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ذ(2010ذتشرؼـذاظثاغلذذ2.........ذاظؼبقلذذ2010ذأبذذ1)االدتالمذ

 امللخص
 هٗػْذف انثؽس 

 .فٙ االذؽاداخ انشٚاضٛح انرطٕٚش انرُظًٛٙ إلؼذاز انخصائص انرُظًٛٛحانرؼشف ػهٗ  - 

َُٛوٕٖؤفٙ ظًوغ يؽافظوح  ( اذؽوادا سٚاضوٛا فو32ٙ)يوٍ ضوًٍ ٔ( ػضوٕا  53انًُٓط انٕصفٙ ٔذكَٕد انؼُٛح يٍ ) وذى اعرخذا

ٔانوز٘  Marrinانًؼوذ يوٍ لثوم يواسٍٚ  Organizational Diagnosisاعورثٛاٌ )ذخوخٛص انًُظًوح(  اعورخذاوانثٛاَواخ ذوى 

ٔيؼايوم اسذثوا   نؼُٛوح ٔاؼوذج ٔذى ذؽهٛم انثٛاَاخ إؼصائٛا تاعرخذاو االخرثواس انروائٙو (1895ذشظًّ انذكرٕس ػثذ انثاس٘) انذسج 

  ٔيؼادنح ظرًاٌ ٔيؼايم انفا.تٛشعٌٕ 

ياٚاذٙ : ٌٕٔاعرُرط انثاؼص  

اضٛح يمٕياخ انرطٕٚش االٚعاتٙ انًرًصم فٙ ٔضٕغ أْذافٓا ٔظٕدج ْٛكهٓا انرُظًٛٙ ٔايرالكٓا ذًرهك االذؽاداخ انشٚ -1 

لٛاداخ كفٕءج ٔػاللاخ ٔظٛفٛح ظٛذج ٔأعانٛة يؼأَح ذغاػذْا فٙ إؼذاز انرغٛٛش انًمصٕد إال أَٓا ذفرمش إنٗ انؽٕافض انكافٛح 

 األيش انز٘ ٚمهم يٍ دافؼٛح األػضاء َؽٕ انرطٕٚش.

Diagnosis  of organizational attribution access to the organizational development of 

Sport Unions in Ninavah 

Assist.Prof.Dr.0day.C.AL-Kwaz                            Assist Lecturer.Dr.Mohamed.th.najeeb 

Assist Lecturer.Zaid.F. 

Abstract 

 The research aims at: 

-Recognizing organizational attribution to introduce organizational development in Sport 

Unions. 

The descriptive approach was used. The sample included (53) administrative 

members belong to (32) sport unions in Ninavah. The data were analyzed statistically by 

using t-test for one sample, Pearson correlation coefficient, Guttman formula and Alpha 

coefficient. 

 The researchers concluded the following: 

1. Unions of Sport have abutments  positive development that clarified in definite goals, 

quality of organizational farms, possess  a competence leaders and, assistant way  to help it 

to make conscious change, but it have not more  motivation   to trend to development . 

 

 

 

 

 :انرؼشٚف تانثؽس -1
 :انًمذيح ٔأًْٛح انثؽس 1-1

إيددزمانددل  مموير ددتفميتهددلمتهدد عملياتددلتموير ددتنظمويرأليتيددظمةنددمم ألييددمم هيددلمللبددمميا دد مم   ددات ملياتددم
وي للاتددممويرأليتيتددممرلي فذددمموة يددزم شددومويياددللوم وةا ددلتموا وفنددممويرددظمتتوذددتموييألييددلتم تص ددت م  ددرت م  و م

تمالمتتذدد م ألييددممإ وفنددمممليتددمم دد م لتأددلتمويليددوم  م اددتنتمإ وفنددممتلتدد متأل تدد موياددظو دموةيددظو ملاددزمولراددلفموبدد

                                                         
 عدؼرؼةذاظرتبقةذاظرؼاضقةذواظػـقة/طؾقةذاظرتبقةذاظرؼاضقة/جاععةذادلقصؾ/اظعراق.1

 عدؼرؼةذاظرتبقةذاظرؼاضقةذواظػـقة/طؾقةذاظرتبقةذاظرؼاضقة/جاععةذادلقصؾ/اظعراقذ2

ذعدؼرؼةذاظرتبقةذاظرؼاضقةذواظػـقة/طؾقةذاظرتبقةذاظرؼاضقة/جاععةذادلقصؾ/اظعراقذ3

 2010ذ-(ذ55)ذ–ددذاظعذ–(ذ16)ذ–اجملؾدذذ–جمؾةذاظراصدؼـذظؾعؾقمذاظرؼاضقةذ
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 وةه وعم،م ه همويياتنتمنيت م نمتتتنملازمويي رت موا وفيم  موي ألظم،م هأللمتتي مقد ف م تمديتاموييألييدمملادزم
م(.969-961،م4112ويرخاصمم  م لتألتمويليوم)باتونم باتون،مم ذووير تنظم ويرغتتظم  م

وير تنظمويرأليتيظم  موييتوهظمويمصتمميظموييألييلتموا وفنمم ق متألل يتمويترل م ويالشحتنمتصمم  يتلتمل ند  منل م 
م(.21،م4112 ألهلمويرغتتظم ويرص نثم وير تنظ.)وياتايم،م

ختصم لتقدلتم   ممملئصموير تنظموبتمذ مطلرعملياظمنلري ملازموييلات لتمويصتمم وي قتأمم،مليلموبتمنأتمملازمتاد
(. نر اد مت دتنظموييألييدلتمإ وف م9،م4111وير تنظم تص ن م اللاتم صتلغمم لليررتم)هتئممويرصأ م وال لدل مويلدلم،م

م(.2،م4111ت نظمه همويلياتمم ويرظمتلري ملازمويراختصم وير وموم إ وف موياظو دم)ويصظرظ،م
ويخ ددت موة يددزم دد مم ددتوتم)مDigenesis Problemم( نلدد مويراددختصمويرأليتيددظم  متاددختصمويياددتام

موةبييددممويي ددلب  ،ويصتويزم،ويهتتددومويرأليتيددظمم،وير ددتنظمويرأليتيددظم ونموغادد مهدد همويياددتنتمتدد  فمشددت م)وةهدد وعم
م(.6،م4111وة ات مويأتل ي(م)والقرمل ي،م،مويلنقلتمويتظت تم،

 تقلهددلممصددمميايصلييددمملاددزألييددلتمويتددتمموي ل هدد ومويألددت م دد مويرغتتددظم وير ددتنظموياددغوموياددلغومييم صدداسيأدد م
ويردظمتلد م د موييألييدلتممويظنلضدتمم ةتصدل وتم  د مهد هموييألييدلت(،م525،م4111ويصليظم ت تنظهم) وغدظم صدليس،م

إذم،واشظوعملازمتاتتوموييألرخالتمويظنلضتممويرظمتل مويتوذهممويرظمتلاظمل مويي رت مويظنلضدظمياأ دظميظمويرظمتليو
يدظم بصدل مماقل رهدليدظموييالفندلتمويردظمن دلزموالتصدل موييظلدزيمماشدظولها موي دظ موي ظلتمملازمإل ومتوتصل والتليوم

ويلظو ملليمم ت تتظم اوم يلف رهلم مإ وفتهلم تأليتامبالطهلميضنمل متأليتاموي  فوتم وييالفنلتمويلظرتدمم واقاتيتدمم
م.(م9191،422يياه وبظ،م ويألفنمم وي  يتممريتويأممويارألمموة يياتمم)مويخ ت م و

 وير دتفوتمويصلصدامميدظمويظنلضدممويلظرتدمم ويللييتدمممويرغتدظوتويظنلضتممنر م نمتتول ممتصل وتالولاتتميلنم
  ممن متاألظم تل مم  رأااتمممقلئيمملادزمويرادختصمويرأليتيدظماشد وتمويرغتتدظمويي ادت ،م ذيد منر اد م د مف  دل م

رغتتظموييخ ظم  ممن مإصنزم دلمنيتد مإصدنشتميدظمويمنتتنميهامويأ ف م ويت ل  ملازم ش وتم  لضل موالتصل وتم ن
مرتئمموالتصل وتمرتوم أت لتهلم لأللصظهلموييخرا مم وياصثمل موةيضومريلمن هامرإجلف ملتو  موار و مي  موةلضل .م
 تيهظم هيتمموياصثمويصليظم  م هيتمموالتصل مويظنلضظمب  تمه ومويي مومويصتدتيمويد يمنالد م  فوم هيدلميدظم

ممتادختصمويرتوبد مويرأليتيتدممويظئت دمر بتلم ماأتلم وي يم  ممدن مبردلئدموياصدثمويصدليظمنيتد م وييرريعماال تأليتمموي
ت ددلل موييهريددت مرر ددتنظموالتصددل وتمويظنلضددتمم دد مم نيددظمت ددتنظهم تص ندد مذتوبدد مويضددليم ويأددت ميتهددلم ويرددظمنيتدد م

ألدل مذتوباهدلمويرأليتيتدممرألدل ملايتدلم رتألدلمن دلل م لليرممذتوب مويضليم وييصلييمملازمذتوب مويأت م يلمن لل ملادزمر
ممم ويتصت مإيزم يضومويألرلئدم تصأت م ه ويهلم  م رلفو موير تفوتمويخلفذتممرحالت

 :يخكهح انثؽس 1-2
(م دعمم)ويخلفذتدمموياتئتدردلالتمويردظمتتدتنم لحدظملظضدممياضدغتطمنألاغظم نمنرامويرغتتظموييخ ظميظمإطدلفمويي

يرل ننتموةمظ ميظم ذزو موييألييممويرظمتر امرلال رأظوفمويأل داظم ألفبدمم دعمغتظهدلم د مويليومراتومذل ميظمإذظو مو
م(.911،م4114وةذزو موةمظ م)شيت ،م

  دد مويينشدد م نمهألددل مضددل لميددظم  و موالتصددل وتمويظنلضددتمم  بهددلمغتددظم  ددررتامميار ددتفوتمويرلفنددمملاددزموي ددلشمم
مويألرلئدمويظنلضتم.مويلظرتمم ويللييتمم  ممن مقامم الفللتهلم ضلي

م وة ئاممويرظمت ظزمب  هلمهظم:
مهوم نمإ وف موالتصل مغتظمقل ف ملازمإذظو مويرغتتظوتموالنرلرتمميظمتأليتيهلمييرلف مويضغظموياتئظمويخلفذظ؟ -
ويرظمتصردلخمإيدزمويرغتتدظمهدوميدظممويرأليتا هوم نموالتصل وتمرصلذممإيزمويرغتتظميظمذتوباهلمويرأليتيتمم؟م  لمذتوب مم -

 مميدظموة دليت مويي دلل  م مممويلنقدلتمويتظت تدمص ن موةه وعم مميظمهتتاهلمويرأليتيظم مميظم  ات مويأتدل  م مميدظمت
ميظموترلههلمبصتمويرغتتظ؟

ت ل التمل ن  ميظمذه مويل ن م  موييهريت مرليرلب مويظنلضظمنيتد مواذلردمملاتهدلم د ممدن موياصدثمويصدليظم،م
م يم)مويرلظعملازمذتوب مويضليميظموير تنظمويرأليتيظ(.لاتتمتتي م اتامموياصثميظم صل

وة ددظمويدد يمنلددزاموياصددثملدد مم ذددت م فو ددمم ددلرأمملدد موير ددتنظمويرأليتيددظميددظموالتصددل وتمويظنلضددتمملاددزمشدد ملاددام
م.ويالشحتن
 :ْذف انثؽس 1-3
م.وير تنظمويرأليتيظماش وتموة ل تممويخملئصمويرأليتيتمويرلظعملازمم-م
 يعاالخ انثؽس : 1-4
ميظم صلييممبتألت .موي ظلتمم:م لضل موالتصل وتمويظنلضتمميوييرل مويااظ9-2-9
مويرظمنرتوذ ميتهلم لضل موالتصل وت.موي ظلتممييتلبظم:م ظولزموالتصل وتمويظنلضتمووييرل م9-2-4
م91/6/419يغلنممم9/4/4191مورر  وييرل م يز لبظم:9-2-2
 ذؽذٚذ انًصطهؽاخ : 1-5
م Organizational Developmentموير تنظمويرأليتيظم:9-5-9

رأبددتمامو ددرظوتترتلتم ر ددتف مت ددره عمتغتتددظمويلألئدد م والترلهددلتممWarren Bennisلظيددتم وفنمرتألددت م
 ويأدتام ويهتللددومويرأليتيتددمميررألل دد م ددعموالشرتلذددلتموير ندد  م ت ددر تعمويرلددلنيم ددعمويرصدد نلتمويرددظمت ظضددهلمويرغتددظوتم

م(.242،م4111رمل نمم ويحأليتمم)ويأظنتتظ،مويهلئامميظموياتئمموالذريللتمم والق
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 نلظيتم)ش  (مرأبتماتغتتظم تذتم  أمت م هل عم  و من لزميرصأت مويرتتيموياتئظم)ويد وماظم ويخدلفذظ(م
م(.914،م9191ريلمنضي موالبرأل مإيزمشليممتأليتيتمم لحظمق ف ملازمشومويياتنتم)ش  ،م

 بيدامويصدتويزم ويأتدل  ممويلنقدلتمويتظت تدم هد وعموالتصدل م متبصمإذظوئتلمرأبتمامتغتتظم تذتمتن نلظيتمويالشح
م.يرغتظوتميظموياتئمموي وماتمم ويخلفذتمم لأللصظموا وف ميررألل  م عموالشرتلذلتموير ن  م ويرص نلتمويرظمت ظضهلمو

مDigenesisويراختصم:مم9-5-4
يردظمتص ند موييادتامموييدظو م لليررهدلم و نلظيهلم)شيت (مرأبهلم:موييظشادمموة يدزميارغتتدظموييأمدت مندرامريتذاهدلم

ممويرددظم  تميصدد  تمويياددتاممجددامإنرددل مويصاددت موي للاددمميايلليرددمم ويرظلتددزملاددزم يضددومنلأاهددلمتص ندد موة ددال مويظئت دد
م(.مم912،م4114ويصات موييرلشمميالنخم)شيت ،م

ممويهل دممينتصدل وتملد م نلظيهلمويالشحتنمإذظوئتلمرأبهدلم:متص ند ميايادللوموييتذدت  ميدظمويخمدلئصمويرأليتيتد
تص ند مويخمدلئصمويرأليتيتدممويردظمتصردلخم ويردظمم د ممنيهدلمنيتد مملتمويخلصممرأليل هلموا وفيمل مطظن مذيعموياتلب

مإيزمويرغتتظ.
م
م

مويخملئصمويرأليتيتمم:م9-5-2
ن مويظنلضددتممتأليتيتددل،م ويرددظمشدد  هلمم) ددلفم ةتصددل وتهددظمويرتوبدد مويرأليتيتددممويرددظمنددراملدد مطظنأهددلمتاددختصم

marrinم(م،مر المممملئصمتأليتيتم،متامولريل هلم  مقاومويالشحتن.م
 اإل اس انُظش٘ ٔانذساعاخ انًخاتٓح- 2
 اإل اس انُظش٘ 2-1
  OD Conceptيفٕٓو انرطٕٚش انرُظًٛٙ: 2-1-1

ميدتمرغتتدظمويرد فنرظموييخ دظويويياتنتموا وفنمم تأل ت مرظو دمنل موير تنظمويرأليتيظم  منًمش نحلًميراختصم
م(.Boxal,1996,75  رأل وًميايلظيممرليلاتمموي اتلتمم)

 تأرددظنمظددلهظ مويرغتتددظم وير ددتنظميددظموييألييددممراددتوم  ل ددظمرلترلهددلتموةيددظو م ويريللددلتم  ددتوق هامبصددتم
)بيدتوم  مذي ،م تيلم ونموي ات مواب لبظمنالد م  فومشل ديلميدظمهد ومويخمدتل،ميدليرغتتظمرادتوم  ل دظم دتو م لدلنم

لازمقات موةيظو م ويريلللتم تلل بهاملازمإبرلشدت،ليلم نم دات موةيدظو منرصأد مردتشظمميمراتومفئت ت تفو(منرتق
م(.994،م4114  م  ويلهام وترلهلتهام)شيت ،م

 ويرغتتظموييخ ظموي يمنص تمبرترممذه م أمت م نايوم ريتلدمم د مويلياتدلتم وةباد مموييمدييمميرغتتدظم
نصدد تمهدد وم اهددلم نئيددممياتئددممويليددوموير ندد  م  موييرتقلددمم،ادد ممويرأليتيتددمميرل ويلياتددلتم وةبوةيددظو م وييريتلددلتم

ويرغتتدظمرلد مإ فو موا وف مويلاتدلمرأهيتدممإ مليدتم هدتمقد مناديوموةيدظو ميأدظم  مويلياتدلتمويرأليتيتدمم لنهيدلم لدل،م يأد م
 تقلهلمويصدليظم ت دتنظهمشردزمردلتمايصلييمملازمي صاسمه ومويألت م  مويرغتتظموياغومويالغومييألييلتمويتتمموي ل صمم

م(.525،م4111) وغظم صليس،ممContinuous improvementشلئللمويتتمم  هتممويرص ت مويي ريظم
 :ٔذرضًٍ ظٕاَة ػذج يُٓا:انرطٕٚش انرُظًٛٙ ػًهٛح خصائص 2-1-2
 أل اأدلتمبيظندمم لادزمظمتلد ملايتدمم   درأااتمم،ميهدظمتاألدزت دطلرعملايظم:ميدليرهت موييا  يدممةشد وتمويرغت  بهلمذوت-1

م. ويتيتمم وييأللهدموياصحتممويظصتألم  تلري ملازموييلات لتمويصت مم وي قتأمم ت رخ مموة ليت مواشملئتم
ويي درأاوم:ميتيدلمتهدرامرصلضدظموييألييدمم  وقلهدلميإبهدلمتد ف م لضدتهلمي دظزم تهدرامرلييلضدظمي دظزمو درظوتترتلت -4

م.مم   رت موي يتشلتم ويرتقللتميظ ويرت تلبتلتموي مرت مواترتياويي رأااتممي وال رظوتترتلت
ويظ دديتممتهددراملدد ي مرليلنقددلتم إيددزموهريل هددلمرددلييرغتظوتموي وماتددمم ويلنقددلتميضددنملدد ويأددتامواب ددلبتمم:م تأددتم-2

م.ممويخلفذتمم ويلنقلتمغتظمويظ يتم
ًم:مشتثم نمويرغتظوتمويرظمت لزمإيتهلموييألييممتل ممذو طتنوموة رظبل دم خ ظ -2  يدت م ققردلًم ذه وًم رتوصنًم  وئيدل

م.،م وهريل هلمرليتاتلتمن ت موهريل هلمرليرزئتلت
يي ددلل  موا وف م المنتر ددتنمررأدد ناموييظئتددلتم ويرتصددتلتميأددظمرددومنردد ماتنميخاددظو مويرأليددتا: ذوتمطددلرعملياددظ -5م

ليلم بهلمتهرامررلد نوم، مم لليررت اللاتم صتلغ  ويلل ات مي هام وقلهام تيتتألهام  متاختصم لتقلتموير تنظم تص ن 
وي نألل تتتدمم وي لادظمرد الًم د م ردظ مطدظزموييلدلنتظم ذيد مرلأد مويادظو دموير فناتدممياريللدلت  تظشدت موي دات مويرأليتيدظ

 ويضليم إذظو مويرل ننتمويردظمترلاهدام  وموموييخراظوتم ويتفشموييل  مممتملًميه ومويغظضماللرالعمبألطمويأت 
م(2،م4111)رلشثمإ وفيم،م.وييلظيممويلايتمم وي اتلتمم لحظموب رل لًم ع

 يشاؼم انرطٕٚش 2-1-3
م(ملازموبرلام فرعم ظوشوم  ل تمميارغتتظمهظ:Lawrence&Lorchنأتممويأليتذخموييل م  مقاوميتفب م يتفشم)

مت متصأتأهل.اي يألرلئدمويصليتمم)  موييرصأأم(م ويألرلئدموي ترألل  م فو مم  لظيممويرالن مرت مم ظشاممويراختصم:-و
موييألل امميارغتتظ.مت ظشاممويرخ تظم:م نراميظمضت هلم ضعم تص ن موا رظوتترتلم- 
مإيزم ات ميلاظممن م   م ص   .مت ظشاممويرأل ت م:م تايومويأتلممررظذيممتا موا رظوتترتلم-خ
بصظويددلتمويصلصددامم ظشاددممويرأتددتام:مشتددثمتأددلفنمويألرددلئدموييرصأأددمم ددعموةهدد وعموييتضددتلمميغددظضمتاددختصموال- 

م   الرهل.
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ذاظػعؾل

ذاظتشخقص

ذادلرشقب

ذذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذاظتـػقذ:ختطقطذ

ذخططذاظتغقري-

ذتعاضبذاظتغقري-

ذذ

ذذ

ذاظتـػقذذاظػعؾل:

ذاالظتزام-

ذادلتابعة-

ذ

ذاظتؼققؿذذذ

م(بيتذخموير تنظمويرأليتيظم)ويرغتتظموييخ ظ(م9)مفقاموياتو

م(271،م4111)ويايل م شيت ،ممم
 ُظًٛٙ :انرخخٛص انر 2-1-3-1

مميدظمتتضدتسملياتدلتمويأليدلمم جأليدممردهتمو ريظوفنممذيعموياتلبلتمل مويأليلممويتاظم  م ش وتت،م ل ي ميدت:م هيت
بيددتذخمويمددألل ن موي ددرم: هظم  ددتامم مددظ مم  دد م  ددلئومويراددختصمهددتمموييألييددم،م لدد  م دد موةهدد وعمذوتموالهريددلم.

م،م هدتمبيدتذخمنلادامويييلف دت م9176امبادظهملدلمم(متدWeisbordمMarvinياراختصم هتمبيتذخم لفي م ن اتف م)
م-ه هموييأللط م  مويمألل ن مهظ: لأل متاختصمويياللومويرأليتيتم؟نأليظ نممل يتيم؟ ن منأليظ ن
وآليتددممويي ددلل  مم-2وييتليدد تم)ويصددتويز(.مم-2مويهتتددوموياألددلئظم)تأ ددتامويليددو(م.م-4ويغلنددلتم)بددت موةليددل (م.م-9

م(.7،م4111)ويلال ،مممويأتل  م)متتوانمه همويمألل ن (.م-6قلتم)إ وف مويألزو (.مويلنم-5م)ويرأألتمموييألل ام(.
مشت :موغااهلمتاتظموي فو لتمإيزم نمتاختصمويياتنتمويرأليتيتممت  ف 
ملازمتتانعموييتوف م وييهلمملازموييتظ ت (،وا وف مويلاتل،وةه وعم)ل ممق ف موييألييم-9
منرتوي م عموةه وعموييلاألمم،متأليتام ظلزي/الم ظلزي(وياألل مويرأليتيظ)تميتامويهتللومالم-4
مويصتويز)مويرهت مويريللتممتص زم  ممن متتظنامويي نظمشخصم وش (م-2
موييلل بم)ويصل  موآليظ،والتملالت(م ذت هلمنصأ موييزن م  مويت ل  م وي لليتم.موة ليت -2
م(. ضظوفوت موير رتظمق من ا م)مويمظوللتمر ت مم المنيت مترألاهلم يالب لبتممويلنقلتموم-5
موة ات مويأتل ي)مويرأنت م وي لام  مويأتل  م  ات (.-6
م(7،م4111وم  م أل  ممويرغتتظ.)والقرمل ي،ماأنمم وضصممل مونرلرتلتمويرغتتظ(منقات مويرغتتظم)تتيتظمف م-7

ويادلشحتنميرادختصم د مقادوممتدامولريل هدليظم أتل تمويد يممم (marrin)ش  هلم لفن ممويخملئصمويرأليتيتممويرظم هظ
م تراموير ظ مإيتهلمراتوم تذزم للالتظ: ويرظموالتصل وت،م
 األْذاف : 2-1-3-1-1
و،مويدعمويليد ل م م فوم  ل دتلميدظم ننمويألتممرلترلهمتصأت مه عم لت موقرظزم)و  ن ميت (م م9161يظمبهلنممللمممممممم

 موةيظو م يضومإذوم دلمو درايتوم لات دلتمشدت م د  متأد  هامي يمنر مليات،م نتتنم  ول يم نموةه وعمتات ميأليظو م 
م: هيهل(. هألل مل  متمألت لتميأله وعم942،م4112رلترلهمتصأت م ه ويهام)ويل تم،م

 أْذاف سئٛغح يماتم أْذاف شإَٚح:-ا
تت (.ميلةه وعمويظئت ممتظتاظم الشظ مررااتممشلذلتم فغالتمويريلللتمويي رهاتممويظئت دمم)ويي در ت ن موة ل د

  لموةه وعمويحلبتندمميهدظمت دلزميرااتدممشلذدلتم فغادلتمويريللدلتمويي درهاتممويحلبتندمم) دحنمرليأل دامميالدل ات مرإلد و م
مويظ وت م وةذتفم ظظ عمويليوم غتظهل(.

 أْذاف لصٛشج األيذ ٔأْذاف  ٕٚهح األيذ:-ب
لممدن م دألمم دحن،م  دلموةهد وعمطتنادمميلةه وعمقمتظ موة  مهظمتا موةه وعمويرظمتأ وموييألييمميدظمتصأتأهدمم

(م ألمم هظمتتيظم  دلفوميايألييدمميلد  م دألتوت،م ونموة دظم41وة  مينمنيت متصأتأهلممن م ألمم نيت م نمتمومإيزم)
مق منر ا م  موا وف م ظوذلمموةه وعمطتنامموة  م ألتنلميرألت هلم  متل ناهل.

 أْذاف صشٚؽح ٔأْذاف ضًُٛح :-ض
لل  م ه ويلمف يتممصظنصممتتا ملازمويرهلتمويخلفذتمم) حدوموييدليتت ،مويصتت دم،م   دلئوممتضعموييألييلتممم

والتمل (،م ق مالمتتتنمه هموةه وعمهظموةهد وعموي لاتدم.  لموةهد وعموي لاتدمميهدظمويردظمتليدوموييألييدمملادزمتصأتأهدلم
م(Richard, 1991, 251 ق متخرايمل موةه وعموييلاألم.م)

 انرُظًٛٙ:انٓٛكم  2-1-3-1-2
طاتلدمممإننايومهد ومويلل دومشرداموييألييدمم،م بيدظموي دا مم،م بيدظموتخدلذمويأدظوفموي دلئ ميدظمويرأليدتام.مذيد م 

لدلنمويهتتدومويرأليتيدظمذل د ومميدإذوويهتتومويرأليتيظم،م  تقدعمويلدل ات ميتدتمندقجظملادزمقد فتهاملادزموييادلفلمم وارد و م
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م نددمويرخددتعم دد ممإيددز،ميددلنمذيدد منددق يمرليلددل ات ممإطددلفهمددلفخمملنقددلتميالددل ات مةنددم غتددظم ددظنم المنرددتسم رددلالم
،م نرلاهامغتظم رصي ت ميرأ ناموقرظوشلتم  مشأبهلمتص ت مويليوم،م لازمويلت م  مذيد مواطلفموتملالتمملفخمه و

رتل منر دتف،ميت دم نلدلمميرص ند مويلنقدلتمويرأليتيتدممنيتد ميدتمملأ دل مإيتدتيلنمويهتتومويرأليتيظموييظنم ويد يمنأليدظم
ويأظندتتظ،مموييرغتظوتمويي رر  م نارعمويلل ات ملازموالذرهدل مير دتنظهم تص دتألتمم يدلمن دلل ملادزمتصأتد موةهد وعم)

ليصظلتددمم وييظ بددممراددتومرنيرددلامم ننردد مم ومددوموييألييددلتمويظنلضددتممظومويرأليتيددويهتتددمليددلم ن(.4111،261-269
عمذتوبد م رلد   م ألهدلموياتئدممويخلفذتدمم وي وماتدمم ويلياتدلتم مويرغتتظمويي دريظم ريدلمنصأد موالب درلمم ويردظورظم دا رن

مللمم.مووا وفنمم ويأتوبت مم وةيظو مويلل ات م ويظنلضتت مرات
 انؽٕافض: 2-1-3-1-3

ويص زملالف مل مقت م  مشدلتفم ومادظمنصدظ م دات موي دظ ماشدال مشلذدلتم فغادلتم لتألدمم.ميلألد  لمنادلظممم
ظغ ميظمإشاللهلم،ميليصلذلتمت ا مويرتتظم وي يمنأدت مإيدزمرد  مويرهد م د مقادوموي دظ مواب لنمرتذت مشلذممي نتميلبتمن

 وياصدثملد مشلذدلتمذ ند  م يدظمشليدمملد ممقد ف ممل ه ومويره موييا   مر  فهمنق يمإيزمواشال م   مجامتصأت مويظضد
وئوم ألهدلم صل يدممرد  مويرهد م دظ مويره موييا   ملازمإشال مويصلذمميلنمويرتتظمن ريظم،م لأل ئ منتتنم  لمموي ظ مل  مر 

(،مإذم نمويلتو ددومويياددالمم491،م4112),ويليتددلنم مددظ م  متغتتددظم  ددلفمويرهدد موييادد   م  مو ددرا و مويصلذددممرددأمظ م.
،م4111) وغددظم صددليس،مم يدد وتتددق يمإيددزموياددلتفمرليظضددلملدد مويليددومةبهددلمتصددللظمشلذددمموي ددظ مياأليددتم تصأتدد م

 دعمم وي دااتمم ريدلمنأل دراممق منرتي م بتو م رل   م  رألتلمم د مويصدتويزموالنرلرتدم. يظم وموموييألييلتمويظنلضتم(229
 رهدت مقد منمدوميدظمرلد مم ياد م ويرظمنيت ممنيهلمويليوملازمإجلف م تص تزمويلل ات م ويظنلضتت موييتقيمم ر االت

مم ويليددوميددظموييرددل ذيدد ميخمتصددتممم مددظ قدد مالمنيتدد مويلحددتفملاتددمميددظم ألييددلتمم هدد وم ددلوةشتددلنمإيددزم قمددزمشدد م
ممم لنأتظ:مإيز تأ امويصتويزم  مشتثمبتلترهلم،ويظنلضظم
مترل  مويصتويزموييل نممويرظمنيت ميايألييلتموييخرا ممإتاللهلم   موةشتل موييخرا ممه همويصتويز:: انؽٕافض انًادٚح -ا
ألل  م عمل  م لمنألررتبتم  متريحومه هموي ظنأممرإل ل مويلل ات م ذتفومتر: األظش ؼغة ػذد انٕؼذاخ انًُرعح -

م ش وتم  م اعمم  تمم نتيظمذي ميالل ات مشتويزمابرلخمولاظمل  م  مويتش وتم.
نريحومه وموييألهدميظمويرص تزمرتذت م لل يممنرأل املازم  ل هلمويلل اتنميظموييألييممم: خطط ذماعى األستاغ -

موةفرلزموييرصأأممبرترمملياهام.
رص تزنممإبهلمتررل  م عمبيظنممويرتقعميدظموي ويلتدمم،مإذمند ف مويلل دوم نرتقدعموبدتم نرضسم  مه هموة ليت مويم

لايلمضلليمذهت هم لايلمشأأدممويادظلمم فرلشدلمإضدليتمميلبدتم دتتتنمشدظنتلميدظمهد هموةفردلزمواضدليتممويردظمشأأرهدلم
موياظلمم.

ارتعمويلل ات ملازمولر ل م هلفوتمنأتممه وموة ات ميظمويرص تزملازمتم:انرؽفٛض ػهٗ أعاط انًٓاساخ انًكرغثح 
مإضليتممتلزامق فوتهاميظمويليوم،ميتايلمولر اتومل ل وتمذ ن  ملايلمتاأتومشتويزم ل نمم.م

تلراظمويصتويزموييلألتنمم ويرظمتررل امويألتوشظموييل نمم هيمم نضلميظمتص تزمويلل ات م  ميئلتمم: انًؼُٕٚح ضانؽٕاف-ب
موييلألتنمم: ألهام،م   موة حامملازمويصتويزم

مإشظو مويلل ات ميظمتص ن موةه وعم انل  م  فهام ت للاهام عموييألييلتمويرظمنلياتنميتهلم.
م(55-52،م4111ويأظنتتظمم,مواللرظوعمررهت مويلل ات م.)

 األعانٛة انًؼأَح : 2-1-3-1-4
 وييلات دلتمييرخد يم هظموةبييممويرظمت لل ميظمتصأت م ه وعموير تنظم ألهل،مويي لهيمميظمتدتيتظموياتلبدلتم

ويأظوفمرمتف م  ريظ م  نمتادتني،م تادرتعمف زموييأللي دممضدي موي ظند مويتوشد مياليو، ويي دلهيمميدظماندل  م داوم
 لياتددلتموالتمددل م   ددليت مويأتددل  مويأللذصددم،م   ددلل  مويلددل ات ملاددزمتاألددظموة ددليت موا وفنددممويير ددتف ميددظمويليددوم

م(.992،م4114)شيت ،م
إنمويلنقلتمويظ يتمم وموموييألييممي متصأ ملليمموةهد وعمويرأليتيتدم،ميد ي متد ف م : اإلَغاَٛح انؼاللاخ 2-1-3-1-5

وا وف مإنملحتظم  موةليل متألرزم  ممن مويلل ات مرم ممغتظمف يتم،مي وميليي نظمويأللذسمالمنلري ملادزموي دا ممويردظم
وم ألييرددتمياصمددت ملاددزمويألرددلئدموييظغترددممنيحاهددلم دد ممددن م تقلددتمرددومن ددلزمي هددامويرأليتيددلتمغتددظمويظ دديتمم ومدد

ظ ددديتمم ومدددوموييألييدددلتمويلادددزمويلنقدددلتمويظ ددديتمم غتددظملدددلممنيتددد مواللريددل م رادددتوم(.م916،م4112)ويليتددلن،م
 يدعم تتدظ مويليدوم ذيد ملدتنمويياد  موة ل دظمياليدومم ذدو راتومق منتدتنم ر دل يميدظمرلد موةشتدلنم د ممويظنلضتم

ًممويليومل ظن م  ال,مريلمنأللت مراتوم اصتظملادزموة و م  ويريللظممو ومومه هموييألييلتمهتمويلي رادتوممبتلدلم ليدل
مممللمم.
ماد ممظهظمتل م د مويلتو دوموييهيدممذوتموةجدظمويتاتدظميدظمشظلتدممويريللدمم بادلطموييألييدمم يد انمٛادج: 2-1-3-1-6

تظملادزم  و مويليددوم لادزموترلهددلتموير للدوموة ل دظميرصأتدد م هد وعموي دظ م وييألييددم,ليلم تالد م  فوم هيدلميددظمويردأج
ويلدل ات مويأل  دتمم تصأتد م ر ااددلتمويظضدلم نتيد مذدتهظمويلياتددممويأتل ندمم,يدظمقد فوتموي ددظ موي وتتدمم ويردظم د ممنيهددلم

يظموييألييدلتمم تاظامويأتل  (.449,4111نصأ متأجتظوميظم ات م  اللظم ريتلمموةيظو موآلمظن )ويايل م شيت م،م
وييد ف م ويد يمنتدتنمرريدل م الشدظمم  لادت مردظئت موييألييدممن د ممدن متدأجظموةلضدل م  م يمراتوميللدوويظنلضتمم
 تل دظمويأتدل  مهألدلمذوتمتدأجتظميلدل ممووي تام ويخ لف م يلمنرلم  ويصلالتم  مويرل م ويظوشمممملياتم رتليما لهامرصت
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غتتظوتم وير دتفوتمويردظمتظوهدلم ألل داممريدلم, ره ومويصل متتتنموييألييمم رهتئمماش وتمويربرلئرهلمراتومميللوم  الشظ
ممنأل رام تصأت م ه ويهل.م

لادزموييادرغومردلا وف مويرلل ددوممنردد موة دتفمويردظم صدل إ وف مويرغتتددظم د متلد ماالذعواِ َؽوٕ انرغٛٛوش:  2-1-3-1-7
وغاد موةشتدلنمهدتم لهلم ذي مي ا مر تظمهتم نمويألل من ضاتنم لمولرل  وملاتتمي وميلنمويظ موي اتلظملازمويرغتتظميظم

ميتددتمته ندد ومةبيددلطملنقددلتم   ددليت مقلئيددمم نخاددتنم نمنيدد م مددليصهامن أل  رددتميددظمويا ونددممرأددت مالنمويألددل منددظ 
م(427،مم9117)ويأظنتتظم،م

ي ومنألاغظم نمنملفمإيزمتهتئمموةذتو مويأل  دتمميأليدظو مرأادت مصدتفمويرغتتدظم ونموييألدليعموييظتأادمم درلت ملادتهامريألدليعم
م(.915،م4114 ه وم  مشلبتمويص م  مصتفموييأل  مم)شيت ،ملاتظ م

 ي مذتوب م رل   م يت ميظموتردلهم وشد م حدومويأتدلممرألد  وتملازم يظمغضتنمذي منر ملازمويأتل وتموا وفنممويليوم
مت دلمتمدالأ موذريلللتم   ممن مذيد مندرامطدظزموةيتدلفم وآلفو م رادتوم تذدتمبصدتمم   ميأل وتم طاعم ألاتفوتم

مزت تظملاد ويظنلضتمملتبهلمموا وفنموييأل  مموقومروم ق متر للومويلأللصظممرليرألت  رتتنمم يصليتمه  متغتتظم, ره متتإي
م ص   م  األًم  خ ظميهل. وضصمم  ي مف نمم
 :انذساعاخ انًخاتٓح 2-2
 ) انرطٕٚش انرُظًٛٙ ٔظٕدِ ؼٛاج انؼًم(: 2009دساعح . ػثاط ٔانضايه2-2-1ٙ

ملظيمم  فموير تنظمويرأليتيظميظمذت  مشتل مويليو,م ق متام ضعمو راتلنم د مقادومويالشحدلنم تدتنم د و ره عموياصثم 
ويظضدلملد مويليدو،م واليردزوممويرأليتيدظ،م)يأظ متيحوم قشظوتمذت  مشتل مويليوم تالمملازم رمم ردلالتمهدظ:مم(21)

 د موياصدثم.م ق متامومرتلفملتألدمم(لازموة و م ويضيلنمويتظت ظ،م وال رأنيتم،م وييالفلمميظموتخلذمويأظوفوت،م ويأ ف 
 لضل مهتئمموير فن ميظملاترظمويزهظو م)لاتممملصم(،م لاتممويرظرتممررل لمموي ا لنمقلرت م)لاتدممشتت تدم(مرليدلن.م

يددظ وً،م ا ملاددتهامو ددراتلنموياصددثمرلدد مويرصأدد م دد مصدد قتموييددلهظيم جالتددتم يأددلمي ظنأددمم(مم24)تتتبددممويلتألددمم دد م
  ظهدظتمويألردلئدموت دل مذيتدعممSPSS.م ق متامتصاتومرتلبلتموياصثمرل رخ وممرظبدل دم(1.15)شتثمراغمم(الضلظ ب، ي ل)

 لضل مهتئمموير فن ملازم هيتدمموير دتنظمويرأليتيدظميدظمذدت  مشتدل مويليدو،م قد مفتادتوم ردلالتموال دراتلنموي درمم يأدلم
فلمميددظموتخددلذمويأددظوف،مويظضددلملدد مويليددو،مويضدديلنم  ددرت موة و ،مواليرددزوممويرأليتيددظ،مويياددل)ةهيترهددلمليددلمنددأتظ:م
.م يامتيهظم نمميظ  م ويممرت م يظو مويلتألمميدظمتظتتد موةرلدل متلدز مييرغتدظموي ئدممويليظندمم)م قدوم(ويتظت ظ،موال رأنيتم

شيادممويد لرتفوهميدظملد  م دد مرتأليدلمظهددظتميدظ  م ويدمم يأدلميايقهدوموي فو دظميمددليسمم, دألمميدألحظ(م21م- دألممم21 د 
م. رللوة
 .إظشاءاخ انثؽس3
 انًُٓط انًغرخذو : 3-1

م.يينئيرمم طاتلمموياصثمتامو رخ ومموييألهدمويتص ظمر ظنأممويي س
 يعرًغ انثؽس ٔػُٛرّ : 3-2
 يعرًغ انثؽس : 3-2-1

ميظم صلييممبتألت م وياليغمل  هامموي ظلتمم رريعموياصثملازم لضل موالتصل وتمويظنلضتمم شريو
م.يظلتلملفنلضتمو(موتصل 24زم) تالت ملاميظ وم(16)
 ػُٛح انثؽس : 3-2-2

 تامو رالل مفئت موالتصدل م،شمظومتامومرتلفملتألمموياصثمرلي ظنأممويلي نمم ريحامم )وة ت موييليظ،م  ت موي ظم(
م م ألهددلم(م52)ممم(مو ددريلف م و ددرظذلم62 ردد ي متددامتتانددعم)،ملاددزميأددظوتم صددتفمويأتددل  مإذلرلتددتترألاددلميارصتددزميددظم

،م قددد مشدددتاممويلتألدددممإلل تهدددل(مو دددريلفوتميلددد مم7) مواشمدددلئظوتمغتدددظمصدددليصمميارصاتدددوم(مو دددريلفم2)م تو دددرال
م.ت لصتومويلتألمم  رريعموياصثمنات م(9)فقا%(م  م رريعموياصث،م وير   م55.4ب ام)

م
م

 يعرًغ انثؽس ٔػُٛرّ (1) سلى انعذٔل 

 ادؿذاالحتاد اظتدؾدؾ
ذجمتؿعذاظبحث

 سقـةذاظبحث
ادرئقسذاالحت  أعنيذعاظل أعنيذاظدر 

 1 1 1 1 اظبارااودلبقةذ .1

 1 1 1 1 طرةذاظدؾةذ .2

 2 1 1 1 طرةذاظطائرةذ .3

 2 1 1 1 طرةذاظقدذ .4

ذ2ذ1ذ1 1ذاحتقاجاتذاخلاصةذ .5

ذ2 1 1 1 عالطؿةذ .6
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 :انثؽس جأدا 3-3
وييل م د مقادوممOrganizational Diagnosisو راتلنم)تاختصموييألييم(ميرصأت مه عموياصثمتامو رخ ومم

(م ردلالتمرتوقدعمم7(ميأدظ م تالدمملادزم)م25(،م نرتدتنموييأتدل م د م)9195, وي يمتظذيتم)ويد ف ممMarrin لفن م
،مويصددتويز،مويت ددلئوموييلل بددم،مويلنقددلتمويتظت تددم،مويهتتددومويرأليتيددظ،مويأتددل  ،موةهدد وع(ميأددظوتميتددوم رددل م هددظم)5)

  ويد ممالم دل،م صلند ،مراموال ررلرمملازم ي م الممر وئومهظ)م  ويد مراد  ،م  ويد ،م  ويد مبتلدل تموالترلهمبصتمويرغتتظ(
وال راتلنم ل ميايألييلتمغتظمويظنلضتممتامإذظو مرل مويرل ننتموي  ت دممم ن ريلمو   وي مرا  (مالم  وي ،مال،مبتللم ل

  للالتظ:مجالتت ملاتتمريلمنألل  مليوموالتصل وتم   مجامويرصأ م  مص قتموييلهظي

 انصذق انظاْش٘ 3-3-1
رلظضموال راتلنممويالشحتنقتل ت،مقلممم ذويارأل م  مصنشتمموال راتلنم ق ف ميأظوتتملازمقتل م لم ضعم  م

موييخرمت ميظم مويخاظو  م   م ويأتل موا وف لازمل   ويظنلضتم
*
 طا م  ملوم وش ممياصتاملازميأظوتموييأتل ،،

                                                         
*
 أعًاء انغادج انًؽكًٍٛ 
 انًُصة اإلداس٘ يكاٌ انؼًم انرخصص انخثٛش اعى

 2 1 1 1 اظعابذاظؼقىذ .7

 2 1 1 1 األجدامبـاءذذ .8

 2 1 1 1 اجلقدوذ .9
 2 1 1 1 اظدراجاتذ .10

 1 1 1 1 اظرعاؼةذ .11

 2 1 1 1 قذذـؽايطقذ .12

ذ2 1 1 1 طراتقفذ .13

 2 1 1 1ذطرةذاظؼدمذ .14

 2 1 1 1 األثؼالذ .15

 1 1 1 1 مجـادتؽذ .16
 2 1 1 1 اظرؼاضةذاجلاععقةذ .17

 2 1 1 1 اظتاؼؽقاغدوذ .18

 1 1 1 1 بؾقاردذ .19

 2 1 1 1 طقؽذبقطدقـؽذ .20

 1 1 1 1 عصارسةذ .21

 1 1 1 1 ذطرغجذ .22

 2 1 1 1 ربذرؼاضلذ .23

 1 1 1 1 تـسذ .24

 2 1 1ذ1 طرةذراوظةذ .25

 2 1 1 1 اظرؼشةذاظطائرةذ .26

 2 1 1 1 اظـدقيذ .27

 1 1 1 1 عبارزةذ .28

 2 1 1 1ذجتذؼػذ .29

 2 1 1 1 ضقةذبدغقةذ .30

 2 1 1 1 طقغغذصقذ .31

 صػر 1 1ذ1 اظرؼاضةذظؾجؿقعذ .32
ذ

ذاجملؿقع
 32 32ذ32

ذ53
ذ96ذ
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ليلمطا مموييرل موييخمصمغتظمصليصمميظم  يأظ م  ميأظوتموال راتلنملتبهلمصليصممم ألهامإر و م نشيلتتميظملو
ل مم   ظت ق م(،9) اص مآفوئهامشت م ضتزموي أظوتم  ألل ارهلميالتألم،ميضنًمل م   مصنشتممويا وئومإر و  ألهام

را  ،مم  وي مي ممر وئوم)مإيزويرل نوملازمرل موي أظوتم،مليلمتامومرملفمويا وئوممإذظو مإيز نشيلتمقتيمم يضمم
مإذظو  ق متام(،م4)م اص م(م تل نوم ش عمرل ميأظوتموال راتلنرا  م  وي مم،مال  وي م ل،مالمبتللم  وي ،م  وي 

وبتممإيزناتظمراتمممإذ%(م75)ب اممم لحظم  م(مماظو ميألحظمةبهلمتيحو9وت ل م)ملازمويالشحتنويرل ننتمرل مشمت م
%(ميألحظم  مآفو موييصتيت ميظمه ومويألت م  مويم  م)راتمم آمظ نم،م75 امموت ل م)لازمويالشثمويصمت ملازمب

م(م.946،مم9196
 انصثاخ : 3-3-2

يرأد نظمجادلتموالت دل مويد وماظم ذيد مم(Alpha)ياصمت ملادزمجادلتموال دراتلنمتدامو درخ وممطظنأدمم لل دوم ي دلم
تريردعمرأهيتدممملصدمملتبهدلمم( ي دل)نظمرليد لظم نمطظنأدممينمرالفملأل  لمالمنرامتمصتسموي أظوتمراتومجأللئظ،م  د مويرد 

إذمراغممقتيمم لل وم ي دلم(م،429،مم4112ت رخ مميظمش ل م لل ومجالتموالمرالفوتموييأليتمم وييتضتلتمم)ويألاهلنم،م
(مو دريلف مجدامق ديممإيدزمبمد ت م:مويألمديموة  منيحدوم52تامتمدصتسم) مل رخ وممطظنأممويررزئممويألم تمر(، 1.91)
 أددظوتمذوتموير ا ددنتموي ظ نددمم ويألمدديمويحددلبظمنيحددوموي أددظوتمذوتموير ا ددنتمويز ذتددممرصتددثم صدداسميتددوميددظ موي

 فذرلنميظ نمم ا ذتم،م تامإنرل م لل ومويحادلتم د ممدن م لل دوموفتادلطمرتظ دتنمردت م فذدلتمبمد ظموالمرادلف،مإذم
والفتاددلطمرددت م فذددلتملددوم دد مبمدد ظم(مإيددزما نم9112ش دد م آمددظونمم رددت(، ناددتظم)1,996راغددممقتيددممويحاددلتم)

،مم9112ش دد م آمددظونم،م رددتموالمرادلفمنلراددظمريحلرددمموالت ددل مويد وماظميألمدديموالمراددلفميأددظم يددت مينمرادلفملتددوام)
م،(Guttman Formulتامو رخ ومم لل يممذريدلنم) (.م يتظمبصموملازمتأ نظمغتظم رصتزميحالتموالمرالفمرتل ات996
،متوييادلرهموياصدتتمويتوف  ميدظ ذريلنم تل مقتيمملليتمم ألفبممرأتام لل وم ي لم(م1,919 م)راغممقتيممويحالتميايأتلمإذ

(م رد ي م صداسمرلا تدلنمت اتد موال دراتلنم252،مم9174 ويحالتمويلليظمملصممضظ فنممينمرالفمويرتد م)يألتت دمم،م
ممم(م.2لازملتألمموياصثم)م اص مم

 ذصؽٛػ انًمٛاط : 3-4
(م فذمم ظتاممتأللايتلملازم أتل ميتتظتم9-5يتومو ررلرمم وي يمنرظو زم لمرت م)تامتص ن مويتانموييألل  م

م  األ( موت   مال موت  ، مال م ل، مبتلل موت  ، متيل ل، م)وت   مويخاظو مويخيل ظ مآفو  مضت  مويتاتمميظ موي فذم م تص   ،
ملص م لازم فذمم(975 )لص م  بزمملت(م فذ25)أظ م ويرظمترظو زم لمرت مياي ررت م يألمياا وئوموييخرلف مل ملومي

. ولري تمويأل  م(م فذمميايألفبمم عم   تمويص لرظ95يتوم رل م ولريل موييرت ظموي ظضظميتوم رل م وياليغم)
م  رت مئتويي مت  تظ ميظ موآلتتم ممملئصمويرأليتانم م51)م ذت  م  رت م ألخ  مذ و، %م  رت م51-59%ميلقو

تامولريل هلممويأل   ه هممذ وم(.مذت يألحظم  رت م-91،مذت %م  رت م71-71%م  رت م لر  ،م61-61 ألخ  ،م
م(.92،م4111(م) ظشلنم وياأل ظ،م94،م4119 فو رظم)وييت ألظم ويأضل ،مميظمل  م  موي فو لتم ألهل

(ميظ و،مرل متز  هامررلاتيلتملت تممواذلرمم52لازملتألمموياصثموياليغمم)تامت ات موييأتل مذطثٛك انًمٛاط : 3-5
 ولري ميظمتتانعميأظوتموييأتل ملازمم.4191/م2/م9 يغلنممم4191/م4/م42يرظ موير ات م  ملازموة و م،م و ر تم

م:موآلتظويرتانعمويلاتوئظموييألرياميتظمالمنرأجظموييرت مرأليظموي أظوت.م ليلميظموير   م
 انرٕصٚغ انؼخٕائٙ انًُرظى نفمشاخ انًمٛاط (2)سلىانعذٔل 

                                                                                                                                                                                     
ظايؼح  إداسج ٔذُظٛى ساشذ ؼًذٌٔ رٌَٕأ.د 

 انًٕصم

 يذٚش ٔؼذج انشٚاضح انعايؼٛح عاتما

ظايؼح  ذذسٚة كشج انمذو  صْٛش لاعى انخخابأ.د 

 انًٕصم

 يذٚش يذٚشٚح انرشتٛح انشٚاضٛح ٔانفُٛح ؼانٛا  

ظايؼح  إداسج ػايح صانػ عشيذ غاَىد و.أ.

 انًٕصم

 سئٛظ لغى اإلداسج انؼايح 

ظايؼح  إداسج ػايح  َعهح َٕٚظ دمحم و.دأ.

 انًٕصم

 يؼأٌ ػًٛذ كهٛح اإلداسج ٔااللرصاد  عاتما

سٚاض اؼًذ أ.و.د 

  إعًاػٛم

ظايؼح  إداسج ٔذُظٛى 

 انًٕصم

 يمشس فشع انؼهٕو انشٚاضٛح

عثٓاٌ يؽًٕد  أ.و.د 

  انضْٛش٘

ظايؼح  لٛاط ٔانرمٕٚى 

 انًٕصم

 ئٛظ االذؽاد انفشػٙ نهشٚخح انطائشجس

ظايؼح  لٛاط ٔانرمٕٚى أ.و.د ٔنٛذ خانذ سظة

 انًٕصم

 يذٚش انٕؼذج انشٚاضٛح فٙ  كهٛح  ة أعُاٌ

ػثذ انعثاس ػثذ و.د 

 انشصاق

ظايؼح  ذذسٚة سٚاضٙ

 انًٕصم

 سئٛظ االذؽاد انفشػٙ نهعًُاعرك

ظايؼح  لٛاط ٔذمٕٚى و.د يؽًٕد شكش صانػ

 انًٕصم

 ذؽاد انفشػٙ نهراٚكٕاَذٔسئٛظ اال

ظايؼح  ػهى انُفظ و.د يؤٚذ ػثذ انشصاق

 انًٕصم

 

 



 تشخيص اخلصائص التنظيمية مذخال للتطوير التنظيمي يف االحتادات ...................

 

 

977 

 ذغهغم انفمشاخ انًمٛاط األتؼاد

 28و  22و   15و     9و  1 األْذاف

 30و  23و   16و     8 و 2 انٓٛكم انرُظًٛٙ

 31و  24و   17و  10و  3 انمٛادج

 32و  25و   19و  11و  4 انؼاللاخ انٕظٛفٛح

 33و  26و   18و  12و  5 انؽٕافض

 34و  27و   20و  13و  6 انٕعائم ٔاألعانٛة انًؼأَح

 35و  29و   21و  14و  7 االذعاِ َؽٕ انرغٛٛش

 انٕعائم اإلؼصائٛح: 3-4
م لل وموالفتالط -9
  ي ل لل وم -4
م لل يممذريلن -2
مويأل امموييئتنم -2
 والمرالفمويرلئظميلتألمم وش   -5
 
 
 
 انثؽس ٔكاالذٙ : ْذفػشض انُرائط ٔيُالخرٓا ػهٗ ٔفك  عٛرى:ػشض انُرائط ٔيُالخرٓا -4

م ومرالف)ت(ميلتألمم وش  ميلتألمموياصثمويت ظمويص لرظم وييرت ظموي ظضظم(2)فقار   موي            

ويخملئصم
مويرأليتيتم

وييرت ظم
موي ظضظ

ويت ظم
مويص لرظ

والبصظوعم
موييلتلفي

)ت(م
موييصر ام

موي اليم

م لألتيم41,791 9,6464م91,151م95موةه وع
  لألتيم49,192 9,9456م41,51 95مويهتتومويرأليتيظ

  لألتيم95,692 4,7561م49,299 95مويأتل  
  لألتيم44,152 9,1924م49,219 95مويتظت تمويلنقلتم

 غتظم لألتيم1,122 2,2199م95,169 95مويصتويز
  لألتيم1,591م4,77991م91,14 95مويت لئوموييلل بم

  لألتي م95,179 م9,15511م91,267 95مويرغتتظموالترلهمبصت

م91,151يغمملازمويرتويظم)والتصل مويالمويرأليتيظمراختصويويص لرتممييرلالتمموة  لط(م4)فقامنات موير   
م-م9,6464(مرلبصظوعم لتلفيمق فهملازمويرتويظم)91,267م-91,14م-95,169م-49,219م-49,299-م41,51م-

م عم9,15511م-م4,77991م-م2,2199م-م9,1924م-م4,7561م-م9,9456 مويص لرتم موة  لط م ألفبم (، لأل 
م) موياليغ موي ظضظ موي95وييرت ظ ميمليس موي ظ   م لألتنم منرات  موييرلالت( ميظ مويص لرظ موالبتم:مت ظ

موةه وع مويرأليتيظ-) مويتظت تم-ويأتل  -ويهتتو موييلل بم-ويلنقلت مم-ويت لئو مويرغتتظ( مبصت م)ت(ممإذوالترله مقتيم راغم
م مويرتويظ ملاز ميظ  م95,179م-1,591م-44,152م-95,692م-49,192م-م41,791)وييصر ام متيهظ ميا ميتيل ،)

(ملأل مب امم4(،م ألفبممرأتيمم)ت(موير  يتمموياليغمم)1,122اغممقتيمم)ت(موييصر امم)رمإذ لألتنمميظم رل مويصتويزم
م(.9-52(م  فذممشظنمم)1,15م لم)

من  ملازم مراتومم ن يل ميظموالتصل وتمويظنلضتم مويرأليتيظم رتيظ  موير تنظ ميظ موة ل تم مملئصمويرأليتا
م مي نها م ون م ن هيتم ه وعونرلرظ موالب ص    مهتتو م ون مذت و، م لنقلتهامهل مل ت   م ويأتل وت مذت  متميتا مذ  تصل 

ميظم مرتألهامذت  م نرتيظمي نهام  لئومت لل هاملازمويليومراتومونرلرظم ي نهامويظغام رغتتظمويمإش وتويتظت تمميتيل
مم.ويليوموي يمنأت تنمرت عموالنرلرظمإالم بهامناتتنم  مقاممويصتويزم  بهلمالمتألل  م

ممرلالنرلرتمميمليسموالتصل وتمويظنلضتممإذم بهلمتيرا ممملئصمتأليتيتمم ألل اممه همويألرترمإيزنيت مويأليظم 
م،م ممالم  بهلاش وتموير تنظمويرأليتيظميتهل وييظشاممويحلبتمم هظممإذظو وي يمن هومموة ظتللبظم  م اتنتملحتظ 

 ل  م  ممتسملياتلتمويأليلماويراختصمن هاميظمتتضم نمإيز(مويلال مناتظم)مإذميتتموير تنظموييظغت ماذظو وير موم
م.وةه وعمذوتموالهريلمم ن هوملياتممتأل ت موةبا ممويرظمصييمميرص ت م  و موييألييم

م(49،م4111)ويلال ،مم
لازمواشال مويتليظ.مإذمناتظمموالتصل وتمويظنلضتمهتمل ممشمت م لضل ممقاممويصتويز ق منتتنموي ا ميظم
 لئومنراميتهلمواشال م  م ريتلمموييظ عمويرظمترتيظميظمذتمويليوم تااعمهظمإالم م)ويأظنتتظ(مإيزم نماويصتويزم ل

وي يم  م نم  ات موييألسموييليتمم.(419،مم4114فغالتموةيظو مويرظمن لتنماشاللهلمل مطظن مويليوام)ويأظنتتظم،م
موالتصل وت ملاتت مالمنااظموشرتلذلتموةلضل .متلري  ميتوميظ ملل4112 ناتظم)شظنا ما مإيزموبت  وميظم يم ألييمم(

شلذلتم رألتلم،م شرزمنرامتص تزمويلل ات م انل  م ويلرتهامنألاغظمتصاتومه همويصلذلتم تص ن مويصلذلتموةهامرليأل امم
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يأليظو م   مجامويليوملازمت تنظم إل و مبيلممويلتوئ م وييتلي تمريلمنرتوي م لهل،م لايلموا و تم فذمموييتوئيممرت م
مي ويلتمم ويلتوئ م ويصلذلتموا و تمو مإش وتم(. ه 927،م4112وابرلذتم)مشظنا، مييصل يم مياأت موبت مويألرترممت يلألل ه

وير تنظمويرأليتيظميظموالتصل وتموي ظلتممنر ملنخمويصتويزم  الم،م إشال مويلل ات ميظموالتصل ملخ ت م  يتمميارغتتظم
موييخ ظ.
 االعرُراظاخ ٔانرٕصٛاخ -5
مماالعرُراظاخ 5-1
موالتصلم-1م مويرأليتيظمتيرا  مهتتاهل م ذت   م ه ويهل م ضتز ميظ موييريحو موالنرلرظ موير تنظ م أت لت مويظنلضتم  وت

مت رأظم ميظمإش وتمويرغتتظموييأمت مإالم بهل  و رنلهلمقتل وتمل ت  م لنقلتم ظت تممذت  م   ليت م لل بممت لل هل
مإيزمويصتويزمويتليتمموة ظموي يمنأاوم  م ويلتمموةلضل مبصتموير تنظ.

  انرٕصٛاخ 5-2
ويزميزنل  م ويلترهامويرلظعملازموشرتلذلتمويلل ات ميظموالتصل وتم ويليوملازمإشاللهلم  ممن موييتلي تم ويصتم-

مبصتموير تي
 انؼشتٛح ٔاالظُثٛح: انًصادس

 (م:ويرأتنامويأل  ظم،مط9112 رتمش  م آمظونم)م ترامموالبراتموييمظنمم،مويألهظ .م2، 

 (م:مو4111والقرمل ي،م)ير تنظمويرأليتيظ،م. www.economics.kaau.edu 

 رلشثمإ وفيم،موير تنظمويرأليتيظموييلهتمم ويألاأ ،م ألر  مهتئممويرصأت م وال لل مويللمwww.vb.bip.cov.saمم 

 (م:متأتتامتلااموي لي مويرريتلظم ويرتتنألظم،متظذيممدمحمم  ت مويي رظم آمظ ن،  دلرعم9192راتمم،مرألتل ت م آمظ نم)
 وييتر موييمظيمويص نث،ويألهظ .

 (م:متاختصمويياللومويرأليتيتم,4111ويصظرظ،مهلبظمنت يم)www.horof.com. 

 (م:مإ وف موييألييلتم،م أليتفملاظم،مط4112شظنام،مش ت م)مليلن.م،م وفمويصل  مياألاظم ويرتانعم9، 

 (م:ملادداموييألييددمم،موةشددتو م وير ددتفم ويرتل ددوم،م  نظنددمم وفمويتردد ميا اللددمم ويألاددظم،م9191ش دد م،مدمحممشظرددظم)
 ذل لمموييتصو.

 (م:موي ات مويرأليتيظم،مط4114شيت م،ممضتظمللظام)م وفمص لمياألاظم ويرتانعم،مليلن.م9، 

 (م:مويرأليتيدلتمويظنلضدتم،م  الدممويرلادتامويلدليظ،م9191ويخ ت ،م أل فمهلشا،م ويياه وبظ،ملا مهللامإرظوهتام)
 وييتصو.م

 (م:مبيظنددمموييألييددمم وي ددات مويرأليتيددظم،م  نظنددمم وفم4111 وغددظم،م ألأدد مدمحمم صددليسم،ملددل  مشظشددتشم)
مويتر ميا اللمم ويألاظ،رغ و 

 ، ليلن.ميا اللم، وفمويرتوممش نحم،مإ وفنمتأألتلتمم(:9195)ميلا وميالفموي ف 

 يدد  م  نظنددمم اوف موياددال مموا وفنددم(م:موي للاتددمم4111ادد مويلزنددزم وياددأل ظ،مبليددلتممليدد م) ددظشلن،مغ ددلنمل
م(.مم24،مويل  م)إب لبتمويظنلضمميظم صلييممشيل ميا  ت م  م ذهممبيظم تظ تهل،م رامملاتمم

 (مبيظنمموييألييمم،مطم4111ويايل ،ماتومدمحمم مشيت ،مضتظمللظا:)م.وةف نويي تظ م،مم9،مم وفم9

 (م:مت تنظموييألييم،مت منتملااموي ات ميرص ت موييألييم،.4111 ،مو ل م)ويلالwww.albasha.info.htm. 

 ممإب ددلبتم(وير ددتنظمويرأليتيددظم ذددت  مشتددل مويليددوم, راددمملاددتمم4119 اددظم,لاددظملادد مذل ددا)ولال , دهتاممدمحمم ويز,
م.ليلنم.26وي ألممويخل  ممويل  م

 (م:موي ات مو4112ويليتلنم،م صيت م ايلنم)م، وفم وئومياألاظم،مليلن.م9يرأليتيظميظم ألييلتموةليل م،مط

 (:وي دددات مويرأليتيدددظم فو دددمميا دددات مواب دددلبظموي دددظ يم ويريدددللظميدددظموييألييدددلتم4111)اويأظندددتتظم,دمحممقل ددد
 وييخرا م. وفموياظ  م,وةف ن.

 (م:م ال ئموا وف م،مويأليظنلتم ويلياتدلتم ويتظدلئيم،مط4114ويأظنتتظم،مدمحممقل ام)وفمصد لمياألادظم ويرتاندعمم،م9 
  ،مليلن.

 (م:موي ددات مويرأليتيددظم،م فو ددمموي ددات مواب ددلبظموي ددظ يم ويريددللظميددظموييألييددلتم9117ويأظنددتتظ،مدمحممقل ددام)
 ،موييتراممويتطألتممياألاظم،مليلن.م9وا وفنمم،مط

 (م:مواشمدددل ميدددظمويرظرتدددمم لادددامويدددأل  م،مط9174يألتدددتم دددمم،م ي. عم)ظم ويرتاندددعم،م،م ق  دددمموةبدددتوفمياألادددم9
 ويظنلض.

 (ميللاتمملياتمموتخلذمويأظوفميد  م د نظوتمفندلضم4111وييت ألظ،مملي م اتيلنم وياأل ظ،مبليلتم،مملي م:) موةط دل
 (.26،مويل  م)إب لبتم،م رامملاتمموةف نيظموقاتامشيل م

 (م:موير ددتنظمويرأليتيددظم،م  ل ددتلتم   ددلهتامش نحددمم،مط4112وياددتايم،م ت ددزم)ماألاددظم ويرتانددعم،،م وفم وئددوميم4
 .ليلن

 Boxall, P. (1996), ' The Strategic HRM debate and the resource-based view of the 
firm' ,Human Resourcce Management Journal, Vol.6 No.3. 

http://www.economics.kaau.edu/
http://www.vb.bip.cov.sa/
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م(9ويياص م)
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح
 ظايؼح انًٕصم

 انغٛذ......................................انًؽرشو
 ذؽٛح  ٛثح :

يظمويألتدممإذدظو مرصدثملد موالتصدل وتمويظنلضدتمم،ميأتدل ملد  م د مويرتوبد مويرأليتيتدمميد نهلم ذيد مرل درخ وممو دراتلنم
 وي يمتظذيتموي لرتفملاد مويادلفي)مويد ف ممMarrinوييل م  مقاوم لفن ممOrganizational Diagnosis)تاختصموييألييم(م

(م،م ريلم نموال راتلنم ل ميايألييلتمراتوملدلممتدامإذدظو مرلد مويرلد ننتموي  ت دمملاتدتميراد موهريدلممويلتألدمم) لضدل م9195
 والتصل وت(مإيزم نموال راتلنم تذتميليوموالتصل م.

مويلايتمم ويلياتمميظم رل موا وف م مويظنلضمم وياصثمويلايظمنظذزمرتلنمف نتاميظم لمنأتظ: بيظوميخاظتتام

(ميددظمشددل مصددنشترهلم وردد  مم.صددنشتمموي أددظوتمرلدد مويرلدد نومريألفبرهددلمرددلي أظ مقاددومويرلدد نوم  ضددعملن ددمم)م9
مويينشيلتم تل نوم ش عم لمتظ بتم ألل الملأل مل ممصنشترهل.

ميظموييرل موييخمص..م ن  مموي أظ م4
 : أٔافك تخذجو أٔافكو يؽاٚذو ال أٔافك َٕػا ياو ال أٔافكو ال أٔافك تخذج.. نئيممويا وئو4
م. نمم نشيلتم مظ . عميلئ موياتظم ويرأ نظ2

 انكهٛح ٔانمغى:                              انهمة انؼهًٙ:                           اعى انخثٛش :
 انثاؼصٌٕ 

 و.د. دمحم راكش عانى                   أو.د ػذ٘ غاَى يؽًٕد                      و صٚذ فراغ             و.
 
 
 

 اعرثٛاٌ ذخخٛص انًُظًح تصٕسذّ األصهٛح لثم انرؼذٚم-أٔال
Organizational Diagnosis 

 األػداف ت
ذأواصؼ

 بشدة
 أواصؼ

ذأواصؼ

 غقساعا
 حماؼد

ذغقساذالاواصؼ

 عا
 بشدةذالاواصؼ الذأواصؼ

        أػدافذادلؤددةذاظيتذاسؿؾذبفاذأػدافذحمددةذحتدؼداذدضقؼا.  .1

        إغينذسؾكذاتػاقذععذاألػدافذادلعؾـةذظقحدةذاظعؿؾذاظتـظقؿقةذاظيتذارتبطذبفا.  .2

        إغينذاصفؿذجقداذاألػدافذاظعاعةذظؾؿـظؿةذاظيتذاسؿؾذبفا.  .3

        تفا.ؼػفؿذاظعاعؾقنذيفذػذهذادلـظؿةذأوظقؼا  .4

        ظديذادتؼاللذواضحذسـدعاذأرؼدذحتدؼدذأػدافذوحدتلذاظتـظقؿقة.  .5

        ؼتؿقزذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذادلؤددةذاظيتذاسؿؾذبفاذبادلروغة.  .6

        ؼؼضلذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذادلـظؿةذاظيتذاسؿؾذبفاذإىلذحتؼقؼذأػداصفا.  .7

        أدؾقبذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذادلـظؿةذؼتدؿذبادلـطؼ.  .8

        ؼتؿقزذػقؽؾذاظقحدةذاظيتذاسؿؾذبفاذباظتصؿقؿذاجلقد.  .9

        ؼداسدذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذػذهذادلـظؿةذسؾكذحتؼقؼفاذألػداصفا.  .10

        تتؿقزذسالضيتذبرئقدلذباظقدذواظتقاصؼ.  .11

ادتطقعذاظتحدثذععذأيذذخصذيفذادلـظؿةذاظيتذاسؿؾذبفاذحقلذأؼةذعشؽةذتتعؾؼذ  .12

 باظعؿؾ.

       

        تتدؿذسالضاتلذبأسضاءذجمؿقسةذاظعؿؾذاظيتذاغتؿلذإظقفاذباظقدذوباظروحذادلفـقة.  .13

ظؼدذمتؽـتذعـذإرداءذأدسذاظعالضاتذاظيتذاحتاجذإظقفاذظؽلذأضقمذبعؿؾلذسؾكذخريذ  .14

 وجف.

       

        تعؿؾذػذهذادلـظؿةذسؾكذحؾذاظـزاساتذصقفاذبروحذاجيابقة.  .15

        منقذطػرد.ميـحينذسؿؾلذاظػرصةذظؽلذأ  .16
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        ؼعاعؾذدؾؿذاظرواتبذوادلزاؼاذاإلضاصقةذمجقعذادلقزػنيذيفذادلـظؿةذبروحذاظعدل.  .17

        تتقصرذاظػرصذظؾتؼدمذيفذػذهذادلـظؿة.  .18

        ؼتـادبذاظراتبذاظذيذأتؼاضاهذواظعؿؾذاظذيذأؤدؼف.  .19

        قاصز.ترتبطذاألسؿالذاظيتذتـجزذيفذػذهذادلـظؿةذارتباراذواضحاذباحل  .20

        ميؾؽذرئقدلذادلباذرذأصؽاراذتعقـينذوتعنيذجمؿقسةذاظعؿؾذاظيتذاغتؿلذاظقفا.  .21

        تتقصرذظديذادلعؾقعاتذاظيتذمتؽـينذعـذأداءذسؿؾلذبشؽؾذممتاز.  .22

        تتقصرذظدىذػذهذادلـظؿةذودائؾذوأداظقبذاظتـدقؼذوذاظربطذبنيذأجزائفاذ  .23

ظقؿقةذاألخرىذيفذععاوغةذاظقحدةذاظتـظقؿقةذاظيتذاسؿؾذبفاذترتددذاظقحداتذاظتـذال  .24

 سـدعاذحتتاجذإىلذادلعاوغة.

       

        تداسدذسؿؾقةذاظتخطقطذواظرضابةذيفذػذهذادلـظؿةذسؾكذاظـؿقذواظتطقر.  .25

        ادلـظؿةذاظيتذاسؿؾذبفاذاظتغقري.ذمالذتؼاو  .26

سـدذتبينذدقاداتذوإدخالذذحترصذادلـظؿةذاظيتذاسؿؾذبفاذسؾكذاظدرادةذواظرتؼث  .27

 إجراءاتذجدؼدة.

       

        حتبذذػذهذادلـظؿةذاظتغقري.  .28

        ارشبذبنيذاحلنيذواحلنيذيفذتغقريذبعضذاألعقرذيفذسؿؾل.  .29

        ظدىذػذهذادلـظؿةذاظؼدرةذسؾكذأحداثذاظتغقري.  .30

ذؾبعدذاظتعدؼذOrganizational Diagnosisادتبقانذتشخقصذادلـظؿةذ-ثاغقا

 ادلالحظات صاحلةذشري صاحلة األػداف ت

    أػدافذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذأػدافذحمددةذحتدؼداذدضقؼا.  .1

    إغينذسؾكذاتػاقذععذاألػدافذادلعؾـةذظقحدةذاظعؿؾذاظتـظقؿقةذاظيتذارتبطذبفا.  .2

    اصفؿذبشؽؾذجقدذاألػدافذاظعاعةذظالحتادذاظذيذاسؿؾذصقف.  .3

    دذأوظقؼاتف.ؼػفؿذاظعاعؾقنذيفذاالحتا  .4

    ظديذادتؼاللذواضحذسـدعاذأرؼدذحتدؼدذأػدافذوحدتلذاظتـظقؿقةذاظيتذاذرفذسؾقفاذيفذاالحتاد.  .5

    ؼتؿقزذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذبادلروغة.  .6

    ؼؼضلذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذإىلذحتؼقؼذأػداصف  .7

    ؼتدؿذبادلـطؼ.ذأدؾقبذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذاالحتاد  .8

    ؼتؿقزذػقؽؾذاالحتادذاظذيذاسؿؾذبفذباظتصؿقؿذاجلقد.  .9

    ظعؿؾذبنيذاألسضاءذباظقضقح.اؼتؿقزذتقزؼعذ  .10

    ؼدسؿذرئقسذاالحتادذذاجلفقدذاظيتذابذهلا.  .11

    تداسدذععاؼريذاظؼقادةذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذسؾكذتؼدعف.  .12

    االحتاد.ذتؤديذجفقدذاظؼقادةذإىلذحتؼقؼذأػداف  .13

    مثةذوضقحذرؤؼاذظديذسـدعاذؼعؿؾذرئقدلذسؾكذتقجقفلذيفذاظعؿؾ.  .14

    ميتؾؽذرئقسذاالحتادذاظؼدرةذسؾكذاظتأثريذاالجيابلذبلذوباظعاعؾني.  .15

    تتؿقزذسالضيتذبرئقسذاالحتادذباظقدذواظتقاصؼ.  .16

    عؾؼذباظعؿؾ.تتذعشؽؾةادتطقعذاظتحدثذععذأيذذخصذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذحقلذأؼةذ  .17

    تتدؿذسالضاتلذبأسضاءذجمؿقسةذاظعؿؾذاظيتذاغتؿلذإظقفاذباظقدذوباظروحذادلفـقة.  .18

    اعتؾؽذاظعالضاتذاظيتذاحتاجذإظقفاذظؽلذأضقمذبعؿؾلذسؾكذخريذوجف.  .19

    ؼعؿؾذػذاذاالحتادذسؾكذحؾذاظـزاساتذبنيذأسضاءهذبروحذاجيابقة.  .20

    .ميـحينذسؿؾلذاظػرصةذظؽلذأمنلذذخصقيت  .21

    ؼعاعؾذدؾؿذاظرواتبذوادلزاؼاذاإلضاصقةذمجقعذادلقزػنيذيفذاالحتادذبروحذاظعدل.  .22
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    تتقصرذاظػرصذظؾتؼدمذيفذػذاذاالحتاد.  .23

    ؼتـادبذاظراتبذاظذيذأتؼاضاهذواظعؿؾذاظذيذأؤدؼف.  .24

    ترتبطذاألسؿالذاظيتذتـجزذيفذاالحتادذارتباراذواضحاذباحلقاصز.  .25

    ادذأصؽاراذتعقـينذوتعنيذجمؿقسةذاظعؿؾذاظيتذاغتؿلذإظقفا.ميؾؽذرئقدلذاالحت  .26

    تتقصرذظديذادلعؾقعاتذاظيتذمتؽـينذعـذأداءذسؿؾلذبشؽؾذممتاز  .27

    تتقصرذظدىذاالحتادذودائؾذوأداظقبذاظتـدقؼذوذاظربطذبنيذأجزائف.  .28

    بفاذسـدعاذحتتاجذإىلذادلعاوغة.ذترتددذاظقحداتذاظتـظقؿقةذاألخرىذيفذععاوغةذاظقحدةذاظتـظقؿقةذاظيتذاسؿؾذال  .29

    تداسدذسؿؾقةذاظتخطقطذواظرضابةذيفذاالحتادذسؾكذاظـؿقذواظتطقر.  .30

    االحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذالذؼؼاومذاظتغقري.  .31

    حيرصذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذسؾكذاظدرادةذواظرتؼثذسـدذتبينذدقاداتذوإدخالذإجراءاتذجدؼدة.  .32

    اظتغقريذاالجيابلذيفذسؿؾل.ذاعتؾؽذاظرشبةذيفذإحداث  .33

    ظدىذاالحتادذاظؼدرةذسؾكذأحداثذاظتغقريذاالجيابل.  .34

    ؼدعكذاالحتادذإىلذعقاطبةذاظتطقراتذاحلاصؾةذيفذاجلاغبذاظرؼاضل.  .35

 (اظػؼراتذادلعدظةذذسؾكذوصؼذرأيذاخلرباء2)رضؿادلؾحؼذ

 اظػؼرةذبعدذاظتعدؼؾ اظػؼرةذضبؾذاظتعدؼؾ ت اجملال

 اظؼقادة
 ؼدسؿذرئقسذاالحتادذذاجلفقدذاظيتذابذهلاذيفذغطاقذسؿؾل. ؼدسؿذرئقسذاالحتادذذاجلفقدذاظيتذابذهلا. .11

 ؼعقـينذرئقسذاالحتادذسؾكذتشؽقؾذرؤؼةذواضحةذظؾعؿؾذاظذيذؼـاطذظل. مثةذوضقحذرؤؼاذظديذسـدعاذؼعؿؾذرئقدلذسؾكذتقجقفلذيفذاظعؿؾ. .14

 ؼؤديذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذإىلذحتؼقؼذأػداصف. االحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذإىلذحتؼقؼذأػداصفذؼؼضلذتؼدقؿذاظعؿؾذيف .77 اهلقؽؾذاظتـظقؿل

 احلقاصز
 ؼقجدذغظامذسادلذظؾحقاصزذيفذاالحتاد. ؼعاعؾذدؾؿذاظرواتبذوادلزاؼاذاإلضاصقةذمجقعذادلقزػنيذيفذاالحتادذبروحذاظعدل. .222

 تتقصرذاظػرصذظؾتطقرذاإلداريذيفذػذاذاالحتاد. الحتاد.تتقصرذاظػرصذظؾتؼدمذيفذػذاذا .232

 (بدؿذاهللذاظرمحـذاظرحقؿ3دلؾحؼذ)ا

سؾكذصؼراتذاالدتبقانذغضعذبنيذأؼدؼؽؿذادتبقانذظؾتعرفذسؾكذسددذعـذاجلقاغبذاظتـظقؿقةذيفذاالحتاداتذاظرؼاضقةذ،ذظذاذؼرجكذتعاوغؽؿذيفذاإلجابةذبدضةذوعقضقسقةذذحتقةذرقبةذ:

ذؾؿلذصؼط،ذوالذداسلذظذطرذاالدؿ.خدعةذظؾبحثذاظع

 بشدةذالاواصؼ اواصؼذال ساعاذغقذأواصؼ أواصؼ بشدةذأواصؼ اظػؼرات ت

      االحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذأػدافذحمددةذحتدؼداذدضقؼا.ذأػداف  .1

      ؼتؿقزذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذبادلروغة.  .2

      غطاقذسؿؾل.ذؼدسؿذرئقسذاالحتادذذاجلفقدذاظيتذابذهلاذيف  .3

      تتؿقزذسالضيتذبرئقسذاالحتادذباظقدذواظتقاصؼ.  .4

      ميـحينذسؿؾلذاظػرصةذظؽلذامنلذذخصقيت.  .5

      ميؾؽذرئقسذاالحتادذأصؽاراذتعقـينذوتعنيذجمؿقسةذاظعؿؾذاظيتذاغتؿلذإظقفا.  .6

      االحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذالذؼؼاومذاظتغقري.  .7

      ػدافذادلعؾـةذظقحدةذاظعؿؾذاظتـظقؿقةذاظيتذارتبطذبفا.إغينذسؾكذاتػاقذععذاأل  .8

      ؼؤديذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذإىلذحتؼقؼذأػداصف.  .9

      تداسدذععاؼريذاظؼقادةذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذسؾكذتؼدعف.  .10

      ؼذباظعؿؾ.ادتطقعذاظتحدثذععذأيذذخصذيفذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذحقلذأؼةذعشؾؽةذتتعؾ  .11

      ؼقجدذغظامذسادلذظؾحقاصزذيفذاالحتاد.  .12

      تتقصرذظديذادلعؾقعاتذاظيتذمتؽـينذعـذأداءذسؿؾلذبشؽؾذممتاز.  .13

      حيرصذاالحتادذاظذيذاسؿؾذصقفذسؾكذاظدرادةذواظرتؼثذسـدذتبينذدقاداتذوإدخالذإجراءاتذجدؼدة.  .14

      اسؿؾذصقف.ذاصفؿذبشؽؾذجقدذاألػدافذاظعاعةذظالحتادذاظذي  .15

      أدؾقبذتؼدقؿذاظعؿؾذيفذاالحتادذؼتدؿذبادلـطؼ.  .16
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      تؤديذجفقدذاظؼقادةذإىلذحتؼقؼذأػدافذاالحتاد.  .17

      تتدؿذسالضاتلذبأسضاءذجمؿقسةذاظعؿؾذاظيتذاغتؿلذإظقفاذباظقدذوباظروحذادلفـقة.  .18

      تتقصرذاظػرصذظؾتطقرذاالداريذيفذػذاذاالحتاد.  .19

      ىذاالحتادذودائؾذوأداظقبذاظتـدقؼذوذاظربطذبنيذأجزائف.تتقصرذظد  .20

      اعتؾؽذاظرشبةذيفذإحداثذاظتغقريذاالجيابلذيفذسؿؾل.  .21

      ؼػفؿذاظعاعؾقنذيفذاالحتادذأوظقؼاتف.  .22

      ؼتؿقزذػقؽؾذاالحتادذاظذيذاسؿؾذبفذباظتصؿقؿذاجلقد.  .23

      ؾذاظذيذؼـاطذظل.ؼعقـينذرئقسذاالحتادذسؾكذتشؽقؾذرؤؼةذواضحةذظؾعؿ  .24

      اعتؾؽذاظعالضاتذاظيتذاحتاجذإظقفاذظؽلذأضقمذبعؿؾلذسؾكذخريذوجف.  .25

      ؼتـادبذاظراتبذاظذيذأتؼاضاهذواظعؿؾذاظذيذأؤدؼف.  .26

      الترتددذاظقحداتذاظتـظقؿقةذاألخرىذيفذععاوغةذاظقحدةذاظتـظقؿقةذاظيتذاسؿؾذبفاذسـدعاذحتتاجفا.  .27

      اظؼدرةذسؾكذأحداثذاظتغقريذاالجيابل.ذظدىذادارةذاالحتاد  .28

      ظديذادتؼاللذواضحذسـدعاذأرؼدذحتدؼدذأػدافذوحدتلذاظتـظقؿقةذاظيتذاذرفذسؾقفاذيفذاالحتاد.  .29

      ؼتؿقزذتقزؼعذظؾعؿؾذبنيذاألسضاءذباظقضقح.  .30

      ميتؾؽذرئقسذاالحتادذاظؼدرةذسؾكذاظتأثريذاالجيابلذبلذوباظعاعؾني.  .31

      اذاالحتادذسؾكذحؾذاظـزاساتذبنيذأسضاءهذبروحذاجيابقة.ؼعؿؾذػذ  .32

      ترتبطذاألسؿالذاظيتذتـجزذيفذاالحتادذارتباراذواضحاذباحلقاصز.  .33

      تداسدذسؿؾقةذاظتخطقطذواظرضابةذيفذاالحتادذسؾكذاظـؿقذواظتطقر.  .34

      ؼدعكذاالحتادذإىلذعقاطبةذاظتطقراتذاحلاصؾةذيفذاجلاغبذاظرؼاضل.  .35
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