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Abstract: This research sought to determine the effect of the two intermediate variables: human engineering
with its dimensions (mental potential, physical potential, psychological potential) and the second variable.
Human capital in its dimensions (Senior managers’ competence, Employees’ ability of entrepreneurship,
Output of performance, Investment of human capital). The independent variable of servant leadership its
dimensions (Visioning, Pioneering, Visiting the frontline, taking social responsibility, Self-sacrificing,
behaving ethically, respecting employees, caring about employees, helping employees develop,
Empowering, Sociability, Humility, Stewardship, Authenticity, Courage, Forgiveness, Accountability,
Standing back). The dependent variable was social capital in its dimensions (Trust, Norms, Obligations,
Identification). The problem of research was to know the role played by the leader through the use of human
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resources engineering and human capital and its impact on social capital and strengthen it in the organization.
This is a positive indicator of the Organization's growth and superiority over other competitors. By adopting
these variables in the right manner and we have an integrated and sophisticated organization and all its
members with harmony with the leadership and among them and increase commitment and raise levels of
performance. We applied this research to a sample of Al Hussein Hospital in Karbala which is one of the
largest and most important hospitals in the city. The sample size was (334). The most important conclusion
is that there is an indirect influence relationship between servant leadership and social capital through human
capital. They noted the main reasons why some hypotheses were not accepted.
Keywords: servant leadership, human engineering (Ergonomics), human capital, social capital.

أثر اهلندسة البشرية ورأس املال البشري كمتغريين وسيطني يف العالقة بني القيادة اخلدمية
ورأس املال االجتماعي
حسام حسني شياع

علي عبد احلسن عباس

 قسم العلوم املالية واملصرية/جامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد
مجهورية العراق

 قسم احملاسبة/جامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد
مجهورية العراق

امللخص
سع ع عععل حثا البحي اا حتديد التتغري للمتغرييط الوسع ع ععيطل ورا اأبندسع ع ععة البا ع ع عرية ابعااحا تا م انيات الع لية ا م انيات
اجلس ع ععدية ا م انيات النوس ع ععيةس واملتغري الوس ع ععيل الياأب عاد املال البا ع ععرر ابعاار تكواظة كباع املدعاظ دعة املو ول علل
 ومتيل املتغري املست ل ابل يااة اخلدمية ابعااحا تالرؤية الراياية.عاياة االعمال خمرجات األاا ظ استيماع عاد املال الباررس
زايعة خل املواجهة حتمل املسع ععؤولية االجتماعية التيفع ععحية يف سع ععبيل االخريط التاع ععرف اخا يا ا ا املو ول االعتناظ
ابملو ول مس ععاعدة املو ول علل التطوير التم ل املؤانس ععة التوا ععر االش عراف االج ععالة الا ععملاعة املغورة املس ععائلة
 ومتيلععت. امععا املتغري التععابر ف ععان عاد املععال االجتمععاعي ابعععاار تالي ععة األعراف االلتزامععات اأبويععةس.الو وف مرة اخرىس
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ماع لة البحي يف معرفة الدوع الثر راعسععق ال ائد مط خال اسععتندا حندسععة املواعا الباعرية وعاد املال الباععرر وريغرير يف
عاد املال االجتماعي وتدعيمق يف املنظمة .وحثا يعد مط املؤشع ع ع ع عرات ا قابية لتح يل النمو للمنظمة والتووا علل ريحا مط
املنافسععل .مط خال تطوير حثر املتغريات ابلا ع ل الاععحيد وي ون لدينا يف النهاية منظمة مت املة ومتطوعة وهير افرااحا
يف الة انسملا مر ال يااة وفيما بينهم وزاياة االلتزا وعفر مستوايت األااظ .مت تطبيل حثا البحي علل عينة مط مستاول
احلسععل يف كرباظ وحو مط املسععتاععويات ال برية واملهمة يف املدينة وكان ملم العينة ت334س .واحم ما توج عل اليق حو وجوا
عا ة ريغري ري مباش ع ع ع ع ع ععرة بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي مط خال عاد املال البا ع ع ع ع ع ععرر .ومت ا ش ع ع ع ع ع ععاعة اا احم
األسباب اليت اات اا عد بول بعض الور يات.
الكلمات املفتاحية :ال يااة اخلدمية اأبندسة البارية تاالعجونومي سس عاد املال البارر عاد املال االجتماعي.
املقدمة
عند مراجعة البحوث اليت مت ذكرحا يف اجلانب النظرر والدعاس ع ع ععات الس ع ع ععاب ة وجد اوا اش ع ع ععاعت اا وجوا عا ة قابية بل
ال يااة اخلدمية وعاد املال البا ععرر واالجتماعي .وان ال يااة اخلدمية حي مط النماذق ال يااية اليت يا ععلد تطبي ها يف الو ت
احلايل يف ل العوملة والتع يدات ال يرية يف احلياة .فال ائد اخلدمي يوفر بيئة عمل ميالية ومنس ع ع ع ع ع ععملمة وتتس ع ع ع ع ع ععم ابعتوا الرو
املعنوية و لة الاراعات بل التابعل مما جتعلق ااعا علل تطبيل اأبندسة البارية وتطوير عاد املال البارر ابلا ل الاحيد.
ويف نوس الو ت جند ان ال ائد اخلدمي يركز علل تنمية العا ات االجتماعية بل اتباعق وت ليل املااامات والارا بل افراا
اجملموعات يف العمل فهو يعمل علل حندس ع ع ععة املواعا البا ع ع ع عرية وتوزير االفراا ع ع ععمط اجملموعات اليت ينس ع ع ععملمون معها وي لل
مسععتوايت التوتر .ويتميز ال ائد اخلدمي ابالسععتما ملاععاكل اتباعق وياععرف عليهم با ع ل مباشععر وي ون تاععرفق اخا يا مر
التابعل وحثا ما يولد نو مط اال ا املتباال بل ال ائد والتابعل ويعزز عو املاع ع ع ع ع ع ععاعكة االجتماعية بل العاملل وينع س
ذلك يف تنمية عاد املال االجتماعي.
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مشكلة البحث
تعد ال يااة اخلدمية مط املوا ع ع ع ععير املهمة و لت احتما ال يري مط البا يل كووا تس ع ع ع ععتند علل موهو عئيس ع ع ع ععي حو ان ي ون
ال ععائععد خععاامععا أل تبععاعععق ويسع ع ع ع ع ع عععل لتطويرحم ون مهم ويعت نم وت ون حنععاا نو مط العا ععة االجتمععاعيععة الوايععة بل ال ععائعد
والتابعل .لثى سي ون ال ائد اخلدمي وفل حثر املواجوات حو األكير دعة علل تطبيل اأبندسة البارية وعاد املال البارر.
فوي حبينا احلايل لدينا متغرييط وس ععيطل را تاأبندس ععة البا عرية عاد املال البا ععررس وان اأبدف األس ععاس ععي أبثيط املتغرييط حو
تطوير املواعا البا ع عرية وزاياة كوائتها وتوزير العاملل علل املها وفل ام انيالم الع لية اجلس ععدية النوس ععية .يف ل ان عاد
املال البا ع ع ععرر يركز علل زاياة كل :مط كواظة وفاعلية العاملل دعالم الراياية حتس ع ع ععل خمرجات ااائهم .ونا ظ ان حناا
توافل ف رر بل املتغرييط الوسععيطل والتاععابق ببعض املواحيم األسععاسععية .متميلة ابلسعععي اا امتاا مواعا با عرية ذات جواة
ومرونة عالية يف اجناز االعمال املوكلة أبم وتنمية امل دعات اجلوحرية للمواعا الباع ع ع عرية يف املنظمة .ومبا ان ال ائد اخلدمي حو ذو
طابر اجتماعي فانق س ع ععي ون األكير دعة علل التتغري يف عاد املال االجتماعي ملنظمتق وابلنهاية س ع ععت ون لدينا مواعا باع ع عرية
منس ع ع ع ع ععملمة فيما بينها ومتتلك ال دعة علل اجناز املها ب واظة وتتمتر برو املا ع ع ع ع ععاعكة .ومط خال حثا العر ري اا ذحننا
جمموعة مط التساؤالت املهمة:
 .1ماحي نو العا ة بل ال يااة اخلدمية وكل مط اأبندسة البارية وعاد املال البارر.
 .2حتديد نو العا ة بل اأبندسة البارية وعاد املال البارر.
 .3معرفة نو العا ة بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي.
 .4حتديد نو العا ة بل كل مط املتغرييط الوس ععيطل اأبندس ععة البا ععرر وعاد املال البا ععرر مر املتغري التابر عاد املال
االجتماعي
أمهية البحث
 .1التتكيد علل ارية ال يااة اخلدمية يف زاياة شع ع ع ع ع ع عععوع االعتبال االجتماعي بل العاملل ابملنظمة ومط الدعاسع ع ع ع ع ع ععات
الساب ة وجد ان ال يااة اخلدمية حي ذات عا ة قابية مر عاد املال البارر وعاد املال االجتماعي.
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 .2ي سب البحي اريتق مط يي منا اة مو و مهم وحو اأبندسة البارية وعاد املال البارر كمتغرييط وسيطل
ومعرفة ريغريحم يف عاد املال االجتماعي .ويعد عاد املال االجتماعي مط املوا ععير املهمة يف الو ت احلا ععر ل ونق
يعتمد علل املااعكة االجتماعية .كثلك لة الدعاسات اليت تناولت اأبندسة البارية وفل املواحيم احلديية ف د انت ل
اا مر لة اأبندسة البارية الر مية.
 .3ي د البحي ن اش ف رر ملتغريات البحي وحثا ما يسع ع ع ع ع ع ععهم يف تزويد املهتمل مبوا ع ع ع ع ع ع ععير ديية يف جمال الو ر
التنظيمي.
 .4اعتمد البا يل علل عدا مط الطرا ا اائية ل ياد متغريات البحي وحتديد االسلة األكير ريغريا يف البحي.
اهداف البحث
.1
.2
.3
.4

التعرف علل مستوى متغريات البحي يف املنظمة املبحوغق.
حتديد طبيعة العا ة بل متغريات البحي.
ت دمي بعض التوجع ععيات للمنظمة املبحوغق مط اجل اتبا األسع ععاليب احلديية اليت مت ط اأبندسع ععة البا ع عرية وعاد املال
البارر يف تنمية عاد املال االجتماعي وزاياة التااعكية يف اجناز املها .
حناول الوجععول اا موهو جديد وحو حندسععة عاد املال الباععرر والثر حو نتيملة لدمم موهو املتغرييط الوسععيطل
مط خال معرفة نو التتغري .فاذا كان قايب فهو مؤشر جيد.

مقياس البحث
اعتمد البا يل علل استماعة االستبيان للوجول اا النتائم ومت اعتماا م ياد لي رت اخلماسي .ولبناظ امل ياد املائم لبحينا
منا مبراجعة العديد مط الدعاسات مط اجل الوجول اا افيفل امل اييس اليت ر ط اعتمااحا يف البحي احلايل .واجلدول ت1س
يو د حثر امل اييس .ومت ااعاق استماعة االستبيان يف واية البحي جلمير االبعاا وبا ل موال.
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اجلدول ت1س م ياد البحي
املتغريات

نوع املتغري

القيا ااادة اخلا اادميا ااة مست ل

عدد

االبعاد

االبعاد

املصدر املعتمد كمقياس

الرؤية الراياية زايعة خل املواجهة حتمل املسع ع ع ع ع ع ععؤولية 18

)(Ling etal., 2016

االجتماعية التيف ع ع ع ععحية يف س ع ع ع ععبيل االخريط يتا ع ع ع ععرف
اخا يا ا ا املو ول االعتناظ ابملو ول مسع ععاعدة
املو ول علل التطوير التم ل املؤانس ع ع ع ععة التوا ع ع ععر
االشع ع ع ع عراف االج ع ع ع ععالة الا ع ع ع ععملاعة املغورة املس ع ع ع ععائلة
الو وف مرة اخرى

&(Dierendonck
)Nuijten,2011

وسيل

ا م انيات الع لية ا م انيات اجلسدية ا م انيات 3
النوسية

تعبد الرمحط 2010س

رأس املال البشري وسيل

كواظة كباع املدعاظ دعة املو ول علل عاياة االعمال
خمرجات األااظ استيماع عاد املال البارر

4

)(Jaw etal., 2006

الي ة األعراف االلتزامات اأبوية

4

)(Meek etal., 2019
&(Choi
Scott,
)2013

(اخلا ا ا ا ا ا ا ااادما ا ا ا ا ا ا ااة
اخلدومة)

اهلندسة البشرية

رأس

امل ا ا ا ا ا ا ا ااال اتبر

االجتماعي

جمتمع وعينة البحث
مت اختياع مستاول احلسي التعليمي يف حمافظة كرباظ كعينة للبحي احلايل .ومط األسباب حو ان متغريات البحي تنسملم
مر العين ع ع ععة ومت اختي ع ع ععاع عين ع ع ععة بلغ ع ع ععت ت334س مط جمتمر بلغ ت1300س وابالعتم ع ع ععاا علل م ي ع ع ععاد ت Saunders
etal,2009,219س يف اختياع العينات اليت تتائم مر جمتمر الدعاس ع ع ع ععة وكانت العينة بنس ع ع ع ععبة خطت ت%5س .وتت ون العينة
مط األطباظ واملمر ل واملو ول.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
مت يف حثا البحي استندا األساليب ا اائية التالية:
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.1
.2
.3
.4
.5

ساب اليبات عط طريل معامل الوا كرونباخ .Cronbach’s Alpha
اال ااظات الوجوية ملتغريات الدعاسة تاملتوسل احلسايب – االحنراف املعياعر – االلتواظ والتولطدس.
التحليل العاملي التوكيدر Confirmatory Factor Analysis
حتليل املساع Path Analysis
منوذق املعااالت اأبي لية SEM

فرضيات البحث
الفرضية األوىل :توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية واأبندسة البارية.

الفرضية الثانية :توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال البارر.

الفرضية الثالث :توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل عاد املال البارر وعاد املال االجتماعي.
الفرضية الرابعة :توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل اأبندسة البارية وعاد املال االجتماعي.

الفرضية اخلامسة :توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي.

الفرضية السادسة :توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي مط خال اأبندسة
البارية.

الفرضا ا ا ااية السا ا ا ااابعة :توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي مط خال عاد
املال البارر.
الدراسات السابقة:

 .1اعاسة تColeman, 1988س رأس املال االجتماعي خللق رأس املال البشري :اشاع اا التتغري ا قايب لراد
املال االجتماعي علل عاد املال البا ع ع ععرر واالس ع ع ععرة واجملتمر ويس ع ع ععاعد علل ت ويط عاد املال البا ع ع ععرر مبواج ع ع ععوات
جيدة .و د دا عاد املال االجتماعي بعدة اش ع ع ع ال ميل االلتزامات والتو عات اليت تعتمد علل اجلداعة والي ة يف
البيئة االجتماعية و دعة تدفل املعلومات مط خال اأبي ل االجتماعي.
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 .2اعاس ع ع ع ع ع ععة تMansfield&Armstron,1997س مكتبة الكونغرس برانمج بيئة العمل :اش ع ع ع ع ع ععاعت اا تنويث
بر مم بيئة العمل للس ععيطرة علل خطر ا ج ععابة ابال ععطراابت العيف ععلية اأبي لية والعمل علل حتس ععل عا ة العمال
وزاياة كوائتهم يي يتعر العاملل اا ال يري مط اجلهد اجلس ع ع ع ععدر والتعر لءج ع ع ع ععاابت اغناظ العمل بس ع ع ع ععبب
اتباعهم الطرا الت ليدية والغري ج ع ع ع ع ع ععحيحة يف اااظ العمل يف م تبة ال ونغرد .لثى ت رع تطوير بر مم اأبندس ع ع ع ع ع ععة
البا ع ع ع عرية واجراظ ال يري مط التعديات فيما و طري ة و ع ع ع ععر الرفوف او ن ل ال تب وو ع ع ع ععر خطل جديدة ومت
تنويثحا و ت النملا وذلك مط خال اعاس ع ع ععة ركات العمال وتا ع ع ععحيحها و اخال اجهزة تس ع ع ععاعد يف اجناز
العمل اون دوث جع ع ععاابت او تعر لءجهاا الزائد .وكثلك توفري الدعم املعنور مط بل املرااظ ملا لق مط ريغري
نوسي علل كواظة العاملل.

 .3اعاس ععة تPennings etal.,1998س رأس املال البشااري رأس املال االجتماعي حل الشااركات :توج ععلت

الدعاس ع ع ع ع ع ع ععة اا وجوا عا ة قابية بل عاد املال الباع ع ع ع ع ع ععرر واالجتماعي .وعندما ت ون العا ة قابية فان ذلك
ينع س بعا ة س ععلبية بل كل مط عاد املال البا ععرر واالجتماعي مر ل الا ععركات .فالا ععركات اليت تتمتر براد
مال باععرر واجتماعي ور ت ون اكير وة يف مواجهة االزمات و ااعة علل التغلب عليها بسععبب الي ة العالية بل
املو ول واعتوا مستوى معرفتهم وحثا ما يساحم يف اعم راعات ا ااعة العليا واعتوا مستوايت األااظ.

 .4اعاسع ع ع ععة تDavidsson& Honig, 2003س دور رأس املال االجتماعي بني رواد االعمال الناشا ا اائني :مت

التوجع ع ععل ان عاد املال الباع ع ععرر املتميل ابملعرفة اليفع ع ععمنية والاع ع ععرنة يرتبل قابيا يف دعة املنظمة علل اكتاع ع ععاف
ما ع ع ع ععاعير وفرذ جديدة وكثلك يدعم دعة املنظمة علل االس ع ع ع ععتغال الناجد للورذ املتا ة وت ون املنظمة اكير
دعة يف انااظ كيا ن جتاعر رتاز ابالستدامة وحت يل ميزة تنافسية وزاياة األعاب  .واييفا فان العا ة قابية بل عاد
املال البا ع ع ع ععرر واالجتماعي تس ع ع ع ععاعد املنظمة اا اخول مر لة الراياية يف االعمال .ومت التوج ع ع ع ععل اا وجوا عا ة
قابية بل عاد املال االجتماعي والراياية واالستغال الناجد للورذ السو ية.

 .5اعاس ععة تDakhli& De Clercq,2004س رأس املال البش ااري رأس املال االجتماعي االبداع :دراس ااة
متعددة األقطار :يدعد املؤلوون اعاسع ع ع ع ععة ش ع ع ع ع ع لل مط اش ع ع ع ع ع اع عاد املال ار عاد املال الباع ع ع ع ععرر وعاد املال

االجتماعي وريغريحم علل االبدا علل مسع ع ع ععتوى ال طر وتوجع ع ع ععلوا اا وجوا عا ة قابية بل متغريات الدعاس ع ع ععة.
يي يوجد عا ة اعتبال قابية بل كل مط عاد املال البا ع ع ععرر واالجتماعي .ويؤار ذلك اا اعتوا مس ع ع ععتوايت
الي ة بل املو ول مما يسععاعد علل خلل املزيد مط االبدا واعتوا مسععتوايت الراياية للمنظمة ابملسععت بل .وتوجععلوا
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ان عاد املال البارر يساعد يف زاياة التنمية اال تاااية .فالي ة حترا االبدا وت لل احلاجة اا املرا بة امل لوة مط
بل ا ااعة.

 .6اعاس ع ع ع ع ععة تRuiz etal., 2010س رأس املال االجتماعي داخل منظمات االعمال :منوذج نظري مع الرتكيز

على القيادة اخلدمية كسا ا ا ا ااوابق :اش ع ع ع ع ع ععاع ابن عاد املال االجتماعي حو موهو متعدا االبعاا يتعلل مبملموعة مط
املواعا ري امللموس ع ع ععة املتملة واملنظمة ااخل ش ع ع ععب ة االعمال للمنظمة .و د امم بل موهو ال يااة اخلدمية وعاد
املال االجتماعي مط منظوع ش ع ع ععامل و د ا ان عاد املال االجتماعي ااخل املنظمة حو نتيملة مباش ع ع ععرة لس ع ع ععياا
اخا ي وجمتم عي وتنظيمي وان ال يااة اخلدمية تلعب اوعا مهما يف تنمية عاد املال االجتماعي .فال يااة اخلدمية
حي املرجر الرئيسي للسياا األخا ي يف املنظمة.

 .7اعاس ع ع ع ع ع ع ععة تRai& Prakash, 2012س املنظور العالئقي خللق املعرفاة :دور القيااادة اخلادميااة :ابن ال يععااة
اخلدمية تدعم املعرفة والبنية االجتماعية للمنظمة يي تسع ع ع ع ع ع ععاحم ال يااة اخلدمية يف خلل املعرفة مط خال التتغري
التواعلي بل ال ائد واالتبا وتنمية العا ات االجتماعية ووجوا الي ة بل ال ائد والتابعل وترس ع ععية اأبوية التنظيمية
وال رتد اغر ال يااة يف ا ناع ع ع ع ع ع ععاظ املعرفة بل تركز علل جثع املعرفة مط خال العا ات التواعلية بل ال يااة اخلدمية
وترس ععية عو االلتزا واملا ععاعكة لدى العاملل وتنمية األعراف االجتماعية وحثا ما يدعم حبينا احلايل .ويؤكد بوجوا
اوع بل ال يععااة اخلععدميععة وعاد املععال االجتمععاعي .يععي ان ا ععد ابعععاا عاد املععال االجتمععاعي حو االلتزا واأبويععة
التنظيمية وعو الي ة.

 .8اعاسة تDe clercq etal.,2014س القيادة اخلدمية ومشاركة العمل :االاثر الطارئة لرأس املال االجتماعي
للقائد والتابعني :ان ال يااة اخلدمية تعزز املااعكة يف العمل السيما يف املستوايت العليا وتعمل علل حت يل التوافل

بل األحداف والتواعل االجتماعي .وتوج ع ع ع ع ع ععل مط خال اعاس ع ع ع ع ع ععتق اا وجوا عا ة ريغريية وية قابية بل ال يااة
اخلدمية وعاد املال االجتماعي وحثا ما يدعم حبينا احلايل ويركد مبنط ية العا ة .فال ااة الثيط ي واون املو ول
بدون ا نية لديهم مو ول اكير اعتباطا وحتوز الطا ة ا قابية لديهم .ويف نوس الو ت حتافظ ال يااة اخلدمية علل
عا ات عالية اجلواة تتميز بتوافل األحداف والتواعل االجتماعي مر املا ع ع ع ععرف املباش ع ع ع ععر ووجوا س ع ع ع ععياا اجتماعي
مناسب بل ال ائد والتابر.

 .9اعاس ععة تBarbuto etal., 2016س رأس املال البشااري حكم األلفية واحلاجة اىل القيادة اخلدمية :اش ععاع
ان البيئة العاملية تاع ع ع ع ع ع ععهد ال يري مط التغريات .و د ري مر ال يري مط الورذ والتحدايت .وحنا أي اوع ال يااة
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اخلدمية يف الت ال حثر الورذ واملافظة علل املواعا البا ع ع ع عرية وان ييف ع ع ععمط ال ائد والئهم للمنظمة ى ال يغااعوحا
ويو د الدعم مط عاد املال البارر .وحنا تركز ال يااة اخلدمية علل الاواظ العاطوي احل مة االشراف التنظيمي.
وتعمل ال يااة اخلدمية علل تدعيب العاملل وتعزيز ال يم التنظيمية لدى املواعا البارية ملواجهة التحدايت.

.10اعاسع ع ع ععة تRajihi& Gomathi,2018س اهلندسا ا ااة البشا ا اارية :عنب ات بيئة العمل املعرفية للممرضا ا ااات:

اشععاعت الدعاسععة اا اولوية االحتما ببيئة العمل يف ال طا الاععحي .يي تتسععم حثر البيئة ابلتع يد وحثا ما يؤغر
علل جواة اخلدمة امل دمة مط بل املمر ع ع ع ع ع ع ععات .ووجد ان بيئة العمل اليت تتمتر ابملعرفة يف اجناز االعمال وتطبيل
مبدا اأبندس ع ععة البا ع عرية ت لل مط تلك األعباظ .واعتمدت الدعاس ع ععة علل غاث ابعاا لتطبيل اأبندس ع ععة البا ع عرية وحي
تالع لية اجلس ع ع ععدية التنظيميةس .وابلنتيملة ااى ذلك لتح يل األااظ املتميز ابلعمل وت ليل كل مط ما ع ع ععاكل ال لل
واعتوا غل الد وت ليل العبظ الع لي.

 .11اعاسعة تJun etal.,2019س النمذجة االلية حملاكاة اهلندسة البشرية ابستخدام  :Kinectلدف الدعاسة

اا تعزيز كوععاظة العمععل وت ليععل اعبععائععق مط خال حتليععل االعمععال و يععاد كوععاظة العمععل وا نتععاق ابسع ع ع ع ع ع ععتنععدا وائم
املراجعة وتس ع ع ع ع ع ععمليل املا ظات با ع ع ع ع ع ع ل مس ع ع ع ع ع ععتمر وحثر الطري ة ريخث ال يري مط الو ت واجلهد .لثى مت منثجة
ركات البا ععر والتس ععمليل الر مي أبثر احلركات وحتليلها .ويتم ذلك مط خال و ععر جمس ععات متعداة علل جس ععم
العمال وو ر اجهزة يف عدا مط اجزاظ املانر اللت ال ركات اجلسم وااخاأبا مط اعدة بيا ت وو ر منوذق
للحركات الاحيحة وااخاأبا يف خواعزمية ومط مث ي و الرب مم مب اعنة حثر احلركات وتسمليل األخطاظ يف الطري ة
اليت ينملز نا العامل عملق ور ط مط خال حثر الطري ة اجراظ التا ع ععحيحات با ع ع ع ل مس ع ععتمر .ويتم التح ل مط
نظا االمتتق الر مية للنمثجة الباع ع ع عرية مط خال وج ع ع ععل الس ع ع ععيناعيو والنتائم وحتديد ال يوا وو ع ع ععر اخلطل لتطوير
احلركات الاععحيحة للعامل .وتعمل حماكاة اأبندسععة الباعرية علل ت ليل ت اليل تطوير املنتم وحتسععل اجلواة واعم
اختاذ ال راعات اغناظ عملية التانير.
جمال اإلفادة من الدراسات السابقة يف الربط الفلسفي بني متغريات البحث
مط خال مراجعة الدعاسع ع ععات السع ع ععاب ة جند ان حناا اعاسع ع ععات د اكدت علل وجوا عا ات قابية بل متغريات اعاسع ع ععتنا
احلالية .فميا مت ا ش ع ععاعة اا اعاس ع ععات تيبت وجوا عا ة ريغري قابية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال البا ع ععرر واالجتماعي.
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واعاس ع ع ع ععات اخرى جاظت لتيبت وجوا عا ة قابية بل عاد املال البا ع ع ع ععرر وعاد املال االجتماعي .كثلك جند اعاس ع ع ع ععات
اخرى ختو اأبندسة البارية اشاعت اا اوع املدعاظ يف توفري الدعم املعنور لزاياة ال واظة وحثا يدل علل ان ال يااة اخلدمية
تتمتر نثر الاععوات واليت تدعم تطبيل اأبندسععة البا عرية يي ان ال ائد اخلدو اائما ما جندر يبحي عط الطرا اليت تسععهل
العمل وتوفري الرا ة للعاملل واالحتما نم .لثى فان حثا ييبت لنا ان ال يااة اخلدمية حي النموذق األفيفع ععل الثر سع ععيح ل
النملا لتطبيل اأبندسع ع ع ع ع ع ععة البا ع ع ع ع ع ع عرية ويف نوس الو ت يعمل ال ائد اخلدمي علل اعم عاد املال الباع ع ع ع ع ع ععرر وحثا ما غبت مط
الدعاس ع ع ععات الس ع ع ععاب ة .فهو الثر يس ع ع عععل اائما اا توفري الورذ لتطوير اتباعق يف املنظمة ويف نوس الو ت جاظت اعاس ع ع ععات
اخرى تدل علل سعي ال ائد اخلدمي علل تطوير عاد املال االجتماعي وحثا جحيد فمط مسات ال ائد اخلدمي انق اائما ما
يبحي علل ل الاع ع ع عرا بل اتباعق ويعمل علل توطيد العا ات االجتماعية فيما بينهم ويس ع ع عععل جاحدا اا جعل هاعات
العمل متحدة وافرااحا منسععململ مر بعيفععهم .ري الة اخرى حناول اغبالا مط خال حثر الدعاسععة حو اغبات ان اأبندسععة
البارية ترتبل قابيا مر عاد املال البارر فمط خال االطا علل اجلوانب النظرية جند ان حناا االالت علل ان اأبندسة
الباع ع ع ع ع ع عرية تطوع طري ة اااظ االعمال وتدخل برامم جديدة لتنويث املها لثى نرى ابن حناا موهو جديد س ع ع ع ع ع ععيظهر لنا وحو
حندس ع ع ععة عاد املال البا ع ع ععرر .يي مط خال الدمم بل حثيط املوهومل س ع ع ععنح ل تطوع سع ع ع عرير للمنظمة وا ل الت اليل
وبا ل اكير ا ة وموغو ية.
القيادة اخلدمية
ان موهو ال يااة اخلدمية او أبا تس ع ع ع ع ع ععميات اخرى يف العديد مط البحوث العربية وال تب امل هة اا اللغة العربية حي ال يااة
تاخلاامة او اخلدومةس ف لها تعوا للماععطلد نوسععق وحو ال يااة اخلدمية ان الو رة األسععاسععية اليت ي و عليها حثا املوهو حو
ان ي ون ال ائد خدوما ألتباعق ويعمل علل توفري الرفاحية والدعم املعنور وي ون ريب اا نوود العاملل الثيط حتت مرتق
وتربطق معهم عا ات اجتماعية وية ويف نوس الو ت قب ان يتمتر ابال ا والت دير مط بل اتباعق وفيما يلي تو ع ع ع ع ع ع ععيد
ألحم املواحيم اليت تناولت ال يااة اخلدمية.
اش ع ع ع ع ع ع ع ععاع تFocht&Ponton,2015,45س تSpears&Lawrence,2016,8س انن ععا النزال نوت ر اا نظريععة
مو دة م بولة لل يااة اخلدمية علل الر م مط مروع اعبعة ع وا مط الدعاسع ع ع ع ع ع ععات التملريبية اليت بدات منث  1999فا يوجد
حلد االن توافل يف اآلعاظ ول التعريل وا طاع النظرر لل يعااة اخلدميعة و د عرفهعا رينليل ابوا تلبيعة ا تيعاجات الععاملل
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واعطائها األولوية ال اع ععوى والعمل علل تطويرحم مط اجل ان ي ونوا اكير كواظة وم دعة واكير رية واسع ععت الية وان ي ونوا
خاامل يف املس ع ععت بل .ونر ال ائد اخلدو نوس ع ععق مط ال يري مط االمتيازات علل نوس ع ععق مط اجل خدمة اتباعق .و د دات
خاع ععائو ال يااة اخلدمية كما أي  :التوا ع ععر ال وة النسع ععبية االسع ععت الية النمو األخا ي للتابعل النزاحة التتغريية العالية
لل ائد علل اتباعق التميز الوعي ابلرو ا نس ع ع ععانية الا ع ع ععملاعة س الو احة الطا ة الو رية الويف ع ع ععول ا ا املا ع ع ععي
واحلا ععر واملسععت بل .ويرى ) (Abbas& Khali,2016ابوا تسععاحم يف زاياة التم ل لدى العاملل وترفر مط مسععتوى
التو ري االس اتيملي يف املنظمة.
يرى تالناععاش وال ياأب 348 2015س ن ال ائد اخلاا "حو ان ي ون خاا اوالً ."..ويبدا حثا باعععوع طبيعي ان املرظ
يريد انَ د وانَ د اوالً و ن نظرية ال يااة اخلدمية مبنية علل عطاظ األولوية لآلخريط ومنهم املو ل والزابئط واجملتمر.
لثلك فهي تعد امنوذق مط ال يااة األخا ية اليت ت نس ع ع ع ععنة ايياعية مط ال يااة نس ع ع ع ععنة ختد ال يم الا ع ع ع ععنا ع ع ع ععية ومناذق
املعت دات .ن موتا فهم املعيفع ع ع ع ع ع ععات األخا ية و لةها ي مط يف عؤية اخا ية لل يااة ذ تعد املباائ األخا ية و واعدحا
مط احم عكائز احلياة بغر تنظيم السع ع ع ععلوا ا نسع ع ع ععاأب فاألخاا الوا ع ع ع ععلة حي الدعامة األوا حلوظ اجملتمر .ول د يت
الداي ت الس ع ععماوية والاع ع عرائر وال وانل الو ع عععية علل التمس ع ععك ابألخاا الوا ع ععلة ألن نس ع ععانية ا نس ع ععان تتح ل مط
خاأبععا .كمععا اكععد تBrubaker,2013,97-99س تBareas& Abbas ,2017,3س ابن سع ع ع ع ع ع ععلوكيععات ال يععااة
اخلدمية حي امتداا لنظرية ال يااة التحويلية وتلوت نظرية ال يااة اخلدمية االنتبار اا املسع ع ع ع ع ع ععؤولية االجتماعية لل ااة يف تلبية
ا تياجات التابعل .فال يااة اخلدمية حي كمنهم عو ي وانساأب لل يااة اليت تيفر العاملل يف املرتبة األوا وتسعل اا انااظ
بيئععات ااعمععة مل ععان العمععل يسع ع ع ع ع ع ععتمليععب فيهععا العععاملل با ع ع ع ع ع ع ع ععل قععايب لل يععااة التنظيميععة وحي تركز علل اجلععانععب الرو ي
واألخا ي .ويرى ان ال يااة اخلدمية حي منهم مشويل متعدا االبعاا لل يااة وياععمل اجلوانب الع انية والعاطوية واألخا ية
والرو ية ل ل مط ال ااة واالتبا  .وان الي افات اجملتمعية تعد عاما حاما يف سع ع ع ع ع ع ععط وفهم ال يااة اخلدمية وحي مائمة جلمير
الي افات يف العامل وفيها نو مط الت اعب مط يي الاع ع ععيا ة مر ال ونووشع ع ععيوسع ع ععية والداوية والاع ع ععيوعية يف الاع ع ععل والت اليد
ا سامية واالوبونتو يف جنوب افري يا.
ول د شبق تAnderson,2005,2س ال يااة اخلدمية ابألبوية يي يعامل ال ائد اتباعق كتوم اوالار ونتاجون اا التوجيق
مط الوالديط واعشااحم ويوجق اناطتهم حنو االعت اظ ابألااظ وتطوير انوسهم.
يرى تAnderson,2008,17س انق ر ط ألر شععنو ان يتبر فلسععوة ال يااة اخلدمية ول ط ال ر ط ألر شععنو ان
ي ون ائد خدمي يف عامل مليظ ابلامولية .والسبب حو ان معظم الناد اكير ا نية مط ان ي ونوا ااة خدومل وان دموا
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االخريط وان ي ون لديهم اسع ع ععتعداا ان ييفع ع عععوا اتباعهم يف املرتبة األوا .ان مبدا ال يااة اخلدمية يرت ز يف األسع ع ععاد علل
نوسق ول ي ي ون املرظ خااما ي يا قب ان ي ون حموعر  .ويرى تPopa,2012,74-75س ان ال يااة اخلدمية تركز
علل مند العاملل النمو والاحة واحلرية واالست الية وتساحم يف حت يل العدال االجتماعية وحتسل مستوى االفراا املهمال
يف اجملتمر او علل األ ل ال تس ع ع ععاحم يف اس ع ع ععتمراع اال ع ع ععطهاا واخلراب .وما يتطلب مط ال ائد اخلدمي حو التعاطل احل ي ي
و ري املتحيز واالس ععتما العاطوي اون الا عععوع ابحلاجة اا ت دمي لول او اف اع وحو مسة ومهاعة مطلوبة قب ان يتمتر نا
ال ائد للتعرف علل ال ا ع ععو احل ي ة ألتباعق .وا ع ععاف تEbener&Oconnell,2010,320س ابن ال يااة اخلدمية
تس ع ع ععاحم يف تطوير عا ات جيدة وبناظ ش ع ع عععوع ابجملتمر والتوج ع ع ععل اا توافل يف اآلعاظ با ع ع ععتن ال راعات الرئيس ع ع ععية وال كيز علل
التطوير الا ععنا ععي للمو ول واغبات وجوا عا ة مس ععاواة مر املو ول و قاا طرا ملس ععاعدة االخريط واال رال يف ما ععاعير
خدمة اجملتمر وعا اجلميل للمملتمر.
خصائص القيادة اخلدمية
اش ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاع ك ع ع ع ع ع ع ع ععل م ع ع ع ع ع ع ع ععط )(Dierendonck& Nuijten,2011) (Ling etal., 2016
تFoch&Ponton,2015س تSpears&Lawrence,2016,8س جملموعة مط اخلاائو:
 .1ت ييم الناد :او تيمينهم فهو ما ع ع ع ععابق للحب والرعاية وحو الدافر الطبيعي لل ائد ابتبا الطري ة احلس ع ع ع ععنة يف معاملة
األشناذ وععايتهم وي دعحم .وال ائد اخلدو ملتز نثر ال يفااي جتار اتباعق.
 .2التوا ععر :ال ااة ال يروجون ألنوسععهم بل يروجون لرخريط وحم متوا عععل جداً .وذلك ألنق يرى ان اجناز االعمال
يتح ل مط خال االتبا فهم مياليون ويعرفون اوم ال يستطيعون ال يا بثلك و دحم.
 .3االسععتما  :ال ااة مسععتعدون لاسععتما لرخريط بر ابة جععدع لوهم ماععاكل التابعل والزماظ واالسععتما ملاععاكلهم
بعمل مما ييري اعملاب اتباعهم لوجوا ائد يسمعهم ومندمم معهم يف احلديي.
 .4الي ة :يعطي ال ائد الي ة لرخريط وحو مستعد لتحمل املناطرة مط اجل خدمتهم با ل جيد .وحناا غ ة متباالة
بل ال ائد والتابعل.
 .5الرعععايععة :يظهر ال ععااة اخلععدومل اللطل واالحتمععا جتععار االخريط ويهتمون ابملنظمععة ويظهرون التعععاطل جتععار زابئط
املنظمة.
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 .6النزاحة :ال يااة اخلدمية ج ع ععاا ة ور ط الوغوا نا .فال ائد اخلدو رتاز ابلنزاحة واملا ع ععدا ية مر األش ع ععناذ .ورتاز
ابالسع ع ع ع ع ع ععت امة وااللتزا  .فالنزاحة حي امر ع ع ع ع ع ع ععروعر لل يااة .فهي جمموعة مط ال يم األخا ية اليت يلتز نا ال ائد
اخلدمي.
 .7اخلدمة :ت ون األولوية األس ععاس ععية لل ائد اخلدو حو ان ي ون مبيابة خاا ألتباعق ويوفر الدعم املعنور أبم ويس عععل
اا تطويرحم لتح يل ذالم.
 .8التم ل :وحو ت اس ع ععم الس ع ععلطة يي يوفر التم ل ألتباعق ل ي ي ونوا ااة يف املس ع ععت بل واالس ع ععتما الوعال أبم
وت دمي التحويز أبم وال كيز علل العمل اجلماعي ونار احلب واملساواة بل االتبا .
 .9ي د اخلدمة لرخريط بل نوسععق :فال ااة دمون االخريط مط ذالم وتل اظ انوسععهم وييفععر حت يل ماععا االخريط
بل مالحتق وينظر بتح يل املنوعة ألتباعق بل ان يو ر بنوسق.
.10التعاون :ال يويفععل ال ائد اخلدو املنافسععة بل االتبا وال نب ابعة بعيفععهم جتار بعض .فال ااة قمعون الناد معا
لتح يل حدف اعلل مط اجل الاع ع ع ع ع ع ععا العا  .وألن ال يااة اخلدمية حي ت و علل اسع ع ع ع ع ع ععاد التعاون فهي تتطلب
التعاون بل ال ائد واالتبا  .فالتعاون املاحر حو مسة اس ع ع ععاس ع ع ععية لل يااة اخلدمية .ويعمل ال ائد علل زاياة الوعي بل
االتبا وبناظ اجملتمر ويتمتر ابلاملاعة ويسعل لتح يل التعاطل بل اتباعق.
 .11احلب واحلب ري املا ع ع ع ععرول :وحو عباعة وية مر نغمات عو انية ور ط ان نس ع ع ع ععميها ش ع ع ع ععيظ اخر ميل ال بول او
الت دير وحي تعد ن طة انطا يق جثعية و وية لل يااة اخلدومة ألوا تا ع ععبد الدافر األس ع ععاس ع ععي للطري ة اليت تتعامل
نا مر األشع ععناذ االخريط وحي تاع ععمل االع اف وال بول وت دير االخريط واملسع ععاواة والي ة والدافر النهائي ي ون
حو خدمة االخريط.
 .12التعلم :ي ون ال ائد اخلدو علل اس ع ع ععتعداا للتعلم مط هير االجتاحات يف املنظمة وال يسع ع ع ع يد ال ااة العظماظ ابدا
عندما يتعلل االمر ابلتعرف علل االجتاحات والورذ املس ععت بلية .فالتعلم حو املهاعة األس ععاس ععية اليت تؤار اا النمو
شنايا وعائ يا وتنظيميا.
 .13التععاطل :يسع ع ع ع ع ع عععل ال عائعد اخلعدو اا فهم االخريط والتععاطل معهم يعي قعب بول النعاد ومعرفتهم اعوا هم
اخلاجة واملتميزة وت بلهم كزماظ يف العمل وال يرفيفهم كتشناذ ى لو كانت لديهم سلوكيات سلبية او عل
يف األااظ.
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 .14الاععواظ :ا د ن ال ال وة العظيمة لل يااة اخلدمية حو ال دعة علل شععواظ نوسععق واالخريط .ف يري مط الناد د مرو
بظروف عا ع ع ععيبة يف يالم وكس ع ع ععرت عو هم املعنوية وعانو مط األذى العاطوي .ولثى يربز اوع ال ائد كمس ع ع ععاعد
يي يا ع ع ع ع ع ع ععاعا ال ائد يف اعم اتباعق و عااة ريحيلهم مط جديد مط اون ع ع ع ع ع ع ععملر .فال ائد اخلدمي يبحي عط
ال مال.
 .15الوعي :وخاجععة الوعي الثا يسععاعد الوعي املرظ يف فهم ال يفععااي اليت تنطور علل االخاا وال يم فهو نوز املرظ
علل عؤية معظم املوا ل با ل اكير ت اما ومشولية.
.16اال نا  :وحو اعتماا ال ائد با ع ع ع ل اس ع ع ععاس ع ع ععي علل اال نا بدال مط الس ع ع ععلطة املو ع ع ععوعية يف اختاذ ال راعات ااخل
املنظمة فهو يسعل اا ا نا اتباعق بدال مط االكرار وحثا ما يساعد يف بناظ التوافل ااخل جمموعات العمل.
 .17التا ع ععوع :يس ع ععاعد ال ائد اتباعق يف النظر اا املاع ع ع لة باع ع ع ل تا ع ععوعر والتو ري فيما وعاظ احل ائل وحثر اخلاجع ع عية
تتطلب االنيف ععبال واملماعس ععة وحثا ما يس ععاعد يف حت يل التوازن الد يل بل التو ري املواحيمي واملنهم املركز يو بعد
يو .
 .18التبار :وحو خاجية مت ط ال ائد اخلدمي مط فهم الدعود املستس اة مط املا ي و ائل احلا ر والنتائم املتملة
ل راع املسعت بل .وحو متملثع بعمل ااخل الع ل باع ل بديهي واليزال التباعر جماال ري مسعت اعل يف الدعاسعات
ال يااية وحو يستحل االحتما با ل فائل.
 .19االشراف :وحو ان يارف ال ائد اخلدمي با ل مباشر ومستمر علل هير االعمال مط اجل ا ب اظ علل املنظمة
يف امان مط اجل مالحة اجملتمر ويو االشراف االلتزا خبدمة ا تياجات االخريط واستندا االنوتا واال نا
بدال مط السيطرة.
 .20االلتزا  :يعت د ال ائد اخلدو ان للناد يمة جوحرية تتملاوز مسارالم امللموسة كعمال .ويلتز ال ائد التزاما عمي ا
بنمو كل فرا ااخل املنظمة ويع ف ال ائد اخلدمي ابملس ع ع ع ععؤولية اأبائلة اليت ينبغي ال يا نا وكل ما حو مم ط لرعاية
املو ول وتطويرحم.
 .21بناظ اجملتمر :ياعر ال ائد اخلدمي ابن ال يري د ا مط اتعية البارية احلديية نتيملة التحول مط اجملتمعات امللية
اا املؤسع ع عس ع ععات ال برية .وحنا يس ع عععل ال ائد اخلدمي اا بعض الوس ع ععائل لبناظ جمتمر مط بل اولئك الثيط يعملون
ااخل املنظمة املعنية .وبوجوا ائد خدمي ر ط عااة بناظ اجملتمر وال نتاق ابليفروعة اا ركات هاحريية.
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اهلندسة البشرية
اشاع تعبد الرمحط 2010,72س ان موهو اأبندسة البارية او كما تسمل ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع االعجونومي س تErgonomicsس حي
كلمة متت جع ع ع ع ععيا تها يف عا  1857مط بل العامل والويلسع ع ع ع ععوف البولندر Wojeich) Jastrzebowskiس يي
َعرف حثا املوهو الثر امسار تعلم العملس و ل االمر ش ع ععبق جمهول ى عا  1949عندما بداظ الناد يس ع ععمعون مط يراا
كلمة االعجونومي ستErgonomicsس ألول مرة عندما استندمها العامل االن ليزر املعروف ميوعيل ت Murrellس مرة
اخرى مث شع ععا االسع ععتندا يف نطاا حمدوا مط بل جمموعة مط العلماظ الربيطانيل واالوعبيل املهتمل ب واظة االسع ععتندا
اليدور للمعدات العس رية فيما تلي انتهاظ احلرب العاملية اليانية .وا اف تDul&Weerdmeester,2003,3س
ان ماع ععطلد اأبندسع ععة البا ع عرية او كما يسع ععمل بيئة العمل .حو ماع ععتل مط ال لمات اليو نية ergonتالعملس وnomos
تال انونس ويف العديد مط البلدان يس ع ععتند ما ع ععطلد العوامل البا ع عرية وحو نوس ع ععق اأبندس ع ععة البا ع عرية واليت لدف اا حتس ع ععل
السامة البا رية والاحة والرا ة واألااظ .ور ط للهندسة البارية ان ختد األحداف االجتماعية واالحداف اال تاااية علل
مستوى اجملتمر واملسارة يف ت ليل الت اليل وحت يل امليزة التنافسية للمنظمة .مط خال عمليات ا نتاق املاممة ا تااااي.
اش ع ع ععاع كل مط تClegg&Bailey,2007,605-606س تHancock,1999,201س ابن الغر مط اأبندس ع ع ععة
البا ع عرية حو ت ييل العمل مر البا ععر وحتس ععل األااظ وكثلك حتس ععل انظمة العمل مط خال اس ععتيعاب اخلا ععائو البا ع عرية
واملهاعات .وت و اأبندس ع ععة الباع ع عرية بت ييم وتا ع ععميم املعدات واآلالت والو ائل واملنتملات والبيئات واألنظمة جلعلها متواف ة
مر اال تياجات وال يوا البا ع عرية ومت اس ععتندا جمموعة متنوعة مط األمساظ لءش ععاعة اليها وحي :العوامل البا ع عرية بيئة العمل
العوامل الباع عرية وبيئة العمل حندس ععة العوامل الباع عرية اأبندس ععة الباع عرية علم النوس اأبندس ععي .وان التطوعات املس ععت بلية يف
اأبندس ععة البا ع عرية قب ان توازن بل حثر اليف ععغول املتعاع ععة لا ععا التنا ععو والت امل العلمي جملال علمي اكير متاس ع ع ا
وتطبي ات بناظة ألنظمة العمل.
ويرى تBooher,2003,70س ابن اأبندس ععة الباع عرية تس ععتند يف تا ععميم وتطوير املعدات وانظمة ا ش ععاعة واأبدف منها
حو االس ععتوااة مط امل ون البا ععرر مر االخث بنظر االعتباع الظروف البيئية و روف املهمة ويتم مط خاأبا ختا ععيو املو ل
األميل للم ان املناسع ع ععب مط اجل عفر مسع ع ععتوى األااظ مبا يتناسع ع ععب مر م دعاتق اجلسع ع ععدية والع لية وت ليل الظروف اليت تنتم
التعب .والعمل علل ت ليل األخطاظ اا ااىن د وتبسع ععيل متطلبات التاع ععغيل .وعرفت اأبندسع ععة البا ع عرية اوا تطبيل مباائ
العوامل البا ع ع ع ع ع عرية والت نيات والبيا ت يف التنطيل والتطوير .وحدفها حو حتسع ع ع ع ع ععل وتعظيم ابلية التاع ع ع ع ع ععغيل امليداأب ألنظمة
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االنس ععان وااللة خاج ععة فيما يتعلل مبا ععاكل العوامل الباع عرية اليت تا ععمل س ععرعة وا ة التا ععغيل واملوغو ية التا ععغيلية والس ععامة.
ويرى تEckstrand etal.,1967,519س ان تنو البيا ت املطلوبة لتنويث حندسععة املواعا البا عرية تاععمل تلك البيا ت
اليت تا ع ع ع ععل نو املهاعات الباع ع ع ع عرية وجوالا وكميتها وكثلك تلك اليت تا ع ع ع ععل الت لوة والو ت واملهاعات املتو عة عندما يتم
ت ييمها علل اوا ري كافية ال تياجات املنظمة.
يرى تSrivastara,2016,649س ابوا تتح ل عط طريل التعليم الرو ي .ور ط ان يس ع ع ع ععاعد التنظيم الس ع ع ع ععلوكي يف جنا
اأبندس ع ع ع ع ع ععة الباع ع ع ع ع ع عرية .فاأبدف منها حو تطبيل التو ري املت اعب واملتباعد .فهي تتميل يف تطبيل العلم والت نولوجيا مط خال
تطبيل ال وانل والنظرية واملباائ واملعرفة واألناع ع ع ع ع ع ععطة العلمية والت نية .فهي التعليم الرو ي امل رد لتحويل األف اع وت ييمها
و ل املا ات اليومية للبار.
اا جانب ذلك ف د اكد تBanks,2012,227س تKinnaman,2012, 238س علل ارية اأبندس ع ععة الباع ع عرية يف
العار احلايل واليت قب تنويثحا اا جانب احللول السلوكية واحللول السو ية مط خال استندامها مر الت نيات احلالية و ل
املا ع ع ع ععاكل املناخية .ف د اش ع ع ع ععاع اا وجوا فملوة تتميل مبا ن و بق وما يتعل علينا ال يا بق مط يي تغري املناخ فيوجد اليا
عدا مط اخلياعات املتا ة لرفراا ذا اختاعوا اس ععتندامها ميل الس ععياعات اأبملينة والطا ة الا ععمس ععية واحلد مط ملم االس ععرة.
ويرى تCohen,1997,123-125س ان اأبندس ع ععة الباع ع عرية تركز ابلتدعيب علل الوعي ببيئة العمل والتعرف علل عوامل
اخلطر وفهم الطرا للسععيطرة عليها وحتديد األاوات والت نيات ألجراظ حتليل الو يوة وتطوير املهاعات للمواعا الباعرية وتاععميم
بيئة عمل مناس ععبة ت لل مط التوتر لدى العاملل و ععمان الا ععرول الا ععحية والس ععامة الا ععناعية .وحثا ما قعل مط متطلبات
العمل ان ت ون اااة مس ع ععاعدة لدعم دعات العاملل و جناز اعماأبم اون التعر للمناطر وت ليل نس ع ععب اخلطت يف ا جناز.
ا ععاف تGasparski,2000,367-369س ابوا لتم بوج ععل وحتليل ال دعات اخلاج ععة وبيان دعات االنس ععان لتح يل
الت يل بينق وبل االلة وما يتطلب ذلك مط املعرفة اب سععاد والسععلوا النوسععي احلركي والوعي االاعاكي والعمليات املعرفية
وكيوية است بالق للمعلومات مط خال واسق املنتلوة وكيوية خزن املعلومات واستندامها الختاذ ال راعات.
دا تال اسم 173-172 2000س تاخليفري 91 2010س احداف عديدة تسعل لتح ي ها اأبندسة البارية:
 .1حتسع ع ععل اسع ع ععاليب العمل وتغيريحا حبيي تائم العامل .وحثا يتح ل عط طريل حتليل العمل واسع ع ععتبعاا احلركات ري
اليفروعية.
 .2ترتيب املعدات واألجهزة حبيي يتم ط العامل مط استعماأبا ل نتاجها بسرعة وسهولة اون اعة الو ت.
 .3تاميم اآلالت واألاوات اليت ر ط استندامها بسهولة لتح يل زاياة ا نتاجية.
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 .4اعاسة الظروف الويزايئية للعمل ميل ا اظة واعجة احلراعة والرطوبة وت ليل اليفو اظ.
 .5حتديد األو ا اجلسمانية الاحيحة يف العمل.
وا ع ع ع ععاف ابن اأبندسع ع ع ععة البا ع ع ع عرية تعتمد علل ال دعة علل تالرؤاي السع ع ع ععمر ال ا احلركة اغناظ اااظ العمل التح م حتمل
االنس ع ع ععان للتعب اعاس ع ع ععة احلركة والزمطس .ويرى تعوييف ع ع ععة 9 2010س ابن مط ابرز مظاحر احليف ع ع ععاعة املت دمة حو اعاس ع ع ععة
اأبندسة البارية مط خال علم النوس الثر يعد مط احم العلو ا نسانية اليت تسعل لرفاحية الورا وسعااتق .وان اعاسة حثا
العلم اجععبحت اليو ععروعية ل ل انسععان ألريتها يف زاياة ا نتاجية وحتسععل العا ات ا نسععانية يف مياايط العمل وال يفععاظ
علل ما ع ات االفراا واجلماعات .اشععاع تاملوسععور 30 2008س انق مط املداخل العديدة للتاععميم اجليد للعمل حو ابعة
العمل الحتمامات العاملل وحت يل التوافل األميل للعامل يف عملق يف وظ اسس اأبندسة البارية.
يرى كل مط تالس ع ع ع ع ع ععمان والعبيدر 144-143 2013س تHendrick,2000,24-26س اا عدا مط التطبي ات
للهندسة البارية واليت تعد مدخا لتاميم انظمة العمل والثر ابتباعق يابد النظا اسهل لرفراا العاملل وكما أي :
 .1تا ع ع ع ع ععميم مها العمل :وحي األش ع ع ع ع ععياظ اليت يتوجب علل العاملل ال يا نا لي ملوا و ائوهم .فاملها حي جزظ مط
الو يوة ولغر اجناز حثر املها با ل جحيد يتوجب تطبيل اسس اأبندسة البارية.
 .2تا ععميم امل ائط واألاوات :البد مط مراعاة دوا ومواج ععوات و دات التا ععغيل يف االلة املعنية حبيي يتم ت ييل
و دات التاغيل مبا يؤمط تاغيلها مط طا ات و ابليات الورا.
 .3تاميم حمطة العمل :فاذا مل تامم ابلا ل الثر يسمد بتزويد التاؤ اجليد ما بل العامل ومهمة العمل فانق مط
املم ط ان يتعر العامل للنطر.
 .4تاععميم بيئة العمل الويزايئية :ار جعلها مائمة ملواجععوات العامل الويزايئية و واسععق .فمحاولة الت يل حلاالت او
روف خععاعجععق عط املععدى امل بول مم ط ان جتعععل الورا يتعر جلهععد اكرب ممععا ينع س علل ا وععا نتععاجيتععق
وتدحوع جحتق.
ويرى تTrachtenberg,2012,245س ان اأبدف األسع ععاسع ععي للهندسع ععة البا ع عرية حو ليئة الظروف اليت ر ط للعاملل
مط خاأب ع ع ععا الوجع ع ع ع ع ع ععول اا االمتي ع ع ععازات وحت يل ال م ع ع ععال والتووا يف اااظ االعم ع ع ععال اليومي ع ع ععة .واك ع ع ععد ت &Rajini
Gomathi,2018,1104س ابن العمل يف املسع ع ععتاع ع ععويات يتطلب حندسع ع ععة املواعا البا ع ع عرية بسع ع ععبب عبظ العمل والثر
يتطلب ال يري مط اجلهد وال كيز الع لي وأبثا س ع ع ع ععي ون العاملل حباجق اا بيئة عمل تدعم العمل الع لي للمو ول .اش ع ع ع ععاع
تKoneczny& Matem,2004,167س ابن اأبدف مط اأبندسة البارية حو تاميم اماكط العمل اليت تساعد علل
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جتنب املا ععاكل الا ععحية للمو ول والتم ط مط زاياة األااظ الو يوي واجلواة يف نوس الو ت .وأبثا يعد التعاون الوغيل بل
املهندسل واملاممل واألطباظ واملمر ل روعيل حبيي ر ط ت ييل اماكط العمل علل النحو األميل .كثلك قب ترشيد
الرعاية الاحية ألن ن و املواعا املالية يتوا م يف الو ت احلايل بسبب ن و املو ول .وذلك بسبب النمو الس اأب سيتعل
يف املست بل عاق املزيد مط املر ل يف و ت ا ل .عاوة علل ذلك يتزايد ابستمراع عدا األجهزة الطبية املع دة للتانيو
والعا ق .ونتيملة لثلك اجبد التوتر النوسي واجلسدر الثر يعاأب منق الطا م الطيب اكير دة.

ابعاد اهلندسة البشرية
توج ع ع ع ع ع ع ععل تعبد الرمحط 92-89 2010س تRajihi& Gomathi,2018س مط خال االعتماا علل العديد مط
املراجر العلمية .ابن اأبندسة البارية تت ون مط االبعاا االتية:
 .1ا م انيات الع لية :وحو ا د الركائز األس ع ع ع ع ععاس ع ع ع ع ععية لراد املال املعريف للمنظمة يي تت ون حثر ا م انيات مط
جمموعة مط االفراا الثيط يسع ع ع ع ع ععتندمون ع وأبم ألوم رتل ون خربات و يم غ افية و دعة علل االبت اع واالبدا مط
اجل خلل ال يمة .ومط احم السمات لءم انيات الع لية حي تالثكاظ الثاكرة املعرفة االاعاا التو ري التحليل
االبدا التعلم التدعيب االنتبارس.
 .2ا م انيات اجلسععدية :وحي ال دعات الع لية والو رية للمو ول والو عععيات اجلسععمانية للمو ول ومدى مائمتها
للعمل وكثلك الة اجلس ععم اغناظ مماعس ععة العمل وحل نافظ علل توازنق اغناظ العمل وعد الا عععوع ابلتعب بعد ف ة
ليلة مط العمل .كثلك معرفة مدى تناسع ع ع ععب املعدات واألجهزة مر الو ع ع ع ععر اجلسع ع ع ععماأب للعاملل ومدى مائمتها
لطبيعة العمل.
 .3ا م انيات النوس ععية :وتتميل بتوفري املناخ املائم للعمل الثر ينس ععملم مر احلالة النوس ععية للعاملل وعد ش عععوعحم
ابليف يل والتوتر اغناظ العمل .كثلك قب و ر العاملل مط الورا اليت يتائمون معها بدون دوث فيما بينهم.
فالس ععلوا النوس ععي للعاملل يتتغر ابلس ععلوكيات األخرى اليت ال تنس ععملم معها وحتا ععل الة مط النووع الس ععليب جتار
العمل .وف دان الي ة ابلنوس وعد ال دعة علل الت يل االجتماعي والعاطوي وف دان االتزان النوسي.
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مفهوم رأس املال البشري
اكد تVerkhohlyad&Mclean,2011,410س ابن البنك الدويل عرف عاد املال الباع ع ع ع ع ع ععرر انق دعات الناد
ومواحبهم الوطرية اب ع ع ع ع ععافة اا معاعفهم ومهاعالم وخربالم اليت جتعلهم منتملل ا تاع ع ع ع ععاااي .وان موهو عاد املال البا ع ع ع ععرر
مرتبل مر ااعة املواعا البا ع عرية وتطوير املواعا البا ع عرية بنوس الو ت .وحي خاج ععية املواعا البا ع عرية يف بلد ما .ذا ما مت تعريل
املواعا البا عرية علل اوا مزيم مط العمالة اخلا وعاد املال الباععرر للناد .وان عاد املال الباععرر قعل املواعا البا عرية الوطنية
خمتلوة ابمل اعنة مر ريحا عرب الباا .اشاع تمخيلي 347-345 2015س ابن عاد املال البارر يتميل ابملعرفة اليت رتل ها
ويولدحا االفراا العاملون .وانق ريل اج ع ععل ري ملمود يت ون مط االفراا العاملل ااخل املنظمة مط خال معاعفهم ومهاعالم
ومعلومالم وخربالم اليت ذا ما اسعتغلت باع ل جعحيد تزيد مط عحبية املنظمة وميزالا التنافسعية .وان جنا ار منظمة مرتبل
ابالس ع ععتيماع يف عاد املال البا ع ععرر .وا ع ععاف ان احم م و ت عاد املال البا ع ععرر حو خربة العاملل ومهاعالم والرو املعنوية
للعاملل.
يرى تاملنتاع 218 2018س ابن عاد املال البا ع ع ع ععرر يتميل ابألفراا الثيط رتل ون امل دعة الع لية واملهاعات واخلربات .وان
ار منظمة قب ان ي ون لديها افراا ذور خربة وكواظة عالية مط اجل حت يل ميزة تنافس ع ع ع ععية مس ع ع ع ععتدامة للمنظمة .و د عرف
ابنق املعرفة واملهاعات التنافسععية وال دعات الع لية مط اجل اسععتنراق احللول مط جثوع املعرفة فهو يعد ماععدعا لابت اع .يرى
تالدوعر والسع ع ع ع ع عععيدر 107 2016س تالسع ع ع ع ع عععيدر ومعاعق 182 2017س ان هير اابيات ا ااعة وبا ع ع ع ع ع ع ل خاذ
االس ع اتيملية علل اسععاد املواعا تؤكد علل الدوع اجلوحرر لراد املال الباععرر يف ت ويط ال يمة ويؤطر عاد املال الباععرر كل
معاعف وى العمل املوجواة ابملنظمة مط خال مااعكة حثر املعرفة ومط خال ذلك ر ط ان قرر تطوير ل واايت ياعب
ت ليدحا وبثلك حتافظ املنظمة علل الراياية ابألعمال .ويتول ا لب العلماظ ابن نظرية عاد املال الباع ع ع ع ععرر حتافظ علل ت دمي
املعرفة لرفراا لتم نهم مط زاياة االاعاا وال دعات .ويعترب عاد املال البارر انق ريل ال يمة احلالية لاستيماعات الساب ة يف
مهاعات االفراا فهو اش ععبق مبزيم مط املعرفة واملهاعات ا بداعية واالبت اعية لرفراا ذور ال دعات اجلوحرية يف املنظمة .ا ععاف
تحممد 173-172 2014س تالروسع ععان والعموش 91-90 2017س ابنق ريل املعرفة املوو ة يف ذحط العامل واليت ال
متل ها املنظمة بل حي مرتبطة ابلورا ش ع ععنا ع ععيا ويتميز عاد املال البا ع ععرر ابن منحب انتاجيتق يتا ع ععاعد بنوس االجتار ملنحب
خرباتق ومهاعاتق وان العمر املعنور لراد املال الباع ع ع ععرر يتملدا مر تغيريات العاع ع ع ععر وانق ال يندغر اال بتو ل العمر الزم وحو
بثلك ال يفع ع ع ع ع ع ععر ل انون املنوعة املتنا اع ع ع ع ع ع ععة .يرى تSmart,1999,62-63س ابن حناا بعض االبعاا مهمة لراد املال
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البا ع ععرر واألخرى ال تا ع ع ل ارية ووجد ان حناا بعض العوامل مط عاد املال البا ع ععرر أبا ريغري علل اااظ املا ع ععاعير اجلديدة
ميل .جتربة الا ععناعة عدا الا ععركاظ املؤسع عس ععل وما يس ععمل براد املال البا ععرر العا والثر يتيف ععمط التعليم .وان عاد املال
البا ع ععرر حو البديل جملموعة مط الس ع ععمات ميل املعرفة املهاعات املواحب اخلربات ال دعات التدعيب احل م احل مة اليت
رتل ها االفراا باع ل فرار وهاعي .يرى تVan Hoorn,2019,2س ابن عاد املال الباعرر يعترب ماعدعا مهما للنمو
اال تاععاار وان تراكم عاد املال الباععرر ماععحواب ابلتعليم يعد مظهراً اسععاسععياً لنمو املنظمات .وتلعب الي افة التنظيمية اوعاً
مهما يف تراكم عاد املال البا ع ع ععرر .و د ا ع ع ععاف تCruz,2017,3س ابنق يا ع ع ععري اا خمزون املعرفة والس ع ع ععمات االجتماعية
والعااات مبا يف ذلك االبدا املتميل ابل دعة علل اااظ االعمال نتاق يمة ا تا ع ع ععااية و لثى يعد االس ع ع ععتيماع يف عاد املال
البا ع ع ع ععرر امراً مهما لتس ع ع ع ع عرير وترية االس ع ع ع ععتيماعات يف البا ع ع ع ععر ويعمل علل تعزيز العدالة والنمو اال تا ع ع ع ععاار .اش ع ع ع ععاع كل مط
تBrinckmann,2019,3س تChen,2011,430-433س ان عاد املال الباع ع ع ع ع ع ععرر ياع ع ع ع ع ع ععري اا كل ما يزيد عط
نتاجية املو ل مط خال مهاعاتق املعرفية والت نولوجية .فهو اش ع ععبق ب واظة هاعية متتل ها املنظمة ومط خالق تيف ع ععر املنظمة
افيف ع ععل احللول للما ع ععاكل مط خال املعرفة اليت رتل ها االفراا .ويت ون عاد املال البا ع ععرر مط جزظ فطرر وجزظ م تس ع ععب.
فاجلزظ الوطرر يعرب عط االسع ع ع ع ععتعدااات اجلسع ع ع ع ععمانية والع لية الوطرية اليت تولد مر الورا اما اجلزظ امل تسع ع ع ع ععب فهو عباعة عط
املعع ع ععاعف واملؤحات وال ع ع ععدعات اجلس ع ع ع ع ع ع عمع ع ععانيع ع ععة اليت ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل عليهع ع ععا الورا مط التملع ع ععاعب امل تس ع ع ع ع ع ع عبع ع ععة .وا ع ع ع ع ع ع ع ع ع عاف
تKonara&Wei,2019,393س تKottaridi etal.,2019,375س ابن االس ع ع ععتيماعات يف عاد املال البا ع ع ععرر
تعمل علل حتس ععل املعرفة وزاياة املهاعات وال دعات ور ط االس ععتوااة مط االس ععتيماع األجنيب يف تطوير عاد املال البا ععرر او
الدخول يف اندماجات مر الاركات األجنبية واليت تساحم يف افة خربات جديدة اا عاد املال البارر امللي.
أمهية رأس املال البشري
يرى تال بيسع ععي وال عوا 9 2016س ابن عاد املال الباع ععرر ريل ا د ماع ععااع االبدا والتملديد االس ع ع اتيملي والتنظيمي
ويوفر للمنظمة اعدة س ع ع ععليمة ألف اع متنوعة وانق ريل موعا فريد و اع ال ر ط ت ليدر او اس ع ع ععتبدالق وان املنظمات اليت تداع
مط بل عايايل رتل ون مس ععتوايت عالية مط عاد املال البا ععرر س ععت ون ااعة علل التووا يف ااائها .ان عاد املال البا ععرر
لععديععق االم ععانيععة علل فهم الت نولوجيععا واملعرفععة اجلععديععدة اليت تسع ع ع ع ع ع ع ععاعععد املنظمععة علل حت يل التطوع واالبععدا وحت يل النمو
اال تااار.
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اشع ع ععاع تالعنزر واملا 7-6 2015س اا ارية عاد املال الباع ع ععرر و ع ع ععروعة اسع ع ععتيماعر لءفااة مط ابلياتق وطا اتق ومهاعاتق
املتنوعة مط اجل االكتاع ع ع ع ع ع ععاف والتحليل واالبدا الق كحال عاد املال املاار .و د يطلل عليق مط بل بعض العلماظ عاد
املال اجملتمعي .ولثلك يعد االفراا حم عاد املال البا ععرر وان فلس ععوة املواعا الباع عرية تنو ان عاد املال البا ععرر حو ما ععدع
مثل لتح يل امليزة التنافس ع ع ععية وليس كل املواعا لديها ا م انيات ألن ت ون ما ع ع ععدعا للميزة التنافس ع ع ععية فهثا اال تمال يتح ل
عند توفر بعض الارول يف املواعا وحي:
 .1ان ت ون املواعا ذات يمة عالية و اعة.
 .2ان ت ون املواعا جعبة الت ليد و ري ابلة لاستبدال.
وعند توفر حثر الن ال تابد املواعا ذات يمة جوحرية .وا اف تالسعيدر ومعاعق 241 2017س ابن عاد املال البارر
يعد احم ماععااع األااظ علل املسععتويل اال تاععاار واالجتماعي وخاجععة اال تاععااايت ال ائمة علل املعرفة وحو ا د اجلوانب
املهمة ااعة املواعا الباع عرية االسع ع اتيملية كونق ريل دعات االفراا او ال دعة اجلماعية للمنظمة مط اجل الوج ععول اا افيف ععل
احللول .واملس ععارة يف اس ععتدامة البنية التحتية للمنظمة و ععمان اس ععتمراعحا .وا ععاف تالطائي وابو عان 145 2013س انق
ت مط ارية عاد املال الباع ععرر حب ي ة امتاكق املعرفة وبا ع ع ل خاذ املعرفة اليفع ععمنية ألوا فريدة وجع عععبة الت ليد وتسع ععهم يف
حت يل امليزة التنافس ع ع ع ععية .يرى تMeier etal.,2016,9س ان ارية عاد املال البا ع ع ع ععرر تتميل يف تو يل وتدعيب وتطوير
وا الة املو ول يف حماولة لتحس ع ع ع ععل اجلانب ا نس ع ع ع ععاأب للمنظمة يي تلعب ا جراظات ا ااعية اوعاً بنواي يف املافظة علل
عاد املال البارر .ا اف تشبري  36 2015س ان ارية عاد املال البارر تتملسد ابلن ال االتية:
 .1يسهم با ل مباشر يف الت د الت نولوجي ويعد مادعاً حاما للنمو املستدا .
 .2يس ع ع ع ع عهم التعليم يف تطوير عاد املال الباع ع ع ع ععرر وتراكم املعرفة فيق .وي ون ذلك مط خال االسع ع ع ع ععتيماع يف عاد املال
البارر.
 .3ان عاد املال البارر يؤغر يف زاياة ا نتاجية با ل مباشر.
 .4يس ع ععهم يف عفر معدالت النمو املس ع ععتدا مط خال زاياة الطا ة ا نتاجية واالس ع ععتيماع يف األج ع ععول امللموس ع ععة و ري
امللموسة ميل االبت اع االبدا التعليم التدعيب.
 .5يزيد دعة املنظمة علل مواجهة املنظمات املنافسة يف السوا.
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ابعاد رأس املال البشري
يرى تJaw etal.,2006,233س مط خال مراجعتق للعديد مط الدعاس ع ع ععات اليت تتعلل براد املال البا ع ع ععرر ميل اعاس ع ع ععة
تZwell&Ressler,2000,40س تVan Burn,1999m74-76س تGrossman,2000,29-32س
فل د توجع ع ع ع ع ع ععل اا عدا مط االبعاا اليت يراحا ابوا اكير مشولية ل ياد عاد املال الباع ع ع ع ع ع ععرر وجاظت لتغطي هير اليغرات يف
الدعاسات الساب ة وحي كما أي :
 .1كواظة كباع املدعاظ :وحو و بثلك كواظة املدير التنويثر يف ال دعة الو رية وال يااة مط خال البا ع ع ع ع ععرية و دعتق
علل امم الي افة التنظيمية مر عاد املال البارر ورتلك ا جراع يف التعامل مر اليفغوطات واملااعب .ويف حثر
احلالة يتطلب ان ي ون ال ائد خدو أبثر املنظمة ل ي يتم ط مط التغلب علل الع بات اليت تنا ععا بس ععبب الي افة
التنظيمية.
 .2دعة العاملل علل عاياة االعمال :ويتيف ع ععمط تطوير دعالم ى ي ونوا عايايل ابملس ع ععت بل ويتمتعون ابالس ع ععت الية
يف راعالم يف ل املا ععاكل و دعلم علل التعلم باع ع ل مس ععتمر اون الرجو اا املاع عرفل ألخث عائهم يف يف ععااي
تعد بسيطة ابلنسبة أبم .فيفا عط ذلك قب ان رتل وا ال دعة علل االبت اع واالبدا  .ووجد مط خال مراجعة
للدعاسات الساب ة ان ال يااة اخلدمية حي افيفل األنوا ألوا تدعم املو ول علل تطوير دعالم ومعاعفهم وحتوزحم
علل االبت اع وحثا ما يدعم ال ابل الولسوي بل متغريات حبينا احلايل.
 .3االسع ع ع ععتيماع يف عاد املال الباع ع ع ععرر :يركز علل تدعيب العاملل وعدا سع ع ع ععاعات التدعيب اليت يناع ع ع ععملون نا خال
الس ع ع ععنة عدا الدوعات التدعيبية يف خاعق العراا .وكم يبلغ ملم األموال املس ع ع ععتيمرة يف تطوير عاد املال البا ع ع ععرر.
و د اش ع ععاعت العديد مط الدعاس ع ععات ابن االس ع ععتيماع حو افيف ع ععل الطرا لتنمية عاد املال البا ع ععرر وحثا ما ي س ع عب
املنظمة ميزة تنافسية مستدامة ابملست بل
 .4خمرجات األااظ :وحو معرفة اااظ املنظمة متميا يف ع ع ع ععا الزابئط عط اخلدمات اليت ا ع ع ععلوا عليها ت دمي منتملات
تتووا علل املنافس ععل .وان ي ون لدى العاملل ابملنظمة نس ععبة التزا عالية .وان ت ون االبت اعات امل دمة مط بل
عاد املال البارر د ت منافر للمنظمة ويف نوس الو ت حت يل مستوايت نتاجية افيفل.
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مفهوم رأس املال االجتماعي
اش ع ع ع ع ععاع تج ع ع ع ع ععربر 143-142 2012س ان البثوع األوا ملا ع ع ع ع ععطلد عاد املال االجتماعي تعوا اا ما دمتق تحانيوان
 1916س ف د وجع ع ع ع ععوتق ابنق جمموعة مط العناجع ع ع ع ععر املااية املهمة لدى الناد يف يالم اليومية واملتميلة حبسع ع ع ع ععط النية الرف ة
العا ات االجتماعي التعاطل .فهو األسع ع ع ع ععاد لتا ع ع ع ع ع يل الو دة االجتماعية .ور ط تعريوق انق جمموعة مط الاع ع ع ع ععب ات
واملعايري الي ة االجتماعية ال يت تنسععل التعاون مط اجل حت يل املنوعة املتباالة .وعرف اييفععا انق جمموعة مط املعايري والعا ات
االجتماعية املرس ع ع ععنة ابأبي ل االجتماعي واليت مت ط االفراا مط تنس ع ع ععيل االعمال لتح يل األحداف املطلوبة .كثلك اش ع ع ععاع
تس ع ع عععيد 86-85 2017س اا اوع عاد املال االجتماعي يف خلل عاد املال البا ع ع ععرر واوعر يف تعزيز التنمية اال تا ع ع ععااية
وت مط فائدة عاد املال االجتماعي كما أي :
 .1يا ل موهومة ارية لعلو االنيروبولوجيا علم اال تااا العلو االجتماعية والسياسية.
 .2لق متطلبات ري عااية مما ابع احتما جنا ال راع.
 .3يتمتر خباج ع ع ع ععية التنظيم االجتماعي كالا ع ع ع ععب ات املعايري املاع ع ع ع ع كة املعاملة ابمليل الي ة التعاون املتباال لتح يل
امل اسب .وحو اشبق ابلغراظ الثر يربل اجملتمر معا.
ا ع ع ع ع ع ععاف تالعنزر و املا 16 2015س تمحد واخرون 164 2019س انق يا ع ع ع ع ع ععري اا امليزة اليت تتوافر لدى الورا حب م
مو عق يف ش ععب ة العا ات االجتماعية املتا ععلة .وان الا ععب ات االجتماعية متتلك يمة وان حثر العا ات االجتماعية تؤغر
يف النتائم اال تاااية .وان عاد املال االجتماعي حو ا رب اا عاد املال البارر ألنق ر ط ان يتولد يف املست بل .ور ط ان
يتولد اييفععا مط خال الاعععوع املاع ا ابالنتماظ والتيفععامط و واعد التعاون اليت حتوز علل الاعععوع اباللتزا مبسععاعدة االخريط.
وحو اشبق باي م اكم يساحم يف زاياة الدخل لتح يل نتائم افيفل.
يرى تالعطور 43 2009س تك ععا م ومتع ععب 174 2012س ابن موهو عاد امل ععال االجتم ععاعي يت ععتلل مط م ونل
اساسيل:
 .1عاد املال االجتماعي الداخلي :وحو جمموعة املواعا اليت تع س خاجع ع ع ع ع ع ععية العا ات االجتماعية يف ااخل املنظمة
متميلة ب مية وجواة العا ات الداخلية للمنظمة املمسععوسععة عط طريل الورا او الو دة االجتماعية .وحو ال يتميل
ابملو ول انوس ع ععهم بل يف عا الم مر االخريط مط عؤس ع ععاظ ومرؤوس ع ععل .وان عاد املال االجتماعي لق اوع مهم يف
حت يل منافر التآزع والتيفامط وحتسل اااظ املنظمة وعفر الرو املعنوية.
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 .2عاد املال االجتماعي اخلاعجي :وحو جمموعة املواعا اليت تع س خاج ع ععية العا ات االجتماعية للمنظمة مر االفراا
واملنظمات األخرى وحو يتميل جبواة العا ات اخلاعجية وكميتها للمنظمة عط طريل الورا او الو دة االجتماعية.
وا ع ع ع ععاف ابنق يت ون مط غاث عناجع ع ع ععر فرعية حي :عاد املال االجتماعي املرتبل اب نتاق عاد املال االجتماعي
املرتبل ابلبيئة عاد املال االجتماعي املرتبل ابلسوا.
عرف تخويط 373 2015س ت افظ واخرون 184 2012س ابنق ريل الروابل االجتماعية بل األفراا واجلماعات اليت
تتعلل ب وة الاع ع ع ع ع ع ععوات االجتماعية وال يم املا ع ع ع ع ع ع ع كة واليت تعمل كلها جمتمعة علل حت يل احدافهم واحداف املنظمة .اشع ع ع ع ع ع ععاع
تالواعد 46 2012س ابن عاد املال االجتماعي يرتبل ابملسعؤولية االجتماعية اعتباطا وغي ا علل مسعتوى منظومة العا ات
ول ل منهما مر ريرا مط املنظومات األخا ية والو رية االجتماعية ال انونية .وان عاد املال االجتماعي حو تعبري عط
عمل االنتماظ وا ة االلتزا الر بة ابلتعلم .ا ععاف تعواة 257 2014س ابن عاد املال االجتماعي يعد ا د احم اللبنات
األس ععاس ععية ل يا منظمات االعمال .ور ط للمدعاظ مط خالق ان يعرفوا كيوية س ععري اعماأبم با ع ل افيف ععل ويعوا الويف ععل يف
ذلك ملعرفة املو ول ببعيف ععهم البعض وغ ة كل منهم ابألخر وحثا ما يس ععاعد يف تس ععهيل اجناز االعمال بس ععاس ععة وامتا هير
الا ععو ات اخلاج ععة ابلعمل بس ععرعة وبثلك س ععت ون ا نتاجية افيف ععل وتا ععهد املنظمة كثلك اعتوا منحب التعلم لرفراا ا ل
مدة زمنية.
أمهية رأس املال االجتماعي
اشاع تالعنزر 3 2006س ابن عاد املال االجتماعي ي سب اريتق بسبب العا ات االجتماعية املع دة يف الو ت احلا ر.
وذلك بس ععبب كيرة امل و ت اليت تنطور حتت لوائق بس ععبب انتا ععاع العاملية ووجوا عدا مط املو ول ج عععيب املراد وبوالظات
وانتمععاظات ع ع ع ع ع ع عععيوععة جتععار منظمتهم .وان حنععاا عععدويط لراد املععال االجتمععاعي ورععا الت لبيععة :فوي األو ععات العاع ع ع ع ع ع ععيبععة ري
الت نلوجيا مبنتملات واس ع عواا جديدة مما يتوجب علل املنظمات االسع ععتملابة أبا و عااة حي لتها وحثا يسع ععتلز وجوا مرونة يف
عاد املال االجتماعي لتح يل االسععتملابة السعريعة أبثر التغريات اما االف ا ععية :فهي توفر للمو ول املرونة ألاامق العا ات
االجتماعية وانتا ع ع ع ع ععاعحا واحلال كثلك للمنظمات ف د متنحها س ع ع ع ع ععا ا واي ملواجهة املنظمات املماغلة مط اجل حت يل امليزة
التنافسية ترسية يم االلتزا حت يل االااظ العايل يف العمل تعزيز العمل اجلماعي زاياة فرذ االبدا .
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يرى تسع ع ع ع عععيد والزايار 85 2017س ابن اريتق وا ع ع ع ع ععحة مط املواحيم والدعاسع ع ع ع ععات التملريبية اليت لدف اا ا هاع األرية
كمملموعة واس ع ع ع عععة جداً مط الظواحر االجتماعية واال تا ع ع ع ععااية .ف د س ع ع ع ععهل عاد املال االجتماعي س ع ع ع ععلس ع ع ع ععلة مط البحوث
واملنا ا ع ع ع ععات النظرية اليت وزت اا عااة النظر يف ارية العا ات ا نس ع ع ع ععانية والا ع ع ع ععب ات االجتماعية .و د ريل عاد املال
االجتماعي التميز فيما بل املنظمات مط يي االختاف يف األااظ وامل دعة يف اسع ع ع ع ع ععتغال عاد املال االجتماعي .واشع ع ع ع ع ععاع
تالعطور والغامني 15 2018س ابن اريتق ت مط يف مس ع ع ع ععاعدة هاعات العمل علل اس ع ع ع ععتيماع ا ا ع ع ع ععل ما ر ط مط منافر
العا ات االجتماعية مبواعاحا األاائية والتعبريية املتنوعة وتو يوها لتح يل احداف العمل وحتس ع ععل األااظ التنظيمي .ا ع ععاف
تالعباار 178 2014س ابن ارية عاد املال االجتماعي حي يف حت يل املا ع ع ع ععاعكة األفيف ع ع ع ععل للمعرفة بل هير املس ع ع ع ععتوايت
التنظيمية وت ليل معدالت الدوعان .وحثا ما ينع س يف ت ليل كلل التدعيب اختاذ راعات مست رة متتتيق مط الوهم املا ا
ل ع ع عل ع ع عم ع ععو ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو  .وا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاف تVillalonga-olives etl.,2016,613-614س تخ ع ععوي ع ععط 437 2017س
تخليل 446 2008س اا عدا مط املزااي لراد املال االجتماعي واليت ت سبق ارية لدى املنظمات املعاجرة وكما أي :
 .1يساعد علل املرونة بدال مط الاد يف اجناز العمل وال كيز علل العمل اجلماعي وااللتزا والي ة املتباالة اون املغاالة
يف الر ابة الرمسية.
 .2ي وا اا حتسععل العمليات البيولوجية السععي ولوجية املسععنة حلياة الورا .فاألفراا ذور عاد املال االجتماعي املرتور
أبم ال دعة العالية علل التنلو مط ا جاابت واالمرا املزمنة.
 .3ي وا عاد املال االجتماعي العا ات مر اجملهزيط واملوعايط وعملية التعلم الثا .
 .4ان اعتوعا مسع ع ع ع ع ع ععتوايت عاد املعال االجتمعاعي يؤغر يف زاياة اال اف للمو ول ويس ع ع ع ع ع ع عهعل التبعاال يف املواعا بل
الو دات و وض الت اليل لدوعان العمل.
 .5رععاعد عاد املععال االجتمععاعي اوعاً يواي يف يععاة املنظمععة جبععثب االفراا مط ذور ال وععاظات واملواحععب وتوليععد
األف اع اجلديدة ويسهل مط تدفل املعلومات بل و دات العمل.
 .6ي لل مط مستوى الارا ويدعم عو املبااعة والتسامد بل هاعات العمل.
 .7يساعد يف ت دمي افيفل اخلدمات اجلماعية ويساحم يف تدأب دوث االزمات يف العمل.
 .8يساعد يف ريمل الرعاية ال افية للمو ول وت ليل معدالت التسرب الو يوي.
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ابعاد رأس املال االجتماعي
مط خال مراجعتنا للعديد مط الدعاسات الساب ة وجد بعض الدعاسات د اخثت موهو عاد املال االجتماعي مط غاث
ابعاا عئيسع ع ع ع ع ع ععية وحتور علل ابعاا فرعية فعلل سع ع ع ع ع ع ععبيل امليال اشع ع ع ع ع ع ععاعت عدا منها اا تالبعد اأبي لي البعد االاعاكي البعد
العا ا س ويف اعاس ععات اجنبية اخرى وجدت علل شع ع ل اعبعة ابعاا تالي ة األعراف االلتزا اأبويةس ول د اعتمد البا يان
علل الدعاسات األجنبية ل ووا اال دث ومت اخثحا مط منظوع اعبعة ابعاا ول يرة اتواا ا لب الدعاسات علل حثر االبعاا.
ف د اشععاع تجععربر 2012س تالعنزر واملا 2015س تالعطور 2009س تعواة 2014س تسعععيد والزايار 2018س
تخويط 2017س تخويط 2015س ت افظ واخرون 2012س ) (Meek etal., 2019ت Choi& Scott,
2013س اا مواحيم موالة ل ل مط االبعاا الورعية لراد املال االجتماعي وكما أي :
 .1الي ة :وحي األس ع ععاد للعا ات وا لتواعات االجتماعية ااخل املنظمة .وتعد الي ة كتلية لت ليل التع يد االجتماعي
يف العا ات بل االفراا واجملموعات مط املنظمة .فالي ة حي احلالة النوسية واليت تتميل ابلنية ب بول التتغر افعال
الطرف االخر مط خال االستناا اا تو عات قابية لنوااي او سلوا ذلك الطرف وحي تسهل التعاون بل االفراا.
وحناا غاث انوا مط الي ة وحي:
الثقة الذاعية :ار ميل الورا ونزعتق للي ة او عد الي ة بنوس ع ع ع ععق واالخريط فهي تنبر مط امليف ع ع ع ععامل الثاتية للورا ابجتار نوسع ع ع ععق

وابجتار االفراا االخريط.

الثقة الش ااخص ااية :فهي االة لل ابلية وا سع ععان واالسع ععت امة جتار الاع ععنو امل ابل املوغوا بق وتتيفع ععمط الي ة العاطوية وحي

ااعا نوااي واوافر االخريط لتح يل منافر متعداة فاألفراا يي ون عندما يدعكون املادا ية يف نوااي األخريط واوافعهم اما الي ة
االاعاكية فهي اعت اا الورا ابن االخريط ر ط االعتماا عليهم ولديهم االس ع ععتعداا وال واظة والعدالة ابلعمل واخرياً الي ة اليت
تعتمد علل االست امة وحي تعتمد علل مادا ية الانو ومسعتق املوغوا نا.
الثقة امل س ا ا اسا ا اااعية :وحي الاع ع ع عععوع ابلي ة ول يا املنظمة بتحديد وفر ال وانل والسع ع ع ععياسع ع ع ععات اليت حتمي

وا الورا

وتتملنب و و األذى.
 .2األعراف والت اليد :وحي تتميل مبملموعة مط املعايري او املواحيم االجتماعية السع ع ع ع ع ع ععائدة ااخل املنظمة واملتول عليها
مط بل هير االفراا با ع ل عا  .ومط احم ما تتيفععمنق حثر األعراف حو التعاون املا ع ا بل العاملل والثر يعد

2057

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

الركيزة للي ة وااللتزا التنظيمي ععمط املنظمة .ميل مدى توفر عو التعاون املاع ع ا بل العاملل .ويس ععاحم التعاون
الراسة بل االفراا اا زالة الارا التنظيمي وحت يل امليزة التنافسية املستدامة.
 .3االلتزا  :وحو يربز عندما تتا ع ع ع ع ع ل االعتباطات بل االفراا .اذ قب ان يلتز الورا بتس ع ع ع ععديد الديون وعر الدعوة
اليت حتدا مسععب ا اذ ان االلتزا واملاععاعكة مر االخريط تو ععحان املاععاعكة املعرفية يف األف اع مبا يؤار اا سععاد
ور ابلغعاية .وحو ينتم عط اجتاحات الورا حنو التنظيم الثر يعمعل فيعق .ويتعلل حثا املوهو بدعجة اندماق الورا
ابملنظمة واحتمامق ابالستمراع فيها وي ون االلتزا علل عدة انوا منها :االلتزا االستمراعر وحو الر بة ال وية للورا
اليت تولد لق اعت اا تمي ابن ترا املنظمة سع ع ع ع ععي لوق ال يري االلتزا العاطوي وحو انسع ع ع ع ععملا ع بة الورا وشع ع ع ع عععوعر
العاطوي واندماجق مر احداف املنظمة وعؤيتها االلتزا املعياعر وحي ب اظ الورا ابملنظمة بسع ع ع ع ع ع ععبب ع ع ع ع ع ع ععغوطات
االخريط او نتيملة للعا ات االجتماعية ال وية اليت يرتبل نا مر زمائق ابلعمل ومر احداف املنظمة.
 .4اأبوية  :وحي تتميل ابالعت اا السع ع ع ع ععائد ااخل الورا انق جزظ مط املنظمة اليت يعمل نا ويتتغر ابملنظمة وي ون لديق
شع ع ع ع ع ع عععوع ااخلي ابالنتماظ للمملتمر املوجوا ااخل املنظمة وتربطق مر زمائق ابلعمل عا ات اجتماعية .وكثلك
وجوا التا م والتعععاطل ال ور بل االفراا ااخععل املنظمععة .ومتتععاز العا ععات االجتمععاعيععة ابملتععانععة والي ععة املتبععاالععة.
وحناا تعاطل وتعاون بل االفراا ووجوا جدا ات بينهم .كل ذلك سوف يعمل علل ت ويط حوية تنظيمية خاجة
نم .ويا ععري ما ععطلد اأبوية اا ما يا عععر بق االفراا يف املنظمة وما يو رون بق ونملونق يف اجتاحات وعؤى ماع ع كة
حنو منظمتهم وبا ع ع ل جع ععوعة انطباعية يف اذحان االفراا جتار منظمتهم واليت تعد انع اسع ععا اينامي يا لطبيعة الي افة
التنظيمية اليت تستند علل العا ات االجتماعية واليت تب اأبوية التنظيمية.
اجلانب التطبيقي
مت اجراظ اختباع الوا كرونباخ ل ياد اعجة االتسع ع ع ع ععاا الداخلي بل العباعات املنتلوة ل ل م ياد مط م اييس الدعاسع ع ع ع ععة ومت
يي كانت النتائم علل
ثف بعض العباعات للحاععول علل اعجة اتسععاا عالية كما مت سععاب معامل الاععدا الثا
النحو اال :
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جدول ت2س :الادا واليبات ملتغريات الدعاسة
املتغري

الرمز

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

الصدق الذايت

القيادة اخلدمية

X

48

0.621

0.788

اهلندسة البشرية

M1

18

0.767

0.876

رأس املال البشري

M2

36

0.671

0.819

رأس املال االجتماعي

Y

13

0.529

0.727

يتيفع ع ع ع ع ع ععد مط جدول ت2س ان يم معامات اليبات ملاوع االسع ع ع ع ع ع ععتبانة جاظت ب يم عالية يي تراو ت يم معامات الوا
كرونباخ ملاوع االس ع ع ععتبانة بل ت0.767 -0.529س كما تراو ت يم معامل الا ع ع ععدا بل ت0.876-0.727س وتا ع ع ععري
حثر ال يم مط معامات اليبات والادا ا جا ية االستبانة للتطبيل و م انية االعتماا علل نتائملها والوغوا نا.
اثنيا :اجتاهات أفراد عينة الدراسا ا ااة حول (القيادة اخلدمية  -اهلندسا ا ااة البشا ا اارية  -رأس املال البشا ا ااري -رأس املال
االجتماعي)

مت ساب املتوسل احلسايب واالحنراف املعياعر لتو يد اجتاحات عينة الدعاسة ول املاوع األساسية والورعية لاستبانة ومت
عطاظ اعجة االس ع ع ععتملابة وف ً ا ملعاالة املدى س ع ع ععب يمة املتوس ع ع ععل احلس ع ع ععايب ل ل حموع مط حماوعحا حبيي يتم حتديد اعجة
االستملابة ل ل عباعة او حموع بناظ علل ما يلي:
 مط  1ا ا ل مط  1.80متيل اعجة استملابة ت عيوة جداًس.
 مط  1.80ا ا ل مط  2.60متيل اعجة استملابة ت عيوةس.
 مط  2.60ا ا ل مط  3.40متيل اعجة استملابة تمتوسطةس.
 مط  3.40ا ا ل مط  4.20متيل اعجة استملابة تعاليةس.

 مط  4.20ا ا ل مط  5متيل اعجة استملابة تعالية جداًس.
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جدول ت3س :اال ااظات الوجوية للمتغري املست ل تال يااة اخلدميةس
األبعاد

املتوسط

االحنراف املعياري

االلتواء

التفلطح

االستجابة

الرؤية

4.1302

.72924

-.746

-.057

عالية

الراياية

4.1128

.63350

-.786

.254

عالية

حتمل املسؤولية االجتماعية

3.2231

.94143

-.294

-.449

متوسطة

التيفحية يف سبيل اآلخريط

4.0958

1.08350

-.833

-.705

عالية

يتارف اخا يا

2.9980

.87717

.246

-.328

متوسطة

ا ا املو ول

3.1213

.65092

.340

-.017

متوسطة

االعتناظ ابملو ول

2.7036

.81793

.594

.159

متوسطة

مساعدة املو ول علل التطوير

2.5195

.96446

.536

-.391

عيوة

التم ل

3.0082

.83273

-.044

-.534

متوسطة

املؤانسة

3.1969

.86014

.001

-.477

متوسطة

التوا ر

3.2627

.71949

.060

-.696

متوسطة

االشراف

3.5279

.79855

-.283

-.458

عالية

اجالة

3.7705

.72277

-.286

-.447

عالية

الاملاعة

3.7575

1.13020

-.642

-.381

عالية

مغورة

4.0639

.59014

-.564

.020

عالية

املسائلة

3.8009

.87681

-.429

-.540

عالية

الو وف مرة اخرى

3.7814

1.31638

-.616

-1.039

عالية

ال يااة اخلدمية

3.4749

.26654

.378

.233

عالية

يتبل مط جدول ع م ت3س ان اعجة االستملابة لبنوا حموع ال يااة اخلدمية جاظت يف الغالب بدعجة عالية مط وجهة نظر افراا
عينة الدعاس ع ع ععة وبدعجة متوس ع ع ععطة يف بعض اال يان وبدعجة ع ع عععيوة يف بند وا د اال وحو مس ع ع ععاعدة املو ول علل التطوير
وتراو ت يم االحنرافات املعياعية لبنوا حموع ال يااة اخلدمية بل ت1.31638 -.59014س وحي يم كبرية نسبيا؛ مما يدل
علل تاتت استملاابت العينة ول ال يااة اخلدمية.
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كما يتبل مط اجلدول السابل ان بند " الرؤية " كان األعلل يف املتوسل احلسايب ب يمة بلغت ت4.1302س وبدعجة استملابة
عالية  .كثلك نا ظ مط خال يم االلتواظ والتولطد واليت تظهر نتائملق ان يم االلتواظ كانت هيعها ا ل مط ت1س و يم
التولطد بل ت2+ 2-س .وعليق تعترب بيا ت ال يااة اخلدمية موزعة طبيعياً.
جدول ت4س :اال ااظات الوجوية للمتغرييط الوسيطل تاأبندسة البارية -عاد املال الباررس

اهلن ا اادسا ا ا ا ا ا ا ااة

البشرية

رأس املا ا ا ااال
البشري

األبعاد

املتوسط

االحنراف املعياري

االلتواء

التفلطح

االستجابة

االم انيات الع لية

3.8608

.65480

-.430

-.481

عالية

االم انيات اجلسدية

3.8948

.66661

-.542

-.087

عالية

االم انيات النوسية

3.8701

.64506

-.305

-.322

عالية

اأبندسة البارية

3.8766

.55187

-.241

-.219

عالية

كواظة كباع املدعاظ

3.8244

.45612

-.347

.388

عالية

دعة املو ول علل عاياة األعمال

4.0796

.50351

-.481

-.182

عالية

خمرجات األااظ

4.1129

.53349

-.563

-.162

عالية

استيماع عاد املال البارر

4.0254

.64149

-.726

.277

عالية

عاد املال البارر

3.9978

.32970

-.349

-.033

عالية

يتبل مط جدول ع م ت4س ان اعجة االسععتملابة لبنوا املتغرييط الوسععيطل تاأبندسععة البا عرية -عاد املال الباععررس جاظت كلها
بععدعجععة عععاليععة مط وجهععة نظر افراا عينععة وتراو ععت يم االحنرافععات املعيععاعيععة لبنوا املتغرييط الوسع ع ع ع ع ع ععيطل بل ت-.45612
.66661س وحي يم مننويفة نسبيا؛ مما يدل علل جتانس استملاابت العينة ول اأبندسة البارية وعاد املال البارر.
كما يتبل مط اجلدول السع ع ع ع ع ععابل ان بند " خمرجات األااظ " كان األعلل يف املتوسع ع ع ع ع ععل احلسع ع ع ع ع ععايب ب يمة بلغت ت4.1129س
وبدعجة اسع ععتملابة عالية  .كثلك نا ظ مط خال يم االلتواظ والتولطد واليت تظهر نتائملق ان يم االلتواظ كانت هيعها ا ل
مط ت1س و يم التولطد بل ت2+ 2-س .وعليق تعترب بيا ت املتغرييط الوسيطل موزعة طبيعياً.
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جدول ت5س :اال ااظات الوجوية للمتغري املعتمد تعاد املال االجتماعيس
األبعاد

املتوسط

االحنراف املعياري

االلتواء

التفلطح

االستجابة

الي ة

4.0773

.59409

-.637

-.265

عالية

األعراف

3.9940

.87334

-.767

-.070

عالية

االلتزامات

4.1437

.52374

-.766

.743

عالية

عاد املال االجتماعي

4.0901

.43016

-.659

.449

عالية

يتبل مط جدول ع م ت5س ان اعجة االسع ع ع ع ع ع ععتملابة لبنوا حموع عاد املال االجتماعي جاظت كلها بدعجة عالية مط وجهة نظر
افراا عين ععة وتراو ععت يم االحنراف ععات املعي ععاعي ععة لبنوا حموع عاد امل ععال االجتم ععاعي تالي ععة -االلتزام ععاتس بل ت-.52374
.59409س وحي يم مننويفععة نسععبيا؛ مما يدل علل جتانس اسععتملاابت العينة وأبما بينما كانت يمة االحنراف املعياعر
لبند االعراف مرتوعة نسبيا.
كما يتبل مط اجلدول السع ع ععابل ان بند " االلتزامات " كان األعلل يف املتوسع ع ععل احلسع ع ععايب ب يمة بلغت ت4.1437س وبدعجة
اسع ع ع ع ع ع ععتملابة عالية  .كثلك نا ظ مط خال يم االلتواظ والتولطد واليت تظهر نتائملق ان يم االلتواظ كانت هيعها ا ل مط
ت1س و يم التولطد بل ت2+ 2-س .وعليق تعترب بيا ت عاد املال االجتماعي موزعة طبيعياً .وللحا ععول علل غبات اعلل
بل عباعات املوع مت ثف بعض العباعات .ومط منها عباعات بعد اأبوية.
يتيفد مط جدول ت6س :ان حناا اعتبال طرار ذو االلة اائية بل ال يااة اخلدمية واأبندسة البارية دعر  0.153وحو
اعتبال معنور الن يمة الداللة اال اع ع ع ع ع ععائية تسع ع ع ع ع ععاور  .005وحي ا ل مط  .0.05كثلك حناا اعتبال طرار معنور ذو
االلة اائية بل اأبندسة البارية وعاد املال البارر دعر  .115وحو اعتبال معنور الن يمة الداللة اال اائية تساور
 .035وحي ا ل مط  .0.05كما ان حناا اعتبال طرار دعر  .153بل عاد املال البا ععرر وعاد املال االجتماعي وحو
اعتبال معنور الن يمة الداللة اال اائية تساور  .005وحي ا ل مط .0.05
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جدول ( :)6االرعباط املتعدد بني متغريات الدراسة
القيادة اخلدمية
القيادة اخلدمية
اهلندسة البشرية
رأس املال البشري
رأس

امل ا ا ا ا ا ا ا ا ااال

االجتماعي

معامل بريسون

اهلندسة البشرية

رأس املال البشري

رأس

امل ا ا ا ا ا ا ا ا ااال

االجتماعي

1

املعنوية
معامل بريسون

**.153

1

املعنوية

.005

معامل بريسون

.014

*.115

املعنوية

.802

.035

معامل بريسون

-.037

-.010

**.153

املعنوية

.505

.851

.005

1
1

م شرات حسن املطابقة:
جدول ت7س مؤشرات سط املطاب ة سب منوذق املعااالت اأبي لية SEM
امل شر

القيمة املقبولة للمطابقة

قيمة أفضل مطابقة

.1

النسبة بل يمة  𝜒 2واعجات احلرية
)(CIMN/df

ا ل مط  5تطابل جيد

ال يم املننويفة تدل علل تطابل افيفل

.2

مؤشر سط املطاب ة
)Goodness of Fit (GFI

 0.9او اكرب

الوا د الاحيد
تمطاب ة اتمةس

.3

مؤشر املطاب ة املعياعر

 0.9او اكرب

الوا د الاحيد
تمطاب ة اتمةس

)Normed Fit Index (NFI

.4

مؤشر املطاب ة النسيب
)Relative Fit (RFI

 0.9او اكرب

الوا د الاحيد
تمطاب ة اتمةس

.5

مؤشر املطاب ة املتزايد
)Incremental Fit (IFI

 0.9او اكرب

الوا د الاحيد

.6

مؤشر اتكر لويس

 0.9او اكرب

الوا د الاحيد
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تمطاب ة اتمةس

)Tucker & Lewis Index (TLI
 0.9او اكرب

الوا د الاحيد
تمطاب ة اتمةس

.7

مؤشر املطاب ة امل اعن
)Comparative Fit Index (CFI

.8

 ا ل مط  0.05مطاب ة  -الاوراجلثع ال بيعي ملتوسل خطت اال اب
تمطاب ة اتمةس
 Root Mean Square Error ofبل  0.08-0.05جيدة
ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل 0.1-0.08)Approximation (RMSEA
متوسطة
 -اعلل مط  0.1مرفو ة

Source: El-Sheikh, A. A., Abonazel, M. R., & Gamil, N. (2017). A review of software packages for structural
equation modeling: A comparative study. Applied Mathematics and Physics, 5(3), 85-94.

التحليل العاملي التوكيدي
اوال :الع ع ع ع ع ع عتع ع ع ع ع ع عحع ع ع ع ع ع علع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ععل الع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ععامع ع ع ع ع ع عل ع ع ع ع ع ععي الع ع ع ع ع ع عت ع ع ع ع ع ععوكع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ععدر ملع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ععاد الع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ععااة اخل ع ع ع ع ع ععدمع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ععة

ش ل ت1س :التحليل العاملي التوكيدر مل ياد ال يااة اخلدمية
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نا ظ مط شع ع ع ع ع ع ع ل ع م ت1س ان متغري القيادة اخلدمية متغري ا اار ي اد ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عت6س بنوا وابلنظر ايل الت ديرات املعياعية

تStandards Parameter Estimatesس جند اوا د جتاوزت نس ع ععبة ت0.3س وحي النس ع ععب املو ع ععحة علل

األسععهم اليت تربل املتغريات ابلبنوا .اما ابلنسععبة ملؤش عرات مطاب ة النموذق فتظهر النتائم املو ععحة يف جدول ت8س ان النتائم
هيعها مسع ع ع ع ع ع ععتوفية ل اعدة ال بول يي كانت يمة  CMIN/DFا ل مط  5و يمة  RMSEAا ل مط  0.1وب ية
املؤشرات اكرب مط  0.9وبناظ علل ذلك فان النموذق اأبي لي يف ش ل ت1س علل مستور عال مط املطاب ة.
جدول ت8س :مؤشرات سط مطاب ة النموذق اأبي لي مل ياد ال يااة اخلدمية
امل شر

القيمة

امل شر

القيمة

CMIN/DF

1.443

TLI

0.964

GFI

0.993

CFI

0.983

NFI

0.949

RMSEA

0.036

IFI

0.984

اثنيا :التحليل العاملي التوكيدي ملقياس اهلندسة البشرية

ش ل ت2س :التحليل العاملي التوكيدر مل ياد اأبندسة البارية
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نا ظ مط شع ع ع ع ل ع م ت2س ان متغري اأبندس ع ع ععة الباع ع ع عرية متغري ا اار ي اد ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عت3س بنوا وابلنظر ايل الت ديرات املعياعية

تStandards Parameter Estimatesس جند اوا د جتاوزت نس ع ععبة ت0.3س وحي النس ع ععب املو ع ععحة علل
األسععهم اليت تربل املتغريات بو رالا .اما ابلنسععبة ملؤشعرات مطاب ة النموذق فتظهر النتائم املو ععحة يف جدول ت9س ان النتائم
هيعها مسع ع ع ع ع ع ععتوفية ل اعدة ال بول يي كانت يمة  CMIN/DFا ل مط  5و يمة  RMSEAا ل مط  0.1وب ية
املؤشرات اكرب مط  0.9وبناظ علل ذلك فان النموذق اأبي لي يف ش ل ت2س علل مستور عال مط املطاب ة.
جدول ت9س :مؤشرات سط مطاب ة النموذق اأبي لي مل ياد اأبندسة البارية
امل شر

القيمة

امل شر

القيمة

CMIN/DF

0.222

TLI

0.999

GFI

0.999

CFI

0.999

NFI

0.999

RMSEA

0.001

IFI

0.999

اثلثا :التحليل العاملي التوكيدي ملقياس رأس املال البشري

ش ل ت3س :التحليل العاملي التوكيدر مل ياد عاد املال البارر
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نا ظ مط ش ع ع ع ل ع م ت3س ان متغري عاد املال البا ع ععرر متغري ا اار ي اد ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع عت3س بنوا وابلنظر ايل الت ديرات املعياعية

تStandards Parameter Estimatesس جند اوا د جتاوزت نس ع ععبة ت0.3س وحي النس ع ععب املو ع ععحة علل
األس ع ع ععهم اليت تربل املتغريات بو رالا .اما ابلنس ع ع ععبة ملؤش ع ع ع عرات مطاب ة النموذق فتظهر النتائم املو ع ع ععحة يف جدول ت10س ان
النتائم هيعها مسع ع ع ععتوفية ل اعدة ال بول يي كانت يمة  CMIN/DFا ل مط  5و يمة  RMSEAا ل مط 0.1
وب ية املؤشرات اكرب مط  0.9وبناظ علل ذلك فان النموذق اأبي لي يف ش ل ت3س علل مستور عال مط املطاب ة.
جدول ت10س :مؤشرات سط مطاب ة النموذق اأبي لي مل ياد عاد املال البارر
امل شر

القيمة

امل شر

القيمة

CMIN/DF

1.16

TLI

.998

GFI

.998

CFI

.998

NFI

.998

RMSEA

.001

IFI

.999

رابعا :التحليل العاملي التوكيدي ملقياس رأس املال االجتماعي

ش ل ت4س :التحليل العاملي التوكيدر مل ياد عاد املال االجتماعي
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نا ظ مط شع ل ع م ت4س ان متغري عاد املال االجتماعي متغري ا اار ي اد ب ع ع ع ع ع ع ع عت2س بند وابلنظر ايل الت ديرات املعياعية

تStandards Parameter Estimatesس جند اوا د جتاوزت نس ع ععبة ت0.3س وحي النس ع ععب املو ع ععحة علل
األس ع ع ع عهم اليت تربل املتغريات بو رالا .اما ابلنس ع ع ععبة ملؤش ع ع ع عرات مطاب ة النموذق فتظهر النتائم املو ع ع ععحة يف جدول ت11س ان
النتائم هيعها مسع ع ع ععتوفية ل اعدة ال بول يي كانت يمة  CMIN/DFا ل مط  5و يمة  RMSEAا ل مط 0.1
وب ية املؤشرات اكرب مط  0.9وبناظ علل ذلك فان النموذق اأبي لي يف ش ل ت4س علل مستور عال مط املطاب ة.
جدول ت11س :مؤشرات سط مطاب ة النموذق اأبي لي مل ياد عاد املال االجتماعي
امل شر

القيمة

امل شر

القيمة

CMIN/DF

1.22

TLI

0.999

GFI

0.988

CFI

0.999

NFI

0.988

RMSEA

0.004

IFI

0.999

اختبار فرضيات الدراسة
الختباع فر ع ععيات الدعاس ع ععة مت اس ع ععتندا حتليل املس ع ععاع  Path Analysisلتحديد العا ات املباش ع ععرة و ري املباش ع ععرة بل
متغريات النموذق كالتايل:
يتيف ع ع ععد مط الاع ع ع ع ل ت 5س ان العا ة بل ال يااة اخلدمية واأبندس ع ع ععة الباع ع ع عرية عا ة طراية يي بلغت يمة الت دير املعياعية
 0.26كثلك توجد عا ة طراية بل عاد املال البارر وعاد املال االجتماعي يي بلغت ال يمة املعياعية للت دير 0.41
بينما ب ية العا ات بل املتغريات هرت ع ع عععيوة جدا اب ع ع ععافة اا ذلك يو ع ع ععد الا ع ع ع ل ) (5العا ات وال يم املعياعية
للت دير بل املتغريات وابعااحا الورعية .كما نا ظ مط الاع ل اعار مت عبل تcov eس ألبعاا متغريات البحي مر بعيفععها
البعض يف الا ل ت5س وذلك مط اجل حتسل جواة النموذق وحت يل مائمة افيفل وب يم اكرب وحثا ما قعل النموذق اكير
موغو ية .وحثا يتول مر ما اكدتق تByrne,2016,270-289س.
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ش ل ت5س :حتليل املساع لدعاسة التتغري املباشر و ري املباشر اخلاجة بور يات الدعاسة
جدول ت12س :مساعات التتغر املباشر و ري املباشر بل متغريات البحي
P

C.R.

S.E.

Estimate

***

3.609

.112

.402

ال يااة اخلدمية

 <---اأبندسة البارية

.076

1.777

.093

.165

ال يااة اخلدمية

 <---عاد املال البارر

***

4.204

.068

.284

عاد املال البارر  <---عاد املال االجتماعي

.609

-.511

.060

-.030

اأبندسة البارية

 <---عاد املال االجتماعي

.533

-.623

.093

-.058

ال يااة اخلدمية

 <---عاد املال االجتماعي
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يعرب جدول ت12س عط النتائم النهائية لور ع ع ععيات الدعاس ع ع ععة وت دير يمة العا ة بل متغريات البحي كثلك اخلطت املعياعر
للت ديرات والنس ع ع ع ع ععبة احلامسة ل يمة االعتداا .نا ظ مط اجلدول ت12س ان حناا عا ة ريغري طراية دعحا  .402وحي ذات
االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية واأبندسععة البا عرية الن يمة  P-valueتسععاور جععور وحي ا ل مط  .0.05وابلتايل فتننا
نقبل الفرضية األوىل ال ائلة انق توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية واأبندسة البارية.

بينما يوجد ريغري لل يااة اخلدمية علل عاد املال الباع ععرر عند مسع ععتور معنوية  0.1الن يمة  P-valueا ل مط .0.1

وابلتايل فتننا نقبل الفرض ا ا ا ا ااية الثانية ال ائلة انق توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال
البارر عند مستور معنوية.
كما يتيف ع ع ع ععد مط اجلدول وجوا عا ة ريغري طراية دعحا  .284وحي ذات االلة معنوية بل عاد املال البا ع ع ع ععرر وعاد املال

االجتماعي الن يمة  P-valueتساور جور وحي ا ل مط  .0.05وابلتايل فتننا نقبل الفرضية الثالثة ال ائلة انق توجد
عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل عاد املال البارر وعاد املال االجتماعي.
بينما ال يوجد ريغري للهندس ع ع ع ععة البا ع ع ع ع عرية علل عاد املال االجتماعي الن يمة  P-valueاكرب مط  .0.05وابلتايل فتننا
نرفض الفرضية الرابعة ال ائلة انق توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل اأبندسة البارية وعاد املال االجتماعي.

كمععا ال يوجععد ريغري لل يععااة اخلععدميععة علل عاد املععال االجتمععاعي الن يمععة  P-valueاكرب مط  .0.05وابلتععايل فععتننععا

نرفض الفرضية اخلامسة ال ائلة انق توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي.
كثلك ال يوجد اوع للمتغري الوس ع ع ع ع ععيل "اأبندس ع ع ع ع ععة الباع ع ع ع ع عرية" يف ريغري ال يااة اخلدمية علل عاد املال االجتماعي الن ا د
معامات املسععاع ري معنور .وابلتايل فتننا نرفض الفرضية السادسة ال ائلة انق توجد عا ة ريغري طراية ذات االلة معنوية

بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي مط خال اأبندسة البارية.
واخريا يوجد اوع للمتغري الوسيل "عاد املال البارر" يف ريغري ال يااة اخلدمية علل عاد املال االجتماعي الن كا معامات
املس ع ععاع معنور عند  .0.1وابلتايل فان معامل التتغري ري املباش ع ععر بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي مط خال عاد
املال البا ععرر يس ععاور  .0.041 = 0.41*0.1وابلتايل فتننا نقبل الفرض ااية الس ااابعة ال ائلة انق توجد عا ة ريغري طراية
ذات االلة معنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي مط خال عاد املال البارر.
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جدول ت13س :مؤشرات سط مطاب ة لنموذق الدعاسة
امل شر

القيمة

امل شر

القيمة

CMIN/DF

0.643

TLI

0.999

GFI

0.984

CFI

0.998

NFI

0.922

RMSEA

0.0001

IFI

0.999

اما ابلنسع ععبة ملؤش ع عرات مطاب ة النموذق فتظهر النتائم املو ع ععحة يف جدول ت13س ان النتائم هيعها مسع ععتوفية ل اعدة ال بول
يي كانت يمة  CMIN/DFا ل مط  5و يمة  RMSEAا ل مط  0.1وب ية املؤش ع ع ع ع ع ع عرات اكرب مط  0.9وبناظ
علل ذلك فان منوذق حتليل املساع يف ش ل ت5س علل مستور عال مط املطاب ة.
االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات
.1
.2
.3

.4

ت ر علل عاتل ال يااة اخلدمية تطوير املواعا البا ع عرية .يي ان مط مسات ال ائد اخلدمي حو الس ع عععي با ع ع ل اائم
لتطوير اتباعق.
ان املوعا البارر حو املوعا احل ي ي يف املنظمة فهو مادع االبت اع واالبدا وان االستيماع يف حثر املواعا حو ميزة
تنافسية للمنظمة.
اشع عاع البحي اا وجوا ا وا يف مس ععتوى ال يااة اخلدمية وحثا ما يتطلب ت دمي اف اع وم ات لرااعة العليا
يف املنظمعة و عامعة نعدوات تي يويعة لتعريل ال يعااات ا ااعيعة ول موهو ال يعااة اخلعدميعة ومعدى اريعة تطبي هعا يف
املستاويات.
تعد كل مط اأبندس ععة البا عرية وعاد املال البا ععرر املوع األس ععاس ععي يف حت يل التووا االس ع اتيملي وامليزة التنافس ععي
ومط خال تطبيل حثيط البعديط با ل جيد ابملنظمة ست ون أبا ابملست بل ال دعة للوجول اا مر لة االستملابة
التنافسية وبسرعة ل ل مط التغيريات البيئية .اون ان يؤغر ذلك علل اااظ املنظمة.
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.5

.6

.7
.8

مت التوج ع ع ععل اا وجوا عا ة اعتبال معنوية بل اأبندس ع ع ععة الباع ع ع عرية وعاد املال البا ع ع ععرر .وحثا اليل علل ان تطبيل
حثيط املوهومل سععيسععاعد كيريا يف حندسععة عاد املال الباععرر ول نق نتاق اا املزيد مط الدعم يف عينة الدعاسععة يف
املست بل.
مت التوج ع ع ع ع ع ع ععل اا وجوا عا ععة ري معنويععة بل ال يععااة اخلععدميععة وعاد املععال االجتمععاعي علل الر م مط ان ا لععب
الدعاس ععات الس ععاب ة وموهو ال يااة اخلدمية يؤكد علل وجوا عا ة ريغري قابية .وحثا ما يدل علل عععل ال يااة
اخلدمية املوجواة يف املسع ععتاع ععول مما انع س ذلك يف ع عععل العا ات االجتماعية بل االفراا العاملل .ومت ريكيد
ذلك ابجلانب العملي يي مت االعتماا علل س ع ع ع ععتة ابعاا ذات ريغري بدال مط  18بعد مت االعتماا عليها ابلبحي
احلايل واليت اعتمدت يف امل ياد.
مت التوجع ع ع ع ععل اا وجو عا ة ريغري ري مباشع ع ع ع ععرة ومعنوية بل ال يااة اخلدمية وعاد املال االجتماعي مط خال عاد
املال البارر وحثا ما يدعم اعاستنا احلالية.
ان ابعاا اأبندسة البارية وحي كل مط ا م انيات تالنوسية اجلسدية الع ليةس حي األكير ريغريا يف بيئة العمل
و د ب يت نوس حثر االبعاا بعد اجراظ التحليل التوكيدر مما يدل علل وجوا تطبيل فعال للهندسة البارية يف
البيئة عينة الدعاسة.

التوصيات
.1
.2

.3
.4

العمل علل عج ععد العوامل اليت تس ععبب ا وا مس ععتوى ال يااة اخلدمية وحثا نتاق ابملس ععت بل اا اعاس ععات اعمل
وعلل عدة مستوايت يف املنظمة ملعرفة ن ال اليفعل يف ال ااة والعمل علل تغيري سلوكيالم حنو األفيفل.
ععروعة االحتما ابلعناععر الباععرر والعمل علل و ععر برامم اختياع واختباع للمواعا الباعرية يف املسععت بل وفل واعد
ذات كواظة عالية تعتمد علل تطبيل اأبندسة البارية للوجول اا عاد مال بارر ذر جواة عالية ويساحم يف عفر
مستوايت األااظ للمنظمة.
ااخال برامم تدعيب ديية لتطوير املواعا البارية .وي ون مط األفيفل االستعانة ب وااع اجنبية للتدعيب .و اخال
مواعا بارية اجنبية للعمل مط املستاول ل ي تتعلم ال وااع امللية مط ال وااع األجنبية اغناظ العمل.
و ر اليات فاعلة لتعزيز العا ات االجتماعية بل العاملل ل ي تدعمهم وتزيد مط ولم.
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 .5العمل علل تعزيز االبعاا اليت مت التوج ع ع ع ععل اليها مط خا حتليل املعامل التوكيدر فهي األكير ريغريا يف البيئة احلالية.
وحي تالتوا ععر املؤانس ععة التم ل مس ععاعدة املو ول علل التطوير االعتناظ ابملو ول الرؤيةس ومط خال تعزيز
حثر االبعاا نسع ععتطير االعت اظ اكير يف ال يااة اخلدمية وي ون أبا ريغري طرار ومعنور يف املسع ععت بل علل عاد املال
االجتماعي.
 .6العمل علل تعزيز ابعاا عاد املال الباع ععرر تاالسع ععتيماع يف عاد املال الباع ععرر خمرجات األااظ دعة املو ول علل
عاياة االعمالس يي مت التوجل يف اجلانب العملي ان حثر االبعاا حي األكير ريغريا يف بيئة العمل احلالية.
 .7بعععد اجراظ التحليععل التوكيععد وجععد ان املتغري التععابر واملتميععل ابلبعععديط تااللتزامععات الي ععةس حي االكير ريغريا يف بيئععة
العمل .ولثى نوجع ع ع ع ع ع ععي ابن ي ون حناا تعزيز اكير للعا ات االجتماعية وعو التعاون بل االفراا يف بيئة العمل.
يي مت التوجل اا وجوا عل يف العا ات االجتماعية وعد وجوا انسملا لدى بعض االفراا يف اجملموعات.
والتتكيد علل اأبوية التنظيمية لدى العاملل و رسها مط جديد لزاياة شعوع االنتماظ للمنظمة.
الدراسات املستقبلية
مل نا ظ يف الدعاسععات العربية احتما ابأبندسععة البا عرية با ع ل واسععر .وكثلك مل جند اعاسععة تتعلل ابأبندسععة البا عرية الر مية
علل الر م مط كيرة الدعاسععات األجنبية يف جمال اأبندسععة البا عرية الر مية .لثى نوجععي ابلتعمل يف حثا اجملال .وخاععوجععا يف
اعاسة املواعا البارية اليت تعمل يف جمال الاناعة .يي ان تطبيل النظا الر مي أبا ابع مهمة يف تطوير املواعا البارية وزاياة
مس ع ع ععتوايت األااظ كما ال ظنا ذلك مط خال اطاعنا علل البحوث األجنبية احلديية .كثلك وجد ال ليل مط الدعاس ع ع ععات
العربية يف جمال ال يااة اخلدمية .ونوجي بدعاسات اكير مط حثا اجملال.
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.1
.2
.3
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املالحق :استمارة االستبيان املعتمدة يف القياس
القيادة اخلدمية
الرؤية

4 5

Visioning

1

املدير لديق عؤية للمست بل.

2

يوفر املدير األمل لآلخريط.

3

يستند املدير احلدد والبارية لرؤية ما ال ر ط التنبؤ بق.

4

ياملر املدير املو ول علل املااعكة يف حتديد وتطوير عؤية ما كة.
الرايدية

Pioneering

5

املدير يسعل لتح يل التميز مر التنويث املستمر لتدابري ا جا .

6

املدير البا ما قلب ف رة جديدة.

7

املدير ابع يف تب سياسات ا ااعة املبت رة.

8

املدير مرن يف ت ييل سياسات ا ااعة مر البيئة املتغرية.
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Visiting the frontline

زايرة خط املواجهة
9

أيخث املدير املبااعة لرعاية مو وي اخلطول األمامية.

10

أيخث املدير املبااعة لتوجيق عمل مو وي اخلطول األمامية.

11

جيدا كيل قرر عمل مو وي اخلطول األمامية.
يعرف املدير ً

12

يستمر املدير بعناية ا عاظ ومتطلبات مو وي اخلطول األمامية.
Taking social responsibility

حتمل املس ولية االجتماعية
13

يؤكد املدير علل ارية عا اجلميل للمملتمر.

14

يوهم املدير كيل ر ط للمنظمة ت دمي مسارة اكرب للمملتمر.

15

ياملر املدير املو ول علل املااعكة يف خدمة اجملتمر.

16

يويل املدير ارية كبرية لووائد اجملتمر
Self-sacrificing

التضحية يف سبيل اآلخرين
17

ال يسعل املدير للحاول علل اع اف او م افآت يف م ابل ما ي دمق مط خدمة لآلخريط.

18

ييفر املدير احتمامات املنظمة امامق.

19

املدير علل استعداا لت دمي تيفحيات شناية يف سبيل خدمة اآلخريط.

20

املدير علل استعداا لت دمي تيفحيات شناية لتح يل احداف املنظمة.
يتصرف أخالقيا

Behaving ethically

21

املدير ال يسيظ استندا السلطة لتح يل م اسب شناية.

22

املدير ال يت رب علل االخريط يف املنظمة.
املدير ٍ
خال مط ار سوظ سلوا.

24

املدير حو شنو يتمتر بنزاحة عالية.

23

احرتام املوظفني

Respecting employees

25

ي دع مديرر اوع املو ول اجملديط

26

مديرر يستمر ملااكل املو ول بر ابة جدع.

27

ن مديرر األف اع امل دمة مط املو ول وال ي لل مط شتوا

28

يظهر مديرر ا امق ال بري للمو ول.
االعتناء ابملوظفني

Caring about employees

29

أيخث مديرر ابملبااعة للمساعدة يف معاجلة الاعوابت اليت يواجهها املو وون يف يالم.

30

ناول مديرر بثل ااعى جهدر ملساعدة املو ول يف تثليل الع بات اغناظ العمل

31

يلتز مديرر بتحسل عفاحية املو ول ااخل املنظمة

32

ياعر مديرر ابل لل الاديد جتار الرفاحية العاطوية للمو ول.
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مساعدة املوظفني على التطوير

Helping employees develop

33
34

اييفا يف التعلم مط اخطائنا.
عندما نرت ب خطت فإن مديرر متسامد للغاية ويساعد ً
يستيمر املدير ال يري مط الو ت والطا ة يف تزويد مو وينا ابألف اع وامل

35

يسع ع ع ععتيمر املدير ال يري مط الو ت والطا ة يف مسع ع ع ععاعدة املو ول علل التغلب علل ن ال اليفع ع ع عععل اليت لديهم
وتطوير م انيالم

36

يزوا املدير خبربات العمل اليت مت ننا مط تطوير مهاعات جديدة.
التمكني

ات لتطوير ذاتنا

Empowering

37

يعطي املدير مسؤولية اختاذ ال راعات املهمة باتن و يويت.

38

ياملع املدير علل التعامل مر راعات العمل اأبامة مبورار.

39

يعطي املدير رية التعامل مر املوا ل الاعبة ابلطري ة اليت اشعر اوا افيفل.

40

عندما يتعل علي اختاذ راع مهم يف العمل ال يتعل علي استااعة مدير ال سم اوالً.
Sociability
امل انسة

41

مديرر وار للغاية.

42

يعامل املدير مو ويق  /مو ويها علل د املساواة.

43

مديرر يت لم معنا وياملعنا عندما نااب اب بال.

44

مديرر ينار غ افة وايق وبعيدة عط التع يد ااخل املنظمة
التواضع Humility

45

مديرر يتعلم مط الن د.

46

ناول مديرر التعلم مط الن د الثر نال عليق مط عئيسق االعلل

47

يع ف مديرر اخطائق .

48

يتعلم مديرر مط وجهات نظر و عاظ اآلخريط.

49

يستويد مديرر مط الن د املوجق اليق وناول التعلم منق
االشراف Stewardship

50

يادا مديرر علل ارية ال كيز علل الاا العا .

51

مديرر لديق عؤية طويلة األجل.

52

يادا مدير اعمايل علل املسؤولية اجملتمعية لعملنا
األصالة Authenticity

53
54
55

مديرر موتو

ول دوار  /ن ال عوق.

البا ما يتتغر مديرر ابألشياظ اليت يراحا حتدث مط ولق
مديرر علل استعداا للتعبري عط مااعرر  /أبا ى ذا كان حثا د ي ون لق عوا ب ري مر وب فيها.
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56

يُظهر مديرر مااعرر احل ي ية ملو ويق.

57

يتحمل مديرر املناطر ى عندما ي ون ري متتكد مط الدعم الثر ي دمق مديرر األعلل لق.

58

مديرر يتحمل املناطر ويوعل ما قب ال يا بق مط وجهة نظرر.

الشجاعة Courage

املغفرة Forgiveness
59

ال يستمر مديرر يف انت اا الناد لرخطاظ اليت اعت بوحا يف عملهم

60

ال نتوظ مديرر مبو ل جاع جتار األشناذ الثيط اساظوا ليق يف العمل

61

ال قد املدير جعوبة يف نسيان األشياظ اليت كانت خاطئة يف املا ي
املسائلة

62
63
64

Accountability

مدير يل نمل املسؤولية عط العمل الثر اؤايق.
اكون مسؤوالً عط ااائي مط ِبل مديرر.

نمل مديرر وزمائي املسئولية عط الطري ة اليت نتعامل نا مر الو يوة.
الوقوف مرة أخرى

Standing back

65

ييفر مديرر نوسق يف اخللوية ويعطي اعتمااات لآلخريط.

66

مديرر ال يطاعا الت دير او امل افآت عط األشياظ اليت يوعلها حو او االخريط.

67

يبدو ان مديرر يستمتر بنملا زمائق اكير مط جنا ق.

اهلندسة البشرية

4 5

االمكانيات العقلية
68

تسععتند االااعة املواجععوات الدولية Iso-10075ملعرفة ال دعات الع لية اليت قب ان يتمتر نا االفراا عند
تاميم العمل .

69

يراعل نسبة ذكاظ االفراا العاملل يف املنظمة عند توزير املها وتاميم مو ر العمل.

70

تراعل االااعة ال دعات الع لية لرفراا العاملل مط يي التعليم واخلربات والتدعيب املطلوبة عند توزير املها
يف املنظمة.

71

يتطلب العمل يف املنظمة سرعة ااعاكية للثات وال دعة علل ال كيز لتملنب االخطاظ .

72

تراعل ال دعات التحليلية واالختاف يف االااظ عند توزير املها وتاميم مو ر العمل .

73

توزير املها يستند علل ال دعة علل التو ري املنط ي والتعبري السليم وامل نر والتم ط مط اللغة .
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االمكانيات اجلسدية
74

تستند االااعة املواجوات الدولية  Iso-6385ملعرفة ال دعات اجلسدية اليت قب ان يتمتر نا االفراا عند
تاميم العمل .

75

تراعل االااعة يا االفراا العاملل إبجناز عدا مط االناطة يف ل و عيات جسمانية مائمة لتلك االناطة
عند توزير املها .

76

يؤخث بنظر االعتباع االم انيات اجلسدية لثور اال تياجات اخلاجة لتحديد مها العمل وتاميم مو عق

77

تراعل االااعة يف العمل امل تيب حتديد نوعية االاوات املس ع ع ع ع ععتندمة تكرس ع ع ع ع ععي – م تب – اس ع ع ع ع ععبة ..ا س
لتتناسب مر طبيعة االم انيات اجلسدية للعاملل.

78

تراعل االااعة معرفة نو العمل متحركا او سع ع ع ع ع ع ع ونيا عند توزير املها وتا ع ع ع ع ع ععميم العمل ملراعاة املواج ع ع ع ع ع ععوات
اجلسدية .

79

تراعل االااعة واعد اأبندسة البارية عند استندا احلاسوب مط ييت اجهاا العينل وزاوية الرؤية للااشة
و ركة الراد وعيفات الر بة والو رات ال طنية العتوا ال رسي وو عية اجللودس.

80

تراعل االااعة مدى تائم اخلاائو اجلسدية مر متغريات بيئة العمل املااية والويزايئية
االمكانيات النفسية

81

تراعي االااعة مدى متتر االفراا العاملل ابل دعة علل التح م يف خاائاهم السلوكية عند توزير املها .

82

ريخث االااعة ابالعتباع ريغري السلوا الاناي للورا علل االخريط عند توزير املها .

83

تراعل االااعة التوافل بل االم انيات النوسية وتاميم العمل عند توزير املها لتح يل االنسيابية املطلوبة.

84

ريخث االااعة ابالعتباع ال دعة علل التح م االنوعايل لتعامل املو ل مر اآلخريط عند توزير املها .

85

تراعي االااعة مدى متتر االفراا العاملل ابلي ة العالية ابعتماا النوس والتعبري عط املا ع ع ع ع ع ععاعر ومواجهة املوا ل
عند توزير املها .
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رأس املال البشري
كفاءة كبار املدراء

4 5
Senior managers’ competence

86

توفري وافز كافية لتعزيز املو ول الست مال مهامهم

87

فهم احلاالت اليت يتم فيها نااظ املعرفة وتنويثحا

88

توفري التدعيب ال ايف لتعزيز املو ول الست مال مهامهم

89

امتاا ال دعة علل الت يل البيئي مر االختافات يف املهاعات واألسواا

90

امتاا اساليب متنوعة ملساعدة املو ول علل تطوير دعلم

91

امتاا دعات ل يااة املنظمة للوجول ا الرؤية

92

غ افة املنظمة متوتحة وذات غ ة

93

االستملابة يف يااة املنظمة وتوجيق التغيري التنظيمي

94

وجوا اااظ متميز يف املنظمة ذات الالة مر املنظمات االخرى

95

ترتيب مها املو ول وختايو املواعا با ل جيد

96

لديها خربة وفرية يف املنظمات ذات الالة

97

املو وون يسارون يف تدفل املعلومات يف املنظمة
قدرة املوظفني على رايدة األعمال Employees’ ability of entrepreneurship

98

ت دع املنظمة مطالب املرونة وا بدا ل يااة التعلم التنظيمي

99

املو وون مسؤولون عط تعلمهم

100

لط اف املو وون مط طر األسئلة عط طريل اف ا

101

عااة ما ينا ش املو وون با ل كاف يف االجتماعات

102

عااة ما ي

املو وون عائهم اون يوا

103

ينا ش املو وون عااة مسائل العمل مر املارفل

104

ر ط للمو ول ل املااكل بناال

105

يستمليب املو وون للبيئة ري املست رة بسرعة

106

رتلك املو وون دعات لدمم املا ات وتبسيطها

107

متتلك املنظمة دعات لتطوير منتملات جديدة
خمرجات األداء

عد كواية املعرفة

Output of performance

108

ع ا العماظ افيفل مط املنافسل

109

ال دعة علل جثب املواحب افيفل مط املنافسل

110

جواة املنتم افيفل مط املنافسل

111

معدل منو جايف الدخل بعد اليفرائب يف منظمتنا افيفل مط املنافسل
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112

االلتزا التنظيمي للعاملل افيفل مط املنافسل

113

معدل منو اخل التاغيل يف منظمتنا افيفل مط املنافسل

114

معدل ال يمة امليفافة ملنظمتنا افيفل مط املنافسل

115

احلاة السو ية ملنظمتنا افيفل مط املنافسل

116

اعجة االبت اع لدينا افيفل مط املنافسل

117

نتاجيتنا افيفل مط املنافسل
االستثمار يف رأس املال البشري

Investment of human capital

118

لدينا العديد مط برامم التدعيب املتنوعة وعلل مداع السنة

119

معدل ساعات التدعيب يف السنة ل ل مو ل حو  480ساعة

120

يف كل سنة يتم تعيل مو ول جدا يف املنظمة

121

نتل ل عواتب وبدل خطوعة وم افتة با ل جيد

رأس املال االجتماعي
الثقة

4 5

Trust

122

يوجد العديد مط األشناذ يف املنظمة اغل نم للمساعدة يف ل مااكلي

123

يوجد شنو ما يف املنظمة ر ن الرجو ليق للحاول علل املاوعة باتن اختاذ راعات مهمة للغاية

124

عندما اشعر ابلو دة يوجد العديد مط األشناذ يف املنظمة الثيط ر ن التحدث ليهم

125

ر ن التحدث حبرية مر اجد ائي يف املنظمة عط مااكلي الاناية

126

ذا مت مبااعكة مااكلي مر اجد ائي يف املنظمة فت اعلم اوم سيستمليبون با ل بناظ وبعناية

127

اعرف ان معظم اجد ائي يف املنظمة جاا ون
األعراف

Norms

128

يبدو يل ان حناا اعدة تعاون عند االش اا يف احلديي مر اجد ائي يف املنظمة

129

يبدو يل ان حناا اعدة تعاون عند التواعل اغناظ العمل مر اجد ائي يف املنظمة

130

يبدو يل ان حناا اعدة للعمل اجلماعي عند التواعل مر اجد ائي يف املنظمة
االلتزامات

Obligations
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اشعر ان ملتز ابل يا اناطة زمائي عند التواعل مر اجد ائي يف املنظمة

132

اشعر ان ميفطر للمسارة يف العمل بدل زمائي عند التواعل معهم يف املنظمة

133

اشعر ان زمائي يف العمل يتو عون م مسارة عند التواعل معهم

134

زمائي يف املنظمة يعت دون ان مساعدة اجملموعة حو جزظ مط اولوايلم

135

يعت د زمائي ان مساعدة ب ية األعيفاظ يف املنظمة حو جزظ مط عيفويتهم للمنظمة

136

يعت د زمائي ان مساعدة ب ية األعيفاظ يف جتمير واكتساب املعرفة او اغرائها جزظ مط كونك عيفو
اهلوية

Identification

137

اعت د اأب جزظ مط جمتمر املنظمة اليت اعمل نا

138

اشعر باعوع االنتماظ للمملتمر اخلاذ يب يف املنظمة

139

لدر شعوع ابلتآزع او الت اعب مر اجد ائي

140

لدر عا ات وغي ق مر زمائي يف العمل

141

ا اعرف اجد ائي يف املنظمة علل املستوى الاناي
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