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 التسٌٌرعلوم و و التجارٌة كلٌة العلوم االقتصادٌة  - جامعة محمد خٌضر بسكرة 

الخهكٍو اإلدارً وأثري فٌ خؼزٍز الخهكٍو الىفشٌ لدى الؼبهمٍو فٌ اللطبع 
 الظحٌ الخبط فٌ والٍج تشكرث

 ترىٌ لطٍفج .أ                     
 اًسزائر -سبَؾج تشيرث                   

 :همخط

ٖ ٓدلح ٓذّ اًدراشج اًٗ ختٚبُ عتٚؾج اًؾالهج تُٚ اًخَيُٚ اإلدار٘ ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ ًد
ًٕخضوٚن ؤٓداك اًدراشج خَح دراشج . اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج تشيرث

ؽبَال َُ َخخٌك اًؾٚبداح ٕاًَضضبح اإلشخشمبئٚج اًخبضج لٙ ٕالٚج  59ؽِٚج َئًمج َُ 
تشيرث، ٕهد خٍ اًخٕضل اًٗ ؤُ َشخٕٖ اًخَيُٚ اإلدار٘ ٕاًِمشٙ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ ٓذا 

ٚر ؤُ اًؾالهج تُٚ اًَخقٚرُٚ ٕؤتؾبدَٓب  َُ خالل ِخبئز االرختبع يبِح اًوعبػ يبُ يتٚرا، ف
، فٚر ؤِٔب % 5ٕ  % 1 رفٍ ؤِٔب يبِح َٕستج َٕٕسٕدث ؽِد َشخٕٖ دالًج ؤهل َُ

ؤ٘ ؤُ  % 31,4يَب خٍ اًخٕضل اًٗ ؤُ اًودرث اًخمشٚرٚج ًٌَِٕذر يبِح . ظؾٚمج ِٕؽب َب
َُ اًختبُٚ اًضبضل لٙ اًخَيُٚ اًِمشٙ،  % 31,4َخقٚرث اًخَيُٚ اإلدار٘ خمشر َب َودارّ  

ًيُ اًخإذٚر اًذ٘ يبُ ًٌخَيُٚ اإلدار٘ ؽٌٗ اًخَيُٚ اًِمشٙ خرسٍ لوع لٙ تؾد٘ اًمرص 
 .ٕاًوٕث اًرشَٚج ، تَِٚب تؾد اًدؽٍ ؤذتح ؤِْ ال ٚشبٍٓ لٙ خمشٚر إًَِذر لٙ ٓذا اًوعبػ

  .ًوعبػ اًضضٙ اًخبصاًخَيُٚ اًِمشٙ، اًخَيُٚ اإلدار٘، ا: الكمهبح الدالج

Abstract : 

           This study aimed at recognizing the nature of relationship between the 
structural  empowerment and psychological empowerment for employees in the 

private health  sector in Biskra, The study was conducted on a sample of (59) 

individuals, and using the statistical package (Statistical Package for the Social 

Sciences). The study concluded the following eminent results : 

-The levels of structural empowerment and psychological empowerment is large 

- The results of correlation analysis indicated that the nature of the relationship 

between the structural empowerment and psychological empowerment is positive with 

moral significance at 1%and 5 %   or less.but Rather weak.  

-The sub-dimensions of structural empowerment (opportunity, official power) on the 

responding variable( psychological empowerment) was found to be significant 

(R
2
=31,4%). but support is not. 

Keywords : structural  empowerment , psychological empowerment , private health 
sector . 
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 هلدهج
ٚٚراح ٕاًوظبٚب اًيتٚرث لٙ َضٚع اًَئششج ٓٙ اًدالؼ اًراَٙ ًٌيذٚر ًود يبِح اًخق          

َُ اًخعٕراح اًسٕٓرٚج لٙ اًمير اإلدار٘ اًِغر٘ ٕاالخسبّ اًخعتٚوٙ ًٔب، َُٕ تُٚ ٓذّ 
 اًخعٕر اًَؾرلٙ، اًَريزٚج، اًسٕدث اًشبٌَج، اًخَٚز، اًَِغَج اًَخؾٌَج،: اًخعٕراح ٕاًوظبٚب

خضبؽد األَٓٚج اإلشخراخٚسٚج ًٌؾبٌَُٚ لٙ اًخعٕع األًٕٗ  ليبُ ِخبر ذًى... لرن اًؾَل
الضخيبئٍ اًَتبشر تبًَخقٚراح اًتٚئٚج ٕاًزتبئُ، يَب ؤُ اًؾبٌَُٚ اًَخشٌضُٚ تبًَؾرلج ضبرٕا 
ٚشيٌُٕ سزء ؤشبشٚب لٙ ِسبش ٕاشخَرارٚج اًَئششبح لٙ إًهح اًضبظر، ََب اهخظٗ 

ؾيس َخبعرا ؤٕ لرضب سٕٓرٚج ًٌَئششج َِضٍٔ لرضج اًخضرك َتبشرث لٙ األَٕر اًخٙ خ
1ٕتيٚمٚج خشبتْ خضرلبح اإلدارث اًؾٌٚب ؤٕ َُ ٌَٚيُٕ اًَئششج

لبًؾَل تسد ٕاخالص   
َعٌٕة ٕٕٓ ٕشٌٚج ًخضوٚن اًِسبش ، ًيُ اًَِبلشج اًؾبًَٚج اًَضخدَج ٕاًضبسج اًَشخَرث 

اًؾبٌَُٚ  ًٌخضشُٚ ؤٕسدح َمَٕٔب سدٚدا ًٌؾَل ٕٕٓ اًؾَل تذيبء ٕاًذ٘ ٚشيل اشراى
ٕخَيٍِٚٔ لْٚ ؽِضرا ؤشبشٚب، َب ٚشبؽد ؽٌٗ االشخمبدث َُ اتداؽٍٔ ٕاًخرٕٚز ًٌخميٚر اًَشخول 
ٕؤخذ اًَتبدراح َُ هتٌٍٔ، ََب ٚئد٘ اًٗ اًرلؼ َُ َشخٕٖ اًسٕدث ٕخضشُٚ ِٕؽٚج 

 ٕتِبء ؽٌْٚ سبء َمٍٕٔ اًخَيُٚ لٙ اًمير اإلدار٘ ًٚعبًة .2اًوراراح تبًخبًٙ زٚبدث اإلِخبسٚج
اًَدراء ٚميرُٕ، إًَغمُٕ " تبًخخٌٙ ؽُ اًَِبذر ٕاًمٌشمبح اًخوٌٚدٚج ٕاًخٙ َُ تِٚٔب 

،  ٕاًوٚبٍ تخقٚٚر 3"ِٚمذُٕ، إًَغمُٕ اًسٚدُٕ ٍٓ اًذُٚ ٚعتوُٕ خَبَب َب ٚوًْٕ ًٍٔ َدرائٍٓ
يَب ؤِْ ٚؾيس َسَٕؽج َريتج َُ اًِغرٚبح اًَخؾٌوج تبدارث . سذر٘ لٙ ؤدٕار اًؾَل

رٚج ٕاًشٌٕى اًَئششٙ َٕمبٍٓٚ َٕٕاظٚؼ ؤتضبد خخضل تٔذا اًسبِة َذل إًَارد اًتش
اإلذراء إًغٚمٙ، اإلدارث تبًَشبريج، اًخقذٚج اًراسؾج ٕضٌوبح اًسٕدث، أًٚيل اًخِغَٚٙ 

 .4ٕاًوٚبدث
اُ ليرث خَيُٚ اًؾبٌَُٚ ٕاشرائٍ لٙ ادارث اًَئششج، ٕضِؼ هراراخٔب ٚزرػ اًذوج لٙ      

يَب ٚئيد اًخَيُٚ . ّ تإِْ ؽبَل ٍَٔ لٙ خضوٚن ؤٓداك اًَئششج َِٕبئٔبِمس اًؾبَل ٕٚشؾر
ؤُ اًؾبٌَُٚ ؽٌٗ َخخٌك َٕاهؾٍٔ اَِب ٍٓ شريبء ًٍٔ هَٚج ٕؤَٓٚج لٙ رشٍ رشبًج اًَئششج 

 .5ٕلٙ خضوٚؤب
ٚيُٕ ًدٍٚٔ اًشٌعج ٕاًَشئًٕٚج ٕاًَشبءًج  Burdett ـاُ اًؾبٌَُٚ اًَخَيُِٚ ٕاًََيُِٚ ٕلوب ً

ٕاًخترث ٕاًمٍٔ ًَخعٌتبح اًؾَل ٕاًدالؾٚج، ٕاالًخزاٍ ٕاًذوج ٕاًرفتج اًضبدهج، ٕلٙ ٕأًَبرث 
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َضٚع ال ٚؾٚن َؾِٗ اًخٌَى ٕاإلضشبس تبالِخَبء، ٕاِْ ٚؾتر ؽُ ِول عٕؽٙ ًَؾِٗ خٌَى 
اًؾَل ؤٕ اًضبًج اًٗ لرد ؤٕ َسَٕؽج َب ًدٚٔب اإلرادث ٕاًودرث اًَِبشتج ًٌخؾبَل َؼ اًضبًج 

 6.ضٚع ََيُاًَؾِٚج ٕلٙ َ
 الدراشجهىهخٍج : أوال

 الدراشجهضكمج  .1
اُ َِبذر اًشٌٕى اًخٙ سرٖ خعٕٚرٓب لٙ اًخشؾِٚبح هد ؤلرزح َِٕذر اًخَيُٚ، تٕضمْ  

َِٕذسب سدٚدا ًؾيس َشبريج اًَشئٕل لٙ اًخإذٚر ٕاًشٚعرث ؽٌٗ اًخبتؾُٚ ًْ، ٕؤذِبء ؤداء 
لٙ خورٚر يٚمٚج خضوٚن ( لرٚنلردٚب ؤٕ ظَُ )ذًى لبُ اًَشئٕل ٚوٍٕ تبشراى اًؾبٌَُٚ 

ؤٓداك اًَئششج، اذ َِٚضٍٔ اًودرث ؽٌٗ ادراى اًَؾبِٙ ٕاًيمبءث ٕضرٚج االخخٚبر، ٕٓذا ًٕٚد 
لٍٔ ٕادراى اًؾَل تشيل ٕاظص، لبدراى اًيمبءث َِٚص اًؾبٌَُٚ اًذوج تبَخالئٍ َب ٍٓ تضبسج 

ؤِشعخٍٔ اًخبضج، ٕاًودرث اًْٚ، ٕضرٚج االخخٚبر خشؾر اًؾبٌَُٚ تبًودرث ؽٌٗ اًشٚعرث ؽٌٗ 
يَب ؤُ ادراى ٓذا األذر ٚسؾل اًؾبَل ٚرٖ ِخبئز . ؽٌٗ االشخسبتج، ٕاضداد األذر اًَتبشر

 :َُٕ ٓذا اًَِعٌن سبء خشبئل اًدراشج يبًخبًٙ. ؽٌَْ
َب  َدٖ َشبَٓج اًخَيُٚ اإلدار٘ لٙ خؾزٚز اًخَيُٚ اًِمشٙ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ 

 اًضضٙ اًخبص؟

 راشجفرضٍبح الد .2
 :لٙ ظٕء األٓداك اًخٙ خٍ خشعٚرٓب شبتوب يبِح لرظٚبح اًدراشج يبٛخٙ

اًمرص، اًدؽٍ، ) ال خٕسد ؽالهج تُٚ اًخَيُٚ اإلدار٘ تإتؾبدّ :الفرضٍج الرئٍشٍج األولي
( اًَؾِٗ، اًسدارث ، اًخإذٚر، االشخوالًٚج) َُ سٔج ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ تإتؾبدّ ( اًوٕث اًرشَٚج

 َُ سٔج ؤخرٖ
اًمرص، اًدؽٍ، اًوٕث ) ال ٕٚسد ؤذر ًٌخَيُٚ اإلدار٘ تإتؾبدّ :ضٍج الرئٍشٍج الثبىٍجالفر

َُ ( اًَؾِٗ، اًسدارث ، اًخإذٚر، االشخوالًٚج) َُ سٔج ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ تإتؾبدّ ( اًرشَٚج
 سٔج ؤخرٖ

 ىهوذج الدراشج .3
راح لٙ ظٕء َشيٌج اًدراشج ٕلرظٚبخٔب خٍ خعٕٚر َِٕذر ؽبٍ ًٌدراشج ٕٚظص اًَخقٚ

 .اًَشخوٌج ٕاًَخقٚر اًخبتؼ ٕعتٚؾج اًؾالهج تَِٚٔب
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 ىهوذج الدراشج(: 1)الضكل 

 
 

َُ اؽداد اًتبضذج، تبالؽخَبد ؽٌٗ: الهظدر  

CWEQ - Conditions for Work Effectiveness Questionnaire I and II & Spreitzer,   G , 

"Psychological   Empowerment   in   the   Workplace: Dimensions.  Measurement and 
Validation ", Academy of Management Journal, Vol.38, No.5, 1995, PP 1443- 1444. 

 أههٍج الدراشج .4
خِتؼ ؤَٓٚج اًتضد ََُ ؤَٓٚج اًخَيُٚ تضمج ؽبَج لٙ اًعرش اًمير٘ اإلدار٘ اًضدٚد      

ج اًدٕر اًذ٘ ٌٚؾتْ اًؾبٌَُٕ ًٌَئششبح،  ٕؤَٓٚج ٓذا إًَظٕػ لٙ اًوعبػ اًضضٙ ًعتٚؾ
لٍٔ لٙ َٕاسٔج . لْٚ َٕدٖ ضبسخٍٔ ًٌخَيُٚ َُ ؤسل ؤداء ٕاستبخٍٔ ؽٌٗ ؤيَل ٕسْ

اًَرظٗ تشيل َتبشر ٕٚخٕسة ؽٌٍٚٔ اًوٚبٍ تبًؾَل ٕاخخبذ اًورار آِٚب دُٕ خإخٚر ٕاِخغبر 
 .ًألٕاَر

 الدراشجأهداف  .5
 :خٔدك ٓذّ اًدراشج اًٗ 
 اإلدار٘ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج تشيرثاًخؾرك ؽٌٗ َشخٕٖ اًخَيُٚ  -
اًخؾرك ؽٌٗ َشخٕٖ اًخَيُٚ اًِمشٙ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج  -

 تشيرث
اًخؾرك ؽٌٗ عتٚؾج اًؾالهج تُٚ اًخَيُٚ اإلدار٘ تإتؾبدّ ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ تإتؾبدّ لٙ  -

 اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج تشيرث
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ٗ َودار خإذٚر اًخَيُٚ اإلدار٘ لٙ خؾزٚز اًخَيُٚ اًِمشٙ تإتؾبدّ لٙ اًوعبػ اًخؾرك ؽٌ -
 اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج تشيرث

 هخخهغ الدراشج .6
يَسخَؼ ًٔذّ  اًؾٚبداح اًعتٚج ٕاًَضضبح اإلشخشمبئٚج لٙ ٕالٚج تشيرثخٍ اخخٚبر     

ضٔب تشيل يبَل ٕهد خٍ َش. ؾد اًََذل ًٌوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ إًالٚجضٚد خ ، اًدراشج
 . فٚر ؤُ االشخسبتج ًٍ خيُ يتٚرث ًٌدراشج لٙ اًوعبػ ٕالهح اًرلط لٙ تؾط اًَضضبح

َضضج ؽوتج تُ ِبلؼ، َضضج )خبضج  ؽٌٗ خشؼ َئششبح ضضٚج ٚبُشختا 103خٍ خٕزٚؼ 
اًراز٘، َضضج زٚب اًدُٚ ًخضمٚج اًدٍ، ؽٚبدث إًِر، ؽٚبدث اتُ شِٚب، ؽٚبدث اًودس، ؽٚبدث 

تِشتج اشخسبتج ٚبُ شختا   )62(، يبُ اًَشخرد َِٔب(بدث اتُ رشد، ؽٚبدث اإلضشبُاًشمبء، ؽٚ
 59ـًاشختٚبِبح ًؾدٍ ايخَبًٔب، ٕؽٌْٚ خٍ اسراء اًخضٌٚل  )3(ٕهد خٍ اشختؾبد  %60تٌقح 
 .اشختٚبُ

 الدراشج أداث .7
 لٙ ظٕء ؤٓداك اًتضد ٕلرظٚبخْ، اؽخَدِب أًَِز إًضمٙ ٕهد اؽخَد االشختٚبُ اًذ٘ خٍ 

َشبَٓج اًخَيُٚ اإلدار٘ لٙ خؾزٚز  ًٖوٚبس َدخضََْٚ تبًشيل اًذ٘ ٚخدٍ لرظٚبح اًتضد 
اًخَيُٚ اًِمشٙ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج تشيرث ، ٕهد خٍ خِغٍٚ 

اًخَبشٙ لٙ  Likertشئال َٕزؽب ؽٌٗ َخقٚراح ٕؤتؾبد اًتضد ٕهد خٍ اشخخداٍ َوٚبس  24
 :ؤشبشُُٚٚٚ ؤَُ سز ٕ خيُٕ  .ؽٌٗ ؤشئٌج االشختٚبُخضدٚد شدث اإلسبتج 

اشخَل اًسزء األٕل ؽٌٗ اًخضبئص اًشخضٚج ًَمرداح اًدراشج ٕٓٗ  :األولالخزء 
َوشَج اًٗ اًخترث لٙ أًَِج اًضبًٚج ٕاًخترث ٕلن اًشِٕاح اًيٌٚج  ٕاًخترث، أًَِج، اًسِس
 .ًٌؾَل

اح، ؽتبر  (10)ٕهد يبِح  خَيُٚ اإلدار٘بًٍٓ اًؾتبراح اًَخؾٌوج تؤخظَُ    :اًسزء اًذبِٙ
 CWEQ - Conditions for Work Effectivenessضددح ؤتؾبدٓب َٕئشراخٔب ٕلوب ًَِٕذر 

Questionnaire I and II  ٕاًذ٘ ٚؾخَد لٙ ؤتؾبدّ ؽٌٗ دراشجKANTER  َُ ّٕهد خٍ خعٕٚر
د خَح ٕه2001 .شِج  .Laschinger et al ذٍ َُ عرك (1986)شِج  Chandlerعرك 

-Measuring LONGضٚبفج ؽتبراح إًَِذر تؾد خرسَخْ َُ اًٌقج االِسٌٚزٚج َُ يخٚة  

TERM CARE WORK7  ٕ٘ؤخذِب تبًَِٕذر اًَخخضر خَبشٚب َؼ عتٚؾج اًَسخَؼ اًسزائر
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ٕاًذ٘ ال ٚخمبؽل تشدث َؼ ٓذا األشٌٕة اًتضذٙ، تبإلظبلج اًٗ عتٚؾج ؽَل اًوعبػ لٙ ضد 
 .ذاخٔب

 (4)   تؾد اًدؽٍؽتبراح ًوٚبس (3) تؾد اًمرص،ؽتبراح ًوٚبس  (3)ٕاهؼ ٕخٍ خٕزٚؾٔب ت 

 Spreitzerؤَب َخقٚرث اًخَيُٚ اًِمشٙ لخٍ اؽخَبد َِٕذر . تؾد اًوٕث اًرشَٚجؽتبراح خوٚس 
ٕهد . َؼ تؾط اًخضرك ًٚالئٍ عتٚؾج اًَسخَؼ ٕيذًى ٕضٕل اًَمٍٕٔ تبًشيل اًَِبشة ًْ

(  3)ؽتبراح ًتؾد اًسدارث ٕ( 4)براح ًتؾد اًَؾِٗ ٕؽت( 3)ؽتبرث لٚٔب ( 14)ٕزػ ؽٌٗ 
 .ؽتبراح خوٚس تؾد اًخإذٚر(  4)ؽتبراح خوٚس تؾد االشخوالًٚج ٕ

 األشبلٍة اإلحظبئٍج الهؼخهدث فٌ الدراشج .8
لٙ َؾبًسج  SPSSاؽخَدح اًدراشج ؽٌٗ اًترِبَز اإلضضبئٙ ًٌؾٌٍٕ االسخَبؽٚج      

اٍ ؽدث ؤشبًٚة لٙ خضٌٚل اًتٚبِبح ٕاشخخرار اًِخبئز اًتٚبِبح ٕهد خٍ لٙ ٓذا اإلعبر اشخخد
 :ٕهد خِبًِٕب لٙ ٓذّ اًدراشج األشبًٚة اًخبًٚج

 إًشع اًضشبتٙ ًخشخٚص ٕاهؼ َٕشخٕٖ خٕالر َخقٚراح اًدراشج لٙ اًتٚئج اًَتضٕذج -

 ًخضدٚد عتٚؾج االرختبعبح تُٚ َخقٚراح اًدراشج ٕؤتؾبدٓب اًمرؽٚج  تٚرشَُٕؾبَل ارختبع  -

ًوٚبس َدٖ خإذٚر اًَخقٚر اًَشخول اًخَيُٚ  (Multiple Regression)االِضدار اًَخؾدد خضٌٚل  -
 اإلدار٘ ؽٌٗ اًَخقٚر اًخبتؼ اًخَيُٚ اًِمشٙ

 االخختبراح الخبظج تأداث الدراشج .9
ٕٚوضد تْ هدرث اإلدارث لٙ اًضضٕل ؽٌٗ اًتٚبِبح ِمشٔب  :(Reliability)اخختبر ثتبح األداث 
ًٌٕخإيد َُ ضدن األداث اًَشخخدَج لٙ سَؼ اًتٚبِبح اًخٙ ؤؽٚد خعتٚؤب  ؤٕ َوبرتج ًٔب يٌَب
 Cronbach’s Alpha ِتبط اًمب ٕاشخخداٍ َؾبَل اًذتبح ير خٍ  (Validity)خضخبسٔب اًدراشج 

تبًِشتج ًٌؾتبراح ييل  % 7, 91ضٚد تٌقح   (Reliability)َُ ذتبح َوٚبس اًدراشج   ًٌخإيد
،   %86,5اًذتبحٕتبًِشتج ًَخقٚرث اًخَيُٚ اإلدار٘ لود تٌـ َؾبَل   .ٕٓٙ ِشتج َوتًٕج اضضبئٚب

، ٕٕٓ ؤؽٌٗ  َُ اًضد األدِٗ اًَوتٕل  %90,8ذتبخٔبؤَب َخقٚرث اًخَيُٚ اًِمشٙ ليبُ َؾبَل 
 .60, 0ٕاًتبًـ 
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 الخأطٍر الىظرً  :ثبىٍب
 الخحول فٌ الىهبذج اإلدارٍج وظوال إلي خهكٍو الؼبهمٍو .1
اًَئششج اًٗ َرضٌج خَيُٚ اًؾبٌَُٚ ٕسة ؽٌٚٔب ؤُ خخعٕ خعٕاح اًٗ  ضخٗ خضل      

. األَبٍ، ؤُٚ خضبٕل خسدٚد األليبر ٕاًخخٌص َُ اًؾراهٚل اًخٙ خوك ضبئال ؤَبٍ ِسبضٔب
لٙ َوبًخْ    Larry Grienerلبًَئششج خالل ضٚبخٔب خَر تَسَٕؽج َُ اًخعٕراح، ًخضٔب 

 Evolution And Revolution As Organisations" " اًخعٕر ٕاًذٕرث ؤذِبء َِٕ اًَِغَبح"

Grow " لٙ خَس َراضل خِخٔٙ يل َِٔب تإزَج ادارٚج، لبذا خَيُ اًَشٚرُٕ َُ خٕهؼ َٕهؼ
ٕاًشيل . 8َئششخٍٔ لٙ اًدٕرث اإلسَبًٚج خَيِٕا َُ خٕهؼ األزَج اًوبدَج ٕاًخضرك ضٚبًٔب

  .اًخبًٙ ٚتُٚ َراضل إًَِ اًخَس

 ىهو الخهسهراحل ال(: 2)الضكل 

 
La source : Larry E. Greiner, Evolution and Revolution as Organizations Grow , Harvard 

Business  Review, May–June 1998, p 5.  
ٕاًَالضغ ًٔذا اًعرش َٚيُ ؤُ ٚشخشك ؤِٔب ذاخٔب اًخعٕراح اًخٙ َر تٔب اًمير         

تضذِب َُ اًََيُ ؤُ ِوٕل ؤِْ تؾد األزَبح اًخٙ ٕؽٌٗ ٓذا ٕٕلوب ًَشبر . اإلدار٘ خبرٚخٚب
ؤزَج اًوٚبدث، ؤزَج )ٕاًَخَذٌج لٙ  Larry Griener خخخٌل َراضل إًَِ اًخَس اًخٙ ٕظؾٔب 

، َُ اًََيُ ؤُ ِظٚك ؤزَج ( االشخوالًٚج، ؤزَج اًَراهتج، ؤزَج اًرٕخُٚ ٕاًتٚرٕهراعٚج
َٕ َُ خالل اًخؾبُٕ ٕاًَشبريج ٓٙ اخخبذ اًورار،  ًخيُٕ اًَرضٌج اًخٙ خٌٙ َرضٌج اًِ

يَب خئيد ٓذّ اًَراضل ؽٌٗ ؤُ َضعٌص خَيُٚ اًؾبٌَُٚ، . َرضٌج خَيُٚ اًؾبٌَُٚ
 . ٕاًخمٕٚط، ٕاًَشبريج ٕيذًى االِدَبر خخخٌك لٙ َب تِٚٔب
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ٕخَيُٚ اًؾبٌَُٚ َب ٕٓ اال َرضٌج َخعٕرث َٕخودَج ًٕتِج َظبلج اًٗ االِدَبر         
تإُ اًخضٕل َُ اإلدارث اًخوٌٚدٚج  Ginrodoلود ؤشبر . 9ٚرا ؤٕ الفٚب ًَٔبٕاًَشبريج ًٕٚس َق

اًٗ االِدَبر ِٚخز َُ ادراى اًؾبٌَُٚ تإٍِٔ ٚشبريُٕ ٕتوٕث لٙ ضل اًَشيالح، ٕاُ 
االِدَبر ٚخضٕل اًٗ اًخَيُٚ ٕأًدك َِْ ٕٓ اًضضٕل ؽٌٗ اِخبسٚج ؤيتر ٕسٕدث ؤلظل 

ٕخؾزٚز األداء اًيٌٙ لٙ اًَئششج، َِٕص اًمرضج ٕرظب اًَشخٌٔى، ٕاًخَيُٚ ٚؾِٙ خؾغٍٚ 
 . 10أل٘ لرد لٚٔب تبًَشبريج ٕاخخبذ اًوراراح لٙ اِسبز األؽَبل

 الخحول فٌ الىهبذج اإلدارٍج وخهكٍو الؼبهمٍو(: 3) الضكل

 
أثر خطوٍر الهوارد التضرٍج الظحٍج فٌ خحلٍق الخودث َبزُ ؽتد اًؾزٚز ؽتد اًضَٚد َشٕدث،  :الهظدر
، 2003 - 1995دراشج َٚداِٚج خضٌٌٚٚج خعتٚوٚج ؽٌٗ اًَشخشمٚبح األردِٚج اًخبضج، خالل اًمخرث َُ : جالضبهم

 .173، ص 2004ؤعرٕضج ديخٕراّ، سبَؾج اًشٕداُ ًٌؾٌٍٕ ٕاًخيًِٕٕسٚب، اًشٕداُ، 

 خهكٍو الؼبهمٍو .2
ٕلوًب ًتٌٕؿ خَيُٚ اًؾبٌَُٚ ؤٕ االهخراة َِْ خضخبر يل َِغَج ؤُ خخمٍٔ اًخَيُٚ       

ٕخغٔر َراسؾج ؤدتٚبح اًدراشج اًخٙ خٍ . ًغرٕلٔب َٕضٚع اًتٚئج اًداخٌٚج ٕاًخبرسٚج
اًخؾرط ًٔب ؤَذٌج ًَخخٌك َِبذر اًخَيُٚ، ٕاًخٙ َٚيُ ؤُ خشبؽد ؽٌٗ خضٌٚل ٕلٍٔ َمٍٕٔ 

ٕٕلوب ًَخخٌك ٓذّ األدتٚبح اشخشمِٚب ؤِْ ِٚغر اًٗ اًخَيُٚ َُ ذالد َداخل .  اًخَيُٚ
لٙ  Dobelsؤُٚ خشٍٔ ٓذّ اًَداخل ختؾب ًعرش (. ٕؽٌَٚبخٙ( ادار٘)خبرسٙ ،(ِمشٙ)داخٌٙ)

ظتع ٕرهبتج ذاخٚج ؤيتر ؽٌٗ ؽٌٍَٔ ، خَِٚج اشٔبَبخٍٔ يإلراد  َشبؽدث اًؾبٌَُٚ ؽٌٗ
ٕيإؽظبء لٙ لرٚن ؽَل لٙ اًَئششبح اًخٙ ٚؾٌَُٕ تٔب ٕيذًى اإلَشبى تبًمرص إًَاخٚج 

ذر اًشٌٕى اًخٙ سرٖ خعٕٚرٓب لٙ اًخشؾِٚبح هد َِبل. 11ًَِٕ اًشخضٚج ٕاًخعٕٚر اًذاخٙ
ؤلرزح َِٕذر اًخَيُٚ، تٕضمْ َِٕذسب سدٚدا ًؾيس َشبريج اًَشئٕل لٙ اًخإذٚر ٕاًشٚعرث 

لردٚب ؤٕ ظَُ )ؽٌٗ اًخبتؾُٚ ًْ، ٕؤذِبء ؤداء ذًى لبُ اًَشئٕل ٚوٍٕ تبشراى اًؾبٌَُٚ 



 الخهكٍو اإلدارً وأثري فٌ خؼزٍز الخهكٍو الىفشٌ لدى الؼبهمٍو فٌ اللطبع الظحٌ الخبط فٌ والٍج تشكرث 

 0241 جوان -عشر الخامسالعدد 
 

9 

ًودرث ؽٌٗ ادراى اًَؾبِٙ لٙ خورٚر يٚمٚج خضوٚن ؤٓداك اًَئششج، اذ َِٚضٍٔ ا( لرٚن
ٕاًَِبلشج ٕاًخورٚر اًشخضٙ، ٕٓذا ًٕٚد لٍٔ ٕادراى اًؾَل تشيل ٕاظص، لبدراى اًَِبلشج 
َِٚص اًؾبٌَُٚ اًذوج تبَخالئٍ َب ٍٓ تضبسج اًْٚ، ٕاًخورٚر اًذاخٙ ٚشؾر اًؾبٌَُٚ تبًودرث ؽٌٗ 

يَب ؤُ . ذر اًَتبشراًشٚعرث ؽٌٗ ؤِشعخٍٔ اًخبضج، ٕاًودرث ؽٌٗ االشخسبتج، ٕاضداد األ
ادراى ٓذا األذر ٚسؾل اًؾبَل ٚرٖ ِخبئز ؽٌَْ، ٕتذًى لبُ اًخَيُٚ تٔذا إًضك ٚشبؽد لٙ 
اشتبػ اًضبسبح األشبشٚج ٕاِسبزٓب، ٕاًشؾٕر تبالِخَبء اًٚٔب، ٕاًذوج تبًِمس، ٕٓذا ٚئد٘ اًٗ 

 .12خر اًِمشٙشؾٕر اًؾبٌَُٚ توِبؽج ٕرظب ؤيتر لٙ ؤداء ؤؽَبًٍٔ ٕٚسِتٍٔ اإلضتبع ٕاًخٕ
اُ ختِٙ خَيُٚ اًؾبٌَُٚ يَضعٌص رفٍ رٕاسْ لٙ إِٛج األخٚرث اال ؤُ اًخٕسٔبح       

ِضّٕ اخخٌمح تشيل يتٚر، ٕٓذا َب الضغِبّ َُ خالل َخخٌك اًَِبذر اًَعرٕضج ًْ، ٕؽٌٗ 
َوبرتج ًٔذّ االخخاللبح لٙ  Menonاذر ذًى سبءح ؤتؾبدّ َخخٌمج َٕختبِٚج، ٕهد ٕظؼ 

 :13يُٚ اًؾبٌَُٚ ضٚد هبٍ تخسَٚؾْ لٙ ذالد ٕسٔبح ِغرخؾرٚك خَ
 .لؾل َِص اًوٕث ًألشخبص اًََيُِٚ: الخهكٍو كفؼل -

 .اًؾٌَٚج اًخٙ َُ خالًٔب خخٍ هٚبدث اًوٕث: الخهكٍو كؼهمٍج -

 .اًخٙ خغٔر يبدراى َٚيُ هٚبشْ: ىفشٍج الخهكٍو كحبلج

ٚج لٙ ؤداء اًؾَل، اُ سٕٓر ليرث خَيُٚ اًؾبٌَُٚ َريز ضٕل َِص اًَرئٕشُٚ اًضر
 ٕهد ؤترز . 14"َٕشبريج ؤٕشؼ لٙ خضَل اًَشئًٕٚج، ٕٕؽٙ ؤيتر تَؾِٗ اًؾَل اًذ٘ ٚوٍٕ تْ

Fang Chen & Yi-Ching Chen ُٚ15ٕسُٔٚ ًٌخَي: 
 (.اًخَيُٚ اإلدار٘: اًخَيُٚ اًخبرسٙ)شٌٕى اًَشرك ِضٕ خَيُٚ َرئٕشْٚ-
اًخَيُٚ : اًخَيُٚ اًداخٌٙ)رك ًٍٔاًضبًج اًِمشٚج ًٌَرئٕشُٚ ٕاًخٙ خِخز ؽُ خَيُٚ اًَش-

 (. اًِمشٙ
 .ٕلٙ َب ٌٚٙ خٕظٚص ًيال اًَمَُٕٔٚ

 الخهكٍو اإلدارً .3
لٕٔ خؾزٚز ، K"ؽٌَٚج خٕزٚؼ ٕخوشٍٚ اًشٌعج ؽٌٗ اًؾبٌَُٚ تبًَِغَج"تإِْ  Kanter  ؽرلْ

ًودراح اًؾبٌَُٚ تضٚد ٕٚلر ًٍٔ ٌَيج االسخٔبد ٕاضدار األضيبٍ ٕاًخودٚر ٕضرٚج اًخضرك 
ًوظبٚب اًخٙ خٕاسٍٔٔ خالل ََبرشخٍٔ ًَٔبٍَٔ، ٕيذًى َشبَٓخٍٔ اًيبٌَج لٙ اًوراراح لٙ ا
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Potterfiled "ٕلوب ًـ  اًخٙ خخؾٌن تإؽَبًٍٔ
لبًخَيُٚ هرار  Goetsh,Stanleyٕتبًِشتج ًـ .16

 .17ٚزٕد إًَغمُٚ تبًشٌعج ٕاًَؾرلج ٕاًَضبدر ًخضوٚن األٓداك
شيل ََبرشبح َٕٚٚج خخٚص ًٌؾبٌَُٚ اخخبذ ٚ" ؤُ اًخَيُٚ  Murrel & Meredithٕٚرٖ 

ٕٚخضون ذًى تِبء ؽٌٗ َب سبء  18"اًوراراح اًخٙ ِٚخز ؽِٔب ايخشبك ٕخؾٌٍ َِٕٕ َشخَر ًٍٔ
ؽُ عرٚن خدرٚتٍٔ ؽٌٗ َِص اًذوج ٕاًدؽٍ ًتؾظٍٔ اًتؾط، ٕضمزٍٓ ؽٌٗ  Moralesتْ 

يخشة األلراد َُ اًوٕٖ اًخٙ ٚ: ٕؤشبر اًْٚ اًَقرتٙ ؽٌٗ ؤِْ .19خعٕٚر َٔبراخٍٔ اًشخضٙ
ًودرث ؽٌٗ  ًٚج، ٕا شئٕ خالًٔب اًودرث، ٕخزٚد ذوخٍٔ، ٕٚرخمؼ َشخٕٖ اِخَبئٍٔ ٕٕالئٍٔ ًخضَـــل اًَ
ؾَل َُ ؤسل اشتبػ اًَخعٌتبح األشبشٚج  ٚبح ٕاًخمبؽل لٙ ًا اًخضرك ًخضشُٚ األِشعج ٕاًؾٌَ

تد َُ خزٕٚد ٕتبًخبًٙ ال.  ًٌؾَالء لٙ َخخٌك اًَسبالح تٔدك خضوٚن هٍٚ ٕفبٚبح اًخِغٍٚ
ٍ، ٕؤدائْ تضٚد  اًَرئٕشُٚ تإدٕاح ٕٕشبئل اًوٕث اًالزَج ًٌخخعٚع ألِشعخٍٔ ٕاخَبٍ ؽٌَٔ

ٌَج ؽِْ ًٚج يب اًخَيُٚ ؤِْ ؽٌَٚج خإٓٚل األلراد  Griffinؽختر ٕا .20ٚضتضُٕ َشئًُٕٚ َشئٕ
ظال ًخضدٚد ؤٓداك اًؾَل اًٌَوبث ؽٌٗ ؽبخؤٍ، َٕشئًٕٚج اخخبذ ٕاِسبز اًوراراح اًالزَج، ل

ؽُ ضرٚج اًخضرك لٙ َؾبًسج اًَشيالح اًخٙ خٕاسٍٔٔ ٕضٌٔب ظَُ َسبالح اًَشئًٕٚج 
 .21ٕاًشٌعج إًََِضج ًٍٔ  َُ هتل اًَشخٕٚبح اإلدارٚج اًؾٌٚب

لبًخَيُٚ اإلدار٘ ٚؾِٙ اًعرٚوج اًخٙ خشٔل لٚٔب اًَئششبح ًٌؾبٌَُٚ  Kanterٕٕلوب ًعرش 
ٕذًى ال ٚخٕلر اال تضضٕل اًؾبٌَُٚ  .22ًدؽٍإًضٕل اًٗ اًَؾٌَٕبح، إًَارد، اًمرص، ٕا

ضٚد .informal power and Formal اًرشَٚج ٕفٚر اًرشَٚج)ؤٚظب ؽٌٗ ِٕؽُٚ َُ اًوٕث 
خرختع اًوٕث اًرشَٚج تبألؽَبل ذاح اًرئٚج ٕاألَٓٚج اًيتٚرث ًٌَئششج، يَب خخعٌة اشخوالًٚج 

بح ؤٕ اًخضبًمبح اًَخخٌمج َؼ تَِٚب اًوٕث فٚر اًرشَٚج خخإخٗ َُ اًؾاله. لٙ ضِؼ اًورار
ؽٌٗ  supportاًدؽٍ  Kanterٕلٙ ٓذا اًشٚبن ؽرلح . 23اًَشرلُٚ ، اًزَالء، اًَرئٕشُٚ

اًَؾٌَٕبح . ؤِْ ردٕد األلؾبل ٕاًخٕسٚٔبح اًَخإخٚج َُ اًَشرلُٚ، اًزَالء، اًَرئٕشُٚ
information ًَٔبٍ تشيل ٓٙ خٌى اًَؾعٚبح، اًَؾبرك اًخوِٚج، ٕاًختراح  اًالزَج ألداء ا

ٕخخَذل لٙ إًهح، اًخسٔٚزاح ٕإًشبئل، األَٕال، اًظرٕرٚج  resourcesإًَارد . لؾبل
ٕخشَل االشخوالًٚج، إًَِ،اًشؾٕر تبًخضد٘،  opportunityاًمرص .ًخضوٚن ؤٓداك اًَئششج

 .24 ٕلرضج اًخؾٌٍ ٕإًَِ
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 الخهكٍو الىفشٌ .4
ضٕ زٚبدث سٔدّ لٙ ؤداء ََٔج َؾِٚج ؽٌٗ عتوب ًِغرٚج اًخٕهؼ خخٕهك دالؾٚج اًمرد ِ        

خٕهؾبخْ تإُ ٓذا اًسٔد شٕك ٚئد٘ اًٗ َشخٕٖ األداء اًَرفٕة ٕؤُ ٓذا األداء شٚضون َب 
لخضوٚن اًخَيُٚ اًِمشٙ ًٌمرد ٚرلؼ َُ َشخٕٖ اًمبؽٌٚج اًذاخٚج ًدْٚ  .ٚضتٕ اًْٚ َُ َردٕد

س اًَتبشر، َب ٚدؽٍ اًودرث ٕاًخٙ ٚوٕٚٔب اًدؽٍ االسخَبؽٙ ٕاًشٚبشٙ ٕاًؾبعمٙ َُ اًرئٚ
 .  25ؽٌٗ اًشؾٕر تبًخإذٚر ٕاالشخوالًٚج ٕٚخٌن َِبخب خؾبِٕٚب تُٚ اًؾبٌَُٚ لٙ اًَئششج

 :26ليرث اًخَيُٚ اًِمشٙ لٙ َسَٕؽج ِوبع Menonٌٚخص 
 Motivational Construct ؤِْ ؽالهج ؽودٚج تُٚ اًرئٚس ٕاًَرئٕشُٚ-
ظبػ ٕاًغرٕك ًٕيِْ ٚخعٌة غرٕك ٕؤٕظبػ ًٚس تِبء ؽبًَٚب َٚيُ خعتٚوْ لٙ يل األٕ-

 .خبضج
 (.ؤَٓٚج اًؾَل، اًخإذٚر، اًسدارث، االشخوالًٚج)ٚسة ؤُ ٚوبس َُ خالل ؤرتؾج ؤتؾبد -
ٕٓ شؾٕر َشخَر َٕخٕاضل ال ٚخٕهك، ضٚد َٚيُ ادرايْ تِشة ٕدرسبح َخمبٕخج تُٚ  -

 .اًؾبٌَُٚ ٕال َٚيُ رتعْ  تبًٕسٕد ؤٕ ؽدَْ
ؽٌٗ ؤِْ ؤداث خضمٚزٚج، خغٔر لٙ ؤرتؾج  Spreitzerلٙ دراشبح ٕؽرك اًخَيُٚ اًِمشٙ 

ٕفٚبة ؤ٘ َِٔب ال . اًَؾِٗ، اًسدارث، االشخوالًٚج، اًشؾٕر تبًخإذٚر: َدريبح ؤشبشٚج ٓٙ 
ٕٚوٍٕ َمٍٕٔ اًخَيُٚ ًدٖ ٓذا اًتبضد ؽٌٗ . ِٚمٙ ٕسٕد اًخَيُٚ خَبَب ًيِْ ٚضرك َؾِبّ

َٚيُ خؾََٚٔب لٙ إًَاهك اًَخخٌمج، تل ٕٓ الخراظُٚ ؽٌٗ اِْ ًٚس ضمج شخضٚج دائَج 
يَب ؤِْ َخقٚر َخضل، ؤُٚ  .َسَٕؽج َُ اًَدريبح اًخٙ خخيُٕ َُ خالل اًتٚئج اًخِغَٚٚج

 .27َٚيُ اًِغر ًأللراد ؽٌٗ ؤٍِٔ ؤيذر ؤٕ ؤهل خَيِٚب ال ؤٍِٔ ََيُِٚ ؤٕ فٚر ََيُِٚ
 :أتؼبد الخهكٍو الىفشٌ

رسج اًخٙ َٚيُ لٚٔب ًٌمرد ؤُ ٚئذر لٙ اًِخبئز ؤِْ اًد Spreitzer ٚرٖ: Impactالخأثٍر
لبًخإذٚر ٕٓ ؤُ ٚؾخود اًمرد ؤِْ تبَيبِْ اًخإذٚر . اإلشخراخٚسٚج، ٕاإلدارٚج، ٕاًخشقٌٚٚج لٙ اًؾَل

ٕاًَمخبش األشبشٙ ًٌخإذٚر ٕٓ خٕالر .  ؽٌٗ ؽٌَْ ، ٕؤُ اٛخرُٚ شٚشخسٚتُٕ ألليبرّ
ٕٚؾِٙ ادراى اًمرد تإُ ًْ خإذٚر ؽٌٗ . 28اًَؾٌَٕبح اًَخؾٌوج تإداء ََٔج َب تشيل يبك

اًوراراح اًخٙ ٚخٍ اخخبذٓب ٕاًشٚبشبح اًخٙ خظؾٔب اإلدارث اًؾٌٚب خبضج خٌى اًَخؾٌوج تؾٌَْ 
ٕال ٚإخٙ ٓذا اإلدراى ؤٕ اًشؾٕر اذا يبُ اًمرد ٚئذر ؤٕ ٚشٚعر ؽٌٗ ؤَٕر هٌٌٚج األَٓٚج لٙ 
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ئُٕ ٓبَج خشٍٔ لٙ خضوٚن ؤٓداك ؽٌَْ ًٕيِْ ٚخيُٕ َِٕٕٚ اذا يبُ ًٌمرد خإذٚرّ لٙ ش
اُ اضشبس . اًَئششج، األَر اًذ٘ ٚزٚد َُ اًدالؾٚج اًداخٌٚج ًٌمرد اًِبتؾج َُ إًغٚمج ذاخٔب

اًمرد تبِؾداٍ خإذٚرّ ؽٌٗ اًؾَل اًذ٘  ٚوٍٕ تْ شٕك ِٚؾيس ؽٌٗ اِخمبط اًرٕش اًَؾِٕٚج 
 . 29بًخبًٙ اِخمبط اِخبسٚخًْْ، األَر اًذ٘ شٚخرخة ؽٌْٚ شؾٕر اًمرد تبالفخراة اًخِغَٚٙ ٕت

ؤِٔب اَٚبُ اًمرد تودرخْ ؽٌٗ ؤداء   Spreitzerٕٚرٖ : Competenceالكفبءث و الهلدرث 
َٕٚيُ خؾزٚز اًشؾٕر تبًيمبءث ؽُ عرٚن اإلشراك اًمؾبل ٕاًذ٘ ٚخضون ؽِد . أًَبٍ تَٔبرث

30.تداػاًوٚبٍ تبًخقذٚج اًؾيشٚج ًألداء ٕؽُ عرٚن اٚسبد تٚئج داؽَج ًٌخميٚر ٕاإل
لخزٕٚد    

اًمرد تَشئًٕٚبح ؤيتر ٕٕغبئك ؤيذر خؾوٚدا ًُ ٚؾخترّ اًمرد خَيِٚب اال اذا يبُ ٕاذوب َُ 
ٕخدرٚة اًؾبٌَُٚ ؽٌٗ . هدرخْ ؽٌٗ اًِسبش لٙ خضَل خٌى اًَشئًٕٚبح ٕاًوٚبٍ تخٌى إًغبئك

ِدَب ٚشؾر ألُ اًؾبَل ؽ 31.َٔبراح اخخبذ اًورار ٕاًَتبدؤث ٕاالتخيبر ٚوؼ لٙ ضٍَٚ اًيمبءث
تؾدٍ هدرخْ ؽٌٗ اًوٚبٍ تبًَٔبٍ إًَيٌج اًْٚ ًؾدٍ خدرٚتْ ، لبُ ذًى ٚئد٘ اًٗ اِخمبط ذوخْ 
تودراخْ ؤ٘ تيمبءخْ اًذاخٚج ٕتبًخبًٙ َوبَٕج خعتٚن اًخَيُٚ ٕخمظٌْٚ ًٌِغٍ اًخوٌٚدٚج ًألؽَبل 

 .32اًخٙ ٚخؤِب
اًضرٚج اًخٙ ٚخَخؼ تٔب اًمرد  ٕٓ درسج: self determinationأو االشخلاللٍج  choiceاالخخٍبر

. لٙ ؤدائْ ًؾٌَْ تضٚد خخٕالر ًدْٚ اًضرٚج ًضِؼ اًوراراح ٕعرن ؤداء اًؾَل ٕاسراءاخْ
ٕخئد٘ ضرٚج االخخٚبر اًَدريج ًدٖ األلراد اًٗ زٚبدث اًَرِٕج ٕاالتخيبر ٕاًَتبدؤث َٕوبَٕج 

ج لٙ اًؾَل، ظقٕع اًؾَل ٕظتع اًِمس،  يَب ؤُ  خوٚٚدٓب ٚئد٘ اًٗ خإذٚراح شٌتٚ
 .ِٕٚخمط يذًى اضخراٍ اًمرد ًذاخْ

ؤُ َؾِٗ اًؾَل  Spreitzerٚرٖ   :Meaning of workتبلخدوىهؼىي الؼهل أو اإلحشبس 
يَب ٚشَل ٓذا . ٚؾِٙ خوٍٚٚ اًمرد ًٌٔدك ؤٕ اًقرط َُ اًؾَل تِبء ؽٌٗ َؾبٚٚرّ ٕؤليبرّ

اًل ؤُ أًَبٍ اًخٙ ٚوٍٕ تٔب ذاح اًتؾد َوبرِج تُٚ َخعٌتبح اًؾَل َٕؾخوداح اًمرد يبؽخوبدّ َذ
َٕٚيُ خؾزٚز اًشؾٕر تَؾِٗ اًؾَل ؽُ عرٚن خٕلٚر اًَؾٌَٕبح . هَٚج ًٕٔب ٓدك ِتٚل

ٕٚخإذر اًَؾِٗ اًَدرى  . 33اًَخؾٌوج تبًَٔبٍ ٕخوبشَٔب، ٕيذًى ؽُ عرٚن اإلشراك اًمؾبل
. ًٕغٚمجخِٕػ أًَبراح، ايَبل اًؾَل، ؤَٓٚج ا: ًدٖ اًمرد تذالد خضبئص سٕٓرٚج ٕٓٙ

لبذا َب ؽرك اًؾبٌَُٕ دٕر ٕغٚمخٍٔ اًسزئٙ لٙ خضوٚن أًدك اًيٌٙ ًٌَئششج ٕشؾرٕا ؤُ 
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ٕغٚمخٍٔ ذاح َؾِٗ ٕهَٚج ًٌَئششج ٕاًَسخَؼ  َؼ اشخخدأٍَ ًٌؾدٚد َُ أًَبراح لٙ 
 . 34اًؾَل، لبِْ َِٕٚ ًدٍٚٔ ٕؽٙ ٕادراى تإُ ٕغٚمخٍٔ ذاح َؾِٗ ٕهَٚج تبًِشتج ًٍٔ

رئٚج َخؾَوج ًيٚمٚج خقٚٚر شٌٕى اًوٚبدث  ًيٙ َٚيُ   Quinn and Spreitzrٕهد هدَح دراشج  
ضٚد عرضب َسَٕؽخُٚ َُ األشئٌج اًخٙ خضخبر َُ . ًٌخَيُٚ ؤُ ٚظرة تسذٕر لٙ اًَِغَج
 :35يل َدٚر ؤٕ َشرك ؤُ ٚسد اسبتج ًٔب

ج اذا يبُ اًشؾٕر تٕظٕش اًرئٚج اإلشخراخٚسٚج ؤضد اًخضبئص اًرئٚش : الهخهوػج األولي
ًٌتٚئج اًََيِج، ٓل ؤؽَل تضٕرث َشخَرث ًخٕظٚص ادراى األلراد اًذُٚ ٚؾٌَُٕ خضح هٚبدخٙ 

اذا يبُ االِمخبش ٕلرن اًؾَل َُ خضبئص اًتٚئج اًََيِج، ٓل ؤؽَل  تبالخسبّ االشخراخٚسٙ ؟
اذا يبُ  سبٓدًا ٕتضٕرث َشخَرث ًَشبريج ٕاِدَبر األلراد اًذُٚ ٚؾٌَُٕ خضح هٚبدخٙ؟

خضيٍ َُ خضبئص اًتٚئج اًََيِج، ٓل ؤؽَل تضٕرث َشخَرث ًخٕظٚص اًخٕهؾبح اًِغبٍ ٕاً
اذا يبُ  اًَخؾٌوج تبألٓداك ٕأًَبٍ ٕخعٕع اًشٌعج ًأللراد اًذُٚ ٚؾٌَُٕ خضح هٚبدخٙ؟

اًدؽٍ ٕاَٛبُ َُ خضبئص اًتٚئج اًََيِج، ٓل ؽٌَح تضٕرث َشخَرث ؽٌٗ ضل اًِزاؽبح 
 ٚؾٌَُٕ خضح هٚبدخٙ؟ٕاًضراؽبح لَٚب تُٚ األلراد اًذُٚ 

اًٗ ؤ٘ َدٖ ًد٘ شؾٕر تَؾِٗ اًؾَل اًذ٘ ؤهٍٕ تْ، َٕب ٚسة ؽٌٙ ؤُ : الهخهوػج الثبىٍج
اًٗ ؤ٘ َدٖ َٚيِِٙ اَخالى اضشبس تبًودرث ؽٌٗ اًخإذٚر ٕاًوٕث، َٕب ٚسة  ؤهٍٕ تْ ًزٚبدخْ؟

بٍ تخِمٚذ اًٗ ؤ٘ َدٖ َٚيِِٙ اَخالى شؾٕر تبًيمبٚج ٕاًذوج ًٌوٚ ؽٌٗ ؤُ ؤهٍٕ تْ ًزٚبدخْ؟
اًٗ ؤ٘ َدٖ َٚيِِٙ اَخالى شؾٕر تبالشخوالًٚج  ؽٌَٙ، َٕب ٚسة ؽٌٗ ؤُ ؤهٍٕ تْ ًزٚبدخْ؟

 ٕاًودرث ؽٌٗ االخخٚبر، َٕب ٚسة ؽٌٗ ؤُ ؤهٍٕ تْ ًزٚبدخْ؟

ٕخغٔر ٓذّ األشئٌج ؤِْ هتل ؤُ اًتدء تبًؾَل ؽٌٗ اٚسبد تٚئج ؽَل َٚيُ َُ خالًٔب خَيُٚ 
ٕٓذا َب ؤذتخخْ دراشج (. هٚبدُٚٚ ؤٕ ؽبٌَُٚ)َيُٚ اًذاحاٛخرُٚ، ٚسة ؤُ اًتدء ؤٕال تخ

Quinn and Spreitzer . 
 الهدخل الؼهمٍبخٌ لخهكٍو الؼبهمٍو  .5
اُ ؤفٌة اًدراشبح اًَخؾٌوج تخَيُٚ اًؾبٌَُٚ خئيد ؽٌٗ ظرٕرث اًسَؼ تُٚ اًَدخٌُٚ      

اًدراشبح لإفٌة . اًداخٌٙ ٕاًخبرسٙ، ٕذًى ضخٗ خيُٕ ؽٌَٚج خَيُٚ اًؾبٌَُٚ َيخٌَج
اخخذح ِمس اًَِضٗ، ؽٌٗ اؽختبر ؤِْ اُ ًٍ ٚخرالن اًَدخالُ اًداخٌٙ ٕاًخبرسٙ لبُ خَيُٚ 

 . اًؾبٌَُٚ فٚر َضون ؤ٘ َشبٕ ًٌضمر
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ؤُ َِبذر اًشٌٕى اًخٙ سرٖ خعٕٚرٓب لٙ اًخشؾِٚبح هد ؤلرزح   Hellrieget & alلود رؤٖ 
ٕل لٙ اًخإذٚر ٕاًشٚعرث ؽٌٗ َِٕذر اًخَيُٚ، تٕضمْ َِٕذسب سدٚدا ًؾيس َشبريج اًَشئ

لٙ ( لردٚب ؤٕ ظَُ لرٚن)اًخبتؾُٚ ًْ، ٕؤذِبء ؤداء ذًى لبُ اًَشئٕل ٚوٍٕ تبشراى اًؾبٌَُٚ 
خورٚر يٚمٚج خضوٚن ؤٓداك اًَئششج، اذ َِٚضٍٔ اًودرث ؽٌٗ ادراى اًَؾبِٙ ٕاًَِبلشج 

بلشج َِٚص ٕاًخورٚر اًشخضٙ، ٕٓذا ًٕٚد لٍٔ ٕادراى اًؾَل تشيل ٕاظص، لبدراى اًَِ
اًؾبٌَُٚ اًذوج تبَخالئٍ َب ٍٓ تضبسج اًْٚ، ٕاًخورٚر اًذاخٙ ٚشؾر اًؾبٌَُٚ تبًودرث ؽٌٗ 

يَب ؤُ . اًشٚعرث ؽٌٗ ؤِشعخٍٔ اًخبضج، ٕاًودرث ؽٌٗ االشخسبتج، ٕاضداد األذر اًَتبشر
تٔذا إًضك ٚشبؽد لٙ  ادراى ٓذا األذر ٚسؾل اًؾبَل ٚرٖ ِخبئز ؽٌَْ، ٕتذًى لبُ اًخَيُٚ

اشتبػ اًضبسبح األشبشٚج ٕاِسبزٓب، ٕاًشؾٕر تبالِخَبء اًٚٔب، ٕاًذوج تبًِمس، ٕٓذا ٚئد٘ اًٗ 
 .36شؾٕر اًؾبٌَُٚ توِبؽج ٕرظب ؤيتر لٙ ؤداء ؤؽَبًٍٔ ٕٚسِتٍٔ اإلضتبع ٕاًخٕخر اًِمشٙ 

َٚٚج، تبإلظبلج اًٗ َزٚز َُ األشبًٚة اإلدارٚج اًَخَذٌج تبًٔٚبيل اًخِغ"لخَيُٚ اًؾبٌَُٚ  
اإلشخراخٚسٚج اإلدارٚج اًَختؾج لٙ خعتٚوْ ٕاًَخَذٌج لٙ لرن اًؾَل ٕاًخدرٚة، ٕيذًى اًسبِة 
اًِمشٙ ٕاًشٌٕيٙ اًَؾخَد ؽٌٗ ضبسبح األلراد اًِمشٚج ٕاًَبدٚج، ٕيٚمٚج زرػ اًذوج اًَختبدًج 

تج ًخوتل خعتٚن اًخَيُٚ تٍِٚٔ ٕتُٚ اإلدارث، ٕؽٌَٚج خضمٚزٍٓ، ٕخٌن اًتٚئج اًخِغَٚٚج اًَِبش
خدرٚسٚب، لخعتٚن اًخَيُٚ ٚضخبر اًٗ اؽداد ٕخٔٚئج ٕاضرار َُ هتل اإلدارث اًؾٌٚب، ٕهتٕل 
ٕهِبؽج َُ هتل اًؾبٌَُٚ، ٕرهبتج ذاخٚج ؽبًٚج، ٕهدرث ؽٌٗ خضَل اًَشئًٕٚج، ٕاًرفتج لٙ 

 .37"اًَضبيبثاًخعٕر،  تبإلظبلج اًٗ أًَبرث اًخٙ خيخشة تبًََبرشج ٕاًخدرٚة ٕاًخترث ٕ
األًٕٗ . ؤُ ًدٖ اًَشٚرُٚ ٕسٔخب ِغر َخخٌمخُٚ ضٕل َمٍٕٔ اًخَيُٚ  Randolphٕهد الضغ 

خرتع اًخَيُٚ تبشخراخٚسٚج خمٕٚط اًشٌعج الَريزٚج اًخضيٍ ؤٕ اًرهبتج، اًَشبريج لٙ اخخبذ 
 ٕاًذبِٚج خرتع اًخَيُٚ تخترث ٕخسرتج إًَغمُٚ اًذُٚ خٍ. اًورار، ٕاإلدارث تبًَشبريج

خؾرٚمًب ًٌخَيُٚ يشٌشٌج َخضٌج ختدؤ َُ  Randolphٕتِبء ؽٌٗ ٓذّ اًَالضغج ٕظؼ . خَيٍِٚٔ
ؤشٌٕة َٚيبِٚيٙ ًٌخَيُٚ ٚتِٗ ؽٌٗ ؤشبس َُ اإلًخزاٍ اًخبرسٙ اًٗ ؤشٌٕة ؽظٕ٘ ؤٕ 

ٕاًشيل اًخبًٙ ٚتُ إًَِذر اًذ٘ ٕظؾْ .  38اخضبًٙ ٚتِٗ ؽٌٗ ؤشبس َُ اإلًخزاٍ اًداخٌٙ
 : ًٌخَيُٚ
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 لمخهكٍو Randolphىهوذج (: 4) الضكل

 
: ؽٌٙ ضشُٕ اًعبئٙ، ؽٌٚبء سبشٍ اًستٕر٘، دٕر اًوٚبدث اًخضٌٕٚٚج لٙ خَيُٚ لرن اًؾَل :الهظدر       

 .10، َسٌج اإلدارث ٕاالهخضبد، سبَؾج تقداد، ص(ٕزارث اًِمع)دراشج خشخٚضٚج لٙ شريج اًَشبرٚؼ اًِمعٚج

َٕؽج َُ األؽَبل ٕاإلسراءاح اًخٙ خشبؽد ؽٌٗ لبُ ِٓبى َس Robbinsٕٕلوب ل          
خضوٚن اًخَيُٚ اًِمشٙ تإتؾبدّ األرتؾج، ٕهد ظَِٔب لٙ سدٕل ٕٚظص االرختبع اًؾٌَٙ تُٚ 

 : 39اإلسراء اًَشخخدٍ َُ هتل اإلدارث ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ، ٕٕٓ َٕظص لٙ َبٌٚٙ
دخل اًؾٌَٚبخٙ ًٌخَيُٚ اًَ) رخإِٚب َضبًٕج اذتبح ٓذا اًَدخل ٕتِبء ؽٌٗ َب خودٍ ا        

Process Approach Empowerment ) ٕٙلوب ألراء اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص ل
ؽٌٗ ؤُ اًخَيُٚ اًؾٌَٚبخٙ ٚؾتر  Thomas & Velthousِعٌوِب َُ خؾرٚك ٕا .ٕالٚج تشيرث

َب اضعٌضِب ؽٌْٚ لٙ اًدراشج تبًخَيُٚ )ؽُ اًؾالهج تُٚ اًَشخٌزَبح أًٚيٌٚج ًٌخَيُٚ 
 .40َٕب ِٚخز ؽِٔب َُ خَيُٚ ِمشٙ( اإلدار٘

 الخبىة الخطتٍلٌ :ثبلثب
ٚتُ خٕزٚؼ َسخَؼ اًدراشج ضشة ( 2)اًسدٕل  :وظف خظبئط هخخهغ الدراشج.1

 .اًخضبئص اًشخضٚج ًدٖ اًَتضٕذُٚ
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  اإلخبتج ػمي أهداف وفرضٍبح الدراشج .2
ى الؼبهمٍو فٌ خضخٍط هشخوى الخهكٍو اإلدارً تأتؼبدي والخهكٍو الىفشٌ تأتؼبدي لد

 اللطبع الظحٌ الخبط 
َب َدٖ خضون اًخَيُٚ اإلدار٘ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ  (:1)الخشبؤل 

 ٕالٚج تشيرث؟
ٕٚظص اًَخٕشعبح اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح  ، ٕاًذ٘(3)سدٕلًٕإلسبتج ؽِْ خٍ اؽداد اً

ذٍ خضدٚد درسج اًخَيُٚ . ٚتب خِبزًٚباًَؾٚبرٚج ًيل تؾد َُ ؤتؾبد اًخَيُٚ اإلدار٘ ٕخرخٚتٔب خرخ
-1:ٕلوب ًٌخٕزٚؼ اًمرظٙ اًخبًٙ. اإلدار٘ َُ ِبضٚج ئِٕب ظؾٚمج ؤٕ َخٕشعج ؤٕ يتٚرث

اًسدٕل ٓذا َُ خالل ٕ .يتٚرث 5-3.67َخٕشعج،  3.66 -2.34درسج ظؾٚمج،  2.33
شيل ٚختُٚ ؤُ َشخٕٖ اًخَيُٚ اإلدار٘ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص َرخمؼ ت

، ٕٓذا َب ٚسٚة ؽٌٗ  760, تبِضراك َؾٚبر٘( 3,78)ؽبٍ ،ضٚد تٌـ َخٕشعْ اًضشبتٙ 
ٓدك اًدراشج األٕل، ٕٚإخٙ لٙ اًَرختج األًٕٗ ًخضون َشخٕٖ اًخَيُٚ اإلدار٘ تؾد اًمرص 

َٕٚيُ خمشٚر ذًى َُ خالل ؤُ عتٚؾج ؽَل اًََرظُٚ  4,11ٕاًذ٘ يبُ َخٕشعْ اًضشبتٙ
ضدٚبح َؾِٚج لٙ اًؾَل ٕلوب ًعتٚؾج اًضبالح اًخٙ خؾخرظٍٔ، يَب ٕاألعتبء خشخٌزٍ ٕسٕد خ

ؤُ ٓذّ اًضبالح تضد ذاخٔب َضدر اليخشبة َؾبرك َٕٔبراح سدٚدث ٕخعتٚؤب َعٌٕة تل 
َشخٌزٍ ًظَبُ اًتوبء لٙ ٓذا اًوعبػ لٌٚس ِٓبى َسبل ًٌخيبشل ٕاًخَٕل ٕؽدٍ خدَج 

د اًدؽٍ لضشُ األداء ٚخعٌة تدٕرّ اًَرظٗ يَب ٕٓ اًضبل لٙ فٚرّ، ٕيذًى تبًِشتج ًتؾ
خٕلٚر اًَؾٌَٕبح اًيبلٚج ٕيذًى اًخٕسٚٔبح ٕاالِخوبداح ًٚشخَر ؽَل اًؾٚبدث ؤٕ اًَضضج 

.  اًخبضج لٕسٕدٓب ٕؤرتبضٔب َرختعج اًٗ ضد َب ترظب اًَرظٗ ؽُ اًخدَبح اًَودَج
خَخؾح تدرسج ٕاًتبرز  ٕاًمؾٌٙ ٕٓ اًشٌعج ٕاًوٕث إًََِضج  ًٌؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ ٕاًخٙ 

ٕهد يبِح يل اًؾتبراح اًَخؾٌوج تٔب خَٚل ِضٕ اًضٚبدٚج ، ٕتبًخَؾُ لٙ ( 3,26) هخوشطج
اًخيراراح ِسد ؤُ تؾد اًَيبلأح ؽُ اًِشبعبح اإلتداؽٚج فٚر َخٕلر تدرسج يتٚرث َُٕ 
خالل تؾط اًَوبتالح َؼ تؾط اًَشٚرُٚ لٙ اًوعبػ لبًوٌٚل ٍَِٔ َُ ٚٔخٍ تتؾد اإلتداػ لٙ 

ل ألِْ ؤشبشب سزء َُ َٔبَْ ٕٕٓ تشيل ؽبٍ ٚخٌوٗ ؤسرا ٚخظَُ ٕٚضخٕ٘ ؤ٘ َسٕٔد اًؾَ
 .  شٚوٍٕ تْ
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َب َدٖ شؾٕر اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج تشيرث  (:2)الخشبؤل  
 تبًخَيُٚ اًِمشٙ؟

اًَخٕشعبح اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج اًخٙ خوٚس اًخَيُٚ اًِمشٙ ( 4)ٚتُٚ اًسدٕل 
ضٚد  .خداٍ ِمس اًخٕزٚؼ اًمرظٙ اًشبتندٖ اًؾبٌَُٚ ٕيذًى درسج إًَالوج ٕخرخٚتٔب تبشخً

ؤُ َشخٕٖ اًخَيُٚ اًِمشٙ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص َرخمؼ تشيل ؽبٍ ٕٕٓ 
َب ٚسٚة ؽٌٗ ٓدك اًدراشج اًذبِٙ ٕٕٓ اًخؾرك ؽٌٗ َشخٕٖ اًخَيُٚ اًِمشٙ لٙ اًوعبػ 

ٙ اًَرختج األًٕٗ َِْ اإلضشبس تَؾِٗ اًؾَل َٕٚيُ خمشٚر ذًى اًضضٙ اًخبص، ٕٚإخٙ ل
لَخعٌتبح اًؾَل اًذ٘ . َُ خالل خوٍٚٚ ٓئالء اًؾبٌَُٚ ًؾٌٍَٔ تِبء ؽٌٗ َؾبٚٚرٍٓ ٕؤليبرٍٓ

ٚوَُٕٕ تْ َخِبشوج َؼ اؽخوبداخٍٔ تإُ أًَبٍ اًخٙ ٚوٍٕ تٔب ذاح هَٚج ًٕٔب ٓدك ِتٚل ٕٕاهؼ 
 .اًضبل ٚترز ذًى

دٕر ٕغٚمخٍٔ اًسزئٙ لٙ خضوٚن أًدك  ؤِْ اذا َب ؽرك اًؾبٌَُٕ  Spreitzer لٕلوب ًدراشج 
اًيٌٙ ًٌَئششج ٕشؾرٕا ؤُ ٕغٚمخٍٔ ذاح َؾِٗ ٕهَٚج ًٌَئششج ٕاًَسخَؼ  َؼ اشخخدأٍَ 
ًٌؾدٚد َُ أًَبراح لٙ اًؾَل، لبِْ َِٕٚ ًدٍٚٔ ٕؽٙ ٕادراى تإُ ٕغٚمخٍٔ ذاح َؾِٗ ٕهَٚج 

ؤَب يل َُ . خْ تبًمؾل اًَخٕشعبح اًضشبتٚج ًؾتبراح ٓذا اًتؾدٕٓذا َب ؤترز. تبًِشتج ًٍٔ
ؤَب تبًِشتج ًتؾد  َرخمؼ،تؾد٘ اًيمبءث ٕضرٚج االخخٚبر لود يبُ ًيل ََِٔب ؤٚظب اخسبّ ؽبٍ 

 . 3,69اًَودرث  اًَخٕشعج رفٍ هَٚخٔباًخإذٚر لود يبُ األظؾك اذ هبرتح درسخْ 
ٚر ؽٌٗ اًوراراح اًخٙ ٚخٍ اخخبذٓب ٕاًشٚبشبح ٕٚؾِٙ ذًى ؤُ ادراى اًَتضٕذُٚ تإُ ًٍٔ خإذ

اًخٙ خظؾٔب اإلدارث اًؾٌٚب خبضج خٌى اًَخؾٌوج تؾٌٍَٔ َخٕشع ًٕٚس يتٚرا رفٍ ؤُ االخسبّ 
اًؾبٍ ًٍٔ يبُ ؽٌٗ درسج َُ إًَالوج َب ٚذتح ؤُ خإذٚرٍٓ ٕ شٚعرخٍٔ ال خخؾٌن اال تإَٕر 

ؾٚخٍٔ اًداخٌٚج اًِبتؾج َُ إًغٚمج هٌٌٚج األَٓٚج لٙ ؽٌٍَٔ، األَر اًذ٘ شٚخمط َُ دال
لبضشبشٍٔ تبِؾداٍ خإذٚرٍٓ ؽٌٗ اًؾَل اًذ٘  ٚوَُٕٕ تْ شٕك ِٚؾيس ؽٌٗ اِخمبط . ذاخٔب

اًرٕش اًَؾِٕٚج ًٍٔ، األَر اًذ٘ شٚخرخة ؽٌْٚ شؾٕرٍٓ تبالفخراة اًخِغَٚٙ، ٕٓذا َشخشك 
رح ًدٍٚٔ لرص تدٌٚج تيذرث لٙ اًوعبػ اًخبص، ٕؤفٌة األلراد اُ ًٍ ِول ئٌٍ اذا َب خٕل

..( زٕار ًإلِبد َذال، ؽوٕد لٙ اًوعبػ اًؾبٍ، خٕغٚك لٙ اًوعبػ اًؾبٍ،)ََٔب يبِح عتٚؾخٔب
َتبشرث ِٚشضتُٕ َُ اًوعبػ ٕدُٕ ؤدِٗ شؾٕر تبألشك ؽٌٗ اًَِبضة اًخٙ يبِٕا ٚضخٌِٕٔب 

 .ؤٕ ؤَٓٚج اًؾَل اًذ٘ يبِٕا ٚوَُٕٕ تْ ٕارختبعٍٔ تْ
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اًمرص، اًدؽٍ، ) ال خٕسد ؽالهج تُٚ اًخَيُٚ اإلدار٘ تإتؾبدّ :الفرضٍج الرئٍشٍج األولي
( اًَؾِٗ،اًيمبءث، ضرٚج االخخٚبر، اًخإذٚر) َُ سٔج ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ تإتؾبدّ ( اًوٕث اًرشَٚج

لٙ ( (Pearsonتٚرشًُٕود ضبًِٕب اتراز ٓذّ اًؾالهج َُ خالل َؾبَل االرختبع  َُ سٔج ؤخرٖ
اًخَيُٚ )ؾبَالح االرختبع اًتِٚٚج تُٚ ؤتؾبد اًَخقٚر اًَشخول ، ٕٚخظص ؤُ سَٚؼ َ(5)اًسدٕل 
(  0,000) َٕستج ٕهٕٚج ؽِد َشخٕٖ َؾِٕٚج( اًخَيُٚ اًِمشٙ)ٕؤتؾبد اًَخقٚر اًخبتؼ ( اإلدار٘

ٓذا َب ٚؾِٙ ؤُ اًزٚبدث ٕاالرخمبػ لٙ يل تؾد َُ ؤتؾبد اًخَيُٚ اإلدار٘ ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ 
لٙ اًتؾد اًَوبتل ًْ لٙ اًَضمٕلج، ََب ٚشٚر اًٗ درسج ؽبًٚج  ٚئد٘ اًٗ خقٚٚر تِمس االخسبّ

يَب خٕظص اًَضمٕلج شوب آخر ٕٕٓ ؽالهج . بِس ٕاًخَبشى  تُٚ ٓذّ األتؾبدَُ اًخس
االرختبع تُٚ يل َخقٚر ٕؤتؾبدّ، ٕهد تُٚ اًسدٕل ؤُ ِٓبى ؽالهج ارختبع َٕٕستج تُٚ يل 

 .ًى ؤتؾبد اًخَيُٚ اًِمشٙ ٕاًَضٕر اًيٌَُٙ ؤتؾبد اًخَيُٚ اإلدار٘ ٕاًَضٕر اًيٌٙ، ٕيذ
ٓذا َُ سٔج َُٕ سٔج ؤخرٖ ترزح اًؾالهج تُٚ َخخٌك األتؾبد ًٌَخقٚر اًَشخول ٕاًَخقٚر 
اًخبتؼ، ٕهد اخظص ؤُ يال َُ تؾد٘ اًمرص، ٕاًدؽٍ ًَٔب ؽالهج اٚسبتٚج ًٕيُ ظؾٚمج َؼ 

ا راسؼ يَب ِالضغ َُ ٕٓذ، (0,05)، (0,01)اًخَيُٚ اًِمشٙ تإتؾبدّ ؽِد َشخٕٖ َؾِٕٚج
خالل َؾبَل االرختبع تُٚ ؤتؾبد اًخَيُٚ اًِمشٙ ٕتؾد٘ اًمرص ٕاًوٕث اًرشَٚج، ؤِٔب ؤٚظب 

ؤَب تؾد اًوٕث اًرشَٚج لود يبِح ًْ . خَٚزح تبًظؾك هَٚخٔب، ٕؽدٍ دالًخٔب ٕاُ ٕسدح ؤضٚبِب
، لٕسٕد (0,000)َؼ اًخَيُٚ اًِمشٙ، ؽِد َشخٕٖ َؾِٕٚج( 0,508)ؽالهج اٚسبتٚج خودر ة 

اًدؽٍ َُ خالل اًَالضغبح ٕاًخؾٌٚوبح ؤٕ اًَشبؽداح ٕاًَؾٌَٕبح ال ٚؾزز َُ اإلضشبس 
تَؾِٗ اًؾَل ٕؤَٓٚخْ تبًِشتج ًٌؾبٌَُٚ ٕال ٚؾزز يذًى َُ شؾٕرٍٓ ََٕبرشخٍٔ ًضرٚج 

ٕلٙ األخٚر خترز اًؾالهج . يَب ال خَِضٍٔ اًمرص اًَخبضج َُ ادراى َؾِٗ اًؾَل. االخخٚبر
ٚج تُٚ َخقٚر٘ اًدراشج تَؾِٗ ؤُ اًخَيُٚ اإلدار٘ ٚشبٍٓ ٕٚؾزز اًخَيُٚ اًِمشٙ االٚسبت

 .فٚر ًٚشح هٕٚج تَب ٚيمٙ( 0,534)ٕتَودار( 0,000)تَشخٕٖ َؾِٕٚج
تبًخبًٙ خيُٕ اإلسبتج ؽٌٗ اًمرظٚج األًٕٗ تإِٔب فٚر َوتًٕج ٕخوتل اًمرظٚج اًتدٌٚج       

فٚر ؤِْ ٚشخذٗ . خَيُٚ اإلدار٘ ٕاًخَيُٚ اًِمشٙؤ٘ ؤُ ِٓبى ؽالهج ارختبع َؾِٕٚج تُٚ اً
َُ اًوتٕل يل َُ ؽالهج اًمرص تبًَؾِٗ ألِٔب فٚر داًج اضضبئٚب، ٕيذًى ؽالهج اًدؽٍ 

 .تبًَؾِٗ ٕضرٚج االخخٚبر ، ألِٔب تدٕرٓب فٚر داًج اضضبئٚب
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 ٕٚتوٗ اًخشبئل اًَعرٕش اًٗ ؤ٘ َدٖ َٚيُ ؤُ ٚؾزز اًخَيُٚ اإلدار٘ َُ اًخَيُٚ     
اًِمشٙ ًٌؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص لٙ ٕالٚج تشيرث؟ ٕٓذا َب شِضبٕل اإلسبتج ؽِْ 

 .ؽُ عرٚن اخختبر خضٌٚل االِضدار اًخعٙ اًَخؾدد
اًمرص، )َؾِٕ٘ ًٌخَيُٚ اإلدار٘ تإتؾبدّ ال ٕٚسد خإذٚر: الفرضٍج الرئٍشٍج الثبىٍج      

اًخإذٚر،  اًسدارث،اًَؾِٗ، )إتؾبدّ ُ سٔج ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ تَ( اًدؽٍ، اًوٕث اًرشَٚج
 .َُ سٔج ؤخرٖ( االشخوالًٚج

خختبر ٓذّ اًمرظٚج خٍ اشخخداٍ َؾبَل االِضدار اًَخؾدد يَب ٕٓ َٕظص لٙ َُ ؤسل ا
، ٕٚخظص ؤُ َدٖ اًدهج لٙ خمشٚر اًخقٚر اًذ٘ ٚضدد لٙ اًخَيُٚ اًِمشٙ (6)اًسدٕل 

اًمرص، اًدؽٍ، اًوٕث )ًَشخوٌج، ِخٚسج ًٌخقٚر اًذ٘ ٚضدد لٙ اًَخقٚراح ا32,4%ٕٓ
لبًخَيُٚ اإلدار٘ تذًى َُ خالل اًمرص ٕاًدؽٍ ٕاًوٕث اًرشَٚج ٚمشر َب ِشتخْ (. اًرشَٚج
ٚرسؼ  % 67,6َُ اًختبُٚ اًضبضل لٙ اًخَيُٚ اًِمشٙ، ٕاًتبهٙ ؤ٘ َب َودارّ  %  32,4

ٕتَب ؤُ  . 0,569تَؾبَل ارختبع خعٙ ٚودر تـ . ًؾٕاَل ؤخرٖ خبرر ِعبن ٓذّ اًدراشج
لبُ اًَخقٚرُٚ ًَٔب خإذٚر َؾِٕ٘ ؽٌٗ االِضدار، ٕتبًخبًٙ  0,05هَٚج اًَؾِٕٚج ؤهل َُ 
 :َٕٚيُ يخبتج َؾبدًج َِٕذر االِضدار اًَخؾدد يَبٌٚٙ. ِرلط اًمرظٚج اًضمرٚج

  اًوٕث اًرشَٚج  0,186 + اًدؽٍ  0,012-اًمرص 0,241 +2,669 =اًخَيُٚ اًِمشٙ 

، ٚخظص ؤُ األتؾبد اًَئذرث لٙ (7)اًَؾبَالح ، اًسدٕل لٙ سدٕل T َُٕ خالل اخختبر       
اًَخقٚر اًخبتؼ ًٌدراشج يل ؽٌٗ ضدٖ ٓٙ تؾد اًمرص ٕتؾد اًوٕث اًرشَٚج ؽِد َشخٕٖ دالًج 

ٕؽٌٗ ذًى ٚضخمغ تَٔب لٙ إًَِذر ، تَِٚب تؾد اًدؽٍ لٕٔ فٚر دال َؾِٕٚب، ٕٚشضة  0,05
 . َُ إًَِذر

ر ؽٌٗ ضدٖ لٙ اإلشٔبٍ لٙ إًَِذر اًرٚبظٙ اًََذل ألذر اًخَيُٚ ًٕتٚبُ ؤَٓٚج يل َخقٚ
، Stepwise اإلدار٘ لٙ خؾزٚز اًخَيُٚ اًِمشٙ ، اشخخدَِب خضٌٚل االِضدار اًَخؾدد اًخدرٚسٙ 

لبُ اًؾالهج تُٚ َخقٚر اًوٕث اًرشَٚج ٕاًخَيُٚ اًِمشٙ يبِح (( 8)اًسدٕل )َُٕ خالل 
َُ اًختبُٚ اًضبضل لٙ اًخَيُٚ اًِمشٙ  25,8ذا اًَخقٚر ، تَِٚب لشر Rٕٓلوب ًوَٚج  0,508

ٕتبؽخَبد إًَِذر اًذبِٙ اًَضخٕ٘ ًتؾد٘ اًمرص ٕاًوٕث . R2ٕلوب ًوَٚج َؾبَل اًخضدٚد 
َُ اًختبُٚ  % 32,4ٕهد لشرا َب َودارّ  0,569اًرشَٚج لبُ ؽالهج االرختبع تٌقح 
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اًدؽٍ، اذ ًٍ ٚيُ ًْ دٕر ٍَٔ لٙ  تَِٚب خرر َُ إًَِذر تؾد.اًضبضل لٙ اًخَيُٚ اًِمشٙ
 . خمشٚر اًخَيُٚ اًِمشٙ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص

اًخٙ  اللوث الرشهٍجلبُ ؤلظل َِٕذر ًإلِضدار شٚضٕ٘ تؾد٘ ( 8ٕ9)ٕلوب ًٌسدٕل      
يبِح ؤٕل تؾد دخل اًٗ إًَِذر، ِغرا ألُ ًٔب ؤيتر َؾبَل ارختبع تشٚع َؼ اًخَيُٚ 

ؤَب تؾد اًدؽٍ لٌٍ ٚخظَِْ إًَِذر ِغرا ألِْ ًٍ ٚغٔر َؾِٕٚج اخسبّ . الفرطؾد اًِمشٙ، ذٍ ت
 .اًَخقٚر اًخبتؼ

 :ِضدار ًٌدراشج ٚيُٕ ؽٌٗ اًشيل اًخبًٕٙؽٌْٚ لبُ ؤلظل َِٕذر ا
 هٕث رشَٚج   0,183+ لرص  0,236+  2,652=اًخَيُٚ اًِمشٙ

ُٚ اًخَيُٚ اًِمشٙ ٕاًخَيُٚ َُٕ تُٚ اًدراشبح اًخٙ ؤذتخح ٕسٕد ٓذّ اًؾالهج ت        
ٕاًخٙ ضبٕل َُ خالًٔب اًتبضذُٕ ؤُ ٚذتخٕا   JOAN I.J. WAGNER et alاإلدار٘ دراشج 

ٕخٕضٌح  ٓذّ اًؾالهج ؽِد اًََرظُٚ ؽُ عرٚن اًخضٌٚل ًٌدراشبح اًَؾدث لٙ ٓذا اًَسبل،
اًِمشٙ  اًدراشج اًٗ ؤُ ِٓبى شخج دراشبح ؤذتخح ؤُ ِٓبى ؽالهج ذاح دالًج تُٚ اًخَيُٚ

scott e. seibert &alٕاإلدار٘ ، ٕيذًى دراشج 
ٕاًخٙ ضبٕل اًتبضذُٕ َُ خالًٔب اتراز  41

اًؾالهج تُٚ اًخَيُٚ ٕاألداء ٕاًرظب، ٕيبُ َُ ؤٍٓ ِخبئسٔب ؤُ ِٓبى ؽالهج تُٚ اًخَيُٚ 
ٕؤُ اًخَيُٚ اًِمشٙ ٚؾد ٕشٚعب تُٚ ( 0,52)اًِمشٙ ٕاإلدار٘ ضٚد َؾبَل االرختبع هدر تـ 

 Janice L. O’Brienَُٕ تُٚ ٓذّ اًدراشبح ؤٚظب دراشج  .َيُٚ اإلدار٘ ٕاألداء ٕاًرظباًخ
ٕاًخٙ خٕضٌح تدٕرٓب اًٗ ٕسٕد ؽالهج اٚسبتٚج تُٚ اًخَيُٚ اًِمشٙ ٕاإلدار٘ خودر تـ 

(0,59.) 

 هىبكضج الىخبئح والخوظٍبح :راتؼب
 هىبكضج الىخبئح .1

بٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص ، ٕذًى ارخمبػ َشخٕٖ اًخَيُٚ اًِمشٙ ٕاإلدار٘ ًدٖ اًؾ-1
ٚؾزٖ ًؾدث ؤشتبة َُ تِٚٔب ؤُ اًوعبػ ٚضبٕل اذتبح ٕسٕدّ ٕخضوٚن األرتبش تودر ؤيتر ََب 
ٚسؾٌْ ٚضبٕل خٕلٚر يبلج اإلَيبِٚبح َُ ؤسل اًشٚر اًضشُ ًٌخدَبح اًَودَج ًْ، يَب ٕؤِْ 

سؾل اًَضضج ؤٕ اًؾٚبدث ؤيذر ٚضبٕل سذة اًؾَبًج اًَئٌٓج َُ األعتبء هدر اإلَيبُ،  ٕذًى ً
، ؤَب تبًِشتج ًٌَرظُٚ لٚتوُٕ لٙ ؤفٌة اًضبالح اًعتوج اًيبدضج (اًَرظٗ)سبذتٚج ًٌؾَالء

لٙ اًَشخشمٗ ٕاًخٙ ٚسة ؤُ خخشٍ تضشُ اًَؾبٌَج ٕاًخإٓٚل اًذاخٙ ضخٗ خخَيُ َُ اًتوبء اال 
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خٚبزاح اًؾدٚدث اُ ؤخٚضح ًٔب لرص ؤخرٖ ًٌؾَل لٙ اًوعبػ اًؾبٍ ٕذًى ًٌظَبِبح ٕاالَ
َُٕ سبِة آخر لبُ اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص ٚدريُٕ . ًٔذا األخٚر ؽُ اًخبص

تدرسج ؽبًٚج َؾِٗ ٕؤَٓٚج اًؾَل اًذ٘ ٚوَُٕٕ تْ يَب ؤٍِٔ ٚضشُٕ تسدارخٍٔ ٕيمبءخٍٔ لٙ 
ُ ؤداء َٔبٍَٔ، تبإلظبلج اًٗ ذًى ٚخَخؾُٕ تِٕػ َُ ضرٚج االخخٚبر ؽِد ؤداء أًَبٍ ، فٚر ؤ

درسج خإذٚرٍٓ لٙ اًؾَل ٓٙ اًخٙ خَٚزح ِٕؽب َب تبالِخمبط ٕذًى ٚرسؼ اًٗ ؤٍِٔ 
 .َعبًتُٕ تبًخِمٚذ ال اًخإذٚر ٕاًخقٚٚر

ٕسٕد خإذٚر ًٌخَيُٚ اإلدار٘ لٙ خؾزٚز اًخَيُٚ اًِمشٙ ًٌؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص ، -2
لر َخعٌتبح اًؾَل ٕذًى ألِْ ؽََٕب ٕٕلوب ًخٕضل ؤفٌة اًدراشبح ًِمس اًِخٚسج، لخٕ

ٕاًتٚئج اًَِبشتج ًٌخَيُٚ خؾزز َُ شؾٕر اًؾبَل تبَيبِٚج اًوٚبٍ تؾٌَْ ؽٌٗ ؤيَل ٕسْ، 
تبًخبًٙ ٚخؾزز ًدْٚ اإلضشبس تَؾِٗ اًؾَل اًذ٘ ٚوٍٕ تْ، خبضج ٕؤُ اًوعبػ ذٕ ضشبشٚج 
يتٚرث ًٔذا اًتؾد خضدٚدا، لبًؾَل اًضضٙ شٕاء يبُ ًدٖ األعتبء ؤٕ اًََرظُٚ ؤٕ ضخٗ 

إلدارُٚٚ لْٚ ٕٓ ؽَل ِتٚل تضد ذاخْ، ٕٚتوٗ ؤُ إًاهؼ ٕاُ ؤٕسد فٚر ذًى، لٔذا ٚؾٕد اًٗ ا
ًيُ رفٍ ... ؽدث ؤشتبة يشخضٚج اًمرد ِٕشإخْ ٕؤٚظب ًٌغرٕك االسخَبؽٚج اًخٙ ٚؾبٚشٔب

 .ؤُ اًخإذٚر َٕسٕد اال ؤُ االرختبع تبًدرسج اًوٕٚج اًيبلٚج

، لخٕلر % 5ٕ % 1يبِح ذاح دالًج َؾِٕٚج ؤهل َُ تبًِشتج ًؾالهج األتؾبد تتؾظٔب لتدٕرٓب -3
ٕاخبضج َخخٌك اًمرص ًٌؾبٌَُٚ ٚؾزز َُ سدارخٍٔ ٕيمبءخٍٔ ألداء أًَبٍ إًَيٌج اًٍٚٔ، 

ؤَب ؽالهج اًمرص تَؾِٗ اًؾَل . ٚظبك اًٗ ذًى خؾزٚز ضرٚج االخخٚبر ٕاًخإذٚر لٙ اًؾَل
بلٚج ًٌخؾٌٍ ٕإًَِ، ؤٕ اخخبذ اًوراراح لٌٍ خيُ داًج َؾِٕٚب، ٕٓذا ٚؾٕد ًؾدٍ خٕلر اًمرص اًي

ٕيذًى خٕلر اًدؽٍ اًيبلٙ َُ ِبضٚج . اًيبلٚج، ؤٕ ضخٗ ًخٌن سٕ َُ اًخضد٘ لٙ اًؾَل
اًَؾٌَٕبح ٕاًَشبؽداح ٕاًِضبئص ٕاًخٕسٚٔبح خؾزز يل ؤتؾبد اًخَيُٚ اًِمشٙ، ًيُ ذًى ًٍ 

ٚب تُٚ يل َُ اًدؽٍ َٕؾِٗ ٚغٔر ؽِد اًَتضٕذُٚ لود ختُٚ ؤُ ؽالهج االرختبع فٚر داًج َؾِٕ
اًؾَل ٕضرٚج االخخٚبر، َب ٚؾزٖ اًٗ ؤُ َؾِٗ اًؾَل ٕضرٚج االخخٚبر  تبًِشتج ًٍٔ ِبتؾج َُ 

ٕٓذا تدٕرّ سؾل   .ذاخٍٔ ال َُ اًدؽٍ اًَخبش َُ خالل اًَؾٌَٕبح ٕاًَشبؽداح ٕاًخٕسٚٔبح
ؽالهج ارختبع َؼ ؤَب تؾد اًوٕث اًرشَٚج لود ذتح ؤُ ًْ ؤضشُ  .َُ هٕث االرختبع ظؾٚمج

 .اًخَيُٚ اًِمشٙ تَخخٌك ؤتؾبدّ
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سبءح ِخبئز االِضدار اًَخؾدد اًخدرٚسٙ ًٚغٔر لٚٔب ؤُ َِٕذر اًدراشج ٚضٕ٘ تؾدُٚ َئذرُٚ -4
تدرسج يتٚرث لٙ اًخَيُٚ اًِمشٙ، ٕٚمشراُ اًختبُٚ اًضبضل لْٚ ، َٕٓب تؾد اًمرص ٕاًوٕث 

ُ فٚر دال َؾِٕٚب، ٕخٍ اخراسْ َُ اًرشَٚج ، ؤَب تؾد اًدؽٍ لٌٍ ٚغٔر ؤِْ َمشر ٕيب
 : ٕلٙ األخٚر يبِح َؾبدًج االِضدار اًَخؾدد أًِبئٚج ًٌَِٕذر يبٛخٙ. إًَِذر 

 كوث رشهٍج 0,183+ فرط  0,236+  2,652=الخهكٍو الىفشٌ
 الخوظٍبح .2

لٙ غل ِخبئز اًدراشج اًَخٕضل اًٚٔب ٕتؾد ؽدد َُ اًَوبتالح َؼ تؾط اًؾبٌَُٚ لٙ اًوعبػ 
 :َٚيُ اًخرٕر تبًخٕضٚبح اًخبًٚجاًخبص 

ٕخِغَٚٔب ََب ٚؾزز َُ اًخَيُٚ اإلدار٘ لٙ  اًضٕالز ٕاًَيبلأح ٕاألسٕراؽبدث اًِغر لٙ ِغبٍ  -
اًوعبػ اًخبص، ٕٓذا َب شَِٚص ًٌؾبٌَُٚ شؾٕرا ؤلظل تَؾِٗ اًؾَل اًذ٘ ٚوَُٕٕ تْ، 

ٙ ضرٚج االخخٚبر اًخٙ ٕاًودرث ؽٌٗ اًخإذٚر ؽٌْٚ، يَب شٕٚلر ًٍٔ ٓذا ِٕؽب َُ اًَضداهٚج ل
اًالزٍ إلتراز َخخٌك اًيمبءاح  اًدؽٍشخَِص ًٍٔ ؽُ ذوج لٙ ٓذا اإلعبر ِغرا، ًٕسٕد 

ًدٍٚٔ، ٕٓذا اًخضشُٚ لٙ ِغبٍ اًَيبلأح ٕاألسٕر ًْ يذًى خإذٚر ٕاظص لٙ سذة اًؾبٌَُٚ 
 . ٕاضشبشٍٔ تبالِخَبء، تبًخبًٙ توبئٍٔ تشيل ؤعٕل ََٔب يبِح اًمرص اًتدٌٚج َقرٚج

، ضخٗ ٚخَيُ خرهٚج ؤٕ زٚبدث األسر ٕلوب ًٌَئٓالح ٕشِٕاح اًخترث لٙ اًؾَلشخضداد ِغبٍ ا -
لٙ اًخَيُٚ  اًدؽٍٕٓذا تدٕرّ سزء َُ خؾزٚز تؾد . اًؾبٌَُٕ َُ اًؾعبء تشيل ؤلظل

اإلدار٘ َب شٚسؾل اًؾبٌَُٚ ؤٚظب ًُٕٕٚ آخَبَب ؤؽٌٗ ًؾٌٍَٔ، َب ٚؾِٙ ادرائٍ تشيل ؽبًٙ 
ٚج االخخٚبر ٕاًودرث ؽٌٗ اًخإذٚر، لخرهٚخٍٔ خؾِٙ ؤُ َخخٌك اًَشبؽداح ًَؾِٗ اًؾَل ٕضر

ٕاًخٕسٚٔبح اًَودَج ًٍٔ شخشبٍٓ لٙ خضشُٚ دٕرأٍِ إًغٚمٙ، َب ٚسؾٌٍٔ ََيُِٚ ِمشٚب 
 .تشيل ؤؽٌٗ ؤٚظب

َِٕضٍٔ  ًخدرٚة اًؾبٌَُٚالخخبذ اًوراراح اًَِبشتج، ٕيذًى اًشؾٙ  االشخوالًٚج اًيبلٚجخٕلٚر  -
اًيبلٚج َُ ؤسل اٚسبد اضشبس ؤهٕٖ  اًمرص،  تبًخبًٙ خٕلٚر ًٌخؾٌٍ ٕإًَِيبلٙ إًهح اً

 .تَؾِٗ اًؾَل

ِشر ذوبلج اًخَيُٚ ًدٖ اًؾبٌَُٚ ٕاًَشٚرُٚ ٕخؾزٚز َشبريخٍٔ لٙ اخخبذ اًورار ًٚخؾزز خإذٚرٍٓ  -
 .لٙ اًؾَل ٕٚرخمؼ
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ؤيتر ؽُ َشبيل  ٕختوٗ اًدراشج لٙ األخٚر سزء َُ دراشبح ؽدٚدث خمخص األلن ًٌتضد تشيل -
اًوعبػ اًخبص اًضضٙ ؤٕ فٚرّ لٙ غل خضٕل األِغَج ٕؽدٍ خٕالر اًمرص اًتدٌٚج تشيل 

 .َرط ًسَٚؼ األعراك
 االرختبط الؼهمٌ تٍو اإلخراء الهشخخدن هو كتل اإلدارث والخهكٍو الىفشٌ(: 1)الخدول

 
 

إدارث الخودث الضبهمج فٌ الهؤششبح أثر الخهكٍو اإلدارً فٌ خطتٍق هتبدئ َضَد َعر اًزٚداُِٚٚ، : الهظدر
 .25ص . 2006سبَؾج َئخج، األردُ، رشبًج َبسشخٚر لٙ اإلدارث اًؾبَج،  الهبلٍج الحكوهٍج األردىٍج،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترِٙ ًعٚمج .ؤ

 أبحاث اقتصادٌة وإدارٌة  

 

01 

 ٕضك خضبئص ؽِٚج اًدراشج(: 2)الخدول

 

 

 َُ اؽداد اًتبضذج : الهظدر

ٖ اًخَيُٚ اإلدار٘ ًدٖ اًؾبٌَُٚ اًَخٕشعبح اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج ًَشخٕ(: 3)الخدول 
 لٙ اًوعبػ اًضضٙ اًخبص

 SPSSتبالؽخَبد ؽٌٗ ترِبَز  َُ اؽداد اًتبضذج: الهظدر
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اًَخٕشعبح اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج ًَشخٕٖ اًخَيُٚ اًِمشٙ ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ (: 4)الخدول 
 اًوعبػ اًضضٙ اًخبص

 
 SPSSترِبَز  َُ اؽداد اًتبضذج تبالؽخَبد ؽٌٗ: الهظدر

 َضمٕلج ارختبع تٚرشُٕ ًٌؾالهج تُٚ َخقٚراح اًدراشج ٕؤتؾبدٓب اًمرؽٚج (:5)الخدول    
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 V17  SPSS ترِبَز:الهظدر
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