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 5 أُولٓخ -اٝال
 6 ٓشٌِخ اُلهاٍخ -صب٤ٗب
 7 أ٤ٔٛخ اُلهاٍخ -صبُضب 

 9 ٓزـ٤واد اُلهاٍخ -هاثؼب 
 01 أٛلاف اُلهاٍخ -فبَٓب 
 09 مجتمع البحث والعينة  –ٍبكٍبً 
 01 )ثبُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاألع٘ج٤خ(  بد اَُبثوخاُلهاٍ -ٍبثؼبً 

  انفصم انثاٍَ : اإلطار انُظرٌ نهدراسح
  اُز٤ٌٖٔ االكاه١أُجؾش األٍٝ ؛ 
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 حــانًمدً

 

خب ػب كككلافػفقصغمض اككحاػماكؿ اػاككةغنحاة اككةخاحطب اكةن ةشمجما بنئب األطكؿ فن ض
ةواثل اككؤخخات اكنوـ ثككب كف اككةغنرات واكةثوالت اككةخارطب فن خطنما لثو ةثقنِؽ  اكطاككنب

أمدافما، األكر اكذي دفض بما إكن إطادة اكلظر فن رأس كاكما اكبشري كف جالؿ ةبلن كفامنـ إدارنب 
كما قاف ككاصنب ةضمحاة مائكب مقج شمجة اكخلماة اكقكنكب ا ثدنتب فن كثاؿ إدارة اككوارد اكبشرنب

إذ كنس كف اكغرنب أف ، ن ؤجاحب اككماحج اكبشحنب بةفحنطاةما اككجةكفبػالطكاخاةما اإلنثابنب طك
خةراةنثنب  ثدنتاً  نثظن اكةكقنف بذكؾ اكقدر اكقبنر كف االمةكاـ فن اهولب األجنرة، بوصفل ةوثماً  وا 

ؤخخب واكةن ةقوـ طكن كشارقب قؿ كف اكقادة قائكب بذاةما ةلدرج ةثت اإلخةراةنثنب اكطاكب ككك
طكن ثد خواء فن اككطكوكات واةجاذ اكقرارات وقذكؾ ةقونف اكتقب بنف اإلدارة و األفراد  واكطاككنف

واكةن ةةثخد فن اكثرنب واالخةقالكنب اكككلوثب كمـ وةثفنزمـ طكن اكطكؿ اكثكاطن صكف فرؽ 
ل ػاككنل كػنل اكطػمنطةبح كمصمض ةكك، خباكطكؿ اكةن ةثؿ كثؿ اكةخكخؿ اكمركن فن اككؤخ

ؿ جمػاكجاحخنل ماكباثتنل فن اكؿ نض اإلجاحنب اكثجنتب اكةن كك ةثضن باالمةكاك اككافن كل قبػاككماص
 ب.ػاكطحبن

ونصكف اكةكقنف اإلداري فطاكنب اخةتكار اككوارد اكبشرنب بأفصؿ وثل، ونثطؿ اكطكؿ أقتر قنكب 
افطنب اكطاككنف واكةزاكمـ فنكا نةطكؽ بةلفنذ األطكاؿ، ونزند كف فطاكنب وكطلن، وأقتر ةثفنزًا، وُنثّخف د

االةصاؿ بنف اككلظكب واكطاككنف واكطكالء، وُنخّرع فن إلثاز اككماـ واإلثابب طف اكةخاؤالت لةنثب 
 .كغناب اكبنروقراطنب، ومذا بكثككل نؤدي إكن أداء أقتر فطاكنب وثودة

وكذكؾ نةوقؼ  دات اكطاككنف فن خبنؿ ةثقنؽ أمداؼ اككلظكبونطبر األداء بشقؿ كباشر طف كثمو 
كخةوى األداء طكن جبرات اكطاككنف وقدراةمـ وكماراةمـ، واكةن ةةبض كثكوطب كف اككةطكبات ةةصكف 

ودرثب اكةكقنف اإلداري وغنرما كف اكطواكؿ اكةن ةلدرج ةثت اكوصؼ اكوظنفن  االمةكاكات واككنوؿ
ما فاألداء اكثند نرةقز طكن جكفنب طككنب وةأمنؿ طككن نوصث كماـ اكالـز كةصكنـ اكوظائؼ وشغك

ثراءاةل، أكا اكمدؼ كف ةطونر األداء فمو كواثمب اككشقالت اإلدارنب وةنخنر اإلثراءات  اكطكؿ وا 
 وزنادة اكفطاكنب واكقفاءة اكةلظنكنب كككلظكب

طاة اكجاجكنب اككثكمالء ؤكن محا اكمجف البج كما كل أل ةكخب مؿ ن اكمصمػف اً طنػمخ
(Internal Groups) .ممك اككجنحنل ماكطاككنل فن كجةكف جمائح اككلضكب 

مم ؿ ب، لػكككلضكاة بجصمص اجةناحل أم اكةجكن طل اً ء اكةلضنكن كك نطج ضحثالءمؤل كمصمض اكم
ل اككبنحب ػا بةأتنحاةػكلمًا كحا لثج اككلضكاة ةخطن كةثقنقل ؤنكال، ثةكنب ال نككل اكمقمف صجما

 خب ؤككالناةماػحم ثػب ألجػكل كلضكمةجةكف اكضحف مةةفامة فن محا اكخطن ، اكطاكاء األجطكن 
ا ؤكحاكنب ػل بنلمػؤال أل ملاق طجب أكمح نثب أل ةؤجح بطنل اإلطةباح ك، ملمض اكقائكنل طكنما



شثنض حمث ػمة، فن اةجاح اكقحاحقب ماككشاحؿ، فن اكةطاك أقترةككنل اكطاككنل بإطضائمك ثحنب 
ا ػب لضاكمػمةقمنؿ، مةصننف اكفثمب اككمثمجب بنل اإلجاحب ماكطكا، ماالبةكاح كجنمك، باككباجأ

طصح ؿ مجاصب أل اككلضكاة فن صحاض كض اكمقة فن ض، مةخحنض اةجاح اكقحاحاة، اككطكمكاةن
ككوظفن اكةلضنكن  الءمحل اكجحاخب كةثجنج أتح ةككنل اكطاككنل فن اكم ثاءتمقج ، اككطكمكاة

 .اصنب اكخورنب اكثاكطب االفةر 
 
 كشككب اكدذارب. 

اكقتنر كف اككلظكات اكطربنب ةطالن بشقؿ واصث كف اككشقالت واكخكبنات، لةنثب بقائما كطقود 
طونكب أخنرة اككرقزنب اكشدندة، ومركنب اككخةونات اإلدارنب، وةطددنةما، وطوؿ جطوط االةصاؿ 

ائقًا أكاـ اكطكوثات اكةلكونب اكرخكنب، وخرنب اككطكوكات اكةن ةكلث كككوظفنف، كا شّقؿ ط
باكحغك كل امةكاك اكجحاخاة واإلصالثنب، بؿ إلل بات طبئًا كـ نطد باإلكقاف ةثكؿ ةقاكنفل ، و

اكحئنخنب كإلصالث ؿ باطةباحل كل أثجت مأمك اككجاج، األثلبنب اكثجنتب بكمصمض ةككنل اكطاككنل
فن  اً جصمص-كثجمجا ؿ نل كاحاؤال أل ؤجحاق أمكنب ةككنل اكطاكك، اككةقجكبؿ اإلجاحن فن اكجم

الن كلضكاةما كل طجك اقةلاض اإلجاحب اكطكنا بقجحب اككحؤمخنل فن ػماكةن ةط -اكلاكنبؿ اكجم
ماطةقاج اككجنحنل أل ، اككخةمناة اإلجاحنب اكجلنا طكن اةجاح اكقحاحاة اكةن ةثقف اكلةائت اككضكمبب

اكلفمح ماكخكضب اكةن نةكةطمل بما  اككنل خمف نؤجن ؤكن فقجالمكػمةفمنص اكخكضب ككط قباككشاح
كة غنح ماصثب كل ثنت كةغنحاة ةككنل اكطاككنل اب كاحػباإلصافب ؤكن أل اكحؤن، فن مضنفةمك

م  (Crawford, 2008) قؿفن جحاخب  ثاءء اكةلضنكن محكق اخةلاجا ؤكن كاالءمآتاحما فن اكم
(Baird, 2006) وقد أصبث اكةكقنف ثومر  .ضاة اكلضحنب اككةطكقب باككمصمػل األجبنػمكا أضمحة

اإلبداع اإلداري ألنب كلظكب كف اككلظكات اإلدارنب، ونثكض طككاء اإلدارة طكن أف اككلظكات 
اككطاصرة ةطنش ظروفًا كةغنرة وكطقدة، ثنث نقض طكن طاةؽ اككدنرنف فن اككؤخخب كخؤوكنب الةماج 

كف اككوارد اكبشرنب، بكا فنما  أثدث األخاكنب واالخةراةنثنات اكةن ةخكث بةثقنؽ أقصن اخةفادة
إخةراةنثنب اكةكقنف اكةن ةثطؿ األفراد نةثاوزوف كا مو كةوقض كف جالؿ بذكمـ ككثمودات إصافنب 

ولظرًا كألزكب اكةن ةطرصت كما اكثكمورنب اكطربنب اكخورنب  ؛ةرةقن بمـ إكن درثب اككواطلب اكوظنفنب
قوارد اكقفوءة كف اككؤخخات اكخورنب وصرورة وثةن اهف والطالقًا كف ةخرب اك 2011كلذ اكطاـ 

بثث اككؤخخات طف أدوات ثذب وأخاكنب ةثفنزنب ثدندة ةثذب اكقفاءات اكككقلب ككطكؿ فنما 
  .وةشثطما طكن اكبقاء فنما



ُِغبٓؼخ االكزواػ٤خ ٗز٤غخ أُوبثالد اُشقظ٤خ ٝاُي٣بهح االٍزطالػ٤خ اُز٢ هبّ ثٜب اُجبؽش ٝ

ػ٠ِ ارقبم اُوواهاد ث٘لَٚ كٕٝ اُوعٞع ُإلكاهاد ثؼغ أُٞظل٤ٖ هح هلػؼق ك٢ الؽع  اَُٞه٣خ 

ُؼلّ ٝعٞك رؾل٤ي ٝرله٣ت ًبك٤٤ٖ ٝهِخ ٓشبهًخ أُؼِٞٓبد ث٤ٖ أُٞظل٤ٖ هثٔب ٣ٝوعغ مُي  ،اُؼ٤ِب

االُزياّ ٓٔب ٣ئصو ػ٠ِ أُ٘بؿ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٣ٝؾل ٖٓ ثبإلػبكخ ا٠ُ ػلّ رل٣ٞغ اَُِطخ ُِٔوإ٤ٍٖٝ 

ٓٔب ٍجن ٣ٌٖٔ ؽوػ ٓشٌِخ اُجؾش ٖٓ فالٍ اُزَبإٍ اُوئ٢َ٤  ،ٔٞظل٤ُٖلٟ ٛئالء اُاُز٘ظ٢ٔ٤ 

 ؟اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خُلٟ ٓٞظل٢  االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ اُزب٢ُ: ٓبٛٞ أصو ر٤ٌٖٔ 

 ٣ٝ٘زظ ػٖ اُزَبإٍ اُوئ٢َ٤ اُزَبإالد اُجؾض٤خ اُزب٤ُخ:

 ؟َُٞه٣خ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ آب ٛٞ َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ك٢  -

 ؟اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ ُلٟ ٓٞظل٢  االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ٓب ٛٞ َٓزٟٞ  -

 اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خُٔٞظل٢ االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ َٛ ٛ٘بى أصو ألثؼبك اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ػ٠ِ  -

َٛ رٞعل كوٝم عٞٛو٣خ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢ آهاء ٓٞظل٢ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ رغبٙ  -

، ٝاُؼٔو، ٝأُئَٛ )اُغٌ٘االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُل٣ٜب رجؼبً ُِٔزـ٤واد اُل٣ٔٞؿواك٤خ  َٟٞٓز

 اُقجوح(؟، ٝػلك ٍ٘ٞاد ٝأَُزٟٞ اُٞظ٤ل٢اُؼ٢ِٔ، 

 أمكنب اكدذارب 
 

ح ةككنل ػم أتػمم، طكن كمصمض فن غانب األمكنب وءلما ةخكض اكصقوةككل أمكنب اكجحاخب فن 
كطاككنف فن اكثاكطات اكخورنب وأجص باكذقر اكثاكطب اكجم  ،اكةلضنكنالء اكطاككنل فن اكم

ةرثض أمكنب اكبثث إكن قْوف اكةكقنف اإلداري نطد كف اكطواكؿ اكرئنخب فن  واالفةراصنب اكخورنب 
صنفل محل اكجحاخب كل ػؤصافب ككا خةاخةقرار اككلظكات، ونطكؿ طكن ةثخنف األداء اكوظنفن، 

 .كلماكطحفن كألجب اإلجاحن جاصب اكطحبن  اءؤتح
 

 :األهًُح انؼهًُح

 
كمصمض ػؿ ةثكناكدراخب  مذل ؿةثامو اكماكب كمصمض ةككنل اكطاككنل كل اككمصمطاةنطج  -

ب طككنب كض ػبكلمثن، نلػمكةغنحاة اكةككؿ ةقجنك اإلضاح اكفكحن مطماكؿ ةككنل اكطاككنل كل جال
  طنلب اكجحاخب. ةضبنف حكق طكن

اكةلضنكنب ؿ فن احةباضل باكطجنج كل اكطماك كنباكطك اكطاككنلةككل أمكنب كمصمض ةككنل  -
ماكةضبنف ؿ اكجحاخاة األثلبنب اكةن ةلامكةل باكةأصنؿ كل جال، فن اككلضكاة صنبػماكشج

 اككنجالن.
 



رؼ٤ق َٓبٛٔخ ٓزٞاػؼخ ا٠ُ  إٔ شؤٜٗب ٖٓ اُز٢ ثبألثؾبس ٝرؼي٣يٛب اُؼوث٤خ أٌُزجخاصواء  -

 ثبالُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤. ٝػالهزٚ ،أثؼبك اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ رز٘بٍٝ اُز٢ ثؾبساأل

 ًُح انؼًهُح:األه

 نػةككنل اكطاككنل ماكجمح اكحن نككل أل نكطبل فؿ ؤكن أمكنب كججراء كثامكب كفة لضح اككج -

ب ػمت األثلبنػاة ماكبثػل اكجحاخػج كػمجاصب أل اكطجن، ةثخنل اككحانا اكةلافخنب كككلضكاة

(Hancer, 2001) ،(Mineghino,2001)  خةجطن ػا نػكك، كمبػفطاكنب محا األخقج أتبةة

 طكن وثل اكجصوص.ب ػاة اكطحبنػفن اككلضكؿ صحمحب األجح بمحا اككجج

، ر٘بٍٝ اُجؾش هطبع ؽ١ٞ٤ ْٜٓ ُِز٤ٔ٘خ ك٢ أُغزٔغ اَُٞه١ ٛٞ هطبع أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُوثؾ٤خ  -

 ٝثشٌَ ٓؾلك ٓئٍَخ ٖٓ ٓئٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ.

قككارخب ةمصنث كفممك اكةككنل ؿ كل جال حألصثاب اكقحا رول٣ْ رٞط٤بد ٝٓوزوؽبد  -
 ؤجاحنب ثجنتب.

ر٤ٔ٘خ  ٓٔب ٣َبْٛ ك٢ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ  رؼي٣ي اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ك٢رَبػل ك٢  ٝ -

 ُلٟ أُٞظل٤ٖ. االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ َٓزٟٞ 

نل ػكخةمناة ةكػاككبثمتب بكا نككل أل ةقجكل كل كطكمكاة طل كقب ةججك محل اكجحاخب اكشح -

 .االكةزاـ اكةلظنكنو  طاككنلاك

ةقةخب مذل اكدراخب أمكنةما كف أف اكةزاـ اكثاكطب بةكقنف اكطاككنف نطد كف اكلشاطات اككمكب  -

واألخاخنب واكةن نكقف أف ةكبن كككوظؼ ثاثاةل وبجاصب ألما كف اكثاثات األخاخنب كمـ 

 واكةن ةطد كف اكجدكات اكةن ةقدكما اكقكنؿ كف اكثاكطات.

كثؿ اكبثث االخةفادة كف لةائت مذل اكدراخب فن ةثدند أبطاد وكالكث كثاكطب كأللل نكقف  -

، ككا قد ندفطما إكن ةقننـ مذل كككوظفنفتقافةما، وكدى ةأتنرما فن خكوقنات االكةزاـ اكةلظنكن 

اكتقافب وةطونرما بوصض األلظكب أو اككوائث اككلاخبب اكةن ةخاطد طكن ةفطنؿ خكوقنات االكةزاـ 

 .بماكألفراد اكطاككنف اكةلظنكن 

 



 

 :يتغُراخ انثسث 

  :انتًكٍُ اإلدارٌانًتغُر انًستمم 

ث٘بء كوم  - اُزله٣ت -اُزؾل٤ي – االرظبٍ ٝٓشبهًخ أُؼِٞٓبد) اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١: ٝرشَٔ أثؼبك 

 (رل٣ٞغ اَُِطخ -ُؼَٔا

  :اكةلظنكناالكةزاـ انًتغُر انتاتغ 

  

 

 

 ًَىذج انثسث انًمترذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكةدرنب

 اكةثفنز

 بلاء فرؽ اكطكؿ

االةصاؿ وكشارقب 
 اككطكوكات

 ةفونض اكخكطب

االكةزاـ اكةلظنكن   



 

 أمداف اكدذارب 

 أمجاف محل اكجحاخب فنكانكن:ؿ ةةكت
 اُزؼوف ػ٠ِ َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ك٢ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ. -

 ؟  اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خُلٟ ٓٞظل٢ االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ َٓزٟٞ اُزؼوف ػ٠ِ  -

 ٟ ٓٞظل٢ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اُزؤ٤ًل ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ٝاالُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُل -

اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ ٞػ٤ؼ أصو أثؼبك اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ػ٠ِ االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُٔٞظل٢ ر -

 اَُٞه٣خ.

ٓؼوكخ ٓلٟ ٝعٞك كوٝم عٞٛو٣خ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢ آهاء ٓٞظل٢ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ  -

، ٝاُؼٔو، )اُغٌ٘ل٣ٔٞؿواك٤خ اَُٞه٣خ رغبٙ ر٤ٔ٘خ االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُل٣ٜب رجؼبً ُِٔزـ٤واد اُ

 اُقجوح(.، ٝػلك ٍ٘ٞاد ٝأَُزٟٞ اُٞظ٤ل٢ٝأُئَٛ اُؼ٢ِٔ، 

 

 فن اكثاكطب. اكةلضنكن ككطاككنل الءاكمفن  االةصاؿ وكشارقب اككطكوكاتقناح أتح  -
 .فن اكثاكطب اكةلضنكن ككطاككنل الءاكماكطاككنل فن  ةثفنزقناح أتح  -
 .فن اكثاكطب ن ككطاككنلء اكةلضنكالءاكمفن  اكةدرنبقناح أتح  -
 .فن اكثاكطب اكةلضنكن ككطاككنل الءاكمفن ؿ اكطك فرؽبلاء قناح أتح  -
 .فن اكثاكطب اكةلضنكن ككطاككنل الءاكمفن  ةفونض اكخكطبقناح أتح  -
 

 :زدود انثسث 

 (9191-9-1ُٝـب٣خ  9191-0-21 ٖٓ ربه٣ـ).فالٍ كزوح رٞى٣غ االٍزج٤بٕانسدود انزياَُح: 

 ك٢ ٍٞه٣ب. اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خح: انسدود انًكاَُ

 فرضُاخ انثسث: 

، ٣٘زظ اكةلظنكن االكةزاـػ٠ِ ُِز٤ٌٖٔ اإلكاه١ : ٣ٞعل أصو مٝ كالُخ اؽظبئ٤خ انفرضُح انرئُسح األونً

 ػٖ ٛنٙ اُلوػ٤خ اُوئ٤َخ اُلوػ٤بد اُلوػ٤خ اُزب٤ُخ:

H 1-1:  اكةلظنكناالكةزاـ ػ٠ِ ُالرظبٍ ٝٓشبهًخ أُؼِٞٓبد ٣ٞعل أصو مٝ كالُخ اؽظبئ٤خ. 

H 1-2: اكةلظنكناالكةزاـ ػ٠ِ ُِزؾل٤ي  ٣ٞعل أصو مٝ كالُخ اؽظبئ٤خ 

H 1-3:  اكةلظنكناالكةزاـ ػ٠ِ ُِزله٣ت ٣ٞعل أصو مٝ كالُخ اؽظبئ٤خ. 



H 1-4:  اكةلظنكناالكةزاـ ػ٠ِ ُج٘بء كوم اُؼَٔ ٣ٞعل أصو مٝ كالُخ اؽظبئ٤خ 

H 1-5:  اكةلظنكناالكةزاـ ػ٠ِ ل٣ٞغ اَُِطخ ُز٣ٞعل أصو مٝ كالُخ اؽظبئ٤خ. 

 

االُزياّ َٓزٟٞ  ر٤ٔ٘خماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ : رٞعل كوٝمانفرضُح انرئُسح انثاَُح

، )اُغٌ٘رُؼَيٟ ُِٔزـ٤واد اُل٣ٔٞؿواك٤خ ُلٟ ٓٞظل٢ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ اُز٘ظ٢ٔ٤ 

٣٘زظ ػٖ ٛنٙ اُلوػ٤خ اُقجوح(،  ، ٝػلك ٍ٘ٞادٝأَُزٟٞ اُٞظ٤ل٢ٝاُؼٔو، ٝأُئَٛ اُؼ٢ِٔ، 

 اُوئ٤َخ اُلوػ٤بد اُلوػ٤خ اُزب٤ُخ:

H 2-1: ُلٟ ٓٞظل٢  اُز٘ظ٢ٔ٤االُزياّ َٓزٟٞ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 اُغٌ٘. اُل٣ٔٞؿواك٢ ورُؼَيٟ ُِٔزـ٤اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ 

H 2-2: ُلٟ ٓٞظل٢ ُلٟ اُز٘ظ٢ٔ٤ الُزياّ آَزٟٞ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 اُؼٔو. اُل٣ٔٞؿواك٢ وؼَيٟ ُِٔزـ٤رُُ  اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ

H 2-3: ُلٟ ٓٞظل٢ االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ َٓزٟٞ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 أُئَٛ اُؼ٢ِٔ. اُل٣ٔٞؿواك٢ ورُؼَيٟ ُِٔزـ٤اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ 

H 2-4: ُلٟ ٓٞظل٢ االُزياّ اُز٘ظ٢ٔ٤ َٓزٟٞ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 أَُزٟٞ اُٞظ٤ل٢. اُل٣ٔٞؿواك٢ ورُؼَيٟ ُِٔزـ٤اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ 

H 2-5: ُلٟ ٓٞظل٢ اُز٘ظ٢ٔ٤ االُزياّ َٓزٟٞ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 ػلك ٍ٘ٞاد اُقجوح. اُل٣ٔٞؿواك٢ وزـ٤ُِٔ جؼبً رُؼَيٟ راُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ 

َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ : رٞعل كوٝمحنثانفرضُح انرئُسح انثا

، اُؼٔو، أُئَٛ )اُغٌ٘رُؼَيٟ ُِٔزـ٤واد اُل٣ٔٞؿواك٤خ  ُلٟ ٓٞظل٢ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ

ظ ػٖ ٛنٙ اُلوػ٤خ اُوئ٤َخ اُلوػ٤بد ٣٘زاُقجوح(، ، ػلك ٍ٘ٞاد أَُزٟٞ اُٞظ٤ل٢اُؼ٢ِٔ، 

 اُلوػ٤خ اُزب٤ُخ:

H 3-1: َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ُلٟ ٓٞظل٢ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 اُغٌ٘. اُل٣ٔٞؿواك٢ ورُؼَيٟ ُِٔزـ٤اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ 



H 3-2: ُلٟ ٓٞظل٢ َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 اُؼٔو. اُل٣ٔٞؿواك٢ ورُؼَيٟ ُِٔزـ٤ اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ

H 3-3: َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ُلٟ ٓٞظل٢ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 أُئَٛ اُؼ٢ِٔ. اُل٣ٔٞؿواك٢ ورُؼَيٟ ُِٔزـ٤اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ 

H 3-4: َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ُلٟ ٓٞظل٢ ٤خ ك٢ ماد كالُخ اؽظبئ عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 أَُزٟٞ اُٞظ٤ل٢. اُل٣ٔٞؿواك٢ ورُؼَيٟ ُِٔزـ٤اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ 

H 3-5: َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ُلٟ ٓٞظل٢ ماد كالُخ اؽظبئ٤خ ك٢  عٞٛو٣خ رٞعل كوٝم

 اُقجوح.ػلك ٍ٘ٞاد  اُل٣ٔٞؿواك٢ ؤُِزـ٤ جؼبً رُؼَيٟ ر اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ

  كثةكض وطنلب اكبثث: 

 كثةكض اكبثث: (1

ةقّوف كثةكض اكبثث كف كوظفن اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب فن كدنلب دكشؽ وكراقز لفاذما فن 

كوظؼ . 150اككثافظات ، وقد بكغ اكطدد اإلثكاكن ككفردات كثةكض اكبثث   

 2)طنلب اكبثث: 

اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب فن كدنلب كوظؼ نطككوف كدى  43ةـ اجةنار طنلب كنخرة ةةأكؼ كف 

 دكشؽ وكراقز لفاذما فن اككثافظات

 كلمت اكبثث 
اككلمت اكوصفن اكةثكنكن لظرًا ككلاخبب مذا اككلمت كض طبنطب  طكن أخاخنباطةكد اكبثث بصفب 

اككطكوكات اككةاثب كف اكدراخات واككصادر اككلمثنب وقد اخةلد فن  وأمداؼ اكدراخب. وقذكؾ طكن

فمـ أتر وكب ااكةقاكؿ االلةقائن كككطكوكات فن كث أخكوبل وةثكنكل كككطكوكات طكن طرنقب أو كاو ةل

بطدد اكثاكطب االفةراصنب كف كوظفن اكدراخب اككندالنب طكن طنلب  إثراء، ثنث ةـ ةكقنف اكطاككنف

 صككت كمذا اكغرض. اكقةرولن ( كبثوث وفؽ اخةكارة اخةبناف150)



فن اكةثكنكن فن إثراء اكدراخب لظرًا ككلاخبب مذا اككلمت كض طبنطب اكباثث اككلمت اكوص اطةكد

، وذكؾ بمدؼ وصؼ اكظامرة كوصوع اكدراخب، وةثكنؿ بنالاةما، وبناف اكطالقب بنف وأمداؼ اكدراخب

 كقولاةما، كف جالؿ االطةكاد طكن ثالبنف أخاخننف مكا:

 اكقةب كف طدد دراخب طكناكلظري كك كطاكثب اكثالب فن اطةكد اكباثث اكلظري: اكثالب (1

 اككثقكب، اكطربنب كلما واألثلبنب، إصافًب إكن كواقض اإللةرلت اككةجصصب. واكدورنات

قناس االكةزاـ و  كقناس اكةكقنف اإلداريقاـ اكباثث باخةقصاء آراء طنلب اكبثث  اكطككن: اكثالب (2

اكثب اكبنالات باخةجداـ اكةلظنكن، وقد قاـ اكباثث بةوزنض االخةبالب طكن اكطنلب، تـ ةثكنؿ وكط

 (. SPSSبرلاكت )

 كصادر ثكض اككطكوكات 

 :طكن كصدرنف كثكض اكبنالات اكالزكب إللثاز مذل اكدراخب ةـ االطةكاد 

اككةوفرة ولةائت بطض  األدبناتوقد ةـ اكثصوؿ طكن اكبنالات اكتالونب كف  اككصادر اكتالونب:

 ةقكاؿ اإلطار اكلظري ووصض اكفرصنات باكدراخب.اكدراخات اككةطكقب بكوصوع اكدراخب وذكؾ بمدؼ اخ

فقد ةـ اكثصوؿ طكنما كف جالؿ اكدراخب اككندالنب اكةن اخةجدكت االخةبالب ةـ  اككصادر األوكنب:

 .ةصكنكما وةطونرما كةشكؿ كجةكؼ كةغنرات

 

 

 

 

 

 

 

 



 اكدذاراة اكرابقب 

ثنب اكبثث اكطككن اطةكادًا طكن أمكنب اكدراخات اكخابقب فن اككخاطدة باخةجداـ كلم

اكصثنث، إصافب اكن كطرفب اكطوائؽ اكةن واثمت اكباثتنف اكخابقنف كف أثؿ ةجطنما 

 فن مذا اكبثث، ةـ االطةكاد طكن قؿ كف اكدراخات اكةاكنب:
  

 اكدذاراة باككغب اكطذبنب:
 

 ب ب كندالنـن: دذارـذ اكةلضنكـ" أتذ ةككنل اكطاككنل فن اكةكن 2010)، دذارب )طكن اكصالطنل
 االةصاالة األذدلنب" قبفن شذ

 

قب حػفن شؿ مجفة اكجحاخب ؤكن اكةطحف طكن أتح ةككنل اكطاككنل فن ةكنح كلضكب األطكا
، باالطةكاج طكن كثكمطب أبطاج ككةككنل اإلجاحن ةكتكة فن )ةفمنص اكخكضب، االةصاالة األحجلنب
كةثقنف أمجاف م، ةلكنب اكخكمق اإلبجاطن( قاة ،اكةقكنج ماككثا، قباككشاح، ةضمنح اكشجصنب

مةمحنطما طكن طنلب ككملب كل ، فقحب (50)اكجحاخب ةك ةصكنك مةضمنح اخةبالل ككملب كل 
اإلثصائن باالطةكاج طكن االلثجاح اككةطجج الجةباح ةأتنح اككةغنح ؿ اكةثكناء مؤثح، كفحجب (553)
 مقج ةمصكة اكجحاخب ؤكن اكلةائت اكةاكنب:، مأبطاجل طكن اككةغنح اكةابضؿ اككخةق

 

 اً ػكحةفط قافاالةصاالة األحجلنب ألبطاج ةككنل اكطاككنل قب أل كخةمم ؤجحاق اكطاككنل فن شح1.
 أنصا بجحثب كحةفطب. اءثؿ ألبطاج ةكنح كلضكب األطكاقمـ مأل كخةمم ؤجحا

 

حكب ػن شػفؿ اػب األطكػمثمج أتح ماك حن جالكب ؤثصائنب ككةككنل اإلجاحن فن ةكنح كلضك2.
 االةصاالة األحجلنب.

 

ن ػف اً ػخب بصحمحب ؤنثاج كلاج ةلضنكن كالئك كةضبنف كفممك ةككنل اكطاككنل طككنمةمصن اكجحا
ل ػككا كما ك، ماكطجاكب فن اككطاكالة، اكفحنف قبلاءمةشثنض بطص اكككاحخاة اإلجاحنب  قب اكشح

 كلضكاة كةكنحب. بلاءأتح فن 

 
 
  

 صمذاة اكطاككنل ـة اككنل:ـنل اكطـاككؤتذب طكن ةككل اكطماك، " 2009)، ء اكصكمذاءدذارب )صف
 اكمذاذاة األذدلنب" اقزفن كذ

 

ن ػجنحنل فػجم اككػاككنل كػاككؤتحب طكن ةككنل اكطؿ مجفة اكجحاخب ؤكن ةثجنج اكطماك
فقحب أكاك  (66)ثنت قاكة اكباثتب بةضمنح كقناح ةكمل كل ، نب فن األحجلقزاكمحاحاة اككح

ؤضالقا( مقج ةك ةمحنض ؤخةبالب طكن ثكنض ، اً لاجح، أثنالا، اً غاكب، اً فقحب ةجحنت جكاخن )جائك قؿ
ض ػثكن قالتمقج  (88%)ؤخةبالب أن بلخبب  (294)أخةحثض كلما ، حاج كثةكض اكجحاخبػأف

 ؿ.ةبالاة اككحةثطب صاكثب ككةثكنػاإلخ
 



اكةلضنكنب: ػؿ مقج ةمصكة اكجحاخب ؤكن طجب لةائت كل أمكما: أل كةغنحاة اكجحاخب اككخةقكب )اكطماك
ؿ ن ةثكػنل فػكماحب محغبب اككحؤمخ، الخناب اككطكمكاة، اكلكض اإلجاحن، نكناكةلضؿ اكمنك

ن ةمصناة ػب ؤكػكة اكجحاخػةمص قكاكخؤمكناة ثجنجب( ةؤتح فن اككةغنح اكةابض )ةككنل اكطاككنل(. 
قج ةثج كل  نػفكحب اكةككنل مةشجنص اكطمائف اكةلضنكنب اكةؿ طجنجب كل أمكما: ةشثنض اكطاككنل كةقب

احمك اكطلصح ػجنحنل باطةبػنةطكف باككؿ فب مخناخب اكةككنل محكق طكن صطنجنل: األملشح تقا
ب اكةككنل ػماكتالن نةطكف بأفحاج بنئ، اككؤتح فن صلاطب محل اكتقافب ماككصجح اككؤنج كما أم اكطكح

 ةمك.اممطنمك متقافةمك مكماح
 

 
  

 ء اكةلضنكن: الءمـرةمم اكـض كـن ذفـب فـ" دمذ اكبذاكت اكةدذنبن2008)  ،اكطةنبنل دذارب )كشط
 ".دذارب كرثنب طكن اكطاككنل بكثكر اكشمذم

 

ا ػاحق بمػن شػب اكةػخطة محل اكجحاخب ؤكن اكةطحف طكن كجم كخامكب اكبحاكت اكةجحنبن
ب ػحمف حاة جالكػملاق ف قالتماكةطحف طكن كا ؤحا ، اكطاككمل فن حفض كخةمم مالئمك اكةلضنكن

ب ػمةكمل كثةكض اكجحاخ ،ماكمضنفنب، ككةغنحاةمك اكشجصنب اً كطنلب مفقؤثصائنب فن ؤثاباة أفحاج ا
كل اكطاككنل بكثكح اكشمحم اكحنل نشغكمل كل اككحةبب اكخاجخب ؤكن اككحةبب اكحابطب طشح ماكباكغ 

 (229)لػح كػن األجنػؤخةبالب كنخةفنج ف (270)مقاك اكباثت بةمحنض ، كمضف (437)طججمك 
 ج ةمصكة اكجحاخب ؤكن كثكمطب كل اكلةائت أمكما:مقؿ ؤخةبالب صاكثب ككةثكن

 

 ء اكةلضنكن اكحن نشطح بل اكفحج فن طنلب اكجحاخب بمثل طاك مم كحةفض.الءأل كخةمم اكم 
 فنما.كككشارقنف ء اكةلضنكن الءأل اكبحاكت اكةجحنبنب خامكة بلخبب كةمخضب فن حفض كخةمم اكم 
 كةلضنكن باجةالف جصائصمك اكمضنفنبأل أفحاج طنلب اكجحاخب كك نجةكف كخةمم مالئمك ا. 

 

 فاطكنب  نـؤرةذاةنثنب اكةككنل مأتذما ف، " (8778ل، دذارب )أتنذ طبد األكنذ م ثرنل طبد اكذرم
 ثاكطب اكقادرنب"قكنات دذارب ةثكنكنب فن ل: فذنف اكطك

 

ب ػثاكط قكناتفن ؿ ةجةبح اكجحاخب اكطالقب بنل ؤخةحاةنثنب اكةككنل مفاطكنب فحنف اكطك
ا ػمةثججة اكجحاخب بفحصنب حئنخنب كفاجم، األقخاك ماكفحمض اءمةكتكة اكطنلب فن حؤخ، جخنباكقا

اة ػمثكطة اكبنالؿ، مفاطكنب فحنف اكطك، أل ملاق أتح حم جالكب ؤثصائنب بنل ؤخةحاةنثنب اكةككنل
الن ػحء اكتػنجص ؤخةحاةنثنب اكةككنل ماكثؿ طل ضحنف اخةبنال نةكمل كل ثحئنل: اكثحء األم

ضاة ػككةمخقاصائناة ػاإلثؿ مقج ةك االطةكاج طكن طجج كل اكمخائؿ، فاطكنب فحنف اكطكنجص 
نب ػاكةثجنج إلتباة صثب اكفحصؿ مكطاك Fم  Tماجةباحاة ، االحةباض اكبخنضؿ مكطاك، اكثخابنب
 مصنغب طكن أتحما كثكمطب كل، مأضمحة اكجحاخب صثب اكفحصنب اكحئنخنب ماكفحطنب، اكحئنخنب

ل ػطػؿ فحنف اكطكاء حما مم صحمحب ؤنكال اإلجاحب اكطكنا بإككالناة أطصاكةمصناة كل أبح
 كطكمكاة ةةطكف باككلضكب.ائل ضحنف ؤطض



  

 من( األذدلنب"ـ)اكخكل صاـة االةقاذـ" كةضكباة ةككنل اكطاككنل: ش 2006)،دذارب ) نثن ككثك 
 

 قاتكمضف ججكاة كباشحب كل شح (191)شككة محل اكجحاخب طنلب ككملب كل 
مقج جكة اكجحاخب طكن مثمج طالقاة حاة جالكب ؤثصائنب بنل أحبطب ، ف اكجكمن األحجلنباكماة
مةجفف ؿ االةصا، اكثمافح، كل: اكتقب قؿمةةصكل محل اككةضكباة األخاخنب  ،اة ككةككنلػكةضكب

 اككبثمتب. قاتمطالقةما كض ةككنل كمضفن اكججكاة فن اكشح، ماككطحفب ماككماحب، اةػاككطكمك
 

، كمحل اككةغنحاة األحبطب اككخةقكب طكن اككةغنح اكةابض اً مكباشحًا قمنًا ت اكجحاخب ةأتنحمقج بنلة لةائ
حا ػن مػةما فػة جحاخػكل ملا فإل كةضكباة اكةككنل مشحمضل اكةن ةك ،ممم ةككنل اككمضفنل

 قاتحػن شػطكن أمكنب ؤثصائنب ماصثب ككخةمم اكةككنل بنل اكطاككنل فؿ ةج قالتاككمصمض 
، بػخةقبكنب حاة اكطالقػكل اكةمصناة اكةن ةةطكف باألبثات اكك اً ج شككة اكجحاخب طججاكجكمن. مق

 .خواءباإلصافب ؤكن ةمصناة حبكا ةمك اكباثتنل ماككجنحنل طكن ثج 
 
  
  

 اكشطمذ باكةككل كدم اككدنذنل كل 2006) ،دذارب ) كثكد اكقذنمةن م طمص اكطلذن "
 "كب اككمنةكرةمم اإلداذب اكمرضن: دذارب كندالنب فن دم

 

ا كل شجًص 455 م نمحل اكجحاخب طكن طنلب طشمائنب ضبقنب ةلاخبنب ككملب راء ةك ؤث
، ةػب اككمنػب اككجنحنل كل كخةمم اإلجاحب اكمخضن فن كجةكف األثمحب اكثكمكنب فن جمكػفئ
 ،بػن اكمحاحاة ماإلجاحاة اكثكمكنب ماككؤخخاة حاة اككنحالناة اككخةقكب ماكمنئاة اكككثقػمم
جف اكجحاخب ؤكن اكةطحف طكن كخةمم اكشطمح باكةككل كجم محل اكفئب الضالقا كل كثكمطب ػمةم

فحص ، ثحنب اةجاح اكقحاحاة، داء طل األ اءكباككخ، ةفمنص اكخكضب ا اكباثتنل من )ػأبطاج ةبلام
م كل لضحب ، اكةكنح ماإلبجاض(ؿ اكةشثنض ماكجطك كل أث، اككطكمكاةؿ ةباج، اكةضمح اكحاةن

جج ػحب بطػحل اكلضػمطالقب م، اككطححب ككشطمح باكةككل اكمضنفنؿ جاح ةمافح اكطماكػا ككقػنماكطاككنل ف
اكثاكب ، اككخةمم اكةطكنكن، اكثلح، اكطكحؿ، ثمب اكطك: حاة اكجنكمغحافنب ممن ػل اككةغنػك

فثص طجب فحصناة طل اككمصمض مقج بنلة ؿ محكق كل جال، جج خلماة اكججكبػاالثةكاطنب مط
أفحاج اكطنلب اء مأل ملاق ةفامةًا فن آح، اككطححب ككشطمح باكةككل اكمضنفنؿ مافح اكطماكػب ةػاكجحاخ

ماكطكح فن ثنل ، مكجب اكججكب، ماككخةمم اكةطكنكنؿ، ب أخاخنب ككةغنحاة ثمب اكطكػحم بجحثػةط
ؿ اكثلح أم اكثاكب االثةكاطنب كككمضف طكن اكلضحب ألمكنب اكطماكؿ كك نكل ملاق أن جمح كطاك

 .باكةككل شطمحػححب ككػاككط

 
 
 
 
 
 
 



 اكدذاراة باككغب األثلبنب:
 
 

  جحاخب(Henry Ongori,2009) ؛" Managing behind the scenes: A view 
point on Employee Empowerment"  

نل ػب ةككػةمجف محل اكجحاخب ككبثت فن اكككاحخاة اكةن ةمفحما اككلضكب كةثخنل طككن
اء جحػاككؿ ثنت أل ةضمنح اإلخةحاةنثناة اككجةكفب كل قبؿ، اكطكجمحال ؿ اكطاككنل مةجفنص كطج

، اػفنمػؿ جالة جمحال اكطكػمةجفص كط، فن اككلضكبؿ ةبلن طكن اككنفنب اكةن نشثض بما اكطاك
 مجكص اكباثت ؤكن كثكمطب كل اكلةائت:

 

كةككنل اككلضكب كل االخةثابب اكخحنطب ، ةككنل اكطاككنل صحمحن فن طصح اكطمككب1-
 ؿ.جمحال اكطكؿ مةجفنص كطج، حاة اكبنئنبككةغن

 

    ؿ اػح اكطكػاإلجاحب كةثفنؿ ةككنل اكطاككنل مم أثج اإلخةحاةنثناة اكةن نككل اخةطكاكما كل قب 2-
 ماالثةفاض بمك.

 

قجك اكباثت كثكمطب كل قكا  ،كمضنفنا ةككنل اكطاككنل نجكف جحثب طاكنب كل االكةحاك3-
 اكةمصناة:

 

 طككمـاكقحاحاة اإلجاحنب اكةن ةؤتح طكن  فنؿ صحمحب ؤشحاق اكطكا. 

  خةحاةنثنب إللثاح أمجاف اككلضكب.قإصحمحب أجح اكةككنل 
 االةصاالة كفةمثب فن اككلضكاة كلثاث اكةككنل.ؿ صحمحب ثط 

  

  
 ب ـدذار"The Barrier Effect Of Conflict with , (Onne Jandsen, 2004)  

Superiors In The Relationship Between Employee Empowerment & 
Organizational Commitment" 

 

نل ػنل ةككػب بػةلامكة اكجحاخب اكصحاض اكقائك بنل اككمضفنل ماككشحفنل مأتح حكق فن اكطالق
شحفنل ػنل اككػمألضكف اكباثت كل افةحاص أل اكطالقب اكصحاطنب ب، ء اكةلضنكنالءاكطاككنل ماكم

ب ػممثجة اكجحاخ، ء اكةلضنكنالءنل ةككنل اكطاككنل ماكمككطالقب اإلنثابنب ب اً طائقؿ ماككمضفنل ةشك
أل اككشحفنل فن اإلجاحاة اكطكنا طاجب كا نقمكمل بكةابطب ةلفنح أمجاف اكةلضنك ماكقنك اكةن نثب 

خةمننل ػحنل اككػنل مػصحاض بػماكجالف أم اك، أل نكةحك بما األفحاج فن اككخةمناة اإلجاحنب اكجلنا
 ،نل اكطاككنل مككل نثافض طكن كخةمم كطنل كل االكةحاك اكةلضنكناإلجاحننل قج نطنف طككنب ةكك

حل ػائت مػة لةػؤخةبالب ككطككن اككجاحح اكتالمنب فن ممكلجا مقج جطك (91)مقاك اكباثت بةمحنض 
ج ػشحفنل قػاكجحاخب االفةحاص اكحن الضكف كلل اكباثت ثنت مثجة اكجحاخب أل اكصحاض كض اكك

 .محل نؤتح طكن االكةحاكنطنف ةككنل اكطاككنل ممحا بج
  



 ب ػػجحاخ"Employee Empowerment In  , (Psoinos&Smithson,2002) 
Manufacturing: Study Of Organizations In The UK" 

ن ػاكصلاطنب ف قاتكنل اكطاككنل كجم اكطاككنل فن اكشحةكؿ مجفة محل اكجحاخب ؤكن ةثكن
ك ػملض، حاحاةػنب فن اةجاح اكققزنب: اكالكحاهةؿ جحاخب ةأتنح اكطماكؿ بحنضالنا محكق كل جال

 500ل ػب كػشمائنب ككملػمقج شككة اكجحاخب طنلب طؿ مفحف اكطكؿ، مبنئب اكطك، اككطكمكاة
ل ػب كػاكصلاطنب اكبحنضالنب مثكض اكباثت كطكمكاة اكجحاخ قاتكمضف ككل نطككمل فن اكشح

كجةاحب مجكصة  قب شح 17ل فن كقابالة كض طنلب كل اككمضفناء تك أةبطما بإثح، ؤخةبالبؿ جال
حاكت ػف بػطكن ةضبنؿ مةطك، فنماؿ اكبحنضالنب ةقمك بةثخنل بنئب اكطكقات اكجحاخب ؤكن أل اكشح

اض ػب ؤةبػحاة ةةضكػحل اكةغنػمأل م، مجفص لفقاةما، اكثمجب اكشاككب كةثخنل كخةمم ؤلةاثنةما
كشكالة ؿ كنل ككةصحف فن ثاكصالثناة األمخض ككطاكاء مؤطض، فن اةجاح اكقحاحاةقزنب اكالكح
 ممحا أجم طكن لثم كقصمج أم غنح كقصمج ؤكن ةككنل اكطاككنل فنما.ؿ اكطك

 
  1دذارب

(Huei-Fang Chen,2008) ؛" The Impacts of Empowerment on 

Organizational Commitment under a Changing Environment " 
 

نل ػةججاك ةككػب اخػنمصث كنفن اكمجف اكحئنخن كمحل اكجحاخب مم ةأخنح ؤضاح لضحن
 اةثال اككلضكب.ؿ اكطاككنل فن حناجب اكةحاك اكطكا

 

ة ػمقج بنل، كجةكفب فن ةانمالؿ فن تالت كماقض طكؿ طاك (213)مقج ةك اخةضالض حأن 
ةثكك ػاة اكػاكحنل كال كمك ةأتنح ؤنثابن كل ثمؿ اكطكاؿ ائت اكجحاخب أل اكةككنل أجحق كل قبػلة
فة اكلةائت أنصا اكجمح اكماك اكحن ةكطبل اكثحنب اكشجصنب مكاكما كل ةأتنح ن اككلضكب, مكشػف

ص ػح بطػن األجنػككا لاقشة اكجحاخب ف، ابن فن اكحفض كل كخةمم االكةحاك اكةلضنكنػؤنث
 كمصمض اكةككنلؿ ؤثحاء بطص اكجحاخاة األكاجنكنب ثمؿ اة اككخةقبكنب ثمػاككقةحث

 
  2دذارب

(Jon T. Turner Jr., B .A.2006)؛ " Employee Empowerment: 
 
Relationship Between Location In The Hierarchy , Span of control, 

And Industry type on Perceptions of Empowerment 
 

ص ػب بطػجحاخؿ الػمجفة اكجحاخب ؤكن االبةطاج طل اكلكض اكةقكنجن كإلجاحب كل ج
اكةن كل شألما أل ةأتح طكن ةككنل اكطاككنل. مقج مؿ اككةغنحاة اكةلضنكنب اكةن كك ةجحح كل قب

الت كثامح ػن تػامةك اكباثت فن بجانب جحاخةل بةثجنج كفممك ماصث مثكن ككةككنل مكجصل ف
 أخاخنب.

 

ن اإلخةحاةنثنب ػشاحكةل فػل مكػن طككػةثكك فػل اكػؤكن كخةمم كطنل كؿ اكطاكؿ اكةككنل أل نص1-
 اكةلضنكنب.

 

-ؿ . كل أل نكمل ؤتحاء ككطكؿ فمم أشكؿ كجةكفب ككطك اكةككنل نطبح طل أمثل2-



 بطكح اإلتحاء.ؿ اكةككنل كفممك فحجن ال نككل أل نثقف فن فحف اكطك3
 

,  Employee Empowerment In"ب ــدذار
1
(Psoinos&Smithson,2002) 

Manufacturing: Study Of Organizations In The UK" 

ن ػاككنل كجم اكطاككنل فن اكشحكاة اكصلاطنب فةككنل اكطؿ مجفة محل اكجحاخب ؤكن ةثكن
ك ػملض، حاحاةػاهةنب: اكالكحكحنب فن اةجاح اكقؿ جحاخب ةأتنح اكطماكؿ محكق كل جال، بحنضالنا

 500ل ػب كػشمائنب ككملػمقج شككة اكجحاخب طنلب طؿ. مفحف اكطكؿ، مبنئب اكطك، اككطكمكاة
ل ػب كػ. مثكض اكباثت كطكمكاة اكجحاخكمضف ككل نطككمل فن اكشحكاة اكصلاطنب اكبحنضالنب

شحكب كجةاحب. مجكصة  17تك أةبطما بإثحاء كقابالة كض طنلب كل اككمضفنل فن ، ؤخةبالبؿ جال
حاكت ػف بػطكن ةضبنؿ مةطك، فنماؿ اكجحاخب ؤكن أل اكشحكاة اكبحنضالنب ةقمك بةثخنل بنئب اكطك

اض ػب ؤةبػحاة ةةضكػحل اكةغنػمأل م ،مجفص لفقاةما، اكثمجب اكشاككب كةثخنل كخةمم ؤلةاثنةما
كشكالة ؿ مؤطضاء اكصالثناة األمخض ككطاككنل ككةصحف فن ث، اكالكحكحنب فن اةجاح اكقحاحاة

 ممحا أجم طكن لثم كقصمج أم غنح كقصمج ؤكن ةككنل اكطاككنل فنما.ؿ. اكطك

 

 

كل اكدذاراة اكمدف  
 .اكرابقب

 

ةككنل ؿ كجحاخاة اكخابقب فن ثقطكن كا ضحثةل ا بلاءاً اكجحاخب اكثاكنب  ت ءثا
ثنت خامكة اكجحاخاة ، مكا ةمصكة ؤكنل كل ؤخةلةاثاة مكا أفححةل كل ةمصناة، اككنلػاكط
اكةطحف طكن بطص ؿ جكفنب مؤضاح كفامنكن ككةغنحاة اكجحاخب كل جالاء ن ؤطضػخابقب فػاك

ب ػكلمثنب اكجحاخ اءبلاكضحنف أكاك اكباثت فن ؿ ككا خم، ب اكلضحنب ماكةضبنقنبػاككصاجح اكبثتن
 ء اكةلضنكن.الءء أجاب كقناح أتح ةككنل اكطاككنل فن اكماءمبل، شككب مطنلب اكجحاخبػج اككػبةثجن

 

 مقج ةمصكة اكجحاخاة اكخابقب ؤكن اكطجنج كل اكلةائت كل أمكما:
 اكةلضنكن. االكةزاـككثاالة ةككنل اكطاككنل فن كخةمم  ملاق أتح 1-

 .كخةمناة اكةككنل مبنل ألكاض اكقناجب اإلجاحنبكطلمن بنل ملاق احةباض  2-
 ؿ.ؤلةاثنب اكطكؿ طكن كطج واالكةزاـ اكةلظنكنملاق أتح صطنف كةككنل اكطاككنل  3-

لاء ن بػشاحق فػمن، لػن طككػةثكك فػاكفحج نؿ ملاق كخامكب ككةككنل اإلجاحن فن ثط 4-
 اإلخةحاةنثنب اكةلضنكنب.

 مةجةكف محلؿ اكةلضنكاة اكةن الةطةكج طكن فحف اكطككنح ملاق كطلن ككةككنل اإلجاحن فن  5-



 اكجحاخب طل اكجحاخاة اكخابقب بكانكن:

 

 ا نكنح ػحا كػمم، ء اكةلضنكنالءاكم ماك مم قنمحل اكجحاخب حبض ةككنل اكطاككنل بكةغنح خكمؿ ةثام
 محل اكجحاخب طل اكجحاخاة اكطحبنب اكخابقب اكةن حبضة اكةككنل كض طجب كةغنحاة أجحم.

 ؿ، اكطك فرؽ، االةصاؿ وكشارقب اككطكوكاتأبطاج ككةككنل اإلجاحن ) جكخبمحل اكجحاخب  غضة
 .(اكةدرنب ، ةفونض اكخكطب، اكةثفنز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

، بػب اكثجنتػنطحم ةكنح أن لضاك فن اككلضكاة ؤكن جحثب ةكنفل كض اكككاحخاة اإلجاحن
م ػمن لثػال قػنص اكةجحت اكبنحمقحاضن اكةقكنجن ضمح اةثةجفؿ مكلح بجانب اكتكالنلاة مكل أث

اكةغنحاة اكطلنفب اكةن فحصةما ؿ مفن ض، (Flattening)اكةلضنكن ؿ صحمحب ةخضنث اكمنك
ح ػب اككثنضب طكن اككلضكاة مكا ةكجص طل محل اكةغنحاة كل ةضمح ثممحن فن اكفكػاكبنئ

ب ػثةكنقصرورة ت بما أجبناة اإلجاحب مثجنجب ةطقصنثب ةككنل اكطاككنل ؿ ء بكججاءث، اإلجاحن
فاكةككنل نكخب اككلضكاة كحملب ، اكةغنحاة اكثاصكب فن اكبنئب اككثنضب باككلضكاةقبب ككما

ائل ػج كل قجحةما طكن اكةطكك ماكةكنف اكخحنض بغنب اككثاف باككلافخب مةكبنب ضكباة اكحبػطاكنب منحن
 قكا،2009) ،اكثػمص ب طكن ثصةما اكخمقنب مةمخنطما)اكجمحنػماككثافض

فن كماقض  (Employees Empowerment)أل ةككنل اكطاككنل Ongori,2009)شنح)ػن
 نخامك فن حناجب االخةثابب اكخحنطب ألن ةغنحاة فن اكبنئب.قةمـ شاحػشثنض كػاةجاح اكقحاح مة

 

مكلاقشب اككفامنك اككجةكفب اكةن كجصة فن اإلضاح  اخةطحاص خلثاوؿمكل محا اككلضكف 
 اخةجالص كفممك ؤثحائن نججك اكجحاخب.ؿ اكجحاخاة اكخابقب ككةككنل كل أثاكلضحن م
  

 كفممك ةككنل اكطاككنل: -1
 

حاة  نضػحن كككماصػاكلض اكثالباكطاككنل مةككنل ؿ ةبحح اكجحاخاة اكخابقب فن كثا
اإلجاحن حكق االمةكاك اككبنح بكماصنض اكةككنل اكحن نتنح فن اكخلماة األجنحب ؿ اكصكب بمحا اكثق

، اةمكػفن بثمتمك مجحاخاء كا ثؿ كل جال، بال اكطجنج كل ككاحخن اإلجاحب مكلضحنما مكفكحنماالة
اء حػؤثؿ الػء كلما الخةجالص كفممك كةككنل اكطاككنل كل جاءككا نخةمثب اخةطحاص أمك كا ث

 .كقاحلب كةكق اككفامنك كض بطصما اكبطص

شةحق كل ػؤجاحن نأل اكةككنل مم أخكمب  ؤكن (Manuela&Bruce,2003)كل  قؿنشنح 
م اكةطامل فن ػح مػجآن ػبكطل، ء اكةلضنك اهجحمل ككةأتنح فن طككنب اةجاح اكقحاحاءمأطص راءجالكل اككج

لضك اككطكمكاة ملضك ػجج بػا ةثػجح كػطككنب اةجاح اكقحاحاة اكةن ال ةثجج بكماقض اكقمب اكحخكنب بق
منةفف محا اكةطحنف كض ، بػب اكةلضنكنػكتقاففن اكخكضب مأخكمب اكقناجب ما قباكةجحنب ماكككافئب ماككشاح

نل مم ؤشحاق خكضب اةجاح ػثنت نؤكج طكن أل اكةكك (Darligton,2007)اكةطحنف اكحن قجكل 
كل اإلجاحب ، حاحاة نمك بطج نمكػنشثض األفحاج طكن صلض اكقؿ اكقحاحاة بنل اإلجاحب ماألفحاج بشك

 

 انًثسث األول

 انتًكٍُ اإلدارٌ



كل  أقبرل اكخكاث كألفحاج بقجح ػكفممكل بأل (Susan,2006)فن ثنل نثجج ، اكجلنا ؤكن اإلجاحب اكطكنا
ل ةمثنل لشاض اكفحج لثم كجةكف ػكفممكل بأل (Carole,2006)منبحح ، كخؤمكنب صلض اكقحاحاة

خاخل بمثمج كطلن الحةباض أمجافل ػمؤث، شطمحل اكجاجكن باكقجحب ماكخنضحبؿ اكةثجناة كل جال
فن  قبنل نةصكل اكتقب ماكخكضب ماككشاحػأل اكةككػب (David,2005)صنف ػنقكا ، بأمجاف اككلضكب

أل  Bowen & Lawler,1992) كل) قؿمنحم  كب واككخاءاككطكمكاة مصلض اكقحاح ماككخؤمكنب 
اكقمب( مأل ، اكككافآة، اككطحفب، ب )اككطكمكاةػح كثةكطػب طلاصػن أحبطػكفممك اكةككنل نطةكج طك

كض حأن  (Spritzer,1995)احص حأن نةطقكا ، نلػغناب أن طلصح كلما نلفن مثمج كفممك اكةكك
Bowen & Lawler  ثنت نمصثSpritzer كجحق كل محل  أيجحاخةل أل غناب ؿ كل جال

 نلػة األحبطب ال نلفن مثمج كفممك اكةككقااككجح

 

ب ػبأل اكةككنل مم أثج األخاكنب اإلجاحن 2004)مةصنف )ثخل، نثحف فن كطلال فقضؿ ةكاكا ب
اكضاقاة اككاكلب كجم اكطاككنل ؿ كةن ةخاطج طكن اخةغالاكثجنتب إلجاحب اككماحج اكبشحنب ا

محل اكثمافح ، ماكقجحب ماكةأتنح قاككطلنبةمفنح طلاصح كطنلب فن مضنفب اكفحج  مةثفنحمك حاةنًا
ككا نثفح طكن ، ؤتباة اكحاةؿ اكحاةنب ككمضنفب ةؤجن ؤكن ؤشباض ثاثاة أخاخنب كجم اكفحج كت

ل ػبأل 2006)، طحفل )اكقحنمةن م اكطلحنبقفاءة قكا ضكب اح مةثقنف أمجاف اككلػاإلبجاض ماالبةك
األكح ، كلفخل مكنح بصفةل أثنحؿ نطك قأللمؿ حج باكقجحب طكن اكةأتنح فن كثحناة اكطكػطمح اكفػش

ا ػاكضاقاة اككاكلب كجنل ككؿ مؤضالف أفصؿ من كجنل حمث اككباجحب ماكحغبب فن اكطكػاكحن نق
اء ب ؤطضػؤكن أل اكةككنل مم طككن 2003)، منشنح)أفلجن، ن اكلكم ماكةضمح اكشجصنػخاطجل طكػن

شثنطمك ػةؿ اككخؤمكنب ماخةججاك قجحاةمك كل جالؿ حاج خكضب أمخض فن ككاحخب اكحقابب مةثكػاألف
 ن اةجاح اكقحاحاة.ػطك
 

اح ػبألل كلث اكطاككنل قمب اكةصحف ماةج 1999)، مكل ثمب أجحم نطحفل )طبج اكمماب
ػؿ ا مثػمل فنمػطكنب كل ثالب اكطاككنل فن ؤجاحب اككلضكاة اكحنل نطككاكف قباكقحاحاة ماككشاح

ل ػن بػح أةػاككخؤمكنب ماكحقابب طكن اكلةائت مملاق اةثال آجؿ ماكةفكنح اإلبجاطن مةثك قكماكشا
حاةمك ػض جبػبب كػنطحف فنل اكةككنل بألل كلث اكصالثناة كألفحاج ماككةلاخ 2001)، )اكخككن

ض ػت ةقػثن، اكػطؿ ح خنضحب اإلجاحب فن لمانب األكح طكن األكمح بشكمكخؤمكناةمك كض اخةكحا
ن ػطك (Brilman,2003) قدمنؤ، طكنما اككخؤمكنب اكلمائنب فن ؤلثاح اككماك مةثقنف األمجاف
حمك ػن ةثفنػماكثحص طك، اككماكألداء صحمحب ةكةض األفحاج اككككلنل باككماحب ماكجبحب اككافنب 

 كا كجنمك.ؿ كةقجنك أفص

 

جج ػح ةطػخابقب نضمػاة اكػفن اكجحاخ اءكا ثؿ كلضح ؤكن كفامنك اكةككنل كل جالؤل ا
ككا نشنح ؤكن شكمكنب  ،ةطحنف ةككنل اكطاككنلؿ االةثاماة ماكحمانا اكةن ةك كل جالكما ةلام

اض ػطكن اكخكضب ماكقمب مكلمك كل ثت طكن صحمحب اثةك قزكطلال مةطجج كصاكنلل فكلمك كل ح
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ن ةمفح ػة طكػخابقب اثةكطػاكقمب( مككل أغكب األجبناة اك، اكككافئاة، اككطكمكاة، )اككطحفب
 طلصح اةجاح اكقحاح فن اإلجاحب اككككلب.

 



ػؿ ل اكلقػل جالكػف نككللا ةثجنج كفممك اكةككنل بألل لكض ةلضنكن نةك كككا خب اً مالضالق
ب ػاكتققخاب ؤؿ كض ةمخنض كثا، اككباشحب اككخاءكباككةكافئ ككخكضب ماككخؤمكنب فن غناب طلصح 

ططاء  فن خكضب اكقحاح. قباكصالثناة مثحنب اكةصحف ؤصافب ؤكن اكجطمب اكصاجقب كككشاح وا 
 

 أهًُح انتًكٍُ:  -8

ب ؽب٤ُب اإلكاهح ذرولٓ ُول ًٓ ب رول ًٍ أٛلاف  ٝرؾو٤ن اُؼَٔ اكاهح ثٜب ٣ٌٖٔ اُز٢ األٍب٤ُت ٝر٘ٞػذ ِٓٔٞ

ارغبًٛب  اُؾل٣ضخ اُ٘ظو٣بد ٝارغٜذ ٝأُٔبهٍبد أُجبكة ٖٓ اٌُض٤و رـ٤ود ًنُي أُقزِلخ، أُ٘ظٔبد

ػٖ  ُزؾٍٞا اكواىاد أؽل ٛٞ اُز٤ٌٖٔ كبٕ ُنُي ا٤ُّٞ، ثبكاه١ رؾ٤ؾ اُز٢ اُزـ٤واد ٣ؼب٣ش عل٣ًلا

األٓبٕ  رول٣ْ أٍبً ػ٠ِ ٝاُؼب٤ِٖٓ اإلكاهح ث٤ٖ اُؼالهخ ك٤ٜب روّٞ اُز٢ اُول٣ٔخ اإلكاه٣خ أُٔبهٍبد

ث٤ٖ  اُغل٣لح اُؼالهخ أٓب .ُٜب اُزبٓخ ٝؽبػزْٜ اُؼب٤ِٖٓ افالص ٓوبثَ ك٢ اإلكاهح ٖٓ ٝاُوػب٣خ

أك٠ٗ  َٓز٣ٞبد ا٠ُ ئ٤ُٞخٝأَُ ٝاُوهبثخ َُِِطخ ٝرؾ٣َٞ مار٤خ ٝاكاهح ػؼ٣ٞخ ػالهخ ك٢ٜ اُطوك٤ٖ

 :اُزب٤ُخ ُألٍجبة ُِٔشبهًخ اُؼب٤ِٖٓ عبٗت ٖٓ ٝهجٍٞ ٝاٍزؾٞام

 .ٝؿ٤وٙ اُزله٣ت ثلؼَ األٌٓ ػبَٓ ٖٓ أًضو ا٤ُّٞ ػبَٓ ٗؼٞط -

 .٣ٞاعٜٜٞٗب اُز٢ ُِٔشٌالد ثبَُ٘جخ اُؼ٤ِٔخ اُؼب٤ِٖٓ ٗظوح -

 .ٍٝوػزٜب اُؼ٤ِٔخ ًلبءح ٖٓ ٣ي٣ل اشزواًْٜ -

باُزي أًضو ٣غؼِْٜ اشزواًْٜ - ًٓ  .أُجنُٝخ ُغٜٞكْٛ ٝاٍزغبثخ ا

 .هػبْٛ كهعخ ٝروكغ كاكؼ٤زْٜ ري٣ل ٓشبهًزْٜ -

 .رٔبٌٍٜب كهعخ ٝروكغ أُ٘ظٔخ ٝؽلح ٖٓ ري٣ل ٓشبهًزْٜ -

ك٢  ًبٗذ ًٔب اإلكاهح ٗغبػ ُزؾو٤ن ٓ٘بٍجخ رؼل ُْ اُول٣ٔخ اإلكاه٣خ األٍب٤ُت إٔ ٣زج٤ٖ مُي ٖٓ

ٝارغبٛبرْٜ  ٝآٌب٤ٗبرْٜ اُؼب٤ِٖٓ ٝهلهاد ترز٘بٍ ؽل٣ش أٍب٤ُت ػٖ اُجؾش ٣َززجغ ٓٔب أُبػ٢،

 ك٢:  رزٔضَ اُز٤ٌٖٔ ٤ٔٛخأ  كبٕ ٛ٘ب ٖٝٓ .أُ٘شٞكح األٛلاف ثِٞؽ ثؼل ؽز٠

 أُ٘بٍت ٝاألٍِٞة اُؼَٔ عٞ ٝر٤ٜئخ اُغ٤ل ُألكاء ٝطلْٜ ٤ًل٤خ ٓؼوكخ ػ٠ِ أُوإ٤ٍٖٝ ٣َبػل -

 .ٓؼْٜ ُِزؼبَٓ أُ٘بٍت

أُشٌالد  ؽَ ك٢ ثبَُٔبٛٔخ علاهرْٜ جبدإلص اُلوطخ ٣ؼط٤ْٜ ألٗٚ رشغ٤ؼْٜ ػ٠ِ ٣َبػل -

ػ٠ِ  ُِزـِت أَُبػلح اُؾٍِٞ ٝافز٤به ُٞػغ اُلوص ٖٓ أُي٣ل ٝفِن ثبُضوخ ٝاُشؼٞه

 .ُإلكاهح اُوعٞع كٕٝ أُشٌالد

فالٍ  ٖٓ اإلكاه٣خ اُؼ٤ِٔبد ٝرط٣ٞو اُل٤٘خ هلهارْٜ اظٜبه ػ٠ِ اُولهح أُوإ٤ٍٖٝ ٣ٔ٘ؼ -

 .أًجو ٤ُبدٝئَٓ ٝٓ٘ؾْٜ اُالىّ ثبُزله٣ت ري٣ٝلْٛ



ا٠ُ  ٣لكؼْٜ اُن١ ثبُشٌَ ٓزٌبَٓ كو٣ن فالٍ ٖٓ ٝاُؼَٔ اُنار٢ اُزط٣ٞو ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ٣َبػل -

ٙٝرطٞه اُؼَٔ اٗغبى ك٢ اُز٤ٌٖٔ أ٤ٔٛخ ٓلٟ ٣ج٤ٖ ٓٔب ٝاُز٤٤ٔي اإلثلاع ٖٓ أُي٣ل
1

 . 

 

 خضماة اكةككنل اإلداذن: -3

  اكةاكنب:اكجضماة ؿ أل ةككنل اكطاككنل نةك كل جال (Blanchard,1996)نحم 

 اككطكمكاة كض ثكنض أفذاد اكةلضنك: كشارقب 0-2
 

ل ػفن اككلضكب فإلمك نثةاثمل ككطكمكاة طؿ ككن نةخلن كككحؤمخنل اةجاح قحاحاة أفص
ن كصاجح ػؤكؿ مػب ككمصػؤكن أل ةمفح اكفحص 2005)، ثنت نشنح )اكطةنبن، ققؿمضائفمك ماككلضكب 

اكةككنل باألخاح كل ػف، ائفمكػنب اكةن ةؤجم بما مضاككطكمكاة كجم األفحاج نخاطجمك طكن ةفمك اككنف
ثنت ، نل اكطاككنلػن كةككػاألخاخ قفماكحؿ من اككفةاث األمقب ثنت ةطةبح اككشاح باككشارقبصكب 
ؿ اة ال نككلمك ةثكػطل اككطكمكؿ أل األفحاج بكطح 2004)، كل )اكضامح مكححمف قؿ نؤقد

فن ؿ نةكت اككشارقبن ؤجاحب ػن فػلصح األخاخأل اكط 2008)، منحم )ألجحماح مكطانطب، اككخؤمكنب
اككطكمكاة بنل أفحاج  قبل كشاحػب طػمةحة، حاحاةػلض اكقػثت اككمضفنل طكن كطب جمح فن طككنب ص

خنج كبجأ اكحقابب اكحاةنب ككا نطضنمك ػاكتقب اكةلضنكنب مكثامكب ؤةاثب اكفحصب كألفحاج كةث بلاءاكةلضنك 
 كلضكب.ككةطكك مشطمحمك بةككق اك أقبرفحص 

 
  

 ذرك ؤضاذ كإلداذب اكداةنب:  2-3 1
 

، ؤل اكةككنل مكةثلب اكفمصن مجكض األكمح ماكجحمت طل األمجاف اكطاكب كككلضكب
ق ػفإلل نكثأ ؤكن ةثجنج ؤضاح نككل اكطاككنل كل اكةثحن، اككخؤمكناةؿ ةثجنج أفصؿ مكل أث

 ؿ:منةك حكق كل جال، حاةنػاك
 

 ةثجنج اكطلاصح اكماكبؿ اكةن ةخنح طكنما اككلضكب كل جالاكةمصنث كألفحاج كطاكك اإلخةحاةنثنب أ. 
 لكض اكقناجب...اكج(.، اكةلضنكنؿ اكمنك، جمح اككلضكب فن اككثةكض، األمجاف، )اكحخاكب

 

 كما طكن اككجم اكبطنج.ؿ مصض األفحاج فن صمحب اكلةائت اكةن ةضكث اككلضكب ككمصمب. 
 حن نطكح جحثب اكةككنل كجنمك.ةمصنث ثجمج اكخكضب ملضاف اككخؤمكنب كألفحاج ماكت. 

 

 نػخاطجمك طكػةخضنح كثكمطب كل اكبحاكت اكةجحنبنب اكةن ةؿ ةمفنح اكةجحنب اككالئك كل جالد. 
 .اإلجاحن اكةكقنفؿ ةلكنب كماحاةمك مكطاحفمك مكثامكب ةبلن كجج

 

بما كةثقنف ةككنل ؿ اككطكمؿ ؤال قماطج ملضك اكطك بكطلن آجح ؤضاح اإلجاحب اكحاةنب كامم
اككنل ػاكط قبماكقماطج اكطاكب اكةن نةك كل جالكما ةلضنك طككنب كشاحؿ بثنت نثجج اكمنك، ككنلاكطا

ج ػحل اكقماطػمةةثجج م، واكةأقدكل جحثب اكغكمص ؿ مةمثنل ثممجمك مةحشنج قحاحاةمك ككا نقك
 .ماكلضك فن اةثامنل

 

 ب أمػل اكجمكػب كػماأللضكب اكحخكنب اككفحمص األداءنةطكف بةثجنج كقاننح  :لاالةثال األم -أ
                                                           
 



 ككلضكب.ا
 

 خبػشثض اككلافػنةثجج فن مصض ألضكب ةةطكف باكطالقاة اإللخالنب ماكةن ة :االةثال اكتالن  -ب
 .ماالبةكاح ماكثمجب ماكبثت ماكةضمنح

 

 

 :اككداذب داةنًال فذف اكطك بلاء  3-3 1
 

م ػال لثػاألجحم كةككنل اكطاككنل مم االةثؿ ؤكن ألل كل األشكا 2003)، نشنح)أفلجن
خكب ػل خكػاكبنحمقحاضن اكةقكنجن اكحن ةخنضح طكنؿ ؤح أل اكمنكؿ، االخةججاك اكككتف كفحف اكطك

 .ا كككلضكب اكثجنتباألماكح كك نطج كلاخًب
 

ب ػكحا فقج أصبث كل اكصحمحن طكن اكطاككنل فن اكقضاطاة ماإلجاحاة ماألقخاك اككجةكف
ػؿ ض اكطكػحب كماقػمباكةاكن فإل فك، نبإللثاح اككشحمطاة اككطقجب بلثاث مفطاك أل نثةكطما كطًا
ككثمج اكثكاطن اكحن نحةكح طكن اككماحاة اككةلمطب ؿ طلما كةفخث اككثا االخةغلاءاكةقكنجنب قج ةك 

 .ؿفحنف اكطك أطصاءطصم كل ؿ ماكجبحاة اكككنحب كك
 

شضب ػاكحن نطةبح كل أمك أل، كحا نثب طكن ثممج اكةككنل أل ةةمفح طكن أخكمب اكفحنف
حاحاةمك ػمل قػف ةكػكل فحنػثنت أل األفحاج اكحنل نطككمل ص اً شنمط وأقترمات اكةككنل بحاك

جحنب ػل ماكةػمفنح اكةمثنػفحجن ككا نةضكب طكن اإلجاحب ةؿ كل اكطاككنل بشكؿ مأفكاحمك أفص
كل االخةقالكنب ماكثحنب ككخنضحب طكن شؤمل  قافنباكفحنف مؤكجاج اكفحنف بجحثب  ألطصاءاككافن 

 حبض أمجاف اكفحنف بأمجاف بقنب اكفحف.اكمضنفب م
( ثبُقطٞاد اُزب٤ُخ9102 ،رزٔضَ فطٞاد رطج٤ن اُز٤ٌٖٔ اإلكاه١ ٝكوبً ُـِ )ػلبٗخ

2
 :  

 انخطىج األونً: تسدَد أسثاب انساخح نهتغُُر: 

 ُزؾ٤َٖ َٛ ٛٞ اُؼب٤ِٖٓ، ُز٤ٌٖٔ ثوٗبٓظ ٣زج٠٘ إٔ ٣و٣ل ُٔبما أُل٣و ٣ووه إٔ ٢ٛ اُقطٞاد أ٠ُٝ إ

 أُوإ٤ٍٖٝ، هلهاد ٜٝٓبهاد ُز٤ٔ٘خ أّ اإلٗزبع٤خ، ى٣بكح أّ ح، اُغٞك َٓزٟٞ ُوكغ أّ ؼٔالء،اُ فلٓخ

 اُؾل ك٢ ٣َبػل مُي ُِٔوإ٤ٍٖٝ رٞػ٤ؼ كبٕ اَُجت، ًبٕ ٝأ٣ب .أُل٣و ػٖ اُؼَٔ ػتء ُزقل٤ق أّ

 ٝٓب ٗؾْٞٛ، اإلكاهح ا٠ُ رٞهؼبد اُزؼوف ك٢ أُوإٍٕٝٞ ٣ٝجلأ اُزؤًل، ٝػلّ اُـٔٞع كهعخ ٖٓ

 ٣ؾزبط اُز٤ٌٖٔ، ػ٤ِٚ اُن١ ٤ٌٍٕٞ ٝاُشٌَ ا٤ُٜئخ شوػ أ٣ؼبً  أُلهاء ػ٠ِ ٣ٝغت ْٜٓ٘، ٔزٞهغاُ

 الثل أٗٚ ؽ٤ش َُِِطبد، أَُزٟٞ اُغل٣ل ٣زؼٔ٘ٚ ٝٓب ُِؼب٤ِٖٓ ٝٓؾلكح ٝاػؾخ أٓضِخ ُزول٣ْ أُلهاء

 ٖٓ عواء اُز٤ٌٖٔ.  ُِؼب٤ِٖٓ ٍزؼٜل اُز٢ أَُئ٤ُٝبد كه٤ن ثشٌَ أُل٣و ٣ؾلك إٔ

انثاَُح: انتغُُر فٍ سهىكُاخ انًدراء: انخطىج   

 أٝ ك٢ اُزق٢ِ أُلهاء ٝكػْ اُزياّ ػ٠ِ ُِؾظٍٞ ٓبٍخ ؽبعخ ٛ٘بى اُز٤ٌٖٔ ثوٗبٓظ ر٘ل٤ن هجَ

  .ر٘ل٤ن اُز٤ٌٖٔ ٗؾٞ عٞٛو٣خ فطٞح ٣شٌَ ٝٛنا ُِٔوإ٤ٍٖٝ، اَُِطبد ثؼغ ػٖ اُز٘بىٍ

                                                           
 



 انخطىج انثانثح: تسدَد انمراراخ انتٍ َشارن فُها انًرؤوسىٌ: 

 ًٔب ثشٌَ رله٣غ٢، أُوإٍٕٝٞ ك٤ٜب ٣شبهى إٔ ٣ٌٖٔ اُز٢ اُوواهاد ؽج٤ؼخ اإلكاهح رؾلك إٔ ٣لؼَ

 رؾل٣ل ٖٓ أُلهاء ٝأُوإٍٕٝٞ ٣زٌٖٔ ؽز٠ ٢ٓٝ ١ ثشٌَ رزْ اُز٢ اُوواهاد ٗٞػ٤خ رو٤٤ْ ٣غت أٗٚ

 .ك٤ٜب ٣شبهًٞا إٔ ٣ٌٖٔ اُز٢ اُوواهاد ٗٞػ٤خ

 انخطىج انراتؼح: تكىٍَ فرق انؼًم: 

ٕأ ٣غت  كوم ام إ ؽج٤ؼ٢، ثشٌَ اُؼَٔ كوم رجوى ؽز٠ اُؼَٔ رظ٤ْٔ اػبكح ػ٠ِ أُ٘ظٔخ رؼَٔ 

 أكٌبهْٛ ٝهواهارْٜ رٌٕٞ عٔبػ٢ ثشٌَ ٣ؼِٕٔٞ اُن٣ٖ اُؼب٤ِٖٓ ر٤ٌٖٔ ػ٤ِٔخ ٖٓ أٍب٢ٍ عيء اُؼَٔ

.أكؼَ   .ٓ٘لوكاً  ٣ؼَٔ اُن١ اُلوك ٖٓ 

 انخطىج انخايسح: انًشاركح فٍ انًؼهىياخ: 

ٍٕٞأُوإٝ ٣زٌٖٔ ٢ٌُ  ٓؼِٞٓبد ػٖ ا٠ُ ٣ؾزبعٕٞ كبْٜٗ ُِٔ٘ظٔخ، أكؼَ هواهاد ارقبم ٖٓ 

 ٖٓ اُٞطٍٞ ُز٤ٌْٜٔ٘ كوطخ أػطٞا اُن٣ٖ ُِؼب٤ِٖٓ ٣زٞاكو إٔ ٣ٝغت ًٌَ، ٝأُ٘ظٔخ ٝظبئلْٜ

 رلْٜ ٣َٜٕٔٞ ك٢ ٝرغؼِْٜ ُِٔ٘ظٔخ، أكؼَ هواهاد ارقبم ك٢ رَبػلْٛ اُز٢ ٝاُج٤بٗبد ُِٔؼِٞٓبد

ُٔشبهًخٝا ثٞظبئلْٜ، اُو٤بّ ٤ًل٤خ  .ٗغبػ أُ٘ظٔخ ا٠ُ اُٜ٘ب٣خ ك٢ ٣ئك١ ٓٔب اُؼَٔ، كوم ك٢ 

 انخطىج انسادسح: اختُار األفراد انًُاسثٍُ: 

 ٓغ رئِْٜٛ ُِؼَٔ اُز٢ ٝأُٜبهاد اُولهاد ٣ٔزٌِٕٞ اُن٣ٖ األكواك افز٤به ػ٠ِ رؼَٔ إٔ ُإلكاهح الثل

ل٤خ٤ٌُ ٝٓؾلكح ٝاػؾخ ٓؼب٤٣و رٞك٤و ٣زطِت ٝٛنا عٔبػ٢، ثشٌَ ا٥فو٣ٖ  أُزول٤ٖٓ افز٤به األكواك 

 .ُِؼَٔ

 انخطىج انساتؼح: تىفُر انتدرَة: 

 رزؼٖٔ عٜٞك إٔ ٣غت ؽ٤ش .اُؼب٤ِٖٓ ر٤ٌٖٔ ُغٜٞك األٍب٤ٍخ أٌُٞٗبد أؽل ٛٞ اُزله٣ت إ

 ؽَ أُشٌالد، ٓضَ ثبُز٤ٌٖٔ أُزؼِوخ اُوؼب٣ب ٖٓ اُؼل٣ل ؽٍٞ رله٣ج٤خ ثوآظ رٞك٤و أُ٘ظٔخ

،اُظواع ٝاكاهح ٝاالرظبٍ،  أَُزٟٞ أُٜبهٟ ُوكغ ٝمُي ٝاُزؾل٤ي، اُؼَٔ، كو٣ن ٓغ ٝاُؼَٔ 

 .ُِؼب٤ِٖٓ ٝاُل٢٘

 انخطىج انثايُح: االتصال نتىضُر انتىلؼاخ وأهداف انتًكٍُ: 

 ٝٓزطِجبد ٝظبئلْٜ، ثٞاعجبد ٣زؼِن ك٤ٔب ُِؼب٤ِٖٓ ثبُز٤ٌٖٔ أُوظٞك ٝرٞػ٤ؼ شوػ ٣زْ إٔ ٣غت

َُزٞط٤ ٤ًٍِٞخ اإلكاهح ػَٔ فطخ ٝاٍزقلاّ  ٣ؾلك أُلهاء ؽ٤ش ُِؼب٤ِٖٓ، اإلكاهح رٞهؼبد 

 أٝ ثؤكاء اُؼَٔ رزؼِن إٔ ٣ٌٖٔ األٛلاف ٝرِي كزوح، ًَ رؾو٤وٜب ٣غت اُز٢ األٛلاف ُِٔوإ٤ٍٖٝ

 ٝاُزط٣ٞو اُزؼِْ



 انخطىج انتاسؼح: وضغ ترَايح نهًكافآخ وانتمدَر: 

 ػ٤ِٜب اُؼبِٕٓٞ ٣ؾظَ اُز٢ ٝاُزول٣و أٌُبكآد هثؾ ٣زْ إٔ ٣غت اُ٘غبػ اُز٤ٌٖٔ ُغٜٞك ٣ٌزت ٢ٌُ

 أكاء ٗؾٞ رلؼ٤َ ارغبٛبرٜب ٓغ ٣زالءّ ٌُِٔبكآد ٗظبّ رظ٤ْٔ ؽو٣ن ػٖ ٝمُي أُ٘ظٔخ، ثؤٛلاف

 .اُؼَٔ كوم فالٍ ٖٓ اُؼَٔ

 انخطىج انؼاشرج: ػدو استؼدال انُتائح: 

ُؼبِٕٓٞا ؽ٤ش ٤ٍوبّٝ اُزـ٤٤و ٓوبٝٓخ ٖٓ اُؾنه ٣غت ٝٛ٘ب ٤ُِٝخ، ٣ّٞ ك٢ اُؼَٔ ث٤ئخ رـ٤٤و ٣ٌٖٔ ال  

 ثوٗبٓظ رج٢٘ ٝثٔب إٔ عل٣لح، َٓئ٤ُٝبد ػبروْٜ ػ٠ِ ٣ؼ٤ق إٔ ٣ٌٖٔ ثوٗبٓظ إل٣غبك ٓؾبُٝخ أ٣خ

 اُغل٣لح إل٣غبك أُزطِجبد ٝهزْٜ ٝاُؼبِٕٓٞ اإلكاهح رؤفن إٔ ٗزٞهغ كبٗ٘ب رـ٤٤واً، ٤ٍزؼٖٔ ُِز٤ٌٖٔ

 كبُز٤ٌٖٔ ٍو٣ؼخ، ػ٠ِ ٗزبئظ اُؾظٍٞ اٍزؼغبٍ ػلّ اإلكاهح ػ٠ِ ٣غت ٝثبُزب٢ُ اُز٤ٌٖٔ، ُجوٗبٓظ

 .أُ٘ظٔخ ك٢ األؽواف ع٤ٔغ ٝرزؼٖٔ ٝهزبً  رؤفن ٢ٛٝ شبِٓخ، ػ٤ِٔخ

 يؼىلاخ تطثُك انتًكٍُ:  -4

أٝالً،  أُ٘ظٔبد فظبئض ٗلؾض إٔ أُل٤ل ٖٓ ٣ٌٕٞ أُ٘ظٔبد ك٢ اُز٤ٌٖٔ رطج٤ن ا٠ُ اُزطوم ػ٘ل

َكش أٝ ٗغبػ إٔ ؽ٤ش اُز٤ٌٖٔ، ُزطج٤ن أُالئٔخ اُج٤ئخ رٞاكو ٓلٟ ٖٓ ٝاُزؤًل  اُز٤ٌٖٔ ثوٗبٓظ 

 أؽ٤بٗبً  رَبػل هل اُز٢ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُج٤ئخ ك٢ اُغٞٛو٣خ أُزطِجبد رٞاكو ٓلٟ ا٠ُ أٍب٢ٍ ٣قؼغ ثشٌَ

 أُوعٞح.  اُ٘زبئظ رؾو٤ن ا٠ُ اُٞطٍٞ أؽ٤بٗبً أفوٟ رؼ٤ن أٝ

 ٖٝٓ اُؼب٤ِٖٓ، ر٤ٌٖٔ رطج٤ن ػ٠ِ هلهرٜب ٖٓ رؾل هل اُز٢ أُؼٞهبد ثؼغ أُ٘ظٔبد رٞاعٚ هل ُنُي

أُؼٞهبد ٓب ٢ِ٣: رِي   

 اُٜو٢ٓ.  اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ -

 . اُوواهاد ارقبم ٍِطخ ك٢ اُشل٣لح أُوًي٣خ -

 . اَُِطخ كولإ ٖٓ اُؼ٤ِب اإلكاهح فٞف -

 . اُزـ٤٤و ك٢ اُوؿجخ ػلّ -

 . ٝاَُِطخ ٝظبئلٜب كولإ ٖٓ اٍُٞط٠ اإلكاهح فٞف -

 . ٝأَُئ٤ُٝخ اَُِطخ رؾَٔ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ فٞف -

 . ٝاالثزٌبه أُجبكأح ػ٠ِ رشغغ ال اُز٢ هٓخاُظب ٝاإلعواءاد األٗظٔخ -

 . أُؼِٞٓبد رجبكٍ ك٢ اَُو٣خ -

 . اُزؾل٤ي ٗظبّ ػؼق -



 . اُزو٤ِل٣خ اإلكاه٣خ اُو٤بكح أٍِٞة رلؼ٤َ -

 . اُنار٢ ٝاُزط٣ٞو اُزله٣ت ػؼق -

 . اإلكاه٣خ اُضوخ ػلّ -

  .أٌُبكآد ٗظبّ ٓالءٓخ ػلّ -

 

جما ػحصؿ لثامػطمباة خػمصؿ شاكػل كػكل ثمب أجحم ال ةجكم طككنب اكةككنل ك
صافح ػمم ةثجن كبنح ملثاثل نةضكب ةؿ ب، خمًال فاكةككنل اإلجاحن كنح اجةناحًا، ماخةطحاصما

 كلما: لذقركجةكف اكطقباة ماكةن ؿ ثممج اكةلضنك كةحكن
 

نل ػغناب اكةككؿ ةجمف اككجنحنل مجشنةمك كل فقجال اكخكضب ماكلفمح اكحن نةكةطمل بل فن ض 1.
مح ػل ضمػباإلصافب ؤكن جمف اككجنحنل ك، مطجك ؤككالنب كشاحكب اككطكمكاة اككرقزنبمةماثج 

ءب اءػب اإلجاحب بكفػن تقػشكق فػحض منػككا نحط، فن مضائفمك أقبرمةثكك اءة اككحؤمخنل بكف
 اككجنحنل.

 اكةاكن: لل نككل ةثامح محل اكطقباة طكن اكلثمأمنحم اكباثت 
 ككانكن:ةبلن اكةككنل نةكجص ؿ جمح اككجنح فن ض -أ
 

  كةابطب كجةكف األمجاف.ؿ اكةكخق بحؤنب مفكخفب ؤخةحاةنثنب كككلضكب كل أث -
 ؤكن اكحبثنب اككةفمقب.ؿ طكن كماحج مؤككالناة كةكنحب ككمصمؿ اكثصم -
  ةبلن كفممك اكقناجب اكةثمنكنب. -
  ةمفنح اكةجحنب اككلاخب كألفحاج اككطلننل باكةككنل. -
  كلضكب ةشثض فكحب اكةطكك اكحاةن.ء بلا -
اة ػاككطكمكؿ جامػخكاث بةػض اكػةثقنف اكةلخنف ماكةطامل بنل كجةكف اكمثجاة ماألقخاك ك -

 كثكما اكحقابب اكصكلنب.ؿ ماكةجكن طل اكحقابب اككصنقب مؤثال
 ةخةكجؿ ب، ءل ثحنب اكةصحف ماةجاح اكقحاح كألفحاج خكضب اككجنحال ةخةكج فقض كل جحثب ؤطضا -ب

 أقبر قولماماكةن ةكمل كما فطاكنب ، اككخةمم اكةطكنكنم قاكجبرةأنصا كل كةغنحاةل اكشجصنب 
ح ػل اككحكػخةكجب كػةجكف اقةلاض جاجكن كجم األفحاج ككككالب اكةلضنكنب كككجنح بطكح اكخكضب اكك

 اكمضنفن ماكحن نجكف اقةلاض جاحثن كلبطل اكطقاب.
 

 لثث فن قوللكككجنح نطج فن ثج حاةل لثاث ؿ، فن كماقض اكطك كقفاءاةمـلثاث األفحاج مؤتباةمك  -ة
 مباكةاكن فاكلثاث مم كشةحق بنلمكا.، ححض بحمح جبحاةل مشجصنةل اكلاثثب كجم األفحاج

 

حاحاة ػاح اكقػخؤمكنب ماةجػاككؿ ةجمف اككحؤمخنل مطجك ةمفحاالخةطجاج اككافن كجنمك كةثك 2.
ن ػةكقوكنجنب اكةلضنكنب اكةق اكمناقؿمطجك ةماثج حمث اككباجأب ماالبةكاح كجنمك الطةناجمك طكن 

 األماكح مةلفنحما.
 

جنمك ػحنل كػمنحم اكباثت ألل كةفاجن محل اكطمائف نثب طكن اإلجاحب أل ةلةقن األفحاج اك



جم ػمب كػطكن ةقمنب لقاض اكقؿ مةطك، اككخؤمكنب ماةجاح اكقحاحاةؿ حغبب مكقجحب ماخةطجاج كةثك
حنل ػحاج اكػأكا األف، ل اإلجاحناكةكةنؿ ةبلن كججؿ األفحاج اكحنل ةلقصمك اكتقب ماكةجحنب كل جال
نل ػحاكت اكةككػنل ببػاككخؤمكنب فمك كنخما كطلنؿ نضمحمل لقاض صطف مكنح كمك اخةطجاج كةثك

ل ػكؿ صػب أل ةػاكةن نككل كككلضكؿ كملمك نصلفمل صكل اكجصمك مكنح كل صكل األصم
 جالكما ؤكن اكةككنل.

 

ت ػثن، بػشكالة اإلجاحنػاككؿ حنض ككخ قثؿاالةثال اكجاضئ كل اإلجاحب ؤكن اكلضح ككةككنل  3.
1، نشنح )اكجضنب

 قبنرلل فن اكمقة اكحن ةةضكب فنل محل اكطككنب ؤكن مقة مجطك أ 2000)
 ثكنض األضحاف. كشارقبنةضكب فنل 

 

خل ػب باألثػب ماككقاحلقاجأ اككثاػاالطةقاج اكجاضئ بأل فكحب اكةككنل اكلاثث ةقمك طكن كب 4.
(Benchmarking) ،فاءاتن اككػحاخب اكضحمف اكجاجكنب ككةلضنك ماكمقمف طكجمل كحاطاب مج 

ا ػل جالكمػل كػاكةن ةةمافح فن اككلضكب ماكةن نكك، (Distinctive Competency)اككةكنحب 
 ؤكن األمجاف اكةلضنكنب اككحثمب.ؿ اكمصم

 

 ةغننح كجنح ثجنج قج نغنح فن فكخفب اكةككنل مأخاكنبما ككا نؤتح طكن كثممجاة اكةككنل. 5.

كل كثممجاة اكةككنل كطجك خممكب اكحبض بنل ؿ قناك اككلضكب بةثاكفاة ؤخةحاةنثنب ةطض 6.
 كجةكف اكبحاكت ماككفامنك.

نمك ػجمل ةبلؿ مػاكمضنفن ككا نثج كل جحثب اإلبجاض كجنمك منث باهكافطجك ؤثخاح األفحاج  7.
 (Downsizing)م ػمكل اكككاحخاة اإلجاحنب اكةن ةمكج اكجمف كجم األفحاج م ،كفكحب اكةككنل

 أم كا نطحف باكةقكنص اكمضنفن مجكت اكمضائف.
 

ن ػثنت ةقمك اكبنحمقحاضنب طك، صج لثاث اكةككنلؿ ةناح نطكؿ خناجب اكبنحمقحاضنب اكةن ةشك 8.
 (Flattening).خطث مركن ن ػنل طكػمك اكةككػا نقػخكضب بنلكػمةجفف اك قكباألماكح ماكقماطج اكثا

 

 

   دطائك طككنب اكةككنل -5
 

ن ػاكمحك وبلاءمانحم اكباثت أل طككنب اكةككنل مكا ةثككل كل ةغنحاة فن لضك اككلضكب 
اة ػةماثمل اككلضكب ككا نخةجطن كلما ةمفنح كثكمطب كل اككةضكباة ماإلككالن قبنرةثجن ؿ ةكت

 هةن:قااكةن ةجطك محل اكطككنب منككللا حكح بطص كلما 
 

 ةأنند اإلداذب اكطكنا: 1-5
 

ن أن ػل فػةك ةضبنقػأل نؿ قب، إلجاحب اكطكنا بثةكنب اكطككنب اكةككنلنب أمًالنثب أل ةقةلض ا
ن ػحمحما فػلقكما مححض بؿ كحا نةضكب كل اإلجاحب اكطكنا أل ةةبلن فكحب اكةككنل تك ةثام، كلضكب

ؤجن ػبصحمحب اكةغننح اكحن نؿ بمك فن لمانب األكح ؤكن جحثب االقةلاض اككاكؿ كةصؿ، أحمال اكطكا
 ككنب اكةككنل فن اككلضكب.ؤكن لثاث ط

 :ةخصنص اكمقة اككافن كطككنب اكةككنل 8-5



  

فن اةثاماة  يةةضكب ةغننح ثحح قولماا ةةصف طككنب اكةككنل بألما بضنئب لخبًن
فاكةغننح ال نةأةن بنل نمك مكنكب ، مةغننح فن تقافب اككلضكبؿ اككجنحنل ماكطاككنل فن اككلضكب ب

أل طجك ةمفح طلصح  (Kirby& Wimpelberg& Keaster,1992)كل  قؿحم ػت نػثن
بمك ؤكن ؿ األفحاج نشككمل فن محا األخكمب مقج نصؿ اكجبحب فن صلض اكقحاحاة اكثكاطنب نثط

مباكةاكن ، أن بحلاكت نطةقجمل ألل قج نصنف طكن طاةقمك كخؤمكناة ثجنجبؿ ح ثناػب اكةغننػكقامك
 ثابنب فمحنب.ال ةةمقض اإلجاحب أل كمحل اكطككنب اكةككنلنب لةائت ؤن

 

 مثمد اكتقب اككةبادكب: 3-5
 

نل اإلجاحب ػب بػب اككةباجكػمم مثمج اكتق ماك ثجًاؿ نطةكج لثاث طككنب اكةككنل طكن طاك
 (Byham& Cox,1988)محج ػاكطكنا ماألفحاج اكطاككنل فن اككخةمناة اكمخضن ماكجلنا ثنت ن

مك ػنل منقػب اكةككػكجنح جكف بنئكفكحب اكةككنل ثنت نةضكب طكن اك قبنرأل كطلصح اكتقب جطك 
أل ػمؤشطاحمك ب، طكن ثكنض اكلثاثاة اكةن نثققملما واكتلاءبةشثنض األفحاج طكن األجح باكةككنل 

أ ػأل اكجضػطاحمك بػجمل كماثمةمك مؤشؿ، فن اككخةقب األداءاكجضأ مم فحصب ككةطكك مةثخنل 
 ثحنكب ةخةثف اكطقاب.

 

 االكةذاك اكداخكن: 4-5

، اػم اإلجاحب اكطكنػلثؿ اػةككنل طل طالقب ةطاقجنب ضمطنب كل ثالب اكطكةطبح طككنب اك
خق ػجافض ككةكػجاجكمك اكػمم اكحن نكمك األفحاج منححض بؿ بأل اكقائج اكفطا (Lee,1991)منشنح 

 بحؤنةل منطبح طل حكق )باالكةحاك اكجاجكن(.

 اكفطاكب: قباككشاذ 5-5
 

ض ػنل ثكنػاة بػاككطكمك قبن كفممك كشاحنةضكب لثاث طككنب اكةككنل قناك اككلضكب بةبل
ؿ ب ةكنػةلضنكنب كحل ناقؿمؤةباض مؿ طكن االةصاالة كل األطكن ؤكن األخف قنزماكةح، أضحاف اكةلضنك

اكطاككنل فن ؿ نةخلن كل جالكما فمك طككنب اةجاح اكقحاح كل قب، كل اكمحكنب أقترؤكن األفقنب 
 اةػأل األفحاج اكحنل ةةمافح كجنمك كطكمكطكن  (Randolph,1995) قكا نؤقد، اككخةمناة اكجلنا

 األداءل ػن كػخةمناة أطكػمصثنثب طل لةائت أجائمك اكثاكن خمف نصطمل أللفخمك ك قاككب
 ؿ.كما فن اككخةقبؿ نخطمل ككمصم

 
  

 فمائد طككنب اكةككنل: -6
 

ج ػمق خواءأل اكةككنل اإلجاحن نفنج اككلضكب ماألفحاج طكن ثج  (Spatz,2000)نحم 
محل ؿ اكثجنت مةشكؿ ةبلن محا اككججؿ طكنما كل جالؿ ب كل اككحانا نككل اكثصمقةحث كثكمطا

 اكفمائج:
 

جم ػصنب كػخؤمكنب اكشجػء اكةلضنكنب مةلكنب حمث اككاءنجكف اكثافح كةجفنص كخةمم األجض 1-6
 األفحاج طكن أطكاكمك.

 



شطمح ؿ مؤضالف اكطلال كقجحاةمك اككاكلب كل جال، كإلبجاض ماالبةكاح أقبرنطضن فحص  8-6
 ككمضنفب. باكةالقمـفحاج األ
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 كحانا اكةككنل طكن اكلثم اكةاكن: (Blanchard,1996)نصف  قكا
 

جضأل  واطةبارل ػاككجضأ ؤكن صحمحب اكخكاث كل مجطكؿ بكفممك مثمب طقاب اكطاكؿ االلةقا .1
 فحصب ككةطكك مةضمنح اكحاة.

 
ن ػؤكؿ بمك األكح كل ؤكحاكنب اكقناك باكطكؿ اكةلضنك ثنت الةقؿ اكةغننح فن اةثاماة األفحاج جاج .8

 ؿ.اكحغبب اكحاةنب فن ةلفنح حكق اكطك
 

 حاج اكةلضنك.حناجب اكحصا اكمضنفن كجم أف .3
 

 مةجفف اككطكمكاة بنل كجةكف اككخةمناة اإلجاحنب.ؿ ةثخنل طككنب االةصا .4
 

 اككشكالة.ؿ ةثخنل طككنب اةجاح اكقحاح ماكقجحب طكن ث .5
 

 ةثخنل ثمجب اككلةثاة ماكطككناة. .6
 

 اكطاككنل مةثخنل ثمجب اكطككناة. قفاءةاحةفاض ؿ ةطضنك أحباث اككلضكب كل جال .7

 
  

 لكادت ةككنل اكطاككنل: -7
 



احت ػكحاثطب األجبناة اإلجاحنب اكخابقب اخةطحاص كجةكف اكلكؿ اكباثت كل جالؿ خنثام
 اكةن ةخاطج طكن ةفخنح اكةككنل مفمكل مفنكا نكن طحص طكن ثخب ةخكخكما اكحكلن:

  1لكمدت
(Conger&Kanungo,1988) 

ب ػحجن ككفاطكنػفن اكةككنل طكن كبجأ اكةثفنح اكف (Conger&Kanungo)نمةك لكمحت 
حث ػاقة قكا، اكةن ةؤجن ؤكن ؤثخاح اكفحج بالطجاك اكقمبؿ اكةطحف طكن اكطماكؿ اةنب كل جالاكح

 ككفممك اكقمب ثنت نلضح كل كل حامنةنل: اكلكمحت أل نكمل اكةككنل ككاتًال
 

 منصػن ةفػطك كلنًاػنككل كل جالكما اكلضح ككةككنل فن صمحب ةثةمن صاكذامنب األمكن:  -
  ككخكضب.

 حجػل كثػؤكن أكتح ك صكلًاؿ نجقكصطكث ككل كل جالكما اكلضح ككةككنل ناكذامنب اكتالنب:  -
 ؤجاحنب: قطككنبككا ثجج اكلكمحت جكح جضماة ككةككنل ، اككشاحكب فن اكخكضب

 

 اكةلضنكنبؿ منةك فنما اكةطحف طكن اكطماكاكةن ةؤدن ؤكن الطداك اكقمب: ل اكةطذف طكن اكطماك -أ
 نكن:قكا نككل ةقخنكماؿ اكطماكاكطاككنل ممحل اكةن ةخبب اكشطمح بفقجال اكقمب بنل 

 

ن ػاكةلضنكنب اكحئنخنب ماكبنحمقحاضنب اإلجاحنب اكة قاكةغنرات: اكةلضنكنل كةطكقب باكمنكل طماك 
  ؤصافب ؤكن مثمج كحكحنب فن ةمحنض اككماحج.، ء شبكب االةصاالة مخم، ءاة اإلثحاؿ ةخبب تق

  .فآة مطجك مثمج كخاماب مطجاكب ؤجاحنب: صطف لضاك اكككاكةطكقب بلضاك اكككافآةل طماك 
  ء اػكض كثامكب ةصنج األجض، : اكةخكض ماكخنضحب اكطاكنب فن اإلشحافكةطكقب باإلشذافل طماك 

 اككشحفنل.ؿ كل قب
 

بنل اإلجاحب ؿ مصمث اكجمح كصطف االةصا قطدـ: كةطكقب بةصكنك اكمضنفبل طماك -
ب ػءاة اكحمةنلن حاػاإلثقترة ؤكن  ؤصافب، مصطف اكةجحنب ماكجطك اكةكلمكمثن، اككنلػماكط
باإلصافب ؤكن ، مطجك ةماثج أمجاف ماقطنب، ض الجفاص اكةلمض فن اككماكػمائث كػماكك

 ن اةجاح اكقحاح.ػف قبشاحػالجفاص اكك
 

ب ػن كثامكػت فػل اإلجاحب اكبثػاكةن ةخبب اكصطف نخةمثب كؿ مإلحاكب ةكق اكطماك
ثامكب ؤنثاج اهكناة اكةككنلنب اككلاخبب مك، ةشجنص األخباب اكةن أجة ؤكن حكق باألخاح

 ككةجكص كل ةكق اإلشكاكناة.
 

ب ػب اككالئكػنةك مصض اكخناخاة اإلجاحناكرناراة اإلداذنب اكةن ةؤدن ؤكن اكةككنل:  -ب
مكثامكب حبض اكثمافح ؿ، اكطك اءباككشاحكب مؤتح قاإلدارة، ةمجف ؤكن اكةككنل نػاكة

 بب كصطف اكطاككنل.اككخبؿ إلحاكب اكطماك باألداءماكككافآة 
 

الطجاك اكقمب ؿ منةك حكق إلحاكب طماكةمفنذ كطكمكاة طل اكفاطكنب اكداةنب ككطاككنل:  -ة
 طكن اكةثاحب اككلثحب ماالخةشاحب اكطاضفنب. قاكةرقنز

 

ةكق اككطكمكاة اككقجكب ؤكن ؿ منةثقف محا اإلثخاح ثنلكا ةصةككنل اكطاككنل:  -ت
ء كجم اءمةحفض كل جحثب ةمقطاة األجؿ، اككبحم ةصاطف كل جحثب اكثمج ماكةن، األفحاج



 األفحاج.
 

األفحاج اكحغبب ماإلصحاح إلةكاك  كدى نةمفح طلدكامنةثقف حكق اكةغننذ فن اكركمق:  -ت 
 األمجاف ماككماك اككضكمبب. فػاككماك مةثقن

 

 

 

 
 

 ذج ) نمى: (Hartline& Ferrell, 1996  

حاك اإلجاحب بكخةمناة طكن كجم اكة (Hartline&Ferrell,1996)نقمك لكمحت 
ل ػؤخةحاةنثن كككلضكب منةضكب حكق ك قكطكبأن مصض اكثمجب ، مجب اككقجكب ككحبائلػاكث

ء منحم اكباثتال أل اكةككنل ماكةقننك  أخاكنب ثجنجب فن اكقناجب مةقننك األجاؿ اك بةفطنػاإلجاحب اكقن
 بب ككحبائلؤكن ةثقنف ثمجب اكججكب اككضكمؿ اكخكمكن ككطاككنل مكا اكمخنكب ككمصم

 

 خكمكن نؤجن ؤكن:ػمنةصث كلا أل اخةججاك أخكمب ةككنل اكطاككنل ماكةقننك اك
 

ةجفنص غكمص اكجمح مصحاض اكجمح ماكحن نؤجن بصمحب غنح كباشحب ؤكن احةفاض  1.
 ا اكمضنفن ماكقجحب طكن اكةأقكك ماكفطاكنب اكحاةنب.ػاكحص

ن ػاجب حصامك اكمضنفن مقجحةمك طكاحةفاض اكفطاكنب اكحاةنب ككطاككنل ككا نؤجن ؤكن حن .1
أقكك. الجفاص غكمص مصحاض اكجمح ماحةفاض اكحصا اكمضنفن ماكفطاكنب اكحاةنب ماكقجحب ػاكة
ؤجحاق اكحبائل كثمجب ؿ ككحبائل م باككقابؿ ؤكن ةقجنك اكطاككنل كججكب أفص ٌأقكك ةؤجنػن اكةػطك

 اكججكب اككقجكب.

 

 ذج نمى:(Davis, 2001 )  

لكمحت نةكمل كل طشحب  2004)، ماككشاح ؤكنل فن )اكنطقمب Davis,2001))  اقةحث
 ضحف نككل كككجنحنل ؤةباطما كةككنل كمضفنمك ممن:

 

 بػل اككلاخػاج ماكةمثنػف اإلحشػثنت نقجك اككجنح كككمضاككرؤمكناة: ل اكةككنل كل خال 1-
 اككخؤمكنب كجم اكفحج.ؿ منشطحل باكةالكل ككمضنفب ككا نحنج كل جحثب ةثك

 

 جنمكػف كػن نةثقػء بطص اكصالثناة كألفحاج كك مم ؤطضااكصالثناة: ل اكةككنل كل خال 2-
 ؿ.اكثكاح ماإلبجاض فن اكطك

 

 لػثنت ألل نثب مصض كطاننح قصمم كألجاء ك :اككتاكناء اككطاننذ ماألدل اكةككنل كل خال 3-
طنب مػاننح كاككمصػحل اككطػحمض كمػمفح شػؤكنما كض صحمحب ةؿ ةثفنح األفحاج ككمصمؿ أث

 ماككصجاقنب.
 

 احفػكماحاة مكطؿ نثب طكن اككلضكب أل ةقمك بصقاكةدذنب ماكةضمنذ: ل اكةككنل كل خال 4-
 ححض اكتقب اكةلضنكنب فنمك.ؿ خكمق أفحاجما كل أثؿ مكثامكب ةطجن

 

 نػحض أخاخػكشاحكب اككطكمكاة بنل األفحاج مم ش :اككطذفب ماككطكمكاةل اكةككنل كل خال 5-



الضالقا كل كمل اككطكمكب من اكةن ، كل اةجاح اكقحاحاة اككةطكقب بطككمكككن نةككل األفحاج 
 ةغحن اكقحاح.

 

 اكةغحنب اكحاثطب طل أجاء اككمضف طلصح كمك فن اكةككنلاكةغدنب اكذاثطب: ل اكةككنل كل خال 6-
 اكةطجنالة اككلاخبب طكن خكمكل.ء ككن نةككل اكفحج كل ؤثحا

 

 حنػطمحل ماكػؤكن قناك اككجنح بةطحنح شؿ نثةات اكطاك اكةقدنذ ماالمةكاك:ل اكةككنل كل خال 7-
 نمصكل ؤكن ؤجحاكل كحاةل.

 

 احػأضمؿ اثةحاك مةقجنح كل أثؿ ألل نطاككما بكؿ نثةات اكطكااالثةذاك: ل اكةككنل كل خال 8-
 كةكنح.اء أج
 

 اكػكجم شطمح األفحاج بتقب كجنحمك نصبثمل أكتح ةحكنحا فن كماكتقب: ل اكةككنل كل خال 9-
 كمقف نماثممك. قؿمك جمل اكخطن ؤكن اكبثت طل ةبحنح طكك

 

 لػمم لقضب بجانب اكلثاث محكق كؿ كا نكمل اكفشقتنرًا ل: اكركاث باكفشل اكةككنل كل خال 10-
ة ػا كالػأ كككػككجضؿ شطح اكفحج بةماثج ؤككالنب مكثا وقككا، اكةطكك كل األثجات اكخابقبؿ جال

 .أقبرؤككالنب اكةطكك كجنل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 كفموم االكةزام اكةلظنكن-1
نطد كفموـ االكةزاـ اكةلظنكن كف اككفامنـ اكراخجب فن اكطكـو االدارنب واكخكوقنب، قكا ونطد طلصرا 

ثنونا فن بكوغ األمداؼ اكةلظنكنب، ةطزنز اإلبداع، االخةقرار واكتقب بنف اكطاككنف، ونخمـ االكةزاـ 

 كلظكب طكن اكبقاء واكلكو اككةواصؿ.اكةلظنكن فن ةطونر قدرات اك

وكف جالؿ اكدراخات اكةن قالت ةثاوؿ اخةقشاؼ طبنطب االرةباط بنف اكطاككنف واككلظكب، فةـ 

 اكوصوؿ إكن لةنثب ومن أف ككطاكؿ كشاطر ةثال اككلظكب بكا فن ذكؾ اكةوافؽ كض أمدافما.

قككا ةوكدت كدنل اكرغبب اكقونب فن وطكنل فإف اكفرد فن اككلظكب قككا ةطابقت أمدافل كض أمدافما 

ككثافظب طكن طككل وبذؿ أطكن درثات اكثمد ككبقاء فنل، فاالكةزاـ اكةلظنكن نزند كف ارةباط اكفرد ا

 بوظنفةل ونقكؿ كف اإلمكاؿ واكةقصنر فن اكطكؿ أو اكغناب وغنرل كف اكخكوؾ اكخكبن كككوظؼ.

نس فقط كفمـو كطالقب إلخالنب و كقف االكةزاـ طكن ألل كJaw and Liu 2004 ) ) و قد طرؼ

  نةصكف االكةزاـ أنصا ةوكند اكطاقب اكبشرنب و ةلشنط اكطقؿ اكبشري.

 ( طكن ألل اخةطداد اكفرد كبذؿ اكطاقب واكوفاء ككةلظنـ.Kantor. M، 1988وطرفل ) 

د كض ( كف أشمر ةطارنؼ االكةزاـ اكةلظنكن شنوطًا، قوة ةطابؽ اكفر  Porter. L،974ونطد ةطرنؼ)

 كلظكةل وارةباطل بما وبأف ملاكؾ صفات كما ةأتنر قبنر طكن ةثدند االكةزاـ اكةلظنكن كالفراد ومن:

 االطةقاد اكقوي بقبوؿ أمداؼ اككلظكب وقنكما. .1

 انًثسث انثاٍَ

ظًٍُاالنتزاو انتُ   



 االخةطداد كبذؿ أقصن ثمد ككقف كصاكث اككلظكب. .2

 اكرغبب اكقونب فن اككثافظب طكن اخةكرار طصونةل فن اككلظكب. .3

كةطرنؼ نرقز طكن اكفرد اكذي نظمر اكةزاكًا ككلظكةل كدنل ثاكب ةفاطكنب كف االةفاؽ ونالثظ أف مذا ا

وااللخثاـ كض كلظكةل. قكا أف فمـ واخةنطاب االشجاص المداؼ اككلظكب، واخةطدادمـ كةقرنس كطظـ 

طاقةمـ كف أثكما، خنثطكمـ كناكنف ككبقاء فن اككلظكب كةثقنؽ أو إدراؾ أمداؼ ذات خكات طاكنب. 

 ا نطلن اكصورة االنثابنب واكقدوة اكطاكنب اكةن نةكةض بما األفراد واكةن ةوثل اككلظكب.كك

 االكةزام اكةلظنكن-2
نطةبر كوصوع االكةزاـ اكةلظنكن طكوكا كف بنف اككواصنض اكةن القت امةكاـ بشقؿ ككثوظ كف قبؿ 

ت اككجةكفب و ذكؾ اكباثتنف فن كجةكؼ اككثاالت، ثنث قاكوا بدراخب مذل اكظامرة طكن اككؤخخا

ككوصوؿ إكن فمـ طكنؽ كطبنطب اكخكوؾ اإللخالن و ةثدند أوصث ككطواكؿ اككؤترة بل و ككخاطدة إدارة 

ةكؾ اككلظكات فن ةثفنز اكخكوؾ اكثند وةطزنز االلةكاء، ككا كل كف أتر فن اخةكرارنب اككلظكب و 

ؽ أمدافما، ككا ندطو إكن بذؿ اكثمد بكوغما أمدافما، فاككلظكات اكلاثثب ةطةكد طكن أفرادما فن ةثقن

لفاؽ اككاؿ الجةنار أفصؿ األفراد فن اككلظكب واكقناـ بةوفنر فرص اكةدرنب قؿ ذكؾ كةطزنز  واكوقت وا 

جالص اككوظفنف.  اكةزاـ وا 

وقذكؾ برز كفموـ االكةزاـ اكةلظنكن كنطبر طف اكتقب واكةوافؽ بنف اككةطكبات االلخالنب واككةطكبات 

إلدارنب فن اككلظكات إذ نلظر إكن االكةزاـ كف زاونب ةطابؽ قنـ اكفرد وأمدافل كض قنـ اكةلظنكنب وا

وطلد اكقتنر كف اكباثتنف رؤنةنف كالكةزاـ اكةلظنكن، مكا اككةاف  .وأمداؼ اكةلظنـ اكذي نطكؿ فنل

ل وثمب ةخنطراف طكن طككنب اكبثث فنل، اكرؤنب األوكن من اكةن ةلظر إكن االكةزاـ اكةلظنكن طكن أل

أكا اكرؤنب اكتالنب فةرقز طكن اكطرنقب  اكلظر اكةن ةطقس طبنطب ثودة اكطالقب بنف اكطاكؿ و اككلظكب،

اكةن نخةجدكما اكفرد فن إنثاد شطور باالرةباط كنس باككلظكب و كقف كةصرفاةل اكجاصب، و ةلص مذل 



أو اكوقت اكذي قد نجخرل اكرؤنب طكن أف اكشجص نثاوؿ االثةفاظ بقؿ شنء ذي قنكب كل كتؿ اكلقود 

 3لةنثب ةرقل كككلظكب.

 بطاد االكةزام اكةلظنكنأ-3
 بةثدند أبطاد االكةزاـ اكةلظنكن واكةن ةشكؿ طكن تالث أبطاد ( Merey.J & Allen.N،1991قاـ)

 من:و 

  :االكةزام االرةكراريContinuance Commitment 

ر اكةقاكنؼ اكةن خوؼ نةثككما اكفرد إذا كا ةرؾ ومو االلدكاج فن ألشطب اككلظكب كض االجذ فن طنف االطةبا

لل نطقس اكثاثب إكن اكبقاء فن اككلظكب واكوطن باكةقاكنؼ اككرةبطب بةرؾ مذل اككلظكب.  اككلظكب. وا 

  :االكةزام اكطاطفنAffective Commitment 

ةباط اكطاطفن مو ارةباط اكفرد باككؤخخب وأمدافما ارةباطًا وثدالنًا. واالكةزاـ اكطاطفن نطقس االر 

باككلظكب واكرغبب فن االلةخاب إكنما واكةوثد كض مونةما. أي أف مذا اكلوع كف االكةزاـ نشنر ونةطكؽ 

 باالرةباط اكطاطفن واكثخن اكذي نلشأ بنف اكفرد واككلظكب.

  االكةزام اككطناري: Normative Commitment 

ف اكواثب طكن اكفرد ندفطل ككبقاء مو اثخاس اكطاككنف األدبن باكبقاء فن اككلظكب ومو لوع ك

 واالخةكرار فن اككلظكب.

 اكطواكل اككؤترة طكن االكةزام اكةلظنكن-4
ةطددت اثةمادات اكباثتنف واةثاماةمـ ثوؿ اكطواكؿ اكةن ةخاطد طكن ةقونف االكةزاـ اكةلظنكن داجؿ 

 4.اكةلظنـ

 :اكرنارات 

                                                           
 

 



اثات األفراد واكطاككنف فن اككلظكب، صرورة اكطكؿ طكن ةبلن خناخات داجكنب ةخاطد طكن إشباع ث

أي إلخاف كثكوطب كف اكثاثات اككةداجكب اكةن ةخاطد طكن ةشقنؿ اكخكوؾ دى وكف اككطروؼ أف ك

اكوظنفن كمؤالء األفراد. و ةةفاوت مذل اكثاثات طلد األفراد اكطاككنف كف ثنث األمكنب واألوكونب فن 

 اكطكؿ طكن إشباطما.

 :وصوح األمداف 

األمداؼ اكةلظنكنب طكن زنادة االكةزاـ اكةلظنكن كدى األفراد اكطاككنف، فقككا قالت  نخاطد وصوح

 األمداؼ واصثب وكثددة قككا قالت طككنب إدراؾ وفمـ األفراد كالكةزاـ باككلظكب أقبر.

 :كشارقب االفراد اكطاككنن فن اككلظكب 

نؽ أمداؼ اككلظكب، فاككشارقب من ةخاطد اككشارقب كف قبؿ األفراد اكطاككنف بصورة انثابنب طكن ةثق

االشةراؾ اكفطكن و اكطقكن ككفرد فن كوقؼ ثكاطن نشثطل طكن اككشارقب واككخامكب كةثقنؽ األمداؼ 

اكثكاطنب. إف اككشارقب ةطكؿ طكن زنادة االكةزاـ اكةلظنكن، وةثطؿ االفراد نرةبطوف ببنئب طككمـ بشقؿ 

الت مو ةمدند ألكلمـ واخةقرارمـ، األكر اكذي نؤدي أقبر بثنث نطةبروف أف كانواثل اكفرد كف كشق

 اكن ةقبكمـ كروح اككشارقب برغبب وروح كطلونب طاكنب.

 :اككلاخ اكةلظنكن 

مو ذكؾ اككثاؿ اككةصكف ككطرؽ واألخاكنب واألدوات واكطلاصر واكطالقات اككةفاطكب دجؿ بنئب 

ةلظنكن طكن ألل نكتؿ شجصنب اككلظكب اككلظكب بنف األفراد، وبلاًء طكن ذكؾ نكقف اكلظر كككلاخ اك

اكلاثثب، وأف لثاثما نطةكد طكن ثو اكطكؿ اكخائد، فاككلاخ اكثند نشثض طكن جكؽ ثو إنثابن نطكؿ 

طكن ةثقنؽ االخةقرار كالفراد واككلظكب، ونثطؿ اكطاككوف نشطروف بأمكنةمـ فن اكطكؿ. ثنث اككشارقب 

 ود درثب طاكنب كف اكتقب اككةبادكب.فن اةجاذ اكقرارت وخـ اكخناخات واكشطور بوث

 :ألظكب ثوافز كلاربب 



نةطكب اككلاخ اكةلظنكن اكثند ألظكب ثوفز كطلونب وكادنب كلاخبب، فةوافر األلظكب اككلاخبب نؤدي اكن 

زنادة رصا طف اككلاخ اكةلظنكن وطف اككلظكب ققؿ، وباكةاكن زنادة االكةزاـ وارةفاع كطدالت اإللةاج 

 .وةقكنؿ اكةقاكنؼ

 :اكطكل طكن بلاء تقافب كؤررنب 

إف االمةكاـ بإشباع ثاثات اكطاككنف واكلظر إكنمـ قأطصاء فن بنئب طكؿ واثدة ةرخج كطاننر أداء 

كةكنز الفرادما، وةطكؿ طكن ةوفنر درثب قبنرة كف االثراـ اككةبادؿ بنف اإلدارة واألفراد اكطاككنف، 

ططائمـ دورًا قبنرًا فن اككشارقب فن اةجاذ اكقرارات، خنةرةب طكنل زنادة قوة ةكاخؾ اككلظكب وباكةاكن  وا 

 زنادة االكةزاـ كككلظكب.

 :لكط اكقنادة 

اإلدارة اكلاثثب من االدارة اكقادرة طكن قخب اكةأنند اكثكاطن إللثاز األطكاؿ كف جالؿ ةلكنب األفراد 

ةطنض زنادة درثات االكةزاـ اإلدارنب باخةجداـ ألظكب اكثوافز اككلاخبب، فاكقائد اكلاثث مو اكذي نخ

اكةلظنكن كدى االفراد، واكثفاظ طكن اككوارد اكبشرنب اكطاككب فن اككلظكات كف جالؿ ةثقنؽ درثات 

طاكنب كف اكرصا اكوظنفن ككطاككنف بكا نصكف بقائمـ واخةكرارمـ فن اككلظكب، واكةزاكمـ اكةلظنكن فن 

 كوظنفن.ةثقؽ شطورمـ بطداكب األثور وكزانا اكطكؿ واألكف ا

 :اكخصائص اكدنكغرافنب ككفرد 

ملاؾ ثككب كف اكجصائص اكشجصنب ككفرد كتؿ اكطكر، اكثلس، اككؤمؿ اكطككن، طدد خلوات اكجبرة، 

 واككخةوى اكوظنفن، وثكنطما ةؤتر طكن االكةزاـ اكةلظنكن قكانكن:

 :اكطكر 

وأف قبار اكخف أقتر  ( وثود طالقب كوثبب بنف اكطكر واالكةزأـ اكةلظنكن،2007أتبت )اكفصنكن، 

 اكةزاكًا باككلظكب كف لظرائمـ صغار اكخف، باكةاكن نؤقد طكن االرةباط اككوثب بنف مذنف اككةغنرنف.

 :طدد رلوات اكخبرة 



( اكن وثود طالقب كطلونب كوثبب بنف كدة Buchanan. B،1994ةوصكت بطض اكدراخات كلما)

وات جبرة اكطاككنف وذكؾ لةنثب اكةفاطؿ االثةكاطن اكجدكب فن اككلظكب واالكةزاـ اكةلظنكن كض ةقدـ خل

 فنكا بنف اككوظؼ وزكالء اكطكؿ كف ثمب، واككرؤوس واكرئنس اككباشر كف ثمب تالنب.

 :اكراةب 

ومو نكتؿ أثد أمـ اككةغنرات اككؤتب طكن إثخاس اكطاككنف باالكةزاـ اكةلظنكن، ذكؾ ألف اككةقدـ كشغؿ 

جالصل ككطكؿ طف وظنفب كا نخطن غاكبًا أف نفن راة بل باكةزاكاةل اككادنب ومو نةوقض أف نخفر ثمدل وا 

( اكةن ةوصكت اكن ثود طالقب كطلونب 1996بطض اكطوائد أو اكوات اككرغوبب. وبثخب دراخب )زاند،

كوثبب بنف االكةزاـ اكطاطفن واالكةزاـ االخةكراري واكراةب اكشمري اكذي نةقاصال اككوظؼ باطةبارل أثد 

 .كصادر اكدجؿ

 :اكلوع االثةكاطن واكثاكب االثةكاطنب 

ةوصكت اكطدند كف لةائت اكدراخات طكن ةأقند أتر اكلوع االثةكاطن كككوظؼ طكن االكةزاـ اكةلظنكن. 

( اكن وثود ارةباط كوثب فنكا بنف اككرأة Haller. M & Rosen Mayer. O، 1971وكلما)

 طالقب زوثنب كخةقرة وطونكب.اكطاككب واالكةزاـ اكةلظنكن شرنطب ةكةض ةكؾ اككرأة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث ألاول 

 ثصميم الدراسة امليدانية

نوّصث اكباثث فن مذا اكفصؿ اكجطوات واإلثراءات اكطككنب اكةن ةكت كةطبنؽ مذل اكدراخب كف 

ةجدكب، ثنث كلمت اكدراخب اككةبض، وكثةكض اكبثث، واكطنلب اكةن طبقت طكنما اكدراخب، واألداة اككخ

وبناف األخاكنب اإلثصائنب اكةن ةـ اخةجداكما، باإلصافب كطرض اكلةائت اكةن ةوصكت إكنما اكدراخب 

وةفخنرما بلاًء طكن اكةثكنؿ اإلثصائن، وفن صوء أدبنات اكدراخب، وقد ةـ ةوزنض االخةبناف )أداة 

بطد اكةأقد كف تبات  اكدراخب( طكن قؿ كوظفن اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب فن كدنلب دكشؽ، وذكؾ

 . 23اكلخجب  SPSSأداة االخةبناف، قكا ةـ إدجاؿ اكبنالات وكطاكثةما باخةجداـ برلاكت 

 

   أراكنب ثكض اكبنالات: 

اطةكد اكباثث طكن كصدرنف أخاخننف فن ثكض اكبنالات، اككصادر األوكنب كف جالؿ االطةكاد طكن 

اكةثكنكنب ككدراخب، وةـ كطاكثب اإلطار اكلظري االخةبالب قأداة رئنخب ككبثث، ككطاكثب اكثوالب 

ككبثث كف جالؿ كصادر اكبنالات اكتالونب اكةن ةةكتؿ باكقةب، واألبثاث، واكرخائؿ اكطربنب 

 واألثلبنب ذات اكطالقب بكوصوع اكبثث. 

انثانثانفصم   

 اإلطار انًُداٍَ نهثسث



 

 

 

 

o  :أداة اكدرارب اككندالنب 

اكثاكطب طنلب اكبثث فن  كوظفن ، ثنث ةـ ةوزنطما طكنةـ اخةجداـ االخةبالب فن ثكض اكبنالات

 كدنلب دكشؽ، وةصكلت قخكنف:

  اكقخـ األوؿ: نطّبر طف األخئكب اكةن ةجص اككةغنرات اكدنكوغرافنب )اكثلس، واكطكر، واككؤمؿ

 اكطككن، واككخةوى اكوظنفن، وطدد خلوات اكجبرة(. 

 كةلظنكن، قكا اكقخـ اكتالن: نشكؿ اكطبارات اكةن ةجص كثور اكةكقنف اإلداري وكثور االكةزاـ ا

  (. 1مو كوّصث فن اكثدوؿ رقـ )

 ( طدد أرئكب اككةغنرات1كثدول رقم )ا 

 

 

 

 

 

 

 

 كصدر: كن إطداد اكباثث

: وقد ارةخدم اكباثث كقناس كنقرت اكخكارن، وذكك طكن اكشقل اكةاكن  

 طدد اكطبارات أبطاد اكبثث كثاور اكبثث

 7 االةصاؿ وكشارقب اككطكوكات اككثور األوؿ )اكةكقنف اإلداري(

 7 اكةثفنز

 6 اكةدرنب

 8 بلاء فرؽ اكطكؿ

 7 ةفونض اكخكطب

زاـ اكةلظنكن(اككثور اكتالن )االكة  15 شاكؿ  



 ( ةتقنل اإلثابات اككةاثب ألرئكب االرةبنان2اكثدول رقم )

كن إطداد اكباثث اككصدر:  

قكا ةـ ةثدند دواؿ اكفئات فن كقناس كنقرت اكجكاخن، كف جالؿ ثخاب اككدى بنف درثات 

 اككقناس كف جالؿ اكطالقب: 

4= 1-5أصغر قنكب فن ةدرج اككقناس =  –أقبر قنكب فن ةدرج اككقناس   

0.80= 5/4وطوؿ اكفئب = اككدى / طدد فئات اككقناس =   

اكقنكب إكن أقؿ قنكب فن اككقناس ومن واثد صثنث، وذكؾ كةثدند اكثد وبطد ذكؾ ةـ إصافب مذل 

األطكن كمذل اكفئب، وقوف اإلثابات ةطةكد طكن كقناس كنقرت اكجكاخن، فكف اككةوخط ةظمر 

 اإلثابات قكا نكن: 

 ثدًا(.  قبنرةفإفَّ درثب اكةوفر من ) 1.80إكن  1.00إذا قاف اككةوخط اكثخابن كف  .1

 (. قبنرفإفَّ درثب اكةوفر من ) 2.60إكن  1.81اكثخابن كف إذا قاف اككةوخط  .2

 فإفَّ درثب اكةوفر من )كةوخطب(.  3.40إكن  2.61إذا قاف اككةوخط اكثخابن كف  .3

 (. قكنكبفإفَّ درثب اكةوفر من ) 4.20إكن  3.41إذا قاف اككةوخط اكثخابن كف  .4

 ثدًا(.  قكنكبفر من )فإفَّ درثب اكةو  5.00إكن  4.21إذا قاف اككةوخط اكثخابن كف  .5

 

 األراكنب اإلثصائنب اككرةخدكب فن اكةثكنل: 

(،  SPSS- 23قػػػاـ اكباثػػػث بةفرنػػػغ وةثكنػػػؿ اكبنالػػػات كػػػف جػػػالؿ برلػػػاكت اكةثكنػػػؿ االثصػػػائن ) 

 واخةجدـ اكباثث األدوات اإلثصائنب اهةنب:

 غنر كوافق بشدة غنر كوافق كثاند كوافق كوافق بشدة اكرأي

 5 4 3 2 1 درثات اكرأي



دات ككطرفب ةوزنػض كفػر  (:frequencies and percentagesاكةقرارات واكلرب اككئونب ) (1

)اكثلس، واكطكر، واككؤمؿ اكطككن، واككخةوى اكػوظنفن، وطػدد اكطنلب وفقًا ككطواكؿ اكدنكوغرافنب 

 خلوات اكجبرة(. 

 كطبارات وأبطاد وكثاور اكدراخب. ( Meanاإلثصاءات اكوصفنب "اكورط اكثرابن ) (2

كػف أثػؿ كطرفػب درثػب االرةبػاط بػنف (: Person Correlationكطاكـل االرةبـاط بنررـون ) (3

 كةغنرات اكدراخب. 

كػف أثػؿ كطرفػب  (:Enterبطرنقـب ) (Multiple Regressionةثكنـل االلثـدار اككةطـدد ) (4

 .ةأتنر اككةغنرات اككخةقكب قؿ كلما طكن ثدا فن اككةغنر اكةابض

كدراخب اكدالكب اإلثصائنب ألتر اكفروقػات (: Independent Samples T-Test) اخةبار (5

 ( ةثال اككةغنر اكةابض.، اككخةوى اكوظنفنفن اكطاكؿ اكدنكوغرافن )اكثلس

كدراخػب اكدالكػب اإلثصػائنب ألتػر  :(One Way Anovaةبار ةثكنل اكةبانن أثادي االةثال ) (6

ةثػػػػال  )اكطكػػػػر، واككؤمػػػػؿ اكطككػػػػن، وطػػػػدد خػػػػلوات اكجبػػػػرة(اكفروقػػػات فػػػػن اكطواكػػػػؿ اكدنكوغرافنػػػػب 

 اككةغنر اكةابض.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

ب اكةقرارات واكلخب اككئونب كككةغنرات اكدنكوغرافنب )اكثلس، واكطكر، نمدؼ مذا اكثزء إكن ثخا

واككؤمؿ اكطككن، واككخةوى اكوظنفن، وطدد خلوات اكجبرة( وذكؾ ككطرفب ةوزنض اكطنلب وفؽ مذل 

 اككةغنرات، قكا نكن: 

  :( ةوزنض أفراد اكطنلب ثخب كةغنر اكثلس. 5نوّصث اكثدوؿ رقـ )كةغنر اكثلس 

( ةوزنض اكطنلب ثرب اكثلس5اكثدول رقم )  

 اكثلس

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid 55.8 55.8 55.8 24 ذقر 

 100.0 44.2 44.2 19 ألتن
Total 43 100.0 100.0  

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

نلب اكدراخب، ثنث بكغ طدد طدد اإللاث فن طكف أقبر  اكذقور طدد لالثظ كف اكثدوؿ اكخابؽ أف

 % كف ثثـ اكطنلب اككدروخب.44.2بلخبب  19%، بنلكا بكغ طدد اإللاث 55.8بلخبب  24اكذقور 

ر كلما طلد اإللاث باكرغم ن طلد اكذقو لالثظ أن لربب االرةثابب واكرد طكن االرةبنان قالت أطك

ال نوثد (،%77بب من ةقرنباكن أن لربب اإللاث من األطكن فن اكثاكطب االفةراصنب )ومذل اكلر

 املبحث الثاني

 ثوصيف متغيرات البحث

 



نكقن أن لرد ذكك إكن أن اإلثابب طكن مذل االرةبنالات نةم طكن األغكب خارج ةفرنر كؤقد وكقن 

واكوقت اككةاح ككذقور مو أطكن كن اكوقت اككةاح ككلراء وخصوصا أن ثزًء قبنرًا  اكدوام  أوقات

 .كلمم كةزوج وكدنل كرؤوكنات قتنرة

 

 

  ( ةوزنض أفراد اكطنلب ثخب كةغنر اكطكر. 6ثدوؿ رقـ )نوّصث اكاكطكر: كةغنر 

( ةوزنض اكطنلب ثرب اكفئات اكطكرنب6اكثدول رقم )  

 اكطكر

 
Freque

ncy Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 18-25 year 4 9.3 9.3 9.3 

26-33 year 14 32.6 32.6 41.9 
34-41 year 14 32.6 32.6 74.4 
42-49 year 7 16.3 16.3 90.7 
50 up year 4 9.3 9.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

الثظ كف اكثدوؿ اكخابؽ أفَّ اكلخبب األقبر كف أفراد طنلب اكبثث مـ كف اكفئب اكطكرنب اكةن ل

خلب  41-34أطكارما كا بنف خلب و اكفئب اكطكرنب اكةن ةةراوح  33-26ةةراوح أطكارما كا بنف 

%(  أي أقتر كف لصؼ أفراد طنلب اكبثث، وقالت اكلخبب 32.6ثنث بكغت لخبب قؿ كلمـ  )

خلب فأقتر ثنث بكغت لخبب قؿ كلمـ  50خلب و  25-18األقؿ كألفراد اكذنف ةقوف أطكارمـ بنف 

(9.3.)%  

 

ــذنن نطككــون فــن ا خرنثــن  كــن مــماكطــب كثونرثــض ذكــك بثرــب رأي اكباثــث إكــن أني أغكــب اك

 .رلب  26اكذنن نزند طكرمم طن اكثاكطات 



  

 

 

 

 

 ( ةوزنض أفراد اكطنلب ثخب كةغنر 7: نوّصث اكثدوؿ رقـ )كةغنر اككؤمل اكطككن

 اككؤمؿ اكطككن. 

( ةوزنض اكطنلب ثرب اككؤمل اكطككن7اكثدول رقم )  

 اكطككن اككؤمل

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid 18.6 18.6 18.6 8 كطمد 

 ثاكطنب إثازة
 

26 60.5 60.5 79.1 

 طكنا دراخات
 

9 20.9 20.9 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

لالثظ كف اكثدوؿ اكخابؽ أفَّ لخبب األفراد اكثاصكنف طكن اإلثازة اكثاكطنب قالت من اكلخبب 

%(، ةكنما األفراد اكثاصكنف طكن درثب اككاثخةنر بلخبب 60.5غت لخبةمـ )األقبر ثنث بك

(20.9 .)%  

أغكب اكذنن نطككون فن اكثاكطب مم  ونرثض ذكك بثرب رأي اكباثث وقكا ذقرلا رابقًا أني 

  .رلب 26خرنثو اكثاكطات اكذنن نزند طكرمم طن 

 

 نلب ثخب كةغنر اككخكن اكوظنفن.( ةوزنض أفراد اكط9: نوّصث اكثدوؿ رقـ )اككرةوى اكوظنفن 



( ةوزنض اكطنلب ثرب كةغنر اككركن اكوظنفن9ثدول رقم )  
 اكوظنفن اككرةوى 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid 90.7 90.7 90.7 39 كوظؼ 

 100.0 9.3 9.3 4 كدنر
Total 43 100.0 100.0  

ائناككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثص  

لالثظ كف اكثدوؿ اكخابؽ أفَّ اكلخبب األقبر كف أفراد طنلب اكبثث مـ كف اككوظفنف ثنث بكغت 

%(. 9.3%(، وقالت اكلخبب األقؿ كألفراد اككدراء ثنث بكغت لخبةمـ )90.7لخبةمـ )  

ومن لربب طبنطنب بثرب رأي اكباثث، ثنث أني أي كلظكب بغض اكلظر طن طبنطب وظروف 

  ن فنما لربب اككوظفنن أقبر كن لربب اككدراء.اكطكل فنما ةقو

 

  :( ةوزنض أفراد اكطنلب ثخب كةغنر خلوات اكجبرة.10نوّصث اكثدوؿ رقـ )طدد رلوات اكخبرة 

( ةوزنض اكطنلب ثرب كةغنر رلوات اكخبرة17ثدول رقم )  

 اكخبرة رلوات طدد

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid قؿأ  4.7 4.7 4.7 2 خلب كف 

 خلوات 3 إكن خلب كف
 

15 34.9 34.9 39.5 

 كف وأقؿ خلوات 3 كف أقتر
 خلوات جكس
 

6 14.0 14.0 53.5 

 فأقتر خلوات 5
 

20 46.5 46.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
ككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائنا  



فراد طنلب اكبثث نةراوح طدد خلوات اكجبرة كدنمـ لالثظ كف اكثدوؿ اكخابؽ أفَّ اكلخبب األقبر كف أ

%(، ةكنما األفراد اكذنف ةةرواح طدد خلوات اكجبرة 46.5خلوات فأقتر ثنث بكغت لخبةمـ ) 5كف 

%(. 15خلوات ثنث بكغت لخبةمـ ) 3كدنمـ كف خلب اكن   

ثاكطب كلذ اكطكل فن اكبدأو فراد األثزء البأس بل كن أني ونرثض ذكك بثرب رأي اكباثث إكن 

 بدانب األزكب فن رورنب أي كلذ أقتر كن تكان رلوات.

 

 تالنًا: ثراب اكةقرارات واكلرب اككئونب كطبارات وأبطاد وكثاور اكدرارب:  

 اككةوخط اكثخابن كبطد االةصاؿ وكشارقب اككطكوكات:  (1

( اككةورط اكثرابن كبطد االةصال وكشارقب اككطكوكات11ثدول رقم )  

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 طبارات اكدرارب اككةورط اكثرابن
 أثصؿ طكن اككطكوكات اكالزكب إللثاز طككن فن أي وقت أشاء 2.55

 ةخطن اككلظكب إلةاثب اككطكوكات كككوظفنف 3.25

 ةخمـ إةاثب اككطكوكات فن فمـ اككوظفنف ألدوارمـ فن اككلظكب 2.25

ةخمـ إةاثب اككطكوكات فن اككلظكب فن ةوثند اكرؤنب ووصث  1.95
 األمداؼ

 أشارؾ اهجرنف كف زكالئن باككطكوكات واكبنالات 1.88

كمارات االةصاؿ كدى اككوظفنف طاكنب ككا نخمـ فن ةخمنؿ إلثاز  2.32
 اككماـ

ةوثد قلوات اةصاؿ بنف اككخةونات اإلدارنب ككثصوؿ طكن  2.39
 اككطكوكات

 االةصال وكشارقب اككطكوكات 2.37



( وباكةاكن االةصال 2.37ب اككةورط اكثرابن كبطد االةصال وكشارقب اككطكوكات )بكغت قنك

ى وكشارقب اككطكوكات بنن اككوظفنن واألقرام اككخةكفب فن اكثاكطب طنلب اكدرارب قان بكرةو 

. كةورط  

 

 

 اككةوخط اكثخابن كبطد اكةثفنز:  (2

( اككةورط اكثرابن كبطد اكةثفنز12ثدول رقم )  

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 

( وباكةاكن ةثفنز اككدراء واككشرفنن ككوظفن 2.47كبطد اكةثفنز ) بكغت قنكب اككةورط اكثرابن

.كةورطبكرةوى اكثاكطب طنلب اكبثث رواًء باكةثفنز اككادي أو اككطلوي قان   

 

 

 طبارات اكدرارب اككةورط اكثرابن
 نقـو رؤخائن فن اكطكؿ بةثفنزي طكن ةثكؿ كخؤوكنات أقبر 2.44

 لظاـ اكثوافز اككطّبؽ فن اككلظكب نثقؽ اكطداكب ككثكنض 3.00

نشطرلن كدنري بأمكنب وظنفةن وكقالةما قثزء ثنوي باكلخبب  2.04
 كككلظكب

خةكرارةةوقض كلن إدارة اككلظكب اكلةائت واألطكاؿ اكثندة با 1.83  
 ةكقن كبادراةن واثةماداةن اكشجصنب ةشثنض ودطـ اإلدارة 2.39

 نشثض رؤخائن فن اكطكؿ األفقار اككةطكقب بةثخنف األداء 2.30

 أةكقن كقافآت كادنب أو كطلونب طلدكا أقـو بأطكاؿ إبداطنب 2.81

 اكةثفنز 2.47



 

 

 

 

 

 اككةوخط اكثخابن كبطد اكةدرنب:  (3

( اككةورط اكثرابن كبطد اكةدرنب13ثدول رقم )  
 طبارات اكدرارب اككةورط اكثرابن

قدرةن طكن اكقناـ بطككنأتؽ كف  1.72  

 ةةوفر كدّي اككمارات اكصرورنب ككقناـ بكماكن اكوظنفنب 1.79

 ملاؾ تقب بقدرة اككوظفنف طكن أداء أطكاكمـ بقفاءة 2.04

 نطةبر طككن ذو أمكنب باكلخبب إكنّ  1.73

كماـ طككن كما كطلن وقنكب باكلخبب كزكالئن فن اكطكؿ ورئنخن  1.88
 اككباشر

كف اككمارات كا نكقللن كف اكةطاكؿ كض كخؤوكنات وأطباء كدّي  1.86
 وظنفةن

 اكةدرنب 1.84

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

( وباكةاكن اكةدرنب اكذي نخصض كل كوظفو 1.84بكغت قنكب اككةورط اكثرابن كبطد اكةدرنب )

. قبنر اكثاكطب طنلب اكبثث قان بكرةوى  

 طكؿ: اككةوخط اكثخابن كبطد بلاء فرؽ اك (4

( اككةورط اكثرابن كبطد بلاء فرق اكطكل14ثدول رقم )  
 طبارات اكدرارب اككةورط اكثرابن



 

 

 

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن
 

( وباكةاكن قدرة اكثاكطب طكن ةشقنل 2.36بكغت قنكب اككةورط اكثرابن كبطد بلاء فرق اكطكل )

. قبنر فرق اكطكل فطاكب ولاثثب قان بكرةوى  

 اككةوخط اكثخابن كبطد ةفونض اكخكطب:  (5

ط اكثرابن كبطد ةفونض اكركطب( اككةور15ثدول رقم )  

 أكةـز باككماـ طلد اكطكؿ صكف فرنؽ اكطكؿ 1.88

 ةةقدـ ثاثات اكفرنؽ طكن ثاثاةن اكشجصنب 2.04

ةمةـ اإلدارة بإقخاب اككوظفنف اككمارات اكثدندة بشقؿ كخةكر قثزء  2.55
 كف تقافةما

 ةثرص اككلظكب طكن اثةذاب ذوي اكجبرات اكطاكنب كةطننلمـ 2.55

 ةةخـ طالقةن كض رؤخائن بألَّما طالقب ةطاوف ةخودما اكتقب 1.95

 نطكؿ األفراد داجؿ اككلظكب بروح اكفرنؽ اكواثد 2.37

 أقّدر وأثةـر آراء زكالئن فن اكطكؿ 1.83

ن بلاء فرؽ اكطكؿةشّثض اككلظكب طكن اكطكؿ اكثكاطن وةثرص طك 2.18  

 بلاء فرق اكطكل 2.36

 طبارات اكدرارب اككةورط اكثرابن

 أقـو باككشارقب فن اةجاذ اكقرارات اككةطكقب باألطكاؿ اإلدارنب 2.81

 ةكقن كبادرات واثةمادات اككوظفنف ةشثنض ودطـ اإلدارة 2.34

 كّن اكثرنب فن إلثاز أطكاكن بأخكوبن 2.27

ظكبأخمـ فن وصض أمداؼ وجطط اككل 2.93  

 أخامـ إنثابًا فن كخاطدة اهجرنف إللثاز أطكاكمـ 2.04

 نخكث كن بإنثاد ثكوؿ كبةقرة ككشقالت طككن 2.20



 

 

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 

( وباكةاكن ةفونض اكركطب كن 2.41بكغت قنكب اككةورط اكثرابن كبطد ةفونض اكركطب )

ونكقن اطةبارل كلطقن قون اككشارقب فن وصض أمداف  اكرئنس إكن اككرؤرنن قان بكرةوى قكنل

وخطط اككلظكب ال نشارك فنما اكثكنض فن قل اككرةونات اإلدارنب، وباكةاكن كلطقن أن اكقنكب 

 . قكنكبقالت 

 

 اككةوخط اكثخابن ككثور اكةكقنف اإلداري:  (6

( اككةورط اكثرابن ككثور اكةكقنن اإلداري16م )ثدول رق  
 

 

 

 

 

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 

( وباكةاكن قدرة اككوظفنن طنلب 2.28ثرابن ككثور اكةكقنن اإلداري )بكغت قنكب اككةورط اك

  .قبنر اكبثث طكن اةخاذ اكقرارات وثل اككشقالت اكةن ةواثممم قان بكرةوى

 أخةطنض إقلاع رئنخن اككباشر بأي أفقار إنثابنب 2.27

 ةفونض اكركطب 2.41

 طبارات اكدرارب اككةورط اكثرابن

 االةصاؿ وكشارقب اككطكوكات 2.37

 اكةثفنز 2.47

 اكةدرنب 1.84

 بلاء فرؽ اكطكؿ 2.36

 ةفونض اكخكطب 2.41

 اكةكقنن اإلداري 2.28



 

 

 

 

 

 اككةورط اكثرابن ككثور االكةزام:  (7

( اككةورط اكثرابن ككثور االكةزام17ثدول رقم )  
  طنلب اكدرارب اككةورط اكثرابن

وف خطندًا ثدًا إذا قصنت بقنب ثناةن اككملنب فن اكثاكطبخأق 2.3256  
 أخةكةض باكثدنث طف اكثاكطب اكةن أطكؿ بما كض أفراد نطككوف جارثما. 1.8837
 أشطر أف كشاقؿ اكثاكطب من كشاقكن اكجاصب. 2.2791

2.4884 
أطةقد ألل نكقللن بخموكب أف ألدكت فن أي طكؿ ثدند قكا ألا كلدكت 

كطب.اهف فن اكثا  
 ال أشطر بأللن "ثزء كف اكطائكب " فن اكثاكطب اكةن أطكؿ بما. 3.4419
 ال أشطر بأللن "كرةبطب طاطفنًا" فن اكثاكطب اكةن أطكؿ بما. 3.3721
 اكثاكطب ةطلن كن اكقتنر. 2.1163

2.2791 
كف اكصطب طكّن أف أةرؾ طككن فن اكثاكطب اهف، ثةن كو أردت 

 ذكؾ.

2.4419 
ثناةن خنقوف كشّوش وكجّرب إذا قررت أللن أرند أف  ثزء قبنر كف

 أةرؾ اكطكؿ فن اكثاكطب اهف.
 إف بقائن فن طككن اهف مو كخأكب ثاثب بقدر كا مو رغبب. 2.8372
 أطةقد أف األفراد فن مذل األناـ نلةقكوف قتنرًا كف كلظكب إكن أجرى. 2.5116

طكؿ غنر أجالقن باكلخبب  إف االلةقاؿ كف كلظكب إكن أجرى ال نطةبر 2.9535
 كن.

2.3721 
أثد أمـ األخباب اكةن ةدفطلن كالخةكرار فن اكطكؿ فن اكثاكطب مو 

أللن أؤكف بأف اكوالء شنء ماـ، وكذكؾ أشطر باكةزاـ أجالقن ةثال اكبقاء 
 فنما.

2.6047 
إذا ثصكت طكن طرض آجر كوظنفب أفصؿ فن كقاف آجر كف أشطر 

ب اكذي أطكؿ بما.بأف اكصواب مو ةرؾ اكثاكط  



 ةطككت أف أؤكف بقنكب اكوالء ككلظكب واثدة. 2.1860
 االكةزام اكةلظنكن 2.54

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 

( وباكةاكن قدرة كوظفن اكثاكطب طنلب اكبثث 2.54بكغت قنكب اككةورط اكثرابن كبطد االكةزام  )

. قبنرطكن االكةزام باكطكل قان بكرةوى   

اكتاكثاككبثث   

 اخةبار فرصنات اكبثث

         

 ةثكنل االرةباط:  .1

قاـ اكباثث باخةجداـ ةثكنؿ االرةباط بنرخوف كف أثؿ كطرفب لخبب االرةباط بنف كةغنرات اكدراخب، 

(. 23قكا مو كوّصث باكثدوؿ رقـ )  

( كصفوفب االرةباط 23ثدول رقم )  

Correlations 
 اكةكقنن االكةزام  

 Pearson Correlation 1 .276 االكةزام
Sig. (2-tailed)  .073 

N 43 43 
 Pearson Correlation .276 1 اكةكقنن

Sig. (2-tailed) .073  
N 43 43 

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 

 املبحث الثالث

 اختبار فرضيات البحث

 



نوثد طالقب ارةباط بنن ةكقنن اكطاككنن واالكةزام اللالثظ كن خالل كصفوفب االرةباط 

  صطنفب. رةباطاكةلظنكن ومن طالقب ا

 

 

 

 

 اخةبار اكفرصنات:  .2

 
 اخةبار اكفرصنات اكفرطنب:  (1

طلد كخةوى  Enterوفؽ لكوذج  كةطددةثكنل االلثدار اكباخةجداـ  اكفرصنات اكفرطنبخنةـ دراخب 

 % ومن اكلخبب اككطةكدة ككدراخات االثةكاطنب. 95تقب 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .319a .102 -.019- .37643 

a. Predictors: (Constant), mo5, mo1, mo3, mo2, mo4 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression .596 5 .119 .841 .529b 

Residual 5.243 37 .142   
Total 5.839 42    

a. Dependent Variable: comm 
b. Predictors: (Constant), mo5, mo1, mo3, mo2, mo4 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

( لةائت االلثدار اككةطدد ألتر أبطاد ةكقنن اكطاككنن طكن االكةزام اكةلظنكن26ثدول رقم )  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.830 .399  4.589 .000 

االةصاؿ 
وكشارقب 
 اككطكوكات

.046 .054 .135 .843 .405 

 933. 085. 015. 124. 010. اكةثفنز
 927. 092. 017. 165. 015. اكةدرنب
 265. 1.131 218. 184. 208. فرؽ اكطكؿ
ةفونض 
 اكخكطب

.055 .150 .069 .367 .716 

a. Dependent Variable: comm 
 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 
( نفّخر كا كقدارل اكةكقنف( ومذا نطلن أفَّ اككةغنر اككخةقؿ )0.102) R2بكغت قنكب كطاكؿ اكةثدند 

 % كف اكةغنر اكثاصؿ فن اككةغنر اكةابض )االكةزاـ اكةلظنكن(. 10.2

 

 اخةبار اكفرصنب اكفرطنب األوكن:  (1



ب إثصائنب كالةصال وكشارقب اككطكوكات طكن االكةزام اكةلظنكن"نوثد أتر ذو دالك"  

قاـ اكباثث باخةجداـ االلثدار اككةطدد الجةبار اكفرصنب اكفرطنب األوكن، قكا مو كوّصث فن 

كف كخةوى اكدالكب اككطلونب  (، ومو أقبر0.40(. أفَّ قنكب كخةوى اككطلونب )26اكثدوؿ رقـ )

 صنب اكطدـ واكةن ةلص طكن ألَّل: (، وكذكؾ النكقف رفض فر 0.05)

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب كالةصال وكشارقب اككطكوكات طكن االكةزام اكةلظنكن""ال  

 

 اخةبار اكفرصنب اكفرطنب اكتالنب:  (2

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب ككةثفنز طكن االكةزام اكةلظنكن""  

كفرطنب اكتالنب، قكا مو كوّصث فن اكثدوؿ قاـ اكباثث باخةجداـ االلثدار اككةطدد الجةبار اكفرصنب ا

(، 0.05(، ومو أقبر كف كخةوى اكدالكب اككطلونب )0.93أفَّ قنكب كخةوى اككطلونب )ب(. 26رقـ )

 وكذكؾ ال نكقف رفض فرصنب اكطدـ، واكةن ةلص طكن ألَّل: 

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب ككةثفنز طكن االكةزام اكةلظنكن""ال  

 

 كفرطنب اكتاكتب: اخةبار اكفرصنب ا (3

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب ككةدرنب طكن االكةزام اكةلظنكن""  

قاـ اكباثث باخةجداـ االلثدار اككةطدد الجةبار اكفرصنب اكفرطنب اكتاكتب، قكا مو كوّصث فن اكثدوؿ 

(، 0.05أقبر كف كخةوى اكدالكب اككطلونب ) (، ومو0.92أفَّ قنكب كخةوى اككطلونب )ب(. 26رقـ )

 كذكؾ ال نكقف رفض فرصنب اكطدـ، واكةن ةلص طكن ألَّل: و 

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب ككةدرنب طكن االكةزام اكةلظنكن""ال  

 



 

 

 

 

 

 

 اخةبار اكفرصنب اكفرطنب اكرابطب:  (4

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب كبلاء فرق اكطكل طكن االكةزام اكةلظنكن ""  

الجةبار اكفرصنب اكفرطنب اكرابطب، قكا مو كوّصث فن قاـ اكباثث باخةجداـ االلثدار اككةطدد 

كف كخةوى اكدالكب اككطلونب  أقبر(، ومو 0.26أفَّ قنكب كخةوى اككطلونب )ب(. 26اكثدوؿ رقـ )

 فرصنب اكطدـ، واكةن ةلص طكن ألَّل: رفض النكقف (، وكذكؾ 0.05)

لظنكن"نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب كبلاء فرق اكطكل طكن االكةزام اكةال"  

 

 اخةبار اكفرصنب اكفرطنب اكخاكرب:  (5

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب كةفونض اكركطب طكن االكةزام اكةلظنكن""  

قاـ اكباثث باخةجداـ االلثدار اككةطدد الجةبار اكفرصنب اكفرطنب اكرابطب، قكا مو كوّصث فن 

خةوى اكدالكب اككطلونب (، ومو أقبر كف ك71. 0أفَّ قنكب كخةوى اككطلونب )ب(. 26اكثدوؿ رقـ )

 (، وكذكؾ ال نكقف رفض فرصنب اكطدـ، واكةن ةلص طكن ألَّل: 0.05)

نوثد أتر ذو دالكب إثصائنب كةفونض اكركطب طكن االكةزام""ال   

 



 

 اخةبار اكفرصنب اكرئنرنب اكتالنب:  .3

كثاكطػب االكةػزاـ اكةلظنكػن كػدى كػوظفن ا كخػةوى ةوثد فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصػائنب فػن ةلكنػب

، واكطكػػػر، واككؤمػػػؿ اكطككػػػن، واككخػػػةوى االفةراصػػػنب اكخػػػورنب ُةطػػػزرى كككةغنػػػرات اكدنكوغرافنػػػب )اكثػػػلس

 نلةت طف مذل اكفرصنب اكرئنخب اكفرصنات اكفرطنب اكةاكنب: اكوظنفن، وطدد خلوات اكجبرة(، 

H 2-1 كدى كػوظفن االكةزاـ اكةلظنكن كخةوى : ةوثد فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصائنب فن ةلكنب

 اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب ُةطزرى ككةغنر اكثلس. 

H 2-2االكةػزاـ كػدى كػوظفن اكثاكطػب  كخػةوى : ةوثد فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصائنب فػن ةلكنػب

 االفةراصنب اكخورنب ُةطزرى ككةغنر اكطكر. 

H 2-3 كن كدى كػوظفن االكةزاـ اكةلظنكخةوى : ةوثد فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصائنب فن ةلكنب

 اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب ُةطزرى ككةغنر اككؤمؿ اكطككن. 

H 2-4 االكةزاـ اكةلظنكن كدى كػوظفن كخةوى : ةوثد فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصائنب فن ةلكنب

 اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب ُةطزرى ككةغنر اككخةوى اكوظنفن.

H 2-5االكةزاـ اكةلظنكن كدى كػوظفن كخةوى ن ةلكنب : ةوثد فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصائنب ف

 اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب ُةطزرى ةبطًا ككةغنر طدد خلوات اكجبرة. 

 

 

كدراخػػب اكفػػروؽ اكثومرنػػب ( Independent Samples T_Testsوقػػد اخػػةجدـ اكباثػػث ةثكنػػؿ )

الكةػػزاـ اكةلظنكػػن كػػدنما ذات اكدالكػب اإلثصػػائنب فػػن آراء كػػوظفن اكثاكطػػب االفةراصػنب اكخػػورنب ةثػػال ا

( 27قكا مو كوّصػث فػن اكثػدوكنف رقػـ ) ةبطًا كككةغنرات اكدنكوغرافنب )اكثلس، واككخةوى اكوظنفن(،

( كدراخػػب اكفػػروؽ اكثومرنػػب ذات One Way Anova(، وةثكنػػؿ اكةبػػانف أثػػادي االةثػػال )31و )



االكةػػزاـ اكةلظنكػػن كػػدنما ةبطػػًا  اكدالكػػب اإلثصػػائنب فػػن آراء كػػوظفن اكثاكطػػب االفةراصػػنب اكخػػورنب ةثػػال

كككةغنػػػرات اكدنكوغرافنػػػب )اكطكػػػر، واككؤمػػػؿ اكطككػػػن ، وطػػػدد خػػػلوات اكجبػػػرة(، قكػػػا مػػػو كوّصػػػث فػػػن 

 ( 30( و )29( و )28اكثداوؿ رقـ )

 

 

 اكفرصنب اكفرطنب األوكن:  (1

 لس(( باكلربب كككةغنر اكدنكوغرافن )اكثIndependent Sample T_Test( اخةبار )27ثدول رقم ) 

Group Statistics 
اكثل 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean س
االكةزاـ 
 اكةلظنكن

 07827. 38344. 2.5243 24 ذقر
 08207. 35772. 2.6447 19 ألتن

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
االكةزاـ 
 اكةلظنكن 

Equal 
varian
ces 
assum
ed 

.024 .877 -
1.053 

41 .298 

Equal 
varian
ces 
not 
assum
ed 

    
-

1.062 
39.84

1 .295 



 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

(، 0.05) ( ومػػن أقبػػر كػػف0.298( اكثدوكنػػب ككثػػلس )Sigأفَّ قنكػػب ) نةصػػث كػػف اكثػػدوؿ اكخػػابؽ

  وباكةاكن النكقف رفض فرصنب اكطدـ، اكةن ةلص طكن ألَّل:

"االكةزام اكةلظنكن كرةوى "ال ةوثد فروق ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةأتنر اكثلس طكن  

 

 اكفرصنب اكفرطنب اكتالنب:  (2

 ( باكلربب كككةغنر اكدنكوغرافن )اكطكر(one way anova( اخةبار )28ثدول رقم )

 

ANOVA 

 العمر

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups .520 4 .130 .930 .457 

Within Groups 5.318 38 .140   
Total 5.839 42    

(، 0.05أقبػػر كػػف ) ومػػن( 0.457( اكثدوكنػػب ككطكػػر )Sigأفَّ قنكػػب ) نةصػػث كػػف اكثػػدوؿ اكخػػابؽ

 وباكةاكن النكقف رفض فرصنب اكطدـ اكةن ةلص طكن ألَّل:

"االكةزام اكةلظنكن كرةوى "الةوثد فروق ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةأتنر اكطكر طكن  

 

 

 اكفرصنب اكفرطنب اكتاكتب:  (3

 ( باكلربب كككةغنر اكدنكوغرافن )اككؤمل اكطككن(one way anova( اخةبار )29ثدول رقم )

ANOVA 
 اككؤمل اكطككن



 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 1.005 2 .502 4.156 .023 

Within Groups 4.834 40 .121   
Total 5.839 42    

 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

كػػف  أصػػغر ومػػن( 0.02( اكثدوكنػػب كككؤمػػؿ اكطككػػن )Sigأفَّ قنكػػب ) نةصػػث كػػف اكثػػدوؿ اكخػػابؽ

  ةن ةلص طكن ألَّل:اكولقبؿ باكفرصنب اكبدنكب و رفض فرصنب اكطدـ ل (، وباكةاكن0.05)

"االكةزام اكةلظنكنكرةوى " ةوثد فروق ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةأتنر اككؤمل اكطككن طكن   

 

 ب اكفرطنب ااكرابطب: ناكفرص (4

(باكلربب كككةغنر اكدنكوغرافن )اككرةوى Independent Sample T_Test( اخةبار )31ثدول رقم )

 اكوظنفن(

Group Statistics 
 اككخةوى 

كوظنفنا  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 
comm 05723. 35739. 2.5641 39 كوظؼ 

 27534. 55067. 2.7083 4 كدنر
اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن    

 
 
 

ومػػن أقبػػر كػػف ( 0.486( اكثدوكنػػب كككخػػةوى اكػػوظنفن )Sigأفَّ قنكػػب ) نةصػػث كػػف اكثػػدوؿ اكخػػابؽ

 ض فرصنب اكطدـ اكةن ةلص طكن ألَّل:(، وباكةاكن النكقف رف0.05)

 "ةوثد فروق ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةأتنر اككرةوى اكوظنفن طكن االكةزام اكةلظنكن "ال

 



 

 

 

 

 

 اكفرصنب اكفرطنب اكخاكرب:  (5

 ( باكلربب كككةغنر اكدنكوغرافن )طدد رلوات اكخبرة(one way anova( اخةبار )32ثدول رقم )

ANOVA 

رةطدد رلوات اكخب  

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups .690 3 .230 1.741 .174 
Within Groups 5.149 39 .132   

Total 5.839 42    
 اككصدر: لةائت اكةثكنل اإلثصائن

 
كػػف  أقبػرومػػن ( 0.174( اكثدوكنػػب كطػدد خػػلوات اكجبػرة )Sigأفَّ قنكػب ) نةصػث كػػف اكثػدوؿ اكخػػابؽ

 اكةن ةلص طكن ألَّل:و  فض فرصنب اكطدـ النكقف ر  وباكةاكن (،0.05)

 "ةوثد فروق ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةأتنر طدد رلوات اكخبرة طكن االكةزام اكةلظنكن ال "

 

 اكلةائت:  .4

 اخةلادًا إكن اكدراخب اككندالنب اكةن قاـ بما اكباثث ةـ اكةوصؿ ككلةائت اكةاكنب: 

ائنب كالةصػػػاؿ وكشػػػارقب اككطكوكػػػات طكػػػن االكةػػػزاـ اكةلظنكػػػن كػػػدى أتػػػر ذو دالكػػػب إثصػػػال نوثػػػد  (1

 كوظفن اكثاكطب االفةراصنب اكخورنب.



أتػػػػػر ذو دالكػػػػػب إثصػػػػػائنب ككةثفنػػػػػز طكػػػػػن االكةػػػػػزاـ اكةلظنكػػػػػن كػػػػػدى كػػػػػوظفن اكثاكطػػػػػب ال نوثػػػػػد  (2

  .االفةراصنب

ب كػػػػػن كػػػػػدى كػػػػػوظفن اكثاكطػػػػػأتػػػػػر ذو دالكػػػػػب إثصػػػػػائنب ككةػػػػػدرنب طكػػػػػن االكةػػػػػزاـ اكةلظنال نوثػػػػػد  (3

 االفةراصنب.

كبلػاء فػرؽ اكطكػؿ طكػن االكةػزاـ اكةلظنكػن كػدى كػوظفن اكثاكطػب أتر ذو دالكػب إثصػائنب ال نوثد  (4

 االفةراصنب اكخورنب.

أتػر ذو دالكػب إثصػائنب كةفػونض اكخػكطب طكػن االكةػزاـ اكةلظنكػن كػدى كػوظفن اكثاكطػب ال نوثد  (5

 االفةراصنب اكخورنب.

ائنب كةػػأتنر اكثػػلس طكػػن االكةػػزاـ اكةلظنكػػن، أي أفَّ طػػدـ وثػػود فػػروؽ ثومرنػػب ذات دالكػػب إثصػػ (6

 االكةزاـ اكةلظنكن ال نجةكؼ بنف كوظفن اكثاكطب خواًء قالوا ذقور أو إلاث.

طدـ وثود فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةػأتنر اكطكػر طكػن االكةػزاـ اكةلظنكػن، أي أفَّ   (7

 ارمـ. االكةزاـ اكةلظنكن النجةكؼ بنف كوظفن اكثاكطب بثخب أطك

االكةزاـ اكةلظنكن، أي أفَّ  طكنوثود فروق ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةأتنر اككؤمل اكطككن  (8

 اكطككن اكثاصكنف طكنل.  ثخب اككؤمؿاالكةزاـ اكةلظنكن نجةكؼ بنف كوظفن اكثاكطب 

وثود فروؽ ثومرنب ذات دالكب إثصائنب كةأتنر اككخةوى اكوظنفن طكػن االكةػزاـ اكةلظنكػن، طدـ  (9

 ي أفَّ االكةزاـ اكةلظنكن ال نجةكؼ بنف كوظفن اكثاكطب خواًء قالوا كوظفنف أـ كدراء. أ

إثصائنب كةأتنر خلوات اكجبػرة طكػن االكةػزاـ اكةلظنكػن، وثود فروؽ ثومرنب ذات دالكب طدـ  (10

 جبرة.اكنجةكؼ بنف كوظفن اكثاكطب ةبطًا كخلوات الأي أفَّ االكةزاـ اكةلظنكن 

 

 : اكةوصنات .5



اكجطط  ضكالطةكاد طكنمـ فن وص كؤمؿ طككناكذنف كدنمـ كةرقنز طكن اكطاككنف صرورة ا (1

 قتر كطككمـ.أنشطروف بااللةكاء كةثطكمـ  واألمداؼ

كثاوكب دكت اككوظفنف بقافب لشاطات اكثاكطب وجاصًب كف جالؿ اككشارقب بقافب االثةفاكنات  (2

ذكؾ كزنادة ارةباطمـ باكثاكطب إصافًب اكن اكقناـ بفطؿ كادي او كطلوي ةثال ةكؾ اكلشاطات و 

 اكذنف نطككوف فنما.

أف ةلوع كف اكبراكت اككرةبطب بكخؤوكنةما االثةكاطنب ةثال كواردما اكبشرنب،  اكثاكطبنثب طكن  (3

 اكطاككنف كدنما اكةزاـوةثاوؿ ةطونرما بشقؿ دائـ واإلبداع فنما ككوصوؿ إكن درثب طاكنب كف 

 قؿ.ق اكثاكطبكن اكةثخنف كف أداء وباكةا

براكت ذات طبنطب اثةكاطنب وأجالقنب ةرةقز طكن ةبلن إصافب إكن اكةرقنز طكن اكةثفنز اككادي  (4

 اكةثفنز اككطلوي ككطاكؿ وةقافئ قؿ كثةمد وفؽ لظاـ كوصوطن كةقننـ األداء.

وؿ ةثال اككوارد اكبشرنب ؤ أمكنب االطالع طكن ةثارب اكشرقات اكرائدة فن كثاؿ االكةزاـ اككخ (5

 ن براكثما كف أثؿ االخةفادة كلما. واكةطرؼ طك
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ةشقؿ قائكب اكطبارات اكواردة فن اكثدوؿ أداة كقناس كدى االكةزاـ فن اكطكؿ، ثدد درثب كوافقةؾ 
 كف جالؿ اكةاكن:باكطكؿ فن اكثاكطب طكن كدى اكةزاكؾ 

 أسئلة االستبَان

 
غير 

 موافق أبداا 

 
غير 

 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 
موافق 

 جداا 

 
ة سأكون سعَدة جداً إذا قضَت بقَة حَاتٍ المهنَ

 .فٍ الجامعة

     

 
مع  االذٌ أعمل به الجامعةأستمتع بالحدَث عن 

 .هاأفراد َعملون خارج

     

 
 هٍ مشاكلٍ الخاصة. الجامعةأشعر أن مشاكل 

     

 
أعتقد أنه َمكننٍ بسهولة أن أندمج فٍ أٌ عمل 

 .الجامعةجدَد كما أنا مندمج اآلن فٍ 

     

 
 الجامعةفٍ ال أشعر بأننٍ "جزء من العائلة" 

 الذٌ أعمل به.

     

 
 التٍ الجامعةال أشعر بأننٍ "مرتبطة عاطفَاً" فٍ 

 .اأعمل به

     

 
 لٍ الكثَر.هذه الجامعة تعنٍ 

     

 
ٍّ أن أترك عملٍ فٍ   الجامعة من الصعب عل

 اآلن، حتً لو أردت ذلك.

     

 
جزء كبَر من حَاتٍ سَكون مشّوش ومخّرب إذا 

 اآلن. الجامعةأن أترك العمل فٍ قررت أننٍ أرَد 

     

 
 لن َكون األمر مكلفاً جداً لٍ أن أترك عملٍ اآلن.

     

 
إن بقائٍ فٍ عملٍ اآلن هو مسألة حاجة بقدر ما 

 هو رغبة.

     

      اُغبٓؼخأٍْٜ ك٢ ٝػغ أٛلاف ٝفطؾ  4

      أٍبْٛ ا٣غبثبً ك٢ َٓبػلح ا٥فو٣ٖ إلٗغبى أػٔبُْٜ 5

      ٣َٔؼ ٢ُ ثب٣غبك ؽٍِٞ ٓجزٌوح ُٔشٌالد ػ٢ِٔ 6

      ُل١ّ كٝه كّؼبٍ ُٔب ٣ؾلس ك٢ ػ٢ِٔ 7

      أٍزط٤غ اه٘بع هئ٢َ٤ أُجبشو ثؤ١ أكٌبه ا٣غبث٤خ 8



 
أعتقد أن األفراد فٍ هذه األَام َنتقلون كثَراً من 

 منظمة إلً أخري.

     

 
 َعتبر عمل إن االنتقال من منظمة إلً أخري ال
 غَر أخالقٍ بالنسبة لٍ.

     

 
أح أهم األسباب التٍ تدفعنٍ لالستمرار فٍ العمل 

هو أننٍ أؤمن بأن الوالء شٍء هام،  الجامعةفٍ 
 ولذلك أشعر بالتزام أخالقٍ تجاه البقاء فَه.

     

 
إذا حصلت علً عرض آخر لوظَفة أفضل فٍ 

 امعةالجمكان آخر لن أشعر بأن الصواب هو ترك 
 الذٌ أعمل به.

     

 

 تعلمت أن أؤمن بقَمة الوالء لمنظمة واحدة.

     

 
 

 



 

 

 

 

 

 


