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التعليمية باملؤسسات الوظيفية سانية قو ا سة مما جة د لتقييم مقياس قبناء ر ر
املكرمة( بمكة القر أم جامعة وموظفات موظفي ع تطبيقية اسة ىد   )ر

ي ر ا سعد محمد   حياة

ــــر ــ القــ أم ــــة ــ جامعــ ــــة، ــ بيــ ال ــــة ــ ليــ ــــيط، ــ والتخطــ ــــة ــ ــ بو ال ة دا ــــسم ــ ــــةرقــ ــ اململكــ ى،
السعودية ية  العر

ي و لك يد  com.gmail@01drhayat  :ال

   :املستخلص

ـــــــ الوظيفيـــــــة ـــــــسانية قـــــــو ا ســـــــة مما جـــــــة د لتقيـــــــيم مقيـــــــاس بنـــــــاء ـــــــ إ اســـــــة الد قـــــــدفت ر ر ر

وثباتـــھ صــدقھ مــن والتأكـــد التعليميــة، العد،املؤســسات حـــصائيةبإســتخدام ســاليب مـــن يــد

ـــــا صـــــالحية: وم إلثبـــــات والتوكيـــــدي ستكـــــشا العـــــام والتحليـــــل والثبـــــات، الـــــصدق معـــــامالت

عـــشوائية عينـــة ـــ ع املقيـــاس وتطبيـــق ، املـــس الوصـــفي املـــن اســـتخدام وتـــم ح، ـــ املق املقيـــاس

بلغـــــت النتـــــائج) 684(طبقيـــــة ـــــرت وأظ ، القـــــر أم جامعـــــة وموظفـــــات مـــــوظفي ثبـــــات: ىمـــــن وجـــــود

اســتخالص عــن أســفر فقــد ستكــشا العــام التحليــل أمــا للمقيــاس، عــال عوامــل) 3(ٍوصــدق

و(%55.393)اســـتوعبت العامـــل ضـــم حيـــث ؛ ـــ الك التبـــاين ـــسبة ـــ(لمـــن والتنظي ) يدار

ي(16) الثـــا العامــــل أمـــا ة، ضـــم) الـــوظيفي(رعبـــا الثالــــث(14)فقــــد العامـــل ضــــم ن حـــ ـــ ة، رعبــــا

والعالقاتا( ات(9)) لتواصل املعـدل .رعبا النمـوذج أن التوكيـدي العـام التحليـل نتـائج ـرت وأظ

عامليـا صـادق وأنـھ للبيانـات، ح ـ املق املقيـاس مطابقـة يؤكـد ممـا لقبولـھ، مـة الال ط بالشر ًأو ز . و

والتطـــ ة ـــشر ال د املـــوا ة إدا مــسؤ قبـــل مـــن املقيـــاس إســتخدام انيـــة بإم اســـة الد روأوصــت ر رور و

قـــو ا واقـــع ر وتطـــو ن ولتحــس ـــا ملعا ؛ والقـــصو لـــل ا جوانــب لرصـــد امعـــة؛ با ــودة قوا ر

العمل ئة ب الوظيفية   .    سانية

املفتاحية لمات التعليمية:ال املؤسسات الوظيفية، سانية قو ا مقياس،   قبناء
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Creating a scale to assess the degree of Functional 
human rights practice in educational institutions: An 

applied study on the employees of Umm Al-Qura 
University in Makkah 

Hayat Mohammad Saad Alharbi 
Department of Educational Administration and Planning, 
College of Education, Umm Al-Qura University, Saudi 
Arabia. 
Email: drhayat01@gmail.com       
 Abstract: 
The study aimed to create a scale to assess the degree of practicing 
functional human rights in educational institutions and to ensure its 
validity and reliability, and to use exploratory and confirmatory factor 
analysis to prove the validity of the scale. The scale was applied to a 
simple random sample of (684) males and Females employees of 
Umm Al-Qura University, and the results showed: The existence of 
high reliability and validity of the scale, while the exploratory factor 
analysis resulted in the extraction of (3) factors that comprised 
(55.939%),of the total variance ratio  where the first factor 
(administrative and organizational) included (16) items, and the 
second factor (functional) included (14) items, while the third factor 
(communication and relationships) (9) items. The results of the 
confirmatory factor analysis showed that the modified model met the 
conditions necessary for its acceptance, confirming that the proposed 
scale conforms to the data and is factorially valid.  

The study recommended the necessity of using the scale by leaders 
and officials of the Human Resources Department, Development and 
Quality to monitor deviations in order to improve them and develop 
the reality of functional human rights in the work environment. 

Keywords: Create scale, functional human rights, educational 
institutions. 
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 :املقدمة

ر التطــو ـستلزم ــ ال التحـديات مــن ا ـ كث ن الـرا الوقــت ـ الــسعودية امعـات ا تواجـھ
ً

ــــةوالتجد ر دفات مــــس لتحقيــــق ــــة(2030)ؤيــــد ج ا،مــــن يفرضـــــ ــــ ال ات ــــ التغي مــــع وللتعامــــل
أخر ـة ج مـن امعات ل ديد ا النظام نحو ىالتحو شـك،ل ـال و الداخليـة، ا قـضايا ـ إ إضـافة

عتمـــد القـــضايا ــــذه مـــع والتعامــــل التحـــديات ـــذه ــــة مواج ـــ ـــا نجاح ـــ-أن كب ل ــــ-ــــش ع
أع من ة شر ال ا د ـمرموا أل الوظيفيـة؛ م ا مـستو مختلـف ـ ع ن واملـوظف س التد يئة رضاء

واملطلــق نــدي ال يــذكر كمــا اســم وا ــم والعنــصر اتي ســ د املــو عناصــر(2019)رــم ن بــ
م ا قــد ــ ع عتمــد والتحــسن فــالتطو رنتــاج؛ ــ،ر ثمار ســ فــإن لــذا ؛ م وإبــداعا م، ــا روأف

م ــ ة ــشر ال د الــدخيلراملــوا تؤكــد كمــا يتطلــب امعــات ا والســيما التعلــيم أن(2019)ؤســسات
الت مـن عـال مـستو ـ ع وسياسات مبتكر عل وأسلوب ، عصر فكر ع ٍيقوم ى حيـثي مـن رطـو

التنفيـــــذ وأدوات رالكيـــــف وتطـــــو لتنميـــــة نوعيـــــة أســـــاليب ـــــستخدم أن امعيـــــة ا ة دا ـــــ فع ر؛
وتــــــ م، أعـــــداد تزايـــــد مـــــع تتـــــواءم ـــــا د ارموا عـــــدد و م ـــــام م م،داخل وتطلعــــــا م حاجـــــا وتنـــــوع

املستقبلية م   .وتوقعا

ه لـــدو ـــشر ال املـــال أس لتعظـــيم اتيجية ســـ والقيمـــة ميـــة لأل امعـــات ا مـــن ـــا ا روإد ي ر ر
ً

دي والبــــــــــــوا املطلــــــــــــق ــــــــــــش كمــــــــــــا التنافــــــــــــسية(2019)رالفعــــــــــــال ة ــــــــــــ امل تحقيــــــــــــق ستدامة،ــــــــــــ و
ان،التنظيمية بم تقـــــاء لال امجرإضـــــافة ــــــ ال مـــــن العديــــــد ـــــت تب فقــــــد العامليـــــة؛ يفات التــــــص ـــــ ــــــا

وإنمـــا فحـــسب؛ س التـــد يئـــة أعـــضاء ـــم ـــ ع ـــا،وال موظف جميـــع ب وتـــد يـــل لتأ ات رواملبـــاد ر ر
لياتھ؛سعيا ومــسؤ عملــھ ــام وم اختــصاصھ، حــسب كــال م ــ وغ ن والفنيــ ن ــ دا مــن ــا موظف
ً

و
ً

ر
م؛ إنتـــاجي ـــادة و ـــم، أدا جـــودة ن أداءزلتحـــس ن تحـــس ـــ اتي ســـ ـــدف ال لتحقيـــق وصـــوال

ً

ـة الر وثيقـة جاء كما ومية ا زة ج الثالثـة(2016)ؤوفاعلية ـا ائز ر تحقيـق ـ م ـس بمـا
حيو مجتمع طمـوح،يلبناء طـن و ر، مزد ـا،. وواقتصاد وتنوع امج، ـ ال ـذه ميـة أ مـن ـالرغم و

ــا عل نفــاق ــم ــ وك ا، أســالي عــدد الــسؤالو يظــل ــا؛ عل املعقــودة والتوقعــات امعــات، با
نفــسھ يفــرض بالفعــل: الــذي ــل و ن؟ للمــوظف امج ــ ال ــذه ا تقــدم ــ ال ة ــا وامل الــتعلم مــدى رمــا

أن أم ـا، ن للمـوظف نيـة امل التنميـة تتحقق ل و العمل؟ واقع إ ة املرغو جة بالد ا أثر تقل ري
فعاليـة ـ سـلبا تـؤثر عوامـل ناك

ً
ـذه؟ ب والتـد التعلـيم تتحـدد. ربـرامج الـسؤال ـذا إجابـة إن

مثــــل املاديـــة ســــواء العمـــل؛ ئــــة ب ـــ التنظيميــــة واملتطلبـــات العوامــــل مـــن مجموعــــة تــــوفر: بوجـــود
جـــود و والـــسالمة، مـــن وإجـــراءات وســـائل جميـــع جـــود و املناســـبة، التحتيـــة يـــة والب ات ــ والتج و

و ختــــــصاصات، وتحديـــــد الــــــوظيفي املناســــــبة،الوصـــــف تــــــصال ســـــائل و التكنولوجيــــــا وجـــــود و
وإتاحـــــة ات، القـــــرا اتخـــــاذ ـــــ واملـــــشاركة ض، والتفـــــو ن ـــــالتمك الفعالـــــة ة دا أســـــاليب جـــــود رو ر و
اتــــب والر املناســــبة، انيــــة وامل املــــؤثر، القيــــادي شــــراف و العمــــل، ــــ ــــار بت و لإلبــــداع والفرصـــة

والعـــالوات ـــوافز وا ــة إضـــاف.... املجز ، ـــ مثـــلإ ـــة؛ املعنو للمتطلبــات التعاو: ة يع وســـيادة،نـــ
التنــوع ام ــ واح ــسامح، ال ؛ ــسانية والقــيم واملــساواة، نــصاف، و العدالــة، نيــة؛ امل خــالق
ــــا، ا ام عـــن والبعـــد م كــــرام وصـــيانة ن، املـــوظف ف ظـــر ومراعــــاة والتقـــدير، شـــادة و ، والثقـــا

ا اء لـــآل نفتــاح و التواصـــل ـــارودعــم ام واح ئـــة... ملختلفــة ب ـــ امللموســة ـــ غ املتطلبــات مـــن ــ إ
الطـــــالع يــــذكر حيـــــث ثمار(2017)العمــــل؛ الســـــ ـــــ و اللبنــــة تمثـــــل واملتطلبـــــات العوامــــل ـــــذه أن

ــا ل أن ذلــك ره؛ وتطــو داء وتنميــة بــداع، نحــو يح الــ املــسار ــ ــا وتوج ن املــوظف طاقــات
و عديل ا كب ا تأث

ً ً
م لد والسلوكيات والعادات القيم   .شكيل
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العوامـــــــل ـــــــذه تـــــــوفر ـــــــ ع عتمـــــــد ـــــــة؛ ر التطو ـــــــا برامج وفعاليـــــــة امعـــــــات، ا نجـــــــاح إن
ا محــدودي فــإن والعكــس لــألداء، وداعمــة عة مــ العمــل ئــة ب تجعــل ــ ال ا واملتطلبــات وضــعف

ـــ املتغ مـــن العــــديد ـــو لظ إضــــافة اتھ، مـــستو ي وتـــد إعاقتـــھ، ـــ إ الـــسلبيةريـــؤدى ســـات واملما رات
ذكــره ملــا وفقـــا

ً
(Barkhuizen et al,2013)نحــو نتمــاء و والــوالء ام ــ ل وضــعف الــصراعات ؛

ــ ع والتــوتر الـوظيفي اق ــ ح و ــاد ج ـو وظ العمــل، وتــرك التغيـب معــدالت ــادة و امعـة، را ز
الزما ح ر عــدام وا مــن، و باالســتقرار الــشعو عــدام وا ن، واملــوظف تــضيف. لــةر  Anjum et)كمــا

al,2019)أو ن املـوظف ن بـ ـسود قـد ـ وال الـوظيفي التنمـر سـلوكيات ـشار ان انيـة إم سبق ما إ
ة خط مؤسسية نتائج إ تؤدي وال ساء، الر ن و م   .ؤبي

واملتطلبـــــــــات الوظيفيـــــــــة، وضـــــــــاع عـــــــــة متا ـــــــــ ع امعـــــــــات ا عمـــــــــل أن ـــــــــم امل مـــــــــن لـــــــــذا
ا وحوكمـــــة مـــــومالتنظيميـــــة، ـــــ يو كمـــــا فـــــاظ ل ـــــا؛ ـــــة دا ســـــات رملما ئـــــة(2019)ر ب ـــــ ع

لـــــــألداء؛ ة املعـــــــز خالقيـــــــة و نيـــــــة امل بـــــــالقيم ام ـــــــ ل ا ـــــــسود ـــــــا ملوظف آمنـــــــة ية ـــــــ زجامعيـــــــة
العمــل ئــة ب ــ والتوافــق التــواز لــضمان ذلــك ل ــة؛ ا وال واملــساواة، والــشفافية، لية، ناملــسؤ و

بــــ ن املــــوظف مطالبــــة ن بــــ ضــــمانمــــا مقابــــل ــــودة، ا مــــن مــــستو بــــأع م ــــام وم م واجبــــا ىأداء
ومـصطفى عـابدين ا يو ال الوظيـفية ـسانية م مـة(2012) حقوق الال انـات م تـوف زـ

ب،للعمــل والتــد ات،روالتوجيــھ ــ ا ا،وتبــادل يع ـــ و م، ــشط وأ م ــ وتم م مــوا عايــة رو
ــا ـــ،ودعم وتحف ــا شــادة افــآتو وم حـــوافز مــن ا يناســ بمــا الوظيفيـــة،ا باألنظمــة م ف عر و

دقيقا فــــــا عر جرائيـــــة و
ً ً

الوظيفيــــــة، املزايـــــا جميــــــع ـــــ ع ــــــصو وا ، ـــــ لل م فرصــــــ م ،لوإعطـــــا
م قيم ام ــ واح ــم، الالئقــة انــة امل م ــم،وإنــزال زاء ســ أو م كــرام ــان ام م،وعــدم روإشــعا

الوظيفي الرضا و مباألمن ـا وأف ـم ا آ ـ ع نفتـاح و م، عقول وإنصاف بالعدل، م ومعامل ر، ،ر
العمل ئة ب سلط ال ال وأش الظلم أنواع ل من م   . وحماي

بحكـــم ـــم ل ي قـــانو ـــسب مك ا وصـــيان ن للمـــوظف الوظيفيـــة ـــسانية قـــو ا عايـــة قإن ر
الــــشيخ يــــذكر ؛حيـــــث للعمــــل م واجـــــب(2009)انــــضمام يقابلــــھ حــــق ـــــل نأن بـــــ فــــالتواز لــــذا ن؛

ن بـ التواز تحقيق وع فراد، حياة مقومات ع للمحافظة ر ضر أمر والواجبات قو نا ي وق
الوظيفيــــة ـــسانية قو فــــا العمل؛لـــذا واحتياجــــات م  Professional Human)قاحتياجـــا

Rights)ن جــانب ــ ع ــشتمل ــة ومعنو ماديــة ومــستحقات ومزايــا ــسبات مك مــا:ــ انــب:أول ا
اتـــــــب الر عليـــــــھ تـــــــب في ا، وشـــــــغل الوظيفـــــــة مـــــــن ـــــــسب وأنظمـــــــة،واملك ـــــــضات، والتعو والعالوات،

والتقاعــــــد ات مـــــــا،إ...زجــــــا ســـــــالمي: وثان الــــــدين ـــــــا أقر حقــــــو فلـــــــھ ــــــسانا إ املوظـــــــف قــــــو ن
ً

ملزمـا أصـبح ـا؛ تمـام و ا، فـصو الدوليـة، والدسـات املواثيـق جميـع ـا أقر وكذلك نيف، ا
ً

والعــدل؛ مــن و الــسالم وتحقيــق والظلــم ــر الق مــن ــا ماي ة ــشر ال للــسعادة يحا ــ ومــدخال
ً ً

والـــشمر ـــ ال يـــذكر ــسانية(2017)يحيــث قـــو ا خـــصائص ـــم أ مــن ـــ: قأن ع تركـــز ـــا أ
فرد ل كرامة ام الناس،اح ل ن ب تمي دو ساو بال س نوتما ي ر

ُ.  

عــــ مــــستو ــــ ع كمؤســــسات امعــــات ــــاىفا جنبا ــــ تــــضم نيــــة امل التخصــــصية مــــن ٍال
تتـداخل متعـددة، اجتماعيـة وتنوعـات ثقافـات ـ إ تمو ي ن كموظف ة شر ال وادر ال من نالعديد
ات املـستو ـا ف تتمـايز وقراطيـة ب انيكيـة مي كمؤسـسة امعـة ا عقد بحكم م ظائف و م ام وم

حوك امعــة ل يمكـن ـ وح التخصـصية، والوظـائف ـة لــضمانردا ـا موظف عـة ومتا ـا نظم مـة
الوظيفيــــــــة ســــــــات املما س يقــــــــ مقيــــــــاس وجــــــــود مــــــــن ــــــــا ل البــــــــد ــــــــا؛ ف العمــــــــل ســــــــ وجــــــــودة ردقــــــــة
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قيقيــــــة، ا امعــــــة ا طاقــــــة ــــــم فــــــاملوظفو ات، والتجــــــاو ــــــات ا ن مــــــن ا ماي ــــــسانية؛ نو ز
التناف ا قد   .رومصدر

تجــد  لــم الباحثــة أن ــ البح–غ ــا انا إم حــدود البحــوث-ثيــةــ ــ مباشــر مقيــاس أي
ـــسانية قو بـــا اصـــة ا ســـات املما ـــذه س يقـــ الـــسواء ـــ ع يـــة جن و يـــة العر اســات قوالد ر ر

امعــــات با الــــصناعية-الوظيفيـــة أو دميــــة ا باملنظمــــات ــــ ح وجــــود-أو ة وضــــر ميــــة أ وربــــرغم
مـن ا ـ كث د ــش الـذي اضـر ا الوقــت ـ والسـيما س؛ املقــاي ـذه مثـل

ً
ــ ال ات والتطـو ات ــ رالتغ

؛ دار و ـــــادي العمـــــل جـــــودة لـــــضمان الواعيـــــة الرقابـــــة وتفـــــرض ، ـــــام ا العمـــــل يتخـــــص
ــــة ر ــــات وتوج ــــائز لر ؤتحقيقـــا

ً
جــــة(2030) د تقيــــيم ــــ إ ــــدف مقيــــاس نــــاء ب الباحثــــة فقامــــت ر؛

خـص امعـات وا عمومـا التعليميـة باملؤسسات الوظيفية سانية قو ا سة مما
ً

ق لـذلكر وصا؛
ً

تقيـــيم ـــ ع تـــھ قد وتحديـــد ح، ـــ املق املقيـــاس ـــذا صـــالحية مـــن التأكـــد اليـــة ا اســـة الد رـــدفت ر
وموظفــات مـوظفي ـ ع تطبيقيــة اسـة د ن، للمـوظف الوظيفيـة ــسانية قـو ا سـة مما جـة رد ر قر

املكرمة مكة بمدينة القر أم   .ىجامعة

اسة الد لة     :رمش

ســـــات مما عـــــة متا ـــــ ع ـــــ ك ال أمـــــرارإن عـــــد امعـــــة، با ـــــا أدا م وتقـــــو ة، ـــــشر ال د املـــــوا
ً

ر
امعــــــة ا مخرجـــــات جـــــودة ــــــ تـــــؤثر قـــــد ــــــ ال نحرافـــــات و الفجـــــوات لتحديــــــد ا وضـــــر حتميـــــا

ً ً
ور

ــــا ا ومباد اتيجية، ســــ ــــا وخطط امعــــة ا ــــات توج تحقيــــق أجــــل مــــن ا؛ ــــ. روخــــدما واملتأمــــل
ركـ ــا أ يجـد امعــات با م والتقـو وكمــة ا ـ-زتوضـع كب ل يئــة-ــش أعـضاء فئــة م تقـو ــ ع

ـــ امل ـــم أدا قيـــاس ـــ ع تركـــز امعـــات با واملـــستخدمة املقننـــة س املقـــاي فمعظـــم ؛لـــذا س رالتـــد
ــــم ل املقدمــــة ــــدمات ا م لتقــــو م،إضــــافة إضــــافة،وكفايا ؛ ــــا ف ــــم ا وآ العمــــل ئــــة ب ف روظــــر و

ــدما وا التعليميــة ئــة والب اســية الد امج ــ ال م ــادررلتقــو ال أن ن حــ ــ ، ــ كب ل ــش الطالبيــة ت
مــــن نفــــسھ بالقــــدر يحــــظ لــــم الوظيفيــــة ات املـــستو ــــل ــــ ن املــــوظف مــــن م ــــ وغ ـــ والف دار

َ ْ َ ي
الوظيفيـــة م حقـــوق ســـة مما جـــة ود م، أوضـــاع بتقيــيم تقـــوم متعـــددة س مقـــاي بوجـــود رتمــام ر

ا ـــــذه صــــــو أن ا؛ذلــــــك الــــــضعف أو لــــــل ا ـــــسانية،وتحديد يــــــذكرنو كمــــــا ــــــا عاي و رقــــــو ق
(Teshome,2018)ألن م؛ انيـا إم ر تطـو مـن ن املـوظف تمكـن ـ ال املناسـبة ئـة الب وجـود ُيضمن

املوظفــــــو ـــــا يحتاج ـــــ ال خـــــر والـــــسمات ات والقــــــد ات ـــــا وامل املعرفـــــة عـــــز التنمـــــو ناملنـــــاخ ى ري ر ز
املــستقبلية التحــديات ــة وملواج اليــة، ا العمــل ملتطلبــات نــاءلالســتجابة ب الباحثــة قامــت لــذا ؛

إيمانـــا امعـــة؛ ا ــ الوظيفيـــة ـــسانية قو بــا اصـــة ا ســـات املما تقيــيم ـــ إ ـــدف مقيــاس
ً

ق ر
الواقــــع لرصــــد التعلــــيم مؤســــسات مــــن ــــا وغ امعــــة ا ــــساعد س املقــــاي ــــذه مثــــل وجــــود بــــأن

الرشـــــيدة وكمـــــة ا التعليم،وتحقيــــق ئـــــة الب ـــــ املـــــشكالت مــــن ـــــ كث ـــــ ع ثمار،يةوالتغلب ســـــ و
ة شر ال ا د ملوا لـصيانة،رمثل آليـات ضـع و م، احتياجـا واشـباع م، ف ظر ن تحس خالل ومن و

إ س الية ا اسة الد فإن م؛لذا التارحقوق الرئ السؤال عن ـصائص: جابة ا ما
الوظيفيـــة ـــسانية قـــو ا ســـة مما جـــة د لتقيـــيم ح ـــ املق للمقيـــاس ية وم قالــسي ر باملؤســـساتر

؟   التعليمية
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التالية ساؤالت ال عنھ تفرع   :و

الوظيفيـــة - ـــسانية قـــو ا ســـة مما جـــة د لتقيـــيم ح ـــ املق املقيـــاس ثبـــات دالالت قمـــا ر ر
التعليمية؟  باملؤسسات

الوظيفيــة - ــسانية قــو ا ســة مما جــة د لتقيــيم ح ــ املق املقيــاس صــدق دالالت قمــا ر ر
التعليمية؟   باملؤسسات

دالالت - جـــــــةمــــــا د لتقيــــــيم ح ــــــ املق للمقيــــــاس والتوكيـــــــدي ستكــــــشا العــــــام رالتحليــــــل
التعليمية؟ باملؤسسات الوظيفية سانية قو ا سة قمما  .ر

اسة الد   :ردف

ــــسانية قــــو ا ســــة مما جــــة د لتقيــــيم مقيــــاس بنــــاء حــــو ــــ سا ــــدف ال قيتمحــــو رل ر ر
صــــالحيتھ مـــــن والتأكــــد التعليميـــــة، باملؤســــسات ألجلـــــھ،الوظيفيــــة وضــــع مـــــا قيــــاس ـــــ ع تــــھ روقد

مختلفـــة صـــدق دالالت التمـــايز(باســـتخدام والـــصدق ي، التقـــا والـــصدق ، الـــداخ يـــساق ،)ر
املختلفـــــــة الثبـــــــات النـــــــصفية(ومعـــــــامالت والتجزئيـــــــة نبـــــــاخ، كر الفـــــــا العـــــــام)ومعامـــــــل والبنـــــــاء ،

والتوكيـــدي( ستكـــشا العـــام ا) التحليـــل ات عبـــا تمتـــع مـــن مـــنرللتأكـــد عاليـــة جـــة بد رملقيـــاس
العاملية ية والب والثبات   .الصدق

اسة الد مية    :رأ

التالية وانب ا ر   :وتظ

لـــدى - يجابيــة ســات واملما القـــيم تنميــة ــ ــا ودو الوظيفيـــة ــسانية قــو ا ميــة رأ ر ق
وقـــــد التعليميـــــة، باملؤســـــسة داء جـــــودة ـــــ املباشـــــر ـــــ وغ املباشـــــر ـــــا وتأث ن، املــــوظف

يــــة،وجـــ والعر يــــة جن املراجــــع ــــ تحديــــدا املوضــــوع ــــذا تنــــاو ــــ ة نــــد الباحثــــة دت
ً

ل ر
العامليـة؛ يئـات ال حددتـھ ما وفق العامة سان حقو ناو ت البحوث معظم انت قو ل
املوضـوع ـذا ـ ـادة ا العلميـة البحـوث إلجـراء نـواة اسة الد ذه و ت أن يؤمل رلذا ن

م امل يو  .يا
م - ــــس أن ريؤمــــل والتطــــو ة ــــشر ال د املــــوا ة إدا ومــــسؤ القيــــادات ــــد تز ــــ اســــة رالد ر ور و

ــــــسانية قـــــو ا وضــــــع تقيـــــيم مـــــن م تمكــــــ بـــــأداة التعليميــــــة باملؤســـــسات ـــــودة قوا ُ

الوسـائل افـة واتخـاذ ا، سـ مما ـ الـضعف مـواطن لتحديـد م؛ موظف ن ب رالوظيفية
ا ملعا جراءات  . و

الد - د تـز أن املتوقـع عـنومن البحـوث مـن ـد املز إجـراء ـ م ـساعد بـأداة ن البـاحث راسـة
التنظيميـــــــــة والعوامـــــــــل ات بــــــــاملتغ ـــــــــا ط و الوظيفيـــــــــة، ــــــــسانية قـــــــــو ا ســــــــة رمما ق ر

التعليم  .بمؤسسات

اسة الد   :رحدود

املوضوعية دود عـاده: ا أ ـ الوظيفيـة ـسانية قـو ا لتقيـيم مقيـاس بناء البعـد: قتتضمن
وال والعالقاتيدار بالتواصل اص ا والبعد الوظيفي، والبعد ،   .تنظي
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ة شر ال دود القر:ا أم بجامعة العمل أس ع املوجودين واملوظفات ن املوظف ىجميع   . ر

انيـــــــة امل ــــــدود ـــــــد: ا واملعا والعمـــــــادات واملراكـــــــز والوحــــــدات ات دا مختلـــــــف ـــــــ ــــــا إجراؤ رتـــــــم
بجميع اديمية قسام و ليات اوال قرا دو املكرمة مكة بمدينة امعة ا   .نمقار

الزمانية دود ا:ا الد العام من و الفصل اسة الد إجراء رتم    .1441/1440لر

اسة الد ات   :رمصط

 The scale  املقياس-

وســـــليمان البلـــــو محـــــددة،:" بأنـــــھ(74:2019)يعرفــــھ وإجـــــراءات خطـــــوات وفـــــق ـــــا بناؤ يـــــتم أداة
ــ ع ســاتيتحتـو مما أو عوامــل، أو خاصــية، عــن للكــشف صــممت ــ ال املفــردات مــن رمجموعــة

واملوضو الك التقدير خالل من   ".معينة

سانية- قو   Human rights.   قا

حماد ا ـا"(181:2009)عرف ـ: بأ ع النـاس ـل ل ـا الوفـاء الواجـب املطالـب مجموعـة
ـدو و م، بيــ ـ تمي دو املــساواة ــةنقـدم ر ا أسـاس تمثــل ـا أل بكرامــة؛ ش العـ ــستطيعو ال نا

واملساواة   ". والعدالة

الوظيفية- سانية قو   human rights Functional    قا

ـــا بأ إجرائيـــا اليـــة ا اســـة الد ـــا عرف
ً

ـــسبا: ر مك حقـــا عـــد ـــ ال نيـــة امل واملزايـــا املـــستحقات جميـــع
ً ً

ـــ ال بالوظيفـــة م التحـــاق بحكـــم ن ئـــةللمـــوظف ب ـــ أداؤه الواجـــب ـــم حق ـــ إ إضـــافة ا، ـــشغلو
أحــــد ن بـــ ــــ تمي دو الدوليـــة املواثيــــق وجميـــع ســــالم ـــم ل ــــا أقر ـــ وال أناســــا، م بوصـــف ٍالعمـــل ن

ً

م   .م

النظر   :يطار

التعليم مؤسسات ملوظفي الوظيفية سانية قو ا يجـب،قعد ـ ال القـضايا ـم أ من
املرحلــ ــ ــا عل ــ ك ؛ال ــ التعلي النظــام لتجديــد وإجرائيــة ليــة ي ات ــ غي د ــش ــ ال اليــة ا ة

ــــة ر ــــائز ر وتحقيــــق الــــوطن، لبنــــاء لــــة املؤ ــــوادر ال إعــــداد ــــ ه بــــدو م ــــس ؤل إن(2030)ر ؛حيــــث
حــرص ه عــز و يدعمــھ والــذي ن، املــوظف أداء وفعاليــة كفــاءة ــ ع عتمــد التجديــدات ــذه زنجـاح

حقــوق عايــة ــ ع م عــودةرمؤســسا تــذكر كمــا خــالل مــن ا وصــيان العمــل(2012)م ئــة ب يئــة
ـــم ل اذبــة جتماعيـــة،ا يـــة الرفا بــرامج وتـــوف الوظيفيــة، م ومزايـــا م بمـــستحقا تمــام ،و

ية الــ العمــل،والرعايــة ــ واملخــاطر لألضــرار التعــرض مــن م ــ،وحمــاي ال امج ــ ال مــن ــا وغ
ا م حــــال ــــ ع املحافظــــة ــــةتكفــــل واملعنو نيــــة والذ ــــسدية وا م،ملاديــــة حيــــا جــــودة مــــن ــــد وتز

التنظيمية،الوظيفية مراض م   .وتجن

سان  حقو وم        :قمف

اللغــــة  قــــو:ــــ ــــ: قا ا د يــــو كمــــا ــــق ا عــــرف و حــــق، يجمــــع ر ي:"(9:2019)ُ يــــأ ــــق ا
ـــ يح: بمع والــــ واملحكــــم، ب، والنـــص والواجــــب، ــــق. الثابــــت، حــــقنقـــيض: ا فيقــــال الباطــــل،

ء الغ. وجب: ال ع و سان، لإل الشرع ت ث ما اء الفق اصطالح ق ا أن   ".كما
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ـسانية يم املفـا شـأن ذلـك ـ ا شأ ومتعددة ة كث ف اصطالحا قو ا ف عر أما
ً

ق
ــــساناملختلفـــة؛ حقــــو فــــات عر ــــ: قفمــــن ل وفقــــا الــــراو ــــف يعر ي

ً
قــــو:" (10:2019) قا

املجـــاالت مختلــف ـــ ـــسانية ـــ مع حمايــة ضـــمان ـــ إ ـــدف ــ جتماعيـــة،: ال و قتـــصادية،
  ".والثقافية

ن ـــس ا ــا عرف ـــل:"(269:2017)كمــا ب طبيعيــا املتـــصلة واملزايــا الــضمانات مـــن مجموعــة
ً

بح واملـــساواة؛ والعدالـــة، ـــة، ر ا ا؛ بـــدو ش العـــ ـــشر ال ـــ ع ـــستحيل ـــ وال ـــسان ــــوإ ي نيـــث
قـو ا ـذه تـضمن ـ ال افيـة ال جـراءات و القانونيـة مايـة ا مـع ـا التمتـع ـ ـق ا ميـع قل

ا ن". وتحم وآخـر س فـا ـ ب ـا عرف وو والثقافيـة،: " (218:2013)ر جتماعيـة، قـو ا قمجموعـة
قتـــــصادية ح..... و ن بـــــ التـــــواز ـــــ ع والقائمـــــة ـــــسان، لإل ســـــالم ـــــا قر ـــــ ال ـــــ نإ الفـــــردر ققـــــو

الدوليــة واملواثيــق املحليــة، ن القــوان ــ واملتــضمنة ماعــة، أن". وا اســتخالص يمكــن ســبق ممــا
سانية قو   :قا

ان - ب س ألي تح أو تمي أي بدو الناس ل  .نل
ــــل - ــــ ــــسان صـــيانة أجــــل مــــن الدوليــــة؛ واملواثيـــق نيــــف ا ســــالمي الــــدين ـــا أقر

مان وأي ان  .زم
ــا - حيثمــاأ ــا تطبيق جــب و ــا، تجزئ يمكــن وال ومتداخلــة، الــبعض ا عــض مــع ابطــة م

سان  .وجد

حميــد تؤكـد كمــا ـة الزاو ــر ـسان حقــو عـد لــذا(2015)قو املتحـضرة املجتمعــات ـ
ـــــ ع املنظمـــــات جميـــــع فـــــإن لـــــذا املجتمعـــــات؛ ـــــ العـــــادل كـــــم ا عمـــــاد ـــــو ا وصـــــيان ـــــا ام فاح

وأ ــا أنواع ــااخــتالف وم ــا؛ عملــو الــذين النــاس ميــع قــو ا ــذه بتلبيــة مطالبــة ــا نام ق
وتــــصبح ــــا، ف ن املــــوظف حقــــو مــــع ــــسانية قــــو ا ــــذه افــــق ت حيــــث التعلــــيم، قمؤســــسات ق

ـا بأ الوظيفيـة ـسانية قـو ا ـف عر تاج است يمكن وعليھ بالعمل؛ ة وضر قملزمة جميـع: ور
يجـ ـ ال واملزايـا سبات ماملك تخـص ـ ال وتلـك باملؤسـسة، عملـو م ـو ن؛ للمـوظف ـا تحقيق نب

م كرام وتصو تحفظ ال سانية املبادئ وفق م مع التعامل يجب شرا م نو
ً

 . 

التعليم مؤسسات الوظيفية سانية قو ا قياس مية   :قأ

التعليميـــــــ باملؤســـــــسة ـــــــا بقا ة واســـــــتمرا العاملـــــــة، القـــــــوة ـــــــ ع فـــــــاظ ا ـــــــارإن وتحف ة،
الـــرحمن عبـــد ن يبـــ كمـــا يمثـــل ـــا؛ ر فـــإن(2019)وتطو الوظيفية؛لـــذا يـــاة ا جـــودة ـــ ع مؤشـــرا

ً

أجل من الوظيفية م ف وظر م أوضاع بقياس ا قيام ع عتمد ذلك   :وتحقيق

ن - للموظف والداعمة املناسبة ة واملعنو املادية ئة الب   .توف
مــــ - ــــد وا وكمــــة، وا الــــشفافية مبــــدأ ــــتحقيـــق الــــسلبية ســــات املما ــــشار ان رن

  .العمل
ن - املوظف لدى داء ات مستو ي تد وأسباب القصو مواطن   .رتحديد
الوظيفي - والرضا من و ستقرار متطلبات  .توف
ن - للموظف نية امل التنمية برامج ر وتطو ن   .تحس



بناء مقیاس لتقییم درجة ممارسة الحقوق اإلنسانیة الوظیفیة 
  حیاة محمد سعد الحربي/ د ....تطبیقیة على موظفي وموظفاتدراسة (بالمؤسسات التعلیمیة 

 

 
 

20 

فـــــر - ن بــــ والتماســـــك للتعــــاو ة املعـــــز التنظيميــــة الثقافـــــة ســــيادة ـــــ ع قالعمــــل ن ز
العمل   .وجماعات

م - لد ة املعنو ح الر فع و ن، املوظف ن ب واملساواة العدالة وتحقيق   .ر
ن - بـــــــ ـــــــ املعر ك ـــــــشا ال ـــــــادة و نيـــــــة امل الـــــــتعلم مجتمعـــــــات تنميـــــــة ـــــــ ام رســـــــ ز

ن   .املوظف
ـالوة - وفقا الوظائف وتصميم تحليل إعادة

ً
املـستجدات(2015) مـع ناسـب لت

ديثة  .ا
ثما - اس كفاءة مستو ىفع ةر شر ال د املوا  .رر
اعــــــة - وال والفعاليــــــة نـــــة املر لتحقيــــــق التنظيميــــــة؛ ـــــ والب ــــــل يا ال ــــــ والتعـــــديل

 .التنظيمية
ـــ - ـــ والتغي التجديـــد مـــع يـــتالءم بمـــا ن بـــاملوظف اصـــة ا اللـــوائح تجديـــد إعـــادة

العمل ئة  . ب
ــــار - بت و بــــداع ــــادة لز ن؛ للمــــوظف ي ــــسا و النفــــ البعــــد ــــ ع املحافظــــة

العمل ئة  .بب

الوظيفية سانية قو ا يف   :قتص

غطــي ــسية ئ عـاد أ ثالثــة ــ إ قـو ا ــذه تقــسيم رتـم حيـث: ق مــن الوظيفــة ــ(مجـال ع قــو قا
الوظيفـــــــة لـــــــشاغل قـــــــو وا والتنظـــــــيم، ة قدا حيـــــــث)ر مـــــــن ي ـــــــسا املجـــــــال ـــــــ و التواصـــــــل(،

و)والعالقات   :؛

و والتنظيمي: لالبعد   . يدار

أوو والقـــــسم التعليميـــــة املؤســـــسة ة إدا ـــــ ع ن املـــــوظف بحقـــــو يخـــــتص الـــــذي البعـــــد رـــــو ق
حيــــث مــــن ــــا بع ي ــــ ال ة العــــادل: ردا م الوظيفيــــة،التقــــو واملزايــــا الــــوظيفي، والتطــــو قيــــة روال

اتخـــاذ،املتنوعــة ــ املــشاركة ــ ــم وحق ضــغوط، أو إجبـــار دو العمــل تــرك أو البقــاء ــ ــم نوحق
و ات املناســــــبةرالقــــــرا ــــــوافز وا اتــــــب الر ــــــ ــــــم وحق العمــــــل، ــــــ ن العمــــــل،والتمكــــــ ئــــــة ب يئــــــة و

م ف عــــــر يــــــتم كمــــــا م، بحقــــــوق م ف عــــــر و م ر وتطــــــو والــــــسالمة، مــــــن ســــــبل ــــــل و ات بــــــالتج
م ليا ومسؤ م م،وبواجبا ر تطـو فيـھ مـا ـل ش م وال بعاد س من م ـل،وحماي يل ـس و

وال صية ال م داء،وظيفيةمعامال وجودة لإلنتاج املحفزة يجابية ئة الب   .وتوف

ي الثا   ).امل(الوظيفي: البعد

تقـــــدير الوظيفيــــة؛من اجباتــــھ و امــــھ م بــــأداء اصــــة ا املوظــــف حقــــو جميــــع تــــضمن وو ق
أعمال مــــــن ينجـــــزه مـــــا م امللكيــــــة،وتكـــــر ـــــ ع فـــــاظ وا الـــــسرقة، مــــــن اتـــــھ ومباد ه ـــــا أف روحمايـــــة ر

ة،وحم ياتھالفكر ومقت صية ال اتھ ممتل واحتياجاتھ،اية فھ ظر ـ،وومراعاة ق ا وإعطائھ
وعيــد أو ديــد، أو خــوف، بــدو او الــش وتقــديم نالــتظلم عليــھ،ي الظلــم وقــوع عنــد ه اعتبــا د رو ،ر

مــــا ا والعمــــل التعــــاو يع ــــ و ة، واملبــــاد ض التفــــو خــــالل مــــن ه ــــ نوتحف ــــاق،ر بــــھ روتجن
ت يجة ن ةوالضغوط كث بأعمال واملـضايقات،،ليفھ التنمر، السلبية؛ سات املما من روحمايتھ

زاء ســ ـــ،و والتقــدم التطـــو مــن يمكنــھ مـــا ــل و الــوظيفي ه مـــسا تخطــيط ــ ـــق ا روإعطائــھ ُ ر
  .وظيفتھ
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الثالث سانية: البعد والعالقات   . التواصل

املــــوظف ن بـــــ العمــــل ئــــة ب ــــ ادثـــــة ا التفــــاعالت ــــل ــــشمل نو ـــــ و م يــــ و والقيــــادات، ن
ــ وال ا نفـس التعليميـة باملؤســسة خـر ات دا ـ م ـ وغ القــسم أو ة دا نفـس ـ ـم ىمال ر ر ز

أي لكرامـــــة ـــــان ام بـــــدو نيـــــة امل خالقيـــــات و ســـــالمية واملبـــــادئ القـــــيم وفـــــق ـــــو ت أن نيجـــــب ن
الوظيفيـــة تـــھ مرت أو مـــستواه ـــان مـــا م ـــز،موظــف عز ـــ ع ـــةوالعمـــل ومعا الـــنفس، ـــ الثقـــة

الـدعم ال أشـ جميـع وتقـديم الفـات، وا ـ،الصراعات ع نفتـاح و ـوار ا ـ ع العالقـات نـاء و
ــــــار ف و اء الھ،رجميـــــع وأشــــــ ه صــــــو ــــــل ب العنــــــصر ــــــ التمي مــــــن ن املــــــوظف روحمايــــــة ودفــــــع،ي

املختلفة املجتمعية والفعاليات شطة للمشاركة ن   .املوظف

ا السابقةرالد    :سات

الباحثــــة تجــــد لــــم الــــسابقة اســــات والد البحــــوث مراجعــــة خــــالل ــــا-رمــــن ود ج حــــدود ــــ
جـــــاء-البحثيـــــة إنمـــــا مباشـــــرة؛ ة بـــــصو الوظيفيـــــة ـــــسانية قـــــو ا قيـــــاس تناولـــــت اســـــة د رأي ق ر

ة إدا اتيجيات إســـ ســة مما أو الوظيفيــة، يـــاة ا جــودة تناولــت ــ ال البحـــوث ــ متفرقــا ا رعــض ر
ً

د ةراملــوا ــشر مثــل،ال التنظيميـــة ات ــ املتغ ــ ع ركـــزت ــ ال تلـــك التنظيميــة: أو واملنـــاخ،العدالـــة
ـــ قـــو..التنظي ا ـــذه عـــض ـــ إ ضـــمنيا ت أشـــا ـــ ال اســـات الد اســـتعراض تم ســـ ا؛لـــذا قوغ

ً
ر ر

التا النحو   :ع

الناصــــر- ا(2010)قــــام ــــ العــــام التعلـــــيم ــــ معل ســــة ومما اك إد عــــن للكـــــشف اســــة ربد ر ململكـــــةر
بلغــــت عينــــة ــــ ع يان اســــت تطبيــــق وتــــم الوظيفيــــة، م قــــوق الــــسعودية يــــة معلــــم(1014)العر

التـــا. ومعلمـــة ميـــة حـــسب ومرتبـــا متوســـطا جـــاء قـــو ا اك إد أن النتـــائج ـــت ي و
ً ً

ق قحقـــو: ر
املالية قو وا ، امل النمو وحقو التوظيف، وحقو القانونية، قو وا العمل، ئة قب ق ق   . ق

عـودةأ- ن(2012)جـرت املــوظف أداء ـ ع ة ـشر ال د املـوا صـيانة أثـر ـ ع التعـرف ـ إ ـدف ربحثـا
ً

بلغت عشوائية عينة ع اسة الد أداة تطبيق وتم ية، الفلسطي امعات ـ(297)را موظـف
املبحوثــة(3) امعـات با ة ــشر ال د للمـوا صـيانة وجــود عـدم ة ـ مو النتــائج وجـاءت رجامعـات،

مجــــ ية(الــ الـــ امج ــ وال نيـــة، امل الــسالمة ـــرامج و جتماعيــة، يـــة الرفا امج ــ ـــر)ال ظ كمــا ،
ن املوظف أداء ع د املوا لصيانة كب   .   رتأث

ومــصطفى- عابــدين جــة(2012)أمــا لد ن واملعلمــ ن املــدير ــات ا إد ملعرفــة اســة د بــإجراء رفقامــا ر ر
ة دا ــ ــسانية قــو ا مبــادئ رتوظيــف عــشوائيةق عينــة ــ ع يان اســت طبــق وقــد ســية، املد

ُ
ر

بلغـت و(36)طبقية مـديرا،
ً

ـرة(475) مظ ـا نتائج وجـاءت القـدس، محافظـة س بمـدا رمعلمـا
ً

أن: 
التاليـــة املبــادئ ـــ متوســـطا ـــان ســية املد ة بـــاإلدا ـــسان حقـــو توظيــف

ً
ر ر نـــصاف،: ق و العـــدل

ات، القــــــرا صـــــناعة ـــــ واملــــــشاركة ، ـــــ التعب ـــــة ام،روحر ــــــ ح توظيـــــف ــــــ مرتفعـــــا ـــــان ن حــــــ ـــــ
ً

د املوا وتوف سانية   .روالعالقات

و- واملـــــد ـــــاج ـــــا أجرا ـــــ ال اســـــة الد ـــــدفت نكمـــــا املنــــــاخ(2013)ر ن بـــــ العالقـــــة معرفـــــة ـــــ إ
ــــ وال غــــزة، ية الفلــــسطي امعــــات ا ــــ ن ــــ دا ن املــــوظف لــــدى ــــ التنظي والــــصراع ــــ رالتنظي

ــا عين التاليـــة (300)بلغــت النتــائج ـــ إ وخلــصت ن: موظـــف، بـــ دالــة ـــة قو عكــسية عالقـــة وجــود
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ـــوافز ا ـــرت وظ ، ـــ التنظي والـــصراع القـــرار اتخـــاذ ـــ واملـــشاركة ـــوافز، وا التنظيميـــة العدالـــة
العمل ئة ب الصراع انخفض ادت لما ف الصراع، ا تأث عاد زكأك

ً
.  

اسة- د دفت أداء (Amjad,et al., 2015)رو ـ ع العمـل ان م الصداقة عالقات أثر تحديد إ
الوظيفي م ضـــا ـــ وع م، ـــام مل ن اصــــة،راملـــوظف ا العـــا التعلـــيم ـــد معا ـــ العمـــل تـــرك ونيـــة

الباكـستانية البنجـاب ــ،بـإقليم ع اسـة الد يان اسـت طبـق ــد(500)رحيــث معا خمـسة ـ موظـف
النتائج رت وأظ ح: خاصـة عالقـات وجود أداءأن ـ ع دالـة إيجابيـة عالقـة ـا ل والـصداقة ام ـ

تــــرك ونيــــة الــــسيا داء ن بــــ العالقــــة ــــ كب ل ــــش تتوســــط ــــا أ كمــــا الــــوظيفي ضــــاه و راملوظــــف
والتفــاعالت العالقــات ــذه ســيادة لــضمان مــة الال التــداب باتخــاذ اســة الد أوصــت لــذا ؛ زالعمــل ر

العمل ئة ب الرسمية   .غ

اســـــة- د دفت والباشـــــقارواســــ جـــــودة(2015)ســــوار عـــــاد أ ن بــــ ثـــــر و تبــــاط عالقـــــة رتحديــــد
بلغـــت ـــسيطة عـــشوائية عينـــة ـــ ع يان اســـت طبقـــت حيـــث ، ـــ التنظي والقلـــق الوظيفيـــة يـــاة ا

النتـائج موظـف) 328( ـرت وأظ ـوك، د جامعـة ليـات يــاة: ـ ا عـاد أ تحقيـق ـ ضـعف وجـود
افآت( الوظيفية وامل ةوظر،رجو املعنو العمل سـتقاللية،وف مـا،و ا واملـشاركة،والعمل

ـــ امل الوظيفيــــة،والنمو القرار،واملزايـــا املـــستمر،ـــ ن وأثــــر،)والتحــــس تبـــاط ا عالقــــة ت ـــر ظ ركمــــا
ـــ التنظي القلـــق ـــ عـــاد ــذه بأنواعـــھ،ل ـــ التنظي القلـــق قـــل عـــاد ـــذه تحقيـــق اد لمـــا ،زف

ام ــــ اح ة بـــضر أوصــــت موركمـــا ا قـــد ــــ والثقـــة العمــــل، ـــ م وحــــر ن املـــوظف اء رآ ــــ،ر ــــم وحق
ات القرا اتخاذ   . راملشاركة

قــام- ة،(Teshome,T., 2018)كمــا ــشر ال د املــوا تنميــة جــة ود حالــة تقيــيم ــ إ ــدفت اســة ربد ر ر
ي ســـت تطبيـــق وتـــم يـــا، بأثيو عامـــة جامعـــات بـــثالث اتي ســـ للتـــدخل اتيجية إســـ اح ـــ انواق

بلغــت عــشوائية عينــة ــ أن(87)ع النتــائج ــرت أظ وقــد ن واملــوظف قــسام ؤســاء و عمــداء رمــن
اصـــة ا عـــاد ـــب ترت ـــان و متوســـطا جـــاء الـــثالث امعـــات ا ـــ ة ـــشر ال د املـــوا تنميـــة معـــدل

ً
ر

ــــــــو د املـــــــــوا نميــــــــة صالة،نالتعـــــــــاو: رب ســـــــــتقاللية،و باقية( والفاعليــــــــة،و نفتـــــــــاح)ســـــــــ و ،، 
ـــــــــــة والتــــــــــــدخل،والثقــــــــــــة،واملواج تمــــــــــــام ــــــــــــستحق ــــــــــــ ال العناصـــــــــــر اســــــــــــة الد حــــــــــــددت روقــــــــــــد

؛و اتي الكفـــاءة،:ســـ فجـــوات تحديـــد بالعمـــل،و ـــا ف العـــاملو ـــستمتع جاذبـــة ئـــة ب نإيجـــاد
ن املــــــوظف ــــــام ا بــــــدل عالنيــــــة ل املــــــشا ومناقــــــشة نفتــــــاح و الــــــتعلم، ــــــ ع ن املــــــوظف ومــــــساعدة

خلف من لبعض م   .معض

حيــث(Zhuwao,et al,2019)وأمــا- مــن التنــوع أثــر معرفــة ــ إ ــدفت اســة د بــإجراء قــاموا رفقــد
س قيـا) أن،ذكر(ا أفر بجنـوب العـا التعلـيم مؤسـسات ـ ن املوظف أداء ع وتـم،قوالعر

بلغـــــت مـــــستعرضة طبقيـــــة عـــــشوائية عينـــــة ـــــ ع يان اســـــت ـــــ(258)تطبيـــــق وغ ـــــادي أ موظـــــف
بج ـــــادي أداءأ ــــــ يـــــؤثر والعـــــر س ــــــ ا حيـــــث مـــــن التنــــــوع أن النتـــــائج ـــــرت وأظ فينــــــدا، قامعـــــة

عايـة تـضمن ـ ال اتيجيات سـ و السياسات باتخاذ امعة ا قامت إذا ي إيجا ل ش ن راملوظف
والتوجيـــــھ ب التـــــد بـــــرامج خـــــالل مـــــن ات، التجـــــاو مـــــن التنـــــوع ـــــذا روحمايـــــة ســـــات،ز املما رودعـــــم

ــــ ع تقــــوم ــــ ال باتجـــــاهيجابيــــة الــــسلوكيات وتوجيــــھ ن، املــــوظف ن بــــ التنــــوع ام ـــــ واح نالتعــــاو
التنظي داء   .فعالية

الع- قام ن ـ(2019)يح وميـة ا س املـدا معل إداك جة د تحديد إ دفت اسة ربد ر ر
من اسة الد عينة ونت وت الوظيفية، م قوق ت و ال م(343)ردولة اختيـا تم ومعلمة رمعلما

ً

ـــــسيطة عــــشوائية قــــة النتـــــائج. بطر ــــرت م: وأظ قـــــوق وميــــة ا س باملـــــدا ن املعلمــــ اك إد رأن ر
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التــا النحــو ــ ع ا متوســطا حــسب مرتبــة وجــاءت مرتفعــا، ــان الوظيفيــة
ً

العمــل،:  ئــة ب قحقــو
امل والنمو التوظيف وحقو عية، شر وال القانونية قو وا املالية، قو قوا ق   .ق

الـــــرحمن- عبـــــد يـــــاة(2019) أمـــــا ا جـــــودة عـــــاد أل دقيـــــق مقيـــــاس ر تطـــــو دف اســـــ ببحـــــث فقـــــام
ـزة ج ن للموظف ة دا ات ا امل بمستو ا وعالق عاد ذه مستو وتحديد رالوظيفية، ر ى ى

بلغـــت عنقوديـــة عـــشوائية عينـــة ـــ ع بانة اســـ وطبقـــت الـــسعودية، وميـــة مـــن(299)ا ا متـــد
ً
ر

بمع وميــة ا ـزة ج العامـةمـوظفي ة دا ـ. رـد إ اسـة الد يــاة: روتوصــلت ا جـودة مقيــاس أن
ــ عوامــل؛ ثمانيــة مــن ــو تت عامليــة يــة ب ــ ع ينطــو نالوظيفيــة الوظيفة،أســلوب: ي خــصائص

افـــــــآت وامل جو القـــــــرار،،رشـــــــراف، اتخـــــــاذ ـــــــ الوظيفي،املـــــــشاركة والتقـــــــدم ـــــــ امل النمـــــــو فرص
الزمالء،مر ن بـــــ ـــــسانية املاديـــــةالعالقـــــات العمـــــل ف ظـــــر ســـــرة، و العمـــــل ن بـــــ التـــــواز واعـــــاة ن

جتماعية. العالقات عد توافرا ا أك ان و ومية ا زة ج متوسطة ياة ا جودة جاءت
ً

العمـــــل مـــــالء ن ات،زبــــ ـــــا امل ومـــــستو الوظيفيـــــة يـــــاة ا جــــودة تـــــوفر ن بـــــ ي إيجـــــا تبــــاط ا ـــــر روظ ىر
ن للموظف ة اس.ردا الد أوصت اركما لتحـسي الوظيفيـة يـاة ا جـودة وقيـاس صـد ة بـضر رة ور

ا ر  .  وتطو

تبــــاط(Van Rensburg,Rthmann.2020)ىأجــــر- ا كيفيــــة ــــ ع التعــــرف ــــ إ ــــدفت اســــة رد ر
الوظيفــة د ومــوا بمتطلبــات يجابيــة التنظيميــة ســات راملما كــأداة،ر يان ســت اســتخدام تــم وقــد

بلغـت عينـة ـ ع اسـة الد بيانـات قيـا(339)رمـع أفر جنـوب ـ جامعـات ثـالث ــرت،مــن أظ وقـد
ام ــــ ح ــــ املتمثلــــة يجابيــــة التنظيميــــة ســــات املما أن ــــسامح،رالنتــــائج وال ، املعنــــو ،يوالــــدعم

ــم أدا جــودة ــ ــا دو ــ إ إضــافة ن للمــوظف ميــة أ ذات انــت ــام؛ ل و أن،روالرعايــة ن حـــ ــ
املم ـــذه ضـــعف مـــن عـــانوا الـــذين ن كفايــــةاملـــوظف وعـــدم ، الـــدو غمـــوض ـــ إ ذلـــك أدى ســـات را ر

العمل مالء و ن املشرف مع العالقة وسوء ر، والتطو ب زالتد النفـسية،ر بالراحة الشعو رونقص
م مال عكس ع جتماعية   .زو

ة,el at,2020)  (Al-Taiiوقـام- ــشر ال د املــوا ـ ع فــاظ ا دو تحديـد ــ إ ـدفت اســة د ربـإجراء رر
تح ــــــ ا ةوصـــــيان القــــــد ــــــ ع ة ـــــشر ال د املــــــوا صـــــيانة تــــــأث ومعرفــــــة التنظيميـــــة، الرشــــــاقة رقيـــــق ر

مـن عينـة ـ ع يان ست تطبيق العراق،وتم كردستان إقليم اصة ا امعات ا التنظيمية
بلغــت اصـة ا امعـات ا مجـالس ســة،جامعـة(11)مـن(107)أعـضاء مما أن النتـائج ـرت روأظ

جـــــ ة ـــــشر ال د املـــــوا متوســـــطةرصـــــيانة د،اءت املـــــوا صـــــيانة ن بـــــ إيجابيـــــة دالـــــة عالقـــــة نـــــاك روأن
امعـات ا قـادة تمـام ا ة بـضر وأوصـت ، ـ التنظي نجاز ادة و التنظيمية والرشاقة ة شر ورال ز
الـوظيفي سـتقرار و نيـة امل الـسالمة ية،وتوف والـ جتماعيـة ـدمات وا الوقائيـة ـشطة باأل

م و نة بالطمأن ناملتعلق للموظف  .ن

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

اسـة- كد الوظيفيــة؛ قـو ا تناولــت اسـات الد ــذه رعـض ــ(2012)الناصــر: قر والع ؛(2019)ي،
عابـــــــــــدين اســـــــــــة د أمـــــــــــا التعلـــــــــــيم، مؤســـــــــــسات ـــــــــــ ـــــــــــا م ومعـــــــــــرف ن املـــــــــــوظف اك إد حيـــــــــــث رمـــــــــــن ر

ــــــــــسانية(2012)ومــــــــــصطفى قـــــــــــو ا لتوظيــــــــــف ن املــــــــــوظف اك إد ـــــــــــ ع قفركــــــــــزت باملؤســـــــــــسةر
اســــات، الد ـــذه ــــ فقـــط مباشــــرة ة بـــصو التنــــاو ـــذا عــــد و رالتعليميـــة، ر اليــــة،ل ا اســـة الد رأما

ح املق املقياس معا سانية و الوظيفية قو ا شمولية فانفردت
ً

  .ق
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ضــمنية؛- ة بـصو الوظيفيـة ـسانية قـو ا مـن جوانــب ـ ع ركـزت اسـات الد عـض أن ركمـا ق ر
ــا اســـة: م ن(Amjad,et al., 2015)رد بـــ املتبـــادل ام ـــ ح و الــصداقة عالقـــات أثـــر بحثـــت ــ وال

اســـة ود العمــل، رمــالء النــوع ) Zhuwao,et al,2019 (ز حيــث مــن التنــوع تناولــت ــ ــ/ ذكــر(ال ) أن

اســة ود العمــل، ئـة ب ــ ــ العر أثــر )Van Rensburg,Rthmann.2020( روالتنـوع ــ بحثــت ـ ال
التنظيمي ـالسلوكيات ف اليـة ا اسـة الد أما ام، ل و والرعاية والدعم سامح ال يجابية؛ رة

ومحددة مباشرة ة بصو ح املق املقياس ات عبا وانب ا ذه رشمل   .ر

الرحمن- عبد اسة د وميـة(2019)رقامت ا زة بـاألج الوظيفيـة ياة ا ودة مقياس ر بتطو
ا تــــضمن املقيــــاس عــــاد أ عــــض و ــــباململكــــة، واملــــشاركة افــــآت، وامل ــــاألجو الوظيفيــــة؛ رقــــو ق

معــد مقيـاس ر تطـو س ولـ جديـد؛ مقيـاس نــاء ب تقـوم اليـة ا اسـة والد ـا، وغ ات القـرا راتخـاذ ر
املقيـــــاس ا شـــــمل الوظيفيـــــة يـــــاة ا جـــــودة بمقيـــــاس املوجـــــودة عـــــاد عـــــض أن كمـــــا قبـــــل، مـــــن

ح   . املق

ا- تـــأث الـــسابقة اســـات الد عـــض ــرت أظ
ً

ـــر وال ة ـــشر ال د املـــوا وصـــيانة التنظيميـــة ســات رللمما ر
عــودة اســـة كد ن املــوظف أداء ـــ ع الوظيفيــة ـــسانية قــو ا ضـــمنا رتخــص ق

ً
اســـة(2012) ود ر،

و واملـد اسـة(2013)نـاج ود ، ـ التنظي الـصراع مـستو خفـض ـ رع  Amjad,et al., 2015( ى
ســـوار) اســـة ود العمـــل، تـــرك ونيـــة الـــوظيفي الرضـــا ـــ مـــستو(2015)والباشـــقارع تقليـــل ـــ ىع

اســــة ود ، ـــــ التنظي اتي(Teshome,T., 2018) رالقلــــق ســـــ التــــدخل ـــــات اتجا معرفــــة ـــــ
ة ــشر ال د املـــوا ر وتطـــو ن اســـة،رلتحــس التنظيميـــة)  Al-Taii,et  al  (2020,رود الرشـــاقة ــ ع

التنظي نجاز   .و

أج- أو يـــــة عر ســـــابقة اســـــات د الباحثـــــة تجـــــد لتقيـــــيمرلــــم ـــــ ا و محـــــدد مقيـــــاس تـــــضمنت يـــــة ون
ـــسانية قــو اســـات قا الد عـــن اليـــة ا اســـة الد ـــ يم ممـــا التعليميـــة باملؤســـسات رالوظيفيـــة ر

ا جميع   .السابقة

ـــــا،- ا عبا وصــــياغة املقيــــاس عــــاد أ تحديــــد ــــ الـــــسابقة اســــات الد مــــن ــــا ا البحــــث راســــتفاد ر
استخ يمكن ال حصائية ساليب ـومعرفة وموثوقيتـھ ح ـ املق املقيـاس ة قـد لتحديد ا ردام

ألجلھ وضع ما   .  قياس

اسة للد ية املن    :رجراءات

اســـة الد حيـــث :رمـــن مـــن اليـــة ا اســـة للد تھ ملناســـ ؛ املـــس الوصـــفي املـــن اســـتخدام رتـــم
والثبـــــات الـــــصدق تحديـــــد ــــ ا واســـــتخدام م اســـــتجابا وتحديــــد اســـــة، الد عينـــــة اء آ راستقــــصاء ر

  .مقياسلل

اسة الد عـة: رمجتمع املو امعـة ا مقـار ل ب القر أم جامعة وموظفات موظفي جميع زشمل ى
م عدد والبالغ املكرمة، مكة ا(2538)بمدينة عل املتحصل حصائية حسب وموظفة موظف

ا الد العام املعلومات تقنية عمادة   .1440رمن

ــــة اسـ الد تـــــم: رعينـــــة اســـــة الد مجتمـــــع ـــــ لك رنظـــــرا
ً

بلغـــــت طبقيـــــة عـــــشوائية عينـــــة (684)أخـــــذ
اسة الد عينة خصائص يو التا دو وا وموظفة رموظف   : ل
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دو   )1(لا

ات للمتغ وفقا اسة الد عينة ألفراد ة املئو سب وال ات التكرا
ً

ر العلمي،(ر ل املؤ النوع،
ة ا سنوات الوظيفي،   )املسمى

ة  العدد املتغ املئو سبة   ال

  %47.84 310  ذكر
  النوع

  %52.16  338  أن

عليا اسات   %11.27  73  رد

وس الو   %61.27  397  رب

  %8.80  57  دبلوم

ل املؤ
  العلمي

  %18.67  121  ىأخر

إدار املسمى  %73.83  505  يموظف
ف  الوظيفي   %20.91  143  موظف

من   %9.57  62  سنوات5أقل

من-سنوات5من أقل 10إ
  سنوات

258  39.81%  

من-سنوات10من أقل 15إ
  سنة

174  26.85%  

سنوات
ة   ا

فأك15   %23.77  154  سنة

  %100  684  املجموع

اسة الد مقياس بناء   :رخطوات

مـــــن   ـــــو م مقيـــــاس بنـــــاء ـــــسانية) 47(نتـــــم قـــــو ا ســـــة مما مؤشـــــرات تمثـــــل قفقـــــرة ر
أس محـــــاو ثالثـــــة ضـــــمن وذلـــــك التعلـــــيم، مؤســـــسات ـــــ ن للمـــــوظف اتبـــــاعرالوظيفيـــــة وفـــــق اســـــية،

التالية طوات   :ا

أوال
ً

بحقــو: اصــة ا الـسعودية يــة العر باململكـة املدنيــة دمــة ا ة ا و وأنظمـة لــوائح قمراجعـة ر ز
عايـــة حيـــث مـــن ة ـــشر ال د املـــوا تناولـــت ـــ ال الـــسابقة والبحـــوث والكتـــب م، اجبـــا و ن راملـــوظف ر و

الوظيف يـــــاة ا جـــــودة تناولـــــت ـــــ ال وتلـــــك ا، وصـــــيان م ســـــةحقـــــوق ومما ، ـــــ التنظي واملنـــــاخ ريـــــة،
ــــسان؛ بحقــــو اصــــة ا اســــات والد للوثــــائق إضــــافة العمــــل، ئــــة ب ــــ يجابيــــة قالــــسلوكيات ر

ـــ ــ الفع الواقــع ــشة معا مـــن للباحثــة العمليــة ة ــ ا التعليمية،وأيـــضا املؤســسات ــ والســيما
ً
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التعليم مؤســسات ئــة قــو،ب ا تخــص ــ ال ات العبــا الســتخالص ــا توظيف تــم املــصادر ــذه قــل ر
التعليم مؤسسات ملوظفي الوظيفية   .سانية

ثانيا
ً

التا تم:  النحو ع للمقياس محاو ثالثة   :رتحديد

و لاملحو والتنظي:ر فقراتھ .يدار   .(18)وعدد

ي الثا فقراتھ. الوظيفي: راملحو   .(17)وعدد

والعالقات:الثالثراملحو فقراتھ. التواصل   .(12)وعدد

ثالثـــا
ً

نمـــوذج:  وفـــق الوظيفيـــة ـــسانية قـــو ا ســـة مما جـــة لد ســـتجابة قيـــاس تحديـــد قتـــم ر ر
التا النحو ع ما ا   : ليكرت

ستجابة   :قياس

ح من) 1(مق مكو   :نخما

دائما
ً

  

5  

غالبا
ً

  

4  

أحيانا
ً

  

3  

ا ناد
ً
  ر

2  

أبدا
ً

  

1  

ح من) 2(مق مكو   :نخما

عالية جة ربد
جدا
ً

  

5  

  عالية

4  

  متوسطة

3  

  منخفضة

2  

جدا منخفضة
ً

  

1  

عا ا
ً

ن: ر املحكم املحتو(صدق   )ىصدق

ســة مما جـة د لتقيـيم ح ـ املق املقيـاس عـرض الباحثـة قامـت فقـد املحتـو صـدق رملعرفـة ر ى
املح مــــــن مجموعــــــة ــــــ ع التعليميــــــة باملؤســــــسات نيــــــة امل ــــــسانية قــــــو اءقا ــــــ ا مــــــن ن كمــــــ

م وعـــدد امعـــات ا وأســـاتذة ن مـــن(12)املتخصـــص فقـــرة ـــل تبـــاط ا مـــدى مـــن للتأكـــد وذلـــك ر؛
ـــا ومالءم ـــة اللغو ا صـــياغ وســـالمة فقـــرة ـــل وضـــوح ومـــدى إليـــھ، ـــ ت ت الـــذي بـــاملحو ـــا رفقرا
أ ضـافة، أو ـذف، با وذلـك ا، تحـسي طـر اح ـ واق أجلـھ، مـن وضعت الذي دف ال وقلتحقيق

قامـــت املحكمـــو الـــسادة ا أبـــدا ـــ ال ـــات التوج ضـــوء ـــ و مناســـبا، نـــھ ير بمـــا الـــصياغة نإعـــادة
ً

و
من أك ا عل اتفق ال التعديالت بإجراء مـن%) 80(الباحثة فقـرة بحذف وذلك ن؛ املحكم من

ي الثـــا ليــــصب،راملحـــو الثالثـــة املحـــاو ـــ الفقـــرات صـــياغة وإعـــادة الثالـــث، املحـــو مـــن ن روفقرت حر
املقيــاس فقــرات ح) 44(عـدد ــ املق وفــق ســتجابات قيــاس باإلجمــاع املحكمــو حــدد كمــا نفقــرة،

ي  . الثا

اسة الد أداة تطبيق   :رخطوات

اســة، الد عينــة ــ ع قيــا و ونيــا إلك ائيــة ال تھ صــو ــ املقيــاس ــع بتو الباحثــة رقامــت ر
ً ً

و ر ز
حـوا تطبيقــھ جمــع(4)قواسـتغر تـم ذلــك عـد ثــم ــا،أســابيع، غ وتفر العينــة، أفـراد اســتجابات

برنــامج باســتخدام إحــصائيا ــا وتحليل
ً

(SPSS)رنــامج و ،(Amos) اســة الد ــساؤالت ــ ع . رلإلجابــة
تبـــاط، ومعـــامالت ـــة، املئو ـــسب وال ات ـــالتكرا املناســـبة؛ حـــصائية أســـاليب اســـتخدام روتـــم ر
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ومعامــــل والتوليــــدي، ستكــــشا العــــام كوالتحليــــل نبــــاخألفــــا ،Cronbach's Alpha (α)ور
النصفية   .والتجزئة

ا وتفس اسة الد نتائج   :رعرض

و الــسؤال عــن قــو :لجابـة ا ســة مما جــة د لتقيــيم ح ــ املق املقيــاس ثبــات دالالت قمــا ر ر
التعليمية؟ باملؤسسات الوظيفية   .سانية

ن وآخـــر عبيـــدات ـــش كمـــا نتـــ(1996)والثبـــات داة عطـــي أن النتـــائجـــو أو ـــة مقا رائج
ح ـــ املق للمقيـــاس الثبـــات بحـــساب الباحثـــة تقـــوم وســـوف متماثلـــة، ف ظـــر ـــ طبقـــت إذا ا ونفـــس
معامــــل باســــتخدام التعليميــــة باملؤســــسات الوظيفيــــة ــــسانية قــــو ا ســــة مما جــــة د قلتقيــــيم ر ر

ا داو ا نتائج نھ تب النصفيةكما التجزئة قة طر واستخدام نباخ، كر ألفا لثبات   :لتاليةو

نباخ-1 كر ألفا قة بطر  :والثبات

نيـــة امل ـــسانية قـــو ا ســـة مما جـــة د لتقيـــيم ح ـــ املق املقيـــاس ثبـــات مـــن التحقـــق قتـــم ر ر
ذلك يو التا دو وا نباخ، كر ألفا ثبات معامل باستخدام التعليمية لباملؤسسات   .و

دو   )2(لا

نباخ  راملحاو كر   وألفا

والتنظي   0,924  يدار

  0.945  وظيفيال

والعالقات   0.924  التواصل

للمقياس الك   0.972  الثبات

املقياس ملحاو نباخ كر ألفا الثبات رمعامل   :و

بلغــــت حيــــث إحـــصائيا؛ عــــال بــــات ب تتمتـــع اســــة الد أداة أن الــــسابق ـــدو ا مــــن يتـــ
ً

ٍ ر ل
ــل ك للمقيــاس نبــاخ كر ألفــا م(0.972)وقيمــة قيمــة أن كمــا عاليــة، ثبــات جــة د ــ و ألفــار، عامــل

ن بــ اوح ــ ت املقيــاس محــاو مــن محــو ــل ل نبــاخ ركر ر معــامالت)0.945 – 0.924(و أن ــ ع ــذا و ،
مرتفعة   .الثبات

النصفية-2 التجزئة قة بطر  :الثبات

الوظيفيـة ـسانية قـو ا سـة مما جـة د لتقيـيم ح ـ املق املقيـاس ثبـات من التحقق قتم ر ر
باســـــتخدام أيـــــضا التعليميـــــة باملؤســـــسات

ً
تقـــــسيم خـــــالل مـــــن وذلـــــك النـــــصفية، التجزئـــــة قـــــة طر

برنامج باستخدام ن نصف إ محو ل النتائج)SPSS(رفقرات يو التا دو وا   :ل،
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دو   )3(لا

املقياس ملحاو النصفية التجزئة قة بطر الثبات   رمعامل

مان  راملحاو سب امل- معامل   نبراو

والتنظي   0.924  يدار

  0.957  الوظيفي

والعالقات   0.931  التواصل

للمقياس الك   0.926  الثبات

ـــدو ا مـــن قـــة) 3(ليتـــ بطر الثبـــات مـــن عاليـــة جـــة بد أيـــضا تتمتـــع اســـة الد أداة رأن ر
ً

ملحــــــاو النــــــصفية التجزئــــــة قــــــة بطر الثبــــــات معــــــامالت قــــــيم تراوحــــــت حيــــــث النــــــصفية؛ رالتجزئــــــة
ن بـــ مـــا م0.957) – 0.924(املقيـــاس قيمـــة بلغـــت كمـــا النـــصفية، التجزئـــة قـــة بطر الثبـــات عامـــل

ــل ك مرتفــع)0.926(للمقيــاس ثبــات معامــل ــو و بـــدالالت. ، يتمتــع املقيــاس أن يتــ ســبق ممــا
مرتفعة   .ثبات

ي الثـــــا الـــــسؤال قـــــو: إجابـــــة ا ســـــة مما جـــــة د لتقيـــــيم ح ـــــ املق املقيـــــاس صـــــدق دالالت قمـــــا ر ر
التعليمية؟ باملؤسسات الوظيفية   سانية

بـــصدق مجيـــديقـــصد تـــذكر كمــــا مــــن "(93:2014)املقيـــاس وضـــع مـــا قيـــاس ــــ ع تـــھ رمقد
جــــة"أجلــــھ د لتقيــــيم ح ــــ املق املقيــــاس صــــدق دالالت مــــن وللتأكــــد الــــسؤال، ــــذا عــــن ولإلجابــــة ر،

الــداخ ــساق صــدق خــالل مــن التعليميـة باملؤســسات الوظيفيــة ــسانية قــو ا سـة قمما ر
د ن ب سو ب تباط معامل ربحساب إليـھنر ـ ت ت الـذي للمحـو ليـة ال جـة والد ة عبـا ـل رجات ر ر

للمقيــــاس، ــــ الك املتوســــط محــــو ــــل ل ليــــة ال جــــة الد ن بــــ تبــــاط معــــامالت وإيجــــاد ة، رالعبــــا ر ر ر
تحديـد خـالل مـن ي التقـا والـصدق والتوكيـدي، ستكـشا بنوعيھ للمقياس العام روالصدق

املركبـــــــة املوثوقيـــــــة التمـــــــ)CR(قيمـــــــة والـــــــصدق املـــــــستخلص، التبـــــــاين متوســـــــط باســـــــتخدام يايز
)AVE(التالية داو ا نتائج نھ تب   :ل،كما

الداخ-1 ساق   :صدق

للمحو1-1 لية ال جة والد ة عبا ل ن ب الداخ ساق رصدق ر   :ر

ــــل جــــات د ن بـــ ســــو ب تبــــاط معامـــل بحــــساب الــــداخ ـــساق صــــدق حــــساب رتـــم نر
للمحو لية ال جة والد ة رعبا ر ار نتائج التا دو ا و و ة، العبا إليھ ت ت لالذي  .ر
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دو   )4(لا

لية ال جة بالد اسة الد أداة ات عبا سو ب تباط ا رمعامالت ر ر   نر

للمقياس لية ال جة والد محو ل رل  ر

والتنظيمي والعالقات  الوظيفي يدار   التواصل

ة   رالعبا

معامل
رتباط
جة ربالد
لية ال
  رللمحو

معامل
رتباط
جة ربالد
لية ال

  للمقياس

ة   رالعبا

معامل
رتباط
جة ربالد
لية ال
  رللمحو

معامل
رتباط
جة ربالد
لية ال

  للمقياس

ة   رالعبا

معامل
رتباط
جة ربالد
لية ال
  رللمحو

معامل
رتباط
جة ربالد
لية ال

  للمقياس

1  0.596**  0.568**  19  0.783**  0.778**  35  0.807**  0.746**  

2  0.626**  0.576**  20  0.775**  0.756**  36  0.752**  0.666**  

3  0.731**  0.682**  21  0.758**  0.732**  37  0.785**  0.727**  

4  0.481**  0.433**  22  0.684**  0.664**  38  0.812**  0.745**  

5  0.724**  0.695**  23  0.730**  0.707**  39  0.849**  0.780**  

6  0.764**  0.712**  24  0.678**  0.642**  40  0.692**  0.693**  

7  0.639**  0.581**  25  0.782**  0.762**  41  0.637**  0.569**  

8  0.398**  0.315**  26  0.79**  0.667**  42  0.742**  0.670**  

9  0.810**  0.826**  27  0.812**  0.797**  43  0.797**  0.671**  

10  0.751**  0.748**  28  0.795**  0.775**  44  0.851**  0.755**  

11  0.699**  0.677**  29  0.779**  0.750**        

12  0.645**  0.620**  30  0.739**  0.714**        

13  0.670**  0.632**  31  0.774**  0.731**        

14  0.654**  0.623**  32  0.661**  0.640**        

15  0.766**  0.726**  33  0.681**  0.666**        

16  0.765**  0.724**  34  0.737**  0.738**        

17  0.558**  0.483**              

18  0.691**  0.654**              

املستو**  عند   )0.01(ىدال
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ــدو ا خـــالل الـــذي) 4(لمــن للمحـــو ليــة ال جـــة بالد ات العبــا تبـــاط ا معــامالت أن ريتـــ ر ر ر
داللــــــة مـــــستو عنــــــد إحــــــصائيا دالـــــة ــــــا جميع ة العبـــــا إليــــــھ ـــــ ت ىت

ً
قــــــ(0.01)ر جميــــــع وجـــــاءت يم،

و املحــــــو ات عبــــــا تبــــــاط ا معـــــــامالت تراوحــــــت حيــــــث عاليــــــة؛ لمعــــــامالت ر ر ـــــــ(ر والتنظي ) يدار
ن بـ للمحو لية ال جة ربالد للمقيـاس(0.398-0.810)ر ليـة ال جـة بالد ـا تباط ا معـامالت انـت و ر، ر

ن ي(0.315-0.826)بـــ الثـــا املحـــو ات عبـــا تبـــاط ا معـــامالت انـــت ن حـــ ـــ ر، ر جـــة) الـــوظيفي(ر ربالد
ن بـــــ للمحـــــو ليــــة ن(0.661-0.812)رال بـــــ للمقيـــــاس ليـــــة ال جـــــة بالد ـــــا تباط ا معـــــامالت انـــــت رو ر

الثالـــــث(0.797-0.640) املحـــــو ات عبـــــا تبـــــاط ا معـــــامالت أمـــــا ر، ر والعالقـــــات(ر جــــــة) التواصـــــل ربالد
ن بـــــ للمحـــــو ليـــــة ن(0.637-0.851)رال بــــــ للمقيـــــاس ليـــــة ال جـــــة بالد ـــــا تباط ا معـــــامالت انـــــت رو ر

ح(0.780-0.569) ـ املق للمقيـاس الـداخ ـساق صـدق من مقبولة جة د توفر ع يدل مما ر،
التعليمية باملؤسسات الوظيفية سانية قو ا سة مما جة د قلتقييم ر   .ر

ــــ1-2 ــ الك ــــوع واملجمـ ــــو محـ ـــــل ل ــــة ليـ ال ــــة جـ الد ن ــــ بـ ــــداخ الـ ـــــساق ــــدق رصـ ر
  :للمقياس

تبــا معــامالت إيجـــاد خــالل مــن التحقــق واملجمـــوعرتــم محــو ــل ل ليــة ال جـــة الد ن بــ رط ر
ا نتائج يو التا دو وا للمقياس،   :لالك

  )5(لجدو

للمقياس لية ال جة والد محو ل جات د ن ب تباط رمعامالت ر   رر

التنظي  راملحو   الوظيفي  يدار
التواصل

  والعالقات

تباط   رمعامل

للمقياس الك   باملجموع

يدار
  والتنظي

-  0.867**  0.758**  0.941**  

  **0.972  **0.8700  -  -  الوظيفي

التواصل
  والعالقات

-  -  -  0.910**  

املستو**  عند  (0.01)ىدال

عنـــد إحـــصائيا دالـــة املقيـــاس ملحـــاو تبـــاط معـــامالت قـــيم أن الـــسابق ـــدو ا ـــ ـــظ ن
ً

ر ر ل
داللــة ن(0.01)ىمـستو بــ تبــاط معــامالت قــيم جميــع وجــاءت ــ(0.910-0.972)ر، ع يــدل ممــا

ح املق للمقياس ي البنا الصدق من عالية جة د   .رتوفر

للمقياس-3 العام   الصدق

ستكشا1 -3 العام   :التحليل

التحليــــــل باســــــتخدام ح ـــــ املق للمقيــــــاس ستكـــــشافية العامليــــــة يــــــة الب مـــــن التأكــــــد تـــــم
ستكـشا العـامExploratory Factor Analysis (EFA)العـام التحليـل عمليـة إجـراء وقبـل ،

ــ و ي؛ حــصا ســلوب ــذا الســتخدام ساسـية ط والــشر البيانــات تحقــق مــن التأكــد : ويجـب
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والقيمـة ، العـام التحليـل السـتخدام ات ـ املتغ ن بـ دالـة تباطيـة ا عالقـات وتـوفر العينـة،  ركفايـة
  .معامالت مصفوفة ملحدد املطلقة

كفايـة ـ ع ـستدل اختبـار ـم و استــخدام ق طــر عـن ) أولكـن – مـاير – رـايز( العينـة
(Kaiser –Meyer – Olkin)بــ ا اختـصا ف املعـر

ً
ر أال(KMO)و يجـب عـن والـذي كمـا(0.50) يقـل ،

اختبـــار خــالل مــن ات ـــ املتغ ن بــ إحـــصائيا داللــة ذات تباطيــة ا عالقـــات تــوفر مـــن التحقــق ًيــتم  ر
تليـت مـصفوفة(Bartlett's Test of Sphericity)ربا أن مــن للتحقـق وذلــك  رتبــاط معــامالت ،

ست ة ع ل وأن مصفوفة رصو و الوحدة،  رتبـاط معـامالت مـصفوفة ملحـدد املطلقة القيمة نت
ـ ــذا ،(0.00001)مـــن أك ـ و ع ـب (Linear Dependency) خطــي اعتمــاد وجــود يــدل  ي

مة اصـة املـسا ـل ا ـ ل عـدد ـ متغ وتـ تحديـد ـدوالعوامـل، وا ط الـشر ـذه مـن التأكـد لم و
ا) 6( نتائج   : يو

دو  )6(لا

اسة) KMO & Bartlett(نتائج الد   رألداة

  Bartlett's Testاختبار
  املقياس

اختبار
KMO  اي ع الداللة  مر   ىمستو

مصفوفة محدد
  رتباطات

قو ا قمقياس
الوظيفية   سانة

0.945  22831.967  0.000  1.99  

ا قيمـــــــة) 6(لـــــــدوـــــــ أن ـــــــساو) KMO(نجـــــــد الوظيفيـــــــة ـــــــسانة قـــــــو ا يملقيـــــــاس ق
اســـة؛(0.945) الد عينـــة ملناســبة العـــام التحليــل اســـتخدام شــرط وتحقـــق مقبولــة قيمـــة ــ و ر،

املقبولــــة القيمـــة أن حــــصائية. فـــأك(0.50)حيـــث الداللـــة جــــة د أن ـــدو ا مـــن يتــــ ركمـــا ل
من) Bartlett(الختبار افيـة(0.05) أقل إحـصائيا دالـة تباطيـة ا عالقـات تـوفر ـ ع يدل مما ،ً ر

محـدد إيجـاد خـالل مـن خطيـة دواجيـة ا وجود عدم من التأكد وتم ، العام التحليل زالستخدام
مــن ــ أك املــصفوفة محــدد قيمــة انــت حيــث عــدم(0.00001)املــصفوفة؛ لتحقــق الــشرط ــو و ،

  .زدواجية

الـــــــس ط الـــــــشر لتحقـــــــق وونظـــــــرا العــــــــامً التحليـــــــل باســـــــتخدام الباحثـــــــة قامـــــــت فقـــــــد ابقة
استــــــخدام تــــم ح؛حيـــــث املق للمقيــــاس ستكـــــشافية العامليــــة يـــــة الب مــــن للتحقـــــق ستكــــشا

ساسية ونات امل للمحـاوPrinciple Components Analysisتحليل املتعامد ر التدو إجراء رمع
قـــة ـــايز)Varimax(بطر محـــك اعتمـــاد وتـــم ـــاتKasaer Criterionر، املح ـــ أك مـــن عـــد الـــذي

ــــامن ال ـــذر ا قيمــــة ــــو ـــ ع عتمــــد و واســــتخداما، نشـــيوعا ً ً)Eigenvalue (أو يح الــــ الواحــــد
بمقـــدار ـــشبع ال اعتبـــار تـــم حيـــث ــــا؛ عاد أ ضـــمن ات العبـــا ـــشبعات ومحـــك ، ـــ فــــأك(0.30)رأك

تم وســـ ، العـــام التحليـــل طـــوات وفقـــا مقبـــوال ة ًللعبـــا ً
مـــنر أقـــل انـــت ـــ ال ات العبـــا بعاد راســـ
ــــدو. (0.30) ــــذر) 7(لوا ا قــــيم ــــ إ باإلضــــافة ات، العبــــا ــــشبعات و العوامــــل مــــصفوفة ــــ ريو

املقياس ات عبا اكيات واش للعوامل، املفسر التباين سبة و امن،   .رال
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دو   )7(لا

املك قة بطر استخلصت ال بالعوامل ات العبا شبعات و العوامل سيةرمصفوفة الرئ ونات
اسة الد ألداة ماكس فا قة بطر ر التدو رعد   ر

  العوامل
 م

ي  لو   الثالث  الثا
ات ا   ش

1  0.698      0.597  

2  0.555      0.642  

3  0.547      0.617  

4  0.597      0.704  

5  0.642      0.731  

6  0.617      0.613  

7  0.704      0.784  

8  0.731      0.712  

9  0.471      0.739  

10  0.454      0.596  

11  0.577      0.698  

12  0.526      0.642  

13  0.427      0.488  

14  0.666      0.655  

15  .2910      0.652  

16  .2210      0.683  

17  0.505      0.637  

18  0.545      0.610  

19    0.571    0.695  

20    0.603    0.726  

21    0.602    0.686  

22    0.619    0.659  
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  العوامل
 م

ي  لو   الثالث  الثا
ات ا   ش

23    0.649    0.660  

24    .2690    0.626  

25    0.537    0.619  

26    0.432    0.622  

27    0.609    0.749  

28    0.639    0.706  

29    0.524    0.698  

30    0.554    0.618  

31    0.553    0.637  

32    0.653    0.714  

33    0.636    0.689  

34    0.408    0.617  

35      0.654  0.683  

36      0.649  0.644  

37      0.632  0,657  

38      .2450  0.746  

39      0.740  0.751  

40      0.480  0.602  

41      0.453  0.536  

42      0.621  0.541  

43      0.794  0.709  

44      0.749  0.720  

امن ال ذر    1.364 1.695 15.960  ا

التباين    4.012 4.986 46.941  سبة
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  العوامل
 م

ي  لو   الثالث  الثا
ات ا   ش

اكمية ال التباين     55.939  51.927  46.941  سبة

ت دو و ا خالل وقـد أن(7)لمن يح، الـ الواحـد مـن ـ أك ـا م ل ل امن ال ذر  ا
استوعبت(3)استخالص عن أسفر ـ سبة من)%55.939( عوامل و للمـصفوفة، ـ الك التبـاين

ا وقد ة املطلو سبة ال تتجاو رقيمة    (50%)ز

و والتنظيمــــي(لالعامــــل ن(16)يــــضم ):يدار ت العبــــا بعاد اســــ عــــد ة رعبــــا ) 15،16(ر
مـــــن بأقـــــل ما ـــــشبع ل يجـــــة ـــــامن(0.30)ن ال ـــــذر ا بلـــــغ وقـــــد العامـــــل، ـــــ ــــــذا) Eigenvalue(ع ل

تھ(15.960)العامل س ما تفس م وأس ،(%46.941).  

ي الثــا ةرعبــا(14)يـــضم): الــوظيفي( العامــل العبـــا بعاد اســ عـــد ما(24)رة ـــشبع ل يجــة ن
مـــــن ـــــامن(0.30)بأقـــــل ال ـــــذر ا بلـــــغ وقـــــد العامـــــل، ـــــ العامــــــل) Eigenvalue(ع ـــــذا ،(1.695)ل

تھ س ما تفس م   .(4.986%)وأس

الثالــــث والعالقــــات( العامـــل ة(9)يــــضم): التواصــــل العبــــا بعاد اســــ عــــد ات رعبــــا (38)ر
مـــــن بأقـــــل ما ـــــشبع ل يجـــــة ـــــامن(0.30)ن ال ـــــذر ا بلـــــغ وقـــــد العامـــــل، ـــــ ــــــذا) Eigenvalue(ع ل

تھ(1.364)العامل س ما تفس م وأس ،(%4.012)  

التوكيدي2 -3 العام   :التحليل

ـــــ ستكـــــشا العـــــام التحليـــــل خـــــالل مـــــن القيـــــاس أداة ســـــالمة مـــــن التأكـــــد تـــــم أن عـــــد
حــــــصائ املالءمــــــة مــــــن وللتحقــــــق الــــــسابقة، طــــــوة املقيــــــاسا تقيــــــيم تــــــم ح؛ ــــــ املق للمقيــــــاس ية

التوكيـدي العــام التحليــل مراحــلConfirmatory factor Analysis (CFA)باسـتخدام كإحــدى
البنائيــــة باملعادلـــــة النمذجـــــة ي) SEM(أســــلوب حـــــصا نــــامج ال ـــــا يوفر ـــــ صـــــدار) AMOS(ال

عك(24) كما إحصائيا البيانات وسالمة صالحية من حصائيةًللتحقق املالءمة مؤشرات ا   .س

امنـة ال ات ـ املتغ ن بـ العالقـة تحديـد يـتم املرحلـة ـذه ـ ات) Latent variable(و ـ واملتغ
ــتم) Observed variable(املالحظـة و ح؛ ــ املق املقيــاس ـ ــا املرتبطــة ات العبـا أي ــا عل رالدالــة

مؤشـرات ضـوء ـ التوكيدي البناء صدق مدى ع كم بـصدقا يتعلـق والـذي املطابقـة جـودة
دو ا ا يو كما للمقياس ي املفا سيج   ):8(لال
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دو   )8(لا

الوظيفية سانية قو ا سة مما ملقياس للبيانات النموذج مطابقة حسن قمؤشرات ر
التعليمية   باملؤسسات

املطابقة حسن للمؤشر  مؤشرات املثا   املدى
  النموذج

  و

  النموذج

  املعدل

اي ع مر   Chi-Square  -  3547.773  1164.262قيمة

ة ر ا جات   566  591  -  رد

ة ر ا جات د إ اي ع مر قيمة   x2 /df < 2- 5  6.003  2.057  رسبة

حصائية من  الداللة   0.000  0.000  0.05أك

البوا عات مر من جذر   RMSEA(  RMSEA < 0.05 - 0.08  0.096  0.043(مؤشر

امل املعيارمؤشر   NFI(  NFI ≥ 0.90  0.776  0.931(يطابقة

املطابقة حسن   GFI(  GFI ≥ 0.90  0.736  0.922(مؤشر

امل املطابقة حسن   AGFI(  AGFI ≥ 0.90  0.703  0.902(مؤشر

املقار املطابقة   CFI(  CFI ≥ 0.90  0.801  0.927(نمؤشر

توكر س-مؤشر   TLI(  TLI ≥ 0.90  0.788  0.914(لو

من ت ـدوو ـر) 8(لا أظ ح ـ املق املقيـاس ـ ع التوكيـدي العـام التحليـل إجـراء عـد
ــاي ــع مر قيمــة انــت حيــث جيــدة؛ مطابقــة وجــود عــدم ــ و قيمــة3547.773)(النمــوذج ــ و

مستو عند إحصائيا ىدالة قيمة(0.001)ً بلغت كما ،)RMSEA (البـوا عـات مر مـن جـذر مؤشر
وقيمة(0.096) ،)AGFI (املـح املطابقـة النمـوذج(0.703)سن مطابقـة سـوء ـ إ ـش ممـا ،

ـ ال التعـديل ومؤشـرات البـوا فحـص خـالل مـن النمـوذج ـ ع عديل إجراء تم لذلك للبيانات،
برنــــامج ـــا ح ة)AMOS(اق ــــ مــــن التأكــــد ــــ واملنطقــــي النظـــر انــــب ا باالعتبــــار خــــذ مــــع ي،

ل الش ا يو كما و)1(التعديل دو، ا كما املعدل النموذج   ).8(لنتائج
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ل سانية): 1(الش قو ا سة مما جة د لتقييم ح املق للمقياس ي ا ال قالنموذج ر ر
التعليمية باملؤسسات   الوظيفية

ــــدو ا ــــ دة الـــوا املطابقــــة جـــودة مؤشــــرات ت أشـــا املقيــــاس اختبـــار إعــــادة لعـــد ر أن) 8(ر
ساو اي ع مر ـساو(1164.262)يقيمة ـة ر ا جات د إ اي ع مر قيمة سبة و ي، (2.057)ر

البــــوا عــــات مر مـــن جــــذر ومؤشــــر حــــصائية، الداللــــة ومؤشــــر(0.043)يــــساو) RMSEA(مـــن ،
املعيار املطابقة(0.931)يساوNFI)(ياملطابقة حسن ومؤشر ،)GFI (ومؤشـر(0.922)يساو ،

املـــــــــ املطابقـــــــــة املقـــــــــار(0.902)يـــــــــساو) AGFI(حـــــــــسن املطابقـــــــــة ومؤشـــــــــر يـــــــــساو) CFI(ن،
تــــــوكر(0.927) ومؤشــــــر س-، ــــــل،(0.914)يــــــساو) TLI(لــــــو ل املثــــــا املــــــدى ــــــ انــــــت ــــــا وجميع

مطابقــة يؤكــد ــذا و لقبولــھ، مــة الال ط الــشر اســتو املعــدل النمــوذج أن ــ إ ــش ممــا زمؤشــر، و
عامليـــــا صــــادق وأنــــھ للبيانــــات، ح ــــ املق ل. ًاملقيــــاس للمقيـــــاس) 1(والــــش ي ــــا ال النمــــوذج ــــ يو

التعليمية باملؤسسات الوظيفية سانية قو ا سة مما جة د لتقييم ح قاملق ر   .ر

ي-4 التقا   :رالصدق

املتعـددة) Hair et al, 2010(يذكر الفقـرات ن بـ التوافـق جـة د س يقـ ي التقا الصدق رأن ر
ــــشبعات فحــــص خــــالل مــــن ــــا تقييم ــــتم و ، ــــ املتغ س تقــــ ــــ داللــــةال ذات عــــد ــــ وال العوامــــل
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ـــا قيم بلغـــت إذا املركبـــة(0.50)إحــصائية املوثوقيـــة وقيمـــة ،)CR (مـــن ـــ أك ـــو ت أن يجـــب ـــ نال
دو(0.70) ا) 9(لوا نتائج   .يو

  )9(لجدو

الوظيفية سانية قو ا سة مما جة د لتقييم ملقياس ي التقا الصدق قنتائج ر ر ر
التعليمية   .باملؤسسات

املركبة  رواملحا املوثوقية   )CR(قيمة

التنظي   0.885  يدار

  0.901  الوظيفي

والعالقات   0.895  التواصل

ل ك للمقياس ي التقا   0.963  رالصدق

ـــــــــدو ا مـــــــــن املركبـــــــــة(9)ليتـــــــــ املوثوقيــــــــــة قيمـــــــــة بلغــــــــــت) CR(أن ح ـــــــــ املق للمقيـــــــــاس
قيمــة،(0.963) أن ــ) CR(كمــا ت املقيــاس محــاو مــن محــو ــل رل نر بــ ــ)0.895 – 0.885(اوح و ،

من أك ح(0.70)قيمة املق للمقياس ي التقا صدق من مقبولة جة د توفر ع يدل مما ر،   .ر

التمايز-5   :يالصدق

عـدم التـا و الـبعض، ا عـض عـن اسـة الد محاو اختالف مدى التمايز الصدق س ريق ر ي
اســتخدام وتــم نفـــسھ، يمثــل محــو ــل وأن ، املحــاو رــشابھ املـــستخلصر التبــاين ) AVE(متوســط

ــذكر و ، التمــايز الــصدق قيمــة) Hair et al, 2010(يلتقــدير مــن) AVE(أن ــ أك ــو ت أن نيجــب
دو(0.50) وا التمايز(10)ل، الصدق نتائج   .ييو

دو   )10(لا

الوظيفية سانية قو ا سة مما جة د لتقييم ملقياس التمايز الصدق قنتائج ر ر ي
ال   .تعليميةباملؤسسات

  )AVE(قيمة  راملحو

التنظي   0.522  يدار

  0.583  الوظيفي

والعالقات   0.576  التواصل

ل ك للمقياس ي التقا   0.515  رالصدق

املــــــستخلص التبـــــــاين متوســــــط أن الـــــــسابق ــــــدو ا مـــــــن الـــــــصدق) AVE(ليتــــــ لتقـــــــدير
بلــــغ ح ــــ املق للمقيــــاس قيمــــة(0.515)يالتمــــايز أن كمــــا ،)AVE (محــــ ــــل املقيــــاسل محــــاو مــــن رو ر
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ن بـ اوح ـ مـن)0.583 – 0.522(ت ـ أك قيمـة ـ و مــن(0.50)، مقبولـة جـة د تـوفر ـ ع يـدل ممــا ر،
ح املق للمقياس التمايز   .يالصدق

اسة الد نتائج    :رخالصة

معامـل - حـصائيةباستخدام الثبـات معامالت ومعامـل) Cronbach's Alpha (α)(جاءت
للمقيــــــــا النــــــــصفية ــــــــسانيةالتجزئــــــــة قــــــــو ا ســــــــة مما جــــــــة د لتقيــــــــيم ح ــــــــ املق قس ر ر

بلغــــت عاليــــة جــــة بد ــــا) 0.972 ،0.926(رالوظيفيــــة تمتع ــــ ع يــــدل ممــــا ، التــــوا ــــ ع
الثبات من عالية جة  .ربد

الـــداخ - ـــساق صـــدق معـــامالت جـــاءت ي،كمــا التقا جات،روالـــصدق بـــد روالتمـــايز ي
ا من عالية جة بد ا تمتع ع يدل مما  .لصدقرمرتفعة

اســــتخالص - عـــــن أســــفر فقــــد ستكـــــشا العــــام التحليــــل اســـــتوعبت) 3(أمــــا عوامــــل
و%)55.939( العامـــــــل ضـــــــم حيـــــــث ـــــــ(ل؛ والتنظي بلـــــــغ) 16) (يدار وقـــــــد ة، رعبـــــــا

العامـــل ـــذا ل ـــامن ال ــذر تھ(15.960)ا ـــس مـــا تفـــس ــ م وأســـ أمـــا%)46.941(، ،
ي الثــا ضــم) الــوظيفي(العامــل العامـــل) 14(فقــد ــذا ل ــامن ال ــذر ا بلــغ وقــد ة، رعبـــا

تھ)1.695( ـــــــس مـــــــا تفـــــــس ـــــــ م وأســـــــ الثالــــــــث%). 4.986(، العامـــــــل ضـــــــم ن حـــــــ ـــــــ
والعالقـــــات( العامـــــل) 9) (التواصـــــل ـــــذا ل ـــــامن ال ـــــذر ا بلـــــغ وقـــــد ات، ،)1.364(رعبـــــا

تھ س ما تفس م   %). 4.012(وأس
أن - التوكيــدي العــام التحليــل نتــائج ــرت مــةوأظ الال ط بالــشر ــ أو املعــدل زالنمــوذج و

بلغـت حيـث عامليـا، صادق وأنھ للبيانات، ح املق املقياس مطابقة يؤكد مما ًلقبولھ،

ـــساو ـــاي ـــع مر ـــع)1164.262(يقيمـــة مر قيمـــة ـــسبة و ـــة)ـــاي(، ر ا جـــات د ـــ رإ
البـــــوا)2.057(يــــساو عـــــات مر مــــن جـــــذر ومؤشـــــر حــــصائية، الداللـــــة ،)RMSEA (
املعيــــار)0.043(يــــساو املطابقـــــة ومؤشـــــر حـــــسن)0.931(يـــــساوNFI)(ي، ومؤشـــــر ،

املــــــ)0.922(يــــــساو) GFI(املطابقــــــة املطابقــــــة حــــــسن ومؤشــــــر ،)AGFI (يــــــساو
املقــــار)0.902( املطابقــــة مؤشــــر تــــوكر)0.927(يــــساو) CFI(ن، مؤشــــر س-، ) TLI(لــــو

 ).0.914(يساو

حات واملق   :التوصيات

ا بالتاضوء اسة الد تو ا عل املتحصل   :رلنتائج

مـــن - ـــا وغ ـــودة وا ر والتطـــو ة ـــشر ال د املـــوا ة إدا ـــ لو املـــسؤ اســـتخدام انيـــة رإم ر ن و
مـــــواطن لتحديــــد م مـــــوظف ــــ ع وتطبيقـــــھ ح؛ ــــ املق املقيـــــاس ــــذا امعــــات با ات ردا

تـــ مـــن ـــا ل ملـــا الوظيفيـــة؛ ـــسانية قـــو ا ســـة مما ـــ والـــضعف قالقـــوة أداءر ـــ ع أث
جــــراءات اتخــــاذ أجــــل مــــن ؛ ــــام ا داء و الوظيفيــــة م ا مــــستو بجميــــع ن املــــوظف

م امل انب ا ذا ة ر والتطو ية  .التحسي
ـ - ع الوظيفيـة ـسانية قـو ا سـة مما جـة د لتحديـد ح املق املقياس ستخدم قأن ر ر

و ـــ ع والعمـــل ـــا، ف لـــل ا لتحديـــد س؛ التـــد يئـــة تـــضمنرأعــضاء ـــ ال ليـــات ضـــع
امعة ل قيقية ا الطاقة عد ال سية التد يئة لل قو ا ذه وصيانة رحماية  .ق
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الوظيفيــة - ــسانية قــو ا ســة مما ط لــر املقيــاس باســتخدام البــاحثو يقــوم قأن  رن
مثــل مثــل: بالعوامــل؛ التنظيميـــة؛ ات ــ واملتغ داء، والـــوالء: جـــودة التنظيميــة، املناعـــة

نت السعوديةو امعات با التنظيمية اعة وال التنظيمية، واملواطنة ، التنظي  .ماء
ـــ - الوظيفيـــة ـــسانية قـــو ا ســـة مما جـــة د تحديـــد ـــ ح ـــ املق املقيـــاس قاســـتخدام ر ر

ة ر لتحقيق املد التجديد ضوء العام التعليم ؤمؤسسات  ).٢٠٣٠(ر
التع - مؤســــــسات ـــــ ح ــــــ املق املقيـــــاس اســــــتخدام ــــــتكـــــرار و محليــــــا العـــــا أو العــــــام لـــــيم

ً

املقيـــاس عـــاد أ ر تطـــو ـــ م ـــسا بمـــا مختلفـــة ولفئـــات يـــة جن أو يـــة العر املجتمعـــات
ح   . املق
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التفك لتعليم   .ديبونو
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ناصــرالناصـر، بـن الــرحمن اململكــة). 2010(عبـد ـ العــام التعلـيم ــ معل سـة ومما اك إد جـة رد ر ر
م نظـــــــر ـــــــة وج مــــــــن الوظيفيـــــــة م قــــــــوق الـــــــسعودية يـــــــة ــــــــ.العر غ ماجـــــــست رســــــــالة

دن العليا، اسات الد لية مؤتة، جامعة ة، شو رم ر  .ر

ســــــليمان نــــــايف واملطلــــــق، أحمــــــد، بــــــن وحيــــــد نــــــدي، ــــــ). 2019(ال مق ــــــوافزنمــــــوذج ا لنظــــــام ح
الــسعودية يــة العر اململكــة ــ املدنيــة دمــة ا نظــام ــ افــآت العامــةمجلــة. وامل ة ،ردا

اض، الر العامة، ة دا د   .687-769،)4(59رمع

ــــــــــــــ ع متــــــــــــــاح جــــــــــــــراءات، و اللــــــــــــــوائح الــــــــــــــسعودية، يــــــــــــــة العر باململكــــــــــــــة املدنيــــــــــــــة دمــــــــــــــة ا ة ا رو ز
https://hrsd.gov.sa/ar/procedures  
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أمـــام عالمــة ضــع فــضال التاليــة، الوظيفيــة ــسانية قــو ل عملــك ــة ج ســة مما جــة د مــا
ً ق ر ر

نظرك ة وج مع تتوافق ال انة ا فقرة   .ل

سة املما جة رد   ر

  عالية  الفقـــــرات  م

٤  

  متوسطة

٣  

  منخفضة

٢  

س تما   رال

١  

و والتنظيمي: لالبعد           يدار

ع  ١ م جميع ن املوظف م           .دالةتقو

والتطــــــو  ٢ قيــــــة ال فــــــرص ن املــــــوظف جميــــــع رإعطــــــاء
  .الوظيفي

        

ن  ٣ املوظف جميع مع بمساواة           .التعامل

ــ  ٤ ع املوظــف إلجبــار الــضغوط ســة مما عــن رالبعــد
أخر ة ج إ   . ىنتقال

        

املزايــــا  ٥ ـــ ع ــــصو ا مـــن ن املــــوظف جميـــع ن لتمكـــ
  .الوظيفية

        

اتخ  ٦ بالعملاملشاركة ات القرا           .راذ

املناسبة  ٧ ضات والتعو وافز ا ع صو           .لا

تــرك  ٨ ــ ع املوظــف إلجبــار الــضغوط ســة مما رعــدم
  .العمل

        

للعمل  ٩ املحفزة يجابية ئة الب           .توف

ن  ١٠ للموظف الدقيقة املعلومات وإعطاء           .الشفافية

ا  ١١ بم والسالمة من ف ظر العملويئة           .ن

لعمـــــــــــــل  ١٢ مـــــــــــــة الال ات ــــــــــــ والتج انيـــــــــــــات م زتــــــــــــوف
ن   .املوظف

        

بدقــــــــــة  ١٣ م اجبــــــــــا و م بحقــــــــــوق ن املــــــــــوظف ـــــــــف وعر
ضوح   .وو

        

امل  ١٤ م أدا ر لتطو الفرصة ن املوظف           .إعطاء

ان  ١٥ اعتبار ألي شھ م و املوظف إقصاء           .عدم

بمعـــــــ  ١٦ اصـــــــة ا جـــــــراءات يل املوظــــــــفـــــــس امالت
صية   .ال
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ي الثا           الوظيـــفي: البعد

م  ١٧ اما وإســـــــ ن املـــــــوظف ات إنجـــــــا وتقـــــــدير زشـــــــادة
  .بالعمل

        

مــــــن  ١٨ ــــــة ر التطو اتــــــھ ومباد املوظــــــف ــــــار أف رحمايــــــة
والسرقة يالء   .س

        

ن  ١٩ املوظف ن ب ختالفات و الثقا التنوع ام           .اح

م  ٢٠ ا متـــــــــوف يـــــــــا ومقت ن املـــــــــوظف ـــــــــات ملمتل ايـــــــــة
  . بالعمل

        

ال  ٢١ بمــــــــــا م واحتياجــــــــــا ن املــــــــــوظف ف ظــــــــــر ومراعــــــــــاة
العمل ة مص مع ض   .ريتعا

        

ن  ٢٢ املوظف عن ذى و الظلم ال أش ل           .كف

او  ٢٣ الـــــــــــش تقـــــــــــديم ـــــــــــ ـــــــــــق ا ن املـــــــــــوظف ىإعطـــــــــــاء
  .والتظلمات

        

حقـــھ  ٢٤ ثبـــوت حالــة ـــ املوظـــف اعتبــار برد ســـ ألي
  . ان

        

ـل أمـام عالمـة ضـع فـضال التالية الوظيفية سانية قو ل عملك ة ج سة مما جة د ما
ً ق ر ر

نظرك ة وج مع تتوافق ال انة ا   .فقرة

سة املما جة رد   ر

  عالية  الفقـــــرات  م

٤  

متوسطة

٣  

منخفضة

٢  

س تما   رال

١  

ع ي/تا الثا ــــفي: البعد           الوظيــ

الوظيفية  ٢٥ أوضاعھ يخص فيما املوظف مع سيق           .الت

م  ٢٦ ــــــــــــا أف ــــــــــــة لتجر ن للمــــــــــــوظف م الــــــــــــال الــــــــــــدعم رتقــــــــــــديم ز
بالعمل ة ر التطو م ا   رومباد

        

مــــــن  ٢٧ م لتمكيـــــ كفـــــاء ن للمــــــوظف الـــــصالحيات ض تفـــــو
بفعالية العمل   .أداء

        

ــــــق  ٢٨ الفر ح بــــــر والعمــــــل ن املــــــوظف ن بــــــ التعــــــاو يع وــــــ ن
  .الواحد

        

عقليـــــــــا  ٢٩ فيـــــــــھ املبـــــــــالغ ـــــــــاد لإلج ن املـــــــــوظف ض عـــــــــر عـــــــــدم
ً

وجسديا
ً

.  
        



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

47 

العمل  ٣٠ من التعسفي الفصل من ن املوظف           .حماية

نحرافـــــــات  ٣١ عـــــــن بـــــــاإلبالغ قيامـــــــھ عنـــــــد املوظـــــــف حمايـــــــة
بالعمل اطئة ا سات   .رواملما

        

الثالث والعالقات: البعد           التواصل

كر  ٣٢ ـــــ ع فـــــاظ با ســـــ ألي ـــــا ا ام وعـــــدم املوظـــــف امـــــة
  .ان

        

ســـالمية  ٣٣ القـــيم مـــع يتوافـــق بمـــا العمـــل ئـــة ب ـــ التعامـــل
نة امل   .وأخالقيات

        

أو  ٣٤ خـــوف دو بالعمـــل للقيـــادات ة واملـــشو النـــ نتقـــديم ر
  .ديد

        

اتھ  ٣٥ وقد املوظف نفس الثقة ز           .رعز

ـــــــــ  ٣٦ للمـــــــــشاركة ن املـــــــــوظف ـــــــــ والفعاليــــــــــاتتحف ـــــــــشطة
  .املجتمعية

        

اصة  ٣٧ ا حياتھ ر امل غ التدخل عن           .البعد

العمل  ٣٨ موظفي ن ب الفات ا ة           .معا

مـــــــالء  ٣٩ ن بـــــــ ـــــــة املعنو واملـــــــساعدة الـــــــدعم تقـــــــديم يع زـــــــ
  .العمل

        

افـــة  ٤٠ ب م إلـــ ســـتماع و ن املـــوظف مـــع والتواصـــل نفتـــاح
امل   مكنةالوسائل

        

 

 

 

 

 


