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 آدن شٓخر.أ

اهسزائر- 3 سبيـج اهسزائر
:همخص

ٔ أظتص يً اهغرّر،فٕ ؼل اهخغٖراح اهشرٖـج فٕ يٖداً اإلكخظبد ّإدارث اهيؤششبح

 نيب زادح اهضبسج هختٌٕ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نيٌِز سدٖد هتٌبء،تٌبء ّخّاسد رؤٖج هويشخلتل
ٕ هِذا ٌشـٓ يً خالل ُذٍ اهدراشج إهٓ فِى يظػوص اهخفنٖر اإلشخراخٖس.إشخراخٖسٖبح فـبهج
 ٌّضبّل إٖسبد اهـالكج تًٖ خفنٖر كبدث اهيؤششبح ّاهزيً نـبيل،َّاهيفبُٖى اهيرختػج ت
 ّاهزيً ٌُب ٌضظرٍ فٕ اهخّسِبح اهزيٌٖج.ٌفشٕ ّ إسخيبؿٕ ٖـنس سزء يً ضخظٖخِى
َ أفـبهَ ّضخٓ ػيّضبخَ أٔ يدْ إرختبػ،ٍ أفنبر،َاهخٕ ٖتٌٕ اهفرد يً خالهِب شوّنبخ
.تيبغَٖ ّضبغرٍ ّيشخلتوَ ّاهـالكبح اهذٌُٖج اهخٕ ٖغـِب اهفرد تًٖ ُذٍ األزيٌج اهذالذج
ٌٕفبهدراشبح اهضدٖذج اهيخـولج تبهشوّم اهخٌؼٖيٕ ّضخظٖج اهلبدث خسيؾ ؿوٓ أً اهخّسَ اهزي
.َهولبئد ٖؤذر ؿوٓ خظّراخَ ّ إدرانَ ّتبهخبهٕ ضخيٖب ؿوٓ كراراخَ ّأفـبه

. اهخّسِبح اهزيٌٖج، األٌيبػ اهزيٌٖج،ٕ اهخفنٖر اإلشخراخٖس:اهنويبح اهيفخبش
Abstract:
In light of the rapid changes in the field of economics and management of
organizations, it became necessary to build a vision for the future, as the greater the
need to adopt a new strategic thinking as a way to build effective strategies. For this,
we seek through this study to understand the term of strategic thinking and concepts
associated with it, and try to find the relationship between leaders thinking and the
time as a sociological and psychological factor reflects part of their personality. The
modern Studies relating to organizational behavior and personality of the leaders
gathered that the time orientation of leader has an influence for him perceptions and
him methodology of thinking. The leader with time orientation to the future is a
person who encourages the risk and has a vision and strategic thinking very
competitive, while the leader who has a time orientation to the past has a vision and
strategic thinking governed which doesn’t encourage the change.
Key word: Strategic thinking, time styles, time orientations.
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أ .آدى ضٖخر

الهلدهج:

نذٖرا يب ٌشيؾ ؿً يٌؼيبح ظـدح إهٓ اهليج ّضللح ٌسبضبح ّأظتص إشيِب يـرّفب

ؿتر اهـبهى نيب ٌشيؾ ؿً يٌؼيبح زاهح ّاخخفح أّ غـفح ّخلِلرحّ ،هلد اشخّسة ؿوٓ
اهيٌؼيبح تغع اهٌؼر ؿً اهيسبل اهذٔ خٌضػ فَٖ ،أً خختؾ يٌِز يتٌٕ ؿوٓ خفنٖر تٌبء
ٖشبؿدُب ؿوٓ خضلٖق أُدافِبُ ،ذا اهٌّؽ يً اهخفنٖر ٖؼى فٕ ػٖبخَ أفنبر إتداؿٖج ّإتخنبرٖج
أّ ٖينً اهلّل أً ُذا اهخفنٖر ٖسة أً ٖنًّ خفنٖر إشخراخٖسّٕ .هلد خٌبّهح ؿدث دراشبح
اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ تبؿختبرٍ أضد اهرنبئز فٕ يٖداً اهيٌبسيٌح ّ اهيفخبش األشبشٕ هٌسبش
اهيٌؼيج .إال أٌَّ ،تبهرغى يً ُذا االُخيبى ،فلد ؼل ٌُبم يخغٖر يِى هى ٖشخنضف تضنل
ّاف فٕ أدتٖبح اهيٌبسيٌحٖ .خـوق األير ٌُب تبهيخغٖر اهزيبٌٕ ّفِى خـلٖداخَ ّدّرٍ اهضرر

فٕ نفبءث اهيدراء يً خالل خضّل اهيٌؼيج ٌضّ اإلتداؽّ .يؾ ُذا اٌختَ ؿدد يً اهتبضذًٖ
أيذبل valette Florance :و )5551( usunier؛ )1005( Ancona؛ )1005( Goddard؛ Orlikowski

و)1001( Yayes؛  ،)1001( Saundersإهٓ األُيٖج اهخٕ ٖينً أً ٖأخذُب ُذا اهزيً إذا أديز
فٕ ؿيوٖج فِى اهيٌؼيبح ّاهشوّم اهخٌؼٖيٕ تضنل خبط ّاهشوّم اإلدارٔ تضنل ؿبى،
ّهِذا ٖـختر ُذا اهتضد سِدا إغبفٖب ٌِخى يً ّرائَ تبهرتػ تًٖ ؿٌظر اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ
ّتًٖ ؿٌظر اهزيً نيخغٖر ٖشبؿد ؿوٓ فِى شوّم اهيدراء ّخفشٖرٍ.
تلٕ دّر اهزيً فٕ ٌؼرٖبح ؿوى اهٌفس اهخٌؼٖيٕ ّإدارث اهيٌؼيبح ّخػتٖلبخِيب تـٖدا ؿً
اهظّرث اهخٕ ٖينً دراشخِب ّفِيِب ّيً ذى االؿخيبد ؿوِٖب شّاء يً اهسبٌة اهٌؼرٔ أى
اهخػتٖلّٕ.ؿوٓ ُذا األشبس ،فئً يضنوج اهدراشج خضبّل فِى اهخّسِبح اهزيٌٖج هدْ ؿٌٖج
يً اهيدراء ّاإلػبراح اهيشٖرث ّؿالكخِب تٌيػ أّ يٌِز اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ هدِٖى ُّذا

يً خالل اإلسبتج ؿً اإلضنبهٖج اهخبهٖج" :ؽالكج الخَجً الزهىْ لمهدٓر َاإلعبر الهشٓر(هحدد

فْ تؾدٓو أشبش ٓٓو ٌهب الخَجً ىحَ الهبظْ َالخَجً ىحَ الهشخلتل ) تبلخفكٓر
اإلشخراخٓجْ( هحدد تتؾدٓو ٌهب درجج الخىتؤ َدرجج الرشهٓج)؟".

ٖنخشٕ ُذا اهتضد أُيٖج تبهغج يً خالل أٌَ ٌٖدرر غيً يشـٓ ُّدف يضددًٖ ،تضٖد

ٌِدف يً ّرائَ إهٓ إتراز اهفِى اهضلٖلٕ ألداث اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ضٖد ٌضبّل أً ٌخرر
تٌخٖسج يفبدُب ّسّد إخخالف ال ٌلّل سذرٔ ّهنً ذّ أُيٖج تًٖ يٌِز اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ
ّاهيٌبُز األخرْ يً خخػٖػ ّإدارث إشخراخٖسًٖٖ ،تبإلغبفج إهٓ اهخػرق هـٌظر اهزيً يً
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خالل إتراز اهخـلٖد اهنبيً ّراء فِى ُذا اهتـد ّيضبّهج رتػ ُذا األخٖر تبهخفنٖر
اإلشخراخٖسٕ هدْ ؿٌٖج يً اهيدراء ّ اإلػبرح اهيشٖرث فٕ يؤششج سزائرٖج تلظد اهخـرف
ؿوٓ اهخوفٖج اإلشخراخٖسٖج هِذٍ اهضرٖضج تبؿختبرُب اهـلل اهيدتر هويؤششج ّاهخٕ خضدد
يظٖرُبّ ،نذا هوخـرف ؿوٓ يـبهى اهتـد ّاهخظّر اهزيٌٕ هِذٍ اإلػبراح ّنذا خّسِبخِى
اهزيٌٖج ّخأذٖرُب ؿوٓ أدائِى غيً اهيشـٓ اإلشخراخٖسٕ هويؤششج ننل هٌضبّل فٕ األخٖر
اهّظّل إهٓ ٌخٖسج يفبدُب اهخأذٖر اهخفٕ هوتـد اهزيٌٕ ؿوٓ ػرٖلج ّػتٖـج خفنٖر اهيٌؼيبح.
خٌدرر ُذٍ اهدراشج يذوِب يذل أٔ تضد ؿويٕ غيً ٌّؽ تضّد اخختبر اهفرّع ،إذ

خشخـيل اهخٌبّل االشخٌتبػٕ يً خالل اشخخداى ٌيّذر األٌيبػ اهزيٌٖج هـ Valette-Florence

ّ

 (Usunierشـٖد هّظٖف،شوٖيبً يؼِر)2008،171،

(Pascal Auregan؛5554؛)00

ٌّيّذر اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ هـ  Caloriو al

فٕ خظيٖى اهدراشج ّظٖبغج فرغٖبخِبّ ،تبهخبهٕ إرخأٌٖب تظّرث

إؿخٖبدٖج ػرش فرغٖبح خشخسٖة هألُداف ّاإلضنبهٖج تِدف إخختبرُبّ ،كد خيح ظٖبغخِب
ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٕ:
الفرظٓج األَلٌُِ :بهم ؿالكج تًٖ ٌيػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ّ اهتٌٖج اهزيٌٖج اهخٕ ٖختٌبُب

اهلبدث.

الفرظٓج الذبىٓج :خختٌٓ كٖبدث يؤششج ٌ ENICABيػ اهخفنٖر اهيخػػ ّاهذٔ ٖـخيد يً سِج

ؿوٓ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ ّيً سِج ؿوٓ اهخخػٖػ كظٖر األسل.

الفرظٓج الذبلذجٖ :ـختر اهخّسَ اهزيٌٕ ٌضّ اهيشخلتل ُّ اهخّسَ اهيشٖػر ؿوٓ اهتٌٖج اهزيٌٖج

هلبدث يؤششج .ENICAB

الفرظٓج الراتؾج :اهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل ٖؤذر تضنل يتبضر أّ غٖر يتبضرث ؿوٓ ٌيػ اهخفنٖر

كبدث يؤششج .ENICAB
الهراجؾج الىغرٓج:

أَال – الخفكٓر اإلشخراخٓجْ:

يؾ ؿلد اهذيبٌٌٖبح تدأح األدتٖبح خخٌبّل تنذبفج يظػوص اهخفنٖر االشخراخٖسٕ نـيوٖج

شبتلج هوخخػٖػ ّهإلدارث اإلشخراخٖسٖج ّتدأ اهضدٖد ٖدّر ضّل اهلٖبداح ّاهـلّل اهخٕ خفنر
تػرٖلج إشخراخٖسٖجّ ،يً ٌُب أظتص يظػوص اهخفنٖر االشخراخٖسٕ ٖخلدى ؿوٓ تلٖج
اهيظػوضبح اإلشخراخٖسٖج األخرْ تبؿختبرٍ ٌلػج اهتدء ّاالٌػالق ّتدٌَّ ال ٖينً أً خنًّ
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ٌُبم خػػ أّ إداراح إشخراخٖسٖجّ .كد خّهد ؿً اإلُخيبى األنبدٖيٕ فٕ دراشج اهخفنٖر
اإلشخراخٖسٕ ؿدث خظّراح ّخضوٖالح ٌؼرٖج ٖينً ضظرُب فٕ ذالذج يضبّر رئٖشٖج:
 -إُخى تـع اهتبضذًٖ فٕ الهحَر األَل تدراشج اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نٌَّ ٌضبػ هوخضوٖل

اإلشخراخٖسٕ ،ضٖد إؿخترّا أً اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ُّ يظػوص يػبتق هيظػوص اهخضوٖل
اإلشخراخٖسٕ ٖرختػ أشبشب تأ دّاح اهخضخٖط اإلشخراخٖسٕ ّاهخضوٖل اهخٌبفشٕ ،ضٖد ٖسيؾ
اهـدٖد يً اهيفبُٖى نبهيٖزث اهخٌبفشٖج ّؿّايل اهٌسبش ّاهرؤٖج اإلشخراخٖسٖج....
 -اُخى فرٖق آخر يً اهتبضذًٖ غيً الهحَر الذبىْ ،تدراشج اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ

ّاؿختبرٍ نيشبر خٌؼٖيٕ ؿٌد يلبرٌخَ يؾ يشبراح أخرْ نبهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ ّاإلدارث
اإلشخراخٖسٖج ،ضٖد ٖـختر يٌِز اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ يضبتَ هيٌِز اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ يً
ضٖد اهضنل ّٖخخوفبً يً ضٖد اهيغيًّ ،فبهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ هَ شيبخَ اهخبظج ّٖرخلٕ
تبهيٌؼيج إهٓ أتـبد أنتر ّأضيل فٕ ظٖبغج اإلشخراخٖسٖبح ّاهتٌبء اإلشخراخٖسٕ.
 -أيبالهحَر الذبلد  ،فلد سبء هٖتًٖ اهخٌبكع اهغيٌٕ أّ اهظرٖص فٕ اهيضّرًٖ اهشبتلًٖ،

فِّ ٖفخرع أً اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ٌضبػ هخوق ّخّهٖد األفنبر ،ال ٖينً فظوَ ؿً إػبرٍ

ّيشبرٍ اهخٌؼٖيٕ اهذٔ ٌٖدرر فَُٖ .ذٍ األؿيبل خلدى رؤٖب ؿً اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ خسيؾ

تًٖ اهيشبر ّاهيضخّْ(اهيغيًّ) ،اهيشخّٖبح اهفردٖج ّاهخٌؼٖيٖج.
ذبىٓب – التىٓج الزهىٓج لمهىغهج:

إً اهفنرث اهلبئوج تأً اهفرد ٖخـبيل يؾ يضٖػَ ّٖشخسٖة هيٌتِبخَ اهيّغّؿٖج تضنل آهٕ

ّيٖنبٌٖنٕ ،هى خـد اهّٖى فنرث رائدث ،إذ أؿٖد اهٌؼر فِٖب ّخى ٌلدُبّ .ؿوَٖ ،فئذا نبً اهّاكؾ
ال ّسّد هَ تِذا اهضنل ،فتبهخبهٕ ٖظتص تٌبءا ٖخأشس ؿوٓ خظّراح فردٖج

ّسيبؿٖج(شـٖد

هّظٖف .)2001،36،فئذا ٌؼرٌب إهٓ اهيسخيـبح ّاهذلبفبح نل يٌِب ؿوٓ ضدا ،هّسدٌب أً نل ذلبفج
خٌخز ّخختٌٓ خظّرا زيٌٖب خبط تِبّٖ .يذل يّغّؽ اهزيً اهخٌؼٖيٕ يٖداً تضد ضدٖد
اهٌضأث ٌشتٖب ،سوة اُخيبى اهـدٖد يً اهتبضذًٖ اإلسخيبؿًٖٖ ّاهٌفشًٖٖ ّاهيٌؼرًٖ فٕ ٌؼرٖج
اهخٌؼٖى (5551،Bergmann؛  Naccacheو .)1005، Tarondeaنيب أظتص يفِّى اهزيً اهّٖى
يً أ ُى األتـبد اهيـرفٖج اهخٕ خخأشس ؿوِٖب دراشج اهٌضبػ اهخٌؼٖيٕ فٕ اهيٌؼيج ،أّ ؿالكخِب

تبهيضٖػّ .كد خّهد ؿً اإلُخيبى األنبدٖيٕ فٕ دراشج اهتـد اهزيٌٕ هويٌؼيبح ؿدث أػرّضبح
ّخضوٖالح ٌؼرٖجٖ ،ينً ضظرُب فٕ ذالذج يضبّر رئٖشٖج:
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 -إُخى اهتبضذًّ فٕ الهحَر األَل تدراشج اهزيً اهخبرسٕ ّاهيّغّؿٕ ّاؿختبرٍ ٌيػ

يً أٌيبػ اهخٌشٖق اهداخوٕ ّاهخـدٖل اهِٖنوٕ فٕ اهخٌؼٖىُّ ،ذا يً خالل اإلُخيبى تبهنٖفٖج
اهخٕ خشٖر تِب اهيٌؼيج اهيضنالح اهخٕ خرختػ يتبضرث تـ:اإلرخٓبة الزهىْ (Temporal

)ّ ،uncertaintyاهظراؿبح اهٌبخسج يً ضراؽبح األدَار)ّ ،(Roles conflictsأخٖرا ؽهمٓج
خخضٓص الهَارد الزهىٓج )(Temporal resources allocation

(شـٖد هّظٖف ،شـٖد يؼِر2008،

.)163،

 -إُخى ؿدد آخر يً اهتبضذًٖ فٕ الهحَر الذبىْ ،تدراشج اهزيً نزيً خبرسٕ ّاؿختبرٍ

ّشٖوج هوخٌشٖق تًٖ اهيٌؼيج ّيضٖػِبّٖ .رسؾ اهيٌؼرًّ ٌُب إهٓ خّغٖص فنرث اهيٌؼيج
نٌؼبى يفخّش خختبدل اهيـوّيبح ّاهيبدث يؾ يضٖػِب .فبهيٌؼيبح يً يٌؼّر ٌؼبيٕ ،ضأٌِب
ضأً اهنبئٌبح اهضٖج ،خّاسَ فٕ اهّاكؾ أّشبػ ّتٖئبح يخخوفج ّ ،تبهخبهٕ هنٕ خغيً نل
يٌؼيج خػّرُب ّاشخيرارُب فٕ اهّسّدٖ ،شخّسة ؿوِٖب اهخنٖف يؾ يضٖػِب ؿً ػرٖق
آهٖج اهخـدٖل اهِٖنوٕ(شـٖد هّظٖف.)74 ،2007-2006،
 -أيب الهحَر الذبلد  ،فبهدراشبح اهخٕ خٌدرر غيً ُذا اهيضّر خِخى تبإلغبفج إهٓ اهزيً

اهخبرسٕ ّاهيّغّؿٕ تبهزيً اهذاخٕ هويٌؼيج ّخـددٖخَّ ،ؿوٓ ُذا األشبسٖ ،ؼِر أً
اهزيً اهخٌؼٖيٕ هٖس زيٌب ّضٖد اهتـد ،تل ُّ خرنٖة هيسيّؿج يً األزيٌج اهيختبٌٖج اهخٕ

خأخذ يـٌٓ ختـب هوضدد اهذٔ خٌدرر فَٖ(شـٖد هّظٖف.)67 ،2007-2006،

ختًٖ يً خالل يب شتق يً خظّرح ،أً زيً اهيٌؼيج ٖينً خظّرٍ إٌػالكب يً
يؼِرًٖ :اهزيً اهخبرسٕ ّاهزيً اهداخوٕ .ففٕ اهيؼِر األّل ّٖسَ فَٖ اإلُخيبى ٌضّ
اٗهٖبح اهخبرسٖج هوخـدٖل (اهيٌؼيج ّاهيضٖػ) أّ اهداخوٕ ( اهخٌشٖق تًٖ اهِٖبنل ّاألفراد)،
فبهيٌؼيج فٕ ُذٍ اهضبهج هدِٖب ذالذج ّشبئل هٌسبش فٕ ؿيوٖج اهخنٖف ُٕ اهخخػٖػ ّاهيزايٌج
ّخخظٖط اهيّارد اهزيٌٖج ( GUTEK،SCHRIBER؛5543؛ ،)210-241أيب فٕ اهيؼِر اهذبٌٕ ،فئً

اإلُخيبى ّٖسَ ٌضّ اهتـد اهٌفشٕ ّ اإلسخيبؿٕ هألٌيبػ اهزيٌٖج ،فئدرام اهلبئد هوزيً يً
أ ُى اهـٌبظر اهٌفشٖج اإلسخيبؿٖج اهخٕ خؤذر فٕ اهخظيٖى اهخٌؼٖيٕ ٌّيػ اهلٖبدث ّاهخظّر
اإلشخراخٖسٕ هويٌؼيج ،إذ ٖؼِر يً خالل تـع اهدراشبح أً يظػوص اهزيً ٖدخل غيً
اهـدٖد يً اهيلبرتبح ّاهيفبُٖى ّاهخظّراح

هإلشخراخٖسٖج ّيً أيذوج ذهم يظػوص "

اهيٌؼّر اهيشخلتوٕ" أّ يظػوص "اهيخبػرث".
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ذبلذب -األىهبع الزهىٓج لمفرد :ؿٌد يراسـج األدتٖبح اهخٕ خٌبّهح دراشج األٌيبػ اهزيٌٖج،
ٖؼِر سوٖب إينبٌٖج ضظر يسيّؽ ُذٍ اهدراشبح فٕ فئخًٖ نتٖرخًٖ :يسيّؿج أّهٓ ،اُخيح

أشبشب تبهتضد فٕ اهتٌٖج اهنوٖج هويفِّى اهزيٌٕ؛ إٌظة اهسِد فِٖب أشبشب ؿوٓ إتراز يخخوف
األتـبد اهزيٌٖج ّاٌخؼبيِب ،خبظج فٕ شٖبكبح ذلبفٖج يخخوفج ،فٕ ضًٖ اُخيح اهيسيّؿج
اهذبٌٖج يً اهدراشبح تٌيػ يـًٖ يً األٌيبػ اهزيٌٖج ّيضبّهج انخضبف يضخّاٍ ّكدرخَ
اهنبيٌج فٕ خفشٖر

اهشوّم(شـٖد هّظٖف ،شوٖيبً

يؼِرّ .)166،2008،أندح اهـدٖد يً اهدراشبح أً

اهػرٖلج اهخٕ ّٖؼف تِب اهفرد اهزيً ،ذاح ارختبػ كّٔ تتٌٖج ضخظٖخَ ،نيب أً اهخّسِبح
اهزيٌٖج) (Time orientationsخـد يً اهخظبئط األشبشٖج هوخػّر اهيـرفٕ هوفردّ ،اهذلبفج
ّاهٌؼبى االسخيبؿٕ ( Cunninghamو )Tomas

(شـٖد هّظٖف،

 .)2،2004يً ُذا اهيٌؼّر ،فئٌٌب

ٌـخلد أً دراشج األٌيبػ اهزيٌٖج) (Time stylesخـد يً األتـبد اهيِيج اهخٕ ٌٖتغٕ أً ٌٖظة
ؿوِٖب اإلُخيبى فٕ ُذا اهيٖداً؛ ضٖد خديز تّظفِب يخغٖرا ٌفشٖب إغبفٖبٖ ،شبؿد ؿوٓ فِى
اهتٌٖج اهٌفشٖج هولبدثّٖ ،فشر نفبءخِى ّكدرخِى ؿوٓ إضداد اهخغٖر.
هلد كديح نل يً األٌذرّتّهّسٖب اهذلبفٖج ّ اهشٖنّهّسٖب يشبُيبح ُبيج فٕ دراشج
اهزيً ،هنً اهفرق تًٖ األٌذرّتّهّسٖب ّ اهشٖنّهّسٖب فٕ ُذا اإلػبر ُّ ،أً األّهٓ رنزح
أشبشب ؿوٓ خلدٖى يفبُٖى ّظفٖج هوزيً ،فٕ ضًٖ أً اهشٖنّهّسٖب إُخيح ٌضّ خػّٖر يلبٖٖس
شٖنّيٖخرٖج خلٖس اهخظّراح اهيـرفٖج اهخٕ ٖضيوِب األفراد ؿً اهزيً فٕ ّشػ ذلبفٕ
يـًٖ(شـٖد هّظٖف.)23،2007-2006،
ّٖؼِر يفِّى أٌيبػ اهزيً نيفِّى يخـدد األّسَ(خبرسٕ/يّغّؿٕ ،داخوٕ/ذاخٕ)
(Al،VALETTE-FLORENCE؛5551؛)43

ٖغى ذالذج أتـبد أشبشٖج ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٕ:

 الزهو اإلكخضبدّّ Economic Time :إدرانَ نزيً أضبدٔ فٕ يلبتل اهزيً اهيخـدد،

ضٖد ٖخيٖز األفراد اهذًٖ ٖؼِرًّ خّسِب ٌضّ ُذا اهزيً تضشبشٖج ضدٖدث خسبٍ اهزيً
اهغبئؾ ،فـٌديب ٖنًّ اهزيً ّاهٌلّد كبتوًٖ هوختبدل فٖيب تٌِٖى ،إكخظبدٖج اهزيً خنًّ أؿوٓ
(AL،JEAN-MARC؛1000؛ .)1إذ ٌسد أً األفراد ٖفرػًّ فٕ اشخخداى يشسالح اهزيً
نبهشبؿبح ّاألسٌدث...إهخّٖ ،خظظًّ يلبدٖر زيٌٖج ٖضددًّ فِٖب ٌلػج تداٖج نل ٌضبػ
يً ٌضبػبخِى اهّٖيٖج أّ األشتّؿٖج ٌِّبٖخَ .إً زيٌِى زيً اهتريسج ّاهخخػٖػّ ،تبهخبهٕ
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ٖؼِر اهزيً اإلكخظبدٔ أٌَ يٌؼى تضنل خػّٕٖ ،ضٖر إهٓ خّسِبح األفراد ٌضّ اهخخػٖػ
اهـلالٌٕ هوٌضبػبح(شـٖد هّظٖف.)24،2007-2006،
 الخَجٍبح الزهىٓجٌُ Temporal Orientations:بهم ؿدث خٌبّالح سبءح تِب اهدراشبح

األٌذرّتّهّسٖج ّاهشٖنّهّسٖب اهخسرٖتٖج فٕ يب ٖخـوق تبهخّسِبح اهزيٌٖج هدْ اهفرد ،ضٖد
خضٖر ُذٍ اهدراشبح إهٓ اهنٖفٖج اهخٕ ٖدرم تِب اهفرد ذاخَ فٕ ػٖف اهزيً (Spectrum of

)(timeشـٖد هّظٖفّٖ .)24،2007-2006،ـرف  )5545( BERGADAAاهخّسَ اهزيٌٕ نيب ٖوٕ" :
خفغٖل اهفرد أّ اشخـدادٍ هوؼِّر ّاهخّاسد فٕ ّاضدث يً اهيٌبػق أّ األفق اهزيٌٖج،
فٌلّل يذال ،أً اهفرد ُّ"يخّسَ ٌضّ اهيبغٕ أّ اهضبغر أّ اهيشخلتل" ُّذا اٌػالكب يً
اهلٖيج أّ األُيٖج اهٌشتٖج اهخٕ شٖيٌضِب هألضداد اهّاكـج فٕ ُذا األفق أّ اٗخر"

(BERGADAA؛5545؛ .)45فٕ ضًٖ ٌسد أً  SETTLEو ٖ )5534( ALـرفًّ اهخّسَ اهزيٌٕ
ؿوٓ أٌَ ":إظرار اهفرد ؿوٓ خّسَٖ أفنبرٍ ّأضبشٖشَ ٌضّ يٌػلج أّ أفق زيٌٕ يـًٖ"
( DENISGUIOT،ZIADMALAS؛1003؛.)2
ٌّضٖر ٌُب تبهخّسِبح اهزيٌٖج إهٓ اهخّسَ ٌضّ اهيبغٕ ّاهيشخلتل أشبشب اهذًٖ ٖينٌِيب
أً ٖخـبٖضب يؾ تـغِيب اهتـع يً غٖر أً ٖخٌبكغب ،أٔ ّسّد أضدُيب ال ٖوغٕ ّسّد
اٗخر ضخيب فلد ٖظتص اهيبغٕ يشخلتل ّاهيشخلتل يبغٕ ُّنذا.



األتؾبد الشٓكَلَجٓجٌّ Psychological Dimensions:ـٌٕ تِب خوم األتـبد اهخٕ خفشر

اهنٖفٖج اهخٕ ٖشٖر تِب اهفرد اهزيً ،يً سِج نيّرد اكخظبدٔ خبرسٕ ٖغغػ ؿوَّٖ ،يً
سِج أخرْ ،نـيوٖج اسخيبؿٖج ّذلبفٖج خشبؿدٍ فٕ اهخزايً  Synchronizationيؾ اٗخرًٖ.
ّخٌضظر األتـبد اهٌفشٖج فٕ اهتـدًٖ اهخبهًٖٖ:
 -اهلوق اخسبٍ اهزيًّٖ :ـٌٕ ضـّر األفراد تبهلوق ؿٌديب ٖسدًّ ظـّتبح فٕ غتػ زيً

ٌضبػبخِى ،تشتة اإلؿخلبد تأً ُذٍ اهٌضبػبح ُٕ اهخٕ خضدد خٌؼٖيِى هوزيً.

 اهخغّؽ هوزيً ُّّ :تـد ٖضٖر إهٓ خفبٌٕ اهفرد ّخلٖدٍ تبهزيً(خغّؽ اهفرد هزيًاهيّاؿٖد ّاهترايز ّاهسداّل اهزيٌٖجّٖ .)...ينً أً ٌوخط سيٖؾ ُذٍ األٌيبػ اهزيٌٖج فٕ
اهضنل ركى(.)01
أيب فٖيب ٖخط أُيٖج األٌيبػ اهزيٌٖج ّتبألخط اهخّسِبح اهزيٌٖج(يّغّؽ اهدراشج) فٕ
يٖداً األؿيبل ،فولد إشخـيوح ُذٍ األخٖرث غيً اهـدٖد يً اهدراشبح ّاهتضّد نيخغٖر
ٖفشر االخخالفبح تًٖ شوّم اهيشخِونًٖ ،فٌسد ؿدث دراشبح خٌبّهح اهخّسِبح اهزيٌٖج
العدد العشرون -ديسمبر 6102
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نيـٖبر هخسزئج اهيسخيؾ أّ سزء يً اهيسخيؾ ( )BERGADAA ،AUREGANنيب ٌسدُب
خٌبّهح هدراشج يدْ خأذٖرُب ؿوٓ شوّنبح اهضراء ّ خفغٖالح اهيشخِونًٖ.

الشكل التٓبىْ ركن ( :)01أتؾبد أىهبع الزهو كهب حددٌب  Valette-Florenceو Usunier
)(1995

الزهو الهىغن/االكخضبدّ(الزهو األحبدّ)
الخَجً ىحَ الهبظْ
الخَجً ىحَ الهشخلتل

أىهبع الزهو

اللمق اخجبي الزهو
الخظَػ لمزهو

الزهو الالخعْ َغٓر الهىغن(الزهو الهخؾدد)
هىٍج التحد َإجراءاخً:

اهيظدر :يً إؿداد اهتبضد

أَال – هىٍج التحد:

خٌدرر ُذٍ اهدراشج يذوِب يذل أٔ تضد ؿويٕ غيً ٌّؽ تضّد اخختبر اهفرّع ،إذ
خشخـيل اهخٌبّل االشخٌتبػٕ يً خالل اشخخداى ٌيّذر األٌيبػ اهزيٌٖج هـ Valette-Florence
ّ Usunier

(شـٖد هّظٖف؛شوٖيبً يؼِر) 171،

(Auregan؛5554؛)00

ٌّيّذر اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ هـ al ّ Calori

فٕ خظيٖى اهدراشج ّظٖبغج فرغٖبخِب .نيب ٌـوى أً أٔ تضد ؿويٕ التد

ّأً ٖنًّ يتٌٕ ؿوٓ أشبس يٌِسٕ ٖشخٌد إهَٖ اهتبضد هـرع يضخّٖبح اهتضدّ ،خخخوف

يٌبُز اهتضد يً ؿوى ٗخر ّيً تضد ٗخر ضخٓ فٕ ٌفس اهيسبلُّ ،ذا ضشة يخػوتبح
اهتضد ّأّهّٖبح اهتبضد .أيب فٕ يب ٖخط اهتضد اهضبهٕ ،فولد ارخأٌٖب االؿخيبد ؿوٓ
يٌِسًٖ أشبشًٖٖ ُيب :أّال ،اهيٌِز اهّظفُّٕ ،ذا تغرع ّظف ّؿرع نل يب ٖخـوق
تبهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ّاهخّسِبح اهزيٌٖج يً ضخٓ األّسَّ ،االؿخيبد ؿوٓ يب خغيٌخَ
األدتٖبح اهخٕ خٌبّهح اهيّغّؿًٖ .ذبٌٖب ،اهيٌِز اهخضوٖوٕ ،تغرع خضوٖل اهٌخبئز اهيخضظل
ؿوِٖب يً خالل اهدراشج اهيٖداٌٖجُّ ،ذا تبإلؿخيبد ؿوٓ اهػرق اإلضظبئٖج شّاء فٕ سيؾ

632

أبحاث اقتصادية وإدارية

الخفكٓر اإلشخراخٓجْ َؽالكخً تبلخَجٍبح الزهىٓج لدُ إعبراح هؤششج

ENICAB

اهتٖبٌبح ّنذا خضوٖوِب ّخرسيخِب إهٓ ٌخبئز خشِل ؿوٓ اهيِخى فِى ػتٖـج اهيّغّؽ ّأُدافَ
ّاخختبر فرغٖبخَ يً ضٖد ضدّذِب أّ غٖر ذهم.
ذبىٓب – إجراءاح التحد :

(أ) َضف ؽٓىج التحد :أسرٔ اهتضد اهيٖدإٌ ؿوٓ يؤششج  ENICABنيب شتق اهذنر،
ّهلد ّكؾ إ خخٖبر اهتبضد هِذٍ اهيؤششج نيٖداً إلسراء اهتضد اهيٖدإٌ هشتة أشبشٕ ٖخـوق

تنًّ اهيؤششج (ّتبهخبهٕ يدٖرِٖب ّ إػبراخِب اهيشٖرث) رائدث فٕ ُذا اهيسبل خبظج فٕ ؼل
شٖرّرث اهخضّل اإلكخظبدٔ اهذٔ خـرفَ اهسزائر األير اهذٔ ٖشبُى فٕ إذراء اهتضد ّٖسـوَ
أنذر يّغّؿٖج .فٕ يب ٖخط اهـٌٖج ،ضيوح ؿدد يً اهيدٖرًٖ (خيشج يدٖرًٖ ُّى  :يدٖر
اإلٌخبر ،يدٖر اهيضخرٖبح ،يدٖر ترٌبيز اهٌّؿٖج ،يدٖر األضخبط ّاهخنًّٖ ،اهيدٖر اهخسبرٔ
ّاهيبهٕ) ّ ؿدد يً اإلػبراح اهيشٖرث ضشة يب ٖػوق ؿوِٖى داخل اهيؤششج (ذيبٌٕ
إػبراح ُّى :إػبرًٖ يشٖٖرًٖ غيً اهيظوضج اهخسبرٖج ،إػبر يشٖٖر خبط تبهيخزًّ،
إػبر يشٖٖر غيً يظوضج اهيّارد اهتضرٖج ،إػبر يشٖٖر خبط تبهينخة اهلبٌٌّٕ ،إػبر

يشٖٖر خبط تبهيبهٖج ،إػبر يشٖٖر خبط تبأليً ،إػبر يشٖٖر خبط تبهخشّٖق) ّاهخٕ
خوِٖى يتبضرث فٕ اهِرى اهخٌؼٖيٕ هويؤششج ضٖد نبٌح يب ٌشتخَ  %38.5يً اهـٌٖج
اهيدرّشج خيذل اهيدٖرًٖ اهذًٖ ٖضخوًّ يرنز كٖبدٔ أؿوٓ يً اإلػبراح اهيشٖرث ّاهخٕ
خيذل ٌشتخِى  %61.5يً اهـٌٖج اهنوٖج ،نيب أً أغوة اإلػبراح اهلٖبدٖج فٕ
اهيؤششج(ٌشتجُ )%92.3ى يً اهذنّر ؿنس اإلٌبد اهذاح خيذوٌب ٌشتج %7.7فلػ يً
اهـٌٖج.
(ب) َضف أداث التحد َخضبئضٍب:

َ .1ضف هلٓبس الخفكٓر اإلشخراخٓجْ :خرخنز اهدراشج ؿوٓ خضدٖد ٌيػ اهخفنٖر

اإلشخراخٖسٕ اهذٔ ضددٍ نل يً اهتبضذًٖ  Caloriو ّٖ ،(1997) alخنًّ يً ذيبٌٖج

تٌّد(هإلضبرث فئً اهتٌّد خـٌٕ األشئوج اهخٕ ٖخنًّ يٌِب اهيلٖبس).
جدَل ركن ( :)01ؽَاهل هلٓبس أىهبع الخفكٓر اإلشخراخٓجْ َتىَدي
ركن

خؾرٓف

التىَد

2
الؾبهل

اهرشيٖج
الؾبهل

5،6،7،8

1

اهخٌتؤ

2،3،4،1
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ّهلد ظيى اهيلٖبس ّفق شوى  Likertيً خيس درسبح(يّافق خيبيب ،يّافق ،يضبٖد،
غٖر يّافق ،غٖر يّافق خيبيب) ّخى خّزٖؾ االشخلظبءاح ؿوٓ اهـٌٖج ننل.
َ .2ضف هلٓبس األىهبع الزهىٓجٖ :ـختر يلٖبس أٌيبػ اهزيً يً اهيلبٖٖس اهخٕ ظييح
ّفق شوى ّٖ ،Likertضخيل ُذا اهيلٖبس ؿوٓ شخج ؿّايل أّ أٌيبػ تيسيّؽ  23تٌدا.
جدَل ركن ( :)02ؽَاهل هلٓبس أىهبع الزهو َتىَدي
خؾرٓف الؾبهل

ركن
الؾبهل
1

التىَد

أهذمج ؽو التى َد

خفغٖل اهزيً اإلكخظبدٔ/اهزيً اهيٌؼى(اهزيً األضبدٔ )

9،11،15،19

أضة أً ٖنًّ هٕ ترٌبيسب يضدداّ ،أهخزى تَ .

2

اهخّسَ ٌضّ اهيبغٕ

2،8،12،16

هدٔ ضًٌٖ هويبغٕ .

3

اهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل

6،7،14،18

غبهتب يب أفنر فٕ األضٖبء اهخٕ شّف أكّى تِب فٕ

4

اهلوق خسبٍ اهزيً

3،20،21،22

5

اهخغّؽ هوزيً

1،5،10،13

6

خفغٖل اهزيً اهالخػٕ ّغٖر اهيٌؼى(اهزيً اهيخـدد )

4،7،28

اهيشخلتل.
أضـر دائيب يً أً ضٖبخٕ ُٕ يً غٖر غبٖج ُّدف
يضدد .
أفغل اهّظّل يتنرا ّأتلٓ أٌخؼر ؿّع أً أخأخر
ؿوٓ يّؿد .
أنرٍ إختبؽ سدّل خّكٖح

اهيظدر :يً إؿداد اهتبضد

ّٖؤند  Valette-Florenceو  Usunierأً يلٖبس أٌيبػ اهزيً ُّ يلٖبس ٖخيٖز تذتبح سٖد،
ضٖد كدر يـبيل أهفب فٕ دراشخِيب شٌج  1994تـ(ّ ،).80ؿوٓ يـبيالح ذتبح تبهٌشتج
هوـّايل اهشخج خخراّش يبتًٖ ( ).88(ّ ).68نيب ُّ يّغص فٕ اهسدّل ركى (ّ )3اهذٔ
شّف ٖخى اإلؿخيبد ؿوَٖ فٕ دراشخٌب(شـٖد هّظٖف.(136،2007-2006،
جدَل ركن ( : )03هؾبهالح اإلخشبق الداخمْ  Alpha Cronbachلهلٓبس أىهبع الزهو َالؾَاهل الشخج الهكَىج لً
الؾَاهل

خشهٓج الؾَاهل

هؾبهل ألفب
. 88

1

خفغٖل اهزيً اهخػٕ/اهزيً اإلكخظبدٔ(اهزيً األضبدٔ)

2

اهخّسَ ٌضّ اهيبغٕ

. 79

3

اهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل

. 74

4

اهلوق اخسبٍ اهزيً

. 78

5

اهخغّؽ هوزيً

. 70

6

خفغٖل اهزيً اهالخػٕ ّغٖر اهيٌؼى(اهزيً اهيخـدد )

. 68

يـبيل أهفب هويلٖبس

. 80

اهيظدر :شـٖد هّظٖف136،2007-2006،
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ٖـد يـبيل أهفب يً أُى اهخلٌٖبح اإلضظبئٖج ّاألنذر اشخـيبال فٕ اهتضّد االسخيبؿٖج
هلٖبس االخشبق اهداخوٕ ّذتبح اهيلبٖٖس اهشٖنّهّسٖجٌُّ .ب ٌضٖر إهٓ أً ذتبح اهٌخبئز فٕ أٔ
دراشج يً اهدراشبح ُٕ يً اهلّاؿد اهرئٖشٖج هفِى اهـالكبح تًٖ اهيخغٖراح ّاهيفبُٖى اهخٕ
خضخّٔ ؿوِٖب اهيلبٖٖس.
ذبلذب  -ؽرط ىخبئج التحد:

يً اهيـوّى أٌَ أيبى نذرث اهيـوّيبح ٖسد اهـلل اإلٌشبٌٕ ظـّتج فٕ يـبهسج نل سزئٖبخِب

دفـج ّاضدثّ .ؿوَٖ ،فبهضل اهيٌِسٕ ٖنيً فٕ أً ٖخرم اإلٌشبً سبٌة اهسزئٖبحّٖ ،رنز
اُخيبيَ ؿوٓ اهشيبح اهنترْ اهخٕ خشبؿدٍ ؿوٓ فِى يخغٖراح يّغّؽ اهتضدّ .فٕ ُذا
اهظددٖ ،شيص هٌب اهخضوٖل اإلضظبئٕ اهّظفٕ تخوخٖط اهيـوّيبح ّفِيِبّ ،هلد اؿخيدٌب ٌُب
ؿوٓ يخغٖرًٖ اذًٌٖ أشبشًٖٖ ُيب اهيخّشػ اهضشبتٕ ّاالٌضراف اهيـٖبرٔ ّاهختبًٖ ّاهذًٖ

ٖـخترًّ يً يلبٖٖس اهخضخح اهيـرّفج ُّذا هخشِٖل اهلراءث.
(أ) الخحمٓل اإلحضبئْ الَضفْ لتؾط الهخغٓراح الهرختعج تبلؾٓىج :
يً خالل اهخضوٖل اإلضظبئٕ هيخغٖر اهخترث فٕ اهيٌظة اهلٖبدٌٔ ،الضؼ أً ٌُبم
خفبّح فٕ ؿدد شٌّاح اهخترث تبهٌشتج هوـٌٖج اهيدرّشج ،إذ ٌسد أً ٌشتج  %76.9يً اهـٌٖج
ال خزٖد خترخِى فٕ اهيرنز اهذٔ ٖضغوٌَّ ؿً  10شٌّاح ،نيب ٌسد أً ٌشتج اإلػبراح
اهلٖبدٖج اهذًٖ خلدر خترخِى فٕ اهيرنز اهيضغّل تـ  10شٌّاح ُٕ %15.4ّ ،%38.5
خخط خترث  15شٌجُ ،ذا يب ٖدل ؿوٓ أً أغوة اإلػبراح اهلٖبدٖج هويؤششج هدِٖى خترث

نبفٖج هضغل اهيرنز اهلٖبدٔ ّتبهخبهٕ فنرُى اإلشخراخٖسٕ ٖنًّ يتٌٕ ؿوٓ إدارث ختٖرث فٕ
اهخـبيل يؾ اهيّاكف ّ نذا اخخبذُى هولراراح اإلشخراخٖسٖج ٖنًّ ٌخٖسج هخترث ّخـوى ػّٖوًٖ
ييب ٖـّد ؿوٓ اهيؤششج تبهفبئدث اهيرسّث .نيب ٌسد أً يخّشػ اهخترث تبهٌشتج هوـٌٖج ُّ

 8.29شٌج تبٌضراف يـٖبرٔ كدر تـ  5.299شٌج ّختبًٖ ُّ ،28.1ذا ٖـد يخّشػ يِى
ٖدل ؿوٓ اهخترث اهنبفٖج اهخٕ ٖخيخؾ تِب يدٖرٔ ّيشٖرّ اهيؤششج  ،زائد إٌضراف ؿً
اهيخّشػ يخّشػ ٌشتٖب ٖدل ؿوٓ خٌّؽ اهخترث داخل اهيؤششج.
أيب تبهٌشتج هيخغٖر اهـير ٌالضؼ أً ٌشتج  %46.2يً اهـٌٖج ٖلدر ؿيرُى تأكل يً
50شٌج ٌّشتج  %53.8ؿيرُى أنذر يً  50شٌج ييب ٖدل ؿوٓ ارخفبؽ يـدل أؿيبر
اإلػبراح اهلٖبدٖج تبهيؤششج ُّذا يب ٖـنس خترخِى اهػّٖوج فٕ يٖداً اإلدارث ّاهخشٖٖر،
العدد العشرون -ديسمبر 6102

632

أ .آدى ضٖخر

ّنبً يخّشػ األؿيبر ٖلدر تـ  45.77شٌج تبالٌضراف يـٖبرٔ ٖلدر تـ ُّّ 10.117
يخّشػ يِى ٖـنس اُخيبى اهيؤششج تبهنفبءاح ذاح اهخترث ّاهضٌنج اإلدارٖج ّاهخٌؼٖيٖج يب
ٌٖـنس إٖسبتب ؿوٓ اهفنر اإلشخراخٖسٕ هويؤششج ننل.
(ب) الخحمٓل اإلحضبئْ الَضفْ لمهلبٓٓس:

يً خالل اهخضوٖل اإلضظبئٕ اهّظفٕ هنال اهيلٖبشًٖ ّسدٌب أً يخّشػ تٌّد يلٖبس ٌيػ

اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ٌٖضظر يبتًٖ  4.31ّ 3.46تبٌضراف يـٖبرٔ ٖلؾ يب تًٖ .494
ّ 1.127ييب ٖـٌٕ أً خضخخِب غٖقّٖ .دل اهيخّشػ اهضشبتٕ ٌُب ؿوٓ ارخفبؽ ٌشتج أُيٖج
نل يً ؿّايل اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ّاهينٌّج ٌُب فٕ إرخفبؽ ٌشتج اإلؿخيبد ؿوٓ اهخٌتؤ ّنذا
اإلؿخيبد ؿوٓ اهخخػٖػ اهرشيٕ فٕ كّهتج خفنٖر اهيؤششج.

أيب يخّ شػ تٌّد يلٖبس اهخّسِبح اهزيٌٖج ٌٖضظر تًٖ كٖى  4.38ّ 2.54تبٌضراف

يـٖبرٔ ٌٖضظر تًٖ  1.316ّ .506ييب ٖدل ؿوٓ خضخخِب اهغٖقّّٖ .ضٕ هٌب اهيخّشػ
اهضشبتٕ إهٓ أً اهـٌٖج يختبٌٖج اهخّسَ إذ خخٌّؽ اهتٌٖج اهزيٌٖج هدِٖب يً خّسَ ٌضّ اهيبغٕ
إهٓ خّسَ ٌضّ اهيشخلتل ّإً نبٌح اهغوتج هوخّسَ ٌضّ اهيشخلتل.
راتؾب – دراشج الؾالكبح :

اشخٌدٌب فٕ دراشج اهـالكج أّ اهـالكبح تًٖ يخغٖراح ُذا اهتضد (اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ

ّاهخّسَ اهزيٌٕ) إهٓ يـبيل االرختبػٖ ّ .شخـيل يـبيل االرختبػ نيؤضر هلٖبس اهـالكج تًٖ
يخغٖراح اهتضدٖ ّ .ؼِر هٌب يً خالل دراشج اهـالكج تٌِٖيب ،أً ٌُبم ارختبػ ذّ دالهج
إضظبئٖج تًٖ اهخّسِبح اهزيٌٖج ّاهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ،ضٖد ٌسد أً  r=0.639ييب ٖضٖر
ؿوٓ ّسّد ؿالكج ػردٖج كّٖج ذاح دالهج إضظبئٖج تًٖ ُبذًٖ اهيخغٖرًّٖ .فٖيب ٖوٕ خفظٖل
هوـالكج تًٖ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ّنال اهخّسًِٖ:

 .1اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ّاهخّسَ ٌضّ اهيبغٕٖ :ينً أً ٌتًٖ اهـالكج تًٖ اهخفنٖر
اإلشخراخٖسٕ ّاهخّسَ ٌضّ اهيبغٕ ؿً ػرٖق إشخخداى يـبيل إرختبػ  Pearsonضٖد ّسدٌب
أً  r = 0.356ييب ٖدل ؿوٓ ّسّد إرختبػ خضح اهيخّشػ تٌِٖيبٖ ّ .ينً خرسيج ُذٍ اهٌخٖسج
نًّ اهخّسَ ٌضّ اهيبغٕ ٖسـل اهفرد(اهلبئد) ضتٖس يبع-ضبغرٖ ،ضد يً
كدرخَ(اهػتٖـٖج) فٕ تٌبء يضرّؽ يشخلتل هَ ّهيؤششخَ "ّ .تـٖدا ؿً أٔ ّؼٖفج خـدٖل
هألضداد اهضبغرث أّ اهيشخلتوٖج ،فبهيبغٕ ٖؼِر هٌب أٌَ ٖؤدٔ ّؼٖفج نبتضج ال ٖشخِبً تِب،
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ّٖؤذر فٕ ؿيوٖج إدرام اهزيً .فبهيبغٕ ٖتلٕ اهفرد غيً " ضولج زيٌٖج يفرغج "ُّّٖ ،يَ
تأً اهضبغر ّاهيشخلتل ال ٖيذالً شّْ ؿيوٖج إٌخبر أليّر ضدذح يً كتل .فنل يتبدرث أّ
يضبّهج ٖنًّ ُدفِب خضّٖل أّ خغٖٖر ُذا اهٌؼبى اهزيٌٕ اهدائى ،إال ّنبٌح خضيل فرظب
غئٖوج هوٌسبش " (شـٖد هّظٖف.)179 ،2007-2006،

 .2اهخفنٖراإلشخراخٖسٕ ّاهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل :تبهٌشتج هوـالكج تًٖ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ
ّاهخّسَ اهزيٌٕ ٌضّ اهيشخلتل نبٌح اهٌخٖسج نيب ٖوٕ ُّ ّ r = 0.782 :يب ٖدل ؿوٓ
اإلرختبػ اهلّٔ تٌِٖيب ّ ٖرسؾ ُذا نًّ اهخّسَ اهزيٌٕ هوفرد (اهلبئد) ٌضّ اهيشخلتلٖ ،سـوَ
ٖـٖص غيً يسبل يفخّش ٖشيص هَ تئضداد اهخغٖر ّاهـيل ؿوٓ خوق ضبغر ّيشخلتل
يرغّة فَٖ شّاء تبهٌشتج هَ أّ هيؤششخَ .فبهفرد غيً ُذا اهخّسَ خنًّ هدَٖ دافـٖج ٌضّ

األيبى ّٖضبّل دائيب خوق فرط سدٖدث ّآفبق يشخلتوٖج ال ٌلّل يٌفظوج خيبى ؿً اهيبغٕ

ّهنً دائيب يب خنًّ أٌسص ّذاح فـبهٖج أنتر ّ .تبهٌشتج هإلػبراح اهلٖبدٖج هويؤششج يضل
اهدراشج ،خّسِِى ٌضّ اهيشخلتل ّٖضٕ تٌؼرخِى اهتـٖدث ّاهخفبؤهٖج هيشخلتوِى ّيشخلتل
اهيؤششج.
خبهشب – هىبكشج ىخبئج التحد:

إرخنزح ُذٍ اهدراشج ؿوٓ فِى اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ّؿالكخَ تبهخّسَ أّ اهخّسِبح اهزيٌٖج
هدْ ؿٌٖج يً اإلػبراح اهلٖبدٖج فٕ يؤششج إكخظبدٖج ٌبسضج (األّهٓ فٕ إفرٖلٖب شٌّاح
اهذيبٌٌٖٖبح ّاهخشـٌٖٖبح ّضبهٖب ؿرفح ٌلوج ٌّؿٖج يً خالل ؿلّد اهضرانج اهخٕ أتريخِب يؾ
نترْ اهضرنبح اهـبهيٖج (ّ .)SGPCABELEQ ّ General Cableنبً اهِدف يٌِب أشبشب،
اهّكّف يً سِج ،ؿوٓ ٌيػ أّ ػرٖلج اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ هدْ ُذٍ اهـٌٖج تبؿختبرُب اهيدتر
ّاهيفنر األّل فٕ اهيؤششج ّذهم اؿخيبدا ؿوٓ ٌيّذر ٌيػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ اهيشخـيل

شبتقّ ،يً سِج أخرْ ،ؿوٓ ٌيػ أّ ػتٖـج اهخّسَ اهزيٌٕ أّ اهخّسِبح اهزيٌٖج(تًٖ
اهيبغٕ ّاهيشخلتل) هدْ ُذٍ اهـٌٖجّ ،ذهم اشخٌبدا ؿوٓ ٌيّذر اهخّسِبح اهزيٌٖج اهذٔ
ٖـختر سزءا يً ٌيّذر األٌيبػ اهزيٌٖج اهيخٌبّل شبتلبّ ،أخٖرا اخختبر اهـالكج تًٖ اهيخغٖرًٖ
ّخضدٖد ػتٖـج ُذٍ اهـالكجّ .تبهٌؼر إهٓ اهٌخبئز اهيخضظل ؿوِٖب شّاء خوم اهخٕ خرختػ تٌيػ
اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ أّ تبهخّسَ اهزيٌٕ أّ خوم اه يخـولج تبهـالكج تٌِٖيب ،فئٌِب خلدى نوِب فِيب
يً كرٖة أّ يً تـٖد ألُيٖج تـع األتـبد اهزيٌٖج فٕ خضنٖل يشبر اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ
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ّدّرُب فٕ خفـٖل شٖرّرث تٌبء اإلشخراخٖسٖج ّإدارث اهيٌؼيبح ؿوٓ اهيشخًّٖٖ اهٌؼرٔ
ّاهـيوٕ.
.)1الخفكٓر اإلشخراخٓجْ لمؾٓىج فْ الهؤششج :يً خالل اهٌيّذر اهذٔ اشخٌدٌب إهَٖ هوخضدٖد

ٌيػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ اهغبهة أّ اهيختؾ يً كتل اهـٌٖج اهيدرّشج ّتبهخبهٕ اهيؤششج ننل،
نبٌح ٌخبئز األٌيبػ اهخفنٖرٖج األرتـج نيب ٖوٕ:

 اهيدراء :تبهٌشتج هويدراء نبٌح يظفّفج أٌيبػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نيب ٖوٕ :ضنل
ركى( .)02يً خالل اهضنلٖ ،ينً اهلّل أً ؿٌٖج اهيدراء خختٌٓ ٌيػ خفنٖر اشخراخٖسٕ يً
ٌّؽ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ ُّذا تٌشتج  .%100ضٖد ٌسد أً اهيدٖرًٖ ٖـخيدًّ فٕ
خفنٖرُى ؿوٓ اهرؤٖج تـٖدث اهيدْ ّاهخخػٖػ اهػّٖل األفق اؿخيبدا ؿوٓ خػػ ّأُداف

يضددث يشتلب تدكج ّيغتّػج فٕ ترايز ّ يخػػبح خشيص تيـرفج اهٌخبئز يشتلبُّ ،ذا كتل
اخخبذ اهلراراح اإلشخراخٖسٖج ّختٌٕ اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج ّفلب هخضوٖل أؿيق ّتـٖد اهٌؼرث
هويضٖػ اهداخوٕ ّاهخبرسٕ هويؤششج.
شكل ركن ( :)02هضفَفج ىهع الخفكٓر اإلشخراخٓجْ تبلىشتج لمهدراء
كَّ

ٌيػ اهخفنٖر
اهيلبّالخٕ

الخىتؤ
ظؾٓف

ٌيػ اهخفنٖر اهخنٖفٕ

اهخفنٖر اهلبئى ؿوٓ اهخخػٖػ االشخراخٖسٕ:
 5يدراء ( %100يً اهـٌٖج)
اهخفنٖر اهلبئى ؿوٓ خخػٖػ ؿيوٕ ؿوٓ
اهيدْ اهلظٖر
كَٓج

ظؾٓفج
الرشهٓج

اهيظدر :يً إؿداد اهتبضد

 اإلػبراح اهيشٖرث :تبهٌشتج هإلػبراح اهيشٖرث نبٌح يظفّفج ٌيػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ
نيب ٖوٕ :ضنل ركى( .)03يً خالل اهضنلٖ ،ينً أً ٌالضؼ ّسّد خٌّؽ فٕ األٌيبػ
اهخفنٖرٖج هإلػبراح اهيشٖرث هويؤششجُّ ،ذا يب خخرسيَ اهٌخبئز ،إذ ٌسد أً ٌشتج %50يً
اإلػبراح اهيشٖرث خختؾ ٌيػ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ هتوّرث خفنٖرُب اإلشخراخٖسٕ ّذهم ّفق
اهرؤٖج اهتـٖدث هويشخلتل ّاهغتػ األّهٕ ّاهدكٖق هوخػػ ّاإلشخراخٖسٖبح ،نيب ٌسد
ٌشتج %37.5يً اإلػبراح اهيشٖرث خختٌٓ ٌيػ اهخفنٖر اهخنٖفٕ أٔ خنٖف خفنٖرُب
اإلشخراخٖسٕ ّفق يب ٖيوَٖ ؿوِٖب اهيضٖػ تضٖد خنخفٕ تبهخنٖف ّال خضبّل اهيغبيرث فٕ
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خفنٖر تـٖد اهيدْ كد ٌٖسر ؿٌَ أخػبء ّخشبئر ،أيب اهٌيػ اهذبهد يً اهخفنٖر اهيّسّد
تبهٌشتج هـٌٖج اإلػبراح اهيشٖرث فِّ ٌيػ اهخفنٖر اهيلبّالخٖتٌشتجٌ ُّٕ ،%12.5شتج غئٖوج
خـنس يضدّدٖج ُذا اهٌيػ يً اهخفنٖر.
شكل ركن ( :)03هضفَفج ىهع الخفكٓر اإلشخراخٓجْ تبلىشتج لإلعبراح الهشٓرث

الخىتؤ

كَّ

ظؾٓف

ٌيػ اهخفنٖر اهيلبّالخٕ :إػبر
ّاضد( %12.5يً اهـٌٖج)
ٌيػ اهخفنٖر اهخنٖفٕ3 :

اهخفنٖر اهلبئى ؿوٓ اهخخػٖػ االشخراخٖسٕ4 :
إػبراح ( %50يً اهـٌٖج)

اهخفنٖر اهلبئى ؿوٓ خخػٖػ ؿيوٕ ؿوٓ اهيدْ

إػبراح ( %37.5يً اهـٌٖج)

اهلظٖر

ظؾٓفج

كَٓج
الرشهٓج

اهيظدر :يً إؿداد اهتبضد

 اهـٌٖج ننل :تبهٌشتج هوـٌٖج اهيدرّشج ننل ،نبٌح يظفّفج اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نيب ٖوٕ:
ضنل ركى(ّ .)04سبءح اهٌخبئز يً خالل اهديز تًٖ نل يً ٌخبئز ٌيػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ
هويدراء يً سِج ّاإلػبراح اهيشٖرث يً سِج أخرْ نيب ٖوٕ:
 اهٌيػ اهيلبّالخٕ  :ؿدد اهيدراء =  + 0ؿدد اإلػبراح =  1تبهخبهٕ اهيسيّؽ = .1
 اهٌيػ اهخنٖفٕ :ؿدد اهيدراء =  + 0ؿدد اإلػبراح =  3تبهخبهٕ اهيسيّؽ = .3
ٌ يػ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ :ؿدد اهيدراء =  + 5ؿدد اإلػبراح =  4تبهخبهٕ اهيسيّؽ
= .9
ٌ يػ اهخخػٖػ اهـيوٕ :ؿدد اهيدراء =  + 0ؿدد اإلػبراح =  0تبهخبهٕ اهيسيّؽ = .0
يً خالل اهيظفّفج اهيخضظل ؿوِٖب ٖينً اهلّل أً يب ٌشتخَ  %69يً اإلػبراح
اهلٖبدٖج هويؤششج خختٌٓ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ نٌيػ هوخفنٖر ّهتٌبء اإلشخراخٖسٖبح ّاهخػػ،
أٔ اإلؿخيبد ؿوٓ اهخٌتؤ اهلّٔ يً خالل اهرؤٖج اهيشخلتوٖج ّاهتـٖدث األفق هيشخلتل اهيؤششج
ّتوّرث ُذٍ اهرؤٖج يً خالل اهخػػ ّاهترايز ّاهيّازٌبح اهخٕ خشيص تيـرفج اهٌخبئز
ّاإلٌضرافبح ؿً األُداف اهيّغّؿج ،نيب ٖوخزى ُذا اهٌيػ يً اهخفنٖر تبهخّع فٕ
اخخٖبراح ّكراراح ال ٌلّل خػٖرث ّهنً سرٖئج ؿنس األٌيبػ األخرْ يً اهخفنٖر .أيب
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تبهٌشتج هوٌيػ اهخنٖفٕ ،فِّ ٖيذل يب ٌشتخَ  %23.3يً اهـٌٖج ننلٌ ُّٕ ،شتج يِيج خـنس
اهخٌّؽ اهفنرٔ هإلػبراح ّخـدد اهرؤْ داخل اهيؤششج ،نيب ٌسد ٌشتج  %7.7فلػ يً
اهـٌٖج ننل ذاح خفنٖر يلبّالخٕ ٖؤذر تضنل غئٖل ؿوٓ اهخفنٖر اهشبئد ننل.
شكل ركن ( :)04هضفَفج ىهع الخفكٓر اإلشخراخٓجْ لمؾٓىج ككل

الخىتؤ

كَّ
ظؾٓف

اهخفنٖر اهلبئى ؿوٓ اهخخػٖػ

ٌيػ اهخفنٖر اهيلبّالخٕ :فرد

االشخراخٖسٕ 9 :أفراد ( %69يً

ّاضد( %7.7يً اهـٌٖج)

اهـٌٖج)

ٌيػ اهخفنٖر اهخنٖفٕ 3 :أفراد (%23.3

اهخفنٖر اهلبئى ؿوٓ خخػٖػ ؿيوٕ ؿوٓ

ظؾٓفج

كَٓج

يً اهـٌٖج)

اهيدْ اهلظٖر

الرشهٓج

اهيظدر :يً إلؿداد اهتبضد

.)2الخَجً الزهىْ لمؾٓىجٖ :ؼِر يً يراسـج األدتٖبح اهخٕ خٌبّهح دراشج األٌيبػ اهزيٌٖج
أٌَ يً اهيينً ضظر يسيّؿج ُذٍ اهدراشبح فٕ فئخًٖ نتٖرخًٖ :يسيّؿج أّهٓ ،اُخيح

أشبشب تبهتضد فٕ اهتٌٖج اهنوٖج هوتـد اهزيٌٕ ،اٌظة اهسِد فِٖب أشبشب ؿوٓ إتراز يخخوف
األتـبد اهزيٌٖج ّاٌخؼبيِب خبظج غيً شٖبكبح ذلبفٖج يخخوفج .تٌٖيب اُخيح اهيسيّؿج اهذبٌٖج
يً اهدراشبح تٌيػ يـًٖ يً األٌيبػ اهزيٌٖج ّيضبّهج انخضبف يضخّاٍ ّكدرخَ اهنبيٌج فٕ
خفشٖر اهشوّمّ .يِيب ٖنًّ ،تبهٌؼر إهٓ أُداف اهتضد ،فئً يٌبكضج اهخّسِبح اهزيٌٖج هدْ
اإلػبراح اهلٖبدٖج(ؿٌٖج اهتضد) خٌدرر غ يً اهيسيّؿج اهذبٌٖج يً اهدراشبحُّ ،ذا هألُيٖج

اهخٕ ٖينً أً ٖنخشتِب ٌيػ يـًٖ يً األٌيبػ اهزيٌٖج(اهخّسِبح اهزيٌٖج ٌضّ اهيبغٕ

ّاهيشخلتل) فٕ خفشٖر شوّم اهلبدث ٌّيػ خفنٖرُىّ ،هنً ُذا ال ٖـٌٕ أٌَ ُّ اهيضدد اهّضٖد
إلدرانِى اهزيً فٕ يٖداً اهخٌؼٖى ،تل إً اهتـد اهزيٌٕ ُّ يفِّى يرنة ّيـلد ال ٖينً
تأٔ ضبل يً األضّال اخخظبرٍ فٕ ٌيػ زيٌٕ تـٌَٖ.
يً خالل اهٌخبئز اهيخضظل ؿوِٖب تـد اهدراشج اهيٖداٌٖجٖ ،ينً أً ٌوخط اهخّسِبح
اهزيٌٖج هوـٌٖج نيب ٖوٕ:
 اهخّسَ اهزيٌٕ هويدراء :يً خالل خضوٖل خّزٖؾ اهيدراء تًٖ اهخّسًِٖ اهزيًٌٖٖ اهيبغٕ
ّاهيشخلتل ّسدٌب تأً يدراء اهيؤششج هدِٖى خّسَ ٌضّ اهيبغٕ تٌشتج ّ %100خّسَ ٌضّ
اهيشخلتل تٌشتج ُّ %100ذا يب ٖدل ؿوٓ خٌّؽ اهتٌٖج اهزيٌٖج يً خالل اهخّسِبح اهزيٌٖج
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هويدراء ّاُخيبيِى تنل يً يبغٕ اهيؤششج ّيشخلتوِب دًّ إُيبل أٔ سبٌة يً اهسّاٌة،
ُّذا ٖـد أشبشب هوخفنٖر اإلشخراخٖسٕ اهذٔ ٖيخد يً اهيبغٕ ٌضّ اهيشخلتل.
 اهخّسَ اهزيٌٕ هإلػبراح اهيشٖرث :تبهٌشتج هإلػبراح اهيشٖرث ٖينً اهلّل أً اهخّسَ
اهزيٌٕ اهغبهة ؿوٓ اإلػبراح اهيشٖرث ُّ اهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل ،ييب ٖدل ؿوٓ اهيٌؼّر
اهزيٌٕ اهيشخلتوٕ هِذٍ اهفئج ّاؿخيبدُب ؿوٓ أُيٖج اهيشخلتل فٕ خسشٖد ٌؼرخِب هويشخلتل يؾ
ّسّد اذًٌٖ يً اإلػبراح اهيشٖرث تٌشتج %25هدِٖى خّسَ يزدّر تًٖ اهيبغٕ ّاهيشخلتل
أٔ تٌفس خّسَ اهيدراء.

 اهخّسَ اهزيٌٕ هوـٌٖج ننل :يً خالل اهٌخبئز اهشبتلج ّاهيخـولج تبهخّسَ اهزيٌٕ هويدراء
ّاهخّسَ اهزيٌٕ هإلػبراح اهيشٖرثٖ ،ي نً أً ٌشخخرر اهخّسَ اهزيٌٕ هوـٌٖج ننل نيب
ٖوٕ:

 اهخّسَ اهزيٌٕ هويبغٕ :ح ز ى هويدراء =  +5ح ز ى هإلػبراح=  2تبهخبهٕ اهيسيّؽ
= .7
 اهخّسَ اهزيٌٕ هويشخلتل :ح ز يس هويدراء=  +5ح ز يس هإلػبراح=  8تبهخبهٕ
اهيسيّؽ = .13
ٌالضؼ تأً اهخّسَ اهزيٌٕ هإلػبراح اهلٖبدٖ ج هويؤششج يضل اهدراشج ال ٌٖضظر فٕ أضد
اهخّسًِٖ فلػ ،تل ُّ يزٖز يً اهخّسَ ٌضّ اهيبغٕ ّاهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل ،إذ ٌسد أً

ٌشتج  %100يً اهـٌٖج أٔ اإلػبراح اهلٖبدٖج نوِب هدِٖب خّسَ زيٌٕ يتٌٕ ؿوٓ اهيشخلتل،
فٕ ضًٖ ٌسد ٌشتج  %54يً ٌفس اهـٌٖج هدِٖب خّسَ زيٌٕ يتٌٕ ؿوٓ اهيبغٕ ّاهيشخلتل،
ُّذا يب ٖـنس يب شتق ذنرٍ فٕ اهسبٌة اهٌؼرٔ ؿً إينبٌٖج خـبٖص نل يً اهخّسَ ٌضّ
اهيبغٕ ّاهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل يؾ تـغِيبّ ،أً ّسّد أضدُيب ال ٖوغٕ خّاسد اٗخر.
 .3الخَجً الزهىْ َدَري فْ خحدٓد ىهع الخفكٓر اإلشخراخٓجْ :فٕ يضٖػ غٖر يشخلر

ّيـلدثّٖ ،ـرف خزاٖد فٕ ضدث اهيٌبفشجٖ ،ؤند  Thomsو
)191،2007

(Greenbergerشـٖد هّظٖف-2006،

أٌَ فٕ ضبالح اهخغٖر اهشرٖؾ هويضٖػٌٖ ،تغٕ ؿوٓ اهلبدث فٕ سيٖؾ اهيشخّٖبح أً

ّٖسِّا اُخيبيبخِى ّاٌختبُِى إهٓ اهٌضبػبح اهخٕ خخػوة خّسِب يِيب ٌضّ اهيشخلتل أّ أفلب
زيٌٖب تـٖد اهيدْ ،ؿً ػرٖق خوق رؤٖج ّاغضج هويشخلتل.
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ّفٕ ُذا اإلػبر فلد سبءح ٌخبئز اهتضد هخؤند ؿوٓ أُيٖج اهتـد اهزيٌٕ(اهخّسَ اهزيٌٕ)
فٕ خضدٖد ٌيػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ،إذ تٌٖح ٌخبئز اهدراشج ّسّد ؿالكج ػردٖج تًٖ نل يً
اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ّاهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل(ّ ،)R=0.782نذا ؿالكج ػردٖج تًٖ اهخفنٖر
اإلشخراخٖسٕ ّاهخّسَ ٌضّ اهيبغٕ( ٌ ُّٕ ،)R=0.356خٖسج يٌػلٖج يً اهٌبضٖج اهٌؼرٖج،
خبظج إذا ؿرفٌب أً اٌضغبل اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ أنذر يب ٖرختػ تبهتٌبء اهيشخلتوٕ دًّ
إُيبل هوسبٌة اهيبغٕ يً خبرٖخ اهيؤششج .فبهلظدٖج ،أٔ اإلرادث فٕ إشلبػ اهذاح
ّاهيؤششج(خضنٖل اهرؤٖج) فٕ اهيشخلتل ُٕ ،اهخٕ خسـل يً اهلبدث ّاهيشٖرًٖ أفراد فـبهًٖ

فٕ إضداد اهخغٖر ّإدارخَ (شـٖد هّظٖف.)191،2007-2006،

ّفٕ ٌؼرٌب أً ُذا اهخضوٖل ٖخدؿى أنذر تبهٌؼر إهٓ اهٌخٖسج اهخسرٖتٖج هـالكج اهخّسَ
اهزيٌٕ(ٌضّ اهيشخلتل ؿوٓ اهخظّط) تٌيػ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ(اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ).
ّؿوَّٖ ،ختـب هِذٍ اهٌخٖسجٖ ،ينً أً ٌشخخوط ؿوٓ اهيشخّْ اهيفبُٖيٕ أً اهخّسَ ٌضّ
اهيشخلتل نٌيػ زيٌٕ ُّ ،يضدد يً يضدداح خضنل ّتٌبء شٖرّرث اهخفنٖر
اإلشخراخٖسٕ(اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ) هدْ اهيدٖرًٖ ّ اإلػبراح اهيشٖرث فٕ يؤششج
ّ ،ENICABضرػ يً ضرّػَ .فبهخّسَ ٌضّ اهيشخلتل ٖظتص تِذا اهيـٌٓ نفبءث يً
اهنفبءاح اهخٕ ٖخػوتِب اهيٌبسيٌح اهضدٖدُ ّ ،ذا يب ٖفرغَ اهٌؼبى اهدّهٕ اهضدٖد ُّّ فـال
يب خختٌبٍ اهيؤششج يٌذ ٌضأخِب إهٓ اهّٖى.
خبخهــــــــــج:

إذا نبٌح ٌخبئز اهتضد كد أندح اهفرغٖبح اهخٕ اٌتذلح ؿً اهٌيّذر اهٌؼرٔ ،فئٌِب أٖغب

ّغضح أُيٖج نل يً اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نيفِّى سدٖد غيً اهيٌبسيٌح اإلشخراخٖسٕ
ّظٖبغج اإلشخراخٖسٖبح ّخٌؼٖى اهيٌؼيبحّ ،نذا أُيٖج اهتـد اهزيٌٕ نيضدد يً يضدداح
ضدّد اهخفنٖر اإلشخراخٖسٌٕ ُّٕ ،خٖسج ذاح أُيٖج تبهغج ؿوٓ اهيشخّْ اهٌؼرٔ ّاهـيوٕ،
خبظج فٕ ؼل يضبرٖؾ اهخغٖر اهخٌؼٖيٕ ّاهخفنٖرٔ هويؤششبح اهسزائرٖجّ .نبشخٌخبسبح
ٖينً خوخٖظِب فٕ ؿدث ٌلبػ ٌذنرُب نيب ٖوٕ:
 .)1ؿوٓ اهيشخّْ األنبدٖيٕ :نبشخٌخبسبح ؿوٓ اهيشخّْ األنبدٖيٕ ٖينً ضظرُب فٕ
اهٌلبػ اهخبهٖج:
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أَال :ال ٖزال يضرّؽ اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ ،إهٓ غبٖج اًٗ ،فٕ دراشج اإلشخراخٖسٖج ّ

اهيٌبسيٌح اإلشخراخٖسٕ ٖـخلد أٌَ ضنل يً أضنبل اهخضوٖل اإلشخراخٖسٕ أّ اهخخػٖػ

اإلشخراخٖسُّٕ ،ذا يب ٌخز ؿٌَ ؿدى ّسّد يٌِز ّاغص يً اهٌبضٖج اهٌؼرٖج ّاهـيوٖج ٖينً
خٌبّهَ شّاء فٕ اهتضّد أّ ضخٓ فٕ إدارث اهيٌؼيبح .أيب تبهٌشتج هوزيً ،إهٓ ضد اهشٌّاح
اهلوٖوج اهيبغٖج ،ؼل فٕ دراشج ؿوى اهٌفس اهخٌؼٖيٕ ّيٖداً اهيٌبسيٌح ٖـخلد أٌَ يضنل
ٖينً ضوَ ؿً ػرٖق اهخخػٖػ ّخظيٖى اهترايز ّخضدٖد

اٗسبل(شـٖد

هّظٖف،)195،2007-2006،

أٔ ؿً ػرٖق اهخـدٖل ّاهيراكتجّ ،هِذا تلٕ "تـٖد" ؿً إضنبهٖبح اهخٌؼٖىّ ،اهخفنٖر
اإلشخراخٖسٕ ؿوٓ ّسَ اهخظّط.
ذبىٓب :هلد ضبّهٌب يً خالل ٌخبئز ُذا اهتضد ّخضوٖوِب ،أً ّٖسَ االُخيبى ٌضّ فِى ،أَال

اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نيٌِز سدٖد ال ٖلف فلػ ؿٌد اهخضوٖل ّاهخخػٖػ اإلشخراخٖسًٖٖ ،تل

ٖيخد هٖضيل اهٌّاضٕ اهشوّنٖج ّاألتـبد اهشٖنّهّسٖج(اهلظدٖج ،اهزيً ،اإلتداؽّ )....ظٖبغخَ

غيً يشبر خفنٖر ٖخيٖز تبهخفنٖر اهـبى ّاهخبط ،اهخفنٖر اهضيّهٕ ،اهخفنٖر اهتبضد ّهٖس

اهيشوى ،اهخفنٖر اهيرً ،اهخفنٖر اهييخد يً اهيبغٕ إهٓ اهضبغر ٌضّ اهيشخلتل ..ذبىٓب،

اإلُخيبى تغرّرث فِى اهتٌٖج اهزيٌٖج هولبدثّ ،تبهذاح فٕ ضبهج اإلػبراح اهلٖبدٖج هويؤششبح
اهسزائرٖج ،هفِى أُيٖج ّغرّرث اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نيشبر إلضداد اهخغٖر اهخٌؼٖيٕ
ٌّسبش ّاشخيرارٖج اهيؤششبح ،ألٌَ ،فٕ ٌؼرٌب ،أً فِى اهتٌٖج اهزيٌٖج هولٖبدث خـػٌٖب فِيب
هوخرنٖتج اهذٌُٖج هِؤالء ّخظّراخِى ّػرٖلج خفنٖرُى اإلشخراخٖسّٕ .تبهرسّؽ إهٓ اهٌخبئز
اهخٕ سبء تِب  Mintzbergضّل ُٖيٌح ٌيػ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ ؿوٓ فنر اهلبدث
( ،)5554،05،AUREGANفئً ٌخبئز ُذا اهتضد سبءح هخؤند ٌفس اهٌخٖسج.
 .)2ؿوٓ يشخّْ اهييبرشج :نبشخٌخبسبح ؿوٓ يشخّْ اهتضد اهيٖدإٌ ٖينً ضظرُب فٕ
اهٌلبػ اهخبهٖج:
أَالٌ :سد أً ٌيػ اهخف نٖر اإلشخراخٖسٕ هدْ اإلػبراح اهيشٖرث ّتبهخبهٕ اهيؤششج ٖغوة ؿوَٖ
ٌيػ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ ّ ،اهذٔ ٖشـٓ يً خالهَ كبدث اهيؤششج إهٓ تٌبء إشخراخٖسٖج
خٌبفشٖج سبدث ّخػتٖلِب تفـبهٖج غيً يشبر ٖديسًّ فَٖ سيٖؾ اهـّايل ّ اهيخغٖراح اهيّكفٖج

اهخٕ ٖضخبسِب اهخخػٖػ اهٌبسص.
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ذبىٓب :تبهرسّؽ إهٓ ٌخبئز نل يً  ،DAS ّ GONZALES ،ZIMBARDOاهذًٖ ّسدّا أً

اهخّسَ اهزيٌٕ ٌضّ اهيشخلتل ُّ اهخّسَ اهشبئد ّاهيِٖيً هدْ اهيشٖرًٖ ،فئً ٌخبئز ُذا

اهتضد كد تٌٖح ذهم /يؾ ّسّد خّسَ زيٌٕ ٌضّ اهيبغٕ ّهنً تدرسج أكلُّ .ذا يب ٖسـوٌب
ٌغؾ اهخخيٌٖبح اهخبهٖج:
 .)1أال ٖـتر ّسّد ٌيػ هوخفنٖر اإلشخراخٖسٕ داخل اهيؤششج ؿً ؿدى ّسّد أٌيبػ أخرْ
ال ٌلّل خنيوَ ّهنً خشيص تخضلٖق اهخٌّؽ اهفنرٔ ّخـدد األشبهٖة اهفنرٖج؟! تل ؿوٓ
اهـنسٖ ،ينً أً ٖخّاسد ٌيػ خفنٖرٔ يِٖيً ّأٌيبػ خفنٖرٖج أخرْ غيً شٖبق اهفنر
اإلشخراخٖسٕ هويٌؼيج اهّاضدث؟!
 .)2أال ٖـتر ّسّد خّسَ زيٌٕ ٌضّ اهيبغٕ ؿً إهغبء خبى هّسّد خّسَ زيٌٕ ٌضّ
اهيشخلتل ،تل ؿوٓ اهـنسٖ ،ينً هوخّسًِٖ أً ٖخنبيالً إلؿػبء خظّر ّإدرام زيٌٕ

يخداخل ّييخد يً اهيبغٕ ٌضّ اهيشخلتل؟!
 .)3أً ٖـتر اهخّسَ اهزيٌٕ ٌضّ اهيشخلتل اهشبئد هدْ اإلػبراح اهلٖبدٖج هيؤششج ENICAB

ؿً كّث اهيٌؼّر اهيشخلتوٕ هدِٖى ّّسّد إرادث نبيوج هدِٖى تغع اهٌؼر ؿً اهيسخيؾ ّتٌٖخَ
اهذلبفٖج ّاهزيٌٖج ؿً يراكتج االرخٖبة)ّ (Incertitudeاهخفنٖر فٕ يب ُّ كبدى تضنل فَٖ ٌّؽ
يً اإلرادث ّاهسرأث .خؼِر سوٖب ُذٍ اإلرادث فٕ ُذا اهتضد ،يً خالل اإلشخراخٖسٖبح اهخٕ
خختٌبُب اهيؤششج ّاهخغٖر اهخٌؼٖيٕ اهسذرٔ اهذٔ خوخزى تَ يً خالل ضرانخِب ّاٌفخبضِب ؿوٓ
اإلكخظبد اهـبهيٕ ُّذا إلٖسبد يشخلتل أنذر ٌسبش ّفـبهٖجّ .كد أضبر  Hofstedeأً األفراد
اهذًٖ ٌٖخيًّ إهٓ ذلبفج(يضظّرث فٕ ذلبفج اهيؤششج) خخيخؾ تيؤضر كّٔ فٕ يراكتج اهالخأند،
ٌسدُى ٖشـًّ إهٓ خفبدٔ اهيّاكف اهغبيغج ؿً ػرٖق اهخٌؼٖى اهيضنىّٖ ،تبدرًّ تشوّنبح

ٖػتـِب ػبتؾ اهيخبػرث (.)5554،515،HOFSTDE
ّؿوٓ أٔ ضبلٌٖ ،تغٕ أً ٌـوى أٌَ ؿوٓ اهيشخّْ اهخٌؼٖيٕ ّتٌبء اإلشخراخٖسٖبحٖ ،تلٓ
اهزيً ٖضخبر إهٓ خٌبّل يفِّيبخٕ ،أٔ تيـٌٓ كدرث اهيشٖرًٖ ؿوٓ توّرث خظّر ؿً
يشخلتل يرغّة ،ذهم أً اهيؤششبح اهٌبسضج ُٕ اهيؤششبح اهخٕ فِى يشٖرُّب أً
اهيشخلتل اهيرغّة(اهيؤششج نيضرّؽ دائى) ُّ اهذٔ ٖضدد ٌضبػِب ٌّضبػ يشخخديِٖب فٕ
اهضبغر.
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أيب فٖيب ٖخط اهخّظٖبح إً ظص اهلّل ،ففٕ اهضلٖلج ،اهيػّوؾ ؿوٓ يّغّؽ اهخفنٖر
اإل شخراخٖسٕ ٖدرم خيبيب أُيٖج ُذا األخٖر فٕ ضٖبث اهيٌؼيبح تغع اهٌؼر ؿً ػتٖـخِب
ّأُدافِب اهخٕ خشـٓ إهٓ خضلٖلِب ،نيب ٖدرم يتبضرث اهـالكج تًٖ ُذا اهيٌِز يً اهخفنٖر
ّاهزيً نتـد فردٔ أّ سيبؿٕ داخل اهيٌؼيج ّخبرسِب ؿوٓ يشخّْ اهيضٖػ .يً ٌُب ٖينً
أً ٌوخط يسيّؿج يً اهخّظٖبح نيب ٖوٕ:
 .1اهخشوٖى اهيػوق يً ػرف اهيدٖرًٖ ّاهلبئيًٖ ؿوٓ أؿيبل اهيٌؼيبح تضنل ؿبى
ّاهيٌؼيبح اهسزائرٖج تضنل خبط ،تغرّرث ختٌٕ يٌِز اهخفنٖر اإلشخراخٖسٕ نيٌِز خرخنز

ؿوَٖ شٖرّرث تٌبء اإلشخراخٖسٖج إٌػالكب يً اهرؤٖج اإلشخراخٖسٖج إهٓ غبٖج اهفـل
اإلشخراخٖسٕ يرّرا تبهيضخّْ اإلشخراخٖسٕ.
 .2اإلُخيبى تبألتـبد اهشٖنّهّسٖج ّاهشوّنٖج هألفراد نأفراد ّنسيبؿبح داخل اهيٌؼيج،
ّخبظج اهتـد اهزيٌٕ ٌؼرا هوخأذٖر اهنتٖر ّإً نبً غٖر تبدٔ ؿوٓ ػرٖلج ٌّيػ اهخفنٖر هدْ
األفراد ّنذا شوّنبخِى ّكراراخِىٌُّ .ب ٌرنز ؿوٓ اهيشخّْ األؿوٓ يً اهِرى اهخٌؼٖيٕ،
أًٖ خظبف اإلشخراخٖسٖبح ّخدار ضؤًّ اهيٌؼيج ،فبهخّسَ اهزيٌٕ هويدٖر أّ اهيدراء ٌٖـنس
تػرٖلج أّ تأخرْ ؿوٓ خظرفبخَ ّكراراخَ ّضخٓ خّسِبخَ اإلشخراخٖسٖج ييب ٖدفؾ تبهيٌؼيج
ٌضّ األيبى أّ ٖـّد تِب إهٓ اهخوف.
 .3تبهٌشتج هيؤششج  ،ENICABكبدث اهيؤششج ٖسة ؿوِٖى ختٌٕ خفنٖر إشخراخٖسٕ أضيل يً
ٌيػ اهخفنٖر اهلبئى ؿوٓ اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ فلػُ ،ذا اهخفنٖر اهضبيل خخفبؿل غيٌَ

يسيّؿج يً اهيخغٖراح (اهلظدٖج اإلشخراخٖسٖج ،اإلٌخِبزٖج اهذنٖج ،اهشٌٖبرُّٖبح )...هٖس
تبهغرّرث خخٌبكع يؾ شٖرّرث اهخخػٖػ اإلشخراخٖسٕ هنً ٖـختر ُذا األخٖر سزء يٌِب .أيب
تبهٌشتج هوخفنٖر فٕ اهزيً ،فـوٓ اهلبئيًٖ ؿوٓ اهيؤششج ٖسة ؿوِٖى خوق خراتػ تًٖ
اهيبغٕ ،اهضبغر ّاهيشخلتل؛ فبإلُخيبى تبهيشخلتل ظضٖص ٖضفز هوتضد ؿً نل يب ُّ سدٖد
هنً ال ٖينً تٌبء يشخلتل دًّ األخذ تـًٖ اإلؿختبر اهٌسبضبح ّاإلخفبكبح اهشبتلج يً سِج،
ّاألضداد ّ األّهّٖبح اهضبغرث.
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