػوهللتػتـهللهلل%هللتحص كاهلل  ػىهللكظػ خ يـهللب لعقػد.4.5كنمبرهلل
هللو ـهللالػػكظي اهللالمتبػػ هلل،هللفمػػ هللأنػػمػفهللخػػ ؿهللتعيينػػوهللكمنػػوهلليبػػدأهللفػػاهللالحصػػكؿهلل  ػىهللترقيتػػوهللحمػػبهللالمػػ

 ب لتعييفهلليبدأهللا متقرارهللالكظي اهللل مكظؼ.
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 ( يبين ريزيع أفراد العينة حج  القجم الذ  رربعو 20جديل ) 

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالقمـهللالذمهللتتبعو
هلل2.3هلل6هللالتصني 

هلل28.6هلل75هللالخ طهللكالمرافؽ
هلل14.5هلل38هللالتعبخر

هلل19.5هلل51هللالمخ زفهللكالتكزي 
هلل1.7هلل2هللالمختبرات
هلل34.4هلل91هللالصي نر
هلل111.1هلل262هللالمجمكع
هللالصػي نر34.4(هللن حظهللأفهللنمبرهلل21مفهللخ ؿهللالجدكؿهلل) ،هلل%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينػرهلليتبعػكفهللقمـػ
هللالخ ػطهللكالمرافػؽ28.6فاهللحيفهللأفهللنمبرهلل %هلل19.5كنمػبرهلل،هلل%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينػرهلليتبعػكفهللقمـػ

هللالمخػ زفهللكالتكزيػ  هللالتعبخػر14.5كنمػبرهلل،هلليتبعػكفهللقمـػ هلل2.3كنمػبرهلل،هلل%هلليتبعػكفهللقمـػ %هلليتبعػكفهللقمـػ
 %هلليتبعكفهللقمـهللالمختبرات.1.7كنمبرهلل،هللالتصني 

 : عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججةشول  *

 عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة أ( يبين األىمية النجبية لضقرات  -22)جديل 

هللر.ـ
هللال قرات
هلل

الكمطهلل
هللالمرجص

الكزفهلل
هللالمخكم

ترتيبهللال قرةهلل
حمبهلل
هللأىميتي 

هلل1هلل83.3هلل2.5هللأشفرىـ.هلل، ندم هلليم  دناهللاآلخركفهلل9
هلل2هلل83.3هلل2.5هلليتـهللتب دؿهللالمع كم تهللبيفهللالمكظ يفهللالذيفهلللدييـهلل  ق تهللشخصيرهللمب شرة.هلل11
هلل3هلل81هلل2.4هلليفكفهللاألمرهللبيناهللكبينوهللفقط.هلل، ندم هللأكجوهللالنقدهللإلىهللزميؿهلل3
هلل4هلل81هلل2.4هللالتع مؿهللم هللالزم ء.أتح ىهللب لصدؽهللكالحي دهللفاهللهلل4
هلل5هلل81هلل2.4هللأن هللأتع كفهللم هللالزم ءهلل ندهللاللركرة.هلل5
هلل6هلل81هلل2.4هللأفلؿهللالعمؿهللالجم  ا.هلل6
هلل7هلل81هلل2.4هلليراناهللزم خاهللفممتم هللجيد.هلل7

هلل8هلل81هلل2.4هللالع ق تهللالشخصيرهللبيفهللالمكظ يفهللتعززهللبعلي هللالبعضهللبركحهللا بتف رهللكالتجديد.هلل11
بعلػػػن هللالػػػبعضهلل  ػػىهللتحػػػديثهللالمع كمػػػ تهللكتحديػػػدهللهلليمػػ  دهللا تصػػػ ؿهللب لعمػػػؿهللمػػ هلل13

هللاألكلكي تهللالتاهلليجبهللتن يذى .
هلل9هلل81هلل2.4

لزيػػ دةهللتبػػ دؿهللهلل،يجتمػ هللالعمػػ ؿهللفػػاهللأكقػػ تهللخ صػػرهللف تػػرةهللراحػرهلللتنػػ كؿهللطعػػ ـهللالغػػداءهلل14
هللالمع كم تهللبينيـ.

هلل11هلل81هلل2.4

هلل11هلل81هلل2.4هللتم ىـهللالع ق تهللا جتم  يرهللالجيدةهللفاهللالتدفؽهللالمري هللل مع كم تهللبيفهللالعم ؿ.هلل15
هلل12هلل76.6هلل2.3هللأن هللأتع طؼهللفثيراهللم هللمش فؿهللالزم ء.هلل2
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هللر.ـ
هللال قرات
هلل

الكمطهلل
هللالمرجص

الكزفهلل
هللالمخكم

ترتيبهللال قرةهلل
حمبهلل
هللأىميتي 

هلل13هلل76.6هلل2.3هللأن هلل  ىهللامتعدادهلللمش رفرهللالمع كم تهللالمتع قرهللب لعمؿهللم هللالزم ء.هلل8
هلل14هلل73.3هلل2.2هللزم خاهلليشعركفهللب لراحرهللمعا.هلل1

هلل15هلل73.3هلل2.2هللأدخؿهللفاهلل  ق تهللاجتم  يرهللم هللزم خاهللمفهللأجؿهللالدف عهلل فهللحقكقن .هلل12

 : عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة األىمية النجبية لضقرات 
أ(هللأفهللال قػػػرةهللالت مػػعرهللقػػػدهللتحصػػ تهلل  ػػػىهللأ  ػػىهللكزفهللمخػػػكمهللهلل-21تشػػيرهللالبي نػػ تهللالػػػكاردةهللب لجػػدكؿهلل)

جػػػػػ ءتهللفػػػػػػاهللالمرتبػػػػػرهللاألكلػػػػػىهللبػػػػػكزفهللمخػػػػػػكمهللهلل(أشػػػػػفرىـهلل، نػػػػػدم هلليمػػػػػػ  دناهللاآلخػػػػػركفكالتػػػػػاهللتبػػػػػيفهلل)
مػ هللهللاجتم  يػرأدخػؿهللفػاهلل  قػ تهلل(هللكالتػاهللتبػيفهلل)12ل  قػرةهلل)أم هللأقؿهللكزفهللمخكمهللفمػجؿهلل،هلل%(83.3)

هلل(هلل.73.3ج ءتهللفاهللالمرتبرهللاألخيرةهللبكزفهللمخكمهلل)هلل(زم خاهللمفهللأجؿهللالدف عهلل فهللحقكقن 

  ( يبين الريصيف اإلحصائي لضقرات عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة  -22جديل )

  قرهللالع م يفهللبعليـهلل
هللالبعضهللداخؿهللالمؤممر

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالكاقعاهللالنظريرالدرجرهلل

هلل8.4هلل22هلل29هلل-15هلللعي ر
هلل42.1هلل111هلل37هلل-31هللمتكمطر
هلل49.6هلل131هلل45هلل-38هللقكير

هلل111.1هلل262هللالمجمكع
المتكمطهلل
هللالحم با

الكمطهلل
هللالنظرم

هللالكميط
ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

مع مؿهلل
هللا لتكاء

مع مؿهلل
هللالت رطص

هللأفبرهللقيمرهللأقؿهللقيمر

هلل45.11هلل15.11هلل1.31هلل1.15هلل7.51هلل36.11هلل31هلل36.35
  قػرهللالعػ م يفهللبعلػػيـهللهللكقػدهللأكلػحتهللنتػ خجهللالتح يػؿهللاإلحصػ خاهللأفهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهلليػركفهللأف

أفػػػرادهللهلل%(هللمػػفهللأف42.1كنمػػػبرهلل)،هلل%(49.6بدرجػػرهللقكيػػػرهللبنمػػبرهلل)الػػبعضهللداخػػػؿهللالمؤممػػرهللجػػػ ءتهلل
هللثـ،هللبدرجرهللمتكمطر  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهللج ءتهللهلل ينرهللالبحثهلليركفهللأف

هلللعي ر.هللبدرجر  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهللج ءتهللهلل%(هلليركفهللأف8.4نمبرهلل)
ب(هللأفهللالػػػدرج تهللالمتحصػػػػؿهلل  ييػػػ هللأفػػػرادهلل ينػػػػرهللالبحػػػثهلل  ػػػػىهللهلل-21يتبػػػيفهللمػػػفهللخػػػػ ؿهللالجػػػدكؿهلل)كهلل
درجػػػر(هللبمتكمػػػطهللهلل45هلل-15قدهللتراكحػػػتهللبػػيفهلل)  قػػرهللالعػػػ م يفهللبعلػػيـهللالػػػبعضهللداخػػػؿهللالمؤممػػربعد

هلل(درجر31الذمهللف فهللفيوهللالمتكمطهللالنظرمهللل بعدهلل)فاهللالكقتهلل،هلل(36.35حم باهلل)
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كتشيرهللنتيجرهللمق رنرهللالمتكمطهللالحم باهللب لمتكمطهللالنظرمهللل درج تهللالتاهللتحصؿهلل  يي هللأفرادهلل ينرهلل
إلىهللأفهللقيمرهللالمتكمطهللالحم باهلل،   قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهللالبحثهلل  ىهللبعد

 قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػػؿهلل هللأفبػػػػرهللمػػػػفهللقيمػػػػرهللالمتكمػػػػطهللالنظػػػػرمهللممػػػػ هلليػػػػدؿهلل  ػػػػىهللأف
هللالمشػػػترؾهللبيػػػنيـالمؤممػػر هللل يػػـػ ،هللج ءتهللبدرجػػػرهللقكيػػػرهلل.هلليرجػػػ هللذلػػػؾهللإلػػػىهللإحمػػػ سهللالعػػػ م يفهللبحم يػػـػ

ذلؾهللاإلحم سهللب لتيميشهللالذمهلليفكفهللهللاجتم خ صرهللإذاهلل،هللإلىهللجم  رهللالزم ءهللب  نتم ءكبإحم ميـهلل
المرت عػػػرهللهللا مػػتج برمقصػػكداهللمػػفهللبعػػضهللالرؤمػػػ ءهللل مرؤكمػػيف.هللكىػػكهللمػػػ هلليػػد كهللإلػػىهللم حظػػػرهللىػػذههلل

هللب  رتيػ حكالشػعكرهلل،هللكب لت لاهللتب دؿهللالمش  رهللالطيبػرهللبيػنيـ،هللل ع ق تهللالمتب دلرهللبينيـهللكبيفهللالزم ء
كجػكدهللنػكعهللمػفهللالطقػسهلل،هللكممػ هلليتػرجـهللذلػؾ،هللكالثقػرهللالمتب دلػر،هللكالتعػ طؼهللمػ هللمشػف تيـ،هللمػ هللالػزم ء

هلل مػػػؿهلل ،هللفنجػػػػ فهللقيػػػكةهللمػػػػ هللبعلػػػػيـهللالػػػػبعضهللارتشػػػػ ؼاليػػػكماهللبػػػػيفهللزمػػػػ ءهللالعمػػػؿهللصػػػػب حهللفػػػػؿهلليػػػػـك
حتىهللأصبصهلل"هلل رف هللتنظيمي "هلل،هللكالم حظهللأفهللىذاهللالطقسهللمقدسهللإلىهللدرجرهللأنوهلل هلليمففهللالتن زؿهلل نو

،هلللتب دؿهللأخب رهللالعمؿ،هللصب حالكقدهلليتعداى هللإلىهللمص لصهللأخرلهللفاهلل،هلليجم هللالزم ءهللفاهللفؿهللمص حر
"هللهللجوريف ديوكبهللإلػىهللذلػؾهلل"هللكغيرى هللمفهللاألح ديػثهللالتػاهللقػدهللتػدكرهللفػاهللمثػؿهللىػذههللالج مػ ت.هللفمػ هللذىػ

ك ػػفهللأىميػرهللتحػػدثهللزمػػ ءهللالعمػؿهلل ػػفهللمشػػ  رىـهلل،هللفػاهللأىميػػرهللتشػ رؾهللالتجػػ ربهللالحي تيػػرهللفػاهللالعمػػؿ
،هللبؿهللكيصؿهللاألمرهللإلىهللحدهللط بهللالرأمهللكالنصيحرهللمنيـ،هللك فهللصداق تيـهللكحتىهلل فهللحي تيـهللالع خ ير

امػػ تهللفػاهللأفهللالقػػكةهللفػاهللبعػضهللالشػػؤكفهللكالع قػ تهللالع خ يػرهللالخ صػػر.هللكىػذاهللمػ هللأفدتػػوهللالعديػدهللمػفهللالدرهلل
هلل،هللالدافعػرهلللتنمػ فهللىػػاهلل)ح جتػو(هللإلػػىهللالت   ػؿهللمػػ هللالػزم ءهللداخػؿهللالتنظػػيـ هللثػـػ ق مػرهلل  قػػ تهللمعيـػ كاا

"هللبقكلو:هلل"هللأفهللالحقيقرهللالتاهلل هللشؾهللفيي هلللحظرهللكاحدةهللهللجيرج ىيمانزكىذاهللم هللأفدههللبدكرههلل"هلل،هللقبكلوهلللو
كقبػؿهللهللأك نهلليحتػ جهللهللم  يػ اجت.هللف لع مػؿهلليػأتاهللإلػىهللالمصػن هللشخصػ هللاجتمػ  اىاهللأفهللاإلنم فهللحيكافهلل

إلػػىهللهللب مػتمرارف لعمػ ؿهلليمي ػػكفهلل،هللفػؿهللشػاءهللإلػػىهللإت حػرهللال رصػػرهللإلق مػرهلل  قػػ تهللكثيقػرهللمػ هللاألخػػريف
تشفيؿهللجم   تهللمتم مفرهللتلـهللأكلخؾهللالذيفهلليقكمكفهللبن سهللالعمؿهللأكهللالذيفهلليعم كفهللفاهللمف فهلل مؿهلل

لصغيرةهللبقكلوهلل"هللأ تقدهللأفهلل"هللفاهللمح كلرهللفيموهلللجم   تهللالعمؿهللاهلل" أبراىام جيلزنيككاحدهلل".هللفم هلليرلهلل
هللتعتمػػدهللإلػىهللحػػدهللفبيػػرهلل  ػىهللنمػػكهللجم  ػػ تهللصػغيرةهللفع لػػر ذلػػؾهللألفهلل،هللفع ليػرهللالتنظيمػػ تهللفبيػرةهللالحجػـػ

كقبؿهللفػؿهللشػاءهللفػاهللتحقيػؽهللاإلشػب عهللمػفهللخػ ؿهللالػدخكؿهللفػاهلل  قػ تهللشخصػيرهللهللأك نهللاإلنم فهلليرغبهلل
الي مػرهلليحقػؽهللليػ هللهللراإلنمػ نيكىذاهلليدف هللإلىهللالقكؿهللبػأفهللإشػب عهللالجم  ػ تهللالصػغيرةهللل ح جػ تهلل،هللكثيقر

هللبق ءى هللفشفؿهللمفهللأشف ؿهللالتنظيـهلل".هلل
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:هللأفهلللب قػرهللالتع مػؿهللالعػ م يفهللفيمػ هللبيػنيـهللكممػ  دتيـهلللبعلػيـهللالػبعضهللبمب دلػرهللرورى الباحثوة
كيحمػػػبكفهللأن مػػػيـهللمنصػػػػتكفهلل،هللمػػػ هللاإلدارةهللالتػػػاهلليػػػركفهللأنيػػػ هللمػػػي رهللاتصػػػ  تيـك ػػػفهلل،هللذلػػػؾهللب لشػػػفر

حيػػػثهلل،هللأيلػػ هلللتبػػ دؿهللالمع كمػػ تهللالمتع قػػرهللب لعمػػؿهللفيمػػ هللبيػػنيـهللكمػػ هللاإلدارةهللامػػتعدادك  ػػىهلل،هللجيػػدكف
التػاهلليبنييػ هللمجمػكعهللاألفػرادهللالمنتمػكفهلللػذاتهللالمصػ حرهللأكهللهللا تصػ ؿتعبرهللىذههلل فهللمكاص  تهللشػبفرهلل

حيثهلليمففهللكصؼهلل،هللالع ديرهللا تص ؿكىـهللاألفرادهللالذيفهلليتق ممكفهللخطكطهلل،هللن سهللال رعهللمفهللالتنظيـ
حيثهللنميزهللىن هللبيفهللهلل؟كأيف،هلل؟متىكهلل،هلل؟حكؿهللم ذا،هلل؟مف:هللمفهلليتحدثهللمنيـهلل نهللانط قهللا تص ؿخطكطهلل
هللالمرفزيرهللكال مرفزير.هللهللل تص ؿشبفتيفهلل

ـ(هلل2121)أممي فهللالمرغناهللكلي ىهللال فاهلل،هللهللدرامرهللكتت ؽهللىذههللالنتيجرهللم هللم هللتكص تهللإليو
هللدرامػرهللكتت ػؽهللمػ هللكالتاهللترلهللبأفهللالع قرهللبػيفهللالمػكظ يفهللبعلػيـهللالػبعضهللداخػؿهللالف يػرهللف نػتهللقكيػر

ـ(هللكالتاهللترلهللكجكدهلل  قرهللبيفهللزم ءهللالعمؿهلليػؤدمهللإلػىهللالتن مػؽهللفيمػ هلليخػصهلل2113)خ لدهللالحرباهلل
يرف هللمفهللممتكلهللالع ق تهللبػيفهللالعػ م يف.هللكتت ػؽهللمػ هللدرامػرهلل)ن صػرهللهللا جتم  ااإلنت جيرهللكالنش طهلل

هللالع قػػػػ تهلل2116بػػػفهلل قيػػػػؿهلل هللتػػػ ـهللبم يػػػػـك هللأفػػػػرادهلل ينػػػرهللالدرامػػػػرهلل  ػػػىهلل  ػػػـػ ـ(هللكالتػػػاهللتػػػػرلهللأفهللمعظػػـػ
هللالع ق تهللاإلنم نيرهللفاهلل م يـهلل،هللاإلنم نير كيمكدهللبينيـهلل  ق تهللإنم نيرهللطيبرهللكأنيـهلليطبقكفهللم يـك

كيشػعركفهللب لثقػػرهللكتمػػكدهللبيػنيـهللاألل ػػرهللكالمػػكدةهللكيشػعركفهللب لرلػػ هللالػػكظي اهلل ػفهللالعمػػؿ.هللكتت ػػؽهللمػػ هلل
هلل  ػػػىهللاألمػػػسهلل2114درامػػرهلل)فكزيػػػرهللالزليتنػػػاهلل ـ(هللكالتػػػاهللأفػػػدتهللأفهللالع قػػػرهللبػػيفهللزمػػػ ءهللالعمػػػؿهللتقػػػـك

المتبػػػػ دؿهللكالػػػكدهللكالمحبػػػػرهللممػػػ هلليػػػؤدمهللإلػػػػىهللزيػػػ دةهللاألل ػػػػرهللهللا حتػػػراـاإليج بيػػػرهللكالمعػػػ ييرهللالمتمث ػػػػرهللفػػػاهلل
ـ(هللكالتػػػػػاهللتػػػػػرلهللأفهللالع قػػػػػػ تهلل2117كالمحبػػػػػرهللبػػػػػيفهللالعػػػػػ م يف.هللكتت ػػػػػؽهللمػػػػػ هللدرامػػػػػرهلل)ف طمػػػػػرهللارفيػػػػػدةهلل

كأفهلل،هللبػيفهللالمنتجػيفهللداخػػؿهللالمصػن هللتتصػؼهللب إليج بيػرهللكتتميػػزهللب لطػ ب هللغيػرهللالرمػػماهللا جتم  يػر
كتت ػػؽهللمػػػ هللهلل،الصػػداق تهللبػػيفهللالمنتجػػيفهللظػػ ىرةهللطبيعيػػرهللن تجػػرهلل ػػػفهللتجمػػ هللاألفػػرادهللفػػاهللمفػػ فهللالعمػػؿ

ـ(هللكالتػػػػاهللتػػػرلهللأفهللأغ ػػػػبهللالعػػػ م يفهلليتعػػػػ م كفهللمػػػ هللبعلػػػػيـهللالػػػػبعضهلل2114هلل،درامػػػرهلل)محمػػػػدهللميػػػدكف
هللكفذلؾهلل نيـهللينتمكفهلللن سهللالمنطقرهللكىذاهلل بع قرهللغيرهللرمميرهللكالتاهللج ءتهللنتيجرهللالت  ىـهللفيم هللبيني

أفهللأغ بهللالع م يفهلليعقدكفهلللق ءاتهللخ رجهللأكق تهللالعمؿهللأفثرهللمفهللأثن خي هلللشعكرىـهللب لراحرهللم هلليكلصهلل
ـ(هللكالتػػػػاهللتػػػػرلهللأفهلللقنػػػكاتهللا تصػػػػ ؿهللالتػػػػاهلل2115هلل،كا مػػػتقرار،هللكتت ػػػػؽهللمػػػ هللدرامػػػػرهلل)فطنػػػػرهللحػػػديبا

كت بيرهللرغب تيـهللفياهللمػفهللشػأني هللهللاألفرادي رلي هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهلللي هللتأثيرهلل  ىهللت بيرهللح جي تهلل
هلل.هللىهللنقؿهللالمش  رهللكالعكاطؼهللالتاهللينط ؽهللمني هللالتنظيـهللغيرهللالرمماتعمؿهلل  
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ليػػػذاهللالمقيػػ سهلليتلػػػصهللاقتػػرابهللقيمػػرهللالكمػػػيطهللمػػفهللقيمػػػرهللهللكا نتشػػ رك نػػدهللامػػتخداـهللمقػػػ ييسهللالتمرفػػزهلل
كفذلؾهللدرجتاهللا لتكاءهللكالت رطصهللكب لت لاهلل،هللكانخ  ضهللدرجرهللا نحراؼهللالمعي رم،هللالمتكمطهللالحم با

تعتبػرهلل  قػرهللالعػ م يفهللبعلػيـهللالػبعضهللداخػؿهللالمؤممػرهللهلللبي ن تهللبعدفإفهللشفؿهللالتكزي هللاإلحص خاهلل
مم هلليممصهللبإمف نيرهللامتخداـهللاألم ليبهللاإلحص خيرهللالتاهللتشترطهللالتكزي هلل،هللقريبرهللمفهللالتكزي هللالطبيعا

هللالطبيعاهلل ندهللالبحثهللفاهللالع ق تهللبيفهللالمتغيرات.هلل

 :  عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججةشول *
 عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة.أ( يبين األىمية النجبية لبعد  -22)جديل 

 الضقرات ر.م
 اليجط
 المرجح

 اليزن
 المئي 

ررري  الضقرة 
 حج  أىميريا

أحػػػػػػ كؿهللإفمػػػػػػ ؿهللالميػػػػػػ ـهللالمكف ػػػػػػرهللإلػػػػػػاهلل  ػػػػػػىهللأفمػػػػػػؿهللكجػػػػػػوهللكفػػػػػػاهللالكقػػػػػػػتهللهلل6
هللالمط كب.

هلل1هلل83.3هلل2.5

هلل2هلل81هلل2.4هللأحياهللمديرمهلل ندم هللأق ب و.هلل3
القػػراراتهللالني خيػػػرهللفػػاهللشػػػأفهللالعمػػؿهللأكهللالعمػػػ ؿهللكفػػؽهللمػػػ هللات ػػؽهلل  يػػػوهللهللتفػػكفهلل11

هللاألفثرير.
هلل3هلل81هلل2.4

ذاهللرفلػتهلل،أفػاهللبط ػبهللرخيمػاهللهلللػاهللألمهلل مػؿهلللػمفهللتخصصػاهلل4 فأنػػ هللهلل،كاا
هللأرفضهللبأدبهللكأشرحهللالمبب.

هلل4هلل76.6هلل2.3

هلللػػتدارةهللمن قشػػػرهللكتقيػػػيـهللالقػػراراتهللالمكحػػػدةهللفػػاهللاجتم   تيػػػ هللمػػػ هللهلل11 مػػفهللالميػػـػ
هللالمكظ يف.

هلل5هلل76.6هلل2.3

تعػربهللاإلدارةهلل ػفهللشػفرى هللل مػكظ يفهلللتقػديميـهللاقتراحػ تهللكءراءهللم يػدةهللحػػكؿهللهلل13
هللالعمؿ.

هلل6هلل76.6هلل2.3

هلل7هلل76.6هلل2.3هلليرحبهللالرخيسهللبآراءهللكأفف رهللكامت م راتهللالمكظ يف.هلل14
هللبن هللكب لعمؿ.هلل2 هلل8هلل73.3هلل2.2هلليح كؿهللمديرمهللمع لجرهللمش ف اهللكمش فؿهللزم خاهللالمتع قر
هللفاهللالمنظمر.أتع كفهللم هللالمديرهللالمب شرهللهلل5 هلل9هلل73.3هلل2.2هلللتحقيؽهللاإلنج زاتهللالمط كبر
هلل11هلل73.3هلل2.2هللتيتـهللاإلدارةهللبرأمهللالمكظؼهللحكؿهللالمشف تهللالمعركلر.هلل8
هلل11هلل73.3هلل2.2هللييتـهللاألفرادهللبمت بعرهللتن يذهللالقراراتهللاإلداريرهلل  ىهللأرضهللالكاق .هلل9

هلل12هلل73.3هلل2.2هللالقرارات.غ لبن هللم هللييممصهلللألفرادهللب لتعبيرهلل فهللءراخيـهللبحريرهلل ندهللاتخ ذهللهلل12
يح كؿهللمديرمهللتطكيرهلل  ق توهللم هللمرؤكميوهللمفهللأجػؿهللخ ػؽهللجػكهللكدمهللفػاهللهلل1

هللالعمؿ.
هلل13هلل71هلل2.1

هلل14هلل71هلل2.1هلل.تشج هللاإلدارةهللالمكظ يفهلل  ىهللمح كلرهللفيـهللمش فؿهللالعمؿهللالمطركحرهلل7
إلنجػػػػػ زهلليصػػػػدرهللالػػػػرخيسهللالقػػػػراراتهللالتػػػػاهلليعتقػػػػدهللالمكظ ػػػػكفهللأنيػػػػ هللمن مػػػػبرهللهلل15

هلل.العمؿ
هلل15هلل71هلل2.1
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أ(هللأفهللال قػرةهللالم دمػرهللقػدهللتحصػ تهلل  ػىهللأ  ػىهللكزفهللهلل-22تشػيرهللالبي نػ تهللالػكاردةهللب لجػدكؿهلل)

ج ءتهللهلل(أح كؿهللإفم ؿهللالمي ـهللالمكف رهللإلاهلل  ىهللأفمؿهللكجوهللكفاهللالكقتهللالمط كبمخكمهللكالتاهللتبيفهلل)
(هللكالتػػاهللتبػػػيفهلل15أمػػػ هللأقػػؿهللكزفهللمخػػكمهللفمػػػجؿهللل  قػػرةهلل)،هلل%(83.3فػػاهللالمرتبػػرهللاألكلػػػىهللبػػكزفهللمخػػكمهلل)

جػػ ءتهللفػػاهللالمرتبػػرهللهلل(يصػػدرهللالػػرخيسهللالقػػراراتهللالتػػاهلليعتقػػدهللالمكظ ػػكفهللأنيػػ هللمن مػػبرهللإلنجػػ زهللالعمػػؿ)
هلل(هلل.71األخيرةهللبكزفهللمخكمهلل)

  ( يبين الريصيف اإلحصائي لبعد عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة  -22جديل )

  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهلل
هللداخؿهللالمؤممر

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالكاقعاهللالدرجرهللالنظرير

هلل23.7هلل62هلل29هلل-15هلللعي ر
هلل31.5هلل81هلل37هلل-31هللمتكمطر
هلل45.8هلل121هلل45هلل-38هللقكير

هلل111.1هلل262هللالمجمكع

هللالحم باالمتكمطهلل
الكمطهلل
هللالنظرم

هللالكميط
ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

مع مؿهلل
هللا لتكاء

هللمع مؿ
هللالت رطص

هللأقؿهللقيمر
هللأفبر
هللقيمر

هلل45.11هلل15.11هلل1.31هلل1.15هلل9.54هلل31.11هلل31هلل34.69
  قػػػرهللالعػػػ م يفهللمػػػػ هللهللكقػػػدهللأكلػػػحتهللنتػػػ خجهللالتح يػػػؿهللاإلحصػػػ خاهللأفهللأفػػػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػػثهلليػػػركفهللأف

أفػرادهلل ينػرهللهلل%(هللمفهللأف31.5كنمبرهلل)،هلل%(45.8بنمبرهلل)بدرجرهللقكيرهللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرهللج ءهلل
هللنمػػػبرهلل،هللبدرجػػػرهللمتكمػػطر  قػػرهللالعػػػ م يفهللمػػ هللالرؤمػػػ ءهللداخػػؿهللالمؤممػػػرهللجػػ ءهللهللالبحػػثهلليػػػركفهللأف ثػػـػ

هلللعي ر.هللبدرجر  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرهللج ءهللهلل%(هلليركفهللأف23.7)
دهلل ينػرهللالبحػثهلل  ػىهللبعػػدهللب(هللأفهللالػدرج تهللالمتحصػؿهلل  ييػ هللأفػراهلل-22كيتبػيفهللمػفهللخػ ؿهللالجػدكؿهلل)

درجػر(هللبمتكمػطهللحمػػ باهللهلل45هلل-15قػدهللتراكحػتهللبػيفهلل)  قػرهللالعػ م يفهللمػ هللالرؤمػ ءهللداخػؿهللالمؤممػػرهلل
هلل.هلل(درجر31فاهللالكقتهللالذمهللف فهللفيوهللالمتكمطهللالنظرمهللل بعدهلل)،هلل(34.69)

كتشيرهللنتيجرهللمق رنرهللالمتكمطهللالحم باهللب لمتكمطهللالنظرمهللل درج تهللالتاهللتحصؿهلل  يي هللأفرادهلل ينرهلل
إلػػىهللأفهللقيمػرهللالمتكمػػطهللالحمػػ باهلل،هلل  قػػرهللالعػ م يفهللمػػ هللالرؤمػ ءهللداخػػؿهللالمؤممػرهلل  ػػىهللبعػدالبحػثهلل

  قػرهللالعػػ م يفهللمػ هللالرؤمػػ ءهللداخػؿهللالمؤممػػرهللأفبػرهللمػفهللقيمػػرهللالمتكمػطهللالنظػػرمهللممػ هلليػػدؿهلل  ػىهللأفهلل
بغرضهللخ ػؽهلل،هللالرؤم ءهللبتنميرهلل  ق تيـهللكص تيـهللبمرؤكمييـهللاىتم ـذلؾهللنتيجرهلل،هللج ءهللبدرجرهللقكير
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لفنػوهللفػاهللذاتهللالكقػتهلل هلليتعػدلهللذلػؾهللإلػىهلل،هللمهللفاهللمص لحيـهللالتاهللىاهللتحتهللإشرافيـذلؾهللالجكهللالكد
بمح كلرهللمع لجرهللمشف تهللمرؤكميوهللالشخصيرهللفاهللحيفهللأفهللترفيزههللمكجوهللإلىهللهللا ىتم ـالمب لغرهللفاهلل

ممػػػػ هلليكلػػػػصهللالع قػػػرهللالن عيػػػػرهللالتػػػػاهللتػػػػربطهلل،هللمشػػػف تهللالعمػػػػؿهللالتػػػػاهللتعتػػػػرضهللمرؤكمػػػيوهللب لمصػػػػ حر
فػػاهللفثيػرهللمػػفهللاألحيػػ فهلل هلليفػػكفهللإ هللبغػرضهللحػػثيـهلل  ػػىهللإنجػػ زهللهللم مػػواىتألفهلل،هللالممػؤكؿهللبمرؤكمػػيو

هللف متم عكبن ءهلل  يوهلل،هللالميم تهللكليسهللإليم نوهللبأىميرهللكقيمرهللتكفيرهللجكهلليمكدههللالشعكرهللبركحهللال ريؽ
هللأكهللب لعمػػػؿهللليمػػتهللفػػػاهللممػػتكلهلليمفػػػفهللمعػػػوهللهللكا ىتمػػ ـالرؤمػػ ءهلللمرؤكمػػػييـهلل بمشػػػ ف يـهللالمتع قػػرهللبيػػـػ

ممػػػ هلليكجػػػبهلل،هللألفهللالرلػػ هللىنػػػ هللفػػػاهللأدنػػػىهللممػػػتكي تو،هلللمؤممػػػر  ػػػىهللجػػػكهللالعمػػػؿهللداخػػػؿهللاهللا طمخنػػ ف
كبن خي هلل  ىهللأمسهللتيتـهللبقيمرهلل،هللمح كلرهللالكصكؿهللإلىهللاألدكاتهللالتاهللقدهللتمففهللمفهللتنميرهللركحهللال ريؽ

كىػػذاهلل،هللكتح شػػاهللأمهللمػببهللمػفهللشػأنوهللأفهلليقػكضهللركحهللال ريػؽ،هللىػذاهللالشػعكرهللكنت خجػوهلل  ػىهللالمؤممػر
ق تيـهللكص تيـهللب لمرؤكميفهللبغرضهللخ ؽهللجكهللكدمهلليرج هللإلىهللأفهللالرؤم ءهللفاهللمح كلتيـهلللتنميرهلل  

هللإلػىهللالتخػػكؼهللمػفهللتكطيػػدهللالع قػػ تهللبيػنيـهللإلػػىهللالمػدلهللالػػذمهللقػدهلليؤلػػبهلل  ػػييـهلل فػاهللالعمػػؿهلليػؤدمهللبيػـػ
فػػ هلليمػػتجيبكاهلللمط لػػػبهللالعمػػؿهللالتػػاهللتصػػػ غهلل  ػػىهللشػػفؿهللأكامػػػرهللمػػفهللالرؤمػػ ء.هللفمػػػ هللأفهلل،هللالمرؤكمػػيف

عديػػػدهللمػػفهللالمن مػػػب تهللتفػػكفهللىنػػػ ؾهللكألنػػػوهللفػػاهللال،هللالعمػػؿهللب لتعػػػ كفهلللػػمفهللفريػػػؽهللبقصػػدهللإنجػػػ زهللأمػػرع
فػاهلل،هللالح جرهللإلىهللإنش ءهللفريؽهلل مؿهللأكهللخ ي هلل)تشبوهللخ ي هللاألزمػر(هللبقصػدهللإنجػ زهللاأل مػ ؿهللالمعط ػر

فؿهللمرةهللتأتاهللفيي هللالم حظرهللب لتكبيخهللألمهللرخيسهللمفهللالرؤم ء.هللفم هللأفهلل"هللإلق ءهللالتحيرهلل  ىهللالرخيسهلل
ءهللت لػيؿهللمثػؿهللىػذاهللاألمػ كبهللبقػػكةهلللػذاهللجػ ،هلل"هلل هلليف ػؼهللجيػداهللكنت خجػوهلل  ػىهللصػ حبوهللظػ ىرةهللك  ج ػػر

كفػاهللحػ ؿهللالػرفضهلليفػػكفهلل،هللا ختصػ ص  ػىهللت بيػرهللط ػبهللالػرخيسهللفػاهللالمصػ حرهللألمهلل مػؿهلللػمفهلل
ألفهللح لػػرهللالػػرفضهللمف  ػػرهللألغ ػػبهللالمرؤكمػػيفهللفمػػ هللأنيػػ هللليمػػتهللمػػ هللفػػؿهللالممػػؤكليفهلل،هللالػػرفضهللب ب قػػر

أكلكيػػ تيـهللتنتيػاهلل  ػىهللخيػرهللفقػػدهللتن ػ هللال ب قػرهللمػ هللبعلػػيـهلللفػفهللمػ هللغيػرىـهللمػػفهللالرؤمػ ءهللفػاهللترتيػبهلل
ك هللجػػػدكلهللمػػػػفهللإ طػػػػ ءهللاأل ػػػػذارهللأمػػػػ ـهللمثػػػػؿهللىػػػػذههلل،هللتفػػػكفهللالميػػػػ ـهللذاتهللدرجػػػػرهللقصػػػػكلهللمػػػػفهللاألىميػػػػر

فػ هللتن ػ هللمعػوهللال ب قػرهللك هللأمهللشػاءهللأخػرهللغيػرهلل،هللألفهللالػرفضهلل نػدى هللتفػكفهللنت خجػوهللكخيمػر،هللالحػ  ت
هللمػػفهللخػػػ ؿهللإفشػػػ ء،هللبرؤمػػػ خيـأكهللأفهللالمرؤكمػػػيفهللفػػاهلل  قػػػ تيـهللالمب شػػرةهلل،هللبتن يػػػذهللالمط ػػكبهللا لتػػزاـ

لفػفهلل،هللىاهلل  دةهللتحمؿهللمحمؿهللالطقكسهللاليكميرهللالتػاهلل هللتغنػاهللك هللتمػمفهللالمرؤكمػيف،هللالم ـهلل  ييـ
لم هلليصؿهللاألمرهللإلػىهللرفػضهللالميػ ـهللكلػكهللب ب قػرهللفػإفهللذلػؾهللمف ػؼهللب لنمػبرهللل رؤمػ ءهللكىػذاهللقػدهلليجػرهللإلػىهلل
تعمػؼهللالرؤمػ ءهللفػاهللتعػ م يـهللمػ هللالمرؤكمػيفهللممػ هللقػدهلليحػدثهللالمشػ فؿهللل منظمػرهللمػفهللجيػرهللكل عػػ م يفهلل

كىذاهللم هلليحتـهللالتدخؿهللمفهلل،هللفم هللأنوهلل  ىهللالمنظمرهللأفهللتأخذهللىذاهللاألمرهللبمحمؿهللالجد،هلليرهللث نيرمفهللج
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مػػفهللخػػ ؿهللتػػدبرهللأمػػػرهللحػػ  تهللالتعمػػؼهلل نػػػدهلل نهللث نيػػػكهلل،هللمػػػفهللخػػ ؿهللالكق يػػرهللأك نهللهللاثنػػيفخػػ ؿهللممػػعييفهلل
بكامػطرهللتػدريبيـهلل  ػىهللثق فػػرهلل،هللفمػ هلليمفػفهللل منظمػرهللأفهللتحػكؿهللدكفهللحػدكثهللتعمػؼهللالرؤمػ ء،هللحػدكثي 

كالتشكيؽهللالق خـهلل  ىهللأمسهلل،هللكا قتن عمؿ.هللفيجبهللأفهلليرفزهللالتع مؿهلل  ىهللكلكحهللالرؤي هللحمفهللالتع 
هللكالتعػ كفهللالمتبػ دؿهللبيػنيـ،هلل  ميرهللبيفهللأفػرادهللكجم  ػ تهللأمهللىيخػرهللأكهللمنشػ ة ،هللبطريقػرهللكا يػرهللمػفهللال يـػ

قػػػدرهللاإلمفػػ فهلللتحقيػػػؽهللاألىػػداؼهللالمنشػػػكدةهللهللا جتم  يػػركهللكالن مػػػيرهللهللا قتصػػ ديرمػػ هللإشػػب عهللح جػػػ تيـهلل
كمرا ػػػ ةهلل،هللأكهلللعقيػػػدةهللمػػػ هللتػػػكافرهللالبيخػػػرهللالمريحػػػرهللفػػػاهللالعمػػػؿ،هللأكهللل فػػػر،هللأكهللمنظمػػػر،هللأكهللمنشػػػأةلييخػػرهلل
كالقػػػيـهللاإلنمػػػػ نيرهلل،هللكالعػػػرؼهللكالعػػػ داتهللكالتق ليػػػدهللالمػػػ يمرهللل مجتمػػػ ،هللا جتم  يػػػركالمعػػػ ييرهلل،هللالقػػػكانيف

عمػ ؿهللالمكيرهللالممتمدةهللمب دخي هللمفهللالديفهللاإلم ماهللالحنيؼ.هللفم هللأفهلل مؿهللالرؤم ءهللب لتعػ كفهللمػ هللال
لفنػػوهلل،هلليشػيرهللإلػىهللأفهللىنػػ ؾهللنك ػ هللمػػفهللالتعػ كفهللفػاهللإنجػػ زهللالميػ ـ،هللكاألخػذهللبمبػدأهللقيػػ دةهللال ريػؽهللالكاحػػد

فإظيػػ رهللالػػػك ءهلل،هللبػػؿهللألمػػب بهللشخصػػػيرهللبحتػػو،هللأفهللذلػػؾهلللػػػيسهلللغػػرضهللتنظيمػػاهللكالػػػص نهلليظيػػرهللج يػػ
لففهللىذاهللقدهلليص صهلل،هللالخ صرهلل  ىهللغيرههللمفهللالزم ءهللا متي زاتل ممؤكؿهللقدهلليحصدهللص حبوهللبعضهلل

نجػػػػ زهللالميػػػػ ـهللالرؤمػػػ ءفقػػػطهللمػػػػ هللنػػػػكعهللمعػػػػيفهللمػػػػفهلل ىنػػػػ ؾهللمػػػػفهلل،هللممػػػػفهلليرا ػػػػاهللأىميػػػػرهللب لغػػػػرهللل عمػػػؿهللكاا
ألنوهللفاهللرأيوهللمفهللفخرهلل،هللفاهللت مي هللصكرةهللمص حتوهللكا جتي دالمرؤكميفهللأيل هللمفهلليحبهللالعمؿهللمعوهلل

 هلليحمػػفهللأيلػ هللمػػفهللهللالرؤمػػ ءالممػؤكليفهللالمجتيػػدةهللالتػػاهلل هللتريػدهللإ هللالعمػػؿهللكاإلنجػػ ز.هللفمػ هللأفهللمػػفهلل
أمػػ كبهللهللب مػتخداـفحمػػبهللنظريػرهلل"هللىرزبػػرجهلل"هللفأنػوهللينصػػصهلل،هللالتع مػؿهللمػػ هللمرؤكمػيوهللفيػػأمرهللك هلليكجػو

نمػ هلل،هللاإلشراؼهللكالقي دةهللليسهللمعن ىم هللمجردهللإصدارهللاألكامرهللكالتع يمػ تهلل ف،هللالتكجيوهللكليسهللاألمر كاا
هللفعػ  نهللانهللرهللتػأثيرهللف لمشػرؼهللالفػؼءهللىػكهللالػذمهلليػؤث،هللأفرادهللالقكلهللالع م ػرهللكتح يػزىـهللامتم لرمعن ى هللاألدؽهلل

نم هلل فهلل،هللفاهللمرؤكميوهللفيمتجيبكاهلللتكجيي توهللكين ذكفهللتع يم توهلل هلل فهللخكؼ ك ػفهللثقػرهلل،هلللػوهللاحتراـكاا
بأنوهللأميفهلل  ىهللمص لحيـهللكبأنوهلليمعىهلللتحقيؽهللأىدافيـهللالشخصيرهللهللاقتن عفاهللقدراتيـهللكف  ءتوهللك فهلل

فػاهللالقػػدرةهلل  ػىهللرفػػ هللهللف إلشػراؼهللالجيػػدهللتتب ػكرهللأبعػػ ده،هللإلػىهللجنػػبهللمػ هللتحقيػػؽهللأىػداؼهللالمشػػركع نهللجنبػ
هللكتح يزىـهلللبذؿهللقص رلهللجيدىـهلللتحقيؽهللأىداؼهللالمشركعهللبف  ءةهللكفع لير.هلل،هللمعنكي تهللالع م يف

،هللالمرؤكمػػيفهللبتػكقيرهللالػػرخيسهللكتقػػديرههلللمف نتػػوهللفػػاهللالمػػ ـهللاإلدارمهللاىتمػػ ـ:هللأفهللروورى الباحثووة
هللأ  ػىهللمػنيـهللشػأن ممػ هلل،هللكلي تفػاهللمػ ـهللالممػؤهلل نهللألنيـهلليركفهللفاهللذلؾهللمفهللأبجدي تهللالتع مؿهللم هللمػفهللىـػ

كالػػػذمهلليػػػكحاهللبمػػدلهللالقبػػػكؿهللالػػػذمهللي قػػػ ههلل،هللالمب شػػرهللبػػػيفهللالػػػرخيسهللكمرؤكمػػيوهللا تصػػػ ؿيبػػيفهللأىميػػػرهلل
بمرؤكمػييـهللفػػاهللالمؤممػرهللكقػدهلليػكحاهللمػفهللجيػػرهللأخػرلهللبكجػكدهللذلػؾهللالنػكعهللمػػفهللهللاتصػ ليـالرؤمػ ءهللفػاهلل

،هللشػرهللأكهللنيػؿهللمػرادهللاتق ءبغرضهلل،هللخكؼهللالممؤكؿهللالذمهلليجبرهللالمرؤكسهلل  ىهللإظي رهللال ي قرهللكال ب قر
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هللجػداهللبلػركرةهللتبجيػؿهللكتػكقيرهللالممػؤكؿهلللػدكرهللذلػػؾهلل فمػ هللأنػوهللمػفهللالجيػدهللاإلشػ رةهللإلػىهللكجػكدهللشػعكرهللميـػ
المب شػرهللبػيفهللهللا تصػ ؿهللامػتثم رفاهللتكطيدهلل  قػ تهللالمرؤكمػيفهللبرؤمػ خيـهللكىػكهللمػ هلليكلػصهلللػركرةهلل

كأىميرهللالجيدهللالػذمهللقػدهلليبػذؿهللفػاهللتحمػيسهللالع مػؿهللبأىميػرهللجيػكدههللكأ م لػوهللالتػاهلل،هللالرخيسهللكمرؤكميو
)أمػػػمي فهللالمرغنػػػاهللكلي ػػػىهللال فػػػػاهلل،هللهللبيػػػ .هللكتت ػػػؽهللىػػػذههللالنتيجػػػرهللمػػػ هللمػػػ هللتكصػػػ تهللإليػػػوهللدرامػػػرهلليقػػػـك

هلل،هللكتت ػؽهللمػ هللدرامػرهللـ(هللكالتػاهللتػرلهللبقػكةهللالع قػرهللالتػاهللتػربطهللالمػكظ يفهللب لرؤمػ ءهللداخػؿهللالف يػر2121
هللم2006ناصور بوون عقيوول ) هللتػ ـهللبم يػػـك هللأفػرادهلل ينػػرهللالدرامػرهلل  ػىهلل  ػـػ (هللكالتػاهللتكصػ تهللبػػأفهللمعظـػ

هللالع قػػػػ تهلل،هللفمػػػػ هللتمػػػكدهللبيػػػنيـهلل  قػػػػ تهللإنمػػػ نيرهللطيبػػػر،هللنمػػػ نيرالع قػػػ تهللاإل هلليطبقػػػكفهللم يػػػـك كأنيػػػـػ
كتمكدهللبينيـهللاألل رهللكالمكدةهللكيشعركفهللب لرل هللالكظي اهللفاهلل،هللكيشعركفهللب لثقر،هللاإلنم نيرهللفاهلل م يـ

هلليبػذلكفهللقصػ رلهللجيػدىـهللفػاهللإنجػ زهلل،هللفمػ هللأفهللذلػؾهللنػتجهلل ػفهللحػبيـهللل عمػؿهللكالت ػ ناهللفيػو،هللالعمػؿ كأنيـػ
(هللكالتػاهللبػأفهللل ق خػػدهللم2004صوالح بون نويار كتت ػؽهللىػذههللالنتيجػرهللمػ هللدرامػرهلل)هلل،مػندةهللالػييـالميػ ـهللالم

ب لمرؤكمػػػػيفهللهللا تصػػػ ؿكأفهلل،هللاألفػػػرادهللنحػػػػكهللأ مػػػ ليـهللأكهللنحػػػكهللمؤممػػػتيـهللاتج ىػػػ تتػػػأثيرهللقػػػكمهلل  ػػػىهلل
هللاجتم  يػػرخ صػػرهلل نػدم هلليحمػػكفهللبعػػدـهللكجػكدهللىػػكةهلل،هلليمػ ىـهللبشػػفؿهللكالػصهللفػػاهللتنميػػرهللركحهللالجم  ػر

هلل.(يـؤكلي)بينيـهللكبيفهللمم
ليػذاهللالمقيػ سهلليتلػصهللاقتػرابهللقيمػرهللالكمػيطهللمػػفهللهللكا نتشػ رك نػدهللامػتخداـهللمقػ ييسهللالتمرفػزهلل

كفػػذلؾهللدرجتػاهللا لتػػكاءهللكالت ػػرطصهلل،هللكانخ ػػ ضهللدرجػػرهللا نحػراؼهللالمعيػػ رم،هللقيمػرهللالمتكمػػطهللالحمػ با
  قػرهللالعػ م يفهللمػػ هللالرؤمػ ءهللداخػؿهللالمؤممػػرهللهللكب لتػ لاهللفػإفهللشػفؿهللالتكزيػػ هللاإلحصػ خاهلللبي نػ تهللبعػػد

مم هلليممصهللبإمف نيرهللامتخداـهللاألم ليبهللاإلحص خيرهللالتاهللتشػترطهلل،هللقريبرهللمفهللالتكزي هللالطبيعاتعتبرهلل
هللالتكزي هللالطبيعاهلل ندهللالبحثهللفاهللالع ق تهللبيفهللالمتغيرات.هلل
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 :للعاملين خارج نطاق المؤججة الجرماعيةالعالقات  طبيعة*

 للعاملين خارج نطاق المؤججة  الجرماعيةالعالقات  طبيعة أ( يبين األىمية النجبية لبعد -23)جديل 

هللال قراتهللر.ـ
الكمطهلل
هللالمرجص

الكزفهلل
هللالمخكم

ترتيبهللال قرةهلل
هللحمبهللأىميتي 

هلل1هلل81هلل2.4هللت لؿهلل قدهللاجتم   تهللم هللرخيمؾهللفاهللالعمؿهللخ رجهللالمؤممر.هلل3
هلل2هلل81هلل2.4هللت لؿهللمق ب رهللزم خؾهللخ رجهللم   تهللالعمؿهللفاهللالمقيى.هلل4
الري لػػػاهللل منظمػػػرهلل  ػػػىهللتحمػػػيفهلليمػػ  دؾهللا نلػػػم ـهللإلػػػىهللال ريػػػؽهللهلل5

هلل  ق تؾهللم هللزم خؾهللفاهللالعمؿ.
هلل3هلل81هلل2.4

هلل4هلل81هلل2.4هللمفهللالميؿهللتفكيفهلل  ق تهللم هللزم ءهللينتمكفهللإلىهللن سهللقبي تؾ.هلل7
هلل5هلل81هلل2.4هللتعتقدهللأنؾهللمحماهللمفهللخ ؿهللالعمؿهللم هللأ ل ءهللالنق بر.هلل11
هلل6هلل81هلل2.4هلل  قتؾهللبزم خؾهللىاهللصداقرهللأفثرهللمفهلل  ق تهللتج رير.هلل12
هلل7هلل81هلل2.4هللت لؿهللتفكيفهللصداق تهللم هللالزم ءهللالذيفهلليش رفكنؾهللاىتم م تؾ.هلل13
اجتم  ؾهللم هللرخيمػؾهللفػاهللالعمػؿهللخػ رجهللمػ   تهللالعمػؿهلليمػيؿهلل  يػؾهللهلل15

هللفيموهللداخؿهللالمنظمر.
هلل8هلل81هلل2.4

اجتم  ػؾهللمػػ هللزم خػؾهللخػػ رجهللمػ   تهللالعمػػؿهللميمػيؿهللالت ػػ ىـهللمعيػػـهللهلل2
هللداخؿهللالمنظمر.

هلل9هلل76.6هلل2.3

هلل11هلل76.6هلل2.3هللم هللالزم ءهللالذيفهلليش رفكنؾهللاىتم م تؾ.مفهللالميؿهللتفكيفهلل  ق تهللهلل6
مفهللبيفهللالزم ءهللالذيفهللت لؿهللالتكاصؿهللمعيـهللداخؿهللالمنظمرهللكالذيفهللهلل1

هلل  دةهللم هللت تقاهللبيـهللخ رجهللم   تهللالعمؿ.
هلل11هلل73.3هلل2.2

يمػػ  دؾهللا نتمػػ بهللإلػػػىهللنق بػػرهلل م ليػػػرهلل  ػػىهللتعزيػػػزهللمف نتػػؾهللداخػػػؿهللهلل8
هللالمنظمر.

هلل12هلل73.3هلل2.2

إلػػػىهللال ريػػػؽهللالري لػػػاهللب لمؤممػػػرهلل  ػػػىهللتحمػػػػيفهللهلليمػػػ  دؾهللا نتمػػػ ءهلل9
هللمف نتؾهللداخؿهللالمنظمر.

هلل13هلل73.3هلل2.2

هلل14هلل73.3هلل2.2هللي لؿهللالعمؿهللفاهللالمؤممرهللم هلل ن صرهللال ريؽهللالري لاهللل مؤممر.هلل11
هلل15هلل73.3هلل2.2هلل  قتؾهللم هللرخيمؾهللفاهللالعمؿهللىاهللصداقرهللأفثرهللمفهلل  قرهلل مؿ.هلل14

 للعاملين خارج نطاق المؤججة:  الجرماعيةالعالقات  طبيعة داألىمية النجبية لبع
أ(هللأفهللال قرةهللالث لثرهللقدهللتحص تهلل  ىهللأ  ىهللكزفهللمخكمهللكالتاهللهلل-23تشيرهللالبي ن تهللالكاردةهللب لجدكؿهلل)

جػ ءتهللفػػاهللالمرتبػرهللاألكلػػىهللهلل(ت لػؿهلل قػػدهللاجتم  ػ تهللمػ هللرخيمػػؾهللفػاهللالعمػؿهللخػػ رجهللالمؤممػرتبػيفهلل)
  قتػؾهللمػ هللرخيمػؾهللفػاهلل(هللكالتػاهللتبػيفهلل)14)أم هللأقؿهللكزفهللمخكمهللفمػجؿهللل  قػرةهلل،هلل%(81بكزفهللمخكمهلل)

هلل(هلل73.3ج ءتهللفاهللالمرتبرهللاألخيرةهللبكزفهللمخكمهلل)هلل(العمؿهللىاهللصداقرهللأفثرهللمفهلل  قرهلل مؿ
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للعاملين خارج نطاق المؤججة  الجرماعية ( يبين الريصيف اإلحصائي لبعد العالقات  -32جديل )  

ل ع م يفهللهللا جتم  يرالع ق تهلل
هللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالكاقعاهللالنظريرالدرجرهلل

هلل16.1هلل42هلل29هلل-15هلللعي ر
هلل34.4هلل91هلل37هلل-31هللمتكمطر
هلل49.6هلل131هلل45هلل-38هللقكير

هلل111.1هلل262هللالمجمكع
المتكمطهلل
هللالحم با

الكمطهلل
هللالنظرم

هللالكميط
ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

مع مؿهلل
هللا لتكاء

مع مؿهلل
هللالت رطص

هللأفبرهللقيمرهللأقؿهللقيمر

هلل45.11هلل15.11هلل1.31هلل1.15هلل9.18هلل34.11هلل31هلل35.76
هللا جتم  يػػػرالع قػػ تهللهللكقػػدهللأكلػػحتهللنتػػػ خجهللالتح يػػؿهللاإلحصػػػ خاهللأفهللأفػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػثهلليػػػركفهللأف

هلل%(هللمػػفهللأف34.4كنمػبرهلل)،هلل%(49.6بنمػػبرهلل)ل عػ م يفهللخػ رجهللنطػػ ؽهللالمؤممػرهللجػػ ءتهللبدرجػرهللقكيػرهلل
بدرجػػرهللل عػ م يفهللخػػ رجهللنطػ ؽهللالمؤممػػرهللجػ ءتهللهللا جتم  يػػرالع قػ تهللهللأفػرادهلل ينػػرهللالبحػثهلليػػركفهللأف

هللنمػػػبرهلل)،هللمتكمػػػطر ل عػػػ م يفهللخػػػ رجهللنطػػػ ؽهللالمؤممػػػرهللهللا جتم  يػػػرالع قػػػ تهللهلل%(هلليػػػركفهللأف16.1ثػػـػ
هلللعي ر.هللبدرجر

ب(هللأفهللالػػػدرج تهللالمتحصػػػػؿهلل  ييػػػ هللأفػػػرادهلل ينػػػػرهللالبحػػػثهلل  ػػػػىهللهلل-23كيتبػػػيفهللمػػػفهللخػػػػ ؿهللالجػػػدكؿهلل)
هللقػػػػػػػػػػػػػػػػدهللتراكحػػػػػػػػػػػػػػػػػتهللبػػػػػػػػػػػػػػػػػيفهللهللل عػػػػػػػػػػػػػػػػ م يفهللخػػػػػػػػػػػػػػػػػ رجهللنطػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽهللالمؤممػػػػػػػػػػػػػػػػػرهللا جتم  يػػػػػػػػػػػػػػػػػرالع ق تهللبعػػػػػػػػػػػػػػػػد
فػػاهللالكقػػتهللالػػذمهللفػػ فهللفيػػوهللالمتكمػػطهللالنظػػرمهللل بعػػػدهلل،هلل(35.76مػػطهللحمػػ باهلل)درجػػر(هللبمتكهلل45هلل-15)
هلل.(درجر31)

كتشيرهللنتيجرهللمق رنرهللالمتكمطهللالحم باهللب لمتكمطهللالنظرمهللل درج تهللالتاهللتحصؿهلل  يي هللأفرادهلل ينرهلل
إلػػىهللأفهللقيمػػرهللالمتكمػػػطهلل، ل عػػػ م يفهللخػػ رجهللنطػػ ؽهللالمؤممػػرهللا جتم  يػػرالع قػػ تهللهللالبحػػثهلل  ػػىهللبعػػد

ل عػ م يفهللخػ رجهللهللا جتم  يػرالع قػ تهللهلل هلليػدؿهلل  ػىهللأفيمرهللالمتكمػطهللالنظػرمهللمٌمػالحم باهللأفبرهللمفهللق
يمفػػفهللت مػيرهللذلػػؾهللأفهلللقػ ءهللالػػزم ءهللخػػ رجهللأكقػ تهللالػػدكاـهللتمػػيؿهللكهلل،هللج ءهللبدرجػرهللقكيػػرنطػ ؽهللالمؤممػػر

هللداخػػؿهللالمؤممػػر كفػػذلؾهللفيمػػػ هللإذاهللفػػ فهلللقػػ ؤىـهللبرؤمػػ خيـهللخػػ رجهللأكقػػ تهللالػػػدكاـهلل،هلل  ػػييـهللالت ػػ ىـهللمعيػـػ
يميؿهلل  ييـهللالت  ىـهللمعيـهللداخؿهللالمؤممر.هلللففهللالميـهللىن هللىكهللأىميرهللمثؿهللىذههللال ق ءاتهللكالتكاصؿهلل

  ػػييـهللك  ػػػىهلل،هللممػػتكي تيـهللكتخصصػػ تيـهللخػػػ رجهللأكقػػ تهللالعمػػػؿهللاخػػػت ؼفيمػػ هللبػػيفهللالمػػػكظ يفهلل  ػػىهلل
هللفيمػ هللبيػنيـهللمػفهللجيػرالتػاهللليػ هللا،هللالعمؿهللكالمؤممرهلل  ىهللحدهللمكاء ك  ػىهلل،هلللتػأثيرهللالقػكمهلل  ػىهللدمجيـػ
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كىكهللم هللذىبهللإليوهللفؿهللمفهلل،هللليي إحؿهللالمشف تهللالتاهللتعترليـهللأكهللتعترضهللالمؤممرهللالتاهللينتمكفهلل
هللا جتم  يػرفاهللمق لتيـهللفاهللمكلكعهللالشػبف تهللهلل" ل  ييس "ي ،" يجيان ليدوا "، " ري  وريس "
رةهللتع ـهللالمديريفهللالتن يذييفهلللفي يرهللتعزيزهللالركابطهللحيثهلليرلهللاألىميرهللالفبيرةهللللركهلل،هللداخؿهللالمنظم ت

حيػثهلليصػػؿهللالػػدمجهلل،هللكتكثيقيػ هللبيػػنيـهللكبػيفهللالمػػكظ يفهللكىػكهللمػػ هللي يػدهللالمنظمػػرهللكال ػردهلل  ػػىهللحػدهللمػػكاء
حيػػػثهللب تػػتهلللػػػدييـهلل،هلل"هللأكهللالع كيػػرهللل مشػػػف تهللكح يػػ هللالريرينيوووة بالجووورجابة"هللهللكهبيػػنيـهللإلػػىهللمػػػ هللمػػمهلٌل

أمهللبعبػػػ رةهلل،هللبػػيفهلل مػػ ؿهللالمؤممػػرهللالكاحػػدةهللا نػػدم ججػػراءهللذلػػػؾهلل،هللالمشػػ فؿهللكح كليػػ هللكالػػحرهللالمعػػ لـ
أخػرلهللظيػكرهللذلػؾهللالتكاصػؿهللالمكجػػكدهللبػيفهللالعمػ ؿهللبطريقػرهللمنتجػرهللفػػاهللبيخػرهللتمػمصهللبم مػرهللشػػبف تهلل
التكاصػؿهللبػيفهللالعمػ ؿ.هللفمػ هلليمفػفهللت مػيرهللرأمهللغ لبيػرهللالمبحػكثيفهللفػاهللمػ هللأفهللفػ فهللمػفهللالمػيؿهلل  ػػييـهلل

كفيم هللإذاهللف فهلليميؿهلل  ػييـهللأيلػ هللتفػكيفهلل،هللا ىتم م تتفكيفهلل  ق تهللم هللالزم ءهللالذيفهللليـهللن سهلل
هللمػفهللن ػسهللقبي ػتيـ كىػؿهللي لػػ كفهللأفهللي تقػكاهللبػزم خيـهللخػ رجهللأكقػػ تهلل،هلل  قػ تهللمػ هللالػزم ءهللالػذيفهللىػـػ

ل  ريػػػؽهللالري لػػاهللالخػػ صهللب لمؤممػػػرهلليمػػ  دىـهللفػػاهللتحمػػػيفهللهللانلػػم ميـكىػػؿهلل،هللالعمػػؿهللفػػاهللالمقيػػػى
هلللقػػػػ ءاتهللهللكفيمػػػػ هللإذاهللفػػػػ نكاهللي لػػػػ كف،هلل  قػػػػ تيـهللمػػػػ هللزمػػػػ ءهللالعمػػػػؿ خػػػػػ رجهللهللبرؤمػػػػ خيـأفهللتفػػػػكفهللليػػػـػ

حيػثهللأفهللمثػؿهللىػذههللالع قػ تهلل هللتفػكفهلل،هللفػؿهللذلػؾهللبغػرضهللتكطيػدهللالع قػ تهللالبينيػرهللبيػنيـ،هللالمؤممػر
نم هللىاهللنت جهللترافـهلل برهللفتراتهللطكي رهللمفهللالزمف ليذاهللف هلليمففهللتصكرهللبن خي هلل،هللبيفهلللي رهللكلح ى هللكاا

فرصػيدهللالمؤممػرهللالتػاهلليعم ػكفهلل،هللرأكهللح لػرهلل  رلػهللم ػ جئىفػذاهللفجػأةهللبصػكرةهللمػريعرهلللخدمػرهللمكقػؼهلل
فم هللأفهللىذههللالركابطهللكالع ق تهللبيفهلل،هللىكهللشاءهللترافـهلل برهللالزمفهللا جتم  يربي هللمفهللالقيـهللكالركابطهلل

الػػػذمهلليظيػػػرهلللنػػػ هللأنيػػػ هلل  قػػػ تهلل هلليفكنيػػػ هللفػػػردهللبذاتػػػوهللهللا جتمػػػ  ااألفػػػرادهللتشػػػيرهللإلػػػىهللذلػػػؾهللالج نػػػبهلل
نم هللتتفكفهللفاهللإط رهللجم  رهلل،هللكلكحده إلييػ هللكتفػكيفهلل  قػ تهللهللا نلػم ـرادهلليرتلػاهللاألفػهللاجتم  يػركاا

ذلػػػؾهللأفهللاألفػػػرادهلل بػػػػرهلل،هللمػػػ هللتػػػكفرههللالعلػػػكيرهللفػػػػاهللىػػػذههللالجم  ػػػرهللمػػػفهللمزايػػػ هللامػػػتغ ؿفييػػػ هللمػػػفهللأجػػػؿهلل
" إلوووى أن اا " فوووردألفهللال ػػردهللحينيػػػ هللينتقػػؿهللمػػػفهللفكنػػوهلل،هلللمػػ هللتػػػكفرههللالعلػػكيرهللفػػػاهللجم  ػػرهللامػػتخداميـ
تربطػوهللهللاجتم  يػركعهللإلػىهللنز ػ تهللكذلػؾهللبتغييػرهللصػ  توهللالبداخيػرهللالتػاهللتربطػوهللبػ لنهلل"اا صخيصبح " ش
،هللكىاهللالع ق تهللالخ صرهللالتاهللتقدـهللالركابطهللاللركريرهللبيفهللرأسهللالمػ ؿهللالمػ دمهللكالبشػرم،هللب لمجتم 

هللبػػوهللالمجمك ػػػرهلل فػػػاهللأمهللهلل–أ لػػ ءهللالمجمك ػػػرهللهللكاجتمػػػ عهلل–فػػاهللنطػػػ ؽهللالنشػػػ طهللالمشػػترؾهللالػػػذمهللتقػػػـك
معػػػيفهللمػػػفهللمجػػػ  تهللكىػػػكهللالتعبيػػػرهللالمرخػػػاهلل ػػػفهللىػػذههللالع قػػػ تهللفػػػاهللمجػػػ ؿهلل،هللظػػرؼهللكفػػػاهللأمهللمفػػػ ف

كىػكهللمػ هلل،هللكىاهللتعبيرهلل فهللشبفرهللالع ق تهللفاهللصػكرهللمخت  ػر،هللا جتم عكجمي هللصكرهللىذاهلل،هللالنش ط
هللبػذاتهللهللامتج بتيـبينتوهلل حيػثهللظيػرتهلل،هللا ىتمػ ـفيم هلليخصهللتفػكيفهلل  قػ تهللمػ هللالػزم ءهللالػذيفهللىـػ
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هلليجعؿهللمفهللالميؿهللتفكيهللا ىتم ـحيثهللأفهلل،هللمرت عرهللا متج بر فهللالع ق تهللالمشترؾهللبيفهللأفرادهللالتنظي
ي رضهللن موهللبص رهللكالحرهلل  ىهللاألفرادهللفن حظهللأفهللالمص حرهللهللا ختص صحيثهلللكحظهللأفهلل،هللبينيـ

كىاهللذاتيػ هللمػ هللتمػ ىـهللفػاهللتمػييؿهلل،هللالكاحدةهللقدهللتجم هللمجمك رهللمفهللاألفرادهللفتميـهللجميع هللبذاتهللالممر
م هلل،هلللعمؿفي حظهللتبع هللل ق ءاتيـهللخ رجهللمف فهللا،هللكىاهلل  ق تهللتت  كتهللقكتي ،هللتفكيفهللالع ق تهللبينيـ

فمػ هللأفهللممػ هلليمػػ ىـهللفػاهللمثػػؿهلل،هلللت ػؾهللالمػمرهلل  ػػىهللج مػ تيـهللمػػفهللجػكهلليتمتػ هللب ألريحيػػرهللكقػكةهللالتكاصػػؿ
كحتػػىهلل،هللكاحػػدهللكا نتمػ ءفيصػيرهللىنػػ هللالخطػ بهللمشػػترؾهلل،هلللػذاتهللالقبي ػػرهللا نتمػػ ء،هللكيمػي وذلػؾهللأيلػػ هلل

فمػػػػ هللأفهللال حػػػػػ ؽهلل،هللممػػػػ هلليصػػػػػيرهللالكاحػػػػدهللمػػػػنيـهللدرءهللأكهللمػػػػػندهلللصػػػػ حبو،هللخ  يػػػػرهللفػػػػؿهللكاحػػػػدهللىػػػػػاهللذاتيػػػػ 
فيصػػيرهللالمفػػ فهللالمحبػػذهلللػػػدييـهلل،هللجمك ػػرهللمػػفهللالػػزم ءهللفػػاهللالمقيػػىهللالمعيػػكدهلليقػػػكمهللالع قػػ تهللبيػػنيـبم

هللا نتمػ ءكمػفهللنت خجيػ هللأنيػ هللتزيػدهللفػاهللقػكةهلل،هلللتب دؿهللأطراؼهللالحديثهلل ػفهللالمؤممػرهللكغيرىػ هللممػ هللييميـػ
الكاحػػدهلللفػؿهللمػػنيـهللل ريػؽهللالمؤممػػرهللهللا نتمػ ءكتػػذيبهللالحػكاجزهللبيػػنيـ.هللفػاهللحػػيفهللأفهلل،هلللبعلػيـهللبعلػ 

لنق بػرهللالعمػ ؿهلليمػ  دهللهللا نتم ءكفاهللم هللإذاهللف فهللأيل هلل،هلل لاهلليم  دىـهللفاهللتحميفهللمف نتيـهللفيي الري
كفػػػذلؾهللفػػاهللمػػػ هللإذاهللفػػ فهللالكاحػػػدهللمػػنيـهللي لػػػؿهللالعمػػؿهللفػػػاهلل،هللفػػاهللتعزيػػزهللمف نػػػرهللال ػػردهللداخػػػؿهللالمؤممػػر

الكاحػػدهللمػنيـهللأنػػوهللمحمػاهللب لعمػػؿهللرفقػػرهللهللا تقػ دكحػػكؿهلل،هللالمؤممػرهللرفقػػرهللأ لػ ءهللمػػفهللال ريػؽهللالري لػػا
كم هللينتجهلل فهللمخت ؼهلل،هلليرج هللإلىهللأىميرهللالت    تهللاليكميرهللبيفهللأفرادهللالتنظيـ،هللالنق برهلل ن صرهللمف

كم هلليترتبهلل ني هللفاهللنظرهللاألفرادهللمم هلليجنكنوهلل،هلللن دهللأكهللفريؽهللأكهللنق برهللف  نتم ءأكجوهللت ؾهللالع ق تهلل
ك  قػػ تيـهلل،هللإلػىهللأىػػدافيـهلل  ػىهللالمػدلهللالقصػيرانهللامػتن د،هللمػفهللمزايػ هلل  ػىهللالممػتكلهللالمينػػاهللكالػكظي ا

ل نػػ دمهللالػذمهللقػػدهللهللا نتمػ ءحيػثهلليعتبػػرهلل،هللكمػػ هلليترتػبهلل نيػػ هللفػاهللنظػػرىـهللمػفهللن ػػكذ،هللالمخت  ػرهللب لمػ طر
كرقػرهللرابحػرهللفػػاهلليػدهللال ػػردهللهلل–مػراتبيـهللكممػػؤكلي تيـهللهللاخػت ؼ  ػػىهللهلل–يجمػ هللبعلػ هللمػػفهللأفػرادهللالتنظػيـهلل

حيػػػثهللأفهللهلل،نق بػػػرهللأكهللال ريػػػؽهللالري لػػػاإلػػىهللالكىػػػكهللمػػػ هلليمفػػفهللالقيػػػ سهلل  يػػػوهللب لنمػػػبرهلل،هللالمنتمػػاهللإليػػػو
  ق تػوهللهللامػتغ ؿإنم هللىكهلل ب رةهلل فهللمندهلليتػيصهللل  ػردهللهللا جتم  يرإلىهللمثؿهللىذههللالترفيب تهللهللا نتم ء

فيفػػػكفهلل بػػ رةهلللػػػوهلل ػػػفهللن ػػػكذهللين ػػذهللبػػػوهلللتحقيػػػؽهللمف نػػػرهلل،هللا نتمػػػ ءالتػػػاهللفكنيػػػ هللجػػراءهللىػػػذاهللهللا جتم  يػػر
 ع قػرهللبػػيفهللفػاهللدرامػتوهللل" فوان لووين "  كيمفػفهللالقيػػ سهلل  يػوهللبمػ هللذىػبهللإليػػو،هلليرلػ ى هللفػاهللالمؤممػر

مػ هللىػكهللهللا جتمػ  ادهللأفهللرأسهللالمػ ؿهللحيثهللأفهلٌل،هللا جتم  يركتحقيؽهللالمف نرهلل،هللا جتم  ارأسهللالم ؿهلل
هللأ لػ ءهللأمهللجم  ػػرهللهلل–هللا جتم  يػػرإ هللمجمك ػرهللمػػفهللالمػكاردهلل الم ديػرهللمنيػػ هللكغيػرهللالم ديػػرهللالتػاهلليقػػـك

فيػػػػ هللالمػػػكاردهللالتػػػاهللتمت هلل)لوووين(حيػػػثهللصػػػنؼهلل،هللبحشػػػدى هلللتحقيػػػؽهللمجمك ػػػرهللمػػػفهللاألىػػػداؼهللاجتم  يػػػر
،هلل:هللكىػػػاهللالمػػكاردهللالتػػػاهلليمت فيػػ هللاألفػػػرادمووويارد شخصوويةىمػػػ :هلل،هللإلػػػىهللنػػك يفهللا جتم  يػػرالجم  ػػ تهلل
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موووويارد ،هللدكفهللأمهللتػػػدخؿهللمػػػػفهللالمجتمػػػ هللالػػػػذمهللينتمػػػكفهللإليػػػػو،هللبحريػػػرهللت مػػػػرهللامػػػػتخدامي كيمػػػتطيعكفهلل
،هللا جتم  يػػر:هللكىػاهللالمػػكاردهللالتػاهلليمػػتطي هللاألفػرادهللالحصػػكؿهلل  ييػ هللمػػفهللخػ ؿهلل  قػػ تيـهللاجرماعيووة

التػػػاهلليمت فيػػػ هللأ لػػػ ءهللالجم  ػػػرهللكيب دلكنػػػ .هللكمػػػفهللهللا جتم  يػػػركتتمثػػؿهللفػػػاهللالمػػػكاردهللالم ديػػػرهللكالمزايػػػ هلل
نظػ ـهللالترقيػرهللكالحصػكؿهلل  ػىهللالكظػ خؼهللفػاهللالعديػدهللمػفهللالب ػدافهللهللارتبػ طاألمث رهللالكالحرهلل  ػىهللذلػؾهلل

 هللال ػردهللكبػدكفهللىػذههللالع قػ تهللقػدهلل هلليمػتطيهللا جتم  يػرالن ميرهللبم هلليتكافرهللل  ردهللمفهللشبفرهللالع ق تهلل
فهللتػكفرتهلللػوهللالقػدراتهللكالميػ راتهللالمط كبػر.هللفمػ هللكااهللالحصكؿهلل  ىهللالكظي رهللكالترقيرهللفاهللالعمؿهللحتػىهلل

،هلليمففهللت ميرهللم هللإذاهللف فهللالكاحدهللمنيـهلليعتبرهلل  قتوهللبرخيموهلل  قرهللصداقرهللأفثػرهللمنيػ هلل  قػرهلل مػؿ
مػ هللإذاهللفػ فهللكفذلؾهللفاهلل،هللكم هللإذاهللف نتهلل  ق تيـهللبزم خيـهلل  ق تهللصداقرهللأفثرهللمني هلل  ق تهلل مؿ

الكاحػدهللمػػنيـهللي لػؿهللأفهللتفػػكفهلللػوهلللقػػ ءاتهللبزم خػوهللخػػ رجهللالمؤممػر.هللحيػػثهلليمفػفهللل قػػ ءاتهللالرمػػميرهلل
مكاءهللفيم هلليخصهللالعمؿهللأكهللفيم هلليتع ؽهلل،هللكغيرهللالرمميرهللأفهللتكفرهللال رصهللاألم ميرهللل حكارهللكالقرارات

اق تهللإنمػ هللبمكالي هللج نبيوهللخ رجرهلل نوهللكقدهلليأخذهللذلؾهللزمن هللفبيراهللمفهللالكقتهللحيثهللأفهللتفكيفهللالصػد
هلل  ػػػػػىهللالصػػػػػعيديفهللالػػػػػكظي اهللا ىتم مػػػػػ تيفػػػػكفهللمػػػػػ هللمػػػػػفهلليشػػػػػ رفيـهللن ػػػػػسهلل ،هللكمػػػػفهلليتعػػػػػ طؼهللمعيػػػػـػ

)أمػػمي فهللالمرغنػػاهللكلي ػػىهللال فػػػاهلل،هللهللليػػوهللدرامػػرإكالشخصػػا.هللكتت ػػؽهللىػػذههللالنتيجػػرهللمػػ هللمػػ هللتكصػػػ تهلل
،هللكتت ػؽهللمػ هللهللـ(هللكالتاهللترلهللبقػكةهللالع قػرهللالتػاهللتػربطهللالمػكظ يفهللبعلػيـهللالػبعضهللخػ رجهللالف يػر2121
بيفهللالع م يفهللخ رجهللكقتهللالدكاـهلليؤدمهللإلىهللتمييرهللهللاتص ؿ(هللبأفهللكجكدهللم2003لد الحربي خا)هللدرامر
بػيفهللهللا خػت ؼككجكدهللفركؽهللذاتهللد لرهللإحصػ خيرهللفػاهللممػتكلهللالع قػ تهللاإلنمػ نيرهللكمحػكرهلل،هللالعمؿ

التنظػيـهللبشػػفؿهللجيػدهللالرمػػماهللكغيػػرهللالرمػماهللكالع قػػ تهللاإلنمػػ نيرهللكالع قػ تهللالشخصػػيرهللخػػ رجهللدكاـهلل
(هللكالتاهللم2024)محمد ميدين إنت جيرهللكتزيدهللمفهللأداءهللالع م يف.هللكتت ؽهللم هللدرامرهللهللالعمؿهللترف هللمف

تػرلهللأفهللأغ ػبهللالعػػ م يفهلليتعػ م كفهللمػػ هللبعلػيـهللالػػبعضهللبع قػرهللغيػػرهللالرمػميرهللكالتػػاهللجػ ءتهللنتيجػػرهلل
الت  ىـهللفيم هللبينيـهللكفذلؾهللألنيـهللينتمكفهلللن سهللمنطقتيـهللكىذاهللم هلليكلصهللأفهللأغ ػبهللالعػ م يفهلليعقػدكفهلل

هللا مػػتقراركىػػذاهللمػػ هلليػػدؿهللأيلػػ هلل ػػفهللشػػعكرىـهللب لراحػػرهللنتيجػػرهللهللأثن ىػػ عمػػؿهللأفثػػرهللمػػفهلللقػ ءاتهللخػػ رجهللال
هللكالع ق تهللالطيبرهللالتاهللبينيـ.هلل

ليػػػذاهللالمقيػػ سهلليتلػػػصهللاقتػػرابهللقيمػػرهللالكمػػػيطهللمػػفهللقيمػػػرهللهللكا نتشػػ رك نػػدهللامػػتخداـهللمقػػػ ييسهللالتمرفػػزهلل
ت رطصهللكب لت لاهللكفذلؾهللدرجتاهللا لتكاءهللكال،هللكانخ  ضهللدرجرهللا نحراؼهللالمعي رم،هللالمتكمطهللالحم با

تعتبػرهللل عػ م يفهللخػ رجهللنطػ ؽهللالمؤممػرهللهللا جتم  يرالع ق تهللهللفإفهللشفؿهللالتكزي هللاإلحص خاهلللبي ن ت
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مم هلليممصهللبإمف نيرهللامتخداـهللاألم ليبهللاإلحص خيرهللالتاهللتشترطهللالتكزي هلل،هللقريبرهللمفهللالتكزي هللالطبيعا
هللالطبيعاهلل ندهللالبحثهللفاهللالع ق تهللبيفهللالمتغيرات.هلل

 ة وول يالصناعالمؤججة  الريصيف اإلحصائي لمقياس الرنظيم غير الرجمي للعاملين في( يبين 24جديل )

التنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهلل
هللرهللففؿيالصن  هللالمؤممرهللفا

هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالكاقعاهللالدرجرهللالنظرير

هلل23.7هلل62هلل115هلل-58هلللعي ر
هلل26.7هلل71هلل145هلل-116هللمتكمطر
هلل49.6هلل131هلل174هلل-146هللقكير

هلل111.1هلل262هللالمجمكع
المتكمطهلل
هللالحم با

الكمطهلل
هللالنظرم

هللالكميط
ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

مع مؿهلل
هللا لتكاء

مع مؿهلل
هللالت رطص

هللأفبرهللقيمرهللأقؿهللقيمر

هلل174.11هلل58.11هلل1.31هلل1.15هلل34.48هلل133.11هلل116هلل137.67
كقدهللأكلحتهللنت خجهللالتح يؿهللاإلحص خاهللأفهللأفرادهلل ينرهللالبحثهلليػركفهللبكجػكدهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهلل

%(هلل.هلليمفػػػفهللت مػػػيرهللذلػػػػؾهللأفهلل49.6بنمػػػػبرهلل)بدرجػػػرهللقكيػػػرهللهللالزيػػػكتهللبمصػػػػ  ةهللالزاكيػػػرهللبمصػػػن هللتعبخػػػر
كأفهللطبيعػرهللالع قػػ تهلل،هللالتنظػيـهللغيػػرهللالرمػماهللمكجػػكدهللداخػؿهللمصػػن هللتعبخػرهللالزيػػكتهللبمصػ  ةهللالزاكيػػر

غيػػرهللالرمػػػميرهللتمػػ  دهللالمػػػكظ يفهلل  ػػىهللتكطيػػػدهللكتقكيػػػرهللالع قػػ تهللبػػػيفهللالمػػكظ يفهللكينػػػتجهلل نيػػػ هللك ءهلل
دهللالمؤممرهللفاهللالكصكؿهللإلىهللأىدافي هللكأفهللالع قرهللالمكجكدةهللبيفهللالعم ؿهللتنظيماهللل مؤممرهللمم هلليم  

كالتقػػديرهللالمتبػػػ دؿهللبػػػيفهللهللكا حتػػػراـلؼهللكالت ػػ ىـهللآصػػداقرهللممتػػػ زةهللك  قػػ تهللجيػػػدةهللكىػػذاهلليػػػدؿهلل  ػػىهللالتػػػ
العمػػػػػ ؿهللككجػػػػػكدهللتلػػػػػ مفهللبػػػػػيفهللالعمػػػػػ ؿهللفػػػػػاهللمخت ػػػػػؼهللالمن مػػػػػب تهللكالظػػػػػركؼهللفػػػػػاهللالمػػػػػرضهللكالكفػػػػػ ةهلل

كالعم ؿهلليق كفهللم هللبعليـهللالبعضهللفاهللكقتهللالمحفهللكالشداخدهللكيقكمكفهللبتب دؿهلل،هللكالمن مب تهللالمعيدة
الزيػ راتهلللتغييػػرهللأجػكاءهللالعمػػؿهللكالترفيػػوهلل ػفهللالػػن سهللكتكطيػدهللكتقكيػػرهللالع قػػ تهللفيمػ هللبيػػنيـهللك هللكجػػكدهلل

كالتقديرهللالمتب دؿهللل عمػ ؿهللمػفهللالرؤمػ ءهللهللا حتراـلخصكم تهللبيفهللالعم ؿهللحيثهللأفهللجكهللالعمؿهلليمكدههلل
أفهللالع قػ تهللغيػرهللالرمػميرهللالمكجػكدةهللداخػؿهللالمؤممػرهللتح ػزهللالعػ م يفهللفػاهللالعمػؿهللحتىهللالمرؤكميفهللكهلل

هللكا نمػػج ـك ػػدـهللالشػعكرهللب لتعػػبهللكالم ػػؿهللكلزيػ دةهللالتعػػ كفهلل،هلللػمفهللجم  ػػرهللألداءهللالعمػػؿهللبشػفؿهللجيػػد
(هلللمػػترهللفتيػ تهللحيػثهلل حػػظهللموايي الرووينكتقكيػرهللالع قػ تهللبػيفهللالعمػػ ؿهللمثػؿهللالتجربػرهللالتػػاهللقػ ـهللبيػ هلل)

دكفهللالشػعكرهللب لتعػبهللأكهللالم ػؿهللكفػؿهللكاحػدةهللتعتبػرهللحػ فزاهلللألخػرلهللكأفهللالع قػ تهللتع كفهللبيفهللال تيػ تهلل
حيثهللتعتبرهللالمؤممرهللالبيتهللالث ناهللبعدهللاألمرةهللكيجدهلل،هللغيرهللالرمميرهللتقكمهللركحهللالتع كفهللبيفهللالعم ؿ
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كيشػب هللح ج تػػوهللفييػ هللكتكلػدهللفيػوهللالػك ءهللالتنظيمػاهللل مؤممػػرهللهللا جتم  يػركهللفييػ هللالع مػؿهللراحتػوهللالن مػيرهلل
كأفهللالتنظيـهلل،هللمخ صهللل مؤممرهللكيبذؿهللفؿهللم هلل ندههللمفهللأجؿهللتحقيؽهللأىداؼهللالمؤممرحيثهلليصبصهلل

ألفهللالتنظػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماهللكجػػػكدههلللػػػركرمهللداخػػػؿهلل،هللغيػػرهللالرمػػػماهلليتم شػػػىهللمػػػ هللالتنظػػػيـهللالرمػػػما
كيمػ  دهللالعمػ ؿهلل  ػىهللهللكا بتفػ رحيثهللأنػوهلليشػج هللالعمػ ؿهلل  ػىهللاإلبػداعهللكت جيػرهللالط قػ تهلل،هللالمؤممر
 دهللالمؤممػػرهلل  ػػىهللالكصػػكؿهللإلػػىهللأىػػدافي هللفػػاهللالكقػػتهللالمحػػددهللكدكفهللطػػرؽهللحديثػػرهللالتػػاهللتمػػ هللابتفػػ ر

تػػػأخرهللأكهللتأجيػػػؿهللكيػػػؤدمهللإلػػػىهللتلػػػ فرهللالجيػػػكدهللبػػػيفهللالعمػػػ ؿهللألفهللالع قػػػ تهللاإلنمػػػ نيرهللتعنػػػاهللتبػػػ دؿهلل
كب لتػػػ لاهللتلػػػ فرهللالجيػػػكدهللبػػػيفهللمخت ػػػؼهللأفػػػػرادهلل،هللالعكاطػػػؼهللكالت ػػػ   تهللكتػػػؤدمهللإلػػػىهللزيػػػ دةهللالتم مػػػػؾ

،هللألفهلليػدهلل هللمػ هللالجم  ػػر،هللت ػؼهللالكحػداتهللالتنظيميػركظيػكرهللتعػ كفهللبػيفهللالعمػ ؿهللفػػاهللمخ،هللالمؤممػر
كأفهللالػػػرخيسهلليمػػػ  دهلل،هللكتػػػؤدمهللالع قػػػ تهللاإلنمػػػ نيرهللإلػػػىهللتبػػػ دؿهللالخبػػػراتهللكالمعػػػ رؼهللكظيػػػكرهللتعػػػ كف

تق يػػػؿهللمػػػفهللاألخطػػػ رهللكاأللػػػػرارهلل أثنػػػػ ءهللالقيػػػ ـهللبأ مػػػ ليـهلللهللتػػػكاجييـالعمػػػ ؿهللفػػػاهللحػػػؿهللالمشػػػ فؿهللالتػػػاهلل
أنوهلليمت ؾهللالخبراتهللكالتجربػرهللكتقػديـهللهللا تب رههللكالخم خرهللكتقديـهللتكجي تهللكنص خصهللتخصهللالعمؿهلل  ى

كممػ ندتيـهللفػاهللكقػتهللالمحػفهللكالشػداخدهللكتح يػزىـهلل،هللفػاهللحيػ تيـهللاليكميػرهللتكاجييـح كؿهللل مش فؿهللالتاهلل
هللفػاهللبيخػرهللالعمػؿ كالع قػ تهللغيػرهللالرمػميرهللتمػيؿهللالتكاصػؿهللبػيفهللالعمػ ؿهلل،هللألنوهلليعتبرهللبمث برهللقػدكةهللليـػ

ع خ اهللالػذمهلليمػ  دهللفػاهللالعمػؿهللكالراحػرهللالن مػيرهللكتبػ دؿهللكتعمؿهلل  ىهللتكفيرهللالجكهللال،هللكتح زهللالع م يف
المعػ رؼهللكالخبػراتهللكظيػكرهللتن مػػؽهللكتف مػؿهللبػيفهللجميػػ هللالعمػ ؿهللكظيػكرهللالنقػػ شهللكالحػكارهلل نػدهللتن يػػذهلل
قػرارهللمعػيفهللكأفهللإدارةهللالمؤممػرهللتأخػذهللأراءهللالعمػ ؿهللحمػبهللالمشػف رهللالتػاهللكقػ هللفييػ هللكحمػبهللتخصػصهلل

هللخبرتػػوهللفػ هللبيػ هللكبحفـػ كحمػبهللالمعػػ رؼهلل،هللاهللالمجػ ؿهللالػذمهلليشػتغؿهللفيػوفػؿهلل  مػؿهللككظي تػوهللالتػاهلليقػـك
هللأدرلهللالنػػػػػػ سهللب لبيخػػػػػرهللالتػػػػػػاهلليعم ػػػػػػكفهللفييػػػػػػ هلل،هللكالمفتمػػػػػب تهللالتػػػػػػاهلليحم يػػػػػػ هللالع مػػػػػؿ ألفهللالعمػػػػػػ ؿهللىػػػػػـػ

القػػػرارهللب لشػػػػفؿهللاإليجػػػػ باهلل  ػػػػىهللهللاتخػػػػ ذكاألمػػػػ ليبهللالتػػػػاهللتفػػػػكفهللم خمػػػرهللل عمػػػػؿهللليعػػػػكدهللهللكاحتي ج تيػػػ 
)أمػػمي فهللالمرغنػػاهللكلي ػػىهلل هللدرامرالمؤممػػرهللفػػاهللتحقيػػؽهللاألىػػداؼهللالممػػطرة.هللكتت ػػؽهللىػػذههللالنتيجػػرهللمػػ

ـ(هللكالتاهللترلهللأفهللطبيعرهللالع ق تهللا جتم  يرهللل مكظ يفهللبف يرهللالتربيرهللالزاكيرهللف نتهلل2121ال فاهلل،هلل
الم خدةهللبيفهللهللا جتم  ير(هللكالتاهللترلهللأفهللالع ق تهللم2007فاطمة ارفيدة )هلل،هللكتت ؽهللم هللدرامرهللقكير

كأفهللالصػػداق تهللبػػيفهلل،هللالمنتجػيفهللداخػػؿهللالمصػػن هللتتصػؼهللب إليج بيػػرهللكتتميػػزهللب لطػػ ب هللغيػرهللالرمػػما
صوالح بون المنتجيفهللظ ىرةهللطبيعيرهللن تجػرهلل ػفهللتجمػ هللاألفػرادهللفػاهللمفػ فهللالعمػؿ.هللكتت ػؽهللمػ هللدرامػرهلل)

رهللمفهللبيفهلل(هللكالتاهللترلهللأفهللالع ق تهللاإلنم نيرهللالجيدةهللداخؿهللالتنظيم تهللالصن  يرهللتعتبم2004نيار 
هللالمح ػػزاتهللالتػػاهللتقػػكدهللالع مػػؿهللإلػػىهللبػػذؿهللجيػػدهللإلنجػػ حهللالمؤممػػرهللالتػػاهللينتمػػاهللإلييػػ .هللكتت ػػؽهللمػػ هلل أىـػ
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كالتاهللتكص تهللأفهللممتكلهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللجي زهللاألمفهللهللم(2003محمد العريبي درامرهلل)
لهللكالتػاهللتػرهللم( 2024)بابوا حنينوي فوؤاد الع ـهللبمدينرهللري ضهلل ندهللممتكلهللمرت  .هللكتت ؽهللم هللدرامرهلل

مػرهللمديريػرهللاللػراخبهللبك يػرهللكرق ػرهللفػاهللإطػ رهللتحقيػؽهللمأفهللالع ق تهللغيرهللالرمميرهللمكجكدةهللداخؿهللمؤهلل
كأفهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللالمكجػػكدهللداخػػؿهللمؤممػػرهلليػػؤدمهللإلػػىهللتلػػ فرهللالجيػػكدهلل،هللأىػػداؼهللالمؤممػػر

فاهللمخت ػؼهللالكحػداتهللالتنظيميػرهلللمكاجيػرهللالعكاخػؽهللهللكا نمج ـكظيكرهللتن مؽهللبيفهللالعم ؿهللكالتل مفهلل
فمػ هللأفهللالع قػ تهللغيػرهللالرمػميرهللتقػكمهللركحهللالتعػ كفهللبػيفهللالعمػػ ؿهلل،هللفزهللالتػاهللتعتػرضهللالمؤممػركالحػكا

(هللكالتػػاهللم2024 يأخورينفورج اليودار كتػؤدمهللإلػىهللظيػكرهللتم مػؾهللبػيفهللالعمػ ؿ.هللكتت ػؽهللمػ هللدرامػرهلل)
القراراتهللداخؿهللالمؤممرهللج ءتهللبدرجرهللهللاتخ ذترلهللاشتراؾهللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهلل

ـ(هللكالتاهللترلهللأفهللممتكلهللالتنظيـهللغيرهللالرمػماهلل2116هلل،م هللدرامرهلل)مي دهللالكفكاؾهللكتت ؽهلل،متكمطر
هلل.لدلهللالمكظ يفهللمرت  هللفاهللج معرهللم  نجهللإندكنيمي 

ليػذاهللالمقيػ سهلليتلػصهللاقتػرابهللقيمػرهللالكمػيطهللمػػفهللهللكا نتشػ رك نػدهللامػتخداـهللمقػ ييسهللالتمرفػزهلل
درجتػاهللا لتػػكاءهللكالت ػػرطصهللكفػػذلؾهلل،هللكانخ ػػ ضهللدرجػػرهللا نحػراؼهللالمعيػػ رم،هللقيمػرهللالمتكمػػطهللالحمػ با

كب لت لاهللفإفهللشفؿهللالتكزي هللاإلحص خاهلللبي ن تهللكجكدهللالتنظيـهللغيػرهللالرمػماهللبمصػن هللتعبخػرهللالزيػكتهلل
ممػػػػػ هلليمػػػػمصهللبإمف نيػػػػػرهللامػػػػتخداـهللاألمػػػػػ ليبهلل،هللبمصػػػػ  ةهللالزاكيػػػػرهللتعتبػػػػػرهللقريبػػػػرهللمػػػػػفهللالتكزيػػػػ هللالطبيعػػػػا

هللمتغيرات.هللاإلحص خيرهللالتاهللتشترطهللالتكزي هللالطبيعاهلل ندهللالبحثهللفاهللالع ق تهللبيفهللال
هلل  
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  :درجة وضاءة يفاعلية الرنظيم غير الرجمي في رحقيق أىدافو بالمؤججةهلل*

درجة وضاءة يفاعلية الرنظيم غير الرجمي في رحقيق أىدافو أ( يبين األىمية النجبية لضقرات  -25)جديل 
 بالمؤججة 

 اليجط راتوووووووالضق ر.م
 المرجح

اليزن 
 المئي 

 ررري  الضقرة
 حج  أىميريا

هلل1هلل86.6هلل2.6هللت بيرهللالح ج تهللا جتم  يرهللكالن ميرهللل ع م يفهللمفهللأىداؼهللالمؤممر.هلل11
تمػػػػ  دهللالع قػػػػػ تهللا جتم  يػػػػػرهللالمكجػػػػػكدةهللبػػػػيفهللالعمػػػػػ ؿهللالمنظمػػػػػرهللفػػػػػاهللهلل8

هللالكصكؿهللإلىهللأىدافي .
هلل2هلل83.3هلل2.5

الع ق تهللا جتم  يرهللبيفهللالع م يفهللتم ىـهللفػاهللزيػ دةهللالشػعكرهللب  نتمػ ءهللهلل12
هللل مؤممر.

هلل3هلل83.3هلل2.5

ترفػػزهللالمنظمػػػرهللغيػػػرهللالرمػػميرهللجيكدىػػػ هلل  ػػػىهللتحقيػػؽهللاألىػػػداؼهللالع مػػػرهللهلل6
هللالتاهللتأممتهللمفهللأج ي .

هلل4هلل81هلل2.4

هلل5هلل81هلل2.4هلل.تكفرهللالمنظمرهللفرصرهلللتأميفهللممتقبؿهللمينرهللالعم ؿهلل13
تأخػػػػذهللالمنظمػػػػػرهللغيػػػػػرهللالرمػػػػػميرهللفػػػػاهللا  تبػػػػػ رهللالظػػػػػركؼهللا جتم  يػػػػػرهللهلل2

هللكا قتص ديرهللأل ل خي .
هلل6هلل76.6هلل2.3

غيػػػػرهللالرمػػػػماهللمػػػفهللخػػػػ ؿهللكلػػػػ هللخطػػػػرهللامػػػػتراتيجيرهللمح كلػػػرهللالتنظػػػػيـهللهلل7
هللتحقؽهللالتكازفهللبيفهللاألىداؼهللالع مرهللكالخ صرهللداخؿهللالمنظمر.

هلل7هلل76.6هلل2.3

تمػػػ ىـهللالمؤممػػػػرهللفػػػػاهللتقػػػػديـهللالنصػػػػصهللكالمشػػػػكرةهللل عػػػػ م يفهللفػػػػاهللشػػػػؤكفهللهلل9
هلل م يـ.

هلل8هلل76.6هلل2.3

الع قػ تهللا جتم  يػػرهللمػػفهللقبػػؿهللزمػ ءهللالعمػػؿهلل هللتعيػػؽهللممػػ  اهللاإلدارةهللهلل11
هللأىدافي .نحكهللتحقيؽهلل

هلل9هلل76.6هلل2.3

المنظمػػػػرهللغيػػػػػرهللالرمػػػػػميرهللليػػػػػ هللأىػػػػداؼهللكالػػػػػحرهللكمحػػػػػددةهللتمػػػػػعىهللإلػػػػػىهللهلل1
هللتحقيقي هللكت بيرهللاحتي ج تهللالعمؿهللالم حرهللأل ل خي .

هلل11هلل73.3هلل2.2

تػػػكفرهللالمنظمػػػرهللغيػػػػرهللالرمػػػميرهللالمػػػكاردهللالم ديػػػػرهللكالبشػػػريرهللالمت حػػػرهللمػػػػفهللهلل3
هللأجؿهللتحقيؽهللاألىداؼهللالتاهللأنشختهللمفهللأج ي .

هلل11هلل73.3هلل2.2

المنظمػػرهللغيػػرهللالرمػػميرهللالرغبػػ تهللاألم مػػيرهللأل لػػ خي هللمػػفهللأجػػؿهللهللت بػاهلل5
هللالح  ظهلل  ىهللأداءهللالمنظمر.

هلل12هلل73.3هلل2.2

تػػػؤدمهللالمنظمػػػػرهللغيػػػػرهللالرمػػػػميرهلل م يػػػرهللمكاءمػػػػرهللاألىػػػػداؼهللالع مػػػػرهللمػػػػ هللهلل4
هللاألىداؼهللالشخصيرهللفاهللح لرهللكجكدهللأىداؼهللمتل ربرهللبيفهللالطرفيف.

هلل13هلل71هلل2.1
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 درجة وضاءة يفاعلية الرنظيم غير الرجمي في رحقيق أىدافو بالمؤججة: األىمية النجبية ل
أ(هللأفهللال قػػرةهللالح ديػػػرهلل شػػرةهللقػػػدهللتحصػػ تهلل  ػػػىهللأ  ػػػىهللكزفهللهلل-25تشػػيرهللالبي نػػػ تهللالػػكاردةهللب لجػػػدكؿهلل)

جػ ءتهللفػاهللهلل(ت بيرهللالح ج تهللا جتم  يرهللكالن ميرهللل ع م يفهللمفهللأىداؼهللالمؤممػرمخكمهللكالتاهللتبيفهلل)
تػػؤدمهلل(هللكالتػػاهللتبػيفهلل)4أمػػ هللأقػؿهللكزفهللمخػكمهللفمػػجؿهللل  قػرةهلل)،هلل%(86.6كمهلل)المرتبػرهللاألكلػىهللبػػكزفهللمخػ

المنظمػػرهللغيػػرهللالرمػػميرهلل م يػػرهللمكاءمػػرهللاألىػػداؼهللالع مػػػرهللمػػ هللاألىػػداؼهللالشخصػػيرهللفػػاهللح لػػرهللكجػػػكدهلل
هلل(هلل.71ج ءتهللفاهللالمرتبرهللاألخيرةهللبكزفهللمخكمهلل)هلل(أىداؼهللمتل ربرهللبيفهللالطرفيف

وضاءة يفاعلية الرنظيم غير الرجمي في رحقيق أىدافو  ( يبين الريصيف اإلحصائي لبعد درجة  -25جديل )
 بالمؤججة

درجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهلل
الرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهلل

هللب لمؤممر
هللالنمبرهللالمخكيرهللالتفرارهللالكاقعاهللالدرجرهللالنظرير

هلل23.7هلل62هلل25هلل-13هللمنخ لر
هلل26.7هلل71هلل32هلل-26هللمتكمطر
هلل49.6هلل131هلل39هلل-33هلل  لير

هلل111.1هلل262هللالمجمكع

هللالمتكمطهللالحم با
الكمطهلل
هللالنظرم

هللالكميط
ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

مع مؿهلل
هللا لتكاء

مع مؿهلل
هللالت رطص

هللأفبرهللقيمرهللأقؿهللقيمر

هلل39.11هلل13.11هلل1.31هلل1.15هلل8.55هلل32.11هلل26هلل31.86
التنظيـهللغيرهللالرمماهللحقؽهللهللكقدهللأكلحتهللنت خجهللالتح يؿهللاإلحص خاهللأفهللأفرادهلل ينرهللالبحثهلليركفهللأف

%(هللمفهللأفرادهلل26.7كنمبرهلل)،هلل%(49.6بدرجرهلل  ليرهللبنمبرهلل)أىدافوهللبف  ءةهللكف   يرهللداخؿهللالمؤممرهلل
بدرجػػرهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللحقػػؽهللأىدافػوهللبف ػ ءةهللكف   يػرهللداخػؿهللالمؤممػرهللهلل ينػرهللالبحػثهلليػركفهللأف

التنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللحقػؽهللأىدافػوهللبف ػ ءةهللكف   يػرهللداخػؿهللهلل%(هلليػركفهللأف23.7ثـهللنمػبرهلل)،هللمتكمطر
هللمنخ لر.هللبدرجرالمؤممرهلل

ب(هللأفهللالػػػدرج تهللالمتحصػػػػؿهلل  ييػػػ هللأفػػػرادهلل ينػػػػرهللالبحػػػثهلل  ػػػػىهللهلل-25كيتبػػػيفهللمػػػفهللخػػػػ ؿهللالجػػػدكؿهلل)
هلل-13قػدهللتراكحػتهللبػيفهلل)هللدرجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممػربعد
فػػػػػاهللالكقػػػػػػتهللالػػػػػػذمهللفػػػػػػ فهللفيػػػػػوهللالمتكمػػػػػػطهللالنظػػػػػػرمهللل بعػػػػػػدهلل،هلل(31.86درجػػػػػر(هللبمتكمػػػػػػطهللحمػػػػػػ باهلل)39
هلل.(درجر26)
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كتشيرهللنتيجرهللمق رنرهللالمتكمطهللالحم باهللب لمتكمطهللالنظرمهللل درج تهللالتاهللتحصؿهلل  يي هللأفرادهلل ينرهلل
إلػىهللأفهلل،هللدرجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفػاهللتحقيػؽهللأىدافػوهللب لمؤممػرهللالبحثهلل  ىهللبعد

درجػرهللف ػ ءةهللكف   يػػرهللهللرهللمػفهللقيمػرهللالمتكمػػطهللالنظػرمهللممػ هلليػدؿهلل  ػػىهللأفقيمػرهللالمتكمػطهللالحمػ باهللأفبػػ
هللج ءهللبدرجرهللقكير.هللهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر

ليػػػذاهللالمقيػػ سهلليتلػػػصهللاقتػػرابهللقيمػػرهللالكمػػػيطهللمػػفهللقيمػػػرهللهللكا نتشػػ رك نػػدهللامػػتخداـهللمقػػػ ييسهللالتمرفػػزهلل
ؾهللدرجتاهللا لتكاءهللكالت رطصهللكب لت لاهللكفذل،هللكانخ  ضهللدرجرهللا نحراؼهللالمعي رم،هللالمتكمطهللالحم با

درجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللهللفإفهللشفؿهللالتكزي هللاإلحص خاهلللبي ن ت
 هلليمػػمصهللبإمف نيػرهللامػتخداـهللاألمػ ليبهللاإلحصػػ خيرهللمٌمػ،هللتعتبػرهللقريبػرهللمػػفهللالتكزيػ هللالطبيعػاهللب لمؤممػر

هللتهللبيفهللالمتغيرات.هللالتاهللتشترطهللالتكزي هللالطبيعاهلل ندهللالبحثهللفاهللالع ق 
 : فر يات البحث ياخرباربين المرغيرات  الررباطيةالعالقات  رحليلووو يصف ي 3

ع قػػرهللبعػػػضهللالهللكمعرفػػػرفرلػػي تهللالبحػػثهللهللاختبػػػ رييػػدؼهللىػػذاهللالنػػػكعهللمػػفهللالتح يػػؿهللاإلحصػػػ خاهللإلػػىهلل
هللالمتغيراتهللالممتق رهللبأبع دهللالتنظيـهللغيرهللالرمما.

عينة البحث لخربار دللة الضريق بين مريجطات فئات مرغير ( يبين الريصيف اإلحصائي ألفراد 26جديل )

 لرنظيم غير الرجمي ا كأبع د  النيع

هللالنكعهللاألبع د
حجـهلل
هللالعينر

المتكمطهلل
هللالحم با

ا نحراؼهلل
هللالمعي رم

هللممتكلهللالد لرهللقيمرهلل"هللتهلل"

  قػػػػػػػػػػػػػرهللالعػػػػػػػػػػػػػػ م يفهللبعلػػػػػػػػػػػػػػيـهلل
هللالبعضهللداخؿهللالمؤممر

 000. 3.751 7.33927 36.5038 260هللذفر

 000. 42.850 00000. 17.0000 2هللأنثى

  قػػػػرهللالعػػػػػ م يفهللمػػػػػ هللالرؤمػػػػػ ءهلل
هللداخؿهللالمؤممر

 003. 2.973 9.42228 34.8462 260هللذفر

 000. 33.963 00000. 15.0000 2هللأنثى

ل عػػػػ م يفهللهللا جتم  يػػػػرالع قػػػ تهلل
هللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر

 001. 3.268 9.03841 35.9231 260هللذفر

 000. 37.327 00000. 15.0000 2هللأنثى

 001. 3.327 25.57264 107.2731 260هللذفرهللالمقي سهللففؿهلل

 000. 38.004 00000. 47.0000 2هللأنثى
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 عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة: ي  مرغير النيع-
هللحمػػػػػ بي ىهلل نهلل(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػػرادهلل ينػػػػػرهللالبحػػػػػثهللالػػػػػذفكرهللمػػػػػج كاهللمتكمػػػػػط26مػػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)

  قػػػػػرهللهلل(هلل  ػػػػىهللبعػػػػد17.1111الػػػػػذيفهللمػػػػج كاهللمتكمػػػػطهللحمػػػػػ باهلل)أفبػػػػرهللمػػػػفهللاإلنػػػػ ثهلل،هلل(36.5138)
(هللأفهللقيمػػػرهلل26كيتلػػصهللمػػػفهللالجػػدكؿهلل)،هللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللالػػػبعضهللداخػػؿهللالمؤممػػػرهلللصػػ لصهللالػػػذفكر

حيػػػثهللب غػػتهللقيمػػرهللاحتمػػ ؿهللالخطػػػأهلل،هلل(1.15كىػػاهللقيمػػرهللمعنكيػػػرهلل نػػدهللممػػتكلهللد لػػرهلل)،هللاختبػػ رهلل)ت(
متكمػط تهللدرجػ تهللأفػرادهللهللبػيف نهللإحصػ خيىػذاهلليشػيرهللإلػىهللكجػكدهللفػركؽهللدالػرهلل،هلل(0.000المثبترهللإزاءى هلل)

كبمػ هلل،هلل ينرهللالبحثهللبحمبهللمتغيرهللالنكعهلل  ىهللبعدهلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر
أفهللقيمرهللاحتم ؿهللالخطأهللأقؿهللمفهللممتكلهللالد لرهللفإنن هللنرفضهللال رضهللالص رمهللكنقبؿهللال رضهللالبديؿهلل

الع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللهللالذمهللينصهلل  ىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللإحص خي هللبيفهللالنكعهللكبعدهلل  قر
 المؤممر.هلل

 عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة : ي  مرغير النيع-
(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػػرادهلل ينػػػػػرهللالبحػػػػػثهللالػػػػػذفكرهللمػػػػػج كاهللمتكمػػػػػط هللحمػػػػػ بي هلل26مػػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)

  قػػػػػرهللهلل(هلل  ػػػػىهللبعػػػػد15.1111أفبػػػػرهللمػػػػفهللاإلنػػػػ ثهللالػػػػػذيفهللمػػػػج كاهللمتكمػػػػطهللحمػػػػػ باهلل)،هلل(34.8462)
(هللأفهللقيمػرهللاختبػ رهلل26لص لصهللالذفكر.هللكيتلػصهللمػفهللالجػدكؿهلل)هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرالع م يفهللم هلل

حيػػثهللب غػػػتهللقيمػػرهللاحتمػػ ؿهللالخطػػأهللالمثبتػػػرهلل،هلل(1.15كىػػاهللقيمػػرهللمعنكيػػرهلل نػػػدهللممػػتكلهللد لػػرهلل)،هلل)ت(
ىػػذاهلليشػػيرهللإلػىهللكجػػكدهللفػػركؽهللدالػرهللإحصػػ خي هللبػػيفهللمتكمػط تهللدرجػػ تهللأفػػرادهلل ينػػرهلل،هلل(1.113إزاءىػ هلل)

كبمػ هللأفهللقيمػرهلل،  ىهللبعدهلل  قرهللالع م يفهللمػ هللالرؤمػ ءهللداخػؿهللالمؤممػرالبحثهللبحمبهللمتغيرهللالنكعهلل 
احتمػ ؿهللالخطػأهللأقػؿهللمػفهللممػتكلهللالد لػرهللفإننػ هللنػرفضهللال ػرضهللالصػ رمهللكنقبػؿهللال ػرضهللالبػديؿهللالػػذمهلل
يػػػنصهلل  ػػػػىهللكجػػػػكدهللفػػػركؽهللدالػػػػرهللإحصػػػػ خي هللبػػػػيفهللالنػػػكعهللكبعػػػػدهلل  قػػػػرهللالعػػػ م يفهللمػػػػ هللالرؤمػػػػ ءهللداخػػػػؿهلل

هلل.المؤممر

 للعاملين خارج نطاق المؤججة: رماعيةالجالعالقات ي  مرغير النيع- 
 نهللحمػػػػػ بي نهلل(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػػرادهلل ينػػػػػرهللالبحػػػػػثهللالػػػػػذفكرهللمػػػػػج كاهللمتكمػػػػػط26مػػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)

الع قػػػ تهللهلل(هلل  ػػػىهللبعػػػد15.1111أفبػػرهللمػػػفهللاإلنػػػ ثهللالػػذيفهللمػػػج كاهللمتكمػػػطهللحمػػ باهلل)،هلل(35.9231)
(هللأفهللقيمػػرهلل26الجػػدكؿهلل)لصػػ لصهللالػذفكر.هللكيتلػػصهللمػفهللهللل عػػ م يفهللخػ رجهللنطػػ ؽهللالمؤممػرهللا جتم  يػر
حيػػػثهللب غػػتهللقيمػػرهللاحتمػػ ؿهللالخطػػػأهلل،هلل(1.15كىػػاهللقيمػػرهللمعنكيػػػرهلل نػػدهللممػػتكلهللد لػػرهلل)،هللاختبػػ رهلل)ت(

متكمػط تهللدرجػ تهللأفػرادهللهللبػيف نهللإحصػ خيىذاهلليشيرهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالػرهللكهلل،هلل(1.111المثبترهللإزاءى هلل)
، طػ ؽهللالمؤممػرل عػ م يفهللخػ رجهللنهللا جتم  ير ينرهللالبحثهللبحمبهللمتغيرهللالنكعهلل  ىهللبعدهللالع ق تهلل

كبم هللأفهللقيمرهللاحتم ؿهللالخطأهللأقؿهللمفهللممتكلهللالد لػرهللفإننػ هللنػرفضهللال ػرضهللالصػ رمهللكنقبػؿهللال ػرضهلل
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هللنالبديؿهللالذمهللي ل عػ م يفهللهللا جتم  يػرالنكعهللكبعدهللالع قػ تهللهللبيف نهللإحص خي  ىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهللص 
هلل. خ رجهللنط ؽهللالمؤممر

 الرنظيم غير الرجمي للعاملين بمصنع رعبئة الزييت بمصضاة الزايية : ي  مرغير النيع-
 نهللحمػػػػػ بي نهلل(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػػرادهلل ينػػػػػرهللالبحػػػػػثهللالػػػػػذفكرهللمػػػػػج كاهللمتكمػػػػػط26مػػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)

هلل(117.2731) هللغيرهللالرمماهللكهللهلل(47.1111أفبرهللمفهللاإلن ثهللالذيفهللمج كاهللمتكمطهللحم باهلل)، التنظي
(هللأفهللقيمرهلل26لص لصهللالذفكر.هللكيتلصهللمفهللالجدكؿهلل)هللبمص  ةهللالزاكيرل ع م يفهللبمصن هللتعبخرهللالزيكتهلل

حيػػػثهللب غػػتهللقيمػػرهللاحتمػػ ؿهللالخطػػػأهلل،هلل(1.15كىػػاهللقيمػػرهللمعنكيػػػرهلل نػػدهللممػػتكلهللد لػػرهلل)،هللاختبػػ رهلل)ت(
هلل نهللىذاهلليشيرهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللإحص خي،هلل(1.111المثبترهللإزاءى هلل)

ظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللل عػػ م يفهللالتنكهللهللبػيفهللمتكمػػط تهللدرجػػ تهللأفػػرادهلل ينػرهللالبحػػثهللبحمػػبهللمتغيػػرهللالنػكع
كبم هللأفهللقيمػرهللاحتمػ ؿهللالخطػأهللأقػؿهللمػفهللممػتكلهللالد لػرهللفإننػ هلل، بمصن هللتعبخرهللالزيكتهللبمص  ةهللالزاكير

هلل هللبػػيف نهللإحصػ خي  ػىهللكجػػكدهللفػركؽهللدالػرهللهللنػرفضهللال ػرضهللالصػ رمهللكنقبػؿهللال ػػرضهللالبػديؿهللالػذمهلليػنص 
اكير.هللكتخت ؼهللىذههللالنتيجرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللبمصن هللتعبخرهللالزيكتهللبمص  ةهللالزهللكهللهللالنكع

هللإحص خير(هللكالتاهللتشيرهللإلىهلل دـهللكجكدهللفركؽهللذاتهللد لرهللم2024فرج اليدار يأخرين م هللدرامرهلل)
هللالقراراتهللتبع هلللمتغيرهللالنكع.هللاتخ ذم هللبيفهللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهلل

دللة الضريق بين مريجطات فئات مرغير  لخربار( يبين الريصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث 27جديل )
 الرنظيم غير الرجمي  كأبع د الجرماعيةالحالة 

 الحالة األبعاد
 الجرماعية

 حجم
 العينة

 المريجط
 الحجابي

 النحراف
 المعيار 

 قيمة
 " ت "

 مجريى
 الدللة

  قػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػيـهللالػػػػبعضهلل
هللداخؿهللالمؤممر

 000. 18.720 49604. 43.5800 100هللأ زبهلل

 000. 23.769 6.22518 31.8951 162هللمتزكجهلل

  قرهللالع م يفهللم هللالرؤمػ ءهللداخػؿهلل
هللالمؤممر

 000. 26.012 00000. 45.0000 100هللأ زبهلل

 000. 33.132 6.40264 28.3333 162هللمتزكجهلل

ل عػػػػػػػػ م يفهللهللا جتم  يػػػػػػػػرالع قػػػػػػػػ تهلل
هللخ رجهللنط ؽهللالعمؿ

 000. 20.879 00000. 45.0000 100هللأ زبهللهلل

 000. 26.594 7.14942 30.0617 162هللمتزكجهلل

 000. 22.276 49604. 133.5800 100هللأ زبهللهللهللالمقي سهللففؿهلل

هلل000. 28.365 19.41495 90.2901 162هللمتزكجهللهلل
هللعالقووووووة العوووووواملين بع وووووويم الووووووبعض داخوووووول المؤججوووووووة : ي  الجرماعيووووووةمرغيوووووور الحالووووووة 

 نهللحمػػػػػ بي نهللمتكمػػػػطهلل(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػرادهلل ينػػػػرهللالبحػػػػػثهللالعػػػػزابهللمػػػػػج كا27مػػػػفهللالجػػػػدكؿهلل)هلل
(هلل  ػػىهللبعػػػدهلل31.8951أفبػػرهللمػػفهللأفػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػثهللالمتزكجػػكفهللبمتكمػػػطهللحمػػ باهلل)،هلل(43.5800)

لصػػ لصهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللالعػزاب.هللكيتلػصهللمػػفهللهلل  قػرهللالعػ م يفهللبعلػيـهللالػبعضهللداخػؿهللالمؤممػر
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حيػثهللب غػتهلل،هلل(1.15كىػاهللقيمػرهللمعنكيػرهلل نػدهللممػتكلهللد لػرهلل)،هلل(هللأفهللقيمرهللاختب رهلل)ت(27الجدكؿهلل)
هللبػػػيف نهللإحصػػػ خيىػػػذاهلليشػػيرهللإلػػػىهللكجػػػكدهللفػػركؽهللدالػػػرهلل،هلل(0.000يمػػرهللاحتمػػػ ؿهللالخطػػػأهللالمثبتػػرهللإزاءىػػػ هلل)ق

  قػرهللالعػ م يفهللهلل  ػىهللبعػدهللا جتم  يػرمتكمط تهللدرج تهللأفرادهلل ينرهللالبحػثهللبحمػبهللمتغيػرهللالح لػرهلل
كبم هللأفهللقيمرهللاحتم ؿهللالخطأهللأقؿهللمفهللممتكلهللالد لرهللفإنن هللنرفضهلل، بعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر

هللال ػرضهللا الح لػػرهللهللبػيف نهللإحصػػ خي  ػػىهللكجػكدهللفػػركؽهللدالػرهللهلللصػػ رمهللكنقبػؿهللال ػػرضهللالبػديؿهللالػػذمهلليػنص 
 .هللع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممركبعدهلل  قرهللالهللا جتم  ير

 عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة: ي  الجرماعيةمرغير الحالة -
 نهللحمػػػػػ بي نهللمتكمػػػػػط(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػػرادهلل ينػػػػػرهللالبحػػػػػثهللالعػػػػػزابهللمػػػػػج كاهلل27مػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)

هلل(هلل  ػػىهللبعػػػد28.3333أفبػػرهللمػػفهللأفػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػثهللالمتزكجػػكفهللبمتكمػػػطهللحمػػ باهلل)،هلل(45.1111)
  قػػرهللالعػػ م يفهللمػػػ هللالرؤمػػ ءهللداخػػؿهللالمؤممػػػرهلللصػػ لصهللأفػػػرادهلل ينػػرهللالبحػػثهللالعػػػزابهلل.هللكيتلػػصهللمػػػفهلل

حيػثهللب غػتهلل،هلل(1.15ىػاهللقيمػرهللمعنكيػرهلل نػدهللممػتكلهللد لػرهلل)كهلل،هلل(هللأفهللقيمرهللاختب رهلل)ت(27الجدكؿهلل)
هللبػػػيف نهللإحصػػػ خيىػػػذاهلليشػػيرهللإلػػػىهللكجػػػكدهللفػػركؽهللدالػػػرهلل،هلل(0.000قيمػػرهللاحتمػػػ ؿهللالخطػػػأهللالمثبتػػرهللإزاءىػػػ هلل)

  ػىهللبعػدهلل  قػرهللالعػ م يفهللهللا جتم  يػرمتكمط تهللدرج تهللأفرادهلل ينرهللالبحػثهللبحمػبهللمتغيػرهللالح لػرهلل
كبمػ هللأفهللقيمػػرهللاحتمػ ؿهللالخطػػأهللأقػؿهللمػػفهللممػتكلهللالد لػػرهللفإننػ هللنػػرفضهلل،هللمػ هللالرؤمػػ ءهللداخػؿهللالمؤممػػر

ال ػرضهللالصػػ رمهللكنقبػؿهللال ػػرضهللالبػديؿهللالػػذمهلليػنصهلل  ػػىهللكجػكدهللفػػركؽهللدالػرهللإحصػػ خي هللبػيفهللالح لػػرهلل
هللكبعدهلل  قرهللالع م يفهللب لرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرهلل.هللهللا جتم  ير

 ق المؤججة : للعاملين خارج نطا الجرماعيةالعالقات ي  الجرماعيةمرغير الحالة -
 نهللحمػػػػػ بي نهللمتكمػػػػػط(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػػرادهلل ينػػػػػرهللالبحػػػػػثهللالعػػػػػزابهللمػػػػػج كاهلل27مػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)

هلل(هلل  ػػىهللبعػػػد31.1617أفبػػرهللمػػفهللأفػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػثهللالمتزكجػػكفهللبمتكمػػػطهللحمػػ باهلل)،هلل(45.1111)
لصػػ لصهللأفػػػرادهللالعينػػرهللالعػػزاب.هللكيتلػػصهللمػػػفهللهللل عػػ م يفهللخػػػ رجهللنطػػ ؽهللالمؤممػػرهللا جتم  يػػرالع قػػ تهلل
حيػثهللب غػتهلل،هلل(1.15كىػاهللقيمػرهللمعنكيػرهلل نػدهللممػتكلهللد لػرهلل)،هلل(هللأفهللقيمرهللاختب رهلل)ت(27الجدكؿهلل)

ىػػػذاهلليشػػيرهللإلػػػىهللكجػػػكدهللفػػركؽهللدالػػػرهللإحصػػػ خي هللبػػػيفهلل،هلل(0.000قيمػػرهللاحتمػػػ ؿهللالخطػػػأهللالمثبتػػرهللإزاءىػػػ هلل)
  ػػػػىهللبعػػػػدهللالع قػػػػ تهللهللا جتم  يػػػرمتكمػػػط تهللدرجػػػػ تهللأفػػػػرادهلل ينػػػػرهللالبحػػػثهللبحمػػػػبهللمتغيػػػػرهللالح لػػػػرهلل

كبمػ هللأفهللقيمػرهللاحتمػ ؿهللالخطػأهللأقػؿهللمػفهللممػتكلهللالد لػرهلل،  يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممػرل ع مهللا جتم  ير
 نهللإحصػ خيفإننػ هللنػرفضهللال ػرضهللالصػ رمهللكنقبػؿهللال ػرضهللالبػديؿهللالػذمهلليػنصهلل  ػىهللكجػكدهللفػركؽهللدالػرهلل

هلل. ل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممرهللا جتم  يركبعدهللالع ق تهللهللا جتم  يرالح لرهللهللبيف
 : الرنظيم غير الرجمي للعاملين بمصضاة الزاييةي  الجرماعيةمرغير الحالة -

 نهللحمػػػػػ بي نهللمتكمػػػػػط(هللتبػػػػػيفهلللنػػػػػ هللأفهللمجمػػػػػكعهللأفػػػػػرادهلل ينػػػػػرهللالبحػػػػػثهللالعػػػػػزابهللمػػػػػج كاهلل27مػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)
التنظػػيـهللكهللهلل(91.2911أفبػػرهللمػػفهللأفػػرادهلل ينػػرهللالبحػػثهللالمتزكجػػكفهللبمتكمػػطهللحمػػ باهلل)،هلل(133.5811)
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لبحػػثهللالعػػزاب.هللكيتلػػصهللمػػفهللالجػػدكؿهلللصػػ لصهللأفػػرادهلل ينػػرهللاهللغيػرهللالرمػػماهللل عػػ م يفهللبمصػػ  ةهللالزاكيػػر
حيػػػثهللب غػػتهللقيمػػػرهلل،هلل(1.15كىػػػاهللقيمػػرهللمعنكيػػرهلل نػػػدهللممػػتكلهللد لػػرهلل)،هلل(هللأفهللقيمػػرهللاختبػػ رهلل)ت(27)

متكمط تهللهللبيف نهللإحص خيىذاهلليشيرهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهلل،هلل(0.000احتم ؿهللالخطأهللالمثبترهللإزاءى هلل)
غيػػػرهللالرمػػػماهللل عػػػػ م يفهللالتنظػػػيـهللكهللهللا جتم  يػػػػردرجػػػ تهللأفػػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػػػثهللبحمػػػبهللمتغيػػػرهللالح لػػػرهلل

كبم هللأفهللقيمرهللاحتم ؿهللالخطأهللأقؿهللمفهللممتكلهللالد لرهللفإنن هللنرفضهللال رضهللالص رمهلل، بمص  ةهللالزاكير
التنظيـهللكهللهللا جتم  يرالح لرهللهللبيف نهللإحص خيكنقبؿهللال رضهللالبديؿهللالذمهللينصهلل  ىهللكجكدهللفركؽهللدالرهلل

م( 2003)محمود العريبووي هللكتت ػؽهللىػذههللالنتيجػرهللمػ هللدرامػر، غيػرهللالرمػماهللل عػ م يفهللبمصػ  ةهللالزاكيػر
رؤيػرهللاللػب طهلللممػتكلهللجميػ هللأبعػ دهللالتنظػيـهللغيػػرهللهللبػيف نهللإحصػ خيكالتػاهللتػرلهللبكجػكدهللاخت فػ تهللدالػرهلل

هلل.المتزكجيفهلللص لصهللغيرهللا جتم  يرالرمماهللتعزلهللإلىهللالح لرهلل
 الصناعةب لرنظيم غير الرجمي للعاملين ا يأبعاد ( يبين الريصيف اإلحصائي لمرغير المؤىل العلمي28جديل )

هللالمتكمطهللحجـهللالعينرهللالمؤىؿهللالع ماهللاألبع د
هللالحم با

هللا نحراؼ
هللالمعي رم

هلل
هلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر

 3.73391 28.9918 51هللتع يـهللمنخ ض

 2.64411 42.5556 91هللتع يـهللمتكمط

 .37133 43.1611 122هللتع يـهلل  لا

 7.51632 36.3551 262هللالمجمكع

هلل  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرهللهلل
هلل

 4.92761 25.8197 51هللتع يـهللمنخ ض

 5.12759 41.1111 91هللتع يـهللمتكمط

 .11111 45.1111 122هللتع يـهلل  لا

 9.54433 34.6947 262هللالمجمكع

هلل
ل عػػػػػػ م يفهللخػػػػػػ رجهللنطػػػػػػ ؽهللهللا جتم  يػػػػػػرالع قػػػػػػ تهلل
هللالمؤممرهلل

 4.72162 26.8852 51هللتع يـهللمنخ ض

 3.61122 42.6667 91هللمتكمطهللتع يـ

 .11111 45.1111 122هللتع يـهلل  لا

 9.18672 35.7634 262هللالمجمكع

 12.81811 81.6967 51هللتع يـهللمنخ ضهللالمقي سهللففؿهلل

هلل11.19568 126.2222 91هللتع يـهللمتكمط
هلل.37133 133.1611 122هللتع يـهلل  لا

المؤىؿهللالع ماهللالع لاهللمج كاهللأ  ىهلل(هلليتلصهللأفهللأفرادهلل ينرهللالبحثهللمفهللذكمهلل65)رقـهللالجدكؿمفهللهلل
هللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللل صن  ر،هللفاهللحيفهللأفهللأقؿهلل03310200متكمطهللحم باهلل) (هللكالتنظي

هلل(.5012120متكمطهللحم باهللمجؿهللفاهللال خرهللمفهللذكمهللالمؤىؿهللالع ماهللالمنخ ضهلل)



 
 

115 

 

( يبين رحليل الرباين األحاد  )أنيفا( ربعا للمؤىل العلمي يالرنظيم غير الرجمي للعاملين في 32جديل )
 الصناعة. 

 مجمكعهللالمربع ت مصدرهللالتب يف األبع د
درجرهلل
 الحرير

متكمطهلل
 المربع ت

 ((Fقيمرهلل
ممتكلهلل
 الد لر

  قػػػػػػػػػرهللالعػػػػػػػػػ م يفهللبعلػػػػػػػػػيـهلل
 البعضهللداخؿهللالمؤممر

 000. 692.814 6195.127 2 12391.155 بيفهللالمج مي 

   8.942 259 2315.934 داخؿهللالمج مي 

    261 14715.989 المجمكعهللالف ا

  قػرهللالعػ م يفهللمػ هللالرؤمػػ ءهلل
 داخؿهللالمؤممر

 000. 453.849 9248.771 2 18497.541 بيفهللالمج مي 

   21.379 259 5278.133 داخؿهللالمج مي 

    261 23775.573 المجمكعهللالف ا

هللا جتم  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تهلل
ل عػػػػػػػػػػػػػ م يفهللخػػػػػػػػػػػػػ رجهللنطػػػػػػػػػػػػػ ؽهلل

 المؤممر

 000. 611.191 9248.771 2 18171.935 بيفهللالمج مي 

   21.379 259 3856.393 داخؿهللالمج مي 

    261 22127.328 المجمكعهللالف ا

هلل
 المقي سهللففؿهلل

 000. 617.886 9248.771 2 145573.782 بيفهللالمج مي 

   21.379 259 31112.154 داخؿهللالمج مي 

    261 176585.836 المجمكعهللالف ا

 الرنظيم غير الرجمي للعاملين للصناعة يأبعاده: ي  المؤىل العلمي
كىػاهللقيمػػرهللهلل(617.886(هللأفهللقيمػرهللاختبػ رهللتح يػؿهللالتبػ يفهللاألحػ دمهلل)ؼ(هللب غػتهلل)29يبػيفهللالجػدكؿهلل)

،هلل(1.111إزاءىػػ هلل)هللحيػػثهللب غػػتهللقيمػػرهللاحتمػػ ؿهللالخطػػأهللالمثبتػػر،هلل(1.15معنكيػػرهلل نػػدهللممػػتكلهللد لػػرهلل)
التنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػػماهللكهللهللكجػػكدهللفػػػركؽهللمعنكيػػرهللبػػيفهللمخت ػػؼهللفخػػ تهللالمؤىػػػؿهللالع مػػاهللإلػػىكىػػذاهلليشػػيرهلل

فإنن هللنرفضهللال رليرهلل،هللكبم هللأفهللقيمرهللاحتم ؿهللالخطأهللأقؿهللمفهللممتكلهللالد لر،هللل ع م يفهللفاهللالصن  ر
بػيفهللالمؤىػؿهللهللالتاهللتػنصهلل  ػىهللكجػكدهللفػركؽهللذاتهللد لػرهللإحصػ خير،هللالص ريرهللكنقبؿهللال رليرهللالبدي ر

هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللفاهللالصن  ر.هللكهللهللالع ما
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 الرنظيم غير الرجمي للعاملين في الصناعة يأبعاده ي  ( يبين أقل فرق معني  لمرغير المؤىل العلمي30جديل )

(هللبػػػيفهللال خػػػرهللاألكلػػػػىهلل1.15)هلل(هللكجػػػػكدهللفػػػركؽهللدالػػػرهللإحصػػػػ خي هلل نػػػدهللممػػػتكلهللد لػػػػر31يبػػػيفهللالجػػػدكؿهلل)
كبمػػ هللأفهلل،هللالتع ػػيـهللالعػػ لااألكلػػىهلللصػػ لصهللال خػػرهللهلل()التع ػيـهللالعػػ لا(هللكال خػػرهللالث نيػػرهلل)التع ػػيـهللالمػػنخ ض

ال ػركؽهللمكجبػػرهللفيػػذاهلليعنػػاهللأفهللأفػرادهلل ينػػرهللالبحػػثهللالػػذيفهللمػػؤى يـهللالع مػاهلل ػػ لاهلل  قػػ تيـهللقكيػػرهللمػػ هلل
المتكمط.هللهللؤى يـهللالع ماهللالمنخ ضهللأكزم خيـهللداخؿهللالمؤممرهللأفثرهللمفهللأفرادهلل ينرهللالبحثهللالذيفهللم

 نهللإحص خيالتاهللترلهللبكجكدهللاخت ف تهللدالرهللهللم(2003)محمد العريبي كتت ؽهللىذههللالنتيجرهللم هللدرامرهلل
رؤيػرهللاللػب طهلللممػػتكلهللجميػ هللأبعػ دهللالتنظػػيـهللغيػرهللالرمػماهللتعػزلهللإلػػىهللالمؤىػؿهللالع مػاهلللصػػ لصهللهللبػيف

م( 2023)نير اليدى درابلي رامرهللالح ص يفهلل  ىهللالبف لكريكسهللمفهللالف ي تهللاألمنير.هللكتت ؽهللم هللد
هللمػفهلل هللجػ معيكفهللكالػذيفهلليطمحػكفهللإلػىهللتحقيػؽهللذاتيـػ كالتاهللترلهللأفهللمعظـهللالعم ؿهللداخؿهللالمؤممػرهللىـػ

هلليمػعكفهللإلػػىهللتحقيػؽهللطمكحػ تيـهللكأىػػدافيـ.هلل،هللخػ ؿهللالعمػؿ فػكنيـهللدخ ػػكاهللفػاهللمجػ ؿهللالعمػػؿهللحػديث هللفيـػ
فػػركؽهللذاتهللد لػػػرهللهلل(هللكالتػػػاهللتػػرلهللبعػػدـهللكجػػػكدم2024فووورج اليوودار يأخووورين كتخت ػػؼهللمػػ هللدرامػػػرهلل)

القػػراراتهللتبعػػ هلللمتغيػػرهللالمؤىػػؿهللهللاتخػػ ذمػػ هللبػػيفهللجم  ػػ تهللالعمػػؿهللغيػػرهللالرمػػميرهللفػػاهلل م يػػرهللهللإحصػػ خير
هللالع ما.

هلل  

هللالمؤىؿهللالع ما
(I)هلل

هللالمؤىؿهللالع ماهلل)ؿ(
هللال رؽهللبيفهللالمتكمطيف

هلل(Iهلل-)ؿ
الخطأهلل
هللالمعي رم

هللممتكلهللالد لر

هللمنخ ض
 000. 1.93117هلل*-6.93778هللمتكمط

 000. 1.83745 -*51.46328هلل  لا

هللمتكمط
 000. 1.93117 *6.93778هللمنخ ض

 000. 1.52149 -*44.52551هلل  لا

هلل  لا
 000. 1.83745 *51.46328هللمنخ ض

 000. 1.52149هلل*44.52551هللمتكمط
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 بأبعووادجوونيات الخبوورة(  -الوودخل الشووير   –رحليوول العالقووة بووين مرغيوورات )العمور ووو 
  :الصناعة بجمي للعاملين الرنظيم غير الر 

يمقياس  (جنيات الخبرة -الدخل الشير   –البجيط بين مرغيرات )العمر  الررباط( يبين معامالت 32جديل )
 الرنظيم غير الرجمي للعاملين في الصناعة يأبعاده. 

هللالمتغيراتهلل
  قرهللالع م يفهللبعليـهلل
هللالبعضهللداخؿهللالمؤممر

  قرهللالع م يفهللم هلل
الرؤم ءهللداخؿهلل
هللالمؤممر

هللا جتم  يرالع ق تهلل
ل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهلل

هللالمؤممر

التنظيـهللغيرهلل
هللالرمماهللففؿ

هلل**1.711-هلل**1.717-هلل**1.728-هلل**1.672-هللالعمر
هلل**1.829-هلل**1.927-هلل**1.926-هلل**1.911-هللالدخؿهللالشيرم
هلل**1.812-هلل**1.811-هلل**1.799-هلل**1.785-هللبرةمنكاتهللالخ

 . 0002معني  عند مجريى معنيية  الررباط** معامل 

 :  يأبعاده في الصناعةرجمي للعاملين الرنظيم غير البالعمر عالقة 

 عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة.ي  مرغير العمر
هلليتبػيفهللمػفهللالجػػدكؿهللهلل)هللمع مػؿهللارتبػػ طهللبيرمػكفهلل(مػفهللخػ ؿهللامػتخداـهللهللهللهلل (هللأنػوهللتكجػدهلل  قػػرهلل31)رقـػ

  قػػرهللالعػ م يفهللبعلػيـهللالػبعضهللداخػػؿهللكهللهللارتب طيػرهلل فمػيرهللذاتهللد لػرهللإحصػػ خيرهللبػيفهللمتغيػرهللالعمػر
هللكمش رفرهللم هللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر.هللاتص  .هللف لع م يفهللاألصغرهللمن هللأفثرهللالمؤممر

 .عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججةي  مرغير العمرهلل

(هللأنػػوهللتكجػػػدهلل  قػػرهللارتب طيػػرهلل فمػػػيرهللذاتهللد لػػرهللإحصػػػ خيرهللبػػيفهللمتغيػػػرهلل31يتبػػيفهللمػػفهللالجػػػدكؿهلل)هللهلل
هللاتصػػػػػ  لعػػػػ م يفهللاألصػػػػغرهللمػػػػن هللأفثػػػػرهلل.هللف   قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللمػػػػ هللالرؤمػػػػ ءهللداخػػػػػؿهللالمؤممػػػػركهللهللالعمػػػػر

هللكمش رفرهللم هللرؤم خيـهللداخؿهللالمؤممر.

 للعاملين خارج نطاق المؤججة. الجرماعيةالعالقات ي  مرغير العمر 

هلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبػيفهللمتغيػرهللالعمػر31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
أفثػػػػرهللاتصػػػػ  هلل نهلل.هللف لعػػػ م يفهللاألصػػػػغرهللمػػػنل عػػػ م يفهللخػػػػ رجهللنطػػػ ؽهللالمؤممػػػػرهللا جتم  يػػػػرالع قػػػ تهللكهلل

هللكمش رفرهللم هللزم خيـهللفاهللالعمؿهللكرؤم خيـهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.
هلل
هلل
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 الرنظيم غير الرجمي للعاملين في الصناعة وول.ي  مرغير العمر

هللالعمػرهلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبػيفهللمتغيػر31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
هللاتصػ  نهللأفثػرهلل نهللمقي سهللالتنظيـهللغيػرهللالرمػماهللل عػ م يفهللفػاهللالصػن  رهللففػؿ.هللف لعػ م يفهللاألصػغرهللمػنكهلل

كمش رفرهللم هللغيرىـهللمفهللالع م يفهللمكاءهللداخؿهللالمؤممرهللأكهللخ رجي .هللتخت ؼهللىذههللالنتيجرهللم هللدرامرهلل
مػػػ هللبػػػػيفهللهللإحصػػػ خيركالتػػػاهللتػػػػرلهللبعػػػدـهللكجػػػكدهللفػػػركؽهللذاتهللد لػػػرهللهللم(2024فووورج اليووودار يأخووورين )

هللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقراراتهللتبع هلللمتغيرهللالعمر.هلل

 الرنظيم غير الرجمي للعاملين في الصناعة يأبعاده: بالدخل الشير  عالقة 

 مرغير الدخل الشير  يعالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة.

 فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللالدخؿهلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
هللاتصػػػ  نهللأفثػػرهللهللالشػػيرمهللك  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللالػػبعضهللداخػػػؿهللالمؤممػػر.هللف لعػػ م يفهللاألقػػؿهللدخػػ نهلل

هللكمش رفرهللم هللغيرىـهللمفهللالع م يفهللداخؿهللالمؤممر.هلل

 مرغير الدخل الشير  يعالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة. 

جدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللالدخؿهلل(هللأنوهللتكهلل31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
هللاتصػػػػ  نهللأفثػػػػرهللهللالشػػػػيرمهللك  قػػػػرهللالعػػػػ م يفهللمػػػػ هللالرؤمػػػػ ءهللداخػػػػؿهللالمؤممػػػػر.هللف لعػػػػ م يفهللاألقػػػػؿهللدخػػػػ نهلل

هللكمش رفرهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممر.

 للعاملين خارج نطاق المؤججة. الجرماعيةمرغير الدخل الشير  يالعالقات  

(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللالدخؿهلل31كؿهلل)يتبيفهللمفهللالجد
هللأفثرهللاتص  نهللهللل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.هللف لع م يفهللاألقؿهللدخ نهللهللا جتم  يرالشيرمهللكالع ق تهلل

هللكمش رفرهللم هللزم خيـهللفاهللالعمؿهللكرؤم خيـهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.

 الرجمي للعاملين بمصضاة الزايية. مرغير الدخل الشير  يمقياس الرنظيم غير

(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللالدخؿهلل31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
أفثػػػػرهللهللمقيػػػ سهللالتنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماهللل عػػػ م يفهللبمصػػػ  ةهللالزاكيػػػر.هللف لعػػػ م يفهللاألقػػػؿهللدخػػػ نهللكهللهللالشػػػيرم
هللرهللأكهللخ رجي .كمش رفرهللم هللغيرىـهللمفهللالع م يفهللمكاءهللداخؿهللالمؤممهللاتص  نهلل

هلل
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 جنيات الخبرة يالرنظيم غير الرجمي للعاملين في الصناعة يأبعاده: 

 مرغير جنيات الخبرة يعالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة.

(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللمنكاتهلل31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
تتميػزهلل  قػتيـهللمػ هللهللضهللداخؿهللالمؤممرهلل.ف لع م يفهللاألقػؿهللخبػرةالخبرةهللك  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبع

 كمش رفرهللداخؿهللالمؤممر.هللاتص  نهللكهللهللقكةهللأفثربعليـهللالبعضهللبأني هلل

 مرغير جنيات الخبرة يعالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة. 

منكاتهلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهلل31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
تتميػػزهلل  قػػتيـهللمػػػ هللهللالخبػػرةهللك  قػػرهللالعػػ م يفهللمػػ هللالرؤمػػ ءهللداخػػؿهللالمؤممػػػر.هللف لعػػ م يفهللاألقػػؿهللخبػػرة

هللكمش رفرهللداخؿهللالمؤممر.هللاتص  نهللقكةهللكهللهللأفثرهللرؤم خيـهللبأني 

 للعاملين خارج نطاق المؤججة. الجرماعيةمرغير جنيات الخبرة يالعالقات  

طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللمنكاتهلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب 31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
تتميزهلل  قػتيـهللهللل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.هللف لع م يفهللاألقؿهللخبرةهللا جتم  يرالع ق تهللكهللهللالخبرة

هللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر.هللكمش رفرهللهللاتص  نهللكهللهللقكةهللأفثرهللم هللزم خيـهللكرؤم خيـهللبأني 

 بمصضاة الزايية.الرنظيم غير الرجمي للعاملين ي  مرغير جنيات الخبرة

(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللمنكاتهلل31يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
هللتتميزهلل  ق تيـهللمقي سهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللفاهللالصن  ر.هللف لع م يفهللاألقؿهللخبرةكهللهللالخبرة
مؤممػػػرهللأكهللخ رجيػػػػ .هللكمشػػػ رفرهللمػػػ هللغيػػػػرىـهللمػػػفهللالعػػػ م يفهللمػػػػكاءهللداخػػػؿهللالهللاتصػػػػ  نهللقػػػكةهللكهللهللأفثػػػربأنيػػػ هلل

كالتاهللترلهللبعػدـهللكجػكدهللفػركؽهللذاتهللهللم(2024فرج اليدار يأخرين تخت ؼهللىذههللالنتيجرهللم هللدرامرهلل)
م هللبيفهللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقراراتهللتبع هلللمتغيرهللالخبػرةهللهللإحص خيرد لرهلل

هللفاهللالكظي ر.هلل
هلل  
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رحليل العالقة بين )الرنظيم غير الرجمي للعاملين فوي الصوناعة( يدرجوة وضاءروو يفاعليروو فوي 
 رحقيق أىدافو بالمؤججة. 

 ()بيرجين اررباطمعامل 

البجيط بين )الرنظيم غير الرجمي للعاملين في الصناعة( يدرجة وضاءرو  الررباط( يبين معامالت 32جديل )
 يفاعليرو في رحقيق أىدافو بالمؤججة. 

درجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللهللالمتغيراتهلل
هللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر

هلل**1.682هلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهلل
هلل**1.771هللداخؿهللالمؤممر  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهلل

هلل**1.731هللل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممرهللا جتم  يرالع ق تهلل
هلل**1.738هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللفاهللالصن  رهللففؿهلل

 . 0002معني  عند مجريى معنيية  الررباط** معامل 

الرنظيم غير الرجمي للعواملين فوي الصوناعة يدرجوة وضواءة يفاعليوة الرنظويم غيور الرجومي فوي 
 رحقيق أىدافو بالمؤججة: 

يدرجة وضاءة يفاعلية الرنظيم غير الرجمي  عالقة العاملين بع يم البعض داخل المؤججة -2
 في رحقيق أىدافو بالمؤججة.

  قػرهلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللطرديرهللذاتهللد لػرهللإحصػ خيرهللبػيفهللمتغيػرهلل32يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
كدرجػرهللف ػ ءةهللكف   يػرهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللفػاهللتحقيػؽهللالع م يفهللبعليـهللالػبعضهللداخػؿهللالمؤممػرهلل

أىدافػوهللب لمؤممػػر.هللبمعنػػىهللأنػػوهللف مػػ هللزادتهلل  قػرهللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللالػػبعضهللداخػػؿهللالمؤممػػرهللزادتهلل
 غيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر.هللدرجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـ

يدرجة وضاءة يفاعليوة الرنظويم غيور الرجومي  عالقة العاملين مع الرؤجاء داخل المؤججة -2
 في رحقيق أىدافو بالمؤججة.

  قػرهلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللطرديرهللذاتهللد لػرهللإحصػ خيرهللبػيفهللمتغيػرهلل32يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل)
هللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللممرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤهلل كدرجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظي

ب لمؤممر.هللبمعنىهللأنػوهللف مػ هللزادتهلل  قػرهللالعػ م يفهللمػ هللرؤمػ خيـهللداخػؿهللالمؤممػرهللزادتهللدرجػرهللف ػ ءةهلل
 كف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر.
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يدرجوة وضواءة يفاعليوة الرنظويم غيور  للعواملين خوارج نطواق المؤججوة الجرماعيةالعالقات  -3
هللالرجمي في رحقيق أىدافو بالمؤججة.

(هللأنػػػػوهللتكجػػػدهلل  قػػػػرهللارتب طيػػػػرهللطرديػػػػرهللذاتهللد لػػػرهللإحصػػػػ خيرهللبػػػػيفهللمتغيػػػػرهلل32يتبػػػيفهللمػػػػفهللالجػػػػدكؿهلل)
كدرجرهللف ػ ءةهللكف   يػػرهللالتنظػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللل عػ م يفهللخػػ رجهللنطػ ؽهللالمؤممػػرهللا جتم  يػػرالع قػ تهلل

ل عػ م يفهللخػػ رجهللنطػػ ؽهللهللا جتم  يػػربمعنػىهللأنػػوهللف مػػ هللزادتهللالع قػ تهللفػاهللتحقيػػؽهللأىدافػوهللب لمؤممػػر.هلل
 المؤممرهللزادتهللدرجرهللف  ءةهللكف   يرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر.

يدرجة وضاءة يفاعلية الرنظيم غير الرجمي في  الرنظيم غير الرجمي للعاملين في الصناعة -4
هللرحقيق أىدافو بالمؤججة.

التنظيـهلل(هللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللطرديرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهلل32)يتبيفهللمفهللالجدكؿهلل
فػاهللتحقيػؽهللأىدافػوهللب لمؤممػر.هللبمعنػىهللهللكف   يتػوكدرجرهللف  ءتػوهللغيػرهللالرمػماهللل عػ م يفهللفػاهللالصػن  ر

فػػػاهللهللكف   يتػػوداخػػؿهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػػماهللزادتهللدرجػػرهللف  ءتػػوهللهللا تصػػػ  تأنػػوهللف مػػ هللزادتهللشػػبفرهلل
هللمر.تحقيؽهللأىدافوهللب لمؤم

هلل  
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 .النرائج يرضجيرىا عرض: ثانياا 

   )الخصائص العامة لعينة البحث( : مرغير الياحد النرائج الري ررعلق بيصف أ و 
مصوضاة ن  بللعواملي القرصوادية ي الجرماعيوةرض النرائج المرعلقة بالخصوائص *ع

 .الزايية
فهللنمػبرهللإفػاهللحػيفهلل،هلل%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهللمفهللالذفكر99.2تشيرهللنت خجهللالبحثهللأفهللنمبرهلل -1

كىػػػذاهلل،هللالقيمتػػيفهللفبيػػرةهلل%هللمػػفهللمجمػػكعهللأفػػرادهللالعينػػرهللمػػفهللاإلنػػ ث.هللكالم حػػظهللأفهللال ػػرؽهللبػػيف1.8
نمػػبرهللهللارت ػ عيعنػاهللأفهلل مػؿهللالمػػرأةهللفػاهللمجػ ؿهللالصػػن  رهلليقتصػرهلل  ػىهللالعمػػؿهللاإلدارم.هللكيرجػ هلل

حت جهللالذفكرهللإلىهللطبيعرهللالعمؿهللالم خدةهللب لمؤممرهللالصن  يرهللالتاهللتحت جهللإلىهلليدهلل  م رهللكالتاهللت
 .كأفهللطبيعرهللالعمؿهللتحت جهللإلىهللذفكرهللأفثرهللمفهللاإلن ثإلىهللقكةهللبدنيرهللفبيرةهلل)العمؿهللالش ؽ(هلل

مػفهللالم حػظهللأفهللهلل.%42.1مػنرهللبنمػبرهللهلل39تشيرهللنت خجهللالبحثهللأفهللمتكمطهللأ م رهللأفرادهللالعينرهلل -2
  ىهللفخ تهلل مريرهللمخت  رهللكمتب  دةهللكأغ بيرهللالعم ؿهللفاهللمفهلليممصهللليـهللبأداءهللهللاشتم تالمؤممرهلل
كأفهللأغ بهللىذههللالعينرهللهللالمؤممرهللتط بي كفذلؾهللتحمؿهللاأل م ؿهللالش قرهللالتاهلل،هلللركهللميهللالعمؿهللبفؿ

 منر.هلل45إلىهللأقؿهللمفهللهلل41ترتفزهللفاهللال خرهللالعمريرهللمفهلل

فػاهللحػيفهللأفهللنمػبرهلل،هلل%هللمػفهللمجمػكعهللأفػرادهللالعينػرهللمتزكجػكف61.8تشيرهللنت خجهللالبحػثهللأفهللنمػبرهلل -3
 %هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهلل زاب.38.2

فػػاهلل،هلل%هللمػفهللمجمػػكعهللأفػرادهللالعينػرهللممػتكاىـهللالتع يمػاهلل ػ لا46.5نمػبرهللتشػيرهللنتػ خجهللالبحػثهللأفهلل -4
%هلل19.1كنمػػبرهلل،هلل%هللمػػفهللمجمػكعهللأفػػرادهللالعينػرهللممػتكاىـهللالتع يمػػاهللمتكمػط34.4حػيفهللأفهللنمػبرهلل

مفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهللممتكاىـهللالتع يماهللمنخ ضهلل.هلليتلصهلللن هللمفهللخ ؿهللالمعطي تهللالمػ بقرهلل
كىػػذاهللراجػ هللإلػػىهلل مػػؿهللالمؤممػػرهلل،هللتهللج معيػػرداي بػأفهللالمؤممػػرهللتمػػتقطبهلليػدهلل  م ػػرهللح م ػػرهلللشػ

 .هللبصكرةهللجيدةالذمهلليتط بهللممتكلهللتع يماهلل  لاهللمفهللأجؿهللتمييرهللالعمؿهلل

%هللحيػػثهلل49.6مػنرهللبنمػػبرهللهلل11العينػػرهللهلللألفػرادتشػيرهللنتػػ خجهللالبحػثهللأفهللمتكمػػطهللمػنكاتهللالخبػػرةهلل -5
هللم(2023)نير اليدى درابلي تت ؽهللم هللدرامرهللىن هللكهلل،هللمنرهلل15هلل-11تتراكحهللمنكاتهللخبرتيـهللمفهلل

هللغػػػ لبيتيـهللمػػػفهلل،هللمػػنكاتهللىػػػاهللأفبػػرهللنمػػػبرهلل7-1تػػػرلهللأفهللاألقدميػػرهللفػػػاهللالعمػػؿهللتمثػػػؿهللهللحيػػث كىػـػ
خػػػ ؿهللىػػػػذههللالمػػػدةهللمفػػػنيـهللمػػػػفهللتفػػػكيفهللصػػػػداق تهللكفػػػذلؾهللمعرفػػػػرهللهللاحتفػػػػ فيـالشػػػب بهللبحيػػػثهللأفهلل

ى مػ هللفػاهللتمفػيفهللالع مػؿهللبمػ هلليجػرمهللانهللجكانبهللالعمؿهللالخ ير.هللأفهللمدةهللالعمؿهللب لمؤممرهللت عبهللدكرهلل
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ؿهللحيػػثهللتمفػػػنيـهللاألقدميػػرهللمػػػفهللاإلدراؾهللالمػػ يـهللل ع قػػػ تهللكأ مػػػ هللاتصػػ  تداخػػؿهللالمؤممػػرهللمػػػفهلل
،هللاإلنمػ نيرهللداخػؿهللالييفػؿهللالتنظيمػاهللل مؤممػرهللكمػػ هلليجػرلهللفييػ هللمػفهللاتصػ  تهللداخ يػرهللكخ رجيػػر

فمػدةهللالعمػؿهللتػؤدمهللب لع مػؿهللإلػىهللأداءهلل،هللكمنوهللتشفؿهللاألقدميرهللفاهللالعمؿهللأحدهللالعن صػرهللاألم مػير
لىهللإق مرهلل  ق تهللجيدةهللم  فمػ هللأفهللطػكؿهللمػدةهللالعمػؿهلل،هللمخت ػؼهللاألفػرادهللاأل م ؿهللبشفؿهللمتميزهللكاا

هللب لحصػػكؿهلل  ػىهللمع كمػػ تهللأفثػرهللمكلػك يرهللحػػكؿهللالمكلػكعهللصػػددهللالدرامػر.هللكأنػػوهلل متمػمصهللليـػ
 نهللف مػ هللف نػتهللمػدةهللالعمػؿهللأطػكؿهللفػاهللن ػػسهللالمنصػبهللف مػ هللفػ فهللبإمفػ فهللالع مػؿهللأفهلليصػدرهللأحف مػػ

 كأراءهللأفثرهللدقرهللكفع لير.

%هلل31.3كنمبرهلل،هللدهللالعينرهلليقطنكفهللالمدف%هللمفهللمجمكعهللأفرا68.7تشيرهللنت خجهللالبحثهللأفهللنمبرهلل -6
مفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهلليقطنكفهللالريؼ.هللن حظهللأفهللىن ؾهللفركق هللفبيرةهللبيفهللالمدينرهللكالريؼهللبيفهلل

ك  ػىهللىػذاهللفػإفهلل مػ ؿهلل،هللا قتصػ ديرأكهللهللا جتم  يػرجمي هللمن حاهللالحي ةهللمكاءهللمني هللالثق فيػرهللأكهلل
كلفػػفهللالم حػػظهللأفهلل،هللكفثػػرةهللت ػ   يـمػفهللاألصػػكؿهللالري يػرهلليتميػػزكفهللبتم مػػفيـهللكارتبػ طيـهللالقػػكمهلل

جميػ هللالعمػػ ؿهللمػكاءهللفػػ نكاهللذكمهللاألصػػكؿهللالحلػريرهللأكهللالري يػػرهلليشػػف كفهللجم  ػ تهللمػػ هللبعلػػيـهلل
 البعضهلل  ىهللأم سهللمعيف.هلل

%هللحيػثهلل46.5د.ؿهللبنمبرهللهلل754العينرهللهلللألفرادتشيرهللنت خجهللالبحثهللأفهللمتكمطهللالدخؿهللالشيرمهلل -7
 د.ؿ.هلل1111إلىهللأقؿهللمفهللهلل711يتراكحهللدخ يـهللالشيرمهللمفهلل

هللالصػي نر34.4شيرهللنت خجهللالبحثهللأفهللنمبرهللت -8 فػاهلل،هلل%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهلليشغ كفهللفاهللقمـػ
هللالخ ػػػطهللكالمرافػػؽ28.6حػػيفهللأفهللنمػػػبرهلل كنمػػػبرهلل،هلل%هللمػػفهللمجمػػػكعهللأفػػرادهللالعينػػػرهلليشػػغ كفهللفػػػاهللقمػـػ

كنمبرهلل،هلل%هلليشغ كفهللفاهللقمـهللالتعبخر14.5كنمبرهلل،هلل%هلليشغ كفهللفاهللقمـهللالمخ زفهللكالتكزي 19.5
 %هلليشغ كفهللفاهللقمـهللالمختبرات.1.7كنمبرهلل،هللني %هلليشغ كفهللفاهللقمـهللالتص2.3

%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهللأج بكاهللبعدـهللتغييرهللكظ خ يـهللأفهلل111.1تشيرهللنت خجهللالبحثهللأفهللنمبرهلل -9
 م وهللأكهللبعضهللجكانبوهللإم هللإيج بيرهللهللاتج همفهللطبيعرهللالرل هللكنت خجوهللىكهللشعكرهللال ردهللأكهللالع مؿهلل

مهلليتصػػكرهللال ػػردهللذاتػوهللقػػدهللحققػػوهللمػػفهللطبيعتيػػ هلليعبػرهلل ػػفهللمػػدلهللاإلشػػب عهللالػذهللكاخػػت ؼأكهللمػ بيرهلل
فف مػػػ هللفػػ فهللتصػػػكرهللال ػػردهللبػػػأفهللكظي تػػػوهللتحقػػؽهلللػػػوهللإشػػب   هللفبيػػػراهلللح ج تػػوهللف مػػػ هللف نػػػتهلل،هللكظي تػػو

كف مػ هللفػ فهللتصػكرههللمع فمػػ هللأمهللأفهللالعمػؿهلل هلليحقػؽهلللػػوهلل،هللراض(هلل ػفهلل م ػػو)مشػ  رههللإيج بيػرهللأم
  رهللقكيػػرهللممػتكلهللإشػب عهلللح ج تػوهللف مػػ هللف نػتهللمشػ  رههللمػ بيرهلل)غيػػرهللراض(.هللكف مػ هللف نػتهللالمشػ

بػركزهللمظ ىرىػ هللفػاهللمػ كؾهللهللاحتمػ  تهللازدادتكبن سهللالطبيعػرهللف مػ هللهللا تج هكمترافمرهللفاهللن سهلل
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هللفػإفهللالرلػ هللالػػكظي اهللمؤشػرهللىػ ـهلل  ػػىهللالمػ كؾ كىػذاهللمػػ هلل،هللال ػردهللمػ هلليػػؤثرهلل  ػىهللاألداء.هللكمػفهللثػـػ
ف لنت خجهللالمترتبرهلل نوهللذاتهللقيمرهللفبيػرةهللب لنمػبرهللل مؤممػرهلل،هللا ىتم ـيجع وهلليحكزهلل  ىهللقدرهللمفهلل

مػفهللخػ ؿهللممػػتكي تهللالرلػ هللالع ليػرهللف لممػػتخدميفهلل نهللكميػػداني نهللمػتخدميي هللكىػذاهللمػػ هلليبػررهللكاقعيػكم
هللالبػ حثيفهللأفهلل،هللتعػ ناهللمػفهللت فػؾهللالع قػ ت نهللفاهللمؤمم تهللأقؿهللنج ح هلليعتبػرهللمعظـػ ك  ػىهللالعمػـك
كالع مؿهللاألفثرهللإنت جيرهلليصبصهللأفثرهللرل هللف لع قرهللبيفهللالمتغيريفهلل،هلل  مؿهللالرل هللأفثرهللإنت جير

%هللمػػػفهللمجمػػػكعهللأفػػػرادهللالعينػػػرهللتحصػػػ كاهلل  ػػػػىهلل72.5تشػػػيرهللنتػػػ خجهللالبحػػػثهللأفهللنمػػػبرهلل-9تداخ يػػػرهلل
،هللب  نتػداب%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهللتحص كاهلل  ىهللكظ خ يـهلل23.1كنمبرهلل،هللكظ خ يـهللب لتعييف

 %هللتحص كاهلل  ىهللكظ خ يـهللب لعقد.هلل4.5كنمبرهلل

فاهللحيفهلل،هللالصي نر%هللمفهللمجمكعهللأفرادهللالعينرهلليتبعكفهللقمـهلل34.4تشيرهللنت خجهللالبحثهللأفهللنمبرهلل -11
هللالخ ػػػػطهللكالمرافػػػؽ28.6أفهللنمػػػبرهلل %هلل19.5كنمػػػػبرهلل،هلل%هللمػػػفهللمجمػػػػكعهللأفػػػرادهللالعينػػػػرهلليتبعػػػكفهللقمػػـػ

هللالمخػ زفهللكالتكزيػ  هللالتعبخػر14.5كنمػػبرهلل،هلليتبعػكفهللقمـػ %هلليتبعػػكفهلل2.3كنمػبرهلل،هلل%هلليتبعػكفهللقمـػ
هلل%هلليتبعكفهللقمـهللالمختبرات.هلل1.7كنمبرهلل،هللقمـهللالتصني 

غيووور الرجووومي للعووواملين بمصوووضاة  طبيعوووة الرنظووويمررعلوووق ب الروووي عووورض النروووائج *
 الزايية.

  قػػرهللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللهللتشػيرهللنتػػ خجهللالتكصػػيؼهللاإلحصػ خاهللأفهللأفػػرادهلل ينػػرهللالبحػػثهلليػركفهللأف -11
أفرادهللهلل%(هللمفهللأف42.1كنمبرهلل)،هلل%(49.6بدرجرهللقكيرهللبنمبرهلل)البعضهللداخؿهللالمؤممرهللج ءتهلل

بدرجػػػػػرهلل  قػػػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػػيـهللالػػػػبعضهللداخػػػػػؿهللالمؤممػػػػرهللجػػػػ ءتهللهللأفهلليػػػػركف ينػػػػرهللالبحػػػػثهلل
  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهللج ءتهللهلل%(هلليركفهللأف8.4ثـهللنمبرهلل)،هللمتكمطر
 لعي ر.هللبدرجر

  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللهللتشيرهللنت خجهللالتكصيؼهللاإلحص خاهللأفهللأفرادهلل ينرهللالبحثهلليركفهللأف -12
أفػػػرادهلل ينػػػرهللهلل%(هللمػػػفهللأف31.5كنمػػبرهلل)،هلل%(45.8بدرجػػرهللقكيػػػرهللبنمػػػبرهلل)داخػػؿهللالمؤممػػػرهللجػػػ ءهلل

هللنمػبرهلل،هللبدرجػرهللمتكمػطر  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممػرهللجػ ءهللهلليركفهللأفهللالبحث ثـػ
 .لعي رهللبدرجر  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرهللج ءهللهلل%(هلليركفهللأف23.7)

هللا جتم  يػػػػرالع قػػػ تهللهللتشػػػيرهللنتػػػ خجهللالتكصػػػيؼهللاإلحصػػػػ خاهللأفهللأفػػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػػػثهلليػػػركفهللأف -13
%(هللمػفهلل34.4كنمػبرهلل)،هلل%(49.6بنمػبرهلل)رجػرهللقكيػرهللل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممػرهللجػ ءتهللبد
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ل عػ م يفهللخػ رجهللنطػ ؽهللالمؤممػرهللجػ ءتهللهللا جتم  يػرالع قػ تهللهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهلليػركفهللأفهللأف
هللنمػػبرهلل)،هللبدرجػػرهللمتكمػػطر ل عػػ م يفهللخػػ رجهللنطػػ ؽهللهللا جتم  يػػرالع قػػ تهللهلل%(هلليػػركفهللأف16.1ثػـػ

 لعي ر.هللبدرجرالمؤممرهلل

 ينػرهللالبحػثهلليػركفهللبكجػكدهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللتشػيرهللنتػ خجهللالتكصػيؼهللاإلحصػ خاهللأفهللأفػرادهلل -14
 %(هلل.49.6بنمبرهلل)بدرجرهللقكيرهللهللبمصن هللتعبخرهللالزيكتهللبمص  ةهللالزاكير

التنظيـهللغيرهللالرمماهللحقؽهللهللتشيرهللنت خجهللالتكصيؼهللاإلحص خاهللأفهللأفرادهلل ينرهللالبحثهلليركفهللأف -15
مػفهللهلل%(26.7كنمػبرهلل)،هلل%(49.6بدرجرهلل  ليرهللبنمبرهلل)أىدافوهللبف  ءةهللكف   يرهللداخؿهللالمؤممرهلل

التنظػػػيـهللغيػػػرهللالرمػػماهللحقػػػؽهللأىدافػػػوهللبف ػػػ ءةهللكف   يػػػرهللداخػػػؿهللهللأفػػرادهلل ينػػػرهللالبحػػػثهلليػػػركفهللأفهللأف
هللنمػبرهلل)،هللبدرجػرهللمتكمػػطرالمؤممػرهلل التنظػيـهللغيػرهللالرمػػماهللحقػؽهللأىدافػػوهللهلل%(هلليػػركفهللأف23.7ثـػ

 منخ لر.هللبدرجربف  ءةهللكف   يرهللداخؿهللالمؤممرهلل

  :لبحث()فريض االنرائج الري ررعلق باخربار النميذج النظر   :  –  
متكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللهللبيف نهللإحص خيتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهلل-1

بحمبهللمتغيرهللالنكعهلل  ىهللبعدهلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممرهلللص لصهللأفرادهللالعينػرهلل
 الذفكر.

متكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللهللبيف نهللإحص خيتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهلل-2
بحمػبهللمتغيػػرهللالنػػكعهلل  ػىهللبعػػدهلل  قػػرهللالعػػ م يفهللمػ هللالرؤمػػ ءهللداخػػؿهللالمؤممػرهلللصػػ لصهللأفػػرادهللالعينػػرهلل

 الذفكر.

متكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللهللبيف نهللإحص خيتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهلل-3
 يفهللخػ رجهللالمؤممػرهلللصػ لصهللأفػرادهللالعينػرهللل عػ مهللا جتم  يػربحمػبهللمتغيػرهللالنػكعهلل  ػىهللبعػدهللالع قػ تهلل

 الذفكر.

متكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللهللبيف نهللإحص خيتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهلل-4
هللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللبمص  ةهللالزاكيرهلللص لصهللأفرادهللالعينرهلل بحمبهللمتغيرهللالنكعهلل  ىهللمقي سهللالتنظي

 الذفكر.هلل



 
 

116 

كؽهللدالرهللإحص خي هللبيفهللمتكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفرهللهلل-5
هلل  قػػػرهللالعػػػػ م يفهللبعلػػػيـهللالػػػبعضهللداخػػػؿهللالمؤممػػػػرهلل  ػػػىهللبعػػػدهللا جتم  يػػػػربحمػػػبهللمتغيػػػرهللالح لػػػرهلل
 العزاب.هلللص لصهللأفرادهللالعينر

متكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللهللبيف نهللإحص خيتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهلل-6
لصػػ لصهللهلل  قػػرهللالعػ م يفهللمػ هللالرؤمػػ ءهللداخػؿهللالمؤممػرهلل  ػىهللبعػدهللا جتم  يػػربحمػبهللمتغيػرهللالح لػرهلل

 العزاب.هللأفرادهللالعينر

متكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللهللبيف نهللإحص خيتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهلل-7
لصػ لصهللهللل عػ م يفهللخػ رجهللالمؤممػرهللا جتم  يػرالع ق تهللهلل  ىهللبعدهللا جتم  يربحمبهللمتغيرهللالح لرهلل

 العزاب.هللأفرادهللالعينر

متكمط تهللدرجػ تهللأفػرادهلل ينػرهللالبحػثهللهللبيف نهللإحص خيتشيرهللنت خجهللالبحثهللإلىهللكجكدهللفركؽهللدالرهللهلل-8
  ػػىهللمقيػػػ سهللالتنظػػػيـهللغيػػرهللالرمػػػماهللل عػػ م يفهللبمصػػػ  ةهللالزاكيػػػرهللهللا جتم  يػػػربحمػػبهللمتغيػػػرهللالح لػػرهلل

 لص لصهللأفرادهللالعينرهللالعزاب.

فهللمخت ػؼهللفخػ تهللالمؤىػؿهللالع مػاهلل  ػىهللمقيػ سهللكجػكدهللفػركؽهللمعنكيػرهللبػيهللإلػىتشيرهللنت خجهللالبحػثهللهلل-9
التنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللل عػػ م يفهللفػػاهللالصػػن  رهللكأبعػػ ده.هلللصػػ لصهللأفػػرادهللالعينػػرهللالػػذيفهللمػػؤى يـهللالع مػػاهلل

 الع لا.

هللتشيرهللنت خجهللالبحثهللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللالعمرهلل-11
هللاتص  لصن  رهللكأبع ده.هللف لع م يفهللاألصغرهللمن هللأفثرهللمقي سهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللفاهللاكهلل

كمش رفرهللم هللغيرىـهللمفهللالع م يفهللمكاءهللداخؿهللالمؤممرهللأكهللخ رجي .هللتخت ؼهللىذههللالنتيجرهللم هللدرامرهلل
م هللبػيفهللجم  ػ تهللهللإحص خيرـ(هللكالتاهللترلهللبعدـهللكجكدهللفركؽهللذاتهللد لرهلل2114)فرجهللاليدارهللكأخركفهلل

 .اتهللتبع هلللمتغيرهللالعمرالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقرارهلل

تشيرهللنت خجهللالبحثهللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللالدخؿهللهلل-11
مقيػػ سهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللل عػػػ م يفهللبمصػػ  ةهللالزاكيػػرهللكأبعػػ ده.هللف لعػػ م يفهللاألقػػؿهللدخػػػ هللكهللهللالشػػيرم
 خ رجي .هللكمش رفرهللم هللغيرىـهللمفهللالع م يفهللمكاءهللداخؿهللالمؤممرهللأكهللاتص  نهللأفثرهلل

تشيرهللنت خجهللالبحثهللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهلل فميرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللمنكاتهللهلل-12
مقيػ سهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللل عػ م يفهللفػاهللالصػن  رهللكأبعػ دههلل.هللف لعػ م يفهللاألقػؿهللخبػرةهللأفثػرهللكهللهللالخبػرة
ذههللالنتيجػػرهللكمشػ رفرهللمػ هللغيػرىـهللمػفهللالعػ م يفهللمػكاءهللداخػؿهللالمؤممػرهللأكهللخ رجيػ .هللتخت ػؼهللىػهللاتصػ  نهلل
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مػ هللهللإحصػ خيركالتػاهللتػرلهللبعػدـهللكجػكدهللفػركؽهللذاتهللد لػرهللهللم(2024فرج اليودار يأخورين م هللدرامػرهلل)
 بيفهللجم   تهللالعمؿهللغيرهللالرمميرهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقراراتهللتبع هلللمتغيرهللالخبرةهللفاهللالكظي ر.

لتنظيـهللاتشيرهللنت خجهللالبحثهللأنوهللتكجدهلل  قرهللارتب طيرهللطرديرهللذاتهللد لرهللإحص خيرهللبيفهللمتغيرهللهلل-13
فػاهللتحقيػؽهللأىدافػوهللب لمؤممػر.هللهللكف   يتػوكدرجرهللف  ءتػوهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللفاهللالصن  رهللكأبع دى

هللكف   يتػوداخػؿهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللزادتهللدرجػرهللف  ءتػوهللهللا تص  تبمعنىهللأنوهللف م هللزادتهللشبفرهلل
 فاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر.
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 الريصيات:

تيدؼهللإلىهللتنميرهللركحهللال ريؽهلل  ىهللممتكلهللفؿهللهلللركرةهللا تم دهللامتراتيجيرهللكالحرهللالمع لـهلل-1
كداخؿهللالمنظمرهللهلل،التاهللتجم هللاألفرادهللمعن هللفاهللن سهللالمص حرهلل،حتىهللتنتشرهللىذههللال فرةهلل،مص حر

مفهللقبؿهللالرؤم ءهللالذيفهلليح كلكفهللتطكيرهلل  ق تيـهللم هللالمرؤكميفهلللخ ؽهللجكهللهلل،ففؿهلللتحقيؽهللأىدافي 
كا متم عهللهلل، كاةهللكفذلؾهللمع لجرهللمش ف يـكب لمع م رهللالع دلرهللالق خمرهلل  ىهللالممهلل،كدمهللفاهللالعمؿ

 إلييـ.

لركرةهللأفهللتتح ىهللالقي دةهللب لشج  رهللفاهللإق مرهلل  قرهللجيدةهللم هللالمرؤكميفهللمفهللأجؿهللخ ؽهللجكهللهلل-2
هللإلىهللتحريضهللالمرؤكميفهلل،كدمهللفاهللالعمؿ هللأفهللتكطيدهللىذههللالع ق تهلليقكدى هلل،ك دـهللالخكؼهللمفهللففرة

ألفهللم هللىكهللم يدهللفاهللهلل،امرهللمفهللالرؤم ء هللتمتجيبهلللمط لبهللالعمؿهللالتاهللتص غهللفاهللشفؿهللأكهللهللبحيث
 الني يرهللكيؤثرهلل  ييـهللىكهللأم كبهللالتكجيوهللكليسهللاألمر.

ألنوهلليؤمسهللل ثقرهللفاهللالمرؤكميفهللكيحثيـهلل  ىهللتحمؿهللهلل،أىميرهللالعمؿهللبطريقرهللالت كيضهللل جي تهلل-3
كفذلؾهللإزالرهللبعضهللاأل ب ءهلل فهللف ىؿهللالرؤم ءهللكبثهللالثقرهللفاهللهلل،الممؤكليرهللمفهللخ ؿهللالقي ـهللب لمي ـ

ص صهللالمرؤكميف.اخت  

كفذلؾهللالمن صبهللالع ي هللل تصهللب بهللالمن فمرهللليـهللل كصكؿهللإلييـهللهلل،إظي رهللفرصهللالترقيرهللكالنمكهلل-4
مم هللهلل،أم ـهللاألفرادهللمفهللاإلدارةهللكاإلفص حهلل ني هلل،دكفهللا تم دهللأم كبهللالتيربهللكالع ق تهلل،بف  ءة

مؿ.يم  دهلل  ىهللتح يزهللتط ع تهللالع م يفهللفاهللالنمكهللكالتقدـهللالذمهلليجبهللأفهلليكفرههللالع  

ك دـهللهلل،اإلفص حهلل فهللنيجهللاإلدارةهللفاهللمع م رهللمرؤكميي هلل  ىهللأم سهللالمم كاةهللكالعدالرهللبينيـهلل-5
ككجكدهللبعضهللمش فؿهللالتكاصؿهللبيفهللالمرؤكميفهللهلل،الرغبرهللفاهللالتأثرهللبم هللتم يوهللالع ق تهللالشخصير

 كالرؤم ء.

ب هللأىميرهللالعلكيرهللفاهللمجمك رهللكتشفيؿهللشبف تهللاجتم  يرهللكالتاهللمفهللشأني هللأفهللتفكفهللمفمهلل-6
هللقي ـهللاإلدارةهللبتشجي هللالخدم تهلل لألفرادهللكالمؤممرهلل  ىهللحدهللمكاءهللمم هلليليؼهللأىميرهللللركرة

هللالرح تهللالمي حيرهللأل ل ءهللالمنظمر كا مت  دةهللمفهللهلل،كالمق ب تهللالدكريرهلل،ا جتم  يرهللفاهللتنظي
جمي هللالمن مب تهللالمت حرهللل قي ـهللب ألنشطرهللالتاهللمفهللشأني هللأفهللتم ىـهللفاهللتكطيدهللالع ق تهللبيفهلل
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هللالرؤم ءهللكالمرؤكمكفأ ل كتمييؿهللهلل،مم هلليم ىـهللفاهللتحميفهللالع ق تهللمعيـهلل، ءهللالمنظمرهللى
مم هلليزيؿهللكيقكمهللالركابطهللبيفهللالرؤم ءهللكالمرؤكميف.هلل،التكاصؿهللكتفكيفهللالع ق تهللحتىهللم هللالرؤم ء  

 المقررحات:

 إجراء الدراجات المرعلقة بمي يع الرنظيم غير الرجمي في المنشآت الصناعية:

هللالرمماهللكغيرهللالرمماهللفاهللتحقيؽهللإجراءهللهلل-1 درامرهللحكؿهللالمعكق تهللالتاهللتحكؿهللدكفهللتع كفهللالتنظي
 أىداؼهللالع م يفهللفاهللالمنشآتهللالصن  ير.

هللغيرهللالرمماهللكتحقيؽهللالرل هللالكظي اهللكالطمكحهللالكظي اهلللدلهللهلل-2 إجراءهللدرامرهلل فهللدكرهللالتنظي
 الع م يفهللفاهللالقط عهللالصن  ا.

هللهلل-3 غيرهللالرمماهللفاهللمق كمرهللالقراراتهللاإلداريرهللفاهللالمؤمم تهللإجراءهللدرامرهللمق رنرهلللدكرهللالتنظي
 الصن  يرهللكاإلدارير.

هللغيرهللالرمماهلل  ىهللتن يذهللالقراراتهللاإلداريرهللفاهللالمنشآتهللالصن  ير.هلل-4 درامرهللأثرهللالتنظي  
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 ملخص البحث

مفهللكذلؾهلل،هللتن كؿهللالبحثهللطبيعرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللفاهللقط عهللالصن  رهللبمص  ةهللالزاكير
ك  قتيـهللم هللرؤم خيـهللداخؿهلل،هللخ ؿهللالتعرؼهلل  ىهلل  قرهللالع م يفهللبعليـهللالبعضهللداخؿهللالمؤممر

الع ق تهللا رتب طيرهللبيفهللهللإيج دمح كلرهلل،هللل ع م يفهللخ رجهللالمؤممرهللا جتم  يرالع ق تهللكهلل،هللالمؤممر
 ػػددهلل،هللاالمؤىػؿهللالع مػ،هللا جتم  يػرالح لػػرهلل،هللالعمػر،هللبعػضهللالمتغيػراتهللالممػتق رهللالمتمث ػػرهللفػاهلل)النػكع

منكاتهللالخبرةهللفاهللالعمؿ(هللكطبيعرهللالتنظيـهللغيرهللالرمما.هللفمػ هلليمػعىهللفػاهللالبحػثهلل ػفهللدكرهللالتنظػيـهلل
هللغيرهللالرمماهللفاهللرف هللدرجرهللف  ءةهللكفع ليرهللأىداؼهللالمؤممرهللالرممير.

كامتندهللالبحثهلل  ىهللنظريرهللالع ق تهللاإلنم نيرهللم  دى :هللأفهللالع مؿهلل هلليقدـهلل  ىهللالعمؿهللمفهلل
المتب دلػرهللكالمبنيػرهللهللا جتم  يػربػؿهللامػتج برهللالع مػؿهللتحػددى هللالع قػ تهللأجػؿهللالحػكافزهللالم ديػرهللفحمػبهلل

كتكجييػػػ تهللالجم  ػػػرهللنحػػػكهللاإلنتػػ جهللكفػػػؽهللمجمك ػػػرهللمػػػفهللالمعػػػ ييرهللكالقػػػيـهللهللا جتمػػػ  ا  ػػىهللالت   ػػػؿهلل
لييػػػ هللإيؤفػػػدههللىػػذههللالحقيقػػػرهللىػػػاهلل م يػػرهللتقييػػػدهللاإلنتػػػ جهللالتػػاهللي جػػػأهللهللالمرتبطػػرهللب لعم يػػػرهللاإلنت جيػػرهللكمػػػ 

بممتكلهللمعيفهللمػفهللمػقؼهللاإلنتػ جهللكاليػدؼهللمػفهللكراءهللذلػؾهللىػكهللالح ػ ظهللهلل  ظا حتكذلؾهللقصدهلل،هللالع مؿ
هللكىكهللدكرهللجم   تهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهللالمؤممر.،هلل  ىهللتم مؾهللالجم  رهللفاهللمكاجيرهللاإلدارة

يمػػعىهللإلػػىهللالتعػػرؼهلل  ػػىهللطبيعػػرهلل،هللكيعتبػػرهللىػػذاهللالبحػػثهللمػػفهللالبحػػكثهللالكصػػ يرهللالتح ي يػػرهلل
فاهللجم هللأفبرهللهللا جتم  اكا تمدهلل  ىهللمنيجهللالممصهلل،هللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللل ع م يفهللفاهللالصن  ر

ا مػػتبي فهللكامػتخدـهللامػتم رةهلل،هللقػدرهللمػفهللالبي نػ تهللالميدانيػػرهلل ػفهللالمكلػكعهللأكهللالظػ ىرةهللالمػػرادهللدرامػتي 
(هللبنمػػبرهلل821(هللم ػردةهللمػػفهللإجمػػ لاهلل)262فػاهللجمػػ هللالبي نػػ تهللمػفهلل ينػػرهللطبقيػػرهللنمػبيرهللب ػػغهللحجميػػ هلل)

هلل%.32

 يريصل البحث إلى النرائج الرالية: 
أفهلل  قػرهللالعػػ م يفهللبعلػػيـهللالػبعضهللداخػػؿهللالمؤممػػرهللهللإلػػىهللاإلحصػػ خاتشػيرهللنتػػ خجهللالتكصػيؼهلل -1

 %.49.6ج ءتهللبدرجرهللقكيرهللبنمبرهلل

أفهلل  قرهللالع م يفهللم هللالرؤم ءهللداخؿهللالمؤممرهللج ءتهللهللإلىهللاإلحص خاتشيرهللنت خجهللالتكصيؼهلل -2
 %.45.8بدرجرهللقكيرهللبنمبرهلل

ل عػػػػػ م يفهللخػػػػػ رجهللنطػػػػػ ؽهللهللم  يػػػػرا جتأفهللالع قػػػػػ تهللهللإلػػػػػىهللاإلحصػػػػ خاتشػػػػيرهللنتػػػػػ خجهللالتكصػػػػػيؼهلل -3
 %.49.6المؤممرهللج ءتهللبدرجرهللقكيرهللبنمبرهلل
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أفهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللمكجكدهللبمصن هللتعبخرهللالزيكتهللهللإلىهللاإلحص خاتشيرهللنت خجهللالتكصيؼهلل -4
 %.49.6بمص  ةهللالزاكيرهللبدرجرهللقكيرهللبنمبرهلل

 يػرهللأفهللالتنظػيـهللغيػرهللالرمػماهللحقػؽهللأىدافػوهللبف ػ ءةهللكف  هللإلػىهللاإلحص خاتشيرهللنت خجهللالتكصيؼهلل -5
 %.49.6داخؿهللالمؤممرهللبدرجرهلل  ليرهللبنمبرهلل

،هللا جتم  يػػػرالح لػػرهلل،هللمتغيػػراتهلل)النػػػكعهللبػػػيف نهللإحصػػ خيتشػػيرهللنتػػػ خجهللالبحػػثهللبكجػػػكدهللفػػركؽهللدالػػػرهلل -6
هللغيرهللالرمماهللكأبع دههللالمتمث رهلل،هللالدخؿهللالشيرم،هللالعمر،هللالمؤىؿهللالع ما منكاتهللالخبرة(هللكالتنظي

ك  قػرهللالعػ م يفهللمػ هللالرؤمػ ءهللداخػػؿهللهلل–فػاهلل)  قػرهللالعػ م يفهللبعلػيـهللالػبعضهللداخػػؿهللالمؤممػرهلل
 ل ع م يفهللخ رجهللنط ؽهللالمؤممر(.هللا جتم  يركالع ق تهللهلل–المؤممرهلل

بػيفهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللهللإحصػػ خيرتشػيرهللنتػػ خجهللالبحػػثهللبكجػػكدهلل  قػرهللارتب طيػػرهللذاتهللد لػػرهلل -7
هللل ع م يفهللكدرجرهللف  ءتوهللكف   يتوهللفاهللتحقيؽهللأىدافوهللب لمؤممر.هلل

هلل  
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Research Summary 

The study tackled the nature of the informal organization of the 

workers in the industrial sector in Al-Zawia refinery by identifying the 

relationship between the employees within the institution, their 

relationship with their superiors within the institution, and the social 

relations of the employees outside the establishment. Age, marital status, 

academic qualification, years of work experience) and the nature of 

informal organization. It also seeks to find the role of informal 

organization in raising the efficiency and effectiveness of the objectives 

of the official institution. 

The research was based on the theory of human relations: that the 

worker is not only working for material incentives, but the worker's 

response is determined by social relations based on social interaction and 

the group's directions towards production according to a set of standards 

and values related to the production process. In order to maintain a 

certain level of production ceiling. The aim of this is to maintain the 

cohesion of the group in the face of the administration, which is the role 

of the informal organization groups in the institution. 

This research is based on descriptive analytical research, which 

seeks to identify the nature of the informal organization of the workers in 

the industry, and based on the methodology of the social survey to collect 

the largest amount of field data on the subject or phenomenon to be 

studied, and used the questionnaire form in the collection of data from a 

relative class sample (262) of the total (820) by 32%. 

The research found the following results : 
1- The results of the statistical description indicate that the 

relationship of employees to each other within the institution came 

at a strong rate of 49.6%.\ 
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2- The results of the statistical description indicate that the 

relationship of employees with presidents within the institution 

came at a strong rate of 45.8%. 

3- The results of the statistical description indicate that the social 

relations of workers outside the institution came at a strong rate of 

49.6%. 

4- The results of the statistical description indicate that the informal 

organization is located in the oil filling plant at Al-Zawia refinery 

with a strong rate of 49.6%. 

5- The results of the statistical description indicate that the informal 

organization achieved its objectives efficiently and effectively 

within the institution with a high rate of 49.6%. 

6- The results of the research indicate that there are statistically 

significant differences between the variables (gender, marital 

status, academic qualification, age, monthly income, years of 

experience) and informal organization and its dimensions (the 

relationship of employees to each other within the institution) 

Social workers outside the institution. 

7- The results of the research indicate the existence of a significant 

statistical correlation between the informal organization of 

employees and the degree of efficiency and effectiveness in 

achieving its objectives in the institution. 

هلل  
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 المصوادري  قوائوموة المراجع

 المعاجم: -أيلا 

هلل،بيػػركتهلل،دارهللصػػ درهللل نشػػرهللكالتكزيػػ هلل،5طهلل،لمػػ فهللالعػػربهلل،مفػػـرابػفهللمنظػػكرهللمحمػػدهللبػػفهلل -1
 بدكفهللمنر.هلل،لبن ف

  :الور -ثانياا 

ف يرهللهلل،قمـهلل  ـهللا جتم عهلل،  ـهللاجتم عهللالتنظيـهللكمشف تهللالعمؿهلل،مدهللاألص رهللكءخركفأحهلل-1
هلل  ـ.2113ج معرهللدمشؽ،هللهلل،اإلنم نيراآلدابهللكالع ـك

منشػػػػػكراتهللج معػػػػػرهللهللا جتمػػػػػ  ا،الجم  ػػػػػرهللكالت   ػػػػػؿهللهللداكد،لي ػػػػػىهللخ يػػػػػؿهللهللاألصػػػػػ ر،أحمػػػػدهلل -2
 ـ2115هللدمشؽ،

هللكالنشػر،الػدارهللالج معيػرهللل طب  ػرهللهللالمنظمػ ت،المػ كؾهللاإلنمػ ناهللفػاهللهلل  شػكر،أحمدهللصقرهلل -3
 .1989هللاإلمفندرير،

هللـ.2111هللمصر،هللالج معير،الدارهللهللكالمي رات،اإلدارةهللكالمب دئهللهللكءخركف،أحمدهللم ىرهلل -4

هللػهللإدارةهللالمػػكاردهللالبشػػري -5 دارهللالمػػريخهللهلل،ترجمػرهللمحمػػدهللمػػيدهللأحمػدهلل بػػدهللالعػػ ؿهلل،رجػ رمهللديمػػ ر
 ـ.2113هلل،الري ضهلل،ل نشر

جم ؿهللالديفهللالمرمى،هللث بتهلل بدهللالرحمفهللإدريس،هللالم كؾهللالتنظيما،هللالدارهللالج معير،هلل -6
هللـ.2112اإلمفندرير،هلل

هللهلل،قمـهلل  ـهللا جتم عهلل،نشأةهللكتفكيفهللالتنظيم تهللغيرهللالرمميرهلل،حم فهللالجي نا -7 ف يرهللالع ـك
 ـ.2114هلل،ج معرهللمحمدهللخيلر،هللبمفرةهلل،ا نم نيرهللكا جتم  ير

هللا جتمػ عهللالتنظػيـهلل،حمػيفهلل بدالحميػدهللرشػكاف -8 هلل،اإلمػفندريرهلل،مؤممػرهللشػب بهللالج معػرهلل،  ـػ
 ـ.2114

 ـ.2114هلل، م فهلل،دارهللح مدهللل نشرهللكالتكزي هلل،الم كؾهللالتنظيماهلل،حمفهللحريـ-9
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بحثهللمقدـهلللج معرهللهللدرامرهللكتح يؿهلل)مدرمرهللالع ق تهللاإلنم نيرهلل(هلل،حميدةهللزرادهللكأميرةهللمخرمشهلل-11
 ـهلل.2115،محمدهللالشريؼهللالجزاخر

هللـ.2111هلل،الق ىرةهلل،مفتبرهللغريبهلل،الم كؾهللالتنظيماهللالمع صرهلل،راكيرهللمحمدهللحمفهلل-11

هلل، مػػ فهلل،دارهللزىػػرافهللل نشػػرهللكالتكزيػػ هلل،المػػ كؾهللالتنظيمػػاهللفػػاهللاإلدارةهللالتربكيػػرهلل،ريػ ضهللمػػتراؾهلل-12
هللـ.2115

هللـ.2117هلل، م فهلل،دارهللالص  ءهللل نشرهللكالتكزي هلل،اإلدارةهللالمع صرةأمسهللهلل،ريحاهللمصط ىهلل-13

 ـ.2111هلل، م فهلل،دارهللالمميرةهللل نشرهللكالطب هللكالتكزي هلل،الم كؾهللالتنظيماهلل،زاىدهللمحمدهللديرمهلل-13

هلل،معيدهللاإلنم ءهللالعرباهلل،تنظيـهللكتطكيرهللالصن  اهلل،مميرهللالتنيرهللكفريؽهللالدرام تهللا قتص ديرهلل-14
هللـ.1978هلل،بيركت

هللـ.1998،الع ق تهللالع مرهللكا تص ؿهللاإلنم نا،هللدارهللالشركؽهلل،اصبي هللص لصهللخ يؿهللأبكهلل-15

رمػػػ لرهللهلل،التنظػػيـهللغيػػػرهللالرمػػماهللفػػاهلل م يػػرهللاتخػػػ ذهللالقػػرارهللداخػػؿهللالمنظمػػرهللشػػبي ا،هللدكرصػػ يرهللهلل-16
هللا جتم  يػػػػرهللكاإلنمػػػػػ نيرهلل،غيػػػػػرهللمنشػػػػػكرةهللم جمػػػػتير اـهللهللج معػػػػػرهللالعربػػػػػاهللبػػػػػفهللمييػػػػػدم،هلل،ف يػػػػػرهللالع ػػػػػـك
هللـ.2117البكاقا،

الػػػػدارهللالج معيػػػػرهللل طب  ػػػػػرهللهلل،المػػػػ كؾهللاإلنمػػػػػ ناهللفػػػػاهللالمنظمػػػػ تهلل،صػػػػ حهللالػػػػديفهلل بػػػػدهللالبػػػػ قاهلل-15
هللـ.2111الق ىرة،،اإلمفندرير،الج معير

هلل،دارهللالج معػػػػػػػرهللالجديػػػػػػػػدةهلل،التطبيقػػػػػػػ ت(هلل،الييفػػػػػػػػؿهلل،التنظػػػػػػػيـهلل)النظريػػػػػػػرهلل،طػػػػػػػ رؽهللطػػػػػػػوهللمحمػػػػػػػػدهلل-16
 ـ.2117هلل،اإلمفندرير

هللاجتمػ عهللالتنظػػيـهلل،ط عػتهللإبػراىيـهلللط ػاهلل-17 دارهللغريػػبهللهلل،ج معػرهللبنػاهللمػكيؼهلل،ف يػرهللاآلدابهلل،  ـػ
هللـ2117هلل،الق ىرةهلل،ل طب  رهللكالنشرهللكالتكزي 

رمػػ لرهللهلل،ىيفػػؿهللالصػػن  رهللكأثػػرههلل  ػػىهللأداءهللالمؤممػػرهللا قتصػػ ديرهللالجزاخريػػرهلل،  فيػػرهلل ػػ دؿهللابػػكهلل-18
هللالتيمػيرهلل،م جمػتيرهللغيػرهللمنشػكرة هللا قتصػ ديرهللكالتج ريػرهللك  ػـك هلل،محمػدهللخيلػػرهللج معػرهلل،ف يػرهللالع ػـك

هللـ.2117هلل،بمفرة

هللـ.1994،بيركتهلل،،دارهللالنيلرهللالعربير3ط،الع ق تهللالع مرهلل،  دؿهللحمفهلل-19
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مطػػػ ب هللهلل،التنميػػرهللا قتصػػ ديرهللكا جتم  يػػػرهللفػػاهللالجميكريػػرهللالعربيػػرهللال يبيػػرهلل، بػػ سهللبػػدرهللالػػديف-21
كبػدكفهللهلل،بدكفهللطبعرهلل،اإلدارةهللالمع صرةهلل، بد هللأميفهللجم  رهللبدكفهللمنر.هلل،طراب سهلل،الكحدةهللالعربير

 ـ.2114هلل،مصرهلل،دارهللنشر

 ـ.2114هلل،مصرهلل،كبدكفهللدارهللنشرهلل،بدكفهللطبعرهلل،اإلدارةهللالمع صرةهلل، بد هللأميفهللجم  رهلل-21

هلل،بنغػػػػ زمهلل،دارهللالفتػػػػبهللالكطنيػػػػرهلل،التحػػػػديثهلل:هللمع لمػػػػوهللكنم ذجػػػػوهللكتطبيق تػػػػوهلل، بػػػد هللاليمػػػػ لاهلل-22
هللـ.1986

مؤممػػػػرهللشػػػػػب بهللهلل،أم مػػػػي تهللاإلدارةهللكبيخػػػػرهللاأل مػػػػػ ؿهلل،رمػػػػميرهللقريػػػػػ قصهلل، بػػػػدهللالغ ػػػػ رهللحن ػػػػػاهلل-23
هللـ.2111هلل،اإلمفندريرهلل،الج معر

هللـ.2111هلل،بدكفهللدارهللنشرهلل،بدكفهللطبعرهلل،اإلدارةهللكالتنطيـهلل، بدالفريـهللمصط اهلل-24

 ػػػيفهللهلل،دارهللاليػػدلهللل طب  ػػرهللكالنشػػػرهللكالتكزيػػ هلل،تنميػػرهللالمػػكاردهللالبشػػػريرهلل،  ػػاهللغربػػاهللكءخػػػركفهلل-25
 ـ.2112هلل،الجزاخرهلل،م ي ر

هلل،الجزاخػرهلل،كىػرافهلل،دارهللالغػربهللل نشػرهللكالتكزيػ هلل،2طهلل،مبػ دئهللالتمػييرهللالبشػرمهلل،بكف جرهللغي تهلل-26
 ـ.2114

هلل،الم كؾهللالتنظيماهللفاهللإدارةهللالمؤمم تهللالتع يميرهلل،ف ركؽهلل بدههللف يوهللكالميدهللمحمدهلل بدالمجيدهلل-27
هللـ.2115هلل، م فهلل،دارهللالمميرة

رمػػ لرهللم جمػتيرهللغيػػرهللهلل،الترقيػردكرهللالتنظػػيـهللغيػرهللالرمػػماهللفػاهللت عيػؿهللءليػػ تهللهلل،ف طمػرهللحػديباهلل-28
هللاإلنم نيرهللكا جتم  يرهلل،منشكرة هللـ.2115هلل،الممي رهلل،ج معرهللمحمدهللبكلي ؼهلل،ف يرهللالع ـك

هلل،دارهللالنيلرهللالشرؽهللل طب هللكالتكزي هلل،الع ق تهللالع مرهللبيفهللالتخطيطهللكا تص ؿهلل،فؤادههللالبفرمهلل-29
هللـ.2111هلل،الق ىرة

ف يػػػرهللهلل،رمػػ لرهللم جمػػتيرهللغيػػرهللمنشػػكرةهلل،مػػرفريمػػرهللحػػ جهللأحمػػد،هللالع قػػ تهللالع مػػرهللداخػػػؿهللالمؤمهلل-31
هللا جتم  يرهللكاإلنم نير هللـ.2111هلل،ج معرهللكىرافهللالم ني هلل،الع ـك

هللـ.2113هلل، م فهلل،دارهللالمميرةهلل،مب دئهلل  ـهللاإلدارةهلل،م جدهلل بدهللالميدمهللمم  دةهللكءخركفهلل-31
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هلل، مػػػ فهلل،دارهللالممػػػيرةهلل،مػػػرنظريػػرهللالمنظهلل،محمػػدهللخ يػػػؿهللحمػػػفهللالشػػم عهللكخلػػػيرهللفػػػ ظـهللحمػػػكدهلل-32
هللـ2117

هلل،دارهللالحفمػرهللل طب  ػػرهللكالنشػػرهلل،الع قػػ تهللالع مػػر:هللالم ػ ىيـهللكالتطبيقػػ تهلل،محمػدهللحربػػاهللحمػفهلل-33
 ـ1991هلل،العراؽ

هلل،دارهللالفتػبهللالع ميػػرهلل،الجػػزءهللالثػ ناهلل،اإلدارةهللاألمػسهللكالكظػ خؼهلل،محمػدهللرزيػؽهللإييػ بهللصػػبحاهلل-34
هللـ.2111هلل،الق ىرة

 ـ.2116هلل،األردفهلل،دارهللكاخؿهللل نشرهلل،3طهلل،مب دئهللاإلدارةهلل،محمدهللق مـهللالقريكتاهلل-35

هللالقريػػػػكتا-36 دارهللهلل،المػػػ كؾهللاإلنمػػػػ ناهللال ػػػردمهللكالجمػػػ  اهللفػػػػاهللالمنظمػػػ تهللالمخت  ػػػػرهلل،محمػػػدهللق مػػـػ
هللـ2111هلل، م فهلل،ؽهللل نشرهللكالتكزي الشركهلل

هللاجتمػػ عهللالتنظػػػيـهلل،محمػػدهلل  ػػػاهللمحمػػدهلل-37 هلل،مػػدخؿهللل تػػػراثهللكالمشػػف تهللكالمكلػػػكعهللكالمػػػنيجهلل،  ػػـػ
 ـهلل.2111هلل،اإلمفندريرهلل،دارهللالمعرفرهللالج معيرهلل،3ط

هللـ.2119هلل،الق ىرةهلل،مجمك رهللالنيؿهللالعربيرهلل،2طهلل،مب دئهللاإلدارةهلل،محمدهلل  ىهللمنصكر-38

رمػػػ لرهللهلل،التنظػػيـهللغيػػػرهللالرمػػػماهللكدكرههللفػػػاهللالرقػػ هللمػػػفهللاألداءهللالػػػكظي اهلل،الكفػػػكاؾهللمػػي دهللمحمػػػدهلل-39
ج معػػػرهللمك نػػػ هللم لػػؾهللإبػػػراىيـهللاإلمػػػ ميرهللالحفكميػػػرهللهلل،ف يػػػرهللالدرامػػ تهللالع يػػػ هلل،م جمػػتيرهللغيػػػرهللمنشػػػكرة

هللـ.هلل2116،م نج

،هللدارهللالشػركؽهللل نشػرهللكالتكزيػ هلل،هللاألردفهللهلل3معفهللخ يؿهلل،هللالبن ءهللا جتم  اهللأممػوهللكنظمػوهلل،هللط-41
هللـ.1999،هلل

رمػ لرهللهلل،دكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقرارهللداخؿهللالمنظمرهلل،يدلهللدراب انكرهللالهلل-41
هللـ.2113الجزاخر،،ج معرهللأف ىهللمحمدهللاكهللالح جهللالبكيرةهلل،م جمتيرهللغيرهللمنشكرة

هللـ.2116هلل،مصرهلل،المفتبرهللالع لميرهلل،أم مي تهللاإلدارةهلل،ى شـهللزفاهللمحمكد-42

 الرجائل العلمية :–اا ثالث

هللغيرهللالرمماهللكتحقيؽهللالتع كفهللداخؿهللالمؤممر،هللرم لرهللم جمتيرهلل،ب ب هللحنيناهللمحمدهللفؤادهلل-1 التنظي
هللا نم نيرهللكا جتم  ير،هللج معرهللق صدمهللمرب حهللكرق ر،هللالجزاخر،هللهلل،غيرهللمنشكرة هللـ.2114ف يرهللالع ـك
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مػػمرةهلل مػػ اهلل،هللالجم  ػػ تهللغيػػػرهللالرمػػميرهللكتأثيرىػػ هلل  ػػىهللا تصػػػ ؿهللالػػداخ اهلل،هللرمػػ لرهللم جمػػػتيرهلل-2
هللـ.2117قمنطينرهلل،هللهللمنثكرمغيرهللمنشكرةهلل،هللج معرهلل

رمػػ لرهللم جمػػتيرهللغيػػرهللهلل،تهللالترقيػػردكرهللالتنظػػيـهللغيػػرهللالرمػػماهللفػػاهللت عيػػؿهللءليػػ هلل،ػػػػػػهللف طمػػرهللحػػديباهلل3
هللاإلنم نيرهللكا جتم  يرهلل،منشكرة هللـ.2115هلل،ج معرهللبكلي ؼهللالممي رهلل،ف يرهللالع ـك

ف طمػػػرهللمحمػػػدهللارفيػػػدة،هللهللدكرهللالع قػػػ تهللا جتم  يػػػرهللبػػػيفهللالمنتجػػػيفهللفػػػاهللزيػػػ دةهللاإلنت جيػػػرهللبمدينػػػرهلل-4
هللا جتم  ير ج معرهللطراب س،هللهللطراب س،هللليبي ،هللهلل،مصراتو،هللرم لرهللم جمتيرهللغيرهللمنشكرة،هللف يرهللالع ـك

هللـ.2117

فػرجهللاليػدارهللكصػ حهللزفػػا،هللجم  ػ تهللالعمػؿهللالغيػػرهللالرمػميرهللكأثرىػ هللفػػاهلل م يػرهللاتخػ ذهللالقػػرارات،هللهلل-5
هللـ.هلل2114درامرهللتطبيقيرهللبمطحفهللالغ ؿهللبزليتف،هللهلل،زليتف

فػػػاهللهللتقنيػػػ تهللاإلنتػػ جهللك  قتيػػػ هللب لع قػػ تهللا جتم  يػػػرهللل عػػ م يفهللهلل،فكزيػػػرهلل بػػدهللالعػػػ طاهللالزليتنػػاهللػػػ6
طػػػػراب سهللليبيػػػػػ ،هللهلل،أف ديميػػػػػرهللالدرامػػػػ تهللالع يػػػػ هللبجنػػػػزكرهلل،رمػػػػ لرهللم جمػػػػتيرهللغيػػػػرهللمنشػػػػكرةهلل،الصػػػػن  ر

هللـ.2114

صػي نرهللخ ػؿهللالع قػ تهللا تصػ ليرهللغيػرهللالرمػميرهللفػاهللالمؤممػ تهللاألجنبيػػرهللهلل،محمػدهللأمػ مرهللميػدكفػػػهلل7
هللا نمػػػ نيرهللكا جتم  يػػػرهلل،رمػػػ لرهللم جمػػػتيرهللغيػػػرهللمنشػػػكرةهلل،فػػاهللالجزاخػػػر ج معػػػرهللمحمػػػدهللهلل،ف يػػػرهللالع ػػػـك
هللـ2114هلل،بمفرةهلل،خيلر

محمػػػػدهللبػػػػفهللمػػػػ يـهللمػػػػعيدهللالعتيبػػػػا،هللأثػػػػرهللالتنظػػػػيـهللغيػػػػرهللالرمػػػػماهلل  ػػػػىهللاتخػػػػ ذهللالقػػػػراراتهللاإلداريػػػػرهللػػػػػػػهلل8
هللـ.2113درامرهللتطبيقيرهلل  ىهللجي زهللاألمفهللالع ـهللبمدينرهللالري ض،هللهلل،ب لمنظم تهللاألمنير

األداءهللالػكظي اهللب لج معػرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللكدكرههللفاهللالرفػ هللمػفهللهلل،مي دهللمحمدهلل  اهللالكفكاؾػػهلل9
ج معػػرهللمك نػػ هللهلل،ف يػػرهللالدرامػػ تهللالع يػػ هلل،رمػػ لرهللم جمػػتيرهللغيػػرهللمنشػكرةهلل،اإلمػ ميرهللمػػ  نجهللإندكنيمػػي 

هللـ.2116هلل،م لؾهللإبراىيـهللاإلم ميرهللالحفكميرهللم  نج

ن صرهللبفهللمحمدهللبفهلل قيؿ،هللالع ق تهللاإلنمػ نيرهللك  قتيػ هللبػ ألداءهللالػكظي ا،هللرمػ لرهللم جمػتيرهللهلل-11
هللاألمنير،هللالري ض،هللمنشكرةهللبف ي هللاإلدارير،هللج معرهللن يؼهللالعربيرهللل ع ـك هللـ.2116رهللالع ـك

نكرهللاليدلهللدراب ا،هللهللدكرهللالتنظيـهللغيرهللالرمماهللفاهلل م يرهللاتخ ذهللالقرارهللداخؿهللالمنظمر،هللرمػ لرهلل-11
هللـ.2113الجزاخر،هللهلل،ج معرهللأف اهللمحمدهللأكلح جهللالبكيرمهلل،م جمتيرهللغيرهللمنشكرة
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 الت العلمية:المج

هللـ.1967ال يبا،هللكزارةهللشؤكفهللالبتركؿ،هللالمم فرهللال يبير،هللالبتركؿهللهللػػػ1

هللبمص  ةهللالزاكير،هللالتقريرهللاإلحص خاهللالمنكمهللبأ دادهللالع م يفهللالت بعيفهلللشرفرهللالزاكيرهللالصن  يرػهلل2
هلل.ـ2119-2118لع ـهلل

أممي فهللالبشيرهللالمرغناهللكلي ػىهللمحمػدهللال فػاهلل،هللالع قػ تهللا جتم  يػرهللكانعف مػي هلل  ػىهللممػتكلهللهلل-3
(هللينػػ يرهلل،هلل21الػكظي اهلل،هللبحػثهللمنشػكرهللفػػاهللمج ػرهللف يػ تهللالتربيػرهللهلل،هللج معػػرهللالزاكيػرهلل،هللالعػددهلل)األداءهلل
هلل.2121 هللـ

بعضهللالبي ن تهللكالمع كم تهلل فهللالع م يفهللبشرفرهللالزاكيرهللالصن  يرهللب لمص  ةهللمػفهللمػج تهللإدارةهلل-4
هللالتدريبهللكالتطكير.

هللـ.1998-ـ1997ليبي ،هللالخطرهللالث ثيرهللل تنميرهللا قتص ديرهللكا جتم  ير،هللكزارةهللالتخطيط،هلل-5
 .ـ2115،هلل112هللالعدد،هللالمشعؿهللمج ر،هلل ي دهلل يؿخهلل-6

هلل،هللالممػػتقبؿهللالعربػػػا،نشػػكءهللالقط  ػػ تهللالع مػػر،هللكتطكرىػػ هللفػػاهللالػػكطفهللالعربػػا بػػ سهللالنصػػراكم،هلل-7
 ـ.1991،هلل37العددمج رهلليصدرى هللمرفزهللدرام تهللالكحدةهللالعربير،هلل

،هللكاألىػػػداؼهللاألمػػس،هللالتصػػػني هللامػػتراتيجي ت،هللالفمػػػكشهللاليػػ دمهللك بػػػد هللفلػػؿهللإدريػػػسهلل بػػد -8
هللالعػػدد،هللالصػن  يرهللالبحػكثهللمرفػػزهلل ػفهللتصػدرهللمتخصصػػرهلل  ميػرهللمج ػر،هللالصػػن  يرهللالبحػكثهللمج ػر
 .ـ1995،هللليبي هللطراب س،هللالث مف

هلل.ـ0100،هلل335هلل دد،هللت يمزهللنيكيكرؾهللصحي ر-1

  .ـ2112،البحكثهللالصن  يرهللمج رهللمتخصصرهللتصدرهلل فهللمرفز،هللمج رهللالط قرهللكالحي ة-11
هلل
 

 

هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل

 

 كــــــالحــامل
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( لجنة رحويم الجرمارة2ملحق رقم )  

 

 الجامعة الولية الجم ر.م

2- رم ان العريضي ينةأم د.  ع ي ىيئة الردريس بقجم علم  ولية اآلدا  
الزايية الجرماع  جامعة   

2- ميليد زايد الطبي د.   ع ي ىيئة الردريس بقجم علم  ولية اآلدا  
الزايية الجرماع  جامعة   

3- مخرار برطشةد.   ع ي ىيئة الردريس بقجم علم  ولية اآلدا  
الزايية الجرماع  جامعة   

4- بيية القميد  البشريد.   ع ي ىيئة الردريس بقجم علم  ولية اآلدا  
الزايية الجرماع  جامعة   
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 (3ملحق رقم )

 االستبياناستمارة 

 أخـي العـامـل أختـي العـامـلـة: 

 ،،، حتـيت علـويـت هـباركـت

 السالم عـليـكن ورحـوت اللـه وبـركـاتـه.

هللالب حثػػػػرهللبػػػإجراءهلل بحػػػػثهللحػػػكؿهللمكلػػػػكعهلل"التنظػػػيـهللغيػػػػرهللالرمػػػماهللل عػػػػ م يفهللفػػػاهللقطػػػػ عهللتقػػػـك
نيػػرهللالصػػن  رهلل"هللكىػػاهللتجػػرمهللالبحػػثهلل  ػػىهلل ينػػرهللمػػفهللالعػػ م يفهللبمصػػن هللتعبخػػرهللكح ػػظهللالزيػػكتهللالمعد

هللبمص  ةهللالزاكير.
 نهلل  ىهللىذاهللا متبي فهللبفؿهللمكلك يرهللكأم نرهلل  ميرهلل  مهللكاإلج بركنأمؿهللمنفـهللالتع كفهللمعن هلل

 .الب حثرهللإ متفكفهللمحؿهللالمريرهللالت مرهللكلفهلليط  هلل  يي هللأحدهللهللإج ب تفـبأفهلل
 

 شاكرين لكن جهىدكن وحسن تعاونكن.

 
 الباحثة
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البيوانوات العواّموة:  –أيلا   

 

هللهلل(هلل)هللأنثىهللهللهللهللهلل(هللهللهللهلل)ذفرهللهللهللهللهللالنيع:  -1
هلل(هلل)هللمنرهلل35إلىهللأقؿهللمفهللهلل31مفهللهلل(هلل)هللمنرهلل31أقؿهللمفهللهلل:هللالعمر -2

هلل(هلل)هللمنرهلل45إلىهللأقؿهللمفهللهلل41مفهلل(هللهلل)منرهلل41إلىهللأقؿهللمفهللهلل35مف
هلل(هلل)هللهللمنرهللفأفثر.هللهلل45مفهلل

هلل(هللهللهللهللهللهللهلل)متزكجهللهلل(هللهلل)هللأ زبهللهللهلل:هللالجرماعيةالحالة  -3
هلل(هلل)هللأرمؿهللهللهلل(هلل)هللمط ؽ

هلل(هلليقرأهللكيفتب)هللهلل(هلل)هللأماهللهللهلل:هللالمؤىل العلمي -4
هلل(هلل)إ دادمهللهللهلل(هلل)هللابتداخا
هلل.(هلل)فكؽهللهللج معاهللفم هلل(هلل)هللث نكمهلل

هللهلل(هلل)هللمنكاتهللهلل11هللأقؿهللمفهللهللهلل:هللجنيات الخبرة -5
هلل(هلل)هللمنرهلل15هللأقؿهللمفهللإلىهلل11مفهلل

هلل(هلل)هللمنرهللفأفثرهلل15مفهللهللهللهللهللهلل
 (هلل)هللريؼهللهلل(هللهلل)مدينرهلل   : اإلقامةموان  -6

 (هلل)هللهللد.ؿهلل411أقؿهللمفهللهللهلل:هللالدخل الشير  -7

هلل(هلل)هللد.ؿهلل511هللإلىهللأقؿهللمفهلل411مفهلل
هلل(هلل)هللد.ؿهللهلل611إلىهللأقؿهللمفهلل511مفهلل
هلل(هلل)هللد.ؿهلل711إلىهللأقؿهللمفهلل611مفهلل

 (هلل)هللهللهللهللد.ؿ711أفثرهللمفهلل

هلل............................؟الحالية الري رشغليا اليظيضة -8
هلل.(هلل) هلل(هلل):هللنعـهللىل جبق لك يأن غيرت يظيضرك الحالية -9

هلل.........؟..بنعم ىل لك أن رحدد ماىي يظيضرك الجابقة اإلجابةفي حالة  -11
هلل.(هلل)هلل قدهللهلل(هللهللهللهلل)انتدابهلل(هلل)ىل حصيلك علي عملك: بالرعيين -11
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هلل(هلل)هللالتعبخرهللهلل(هلل)الخ طهللكالمرافؽهللهلل(هلل)القجم الذ  رربعو: الرصنيع -12
هلل.(هلل)هللالمختبراتهللهلل(هلل)الصي نرهلل(هلل)المخ زفهللكالتكزي هلل
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: البيانات المرربطة بطبيعة الرنظيم غير الرجمي بين العاملين بالمؤججة.اا ثاني  

 .الرنظيم غير الرجمي للعاملين داخل المؤججةببيانات ررعلق 

 اً أبذ اً أحيان اً دائواٌفمشح ر0م

 عالقت العاهلين بعضهن البعض داخل الوؤسست -أ

صِالئًٌشؼشْٚثبٌشادخِؼً.1

أٔبأرؼبغفوثٍشاِغِشبوًاٌضِالء.2

ٌىْٛاألِشثًٍٕٚثٍٕٗفمػ.،ػٕذِبأٚجٗإٌمذاٌىص3ًٍِ

أرذٍىثبٌصذقٚاٌذٍبدفًاٌزؼبًِِغاٌضِالء.4

أٔبأرؼبِْٚغاٌضِالءػٕذاٌعشٚسح.5

أفعًاٌؼًّاٌجّبػً.6

ٌشأًصِالئًوّسزّغجٍذ.7

أٔبػٍىاسزؼذادٌّشبسوخاٌّؼٍِٛبداٌّزؼٍمخثبٌؼًِّغاٌضِالء.8

أشىشُ٘.،ٌسبػذًٔاَخشْٚػٕذِب9

ٌزُرجبدياٌّؼٍِٛبدثٍٓاٌّٛظفٍٓاٌزٌٌٓذٌُٙػاللبدشخصٍخِجبششح.11

ٌوجؼطثوشٚحاالثزىوبس11 با ّوٛظفٍٓرؼوضصثؼعٙو اٌؼاللبداٌشخصٍخثٍٓاٌ
ٚاٌزجذٌذ.



أدخًفًػاللبداجزّبػٍخِغصِالئًِٓأجًاٌذفبعػٓدمٛلٕب.12

االرصبيثبٌؼًِّغثؼعٕباٌجؼطػٍىرذذٌثاٌّؼٍِٛبدٚرذذٌذٌسبػذ13

األٌٌٚٛبداٌزًٌجترٕفٍز٘ب.



ٕوبٚيغؼوبَاٌ وذاء14 ٌوبدح،ٌجزّغاٌؼّبيفًأٚلبدخبصخوفزوشحسادوخٌز ٌض
رجبدياٌّؼٍِٛبدثٍُٕٙ.



ِووبدثوو15ٍٓ ٍووذحفووًاٌزووذفكاٌسووشٌغٌٍّؼٍٛ ٍووخاٌج رسووبُ٘اٌؼاللووبداالجزّبػ

اٌؼّبي.



ـ عالقت العاهلين هع الرؤساء داخل الوؤسست  ب 

ٍوكجوٛٚديفوًـ1 ِوٓأجوًخ ٌذبٚيِذٌشيرطٌٛشػاللبرِٗغِشإٚسوٍٗ

اٌؼًّ.



ٌذبٚيِذٌشيِؼبٌجخِشبوًٍِٚشبوًصِالئًاٌّزؼٍمخثٕبٚثبٌؼًّ.ـ2

أدًٍِذٌشيػٕذِبألبثٍٗ.ـ3

ٍوتـ4 ٓرخصصوًٌوًسئٍسوًأفوًثط ّووًظّو ٔووب،ٚاراسفعوذ،أليػ فؤ
أسفطثؤدةٚأششحاٌسجت.



أرؼبِْٚغاٌّذٌشاٌّجبششٌزذمٍكاإلٔجبصاداٌّطٍٛثخفًإٌّظّخ.ـ5

أدبٚياوّبياٌّٙبَاٌّٛوٍخاًٌػٍىأوًّٚجٗٚفًاٌٛلذاٌّطٍٛة.ـ6

اٌّطشٚدخرشجغاإلداسحاٌّٛظفٍٓػٍىِذبٌٚخفُِٙشبوًاٌؼًّـ7

رٙزُاإلداسحثشأياٌّٛظفدٛياٌّشىالداٌّؼشٚظخ.ـ8

ٌٙزُاألفشادثّزبثؼخرٕفٍزاٌمشاساداإلداسٌخػٍىأسضاٌٛالغ.ـ9

ِووغ11 ٙووب ٍووٍُاٌمووشاساداٌّٛدووذحفووًاجزّبػبر ٌوومداسحِٕبلشووخٚرم  ٙوُو ِووٓاٌّ

اٌّٛظفٍٓ.



ٍوو11ٗ ِووبارفووكػٍ ّووبيٚفووك ّووًأٚاٌؼ ٍووخفووًشووؤْاٌؼ رىووْٛاٌمووشاسادإٌٙبئ
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 اً أبذ اً أحيان اً دائواٌفمشح ر0م

األوثشٌخ.

غبٌجًبِبٌُسّخٌألفشادثبٌزؼجٍشػٓآسائُٙثذشٌخػٕذارخبراٌمشاساد.12

رؼشةاإلداسحػٓشىش٘بٌٍّٛظفٌٍٓزمذٌُّٙالزشادبدٚآساءِفٍذحدٛي13
اٌؼًّ.



ٚأفىبسٚاسزفسبساداٌّٛظفٍٓ.ٌشدتاٌشئٍسثآساء14

ٌصذساٌشئٍساٌمشاساداٌزًٌؼزمذاٌّٛظفْٛأٔٙبِٕبسجخإلٔجبصاٌؼًّ.15

الرنظيم غير الرجمي خارج نطاق المؤججة.ببيانات ررعلق   

 اا أبد اا أحيان اا دائم للعاملين خارج نطاق المؤججة  الجرماعيةالعالقات  ر.م 

ٓاٌضِالء1 ًاٌزٛاصًِؼُٙداخًإٌّظّخٚاٌزٌٓػبدحِٓثٍ ٓرفع اٌزٌ

 ِبرٍزمًثُٙخبسجسبػبداٌؼًّ.



داخو2ً ُٙو اجزّبػهِغصِالئهخبسجسبػبداٌؼًّسٍسًٙاٌزفوبُِ٘ؼ
إٌّظّخ.

  

  رفعًػمذاجزّبػبدِغسئٍسهفًاٌؼًّخبسجاٌّئسسخ.3

  اٌّمٙى.رفعًِمبثٍخصِالئهخبسجسبػبداٌؼًّف4ً

ٌسبػذناالٔعّبَاٌىاٌفشٌكاٌشٌبظًٌٍّٕظّخػٍىرذسٍٓػاللبره5
ِغصِالئهفًاٌؼًّ.

  

  .لجٍٍزهِٓاٌسًٙرىٌٛٓػاللبدِغصِالءٌٕزّْٛاٌىٔفس6

  ِٓاٌسًٙرىٌٛٓػاللبدِغاٌضِالءاٌزٌٌٓشبسوٛٔها٘زّبِبره.7

ٍوىرذسوٍِٓىبٔزوهٌسبػذناالٔزّبءاٌىاٌفشٌك8 اٌشٌبظًثبٌّئسسخػ

داخًإٌّظّخ.

  

  ٌسبػذناالٔزسبةاٌىٔمبثخػّبٌٍخػٍىرؼضٌضِىبٔزهداخًإٌّظّخ.9

  ٌفعًاٌؼًّفًاٌّئسسخِغػٕبصشاٌفشٌكاٌشٌبظًٌٍّئسسخ.11

  رؼزمذأٔهِذًِّٓخالياٌؼًِّغأػعبءإٌمبثخ.11

  ً٘صذالخأوثشِٓػاللبدرجبسٌخ.ػاللزهثضِالئه12

  رفعًرىٌٛٓصذالبدِغاٌضِالءاٌزٌٌٓشبسوٛٔها٘زّبِبره.13

  ػاللزهِغسئٍسهفًاٌؼًًّ٘صذالخأوثشِٓػاللخػًّ.14

ّو15ٗ ٍوهفٙ اجزّبػهِغسئٍسهفًاٌؼًّخبسجسبػبداٌؼًٌّسًٙػٍ
داخًإٌّظّخ.

  

هلل
هلل
هلل
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 الرجمي في رحقيق أىداف المؤججة. وضاءة يفعالية الرنظيم غير: مدى اا ثالث
 كفاءة وفعاليت التنظين غير الرسوي في تحقيق أهذاف الوؤسست0 ر0م

بذرجت 

 عاليت

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 هنخفضت

ٙوب -1 ٌوىرذمٍم ٘وذااٚاظوذخِٚذوذدحرسوؼىا ٙوبأ ٍخٌ إٌّظّخغٍشاٌشسّو
ٚرٍجٍخادزٍبجبداٌؼًّاٌٍّذخألػعبئٙب.



ٍووووخ -2 ٍخفووووًاالػزجووووبساٌظووووشٚااالجزّبػ ٍووووشاٌشسوووّو ّووووخغ رؤخووووزإٌّظ

ٚااللزصبدٌخألػعبئٙب.



ِوٓأجوً -3 ٌوخٚاٌجشوشٌخاٌّزبدوخ رٛفشإٌّظّخغٍشاٌشسٍّخاٌّٛاسداٌّبد
رذمٍكاأل٘ذاااٌزًأٔشئذِٓأجٍٙب.



رئديإٌّظّخغٍشاٌشسٍّخػٍٍّخِٛاءِخاأل٘ذاااٌؼبِخِغاأل٘ذاا -4
اٌشخصٍخفًدبٌخٚجٛدأ٘ذااِزعبسثخثٍٓاٌطشفٍٓ.



ِوخاٌزوً -5 ٘وذاااٌؼب ٍوكاأل ٍوىرذم رشوضإٌّظّخغٍشاٌشسٍّخجٙٛد٘بػ
رؤسسذِٓأجٍٙب.



ِووٓأجووً -6 ٍخاٌشغجووبداألسبسووٍخألػعووبئٙب ٍووشاٌشسوّو ّووخغ رٍجووًإٌّظ
اٌذفبظػٍىأداءإٌّظّخ.



ِوٓ -7 خواليٚظوغخطوخاسوزشارٍجٍخرذموكِذبٌٚخاٌزٕظٍُغٍشاٌشسًّ
اٌزٛاصْثٍٓاأل٘ذاااٌؼبِخٚاٌخبصخداخًإٌّظّخ.



رسبػذاٌؼاللبداالجزّبػٍخاٌّٛجٛدحثٍٓاٌؼّبيإٌّظّخفوًاٌٛصوٛي -8
اٌىأ٘ذافٙب.



رسبُ٘اٌّئسسخفًرمذٌُإٌصخٚاٌّشٛسحٌٍؼبٍٍِٓفًشئْٚػٍُّٙ. -9

لجًصِالءاٌؼًّالرؼٍكِسوبػًاإلداسحٔذوٛاٌؼاللبداالجزّبػٍخِٓ -11

رذمٍكأ٘ذافٙب.



رٍجٍخاٌذبجبداالجزّبػٍخٚإٌفسٍخٌٍؼبٍٍِِٓٓأ٘ذاااٌّئسسخ. -11

ّووبء -12 ٌووبدحاٌشووؼٛسثبالٔز ٍووخثووٍٓاٌؼووبٍٍِٓرسووبُ٘فووًص اٌؼاللوبداالجزّبػ

ٌٍّئسسخ.



رٛفشإٌّظّخفشصخٌزؤٍِِٓسزمجًِٕٙخاٌؼّبي. -13

( الدرجة الروي رور  أن الرنظويم غيور الرجومي حقوق أىدافوو بوضواءة 20حدد على مقياس أدناه درحرو )صضر( يغايرو )
 يفعالية.
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(3ملحق رقم )  

 المراجالت العلمية
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