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 تلخيص

  -تختص هذه الدراسة معرفة أثر العالقات اإلنسانية اإليجابية المتمثل بأبعادة ) األهمية   

األهداف ( على التطبيق اإلداري المتمثل بأبعاده   -التحسين و التطوير  -متطلبات  -مظاهر  -األبعاد 

 التطوير المستمر( . -البناء اإلداري  -اإلصالح   -المهارات  -)األهمية 

ت الباحثة اإلستبانة كأداة للقياس أثر العاقات اإلنسانية اإليجابية على التطبيق اإلداري وقد استخدم

المتواصل مع األخرين وقامت الباحثة بتوزيعها على عينية عشوائية داخل المعاهد الخاصة بكفر 

اإلحصاء  أساليب  الباحثة  واتبعت  وموظفه  موظفاً  إستمارة  وثالثون  واحد  عددها  وبلغ  الشيخ 

 صفية مثل التكرارات والنسبة المئوية للتحقق من صحة فرضيات الدراسة.الو

قات اإلنسانية اإليجابية اإلدارية الوتوصلت الدراسة الى وجود عالقة إرتباط موجبة طردية بين الع

العالقات  أثر  من  كل  أبعاد  إدراج  الدراسة  وأقترحت   ، األخرين  مع  للتواصل  اإلداري  وتطبيق 

 ية والتطبيق اإلداري للتواصل مع األخرين في التقييمات الدورية للقادة و العاملين.اإلنسانية اإليجاب

 التواصل مع األخرين . -التطبيق اإلداري  -العالقات اإلنسانية  -الكلمات الدالة هي :

Summarization 

This study is concerned with knowing the impact of positive human 

relations represented by its dimensions (importance - dimensions - 

manifestations - requirements - improvement and development - 

objectives) on the administrative application represented by its 

dimensions (importance - skills - reformation - administrative 

construction - continuous development .) 

The researcher used the questionnaire as a tool to measure the impact 

of positive human relations on the administrative application of 

communication with others, and the researcher distributed it to a 

random sample within the private institutes of Kafr El-Sheikh, and its 

number reached thirty-one male and female employees forms. The 

researcher followed descriptive statistical methods such as duplicates 

and percentage to verify the formula for the study hypotheses. The 

study concluded that there is a positive and direct correlation between 

positive human relations and the administrative application of 

communicating with others. The study suggested including the 

dimensions of both the impact of positive human relations and the 

administrative application of communicating with others in periodic 

evaluations of leaders and workers. 

Key words are: human relations - administrative application - 

communication with others 

 -مقدمة : .1
العلماء  شغلت   فكر  من  متسعة  مساحة  اإلنساني  السلوك  وتشخيصه دراسة  لرصده  محاولة  في  القدم  منذ 

اإلنسان يستطيع أن يشيد حضارة ويؤسس ثقافة على   وتحليله وتفسيره باعتباره سلوك ثقافي وحضاري. 

وتم تناول  خالف بقية المخلوقات األخرى. وخالل هذه المرحلة من الرصد والمتابعة تطورت هذه الدراسات  

اإلنساني السلوك  ودوافع    فهم  ألسباب  متباينة  أحوال  العلمية في  التخصصات  من  العديد  قدم  وقد  ونتائج، 
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العديد من  العلوم االجتماعية والسلوكية، كما تضافرت جهود  المجال مثل دراسة  المتتابع في هذا  إسهامه 

ا  على  النفسية  الدراسات  إنجازات  مع  األخرى  العلمية  مثلالتخصصات  اهتماماتها  علم    ختالف  دراسات 

واالقتصاد والسياسة واألنثروبولوجيا، ولعلنا نستطيع القول أن موضوع دراسة السلوك اإلنساني   االجتماع

 ويكون له أسبابه واشكاله ونتائجه. باعتباره محصلة نهائية تخرج من شخصية الكائن اإلنساني  

بكثرة مؤسس الحديثة  اإلنسانية  المجتمعات  ذلك تطور مستمر    االجتماعيةاتها  تتسم  وقد صاحب 

والتي كانت في بداية النظريات الحديثة في اإلدارة. حيث بدأ    " مايو"على يد  في نظريات العالقات اإلنسانية  

ليحل محله مفهوم الرجل    االقتصادي بالجانب المعنوي لألفراد، مما أدى إلى استبدال مفهوم الرجل    االهتمام

   .االجتماعي

يعد  العنصر اإلنساني في المنظمات المقوم األول لكفاءة األداء ذلك أن نشاط المنظمات يرتكز في   

المقام األول على العنصر اإلنساني والذي يؤدي دوراً حيوياً في كافة مستويات األداء التنظيمي ، بدءاً من 

 يا .األعمال التنفيذية والتشغيلية البسيطة ، وانتهاء بأنشطة اإلدارة العل

يشير العديد من كتاب اإلدارة إلى أن دراسة العالقات اإلنسانية في المجال اإلداري اتجاهاً إيجابياً   

نظريات   من  والنفسية  االجتماعية  العلوم  عنه  أسفرت  وما   ، المختلفة  وعملياتها  اإلدارة  ظروف  تحكمه 

ه من عالقات عديدة معقدة بالعمل  وخصائص هامة تتعلق باإلنسان كعنصر هام في العمليات اإلدارية ، ومال

 وبهذه العمليات اإلدارية نفسها . 

يتعاونو   بينهم  العالقات  نمط  المنظمة من خالل  داخل  األمر    نفاألفراد   ، المنظمة  أهداف  لتحقيق 

يتط . وبالرغم من ل الذي  ببعض بصورة دائمة  األفراد بعضهم  تربط هؤالء  ب وجود مجموعة من الصالت 

حاجات لألفراد والجماعات فإن ذلك يتطلب توجيه النشاط اإلنساني من خالل نمط العالقات  تباين األهداف وال

تحقيق  يتم  حتى  المنظمة  أهداف  لتحقيق  واحتياجاتهم  العاملين  كافة  بين  التوافق  تحقيق  نحو  اإلنسانية 

 . التفاهم وإثارة الدوافع اإليجابية ورفع الكفاءة اإلنتاجية 

 ؟  هأو يعمل بمفرد  همفرد من منا يستطيع أن يعيش ب 

بمعنى أن اإلنسان يعيش في جماعات متنوعة مثل : )    الحياة اإلنسانية بطبيعتها حياة اجتماعية ، 

في هذه الجماعات يحتم عليه التفاعل مع   ووجودهجماعة األسرة ، جماعة العمل ، جماعة األصدقاء .. (  

 اآلخرين والتعاون معهم . 

داخ  األفراد  يعيش  بحيث  أموره  كل  ويتدبر  مجتمع  في  وحيداً  يعيش  أن  منا  أحد  يستطيع  ل  ال 

كثير من األعمال واألنشطة ال يستطيع فرد واحد أن ينجزها بمفردة ،   . وكأنهم وحدات مستقلة  مجتمعاتهم 

 .  وإنما بالتعاون يمكن تحقيقها 

 الجزء األول منهجية الدراسة
 -مشكلة البحث : .2

اإل  العنصر  تركز على  يعد  لإلدارة  الحديثة  النظرة  أن  ذلك  اإلداري  للعمل  الرئيسي  المحدد  نساني 

اإل  الوظائف  بكافة  متكاملة  إنسانية  عملية  ونظراأنها   ، قادة    دارية  على  فإن  اإلنسانية  العالقات  ألهمية 

المنظمات مسئوليات كبيرة تجاه قيادة جماعات العمل كجماعات منتجة وتوفير سبل تحقيق إشباع حاجات  

المواق  مختلف  في  وتوطيدها  اآلخر  بالبعض  ببعضهم  عالقاتهم  وتنمية  هي األفراد  البشرية  فالقوى   ، ف 

النفس   لطبيعة  نظراً  اآللية  النظم  لقوانين  تخضع  ال  الوقت  نفس  في  ولكنها  منظمة  أية  في  القوة  مصدر 

هذ تطبيق  خالل  ومن  األداء  مستوى  في  التأثير  وبالتالي  عديدة  بعوامل  وتأثرها  كفهم    1البشرية  البحث 

ميزاً من قبل العاملين في المعاهد الخاصة بكفرالشيخ لعالقات اإلنسانية في مجال أعمال مما يتطلب أداء متل

 يعكس اهتمام القيادة بالمعاهد الخاصة بمحافظة كفرالشيخ . 

لدى  اإليجابية  وعلى ضوء ذلك فإن هذا البحث يمثل توجهاً لفهم طبيعة أنماط العالقات اإلنسانية   

إلنسانية اإليجابية في أي كفرالشيخ ذلك أن العالقات ا بالمعاهد الخاصة بمحافظة  التدريس (    هيئة   )أعضاء

 كلفة وأعلى جودة . تسهم بالضرورة في رفع األداء بأقل منظمة ت

 -أهداف البحث : .3
العاملين  لدى  اإلنسانية  العالقات  طبيعة  في  اإليجابية  االتجاهات  أهم  تحديد  إلى  البحث   "  يسعى 

شيخ والكشف عن أبرز االتجاهات السلبية لديهم في مجال  بالمعاهد الخاصة بكفرال  "  هيئة التدريسأعضاء  

العاملين بالمعاهد الخاصة بكفرالشيخ ، كما   للرفع من مستوى كفاءة األداء لدى  تهدف  العالقات اإلنسانية 

إ مدى  عن  التعرف  إلى  التدريسدراك  الدراسة  هيئة  العالقات    أعضاء  أنماط  لطبيعة  الخاصة  بالمعاهد 

 اإلنسانية السائدة وفقاً لمتغيراتهم الشخصية . 

 ويتم تحديد األهداف في النقاط التالية : 
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 .  اإليجابية نسانيةإلالتعرف على واقع ممارسة مهارات العالقات ا -أ

 . تحديد مهارات العالقات اإلنسانية الالزمة لتنمية اإلدارة   -ب

على    -جـ  ) الخبرة   ، الدراسي  المؤهل   ، النوع   ( البحث  متغيرات  تأثير  مدى  على  العالقات    دورالتعرف 

 اإلنسانية في التطبيق اإلداري . 

اإليجابية على التطبيق   عن تحقيق العالقات اإلنسانيةاإلنسان    التعرف على أهم المعوقات التي تعوق    -ء  

 .  اإلداري

 ساليب والوسائل الالزمة لتنمية مهارات العالقات اإلنسانية . أل الكشف عن ا -هـ 

 . يتطلب كل هدف خطة لتنفيذه ، وتتدرج مستويات األهداف والخطط حسب اإلمكانيات

 -: البحث )المشكلة(أهمية   .4
خالل   من  المشكلة  أهمية  بإظهار  الباحث  ومقررات  يقوم  المسئولين  واهتمامات  الخبراء  بآراء  االستعانة 

نتائج  إليه من  أن يتوصل  فائدة البحث وما يمكن  السابقة وبيان  العلمية والندوات، والدراسات  المؤتمرات 

 .  وتوصيات ومقترحاتـ تخدم المجال العلمي الذي تجري به الدراسة

تحسين   في  الدراسة  لدىالعالقات  تهتم  التدريسأعضاء    اإلنسانية  المعاهد  هيئة  الخاصة    في 

 في التطبيق اإلداري .   اإليجابيةالعالقات اإلنسانية لتكوين 

العالقات اإلنسانية في المعاهد    أثرطالع المسئولين في وزارة التعليم ومراكز البحوث على واقع  ا 

على  الخاصة   يساعد  مما   ، القائم  الوضع  عن  شامله  صورة  الحتياجات  لتكوين  تدريبية  برامج  وضع 

 المتدربين لتنمية هذه المهارات . 

ا   والمقترحات  التوصيات  من  االستفادة  تغيير  اليمكن  في  الدراسة  نتائج  على  القائمة  جرائية 

التدريساتجاهات   نحو مهارات العالقات اإلنسانية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لهم وتطبيقها    أعضاء هيئة 

 بالطريقة التي ينبغي أن تكون في الواقع الميداني . 

في    والمتمثل  المنظمات  في  اإلنساني  العنصر  خصائص  دراسة  أهمية  من  البحث  أهمية  تنبثق 

خاصة بكفرالشيخ ، وذلك أن هذا البحث سيسهم  في المعاهد الأعضاء هيئة التدريس  العالقات اإلنسانية لدى  

نسانية السائدة فيها ، إلفي فهم اتجاهات واعتقادات األفراد العاملين بالمعاهد الخاصة تجاه أنماط العالقات ا 

لذا ف أو إيجاباً  الفرد سلباً  إنتاجية  ن تحليل طبيعة هذه العالقات لدى األفراد  عفطبيعة العالقات تنعكس على 

المعاهد سيسهم في تقديم مقترحات تعمل على تعزيز العالقات اإلنسانية في العمل وفهم مشكالت  العاملين ب

 العالقات اإلنسانية لدى األفراد بالمعاهد الخاصة بكفرالشيخ . 

 -:المفاهيم  .5
تعتبر عملية تحديد المفاهيم الرئيسية المتعلقة بموضوع الدراسة من الخطوات الهامة في البحث   

 العلمي ، حيث إن من خصائص العلم ضرورة البدء في وضع تعريفات واضحة ومحددة لكل مفهوم. 

يعد خطوه ال    العلمي لها تعتبر المفهومات لغة اساسية في كافة النظريات والبحوث العلمية ، كما أن التحديد  

 . غنى عنها 

من  مزيد  إلى  دائماً  حاجة  في  اإلنسانية  العالقات  دراسات  بها  تزخر  التي  المفهومات  بعض  ألن  نظراً 

 .  التوضيح الفكري والتحديد العلمي

 Management   اإلدارة 5-1

بالموارد    وباالستعانة  البشري  الجهد  باستخدام  محددة  أهداف  تحقيق  على  تعمل  مستمرة  إنسانية  عملية 

األهداف   تكون  قد  كما  تحقيقها  إلى  اإلدارة  تسعى  التي  األهداف  تكون  وقد   ، المتاحة  أو  المادية  اقتصادية 

 سياسية او اجتماعية أو ثقافية في طبيعتها . 

 . اآلخرين بقصد تحقيق أهداف محددة علم توجيه وتيسير وإدارة عملتعتبر اإلدارة فن أو  

كما استخدم    فقد استخدم مصطلح اإلدارة ليعبر عن األفراد الذين يمارسون األعمال اإلدارية في منظمة ما ،

 ليدل على الوظيفة أو المركز الذي يشغله هؤالء األفراد . 
 

 Human Relations   اإلنسانية  العالقات 5-2
كتبادل    عديدة  مظاهر  في  تمثلت   ، تطورت  ثم   ، البشرية  الجماعات  نشأت  منذ  العالقات  نشأت 

تنشب من حين إلى آخر بسبب الصراع نفاق على تحقيق األهداف المشتركة وحل النزاعات التي  إلالمنافع وا

السائدة في ذلك الوقت ، كالصراع إلى الصيد أو مصادر المياه , وإن كان كثير من العلماء يرون   معلى القي

أن العالقات بمفهومها الحديث لم تنشأ إال منذ نشأت الدول ، نشأت عالقات في فترات ما قبل التاريخ ، كانت  

، وكان البد للمفاوضين من   حاجة إلى التفاوض مع الجماعات البدائية األخرىالجماعات البدائية تشعر بال

   . أن يتحلوا ببعض الصفات الكفيلة بإنجاح المفاوضات وصوالً إلى الحلول التي تخدم المصالح المشتركة
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إن العالقات  و إرضاء إشباع الحاجات اإلنسانية.  ن العنصر البشري األساس للعالقات اإلنسانية ه إ  

اإلنسانية ليست مجرد كلمات طيبه أو عبارات مجاملة تقال لآلخرين وإنما هى إضافة إلى ذلك تفهم عميق 

لقدرات الناس وطاقاتهم وإمكانياتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم واستخدام كل هذه العوامل في حفزهم 

 عى لتحقيق هدف واحد في جو من التفاهم والتعاون والتجارب . على العمل معاً كجماعة تس

بها    المتغيرات  مثل قد يصل  أالعالقات ويقصد  التناظر بين  أو  شكال االتصال والتداخل والترابط 

اع االسعار أو العالقة العكسية بين قة الطردية بين زيادة الطلب وارتفدراك حقيقة العالإالنظام السلوكي إلى  

   دل المواليد ومستوى المعيشة .ارتفاع مع

داخل    الجماعي  العمل  تطوير  إلى  تهدف  التي  االتجاهات  من  مجموعة  هي  اإلنسانية  العالقات 

 . المنشأة وتجميع الجهود والمواهب البشرية  

إنسان    أو  وآخر  إنسان  بين  عالقة  كل  هي  اإلنسانية  أجل  العالقات  من  سوياً  ويتعاملون  يتفاعلون  وأكثر 

هدف مشترك على أن تسود هذه العالقة وضوح األهداف واالتصال الجيد واالحترام المتبادل وذلك تحقيق  

    واحد .   من أجل تطوير العمل بالمنشأة لتحقيق مصلحة العاملين ومصلحة المنشأة في آن
ديفز     حيث    Davisيشير  األفراد  بين  التفاعالت  على  يقوم  بأنه  اإلنسانية  العالقات  مفهوم  إلى 

يتجمعون في تشكيالت لتحقيق أهداف محددة وهو أيضاً تكامل األفراد في موقف عمل يدفعهم إلى العمل معاً  

   بشكل منتج ومتعاون فيه رضا اقتصادي ونفسي واجتماعي .

مفهوم العالقات االنسانية على طبيعة تفاعل األفراد في جميع المجاالت سواء في المجال  يطلق   

 الصناعي أو التجاري أو الحكومي أو التعليمي أو االجتماعي . 

ويحدث هذا التفاعل بصفة عامة في تنظيمات العمل حيث يرتبط األفراد بنوع من البناء التنظيمي   

، التي تقوم على إلنسانية يعني المعاملة الطيبةمن يرى أن مفهوم العالقات التحقيق أهداف محددة وهناك  

الفضائل األخوية والقيم اإلنسانية السوية ، والتي ترتكز على التعبير واإلقناع والتشويق القائم على الحقائق 

 . المدعمة باإلنسانية العملية وتجافي التضليل والخداع بكافة مظاهرة وأساليبه  

واإلدارة  العالقف العاملين  بين  العالقات  تعنى   : وتحسين   والتيات  للعمال  جيد  عمل  مناخ  توفير  تتطلب 

للظروف الفيزيقية والنفسية من خالل توفير مناخ يسوده الود والتفاهم من أجل تحقيق األهداف المشتركة 

 . عاملين لتحسين مستوى معيشة الفردالتي تنعكس بالتالي على المنظمة وال

 التطبيق اإلداري :  -5
التطبيق  التطبيق هو الرغبة في جعل معايير اإلصالح جزًءا ال يتجزأ من الحياة األكاديمية وتنقسم مرحلة 

 إلى عدة خطوات: 

 التطبيق النهائي للمعايير.   -بناء القدرات اإلدارية والتعليمية   -تغيير نظم التقويم والمتابعة 

هو   اإلداري:  والعمليات  التطبيق  والهياكل  األهداف  تغيير  بغرض  اإلداري  للنظام  جديدة  معايير  تطبيق 

 وتحسينها لتحقيق األهداف التنموية للمؤسسة.  

 تساؤالت الدراسة :  -6
 األسئلة التالية : سعت الدراسة لإلجابة على  

 ما هو العنصر البشري اإليجابي؟  -1

 الالزمة لتنمية اإلدارة؟ ما هي مهارات العالقات اإلنسانية  -2

 ماهي المعوقات التي تعوق اإلنسان عن تحقيق العالقات اإلنسانية اإليجابية في التطبيق اإلداري؟  -3

 لتنمية دور العالقات اإلنسانية اإليجابية؟ما هي األساليب والوسائل الالزمة   -4

 كيف يمكن تحسين مستوى التطبيق اإلداري لدى أعضاء هيئة التدريس. -5

 مستوى متغيرات التطبيق اإلداري. ما هو  -6

 ما التصور المقترح لمواجهة السلبيات في التطبيق اإلداري.  -7

 : سابقة الدراسات ال -7
و  7-1 الباحثين  من  السابقين  دراسة  أن  بالنفع ال شك  يعود  الدراسة،  بالظاهرة موضع  بحوثهم  المرتبطة 

للدراسة   استعراضنا  من  الهدف  هو  هذا  متعددة.  نواحي  من  دراسته  في  الباحث  السابقة على  والبحوث 

 ستمرة باستمرار تطور اإلنسانية". "فالبحث العلمي ال ينتهي بالتوصل إلى نتائج معينة بل هو عملية م 

 ( : 2012 - دراسة : )الخواجة 7-2
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السلبية   تفشي  أهمها  من  كان  اإلداري  الفساد  لظاهرة  سلبية  آثار  هناك  أن  الدراسة  أوضحت 

 . وتبديد الموارد المتاحة للدولة  والوالء، وبإعاقة عملية التنمية باالنتماءوالالمباالة، وضعف الشعور  

 ( : 2009 -دراسة : )فزام  7-3
بين  اتضح   التوازن  تحقيق  اإلدارية  المعوقات  لمواجهة  أن  الدراسة  اإلجتماعية  من  الجوانب 

 . تقدير حاجات المجتمعواستخدام األسلوب العلمي في  واإلقتصادية وتوفير البيانات الحديثة والدقيقة

 ( : 2009 -دراسة : )فزام  7-4
هو أساس نجاح المنظمات    (work relationships)  إن حسن إدارة عالقات العمل اإلجتماعية

اإلجتماعية العالقات  تقوم  المهمات    حيث  من  العديد  إجراء  أثناء  مهم  بدور  والمرؤوسين(  الرؤساء  )بين 

التنظيمي،  البناء  واإلتصال،  المعلومات  وتبادل  األفراد  على  التأثير  القرار،  صناعة  مثل  المنظمات  داخل 

النف والدعم  التدريب،  اتجاهات  سي  الترقية،  لها دور هام في  والمعنوي لإلفراد، وأن نوعية عالقات العمل 

   .العاملين نحو المنظمة

 : ( 2012 – دراسة )إبراهيم 7-5
في   اعتمادها  ضرورة  إلى  تشير  مهمة  عوامل  ثالثة  للمتغيرات  التحليل  نتائج  أن  الدراسات  أظهرت 

 الوصول للوالء التنظيمي للعاملين وهي: 

 العمل بأسس وآليات التمكين اإلداري. -أ

 النقابات التي تدعم عمل العاملين.  -ب
 التمكين اإلداري .  متطلبات إدارية وقانونية لتطبيق -ج

 (2002 –دراسة )المشعان  7-6
  كشفت نتائج هذه الدراسة وجود ارتباط جوهري سلبي بين التشاؤم والرضا الوظيفي وهذه نتيجة 

القرار، ومدى تحقيق   اتخاذفي    متوقعة، ويرتفع مستوى الرضا الوظيفي من خالل فرص العمل، والمشاركة

بين   والمساواة  العدالة  وتحقيق  الشخصية،  للطموحات  اإلجتماعية، الوظيفة  المساندة  وزيادة  الموظفين، 

نسان بحياة اإل  االرتقاءوهذا يقلل من النظرة التشاؤمية، ويرفع من النظرة التفاؤلية التي لها دور مهم في  

   وتحقيق رفاهيته وسعادته ورضائه الوظيفي.

 (2012 -دراسة )الخواجة  7-7
الوظيفي، يليها    باالنغماسالعمل تعد أقوى مؤشر للتنبؤ    كشفت نتائج البحث أن الثقة في زمالء

 العليا، وأخيًرا الثقة في الرئيس المباشر.  الثقة في اإلدارة 

 (2015 -  مالداي دراسة )عبد 7-8
المعنوية   الحوافز  أهمية  الدراسة  قرابة  أوضحت  أن  تبين  فقد  للمبحوثين،  من    %20بالنسبة 

لهم، بالنسبة  أهمية منخفضة  ذات  المعنوية  الحوافز  بأن  أقروا  تبين    المبحوثين  من   %30ألن حوالي  كما 

اقروا   حين  في  لهم،  بالنسبة  متوسطة  أهمية  ذات  المعنوية  الحوافز  بأن  أقروا  قد  من   %44المبحوثين 

 المبحوثيين أن الحوافز المعنوية ذات األهمية المرتفعة بالنسبة لهم.  

 

 

 

 ( 1998 -دراسة )إسنينة  7-9
م بين  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  أنه  الدراسة  نتائج  الثالثكشفت  الدراسة  التخطيط،    جاالت   :

 والتنظيم، والتقويم من وجهة نظر المديرات.  

 ( Rebert - 1999دراسة ) 7-10
داري. ويجب  \يوجد تفاعل مباشر أن عالقات بين األفراد وتزويدهم بالمعلومات من أجل التحكم اإل 

   القرارات.العمل مع اآلخرين حتى نطور من األداء والتحكم في 
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 (2017 -عبدالغني دراسة ) 7-11
 داء أعمالهم وتطويرها وتحسينها.  أتوفير جو اجتماعي ونفسي وتنظيمي لتشجيع العاملين على 

 (2008  -دراسة )أبو سعدة  7-12
وتخطيط   تنظيم  من  اإلدارية  بالمهام  القيام  عناصر  إلمكانية  من  وخالفه  ومتابعة  ورقابة  وتنفيذ 

  معها   العمل زاد إن مهامه األساسية هي اإلدارة وليس العمل الفني وكلما زادت سنوات اإلدارة المهمة، حيث  

 .  جانب اإلداريالجانب اإلداري وقل معها الجانب الفني وقل فيها ال

التوازن   تحقيق  اإلدارية  المعوقات  لمواجهة  أن  الدراسة  من  اإلجتماعية  تضح  الجوانب  بين 

 في تقدير حاجات المجتمع.  واالقتصادية وتوفير البيانات الحديثة والدقيقة واستخدام السلوب العلمي 

 (2015  -دراسة )مرزوق   7-13
اتضح من الدراسة وجود عالقة معنوية غير مباشرة لإلرتباط بالعمل كمتغير وسيط في العالقة  

( من  المسار  معامالت  ارتفعت  حيث  العمل،  لترك  الميل  وبين  األخالقي  الشخص  إلى   (-0.346بين 

مستوى    (-0.378) عند  معنويته  ثبتت  وقد  عكسيًا،  العالقة  ف0.001واتجاه  إلى ،  النتائج  تشير  حين  ي 

وجود عالقة معنوية غير مباشرة لإلرتباط بالعمل كمتغير وسيط في العالقة بين المدير األخالقي وبين الميل  

( إلى أن العالقة -0.104( إلى )-0.24المسار بينهما من )  لترك العمل، فعلى الرغم من إرتفاع معامالت

مستوى   عند  معنوية  نت 0.001غير  أسفرت  وقد  بين  .  موجبة  معنوية  عالقة  أيًضا عن وجود  البحث  ائج 

   أبعاد القيادة األخالقية واإلرتباط بالعمل وبين اإللتزام التنظيمي.

 ( 2012  -)البادي دراسة  7-14
وليس هناك متغير واحد ينتجه.   توضح الدراسة إن المتغيرات التي يقوم عليها سلوك اإلنسان معقدة       

موقف   أي  في  الفرد  سلوك  عن  مسؤوليتها  في  بعضها  مع  المتغيرات  جميع  تشترك  أن  ينبغي  ولذلك 

اجتماعي، وخاصة داخل دينامية الجماعات التي ينتمي إليها، سواء كنا في مواجهة نمط واحد من السلوك 

  أو كنا في مواجهة عند مجتمع منها.

 (2013 -دراسة )النويتة  7-16
الثقة    لمستوى  العينة  أفراد  تقديرات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  أنه  الدراسة  توضح 

الطائف   جامعة  في  الموظفين  لدى  وجودالتنظيمية  مستوى   وعدم  وكان  الخبرة.  لمتغير  إحصائية  فروق 

   (.0.05الداللة أقل من ) 

 (2008 -  دراسة )عبدهللا 7-17
أي   لمواجهة  فعلية جريئة  قوية وحازمة واتخاذ خطوات  قرارات  أنه البد من  الدراسة  أوضحت 

 .  مشكلة يمكن أن تواجه العاملين أو تعترض تقدمهم على مسار التغيير

 (2005 -الخواجة دراسة ) 7-18
واحد بعينه بل    عنصر أن مواجهة ظاهرة الفساد اإلداري ال تعتمد على  ان    الدراسة  فقد أوضحت

 تتطلب استراتيجية شاملة متعددة األبعاد لمواجهة ظاهرة الفساد والقضاء عليه.  

 ( 2004 -)النجار دراسة  7-19
 : كشفت هذه الدراسة وجود نتائج للفساد 

 إقامة أي نظام ديموقراطي. ضرب قاعدة المساواة، وهي القاعدة األساسية في  -1

 عدم احترام القوانين.  -2

 انتشار الجرعة خاصة عندما ينشر الفساد في أجهزة مكافحتها.  -3

 انخفاض كفاءة اإلدارة العامة.  -4

 كوارث مالية واقتصادية. إحداث  -5

 نزح التراكم من الداخل إلى الخارج.  -6

 ( 2003 -دراسة )عبدالسميع  7-20
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تقدم   الدراسة  من  اإلجراءات  تتبين  نتيجة  وذلك  اآلخر،  عن  عام  كل  الفساد  مكافحة  في  مصر 

 الحكومية المصرية، وجهود األجهزة المسئولة عن تنفيذ القانون.  

 دراسة )عبدهللا(  7-21
يتوفر    أن  ينبغي  بحيث  ونوًعا،  كما  بالمنظمة  المتوفرة  البشرية  بالقوة  اإلنسانية  العالقات  ترتبط 

وفق التخصصات المطلوبة، ووفق عمليات  من القوى البشرية    االحتياجاتمن كل    للمنظمة القدر المناسب 

مستمرة   تدريب  عمليات  البشرية  القوى  لهذه  يتوفر  أن  والبد  وظيفة،  كل  تتطلبه  الذي  السليم،  االختيار 

 أن يخلق الرغبة والدافعية لهذه القوى نحو اإلنتاج.  ومراعاة توفير كل ما من شأنه 

 دراسة )النجار(  7-21
تؤثر  والتي  واإلنسانية  السلوكية  الجوانب  أهمية  اإلنسانية  العالقات  مجال  في  الميدانية  الدراسات  أثبتت 

بشكل مباشر وغير مباشر في فعالية أداء الفرد، ومن ثم فإن االهتمام بالنواحي السلوكية والنفسية ودراسة 

 في رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية. مل المالئم له أثر قوي  توفير مناخ الع ،الدوافع واإلتجاهات لدى األفراد

 ( 2005 -هاشم دراسة ) 7-22
الوظيفي   الرضا  بين  البحث وجود عالقة عكسية  نتائج  اتضح من  ً فقد  الداخلية   مقاسا بالرضا عن العوامل 

 ية والضغوط الخاصة بجماعة العمل. والخارجية للوظيفة وكل من ضغوط العمل والضغوط التنظيم

 (2016 -دراسة )القاسم  7-23
في   والمعنوية  المادية  اآلثار  بخصوص  إذ    منتزهأما  بينها  فيما  كثيًرا  تختلف  ال  فهي  البرية،  للحياة  العين 

في التعامالت اإلدارية   أخرى كونهم لقوا استحسانوعدم بحثهم عن فرصة وظيفية  أبدى الموظفين رضاهم  

 م وجود عنصرية في العمل.  دوع 

 (2005 -دراسة )القاضي  7-24
اإلهتمام شمولية  الدراسة  تغليب    أوضحت  أو  منها،  ألي  إهمال  دون  اإلنسانية،  التربية  جوانب  بمختلف 

 لجانب على حساب اآلخر.  

 ( 2017  -الفكي  –دراسة )أحمد  7-25
القادة   لبعض  المتناقضة  اإلدارية  والقرارات  التصرفات  أمثلته  ومن  اإلدارة  سوء  عن  الدراسة  أوضحت 

 ى فوضى إدارية بمؤسساتهم.  اإلداريين نظًرا لتضارب المدراء والتي تؤدي إل

   ( 2010 –حمدي   –دراسة ) عرفة  7-26
وعدم التزام كل طرف بما تم    عدم تشجيع اإلدارة العليا للعالقة القائمة ،توصلت الدراسة إلي أن   

   االتفاق عليه ، وضعف مستوى االتصاالت .

  ( 2010 –دراسة ) حسن  7-27
ان    الي  الدراسة  العالقات وجودة  توصلت  تكتيكات تسويق  بين  ذات داللة إحصائية  توجد عالقة 

 بشكل إيجابي مع وجود العالقة بشكل عام   ترتبط ة إن تكتيكات تسويق العالقات العالق

 (Dawson - 1996دراسة ) 7-28
التفاعل أو العالقات بين األفراد.   اكتشفت الدراسة أنه يوجد عالقة بين الناس وتنشأ الصراعات من خالل 

 وحتى يستطيع األفراد أن يتخذوا قرار من خالل توفير المعلومات. 

 (   2010عبدالحميد ، دراسة )  7-29
إيجابي  يوجد توجه  تتفاوت أراء أفراد عينة البحث اتجاه مصادر الثقة في الواقع العلمي ، حيث  

باإلدارة  بزمالء العمل وبرئيسهم المباشر ووجود توجه سلبي اتجاه الثقة  من أفراد عينة البحث اتجاه ثقتهم  

بخصوص قابلية وحسن نية زمالئهم ورئيسهم المباشر  إيمان لدى أفراد العينة. والعليا ، وهذا يعنى وجود  

 في العمل ، وينخفض بالمقابل هذا اإليمان اتجاه اإلدارة العليا . 
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 ( :  2009دراسة ) اكندي ،   7-30
بالقدرة على توضيح األهداف الوظيفية    يرين تميز المد  إلى عدة نتائج منها :  وقد توصلت الدراسة  

المنظمة ، حيث   تكريس مفاهيم  إوقيم  ذلك له دور رئيسي في  المرؤوسين ، كما    االلتزامن  الوظيفي لدى 

القيادة " ومدى االلتزام على " تخطيط  العمل وفاعلية    ذات داللة إحصائية بين قدرة المديرينتوجد فروق  

أنه   يأبمقياس االلتزام الوظيفي    ارتباطهالوظيفي للمرؤوسين حيث يحتل المقياس المرتبة األولى بمقدار  

 . الوظيفي لدى المرؤوسين  االلتزامأكثر تأثيراً في خلق 

 ( :  2015دراسة : ) الصرفي ،  7-31
الدراسة  أنه  توصلت  األ  يوجد  إلى  لميثاق  وظائف  تمكينية  عدة  وثيقة  الميثاق  يعتبر  حيث  خالق 

نه يهدف إلى توفير توجيه أخالقي للعاملين عند مواجهة مشاكل في أماكن عملهم ، كما يعتبر وسيله  إحيث  

لتقييم   الشركة  مع  المتعاملين  ، ،    أدائهالرقابة  االجتماعية  االهتمامات  على  الميثاق  وجود  يساعد  كما 

لى تعزيز سمة الشركة وثقة الجمهور ، كما أن ميثاق االخالق يساعد في الحفاظ على المبادئ  ويساعد ع 

  خالقي .ألالراسخة ، ردع السلوك غير ا 

 ( :   2011دراسة ) حسن ،  7-32
التعرف على  الدراسة  التي    توصلت  الدراسات  بكافة  القارئ  التعرف على  السابقة هو  الدراسات 

التشابه  أوجه  الحسبان  في  تأخذ  بطريقة منطقية وأمينة  ، مع عرضها  البحث  إجراؤها في موضوع  سبق 

    وأوجه االختالف بين نتائجها ، ومحاولة بيان أسباب أوجه االختالف بينها إن وجدت .

 ( :  2015 –دراسة ) القرني  7-33
إن القيم التنظيمية تعد مظاهر سلوكية تتعلق بالكيفية التي يستجيب بها الموظف  توصلت الدراسة   

المختلفة في منظمته   اتجاهاته،   والتي في ضوء خبرته تحدد بشكل كبير مستوى  إزاء المواقف الوظيفية 

 .    ير األكبر في ممارسة تلك القيمومعتقداته الوظيفية ، مما يجعل زيادة سنوات الخبرة التأث    وإدراكاته

 ( 2015 -دراسة )خليفة  7-34
إ  المالية،  المؤسسات  في  واإلحتيال  المحسوبية  تؤدي  قد  أنه  الدراسة  من  فقدان  اتضح  ثقة  لى 

برمته  الكلي  اإلقتصاد  على  سلبًا  ينعكس  مما  األجنبية،  العمالت  صرف  واسواق  والمستثمرين  المدخرين 

 وعلى استقراره. 

 الرؤى النظرية 

استنباطي يتكون من مجموعة قضايا يحتل بعضها مكانة المقدمات أو المسلمات    نسقبمثابة  النظرية هي  

 وتحتل بعضها الثاني مكانة الفروض ويحتل بعضها الثالث مكانة النتائج العامة أو التعميمات.  

 أسلوب الدراسة :  -8
 -اعتمدت هذه الدراسة على األسلوبين النظري والتطبيقي وذلك كما يلي :

ت هذه الدراسة على البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية ، وكذلك    تمد الباحث في جمع بيانا اع -أ

الكتب العلمية العربية واألجنبية التي اختصت بدراسة المفاهيم النظرية المرتبطة بعناصر موضوع  

 . هذا البحث 

 سلوب الدراسة الميدانية : أ -ب

 -:مت هذه الدراسة على النحو التالي هذه الدراسة لتحقيق أهداف البحث ، حيث ت ةالباحث  توقد أجر

والتكلفة   الوقت  إمكانيات  حدود  في  وذلك  كفرالشيخ  بمحافظة  معاهد  أربعة  باختيار  الباحثة  قامت 

 المتاحة له إلجراءات الدراسة الميدانية عليها  . 

يتكون مجتمع البحث جميع الذين يتعاملون مع المعاهد الخاصة في محافظة كفرالشيخ ، ونظراً لكبر  

شخص  من الجنسين وبذلك    31ب العينة العشوائية البسيطة الختيار  حجم مجتمع البحث ، تم استخدام أسلو 

 .فإن نتائج هذه الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها تحدد بأسلوب اختيار العينة 
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وفى هذه المرحلة فقد مر تعميم االستبيان بمرحلتين أساسيتين هما : المرحلة األولى : وهي مرحلة  

والتي   لالستبيان  المبدئية  ثم الصياغة  االستبيان  أجزاء  من  كل  االسئلة حول  من  عدد  بصياغة  فيها  بدأت 

 راعت الباحثة فيها وضوح االسئلة ، وبساطة العبارة ، وسهولة اللغة وتسلسل االسئلة بطريقة منطقية . 

نتج عنها    مبحوثا من مجتمع البحث ، والتى  31المرحلة الثانية : وفيها تم تطبيق استمارة االستبيان على  

الهامة في موضوع البحث ، والتأكد من وضوح االسئلة ، وتسلسلها   الداللة  ذات  إضافة بعض المتغيرات 

منطقياً ، هذا إلى جانب عرض االستبيان على عدد من المحكمين وذوى الخبرة في هذا المجال بلغ عددهم 

والثبات لالستبيان  الصدق  على  االطمئنان  أمكن  وبذلك   ، محكمين  تطبيقها    خمسة  قبل  للبيانات  الداخلي 

 ع الدراسة: النهائي على مجتم

 المنهج :  -9
أحكام   تكوين  ثم  وتحليلها،  رصدها  بهدف  بالواقع  هي  كما  المختلفة،  والقضايا  الظواهر  يتناول  المنهج 

ومحاولة توجيهها  بشأنها، واختبارها للكشف عن القوانين التي تحكم حدوثها وتوجه حركتها ثم التنبؤ بها،  

   مستقبال ليزيد من إمكانية التحكم اإليجابي بهذه الظواهر اإلنسانية
الذي    العلم  الحقيقة، وأن  للمشكلة الكتشاف  الباحث في دراسته  الطريقة التي يتبعها  المنهج هو 

المتخصصين والفالسفة، إذ  يبحث في هذه الطريقة هو علم المناهج، وأن هذا العلم قد يكون على يد العلماء  

   .إلى المعرفة هما يقطعان طريقاً واحداً متكامالً 

المنهج    القائمة، وذلك بجمع  يهتم  الظواهر واألحداث واألوضاع  الحقائق حول  بدراسة  الوصفي 

 .  دالالتها أو إصدارا تعميمات بشأنها  الستخالصالبيانات والمعلومات وتفسيرها وتحليلها  

على    يعتمد  حيث  الدراسة،  لهذه  لمالءمته  وذلك  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثة  استخدمت 

وصف ما هو كائن وتفسيره عن طريق جمع البيانات لكى يختبر الفروض أو يجيب عن األسئلة التي تتعلق 

للموضوع   الراهنة  المدي  –بالحالة  احتياج  لدى  اإلنسانية  العالقات  توافر مهارات  تلك تحديد مدى  إلى  رين 

المعاهد   إدارة  في  تحسينه، وتتمثل في   –المهارات  أجل  القائم من  الوضع  دقيقة عن  إلى حقائق  للوصول 

 -النقاط التالية:

 االستعانة  بالكتب والمجالت العلمية والدراسات السابقة .  عن طريق الدراسة النظرية -أ

 في التطبيق اإلداري . اإليجابية ات اإلنسانية الدراسة الميدانية لمعرفة واقع ممارسة مهارات العالق  -ب

 .  واالستفادة منها  تغير وتحليل النتائج ومناقشتها -حـ

تحسين    -ء مجال  في  اإلجرائية  واالقتراحات  التوصيات  بعض  التطبيق   دورتقديم  في  اإلنسانية  العالقات 

 اإلداري . 

موقف عن  ودقيقة  كافية  معلومات  على  الحصول  الدراسة  هذه  أو    تستهدف  معينة  ظاهرة  حول  معين 

 موضوع محدد عن طريق بعض الدراسات والبحوث السابقة  

إعداد    تم  الدراسة ، وقد  التحليلي في تطبيق  الوصفي  المنهج  البحث استخدم  أهداف  على ضوء 

في المعاهد الخاصة حول طبيعة أنماط   أعضاء هيئة التدريسأستبانه شملت محاور البحث الستقصاء آراء  

القات اإلنسانية السائدة في المعاهد . وقد روى عند تصميم االستبانة وقبل تطبيقها الميداني تحكيمها من الع

على  بتطبيقها   ثباتها  من  التأكد  إلى  باإلضافة  البحث  موضع  مجال  في  المتخصصين   من  مجموعة  قبل 

 مجموعة محددة . 

 فرداً. (   31وقد تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية قوامها )   - 
 

 الرؤى النظرية -10
 العالقات اإلنسانية.  دور  10-1

 التطبيق اإلداري  10-2
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 تمهيد  
يشهد عالم اليوم الذي يستقبل القرن الحادي والعشرين سلسلة من التغيرات والتطورات 

السريعة  الحركة  على  بالقدرة   ، الحديثة  المجتمعات  في  اإلدارة  وتتميز   ، والتكنولوجية  المعرفية 

 والتكيف مع األوضاع المتغيرة ، وذلك لمواجهة تحديات القرن القادم . 

وإد البشري  العنصر  وتفكير  ويعتبر  اهتمام  على  استحوذت  التي  الموضوعات  من  اراته 

عملية معقدة ومتشابكة   باعتبارهاوالعالقات اإلنسانية    كثير من الكتاب والباحثين في مجال اإلدارة  

إدراكها والتعرف على نتائجها ، وفي   ينبغياألبعاد ، يتحكم فيها كثير من العوامل والمتغيرات التي  

ارها منظومة متكاملة األبعاد ، وهذا يتطلب ممن يقومون بعملية العالقات الوقت نفسه يمكن اعتب

 . عينة تساعدهم على ممارستهاماإلنسانية أن يتملكوا مهارات 

بدأت اإلدارة في  أثناء الثالثينات من القرن الماضي ساعد على تطور العالقات البشرية .  

 الوظيفةعلماء السلوك الذين يقومون بأبحاث على  وجديدة للتعامل مع الموظفين .ق  ث عن طر البح

 ينادون باهتمام أكثر للعامل " البشري " . بدأوا

   يكاغو الغربية .ش ية مثل هذه الدراسات تلك التي تمت في منشأة هاوثرون في منظمة كهربائ

بقيادة برفوسور التون    1932  –  1925كانت بداية حركة العالقات االنسانية في الفترة   

مايو األستاذ بجامعة هارفارد األمريكية عندما بدأ مجموعة من التجارب في مصنع هاوثورن التابع 

اليكتريك   اكتشاف    Western Electriceلشركة وسترن  األجر    بهدف  ) غير  األخرى  العوامل 

حرارة   –تهوية    –) إضاءة       ي إنتاجية العاملين ، وقد افترض أن عناصر بيئة العمل  والمؤثرة ف 

لكن    ، اإلنتاج  من  أدنى  حد  لضمان  أهمية  ذات   ) الخ  إيجابي ا...  أثر  وجود   له  أظهرت  لتجارب 

البعض على الروح المعنوية   للعالقات اإلنسانية بين المشرف  والعاملين ، وبين العاملين وبعضهم  

عاملين ، واألخيرة لها أهمية كبيرة ألنها تؤدي إلى زيادة إقبال العامل على العمل وبالتالي زيادة لل

 .اإلنتاجية 

 طبيعة العالقات اإلنسانية  10-1
أنها مختلفة من حيث طبيعتها  تبين  المختلفة  المجتمعات  في  اإلنسانية  العالقات  الفاحص  يستطيع 

 تبًع لعدة أمور منها : 

 نطاق عضوية المجتمع وكيفية االندماج فيه. -1

 التركيب أو التكوين وبمعنى آخر الفئات أو العناصر التي يتكون منها المجتمع. -2

 المكونين للمجتمع. االجتماعي بين الفراد االتصالطبيعة  -3

 البيئة الجغرافية التي يعيش عليها أفراد المجتمع. -4

 القيم الروحية أو الفكرية السائدة في هذا المجتمع.  -5

 العالقات اإلنسانية أبعاد  10-1-2
قيامها  إلى  تسعى  والتي  العلمية،  والعالقات  اإلنساني  السلوك  أنماط  بصياغة  االهتمام  حقق  هكذا 

اإل  علمية "أكاديميةعلى أسس   العالقات  االهتمام تطبيقية علمية" وقد برز مفهوم  نسانية وشغل 

تشكيله بعًدا وتكوين  بطرق  ليشكل  والعمالء،  العمل  جماعات  واقع  في  كبرى  أهمية  وصياغته  ه 

السلوك اإلنساني متصاًل ومستمًرا بين األربعة أبعاد الرئيسية التي تستند إليها عملية صياغة أنماط 

 -لعالقات اإلنسانية:وا

المكاني الذي يحتوي شكل العالقات اإلنسانية متمثال   بالمظهر ن البعد المكاني والذي يرتبط  أوال: أ

تتم   يمكن فصله عن السلوك اإلنساني الذي يأخذ واجهة عالقات إنسانية  في الموقع والمنطقة فال 

يتتبع ضرورة االهتمام بطريقة بناء هذا الموقع إما بطريقة صحيحة أو خاطئة وهو ما  داخل إطار  

ة مع الموقع ل التعامل اإليجابينماطه متوافقة مع سبهذا السلوك وتشكيله على أسس علمية لتأتي أ

 أو المكان بخصائص اإليكولوجية والذي يجب أن يتعايش معه القائم بالعمل أو العميل.
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فلعل   واإلقامة  بالسفر  يختص  الثاني  البعد  كان  لما  صياغة   الهتماماثانيًا:  نحو  موجه  يكون  هنا 

السلوك اإلنساني في اتجاه خلق أنماط سلوكية وعالقات إنسانية تتوافق مع مواقف السفر بقصد 

الدراسة أو  إطار    العمل  داخل  السفر  عملية  من  الهدف  يتحقق  بحيث  السياحة  أو  اإلقامة  من أو 

 العالقات اإلنسانية والوظائف المرتبطة بها. 

ا أما  أنماط  ثالثًا:  صياغة  عملية  إليه  تستند  أن  يمكن  والذي  الثالث  اإلنساني لعنصر  السلوك 

واالستجمام  والراحة  المتعة  بتحقيق  يرتبط  والذي  الترفيهي  البعد  في  فيتمثل  اإلنسانية  والعالقات 

ع القائمين  بتدريب  اهتمام  هناك  يكون  أن  والعالقات دون  السلوكية  األنماط  تعلم  على  العمل  لى 

 عمل الترفيهي والتي تتعلق بتوفير الراحة واالستجمام والترفيه في مكان إقامته.تقاليد الالخاصة ب

رابعًا: إذا كان العنصر الرابع من عوامل تحقيق الهدف من صياغة نماذج للعالقات اإلنسانية يرتبط  

فكيف  اإلنسانية،  العالقات  بإقامة  المرتبط  الثقافي  للهدف  يمثل  وهو  للفرد  الزمني  الثراء  بتحقيق 

أنماط   بتشكل  االهتمام  عن  منفصال  تحقيقه  ودفع يمكن  بالعمل  القائمين  لدى  الجماعات   سلوكية 

عن المحتوى الثقافي لطبيعة األداء لدى الشخص القائم بوظيفة اإلعالم   معبرةالمهنية بحيث تكون  

الرعاية، أو  اإلعالن  أن   أو  البد  المهنة  ألداء  المطلوب  الثقافي  المحتوى  أن  فال شك  اإلرشاد،  أو 

 ل إلى شخصية العميل.  طبقية وقادرة على أن ينتقيبدو في هيئة أنماط سلوكية انسانية معبرة عن 

 أهداف العالقات اإلنسانية .  10-1-3
 تحقيق التعاون بين العاملين في المجتمع الواحد - 

 زيادة اإلنتاجية   - 

 واالجتماعية والنفسية إشباع حاجة الفرد االقتصادية   - 

 مبادئ العالقات اإلنسانية   10-1-4
 مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات . - 

 داخل المؤسسة .  االتصالتنظيم  - 

 إشاعة روح التعاون .  - 

 تنمية العالقات اإلنسانية لدى العاملين .  - 

 العوامل التي أدت إلى االهتمام بالعالقات اإلنسانية .  10-1-5
 -عليها العالقات اإلنسانية وهي :هناك عوامل تقوم  

النظر   -1 بصرف  العاملين  أفراد  من  فرد  كل  احترام شخصية  يتم  : حيث  اإلنسانية  الكرامة 

 عن المركز الوظيفي الذي يشغله .

تسليم  أن السمعة التي تتمتع بها أى مؤسسة تكون مبنية على الجودة والثقة وال 

األسلحة   أهم هذه  تكون  العميل والجودة هي ربما  أو تسر  تبهج  المؤسسة  إن  التنافسية 

 بأن تلبي متطلباته بشكل ثابت . 

عند التعامل معهم    االعتبارالفروق الفردية التي تقع بين العاملين ووضع هذه الفروق في   -2

الب  توجيهاتهموعند   العنصر  يمثل  مشكالتهم  نظراً شوحل  اإلدارية  المشكلة  جوهر  ري 

تتطلب جهداً    والتيوأهم ما فيها ظاهرة الفروق الفردية بين العاملين    لطبيعته المتميزة ،

من جانب اإلدارة لوضع الخطط والسياسات الالزمة لالستفادة من ذلك العنصر البشري ،  

بداعه ، لتطوير أساليب العمل واستغالل الطاقات األخرى  إودفعه للعمل ، وإطالق طاقاته و

 وى المنظمة .المتاحة ورفع اإلنتاجية على مست

المصلحة المشتركة التي تجعل الفرد مياال للتجمع والتعاون مع الغير ومشاركتهم لتحقيق   -3

 هذه المصلحة . 

 نظمهأكثر مما تكن في    أفرادهولقد أثبتت الدراسات أن قوة المشروع تكمن في  

أو   ا  أجزائه،  فالعنصر   ، رأسماله  المنظمة  إلأو  مركز  تدعيم  قادر على   نافسيالتنساني 

لذلك   واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  إلى    فاإلدارة ومواجهة  تسعى  التي  هي  الناجحة 
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 . به  التنبؤ  وكيفية  السلوك  لهذا  االساسية  المحددات  ومعرفة  األفراد  سلوك    دراسة 

وقيمإلفا  ، وتصرفاته  بسلوكياته  واتجاهاته    هنسان  ،    وأفكاره،    وثقافته ودوافعه 

 نجاح المشروعات أو إفشالها . وشخصيته يلعب دوراً هاماً في 

فالعلوم السلوكية هي نتاج مجموعة من العلوم اإلنسانية ، حيث يسهم كل من  

االجتماع وعلم االقتصاد وعلم السياسة وعلم التربية والقانون وغيرها    علم النفس وعلم

الرئيسية والمبادئ األساسية   العناصر  نحو أهداف   وتوجيههالسلوكية    لعلوملفي تكوين 

ثار المتوقعة من سلوك األفراد ، فقد تتخذ أكثر  ظمة ، فهذا يساعدها على التنبؤ باآلالمن

 أما أن يكون سلوكاً إيجابياً ، أو سلوكاً سلبيا .  سلوكمن 

4- : أو    الحوافز  الحافز  على  يحصل  لكى  معهم  والتعاون  اآلخرين  لمشاركة  يسعى  فالفرد 

 العائد من وراء هذه المشاركة أو هذا التعاون . 

 مظاهر االهتمام بالعالقات اإلنسانية . 10-1-6
 البرامج التدريبية .  -

 المواد السلوكية . تدريس  -

 إنشاء بعض اإلدارات داخل المنشآت .  -

 داخل المنشآت . العلوم السلوكية  متخصصين  -

 تنشيط االتصال .  -

 فيزيقية االهتمام بتحسين الظروف ال -

 البرامج التدريبية  

وهو تعدد يختلف من حيث الصياغة ، ولكن يتفق من حيث المعنى    لقد تعددت تعريفات التدريب ، 

أو   حالية  محددة  احتياجات  إلى  تهدف   ، مجملة  في  الفرد  محورها  مستمرة  منظمة  عملية  بأنه  فعرف 

 . مستقبلية يتطلبها الفرد 

اإلدارية   المنظمات  بها  تقوم  التي  المخططة  األساليب  مجموعة   : بأنه  أيضاً  التدريب  وعرف 

لسياسات    ليتحقق وطبقاً  أيضاً  الوظيفية  والسلوكيات   ، والمعارف  المهارات  تنمية  خالل  من  فاعليتها 

 وأوصاف الوظائف التي تتباين من مستوى إداري إلى آخر . 

التي   والمهارات واالتجاهات  بالخبرات  األفراد  لتزويد  المتزايد والمستمر  النشاط  بأنه  كما عرف 

   .تجعلهم صالحين لمزاولة عمل ما

 يعتبر التدريب األداة األساسية التي يمكن عن طريقها تنمية الموارد البشرية .  

الخاصة    المستمرة  العملية  بالتدريب  السلوك    بإكسابويقصد  وأنماط  والمعرفة  المهارات  الفرد 

المرغوب فيها وبالتالي فهو ال يشتمل على تزويد العاملين بالمعارف والمهارات المهنية المتعلقة بوظائفهم  

   تتفق مع أهداف المنظمة . معينةعويد العامل على ممارسة سلوكيات ولكن أيضاً يتضمن ت

تضمن جانباً وقائياً يتمثل في تجنيب اإلدارة مخاطر إخفاق  ويتضح من ذلك  أن التدريب اإلداري ي

اإلداري   التدريب  ، وهو  السلوك    –قادتها وعمالها  ثالثة جوانب جوهرية هي  يتضمن   ، آخر  تدريب  كأي 

 والمعرفة والمهارة . 

  ومن هنا فإن التدريب ليس هدفاً في حد ذاته ، ولكنه يعتبر هدفاً وسيطاً ، والطريق المستقيم الذي 

 يؤدي إلى رفع كفاءة اإلنتاج ، واالرتقاء بمهارات وخبرات وسلوكيات الموظفين . 

سوف يأخذون    األفراد سيحتاجون لبرامج التدريب لكي يطوروا المهارات المتصلة بالعمل .  مظمع

دورات لكي يصبحوا أكفاء مثل األطباء والمهندسين الزراعيين .... إلخ ، والناس الذين يسعون أن يكونوا  

الشركات   تستثمر   ، والنجارين  الكهرباء  عمال  وأيضاً  تدريبية  دورات  إلى  سيحتاجون  التجارة  في  عمال 

تحافظ على مهارات الموظفين وتجعلها متطورة  والتعليم لكي  التجارية باليين الدوالرات كل عام في التدريب  

 دائماً .  

المعلومات   ثورة  في  المستمر  كالتطور   ، ومتالحقة  كثيرة  ومتغيرات  بظروف  حالياً  العالم  يمر 

بها   تتأثر   ، والنامية  المتقدمة  الدول  بين  التكنولوجية  الهوة  وكاتساع  تنقلها ،  وتنوعها وسرعة وسهولة 

تأثراً يمس نشاطها االجتماعي واالقتصادي ، وينعكس بالطبع على    –بينهما مصر    ومن  –جميع دول العالم  

 . جميع أفراد الشعب بين منتجين ومستهلكين ... الخ
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المتغيرات     كافة  لمواجهة  الوظيفية  المستويات  لكافة  ملحة  ضرورة  التدريب  يمثل  ذلك  وعلى 

في   العالم  شهدها  التي  الكفاءة    اآلونةالعالمية  من  عال  مستوى  على  الموظفين  من  جيل  لخلق  األخيرة 

 اإلدارية . ومن هنا يعتبر التدريب من أهم طرق تنمية جدارة العاملين بالوظائف العامة في النظام اإلداري. 

 

 العالقات اإلنسانية والتنظيم  10-1-7
شركات  لقد   عدة  إلى  اإلنسانية  العالقات  حركة  جهودخلت  بفضل  "صناعية  جانيت"    هدىد 

Gantt  ال. وهو من الرواد األوائل العلمية. و"بارت"  ذي اخترع أول مسطرة حاسبة. كما  لفلسفة اإلدارة 

تجارب الحركة، وتنميط العمل. وقسم " وزوجته "ليليان" أول من ناقشا  Gilbrethيعتبر "فرانك جلبرت  

وهي "   Therbligsحركة أسماها "ثيربلجز  14جلبرت الحركات التي يبذلها العمال أثناء عملهم. فوجدها  

تابعه تطور   Gilbrethنفسها مقلوب اسم جلبرت   الذي  الصناعي،  النمو  ازداد  تقدم "التكنولوجيا"  ومع 

اإلدارية العقلية  في  الحلول،  واضح  أبسط  إلى  بالتوصل  المسائل  تعالج  ومرنة،  علمية  فأصبحت  وذلك ، 

ووضع العلمية،  اإلدارة  ومبادئ  أسس  االهتمام   بتطبيق  ازداد  كما  المناسب.  المكان  في  المناسب  الرجل 

العامة والعمال بالعالقات  العمل  ورؤساء  والمهندسين  المديرين  بين  العمل  وتقسيم  الوظائف  وتقييم   ، ،

الصناعي، من حيث التنظيم  تنظيم وظيفي صارم، حيث يشبه  اإلدارات    ميكانزمات  باستخدام  الضبط، وتعد 

ال ، ومتابعة مؤشرات اإلنتاج ومراقبة الوقت. كل ذلك من أجل  واالنضباطة إلى الرقابة  حاجالوظيفية، ذات 

أو المؤسسة الصناعية، بفضل توافر اآلالت ورؤوس األموال، والمواد الخام مع   االقتصادينجاح المشروع  

 أفضل البرامج والوسائل وأنسب الرجال.  استخدام 

ل  إدراكنا  ضوء  في  وتطورت  الدراسة  هذه  فكرة  نيعت  مهمة  همألوقد  تحتلها  التي  البالغة  ية 

العالقات اإلنسانية في مجاالت الحياة اليومية والعملية مهنيًا، وأن مستوى إنجاز الشخصية اإلنسانية بشكل  

ومقومات بيئته الفيزيقية أو االجتماعية، عام يرتبط بنجاح وفعالية مهاراته في االتصال بفاعلية مع مكونات 

وكذلك على مهاراته في إقامة عالقات إنسانية ناجحة ومتوافقة مستخدًما في ذلك كل انجازات عصره الذي 

 يعيشه من علم وتكنولوجيا اتصال أصبحت قادرة على مهمة تحقيق أهدافه من عملية االتصال والتعامل.  

الوقت   مرور  ومع  أو  وهكذا  المادية  البيئة  حدود  داخل  اإلنسانية  العالقات  مشكلة  تطورت 

االجتماعية اعتماًدا على تطور مهاراته في االتصال والتعاون والمشاركة. وكذلك اعتماًدا على قدراته التي 

تطور  مسيرة  في  الحضارة  شيدت  وبالتالي  وينقلها  الثقافة  يكتسب  وأن  المخلوقات  سائر  عن  بها  تميز 

 نسانية.  نساني وأنتج الثقافة اإلمجتمعه اإل

ال ثمار ثورة معلومات في  الذي جنى  المعاصر  اإلنسان  إن  أنساق  الشك  اعتماًدا على نظرية  علم 

، سوف تتطور مهارات  والتحكم اآللي، كما جنى ثمار ثورة االتصاالت وااللكترونيات في التكنولوجيا  الضبط

اًدا على تطور وتعدد هذه الوسائط التكنولوجية، حيث استطاعت  اإلنسانية اعتم  اتصاله ولذلك شكل عالقات

، أن توفر على اإلنسان المعاصر  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء عن طريق االنترنت أو الموبايل

في معامالته وتفاعالته الجهد العضلي والجسدي واالنتقال المادي، وكذلك الجهد الذهني والفكري، بل ألفت  

أو عصر   العولمة،  بعصر  عليه  أطلق  الذي  الجديد  العصر  هذا  في  الزمان  توقيتات  واختزلت  المكان  حدود 

 . واالتصال المعلومات 

اإلنسانية وتوظيف استخدامها يرتبط برغبات تباًعا بالطرق والوسائل  قات  شكل العالالحديث عن  

التي تتم بواسطتها عمليات اإلشباع الخاصة بتلك الدوافع اإلنسانية داخل إطار جماعات العمل والعمالء، كما  

لتي يمكن فهم طريقة عمل هذه الدوافع اإلنسانية بوجه عام وبأهداف وغايات الفرد القائم بالعمل وا يرتبط  

أن تضفي وضوًحا على فهم بواعثه ودوافعه التي تكمن خلف إقباله على شكل محدد من العالقات اإلنسانية. 

بنوع صياغة وأخيراً يرتبط فهم هذه الدوافع اإلنسانية وطرق إشباعها في واقع جماعات العمل أو العمالء  

والجم الرسمية  إطاراته  داخل  اإلنساني  السلوك  واجهات  صياغة  وتشكيل  أن  فالشك  ونماذج اهرية،  شكل 

السائد اإلنساني  والتسويق  السلوك  التخطيط  برامج  بنوع  يرتبط  في   سوف  ممثلة  الدولة  تتبعها  التي 

المؤسسات   وقدرة  النماذج،  هذه  وصياغة  تدعيم  على  وقدرتها  الرسمية  وغير  الرسمية  مؤسساتها 

 ترسيخ نماذج السلوك اإلنساني اإليجابي.  المجتمعية على خلق اتجاهات إيجابية تهدف إلى 

  متطلبات التطبيق الفعلي للعالقات اإلنسانية 10-1-8

 -نما يستلزم أن يضع في اعتباره عدة متطلبات أساسيه منها : إأن التطبيق الفعلي للعالقات اإلنسانية 
القوة والضعف    ونواحيويتضمن فهم دوافع األفراد وميولهم واتجاهاتهم     فهم الذات اإلنسانية :  -1

 في سلوكهم فيما يتعلق بتفاعلهم مع اآلخرين . 
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ا   ةتكوين فلسفة خاص -2 القيم والمعايير  العاملين ويتضمن ذلك اعتناق مجموعة من  خالقية  ألتجاه 

 .  دميتهآونسان وكرامته إلالتي تؤكد إنسانية ا

العالقات اإلنسانية ، ويتضمن ذلك تقويماً للمشكالت اإلنسانية في مجاالت  تحديد موقف خاص في   -3

 العمل والمشاركة في حلها . 

اإل -4 االحتياجات  بين  بينهما  المواءمة  وتوازن  اتساق  في  وذلك  التربوي  العمل  ومتطلبات  نسانية 

 دون غلبه أحدهما على اآلخر ، أو تبعية أحدهما لآلخر . 

النظري -5 بين  التطابق  بالعمل  تحقيق  الفكر  ربط  ذلك  ويتضمن  اإلنسانية  العالقات  في  والسلوك  ة 

 ية هوة تباعد بينهما . ألالنظري بالتطبيق واإلدراك العقلي واإلدراك الحسى تجنباً  

 العالقات اإلنسانية الفعالة وأثرها على السلوك واإلنتاجية : 10-1-9
 لخلق إيرادات تغطى تكلفة اإلنتاج. د أسعار المنتجات ضروري يفي المؤسسات التجارية يتم تحد

إن العاملين ليست لهم الحرية الكاملة في سلوكهم وال في تصرفاتهم وعالقاتهم وال فى القرارات   

التي يتخذونها في العمل ، كما أن القادة أنفسهم في المنشآت ليس لديهم الحرية الكاملة في أتخاذ ما يرونه 

قرار يراه  من  الذي  السلوك  يسلك  أن  الموظف  أو  العامل  يستطيع  ال  األحوال  من  كثير  وفي   ، مناسبة  ات 

لقيم   وامتثاال  مرضاة  أو  فيها  يعملون  التي  المنشأة  ونظم  للوائح  وذلك خضوعاً  جماعات  مناسباً  ومعايير 

ى ، ومن ثم تظهر آثار العمل التي ينتمون إليها . وهذه القيود والحدود تختلف في شدتها من منشأة إلى أخر

كثيرة للقيود والحدود المفروضة على العاملين بعضها موجب إن لم تزد هذه القيود والحدود عن حد معين ، 

وبعضها سالب في هذه القيود والحدود ، ولكن هذه القيود والحدود تعتبر معوقا لعالقات العمل والعالقات  

السيئة لكثرة القيود والحدود المفروضة على سلوك العاملين    اإلنسانية الجيدة والفعالة ، فمن بين النواتج

 -وتصرفاتهم ما يلي :

اإلحباط الذي يصيب الكثير من العاملين عندما يرون أحياناً أنهم ال يستطيعون أن يعملوا ما يرونه   

مناسباً وصالحاً للمنشأة لهم وألفراد الجمهور المتعامل مع المنشأة وذلك بسبب تطبيق قوانين ولوائح ونظم 

اإلحباط   نواتج  من  ويكون   ، المتغير  العمل  احتياجات  تلبي  ال  مرنه  الروح   Frustrationغير  انخفاض 

 المعنوية للعاملين . 

 ومن صور السلوك غير السوى الذي قد ينتج عنه هذا االحباط : 

 النزاعات العدوانية التي تسود بعض العاملين .   -1

 انعزال بعض العاملين وانطوائهم . -2

 التكامل في العمل واإلهمال في أداء مختلف العمل .  -3

 كثرة الشائعات .  -4

 محاولة العاملين إيجاد عمل بديل أو إضافي .  -5

 تسلط بعض العاملين على أفراد الجمهور المتعاملين مع المنشأة .  -6

يتعاملوا مع  أن  لألفراد  بالنسبة  الصعب  أن يجعل من  العمل يمكن  القيمة في عالقات  أو  القوة  تناسق  عدم 

الموارد  –ترابطات   ندرة  ومع  اللبس  ومع  العمل  ال  تدخالت سريان  أو  القوة  في  تناسق  يوجد  . عدم  قيمة 

المترابطون الناس  إن   عندها   . القيم  حيث  من  أو  والتأثير  الوضع  حيث  من  اآلخرين  عن  تختلف جوهرياً 

الصراع الناتج عن عدم التناسق من المحتمل أن يحدث على سبيل المثال ما شخص ذو قوه أو سلطان ذو  

الذين يحملون قيم مختلفة يجبرون على العمل معاً في مهمة ما . قوه أعلى الذي ال يستجيب : عندما الناس  

أو عند شخص عالي المنصب يطلب منه أن يتفاعل مع أو ربما يكون معتمداً على شخص أقل في المنصب . 

  . الحالة األخيرة تحدث عندما يجبر على التعامل مع مدير آخر فقط

 -:  عوامل تحسين العالقات اإلنسانية 10-1-10
 Factore Improving Human Relations 

نسانية وإشعاره بقيمته وقيمة  إلوحاجاته ا  حقوقه  واحترامتشجيع كل فرد واالعتراف بفرديته     -1

 عملة .

العمل   -2 يسير  حتى  تتضارب  وال  تتداخل  ال  بحيث  األعمال  بتحديد  العاملين  بين  الجهود  تنسيق 

 بطريقة تعاونية .

 التعرف على قدرات وإمكانات كل عامل لوضع كل منهم في مكانه المناسب . -3

 بين حاجات العاملين ومطالب المنشأة في نفس الوقت .  إيجاد نوع من الموازنة -4
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 ل فرد في تحديد األهداف ووضع السياسات . اشتراك ك -5

 بالعامل بحيث تكون مشجعة للعمل . يطةتحسين الظروف المح -6

 تدعيم شبكة االتصاالت داخل المؤسسة .  -7

 والحوافز .  تآوالمكافتأكيد روح العدالة بالنسبة لألجور  -8

 سلوب العالقات االنسانية أتدريب القادة والمشرفين على ممارسة  -9

 وحدة المعرفة اإلنسانية  10-1-11
 الوعي.زيادة وفلسفة العلوم من اجل  أهمية تدريس نظرية المعرفة -

 مقرر إجباري أو إلزامي في المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة. -

 الواعي معلوماتيًا. التأكد على أن المواطن  -

و  اقتراح - المعلوماتي"  للوعي  الدولية  "الشهادة  فكرة  تحديدإتبني  مسؤولية   قرار 

 الدراسية. مقرراتها

 التأكيد على أهمية توفير الرعاية الكاملة والدعم الالزم.  -

 إعفاء المكتبات من كافة أشكال الرسوم المالية.  -

 لمجتمع المعلومات. إعادة النظر في السياسات والخطط الوطنية  -

 ونتائج دراستها: العالقات اإلنسانية 
الصلة  -1 وثيقة  الهامة  الجوانب  من  اإلنسانية  العالقات  دراسة  االجتماعية   تعد  العلوم  من 

 الحديثة النشأة. 

الداعية طرق التعامل مع الغير وكسب ثقة  تمكن الدراسة العلمية للعالقات اإلنسانية من   -2

 الناس. 

 وفهم واقعهم.  تعيين دراسة العالقات اإلنسانية على مساعدة األفراد على إدراك -3

 تساعد دراسة العالقات اإلنسانية على المعرفة العلمية للجوانب والركائز الحقيقية. -4

عليها   -5 تقوم  التي  العلمية  األسس  وتحليل  فهم  إلى  السديدة  المجتمعية  التوعية  تحتاج 

 العالقات اإلنسانية. 

اإلنسانيةت -6 العالقات  التكنولوجي    بالمؤثرات  هتم  للتغير  المصاحبة  والظواهر  والعوامل 

 الت الحديثة.واستخدام اآل

في   -7 اإلنسانية  العالقات  ميدان  في  العلمية  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج  تساعد 

 روح المعنوية.  تقوية ال وضع خطط وبرامج

 -التطبيق اإلداري : 10-2
نمواً    والعشرين  والحادي  العشرين  القرنين  في  والمعاصرة  الحديثة  المجتمعات  شهدت 

تنظيمياً واسع النطاق ساهمت في حدوثه العديد من التحوالت البنائية والثقافية . ولكن بالرغم من 

المجتمعات وكافة  المعاصر ، حيث شهدت  باإلنسان  يرتبط  أمراً حديثاً  التنظيمات ال تمثل  فإن  ذلك 

لتنظيمات وعرفت بالتنظيم ، إال أن هذه التنظيمات كانت محدودة ألشكال الحضارات واألمم القديمة ا

 وأنماط التنظيمات الحديثة التي تعددت أشكالها وأهدافها وأساليبها .

والمفكرين    العلماء  اهتمام  على  اإلنسانية  والعالقات  التنظيم  قضية  استحوذت  كما 

بعد والباحثين على اختالف انتماءاتهم   العلمية واأليدولوجية ، وال يزال هذا االهتمام بتعاظم يوماً 

ة في يوم نتيجة العديد من العوامل أهمها التقدم التكنولوجي ، والتقدم الذي حققته العلوم اإلنساني

الحياة العلمية والثقافية ، حيث أصبح التنظيم والبعد االنساني لإلدارة محور اهتمام   نواحيمختلف  

حاول    علماء   كما   ، والسياسة  واألقتصاد  واالجتماع  والنفس  توظيف اإلدارة  العلماء  هؤالء 

 وك التنظيمي بالسلدراستهم ونظرياتهم ومفاهيمهم العلمية في دراسة وتحليل التنظيمات واالرتقاء  

 الجماعية . وعمليات التفاوض والمفاوضة 
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علم    مثلكما حظيت العالقات االنسانية باهتمام العلماء والباحثين أيضا في مختلف العلوم   

 دارة وعلم االجتماع وعلم النفس ..... إلخ .إلا

 أهمية اإلدارة  10-2-1
إدارة فعالة قادرة على استغالل ما  يعتمد نجاح المشروعات في تحقيق أهدافها على وجود 

هداف هو متاح للمشروع من موارد وتعظيم العائد. فعلى أفراد اإلدارة مسئولية تحقيق كثير من األ

 االقتصادية واالجتماعية والسياسة . 

بلوغ   أخر  بمعنى  أو   ، االنساني  الجهد  من  العائد  تعظيم  على  الرشيدة  اإلدارة  تساعد 

فهي تعمل على استخدام أحدث اآلالت والمعدات وأنسب بيئة عمل في   األهداف بأقل جهد بشري ،

 المكاتب واستخدام أساليب العالقات العامة واإلنسانية في سبيل راحة العنصر البشري . 

االقتصادية   الفنية  المجاالت  جميع  في  التغيير  احداث  عن  المسئولة  هي  اإلدارة  تعتبر 

 Economic and social change Agentواالجتماعية 

تحقيق   إلى  المستقبلية وصوال  العقبات  والتغلب على  الحالية  المشاكل  في حل  المساعدة 

 األهداف التي تحقق االستمرارية على المدى الزمنى الطويل ، وذلك بوضع الخطط الالزمة .

العمل على تحقيق التوسع وبناء الوحدات االقتصادية كبيرة الحجم القادرة على االضطالع  

واالقتصادي إلقامة   واالجتماعي  التكنولوجي  والتطوير  التغيير  وإحداث   ، الكبيرة  المشروعات 

 الالزم لالرتقاء بالمجتمع . 

 ما هي اإلدارة :

تفسير أكثر شموالً هو أن اإلدارة هي تنسيق أنشطة العمل   المديرون .  هاإلدارة هي ما يفعل

أن يعنى  ال  هذ  ذلك  مع  اآلخرين  الناس  خالل  ومن  مع  فعال  بشكل  تكتمل  أو  تتم  المديرين   لكى 

يدون في أي وقت وفي أي مكان وبأي شكل . بدالً من ذلك اإلدارة تشمل يستطيعون عمل كل ما ير

أل الفعال  الكامل  وااللمام   ، مدخالت االنجاز  مع  يتعاملون  المديرين  ألن   : المؤسسي  العمل  نشطة 

لهذه  الفعال  باالستخدام  معنيون  فإنهم  ثم  من  والمعدات  والمال  البشر  مثل  الموارد  تشمل  نادرة 

 الموارد . 

النظر    - ويمكن   ، المشكالت  حل  عن  المسئولة  هي  متخذ  اإلدارة  باعتباره  المدير  إلى 

يعقرارات القرار  واتخاذ  من  ،  واالختيار   ، البدائل  بين  من  االختيار  دائماً   بينني  يرتبط  البدائل 

 .بوجود مشكلة 

المديرون    االنشطأيؤدي  هذه  فعال.  بشكل  ينسقون  عندما  معينة  وواجبات  ة نشطة 

أنها   على  لها  يشار  والتنظيم  إوظائف  والواجبات  التخطيط  وتشمل  والرقابة دارة  والتنسيق 

 . والمتابعة

الشخص    فعلى  معين  غرض  تحقيق  هو  المؤسسات  وجود  من  الهدف  يحدد  أوألن  ن 

الغرض   هذا  الهدفبوضوح  هذا  يحددون وتحقيق  التخطيط  بوظيفة  يقومون  الذين  المديرين  إن   .

بين  والتنسيق  للجمع  الخطط  ويطورون  األهداف  هذه  لتحقيق  السياسات  ويرسمون  األهداف 

 األنشطة . 

لمؤسسة تسمى هذه الوظيفة هداف اأعن ترتيب العمل لتحقيق  ولون  المديرون أيضا مسئ 

ملها ومن سيقوم بعملها  عفإنهم يحددون المهام التي يجب  ، عندما يقوم المديرون بالتنظيم  التنظيم

وكيف سيتم تشكيل مجموعات لهذه المهام ، وتشمل كل منظمة أفراد ووظيفته المدير هي أن يعمل 

ون هداف المؤسسة تلك هي وظيفة القيادة عندما يقوم المدير أز  ومن خالل هؤالء الناس لكى ينج

الفرق عندما يعملون وعندما يقومون باختيار  بتحفيز ومتابعة والتأثير في األ أو  كثر قنوات أفراد 

 االتصال فاعليه وعندما يقومون بالتعامل مع قضايا الموظفين السلوكية هنا يمارسون القيادة . 

نماذج   كانت  السلوك  ولما  وأنماط  اإلنسانية  باعتبارها    االجتماعيالعالقات  غليها  ينظر 

على المستوى للتنمية  منتج اجتماعي متكامل في النهاية ويمكن أن تلعب دوًرا هاًما في خطة الدول  

العالقات  من  إيجابية  وأشكال  نماذج  صياغة  تحقيق  مراعاة  ضرورة  واالجتماعي.  االقتصادي 

المجتمعيةاإلنسا التنمية  من  الرئيسي  الهدف  يتحقق  حتى  شامل  بمنظور  ارتباطها    نية  في  ككل 
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استخدام  على  اإلنسانية  بالدراسات  المهتمين  بين  عام  اتفاق  هناك  أن  ويبدو  االجتماعي.  بالنظام 

تعبير صناعة أو صياغة أنماط السلوك اإلنساني بهدف إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه العالقات 

الدخل  اإل بمستوى  االرتقاء  في  قومية  صناعة  باعتبارها  الرفاهية نسانية  وتحقيق  القومي 

 االجتماعية. 

 المهارات اإلدارية 10-2-2
من   وخالفه  ومتابعة  ورقابة  وتنفيذ  وتخطيط  تنظيم  من  اإلدارية  بالمهام  القيام  إلمكانية 

هي   األساسية  مهامه  إن  حيث  المهمة،  اإلدارة  زادت عناصر  وكلما  الفني  العمل  وليس  اإلدارة 

سنوات   قلتكلما    سنوات العمل زاد معها الجانب اإلداري وقل معها الجانب الفني والعكس بالعكس

 .الجانب اإلداري  تزداد فيهاالعمل 

تزايد   المهارة  ومما يالحظ هو  أهمية  الدنيا وتزايد  المستويات  في  الفنية  المهارة  أهمية 

اإلدارية. إذن   المستويات العليا وكذلك تزايد أهمية المهارة اإلنسانية في كل المستوياتالفكرية في  

هذه المهارات أساسية لكل مدير، إال أن أهميتها تختلف بحسب المستوى اإلداري للمدير في الهيكل 

 التنظيمي. 

ظائف  يام بو ومن هنا فإننا نجد أن المديرون في حاجة ماسة دائًما إلى مهارات خاصة للق

اإلدارة التي توكل إليهم، وتنتقل بهم من موقع الرئاسة بالنسبة لمجموعة من األشخاص يتم التأثر 

 عليهم من خالل سلطة وظيفية، تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب. 

القدرة على   لنا  إن عمليات اإلدارة هي جوهر حياتنا اإلنسانية فمن خالل اإلدارة يتحقق 

المتنامية   االستفادةتنظيم   األهداف  من  قدر  أكبر  لتحقيق  وتوظيفها  المتاحة  اإلمكانات  من 

 باستمرار.والمتطورة 

النقص   هذا  أن  حيث    المهارىوالخالصة  من  دالالته  معدالت    األداء له  حيث  التنظيمي 

على   للمنظمة  التنافسية  القدرة  ضعف  إلى  النهاية  في  تؤدي  كما  العمالء  شكاوى  الحوادث 

 المستويين المحلي والعالمي. 

بل يحتاج إلى    على منظمات األعمال وحدها،  ال يتوقفوالشك إن عالج مثل هذه المشكلة  

 دعم الحكومات والمنظمات غير الحكومية. 

 -سح للعديد من البحوث في مجال المهارات نجد أنه يمكن تلخيص المهارة فيما يلي: وبإجراء م

سرعة القيام بالعمل بشكل أوضح مما كان يقوم به قبل التعلم والتدريب، حيث نالحظ نقًصا   -أ

 تدريجيًا في الوقت الذي يصرف للقيام وبالعمل. 

 النقصان المتدرج في عدد األخطاء التي ترتكب. -ب

 التوتر العضلي الذي كان يرافق المحاوالت األولى. هبوط  -ج

 زائدة باستمرار التدريب. االستغناء عن الحركات ال  -د

ازدياد االهتمام بالعمل والسعي نحو المزيد من التقدم والنجاح، إذا أحس المتعلم بنجاحه،  -ه

بالنف الثقة  وزيادة  العمل  على  واإلقبال  الجهد  زيادة  إلى  النجاح  يؤدي  سوف  س  وبالتالي 

 والتبصر في العمل. 

في نهاية التدريب والتعلم، يصبح العمل واضًحا لدى المتعلم، كما يصبح أكثر دقة وضبًطا،   -و

 وذلك عن طريق االنتباه إلى أهم التفاصيل وبخاصة أنه يميل إلى الضبط أكثر من السرعة.  

 واالبتكار أهم مهارات اإلبداع 
 .التفكير المستقبلي الكتشاف آفاق المعرفة -

 المنظم.  االبتكاريالتفكير  -

 تطوير رؤية جديدة للمعرفة. -

 التعامل مع الموقف واألحداث الجديدة.  -

 حل المشكالت المعرفية. -

 إحداث التغيير المطلوب في بيئة العمل المعرفي. -
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 التنبؤ باالتجاهات المستقبلية للمعرفة. -

 تحديد البدائل الممكنة والمتوقفة إلنجاز العمل.  -

 ممارسات وآليات جديدة في العمل المعرفي. تطوير  -

تنقسم   المهارات،  تلك  مثل  تعليم  في  السلوكي  الجدلي  العالج  من  كبير  جزء  يخصص 

( أنواع:  أربع  إلى  المواقف1المهارات  في  الشخصية  الفعالية  من  تزيد  التي  تلك  المتصارعة،   ( 

السلبية.   باالنفعاالت  المرتبطة  البيئية  المثيرات  تقليل  في  أماًل  تظهر  االستراتيجيات وبالتالي 

الجدية الشخصية  الضطراب  السلوكي  العالج  أبحاث  من  القلق،   المستخلصة  )االكتئاب(  المثيرة 

التن من  يزيد  والضغط  المرضية،  النوبات  عن  الناتج  والضغط  الغضب،  الذاتي الخوف،  ظيم 

( مهارات التتابع مع 3الفعلية السلبية االنفعالية. )  لالنفعاالت غير المرغوبة في مواجهة المثيرات

 ( المهارات المكتسبة من تقنيات التأمل مثل الممارسة الفعلية. 4االنفعالي في التغيرات التالية. ) 

المحيط.   المجتمع  التفاعل وسط  بزمام  اإلمساك  كيفية  تعلم  الفرد على  تساعد  أدوات  هناك 

بزمام عالقاته وتحسين اإلعتزاز بالنفس إنها أدوات تساعد الفرد على زيادة قدرته على اإلمساك  

 وعدم الثقة أو الظهور بمفهوم. 

 .  Thinkingوم على التفكير يق Mentalاإلدارة هي جهد أو نشاط إنساني ذو طبيعة ذهنية 

ملموسة   غير  طبيعة  ذات  نشاط  من   intangibleاإلدارة  يتحقق  بما  عليها  ويستدل 

وما تتبعه من روح جماعية ، تمثل   نتائج، وما يرتبط بها من نظم يعمل وفقا لها القائمون بالتنفيذ ،

األهداف  إلى  متكامل وصوالً  كفريق  للعمل  البعض  بعضهم  إلى  المجموعة  أفراد  يشد  الذي  الرباط 

 المرغوبة .

 دوار اإلدارة  أ
أدوار،    "منتزبرج  يهنر"درس    بعشرة  يقومون  المديرين  أن  اإلدارة  في  باحث  وهو 

 محددة للسلوك اإلداري . تقييماتويوجد 

 الخاصة تم تحويلها إلى مجموعات    "منتزبرج"العشرة أدوار الخاصة باإلدارة عند    فإن 

 نقل المعلومات وصنع القرار . والعالقات الشخصية المتداخلة ب

والناس من خارج    هيإن األدوار الشخصية    المرؤوسين (   ( الناس  التي تشمل  األدوار 

الرئيس ة وإن األدوار الشخصية تشمل  المؤسسة والواجبات األخرى التي تكون ذات طبيعة رمزي 

إن األدوار المعلوماتية ) االخبارية ( تشمل تلقى وجمع ونشر   والمرؤوسين وبيئة العمل الخارجية.

المعلومات . إن الثالثة أدوار المعلوماتية تشمل مراقب ، مسئول نشر ومتحدث رسمي ، في النهاية 

االخت عمل  حول  بالقرار  المتعلقة  األدوار  تشمل و  ،باراتتدور  األربع  بالقرار  المتعلقة  األدوار  أن 

 متخصص ومفاوض . 

وإن المديرين يلعبون هذه األدوار المختلفة . وأن أنشطة العمل الفعلية الخاصة بهم تشمل  

ان "منتزبرج" مع المؤسسة نفسها ومع البيئة خارج المؤسسة . لقد اقترح  التفاعل مع اآلخرين ،

أنشطة المدير تقع في مكان ما بين االنعكاس ) تفكير بعمق ( والفعل ) تنفيذ عملي ( أن عدد من 

المتابعة   المؤسسة  ودراسات  في  األدوار  تقسيم  صحة  مستويواختبرت  يؤدون يوجد  مختلفة  ات 

  أدوار متشابهة.

 مهارات اإلدارة  
اإلدارة تحتاج لمهارات معينة ألداء الواجبات واألنشطة المرتبطة مكون الشخص مديراً .   

 -:  ساسية : فنية ، بشرية ، فكرية أ يحتاج المديرون لثالث مهارات 

1- : الفنية  ،    المهارات  الهندسة  مثل  معين  تخصص  بمجال  والكفاءة  المعرفة  تشمل 

لمستويات   بالنسبة  أهمية  أكثر  تكون  المهارات  هذه   . التصنيع   ، المحاسبة   ، الكمبيوتر 

. المؤسسة  عمل  يؤدون  موظفين  مع  يتعاملون  المديرين  هؤالء  ألن  وتشمل   القيادة. 

والمهام المسندة إليه ، والقدرة    قدرة المدير على فهم طبيعة العملالمهارة الفكرية على  
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التي   الفنية  المشكالت  وحل  بالعمل  الخاصة  الفنية  واألساليب  األدوات  استعمال  على 

 تعترضه .

وهذه المهارات مطلوبة للمدير في مختلف المستويات اإلدارية ، ولكن تختلف  

إداري آلخر،   النسبية من مستوى  الدنيا تزدو أهميتها  المستويات اإلدارية  الحاجة  في  اد 

األهمية   ونقل  الفعلي  التنفيذ  بمشاكل  التحاما  أكثر  يكون  المدير  ألن  الفنية  المهارة  إلى 

وفي    ، فكرية  منها  أكثر  تنفيذية  المستويات  هذه  في  العمل  طبيعة  ألن  الفكرية  للمهارة 

المستويات اإلدارية الوسطى تقل األهمية النسبية للمهارة الفنية وتزداد األهمية النسبية  

المستويات   السياسات ، وفي  والتنظيم ورسم  التخطيط  الفكرية ألن لها دور في  للمهارة 

اإلدارية العليا تزداد الحاجة إلى المهارة الفكرية ألن المديرين في هذه المستويات يتولون  

اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة ووضع االستراتيجيات للمنظمات ، أما المهارة  

 فهي ضرورية بشكل عام بالنسبة للمديرين في مختلف المستويات اإلدارية . اإلنسانية 

أو في   -2 مع اآلخرين سواء بشكل فردي  العمل جيداً  القدرة على  البشرية تشمل  المهارات 

 مجموعة . ألن المديرين يتعاملون بشكل مباشر مع الناس فإن هذه المهارات ضرورية .

مأيًضا  وهي   التفاعل  على  رؤساء  القدرة  من  المنظمة  في  اآلخرين  ع 

القدرة على حل مشاكل اآلخرين ومحاولة  المدير  ومرؤوسين وزمالء ، وأن يكون لدى 

الجوانب  ومراعاة   ، العاملين  وأهداف  المنظمة  أهداف  بين  والتوفيق   ، حاجاتهم  إشباع 

راد في اإلنسانية للعاملين وإظهار الود والتعاطف معهم والتقرب منهم والتعامل معهم كأف 

 أسرة واحدة . 

حسن  أ  اصحاب المهارات الشخصية الجيدة قادرون على أن يأخذوأن المديرين  إ

يحفزون ويقودون هذه  وما عند الناس الذين يعملون معهم إنهم يعرفون كيف يتواصلون  

 مهمة بشكل مساوي لكل مستويات اإلدارة .  تكون المهارات

على   -3 قادر  يكون  لكى  المدير  بها  يتحلى  أن  يجب  التي  المهارات  هي  الفكرية  المهارات 

المعقدة المجردة باستخدام هذه المهارات ، يجب على المديرين  التفكير وتصور المواقف  

الوحدات   بين  العالقات  فهم  على  قادرين   ، ككل  المؤسسة  رؤية  على  قادرين  يكونوا  أن 

ن المؤسسة تساير البيئة المحيطة بها ، هذه المهارات أكيف  الجزئية المتنوعة وان يرى  

   هم عند مستويات اإلدارة العليا )القمة( .ألتكون ا

العقل والفكر والتدبير   المهارة إشغال  العمل في  وتعنى هذه  في مختلف جوانب 

السياسات  المنظمة ورسم  والتنظيم  التخطيط  في  إساسي  بشكل  مطلوبة  المهارة  وهذه   ،

واالستراتيجيات ووضع البرامج ، وتساعد هذه المهارة في تنسيق جهود أعضاء التنظيم  

الظروف  تحليل  في  المهارة  لهذه  المدير  يحتاج  كما   ، الموضوعة  األهداف  لتحقيق 

 ستقبال . والمتغيرات المحيطة بالمنظمة واتجاهاتها م

ا المجتمعات  على  تشهد  الفساد  أشكال  من  آخر  أو  شكال  أنظمتها  باختالف  مر  إلنسانية 

مؤسسات  اهتمام  محور  الفساد  ظاهرة  أصبحت  فقد  لذا  المجتمعات.  من  مجتمع  أي  في  العصور 

مت علمية  وتخصصات  نتيجة مختلفة،  األخيرة  اآلونة  في  اإلداري  الفساد  ظاهرة  برزت  فلقد  باينة 

 المجتمع المصري.ت المفاجئة التي يمر بها التغيرا

ونتيجة لهذه الخطوة المدمرة للفساد اإلداري فقد أكدت دراسة حديثة أن للفساد اإلداري  

انخفاض معدالت الكفاءة في تخصيص الموارد وإعاقة   تكلفة اجتماعية واقتصادية عالية تتمثل في

ممارسات   غالبية  وإن  خاصة  المستدامة،  التنمية  بالقطعملية  ترتبط  وقطاع الفساد  الحكومي  اع 

 األعمال العام.

مصطلح الفساد وهو يستخدم اليوم، من جانب كثير من الصحفيين ورجال السياسة بصفة 

خاصة، كمفهوم عام يشمل كل أشكال استغالل الوظيفة، سواء كانت عامة أو خاصة. ويكتسب هذا 

 للداللة على تصرفات تحدث خارج إطار الشرعية. المصطلح مغزى أوسع عندما يستخدم 
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السائدة، هذه   المادية  العالقات  الفكري عن  التعبير  ليست شيئًا سوى  السائدة  األفكار  إن 

أفكار شكل  في  مفهومة  السائدة  المادية  العالقات  العالقات  عن  التعبير  هي  أي  من ،  تجعل  التي 

 الطبقة طبقة سائدة. 

إن انتشار الفساد يعتبر من أهم العوائق عن طريق التقدم االقتصادي الناتج في كثير من  

السياسات  يجعل  أن  يمكن  الفساد  مستوى  ارتفاع  أن  ذلك  المثال.  سبيل  على  وأفريقيا  آسيا  بلدان 

المسارات  عن  بعيًدا  االقتصادية  واألنشطة  االستثمار  يحول  أن  يمكن  كما  الجدوى،  عديمة  العامة 

 لنتجه نحو أنشطة سرية تدر عوائد مالية مرتفعة للغاية.نتاجية اإل

عن   وذلك  الفاسد  للسلوك  والخسائر  المكاسب  ميزان  نغير  أن  ما  حد  إلى  الممكن  ومن 

 طريق إصالح تنظيمي: 

واضًحا وسائًدا في كل العصور، مع االلتزام بقوانين : إنشاء نظم تفتيش وعقاب، وهذا ما نراه  أوالً 

 اد. محاربة الفس

إلدارة   التنظيمية  القواعد  بعض  تقديرية ثانيًا:  سلطة  لموظفيها  تعطي  حين  الفساد  تشجع  الحكم 

 آخرين. تهيئ لهم سلطة محاباة 

اإلفساد تكون أقوى حين يتمتع الموظف العام بقدر كبير من السلطة، يكون هو نفسه فقيًرا ثالثًا:  

 ة.  نسبيًا، هذه هي الحال عند المستويات الدنيا لإلدار

 محاربة الفساد اإلداري
إداري   فعل  هو  الذي  اإلداري،  أو فالفساد  باعتبارات  المتأثر  أو  المبني  الفعل(  عدم  )أو 

( نوًعا، يمكن الحد من خالل العديد من األدوات 175سلوك غير مالئمة، والذي يبلغ عدد أنواعه )

البد   نزاهتها  بلغت  مهما  مؤسسة  فأي  اإلداري، المعروفة.  الفساد  هذا  أنواع  أحد  فيها  يحدث  أن 

أخالقي للعاملين فيها. وإن كان الدين والتنشئة االجتماعية ولذلك كان لزاًما أن يكون هناك إعداد  

يستطيعان   ال  أنهما  إال  الصدد،  هذا  في  تأثير  الفساد  لها  على  القضاء  فإنه وحدهم  لذلك  اإلداري. 

من خالل  منه  يحد  أن  يمكن  فإنه  اإلداري  الفساد  من  التقليل  في  المعروفة  األدوات  إلى  باإلضافة 

الوطني وتشجيع االرتباط بالتجمعات اإلنسانية مثل الجمعيات   قوية الشعورنظام للرقابة الذاتية وت

المالية كديوان  الرقابة  أن  األخالق وكما  الصالح من  تنشر  التي  االجتماعية  الجمعيات  أو  المهنية 

 إلى مثل هذا الهدف.  المحاسبة، سيساعد على الوصول 

 تعديل السلوك 

أن وكثير من األحيان  فالسلوك يمكن  إن األفكار األساسية لتعديل السلوك بالغة البساطة،  

يتأثر تأثيًرا مباشًرا بإدخال )أو إزالة( الثواب والعقاب. وهذا نهج عملي، حتى إذا لم يوافق المرء 

 على أساسه المعرفي.

، من  غلب األحيان  وقد تقصى عدد من الباحثين أوجه السلوك ذات الصلة بالبيئة، وفي أ

 المرغوب.  االتجاهحيث عالقتها بالثواب، فالثواب غالبًا ما يكون بعيد األثر في توجيه السلوك في 

السلوك   لتغيير  أخرى  تكتيكات  المجتمعية    -وبمصاحبة  التدخالت  في  يتم  ما  قبل    -من 

برامج   في  معينة  عناصر  وتؤكد  تدعم  أن  اإلغالق  لوسائل  أن يمكن  على  القائمة.  السلوك  تغيير 

وسائل اإلعالم ذاتها تستطيع تدريجيًا أن تغرس المعرفة المرتبطة بتغيير العادات المهددة للصحة. 

 وإن كانت ال تستطيع بالضرورة غرس الدوافع والمهارات السلوكية المرغوبة.  

 اإلصالح اإلداري 
أن التجارب الواقعية تؤكد ضرورة اإلصالح اإلداري للمؤسسات كافة سواء كانت   الشك

حكومية أم أهلية. وال يمكن النظر لعملية اإلصالح باعتبارها عملية ارتجالية أو إعالمية فقط، فهي 

ولذلك  استراتيجي،  وتفكير  علمي  وبأسلوب  بجدية  معها  نتعامل  أن  وتحتاج  استراتيجية  قضية 

 يجيات لإلصالح اإلداري نشير إلى واحدة منها على النحو التالي. تطرح استرات

أن تتناسب  إن من أهم الشروط الواجب توافرها في أن استراتيجية لإلصالح اإلداري هو  

يناسب  ما  ألن  ذلك  تكييف.  دون  منقولة  اإلصالحية  األساليب  تكون  ال  وأن  السائدة  الظروف  مع 
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بالضرورة مع م يتناسب  قد ال  الثانيمجتمعًا  الشرط  أما  آخر.  استراتيجية لإلصالح   جتمع  أية  في 

بسبب  إما  تطبيقها؛  يستعصي  إنشائية  أفكار  مجرد  وليست  تنفيذها  ويمكن  واقعية  تكون  أن  فهو 

أفراد الشعب لها، او عدم  العنيفة من عامة  المقاومة  أو  التي تستلزمها،  الكبيرة  المالية  التكاليف 

 ا.  توافر الخبرات الالزمة لنجاحه

 أهداف اإلصالح اإلداري 
هي:  الجهود  لمعظم  الرئيسية  السمة  أن  إال  اإلداري،  لإلصالح  المعلنة  األهداف    تتفاوت 

وتبين  طاقاتهم.  أقصى  لبذل  األكفاء  للعاملين  الكافية  الحوافز  وتوفير  والعدالة  والفعالية  الكفاية 

اإلداري في الدول المختلفة أن مختلف الجهود التي تستهدفها  الدراسات المقارنة لتجارب اإلصالح  

 عمليات اإلصالح اإلداري في عدة أهداف هي: 

 داري ورفع اإلنتاجية. تحسين مستويات األداء في الجهاز اإل -1

التشغيل من خالل تخفيض حجم   -2 اقتصاديات  الحكومي والتركيز على  ترشيد اإلنفاق 

 البرامج واألجهزة واألعداد الزائدة من العاملين. 

الالمركزية اإلدارية بهدف  -3 التوجهات نحو  الديموقراطي ودعم  التحول  تعزيز عملية 

 مة في وضع القرارات.تشجيع المشاركة الشعبية في إدارة الشئون العا

تبسيط اإلجراءات اإلدارية وإصالح األنظمة المالية والضريبية بقصد توفير الموارد   -4

 والعدالة في توزيع األعباء. 

ضرورة  تحسين   -5 مفهوم  وتعزيز  المواطنين  مع  التعامل  االستجابة أساليب 

Responsiveness    لمطالبهم باعتبار أن تقديم الخدمة للمواطنين هو مبرر وجود

الموظفين األ الشفافية في عمل  إظهار مزيد من  اإلدارية. ويتم ذلك من خالل  جهزة 

 واألجهزة اإلدارية وتعزيز مفهوم المساءلة والمسئولية اإلجتماعية. 

 برامج اإلصالح التنظيمي للقرن القادم 
 )فكرة جديدة( ألي منتج أو خدمة من التفكير االبتكاري  سوف تتحقق القيمة المضافة  -1

 سوف يكون المكون األساسي ألي عمل هو المعرفة. -2

 سوف يكون الحكم على المجتمعات من خالل فكرة مجتمع المعلومات. -3

 الوظائف التقليدية في التنظيم )التحجيم التنظيمي(سوف  -4

 المصفوف. التوسع في اإلدارة بالمشروعات والتنظيم  -5

 تزداد أهمية الثقة في المعامالت التنظيمية. -6

  االهتمام باإلبداع والمبدعين في المنظمات. -7

 مجاالت اإلصالح اإلداري
بصورة   - نشاطها  ومجاالت  مسئولياتها  وتمديد  واختصاصاتها  المنظمات  أهداف  تعريف 

من   كان  إذا  ما  حول  الصعب  السؤال  مواجهة  وحتى  بل  حاسمة  أن واضحة  الضروري 

 تستمر المنظمات.

اخل والتكرار واالزدواج بين الوحدات اإلدارية والوظائف اإلدارية والقيادات  الحد من التد -

 اإلدارية. 

 تحسين رسائل التقييم والرقابة.   -

 البناء اإلداري كنسق اجتماعي 
لتنظيم   وذلك  اإلجتماعية  التنظيمات  مختلف  في  قائمة  للغدارة  الحاجة  األنشطة إن 

واإل المختلفة  األدوار  بين  التنظيم. وتوزيعها  ألهداف  محققة  يجعلها  بما  وإنجازها  عليها  شراف 

وقد  التنظيم.  في  القيادة  يمارسون  الذين  لألشخاص  الغالب  في  ليشير  لإلدارة  مصطلح  ويستخدم 
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إدارة   التي ترتبط بأنشطة  المصطلح للعملية  الجماعة  يشير  القرار وتضافر جهود  والقيادة وصنع 

اإلداري. العامة. وهنا نجد أن المصطلح يستخدم للداللة على معنيين، المعنى اإلداري ومعنى العمل  

عن محدد  معنى  يعطينا  أنه  ال  إال  لإلدارةفعالعملية  من   لية  نتائج  على  بها  نحصل  التي  والكيفية 

األ بين  تماثل  وجود  إلى  تعريفات  من خالل  يشير  المفهوم  أن  كما  التي اخرين.  )الوظائف(  نشطة 

التي   األنشطة  لتلك  اإلدارة  مصطلح  يشير  ثم  ومن  المديرون.  بها  لضمان   اإلدارةمارسها  تيقوم 

 ى إنجاز أهداف التنظيم. إسهامات األفراد وتنظيم تلك اإلسهامات بما يساعد عل

 ويتدرج البناء اإلداري في مستويات ثالثة تتمثل في : 

اإلشرافية،   الوسطى، واإلدارة  العليا، واإلدارة  اإلدارية تتضمن  اإلدارة  المستويات  وهذه 

معينة. وتتمثل  أن كال منهما يضطلع بوظائف  كما  الرأسية.  اإلدارية  المستويات  بدورها عدًدا من 

الرئيسية اإلداروظائف   اإلنجازات  وتقويم  وتطويرها  المدى  الطويلة  الخطط  تقديم  في  العليا  ة 

جعل   على  فتعمل  الوسطى  اإلدارة  أما  الفرعية.  التنفيذ، لألقسام  من  متوسط  مستوى  في  الخطة 

اإلنجاز   األقسام. وتحلل  السياسات  تقويمها  ضوء  في  للتحسين  الالزمة  القرارات  لتحديد  اإلداري 

بتفصيالت عمليات التنفيذ للخطط وعرض انجازات العمليات التي يقوم بها  اإلشرافية  وتقوم اإلدارة  

 األشراف. 

 عوامل نجاح تطبيق اإلدارة االستراتيجية
 التفكير االستراتيجي: توافر  -1

 تحليل البيئة الخارجية.القدرة على  -

 القدرة على اختيار االستراتيجية المناسبة. -

 القدرة على تخصيص الموارد واإلمكانات المتاحة. -

 القدرة على اتخاذ القرارات االستراتيجية. -

 توافر نظم المعلومات االستراتيجية. -2

 توفر نظام الحوافز.  -3

 توفر نظام مالي.  -4

   توفر التنظيم اإلداري السليم. -5

 وير اإلداري في المنظمات التط
بات من الواضح أن التطوير هو عملية تغيير إيجابي مقصود ومخطط هادف إلى االرتقاء  

بالمنظمات المجتمعية على مختلف ألوانها، كما أنه يتم على أساس مواجهة إيجابية وفعالة لقوى 

صياغتها وبلورتها    بالمنظمات، بحيث يأتي منسقًا مع أهداف وقيم مدروسة تمت  التغيير المحيطة

 بأسلوب واع ومخطط وموجه.

منظور يمثل  اإلداري  الفكر  للمنظمات    فتطور  تعيد  إدارية"  "ثورة  بمثابة  معاصر  تحولي 

العالمية، التغيرات  قادرة على مواجهة  الشامل   حيويتها لتصبح  التحويل  المنظور يمثل  وتبني هذا 

 للمنظمات، وهذا يمكننا مما يلي: 

من   -1 بداية  المعاصرة  العالمية  التغيرات  المعلومات  مسايرة  نظم  في  التقني  التطور 

يد التجارة العالمية وما استتبعها من المنافسة العالمية والمحلية وإعادة  واالتصاالت وتحد

إلى  لها.  األمثل  االستغالل  نحو  وتوجيهها  البشرية  الطاقات  وإطالق  المنظمات،  هيكلة 

القانونية    مواجهة والجوانب  والطاقات،  الصرف  أسعار  في  سواء  والمخاطر  الغموض 

 واالستراتيجية.

االجتماعية،   -2 المسئولية  النتائج   فاإلدارةإدارة  لتحقيق  المالئمة  العناصر  باختيار  ملتزمة 

إد تكون  حتى  المتاحة  للموارد  األمثل  وباالستغالل  فعالة،  إدارة  تكون  حتى  ارة المقررة 

إدارة   تكون  حتى  واإلنساني  األخالقي  البعد  ومراعاة  باألخالقيات  وبااللتزام  كفء، 

 ة البعد الزمني.أخالقية، وبمراعا
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المنظمات   -3 عمل  وأسلوب  شكل  في  التطور  مثل  الجديدة  والمستجدات  التحديات  مواجهة 

أن يمكن  بل  مرئي  أو  ملموس  غير  يكون  قد  أو   والذي  الهاتف،  طريق  عن  العمل  يتم 

 الفاكس، أو البريد اإللكتروني.  

 معوقات التطوير اإلداري
في   -1 العاملين  بعض  اإلمقاومة  توافر  المستويات  لعدم  إما  وذلك  للتغير،  المختلفة  دارية 

 التغيير، أو لمحدودية الحافز لألفراد. إلحداث بة المهارات والطاقات البشرية المطلو

سيطرة أي من االستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية النمو المتأني، وبالتالي سيطرة نظم   -2

 التشغيل البطيئة وتعدد اإلجراءات.

سيطرة الهياكل التنظيمية ذات المستويات اإلدارية المتعددة والتي تتسم بالجمود وتركيز   -3

 السلطة في يد اإلدارة العليا. 

 غياب الرؤية المستقبلية الواحدة والمشتركة.  -4

 ولية األخالقية لإلدارةؤ نشاطات المس
ا  نشاطها  تمارس  أن  للمنظمة  يمكن  التي  المجاالت  بعض  يلي  فيما  لخارجي  نعرض 

 : بمسؤوليتها األخالقية واالجتماعية نحو المجتمع

 .... إلخ.  تلويث الهواء، أو المياه، أو قطع األشجارعدم اإلضرار بالبيئة من حيث  -1

ال احترام   -2 والتشريعات  بحمايةحالقوانين  المتعلقة  والضرائب،   كومية  والعمل،  البيئة، 

 والجمارك ...إلخ. 

 ودة وأقل تكلفة. إنتاج سلع وخدمات تلبي حاجات أبناء المجتمع بأعلى ج -3

أو  -4 المستشفيات  كإنشاء  المجتمع،  ألبناء  مجانية  منفعة  بموجبها  تقدم  أعمال  تنفيذ 

 المدارس أو الجامعات، ....إلخ.

 تقديم منح دراسية ألبناء المجتمع. -5

حوا -6 مستوى  تقديم  تحقيق  في  إيجابيًا  تؤثر  المنظمة،  داخل  للعاملين  ومعنوية  مادية  فز 

 معيشي جيد لهم، واحترامهم وتقدير جهودهم، باعتبارهم بشًرا وليسوا بآالت. 

 السلوك العالمي ومحدداته داخل التنظيم 
الحديث الصناعي  هذه    المجتمع  وتتباين  المشاكل،  من  العديد  حسب  يعاني  المشكالت 

طبيعة وظروف كل صناعة، فالعامل في شركة يرغب في أسلوب تعامل أكثر آدمية كما أنه يحتاج 

كما أن العامل يريد أن يشعر بأن الجهود التي يؤديها لها مغزى وقيمة. لذا فإن المجتمع   إلى األمن

 . لها الذي يشعر فيه أكبر عدد من األفراد بأن جهود ال مغزى

تجربة  برفض  بزمالئه  الفرد  تصرفات  ارتباط  مدى  "مايو"  دراسات  أوضحت  فقد 

 كان هناك عامل آخروتحسينه وإنما  فالتغيرات الفيزيقية لم تكن العامل األساسي في زيادة اإلنتاج  

إلى   المعنوية. وفي نفس وهو نوع من "العالقات" بينهم مما أدى  الروح   تحسين اإلنتاج ورفع 

العامل فإن  من    الوقت  المزيد  تكوين  إلى  بتطبيقه  يسعى  زمالئه   الروابطالصناعي  مع  والعالقات 

تلك   المجتمع.  في  والرئيسية  األخالقية  للقيم  استجابة  أنماط   تبدو  االستجاباتوجيرانه  في صورة 

ناعي سلوكية اجتماعية من جانب العمل ولقد أشار "ميللر وفورم" إلى أن العامل في المجتمع الص

الوجدانية وتصبح حاجة األمان ومن هنا تنمو مشاركة  ب، لتحقيق  أصبح يبحث عن الصداقة والح

 عاطفية عند العمال.  

رد أن فرًدا ما يعني بعض الوقت والجهد  ولذا فإن العالقة بين العامل والمنظمة ليست مج

وينمي   يظهر  فالفرد  المكافأة.  بعض  على  يحصل  المقابل  ومع وفي  العمل  مع  متشابكة  عالقات 

 كثير من االشباعات من العمل والعوامل المحيطة.  ظروف هذا العمل، حيث

 اإلدارة بالعالقات اإلنسانية .. منهج فعال للتواصل مع اآلخرين 
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البشري   العنصر  أن  ثرواتالشك  من  والشعوب  األمم  تمتلكه  ما  أعلى  هم  هو  فالبشر   ،

التنمية ووسائلها وغاياتها.. إنهم السواعد المختلفة ألهداف المنظمات، وبفكرهم وعطائهم أدوات  

 تنهض األوطان. 

االهتمام   فإن  في    باإلنسانلذا  البشر  يتطلب  وبناء  للدولة،  استراتيجيًا  هدفا  يمثل  الذي 

رة السلوكية بما البحث عن جميع السبل إلى تحقيق هذا الهدف األسمى. ولقد أشارت نظريات اإلدا

تقدمه من مفاهيم وقواعد يمكن ترجمتها إلى سياسات وبرامج يمكن االنتفاع بها وتوظيفها لخدمة  

 هذا الهدف.

اإلنسانية هذا  في  و العالقات  مفاهيم  تطبيق  أساس  على  البشر  مع  التعامل  فإن  السياق، 

لتحقيق   ضرورة  بينأصبح  المطلوب  واالنسجام  المطلوب  واالنسجام  إنه   الوئام  البشرية.  القوى 

مع اآلخرين وفق روح إيجابية تتسم بالتراحم والمودة، منهج اإلدارة التي تقوم على أساس التعامل 

والفروق فيما بينهم على أنها عوامل للتكامل يمكن انتشارها وصواًل إلى   اختالفاتهممع النظر إلى  

بعضً  بعضهم  يكمل  كي  العمل  فريق  أعضاء  بين  المنشود  اكتمال  التعاون  النهاية  في  يشكل  وبما  ا 

 منظومة العمل المستهدف.

 Management & Society  اإلدارة والمجتمع  
تمتد اإلدارة عبر التاريخ اإلنساني ، إلى مرحلة ظهور التجمعات البشرية ، فمنذ أن حاول 

لياإلنسا في شكل جماعي  ينظم جهوده  أن  اإلدارة  ن  محددة ظهرت  أهداف جماعية  كأسلوب حقق 

الفردية  النظر  وجهات  من  بعديد  تطورها  في  اإلدارة  تأثرت  فقد   ، الجماعة  لتنظيم جهود  ومدخل 

والتي تشكلت بالتالي طبقاً لخلفية كل واحد من المهتمين وتخصصه وخبرته ، وبالتالي ظهر تنوع 

يح الذي  للتطور  وطبقاً  وعناصرها  اإلدارية  المشاكل  الختالف  كنتيجة  النظر  وجهات  عبر  في  دث 

مجتمع آلخر ومن  مستمراً   المجتمع  التطور  ذلك  زال  ما شاء هللاوما  إلى  يستمر  ولسوف   ، ما    ،

تخرج عن  ال  تنوعت  مهما  والتغيرات  التطورات  تلك  ولكن   ، وتطور  تغيير  في  المجتمعات  دامت 

 يأ   كونها تتصل بالمشكلة االساسية لإلدارة وهي بلوغ أهداف المجتمعات البشرية بأعلى كفاءة ،

بأقل جهد وبأقل تكلفة وبما يحقق أكبر عائد أو أحسن النتائج في حدود الوقت والموارد المتاحة ،  

 هفإن اإلدارة ترتبط في تطورها وتغيرها " كفكر أو نظرية " بطبيعة التغيير والتطور الذي يشهد 

اإلنسا التاريخ  في  األساسية  األبعاد  أحد  باعتباره  يستمر  سوف  ما  وهو   ، حركته المجتمع  ني 

المشكلة  مواجهة  أساليب  في  التحول  من  آخر  نوعاً  التطور  ذلك  فرض  وقد   . الحديثة  المجتمعات 

 . اإلدارية 

المدير هو شخص يعمل من خالل الناس اآلخرين عن طريق تنسيق انشطة عملهم لكى  

  يوجد مساعدة اآلخرين على   نلكووظيفة المدير ليست انجاز شخص فقط    ،ينجز أهداف مؤسسة

مقسمة  أدوار   مجموعة  عمل  تنسيق  يعنى  قد  وهذا  األى  إعملهم  يعنى  قد  أو  على  إلقسام  شراف 

مختلفة  اقسام  من  ناس  من  مكون  لفريق  العمل  انشطة  تنسيق  يشمل  قد  وذلك   ، معين  شخص 

الموظفين ا مثل  المؤسسة  يعملون لحساب موردين ألمؤقتين  متعددة من خارج  الذي  الموظفين  و 

 المؤسسة . 

عمل   بين   ) الدمج   ( بالتنسيق  مرتبطة  ليست  عمل  واجبات  المديرين  لدى  يكون  وقد 

ال طلبات  المشرفين على  المثال  باإلاآلخرين على سبيل  الطلبات  مع  يتعاملون  قد  لى إضافة  تأمين 

هل  أتنسيق    . أخرى  طلبات  لموظفين  العمل  طر نشطة  المؤسسةهناك  في  المديرين  لتصنيف   يقة 

  غالباً يوصف المديرين بصف أول ، وسط ، قمة .

 -اإلدارة في منظمات األعمال :  مسئولي

دراسة السلوك اإلنساني بالنسبة لمسئولي اإلدارة في منظمات األعمال إلى ترجع أهمية  

أى  في  واإلنتاجية  فاألداء  وتحقيقها  المنظمة  ألهداف  التوصل  في  البشري  للعنصر  الهام  الدور 

قصور في األداء أو االنتاجية   فأيمنظمة يعتمدان إلى حد بعيد على كفاءة العنصر البشري وبالتالي  
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سة سلوك األفراد حتى تتم عملية التنمية والتطوير بل واإلبداع واالبتكار أيضاً لخدمة  يحتاجان لدرا

 منظمات أعمالهم .

العلمي في مجال السلوك   إن أمل اإلنسانية في الخالص من أزمتها الحالية هو في التقدم 

طبيعة االنساني فهمنا  وإذا  دقيقة وموضوعية  البشري مالحظة  السلوك  نالحظ  أن  استطعنا  فإذا   ،

   هذا السلوك والعوامل المؤثرة فيه ، ربما استطعنا عندئذ أن نوجهه في الطريق النافع والمفيد .

 الجزء الثالث 

 النتائج والتوصيات 
تتوقف أهمية البحث على أهمية الظاهرة التي يتم دراستها، وعلى قيمتها العلمية وما 

يمكن أن تحققه من نتائج يمكن اإلستفادة منها وما يمكن أن تخرج به من حقائق يمكن االستناد  

 إليها ونتائج يمكن االستفادة منها. 

 خدمات المطلوبة .توفير كافة الموارد المادية والبشرية الالزمة إلنجاز ال -أ

تحسين ظروف العمل المادية من خالل إيجاد األماكن المناسبة وتأثيثها وتوفير الشروط   -ب

 الصحية لممارسة العمل فيها . 

إعادة النظر في هيكل المرتبات والحوافز الممنوحة للعاملين والعمل على زيادتها بحيث   -ج

 . تصبح دافعاً لهم على االهتمام بالعمل ومواجهة مشكالته 

 يم الخدمات للمواطنين . اليب التكنولوجية الحديثة عند تقدإدخال الوسائل واألس -د

وجو  -ه بكل  الخدمة  إنتاج  لعمليات  متكاملة  سنوية  خطة  ، إعداد  اإلنتاج  أهداف  توضح  ه 

الزمني  وسياساته البرنامج  وإعداد  العمل  جدولة  كيفية  وتبين   ، وإجراءاته  ،    لتنفيذه، 

 .  للمواطنيننبراساً وهادياً للعاملين عند قيامهم بتقديم الخدمات وذلك حتى تصبح 

الباحثتكما   الخدمات  اأيضاً    ةقترح  ومديريات  عامة  بصفة  الوحدات  فعالية  زيادة  على  لعمل 

مراكز  في  تدريبية  برامج  وتنفيذ  إعداد  إنتاج خدماتها ضرورة  في  التطبيق بصفة خاصة  موضع 

اإلد وذلكالتدريب  بالوحدات  للعاملين  المتخصصة  واألسس  اري  والمبادئ  المفاهيم  وفي لتأصل   ،

 -تالي :التركيز على الجوانب الرئيسية ال هذا الصدد فإنه يمكن

األهداف   -أ الخطط وصياغة  إعداد  كيفية  أولويات    تحديد  وتحديد  للخدمات  هذه    اإلنتاجية 

األهداف ، وبيان كيفية إعداد ورسم سياسات اإلنتاج ، وتوضيح إجراءات العمل ، فضالً 

 عن تحديد أسس وقواعد جدولة العمل السليمة إلنتاج الخدمات .

والتعرف  -ب  ، للمواطنين  الخدمات  تقديم  عند  المتوقعة  اإلنتاجية  المشكالت  وتحليل  دراسة 

 لمشكالت .على أساليب واستراتيجيات مواجهة هذه ا

 ظام اإلنتاجي للخدمات بصفة خاصة.تأصيل مفهوم النظم بصفة عامة ، والن -ج

 توضيح أساليب تطوير بيئة العمل بما يجعلها تتناسب مع تقديم خدمات فعالة . -د

بيان كيفية استخدام األساليب والوسائل واألدوات الحديثة في إنتاج الخدمات ، ومحاولة  -ه

 خدامها والتعادل معها . تدريب العاملين على كيفية است

، وبيان كيفية استخدامها في تدعيم العالقات    س ومبادئ التنظيم اإلداري الفعالتحديد أس -و

 بين إدارات وأقسام الوحدات . 

العالقات   -ز تدعيم  في  استخدامها  كيفية  وبيان  العامة  العالقات  ومبادئ  أسس  داخل  تحديد 

 ومؤسسات وهيئات المجتمع . ، وكذلك في تدعيم هذه العالقات بين هذه الوحداتالوحدات

الباحثت الالحقة    ةوصى  العلمية  البحوث والدراسات  بإجراء مزيد من  اإلداريأيضاً  ، للتطبيق 

في هذا البحث على وحدات في محافظات أخرى غير محافظة كفرالشيخ ، وكذلك   استخدامهالذي تم 

 . منظمات خدمية أخرى ، حتى يمكن إجراء مقارنات بين نتائج تلك البحوث
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سم هللا الرحمن الرحيم ب  

 

 قائمة استقصاء البحث
 السيد الدكتور / 

 السالم عليكم ورحة هللا وبركاته .... وبعد ،، 

،  الباحثة بإعداد دراسة بعنوان أثر اإلدارة بالعالقات اإلنسانية على التطبيق اإلداري  تقوم

وحيث أن آراءكم واكتمالها لها أهمية كبيرة في نجاح هذه الدراسة ، لذا  ترجوا الباحثة معاونتكم 

في الموجودة  النقاط  جميع  استيفاء  جيداً   في  العبارة  بقراءة  وذلك   ، المرفقة  االستقصاء  قائمة 

(   √ وتحديد درجة موافقتكم بحيث يكون تقديركم للعبارة من واقع خبرتكم ، ويتم وضع العالمة    )  

امام البديل المناسب ، وتتعهد الباحثة أنه سيتم التعامل مع بيانات قائمة االستقصاء بكامل السرية 

 ض البحث العلمي ، ومرفق طية نموذج قائمة االستقصاء لالستنارة برأيكم  ولن تستخدم إال ألغرا

 شاكرين لكم حسن تعاونكم واستجابتكم 

 هناء أحمد محمد خليل  /الباحثة 
 

 البيانات األوليةأوالً : 

 ( أمام اإلجابة التي تتفق مع حالتك .  √نرجو من سيادتكم وضع عالمة ) 

 أنثي      ذكر   النوع :  -

 أرمل   متزوج    أعزب  الحالة االجتماعية : -

 سنه   35إلى أقل من  25من    سنه   25أقل من    العمر :  -

 سنه   55إلى أقل من  45من   سنه   45إلى أقل من  35من    

 سنه فأكثر  55من    

 جامعي    أقل من جامعي   مستوى التعليم :   -

 استاذ [  –استاذ مساعد  –دكتوراه  –دراسات عليا ] ماجستير    

 عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية : -

 سنوات   6أقل من    أقل من ثالث سنوات     

 سنه  12أقل من    سنوات   9أقل من    

 سنه  12أكثر من    
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 ثانيًا : البيانات الثانوية 

( في العمود الذي يعبر   √من سيادتكم التكرم بقراءة العبارات التالية جيداً ثم وضع عالمة )    نرجو

 عن رأيك مستقالً تماماً عن رأى اآلخرين . 
 

 العبــــارة 
موافق  

 ً  تماما
 محايد  موافق 

غير  

 موافق 

غير  

موافق  

 ً  تماما
 العالقات اإلنسانية اإليجابية  -أ

      تقديم األفكار واآلراء الجديدة .  -1

      تنمية القدرة على تقديم أبحاث ودراسات في مجال التخصص .  -2

لتقديم حلول    -3 الرؤساء  الجماعي والتعاون مع  العمل  الدافعية على  تنمية 

 مبتكرة .

     

      لدى العاملين استعداد لتحمل المسئولية .  -4

بين    -5 اإلنسانية  العالقات  تقوية  على  يعمل  المعاهد  في  القيادي  المسئول 

 الموظفين . 
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 تحليل -أ

 هيئة التدريس   البيانات الشخصية  ألعضاء
بنسبة    19حوثين من الذكور البالغ عددهم  يتضح من الجدول الخاص بالنوع أن غالبية المب -

 . %39بنسبة   12واإلناث عددهم  61%

إلى   - الذكور  ،  %80تصل نسبة  العالي لإلدارة  بنسبة   بالمعهد  للخدمة  العالي  المعهد  ويليه 

 .  %30، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %40، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  40%

بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة    %60تصل نسبة اإلناث إلى   -

 . %10متوسط بنسبة ، ويليه المعهد ال  %20، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  30%

المتزوجين يصل   - المبحوثين من  أن غالبية  االجتماعية  بالحالة  الخاص  الجدول  يتضح من 

 . 4، واالعزب عددهم  27عددهم إلى 

إلى   - المتزوجين  نسبة  لإلدارة    %100تصل  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد 

بنسبة    %80بنسبة   للهندسة  العالي  المعهد  بنسبة   %67، ويليه  المتوسط  المعهد  ، ويليه 

50% . 

 . %20بالمعهد العالي للهندسة ، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %33تصل نسبة األعزب إلى  -

المبحوثين من فئة من   - بالعمر أن غالبية  الخاص  السابق  الجدول  إلى    25يتضح من  سنة 

من   الع  % 17إلى  سنة    35أقل  المعهد  ويليه   ، للهندسة  العالي  بنسبة  بالمعهد  لإلدارة  الي 

10% . 

من   - نسبة  من    35تصل  أقل  إلى  إلى    45سنه  ويليه   %50سنه   ، لإلدارة  العالي  بالمعهد 

بنسبة   المتوسط  بنسبة    %40المعهد  للخدمة  العالي  المعهد  ويليه  المعهد   30%،  ويليه   ،

 . %20العالي للهندسة بنسبة 

من   - نسبة  الى    45تصل  إلى    55سنة  العا  %60سنه  المعهد بالمعهد  ويليه   ، للخدمة  لي 

بنسبة   للهندسة  بنسبة    %50العالي  اإلدارة  معهد  ويليه  المتوسط    20%،  المعهد  ويليه   ،

 .%20بنسبة 

من - نسبة  أكثر55تصل  الى  لإلدارة%20إلى  سنة  العالي  المعهبالمعهد  ويليه  العالي ،  د 

 . %10للخدمة بنسبة 

غالبية - أن  التعليم  بالمستوى  الخاص  الجدول  من  على    يتضح  الحاصلين  درجة المبحوثين 

 . 22الدكتوراه والبالغ عددهم 

ويليه المعهد   بالمعهد العالي لإلدارة ،  %90تصل نسبة مستوى التعليم درجة الدكتوراه إلى   -

المعهد العالي    ، ويليه  %80% ، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    83العالي للهندسة بنسبة  

 . %30للخدمة بنسبة 

إلى   - الحاصل على درجة أستاذ مساعد  التعليم "  العالي    %50تصل نسبة مستوى  بالمعهد 

 .  %17للخدمة ، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة 

، بالمعهد العالي لإلدارة ، ويليه   % 10الحاصل على درجة أستاذ إلى    تصل نسبة التعليم "  -

 .  %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %20المعهد المتوسط بنسبة 

سنه أكثر عدد بالنسبة   12إلى    9يتضح من البيانات الخاصة مدة الخدمة في الوظيفة من   -

 بالبدائل األخرى . 

من   - أقل  نسبة  إلى    3تصل  ا  %50سنوات  المعهد  ويليه   ، لإلدارة  العالي  لعالي بالمعهد 

 .  %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة %33للهندسة بنسبة 

بالمعهد العالي للهندسة ، ويليه المعهد    %33سنوات إلى    6إلى أقل من    3تصل نسبة من   -

 .  %10العالي لإلدارة بنسبة 

معهد العالي للهندسة ، ويليه المعهد  بال  %33سنوات إلى    9إلى أقل من    6تصل نسبة من   -

بنسبة   للخدمة  بنسبة    %20العالي  المتوسط  المعهد  ويليه  العالي    20%،  المعهد  ويليه   ،

 .  %10بنسبة  لإلدارة
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أقل من    9تصل نسبة من   - إلى    12إلى  المعهد   %60سنه  ، ويليه  للخدمة  العالي  بالمعهد 

 . %30رة بنسبة ، ويليه المعهد العالي لإلدا %40المتوسط بنسبة 

 بالمعهد المتوسط . %40إلى  15إلى أقل من  12تصل نسبة من  -

 الدراسة التطبيقية لألعضاء  تحليل  -ب

 (  1العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60نالحظ من  العينة  من 

االجتماعية   للخدمة  المتوسط  بالمعهد  تماما  بنسبة ،  موافق  للهندسة  العالي  المعهد  ويليه 

 . %30، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة %50المعهد العالي للخدمة بنسبة  ، ويليه 50%

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة   %50ة ان اتجاه نسب -

، ويليه    %40، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    %60، ويليه المعهد العالي للهندسة  بنسبة  

 . %30المعهد العالي للخدمة بنسبة 

العالي لإلدارة  من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد    %20ان اتجاه نسبة   -

 .  %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

 (  2العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %80نالحظ من  العينة  من 

، ويليه   %66موافق تماما بالمعهد المتوسط للخدمة ، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  

 . %40، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %50بنسبة المعهد العالي للخدمة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة   %40ان اتجاه نسبة  -

 .  %17، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

ختيار محايد بالمعهد العالي للخدمة من العينة المدروسة هو لصالح اال  %20ان اتجاه نسبة   -

 .  %17، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد العالي    %20أن أتجاه نسبة   -

 .  %10لإلدارة ، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة 

 (  3العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %60يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، االجتماعية  للخدمة  المتوسط  بالمعهد  ،    %50تماما 

 . %17، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %50ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة - اتجاه  العالي    %67  ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، بنسبة   %20للهندسة  للخدمة  العالي  المعهد  ويليه   ،

20% . 

اتجاه نسبه   - ،    %40ان  المتوسط  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

، ويليه   %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة    %30رة بنسبة  ويليه المعهد العالي لإلدا

 . %17المعهد العالي للهندسة 

المعهد العالي  من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق ب  %10ان اتجاه نسبة   -

 . للخدمة االجتماعية

 (  4العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %40يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  المعهد    %20تماما  ويلية   ،

 .  %20المتوسط للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  بالمع  %67ان  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي  من  هد 

بالمعهد العالي لإلدارة ، ويليه المعهد    %50للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 . %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %40المتوسط بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للخدمة   %40ان اتجاه نسبة   -

 . %20ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  %33الي للهندسة بنسبة ، ويليه المعهد الع
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من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتوسط   %40ان اتجاه نسبة  -

 للخدمة .

 (  5العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %30يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

بنسبه   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  المعهد    %20تماماً  ويليه   ،

 .  %17العالي لإلدارة بنسبه 

نسبة   - اتجاه  بالم  %67ان  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي  من  عهد 

،    %60، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    %60ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  ،  للهندسة  

 .  %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبه 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للخدمة   %20ان اتجاه نسبة   -

، ويليه   %17المعهد العالي للهندسة بنسبة    ، ويليه  %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  

 . %10المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق ، ويليه المعهد    %10ان اتجاه نسبة   -

 .  %10العالي لإلدارة بنسبة 

اتجاه نسبه   - بال  %20ان  تماما  االختيار غير موافق  المدروسة هو لصالح  العينة  معهد  من 

 . %20العالي للخدمة ، ويليه المعهد المتوسط للخدمة بنسبة 

 (  6العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  االختيار    %50يبين  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من   ،

بالمعهد المتوسط   %40موافق تماماً بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  

 .%10دارة بنسبة إل، ويليه المعهد ل

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق تماما بالمعهد العالي   %67ان اتجاه نسبة   -

،    %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    %40للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 .  %10ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبه 

دارة  الختيار محايد بالمعهد العالي لإلة هو لصالح امن العينة المدروس  %40ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   للخدمة  العالي  المعهد  بنسبة    %20، ويليه  المتوسط  المعهد  ، ويليه   %20، ويليه 

 . %17المعهد العالي للهندسة بنسبة 

  المتوسط ،  المعهدمن العينة المدروسة لصالح االختيار غير موافق ب  %20ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %17ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة 

من العينة المدروسة لصالح االختيار غير موافق تماما بالمعهد العالي    %20أن اتجاه نسبة   -

 للخدمة .

 (  7العبارة رقم )  

موافق  من العينة المدروسة هو لصالح االختيار    %40يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

، ويليه المعهد الهندسة    %20تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد المتوسط نسبة  

 . %10، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  %17بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %67أن  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   اإلدارة  معهد  ويليه   ، بنسبة    %60للهندسة  للخدمة  العالي  معهد  ويليه   ،20%   ،

 . %20ويليه معهد المتوسط بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ،   %33ان  الهندسة  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

، ويليه معهد   %20، ويليه معهد المتوسط بنسبة    %20ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة  

 . %10اإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتوسط   %20نسبة  ان اتجاه -

 للخدمة .

من العينة المدروسة لصالح االختيار غير موافق تماماً ، ويليه المعهد    %20ان اتجاه نسبة   -

 . %10اإلدارة بنسبة 
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 (  8العبارة رقم )  

وسة هو لصالح االختيار موافق  من العينة المدر  %60يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   للخدمة  العالي  معهد  ويليه   ، المتوسط  بالمعهد  الهندسة   %40تماما  معهد  ويليه   ،

 . %10، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %17بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ،    %70ان  اإلدارة  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه معهد    %20، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة    %67ويليه معهد الهندسة بنسبة  

 . %20المتوسط بنسبه 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للخدمة   %20ان اتجاه نسبة   -

 . %17، ويليه معهد الهندسة بنسبة 

لمعهد العالي  من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق با  %20ان اتجاه نسبة   -

 لإلدارة . 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد العالي    %20ان اتجاه نسبة   -

 .  %20للخدمة ، ويليه معهد المتوسط بنسبة 

 (  9العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %80يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   للخدمة  العالي  المعهد  ويليه   ، المتوسط  بالمعهد  اإلدارة   %70تماما  معهد  ويليه   ،

 .  %33، ويليه معهد الهندسة بنسبة  %50بنسبة 

نسبة   - اتجاه  االخت  %67ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي  يمن  بالمعهد  موافق  ار 

، ويليه   %20، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة    %50، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  للهندسة

 . %20معهد المتوسط بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي   %10ان  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .للخدمة

 (  10العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %60يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   للخدمة  العالي  معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  معهد   %50تماما  ويليه   ،

 . %33، ويليه معهد الهندسة بنسبة  %40المتوسط بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ا  %67ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي  من  بالمعهد  موافق  الختيار 

بنسبة   اإلدارة  معهد  ويليه   ، بنسبة    %40للهندسة  المتوسط  معهد  ويليه  ويليه   40%،   ،

 .  %30معهد الخدمة بنسبة 

اتجاه نسبة   - ،    %20ان  المتوسط  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

 . %10مة بنسبة ، ويليه معهد الخد %10ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

 (  11العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %60يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  المعهد    %50تماما  ويليه   ،

 . %33ة ، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسب %40المتوسط للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة   %40ان اتجاه نسبة  -

، ويليه معهد العالي   %33ويليه معهد اإلدارة بنسبة    %40، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  

 .  %30للخدمة بنسبة 

نسبة   - االتجاه  محايد    %40ان  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  ،  من  اإلدارة  بمعهد 

بنسبة   المتوسط  المعهد  بنسبة    %40ويليه  الهندسة  المعهد  ويليه  معهد   33%،  ويليه   ،

 .  %30الخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد الهندسة   %33ان اتجاه نسبة   -

 .  %10 ، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة %10، ويليه معهد االدارة بنسبة 
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اتجاه نسبة   - بالمعهد    %20ان  تماماً  االختيار غير موافق  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

 المتوسط .

 (  12العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %50يبين الجدول السابق ان أتجاه نسبة   -

ب  لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  معهد   %40نسبة  تماماً  ويليه   ،

 . %33الهندسة بنسبة

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة   %40ان اتجاه نسبه  -

بنسبة   المتوسط  المعهد  بنسبة    %40، ويليه  للهندسة  العالي  ، ويليه   %33، ويليه معهد 

 . %20المعهد العالي للخدمة بنسبة 

بنسبة   - االتجاه  االختي  %33ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي من  بالمعهد  محايد  ار 

،    %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    %30، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  للهندسة

 .  %20ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  بالمعهد    %40ان  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .متوسطال

 (  13العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %50يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

، للهندسة  العالي  بالمعهد  بنسبة    تماماً  للخدمة  العالي  المعهد  معهد    %50ويليه  ويليه   ،

 . %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %30اإلدارة بنسبة 

نسبه   - اتجاه  االختيار  % 50ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي   من  بالمعهد   . موافق 

،   %30ة  ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسب  % 40، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  للهندسة

 . %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

بنسبة   - االتجاه  العالي    %30ان  المعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 . %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %20لإلدارة ، ويليه المعهد المتوسط بنسبة 

تيار غير موافق بالمعهد العالي  من العينة المدروسة هو لصالح االخ  %20ان اتجاه نسبة   -

 .  %20للخدمة ، ويليه معهد المتوسط بنسبة 

 (  14العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق    %70يبين الجدول السابق ان اتجاه نسبة   -

، ويليه المعهد المتوسط   % 40تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه معهد المتوسط بنسبة  

 . %30، ويليه معهد االدارة بنسبة  %33، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  %40 بنسبة

اتجاه نسبه   - ،   %50ان  الهندسة  بالمعهد  االختيار موافق  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

بنسبة   االدارة  معهد  بنسبه    %60ويليه  للخدمة  العالي  معهد  ويليه  معهد   20%،  ويليه   ،

 . %20المتوسط بنسبة 

اتجاه نسبه   - ،    %20ان  المتوسط  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

الهندسة بنسبة   العالي    %10، ويليه معهد اإلدارة بنسبه    %17ويليه معهد  ، ويليه معهد 

 .  %10للخدمة بنسبة 

سط  من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتو %20ان اتجاه نسبة  -

 للخدمة .

 (  15العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60نالحظ من  العينة  من 

، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  بنسبة    موافق  للهندسة  العالي  المعهد  ويليه   %33ويليه   ،

 .  %20، ويليه معهد المتوسط بنسبه  %20المعهد اإلدارة بنسبة 

اتجاه نسبة   - ،   %67ان  الهندسة  بالمعهد  االختيار موافق  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

المعهد اإلدارة بنسبة   العالي للخدمة بنسبة    %50ويليه  ليه معهد  ، وي  %30، ويليه معهد 

 . %20المتوسط بنسبة 
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اتجاه نسبة   - ،    %60ان  المتوسط  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

 .  %10، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة  %30ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

 (  16العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة ه  %70نالحظ من  العينة  و لصالح االختيار  من 

بنسبة   اإلدارة  معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  المعهد    %60موافق  ويليه   ،

 . %33، ويليه معهد الهندسة بنسبة  %40المتوسط بنسبة 

اتجاه نسبة   - ،   %67ان  الهندسة  بالمعهد  االختيار موافق  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

، ويليه معهد المتوسط   %20، ويليه معهد الخدمة بنسبة    %30ويليه معهد اإلدارة بنسبة  

 . %20بنسبة 

نسبة   - اتجاه  محايد    %17ان  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  ، من  الهندسة  بالمعهد 

 .  %10المعهد العالي للخدمة بنسبة ويليه   ، %10ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

سة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتوسط  من العينة المدرو %40ان اتجاه نسبة  -

 للخدمة .

 (  17العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %70نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   الهندسة  معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  معهد    %67موافق  ويليه   ،

 . %40، ويليه معهد المتوسط بنسبة  %60اإلدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  اال  %67ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي  من  بالمعهد  موافق  ختيار 

بنسبة   اإلدارة  معهد  ويليه   ، بنسبة    %30للهندسة  للخدمة  العالي  معهد  ويليه   ،20%   ،

 . %20ويليه معهد المتوسط بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %10ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  بالمعهد    %20ان  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .المتوسط

 (  18العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %80نالحظ من  العينة  من 

ويلي  ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  بنسبة    هموافق  لإلدارة  العالي  ويليه   %30المعهد   ،

 . %17، ويليه معهد الهندسة بنسبة  %20معهد المتوسط بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة   %50ان اتجاه نسبة  -

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه  بنسبة    40%،  الهندسة  معهد  ويليه  معهد    33%،  ويليه   ،

 . %20العالي للخدمة بنسبة 

نسبة    ان - العالي   %33اتجاه  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 . %10، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة  %20للهندسة ، ويلية معهد العالي لإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتوسط   %20ان اتجاه نسبة  -

 .  %17لعالي للهندسة بنسبة ، ويليه المعهد ا

 (  19العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60نالحظ من  العينة  من 

، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  بنسبة    موافق  اإلدارة  معهد  المعهد    %30ويليه  ويليه   ،

 . %20المتوسط بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %50ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .  %30، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %40للهندسة ، ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  المدروس  %50ان  العينة  العالي من  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  ة 

،   %20، ويليه معهد المتوسط للخدمة بنسبة    %30للهندسة ، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  

 .%10يه معهد العالي للخدمة بنسبة ويل
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نسبة   - اتجاه  بالمعهد    %60ان  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .المتوسط

 (  20العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %80نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   اإلدارة  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  المعهد   %40موافق  ويليه   ،

 . %33، ويليه معهد العالي للهندسة بنسبة  %40المتوسط بنسبة 

نسبة   - اتجاه  المدروسة  %67ان  العينة  العالي    من  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو 

، ويليه المعهد العالي المتوسط بنسبة   %20للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 .  %10، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة  20%

اتجاه نسبة   - ،    %20ان  المتوسط  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %10هد العالي لإلدارة بنسبة ويليه المع

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتوسط   %20أن اتجاه نسبة  -

 . %10، ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

 (  21العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  الم  %10نالحظ من  العينة  دروسة هو لصالح االختيار  من 

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  ويليه   %40موافق   ،

 . %40المعهد المتوسط بنسبة 

المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد ا  %40ان اتجاه نسبة   - لمتوسط ،  من العينة 

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %30دارة بنسبة ويليه المعهد العالي لإل

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للخدمة   %30ان اتجاه نسبة   -

 . %10للخدمة بنسبة  متوسطال، ويليه المعهد 

نسبة   - اتجاه  بالمعهد    %10ان  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .المتوسط

 (  22العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %80نالحظ من  العينة  من 

العالي للخدمة ، المتوسط بنسبة    موافق تماما بالمعهد  المعهد  المعهد    %60ويليه  ، ويليه 

 . %10دارة بنسبة ويليه المعهد العالي لإل %20العالي للهندسة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %84أن  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

،    %20سط بنسبة  ، ويليه المعهد المتو  %60للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 . %10ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %30ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  بالمعهد    %10ان  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .طالمتوس

 (  23العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   الهندسة  المعهد  ، ويليه  للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  المعهد    %33موافق  ، ويليه 

 . %20، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %40المتوسط بنسبة 

المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد المتوسط ،  من ا  %60ان اتجاه نسبة   - لعينة 

، ويليه معهد   %20، ويليه المعهد اإلدارة بنسبة    %33ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  

 . %20العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي   %33ان  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 . %10، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %20يه المعهد العالي للخدمة بنسبة للهندسة ، ويل 

 



36 
 

 (  24العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %80نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   لإلدارة  العالي  معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  ويليه    %50موافق   ،

 . %20توسط بنسبة المعهد الم

نسبة   - اتجاه  العالي    %67ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   العالي لإلدارة  ، ويليه معهد  بنسبة    %30للهندسة  المتوسط  ،   %20، ويليه معهد 

 . %10ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة 

اتجاه نسبة   - ا  %40ان  المدروسة هو لصالح  العينة  ،  من  المتوسط  بالمعهد  محايد  الختيار 

، ويليه معهد   %10، ويليه معهد اإلدارة بنسبة    %17ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  

 . %10العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد العالي    %17ان اتجاه نسبة   -

 .  %10للهندسة ، ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

 (  25العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %90نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  معهد    %80موافق  ويليه   ،

 . %33، ويليه معهد الهندسة بنسبة  %50االدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ال  %67ان  العالي  من  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  عينة 

 . %20، ويليه معهد المتوسط بنسبة  %40للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %10ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

 (  26العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %90نالحظ من  العينة  من 

المعهد   ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  لإلدارةموافق  ويليه   %50بنسبة    العالي   ،

 . %33، ويليه معهد العالي للهندسة بنسبة  %40معهد المتوسط بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة   %50ان اتجاه نسبة  -

 .  %40، ويليه معهد المتوسط بنسبة  %50، ويليه معهد الهندسة بنسبة 

اتجاه نسبة   - ،  %20ان  المتوسط  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة    من 

 . %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %17ويليه معهد الهندسة بنسبة 

 (  27العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   المتوسط  معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  معهد    %60موافق  ويليه   ،

 . %40، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %67ندسة بنسبة العالي لله

نسبة   - اتجاه  العالي    %67ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 للهندسة . 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد ، ويليه المعهد العالي    %40ان اتجاه نسبة   -

 .  %10لخدمة بنسبة ، ويليه معهد العالي ل  %30لإلدارة بنسبة 

 (  28العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   اإلدارة  معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  معهد   %40موافق  ويليه   ،

 . %33، ويليه معهد الهندسة بنسبة  %40المتوسط بنسبة 

ن - اتجاه  العالي    %67سبة  ان  بالمعهد  موافق   االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه معهد   %20، ويليه معهد اإلدارة بنسبة    %30للهندسة ، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  

 . %20المتوسط بنسبة 
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من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %40ان اتجاه نسبة   -

 . %10، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة  %40ويليه معهد المتوسط بنسبة ، 

 (  29العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %70نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  المعهد  تماما  ويليه    %40موافق  المعهد ، 

 . %10، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %17ندسة بنسبة لهالعالي ل 

نسبة   - اتجاه  العالي    %84ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

،    %50، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    %60للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 .  %30ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %30سبة  ان اتجاه ن -

 .  %20معهد العالي للخدمة بنسبة ال، ويليه 

 (  30العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %70نالحظ من  العينة  من 

ال العالي للخدمة ، ويليه  المتوسط بنسبة  موافق تماما بالمعهد  المعهد    %40معهد  ، ويليه 

 . %17، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %30العالي لإلدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %84ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   المتوسط  ، ويليه معهد  بنسبة    % 40للهندسة  للخدمة  العالي  ،    % 30، ويليه معهد 

 .%20ويليه معهد اإلدارة بنسبة

اتجاه نسبة   - ،    %20ان  المتوسط  بالمعهد  محايد  االختيار  المدروسة هو لصالح  العينة  من 

 .  %10، ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة  %10ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

العالي    بالمعهدمن العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق    %10ان اتجاه نسبة    - -

 . لإلدارة

 (  31العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60نالحظ من  العينة  من 

، ويليه معهد العالي   %50ويليه معهد اإلدارة بنسبة    موافق تماما بالمعهد العالي للخدمة ،

 . %20، ويليه معهد المتوسط بنسبة  %50للهندسة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  االختي  %40ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  المتوسط من  بالمعهد  موافق  ار 

د ، ويليه مهع  %20، ويليه معهد الخدمة بنسبة    %33، ويليه معهد الهندسة بنسبة  للخدمة

 . %10اإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %40ن اتجاه نسبة   -

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه  ال  40%،  معهد  ويليه  بنسبة  ع،  للخدمة  ويليه    %20الي   ،

 . %17معهد الهندسة بنسبة 

 (  32العبارة رقم )  

ا - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %60تجاه نسبة  نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   اإلدارة  معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  معهد   %20موافق  ويليه   ،

 . %20المتوسط بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة   %50ان اتجاه نسبه  -

 .  %30، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %50دسة بنسبة ،ويليه معهد العالي للهن

نسبه   - اتجاه  المتوسط    %60ان  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   للهندسة  العالي  المعهد  ويليه   ، بنسبة    %50للخدمة  اإلدارة  معهد  ويليه   ،20%   ،  

 . %10ويليه معهد العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد العالي    %10نسبة    ان اتجاه -

 لإلدارة . 
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 (  33العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %70نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   للهندسة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  و  %50موافق  يليه ، 

 .  %10، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %30المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %50ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

،    %40، ويليه معهد المتوسط بنسبة    %40للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 .%20سبة يه معهد العالي للخدمة بنويل

نسبة   - اتجاه  ،   %30أن  لإلدارة  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .  %10ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  بالمعهد    %20ان  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .المتوسط

 (  34العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %70نالحظ من  العينة  من 

المتوسط بنسبة   المعهد  العالي للخدمة ، ويليه  ا  %60موافق تماما بالمعهد  لمعهد  ، ويليه 

 . %30، ويليه معهد اإلدارة بنسبة  %33العالي للهندسة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %67ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

،    %40، ويليه معهد المتوسط بنسبة    %60للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 . %20ه المعهد العلي للخدمة بنسبة ويلي

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %10ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

 (  35العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %80نالحظ من  العينة  من 

بنسبة   للهندسة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  ويليه   %67موافق   ،

 .  %40، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %50المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

ا  %60ان اتجاه نسبة   - لمدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد المتوسط ،  من العينة 

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  بنسبة    %40ويليه  للهندسة  العالي  المعهد  ويليه   ،33%    ،

 .  %10ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة    %10ان اتجاه نسبة   -

 .  %10يليه المعهد العالي للهندسة بنسبة ، و

 (  36العبارة رقم )  

اتجاه نسبة   - السابق ان  الجدول  المدروسة هو لصالح االختيار    %90نالحظ من  العينة  من 

المتوسط   معهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  اإلدارة    %60موافق  معهد  ويليه   ،

 .%40يليه معهد المتوسط بنسبة ، و %50بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %67ان  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 . %40، ويليه معهد المتوسط بنسبة  %50للهندسة ، ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %10ان  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 للخدمة .

 (  37العبارة رقم )  

نسبة  نال - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %90حظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه معهد    %60موافق تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه معهد العالي للهندسة بنسبة  

 . %40، ويليه معهد المتوسط بنسبة  %40اإلدارة بنسبة 

ح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة من العينة المدروسة هو لصال  %50ان اتجاه نسبة   -

 . %40، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %40، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 
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من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،    %20ان اتجاه نسبة   -

 .  %10ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  بالمعهد    %20ان  تماما  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 المتوسط .

 (  38العبارة رقم )  

السابق   - الجدول  من  نسبة  نالحظ  اتجاه  االختيار    %60ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه معهد    %33موافق تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  

 . %30اإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة   %67ان اتجاه نسبة   -

، ويليه المعهد   %40، ويليه معهد المتوسط بنسبة    %40معهد العالي لإلدارة بنسبة  ، ويليه ال

 . %10العالي للخدمة بنسبة 

  من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،   %30ه نسبة  ان اتجا -

 . %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %30ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

 من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتوسط .  %20أن اتجاه نسبة  -

 (  39العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %50نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 . %20فق تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة موا

نسبة   - اتجاه  ،    %40ان  المتوسط  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 ، ويليه   %30، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة    %33ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  

 .%10مة بنسبةالمعهد العالي للخد

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للهندسة ،  %67ان اتجاه نسبة   -

العالي لإلدارة بنسبة   المعهد  للخدمة بنسبة    %50ويليه  العالي  المعهد  ويليه   ،  %40، ويليه 

 .%20المعهد المتوسط بنسبة

 الختيار غير موافق بالمعهد المتوسط . من العينة المدروسة هو لصالح ا %20ان اتجاه نسبة  -

 (  40العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %60نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  المعهد   %40موافق  ويليه   ،

 . %17عالي للهندسة بنسبة ، ويليه معهد ال %20العالي لإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة ،    %50ان اتجاه نسبة   -

، ويليه   %50، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة    %50ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  

 . %40بةالمعهد المتوسط بنس

سة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للهندسة ، من العينة المدرو %33ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة   %30ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

 من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد المتوسط .  %20ان اتجاه نسبة  -

 (  41العبارة رقم )  

من العينة المدروسة هو لصالح األختيار   %50ان اتجاه نسبة  نالحظ من الجدول السابق -

المعهد ، ويليه  %40موافق تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد المتوسط بنسبة 

 . %20، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة %33العالي للهندسة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة  %67ان اتجاه نسبة  -

 .  %20، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  %30، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،   %40ان اتجاه نسبة  -

 .  %20المعهد العالي للخدمة بنسبة  ويليه

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق بالمعهد العالي   %20ان اتجاه نسبة  -

 لإلدارة . 
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من العينة المدروسة هو لصالح االختيار غير موافق تماماً بالمعهد   %20ان اتجاه نسبة  -

 المتوسط .

 (  42العبارة رقم )  

السابق   - الجدول  من  نسبة  نالحظ  اتجاه  االختيار    %70ان  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه المعهد   %33موافق تماما المعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  

 . %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %20العالي لإلدارة بنسبة 

ر موافق بالمعهد العالي للهندسة من العينة المدروسة هو لصالح االختيا  %67ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه  بنسبة    60%،  لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه  ويليه  40%،   ، 

 .%10المعهد العالي للخدمة بنسبة

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،    %20ان اتجاه نسبة   -

 . %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %20بنسبة ويليه المعهد العالي للخدمة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %20ان  بالمعهد  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 لإلدارة . 

 (  43العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %60نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه العالي   %40موافق تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 . %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %50للهندسة بنسبة 

هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة   من العينة المدروسة  %50ان اتجاه نسبة   -

، ويليه   %20، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة    %30، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  

 . %20المعهد المتوسط بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ويليه    %50ان   ، للهندسة  العالي  بالمعهد  محايد  االختيار  لصالح  هو  العينة  من 

، ويليه المعهد    %20، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة    %30لي للخدمة بنسبة  المعهد العا 

 . %20المتوسط بنسبة 

نسبة   - اتجاه  المعهد    %60ان  ويليه   ، موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 . %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %40العالي لإلدارة بنسبة 

 (  44العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  األختيار    %70نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  ويليه    %20موافق  المعهد ، 

 . %10، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة %17العالي للهندسة بنسبة 

اتجاه نسبة   - العين  %50ان  العالي من  المعهد  المدروسة هو لصالح األختيار موافق ، ويليه  ة 

، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    % 20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة    %20لإلدارة بنسبة  

20% . 

من العينة المدروسة هو لصالح األختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،   %30ان االتجاه نسبة  -

المتوس المعهد  بنسبة  ويليه  بنسبة    %20ط  للهندسة  العالي  المعهد  ويليه  و  17%،  يليه  ، 

 . %10المعهد العالي للخدمة بنسبة

من العينة المدروسة هو لصالح األختيار غير موافق بالمعهد المتوسط ،   %40ان اتجاه نسبة   -

 . %17، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %30ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

نسبة  ا - اتجاه  بالمعهد    %10ن  تماما  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 العالي لإلدارة . 

 (  45العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %60نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنس المتوسط  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  المعهد   %50بة  موافق  ويليه   ،

 . %50، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %50دارة بنسبة العالي لإل 
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من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة   %33ان اتجاه نسبة   -

بنسبة    ، المتوسط  المعهد  بنسبة    %20ويليه  للخدمة  العالي  المعهد  ويليه  وي  20%،  ليه  ، 

 .% 10المعهد العالي لإلدارة بنسبة

اتجاه نسبة   - العالي لإلدارة    %30ان  المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد  العينة  من 

 .  %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ا  %20ان  المعهد  من  ويليه   ، موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  لعينة 

 .  %10العالي لإلدارة بنسبة 

 (  46العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %83نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه المعهد   %70للخدمة بنسبة    ي للهندسة ، ويليه المعهد العاليموافق تماماً المعهد العال

 . %40، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %50العالي لإلدارة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ،    %60أن  المتوسط  بالمعهد  موافق  األختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .  %10المعهد العالي للخدمة بنسبة ، ويليه  %30المعهد العالي لإلدارة بنسبة ويليه 

 عينة المدروسة هو لصالح األختيار محايد بالمعهد العالي للخدمة .من ال %20ان اتجاه نسبة  -

نسبة   - اتجاه  العالي    %17ان  بالمعهد  موافق  غير  األختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 .  %10للهندسة ، ويليه معهد اإلدارة بنسبة 

 (  47العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  األختيار    %60نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه المعهد   %40موافق تماما بالمعهد العالي للخدمة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 . %33، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %40المتوسط بنسبة 

لمدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة من العينة ا   %50ان اتجاه نسبة   -

 .  %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %20، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،    %20ان اتجاه نسبة   -

 . %17، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  العالي    %20ان  بالمعهد  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 لإلدارة . 

 (  48العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %60نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

العا  بالمعهد  تماما  بنسبة  موافق  المتوسط  المعهد  ويليه   ، للخدمة  المعهد   %40لي  ويليه   ،

 . %20، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %30العالي لإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة   %67ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه  المعهد    40%،  ويليه  بنسبة  ،  لإلدارة  ويليه  %30العالي   ، 

 .%20المعهد العالي للخدمة بنسبة

  دارة ، من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإل  %20ان اتجاه نسبة   -

، ويليه المعهد    % 20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة    %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  

 . %17لهندسة بنسبةالعالي ل 

نسبة   - اتجاه  العالي    %10ان  بالمعهد  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 لإلدارة . 

 (  49العبارة رقم )  

نسب - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %60ة  نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

المعهد ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  بنسبة    موافق  للهندسة  ويليه     %50العالي   ،

 .  %20، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  %40المعهد المتوسط بنسبة 
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نسبة   - اتجاه  با  %60أن  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  ،  من  المتوسط  لمعهد 

يه  ، ويل  %50، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة    %50ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  

 .%20معهد العالي للخدمة بنسبة

من العينة المدروسة هو لصالح األختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،    %30ان اتجاه نسبة   -

 .  %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

 (  50العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  األختيار    %50نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، للهندسة  العالي  بالمعهد  تماما  ويليه    %40موافق   ،

 .  %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %40المعهد العالي للخدمة بنسبة 

اتجاه   - ،    %60نسبة  ان  المتوسط  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

ليه المعهد ، وي  %30، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة    %33ويليه المعهد الهندسة بنسبة  

 .  %20العالي لإلدارة بنسبة

بالمعهد العالي لإلدارة    من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد ،  %40ان اتجاه نسبة   -

بنسبة   للخدمة  العالي  المعهد  ويليه  بنسبة    30%،  المتوسط  المعهد  ويليه  ويليه    20%،   ،

 . %17المعهد العالي للهندسة بنسبة 

 (  51العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %50نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

، ويليه المعهد    %40بالمعهد العالي لإلدارة ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  موافق تماما  

 . %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %33العالي للهندسة بنسبة 

نسبه   - اتجاه  ،    %60أن  المتوسط  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   الهندسة  المعهد  معه  %50ويليه  ويليه  بنسبة  ،  للخدمة  العالي  معهد    %40د  ويليه   ،

 . %30اإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،    %20ان اتجاه نسبة   -

 . %20ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ل  %17ان  هو  المدروسة  العينة  العالي  من  بالمعهد  موافق  غير  االختيار  صالح 

 للهندسة . 

 (  52العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %50نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   المتوسط  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  ويليه    %40موافق  المعهد ، 

 . %10ليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة ، وي%17العالي للهندسة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  ،    %40ان  المتوسط  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

العالي لإلدارة بنسبة   المعهد  للخدمة بنسبة    %20ويليه  العالي  المعهد  ، ويليه   %20، ويليه 

 .%17المعهد العالي للهندسة بنسبة

لعينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،  من ا  %40أن اتجاه نسبة   -

 . %20ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %20ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة   %67ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %30، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

 (  53العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %40نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   للهندسة  العالي  المعهد  ويليه   ، المتوسط  بالمعهد  تماما  ويليه  %33موافق  المعهد    ، 

 . %20معهد العالي لإلدارة بنسبة ، ويليه ال%30العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد المتوسط ويليه   %60ان اتجاه نسبة   -

المعهد  ، ويليه    %40، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة    %50المعهد العالي للخدمة بنسبة  

 .%33العالي للهندسة بنسبة
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مدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للهندسة ، من العينة ال %33ان اتجاه نسبة   -

 . %20، ويليه معهد الخدمة بنسبة  %20ويليه المعهد اإلدارة بنسبة 

 من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي لإلدارة .  %20ان اتجاه نسبة  -

 (  54العبارة رقم )  

اتجاه   - ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %50نسبة  نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   للهندسة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  تماما  وي  %50موافق  ليه ، 

 . % 30المعهد العالي لإلدارة بنسبة

نسبة   - اتجاه  ،    %80ان  المتوسط  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

  ، ويليه  %50، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة    %50الي لإلدارة بنسبة  ويليه المعهد الع 

 .%30المعهد العالي للخدمة بنسبة

  من العينة المدروسة هو الصالح الختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،   %20ان اتجاه نسبة   -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %20ويليه المعهد المتوسط بنسبة 

 (  55العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  موافق   %60يبين  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   لإلدارة  العالي  المعهد  ويليه   ، للخدمة  العالي  بالمعهد  المعهد    %40تماما  ويليه   ،

 . %33، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %40لمتوسط بنسبة ا

نسبة   - اتجاه  ،    %60ان  المتوسط  بالمعهد  موافق  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة   للخدمة  العالي  معهد  بنسبة    %50ويليه  الهندسة  معهد  ويليه  المعهد    50%،  ويليه   ،

 . %30العالي للخدمة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للهندسة ،  %17بة  ان اتجاه نس -

 .  %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %10ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

 (  56العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %33نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

بنسبة    موافق للخدمة  العالي  المعهد  ويليه   ، للهندسة  العالي  بالمعهد  وي  %40تماما  ليه  ، 

 .% 10المعهد العالي لإلدارة بنسبة

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للخدمة ،   %30ان اتجاه نسبة   -

 . %20، ويليه المعهد المتوسط بنسبة  %20ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد المتوسط ، ويليه   %60ان اتجاه نسبة   -

 . %10، ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة  %40لإلدارة بنسبة  المعهد العالي

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي للهندسة ،  %33ان اتجاه نسبة   -

العالي لإلدارة بنسبة   المعهد  للخدمة بنسبة    %20ويليه  العالي  المعهد  ، ويليه   %20، ويليه 

 .%20معهد المتوسط بنسبة 
نسبة  ا - اتجاه  العالي    %33ن  بالمعهد  موافق  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 

 . %10للهندسة ، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة 
 (  57العبارة رقم )  

نسبة   - اتجاه  ان  السابق  الجدول  من  االختيار    %60نالحظ  لصالح  هو  المدروسة  العينة  من 
لل المتوسط  بالمعهد  تماما  بنسبة  موافق  للخدمة  العالي  المعهد  ويليه   ، ويليه    %50خدمة   ،

 . %33، ويليه المعهد العالي للهندسة بنسبة  %40المعهد العالي لإلدارة بنسبة 
من العينة المدروسة هو لصالح االختيار موافق بالمعهد العالي للهندسة   %97ان اتجاه نسبة   -

، ويليه    %40ه المعهد العالي للخدمة بنسبة  ، ويلي  %40، ويليه المعهد العالي لإلدارة بنسبة  
 .%40المعهد المتوسط بنسبة

من العينة المدروسة هو لصالح االختيار محايد بالمعهد العالي لإلدارة ،   105ان اتجاه نسبة   -
 .  %10ويليه المعهد العالي للخدمة بنسبة 

نسبة   - اتجاه  موافق    %10ان  غير  االختيار  لصالح  هو  المدروسة  العينة  العالي  من  بالمعهد 
  لإلدارة . 
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