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ۡرُض ةِنُورِ ﴿
َ قَِت ٱۡلر َ ۡشر

َ
 َوأ

 َرّبَِها َوُوِضَع ٱلرِكَتَُٰب  

َ  ۧوَِجآْيَء ةِٱنلَّتِّيِ   ِِ ٓٓءِ َوقُ ََ َه  َن َوٱشُّه

لَُموَن  َّقِ وَُهمر ََل ُيظر  ﴾٦٩ةَيرَنُهم ةِٱۡلر

 69: الزَُّمر]

 



 د



 

 

 

 .كم يٍ أَار انظالو أّنًا كاٌ ًكزص ًلخو ًجيده يف سبْم انعهى إىل، كم يٍ بادر بعًم اخلري إىل
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 شكز ًحمدّز

انزذُ لضزْج فْزو أّايزا َمْزت      ، انصززح انعهًزِ انكزبري    إىلاو ًانعزفزاٌ  بانشكز اجلشّم ادلًزشً  بزاالح    أحمدو
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 السمخص

 سؼاليالعاممة في  في السشعسات الجولية الجولي أداء السجيخعمى الجتساعية االثقافة بضئة  أثخ

 السحسؽد دمحم فزم  د/. م. أ: السذخف    حسج عبجالغشي عقالنأرياض : باحثال         

فػػي  الػػدولي أداء السػػديرة الثقافػػة االجتساعيػػة عمػػ  بضئػػ أثػػرمعرفػػة  إلػػ  الحاليػػةهػػدفا الدراسػػة  

وتسثػػل مجتسػػع الدراسػػػة ، وقػػد اعتسػػدت الدراسػػة السػػػشه  الؾصػػفي، سؽالػػػيالسشغسػػات الدوليػػة العاممػػة فػػي 

وبمػػا ، مػدير ومػديرة )69الػذ  بمػع عػددهؼ(و ، سؽالػيالعاممضؽ بالسشغسات الدولية العاممة فػي  بالسديريؽ

ة وقػد كانػا الفرضػية الرئيدػ. تػؼ اختيػارهؼ بظريقػة العضشػة العذػؾائية، ةمػدير ومػدير )  45عضشة الدراسة ( 

االهتسػػاـ ، فرديػػةال، الذكؾريػػة، عػػد السجهػػؾؿب  و ، الثقافػػة االجتساعية(الدػػمظة بعػػادأل أثػػريؾجػػد لمدراسػػة ال 

 وقػد تؾصػما الدراسػة. العػاممضؽ بالسشغسػات الدوليػة بػاليسؽأداء السػديريؽ عم   )ب عد التػضضرو ، بالحاضر

ف مدػتؾى أداء السػديريؽ بالسشغسػات وأ، مدتؾى أهسية أبعاد الثقافة االجتساعيػة جػاء بدرجػة متؾسػظةأف 

الثقافػػػة ألبعػػػاد يؾجػػػد أثػػػر نػػػ  أكسػػػا تؾصػػػما الدراسػػػة إلػػػ  ، الدوليػػػة العاممػػػة بػػػاليسؽ كػػػاف بدرجػػػة متؾسػػػ 

أعهػرت الدراسػة عمػ   في حضؽ، سؽاليفي السشغسات الدولية العاممة في أداء السديريؽ االجتساعية عم  

دما الدراسػػػة وقػػػ. العضشػػػة تعػػػزى لستػضػػػر  الشػػػؾع والجشدػػػيةأفػػػراد عػػػدـ وجػػػؾد فروقػػػات فػػػي اتجػػػا  إجابػػػات 

تقػػـؾ بتعزيػػز أف  السشغسػػات الدوليػػة العاممػػة فػػي الػػيسؽنػػ  يجػػب عمػػ  أ أهسهػػا، تؾصػػياتمجسؾعػػة مػػؽ ال

، تجشػػب السجهػػؾؿ بعػػد، ب عػػد الدػػمظة ،أبعادهػػابكافػػة   لػػدى السػػديريؽ عسميػػة السسارسػػة لمثقافػػة االجتساعيػػة

ب عػػػػد االهتسػػػػاـ بالحاضػػػػر والتؾجػػػػ  نحػػػػؾ ، ب عػػػػد الفرديػػػػة مقابػػػػل الجساعيػػػػة، األنؾثػػػػةالذكؾريػػػػة مقابػػػػل  بعػػػػد

ومػؽ ب عد التػضضر التي تؼ تشاولها في هذ  الدراسة لسا لها مؽ دور فػي تحدػضؽ أداء السػؾعفضؽ ، السدتقبل

مساثمػة لمدراسػة الحاليػة ول ػؽ  دراسػة إجػراءا اقترحا الدراسػة كس. السشغسات أداءيشعكس عم  جؾدة  َثؼ 

 .الربح إل ة هادفالالعاممة في اليسؽ و الدولية مثل السشغسات والذركات ، مختمفةفي قظاعات 
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 :العام لمجراسة اطاراإل: لوالسبحث األ 

 :مقجمة .1.1
والتػػي بػػدورها تػػؤثر عمػػ  حيػػاة ، يذػػهد عػػالؼ الضػػـؾ العديػػد مػػؽ التػضضػػرات الت شؾلؾجيػػة الستبلحقػػة

لجسيػع التػضػػرات السعاصػرة التػػي نفيذػها فػػي  باتػػا السرػدر الػػرئيسو ، والسجتسعػات بذػػكل عػاـ اإلندػاف

التػػي تترػػل بهؾيػػة  اإلندػػانيةعمػػ  القػػيؼ  التػػيثضرسػػر تمػػػ التػضػػرات دوف لػػؽ ت ومػػؽ ثَػػؼ . األخضػػرة اآلونػػة

مػؽ حضػث اتجاهاتػ  ومؾاقفػ  والدػبل ، وعبلقات  مع البضئة السحيظة ب  وبضئة العسػل، ذات  وثقافت  اإلنداف

هادفػة إلػ  الػربح ليدػا بسعػزؿ الغضر الدولية الربحية أو  األعساؿومشغسات . والدياسات السرتبظة بذلػ

ا فػي ا إيجابي ػدور   بػل ومظ البػة بػيف تػؤد ؛ ػضرات فهي تؤثر وتتيثر بسؽ حؾلهايدور مؽ حؾلها مؽ ت عسا

السجتسع التي تعسل في  وبكافة الجؾانب االقترادية واالجتساعية والثقافية حت  تقػؾـ بػدورها كسػا يشبػػي 

 .جانب الثقافة االجتساعية السيساو . تحقيقا ألهدافها

 أثػػر دراسػػةوالحاجػػة السمحػػة  هسيػػةاألمػػؽ بػػات حضػػث ، األعسػػاؿ ؾف بقظػػاعالسهتسػػ أكػػد هػػذا مػػا و 

ؽ تػػيثضر كبضػػر عمػػ  عسػػل لسػػا لػػذلػ مػػ؛ هػػاأبعادمػػؽ حضػػث عروفهػػا وأحػػداثها و  البضئػػة الخارجيػػة لمسشغسػػات

ػػا أف  ؾمػػاتـؾ يعتسػػد عمػػ  معمالضػػوأف عػػالؼ  السػػيسا ، السشغسػػات والعػػاممضؽ ؾوسػػمؾ  أداءو  البضئػػة تزخػػر كس 

ا طبيعة االستجابة أف  السدمؼ ب  الشتائ  العمسية لمدراسات الستخررة في الدمؾؾ التشغيسيومؽ ، ونؾع 

قضهػا مػؽ قبػل والتي يػتؼ تم، الؾعي بالسعمؾمات التي تيتي مشهالتيثضرات البضئة الخارجية بشاء  عم  مدتؾى 

. الخارجيػػػػةمػػػػ  اترػػػػاؿ مباشػػػػر بالبضئػػػػة السػػػػديريؽ الػػػػذيؽ يكؾنػػػػؾف ع السػػػػيسا و ، العػػػػاممضؽ فػػػػي السشغسػػػػة

(Aljboury ،2020) 

، ومػؽ خبللهػؼفػراد األ ةسػظاؾ بتعسػل  السشغسػات  التػيالتػي تػدور حػؾؿ  األسػئمةالعديػد مػؽ  آثارهؾ ما و 

ومػا هػؾ الدػمؾؾ ، لسقبؾلػة والقػرارات مسكشػ  التشفضػذومػا السسارسػات ا، السشغسة  داخل بمدها تفهؼ  بضئتهػاف
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ترػبح فػي بضئػػة ، دما تجػد السشذػية نفدػها خػارج الحػدودول ػؽ عشػػ؟ أحػد ةثػار إبػدوف  هػداؼالػذ  يحقػق األ

د  وعيفتهػا ؤ تػأف  ولػؽ تدػتظيع أ  مشغسػ ، ايلفهػمسارسػات لػؼ ت وأمػاـ؛ مختمفة عؽ البضئة التي عهدتها

الجانػػػب   ا ال ت تفػػػي السشغسػػػة بػػػالتركضز عمػػػوهشػػػ، تفهػػػؼ طبيعػػػة البضئػػػة الثقافيػػػة التػػػي تعسػػػل فضهػػػاأف  دوف 

الجانػب   عمػ اأيز  يجب التركضز ن  إبل ؛ دما تجد اختبلفا في السسارساتاالقتراد  والدياسي فق  عش

 .بالسهسةمديرها السؾكل  أداء  عم  أثر الثقافي و 

ػو ، فػي تحقضػق السهػاـؽ يرينجػاح السػد أوالؾاقع العسمي يعكػس عػدـ قػدرة أف  إال  وامػشهؼ قػد يزػظر  ابعز 

 لمسجتسػعالثقافيػة  ةالبضئيػدرتهؼ عم  الت يف مع بدبب عدـ ق؛ فترة عسمهؼ انتهاءالعؾدة لبمدانهؼ قبل  إل 

 .)390، 2010، حسدأ(

يؽ فػػي السػػدير  أداءكيحػػد األسػػباب السػػؤثرة عمػػ   االجتساعيػػة الثقافػػة بعػػادالدراسػػة عمػػ  األ هػػذ  ركػػزت لػػذا

يػػػؤثر الهيكػػػل االجتسػػػاعي لمبمػػػد بذػػػكل فعػػػاؿ عمػػػ  عػػػادات وأنسػػػاط الدػػػمؾؾ حضػػػث . السشغسػػػات الدوليػػػة

وتعشػػػي ، تتستػػع السشغسػػات التػػي تدػػع  لمشجػػاح فػػي عسمهػػا بسرا بػػة اجتساعيػػةأف  يجػػبلػػذلػ  ؛ البذػػر  

تحػػدث أف  عمػػ  درايػػة بػػالتػضضرات السختمفػػة التػػي يسكػػؽت ػػؾف أف  يجػػبالسشغسػػة أف  السرا بػػة االجتساعيػػة

 ،تظػؾر الشسػؾ الدػكانيوالستسثمػة ب، االجتساعيػةالثقافػة و فزػبل  عػؽ تحمضػل عؾامػل البضئػة ، داخل السجتسع

 السشاسػبات واألعيػاد مثػل رمزػاف لمسدػمسضؽ وعضػد السػيبلد لمسدػيح، عػادات االسػتهبلؾ، تؾزيػع الدػكاف

(Abdul Qadir & Abdullah ،2012). 

بسػدى التشػؾع  واعضػضؽ ؾايكؾنػأف  السديريؽ العاممضؽ في مشغسات دوليػةعم   وبات مؽ الزرور  

الػدوؿ السختمفػة لتػيثر ذلػػ بدرجػة  فيل معها ثقافات السجتسعات والفئة التي سؾؼ تتعامواالختبلؼ في 

والػػػػديؽ  كالمػػػػػة، العشاصػػػػر ت الثقافيػػػػة واالجتساعيػػػػة والتػػػػي تتػػػػيل  مػػػػؽ مجسؾعػػػػة مػػػػؽثراممحؾعػػػػة بػػػػالسؤ 

ف إحضػث ، التعمػيؼة والجساعات السرجفية ومدػتؾى رأ والتشغيؼ االجتساعي كاألسرة والس، والتقالضدوالعادات 

عمػػػ  أهػػػداؼ السشغسػػػات سػػػتؤثر ومػػػؽ ثَػػػؼ  السجتسػػػعأفػػػراد ات العؾامػػػل سػػػتؤثر عمػػػ  سػػػمؾؾ وترػػػرف هػػػذ 
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ة واالجتساعيػة أف يكؾنػؾا يػالػذيؽ يؾاجهػؾف البضئػة الثقافدوليػة عمػ  السػديريؽ فػي السشغسػات اللذا ؛ الدولية

جسيػػع  إلػػ مػػؽ خػػبلؿ الشغػػر ، عمػػ  درايػػة كاممػػة بكػػل تفاصػػضل البشػػاء االجتسػػاعي والثقػػافي لمسجتسعػػات

اتخػاذ  أجػلمػؽ بذػكل مستػاز  والتقالضػدواألحداث والعادات ، ةيأغمبأو ية أقمكانا سؾاء ، ثقافات السجتسع

 .(Aljboury ،2020)القرار السشاسب تجا  القزايا التي تهؼ السجتسع 

حػػد مكؾنػػات البضئػػة ياالجتساعيػػة كبضئػػة الثقافػػة  أثػػر هػػؾ معرفػػة  الحاليػػةالدراسػػة  لػػذا فػػلف الهػػدؼ مػػؽ و 

 HOFSTED ةمػػػؽ خػػػبلؿ تظبضػػػق نغريػػػ، فػػػي السشغسػػػات الدوليػػػةالسػػػديريؽ أداء  هػػػا عمػػػ أثر و  الخارجيػػػة

HOFSTED(1984)  دراسػػة الػػيسؽ و ليػػة العاممػػة فػػي مػػؽ السشغسػػات الدو  الثقافيػػة عمػػ  عضشػػة  بعػػادلؤل

أداء السػديريؽ  عمػ  بعػاداأل هػذ  أثػرمػؽ  مجسؾعة مؽ التؾصػيات التػي تحػد إل التؾصل  ومؽ ثؼ أثارها

سػات بسعمؾمػات تدػاعدها عمػ  وضػع رؤيػة تبلئػؼ كػل دولػة مػؽ الػدوؿ الستؾاجػدة د السشغيتزو و ، ضؽالدولض

 .السجتسع التي تفيش في السشغسة و  أهداؼفضها بسا يزسؽ تحقضق 

 :الجراسة وأسئمتيامذكمة  .1.2
 

الدػػػائدة والخاصػػػػة بكػػػػل  االجتساعيػػػػة التركضبػػػة ألثػػػػر الدوليػػػػة غالبػػػا  والسشغسػػػات السؤسدػػػػات تتػػػيثر

 وأسػالضبها مشظمقاتهػا ت حدد ثؼ ومؽ، ذلػ السجتسع في الدائدة والقيؼ والسعتقدات رباألف ا وتتمؾف ، مجتسع

ػػمه ادور   تػػؤد  معػػضؽ لسجتسػع الثقافيػػة الخرػػائص أف ذلػػ؛ وإنجازاتهػػا فعالضتهػػا تتػيثر كسػػا؛ العسػػل فػي  اس 

 .السشغساتتمػ  داخلفراد األ ومسارسات سمؾكيات تذكضل في

ػمظمب ػ لسػديريؽ دولضػضؽ الدوليػة السشغسػات أصػبحا حاجػة لػذلػ فػي تحقضػق  أهسيػةلػ  مػؽ  ا لسػاا ممح 

السحافغػػة عمػػ  اسػػتسرارها فػػي بضئػػة تشافدػػية  أجػػل ومػػؽ، السعتػػادة االسشغسػػة فػػي بضئػػة غضػػر بضئتهػػ أهػػداؼ

هػػذا  وعمػػ ، حجػػر األسػػاس فػػي العسميػػة اإلبداعيػػةهػػؾ  اإلندػػاففػػي الؾقػػا الحاضػػر باعتبػػار أف السػػيسا 

وعقػد ، لػ السشاسػب  السشػاخ وتهضئػة ة مهاراتػ رعايػة السػدير وتشسيػ إلػ تهػدؼ  فر بضئػةفهؾـ البػد مػؽ تػؾ الس

 .)390، 2010، حسد(أ  ليإاالجتساعية في بضئة العسل السؾكمة الثقافة  يبعادبتتعمق  دورات تدريبية
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تحتاج السشغسات الدوليػة  ومؽ َثؼ ، أخرى كسا أف بضئة الثقافة االجتساعية تختم  مؽ دولة عؽ 

  أبعاد وعشاصر البضئة الثقافية لمدولة السزيفة  وإيجاد معادلة متؾازنػة تسكشهػا مػؽ اسػتيعاب التعرؼ عم

 .كل الخمفيات الثقافية وأثر هذ  الثقافات عم  أهدافها واستراتيجياتها وأداء كادرها وإدارتها

ل ػػافي فػػي الػػدوؿ الستقدمػػة وبػػدأت تعظػػي االهتسػػاـ ا والسػػيسا ، دركػػا السشغسػػات الدوليػػة ذلػػػد أوقػػ

فػي حػضؽ ، ال يتجػزأ مػؽ سياسػتها العامػة اصبح  ذلػ جزء  بل وأ؛ لمثقافة االجتساعية لمسجتسع العاممة بها

ا مػؽ قبػل السشغسػات الدوليػة العاممػة فػي الػدوؿ جػد   اما يزاؿ االهتساـ بجؾانػب الثقافػة االجتساعيػة ضػفيف  

الدػػػمبي  بػػػاألثرتمػػػػ السشغسػػػات  سػػػافإيعػػػدـ  إلػػػ ويرجػػػع ذلػػػػ ، والتػػػي مشهػػػا الجسهؾريػػػة اليسشيػػػة، الشاميػػػة

، اعتبارهػػا عؾامػػل ثانؾيػػة وهامذػػية إلػػ  إضػػافة، وإدارتهػػاالسشغسػػة  أداءلجؾانػػب الثقافػػة االجتساعيػػة عمػػ  

 .كؾنها مشغسات غضر هادفة لمربح السيسا و 

حضػث سػشتعرض مػؽ ، ؼسهػهػذا السؾضػؾع ال إلػ تػيتي الدراسػة الحاليػة لمتظػرؽ   قما سػب وبشاء عم 

أداء السػػػديريؽ ثرهػػػا عمػػػ  الثقافػػػة االجتساعيػػػة وأ أبعػػػاد أهسيػػػةالدراسػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػ  مدػػػتؾى خػػػبلؿ هػػػذ  

 :ةاآلتي ة لمدراسةالرئيد اإلشكالية  اإلجابةوذلػ مؽ خبلؿ ؛ بالسشغسات الدولية العاممة باليسؽ

 ؟اليسؼ في سات الجولية العاممةالعاممضؼ في السشعأداء السجيخيؼ  ىاالجتساعية عمبضئة الثقافة  أثخما 

 :ةاآلتياألسئمة الفرعية  اوتتفرع عشه

جهػؾؿ بعػد تجشػب الس، بعػد الدػمظة(الستسثمػة فػياالجتساعيػة بضئػة الثقافػة  أبعػاد أهسيػةمدتؾى  ما .1

الحاضػر بعد االهتساـ ب، بعد الفردية مقابل الجساعية، بعد الذكؾرية مقابل األنثؾية، وعدـ التيكد

 ؟)بعد التػضضرو ، مقابل السدتقبل

 ؟اليسشيةفي عل بضئة الثقافة االجتساعية العاممضؽ بالسشغسات الدولية أداء السديريؽ  ا مدتؾى م .2
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بعػػػد ، وعػػػدـ التيكػػد جهػػؾؿبعػػد تجشػػػب الس، بعػػد الدػػػمظة(بضئػػػة الثقافػػة االجتساعيػػػة  أبعػػاد أثػػػرمػػا  .3

، تقبلبعد االهتسػاـ بالحاضػر مقابػل السدػ، بعد الفردية مقابل الجساعية، الذكؾرية مقابل األنثؾية

 ؟بالسشغسات الدولية العاممة باليسؽأداء السديريؽ ) عم  بعد التػضضر

الثقافػػػػة  بضئػػػػة أثػػػػري إجابػػػػات عضشػػػػة الدراسػػػػة حػػػػؾؿ فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحرػػػػائية فػػػػهػػػػل تؾجػػػػد  .4

، متػضػرات(الجشس إلػ  ى تعػز  بالسشغسػات الدوليػة العاممػة بػاليسؽأداء السػديريؽ   عم االجتساعية

 ؟والجشدية)

 :الجراسة أىجاف .4.3
 :اآلتية في الستسثم هداؼتحقضق مجسؾعة مؽ األ إل تهدؼ الدراسة 

في السشغسات الدولية العاممة في أداء السديريؽ عم  بضئة الثقافية االجتساعية  أبعاد أثر معرفة .1

 .اليسشيةالجسهؾرية 

 اليسشيةفي السشغسات الدولية العاممة في الجسهؾرية أداء السديريؽ تحديد مدتؾى  .2

االجتساعيػػػة فػػػي السشغسػػػات الدوليػػػة العاممػػػة فػػػي الجسهؾريػػػة بضئػػػة الثقافػػػة  أبعػػػادى مدػػػتؾ تحديػػد  .3

 .سشيةالي

الثقافػػػػة  بضئػػػػة أثػػػػر حرػػػػائية فػػػػي إجابػػػػات عضشػػػػة الدراسػػػػة حػػػػؾؿاإلداللػػػػة الفػػػػروؽ ذات معرفػػػػة ال .4

 إلػ  ى تعػز العػاممضؽ فػي السشزػسات الدوليػة العاممػة فػي الػيسؽ أداء السػديريؽ   عم االجتساعية

 .الجشدية)، الجشس(الستػضرات 
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 الباحث: إعداد*
 

 :فخضيات الجراسة .4.4
 :اآلتيةالفرضيات  تسا صياغة وتداؤالتهامذكم  الدراسة  إل استشادا  

 :)HO1(: لىو األ  ةالفخضية الخئيد

، ذكؾريػػػػةال، السجهػػػػؾؿ، (الدػػػػمظة الثقافػػػػة االجتساعيػػػػة بعػػػػادإحرػػػػائية أل داللػػػػة ذو  أثػػػػرال يؾجػػػػد 

 .سؽاليالسشغسات الدولية العاممة بفي يؽ السدير  أداء عم التػضضر) ، االهتساـ بالحاضر، الفردية

 :ة ست فخضيات فخعيةيتفخع مؼ الفخضية الخئيدو 

1. )HO11( : فػػػػػي السػػػػػديريؽ  أداءإحرػػػػػائية لبعػػػػػد الدػػػػػمظة والثػػػػػروة عمػػػػػ   داللػػػػػة ذو  أثػػػػػرال يؾجػػػػػد

 .سؽاليالدولية العاممة في  شغساتالس

 

 السدتقمالستغضخ 
 الثقافة االجتساعية: أبعاد
 ُبعج الدمطة

 ُبعج الفخدية مقابم الجساعية
 األنؽثةُبعج الحكؽرية مقابم 

 عجم التأكجالسجيؽل ُبعج 
 ُبعج الحاضخ والسدتقبم

 ُبعج التغضضخ

 الستغضخ التابع
 بالسشعسات الجولية السجيخيؼ أداء

 
 مجال الكفاءة
 مجال الفاعمية

 الجشذ
 الجشدية
 السؤىم العمسي
 سشؽات الخبخة

 ( نسؽذج الجراسة1شكم رقػ)
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2. )HO12( : السػديريؽ  أداءإحرػائية لبعػد السخػاطرة وتجشػب السجهػؾؿ عمػ   داللة ذو  أثرال يؾجد

 .سؽاليفي السشغسات الدولية العاممة في 

3. )HO13( : فػي  السػديريؽ أداءلبعد الذكؾرية مقابػل األنثؾيػة عمػ   إحرائية داللة ذو  أثرال يؾجد

 .سؽاليالسشغسات الدولية العاممة في 

4. )HO14( :فػي  السػديريؽ أداءإحرائية لبعد الفردية مقابػل الجساعيػة عمػ   داللة ذو  أثرؾجد ال ي

 .سؽاليسشغسات الدولية العاممة في ال

5. )HO15( : لؾقا الحاضػر مقابػل السدػتقبل عمػ  اإحرائية لبعد االهتساـ ب داللة ذو  أثرال يؾجد

 .سؽاليسشغسات الدولية العاممة في في الالسديريؽ  أداء

6. )HO16( :سشغسػػػات فػػػي الالسػػػديريؽ  أداءإحرػػػائية لبعػػػد التػضضػػػر عمػػػ   داللػػػة ذو  أثػػػر يؾجػػػد ال

 .سؽاليالدولية العاممة في 

 :)HO2(: الثانية الخئيدةالفخضية 

إحرػائية ألبعػاد الثقافػة االجتساعيػة عمػ  أداء السػديريؽ فػي السشغسػات  داللػة ذو  فػروؽ ال يؾجد 

 .)سشؾات الخبرة، السؤهل العمسي، الجشدية، شستعزى لستػضر (الج سؽيلاالدولية العاممة ب

 :الجراسة أىسية .4.5
 وأداء االجتساعيةالثقافة  أبعادمؾضؾعا مهسا وهؾ  امؽ خبلؿ تشاوله اأهسضته دراسةال   تدب هذت

 :هسا، أساسضؽ في جانبضؽالدراسة تتسثل أهسية و . في السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ السديريؽ

الدراسات والشدرة الشدبية في البحؾث و  الدراسةالشغرية في حضؾية مؾضؾع  أهسضت برز ت: العمسية األىسية

عهػػر نتيجػػة تحػػؾالت حضػػؾ  الدوليػػة مفهػػؾـ جديػػد و  األعسػػاؿ إدارة و ل ػػؾف ، هػػذا السجػػاؿالتظبيقيػػة فػػي 

الشقػاط تتسثػل فػي    الدراسػةالشغريػة لهػذ األهسيػةف لفػ ومػؽ ثَػؼ . ات يذهدها العالؼ مشذ فتػرة طؾيمػةتظؾر و 

 :ةاآلتي
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أداء البضئػة الثقافيػة واالجتساعيػة عمػ   أثػروالستسثػل فػي    الدراسػةتػتشاولالسؾضؾع الذ   أهسية .1

 .العاممضؽ في السشزسات الدولية باليسؽالسديريؽ 

بسػػا ستزػػيف  مػػػؽ نتػػائ  عمسيػػػة والعربيػػػة  اليسشيػػةسػػتسثل هػػذ  الدراسػػػة إضػػافة نؾعيػػة لمسكتبػػػة  .2

 .وعسمية

 .مدتقبمية في هذا السجاؿ أخرى سات فتح الباب لدراتقد  .3

 :ةاآلتيالعسمية لهذا البحث بالشقاط  األهسيةتتسثل : ةالعسمي ىسيةاأل

الثقافية شيء مؽ االهتساـ  األبعاد إعظاءوذلػ في ضرورة ، الدراسة الحاليةنتائ  مؽ  االستفادة .1

 .االستراتيجية أهدافهاوالدراسة العمسية لتحقضق 

 أماـ السديريؽ أداءالثقافة االجتساعية عم   ألبعاد والدمبية اإليجابية اراألث تدمي  الزؾء عم   .2

 .وتحدضشها وتبلفي الدمبيات اإليجابياتتجؾيد  أجلفي السشغسات الدولية مؽ  القرار متخذ 

السػػديريؽ العػػاممضؽ فػػي السشغسػػات الدوليػػة  أداءتدػػهؼ فػػي تحدػػضؽ  مقترحػػات دراسػػةظػػرح الت قػػد  .3

 .العاممة في اليسؽ

   السػػديريؽمهػػارات  تظػػؾير إلػػ فػػي السشغسػػات الدوليػػة العاممػػة فػػي الػػيسؽ ا نغػػر السدػػئؾلضؽ لفػػ .4

 .دوليةال العاممضؽ السشغسات لمسديريؽ مؽ خبلؿ تحديث الدورات والبرام  التدريبية

 شغسػػػاتمؾجهػػػة ألصػػػحاب القػػػرار فػػػي السوتؾصػػػيات عسميػػػة قابمػػػة لمتظبضػػػق  تقػػػديؼ اسػػػتشتاجات  .5

أداء السديريؽ تظؾير وتحدضؽ األداء اإلدار  بذكل عاـ و ل اليسشية جسهؾريةالدولية العاممة في ال

 .بذكل خاص الدولضضؽ

 :حجود الجراسة .4.6
السديريؽ العاممضؽ في السشغسات الدولية  أداء  االجتساعية عم ةافقثالة بضئ أثر: الحجود السؽضؽعية -

 .العاممة في اليسؽ
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 .اليسشيةالجسهؾرية العاصسة صشعاء بي العاممة فالسشغسات الدولية : الحجود السكانية -

 .ـ2021خبلؿ عاـالدراسة  تظبضق تؼ: الحجود الدمانية  -

 :مشيج الجراسة .4.7
السػػػشه  يعػػػد حضػػػث ، ) والتحمضمػػػيDescriptiveاعتسػػػدت هػػػذ  الدراسػػػة عمػػػ  السػػػشه  الؾصػػػفي(

كؾنػػ  ؛ عالؾصػػفي مػػؽ افزػػل مشػػاه  البحػػث العمسػػي واندػػبها لدراسػػة مذػػكمة الدراسػػة كسػػا تؾجػػد فػػي الؾاقػػ

ػػيهػػتؼ بؾصػػفها وصػػف   إذ يتظمػػب هػػذا ؛ ا وتبػػرز أهسيػػة السػػشه  الؾصػػفي مػػؽ خػػبلؿ متظمبػػات تشفضػػذ ا د يق 

لػػذا ؛ األسػػمؾب البحػػث والتقرػػي والدراسػػة والتػػدقضق فػػي األسػػباب التػػي أدت إلػػ  هػػذ  السذػػكمة السدروسػػة

واإلمكانػات التػي مػؽ ، فضػذلؾضػؾح طريقػة التش، السشه  السشاسب لدراسة مذػكمة الدراسػة الحاليػة يعد فهؾ 

 .)2011، (السػربي شينها أف تداعد عم  تحقضق أهداؼ الدراسة

 :مرطمحات الجراسة .4.8
هػي مجسؾعػة مػؽ الخرػائص التػي : حدب تعخيل  لضلجن روزنلخ لثقافة االجتساعيةبضئة ا أبعاد مفيؽم

ة والتي لهػا تػيثضر مباشػر لية والثانؾيو األ بعادا لجسمة مؽ األاعتبار  ، عؽ غضرهؼفراد األتسضز مجسؾعة مؽ 

. )2013، (لفحػل التؾج ، القدرات العقمية والجددية، العرؽ ، االجتساعي الشؾع: مثلفراد عم  هؾيات األ

 :بسا يمي بعادوتتسثل  تمػ األ

، السجتسػع والفػؾارؽ بضػشهؼأفػراد وهؾ التباعػد الظبقػي بػضؽ   power distance ظةمب عد الد: ؿو البعد األ

وعم  هذا الشحؾ فػلف هػذا . والرضا بالظبقية،   و اوالتؾزيع غضر الستد، سع لهذا التباعدومدى قبؾؿ السجت

ول ػػػؽ يعكػػػس طريقػػػة إدراؾ األشػػػخاص لفػػػؾارؽ ، السؤشػػػر ال يعكػػػس اختبلف ػػػا مؾضػػػؾعي ا فػػػي تؾزيػػػع القػػػؾة

 .الدمظة

ى ثقافػػة ويقرػػد بػػ  مػػدى مدػػتؾ  individuality /collectivityالجساعيػػة  مقابػػلالفرديػػة : البعػػد الثػػاني

ويذضر هذا البعد بؾضؾح لسدى مػا يحسمؾنػ  مػؽ . داخل السجتسع وترؾرهؼ تجا  العسل الجساعيفراد األ
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ا واالهتسػػػػاـ باإلنجػػػػازات والشجاحػػػػات الذخرػػػػية دوف االهتسػػػػاـ بػػػػاآلخريؽ عمضهػػػػحػػػػب الػػػػذات واالن فػػػػاء 

 هػػػداؼرػػػبح األوهشػػػا ت، صػػػػر أوسػػػؾاء  كبػػػر ، فيػػػ  ؾف ؼ واالنتسػػػاء لمسجتسػػػع الػػػذ  يفيذػػػعمػػػضهوالحػػػرص 

 .تقديس الخرؾصية واآلراء الذخرية  وقبل الجساعة معال  أو والسرالح الذخرية هي 

والػذ  يعكػس الدرجػة التػي يػتبلءـ  muscularity  femininityاألنثؾيػة  مقابلالذكؾرية : البعد الثالث 

بعػد حدػب وجهػة ويحػدد هػذا ال. بها الدمؾؾ والسسارسات مع نغؼ القيؼ في سياؽ الذكؾريػة ضػد األنثؾيػة

ولػػذلػ ؟ أـ ال العميػػاا أكبػػر فػي السجػػاالت القياديػػة نغػر الباحػػث  مػػا إذا كػػاف السجتسػع يسػػشح الشدػػاء أدوار  

يتدػؼ  ومػؽ ثَػؼ ، تدؿ عم  أف ثقافة السجتسع الدائدة هػي ذكؾريػة الثقافػة والسسارسػات عاليةفلف الدرجة ال

الثقافػػة األنثؾيػػة التػػي تسثػػل  إلػػ قافػػة السجتسػػع تتجػػ  وأمػػا الدرجػػة الستدنيػػة فتعشػػي أف ث. بػػالحـز والتشافدػػية

دور اإلندػػاف بجشدػػي  فػػي السجتسػػع  إلػػ ويذػػضر هػػذا البعػػد . نؾعػػا  مػػؽ المضؾنػػة ومػػشح الشدػػاء أدوارا  أكبػػر

 .الخرائص الجددية التي تفرؽ بضؽ الرجل والسرأة  إل وليس 

فػي فػراد أ  مػدى يتعامػل األ  إلػويقرػد بػ   uncertainty avoidanceتجشب السجهؾؿ : البعد الرابع

نحػػػؾ السخػػػاطرة والسػػػػامرة واتخػػػاذ فػػػراد بسعشػػػ  هػػػل يسضػػػل األ؟ مؾاجهػػػة السدػػػتقبل والسجهػػػؾؿ غضػػػر السؤكػػػد

وهػػػذا البعػػػد لػػػ  عبلقػػػة مػػػع طريقػػػة ترػػػؾر السجتسػػػع ومػػػدى اسػػػتعداد  ؟ القػػػرارات فػػػي حػػػاالت عػػػدـ التيكػػػد

مػع تحمضػل وضػع ثقافػة ، اإلجػراءات الرػارمةوالتفاعػل معػ  والتػيثضر فيػ  بؾضػع القػؾانضؽ و  عمي لمديظرة 

صػحة االعتقػاد الجػاـز بالػضػب مػػؽ  أثػروهػذا البعػد يتزػػح فيػ  . السجتسػع القمقػة تجػا  غسػؾض السدػتقبل

 .السجتسعأفراد عدم  عم  سمؾؾ 

" الحقا  فػي السزيػد مػؽ البحػث العمسػي فػي هػذا السجػاؿ مػع بػاحثضؽ HOFSTEDهذا ونتيجة  الستسرار "

ثػػػػػؼ أيزػػػػػا  أضػػػػػاؼ ، وهػػػػػؾ التؾجػػػػػ  طؾيػػػػػل السػػػػػدى: نػػػػػع كؾنػػػػػع أضػػػػػاؼ بعػػػػػدا  خامدػػػػػا  صػػػػػضشضضؽ مػػػػػؽ هؾ 

HOFSTED  ركػزت الدراسػة عمػقػد و . االسترسػاؿ مقابػل ضػب  الػشفس: عمي أخضرا بعدا  سادسا  أطمق  
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 أداء  عمػ بعػادهػذ  األ أثػر إلػ السشغسات بذكل عػاـ ولػؼ تتظػرؽ   عم بعادهذ  األ أثرة و يالثقاف بعاداأل

 .الثقافية بعاداأل إل ألنها تظرقا ؛ قريبة مؽ مؾضؾع  الدراسة  أنهاال إ، السشغسة في السديريؽ

فػي السشغسػات الدوليػة  االجتساعيػة درجػة مسارسػة السػديريؽ ألبعػاد الثقافػةهػي : إجخائيلاويعخفيا الباحلث 

 .ةنة السعدة لهذ  الدراسعم  فقرات االستبا العاممة في اليسؽ وفقا الستجابات عضشة الدراسة

كسػػا يجػػب أف تشجػػز وهػػذا يشدػػجؼ مػػع اتجػػا   األعسػػاؿإنجػػاز هػػؾ عسميػػة : داءألللل التعخيلل  االصللطالحي

السشغسػػة مػػؽ خػػبلؿ درجػػة تحقضػػق  أهػػداؼفػػي التركضػػز عمػػ  إسػػهامات الفػػرد فػػي تحقضػػق  بعػػض البػػاحثضؽ

تحقضػػق قػػاس بػػ  قػػدرة الفػػرد عمػػ  اإلسػػهاـ فػػي ت  عػػؽ الدػػمؾؾ الػػذ   داءحضػػث يعبػػر األ إتسػػاـ مهػػاـ وعيفتػػ 

 .)2005، (الخشاؽ السشغسة أهداؼ

 ؽالسرؤوسػػضمجسؾعػة مػؽ  أداء عػؽ وال  ؤ يكػؾف مدػ  فػي أ  مشغسػػة دوليػةيعسػل هػؾ فػرد : السلجيخ اللجولي

واتخػػػاذ القػػػرار  والتشغػػػيؼوذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ مسارسػػػة وعػػػائ  التخظػػػي  ؛ السشغسػػػة أهػػػداؼبػػػػرض تحقضػػػق 

لمسػػػػػؾارد البذػػػػػرية والساديػػػػػة  األمثػػػػػلاالسػػػػػتخداـ القػػػػػدرة عمػػػػػ   إلػػػػػ  إضػػػػػافة، والقيػػػػػادة والرقابػػػػػة والستابعػػػػػة

 .)2010، (عباس مع القدرة عم  الت يف في أ  بضئة ثقافية دولية، والسعمؾماتية

أداء فػػاءة وفاعميػػة كمدػػتؾى و هػػؾ درجػػة : إجخائيللاالباحللث  يعخفللو يؼ فللي السشعسللات الجوليللةالسللجيخ  أداء

السػتجابات عضشػة الدراسػة عمػ  فقػرات االسػػتبانة فػي السشغسػات الدوليػة العاممػة فػي الػيسؽ وفقػا  السػديريؽ

 .السعدة لهذ  الدراسة
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 السبحث الثاني
 الجراسات الدابقة 

 :تسيضج
عػػددا  مػؽ الدراسػات الدػػابقة ذات العبلقػة بهػذ  الدراسػػة بهػدؼ اإلفػادة مشهػػا  السبحػثوؿ هػذا ايتشػ

ؽ فػي السشغسػات الدوليػة العاممػة فػي تحديد أثػر أبعػاد الثقافػة االجتساعيػة عمػ  أداء السػديريؽ العػاممضفي 

ثػر بضئػة الثقافػة االجتساعيػة عمػ  أداء السشغسػات ألحضث تعػرض العديػد مػؽ البػاحثضؽ والدارسػضؽ ، اليسؽ

ف هػػذ  الدراسػػات قامػػا أهػػذ  الدراسػػات وجػػد   ومػػؽ خػػبلؿ اطػػبلع الباحػػث عمػػ، الدوليػػة والسػػدير الػػدولي

لػؼ تتظػرؽ أ  دراسػة إلػ  مؾضػؾع و ، السؾجػؾدة فضهػا بدراسة السؾضؾع مؽ جؾانػب مختمفػة وحدػب البضئػة

فػػػي ضػػػؾء نسػػػؾذج األبعػػػاد  فػػػي السشغسػػػات الدوليػػػةأداء السػػػديريؽ أثػػػر البضئػػػة الثقافػػػة االجتساعيػػػة عمػػػ  

 .الثقافية

وقد اعتسد ، مشها الحالي البحث و بياف مؾقع أهؼ هذ  الدراسات واألبحاث  تؼ التركضز عم لذلػ

، تتعمػػق بيبعػػاد الثقافػػة االجتساعيػػةدراسػػات  إلػػ مػػؽ خػػبلؿ تقدػػيسها  الباحػػث فػػي عػػرض هػػذ  الدراسػػات

وقد تؼ ، األحدث إل  األقدـمؽ  التدمدل التاريخي لهاوبحدب ، ودراسات تتعمق بيداء السديريؽ الدولضضؽ

وكػػػذلػ إجػػػراءات الدراسػػػة ، والسػػػشه  السدػػػتخدـ فضهػػػا، ومكػػػاف إجراءهػػػا، عػػػرض الهػػػدؼ مػػػؽ كػػػل دراسػػػة

عم  الدراسات  التعمضقتؼ  السبحثوفي آخر هذا ، ها كل دراسةضإلالشتائ  التي تؾصما ثؼ أهؼ ، وأدواتها

 :اآلتيوذلػ عم  الشحؾ ، ج  اإلفادة مشهاأو وبياف ، الدابقة
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 :دراسات تتعمق بأبعاد الثقافة االجتساعية: الأو 
االترللال فللي  سللالبأعالعؽامللم الثقاةيللة السللؤثخة عمللى القللائػ : بعشللؽان) 2020، مالػػػو  إسػػحاؽدراسة( .1

 إلػػ هػػدفا الدراسػػة و . اإلمللارات -قللخاءة فللي ضللؽء نعخيللة الشدللبية الثقاةيللة: العالقللات العامللة الجوليللة

فػي العبلقػات العامػة  عم  طبيعة االختبلفػات الثقافيػة بػضؽ السجتسعػات وكيػف يسكػؽ لمسسارسػضؽالتعرؼ 

وتػؼ التؾصػل . لسشه  الشؾعي التفدػضر  استخدـ الباحث او ؟ الدولية فهؼ ثقافة اآلخر والتؾاصل مع  سمسيا  

واألخبل يػػات الدػػائدة ، إلػػ  أف السجتسعػػات تتػػيثر بالعؾامػػل الثقافيػػة السكؾنػػة مػػؽ القػػيؼ والعػػادات والتقالضػػد

، والحريػػػات، وداللػػػة األلػػػؾاف، والشػػػؾع االجتسػػػاعي، ونػػػؾع الػػػز  ، والسعتقػػػدات الديشيػػػة، والمػػػػة، والستؾارثػػػة

ػترب  أبشاء هذا السجتسع ببعزػهؼ الرواب  التي وب، والحقؾؽ الفردية والجساعية  إلػ كسػا تؾصػما . ابعز 

ومػػؽ ثػػؼ عمػػ  ، السشغسػػات وعمػػ  سػػمؾكها التشغيسػػي إدارة  أسػػالضبعمػػ   تػػؤثر العؾامػػل الثقافيػػة هػػذ ف أ

وقد تقع السشغسات الدولية في أزمػات بدػبب قرػؾرها إلػ  . لمعبلقات العامة الدولية الؾعائ  االترالية

السؤسدػات الدوليػة فػي  أصػبحاولذلػ ؛ لجساهضرها في الدوؿ التي تعسل فضها والتقالضد الثقافيةفهؼ القيؼ 

إل  رأ  عاـ دولي مدتشضر تتفهؼ طبيعة  نغرا  لحاجتها؛ حاجة ماسة إل  أنذظة العبلقات العامة الدولية

الدراسػػػة  وصػػػاوأ. تعػػاوف تػػػاـ عسمهػػا وسياسػػػاتها وأهػػػدافها لتعسػػل مػػػع جسهؾرهػػػا الػػداخمي والخػػػارجي فػػػي

 أجػػلوالسجتسفيػػة مػػؽ  القػائسضؽ باالترػػاؿ فػػي العبلقػات العامػػة الدوليػػة بزػرورة احتػػراـ الثقافػػة التشغيسيػة

 .تجشب الؾقؾع في مذكمة ثقافية

العالقلة بلضؼ األبعلاد الثقاةيلة العالسيلة ونسلؽذج العؽاملم : بعشلؽان )2017، نرػار  األ(العشػز  و  دراسة .2

هػدفا الدراسػة إلػ  بحػث العبلقػة بػضؽ و . الكلؽيتضضؼ ويضلخ الكلؽيتضضؼالخسدة لمذخرية للج  السعمسلضؼ 

ػػػ 1080األبعػػػاد الثقافيػػػة العالسيػػػة والعؾامػػػل الخسدػػػة لمذخرػػػية لػػػدى عضشػػػة قؾامهػػػا  ا مػػػؽ ال ػػػؾيتضضؽ معمس 

هؼ نسػؾذج ضطبػق عمػ، والسرريضؽ تؼ اختيارهؼ بذكل عذؾائي مؽ مدارس السرحمة الثانؾيػة بدولػة ال ؾيػا

فزػػبل عػػؽ التعػػرؼ عمػػ  ، ونسػػؾذج جؾلػػدبضرج لمعؾامػػل الخسدػػة لمذخرػػية HOFSTEDمدػػح القػػيؼ ؿ
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وقػػد أعهػػرت الشتػػائ  وجػػؾد ارتباطػػات دالػػة . الفػػروؽ بػػضؽ عضشػػات الدراسػػة وفػػق متػضػػر  الشػػؾع والجشدػػية

حضػث إف عامػل القبػؾؿ يػرتب  ، طردية وعكدية بضؽ األبعاد الثقافية العالسية والعؾامل الخسدة لمذخرػية

، عػدـ التيكػدة يػا مع بعػد الفرديػة وبعػد الذكؾر  عكدي  ا داال  ويرتب  ارتباط  ، ةير ا مع بعد الذكؾ جب  ا مؾ ارتباط  

ا  عكدي  ا داال  ويرتب  ارتباط  ، ةيا مع بعد  الفردية والذكؾر ا مؾجب  في حضؽ أف عامل اإلتقاف يرتب  ارتباط  

ػػكسػا . وبعػد التؾجػػ  طؾيػل السػػدى عػدـ التيكػػدمػع بعػد مدػػافة القػؾة وبعػػد  ا عػؽ وجػػؾد كذػػفا الشتػائ  أيز 

ػػ. فػػؾارؽ  دالػػة بػػضؽ متؾسػػظات الػػذكؾر واإلنػػاث عمػػ  نسػػؾذج مدػػح القػػيؼ ا عػػؽ كسػػا كذػػفا الشتػػائ  أيز 

ماعػػدا ، فػػروؽ  دالػػة جؾهريػػة بػػضؽ متؾسػػ  ال ػػؾيتضضؽ والسرػػريضؽ عمػػ  مقيػػاس األبعػػاد الثقافيػػة العالسيػػة

 .عامل بعد التؾج  طؾيل السدى

الثقاةيلة فلي واقلع السؤسدلة  HOFSTED" أبعلاد : بعشلؽان )2015، ـحػبلأسػحاؽ و إ؛ (فػبلؽ دراسة  .3

السضػػزات الثقافيػػة لمسؤسدػػة االقترػػادية   هػػدفا الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ عمػػحضػػث ، االقترللادية الجدائخيللة"

تػيثضر هػذ  األبعػاد ( تباعػد  ىإل  جانب دراسة مػد، الثقافية HOFSTEDأبعاد   ا عماعتساد  ، الجزائرية

الشغػػرة طؾيمػػة ، فػػي القيػػادة واألنؾثػػةة يػػالذكؾر ، األداء  الفرديػػة والجساعيػػة عمػػ، السجهػػؾؿتجشػػب ، الشفػػؾذ

ومذػتقات  بالذػم   اإلسػسشااتجاهات وسمؾكيات السدػتخدمضؽ فػي مؤسدػة    نحؾ السدتقبل) عم ىالسد

 )E. C. D. E . ا ) اسػتبانة اعتسػاد  132لهذا الػرض حضث تؼ تؾزيػع (  أعدت) وقد تؼ تظؾير استبانة

) أ  مػا ندػبت  121( اإلحرػائيمضػل وبمع عػدد االسػتبانات السقبؾلػة لمتح، العضشة العذؾائية أسمؾب  عم

د تؾصػما الدراسػة إلػ  عػدوقػد . السشاسػبة اإلحرػائية األسػالضب%)  وقد تؼ استخداـ مجسؾعػة مػؽ 92(

حضػث ، ذ الػؾعيفيدرجػة مرتفعػة فػي تباعػد الشفػؾ وبالعػاممضؽ فػي هػذ  السؤسدػة  شػعؾر: أهسهػاشتائ  ال مؽ

شػػػعؾر العػػػاممضؽ بدرجػػػة مرتفعػػػة مػػػؽ حضػػػث تجشػػػب و ، تبػػػرز السركزيػػػة والؾعيفػػػة بػػػضؽ الػػػرئيس والسػػػرؤوس

ف ؾ يسضمػؾف العػاممكسػا ف فػي السؤسدػة إلػ  الجساعيػة فػي األداء دوف الفرديػة ػ ؾ يسضل العػامم و، السجهؾؿ
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العػاممضؽ  ىلد جلاألنغرة طؾيمة  ال تؾجدو . ةالرارمة دوف السضل إل  األنثؾي في السؤسدة إل  الذكؾرية

 .في السؤسدة

مشعسللة الرللحة : التعللجد الثقللافي دالللم السشعسللات الجوليللة إدارة " : بعشللؽان )2013، (لفحػػل دراسللة .4

التقػػاطع بػػضؽ الثقافػػات داخػػل السشغسػػة  فهػػؼ وتؾضػػيح إلػػ هػػدفا الدراسػػة و : الجدائللخ العالسيللة نسؽذجللا "

، الثقافػػػة الؾطشيػػػةو ، ة الستسثمػػػة فػػػي الثقافػػػة التشغيسيػػػةيػػػة الثقافيػػػالدوليػػػة كسشغسػػػة الرػػػحة العالسيػػػة والثبلث

ت عتسػد كسشػاه  تحمضل الستظمبػات الزػرورية التػي ي سكػؽ أف  إل حضث هدفا الدراسة ، االتراليةوالثقافة 

حضػػػث اعتسػػػد ، كػػػاديسياالخترػػػاص األ وذو  إلضهػػػاشد يدػػػتو ، االعاممػػػة الستشؾعػػػة ثقافي ػػػ ى القػػػؾ  دارة فعالػػػة إل

بػػع التظػػؾر السػػشه  التػػاريخي السقػػارف مػػؽ خػػبلؿ تت  جسػػع البيانػػات مػػؽ خػػبلؿ اعتسػػاد  عمػػي الباحػػث فػػ

السشه  الؾصفي فػي وصػ    اعتسد عم وأيزا، ختبلفات الثقافيةرية اتجا  االادالتاريخي لمسسارسات اإل

ػػ، إداريػػةضػػل التعػػدد الثقػػافي كغػػاهر  وتحم تظبيقػػي ال بوهػػؾ الجانػػمػػشه  دراسػػة الحالػػة   اعتسػػد عمػػ اوأيز 

فػػػي ترجسػػػة  اإلحرػػػائيه  السػػػش  عتسػػػد عمػػػا "  و  لمدراسػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ نسػػػؾذج "مشغسػػػة الرػػػحة العالسيػػػة

فػي الظػرح اإلحرػائي  فػي مشغسػة الرػحة العالسيػة مػؽ  عميػ دراسات كسية وتؼ االعتسػاد  إل الغؾاهر 

سػػػة و يػػػاس خػػػبلؿ عػػػدد مؾعفضهػػػا وندػػػبة الرجػػػاؿ مقارنػػػة بالشدػػػاء وندػػػبة التسثضػػػل الجػرافػػػي داخػػػل السشغ

االختبلفػػػات  إدارة هػػػا فػػػي التحدػػػؽ ال يفػػػي السسػػػارس مػػػؽ طػػػرؼ مشغسػػػة الرػػػحة العالسيػػػة خػػػبلؿ مبادرت

داخػػل السشغسػػة  ةالتعػػدد الثقػػافي طبيعػػة ومضػػز  أف: نتػػائ  عديػػدة مشهػػا إلػػ وقػػد تؾصػػما الدراسػػة . الثقافيػػة

والمػات والخبرات  ألعراؽوا واألديافومؽ مختم  الشؾع االجتساعي كل السدتؾيات   الدولية ومؾجؾد عم

 ةداخػل السشغسػات الدوليػة تؾلػد جسمػ ف االختبلفات الثقافيةأو . ةل غضر متجاندببضئة عس ةمذكم، السهشية

خمػػػق جػػػؾ مػػػؽ  هػػػي: الدػػػمبية األثػػػارهػػػؼ ومػػػؽ أ . سػػػؾاء د  حػػػ  الدػػػمبية والشتػػػائ  اإليجابيػػػة عمػػػ األثػػػارمػػػؽ 

، االتراؿ بضؽ فرؽ العسل السختمفة صعؾبةو  ،السذاركة ال اممة أماـوضع حؾاجز ، اإلدار  االضظراب 

د ضػالػسػؾض والتعق ةالزيػادة مػؽ حػدو ، السدػبقة واألحكػاـضز والتحضػز ضكػالتس، ةالبلأخبل يػت وجؾد مسارسػاو 
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تعزيػػز الرأسػػساؿ : الشتػػائ  اإليجابيػػة أهػػؼ فػػي حػػضؽ كانػػا . عػػدـ الدػػرعة فػػي اتخػػاذ القػػراراتو ، وااللتبػػاس

 إلػ التعػدد الثقػافي يػؤد  و ، ؽ السؾاهب وذو  القػدرات السعرفيػةتفادة مالبذر  والتشغيسي مؽ خبلؿ االس

نجػد و . بالسرونة التشغيسية فيسا بضؽ مؾعفي السشغسة الدوليػة  ف التعدد الثقافي يؤمؽ ما يدسأو ، اإلبداع

العؾامػل  إل ولؼ تتظرؽ ؟ الدولية وكيف يدار التعدد الثقافي في السشغسات  عم اأيز  الدراسة ركزت  أف

لسية دوف ذكر مشغسة الرحة العا  عم HOFSTEDنسؾذج  إسقاطاعية سؾاء الثقافية واالجتس بعادواأل

 .السديريؽ أداء  عم بعادهذ  األ أثر

 والتشعليػ فلي البضئلة األردنيلة اعتسلادا دارة قيلاس وتحجيلج سلسات اإل: بعشؽان )2008، (الهرش دراسة .5

 هػدفا حضػث. ة" فلي السرلارف التجاريلة األردنيلة"دراسلة مضجانيل: الثقاةية (HOFSTED)عمى أبعاد 

ا عمػػػػػػ  أبعػػػػػػاد العربيػػػػػػة األردنيػػػػػػة اعتسػػػػػػاد   دارة عامػػػػػػة لػػػػػػئلالدػػػػػػسات الالتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػ   إلػػػػػػ  هػػػػػذ  الدراسػػػػػػة

HOFSTED والتعػػػرؼ عمػػػ  مػػػدى تػػػيثضر هػػػذ  األبعػػػاد عمػػػ  اتجاهػػػات ، والتشغػػػيؼ دارة الثقافيػػػة فػػػي اإل

تحقضػق هػدؼ الدراسػة فقػد اعتسػدت السػشه  الؾصػفي  جػلأومػؽ . في السرػارؼ التجاريػة األردنيػةفراد األ

عمػ   االسػتبانة  وزعػا حضػث ، ا لهذا الػرضخرير   أعدتتظؾير استبانة ب وقد قاـ الباحث، التحمضمي

، السشاسػػػبة كتحمضػػػل الثبػػػات اإلحرػػػائية أسػػػالضبوقػػػد تػػػؼ اسػػػتخداـ مجسؾعػػػة مػػػؽ . مرػػػارؼ تجاريػػػة سػػػا

واختبػػارات مػػدى صػػبلحية ، التقاطفيػػة والجػػداوؿ، الؾصػػفية واإلحرػػاءات، والشدػػب السئؾيػػة، والت ػػرارات

يذػػعر : إلضهػػاالشتػػائ  التػػي تػػؼ التؾصػػل  أبػػرزمػػؽ . واختبػػار ذات الحػػديؽ، اإلحرػػائيالبيانػػات لمتحمضػػل 

ف مسارسػػة الشفػػؾذ الػػؾعيفي و مسارسػػة ب عػػد تجشػػب السجهػػؾؿ أ العػػاممؾف فػػي السرػػارؼ التجاريػػة األردنيػػة

يسضػػل و ، ءعػػاممؾف فػػي السرػػارؼ التجاريػػة األردنيػػة إلػػ  الجساعيػػة فػػي األدايسضػػل الكسػػا ، بدرجػػة مرتفعػػة

فػػي فػػراد األال تؾجػػد لػػدى و ، العػػاممؾف فػػي السرػػارؼ التجاريػػة األردنيػػة إلػػ  الذكؾريػػة فػػي األداء والقيػػادة

 دارة عمؼ اإل إدخاؿوأوصا الدراسة بزرورة . نحؾ السدتقبل تخظيظيةالسرارؼ التجارية األردنية نغرة 

، والبلمركزيػة والجساعيػة االسػتقبلليةتسضل إلػ   وأسالضبوتبشي تظبيقات ، التعميسيةخبلؿ السؤسدات  مؽ
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وتبشػي اسػتراتيجيات تقػـؾ عمػ  التشبػؤ والتخظػي  ، كسا أوصا بتفعضل دوائر البحث والتظػؾير فػي البشػؾؾ

 .االستراتيجي

 :الجولضضؼ السجيخيؼدراسات تتعمق بأداء : ثانيا
 (KOSSEK ،HUANG ،PISZCZEK ،FLEENOR ،& RUDERMAN ،2017) دراسػػػػة .1

 الهرميػة" واألثػارالبعػد الثقػافي : القادة السػتربضؽ في نغؼ التػذية العكدية متعػددة السرػادر تقضيؼ": بعشؾاف

 RATING EXPATRIATE LEADER EFFECTIVENESS IN MULTISOURCE FEEDBACK(فرندػا

SYSTEMS: CULTURAL DISTANCE AND HIERARCHICAL EFFECTS(: 

القيػػادة  عاليػػةفػػي فهػػؼ نغػػؼ التػذيػػة السرتػػدة متعػػددة السرػػادر لتقضػػيؼ ف اإلسػػهاـهػػدفا الدراسػػة إلػػ  حضػػث   

السػتربػػة مػػؽ خػػبلؿ تحديػػد السضػػؾؿ السحتسمػػة بترػػشيفات السجسؾعػػة السرتبظػػة بالسدػػافة الثقافيػػة ووجهػػات 

) 36و ( ا) مػترب ػػ 360السػػتبانة ؿ (اعتسػػدت الدراسػػة فػػي جسػػع السعمؾمػػات مػػؽ خػػبلؿ او . الشغػػر الهرميػػة

تؾصما الدراسة باستخداـ الشسذجة متعددة السدتؾيات لمتحقضػق فػي العبلقػات بػضؽ السدػافة الثقافيػة و . دولة

ة القيػػادة فػػي السهسػػة واألداء الدػػياقي مػػؽ قبػػل الػػزمبلء مػػع مختمػػ  نقػػاط التدمدػػل الهرمػػي يػػلاوتقضيسػػات فع

درجػة السدػافة الثقافيػة تذػضر إلػ   االخػتبلؼ الذػامل  فػي القػيؼ  أف  (السرؤوسضؽ والسذرفضؽ واألقراف) إلػ

تغهػػر كسػػا . تيسػػيسبػػضؽ بمػػد السشذػػي والؾافػػديؽ فػػي بمػػد ال GLOBEالسحػػددة فػػي دراسػػة  الرئيدػػةالثقافيػػة 

ػالشتػائ   تقضيسػاتهؼ سػػمبية   أف األرجػػحيكػؾف  األقػػرافؼ السذػػرفضؽ والسرؤوسػضؽ كسجسؾعػػة مػع يعشػػد تقضػ اأيز 

بدػػبب ترػػشيفات األقػػراف مػػؽ البمػػداف األعمػػ  فػػي مدػػافة  أكثػػرضر السدػػافة الثقافيػػة  وقػػد يتفػػاقؼ بدػػبب تػػيث

 .اإلندانيالدمظة واالنخفاض في التؾج  

 واإلبػداعالجسػاعي  اإلبػداع  "تػيثضر بعػد القػؾ  الثقافيػة عمػ: بعشػؾاف(Yuan & Zhou ،2015 )  دراسلة .2

 Effects of cultural power distance  on group(الرػضؽ السجسؾعػة" عزػاء الفػرد  أل

creativity and individual group member creativity(: 
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التي تذكمها قؾة  بكيفية تيثضر الدياقات الثقافية صياغة نسؾذج مفاهيسي يتعمق هدفا الدراسة إل حضث   

  لدراسػػة عمػػا تحضػػث اعتسػػد. الفػػرديضؽ فػػي مجسؾعػػات عزػػاء السدػػافة عمػػ  إبػػداع السجسؾعػػة وإبػػداع األ

ػػنتػػائ  مجسؾعػػة مػػؽ   تػػيثضر فػػي مشّغػػرلمفاهيسي ػػا    االدراسػػات الدػػابقة فػػي جسػػع السعمؾمػػات وتظػػؾير نسؾذج 

السجسؾعة  أعزاء ة الدرعة مقابل الظاقة السشخفزة عم  اإلبداع الجساعي وإبداع يلاالدياقات الثقافية ع

: اآلتيػةتؾصػما الدراسػة إلػ  الشتػائ  وقػد  ،السػشه  التػاريخي والسػشه  الؾصػفي  أ  االعتسػاد عمػ. الفردية

الجسػاعي مػؽ خػبلؿ التػيثضر عمػ  العسميػات  الستباعػدة  اإلبػداع  بعد مدافة الدياقات الثقافية تؤثر عمأف 

السجسؾعػػة الفرديػػة مػػؽ خػػبلؿ التػػيثضر عمػػ   أعزػػاء والستقاربػػة فػػي مدػػتؾى السجسؾعػػة وتػػؤثر عمػػ  إبػػداع 

 .االنظباع إدارة سعرفية ودوافع في السذاركة في السهاـ الفراد األ

كيػػف تػػؤثر : اإلبػػداعأثػػر الثقافػػة عمػػ  ": بعشػػؾاف(CHUA ،ROTH ،& LEMOINE ،2015) دراسػػة .3

 The Impact of (سػشػافؾرة "االبت ػار العػالسي والعسػل الجسػاعي  ضػضق الثقافػة والسدػافة الثقافيػة عمػ

Culture on Creativity: How Cultural Tightness and Cultural Distance Affect 

Global Innovation Crowdsourcing Work(: 

ا لفهػؼ تػيثضر الثقافػة عمػ  اإلبػداع فػي سػياؽ عػالسيحضث  ػا نغري ػا جديػد  ، هدفا الدراسػة إلػ  تقػديؼ نسؾذج 

أ  مػػػدى وجػػػؾد دولػػػة تتسضػػػز بقؾاعػػػد  -نجػػػاح  التفاعػػػل اإلبػػػداعي يعتسػػػد عمػػػ  الزػػػضق الثقػػػافي أف  أ 

، مػػػؽ البمػػػد السبت ػػػر وبمػػػد الجسهػػػؾر امح تجػػػا  الدػػػمؾكيات السشحرفػػػة ل ػػػل  فػػػاض التدػػػاجتساعيػػػة قؾيػػػة وانخ

الدراسػػة فػػي جسػػع البيانػػات السضدانيػػة مػػؽ عػػالسي  تواعتسػػد، وكػػذلػ السدػػافة الثقافػػة بػػضؽ هػػذيؽ البمػػديؽ

عبر اإلنترنػا التػي تػشغؼ السدػابقات اإلبداعيػة  crowdsourcing platformمشرة التعهضد الجساعي 

ػ، سشتجات االستهبلكية والعبلمات التجاريػةحؾؿ ال جسػع البيانػات مػؽ خػبلؿ السقػاببلت  ةتػؼ  ت سمػ اوأيز 

 :اآلتيةحضث تؾصما الدراسة إل  الشتائ  . مع خبراء التدؾيق
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احتسػػػاال مػػػؽ نغػػػرائهؼ مػػػؽ الثقافػػػات الفاسػػػدة  أقػػػل الػػػذيؽ هػػػؼ مػػػؽ الثقافػػػات الزػػػيقة هػػػؼ فػػػراد األأف  وجػػػد

السدػػافة الثقافيػػة بػػضؽ  تيػػزداد هػػذا التػػيثضر كمسػػا زادو ، داعيػػة األجشبيػػة والشجػػاحلبلنخػػراط فػػي السهػػاـ اإلب

 .تقببل لؤلف ار اإلبداعية األجشبية أقل الثقافات الزيقة أف  يزاؼ إل  ذلػ، السبت ر وبمد الجسهؾر

 أداء السذػػروع  ة الؾطشيػػة والتشغيسيػػة عمػػقافػػتػػيثضر االختبلفػػات الث": بعشػػؾاف(Rizwan ،2014) دراسػػة .4

 THE IMPACT OF NATIONAL AND ORGANIZATIONAL(جامعة دبيالدولي السذترؾ" 

CULTURAL DIFFERENCES ON INTERNATIONAL JOINT VENTURE 

PERFORMANCE"(: 

الثقافػة الؾطشيػة واالختبلفػات الثقافيػة أف  الدراسة  مؽ الشاحية الشغريػة إلػ  است ذػاؼ كيػف هدفا حضث

نتػػػائ   أف  وبسػػػا، تػػػؤثر عمػػػ  أداء (السذػػػروع الػػػدولي السذػػػترؾ)أف  ء يسكػػػؽالتشغيسيػػػة والثقػػػة بػػػضؽ الذػػػركا

ولػا هػذ  الدراسػة  معالجػة العبلقػة اح، ها هذ   الدراسة كانا مختمظػةضالدراسات الدابقة التي تظرقا إل

ػػ ا لذػػرح الشتػػائ  غضػػر الحاسػػسة والتػػي لػػؼ تؾجػػد حتػػ  ي ػػنغر  اواألداء بػػضؽ القزػػايا مػػؽ خػػبلؿ تقػػديؼ نسؾذج 

 مػػا أهسهػاومػؽ وتؾصػما الدراسػة إلػ  عػدد مػؽ الشتػائ  ، السػشه  التجريبػي  واعتسػدت الدراسػة عمػ .اآلف

العػاـ األداء   عمػو ، اشػركاء السذػروع الػدولي سػمب    تؤثر اختبلفػات الثقافػة الؾطشيػة والتشغيسيػة عمػ: يمي

) تػػػؤد  IJV (رؾ العبلقػػػة بػػػضؽ الثقافػػػة التشغيسيػػػة وأداء السذػػػروع الػػػدولي السذػػػتأف  فػػػي حػػػضؽ، لمسذػػػروع

مػؽ االختبلفات في الثقافة التشغيسية بضؽ شػركاء السذػروع الػدولي السذػترؾ إلػ  خمػق مذػاكل تشغيسيػ  و 

يتعمػق باختبلفػات الثقافػة الؾطشيػة مقابػل فيسػا   أمػا، أداء السذػروع الػدولي السذػترؾ  ا عمػر سمب  ضثالتيثؼ 

االختبلفػػات الؾاضػػحة و التشغيسيػػة و ات الثقافيػػة التشغيسيػػة وأداء السذػػروع الػػدولي السذػػترؾ تسثػػل االختبلفػػ

في مػا يتعمػق و ، ال امشة لبلختبلفات الثقافية وهذا يدبب مذاكل لمتفاعل بضؽ شركاء السذروع األثاربضؽ 

 ةفػػي حالػػ أمػػا، تفاعػػل الذػػركاء وأداء السذػػروع  عمػػ اإيجاب ػػالذػػراكة  ةتػػؤثر ثقػػ  IJVالذػػراكة وأداء  ةبثقػػ
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االختبلفػػات الثقافيػػة الؾطشيػػة أف  فؾجػػدتراكة وأداء السذػػروع الػػدولي السذػػترؾ الذػػ ةالثقافػػة الؾطشيػػة وثقػػ

 .الذراكة ةات بشاء الثقة السدتشدة إل  العسميات أو ثقآلي  ا عموالتشغيسية تؤثر سمب  

 Dimensions of national( "الثقافػػة الؾطشيػػة أبعػػاد": بعشػػؾاف (Hofstede ،1984) دراسللة .5

culture( ،الخروج بشسؾذج يدهؼ تحديد القيؼ االجتساعية في الثقافات السختمفة و  إل سة هدفا الدرا حضث

، يات شػعؾبها فػي جسيػع نػؾاحي الحيػاةوفهػؼ سػمؾك، االختبلفػات الثقافيػة بػضؽ دوؿ العػالؼ  في التعػرؼ عمػ

لجسيػػع السؤسدػػات فػػي كػػل زمػػاف نغريػػة إداريػػة عالسيػػة واحػػدة ترػػمح تػػؾفر بعػػدـ  االعتقػػادا مػػؽ انظبلق ػػو 

فػػػػة السجتسػػػع وهػػػي ذات عبلقػػػػة بالػػػديؽ والسعتقػػػػدات عشػػػد  ال يسكػػػػؽ فرػػػمها عػػػؽ ثقا دارة ف اإلأو ، فومكػػػا

ـ عمػ  1983ـ و1978وقد خرج بشغريت  كشتيجػة لبحػث عمسػي معسػق أجػرا  بػضؽ عػامي . والقيؼ والتقالضد

وؿ ) دولػػة مػػؽ مختمػػ  د53) وكػػانؾا آنػػذاؾ يسثمػػؾف (IBMالعػػاممضؽ فػػي كافػػة فػػروع شػػركة "آ  بػػي إـ" (

إلجابػػػػػات  اإلحرػػػػػائيضػػػػػل فػػػػػي جسػػػػػع السعمؾمػػػػػات وبعػػػػػد عسميػػػػػة التحم ةاناالسػػػػػتب اوقػػػػػد اسػػػػػتخدم، العػػػػػالؼ

ػػ 000، 117مػػؽ  كثػػرت ألاالسػػتبيانا رئيدػػة يسكػػؽ مػػؽ خبللهػػا  أبعػػادتحديػػد أربعػػة  إلػػ تؾصػػل    امؾعف 

واإلحدػاس ، ف ضػرفػي طريقػة الت أهسيػة كثػرتحمضل السعػالؼ الثقافيػة لسختمػ  الذػعؾب فػي ضػؾء األنسػاط األ

 .والتررؼ، الداخمي

 :الجراسات الدابقةق عمى ضعمالت

مثػل البعػد الثقػافي السعتسػد عمػ   ركػزت عمػ  جؾانػب معضشػة أنهػايتبضؽ مؽ خبلؿ الدراسات الدابقة 

ا لحداثػة مؾضػؾع نغػر  و ، بعػاد الثقافػة االجتساعيػة بذػكل عػاـولػؼ تتظػرؽ أل، التشغيؼ واالختبلفات الثقافيػة

مػػل الشغريػػة سػػؾى كانػػا فػػي جانػػب العؾا معغػػؼ الدراسػػات ركػػزت عمػػ  الجؾانػػبأف  لػػ إ إضػػافة، الدراسػػة

ف أو ، ذلػػ مػؽ حضػث الثقافػة التشغيسيػة فػي السشغسػات الدوليػػةو ؛ الدوليػة دارة اإلجانػب  أوالبضئيػة الثقافيػة 

لهػذ   نسػاذج نغريػة وإيجػادتركضزهػا عمػ  الشغريػات لشغريػة و كاف اهتساـ الدراسات الدابقة عم  الجؾانب ا

لػػؼ تركػػز عمػػ  بضئػػة الثقافػػة االجتساعيػػة السحيظػػة بعسػػل  ل شهػػا، الجؾانػػب يتساشػػ  عمػػ  السدػػتؾى الػػدولي
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وكػػػذلػ اهتسػػػا معغػػػؼ الدراسػػػات عمػػػ  ثقافػػػة ؛ ةاليػػػ  الدراسػػػة الحيػػػعمركػػػزت هػػػؾ مػػػا السشغسػػػات الدوليػػػة و 

وهػػؾ مػػا ركػػزت ، دولضضؽالػػأداء السػػديريؽ لػػؼ تركػػز عمػػ  و ، يػػة والسػػؾارد البذػػرية بذػػكل عػػاـالسشغسػػات الدول

 .ةيلا  الدراسة الحيعم

ؽ السقارنػػػة بػػػضلجؾانػػػب التشغيسيػػػة لسؾضػػػؾع البحػػػث و تركضػػػز معغػػػؼ الدراسػػػات عمػػػ  ا إلػػػ  إضػػػافة

ثقافػػة العسػػل والثقافػػة التشغيسيػػة لمسشغسػػات عمػػ  السدػػتؾى الػػداخمي  السػػيسا و ، البضئػػات الثقافيػػة بػػضؽ الػػدوؿ

ثقافػة االجتساعيػة السحيظػة بالسشغسػات الدوليػة وهػؾ مػا ركػزت ولػؼ تركػز عمػ  بضئػة ال، لمسشغسات الدولية

 .الحالية  الدراسة يعم

كؾنهػا  الحاليػةهؾ مػا يسثػل مضػزة لمدراسػة و  اليسشيةة تؼ تظبيقها عم  البضئة اليالدراسة الحأف  كسا

 .عم  حد عمؼ الباحث سشي والعربياليفي هذا السجاؿ عم  السدتؾى  القمضمة الدراساتتعد مؽ مؽ 

 :الحاليةمسضدات الجراسة 

 :اآلتيتتسضد عؼ الجراسات الدابقة في  الحاليةا لسا سبق فان الجراسة تمخير  

ضػرة كب أهسيػةبضئة الثقافػة االجتساعيػة التػي لهػا  أبعادهؼ أ عم   اإلجابةؿ و اتح الحاليةف الدراسة إ .1

لهػػػذ   راكهسػػػاإدمدػػػتؾى و ؟ يريؽسؽ مػػػؽ وجهػػػة نغػػػر السػػػدالػػػيفػػػي  فػػػي السشغسػػػات الدوليػػػة العاممػػػة

 .سؽاليالعؾامل مؽ خبلؿ عسمهؼ في 

يؽ السػػػدير  أداءعمػػػ  تػػػيثضر بضئػػػة الثقافػػػة االجتساعيػػػة عمػػػ   اإلجابػػػةؿ و اتحػػػ الحاليػػػةف الدراسػػػة إ .2

 ؟اليسشيةفي الجسهؾرية  العاممضؽ في السشغسات الدولية

الدراسة و ، عشهؼ جابةاإل أجلوالبحؾث مؽ  القياـ بال ثضر مؽ الدراسات إل زالا بحاجة  ما األسئمةهذ  و 

 الشػادرةمػؽ الدراسػات  دتعػ أنهػاالسػيسا و ، الستؾاضػعة فػي هػذا السجػاؿو  القمضمػة اإلسػهاماتتعد مؽ  الحالية

 .عم  حد عمؼ الباحث اليسشيةفي الجسهؾرية 
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 :مؼ الجراسات الدابقة الحاليةلمجراسة  اإلفادةجو أو 

 نغػرة عمػ  وإلقػاءالسؾضػؾع  لدراسػةشاسػبة سة وت ؾيؽ خمفية عمسية نغريػة مرابسؾضؾع الد اإلحاطة .1

 .تظؾر 

 .ضؽالدولض يؽالسدير  أداء، الثقافة االجتساعية: سةراضب  وتحديد وبمؾرة مفاهيؼ الد .2

هادفػة الغضػر  األعسػاؿمشغسػات عم   أكثروالتركضز  (الربحية) األعساؿمشغسات عدـ التركضز عم   .3

 .لمربح

سػػػة السؾضػػػؾع راض الخظػػػؾات السعتسػػػدة فػػػي دسػػػات الدػػػابقة الباحػػػث فػػػي تؾضػػػيح بعػػػدراأفػػػادت ال .4

سػػػة وجسػػػع البيانػػػػات راءات السشهجيػػػة لمدرااإلجػػػ والسػػػيسا، عسمػػػي والسضػػػدانيفػػػي الجانػػػب ال السػػػيسا و 

 .وتحمضمها
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 لوالسبحث األ 

 بضئة الثقافة االجتساعية

 :تسيضج
، وعشاصرها السكؾنة لها، وخرائرها، ؿ في هذا السبحث مفهـؾ الثقافة االجتساعيةو اسؾؼ نتش

 .إدارت طريقة و  وأهسضت ثؼ تعريف التعدد الثقافي ،  ريةها مؽ خبلؿ الشغريات الفأبعادو ، وأهسضتها

 :(Concept of Environment)ئةالبضمفيؽم  .2.1.1
كػػػل مػػػا يحػػػي  بشػػػا بسػػػا فػػػي ذلػػػػ الهػػػؾاء والتربػػػة والسػػػاء والشباتػػػات ، لبضئػػػة هػػػي كػػػل شػػػيء حؾلشػػػاا فإ   

 .تذكل البضئة والشغؼ البضئيةكل هذ  السكؾنات ، والحضؾانات
ضر فػي ثمجسؾعػة الغػروؼ والسػؤثرات الخارجيػة التػي لهػا تػي: فهػي تعشػي البضئة في السعلاجػ اإلنجمضديلةو 

 .)2، 2008، (السؤسدة العامة لمتدريب التقشي والسهشينداف حياة ال ائشات بسا فضها اإل

عػد مرػدر مقؾمػات ياإلنداف والػذ   ي الذ  يفيش ف طاراإل: مؼ الشاحية االصطالحية فالبضئة ىي أما
 اجتساعيػػػة بسػػا يحتؾيػػ  مػػػؽ عشاصػػر ،   عبلقاتػػػ  االجتساعيػػة واإلندػػػانيةيػػسػػارس فيالػػػذ   ضػػزوالح تػػ ايح

 .)2017، (نؾار وثقافية وطبيفية
 

 

 

 

 

 

 

 .تهاضاإلنداف في شسؾل ئةضب)2شكل رقؼ (    

  ٌّعرّغ

 
  ٌصمافح

 ح ٌطث١ؼ

 ت١ئح  إلٔطاْ
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وتيثضرهػػا مػػؤثر فػػي تظػػؾر وحيػػاة جسيػػع ال ائشػػات ، مجسػػؾع كػػل الغػػروؼ: بأنيللا تعللخف البضئللةكسللا      

كتضريػػػػػا مثػػػػػل الب، وتختمػػػػػ  ال ائشػػػػػات الحيػػػػػة مػػػػػؽ أدنػػػػػ  ال ائشػػػػػات الحيػػػػػة الد يقػػػػػة. الحيػػػػػة عمػػػػػ  األرض

وكػػل كػػائؽ حػػي لػػ  بضئتػػ  الخاصػػة . بسػػا فػػي ذلػػػ اإلندػػافاألعمػػ   إلػػ والفضروسػػات والفظريػػات وغضرهػػا 

ػػا لتعريػػف . ف مسػػة "البضئػػة" تشبػػع مػػؽ "البضئػػة" التػػي تعشػػي األشػػياء السحيظػػة. والبضؾلؾجيػػة) زيائيػػة(الفض ووفق 

، Anil) البضؾلؾجيػػة وتفاعبلتهػػاتذػػتسل البضئػػة عمػػ  جسيػػع السحيظػػات الفضزيائيػػة و ، قػػانؾف حسايػػة البضئػػة

2009 ،1). 

جسيػػع العؾامػػل السحيظػػة بػػ  الحيػػة  إلػػ دراسػػة ال ػػائؽ الحػػي بالشدػػبة : عمللػ البضئللة بأنللو ويعللخف

 .)6، 2017، (الدعد وغضر الحية 

تذسل كافة السزامضؽ غسة و هي عبارة عؽ السحي  الذ  يحي  بالسش: األعساؿناحية بضئة  ومؽ

 .)33، 2007، (الرسضدعياالجتساعية والت تيكية الدياسية واالقترادية و 

 األشػياءهػي كػل مػا يحػي  باإلندػاف مػؽ : البضئلةأن  الباحلث  عتقجي لالل ىحه التعخيفات ومؼ

ساديػة (غضػر ممسؾسػة) مثػل العؾاطػ  الغضػر و ، مثػل الحجػر والذػجر والسػاء والتػراب، السادية (السمسؾسػة)

الفرد العادات  شهااالجتساعية يكتدب م ة بضئة الثقافمثبل  ،  حؾلوالسذاعر والتعمؼ التي يكتدبها الفرد مؽ 

 .سمؾك  تؾجي تقشضؽ و   والتي تؤثر عم  والديؽ والمػة مؽ بضئة مجتسع والتقالضد

 :(Types of Environment)البضئة  أنؽاع  .2.1.2

 :)2011، (اغؾاف اآلتي بلمبضئة تتسثل  أنؾاع هشاؾ

 .بسشاخها وأحؾالها ومؾاردها السختمفة وه  تعبر عؽ الظبيعة: الطبيعية البضئة .1

األحػػؾاؿ االقترػػادية العامػػة ومػػا تترػػ  بػػ  مػػؽ معػػدالت تزػػخؼ  إلػػ ويذػػضر : البضئللة االقترللادية .2

 .فائدةالومعدالت بظالة وخرائص االستثسار في السجتسع ومعدالت 

 .ية بالسجتسعويعبر عؽ مدتؾى السعرفة والتقدـ والتجديد الت شؾلؾجية والعمس: البضئة التكشؽلؽجية .3



-27- 

 

 .األدوار االجتساعية، وتعبر عؽ الظبقات االجتساعية وتحركها: االجتساعية البضئة .4

وتزػؼ القػيؼ السسضػزة لمسجتسػع العػرؼ والعػادات والسعتقػدات وقؾاعػد الدػمؾؾ الخاصػة : البضئة الثقاةيلة .5

 .بالسجتسع وأيزا  شعؾر واتجاهات العاممضؽ تجا  مشغساتهؼ

االعتبػػارات والػػشغؼ القانؾنيػػة والدسػػتؾرية والؾحػػدات الحكؾميػػة السختمفػػة ذات  وتزػػؼ: البضئللة القانؽنيللة .6

 .اعمضهسمظة التذريع والقؾانضؽ الخاصة بالزرائب والتراخيص لمسشذآت والرقابة 

وتزػػػػؼ السشػػػػاخ الدياسػػػػي لمسجتسػػػػع ومركزيػػػػة والمركزيػػػػة الدػػػػمظة الدياسػػػػية فػػػػي : البضئللللة الدياسللللية .7

 .السجتسع

ويعبر عؽ طبيعة القؾى البذرية الستاحة بالسجتسع مػؽ حضػث إعػدادها وتؾزيعهػا : البضئة الجيسؽيخاةية .8

 .وعسرها وجشدها وتركزها ومدتؾى تحزرها

 التعميسػػػيالدػػكاف ودرجػػة التخرػػص والتقػػدـ فػػي الشغػػاـ  تعمػػيؼوتتزػػسؽ مدػػتؾى : التعميسيللةالبضئللة  .9

 .وأيزا  معدالت السهؽ ومدتؾى التدريب لمدكاف

ما يهسشػا فػي و ، سا بضشها لتذكل البضئة ال ميةمتشؾعة تتداخل فيمتعددة و  أنؾاعة لمبضئأف  الباحث يعتقدو 

 .هي بضئة الثقافة االجتساعية الحاليةالدراسة 

 :(culture Concept ofمفيؽم الثقافة) .2.1.3

العػػػػػػػاممضؽ فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػؼ  إلػػػػػػػ هػػػػػػػا أغمػػػػػػػب يؾجػػػػػػػد العديػػػػػػػد مػػػػػػػؽ التعريفػػػػػػػات لمثقافػػػػػػػة يعػػػػػػػؾد 

ت صػػػمة وثيقػػػة هػػػي ذاو ، اإلندػػػاف عمػػػ  وتيثضرهػػػايدرسػػػؾف الثقافػػػة ) الػػػذيؽ Anthropologists(األناسػػػة

 ونتيجػة لتذػعب، االجتسػاععمػؼ مجػاؿ  إلػ  الثقافػة مرػظمح أصػل  هشاؾ مػؽ ارجػع و ، الدولية األعساؿب

ؼ تعػاريف هػعمػ  أ لػذلػ سػؾؼ يػتؼ التركضػز ؛ التظػرؽ لػ  عمضشػامػؽ الؾاجػب  فكا، اتداع هذا السرظمح و 

 .الثقافة وخرائرها
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 :لثقافة لغةمعشى ا

وت ظمػق فػػي . أصػل الثققافػة فػػي الماػػة العربيقػػة مػيخؾذ مػػؽ الفعػل الثبلثػػي (ثقػ ) بزػػؼّ  القػاؼ وكدػػرها

ة ػػيء، وسػػرعة الػػتقعمؼ، والػػذقكاء، والفظشػػة، الحػػذؽ: فهػػي تعشػػي، الماػػػة عمػػ  معػػاف  عػػدق وإقامػػة ، وتدػػؾية الذق

، الفهػػػؼ: فالثققافػػػة فػػػي الماػػػػة هػػػي. والفشػػػؾف ، والتعمػػػيؼ، والسعػػػارؼ، والعمػػػؼ، والتقهػػػذيب، والتقيديػػػب، اعؾجاجػػػ 

 .)1، 2016، (عاشؾروفظشة ، وحذؽ، وضب  السعرفة السكتدبة في مهارة، وسرعة التقعمؼ

والتػػػي لهػػػا عبلقػػػة بكمسػػػة ، )culturaصػػػل ال مسػػػة(أأف  إلػػػ مرػػػظمح الثقافػػػة فػػػي البلتضشيػػػة  وجػػػاء 

)cultus65، 2011، (عبدالمظيف ) وتعشي الفبادة(. 

صػل الثقافػة مذػتقة أف حضػث إ، برػؾر متعػددة خػرى األالمػػات في حضؽ ورد مرظمح "الثقافة" فػي 

 .(Nouiga ،2003 ،53) سأو الػر  حأو الفمالذ  يعشي  عسمية الزرع و ، )culture (مؽ الفعل البلتضشي

 :معشى الثقافة اصطالحا

" Tylorقيستػػ  التاريخيػػة هػػؾ تعريػػف "ول اآلف  شػػضؾعا حتػػ هػػاأكثر و قػػدـ التعريفػػات لمثقافػػة ألعػػل مػػؽ 

الثقافػة أف  إلػ اخر القرف التاسػع عذػر فػي كتابػة ( الثقافػة البدائيػة ) والػذ  يػذهب فيػ  أو في   الذ  قدم

وغضػػر ذلػػػ مػػؽ ، السعرفػػة والسعتقػػدات والفشػػؾف واألخػػبلؽ والقػػانؾف والعػػرؼ  كػػل مركػػب يذػػتسل عمػػ: هػػي

الثقافػػة  )Divid(عػػرؼ كسػػا ، عاف باعتبػػار  عزػػؾا فػػي مجتسػػاإلندػػ العػػادات التػػي يكتدػػبها أواإلمكانيػػات 

هػي وتقدػيسها و ، والتػي يسكػؽ تعمسهػا  مجسؾعػة مػؽ الرمػؾز الستداخمػة: أنهاالدولية عم   دارة اإلفي عمؼ 

 .)66، 2011(عبدالمظيف السجتسع الؾاحد أبشاءمفروضة عم  

 .)40، 2014، ؾتضلا(ذعب ما جسيع السشاش  واالهتسامات السسضزة ل: أنهاة عم  الثقافتعرؼ و 

مجسؾعة السعارؼ والسعتقدات والفشؾف والقؾانضؽ والقػيؼ والعػادات والقػدرات التػي : أنهاعم  الثقافة تعرؼ و 

 .)199، 2010، (أحسد أخرى تسضز مجسؾعة بذري  عؽ 
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والسعتقػػػدات التػػػي تػػػدؿ عمػػػ   والتقالضػػػدمجسؾعػػػة مػػػؽ القػػػيؼ والعػػػادات : أنهػػػاعمػػػ   )HOFSTED(عرفهػػػا و 

الثقافػػة تػػدؿ عمػػ  السجسؾعػػة البذػػرية بػػشفس الدرجػػة التػػي أف  أ . األفػػرادصػػفات مذػػتركة لسجسؾعػػة مػػؽ 

 .تفدر فضها شخرية الفرد

 .)30، 2007، (الدؾيدافمجسؾع السعارؼ والقيؼ الحاكسة لمدمؾؾ : أنهاكسا تؼ تعريفها عم  

 ء العبلقػػػات بذػػػكل مدػػػتسرإنذػػػامػػػؽ خبللهػػا يػػػتؼ يػػػة التػػػي  يفال أنهػػاعمػػػ   الثقافػػػة تعػػػرؼأف  ويسكػػؽ

(KENNEDY OEHLERT ،2017). 

، فيبللػػػي(مجسػػػؾع الػػػشغؼ التػػػي انتجشاهػػػا والتػػػي تحػػػدد حياتشػػػا االجتساعيػػػة  أنهػػػا  تعػػػرؼ الثقافػػػة عمػػػو 

2014 ،113(. 

الحياة السعاصػرة والستحزػرة  أسالضبعبارة عؽ اإللساـ بسشغؾمة  أنهاكسا يسكؽ اعتبار الثقافة عم  

 .)163، 2007، ية (الخزر داب والفشؾف الراواستيعاب العمـؾ واآل

العػػادات والسفػػاهيؼ مجسؾعػػة مػػؽ القػػيؼ والسعتقػػدات و  إلػػ تذػػضر : معشللى كمسللة الثقافللةأن  الباحللث عتقللجوي

 .معضؽ عأو مجتس األشخاصا مجسؾعة مؽ عمضهالسذتركة والتي يتفق  واألف ار

  مكؽنات الثقافة(Components of culture): 

 :)2011، (عبدالمظيف أهسهالعشاصر  التي تذكل الثقافة االجتساعية ومؽ تؾجد العديد مؽ ا

ػ لمػػة: المغلة .1 وهػي ال تعػد ، مجتسػع أ ا لثقافػة دور محػؾر  فػي حيػاة السجتسعػات كؾنهػا تسثػل انعكاس 

لػػذا البػػد مػػؽ عسميػػة ؛ كبلمػػا ي تحػػدث بػػ  ل شهػػا رمػػؾزا ووسػػائل وحركػػات تدػػتخدـ لتعظػػي معػػاف عديػػدة

تدػاعد   ألنهػا؛ الػدولضضؽ السػديريؽ أمػاـا ع يحػي  بالسشغسػات حتػ  ال ت ػؾف عائق ػمجتسػ أ إتقاف لػػة 

 .القدرة عم  االتراؿ الفعاؿ في

نػ  يسثػل السعتقػدات والقػيؼ والسث ػل التػي ي حتػذى بهػا أل، الدوليػة األعسػاؿا فػي  بػارز  يسثل عامبل  : الجيؼ .2

 .ة مع الثقافةيرتب  بعبلقة مباشر  ومؽ َثؼ ، األعساؿبعشد  يامهؼ فراد األ
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السجتسػػع السعمؾمػػات والسهػػارات أفػػراد مجتسػػع مػػؽ خػػبلؿ حرػػؾؿ  أ يبػػرز دور التربيػػة فػػي : التخبيللة .3

 .ات ارتباط مباشر بثقافة السجتسعفهي ذومؽ َثؼ 

 .السجتسعأفراد التي تسارس مؽ قبل  والتقالضديسثل جسيع العادات : الشعام االجتساعي .4

 إلػػ دػػتؾى تظػػؾر وتشسيػػة الػػدوؿ يػػتؼ ذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ الشغػػر عشػػد  يػػاس م: مدللتؽ  التطللؽر والتشسيللة .5

ول شػ  ال يسثػل  يػاس حقيقػي فػراد لؤلالعشرر االقتراد  ويتؼ  ياس  بالشات  القؾمي السحمػي بالشدػبة 

وعسميػة تؾزيػع الثػروة  الضؾميػةمثػل كسيػة االسػتهبلؾ ، خػرى األيهسل العديد مػؽ العؾامػل  ألن ؛ لمتظؾر

 األطبػػاءوالرػػحة والؾفيػػات وعػػدد  األعسػػارومدػػتؾى  األميػػةمثػػل ، ستشؾعػػةالديسقرافيػػة ال واإلحرػػاءات

كػػػل تمػػػػ العؾامػػػل يجػػػب مراعاتهػػػا حتػػػ  يػػػتؼ ترػػػشيف السجتسػػػع (متقػػػدـ ، السجتسػػػعأفػػػراد مشضبػػػة مػػػؽ 

 .نامي)الذ  تعسل في  كسشغسة عالسيةأو 

 :(Concept of multilingualism)مفيؽم التعجد الثقافي .2.1.4

ضػب  تعريػف إجرائػي لمتعػدد الثقػافي كبعػد  أوسؾف في تحديد وتعريػف لقد اختم  السشغروف والدار  

عضب سمبي وعم  أو التعدد الثقافي كسضزة إيجابية  إل إدار  وهذا ما جعل  اختبلؼ تؾجهاتهؼ في الشغر 

 :)19، 2013، (لفحل ما يمي أهسها  سشؾرد جسمة مؽ التعاريف أثر 

، مثػػػل العسػػػر، تسضػػػز كػػػل فػػػرد عػػػؽ غضػػػر مػػػؽ الخرػػػائص التػػػي  ةنػػػ  مجسؾعػػػيب: "Sphere "  عرفػػػ

 .القيؼ االجتساعية، الظائفة الديشية، الظبقة االجتساعية، األصلالتؾجهات الجشدية 

مجسؾعػػة عػػؽ غضرهػػا اعتبػػارا لجسمػػة مػػؽ  أفػػراد بينػػ  مػػا يسضػػز : " Leiden Rosener "كسػػا عرفػػ  

 .دهؾيات األفرا  لية والثانؾية والتي لها تيثضر مباشر عمو األ بعاداأل

 التؾج  الجشدي، القدرات العقمية والجددية، العرؽ ، الشؾع االجتساعي: لية  مثلو األ بعاداأل. 

 التعميسػػػةالخبػػػرات ، المػػػػة، الػػػديؽ، السؾقػػػع الجػرافػػػي، التعميسيػػػةالخمفيػػػة : الثانؾيػػػة مثػػػل بعػػػاداأل 

 .والتشغيسية
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 الخظػاب وأخبل يػات حداثػةال بػضؽ "شػيء ذهػب" الثقافيػة التعدديػة أو الثقػافي التعػدد اعتبار يسكؽو 

 .(Kirabaev ،2014 ،340) الثقافات بضؽ في الحؾار وس  حلأو 

 حاسػسة تػيثضرات ولهػا، الستعػددة الثقافيػة السعاني ألنغسة الداخمي التسثضل هي الثقافية التعددية إف

 متزايػدة هسيػةأ  ذا الثقافية التعددية فهؼ وأصبح. الجشديات متعددة والذركاتالدولضضؽ  السديريؽ أداء عم 

ػ كثػراألالعاممػة  القػؾى  وت ػؾيؽ، والسشغسػات الدوليػة الذػركات نذػاط فضهػا جديؾ  التي لمسؾاقع  حتػ ، اتشؾع 

 .(Lücke ،Kostova ،& Roth ،2014 ،1) معضؽ مؾقع داخل

 الدػػمسي التعػػايش وتعػػزز الثقافػػة تػػرفض أحاديػػة التػػي العقضػػدة بينهػػا: الثقافيػػة التعدديػػة تعريػػف يػػتؼو 

 .(Alenuma & Nimoh ،2016 ،128) واحد بمد في السختمفة الثقافات مؽ لمعديد والعادؿ

  التعجد الثقافي إدارة: 

ا ا لمحركات الحقؾ ية السدنية األمريكية وانتذر تدريجي  التعدد الثقافي ضسش   إدارة مرظمح  عهرلقد 

ل  الجانػػػب االجتسػػػاعي إيجابيػػػة تعػػػا كػػػيداة وذلػػػػ برػػػفتها ، فػػػي العقػػػديؽ األخػػػريؽ والسػػػيسا. روبػػػاأو   إلػػػ 

وتظػؾر ليرػبح ، فػي الحقػؾؽ  السدػاواة كاف كترؾر وتدبضر لتشفضذ برام   أؿ ما بديو ف. والجانب التشغيسي

 .)19، 2012، (لفحلأداة إدارية تظبق لبلستفادة مؽ إمكانات السؾارد البذرية 

مؽ القرف  األخضر عالرب في جاء ، متزايد بذكل ؾـالض مظمؾبة أصبحاالثقافات  متعددة دارة ف اإلإ

 اسػػػتسرار ومػػػع، عزلػػػة أقػػػل و ، متجاندػػػة غضػػػر، اسػػػتشارة أكثػػػر الػػػؾطشضضؽ صػػػبح الدػػػكافأحضػػػث ، العذػػػريؽ

ومػع ، اقترػادية ونقابػات تجاريػة اتفا يػات إلػ  الستشامية الحدود عبر التبادالت دت أسؾؽ  نحؾ الحركة

 بعزػها مػع متزايػد بذػكل تتفاعػل عػالؼال ثقافػات بػدأت، والشقل االتراالت في السذهل الت شؾلؾجي التقدـ

 كبضػرة وهػذ  تسثػل فرصػة، احالي ػ هػي جاريػة  التػي سػةسهال والدياسػية االجتساعيػة التػضرات بدبب. ابعز  

. البذػرية لرػالح الدػمسية التجػارة فػي واالنخػراط، األيػديؾلؾجيات مػؽ ةاليػخ األعساؿ ورجاؿ العالؼ لتجار

(Rothlauf ،2002 ،1) 
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ػػػالجد ف األلفيػػػةإ  دارة اإل ول ػػػؽ، نظاقهػػػا فػػػي فقػػػ  لػػػيس عالسيػػػة أصػػػبحا األعسػػػاؿأف  ايػػػدة تغهػػػر عسؾم 

ػػػػا نفدػػػػها نغػػػػر  وجهػػػػة لتػضضػػػػر الدافعػػػػة القػػػػؾة هػػػػي الدػػػػؾؽ  عؾلسػػػػة عػػػػاهرة كانػػػػا. الثقافػػػػات متعػػػػددة أيز 

 ل ػػؽ السفهػػؾـ، األكاديسيػػة سػػاطو األ فػػي وكػػذلػ، الذػػركات عػػالؼ داخػػل دارة اإل عسميػػة حػػؾؿ السجتسعػػات

، العاممػػة القػػؾى  داخػػل الثقافػػات متعػػددة تحػػديات مػػدير كػػل يؾاجػػ  الجشدػػيات حضػػث تعػػدد ردمجػػ زو ايتجػػ

 مسارسػة تجػا  فقػ  لػيس الفرد مؾق  عم  الثقافة تؤثرو ؛ العسبلء، ذلػ مؽ واألهؼ، السؾرديؽ مع وكذلػ

ػػػا ول ػػػؽ، والقيػػػادة دارة اإل  دػػػؾيقوالت واإلنتػػػاج التشغيسػػػي الشذػػػاط أداء جؾانػػػب مػػػؽ جانػػػب كػػػل تجػػػا  أيز 

 عبػػر ال فػػاءة العػػالسضضؽ السػػديريؽ يتظمػػب مػػؽ  مػػؽ ثَػؼّ و . واألخبل يػػة القانؾنيػػة والقزػػايا العامػػة والعبلقػات

 .(Harris ،1999 ،1) الفريق إدارة و  التشغيسية االتراالت في والسيساالثقافات 

 فػػي كبضػػر ا اتحػػدي   يسثػػل الثقافػػات عبػػر بػػذلػ القيػػاـ ول ػػؽ سػػهبل   لػػيس واحػػد كفريػػق والعسػػل القيػػادة إف

ػا تزػؼ التػي السشغسػات وتظػؾير  لتؾجيػ  الثقافػات بػضؽ دارة اإل مجاؿ ل ؽ عهر، العؾلسة سياؽ  أشخاص 

 .(Tjosvold & Leung ،2016 ،2) وإلهامهؼ التشؾع ذو   مؽ

 التعجد الثقافي إدارة  مفيؽم: 

 إلػػ  يدػػعؾف  يؽالػػذ التشغيسضػػضؽ لمقػػادة مخررػػة إدارة : أنهػػاالثقػػافي عمػػ   التعػػدد إدارة تعػػرؼ   

 الػػػذيؽ لئػػػػو أل أو، السذػػػتركة والسذػػػاريع واالنػػػدماجيات االسػػػتحؾاذ خػػػبلؿ مػػػؽ الدػػػؾؽ  فػػػي التؾسػػػع زيػػػادة

 والتقدـ  الثقافية االختبلفات معالجة في الشجاح لستابعة دارة لئل دلضل بسكانة إن ، خارجية فروع ا يديروف 

 .(Foulkes & Harris ،1994 ،11) العسل مكاف في  الثقافي التآزر نحؾ

تسكضؽ القؾ  العاممة الستشؾعة مػؽ : التعدد الثقافي تعشي إدارة "أنها   Torex Bruxell "وعرفها

ألف قػػؾ  ؛ حضػػث ال يؾجػػد فريػػق عسػػل متسضػػز عػػؽ األخػػر، تشفضػػذ إمكانضتهػػا ال اممػػة فػػي بضئػػة عسػػل عادلػػة

تقضػػػيؼ مدػػػتسر  فهػػػي عسميػػػة ومػػػؽ ثػػػؼ، العسػػػل الستشؾعػػػة تجمػػػب مؾاهػػػب ومرػػػالح ووجهػػػات نغػػػر مختمفػػػة
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 مػػؽ تعغػػيؼ قػػدراتهؼ فػػي عػػل االمتثػػاؿ القػػانؾني  فػػراد لبلسػػتفادة مػػؽ الفػػروؽ الفرديػػة كػػي يتدػػش  لجسيػػع األ

 .)9، 2017، (يحض 

رد فعػػل لتمبيػة احتياجػػات القػػؾ  العاممػػة  أواسػػتجابة تشغيسيػػة : أنهػاعمػػ   Florryفمػػؾر   كسػا عرفهػػا

نرػاؼ إلإل  اة وسياسية وقانؾنية بهدؼ الؾصؾؿ أخبل يالتعدد استجابة حتسية  عدّ   أثر   عم. الستشؾعة

التشغيسيػة  هػداؼتحقضػق األ إلػ باإلضػافة ، مع احتراـ االختبلفات الثقافيػة السداواة و والعدالة االجتساعية 

، السهشيػػػػػة السدػػػػػاواة تشفضػػػػػذ سياسػػػػػات  ؿالتػػػػػي تسكػػػػػؽ السشغسػػػػػة مػػػػػؽ االسػػػػػتسرار ويتجدػػػػػد هػػػػػذا مػػػػػؽ خػػػػػبل

ة مػؽ وذلػػ لبلسػتفاد؛ التشغيسية، االقترادية، الدياسية، االجتساعية ياتاآلل، االستراتيجيات السزبؾطة

 :)9، 2017، (السركز الديسقراطي العربيالتعدد تذسل ثبلثة وعائ  إدارة ف التبايشات السجؾدة داخمها أل

التعػػػدد بؾصػػػفة عسميػػػة شػػػامم  لمسػػػؾارد  دارة إل  ذا كانػػػا السشغسػػػة تدػػػعإوذلػػػػ : يػػػفبػػػرام  التؾع .1

 .البذرية

واالسػػتفادة مػػؽ هػػذا  داءوذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ وجػػؾد عبلقػػة سػػببية بػػضؽ التشػػؾع واأل: شػػاء الػػؾعي الثقػػافيب .2

 .التشؾع والتقمضل مؽ الترادـ الثقافي

كبػػر مجسؾعػػة مػػؽ السػػؾعفضؽ أد بهػػا العسميػػة التػػي تدػػعي لتجشضػػد ويقرػػ: البراغساتيػػة دارة اإلسياسػػة  .3

 .بالسعرفة التشغيسية  دسة لتحقضق ما ياليمختمفي الثقافات ذو  ال فاءة الع

 :(Work environment)بضئة العسم  .2.1.5

وتذػػسل بضئػػة العسػػل ، السؾقػػع الػػذ  يػػتّؼ فيػػ  إكسػػاؿ مهسػػة معّضشػػة: إلػػ يذػػضر مرػػظمح بضئػػة العسػػل      

كسػػا تذػػسل ، مبشػػ  السكتػػب أو، مؾقػػع البشػػاء: مثػػل، الحػػاليجانػػب السحػػي   إلػػ ، لمعسػػل يالسؾقػػع الفعمػػ

فر مّضػػزات تػػؾ  إلػػ باإلضػػافة ، ومدػػتؾى الزؾضػػاء، جػػؾدة الهػػؾاء: مثػػل، افتتعّمػػق بالسكػػ أخػػرى عؾامػػل 

، (الجػػػػاز   مؾاقػػػػ  كافيػػػػة أو، تػػػػؾّفر القهػػػػؾة باسػػػػتسرار أو، الرعايػػػػة السجانّيػػػػة لؤلطفػػػػاؿ: مثػػػػل، إضػػػػافية

2018(. 
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يهتؼ ، واإلجراءات الفشية واإلدارية األعساؿمجسؾعة مؽ   نذاط يذتسل عم: بأنيا أيزا وتعخف

داخػػػػل السشغسػػػات بؾجػػػػ  عػػػػاـ  األعسػػػاؿوؼ السشاخيػػػة والشفدػػػػية الدػػػائدة فػػػػي أمػػػاكؽ تشفضػػػػذ بدراسػػػة الغػػػػر 

 أجػػػلوترػػػسيؼ البػػػرام  الستخررػػػة مػػػؽ ، اصبذػػػكل خػػػ الػػػربح إلػػػ هادفػػػة الغضػػػر السشغسػػػات الدوليػػػة و 

ترػػػاب بهػػػا السػػػؾارد أف  واألمػػػراض السحتسمػػػة التػػػي يسكػػػؽ ادثالدػػػيظرة وإزالػػػة مرػػػادر ومدػػػببات الحػػػؾ 

عػػؽ الغػػروؼ السشاخيػػة والشفدػػية السحيظػػة أو ، األعسػػاؿيديػػة أعسالهػػا والشاتجػػة عػػؽ طبيعػػة البذػػرية أثشػػاء ت

سػػبلمة   الدػػمبية عمػػ أثارهػػاتػػؾفضر سػػبل الحسايػػة ال فضمػػة لتبلفػػي هػػذ  السخػػاطر و   وذلػػػ لمعسػػل عمػػ، بهػػا

شػاخ وإيجػاد بضئػة وم، ثػاراآلالتخفيػف مػؽ هػذ   قػل األ  عمػ أو، في مكػاف العسػل ريةوصحة السؾارد البذ

 .)569، 2005، (عقضميهذ  السؾارد مؽ أ  خظر   عسل ماد  ونفدي سميؼ وصحي يحافظ عم

كػل مػا يحػي  بالعسػل مػؽ عؾامػل تػؤثر : بضئلة العسلم ىليأن  الباحث عتقجومؼ لالل الدابق ي

 .في التعامل مع هذ  العؾامل دارة جؾدة اإل  سمبي يعتسد عم أو إيجابيالعسل بذكل  ى في مجر 

 :(Environment of International Businessالجولية) لاألعسابضئة  .2.1.6

ول ػػؽ عشػػد الػػدخؾؿ فػػي ، حميػػةالس ابضئتهػػو  األـداخػػل بمػػدها  سحميػػةالذػػركات الالسشغسػػات و تعسػػل 

  تدػتظيعولػؽ ، عتادةم غضرالذركة نفدها أماـ مسارسات  أوالسشغسة حدود الدولة تجد  خارجبضئة جديدة 

 البضئػػة الثقافيػػة يكػػؾف لػػديها الػػؾعي ال امػػل بظبيعػػةأف  غضػػرمػػؽ  هػػاوعيفتتػػؤد  أف  شػػركة أومشغسػػة أ  

 أو االجتساعيػػة أو االقترػادية  أو لدياسػيةاسػؾى كانػا  ضػاعو األ فهػؼ تمػػػّف إ حضػث، فضهػا التػي تعسػل

أعسالهػػا كافػػة ر عمػػ  تػػؤث ت واألحػػداث التػػي قػػدراالذػػركة عمػػ  التشبػػؤ بػػالتظؾ  مػػؽ شػػين  مدػػاعدة القانؾنيػػة

 .مدتقببل

 بػػضؽ  التؾليفػػةعمػػ  أنهػػا تمػػػ  الدوليػػة األعسػػاؿ بضئػػة إلػػ شغػػر ي  : الجوليللة األعسللال بضئللة مفيللؽم

 تذجيع التي تؤثر عم  ثقة السدتثسر وتعسل عم   الدياسيةو  االجتساعيةو ، االقترادية العؾامل

 .)32، 2018، طالؼ( خرى استثسار أمؾال  في دولة ما دوف األ إل تحفضز  و 
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مػػؽ العؾامػػل الداخميػػة والخارجيػػة التػػي تػػؤثر عمػػ  مجسؾعػػة : نيللاأجوليللة عمللى ال األعسللالخفللت بضئللة عُ و

؛ العسػػػػػبلء والسػػػػػؾرديؽ: عؾامػػػػػل مثػػػػػل األعسػػػػػاؿوتذػػػػػسل بضئػػػػػة . السشغسػػػػػة أوالؾضػػػػػع التذػػػػػػضمي لمذػػػػػركة 

واالتجاهػات االجتساعيػة ، والدػؾؽ ؛ القؾانضؽ واألنذػظة الحكؾميػة؛ التحدضشات في الت شؾلؾجيا، السشافدؾف 

 .(business dictionary ،2007 ،1) واالقترادية

لدياسية وا االقترادية ضؽ''مجسل العؾامل واألنغسة والقؾان: بأنيا الجولية األعسالبضئة مؼ عخف  ىشاكو 

 هػؾ مجسؾعػة أو، اسػتثسارية جديػدةفػرص  إيجػادوالتػي تعسػل عمػ  ، قترػاد مػااالدائدة في  االجتساعيةو 

 تؾطضشػػػػػ س السػػػػػاؿ و أر  تؾجيػػػػػ  السػػػػػؤثرة فػػػػػي  القانؾنيػػػػػةو  يػػػػػةاالجتساعو  الدياسػػػػػيةو  االقترػػػػػاديةضػػػػػاع و األ

 .)128، 2004، (الحساد 

التي تحػدث بػضؽ بمػداف متعػددة ومختمفػة  األعساؿ: الجولية ىي األعسالبضئة أن  الباحث عتقجيو 

فػات الستػؾفرة يكػؾف واعيػا باالختبلأف  األعسػاؿهػذ   لدارة يجػب عمػ  مػؽ يقػؾـ بػ ومػؽ ثَػؼ ، عبر الحػدود

نهػا السكػاف الػذ  يسكػؽ مػؽ خبللػ  اسػتػبلؿ الفػرص الستاحػة بسعشػ  أ. بضئاتهػا الثقافيػةالبمػداف و  بػضؽ تمػػ

 أهػػداؼعسػل السؤامػة بسػػا يتشاسػب مػع دراسػة وتحمضػػل مدػبق لهػذا السكػػاف و عمػ  مدػتؾى دولػي مػػع عسػل 

 .استراتيجية السشغسةو 

  الجولية األعسال بضئةمكؽنات: 

خارجيػة (الحالػة االقترػادية ال ميػة) وبضئػة داخميػة (الحالػة  الدولية مػؽ بضئػة األعساؿتت ؾف بضئة 

إف مكؾنػػػػات البضئػػػػة ال ميػػػػة (الخارجيػػػػة) هػػػػي الستػضػػػػرات االقترػػػػادية والدياسػػػػية . االقترػػػػادية الجزئيػػػػة)

ويرػػػعب عمػػػ  السشغسػػػات غضػػػر السحميػػػة (األجشبيػػػة) ، والقانؾنيػػػة واالجتساعيػػػة والت شؾلؾجيػػػة والحزػػػارية

، (العسػل اآلتيػة في حضؽ نجد أف البضئة الداخميػة تحتػؾ  عمػ  الستػضػرات ، كؼ فضهاالتح أوا عمضهالديظرة 

) وتدػػػتظيع السشغسػػػات األجشبيػػػة التػػػيثضر دارة اإل، التشغػػػيؼ، التدػػػؾيق، رأس السػػػاؿ، التسؾيػػػل، الت شؾلؾجيػػػا

الدوليػة  اؿاألعسػو  دارة أف عسميػة اتخػاذ القػرار فػي بحػؾر اإل وال نػشَس . تةو اا وبدرجات متفعمضهوالديظرة 
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مػػؽ عسميػػة اتخػػاذ القػػرار فػػي البضئػػة السحميػػة (الداخميػػة) والدػػبب وراء  أكثػػرأمػػر ت تشفػػ  الرػػعؾبة والتعقضػػد 

مشغسػػػة كبضػػػرة  إدارة يجػػب عمػػػ  ، فسػػػثبل  . هػػذا التعقضػػػد هػػػؾ تشػػؾع العشاصػػػر الدػػػارية فػػػي البمػػداف األجشبيػػػة

ف تيخػػذ باالعتبػػار أمػػا  تعسػػل فػػي بمػػد التػػي   بهػػا عذػػرات مػػؽ السشغسػػات التابعػػةمتعػػددة الجشدػػيات تػػرتب

 العديد مؽ الستػّضرات الخاصة بكل مشغسة تابعة عشدما ترغب في اتخاذ قػرار مػا يخػص نذػاطها الػدولي

 :اآلتي إل الدولية  األعساؿ إدارة تتؾزع أف  يسكؽو . )2، 2015، (جؾاد

 :السشعسات متعجدة الجشدية .1

م  تظؾر االقتراد العالسي فتدخل عسمياتها في متعددة الجشديات لها تيثضر كبضر ع سشغساتال 

األسػػؾاؽ العالسيػػة التػػي لػػديهؼ  السػػؾارد التػػي    فسركػػز هػػذ  السشغسػػات يعتسػػد عمػػ، العديػػد مػػؽ األسػػؾاؽ

يسكششػا ، ول ؽ بذكل خاص يعتسدوف عم  نذػاط  ابت ػاراتهؼ السكثفػة فػي ضػؾء هػذ  الجؾانػب، يستم ؾنها

. عمػػػػػػ  أعمػػػػػػ  قػػػػػػؾة تدػػػػػػتمـز فػػػػػػي الؾاقػػػػػػع تػػػػػػدويل أنذػػػػػػظتهاالحرػػػػػػؾؿ  إلػػػػػػ قػػػػػػؾؿ إف حاجػػػػػػة الذػػػػػػركات ال

(ALEXANDRA ،2018 ،78). 

 :خبحيةاليضخ السشعسات الجولية  .2

فقد ازداد التشافس داخل السشغسات غضػر ؛ يؾاج  عالؼ السشغسات غضر الربحية مزيدا  مؽ التعقضد 

، ار فػي السػؾارد الستاحػةهػذا التشػافس انحدػ صاحب، سشغسات الربحيةوكذلػ فيسا بضشها وبضؽ ال، الربحية

زيػادة فػي الظمػب مػؽ قبػل مقػدمي التبرعػات والتسؾيػل تجػا  السهشضػضؽ السحتػرفضؽ فػي تقػديؼ  إلػ باإلضافة 

مزيد مؽ  إل الت نحؾ الؾصؾؿ و اوفي خزؼ السح. الخدمات والدمع عؽ طريق السشغسات غضر الربحية

وطبقػػػا األدوات ، الربحيػػػة األعسػػػاؿمجػػػاؿ  إلػػػ تحؾلػػػا العديػػػد مػػػؽ السشغسػػػات غضػػػر الربحيػػػة ، ال فػػػاءة

بسػا فػي ذلػػ رسػؼ ، اإلدارية السدتخدمة مؽ قبػل السشغسػات غضػر الربحيػة فػي التذػػضل والذػؤوف اإلداريػة

، والتخظػػػي ، السػػػؾارد البذػػػرية إدارة و ، والتحمضػػػل اإلنذػػػائي لسحػػػي  العسػػػل غضػػػر الربحػػػي، بيانػػػات الرسػػػالة

فهػػؼ التػضضػػر   إلػػ ولػػيس آخػػرا الؾصػػؾؿ ؛ وأخضػػرا  ، البرنػػام وتقضػػيؼ ، والدػػيظرة اإلداريػػة، وجسػػع التبرعػػات
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اسػػتخدما السشغسػػات غضػػر قػػد و . داءفػػي األ يلاالسدػػتؾى العػػ إلػػ ا مشهػػا لمؾصػػؾؿ وذلػػػ سػػفي  ، واإلبػػداع

. بػػػػرض التحدػػػضؽ األعسػػػاؿإدارة مجسؾعػػػة مػػػؽ أدوات  أوأدائهػػػا واحػػػدة  زيػػػادةالربحيػػػة فػػػي سػػػعضها تجػػػا  

 .عاؿ   أداءذات  أوح تجا  ما يحدد أف السشغسة غضر الربحية فعالة ليس هشاؾ فهؼ واض، وحت  اآلف

أف تظمق كل السهاـ االجتساعيػة الرئيدػة  اعمضهتدتظيع ويتؾجب  اتؤمؽ بيف الحكؾمي الجسيع 

إضافة تيلق خاص لهذ   أوإف وجدت هؾ في إكساؿ البرام  الحكؾمية  غضر الربحيةوأف دور السشغسات 

أختمػ  األمػػر فشعػرؼ أف السشغسػات غضػػر الربحيػة مركزيػة فػػي السجتسػع األمريكػػي فقػد  الضػػؾـأمػا . السهػاـ

السشغسػات األمريكيػة غضػر الربحيػة أكبػر مؾعػ  فػي  تعػد و . ا هػي الرػفة األساسػية لهػذا السجتسػعيوفعم

% مػػؽ األمػػريكضضؽ البػػالػضؽ يعسمػػؾف كستظػػؾعضؽ فػػي القظػػاع غضػػر  50ألف ؛ الؾاليػػات الستحػػدة األمريكيػػة

 إندػػاف ا فػػي عسػػل غضػػر ربحػػي مشتجهػػا هػػؾ تػضػػرأسػػبؾعي   قػػل ويقزػػؾف ثػػبلث سػػاعات عمػػ  األ، الربحػػي

 .)3، 2016، (السؾس فراد ألفالسشغسات غضر الربحية هي عؾامل تػضضر ا

 العالسية أو الجولية األعسال إدارة 

العالسيػػة السعاصػػرة عبػػارة عػػؽ تخظػػي  وتشغػػيؼ وترتضػػب وتشدػػػضق  أوالدوليػػة  األعسػػاؿ إدارة ف إ

ع مػوتشفضذها بظرؽ إداريػة حديثػة  األعساؿبالتؾجي  اإلدار  واإلشراؼ والرقابة اإلدارية ومتابعة  األعساؿ

وضػػػع أنغسػػػػة متظػػػؾرة لمرقابػػػػة والتعػػػػديل والتػضػػػر والتقضػػػػيؼ لمشتػػػائ  والعؾائػػػػد الساديػػػػة ومعرفػػػة كيفيػػػػة حػػػػل 

 .)10، 2012، (الحرير   اإلداريةالسذكبلت 

والتػي يدػتخدمها ، تخظي  والتشغيؼ والتؾجي  والديظرة عم  السشغسػةالدولية هي عسمية الدارة اإل

وعػػائ   أوالسشغسػة عشػػدما تذػارؾ السشغسػػة فػي أنذػػظة عبػر الحػػدود  أهػػداؼ(السػػديريؽ) لتحقضػق فػراد األ

 .(Eden ،Dai & Li ،2010 ،16) خارج دولت  القؾمية

  الجولية األعسالإدارة بضئة مكؽنات 
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 فػي عسمهػا فػي التؾسػع تريػد مشغسػة أ ، فضهػا تعسل سؾؼ التي البضئات عؽ نتحدث سؾؼ وهشا

 :هسيةواأل االعتبار في البضئات هذ  ت ؾف أف  البدو  الخارج

 :ةالبضئة الدياسية  الجولي .1

 إلػ فػي سػبعضشيات القػرف العذػريؽ اسػتجابة   IPEالحقػل السعاصػر لػػمبضئة الدياسػية الدوليػة  برز

ونسػؾ الذػركات ، وشسما هػؤالء  الت ثيػف االقترػاد  الستبػادؿ. ي"لمتػضضرات في "العالؼ الحقيق حد كبضر

مثل  انهيار نغاـ  بريتؾف : 1970ائل أو وكذلػ العديد مؽ التظؾرات الدراماتيكية في ، متعدد الجشديات

إنذػػػاء نغػػػاـ أسػػػعار صػػػرؼ  أجػػػلالستحػػػدة مػػػؽ  األمػػػؼفػػػي  عزػػػاء (اتفا يػػػة بػػػضؽ الػػػدوؿ األ وودز الشقديػػػة

مظالػب البمػداف الشاميػة لشغػاـ اقترػاد  ، 1973صػدمة الػشف  عػاـ  دوؿ الستقدمػة)العسبلت الخاصة بال

حضػػث فػػي البدايػػة  جػػذب هػػذا السجػػاؿ ، لتجاريػػة ال بضػػرة بػػضؽ سػمظات الػػػربتزايػػد الشزاعػػات ا، دولػي جديػػد

العمسػػاء مػػؽ خمفيػػات متشؾعػػة لمػايػػة وهػػؼ مجسؾعػػة كبضػػر  تتػػيل  مػػؽ متخررػػضؽ فػػي العبلقػػات الدوليػػة 

وأيزػا بػروز القزػايا ، انذػاؿ مجالهؼ بدراسة الحػرب والدػبلـ الست ذػاؼ الجديػد، وا عم  ذلػالذيؽ رد

عمسػػاء االقترػػاد فػػي التشسيػػة   أبػػرزشػػجع االقترػػاد أيزػػا عػػددا مػػؽ . االقترػػادية فػػي الدياسػػة العالسيػػة

 & CLAPP). مشهجيػة حػؾؿ األسػس الدياسػية لؤلسػؾاؽ الدوليػة أكثػرالدولية  لمبدء في التف ضر بذكل 

HELLEINER ،2012 ،486). 

 :البضئة القانؽنية الجولية .2

كسػا ، تتزسؽ البضئة القانؾنية كافة القؾانضؽ ونغؼ القزاء في البمد الذ  تشؾ  الذركة العسل فيػ 

تعمػػق بعزػػها بالقػػانؾف الػػدولي الػػذ  يحكػػؼ العبلقػػات تتتزػػسشها البضئػػة القانؾنيػػة  أخػػرى أف هشػػاؾ قزػػايا 

واآلخػػر يتعمػػق بالقػػانؾف الخػػاص ، لؾحػػدات األساسػػية فػػي الشغػػاـ الدياسػػي العػػالسيالدػػائدة بػػضؽ الػػدوؿ وا

فهشاؾ ضػرورة لسعرفػة القػؾانضؽ والتذػريعات الخاصػة بالػدوؿ السزػيفة لبلسػتثسار . بالبمد محل االستثسار

ومؾائسػػػة عسميػػػات الذػػػركة األجشبيػػػة ل ػػػي تػػػتبلءـ مػػػع هػػػذا القػػػانؾف والػػػذ  يسثػػػل انعكػػػاس لمثقافػػػة والػػػديؽ 
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كسػػا أف االختبلفػػات بػػضؽ القػػؾانضؽ والتذػػريعات مػػؽ بمػػد آلخػػر . د والعػػادات التػػي تخػػص هػػذا البمػػدضػػلالتقوا

ت عشدما تعسل في البضئة عديدة ومعقدة وهي قزية أيزا تدتحؾذ عم  اهتساـ الذركات متعددة الجشديا

 .)17، 2015، (فيرلالعالسية

مسػي والجسػاهضر  والدياسػي الػذ  يركػز اخػر القػرف العذػريؽ االهتسػاـ العأو   لؼ يكؽ هشػاؾ حتػ 

تظػؾرا  بقػؾة  كثػرومػؽ هػذا  بػرز أحػد فػروع القػانؾف الػدولي األحػدث واأل. عم  السذاكل البضئية في العػالؼ

 أومؽ دولة واحدة دوؿ  أكثرالقزايا البضئية التي تؤثر عم   يتشاوؿالقانؾف الذ  ؛ القانؾف البضئي الدولي

) اتفا يػػػة متعػػػددة 1000مػػػؽ ( أكثػػػرمػػػؽ  الضػػػؾـالقػػػانؾف البضئػػػي الػػػدولي يت ػػػؾف . بمػػػداف  "صػػػشاعة الشسػػػؾ"

) تغؼ  اإلعبلنات والقػرارات القزػائية والدػمظات 13( إل باإلضافة و  اتفا ية ثشائية ) 1500األطراؼ( 

 .(Nanda & Pring ،2013 ،6) 1970معغسها مشذ  خرى القانؾنية األ

، الخارجيػة أعسالهػافػي التؾسػع فػي  الراغبػة وليػةالد السشغسات  يتؾجب عم الباحث  ان  عتقد وي

الدوليػػة والسحمػػي لمدولػػة السزػػيفة  األعسػػاؿوقػػانؾف ، لمقػػانؾف الػػدولي بذػػكل عػػاـ ةتقػػـؾ بدراسػػة مدػػبقأف 

ها الػدولضضؽ  يرياؿ الدوليػة تدػاعد السشغسػات ومػدف دراسػة ومعرفػة البضئػة القانؾنيػة لؤلعسػأل؛ بذكل خاص

 .وتجشب مخاطر الستابعة القانؾنية األخظاء في صياغة العقؾد الدميسة مؽ

 الجولية الساليةالبضئة  .3

البلعبػػػؾف و . ألمػػػؾاؿ بيحجػػػاـ هائمػػػة ومتزايػػػدةالدوليػػػة سػػػاحة عريزػػػة تتػػػدفق فضهػػػا ا الساليػػػةالبضئػػػة 

والبشػػػػؾؾ  واإلقميسيػػػػةالدوليػػػػة  الساليػػػػةوالسؤسدػػػػات ، األساسػػػػضؾف فضهػػػػا هػػػػؼ الدػػػػمظات الشقديػػػػة فػػػػي كػػػػل بمػػػػد

 الساليػػةكػػل هػػؤالء يتفػػاعمؾف فػػي األسػػؾاؽ و ، والسؤسدػػات السحميػػةفػػراد والسحميػػة واأل ةالذػػركات العالسيػػو 

 .)223، 2010، (أحسد أنيةالسرتبظة بذبكات اتراالت معقدة و العالسية 

السدػتثسريؽ فػراد ة واألاليػالسؤسدػات السلؤلعساؿ الدوليػة كافػة السشغسػات و ة الييقرد بالبضئة السو 

الدوليػػة فػػي بمػػداف وعػػروؼ معضشػػة  األعسػػاؿمجػػاؿ ضػػرهؼ مػػؽ العػػاممضؽ فػػي غلتػػيمضؽ و شػػركات اوالبشػػؾؾ و 
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ػػبعزػػهؼ  يتفػػاعمؾف مػػعو ، ومختمفػػة يبيعػػؾف  أو، السدػػتثسريؽ البػػاحثضؽ عشػػ يعرضػػؾف السػػاؿ عمػػ  ، ابعز 

، لثػروةتحقضػق االباحثضؽ عػؽ الػربح و  أو، العسبلت األجشبيةكاألسهؼ والدشدات و  الساليةراؽ و يذتروف األو 

 .)339، 2007، (عباسة ضخسة اليمبالع م عمي سؾؽ واحد تتدفق الجسيع في و 

 ل ػػل دوليػػة امتػػدادات أو جػػ أو  عػػاـ بذػػكل يتزػػسؽ الػػذ  هػػي السجػػاؿ: الدوليػػة ةاليػػالس دارة اإل

 فػي العؾلسػة ثقافػة انتذػار بدبب، السالية السؤسداتو ، االستثساراتو ، السالية دارة اإل مجاالت مؽ مجاؿ

 والخبػػرات السهػػارات يستم ػػؾف  عػػاممضؽ إلػػ  الحاجػػة عهػػؾر إلػػ  أدى الػػذ  مػػراأل، الحيػػاة مشػػاحي أغمػػب 

 .)270، 2014، مضؽ(األ الدياسية والسخاطرة الررؼ أسعار مع التعامل مؽ تسكشهؼ التي

 :البضئة االقترادية الجولية .4

قترػػاد  والػػػدخل ف التعػػرؼ عمػػ  البضئػػة االقترػػادية عبػػر معرفػػة مؤشػػرات معػػدالت الشسػػؾ االإ

، خدماتها وت اليفوندبة السديؾنية ، لدخل الؾطشيطريقة تؾزيع او ، ومتؾس  دخل الفرد الدشؾ  ، القؾمي

غضرهػػػػا مػػػػؽ التػػػػدفقات االسػػػػتثسارية الخارجيػػػػة و حجػػػػؼ و ، والسضػػػػزاف التجػػػػار  ، ضػػػػاع مضػػػػزاف السػػػػدفؾعاتأو و 

 وأالسؤشػػػرات التػػػي يسكػػػؽ الحرػػػؾؿ عضهػػػا مػػػؽ التقػػػارير الرسػػػيسة الدػػػشؾية التػػػي ترػػػدر عػػػؽ الحكؾمػػػات 

وغػػػرؼ التجػػػارة ، صػػػشدوؽ الشقػػػد الػػػدولي)، الػػػدوليالبشػػػػ ، الستحػػػدة األمػػػؼالسشغسػػػات الدوليػػػة( مشغسػػػات 

 األبحػػػاثلدراسػػػات التػػػي ترػػػدر عػػػؽ الجامعػػػات ومعاهػػػد ومراكػػػز االتقػػػارير و  إلػػػ الرػػػشاعة باإلضػػػافة و 

بيػػػاف ؼ و ؾاقػػػع االقترػػػاد  لمبمػػػد السدػػػتهديدػػػاعد السشغسػػػات الدوليػػػة عمػػػ  معرفػػػة حقيقيػػػة لم؛ الدراسػػػاتو 

 األعسػاؿإمكانية اتخاذ القػرار السشاسػب لػدخؾؿ الدػؾؽ السدػتهدفة وفػق اسػتراتيجية مشاسػبة تقررهػا شػركة 

 .)97، 2007، الدولية (الخزر

جسيػػع العؾامػل االقترػػادية الخارجيػػة التػي تػػؤثر عمػػ   إلػػ يذػضر مرػػظمح "البضئػػة االقترػادية" و 

 .السشغسة أوالذركة  أداءتؤثر عم    ومؽ َثؼ، عادات الذراء لدى السدتهم ضؽ والذركات

 :(International Social Culture Environmentاالجتساعية الجولية) ةالثقاف بضئة .2.1.7
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ػػ االجتساعيػػةتسثػػل البضئػػة الثقافيػػة و   فػػي  كؾنهػػا تتسثػػل؛ الدوليػػة األعسػػاؿا فػػي بضئػػة ا جؾهري ػػأساس 

، دات االسػػػتثسار األجشبػػػي السباشػػػرمػػػؽ مّحػػػد خػػػرى األ هػػػيتعػػػد و ، السجتسػػػعأفػػػراد د و ػػػيؼ الضػػػتقعػػػادات و 

، األجشبيػػةلػػرؤوس األمػػؾاؿ  السزػػيفةالدولػػة  فػػي التشسيػػة سدػػتؾياتبعسضػػق  بذػػكل، مػػؽ جهػػة الرتباطهػػا

والتػػي تسثػػػّل ، رائيةوالذػػػ كيةسػػتهبلاال السجتسػػعأفػػػراد  فزػػيبلتعمػػػ  ت، أخػػرى  مػػػؽ جهػػة ال بضػػر لتيثضرهػػاو 

 .األجشبي مؽ سمع السدتثسر سمعة ل لّ  الدؾ يةالحرة ، بدورها

والتظػػػػؾر ال  االسػػػػتسراريةأّف ، اتضشيمشػػػػذ الدػػػػبع اديةقترػػػػاال اريعلقػػػػد أثبػػػػا فذػػػػل بعػػػػض السذػػػػو 

وحتػػ  ، يػػةوالروح يػػةالف ر  يػػاةمػػع الح زػػا  يأ تػػرادؼيإنسػػا و ، والسػػاد  وحػػد  االقترػػاد  الشسػػؾع مػػ تتساشػػ 

 .)2010، ؾندكؾالض( عالسجتسأفراد  ذهايفيالتي  ؾيةوالسعشفية العاط

ذلػػ ؛ الدػؾؽ السحمػي هيكػلحػددات م أبػرزقػد ت ػؾف مػؽ ، السجتسػع يؼوثقافػة و ػ دالضفعادات وتق

، ونػؾع وحجػؼ الدػمعة السباعػة عػةبيط دديمؽ خبلؿ تح، ؽ ضجسهؾر السدتهم بلتزيعم  تف تشعكس ّأنها

 إف لػؼ نقػل مػؽ، مؽ الرعب كؾف يومش  قد  رياإلسبلمي أكل لحؼ الخشز  ؽيالد حـري، السثاؿ لضسب فعم 

 هػاضبسػا ف السشغسػات الدوليػةو  الذػركات مدير  ولذلػ فعم  ؛ ةيفي السجتسعات اإلسبلم ق يتدؾ  لضالسدتح

 االسػتثسارقبػل بػدأ ، أّف تػدرس هػذ  العؾامػل لمسجتسػع السدػتهدؼ، األجشبي السباشػر االستثسار مؤسدات

 .)34، 2018، (عم 

 مؾاجهة بعػض العقبػات اهضعم، مباشرة أعسالها أجلمؽ  ةيتتعدى السؤسدة الحدود الؾطش عشدما

 لضتس أف إل  اتيبالذركات متعددة الجشد ؤد يمسا  ؽضستهبلؾ وأذواؽ السدتهم الا بضلامثل أس ةيالثقاف

ػػ قػػ تب فيوالعػػادات الدػػائدة فػػي البمػػد السزػػ ؼيخػػتبلؼ القػػاذلػػػ أف ؛  يالتشسػػ إلػػ   إذا اضػػر  ا كبتسثػػل عائق 

، خاصػػػة بالسؤسدػػػة زةضػػػتسثػػػل م فيلمبمػػػد السزػػػ قػػػةيسفػػػالخبرة والسعرفػػػة الع. ةيػػػالسؤسدػػػة األجشب تجاهمتهػػػا

 فػػػي حالػػػة الثقافػػػات السعقػػػدة السػػػيسا حصػػػحيوهػػػذا ، الستعمقػػػة بالثقافػػػة زةض' بػػػالسشػػػعض'دن  يدػػػسيمػػػا  وتحػػػدد
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وهػذا يشظبػق عمػ  . (Andrew ،2004) ةيالدػعؾد ةيػوالسسم ػة العرب اليابافكتمػ الدائدة في  والستشؾعة

 .الدوؿ العربيةاليسؽ و 

 حػلرافػي الس السػيسا، اتيلدخؾؿ الذركات متعددة الجشد امحدد   التقارب الثقافي عامبل   يعدلهذا 

 مثػل، فػي بعػض الػدوؿفػراد األ اةيػح بضلاتذاب  أس كؾف يوقد ، الذركة لشذاطها ؽضمؽ إعادة تؾط ل و األ

 .شهاضب تاالستثساراكبر حجؼ  إل هؾ ما أدى  ةيكيالستحدة األمر  اتيوالؾال ةيبا الػربو ر أو دوؿ أفراد 

 The Importance of International Socialبضئللة الثقافللة االجتساعيللة الجوليللة) أىسيللة .2.1.8

Culture): 

 أومدػتحضل يكػؾف أ  مجتسػػع ، فهػي هؾيػة األمػة، كبضػرة أهسيػةبضئػة الثقافػة االجتساعيػة الدوليػة ف لإ

تسضػز عسػل مجسؾعػة  والدػمؾؾ والسعتقػدات التػي األنسػاطفهػي مجسؾعػة مػؽ . دولة بدوف ثقافػة اجتساعيػة

 أولػػػذلػ فالس َسثػػػل الؾحضػػػد لمسجتسػػػع ؛ الدولػػػة أوالسجتسػػػع  أوالسشغسػػػة  أوالسهشػػػة  أومعضشػػػة مػػػؽ الدػػػكاف 

تػؾفر حػػبل  سػشحهؼ طػرؽ الحيػػاة و تدولػػة  أوأل  مجتسػع  فهػي الجػػذر األسػاس، ةيػالثقاف بضئتػػ  يالدػكاف هػ

ف نف ػػر فػػي األمػػة كمهػػا ولػػيس بذػػكل حضػػث تعمسشػػا أ، الدولػػة أولمسذػػكمة الحرجػػة التػػي تؾاجػػ  السجتسػػع 

 .(Essays cultural studies ،2018) الدولة أوألنها تؾفر مفهـؾ األسرة واألمة ؛ فرد 

وهػي التػي أرسػا ، الدوليػةدارة اإل  عؾاقب الثقافة لها تػيثضر عمػأف  إل " HOFSTEDشار " أ وكسا

فػػػػراد كل شػػػػكبل  كبضػػػػر ا مػػػػؽ سػػػػمؾؾ األوقػػػػد جػػػػادؿ بقػػػػؾة أف القػػػػيؼ تذػػػػ. الثقافػػػػات السعاصػػػػرةدارة األسػػػػاس إل

لقػػػد طػػػؾر بجػػػرأة وبذػػػكل و ، ا  ومقارنػػػة السجتسعػػػاتا أنهػػػا تسثػػػل تقاربػػػا  رئيدػػػكسػػػ، وديشاميكيػػػات السشغسػػػات

 Tjosvold)السجتسعات  السركزية التي يسكؽ مؽ خبللها مقارنة  يؼ بعادا يحدد األاري  فيا مإطار  تجريبي 

& Leung ،2016 ،3). 

ة فهي وسضمة مهسػ، األجشبيةثقافي يكسؽ في فهؼ الرمؾز والحزارة والمػة لمدوؿ العشرر ال أهسيةف إ

 ةنظػػػاؽ واسػػػع أصػػػبحا مهسػػػ  المػػػػات التػػػي ال يػػػتؼ التحػػػدث بهػػػا عمػػػ  حتػػػ، ؼ المػػػػة بػػػضؽ الثقافػػػاتيلتقضػػػ
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، NECHIFOR ،2016)غػػػراض الدػػػياحية  األ  حتػػػ أوالدياسػػػية  أوة اليػػػالس أولؤلغػػػراض التجاريػػػة 

108). 

ػػا فػػي االترػػاالت عمػػ  شػػبكة  تػػؤد االجتساعيػػة  بضئػػة الثقافػػة أف   Singh وكسػػا ذكػػر دور ا مهس 

 أوألف مؾاقػػع الؾيػػب مػػؽ مختمػػ  البمػػداف تعكػػس نسػػ  الثقافػػة واالترػػاؿ الدػػائد فػػي هػػذا البمػػد ؛ اإلنترنػػا

ا ثقافي ا، السشظقة اقػع يتؼ تذػريب مؾ ، بدال  مؽ ذلػ؛ حضث أعهرت الدراسات أف الؾيب ليس وسيظ ا محايد 

 .(Singh ،2012 ،9)الؾيب مؽ مختم  البمداف بالعبلمات الثقافية لثقافة ذلػ البمد 

أ   أهػػػداؼو تدػػػهؼ  فػػػي نجػػػاح اسػػػتراتيجية نهػػػا أبضئػػػة الثقافػػػة االجتساعيػػػة الدوليػػػة  يهسيػػػةيقرػػػد بو 

  فالتخظي  االستراتيجي الشػاجح أل، الت يف مع البضئة الجديدة  الدولي عم هانجاح مدير  يزاأمشغسة و 

هػػا بذػػكل أبعادمشغسػػة  يتزػػسؽ دراسػػة وتحمضػػل البضئػػة الخارجيػػة بذػػكل عػػاـ وبضئػػة الثقافػػة االجتساعيػػة و 

 .البضئة الثقافية السدتهدفةالسشغسة و  أهداؼال يكؾف هشاؾ ترادـ بضؽ  جلأل خاص

 :(Elements of the cultural Environmentعشاصخ بضئة الثقافة االجتساعية الجولية) .2.1.9

اعتسػػادا عمػػ  العشاصػػر السادّيػػة والسعشؾّيػػة  إلػػ شاصػػر بضئػػة الثقافػػة االجتساعيػػة الدوليػػة عيسكػػؽ ترػػشيف 

 :)31، ٦١٠٢، حريؼ( اآلتي ومشها السذتركة مؽ الخرائص والدسات مجسؾعة

وهػػي ، جسػػيعهؼالدولػػة  أوالسجتسػػع أفػػراد هػػي العشاصػػر التػػي يذػػترؾ فضهػػا : Generalitiesالعسؽمّيللات .1

تسثػػل  السبلمػػح العامػة التػػي تتسضػز بهػػا الذخرػّية العامػػة ل ػػل  و، ساعيػػة الدوليػةأسػاس بضئػػة الثقافػة االجت

وت فضػػد هػػذ  ، والقػػيؼ، والػػديؽ، والتقالضػػد، والعػػادات، والسمػػبس، مثػػل المػػػة، دولػػة مػػؽ السجتسعػػات أومجتسػػع 

 .السجتسع واتجاهاتهؼ وزيادة روح الجساعة والتساسػ االجتساعّي بضشهؼأفراد العسؾمّيات في رب  

 أوالسجتسػػع أفػػراد مػػػ العشاصػػر التػػي يذػػترؾ  فضهػػا مجسؾعػػة معضشػػة مػػؽ هػػي ت: Privacyالخرؽصللّيات .2

الدولػػػػػة كالعشاصػػػػػر التػػػػػي تتعمػػػػػق بالسهػػػػػارات األساسػػػػػّية لمسهشػػػػػة مػػػػػثبل  وتػػػػػرتب   الخرؾصػػػػػيات بالظبقػػػػػة 

 .فالظبقة األ رستقراطّية في السجتسع تختم   ثقافتها عؽ الظبقة الستؾسظة، االجتساعّية
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ؿ و وت جػرب أل، هػي العشاصػر التػي تغهػر حػديثا  و : Alternatives and variablesبلجائم والستغضلخات ال .3

كغهػؾر شػكل جديػػدة ، تركهػا أوويكػؾف الخيػار مفتؾحػا  أمػػاـ اإلندػاف فػي تبشضهػا ، مػرة فػي ثقافػة السجتسػع

 .طريقة إلعداد الظعاـ لؼ ت ؽ مؾجؾدة مؽ قبل في السجتسع أو، في السمبس

شاصلخ رئيدلة تتسثلم ثالثلة ع إللى أيزلاتشقدػ عشاصخ بضئة الثقافة االجتساعية الجوليلة ن أ كسا يسكؼ

 :)209، 2010، (أحسد  اآلتي في 

 :اآلتيتتسثل هذ  العشاصر بو : Factors Physicalالعشاصخ الفضديقية  .1

فػػػػي تحديػػػػد االحتياجػػػػات اإلندػػػػانية كالدػػػػمع  أثػػػػروهػػػػذ  العشاصػػػػر لهػػػػا : عشاصػػػػر الظقػػػػس والسشػػػػاخ -

 .مات السظمؾبةوالخد

حدػػب هػذ  الخرػػائص مػؽ طػػؾؿ أ  ترػسيؼ الدػػمع وتقػديؼ الخػدمات : خرػائص الجدػد والسغهػػر -

 .وزف لؾف و و 

 ؟في صشاعة معضشةا مجتسعا ما عمضهات التي يعتسد ليوالعدة واآل األدواتما هي : السادية الثقافة -

، الدػكافحضػث ترػ  هػذ  العشاصػر خرػائص : Demographic Factorsالعشاصلخ الجيسغخاةيلة  .2

 .الحزر والريف، ؼيالتعم، حجؼ األسرة، والستسثمة في معدؿ الشسؾ الدكاني

، القػػيؼ أسػػاسل ػػل مجتسػػع سػػمؾؾ معػػضؽ يقػػـؾ عمػػ  : Behavioral Factorsالعشاصللخ الدللمؽكية  .3

 :اآلتي إل الدراسات قدسا هذ  العشاصر أف  الإ التقالضد، العادات

 .جػرافية أو، ديشية أو، بالجساعة سؾاء عر ية يثريتـ مجسؾعة فدمؾؾ الفرد أفرد : بشية السجتسع -

 ةوالفػػؾارؽ غضػػر حػػادأخػػرى  إلػػ هشػػاؾ طبقػػات فضهػػا االنتقػػاؿ سػػهل مػػؽ طبقػػة : الظبقػػات االجتساعيػػة -

 .والعكس
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الجهػػػػد فػػػػي جسػػػػع الثػػػػروة مثل(ديانػػػػة العسػػػػل و   تذػػػػدد عمػػػػ أديػػػػاففشػػػػاؾ : العسػػػػل إلػػػػ الػػػػديؽ والشغػػػػرة  -

مثػػل ، خمػػق لمزهػػد اإلندػػافف أومشػػع الظبقيػػات و ، سػػع الثػػروةسشػػع جوهشػػاؾ ديانػػات ت، البروتدػػتانا)

 .(الديانة الهشدوسية)

 أوفضت ػػػػؾف الدػػػػمؾؾ لمفػػػػرد ، لمسهشػػػػة التػػػػي يسارسػػػػها أهسيػػػةكػػػػل مجتسػػػػع يعظػػػػي : نػػػػؾع السهشػػػػة ةأهسيػػػ -

 .جسؾعة بسؾجب هذ  السهشةسال

فبلبػػد  ،وطريقػػة خاصػػة فػػي االترػػاؿ والتؾاصػػل، ل ػػل مجتسػػع لػػػة خاصػػة فيػػ : المػػػة واالترػػاالت -

 .كيف يتؼ التعامل عبر االتراؿ يكتدب مثل هذ  المػة وأف  مديرها الدولي أولمسشغسة 

 :(Characteristics of social cultureلرائص بضئة الثقافة االجتساعية الجولية) .2.1.10

 لبضئة الثقافة االجتساعية الدولية العديد مؽ الخرائص كسا حددها عالؼ االجتساع "مضػردوؾ" واف كػل خاصػية

 :(kshaS ،2018 ،1-2) اآلتي هي كو ، ةومتداخمة فيسا بضشها وليدا مشفرم، خرى ت سل األ

 .حضث تيتي إلشباع حاجات اإلنداف، وهي مؽ صشع اإلنداف وحد : لاصّية إندانّية .1

والتفاعػل مػع ، وذلػػ عػؽ طريػق  السعرفػة؛ غضػر مقرػؾدة أويتّؼ اكتدابها بظرؽ  مقرؾدة : صفٍة مكتدبة .2

 .لمتعّمؼ باإلضافةالدولة  أو السجتسعأفراد 

انتقالهػا  إلػ إضػافة  ، والمػػة ووسػائل االترػاؿ الحديثػة التعمػيؼوذلػ عؽ طريػق : قابمة لالنتذار واالنتقال .3

 .مؽ شخص  آلخردولة معضشة و  أومؽ جضل  آلخر في مجتسع  معّضؽ 

مػ  عشرػر  معػضؽ لػ  تػيثضر  حضػث إّف أّ  تػّضػر ع؛ فهػي متػّضػرة  بذػكل  دائػؼ وسػريع: قابمة لمتطؽر لألفزلم .4

 .خرى عم  العشاصر األ

 بينهػػالتسّضزهػػا ، ف لػػديها القػػدرة عمػ  إشػػباع حاجػػات اإلندػػاف  وتتػػرؾ راحػة  فػػي الػػشفسأل: تستللاز بالتكاممّيللة .5

 .تجسع بضؽ العشاصر السعشؾّية والسادّية
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فػػلّف لػػديها القػػدرة  ومػػؽ ثَػػؼ ، سجتسػػعال أوسػػمؾؾ اإلندػػاف  وذلػػػ ألنهػػا تحػػدد أسػػمؾب و: تشبؤيللو بأنيللا تعللج  .6

 .عم  التشبؤ بسا يسكؽ أف يقـؾ ب  هذا اإلنداف ومعرفة سمؾك 

بضئػة  فهي تشتقل مؽ جضل  آلخر والذ  ي ػّذ ، نها ذات طابع  تراكسي تاريخيأتعد حضث : تستاز بالتخاكسية .7

ومتظػّؾرة  عهػؾر أندػاؽ جديػدة إلػ وهػذا يػؤّد  ، الثقافية االجتساعية مػؽ حضػث انتهػ  مشهػا الجضػل الدػابق

 .لها

 International cultural and social الشعخيلات والشسلاذج: الثقافلة االجتساعيلة أبعلاد .2.2
dimensions: 

فػي فػراد ؾعػة مػؽ األاالتجاهات التي تتحم  بهػا مجسالجتساعية مجسؾعة مؽ السعتقدات و تسثل القيؼ الثقافية ا

حؾؿ  أساسيةفالقيؼ تعد افتراضات . في السجتسعاتتشذئ تمػ القيؼ نتيجة لمستػضرات الثقافية و ، مجتسع معضؽ

؛ هػؾ صػحيح ومػا هػؾ خػاطئ ؾنهػا مقػاييس العتبػار مػاك؛ فػي مجتسػع معػضؽ األشياء عمي ت ؾف أف  ما يجب

تػراكؼ تػيثضرات الذػروط الثقافيػة نهػا أل؛ تؾضػيحهاويػتؼ تظػؾير وغػرس القػيؼ و ، هػؾ الػرد ء مػاهػؾ الجضػد و  وما

ات فهػػي مػػا السعتقػػدأ. مػػؽ الرػػعؾبة تػضضػػر القػػيؼ ومػػؽ ثَػػؼ . ية مجتسػػع معػػضؽالسشعكدػػة مػػؽ نفدػػاالجتساعيػػة و 

ل شها قابمة لمتػضضر بدهؾلة متعددة ومتشؾعة و فراد تقدات األمعو ، هؾ خاطئ عم  ما هؾ صحيح وما اإلصرار

، حػػؾؿ سػػمؾؾ معػػضؽفػػراد يحسمهػػا األار مدػػبقة  ػػفأاالتجاهػػات فهػػي عبػػارة عػػؽ  أف  فػػي حػػضؽ. مػػؽ القػػيؼ أكثػػر

ت ػػؾف  فلنهػػاة السعتقػػدات االجتساعيػػذػػكل ضػػسؽ سػػياؽ القػػيؼ االجتساعيػػة و االتجاهػػات  تأف    الػػرغؼ مػػؽعمػػو 

لػذلػ ؛ القػيؼ االجتساعيػةوالسعتقػدات و فػراد تعكػس اتجاهػات األأف  ليس مػؽ الزػرورةو ، خاصة غمب األعم  

 .)2011، (عبدالمظيف األجشبيةفقد تدبب االتجاهات مراعب كبضرة مع العبلقات 

التػػي تذػػكل  األساسػػيةالقػػيؼ الثقافيػػة وفهػػؼ القػػؾى  إلػػ ؾف مهسػػة السػػدير الػػدولي هػػي الؾصػػؾؿ العسضػػق ول ػػ

هشػػػاؾ عػػػدد مػػػؽ ، بضئػػػة الثقافػػػة االجتساعيػػػة الدوليػػػة أبعػػػادوعشػػػدما نتحػػػدث عػػػؽ . الدػػػمؾؾ فػػػي مجتسػػػع معػػػضؽ

 :اآلتي في تتسثل  الشساذجتمػ الشغريات و  أهؼ و ، بعادحددت هذ  األ التيالشساذج و  الشغريات 
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 :سمؽك السشعسات ىااللتالفات الثقاةية عم أثخنعخية  .1

 ةلهػػػا عبلقػػػ التػػػيو  لبضئػػػة الثقافػػػة االجتساعيػػػة الدوليػػػة أبعػػػاد" خسدػػػة  HOFSTED"حضػػػث حػػػدد العػػػالؼ الهؾلشػػػد 

 :)2009، (الجساؿاآلتي سمؾؾ السشغسة  تتسثل ب  مباشر  بالتيثضر عم

  ت في القؽة والشفؽذ(و امدافة الدمطة )التفpower Distance :أوتدػميؼ  ىحضث يعكس هػذا البعػد مػد 

الػػذ  تدػػتظيع فيػػ  الجساعػػة تحسػػػل  ىأ  السػػد، ة  لمقػػؾ و امجتسػػع مػػا لتؾزيػػع الػضػػر متدػػ أعزػػاء تقبػػل 

  لمدػػمظة فػػاف هػػذا و افػػاذا كػػاف معغػػؼ الشػػاس يػػدعسؾف التؾزيػػع غضػػر الستدػػ. الفػػؾارؽ فػػي الدػػمظة والثػػروة

 .بعد الدمظة والعكس ة فياليالسجتسع يشدرج ضسؽ الفئة الع

  قضؼ اليتجشب السخااطخة وظخوف عجمUncertainty Avoidance : الدرجػة التػي   إلػ  يذضر هػذا البعػدو

تعشػي الدرجػة  أيزػا، تجشػب الػسػؾض والسخػاطرة وعػدـ وضػؾح السدػتقبل عػضؽمجتسػع مأفػراد ؿ بهػا و ايح

 .قشية والقؾانضؽ والقؾاعدالت  بالتركضز عم اليقضؽالتي يتفادى بها السجتسع العذؾائية ويخمق 

  األنثؽيللةالحكؽريللة مقابللم Femininity Masculinity : الدرجػػة التػػي يفػػرؽ بهػػا  إلػػ يذػػضر هػػذا البعػػد و

 األنثؾيػػة أمػػا. الؾاضػػحة واإلنجػػازاتالرجؾليػػة  داء ػػيؼ األ  يركػػز عمػػ السجتسػػع بػػضؽ دور الرجػػل والسػػرأة و

جػػؾدة   المضؾنػػة  والتركضػػز عمػػالستدػػامحة و  إلندػػانيةاالعبلقػػات  بشػػاء إلػػ سضػػل ت التػػي تعشػػي ثقافػػة السجتسػػع

 . لئلنداف نفد ةالحيا

  الفخدية مقابم الجساعيةCollectivism  /Individualism : ثقافػة السجتسػع  ىيذضر هذا البعد عػؽ مػدو

. فقػ    عؽ نفدػحضث يكؾف مدؤوال  ، تؾقع الفرد لمحرية الذخرية ىأ  مد،  الفرد  يسة أعم إعظاءفي 

س فػػاف الجساعيػػة مشغؾمػػة اجتساعيػػة ثقافيػػة تشدػػ  حركػػة الفػػرد والعائمػػة والجساعػػة فػػي سػػياؽ العكػػ  عمػػ

 .واحد ومؾق  متجانس تجا  مذكبلت السجتسع

  الحاضخ مقابم السدلتقبمLong- Term/ Short- Term Orientation :هػذا البعػد بديشاميكيػة   ويدػس

أف  معػضؽ وت ػؾف ثقافػة مجتسػع األمػدؾيػل كؾنفؾشضؾس الفضمدؾؼ الرضشي " كؾنفؾشضؾس" وهؾ التؾجػ  ط
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 أمػػا. البعضػػد األمػػدالسػػردود مػػؽ الجػػزاء والسكافػػآت فػػي   ويتؾقعػػؾف الحرػػؾؿ عمػػ، يعسمػػؾف لؾقػػا طؾيػػل

نهػػؼ يعسمػػؾف ويتؾقعػػؾف السػػردود مػػؽ الجػػزاء السكافػػآت فػػي أثقافػػة السجتسػػع  أف  هػػؾ األمػػدالتؾجػػ  قرػػضر 

 .القرضر األمد

 :ةلألبعاد الثقاةي HOFSTEDنسؽذج  .2

التػػي جػػرت فػػي هػػذا السجػػاؿ عمػػ  مدػػتؾى  واألبحػػاثالدراسػػات  أهػػؼ قػػدـ و أمػػؽ  HOFSTEDت عػػد دراسػػة 
وفػػي ، لهػػا عبلقػػة بالدػػمؾؾ التشغيسػػي اإلندػػانيةالقػػيؼ أف  حضػػث حاولػػا الدراسػػة فهػػؼ، تمفػػةخالثقافػػات الس

 رأكثػػ) فػػي IBM) مػػدير مػػؽ شػركة (600، 11مػؽ ( أكثػػر HOFSTEDسػبعضشيات القػػرف الساضػي سػػيؿ 
 دارة حت  يتؾصل إل  نتائ  يدتظيع مؽ خبللها  مقارنة الفروؽ الثقافية الستعمقػة بعمػؼ اإل، ا) بمد  72مؽ(

ودراسػػت  هػػذ  كانػػا مثضػػرة ، لمثقافػػة األربعػػةوتؾصػػل إلػػ  وضػػع نسػػؾذج يدػػس  نسػػؾذج األبعػػاد ، وتفدػػضرها
فػػي االعتبػػار الثقافػػات  ذاألخػػتزػػضضق نسػػاذج الدػػمؾؾ لمبمػػداف دوف  يحػػاوؿكؾنػػ  كػػاف ؛ لبلهتسػػاـ والجػػدؿ

العضشػػة التػػي اعتسػػد عمضهػػا كانػػا مقترػػرة عمػػ  شػػركة واحػػدة متعػػددة أف  كسػػا. الفرعيػػة داخػػل البمػػد الؾاحػػد
هؼ نسؾذجػػػ  فػػػي فهػػػؼ القػػػيؼ الستعمقػػػة بالعسػػػل بػػػضؽ العديػػػد مػػػؽ أسػػػوعمػػػ  الػػػرغؼ مػػػؽ ذلػػػػ فقػػػد ، الجشدػػػيات

كػد أو . مؾؾ فػي العديػد مػؽ الثقافػات السختمفػةفقد وضح هذا الشسؾذج الذػكل الدػائد لمدػ ومؽ َثؼ ، البمداف
HOFSTED  وتػؼ تعريػف هػذ  األبعػاد مػؽ ، أربعػةالقيؼ تذسل عمػ  أبعػاد  أساسهاالشغؼ الثقافية التي أف

وهػػػذ  ، اإلرادةوقػػػؾة  واالسػػػتقبلليةواألبعػػػاد  اإلنجػػػازاتمثػػػل ، القػػػيؼ أصػػػؾؿ خػػػبلؿ الرػػػفات الجساعيػػػة أو
مػػػع  اإلندػػػانيةة لسجتسػػػع معػػػضؽ و كيفيػػػة تفاعمػػػ  مػػػع السذػػػكبلت األبعػػػاد مجتسعػػػة تعكػػػس السضػػػؾؿ الشغريػػػ

، (عبػػػدالمظيف اآلتػػي وكانػػا هػػذ  األبعػػاد عمػػػ  الشحػػؾ . التيكضػػد عمػػ  قػػؾة وضػػػع  كػػل مػػؽ هػػذ  القػػػيؼ
2011(: 

 ُبعلج القلؽة (Power distance ) :  ويعكػس هػذا البعػد مدػتؾى تقبػل السجتسػع لمتؾزيػع غضػر الستدػاو
ذلػػ  أثبػاتوتػؼ ، يكؾف هشاؾ تفاوت في القػؾة فػي مكػاف العسػلأف  الظبيعي ومؽ، لمقؾة داخل السشغسات

والثقافة التي تسمػ درجة عالية مؽ ب عد القؾة تزع القػيؼ  ؽوالسرؤوسضفي العبلقات التربؾية بضؽ الرؤساء 
قػػؾة فػػي مجتسػػع قػػل األفػػراد وفػػي هػػذا الدػػياؽ فهػػي تسمػػي عمػػ  األ. العغيسػػة فػػي حالػػة تدمدػػمية وسػػمظؾية

. دػمظات التػي يتستػع بهػا السػديروف ع إلػ  الكسػا يتؾقػع الخزػؾ . ة القبػؾؿ بؾضػعهؼأو مشغسة معضش معضؽ
 :يؾضح ذلػ اآلتيوالذكل 
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 عاؿ                          بعد القؾة                             مشخفض       
 

 ت امل االجتساعياالجتساعي           مقياس بعد القؾة         مشخفض ال التفاوت    
 .اهتساـ كبضر بالؾضع التدمدمي                         اهتساـ بدي  بالؾضع التدمدمي   

 
 ( مقياس بعج القؽة3شكم رقػ )

في مجتسػع فراد ويذضر هذا الب عد درجة شعؾر األ: (Avoidance uncertaintyُبعج تجشب الغسؽض) 
ا تدع  إل  خفػض فة التي يكؾف فضها عدـ التيكد مرتفع  ف الثقاأو ، الػامزة األشياءمعضؽ بالقمق مؽ 

 .بذكل مباشرفراد الرارمة يمتـز بها األ واإلجراءاتدرجة الػسؾض عؽ طريق القؾانضؽ 
 

 عاؿ                          بعد تجشب الػسؾض                         مشخفض       
 

 العبلقات غضر الرسسية                     التيكددـ العبلقات الرسسية                     ع    
 .اهتساـ بدي  بالهيكل والرقابة                         واإلجراءاتاهتساـ كبضر بالهياكل    

 

 ( مقياس بعج تجشب الغسؽض4شكم رقػ )
وثبػات  أكبر اميفرسسية مرسسة لسشح  وإجراءاتتغهر هذ  القيسة مؽ خبلؿ قؾاعد  األعساؿفي مجاؿ 

. الدولضضؽ نزعة نحػؾ القػرارات ذات السدػتؾى السػشخفض لمسخػاطرة حضث يكؾف لدى السديريؽ، مهشي أكبر

ال تحػب  أنهػاا فػي هػذا البعػد والػذ  يذػضر إلػ   مرتفع  فرندا سجما معدال  أف  HOFSTEDدراسة  وأكدت

ػسػجما معػدال  والػدوؿ العربيػة  األمريكيةالؾاليات  في حضؽ، السقاييس االجتساعية الػامزة ا فػي  مشخفز 

 .في مؤسداتها األديافتدسح بتظبضق تعاليؼ  أنهاهذا الجانب مسا يذضر إل  

 (ُبعللج الفخديللةIndividualism) : يسضمػػؾف إلػػ  اعتبػػار انفدػػهؼ وعػػائبلتهؼ فػػؾؽ فػػراد ف األأيعشػػي هػػذا البعػػد

والػػدوؿ  األمريكيػػةستحػػدة حاجػػات السجتسػػع ومػػؽ البمػػداف التػػي تقػػدر الفرديػػة الؾاليػػات ال وإهسػػاؿ اآلخػػريؽ

كسػا يكػافئ ، والسػػامرة واالسػتقبلليةالذخرػي واالبت ػار  اإلنجازتؤكد عم   فلنهابريظانيا  أما، العربية

 .فضها السبادر السدتقل ندبة إل  مجهؾد  الجساعي
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 عاؿ                          بعد الفردية                             مشخفض       
 

 تحديد الذات                     مقياس الفردية                            الجساعية    
 .والتظؾير الذخري                     اهتساـ باالندجاـ الجساعي باإلنجازاهتساـ كبضر    

 
 ية( مقياس بعج الفخد5شكم رقػ )

اعي ومراعاة السعايضر الجساعية في الجس التعاوف عشدما ت ؾف الفردية مشخفزة فضدؿ ذلػ عم  تذجيع 

 .العبلقات والذعؾر باالنتساء إل  السشغسة

 (ُبعللج الحكؽريللةMasculinity) : يذػػضر إلػػ  الدرجػػة التػػي يػػتبلءـ بهػػا الدػػمؾؾ الظسػػؾح مػػع  نغػػؼ القػػيؼ فػػي

، ول ػػػؽ بالدػػػمؾؾ الػػػذ  يدػػػم   كػػػل جػػػشس؛ هػػػذا الب عػػػد ال يهػػػتؼ بػػػالفروؽ البضؾلؾجيػػػة، سػػػياؽ الذكؾريػػػة

 . والتشافديةعالية في الذكؾرة يعظي القيسة القظفية والجـز  أرقام اسع الذ  يدجل والسجت

 عاؿ                          بعد الذكؾرة                             مشخفض       
 

 و ت ؾيؽ العبلقات إنذاءرقابة العبلقات والتحكؼ لها           مقياس بعد الذكؾرة             
 .اهتساـ كبضر بالقظفية والجـز والدمؾؾ التشافدي                   اهتساـ قمضل بالقظفية والجـز والسشافدة   

 
 ( مقياس بعج الحكؽرة6شكم رقػ )

، ايػػة بالعائمػػةؿ لمعشتبقػػ  فػػي السشػػز أف  فػػي السجتسعػػات ذات الذكؾريػػة العاليػػة يتؾقػػع مػػؽ الشدػػاء غالبػػا

إل   إضافة، ؾر الذيؽ يتستعؾف بالحـز الذ  يؤد  إل  السشافدةومعغؼ السشغسات يديظر عمضها الذك

 ألف؛ السجتسعات التي فضها معدؿ الذكؾرية مشخفض في حضؽ . تحسل الزػ  ال بضر في بضئة العسل

عاليػػة كػػؾف  إداريػػةلػػذلػ تجػػد ال ثضػػر مػػؽ الشدػػاء فػػي مشاصػػب و ؛ بضئتهػػا ال تعػػاني مػػؽ ضػػػؾط العسػػل

 .افدة ت اد ت ؾف شب  معدومةوالسش، احزم   أقل عروؼ العسل 

ت ػؾف مجتسعػة كؾنهػا مرتبظػة ومتفاعمػة فػي أف  يجػب HOFSTEDأبعػاد الثقافػة ؿأف  ويعتقد الباحػث  

 .تيثضراتها عم  سمؾكيات واتجاهات العسل
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 :نعخية السجلم العام .3

الثقافات بضؽ   األساسيةاالختبلفات   ويركز عم، هذا السدخل عمساء االتراؿ بضؽ الثقافات  حضث يتبش

هذ  الثقافات تختم   أف  باحثؾ االتراؿ بضؽ  الثقافات ى وير . خرى الثقافات األ  والتي بدورها تؤثر عم

 :)2009، (الجساؿاآلتية فيسا بضشها بالدسات 

 السدللاواةEquality : السدػػاواة   فػػبعض الثقافػػات تحػػرص عمػػ، أخػػرى  إلػػ وهػػذ  الدػػسة تختمػػ  مػػؽ ثقافػػة  

 .اوثقافات عكس ذلػ تسام  ، السجتسع بدوف استثشاءأفراد ت لجسيع في جسيع الحقؾؽ والؾاجبا

  الشدعللة الفخديللةIndividualism :االبت ػػارات   عمػػفػػراد هشػػاؾ ثقافػػات تحتػػـر الشزعػػة  الفرديػػة وتذػػجع األ

 .سمؾؾ معضؽ ومحدد  عمفراد نس  حياتهؼ لؤلفزل وثقافات تقضد األ  واالختراعات وتذجعهؼ عم

 الخرؽصلللللية Privacy :وهشػػػػػاؾ تذػػػػػريعات تحسػػػػػي هػػػػػذ  فػػػػػراد قػػػػػدس بعػػػػػض الثقافػػػػػات خرؾصػػػػػية األت

التػػي ال تعسػػل أ  قداسػػة لهػػذ  الخرؾصػػية ولػػيس لػػديها أ   خػػرى بعكػػس الثقافػػات األ، الخرؾصػػية

 .تذريعات بهذا الجانب

 السشافدلللة competition :فػػػي  السػػػيسا، الحريػػػة السظمقػػػة فػػػي التشػػػافسفػػػراد تعظػػػي لؤل يؾجػػػد  ػػػيؼ ثقافيػػػة

و يؼ ثقافية تػرتب  بالشغػاـ السركػز  وتقضػد ، الرأسساليةمثل الدوؿ ، اص والسجاؿ االقتراد القظاع الخ

 .عسمية السشافدة

 التغضخchange : ذا كػاف التػضػر غضػر مقشػع وال يتشاسػب إ السػيسا، التػضػر مقاومػة إلػ ثقافػات تسضػل هشػاؾ

 .تتساشي مع كل جديد بعكس الثقافات التي تدسح و، مع  يسها ومعتقداتها

 االلتدام بالذكمياتFormality :والسراسػؼ ، والرسػسيات، االلتػزاـ بػالبرتؾكؾؿ  تحػرص بعػض الثقافػات عمػ

 .وااللتزاـ بارتداء مبلبس معضشة، لؾية في التحدثو واأل، واالجتساعات، في بضئة العسل وخارجها

 الكفللاءة Efficiency : الزػػرور   ءؽ الذػػيفػػي الثقافػػات الػربيػػة مػػ داءمفيػػار ال فػػاءة فػػي األ يعػػد حضػػث

 .السذروعات إدارة في 
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 الشدعللة الساديللة Materialism : وتقػػيس ، ضػػؾء  يستهػػا الساديػػة  عمػػ واألشػػياءثقافػػات ت َقػػيؼ السذػػروعات

 .الستراكسة وأصؾلها وتدفق سضؾلتها الشقدية أرباحهاالشجاح مؽ خبلؿ 

 ألالقيات العسم Work Ethics :  مػؽ الفزػائل االجتساعيػة والبػد هشاؾ ثقافات يعد العسل الجاد والسشػت

 .األشياءويقاس  يسة الفرد مؽ خبلؿ هذ  ، في العسلفراد مؽ االحتراـ والتقدير لجسيع األ

 السالبللذ Dress :وربسػػا ال ، ثقافػػات مجتسفيػػة معضشػػة ىو ػػيؼ لػػد ومعػػاف   داللػػة  اذ ئ اتعشػػي السبلبػػس شػػض

 .نفس الداللة والقيسة أخرى ثقافات  ىتعشي لد

 الجيانة Religion : االجتساعية واألعراؼفي العادات  ةامل السؤثر ؾ مؽ الع يعد الديؽ. 

 الشدعة العسميةPracticality : التػي تجشػي مشهػا السشػافع األعسػاؿبعض الثقافات لديها اهتسػاـ باألشػياء و ،

ؿ فسػػثبل مػػؽ خػػبل، لػػديها هسيػػةالتػػي ال تعػػؾد فػػي السشػػافع والفؾائػػد تبػػدو قمضمػػة األ واألشػػياء األعسػػاؿ أمػػا

سشػي يقزػي مػؽ اليالػالبيػة فػي ثقافػة السجتسػع أف  سشػي نجػداليمبلحغة الباحث كؾني أنتسػي لمسجتسػع 

 تعػد  أخػرى فػي ثقافػات  فػي حػضؽ ، القػات وهػذا ال يعػؾد بالسشػافع لمسجتسػع تشاوؿساعات في  ) 3-8(

 .لمساؿ والؾقا ةومزيع امحرم   ضئ االقات ش تشاوؿ

 الشللؽع )الجللشذ (Gender : وهػػذا ، جػػل يتستػػع بؾضػػع أفزػػل مػػؽ السػػرأة فػػي كثضػػر مػػؽ الثقافػػاتمػػازاؿ الر

 .مثل الثقافات الػربية أخرى ثقافات  ىوي عد هذا الذيء تحضزا لد، يشظبق في معغؼ الدوؿ العربية

 الطبقة االجتساعية Social Class : إل هشاؾ ثقافات اجتساعية تدسح لمفرد في التشقل مؽ طبقة معضشة 

فػػي   يدػػتسر الفػػرد ويبقػػ أخػػرى ول ػػؽ هشػػاؾ ثقافػػات . خػػرآ إلػػ سػػاعي معػػضؽ ووضػػع اجت أخػػرى طبقػػة 

 .وضع اجتساعي أفزل أوطبقة  إل طبقة ووضع اجتساعي معضؽ وال يدتظيع االرتقاء 

 الؽقلت Time :لعامػػل  ةكبضػر  أهسيػةثقافػات تعسػل ، تختمػ  الثقافػات مػؽ ناحيػة عامػل و يسػة الؾقػا لػديها

 .اسضش  ث ئ الديها الؾقا شض عديالؾقا و 
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 السكللان Place : تعسػػل فػػي أف  ثقافػػات تحػػب، أخػػرى  إلػػ حضػػث يختمػػ  عامػػل تقػػدير السكػػاف مػػؽ ثقافػػة

 .والسداحات الزيقة األماكؽومداحات واسعة وال يذعروف بالراحة  في  أماكؽ

 التعاقجات Contracts : تختم  الثقافات مؽ ناحية الشغرة لمتعاقدات فهشاؾ ثقافات تحتـر التعاقدات بػضؽ

 .خبلؿ بهاوهشاؾ عقؾبات لسؽ يقـؾ باإل، انؾف بقؾة الق  ا وتفرض  أمرا  مهس  تعدو  طراؼاأل

  االجتساعيلللة واألعلللخافالعلللادات  Social Customs : والقػػػيؼ  واألعػػػراؼأصػػػل الثقافػػػة هػػػي العػػػادات

ف ػػل مجتسػػع يختمػػ  فػػي  يسػػ  ، يعشػػي االخػػتبلؼ فػػي الثقافػػات األشػػياءفػػاالختبلؼ بهػػذ  ، االجتساعيػػة

 .ت  ويختم  بثقافت اوعاد

 :(Fons Trompenaarsأبعاد القيسة الثقاةية لج  فؽنذ تخومبضشارز) .4

ودراسػػات فػػؾنس ترومبضشػػارز فػػي مجػػاؿ أبعػػاد القيسػػة الثقافيػػة هامػػة بالشدػػبة لمسػػدير الػػدولي  أبحػػاثتعػػد 

مػػؽ  الػػ  مػػدير  مػػدتها عذػػر سػػشؾات وتزػػسشا خسدػػة عذػػر أشػػسما فتػػرة زمشيػػة  األبحػػاثف تمػػػ إحضػػث 

وبعػض هػذ  األبعػاد هػي جديػدة لػؼ يػتؼ التظػرؽ ، ثقافػة وطشيػة وأربعػؾف ا تسثػل سػبعة ية وعذروف بمد  ثسان

، (عبػػػدالمظيف اآلتي وتتسثػػػل هػػػذ  األبعػػاد بػػػ. األعسػػاؿلضهػػا مػػػؽ قبػػل وتػػػيثر بذػػػكل يػػؾمي عمػػػ  طبيعػػػة إ

2011(: 

 فػػي االعتبػػار  األخػػذمدػػتقمة دوف  وأنغسػػةيذػػضر إلػػ  تظبضػػق قؾاعػػد : ُبعللج العسؽميللة مقابللم الخرؽصللية

بالعبلقػػات الذخرػػية بالسرتبػػة األولػػ   يكػػؾف القػػرارأف  الخرؾصػػية تعشػػي فػػي حػػضؽ ، الغػػروؼ الفرديػػة

 .وتيخذ في االعتبارات الخاصة

 أمػػاكؽعػػؽ عػػؾاطفهؼ بذػػكل واضػػح فػػي فػػراد يذػػضر إلػػ  درجػػة تعبضػػر األ: ُبعللج السحايللج مقابللم العللااطفي 

، العسػل أماكؽعايضر مهشية لم ذ  عؽ العؾاط  في م أل وال ييخذوف في االعتبار ، العسل دوف خجل

 .عبلقات خاصة أو عبلقات عامة إقامةيسضمؾف إل  فراد األ أغمب أف  أ 
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  كؾنػػػ  ؛ الفػػػرد  باإلنجػػػازالسجتسػػػع أفػػػراد يذػػػضر إلػػػ  درجػػػة اهتسػػػاـ : والعدويلللة أو الشدلللبية اإلنجلللازُبعلللج

والخبػرة  التعمػيؼفػي عسمػ  ومدػتؾى  اؿ  اء عػما يقؾـ ب  الفرد مؽ أدأف  بسعش ، والؾضفيةالسردر لمشفؾذ 

ػػالب ػػغمػػديهؼ فيػػات والذػػباب قمالشدػػاء واأل أمػػا، الػػذ  يقػػدمها الفػػرد لمسجتسػػع ا متدػػاوية لمؾصػػؾؿ إلػػ  ا فرص 

 .إنجازاتهؼالسشاصب مؽ خبلؿ 

 .Zahranaنسؽذج " زىخنو "  .5

وتذػسل هػذ  . بضؽ الثقافات االختبلفات الثقافية التي لها عبلقة مباشرة باالتراؿ  ركز هذا الشسؾذج عم

 :)2009، (الجساؿاالختبلفات التي يظرحها هذا الشسؾذج ما يمي

   مقابلم الدليا  السلشخف   العلاليالدلياHigh Context Vs Low Context . وهشػا طػرح

فالثقافػػػات ذات الدػػػياؽ السػػػشخفض تعتسػػػد فػػػي االترػػػاؿ فػػػي كثػػػرة السعػػػاني . "زهرنػػػ " تقدػػػيؼ لمثقافػػػات

 أغمػػب الثقافػػات ذات الدػػياؽ السرتفػػع ت ػػؾف  أمػػا. تقمضمهػػا فػػي سػػياؽ االترػػاؿ الة والمػؾيػػة فػػي الرسػػ

 .السعاني في سياؽ االتراؿ وت ؾف ندبة قمضمة مؽ السعمؾمات في الرسالة

   تجدئة الشذلا  والؽقلت مقابلم علجم تجدئلة الؽقلت والشذلاMonochromic Polychromic  

Vs . . قػػاتهؼأو و  أنذػػظتهؼتخظػػي  وتػػشغؼ  إلػػ افػػات تسضػػل هشػػاؾ ثقأف  إلػػ حضػػث يذػػضر هػػذا الستػضػػر ،

ا فػػي وقػػا  واحػػد  دوف عسػػبل  ؤ الػػذيؽ يػػفػػراد مقابػػل األ، فػػي وقػػا واحػػد األعسػػاؿدوف عػػدد مػػؽ ؤ بحضػػث يػػ

 .واحد

  التؽجللو نحللؽ العسللم فللي مقابللم التؽجللو نحللؽ الللحاتDoing Vs. Being .قافػػات تهػػتؼ تؾجػػد ث

 فػػػي حػػػضؽ . الظبقػػػة االجتساعيػػػة لمفػػػرد أواالنتسػػػاء  إلػػػ بلنجػػػازات الفػػػرد القابمػػػة لمقيػػػاس بػػػػض الشغػػػر 

 اليسشيػة لمبضئػة الثقافيػة مػثبل  . مؽ  االهتساـ بقدرات  و ياس إنجازات  أكثرذات    إل ثقافات تشغر لمفرد 

سشػي تشغػر اليهػذا السجتسػع نجػد الػالبيػة فػي السجتسػع  إلػ نتسي أومؽ خبلؿ مبلحغة الباحث كؾني 

 .في العسل اإلنجازات إل وطبقت  االجتساعية وليس  ت ذات  وانتسائض إل لمفرد 
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  ثقافلة زملؼ السدلتقبم فلي مقابلم زملؼ الساضليFuture Tense Vs Past – Tens .هشػاؾ 

وكػػل شػػيء جديػػد لسدػػتقبل ، واالبت ػػار، واإلبػػداع، ثقافػػات تهػػتؼ بالسدػػتقبل وهػػي ثقافػػات يهسهػػا التػضػػر

 واإلدراؾهػػا صػػعؾبة فػػي التخظػػي  ؤ بشاأيجػػد  وهشػػا. تهػػتؼ بالساضػػي وتاريخهػػاأخػػرى وثقافػػات . فزػػلأ

 .لؤلنذظة السدتقبمية

  لطيلة اللاالثقافات الخطية فلي مقابلم الثقافلاتLinear Vs Nonlinear . هشػاؾ ثقافػات خظيػة

  السؾضػػؾعات الست اممػػة وتعتسػػد عمػػ  ونهايتهػػا وتدمدػػمها وعمػػ األحػػداثبدايػػة   تركػػز عمػػ أنهػػاأ  

فػػي . حػػد كبضػػر إلػػ مذؾشػػة  أوهؼ عذػػؾائية لػػضإخظيػػة بالشدػػبة بلفػػة الوف الثقايعػػدو ، الذػػؾاهد والبػػراهضؽ

ا ا يتزػػسؽ فػػي العػػادة عػػدة مؾضػػؾعات يعبػػر عشهػػا شػػفهي  ا ال خظي ػػتف ضػػر    السقابػػل هشػػاؾ ثقافػػات تتبشػػ

 ةظيػػخالبلويتزػػسؽ االترػػاؿ فػػي هػػذ  الثقافػػات . ا مػػؽ خػػبلؿ االترػػاؿ المفغػػيعمضهػػويدػػم  الزػػؾء 

 .في وقا واحد ةيا متشؾعطرح أسئمة كثضر  ومعالجة قزا

 :الثقاةية بعاد( لألGlobleمذخوع يمؽب) .6

حضػػث ، الدػػمؾؾ التشغيسػػي وفاعميػػةؾب الػػذ  يدػػس  القيػػادة العالسيػػة جػػرى فريػػق عسػػل مذػػروع غمػػأ     

سػػػبع سػػػشؾات حػػػؾؿ القػػػيؼ الثقافيػػػة  السعمؾمػػػات عمػػػ  مػػػدىا لجسػػػع البيانػػػات و ) باحث ػػػ170ريػػػق (شػػػسل الف

شػسما هػذ  العضشػة مػؽ السػديريؽ و ، ) دولػة62) مػدير فػي (000، 18( مػؽ السسارساتوخؾاص القيادة و 

عػرؼ الفريػق تدػػعة و ، الستعػددة فػي العػػالؼ األحجػػاـت ذاات تشػؾع واسػػع مػؽ الرػشاعات و فػي مشغسػات ذ

 :)2011، (عبدالمظيفكاآلتي هيو ، سةإدارية مهولها مزامضؽ  اآلخرا مؽ ثقافية تسضز مجتسع   أبعاد

 ) في مجتسع فراد يكؾف األأف  الدرجة التي يتؾقع لها إل يذضر هذا الب عد و : )Assertivenessب عد الحـز
، الفػػػػػرد، الحداسػػػػػيةل التؾاضػػػػػع و معارضػػػػػضؽ و تشافدػػػػػضضؽ مقابػػػػػ أوالسجابهػػػػػة ة و و امعػػػػػضؽ يترػػػػػفؾف بالقدػػػػػ

ػ اليابػافمجتسعػات مثػل أف  استشتجا دراسة غمؾبو  تفزػضل  إلػ ا تسضػل يكػؾف فضهػا معػدؿ الحػـز مشخفز 
؛ االي ػػالشسدػػا يكػػؾف معػػدؿ الحػػـز فضهػػا علسانيػػا و أدوؿ مثػػل  فػػي حػػضؽ ، ندػػجاـاالفػػي العبلقػػات و التفاعػػل 

 .تتبش  اتجا  القدرة عم  الفعلكؾنها تقدر السشافدة و 
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 ت التؾجػ  السدػتقبمي التػي يؾلضهػا السجتسػع لدػمؾكيا هسيػةيعشػي هػذا البعػد مدػتؾى األو : التؾج  السدػتقبمي

 .سدتقبلاالستثسار في الفي التخظي  و 

 الدرجػػة التػػي  إلػػ يذػػضر والتفػػؾؽ فػػي السجتسػػع و  داءتظػػؾر األو  أهسيػػة إلػػ يؤكػػد هػػذا البعػػد : داءتؾجػػ  األ

لديػػ  السجتسػػع يحػػب السبػػادرات و أف  ويعشػػي، تذػػجيع ال فػػاح والتحدػػضؽ السدػػتسر إلػػ يسضػػل فضهػػا السجتسػػع 

 .السهاـ إلنجازحس الدرعة والثقة 

   يثػػػاريضؽ إو ، يكػػػافئهؼ ل ػػػؾنهؼ عػػػادلضؽو فػػػراد ي يذػػػجع السجتسػػػع األرجػػػة التػػػالد إلػػػ يذػػػضر : التؾجػػػ  البذػػػر
يعظػػؾف  يسػػة كبضػػرة متدػػامحؾف و السجتسػػع ودودوف و أفػػراد أف  يعشػػيو . ولظفػػاء بػػاألخركرمػػاء مهتسػػضؽ و 

 .لبلندجاـ
 التجسعػات السؤسدػاتية فػي مؾاجهػة ، ب عػد القػؾة، التيكػدتجشػب عػدـ ، (االختبلفات الجشدية بعادبالشدبة أل

 .HOFSTEDالتجسعات الداخمية(غضر الرسسية) فقد تؼ مشاقذتها في نسؾذج ، الفردية
الشجػاح فػي التفػاعبلت  إلػ نتائ  هذ  الدراسة مهسػة لمسػديريؽ الػدولضضؽ الػذيؽ يدػعؾف أف  الباحث يعتقجو 

 السهػارات السظمؾبػة التخػاذبت ؾيؽ الدػمؾكيات و  مسديريؽ الدولضضؽحضث يدسح تؾقع االختبلفات ل، الثقافية

 .يتبلءـ مع التؾقعات االجتساعية في البضئة التي يعسل بها بيسمؾبالقرارات 

 :مؽ تمػ الشساذج ابضبضؽ عدد   اآلتي الجدوؿ و ، ف باحثؾ التي قاـ باقتراحها الهشاؾ العديد مؽ الشساذج و 

 ت١ئ١ح  ٌصمافح   ظرّاػ١ح تؽطة  ٌرطٍطً  ٌسِٕٟ ٌٍت  ضاخ أتؼا : (1ظتٚي  لُ )

 تؼا  أل  ٌؼاَ  ٌثاؼس َ

1 
Spinds 

and wells 

 

1997 

 

 

ٔانششكبءـانٕلذـاألصذلبءاالخزًبػٛخـانًكبٌـٔاألػشافانزؼبلذادـانؼبداد

انؼًمـانكفبءحـأخاللٛبدانطجمخاالخزًبػٛخـانًالثظـانذٍٚـانُٕعـانُضػخانؼًهٛخـ

فغخـانخصٕصٛخـاالنزضاوثبنشكهٛبدـانُضػخـانًبدٚخـانزغٛشـانُضػخانفشدٚخـانًُب

.انًغبٔاح

2 HOFSTE

D 
1981 

يغبفخانغهطخـثؼذردُتانًدٕٓلـانفشدٚخ/اندًبػٛخـانزكٕسٚخ/األَٕثخـاالعزشعبل/

 .ضجطانُفظ

ٔافذ فا٠س  3

  ٌٙرظ
 .انُفٕرانٕظٛفٙـردُتانًدٕٓلـاندًبػٛخ/انفشدٚخـانزكٕسٚخ/األَٕثخ 2118

 2111 ٠ٛضف تؽر 4
ـاألَٕثخانُفٕرانٕظٛفٙـردُتانًدٕٓلـانفشدٚخثخالفاندًبػٛخـانزكٕسٚخثخالف

 .نهًغزمجمخمانُظشحطٕٚهخاأل

5 
ظاِؼاخ 

ِطرر٠خد 

 ٚذ١ٍثٛ ؽ

2111 
ـانفشدٚخيمبثماندًبػٛخـانزكٕسحيمبثماألَٕثخـانزٕخّانٛمٍٛيغبفخانمِٕـردُتػذو

 .انمصٛشـانزغبْميمبثمضجطانُفظٖانطٕٚميمبثمانزٕخّػهٗانًذٖػهٗانًذ
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 تؼا  أل  ٌؼاَ  ٌثاؼس َ

6 Elena 

Buja 
2116 

ـاالردبِطٕٚمانًذ٘ـانزغبيرانٛمٍٛثؼذانغهطخـانزكٕسحـاندًبػٛخـردُتػذو

 .يمبثمضجطانُفظ

7 Basnak 

ova Jana 
2116 

مٍٛـانٛيمبثماألَٕثخـردُتػذويغبفخانمٕحـانفشدٚخيمبثماندًبػٛخـانزكٕسٚخ

 .ـاالَغًبطيمبثمضجطانُفظخميمبثملصٛشاألخماالردبِطٕٚماأل

دمحم فالق  8

 ٚأخرْٚ
2117 

انُفٕرانٕظٛفٙـردُتانًدٕٓلـانفشدٚخثخالفاندًبػٛخـانزكٕسٚخثخالفاألَثٕٚخـ

 .نهًغزمجمخمانُظشحطٕٚهخاأل

9 

ػتٔاْ 

ِشرف 

سٞ  ٌؼٕ

 ٚأخرْٚ

2117 

 

ـاألَٕثخـانزكٕسحيمبثمانٛمٍٛيغبفخانغهطخـانفشدٚخيمبثماندًبػٛخـردُتػذو

 .ٖيمبثمانزٕخّلصٛشانًذٖانزٕخّطٕٚمانًذ

1

1 

تاض١ً 

  ٌخٛ ٞ
 .األَٕثخمٍٛـانفشديمبثماندًبػخـانزكٕسحيمبثمانٛفبسقانمِٕـردُتانشٚجخٔػذو 2118

 .الباحث: در* السر

فلف  الحاليةالدراسة  أهداؼتحقضق  أجلومؽ ، ل  واستعراض  في الدابقو اومؽ خبلؿ ما تؼ تش

 .الثقافية االجتساعية بعادأل HOFSTEDنسؾذج  تبشاالدراسة 
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 السبحث الثاني
 السجيخيؼ أداء

، وعػػػائ  السػػػدير، رتعريػػػف السػػػدي الباحػػػث يتشػػػاوؿحضػػػث ، السػػػديريؽ أداءهػػػذا السبحػػػث  تزػػػسؽ

نغريػػػػة السػػػػدير ، دور السػػػػدير الػػػػدولي، تعريػػػػف السػػػػدير الػػػػدولي إلػػػػ  إضػػػػافة، لمسػػػػديريؽ اإلداريػػػػة األدوار

مهػػػاـ القػػػادة ، يتحمػػػ  بهػػػا السػػػدير الػػػدوليأف  الذػػػروط التػػػي يجػػػب، خرػػػائص السػػػدير الػػػدولي، الػػػدولي

ا ونتشاوؿ. العالسضؽ  إدارة تحديػد دورة ، داءأنػؾاع األ، داءعشاصػر األ، وتعريف  داءفي هذ  الجزئية األ أيز 

تقػػػيؼ ، الفػػػرد  داءاأل أنػػػؾاع، تقػػػيؼ متعػػػدد السراحػػػل، ولية السؾعػػػ ؤ مدػػػ، داءطريقػػػة ترػػػشيف األ، داءاأل

 .داءطرؽ تقيؼ األ، داءمعاير تقيؼ األ، داءاأل

 :مفيؽم السجيخ و وظائفو .1.2.1

تػ  ومهامػ  فػي تحديػد واجبا دارة فػي تعريػف السػدير وتفرقػا بهػؼ مشهجيػات اإل دارة اختم  عمساء اإل

 . ليإطة ؾ وليات والؾاجبات السشؤ تعريف  وفق السد إل وذهب كل مشهؼ ، أدوار  ومدسيات  و

 آخريؽ أشخاص قبل مؽ العسل مباشرة إلنجاز السدؤوؿ الذخص: السدير هؾأف  ا عم واتفق عمسي   

(Talbo ،1982 ،7). 

واإلسػػهاـ  اإلنجػػازدػػؤوؿ عػػؽ هػػؾ الذػػخص الس: مػػدير السدػػتقبل  الػػديب" فػػي كتابػػ إبػػراهيؼ"  كسػا عرفػػ

ا وأضاؼ. السشذية أوداخل السشغسة فراد السؤسدة وهذا يسضز  عؽ باقي األ أهداؼفي تحقضق   اتعريف   أيز 

، السادية، وؿ عؽ االستخداـ والتؾعيف األفزل لمسؾارد الستاحة لمسؤسدة  البذريةؤ السدير هؾ السد اخر  آ

 .)32، 2016، (الديبالسعشؾية لتحقضق أفزل الشتائ  

ف يلا ماهية السدير بػو ايتزح مؽ خبلؿ كل التعاريف المفغية واالصظبلحية والعمسية التي تشو 

  وتشفضػذ مهامػ  وواجباتػ  بال فػاءة السظمؾبػة وبػالجؾدة السيمؾلػة تتؾقػ  أهدافػمقدرة كل مدير عم  تحقضػق 
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ف معػػػ  و ابالتعػػػ عهؼوإقشػػػاعمػػػ  قدرتػػػ  عمػػػ   يػػػاد  وتؾجيػػػ  مرؤوسػػػي  ومػػػدى تػػػيثضر  فػػػي سػػػمؾكهؼ وجػػػذبهؼ 

 .)1، 2017، (الجظضمي واالستجابة لتؾجضهات  فيسا يتعمق بالعسل

الذػػخص الػػذ  يدػػتؾعب الهػػدؼ : السػػدير هػػؾ بػػيف الباحػػثعتقػػد الدػػابقة ي ومػػؽ خػػبلؿ التعريفػػات

 األمثػلالقياـ بحذد السؾارد السادية والبذػرية البلزمػة واسػتػبللها االسػتػبلؿ   و أجم الذ  وجد مؽ الرئيس

 .خبلؿ وعائف  (التخظي  ػ التشغيؼ ػ التؾجي  ػ الرقابة ػ واتخاذ القرار)  لتحقضق الهدؼ السشذؾدمؽ 

  وظائف السجيخ: 

عمػ  طريقػة  أوعم  قائسة معضشة لؾعائ  السدير دارة برفة عامة ليس هشاؾ اتفاؽ تاـ بضؽ عمساء اإل

 :يتاآلهي ك أهسيةقبؾال  و  كثرالسدير األ فؾعائ . مجسؾعات إل تقديؼ هذ  الؾعائ  

والشذػػاط  الحػػاليتعػػد كمسػػة التخظػػي  مػػؽ ال مسػػات ذات السعشػػ  الؾاسػػع الػػذ  يػػرتب  بػػالف ر : التخطللي  .1

فػػػالتخظي  عسميػػػة ذهشيػػػة تعتسػػػد عمػػػ  قػػػدرة السػػػدير عمػػػ  ترػػػؾر الذػػػكل السقتػػػرح لؤلنذػػػظة ، السدػػػتقبمي

 .)2012، (عؾادالسؾضؾعة هداؼالؾاجب مسارستها لبمؾغ األ

الهػدؼ  إلػ  الؾصػؾؿ سػبضل فػيفػراد األ عمػ  تؾزيعهػاو  األعسػاؿ تحديػد هػؾ بانػ  التشغػيؼ يعػرؼ: التشعيػ .2

 تحديػػػدعػػػؽ تؾزيػػػع لمعسػػػل ورسػػػؼ لمعبلقػػػات و نػػػ  عبػػػارة أكسػػػا يعػػػرؼ عمػػػ  . )128، 2005، (عرػػػفؾر

 .)172، 2013، (كافي السقرر بكفاية اقترادية جضدة داءذلػ بقرد تحقضق األلمدمظات و 

تباعػػ  ل ػػي يػػؤدوا اذ  يقػػؾـ بػػ  السػػدير عمػػ  مرؤوسػػي  و الػػ واإلشػػراؼ  اإلرشػػاد ي قرػػد بالتؾجيػػو : التؽجيللو .3

 .حرصؼ عم  االستسرار في العسل بثقة و يحفزهو . العسل بكفاءة

ولمترػػرفات السبرمػػة بالسشغسػػة عمػػ  حػػد سػػؾاء فػػراد لؤل الفعمػػي داء يػػاس األ بينهػػاتعػػرؼ الرقابػػة : الخقابللة .7

والتؾجضهػػػات التفرػػػضمية الستعمقػػػة بالخظػػػة السعتسػػػدة وتبعػػػا  عميسػػػاتوالتلمتيكػػػد مػػػؽ مػػػدى االلتػػػزاـ بػػػالقرارات 

 .)330، 2006، لسعاير مشاسبة محددة سمفا (الذسيسر  
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ؿ وفػػق معػػاير محػػددة يو ؿ بػػأو ترػػحيحها بػػة هػػي عسميػػة ترقػػب وقػػؾع األخظػػاء و الباحػػث بػػيف الرقا يعتقػػدو 

 .مدبقا

 :ف(الؽظائ، واألدوارالسيام ، الخرائص، السجيخ الجولي)السفيؽم .2.2.1

 :مفيؽم السجيخ الجولي .2.2.1.1

التشغيسيػة مػع تعزيػػز  هػداؼهػؾ الذػخص الػذ  يػؤثر عمػ  مجسؾعػة مػػؽ األشػخاص ويمهسهػا لتحقضػق األ

 اليقػػضؽالجسػػاعي فػي سػػياؽ متعػدد الثقافػػات يتسضػز بسدػتؾيات كبضػػرة مػؽ الػسػػؾض وعػدـ  الشسػؾ الفػرد  و

 .(Henson ،2016 ،2) السدافة والتعقضد و

الذػػػخص الػػػذ  يستمػػػػ الخرػػػائص والسهػػػارات والقػػػدرات  هػػػؾ ذلػػػػدير الػػػدولي السػػػأف  الباحػػػث يعتقػػػدو  

مػع بشػاء عبلقػات مػع الجهػة ، ما لمجهة السؾكمة ل  خارج الحدود الؾطشيػة ةوالسؾكل بلنجاز مهس اإلدارية

 .السزيفة إلنجاز السهسة بشجاح

مثػػل أ   إداريػػةالسػػدير الػػدولي يستمػػػ خرػػائص ومهػػارات وقػػدرات أف  ومػػؽ خػػبلؿ هػػذا  التعريػػف  نجػػد

خارج الحدود الؾطشية ويبشي عبلقات ودية مػع   ن  يسارس عسمأ إل باإلضافة ، مدير في مشغسة محمية

 .السحددة ل  دوف الحاؽ الزرر باألطراؼ السعشية هداؼاأل أوالظرؼ السزيف لشجاح الهدؼ 

 :لرائص السجيخ الجولي .2.2.1.2

أل  مدير هشػاؾ خرػائص ، الرقابة، التؾجي ، ؼالتشغي، التخظي : الرئيدةوعائ  السدير  إل باإلضافة 

 .)255، 2015، (القحظاني: اآلتيالسدير الدولي والستسثمة في  بها  تسضزيإضافية 

عذػػرة صػػفة يجػػػب تؾفرهػػا  فػػي السػػػدير  ىقامػػا الجسفيػػة األمريكيػػة لمتػػػدريب والتظػػؾير بؾضػػع أحػػػد

ل ػؽ ، رفات السظمؾبة فػي السػديريؽ عامػةال إل الدولي تتزسؽ الرؤيا الدولية والتعدد الثقافي باإلضافة 

االسػتراتيجية العالسيػة بذػػكل  األدبيػاتبسراجعػػة ؛ وآخػروف  )Beamish (1997قػاـ بعػض ال تػاب مثػل
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الدوليػػة  الساليػػةعػػاـ واالسػػتراتيجيات الؾعيفيػػة بذػػكل خػػاص كػػالسؾارد البذػػرية الدوليػػة والتدػػؾيق الػػدولي و 

 :يتاآللخرؾها كواستشبظؾا مشها سبعة خرائص لمسدير الدولي 

 .عاليةتظؾير واستخداـ مهارات استراتيجية   القدرة عم .1

 .التػضر والتحؾؿإدارة   القدرة عم .2

 .التشؾع الثقافي إدارة   القدرة عم .3

 .ترسيؼ هياكل تشغيسية مرنة لمعسل  القدرة عم .4

 .ضسؽ السجسؾعات والفرؽ  اآلخريؽالعسل مع   القدرة عم .5

 .التؾاصل  القدرة عم .6

 .التعمؼ ونقل السعرفة في السشغسات  القدرة عم .7

يكػػػؾف قػػػد أف  وهػػػي صػػػفات إمػػػا، يتحمػػػ  بهػػػا السػػػدير الػػػدوليأف  الخرػػػائص والرػػػفات التػػػي يجػػػبف إ

باإلمكانيػػات الذخرػػية   ترقػػأف  أجػػلالبػػرام  التدريبيػػة مػػؽ  مػػؽ خػػبلؿ ت ػػؾف أف  ا وإمػػااكتدػػبها سػػابق  

 :)30، 2009، (جساز: اآلتيوهي ك إلضهاليرل 

 .مع جشديات مختمفة بالتعاوف تػضر طريقة التف ضر وتجديد قشاعات    القدرة عم .1

  افتراضات جديدة فيسا يتعمق بالقيؼ والقشاعات الحزارية وإرساء قؾاعد ومسارسات قائسػة عمػ يتبش .2

 .والتجارب والدراسات السعاصرة ى الرؤ 

 .الت يف الدريع والسدروس لمبضئة الجديدة وإدارت   القدرة عم .3

 .عاليةلمسؾارد بكفاءة  األمثلعسل بروح الفريق و يادت  بسا يحقق االستخداـ ال  القدرة عم .4

واالقترػادية والقانؾنيػة فػي مجػاؿ  اإلداريػةضػاع و سػضشاريؾهات مدػتقبمية حػؾؿ األ إعػداد  القدرة عم .5

 . عسم
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رفػة ونقػل السع، تظؾير الذات والفريق بسا يتساش  مػع القػيؼ الدوليػة والعبلقػات اإلندػانية  القدرة عم .6

 .حضز التظبضق إل والخبرة 

ػػػ .7 ليدػػػتفضد مػػػؽ كافػػػة األف ػػػار والسبػػػادرات ، ا فػػػي عبلقاتػػػ  الداخميػػػة والخارجيػػػةا ومرن ػػػأف يكػػػؾف مشفتح 

 .خريؽقدرة االتراؿ باآل  وهذا يعتسد عم، واإلبداعات

 .اوالفشية والتقشية السعسؾؿ بها عالسي   اإلداريةتظؾير واستخداـ السهارات   القدرة عم .8

 :السجيخ الجولي أدوار .2.2.1.3

بتؾسػيع دور مػديريها العػالسضضؽ مػؽ نسػؾذج  الضػؾـقاما العديد مؽ السشغسات متعػددة الجشدػيات 

، Henson): ها شضؾع ا تذسل ما يمػيأكثر و ، مجسؾعة متشؾعة مؽ األدوار العالسية إل السػتربضؽ التقمضد  

2016 ،10): 

 .مشتجات قدؼ أوفرد رفيع السدتؾى في السقر الرئيدي يترأس مهسة  .1

 .كمضهساأو مشظقة  أوفرد رفيع السدتؾى خارج السقر الرئيدي يرأس دولة  .2

 .افتراضي ا وجها  لؾج  أوقائد فريق عالسي عم  مدتؾى عاؿ  وليس بالزرورة  يرأس فريق ا عالسي ا  .3

مػػدير ولػػيس بالزػػرورة يتفاعػػل عمػػ  مدػػتؾى عػػاؿ  مػػع مختمػػ  أصػػحاب السرػػمحة عمػػ  مدػػتؾى  .4

 .رة عم  إحداث تيثضر إيجابي مؽ خبلؿ إجراءات  القياديةالعالؼ ولدي  القد

 :(THE FISHERMAN THEORYنعخية السجيخ الجولي) .2.2.1.4

الػػػدولي الشػػػاجح  األعسػػػاؿقامػػػا هػػػذ  الشغريػػػة نتيجػػػة االرتبػػػاط الؾثضػػػق بػػػضؽ الدػػػسات السظمؾبػػػة فػػػي رجػػػل 

 :)1، 2014، (باسؼ وصائد األسساؾ السحترؼ

صػػػائد األسػػػساؾ تعقػػػد بػػػضؽ أخبل يػػػات وسػػػسات رجػػػل  أو THE FISHERMAN THEORYنغريػػػة ف إ

والسقرػػػػؾد برػػػػائد األسػػػػساؾ لػػػػيس هػػػػذا الرجػػػػل . صػػػػائد األسػػػػساؾ السػػػػدير الػػػػدولي  أوالػػػػدولي  األعسػػػػاؿ

ا عم  شاطئ البحر  ا  أوالسػمؾب عم  أمر  الذ  نذاهد  جالد  الشهػر مشػذ الرػباح وحتػ  السدػاء مسدػك 
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إنسػػػا السقرػػػؾد برػػػائد . ة صػػػػضرة تداعبػػػ  وتدػػػر عشػػػ القػػػدر بدػػػسك عميػػػ يػػػشعؼ أف  بدػػػشارت  فػػػي انتغػػػار

األسساؾ هؾ هذا الرجل السقداـ البحار الذ  يستظي صهؾة القارب الدريع السجهز لهذا الػػرض ويقػتحؼ 

فسػا . أحجػاـ اإلندػاف إلػ ب  أهؾاؿ البحار بحث ا عؽ األسساؾ الذرسة ال بضرة في الحجػؼ والتػي قػد ترػل 

 ؟الدولي وصائد األسساؾ السحترؼ األعساؿضؽ رجل هي الدسات والرفات السذتركة ب

ويجػب هشػا أال . يعؾد عم  صاحب  بالعديد مػؽ السشػافع األعساؿصضد األسساؾ كهؾاية مثم  مثل قظاع  

كػذلػ تحقضػػق ، فيكػل األسػػساؾ هػؾ بػبل شػػػ مػؽ فؾائػد ومشػػافع الرػضد. األربػاح أونف ػر فقػ  فػي البظػػؾف 

الػػدولي الشػػاجح  األعسػػاؿفسػػؽ سػػسات رجػػل . خػػرى السشػػافع األ ئػػد ول ػػؽ هشػػاؾ العديػػد مػػؽ الفؾا. األربػػاح

فالرػػضد يدػػتػرؽ مػػؽ اإلندػػاف الدػػاعات الظػػؾاؿ مسػػا يتػػيح لػػ  . وكػػذلػ صػػائد األسػػساؾ التيمػػل العسضػػق

ما ت ؾف مؽ أجسػل مػا يسكػؽ ألنهػا تسثػل البحػار ، وهي عادة. فرصة وفضرة لمتيمل في الظبيعة مؽ حؾل 

الشػاجح القػدرة عمػ  االنفػػراد  األعسػاؿلػذلػ فػلف مػؽ سػسات رجػل ؛ السرجانيػةوالذػؾاطئ والجبػاؿ والذػعب 

فسػػؽ خػػبلؿ هػػذا . مسارسػػة هؾايػػة التيمػػل فػػي معجػػزات ودرر الظبيعػػة مػػؽ حؾلػػ  بػػالشفس مػػؽ آف آلخػػر و

مػؽ التيمػل والتركضػز تدػاعد  عمػ   عاليةمراتب ودرجات  إل الشاجح  األعساؿالتيمل العسضق يرل رجل 

، Creative عميػػػ ائ  واألف ػػػار التػػػي قػػػد ال تخظػػػر عمػػػ  بػػػاؿ أحػػػد وهػػػؾ مػػػا يظمػػػق تحقضػػػق بعػػػض الشتػػػ

Innovative & Inventive Thinking القدرة عم  التف ضر االبت ار  الستظؾر أو. 

ول ػػؽ . فالرػػضد يعمػػؼ الرػػبر. ضمة نػػادرة الؾجػػؾد فػػي هػػذا الزمػػاف وهػػي فزػػضمة الرػػبرزػػتػػيتي بعػػد ذلػػػ ف

والربر اإليجابي الذ  يجب ، وليس الربر الدمبي؛ الربر الهداؼ أوالسقرؾد هشا بالربر اإليجابي 

واالسػػتثسار  األعسػػاؿمعشػػا  أال يكػػل وال يسػػل مػػؽ طػػؾؿ البحػػث عػػؽ فػػرص  األعسػػاؿأف يتستػػع بػػ  رجػػل 

ػا فػي مؾقػ  أحدػؽ مػؽ أقرانػ  ومشافدػي  ألف سػسة العرػر ؛ السختمفة والجديػدة وهػذا يجعػل اإلندػاف دائس 

 .بالربر وثقب الشغر كانا ل  الػمبة في الشهاية  أما مؽ تحم ،أصبحا القمق والتدرع
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فحػضؽ تذػح الؾسػائل ، الشاجحة وكذلػ الرياد االعتساد عم  الػذات األعساؿكذلػ فلف مؽ سسات رجاؿ 

والرػياد السػاهر هػػؾ . مؾاصػػمة الرػضد أجػليزػظر اإلندػاف الػذكي لبلبت ػار واالعتسػػاد عمػ  الػذات مػؽ 

ػا مػؽ حؾلػ   األعسػاؿورجػل : ئل فػي الحرػؾؿ عمػ  أحدػؽ الشتػائ مؽ يعتسد عمػ  أبدػ  الؾسػا يجػد دائس 

ػا مػؽ اسػتعساؿ السعػدات والؾسػائل الحديثػة إف . مشافدضؽ يدػتخدمؾف أحػدث وأغمػ  الؾسػائل ال مػانع طبع 

ػا رجػل . تؾفرت الشػاجح مقؾلػة الرػياد السػاهر "أنػ  يسكػؽ  األعسػاؿل ؽ إف لؼ تتؾفر فيجب أف يت ػر دائس 

 .الظرؽ والؾسائل بدائية في الحرؾؿ عم  أعغؼ الشتائ " أكثرساؿ دائس ا استع

ة سػاالعتسػاد عمػ  الحا أوأال وهي التررؼ بػالفظرة ، مذتركة أخرى ا سسة ذلػ هشاؾ أيز إل  إضافة

، عشػػػد صػػػعؾبة اتخػػػاذ القػػػرار أوتحمضػػػل السؾاقػػػ   أوقػػػؾة الحػػػدس وذلػػػػ عشػػػد تقضػػػيؼ األمػػػؾر  أوالدادسػػػة 

ػا القػدرة عمػ  الػػؾص والخػؾص فػػي هسومػؽ األمػػؾر ال، هػذا السزػساروكبلهسػا قمسػا يخظػئ فػي  سػة أيز 

يفقد الرائد الفريدػة إف  أوالرفقة  األعساؿوقد يفقد رجل . وعدـ أخذ أ  أمر بدظحية. أعساؽ األمؾر

 .هؾ لؼ يحكؼ التخظي  والتحزضر الحتؾائها

ػػا التػػي يسكػػؽ أف يتعمسهػػا رجػػل هسومػػؽ السقارنػػات ال ؽ صػػائد األسػػساؾ هػػي أف الحػػظ مػػ األعسػػاؿسػػة أيز 

وفيسػا يخػتص بهػذا السؾضػؾع هشػاؾ حكستػاف يجػب أف نزػعهسا عػضؽ . دور  فػي كػل شػيء ببراعػة ؤد ي

 أويتؾقػ  عػؽ ركػؾب مؾجػة الحػظ  أوأال يخذلػ   عميػ إف صادؼ اإلنداف الحػظ فيجػب : ال  أو : االعتبار

فقػد ، ويدفعها بقؾة حتػ  الشهايػةيكتفي بقدر مش  بل يجب عم  اإلنداف حضؽ ذلػ أف يركب مؾجة الحظ 

ومػؽ السؤكػد أف الحػظ إف حزػر فبلبػد لػ  أف يدػتسر حتػ  يكسػل ، د الحظ كرتػ  قبػل مػدة طؾيمػةو اال يع

لػيس  الضػؾـأف  األعساؿفلف شعر رجل ، فالحظ ال يعاند؛ هي عدـ معاندة الحظ: والحكسة الثانية. دورت 

أمػا إف اسػتسر الحػظ فػي . ؾـالضعؽ جانب  في هذا  فقد انررؼ الحظ. ال رة في يؾـ آخر فميعاود. يؾم 

أف  أو. ؿ قمػب األمػؾر عمػ  الؾجػ  اآلخػرو ايحػ أوعشاد  فيجب عم  اإلندػاف أف يػضػر الدػبل والؾسػائل 
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فػالحظ مثمػػ  مثػػل الرجػػل ؛ فسػػع عشػػ  التػضضػػر قػد يتػضػػر أحيان ػػا الحػػظ، يدػتعسل وسػػائل غضػػر تقمضديػػة البتػة

 .مة ال تخظر ل  عم  باؿضإف أنا عم  حضؽ غرة باستعساؿ وس عمي ب قد يسكشػ أحيان ا التػم، العشضد

نتيجػػة االرتبػػاط الؾثضػػق بػػضؽ الدػػسات  THE FISHERMAN THEORYومػػؽ هشػػا كانػػا نغريػػة  

 .الشاجح وصائد األسساؾ السحترؼ األعساؿالسظمؾبة في رجل 

 :صفات السجيخ الجولي .2.2.1.5

ا هػػؾد  لمسؾائسػػة بػػضؽ الثقافػػات وهػػي شػػروط  ا يجػػب أف يتحمػػ  بهػػا السػػدير الػػدولي فػػي جهشػػاؾ شػػروط  

 :)29، 2009، وهي (جساز اآلخريؽالبد مشها ل  في تعامم  مع  أساسية

 .وإدراكهامعرفة الشفس  .1

 .واألخريؽإدراؾ االختبلفات بضؽ الشفس  .2

 .خريؽواالجتساعية لمشفس ولآل عاليةاالحتياجات االنف إل  اليقغة .3

 .مؽ خبلؿ االتراؿ الفعاؿ اآلخريؽ تشسية عبلقات مع  الرغبة في العسل عم .4

تظػؾير السػدير وتشسضتػ  وتقؾيػة خبراتػ  ونسػؾ   وهذ  الذروط هي أساس البرام  التدريبيػة التػي تعسػل عمػ

 .حداسضت  عبر الثقافات

 الجولي العسم مؼ ججيج كشؽع العالسضضؼ السجيخيؼ: 

، Cappellen & Janssens)ثػبلث خرػائص تركػز عمػ  تسضػز طبيعػة عسػل السػديريؽ العػالسضضؽ  هشػاؾ

2010 ،28): 

ػا لػػ و . لمسديريؽ العالسضضؽ عم  مدػتؾى العػالؼ هػي التشدػضق الرئيدةتشظؾ  السهسة  .1  Pucik) andوفق 

Saba ،1998 فػػلف السػػدير العػػالسي هػػؾ شػػخص مػػا تػػؼ تعضضشػػ  فػػي مشرػػب يتحسػػل مدػػؤولية عبػػر (

هذا الشؾع مؽ السدػؤولية  يحتػاج  وجؾد. العسل عبر الثقافات والحدود الؾعيفية إل الحدود ويحتاج 
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يكؾف  لديهؼ القدرة عم  حل القزايا السعقدة والستشاقزة السزسشة فػي أف  إل السديروف العالسضؾف 

 .البضئة العالسية

. العسل مع أشخاص مؽ ثقافات عديدة والتعمؼ مشهؼ فػي وقػا واحػد إل يحتاج السديروف العالسضؾف  .2

)  Pucik & Saba 1998مرف ومفتػؾح فػي العديػد مػؽ الثقافػات (هذا يتظمب مشهؼ أف يكؾف التف ضر و 

 .أ  وجؾد مشغؾر وثقافة واسعة وتقدير لمتشؾع الثقافي

وهػذا يػتؼ عمػ  أسػاس  رحػبلت عسػل . تفاعبلت السديريؽ العالسضضؽ عبر الثقافات مع الزمبلء يؾمي ا .3

 .ضديؾ والسؤتسرات عؽ بعدمؽ خبلؿ أدوات االتراؿ االفتراضية مثل الفأو مشتغسة متعددة البمداف 

 :جوليال خيالتي تؽاجو السج اتيالتحج .2.2.1.6

 اان ػػياألجشبػػي أح ريقػػد تجعػػل السػػد، واجتساعيػػة ةيمػػؽ ضػػػؾط نفدػػ  يػػمػػا ف  يػػف بػػةيغر  ةضئػػالعسػػل فػػي بف إ

وكينسػا  حػسيو ، )انػايأح ةي(عكدػ ةيحزػار  مػؽ القمػق ومػؽ صػدمة عػانييو ، وكينػ  مشفػي مػؽ بمػد  ذعري

، مػػدتهؼ انتهػػاءطػػانهؼ قبػػل أو  إلػػ  عػػؾدواي أف إلػػ األمػػر ببعزػػهؼ  رػػليوقػػد  .ومؾطشػػ  ئتػػ ضأقتمػػع مػػؽ ب

ػػ مختمفػػة ةيػػوثقاف ةيػػواجتساع ةياسػػيس ئػػةضنفدػػ  أمػػاـ ب جػػدياألجشبػػي  ريفالسػػد أف  عميػػ ف، ا عسػػا عهػػد تسام 

وسػػمظات  ؽضعسػػل مػػع مرؤوسػػ عبلقػػات، اجتساعيػػةعبلقػػات ، ةيػػمهش رضػػوغ ةيػػمهش دةيػػعبلقػػات جد شذػػئي

ػػ. ةيػػحكؾم ، حسػػد(أ مػػيي سػػاياألجشبػػي ف ريالسػػد التػػي سػػؾؼ تؾاجػػ  اتيأف نجسػػل هػػذ  التحػػد سكػػؽيا عسؾم 

2010(: 

 الظقػػس عػػؽ ختمػػ يا مػػا الظقػػس والسشػػاخ الػػذ  غالب ػػ إلػػ باإلضػػافة : ةيػػالسحم ةيػػقيز ضالف ئػػةضالب اتيتّحػػد .1

 ريلسػدا عػؽ السدػتؾى الػذ  ألفػ  قػليالػذ  غالبػا  مػا  ذػةيوالسف ةيػاهشػاؾ مدػتؾى الح، مؾطشػ  يوالسشاخ ف

ة ةيجانب العشا از  يهشالػ أ. ات ياألجشبي طؾؿ ح  ذلػ البعد عؽ األهػل واألصػحاب إل إضافة . الرح 

 .لمفرد في كل مجتسع يهؼ صساـ األماف الشفد ؽيالذ
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 أسػرت أفػراد ومػؽ ، األجشبػي ريخاصة بالدمؾؾ الستؾقع مؽ السػد اءيهشاؾ أش: االجتساعية ئةضالب اتيتحد .2

 مشػػ  ا هػػؾ أف معرفػة القؾاعػػد الخاصػػة بالدػػمؾؾ ومػا هػػؾ متؾقػػعاألمػػر صػػفب   جعػليومػػا . رعاهػػايأف  عميػ 

 فيػالت  عيدػتظيأ  درجػة  إلػ ، وحت  بعد معرفتها؟ كتذفهايأف  إل  فعليتقتزي وتدتػرؽ وقتا فساذا 

 بهػا حكػؼي أخػرى  اتيػومرجف ؼيالػؾاعي قؾاعػد و ػ رضػاألجشبػي وفػي ذهشػ  وعقمػ  غ ريالسػد حزري؟ معها

 فػي حت  ار  يحر  كؾف يأف  عمي هشا . وهي التي تحكؼ أفعال  وتحركات ، بها سمؾك  حدديو  ءايعم  األش

 وهػي تمػػ الظمعػات. أسػرت أفػراد ت هػؾ و راايػمثػل الخػروج لمتدػؾؽ والز ، الضؾميػة اةيػفي الح اءيأبد  األش

 كػل ذلػػ د ؤ يػقػد ، ومع جهم  بالمػػة السدػسؾعة والرػامتة ألهػل البمػد، ةياألصم س يقد ال تدعف    التي

 .واسع األفق وذا تجارب كؽيإذا لؼ  ةيوربسا صدمة ثقاف ر ضفي تف  شيتذؾ  إل والقمق  الحرص

حجؼ  إل  فزيحجؼ العسل في الذركة التابعة داخل البمد الس رتقييفي العادة ال : ةيومهش ةيفش اتيتحد .3

بػل ؛ فحدػب ذلػػ سيلػ. أصػر ةيواألقداـ اإلدار ، ت ؾف أصػر ةيفالؾحدات الرشاع، العسل في الرئاسة

 صػػفبة اءيوهػػذ  األشػػ، مختمفػػة ةيػػالسحم ليػػوالتسؾ  قيالتدػػؾ  وأسػػالضبحداثػػة  أقػػل بػػل قػػد ت ػػؾف  ةيػػأف التقش

لشػا  كػاف أصػػر إذا قػةيمختمفػة وبظر  قػةيبظر  رضػوهؾ السقػدرة عمػ  التف ، روف ضال ث  يف فذليد قو ، القبؾؿ

 .أف ندتخدـ هذ  ال مسة

 متعػػددة األجشبػػي لمذػػركة السشتدػػبة لمذػػركة ريعمػػ  السػػد: والرئاسػػة مػػؽ العبلقػػة مػػع الحكؾمػػات اتيتحػػد .4

 شػػػركت  مدػػػتؾى ل شػػػ  فػػػي الخػػػارج هػػػؾ مدػػػؤوؿ عػػػؽ ، بهػػػا وهػػػؾ فػػػي الرئاسػػػة قػػػؾـيواجبػػػات ال  اتيالجشدػػػ

 األجشبػي ريالسػد جػديوبتمػ الرػفة ، في بمد  ايالعم دارة وهذ  مؽ السهاـ التي تقؾـ بها عادة اإل، سسهااو 

 فػػي ذػترؾيأف   ميػوفػي جانػب العسػل ع. ركت نذػظة برػفت  رسػؾؿ شػ اجتساعيػة اةيػح قػؾديأف   يػعم أف

حمقػة وصػل  بسقػاـاألجشبػي  ريالسػد. اان ػيحأورؤسػاء دوؿ  ؽضضحكػؾم ؽضمع مدػؤول واجتساعات مفاوضات

 تمقػػػ يوقػػػد . البمػػد األـ) وحكؾمػػػة فيالسزػػػمػػد الذػػركة األـ فػػػي الخػػػارج والحكؾمػػات (حكؾمػػػة الب ؽضمػػا بػػػ

مػػػؽ  دةيشػػػد ةيػػػمركز  إذا كانػػػا هشػػػاؾ السػػػيسا ، مقتشػػػع بهػػػا رضػػػهػػػؾ غ فػػػي حػػػضؽ  ذهاضػػػتشف  يػػػعم سػػػاتيتعم
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الذػركة األـ  تعزلػ  افيػففػي بعػض األح، أف ال سػمظة لػ  كتذػ يفي عزد  عشػدما  فاي هاضوف، الرئاسة

إذا كانػػا  السػػيسا ، ررااألجشبػػي (السحمػػي) لػػؼ اتخػػذت الذػػركة األـ ذلػػػ القػػ ريالسػػد در  يػػوال  جػػر  يعسػػا 

 ريالسػػد تسكؽيػػ رئاسػػت  حتػػ  ؽضوبػػ شػػ ضوجػػؾد حػػؾار ب دػػتدعييمسػػا ، متػػؾافر  عشػػد  رضػػلرػػؾرة ال اممػػة غا

 .ةيت بفاعمراراتمػ الق ذضاألجشبي مؽ تشف

 العائػػد األجشبػي ريأمػاـ السػد اي  الػؾطؽ تحػد إلػ تػػدو العػػؾدة  يػفك هؼبعزػ دػتػربيقػد : العػؾدة اتيتحػد .5

 مػؽ التػي ال تعظػي السؾضػؾع حقػ  ةيػمؽ الذركات العالس عديدةنغرة  زايهذ  أ. رئاسة شركت  ومؾطش 

، ؼيقمالت إعادة أو، هذ  التحد  مجرد الت مفة تعدىي. في صسا عانؾف ي ؽيالعائد هاير يتاركة مد، األهسية

 كتذػػ ي عشػػدما، ةاليػػ السذػػكمة السال  أو هشػػاؾ . بلقػػؾايمذػػاكل فػػي ذلػػػ ل ػػؽ  بلقػػؾايأنهػػؼ لػػؽ  فتػػرضي ثضػػح

 ةيػػػعرب ءراوشػػ ثػػػ ضء مشػػزؿ وتيثراقػػػد جعػػل شػػػ، الجػػامع فػػػي بمػػد  اةيػػػالح ت ػػاليف اعارتفػػػالعائػػد أف  ريالسػػد

فػػي  ؿو األ فبعػػد أف كػػاف الرجػػل، الػػذ  فقػػد  زضػػالؾضػػع السس اي ػػثان. تػػ رافػػؾؽ حجػػؼ مدخأخػػرى ومتظمبػػات 

 فالذػركة، نفدػ  خػارج مجػرى األمػؾر جػديمؽ ذلػػ فقػد  أكثر. تراأن  مجرد واحد مؽ العذ جدي، الخارج

 االجتساعيػة هسيػةتبلشػا األ في حضؽ ، والفرص قد فاتت ، ت رامؽ خب دضوال تدتف، ترارافي الق ال تذرك 

 .عمي في الخارج وتبلش  معها الؾه  واألضؾاء التي كانا مركزة  مقاهايالتي كاف 

 :وأنؽاعو داءمفيؽم األ .2.2.2

 :(Definition of Performance)داءمفيؽم األ .2.2.2.1

الؾصؾؿ  دارة ع عمساء اإليدػتظيلؼ ؽ في هذا السجاؿ و ضالدارسؽ و ضباحثبتعدد ال داءؼ األيلقد تعددت مفاه

 ؼ شػسؾال  يالسفػاه أكثػرمي أهػؼ و يسا ينعرض ف. فم ل واحد وجهة نغر خاصة ب . شاملق و ضمفهؾـ دق إل 

 أوات  التػي ت مفػ  بهػا السشغسػة يذ العامػل ألعسالػ  ومدػؤولضػتشفنػ  أعمػ   داءاألفسػشهؼ مػؽ عػرؼ . داءلؤل

 .(2، 2012، )نبضم حققها الفرد بالسشغسةيعشي الشتائ  التي يو . فت  بهايلتي ترتبػػ  وعالجهة ا
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دػػػتخدـ ويفػػػات التػػػي سػػػسعتها هػػػؾ مرػػػظمح مخترػػػر يبػػػيف أفزػػػل التعر  Baskin" (2018)"رد  أو وكسػػػا 

جعػػل يفلنػػ  ، أخػػرى وبفبػػارة . اتيسػػة التػػي تشتجهػػا تمػػػ الدػػمؾكيذػػسل الدػػمؾكيات السرغؾبػػة والشتػػائ  القيل

، Benedicicitine University) العسػل أهػداؼقػة تدػهؼ فػي ياء التي نظمبها مشهؼ بظر يفعمؾف األشيلشاس ا

2019 ،1). 

مػػػع الحػػػد األدنػػػ  مػػػؽ السػػػؾارد السدػػػتهم ة ، هػػػؾ الهػػػدؼ السشذػػػؾد لمسؤسدػػػة ولػػػيس لؤلفػػػراد داءاأل

 .(OKAR ،2016 ،p. 6)الهدؼ  إل لمؾصؾؿ 

مجسؾعػة بلمكانػات محػددة  أوجهػد يبػذؿ مػؽ قبػل  فػرد  داءاأل بيفث الؾاردة يدتشت  الباحمؽ التعريفات 

 .مشغسة أومجسؾعة  أولتحقضق هدؼ محدد مدبقا لفرد 

 :(Types of performance)داءاأل أنؽاع .2.2.2.2

 :)UNIVERSEL ،2014 ،p. 1( باآلتي داءاأل أنؾاعتتسثل 

تػػي يزػػظمع بتشفضػػذها فػػي الؾحػػدة وليات  الؤ التػػي يسارسػػها الفػػرد لمقيػػاـ بسدػػ األعسػػاؿهػػي : الفػػرد  داءاأل .1

الؾحػػدة  أهػػداؼهؼ بػػدورها فػػي تحقضػػق والتػػي تدػػ، التػػي وضػػعا لػػ  هػػداؼ لتحقضػػق األالتشغيسيػػة وصػػؾال  

 .التشغيسية

التػػي تسارسػػها الؾحػػدة التشغيسيػػة لمقيػػاـ بػػدورها الػػذ  تزػػظمع  األعسػػاؿهػػي : الؾحػػدات التشغيسيػػة أداء .2

االسػػتراتيجية  هػػداؼالتػػي وضػػعا لهػػا عمػػ  ضػػؾء األ هػػداؼوصػػؾال  لتحقضػػق األ، بتشفضػػذ  فػػي السشغسػػة

 .لمسؤسدة وسياساتها العامة

هي السشغؾمة الست اممة لشتاج أعساؿ السشغسػة فػي ضػؾء تفاعمهػا مػع عشاصػر بضئتهػا : التشغيسي داءاأل .3

 .الداخمية والخارجية

 الفخد  داءاأل: 

 .(Venkateswara Rao ،2016 ،30)صة الدعؼ التشغيسي + عؾامل الفر × الدافع × الفرد  = القدرة  داءاأل
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يػػشعكس ذلػػػ مػػؽ . العبلقػػات الفشيػػة واإلداريػػة والبذػػرية والتف ضػػر الشغػػر  والسجػػّرد: هػػي ال فػػاءة: القػػدرة -

 .خبلؿ السعرفة والسؾاق  والدسات والرفات والقيؼ والسهارات

 .اثمة في الؾعيفةالسس خرى يشعكس الدافع مؽ خبلؿ العسل الجاد وااللتزاـ والدمؾكيات األ: الدافع -

 داءهػؾ السػدى الػذ  يتمقػ  فيػ  الذػخص الػدعؼ مػؽ رئيدػ  واآلخػريؽ فػي السشغسػة أل: الػدعؼ التشغيسػي -

 .عسم /عسمها بذكل جضد

 الفخد  داءػ األيتقض: 

 .(Starzmann ،2017) اآلتي الفرد  تتسثل في  داءهشاؾ خظؾات لقياس األ

الشسؾذجية سشة واحدة وقد  داءسدات ت ؾف دورة فترة األبالشدبة لسعغؼ السؤ : داءاأل إدارة تحديد دورة  -

ا عمػػػ  دورات العسػػػل وفتػػػرات االختبػػػار لمحرػػػؾؿ عمػػػ  التعضضشػػػات الجديػػػدة والتر يػػػات  تختمػػػ  اعتسػػػاد 

 .والتحؾيبلت

 السؾعفضؽ هيكمة كل وعيفة بسا يحقق أفزل مضزة أو ف و يدتظيع السدير : لمفترة السقبمة داءتخظي  األ -

درايػػػػة  أكثػػػػرف ؾ السؾعفػػػػ أوف و السػػػػدير ، ا يػػػػتؼ  ياسػػػػ مسػػػػا يزيػػػػد مػػػػؽ السرونػػػػة فػػػػي مػػػػ، دارةلمفػػػػرد ولػػػػئل

يسكػػػػؽ تعػػػػديل السدػػػػؤوليات الؾعيفيػػػػة والسعػػػػايضر لػػػػتعكس السذػػػػاريع ، ؾميػػػػة لقدػػػػسهؼالضباالحتياجػػػػات 

 .السهاـ الخاصة بهذ  الفترة أوالخاصة 

ة التؾاصػل السفتػؾح والرػريح تتزسؽ الخظػؾ : وتقديؼ التػذية الراجعة طؾاؿ الفترة داءاأل  التدريب عم -

أحػػد : لمفتػػرة السكتسمػػة داءتقضػػيؼ األ. واإليجػػابي ثشػػائي االتجػػا  بػػضؽ السذػػرفضؽ والسػػؾعفضؽ خػػبلؿ الفتػػرة

 داءالفػػػػرد  هػػػػؾ تظػػػػؾير نهػػػػ  ترػػػػشيف األ داءاأل إدارة الجؾانػػػػب صػػػػعؾبة  فػػػػي تظػػػػؾير نغػػػػاـ  أكثػػػػر

 .الؾعيفي

القزػايا  أكثػرئػات فػي مقيػاس الترػشيف أحػد مؽ السحتسل أف يكؾف عػدد الف: داءطريقة ترشيف األ -

التػي تػؼ تحديػدها يسكػؽ تقضػيؼ  داءل ػؽ مػؽ ناحيػة مدػتؾيات األ. داءاأل إدارة إثارة لمجدؿ فػي ترػسيؼ 
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مػثبل ، الفعمػي داءواأل داءالتركضز عم  التعاريف التي تقارف بضؽ  تؾقعػات األ، ةدق أكثربذكل  داءاأل

مػؽ السهػؼ بػشفس القػدر تجشػب الترػشيفات التػي ، التؾقعػات كثضػر ا" "تفػؾؽ  أو"تمبي باستسرار التؾقعات" 

 .مثل "الستؾس " و"أعم  مؽ الستؾس "، تقارف السؾعفضؽ

نغػػاـ مػرجح وم حػػرز يػػتؼ فيػ  ترػػشيف رقػؼ ل ػػل نتيجػة رئيدػػية والشتيجػػة : اسػتخداـ ممخػػص التقضيسػات -

فئػة  إلػ  أخرى مرة  جساليةاإلهي تحؾيل الشتيجة   هي عبار  عؽ عدد مؽ الشقاط لمسذكمة أ  بسعش

ممخػص درجػات  أمػامع وضع ذلػ في االعتبار قد يف ر فريق الترسيؼ في ثبلثة خيػارات ، ترشيف

 .ممخص البيانات أوممخص السمرقات  أوالشقظة 

مػع تدػظيح السشغسػات وتؾسػيع . دور السؾع  هؾ جانب مهػؼ فػي عسميػة التقضػيؼ: مدؤولية السؾع  -

رػػعب لمػايػػة بالشدػػبة لمسذػػرفضؽ التفاعػػل مػػع السػػؾعفضؽ لمحكػػؼ عمػػ  يرػػبح مػػؽ ال، نظػػاؽ اإلشػػراؼ

جانب السبادرات التشغيسية لتسكضؽ السػؾعفضؽ وهشػا يجػب عمػ  فريػق الترػسيؼ الشغػر فػي  إل . داءاأل

 .ؽ في عسمية التقضيؼمدى مذاركة السذاركض

؟ داءمػؽ سػيقيؼ األ :حػد األسػئمة التػي يجػب عمػ  فريػق الترػسيؼ مراعاتهػا هػؾأ: تقضيؼ متعدد السراحل -

ة عاليػيتزػسؽ هػذا التظػؾير درجػة ، سدػتقبلفػي ال داءفي مؤسدػة تركػز بذػكل أكبػر عمػ  تظػؾير األ

 .بسا في ذلػ السؾعفؾف أنفدهؼ، مؽ السذاركة مؽ قبل غضرهؼ

 نؾعضؽ إل الفرد   داءيشقدؼ األ: الفخد  داءاأل أنؽاع: 

 داءلػػػػػ  ترػػػػػؾر األو السجسؾعػػػػػة األ ،السؾعػػػػػ  داءهشػػػػػاؾ عػػػػػدد مػػػػػؽ التعريفػػػػػات  أل: السؾعػػػػػ  أداء .1

ذلػػ  إلػ السجسؾعػة الثانيػة  ةنغػر أف  فػي حػضؽ. (Şehitoğlu ،2010)الشات  مؽ قبػل الفػرد  كلجسالي

تشفضػذ متؾقػع لمسدػؤوليات فػي إكسػاؿ السهػاـ السعضشػة فػي تؾصػيف  أوعم  أن  سمؾؾ داخل الؾعيفػة 

 اإلجسػػاليعػػ  كشتيجػػة لمقػػدر السؾ  أداءتقػػديؼ و . (Chan ،2012) (Darsana ،2014) الؾعػػائ 

 .(Matula ،2016) مجسؾعة أولمسداهسات ال سية والشؾعية لفرد 
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 :(Rastgoo ،2016 ،p. 344) اآلتي السدير في أ  مشغسة مؽ  أداءويتسثل : السدير أداء .2

داء السػػدير مػػؽ أ وتتسثػػل مرػػادر. التقضػػيؼ، الػػروح السعشؾيػػة، التشدػػضق، ف و االتعػػ، التشغػػيؼ، التخظػػي 

 .يؾضح ذلػ يتاآلوالذكل . السهارات، الدسات الذخرية، السعرفة، )السؾق (الدمؾؾ

 

 
                                                                                          

 
 ينالمدير أداءتوضيح : (7شكل رقم )

. 
(Rastgoo ،2016 ،p. 344): Source 

، السعرفػػة، تػػيتي مػػؽ الدػػمؾؾ(السؾق ) اإلندػػاف أوادر كفػػاءات الفػػرد مرػػأف  يتزػػح مػػؽ الذػػكل الدػػابق

الػروح ، ف و االتعػ، التشغػيؼ، لمسػدير الستسثمػة فػي التخظػي  داءالسهارات التي ت ؾف األ، الدسات الذخرية

 .التقضيؼ، السعشؾية

 :(Calibrated Performance Measurement)داءمعايضخ قياس األ .2.2.3

ؼ عمػضهلمعػاممضؽ عشػد الحكػؼ  داءيقػارف بهػا األ أو إلضهػار التػي سػؾؼ يشدػب السعاي أو األسستمػ        

 :)126، 2016، (السػربي اآلتي السقاييس ب أوحضث تتسثل هذ  السعاير . أدائهؼتقيؼ  أو

وتتسثػػل فػػي وضػػع معػػاير فػػي صػػؾرة عػػدد مػػؽ الؾحػػدات السشتجػػة فػػي وقػػا : اإلنتاجيػػة األعسػػاؿمعػػاير  .1

 .جؾدة معضؽ ى معضؽ ومدتؾ 

أعسػػػػاؿ البحػػػػؾث ، السكتبيػػػػة، اإلشػػػػرا ية، اإلداريػػػػة األعسػػػػاؿوتتسثػػػػل معػػػػاير : خػػػػرى األ األعسػػػػاؿير معػػػػا .2

ػػ أنهػػا إالمػػا يرػػعب وجػػؾد معػػاير كسيػػة لهػػا  ة  وعػػاد. والتظػػؾير   ا لعسيػػة التقضػػيؼ تعتسػػد عمػػكانػػا تاريخ 
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 مثػل، السػرؤوس ورايػة الذخرػي فػي بعػص الرػفات التػي يتستػع بهػا  مبلحغات الرئيس السباشر عم

ا تػػؼ اسػػتخداـ عػػدد مػػؽ السعػػاير ال سيػػة لسثػػل هػػذ  ل ػػؽ حػػديث  . الترػػرؼ وحػػل السذػػكبلت  القػػدرة عمػػ

زيػػادة حرػػة  أو هػػداؼاأل أو األربػػاحمثػػل تحقضػػق  داءاأل أوبشجػػاح فػػي العسػػل  اإلنتاجيػػةغضػػر  األعسػػاؿ

 ىومػػد اإلداريػػة وعػػدد األعسػػاؿة الػػبتػػؾلي السدػػؤوليات فػػي ح تػػاليت ػػؾيؽ جضػػل  أوة فػػي الدػػؾؽ يالسشذػػ

بالشدػػػبة ال أعسػػػاؿ البحػػػؾث  الت ػػػاليفعسميػػػة األف ػػػار الجديػػػدة البلزمػػػة لتظػػػؾير السشتجػػػات وتخفػػػيض 

 .والتظؾير

يكػؾف أف  يجػبو ، اممة لمػاية  لمؾعيفة السحػددةهي بي  حاؿ مؽ األحؾاؿ ت ؾف  ش داءمقاييس األف إ

 .داءبلت ومخرجات األوالتدابضر ذات الرمة لسدخ، هشاؾ مزي  مؽ التدابضر الفردية والجساعية

 داءػ األياطخ  تقض: 

فػي الػدوؿ الستقدمػة) وجػؾد العديػد مػؽ  السػيسا ( داءضحا الدراسػات والبحػؾث الستعمقػة بتقضػيؼ األأو 

 اآلتػػػػي فػػػػي  واألسػػػػالضبوتتسثػػػػل هػػػػذ  الظػػػػرؽ ، األعسػػػػاؿالسدػػػػتخدمة فػػػػي مشغسػػػػات  داءالظػػػػرؽ لتقضػػػػيؼ األ

 :)7، 2010، (إسساعضل

سػػػؾؼ يقػػػـؾ بترتضػػػب العػػػاممضؽ  داءفػػػاف القػػػائؼ بعسميػػػة تقضػػػيؼ األ، هػػػذ  الظريقػػػةوطبقػػػا ل: التقضػػػيؼ الرقسػػػي .1

ح مػا و اويدتخدـ في عسميػة الترتضػب مػدى يتػر . متقضيؼلكيساس  تعد اعتسادا عم  بعض الرفات التي 

 1يسثػل الػرقؼ  و. "ر" فػي حالػة الترتضػب الرمػز   إلػ "أ"  أوفي حالة الترتضػب الرقسػي  10 إل  1بضؽ 

درجػػة  أقػػل الرمػػز "ر"  أو 10يسثػػل رقػػؼ  فػػي حػػضؽ "أ" أعمػػ  درجػػة لتػػؾافر الرػػفة السعشيػػة الرمػػز   أو

هذ  الظريقة سهمة في التظبضق وسريعة الفهؼ مؽ جانػب تعد و . لتؾافر الرفة السدتخدمة في الترتضب

قضػػيؼ كسػػا أنهػػا تسكػػؽ مػػؽ سػػرعة الت. الػػذيؽ سػػؾؼ يػػتؼ تقضػػيسهؼفػػراد وكػػذلػ األ، القػػائسضؽ بػػالتقضيؼفػػراد األ

ا وجػػؾد بعػػض السذػػكبلت عمضهػػنػػ  يعػػاب أغضػػر . بالشدػػبة لمسقػػيؼ حضػػث يدػػتظيع اإلجابػػة عشهػػا بدػػرعة

 .الشاجسة عؽ التحضز مؽ جانب الفرد الذ  يقؾـ بالتقضيؼ
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تعتسػػد هػػذ  الظريقػػة عمػػ  وجػػؾد معػػايضر مؾضػػؾعية ذات عبلقػػة مباشػػرة : اإلجبػػار  طريقػػة االختيػػار  .2

العسػػل ولػػيس عمػػ  الرػػفات  يداءلشػػؾاحي السختمفػػة الستعمقػػة بػػالتركضػػز يكػػؾف عمػػ  اأف  أ ؛ بالعسػػل

العسػل فػي شػكل  أداءتتؼ عؽ طريق وضػع مجسؾعػة مػؽ الفبػارات التػي ترػ  أف  ويسكؽ، الفردية

يختػػار مػػؽ كػػل مجسؾعػػة الفبػػارة التػػي يراهػػا تشظبػػق أف  مجسؾعػػات ثشائيػػة وعمػػ  الفػػرد القػػائؼ بػػالتقضيؼ

 .الفرد الذ  يقـؾ بتقضيس  أداءعم  

 فاف التقػدير ال سػي (الرقسػي) لهػذ  الفبػارات جسيعػا لػؽ يػتؼ عػؽ طريػق الفػرد السقػيؼ ، وفي هذ  الحالة

محايدة لذلػ فاف احتساالت حدوث تحضز مؽ جانػب السقػيؼ تقػل نتيجػة  أخرى ول ؽ عؽ طريق جهة 

 .استخداـ هذ  الظريقة يؾاج  بعض الرعؾباتأف  غضر. لذلػ

، امتيػػػاز: داءنػػػ  يػػػتؼ تحديػػػد مدػػػتؾيات معضشػػػة لػػػؤلللهػػػذ  الظريقػػػة ف طبقػػػا: اإلجبػػػار  طريقػػػة التؾزيػػػع  .3

بالشدبة لها لبلسترشاد  داءضفيف مثبل" ل ل الجؾانب الستعمقة بالعسل والسظمؾب تقضيؼ األ، متؾس 

ز كػػػل مدػػػػتؾى مػػػؽ هػػػػذ  و اوالخاصػػػػية السسضػػػزة لهػػػػذ  الظريقػػػة هػػػػؾ افتػػػراض ضػػػػرورة عػػػدـ تجػػػػ. بهػػػا

 .السدتؾيات ندبة معضشة

يقة تحقق بعض السزايا التي تتسثل في تبلفي التحضزات الذخرية والتي تجعل القائسضؽ بالتقضيؼ هذ  الظر 

 .مؽ الحقيقة أقل  أوإعظاء تقديرات أعم  مؽ الحقيقة  إل يسضمؾف 

ػػ: طريقػػة الترتضػػب العػػاـ .4 السظمػػؾب تقضػػيؼ فػػراد ا لهػػذ  الظريقػػة يقػػـؾ الفػػرد القػػائؼ بػػالتقضيؼ بترتضػػب األطبق 

األسػػػاس هػػػؾ تقضػػػيؼ أف  أ ؛ العػػػاـ ل ػػػل مػػػشهؼ داءا وفقػػػا لسدػػػتؾى األتشازلي ػػػ أوا ا ترػػػاعدي  أدائهػػػؼ ترتضبػػػ

 .ككل وليس تفرضميا كسا يحدث في بعض الظرؽ السدتخدمة في التقضيؼ داءاأل

نػػ  أى يقػػـؾ بتدػػجضل مػػا يػػر أف  تتظمػػب هػػذ  الظريقػػة مػػؽ الفػػرد القػػائؼ بػػالتقضيؼ: الحرجػػة األحػػداث أسػمؾب .5

كػل  أداءسػمبية ) فػي  أو إيجابيػةسة / محرجة/ غضػر مت ػررة سػؾاء كانػا همادية ( يسثل أحداثا غضر ع

، اومتسضػػز   عالي ػػا أداء  بعػػض هػػذ  األحػػداث سػػؾؼ تسثػػل ، داءفػػرد خػػبلؿ الفتػػرة التػػي يعػػد عشهػػا تقضػػيؼ األ
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ؿ ل ل فػرد مػؽ يو  بال  أو هذ  الظريقة تتظمب تدجضل األحداث أف  وال شػ. مشخفزا أداءوبعزها يسثل 

 .فراداأل

، Management By Objective هػػداؼباأل دارة هػػذ  الظريقػػة ال تعشػػي اإل: هػػداؼالشتػػائ  واأل أسػػمؾب .6

وعػادة يظمػب مػؽ الفػرد القػائؼ عمػ  ، والسسارسات اإلدارية األسالضبول شها مدتشبظة مؽ هذا الشؾع مؽ 

 .اعمضهبق االتفاؽ الدا هداؼالفرد السظمؾب تقضيس  طبقا لؤل أداءيقيؼ ويقيس أف  عسمية التقضيؼ

مذػػاركة الفػػرد السػػراد تقضيسػػ  مػػؽ  أهسيػػةيؤكػػدوف عمػػ   هػػداؼاأل أوالسؤيػػدوف لظريقػػة التقضػػيؼ بالشتػػائ  

ا فهػؾ يعػرؼ مقػدم   ومػؽ ثَػؼ ، أدائػ اختيار وتحديد السعايضر التػي سػؾؼ تدػتخدـ لمحكػؼ عمػ  مدػتؾى 

قشاعػ  فيسػا بعػد بشتػائ  لدػهل إأسس التقضيؼ ويعسل عم  تحقضق السدػتؾيات السظمؾبػة وقػد يكػؾف مػؽ ا

مؾضػػعضتها وعػػدـ تعرضػػها لمتحضػػز مػػؽ جانػػب السقػػيؼ كسػػا يحػػدث فػػي بعػػض الظػػرؽ الدػػابقة التقضػػيؼ و 

 .التقمضدية

تحقضػػق فػػراد ا ال يدػػتظيع األنػػ  أحيان ػػأالشتػػائ   أو هػػداؼنػػ  يعػػاب عمػػ  طريقػػة التقضػػيؼ باألأغضػػر 

نقػػص السػػؾاد  أوثبل تػضػػر الغػػروؼ البضئيػػة مػػ؛ ا لغػػروؼ خارجػػة عػػؽ إرادتهػػؼالسحػػددة مدػػبق   هػػداؼاأل

الفػػرد السػػراد تقضيسػػ  سػػؾؼ يهػػتؼ أف  واالنتقػػاد اآلخػػر هػػؾ. العساليػػةإضػػراب بعػػض الشقابػػات  أوالخػػاـ 

 .كبر بتحقضق الشتائ  دوف اعتبار لمؾسائل التي يدتخدمها لتحقضق الشتائ أبدرجة 

رؽ الترتضػب والتػي فضهػا يظمػب مػؽ القػائؼ أشكاؿ ط أكثرهذ  الظريقة  تعد : طريقة السقارنات الزوجية .7

فػي سمدػمة مػؽ ، يؾضح مؽ هؾ العامل الذ  أداؤ  أعم  مؽ بضؽ اثشضؽ فقػ  مػؽ العػاممضؽأف  بالتقضيؼ

بسعش  عقد مقارنات زوجية ل ل اثشضؽ مؽ ؛ السجسؾعة السراد تقضيسها أعزاء السقارنات الزوجية بضؽ 

والهػػدؼ مػؽ إتبػػاع هػػذ  . ا "مقارنػة العػػاممضؽ"قػة تدػػس  أحيان ػػولػػذلػ فهػػذ  الظري؛ السػػراد تقضػيسهؼفػراد األ

مػػرة واحػػدة فػػراد التػػي تقػػارف كػػل األلشاجسػػة عػػؽ طريقػػة الترتضػػب العػػاـ و قػػة هػػؾ تقمضػػل األخظػػاء ايالظر 

إنشػػا ال ندػػتظيع السقارنػػة : ولظريقػػة السقارنػػات الزوجيػػة بعػػض العضػػؾب مشهػػا. وتحػػدد مدػػتؾيات أدائهػػؼ
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العكدية  أوكسا أنها ال تعظي التػذية السرتدة ، ضؽ في السجسؾعات السختمفةالعامم أداءبضؽ مدتؾيات 

وقػػد تشاسػػب هػػد  الظريقػػة ، تدػػاعدهؼ فػػي تحدػػضؽ أدائهػػؼ السدػػتقبميأف  الدػػميسة لمعػػاممضؽ والتػػي يسكػػؽ

حضػػػث تتزايػػػد أعػػػػداد ، يرػػػعب تظبيقهػػػا فػػػػي حالػػػة األعػػػداد ال بضػػػرة فػػػي حػػػضؽ السجسؾعػػػات الرػػػػضرة 

 .بذكل يسثل عقبة كبضرة في تشفضذها السقارنات الزوجية

الفرصػة  الفرد السظمؾب تقضيس  سػؾؼ يعظػيأف  هذا السدخل في التقضيؼ يؾضح: طريقة التقضيؼ الذاتي .8

بعػض االقتراحػات  واف، داءالخػاص بػ  فػي الشسػؾذج السعػضؽ السدػتخدـ لتقضػيؼ األ داءعمػ  األ لمتعمضق

  الستؾقع مدػتقببل داءمدتؾى األ إل لمتؾصل  ها ضإلالتشسية التي يحتاج  أوالتدريب  أو  الخاصة ب 

الرغبة في إيجاد نؾع مػؽ التقضػيؼ الػذاتي ت ػؾف إضػافة  إل ويجدر بشا اإلشارة هشا . التشغيؼ مؽ جانب

التقضػيؼ الػذاتي يدػتخدـ كسػتسؼ أف  بسعشػ ؛ التي سبق تؾضػيحها أعػبل الظرؽ الستبعة في التقضيؼ و  إل 

كثضػػػر مػػػؽ هشػػػاؾ و . مت اممػػػة وشػػػاممة بسفردهػػػا تعػػػد يقػػػة لمتقضػػػيؼ ال مدػػػتخدمة فهػػػؾ طر  أخػػػرى لظػػػرؽ 

التي  داءإيجاد نؾع مؽ التقضيؼ الذاتي داخل أنغسة تقضيؼ األ إل التشغيسات السعاصرة تتج  هذ  األياـ 

ػػ، العػػاممضؽو  دارة مػػؽ الثقػػة بػػضؽ اإل عاليػػةفر درجػػة تػػؾ  –حتػػ  يػػشجح  –وهػػذا يتظمػػب . عهػػاتتب ا ومشاخ 

 .في التشغيؼا ا جضد  عسمي  

 :الؽسائم التي يدتخجميا السجيخ الجولي .2.2.4

ػػ السػػديريؽ أغمػػب ف إ ضؽ فػػي السشغسػػات فػػاعم ا هػػؼ القػػادروف عمػػ  تشغػػيؼ سػػمؾكهؼ ليكؾنػػؾاالػػدولضضؽ نجاح 

جشبػػي أدرة عمػػ  الحيػػاة فػػي مجتسػػع ل ػػؽ يتظمػػب مػػشهؼ القػػذا ال يذػػتسل طبيعػػة الؾعيفػػة فقػػ  و هػػو ، الدوليػػة

ضر محػػددة ال تؾجػػد معػػايو . مجتسػػع البمػػد السزػػيفأفػػراد   و فيػػة بػػضؽ مؾعفيػػالت يػػف مػػع االختبلفػػات الثقاو 

يرػػمؾا أف  التػػدريبو  لمتعمػػيؼخػػبلؿ الؾسػػائل الستعػػددة مػػؽ  ل ػػؽ يسكػػؽ لمسػػديريؽالكتدػػاب هػػذ  السهػػارات و 

بػػار فػػي االعت آخػػذيؽ، الػػذ  يدػػسح لهػػؼ بالقيػػاـ بسهػػامهؼ عمػػ  اكسػػل وجػػ  السبلئػػؼمدػػتؾى الثقػػافي  إلػػ 
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يفذػمؾف  ومػؽ ثَػؼ ربضؽ ال يدػتظيعؾف الت يػف السػتػ يريؽيؾجد العديػد مػؽ السػدو ، فية ال بضرةخظاء الثقااأل

 .)83، 2011، (عبدالمظيف في تيدية مهامهؼ

 إلػػػ فذػػػمهؼ الػػػذيؽ يفذػػػمؾف فػػػي مهػػػامهؼ يعػػػؾد  السػػػديريؽأف  البحػػػث فػػػي تقػػػاطع الثقافػػػات أهسيػػػةت سػػػؽ و 

ال يسكػػؽ  يػػاس معػػدؿ و ، بب عػػدـ ال فػػاءة الفشيػػةاخػػتبلؼ الثقافػػات ولػػيس بدػػتعمقػػة بتعػػدد و السذػػكبلت الس

، ر بزػػع  عػػدد السػػديريؽ السحمضػػضؽل ػػؽ عػػدد الخبػػراء الػػذيؽ فذػػمؾا بدػػبب تمػػػ السذػػكبلت يقػػدذػػل و الف

  %40تقدر ندبة السديريؽ الدولضضؽ الذيؽ تعرضؾا لمرعؾبات السهشية بدبب السهاـ الدولية تقدر بشدبة و 

 .)85، 2011، (عبدالمظيف

 :السجيخيؼ أداء دأبعاو نساذج  .2.2.5

فػػراد التػػي يعبػػر عشهػػا التعبضػػر الػػذهشي العػػالسي الستسثػػل فػػي  سػػياؽ األ فالدػػياقا أوويتسػػثبلف فػػي البعػػداف 

ف يشتجػػاف أربعػػة مجػػاالت اهػػذاف البعػػد. ت مقارنػػة مػػع اآلخػػريؽداخػػل الجساعػػات والسشغسػػات وسػػياؽ الػػذا

 :(Lane ،2009 ،pp. 16-17)  اآلتي ك ؽؾف فعالة عم  السدتؾى العالسي وهلمسعرفة  ل ي ت 

ػ: Knowledge about Selfمعخفة اللحات   .1 كفػرد وكجػزء مػؽ ، ا لمػذاتتتزػسؽ العقميػة العالسيػة مفهؾم 

معرفة وفهؼ ما يدور حؾؿ عقمضتشا التي تذػكما مػؽ يتظمب فراد فهؼ كيف تذكما سياقات األف. مشغسة

والعقميػة العالسيػة ، ؼ مؽ الدياؽ الذ  يؤثر عم  الػذات هػؾ الثقافػةفالجزء الحاس. خبلؿ سياقشا الخاص

إف إدراؾ تيثضر الثقافة عم  الذات يسكؽ أف يكؾف غضػر . تذسل السعرفة الستظؾرة عؽ الثقافةأف  يشبػي

لتظػػػؾير وسػػػضمة فعالػػػة لمعقميػػػة  هسيػػػةبػػػالع األ ال ػػػؽ القػػػدرة عمػػػ  "رؤيتػػػ " وفحرػػػ  أمػػػر  . مػػػريح وصػػػفبة

 .العالسية

بسػػا أف الثقافػػة عبػػارة عػػؽ مجسؾعػػة مػػؽ : Knowledge about Others   ة اآللللخيؼ  معخفلل .2

التػػيثضر باألف ػػار والدػػمؾؾ وتػػيتي  إلػػ االفتراضػػات والقػػيؼ السذػػتركة ذات السدػػتؾى العسضػػق والتػػي تػػؤد  

 والدػياقات السختمفػة تخمػق أنغسػة افتػراض، الدػياقات التػي ترَبػ  فضهػا الشػاس أومؽ البضئػة االجتساعيػة 
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تقضػيؼ ؛ تفدػضر مختمػ  مػا الحغػؾ ؛ ة مختمفػةإدراؾ نفػس السؾقػ  بظريقػ إلػ و يسة مختمفة تدفع الشاس 

 .فالعقمية العالسية تدهل فهؼ هذ  االختبلفات. واتخاذ إجراءات مختمفة؛ الؾضع بذكل مختم 

فػػلف فهػػؼ ، وبالسثػػل: Knowledge about Own Organizationالسعخفللة حللؽل السشعسللة الخاصللة  .3
، شهػػا (العػػائبلتيتظمػػب كيػػف نفهػػؼ السشغسػػات التػػي نحػػؽ جػػزء م، ة تػػيثضر الدػػياؽ عمػػ  السشغسػػاتكيفيػػ

معغػػؼ الذػػركات لػػديها تػػراث . مػػؽ سػػياقها يثرالذػػركات) فالسشغسػػة تتػػ، السؤسدػػات، مجسؾعػػات األقػػراف
محتسػػل فػػي  هػػذا يعشػػي أنػػ  قػػد يؾجػػد تحضػػز ثقػػافيو . إدار  معػػضؽ تظػػؾر داخػػل ثقافػػة بمػػدانهؼ األصػػمية

" حضػث  . بهػا األمػؾر فػي بمػد السقػر الػرئيس "الظريقػة التػي تػتؼ -مسارسػاتهؼ  تراتيجياتهؼ وأنغستهؼ واس
يػػتؼ شػػرح . " أف الشغريػػات تعكػػس البضئػػة الثقافيػػة فضهػػا التػػي كانػػا مكتؾبػػةHOFSTEDذكرنػػا "جضػػرت 

ف للػػػذلػ فػػػػ ؛مػػػػؽ خػػػبلؿ الشغريػػػات فيسػػػػا يتعمػػػق بػػػالتشغيؼ والػػػػدافع والقيػػػادة دارة مفػػػاهيؼ ومسارسػػػات اإل
ألنهػا تدػتشد ؛ الشغؼ والسسارسات اإلدارية قد تعسل بذكل جضد في الثقافة التػي طؾرتهػا دارة نغريات اإل

 .دارةافتراضات ونساذج ثقافية محمية حؾؿ الظريق الرحيح لئل إل 
 خػرى معرفة السشغسات األ: Knowledge about Other Organizations  لخ  معخفة السشعسات األ .4

ػ والدػياؽ و األعسػاؿها عقمية مبشية عم  الت يف السدتسر مػع ف لديأل ا الظػؾار  هػذا سػؾؼ يخػدـ دائس 
بػػػدال مػػػؽ ، االػػػذ  يسكػػػؽ تظبيقػػػ  عالسي ػػػ داءولمتؾضػػػيح مػػػؽ السسكػػػؽ تحديػػػد السعػػػايضر لػػػؤل. التشفضػػػذ الجضػػػد

 داءؾفر األنغػػاـ السػػؾارد البذػػرية الػػذ  يػػ، عمػػ  سػػبضل السثػػاؿ، االختبلفػػات الثقافيػػة  عمػػ الضػػؾـالتركضػػز 
الفرديػػػػة فػػػػي السكدػػػػيػ وفػػػػي الؾاليػػػػات الستحػػػػدة هػػػػي  داءالجسػػػػاعي قػػػػد ت ػػػػؾف السكافػػػػآت ومكافػػػػآت األ

نغاـ السؾارد البذػرية أف  الرغؼ  وعم. حالي ا العالي داءالتفزيبلت الثقافية في تمػ البمداف وتذجيع األ
ػػا ت أوالجضػػد أيػا كػػاف خمفضػػتهؼ  داءمخرػص "لتحفضػػز جسيػػع السػػؾعفضؽ عمػػ  األ فزػػيبلتهؼ وسػػت ؾف دائس 

 .في السدتقبل العالي داءقابمة لمت يف وستذجعهؼ عم  األ
فهػػي الظريقػػة ، والؾسػػائل السدػػتخدمة فػػي ذلػػػ، وهػػي العبلقػػة بػػضؽ الشتػػائ  الستحرػػل عمضهػػا: الكفللاءة .5

وتتسثػػػل بالسعادلػػػة ، والشذػػػاطات واسػػػتػبلؿ السػػػؾارد الستاحػػػة األعسػػػاؿاالقترػػػادية التػػػي يػػػتؼ بهػػػا إنجػػػاز 
 .)2014، بؽ رحسؾف  (السخرجات(الشتيجة السحققة) السدخبلت -ال فاية: تيةاآل

ف مسػا اقتربػا الشتػائ  ، وهي العبلقة بضؽ الشتائ  السحققة واألهداؼ السرجؾة مؽ قبل نغاـ مػا: الفاعمية .6

حضػث تقػاس فاعميػػة الفػرد أو السشغسػػة ، والعكػس صػػحيح، اف هػذا الشغػػاـ فعػاؿمػؽ األهػداؼ السرجػػؾة كػ
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بػػػؽ  (الفاعميػػػة الشتيجػػػة السحققػػػة األهػػػداؼ الستؾقعػػػة: اآلتيػػػةوتتسثػػػل بالسعادلػػػة ، حقضػػػق األهػػػداؼبسػػػدى ت

 .)2014، رحسؾف 

وهػي عبلقػػة ندػػبية بػػضؽ عشاصػر اإلنتػػاج السدػػتخدمة لتؾلضػػد كسيػة معضشػػة مػػؽ اإلنتػػاج (سػػمع : اإلنتاجيللة .7

زػػسؽ كػػل مػػؽ الفاعميػػة فاإلنتاجيػػة تت، و يسػػة اإلنتػػاج وفقػػا  لسقيػػاس نقػػد  أو مػػاد  محػػدد، وخػػدمات)

 اإلنتاجيػة الفاعميػة / ال فايػة: اآلتيػةوتتسثػل بالسعادلػة ، وهي تقاس بسفيار  الفاعميػة وال فايػة، وال فاية

 .)2014، بؽ رحسؾف (

 :بضبضؽ عدد مؽ تمػ الشساذج اآلتي الجدوؿ و ، ف التي قاـ باقتراحها الباحثؾ هشاؾ العديد مؽ الشساذج و 

  ٌّت٠ر  ٌتٌٟٚ تؽطة  ٌرطٍطً  ٌسِٕٟ ٌٍت  ضاخ  أ    أتؼا : (2ظتٚي  لُ )

 تؼا  أل  ٌؼاَ  ٌثاؼس َ

1 Maddy 

Janssens 

.األوـثمبفخانششكخاألولٕحانًذٚشـاالنزضاواردبِانششكخ 1994

2 Max Muller 2119 انزؼبٌٔيؼشفخانؼًمـخٕدحانؼًمـكًٛخانؼًمـانًجبدسحـ.

3 Hui cao ،

changf xiang 

.لٕحانزُفٛزـلٕحانزُغٛكـانكفبءح 2112

4 
ٔرٚ ِٕٚظّح  أل ـْذافٔرسمٛكاألاإلَزبخٛخانكفبءحانًُٓٛخ/انفُٛخـخٕدحانؼًمانًُدضـ 2113 

ـداسحـاإلاٜخشٍٚانزخطٛطٔانًشالجخـانًجبدسحٔاالثزكبسـانؼًميغ

.ـانُٕعاالخزًبػٙانزغٛشإداسحيٓبسادزمانًشكالدـاالرصبلـ

.خٛػهانكفبءحـانفب 2116 ػثت تٗ  ٌرٚؼأٟ 5

6 Pat Vaneh 

Rastgoo 

.ـانشٔذانًؼُٕٚخـانزمٛٛىانزؼبٌٔانزخطٛطـانزُظٛىـ 2116

.ـانجؼذاإلَغبَٙانفبػهٛخانًٓبسحـانكفبءحـ 2117 ٠ٛٔص ئ  ٠ص   7

.انغهجٙداءـاألداءـخٕدحاألٙانغٛبلداءانًًٓخـاألأداء 2118 ٔٛ ٞ ٚػّرٚ 8

 .الباحث: * السردر

فلف  الحاليةالدراسة  أهداؼتحقضق  أجلومؽ ، واستعراض  في الدابق تشاول ومؽ خبلؿ ما تؼ  
 .اليسشيةبسا يتبلءـ مع بضئة العسل و  داءالدراسة سؾؼ تتبش  خمي  مؽ نساذج  ياس األ
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 السبحث الثالث
 في السشعسات الجولية يخيؼالسج أداءية و الثقافة االجتساع

ومػػؽ هػػذا ، األعسػػاؿالدوليػػة بػػاف الثقافػػة تػػؤثر عمػػ  مسارسػػة   دارة هشػػاؾ عبلقػػة  بػػضؽ الثقافػػة واإل

تبػضؽ  أجشػدة السسارسػة لمبػاحثضؽ السهتسػضؽ بكيفيػة عهػؾر الثقافػة التػي و ، السشظمق نذيت نغريػة السسارسػة

فتدػػػمي  عدسػػػة السسارسػػػة وعسػػػل جػػػدوؿ أعسػػػاؿ . دػػػتؾى الػػػدوليعمػػػ  الس دارة والتػػػيثضر عمػػػ  مسارسػػػة اإل

والخبػػرات مػػؽ قبػػل السػػديريؽ الػػذيؽ  الضؾميػػة األعسػػاؿالسسارسػػة عمػػ  الػػديشاميكيات الثقافيػػة فػػي مسارسػػات 

يقؾمػػػؾف بيعسػػػاؿ تجاريػػػػة دوليػػػة وإجػػػراءاتهؼ وتفػػػػاعبلتهؼ  فلنػػػ  يػػػدرؾ تػػػػيثضر الحقػػػؾؿ الؾطشيػػػة والعالسيػػػػة 

ومؽ خبلؿ هذا الدياؽ فاف  جدوؿ أعسػاؿ السسارسػة ، سل ب  هؤالء السسارسؾف ومتشؾعة السشظق الذ  يع

الؾاقػػػػع التجريبػػػػي لمسسارسػػػػضؽ فػػػػي السشغسػػػػات الدوليػػػػة  إلػػػػ يحسػػػػل وعػػػػد لتظػػػػؾير البحػػػػؾث ذات الرػػػػمة 

(Lauring ،Bjerregaard ،& Klitmøller ،2018 ،p. 10). 

، مػػضؽاألة (اآلتيػػالدوليػػة مػػؽ خػػبلؿ الجؾانػػب  دارة حضػػث يسكششػػا تذػػخيص العبلقػػة بػػضؽ الثقافػػة الدوليػػة واإل

2014(. 

 Identify the types of Cultures: تحجيج أنؽاع الثقافات الجولية .1

لػذا عمػ  ؛ ات مسارسػتهاآليػسػياقاتها و دولية مؽ حضث مفرداتها المػؾية و تختم  بضئة الثقافة االجتساعية ال

 :اآلتيةمؽ الثقافية الدولية  أكثر أوت ؾف واحدة  التي قديد الثقافة االجتساعية الدولية و السشغسات تحد

ت ػػؾف االترػػاالت   low-context cultureثقافػػات اجتساعيػػة دوليػػة ذات سػػياقات لػؾيػػة واطئػػة   -

 .شفهية ول شها د يقة وواضحة ومحددة أومكتؾبة 

االترػػاالت ت ػػؾف  High-context culture  عاليػػةثقافػػات اجتساعيػػة دوليػػة ذات سػػياقات لػؾيػػة  -

 .الذفهية أوالسكتؾبة  إل تمسيحات إضافية  أوبؾسائل تعبضرية 
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والسديريؽ الذيؽ فراد ثقافة األ  Monochromic cultureثقافات اجتساعية دولية أحادية التركضز     -

 .عسل واحد في وقا واحد إنجاز إل يسضمؾف 

الػذيؽ فػراد فػة األوهػي ثقا     Polychromic cultureثقافػات اجتساعيػة دوليػة متعػددة التركضػز  -

 .عدة أعساؿ في وقا واحد إنجازتعؾدوا عم  

 أوهشػػاؾ وجهتػػي نغػػر تتعمقػػاف بتقػػارب : الدوليػػة دارة السؾاءمػػة بػػضؽ الثقافػػات السختمفػػة طريػػق نحػػؾ اإل .2

 :تبايؽ بضئات الثقافة االجتساعية الدولية

لحياة ا أسالضبقارب في ترى أف هشاؾ تو ، في ت شؾلؾجيا أنغسة االتراالتتشظمق مؽ التقدـ : ل و األ -

األذواؽ والسيكػػػل ونغػػػؼ الدػػػكؽ نتيجػػػة لػػػذلػ يبلحػػػظ التذػػػاب  ال بضػػػر فػػػي و . فػػػي دوؿ العػػػالؼ السختمفػػػة

 ."العالؼ أصبح قرية "والدياحة

الحياة والقػيؼ  وأسمؾبات الثقافة االجتساعية الدولية ترى أف هشاؾ فؾارؽ في بضئ: وجهة الشغر الثانية -

العػػادات فهػػي ذات هػػؾ تذػػاب  مغهػػر  فقػػ  أمػػا القػػيؼ و  عػػض السسارسػػاتأف التذػػاب  الحاصػػل فػػي بو 

 .اختبلؼ جؾهر  

إتبػاع خيػار ثالػث  اعمضهػلػذا ؛ السشغسػة حػائرة بػضؽ الخيػاريؽ أوتي الشغر الدابقة تقػ  الذػركة جهو  وأماـ

 :وهؾ السؾائسة بضؽ الخياريؽ ويسكؽ تحقضق ذلػ عؽ طريق

i. عيػػػة الدوليػػػة لمفػػػروع فػػػي البمػػػداف السزػػػيفة مػػػؽ خػػػبلؿ تذػػػخيص الخرؾصػػػيات لبضئػػػات الثقافػػػة االجتسا

 .الخرؾصيات السعايذة هذ  االستفدار مؽ مؾطشي الفروع عؽ

ii.  والفػػروع فػػي البمػػداف السزػػيفة  األـتحديػد قزػػايا بضئػػات الثقافػػة االجتساعيػػة الدوليػػة السذػػتركة بػػضؽ البمػػد

 .عضشات مؽ مؾاطشي الفروعالمقاءات السباشرة مع  عبر الجؾالت السضدانية في أسؾاؽ الفروع و

iii.  ف مسػػا كانػػا العشاصػػر السذػػتركة ، التباعػػد بػػضؽ العشاصػػر ذات الخرؾصػػية أوتحديػػد مدػػتؾى التقػػارب

 .مؽ الخرؾصيات يذجع ذلػ نحؾ الدولية أكثر
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تحديػػد الهيكػػل الثقػػافي : الدوليػػةدارة يػػة كذػػرط مػػؽ شػػروط اإلتحديػػد هيكػػل بضئػػة الثقافػػة االجتساعيػػة الدول .3

دارة الحداسػػة لػػئليعػػد مػػؽ الذػػروط السهسػػة و ، أسػػؾاقهادخػػؾؿ بمػػداف التػػي ترغػػب السشغسػػة سػػاعي لماالجتو 

االجتساعي مؽ كؾن  يخص متػضرات متفاعمة تتعمق تحديد الهيكل الثقافي و  أهسيةتيتي و . الدولية الفاعمة

كػػل هػػذ  . دػػافواإلنالحيػػاة والعسػػل  إلػػ الشغػػرة ، والتقالضػػدالعػػادات ، التعمػػيؼ، الثػػروة، اعيبػػالسركز االجتسػػ

 .الستػضرات تعكس الفؾارؽ الجؾهرية بضؽ البمداف

ضػػػضؽ بػػػضؽ الؾاليػػػات الستحػػػدة و االشػػػزاع الػػػذ  ال يسكػػػؽ تجشبهػػػا  بػػػضؽ السف 1985يرػػػ  جراهػػػاـو 

. الشػػات  عػػػؽ الخمفيػػة الثقافيػػة السختمفػػػة ل ػػل مػػػشهؼ التفػػػاوض أسػػمؾببدػػػبب اخػػتبلب  واليابػػاف األمريكيػػة

، الػػػػػذيؽ يرغبػػػػػؾف بقتػػػػػل هػػػػػذا الرػػػػػسا األمريكضػػػػػؾف ة وهػػػػػذا يػزػػػػػب يزػػػػػمؾف صػػػػػامتؾف لفتػػػػػر  فاليابػػػػانضؾف 

 .)63، 2011، (عبدالمظيفتقديؼ تشازالت حت  لؾ لؼ ت ؽ ضرورية  إل فيزظروف 

الذػػركات  أوبػػضؽ السػػؾعفضؽ الػػذيؽ يعسمػػؾف فػػي السشغسػػات هشػػاؾ عبلقػػة بػػضؽ السػػديريؽ و أف  كسػػا

مػؽ وتؾقعاتهؼ التػي يرغبػؾف بتحقيقهػا و ، خاص بهؼ بيسمؾبالذيؼ يترفؾف  ول شهؼ مؽ الدكاف السحمضضؽ

يفهػػؼ هػػذ  الشؾعيػػة مػػؽ الثقافػػات حتػػ  ال  يرػػظدـ بهػػؼ عشػػد شػػعؾرهؼ بعػػدـ تحقضػػق أف  هشػػا البػػد لمسػػدير

 .تؾقعاتهؼ

يزػعؾا االختبلفػات الثقافيػة أف  دوليػة وأعسػاؿ أجشبيػةالذيؽ يعسمؾف في بمداف  لذا عم  السديريؽ

فهػؼ أف  أجشبيػةالدولضضؽ الذيؽ عسمؾا في بمػداف  لعديد مؽ السديريؽحضث أقر ا، أعضشهؼبضؽ البمداف نرب 

السشغسػات العاممػة فػي بمػداف أف  كسػا، ثقافة مجتسع البمد الػذ  يعسمػؾف بػ  ضػرورية لمشجػاح فػي مهػامهؼ

 األجشبيػةمػع السؤسدػات  لمتفػاوضالتي تدير عسمها عمػ  السدػتؾى الػدولي تػرى نفدػها مزػظرة متعددة و 

 .ضؾف معهؼو اؽ فهؼ الخمفية الثقافية لمشاس الذيؽ يتففلن  يتؾجب عم  السديري، مهافي عس ل ي تشجحو 
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 الجراسة وإجخاءات أسالضب

 :تسيضج .3.1

 ال يفيػة اختيػار الباحػث مؽ تتظمب لمدراسة والتي  السضدانية اإلجراءاتم  تزسؽ هذا الفرل ع

البحث بشاء عم  مشه  الدراسة والذ  هؾ السشه   مؾضؾع السذكمة ودراسة لفحص الباحث يتبعها التي

، البيانػات لجسػع البلزمػة األدوات تحديػد ومؽ هذا السشظبق اشتسل هذا الفرل عم ، الؾصفي التحمضمي

 العسػػل تدػػهضل بغيػػة ذلػػػ كػػل اختيارهػػا كيفيػػة وتؾضػػيح الدراسػػة لسجتسػػع السسثمػػة العضشػػة تحديػػد يػػتؼ كسػػا

 .الدراسة أهداؼ لتحقضق والؾصؾؿ البحثي

 :الجراسةوعضشة  مجتسع .3.2

 إلػ هادفػة الغضػر ضؽ العاممضؽ بالسشغسات الدوليػة الدولض مؽ جسيع السديريؽ الحالية الدراسة مجتسع ت ؾف 

ف و ا(وزارة التخظػػي  والتعػػادولي ػػ امػػدير   69شغسػػة وعػػدد م 49 عػػددها البػػالعو  سؽالػػيالػػربح العاممػػة فػػي 

ضػػاع والغػػروؼ التػػي تسػػر بهػػا الػػببلد فقػػد اقترػػر السجتسػػع عمػػ  و ا لرػػعؾبة األونغػػر  ، )2019، الػػدولي

ئية مػؽ عذػؾا عضشػة اختيػار تػؼ فقػد الدراسػة غايػات ولبمػؾغ، العاصػسة فقػ  أمانػةالسشغسػات العاممػة فػي 

 وهػي الدراسػة مجتسػع مػؽ %)72( ندػبت  مػا شػكما  أ ، ادولي ػ ادير  مػ )50الػدولضضؽ مكؾنػة ( السػديريؽ

 تػؼ وقػد، سػديريؽ الػدولضضؽالفػراد األ مػؽ السعايشػة وحػدة ت ؾنػا وقػد، الدراسػة  نتػائ  لتعسػيؼ كافيػة ندػبة

 هػذ  فػي ممضؽالعػا السػدراء الػدولضضؽ مػؽ العذػؾائية العضشػة أسػمؾب عمػ  اعتسػادا اسػتبانة ( 60 ) تؾزيػع

forms: https// .: وتػػػػػػػؼ التؾزيػػػػػػػع بذػػػػػػػكل ورقػػػػػػػي أومػػػػػػػؽ خػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػراب ، سشغسػػػػػػػاتال

gle/RgeuNFyQQbCFd4Eh8 ،؛ اسػتبياف) 49( لمباحػث والسعػادة السفبػية االسػتبيانات عػدد وبمػع

 عػػػػدد ندػػػػبةأف  أ ، )45عػػػػدد( اإلحرػػػػائيلمتحمضػػػػل والسكتسمػػػػة والقابمػػػػة ، اسػػػػتبانات 4التالفػػػػة مشهػػػػا 

 .%)65(بمع قد الدراسة لسجتسع ال مي العدد إل  ؽضالسدتجضب

https://forms.gle/RgeuNFyQQbCFd4Eh8
https://forms.gle/RgeuNFyQQbCFd4Eh8
https://forms.gle/RgeuNFyQQbCFd4Eh8
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 :الجراسة أداة .3.3

االسػتبانة لجسػع  أداة  اعتسػاد الدراسػة عمػ و ، والدراسػات الدػابقة األدبياتمؽ خبلؿ اطبلع الباحث عم   

والتػي ، الحاليػةالدراسػة  أهػداؼسػتبانة لتحقضػق بتظػؾير ا الباحػث وذلػ مؽ خبلؿ  ياـ. األساسيةالبيانات 

: السحلللؽر الثلللاني أملللا، عضشػػػة الدراسػػػةفػػػراد السعمؾمػػات الديسؾغرافيػػػة أل: لواأل ، رو امحػػػ ثبلثػػػةتت ػػؾف مػػػؽ 

ب عػػد الدػػمظة : لهسػػاأو  أبعػػادسػػتة  إلػػ حضػػث انقدػػؼ هػػذا السحػػؾر ، االجتساعيػػة الثقافػػة أبعػػادتزػػسؽ فقػػرات 

 ب عػػد تجشػػب السخػػاطر وعػػدـ التيكػػدتزػػسؽ : البعػػد الثػػانيأف  فػػي حػػضؽ ،)5-1مػػؽ خػػبلؿ الفقػػرات( والثػػروة

وذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ ؛ األنؾثػػػةب عػػػد الذكؾريػػػة مقابػػػل : البعػػػد الثالػػػث أمػػػا، )10-6وذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ الفقػػػرات(

 أما، )20-16وذلػ مؽ خبلؿ الفقرات( ب عد الفردية مقابل الجساعية: البعد الرابع أما، )15-11الفقرات(

 أمػػا، )25-21وذلػػ مػؽ خػبلؿ الفقػرات( ب عػد االهتسػاـ بالؾقػا الحاضػر مقابػػل السدػتقبل :البعػد الخػامس

 أداءفقػػػد كػػػاف  السحلللؽر الثاللللث أمػػػا. )30-26وذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ الفقػػػرات(؛ ب عػػػد التػضضػػػر: البعػػػد الدػػػادس

حضػث تػؼ اسػتخداـ مقيػاس ، )45-31وذلػػ مػؽ خػبلؿ الفقػرات(؛ في السشغسات الدولية الدولضضؽ سديريؽال

 .افق بذدة)أو ال ، افقأو  ال، عرؼأ ال ، مؾافق، العضشة بتدري  خساسي (مؾافق بذدةأفراد رج استجابات تد

 :في االستبانة وأرقامهامتػضرات الدراسة وعدد فقرات كل ب عد  أبعاد) 3والجدوؿ رقؼ( 
 فٟ   ضرثأح ٚأ لاِٙاِرغ١ر خ  ٌت  ضح ٚػت  فمر خ وً تُؼت  أتؼا ( 3ظتٚي  لُ)

  ٌّ ت   ٌفمر خ فٟ   ضرثأح أ لاَ  ٌفمر خ ػت   ٌت  ضحِرغ١ر خ 

 : ٌصمافح   ظرّاػ١ح أتؼا 

ثُؼذانغهطخ

ثُؼذردُتانًخبطشٔػذوانزأكذ

األَٕثخثُؼذانزكٕسٚخيمبثم

ثُؼذانفشدٚخيمبثماندًبػٛخ

انسبضشيمبثمانًغزمجمثُؼذ

ثُؼذانزغٛٛش
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وقػػػد تػػػػؼ االعتسػػػػاد عمػػػػ  نتػػػائ  التحمضػػػػل اإلحرػػػػائي الؾصػػػػفي لمبيانػػػات والتػػػػي تذػػػػسل الستؾسػػػػظات      

وقػػد تػػؼ ، ر الدراسػػة السدػػتقمة والفقػػرات السكؾنػػة ل ػػل محػػؾرو االحدػػابية واالنحرافػػات السفياريػػة لجسيػػع محػػ

 : يتدرج مقياس ليكرت السدتخدـ في الدراسة كسا يميأف  مراعاة

5 4 3 2 1 

 افق بذجةأو ال  افقأو ال  عخفأال  افقأو  افق بذجةأو 

 – 21، 4( : اآلتػيواعتسادا  عم  ما تقدـ فػلف  ػيؼ الستؾسػظات الحدػابية تػؼ التعامػل معهػا عمػ  الشحػؾ 
ذات : 40، 3– 61، 2( ، )ذات أهسيػػة عاليػػة: 20، 4– 41، 3( ، )اجػػد   ةاليػع أهسيػػةذات : فسػا فػػؾؽ 

. )اجد   مشخفزة أهسية: فسا دوف  – 80، 1( ، )مشخفزة أهسية: 60، 2 – 81، 1( ، )أهسية متؾسظة
 :اآلتيةوفقا  لمسعادلة 
 :أ ، القيسة الدنيا لبدائل اإلجابة مقدؾمة عم  عدد السدتؾيات -ا ميعالقيسة ال=             
 .  طؾؿ الفئةو اوهذ  القيسة تد، 80، 0=     5) /  1 - 5= (             

إذا  أما، ضفيفة األهسيةفت ؾف  3مؽ  أقل فلذا كاف متؾس  الفقرة ، 3الستؾس  الشغر  = كؾف يوبذلػ 
 .عالية األهسيةفت ؾف  3مؽ  أكثركانا 
 :الجراسة أداة وثبات صج  التبار .3.4
 :الجراسة أداةصج   .3.4.1
 :الرج  العاىخ  لمجراسة .3.4.1.1

لجسػػػع السعمؾمػػػات فػػػي لػػػ  عمػػػ  عػػػرض أداة الدراسػػػة السخررػػػة و يعتسػػػد صػػػدؽ السحكسػػػضؽ بالدرجػػػة األ
واألخػذ بسبلحغػاتهؼ ، )عم  مجسؾعة مؽ الستخررضؽ في مجاؿ الدراسة2لية (ممحق رقؼ و صؾرتها األ

ف ؾ وقػػد أبػػدى السحكسػػ، دػػاؤالت الدراسػػةوت هػػداؼفيسػػا يتعمػػق بتسثضػػل فقػػرات االسػػتبانة ومػػدى مبلئستهػػا أل
مذػرؼ الدراسػة  عػرض ذلػػ عمػ  ثػؼ، ) مبلحغاتهؼ وآرائهؼ حؾؿ فقرات وعبارات االستبانة1ممحق رقؼ(

 .)3وتؼ تعديل االستبانة حت  أصبحا بذكمها الشهائي ممحق رقؼ(
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 :صج  االتدا  الجالمي .3.4.1.2

 األحياف أغمب  في ل ؽ، والردؽ الثبات بضؽ الداخمي االتداؽ طريقة ترشيف في ؽالباحثض أراءتبايشا 

 لمبشػؾد الػداخمي التجانس بديهية عم  يقؾـ: )2011، بذضر( أشاركسا و ، الثبات لتيكضد كظريقة يدتخدـ

 الفبارة درجة بضؽ االرتباط معشؾية مشها أشكاؿ عدة وييخذ، ةانلبلستب السكؾنة األجزاء مع اتداقها ومدى

 ال ميػة والدرجػة الفبػارة بػضؽ االرتبػاط معشؾيػة فػي يتسثػل الثػاني والذػكل، ةاناالسػتب عبػارات وبػاقي

 مػع الفبػارة ارتبػاط معشؾيػة عمػ  يقؾـ الحاليةفي الدراسة  عمي  تسدسشع والذ  الثالث والذكل، ةانلبلستب

 :يمي كسا الدراسة الستبياف الداخمي االتداؽ صدؽ نتائ  )4يؾضح الجدوؿ رقؼ(و . لمبعد ال مية الدرجة

 ثُؼتٌٍ  ٌىٍٟ ٚ ٌّؼتي فمرج وً ِؼتي ت١ٌٓث١رضْٛ     ذثاط ِؼاِالخ: (4) لُ  ٌعتٚي

 ح ئ١ط ِؽاٚ 
 ِؽاٚ 

 ١ح ٌفرػ
   ظح    ذثاط  ٌفمرج َ

 ٌصمافح  أتؼا 

   ظرّاػ١ح

 تُؼت  ٌطٍطح

 **536 .0 ذُرخذ  ٌمر   خ تإٌّظّح  ْٚ ئشر ن  ٌّٛظف١ٓ فٟ  ٌؼ١ٍّح 1

  **544 .0 ٠رُ  ضرؼّاي  ٌٕفٛذ ٚ ٌطٍطح ػٕت  ٌرؼاًِ ِغ  ٌّٛظف١ٓ 2

 **740 .0 ػٍٝ  ٌّٛظف١ٓ ػتَ  ٌّٕالشح ِٚؼا ضح  ٌمر   خ  ٌ ا  ج 3

 **498 .0 .    جترى١ٍف  ٌّٛظف١ٓ تأػّاي  إل ٠رْٚ  ٠مَٛ  ٌّت 4

 *160 .0   ذٛظت ل١ٛ  ػٍٝ ِشا وح  ٌّؼٍِٛاخ ت١ٓ  ٌّطر٠ٛاخ  إل   ٠ح  ٌّخرٍفح تإٌّظّح 5

تُؼت ذعٕة 

 ٌّخاطر ٚػتَ 

  ٌرأوت

 **676 .0  ٌّٙاَ  ٌذٞ ٠مَٛ تٙا  ٌّٛظف ٚ ضؽح ِٚؽت ج ٚ ل١مح 6

 **719 .0  ٌ ا  ج تتلح ٚ ٌرؼ١ٍّاخ ٌّٛظف١ٓ ترٕف١ذ  ٌّٙاَ  ٠مَٛ 7

 **632 .0 ٠طاػت  ٌٛ ف  ٌٛظ١فٟ  ٌّٛظف ٌٍم١اَ تؼٍّٗ تتلح 8

ِٓ   ضرر ذ١ع١اخ  أوصر  ٌؽا١ٌحفٟ  ٌغاٌة ػٍٝ ذٕف١ذ  ٌؼ١ٍّاخ  ٠ر٠ْٚروس  ٌّت 9

  ٌّطرمث١ٍح

0. 620** 

 **653 .0 ِم١تج ٌالترىا  ٚ إلتت عتأْ  ٌمٛ ػت ٚ ٌمٛ ١ٔٓ  ٠ر٠ْٚشؼر  ٌّت 11

تُؼت  ٌذوٛ ٠ح 

  ألٔٛشحِماتً 

 **768 .0 فائتج ػٕتِا ذُت   ِٓ لثً  ٌذوٛ  أوصرذىْٛ   ظرّاػاخ  11

 **562 .0 . ِٓ  ألٔصٝ أ١ّ٘ح أوصر ٌؽ ٛي ػٍٝ ٚظ١فح تإٌطثح ٌٍذوٛ   12

 **795 .0 .    ٠ح ػىص  إلٔاز٠طرختَ  ٌذوٛ  ػا جً  ٌرفى١ر  ٌّٕطمٟ فٟ ؼً  ٌّشاوً  إل 13

 **731 .0 . تت ً ِٓ  إلٔاز  ٌؼ١ٍا٠ُفضً ذؼ١١ٓ  ٌذور فٟ  ٌٛظائف  14

 *295 .0 . ٚ ٌّفاٚضاخ  ٌرؽاٚ ٠رُ ؼً  ٌٕس ػاخ فٟ  ٌؼًّ تاضرخت َ  ٌمٛج تت ً ػٓ  15

تُؼت  ٌفر ٠ح 

ِماتً 

  ٌعّاػ١ح

 **793 .0 .  ٌشخ ١ح ٘ت فِٓ  أل حأ١ّ٘ أوصر ٌّٕظّح  أ٘ت ف ٌررو١س ػٍٝ ذؽم١ك  16

 **718 .0 .  ألضرٞ ٌؼاللح ت١ٓ  ٌّت٠ر ٚ ٌّٛظف تإٌّظّح ٠طٛ ٘ا  ٌعٛ  17

 **533 .0 ٠إخذ فٟ   ػرثا  أضٍٛب  ٌٕظاَ  ٌعّاػٟ ػٕت ػ١ٍّح  ٌرت ٠ة ٚ ٌرؽف١س ) ٌّىافأج( 18

 **617 .0 .   خً  ٌّٕظّح ٔظاَ  ٌرٕمً  ٌفر ٞ ت١ٓ  ٌٛظائف  ٌّخرٍفح     ج ذرثٕٝ  إل 19
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 ح ئ١ط ِؽاٚ 
 ِؽاٚ 

 ١ح ٌفرػ
   ظح    ذثاط  ٌفمرج َ

 **729 .0  ٌؼًّ ترٚغ  ٌفر٠ك  ٌٛ ؼت   ج ذشعغ  إل 21

تُؼت   ٘رّاَ 

تاٌٛلد 

 ٌؽاضر ِماتً 

  ٌّطرمثً

 **745 .0 . ط٠ٍٛح  ٌّتٜ  ضرر ذ١ع١ح ٌّٕظّح خطح ئ   ج ذضغ  21

 **458 .0 وافح  ٌرت ت١ر ٚ إلظر   خ  ٌالزِح ٌضّاْ  ضرّر  ٠ح  ٌؼًّ    ج ذرخذ  إل 22

ػٍٝ ذٛف١ر  ٌىٛ     ٌّإٍ٘ح  ٌالزِح ٌّٛ ظٙح ظرٚف  ٌؼًّ     ج ذؼًّ  إل 23

 .  ٌّطرمث١ٍح

0. 747** 

 **894 .0 . ػٍٝ ذمت٠ر  ٌرؼٍُ  ٚ ٌرت ٠ة ٚل١ّح  ٌٛ     ج ذروس  إل 24

 **347 .0 ل ٜٛ ٌٍؽاضر ٚ ٌّطرمثً أ١ّ٘ح    ج ذؼطٟ  إل 25

 تُؼت  ٌرغ١١ر

 **556 .0 . ٌّٕظّح ػٍٝ  ٌرغ١ر  ٌّطرّر فٟ ِٛ   ٘اذروس   26

 **725 .0 .  ٌمر   خ  ٌ ا ِح ػٕت ئؼت ز أٞ ذغ١ر خ  زِح    ج ذرخذ  إل 27

 **581 .0 .  ٌّٛظف١ٓ ٌٍرغ١ر ِماِٚح ؼٛتح فٟ  ٌرغ١ر تطثة     ج ذٛ ظٗ  إل 28

 **493 .0 . ّح ٌّٕظ أػضا  ػتَ   ٘رّاَ تاٌرغ١ر ِٓ لثً    ج ذعت  إل 29

 142 .0 .  ٌّٕظّح  ٔخفاض ٔطثح  إلٔراظ١ح ٌتٜ  ٌّٛظف١ٓ تؼت وً ػ١ٍّح ذغ١١رئ   ج ذالؼع  31

 أ   ِؽٛ  

  ٌّت٠ر٠ٓ

 ِعاي  ٌىفا ج

 **849 .0 . ٠ضغ  ٌّت٠ر  ٌخطظ ٚ ٌثر ِط ٚفك  ضرر ذ١ع١ح ٚ ضؽح 31

 **770 .0 . اػ١ٍحتفضّٓ  ٌخطح  ٘ت ف٠رُ ذؽت٠ت  ٌّٛ     ٌالزِح إلٔعاز  أل 32

 **460 .0 . تتلح ضّٓ  ٌٛلد ٚ ٌىٍفح  ٌّؽت ج ٘ت ف٠رُ ذؽت٠ت  أل 33

٠طرختَ  ٌّت٠ر  ٌؽٛ فس  ٌّا ٠ح ٌرؽم١ك ؼاظاخ ٚ غثاخ  ٌّرؤٚض١ٓ ٚذؽط١ٓ  34

 . أ  ئُٙ

0. 613** 

 **495 .0 . ٠رُ ذثا ي  ٌّؼٍِٛاخ ِغ  ٌّرؤٚض١ٓ فٟ  ٌّطر٠ٛاخ  إل   ٠ح فٟ  ٌٛلد  35

 **827 .0 ٠رُ  ضرخت َ ٚضائً   ذ اي  ٌّٕاضثح فٟ ت١ئح  ٌؼًّ تىفا ج 36

 **778 .0 . ت ٛ ٖ ِطرّرج  إلٔعاز٠ٚم١ُ   ألػّاي٠مَٛ  ٌّت٠ر تّراتؼح  37

 **784 .0 . ي ٚضّٓ ؼتٚ   إلِىأاخ  ٌّراؼحأٚ  تأ٠ٚرُ ذ ؽ١ػ   ٔؽر فاخ  38

 **726 .0 . ػا١ٌح تفاػ١ٍح ٌّٕشٛ ج  ٘ت فذؽم١ك  ألػٍٝ  ٠رْٚ ٌّت٠روس  39انفبػهٛخيدبل

 **862 .0 . ػٍٝ ذأ١ِٓ  ٌّٛ    ) ٌّتخالخ (  ٌضرٚ ٠ح ٌٍّٕظّح ٠رْٚ ٌّت٠ؼًّ  41

 **587 .0 . ذٛظت ل١ُ ٚ ضؽح ِٚؽت ج ٌتػُ  إلتت ع ٚ   ترىا  ٚ ٌرط٠ٛر  ٌٛظ١فٟ 41

 **691 .0 . ضرّر   ٚ ٌثما  ف١ٙالت ج ػٍٝ  ٌرى١ف ِغ  ٌث١ئح ٚ      ج ذّرٍه  إل 42

 **756 .0 . ٚ تطٌٙٛح ٠ٚطر تفاػ١ٍحذرتفك  ٌّؼٍِٛاخ ت١ٓ  ٌّطر٠ٛاخ  إل   ٠ح  43

 **371 .0 . ٚ  ٌرس َ  ٌٛظ١فٟ ت١ٓ  ٌؼا١ٍِٓ ٠طٛ   ٌرضا 44

 **655 .0 .  ٌّٕظّح أ   ٌتٜ ظ١ّغ  ألطر ف  ٌخا ظ١ح )أ ؽاب  ٌّ اٌػ( ػٓ  ٠ٛظت  ضا 45

 1. 0. 0**  يسة االرتباط معشؾية عشد  05. 0*  يسة االرتباط معشؾية عشد              
 .SPSSبرنام  مخرجات عم  اعتسادا الباحث إعداد مؽ: السردر                

 يحسػل كسػا بهػا الستعمقػة والفبػارات االجتساعيػة الثقافػة أبعػاد عمػ  الػذ  يحتػؾ  و : )4رقؼ( الجدوؿ خبلؿ مؽ

 القػيؼ أغمػب أف  الجػدوؿ قػراءة خػبلؿ مػؽ لشػا ويتبػضؽ، نفدػ  لمبعػد ال ميػة بالدرجػة البعػد عبػارات اطارتبػ  يسة
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 627 .0 قػدر  ارتبػاط بستؾسػ  01 .0 عشػد اآلخػر هؼبعزػو  05 .0 عشد بعزها معشؾية  يؼ هي السذكؾرة

 . أجمعدت مؽ أ ي الدراسة تقيس الهدؼ الت أداة أف  أ ، ةاناالستب لهذا الداخمي االتداؽ صدؽ يحقق مسا

 :الجراسة أداةثبات  .3.4.2

سػػػػمؾب يدػػػػتخدـ فػػػػي حدػػػػاب ثبػػػػات هػػػػؾ أ لمتجػػػػانس (Alpha Cronbach)الثبػػػػات باسػػػػتخداـ ف إ

 ةانعػؽ طريػق ربػ  ثبػات االسػتب، لدراسػةا انات انظبلق ػا مػؽ مبػدأ مقػاييس االتدػاؽ الػداخمي ألدا ةاالستب

إذ كمسػا زادت  يسػة هػذا التبػايؽ ؛ والدرجػة ال ميػة وذلػ مؽ خبلؿ  يسة التبايشات بضؽ البشػؾد، بثبات بشؾد 

ويػتؼ ، بالثبػات ةانيسكػؽ الحكػؼ عمػ  االسػتب ومؽ َثؼ  قل االتداؽ وكمسا انخفض هذا التبايؽ زاد االتداؽ

ؼ مػؽ خبللهػا عمػ  قػؾة ثبػات كشتيجػة يسكػؽ الحكػ ذلػ مػؽ خػبلؿ معادلػة ألفػا كرونبػاخ التػي تعظػي  يسػة

وكمسػػا اقتربػػا مػػؽ الؾاحػػد بضشػػا قػػدرة  )1و 0 (سػػة وت ػػؾف هػػذ  القيسػػة بػػضؽالسدػػتخدـ فػػي الدرا ةاناالسػػتب

 :ذلػ يبضؽ يتاآلوالجدوؿ ، )5. 0 ( يؼ مقبؾلة هي أقل و ، عاليةالثبات ال

 Alpha Cronbach تاضرخت َ  ٌت  ضح أ  ج شثاخ ل١ّح (5 لُ) ظتٚي

 قيسة الفا كخونباخ عجد الفقخات محؽر الجراسة

 688. 0 30 عيةالثقافة االجتسا أبعاد

 909. 0 15 السجيخيؼ أداء

 836. 0 45 ككم ةاناالستب

 .SPSSبرنام  مخرجات عم  اعتسادا الباحث إعداد مؽ: السردر         

 .0   و اتدػ جتساعيػةاال فػةلفقػرات الثقا Alpha Cronbach  يسػةأف  نبلحػظ الدػابق الجػدوؿ خػبلؿ مػؽ

 أبعػاد فقػرات ثبػات عمػ  خبللهػا مػؽ الحكػؼ يسكػؽ ةجضػد  يسػة وهػي 30 البشػؾد عػدد عمػ  محدؾبة 688

 ألفػا  يسػة فػلف السػديريؽ أداءمحػؾر  لفقػرات بالشدػبة أمػا، الدراسػة فػي السدػتخدـ ةاالجتساعيػ الثقافػة

ا يسكؽ وقؾية مرتفعة  يسة وهي 909 .0   و اتد كرونباخ  الخاص الجزء ثبات استشتاج خبللها مؽ أيز 

 فػي زتو اتج التي كرونباخ ألفا  يسة خبلؿ مؽ الحكؼ يسكؽ   836 .0 عامة وكشتيجة، السديريؽ بيداء
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ا جضػد بثبػات تتستػع الدراسػة أداة أف   )5 .0( ةاناالسػتب أجػزاء كمػ   Alpha أسػمؾب عمػ  اعتسػاد 

Cronbach أخػرى مػرة  إجابػاتهؼذا تػؼ اخػذ تتستػع بثبػات عػاؿ  إ الدراسػة عضشػة إجاباتأف  أ ، لمتجانس ،

 .لقياس  أعدتصالحة لقياس ما  أنهاأ  ، ستع بدرجة عالية مؽ السؾثؾ يةفاالستبانة تت ومؽ َثؼ

 :السدتخجمة اإلحرائية األسالضب .3.5

الربحيػة  غضػر السشغسػات فػي الػدولضضؽ السػديريؽ أداءالثقافة االجتساعيػة عمػ   ثرأل االستبانة تفريع تؼ

 اإلحرػائية الحػـز برنام  ل إ البيانات حؾلا ثؼ، كدلاإل برنام  عم  اليسشيةالعاممة في الجسهؾرية 

 :عم  اشتسما التيو ، التحميبلت اإلحرائية إلجراء ) SPSS ( االجتساعية العمؾـ في

 .السئؾية والشدب الت رارات .1

 .عضشة الدراسة حؾؿ متػضرات الدراسة إجاباتلؾص   السفيارية واالنحرافات الستؾسظات .2

 .الردؽ لحداب لبضرسؾف  االرتباط معامل .3

 .الثبات ) لحداب ch's Alphaالدراسة (اإلطارك ألفا معامل .4

 .لقياس الستػضر السدتقل بالستػضر التابعالختبار  االنحدار الخظي الستعدد .5
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 :عضشة الجراسةأفخاد التحمضم الؽصفي لخرائص : لوالسبحث األ 

 :تسيضج

 ؿ فػػػػي اسػػػػتبانة الدراسػػػػة الػػػػذ  يدتفدػػػػر حػػػػؾؿو تػػػػؼ اسػػػػتخبلص خرػػػػائص العضشػػػػة مػػػػؽ الجػػػػزء األ     
ولقػػػػد وقػػػػع اختيارنػػػػا ، اآلتػػػػيالجػػػػدوؿ  كسػػػػا هػػػػؾ مبػػػػضؽ فػػػػي سػػػػشؾات الخبػػػػرةو ، سؤهػػػػلال، الجشدػػػػية، الشػػػػؾع

فػػػػالجشس قػػػػػد يكػػػػؾف أحػػػػػد ، الخرػػػػػائص نغػػػػرا  الرتباطهػػػػا بذػػػػػكل مػػػػا مػػػػع متػضػػػػػرات الدراسػػػػة عمػػػػ  هػػػػذ 
ػػػػ شػػػػؾعوبالشدػػػػبة لم، خػػػػبلؿ عدالػػػػة التؾاجػػػػد بػػػػػضؽ الجشدػػػػضؽ فػػػػي العسػػػػل مؤشػػػػرات الثقافػػػػة مػػػػؽ ا فهػػػػػؾ أيز 

أمػػػػػػػا ، ل التشغػػػػػػيؼداخػػػػػػ جشدػػػػػػضؽفر الالسدروسػػػػػػة مػػػػػػؽ خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػدى تػػػػػػؾ  مؤشػػػػػػر آخػػػػػػر لظبيعػػػػػػة العضشػػػػػػة
فػػػػػي فػػػػػراد يسكػػػػػؽ مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ االسػػػػػتدالؿ عمػػػػػ  طبيعػػػػػة عسػػػػػل األ فهػػػػػي ذات جانػػػػػب تشغيسػػػػػي سؤهػػػػػلال

كػػػػػػػذا معرفتشػػػػػػػا لظبيعػػػػػػػة و ، سػػػػػػػتعانة بهػػػػػػػا فػػػػػػػي تفدػػػػػػػضر الشتػػػػػػػائ اال وبرػػػػػػػفة عامػػػػػػػة يسكػػػػػػػؽ، اتالسشغسػػػػػػػ
 .السدتجؾبضؽ

 (  ٌخ ائص  ٌت٠ّغر ف١ح ٌؼ١ٕح  ٌت  ضح6) ظتٚي  لُ

طثح  ٌّئ٠ٛح ٌٕ  ٌرىر   خ  ٌثت ئً  ٌخ ائص  

  ٌٕٛع
%69 31 ذور  

%31 14 أٔصٝ  

  ٌعٕط١ح

%21 9  ظٕثٟ  

%18 8 ػرتٟ  

ّٟٕ٠ 28 62%  

  ٌّإً٘

ػ١ٍا   ضاخ   19 42%  

شتىاٌٛ ٠ٛ  23 51%  

%7 3 غ١ر ذٌه  

الخبرةخ ضٕٛ   

ِٓ خّص ضٕٛ خ ألً   8 18%  

ضٕٛ خ11ِٓ  ألً ٚ 5وثر ِٓ أ  16 35%  

%47 21  وثر ِٓ ػشر ضٕٛ خ  

 .SPSSبرنام  مخرجات عم  اعتسادا الباحث إعداد مؽ: لسردرا

فبالشدػػػػػػػبة ، قضػػػػػػػد الدراسػػػػػػػة ندػػػػػػػتخمص خرػػػػػػػائص العضشػػػػػػػةأف  يسكػػػػػػػؽ أعػػػػػػػبل مػػػػػػػؽ خػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػدوؿ     
أف  وهػػػػػػػذا يعشػػػػػػػي، % إنػػػػػػػاث 31% و  69هػػػػػػػؼ ذكػػػػػػػؾر بشدػػػػػػػبة  ديريؽالسػػػػػػػأغمػػػػػػػب نجػػػػػػػد  لمجػػػػػػػشس فػػػػػػػلف
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العاممػػػػػة  فػػػػػي السشغسػػػػػات الدوليػػػػػةة مبلئسػػػػػ كثػػػػػراأل ؼهػػػػػالػػػػػذكؾر ؽ السػػػػػديريأف  السشغسػػػػػات مازالػػػػػا تػػػػػرى 
 .في اليسؽ

 

 الشؾععضشة الدراسة حدب أفراد ) تؾزيع 8شكل رقؼ(

، %20بشدبة جشبيأ، %62بشدبة  يسشيبضؽ  جشدياتهؼتتؾزع الدولضضؽ  يريؽالسدفلف  جشديةأما بالشدبة لم

 دراسػة يحسمػؾف الجشدػية العربيػة ويعشػي هػذاعضشػة الأفػراد % مػؽ 80ندػبة أف  أ ، %18عربي بشدػبة و 

 .ثقافاتهؼ متذابهةأف 

   

   
   

ا  ب  عرب  يم  

 
 عضشة الدراسة حدب الجشديةأفراد ) تؾزيع 9شكل رقؼ(

يحسمػػػػػػؾف مػػػػػػؤهبلت  بالسشغسػػػػػػات الدوليػػػػػػة بػػػػػػاليسؽدراء السػػػػػػ أغمػػػػػػب أف  تبػػػػػػضؽ السػػػػػػؤهبلتأف  فػػػػػػي حػػػػػػضؽ
ا ميػػػػػعحسمػػػػػؾف مػػػػػؤهبلت  دراسػػػػػات الػػػػػذيؽ يأف  ضؽفػػػػػي حػػػػػ، %51 جامفيػػػػػة درجػػػػػة البكػػػػػالريؾس وبشدػػػػػبة
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السؤهػػػػػل ال أف  أ ، أخػػػػػرى % مػػػػػؽ العضشػػػػػة ف انػػػػػا تحسػػػػػل مػػػػػؤهبلت 7ندػػػػػبة و ، %42 جػػػػػاءت بشدػػػػػبة
 .ؽ في السشغسات الدوليةي عد مفيار لمسديري

 ير  ل بكالريو درا ا  ع  ا

42%
51%

7%

 
 العمسي عضشة الدراسة حدب السؤهلأفراد ) تؾزيع 10شكل رقؼ(

كبػػر مػػؽ أ% كانػػا 35وندػػبة ، % تتعػػدى خبػػراتهؼ العذػػر سػػشؾات47ف انػػا ندػػبة سػػشؾات الخبػػرة  أمػػا
وهػػذا ، الخسػػس سػػشؾات عػػؽ% تقػػل خبػػراتهؼ 18فػػي حػػضؽ جػاءت ندػػبة ، مػػؽ عذػػر سػػشؾات أقػػل خسػس و 

ا عم  دقػة ا  جضد  خبرتهؼ عؽ خسس سشؾات مسا يعظي مؤشر   العضشة تزيدأفراد % مؽ 82ندبة أف  يعشي
 .العاممة في اليسؽفي السشغسات الدولية  العاممضؽوخبرة السديريؽ  اإلجابات

   

   

   

اقل من  م    وا  اكبر من عشر   وا   وا   واقل من   اكبر من 

 
 خبرةال سشؾات عضشة الدراسة حدبأفراد ) تؾزيع 11شكل رقؼ(
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 :الجراسة عضشةأفخاد  إجاباتالتجاىات  التحمضم الؽصفي: السبحث الثاني

ؿ و تتسثل نتائ  فقرات السحؾر األو : الثقافة االجتساعية أبعادعخض استجابات عضشة الجراسة لسحؽر  .1

 :يتاآل عم  الشحؾ جتساعيةالثقافة اال يبعادالستعمق ب

 :يتاآلفي الجدوؿ ب عد الدمظة ؿ و األ ب عدتتسثل نتائ  فقرات ال: ُبعج الدمطة  .1.1

ثُؼت ٌ ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ: (7ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ=  طح ٌطٍ

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
ٔؽر ف   

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

1 
 فٟ  ٌّٛظف١ٓ ئشر ن  ْٚ تإٌّظّح  ٌمر   خ ذُرخذ

  ٌؼ١ٍّح
 1 ِرٛضطح 982 . 11 .3

 2 ِرٛضطح 215 .1 98 .2  ٌّٛظف١ٓ ِغ  ٌرؼاًِ ػٕت ٚ ٌطٍطح  ٌٕفٛذ  ضرؼّاي ٠رُ 2

3 
  ٌمر   خ ِٚؼا ضح  ٌّٕالشح تَػ  ٌّٛظف١ٓ ػٍٝ

  ٌ ا  ج
 4 ِرٛضطح 171 .1 64 .2

 5 ضؼ١فح 963 . 27 .2  .   ج إل تأػّاي  ٌّٛظف١ٓ ترى١ٍف ٌّت٠رْٚ  ٠مَٛ   4

5 
  ٌّطر٠ٛاخ ت١ٓ  ٌّؼٍِٛاخ ِشا وح ػٍٝ ل١ٛ  ذٛظت  

تإٌّظّح  ٌّخرٍفح  إل   ٠ح  
 3 ِرٛضطح 029 .1 82 .2

ٍثُؼت وىًِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌ  ِرٛضطح 072 .1 76 .2 

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

 (ت تخػذ الفقػرة جاءت ببعد الدمظة الستعمق ؿو األ البعد والذ  يؾضح نتائ : )7مؽ خبلؿ الجدوؿ رقؼ (
 )11. 3( حدػابي لػ  وبستؾسػ و األ السرتبػة فػي العسميػة) فػي السػؾعفضؽ إشراؾ دوف  بالسشغسة القرارات
نهػؼ أ عم  العضشة مؾافقضؽأفراد أف  يعشي وهذا، بدرجة تقدير متؾسظة أ ) 982، 0( مفيار   وانحراؼ

بت ميػف السػديروف ال يقػـؾ ( الفقػرة أتػا فػي حػضؽ ، شػراؾ السػؾعفضؽ فػي العسميػةإيتخذوف القرارات دوف 
. 0( مفيػػػار  وانحػػػراؼ  )27. 2( حدػػػابي وبستؾسػػػ  األخضػػػرةالسرتبػػػة  فػػػي )دارة السػػػؾعفضؽ بيعسػػػاؿ اإل

 دارة اإل بيعسػػاؿيقؾمػػؾف بت ميػػف السػػؾعفضؽ   العضشػػةأفػػراد أف  يبػػضؽ والػػذ ، ) وبدجػػة تقػػدير ضػػفيفة963
درجػة  فػي تتدػبب والتػي هػؼب  يتحػ التػي العؾامػل الخارجيػة شهػاضب مػؽ والتػي عديدة ألسباب يرجع وهذا

 .سؾعفضؽثقتهؼ بال
 أقػل  أنهػاغضػر ، متؾسػظة أهسية) وبدرجة 76، 2بذكل عاـ فقد جاءت نتائ  بع د الدمظة بستؾس  (و 

 .ومش  فلف  مسارسة ب عد الدمظة غضر متحقق لدى السديريؽ، 3مؽ الستؾس  االفتراضي
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 :يتاآلفي الجدوؿ تجشب(السجهؾؿ) ب عد  ثانيال ب عدتتسثل نتائ  فقرات ال: جيؽلتجشب الس ُبعج .1.2

ٌثُؼت  ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ ٠ح  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا : (8ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ=  ذعٕة) ٌّعٙٛي( 

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

ٚ ل١مح ِٚؽت ج ٚ ضؽح  ٌّٛظف تٙا ٠مَٛ  ٌذٞ  ٌّٙاَ 6  2 ػا١ٌح 763 . 69 .3 

تتلح  ا  ج ٌ ٚ ٌرؼ١ٍّاخ  ٌّٙاَ ترٕف١ذ ْ ٌّٛظفٛ ٠مَٛ 7  5 ِرٛضطح 111 .1 36 .3 

تتلح تؼٍّٗ ٌٍم١اَ  ٌّٛظف  ٌٛظ١فٟ  ٌٛ ف ٠طاػت 8  1 ػا١ٌح 917 . 98 .3 

9 
 ِٓ أوصر  ٌؽا١ٌح  ٌؼ١ٍّاخ ذٕف١ذ ػٍٝ  ٌغاٌة فٟ ٌّت٠رْٚ  ٠روس

  ٌّطرمث١ٍح   ضرر ذ١ع١اخ
 4 ِرٛضطح 272 .1 51 .3

ٚ إلتت ع ٌالترىا  ِم١تج ٚ ٌمٛ ١ٔٓ  ٌمٛ ػت تأْ ٌّت٠رْٚ  ٠شؼر 11  3 ِرٛضطح 944 . 53 .3 

 61 .3 ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌٍثُؼت وىً
1. 

002 
 ػا١ٌح

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

 جػػاءت الفقػػرة (يدػػاعد الؾصػػ  الػػؾعيفي ثػػانيوالػػذ  يؾضػػح نتػػائ  البعػػد ال: )8مػػؽ خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػؼ (

، 0) وانحػػػراؼ مفيػػػار  (98. 3لػػػ  وبستؾسػػػ  حدػػػابي (و رتبػػػة األالسؾعػػػ  لمقيػػػاـ بعسمػػػ  بدقػػػة) فػػػي الس

يدػػاعد  الؾصػػ  الػػؾعيفيأف  عمػػ  فقضؽالعضشػػة مػػؾاأفػػراد أف  يعشػػيوهػػذا ، ةاليػػع أهسيػػةبدرجػػة  أ ) 917

سػات الرػادرة يعمف بتشفضػذ السهػاـ والتؾ الفقػرة (يقػـؾ السؾعفػ حضؽ أتػافي ، بيعسالهؼالسؾعفضؽ عم  القياـ 

جػػػة تقػػػدير ر ) وبد111. 1) وانحػػػراؼ مفيػػػار  (36. 3بستؾسػػػ  حدػػػابي (و  ألخضػػػرةابدقػػػة) فػػػي السرتبػػػة 

 رجػعيوهػذا ، يقؾمؾف بتشفضذ السهاـ بدقػةالسؾعفضؽ أف  عم  العضشة مؾافقضؽأفراد أف  ؽضبيالذ  و ، متؾسظة

 .السمتزمة اليسشيةطبيعة الذخرية  شهاضألسباب عديدة والتي مؽ ب

ب عػػد أف  وهػػذا يعشػػي، عاليػػة) وبدرجػػة تقػػدير 61، 3بستؾسػػ  ( دهػػذا البعػػبذػػكل عػػاـ فقػػد جػػاءت نتػػائ  و 

 .تجشب السجهؾؿ متحقق
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 :اآلتيفي الجدوؿ  ذكؾريةب عد ال الثالث ب عدتتسثل نتائ  فقرات ال: مقابم األنؽثة الحكؽرية ُبعج .1.3

ٌثُؼت   ضح  ٌت ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ: (9ظتٚي  لُ )

  (45ْ=؛ 3) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ=  ٌذوٛ ٠ح ِماتً  ألٔٛشح 

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

 3 ضؼ١فح 305 .1 58 .2  ٌذوٛ  لثً ِٓ ذُت   ػٕتِا فائتج أوصر   ظرّاػاخ ذىْٛ 11

 4 ضؼ١فح 120 .1 53 .2  . ألٔصٝ ِٓ أ١ّ٘ح أوصر ٌٍذوٛ  تإٌطثح ٚظ١فح ػٍٝ  ٌؽ ٛي 12

13 
  ٌّشاوً ؼً فٟ  ٌّٕطمٟ  ٌرفى١ر ػا جً   ٌذوٛ  ٠طرختَ

  . إلٔاز ػىص  إل   ٠ح
 1 ِرٛضطح 277 .1 78 .2

 2 ضؼ١فح 176 .1 60 .2  . إلٔاز ِٓ تت ً  ا١ؼٍ ٌ  ٌٛظائف فٟ  ٌذور ذؼ١١ٓ ٠ُفضً 14

15 
  ٌرؽاٚ  ػٓ تت ً   ٌمٛج تاضرخت َ  ٌؼًّ فٟ  ٌٕس ػاخ ؼً ٠رُ

  .ٚ ٌّفاٚضاخ
 5 ضؼ١فح 834 . 18 .2

 ضؼ١فح 142 .1 53 .2 ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌٍثُؼت وىً

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

جػػػػػػاءت الفقػػػػػػرة (يدػػػػػػتخدـ  لػػػػػػثوالػػػػػػذ  يؾضػػػػػػح نتػػػػػػائ  البعػػػػػػد الثا: )9مػػػػػػؽ خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػؼ (     
لػػػػػ  و فػػػػػي السرتبػػػػػة األ. داريػػػػػة عكػػػػػس اإلنػػػػػاث)الػػػػػذكؾر عػػػػػادة  التف ضػػػػػر السشظقػػػػػي فػػػػػي حػػػػػل السذػػػػػاكل اإل

وهػػػػػػػػذا ، متؾسػػػػػػػػظة أهسيػػػػػػػػةبدرجػػػػػػػػة  أ ) 227، 1) وانحػػػػػػػػراؼ مفيػػػػػػػػار  (78. 2وبستؾسػػػػػػػػ  حدػػػػػػػػابي (
الػػػػػذكؾر يدػػػػػتخدمؾف التف ضػػػػػر السشظقػػػػػي فػػػػػي حػػػػػل السذػػػػػاكل أف  العضشػػػػػة مػػػػػؾافقضؽ عمػػػػػ أفػػػػػراد أف  يعشػػػػػي

لعسػػػػل باسػػػتخداـ القػػػػؾة بػػػػدال  الفقػػػػرة (يػػػتؼ حػػػػل الشزاعػػػػات فػػػي ا أتػػػا فػػػػي حػػػػضؽ ، اإلنػػػاثبعكػػػػس  اإلداريػػػة
) وانحػػػػػراؼ مفيػػػػػػار  18. 2بستؾسػػػػػ  حدػػػػػابي (و  األخضػػػػػرةضػػػػػات) فػػػػػي السرتبػػػػػػة و ار والسفو اعػػػػػؽ التحػػػػػ

 السػػػػػػؾعفضؽأف  ف عمػػػػػػ ؾ العضشػػػػػػة  مؾافقػػػػػػأفػػػػػػراد أف  ؽيبػػػػػػضالػػػػػػذ  و ، ضػػػػػػفيفة) وبدجػػػػػػة تقػػػػػػدير 834. 0(
والتػػػػػػي مػػػػػػؽ ألسػػػػػػباب عديػػػػػػدة  يرجػػػػػػعوهػػػػػػذا ، ولػػػػػػيس بػػػػػػالقؾة الحؾاربحػػػػػػل الشزاعػػػػػػات بػػػػػػيقؾمػػػػػػؾف  الػػػػػػذكؾر

 .اليسشي السدالسةسجتسع طبيعة ال هابضش
) وبدرجػػػػة تقػػػػدير 53، 2بذػػػػكل عػػػػاـ فقػػػػد جػػػػاءت نتػػػػائ  ب عػػػػد الذكؾريػػػػة مقابػػػػل األنؾثػػػػة بستؾسػػػػ  (و 

 .ب عد الذكؾرية غضر متحقق لدى السديريؽأف  وهذا يعشي، 3مؽ  أقل و  ضفيفة
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في ب عد الفردية مقابل الجساعية ؿ و ألا ب عدتتسثل نتائ  فقرات ال: الفخدية مقابم الجساعية ُبعج  .1.4

 :اآلتيالجدوؿ 

ٌثُؼت  ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ: (11ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ=  ٌفر ٠ح ِماتً  ٌعّاػ١ح 

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

 ٘ت ف أل ِٓ أ١ّ٘ح أوصر  ٌّٕظّح أ٘ت ف ذؽم١ك ػٍٝ  ٌررو١س 16

. ٌشخ ١ح  
 1 ػا١ٌح 1.043 3.84

  ٌعٛ ٠طٛ ٘ا تإٌّظّح ٚ ٌّٛظف  ٌّت٠ر ت١ٓ  ٌؼاللح 17

. ألضرٞ  
 3 ِرٛضطح 0.866 3.58

 ػ١ٍّح ػٕت  ٌعّاػٟ  ٌٕظاَ أضٍٛب   ػرثا  فٟ ٠إخذ 18

( ٌّىافأج) ٚ ٌرؽف١س  ٌرت ٠ة  
 5 ِرٛضطح 1.011 3.02

   ٌّخرٍفح  ٌٛظائف ت١ٓ  ٌفر ٞ  ٌرٕمً ٔظاَ  إل   ج ذرثٕٝ 19

. ٌّٕظّح   خً  
 4 ِرٛضطح 1.209 3.36

 2 ػا١ٌح 1.127 3.84  ٌٛ ؼت  ٌفر٠ك ترٚغ  ٌؼًّ  إل   ج ذشعغ 21

 ػا١ٌح 1.051 3.53 ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌٍثُؼت وىً

 SPSSخرجات برنام الباحث مؽ م إعداد: * السردر

جػاءت الفقػرة (التركضػز عمػ  تحقضػق  رابػعوالذ  يؾضح نتػائ  البعػد ال: )10مؽ خبلؿ الجدوؿ رقؼ (     

) 84. 3لػػ  وبستؾسػػ  حدػػابي (و الذخرػػية) فػػي السرتبػػة األ هػػداؼمػػؽ األ أهسيػػة أكثػػرالسشغسػػة  أهػػداؼ

العسل  أسمؾبيفزمؾف العضشة د أفراأف  يعشيوهذا ، عالية أهسيةبدرجة  أ ) 043، 1وانحراؼ مفيار  (

الفقػػرة (يؤخػذ فػي االعتبػار أسػػمؾب الشغػاـ الجسػاعي عشػػد  أتػا فػي حػضؽ ، الجسػاعي عمػ  العسػل الفػػرد 

) وانحػػراؼ مفيػػار  02. 3بستؾسػػ  حدػػابي (و  األخضػػرةعسميػػة التػػدريب والتحفضػػز (السكافػػية) فػػي السرتبػػة 

نهػػػؼ يشفػػػذوف عسميػػػة لعضشػػػة  مػػػؾافقضؽ عمػػػ  ااأفػػػراد أف  يبػػػضؽالػػػذ  و ، متؾسػػػظة) وبدجػػػة تقػػػدير 011. 1(

 .بذكل فرد  والتحفضز التدريب

، عاليػػة ير) وبدرجػػة تقػػد53، 3بستؾسػػ  (فرديػػة مقابػػل ال جساعيػػةبذػػكل عػػاـ فقػػد جػػاءت نتػػائ  ب عػػد الو 

 .جساعيعم  ال الفرد العسل  أسمؾبيفزمؾف  يريؽالسدأف  وهذا يعشي
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االهتساـ ب عد  خامسال ب عدتتسثل نتائ  فقرات ال: ماالىتسام بالؽقت الحاضخ مقابم السدتقب ُبعج  .1.5

 :يتاآلفي الجدوؿ  بالحاضر

ؼت ٌثُ  ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ: (11ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ=    ٘رّاَ تاٌؽاضر

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

 2 ػا١ٌح 986 . 60 .3  . ٌّتٜ ط٠ٍٛح  ضرر ذ١ع١ح خطح  ٌّٕظّح ئ   ج  ذضغ 21

22 
 ٌضّاْ  ٌالزِح ٚ إلظر   خ  ٌرت ت١ر وافح    ج  إل ذرخذ

  ٌؼًّ  ضرّر  ٠ح
 1 ػا١ٌح 773 . 76 .3

23 
 ٌّٛ ظٙح  ٌالزِح  ٌّإٍ٘ح  ٌىٛ    ذٛف١ر ػٍٝ    ج  إل ذؼًّ

ث١ٍح ٌّطرم  ٌؼًّ ظرٚف .  
 5 ِرٛضطح 843 . 29 .3

 3 ِرٛضطح 051 .1 38 .3  . ٌٛ   ٚل١ّح ٚ ٌرت ٠ة  ؼٍُ ٌر ذمت٠ر ػٍٝ ج    إل ذروس 24

ٚ ٌّطرمثً ٌٍؽاضر ل ٜٛ أ١ّ٘ح    ج  إل ذؼطٟ 25  4 ِرٛضطح 883 . 36 .3 

 ػا١ٌح 907 .0 48 .3 ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌٍثُؼت وىً

 SPSSمخرجات برنام الباحث مؽ  إعداد: * السردر

جػػػػػػاءت الفقػػػػػػرة (تتخػػػػػػذ  خػػػػػػامسوالػػػػػػذ  يؾضػػػػػػح نتػػػػػػائ  البعػػػػػػد ال: )11مػػػػػػؽ خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػؼ (     

لػػػػػػػػ  و كافػػػػػػػػة التػػػػػػػػدابضر واإلجػػػػػػػػراءات البلزمػػػػػػػػة لزػػػػػػػػساف اسػػػػػػػػتسرارية العسػػػػػػػػل) فػػػػػػػػي السرتبػػػػػػػػة األ دارة اإل

 يعشػػػػػيوهػػػػػذا ، عاليػػػػػة أهسيػػػػػةبدرجػػػػػة  أ ) 773، 0) وانحػػػػػراؼ مفيػػػػػار  (76. 3وبستؾسػػػػػ  حدػػػػػابي (

حػػػػػضؽ فػػػػػي ، الخظػػػػػ  وتشفضػػػػػذها إعػػػػدادمدػػػػػتقبل السشغسػػػػػة عشػػػػػد  يخػػػػػذوف فػػػػػي االعتبػػػػارالعضشػػػػػة يأفػػػػراد أف 

تػػػػػػػػؾفضر ال ػػػػػػػػؾادر السؤهمػػػػػػػػة البلزمػػػػػػػػة لسؾاجهػػػػػػػػة عػػػػػػػػروؼ العسػػػػػػػػل  اإلدارة عمػػػػػػػػ تعسػػػػػػػػل الفقػػػػػػػػرة ( أتػػػػػػػػا

) 843. 0) وانحػػػػػػػػراؼ مفيػػػػػػػػػار  (29 .3بستؾسػػػػػػػػ  حدػػػػػػػػابي (و  األخضػػػػػػػػػرة) فػػػػػػػػي السرتبػػػػػػػػة السدػػػػػػػػتقبمية

لمسدػػػػػتقبل فػػػػػي مؾضػػػػػؾع ال ػػػػػادر يخظظػػػػػؾف العضشػػػػػة أفػػػػػراد أف  يبػػػػػضؽالػػػػػذ  و ، سػػػػػظةوبدجػػػػػة تقػػػػػدير متؾ 

 .الؾعيفي

) وبدرجػػػػػػػة 48، 3بستؾسػػػػػػػ  ( السدػػػػػػػتقبلمقابػػػػػػػل  حاضػػػػػػػربذػػػػػػػكل عػػػػػػػاـ فقػػػػػػػد جػػػػػػػاءت نتػػػػػػػائ  ب عػػػػػػػد الو 

 .لديهؼ نغرة لمسدتقبليهتسؾف بالحاضر و  يريؽالسدأف  وهذا يعشي، عاليةتقدير 
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 :يتاآلفي الجدوؿ  تػضضرب عد ال الدادس عدب  تتسثل نتائ  فقرات ال: التغضضخ ُبعج  .1.6

ؼت ٌثُ  ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ: (12ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3 ٌرغ١١ر ) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ= 

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

ِٛ   ٘ا فٟ ٌّطرّر   ٌرغ١ر ػٍٝ  ٌّٕظّح ذروس 26  2 ِرٛضطح 205 .1 84 .2  .

 1 ِرٛضطح 935 . 11 .3  . زِح ذغ١ر خ أٞ ئؼت ز ػٕت  ٌ ا ِح  ٌمر   خ    ج  إل ذرخذ 27

28 
  ٌّٛظف١ٓ ِماِٚح تطثة  ٌرغ١ر فٟ  ؼٛتح   ج  إل ذٛ ظٗ

  .ٌٍرغ١ر
 5 ضؼ١فح 869 . 47 .2

 4 ِرٛضطح 763 . 69 .2  . ٌّٕظّح ػضا أ لثً ِٓ تاٌرغ١ر   ٘رّاَ ػتَ   ج  إل ذعت 29

31 
  ٌّٛظف١ٓ ٌتٜ  إلٔراظ١ح ٔطثح  ٔخفاض  ٌّٕظّح ئ   ج  ذالؼع

ذغ١١ر ػ١ٍّح وً تؼت .  
 3 ِرٛضطح 912 . 82 .2

 ِرٛضطح 937 .0 79 .2 ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌٍثُؼت وىً

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

تتخػػػػػػذ جػػػػػػاءت الفقػػػػػػرة ( دػػػػػػادسوالػػػػػػذ  يؾضػػػػػػح نتػػػػػػائ  البعػػػػػػد ال: )12ؿ رقػػػػػػؼ (مػػػػػػؽ خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدو      

لػػػػػػػػ  وبستؾسػػػػػػػػ  و ) فػػػػػػػػي السرتبػػػػػػػػة األالرػػػػػػػػارمة عشػػػػػػػػد إحػػػػػػػػداث أ  تػضػػػػػػػػرات الزمػػػػػػػػة القػػػػػػػػرارات دارة اإل

أف  يعشػػػػػػػػيوهػػػػػػػػذا ، متؾسػػػػػػػػظة أهسيػػػػػػػػةبدرجػػػػػػػػة  أ ) 935، 0( ) وانحػػػػػػػػراؼ مفيػػػػػػػػار  11. 3حدػػػػػػػػابي (

 فػػػػػي حػػػػػضؽ ، ضل تشفضػػػػذ القػػػػػرارات الستعمقػػػػػة بػػػػالتػضضرالرػػػػػارمة فػػػػي سػػػػػب اإلجػػػػػراءاتيتخػػػػذوف العضشػػػػػة أفػػػػراد 

) فػػػػػػي السرتبػػػػػػة لمتػضػػػػػػر مػػػػػػة السػػػػػػؾعفضؽو اصػػػػػػعؾبة فػػػػػػي التػضػػػػػػر بدػػػػػػبب مق دارة تؾاجػػػػػػ  اإلالفقػػػػػػرة ( أتػػػػػػا

، ) وبدجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير متؾسػػػػػػػػظة869. 0) وانحػػػػػػػػراؼ مفيػػػػػػػػار  (47. 2بستؾسػػػػػػػػ  حدػػػػػػػػابي (و  األخضػػػػػػػػرة

 .التػضضر أحداثيؾاجهؾف صعؾبات كبضرة في ال  العضشةأفراد أف  يبضؽالذ  و 

ل شهػػػػػػا  ير متؾسػػػػػػظة) وبدرجػػػػػػة تقػػػػػػد79، 2بستؾسػػػػػػ  ( تػضضػػػػػربذػػػػػكل عػػػػػػاـ فقػػػػػػد جػػػػػػاءت نتػػػػػػائ  ب عػػػػػػد الو 

 .التػضضر ألحداث يدعؾف  ال الدولضضؽ السدراءأف  وهذا يعشي، 3مؽ  أقل 

 
 
 



-101- 

 

 :اآلتيتتسثل في  الثقافة االجتساعية أبعادعضشة الدراسة في محؾر  أراءوبذكل عاـ فلف 
 ألتؼا  ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح : (13ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3 ٌصمافح   ظرّاػ١ح ) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ= 

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

 5 ِرٛضطح 072 .1 76 .2 تُؼت  ٌطٍطح 1

( ٌرأوت ػتَ)  ٌّعٙٛي تُؼت 2  1 ػا١ٌح 002 .1 61 .3 

 6 ضؼ١فح 142 .1 53 .2  ألٔٛشحِماتً   ٌذوٛ ج تُؼت 3

 2 ػا١ٌح 051 .1 53 .3  ٌفر ٠ح ِماتً  ٌعّاػ١ح تُؼت 4

 3 ػا١ٌح 907 .0 48 .3   ٘رّاَ تاٌؽاضر ِماتً  ٌّطرمثً تُؼت 5

 4 ِرٛضطح 937 .0 79 .2  ٌرغ١١ر تُؼت 6

ح   ظرّاػ١ح وىًِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌّؽٛ   ٌصماف  ِرٛضطح 988 .0 023 .3 

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

 هسيػػػػػةلػػػػػ  فػػػػػي األو السرتبػػػػػة األ السجهػػػػػؾؿبعػػػػػد تجشػػػػػب أف  ) يتبػػػػػضؽ13مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ الجػػػػػدوؿ رقػػػػػؼ(     

 األخضػػػػرةجػػػػاء فػػػػي السرتبػػػػة  األنؾثػػػػةبعػػػػد الذكؾريػػػػة مقابػػػػل  فػػػػي حػػػػضؽ ، مػػػػؽ وجهػػػػة نغػػػػر عضشػػػػة الدراسػػػػة

 .الثقافة االجتساعية أبعاد بضؽ ترتضب

) وانحػػػػػػراؼ 023. 3متؾسػػػػػػظة بستؾسػػػػػػ  حدػػػػػػابي( أهسيػػػػػػةجػػػػػػاءت نتائجػػػػػػ  بدرجػػػػػػة وبذػػػػػػكل عػػػػػػاـ      

تحتػػػػل درجػػػػة   الثقافػػػػة االجتساعيػػػػة أبعػػػػادف يعضشػػػػة الدراسػػػػة تػػػػرى بػػػػأف  وهػػػػذا يبػػػػضؽ، )988. 0مفيػػػػار (

 إلػػػػ ال يشغػػػػروف هؼ سشضػػػػضؽ بظبيعػػػػتاليأف  إلػػػػ وهػػػػذا يعػػػػؾد ، أدائهػػػػؼعمػػػػ   التػػػػيثضرفػػػػي متؾسػػػػظة  أهسيػػػػة

 أداءبقػػػػػػػدر مػػػػػػػا يهسهػػػػػػػؼ  اليسشيػػػػػػػةغضػػػػػػػر  أو اليسشيػػػػػػػةالجشدػػػػػػػية  يحسمػػػػػػػؾف  كػػػػػػػانؾاأف  السشغسػػػػػػػات مػػػػػػػدير  

عؾائػػػػػػق قػػػػػػد  أ  إزالػػػػػػةلؾف دائسػػػػػػا و ايحػػػػػػو ، دهؼالضػػػػػػووفقػػػػػػا لذخرػػػػػػياتهؼ وتقوجػػػػػػ  عمػػػػػػ  اكسػػػػػػل  أعسػػػػػػالهؼ

 .وإدارتهابػض الشغر عؽ جشدية السشغسة  هاأهدافتحد السشغسات مؽ تحقضق 

فػػػػي  الػػػػدولضضؽ سػػػػديريؽال أداءمدػػػػتؾى : السللللجيخيؼ أداءبات عضشللللة الجراسللللة لسحللللؽر ض اسللللتجاعللللخ   .2

اسػػػػػػػػتخراج  لئلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػذا الدػػػػػػػػؤاؿ تػػػػػػػػؼو ؟ نفدػػػػػػػػهؼأ يريؽدالسشغسػػػػػػػػات مػػػػػػػػؽ وجهػػػػػػػػة نغػػػػػػػػر السػػػػػػػػ

، مجتسػػػػػػػع الدراسػػػػػػػةأفػػػػػػػراد اسػػػػػػػتجابات  إلػػػػػػػ الستؾسػػػػػػػظات الحدػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػات السفياريػػػػػػػة لمتعػػػػػػػرؼ 

 :وفيسا يمي عرض لهذ  الشتائ 
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 :يتاآلفي الجدوؿ هذا السجاؿ تتسثل نتائ  فقرات : ل الكفاءةمجا  .2.1

لسجال الجراسة  عضشةأفخاد  إجاباتالتجاىات االنحخافات السعيارية الستؽسطات الحدابية و : (14ججول رقػ )
 (45ن=؛ 3الكفاءة )الستؽس  الشعخ = 

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

ٚ ضؽح  ضرر ذ١ع١ح ٚفك ٚ ٌثر ِط  ٌخطظ ٠ر ٌّت ٠ضغ 31  3 ػا١ٌح 968 . 49 .3  .

  ٌخطح ضّٓ ٘ت ف أل إلٔعاز  ٌالزِح  ٌّٛ    ذؽت٠ت ٠رُ 32

حػ١ٍتفا .  

 4 ػا١ٌح 988 . 42 .3

 1 ػا١ٌح 072 .1 62 .3  . ٌّؽت ج ٚ ٌىٍفح  ٌٛلد ضّٓ تتلح ٘ت ف أل ذؽت٠ت ٠رُ 33

 ٚ غثاخ ؼاظاخ ٌرؽم١ك  ٌّا ٠ح  ٌؽٛ فس  ٌّت٠ر ٠طرختَ 34

أ  ئُٙ ٚذؽط١ٓ  ٌّرؤٚض١ٓ .  

 8 ِرٛضطح 908 . 64 .2

  إل   ٠ح  ٌّطر٠ٛاخ فٟ  ٌّرؤٚض١ٓ ِغ  ٌّؼٍِٛاخ ذثا ي ٠رُ  35

  . ٌٛلد فٟ

 5 ِرٛضطح 069 .1 24 .3

تىفا ج  ٌؼًّ ت١ئح فٟ  ٌّٕاضثح   ذ اي ٚضائً  ضرخت َ ٠رُ 36  6 ِرٛضطح 036 .1 20 .3 

ِطرّرج ت ٛ ٖ  إلٔعاز ٠ٚم١ُ  ألػّاي تّراتؼح ر ٌّت٠ ٠مَٛ 37  2 ػا١ٌح 919 . 53 .3  .

  إلِىأاخ ؼتٚ  ٚضّٓ يأٚت  أٚ   ٔؽر فاخ ذ ؽ١ػ ٠رُ 38

  . ٌّراؼح

 7 ِرٛضطح 179 .1 13 .3

 ِرٛضطح 018 .1 29 .3 ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌٍّعاي وىً

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

 لسػػػػػػديريؽا أداء جػػػػػػاؿ ال فػػػػػػاءة فػػػػػػيالستؾسػػػػػػظات الحدػػػػػػابية لسأف  )14يتزػػػػػػح مػػػػػػؽ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػؼ(     

. 1) وانحػػػػػػػراؼ مفيػػػػػػػار  (29. 3بستؾسػػػػػػػ  حدػػػػػػػابي ( أ ) 64، 2و  62، 3ح بػػػػػػػضؽ(و اتتػػػػػػػر  الػػػػػػػدولضضؽ

بدقػػػػػة ضػػػػػسؽ الؾقػػػػػا وال مفػػػػػة  هػػػػػداؼحضػػػػػث حػػػػػازت الفقػػػػػرة (يػػػػػتؼ تحديػػػػػد األ، بدرجػػػػػة متؾسػػػػػظة) و 018

. عاليػػػػػػةبدرجػػػػػػة  أ ) 62، 3وبستؾسػػػػػػ  بمػػػػػػع( جػػػػػػاؿلػػػػػػ  بػػػػػػضؽ فقػػػػػػرات السو ألالسحػػػػػػددة) عمػػػػػػ  السرتبػػػػػػة ا

(يدػػػػػتخدـ السػػػػػدير الحػػػػػؾافز   جػػػػػاءت فػػػػػي السرتبػػػػػة األخضػػػػػرة الفقػػػػػرة التػػػػػي نرػػػػػا عمػػػػػ  أنػػػػػ فػػػػػي حػػػػػضؽ 

السبحػػػػػػؾثضؽ عضشػػػػػة الدراسػػػػػة أف  أ الساديػػػػػة لتحقضػػػػػق حاجػػػػػات ورغبػػػػػات السرؤوسػػػػػضؽ وتحدػػػػػضؽ أدائهػػػػػؼ) 

 .ةبدرجة متؾسظ أ ) 29، 3  بمع(بستؾسجاءت  سديريؽال أداءكفاءة أف  ترى 
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 :يتاآلفي الجدوؿ  هذا السجاؿتتسثل نتائ  فقرات : ةيعمالفا مجال    .2.2

ٌّعاي  ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح : (15ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3 ٌفاػ١ٍح ) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ= 

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

 ١ّ٘ح أل
  ٌررذ١ة

39 
 تفاػ١ٍح ٌّٕشٛ ج  ٘ت ف٠روس  ٌّت    ػٍٝ ذؽم١ك  أل

 . ػا١ٌح
 1 ػا١ٌح 830 . 64 .3

41 
ػٍٝ ذأ١ِٓ  ٌّٛ    ) ٌّتخالخ (  ٌّت٠رْٚ ٠ؼًّ 

 .  ٌضرٚ ٠ح ٌٍّٕظّح
 4 ِرٛضطح 963 . 40 .3

41 
ذٛظت ل١ُ ٚ ضؽح ِٚؽت ج ٌتػُ  إلتت ع ٚ   ترىا  

 .  ٌٛظ١فٟ ٚ ٌرط٠ٛر
 3 ػا١ٌح 076 .1 42 .3

42 
لت ج ػٍٝ  ٌرى١ف ِغ  ٌث١ئح ٚ  ضرّر       ج ذّرٍه  إل

 . ٚ ٌثما  ف١ٙا
 2 ػا١ٌح 869 . 47 .3

43 
 تفاػ١ٍحذرتفك  ٌّؼٍِٛاخ ت١ٓ  ٌّطر٠ٛاخ  إل   ٠ح 

 . تطٌٙٛح ٠ٚطرٚ
 7 ِرٛضطح 294 .1 91 .2

 5 ِرٛضطح 968 . 29 .3 . ٚ  ٌرس َ  ٌٛظ١فٟ ت١ٓ  ٌؼا١ٍِٓ ٠طٛ   ٌرضا 44

45 
ٌتٜ ظ١ّغ  ألطر ف  ٌخا ظ١ح )أ ؽاب  ٠ٛظت  ضا

 .  ٌّٕظّح أ    ٌّ اٌػ( ػٓ 
 6 ِرٛضطح 903 . 04 .3

 ِرٛضطح 986 .0 31 .3ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌٍّعاي وىً

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

ؽ يالسػػدير  أداء فػػي الفاعميػػةجػػاؿ لستؾسػػظات الحدػػابية لساأف  يتبػػضؽ ) 15( الجػػدوؿ رقػػؼ مػػؽ خػػبلؿ     
) 986. 0) وانحػػراؼ مفيػػار  (31. 3بستؾسػػ  حدػػابي ( أ ) 91، 2و  64، 3ح بػػضؽ(و اتتػػر  الػػدولضضؽ

 بفاعميػػةالسشذػػؾدة  هػػداؼعمػػ  تحقضػػق األالسػػديروف حضػػث حػػازت الفقػػرة (يركػػز ، متؾسػػظةتقػػدير بدرجػػة و 
فػػي . متؾسػظةتقػدير بدرجػة  أ ) 64، 3وبستؾسػ  بمػع( جػػاؿالسلػ  بػضؽ فقػرات و ) عمػ  السرتبػة األعاليػة
تتػدفق السعمؾمػات بػضؽ السدػتؾيات اإلداريػة (  جاءت في السرتبة األخضرة الفقرة التػي نرػا عمػ  أنػحضؽ 

بستؾسػػ  جػػاءت  الػػدولضضؽؽ يالسػػدير  أداء فاعميػػةأف  تػػرى  عضشػػة الدراسػػةأف  أ ) بدػػهؾلة ويدػػرو  بفاعميػػة
 .ةمتؾسظقدير تبدرجة  أ ) 31، 3بمع(
فػػي السشغسػػات الدوليػػة  يريؽالسػػد أداءوبذػػكل عػػاـ فػػلف نتػػائ  اسػػتجابات عضشػػة الدراسػػة حػػؾؿ محػػؾر     

 :جاءت كسا يمي سؽاليالعاممة في 
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 ٌت  ضح  ػ١ٕحأفر    ئظاتاخ ذعا٘اخ  ٌّرٛضطاخ  ٌؽطات١ح ٚ   ٔؽر فاخ  ٌّؼ١ا ٠ح : (16ظتٚي  لُ )

 (45ْ=؛ 3ٕظّاخ  ٌت١ٌٚح ) ٌّرٛضظ  ٌٕظرٞ= ٠ٓ فٟ  ٌّأ     ٌّت٠ر ٌّعا خ

  ٌّرٛضظ  ٌفمرج َ
  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ

  ظح 

١ّ٘ح أل  
  ٌررذ١ة

 2 ِرٛضطح 018 .1 29 .3  ٌىفا ج ِعاي 1

 1 ِرٛضطح 986 .0 31 .3  ٌفاػ١ٍح ِعاي 2

وىً  ٌّت٠ر٠ٓ أ   ِرٛضظ   ضرعاتح  ٌؼ١ٕح ٌّؽٛ    ِرٛضطح 003 .1 30 .3 

 SPSSالباحث مؽ مخرجات برنام  إعداد: * السردر

لػ  و السػدراء الػدولضضؽ جػاءت فػي السرتبػة األ أداءمجػاالت محػؾر أف  ) يتزػح16مؽ خبلؿ الجدوؿ رقؼ(

جػػاء مجػػاؿ ال فػػاءة فػػي  فػػي حػػضؽ ، متؾسػػظة أهسيػػةدرجػػة ) وب31. 3ة بستؾسػػ  حدػػابي(يػػعممجػػاؿ الفا

جػػػاء  السػػػديريؽ أداءف مدػػػتؾى وأ، متؾسػػػظة أهسيػػػة) وبدرجػػػة 29. 3السرتبػػػة الثانيػػػة وبستؾسػػػ  حدػػػابي(

 .) وبدرجة متؾسظة30. 3بدرجة متؾسظة حضث جاء بستؾس  حدابي(
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 :التبار الفخضيات: السبحث الثالث

 الثقافػػة االجتساعيػة ألبعػػاد إحرػػائية داللػػة ذو أثػػر يؾجػػدال : األولللى الخئيدللة الفخضللية

 .ة في اليسؽالسشغسات الدولية العامم في سديريؽ العاممضؽال أداء عم 

 هػذ  فػي التػابع الستػضػر هػؾ ديريؽالسػ وأداء، السدػتقل الستػضػر هػؾ الثقافػة االجتساعيػة فإ حضػث

 مػؽ وحضػد مدػتقل متػضػر أثػر لقيػاس البدػي  الخظػي االنحػدار اسػتخداـ تػؼ فقػد ومػؽ ثَػؼ الفرضػية

 .اأيز   كسي نؾع مؽ تابع متػضر عم  كسي نؾع

 أ     ٌّت٠ر٠ٓػٍٝ    ٌخطٟ  ٌثط١ظ ألشر  ٌصمافح   ظرّاػ١ح   ٔؽت ( ٔرائط  خرثا  17) لُ ظتٚي 

 ِؼاِالخ   ٔؽت    ANOVAذؽ١ًٍ  ٌرثا٠ٓ  ٍِخص  ٌّٕاذض

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2

 

F  ِٜٛطر

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

تُؼت  ٌّرغ١ر 

  ٌّطرمً

ل١ّح 

Beta 
T 

ِطرٜٛ 

  ٌّؽطٛتح  ٌت ٌح

أ    

  ٌّت٠ر٠ٓ
0. 320 0. 102 4. 908 . 032 

1 
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 ٌصمافح 

   ظرّاػ١ح  
 .320 2. 215 0. 032 

 :إل  أف (17)الجدوؿ  تذضر نتائ 
 بػػػػضؽ وجللللؽد عالقللللة ارتبللللا  اطللللخد  مؽجللللبوالػػػػذ  يػػػػدؿ عمػػػػ   )R )0.320معامػػػػل االرتبػػػػاط     

 .(لعاممضؼأداء ا( والستػضر التابع)  الثقافة االجتساعية( الستػضر السدتقل
مػػػػػػػؽ أقػػػػػػػل ) وهػػػػػػػؾ 032.سدػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػة بمػػػػػػػع (وب) 4.908السحدػػػػػػػؾبة ( )F( يسػػػػػػػة  كسػػػػػػػا بمػػػػػػػػا    

مػػػػػا يؤكػػػػػد معشؾيػػػػػة   R2= 0. 102)(  معامػػػػػل التحديػػػػػد أف  يسػػػػػةباإلضػػػػػافة إلػػػػػ  ، )05 .0(
الستػضػػػػػػر ) مػػػػػػؽ التبػػػػػػايؽ فػػػػػػي % 10( ويتبػػػػػػضؽ مػػػػػػؽ الجػػػػػػدوؿ أف الستػضػػػػػػر السدػػػػػػتقل ي فدػػػػػػر، االنحػػػػػػدار

 .التابع
الثقافلللللة لستػضػػػػػر ( إحرلللللائية دالللللللة ذو  أثلللللخا يتزػػػػػح مػػػػػؽ معػػػػػامبلت االنحػػػػػدار أف هشػػػػػاؾ كسػػػػػ    

عشػػػػػػػػد   t))) وأف  يسػػػػػػػػة 320. 0بمػػػػػػػػػا ( Betaحضػػػػػػػػث أعهػػػػػػػػرت الشتػػػػػػػػائ  أف  يسػػػػػػػػة ، )االجتساعيللللللللة
داللػػػػػػة  مسػػػػػػا يذػػػػػػضر إلػػػػػػ  أف أثػػػػػػر  هػػػػػػذا الستػضػػػػػػر ذو، )032. 0(وبسدػػػػػػتؾى داللػػػػػػة ، )2.215هػػػػػػي (

 يؾجػػػد(: والتػػػي تػػػشص بينػػػ الرػػػفرية ونقبػػػل الفرضػػػية البديمػػػة ية الفرضػػػ نػػػرفض ومػػػؽ ثَػػػؼ ، إحرػػػائية
السشغسػػات  فػػي سػػديريؽ العػػاممضؽال أداء عمػػ  الثقافػػة االجتساعيػػة ألبعػاد إحرػائية داللػة ذو أثػر

 .الدولية العاممة في اليسؽ)
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تؼ مػؽ خػبلؿ هػذا الجػزء اختبػار الفرضػيات ضسػ: للىو عخض ومشاقذة نتائج الفخضية الفخعيلة األ  .1

ر ضػالستػ أثرالختبار الفرضية والكتذاؼ  وذلػ ، البدي حدار نتحمضل االوذلػ باستخداـ  األول  الفرعية

إحرػػػائية لبعػػػد  داللػػػة ذو  أثػػػرال يؾجػػػد : وهػػػيلػػػ  و ر التػػػابع لمفرضػػػية الفرعيػػػة األضػػػالسدػػػتقل عمػػػ  الستػ

 :اآلتيحؾ وعم  الش. سؽ)اليالسدير في السشغسات الدولية العاممة في  أداءالدمظة والثروة عم  

 أ     ٌّت٠ر٠ٓػٍٝ   ٔؽت    ٌخطٟ  ٌثط١ظ ألشر تؼت  ٌطٍطح ٚ ٌصرٚج ( ٔرائط  خرثا  18) لُ ظتٚي 

 ِؼاِالخ   ٔؽت    ANOVAذؽ١ًٍ  ٌرثا٠ٓ  ٍِخص  ٌّٕاذض

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2

 

F  ِٜٛطر

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

تُؼت  ٌّرغ١ر 

  ٌّطرمً

ّح ل١

Beta 
T 

ِطرٜٛ 

  ٌّؽطٛتح  ٌت ٌح

أ    

  ٌّت٠ر٠ٓ
0. 248 0. 061 2. 810 . 101 

1 
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 ٌطٍطح 

 ٚ ٌصرٚج  
 .248 1. 676 . 101 

 :إل  أف (18)الجدوؿ  تذضر نتائ 
 بػػػػضؽ وجللللؽد عالقللللة ارتبللللا  اطللللخد  مؽجللللبوالػػػػذ  يػػػػدؿ عمػػػػ   )R )0.248معامػػػػل االرتبػػػػاط     
 .)أداء العاممضؼ( والستػضر التابع ) الدمطة والثخوة( ب عد
مػػػػػػػؽ  أكبػػػػػػػر) وهػػػػػػػؾ 101.سدػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػة بمػػػػػػػع (وب) 2.810السحدػػػػػػػؾبة ( )F( يسػػػػػػػة  كسػػػػػػػا بمػػػػػػػػا   
مػػػػػا يؤكػػػػػد معشؾيػػػػػة  R2= 0. 061)(  معامػػػػػل التحديػػػػػد أف  يسػػػػػةباإلضػػػػػافة إلػػػػػ  ، )05 .0(

تبػػػػػػػايؽ فػػػػػػػي ) مػػػػػػػؽ ال% 6. 1( ي فدػػػػػػػر ب عػػػػػػػد (الدػػػػػػػمظة والثػػػػػػػروة)ويتبػػػػػػػضؽ مػػػػػػػؽ الجػػػػػػػدوؿ أف ، االنحػػػػػػػدار
 .الستػضر التابع

الدلللللمطة ( لب عػػػػػد إحرلللللائية دالللللللة ذو  أثلللللخ ال يؾجػػػػػدكسػػػػػا  يتزػػػػػح مػػػػػؽ معػػػػػامبلت االنحػػػػػدار أف     
عشػػػػػػػد  هػػػػػػػي  t))) وأف  يسػػػػػػػة 320. 0بمػػػػػػػػا ( Betaحضػػػػػػػث أعهػػػػػػػرت الشتػػػػػػػائ  أف  يسػػػػػػػة ، )والثلللللللخوة

 داؿ غضػػػػػػػػػرهػػػػػػػػػذا الستػضػػػػػػػػػر  أثػػػػػػػػػرمسػػػػػػػػػا يذػػػػػػػػػضر إلػػػػػػػػػ  أف ، )032. 0(وبسدػػػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػػػة ، )2.215(
 ألبعػػاد إحرػػائية داللػػة ذو أثػػر يؾجػػدال (: نقبػػل الفرضػػية والتػػي تػػشص بينػػ  ومػػؽ ثَػػؼ ، اإحرػػائي  

 .السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ) في سديريؽ العاممضؽال أداء عم  الثقافة االجتساعية
 :لىو مشاقذة نتائج الفخضية األ 

 وأداء الدػمظة مدػافة بضؽ ضفيف إيجابي باطارت هشاؾ أف وجدنا فلنشا ل و األ الفرضية لشتائ  بالشدبة    

 ال إذ؛ داءألا ةعميػل فػاءة وفا كبضػرة أهسيػة تػؾلي ال اليسشيػةطبيعػة الثقافػة  أف إلػ  ذلػ يرجع قد، السديريؽ
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ػا داءاأل تعد   العػاـ السدػتؾى  فػي ل ػؽ، سجتسفيػةال األمػؾر لػبعض يخزػع قػد فػاألمر، مفيػارا لمشجػاح دائس 

 الدػمظة السدػافة ذات الثقافػات أف كسػا، داءالسظمؾبػة فػي األ األمػؾرلخبػرة مػؽ وا، العسل في الجدية تعد 

ة فػي عميػال فػاءة والفا مفيػار عمػ  أخػرى  ومعػايضر الخبػرة تفزػضل أف سػساتها مػؽ والستؾسػظة السرتفعػة

واختمفػػػػػا مػػػػػع ، )2013لفحػػػػػل(و ، )2008وهػػػػػذ  الشتيجػػػػػة تؾافقػػػػػا مػػػػػع كػػػػػل مػػػػػؽ دراسػػػػػة الهػػػػػرش(، داءاأل

، متؾسػظة سػمظة بسدػافة تستػاز االجتساعيػة الثقافػة أف الدراسػة نتػائ  بضشػاكسػا . )zhou ،2015دراسػة(

ػا ويبػرز كسػا، التشغػيؼ داخػل السراكػز بػضؽ والتباعػد الهرميػة مؽ متؾس  مدتؾى  هشاؾ أف أ  مػؽ  نػؾع أيز 

؛ لبلتضشيػةا أمريكػا دوؿ بعػض وكذا العربية الدوؿ عم  يػمب ما وهذا، اإلدارية القرارات اتخاذ في السركزية

، Hofstede(دراسػة فػي البلتضشيػة أمريكػا الػدوؿ وبعػض العربيػة الدوؿ نتائ  مؽ كل الدراسة هذ  تؾافق إذ

 تفدضر يسكؽ كسا، البعد هذا في مرتفع مدتؾى  وجؾد عم  أكدت إذ؛ عربية بضئة في طبقا التي) 2011

 الرأسػساليالشغػاـ الهجػضؽ بػضؽ ت اتخػذ سؽالػي أف إذ؛ الػدوؿ هػذ  وتػاري  الشغػاـ بظبيعػة هػذا االرتفػاع

 فػي والسركزيػة الشفػؾذ مراكػز تباعػد الشغػاـ هػذا عػؽ السعػروؼ ومػؽ سياسػي كشغػاـ اقترػاد واالشػتراكي 

 .القرارات اتخاذ

 أثرالختبار الفرضية والكتذاؼ  البدي وذلػ باستخداـ االنحدار : التبار الفخضية الفخعية الثانية .2

إحرػائية  داللػة ذو  أثػر(ال يؾجػد : بع لمفرضػية الفرعيػة الثانيػة وهػير التػاضػر السدتقل عمػ  الستػضالستػ

 :اآلتيوعم  الشحؾ . سؽ)اليفي السشغسات الدولية العاممة في  السديريؽ أداءلبعد تجشب السجهؾؿ عم  

 أ     ٌّت٠ر٠ٓػٍٝ ذعٕة  ٌّعٙٛي ؼت   ٔؽت    ٌخطٟ  ٌثط١ظ ألشر تُ ( ٔرائط  خرثا  19) لُ ظتٚي 

 ِؼاِالخ   ٔؽت    ANOVAذؽ١ًٍ  ٌرثا٠ٓ  ذضٍِخص  ٌّٕا

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2

 

F  ِٜٛطر

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

تُؼت  ٌّرغ١ر 

  ٌّطرمً

ل١ّح 

Beta 
T 

ِطرٜٛ 

  ٌّؽطٛتح  ٌت ٌح

أ    

  ٌّت٠ر٠ٓ
0. 119 0. 014 . 621 . 435 

1 

43 

ذعٕة 

  ٌّعٙٛي
 .119 . 788 . 435 

 
 :إل  أف (19)الجدوؿ  تذضر نتائ 
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 بػػػضؽ وجلللؽد عالقلللة ارتبلللا  اطلللخد  مؽجلللبوالػػػذ  يػػػدؿ عمػػػ   )R )0. 119معامػػػل االرتبػػػاط     
 .)أداء العاممضؼ( والستػضر التابع)  تجشب السجيؽل(ب عد 
مػػػػػػػؽ  أكبػػػػػػػر) وهػػػػػػػؾ 101.سدػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػة بمػػػػػػػع (وب) 2.810السحدػػػػػػػؾبة ( )F( يسػػػػػػػة  كسػػػػػػػا بمػػػػػػػػا   
مػػػػػا يؤكػػػػػد معشؾيػػػػػة  R2= 0. 061)(  معامػػػػػل التحديػػػػػد  يسػػػػػةأف  باإلضػػػػػافة إلػػػػػ ، )05 .0(

الستػضػػػػر ) مػػػػؽ التبػػػػايؽ فػػػػي % 6( ي فدػػػػر ب عػػػػد (تجشػػػػب السجهػػػػؾؿ)أف  ويتبػػػػضؽ مػػػػؽ الجػػػػدوؿ، االنحػػػػدار
 .التابع
تجشلللللب ( ب عػػػػػد إحرلللللائية دالللللللة ذو  أثلللللخال يؾجػػػػػد أف  كسػػػػػا  يتزػػػػػح مػػػػػؽ معػػػػػامبلت االنحػػػػػدار    

عشػػػػػػد  هػػػػػػي  t))) وأف  يسػػػػػػة 320. 0بمػػػػػػػا ( Beta يسػػػػػػة أف  الشتػػػػػػائ حضػػػػػػث أعهػػػػػػرت ، )السجيللللللؽل
داللػػػػػػػػػة  أثػػػػػػػػػر  هػػػػػػػػػذا الستػضػػػػػػػػػر ذوأف  مسػػػػػػػػػا يذػػػػػػػػػضر إلػػػػػػػػػ ، )032. 0(وبسدػػػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػػػة ، )2.215(

 ألبعػػاد إحرػػائية داللػػة ذو أثػػر يؾجػػدال (: نقبػػل الفرضػػية والتػػي تػػشص بينػػ  ومػػؽ ثَػػؼ ، إحرػػائية
 .السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ) في اممضؽسديريؽ العال أداء عم  الثقافة االجتساعية

 :مشاقذة نتائج الفخضية الثانية
 وأداء تجشػب السجهػؾؿ ب عػد بػضؽ ضػفيف ارتبػاط هشػاؾأف  وجػدنا فلنشػا ثانيػةال الفرضػية لشتػائ  بالشدػبة    

 ةميػعالفا  ػيؼ مػؽ بكػل إيجػابي ارتبػاط يؾجػد أنػ  عم  تعتسد الثقافات هذ أف  إل  ذلػ يرجع قد، السديريؽ

 التركضػز فػي هؼيدػ ثقػافي الػسؾض كبعد فتجشب السهسة دارة إل تابعة  يؼ وهي السديريؽ أداءوال فاءة في 

 تجشػب مدػتؾى  السجتسعػات ذات فػلف. القػيؼ تمػػ خػبلؿ مػؽ السهػاـ إنجػاز عسميػة ووضػؾح دقػة عم  أكثر

ا تدع  متؾس  غسؾض  قد الذ  لمػسؾض د وتؾضيحكتحدي والشغاـ القانؾف  مديلة عم  التركضز إل  دائس 

 لػديها تؾسػ الس الػسػؾض تجشػب ذات السجتسعػاتأف  كسػا بالعبلقػات يتعمػق ما في التشغيؼ داخل يحرل

وجػاءت هػذ  الشتػائ  متؾافقػة . )Hofstede ،2011ر(األدوا تحػدد التػي والقؾاعػد لمقػؾانضؽ الشفدػية الحاجػة

، )2008دراسػػػػة كػػػػل مػػػػؽ الهػػػػرش( اختمفػػػػا مػػػػع فػػػػي حػػػػضؽ ، )2017( واألنرػػػػار  مػػػػع دراسػػػػة العشػػػػز  

 .)Hofstede ،1984(، )2013لفحل(

لبعللللج الحكؽريللللة مقابللللم  إحرللللائية داللللللة ذو  أثللللخال يؽجللللج ): التبللللار الفخضللللية الفخعيللللة الثالثللللة .3
 :اآلتيوعم  الشحؾ . (سؼاليفي السشعسات الجولية العاممة في  السجيخيؼ أداءاألنثؽية عمى 
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 أ     ٌّت٠ر٠ٓػٍٝ  ٔؽت    ٌخطٟ  ٌثط١ظ ألشر تؼت  ٌذُوٛ ٠ح  ( ٔرائط  خرثا  21) لُ ظتٚي 

 ِؼاِالخ   ٔؽت    ANOVAذؽ١ًٍ  ٌرثا٠ٓ  ٍِخص  ٌّٕاذض

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2

 

F  ِٜٛطر

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

تُؼت  ٌّرغ١ر 

  ٌّطرمً

ل١ّح 

Beta t 
ِطرٜٛ 

  ٌّؽطٛتح  ٌت ٌح

    أ

  ٌّت٠ر٠ٓ
0. 357 0. 128 6. 287 . 016 

1 

43 
 016 . 507 .2 357.   ٌذُوٛ ٠ح

 :إل  أف (20)الجدوؿ  تذضر نتائ 

 بػػػضؽ وجلللؽد عالقلللة ارتبلللا  اطلللخد  مؽجلللبوالػػػذ  يػػػدؿ عمػػػ   )R )0. 357معامػػػل االرتبػػػاط     
 .)أداء العاممضؼ( والستػضر التابع)  الُحكؽريةب عد (
مػػػػػػػؽ  أقلللللللم ) وهػػػػػػػؾ 016.سدػػػػػػتؾى داللػػػػػػػة بمػػػػػػع (وب) 6.287سحدػػػػػػػؾبة (ال )F( يسػػػػػػة  كسػػػػػػا بمػػػػػػػػا   
مػػػػػا يؤكػػػػػد معشؾيػػػػػة  R2= 0. 128)(  معامػػػػػل التحديػػػػػد  يسػػػػػةأف  باإلضػػػػػافة إلػػػػػ ، )05 .0(

الستػضػػػػػػػر ) مػػػػػػػؽ التبػػػػػػػايؽ فػػػػػػػي % 13( ي فدػػػػػػػر ب عػػػػػػػد (الذكؾريػػػػػػػة)أف  ويتبػػػػػػػضؽ مػػػػػػػؽ الجػػػػػػػدوؿ، االنحػػػػػػػدار
 .التابع
، ) ٌذُوٛ ٠ةةةةحلب عػػػػد ( إحرللللائية داللللللة ذو  أثللللخجػػػػد يؾ   كسػػػػا  يتزػػػػح مػػػػؽ معػػػػامبلت االنحػػػػدار أنػػػػ    

.2(          عشػػػػػػد  هػػػػػػي  t))) وأف  يسػػػػػػة 357. بمػػػػػػػا ( Beta يسػػػػػػة أف  حضػػػػػػث أعهػػػػػػرت الشتػػػػػػائ 
، داللػػػػػػػة إحرػػػػػػػائية ذو الب عػػػػػػػدأثػػػػػػػر  هػػػػػػػذا أف  مسػػػػػػػا يذػػػػػػػضر إلػػػػػػػ ، )016. (وبسدػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػة ، )507

يؾجػػػػػد أثػػػػػر ذو (: لتػػػػػي تػػػػػشص بينػػػػػ وا الرػػػػػفرية ونقبػػػػػل الفرضػػػػػية البديمػػػػػة الفرضػػػػػية نػػػػػرفض ومػػػػػؽ ثَػػػػػؼ 
السػػػػػػػديريؽ فػػػػػػػي السشغسػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة  أداءلبعػػػػػػػد الذكؾريػػػػػػػة مقابػػػػػػػل األنثؾيػػػػػػػة عمػػػػػػػ   إحرػػػػػػػائية داللػػػػػػػة 

 .)العاممة في اليسؽ
 :مشاقذة نتائج الفخضية الثالثة

 وأداء ب عػد الذكؾريػة بػضؽ متؾسػ  إيجػابي ارتبػاط هشػاؾأف  وجػدنا فلنشػا ةثالثػال الفرضػية لشتػائ  بالشدػبة    

 قػل األ السجتسعػات بػدؿ بالقيسػة الساديػة أكثػر تهػتؼ قػد الذكؾريػة الثقافػةأف  إال ذلػػ يرجػع قػد، السػديريؽ

 بتفزػضل الذكؾريػة السجتسعػات تتدػؼ HOFSTED فحدػب فػي العسػل باإلنجػاز أكثػر تهػتؼ التػي ذكؾريػة

 ببعػد أيزػا ارتبػاط دوجػ فقػد داء فػاءة فػي األلسجػاؿ ال وبالشدػبة، أقػل عسػل سػاعاتو  ّأكبػر لراتػب أفرادهػا
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 وتقػل التشغػيؼ داخػل داءال فػاءة فػي األ لقيسػة الحداسػية درجػة زادت الذكؾريػة  يسػة زادت ف مسػا الذكؾريػة

 الذكؾر بضؽ بالتفريق تتدؼ الثقافات الذكؾريةأف  HOFSTED يؤكد كسا، ذكؾرية قل األ السجتسعات عشد

 الثقافػات فػلف ةيػعمبسجػاؿ الفا لبعػد الذكؾريػة يجػابياإل لبلرتبػاط بالشدػبة أمػا، األعسػاؿ تقضػيؼ فػي واإلنػاث

وجػاءت هػذ  الشتػائ  متؾافقػة مػع . والرػرامةالشغػاـ  وفػرضالقػانؾف  بػالقؾة ال بضر باهتسامها تتدؼ الذكؾرية

 .)2013لفحل(اختمفا مع دراسة  في حضؽ ، )2017( واألنرار  العشز  ، )2008(الهرش دراسة

إحرائية لبعلج الفخديلة مقابلم الجساعيلة  داللة ذو  أثخال يؽجج )  :الفخعية الخابعة الفخضيةالتبار  .4
 :اآلتيوعم  الشحؾ . (سؼاليفي السشعسات الجولية العاممة في  السجيخيؼ أداءعمى 

 أ     ٌّت٠ر٠ٓػٍٝ   ٌفر ٠ح  ٔؽت    ٌخطٟ  ٌثط١ظ ألشر تُؼت ( ٔرائط  خرثا  21) لُ ظتٚي 

 ؼاِالخ   ٔؽت  ِ  ANOVAذؽ١ًٍ  ٌرثا٠ٓ  ٍِخص  ٌّٕاذض

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2

 

F  ِٜٛطر

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

تُؼت  ٌّرغ١ر 

  ٌّطرمً

ل١ّح 

Beta t 
ِطرٜٛ 

  ٌّؽطٛتح  ٌت ٌح

أ    

  ٌّت٠ر٠ٓ
0. 373 0. 139 6. 950 . 012 

1 

43 
 012 . 636 .2 373.   ٌفر ٠ح

 :إل  أف (21)الجدوؿ  تذضر نتائ 

 بػػػضؽ وجلللؽد عالقلللة ارتبلللا  اطلللخد  مؽجلللبوالػػػذ  يػػػدؿ عمػػػ   )R )0. 373معامػػػل االرتبػػػاط     
 .)أداء العاممضؼ( والستػضر التابع)  الفخديةب عد (
مػػػػػؽ  أقلللللم ) وهػػػػػؾ 012.سدػػػػػتؾى داللػػػػػة بمػػػػػع (وب) 950 .6السحدػػػػػؾبة ( )F( يسػػػػػة  كسػػػػػا بمػػػػػػا   
مػػػػػا يؤكػػػػػد معشؾيػػػػػة  R2= 0. 139)(  يػػػػػدمعامػػػػػل التحد  يسػػػػػةأف  باإلضػػػػػافة إلػػػػػ ، )05 .0(

 .الستػضر التابع) مؽ التبايؽ في % 14( ) ي فدرالفرديةب عد (أف  ويتبضؽ مؽ الجدوؿ، االنحدار
، ) ٌفر ٠ةةةةةحلب عػػػػػد ( إحرلللللائية دالللللللة ذو  أثلللللخكسػػػػا  يتزػػػػػح مػػػػػؽ معػػػػػامبلت االنحػػػػػدار أنػػػػػ  يؾجػػػػػد     

، )636 .2عشػػػػػػد  هػػػػػي ( t))) وأف  يسػػػػػة 373. بمػػػػػػػا ( Beta يسػػػػػة أف  حضػػػػػث أعهػػػػػرت الشتػػػػػػائ 
 ومػػػػػػؽ ثَػػػػػػؼ ، داللػػػػػػة إحرػػػػػػائية هػػػػػػذا الب عػػػػػػد ذوأثػػػػػػر أف  مسػػػػػػا يذػػػػػػضر إلػػػػػػ ، )012. (وبسدػػػػػػتؾى داللػػػػػػة 

إحرػػػػػػػائية لبعػػػػػػػد الفرديػػػػػػػة مقابػػػػػػػل  داللػػػػػػػة ال يؾجػػػػػػػد أثػػػػػػػر ذو (: نػػػػػػػرفض الفرضػػػػػػػية والتػػػػػػػي تػػػػػػػشص بينػػػػػػػ 
 .)السديريؽ في السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ أداءالجساعية عم  
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 :نتائج الفخضية الخابعةمشاقذة 

أداء و  الفرديػةب عػد  بػضؽ متؾسػ  إيجػابي ارتبػاط هشػاؾأف  وجػدنا فلنشػا رابعػةال الفرضػية لشتػائ  بالشدػبة      

 أداء مػع إيجابي ػا تػرتب  جساعيػةال الثقافػةأف  إال ذلػ يرجع قد، بالسشغسات الدولية العاممة باليسؽالسديريؽ 

 وباألشػخاص السجتسػعفػي  داءبكفػاءة األ  االهتسػاـ سػساتها مػؽ اعيػةالسجتسعػات الجسأف  ذلػػ؛ يريؽالسد

ػا إيجػابي هشػاؾ ارتبػاطأف  كسػا، الجساعػة فػي تػيثضر ا كثػراأل أف  ذلػػ؛ داءة األميػعكفػاءة وفا  يسػة مػع أيز 

 مػؽ ترفػع الجساعة داخل وإنجازاتهؼ أدائهؼ ومدتؾياتهؼ في السختمفضؽفراد األ تجسع التي الجساعية الثقافة

 أنػ  كسػا الجساعػة عمػ  الحفػا  بػدافعفػراد األ اأحيان ػ تغمػؼ قد السجسؾعة فإ ذإ؛ داءاأل  يؼ ادراؾ اسيةحد

. ضػسانا  السػتقرارها ودرئػا  لمتفريػق بػضؽ أفرادهػا داخػل السجسؾعػة الجساعيػة  يسػة تعػد  أخػرى  جهػة مػؽ

اختمفػا مػع  حػضؽ  فػي. )zhou ،2015(، )2013وجاءت هذ  الشتائ  متؾافقة مع دراسة كل مؽ لفحػل(

 .)2017(واألنرار  العشز  ، )2008دراسة الهرش(

مقابللم  حاضللخإحرللائية لبعللج ال داللللة ذو  أثللخال يؽجللج ) : التبللار الفخضللية الفخعيللة الخامدللة .5
 :اآلتيوعم  الشحؾ . (سؼاليفي السشعسات الجولية العاممة في  السجيخيؼ أداءعمى  سدتقبمال
 

 أ     ٌّت٠ر٠ٓػٍٝ   ٌؽاضرٔؽت    ٌخطٟ  ٌثط١ظ ألشر تُؼت   ( ٔرائط  خرثا  22) لُ ظتٚي 

 ِؼاِالخ   ٔؽت    ANOVAذؽ١ًٍ  ٌرثا٠ٓ  ٍِخص  ٌّٕاذض

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2

 

F  ِٜٛطر

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

تُؼت  ٌّرغ١ر 

  ٌّطرمً

ل١ّح 

Beta t 
ِطرٜٛ 

  ٌّؽطٛتح  ٌت ٌح

  أ  

  ٌّت٠ر٠ٓ
. 762 . 581 59. 609 . 000 

1 

43 
 000 . 721 .7 373.   ٌؽاضر

 :إل  أف (22)الجدوؿ  تذضر نتائ 

ب عػػػد  بػػػضؽ وجلللؽد عالقلللة ارتبلللا  اطلللخد  مؽجلللبوالػػػذ  يػػػدؿ عمػػػ   )R ).762معامػػػل االرتبػػػاط     
 .)أداء العاممضؼ( والستػضر التابع)  الحاضخ(

مػػػػػػؽ  أقللللللم ) وهػػػػػػؾ 000.سدػػػػػػتؾى داللػػػػػػة بمػػػػػػع (وب) 59.609السحدػػػػػػؾبة ( )F( يسػػػػػػة  كسػػػػػػا بمػػػػػػػا   
، مػػػا يؤكػػػد معشؾيػػػة االنحػػػدارR2=. 581) (  معامػػػل التحديػػػد أف  يسػػػةباإلضػػػافة إلػػػ  ، )05 .0(
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 .الستػضر التابع) مؽ التبايؽ في % 58( ويتبضؽ مؽ الجدوؿ أف ب عد (الحاضر) ي فدر
، ) ٌؽاضةةةةرلب عػػػػد ( إحرللللائية لللللةدال  ذو  أثللللخكسػػػػا  يتزػػػػح مػػػػؽ معػػػػامبلت االنحػػػػدار أنػػػػ  يؾجػػػػد     

، )7.721عشػػػػػػػػد  هػػػػػػػػي ( t))) وأف  يسػػػػػػػػة 373. بمػػػػػػػػػا ( Betaحضػػػػػػػػث أعهػػػػػػػػرت الشتػػػػػػػػائ  أف  يسػػػػػػػػة 
 ومػػػػػػؽ ثَػػػػػػؼ ، داللػػػػػػة إحرػػػػػػائية مسػػػػػػا يذػػػػػػضر إلػػػػػػ  أف أثػػػػػػر  هػػػػػػذا الب عػػػػػػد ذو، ). 000(وبسدػػػػػػتؾى داللػػػػػػة 

مقابػػػػػػل  الحاضػػػػػػرإحرػػػػػػائية لبعػػػػػػد  داللػػػػػػة ال يؾجػػػػػػد أثػػػػػػر ذو (: نػػػػػػرفض الفرضػػػػػػية والتػػػػػػي تػػػػػػشص بينػػػػػػ 
 .)السديريؽ في السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ أداءالجساعية عم  

 :مشاقذة نتائج الفخضية الخامدة

مقابػل ب عػد الحاضػر  بػضؽ قػؾ   إيجػابي ارتبػاط هشػاؾ أف وجػدنا الخامدة فلنشػا الفرضية لشتائ  بالشدبة     

 التؾجػ  هػذا أف ذلػػ السدػتقبل نحػؾ التؾجػ  ذات الثقافػة أف إال ذلػػ يرجػع قػد، السػديريؽ وأداء السدػتقبل 

 عجمػة دفػع فػي هؼتدػ يدتحقؾف  التي السكانة وإعظائهؼ بهؼ فلف االهتساـ عش  قادة السجتسع لذلػ مدؤوؿ

عمػ   أكػدت) Hofstede ،1988( دراسػة أف كسا، التشغيؼ رسؼ استراتيجيات وفي السدتقبل نحؾ التشغيؼ

 أكثػر لمسشغسػة مهػؼ العبلقػات فػي اعمضهػ واالعتسػاد العسػل فػي مشاصػبهؼ مدػتؾيات فػيفػراد األاخػتبلؼ 

 مػع اقػؾ  جػد   إيجػابي ارتبػاط وجػؾد بضشػا الشتػائ  فػلف داءة فػي األعميالفا ال فاءة  لقيؼ وبالشدبة، استقراراَ 

 ذلػػ فػلف ومػؽ ثَػؼ  فيػ  والسؾعفضؽ التشغيؼ استقرار يزسشاف القيستضؽ أف ذلػ؛ نحؾ السدتقبل التؾج  بعد

 قد السحتسمة السخاطر نحؾ االستراتيجيات ورسؼ مدتقبمها في السشغسة تف ضر ألف؛ التشغيؼ قرارمشبع  است

 الثقافػة فػلفلػذلػ ؛ العسػل مػؽ مػا جانػب فػي والسػؾعفضؽ العسػل جساعػة تسػس إجػراءات إحػداث إلػ يؤد  

 السخاطر مؽ ؼالتشغي عم  الحفا  هؼ فيتد التي القيؼ بهذ  كبضر اهتساـ تؾلي السدتقبل نحؾ التؾج  ذات

 درجة في يتسثل الثقافي البعد فهذا. السجهؾؿ مؽ مدتقببل   عمي  الحفا  في هؼتد كسا والداخمية الخارجية

 عمػ  والقػدرة السدػتسر والعسػل، اإلسػراؼ التػؾفضر وعػدـ  ػيؼ خػبلؿ مػؽ مدػتقبمهؼ نحػؾ السجتسعػات تؾجػ 

، zhou(، )2013دراسػة كػل مػؽ لفحػل(وجػاءت هػذ  الشتػائ  متؾافقػة مػع . الغرفيػة التػضػرات مػع الت يػف

 .)2017(واألنرار  العشز  ، )2008اختمفا مع دراسة الهرش(و . )2015
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تغضضللللخ إحرللللائية لبعللللج ال داللللللة ذو  أثللللخال يؽجللللج ): الدادسللللةالفخعيللللة ية ضللللالفخ التبللللار  .6
 :اآلتيوعم  الشحؾ . (سؼاليالسشعسات الجولية العاممة في  في السجيخيؼ أداءعمى 

 
 أ     ٌّت٠ر٠ٓػٍٝ   ٌرغ١١ر  ٔؽت    ٌخطٟ  ٌثط١ظ ألشر تُؼت ( ٔرائط  خرثا  23) لُ ظتٚي 

 ِؼاِالخ   ٔؽت    ANOVAذؽ١ًٍ  ٌرثا٠ٓ  ٍِخص  ٌّٕاذض

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2

 

F  ِٜٛطر

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

تُؼت  ٌّرغ١ر 

  ٌّطرمً

ل١ّح 

Beta t 
ِطرٜٛ 

  ٌّؽطٛتح  ٌت ٌح

أ    

  ٌّت٠ر٠ٓ
. 490 . 241 13. 619 . 001 

1 

43 
 001 . 690 .3 490.   ٌرغ١١ر

 :إل  أف (23)الجدوؿ  تذضر نتائ 

ب عػػػد  بػػػضؽ وجلللؽد عالقلللة ارتبلللا  اطلللخد  مؽجلللبوالػػػذ  يػػػدؿ عمػػػ   )R ).490معامػػػل االرتبػػػاط     
 .)أداء العاممضؼ( والستػضر التابع)  التغضضخ(

مػػػػػؽ  أقللللم ) وهػػػػؾ 001.سدػػػػتؾى داللػػػػة بمػػػػع (وب) 619 .13السحدػػػػؾبة ( )F( يسػػػػة  كسػػػػا بمػػػػػا   
، مػػػا يؤكػػػد معشؾيػػػة االنحػػػدارR2=. 241) (  معامػػػل التحديػػػد أف  يسػػػةباإلضػػػافة إلػػػ  ، )05 .0(

 .الستػضر التابع) مؽ التبايؽ في % 24( ) ي فدرالتػضضرويتبضؽ مؽ الجدوؿ أف ب عد (
، ) ٌرغ١١ةةةةةرلب عػػػػػد ( إحرلللللائية دالللللللة ذو  أثلللللخار أنػػػػػ  يؾجػػػػػد كسػػػػػا  يتزػػػػػح مػػػػػؽ معػػػػػامبلت االنحػػػػػد    

، )690 .3. عشػػػػد  هػػػػي ( t))) وأف  يسػػػػة 490. بمػػػػػا ( Betaحضػػػػث أعهػػػػرت الشتػػػػائ  أف  يسػػػػة 
 ومػػػػػػؽ ثَػػػػػػؼ ، داللػػػػػػة إحرػػػػػػائية مسػػػػػػا يذػػػػػػضر إلػػػػػػ  أف أثػػػػػػر  هػػػػػػذا الب عػػػػػػد ذو، ).001(وبسدػػػػػػتؾى داللػػػػػػة 

مقابػػػػػػػل  التػضضػػػػػػرإحرػػػػػػائية لبعػػػػػػد  اللػػػػػػة دال يؾجػػػػػػػد أثػػػػػػر ذو (: نػػػػػػرفض الفرضػػػػػػية والتػػػػػػي تػػػػػػشص بينػػػػػػ 
 .)السديريؽ في السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ أداءالجساعية عم  

 :مشاقذة نتائج الفخضية الدادسة

 وأداء ب عػد التػضضػر بػضؽ قػؾ   إيجػابي ارتبػاط هشػاؾ أف وجػدنا ة فلنشػاسػالداد الفرضػية لشتػائ  بالشدػبة      

وشػعؾرهؼ  تشغػيؼالأفػراد تذبػذب   فػي هؼتدػ الستػضػر التؾجػ  ذات الثقافػة أف إال ذلػػ يرجػع قػد، السػديريؽ

؛ التشغػيؼ استقرار عدـ إل يؤد   ذلػ فلف ومؽ َثؼ ، التشغيؼ رسؼ استراتيجيات وفي تػضراتالس نحؾبالقمق 

؛ جؾانػب العسػل تسػس إجػراءات إحػداث إلػ يػؤد   قػد السحتسمػة السخػاطر نحػؾ السشغسػةأفػراد  تف ضػر ألف

 التشغػيؼ عمػ  الحفػا  هؼ فػيتدػ التػي القػيؼ بهػذ  كبضػر اهتسػاـ تػؾلي ضرالستػ التؾج  ذات الثقافة ففللذلػ 
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 الثقػافي البعػد فهػذا. السجهػؾؿ مػؽ مدػتقببل   عميػ  الحفػا  فػي هؼتدػ كسػا والداخمية الخارجية السخاطر مؽ

 عمػ  القػدرةعػدـ  الخػؾؼ مػؽو  السدتسر التػضر خبلؿ مؽ مدتقبمهؼ نحؾ السجتسعاتقمق  درجة في يتسثل

، )2008الهػػرش( وجػػاءت هػػذ  الشتػػائ  متؾافقػػة مػػع دراسػػة كػػل مػػؽ. التػضػػرات السدػػتقبمية مػػع الت يػػف

 .)2017(واألنرار  واختمفا مع دراسة العشز  . )zhou ،2015(، )2013لفحل(

 :نحجار الخطي الستعجدالتبار اال 
 

 ِعرّؼح ٌصمافح   ظرّاػ١ح :  ٌّطرمً رغ١رّ ٌ ألتؼا ذؽ١ًٍ   ٔؽت    ٌخطٟ  ٌّرؼت   ( ٔرائط 23ظتٚي )

  ٌّرغ١ر  ٌراتغ )أ     ٌؼا١ٍِٓ( ػٍٝ 

 معبمالت االحنذار  ANOVAحتهيم انتببين  مهخص اننمبرج

 ٌّرغ١ر 

  ٌراتغ

ِؼاًِ 

   ذثاط 

R 

ِؼاًِ 

 ٌرؽت٠ت 

R
2 

F 

  ٌّؽطٛتح

ِطرٜٛ 

  ٌت ٌح

  ظح 

 ٌؽر٠ح 

df 

 ٌّرغ١ر  أتؼا 

  ٌّطرمً

) ٌصمافح 

 ١ح(  ظرّاػ

ل١ّح 

Beta 
t 

ِطرٜٛ 

  ٌت ٌح

أ    

 000 . 700 .15 713 . 844 .  ٌؼا١ٍِٓ

 

1 

 

 

43 

 

 320 .0 007 .1 144 .0 تُؼت  ٌطٍطح

تُؼت ذعٕة 

  ٌّعٙٛي
0. 044 0. 255 0. 800 

 007 .0 865 .2 324 .0 تُؼت  ٌذوٛ ٠ح

 173 .0 390 .1 176 .0 تُؼت  ٌفر ٠ح

ؽاضر تُؼت  ٌ

 ٚ ٌّطرمثً
0. 539 3. 787 0. 001 

 031 .0 235 .2 328 .0 تُؼت  ٌرغ١١ر

 :إل  أف (23)الجدوؿ  تذضر نتائ 
 بػػػػضؽ وجللللؽد عالقللللة ارتبللللا  اطللللخد  مؽجللللبوالػػػػذ  يػػػػدؿ عمػػػػ   )R (.844معامػػػػل االرتبػػػػاط     

، خ والسدللللتقبمالحاضلللل، الفخديللللة، الحكؽريللللة، تجشللللب السجيللللؽل، الدللللمطة( أبعػػػػاد الثقافػػػػة االجتساعيػػػػة
 . ،)أداء العاممضؼ( والستػضر التابع)  التغضضخ

مػػػػػػؽ  أقػػػػػػل ) وهػػػػػػؾ 000.سدػػػػػػتؾى داللػػػػػػة بمػػػػػػع (وب) 15.700السحدػػػػػػؾبة ( )F( يسػػػػػػة  كسػػػػػػا بمػػػػػػػا    
، مػػػا يؤكػػػد معشؾيػػػة االنحػػػدار R2=. 713)(  معامػػػل التحديػػػد أف  يسػػػةباإلضػػػافة إلػػػ  ، )05 .0(

 .الستػضر التابع) مؽ التبايؽ في % 71( ويتبضؽ مؽ الجدوؿ أف محؾر السجاؿ ي فدر
 :اآلتيكسا  يتزح مؽ معامبلت االنحدار     

  التغضضللللخ، الحاضللللخ والسدللللتقبم، الحكؽريللللة(: لألبعللللاد إحرللللائية داللللللة ذو  أثللللخأف هشػػػاؾ( ،
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 .0، 539 .0، 324 .0(: بمػػػػا عمػػ  التػػؾالي Betaحضػػث أعهػػرت الشتػػائ  أف  يسػػة 
 .0() وبسدػػتؾى داللػػة 235 .2، 787 .3، 865 .2عشػػد  هػػي ( t))) وأف  يسػػة 328
 .عم  التؾالي )031 .0، 001 .0، 007

  حضػػػث ، (الفخديلللة، تجشلللب السجيلللؽل، الدلللمطة(: األبعػػػاد إحرلللائية دالللللة ذو  أثلللخال يؾجػػػد
 .0، 044 .0، 144 .0(: بمػػػػػا عمػػػػ  التػػػػؾالي Betaأعهػػػػرت الشتػػػػائ  أف  يسػػػػة 

وبسدػػػتؾى داللػػػة ، )390 .1 ،255 .0، 007 .1عشػػػد  هػػػي ( t))وأف  يسػػػة ، )176
 .عم  التؾالي )173. 0، 800 .0، 320 .0(

داللػػػػػػػة  ذو) التغضضلللللللخ، الحاضلللللللخ والسدلللللللتقبم، الحكؽريلللللللة): األبعػػػػػػػادمسػػػػػػػا يذػػػػػػػضر إلػػػػػػػ  أف أثػػػػػػػر 
 .إحرائية
 :الثانية الخئيدة الفخضية التبار نتائج
 ذات تقػافرو  ال تؾجػد: عمػ  تػشص والتػي الثانيػة الرئيدػة الفرضػية واختبػار تحمضػل الجػزء هػذا في سضتؼ

بالسشغسػات أداء السػديريؽ الثقافػة االجتساعيػة و  بيبعػاد يتعمػق فيسػا الدراسػة عضشػة آراء فػي إحرػائية داللة

فقػػد تػػؼ  ريؽ بػػضؽ الستػضػػ تقػػاولحدػػاب الفرو ، الجشدػػية)، (الشػػؾع لستػضػػر   الدوليػػة العاممػػة بػػاليسؽ تعػػزى 

 :اآلتيذلػ عم  الشحؾ حدة و  عم  ت التي تشاسب كل متػضررااستخداـ االختبا

 :شؽعال: األولالستغضخ 

عضشة الجراسة وفقا أفخاد وفقا لجاللة الفخو  بضؼ متؽسطات آراء  (T-test)( نتيجة التبار 25ججول رقػ)
 لستغضخ الشؽع

  ٌؼت   ٌٕٛع  ٌّرغ١ر خ
 ٌّرٛضظ 

  ٌؽطاتٟ

  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ
 (Tل١ّح )

ِطرٜٛ 

  ٌت ٌح
  ٌت ٌح  ٌٍفظ١ح

 طحتُؼت  ٌطٍ
 595. 1 69. 2 31 ذور

 غ١ر   ي 175. 1 381. 1
 364. 1 92. 2 14 أٔصٝ

تُؼت ذعٕة 

  ٌّعٙٛي

 681. 1 54. 3 31 ذور
 غ١ر   ي 331. 1 982. 1

 618. 1 75. 3 14 أٔصٝ

تُؼت  ٌذوٛ ٠ح 

  ألٔٛشحِماتً 

 789. 1 54. 2 31 ذور
 غ١ر   ي 844. 1 198. 1

 682. 1 51. 2 14 أٔصٝ

تُؼت  ٌفر ٠ح ِماتً 

  ٌعّاػ١ح

 691. 1 58. 3 31 ذور
 غ١ر   ي 421. 1 814. 1

 764. 1 41. 3 14 أٔصٝ

تُؼت  ٌؽاضر ِماتً 

  ٌّطرمثً

 597. 1 52. 3 31 ذور
 غ١ر   ي 435. 1 788. 1

 591. 1 37. 3 14 أٔصٝ
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  ٌؼت   ٌٕٛع  ٌّرغ١ر خ
 ٌّرٛضظ 

  ٌؽطاتٟ

  ٔؽر ف 

  ٌّؼ١ا ٞ
 (Tل١ّح )

ِطرٜٛ 

  ٌت ٌح
  ٌت ٌح  ٌٍفظ١ح

 تُؼت  ٌرغ١١ر
 499. 1 86. 2 31 ذور

 غ١ر   ي 111. 1 681. 1
 363. 1 61. 2 14 أٔصٝ

  ٌصمافح   ظرّاػ١ح
 311. 1 12. 3 31 ذور

 غ١ر   ي 766. 1 299. 1
 384. 1 19. 3 14 أٔصٝ

 ِعاي  ٌىفا ج
 695. 1 34. 3 31 ذور

 غ١ر   ي 398. 1 853. 1
 742. 1 15. 3 14 أٔصٝ

 ِعاي  ٌفاػ١ٍح
 613. 1 36. 3 31 ذور

 غ١ر   ي 469. 1 731. 1
 776. 1 21. 3 14 أٔصٝ

  ٌّت٠ر٠ٓ أ   
 633. 1 35. 3 31 ذور

 غ١ر   ي 421. 1 812. 1
 751. 1 18. 3 14 أٔصٝ

 الجراسة لبيانات التحمضم اإلحرائي نتائج مؼ الباحث إعجاد مؼ: السرجر

 )050. 0(الداللػة مدػتؾى  عشػد إحرػائية داللػة ذات فػروؽ  وجػؾدعػدـ : )25الجػدوؿ( مػؽ يتزػح     

الثقافػة  بيبعػاديتعمػق  فيسػا الجشس لستػضر ت عزى الثقافة االجتساعية  أبعاد تجا  العضشةأفراد  اباتاستج بضؽ

أف  إلػ  الشتيجػة هػذ  وتذػضر، )05 .0مػؽ ( اكبػر اإلحرػائية لػةاللدا  ػيؼ كػل كانػا حضػث، االجتساعيػة

 وأبعادهػا جتساعيػةحػؾؿ الثقافػة اال ترػؾراتهؼ فػي تفقػؾف م الدراسة محل السشغسات الدولية في السديروف 

 مػؽ أقػل  اإلنػاث ندػبة كانػا فػي حػضؽ ، (% 69) الػذكؾر بمػػا ندػبةأف  بػالرغؼ مػؽ، الجػشس حدػب

عػدـ بضشا  ) والتي2013، لفحلدراسة( نتيجة مع تتفق الشتيجة وهذ ، )%31الذكؾر وتداو ( فئة ندبة

 ألبعػاد العاممػة بػاليسؽالسشغسػات الدوليػة  فػي ؽالسػديري لترػؾرات إحرػائية داللػة ذات فروقػات وجػؾد

 .الجشس متػضر حدب الثقافة االجتساعية

 الجػشس متػضػر حدػبأداء السػديريؽ بسجاؿ  يتعمق فيسا ؽالسديري بضؽ بالفروقات يتعمق فيسا أمقا

 05 .0 ) مػؽ كبػرأ اإلحرػائية لداللػةا  ػيؼ كانػا حضػث، إحرائيا   دالة وليس غضر مؾجؾدة  كانا فقد

ال  الدراسػة محػل السشغسػات الدوليػة فػي ؽالسػديري ال فػاءة والفاعميػة لػدىأف   إلػ تذػضر الشتيجػة وهػذ ، (

 تؾجهات عمتتفق  الثقافة االجتساعية الذكؾر نحؾ فئة تؾجهاتأف  إل  يذضر مسا، الجشس يتيثر بستػضر
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 لػدى الدػائدة القػيؼ الثقافيػة عمػ  السحافغػة فػي الجسيػعلػدى  الرادقة الرغبة عم  يدؿ وهذا اإلناث فئة

 .السشغسات لرالح والفعاؿ السدتسر بذؿ العظاء في والرغبة، السجتسع

 داللػة ذات فػروؽ  وجػؾد عػدـ بضشػا والتػي، )2013، لفحػلنتيجػة دراسػة ( مػع تختمػ  الشتيجػة وهػذ 

 تعػزى  ؽ  بالسشغسػات الدوليػةلمسػديري الثقافػة االجتساعيػة مدػتؾى  حػؾؿ العضشػةأفػراد  ءآرا فػي إحرػائية

 وجػؾد بضشػا والتػي، )2008، الهرشنتيجػة دراسػة( مػع سػةالدرا هػذ  نتيجػة ختم ت كسا، الجشس لستػضر

 .الجشس لستػضر تبعا الثقافة االجتساعية درجة في إحرائية داللة ذات فروؽ 

 الجشدية: الثاني الستغضخ

 لمفروؽ  الداللة اإلحرائية مدى لسعرفة (ONE WAY ANOVA) األحاد استخدـ الباحث تحمضل التبايؽ 

 .متػضرات الدراسة عم  الجشدية متػضر وتيثضر، شدياتالج بضؽ

أفخاد وفقا لجاللة الفخو  بضؼ متؽسطات آراء  (ONE WAY ANOVA)( نتيجة التبار 26ججول رقػ)
 عضشة الجراسة وفقا لستغضخ الجشدية

  ٌّرغ١ر خ

ONE WAY ANOVA 

 ت١ٓ  ٌّعّٛػاخ   خً  ٌّعّٛػاخ

 F خرثا  

ِطرٜٛ 

 .0 ٌت ٌح ػٕت)

05) 
   ظح  ٌؽر٠ح

 ٌّرٛضظ 

 ذرت١غ
   ظح  ٌؽر٠ح

 ٌّرٛضظ 

 ذرت١غ

 561. 1 585. 1 175. 1 2 299. 1 42 تُؼت  ٌطٍطح

تُؼت  ٌّعٙٛي ٚػتَ 

  ٌرأوت
42 1 .424 2 1 .679 1 .613 1 .213 

تُؼت  ٌذوٛ ج ِماتً 

  ألٔٛشح
42 1 .578 2 1 .256 1 .443 1 .645 

تُؼت  ٌفر ٠ح ِماتً 

  ٌعّاػ١ح
42 1 .522 2 1 .161 1 .317 1 .738 

 857. 1 155. 1 157. 1 2 365. 1 42 تُؼت  ٌؽاضر ٚ ٌّطرمثً

 776. 1 256. 1 159. 1 2 231. 1 42 تُؼت  ٌرغ١١ر

 457. 1 799. 1 185. 1 2 117. 1 42 أتؼا   ٌصمافح   ظرّاػ١ح

 568. 1 574. 1 293. 1 2 511. 1 42 ِعاي  ٌىفا ج
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  ٌّرغ١ر خ

ONE WAY ANOVA 

 ت١ٓ  ٌّعّٛػاخ   خً  ٌّعّٛػاخ

 F خرثا  

ِطرٜٛ 

 .0 ٌت ٌح ػٕت)

05) 
   ظح  ٌؽر٠ح

 ٌّرٛضظ 

 ذرت١غ
   ظح  ٌؽر٠ح

 ٌّرٛضظ 

 ذرت١غ

 764. 1 271. 1 121. 1 2 445 .1 42 ِعاي  ٌفاػ١ٍح

 655. 1 428. 1 196. 1 2 458. 1 42  ٌّت٠رْٚ أ   

 الجراسة لبيانات التحمضم اإلحرائي نتائج مؼ الباحث إعجاد مؼ: السرجر

 ) بػضؽ050. 0الداللػة( مدػتؾى  عشػد إحرػائية داللػة ذات فػروؽ  عػدـ وجػؾد: )42الجػدوؿ( مػؽ يتزػح

الثقافػة  بيبعػاديتعمػق  فيسػا الجشدػية لستػضػر الثقافػة االجتساعيػة ت عػزى  دأبعػا تجػا  العضشػةأفػراد  اسػتجابات

أف  إلػ  الشتيجػة هػذ  وتذػضر، )05 .0مػؽ ( اإلحرػائية اكبػر لداللػةا  ػيؼ كػل كانػا حضػث، االجتساعيػة

 وأبعادهػا حػؾؿ الثقافػة االجتساعيػة ترػؾراتهؼ فػي متفقػؾف  الدراسػة محػل السشغسات الدوليػة في ؽ السديري

بضشػا عػدـ  والتػي. )2017(واألنرػار  دراسػة العشػز   نتيجػة مػع تتفػق الشتيجػة وهػذ ، شدػيةالج حدػب

 ألبعػاد السشغسػات الدوليػة العاممػة بػاليسؽ فػي ؽالسػديري لترػؾرات إحرػائية داللػة ذات فروقػات وجػؾد

 .الجشدية متػضر حدب الثقافة االجتساعية

 الجشدية متػضر حدبأداء السديريؽ بسجاؿ  يتعمق فيسا ؽالسديري بضؽ بالفروقات يتعمق فيسا أمقا

 05 .0 ) مػؽ أكبػر اإلحرػائية لداللػةا  ػيؼ كانػا حضػث، إحرائيا   دالة وليس كانا غضر مؾجؾدة  فقد

ال  الدراسػة محػل السشغسػات الدوليػة فػي ؽلسػديريا ال فػاءة والفاعميػة لػدىأف  إلػ  تذػضر الشتيجػة وهػذ ، (

 وجػؾد بضشػا والتػي، )zhou ،2015(نتيجػة دراسػة  مػع ختمػ ت الشتيجػة وهػذ ، الجشدػية يتػيثر بستػضػر

 تعػزى  بالسشغسػات الدوليػة أداء السػديريؽ  مدػتؾى  حػؾؿ العضشػةأفراد  آراء في إحرائية داللة فروؽ ذات

  بضشػا عػدـ والتػي، )2008، نتيجػة دراسػة(الهرش مػع الدراسػة هػذ  نتيجػة اتفقػا كسا، الجشدية لستػضر

 .الجشدية لستػضر تبعا درجة الثقافة االجتساعية في يةإحرائ داللة ذات فروؽ  وجؾد
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 الفرم الخامذ

 نتائج وتؽصيات الجراسة

 سػػػةرات الدرالستػضػػػ اإلحرػػػائيبػػػع لشتػػػائ  التحمضػػػل راعمػػػ  التحمضػػػل الػػػذ  تػػػؼ فػػػي الفرػػػل ال بشػػػاء  

 سػػة التػػي تػػؼ طرحهػػا فػػيدراسػػيقـؾ الباحػػث فػػي هػػذا الفرػػل باإلجابػػة عمػػ  أسػػئمة ال، واختبػػار الفرضػػيات

 عمضهػػا تقػػديؼ وبشػػاء، سػػت رالضهػػا الباحػػث فػػي دإالفرػػل األوؿ ومػػؽ ثػػؼ عػػرض جسيػػع الشتػػائ  التػػي تؾصػػل 

 .عدد مؽ التؾصيات والسقترحات

 االستشتاجاتىػ ممخص أل: ال  أو 

االسػتشتاجات التػي تؾصػما الدراسػة  أهػؼ سشمخص مدراسةل التظبيقي الجانب في عرض  تؼ ما خبلؿ مؽ

 :ياآلتك، إلضها

حضػػػث بمػػػع ، جػػػاء بدرجػػػة متؾسػػػظة الثقافػػػة االجتساعيػػػة أبعػػػاد أهسيػػػةمدػػػتؾى أف  نتػػػائ  الدراسػػػة أعهػػػرت .1

تػػبل  ب عػػد الفرديػػة مقابػػل ، األولػػ جػػاء ب عػػد تجشػػب السجهػػؾؿ بالسرتبػػة  إذ؛ )023. 3الستؾسػػ  الحدػػابي(

بعػػػد الدػػػمظة فػػػي حػػػضؽ جػػػاء ، ومػػػؽ ثػػػؼ ب عػػػد التػضضػػػر، د االهتسػػػاـ بالحاضػػػر والسدػػػتقبلثػػػؼ ب عػػػ، الجساعيػػػة

 .واألخضرةبالسرتبة الدادسة  األنؾثةالذكؾرية مقابل ب عد  وأخضر ا، بالسرتبة الخامدة

، بدرجػة متؾسػػظةكػاف سؽ اليبالسشغسػات الدوليػة العاممػة بػ السػديريؽ أداءمدػتؾى أف  الشتػائ  أعهػرتكسػا  .2

جػاء مجػاؿ ال فػاءة  في حضؽ ، األول حضث جاء مجاؿ الفاعمية بالسرتبة ، )30. 3بي بمع(بستؾس  حدا

 .واألخضرةبالسرتبة الثانية 

اثػر كػل ب عػد  أمػا، السػديريؽ أداءعمػ   مجتسعػة الثقافة االجتساعية بعادأل إحرائيةذات داللة  أثروجؾد  .3

 :كسا يمي، عم  حدة
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  وبعػد التػضضػر عمػ   هتسػاـ بالحاضػر والتؾجػ  لمسدػتقبلاالبعػد ل ل مؽ بعػد الذكؾريػة و  أثروجؾد

 .سؽاليبالسشغسات الدولية العاممة ب السديريؽ العاممضؽ أداء

  السػػػديريؽ العػػػاممضؽ  أداءعمػػػ  وبعػػػد الفرديػػػة  الدػػػمظة وتجشػػػب السجهػػػؾؿ ألبعػػػاد أثػػػرعػػػدـ وجػػػؾد

 .سؽاليبالسشغسات العاممة ب

 أداء أوالثقافػة االجتساعيػة  ألبعػادة الدراسػة بالشدػبة عضشػفػراد أل اإلجاباتعدـ وجؾد فروؽ في اتجاهات  .4

 .السديريؽ تعزى لستػضر  الجشس والجشدية

 :التؽصيات: ثانيا  

 :يمي بسا الباحث يؾصي، نتائ  مؽ الدراسة  يإل تؾصما ما ضؾء في

الثقافػة  أبعػادومسارسػة  تعزيػز في أكبر بذكل ااهتسام   تؾليأف  السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ عم  .1

 .ديريؽالس أداء عم  ال بضر باألثر الدراسةنتائ   خبلؿ مؽ تبضؽ لسا ةاالجتساعي

 التشغػيؼمراكػز  الباحػث فضؾصػي، األداء فػي فرديػةال نحػؾ تسضػل الدراسػة عضشػةأفػراد  اتجاهػات فنغػرا أل .2

 وتذػكضل، األداء فػي الجساعيػة عمػ  تعتسػد وتظبيقػات أسالضب بتبشي شغساتالس هذ  في اإلدارية والشغؼ

 و ػيؼ، الفريػق وروح، يعزز السذػاركة فػي اتخػاذ القػرارات وبسا، الجساعية أساس عم  التشغيسية الهياكل

 .العسل مرمحة في يرب وبسا الجساعي والعسل السذاركة

تقػػـؾ بتعزيػػز عسميػػة السسارسػػة لمثقافػػة االجتساعيػػة بكافػػة  أف  عمػػ  السشغسػػات الدوليػػة العاممػػة فػػي الػػيسؽ .3

، ب عػد الفرديػة مقابػل الجساعيػة، األنؾثػةعػد الذكؾريػة مقابػل ب، بعػد تجشػب السجهػؾؿ، عد الدمظةب  ، أبعادها

ب عد التػضضر التي تؼ تشاولها في هػذ  الدراسػة لسػا لهػا مػؽ ، ب عد االهتساـ بالحاضر والتؾج  نحؾ السدتقبل

 .السشغسات أداءيشعكس عم  جؾدة  ومؽ َثؼ دور في تحدضؽ أداء السؾعفضؽ 

يعػػد دور فػػي رفػػع كفػػاءة وتحدػػضؽ أداء العشرػػر البذػػر  الػػذ  بالثقافػػة االجتساعيػػة لسػػا لهػػا مػػؽ سػاـ االهت .4

 .هادؼ لمربح وتحديدا  السشغساتالغضر أساس الشجاح في القظاع 
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وضػػسؽ خظػػة ، السػػديريؽ والسػػؾعفضؽ بالسشغسػػات الدوليػػة العاممػػة بػػاليسؽ لعسميػػة تػػدريب شػػاممة إخزػػاع .5

ت ػؾف الػايػة مشهػا إعظػاء السؾعػ  كافػة السعمؾمػات التػي يسكػؽ ، شيػة متقاربػةمدروسة بعشاية ولفترات زم

 .السشغسة أهداؼالسهاـ وتحقضق  إنجازاالستفادة مشها عشد القياـ بعسمية 

وعدـ تفؾض الربلحيات ، وتظبيقات تبتعد عؽ السركزية السفرطة أسالضبضرورة  ياـ السشغسات بتبشي  .6

مػؽ  امزيد   إعظاءقات تسضل إل  البلمركزية وتفؾيض الربلحيات وإل  إل  تبشي تظبي، االستقبلليةوعدـ 

 .والسذاركة عم  اتخاذ القرارات االستقبللية

ا تبشي استراتيجيات تقـؾ عمػ  هادفة إل  الربح خرؾص  الغضر ا والسشغسات يجب عم  السشغسات عسؾم   .7

ف أل؛ وتحديػد السدػارات السدػتقبميةالعمسيػة الخاصػة بػالتشبؤ  األدواتالتخظي  االسػتراتيجي والتعامػل مػع 

كسا تبضؽ لشا مؽ خبلؿ ضع  متػضر الشغرة طؾيمة ، والتخظي  عسؾما التيملالعقمية العربية يػضب عشها 

ت ؾف عسمية التخظي  والتجديد مدتسرة وعم  كافة السدتؾيات حضث ، عضشة الدراسةفراد بالشدبة أل جلاأل

 .ا يزيد مؽ السخاطر في العسلاإلدارية وذلػ لتشجب الروتضؽ والسمل مس

ػ إدارة عمػ   .8 ػالسشغسػات أف تػؾلي اهتسام  ا بعشرػر التحفضػػز لسػا لػ  مػؽ دور كبضػر فػي التػيثضر عمػػ  ا خاص 

وضػع وذلػ مؽ خبلؿ ، أداء السؾعفضؽ فهؾ يذعر السؾع  باألماف ويحفز  عم  تحدضؽ أدائ  باستسرار

ستعمقػػػة بالتر يػػػات والتحفضػػػز مسػػػا يفدػػػح السجػػػاؿ آليػػػة واضػػػحة ومعػػػايضر محػػػددة لعسميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات ال

 .لمسؾعفضؽ بالترقي والتظؾر وعيفيا وشعؾرهؼ باألماف الؾعيفي

تحديػػػد السهػػػاـ والسدػػػؤوليات والسػػػؤهبلت البلزمػػػة بذػػػكل واضػػػح ومػػػشغؼ بسػػػا يدػػػاعد فػػػي تعزيػػػز عشرػػػر  .9

 .ترسيؼ الؾعائ  بالسدتقبل

ػػػضػػػرورة تفعضػػػل مراكػػػز البحػػػث والتظػػػؾير فػػػي السؤسدػػػات العر  .10 غضػػػر ا والسؤسدػػػات والسشغسػػػات بيػػػة عسؾم 

ػػػال يتػمػػػب عمػػػ  ارتفػػػاع مؤشػػػر تجشػػػب السجهػػػؾؿ والػػػذ  أف هػػػذا  فيف مػػػؽ شػػػأل؛ اهادفػػػة لمػػػربح خرؾص 
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ػ اإلندانيفالعقل ، واإلبداعيزع  بدور  االبت ار والخمق  ا إلػ  طػرد مػا هػؾ جديػد بظبيعتػ   يسضػل عسؾم 

 .الجديدة األف ارالدقة وإل  عدـ تحسل مخاطر في  واإلفراطحضث يسضل إل  التحفظ والحرص ، ومبت ر

 األداءفػػػي تحدػػػضؽ وتجؾيػػػػد  أهسيػػػةلسػػػا لػػػ  مػػػؽ  األنؾثػػػةعمػػػ  السشغسػػػات تعزيػػػز ب عػػػد الذكؾريػػػة مقابػػػل   .11

الػذ  سػؾؼ يعػزز  األمػر، عميػا إداريةلتؾلي مشاصب  األنثؾ  حضث يعظي الفرصة لمعشرر ، لمسشغسات

كسػا يجػػب عمػ  السشغسػات تعزيػػز ، بالعدالػة اإلنػػاثشػعؾر  ومػػؽ ثَػؼ ، واإلنػاثمػؽ السشافدػة بػػضؽ الػذكؾر 

 .السشغسات إدارة الحؾار في حل السذكبلت التي تؾاج   أسمؾب

 :الجراسة مقتخحات: ثالثا   
 :ةاآلتيالبحؾث  إجراءيسكؽ اقتراح ، بشاء عم  نتائ  الدراسة وتؾصياتها

 .عاممة في اليسؽالسشغسات الدولية ال أداءعم   الثقافة االجتساعية أبعاداثر  .1

 .لدى مديريؽ السشغسات الدولية العاممة في اليسؽ اإلدار   اإلبداع عم  الؾعيفي التدوير أثر .2

لػدى السػديريؽ العػاممضؽ بالسشغسػات الدوليػة  الؾعيفيػة الخبػرة إثػراء فػي الثقافػة االجتساعيػة أبعػاد دور .3

 .العاممة في اليسؽ

كالسشغسػات والذػركات الهادفػة  مختمفػة قظاعػات فػي تساعيػةالثقافػة االج أبعاد أثر دراسة الباحث ويقترح .4

 .مثبل   الربح إل 
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 قبئمة املراخــــع
 

 المرا ع العربية 

 المرا ع بال غة اإل   يزية 
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 :السخاجع العخبية: ال  أو 

دار : الريػػػػػػػاض. الجوليلللللللة األعسلللللللال إدارة ملللللللجلم . )2010حسػػػػػػػد (أعبػػػػػػػد الػػػػػػػرحسؽ ، حسػػػػػػػدأ )1
 .السري  لمشذر

العؾامػػػػػػػل الثقافيػػػػػػػة السػػػػػػػؤثرة عمػػػػػػػ  القػػػػػػػائؼ باالترػػػػػػػاؿ . )2020دمحم(، خالػػػػػػػد و مالػػػػػػػػ، ؽإسػػػػػػػحا )2
مجمللللة الباحللللث ، قػػػػراءة عمػػػػ  ضػػػػؾء نغريػػػػة الشدػػػػبية الثقافيػػػػة: فػػػػي العبلقػػػػات العامػػػػة الدوليػػػػة

 .اإلمارات، 46 – 27ص، 48العدد، اإلعالمي

 ،10 15تػػػػػػػػػػػػاري  االسػػػػػػػػػػػػترداد . داءاطللللللللللللخ  تقلللللللللللليػ األ. )2010دمحم أحسػػػػػػػػػػػػد (، اسػػػػػػػػػػػػساعضل )3
 .https: //hrdiscussion: السػػػػؾارد البذػػػػرية دارة مػػػػؽ السشتػػػػد  العربػػػػي إل، 2020

com/hr18563. html 

مػػػػػؽ ، 29، يؾلضػػػػػؾ 2020تػػػػػاري  االسػػػػػترداد . نلللللؽاع البضئلللللةأ. )2011عمػػػػػ  بذػػػػػار (، اغػػػػػؾاف )4
 net. nashiri. //www: http: ناشر  

، الجوليلللللللة دارة اإلالعالقلللللللة بلللللللضؼ الثقافلللللللة الجوليلللللللة و . )2014عرػػػػػػػاـ الػػػػػػػديؽ (، مػػػػػػػضؽاأل )5
مػػػػػػػػؽ كميػػػػػػػػة ، 2020، 8 2تػػػػػػػػاري  االسػػػػػػػػترداد . جامعػػػػػػػػة اإلمػػػػػػػػاـ دمحم بػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػعؾد اإلسػػػػػػػػبلمية

 .https: //members. imamu: األعسػػػاؿاالقترػػػاد والعمػػػـؾ االداريةػػػػ قدػػػؼ ادار  
edu. sa/staff/ikelameen/Pages/default. aspx 

 :httpتػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػترداد مػػػػػػػػؽ . نعخيللللللللة السللللللللجيخ الللللللللجولي. )2014( ذػػػػػػػػارب، باسػػػػػػػػؼ )6
. //wwwbasharbeesho: http: com. blogspot. //basharbeesho

html. post_8264-com/2014/07/blog. blogspot 

دراسػػػػػة : الػػػػػؾعيفي األداءسػػػػػل الداخميػػػػػة واثرهػػػػػا عمػػػػػ  بضئػػػػػة الع. )4102سػػػػػهاـ(، بػػػػػؽ رحسػػػػػؾف  )7
، رسللللالة دكتللللؽراه يضللللخ مشذللللؽرة، بكميػػػػات ومعاهػػػػد جامعػػػػة باتشػػػػة اإلداريػػػػضؽعمػػػػ  عضشػػػػة مػػػػؽ 
 .الجزائر، بدكارة، جامعة دمحم خيزر

http://www.nashiri.net/
http://wwwbasharbeesho.blogspot.com/2014/07/blog-post_8264.html
http://wwwbasharbeesho.blogspot.com/2014/07/blog-post_8264.html


-126- 

 

: الجزائػػػػػر. التعلللللجد الثقلللللافي فلللللي السشعسلللللات الجوليلللللة إدارة . )2017سػػػػػامية (،  بػػػػػؽ يحضػػػػػ )8
 .السركز الديسقراطي العربي

، 2020، ديدػػػػػسبر 25تػػػػػاري  االسػػػػػترداد . تعخيللللل  بضئلللللة العسلللللم. )2018هايػػػػػل (، لجػػػػػاز  ا )9
 :www. businessdictionary. com: https: //mawdoo3. comمػػػؽ 

Work Environment 

صللللللليحفة ملللللللال ؟ مػػػػػػػؽ هػػػػػػػؾ السػػػػػػػدير. )2017الجػػػػػػػؾهرة بشػػػػػػػا ابػػػػػػػراهيؼ (، الجظضمػػػػػػػي )10
 .1، لالقتراد

تػػػػدريب العػػػػاممضؽ عمػػػػ   أثػػػػرػ  الجوليللللة األعسللللال إدارة . )2009طػػػػارؽ عمػػػػ  (، جسػػػػاز  )11
 .الدولية األعساؿ

. العالقللللللات العامللللللة الجوليللللللة واالترللللللال بللللللضؼ الثقافللللللات. )2009راسػػػػػػؼ دمحم (، الجسػػػػػػاؿ )12
 .الدار السررية المبشانية: قاهرةال

مػػػػػػػػؽ ، 2021االسػػػػػػػػترداد تػػػػػػػػاري  . الحللللللللؽار الستسللللللللجن. )2015نػػػػػػػػاحي (، شػػػػػػػػؾقي، جػػػػػػػػؾاد )13
 http: //www. ahewar. org: سدفلسؤسدة الحؾار الست سيالسؾقع الرئ

دار الحامػػػػػػػد لمشذػػػػػػػر : ردفاأل. الجوليلللللللة األعسلللللللال إدارة . )2012دمحم سػػػػػػػرور (، الحريػػػػػػػر   )14
 .والتؾزيع

: عسػػػػػاف. فلللللي السشعسلللللاتفلللللخاد سلللللمؽك األ: الدلللللمؽك التشعيسلللللي. )1997حدػػػػػؽ (، حػػػػػريؼ )15
 .دار زهراف لمشذر والتؾزيع

ه عمللللللللى عللللللللؽدة أثللللللللخ و  واقللللللللع االسللللللللتثسار العخبللللللللي. )2004عمػػػػػػػػ  مجضػػػػػػػػد (، الحسػػػػػػػػاد  )16
 .128صفحة ، 12، وف استراتيجيةؤ ش. االستثسارات العخبية السياجخة

: سػػػؾرية ػ دمذػػػق ػ جرمػػػاف. الجوليلللة األعسلللال إدارة . )2007عمػػػ  إبػػػراهيؼ (، الخزػػػر )17
 .دار رسبلف
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عسػػػػاف ػ . لػػػػي )و (السجمػػػػد األ األعسللللال إدارة  ئمبللللاد. )2008كػػػػاعؼ حسػػػػؾد (، خزػػػػضر )18
 .زيعاء لمشذر والتؾ أثر : ردفاأل

 رْمغػػػػػػا. الستسضللللللد لمسشعسللللللات والحكؽمللللللات داءاأل. )2005سػػػػػػشاء عبػػػػػػدال ريؼ (، الخشػػػػػػاؽ )19
 .جامعة ورقمة: الجزائر. )35ي والسضزة التشافدية (صفحة االستراتيج داءاأل

ـ أمؤسدػػػػػػػة : السسم ػػػػػػػة العربيػػػػػػػة الدػػػػػػػعؾدية. ملللللللجيخ السدلللللللتقبم. )2016بػػػػػػػراهيؼ (إ، الػػػػػػػديب )20
 .القر  لمترجسة والتؾزيع

السجمػػػػػػد ، 1مفهػػػػػػـؾ الثقافػػػػػػة فػػػػػػي العمػػػػػػؾـ االجتساعيػػػػػػة (اإلصػػػػػػدار . )2007كػػػػػػؾش (، دنػػػػػػس )21
: الحسػػػػراء ػ بضػػػػروت، لبشػػػػاف، السترجسػػػػؾف) بضػػػػروت، الدػػػػعضداني، (مشضػػػػر الػػػػديب. لػػػػي )و األ

 .السشغسة العربية لمترجسة

عسػػػػػاف ػ وسػػػػػ  . لػػػػػي )و الدوليػػػػػة (السجمػػػػػد األ األعسػػػػػاؿ إدارة . )2011زاهػػػػػد دمحم (، ديػػػػػر   )22
 .مشذر والتؾزيعدار الثقافة ل: البمد

 :http: تػػػؼ االسػػػترداد مػػػؽ وجػػػد  سػػػضتي. الػػػػؾعيفي داءاأل. )2012عبػػػد ال ػػػريؼ (، رزوؽ  )23
//www. oujdacity. net/national-article-61706 

دار : عسػػػػػاف. الظبعػػػػػة الثانيػػػػػة، الثقافلللللة والذخرلللللية  . )1998سػػػػػامية حدػػػػػؽ (، الدػػػػػاعاتي )24
 .الشهزة العربية  لمظباعة والشذر

 .ازور  لمشذر والتؾزيعاليدار : بضروت. عمػ البضئة. )2017( حدضؽ عم ، الدعد  )25

السدػػػػػتؾ  فػػػػػي السشغسػػػػػات غضػػػػػر ربحيػػػػػة فػػػػػي  ل اعػػػػػ داءاأل. )2014ديػػػػػا بضتػػػػػر (و كؤل، سػػػػػكضؾ )26
 .جامعة مضشدؾتا الذر ية: متذيحؽ. مشغسة بتدبرغ العغسي

، مػػػػػػػػارس 31تػػػػػػػػاري  االسػػػػػػػػترداد . عشاصللللللللخ الثقافللللللللة. )٦١٠٢سػػػػػػػػسر حدػػػػػػػػؽ (، سػػػػػػػػميساف )27
 /https: //mawdoo3. com: ضؾعمؽ مؾ ، 2020
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شػػػػػػػرك  االبػػػػػػػداع الف ػػػػػػػر  : ال ؾيػػػػػػػا. صلللللللشاعو الثقافلللللللو. )2007طػػػػػػػارؽ دمحم (، الدػػػػػػػؾيداف )28
 .لمشذر

االساسلللللللليات  األعسللللللللال إدارة  ئمبللللللللاد. )2006احسػػػػػػػػد بػػػػػػػػؽ عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحسؽ(، الذػػػػػػػسيسر   )29
 .مكتبات ونذر العبيكاف: الرياض، (السجمد الثالثة)جيثة حواالتجاىات ال

دار : عسػػػػػػػاف. )1(ط، الجوليلللللللة األعسلللللللال إدارة . )2007جاسػػػػػػػؼ  (محسػػػػػػػؾد ، الرػػػػػػػسضدعي )30
 .السشاه  لمشذر والشؾزيع

البضئللللة االقترللللادية الجوليللللة وانعكاسللللاتيا عمللللى الللللجول . )2019صػػػػشدوؽ الشقػػػػد العربػػػػي ( )31
 .2019أبريل  –آفاؽ االقتراد العربي " االصدار التاسع . العخبية

 .جامعة ابؽ خمدوف : الجزائر. الجولية األعسال إدارة . )2018عم  (، طالؼ )32

دار : سػػػػػػػػػػػكشدريةاإل. مػػػػػػػػػػشه  حػػػػػػػػػػديث معاصػػػػػػػػػػر األعسػػػػػػػػػػاؿ إدارة . )2007طػػػػػػػػػػارؽ (، طػػػػػػػػػػ  )33
 .الجامعة الجديدة

تػػػػػػؼ االسػػػػػػترداد مػػػػػػؽ . تعخيلللللل  الثقافللللللة لغللللللة واصللللللطالحا. )2016أحسػػػػػػد دمحم (، عاشػػػػػػؾر )34
https: //www. alukah. net: https: //mawdoo3. com 

 األعسللللللالالسللللللؽظفضؼ الللللللجولضضؼ فللللللي بضئللللللة - تكيللللل  السللللللجراء. )2010( عمػػػػػػ ، عبػػػػػاس )35
مجمػػػػػػػة جامعػػػػػػػة الذػػػػػػػرؽ . لػػػػػػػة تظػػػػػػػؾير نسػػػػػػػؾذج مختمػػػػػػػ يو مراجعػػػػػػػة بحثيػػػػػػػة ومح: االجشبيلللللللة

 .اعمصس  لمدراسات الو األ

 .جامعة دمذق: سؾريا. الجولية األعسال إدارة . )2011عبدالمظيف (، عبدالمظيف )36

: حللللللث العمسلللللليالب. )1988عبػػػػػػدالحق (، كايػػػػػػدعػػػػػػدس و ، عبػػػػػػدالرحسؽقػػػػػػاف و ذو ، عبضػػػػػػدات )37
 .دار الف ر لمشذر والتؾزيع: عساف. بوإلصسأ، دواتوأ، مفيؽمو

السفػػػػػػػػاهيؼ  واألسػػػػػػػػس : األعسللللللللالثقافللللللللة مشعسللللللللات . )2009سػػػػػػػػامي فيػػػػػػػػاض (،   و االعػػػػػػػػز  )38
 .العامة دارة معهد اإل: الرياض. والتظبيق ات
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عسػػػػاف ػ . (السجمػػػد الثالثػػػػة )ب الضأصللللؽل التشطلللليػ واالسلللل. )2005دمحم شػػػػاكر (، عرػػػفؾر )39
 .دار السدضرة لمشذر والتؾزيع والظباعة: ليالعبد

 السلللللللؽارد البذخيةالسعاصلللللللخة بعلللللللج اسلللللللتخاتيجي إدارة . )2005عسػػػػػػػر وصػػػػػػػفي (، عقضمػػػػػػػي )40
 .دار وائل لمشذر والشؾزيع: عساف. )1(ط

. لػػػػػي)و العػػػػػاـ (السجمػػػػػد األ طػػػػػاراإل: الجوليلللللة األعسلللللال إدارة . )2007دمحم عبػػػػػاس (، عمػػػػػ  )41
 .دار الحامد لمشذر والتؾزيع: عساف

الثقافيػػػػػة  بعػػػػػادالعبلقػػػػػة بػػػػػضؽ األ. )2017دمحم االنرػػػػػار  (، بػػػػػدرعػػػػػدناف مذػػػػػرؼ  و ، العشػػػػػز   )42
مجملللللللللة . العالسيػػػػػػػػػة ونسػػػػػػػػػؾذج العؾامػػػػػػػػػل الخسدػػػػػػػػػة لمذخرػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػدى السعمسػػػػػػػػػضؽ ال ػػػػػػػػػؾيتضضؽ

 .95-76الرفحات ، جامعة الدمظاف قابؾس: الجراسات التخبؽية والشفدية

ظللللائف السللللجيخ فللللي السؤاسدللللات وو  األعسللللال إدارة . )2012فتحػػػػي أحسػػػػد ذيػػػػاب (، عػػػػؾاد )43
والشذػػػر  دار صػػػفاء لمظباعػػػة: عسػػػاف ػ شػػػارع السممػػػػ حدػػػضؽ. )لػػػيو (السجمػػػد األ السعاصلللخة
 .والتؾزيع

 أبعػػػػػػػػػػاد. )2015، حػػػػػػػػػػبلـ (ديدػػػػػػػػػػسبرأسػػػػػػػػػػسضرة ، حػػػػػػػػػػدوسػػػػػػػػػػحاؽ و إ، خرشػػػػػػػػػػي و دمحم، فػػػػػػػػػػبلؽ )44
HOFSTED سػػػػػسشا دراسػػػػػة حالػػػػػة مؤسدػػػػػة اإل: الثقافيػػػػػة فػػػػػي واقػػػػػع السؤسدػػػػػة االقترػػػػػادية

 .330-312الرفحات ، مجمة دراسات في التشسية والسجتسع. لذم ومذتقات  با

، 08 17تػػػػػػػػاري  االسػػػػػػػػترداد . البضئللللللللة القانؽنيللللللللة لألعسللللللللال الجوليللللللللة. )2015فيرػػػػػػػل ( )45
 www. issfb. com: عساؿمؽ خدمات وحمؾؿ مت اممة لؤل، 2020

جامعػػػػػػة دمحم . بشيللللللة اليؽيللللللة الجدائخيللللللة فللللللي ظللللللم العؽلسللللللة. )2014سػػػػػػميسة (، لػػػػػػ فيبل )46
 .جامعة باتشة: بانت ، الجزاير، بدكرة خيزر ػ

: الريػػػػػػػػػػاض. دراة السللللللللللؽارد البذللللللللللخية الجوليللللللللللةإ. )2015دمحم بػػػػػػػػػػؽ دلػػػػػػػػػػيؼ (، القحظػػػػػػػػػػاني )47
 .العبيكاني ػ الرياض
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 دارة يلللللللللة الججيثلللللللللة مبلللللللللاد  اإلر السفلللللللللا يػ اإلدا. )2013مرػػػػػػػػػظفي يؾسػػػػػػػػػ  (، كػػػػػػػػػافي )48
 .التؾزيعمكتبة السجتسع العربي لمشذر و : عساف ػ وس  البمد. ) ؿو (السجمد األ

مشغسػػػػػػػػػػة : التعػػػػػػػػػػدد الثقػػػػػػػػػػافي داخػػػػػػػػػػل السشغسػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػة إدارة . )2013لضشػػػػػػػػػػدا (، لفحػػػػػػػػػػل )49
ػػػػ فػػػػي العمػػػػـؾ الدياسػػػػية  يضللللخ مشذللللؽرةرسللللالة ماجدللللتضخ : باتشػػػػة. االرػػػػحة العالسيػػػػة نسؾذج 

 .جامعة الحاج خزر، دولية إدارة تخرص 

. ت الجوليلللللةالتعلللللجد الثقلللللافي فلللللي السشعسلللللا إدارة . )2017السركػػػػػز الػػػػػديسقراطي العربػػػػػي ( )50
 :https: مػػػػػػػػػؽ السركػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػديسقراطي العربػػػػػػػػػي، 2019، 8 9تػػػػػػػػػاري  االسػػػػػػػػػترداد 

//democraticac. de/?p=48950 

ندلللللللانية ب البحلللللللث العمسلللللللي فلللللللي العملللللللؽم اإل الضسلللللللأ. )2011كامػػػػػػػل دمحم (، السػربػػػػػػػي )51
 .دار الثقافة لمشذر والتؾزيع: عساف، 4ط. يةواالجتساع

: ردفألعسػػػػاف ػ ا. داءمعللللايضخ قيللللاس األ. )2016دمحم الفػػػػاتح محسػػػػؾد بذػػػػضر (، السػربػػػػي )52
 .دار الحشاف لمشذر والشؾزيع

السؤسدػػػػػة : الريػػػػػاض. عملللللػ البضئلللللة. )2008السؤسدػػػػػة العامػػػػػة لمتػػػػػدريب التقشػػػػػي والسهشػػػػػي ( )53
 .العامة لمتدريب التقشي والسهشي

السشعسلللللللللات يضلللللللللخ الخبحيلللللللللة السبلللللللللادئ  إدارة . )2016مؾسػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػؽ دمحم (، السؾسػػػػػػػػػ  )54
 .wordpress. com: جدة. والتطبيقات

، (عبػػػػػػػػد الرػػػػػػػػبؾر شػػػػػػػػاهضؽ. )4(السجمػػػػػػػػد  مذللللللللكمو الثقافللللللللة. )2000مالػػػػػػػػػ بػػػػػػػػؽ (، نبػػػػػػػي )55
 .دار الف ر بدمذق: السترجسؾف) دمذق

السػػػػػؾارد  ةدار ؼ االسػػػػػترداد مػػػػػؽ السشتػػػػػد  العربػػػػػي إلتػػػػػ. داءمفيلللللؽم األ. )2012سػػػػػارة (، نبضػػػػػل )56
 https: //hrdiscussion. com: البذرية
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دراسػػػػػة تحمضميػػػػػة : لبضئيلللللة لدلللللكان السلللللجن فلللللي الجدائلللللخالثقافلللللة ا. )2017فػػػػػؾز  (، نػػػػػؾار )57
اإلندػػػػػػػػػػانية  مجمػػػػػػػػػػة التؾاصػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػؾـ. آلليػػػػػػػػػػات حسايػػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػػؾؽ اإلندػػػػػػػػػػاف البضئيػػػػػػػػػػة

 .303-283الرفحات ، واالجتساعية

والتشغػػػػػػػػػيؼ فػػػػػػػػػي البضئػػػػػػػػػة  دارة  يػػػػػػػػػاس وتحديػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػسات اإل. )2008نافػػػػػػػػػذ فػػػػػػػػػايز (، الهػػػػػػػػػرش )58
"دراسػػػػػػة مضدانيػػػػػػة" فػػػػػػي السرػػػػػػارؼ : الثقافيػػػػػػة HOFSTED أبعػػػػػػاداألردنيػػػػػػة اعتسػػػػػػادا عمػػػػػػ  

 .356-332الرفحات ، األعسال إدارة ردنية في السجمة األ . . التجارية األردنية

 .إحرائيةتقارير . )2019وزارة التخظي  والتعاوف الدولي( )59

(شػػػػػػكر  . )ؿو (السجمػػػػػػد األ مالحعللللللات نحللللللؽ تعخيلللللل  الثقافللللللة. )2014ث س (، ؾتالضػػػػػػ )60
 .السترجسؾف) التشؾير، دمحم عياد

الثقافػػػػػػػػة . )2010مشغسػػػػػػػػة االمػػػػػػػػؼ الستحػػػػػػػػدة لمتربيػػػػػػػػة والعمػػػػػػػػـؾ الثقافيػػػػػػػػة (، ؾندػػػػػػػػكؾضال  (61
-http: //www. unisco. org/ar/cultular-diversity/culture. والتشسيػػػػػػة

and-development/.
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 السالحققائسة 
 السحكسضؼ أسساء فأئسة( 1ممحق رقػ )

 ليةو ( االستبانة في صؽرتيا األ 2ممحق رقػ )

 ( االستبانة في صؽرتيا الشيائية3ممحق رقػ )

 اإلحرائي( مخخجات التحمضم 4ممحق رقػ )
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 السحكسضؼ أسساء: (1ممحق رقػ)

 الرفة االسػ م
 بجامعة تؽنتيغ األعسالالسال و  إدارة عسضج كمية   عساد نعسان الخمادة. د 1
 تقشية السعمؽمات  بجامعة تؽنتيغ أنعسةمداعج   أستاذ عقضم عبجهللا الرخمي. د 2
 بجامعة تؽنتيغ األعسال إدارة   مذارك أستاذ ندار دمحم الدسحي. د. م. أ 3
 األعسال إدارة ي دكتؽراه ف عقالن عمىمأمؽن . د 4
 اإلماراتبجامعة  اإلداريةنعػ السعمؽمات  مذارك أستاذ مختار دمحم عبجالجمضم. د. م. أ 5
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 داة الجراسةأتحكيػ : (2ممحق رقػ)

 

 

 
 
 

 السؽضؽع / تحكيػ استبانة لغخض البحث العمسي
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سػػتاذ الػػدكتؾر / الػػدكتؾرةسػػعادة األ   

 حفغكؼ هللا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ، ، ،كؼ ورحسة هللا وبركات  وبعديعمالدبلـ                               
 

 أثخ بضئة الثقافة االجتساعية عمى أداء السجيخ الجولي ": يقؾـ الباحث بلجراء دراسة بعشؾاف       
وهي ، ("اليسشيةالسشعسات الجولية الخجمية يضخ الخبحية العاممة في الجسيؽرية  عمى)دراسة تطبيقيو 

معخفة  إلىتيجف الجراسة و ، الدولية (تشفضذ ) األعساؿ إدارة متظمب مقدمة لشضل درجة الساجدتضر في 
لية العاممة في الجسيؽرية في السشعسات الجو  السجيخيؼ أداءبضئة الثقاةية االجتساعية عمى  أبعاد أثخ

 .اليسشية
ويحتؾ  عم  بيانات : لواأل  سحؽرال: محاورثبلثة ذلػ اعد الباحث استبياف مكؾف مؽ  أجلومؽ  

والذ  بدور  يت ؾف مؽ : الثقافة االجتساعية أبعادمؤشرات فيحتؾ  عم  : الثاني سحؽرال أما، أساسية
: السجاؿ الثالث، اليقضؽب عد السجهؾؿ وعدـ : الثانيالسجاؿ ، ب عد الدمظة: ؿو مجاالت السجاؿ األ ستة

: السجاؿ الخامسأف  في حضؽ، ب عد الجساعية لسقابل الفردية: السجاؿ الرابع، ب عد الذكؾرة مقابل األنؾثة
فيحتؾ  عم  مؤشرات : السحؽر الثالث أما. ب عد التػضر: والسجاؿ الدادس، جلب عد طؾيل وقرضر األ

ب عد : والسجاؿ الثاني، ال فاءةب عد : ؿو هسا السجاؿ األ مجالضؽالذ  يت ؾف مؽ و : السديريؽ أداء ياس 
 .عم  مقياس ليكرت الخساسي اإلجاباتوسؾؼ يتؼ  ياس . الفاعمية

 

 


 ظاِؼح  ٕؼا 
 و١ٍح  ٌرعا ج ٚ  لر ا 

  ألػّاي ج   ئلطُ 

 ٚؼتٖ  ٌت  ضاخ  ٌؼ١ٍا

  ألػّاي ئ   جِاظطر١ر 

M.B.A         b p  m 
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 املقياس الفقرة
 . افق بذجةأو ال ، افقأو ال ، محايج، افقأو ، افق بذجةأو : اآلتيمقياس لساسي عمى الشحؽ  جسيع الفقخات

، في البحؾث العمسّية عاليةومهارات  ، مؽ خبرة  في مجاؿ البحث العمسي، عؽ سعادت ؼرؼ ع  ولسا 
مؽ ، وتؾجضه  لمّرؾاب، لّيةو في صؾرتها األ ةاندت ؼ الت ـر بتحكيؼ فقرات االستبمل مؽ سعاآفلني 

 :خبلؿ إبداء مبلحغات ؼ حؾؿ
 .مدى وضؾح الفبارات .1
 .مدى انتساء الفبارات لمسجاالت .2
 .باراتالف أهسيةمدى  .3
 .مدى مشاسبة مقياس االستجابة .4

 :مقياس االستجابات

                                                               مشاسب غضر مشاسب 

 :التعديل السقترح في حالة كؾن  غضر مشاسب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ، ، ،تعاون ؼحدؽ  اشاكر  
 الباحث/ رياض احسج عبجالغشي عقالن                                              
: بآواتس  أوموابيل                                                           

0096774205034 
 

 : اآلتيةالخجاء مؼ سعادتكػ تعبئة البيانات 
 : الكمية : االسػ

 : الجرجة العمسية : التخرص العام والجقضق

 : مضيساإل : التمفؽن 
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 ةانفقخات االستب
 

 ساسيةالبيانات األ: لواأل  سحؽرال: 

 ذكر                     : الجشذ           أنث 
 

 الجشدية: 

 جشبيأ  عربي                                      يسشي   
 السؤىم العمسي: 

    بكالريؾس                          عميادراسات      غضر ذلػ 
 

 سشؽات الخبخة: 

 سشؾات 10مؽ  أكثر     سشؾات 10-5مؽ     سشؾات 5مؽ  أقل 
 :  الثقافة االجتساعية أبعاد: السحؽر الثاني

 : ُبعج الدمطة: لوالسجال األ 

 العبارة   م
 يمهي األ الوضوح االنتماء

 املالحظات

مي
ينت

مي 
 ينت

ال
 

ح 
واض

ح  
واض

غري 
 

هم 
م

هم  
ري م

غ
 

تتخذ القرارات دوف إشراؾ  1
 . السؾعفضؽ

       

يتؼ استعساؿ الشفؾذ والدمظة  2
 . عشد التعامل مع السؾعفضؽ

       

السشاقذة  عم  السؾعفضؽ عدـ 3
 . يريؽومعارضة قرارات السد

       

ال يقـؾ السدراء بت ميف  4
 . دارةالسؾعفضؽ بيعساؿ اإل

       

ال يؾجد قضؾد عم  مذاركة  5
السعمؾمات بضؽ السدتؾيات 
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 . اإلدارية

  اليقضؼُبعج السجيؽل وعجم : السجال الثاني 
السؾع  السهاـ الذ  يقـؾ بها   6

 . واضحة ومحددة ود يقة
       

يقـؾ السؾعفضؽ بتشفضذ السهاـ  7
 . الرادرة بدقة والتعميسات

       

يداعد الؾص  الؾعيفي  8
 . السؾع  لمقياـ بعسم  بدقة

       

في الػالب  يروف يركؽ السد 9
مؽ  أكثرعم  العسميات 
 . االستراتيجيات

       

عد بيف القؾا السديروف يذعر  10
والقؾانضؽ مقضدة لبلبت ار 

 . واإلبداع

       

 ُبعج الحكؽرة مقابم األنؽثة: السجال الثالث
فائدة  أكثرت ؾف االجتساعات  11

 . عشدما تدار مؽ طرؽ الرجل
       

الحرؾؿ عم  وعيفة بالشدبة  12
 . مؽ السرأة  أهسية أكثرلمرجل 

       

يدتخدـ الرجاؿ عادة  التف ضر  13
ي في حل السذاكل السشظق

 . اإلدارية عكس السرأة 

       

يفزل تعضضؽ الرجل في  14
 . بدال  مؽ السرأة  العمياالؾعائ  

       

يتؼ حل الشزاعات في العسل  15
بالقؾة بدال  عؽ التدؾية 

 . والسفاوضات

       

  ُبعج الجساعية لسقابم الفخدية: السجال الخابع
 أهداؼالتركضز عم  تحقضق  16

 هداؼمؽ األ أهسية أكثرالسشغسة 
 . الذخرية

       

العبلقة بضؽ السدير والسؾع   17
 . تذب  الرواب  األسرية تقريبا  
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تؤخذ الجساعية في الحدباف عشد  18
عسمية التدريب والتحفضز 

 . (السكافية)

       

بضؽ قل التشقل األدارة تتبش  اإل 19
 . الؾعائ  داخل السشغسة

       

العسل بروج الفريق دارة تذجع اإل 20
 . الؾاحد

       

  جمُبعج اطؽيم وقرضخ األ: السجال الخامذ
تزع السؤسدة خظة  21

 . استراتيجية طؾيمة السدى
       

كافة التدابضر  دارة تتخذ اإل 22
واإلجراءات البلزمة لزساف 

 . استسرارية العسل

       

عم  تؾفضر دارة تعسل اإل 23
ررات البلزمة لسؾاجهة التخ

 . الغروؼ السدتقبمية

       

عم  تقدير  دارة تركز اإل 24
 . و يسة الؾالء التعميؼ

       

ل االهتساـ بالحاضر يسث 25
مؽ قبل  امهس   ئ اوالسدتقبل شض

 . دارةاإل

       

 ُبعج التغضخ: السجال الدادس
تركز السشغسة عم  التػضر  26

 . السدتسر في مؾاردها
       

القرارات  دارة تتخذ اإل 27
الرارمة عشد إحداث أ  

 . تػضرات الزمة

       

صعؾبة في  دارة تؾاج  اإل 28
السؾعفضؽ   مقاومةالتػضر بدبب 

 . لمتػضر

       

عدـ االهتساـ دارة تجد اإل 29
أعزاء بالتػضر مؽ قبل 

 . السشغسة

       

       قمة ندبة  دارة تجد اإل 30
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لسؾعفضؽ بعد مؽ ا اإلنتاجية
 . عسمية التػضر
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 : السجيخيؼ أداء: السحؽر الثالث

 : كفاءةُبعج ال: لوالسجال األ 

 العبارة   م
 يمهي األ الوضوح االنتماء

 املالحظات

مي
ينت

مي 
 ينت

ال
 

ح 
واض

ح  
واض

غري 
 

هم 
م

هم  
ري م

غ
 

يزع السدير الخظ  والبرام   1
 واضحة استراتيجيةوفق 

       

يتؼ تحديد السؾارد األزمة  2
ضسؽ  هداؼإلنجاز األ

 . الخظة

       

ضسؽ  هداؼيتؼ تحديد األ 3
  الؾقا وال مفة السحددة

       

يدتخدـ السدير الحؾافز لتحقضق  4
حاجات ورغبات السرؤوسضؽ 

  العاممضؽ أداءلتحدضؽ 

       

يتؼ تبادؿ السعمؾمات مع  5
السرؤوسضؽ في السدتؾيات 

  في الؾقا السشاسب اإلدارية

       

يتؼ استخداـ وسائل االتراؿ  6
  السشاسبة في بضئة العسل بكفاءة

       

 األعساؿيقـؾ السدير بستابعة  7
  مدتسرة ةبرؾر  اإلنجازويقيؼ 

       

ؼ ترحيح االنحرافات ضسؽ تي 8
 اإلمكانات الستاحة

       

 الفاعميةعج بُ : الثانيالسجال  
 عم يروف السديركز  9

 . السشذؾدة هداؼتحقضق األ
       

تيمضؽ  عم يعسل السدراء  10
السؾارد (السدخبلت ) 

 . الزرورية لمسشغسة

       

       تؾجد  يؼ واضحة ومحددة  11
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وتدعؼ اإلبداع والتظؾير 
 . الؾعيفي

 عم قدرة  دارة تستمػ اإل 12
الت يف مع البضئة 

 . واالستسرار والبقاء فضها

       

تتدفق السعمؾمات بضؽ  13
السدتؾيات اإلدارية بدهؾلة 

 . ويدر

       

وااللتزاـ  يدؾد الرضا 14
 . الؾعيفي بضؽ العاممضؽ

       

 األطراؼلد   يؾجد رضا 15
الخارجية (أصحاب 

 أداءالسرالح) عؽ 
 . السشغسة
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 الجراسة برؽرتيا الشيائية أداة: (3ممحق رقػ)

 

 

 
Subject: questionnaire for the purpose of scientific research 

 

Dear: Director 

 

The researcher is conducting a field study aimed at identifying “the impact of social 

culture on the performance of the international director in the international non-

profit organizations. To achieve the aim of the study،the researcher has prepared a 

questionnaire for this purpose،so the researcher hopes that you will look closely to 

the questionnaire items ،read them well ،and answer them. Your answer must be 

relevant and realistic. All answers will be treated with strict confidentiality. These 

answers will be used exclusively for scientific research purposes. Thus ،your 

cooperation will significantly benefit us. I hope your answers are honest and direct. 

 

Thank you for your kind cooperation، 

 

Researcher 

Riyadh Ahmed Abdulgany Aklan 

 Mobile or Whatsapp: 

0096774205034 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجيخ/ السجيخةالعديد  

 السحتخم. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 بعج أما، ، ، ، ، ورحسة هللا وبخكاتو عميكػالدالم 

بالسشعسلات الجوليلة يضلخ  السلجيخيؼ أداءالثقافلة االجتساعيلة عملى  أثلخيقؽم الباحث بعسم  دراسة مضجانيلة ىلجفيا التعلخف عملى " 
للحا يأملم الباحلث ملشكػ إمعلان الشعلخ فلي ، ليحا الغلخض استبانتباحث بإعجاد قام ال، ولتحقضق ىجف الجراسة، الخبح إلىاليادفة 

عمسلا بلأن جسيلع اإلجابلات سلتعامم ، فقخات االستبانة وقخاءتيا جضجا  واإلجابة عشيا بالذلكم اللح  تججونلو مسلثال  ومطابقلا لمؽاقلع
تكؽن إجابلاتكػ صلادقة أن  آمم. حج كبضخ إلى سيقضجنا تعاونكػفإن ، لحا. وىي حرخية أليخاض البحث العمسي فق ، بدخيو تامة
 .وصخيحة

 ، ، ، ، ، ، ،تعاونكػشاكخا لكػ ُحدؼ 
 

  

Republic of Yemen 
 

Sana'a University 

Faculty of Commerce and Economics 

Department of Business Administration 

 Unit of Graduate studies 

Master of Business Administration - M.B.A                 
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 : Questionnaire Itemsحأر خ   ضرثفم

 األساسيةالبيانات : لواأل  جدءال :Essential Information: First Part 
1-  Sex 

 :الجشذ -1

Male (      ) 

ذكر   (            )

 

Female ()  

أنث  (                  )

2- Nationality: 

:الجشدية -2

 

Foreigner  (                ) 

أجشبي   (         )

Arabic (     ) 

عربي(          )

Yemeni(     ) 

يسشي(         )

3- Academic 

qualification: 

: السؤىم العمسي -3

Postgraduate (                 

) 

)    (        عميادراسات 

Bachelor (      ) 

(       ) سبكالؾريؾ 

Other  (   ) 

غضر ذلػ(       )

4- Years of Experience: 

: سشؽات الخبخة -4

less than five years (  ) 

مؽ خسس سشؾات (       أقل 
(

From 5-10 years (    ) 

سشؾات(          10-5مؽ 
(

more than ten years (   

) 

   مؽ عذر سشؾات( أكثر
(

 

 Part Two: Study Variables: 

The First Axis: Dimensions of social culture (independent variable): 

 متغضخات الجراسة: الجدء الثاني: 
 :الثقافة االجتساعية)الستغضخ السدتقم( دأبعا: األولالسحؽر 
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 The  Items 

  .No الفقرات

The First Dimension: The Power Dimension: 

ُبعج الدمطة: لواأل  بعجال .  
     Decisions are made in Organization 

without involving the employee in the 

process. 

 في العسمية وف إشراؾ السؾعفضؽد بالسشغسة تخذ القراراتت  

1 

     Power and authority are used when 2 
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 The  Items 

  .No الفقرات

dealing with employees. 

يتؼ استعساؿ الشفؾذ والدمظة عشد التعامل مع السؾعفضؽ

     Employees should not discuss and oppose 

the decisions issued. 

ات الرادرةالقرار عم  السؾعفضؽ عدـ السشاقذة ومعارضة 

3 

     Directors do not assign employees to any 

management work of management. 

. دارةال يقـؾ السدراء بت ميف السؾعفضؽ بيعساؿ اإل

4 

     There are no restrictions on sharing 

information between the different 

administrative levels of the organization. 

 ؾجد قضؾد عم  مذاركة السعمؾمات بضؽ السدتؾيات اإلداريةتال 
 السختمفة بالسشغسة

5 

The Second Dimension: The Dimension of unknown and Uncertainty 

(uncertainty): 

(اليقضؼسجيؽل وعجم التأكج)عجم ُبعج ال: ثانيال بعجال :  
     The tasks performed by the employee are 

clear،specific،and precise. 

 السهاـ الذ  يقـؾ بها السؾع  واضحة ومحددة ود يقة

6 

     The employees carry out accurately the 

tasks and instructions issued. 

 الرادرة بدقة والتعميساتيقـؾ السؾعفضؽ بتشفضذ السهاـ 

7 

     The job description helps the employee to 

do his/her job accurately. 

 يداعد الؾص  الؾعيفي السؾع  لمقياـ بعسم  بدقة

8 

     Directors often focus on implementing 

current operations more than on future 

strategies. 

مؽ  أكثر الحاليةالعسميات تشفضذ السدراء في الػالب عم   زيرك
 يةاالستراتيجيات السدتقبم

9 

     Directors believe that rules and laws 

restrict innovation and creativity. 

بيف القؾاعد والقؾانضؽ مقضدة لبلبت ار واإلبداع يروف السديذعر 

10 

The Third Dimension: The Dimension of Male and Female: 



-150- 

 

st
ro

n
g

ly
 

A
g

re
e
 

(
أٚ

تج
ش
 ت
ك
 ف

) 

 

A
g

re
e
 

أٚ
ك
 ف

 

I 
D

o
n

't
 K

n
o

w
 

ف
ػر

 أ
 
 

D
is

a
g

re
e
 

  
أٚ

ك
 ف

 

S
tr

o
n

g
ly

 

D
is

a
g

re
e
   

أٚ
تج
ش
 ت
ك
 ف

 The  Items 

  .No الفقرات

حكؽرة واألنؽثةُبعج ال: لثالثا بعجال :  
     Meetings which running by males are 

more useful. 

قبل الذكؾردار مؽ فائدة عشدما ت   أكثرت ؾف االجتساعات 

11 

     Having a job is more important for a male 

than a female. 

.األنث مؽ  أهسية أكثر ذكؾرالحرؾؿ عم  وعيفة بالشدبة لم

12 

     Males usually use logical thinking to 

solve administrative problems،unlike 

females. 

يدتخدـ الذكؾر عادة  التف ضر السشظقي في حل السذاكل اإلدارية 
.اإلناثعكس 

13 

     It is preferable to appoint a male in senior 

positions rather than a female. 

.اإلناثبدال  مؽ  العميافي الؾعائ   ذكرفزل تعضضؽ الي  

14 

     Conflicts at work are resolved by using 

force rather than negotiation and friendly 

settlement. 

 التحاورالقؾة بدال  عؽ باستخداـ يتؼ حل الشزاعات في العسل 
.والسفاوضات

15 

Fourth Dimension: The Dimension of Group and individual: 

: لجساعية والفخديةُبعج ا: خابعال بعجال

     Focusing on achieving the organization 

objectives is more important than 

individual  objectives. 

 هداؼمؽ األ أهسية أكثرالسشغسة  أهداؼالتركضز عم  تحقضق 
.الذخرية

16 

     The relationship between the director and 

the employee in the organization is as a 

family atmosphere. 

.األسر  يدؾدها الجؾ  بالسشغسة العبلقة بضؽ السدير والسؾع 

17 

     The group system style is taken into 

consideration when training and 
18 
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 The  Items 

  .No الفقرات

motivating process (rewarding). 

د عسمية التدريب عش يؤخذ في االعتبار أسمؾب الشغاـ الجساعي
والتحفضز (السكافية)

     Management adopts a system of 

individual mobility among the various 

functions within the organization. 

داخل  السختمفة  بضؽ الؾعائ  فرد التشقل النغاـ  دارة تتبش  اإل
.السشغسة

19 

     The administration encourages the 

employees to work with a spirit of 

teamwork. 

الفريق الؾاحد حالعسل برو  دارة تذجع اإل

20 

The Fifth Dimension: the dimension of the long and short term of period. 

جموقرضخ األ جمالؽقت اطؽيم األُبعج : لخامذا بعجال :  
     The administration of the organization 

develops a long-term strategic plan. 

. طؾيمة السدى استراتيجيةخظة  السشغسة إدارة تزع 

21 

     The administration takes all necessary 

measures and procedures to ensure 

business continuity. 

 كافة التدابضر واإلجراءات البلزمة لزساف استسرارية دارة تتخذ اإل
العسل

22 

     The administration works to provide the 

qualified cadres necessary to face future 

working conditions. 

 البلزمة لسؾاجهة ال ؾادر السؤهمةعم  تؾفضر  دارة تعسل اإل
.السدتقبميةالعسل عروؼ 

23 

     The administration focuses on providing 

learning and training and the value of 

loyalty. 

.و يسة الؾالءوالتدريب  عمؼ تعم  تقدير ال دارة تركز اإل

24 

     The administration gives utmost 

importance to the present and the future. 

قرؾى لمحاضر والسدتقبل أهسية دارة تعظي اإل

25 

The Sixth Dimension: The Change Dimension: 
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 The  Items 

  .No الفقرات

  : ٌرغ١١رتُؼت :  ٌطا ش ثؼت ٌ
     The organization focuses on the constant 

change of its resources. 

.تركز السشغسة عم  التػضر السدتسر في مؾاردها 

26 

     The administration takes firm decisions 

when making any necessary changes. 

.القرارات الرارمة عشد إحداث أ  تػضرات الزمة دارة تتخذ اإل

27 

     The administration has difficulty in 

changing because of the resistance of the 

employees to change. 

.السؾعفضؽ لمتػضر مقاومةصعؾبة في التػضر بدبب  دارة تؾاج  اإل

28 

     Management finds that members of the 

organization do not care about change. 

.السشغسة أعزاء عدـ االهتساـ بالتػضر مؽ قبل  دارة تجد اإل

29 

     The administration of the organization 

notices a decrease in the productivity of 

employees after each process of change. 

السؾعفضؽ  لدى اإلنتاجيةندبة  فاضالسشغسة انخ إدارة تبلحظ 
.ضرضعسمية تػ كل بعد

30 

 
 

The Second Axis: the performance of the international director (the dependent variable): 

 :)الستغضخ التابع(السجيخيؼ أداء: السحؽر الثاني
 

No.  
The  Items 

 الفقرات
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First Field: The Efficiency Dimension: 

ُبعج الكفاءة  لواأل السجال  :  
1 The director sets plans and programs 

according to an obvious strategy. 

.واضحة يةاستراتيجيزع السدير الخظ  والبرام  وفق 
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2  The necessary financial resources 

needed to achieve the objectives 

effectively within the plan are identified. 

 ضسؽ الخظة هداؼإلنجاز األ البلزمةيتؼ تحديد السؾارد 
.بفاعمية

     

3 Objectives are defined precisely within 

the specified time and cost. 

 .ضسؽ الؾقا وال مفة السحددة بدقة هداؼيتؼ تحديد األ 

     

4 The director uses material incentives to 

achieve the needs and desires of 

subordinates and improve their 

performance. 

لتحقضق حاجات ورغبات  السادية يدتخدـ السدير الحؾافز
.أدائهؼؽ تحدضو السرؤوسضؽ 

     

5 Information is exchanged with 

subordinates at managerial levels in a 

timely manner. 

يتؼ تبادؿ السعمؾمات مع السرؤوسضؽ في السدتؾيات اإلدارية  
 .في الؾقا

     

6 The appropriate means of 

communication in the work environment 

are used efficiently. 

يتؼ استخداـ وسائل االتراؿ السشاسبة في بضئة العسل بكفاءة

     

7 The director monitors the work and 

evaluates  the achievement on an 

ongoing basis. 

.برؾر  مدتسرة اإلنجازويقيؼ  األعساؿيقـؾ السدير بستابعة 

     

8 Performance Deviations are promptly 

corrected within the limits of the 

available capabilities. 

اإلمكانات حدود ضسؽ ؿ و يو ال بأو ؼ ترحيح االنحرافات تي
.الستاحة

     

The second field: the Dimension of Effectiveness: 

الفاعميةبُعج : السجال الثاني :  
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9 Directors focus on achieving the desired goals 

effectively. 

.عالية بفاعمية السشذؾدة هداؼتحقضق األ  يركز السدراء عم

     

10 Directors work to secure the necessary 

resources (inputs) for the organization. 

تيمضؽ السؾارد (السدخبلت ) الزرورية   يعسل السدراء عم
.لمسشغسة

     

11 There are clear and specific values to support 

creativity ،innovation ،and career 

development. 

والتظؾير و االبت ار دعؼ اإلبداع لتؾجد  يؼ واضحة ومحددة 
.الؾعيفي

     

12 The management can adapt to the environment 

and continue and stay in it. 

واالستسرار والبقاء الت يف مع البضئة   قدرة عم دارة تستمػ اإل
.فضها

     

13 Information flows between administrative 

levels effectively and easily. 

بدهؾلة و  بفاعمية تتدفق السعمؾمات بضؽ السدتؾيات اإلدارية
.ويدر

     

14 Job satisfaction and commitment prevail 

among employees. 

.الؾعيفي بضؽ العاممضؽوااللتزاـ  يدؾد الرضا

     

15 There is satisfaction among all external parties 

(stakeholders) regarding the organization's 

performance. 

الخارجية (أصحاب السرالح)  األطراؼ ى جسيعلد يؾجد رضا
.السشغسة أداءعؽ 

     

 

Thank you for your kind attention 
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 S. P. S. Sمخخجات بخنامج : (4رقػ) ممحق

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

. 688 30 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

. 909 15 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

. 836 45 

 
 

 

 النوع

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 9 .68 9 .68 9 .68 31  كر

 0 .100 1 .31 1 .31 14 أ ثى

Total 45 100. 0 100. 0  

 

 

 الجنسية 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 

 0 .20 0 .20 0 .20 9   ب أ 1

 8 .37 8 .17 8 .17 8 عرب  2

 0 .100 2 .62 2 .62 28  يم  3

Total 45 100. 0 100. 0 
 

 

 

الدراسيالمؤهل   

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2 .42 2 .42 2 .42 19 ع يا درا ا  1

 3 .93 1 .51 1 .51 23 بكالريو  2

 0 .100 7 .6 7 .6 3  ل   ير 3

Total 45 100. 0 100. 0 
 

 

 

  الخبرة

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8 .17 8 .17 8 .17 8   وا   م  من  أقل 1

أقلو 5 من اكبر 2  3 .53 6 .35 6 .35 16   وا  10 من  

 0 .100 7 .46 7 .46 21   وا  عشر من اكبر 3

Total 45 100. 0 100. 0 
 

 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

@1 1 45 3 1 4 140 3. 11 . 146 . 982 . 965 

@10 10 45 4 1 5 159 3. 53 . 141 . 944 . 891 

@11 11 45 4 1 5 116 2. 58 . 195 1. 305 1. 704 

@12 12 45 4 1 5 114 2. 53 . 167 1. 120 1. 255 

@13 13 45 4 1 5 125 2. 78 . 190 1. 277 1. 631 

@14 14 45 4 1 5 117 2. 60 . 175 1. 176 1. 382 

@15 15 45 4 1 5 98 2. 18 . 124 . 834 . 695 

@16 16 45 4 1 5 173 3. 84 . 156 1. 043 1. 089 

@17 17 45 3 2 5 161 3. 58 . 129 . 866 . 749 

@18 18 45 4 1 5 136 3. 02 . 151 1. 011 1. 022 

@19 19 45 3 2 5 151 3. 36 . 180 1. 209 1. 462 

@2 2 45 4 1 5 134 2. 98 . 181 1. 215 1. 477 

@20 20 45 3 2 5 173 3. 84 . 168 1. 127 1. 271 

@21 21 45 3 2 5 162 3. 60 . 147 . 986 . 973 

@22 22 45 3 2 5 169 3. 76 . 115 . 773 . 598 
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@23 23 45 3 1 4 148 3. 29 . 126 . 843 . 710 

@24 24 45 4 1 5 152 3. 38 . 157 1. 051 1. 104 

@25 25 45 3 2 5 151 3. 36 . 132 . 883 . 780 

@26 26 45 3 1 4 128 2. 84 . 180 1. 205 1. 453 

@27 27 45 3 2 5 140 3. 11 . 139 . 935 . 874 

@28 28 45 4 1 5 111 2. 47 . 129 . 869 . 755 

@29 29 45 2 2 4 121 2. 69 . 114 . 763 . 583 

@3 3 45 3 1 4 119 2. 64 . 175 1. 171 1. 371 

@30 30 45 2 2 4 127 2. 82 . 136 . 912 . 831 

@4 4 45 4 1 5 102 2. 27 . 144 . 963 . 927 

@5 5 45 3 1 4 127 2. 82 . 153 1. 029 1. 059 

@6 6 45 3 2 5 166 3. 69 . 114 . 763 . 583 

@7 7 45 4 1 5 151 3. 36 . 166 1. 111 1. 234 

@8 8 45 4 1 5 179 3. 98 . 137 . 917 . 840 

@9 9 45 4 1 5 158 3. 51 . 190 1. 272 1. 619 

Valid N (listwise) 45 
        

 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

@31 31 45 4 1 5 157 3. 49 . 144 . 968 . 937 

@32 32 45 4 1 5 154 3. 42 . 147 . 988 . 977 

@33 33 45 3 2 5 163 3. 62 . 160 1. 072 1. 149 

@34 34 45 3 1 4 119 2. 64 . 135 . 908 . 825 

@35 35 45 4 1 5 146 3. 24 . 159 1. 069 1. 143 

@36 36 45 3 2 5 144 3. 20 . 154 1. 036 1. 073 

@37 37 45 3 2 5 159 3. 53 . 137 . 919 . 845 

@38 38 45 3 2 5 141 3. 13 . 176 1. 179 1. 391 

@39 39 45 3 2 5 164 3. 64 . 124 . 830 . 689 

@40 40 45 4 1 5 153 3. 40 . 144 . 963 . 927 

@41 41 45 3 2 5 154 3. 42 . 160 1. 076 1. 159 

@42 42 45 3 2 5 156 3. 47 . 129 . 869 . 755 

@43 43 45 4 1 5 131 2. 91 . 193 1. 294 1. 674 

@44 44 45 3 2 5 148 3. 29 . 144 . 968 . 937 

@45 45 45 3 2 5 137 3. 04 . 135 . 903 . 816 

Valid N (listwise) 45 
        

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

السلطة بُعد 1
b
 .  Enter 
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a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. All requested variables entered.  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 248
a
 . 061 . 040 . 654351923189040 

a. Predictors: (Constant) بُعد،   ال  طة 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

1 

Regression 1. 203 1 1. 203 2. 810 . 101
b
 

Residual 18. 412 43 . 428 
  

Total 19. 615 44 
   

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) بُعد،   ال  طة 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4. 143 . 513 
 

8. 076 . 000 

 101 . -676 .1- -248 .- 182 . -305 .- ال  طة بُعد

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

Variables Entered/Removed
a

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

المجهول تجنب دبُع 1
b

  . Enter 

a. Dependent Variable :المديرين أداء 

b. All requested variables entered . 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 119
a
 . 014 -. 009- . 671 

a. Predictors: (Constant) بُعد،   الم هول ت  ب 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

1 

Regression . 279 1 . 279 . 621 . 435
b
 

Residual 19. 336 43 . 450 
  

Total 19. 615 44 
   

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) بُعد،   الم هول ت  ب 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2. 862 . 563 
 

5. 088 . 000 

 435 . 788 . 119 . 153 . 121 . الم هول ت  ب بُعد

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

األنوثة مقابل الذكورية بُعد 1
b
 .  Enter 

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. All requested variables entered.  

odel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 357
a
 . 128 . 107 . 631 

a. Predictors: (Constant) بُعد،   األ وثة مقابل ال كورية 

NOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

1 

Regression 2. 502 1 2. 502 6. 287 . 016
b
 

Residual 17. 113 43 . 398 
  

Total 19. 615 44 
   

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) بُعد،   األ وثة مقابل ال كورية 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4. 103 . 334 
 

12. 270 . 000 

 016 . -507 .2- -357 .- 127 . -318 .- األ وثة مقابل ال كورية بُعد

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

الفردية مقابل الجماعية بُعد 1
b
 .  Enter 

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. All requested variables entered.  
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 373
a
 . 139 . 119 . 627 

a. Predictors: (Constant) بُعد،   الفردية مقابل ال ماعية 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

1 

Regression 2. 729 1 2. 729 6. 950 . 012
b
 

Residual 16. 886 43 . 393 
  

Total 19. 615 44 
   

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) بُعد،   الفردية مقابل ال ماعية 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2. 063 . 478 
 

4. 315 . 000 

 012 . 636 .2 373 . 133 . 350 . الفردية مقابل ال ماعية بُعد

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

المستقبل مقابل الحاضر بُعد 1
b
 .  Enter 

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. All requested variables entered.  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 762
a
 . 581 . 571 . 437 

a. Predictors: (Constant) بُعد،   الم تقبل مقابل الحاضر 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

1 

Regression 11. 395 1 11. 395 59. 609 . 000
b
 

Residual 8. 220 43 . 191 
  

Total 19. 615 44 
   

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) بُعد،   الم تقبل مقابل الحاضر 

Coefficients
a
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Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) . 315 . 392 
 

. 804 . 426 

 000 . 721 .7 762 . 111 . 858 . الم تقبل مقابل الحاضر بُعد

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

التغيير بُعد 1
b
 .  Enter 

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. All requested variables entered.  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 490
a
 . 241 . 223 . 589 

a. Predictors: (Constant) عدبُ ،   التغيير 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square 

F Sig.  

1 

Regression 4. 718 1 4. 718 

13. 619 . 001
b
 

Residual 14. 897 43 . 346   

Total 19. 615 44    

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) بُعد،   التغيير 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1. 364 . 531  
2. 567 . 014 

 490 . 188 . 694 . التغيير بُعد

3. 690 . 001 

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

االجتماعية الثقافة أبعاد 1
b
 .  Enter 

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. All requested variables entered.  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 320
a
 . 102 . 082 . 640 
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a. Predictors: (Constant) أبعاد،   اال تماعية الثقافة 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square 

F Sig.  

1 

Regression 2. 009 1 2. 009 

4. 908 . 032
b
 

Residual 17. 605 43 . 409   

Total 19. 615 44    

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) أبعاد،   اال تماعية الثقافة 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1. 252 . 929 
 

1. 347 . 185 

 032 . 215 .2 320 . 296 . 657 . اال تماعية الثقافة أبعاد

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 . 320
a
 . 102 . 082 . 640 

a. Predictors: (Constant) الثقافة اال تماعية أبعاد،   

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

1 

Regression 2. 009 1 2. 009 4. 908 . 032
b
 

Residual 17. 605 43 . 409 
  

Total 19. 615 44 
   

a. Dependent Variable: المديرين أداء  

b. Predictors: (Constant) الثقافة اال تماعية أبعاد،   

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1. 252 . 929 
 

1. 347 . 185 

الثقافة  أبعاد

 اال تماعية

. 657 . 296 . 320 2. 215 . 032 

a. Dependent Variable: المديرين أداء  
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The impact of the social culture environment on the performance of 
managers in international organizations working in Yemen 

 

Prepared by: Ryadh Ahmed AbdulGhani Akhlan 

Supervisor: Dr. Fadhl Al-Mahmoudi 
 

Abstract: 

     The current study aimed to know the impact of the social culture 

environment on the performance of managers in international organizations 

operating in Yemen. The study used the descriptive approach to achieve its 

objectives،and the study population consisted of all managers working in 

international organizations working in Yemen،whose number reached (69) 

male and female managers،and the study sample amounted to (45) male and 

female managers who were chosen by random sampling method. The main 

hypothesis of the study stated that there is no effect of the dimensions of 

social culture (power،the unknown dimension،masculinity،individuality،

interest in the present،and the dimension of change) on the performance of 

managers working in international organizations operating in Yemen. 

      The study found that the level of importance of the dimensions of social 

culture came to a medium degree،and that the level of performance of 

managers in international organizations working in Yemen was at an average 

degree. There are no differences in the direction of the answers of the sample 

members due to the variables of gender and nationality. The study presented a 

set of recommendations،the most important of which is that international 
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organizations operating in Yemen should strengthen the process of practicing 

social culture among managers in all its dimensions ، the dimension of power،

after avoiding the unknown،the dimension of masculinity versus femininity،

the dimension of individual versus collective،dimension of interest in the 

present and orientation towards the future The dimension of change that was 

addressed in this study because of its role in improving the performance of 

employees and thus reflected on the quality of the performance of 

organizations. And the study also suggested conducting a study similar to the 

current study،but in different sectors such as profit-oriented international 

organizations and companies operating in Yemen. 

 


