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 تٌٌّبس ضتبش.  أ                                                                    
 اًسؽائؼ -سبَؾج تؿيؼث

 :اهيوخـص
عتن . وٚبغث اًخضٌٕٚٚج تأغاء إًَاؼغ اًتشؼٚجخِبًٕح اًغؼاؿج اًضبًٚج َٕظٕػ خضٌٚل ؽالهج اً

. ADE _تؿيؼث_ؽبَل تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ 96اًتضد ؽٌٗ ؽِٚج ؽشٕائٚج َيِٕج َُ 
 اًتٚبِبح، ٕهغ ؿؾٗ اًتضد العختبؼيَب اؿخعغٍ اًتضد االؿختٚبُ يأغاث ؼئٚؿٚج ًسَؼ 

، خٕضل اًتضد SPSSز اًمؼظٚبح اًمؼؽٚج اًَعخٌمج، ٕتبؿخعغاٍ تؼِبَاًمؼظٚج اًؼئٚؿٚج ٕ
إًٗ َسَٕؽج َُ االؿخِخبسبح َُ أَٓٔب ٕسٕغ ؽالهج تُٚ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ٕأغاء إًَاؼغ 

 .اًتشؼٚج تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ
، اًخأذٚؼ اًَذبًٙ، اًضمؽ ًخضٌٕٚٚج ، أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚجاًوٚبغث ا ،اًوٚبغث :اهنويبح اهيفخبضٖج

 .االؽختبؼاح اًمؼغٚجاإلًٔبَٙ، االؿخذبؼث اًميؼٚج، 
Abstract : 
     the current study analyzes the relationship of transformational leadership and the 

human resources performance. The study applied on a random sample of 63 workers 

on ADE, by using a questionnaire as a tool for data collection, study has sought to test 

the main hypothesis and the various sub-hypotheses, using spss 20  program. The 

study concludes as the most important, the existence of a relationship between 

transformational leadership and the Human Resources performance on ADE. 
Key words : leadership, transformational leadership, human resources performance, 

idealized Influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized 

consideration. 

 :اهيلديج
 ألؼؽخٔبخخؽاٚغ اًخضغٚبح اًخٙ خٕاسٔٔب اًَِغَبح إًٍٚ ،تؿتة اًخقٚؼاح اًضبضٌج اًخٙ 

اًظ ٕ اًخٙ لؼظح ؽٌٗ ٓبخْ ....اؿخعغاَبح االِخؼِح، اِمخبش األؿٕان ،  اِخشبؼٕ اًؾًَٕج
اًَِغَبح إَب أُ خخسغغ إٔ خختغغ،   إُ ٓػّ اًخقٚؼاح هغ ألؼؽح َغٖ أَٓٚج إًَؼغ اًتشؼ٘ 

األٍٓ اًػ٘ ٚعٌن اًوَٚج اًَظبلج ًسَٚؼ َٕاؼغ اًَِغَج اًخٙ ػ٘ َٚذل اًؾِضؼ األؿبؿٙ ًٕا
ُ ٕلبًؾبٌَ. اإػا يبُ أغاء ؽبٌَٚٔب أغاء َخَٚؽ اخَخٌئب ، ػًى أُ اًَِغَج خيُٕ أيذؼ اؿخوؼاؼ

تبؽختبؼٍٓ َٕؼغا َُ أٍٓ َٕاؼغ اًَِغَج ٕأضل َُ أٍٓ األضٕل اًخٙ خٌَئب لٔٙ خؾختؼ 
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تشؼ٘ لبألغاء اً. ٓب تشيل أؿبؿٙ لٙ األغاء اًيٌٙ ًٌَِغَجؤاخٚسٚج ٚؿٍٔ أغإَاؼغ إؿخؼ
غؼًا ألَٓٚج أغاء إًَؼغ اًتشؼ٘ ٚسة اًتضد ِلٙ اًَِغَج، ٕ ٚؾختؼ أضغ أٍٓ َضبغؼ األغاء

خعٕٚؼّ، ًٕؾل أٍٓ خٌى اًؾٕاَل اًَِع اًوٚبغ٘ لوغ اًؾٕاَل اًخٙ خؾَل ؽٌٗ خضؿِْٚ ٕ لٙ
َؿخٕٖ أغاء إًَاؼغ هج إًذٚوج تُٚ اًَِع اًوٚبغ٘ ٕإًٗ اًؾال  أشبؼح اًؾغٚغ َُ اًغؼاؿبح

َُٕ أيذؼ األَِبع اًوٚبغٚج  اًخٙ ضبؽح  ؽٌٗ آخَبٍ ٕاؿؼ َُ هتل . اًتشؼٚج لٙ اًَِغَبح
اًتبضذُٚ ٕاًغاؼؿُٚ َوبؼِج تبًَِبػر اًوٚبغٚج األعؼٖ لٙ اًؾوغُٚ األعٚؼُٚ ٕٓ َِع اًوٚبغث 

َِبػر اًوٚبغٚج اًمبؽٌج لٙ اًَِغَبح، لبًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ٓٙ اًخضٌٕٚٚج ، يٕاضغا َُ أٍٓ اً
األغاء اًسٚغ ًٌَٕاؼغ اًتشؼٚج ٕاًخٙ خؤذؼ ؽٌٗ  غٕالؾٍٔ  اًوٚبغث اًخٙ َُ عالًٔب ٚخٍ خضوٚن

أٓغالٍٔ ًخيُٕ َِؿسَج َؼ أٓغاك اًَِغَج الُ ٓػا إًِػ َُ اًوٚبغث خخضٌٗ تعضبئص ٕ
ج لٙ اًتٚئج اًغاعٌٚج ٕاًعبؼسٚج ٕ خؾَل ؽٌٗ خَِٚج اإلتغاػ ٕ اًخيٚك َؼ اًخقٚؼاح اًضبغذ

االٓخَبٍ تبًَٔبؼاح اإلتغاؽٚج ٕاالًخؽاٍ  ٕخعٕٚؼ ٕ اؿخذبؼث أًٍَ اًؾبًٚج ًٌَٕاؼغ اًتشؼٚج ، ٕ
 .  اًؾَل تِمؾ إًهح ؽٌٗ ؽٚبغث اًذوج تبًِمؾ تبًشمبلٚج ٕ

تأغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج  ََب ؿتن سبءح ٓػّ اًغؼاؿج ًختضد ؽُ ؽالهج  َِع اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج
 :، ٕتػًى َٚيُ تٌٕؼث َشيٌج اًغؼاؿج تـ -تؿيؼث-تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ 

تيؤششج اهسزائرٖج أداء اهيّارد اهتشرٖج ٌّيع اهلٖبدث اهخضّٖوٖج  تًٖ ؽالكجُل ٌُبم 
 ؟ -تشنرث-هويٖبٍ 
 خٕظٚص لٙ خؿٍٔ أُ َٚيُ اًخٕٙ اًخبًٚج األؿئٌج اًمؼؽٚج ِعؼش لئِِب خوغٍ َب َؼ ٕاخؿبهًب
 :اًغؼاؿج ٕٓٙ َشيٌج
 اًغؼاؿج؟ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج لٙ اًَؤؿؿج َضل َِع َب َؿخٕٖ ََبؼؿج  (1
 ؟ َضل اًغؼاؿج َب َؿخٕٖ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج لٙ اًَؤؿؿج  (2

 أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج لٙ اًَؤؿؿجٕ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚجَِع هج تُٚ أتؾبغ ٓل ِٓبى ؽال  (3
 ؟ َضل اًغؼاؿج

 :اشجف اهدراُدأ
 تأغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج  اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج َِع إًٗ خضٌٚل عتٚؾج ؽالهج  اًغؼاؿج ٓػّ خٔغك

  -تؿيؼث-تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ 
 ٌٗاًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ًغٖ اًوبغث تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ  َِع ََبؼؿج َؿخٕٖ اًخؾؼك ؽ-

 -تؿيؼث



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  
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 ٌٗتؿيؼث-اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تَؤؿؿج  َؿخٕٖ اًخؾؼك ؽ-. 
   ُٚأغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تَؤؿؿج اًخضٌٕٚٚج  ٕ اًوٚبغثَِع أتؾبغ  خضغٚغ عتٚؾج اًؾالهج ت

 -تؿيؼث-اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ 
   ٚخٕهؼ أُ خؿٍٔ ٓػّ اًغؼاؿج لٙ إؽعبء ليؼث ٕاظضج ًٌَؤؿؿج َضل اًغؼاؿج ؽُ اًوٚبغث

لٙ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ، ََب ٚؿبؽغٍٓ  ؽٌٗ  اًخضٌٕٚٚج ئِٕب َُ األَِبع اًوٚبغٚج اًَؤذؼث
 .خعٕٚؼ أَِبعٍٔ اًوٚبغٚج

 :ٚوٍٕ ٓػا اًتضد ؽٌٗ اًمؼظٚبح اًخبًٚج : فرظٖبح اهدراشج
 :اًمؼظٚج اًؼئٚؿٚج  

  ُٚأغاء إًَاؼغ ث اًخضٌٕٚٚج تأتؾبغٓب اًَعخٌمج ٕاًوٚبغ َِعِٓبى ؽالهج  ػاح غالًج إضضبئٚج ت
 %8تؿيؼث ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج  ًٌَٚبّ اًسؽائؼٚجاًتشؼٚج تَؤؿؿج 

 : اًخبًٚجاًمؼظٚج اًمؼظٚبح اًمؼؽٚج األؼتؼ ِٕٚغؼر ظَُ ٓػّ 
أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج ج إضضبئٚج تُٚ اًخأذٚؼ اًَذبًٙ ِٕٓبى ؽالهج ػاح غالً*

 %8ًٌَٚبّ تؿيؼث ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج 
اًسؽائؼٚج  أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تَؤؿؿجإلًٔبَٙ ٕإضضبئٚج تُٚ اًضمؽ آِبى ؽالهج ػاح غالًج *

 %8ًٌَٚبّ تؿيؼث ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج 
أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج إضضبئٚج تُٚ اإلؿخذبؼث اًميؼٚج ِٕٓبى ؽالهج ػاح غالًج *

 %8ًٌَٚبّ تؿيؼث ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج
أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تَؤؿؿج ج ٕاًمؼغٚ االؽختبؼاحِٓبى ؽالهج ػاح غالًج إضضبئٚج تُٚ *

 %5ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج  تؿيؼث اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ

 :اهٌغرٔ هودراشج اهسبٌة
 أداء اهيّارد اهتشرٖج: أّال 

تُٚ اًتبضذُٚ ٕاًََبؼؿُٚ ضٕل خؾؼٚك  اخمبنًٚؾ ذَج  :خؾرٖف أداء اهيّارد اهتشرٖج   -1
أضَغ ؿٚغ َضعمٗ، ") ًَعٌٕة خِمٚػ اًشٙء ا" تأِْ ٕؼغ  األغاء، لوغ ؽؼلْ هبَٕؾ أيؿم

هٚبٍ اًمؼغ تبألِشعج ٕأًَبٍ اًخٙ ٚخيُٕ : " ٕ ِٓبى َُ ؽؼلْ تأِْ ،(;87، ص5008
 (.86، ص 2001ؽتغ اًٌَٚى َؽٕٓغث ،) "َِٔب ؽٌَْ 
ٕ     " َُ ٚؾؼلْ تأِْ يَب أُ ِٓبى  ٓـٕ  غؼسج إِسـبؽ ٕإخَـبٍ أًَـبٍ اًَيِٕـج ًٌٕغٚمـج، 

، 2004ؼإٚـج ضؿـُ  ،   " )خعٌتـبح إًغٚمـج   ٚؾيؾ اًيٚمٚج اًخٙ ٚضون إٔ ٚشتؼ تٔـب َ 
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ٕٓـٕ أضـغ اًؾٌَـبء اًتـبؼؽُٚ     " Thomas Gilbertخَٕـبؾ سٌتـؼح   "ٚشٚؼ ٕ، (209ص 
 ٘ ( Behavior)أِـْ ال ٚسـٕؽ اًعٌـع تـُٚ اًؿـٌٕى       لٙ ضؼيج خيًِٕٕسٚب األغاء اًتشـؼ

ػًى أُ اًؿٌٕى ٓـٕ َـب ٚوـٍٕ تـْ األلـؼاغ       .ٕاألغاء( accomplishment)تُٚ اإلِسبؽ ٕ
ٕإؽعـبء خقػٚـج ؼاسؾـج،     االسخَبؽـبح ؽَبل لٙ اًَِغَج اًخٙ ٚؾٌَُٕ تٔب يؾوـغ  َُ أ

إٔ خضٍَٚ َِٕػر، أَب اإلِسبؽ لٕٔ َب ٚتوٗ َُ أذـؼ إٔ ِخـبئز تؾـغ أُ ٚخٕهـك األلـؼاغ      
اًخمبؽـل تـُٚ   ،أَـب  ( 87، ص5006أضَـغ اًتـبؼ٘،   ) ؽُ اًؾَل أ٘ أِْ ِخبر إٔ ِخـبئز 

 95، ص5006أضَـغ اًتـبؼ٘،    )     اء اًؿٌٕى ٕاإلِسبؽ ٕٓ َب ٚؿـَْٚ سٌتـؼح تـبألغ   
أُ األغاء ٚؾِـٙ يـل   " هـبئال  Brum brack    (8<;; ) "تـؼاٍ تـبى  "ٕ ٓػا َب ٚؤيـغّ  ( 

َُ اًؿٌٕيٚبح ٕاًِخبئز لبًؿٌٕيٚبح خِتؼ َُ اًَـؤغ٘، ٕخضـٕل األغاء َـُ اًِٚـج إًـٗ      
ٕل اًمؾل، إِْ ال ٚسؿغ لوع اًؿٌٕيٚبح تل أٚظب ِخـبئز اًسٔـغ اًسؿـَٙ ٕاًؾوٌـٙ اًَتـػ     

 (;87أضَغ ؿٚغ َضعمٗ، َؼسؼ ؿبتن، ص ")لٙ أًَبٍ 
ؽٌَٚـج إغاؼٚـج   : " إُ خوٚـٍٚ األغاء ٓـٕ   :خؾرٖف خلٖـٖى أداء اهيـّارد اهتشـرٖج     -2

غٕؼٚج ٓغلٔب هٚبؾ ِوبع اًوٕث ٕاًظؾك لٙ اًسٕٔغ اًخـٙ ٚتـػًٔب اًَـٕؼغ اًتشـؼ٘     
ٕاًؿٌٕيٚبح اًخٙ َٚبؼؿٔب لٙ َٕاهك َؾِٚج ٕلـٙ خضوٚـن ٓـغك َؾـُٚ عععـح      

ٕٚوضـغ أٚظـب تخوٚـٍٚ    ، (669، ص 5009َضَـغ اًضـٚؼلٙ،   " )اًَِغَج َؿتوب ًْ 
َضبًٕج ًخضٌٚل أغاء اًمؼغ تيل َب ٚخؾٌـن تـْ َـُ ضـمبح ِمؿـٚج إٔ      " األغاء تأِْ 

تغِٚج إٔ َٔبؼاح لِٚج إٔ ليؼٚـج إٔ ؿـٌٕيٚج ٕػًـى تٔـغك خضغٚـغ ِوـبع اًوـٕث        
ـ     َبِج أؿبؿـٚج  ٕاًظؾك ٕاًؾَل ؽٌٗ خؾؽٚؽ األًٕٗ َٕٕاسٔـج اًذبِٚـج ٕػًـى يظ

لــٙ  ٕاؿـخَؼاؼٓب ًخضوٚـن لؾبًٚـج اًَِغَـج لـٙ اًضبظـؼ ًٕظـَبُ خعٕؼٓـب        
 (.507، ص 5005َٕؿٗ إًٌؽ٘، " )اًَؿخوتل

 :إُ ؽٌَٚج خوٍٚٚ األغاء خَؼ تبًَؼاضل اًخبًٚج:يراضل خلٖٖى أداء اهيّارد اهتشرٖج  -3
ٚٚؼ لَـٍِٔ  ًوغ اعخٌك اًتبضذُٕ لٙ خضغٚـغ ٓـػّ اًَؾـب   :خضدٖد يؾبٖٖر خلٖٖى األداء 1-3 

َُ عضص ًيل َؿخٕٖ إغاؼ٘ َسَٕؽج َـُ اًَؾـبٚٚؼ، َٕـٍِٔ َـُ هـغٍ َسَٕؽـج       
َؾبٚٚؼ خٕضك تئَيبِٚج خعتٚؤب ؽٌـٗ سَٚـؼ إًغـبئك، ًٕيـُ تشـيل ؽـبٍ َٚيـُ        

 :خوؿَٚٔب إًٗ سبِتُٚ أؿبؿُٚٚ َٓب



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  
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 خؾتؼ ؽُ اًَوَٕـبح األؿبؿـٚج اًخـٙ خؿـخٌؽَٔب عتٚؾـج اًؾَـل        :يؾبٖٖر يّظّؽٖج
ٙ  (>66،ص5009َضَغ اًضـٚؼلٙ، ) يَٚـج اإلِخبر،اًسٕغث،ٕاًخيٌمـج،   : ، ٕخخَذـل لـ

 .اًظ.....اًؽَُ،اًؾبئغ
 ٕخيشك ؽـُ ضـمبح اًؾبَـل اًشعضـٚج ٕ اًؿـٌٕيٚج      : يؾبٖٖر شخضٖج ّ شوّنٖج

 ٙ ، اًضـؼاضج، األَبِـج، ؼٕش   االضخـؼاٍ ، اًـٕالء، اًَتـبغأث،   االًخـؽاٍ :ٕٚخَذل لـ
ٕاًـؽَالء ٕاًَؼؤٕؿـُٚ    ، أؿٌٕة اًخؾبَل َـؼ اًؼؤؿـبء  االِمؾبًٙ االخؽاُاًمؼٚن، 

لـٙ  ٕ، (658،ص5008أضَـغ ؿـٚغ َضـعمٗ،   )ٕاًؾَالء ٕ االِظتبع لـٙ اًؾَـل  
ٙ  :أؼتـؼ َؾـبٚٚؼ ٕ ٓـٙ     اؿخعغاٍاًغؼاؿج اًضبًٚج خٍ  اًمـؼغ٘ ،   اًؿـٌٕى اإلتـغاؽ

ٕ   اًإًَاغتج ؽٌٗ اًؾَل ،ٕ اًؾالهـبح  ٕ االخضـبل غهج ٕ اًسٕغث لـٙ إِسـبؽ أًَـبٍ ،
تبًسٕاِـة إًَظـٕؽٚج ٕاًسٕاِـة     ّ اًَؾـبٚٚؼ َؼ اٛعـؼُٚ ضٚـد خخؾٌـن ٓـػ    

 (88ص،;500يبئِيبُ لٕاؽ َؼؽٙ،:)لَٚب ٌٚٙ شؼش ًٔػّ اًَؾبٚٚؼ اًؿٌٕيٚج ٕ
  ٘ؼؤٚج اًمؼغ ًغبٓؼث َـب تعؼٚوـج سغٚـغث خخعٌاـة اًوـغؼث      : اًؿٌٕى اإلتغاؽٙ اًمؼغ

ؽٌٗ اإلضؿبؾ تٕسٕغ َشيٌج خخعٌة اًَؾبًسج َُ عـالل اًخميٚـؼ تشـيل َعخٌـك     
 .ِبؿةَٕتغػ إلٚسبغ اًضل اًَ

 ٕؽـغغ أٚـبٍ اًقٚـبة،    ل،إًَغك تَٕاؽٚغ اًؾَ اًخؽإٍٓ َغٖ :إًَاغتج ؽٌٗ اًؾَل 
ــٙ ضضــل ؽٌٚٔب،ٕ ــبؽاح اًخ ــج ٕاإلس ــبح  عتٚؾ ــػّ اًقٚبت ــج ًٔ ــػاؼ اًَوغَ األؽ

 .اإلسبؽاحٕ
 ٕ َغٖ إِسبؽ أًَبٍ تغُٕ أععبء:اًسٕغث لٙ إِسبؽ أًَبٍاًغهج 
 ؽَالئـْ يأؽظـبء لؼٚـن    ٕٕٓ َغٖ اًخؾـبُٕ تـُٚ إًَغـك    :ؼُٚاًؾالهبح َؼ اٛع

 .ٕاضغ،إظبلج إًٗ عتٚؾج ؽالهج إًَغك َؼ ؼؤؿبئْ لٙ اًؾَل
ـ   : خضدٖد يشؤّهٖج خلٖـٖى األداء  -3-2 ُ اًَضـبغؼ اًخـٙ خِـبع تٔـب     ٕٚسـغ ؽـغغ َ

ٙ  َؿؤًٕٚج اًؼؤؿـبء اًَتبشـؼُٚ ،اًـؽَالء    : خوٍٚٚ أغاء اًؾبٌَُٚ ٕاًخٙ َُ أَٓٔب َب ٌٚـ
 ،اًؾَالء لٙ اًؾَل ،األلؼاغ أِمؿٍٔ ، اًَؼؤٕؿُٚ 

خعخٌك َغث اًخوٍٚٚ َُ َِغَج إًـٗ أعـؼٖ ضؿـة ضسَٔـب     : خضدٖد فخرث اهخلٖٖى -3-3
ٕعتٚؾج ِشبعٔب ٕأًغك َُ اًخوٍٚٚ ػاخْ، ًيُ ٚسـة ؽٌـٗ اًَِغَـبح ٕظـؼ ؿٚبؿـج      
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َضَـغ لـبًص   )ٕاظضج خضغغ أًغك َُ اًخوٍٚٚ ٕاًَـغث اًؽَِٚـج اًخـٙ ٚقعٚٔـب اًخوٚـٍٚ     
 (876، ص 5007ضبًص، 

 (705-708، ص ص  5007ؽَؼ ٕضمٙ ؽوٌٚٙ،  :)لٖيًٖخدرٖة اهي -3-4
 : َِٔباًسٕاِة تؾط ؽٌَٚج خغؼٚة اًَوَُّٚٚ خشَل إُ 

 ٌٗاألؿٌٕة اًَؾخَغ لٙ خوٍٚٚ األغاء اؿخعغاٍخغؼٚة اًَوٍّٚ ؽ. 
خغؼٚة اًَوٍّٚ ؽٌٗ اؿخعغاٍ َؾبٚٚؼ اًخوٍٚٚ اًَؾخَغث. 
ٍتخوَْٚٚ خغؼٚة اًَوٍّٚ ؽٌٗ َِبهشج ِخبئز خوٍٚٚ األغاء َؼ َُ هب. 

ِٓـبى اًؾغٚـغ َـُ األؿـبًٚة اًخـٙ       :خضدٖد أشبهٖة خلٖٖى أداء اهيّارد اهتشرٖج-3-5
عؼٚوـج اًخؼخٚـة اًتؿـٚعج     :ج َِٔـب  تٔب ًخوٚـٍٚ أغاء اًَـٕاؼغ اًتشـؼٚ    االؿخؾبِجَٚيُ 

 .عؼٚوج اإلغاؼث تبألٓغاكٕعؼٚوج اًَوبؼِج اًَؽغٕر ٕعؼٚوج اًخغؼر اًتٚبِٙ ٕ
ضـن اًـخغٌٍ ٓـٕ عٌـة ؼؿـَٙ      : يً ٌخبئز اهخلٖٖىّظؼ كّاؽد ضق اهخغوى  -3-6

ٚوغَْ اًؾبَل اًػ٘ ًٍ ٚوخِؼ تِخٚسج خوَْٚٚ ٕال تَِبهشـخٔب َؾـْ، ًشـؾٕؼّ تؾـغٍ اًؾغاًـج      
إػا لئُ ضن اًخغٌٍ ٕٓ لؼضج خَِضٔـب اًَِغَـج ًٌؾبَـل َـُ     . إٔ ٕسٕغ ععأ لٙ اًخوٍٚٚ

ـ     ل اًخؾتٚـؼ ؽـُ   عالل ِغبٍ خوٍٚٚ األغاء اًػ٘ ضََخْ إغاؼث اًَـٕاؼغ اًتشـؼٚج َـُ أس
 (768، ص  5007ؽَؼ ٕضمٙ ؽوٌٚٙ، )ٕسٔج ِغؼّ تِخٚسج خوٍٚٚ أغائْ

إُ اًِغـبٍ اًسٚـغ ًخوٚـٍٚ أغاء اًؾـبٌَُٚ     : خضدٖد اشخخدايبح ٌخبئز خلٖـٖى األداء  -3-7
 َسـبالح بًاًوـؼاؼاح اإلغاؼٚـج اًَخؾٌوـج ت    الخعـبػ ٚٔغك إًـٗ يِٕـْ أغاث َٕظـٕؽٚج    

ـِ    اًَخؾٌوج ت اًيشـك ؽـُ   ٕ  ٕٚج ٕاًَيبلـتح اًخشـسٚؾٚج  خضغٚـغ َتـبًـ اًؾـالٕاح اًؿ
 خَِٚج اًَؿبؼ إًغٚمٙخععٚع ٕ تبإلظبلج إًٗ اًخغؼٚتٚج االضخٚبسبح

 يبُٖج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج :ذبٌٖب 
أُ اًوٚبغث غبٓؼث ٚؼسؼ َؾغٍ اًمشل لٚٔب إًٗ ؽغٍ اًمٍٔ  Selznickٚؼٖ  :خؾرٖف اهلٖبدث _1

 :ُ َِٕٔبٕؾغغح اًخؾبؼٚك اًخٙ هغَٔب اًتبضذخ لوغاًوٚبغث  َمٍٕٔ اًيبلٙ ًعتٚؾخٔب ِٕغؼا ًؿؾج
  "َٓٚمل "Hamphil  اًؿٌٕى اًػ٘ ٚوـٍٕ تـْ لـؼغ ضـُٚ ٚوـٍٕ تخٕسٚـْ       " ٚؾؼلٔب تأِٔب

 ( ,p22500;mat,j," )ِشبع سَبؽج ِضٕ أًغك اًَشخؼى 
  ُأَب سٕؼغGorden  ؽٌَٚـج خمبؽـل خـخٍ تـُٚ شـعص ٕتـُٚ أؽظـبء        "ؽؼلٔب تأِٔب

ٚوـٍٕ تـغٕؼ َـُ األغٕاؼ،     إًٔخمبؽـل ٚسـة أُ ٌٚؾـة    اًسَبؽج، ٕيل َؿبٍٓ لٙ ٓػا ا
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َُٕ ذٍ لئُ ٓػّ األغٕاؼ تغآج ٚسـة أُ خعخٌـك َـُ شـعص ٛعـؼ، ٕأؿـبؾ ٓـػا        
ٕلٚـْ ِسـغ أُ ِٓـبى شعضـًب     ؽِضؼ اًخـأذٚؼ،   إًٗاالعخالك ٕاًختبُٚ لٙ األغٕاؼ ٚؾٕغ 

ُ ٕٓ اًوبئغ ٚؤذؼ تَِٚب تـبهٙ األشـعبص أؽظـبء اًسَبؽـج ٚؿـخسٚتُٕ ٕٚخوتٌـٕ      ٕاضغًا ٕ
 ) (Stogdill, R.M, 1974,p14 .َذل ٓػا اًخأذٚؼ

  ٙٓ ؽٌَٚج خسٔٚؽ ٕخؼخٚة إًَهك اًوٚـبغ٘ ضخـٗ ٚـخَيُ َعخٌـك أؽظـبء      : "اًوٚبغث
اًسَبؽج تَب لٍٚٔ اًوبئغ َُ خضوٚن أٓغاك َشـخؼيج تأهضـٗ ؽبئـغ ، ٕأهـل خيٌمـج لـٙ       

 ) (Stogdill, R.M, 1974,p13 ."إًهح ٕاًؾَل
ِغؼٚج اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج هغ اؿخضٕػح ؽٌٗ آخَبٍ اًؾغٚغ َُ  :ج خؾرٖف اهلٖبدث اهخضّٖوٖ_ 2

ٕهغ خٍ خعٕٚؼ ِغؼٚج . اًتبضذُٚ لٙ َسبل اًوٚبغث اإلغاؼٚج ؽٌٗ َغٖ اًؾوٕغ اًذالذج اًَبظٚج
 Bassذٍ  ؽؽؽٓب. لٙ خضٌٌْٚ ًٌوبغث اًؿٚبؿُٚٚ  Burns (1978) اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج َُ هتل 

(1985, 1998)  (H. M. Thamrin , 2012) 
اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ؽٌٗ  burnsؽؼك  :ٕ لَٚب ٌٚٙ َسَٕؽج َُ اًخؾبؼٚك ًٌوٚبغث اًخضٌٕٚٚج 

ل إًٗ عؼ ًٌٕضٍَِٕٔ اٛئغ ٕاًخبتؾُٚ إًٗ إًِٔط تيل ؽٌَٚج ٚؿؾٗ َُ عالًٔب اًوب" أِٔب
يَب خؾؼك تأِٔب  ،   )  >،ص8759ؿؾغ تُ َؼؽٕن، (". األعالنأؽٌٗ اًَؿخٕٚبح اًغالؾٚج ٕ

ؽٌٗ  ايتٚؼ اٚز َُ اًسبػتٚج ٕ اإلًٔبٍ ٕ اًػيبء ، إػ َٚبؼؾ اًوبئغ اًخضٌٕٚٙ خأذٚؼَؽ:" 
اًخؾبَل َؼ األؽَبح ٕؼلؼ اًَِغَج ؼث اًَؼخمؾج ؽٌٗ إضغاد اًخقٚٚؼ ٕاأللؼاغ ، ٕٚخؿٍ تبًوغ

سَبل اًغُٚ َضَغ ." ) إًٗ خضوٚن َؿخٕٚبح فٚؼ ؽبغٚج َُ االِسبؽ
اًوٚبغث اًخٙ خغلؼ اًؾبٌَُٚ "  تأِٔب ٚبغث اًخضٌٕٚٚجاًو ٚؾؼك   bassأَب ،(>89،ص5009َؼؿٙ،

إًٗ إِسبؽ أؽَبل خمٕن اًخٕهؾبح، ٕػًى تئذبؼث غالؾٚخٍٔ، ٕؽٚبغث ٕؽٍٚٔ تأَٓٚج اًِخبئز 
اًَخضووج، ٕخؾؼٚمٍٔ تبألؿبًٚة اًَِبؿتج ًخضوٚؤب، ََب ٚغلؾٍٔ إًٗ خسبٕؽ َضبًضٍٔ اًشعضٚج 

اًؾٌَٚج اًخٙ ٚخٍ لٚٔب اًضضٕل ؽٌٗ :" أِٔب  ؽٌٗأٚظب ٕخؾؼك ـ"ًضبًص اًمؼٚن إٔ اًَِغَج 
اًؼؤٚج َشخؼيج ، ٕٓٙ غاك لٙ إعبؼ َُ اًوٍٚ اًَشخؼيج ٕاًخؽاٍ اًؾبٌَُٚ تخضوٚن األٓ

أًََج تشيل عبص لٙ إعبؼ إغاؼث اًخقٚٚؼ يَب أِٔب خخظَُ ؽالهبح َُ اًذوج اًَختبغًج تُٚ 
 (76، ص:500لٌٚة ؿبًغؼ ،" ) اًوبغث ٕاًَوٕغُٚ 

 اًوٚبغث اًخٙ  خخَٚؽ توغؼخٔب ؽٌٗ إًٔبٍ اًخبتؾُٚ إٔ :" وٚبغث اًخضٌٕٚٚج ؽٌٗ أِٔب اًح يَب ؽؼل
 (750، ص >500تالل عٌك اًؿيبؼِج ، )" سؾٌٍٔ ِٚقَؿُٕ ٕ ٚخٕؼعُٕ ِمؿٚب لٙ ؼؿبًج اًَِغَج 
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اًخضٌٕٚٙ  burnsأُ ٚضٕل َمٍٕٔ   bass  اؿخعبػ: bassٌيّذر اهلٖبدث اهخضّٖوٖج هدْ   -3
إضالضٔب ،ٕ خوٍٕ ِغؼٚج َُ عالل اًخؼيٚؽ ؽٌٗ اًَِغَبح ٕ هؾٚجإًٗ ؽَل أيذؼ ٕا

bass َِٕػر خبة َِغٕؼ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ، ٕاًخضٌٕٚٚج ؽٌٗ تِٗ أؿبؿٚج خٍ خؾؼٚمٔب لٙ ي
 :َٚيُ خٕظٚضْ لٙ اًشيل اًخبًٙ    bassاًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ًتبؾ 

 bassٌيّذر اهلٖبدث اهخضّٖوٖج هدْ ( 1)اهشنل ركى 
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ب ِالضغ أُ اًوبئغ اًخضٌٕٚٙ ٚخَٚؽ تخضمٚؽ اًَؼؤٕؿُٚ  ًٌوٚبٍ تأغاء أيذؼ ََ َُ عالل اًشيل
ؽٌٗ ؼلؼ ٚؾَل ؿٚؼ اًوبئغ َُ ضبسبح اًَؼؤٕؿُٚ ٕخٕٕٓ َخٕهؼ ٍَِٔ ، َُ عالل ؼلؼ ٕ

 .هَٚج اًِخبئز اًَؼفٕتج ًغٖ اًَؼؤٕؿُٚ َؿخٕٖ إًؽٙ ضٕل أَٓٚج ٕ
أؼتؼ أتؾبغ  BASSضغغ  :اهتشرٖج أتؾبد اهلٖبدث اهخضّٖوٖج ّ ؽالكخِب تأداء اهيّارد -4

 multifactor  لٚٔب َوٚبؾ اؿخعغٍأؿبؿٚج ، خٕضل إًٚٔب َُ عالل غؼاؿبخْ اًتضذٚج اًخٙ 

leadership questionnaire) MLQ  )ٕ اًميؼٚج  االؿخذبؼثاإلًٔبَٙ ، ٓٙ اًخأذٚؼ اًَذبًٙ ، اًضمؽ
 :ٕاؼغ اًتشؼٚج  لَٚب ٌٚٙ  خٕظٚص ؽالهخٔب تأغاء اًَاًمؼغٚج  ٕؿٚخٍ شؼضٔب ٕ ٕاالؽختبؼاح

بفؼ ٖختبدل اهلبئد اهيٌ
 يؼ اهيرؤّس( اهيضبهص )

خّشٖؼ اهلبئد هيسيّػ  ضبسبح 
 اهيرؤّس

 ٌبء اهلبئد اهذلج فٕ اهيرؤّست

 (تذل سِد إظبفٕ )خؾزٖز اهخضفٖز هويرؤّس هوضضّل ؽوٓ اهٌخبئز اهيرغّتج 

 ٖغٖر اهلبئد فٕ ذلبفج اهيٌغيج
ٖرفؼ اهلبئد هويرؤّس يؾٌّٖبح ّ 

 اهٌسبش اضخيبالح

 بئز اهيرغّتج هدْ اهيرؤّسٖرفؼ اهلبئد كٖيج اهٌخ

اهلبئد ٖرفؼ ضبسبح اهيرؤّس 
 هيشخّْ أؽوٓ ؽوٓ ُرى يبشوّ

 أداء اهيرؤّس أنذر ييب ُّ يخّكؼ
 



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  

 0251 ديسمبر -عشر العدد الثامن
 

03 

اًؾٌٚب  إضؿبؾ تبًؼؿبًجٚسبغ اًوبئغ ًؼؤٚج ٕاظضج ٕاًَذبًٙ إ اًخأذٚؼٚؾِٙ  :اهخأذٖر اهيذبهٕ -4-1'
ٙ خضغد ًٌخبتؾُٚ، يَب أِْ ٚؾتؼ ؽُ هٕث اًشعضٚج اًخ االضخؼاًٌٍَِغَج ٕخَِٚج اًذوج ٕ

اًخبتؾُٚ تبًوبئغ ٕؼؿبًخْ  ئغ، يَب خؾؼكًٌوب االؽخؼاكٕ االًخؽاٍغؼسج ؽبًٚج َُ إًالء ، ٕ
يػًى اًضبًج اًخٙ ٌٍٚٔ تٔب اًوبئغ ٕتضغن َؾخوغاخْ ، ٕ اًذوج تْؿٌٕيْ ٕٕختِٙ هَْٚ ٕأٓغالْ ٕ

 اًػِٓٚج َٕوغؼخْ اًوبئغ عتؼاح إُ، (756، ص >500تالل عٌك اًؿيبؼِج ، )َؼؤٕؿْٚ
 ٚضغد ػ٘اً اًخأذٚؼ ػًى لٙ اٛعؼُٚ اًخأذٚؼ َُ ٕخَيِْ هغٕث  إؽسبة َضغؼ َِْ خسؾل

 اًخؾبُٕ خضوٚن تٔغك اًؾَل لٙ َٕاهؼ اًؾبٌَُٚ َؼ اًَؿخَؼُٚ ٕاًخٕاضل االخضبل تَٕسة
 اًَِغَج أٓغاك خضوٚن تَؾؽل ؽُ ٚخٍ ال اًشعضٚج أٓغالٍٔ خضوٚن تأُ ٕإهِبؽٍٔ تٍِٚٔ
 اًخٕاؽُ إضغاد اًَِغَٙ تَٕسةٕ اًشعضٙ اًوَٚٙ اًخٕضٚغ َُ ِٕػ إٚسبغ ٚؾِٙ ٕٓػا

، 5086يَبل ؿٌٍٚ غٕاِٙ ،)ضبسبح اًؾبٌَُٚ  ٕإشتبػ اًَِغَج أٓغاك ُٚت اًَِبؿة اًخِغَٚٙ
ليٌَب اؿخعبػ اًوبئغ خضوٚن ٓػا اًخٕؽاُ يٌَب اؿخعبػ يؿة ٕالئٍٔ ٕخسبٕتٍٔ ( 878ص

لٙ اًؾَل ٕ تبًخبًٙ خضوٚن َؿخٕٚبح  ٕاالِغَبرَؾْ، ٕٓػا َب ٚؿبؽغ ؽٌٗ خضوٚن اًخمبؽل 
 ؽبًٚج َُ األغاء

ػ َُ ؿٌٕى اًوبئغ اإلًٔبَٙ تأِْ ؿٌٕى لؼؽٙ َخمؼ BASSٚؾختؼ : اهضفز اإلهِبيٕ -4-2
، لبًضمؽ اإلًٔبَٙ (875، ص5086يَبل ؿٌٍٚ غٕاِٙ ،)َؼختع تبًيبؼؽَٚج اًخأذٚؼ اًَذبًٙ ٕ

ٚغٔؼّ ئغ ٓغلب َذبًٚب إٔ َٕهمب َؾِٚب ٕٚضك اًيٚمٚج اًخٙ َٚيُ َُ عالًٔب أُ ٕٚضل اًوب
،  يَب أُ ٓػا اًتؾغ ( 6;8، ص5087ضؿُ ، ؼإٚج)تأِْ ؿٚيُٕ ألظل َُ إًظؼ اًؼآُ 

خٌى  ٕأُ اًخضغ٘ ضة اًخبتؾُٚ لٙ خًٕغ اًخٙ اًوبئغ ٕؿٌٕيٚبح خضؼلبح ؽٌٗ ٚؼيؽ
ٕاالًخؽاٍ  اًؾَل لٙ اًمؼٚن ؼٕش ٕخشسٚؼ ًٌخبتؾُٚ اًخٕهؾبح إٚظبش ؽٌٗ خؾَل اًؿٌٕيٚبح
اًخشسٚؼ  إُ اًوبئغ ٚوٍٕ ؽٌٗ(875، ص5086يَبل ؿٌٍٚ غٕاِٙ ،)اًخِغَٚٚج  تبألٓغاك

اًَؿخَؼ ًٌخبتؾُٚ َُ اسل خعٕٚؼ َٔبؼاخٍٔ ًتٌٕؿ ِخبئز ألظل ، يَب ٚقؼؿُٕ اًذوج لٙ 
ؿٚخٍ خضوٚؤب ٕ تأُ أٓغاك اًَِغَج اًَؿخوتٌٚج ؿٚخٍ إِسبؽٓب ، لٍٔ  األٓغاكتبُ  َؼؤٕؿٍٚٔ

ُ تئَيبُ هبئغٍٓ خسبٕؽ اًذوج ،ٕ ٚسؾٌٍِٕٔ َخأيغُٚ أؾٌُٕ اًَؼؤٕؿُٚ ٚشؾؼُٕ تبًوَٚج ٕٚس
) اًمؼص اًسغٚغث  افخِبًٍٕخضغٚبح أُ تئَيبِْ َؿبؽغخٍٔ ًَٕاسٔج اوتبح ٕاًضؾٕتبح ، ٕاًؾ

 (.557،ص5088ضؿُٚ َضَغ َؼاغ ،
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ؼإٚج )ٚضك ٓػا اًتؾغ َِع خميٚؼ اًوبئغ اًقٚؼ خوٌٚغ٘ ٕ اًَتخيؼ :اهفنرٖج االشخذبرث-4-3
وغٍٚ اًضٌٕل ؽٌٗ خخشسٚؾٍٔ ٚذٚؼ اًخبتؾُٚ ًَؾؼلج اًَشبيل ٕ ،  لٕٔ(6;8، ص5087ضؿُ ،

ًوبغث اًخضٌُٕٕٚٚ اًعالهج ألغاء اًؾَل، لبٍ اًَِبػر اًسغٚغث ٕغؽاًَضخٌَج ًٔب ٕتعؼن إتغاؽٚج ٕ
ًٌَِغَج ، ٕؽٌْٚ لبًَشبيل خغؼى ٕخضغغ اًظؾك ٚضغغُٕ اًقؼط ٕاًخٔغٚغاح ٕ ِوبع اًوٕث ٕ

ًؿيبؼِج تالل عٌك ا. )اًيبَل َُ هتل اًخبتؾُٚ  تبالًخؽاٍخِمػ ًٔب ضٌٕال ؽبًٚج اًسٕغث ٕ
اًخٕهؾبح   إػا لبًوبئغ ٚضبٕل إًضٕل إًٗ َؿخٕٚبح ؽبًٚج َُ األغاء خمٕن (757، ص >500

 اًوبئغ غٕؼ خؾخؼظٍٔ ٕٚغٔؼ اًخٙ تبًَشيالح ٕؽٚب أيذؼ تسؾٌٍٔ اًؾبٌَُٚ َُ عالل إذبؼث 
 أضبؿٚؿٍٔ لٙ َٕشبؼيخٍٔ ألليبؼٍٓ َٕوخؼضبخٍٔ ٕاالؿخَبػ اٛعؼُٚ َؼ اًخؾبعك عالل َُ

 ًخضمٚؽ اًؾبعمٙ اًخوَص أؿبًٚة ٓػا اًتؾغ عالل َُ َٚبؼؾ اًوبئغ أُ ٚؾِٙ ٕٓػا ٍَٕشبؽؼٓ
هغ ختُٚ لٙ غؼاؿج َؿضٚج ًَؼؤٕؿُٚ ٕ.اًَِغَج ًَشيالح إتغاؽٚج ضٌٕل إٚسبغ ؽٌٗ اًؾبٌَُٚ

َُ اًَؼؤٕؿُٚ ٚؾخوغُٕ  %95ٚؾٌَُٕ لٙ َسبل اًخوِٚبح لٙ إًالٚبح اًَخضغث األَؼٚيٚج أُ 
ًيُ ًٍ ٚيُ أضغ ًٚغلؾٍٔ إٔ ًٚشسؾٍٔ ٕ ُ أغائٍٔ ألظل لٙ اًؾَل ،أُ ٚيٕتئَيبٍِٔ  أُ

 (559ص ،5088ضؿُٚ َضَغ َؼاغ ،) ًٚؾٌَٕا تسغ  
 اًمؼٕن َتغأ ٕإغؼايْ تَؼؤٕؿْٚ اًوبئغ آخَبٍ إُ ٓػا اًتؾغ ٚؾِٙ: االؽختبراح اهفردٖج -4-4

 ؽٌٗ ؾَلٕاً ٕآخَبَْ، خخِبؿة َؾِٚج ٍَِٔ تعؼٚوج يل َؼؤٕؾ َؼ ٕاًخؾبَل اًمؼغٚج
َسَٕؽج اًؿٌٕيٚبح اًخٙ تبًخبًٙ ٓٙ ٕ  اًخعٕؼإًَِ ٕ َُ َؽٚغ ًخضوٚن ٕإؼشبغٍٓ خغؼٚتٍٔ

شعضٙ ًيل َؼؤٕؾ، ٕػًى َُ عالل اًخؾؼك  آخَبٍٚؿخعٚؼ اًوبئغ َُ عالًٔب أُ ٚؾعٙ 
ؽتٚؼ ضَٕغ اًمبؽٕؼ٘ )ؽٌٗ َؿخٕٖ اًضبسبح ٕاًؼفتبح اًعبضج تيل اًَؼؤٕؿُٚ

ٓٙ ََٔج ٕٚج اًضبسبح اإلِؿبِٚج ًٌَؼؤٕؾ ِٕب ٓٙ خضغٚغ إًٔلََٔج اًوبئغ ٓ( >5،ص>500،
 اؿخسبتخٍٔضؾتج ٚؾخَغ ِسبضْ لٙ أغائٔب ؽٌٗ ضؿُ خوغٚؼّ ًضبسبح اًؾبٌَُٚ، ٕخوغٚؼّ ًَغٖ 

إُ االٓخَبٍ تبأللؼاغ ٚؾغ عغَج  bassًٕوغ أيغ ،اًسٕ اإلغاؼ٘ اًػ٘ ٚؾٌَُٕ لْٚ  ًٌضمؽ لٙ 
الء األلؼاغ، ٕأُ ٓػّ اًوٚبغث  خؾَل ؽٌٗ ٕخظضٚج ٕ ًٚؾ َسؼغ ؿٌعج ؼهبتٚج ؽٌٗ ٓؤ

اًخؾٌٍٚ ٕ االخضبل َؾٍٔ ؽٌٗ ِضٕ غائٍ، ٕأِٔب َؿؤًٕج ؽُ خوغٍٚ اًخغؼٚة ٕإذبؼخٍٔ 
ٓػا ٚؤغ٘ إًٗ خعٕٚؼ َٔبؼاخٍٔ ٕ تبًخبًٙ ٚضون ؼُٚ ًٍٔ َِٕضٍٔ اًمؼص اًَعخٌمج ٕاًَؿخَ

ضٕل خعٕٚؼ َؼؤٕؿٍٚٔ َؿخٕٚبح ؽبًٚج َُ األغاء ، لبًوبغث اًخضٌُٕٚٚٚ ٚؼيؽُٕ االِختبّ 



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  
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. تبخسبٍٓٔ ًٚيِٕٕا خضٌُٕٚٚٚ أٚظب،َٕؤيغُٚ أٚظب ؽٌٗ األٓغاك اًَشخؼيج اًََيُ خضوٚؤب
 (92،ص9002، ؽتٚؼ ضَٕغ اًمبؽٕؼ٘)

 هودراشج اهسبٌة اهخعتٖلٕ
 :اإلعبر اهيٌِسٕ هودراشج_1
 اًخضٌٕٚٚج ًٌوٚبغث اًِغؼ٘ األغة ؽٌٗ تبالؽخَبغ اًغؼاؿج أغاث خعٕٚؼ خٍ :أداث اهدراشج -1-1
لٙ  اًَؿخعغَج االؿخَبؼاحَُ  ؽغغ اإلعالػ ؽٌٗ إًٗ إظبلج أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج،ٕ

 اًَخَذل لٙ ؽالهج اًغؼاؿج ٓغك ًخضوٚن اًغؼاؿج تَٕظٕػ اًَؼختعج اًؿبتوج اًغؼاؿبح
 :ذالذج أسؽاء اًغؼاؿج ؽٌٗ أغاث ٕخشخَل اًخضٌٕٚٚج تأغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج، اًوٚبغث
شؼيج  لٙ اًؾبٌَُٚ ؽُ ٕإًغٚمٚج اًشعضٚج اًتٚبِبح ًسَؼ ٕعضص : األٕل اًسؽء

 ٓػا ٕٚخظَُ : اًذبِٙ اًسؽء أَب (اًسِؾ،اًؾَؼ،ؿِٕاح اًعتؼث) اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث
ٕٕٓ ٚخظَُ أؼتؼ أتؾبغ  (اًخضٌٕٚٚج اًوٚبغث)اًَؿخول اًغؼاؿج َخقٚؼ ؽتبؼاح خقعٙ اًسؽء

 اًسؽء أَب .االؿخذبؼث اًميؼٚج، االؽختبؼاح اًمؼغٚجاًضمؽ اإلًٔبَٙ،  اًخأذٚؼ اًَذبًٙ،: ٕٓٙ
إًَاغتج  ٓٙأغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ٕٕٓ ٚخظَُ أؼتؼ أتؾبغ ٕ أتؾبغ ًخضغٚغ لعضص  :دًاًذب

 االؿخؾبِجهغ خٍ ٕ.لٙ اًؾَل،اًؿٌٕى اإلتغاؽٙ، اًؾالهبح َؼ اٛعؼُٚ، اًغهج ٕ سٕغث االِسبؽ
 لن ، َضبٚغ، ال إٔالن ، ال إٔالن تشغثٕٕٓ إٔالن تشغث ،إٔا تؿٌٍ ًٚيبؼح اًعَبؿٙ

خيُٕ َسخَؼ اًغؼاؿج َُ اًؾبٌَُٚ تَؤؿؿـج اًسؽائؼٚـج   : يسخيؼ اهدراشج ّؽٌٖخِب-1-2
ؽبَال ََُ خٍ اعخٚبؼٍٓ ؽشـٕائٚب ًجسبتـج    70ًٌَٚبّ تؿيؼث ،أَب ؽِٚج اًغؼاؿج لخيِٕح َُ 

ٕ . اؿختبِْ( 63)خٍ اؿخؼسبػ ٕهغ . ٕ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج، اًخضٌٕٚٚجاًوٚبغث َِع اؿختبِْ ؽُ 
ٚتُٚ إًضك اإلضضبئٙ ًؾِٚج اًغؼاؿـج ٕلـن اًعضـبئص ٕ اًؿـَبح     ( 2)اًسغٕل ؼهٍ 

 اًشعضٚج
 خّزٖؼ أفراد ؽٌٖج اهدراشج ضشة اهيخغٖراح اهشخضٖج  (  :  20) اهسدّل ركى 

 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار فئبح اهيخغٖر اهيخغٖر
 

 اهسٌس
 

 %79,40 80 ػيؼ

 %20,60 86 أِذٗ

 %100 36 اهيسيّػ

 %23,80 88 ؿِج 60اهل َُ  
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 اهؾير

 %27 :8 ؿِج 70إًٗ اهل َُ  60َُ 

 %36,50 56 ؿِج 50إًٗ اهل َُ  70َُ 

 %12,70 ; ؿِج لأيذؼ50َُ 

 %100 36 اهيسيّػ

 
 
 

 شٌّاح اهخترث

 %36,50 56 ؿِٕاح 5أهل َُ 

 80 ؿِٕاح إًٗ اهل َُ  8َُ 
 ؿِٕاح

57 38,10% 

 %20,64 13 ؿِج 88اًٗ اهل َُ 80ُ َ

 %4,76 3 ؿِج لأيذؼ 88َُ 

 %100 63 :اهيسيّػ

  spss 50 اًـ تؼِبَزؽٌٗ  تبالؽخَبغَُ إؽغاغ اًتبضد : اًَضغؼ                            
،أَب  %79,40 ِالضغ أُ أفٌتٚج ؽِٚج اًغؼاؿج َُ اًػيٕؼ تِؿتج( 05)َُ عالل اًسغٕل ؼهٍ 

ؿِج تِؿتج  80إًٗ اهل َُ  70مئج اًؾَؼٚج ِسغ أُ أيذؼ ِؿتج يبِح ًمئج َُ لَٚب ٚعص اً
ؿِج لأيذؼ ، أَب تبًِؿتج ًؿِٕاح  80ٕٓٙ ًٌمئج َُ  % 12,70أَب اهل ِؿتج يبِح 36,50%

أَب     %38,10ؿِٕاح  يبِح ًٔب أيتؼ ِؿتج 80ٕٙٓؿِٕاح إًٗ اهل َُ 8اًعتؼث  لبًمئج َُ 
 .لأيذؼؿِج 88مئج َُ ٓٙ ًٌٕ  %4,76اهل ِؿتج يبِح 

بؿخعؼار َؾبَل االخؿبن اًتبضذج تبًخضون َُ ضغن األغاث ت حهبَ :ذتبح أداث اهدراشج-1-3
ٕهغ ضضٌح أتؾبغ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج األؼتؾج ؽٌٗ َؾبَالح اًذتبح   -يؼِٕتبط أًمب -اًغاعٌٙ

، ٕاًضمؽ (0,799)اًخأذٚؼ اًَذبًٙ : اًخبًٚج اًخٙ خسؾٌٔب َالئَج ألفؼاط اًغؼاؿج اًضبًٚج
يَب ضضٌح . ،(0,517)ٕاالؽختبؼٚج اًمؼغٚج ( 0,804)، ٕاالؿخذبؼث اًميؼٚج 0,785))اإلًٔبَٙ 

أَب أتؾبغ اًَخقٚؼ اًخبتؼ أغاء . (0,871) اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ؽََٕب ؽٌٗ َؾبَل ذتبح َوغاؼّ
ؼاؿج إًَاؼغ اًتشؼٚج لوغ خضضل ؽٌٗ َؾبَالح اًذتبح اًخبًٚج ٕاًخٙ خسؾٌٔب َالئَج ًٌغ

اًؾالهبح َؼ اٛعؼُٚ ، ٕ(0,720)، ٕاًؿٌٕى اإلتغاؽٙ(0,698)إًَاغتج ؽٌٗ اًؾَل : اًضبًٚج
، أَب اًَوٚبؾ ييل لوغ ضضل ؽٌٗ َؾبَل ذتبح (0,866)سٕغث اإلِسبؽ، ٕاًغهج ٕ(0,698)

 (.0,863)َوغاؼّ 
 :ؽرط ٌخبئز اهدراشج ّ خضوٖوِب ّ اخختبر اهفرظٖبح-2 
أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج َـُ ًؾِٚـج ًَِع اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ٕاخضٌٚل إسبتـبح ألؼاغ  -2-2

 عـالل اؿـخعغاٍ إًؿـع اًضؿبتٙ ٕاالِضؼاك اًَؾٚبؼ٘ 



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  
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 خضوٖل ّ خفشٖر ٌخبئز اهيخغٖر اهيشخلل ٌيع اهلٖبدث اهخضّٖوٖج  -2-2-1
َب َؿخٕٖ : سبتج ؽٌٗ اًؿؤال األٕل ٕ اًػ٘ ِٚص ؽٌٗٚخظَُ ٓػا اًؾِضؼ ِخبئز اإل

 ؟ -تؿيؼث–اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج لٙ َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ  ََبؼؿج َِع
ًجسبتج ؽٌٗ ٓػا اًؿؤال خٍ ضؿبة اًَخٕؿعبح اًضؿبتٚج ٕ االِضؼالبح اًَؾٚبؼٚج اًَخؾٌوج ٕ

 :تأتؾبغ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج، ٕ اًسغٕل اًخبًٙ ٚتُٚ ػًى
ٖج اهٌشتٖج إلسبتبح أفراد األُيٖبرٖج ّاهيخّشعبح اهضشبتٖج ّاالٌضرافبح اهيؾ( :  33)اهسدّل ركى 

      ٌيع اهلٖبدث اهخضّٖوٖج ؽٌٖج اهدراشج ؽً أتؾبد
اهيخّشع  اهتؾد

 اهضشبتٕ
االٌضراف 
 اهيؾٖبرٔ

األُيٖج 
 اهٌشتٖج

يشخّْ 
 اهلتّل

 يرخفؼ 1 26330 3,979 اهخأذٖر اهيذبهٕ
 يرخفؼ 0 2,7362 3,750 اهضفز اإلهِبيٕ

 فؼيرخ 4 2,7462 3,560  االشخذبرث اهفنرٖج 
 يرخفؼ 6 2,9732 3,676 االؽختبراح اهفردٖج
 يرخفؼ-  2,6522 3,741 هلٖبدث اهخضّٖوٖجَِع اهـاهيخّشع اهيرسص 

  spss 02اهـ  ترٌبيزؽوٓ  تبالؽخيبديً إؽداد اهتبضذج : اهيضدر 
أُ َؿخٕٖ ََبؼؿج َِع اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج يبُ َؼخمؾب إػ تٌـ ( 06)اًســغٕل ؼهٍ ٚتُٚ 

اًوٚبغث َِع ، ٕ سبءح أتؾبغ ( 05985)َؾٚبؼ٘  تبِضؼاكٕ(  78:.6)ؿبتٙ اًيٌٙ اًَخٕؿع اًض
 :اًخضٌٕٚٚج سَٚؾٔب َؼخمؾج ٕ لَٚب ٌٚٙ شؼش ًيل تؾغ َُ ٓػّ األتؾبغ

 ًٙعالل اًسغٕل ِالضغ أُ ٓػا اًتؾغ سبء تبًخؼخٚة األٕل َُ ضٚد األَٓٚج : اًخأذٚؼ اًَذب َُ
(  :>65)اًغؼاؿج ، إػ تٌـ اًَخٕؿع اًضؿبتٙ اًِؿتٚج اًَؾعبث ًْ َُ هتل ألؼاغ ؽِٚج 

ٕ ٕٓ ٚشٚؼ إًٗ ؽغٍ خشخح لٙ إسبتبح ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ( ;0599)َؾٚبؼ٘  تبِضؼاك
 .،َِْٕ ِؿخِخز أُ اًخأذٚؼ اًَذبًٙ سبء تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ

 َٙٚشٚؼ ٕ( 05:69)َؾٚبؼ٘  تبِضؼاك(  3,750)تٌـ اًَخٕؿع اًضؿبتٙ ًْ :  اًضمؽ اإلًٔب ٕٓ
ؽغٍ خشخح لٙ إسبتبح ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ،َِْٕ ِؿخِخز أُ اًضمؽ اإلًٔبَٙ سبء إًٗ 

 أَب لَٚب ٚعص األَٓٚج اًِؿتٚج لوغ سبء تبًخؼخٚة اًذبِٙ. تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ
  عالل اًسغٕل ِالضغ أُ ٓػا اًتؾغ سبء تبًخؼخٚة اًؼاتؼ  َُ ضٚد : االؿخذبؼث اًميؼٚج َُ

(  3,560)هتل ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، إػ تٌـ اًَخٕؿع اًضؿبتٙ  األَٓٚج اًِؿتٚج اًَؾعبث ًْ َُ
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ٕٓ ٚشٚؼ إًٗ ؽغٍ خشخح لٙ إسبتبح ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ٕ( 7460,)َؾٚبؼ٘  تبِضؼاك
 .،َِْٕ ِؿخِخز أُ االؿخذبؼث اًميؼٚج سبء تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ

 األَٓٚج اًِؿتٚج  ِالضغ أُ ٓػا اًتؾغ سبء تبًخؼخٚة اًذبًد  َُ ضٚد:  االؽختبؼاح اًمؼغٚج
 تبِضؼاك(  3,676)اًَؾعبث ًْ َُ هتل ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، إػ تٌـ اًَخٕؿع اًضؿبتٙ 

ٕٓ ٚشٚؼ إًٗ ؽغٍ خشخح لٙ إسبتبح ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ،َِْٕ ِؿخِخز أُ ٕ( 9730,)َؾٚبؼ٘ 
 .االؽختبؼاح اًمؼغٚج سبء تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ

ٚخظَُ ٓػا اًؾِضؼ : بتؼ أداء اهيّارد اهتشرٖج خفشٖر ٌخبئز اهيخغٖر اهخّ خضوٖل 2-2-2
لٙ  إًَاؼغ اًتشؼٚج أغاءَب َؿخٕٖ : ٕ اًػ٘ ِٚص ؽٌٗ اًذبِِٙخبئز اإلسبتج ؽٌٗ اًؿؤال 

 ؟ -تؿيؼث–َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ 
ًجسبتج ؽٌٗ ٓػا اًؿؤال خٍ ضؿبة اًَخٕؿعبح اًضؿبتٚج ٕ االِضؼالبح اًَؾٚبؼٚج اًَخؾٌوج ٕ

 :، ٕ اًسغٕل اًخبًٙ ٚتُٚ ػًىٕاؼغ اًتشؼٚجاًَ أغاءتأتؾبغ 
األُيٖج اهٌشتٖج إلسبتبح أفراد هضشبتٖج ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج ّاهيخّشعبح ا ( :24) اهسدّل ركى 

 .ؽٌٖج اهتضد ؽً أتؾبد ؽتبراح يضّر أداء اهيّارد اهتشرٖج
 يشخّْ اهلتّل األُيٖج اهٌشتٖج االٌضراف اهيؾٖبرٔ اهيخّشع اهضشبتٕ أداء اهيّارد اهتشرٖج

 يرخفؼ 4 26303 660,3 اهيّاغتج فٕ اهؾيل
 يرخفؼ 6 26,00 663,0 اهشوّم اإلتداؽٕ

 يرخفؼ 0 264,4 462,6 اهؾالكبح يؼ اٗخرًٖ
 يرخفؼ 1 ,26,4 ,,460 اهدكج ّ سّدث االٌسبز

 يرخفؼ _ 264,3 46242 اهيخّشع اهيرسص ألداء اهيّارد اهتشرٖج 

  spss 50اًـ  تؼِبَزؽٌٗ  تبالؽخَبغج َُ إؽغاغ اًتبضذ:  اهيضدر
غاء إًَاؼغ اًتشؼٚج يبُ َؼخمؾب إػ تٌـ اًَخٕؿع أأُ َؿخٕٖ  ( 07)اًســغٕل ؼهٍ ٚتُٚ 

 أغاء، ٕ سبءح أتؾبغ ( >0.78)َؾٚبؼ٘  تبِضؼاكٕ(  75070)ٚتٌـ اًضؿبتٙ اًيٌٙ اًػ٘ 
 :تؾبغإًَاؼغ اًتشؼٚج سَٚؾٔب َؼخمؾج ٕ لَٚب ٌٚٙ شؼش ًيل تؾغ َُ ٓػّ األ

 ٓػا اًتؾغ سبء تبًخؼخٚة اًؼاتؼ َُ ضٚد األَٓٚج اًِؿتٚج اًَؾعبث ًْ : اهيّاغتج فٕ اهؾيل
َؾٚبؼ٘  تبِضؼاك(  >:;65)َُ هتل ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، إػ تٌـ اًَخٕؿع اًضؿبتٙ 

هغ سبءح يل لٙ إسبتبح ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج  ٕٕٓ ٚشٚؼ إًٗ ؽغٍ خشخح ٕ( 05959)
خٕٖ هتٕل َؼخمؼ ًغٖ ؽِٚج اًغؼاؿج ، َِْٕ ِؿخعٌص أُ َؿخٕٖ ؽتبؼاح ٓػا اًتؾغ تَؿ

  . إًَاغتج لٙ اًؾَل َؼخمؼ



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  
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 ٕتبًخؼخٚة اًذبًد َُ ضٚد األَٓٚج اًِؿتٚج  ِالضغ أُ ٓػا اًتؾغ سبَء :اهشوّم اإلتداؽ
تئِضؼاك (  85>65) ٕؿع اًضؿبتٙاًَؾعبث ًْ َُ هتل ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، إػ تٌـ اًََخ

تبًخبًٙ ٙ إسبتبح ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، ٕٕ ٕٓ ٚشٚؼ إًٗ ؽغٍ خشخح ل (5;058) َؾٚبؼ٘
لئُ اًؿٌٕى اإلتغاؽٙ سبء تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ ، أَب لَٚب ٚعص ؽتبؼاح ٓػا اًتؾغ لوغ 

 سبءح ئٌب تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ
  ًٖعالل اًسغٕل ِسغ أُ ٓػا اًتؾغ سبء تبًخؼخٚة اًذبِٙ  : اهؾالكبح يؼ اٗخر َُ

َٚج اًِؿتٚج اًَؾعبث ًْ َُ هتل ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، إػ تٌـ اًَخٕؿع َُ ضٚد األٓ
لٙ إسبتبح ٕٓ ٚشٚؼ إًٗ ؽغٍ خشخح ٕ( 057:7)َؾٚبؼ٘  تبِضؼاك(  750:6)اًضؿبتٙ 

. تبًخبًٙ لئُ تؾغ اًؾالهبح َؼ اٛعؼُٚ سبء تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ،ٕ
 خٕٖ هتٕل َؼخمؼأَب ؽتبؼاح ٓػا اًتؾغ لوغ سبءح ئٌب تَؿ

 عالل اًسغٕل ِالضغ أُ ٓػا اًتؾغ سبء تبًخؼخٚة األٕل  َُ :  اهدكج ّ سّدث االٌسبز َُ
ضٚد األَٓٚج اًِؿتٚج اًَؾعبث ًْ َُ هتل ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، إػ تٌـ اًَخٕؿع اًضؿبتٙ 

َؾٚبؼ٘  تبِضؼاكاالِسبؽ سبء تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ،ٕأ٘ أُ اًغهج ٕ سٕغث ( :7558)
ٕٓ ٚشٚؼ إًٗ ؽغٍ خشخح لٙ إسبتبح ألؼاغ ؽِٚج اًغؼاؿج ، أَب ؽتبؼاح ٓػا اًتؾغ ٕ( 05878)

 لوغ سبءح ئٌب تَؿخٕٖ هتٕل َؼخمؼ
 :فرظٖبح اهدراشج  اخختبر -2-2-3

أتؾبد أداء اهيّارد اهلٖبدث اهخضّٖوٖج َِّع ً تًٖ أتؾبد تٖرشّ ارختبعيؾبيل  :(,2) اهسدّل ركى
 اهتشرٖج

أداء اهيّارد  اهتٖبً
 اهتشرٖج

اهيّاغتج ؽوٓ 
اهؾالكبح يؼ  اهشوّم اإلتداؽٕ اهؾيل

 اٗخرًٖ
اهدكج ّ سّدث 

 اإلٌسبز

 اهخأذٖر اهيذبهٕ
 *O,243* 0,391 *0,301 0,730 *22600 يؾبيل اإلرختبع

 0,020 0,049 0,017 0,570 22212 يشخّْ اهدالهج

 اهضفز اإلهِبيٕ
 *0,560 *0,338 *0,505 *0,204 *26,00 يؾبيل اإلرختبع

 0,000 0,007 0,000 0,008 26222 يشخّْ اهدالهج

 االشخذبرث اهفنرٖج
 *O,330* 0,370* 0,430* 0,330 *,2243 يؾبيل اإلرختبع

 0,000 0,000 0,000 0,000 22222 يشخّْ اهدالهج

 االؽختبراح اهفردٖج
 *O,351* 0,403* 0,603* 0,517 *22,04 يؾبيل اإلرختبع

 0,000 0,000 0,001 0,005 26222 يشخّْ اهدالهج

 *0,549 *0,518 *0,463 *0,332 *22326 يؾبيل اإلرختبعاهلٖبدث َِع 
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 0,000 0,000 0,000 0,008 22222 يشخّْ اهدالهج اهخضّٖوٖج تشنل ؽبى

   %5ػاح غالًج إضضبئٚج ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج    
  spss 02اهـ  ترٌبيزيً إؽداد اهتبضد تبإلؽخيبد ؽوٓ : اهيضدر 

  ٓاهخأذٖرٌُبم ؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ تؾد : " اخختبر اهفرظٖج اهفرؽٖج األّه 
 أداء اهيّارد اهتشرٖج فٕ يؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث ؽٌد يشخّْ دالهجاهيذبهٕ  ّ

اًؾالهج تُٚ  تٚؼؿُٕ إلٚسبغ االؼختبعَؾبَل  اؿخعغاًٍجسبتج ؽٌٗ ٓػّ اًمؼظٚج خٍ "%2,
اًِخبئز اًَتِٚج لٙ اًسغٕل ، ٕ %5أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج ٙ  ٕاًخأذٚؼ اًَذبً

 0,010ٕأُ هَٚج َؿخٕٖ اًغالًج ٓٙ  r= 0.322  االؼختبعٚتُٚ أُ هَٚج َؾبَل  (05) ؼهٍ 
ؤؿؿج اًَذبًٙ  ٕ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج لٙ َ اًخأذٚؼٓػا ٚتُٚ أُ ِٓبى ؽالهج إٚسبتٚج تُٚ ٕ

أغاء ُٚ اًخأذٚؼ اًَذبًٙ  ٕت تبًخبًٙ ٕسٕغ ؽالهج ػٕ غالًج إضضبئٚج تؿيؼث ، ٕ اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ
األظؾك ِسغ أُ ٓػا اًتؾغ ضضل ؽٌٗ اًؾالهج ٕ. %5إًَاؼغ اًتشؼٚج ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج 

 .تُٚ يل أتؾبغ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ََُؼ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج 
ٕالؼ ؿَبح تؾغ اًخأذٚؼ اًَذبًٙ ًغٖ هبغث ؼفٍ ٓػّ اًؾالهج اًظؾٚمج إال أِٔب خؤيغ  أُ خٕ

ًٔب ؽالهج إٚسبتٚج تَؿخٕٖ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ًغٖ ؽِٚج  َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث
 . ًػًى ٚسة خغؽٍٚ ٓػّ اًؿَبح ًغٖ اًوبغث لٙ َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث .اًغؼاؿج 

ضبئٖج تًٖ تؾد اهضفز هج إضؽالكج ذاح دالٌُبم : "اهفرظٖج اهفرؽٖج اهذبٌٖج   اخختبر
أداء اهيّارد اهتشرٖج فٕ يؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث ؽٌد يشخّْ دالهج اإلهِبيٕ  ّ

أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج اًؾالهج تُٚ اًضمؽ اإلًٔبَٙ  ٕ  ٚتُٚ ِخبئز(  08)َُ اًسغٕل ؼهٍ ".5%
أُ هَٚج َؿخٕٖ  ٕ =r 0,522 ٓٙ    االؼختبعضٚد هَٚج َؾبَل  ، %5 ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج

اًضمؽ ٕ ٓػا ٚتُٚ أُ ِٓبى ؽالهج إٚسبتٚج تُٚ  0005ٕ  ٓٙ اهل َُ   0.00اًغالًج ٓٙ
أغاء إًَاؼغ اًتشؼ٘ لٙ َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث ، ٕ تبًخبًٙ ٕسٕغ اإلًٔبَٙ  ٕ

 تُٚ اًضمؽ اإلًٔبَٙ  ٕ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج ؽالهج ػٕ غالًج إضضبئٚج 
َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث أُ ٚضبلغٕا ؽٌٗ خٕالؼ ؿَبح ٓػا هبغث ًػًى ٚسة ؽٌٗ .5%

 .اًتؾغ الُ اًِخبئز اًؿبتوج ختُٚ خٕالؼ ٓػا اًتؾغ تغؼسج َؼخمؾج
 االشخذبرثؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ تؾد  ٌُبم: "اهفرظٖج اهفرؽٖج اهذبهذج  اخختبر 

ٕ يؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث ؽٌد يشخّْ اهفنرٖج  ّ أداء اهيّارد اهتشرٖج ف



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  
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ٓٙ    االؼختبعأُ هَٚج َؾبَل  ( 08) ختُٚ اًِخبئز إًَظضج لٙ اًسغٕل ؼهٍ ".%,دالهج 
798 r= 0. ٙٓ ٓػا ٚتُٚ أُ ِٓبى  0508ٕ  ٓٙ اهل َُ  0.00ٕ أُ هَٚج َؿخٕٖ اًغالًج ٕ

ٚج لٙ َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ ٕ أغاء إًَاؼغ اًتشؼ اًميؼٚج االؿخذبؼثؽالهج إٚسبتٚج تُٚ 
ٕ أغاء   االؿخذبؼث اًميؼٚجتُٚ  تؿيؼث ، ٕ تبًخبًٙ ٕسٕغ ؽالهج ػٕ غالًج إضضبئٚج 

ؿَبح ٓػا اًتؾغ خخٕالؼ تغؼسج َؼخمؾج  إُٔ تَب .%5إًَاؼغ اًتشؼٚج ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج 
ألِٔب خؤغ٘ ًغٖ هٚبغاح اًَؤؿؿج ٕ ٓػا َُ اًِخبئز اًؿبتوج ، لئِْ ٚسة خؼؿٚعٔب ًغٍٚٔ 

 .ًؼلؼ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج لٙ اًَؤؿؿج َضل اًغؼاؿج
 االؽختبراحج تًٖ تؾد ؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖ ٌُبم: "اهفرظٖج اهفرؽٖج اهراتؾج  اخختبر 

أداء اهيّارد اهتشرٖج فٕ يؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث ؽٌد يشخّْ دالهج اهفردٖج  ّ
أغاء إًَاؼغ اًمؼغٚج  ٕ االؽختبؼاحز  اًؾالهج تُٚ ٚتُٚ ِخبئ( 08) َُ اًسغٕل ؼهٍ ."%,

ٕ أُ هَٚج  r= 0.584  ٓٙ    ، ضٚد هَٚج َؾبَل اإلؼختبع %8اًتشؼٚج ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج 
ٓػا ٚتُٚ أُ ِٓبى ؽالهج إٚسبتٚج تُٚ ٕ 0508ٓٙ اهل َُ ٕ 0.00َؿخٕٖ اًغالًج ٓٙ

تبًخبًٙ سؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث ، ٕؤؿؿج اًأغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج لٙ َٕ  اًمؼغٚج االؽختبؼاح
أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ؽِغ ٕ  اًمؼغٚج االؽختبؼاحتُٚ  ٕسٕغ ؽالهج ػٕ غالًج إضضبئٚج 

 .%8َؿخٕٖ اًغالًج 
اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث أُ ٚضبلغٕا ؽٌٗ خٕالؼ ؿَبح ٓػا هبغث َؤؿؿج ًػًى ٚسة ؽٌٗ 

َُ تُٚ ٓػّ اًؿَبح ِػيؼ َب سج َؼخمؾج ٕخٕالؼ ٓػا اًتؾغ تغؼ اًتؾغ الُ اًِخبئز اًؿبتوج ختُٚ
اًمؼٕن اًمؼغٚج تُٚ اًَؼؤٕؿُٚ ٕٚضؾ تَشبؽؼٍٓ ، ٕٚؿخَؼ سٚغا إًٍٚٔ  أِْ ٚؼاؽٙ: ٌٚٙ 

 .ٚؤَُ تأَٓٚج َشبؼيخٍٔ لٙ اًوؼاؼاح،ٕ
 اهلٖبدث اهخضّٖوٖج  ّ  ٌيعؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ  ٌُبم: اهفرظٖج اهرئٖشٖج  اخختبر

 ".%5فٕ يؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث ؽٌد يشخّْ دالهج  أداء اهيّارد اهتشرٖج
اًوٚبغث  َِع ِؿخِخز أُ ِٓبى ؽالهج إٚسبتٚج تُٚ( 08)َُ اًِخبئز اًَتِٚج لٙ اًسغٕل ؼهٍ 

ضٚد هَٚج َؾبَل أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تَؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ تؿيؼث ، ٕ اًخضٌٕٚٚج
 (0005)ٓٙ اهل َُ ٕ 0.00خٕٖ اًغالًج ٓٙأُ هَٚج َؿٕ  r= 0.603      ٓٙ   االؼختبع

أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ٕ  اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج َِع تُٚ تبًخبًٙ ٕسٕغ ؽالهج ػٕ غالًج إضضبئٚج ٕ
ٚج تأتؾبغ أغاء إًَاؼغ اًوٚبغث اًخضٌَِٕٚع ، يَب يبِح هٕث اؼختبع  .%5ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًج 
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 إًَاغتج ؽٌٗ اًؾَل: ٓٙ يَب ٌٕٚٙ %5ج غاًج ؽِغ َؿخٕٖ اًغالًاًتشؼٚج األؼتؾج إٚسبتٚج ٕ
r= 0.332 ،ٙاًؿٌٕى اإلتغاؽ r= 0.463ُٚاًؾالهبح َؼ اٛعؼ ، r= 0.518 اًغهج ٕ سٕغث ،

اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج َِع ََب ؿتن ِؿخعٌص أُ يل ؽٚبغث لٙ غؼسج ََبؼؿج .r= 0.549 االِسبؽ
 .H)ٕ ٓػا ٚخمن َؼ غؼاؿج  لٙ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تبًَؤؿؿج َضل اًغؼاؿج اؼخمبػخوبتٌْ 

M. Thamrin , 2012 )  ٙأيغح ؽٌٗ أُ ًٌوٚبغث اًخضٌٕٚٚج أذؼ ؽٌٗ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚجاًخ. 
ضٚد خشٚؼ  ( Durga Devi Pradeep, N.R.V. Prabhu, , 2011)َؼ ِخبئز غؼاؿج  يَب خخمن

الهبح يتٚؼث َؼ ِخبئز ِخبئز خضٌٚل االؼختبع ٕاالِضغاؼ إًٗ أُ أؿٌٕة اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ًغْٚ ؽ
(  2008يبئِيبُ لٕاؽ َؼؽٙ، ، )ٕ  ( (Boerner et all,2007غؼاؿج  األغاء ٕخخمن يػًى َؼ 

ٚؾؽٖ َب خٕضٌح إًْٚ اًغؼاؿج َُ هٕث ٕ اًخٙ خؤيغ ؽٌٗ ٓػّ اًؾالهج تُٚ اًَخقٚؼُٚ، ٕ
 -ج ًٌَٚبّ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج لٙ َؤؿؿج اًسؽائؼَٚخٕؿعج تُٚ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ٕ اؼختبع

، إًٗ أُ اًَِع اًوٚبغ٘ ًٚؾ إال ٕاضغا َُ َسَٕؽج ؽٕاَل خٌؾة غٕؼا َؤذؼ لٙ -تؿيؼث 
َل  َِٔب ؽٕاَل ػاخٚج أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تبًَؤؿؿج، إػ أُ األغاء ٚخأذؼ تبًؾغٚغ َُ اًؾٕا

 َل اًعبؼسٚج  َذلاًؾٕالؼ ًغٖ إًَؼغ اًتشؼ٘ تبًَؤؿؿج،ٕأًَبؼاح اًخٙ خخٕايبًَؾبؼك ٕ
أضَغ ؿٚغ َضعمٗ، )إًظ .....عتٚؾج اًؾَل ،َل ،ٕاًغؼٕك اًَبغٚج ًٌؾسَبؽبح اًؾَل ٕ

 A.Bajt"تبسح  "َب ٚؤيغ خؾغغ اًؾٕاَل اًَؤذؼث ؽٌٗ األغاء ٕٓ َب سبء تْ ،ٕ(71، ص 2005
إٔ اًضٚبث ؽََٕب ال  االهخضبغٚجإٔ  االسخَبؽٚجخيبغ ال خٕسغ غبٓؼث لٙ اًضٚبث " ٚوٕل  ضٚد

   ،(103، ص1983ٕسْٚ ؽتغ اًؼؿٕل ؽٌٙ،  ".  )ءخؤذؼ ؽٌٗ األغا
 :اًِخبئز اًخبًٚج  اؿخعٌضِبَُ عالل اًغؼاؿج   :اهخبخيج
  يبُ ًغٖ هٚبغاح اًَؤؿؿج َضل اًغؼاؿج أُ َؿخٕٖ ََبؼؿج َِع اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج

 َؼخمؼ
  لوب ٌٕٚٚج يبِح خَبؼؾ تَؿخٕٖ َؼخمؼ ٕاًوٚبغث اًخضَِع أغٔؼح اًغؼاؿج أُ يل أتؾبغ
اًخأذٚؼ اًَذبًٙ، اًضمؽ اإلًٔبَٙ، :ج اًغؼاؿج ٕ يبِح َؼختج ٕلوب ألَٓٚخٔب اًِؿتٚج يَب ٌٚٙ ًؾِٚ

 االؽختبؼاح اًمؼغٚج،االؿخذبؼث اًميؼٚج
  ٖٕبيبُ َؼخمؾبًَؤؿؿج َضل اًغؼاؿج أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج تأُ َؿخ 



  ((ADEيؤششج اهسزائرٖج هويٖبٍ تشنرث: : دراشج ضبهجدراشج ضبهج))خضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖجخضوٖل ؽالكج اهلٖبدث اهخضّٖوٖج تأداء اهيّارد اهتشرٖج  
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  َؤؿؿج أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج يبِح تَؿخٕٖ َؼخمؼ لٙ اًأغٔؼح اًغؼاؿج أُ يل أتؾبغ
سٕغث االِسبؽ،  اًؾالهبح اًغهج ٕ: يبِح َؼختج ٕلوب ألَٓٚخٔب اًِؿتٚج يَب ٌَٕٚٙضل اًغؼاؿج 

 ، إًَاغتج لٙ اًؾَلاإلتغاؽٙ، اًؿٌٕى اٛعؼَُٚؼ 
  اًوٚبغث َِع تُٚ أتؾبغ  إٚسبتٚجأغٔؼح ِخبئز اعختبؼ اًمؼظٚبح إًٗ ٕسٕغ ؽالهج

-لٙ َؤؿؿج اًسؽائؼٚج ًٌَٚبّ   0,05ًغالًج اًخضٌٕٚٚج ٕ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ؽِغ َؿخٕٖ ا
 -تؿيؼث
  أغاء اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ٕ َِع ج تُٚ أتؾبغاًؾالهبح اًخمضٌٚٚلَٚب ٚعص  اًِخبئز أغٔؼحيَب

اًمؼغٚج ضضل ؽٌٗ اًؾالهج األهٕٖ َؼ أغاء إًَاؼغ  االؽختبؼاحإًَاؼغ اًتشؼٚج لئُ تؾغ 
ذٚؼ اًَذبًٙ ضضل ؽٌٗ اًؾالهج األظؾك تُٚ اًتشؼٚج تبًَؤؿؿج َضل اًغؼاؿج ، أَب تؾغ اًخأ

 .أتؾبغ اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج األؼتؾج
  أتؾبغ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج اًوٚبغث اًخضٌٕٚٚج ٕ َِع خمضٌٚٚج تُٚاًؾالهبح اً ٚعصأَب لَٚب
ٕ سٕغ ؽالهج ػاح غالًج إضضبئٚج َؼ يل أتؾبغ أغاء إًَاؼغ اًتشؼٚج ؽِغ َؿخٕٖ  أذتخحلئِٔب 

يبِح َؼ  أظؾك ؽالهجاًغهج ٕسٕغث اإلِسبؽ ٕؽالهج يبِح َؼ تؾغ  أهٕٖضٚد  0,05اًغالًج 
 .تؾغ إًَاغتج ؽٌٗ اًؾَل

 :خّضٖبحاه
  ُٕاالؿخَؼاؼ لٙ خغؽٍٚ اًخٕاضل اًَؿخَؼ تُٚ اًوبغث ٕ اًَؼؤٕؿُٚ َُ أسل خضوٚن اًخؾب
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