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ً فٌ خحشًٍ يصفوفج األداء اهيصرفؤذر خطتٍق تطبكج األداء اهيخواز  
دراشج خطتٍلٍج عوي اهتٌوم اإلشاليٍج األردٌٍج-  

ٍحٌ اهخصبوٌج.د  
االؼغً -سبيًج اهؽؼكبء  

 :اهيلديج
اهضيغ هلل ّاهكالث ّاهؿالى يوٓ ؼؿّهَ ّكضتج اهنؼاى ّيً ؿبؼ يوىٓ ٌِسِىى ّاُخىغْ    

 :تِغِٖى ّتًغ

فخؼث اهخٕ هِؼح فِٖب اهيكبؼف اإلؿاليٖج ّاهخٕ ال خخسبّؽ عيؿج يلّغ تبهؼغى يً ككؼ اه
فبً ُػٍ اهيكبؼف كغ ضللح اٌخفبؼا هٖؾ هَ ٌهٖؼ، هٖؾ يوٓ اهغّل اهًؼتٖىج ّاإلؿىاليٖج   
فضؿة ّاٌيب فٕ يًهى غّل اهًبهى، ّكغ اسخػتح ُػٍ اهيكبؼف اُخيبى اهتٌىّم اهيؼنؽٖىج   

ٌم اٌسوخؼا ّكٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ ّاهيؼانؽ اهًويٖج اهغؼتٖج يذل تٌم االضخٖبنٕ األيؼٖنٕ ّت
اهيؼيّكج يذل سبيًج ُبؼفبؼغ ّغٖؼُب يً اهسبيًبح ّاهيؼانؽ اهًويٖج فٕ اهًىبهى، ّؼتيىب   
ًّٖغ ػهم اهٌسبش ّاالٌخفبؼ اهٓ نتًٖج اهٌهبى اهيكؼفٕ اإلؿاليٕ اهيؿخيغ يىً اهفىؼًٖج   

تن تبهمّاتن اهفؼيٖج ؤّال، ذى ألٌَ اإلؿاليٖج اهؿيضج، فِّ ٌهبى يخيٖؽ ّيخفّق، ألٌج يٌم
ٖؼايٕ اهسّاٌة اهيبغٖج ّاهؼّضٖج، فِّ ٖسيى تًٖ خضلٖق اهخلغى فٕ اهيسخيى،ّخضلٖق اهؿًبغث 

 (.                                                                        111،ق2002ضنبة،)ّاهنيإٌٌٖج ّاهؼمب اهؼّضٕ غاعل اهٌفؾ اهتفؼٖج
فٕ هل اهخغٖؼاح اهِبئوج ّاهيخّاكوج عبكج خوم اهخٕ ضغذح فٕ اهًلغًٖ األعٖؼًٖ يىً  اٌَ ّ

اهلؼً اهيبمٕ ّتغاٖبح اهلؼً اهضبهٕ فبٌَ ٖخنوة خنتٖق اؿخؼاخٖسٖج ألٔ يٌهيج خّفؼ ؤغّاح 
ؼكبتٖج غاعوٖج اغاؼٖج ّيضبؿتٖج سغٖغث، ّكغ ؤخسَ اهفنؼ اإلغاؼٔ اهضغٖد فىٕ هىل خىؽاّر    

ح ّاالخكبالح ّاهخنّؼ اهؿؼٖى فٕ يًغالح اهٌيّ هوكٌبيج اهٓ ؤُيٖىج  خنٌّهّسٖب اهيًوّيب
خلٖٖى األغاء غاعل اهيئؿؿج فٕ مّء تًغ اؿخؼاخٖسٕ يضغغ، ضٖد ؤً ؤغّاح اهخضوٖل اهيىبهٕ  
اهخلوٖغٔ ؤكتضح تيفؼغُب غٖؼ نبفٖج إلغعبل ييوٖج خلٖٖى األغاء فٕ نل يً األسل اهلكىٖؼ  

 (.3، ق2005ؤتّ فمج، )  ّاألسل اهنّٖل هوعنن اإلؿخؼاخٖسٖج
ؤً اهيئؿؿبح اهيكؼفٖج اإلؿاليٖج ٌين سغٖغ يً اهيئؿؿبح اهيبهٖج، خوخىؽى امىبفج اهىٓ    
األييبل اهنتًٖٖج اهخٕ خلّى تِب اهيئؿؿبح اهيبهٖج ّاهيكؼفٖج اهخلوٖغٖج، تخؼؿٖظ كٖى ّيتىبغة  

إلؿاليٖج، عغيج ّيفبُٖى اهيٌِز اإلؿاليٕ تبهخًبيل يى اهسيٖى ّفق ؤضنبى ّيتبغة اهفؼًٖج ا
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 .هويكوضج اهًبيج هويسخيى
خلّى فنؼث ُػا اهتضد فٕ يًؼفج يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ اهيكبؼف اإلؿاليٖج 

 .ّؤذؼُب فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ 
 يٌهسٍج اهتحد
 :يشنوج اهدراشج

كىبؼف  خخيذل يفنوج اهغؼاؿج فٕ يًؼفج يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخىّاؽً فىٕ اهي  
اإلؿاليٖج اهًبيوج فٕ األؼغً، ّاتؼاؽ ؤُيٖج اهضبسج اهٓ ختٌٕ اهيكىبؼف اإلؿىاليٖج األغاء   
اهيخّاؽً تفنل يخنبيل نيلٖبؾ هألغاء ّنٌهىبى هىاغاؼث هخىخينً يىً خضلٖىق ؤُىغافِب       
اإلؿخؼاخٖسٖج ّفلب هؼئٖخِب ّاهنفف يً اهيًّكبح اهخٕ خضّل غًّ اؿىخعغاى تنبكىج األغاء   

 .تٌّم اإلؿاليٖج اهًبيوج األؼغٌٖجاهيخّاؽً فٕ اه
 :ّخخوعق يفنوج اهغؼاؿج فٕ األؿئوج اٗخٖج

 يب يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج؟ -1
 يب يًّكبح خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج؟ -2
 ًٖ يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ؟يب ؤذؼ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿ -3

 :ؤهداف اهدراشج
اإلؿاليٖج األؼغٌٖج  اهتٌّماً اهِغف اهؼئٖؿٕ هِػٍ اهغؼاؿج ُّ اهخًؼف يوٓ يغْ خنتٖق   -1

هتنبكج األغاء اهيخّاؽً تإتًبغُب األؼتًج، ّؿٖخى ػهم يً عالل خكيٖى اؿىختبٌج عبكىج   
 .هخضلٖق ُػا اهِغف

 :يً األُغاف اهفؼيٖج ّاهخٕ خخيذل تىبٗخٌّٕٖتذق يً اهِغف اهؼئٖؿٕ اهؿبتق يسيّيج 
اهخًؼف يوٓ اذؼ اضخّاء اهتًغ اهيبهٕ ّيب ٖخميٌَ يً يلبٖٖؾ ؤغاء اؿىخؼاخٖسٖج يوىٓ    -ؤ

 .اإلؿاليٖج األؼغٌٖج اهتٌّم يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٖيب ٖخًوق تنتًٖج اهًيل فٕ
لبٖٖؾ ؤغاء اؿىخؼاخسٖج يوىٓ   اهخًؼف يوٓ اذؼ اضخّاء تًغ اهًيٖل ّيب ٖضخَّٖ يً ي -ة

 .اإلؿاليٖج األؼغٌٖج اهتٌّم يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٖيب ٖخًوق تنتًٖج اهًيل فٕ
اهخًؼف يوٓ ؤذؼ اضخّاء تًغ اهًيوٖبح اهغاعوٖىج ّتيىب خضخّٖىَ يىً يلىبٖٖؾ ؤغاء       -ر

 اهتٌىّم فٕ اؿخؼاخٖسٖج يوٓ يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٖيب ٖخًوق تنتًٖج اهًيل 
 .اإلؿاليٖج األؼغٌٖج
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اهخًؼف يوٓ اذؼ اضخّاء تًغ اهخًوى ّاهٌيّ تيب ٖضخَّٖ يً يلبٖٖؾ ؤغاء اؿخؼاخٖسٖج يوٓ  -غ
اإلؿىاليٖج   اهتٌىّم يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٖيب ٖخًوق تنتًٖج اهًيىل فىٕ   

 .األؼغٌٖج
 اهتٌىّم يخىّاؽً فىٕ   اهخًؼف يوٓ اهيًّكبح اهخٕ خضّل غًّ خنتٖق تنبكىج األغاء اه   -2

 .اإلؿاليٖج  األؼغٌٖج

كٖبؾ ؤذؼ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ اهيكبؼف اإلؿاليٖج األؼغٌٖج فىٕ خضؿىًٖ     -3
 .يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ اإلؿاليٕ

       :ؤهيٍج اهدراشج

خخيذل ؤُيٖج ُػٍ اهغؼاؿج فٕ ؤٌِب خخٌبّل كمٖج ُبيج خيؾ سُّؼ اهيٌهيبح اهيكىؼفٖج،  
بؼف ؤكتضح خًيل فٕ تٖئج يً ؤُى ؿيبخِب اهخنّٖؼ ّاهخسغٖغ ّاهخيٖؽ، نيىب  ضٖد ؤً اهيك

خٌتى ؤُيٖج ُػٍ اهغؼاؿج يً نٌِّب ختضد فٕ كنبو يِى ُّّ كنبو اهيكىبؼف اإلؿىاليٖج   
اهًبيوج فٕ األؼغً، هيب خوًتَ يً غّؼ نتٖؼ ُّبى فٕ االكخكبغ اهّنٌٕ، امبفج اهٓ ؤً ُىػٍ  

اهيًّكبح اهخٕ ؿىخضّل غًّ خنتٖىق تنبكىج األغاء     اهغؼاؿج ؿخًيل يوٓ اهنفف يً ؤُى
 .اهتٌّماهيخّاؽً فٕ خلٖٖى ؤغاء ُػٍ 

اإلؿاليٖج ّيب خّفؼٍ هِى يً  اهتٌّمنيب ؤً هِػٍ اهغؼاؿج ؤُيٖج تبهٌؿتج هيخعػٔ اهلؼاؼ فٕ 
 .يًوّيبح ضّل اهيًّكبح اهخٕ خّاسَ اؿخعغاى تنبكج األغاء اهيخّاؽً ّآهٖج ضوّهِب

 :ؤٌيوذر اهدراشج
 اهتٌّمُغفح ُػٍ اهغؼاؿج اهٓ اهخًؼف يوٓ يغْ خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ 

اإلؿاليٖج، ّاهخًؼف يوٓ ؤُى اهيًّكبح اهخٕ خضّل غًّ اؿخعغاى تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ 
، ّؤذؼ ػهم فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ، ّهخضلٖق ػهم خى تٌبء ٌيّػر  اهتٌّمُػٍ 

 ٖص اهًالكج تًٖ يخغٖؼاح اهغؼاؿج اهيؿخلوج ّاهخبتًجاهغؼاؿج اهخبهٕ هخّم
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 التابع المتغير                                        المستقلة المتغيرات    

 اهتًغ اهيبهٕ

 تًغ اهًيالء

 اهًيوٖبح اهغاعوٖجتًغ 

 تًغ اهخًوى ّاهٌيّ

 

 الباحث إعداد من: المصدر
 :فرضٍبح اهدراشج

هلغ خى كٖبغج اهفؼمٖج اهؼئٖؿٖج هوغؼاؿج ايخيبغا يوٓ يفنوج اهغؼاؿج ّيخغٖؼاخِىب،      
 :ّخيذوح فٕ اهفؼمٖج اإلضكبئٖج اٗخٖج

 :اهفرضٍج اهرئٍشٍج
H0:  يٌغ يؿخّْ اهيًٌّٖج ال ّٖسغ ؤذؼ ػّ غالهج اضكبئٖج(α ≤ 0.05 ) هخنتٖق يضبّؼ

يكؼفٕ فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اه
 .األؼغٌٖج

H1 : يٌغ يؿخّْ اهيًٌّٖج ّٖسغ ؤذؼ ػّ غالهج اضكبئٖج(α ≤ 0.05 )  هخنتٖق يضىبّؼ
تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج 

 .األؼغٌٖج
 :يخغٍراح اهدراشج

 :اهيخغٍراح اهيشخلوج -1     
اهيؿخلوج فٕ ُػٍ اهغؼاؿج تيضبّؼ خنتٖق تنبكىج األغاء اهيخىّاؽً    خخيذل اهيخغٖؼاح    

اهيحور اهيبهٌ، ويحور اهعيالء، ويحةور اهةخعوى، ويحةور اهعيوٍةبح     )اهيخيذوج تى
 .(اهداخوٍج

 :اهيخغٍر اهخبتع -2
 (.يصفوفج األداء اهيصرفٌ)ٖخيذل اهيخغٖؼ اهخبتى تى     

يكفّفج 
األغاء 

 اهيكؼفٕ
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 :يسخيع اهدراشج وعٌٍخهب
 :يسخيع اهدراشج1- 

خنًّ يسخيى اهغؼاؿج يً اهتٌّم االؿاليٖج اهًبيوج فٕ االؼغً ّاالنذؼ اٌخفبؼا ّاهيخيذوج ٖ
 االؿاليٕ االؼغٌٕ هالؿخذيبؼ ّاهخيّٖل ّاهتٌم اهًؼتٕ االؿاليٕ اهغّهٕ تبهتٌم

 :عٌٍج اهدراشج 2- 

تبهٌهؼ هكًّتج فيّل سيٖى يّهفٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج، هسإ اهتبضىد اهىٓ     
( 52)، ضٖد توغح يٌٖج اهغؼاؿج %(10)ٌٖج يفّائٖج يً يسخيى اهغؼاؿج تٌؿتج اعخٖبؼ ي

 .ًيّهفب
اؿخيبؼث اؿختٖبً يوىٓ ؤفىؼاغ   ( 52)ّتًغ االٌخِبء يً خضغٖغ يٌٖج اهغؼاؿج، خى خّؽٖى 

، ّخىى  %(92.3)اؿخيبؼثً، ؤٔ تٌؿتج اؿىخؼسبو توغىح   ( 48)ّكغ خى اؿخؼسبو . اهًٌٖج
ضٖخِب ألغؼال ييوٖج اهخضوٖل اإلضكبئٕ تؿتة ٌلىق  اؿخيبؼاح هًغى كال( 8)اؿختًبغ 

اؿخيبؼث كبهضج ألغىؼال اهيًبهسىج   ( 40)، ّتبهخبهٕ خى ايخيبغ ِباهيًوّيبح اهّاؼغث فٖ
اإلضكبئٖج، ضٖد توغح ٌؿتج االؿخيبؼاح اهكىبهضج هوخضوٖىل يىً اهًىغغ اهيؿىخؼسى      

(%83.3  .) 

ّفٖيب ٖوٕ اهّكف اهخفكٖوٕ هوعكبئق اهغٖيّغؼافٖج ألفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج، نيب ُّ 
 :اٗخٕ( 1)يّمص فٕ اهسغّل 
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 :اهدراشج ؤداث
 هِىػا  اؿىختبٌج  تبيىغاغ  اهتبضىد  كبى ٖبخِب،فؼم ّاعختبؼ اهغؼاؿج ؤؿئوج يوٓ هاسبتج 

ٔ  ؤغة يً ُنخة يب يوٓ ايخيبغاً اهغؼل،  اهيبهٖىج  ّاهًوىّى  تبهيضبؿىتج  ٖخًوىق  ٌهىؼ
 خٌبّل ّكغ اهغؼاؿج، ُػٍ تيّمّو اهكوج ػاح اهؿبتلج اهغؼاؿبح يوٓ ّنػهم ّاهيكؼفٖج،

 يضىبّؼ  بّلخٌى  فلىغ  اهذبٌٕ اهسؽء ؤيب اهغٖيّغؼافٖج، اهيخغٖؼاح يوٓ يٌِب األّل اهسؽء
 يكىفّفج ) اهخىبتى  اهيخغٖؼ اهذبهد اهسؽء خٌبّل ضًٖ فٕ ، اهيخّاؽً األغاء تنبكج خنتٖق
 اهغؼاؿج يٌٖج ؤفؼاغ خلٖٖى يوٓ اهّكّف تيسيوِب، األغاث فلؼاح ّخِغف ،(اهيكؼفٕ األغاء
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ٕ  اهيخّاؽً األغاء تنبكج خنتٖق يضبّؼ خإذٖؼ يغْ يً ّخلغٖؼاخِى ً  فى  يكىفّفج  خضؿىٖ
 .فٕاهيكؼ األغاء

 :اٗخٕ اهٌضّ يوٓ ّذتبخِب، كغكِب اعختبؼ خى اهغؼاؿج، ؤغاث خكيٖى يً االٌخِبء ّتًغ
 :اهدراشج ؤداث صدق1- 
ٔ  اهكىغق  يً هوخضلق   ٕ  ّاهكىغق  ،(Face Validity) اههىبُؼ  Logical)اهيٌنلى

Validity) ّْيً يضنيًٖ عيؿج يوٓ األّهٖج كّؼخِب فٕ يؼمِب خى االؿختبٌج، هيضخ 
 األؼغٌٖج، اهسبيًبح فٕ ّاهيكؼفٖج اهيبهٖج ّاهًوّى اهيضبؿتج يسبل فٕ االعخكبق ػّٔ

 االؿىختبٌج  فلىؼاح  كالضٖج يغْ يً ّخلغٖؼُى ّيالضهبخِى آؼائِى يوٓ اهّكّف تِغف
 .هوغؼاؿج اهيلخؼضج هويضبّؼ ّيالئيخِب

 اهوغّٖىج  اهكىٖبغج  خًغٖل خى ّيلخؼضبخِى، اهيعخكًٖ اهيضنيًٖ يالضهبح مّء ّفٕ 
 اهيضىبّؼ  هيّمّو يالئيخِب يغى ؤّ هخنؼاؼُب اهفلؼاح يً يغغ ّضػف ؼاح،اهفل هتًل

 تًمِب، يى اهيخفبتِج اهفلؼاح غيز يى ؤعؼْ فلؼاح ّامبفج اهغؼاؿج، ؤغاث خخٌبّهِب اهخٕ
 .اهغؼاؿج يٌٖج ؤفؼاغ يوٓ هوخنتٖق يبهٖج كالضٖج ػاح اهغؼاؿج ؤغاث ٖسًل ييب
 :اهدراشج ؤداث ذتبح2- 

 اهتبهغج اهغؼاؿج يٌٖج يوٓ خنتٖلِب، ّسبُؽٖج اهغؼاؿج ؤغاث كالضٖج يً اهخإنغ خى ؤً تًغ
 تيخغٖؼاح اهعبكج االؿختبٌج هفلؼاح اهغاعوٕ االخؿبق يً اهخضلق ّهغؼل ،ًيّهفب( 40)

 ،(0.69) اهنوٖىج  هألغاث توغ ّاهػٔ( ؤهفب نؼٌّتبط) يًبيل اهغؼل هِػا اؿخعغيٌب اهغؼاؿج،
 .ّاإلٌؿبٌٖج اإلغاؼٖج تضّدهو تبهٌؿتج سٖغث اهلٖيج ُػٍ ّخًغ

ً  يوِٖب اهضكّل ؿٖخى اهخٕ اهتٖبٌبح ُخًغ خلغى، يب مّء ّفٕ  ؤغاث خنتٖىق  عىالل  يى
 اهخضوٖىل  ألغىؼال  كىبهضج  ،ًيّهفىب ( 40) يغغُى اهتبهغ اهًٌٖج ؤفؼاغ يوٓ اهغؼاؿج،

 ّاعختىبؼ  اهغؼاؿىج  ؤؿئوج يوٓ اإلسبتج هغؼل اإلضكبئٖج اهيئفؼاح ّضؿبة اإلضكبئٕ
 .فؼمٖبخِب

 :اإلحصبئٍج هيعبهسجا
 االؿىخًبٌج  خى, اهغؼاؿج يخغٖؼاح ضّل اهتٖبٌبح سيى ييوٖج يً اهتبضد اٌخِٓ ؤً تًغ
 هوًوىّى  اإلضكىبئٖج  اهضؽى تؼٌبيز فٕ اهيخّفؼث اإلضكبئٖج ّاألؿبهٖة اهيئفؼاح تتًل
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ً  يوِٖىب  اهضكّل خى اهخٕ اهتٖبٌبح يًبهسج اهٓ هٖكبؼ ،(SPSS) االسخيبيٖج  عىالل  يى
 :اٗخٖج اإلضكبئٖج األؿبهٖة اؿخعغى  خى فلغ ّتبهخضغٖغ, ٖغاٌٖجاهي اهغؼاؿج

ْ  يوٓ هوخًؼف ٖؿخعغى: اهحشبتٌ اهيخوشط -1  فلىؼاح  ضىّل  اإلسبتىج  فىغث  يؿىخّ
 .االؿختبٌج

ً  اهغؼاؿىج  يٌٖج ؤفؼاغ اسبتبح خفخح هخضغٖغ ٖؿخعغى: اهيعٍبرً االٌحراف -2  كىٖى  يى
 .اهضؿبتٕ اهيخّؿن

ٕ  االخؿىبق  العختىبؼ  خعغىٖؿ :ؤهفب نروٌتبخ يعبيل -   3  اهغؼاؿىج  ؤغاث هفلىؼاح  اهىغاعو
 .اهغؼاؿج يوِٖب افخيوح اهخٕ اهيخغٖؼاح كٖبؾ فٕ اهيؿخعغيج

 االعختىبؼ  ُىػا  ٖؿخعغى (:One- Sample Kolmogorov-Smirnov) اخختبر -4
ٕ  ٖىهوخّؽ خعمى اهغؼاؿج ؤغاث تٖبٌبح ؤً يً هوخضلق ( Normal Distribution) اهنتًٖى

 .ال ؤى
ً  هوخضلق االعختبؼ ُػا ٖؿخعغى (:VIF()Variance Inflation Factor) ختبراخ -5  يى

 اهيؿىخلوج،  اهيخغٖؼاح تًٖ( Multicollinearity) اهيخًغغ اهعنٕ اهخغاعل يفنوج ّسّغ
 .ّسّغُب يغى يً

 اهيخغٖىؼ  فٕ اهيؿخلوج اهيخغٖؼاح ؤذؼ هلٖبؾ ٖؿخعغى :اهيخعدد اهخطٌ االٌحدار خحوٍل -6
 .اهخبتى

 اإلضكبئٖج اهغالهج يً هوخإنغ اهغؼاؿج فؼمٖبح اعختبؼ فٕ ٖؿخعغى :(t-Test) براخخت -7
 .اهيخًغغ اهعنٕ االٌضغاؼ خضوٖل خنتٖق عالل يً اهِٖب اهخّكل خى اهخٕ هوٌخبئز

 :اهشبتلج اهدراشبح
 يٌظيبح فٌ اشخخدايهب ويعوكبح اهيخوازٌج األداء تطبكج" تعٌواً( 0202) دودًٍ دراشج
 ":األعيبل

 األغاء تنبكىج  ٌهىبى  خنتٖق غًّ خضّل اهخٕ اهيًّكبح يوٓ اهخًؼف اهٓ اهغؼاؿج ُغفح
ٓ  امبفج فِٖب، اهًبيوًٖ ٌهؼ ّسِج يً األؼغٌٖج اهخسبؼٖج اهتٌّم فٕ اهيخّاؽً  اهخًىؼف  اهى

 األغاء ّخلٖىٖى  هوؼكبتج نإؿوّة اهخسبؼٖج اهتٌّم فٕ اهيخّاؽً األغاء تنبكج خنتٖق يغْ يوٓ
 اهًبيوًٖ خكّؼاح فٕ االعخالف يوٓ اهخًؼف اهٓ ُغفح نيب ؼاخٖسٖج،اإلؿخ هاغاؼث ّنٌهبى
ٕ  اهيخّاؽً األغاء تنبكج ؤؿوّة خنتٖق خّاسَ اهخٕ هويًّكبح اإلغاؼٖج، يؿخّٖبخِى تسيٖى  فى
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ً  اهخٕ األؼغٌٖج اهخسبؼٖج اهتٌّم ؤغاء خلٖٖى ٕ  تِىب  ًٖيوىّ ْ  ّاهخى ٓ  خًىؽ  عكبئكىِى  اهى
 .اهغٖيّغؼافٖج

ً  يسيّيج ٌُبهم ؤً هغؼاؿجا اهَٖ خّكوح يب ؤُى ّيً ٕ  اهيًّكىبح  يى  خًخىؼل  اهخى
 اهيبهٖىج  ّاهًّايىل  نىبهخعنٖن  األؼغٌٖج اهخسبؼٖج اهتٌّم فٕ اهيخّاؽً األغاء تنبكج اؿخعغاى

 .اهخفؼًٖٖج ّاهًّايل اإلغاؼٖج ّاهًّايل
 األؼغٌٖىج  اهخسبؼٖىج  اهتٌّم كٖبى مؼّؼث اهغؼاؿج اهِٖب عوكح اهخٕ اهخّكٖبح ؤُى ّيً
 يً نبفٖج يتبهغ ّؼكغ هغِٖب، اهيخّاؽً األغاء تنبكج خنتٖق ؤيبى خلف اهخٕ ًّكبحاهي تيًبهسج

 ّايىغاغ  غّؼاح ّيلىغ  اهيخىّاؽً،  األغاء تنبكج ّخنتٖق خكيٖى هغؼل اهؿٌّٖج يّاؽٌبخِب
 خكيٖى نٖفٖج يوٓ خغؼٖتِى ؤسل يً اهتٌم هيّهفٕ يخعككًٖ ؤفؼاغ كتل يً خغؼٖتٖج تؼايز

 .اهتٌم فٕ اهيخّاؽٌج األغاء تنبكج ٌيّػر ّخفغٖل
 اإلشخراخٍسٌ األداء هلٍبس يخوازً ٌظبى خطوٍر ٌحو"  تعٌواً( 0222) فضج ؤتو دراشج

 ":اإلشاليٍج اهيصرفٍج اهيئششبح فٌ
 اهيئؿؿبح فٕ االؿخؼاخٖسٕ األغاء هلٖبؾ ّفبيل يخّاؽً ٌهبى خنّٖؼ اهٓ اهغؼاؿج ُغفح
 ّاهًيٖل، اهيبهٕ،) األؼتًج تإتًبغٍ ٌهبىاه ُػا خؼنٖة ايبغث يتؼ ّػهم اإلؿاليٖج، اهيكؼفٖج
ٕ  األغاء يلىبٖٖؾ  فٕ اهٌهؼ ايبغث عالل يً( ّاهٌيّ ّاهخًوى اهغاعوٖج، اهخفغٖل ّييوٖبح  اهخى
 اإلؿىاليٖج،  اهيكىؼفٖج  اهيئؿؿىبح  فٕ اهًيل نتًٖج ٖالئى تيب ّخنٖٖفِب ّخًغٖوِب خضخِّٖب،

ٕ  ّاهًلغٖىج،  اهفنؼٖج ّاهلبيغث ٖجاهٌهؼ اهعوفٖج ؤّ اهتًغ خسؿغ اهخٕ األتًبغ امبفج ّنػهم  اهخى
 .اهيئؿؿبح ُػٍ فٕ خسؼٔ اهخٕ ؤٌّايِب تسيٖى اهًيوٖبح نتًٖج خضنى

 ٌيبػر تٌبء اهٓ يبؿج ضبسج ٌُبهم ؤً اهغؼاؿج ُػٍ فٕ اهِٖب اهخّكل خى اهخٕ اهٌخبئز ّيً
ً  خينً عبق، تفنل اإلؿخؼاخٖسٕ هألغاء يبى، تفنل اهضغٖذج هويٌهيج اهًبى هألغاء كٖبؾ  يى
 اهٓ امبفج اهيبهٖج، غٖؼ ّاألكّل اهلغؼاح تٌبء يخبتًج ٌفؿَ اهّكح ّفٕ اهيبهٕ، األغاء خختى
 ٌهىبى  ّؤً خلٖؿَ، اهػٔ األغاء نتًٖج يً خٌتذق عبكج تنتًٖج خخيٖؽ هألغاء اهلٖبؾ ٌيبػر ؤً

 ُىػٍ  نتًٖج يى ٖخّافق ؤً تغ ال يب، يٌهيج ؤّ يئؿؿج فٕ هٖنتق خنّٖؼٍ ٖخى اهػٔ اهلٖبؾ
 .ٌهيجاهي

 يوٓ ّاهضلٖلٕ اهسبغ اهًيل تمؼّؼث اهغؼاؿج ُػٍ اهِٖب عوكح اهخٕ اهخّكٖبح ؤُى ّيً
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ٕ  اهًبى هألغاء كٖبؾ ؤٌهيج تتٌبء اهلٖبى ٕ  اهيئؿؿىبح،  ُىػٍ  فى  هخنىّٖؼ  اهضذٖىد  ّاهؿىً
ْ  ؤُيٖىج  ّاتىالء  اإلؿخؼاخٖسٖبح، هخنّٖؼ اهضغٖد اهيفِّى ّفق اهنوٖج اؿخؼاخٖسٖبخِب  نتىؼ

 اهًالكىج  نتًٖج خّمص تضٖد هوًبيوًٖ ّغائيج ينذفج خذلٖفٖج تضيالح لٖبىاه عالل يً هوًيالء
 .ّاهًيالء اهيكؼف تًٖ

 رفع فٌ واهيخوازٌج اهيرنتج األداء يلبٍٍس تطبكج اشخخداى"  تعٌواً( 0222) ضو دراشج
 ( ":واهحوافز اهينبفأح) اهعيبهج خنوفج عً اهيحبشتج ٌظى نفبءث

ٕ  األغاء خلٖٖى تٌخبئز ّاهضّافؽ اهينبفأح ىٌهب ؼتن يضبّهج اهٓ اهغؼاؿج ُغفح  سّاٌتىَ  فى
ً  ّػهم ّاهيخّاؽٌج اهيؼنتج األغاء يلبٖٖؾ تنبكج فٕ ّاهيضغغث اهيخًغغث  يضبّهىج  عىالل  يى
 . األغاء يلبٖٖؾ مّء فٕ اهيضغغ ّاهينبفأح تبهضّافؽ ٖؼختن نيٕ ٌيّػر كٖبغج

 اهينبفىأح  ٌهىبى  هكىٖبغج  جاهيلخؼض اهنؼٖلج ؤً اهِٖب اهخّكل خى اهخٕ اهٌخبئز ؤُى ّيً
ٕ  هويفىبؼنج  ٌؿىتج  يوٓ يالّث ذبتح، يتوغ اهينبفإث خميًٖ ُّ ّاهضّافؽ ً  ّاضىغ  فى  يى

 ( اهيتًٖبح اٖؼاغاح اهيؿبُيج، ُبيـ اهيضللج، األؼتبش)  اهيبهٖج اهيئفؼاح
ٌ  هألداء اهيخوازً اهلٍبس ٌيوذر اشخخداى" تعٌواً( 0220) اهخوهٌ دراشج  كٍةبس  فة

 ":األعيبل هيٌشبح ٌاإلشخراخٍس األداء
ً  اهلٖبؾ هٌيّػر اٌخلبغَٖ خضوٖوٖج غؼاؿج اسؼاء اهٓ اهغؼاؿج ُغفح  هخضغٖىغ  األغاء اهيخىّاؽ
ٓ  اهمىًف  ٌلبن تخالكٕ اهنفٖوج اهضوّل ّاكخؼاش فَٖ، اهيخميٌج ّاهمًف اهلّث يّانً  ضخى
 اهٓ ؿجاهغؼا ُغفح نيب األييبل، يٌفأح فٕ هألغاء اهيخّاؽً هولٖبؾ فبيل ٌيّػر تٌبء ٖينً

 اهٌيىّػر  تَ ٖلّى ؤً ٖينً اهػٔ ّاهغّؼ اهٌيّػر ؤتًبغ يلبٖٖؾ تًٖ اهؿتتٖج اهًالكبح يٌبكفج
ً  اهلٖىبؾ  ّعؼٖنج اهٌيّػر تٌبء ّنٖفٖج اإلؿخؼاخٖسٖج هاغاؼث نإغاث ٕ  هىألغاء  اهيخىّاؽ  اهخى

 .اهٖج اهيّسِج االٌخلبغاح اغؼار ذى ّيً اهتٌبء ييوٖج خكبضة
 ٌيّػر يوٓ اهخًغٖالح تًل اغعبل مؼّؼث اهغؼاؿج ِٖباه عوكح اهخٕ اهخّكٖبح ّيً
 ٌّٖىغؼر  اإلؿخؼاخٖسٖج، ّاإلغاؼث هولٖبؾ يخنبيال ٌهبيب ٖكتص تضٖد هألغاء، اهيخّاؽً اهلٖبؾ

 ٌّهىبى  هألغاء اهيخّاؽً اهلٖبؾ ٌيّػر تًٖ اهًالكج يسبالح فٕ ؤتضبد خّسَٖ اهؿٖبق ُػا فٕ
 .تٌِٖيب ّاهخنبفل راالٌغيب ٖضلق ييب اهٌفبن ؤؿبؾ يوٓ اهخنوفج

ً  اخٌةر  نرٍشخوفر دراشج ً ( 0222) وآخةرا ً "  تعٌةوا  األداء هلٍةبس  األداء يضةبيٍ
 ": اهيبهٍج اهخديج يئششبح فٌ االشخراخٍسٌ
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ً  يب اهًالكج فضق اهٓ اهغؼاؿج ُغفح ً  اهؼمىب  تىٖ ً  اهلٖىبؾ  ٌهىبى  يى  األغاء ّتىٖ
 هولٖبؾ اهنتٖؼ اهخٌّو يبُّ االؿخؼاخٖسٕ األغاء هلٖبؾ ؼئٖؿًٖ يٌِسًٖ  ّفضق االكخكبغٔ،
 ٖذتح غهٖل ٌُبهم ؤً ّسغ ّكغ اهلٖيج ّيضؼنبح اهيئؿؿج اؿخؼاخٖسٖج يى اهيضؿٌج ّاهيّاءيج

 ّغٖىؼ  اهيبهٖىج  اهيلبٖٖؾ يً ّاؿًج هيسيّيج نوفج ؤنذؼ تبؿخعغاى خلّى اهخٕ اهيئؿؿبح تإً
 ٌهىبى  ًيى  ؤيوٓ ؼمب هِب يذوٖج كٖيج يضؼنبح ؤّ اؿخؼاخٖسٖبح ػاح يئؿؿبح يً اهيبهٖج
 . ؤيوٓ ؿّكٖج ّيّائغ األغاء كٖبؾ

 يضؼنبح يى هويئؿؿبح تبهٌؿتج هولٖبؾ ؤنتؼ خٌّو ؤً اهِٖب اهخّكل خى اهخٕ اهٌخبئز ّيً
 خؼختن ّؤٌَ ينوق، يلٖبؾ يوٓ انتؼ كٖبؾ يً األؿِى ؿّق تإغاء ؤكّْ يالكج هَ يذٖوج ؤغاء

ٓ  تؼمىب  اهؿتتٖج اهًيل سجٌّيػ االكخكبغٖج اهلٖيج ّكٖبؾ اهيخّاؽً اهلٖبؾ ٌهبى ييوٖج  ؤيوى
 .االكخكبغٔ تبألغاء خلؼٖتب ؼاتنج ؤٖج نػهم اهٌخبئز خًؼل ال ّهنً اهلٖبؾ، هٌهبى

 :اهيخوازً األداء تطبكج يفهوى
 يً ّيٌِى اهيخّاؽٌج، األُغاف تنبكج ؿيبُب يً فيٌِى اهيخّاؽً األغاء تنبكج خؿيٖبح خًغغح
 ّيىى  اهيخّاؽٌىج،  اإلٌسىبؽاح  تنبكىج  ؿيبُب يً ّيٌِى اهيخّاؽٌج، اهًاليبح تنبكج ؿيبُب

 األغاء تنبكىج  يكىنوص  اؿىخعغاى  يوٓ غؼاؿخَ فٕ ايخيغ كغ اهتبضد فبً اهخؿيٖبح اعخالف
 .اهيخّاؽً

ٕ  اهيبهٖج ّغٖؼ اهيبهٖج اهيلبٖٖؾ يً يسيّيج تإٌِب اهيخّاؽً األغاء تنبكج خًؼف  خلىغى  اهخى
ً  ّفبيوج ّامضج كّؼث اهًوٖب اإلغاؼاح هيغؼاء  ّآعىؼًّ،  اغؼٖىؾ ) يٌهيىبخِى  ؤغاء يى
 (.151ق ،2009

 تبهيئؿؿج اهعبكج اهؼئٖب ّيؼل خّمٖص يوٓ ٖؿبيغ اهيئؿؿج ألغاء ٌهبى تإٌِب خًؼف نيب
 (.107ق ،2005 ّٖؿف،)  خٌفٖػٖج ييل عنج اهٓ يٌِب نل خضّٖل ّنٖفٖج ّاؿخؼاخٖسٖخِب

 اهغاعوٖىج،  ًيوٖىبح اه اهؽتىبئً،  اهيبهٕ،:  ُٕ ؤؼتًج ؤتًبغ ػاح خؿسٖل تنبكج تإٌِب ّخًؼف
 اهيٌهيىج  ؤغاء كٖىبغث  يً فمال اهخفغٖوٕ، األغاء يً يخّاؽٌج كّؼث ّخلغى ّاهخًوى ّاهٌيّ

 (72ق ،2008 اهيونبّٔ،) اهيؿخلتوٕ
 خؼسيىج  تّاؿنخِب ٖخى ضٖد يٌهى تفنل األغاء هلٖبؾ ٌهبى تإٌِب ّاخنٌؿًّ نبتالً ّيؼفِب

 خىّفٖؼ  يىى  األغاء هخلّٖى اهيالئيج ٖؾاهيلبٖ يً ّيسيّيج ّامضج ؤُغاف اهٓ اإلؿخؼاخٖسٖج
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 خوىم  هخضلٖق تِب اهلٖبى ٌٖتغٕ اهخٕ ّاهتؼايز األييبل يً تيسيّيج ؼتنِب ٖخى هألغاء يًبٖٖؼ
 (22ق ،2010غّغًٖ،) األُغاف
 :اهيخوازً األداء تطبكج ؤهداف
 تىى  ّخخيذىل  خضلٖلِىب  اهٓ اهيخّاؽً األغاء تنبكج خؿًٓ اهخٕ األُغاف يً يسيّيج ٌُبهم

 ( :123ق ،2004 ٖؼٔ،ٖض)
 .اهيٌفإث اؿخؼاخٖسٖج خٌفٖػ فًبهٖج تٖبً  -1

 .اهيٌفإث اؿخؼاخٖسٖج يى يخّانتج اهفًوٖج اهخٌفٖػ عنّاح سًل  -2

 انىبؼا  خًنٕ تضٖد األغاء يًبٖٖؼ يً يسيّيج فنل فٕ اهيٌهيج ّعنن يِبى خؼسيج  -3
 . اإلؿخؼاخٖسٕ هولٖبؾ

 .اهؼاسًج هوخغػٖج يلبٖٖؾ خّفٖؼ  -4

 :اهيخوازً اءاألد تطبكج يحبور
ٓ  ّاؿخؼاخٖسٖخِب اهيٌفإث ؼئٖج خخؼسى اهيخّاؽً األغاء تنبكج اً ٕ  ّيلىبٖٖؾ  ؤُىغاف  اهى  فى

 ّاهىخًوى  ّاهٌيىّ  اهغاعوٖج، اهخفغٖل ّييوٖبح ّاهًيالء، اهيبهٕ، اهسبٌة ُٕ ؤؼتًج يسبالح
 (.31ق ،2010غّغًٖ،)

 :اهيبهٌ اهيحور:ؤوال
 اهيؿىبُيًٖ،  ؤيىبى  كىّؼٍ  تإفمل هخهِؼ اهيٌهيج، خضللَ اهػٔ اهيبهٕ اهٌسبش اهٓ ّٖفٖؼ

ً  اهعغيىج  خلىغٖى  خنوفج اهتًغ ُػا ٖإعػ نيب كٖبؿِب، ّّؿبئل اهيبهٖج األُغاف ّخخميً  تًىٖ
 .اهًبى اهلنبو فٕ عبكج االيختبؼ
 غّغًٖ،) ُّٕ اإلؿخؼاخٖسٖبح يً اهًغٖغ اختبو عالل يً هوفؼنج اهيبهٕ األغاء خضؿًٖ ّٖينً
 (:42ق ،2010

 .اهيتًٖبح ٌيّ اؿخؼاخٖسٖج- أ

ً  ػهم ّٖخى اهًيالء، يى اهًالكج خًيٖق عالل يً اإلؿخؼاخٖسٖج ُػٍ خضلٖق ٖينً  عىالل  يى
 . هوفؼنج ؼتضٖج األنذؼ اهًيالء سيٖى يوٓ ّاهخؼنٖؽ اهسغٖغث، األؿّاق خلغٖى

 .اإلٌخبسٖج ٌيّ اؿخؼاخٖسٖج- ب

 : عالل يً خضلٖلِب ّٖينً اهيِيج اإلؿخؼاخٖسٖبح يً اإلؿخؼاخٖسٖج ُػٍ خًغ
 ّتإكىل  اهنيٖىج  ٌفؾ تبٌخبر اهفؼنج كٖبى عالل يً ػهم ّٖنًّ:  اهفؼنج خنبهٖف عفٖلخ -1
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 .يؿخعغيج ّيّاؼغ خنبهٖف

 هألكىّل  اهنبيوىج  اهنبكىج  تبؿىخغالل  ّػهم ّفًبهٖج تنفبءث هألكّل األيذل االؿخغالل -2
 .اهيّسّغث

 :اهعيالء يحور:  ذبٌٍب
ً  اهًيىالء،  تًًٖ ٌفؿِب اهٓ ّاهٌهؼ ؼمبُى ّكٖبؾ تبهًيالء تبالُخيبى اهيٌهيج خلّى  ّٖينى

 ق ،2001 ؤفىخًّ، )  ٖوٕ تيب تبهًيالء االُخيبى اهٓ اهيٌهيج خلّغ اهخٕ األؿتبة اسيبل
 (:112-86 ق

ٓ  فخًيىل  األسغؼ، تإٌِب يٌِب نل هخذتح اهيٌهيبح تًٖ اهيٌبفؿج خّسغ ضٖد: اهيٌبفؿج -1  يوى
 ّخنىّٖؼاح  تخضؿىٌٖبح  اهلٖبى اهٓ ٖلّغ ُّػا يؿخيؼ تفنل ّعغيبخِب يٌخسبخِب، خضؿًٖ
ٓ  اهًيىالء  ّؼمب ؤغاء كٖبؾ اهٓ اهيٌهيج خؿًٓ هػهم ؤعؼْ،  ٌفىبنبخِب  خّسىَ  ضخى

ٓ  اهفؼنج خستؼ نذٖؼث ؤضٖبً فٕ فبهيٌبفؿج اهًيالء، خسبٍ اهغاعوٖج ّييوٖبخِب  اهخّسىَ  يوى
 .اهيٌهيج ّاؿخؼاخٖسٖج ٌسبش فٕ ضّٖٖج يّايل تبيختبؼُى يوِٖى ّاهخؼنٖؽ اهًيالء ٌضّ

 ّؿىِوج  ّامىضج  ؼئٖج ّؼاء ّاهيبغٖج ّاهخٌهٖيٖج اهتفؼٖج نبفج تيضخّٖبخِب جاهيٌهي ضفغ -2
 .اهفِى

ٓ  اهيٌهيج كغؼاح هنفف ّضال اهيٌهيج يوٓ اهضبنى اهٌسبش يبيل اهًيالء عغيج خًغ -3  يوى
 .اهخنٖٖفٖج ّكغؼاخِب االؿخسبتج

ٕ  اهيضغغث اهلمبٖب تًل ضّل تبهيٌهيج االُخيبى اهٓ ميٌٖب ٖغفًِى اهًيالء كٖبؾ اً -4  اهخى
 تأؼائِى ّخإعػ تِى خِخى ؤٌِب اهيٌهيج يى اهيخًبيوًٖ هغْ اٌنتبيب ّخًنٕ اهيٌهيج خؼٖغُب
 . خِيِى اهخٕ اهلمبٖب يً اهًغٖغ ضّل

 تٌبء خلّى اهيٌهيج ؤً ضٖد هويٌهيج، اؿخؼاخٖسٖج كمٖج ٖفنل اهيٌبؿة اهًيالء ؤغاء كٖبؾ -5
 . ػهم ضّل اإلسؼاءاح يً اهًغٖغ تبخعبػ اهلٖبؾ ٌخبئز يوٓ

 :واهٌيو اهخعوى يحور: ذبهذب
ٕ  ٖؿبيغ نيب ؤُغافِب، خضلٖق يً خينٌِب اهيٌهيج فٕ ألؿبؿٖج كبيغث ٌٖبء فٕ اهخًوى ٖؿِى  فى
ً  ٌٖتذق اػ اهيخّاؽً، األغاء تتنبكج اهعبكج اهيضبّؼ تبكٕ فٕ يخفّكج ٌخبئز خضلٖق  ػهىم  يى
ٓ  يب ٖوَٖ ذى بؿٖجاألؿ ؼنبئؽُب اضغْ اهتفؼٔ اهيضّؼ ًٖغ اهػٔ اهيئؿؿٖج اهلغؼث خضؿًٖ  ختلى
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 اهيونبّٔ،)  ػهم غٖؼ اهٓ اهخٌهٖيٖج ّاهِٖبنل اهًيوٖبح يذل اهكوج ػاح األعؼْ األيّؼ يً
 (.160 ق ،2008

 اهتٌٖىج  خفعٖق تَ ٖلكغ ّاهػٔ ّاهٌيّ اهخٌهٖيٕ اهخًوى ضّل ّاهٌيّ اهخًوى يٌهّؼ ٖؼخنؽ
 اهىخًوى  ّٖخضلىق  األسىل  نّٖل ّخضؿًٖ ٌّيّ إلٖسبغ اهيٌهيج خضللِب ؤً ٖسة اهخٕ اهخضخٖج

 ق ،2009 ّآعؼًّ، اغؼٖؾ) ُٕ ؤؿبؿٖج يّاؼغ ذالذج عالل يً هويٌهيج ّاهٌيّ اهخٌهٖيٕ
244:) 

 :اهًبيوًٖ ّيِبؼاح كغؼاح - أ
ٕ  يذال ٖضغد نيب ؤعؼْ ٌّيٖج اهٓ  ٌّفبن ٌّيٖج يً اهًيل خضّل هل فٕ  تًىل  فى
 اهًيىّغ  خيذىل  اهتٌم ؤّ تبهيئؿؿج اهًبيًٖ ّيِبؼاح كغؼاح فبً اهيكؼفٕ اهسِبؽ ّضغاح
ً  فبهًغٖىغ  اهسغٖغ، اهٌفبن يخنوتبح ّكتّل اهخضّل ُػا هٌسبش اهفلؼٔ  اهخسبؼٖىج  اهتٌىّم  يى
ً  األعٖؼ اهًلغ عالل تِب اهعبكج االؿخؼاخٖسج يً خضّهح اهًؼتٕ تبهّنً  ًٖخيىغ  ٌهىبى  يى
ً  ضٖد اهمعيج اهفؼنبح خيّٖل يوٓ ينذف تفنل ً  تيئىبح  اهلىؼّل  خنىّ  ؤّ اهيالٖىٖ

 ٌهىبى  اغعىبل  تِب ٖخى اؿخؼاخٖسٖج ختٌٕ اهٓ ّاهخضّل معيج هفؼنبح خيٌص ّاهخٕ تبهيوٖبؼاح
 يً ينذف تفنل اهًبئوٕ اهلنبو خيّٖل ٖخى ضٖد اهيكؼفٖج تبهخسؽئج ًٖؼف يب ُّّ يكبضة

 (.153ق ،2005 ّٖؿف،) ػهم ّغٖؼ ؿنً ؤّ يٌؽل يً األؿؼث اضخٖبسبح خغتٖؼ ضٖد
 (:163 ق ،2009 اهيونبّٔ،) ٖوٕ تيب ٌيّّاه اهخًوى هيٌهّؼ األغاء يلبٖٖؾ ّخخوعق

 .اهًبيوًٖ ؼمب -
 .اهًبيوًٖ يوٓ اهيضبفهج -

 .هػهم اهالؽيج اهخضخٖج اهتٌٖج ّييل اهًبيوًٖ خغؼٖة -

 .تِى ّاالؼخلبء اهًبيوًٖ يِبؼاح -

 :اهيًوّيبح ؤٌهيج كغؼاح- ب
 األييىبل  إلٌسبؽ مؼّؼٖج ّغٖؼُب اهيّهفًٖ خإُٖل ّايبغث ّاهيًٌّٖج اهيبغٖج اهضّافؽ اً

 ّؤً عبكىج  نبفٖج غٖؼ خنًّ كغ ّهنٌِب اهغاعوٖج، األييبل ّاٌسبؽ اهيضغغث األُغاف ّخضلٖق
ٕ  ّتبهخبهٕ ضبغث، خٌبفؿٖج تٖئج فٕ خًٖـ اهضبهٕ اهًكؼ  يٌهيبح ٓ  خضخىبر  فِى  ٌهىبى  اهى
 اهيضىغغث،  األُغاف اٌسبؽ ضّل ٖؼٖغٌِّب اهخٕ تبهيًوّيبح اهيّهفًٖ ٖؽّغ يخفّق يًوّيبح

 ؤييىبهِى  ٌخبئز ّيً اهغاعوٖج اهًيوٖبح ّيً اهيؿخِونًٖ يً يًوّيبح هٓا تضبسج فبهيّهفًٖ
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 (. 172 ق ،2009 اهيونبّٔ،) ػهم غٖؼ اهٓ اهيبهٖج ّكؼاؼاخِى
ٕ  يِيب سبٌتب خيذل تبيختبؼُب هوًيٖل ؤؿبؿٕ يخنوة خًختؼ اهيخيٖؽث اهيًوّيبح ؤٌهيج اً  فى

 اهٌسىبش  فٕ خؿبُى اهخٕ اهكضٖضجّ اهغكٖلج تبهيًوّيبح األٌهيج تبكٕ ّؼفغ اهًيوٖبح خضؿًٖ
 (.208 ق ،      ّآعؼًّ، اغؼٖؾ)
 :تبهًيل هالهخؽاى ّاهغافى اهضّافؽ -ر

 يؿخّٖبح خضؿًٖ يوٓ ّخضفٖؽُى اهًيل ٌّهى تلّايغ تبالهخؽاى اهًبيوًٖ هغْ اهغافى عوق اً
 ؼاضلي خضلٖق فٕ يبيال ًٖختؼ اهيئؿؿج هٌفبن سٖغ ٌيّ خضلٖق فٕ ٖفٖغ يب نل ّخًوٖى اإلغاؼث
 (.154 ق ،2005 ّٖؿف،) اهيئؿؿج ألغاء اهيخّاؽً اهخلٖٖى ٌهبى غاعل اهٌيّ
 :اهعيوٍبح يحور: راتعب

 ّخفغٖوِب اهًيوٖبح ٌهبى تخكيٖى اهيخًولج اهلؼاؼاح كٌى ييوٖج اٌِب يوٓ اهًيوٖبح خًؼف
 هؼّف فٕ اهًيوٖبح ٌهبى يوٓ ّاهؿٖنؼث اهخّسَٖ ييوٖج ؤٖمب ُّٕ اهيٌهيج ؤُغاف هخضلٖق

 (.142 ق ،2009 اهيونبّٔ،)  اهيٌهيج ؤُغاف هخضلٖق ّاهعبؼسٖج اهغاعوٖج هتٖئجا
 كٖيىج  تعوق اهًيالء يضّؼ يً نال خًؽؽ اهخٕ اهغاعوٖج اهًيوٖبح يوٓ اهيضّؼ ُػا ّٖؼنؽ
 األُغاف خضؿً ؿّف اهخٕ اهضولبح ّخضغٖغ اهيؿبُيًٖ، ذؼّث تؽٖبغث اهيبهٕ ّاهيضّؼ هوًيالء
 اهًيىالء  إلؼمبء ؿًٖب اهغاعوٖج ّاهًيوٖبح األغاء ّخنّٖؼ ضؼافبحاالٌ يًبهسج يوٓ ّٖؿبيغ
 (.48 ق ،2010 غّغًٖ،) اهيؿبُيًٖ ّنػهم
 هوتٍبٌبح اإلحصبئٌ اهخحوٍل
 اهىؼؽى  اؿخعغاى عالل يً يوِٖب اهضكّل خى اهخٕ اإلضكبئٕ اهخضوٖل ٌخبئز يؼل ؿٖخى

 (.  (Statistical Package for Social Sciences – SPSSاالسخيبيٖج هوًوّى اإلضكبئٖج
 تٖبٌىبح  خّؽٖى يً اهخضلق ٌٖتغٕ فؼمٖبخِب، ّاعختبؼ اهغؼاؿج ؤؿئوج يوٓ اإلسبتج ّكتل
 ؤى (Normal Distribution) اهنتًٖٕ هوخّؽٖى خعمى اهتٖبٌبح ؤً ُّل اهغؼاؿج، اؿختبٌج

 :اٗخٖج اإلضكبئٖج اهفؼمٖج اعختبؼ عالل يً ّػهم ؟ ال
H0 :اهنتًٖٕ هوخّؽٖى ؼاؿجاهغ اؿختبٌج تٖبٌبح خعمى (Normal Distribution.) 
H1: اهنتًٖٕ هوخّؽٖى اهغؼاؿج اؿختبٌج تٖبٌبح خعمى ال (Normal Distribution.) 
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( ؿىٖيؼٌّف  - نّهيّنؼّف) اعختبؼ اؿخعغاى خى  اهؿبتلج، اإلضكبئٖج اهفؼمٖج ّالعختبؼ   
ً  ًٖغ اهػٔ  One-Sample Kolmogorov – Smirnov) اهاليًويٖىج،  االعختىبؼاح  يى

Test)، ٗخٕا (2) تبهسغّل يّمص ُّ نيب: 

 (2) اهسدول
 (One-Sample K–S Test)    شٍيرٌوف – نوهيونروف اخختبر ٌخبئز 
 (Sig).اهدالهج اإلحصبئٍج  اهيحشوتج( Z)كٍيج  (N)عدد اهيشبهداح  اهدراشج يخغٍراح

 0.287 1.457 40 اهيبهٌ اهيحور

 0.065 1.309 40 اهعيالء يحور

 0.054 1.345 40 اهخعوى يحور

 0.170 1.110 40 اهداخوٍج اهعيوٍبح يحور

 اهيضؿىّتج ( Z) كىٖى  سيٖى تإً اهؿبتق،( 2) اهسغّل فٕ اهّاؼغث اهٌِبئٖج اهٌخبئز يً ٖخمص 
 ّيضىّؼ  اهىخًوى،  ّيضّؼ اهًيالء، ّيضّؼ اهيبهٕ، اهيضّؼ)تى اهيخيذوج اهغؼاؿج هيخغٖؼاح
 كىٖى  سيٖىى  ؤً ّنػهم ،(1.96) اهتبهغج اهسغّهٖج( Z) كٖيج يً ؤكل ُٕ ،(اهغاعوٖج اهًيوٖبح

 اهٌخىبئز  مّء ّفٕ. = 0.05)) اهيًٌّٖج يؿخّْ يً ؤنتؼ ُٕ( Sig). اإلضكبئٖج اهغالهج
  اهغؼاؿىج  اؿىختبٌج  تٖبٌبح }: ؤً يوٓ خٌق اهخٕ( H0) اهًغيٖج اهفؼمٖج كتّل ؿٖخى اهؿبتلج
ٕ  ُّىػا . {(Normal Distribution) اهنتًٖٕ هوخّؽٖى خعمى  اؿىختبٌج  تٖبٌىبح  ؤً ًٌٖى
 اهّكىفٖج  اإلضكىبءاح  نبفج إلسؼاء سبُؽث ٖسًوِب ييب اهنتًٖٕ، هوخّؽٖى خعمى اهغؼاؿج

 . اهخضوٖوٖج اإلضكبئٖج ّاالعختبؼاح
ً  اهيخًىغغ  اهعنٕ اهخغاعل هبُؼث ّسّغ يغى يً اهخضلق اهتبضد اؼخإْ آعؼ، سبٌة يً  تىٖ

. اهغؼاؿىج  فؼمىٖبح  اعختبؼ اسؼاء كتل( اهيخّاؽً اءاألغ تنبكج يضبّؼ) اهيؿخلوج اهيخغٖؼاح
 :اٗخٕ( 3) اهسغّل فٕ يّمص ُّ نيب
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 (3) اهسدول
 اهيخوازً األداء تطبكج يحبور تًٍ اهيخعدد اهخطٌ اهخداخل ظبهرث يً هوخحلق( VIF) اخختبر ٌخبئز        

 VIF Tolerance اهيخغٍراح اهيشخلوج

 0.900 1.111 اهيحور اهيبهٌ

 0.846 1.183 يالءيحور اهع

 0.886 1.129 يحور اهخعوى

 0.857 1.166 يحور اهعيوٍبح اهداخوٍج

 ّسّ يغى اهؿبتق،( 3) اهسغّل فٕ اهّاؼغث اهٌخبئز يً ٖخمص
ٕ  خىغاعل  ّسىّغ  يغى اهؿبتق،( 3) اهسغّل فٕ اهّاؼغث اهٌخبئز يً ٖخمص  يخًىغغ  عنى

(Multicollinearity )ًٖاهيىبهٕ،  اهيضىّؼ )تى اهيخيذوج( اهيخّاؽً األغاء تنبكج يضبّؼ) ت 
 اضكىبءث  كٖى ػهم ٖئنغ يب اً ،(اهغاعوٖج اهًيوٖبح ّيضّؼ اهخًوى، ّيضّؼ اهًيالء، ّيضّؼ
 اهضؼسىج  اهلٖيىج  يً ؤكل اهلٖى ُػٍ سيٖى ّاً اهيػنّؼث، هويضبّؼ اهيضؿّتج (VIF)االعختبؼ
 (. 5) ّاهتبهغج هالعختبؼ
ٕ  هوخّؽٖىى  ٖعمى ختبٌجاالؿ تٖبٌبح خّؽٖى ؤً يً اهخإنغ خى ؤً ّتًغ  Normal) اهنتًٖى

Distribution)، يخًغغ عنٕ خغاعل ّسّغ ّيغى (Multicollinearity ) ً  يضىبّؼ ) تىٖ
 ضؿىبة ) اهّكىفٖج  اإلضكىبءاح  نبفج اسؼاء تبإلينبً ؤكتص فلغ ،(اهيخّاؽً األغاء تنبكج

 .اإلضكبئٖج اهفؼمٖبح ّاعختبؼ ،(اهيًٖبؼٖج ّاالٌضؼافبح اهضؿبتٖج، اهيخّؿنبح
 ّاهفؼمٖبح األؿئوج هخؿوؿل ختًبً خكٌٖفِب خى فلغ اهغؼاؿج، ٌخبئز هًؼل ّخؿِٖالً

 :اٗخٕ اهٌضّ ّيوٓ فِٖب، اهّاؼغث
 :األول اهشئال عوي تبإلسبتج اهيخعولج اهٌخبئز :ؤواًل
 ؟األردٌٍج اإلشاليٍج اهتٌوم فٌ اهيخوازً األداء تطبكج خطتٍق يدى يب    

 ّاالٌضؼافىبح  اهضؿبتٖج اهيخّؿنبح ضؿبة خى فلغ هوغؼاؿج، األّل اهؿئال يوٓ ّهاسبتج   
ْ  ضّل اهغؼاؿج يٌٖج ؤفؼاغ خلٖٖى هيؿخّْ( اهخؼخٖة) اهٌؿتٖج ّاألُيٖج اهيًٖبؼٖج  خنتٖىق  يىغ

ْ  خضغٖىغ  تِغف ،األؼغٌٖج اإلؿاليٖج اهتٌّم فٕ اهيخّاؽً األغاء تنبكج يضبّؼ  فىغث  يؿىخّ
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ْ  خفعٖق هغؼل اهيًٖبؼٖج ٌضؼافبحّاال اهيضبّؼ، فلؼاح يً فلؼث نل ضّل اإلسبتج  يىغ
  .اهضؿبتٖج يخّؿنبخِب يً اإلسبتبح فخح

    كوٖوىج،  )هلغ خى خضغٖغ غؼسج يّافلج ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج، يوٓ ذالذىج يؿىخّٖبح
 :، ّاهخٕ خى ضؿبتِب ّفلب هوًالكج اٗخٖج(يخّؿنج، نتٖؼث

عةدد  ( / سؤوطإ كٍيةج هويلٍةب   –ؤعوي كٍيج هويلٍبس = ) درسج اهيوافلج         
 اهيشخوٍبح

                      ( =1 - 5 / )3 
                       =1.33 

 :ّتػهم خنًّ غؼسج يّافلج ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج هوفلؼاح، يوٓ اهٌضّ اٗخٕ 
 2.33=  1.33+  1= اهغؼسج اهلوٖوج 

 3.67=  1.33+ 2.34= اهغؼسج اهيخّؿنج 

 5=  1.33+  3.68= اهغؼسج اهنتٖؼث 
اهؿبتق، تإً خلٖىٖى ؤفىؼاغ يٌٖىج    ( 4)خمص يً اهٌخبئز اهٌِبئٖج اهّاؼغث فٕ اهسغّل ٖ

اهغؼاؿج ضّل خنتٖق يضبّؼ تنبكج األغاء اهيخّاؽً، ّهنل فلؼث يً فلؼاح اهيضىبّؼ،  
 :نبٌح يوٓ اهٌضّ اٗخٕ

  :اهيحور اهيبهٌ - 1
اهيحةور  فلؼاح  ؤً غؼسج اخفبق ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ضّل  عالل اهغؼاؿجٖختًٖ يً      

، ضٖد ضكوح سيٖى فلؼاح ُػا اهيضّؼ يوىٓ يؿىخّْ خلٖىٖى    (نتٖؼث)نبٌح  اهيبهٌ
( 1)، ّكغ سىبءح اهفلىؼث   (4.70-4.03)، تيخّؿنبح ضؿبتٖج خؼاّضح تًٖ (اٖسبتٕ)

 (ٖخى اؿخعغاى ٌؿتج اهًبئغ يوٓ االؿىخذيبؼ نيلٖىبؾ هخلىّٖى ؤغاء يئؿؿىخنى    )ّيفبغُب 
، فىٕ  (0.46)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كىغؼٍ  ( 4.70)توغ  تبهيؼختج األّهٓ، تيخّؿن ضؿبتٕ

ٖخى اؿخعغاى ٌؿتج اهٌيّ فٕ اهيتًٖبح نإضغ اهيلىبٖٖؾ  )ّيفبغُب ( 3)ضًٖ سبءح اهفلؼث 
( 4.03)تبهيؼختج اهذبيٌج ّاألعٖؼث، تيخّؿن ضؿىبتٕ توىغ   ( هخلّٖى األغاء فٕ يئؿؿخنى
ى يوٓ ؿوى ؤّهّٖبح ، ّسبء ُػا اهيضّؼ تبهخؼخٖة اهؼات(0.66)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ 

 .ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج
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 :يحور اهعيالء - 2
يحةور  ؤً غؼسج اخفبق ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ضّل فلىؼاح  يً عالل اهغؼاؿج ٖختًٖ      

، ضٖد ضكوح سيٖى فلؼاح ُػا اهيضّؼ يوىٓ يؿىخّْ خلٖىٖى    (نتٖؼث)نبٌح  اهعيالء
( 9)ءح اهفلىؼث  ، ّكغ سىب (4.80-4.08)، تيخّؿنبح ضؿبتٖج خؼاّضح تًٖ (اٖسبتٕ)

اً االضخفبه تبهًيالء ًٖختؼ يًٖبؼاً اؿخؼاخٖسٖبً خؿًٓ يئؿؿخنى اهٓ خضلٖلَ يً )ّيفبغُب 
تبهيؼختىج األّهىٓ،    (عالل ّسّغ كؿى هعغيج اهًيالء يغؼة يوٓ اهخًبيل يى اهسيِّؼ

، فٕ ضًٖ سبءح اهفلىؼث  (0.41)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ ( 4.80)تيخّؿن ضؿبتٕ توغ 
ًٖختؼ يًٖبؼ االضخفبه تبهًيالء يلبؼٌج تًغغ اهًيالء اهػًٖ خؼنّا اهخًبيل )ّيفبغُب ( 10)

تبهيؼختج اهؿبغؿج ّاألعٖؼث، تيخّؿىن  ( يى يئؿؿخنى يً يلبٖٖؾ األغاء هغْ يئؿؿخنى
، ّسبء ُىػا اهيضىّؼ تبهخؼخٖىة    (0.35)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ ( 4.03)ضؿبتٕ توغ 

 .اهذبٌٕ يوٓ ؿوى ؤّهّٖبح ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج

 :يحور اهخعوى - 3
يحةور  ، ؤً غؼسج اخفبق ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ضّل فلىؼاح  يً عالل اهغؼاؿج ٖختًٖ 

، ضٖد ضكوح سيٖى فلؼاح ُػا اهيضىّؼ يوىٓ يؿىخّْ خلٖىٖى     (نتٖؼث)نبٌح  اهخعوى
( 15)، ّكغ سىبءح اهفلىؼث   (4.65-4.18)، تيخّؿنبح ضؿبتٖج خؼاّضح تًٖ (اٖسبتٕ)

 (بً يوٓ يلغ غّؼاح خإُٖل ّخىغؼٖة هوًىبيوًٖ اهسىغغ   خضؼق يئؿؿخنى غائي)ّيفبغُب 
، فٕ ضًٖ (0.48)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ ( 4.65)تبهيؼختج األّهٓ، تيخّؿن ضؿبتٕ توغ 

ِٖخى ؼمب اهيّهف اهيؿخعغى فٕ يئؿؿخنى تخوتٖج ضبسبخىَ  )ّيفبغُب ( 16)سبءح اهفلؼث 
( 4.18)ن ضؿىبتٕ توىغ   تبهيؼختج اهؿبتًج ّاألعٖؼث، تيخّؿ( تيب ٌٖبؿة كغؼخَ ّيئُالخَ

، ّسبء ُػا اهيضّؼ تبهخؼخٖة األّل يوٓ ؿوى ؤّهّٖىبح  (0.45)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ 
 . ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج

 :يحور اهعيوٍبح اهداخوٍج -4
 يحور اهخعوىؤً غؼسج اخفبق ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ضّل فلؼاح يً عالل اهغؼاؿج ٖختًٖ 

ٕ )اهيضّؼ يوٓ يؿخّْ خلٖىٖى   ، ضٖد ضكوح سيٖى فلؼاح ُػا(نتٖؼث)نبٌح  ، (اٖسىبت
ّيفبغُىب  ( 22)، ّكغ سىبءح اهفلىؼث   (4.73-4.05)تيخّؿنبح ضؿبتٖج خؼاّضح تًٖ 
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خؿًٓ يئؿؿخنى يوٓ نؼش يٌخسبح سغٖغث يً ضًٖ اهٓ آعىؼ خخٌبؿىة ّاضخٖبسىبح    )
، (0.45)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ ( 4.73)تبهيؼختج األّهٓ، تيخّؿن ضؿبتٕ توغ  (اهًيالء

خؿًٓ يئؿؿخنى اهىٓ ايىبغث خنىّٖؼ يِىبؼاح     )ّيفبغُب ( 24)بءح اهفلؼث فٕ ضًٖ س
تبهيؼختىج اهؿىبتًج   ( اهيّهفًٖ ّخضؿًٖ خنٌّهّسٕ اهيًوّيبح ّفلىبً هيًٖىبؼ اإلٌخبسٖىج   

، ّسىبء ُىػا   (0.71)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كىغؼٍ  ( 4.05)ّاألعٖؼث، تيخّؿن ضؿبتٕ توغ 
 . ج اهغؼاؿجاهيضّؼ تبهخؼخٖة اهذبهد يوٓ ؿوى ؤّهّٖبح ؤفؼاغ يٌٖ

 :اهٌخبئز اهيخعولج تبإلسبتج عوي اهشئال اهذبٌٌ: ذبًٌٍب
 يب يعوكبح خطتٍق تطبكج األداء اهيخوازً فٌ اهتٌوم اإلشاليٍج األردٌٍج؟    

ّهاسبتج يوٓ اهؿئال اهذبٌٕ هوغؼاؿج، فلغ خى ضؿبة اهيخّؿىنبح اهضؿىبتٖج ّاالٌضؼافىبح    
يًّكىبح  يخغٖؼ  فلؼاحٌج اهغؼاؿج، هنل فلؼث يً اهيًٖبؼٖج ّاهخؼخٖة هيؿخّْ خلٖٖى ؤفؼاغ يٖ

، تِغف خضغٖىغ يؿىخّْ فىغث    خنتٖق تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج
اإلسبتج ضّل نل فلؼث يً فلؼاخَ، ّاالٌضؼافبح اهيًٖبؼٖج هغؼل خفىعٖق يىغْ فىخح    

 :ٕاٗخ( 5)نيب ُّ يّمص فٕ اهسغّل  .اإلسبتبح يً يخّؿنبخِب اهضؿبتٖج
 (5)اهسدول 

خطتٍق تطبكج األداء اهيخوازً فٌ اهتٌوم اإلشاليٍج  اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيعٍبرٍج واهخرخٍة هيعوكبح
 (n=40)      األردٌٍج

 ركى
 اهفلرث

 اهفلةةةراح 
 

 اهيخوشط
 اهحشبتٌ

 االٌحراف
 اهيعٍبرً

 خرخٍة
 اهفلراح

درسج 
 اهيوافلج

 - - - - :داء اهيخوازًيعوكبح خطتٍق ٌظبى األ: خبيشًب

ٍواسه اهيوظفوً فٌ يئششخنى صعوتبح فٌ اهحصول  29
عوي اهيعوويبح وال ٍخى ختبدل اهيعوويبح تًٍ اهيوظفًٍ 

 .فٌ اهيئششج تشهوهج

 نتٍرث 1 0.55 4.60

ال ٍخى خوزٍع األعيبل اهيطووتج تًٍ اهيوظفًٍ فٌ  30
 .يئششخنى تعداهج ويوضوعٍج

 نتٍرث  4 0.41 4.20

ال خخطط يئششخنى سٍدًا الشخخداى تطبكج األداء  31
 .اهيخوازً

 نتٍرث 3 0.51 4.28

ال ٍخوفر هدى يئششخنى يعوويبح نبفٍج عً نٍفٍج  32
 .اشخخداى تطبكج األداء اهيخوازً

 نتٍرث  5 0.52 4.20
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ال خلوى يئششخنى تخوفٍر اهيشخوزيبح اهيبدٍج الشخخداى  33
 .تطبكج األداء اهيخوازً

 نتٍرث 2 0.50 4.45

 نتٍرث  - 0.31 4.35 اهيخوشط اهحشبتٌ واالٌحراف اهيعٍبرً اهعبى -

اهؿبتق، ؤً خلٖٖى ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ( 5)ٖخمص يً اهٌخبئز اهٌِبئٖج اهّاؼغث فٕ اهسغّل  
، ضٖد ضكوح سيٖى فلىؼاح ُىػا   (اٖسبتٖب)هيًّكبح خنتٖق ٌهبى األغاء اهيخّاؽً نبً 

، ّكغ (4.60-4.20)، تيخّؿنبح ضؿبتٖج خؼاّضح تًٖ (نتٖؼث)اهيخغٖؼ يوٓ غؼسج اخفبق 
ّٖاسَ اهيّهفًّ فٕ يئؿؿخنى كًّتبح فٕ اهضكّل يوٓ )ّيفبغُب ( 29)سبءح اهفلؼث 

تبهيؼختج األّهٓ،  (اهيًوّيبح ّال ٖخى ختبغل اهيًوّيبح تًٖ اهيّهفًٖ فٕ اهيئؿؿج تؿِّهج
، فٕ ضًٖ سىبءح اهفلىؼث   (0.55)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ ( 4.60)تيخّؿن ضؿبتٕ توغ 

ال ٖخّفؼ هغْ يئؿؿخنى يًوّيبح نبفٖج يً نٖفٖج اؿخعغاى تنبكىج األغاء  )ّيفبغُب ( 32)
ّاٌضؼاف يًٖىبؼٔ  ( 4.20)تبهيؼختج اهعبيؿج ّاألعٖؼث، تيخّؿن ضؿبتٕ توغ  (اهيخّاؽً

 (.0.52)كغؼٍ 
 :اهٌخبئز اهيخعولج تبإلسبتج عوي اهشئال اهذبهد: ذبهذًب
خلٍٍى ؤفراد عٌٍج اهدراشج ألذر خطتٍق ٌظبى األداء اهيخوازً فٌ خحشًٍ  يب يشخوى    

 ؟فٌ اهتٌوم اإلشاليٍج األردٌٍجاألداء اهيصرفٌ 
ّهاسبتج يوٓ اهؿئال اهذبهد هوغؼاؿج، فلغ خى ضؿبة اهيخّؿنبح اهضؿبتٖج ّاالٌضؼافبح 

يخغٖؼ خضؿىًٖ   لؼاحفاهيًٖبؼٖج ّاهخؼخٖة هيؿخّْ خلٖٖى ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج، هنل فلؼث يً 
، تِغف خضغٖغ يؿخّْ فغث اإلسبتج ضىّل نىل   اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج األغاء اهيكؼفٕ

فلؼث يً فلؼاخَ، ّاالٌضؼافبح اهيًٖبؼٖج هغؼل خفعٖق يىغْ فىخح اإلسبتىبح يىً     
  :اٗخٕ( 6)نيب ُّ يّمص فٕ اهسغّل  .يخّؿنبخِب اهضؿبتٖج

 (6)اهسدول 
فبح اهيعٍبرٍج واهخرخٍة حول خلٍٍى ؤفراد عٌٍج اهدراشج ألذر خطتٍق ٌظبى األداء اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرا

 (n=40) فٌ اهتٌوم اإلشاليٍج األردٌٍجاهيخوازً فٌ خحشًٍ األداء اهيصرفٌ 
 ركى

 اهفلرث

 اهفلةةةراح
 

 اهيخوشط
 اهحشبتٌ

 االٌحراف
 اهيعٍبرً

 خرخٍة
 اهفلراح

درسج 
 اهيوافلج

 - - - - :خحشًٍ األداء اهيصرفٌ 
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ٍشبهى خطتٍق تطبكج األداء اهيخوازً فٌ خحشًٍ األداء اهيبهٌ  34
 .هيئششخنى

 نتٍرث 1 0.51 4.53

ٍشبهى خطتٍق تطبكج األداء اهيخوازً فٌ خحشًٍ األداء  35
 .اهخشغٍوٌ فٌ يئششخنى

 نتٍرث  3 0.42 4.23

ؤً اهلٍبى تخطتٍق تطبكج األداء فٌ يئششخنى ٍعيل عوي خحشًٍ  36
 .شهىؤداء األ

 نتٍرث 4 0.48 4.22

ٍشهى خطتٍق تطبكج األداء اهيخوازً فٌ يئششخنى فٌ زٍبدث  37
 .اهلٍيج االكخصبدٍج اهيضبفج

 نتٍرث  2 0.48 4.35

 نتٍرث - 0.26 4.33 اهيخوشط اهحشبتٌ واالٌحراف اهيعٍبرً اهعبى  -

فؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج اهؿبتق، ؤً خلٖٖى ؤ( 6)ٖخمص يً اهٌخبئز اهٌِبئٖج اهّاؼغث فٕ اهسغّل  
، ضٖىد  (اٖسبتٖىب )نىبً   اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج فٌ اهيصرفٌ هيخغٖؼ خضؿًٖ األغاء

، تيخّؿنبح ضؿبتٖج خؼاّضح (نتٖؼث)ضكوح سيٖى فلؼاح ُػا اهيخغٖؼ يوٓ غؼسج اخفبق 
ٖؿىبُى خنتٖىق تنبكىج األغاء    )ّيفبغُىب  ( 34)، ّكغ سبءح اهفلؼث (4.53-4.22)تًٖ 

تبهيؼختج األّهٓ، تيخّؿىن ضؿىبتٕ توىغ     (ًٖ األغاء اهيبهٕ هيئؿؿخنىاهيخّاؽً فٕ خضؿ
ؤً اهلٖبى )ّيفبغُب ( 36)، فٕ ضًٖ سبءح اهفلؼث (0.51)ّاٌضؼاف يًٖبؼٔ كغؼٍ ( 4.53)

تبهيؼختىج اهؼاتًىج    (تخنتٖق تنبكج األغاء فٕ يئؿؿخنى ًٖيل يوٓ خضؿًٖ ؤغاء األؿىِى 
 (.0.48)يًٖبؼٔ كغؼٍ  ّاٌضؼاف( 4.22)ّاألعٖؼث، تيخّؿن ضؿبتٕ توغ 

 :ٌخبئز اخختبر فرضٍج اهدراشج: ذبهذًب
H0 :  يٌغ يؿخّْ اهيًٌّٖىج  ال ّٖسغ ؤذؼ ػّ غالهج اضكبئٖج(α ≤ 0.05 )  هخنتٖىق

يضبّؼ تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ فٕ اهتٌّم 
 .اإلؿاليٖج األؼغٌٖج

خِب، خىى اؿىخعغاى ؤؿىوّة خضوٖىل     اهؼئٖؿٖج يً يغى كض العختبؼ كضج اهفؼمٖج
، هلٖبؾ ؤذىؼ  (Multiple Linear Regression Analysis)االٌضغاؼ اهعنٕ اهيخًغغ 

خنتٖق يضبّؼ تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ، ّاهسىغّل  
 :ّٖمص ػهم( 7)

 (7)اهسدول 
 تطبكج األداء اهيخوازً خطتٍق يحبور ٌخبئز خحوٍل االٌحدار اهخطٌ اهيخعدد هلٍبس ؤذر

 اهيخغٍراح اهيشخلوج 
 

 يعبيل االٌحدار
 ( ) 

 (  t) كٍيج 
 اهيحشوتج

 اهدالهج اإلحصبئٍج
P- value 

 2.327 2.389 0.022 ( 0) اهذبتح 



دراشةج خطتٍلٍةج عوةي    -ؤذر خطتٍق تطبكج األداء اهيخوازً فٌ خحشًٍ يصفوفج األداء اهيصرفٌ
 اهتٌوم اإلشاليٍج األردٌٍج

 

 23 0213 ديسمربعشر الرابع العدد 

 0.895 0.133 0.022 اهيحور اهيبهٌ

 0.285 1.086 0.179 يحور اهعيالء

 0.045 1.984 0.281 يحور اهخعوى

 0.014 2.399 0.342 اهداخوٍجيحور اهعيوٍبح 

 3.549 اهيحشوتج( F)كٍيج 

 0.016 (F)يعٌوٍج 

 0.537 (r) يعبيل االرختبط

R) يعبيل اهخفشٍر
2 ) 0.288 

 

 :، يب ٖإخٕ(7)ٖخمص يً عالل اهٌخبئز اهّاؼغث فٕ اهسغّل 
اهيضؿّتج ( F)ذتّح يًٌّٖج ٌيّػر االٌضغاؼ اهعنٕ اهيخًغغ، اً يب ٖئنغ ػهم كٖيج  -ؤ

( 0.016)اهتبهغىج  ( P-value)، ّنػهم كٖيج اهغالهج اإلضكىبئٖج  (3.549)ّاهتبهغج 
ُّػٍ اهٌخٖسج خفىٖؼ اهىٓ كىالضٖج    .  = 0.05))ُّٕ ؤكل يً يؿخّْ اهيًٌّٖج 

اهٌيّػر فٕ كٖبؾ ؤذؼ خنتٖق يضبّؼ تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿىًٖ يكىفّفج   
 . األغاء اهيكؼفٕ فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج

، يوَٖ (اهخًوى، ّاهًيوٖبح اهغاعوٖج)هويضّؼًٖ (  ) ذتّح يًٌّٖج يًبيالح االٌضغاؼ -ة
، اً يب ٖئٖغ ػهىم   = 0.05)) اهيًٌّٖجّٖسغ ؤذؼ ػّ غالهج اضكبئٖج يٌغ يؿخّْ 

يوٓ اهخّاهٕ، ّنػهم ؤً كٖيىج  (  2.399، 1.984)اهيضؿّتج هِيب ّاهتبهغج  (t)كٖيج 
.  = 0.05))هِيب ُّٕ ؤكل يً يؿخّْ اهيًٌّٖىج  ( P-value)اهغالهج اإلضكبئٖج 

ّكتىّل اهفؼمىٖج    (H0)ّفٕ مّء اهٌخبئز اهؿبتلج ؿٖخى ؼفل اهفؼمٖج اهًغيٖىج  
 ≥ α)يٌغ يؿخّْ اهيًٌّٖج ّٖسغ ؤذؼ ػّ غالهج اضكبئٖج : )اهخٕ خٌق( H1)اهتغٖوج 

0.05 ) ٕ  هخنتٖق يضبّؼ تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اهيكىؼف
 (.فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج

، يوٖىَ ال  (اهيبهٕ، ّاهًيالء)هويضّؼًٖ (  ) يغى ذتّح يًٌّٖج يًبيالح االٌضغاؼ -ر
، اً يب ٖئٖغ ػهىم   = 0.05)) اهيًٌّٖجّٖسغ ؤذؼ ػّ غالهج اضكبئٖج يٌغ يؿخّْ 

 = ))هِيب ُّٕ ؤنتؼ يً يؿخّْ اهيًٌّٖىج  ( P-value)كٖيج اهغالهج اإلضكبئٖج 
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ال : )اهخٕ خٌق (H0)ّفٕ مّء اهٌخبئز اهؿبتلج ؿٖخى كتّل اهفؼمٖج اهًغيٖج . 0.05
هخنتٖىق يضىبّؼ   ( α ≤ 0.05)يٌغ يؿخّْ اهيًٌّٖج ّٖسغ ؤذؼ ػّ غالهج اضكبئٖج 

تنبكج األغاء اهيخّاؽً فٕ خضؿًٖ يكفّفج األغاء اهيكؼفٕ فٕ اهتٌّم اإلؿىاليٖج  
 (.األؼغٌٖج

( نؼغٖىج )، تإٌَ خّسغ يالكج اٖسبتٖج (0.537)اهتبهغج  (r)خفٖؼ كٖيج يًبيل االؼختبن  -غ
، تًٖ يضبّؼ تنبكج األغاء  = 0.05))ّػاح غالهج اضكبئٖج يٌغ يؿخّْ اهيًٌّٖج 

ُّػا ًٌٖٕ ؤً ؽٖبغث االُخيبى فىٕ اهيضىبّؼ   . اهيخّاؽً ّيكفّفج األغاء اهيكؼفٕ
غاء اهيكؼفٕ هٓ االؼخلبء فٕ خضؿًٖ يكفّفج األااهيػنّؼث، ؿٖئغٔ ّتٌفؾ االخسبٍ 

 .فٕ اهتٌّم اإلؿاليٖج األؼغٌٖج
R)خفٖؼ كٖيج يًبيل اهخفؿٖؼ -ُى

2
اهخًوى، ّاهًيوٖىبح  )تإً يضّؼٔ ( 0.288)اهتبهغج  (

َُ (اهغاعوٖج يً اهخغٖؼاح اهخٕ خنؼؤ يوٓ خضؿًٖ يكىفّفج  %( 28.8)، خفؿؼ يب ٌؿتخ
اهىٓ يخغٖىؼاح    فبٌِب خًؽْ%( 71.2)األغاء اهيكؼفٕ، ؤيب اهٌؿتج اهيختلٖج ّاهتبهغج 

 .ؤعؼْ هى خغعل فٕ ٌيّػر االٌضغاؼ اهعنٕ اهتؿٖن 
 :اهيراسع اهعرتٍج

ضنبة، نيبل، يالكج اهتٌّم اإلؿاليٖج تبهتٌّم اهيؼنؽٖج، اهيفنالح ّاهًلتبح ّنٖفٖج اهخغوة يوِٖب، يئخيؼ  -
 .2002, سبيًج اهفبؼكج

ً  ّائل يضيغ كتضٕ ّنبُؼ يضؿً اهغبهتٕ، ؤؿبؿٖبح األغاء ّتنب, اغؼٖؾ - غاؼ ّائىل  , كج اهخلٖىٖى اهيخىّاؽ
 .2009هوٌفؼ، 

 .2005ّٖؿف، يضيغ يضيّغ، اهتًغ اإلؿخؼاخٖسٕ هخلٖٖى األغاء اهيخّاؽً، نوٖج اهخسبؼث، سبيًج اهلبُؼث،  -

اهيونبّٔ، اتؼاُٖى اهعوّف، اغاؼث األغاء تبؿخعغاى تنبكج األغاء اهيخّاؽً، يئؿؿج اهّؼاق هوٌفؼ ّاهخّؽٖىى،   -
2008. 

تنبكج األغاء اهيخّاؽٌج ّيًّكبح اؿخعغايِب فٕ يٌهيبح األييبل، غاؼ سوٖؾ اهؽيبً، ييبً،  غّغًٖ، ؤضيغ، -
2010. 

ؤتّ فمج، يؼّاً، ٌضّ خنّٖؼ ٌهبى يخّاؽً هلٖبؾ األغاء اإلؿخؼاخٖسٕ فٕ اهيئؿؿبح اهيكؼفٖج اإلؿاليٖج،  -
 .2006ؤنؼّضج غنخّؼاٍ، األنبغٖيٖج اهًؼتٖج هوًوّى اهيبهٖج ّاهيكؼفٖج،
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