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  ممخص البحث:
نظرًا ألىمية التنوع الثقافي للقوى العاملة، ولمعرفو أثره على التعلـ التنظيمي في شػراات التتػروؿ 

أثػػر التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػر، ىػػدؼ ىػػذا التفػػث  لػػى التعػػرؼ علػػى 
 .في مفر التعلـ التنظيمي )تأتعادىما المختلفة(، وذلؾ تالتطتيؽ على شراات التتروؿ التي تعمؿ

تػػػأثير معنػػػوي للتنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة )فػػػي  ميػػػ  أتعػػػاده  وتوفػػػؿ ىػػػذا التفػػػث  لػػػى و ػػػود
الداخلية، والخار ية، والتنظيمية( على التعلـ التنظيمي )تُتعديو التعلـ التايفي، والتعلـ التوليػدي( فػي 

لػى عػػدـ و ػػودشػراات التتػػروؿ التػػي تعمػؿ فػػي مفػػر، و  لثقػافي للقػػوى العاملػػة تػأثير معنػػوي للتنػػوع ا ا 
على التعلـ التنظيمي )تُتعديػو الػتعلـ التايفػي، والػتعلـ التوليػدي( فػي شػراات التتػروؿ التػي تعمػؿ فػي 

 مفر، وذلؾ في التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ فقط.
ومػػف أىػػػـ التوفػػيات التػػػي ثػػدميا التفػػػث، العمػػؿ علػػػى اع ػػتفادة مػػػف تػػأثير  ميػػػ  أتعػػاد التنػػػوع 

لقوى العاملة )الداخلية والخار ية والتنظيمية( علػى الػتعلـ التنظيمػي )تُتعديػو الػتعلـ التايفػي، الثقافي ل
والػػتعلـ التوليػػدي( فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػر، وذلػػؾ فػػي النيػػوض تم ػػتوى الػػتعلـ 

 التنظيمي ااؿ في ىذه الشراات.
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التنوع الثقافي للقوى العاملة )األتعاد الداخليػة التنوع الثقافي للقوى العاملة، أتعاد الكممات المفتاحية: 
األتعػػاد التنظيميػػة  –األتعػػاد الخار يػػة للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة  –للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة 

الػػػتعلـ  –للتنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة(، الػػػتعلـ التنظيمػػػي، أتعػػػاد الػػػتعلـ التنظيمػػػي )الػػػتعلـ التايفػػػي 
 التتروؿ التي تعمؿ في مفر.التوليدي(، شراات 

Research Summary: 

Given the importance of cultural diversity of the workforce, and to 

know its impact on organizational learning in petroleum companies 

operating in Egypt, this research aims to identify the impact of cultural 

diversity of the workforce on organizational learning (with their different 

dimensions), by applying to petroleum companies operating in Egypt. 

This research concluded that there is a significant impact of the cultural 

diversity of the workforce (in all its internal, external and organizational 

dimensions) on organizational learning (with its two dimensions adaptive 

learning and generative learning) in petroleum companies operating in 

Egypt, and that there is no significant impact of the cultural diversity of the 

workforce on Organizational learning (with its two dimensions, adaptive 

learning and generative learning) in petroleum companies operating in 

Egypt, only in the cultural diversity of the workforce as a whole. 

One of the most important recommendations presented by the research 

is to work on taking advantage of the impact of all dimensions of cultural 

diversity of the workforce (internal, external, and organizational) on 

organizational learning (with its two dimensions, adaptive learning and 

generative learning) in petroleum companies operating in Egypt, in order to 

improve the level of organizational learning as a whole in These 

companies. 

Key words: cultural diversity of the workforce, dimensions of cultural 

diversity of the workforce (internal dimensions of cultural diversity of the 

workforce - external dimensions of cultural diversity of the workforce - 

organizational dimensions of cultural diversity of the workforce), 
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organizational learning, dimensions of organizational learning (adaptive 

learning - generative learning), Petroleum companies operating in Egypt. 

 مقدمة:  -1
 خػتفؼ يعتتر التنوع الثقافي للقوى العاملة أمػر طتيعػي وشػاف  فػي العديػد مػف المنظمػات علػى 

أنواعيا وأنشطتيا وأف اميا، تما في ذلؾ المنظمات التي تعمؿ في م اؿ التتروؿ، ويلقي ىذا التنوع 
 ىتمامًا متزايدًا في الوثت الفاضر، نتي ة المطالتات المتزايػدة تالم ػاواة والت ػامت وتقتػؿ امخػر مػف 

دراؾ أىميػػة التنػػوع والخلػػيط الثقػػافي لنيضػػة ونمػػو المنظمػػة، وأ ىميػػة ات ػػتفادة منػػو وتوظيفػػو  يػػة، وا 
تشاؿ  ي اتي ليتفوؿ مف  تب للفراع  لى مفرؾ لإلتداع ومعزز للقػدرة التناف ػية مػف  يػة أخػرى 

 (.2، ص2117) مارة، 
وثػد أفػتت الػتعلـ التنظيمػي مطلتػًا ضػروريًا لمنظمػات األعمػاؿ لاػي ت ػتطي  موااتػة التطػورات 

لتنظيمػػي علػػى مػػدى ثػػدرة المنظمػػة علػػى التايػػؼ مػػ  التانولو يػػة والتناف ػػية، فيػػث ينطػػوي الػػتعلـ ا
الظروؼ الم ت دة في تيفة أعماليا، وعلى مدى ثدرتيا على موااتة مناف ػييا أو التفػوؽ علػييـ ) ؿ 

 (.2، ص2117نمفف، 
وتناًء على ذلػؾ رأى التافػث و ػود أىميػة تفثيػة للتعػرؼ علػى أثػر التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة     

علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي )تأتعادىمػػا المختلفػػة(، وذلػػؾ مػػف خػػفؿ التطتيػػؽ علػػى شػػراات التتػػروؿ التػػي 
قيػػػاـ تعمػػػؿ فػػػي مفػػػر، تمعتتارىػػػا مػػػف الشػػػراات التػػػي تفتػػػاج  لػػػى مػػػوارد تشػػػرية متنوعػػػة الثقافػػػات لل

تأعماليا المتعددة والمتنوعة، واذلؾ ألىمية التعلـ التنظيمي تيػذه الشػراات وريرىػا، وذلػؾ مػف أ ػؿ 
العمػػؿ علػػى ات ػػتفادة مػػف التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة تشػػاؿ عػػاـ فػػي  ميػػ  المنظمػػات المفػػرية 

وى الػتعلـ على اختفؼ أنواعيا وأنشػطتيا وأف اميػا، واػذلؾ مػف أ ػؿ الم ػاىمة فػي النيػوض تم ػت
 التنظيمي في  مي  المنظمات المفرية تمعتتاره مف أىـ  مات العفر الفديث. 
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 الدراسات السابقة: -2
يناثش التافث فيما يلي الدرا ات ال اتقة التي تناولػت موضػوع التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة، ثػـ 

 يلي:الدرا ات ال اتقة التي تناولت موضوع التعلـ التنظيمي، وذلؾ اما 
 : الدراسات السابقة التي تناولت التنوع الثقافي لمقوى العاممة:2/1

ا ػػتيدفت التعػػرؼ علػػى الفػػوا ز التػػي تدرا ػػة ( Mania and Onsongo, 2013) ثػػد ثػػاـ
يوا ييا العػامليف فػي التعامػؿ مػ  التنػوع فػي ماػاف العمػؿ فػي المشػاري  الفػسيرة والمتو ػطة الف ػـ 

نػػات الدرا ػػة مػػف خػػفؿ م ػػت شػػامؿ علػػى مواثػػؼ الموظػػؼ نفػػو فػػي اػػيس تػػاوف، وثػػد تػػـ  مػػ  تيا
اتدارة التنظيميػػػة للتنػػػوع فػػػي أداء األعمػػػاؿ. واثتفػػػرت الدرا ػػػة علػػػى ثطػػػاع األعمػػػاؿ ألىميػػػة ىػػػذا 
القطػػاع لفثتفػػاد وخلػػؽ الثػػروة والم ػػاىمة فػػي النمػػو اعثتفػػادي، فيػػث تنػػوع المػػوظفيف ىػػو األاثػػر 

( شػراة 421الشراات الفسيرة والمتو طة مػف عينػة مػف ) ( شراة مف145أىمية، وثد تـ اختيار )
%( مف م موع الشراات. وتوفلت  لى أف اؿ موظػؼ لديػو شخفػية فريػدة مػف 31وىو ما يمثؿ )

نوعيػػا، وأف  تتػػاع أ ػػلوب وافػػد لػػيس فعػػاع تالن ػػتة لل ميػػ ، وأف أداء المػػوظفيف لػػيس علػػى أ ػػاس 
لنوع( أو العمر أو التو و ال ن ي أو اتعاثػة ثدراتيـ، ولاف على أ اس خفافص الديف وال نس )ا

ال  ػػدية. وأوفػػت تتشػػ ي  المػػػوظفيف علػػى ا ػػتعراض التنػػوع والتػػػدريب الػػذي يف ػػف ثػػدرتيـ علػػػى 
العمػػػػؿ مػػػػ  امخػػػػريف مػػػػ  اعختففػػػػات الثقافيػػػػة وزيػػػػادة الشػػػػمولية فػػػػي المنظمػػػػة، وأف يػػػػتـ ثيػػػػاس أداء 

 العامليف على أ اس ثدراتيـ والتعد عف التمييز. 
( تيػػدؼ درا ػػة التنػػوع الثقػػافي واتنتا يػػة علػػى م ػػتوى Trax et al., 2015فػػي درا ػػة ثػػاـ )و 

المفػػػػان ، وتا ػػػػتخداـ تيانػػػػات شػػػػاملة للمت  ػػػػات األلمانيػػػػة لتقػػػػدير وظػػػػافؼ اتنتػػػػاج علػػػػى م ػػػػتوى 
المفن  لتفليؿ ما  ذا اػاف االتنػوع الثقػافيا يػتثر علػى   مػالي  نتا يػة العامػؿ. ومػف خػفؿ التمييػز 

التنوع في القوى العاملة في المنظمة )الم توى ال زفي(، وتيف التنوع فػي   مػالي القػوى العاملػة  تيف
في المنطقة فيث م توى اؿ المفان  )الم توى الالي(. تـ التوفؿ  لى أف ن تة أاتر مف العماؿ 

ار ريػر ع تتثر علػى اتنتا يػة، وأف ىنػاؾ  ثػ – واء على م توى المنظمة أو المنطقة  –األ انب 
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متاشػػرة مرتتطػػة تدر ػػة ت زفػػة م موعػػة األ انػػب  لػػى  ن ػػيات مختلفػػة، وأف التنػػوع علػػى الم ػػتوى 
 الالي ع يقؿ أىمية في تأثيره على اتنتا ية مثؿ التنوع على الم توى ال زفي.

ا تيدفت تقييـ ت رتة  امعة أتو تدرا ة ( 2115ثاـ تيا )العرموطي، وف ف، في نفس ال ياؽ و 
ارة التنػػوع، مػػف خػػفؿ ا ػػتطفع و يػػات نظػػر أعضػػاء ىيفػػة التػػدريس المنتمػػيف لترنػػام  ظتػػي فػػي  د

اتدارة المتخففػػػة فػػػي  دارة المػػػوارد التشػػػرية واتدارة الماليػػػة التػػػات  لل امعػػػة تمدينػػػة العػػػيف اعينػػػة 
( مفردة. وتوفػلت  لػى و ػود عفثػة تػيف متسيػري ا ػتخداـ ا ػتراتي يات 44متفوثة والتالغ عددىـ )

لػػى و ػػود عفثػػة ذات ارتتػػاط الت نػػوع وف ػػف  دارة التنػػوع المقدمػػة مػػف  امعػػة أتػػو ظتػػي فػػرع العػػيف، وا 
لػػػى عػػػدـ و ػػػود فػػػروؽ ذات دعلػػػة  ثػػػوي تػػػيف متسيػػػري تطتيػػػؽ  يا ػػػات التنػػػوع وف ػػػف  دارة التنػػػوع، وا 
ًا  ففافية تيف متو طات در ات  راء أعضػاء ىيفػة التػدريس ت ػاه  دارة التنػوع تػيف أفػراد العينػة تتعػ

لمتسيػػر )العمػػر، ال ػػنس )النػػوع(، ال ن ػػية، التخفػػص، المتىػػؿ العلمػػي، الدر ػػة العلميػػة(. وأوفػػت 
تػػػأف توافػػػؿ ال امعػػػة تطػػػوير وتطتيػػػؽ ا ػػػتراتي ياتيا و يا ػػػتيا، والتػػػي يراىػػػا التافثػػػاف رشػػػيدة ت ػػػاه 

العديػد مػف الم اواة والعدالة وعدـ التمييز فػي التعامػؿ مػ  العػامليف، تالشػاؿ الػذي يمانيػا مػف  نػي 
 الثمار، ويا تيا اللفمة والثقة تينيا وتيف العامليف لدييا. 

( ا تيدفت درا ة تأثير التنوع الثقافي في م الس  دارة Frijns et al., 2016وىناؾ درا ة ثاـ )
الشػػراات علػػى أدافيػػا. وتتنػػاء مقيػػاس للتنػػوع الثقػػافي الػػوطني مػػف خػػفؿ ف ػػاب متو ػػط الم ػػافات 

ء م لػػس اتدارة تا ػػتخداـ نمػػوذج ىوف ػػتيد للثقافػػة. تػػـ التوفػػؿ  لػػى أف التنػػوع الثقافيػػة تػػيف أعضػػا
لتوتف ومعدؿ العافد  Qالثقافي في م الس اتدارة يتثر  لتًا على أداء الشراات، وتـ ثيا و تمقياس 

. وأف ىذه النتاف  ت تمر فتى تعػد ال ػيطرة علػى الت ػانس المفتمػؿ تا ػتخداـ ROAعلى األفوؿ 
تأثيرات ثاتتة متادة وانفدار المتسيرات املية. عفوة على ذلؾ، فمف النتػاف  ثويػة فػي ال ػيطرة علػى 
م موعػػػة وا ػػػػعة مػػػػف خفػػػػافص الم لػػػػس والشػػػػراات، تمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مختلػػػػؼ المقػػػػاييس ااأل نتيػػػػةا 

التديلة وريرىا مف التداتير الثقافية. ويتـ تخفيؼ األثر ال لتي للتنوع الثقافي علػى للشراة، والثقافات 
األداء مػػف خػػفؿ تعقيػػد الشػػراة وف ػػـ المتيعػػات والعمليػػات األ نتيػػة. امػػا أف امثػػار ال ػػلتية للتنػػوع 
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القدر،  الثقافي تتراز تيف المديريف الم تقليف. اما أف  وانب اعختففات الثقافية لي ت ميمة تنفس
 وأف التنوع في الفردية والذاورية ىو الذي يتثر تشاؿ أ ا ي على فعالية م الس اتدارة.

(  لى معال ة موضوع التنوع الثقافي في المنظمػات متعػددة 2116وىدفت درا ة ثاـ تيا )تااي، 
و ػود ال ن يات وعفثتو تمدراؾ القيـ التنظيمية مف خفؿ تفديد م موعة مف الت اتعت فوؿ مػدى 

فػػروؽ فػػي أتعػػاد الثقافػػة الوطنيػػة ف ػػب نمػػوذج ىوف ػػتيد، والفػػروؽ فػػي  دراؾ القػػيـ التنظيميػػة ف ػػب 
نموذج فرن يس ووداوؾ تيف ال ن يات العاملة في ىذه المنظمات، ومدى و ود عفثة تيف مختلؼ 

دراؾ القيـ التنظيمية، ومػدى تػأثير تفاعػؿ  ن ػية المػوظفيف مػ   أتعػاد ثقػافتيـ أتعاد الثقافة الوطنية وا 
 –الوطنية في  دراايـ للقيـ التنظيمية. وتػـ تطتيػؽ الدرا ػة تم تشػفى طػب العيػوف الفػداثة ال زافػر 

( موظؼ اوتي 38( موظؼ  زافري، و)26( موظؼ منيـ )64اوتا تمدينة ال لفة على عينة مف )
ميػػة تػػاللستيف العرتيػػة مػػف ال ن ػػيتيف، وذلػػؾ مػػف خػػفؿ ا ػػتتياف الثقافػػة الوطنيػػة وا ػػتتياف القػػيـ التنظي

واع ػػتانية. وتوفػػلت  لػػى و ػػود فػػروؽ تػػيف ال ن ػػية ال زافريػػة وال ن ػػية الاوتيػػة فػػي أتعػػاد الثقافػػة 
لػػى و ػػود عػػدة ارتتاطػػات تػػيف أتعػػاد الثقافػػة  الوطنيػػة وفػػي  دراايػػـ للقػػيـ التنظيميػػة داخػػؿ التنظػػيـ، وا 

أتعػػػػاد الثقافػػػػة الوطنيػػػػة للمػػػػوظفيف مػػػػ  الوطنيػػػػة وأتعػػػػاد  دراؾ القػػػػيـ التنظيميػػػػة، وو ػػػػود أثػػػػر لتفاعػػػػؿ 
  ن ياتيـ في  دراايـ للعديد مف أتعاد القيـ التنظيمية. 

( ىػدفت  لػى تفديػد م ػتوى التنػوع الثقػافي فػي الم تشػفيات 2116درا ػة ثػاـ تيػا )عػوض، في و 
تافػث الفاومية تدولة اتمارات العرتية المتفدة، وايفية تف يف ممار ات الموارد التشرية، واعتمػد ال

( مفػػػردة مػػػا تػػػيف )أطتػػػاء، 384علػػػى ثػػػوافـ اع تقفػػػاء التػػػي تػػػـ توزيعيػػػا علػػػى عينػػػة ماونػػػة مػػػف )
داريػػػوف( ف ػػػب ن ػػػتتيـ  لػػػى الم تمػػػ  الالػػػي، ا ػػػت اب مػػػنيـ ) ( مفػػػردة تن ػػػتة 241وممرضػػػوف، وا 

%( تػػـ  خضػػاعيـ للتفليػػؿ اتففػػافي. وتوفػػلت  لػػى و ػػود اختففػػات  وىريػػة تػػيف ات اىػػات 63)
مرضػيف واتداريػػوف تالم تشػفيات مفػؿ الدرا ػػة نفػو متسيػرات التنػػوع الثقػافي )الداخليػػة، األطتػاء والم

والخار ية، والتنظيمية(، وم توى ممار ات الموارد التشرية ) ذب الموظفيف، واعفتفاظ تالموظفيف( 
لػػػى و ػػػود عفثػػػة  تػػػاختفؼ خفاففػػػيـ الديمو رافيػػػة )النػػػوع، والعمػػػر، ومػػػدة الخدمػػػة، والوظيفػػػة(، وا 
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ردية ثوية  دُا ذات دعلة  ففػافية تػيف متسيػرات التنػوع الثقػافي تفػورة   ماليػة وم ػتوى ممار ػة ط
المػػوارد التشػػرية تالم تشػػفيات مفػػؿ الدرا ػػة. وثػػدمت عػػدة توفػػيات مػػف أىميػػا: ضػػرورة ثيػػاـ  دارة 
ة المػػػػوارد التشػػػػرية تتنظػػػػيـ تػػػػرام  تدريتيػػػػة وورش عمػػػػؿ للعػػػػامليف تالم تشػػػػفى، ت ػػػػتيدؼ تنػػػػاء وتنميػػػػ

 مياراتيـ وثدراتيـ على تفيـ مشافت التنوع الثقافي في العمؿ.
(  لػػػػى التعػػػػرؼ علػػػػى أثػػػػر  دارة التنػػػػوع علػػػػى الثقافػػػػة 2117وىػػػػدفت درا ػػػػة ثامػػػػت تيػػػػا ) ػػػػمارة، 
مفافظػػات رػػزة، واعتمػػدت علػػى المػػني  الوفػػفي التفليلػػي،  –التنظيميػػة فػػي ال امعػػات الفل ػػطينية 
شخفػية مػ  الم ػتوليف، واعتمػدت علػى عينػة عشػوافية طتقيػة وا تخدمت اع تقفػاء والمقػاتفت ال

( مفػػػػػػردة، لدرا ػػػػػػة م تمػػػػػػ  يتاػػػػػػوف مػػػػػػف المػػػػػػوظفيف اتداريػػػػػػيف 411ذات المػػػػػػرفلتيف ماونػػػػػػة مػػػػػػف )
( 332واألااديمييف توظافؼ  دارية في  امعات )األثفى، وات فمية، وفل طيف(، ا ت اب منيـ )

افي. وتوفلت  لى و ود موافقة تدر ة متو طة %( تـ  خضاعيـ للتفليؿ اتفف83مفردة تن تة )
لػى  مف ثتؿ أفراد عينة الدرا ة على م اؿ  دارة التنوع ااؿ، واذلؾ على م ػاؿ الثقافػة التنظيميػة، وا 
لػى و ػود أثػر ذو دعلػة  و ود عفثة ذات دعلة  ففافية تيف أتعاد  دارة التنوع والثقافة التنظيمية، وا 

لػػػػى الثقافػػػػة التنظيميػػػػة فػػػػي ال امعػػػػات الفل ػػػػطينية تمفافظػػػػات رػػػػزة.  ففػػػػافية لواثػػػػ   دارة التنػػػػوع ع
وأوفت تنشر ثقافة التنوع واعختفؼ تػيف المػوظفيف فػي ال امعػات، وتتعزيػز الثقافػة التنظيميػة مػف 

 خفؿ تييفة مناخ يش   على اعتداع واعتتاار.
ور الفػادرات، ومػف ( ا ػتيدفت درا ػة التنػوع الثقػافي وتطػFan et al., 2018وفػي درا ػة ثػاـ )

، تظيػػر 2114ـ فتػػى عػػاـ 1995( دولػػة خػػفؿ الفتػػرة مػػف عػػاـ 85خػػفؿ ا ػػتخداـ تيانػػات تسطػػي )
الدرا ػػة أف التنػػػوع الثقػػافي يػػػتثر علػػى تطػػػور الفػػػادرات مػػف خػػػفؿ زيػػادة در ػػػة عػػدـ الت ػػػانس فػػػي 

لػى الخػارج، ممػا اعثتفاد على و و التفديد، فيث يدف  التنوع الثقافي فدود التانولو يا لفثتفاد  
يف ػػػف مػػػف م ػػػتوى تطػػػور الفػػػادرات، امػػػا أف التنػػػوع الثقػػػافي يزيػػػد أيضػػػًا مػػػف معػػػدؿ نمػػػو تطػػػور 
الفادرات مف خفؿ تف يف ثدرة اعثتفاد على العمؿ مف فدود التانولو يا الخافة تو. وتوفلت 

ات مرتتطػػػاف نتػػػاف  انفػػػدار التػػػأثيرات الم معػػػة والعشػػػوافية أف التنػػػوع الثقػػػافي ودر ػػػة تطػػػور الفػػػادر 
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ارتتاطًا اي اتيًا وأف ىذا اعرتتاط لػو دعلػة  ففػافية. ومػ  ذلػؾ تظيػر نتػاف  تقػدير امثػار الثاتتػة أف 
تػػأثير التنػػوع الثقػػافي علػػى معػػدؿ نمػػو تطػػور الفػػادرات ريػػر ذي دعلػػة  ففػػافية. وأف تػػأثير التنػػوع 

وي، ومػػ  ذلػػؾ علػػى مػػدى الثقػػافي علػػى تطػػور الفػػادرات ع يختلػػؼ اختففػػًا اتيػػرًا علػػى أ ػػاس  ػػن
 الفترات الطويلة يزيد ىذا التأثير في الف ـ.

( تدرا ػة ا ػتيدفت درا ػة أثػر التنػوع الثقػافي علػى أداء اعتتاػار Elia et al., 2019ثػاـ )ثػد و 
( 161للشراات التاتعة للشراات متعددة ال ن يات في التفالفات اع ػتراتي ية، ومػف خػفؿ تفليػؿ )

( شػػراة تاتعػػة لشػػراات متعػػددة ال ن ػػيات فػػي فػػناعة 31تػػـ  نشػػافيـ توا ػػطة ) تفالفػػًا ا ػػتراتي ياً 
ـ، ويروف مف خفؿ ىذه الدرا ة أف اعتتاار 2111ـ فتى عاـ 1987التانولو يا الفيوية مف عاـ 

أاثػػر تفػػديًا فػػي تفالفػػات الشػػراات التاتعػػة للشػػراات متعػػددة ال ن ػػيات، ألنيػػا ت  ػػد خلفيػػة مزدو ػػة 
لد المضيؼ والوطف، وتقترح أف تأثير التنوع الثقافي يتوثػؼ علػى مفتػوى التفػالؼ، تشمؿ ثقافات الت

اونو  ي اتيًا في اع تاشػاؼ و ػلتيًا فػي التفالفػات اع ػتسفلية. وتوفػلت  لػى أف الشػراات التاتعػة 
أثؿ  تداعًا تشاؿ عاـ في التفالفات م  شرااء مف ثقافات أخرى. وم  ذلؾ يفتت تأثير ىذا التنػوع 

ثقػػافي  ي اتيػػًا عنػػدما تراػػز ىػػذه التفالفػػات علػػى أنشػػطة اع تاشػػاؼ، فيػػث يػػتـ تعػػويض تفػػديات ال
 التنوع الثقافي تفوافد التعرض للمخططات المعرفية ال ديدة.

( ا ػػػتيدفت تفديػػػد العفثػػػة اعرتتاطيػػػة تػػػيف  دارة التنػػػوع 2119وفػػػي درا ػػػة ثامػػػت تيػػػا )الخفػػػا ي،  
دارة اعفتػػواء العػػالي للمػػوارد التشػػرية وأنظمػػة العمػػؿ عاليػػة األداء، وتفديػػد تػػأثير المتسيػػر الو ػػيط  وا 

لعمػػؿ عاليػػة األداء. ا دارة اعفتػػواء العػػالي للمػػوارد التشػػريةا علػػى العفثػػة تػػيف  دارة التنػػوع وأنظمػػة ا
تتنت الدرا ة المني  الوفػفي التفليلػي، واعتمػدت علػى أدوات  ففػافية عمعلميػة مختتػرة، وطتقػت 
الدرا ة على عينة مف المديريف العامليف في اتدارات الو طى والتنفيذية فػي شػراة نفػط مي ػاف تلػغ 

يانػات والمعلومػات. وتوفػلت ( مديرًا. وا تخدمت اع تقفاء اأداة رفي ػية فػي  مػ  الت85عددىـ )
 لػػػى و ػػػود عفثػػػة ارتتػػػاط ذات دعلػػػة  ففػػػافية معنويػػػة تػػػيف  دارة التنػػػوع واعفتػػػواء العػػػالي للمػػػوارد 
التشػػػرية وأنظمػػػة العمػػػؿ عاليػػػة األداء. وأوفػػػت تتثقيػػػؼ المػػػوظفيف مػػػف خػػػفؿ عقػػػد دورات تدريتيػػػة 
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رية وأنظمػة العمػؿ عاليػة األداء، وخلػؽ توضت العفثة تيف  دارة التنوع واعفتواء العػالي للمػوارد التشػ
مناخ تنظيمي يدرؾ أىميػة  دارة التنػوع واعفتػواء العػالي التػي تفػدث التسييػر فػي أنظمػة العمػؿ ذات 

 األداء العادي.
ت ا ػػتعراض األدتيػات ودرا ػػات الفالػة فػػوؿ ( تدرا ػػة ا ػتيدفJones et al., 2020ثػاـ )ثػد و  

المػػدخفت الثقافيػػة للفاػػر واعتتاػػار، وتقيػػيـ تنػػوع الفريػػؽ مػػف خػػفؿ األدوات المتافػػة ت ػػيولة، ونشػػر 
متادئ علـ الفريؽ في فرؽ اعتتاار. وتضمنت أىمية  نشاء معايير اعتفاؿ ومتادئ العلـو والتقييـ 

الوعي الثقافي، واعتمدت على أتعاد نموذج ىوف ػتيد للتنػوع  وفافدة أدواتال ماعي أل اليب التفاير 
الثقافي. وتوفلت  لى أف التنوع يوفر ميزة  تداعية لفريؽ اعتتاار، اما أف ديناميايات الفريؽ تلعب 
دورًا ميمًا في تعظيـ ىذه المزايا، وأف الافاءة تيف الثقافات مطلوتة ألعضاء الفريؽ، اما يعزز نشػر 

المنا ػػتة ومني يػػات الفريػػؽ مػػف افتماليػػة تفقيػػؽ نتػػاف  نا فػػة تمػػا فػػي ذلػػؾ  عػػدادات  أدوات التقيػػيـ
الفػػػرؽ التعيػػػدة. وأوفػػػت تتلخػػػيص الم ػػػاعت الوظيفيػػػة المتنوعػػػة تمػػػا فػػػي ذلػػػؾ علػػػـ الفريػػػؽ واتدارة 
التنظيمية والتنوع ومني يات اتدماج والديناميات العرثية والثقافية، ألف ذلػؾ يػوفر متشػرات للتشػايؿ 

 ألمثؿ ومتادئ التشسيؿ م  الفرؽ المتنوعة ثقافيًا.ا
 : الدراسات السابقة التي تناولت التعمم التنظيمي:2/2

ا ػػتيدفت درا ػػة العفثػػة تػػيف أنمػػاط القيػػادة والػػتعلـ تدرا ػػة ( Nafei et al., 2012) ثػػد ثػػاـ
( مػف المػوظفيف فػي التنػوؾ 335التنظيمي، وات اىات العامليف نفػو اػؿ منيمػا. وتػـ   رافيػا علػى )

فػي مفافظػػة الطػافؼ تالمملاػػة العرتيػة ال ػػعودية، وتػـ توزيػػ  ا ػتتانة الدرا ػػة علػى ثفثػػة م موعػػات 
%(. وتوفػلت  لػى أف 85,17الفة لف ػتخداـ أي تن ػتة )( ا تتانة فػ285منيـ، وأ تر   منيا )

ىنػػاؾ اختففػػات تػػيف الم موعػػات الثفثػػة مػػف المػػوظفيف فيمػػا يتعلػػؽ تمػػواثفيـ التقييميػػة ت ػػاه أنمػػاط 
القيػػادة والػػتعلـ التنظيمػػي، وأف أنمػػاط القيػػادة ليػػا تػػأثيرًا متاشػػرًا علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي وليػػا تػػأثير فػػي 

ف نفػػو أنمػػاط القيػػادة والػػتعلـ التنظيمػػي، وتخافػػة نمػػط القيػػادة التفػػويلي لػػو تاػػويف ات اىػػات العػػاملي
تػػأثير متاشػػر وتاػػويف ات اىػػات  ي اتيػػة لػػدى العػػامليف نفػػو الػػتعلـ التنظيمػػي. وأوفػػت تالفا ػػة  لػػى 
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أنمػػاط ثيػػادة معينػػة، ومنيػػا نمػػط القيػػادة التفويليػػػة علػػى و ػػو الخفػػوص، مػػف أ ػػؿ تفقيػػؽ أفضػػػؿ 
ررتات العامليف في تنوؾ مفافظة الطػافؼ لزيػادة م ػاىمتيـ فػي تعزيػز الميػزة ا ت اتة عفتيا ات و 

 التناف ية ليذه المنظمات.
( ا تيدفت اختتار أثر التعلـ التنظيمي تمختلؼ  وانتو فػي 2113وىناؾ درا ة ثاـ تيا )اليدلو، 

ععتمػػػػاد علػػػػى المرونػػػة اع ػػػػتراتي ية تشػػػراة  ػػػػيريتؿ موتايػػػػؿ تيلياػػػوـ، وتاتتػػػػاع المػػػػني  الامػػػي، وتا
اع ػػػتتياف )الػػػذي وزع علػػػى مػػػديري الوفػػػدات واألث ػػػاـ والعػػػامليف فػػػي ث ػػػـ التخطػػػيط(، والمقػػػاتفت 
والمففظػػة والوثػػافؽ اأ ػػاليب ل مػػ  التيانػػات الفزمػػة. وتوفػػلت  لػػى تػػوفر  ميػػ  متسيػػرات الػػتعلـ 

لػػى و ػود تػػأثير معنػػوي التنظيمػي والمرونػػة اع ػتراتي ية تدر ػػة تراوفػػت تػيف العاليػػة والعاليػة  ػػدًا، وا  
للتعلـ التنظيمي في المرونة اع تراتي ية، وأف التعلـ على الم توى التنظيمي والتدفؽ األمامي للتعلـ 
ىمػػػا األاثػػػر تػػػأثيرًا فػػػي المرونػػػة اع ػػػتراتي ية. وأوفػػػت تالعمػػػؿ علػػػى تف ػػػيف م ػػػتوى التن ػػػيؽ تػػػيف 

المػوظفيف فػي فػن  القػرارات، وتنػاء  الوفدات الوظيفية وم موعات العمػؿ واألفػراد، وتعزيػز مشػاراة
 نظاـ متاامؿ تدارة التعلـ، والعمؿ على تطوير متشر ثياس خاص تالتعلـ في الشراة.  

(  لػى التعػرؼ علػى تعػض الختػرات فػي الػتعلـ Guinot et al., 2015وىػدفت درا ػة ثػاـ تيػا )
ؾ تت ػػوية الفػػراعات، التنظيمػػي مػػ  الترايػػز علػػى ثيمػػة اتيثػػار والتضػػفية عنػػد تعضػػيـ وعفثػػة ذلػػ

ولففػػص فرضػػيات الدرا ػػة تػػـ تطتيػػؽ المعػػادعت اليياليػػة علػػى الم ػػت الػػذي أ ػػري علػػى عينػػة مػػف 
الشػػػراات ات ػػػتانية التػػػي تمتػػػاز ت ػػػ ؿ مشػػػرؼ فػػػي  دارة المػػػوارد التشػػػرية. وتوفػػػلت  لػػػى أف ثيمػػػة 

تعلـ تطريقػػة اتيثػػار والتضػػفية المو ػػودة عنػػد تعضػػيـ ثػػد  ػػاىمت تدر ػػة اتيػػرة فػػي زيػػادة ن ػػب الػػ
متاشػػرة وريػػر متاشػػرة )مػػف خػػفؿ  دارة الفػػراعات(، تاتضػػافة  لػػى أف ثيمػػة اتيثػػار مػػف خػػفؿ  دارة 
الفراعات ثد لعتت دورًا ميمًا في تف يف القدرة التنظيمية للتعلـ، وأف ثيمة اتيثار تماف المنظمات 

نمػػػػا مػػػػف خػػػػ فؿ تخفػػػػيض من ػػػػوب مػػػػف تعظػػػػيـ القػػػػدرة علػػػػى الػػػػتعلـ التنظيمػػػػي لػػػػيس متاشػػػػرة فقػػػػط، وا 
الفػراعات داخػؿ المنظمػة، امػا أف ثيمػة اتيثػار يماػف أف تاػوف و ػيلة ت ػتسليا المنظمػات لتفقيػػؽ 
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المزيد مف الن افات في التعامؿ م  التفديات التي توا ييا، والمتمثلة في عدـ الوضوح تشاؿ عاـ 
 والتسييرات التي عادة ما تشيدىا التيفة اعثتفادية المفيطة.

( ا ػػػػتيدفت تفليػػػػؿ دور القيػػػػادة التفويليػػػػة فػػػػي اعلتػػػػزاـ 2115 ػػػػة ثػػػػاـ تيػػػػا )الرفامنػػػػة، وفػػػػي درا
التنظيمػػي مػػف النافيػػة التنظيميػػة، وتفليػػؿ أثػػر القيػػادة التفويليػػة فػػي اعلتػػزاـ التنظيمػػي تو ػػود الػػتعلـ 
المنظمػػػي امتسيػػػر معػػػدؿ. وتتفػػػميـ ا ػػػتتانة وتوزيعيػػػا علػػػى عينػػػة الدرا ػػػة مػػػف شػػػارلي الوظػػػافؼ 

( 16ية والمينية والفنية في م موعة شراات الميندس زياد المنافير في األردف وعددىا )التخفف
( ا ػتتانة. وتوفػلت 347( ا تتانة، خضػ  منيػا للتفليػؿ اتففػافي )368شراة، فيث تـ توزي  )

دف   لى ارتفاع در ات ات اتة فيمػا يتعلػؽ تأتعػاد القيػادة التفويليػة المتمثلػة فػي )التػأثير المثػالي، والػ
واتلياـ، واع تثارة الفارية(، واذلؾ فيما يتعلؽ تػاعلتزاـ التنظيمػي ت ميػ  أتعػاده )اعلتػزاـ العػاطفي، 
واعلتػػػػزاـ الم ػػػػتمر، واعلتػػػػزاـ المعيػػػػاري(، واػػػػذلؾ فيمػػػػػا يتعلػػػػؽ تػػػػالتعلـ المنظمػػػػي تتعديػػػػة )التايفػػػػػي 

فايػػر الريػػادي، والعمػػؿ والتوليػػدي(. وأوفػػت تضػػرورة ترايػػز الشػػراات مفػػؿ الدرا ػػة علػػى تعزيػػز الت
علػػػى تطػػػوير منت اتيػػػا وخػػػدماتيا تا ػػػتمرار وتمػػػا يػػػتفءـ مػػػ  افتيا ػػػات عمففيػػػا، مػػػف خػػػفؿ تتنػػػي 

 ا تراتي ية التدريب والتطوير الم تمر للموارد التشرية العاملة في ىذه الشراات.
( تدرا ػػة ا ػػتيدفت التعػػرؼ علػػى م ػػتوى الممار ػػة Shahzad, 2016ثػػاـ )فػػي نفػػس ال ػػياؽ و 

التعليميػػة المطتقػػة فػػي مت  ػػات الخػػدمات الماليػػة فػػي تاا ػػتاف، وتقػػديـ رتيػػة وأفاػػار  ديػػدة لمػػدراء 
تطوير الموارد التشرية فيمػا يتعلػؽ تاعت اىػات ال ديػدة وفيمػا يتعلػؽ تػالتعلـ التنظيمػي فػي تاا ػتاف. 

ت ( مػػدير فػػػرع لمت  ػػػات خػػػدما88وا ػػتخدمت المػػػني  الوفػػػفي التفليلػػي، فيػػػث  معػػػت تيانػػػات )
مالية، وتـ ا تخداـ اع تتياف اأداة ل مػ  تيانػات الدرا ػة، واععتمػاد علػى مقيػاس لياػرت الخما ػي 
مػػف أ ػػؿ ثيػػاس  راء الم ػػت يتيف. وتوفػػلت  لػػى أف مت  ػػات الخػػدمات الماليػػة فػػي طريقيػػا لتفػػتت 
منظمػػػػات تعليميػػػػة مػػػػف خػػػػفؿ اع ػػػػتثمار فػػػػي خلػػػػؽ فػػػػرص الػػػػتعلـ، ومػػػػف خػػػػفؿ التفليػػػػؿ المففػػػػؿ 

يتيف لوفظ أف المت  ات التاا تانية ت تخدـ مفاىيـ التعلـ التنظيمػي مػ  عػدـ و ػود عوامػؿ للم ت 
تعتمد على فالة ال ػوؽ، ممػا يعنػي أف المت  ػات تقػـو علػى تنفيػذ الػتعلـ التنظيمػي ااػؿ وع تعتمػد 
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علػػى اعفتيا ػػػات الظرفيػػػة ولاػػػف تراػػػز علػػػى التفػػديات القادمػػػة مػػػف فيػػػث المناف ػػػة. وأوفػػػت تػػػأف 
الخػػػػػدمات الماليػػػػػة تفتػػػػػاج  لػػػػػى تف ػػػػػيف الرتيػػػػػة المشػػػػػتراة لعامػػػػػؿ الػػػػػتعلـ التنظيمػػػػػي، وأف  شػػػػػراات

 المت  ات ي ب أف ت عى  اىدة لتفقيؽ اؿ عامؿ مف عوامؿ التعلـ التنظيمي.
( ىػدفت  لػى التعػرؼ علػى Hsiu-Chuan and Yuan-Duen, 2017وفػي درا ػة ثػاـ تيػا )

ي للموظػؼ، وتػأثير الػدور الو ػيط للمشػاراة فػي العمػؿ تأثير الػتعلـ التنظيمػي علػى ال ػلوؾ اعتتاػار 
تػػػػيف الػػػػتعلـ التنظيمػػػػي وال ػػػػلوؾ اعتتاػػػػاري للموظػػػػؼ. واعتمػػػػدت علػػػػى درا ػػػػة المػػػػديريف التنفيػػػػذييف 

( مديرًا 54( شراة في  نوب تايواف وأ ريت الدرا ة على )21ومرتو ييـ مف خفؿ عينة شملت )
تو ػػطت تشػػاؿ اامػػؿ فػػي العفثػػة تػػيف الػػتعلـ ( موظػػؼ. وتوفػػلت  لػػى أف مشػػاراة العمػػؿ 511و)

التنظيمػػي وال ػػلوؾ اعتتاػػػاري للموظػػؼ، وأف الػػتعلـ التنظيمػػػي يماػػف أف يقػػوي مشػػػاراة العمػػؿ لػػػدى 
الموظفيف، مما يتثر على ال لوؾ اعتتااري لدى الموظػؼ، امػا أف المشػاراة فػي العمػؿ تلعػب دورًا 

ظػػؼ المتتاػػر فػػي م ػػاؿ األفاػػار. وأوفػػت المػػديريف و ػػيطًا اػػامًف تػػيف الػػتعلـ التنظيمػػي وأفاػػار المو 
 تاع تفادة مف ثقافة التعلـ الخافة تيـ لتعزيز مشاراة عمليـ، وتوليد ال لوؾ اعتتااري للموظفيف.  

( ا ػػتيدفت التعػػرؼ علػػى الػػذااء العػػاطفي وأثػػره فػػي 2117وىنػػاؾ درا ػػة ثامػػت تيػػا )العوايشػػة، 
اع الفػػناعات اع ػػتخرا ية والتعػػديف األردنػػي فػػي ظػػؿ ا ػػتراتي يات  دارة الفػػراع لػػدى شػػراات ثطػػ

و ػػود الػػتعلـ التنظيمػػي امتسيػػر و ػػيط. وا ػػتخدمت الدرا ػػة أ ػػلوب الم ػػت الشػػامؿ لم تمػػ  الدرا ػػة 
والمتمثػػػؿ فػػػي العػػػامليف فػػػي اتدارة العليػػػا والو ػػػطى )المػػػديريف، ونػػػواب المػػػديريف، ورت ػػػاء األث ػػػاـ، 

ات اع ػػتخرا ية والتعػػديف فػػي األردف، والتػػالغ عػػددىـ ورت ػػاء الشػػعب( فػػي شػػراات ثطػػاع الفػػناع
( ا ػػتتانة، وتعػػد ففػػص ىػػذه 354( ا ػػتتانة علػػييـ، ا ػػتر   منيػػا )371( فػػردًا. وتػػـ توزيػػ  )371)

( ا ػػتتانة، وتػػذلؾ أفػػتت 24اع ػػتتانات لتيػػاف مػػدى فػػففيتيا للتفليػػؿ اتففػػافي، ا ػػتتعد منيػػا )
%( 93,22( ا ػػتتانة تن ػػتة )331لتفليػػؿ اتففػػافي )  مػػالي عػػدد اع ػػتتانات الفػػالفة لعمليػػة ا

مػػف   مػػالي عػػدد اع ػػتتانات الم ػػتر عة. وتا ػػتخداـ المػػني  الوفػػفي التفليلػػي واأل ػػلوب ال ػػتتي 
والتػػرام  اتففػػافية المنا ػػتة. توفػػلت  لػػى و ػػود أثػػر ذي دعلػػة  ففػػافية للػػذااء العػػاطفي علػػى 
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لػػػى و ػػػ ود أثػػػر ذي دعلػػػة  ففػػػافية للػػػذااء العػػػاطفي علػػػى ا ػػػتراتي يات  دارة الفػػػراع التنظيمػػػي، وا 
لػػػػى و ػػػػود أثػػػػر ذي دعلػػػػة  ففػػػػافية للػػػػتعلـ التنظيمػػػػي علػػػػى ا ػػػػتراتي يات  دارة  الػػػػتعلـ التنظيمػػػػي، وا 
لػػػى و ػػػود تػػػأثير ذي دعلػػػة  ففػػػافية للػػػذااء العػػػاطفي علػػػى ا ػػػتراتي يات  دارة الفػػػراع  الفػػػراع، وا 

المنػػاخ التنظيمػػي المففػػـ لتنميػػة ثػػدرات وميػػارات  تو ػػود الػػتعلـ التنظيمػػي. وأوفػػت تتػػوفير وتييفػػة
الػػذااء العػػاطفي، وتدارة الفػػراع تفعاليػػة فػػي شػػراات ثطػػاع الفػػناعات اع ػػتخرا ية والتعػػديف فػػي 
األردف، وتعزيػػػز  وانػػػب و ليػػػات ا ػػػتراتي يات  دارة الفػػػراع التنظيمػػػي الفعالػػػة فػػػي ىػػػذه الشػػػراات، 

 مف خفؿ  ظيار التدافؿ التعليمية للعامليف.   وتطوير ىذه الشراات لتفتت منظمات متعلمة
( ثيػػاس وتفليػػؿ أثػػر  دارة المػػوارد التشػػرية اتلاترونيػػة فػػي 2117وا ػػتيدفت درا ػػة ) ؿ نمػػفف، 

األداء المت  ي مف خفؿ التعلـ التنظيمي في الم تشػفيات فػي دولػة ثطػر، وتاػوف م تمػ  الدرا ػة 
دولػػة ثطػػر، وتمثلػػت عينػػة الدرا ػػة فػػي المػػديريف  مػػف  ميػػ  العػػامليف فػػي الم تشػػفيات الخافػػة فػػي

ورت ػػاء األث ػػاـ والعػػامليف تيػػذه الم تشػػفيات، فيمػػا شػػملت وفػػدة التفليػػؿ عينػػة عشػػوافية مػػف أفػػراد 
( متفوثًا. وتا تخداـ المني  الوففي التفليلي، ومف خفؿ ا ػتتانة 372م تم  الدرا ة تلغ عددىا)

تا تخداـ األ ػاليب اتففػافية المنا ػتة. توفػلت الدرا ػة ا تخدمت اأداة رفي ية ل م  التيانات، و 
لػػى   لػػى و ػػود تػػأثير ذو دعلػػة  ففػػافية تدارة المػػوارد التشػػرية اتلاترونيػػة فػػي األداء المت  ػػي، وا 
لػػى و ػػود  و ػػود تػػأثير ذو دعلػػة  ففػػافية تدارة المػػوارد التشػػرية اتلاترونيػػة فػػي الػػتعلـ التنظيمػػي، وا 

لى و ود تأثير ذي دعلة  ففافية تأثير ذو دعلة  ففاف ية للتعلـ التنظيمي في األداء المت  ي. وا 
تدارة المػػػػػوارد التشػػػػػرية اتلاترونيػػػػػة فػػػػػي األداء المت  ػػػػػي مػػػػػف خػػػػػفؿ الػػػػػتعلـ التنظيمػػػػػي. وأوفػػػػػت 
الم تشػػفيات الخافػػة القطريػػة تػػأف ت ػػتثمر فػػي نظػػاـ  دارة المػػوارد التشػػرية اتلاترونيػػة، لمػػا ليػػا مػػف 

فػػػ  م ػػػتوى األداء المت  ػػػي، وفتػػػى تػػػتماف مػػػف التايػػػؼ مػػػ  التسيػػػر ال ػػػري  فػػػي تيفػػػة أىميػػػة فػػػي ر 
 األعماؿ ولتعزيز أدافيا وتفقيؽ الميزة التناف ية.

( ا تيدفت تفديد العفثة تيف القيػادة التفويليػة Khan and Khan, 2019درا ة ثاـ تيا )في و 
ة المعرفػػػة، ودرا ػػػة الػػػدور المعتػػػدؿ واتتاػػػار المػػػوظفيف مػػػف خػػػفؿ و ػػػاطة الػػػتعلـ التنظيمػػػي ومشػػػارا
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( موظفػػػًا ومشػػػرفًا عػػػف طريػػػؽ أخػػػذ 375ع ػػػتخداـ و ػػػافؿ التوافػػػؿ اع تمػػػاعي. وتاععتمػػػاد علػػػى )
( ل نػة تلديػة )افػد م ػتويات المنظمػات الفاوميػة المفليػة( فػي تاا ػػتاف. 89عينػات عشػوافية مػف )

ـ التنظيمػي ومشػاراة المعرفػة، امػا أف توفلت  لى أف القيادة التفويلية ليا تأثير  ي ػاتي علػى الػتعل
الػػتعلـ التنظيمػػي ومشػػاراة المعرفػػة ليمػػا تػػأثير اتيػػر علػػى اتتاػػار المػػوظفيف، وأف القيػػادة التفويليػػػة 
أثرت تشاؿ رير متاشر على اتتاار الموظفيف مف خػفؿ الػتعلـ التنظيمػي ومشػاراة المعرفػة، وعػدـ 

اع تمػػػاعي علػػػى العفثػػػة تػػػيف الػػػتعلـ التنظيمػػػي  أىميػػػة التػػػأثير المعتػػػدؿ ع ػػػتخداـ و ػػػافؿ التوافػػػؿ
واتتاػػار المػػوظفيف، ومػػ  ذلػػؾ اػػاف ع ػػتخداـ و ػػافؿ التوافػػؿ اع تمػػاعي تػػأثير اتيػػر علػػى العفثػػة 
تػيف تتػػادؿ المعرفػػة واتتاػار المػػوظفيف. وأوفػػت تػػأف يقػـو ثػػادة القطػػاع العػاـ تػػدور تفػػويلي وتشػػ ي  

ي ومشػػاراة المعرفػػة وو ػػافؿ التوافػػؿ اع تمػػاعي، ألف التػػاتعيف ليػػـ علػػى ا ػػتخداـ الػػتعلـ التنظيمػػ
 ذلؾ ثد ي اعد في ت ييؿ اتتاار الموظفيف في القطاع العاـ.

( ا تيدفت التعرؼ على أثر ا تراتي يات التػدريب علػى 2119وىناؾ درا ة ثامت تيا )الذياب، 
مػػف  ميػػ  مػػديري الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي الم تشػػفيات الفاوميػػة فػػي األردف، وتاػػوف م تمػػ  الدرا ػػة 

الم تشػػفيات ونػػواتيـ وم ػػاعدييـ ورت ػػاء األث ػػاـ اتداريػػة والتمريضػػية فػػي الم تشػػفيات الفاوميػػة 
( مػديرًا وم ػاعدًا ورفػيس ث ػـ 79األردنية العاملة في مفافظة المفرؽ، وتاػوف م تمػ  الدرا ػة مػف )

مؿ. وتوفلت  لى أف ورفيس شعتة يعملوف في الم تشفيات المتفوثة تا تخداـ أ لوب الففر الشا
م توى تقييـ أفراد م تم  الدرا ة ع ػتراتي يات التػدريب ثػد  ػاء تدر ػة مرتفعػة ول ميػ  الم ػاعت، 
فيث  اء في المرتتة األولى ا تراتي ية تنفيذ الترام  التدريتية، وفي المرتتة الثانية ا تراتي ية تقيػيـ 

تفديػد اعفتيا ػات التدريتيػة، وفػي المرتتػة األخيػرة  التػرام  التدريتيػة، وفػي المرتتػة الثالثػة ا ػتراتي ية
ا تراتي ية تفميـ الترام  التدريتيػة. امػا توفػلت  لػى أف م ػتوى تقيػيـ أفػراد م تمػ  الدرا ػة للػتعلـ 
التنظيمػػػي فػػػي الم تشػػػفيات المتفوثػػػة ثػػػد  ػػػاء تدر ػػػة مرتفعػػػة، وتوفػػػلت  لػػػى و ػػػود أثػػػر ذو دعلػػػة 

لػػتعلـ التنظيمػػي. وأوفػػت تػػميفء اعىتمػػاـ مػػف ثتػػؿ فػػانعي  ففػػافية ع ػػتراتي يات التػػدريب فػػي ا
القػػرار فػػي وزارة الفػػفة األردنيػػة تتػػدعيـ ا ػػتراتي يات التػػدريب اأ ػػاس للػػتعلـ التنظيمػػي، وذلػػؾ عػػف 
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طريػػؽ تقيػػيـ أداء العػػامليف ومعرفػػة  وانػػب القفػػور التػػي تتطلػػب عقػػد التػػرام  التدريتيػػة التػػي تعمػػؿ 
 عامليف.على تنمية المخزوف المعرفي لل

تطػوير  طػار نظػري لفيػـ دور القيػادة والػتعلـ تدرا ػة ا ػتيدفت  (Ruel et al., 2020) وثػد ثػاـ
التنظيمػي فػي وضػ    ػتراتي يات األعمػاؿ الرثميػة داخػؿ المنظمػة، للم ػاىمة فػي فيػـ ايفيػة ظيػػور 
  ػػػتراتي يات األعمػػػاؿ الرثميػػػة. وذلػػػؾ تاع ػػػتناد  لػػػى التفليػػػؿ النظػػػري ل دتيػػػات ذات الفػػػلة لػػػرتط 

اؿ الرثميػػة داخػػؿ المنظمػػة، ثػػـ تطػػوير نمػػوذج اعتتاػػار القيػػادة والػػتعلـ التنظيمػػي تم ػػتراتي يات األعمػػ
المشػػػترؾ. وتوفػػػلت  لػػػى نمػػػوذج يوضػػػت أف   ػػػتراتي ية األعمػػػاؿ الرثميػػػة تظيػػػر مػػػف خػػػفؿ الػػػدور 
الو ػػيط للقيػػادة وعمليػػات الػػتعلـ التنظيمػػي، والتػػي ي ػػيليا التػػأثير المعتػػدؿ للعوامػػؿ ال ػػياثية، والتػػي 

تانولو يػػػا المعلومػػػات، والثقػػػة المت  ػػػية، واع ػػػتعداد للتسييػػػر تشػػػمؿ: التوافػػػؽ ات ػػػتراتي ي، وافػػػاءة 
التنظيمػػػػػي. وثػػػػػدمت  طػػػػػارًا يضػػػػػمف أف   ػػػػػتراتي يات األعمػػػػػاؿ الرثميػػػػػة تفػػػػػافظ علػػػػػى التوافػػػػػؽ تػػػػػيف 
ات ػػتراتي ية التنظيميػػة واليياػػؿ والمعرفػػة والثقافػػة واألنظمػػة والعمليػػات التػػي ي ػػب أف تتماشػػى معػػًا 

وأوفت تقاتلية التو   في القيادة والتعلـ التنظيمي  لى   ػتراتي يات تة. لتفقيؽ ات تراتي ية المررو 
ثتراح ايفية ظيور   تراتي يات األعماؿ الرثمية.   األعماؿ الرثمية، وا 

 
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

 اتضح لمباحث من الدراسات السابق عرضيا أنيا قدمت العديد من المساىمات الفكرية أىميا:
موظؼ لديو شخفية فريدة مف نوعيا، وأف  تتاع أ لوب وافد ليس فعاع لل مي ، وأداء أف اؿ  -1

نمػػػا علػػػى أ ػػػاس الػػػديف وال ػػػنس )النػػػوع( أو العمػػػر أو  المػػػوظفيف لػػػيس علػػػى أ ػػػاس ثػػػدراتيـ، وا 
وع تو د فػروؽ ذات  (،Mania and Onsongo, 2013التو و ال ن ي أو اتعاثة ال  دية )

رة التنػػوع تتعػػًا لمتسيػػر )العمػػر، ال ػػنس )النػػوع(، ال ن ػػية، التخفػػص، دعلػػة  ففػػافية ت ػػاه  دا
(، تينمػا تو ػػد اختففػات  وىريػػة 2115المتىػؿ العلمػي، الدر ػػة العلميػة( )العرمػػوطي، وف ػف، 

تػػػيف ات اىػػػات األطتػػػاء والممرضػػػيف واتداريػػػوف تالم تشػػػفيات الفاوميػػػة نفػػػو متسيػػػرات التنػػػوع 



 د. مصطفى محمد عبدالنبي                              أثرالتنوع الثقافي لمقوى العاممة عمى التعمم التنظيمي 
 

16 
  2020 – الثالثمجمة الدراسات المالية و التجارية                                                 العدد 

والتنظيمية(، وم توى ممار ات الموارد التشرية ) ذب الموظفيف، الثقافي )الداخلية، والخار ية، 
واعفتفػػػػاظ تػػػػالموظفيف( تػػػػاختفؼ خفاففػػػػيـ الديمو رافيػػػػة )النػػػػوع، والعمػػػػر، ومػػػػدة الخدمػػػػة، 
والوظيفػػػة(، وتو ػػػد عفثػػػة طرديػػػة ثويػػػة  ػػػدُا ذات دعلػػػة  ففػػػافية تػػػيف متسيػػػرات التنػػػوع الثقػػػافي 

، وأف (2116د التشػػػرية تيػػػذه الم تشػػػفيات )عػػػوض، تفػػػورة   ماليػػػة وم ػػػتوى ممار ػػػة المػػػوار 
التنػوع يػػوفر ميػزة  تداعيػػة لفريػؽ اعتتاػػار، وتلعػب ديناميايػػات الفريػؽ دورًا ميمػػًا فػي تعظػػيـ ىػػذه 

 .(Jones et al., 2020)المزايا، وأف الافاءة تيف الثقافات مطلوتة ألعضاء الفريؽ 
 لػػػى  ن ػػػيات مختلفػػػة، وأف التنػػػوع علػػػى أف ىنػػػاؾ  ثػػػار ريػػػر متاشػػػرة مرتتطػػػة تت زفػػػة األ انػػػب  -2

 Traxالم توى الالي ع يقؿ أىمية في تأثيره على اتنتا ية مثؿ التنوع على الم توى ال زفي )

et al., 2015،)  وتو د عفثة تيف ا ػتخداـ ا ػتراتي يات التنػوع وف ػف  دارة التنػوع، امػا تو ػد
 دارة التنػػوع )العرمػػوطي، وف ػػف،  عفثػػة ذات ارتتػػاط ثػػوي تػػيف تطتيػػؽ  يا ػػات التنػػوع وف ػػف

وأف التنوع الثقافي في م الس اتدارة يتثر  لتًا على أداء الشراات، ويػتـ تخفيفػو مػف  (،2115
خفؿ تعقيد الشراة وف ـ المتيعات والعمليات األ نتية، وامثار ال لتية لػو تتراػز تػيف المػديريف 

تػػػػنفس القػػػػدر، وأف التنػػػػوع فػػػػي الفرديػػػػة الم ػػػػتقليف. و وانػػػػب اعختففػػػػات الثقافيػػػػة لي ػػػػت ميمػػػػة 
  (.Frijns et al., 2016والذاورية ىو الذي يتثر تشاؿ أ ا ي على فعالية م الس اتدارة )

فػي أتعػاد الثقافػة الوطنيػة، ويو ػد أثػر لتفاعػؿ أتعػاد الثقافػة  المختلفػة ال ن ػياتتو د فػروؽ تػيف  -3
(، 2116أتعػاد القػيـ التنظيميػة )تاػاي، الوطنية للموظفيف م   ن ياتيـ فػي  دراايػـ للعديػد مػف 

امػػا تو ػػد عفثػػة ذات دعلػػة  ففػػافية تػػيف أتعػػاد  دارة التنػػوع والثقافػػة التنظيميػػة، ويو ػػد أثػػر ذو 
تو ػد عفثػة ارتتػاط و  (،2117دعلة  ففافية لواث   دارة التنوع على الثقافة التنظيميػة ) ػمارة، 

اء العػػػالي للمػػػوارد التشػػػرية وأنظمػػػة العمػػػؿ عاليػػػة ذات دعلػػػة  ففػػػافية تػػػيف  دارة التنػػػوع واعفتػػػو 
 (.2119)الخفا ي،  األداء

أف التنػػوع الثقػػافي ودر ػػة تطػػور الفػػادرات مرتتطػػاف ارتتاطػػًا اي اتيػػًا لػػو دعلػػة  ففػػافية،  ع أف  -4
تػػأثيره علػػى معػػدؿ نمػػو تطػػور الفػػادرات لػػيس لػػو دعلػػة  ففػػافية، امػػا أف تػػأثيره علػػى تطػػور 
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ختففػًا اتيػرًا علػى أ ػاس  ػنوي،  ع أنػو علػى مػدى الفتػرات الطويلػة يزيػد الفادرات ع يختلؼ ا
(، وأف الشػػراات التاتعػػة أثػػؿ  تػػداعًا تشػػاؿ عػػاـ Fan et al., 2018ىػػذا التػػأثير فػػي الف ػػـ )

عندما تتفالؼ مػ  شػرااء مػف ثقافػات أخػرى. ويفػتت تػأثير التنػوع الثقػافي  ي اتيػًا عنػدما تراػز 
ة اع تاشاؼ، فيث يتـ تعويض تفدياتو تفوافد التعػرض للمخططػات ىذه التفالفات على أنشط

 (.Elia et al., 2019المعرفية ال ديدة )
اعتمدت درا ات التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة علػى العديػد مػف األتعػاد فػي درا ػتة، فيػث انق ػـ  -5

ولي وتخافة في قاـ الق ـ األوؿ تدرا ة التنوع الثقافي على الم توى الدفالتافثوف  لى ث ميف، 
 Frijns etالشراات متعددة ال ن ػيات، واعتمػد معظميػـ علػى نمػوذج ىوف ػتيد للثقافػة وريػره )

al., 2016 ،؛ 2116؛ تاػايFan et al., 2018 ؛Elia et al., 2019 ؛Jones et al., 

 اعتمػددرا ة التنوع الثقافي للقوى العاملة على م توى المنظمػات، و تالق ـ الثاني  وثاـ(، 2020
أتعاد التنوع الثقافي للقوى العاملة  لى أتعاد داخلية، وأتعاد خار يػة، وأتعػاد  على تق يـمعظميـ 

 ,Mania and Onsongoتنظيميػة، واشػتمؿ اػؿ ُتعػد مػنيـ علػى العديػد مػف األتعػاد الفرعيػة )

 (.     2119؛ الخفا ي، 2117؛  مارة، 2116؛ عوض، 2115العرموطي، وف ف، ؛ 2013
اختففات تيف الموظفيف ت اه أنماط القيػادة والػتعلـ التنظيمػي، وأف أنمػاط القيػادة وتخافػة تو د  -6

نمػػط القيػػادة التفويليػػة ليػػا تػػأثيرًا متاشػػرًا علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي، وتاػػويف ات اىػػات  ي اتيػػة لػػدى 
 ثػد ارتفعػت در ػػاتو  (.Nafei et al., 2012العػامليف نفػو أنمػاط القيػادة والػػتعلـ التنظيمػي )

ات اتػػػة فيمػػػا يتعلػػػؽ تأتعػػػاد القيػػػادة التفويليػػػة المتمثلػػػة فػػػي )التػػػأثير المثػػػالي، والػػػدف  واتليػػػػاـ، 
واع ػػػتثارة الفاريػػػة(، واػػػذلؾ فيمػػػا يتعلػػػؽ تػػػاعلتزاـ التنظيمػػػي ت ميػػػ  أتعػػػاده )اعلتػػػزاـ العػػػاطفي، 

عديػػػة )التايفػػػي واعلتػػػزاـ الم ػػػتمر، واعلتػػػزاـ المعيػػػاري(، واػػػذلؾ فيمػػػا يتعلػػػؽ تػػػالتعلـ المنظمػػػي تت
أف القيادة التفويلية ليا تأثير  ي اتي على التعلـ التنظيمػي اما  (.2115والتوليدي( )الرفامنة، 

ومشػػػػػاراة المعرفػػػػػة، وأف الػػػػػتعلـ التنظيمػػػػػي ومشػػػػػاراة المعرفػػػػػة ليمػػػػػا تػػػػػأثير اتيػػػػػر علػػػػػى اتتاػػػػػار 
مػػػوظفيف مػػػف المػػوظفيف، امػػػا أف القيػػادة التفويليػػػة ثػػد أثػػػرت تشػػاؿ ريػػػر متاشػػر علػػػى اتتاػػار ال
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خفؿ التعلـ التنظيمي ومشاراة المعرفة، وعدـ أىمية التأثير المعتدؿ ع تخداـ و افؿ التوافؿ 
 ,Khan and Khan)اع تمػػاعي علػػى العفثػػة تػػيف الػػتعلـ التنظيمػػي واتتاػػار المػػوظفيف 

علـ ، وأف   تراتي ية األعماؿ الرثمية تظير مف خفؿ الدور الو يط للقيادة وعمليات الت(2019
 .(Ruel et al., 2020)التنظيمي، والتي ي يليا التأثير المعتدؿ للعوامؿ ال ياثية 

تتوفر  مي  متسيرات التعلـ التنظيمي والمرونة اع تراتي ية تدر ة تراوفػت تػيف العاليػة والعاليػة  -7
الم ػػتوى  ػدًا، ويو ػػد تػأثير معنػػوي للػتعلـ التنظيمػػي فػػي المرونػة اع ػػتراتي ية، وأف الػتعلـ علػػى 
(، 2113التنظيمي والتدفؽ األمامي للتعلـ ىمػا األاثػر تػأثيرًا فػي المرونػة اع ػتراتي ية )اليدلػو، 

اما أف التعلـ التنظيمي يماػف أف يقػوي مشػاراة العمػؿ لػدى المػوظفيف، ممػا يػتثر علػى ال ػلوؾ 
التنظيمػي وأفاػار  اعتتااري لدييـ، ألف المشاراة في العمؿ تلعػب دورًا و ػيطًا اػامًف تػيف الػتعلـ

 (.Hsiu-Chuan and Yuan-Duen, 2017الموظؼ المتتار في م اؿ األفاار )
أف ثيمة اتيثار والتضفية ثد  اىمت تدر ػة اتيػرة فػي زيػادة ن ػب الػتعلـ تطريقػة متاشػرة وريػر  -8

متاشرة، ولعتت دورًا ميمًا مف خفؿ  دارة الفراعات في تف يف القدرة التنظيمية للتعلـ، وتماػف 
نمػػا مػػف خػػفؿ تخفػػيض  المنظمػات مػػف تعظػػيـ القػػدرة علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي لػيس متاشػػرة فقػػط، وا 

(، وأف مت  ػات الخػدمات الماليػة Guinot et al., 2015من وب الفراعات داخؿ المنظمػة )
فػػي طريقيػػػا لتفػػػتت منظمػػػات تعليميػػة مػػػف خػػػفؿ اع ػػػتثمار فػػي خلػػػؽ فػػػرص الػػػتعلـ، وا ػػػتخدـ 

م ػتوى تقيػيـ  و اء(، Shahzad, 2016ي، وتنفيذ التعلـ التنظيمي ااؿ )مفاىيـ التعلـ التنظيم
الػػػتعلـ التنظيمػػػػي فػػػي الم تشػػػػفيات الفاوميػػػة تدر ػػػػة مرتفعػػػة، ويو ػػػػد أثػػػر ذو دعلػػػػة  ففػػػػافية 

 (.2119ع تراتي يات التدريب في التعلـ التنظيمي )الذياب، 
ظيمػػػي، ويو ػػػد أثػػػر ذي دعلػػػة يو ػػػد أثػػػر ذي دعلػػػة  ففػػػافية للػػػذااء العػػػاطفي علػػػى الػػػتعلـ التن -9

 ففػػافية للػػتعلـ التنظيمػػي علػػى ا ػػتراتي يات  دارة الفػػراع، ويو ػػد تػػأثير ذي دعلػػة  ففػػافية 
(، 2117للػػذااء العػػاطفي علػػى ا ػػتراتي يات  دارة الفػػراع تو ػػود الػػتعلـ التنظيمػػي )العوايشػػة، 

يػػػة فػػػي الػػػتعلـ التنظيمػػػي، امػػػا يو ػػػد تػػػأثير ذو دعلػػػة  ففػػػافية تدارة المػػػوارد التشػػػرية اتلاترون
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تدارة المػوارد التشػػرية اتلاترونيػة فػي األداء المت  ػػي و للػتعلـ التنظيمػي فػػي األداء المت  ػي. و 
 (.2117مف خفؿ التعلـ التنظيمي ) ؿ نمفف، 

اعتمدت درا ات التعلـ التنظيمػي علػى العديػد مػف األتعػاد فػي درا ػتة، فمػنيـ مػف اعتمػد علػى  -11
 Nafei etأو عتارات في ثافمة اع تقفاء لقياس التعلـ التنظيمي ااػؿ )عدة مفاور أو أتعاد 

al., 2012 ؛ 2113اليدلػو، ؛Guinot et al., 2015 ؛Shahzad, 2016 ؛Hsiu-Chuan 

and Yuan-Duen, 2017 ؛Khan and Khan, 2019 ومػػنيـ مػػف 2119الػذياب، ؛ ،)
التايفػي، والػتعلـ التوليػدي )الرفامنػة، اعتمد في ثياس الػتعلـ التنظيمػي علػى ُتعػديف ىمػا: الػتعلـ 

           (.  Ruel et al., 2020؛ 2117؛  ؿ نمفف، 2117؛ العوايشة، 2115
عفػػػظ التافػػػث عػػدـ ثيػػػاـ الدرا ػػػات ال ػػاتقة التػػػي توفػػػؿ  لييػػػا وبنااااًع عماااى ماااا سااابق عرضاااو 

تتوضػػيت العفثػػػة تػػيف التنػػػوع الثقػػافي للقػػػوى العاملػػة والػػػتعلـ التنظيمػػي، واػػػذلؾ عػػدـ و ػػػود درا ػػػات 
 اتقة توضت أثر التنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التنظيمي في شػراات التتػروؿ العاملػة فػي 

 تيما معًا ل مي  المنظمات. مفر، على الررـ مف أىمي
تتمثػؿ فػي و ػود أىميػة تفثيػة لتوضػيت أثػر التنػوع  وبناًع عمى ذلك ظيرت لمباحث فجوة بحثياة

الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي، وذلػػؾ مػػف خػػفؿ التطتيػػؽ علػػى شػػراات التتػػروؿ فػػي 
ثقافػػػات للقيػػػاـ تأعماليػػػا مفػػػر )تاعتتارىػػػا مػػػف الشػػػراات التػػػي تفتػػػاج  لػػػى مػػػوارد تشػػػرية متنوعػػػة ال

المتعددة والمتنوعة، واذلؾ ألىمية التعلـ التنظيمػي تيػا(، وفتػى يػتماف التافػث مػف تقػديـ توفػيات 
تنا ب ىذه المنظمات وريرىا مف المنظمات المفرية على اختفؼ أنواعيػا وأنشػطتيا، التػي تعتمػد 

ـ اػذلؾ تػالتعلـ التنظيمػي تاعتتػاره مػف على موارد تشرية متنوعػة الثقافػات للقيػاـ تأعماليػا، والتػي تيػت
 أىـ  مات العفر الفديث.

       منيجية البحث: -3
يتنػػاوؿ التافػػث فيمػػا يلػػي المني يػػة المتتعػػة فػػي ىػػذا التفػػث، والتػػي تشػػتمؿ علػػى مشػػالة وفػػروض 

 ومتسيرات وأىداؼ التفث، ثـ م تم  التفث والعينة، وأخيرًا طريقة  م  وتفليؿ التيانات:
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 البحث: : مشكمة3/1
تناًء على ما ثاـ تو التافث مف درا ة   تطفعية في موضوع التفث، والتي توفؿ مف خفليػا 
 لػى ا ػتمارة اع تقفػاء النيافيػة التػي اعتمػد علييػا فػي ت ميػ  تيانػات التفػث، وتنػاًء علػى مػا  ػػتؽ 

الثقاافي "عدم وضوح مدى اختالف أو عدم اختالف التنوع عرضو، يماف تفديد مشالة التفث فػي 
لمقااوى العاممااةذ وكااذلك ماادى اخااتالف أو عاادم اخااتالف الااتعمم التنظيماايذ فيمااا بااين القطاعااات 
المختمفة في شركات البترول التي تعمل في مصر. باإلضافة إلى عدم وضوح أثار التناوع الثقاافي 

فااي لمقااوى العاممااة عمااى الااتعمم التنظيمااي  بلبعادىمااا المختمفااةت فااي شااركات البتاارول التااي تعماال 
 التالية ليذه المشالة:الرفي ية . وتناًء على ذلؾ، يماف طرح الت اتعت مصر"

ىػػؿ يو ػػد اخػػتفؼ فػػي التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة فيمػػا تػػيف القطاعػػات المختلفػػة فػػي شػػراات  -1
 التتروؿ التي تعمؿ في مفر؟

تتػروؿ التػي ىؿ يو ػد اخػتفؼ فػي الػتعلـ التنظيمػي فيمػا تػيف القطاعػات المختلفػة فػي شػراات ال -2
 تعمؿ في مفر؟

ما ىو أثر التنوع الثقافي للقػوى العاملػة علػى الػتعلـ التنظيمػي )تأتعادىمػا المختلفػة( فػي شػراات  -3
 التتروؿ التي تعمؿ في مفر؟

 : فروض البحث:3/2
 في ضوء عنواف التفث ولدرا ة مشالتو التفثية يتـ تناء فروض التفث التالية:

"ال يوجااد اخااتالف معنااوي فااي التنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة فيمااا بااين  الفاارض الرسيسااي األول:
 القطاعات المختمفة في شركات البترول التي تعمل في مصر"

"ال يوجااد اخااتالف معنااوي فااي الااتعمم التنظيمااي فيمااا بااين القطاعااات  الفاارض الرسيسااي الثاااني:
 المختمفة في شركات البترول التي تعمل في مصر"

"ال يوجد تلثير معنوي لمتنوع الثقافي لمقوى العاممة عمى التعمم التنظيماي  الثالث:الفرض الرسيسي 
 في شركات البترول التي تعمل في مصر"
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 ويتفرع عن ىذا الفرض الرسيسي الثالث الفرضين الفرعيين التاليين:
لتتروؿ التي ع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التايفي في شراات ا -1

 تعمؿ في مفر.
ع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التوليدي في شراات التتروؿ التي  -2

 تعمؿ في مفر.
 : متغيرات البحث:3/3

 ا، فمنو يماف توضيت متسيرات التفث اما يلي:مال اتؽ عرضي وفروضو وفقًا لمشالة التفث

 
 ( ىياؿ متسيرات التفث1شاؿ رثـ )

 الشاؿ مف  عداد التافثالمصدر: 
  : أىداف البحث:3/4

 ييدؼ التافث مف خفؿ ىذا التفث  لى ما يلي:

 المتغير التابع المتغير المستقل

 –العمر األبعاد الداخمية لمتنوع الثقافي لمقوى العاممة:  -1
 العرؽ. –األفؿ  –القدرات  –النوع 

مفػػؿ  األبعااد الخارجياة لمتناوع الثقااافي لمقاوى العامماة: -2
الخلفيػػة التعليميػػة  –اليوايػػات الشخفػػية  –الػػدخؿ  –اتثامػػة 

المعتقدات ال يا ية  –الفالة اع تماعية  –الخترة العملية  –
 المعتقدات الدينية. –
 األبعاااااد التنظيميااااة لمتنااااوع الثقااااافي لمقااااوى العاممااااة: -3

م موعػات  –مفتوى العمػؿ  –األثدمية  –الم توى الوظيفي 
 فالة اتدارة. –عضوية النقاتات  –مواث  العمؿ  –العمؿ 

 

 التنظٍمٌ التهلم التنوع الثقافٌ للقوى الهاملة

 التعمم التكيفي. -1
 التعمم التوليدي. -2
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 توفير معرفة علمية منظمة عف موضوع التنوع الثقافي للقوى العاملة وأىميتو وأتعاده. -1
 منظمة عف موضوع التعلـ التنظيمي وأىميتو وأتعاده.توفير معرفة علمية  -2
التعػػػرؼ علػػػى مػػػدى اخػػػتفؼ التنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة فيمػػػا تػػػيف القطاعػػػات المختلفػػػة فػػػي  -3

 شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر.
التعػرؼ علػى مػدى اخػتفؼ الػتعلـ التنظيمػي فيمػا تػيف القطاعػات المختلفػة فػي شػراات التتػػروؿ  -4

 مفر.التي تعمؿ في 
التعػػرؼ علػػى أثػػر التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي )تأتعادىمػػا المختلفػػة( فػػي  -5

 .شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر
تقػػديـ تعػػض المقترفػػات والتوفػػيات لمتخػػذي القػػػرار تشػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػػر،  -6

 تم توى التعلـ التنظيمي تيا. لإل تفادة مف التنوع الثقافي للقوى العاملة تيا، وللنيوض
 
 : مجتمع البحث والعينة:3/5

المػػديريف العػػامليف فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػر، يتاػػوف م تمػػ  التفػػث مػػف  ميػػ  
وليػػـ  وذلػؾ  ػواء اػانوا فػػي م ػتوى اتدارة العليػا أو اتدارة الو ػػطى أو اتدارة اتشػرافية )المتاشػرة(،

وات، وذلػؾ لضػماف الففػوؿ علػى أدؽ وأفضػؿ المعلومػات المماػف مدة خترة ع تقؿ عػف خمػس  ػن
( 285فيػػث يتلػػغ عػػددىا ) الففػػوؿ علييػػا، ونظػػرًا لاثػػرة عػػدد شػػراات التتػػروؿ العاملػػة فػػي مفػػر

ذه الشػػراات فػػي مختلػػؼ اتػػر عػػدد المػػديريف العػػامليف تيػػنظػػرًا ل، و وفقػػًا ألفػػدث اتففػػافياتشػػراة 
، يتضػػت للتافػػث أف لػػى تيػػاف تففػػيلي تم مػػالي عػػددىـولفػػعوتة الففػػوؿ ع ،الم ػػتويات اتداريػػة

م تم  التفث ىو م تم  رير مفدود، وتتطتيؽ ثانوف تفديػد ف ػـ العينػة للم تمػ  ريػر المفػدود، 
مدير( مف أ ؿ زيادة ن تة الردود، وتػـ  511مدير( تـ زيادتيـ  لى ) 384تـ تفديد ف ـ العينة تػ )

علػػػى المػػػديريف العػػػامليف تيػػػذه  تطريقػػػة العينػػػة العشػػػوافية() توزيػػػ  ا ػػػتمارت اع تقفػػػاء ليػػػذه العينػػػة
( ا ػػتمارة مػػا تػػيف أنيػػا ريػػر فػػالفة 48( ا ػػتمارة، ُأ ػػتتعد منيػػا )445الشػػراات، وا  ػػتر   منيػػا )
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للتفليػؿ أو تخػػص المػػديريف فػػديثي الختػرة )أي أف ختػػرتيـ أثػػؿ مػػف خمػس  ػػنوات(، أو أنيػػا تخػػص 
الوفػػوؿ  لػػى أفضػػؿ وأدؽ ات اتػػات المماػػف الوفػػوؿ عػػامليف مػػف ريػػر المػػديريف، وذلػػؾ لضػػماف 

(   ػتمارة، وىػو مػا 397 لييا، وتذلؾ تلغ عػدد اع ػتمارات ال ػليمة والخاضػعة للتفليػؿ اتففػافي )
( ا ػػتمارة، ممػػا ُيمااػػف التافػػث مػػف الففػػوؿ علػػى 384يفػػوؽ ف ػػـ عينػػة الم تمػػ  ريػػر المفػػدود )

ختتار فروض التفث وتفقيؽ أىدافو، ومف ثـ  ماانية المتشرات الاافية وال ليمة والتي ت اعده في ا
 تطتيؽ النتاف  التي تـ التوفؿ  لييا على م تم  التفث تأاملو.

 : طريقة جمع وتحميل البيانات:3/6
تـ  م  التيانات مف خفؿ ثياـ التافث تتفميـ ا تمارة ا تقفػاء ل مػ  التيانػات التػي تفيػد فػي 

مػػف الشػػراات مفػػؿ الدرا ػػة، و ػػيتـ عػػرض اػػؿ مػػا يتعلػػؽ  تفقيػػؽ أىػػداؼ التفػػث، واختتػػار فروضػػو
 تا تمارة اع تقفاء في ال زء الخاص تاتطار التطتيقي للتفث.
عػػف طريػػؽ اعتمػػاد التافػػث علػػى وقااد تاام تحمياال بيانااات الدراسااة الميدانيااة التااي تاام جمعياااذ 

ة التيانػات التػي األ اليب اتففافية المنا تة، والتي تتفؽ م  فروض التفث مف نافية، وم  طتيعػ
 تـ الففوؿ علييا مف نافية أخرى، فيث:

 تـ ا تخداـ معامؿ ألفا ارونتاخ لقياس الثتات والفدؽ ألتعاد ومتسيرات الدرا ة. -1
تػػـ ف ػػاب التاػػرارات والن ػػب المفويػػة والمتو ػػط واعنفػػراؼ المعيػػاري والترتيػػب لاػػؿ عتػػارة مػػف  -2

 عتارات اع تقفاء، ولاؿ ُتعد مف أتعاد الدرا ة.
(، تختتػػػار الفرضػػػيف F-Testواختتػػػار ؼ ) (ANOVA)تػػػـ ا ػػػتخداـ أ ػػػلوب تفليػػػؿ التتػػػايف  -3

 الرفي ييف األوؿ والثاني للتفث.
، عختتػػار Stepwise Multiple Ressionتػػـ ا ػػتخداـ تفليػػؿ اعنفػػدار المتعػػدد التػػدري ي  -4

 الفرض الرفي ي الثالث للتفث وفروضو الفرعية.
 اإلطار النظري لمبحث: -4
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ويشتمؿ اتطار النظري للتفث على مفيـو التنوع الثقافي للقوى العاملة وأىميتو وأتعاده، وعلى 
 مفيـو التعلـ التنظيمي وأىميتو وأتعاده، وذلؾ اما يلي:

 : مفيوم التنوع الثقافي لمقوى العاممة وأىميتو وأبعاده:4/1
ارًا ل ملػة مػف األتعػاد األوليػة يماف تعريؼ التنوع تأنو امػا يميػز أفػراد م موعػة عػف ريرىػا اعتتػ

والثانويػػػة والتػػػي ليػػػا تػػػأثير متاشػػػر علػػػى األفػػػراد مثػػػؿ: النػػػوع اع تمػػػاعي، والعػػػرؽ، والقػػػدرات العقليػػػة 
وال  دية، والتو و ال ن ي، أما األتعاد الثانوية فتشمؿ الخلفية التعليمية، والموث  ال سرافي، والديف، 

أو أنػو  ااعخػتفؼ (. Loden and Rosener, 1991, p.2)واللسة، والخترات العمليػة والتنظيميػةا 
فػػػػػػي العمػػػػػػر، وال ػػػػػػنس، والم ػػػػػػتوى التعليمػػػػػػي، والقػػػػػػدرات التدنيػػػػػػة، والفالػػػػػػة اع تماعيػػػػػػة، والوضػػػػػػ  

 ,.Woods et al)اعثتفػػادي، ونمػػط الفيػػاة، والػػديف، والعػػرؽ، وريرىػػا الاثيػػر مػػف الخفػػافصا 

1998, p.2) . 
وفػػي مفيومػػو الوا ػػ  اع يقتفػػر علػػى العمػػؿ فػػي المنظمػػات الدوليػػة أو عالميػػة النشػػاط، فػػيماف 
أف ن ػػد التنػػوع داخػػؿ الم تمػػ  المفلػػي، فيػػث تو ػػد شػػراات اثيػػرة يعمػػؿ فييػػا نوعيػػات مختلفػػة مػػف 
داخػػؿ الػػوطف وليػػـ ثقافػػات تيفيػػة فرعيػػة مثػػؿ الفػػعيدي، والتفيػػري، والقػػاىري، وال ػػوافلي، والعػػرب 

ناوي/ التػػدوي(، وىنػػاؾ الر ػػػاؿ، والن ػػاء، والم ػػلموف، والم ػػػيفيوف، وأيضػػًا الريػػؼ والفضػػػر، )ال ػػي
... لخ، اؿ ىذه أنماط ن دىا في التيفة المفرية وريرىا، وع يفدث تعارض ما داـ اتطػار الثقػافي 

ويشػير  لػى ااعخػتفؼ تػيف األفػراد وال ماعػات  (.335ص، 2116وافد في الم تم ا ) اد الػرب، 
ي العمػػر، والفػػفة، والعػػرؽ، والخلفيػػة الثقافيػػة، ونػػوع ال ػػنس، والميػػوؿ ال ن ػػية، والػػديف، والفاػػرا فػػ
(Diez and Ortega, 2011, p.13) . 

ويدؿ على ااعختففات المو ودة تيف األفراد فػي المنظمػة الوافػدة، مػف فيػث العمػر أو ال ػنس 
و يػػات الفػػرد ال يا ػػية واع تماعيػػة أو ريرىػػا أو العػػرؽ أو األثليػػة أو الػػديف أو القػػدرة ال  ػػمية أو ت

(. امػػا يشػػير  لػػى ااعختففػػات التػػي تتاػػوف مػػف الفػػرد، مثػػؿ 71، ص2115)العرمػػوطي، وف ػػف، 
الثقافػػػػة، والعػػػػرؽ، وال ن ػػػػية، وال ػػػػف، والػػػػديف، واتعاثػػػػة، وال ػػػػنس، والتعلػػػػيـ، والمعتقػػػػدات، و ميػػػػ  
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. ويشير أيضًا  لػى اأي اخػتفؼ (Ardakani et al., 2016, p. 408)اعختففات في ثوة العمؿا 
واضػػػت تػػػيف األفػػػراد فػػػي ال ػػػف، والعػػػرؽ، والػػػديف، والتخفػػػص الػػػوظيفي، والمينػػػة، والميػػػؿ ال ن ػػػي، 
واألفػػؿ ال سرافػػي، ونمػػط الفيػػاة، وامػػتفؾ المت  ػػة أو المنفػػب، أو أي نػػوع  خػػر مػػف اعخػػتفؼ 

رة عف ااعختفؼ في اػؿ مػف . وىو عتا(Mondy and Martocchio, 2016, p. 65)الواضتا 
م موعػػػة األتعػػػاد الداخليػػػة والخار يػػػة والتنظيميػػػة، وأف ذلػػػؾ اعخػػػتفؼ يػػػتدي  لػػػى اخػػػتفؼ ثقافػػػات 
وخفافص وعادات األفراد، وعلى المنظمات  دارة ىذه اعختففػات تافػاءة، فتػى ع يفػدث تعػارض 

 (.46، ص2117في اتطار الثقافي تيف القوى المتنوعةا ) مارة، 
ظير اعت اه نفو  دارة التنوع في ت عينات القرف العشريف انعاا ًا ليذه التطورات في تنوع  وثد

ثػػوة العمػػؿ، ومػػف أ ػػؿ تفقيػػؽ ىػػدفيف رفي ػػييف ىمػػا: تف ػػيف نوعيػػة التفاعػػؿ تػػيف النػػاس مػػف مختلػػؼ 
. ويػتـ تعريػؼ  دارة التنػوع Neck et al., 1997, p.192)الففات، وتمايف ودعـ  ميػ  المػوظفيف )

تأنيػػا ااأل ػػلوب الػػذي تخلػػػؽ تػػو المنظمػػة مناخػػػًا ي ػػتوعب اعختففػػات تػػػيف أعضػػافيا وتماػػنيـ مػػػف 
الوفػػوؿ  لػػى أعلػػى طاثػػاتيـ، امػػا يتتػػ  ىػػذا األ ػػلوب اع ػػتفادة القفػػوى مػػف الخفػػافص المتتاينػػة 

ميػػة التطوعيػػة التػػي ىػػي اات ػػراءات التنظيو  (.Barinaga, 2007, p.317)ألعضػػاء المنظمػػةا 
تيػػػدؼ  لػػػى مزيػػػد مػػػف ضػػػـ المػػػوظفيف مػػػف خلفيػػػات متنوعػػػة فػػػي الييااػػػؿ التنظيميػػػة الر ػػػمية وريػػػر 

 .(European commission, 2011, p.10)الر ػػمية، مػػف خػػفؿ  يا ػػات وتػػرام  مدرو ػػةا 
ع ػػػتقطاب خلػػػيط ريػػػر مت ػػػانس مػػػف  وىػػػي أيضػػػًا االتػػػزاـ مني ػػػي ومخطػػػط لػػػو مػػػف ثتػػػؿ المنظمػػػات

  (.Otike et al., 2011, p.2225ف، واعفتفاظ تيـ، وماافأتيـ، وتش يعيـا )العاملي
ومف خفؿ تعريؼ  دارة التنوع تـ توضػيت تعػض المفػددات وأىميػا: أف  دارة التنػوع عتػارة عػف 
أفاار وممار ات  دارية، ت عى  لػى التعزيػز والتطػوير المت  ػي، وأف ن افيػا مرىػوف تتػوفير منػاخ 

ع تعنػي فقػط  دارة اعختففػات أو الفوافػد المفتملػة، ولانيػا تعنػي أيضػًا  دارة التشػاتو الثقة، اما أنيا 
امػػػا أنػػػو اعمليػػػة  ي ػػػاد منػػػاخ داخػػػؿ المنظمػػػة تػػػتـ  (.116ص، 2114والعوافػػػؽ المتوثعػػػة )أفمػػػد، 

اع ػػػتفادة مػػػف خفلػػػو مػػػف الميػػػزات الممانػػػة للتنػػػوع لتف ػػػيف أداء األفػػػراد والم موعػػػات فػػػي المنظمػػػة 
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(. امػا أنيػا تضػمف و ػود  ميػ  71، ص2115ال لتيات المفتملة لو )العرمػوطي، وف ػف،  وتقليؿ
العوامػؿ فػػي ماانيػا الفػػفيت مػػف أ ػؿ تشػػ ي  التطػػوير الم ػتمر للقػػوى العاملػػة المتنوعػة مػػف خػػفؿ 
مػػػػزج ىػػػػذه اعختففػػػػات الفعليػػػػة والمتفػػػػورة تػػػػيف العػػػػامليف تيػػػػدؼ الوفػػػػوؿ  لػػػػى أثفػػػػى معػػػػدؿ مػػػػف 

 .  (Mondy and Martocchio, 2016, p. 65)اتنتا ية 
      وبناًع عمى ما سبق يمكن لمباحاث يمكان لمباحاث تعرياف التناوع الثقاافي لمقاوى العامماة بلناو
ام موعػػػة اعختففػػػات المو ػػػودة تػػػيف العػػػامليف فػػػي المنظمػػػة الوافػػػدة، والتػػػي تميػػػزىـ عػػػف تعضػػػيـ 

مػػر، والنػػوع، ومفػػؿ اتثامػػة، والخلفيػػة الػػتعض، وتػػتثر علػػى النػػوافي الثقافيػػة الخافػػة تيػػـ، مثػػؿ: الع
كماااا  التعليميػػػة، والختػػػرة العمليػػػة، والفالػػػة اع تماعيػػػة، والمعتقػػػدات ال يا ػػػية والدينيػػػة،... وريرىػػػاا.

اأفاػػار وأ ػػاليب وممار ػػات  داريػػة يمكاان لمباحااث تعريااف إدارة التنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة بلنااو 
ت ػػػتطي  مػػػف خفليػػػا المنظمػػػة ا ػػػتيعاب  ميػػػ  أو ػػػو التشػػػاتو واعختففػػػات الثقافيػػػة تػػػيف أعضػػػافيا، 
وتوظيفيا التوظيؼ األمثؿ، الذي يفقؽ أثفى ا تفادة ممانة منيا لفالت المنظمة و مي  العامليف 

 تياا.  
 أىمية التنوع الثقافي لمقوى العاممة:

لتنػػػوع الثقػػػافي علػػػى تفقيػػػؽ التػػػوازف تػػػيف ثقافػػػة المنظمػػػة وثقافػػػات العػػػامليف أو الثقافػػػات ي ػػػاعد ا 
الفرعيػػة داخػػؿ المنظمػػة، وفػػي تنػػاء الػػوعي لػػدى العػػامليف تضػػرورة التعامػػؿ معػػو والتأايػػد علػػى و ػػود 

(. امػػػا أنػػو مفػػػدر ميػػـ لن ػػػاح األعمػػػاؿ، 119، ص2111نظػػاـ فعػػػاؿ للتسذيػػة العا ػػػية )مر ػػي، 
طر ويمزج الميارات والمعارؼ لعدد اتير مف الناس المتمايزيف في ثدراتيـ وثػاتليتيـ، خافة وأنو يت 

وتالتالي يعطي ىذا المزي  المنظمػة القػدرة علػى التعامػؿ مػ  التعقيػد وعػدـ التأاػد فػي تيفػة األعمػاؿ، 
تػأف  اما أف خلؽ ميزة تناف ية للمنظمة ي تند متاشرة  لػى افتػراـ تنػوع أعضػافيا وال ػماح لاػؿ مػنيـ

 (. 71، ص2115ي تخدـ ثاتليتو ومياراتو  لى أثفى الفدود )العرموطي، وف ف، 
وتظير أىميتو مف خفؿ م اىمتو في زيادة المتيعات والففة ال وثية واألرتػاح، فيػث أف تنػوع  

ثػػوة العمػػؿ تالمنظمػػة يعػػد تمثاتػػة مػػر ة لتنػػوع عمففيػػا، تاتضػػافة  لػػى أنػػو يزيػػد مػػف اتتػػداع واعتتاػػار 
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ًا لو ود خترات وأىداؼ متنوعة لقػوة تشػرية متنوعػة القػدرات والخفػافص، ومػف القػدرة علػى فػؿ نظر 
المشافت المختلفة نتي ة  ثراء الفلوؿ التديلة وتنميتيػا، وي ػاعد علػى تخفػيض التاػاليؼ مػف خػفؿ 

يا مػػف أف اعلتػػزاـ تػػمدارة التنػػوع يػػوفر علػػى المنظمػػة التاػػاليؼ والتعويضػػات التػػي اػػاف يماػػف أف تػػدفع
خػػفؿ األفاػػاـ القضػػافية التػػي يماػػف أف تفػػدر ضػػدىا نتي ػػة تمييػػز المنظمػػة ضػػد تعػػض أفػػراد ثػػوة 

(. اما أنو يتدي  لى تف يف الفورة الذىنيػة للمنظمػة، ويزيػد 215، ص2116العمؿ تيا )عوض، 
ارد مػػف القيمػػة ال ػػوثية أل ػػيـ الشػػراات التػػي تأخػػذ تػػو، ويػػتدي  لػػى التاامػػؿ والتنػػارـ التنظيمػػي للمػػو 

 (.49، ص2117التشرية في اؿ الوظافؼ، وتمختلؼ الم تويات اتدارية ) مارة، 
ي اتيػات للتنػوع تزيػد مػف أىميتػو، وت ػتدعي مػف المنظمػات   تاتضافة  لى ذلؾ تو د عػدة فوافػد وا 

تنوي  ثواىا العاملة، ومنيا: أف  دارة التنوع تعطي ميزة اثتفادية وتناف ية للمنظمات، ونتػاف  ذىنيػة 
تمثؿ في ثدرة أفراد المنظمة على زيادة اتتداع واعتتاار، ومرونة للنظاـ مما ي اعد المنظمػة علػى ت

التعامؿ تفعالية وافاءة م  المتسيرات التيفية، اما أف ىذه المنظمات تعتتر ثدوة لسيرىا ومثًف يفتذى 
التنػوع األخػرى مثػؿ  تو وتات ػب  ػمعة  ي اتيػة تػنعاس علػى أدافيػا وأرتافيػا، تاتضػافة  لػى ميػزات

التعدديػة والتاامػػؿ الييالػي والتنػػارـ التنظيمػي وريػػاب الفاػـ الم ػػتؽ والتمييػز والتقليػػؿ مػف النزاعػػات 
 (. 15، ص2111تيف الم موعات )المفاروة، 

اما أنو يتدي  لى الفد مف الدوراف والتسيب تتففيز الرضػا الػوظيفي وتخفػيض التاػاليؼ المترتتػة  
فراعات الثقافيػة والتقليػؿ مػف األخطػاء الثقافيػة تا ػر الفػوا ز التػي تػتدي  لػى عنيما، والفد مف ال

ذلػػؾ وال ػػيطرة علػػى التعدديػػة الثقافيػػة فػػي تنيتيػػا الداخليػػة، و ػػذب أفضػػؿ المواىػػب واع ػػتتقاء علػػييـ 
ثػراء المػوارد التشػرية، والتقليػؿ مػف الممار ػات  م  ا تقطاب الافاءات المتميػزة تسيػة تف ػيف األداء وا 

(. وزيػػػػػادة المرونػػػػػة 32، ص2113لتمييزيػػػػػة والتفيزيػػػػػة وعػػػػػدـ انتشػػػػػار الفػػػػػور النمطيػػػػػة )لففػػػػػؿ، ا
التنظيمية والقدرة على التايؼ، و عؿ المنظمات والمت  ات أ رع في اع ػت اتة للتسيػرات فػي تيفػة 
 األعمػػػاؿ ممػػػا يػػػتدي  لػػػى تف ػػػيف اتنتا يػػػة، واع ػػػتفادة مػػػف نقػػػاط القػػػوة فػػػي القػػػوة العاملػػػة المتنوعػػػة

(Rudhumbu and Chawawa, 2014, p.34.)  اما أف ميارة القوى العاملة المتنوعة تامف في
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تعدد وتنوع خلفيات وخترات الموظفيف، لذلؾ عتد للمنظمات مػف خلػؽ  يا ػة وظيفيػة تػدعـ وتفمػي 
التنػػػػوع داخليػػػػا، ألف القػػػػوى العاملػػػػة المتنوعػػػػة ت ػػػػاعد المنظمػػػػة فػػػػي فػػػػؿ المشػػػػااؿ تطػػػػرؽ مختلفػػػػة، 
، تاتضافة  لى تعدد الفرص اع ػتثمارية ت ػتب تعػدد واخػتفؼ  دراؾ ونظػرة القػوى العاملػة المتنوعػة

اما ي اعد في عملية الت ويؽ للمنظمة وتو ي  م اليا، فاؿ ففة مف الموظفيف  تعمؿ على ت ويؽ 
المنت ات  لى ففتيا في الم تم   واء لعرثيا أو  ن يا أو  نيا، ويزيد مػف فعاليػة اتفػاؿ المنظمػة 

 (. 69، ص2116تمفيطيا اعثتفادي وتالمنظمات األخرى )تااي، 
ي   اتيات التنوع  ع أف لو تعض ال لتيات، خافة  ف لػـ يػتـ التعامػؿ مػ  ىػذا وتالررـ مف فوافد وا 

التنوع تشاؿ  ليـ، اازدياد تالفة ووثت فؿ المشافت واتخاذ القرارات داخؿ المنظمة، والفراعات، 
ومشػػػااؿ فػػػي اعتفػػػاؿ، وظيػػػور  ػػػػلتيات تتمثػػػؿ فػػػي ات اىػػػات األفػػػػراد، مثػػػؿ مشػػػااؿ فػػػي اعلتػػػػزاـ 

ظيفي، وتػػػروز ظػػػاىرة التفيػػػز أو التعفػػػب فػػػي فػػػاؿ عػػػدـ  دارة التنػػػوع تشػػػاؿ التنظيمػػػي والرضػػػا الػػػو 
 ػػػليـ، تاتضػػػافة  لػػػى زيػػػادة التسيػػػب عػػػف العمػػػؿ أو دوراف العمػػػؿ، وزيػػػادة الفػػػراعات الداخليػػػة تػػػيف 
األفػػراد، وفػػدوث مشػػااؿ ثقافيػػة تػػيف األفػػراد والم موعػػات، وزيػػادة تاػػاليؼ التػػدريب والتطػػوير داخػػؿ 

(.  ع 18، ص2111اافة األفراد فرفًا مت اوية لتف يف األداء )المفاروة،  المنظمة وعدـ  عطاء
دراؾ  أنو تو د العديػد مػف المعوثػات التػي توا ػو تطتيػؽ  دارة التنػوع مثػؿ: التمييػز وانخفػاض وعػي وا 
تعػػػض الم ػػػفوليف ألىميػػػة التنػػػوع، وعػػػدـ النظػػػر  ليػػػو تاعتتػػػاره أولويػػػة تنظيميػػػة، وانخفػػػاض اتدراؾ 

تػػو وأتعػػاده، والتفيػػز لعرثيػػات أو  ن ػػيات معينػة، وو ػػود تيفػػة عدوانيػػة أو ريػػر داعمػػة لمختلػؼ  وان
لقػػاء اللػػوـ علػػى امخػػريف، وضػػعؼ ثػػدرة اتدارة علػػى تفقيػػؽ التػػوازف تػػيف المشػػافت  تدارة التنػػوع، وا 

يػر األ رية للعامليف وافتيا ات ظروؼ العمػؿ، وتم ػايا تأفاػار تقليديػة، وميػؿ األفػراد لمقاومػة التسي
والتطػػػوير التنظيمػػػي الػػػفـز لتفقيػػػؽ التنػػػوع، ومخػػػاوؼ تعػػػض ففػػػات ثػػػوة العمػػػؿ مػػػف أف الفافػػػدة التػػػي 
 تعود على ففة معينة  وؼ تاػوف علػى ف ػاتيـ، وضػعؼ القػدرة علػى تطػوير نظػـ الفػوافز وتقيػيـ 

 ,Patrick and Kumar, 2012)األداء لاػي تػتفءـ مػ  مقتضػيات تطتيػؽ مػدخؿ  دارة التنػوع 

p.5,6). 
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 أبعاد التنوع الثقافي لمقوى العاممة:
تو ػػػد العديػػػد مػػػف الدرا ػػػات التػػػي تناولػػػت التنػػػوع الثقػػػافي علػػػى الم ػػػتوى الػػػدولي وعلػػػى م ػػػتوى  

المنظمات، وثدمت ىذه الدرا ات العديد مف األتعاد المتعلقة تدرا ػة التنػوع الثقػافي، فمنيػا الدرا ػات 
درا ػػة التنػػوع أفاديػػة الُتعػػد ومنيػػا الدرا ػػات متعػػددة األتعػػاد، وفيمػػا يتعلػػؽ تالدرا ػػات أفاديػػة التعػػد ل

التػػي ا ػػتخدمت ُتعػػد )ثقافػػات عاليػػة  (Hall, 1990)الثقػػافي علػػى الم ػػتوى الػػدولي فمنيػػا درا ػػة 
التي ا ػتخدمت ُتعػد )أفاديػة الػزمف  (Lewis, 1992)ثقافات منخفضة ال ياؽ(، ودرا ة  –ال ياؽ 

ثقافػات  –ففقػة الػذي ا ػتخدـ ُتعػد )ثقافػات ذات األعمػاؿ المت (Dell)متعددة األزمنة(، ونموذج  –
 –التي استخدمت بُعد )ثقافاا  االةاا الةقاا (Fukuyama, 1995)ذات األعماؿ المتزامنة(، ودرا ة 

 ,Modern, 1999؛ 112ص، 2116؛ تااي، 116، ص2111الثقة( )مر ي،  ثقافا  منخفضا

p.24 ؛Weldon, 2000, p.251 ؛Rogers et al., 2002, p.10,11.)  
أما الدرا ات متعددة األتعاد في درا ة التنػوع الثقػافي علػى الم ػتوى الػدولي أيضػًا فمنيػا درا ػة  
(Kluckhohn and Strodbeck, 1961)  التي ا تخدمت األتعاد )التو و نفو اتن اف، والتو و

ودرا ػة  نفو النشاط، والتو و نفو الزمف، والتو و نفو المااف، والتو و نفو العفثات تيف األفراد(،
(Hofstede, 1980 ) منخفضػػػػة، وت نػػػػب  –التػػػػي ا ػػػػتخدمت األتعػػػػاد )م ػػػػافة ال ػػػػلطة: عاليػػػػة

الفرديػػػػة(، ثػػػػـ أضػػػػاؼ  لػػػػييـ  –األنثويػػػػة، وال ماعيػػػػة  –مػػػػنخفض، والذاوريػػػػة  –السمػػػػوض: عػػػػالي 
Hofstede  ُتعد خامس ثدمو(Bond, 1988)  واعتمدهHofstede  وذلؾ في درا ة مشتراة ليما
التو ػو ثفػير  –وىػو ُتعػد )التو ػو طويػؿ المػدى  (Hofstede and Bond, 1988)وىػي درا ػة 

التػػي ا ػػتخدمت األتعػػاد )الترارمتيػػة أو  (Lessem and Neubauer, 1994المػػدى(، ودرا ػػة )
-Trompenaars and Hampdenاتن ػػػانية(، ودرا ػػػة ) –المثاليػػػة، والعقفنيػػػة  –الواثعيػػػة 

Turner, 1997) الفرديػػػة،  –الخفوفػػػية، وال ماعانيػػػة  –اد )الشػػػمولية التػػػي ا ػػػتخدمت األتعػػػ
العػػػزو، والنظػػػرة الت ل ػػػلية  –عفثػػػات عامػػػة، واتن ػػػاز  –العاطفيػػػة، وعفثػػػات مفػػػددة  –والفياديػػػة 
 ,Schwartz)الػػػتفاـ الخػػػار ي(، ودرا ػػة  –النظػػػرة التزامنيػػة للػػػزمف، والػػػتفاـ الػػداخلي  –للػػزمف 
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اع ػتقفلية العاطفيػة أو اع ػتقفلية الفاريػة، واليرميػة  – التي ا تخدمت األتعاد )المفافظة( 1999
التػػي ا ػػتخدمت األتعػػاد  (House et al., 2004)التنػػارـ(، ودرا ػػة  –الم ػػاواتية، وال ػػيطرة  –

المػنخفض، وال ماعيػػة داخػػؿ  -المرتفػػ ، وت نػػب السمػوض: المرتفػػ   -)التو ػو األدافػػي: المػنخفض 
المرتفعػػة، والم ػػاواة تػػيف ال ن ػػيف:  -ة ال ػػلطة: المنخفضػػة مرتفعػػة، وم ػػاف -ال ماعػػة: منخفضػػة 

 -مرتفػػػ ، وال ماعيػػػة المت  ػػػاتية: منخفضػػػة  -مرتفعػػػة، والتو ػػػو اتن ػػػاني: مػػػنخفض  -منخفضػػة 
: مػػػنخفض  -مرتفعػػػة، والتو ػػػو الم ػػػتقتلي: مػػػنخفض  مرتفػػػ ( )مر ػػػي،  -مرتفػػػ ، واتثتػػػات وال ػػػـز

 Trompenaars and؛ 113 -72، ص ص2116؛ تاػػػاي، 119 -116، ص ص2111

Hampden-Turner, 2000, pp.8-11; House et al., 2004, pp.202-254 ; 

Schwartz, 2006, p.137-162; Hofstede, 2011, pp.3-21; Frijns et al., 2016, p. 

525; Jones et al., 2020, p. 325  .) 

أما الدرا ات التي تناولت التنوع الثقافي على م توى المنظمات، فقد ثدمت ىذه الدرا ػات أيضػًا  
العديد مف األتعاد المتعلقة تدرا ة التنوع الثقافي ولاف على م توى المنظمات، فمنيا مف نظػر ليػذه 

، 51، ص2117األتعػػاد مػػف منظػػور ضػػيؽ وففػػرىا فػػي )األفػػؿ، أو العػػرؽ، أو الػػديف( ) ػػمارة، 
الػػذي ثػػاـ تتفديػػد نمػػوذج يوضػػت أتعػػاد التنػػوع الثقػػافي داخػػؿ ( Cox, 1993)(. ومنيػػا مػػا ثدمػػو 54

المنظمة، فيث ثاـ تتق يـ أتعاد التنوع الثقافي  لى ثفثة أتعاد ىي: األتعاد الداخلية وتشمؿ )ال نس 
خار يػة وتشػمؿ )الموثػ  )النوع(، والو ية ال ن ية، والقاتلية ال  ػدية، واألثنيػة، والعػرؽ(، واألتعػاد ال

ال سرافػػػي، والعافػػػػد، والعػػػػادات الشخفػػػية، والعػػػػادات الترفيييػػػػة، والػػػديف، والخلفيػػػػة التعليميػػػػة، وختػػػػرة 
العمػػػؿ، والمظيػػػر، وال ػػػف، والفالػػػة اع تماعيػػػة )الزوا يػػػة((، واألتعػػػاد التنظيميػػػة وتشػػػمؿ )الم ػػػتوى 

 –األثدميػة  –فػدة )م موعػة العمػؿ( الق ـ أو الو  –مفتوى العمؿ )المااف(  –الوظيفي )التفنيؼ( 
 .(Cox, 1993, p.11)الوض  اتداري(  –اتفاد اعنتماء  –مقر العمؿ 

تتفػنيؼ األتعػاد الثقافيػة للتنػوع  (Rijamampinina and Carmichael, 2005)امػا ثػاـ  
 لى ثفثة أفناؼ ىي: األتعاد األولية وتشمؿ )العرؽ، واتثنيػة، والنػوع اع تمػاعي، وال ػف، والقػدرة 
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ال  ػدية، واتعاثػػة(، واألتعػػاد الثانويػػة وتشػػمؿ )الػديف، والثقافػػة، والتو ػػو ال ن ػػي، وأ ػػلوب التفايػػر، 
وب الفيػػػاة، والوضػػػ  اعثتفػػػادي، والتو ػػػو ال يا ػػػي، واألفػػػؿ ال سرافػػػي، والوضػػػ  العػػػافلي، وأ ػػػل

والختػػػػرة العمليػػػػة(، واألتعػػػػاد الفرعيػػػػة وتشػػػػمؿ )المواثػػػػؼ، واتدرااػػػػات، والمعتقػػػػدات، والقػػػػيـ، وثواعػػػػد 
( 2116وث ػـ ) ػاد الػرب،  (،Rijamampinina and Carmichael, 2005, p.2)ال ماعػة( 

لعػػػػرؽ، وال ػػػنس، والعقيػػػدة، والقػػػدرات الطتيعيػػػػة، أتعػػػاد التنػػػوع  لػػػى: أتعػػػػاد أوليػػػة وتشػػػمؿ )العمػػػر، وا
والتو يػػػػات ال ن ػػػػية(، وأتعػػػػاد أوليػػػػة وتشػػػػمؿ )التعلػػػػيـ، والمعتقػػػػدات، والختػػػػرات الع ػػػػارية، والموثػػػػ  
ال سرافي، والدخؿ، وخلفية العمػؿ، واترتتػاط األ ػري، ونظػـ الػزواج، والثقافػة العامػة، وريرىػا( ) ػاد 

التنػوع مػف خػفؿ أتعػاد عديػدة ىػي  (Daft, 2010)وأوضت (. 338-336ص، ص 2116الرب، 
)العرؽ، وال نس، ونمط الفياة، والوظيفة، وم توى الدخؿ، وال دارات، والم توى المادي، والوالديف، 

 ,Daft, 2010)واللسة، ونوع العمؿ، والخترة الع ػارية، والمراػز الػوظيفي، وال ن ػية، والشخفػية( 

p. 347)تعػػاد التنػػوع فػػي ثمانيػػة عشػػر ُتعػػدًا وذلػػؾ فػػي م مػػوعتيف، . وثػػاـ تعػػض الاتػػاب تتفديػػد  أ
تشمؿ الم موعة األولى األتعاد األولية وىي )العمػر، واألفػؿ، والعػرؽ، والنػوع، والقػدرات ال  ػدية، 
والتو يات ال ن ػية(، تينمػا تشػمؿ الم موعػة الثانيػة األتعػاد الثانويػة وىػي )الختػرة العمليػة، والػدخؿ، 

والختػػػرة الع ػػػارية، والديانػػػة، ومفػػػؿ اتثامػػػة، وفالػػػة الوالػػػديف، والتعلػػػيـ، ونمػػػط والفالػػػة اع تماعيػػػة، 
 (. 54 -52، ص ص2117العمؿ، ونمط اعتفاؿ، والم توى التنظيمي، واللسة( ) مارة، 

وثدمت تعض الدرا ات م موعة مف األتعاد األ ا ية للتنوع تـ تفنيفيا فػي ثػفث م موعػات  
وتشمؿ )العمر، والنوع، والقدرات العقلية والتدنية، واألفؿ، والعػرؽ(،  ىي: م موعة األتعاد الداخلية

وم موعػػة األتعػػاد الخار يػػة وتشػػمؿ )مفػػؿ اتثامػػة، والػػدخؿ، واليوايػػات، والخلفيػػة التعليميػػة، والختػػرة 
العمليػػة، والمظيػػر الخػػار ي للفػػرد، وفالػػة الوالػػديف، والفالػػة الزوا يػػة(، وم موعػػة األتعػػاد التنظيميػػة 

ؿ )الم ػػػتوى الػػػوظيفي، ومفتػػوى العمػػػؿ، واألثدميػػػة، وموثػػ  العمػػػؿ، وفالػػػة اتدارة( )الرفػػػاعي، وتشػػم
 Jonssens؛ 219 -217، ص ص2116؛ عػػػوض،  161-159ص ص، 2114والخػػػولي، 

and Steyaert, 2003, pp.4-7; Williams And O'Reilly, 1998, pp.83-90 ; Frijns 
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et al., 2016, pp.526-540) ).  ومػػف الاتػػاب مػػف ثػػاموا تتو ػػي  أتعػػاد التنػػوع لتشػػمؿ ثفثػػة
وعشػػريف ُتعػػدًا، وث ػػموىا أيضػػًا  لػػى ثػػفث م موعػػات ىػػي: الم موعػػة األولػػى ىػػي األتعػػاد الداخليػػة 
للتنػػػػػوع وتشػػػػػمؿ )العمػػػػػر، والنػػػػػوع، والتو يػػػػػات ال ن ػػػػػية، والقػػػػػدرات ال  ػػػػػدية، واألفػػػػػؿ، والعػػػػػرؽ(، 

 ية للتنوع وتشمؿ )مفؿ اتثامة، والدخؿ، والعػادات الشخفػية، والم موعة الثانية ىي األتعاد الخار 
واليوايػػات، والديانػػػة أو المعتقػػػدات الدينيػػػة، والخلفيػػػة التعليميػػػة، والختػػػرة العمليػػػة، والمظيػػػر الخػػػار ي 
للفػػػرد، وفالػػػة الوالػػػديف، والفالػػػة اع تماعيػػػة أو الزوا يػػػة للفػػػرد(، والم موعػػػة الثالثػػػة ىػػػي م موعػػػة 

مية للتنوع وتشمؿ )الم توى الوظيفي، ومفتػوى العمػؿ، و ماعػة العمػؿ، واألثدميػة فػي األتعاد التنظي
، ص 2117العمػػػػػؿ، وماػػػػػاف العمػػػػػؿ، وعضػػػػػوية النقاتػػػػػات، وموثػػػػػؼ اتدارة مػػػػػف التنػػػػػوع( ) ػػػػػمارة، 

 (. 55 -52ص
وبناًع عمى األبعاد السابق عرضيا لقياس التنوع الثقافي لمقوى العاممة سواع عماى المساتوى  

أو عمااى مسااتوى المنظماااتذ توصاال الباحااث إلااى أن التنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة فااي  الاادولي
شركات البترول في مصارذ سايتم قياساو عماى مساتوى المنظماات ولايس عماى المساتوى الادوليذ 
وساايعتمد الباحااث عمااى المنظااور الموسااع فااي أبعاااد قياااس التنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة عمااى 

ة صااايا تو ليتناسااا  بشاااكل أكثااار ماااع طبيعاااة المجتماااع المصاااري مساااتوى المنظمااااتذ ماااع إعااااد
والشااركات العاممااة بااوذ وبناااًع عمااى ذلااك فعنااو ساايتم التعاارف عمااى مسااتوى التنااوع الثقااافي لمقااوى 

الم موعػػة  العامماة فااي شاركات البتاارول فاي مصاار مان خااالل ثالثاة مجموعااات مان األبعاااد وىاي:
للقػػوى العاملػػة وتشػمؿ )العمػػر، والنػػوع، والقػػدرات العقليػػة  األولػى وىػػي األتعػػاد الداخليػػة للتنػوع الثقػػافي

والتدنيػة، واألفػؿ، والعػرؽ(، والم موعػػة الثانيػة وىػي األتعػاد الخار يػػة للتنػوع الثقػافي للقػوى العاملػػة 
وتشػػمؿ )مفػػؿ اتثامػػة، والػػدخؿ، واليويػػات الشخفػػية، والخلفيػػة التعليميػػة، والختػػرة العمليػػة، والفالػػة 

، والمعتقػػػػدات ال يا ػػػػية، والمعتقػػػػدات الدينيػػػػة(، والم موعػػػػة الثالثػػػػة وىػػػػي األتعػػػػاد اع تماعيػػػػة للفػػػػرد
التنظيميػػػة للتنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة وتشػػػمؿ )الم ػػػتوى الػػػوظيفي، واألثدميػػػة، ومفتػػػوى العمػػػؿ، 

 وم موعات العمؿ، ومواث  العمؿ، وعضوية النقاتات، وفالة اتدارة(.
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ر لألبعاد التي سيعتمد عمييا في دراساة وقيااس مساتوى وفيما يمي يقدم الباحث شرح مختص 
 التنوع الثقافي لمقوى العاممة في شركات البترول في مصر:

وتتاػوف ىػذه الم موعػة مػف العديػد مػف األتعػاد  ت األبعاد الداخمية لمتنوع الثقاافي لمقاوى العامماة:1 
ففاتيػا العمريػة، ممػا يتطلػب مػف ويقفد تو أف القوى العاملة تتنوع فػي  :Ageالعمر الفرعية أىميا: 

القافميف علػى  دارة المػوارد التشػرية التعػرؼ علػى العوامػؿ األاثػر تػأثيرًا فػي در ػة رضػاىـ الػوظيفي، 
وعدـ اععتماد على  يا ة موفدة في التعامؿ معيـ تسض النظر عف أعمارىـ المختلفػة )الرفػاعي، 

الناااااااااوع (. 56، ص2117؛  ػػػػػػػػػمارة، 217، ص2116؛ عػػػػػػػػػوض، 161، ص2114والخػػػػػػػػػولي، 
Gender:  ويقفد تو أف القوى العاملة تشمؿ ال ن يف )الػذاور واتنػاث(، وممػا ع شػؾ فيػو و ػود

فػروؽ واختففػات تينيمػا تػػنعاس علػى األداء والعمػؿ، وتتمثػؿ ىػػذه الفػروؽ واعختففػات فػي القػػدرات 
لقادرات ا(. 57، 56، ص2117؛  ػمارة، 217، ص2116العقليػة والعضػلية لاػؿ منيمػا )عػوض، 

تعتتػػر القػػدرة أفػػد مفػػددات األداء،  :Mental and Physical Abilitiesالعقميااة والبدنيااة 
وتنق ـ  لػى ثػدرات عقليػة وثػدرات تدنيػة، وتتضػمف القػدرات العقليػة الػذااء العقلػي والقػدرة علػى القيػاـ 

لتعلػػيـ، والتفػػرؼ تاألعمػػاؿ الفاريػػة والذىنيػػة وفيػػـ األفاػػار المعقػػدة، والتايػػؼ الفعػػاؿ مػػ  التيفػػة، وا
( ثػػدرة عقليػػة فرعيػػة، ويتفػػاوت 121الفاػػيـ، والتسلػػب علػػى العواثػػب، وتشػػاؿ عػػاـ فمنيػػا تتفػػرع  لػػى )

الناس مف فيث امتفايـ لتلؾ القدرات، اما تتفاوت األعماؿ مف فيث مقدار مػا تفتا ػو منيػا. أمػا 
رونػة، وثػػوة التفمػؿ، وال ػػرعة، القػدرات التدنيػة فتتضػػمف القػدرات ال  ػػمانية المختلفػة مثػؿ القػػوة، والم

وتشػاؿ عػػاـ فأنيػػا تنق ػـ  لػػى م مػػوعتيف فػرعيتيف ىمػػا ثػػدرات الفػواس، والقػػدرات الفرايػػة، ويتفػػاوت 
النػػاس أيضػػػًا مػػف فيػػػث امػػػتفايـ لتلػػؾ القػػػدرات، امػػا تتفػػػاوت األعمػػػاؿ أيضػػًا مػػػف فيػػث مقػػػدار مػػػا 

ىػػػػو : Race األصاااال(. 58، 57، ص2117؛  ػػػػمارة، 217، ص2116تفتا ػػػػو منيػػػػا )عػػػػوض، 
اعختفؼ في أفؿ القوى العاملة تتعًا لل ن ية أو التلد التي نشأت فييا، وىػو مػف أىػـ أتعػاد التنػوع 

؛ 217، ص2116لدر ػػة  علػػت العديػػد ينظػػروف للتنػػوع علػػى أنػػو م ػػرد اخػػتفؼ األفػػؿ )عػػوض، 
ال ماعة العرثية ىي م موعػة مػف التشػر يميػزىـ  :Ethnicالعرق (. 59، 58، ص2117 مارة، 
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عف ريرىـ في نفس الم تم ، ارتتاطيـ تالن ب والثقافة، واللسػة، وال ن ػية، والػديف أو م موعػة مػف 
ىػػػذه األشػػػياء. وو ػػػود العرثيػػػات المختلفػػػة فػػػي المنظمػػػات ثػػػد يثيػػػر العديػػػد مػػػف المشػػػافت ال ػػػلواية 

 (.59، ص2117؛  مارة، 217، ص2116داخليا )المو وعة المعرفية الشاملة؛ عوض، 
وتمثػؿ الُتعػد األ ا ػي الثػاني مػف أتعػاد التنػوع  ت األبعاد الخارجية لمتنوع الثقافي لمقاوى العامماة:2 

محال اإلقاماة الثقػافي للقػوى العاملػة، وتتاػوف ىػذه الم موعػة مػف العديػد مػف األتعػاد الفرعيػة أىميػا: 
Geographic Location: ثامة على  لوؾ وثيـ وثقافػات أعضػاء القػوى يتثر اختفؼ مفؿ ات

العاملػػة، فمػػثًف ن ػػد أف اتدراؾ الثقػػافي للوثػػت يختلػػؼ مػػف دولػػة ألخػػرى، ويختلػػؼ اػػذلؾ مػػف منطقػػة 
الاااااادخل (. 61، ص2117؛  ػػػػػػمارة، 218، ص2116ألخػػػػػػرى داخػػػػػػؿ الدولػػػػػػة الوافػػػػػػدة )عػػػػػػوض، 

Income: ية األ ر اػداف  للعمػؿ،  ع أف يعتتر الدخؿ أفد العوامؿ اليامة للعمؿ، وتالررـ مف أىم
ىنػػاؾ العديػػد مػػف الػػدواف  األخػػرى لػػو مثػػؿ الػػداف  لففتػػراـ والتقػػدير، والػػداف  لتفقيػػؽ الػػذات، امػػا أف 

؛ 218، ص2116م ػػتوى الػػدخؿ ىػػو الػػذي يفػػدد نػػوع الطتقػػة التػػي ينتمػػي  لييػػا العامػػؿ )عػػوض، 
ممار ػػة فعػػؿ معػػيف ىػػي  :Personal hobbiesاليوايااات الشخصااية (. 61، ص2117 ػػمارة، 

تفتو النفس م  الفرص على  تقانو والتفنف فيو، وتمارس اليواية تررتة عفوية وذاتية، وثد تاوف  ما 
عػػادة فطريػػة أو مات ػػتة. وتتػػرز أىميتيػػا فػػي ثضػػاء وثػػت الفػػراغ تفافػػدة، وتخفيػػؼ ضػػسوط العمػػؿ، 

نشػػػاء عفثػػػات ا تماعيػػػة وفػػػداثات  ديػػػدة، و  ت ػػػاىـ فػػػي تاػػػويف وتعلػػػـ ميػػػارات وختػػػرات  ديػػػدة، وا 
 ماعػػػػات العمػػػػؿ ريػػػػر الر ػػػػمية. وأىػػػػـ أنواعيػػػػا: األدتيػػػػة، والثقافيػػػػة، والفنيػػػػة، والتدنيػػػػة، والفرايػػػػة، 

الخمفيااااة (. 218، ص2116؛ عػػػػوض، 1، ص2116والذىنيػػػػة، وال ػػػػيافية، والتقنيػػػػة )الدو ػػػػري، 
التعامػؿ تمثؿ الخلفيػة التعليميػة أفػد أىػـ القيػود علػى  :Educational Backgroundالتعميمية 

م  ثضية تنوع القوى العاملة، فم توى األمية والتدريب الميني المتخفص، وم توى التعليـ العػالي 
والتخففات المختلفة لو، ومدى التوافؽ تيف التعليـ ومتطلتات العمؿ، والعفثة الطردية تيف ارتفاع 

ور المرتتطػػة تػػالتعليـ م ػػتوى التعلػػيـ والقػػدرة علػػى ان ػػاز األعمػػاؿ تافػػاءة،  لػػى ريػػر ذلػػؾ مػػف األمػػ
 ػػمارة،  ؛161، ص2114ُتشػػاؿ تنوعػػًا للقػػوى العاملػػة مػػف خػػفؿ ُتعػػد التعلػػيـ )الرفػػاعي، والخػػولي، 
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تمثؿ الخترة العملية أفد األتعػاد اليامػة  :Work Experienceالخبرة العممية (. 62، ص2117
لتنػػوع القػػوى العاملػػة، فيػػث أشػػارت العديػػد مػػف الدرا ػػات  لػػى و ػػود عفثػػة تػػيف الختػػرة والقػػدرة علػػى 

الحالاة (. 62، ص2117؛  ػمارة، 218، ص2116تقتؿ التنوع، وخافة التنػوع الثقػافي )عػوض، 
للفػػرد والتػػي تتػػراوح مػػا تػػيف أعػػزب أو  أو الفالػػة الزوا يػػة :Marital statusاالجتماعيااة لمفاارد 

متزوج أو مطلؽ أو أرمؿ، وتعتتر مف أىـ أتعاد تنوع القوى العاملة، ولقد ثػدـ ثػانوف الخدمػة المدنيػة 
فػػي مفػػر وريرىػػا مػػف الػػدوؿ العديػػد مػػف الت ػػييفت للعػػامليف فػػي ىػػذا الشػػأف، مثػػؿ ا ػػازات الوضػػ  

المعتقاااادات (. 63، ص2117مارة، ؛  ػػػػ218، ص2116وا ػػػػازات رعايػػػػة الطفػػػػؿ... لخ )عػػػػوض، 
الثقافة ال يا ية ىي م موعة المعارؼ وامراء واعت اىات ال افدة  :Political beliefsالسياسية 

نفػػػو شػػػفوف ال يا ػػػة، والفاػػػـ، والدولػػػة، وال ػػػلطة، والػػػوعء، واعنتمػػػاء، والشػػػرعية، والمشػػػاراة. وىػػػي 
يفية التي يرى تيا م تمػ  معػيف الػدور المنا ػب أيضًا منظومة المعتقدات والرموز والقيـ المفددة للا

للفاومػػة، وضػػواتط ىػػذا الػػدور، والعفثػػة المنا ػػتة تػػيف الفػػااـ والمفاػػوـ. وتعتتػػر األفػػزاب ال يا ػػة 
رانًا مف أرااف النظاـ ال يا ي، فيي تتتنى التػرام  والمواثػؼ ال يا ػية، وتمػارس ال يا ػة تأشػااليا 

لمػػواطنيف مػػف الشػػرافت المتنوعػػة، وتقػػـو علػػى ىيااػػؿ  داريػػة المختلفػػة، وتضػػـ فػػي فػػفوفيا عضػػوية ا
(. 61، 61، ص2117متنوعػػػػػػة وتتشػػػػػػاؿ مػػػػػػف م ػػػػػػتويات تنظيميػػػػػػة مختلفػػػػػػة )ويايتيػػػػػػديا؛  ػػػػػػمارة، 

يماػػف تعريفيػػا تشػػاؿ عػػاـ تأنيػػا الثواتػػت التػػي يعتنقيػػا  :Religious beliefsالمعتقاادات الدينيااة
اػػػذلؾ تال ػػػلوايات والممار ػػػات التػػػي يقػػػـو تيػػػا فػػػي اتن ػػػاف ويعػػػيش فياتػػػو وفقػػػًا لمتادفيػػػا، وتتعلػػػؽ 

مػو وفقػػًا لمػا تقتضػيو وتػأمر تػػو. والديانػة الم ػيفية ىػػي  فياتػو، فيػي تفػرض نف ػػيا علػى  ػلواو وتقوا
أاثػر الػديانات انتشػارا فػػي العػالـ اليػوـ، تلييػا الديانػػة ات ػفمية، ويزيػد عػدد الػػديانات فػي العػالـ عػػف 

لينػػد. وتػػنص القػػوانيف المختلفػػة علػػى أف العمػػؿ فػػؽ وشػػرؼ ووا ػػب عشػػرة  عؼ ديانػػة، أاثرىػػا فػػي ا
تافلػػو الدولػػة، وأف الوظػػافؼ العامػػة فػػؽ للمػػواطنيف  ميعػػًا دوف تمييػػز علػػى أ ػػاس الػػديف أو النػػوع 

 (. 61، ص2117؛  مارة، 1، ص2119)شودب، 
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وتمثؿ الُتعػد األ ا ػي الثالػث مػف أتعػاد التنػوع  ت األبعاد التنظيمية لمتنوع الثقافي لمقوى العاممة:3 
المساااتوى الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة، وتتاػػػوف ىػػػذه الم موعػػػة مػػػف العديػػػد مػػػف األتعػػػاد الفرعيػػػة أىميػػػا: 

يخلؽ اختفؼ الم تويات اتدارية والوظيفية ل فراد فػي فػد ذاتػو  :Functional Levelالوظيفي 
را ات أف ىنػاؾ عفثػة تػيف الم ػتوى اتداري وتػيف اثيػر مػف تنوعًا في القوى العاملة، وثد أثتتت الد

القضايا ال ػلواية فػي م ػاؿ العمػؿ مثػؿ الرضػا الػوظيفي أو الشػعور تػاعرتراب فػي م ػاؿ العمػؿ أو 
(. 64، 63، ص2117؛  ػمارة، 219، ص2116اع تسراؽ الوظيفي أو ضسوط العمؿ )عػوض، 

ي أو الرفا ػػػي داخػػػؿ القػػػوى العاملػػػة المتنوعػػػة، ويقفػػػد تيػػػا الموثػػػ  اتشػػػراف :Seniorityاألقدمياااة 
وترتتط أيضًا تطتيعة العمؿ والم مى الوظيفي والدر ػة العلميػة والختػرة العمليػة، وتتػراوح تػيف أثدميػة 
اتيرة أو متو طة أو فديثػة، وذلػؾ وفقػًا للفتػرة الزمنيػة التػي ثضػاىا العامػؿ فػي شػسؿ ىػذا الموثػ  أو 

؛ 219، ص2116؛ عػوض،  Rijamampinina and Carmichael, 2005, p.3الوظيفػة )
تفتػػػاج الوظػػػافؼ المختلفػػػة  لػػػى  :Work Contentمحتاااوى العمااال (. 64، ص2117 ػػػمارة، 

افتيا ػػػػات وميػػػػارات وختػػػػرات وتخففػػػػات وثػػػػدرات مختلفػػػػة مػػػػف القػػػػافميف تيػػػػا، مثػػػػؿ الميند ػػػػيف 
التشػػػػػرية لمقاتلػػػػػة ىػػػػػذه والقػػػػػانونييف والمفا ػػػػػتيف والايميػػػػػافييف ... لػػػػػخ، ممػػػػػا يتطلػػػػػب تنويػػػػػ  المػػػػػوارد 

مجموعاااات العماااال (. 64، ص2117؛  ػػػػمارة، 219، ص2116اعفتيا ػػػات المتعػػػددة )عػػػوض، 
Work groups:  يو د تالعديد مف المنظمات م موعات متعددة للعمؿ، وتنق ـ ىػذه الم موعػات

 لػػى م موعػػات ر ػػمية وأخػػرى ريػػر ر ػػمية، ويعتتػػر العمػػؿ ضػػمف م موعػػات أو ضػػمف فريػػؽ وافػػد 
وأترز أنماط العمؿ العفري وأاثرىا فعالية، وتقـو فارتو على تاويف فريؽ مف العامليف في مف أىـ 

المنظمػػة نف ػػيا ي معيػػـ رالتػػًا نفػػس اليػػدؼ أو نفػػس التخفػػص العلمػػي، ويشػػاؿ تنػػوع وتعػػدد ىػػذه 
مواقع العمال (. 1، ص2118؛ ففح، 64، ص2117الم موعات ُتعدًا مف أتعاد التنوع ) مارة، 

onWork Locati:  يمثؿ مااف أو موث  العمؿ أفد أتعاد التنوع، والنظػر  لػى المنظمػة تاعتتارىػا
ماػػػاف عمػػػؿ يتفاعػػػؿ مػػػف خفلػػػو مختلػػػؼ العػػػامليف علػػػى اخػػػتفؼ خفاففػػػيـ وثقافػػػاتيـ وأعمػػػارىـ 

، 2117؛  مارة، 219، ص2116وأنواعيـ ورير ذلؾ مف األتعاد عملية يفعب تنفيذىا )عوض، 
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ثػد ينتمػي أعضػاء القػوى العاملػة فػي   Union :Membershipعضوية النقاباات(. 65، 64ص
المنظمػػة  لػػى العديػػد مػػف النقاتػػات العماليػػة أو المينيػػة أو ريرىػػا ممػػا يخلػػؽ تنوعػػًا فػػي القػػوى العاملػػة 

اما أف الشخفية ىي مفور  :Management Statusحالة اإلدارة (. 65، ص2117) مارة، 
فيػو، فيػي الم ػفولة عػف تفقيقػو وتقػديـ الػدعـ المنا ػب لػو، التنوع، فمف اتدارة ىػي العنفػر الفػااـ 

دارة مختلػػػػؼ األمػػػػور الخافػػػػة تػػػػو. وينق ػػػػـ القػػػػادة  لػػػػى أنمػػػػاط متعػػػػددة مػػػػف أىميػػػػا الػػػػديمقراطي،  وا 
؛ 219، ص2116واع ػػػػتتدادي، والفوضػػػػوي، والمو ػػػػو تالمرتو ػػػػيف، والمو ػػػػو تاتنتػػػػاج )عػػػػوض، 

 (.65، ص2117 مارة، 
 التنظيمي وأىميتو وأبعاده:: مفيوم التعمم 4/2

التعلـ التنظيمي تأنو اعملية مني يػة تقػـو علػى اات ػاب المعلومػات،  (Senge, 1990)يعرؼ  
ثػػـ تخزينيػػا فػػي ذااػػرة المنظمػػة، ثػػـ الوفػػوؿ  لػػى ىػػذه المعلومػػات، ثػػـ مرا عتيػػا وتنقيفيػػا مػػف فػػيف 

المقفػود  االتفػرؼ (Calfert et al., 1994)(. أو أنو وفقًا لػ 18، ص2117مخرا )أؿ نمفف، 
الػػذي تقػػوـ تػػو المنظمػػة تفػػداث التسييػػر الم ػػتمر فييػػا، مػػف خػػفؿ الػػتعلـ التايفػػي واعتتاػػاريا )أؿ 

( فقدـ تعريفًا وا ػعًا تأنػو اعمليػة م ػتمرة ناتعػة 1998(. أما )ىي اف، 19، 18، ص2117نمفف، 
وت ػػارب المنظمػػة ورفػػد  مػػف رتيػػة أعضػػاء المنظمػػة، فيػػث ت ػػتيدؼ ىػػذه العمليػػة ا ػػتثمار ختػػرات

المعلومات النا مة عف ىذه الخترات والت ارب التي في ذاارة المنظمة، ثـ مرا عتيا مف فيف مخر 
لف ػػتفادة منيػػا فػػي فػػؿ المشػػافت التػػي توا ييػػا، وذلػػؾ فػػي  طػػار مػػف الػػدعـ والم ػػاندة مػػف ثيػػادة 

(. امػا أنػو االتفاعػؿ 25ص ،2113المنظمة تشاؿ خاص، والثقافة التنظيميػة تشػاؿ عػاـا )اليدلػو، 
الم ػػتمر الػػذي يفػػدث تػػيف األفػػراد تعضػػيـ مػػ  الػػتعض امخػػر خػػفؿ عمليػػة الػػتعلـ، وينػػت  عػػف ذلػػؾ 

. وىػو ا يػد متوافػؿ تمار ػو المنظمػة فػي (Hodgkinson, 2000, p.156)اات ػاتيـ للختػراتا 
تنػػاء وتنظػػيـ المعرفػػة وتف ػػينيا، تيػػدؼ الوفػػوؿ  لػػى معػػافس مشػػتراة يماػػف اع ػػتفادة منيػػا فػػي فػػؿ 
المشػػافت التػػي توا ييػػا، ويتميػػز تأنػػو مشػػتؽ أ ا ػػًا مػػف ختػػرات وت ػػارب أعضػػاء المنظمػػة، وتػػدفؽ 
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المت  ػػد فػػي الممار ػػة التنظيميػػةا )ال ػػالـ،  المعرفػػة مػػف اتدراؾ والفعػػؿ الفػػردييف  لػػى خػػزيف المعرفػػة
 (. 49، ص2115
وىػػو اعمليػػة التفاعػػؿ المتاامػػؿ المففػػز تالمعرفػػة والختػػرات والميػػارات ال ديػػدة التػػي تػػتدي  لػػى  

(. امػا أنػو اعمليػة ديناميايػة 244، ص2118تسير دافـ ن تيًا فػي ال ػلوؾ ونتػاف  األعمػاؿا )ن ػـ، 
منظمة على التايؼ والن اح في التيفػة المتسيػرة، وتفقيػؽ التميػز فػي م تمرة، ت تيدؼ زيادة مقدرة ال

األداء والػػتعلـ، وذلػػؾ مػػف خػػفؿ القيػػاـ تم موعػػة مػػف العمليػػات الفرعيػػة المتمثلػػة تػػػ )تماػػيف األفػػراد، 
وا ػػتثمار الت ػػارب والختػػرات ال ػػاتقة فػػي موا يػػة الم ػػتقتؿ، وا ػػتخداـ المعرفػػة والتقنيػػة تشػػاؿ فعػػاؿ 

ف األداء(، علػػػى أف يػػػتـ ذلػػػؾ فػػػي  طػػػار ثقافػػػة تنظيميػػػة متنيػػػة علػػػى الرتيػػػة المشػػػتراة للػػػتعلـ وتف ػػػي
ألعضػػػػػاء المنظمػػػػػة، وداعمػػػػػة للػػػػػتعلـ ال مػػػػػاعي والتطػػػػػوير والتػػػػػدريب الم ػػػػػتمريف ومشػػػػػ عة ليمػػػػػاا 

(Alipour and Karimi, 2011, p.145.)  
علػػى  –تشػػاؿ مخطػػط أو ريػػر مخطػػط  –وىػػو اعمليػػة م ػػتمرة تنطػػوي علػػى اات ػػاب المنظمػػة  

معرفػػة  ديػػدة، وتف ػػيرىا وتوزيعيػػا وتخزينيػػا، ممػػا ثػػد يػػتدي  لػػى تسيػػر فػػي  ػػلوؾ المنظمػػةا )اليدلػػو، 
وىو عتارة عف اعملية تطوير ميارات وثدرات العامليف في المنظمات تما يفقؽ  (. 26، ص2113

يػؼ الختػرة والتقنيػة، والمعرفػة المت ػددة ديمومة تميزىا، وتايفيا م  المتسيرات التيفية، مف خػفؿ توظ
دارتيا تافاءة وفاعلية، في  طار الرتية المشتراة والعمؿ ال ماعي، وتمايف العامليف للتعلـ وتييفة  وا 
م ػػػتلزماتو، والعمػػػؿ علػػػى خلػػػؽ ثقافػػػة تنظيميػػػة مففػػػزة للػػػتعلـ واتتػػػداع واعتتاػػػار المعرفػػػي، لضػػػماف 

(. وىػو ا يػد م ػتمر 79، ص2115نظيمي الذاتيا )الرفامنة، ا تمرارية التعلـ والتطور والتميز الت
ومخطط عات اب المعرفة ونشرىا وا تخداميا وتوطينيا مف أ ؿ التايؼ م  التسيرات التيفيػة لزيػادة 

 (.41، ص2119فرص المنظمة للتقاء واع تمرارا )الشيواف، 
لية م تمرة تقوـ على اات ػاب اعم وبناًع عمى ما سبق يمكن لمباحث تعريف التعمم التنظيمي بلنو 

المعػػػػػارؼ والمعلومػػػػػات تػػػػػالطرؽ المختلفػػػػػة )مثػػػػػؿ: التعلػػػػػيـ والتػػػػػدريب والت ػػػػػارب والختػػػػػرات ... لػػػػػخ(، 
وتخزينيا فػي ذااػرة المنظمػة، لف ػتفادة الم ػتمرة منيػا فػي التايػؼ مػ  التسيػرات التيفيػة واػؿ مػا ىػو 
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ر، لضػػػماف تقػػػاء وا ػػػتمرار ونمػػػو وتفػػػوؽ  ديػػػد، وفػػػي اتتػػػداع واعتتاػػػار واعختػػػراع والت ديػػػد الم ػػػتم
 وتميز المنظمةا. 

 أىمية التعمم التنظيمي:
أاد التافثوف والمفاروف اتداريوف على أىمية التعلـ التنظيمػي والػدور اع ػتراتي ي الػذي يلعتػو  

 لػػى أف المنظمػػات المتعلمػػة  (Marquardt, 1996)فػػي تفقيػػؽ التميػػز والن ػػاح ليػػا، فيػػث أشػػار 
 تفػػتت ثػػادرة علػػى ت ػػييؿ عمليػػة نقػػؿ المعرفػػة تػػيف أ ػػزاء المنظمػػة، وتقليػػؿ المػػدة الزمنيػػة الفزمػػة 
ت راء التسييرات اع تراتي ية، وتطوير منت ات وعمليات وخدمات  ديدة، والتنتت تالمتسيرات التيفية 

ر في  مي  ال وانب التنظيمية، وزيادة القدرة والتايؼ معيا، وتففيز وتنشيط عملية التف يف الم تم
، 2113على اع تفادة مف الموارد التشرية في المنظمة وعلى  ميػ  الم ػتويات التنظيميػة )اليدلػو، 

 لى أف الفافدة المر وة مف اعىتماـ تالتعلـ التنظيمي مف ثتؿ ( Garavan, 1997) (. وأشار29ص
لػػى  ن ػػازات العػػامليف تفػػت لوافيػػا، لاػػي تقػػؼ اتدارة المنظمػػات، يظيػػر مػػف خػػفؿ ترايػػز ال يػػود ع

تعيف اعطفع على فقيقة األداء واتنتا ية، وعلى نوافي التقفير والتفوعت المطلوتػة، مػف خػفؿ 
اعىتمػػاـ تميػػارة  ي ػػاد المعرفػػة أو الففػػوؿ علييػػا وتتادليػػا مػػ   ميػػ  العػػامليف فييػػا، والتػػي ت ػػيـ 

التقويمية ليذه النوافي األ ا ية داخػؿ المنظمػة، وت ػتب  وىريػة وتدر ة فاعلة في تياف المعطيات 
األىػػداؼ التػػي يماػػف أف تفققيػػا العمليػػة، فمنيػػا ُتعطػػي اىتمامػػا خافػػًا مػػف ثتػػؿ  دارة المػػوارد التشػػرية 
في المنظمات المعافرة للوفوؿ مف خفليا  لى المزايا اليامة المتمثلة في  ي ػاد ا ػتراتي ية للػتعلـ 

، 2117) ؿ نمػػػػفف، خطػػػػط، والُتعػػػػد التنظيمػػػػي، وثقافػػػػة المنظمػػػػة التػػػػي ت ػػػػاند الػػػػتعلـ التنظيمػػػػي الم
   (.24، 23ص
م موعػػػػة مػػػػف المتػػػػررات الرفي ػػػػية ألىميػػػػة عمليػػػػة الػػػػتعلـ ( Dilworth, 2000)وثػػػػد أو ػػػػز  

التنظيمػػي فػػي: التفػػوؿ فػػي األىميػػة الن ػػتية لعوامػػؿ اتنتػػاج مػػف رأس المػػاؿ المػػادي  لػػى رأس المػػاؿ 
وارتفػػػػاع فػػػػدة المناف ػػػػة فػػػػي تيفػػػػة األعمػػػػاؿ الدوليػػػػة و ػػػػرعة التسييػػػػر فػػػػي التيفػػػػة المفيطػػػػة الفاػػػػري، 

تالمنظمػػػػػات، والتطػػػػػور الفاػػػػػري فػػػػػي وفػػػػػؼ المعرفػػػػػة امفػػػػػدر أ ا ػػػػػي لتفقيػػػػػؽ الميػػػػػزة التناف ػػػػػية، 
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والتطػػورات التقنيػػة اليافلػػة وخافػػة فػػي م ػػاؿ الفا ػػوب التػػي خلقػػت أنظمػػة  ديػػدة لإلنتػػاج تطالػػب 
وا متعلمػػػيف ولػػػدييـ ميػػػارات معرفيػػػة افػػػتة وثػػػدرة علػػػى التايػػػؼ، وزيػػػادة األ ػػػواؽ العػػػامليف تػػػأف ياونػػػ

العالميػػػة التػػػي تتطلػػػب مػػػف المنظمػػػة مرونػػػة أاتػػػر فػػػي منت اتيػػػا وثػػػوة عمػػػؿ متعلمػػػة، والػػػدور الفػػػرج 
للعامليف في المنظمات اأفراد وافريؽ في تف ير المواثؼ واع ت اتة ال ريعة ليػا مػف خػفؿ تطتيػؽ 

(. ويرى 56، 55، ص2117اعدة في   راء تف ينات أخرى في المنظمة )العوايشة، المعرفة والم 
(Argyris, 2011)  أف أىميػػة الػػتعلـ التنظيمػػي تػػأتي مػػف اونػػو ي ػػيـ فػػي تطػػوير الشخفػػية، مػػف

خػػػػفؿ م ػػػػاعدة العامػػػػؿ علػػػػى  دراؾ ذاتػػػػو، وفيػػػػـ امخػػػػريف، والتفػػػػاىـ معيػػػػـ، وتف ػػػػيف ميارتػػػػو فػػػػي 
العفثات اتن انية، وتف يف خترتو في الفياة، وتفقيػؽ التوافػؽ مػ  المتطلتػات الثقافيػة واع تماعيػة 

  (.Argyris, 2011, p.218)والتيفية 
( فيرى أف أىمية التعلـ التنظيمي تامف في عدة م تويات ىي التشسيلي 2113أما )ال اعدي،  

واع ػػػتراتي ي والعػػػاـ، فتالن ػػػتة للم ػػػتوى التشػػػسيلي: فػػػمف الػػػتعلـ التنظيمػػػي ي ػػػاعد المػػػوظفيف علػػػى 
ـ الفاريػة وفػؽ رتيػة اات اب الميارات والمعارؼ وتزويدىـ تالخترات الضػرورية تعػادة تشػايؿ أطػرى

م تندة  لى معرفة  ديدة، تمانيـ مػف أف يفػتفوا مو ػودات ذات أىميػة ليػا القػدرة علػى اع ػت اتة 
المرنػػة وال ػػػريعة للمتسيػػػرات التيفيػػػة، وا ػػػب الختػػرة، وا ػػػتنتاط الػػػدروس اتي اتيػػػة وال ػػػلتية، واشػػػؼ 

ؿ التعػػػػاوف، وتماػػػػيف األخطػػػػاء وتفػػػػفيفيا، وتعزيػػػػز رأس المػػػػاؿ اع تمػػػػاعي والتنظيمػػػػي مػػػػف خػػػػف
المنظمة مف التايؼ م  المتسيرات التيفيػة الداخليػة والخار يػة، والزيػادة فػي اتتػداع التنظيمػي، ورفػ  
الم ػػتوى المعيشػػي ل فػػراد مػػف خػػفؿ زيػػادة عوافػػدىـ. أمػػا تالن ػػتة للم ػػتوى اع ػػتراتي ي: فػػيماف أف 

نػػاء ىيااليػػا التنظيميػػة وا ػػتراتي ياتيا ي ػػاىـ الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي مػػنت المنظمػػة القػػدرة علػػى  عػػادة ت
ف ػب التسيػػر التيفػػي، وُيمانيػػا مػػف موا يػػة فػاعت التو يػػات اع ػػتراتي ية فيػػث تػػزداد الفا ػػة  لػػى 
التعلـ التنظيمي تتعًا ليا، اما أنو ُيشاؿ نقطة انطفؽ لفيارة الرتية اع تراتي ية للمنظمة، وي يـ 

ت ليا تالففاظ على موثعيػا التناف ػي. وتالن ػتة للم ػتوى في زيادة وت ديد معارؼ المنظمة مما ي م
العاـ: فمنو ي اىـ في تطوير شخفية الفرد، وتفقيؽ األىداؼ الفرديػة والففػوؿ علػى الماافػوت أو 
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الماانػػػة أو ال ػػػلطة أو القػػػوة، وشػػػرط أ ا ػػػي لموااتػػػة عػػػدـ التأاػػػد والتسيػػػر الم ػػػتمريف والقػػػدرة علػػػى 
تقتؿ، وُيماف المنظمة مف التعامؿ تن اح م  التسيػر الم ػتمر فػي موا ية التفديات وا تاشاؼ الم 

التيفػػة، وي ػػاىـ فػػي فػػن  القػػرارات توفػػفو و ػػيلة المنظمػػة فػػي الوفػػوؿ  لػػى المعلومػػات والمعرفػػة 
وا ػػػتيعاتيا، وُيزيػػػد مػػػف ثػػػدرة المنظمػػػة علػػػى التايػػػؼ والتقػػػاء والػػػتعلـ، واات ػػػاب المعرفػػػة والمعلومػػػات 

ف المنت ػػػات والخػػػدمات، وُيعتتػػػر و ػػػيلة المنظمػػػة فػػػي تاػػػويف الػػػذاارة ونشػػػرىا ممػػػا يزيػػػد مػػػف تف ػػػي
التنظيمية وفػي ت ػاوز ال ػياثات التنظيميػة الماضػية وا ػتتداليا تػأخرى  ديػدة أاثػر مففمػة للتسيػرات 
الففقػػػة، وي ػػػاىـ فػػػي تفويػػػؿ المػػػوارد والمعػػػارؼ الضػػػمنية  لػػػى افػػػاءات  وىريػػػة عػػػف طريػػػؽ فػػػقؿ 

 (. 96-94، ص ص2113ال اعدي، ميارات المنظمة وثدراتيا )
( أف أىميػػػة الػػػتعلـ التنظيمػػػي تامػػػف فػػػي تطػػػوير ميػػػارات العػػػامليف فػػػي 2119وتػػػرى )الػػػذياب،  

المنظمػػات مػػف خػػفؿ الػػتعلـ، وتالتػػالي التػػأثير علػػى أدافيػػـ واألداء العػػاـ للمنظمػػة، ممػػا  ػػوؼ يػػتدي 
التالي تميز فعاؿ وافوء فػي تفقيػؽ  لى التففيز نفو اتتداع واعتتاار وتطوير األفاار المت ددة، وت

 (.26، ص2119األىداؼ واع تقرار ونمو المنظمة )الذياب، 
 

  أبعاد التعمم التنظيمي:
تعددت األتعاد والتفنيفات التي تـ ا تخداميا لدرا ػة الػتعلـ التنظيمػي فػي األتفػاث والدرا ػات  

مف أوافؿ المنظريف في مفيوـ ( Argyris and Schon, 1978)العلمية المختلفة، ويعتتر التافثاف 
الػػػتعلـ التنظيمػػػي ويعتتػػػر تفػػػنيفيما لػػػو ذو انتشػػػار وا ػػػ ، وثػػػد ا ػػػتخدـ تشػػػاؿ ماثػػػؼ فػػػي األتفػػػاث 
والدرا ات ذات الفلة، وينطوي ىذا التفنيؼ على ثفثة أنواع )م تويات( مف الػتعلـ وىػي )الػتعلـ 

ثي(، والػػػػتعلـ المضػػػػاعؼ )تايفػػػػي أفػػػػادي الفلقػػػػة )تايفػػػػي(، والػػػػتعلـ ثنػػػػافي الفلقػػػػة )تايفػػػػي وا ػػػػتتا
الػتعلـ التنظيمػي فػي ثنافيػة م ػتويات الػتعلـ  (Fiol and Lyles, 1985)وا ػتتاثي((. امػا فػنؼ 

الػػػتعلـ الػػػذي تمار ػػػو المنظمػػػات  (Senge, 1990)ىػػػي )الػػػتعلـ األدنػػػى، والػػػتعلـ األعلػػػى(. وث ػػػـ 
اتتاع أ لوب ا تتاثي  لػى )الػتعلـ تف ب ثدرتيا على التايؼ أو المتادرة  لى التسيير عتر اعتتاار و 
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(  لى أف أتعاد الػتعلـ التنظيمػي ىػي )الُتعػد 2114التايفي، والتعلـ التوليدي(. وتشير درا ة )أيوب، 
فقػد فػنفا  (Tohidi and Jabbari, 2012)اع ػتراتي ي، والُتعػد التنظيمػي، والُتعػد الثقػافي(. أمػا 

عػػػاد ىػػػي )الػػػتعلـ التايفػػػي، والػػػتعلـ التنتػػػتي، والػػػتعلـ التعلػػػيـ التنظيمػػػي علػػػى أنػػػو يتاػػػوف مػػػف أرتعػػػة أت
 التفاعلي، والتعلـ التوليدي(. 

( أف أتعػػػاد الػػػتعلـ التنظيمػػػي ىػػػي )توليػػػد المعرفػػػة، واتتػػػداع المعرفػػػي، 2112ويػػػرى )الخالػػػدي،  
( فػػي درا ػػتو 2115واتفػػفؿ المعرفػػي، والمعرفػػة ال ديػػدة، والتشػػارؾ تالمعرفػػة(. واعتمػػد )الرفامنػػة، 

نػػػوعيف مػػػف أتعػػػاد الػػػتعلـ التنظيمػػػي ىمػػػا )الػػػتعلـ التايفػػػي، والػػػتعلـ التوليػػػدي(. وتناولػػػت درا ػػػة  علػػػى
( خم ػػػػة أتعػػػػاد للػػػػتعلـ التنظيمػػػػي ىػػػػـ )اعنفتػػػػاح علػػػػى التيفػػػػة الخار يػػػػة، والرتيػػػػة 2116)ال تػػػػوري، 

المشػػػػتراة، والففػػػػوؿ علػػػػى المعرفػػػػة، ونشػػػػر المعرفػػػػة، وا ػػػػتخداـ المعرفػػػػة(. واعتمػػػػدت )العوايشػػػػة، 
( في درا تيا للتعلـ التنظيمي على ُتعديف ىما )التعلـ التوليدي، والتعلـ التايفي(. اما اعتمػد 2117

( فػػػػي درا ػػػػتو علػػػػي نػػػػوعيف أ ا ػػػػييف للػػػػتعلـ التنظيمػػػػي أو ُتعػػػػديف ىمػػػػا )الػػػػتعلـ 2117) ؿ نمػػػػفف، 
 ، نظيمي ىي ( على خمس أتعاد للتعلـ الت2118التايفي، والتعلـ التوليدي(. واعتمدت درا ة )العتـو

)ممار ػػػػة الرتيػػػػة المشػػػػتراة، وممار ػػػػة التفايػػػػر النظمػػػػي، والتفػػػػوؽ الشخفػػػػي، وممار ػػػػة النمػػػػوذج 
( علػى أرتعػة م ػاعت 2119الذىني، وممار ة الػتعلـ ال مػاعي(. امػا اعتمػدت درا ػة )الت ػتن ي، 

ومعوثػات لدرا ػة الػتعلـ التنظيمػي ىػي )الم ػاؿ اع ػتراتي ي، والم ػاؿ التنظيمػي، والم ػاؿ الثقػافي، 
( علػى ُتعػديف ىمػا الػتعلـ التايفػي Ruel et al., 2020، واعتمػدت درا ػة )تطتيػؽ الػتعلـ التنظيمػي(

 )القدرة على التايؼ، والتايؼ( والتعلـ التوليدي )الت ديد(.
وبناااًع عمااى األبعاااد والتصاانيفات السااابق عرضاايا والمتعمقااة بدراسااة الااتعمم التنظيماايذ توصاال  

الباحث إلى أن من أكثر ىذه التصنيفات شيوعًا لدراسة الاتعمم التنظيماي ىاي تقسايمة إلاى ب عادين 
أساساايين ىمااا الااتعمم التكيفااي والااتعمم التوليااديذ ولااذلك ساايعتمد الباحااث عمااى ىااذا التصاانيف فااي 

 ستو لمتعمم التنظيمي في شركات البترول في مصر. درا
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وفيمااا يمااي يقاادم الباحااث شاارح مختصاار لمب عاادين المااذين ساايعتمد عمييمااا فااي دراسااة وقياااس  
 مستوى التعمم التنظيمي في شركات البترول في مصر:

يقفػد تػو االػتعلـ الػذي ي ػت يب للظػروؼ المتسيػرة  :Adaptive Learningت الاتعمم التكيفاي 1 
فػػي تيفػػة المنظمػػةا، ويػػتـ مػػف خفلػػو ا ػػت اتة الفػػرد والمنظمػػة لمػػا يػػوا ييـ مػػف أفػػداث، ويػػدور ىػػذا 
النػػوع مػػف الػػتعلـ فػػوؿ التقليػػد أو اع تن ػػاخ، أي يػػػتـ الػػتعلـ ممػػا لػػدى السيػػر أو مػػف ممار ػػػاتيـ أو 

، 2117؛ العوايشػػة، 11، ص2116؛ ال تػػوري، 81، ص2115منت ػػاتيـ أو خػػدماتيـ )الرفامنػػة، 
(. وىو تعلـ المرتو يف في الشػراات الفػناعية للميػارات الفزمػة تن ػاز األعمػاؿ ال ديػدة، 61ص

وا  راءات العمؿ التي تقود  لى التطور التدري ي لاي تضمف ىذه الشراات لنف يا التقاء واع تمرار 
نػػوع مػػف الػػتعلـ علػػى التعػػايش مػػ  األوضػػاع الفاليػػة، (. ويراػػز ىػػذا ال182، ص2117)العوايشػػة، 

وعلى  دارة وفػؿ المشػافت دوف التأمػؿ فػي طريقػة اتدارة أو الفػؿ أو ايفيػة الػتعلـ مػف المواثػؼ أو 
(. امػػػػػػا يراػػػػػػز علػػػػػػى التسييػػػػػػر 27، ص2119؛ الػػػػػػذياب، 43، ص2119المشػػػػػػافت )الشػػػػػػيواف، 

د ىذا النوع مف الػتعلـ المنظمػة علػى التقػاء التدري ي للتايؼ م  ما يفدث في تيفة المنظمة، وي اع
 Sun)واع تمرار، ولانو ع يوفر ليػا الميػزة التناف ػية، امػا أنػو ع يفتػاج  لػى وثػت وتالفػة اتيػريف 

And Scott, 2003, p.204؛ العوايشػة، 81، ص2115؛ الرفامنػة، 37، ص2113اليدلػو،   ؛
 (. 61، ص2117

وىػو الػتعلـ الػذي ييػتـ فيػو المرتو ػيف تمفاولػة  :ningGenerative Learت التعمم التوليدي 2 
تفػػور م ػػتقتؿ األعمػػاؿ التػػي تخفػػيـ ومفاولػػة تفػػميميا، ويتطلػػب ذلػػؾ تمتػػ  المرتو ػػيف تدر ػػة 

(. وفيػػو تقػػـو المنظمػػة 182، ص2117عاليػػة مػػف اع ػػتقفلية لت ريػػب أ ػػاليب  ديػػدة )العوايشػػة، 
وتشػػاؿ مقفػػود، وياػػوف ذلػػؾ ضػػروريًا فػػي ال انػػب تتنػػاء ثػػدرات  ديػػدة ونتػػذ أ ػػاليب العمػػؿ ال ػػاتقة 

، 2113التشسيلي للمنظمة التي تعمؿ في تيفة شػديدة التسيػر، ويترتػب عليػو تاػاليؼ عاليػة )اليدلػو، 
(. ويفقؽ ىذا النوع مف التعلـ للعامليف ر ـ فورة المنظمة في الم تقتؿ، والتػي مػف خفليػا 37ص

مػػػا ي ػػػتلـز التفايػػػر خػػػارج األطػػػر النمطيػػػة والروتينيػػػة، ي ػػػعوف  لػػػى تفػػػدي الواثػػػ  القػػػافـ وتطػػػويره، م
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ويتفقؽ ىذا النوع مف التعلـ عندما تتسير المعتقدات والمفاىيـ التقليدية، وىاذا يتفوؿ التعلـ ال معي 
 لػػى تعلػػـ ايفػػي أو تفػػويلي عنػػد التطتيػػؽ، وتعػػدىا يػػأتي دور الػػتعلـ التوليػػدي والتػػأىيلي الػػذي يعتمػػد 

، 2117؛ العوايشػة، 82، ص2115اات ػاب المعرفػة ال ديػدة )الرفامنػة،  على أ اليب  تداعيػة فػي
(. ويقػػػـو ىػػػذا الػػػتعلـ علػػػى اتتػػػداع ألنػػػو يتطلػػػب أفاػػػار وطػػػرؽ  ديػػػدة فػػػي تيفػػػة العمػػػؿ 61، 61ص

والمنظمػػػة، لػػػذا فيػػػو يو ػػػ  ثػػػدراتيا نفػػػو الفػػػرص المتافػػػة، ويراػػػز علػػػى الت ريػػػب الم ػػػتمر والتسذيػػػة 
أف الػتعلـ التوليػدي الػذي تتفػؼ تػو منظمػات  Sengeليػا، ويػرى العا ية فػي تفديػد المشػافت وف

التعلـ يتطلب: التفايػر النظػامي، والرتيػة المشػتراة، وات ػادة الشخفػية، والػتعلـ ال مػاعي، والتػوتر 
 (. 43، ص2119؛ الشيواف، 11، ص2116المتدع تيف الرتية والواث  )ال توري، 

 اإلطار التطبيقي لمبحث: -5
التطتيقػػػي للتفػػػث علػػػى ا ػػػتمارة اع تقفػػػاء الم ػػػتخدمة فػػػي التفػػػث، واختتػػػار ويشػػػتمؿ اتطػػػار 

 فروض التفث، وذلؾ اما يلي:
 : استمارة االستقصاع المستخدمة في البحث:5/1

ويشتمؿ ىذا ال زء على دليؿ ا ػتمارة اع تقفػاء الم ػتخدمة، واختتػارات الثتػات والفػدؽ ليػا، 
 الوففية(، اما يلي:والنتاف  المتعلقة تأ فلتيا )اتففاءات 

  : دليل استمارة االستقصاع:5/1/1
ييدؼ التافث مف ا تمارة اع تقفاء المرفقة الففوؿ علػى المعلومػات التػي يماػف مػف خفليػا 

ثػػفث أث ػػاـ ات اتػػة علػػى ت ػػاتعت مشػػالة التفػػث واختتػػار فروضػػو، وتتشػػاؿ ىػػذه المعلومػػات فػػي 
 أ ا ية ىي:

ييدؼ مف خفليا التافث  لى التعرؼ على ا ـ الشراة  أ ا ية: الق ـ األوؿ: ويشتمؿ على تيانات
 التي يعمؿ تيا الم تقفى منو، والقطاع الذي تتتعو ىذه الشراة.

وذلػػؾ  الق ػـ الثػاني: وييػدؼ  لػى التعػرؼ علػى م ػتوى التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة تيػذه الشػراات:
 :مف خفؿ األتعاد التالية وأرثاـ العتارات التي تمثليا
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القػػدرات  –( 2النػػوع )عتػػارة  –( 1األتعػاد الداخليػػة للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػة: العمػػر )عتػػارة  -1
 (.5العرؽ )عتارة  –( 4األفؿ )عتارة  –( 3العقلية والتدنية )عتارة 

 –( 7الػدخؿ )عتػارة  –( 6األتعاد الخار ية للتنوع الثقػافي للقػوى العاملػة: مفػؿ اتثامػة )عتػارة  -2
 –( 11الختػػػرة العمليػػػة )عتػػػارة  –( 9الخلفيػػػة التعليميػػػة )عتػػػارة  –( 8اليوايػػػات الشخفػػػية )عتػػػارة 

المعتقػػػػدات الدينيػػػػة  –( 12المعتقػػػػدات ال يا ػػػػية )عتػػػػارة  -( 11الفالػػػػة اع تماعيػػػػة للفػػػػرد )عتػػػػارة 
 (.13)عتارة 

األثدميػػػة  –( 14ة األتعػػػاد التنظيميػػػة للتنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة: الم ػػػتوى الػػػوظيفي )عتػػػار  -3
مواثػ  العمػؿ )عتػارة  –( 17م موعات العمؿ )عتػارة  –( 16مفتوى العمؿ )عتارة  –( 15)عتارة 

 (.21فالة اتدارة )عتارة  –( 19عضوية النقاتات )عتارة  –( 18
 الق ـ الثالث: وييدؼ  لى التعرؼ على م توى التعلـ التنظيمي تيذه الشراات: 

 التالييف:والذي يتمثؿ في التعديف  
 (.26 -21التعلـ التايفي: مف خفؿ العتارات )مف  -1
 (.32 -27التعلـ التوليدي: مف خفؿ العتارات )مف  -2
 : اختبارات الثبات والصدق الستمارة االستقصاع:5/1/2

ثػػػػػاـ التافػػػػػث تػػػػػم راء اختتػػػػػارات الثتػػػػػات والفػػػػػدؽ للعتػػػػػارات الػػػػػواردة فػػػػػي ا ػػػػػتمارة اع تقفػػػػػاء 
( مفػػردة مػػف المػػديريف 31علػػى عينػػة ا ػػتطفعية عشػػوافية عػػددىا ) الم ػػتخدمة فػػي التفػػث، وذلػػؾ

العػػامليف تشػػػراات التتػػػروؿ التػػي تعمػػػؿ فػػػي مفػػػر، وثػػد تػػػـ تعػػػديؿ اع تقفػػػاء وفقػػًا لػػػذلؾ فتػػػى تػػػـ 
التوفؿ  لى شالو النيافي المرفؽ، والذي ا تخدـ في  م  التيانػات النيافيػة مػف عينػة التفػث، وثػد 

 ؽ على ا تمارة اع تقفاء النيافية النتاف  التالية:أثتتت اختتارات الثتات والفد
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 معامؿ الثتات ومعامؿ الفدؽ ألتعاد ومتسيرات التفث (1 دوؿ رثـ )

عدد  األبعاد والمتغيرات
 العبارات

 معامل الثبات
 كرونباخ-ألفا

معامل الصدق 
 الذاتي

 1,844 1,712 5 األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى العاملة -1
 1,883 1,779 8 األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى العاملة -2
 1,892 1,796 7 األتعاد التنظيمية للتنوع الثقافي للقوى العاملة -3

 06931 06867 20 إجمالي متغير مستوى التنوع الثقافي لمقوى العاممة
 1,979 1,959 6 التعلـ التايفي -1
 1,979 1,959 6 التعلـ التوليدي -2

 06987 06975 12 إجمالي متغير مستوى التعمم التنظيمي
 06965 06932 32 إجمالي الثبات والصدق الستمارة االستقصاع ككل

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
( Coronbach's Alpha (α)وثػد تػـ ف ػاب معامػؿ الثتػات تا ػتخداـ معامػؿ ألفػا ارونتػاخ )

للتأاد مف ثتػات أداة التفػث، أمػا معامػؿ الفػدؽ فقػد تػـ ف ػاتو عػف طريػؽ ال ػذر الترتيعػي لمعامػؿ 
الثتات، ويتضت مف النتاف  ال اتقة ارتفاع معاملي الثتات والفدؽ لعتارات اؿ ُتعد واؿ متسيػر مػف 

علػى أف  متسيرات التفث على فدة، واذلؾ ت مالي العتارات الم تخدمة في اع تقفاء، وىذا يدؿ
اع تقفػػاء يتمتػػ  تدر ػػة عاليػػة مػػف الثتػػات والفػػدؽ، وتالتػػالي يماػػف اععتمػػاد عليػػو فػػي التطتيػػؽ 

 الميداني للتفث.
 : النتاسج المتعمقة بلسسمة استمارة االستقصاع  اإلحصاعات الوصفيةت:5/1/3

 تنق ـ النتاف  المتعلقة تأ فلة ا تمارة اع تقفاء  لى ثفث أث اـ اما يلي:
ويماػػف توضػيفيا مػػف ت نتااسج متعمقااة بالقساام األول الخاااص بالبياناات الديموجرافيااة لمعاااممين: 1 

 خفؿ ال دوليف التالييف:
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 397ف= ف فيث الشراات التي يعملوف تيا            تق يـ أفراد العينة م (2 دوؿ رثـ )
 % ك اسم الشركة م % ك اسم الشركة م
وفػػػػػيانة المفػػػػػرية للخػػػػػدمات الفنيػػػػػة  1

 1,5 2 مفر للفيانة التترولية )فاف مفر( 32 49,4 196 األ يزة )فياناو(
 1,5 2 الخدمات الت ارية التترولية )تتروتريد( 33 8,3 33 تتروؿ تفعيـ )تتروتؿ( 2
ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاندرية الوطنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للتاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  34 5,3 21 (سالساز الطتيعي لل يارات )اار ا 3

 1,5 2 والتتروايماويات )انريؾ(
 1,5 2 تتروؿ الففراء السرتية )ويتاو( 35 3,5 14 اي ت زيت تتروليـو )زيتاو( 4
 1,5 2 ررب تار للتتروؿ 36 2,3 9 أ يوط لتارير التتروؿ 5
المفػػػػػػػػػػػػػرية لنقػػػػػػػػػػػػػؿ وتوزيػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػاز  37 1,8 7 التتروايماويات المفرية 6

 1,5 2 )توتا ا او(
 1,3 1 للتتروؿالفرعونية  38 1,3 5 ثاروف للتتروؿ )ثاروف( 7
 1,3 1 العامة للتتروؿ 39 1,3 5 المفرية للسازات الطتيعية ) ا او( 8

المفػػػػػػػػػػػػػػػػرية لتشػػػػػػػػػػػػػػػػسيؿ وفػػػػػػػػػػػػػػػػيانة  9
) المفػػػػػػػرية الدوليػػػػػػػة لتانولو يػػػػػػػا السػػػػػػػاز  41 1,3 5 المشروعات ) يترـو

 1,3 1 )رازتؾ(
 1,3 1 تترو شيد 41 1 4 رشيد للتتروؿ 11
 1,3 1 للتتروؿالمنفورة  42 1 4 مفر للتتروؿ 11
 1,3 1  م و للتتروؿ ) يمتتاو( 43 1 4 خالدة للتتروؿ )خالدة( 12
الشػػػػراة المفػػػػرية القاتضػػػػة للسػػػػازات  13

 1,3 1  نوب الوادي للتتروؿ 44 1 4 الطتيعية ) ي اس(
 1,3 1 المركز الطبي لمعاممين بقطاع البترول 45 1 4 ات اندرية للتتروؿ 14
 1,3 1 الو طاني للتتروؿ )وا او( 46 1 4 التتروؿالنيؿ لت ويؽ  15
 1,3 1 تترو لؼ مفر للزيت ) ي ـو  اتقًا( 47 1,8 3 تدر الديف للتتروؿ )تاتتياو( 16
 1,3 1 القنطرة للتتروؿ 48 1,8 3 الييفة المفرية العامة للتتروؿ 17
 1,3 1 )  تؾ(ات اندرية للمنت ات التترولية  49 1,8 3 ال ويس للزيت ) واو( 18
اليند ػػػػػػػػػػػػػػػية للفػػػػػػػػػػػػػػػناعات التتروليػػػػػػػػػػػػػػػة  51 1,8 3 الفمرا أويؿ 19

 1,3 1 والايماوية )انتى(

المفػػرية لتوزيػػ  السػػاز الطتيعػػي للمػػػدف  51 1,8 3 المفرية للخدمات التترولية )ات او( 21
 1,3 1 )تاوف  اس(

 1,3 1 دار للتتروؿ )دارا( 52 1,8 3 تتروؿ أتو ثير 21
للفػػػػػػػػػػػػػػيانة التتروليػػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػػاندرية  22

 1,3 1 شماؿ التفرية للتتروؿ )نورتتاو( 53 1,8 3 )تترومنت(
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 1,3 1 تنمية للتتروؿ 54 1,8 3 النفر للتتروؿ 23
24 Schlumberger Logelco Inc 3 1,8 55 Italian Egyptian Oil Company 

(IEOC) 1 1,3 
 Kuwait Oil Company 1 1,3 56 1,5 2 تترو أمير 25
 Saudi Aramco 1 1,3 57 1,5 2 ) اتاو(تتروؿ خلي  ال ويس  26
 Baker Hughes Oil Tools 1 1,3 58 1,5 2 ال ويس لتفني  التتروؿ 27
 Egyptian Petrochemicals 59 1,5 2 السازات التترولية )تترو اس( 28

Holding Company 1 1,3 

المفػػػػػػػػػػػػرية للخػػػػػػػػػػػػدمات الرياضػػػػػػػػػػػػية  29
 IPIC - International Pipe 61 1,5 2 )تترو تورت(

Industry Co. 1 1,3 
 Shelf Drilling Egypt 1 1,3 61 1,5 2 راز القاىرة 31
 EXPRO GROUP 1 1,3 62 1,5 2 التعاوف للتتروؿ 31

 100 397 يا من الشركاتالتي تم تجميع االستماراتإجمالي 

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 397تق يـ أفراد العينة مف فيث القطاع الذي تتتعو الشراات التي يعملوف تيا        ف= (3 دوؿ رثـ )

 % ك القطاعاسم  م % ك القطاعاسم  م
 1,8 7 ثطاع أ نتي 4 13,6 54 ثطاع عاـ أو فاومي 1
 38,5 153 ثطاع ا تثماري 5 4 16 ثطاع خاص 2
 11,3 41 ثطاع أعماؿ 6 31,7 126 ثطاع مشترؾ 3

 111 397 إجمالي االستمارات التي تم تجميعيا من القطاعات المختمفة
 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:

ت نتاسج متعمقة بالقسم الثاني الخااص بمساتوى التناوع الثقاافي لمقاوى العامماة بياذه الشاركات: 2 
 التالي:ويماف توضيفيا مف خفؿ ال دوؿ 

 
 
 
 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjwt-qz2I7rAhVWh9UKHVrCBv8YABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2FrKjvQj9gHrpzUNZyl4d8VylnrYV23zKyOsoi0fd4_uarmIwksunR66wEtjZCqgS8XolRUu8AMjY_AfysOJI&sig=AOD64_3H1DF-o7tZny4BVA6-N1_VvEodFw&q&adurl&ved=2ahUKEwjAu-Kz2I7rAhUECRoKHWQ8D8gQ0Qx6BAgeEAE
https://www.kockw.com/
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 397ف=     التنوع الثقافي للقوى العاملةاع ت اتات على عتارات وأتعاد م توى  (4 دوؿ رثـ )

صاع
ستق

 اال
في
رة 
عبا
م ال

رق
 

 العتارة

رار
لتا
ا

 

التنوع الثقافي م تويات 
 للقوى العاملة

تي
ف ا

ط ال
و 
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راؼ
عنف

ا
 

يب
لترت
ا

 ة 
لنتي
ا

 

% 
 تة

الن
ؽ  
مواف

ير 
ر

شدة
ت

فؽ 
موا
ير 
ر

 
فؽ
موا

ؽ  
مواف شدة
ت

 

يعمؿ تالشػراة العديػد مػف الففػات العمريػة  1
  العمرت المختلفة

19 22 6 ؾ
3

 17
6

 

3,3
58

 1,6
58

 
2 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,5 5,5 48

,6
 44

,3
 

 يعمؿ تالشراة العديد مػف الر ػاؿ والن ػاء 2
  النوعت

24 19 7 ؾ
3

 12
8

 

3,2
39

 1,6
21

 
فؽ 3
موا

 % 1,8 4,8 61
, 2 32
, 2 

3 
تتعػػػػػدد وتتنػػػػػوع القػػػػػدرات العقليػػػػػة والتدنيػػػػػة 

 القااادرات العقميااااة  للعػػػامليف فػػػي الشػػػراة
 والبدنيةت

21 11 3 ؾ
1

 17
2

 

3,3
91

 1,5
83

 
1 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,8 2,8 53

,1
 43

,3
 

يعمػػػػػػػؿ تالشػػػػػػػراة العديػػػػػػػد مػػػػػػػف العػػػػػػػامليف  4
  األصلت األ انب أو رير المفرييف

15 98 ؾ
3

 11
7

 

29 

2,1
94

 1,8
93

 
فؽ 5

موا
ير 
ر

 % 24
, 7 38
, 5 29
, 5 7,3 

تتعػػػػدد وتتنػػػػوع ثقافػػػػات ولسػػػػات و ن ػػػػيات  5
  العرقت العامليف في الشراة

12 63 ؾ
8

 15
9

 47 

2,4
79

 1,8
98

 
فؽ 4

موا
ير 
ر

 % 15
,9

 32
,2

 41
,1

 11
,8

 

عد 
الت

وؿ
األ

 

 األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى العاملة

2,9
32

 1,5
17

 
فؽ 3
موا

 

23 11 2 ؾيقػيـ العػاملوف فػي الشػراة فػي العديػد مػػف  6
5

 15
1

 3,3 43 1,5 54 

موا 4 ؽ 
ف

شدة
ت
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المنػػػػػػػاطؽ ال سرافيػػػػػػػة )الراثيػػػػػػػة والشػػػػػػػعتية 
59 2,5 1,5 %  محل اإلقامةت والريفية(

,2
 37

,8
 

تتعػػػػػدد وتتفػػػػػاوت م ػػػػػتويات الػػػػػدخؿ لػػػػػدى  7
  الدخلت العامليف في الشراة

25 44 8 ؾ
5

 91 

3,1
76

 1,6
43

 
فؽ 6
موا

 % 2,1 11
,1

 64
,2

 22
,7

 

8 
تتعػػػػػػػػػػػػدد وتتنػػػػػػػػػػػػوع وتختلػػػػػػػػػػػػؼ اليوايػػػػػػػػػػػػات 
 الشخفػػػػػية لػػػػػدى العػػػػػامليف فػػػػػي الشػػػػػراة

  اليوايات الشخصيةت

24 13 3 ؾ
3

 13
8

 

3,3
1

 1,5
67

 
5 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,8 3,3 61

,2
 34

,8
 

9 
تتعػػػػػػػدد وتتنػػػػػػػوع المػػػػػػػتىفت والم ػػػػػػػتويات 

 الشػػػػػػػراةالتعليميػػػػػػػة لػػػػػػػدى العػػػػػػػامليف فػػػػػػػي 
  الخمفية التعميميةت

23 5 2 ؾ
1

 16
1

 

3,3
81

 1,5
41

 
1 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,5 1,3 57

,9
 41

,3
 

11 
تتعػػػدد وتتنػػػوع  ػػػنوات وم ػػػتويات الختػػػرة 

 الخبارة  العملية لدى العامليف في الشػراة
 العمميةت

22 8 3 ؾ
5

 16
1

 

3,3
71

 1,5
65

 
3 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,8 2,1 56

,7
 41

,6
 

11 
الفػػاعت اع تماعيػػة للعػػامليف فػػي تتعػػدد 

الشػػػراة مػػػا تػػػيف أعػػػزب ومتػػػزوج ومطلػػػؽ 
  الحالة االجتماعية لمفردت وأرمؿ

23 6 1 ؾ
4

 15
6

 

3,3
73

 1,5
29

 
2 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,3 1,5 58
,9

 39
,3

 

12 
يو ػػػػػػد العديػػػػػػد مػػػػػػف المعتقػػػػػػدات ال يا ػػػػػػية 
واعنتماءات الفزتية المختلفة لدى العػامليف 

  المعتقدات السياسيةتفي الشراة 

11 28 ؾ
7

 21
6

 

56 

2,7
31

 1,7
88

 
فؽ 7
موا

 % 7,1 27
,1

 51
,9

 14
,1

 

11 43 ؾيعمػؿ تالشػراة العديػد مػف العػامليف الػذيف  13
7

 21
9

 

38 2,6 11 1,8 15 

موا 8  فؽ
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 يعتنقػػػػػػػػػػػػوف معتقػػػػػػػػػػػػدات دينيػػػػػػػػػػػػة مختلفػػػػػػػػػػػػة
11 %  المعتقدات الدينيةت

,8
 27

,1
 52

,6
 

9,6 

عد 
الت

ني
الثا

 

 األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى العاملة
3,1

48
 1,3

96
 

فؽ 2
موا

 

14 
يو ػػػػػد العديػػػػػد مػػػػػف الم ػػػػػتويات اتداريػػػػػة 

 المستوى  والوظيفية للعامليف في الشػراة
 الوظيفيت

25 9 4 ؾ
3

 13
1

 

3,2
87

 1,5
58

 
3 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,1 2,3 63

,7
 33

,1
 

15 
تتعػػػػػػدد وتتنػػػػػػػوع أثػػػػػػدميات العػػػػػػػامليف فػػػػػػػي 
 الشػػراة مػػػا تػػػيف اتيػػػرة ومتو ػػػطة وفديثػػػة

  األقدميةت
23 24 6 ؾ
3

 13
4

 

3,2
47

 1,6
31

 
فؽ 4
موا

 % 1,5 6,1 58
,7

 33
,8

 

16 
تفتػػػػاج طتيعػػػػة الوظػػػػافؼ فػػػػي الشػػػػراة  لػػػػى 
ميػػػػػػػػارات وختػػػػػػػػرات وتخففػػػػػػػػات وثػػػػػػػػدرات 

  محتوى العملتمختلفة مف القافميف تيا 

22 15 4 ؾ
1

 15
7

 

3,3
38

 
1,6

1
 

2 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,1 3,8 55

,7
 39

,5
 

17 
يعمػػػؿ تالشػػػراة العديػػػد مػػػف التخففػػػات 
العلميػػػة وفػػػرؽ العمػػػؿ وم موعػػػات العمػػػؿ 

  مجموعات العملت المختلفة

23 28 4 ؾ
5

 13
1

 

3,2
37

 1,6
19

 
فؽ 5
موا

 % 1,1 7,1 59
,2

 32
,7

 

18 
يعمػؿ العػاملوف فػػي أمػااف ومواثػ  وفػػروع 
 عمػػػػػػؿ مختلفػػػػػػة ومتعػػػػػػددة تاتعػػػػػػة للشػػػػػػراة

  مواقع العملت

22 15 2 ؾ
1

 15
9

 

3,3
53

 1,5
79

 
1 

شدة
ؽ ت

مواف
 % 1,5 3,8 55

,7
 41

,1
 

19 
ينتمػػػي العػػػاملوف فػػػي الشػػػراة  لػػػى العديػػػد 
 مػػػف النقاتػػػات العماليػػػة والمينيػػػة المختلفػػػة

  عضوية النقاباتت

21 73 21 ؾ
9

 

84 

2,9
22

 1,7
76

 
فؽ 7
موا

 % 5,3 18
,4

 55
,2

 21
,2
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21 
الشػػػػػػػػراة فيػػػػػػػػـ خفػػػػػػػػافص يماػػػػػػػػف تدارة 

وثقافات العامليف المختلفة والتعامؿ معيـ 
  حالة اإلدارةت تافاءة وفعالية

21 52 21 ؾ
4

 11
1

 

3,1
41

 1,7
87

 
فؽ 6
موا

 % 5,3 13
,1

 53
,9

 27
,7

 

عد 
الت

لث 
الثا

 

 األتعاد التنظيمية للتنوع الثقافي للقوى العاملة

3,2
13

 1,4
41

 
فؽ 1
موا

 

 ااؿ الثقافي للقوى العاملةالتنوع متسير م توى 

3,1
94

 1,3
63

 
فؽ 1
موا

 

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 
 نتاسج متعمقة بالقسم الثالث الخاص بمستوى التعمم التنظيمي:ت 3 

 
 397ف=     التعلـ التنظيمي    اع ت اتات على عتارات وأتعاد م توى  (5 دوؿ رثـ )

رثـ 
فاء

 تق
 اع

في
رة 
عتا
ال

 

 العتارة

رار
لتا
ا

 

التنوع الثقافي م تويات 
 للقوى العاملة

تي
ف ا

ط ال
و 
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راؼ
عنف

ا
 

يب
لترت
ا

 ة 
لنتي
ا

 

% 
 تة

الن
ؽ  
مواف

ير 
ر

شدة
ت

فؽ 
موا
ير 
ر

 
فؽ
موا

شدة 
ؽ ت

مواف
 

21 
تفػػػرص الشػػػراة علػػػى تف ػػػيف وتطػػػوير 
أ ػػػػػاليب وا  ػػػػػراءات العمػػػػػؿ تيػػػػػا تشػػػػػػاؿ 

 والتايؼ م  اؿ  ديدم تمر 

18 54 19 ؾ
4

 14
1

 

3,1
21

 1,8
17

 
فؽ 1
موا

 % 4,8 13
, 6 46
, 3 35
, 3 

22 
تعمػػؿ الشػػراة علػػى اع ػػتفادة مػػف ت ػػارب 
وختػػرات وممار ػػات الشػػراات األخػػرى فػػي 

 تطوير أ اليب وا  راءات العمؿ تيا

18 68 21 ؾ
5

 12
4

 

3,1
41

 1,8
28

 
فؽ 4
موا

 % 5,1 17
, 1 46
, 6 31
, 2 

19 82 18 ؾتفلػػؿ الشػػراة تيفتيػػا الداخليػػة والخار يػػة  23
4

 11
3

 2,9 62 1,8 15 

موا 6  فؽ
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تا ػػػػػػػػتمرار وت ػػػػػػػػت يب للتسيػػػػػػػػرات التػػػػػػػػي 
21 4,5 % تفدث فييا وتتايؼ معيا

,7
 48

,9
 25

,9
 

24 
تقػػـو الشػػراة تػػم راء التسييػػرات المطلوتػػة 
تشػػػػػاؿ تػػػػػدري ي للتايػػػػػؼ والتعػػػػػايش مػػػػػ  

 األوضاع المختلفة

22 58 14 ؾ
9

 96 

3,1
25

 1,7
28

 
فؽ 5
موا

 % 3,5 14
,6

 57
,7

 24
,2

 

25 
تفػػػػػرص الشػػػػػراة علػػػػػى تػػػػػدريب وتعلػػػػػيـ 
العػػػامليف تيػػػا تالشػػػاؿ الػػػذي يضػػػمف ليػػػا 

 التقاء واع تمرار

17 62 22 ؾ
6

 13
7

 

3,1
78

 1,8
48

 
فؽ 2
موا

 % 5,5 15
, 6 44
, 3 34
, 5 

26 
تفرص الشراة على ا تيعاب العامليف 

الفديثة واع تفادة منيا تيا للتانولو يا 
 في تطوير أعماليا

16 75 21 ؾ
3

 13
9

 

3,1
61

 1,8
61

 
فؽ 3
موا

 % 5,1 18
, 9 41
, 1 35
, 1 

عد 
الب ول
األ

 

36 التعمم التكيفي
04 8 06
74 فق 1 3
موا

 

27 
تخفػػص الشػػراة الوثػػت والمػػاؿ الاػػافي 
لتعلػػػيـ العػػػامليف تيػػػا وتطػػػوير  ماانيػػػاتيـ 

 وثدراتيـ
 

17 75 27 ؾ
1

 12
4

 

2,9
87

 1,8
81

 
فؽ 2
موا

 % 6,8 18
,9

 43
,1

 31
,2

 

28 
تشػػ   الشػػراة العػػامليف تيػػا علػػى تقػػديـ 
أفاػػارىـ وتوفػػياتيـ واثترافػػاتيـ لتف ػػيف 

 وتطوير العمؿ تيا

16 83 23 ؾ
7

 12
4

 

2,9
87

 1,8
69

 
فؽ 1
موا

 % 5,8 21
,9

 42
,1

 31
,2

 

29 
تشػػػ   الشػػػراة العػػػامليف تيػػػا علػػػى ر ػػػـ 

الشراة وال عي الم ػتمر فورة لم تقتؿ 
 للوفوؿ  لييا

15 99 24 ؾ
4

 12
1

 

2,9
32

 1,8
89

 
فؽ 3
موا

 % 6,1 24
,9

 38
,8

 31
,2

 

11 25 ؾتػػػوفر الشػػػراة الفػػػرص الفزمػػػة للعػػػامليف  31
2

 15
8

 11
2

 2,8 49 1,8 78 

مواف 6  ؽ
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تيػػػػػا للت ريػػػػػب واعتتاػػػػػار والتفػػػػػث عػػػػػػف 
28 6,3 % أفضؿ الطرؽ تن از أعماليا

,2
 39

,8
 25

,7
 

31 
تيػػتـ الشػػراة تالتفػػث والتطػػوير الم ػػتمر 
تداعيػة  عاتشاؼ طرؽ وأ اليب  ديػدة وا 

 تن از أعماليا

16 96 26 ؾ
4

 11
1

 

2,9
17

 1,8
81

 
فؽ 4
موا

 % 6,5 24
,2

 41
,3

 28
,1

 

32 
تتقتػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػراة األفاػػػػػػػػار والمقترفػػػػػػػػػات 
الخار ػػػػة عػػػػف المعتػػػػاد والمػػػػألوؼ طالمػػػػا 

وتعمػػػػؿ  أنيػػػا تتعلػػػؽ تتطػػػػوير العمػػػؿ تيػػػا
 على تطتيقيا

18 97 21 ؾ
2

 

97 

2,8
94

 1,8
31

 
فؽ 5
موا

 % 5,3 24
,4

 45
,8

 24
,4

 

عد 
الب

ني
الثا

 

26 التعمم التوليدي
92 6 06
79 فق 2 4
موا

 

 متغير مستوى التعمم التنظيمي ككل

26
98

7
 06

74
7

 
فق 2
موا

 

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 : اختبار فروض البحث: 5/2

 تا تخداـ األ اليب اتففافية المنا تة تـ اختتار فروض التفث وذلؾ اما يلي:
  : اختبار الفرض الرسيسي األول القاسل:5/2/1

اع يو د اختفؼ معنوي في التنوع الثقافي للقوى العاملة فيما تيف القطاعات المختلفة في شراات 
  التتروؿ التي تعمؿ في مفرا

مف أ ؿ أف يتـ اختتار ىذا الفرض، يقـو التافث تتوضيت مدى و ود أو عدـ و ود اختففات 
معنويػػة لاػػؿ ُتعػػد مػػف أتعػػاد التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة فيمػػا تػػيف القطاعػػات المختلفػػة فػػي شػػراات 

ثطاع  –ثطاع خاص  –التتروؿ التي تعمؿ في مفر، وىذه القطاعات ىي }ثطاع عاـ أو فاومي 
ثطاع أعماؿ{، وذلؾ مف خفؿ اععتماد على أ ػلوب  –ثطاع ا تثماري  –ثطاع أ نتي  – مشترؾ

 ، وذلؾ اما يتضت مف خفؿ ال دوؿ التالي:(F-Testواختبار ف ) (ANOVA)ِتحلةل التباين 
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 في أتعاد التنوع الثقافي للقوى العاملة تتعًا للقطاع لفختففاتتفليؿ التتايف نتاف   (6 دوؿ رثـ )

 األتعاد والمتسيرات

ثطاع 
عاـ أو 
 فاومي

ثطاع 
 خاص

ثطاع 
 مشترؾ

ثطاع 
 أ نتي

ثطاع 
 ا تثماري

ثطاع 
 أعماؿ

 اختبار ف
F-TEST 

فية
نيا
ة ال

تي 
الن

 

بي
سا
الح

سط 
الو

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
سا
الح

سط 
الو

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
سا
الح

سط 
الو

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
سا
الح

سط 
الو

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
سا
الح

سط 
الو

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
سا
الح

سط 
الو

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 
يمة
الق

وية 
معن
ال

 

األتعػػػػػػاد الداخليػػػػػػة للتنػػػػػػوع  -1
2,8 الثقافي للقوى العاملة

78
 1,5

13
 3,1

63
 1,5

31
 3,1

31
 1,5

48
 3,4

29
 1,5

19
 2,8

31
 1,4

53
 2,9

42
 1,4

72
 3,9

81
 1,1

12
ف  

ختال
د ا
وج
ي

ح 
صال

ي ل
عنو

م
بي
ألجن

ع ا
قطا

ال
 

األتعػػػػػاد الخار يػػػػػة للتنػػػػػوع  -2
3,1 الثقافي للقوى العاملة
88

 1,4
18

 3,2
58

 1,5
17

 3,1
44

 1,4
11

 3,3
39

 1,4
37

 3,1
28

 1,3
69

 3,1
14

 1,3
88

 

1,8 59 1,5 جد  19
 يو

ال
ف 

ختال
ا

وي 
معن

 

األتعػػػػاد التنظيميػػػػة للتنػػػػوع  -3
3,1 الثقافي للقوى العاملة

83
 1,4

55
 3,3

57
 1,4

27
 3,1

85
 1,4

74
 3,3

88
 1,4

12
 3,1

91
 1,4

19
 3,2

44
 1,3

97
 

1,8
1 1 1,5
4 جد  9

 يو
ال

ف 
ختال

ا
وي 

معن
 

التنوع الثقافي للقوى 
3,1 العاملة ااؿ

83
 1,3

83
 3,2

23
 1,3

99
 

3,1
2

 1,4
17

 3,3
85

 1,4
11

 3,1
51

 1,3
14

 3,1
96

 1,3
54

 1,9
29

 1,1
89

جد  
 يو

ال
ف 

ختال
ا

وي 
معن

 

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 :ويترتب على النتاف  ال اتقة ما يلي 
اع يو د اخػتفؼ معنػوي فػي التنػوع الثقػافي  الرفي ي األوؿ )فرض العدـ( والقافؿ:الفرض  ثتوؿ -1

للقػػوى العاملػػة فيمػػا تػػيف القطاعػػات المختلفػػة فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػرا، وذلػػؾ 
%( فػػػي ُتعػػػديف مػػػف أتعػػػاد التنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة وىمػػػا 95تشػػػاؿ  زفػػػي )وتدر ػػػة ثقػػػة 

للقػوى العاملػة، واػذلؾ فػي التنػوع الثقػافي  األتعػاد التنظيميػة{ للتنػوع الثقػافي –}األتعاد الخار يػة 
 للقوى العاملة ااؿ.

ايو ػػد اخػػتفؼ  رفػػض الفػػرض الرفي ػػي األوؿ )فػػرض العػػدـ( وثتػػوؿ الفػػرض التػػديؿ لػػو والقافػػؿ: -2
معنوي في التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة فيمػا تػيف القطاعػات المختلفػة فػي شػراات التتػروؿ التػي 
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%( ولفػػػالت القطػػػاع األ نتػػػي، يليػػػو 95)وتدر ػػػة ثقػػػة تعمػػػؿ فػػػي مفػػػرا، وذلػػػؾ تشػػػاؿ  زفػػػي 
القطػػاع الخػػاص، يليػػو القطػػاع المشػػترؾ، يليػػو ثطػػاع األعمػػاؿ، ثػػـ القطػػاع العػػاـ أو الفاػػومي، 
 وأخيػػػرًا القطػػػاع اع ػػػتثماري، وذلػػػؾ فػػػي ُتعػػػد وافػػػد مػػػف أتعػػػاد التنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة وىػػػو

 عاملة.}األتعاد الداخلية{ للتنوع الثقافي للقوى ال
  : اختبار الفرض الرسيسي الثاني القاسل:5/2/2

اع يو د اختفؼ معنوي في التعلـ التنظيمي فيما تيف القطاعات المختلفة في شراات التتروؿ التي 
  تعمؿ في مفرا

مف أ ؿ أف يتـ اختتار ىذا الفرض، يقـو التافث تتوضيت مدى و ود أو عدـ و ود اختففات 
معنوية لاؿ ُتعد مػف ُتعػدي الػتعلـ التنظيمػي فيمػا تػيف القطاعػات المختلفػة فػي شػراات التتػروؿ التػي 

 –ثطػاع مشػترؾ  –ثطػاع خػاص  –تعمؿ في مفػر، وىػذه القطاعػات ىػي }ثطػاع عػاـ أو فاػومي 
تحلةاال ثطػػاع أعمػػاؿ{، وذلػػؾ مػػف خػػفؿ اععتمػػاد علػػى أ ػػلوب  –ثطػػاع ا ػػتثماري  – ثطػػاع أ نتػػي

 ، وذلؾ اما يتضت مف خفؿ ال دوؿ التالي:(F-Testواختبار ف ) (ANOVA)ِالتباين 
 في أتعاد التنوع الثقافي للقوى العاملة تتعًا للقطاع لفختففاتتفليؿ التتايف نتاف   (7 دوؿ رثـ )
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 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 :ويترتب على النتاف  ال اتقة ما يلي 

اع يو ػد اخػتفؼ معنػوي فػي الػتعلـ التنظيمػي  الفػرض الرفي ػي الثػاني )فػرض العػدـ( والقافػؿ: ثتػوؿ
%، 95فيما تيف القطاعات المختلفػة فػي شػراات التتػروؿ التػي تعمػؿ فػي مفػرا، وذلػؾ تدر ػة ثقػة 

الػػتعلـ التوليػػدي{، واػػذلؾ فػػي الػػتعلـ التنظيمػػي  –فػػي ُتعػػدي الػػتعلـ التنظيمػػي وىمػػا }الػػتعلـ التايفػػي 
 .ااؿ

 
 مفرض الرسيسي الثالث القاسل:: اختبار الفرض الفرعي األول ل5/2/3

اع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التايفي في شراات التتروؿ التي 
 تعمؿ في مفرا

الم ػػتقلة الخافػػة تػػالتنوع الثقػػافي  يماػػف توضػػيت نتػػاف  تفليػػؿ اختتػػار العفثػػة تػػيف المتسيػػرات
والمتسير التات  التعلـ التايفي )اأفد متسيرات المتسير التػات  الرفي ػي وىػو  للقوى العاملة )م تمعة(،

، Stepwise Multiple Ressionتفليؿ اعنفػدار المتعػدد التػدري ي التعلـ التنظيمي(، تا تخداـ 
ويتميػز ىػػذا األ ػػلوب التػػدري ي تػػأف التفليػػؿ يػػتـ علػػى خطػػوات متتاليػػة، وفػػي اػػؿ خطػػوة تػػتـ  ضػػافة 

ت الم ػػتقلة  لػػى نمػػوذج اعنفػػدار، تفيػػث ياػػوف تػػأثير ىػػذا المتسيػػر معنويػػا، وفػػي نفػػس أفػػد المتسيػػرا
الوثت ياوف رير مرتتط تػالمتسيرات الم ػتقلة المضػافة فػي الخطػوات ال ػاتقة، وُت ػتتعد مػف التفليػؿ 

 في ىذا األ لوب المتسيرات الم تقلة رير المعنوية، وذلؾ مف خفؿ ال دوؿ التالي: 
 اف  تفليؿ اعنفدار المتعدد التدري ي للمتسير التات  )التعلـ التايفي(نت (8 دوؿ رثـ )
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للتنوع الثقافي للقوى األتعاد التنظيمية 
1,1 العاملة

22
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 12

,63
4
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11
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3
 

1,1
11
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34
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12

 

األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى 
 العاملة

-
1,7

15
 

-
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-
7,9
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 1,1

11
 

األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى 
1,2 العاملة

31
 1,1

58
 3,3

72
 1,1

11
 

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 ومن الجدول السابق يتضح ما يمي:

  القػوة التف ػيرية للنمػػوذج: تلسػت ثيمػة معامػػؿ التفديػدR
(، أي أف المتسيػرات الم ػػتقلة 1,412) 2

المتضمنة في النموذج })األتعاد التنظيمية، واألتعاد الخار يػة، واألتعػاد الداخليػة( للتنػوع الثقػافي 
%( مػػػف التتػػػايف فػػػي المتسيػػػر التػػػات  )الػػػتعلـ التايفػػػي(، 41,2للقػػػوى العاملػػػة{ تف ػػػر مػػػا ن ػػػتتو )

 %( ير   لمتسيرات أخرى.59,8والتاثي ون تتو )
  معنويػػة نمػػوذج اعنفػػدار: تلسػػت ثيمػػة معامػػؿ اعرتتػػاط المتعػػددR (1,634 وىػػي تشػػير  لػػى ،)

و ود عفثة ارتتاط متو طة تيف المتسيرات الم تقلة المتضمنة في النموذج )م تمعة( والمتسير 
 التات  )التعلـ التايفي(.

 دري ي أف نمػػػػوذج معنويػػػػة المتسيػػػػرات الم ػػػػتقلة: أوضػػػػفت نتػػػػاف  تفليػػػػؿ اعنفػػػػدار المتعػػػػدد التػػػػ
اعنفػػدار النيػػافي تػػـ التوفػػؿ  ليػػو تعػػد ثػػفث خطػػوات، فيػػث تضػػمف النمػػوذج ثػػفث متسيػػرات 
م تقلة، وأشارت نتي ة اختتار ت  لى أف تأثير اػؿ مػف ىػذه المتسيػرات يعتتػر معنويػًا وذا دعلػة 

لػػى  ففػػافية، ومػػف نافيػػة أخػػرى تػػـ ا ػػتتعاد متسيػػر م ػػتقؿ وافػػد فقػػط لػػيس لػػو تػػأثير معنػػوي ع
 المتسير التات  )التعلـ التايفي( وىو )التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ(.

  ومف خفؿ ثيـ معامفت تيتاBeta  أماف ترتيب المتسيرات الم تقلة المعنوية مف فيث األىمية
 الن تية في التأثير على المتسير التات  )التعلـ التايفي( اما يلي:
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 (.1,664للقوى العاملة )معامؿ تيتا =  األتعاد التنظيمية للتنوع الثقافي -1
 (.1,376 -األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا =  -2
 (.1,158األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا =  -3

  :ويترتب على النتاف  ال اتقة ما يلي 
اع يو ػػػد تػػػأثير  الفػػػرض الفرعػػػي األوؿ للفػػػرض الرفي ػػػي الثالػػػث )فػػػرض العػػػدـ( والقافػػػؿ: ثتػػػوؿ -1

معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التايفػػي فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي 
 .%( في التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ فقط95مفرا، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ة ثقة 

األوؿ للفػػرض الرفي ػػي الثالػػث )فػػرض العػػدـ( وثتػػوؿ الفػػرض التػػديؿ لػػو  رفػػض الفػػرض الفرعػػي -2
ايو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التايفي في شراات التتروؿ  والقافؿ:

%( فػي  ميػ  أتعػاد التنػوع الثقػافي 95التي تعمؿ في مفرا، وذلػؾ تشػاؿ  زفػي )وتدر ػة ثقػة 
})األتعػػاد الداخليػػة، واألتعػػاد الخار يػػة، واألتعػػاد التنظيميػػة( للتنػػوع ة فػػي للقػػوى العاملػػة والمتمثلػػ
 الثقافي للقوى العاملة{.

 : اختبار الفرض الفرعي الثاني لمفرض الرسيسي الثالث القاسل:5/2/4
اع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التوليدي في شراات التتروؿ التي 

 ي مفراتعمؿ ف
الم ػػتقلة الخافػػة تػػالتنوع الثقػػافي  يماػػف توضػػيت نتػػاف  تفليػػؿ اختتػػار العفثػػة تػػيف المتسيػػرات

والمتسير التات  التعلـ التوليدي )اأفد متسيرات المتسير التات  الرفي ي وىو  للقوى العاملة )م تمعة(،
 ل دوؿ التالي: التعلـ التنظيمي(، تا تخداـ تفليؿ اعنفدار المتعدد التدري ي مف خفؿ ا
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 نتاف  تفليؿ اعنفدار المتعدد التدري ي للمتسير التات  )التعلـ التوليدي( (9 دوؿ رثـ )
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األتعاد التنظيمية للتنوع الثقافي للقوى 
1,1 العاملة
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األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى 
 العاملة

-
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األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى 
1,2 العاملة
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 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 ومن الجدول السابق يتضح ما يمي:

  القػوة التف ػيرية للنمػػوذج: تلسػت ثيمػة معامػػؿ التفديػدR
(، أي أف المتسيػرات الم ػػتقلة 1,318) 2

المتضمنة في النموذج })األتعاد التنظيمية، واألتعاد الخار يػة، واألتعػاد الداخليػة( للتنػوع الثقػافي 
%( مػػػف التتػػػايف فػػػي المتسيػػػر التػػػات  )الػػػتعلـ التوليػػػدي(، 31,8للقػػػوى العاملػػػة{ تف ػػػر مػػػا ن ػػػتتو )

 %( ير   لمتسيرات أخرى.69,2والتاثي ون تتو )
  معنويػػة نمػػوذج اعنفػػدار: تلسػػت ثيمػػة معامػػؿ اعرتتػػاط المتعػػددR (1,555 وىػػي تشػػير  لػػى ،)

و ود عفثة ارتتاط متو طة تيف المتسيرات الم تقلة المتضمنة في النموذج )م تمعة( والمتسير 
 التات  )التعلـ التوليدي(.

 لتػػػػدري ي أف نمػػػػوذج معنويػػػػة المتسيػػػػرات الم ػػػػتقلة: أوضػػػػفت نتػػػػاف  تفليػػػػؿ اعنفػػػػدار المتعػػػػدد ا
اعنفػػدار النيػػافي تػػـ التوفػػؿ  ليػػو تعػػد ثػػفث خطػػوات، فيػػث تضػػمف النمػػوذج ثػػفث متسيػػرات 
م تقلة، وأشارت نتي ة اختتار ت  لى أف تأثير اػؿ مػف ىػذه المتسيػرات يعتتػر معنويػًا وذا دعلػة 
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علػػى   ففػػافية، ومػػف نافيػػة أخػػرى تػػـ ا ػػتتعاد متسيػػر م ػػتقؿ وافػػد فقػػط لػػيس لػػو تػػأثير معنػػوي
 المتسير التات  )التعلـ التوليدي( وىو )التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ(.

  ومف خفؿ ثيـ معامفت تيتاBeta  أماف ترتيب المتسيرات الم تقلة المعنوية مف فيث األىمية
 الن تية في التأثير على المتسير التات  )التعلـ التوليدي( اما يلي:

 (.1,571قافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا = األتعاد التنظيمية للتنوع الث -1
 (.1,335 -األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا =  -2
 (.1,152األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا =  -3

  :ويترتب على النتاف  ال اتقة ما يلي 
اع يو ػػػد تػػػأثير  ثالػػػث )فػػػرض العػػػدـ( والقافػػػؿ:الفػػػرض الفرعػػػي الثػػػاني للفػػػرض الرفي ػػػي ال ثتػػػوؿ -1

معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التوليػػدي فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي 
 .%( في التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ فقط95مفرا، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ة ثقة 

لعػػدـ( وثتػػوؿ الفػػرض التػػديؿ لػػو رفػػض الفػػرض الفرعػػي الثػػاني للفػػرض الرفي ػػي الثالػػث )فػػرض ا -2
ايو ػػػد تػػػأثير معنػػػوي للتنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة علػػػى الػػػتعلـ التوليػػػدي فػػػي شػػػراات  والقافػػػؿ:

%( فػي  ميػ  أتعػاد التنػوع 95التتروؿ التي تعمؿ في مفرا، وذلؾ تشاؿ  زفػي )وتدر ػة ثقػة 
الخار يػػة، واألتعػػاد التنظيميػػة(  })األتعػػاد الداخليػػة، واألتعػػادالثقػػافي للقػػوى العاملػػة والمتمثلػػة فػػي 

 للتنوع الثقافي للقوى العاملة{.
 : النتاسج النياسية الختبار الفرض الرسيسي الثالث القاسل:5/2/5

اع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التنظيمي في شراات التتروؿ التي 
 تعمؿ في مفرا

الم ػػتقلة الخافػػة تػػالتنوع الثقػػافي  اختتػػار العفثػػة تػػيف المتسيػػراتيماػػف توضػػيت نتػػاف  تفليػػؿ 
والمتسير التات  الرفي ي )التعلـ التنظيمي ااؿ(، تا تخداـ تفليؿ اعنفدار  للقوى العاملة )م تمعة(،

 المتعدد التدري ي مف خفؿ ال دوؿ التالي: 
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 التات  )التعلـ التنظيمي ااؿ( نتاف  تفليؿ اعنفدار المتعدد التدري ي للمتسير (11 دوؿ رثـ )
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األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى 
 العاملة

-
1,6

88
 

-
1,3
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-
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األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى 
1,2 العاملة

35
 1,1

59
 3,3

27
 1,1

11
 

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي ال دوؿ مف  عداد التافث المصدر:
 ومن الجدول السابق يتضح ما يمي:

  القػوة التف ػيرية للنمػػوذج: تلسػت ثيمػة معامػػؿ التفديػدR
(، أي أف المتسيػرات الم ػػتقلة 1,372) 2

المتضمنة في النموذج })األتعاد التنظيمية، واألتعاد الخار يػة، واألتعػاد الداخليػة( للتنػوع الثقػافي 
%( مػػػف التتػػػايف فػػػي المتسيػػػر التػػػات  )الػػػتعلـ التنظيمػػػي 37,2للقػػػوى العاملػػػة{ تف ػػػر مػػػا ن ػػػتتو )

 خرى.%( ير   لمتسيرات أ62,8ااؿ(، والتاثي ون تتو )
  معنويػػة نمػػوذج اعنفػػدار: تلسػػت ثيمػػة معامػػؿ اعرتتػػاط المتعػػددR (1,611 وىػػي تشػػير  لػػى ،)

و ود عفثة ارتتاط متو طة تيف المتسيرات الم تقلة المتضمنة في النموذج )م تمعة( والمتسير 
 التات  )التعلـ التنظيمي ااؿ(.

 لمتعػػػػدد التػػػػدري ي أف نمػػػػوذج معنويػػػػة المتسيػػػػرات الم ػػػػتقلة: أوضػػػػفت نتػػػػاف  تفليػػػػؿ اعنفػػػػدار ا
اعنفػػدار النيػػافي تػػـ التوفػػؿ  ليػػو تعػػد ثػػفث خطػػوات، فيػػث تضػػمف النمػػوذج ثػػفث متسيػػرات 
م تقلة، وأشارت نتي ة اختتار ت  لى أف تأثير اػؿ مػف ىػذه المتسيػرات يعتتػر معنويػًا وذا دعلػة 
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ير معنػػوي علػػى  ففػػافية، ومػػف نافيػػة أخػػرى تػػـ ا ػػتتعاد متسيػػر م ػػتقؿ وافػػد فقػػط لػػيس لػػو تػػأث
 المتسير التات  )التعلـ التنظيمي ااؿ( وىو )التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ(.

  ومف خفؿ ثيـ معامفت تيتاBeta  أماف ترتيب المتسيرات الم تقلة المعنوية مف فيث األىمية
 الن تية في التأثير على المتسير التات  )التعلـ التوليدي( اما يلي:

 (.1,633ة للتنوع الثقافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا = األتعاد التنظيمي -4
 (.1,365 -األتعاد الخار ية للتنوع الثقافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا =  -5
 (.1,159األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى العاملة )معامؿ تيتا =  -6

  :ويترتب على النتاف  ال اتقة ما يلي 
اع يو د تػأثير معنػوي للتنػوع الثقػافي للقػوى  الفرض الرفي ي الثالث )فرض العدـ( والقافؿ: ثتوؿ -1

العاملػػة علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػرا، وذلػػؾ تشػػاؿ  زفػػي 
 .%( في التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ فقط95)وتدر ة ثقة 

ايو ػػػد تػػػأثير  ـ( وثتػػػوؿ الفػػػرض التػػػديؿ لػػػو والقافػػػؿ:رفػػػض الفػػػرض الرفي ػػػي الثالػػػث )فػػػرض العػػػد -2
معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي 

%( فػػي  ميػػ  أتعػػاد التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة 95مفػػرا، وذلػػؾ تشػػاؿ  زفػػي )وتدر ػػة ثقػػة 
خار يػػة، واألتعػػاد التنظيميػػة( للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى })األتعػػاد الداخليػػة، واألتعػػاد الوالمتمثلػػة فػػي 

 العاملة{.
ويماف تلخيص النتاف  النيافية عختتار الفروض الفرعية للفرض الرفي ي الثالث، واذلؾ 

 الفرض الرفي ي الثالث تشاؿ عاـ مف خفؿ مففوفة النتاف  التالية:
 التأثير( عختتار الفرض الرفي ي الثالث وفروعو مففوفة النتاف  النيافية )المعنوية وترتيب  (11 دوؿ رثـ )
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 التعمم التنظيمي التعلـ التوليدي التعلـ التايفي

 3معنوي 3معنوي 3معنوي األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى العاملة -1

 2معنوي 2معنوي 2معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملةاألتعاد الخار ية  -2

 1معنوي 1معنوي 1معنوي األتعاد التنظيمية للتنوع الثقافي للقوى العاملة -3

 رير معنوي رير معنوي رير معنوي التنوع الثقافي لمقوى العاممة

 .مف خفؿ نتاف  التفليؿ اتففافي المفدر: ال دوؿ مف  عداد التافث
  وتوصيات البحث:نتاسج  -6
 فيما يلي يعرض التافث نتاف  التفث ودععتو وتوفياتو وامفاؽ الم تقتلية لو:   
 : نتاسج البحث:6/1

 يعرض التافث فيما يلي للنتاف  التي توفؿ  لييا التفث، ومناثشتو ليذه النتاف  وتف يرىا:
التنوع الثقاافي لمقاوى العامماة فاي شاركات البتارول التاي تعمال فاي  بمستوى أواًل: النتاسج الخاصة

 مصر:
موافقػػة عينػػة التفػػث علػػى و ػػود األتعػػاد الداخليػػة للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة تشػػاؿ عػػاـ فػػي  -1

شػراات التتػػروؿ التػي تعمػػؿ فػي مفػػر، فيػث تو ػػد در ػة موافقػػة تشػدة علػػى و ػود التنػػوع تيػػذه 
العمر(، اما تو د در ة موافقة  –اؿ مف )القدرات العقلية والتدنية الشراات تالترتيب التالي في 

على و ود التنوع تيذه الشراات فػي النػوع.  ع أنػو و ػدت در ػة عػدـ موافقػة علػى و ػود التنػوع 

التنوع متغيرات 
 الثقافي لمقوى العاممة

التعمم متغيرات 
 التنظيمي
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األفؿ(، مما يدؿ على و ود األتعػاد الداخليػة للتنػوع تيػذه  –تيذه الشراات في اؿ مف )العرؽ 
 فؿ.الشراات ما عدا العرؽ واأل

موافقػػة عينػػة التفػػث علػػى و ػػود األتعػػاد الخار يػػة للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة تشػػاؿ عػػاـ فػػي  -2
شػراات التتػػروؿ التػي تعمػػؿ فػي مفػػر، فيػث تو ػػد در ػة موافقػػة تشػدة علػػى و ػود التنػػوع تيػػذه 

الختػػرة  –الفالػػة اع تماعيػػة للفػػرد  –الشػػراات تالترتيػػب التػػالي فػػي اػػؿ مػػف )الخلفيػػة التعليميػػة 
اليوايات الشخفية(، اما تو د در ػة موافقػة علػى و ػود التنػوع تيػذه  –مفؿ اتثامة  –العملية 

المعتقػدات الدينيػة(،  –المعتقدات ال يا ػية  –الشراات في تاثي األتعاد تالترتيب التالي )الدخؿ 
 مما يدؿ على و ود األتعاد الخار ية للتنوع تيذه الشراات.

األتعػػاد التنظيميػػة للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة تشػػاؿ عػػاـ فػػي  موافقػػة عينػػة التفػػث علػػى و ػػود -3
شػراات التتػػروؿ التػي تعمػػؿ فػي مفػػر، فيػث تو ػػد در ػة موافقػػة تشػدة علػػى و ػود التنػػوع تيػػذه 

الم توى الػوظيفي(، امػا  –مفتوى العمؿ  –الشراات تالترتيب التالي في اؿ مف )مواث  العمؿ 
 –تيذه الشراات في تاثي األتعاد تالترتيب التالي )األثدمية تو د در ة موافقة على و ود التنوع 

عضػػوية النقاتػػات(، ممػػا يػػدؿ علػػى و ػػود األتعػػاد التنظيميػػة  –فالػػة اتدارة  –م موعػػات العمػػؿ 
 للتنوع تيذه الشراات.

موافقة عينة التفث على و ود التنوع الثقافي للقوى العاملة تشاؿ عاـ في شراات التتروؿ التػي  -4
 –مفر، وذلؾ تدر ة موافقة في  مي  أتعاده ووفقًا للترتيب التالي )األتعاد التنظيمية تعمؿ في 

، وىو ما يتفػؽ مػ  مػا توفػلت األتعاد الداخلية( للتنوع الثقافي للقوى العاملة –األتعاد الخار ية 
و ود موافقة تدر ة متو ػطة مػف ثتػؿ أفػراد عينػة الدرا ػة علػى ( مف 2117 ليو درا ة ) مارة، 

وي ػب اع ػتفادة مػف ىػذا التنػوع مػ  النتػاف  التػي توفػلت  لييػا درا ػة  اؿ  دارة التنػوع ااػؿ. م
(Mania and Onsongo, 2013)  مػف أف اػؿ موظػؼ لديػو شخفػية فريػدة مػف نوعيػا، وأف

لػػيس فعػػاع تالن ػػتة لل ميػػ ، وأف أداء المػػوظفيف لػػيس علػػى أ ػػاس ثػػدراتيـ،  تتػػاع أ ػػلوب وافػػد 
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فص الػػديف وال ػػنس )النػػوع( أو العمػػر أو التو ػػو ال ن ػػي أو اتعاثػػة ولاػػف علػػى أ ػػاس خفػػا
 ال  دية.

 التعمم التنظيمي في شركات البترول التي تعمل في مصر: بمستوى ثانيًا: النتاسج الخاصة
موافقػػة عينػػة التفػػث علػػى و ػػود الػػتعلـ التايفػػي تشػػاؿ عػػاـ فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي  -1

فقة علػى  ميػ  العتػارات المتعلقػة تػو، ممػا يػدؿ علػى و ػود الػتعلـ مفر، وذلؾ تو ود در ة موا
 التايفي تيذه الشراات.

موافقة عينة التفػث علػى و ػود الػتعلـ التوليػدي تشػاؿ عػاـ فػي شػراات التتػروؿ التػي تعمػؿ فػي  -2
مفر، وذلؾ تو ود در ة موافقة علػى  ميػ  العتػارات المتعلقػة تػو، ممػا يػدؿ علػى و ػود الػتعلـ 

 تيذه الشراات.التوليدي 
موافقة عينة التفث على و ود التعلـ التنظيمػي تشػاؿ عػاـ فػي شػراات التتػروؿ التػي تعمػؿ فػي  -3

 –مفر، وذلؾ تو ود در ة موافقة على ُتعديو األ ا ييف ووفقًا للترتيػب التػالي )الػتعلـ التايفػي 
يتفػػؽ مػػ  مػػا  الػػتعلـ التوليػػدي(، ممػػا يػػدؿ علػػى و ػػود الػػتعلـ التنظيمػػي تيػػذه الشػػراات، وىػػو مػػا

( مف  رتفاع در ات ات اتة فيما يتعلػؽ تػالتعلـ المنظمػي 2115توفلت  ليو درا ة )الرفامنة، 
أف ( مػف 2119تتعديو )التايفي والتوليػدي(، ويتفػؽ اػذلؾ مػ  مػا توفػلت  ليػو درا ػة )الػذياب، 

ء تدر ػػة م ػػتوى تقيػػيـ أفػػراد م تمػػ  الدرا ػػة للػػتعلـ التنظيمػػي فػػي الم تشػػفيات المتفوثػػة ثػػد  ػػا
 مرتفعة.

ثالثًا: النتاسج الخاصة بمدى اختالف التنوع الثقاافي لمقاوى العامماة فيماا باين القطاعاات المختمفاة 
 في شركات البترول التي تعمل في مصر:

يو د اختفؼ معنوي في التنوع الثقافي للقوى العاملة فيمػا تػيف القطاعػات المختلفػة فػي شػراات  -1
%( لفػػػػالت القطػػػػاع 95التتػػػػروؿ التػػػػي تعمػػػػؿ فػػػػي مفػػػػر، وذلػػػػؾ تشػػػػاؿ  زفػػػػي )وتدر ػػػػة ثقػػػػة 

األ نتي، يليو القطاع الخاص، يليو القطاع المشػترؾ، يليػو ثطػاع األعمػاؿ، ثػـ القطػاع العػاـ أو 
يرًا القطاع اع تثماري، وذلؾ في ُتعد وافد مف أتعاد التنوع الثقػافي للقػوى العاملػة الفاومي، وأخ
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}األتعػػاد الداخليػػة{ للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة، ممػػا يػػدؿ علػػى عػػدـ   مػػاعيـ علػػى و ػػود  وىػػو
األتعػػاد الداخليػػة للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة تيػػذه الشػػراات، وىػػو مػػايتفؽ مػػ  مػػا توفػػلت  ليػػو 

و ػػػػود اختففػػػػات  وىريػػػػة تػػػػيف ات اىػػػػات األطتػػػػاء والممرضػػػػيف ( مػػػػف 2116ا ػػػػة )عػػػػوض، در 
 واتداريوف تالم تشفيات مفؿ الدرا ة نفو متسيرات التنوع الثقافي )الداخلية(.

ع يو ػػػد اخػػػتفؼ معنػػػوي فػػػي التنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة فيمػػػا تػػػيف القطاعػػػات المختلفػػػة فػػػي  -2
%( فػي ُتعػديف مػف 95ر، وذلػؾ تشػاؿ  زفػي )وتدر ػة ثقػة شراات التتروؿ التي تعمؿ في مف

األتعػػاد التنظيميػػة{ للتنػػوع الثقػػافي  –أتعػػاد التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة وىمػػا }األتعػػاد الخار يػػة 
مما يدؿ على   ماعيـ على و ػود للقوى العاملة، واذلؾ في التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ، 

للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة، واػػذلؾ التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة  األتعػػاد الخار يػػة والتنظيميػػة
و ػػػود ( مػػػف 2116وىػػػو مػػػايختلؼ عمػػػا توفػػػلت  ليػػػو درا ػػػة )عػػػوض،  ااػػػؿ تيػػػذه الشػػػراات،

اختففات  وىرية تيف ات اىات األطتاء والممرضيف واتداريوف تالم تشفيات مفؿ الدرا ة نفو 
 والتنظيمية(.متسيرات التنوع الثقافي )الخار ية، 

رابعًا: النتاسج الخاصة بمدى اخاتالف الاتعمم التنظيماي فيماا باين القطاعاات المختمفاة فاي شاركات 
 البترول التي تعمل في مصر:

ع يو د اختفؼ معنوي في الػتعلـ التنظيمػي فيمػا تػيف القطاعػات المختلفػة فػي شػراات التتػروؿ  -1
التعلـ التنظيمػي وىمػا }الػتعلـ التايفػي  %، في ُتعدي95التي تعمؿ في مفر، وذلؾ تدر ة ثقة 

التعلـ التوليدي{، واذلؾ في التعلـ التنظيمي ااؿ، مما يدؿ على   ماعيـ على و ػود الػتعلـ  –
 التنظيمي ااؿ تُتعديو التايفي والتوليدي تيذه الشراات.

لبعادىمااا خامسااًا: النتاااسج الخاصااة باالثر التنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة عمااى الااتعمم التنظيمااي  ب
 المختمفةت في شركات البترول التي تعمل في مصر:

يو ػػد تػػأثير معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التايفػػي فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي  -1
%( فػي  ميػ  أتعػاد التنػوع الثقػافي للقػوى 95تعمؿ في مفر، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ػة ثقػة 
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خليػػة، واألتعػػاد الخار يػػة، واألتعػػاد التنظيميػػة( للتنػػوع الثقػػافي })األتعػػاد الداالعاملػػة والمتمثلػػة فػػي 
للقوى العاملة{، مما يدؿ على تأثير  مي  أتعاد التنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التايفػي 

 تيذه الشراات.
 ع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التايفػي فػي شػراات التتػروؿ التػي -2

%( في التنوع الثقػافي للقػوى العاملػة ااػؿ 95تعمؿ في مفر، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ة ثقة 
، مما يدؿ على عدـ تأثير التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة ااػؿ فقػط علػى الػتعلـ التايفػي تيػذه فقط

 الشراات.
تتػروؿ التػػي يو ػد تػأثير معنػوي للتنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة علػى الػتعلـ التوليػدي فػي شػراات ال -3

%( فػي  ميػ  أتعػاد التنػوع الثقػافي للقػوى 95تعمؿ في مفر، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ػة ثقػة 
})األتعػػاد الداخليػػة، واألتعػػاد الخار يػػة، واألتعػػاد التنظيميػػة( للتنػػوع الثقػػافي العاملػػة والمتمثلػػة فػػي 

لعاملػػة علػػى الػػتعلـ للقػػوى العاملػػة{، {، ممػػا يػػدؿ علػػى تػػأثير  ميػػ  أتعػػاد التنػػوع الثقػػافي للقػػوى ا
 التوليدي تيذه الشراات.

ع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التوليدي في شراات التتروؿ التػي  -4
%( في التنوع الثقػافي للقػوى العاملػة ااػؿ 95تعمؿ في مفر، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ة ثقة 

لقوى العاملة ااػؿ فقػط علػى الػتعلـ التوليػدي تيػذه ، مما يدؿ على عدـ تأثير التنوع الثقافي لفقط
 الشراات.

يو د تأثير معنوي للتنوع الثقػافي للقػوى العاملػة علػى الػتعلـ التنظيمػي فػي شػراات التتػروؿ التػي  -5
%( فػي  ميػ  أتعػاد التنػوع الثقػافي للقػوى 95تعمؿ في مفر، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ػة ثقػة 

داخليػػة، واألتعػػاد الخار يػػة، واألتعػػاد التنظيميػػة( للتنػػوع الثقػػافي })األتعػػاد الالعاملػػة والمتمثلػػة فػػي 
للقػػػوى العاملػػػة{، ممػػػا يػػػدؿ علػػػى تػػػأثير  ميػػػ  أتعػػػاد التنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة علػػػى الػػػتعلـ 

( Nafei et al., 2012التنظيمػي تيػذه الشػراات، وىػو مػا يتشػاتو مػ  مػا توفػلت  ليػو درا ػة )
ويتشػاتو اػذلؾ مػ  مػا توفػلت  ليػو  رًا متاشرًا على التعلـ التنظيمي،أف أنماط القيادة ليا تأثيمف 
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أثػػػر ذي دعلػػػػة  ففػػػافية للػػػذااء العػػػاطفي علػػػى الػػػػتعلـ ( مػػػف و ػػػود 2117العوايشػػػة، درا ػػػة )
و ػػود تػػأثير ذو  ( مػف2117 ؿ نمػػفف، مػا توفػػلت  ليػػو درا ػة )التنظيمػي، ويتشػػاتو اػذلؾ مػػ  

مػػا ة اتلاترونيػػة فػػي الػػتعلـ التنظيمػػي، ويتشػػاتو اػػذلؾ مػػ  دعلػػة  ففػػافية تدارة المػػوارد التشػػري
أف القيػادة التفويليػة ليػا تػأثير  ي ػاتي  ( مػفKhan and Khan, 2019توفػلت  ليػو درا ػة )

و ود أثر  ( مف2119الذياب، ما توفلت  ليو درا ة )على التعلـ التنظيمي، ويتشاتو أيضًا م  
 في التعلـ التنظيمي.ذو دعلة  ففافية ع تراتي يات التدريب 

ع يو ػػد تػػأثير معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي شػػراات التتػػروؿ  -6
%( فػي التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة 95التي تعمؿ في مفر، وذلؾ تشاؿ  زفي )وتدر ة ثقة 

على التعلـ التنظيمػي ، مما يدؿ على عدـ تأثير التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ فقط ااؿ فقط
 تيذه الشراات.

 
 : دالالت البحث:6/2
تفمػػؿ النتػػاف  التػػي توفػػؿ  لييػػا التفػػث م موعػػة مػػف الػػدععت والمضػػاميف التػػي يماػػف عرضػػيا    

 اما يلي:
موافقة عينة التفث على و ود األتعاد الداخلية للتنوع الثقافي للقوى العاملة تشاؿ عاـ فيما عػدا  -1

مما يدؿ على و ود  مي  األتعاد الداخلية للتنوع الثقػافي للقػوى العاملػة فػي األفؿ(،  –)العرؽ 
 شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر ما عدا العرؽ واألفؿ.

موافقػة عينػة التفػث علػى و ػود األتعػاد الخار يػة للتنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة تشػاؿ عػاـ، ممػػا  -2
افي للقػوى العاملػػة فػي شػػراات التتػروؿ التػػي يػدؿ علػى و ػػود  ميػ  األتعػػاد الخار يػة للتنػػوع الثقػ

 تعمؿ في مفر.
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موافقة عينة التفػث علػى و ػود األتعػاد التنظيميػة للتنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة تشػاؿ عػاـ، ممػا  -3
يدؿ على و ػود  ميػ  األتعػاد التنظيميػة للتنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة فػي شػراات التتػروؿ التػي 

 تعمؿ في مفر.
فث على و ود التنوع الثقافي للقوى العاملة تشاؿ عاـ، وفي  ميػ  أتعػاده ووفقػًا موافقة عينة الت -4

األتعػػاد الداخليػػة( للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى  –األتعػػاد الخار يػػة  –للترتيػػب التػػالي )األتعػػاد التنظيميػػة 
ي ممػػا يػػدؿ علػػى و ػػود التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة ت ميػػ  أتعػػاده ووفقػػًا للترتيػػب التػػال، العاملػػة

األتعػاد الداخليػة( فػي شػراات التتػروؿ التػي تعمػؿ فػػي  –األتعػاد الخار يػة  –)األتعػاد التنظيميػة 
 مفر.

موافقة عينػة التفػث علػى و ػود الػتعلـ التايفػي تشػاؿ عػاـ، ممػا يػدؿ علػى و ػود الػتعلـ التايفػي  -5
 في شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر.

تشاؿ عاـ، مما يػدؿ علػى و ػود الػتعلـ التوليػدي  موافقة عينة التفث على و ود التعلـ التوليدي -6
 في شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر.

موافقة عينة التفث على و ود التعلـ التنظيمي تشاؿ عاـ، وفي ُتعديو األ ا ييف ووفقًا للترتيب  -7
الػػػػتعلـ التوليػػػػدي(، ممػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى و ػػػػود الػػػػتعلـ التنظيمػػػػي تُتعديػػػػو  –التػػػػالي )الػػػػتعلـ التايفػػػػي 

الػػتعلـ التوليػػدي( فػػي شػػراات التتػػروؿ التػػي  –ا ػػييف ووفقػػًا للترتيػػب التػػالي )الػػتعلـ التايفػػي األ 
 تعمؿ في مفر.

يو د اختفؼ معنوي فػي التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة فيمػا تػيف القطاعػات المختلفػة، وذلػؾ فػي  -8
لتنػػوع الثقػػافي للقػػوى }األتعػػاد الداخليػػة{ ل ُتعػػد وافػػد مػػف أتعػػاد التنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة وىػػو

العاملػػة، ممػػا يػػدؿ علػػى عػػدـ   مػػاع ثطاعػػات التتػػروؿ المختلفػػة، علػػى و ػػود األتعػػاد الداخليػػة 
 .للتنوع الثقافي للقوى العاملة في شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر

ع يو د اختفؼ معنوي في التنوع الثقافي للقوى العاملة فيما تيف القطاعات المختلفة، وذلؾ في  -9
األتعاد التنظيمية{ للتنػوع  –عديف مف أتعاد التنوع الثقافي للقوى العاملة وىما }األتعاد الخار ية تُ 
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ممػػػا يػػػدؿ علػػػى   مػػػاع الثقػػافي للقػػػوى العاملػػػة، واػػػذلؾ فػػػي التنػػػوع الثقػػػافي للقػػوى العاملػػػة ااػػػؿ، 
للقوى العاملة، ثطاعات التتروؿ المختلفة، على و ود األتعاد الخار ية والتنظيمية للتنوع الثقافي 
 .واذلؾ التنوع الثقافي للقوى العاملة ااؿ، في شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر

ع يو ػػد اخػػتفؼ معنػػوي فػػي الػػتعلـ التنظيمػػي فيمػػا تػػيف القطاعػػات المختلفػػة، وذلػػؾ فػػي ُتعػػدي  -11
التعلـ التوليدي{، واذلؾ في التعلـ التنظيمػي ااػؿ، ممػا  –التعلـ التنظيمي وىما }التعلـ التايفي 

علػػى و ػود الػتعلـ التنظيمػػي ااػؿ تُتعديػو التايفػػي   مػاع ثطاعػػات التتػروؿ المختلفػة، يػدؿ علػى 
 .في شراات التتروؿ التي تعمؿ في مفروالتوليدي 

 ميػػ  أتعػػاد يو ػػد تػػأثير معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التايفػػي، وذلػػؾ فػػي  -11
})األتعػػػػاد الداخليػػػػة، واألتعػػػػاد الخار يػػػػة، واألتعػػػػاد التنػػػػوع الثقػػػػافي للقػػػػوى العاملػػػػة والمتمثلػػػػة فػػػػي 

التنظيمية( للتنوع الثقافي للقػوى العاملػة{، ممػا يػدؿ علػى تػأثير  ميػ  أتعػاد التنػوع الثقػافي للقػوى 
 العاملة على التعلـ التايفي تشراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر.

يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التايفي، وذلؾ في التنػوع الثقػافي ع  -12
، ممػا يػدؿ علػى عػدـ تػأثير التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة ااػؿ فقػط علػى للقوى العاملة ااؿ فقط

 التعلـ التايفي تشراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر.
لقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التوليػػدي، وذلػػؾ فػػي  ميػػ  أتعػػاد يو ػػد تػػأثير معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي ل -13

})األتعػػػػاد الداخليػػػػة، واألتعػػػػاد الخار يػػػػة، واألتعػػػػاد التنػػػػوع الثقػػػػافي للقػػػػوى العاملػػػػة والمتمثلػػػػة فػػػػي 
التنظيميػػة( للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة{، {، ممػػا يػػدؿ علػػى تػػأثير  ميػػ  أتعػػاد التنػػوع الثقػػافي 

 التوليدي تشراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر. للقوى العاملة على التعلـ
ع يو د تأثير معنوي للتنوع الثقافي للقوى العاملة على التعلـ التوليدي، وذلؾ في التنوع الثقافي  -14

، ممػا يػدؿ علػى عػدـ تػأثير التنػوع الثقػافي للقػوى العاملػة ااػؿ فقػط علػى للقوى العاملة ااؿ فقط
 ي تعمؿ في مفر.التعلـ التوليدي تشراات التتروؿ الت
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يو ػػد تػػأثير معنػػوي للتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة علػػى الػػتعلـ التنظيمػػي، وذلػػؾ فػػي  ميػػ  أتعػػاد  -15
})األتعػػػػاد الداخليػػػػة، واألتعػػػػاد الخار يػػػػة، واألتعػػػػاد التنػػػػوع الثقػػػػافي للقػػػػوى العاملػػػػة والمتمثلػػػػة فػػػػي 

أتعػاد التنػوع الثقػافي للقػوى التنظيمية( للتنوع الثقافي للقػوى العاملػة{، ممػا يػدؿ علػى تػأثير  ميػ  
 العاملة على التعلـ التنظيمي تشراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر.

ع يو ػػػد تػػػأثير معنػػػوي للتنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة علػػػى الػػػتعلـ التنظيمػػػي، وذلػػػؾ فػػػي التنػػػوع  -16
اػؿ فقػط ، مما يدؿ على عدـ تأثير التنوع الثقافي للقوى العاملة االثقافي للقوى العاملة ااؿ فقط

 على التعلـ التنظيمي تشراات التتروؿ التي تعمؿ في مفر.
 : توصيات البحث وخطة العمل المقترحة لتنفيذىا:6/3

 يقدـ التافث فيما يلي توفيات ىذا التفث مففوتة تخطة العمؿ المقترفة لتنفيذىا:
 توفيات التفث وخطة العمؿ المقترفة لتنفيذىا  (12 دوؿ رثـ )

 

 التوصية
 

الجية المسسولة  تنفيذ التوصيةآلية 
 عن تنفيذ التوصية

البعد الزمني 
لتنفيذ 
 التوصية

العماااال عمااااى االسااااتفادة ماااان  -1
وجاااااود األبعااااااد الداخمياااااة لمتناااااوع 
الثقافي لمقوى العاممة بشكل عاامذ 
وبخاصاااة التناااوع الموجاااود ووفقاااًا 
لمترتيااا  التاااالي  القااادرات العقمياااة 

الناااااااوعتذ  –العمااااااار  –والبدنياااااااة 
وتاااااوظيفيم بماااااا يحقاااااق أىاااااداف 
شاااركات البتااارول التاااي تعمااال فاااي 
مصااارذ والتاااي تحتااااج إلاااى وجاااود 
مثل ىذا النوع مان التناوع الثقاافي 

 لمقوى العاممة.

تساامى إدارة خاصااة بااعدارة التنااوعذ إنشاااع إدارة أو قساام أو وحاادة  -
 البياناااتالتنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة بالشااركةذ ويااتم إحاطتيااا بكاال 

 بكافااةالمعمومااات المتعمقااة بااالتنوع الثقااافي لمقااوى العاممااة بالشااركة و 
 أبعاده الداخمية والخارجية والتنظيمية.

أن تعمل ىذه اإلدارة عماى االساتفادة مان التناوع الموجاود بالقادرات  -
العقمية والبدنية المختمفة أفضل إستفادة ممكنةذ وذلك بعتاحة الفرص 

تاوفير و  عماى ذلاكذ تشاجيعيممان خاالل ذ ليم جميعًا لإلباداع والتمياز
التااي تساااعدىم عمااى ذلااكذ و  المناساابة الباارامج التعميميااة والتدريبيااة

االساااتفادة مااان المراحااال العمرياااة المختمفاااةذ ومااان وجاااود الاااذكور بو 
 واإلناثذ وتوظيف كل ذلك بما يساىم في تحقيق أىداف الشركة.

اتدارة العليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
تالشػػػػػػراة تالتعػػػػػػاوف 
مػػ   ميػػ  اتدارات 
األخػػػػػرى، وخافػػػػػػة 
 دارة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد 

دارة التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية،  وا 
التػػػػػػدريب والتنميػػػػػػة، 
دارة التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  وا 
الثقػػػػػػػػػػػػػػافي للقػػػػػػػػػػػػػػوى 

 العاملة.

مػػف  ػػنة  لػػى 
 ثفث  نوات

العماااال عمااااى االسااااتفادة ماااان  -2
وجااااود األبعاااااد الخارجيااااة لمتنااااوع 
الثقافي لمقوى العاممة بشكل عاامذ 
وبخاصاااة التناااوع الموجاااود ووفقاااًا 

أن تتاايح إدارة التنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة الفرصااة لكاال المااؤىالت 
ظيار كال ماا العممية المختمفةذ بفتح المجال أمام كافة التخصصات إل
وذلاااك بعمااال  لااادييم مااان إباااداعات ومواىااا  وقااادرات عممياااة متميااازةذ

جمسااات لمعصااف الااذىني و يااره ماان األسااالي  اإلبداعيااة المختمفااةذ 

 دارة التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 
الثقػػػػػػػػػافي للقػػػػػػػػػوى 
العاملػػػػة تالتعػػػػاوف 

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 

  نتيف
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لمترتي  التاالي  الخمفياة التعميمياة 
 –الحالاااااة االجتماعيااااااة لمفاااااارد  –

 –محاال اإلقامااة  –الخباارة العمميااة 
 –الااادخل  -اليواياااات الشخصاااية 
معتقادات ال –المعتقدات السياسية 

الدينيااااةتذ وتااااوظيفيم بمااااا يحقااااق 
أىداف شركات البترول التي تعمل 
في مصرذ والتي تحتاج إلى وجود 
مثل ىذا النوع مان التناوع الثقاافي 

 لمقوى العاممة.

بااداعاتذ وكيااف يمكاان ل متعاارف عمااى مااا لاادييم ماان أفكااار وقاادرات وا 
إلسااتفادة ماان تنااوع باو  االسااتفادة منيااا لمنيااوض المسااتمر بالشااركةذ

لمعااممين ماا باين أعاز  ومتازوج ومطماق وأرمالذ  الحاالت االجتماعية
ظيااار مااا لاادييم ماان إلعتاحااة الفرصااة ألصااحا  الخباارات المختمفااة بو 

المسااتمر كيفيااة االسااتفادة منيااا لمنيااوض توضاايح و  وتجااار  خباارات
االستفادة من تنوع محل إقامة العاممين ماا باين المنااطق ببالشركةذ و 

ظيار عتاحة بالراقية والشعبية والريفيةذ  الفرصة لكل منيم في تقديم وا 
المزايا والعاادات والتقالياد األصايمة التاي تتمياز بياا منطقتاو الجغرافياة 
واالبتعاد عن العيو ذ مما يوجد مجتمعًا كاماًل متكاماًل يجمع بين كال 
المزايااااااذ وكاااااذلك األمااااار بالنسااااابة لميواياااااات الشخصااااايةذ والااااادخلذ 

الفرصااة لياام جميعااًا لتقااديم  والمعتقاادات السياسااية والدينيااةذ بعتاحااة
ذ من خالل االجتماعات المساتمرةذ وجمساات اإلباداع أفضل ما عندىم

لتحقيااااق أىااااداف الشااااركة  المتنوعااااةذ والتاااادري  والتعماااايم المسااااتمرذ
 بيا.المستمر والنيوض 

مػػػػ   دارة المػػػػوارد 
دارة  التشػػػػػػػػػػػػػػػػػرية وا 

 ،التػدريب والتنميػػة
ومختلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
اتدارات األخػػػػرى 

 تالشراة.

العمػػػؿ علػػػى اع ػػػتفادة مػػػف  -3
و ػػػود األتعػػػاد التنظيميػػػة للتنػػػوع 
الثقػػػػػافي للقػػػػػوى العاملػػػػػة تشػػػػػاؿ 
عػػػاـ، وتخافػػػة التنػػػوع المو ػػػود 
ووفقػػػػػًا للترتيػػػػػب التػػػػػالي )مواثػػػػػ  

 –مفتػػػػػػػػػوى العمػػػػػػػػػؿ  –العمػػػػػػػػػؿ 
األثدميػػػػة  -الم ػػػػتوى الػػػػوظيفي 

فالػػػػػػة  –م موعػػػػػػات العمػػػػػػؿ  –
عضػػػػػػػوية النقاتػػػػػػػات(،  –اتدارة 

وتػػػػػوظيفيـ تمػػػػػا يفقػػػػػؽ أىػػػػػداؼ 
شراات التتػروؿ التػي تعمػؿ فػي 
مفػر، والتػي تفتػػاج  لػى و ػػود 
مثػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػػف التنػػػػػػػوع 

 الثقافي للقوى العاملة.

في مواقع عمل مختمفة ومتعددة تابعاة لمشاركةذ  حيث يعمل العاممون
تصاال المساتمر بيام والتلكياد عماى التارابط العمال عماى تحقياق اال  ياتم

الوثيق بينيم وبين الشركةذ وبينيم وباين أسارىم وأقااربيمذ مماا يرفاع 
نتمااااسيم لمشاااركةذ وألن  مااان روحيااام المعنوياااة ويزياااد مااان والسيااام وا 
محتاااوى العمااال بالشاااركة يحتااااج إلاااى مياااارات وخبااارات وتخصصاااات 

يااا وذلااك ماان العماال عمااى النيااوض ب يااتممختمفااة ماان القاااسمين بياااذ 
التدري  والتطوير والتنمية المستمرة لمعاممين بالشركةذ التعميم و خالل 

العمال عماى  ياتم ذونظرًا لتعدد المستويات اإلدارية والوظيفياة بالشاركة
 تلىياال العاااممين بمااا يمبااي ىااذه المسااتويات المختمفااة وبشااكل مسااتمر

االساتفادة مان و ذ اإلدارياة لتكوين الصف الثااني والثالاث مان القياادات
ذ بتااداول ونشاار خبااراتيم وتجاااربيمعاادد أقاادميات العاااممين بالشااركة ت

حتياجاات االتمبياة  لضامانواالىتمام بتشكيل فارق ومجموعاات العمال 
ماداد اإلدارة بصافة مساتمرة  مشاركةالمختمفاة ل فاي الوقات المناسا ذ وا 

بكاال مااا يتعمااق بخصاااسص وثقافااات العاااممين حتااى يمكنيااا التعاماال 
االساتفادة مان إنتمااع العااممين بالشاركة إلاى و فااعة وفعالياةذ معيم بك

تحقياااق أىاااداف لالعدياااد مااان النقاباااات العمالياااة والمينياااة المختمفاااة 
 الشركة والنيوض بيا بشكل مستمر. 

 دارة التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 
الثقػػػػػػػػػافي للقػػػػػػػػػوى 
العاملػػػػة تالتعػػػػاوف 
مػػػػ   دارة المػػػػوارد 
دارة  التشػػػػػػػػػػػػػػػػػرية وا 
التػػػػدريب والتنميػػػػة 
ومختلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

األخػػػػرى اتدارات 
 المعنية تالشراة.

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
 ثفث  نوات

العماااال عمااااى االسااااتفادة ماااان  -4
وجود التنوع الثقافي لمقوى العاممة 
بشااااكل عااااام فااااي جميااااع أبعااااادهذ 

اتدارة العليػػا تالشػػراة، للتأاػػد مػػف  المتاتعػػة الم ػػتمرة مػػفالتقيػػيـ و 
 مػػػداد  دارة التنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة تاػػػؿ المعلومػػػات التػػػي 

اإلدارة العميا بالشركة 
بالتعااااااون ماااااع إدارة 
التنوع الثقافي لمقاوى 

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
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ووفقاااااًا لمترتيااااا  التاااااالي  األبعااااااد 
 –األبعااااد الخارجياااة  –التنظيمياااة 

األبعااااد الداخمياااةت لمتناااوع الثقاااافي 
لمقااااوى العاممااااةذ وتااااوظيفيم بمااااا 
يحقااااق أىااااداف شااااركات البتاااارول 

 التي تعمل في مصر.

ثقػػافي للقػػوى العاملػة تاػػؿ أتعػػاده تفتػاج  لييػػا تخفػػوص التنػوع ال
التنظيميػػة والخار يػػة والداخليػػة، والتأاػػد مػػف التعػػاوف المثمػػر تػػيف 
دارة  دارة المػػػوارد التشػػػرية وا   دارة التنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى العاملػػػة وا 
التػػػػػدريب والتنميػػػػػة واافػػػػػة اتدارات األخػػػػػرى المعنيػػػػػة تالشػػػػػراة، 

ة مػػف ىػػذا التنػػوع ف ػػتفادوتػػوفير اافػػة ال ػػتؿ والو ػػافؿ الفزمػػة ل
تأثفػػػػى مػػػػا يماػػػػف، والتفقػػػػؽ مػػػػف توظيفػػػػو تاػػػػؿ أتعػػػػاده لفػػػػالت 

 تيا. الم تمر تفقيؽ أىداؼ الشراة والنيوض

دارة الموارد  العاممة وا 
دارة  البشااااااااااااااااااااارية وا 
التااااااادري  والتنمياااااااة 
وكافااااااااااااااااااااة اإلدارات 
األخااااااااارى المعنياااااااااة 

 بالشركة.

 خمس  نوات

العمػػػػػؿ علػػػػػى ات ػػػػػتفادة  -5
مػػػػػف و ػػػػػود الػػػػػتعلـ التايفػػػػػي 
تشػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػاـ، ومفاولػػػػػػػػػػػة 
النيوض تو ورف  م تواه مف 
أ ؿ النيوض تم توى التعلـ 
التنظيمػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػراات 
التتػػػػػػػروؿ التػػػػػػػي تعمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي 

 مفر.

عاااتق تقاع مسااسولية الااتعمم التنظيماي بب عديااو التكيفااي والتوليادي عمااى  -
دارة التدري  والتنمية بشاكل أساساي فاي الشاركةذ  إدارة الموارد البشرية وا 
وذلك بعد الحصاول عماى الادعم الكاافي مان جانا  اإلدارة العمياا ومعاوناة 

 جميع اإلدارات األخرى المعنية بالشركة.
التعمم التكيفي ىاو أحاد الب عادين األساسايين لماتعمم التنظيماي لمشاركةذ  -

الحرص عمى تحساين وتطاوير أساالي  بستفادة من وجوده ويتم تعظيم اال
جااااراعات العماااال بشااااكل مسااااتمرذ و  االسااااتفادة ماااان تجااااار  وخباااارات بوا 

تحميل البيسة الداخمية والخارجية باستمرار بوممارسات الشركات األخرىذ و 
جااراع التغييااارات المطموبااةذ و  تااادري  بواالسااتجابة ليااا والتكياااف معياااذ وا 

العاااممين لمتكنولوجيااا كافااة رص عمااى اسااتيعا  الحبااوتعماايم العاااممينذ و 
الحديثة واالستفادة منيا في تطوير أعمال الشركةذ كال ذلاك سايؤدي إلاى 

 النيوض بالتعمم التكيفي ورفع مستواه.

إدارة الموارد البشرية 
دارة التااااااااااااااااااااادري   وا 
والتنمياااااة بالشاااااركةذ 
بعاااد الحصاااول عماااى 
الاااااااااااادعم الكااااااااااااافي 
والمستمر مان جانا  
 اإلدارة العميااااااااااااااااااااااااذ
ومعاونااااااااااة جميااااااااااع 
اإلدارات األخااااااااااااااااارى 

 المعنية بالشركة.

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
 ثفث  نوات

العمػػػػػؿ علػػػػػى ات ػػػػػتفادة  -6
مػػػػف و ػػػػود الػػػػتعلـ التوليػػػػدي 
تشػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػاـ، ومفاولػػػػػػػػػػػة 
النيوض تو ورف  م تواه مف 
أ ؿ النيوض تم توى التعلـ 
التنظيمػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػراات 
التتػػػػػػػروؿ التػػػػػػػي تعمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي 

 مفر

التعمم التوليدي ىو الب عد الثاني من الب عادين األساسايين لماتعمم التنظيماي 
تخصاايص الوقاات والمااال ببالشااركةذ ويااتم تعظاايم االسااتفادة ماان وجااوده 

تشاجيعيم بالكافي لتعميم العاممين بالشركة وتطوير إمكانياتيم وقدراتيمذ و 
قتراحااااتيم لتحساااين وتطاااوير الع مااال عماااى تقاااديم أفكاااارىم وتوصاااياتيم وا 

تشجيعيم عمى رسم صورة لمستقبل الشركة والسعي المستمر ببالشركةذ و 
لن توفر ليم الشركة الفرص الالزمة لمتجري  واالبتكاار بلموصول إليياذ و 

لن تياتم الشاركة بالبحاث باوالبحث عان أفضال الطارق إلنجااز أعماليااذ و 
بداعياااة إلنجااااز  والتطاااوير المساااتمر إلكتشااااف طااارق وأساااالي  جديااادة وا 

لن تتقباال الشااركة األفكااار والمقترحااات الخارجااة عاان المعتاااد باالياااذ و أعما
والمللوف طالما أنيا تتعمق بتطوير العمل بياا وتعمال عماى تطبيقيااذ كال 

 ذلك سيؤدي إلى النيوض بالتعمم التوليدي ورفع مستواه.  

إدارة الموارد البشرية 
دارة التااااااااااااااااااااادري   وا 
والتنمياااااة بالشاااااركةذ 
بعاااد الحصاااول عماااى 

لكااااااااااااافي الاااااااااااادعم ا
والمستمر مان جانا  
اإلدارة العميااااااااااااااااااااااااذ 
ومعاونااااااااااة جميااااااااااع 
اإلدارات األخااااااااااااااااارى 

 المعنية بالشركة.

مػػف  ػػنة  لػػى 
خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 

  نوات.

العمل عمى اإلستفادة من وجود  -7
الاااتعمم التنظيماااي بشااااكل عاااام فااااي 
ب عدياااو األساسااايينذ ووفقاااًا لمترتيااا  

الااااتعمم  –التااااالي  الااااتعمم التكيفااااي 

تعظػػػػػيـ اع ػػػػػتفادة مػػػػػف اػػػػػؿ مػػػػػف الػػػػػتعلـ التايفػػػػػي والػػػػػتعلـ 
، 5تالتوفػػػيتيف رثػػػـ ) التوليػػػدي تالشػػػاؿ ال ػػػاتؽ توضػػػيفة

،  ػػيتدي  لػػػى تعظػػػيـ اع ػػػتفادة مػػػف الػػػتعلـ التنظيمػػػي، (6

إدارة الماااوارد البشااارية 
دارة التااااااااااااااااااااااادري   وا 
والتنمية بالشركةذ بعد 
الحصااول عمااى الاادعم 

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
 خمس  نوات



 د. مصطفى محمد عبدالنبي                              أثرالتنوع الثقافي لمقوى العاممة عمى التعمم التنظيمي 
 

75 
  2020 – الثالثمجمة الدراسات المالية و التجارية                                                 العدد 

النياوض بيماا التوليديتذ ومحاولاة 
ورفااع مسااتواىما ماان أجاال النيااوض 
بمسااااااتوى الااااااتعمم التنظيمااااااي فااااااي 
شااااركات البتاااارول التااااي تعماااال فااااي 

 مصر.

مػػػػػػػا الُتعػػػػػػػديف األ ا ػػػػػػػييف للػػػػػػػتعلـ التنظيمػػػػػػػي تمعتتػػػػػػػار أني
تالشػػراة، امػػا أف النيػػوض تيمػػا ورفػػ  م ػػتواىما  ػػيتدي 

  لى النيوض تالتعلـ التنظيمي ااؿ ورف  م تواه.

الكااافي والمسااتمر ماان 
جاناااا  اإلدارة العمياااااذ 

مياااااااااااع ومعاوناااااااااااة ج
اإلدارات األخااااااااااااااااااارى 

 المعنية بالشركة.
العماااال عمااااى اإلسااااتفادة ماااان  -8

إخاااتالف األبعااااد الداخمياااة لمتناااوع 
الثقاافي لمقاوى العامماةذ وتوظيفيااا 
بما يحقق أىداف شاركات البتارول 
التااااي تعماااال فااااي مصاااارذ والتااااي 
تحتاااج إلااى وجااود مثاال ىااذا النااوع 

 ى العاممة.من التنوع الثقافي لمقو 

ىػػػػذا اعخػػػػتفؼ علػػػػى عػػػػدـ   مػػػػاع ثطاعػػػػات التتػػػػروؿ يػػػػدؿ 
المختلفػػػة علػػػى و ػػػود األتعػػػاد الداخليػػػة للتنػػػوع الثقػػػافي للقػػػوى 

ي ػػب تعظػػيـ اع ػػتفادة ممػػا ىػػو مو ػػود مػػف  لػػذلؾالعاملػػة، و 
العمػػر  –ىػػذه األتعػػاد والمتمثلػػة فػػي )القػػدرات العقليػػة والتدنيػػة 

خطػػػة العمػػػؿ المقترفػػػة  التأايػػػد علػػػى تنفيػػػذتالنػػػوع(، وذلػػػؾ  –
 ( أعفه.1تالتوفية رثـ )

 دارة التنػػوع الثقػػافي 
للقػػػػػػػػػػػػػػوى العاملػػػػػػػػػػػػػػة 
تالتعػػػػػاوف مػػػػػ   دارة 
المػػػػػػػػػػوارد التشػػػػػػػػػػرية 
ومختلػػػػػػػػؼ اتدارات 
 األخرى تالشراة.

مػػف  ػػنة  لػػى 
 ثفث  نوات

العمااااال عماااااى االساااااتفادة مااااان  -9
التجااانس وعاادم االخااتالف الموجااود 
اد في كل من األبعاد الخارجية واألبع

التنظيميااااة لمتنااااوع الثقااااافي لمقااااوى 
العاممااةذ وكااذلك فااي التنااوع الثقااافي 
لمقااوى العاممااة ككاالذ وتااوظيفيم بمااا 
يحقق أىداف شاركات البتارول التاي 
تعمال فااي مصاارذ والتااي تحتاااج إلااى 
مثاال ىااذا التجااانس وعاادم االخااتالف 

 في التنوع الثقافي لمقوى العاممة.

ىذا الت انس علػى   مػاع ثطاعػات التتػروؿ المختلفػة يدؿ 
علػػى و ػػود اػػؿ مػػف األتعػػاد الخار يػػة واألتعػػاد التنظيميػػة 

و ػػود التنػػوع الثقػػافي  وعلػػىللتنػػوع الثقػػافي للقػػوى العاملػػة، 
ي ػػػب تعظػػػيـ اع ػػػتفادة مػػػف  ولػػػذلؾللقػػػوى العاملػػػة ااػػػؿ، 
التأايػػػػػد علػػػػػى تنفيػػػػػذ خطػػػػػة العمػػػػػؿ تو ػػػػود ىػػػػػذه األتعػػػػػاد، 

 ( أعفه.4،  3،  2تالتوفيات رثـ )المقترفة 

اإلدارة العميا بالشركة 
بالتعااااااون ماااااع إدارة 
التنوع الثقافي لمقاوى 
دارة الموارد  العاممة وا 
دارة  البشااااااااااااااااااااارية وا 
التااااااادري  والتنمياااااااة 
وكافااااااااااااااااااااة اإلدارات 
األخااااااااارى المعنياااااااااة 

 بالشركة.

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
 خمس  نوات

العماال عمااى اإلسااتفادة ماان  -10
الختالف الموجاود التجانس وعدم ا

فااااااي الااااااتعمم التنظيمااااااي بب عديااااااو 
التكيفااااي والتوليااااديذ وكااااذلك فااااي 
الااتعمم التنظيمااي ككاالذ وذلااك ماان 
أجاااال النيااااوض بمسااااتوى الااااتعمم 
التنظيمي ككل في شركات البترول 

 التي تعمل في مصر.

ىػػػذا الت ػػػانس علػػػى   مػػػاع ثطاعػػػات التتػػػروؿ المختلفػػػة علػػػى يػػػدؿ 
و ػود الػتعلـ  وعلػىالتايفػي والتوليػدي، و ود التعلـ التنظيمي تُتعديو 

ي ػػب تعظػػيـ اع ػػتفادة مػػف و ػػود اػػؿ مػػف  ولػػذلؾالتنظيمػػي ااػػؿ، 
تعظػػيـ لالػػتعلـ التايفػػي والتوليػػدي، والنيػػوض تيمػػا ورفػػ  م ػػتواىما، 

اع ػػػتفادة مػػػف الػػػتعلـ التنظيمػػػي ااػػػؿ والنيػػػوض تػػػو ورفػػػ  م ػػػتواه، 
 5تالتوفػيات رثػـ )التأايد على تنفيػذ خطػة العمػؿ المقترفػة توذلؾ 

 ( أعفه.7،  6، 

إدارة الماااوارد البشااارية 
دارة التااااااااااااااااااااااادري   وا 
والتنمية بالشركةذ بعد 
الحصااول عمااى الاادعم 
الكااافي والمسااتمر ماان 
جاناااا  اإلدارة العمياااااذ 
ومعاوناااااااااااة جمياااااااااااع 
اإلدارات األخااااااااااااااااااارى 

 المعنية بالشركة.

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت  
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
 خمس  نوات

العمل عمى االساتفادة مان  -11
ميع أبعاد التناوع الثقاافي تلثير ج

لمقااااااااوى العامماااااااااة  الداخمياااااااااة 
والخارجياااااة والتنظيمياااااةت عماااااى 

يتم تعظيم االستفادة مان تالثير جمياع أبعااد التناوع الثقاافي لمقاوى 
تحقيااق التعاااون الوثيااق والمثماار بمااة عمااى الااتعمم التنظيماايذ العام

بين اإلدارات المعنية بكل منيمااذ وىام إدارة التناوع الثقاافي لمقاوى 
دارة التااادري  والتنمياااة وكافاااة  دارة الماااوارد البشااارية وا  العامماااة وا 

إدارة التناااااوع الثقاااااافي 
لمقااااااااااااوى العاممااااااااااااة 
بالتعااااااااون ماااااااع إدارة 
دارة  الموارد البشارية وا 

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
 ثفث  نوات
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الاااااتعمم التكيفاااااي فاااااي شاااااركات 
البتاارول التااي تعماال فااي مصاارذ 
وذلك في النيوض بمساتوى ىاذا 
النوع مان الاتعمم التنظيماي بياذه 

 الشركات.

اإلدارات األخرى بالشركة بعد الحصول عمى الادعم والتليياد الكاافي 
يؤدي إلاى ساوالمستمر من جان  اإلدارة العميا بالشاركةذ ألن ذلاك 

تعظااايم االساااتفادة مااان تااالثير جمياااع األبعااااد الداخمياااة والخارجياااة 
والتنظيميااة لمتنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة فااي النيااوض بااالتعمم 

 مستواه.التكيفي بالشركة ورفع 

التااااااادري  والتنمياااااااةذ 
وكافة اإلدارات األخرى 
بالشاااااااااااااركةذ بعاااااااااااااد 
الحصااول عمااى الاادعم 
والتليياااااااااااد الكاااااااااااافي 
والمساااتمر مااان اإلدارة 

 العميا بالشركة.
مػف  العمؿ على اع تفادة -12

تأثير  مي  أتعاد التنػوع الثقػافي 
للقػػػػػػػػػػػػػوى العاملػػػػػػػػػػػػػة )الداخليػػػػػػػػػػػػػة 
والخار يػػػػػػػة والتنظيميػػػػػػػة( علػػػػػػػى 
الػػػػػػتعلـ التوليػػػػػػدي فػػػػػػي شػػػػػػراات 
التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػر، 
وذلؾ في النيوض تم ػتوى ىػذا 
النػػوع مػػف الػػتعلـ التنظيمػػي تيػػذه 

 الشراات.

تفقيػػؽ التعػػاوف الوثيػػؽ والمثمػػر تػػيف اافػػة اتدرات المعنيػػة 
(،  ػػػيتدي  لػػػى تعظػػػيـ ات ػػػتفادة مػػػف 11)تالتوفػػػية رثػػػـ 

تػػأثير  ميػػ  األتعػػاد الداخليػػة والخار يػػة والتنظيميػػة للتنػػوع 
الثقػػػػػافي للقػػػػػوى العاملػػػػػة فػػػػػي النيػػػػػوض تػػػػػالتعلـ التوليػػػػػدي 

 تالشراة ورف  م تواه. 

إدارة التناااااوع الثقاااااافي 
لمقااااااااااااوى العاممااااااااااااة 
بالتعااااااااون ماااااااع إدارة 
دارة  الموارد البشارية وا 
التااااااادري  والتنمياااااااةذ 
وكافة اإلدارات األخرى 
بالشاااااااااااااركةذ بعاااااااااااااد 
الحصااول عمااى الاادعم 
والتليياااااااااااد الكاااااااااااافي 
والمساااتمر مااان اإلدارة 

 العميا بالشركة.

مػػف  ػػنة  لػػى 
 خمس  نوات

العمؿ على اع تفادة مػف  -13
تأثير  مي  أتعاد التنػوع الثقػافي 
للقػػػػػػػػػػػػػوى العاملػػػػػػػػػػػػػة )الداخليػػػػػػػػػػػػػة 
والخار يػػػػػػػة والتنظيميػػػػػػػة( علػػػػػػػى 

علـ التنظيمػػػػػي فػػػػػي شػػػػػراات الػػػػػت
التتػػروؿ التػػي تعمػػؿ فػػي مفػػر، 
وذلػػػػػؾ فػػػػػي النيػػػػػوض تم ػػػػػػتوى 
الػػػػػػػتعلـ التنظيمػػػػػػػي ااػػػػػػػؿ تيػػػػػػػذه 

 الشراات.

تفقيػػؽ التعػػاوف الوثيػػؽ والمثمػػر تػػيف اافػػة اتدرات المعنيػػة 
(،  ػيتدي  لػى تعظػيـ ات ػتفادة 12،  11)تالتوفػية رثػـ 

ميػػػة مػػػف تػػػأثير  ميػػػ  األتعػػػاد الداخليػػػة والخار يػػػة والتنظي
للتنوع الثقافي للقوى العاملػة، فػي النيػوض تاػؿ مػف الػتعلـ 
التايفػػػي والػػػتعلـ التوليػػػدي ورفػػػ  م ػػػتواىما، وىمػػػا الُتعػػػديف 
األ ا ػػػييف للػػػتعلـ التنظيمػػػي، ممػػػا  ػػػيتدي  لػػػى النيػػػوض 

 تالتعلـ التنظيمي ااؿ تالشراة ورف  م تواه. 

إدارة التناااااوع الثقاااااافي 
لمقااااااااااااوى العاممااااااااااااة 
بالتعااااااااون ماااااااع إدارة 
دارة  الموارد البشارية وا 
التااااااادري  والتنمياااااااةذ 
وكافة اإلدارات األخرى 
بالشاااااااااااااركةذ بعاااااااااااااد 
الحصااول عمااى الاادعم 
والتليياااااااااااد الكاااااااااااافي 
والمساااتمر مااان اإلدارة 

 العميا بالشركة.

مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػت 
شػػػػػػػيور  لػػػػػػػى 
 خمس  نوات

 ال دوؿ مف  عداد التافث. المصدر:
 

 : آفاق البحث المستقبمية:6/4



 د. مصطفى محمد عبدالنبي                              أثرالتنوع الثقافي لمقوى العاممة عمى التعمم التنظيمي 
 

77 
  2020 – الثالثمجمة الدراسات المالية و التجارية                                                 العدد 

نتاف  التفث وتف يرىا ودععتيا، والتوفيات التي ثدميا التفث وخطة في ضوء عرض ومناثشة     
العمػػؿ المقترفػػة لتنفيػػذىا، يماػػف للتافػػث  ثتػػراح تعػػض النفػػاط التفثيػػة التػػي تفػػلت ألف تاػػوف نػػواة 

 ألتفاث ودرا ات م تقتلية، وذلؾ اما يلي:
 مات األعماؿ.العفثة تيف التنوع الثقافي للقوى العاملة ورأس الماؿ الفاري تمنظ -1
 أثر التنوع الثقافي للقوى العاملة على تخطيط التعاثب الوظيفي تالمنظمات المختلفة. -2
 المواطنة التنظيمية وعفثتيا تالتنوع الثقافي للقوى العاملة في المنظمات المفرية. -3
 التعلـ التنظيمي امدخؿ لتفقيؽ التفوؽ التنظيمي في منظمات األعماؿ. -4
 التنظيمي والتراعة التنظيمية في المنظمات المختلفة.العفثة تيف التعلـ  -5
 أثر الذاارة التنظيمية على التعلـ التنظيمي في المنظمات المفرية. -6
 

 

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

درا ة وفػفية لتطتيػؽ نمػوذج دوؿ اعتفػاد األورتػي تدارة ( ’2114أفمد، اماؿ عتد الوىاب ) -1
ماانية اتفادة منيػا فػي  دارة مت  ػات التعلػيـ العػالي  ،  امعػة مجماة التربياة، ’العرتيػةالتنوع وا 

 .174-89، مفر، ص ص51، ع17عيف شمس، م 
الموارد التشرية اتلاترونية في األداء أثر  دارة ’ (2117)عتد الرفمف عوض علي ،  ؿ نمفف -2

رسااااالة ، ’المت  ػػػػي مػػػػف خػػػػفؿ الػػػػتعلـ التنظيمػػػػي فػػػػي الم تشػػػػفيات الخافػػػػة فػػػػي دولػػػػة ثطػػػػر
 .األردف ذماجستيرذ كمية إدارة المال واألعمالذ جامعة آل البيت

دور ممار ػػة الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي م ػػاندة التسييػػر اع ػػتراتي ي ’( 2114) ناديػػة فتيػػب، أيػػوب -3
، 1ع، 44س ذمعيػػػػد اتدارة العامػػػػة مجمااااة اإلدارة العامااااةذ ،’المنشػػػػوت ال ػػػػعودية الاتػػػػرىفػػػػي 

  .134-61ص صال عودية، 
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در ػػػػػػة ممار ػػػػػػة مػػػػػػديري المػػػػػػدارس األ ا ػػػػػػية ’ (2119)رازاف يعقػػػػػػوب   ػػػػػػماعيؿ ، الت ػػػػػػتن ي -4
الفاوميػػػة فػػػي مفافظػػػة العافػػػمة عمػػػاف للػػػتعلـ التنظيمػػػي ومعيقػػػات تطتيقػػػو مػػػف و يػػػة نظػػػر 

 .األردف ذرسالة ماجستيرذ كمية العموم التربويةذ جامعة الشرق األوسط، ’المعلميف
التنوع الثقػافي وعفثتػو تػالقيـ التنظيميػة داخػؿ المنظمػات متعػددة ’( 2116تااي، عتد الم يد ) -5

اوتػػا توعيػػة  –ال ن ػػيات فػػي ال زافػػر: درا ػػة ميدانيػػة تم تشػػفى طػػب العيػػوف فػػداثة ال زافػػر 
 ال زافر. عنابةذ -هذ جامعة بابجي مختار رسالة دكتورا، ’ال لفة

إدارة األعمااال الدوليااة: موضااوعات وتااراجم وبحااوث إداريااة ’( 2116 ػػاد الػػرب،  ػػيد مفمػػد ) -6
 القاىرة: مطتعة العشري، مفر.، ’متقدمة

أثػػر الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي ريػػادة األعمػػاؿ مػػف و يػػة ’ (2116)مػػرواف عػػامر نفػػيؼ ، ال تػػوري -7
رسااااالة ماجسااااتيرذ كميااااة إدارة المااااال ، ’م ػػػػة ن ػػػػـو فػػػػي األردفنظػػػػر المػػػػدراء فػػػػي فنػػػػادؽ الخ
 .األردف ذواألعمالذ جامعة آل البيت

دور أتعػاد  ػودة الخدمػة وثػدرات الػتعلـ التنظيمػي فػي ’ (2112)فػالت عػاتر تشػيت ، الخالدي -8
 .األردف ذرسالة ماجستيرذ جامعة الشرق األوسط، ’التمييزتطوير ثقافة 

تػػأثير  دارة التنػػوع واعفتػػواء العػػالي فػػي أنظمػػة العمػػؿ عاليػػة ’( 2119) رشػػا ميػػدي، الخفػػا ي -9
المنظمػة العرتيػة للتنميػة  المجمة العربياة لاإلدارةذ، ’األداء: درا ة ميدانية في شراة نفط مي اف

  .144-125، ص ص3، ع39، م   تتمتر اتدارية:  امعة الدوؿ العرتية،

مقااال عمااى ، ’اليوايػػات الشخفػػية أىميتيػػا وأنواعيػػا( ’2116الدو ػػري، مفمػػد  ػػعد فويػػؿ ) -11
https://www.new-، علػػػػػى الموثػػػػػ  التػػػػػػالي: 2116/ 2/ 13: تتػػػػػػاريخ شااااابكة اإلنترنااااات

educ.com. 

أثػػػػػر ا ػػػػػتراتي يات التػػػػػدريب علػػػػػى الػػػػػتعلـ التنظيمػػػػػي فػػػػػي ’ (2119)أمػػػػػاني مفمػػػػػود ، الػػػػػذياب -11
رسالة ماجستيرذ كمية االقتصاد والعماوم اإلدارياةذ جامعاة ، ’الم تشفيات الفاومية فػي األردف

 .األردف ذآل البيت

https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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التفويليػػة ودورىػػا فػػي اعلتػػزاـ التنظيمػػي:  القيػػادة’ (2115)تاػػر أفمػػد عتػػد الفميػػد ، الرفامنػػة -12
الػتعلـ المنظمػي امتسيػػر معػدؿ: درا ػػة ميدانيػة علػى م موعػػة شػراات المينػػدس زيػاد المنافػػر 

 .األردف ذرسالة دكتوراهذ كمية الدراسات العمياذ جامعة العموم اإلسالمية العالمية، ’في األردف
مدى تأثير تنوع المػوارد ’( 2114) ل يد يد مفمود ا، الخولي؛ يعقوب ال يد يو ؼ، الرفاعي -13

 ذالمجمااة العمميااة لالقتصاااد والتجااارة، ’التشػػرية علػػى عنافػػر الرضػػا الػػوظيفي: درا ػػة تطتيقيػػة
 .164-113، ص صمفر، 1ع  امعة عيف شمس،

كياااف تاادار منظماااات األلفيااة الثالثاااة: ماادخل فاااي فمسااافة ’( 2113ال ػػاعدي، متيػػد نعمػػة ) -14
 للنشر والتوزي ، عماف، األردف.، مت  ة الورااؽ ’التعمم

، تفػػوث ودرا ػػات )المنظمػػة العرتيػػة للتنميػػة ’منظمااات الااتعمم’( 2115ال ػػالـ، متيػػد  ػػعيد ) -15
 اتدارية(، القاىرة، مفر.

واثػػػػػ   دارة التنػػػػػوع وأثرىػػػػػا علػػػػػى الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة ’(2117)ن ػػػػػريف شػػػػػاار رضػػػػػواف ،  ػػػػػمارة -16
رػػػػزة،  ذماجسااااتيرذ الجامعااااة اإلسااااالميةرسااااالة ، ’مفافظػػػػات رػػػػزة –تال امعػػػػات الفل ػػػػطينية 

 .فل طيف
أثػػػػػػر ا ػػػػػتراتي يات الػػػػػتعلـ التنظيمػػػػػػي فػػػػػي الرشػػػػػػاثة ’ (2119)رافػػػػػد مفمػػػػػػد فامػػػػػد ، الشػػػػػيواف -17

، ’اع ػػػتراتي ية، الػػػدور الو ػػػيط للتو يػػػات اع ػػػتراتي ية فػػػي الم تشػػػفيات الخافػػػة فػػػي األردف
 .األردف ذاإلسالمية العالميةرسالة دكتوراهذ كمية الدراسات العمياذ جامعة العموم 

/ 28تتػاريخ  مقال عمى شابكة اإلنترنات:، ’مفيـو المعتقدات الدينيػة( ’2119شودب، مفمد ) -18
 .https://sotor.com، على الموث  التالي: 2119/ 3
/ 23تتػاريخ  مقال عماى شابكة اإلنترنات:، ’العمؿ ضمف م موعػات( ’2118ففح، رزاف ) -19

 .https://mawdoo3.com، على الموث  التالي: 2118/ 7
الػػػػتعلـ التنظيمػػػػي وأثػػػػره علػػػػى  ػػػػودة الخػػػػدمات الفػػػػفية فػػػػي ’ (2118)منػػػػاؿ رفيػػػػؽ ، العتػػػػوـ -21

لة ماجساتيرذ كمياة االقتصااد والعماوم اإلدارياةذ جامعاة رسا، ’الم تشفيات الخافة فػي األردف
 .األردف ذاليرموك

https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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تقيػػيـ ت رتػػة  امعػػة أتػػو ظتػػي فػػي  دارة ’( 2115) مػػدثر، ف ػػف؛ أيمػػف مفػػطفى، رمػػوطيالع -21
كمية اإلدارة واالقتصاد مجمة ، ’التنوع مف و ية نظر عينة مف أعضاء ىيفة التدريس تال امعة

 .89-66، ص صالعراؽ، 7، ع3م   امعة تاتؿ، ذوالمالية لمدراسات االقتصادية واإلدارية
الػذااء العػاطفي وأثػره فػي ا ػتراتي يات  دارة الفػراع ’ (2117)أ ماء ىايػؿ مو ػى ، العوايشة -22

التنظيمػػػػي: الػػػػدور الو ػػػػيط للػػػػتعلـ التنظيمػػػػي: درا ػػػػة تطتيقيػػػػة فػػػػي شػػػػراات ثطػػػػاع الفػػػػناعات 
دكتاااوراهذ كمياااة الدراساااات العميااااذ جامعاااة العماااوم رساااالة ، ’اع ػػػتخرا ية والتعػػػديف فػػػي األردف

 .األردف ذاإلسالمية العالمية
أثػػر التنػػوع الثقػػافي علػػى ممار ػػات المػػوارد التشػػرية: ’(2116)عػػوض، أشػػرؼ مفمػػد  تػػراىيـ  -23

مجماة ، ’درا ة تطتيقية على الم تشفيات التاتعة لوزارة الففة تدولػة اتمػارات العرتيػة المتفػدة
 .268-211، مفر، ص ص4عدي متر،  ،طنطاالية الت ارة:  امعة  ذالتجارة والتمويل

منظمة الففة العالمية  – دارة التعدد الثقافي داخؿ المنظمات الدولية ’ (2113)ليندة ، لففؿ -24
 –رسااالة ماجسااتيرذ كميااة الحقااوق والعماااوم السياساايةذ جامعااة الحاااج لخضااار ، ’-انموذ ػػا

 .ال زافر ذ-باتنة
التنػػػػوع الثقػػػػافي فػػػػي المنظمػػػػات متعػػػػددة ال ن ػػػػيات ( ’2111مر ػػػػي،  و ػػػػف عتػػػػد الفميػػػػد ) -25

، أااديميػػػة ال ػػػادات مجماااة البحاااوث اإلدارياااة، ’وانعاا ػػػاتو علػػػى ا ػػػتراتي يات التنميػػػة التشػػػرية
 . 135 -111، مفر، ص ص3، ع28للعلـو اتدارية، م 

التمػػريض أثػػر  دارة تنػػوع المػػوارد التشػػرية فػػي ثطػػاع ’ (2111)علػػي مفمػػد أفمػػد ، المفػػاروة -26
، ’علػػى اعلتػػزاـ التنظيمػػي: درا ػػة مقارنػػة تػػيف الم تشػػفيات العامػػة والخافػػة فػػي مدينػػة الريػػاض

 .األردف ،عمافرسالة دكتوراهذ جامعة عمان العربية لمدراسات العمياذ 
علػػػػػػػػػػػػػػى الموثػػػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػػػالي: شاااااااااااااابكة اإلنترنااااااااااااااتذ المو ػػػػػػػػػػػػػػوعة المعرفيػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػاملة،  -27

https://www.marefa.org. 
، الطتعػػة الثانيػػة، ’إدارة المعرفااة: المفاااىيم واالسااتراتيجيات والعمميااات’( 2118ن ػػـ، عتػػود ) -28

 مت  ة الورااؽ للنشر والتوزي ، عماف، األردف.

https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-8
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-8
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أثر التعلـ التنظيمي في المرونػة اع ػتراتي ية: درا ػة فالػة شػراة ’ (2113)مفطفى ، اليدلو -29
 . وريا ذرسالة ماجستيرذ كمية االقتصادذ جامعة دمشق، ’ يريتؿ موتايؿ تيلياوـ

علػػػػػػػػػػػػػػى الموثػػػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػػػالي:  شاااااااااااااابكة اإلنترنااااااااااااااتذويايتيػػػػػػػػػػػػػػديا، المو ػػػػػػػػػػػػػػوعة الفػػػػػػػػػػػػػػرة،   -31
https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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 ممحق البحث
 قاسمة االستقصاع

 "التي تعمل في مصربشركات البترول "موجية إلى العاممين 
 

 السيد الفاضل:
 تفية طيتة وتعد،

أثاار مرفػػؽ تيػػذا ا ػػتمارة ا تقفػػاء للتعػػرؼ علػػى و يػػة نظػػر  ػػيادتاـ تخفػػوص تفػػث تعنػػواف ا   
التنااوع الثقااافي لمقااوى العاممااة عمااى الااتعمم التنظيمااي: دراسااة تطبيقيااة عمااى شااركات البتاارول فااي 

دارة ، والذي يقوـ تمعداده التافث/  مفػطفى مفمصر" مػد عتػد النتػى ي ػف، المػدرس تايػة الت ػارة وا 
 األعماؿ،  امعة فلواف.

وأفيد علـ  يادتاـ تأف م ػاىمتاـ تا ػتاماؿ ىػذه اع ػتمارة،  ػوؼ ياػوف لػو أثػر اتيػر فػي  عػداد 
ىػػػػذا التفػػػػث، وأتعيػػػػد ل ػػػػيادتاـ تػػػػأف التيانػػػػات التػػػػي  ػػػػوؼ تػػػػدلوف تيػػػػا  ػػػػوؼ تعامػػػػؿ ت ػػػػرية تامػػػػة، 

 العلمي فقط. وتخفص لخدمة أرراض التفث
 ولتعاوف  يادتاـ معي اؿ التقدير واعفتراـ،

 

 التافث                                                                
 د. مصطفى محمد عبد النبى يسن

 مدرس  دارة األعماؿ                               
دارة األعماؿ                                                                     الية الت ارة وا 

  امعة فلواف                            
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 ............................................االسم  اختياريت/  أساسٍة:: بٍانات أولا 
 .................................................... اسم الشركة التي تعمل بيا: -1

 القطاع الذي تتبعو الشركة:  -2
  مشترؾ  ( ثطاع3)          ( ثطاع خاص2)          ( ثطاع عاـ أو فاومي1)     
 ( ثطاع أعماؿ6)      ( ثطاع ا تثماري 5)                   أ نتي ( ثطاع4)     
 :التنوع الثقافٌ للقوى الهاملة: مؤشرات ثانٍاا 
فٍمااا ٍلااٌ مةمونااة مااا الهبااارات المتعاالة بااالتنوع الثقااافٌ للقااوى الهاملااة فااٌ شاار ات البتاارو     

المعاارٍةو والمولااو  مااا سااٍايت م تومااٍق ماايى موافقتاات أو ناايم موافقتاات نلااي الهبااارات التالٍااة فااٌ 
فاٌ الااناة التاٌ  موء الظروف واألوماع السائية فٌ الشر ة التٌ تهما  بااا ذوكلات بومام ن ماة 

 تهبر أ ثر ما ٍم ا نا رأٍت(:

رقم 

الهبار

 ة
 ــــــــــــــــــارةــــــــالهبـــــــــ

موافق 

 بشية

4 

 موافق

3 

غٍر 

 موافق

2 

غٍر 

موافق 

 بشية

1 

     ٍهم  بالشر ة الهيٍي ما الفئات الهمرٍة الماتلفة. 1

     ٍهم  بالشر ة الهيٍي ما الرةا  والنساء. 2

     تتهيي وتتنوع القيرات الهقلٍة والبينٍة للهاملٍا فٌ الشر ة. 3

     ٍهم  بالشر ة الهيٍي ما الهاملٍا األةان  أو غٍر المعرٍٍا. 4

     تتهيي وتتنوع ثقافات ولغات وةنسٍات الهاملٍا فٌ الشر ة. 5

ٍقااٍم الهاااملوا فااٌ الشاار ة فااٌ الهيٍااي مااا المناااوق الةغرافٍااة ذالراقٍااة  6

 والشهبٍة والرٍفٍة(.

    

     تتهيي وتتفاوت مستوٍات اليا  ليى الهاملٍا فٌ الشر ة. 7

     تتهيي وتتنوع وتاتلف الاواٍات الشاعٍة ليى الهاملٍا فٌ الشر ة. 8

     تتهيي وتتنوع المؤه ت والمستوٍات التهلٍمٍة ليى الهاملٍا فٌ الشر ة. 9

الابااارة الهملٍاااة لااايى الهااااملٍا فاااٌ  تتهااايي وتتناااوع سااانوات ومساااتوٍات 10

 الشر ة.

    

تتهاايي الالااالت الةتمانٍااة للهاااملٍا فااٌ الشاار ة مااا بااٍا أناا   ومتاا و   11

 ومولق وأرم .
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 :التهلم التنظٍمٌ: مؤشرات ثالثاا 
فٍمااا ٍلااٌ مةمونااة مااا الهبااارات المتعاالة بااالتهلم التنظٍمااٌ فااٌ شاار ات البتاارو  المعاارٍةو 
والمولو  ما سٍايت م تومٍق ميى موافقتت أو نيم موافقتت نلي الهبارات التالٍة فاٌ ماوء الظاروف 

فاٌ الااناة التاٌ تهبار أ ثار ماا  واألوماع السائية فاٌ الشار ة التاٌ تهما  بااا ذوكلات بومام ن ماة 
 م ا نا رأٍت(:ٍ

رقم 

الهبار

 ة
 ــــــــــــــــــارةــــــــالهبـــــــــ

موافق 

 بشية

4 

 موافق

3 

غٍر 

 موافق

2 

غٍر 

موافق 

 بشية

1 

تالرص الشر ة نلي تالسٍا وتووٍر أساالٍ  وجةاراءات الهما  بااا  21

 بش   مستمر والت ٍف مم    ةيٍي.

    

وابااارات وممارساااات تهمااا  الشااار ة نلاااي الساااتفاية ماااا تةاااار   22

 الشر ات األارى فٌ تووٍر أسالٍ  وجةراءات الهم  باا.

    

تاللااا  الشااار ة بٍئتااااا الياالٍاااة والاارةٍاااة باساااتمرار وتساااتةٍ   23

 للتغٍرات التٌ تاليث فٍاا وتت ٍف مهاا.

    

تقااوم الشاار ة باااةراء التغٍٍاارات المولوبااة بشاا   تاايرٍةٌ للت ٍااف  24

 الماتلفة.والتهاٍش مم األوماع 

    

تالرص الشر ة نلي تيرٍ  وتهلٍم الهاملٍا باا بالش   الكً ٍمما  25

 لاا البقاء والستمرار.

    

ٍوةي الهيٍاي ماا المهتقايات السٍاساٍة والنتمااءات الال بٍاة الماتلفاة لايى  12

 الهاملٍا فٌ الشر ة.

    

     الهاملٍا الكٍا ٍهتنقوا مهتقيات يٍنٍة ماتلفة.ٍهم  بالشر ة الهيٍي ما  13

     ٍوةي الهيٍي ما المستوٍات اإليارٍة والوظٍفٍة للهاملٍا فٌ الشر ة. 14

تتهاايي وتتنااوع أقاايمٍات الهاااملٍا فااٌ الشاار ة مااا بااٍا  بٍاارة ومتوسااوة  15

 واليٍثة.

    

وتاععااات تالتااا  وبٍهااة الوظااائف فااٌ الشاار ة جلااي ماااارات واباارات  16

 وقيرات ماتلفة ما القائمٍا باا.

    

ٍهماا  بالشاار ة الهيٍااي مااا التاععااات الهلمٍااة وفاارق الهماا  ومةمونااات  17

 الهم  الماتلفة.

    

ٍهماا  الهاااملوا فااٌ أمااا ا ومواقاام وفااروع نماا  ماتلفااة ومتهاايية تابهااة  18

 للشر ة.

    

الهمالٍااة والمانٍااة ٍنتمااٌ الهاااملوا فااٌ الشاار ة جلااي الهيٍااي مااا النقابااات  19

 الماتلفة.

    

ٍم ااا إليارة الشاار ة فااام اعااائص وثقافااات الهاااملٍا الماتلفااة والتهاماا   20

 مهام ب فاءة وفهالٍة.
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تالاارص الشاار ة نلااي اسااتٍها  الهاااملٍا باااا للت نولوةٍااا الاليٍثااة  26

 والستفاية مناا فٌ تووٍر أنمالاا.

    

بااا وتواوٍر تاعص الشر ة الوقت والماا  ال اافٌ لتهلاٍم الهااملٍا  27

 جم انٍاتام وقيراتام.

    

تشاااةم الشااار ة الهااااملٍا بااااا نلاااي تقااايٍم أف اااارهم وتوعاااٍاتام  28

 واقتراالاتام لتالسٍا وتووٍر الهم  باا.

    

تشااةم الشاار ة الهاااملٍا باااا نلااي رساام عااورة لمسااتقب  الشاار ة  29

 والسهٌ المستمر للوعو  جلٍاا.

    

للهااااملٍا بااااا للتةرٍااا  والبت اااار تاااوفر الشااار ة الفااارص ال  ماااة  30

 والبالث نا أفم  الورق إلنةا  أنمالاا.

    

تاااتم الشاار ة بالبالااث والتوااوٍر المسااتمر ل تشاااف واارق وأسااالٍ   31

 ةيٍية وجبيانٍة إلنةا  أنمالاا.

    

تتقب  الشار ة األف اار والمقترالاات الاارةاة ناا المهتااي والما لوف  32

 الهم  باا وتهم  نلي توبٍقاا.والما أناا تتهلق بتووٍر 

    

 
 


