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 : الهمخص
خِدف ُدٍ اهدراشج إهٓ إغِبر ٌّػ اهؾالكج ّدرسج خأذٖر اهنفبءث فٕ خخعٖع شٖبشبح 

شبح اهيٌخسج تّالٖج ٕ ؽوٓ يشخّْ األداء اهخشّٖلٕ هويؤشّترايز أٌشعج االخضبل اهخرّٖس
، ّكد اشخؾيوٌب فٕ ُذٍ اهدراشج أداث االشختٖبً نّشٖوج هسيؼ اهتٖبٌبح ترر تّؽرٖرٖز

فٕ يؾبهسج ّخضوٖل اهتٖبٌبح اهيسيؾج  (spss)ّترٌبيز اهضزى اإلضضبئٖج هوؾوّى االسخيبؽٖج 
بسٖج خى اشخعالػ آراء يدراء ُب ّاألفراد يؤششج إٌخ 24ضّل ؽٌٖج اهدراشج اهخٕ خيذوح فٕ 

 .اهيشبؽدًٖ ؽوٓ اخخبذ اهلرار

خخعٖع اشخراخٖسٕ خرّٖز، خخعٖع اشخراخٖسٕ، ّاهخضبل االخرّٖز،  :الكمهبح الدالج
 .رتضٖجاهضضج شّكٖج، خلٖٖى األداء، اهداء خشّٖلٕ، األ،  هالخضبل اهخرّٖسٕ

Abstract : 
This study aims to show the relationship type and The degree of the 

impact of efficiency in the policies and programs of the promotional 

communication activities Planning in The level of performance catalog of 
institutions producing in bordj bou arreridj . We used in this study in the 

processing and analysis of data collected about(spss),Questionnaire tool as a 

means of data collection Statistical Package for Social Sciences program. The 
study sample consisted of 24 productivity Foundation polled Ha managers and 

individuals were assistants on the decision-making. 

Keywords: promotion, contact promotion, strategic planning, strategic 

planning to connect to the promo, marketing performance, Marketing 

performance evaluation ,market share, profitability 

 :هقدهج 
ٖج خلخظٕ اخخبذ شوشوج يً اهلراراح اهخٕ إً اإلدارث اهشوٖيج هويؤششبح اإلٌخبس

خخؾوق تخضدٖد األُداف اهخٕ خشؾٓ إهٓ خضلٖلِب ذى ّظؼ اهترايز ّاهخعع اهنفٖوج تخضلٖق خوم 
ّهيب نبٌح ؽيوٖج اهخخعٖع يرختعج تسيٖؼ ّغبئف اهيؤششج، فئٌَ ٖسة ؽوٓ إدارث ، األُداف

راخٖسٕ هويؤششج ّأً ٖنًّ اهخشّٖق أً خلّى تبهخخعٖع ألٌشعخِب فٕ ظّء اهخخعٖع االشخ
اهخضدٖد اهسٖد هؾٌبضر اهيزٖز اهخشّٖلٕ ٖخدى األُداف اهخشّٖلٖج، ّتبؽختبر ؽٌضر اهخرّٖز 
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أُى ؽٌبضر اهيزٖز نبً التد يً اهخخعٖع اهسٖد الخخٖبر اشخراخٖسٖبح االخضبل اهيٌبشتج، 
هويؤششج ّضخٓ  ّاهيخٌبشلج يؼ تبكٕ االشخراخٖسٖبح اهخشّٖلٖج ألسل خضلٖق اهخيٖز ّاهٌسبش

فِل ٌُبم ؽالكج ذاح دالهج ، خلّى تدّر يخيٖز فٕ اٌسبز يشخّٖبح األداء اهيرغّة فِٖب
إضضبئٖج تًٖ ؽيوٖج اهخخعٖع إلشخراخٖسٖبح االخضبل اهخرّٖسٕ ّاألداء اهخشّٖلٕ هويؤششبح 

 اهيٌخسج تّالٖج ترر تّؽرٖرر؟
  اهفرظٖبح 

 :اهفرظٖج اهرئٖشٖج اهخبهٖجنً ضٖبغج يضبّهج هإلسبتج ؽً اهخشبؤل اهيعرّش شبتلب، ٖي
ّٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج إضضبئٖج هؾيوٖج اهخخعٖع إلشخراخٖسٖبح االخضبل 

 :ُذٍ اهفرظٖج، اهفرظٖبح اهفرؽٖج اٗخٖج ؽًاهخرّٖسٕ ؽوٓ األداء اهخشّٖلٕ، ّخخفرػ 
خشخٖص ّخضوٖل اهضبهج اهشّكٖج ّخلٖٖى ّٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج اضضبئٖج تًٖ  (1

 .األداء اهخشّٖلٕ
 .خضدٖد األُداف ّخلٖٖى األداء اهخشّٖلّٕٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج اضضبئٖج تًٖ  (2
اخخٖبر ؽٌبضر اهيزٖز اهخرّٖسٕ اهيٌبشتج ّٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج اضضبئٖج تًٖ  (3

 .ّخلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ
ٖسٖج اهيٌبشتج اخخٖبر اإلشخراخٖسٖج اهخرّّٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج إضضبئٖج تًٖ  (4

 .ّخلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ
خضدٖد اهيّازٌبح ّسدّهج اهيّارد ّٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج اضضبئٖج تًٖ  (5

 .ّاإلينبٌبح ّخلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ
اهركبتج ؽوٓ خٌفٖذ اهخعج اهخرّٖسٖج ّخلٖٖى ّٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج اضضبئٖج تًٖ  (6

  .األداء اهخشّٖلٕ
 عبر الهابيٌن لمتحداإل:  الهحور األول

ٌشبع االخضبل اهخشّٖلٕ اهذٔ ِٖدف إهٓ إختبر أّ إكٌبػ  ّٖؾرف تأٌَ:  الخروٌز -1
، أّ خذنٖر األفراد تلتّل أّ إؽبدث اهشراء أّ تبهخّسَٖ أّ تبشخخداى يٌخز أّ فنرث أّ يؤششج

ّتؾتبرث أخرْ اهخرّٖز ُّ ؽيوٖج خؾرٖف اهيشخِوم تبهيٌخز ّخضبئضَ ّّغبئفَ ّيزاٖبٍ 
نٖفٖج اشخخدايَ ّأيبنً ّسّدٍ تبهشّق ّأشؾبرٍ ، تبإلظبفج إهٓ يضبّهج اهخأذٖر ؽوٓ ّ

 .(13، ص 2004ؽضبى اهدًٖ أيًٖ أتّ ؽوفَ ، )ّإكٌبؽَ تشراء اهيٌخز  ّضذَ اهيشخِوم
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ّفٕ خؾرٖف آخر ٌسد أً اهخرّٖز ُّ يسيّؽج أٌشعج االخضبل اهخٕ خلّى تِب يٌشأث 
تٌشبعِب اهخشّٖلٕ تغرط اإلختبر أّ اإلذبرث أّ اهخذنٖر سيبُٖر هِى ؽالكج  خشّٖلٖج خسبٍ

هذهم ٌُبم يً ٖشيٕ اهخرّٖز تبالخضبالح ، تيٌخسبخِب ّأٌشعخِب هخضلٖق ُدف خشّٖلٕ 
 .(31، ص 2002شٖيب يلبعف، )اهخشّٖلٖج 
ٖلّى اهخرّٖز فٕ سُّرٍ ؽوٓ ؽيوٖج االخضبل شّاء تشنل : االخضبل والخروٌز -2

ّتًٖ اهغٖر  اهيؤششج أّ سِبز اهخشّٖق يؾب نعرف يرشل،يتبشر أّ غٖر يتبشر، تًٖ 
نعرف يشخلتل ّذهم هٌلل رشبهج يؾٌٖج ذاح يؾٌٓ يضدد أّ ( سيبؽبح ّيٌغيبح أفراد،)

 ّذهم تغرط خرم خأذٖر يؾًٖ،( يتبشرث أّ غٖر يتبشرث)يلضّد ؽً عرٖق ّشٖوج يؾٌٖج 
 .أٔ اهِدف يً ؽيوٖج اهخرّٖز، ُّّ اهِدف يً ؽيوٖج االخضبل

هذهم فئً اهٌسبش فٕ ؽيوٖج االخضبل شّف ٖؤدٔ نذٖرا إهٓ اهٌسبش فٕ ؽيوٖج ّ
ّؽوٓ  اهخرّٖز، إذا يب ّكفّا ؽوٓ ٌيّذر ؽيوٖج االخضبل ّؽٌبضرٍ ّيخعوتبح ٌسبضَ ،

ٌُبم عرق ؽدٖدث ٖشخعٖؼ تِب . اهؾّايل اهخٕ كد خؾّق ٌسبش ؽيوٖج االخضبل هيضبّهج خسٌتِب
خخظيً يٌبفذ االخضبل اهيزٖز اهخرّٖسٕ ّؽٌبضر  ًرسل اهخشّٖق االخضبل تبهيشخِونٖ

 فِٕ خخظيً اهٌخبئز يً ؽيوٖج( اهخغذٖج)خشّٖلٖج أخرْ، أيب اهيؾوّيبح اهيرخدث 
، ّاهيزٖز اهخرّٖسٕ ٖؾتر ؽً يداخل (23، ص1987ؽوٕ اهرتبٖؾٖج ّيضيد اهتبشب،)االخضبل

 .االخضبل ؽً عرٖق كراراح خخؾوق تبهيٖزاٌٖبح ّاألُداف ّاهّشبئل
ٖعوق ( اهيزٖز اهخرّٖز)اهلّل أً اضعالش  ٖينٌٌب :عىبضر الهزٌز الخروٌسً  -3

ؽوٓ يسيّؽج يً اهينٌّبح اهخٕ خخفبؽل ّخخنبيل يؾب هخضلٖق األُداف اهخرّٖسٖج هويؤششج، 
فٕ إعبر اهفوشفج اهخشّٖلٖج اهشبئدث، فبهيزٖز اهخرّٖسٕ شأٌَ شأً اهيزٖز اهخشّٖلٕ، ٖشخيل 

ّاهؾٌبضر اهخٕ خخّازً ّخخٌبشق تعرٖلج فؾبهج هخضلٖق  ؽوٓ يسيّؽج يً اهينٌّبح
ّخخيذل أُى ينٌّبح اهشتنج اهخرّٖسٖج تشنل ؽبى ّيّشؼ . األُـداف اهخرّٖسٖج اهيّظّؽج

 اهدؽبٖج، اهشخضٕ اهتٖؼ: (19، ص2004ؽضبى اهدًٖ أيًٖ أتّ ؽوفَ، )اهخبهٖج  فٕ اهؾٌبضر
 .اهخشّٖق اهيتبشر، ًاإلؽال، اهيتٖؾبح خرّٖز، اهؾبيج ّاهٌشر، اهؾالكبح

األشوّة اهذٔ ٖشيص :" ٖؾرفَ فٖوٖة نّخور تأٌَ: الخخعٌع االشخراخٌسً -4
هويؤششج أً ختدػ ّخضبفغ ؽوٓ اهراتعج اهظٖلج تًٖ األُداف ّاهّشبئل يً ٌبضٖج 
ّاإلينبٌٖبح اهيخبضج فٕ اهشّق يً ٌبضٖج أخرْ، ُّّ ٖدّر تضفج خبضج ضّل نٖفٖج خضدٖد 
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 , Ph. Kotler et B. Dubois )" اخخبرخِب اهيؤششج نيسبل هالشخذيبرّخشٖٖر اهٌشبعبح اهخٕ 
1992, p34) ّيً ُذا اهخؾرٖف ٖينً اهلّل أً اهخخعٖع اإلشخراخٖسٕ ٖتضد ؽً اهفرص ،

اهسدٖدث اهخٕ خخخبرُب اهيؤششج نيسبل سدٖد هالشخذيبر ّاالشخيرار ّاهخّشؼ فٕ اهٌشبع 
 .اإلٌخبسٕ اهخشّٖلٕ

هلد أضتضح يشأهج خٌيٖج يِبراح االخضبل : االخضبل الخخعٌع الشخراخٌسٌبح -5
ّاهخخعٖع هؾيوٖج االخضبل يً أترز ّاستبح اهيشؤّهًٖ ؽً االخضبالح اهخشّٖلٖج فٕ 
اهيٌغيج، ّذهم يً خالل اخخٖبر األدّاح اهيٌبشتج، ّإٖسبد اهيزٖز اهيالئى يب تًٖ خوم 

ب تل يً خالل اؽخيبد اهخخعٖع األدّاح ّضّال إهٓ األُداف اهيخّخبث، ُّذا ال ٖخى اؽختبع
ضٖد ٖينٌٌب ، (269، ص2007، ذبير اهتنرٔ)ّاهخخعٖع االشخراخٖسٕ هالخضبالح اهخشّٖلٖج 

خؾرٖف اهخخعٖع االشخراخٖسٕ هالخضبالح اهخشّٖلٖج ؽوٓ أٌِب خضدٖد يسيّؽج يً االُداف 
ُداف تأكل يؼ ّظؼ يسيّؽج يً االشبهٖة ّاالسراءاح ّاهخٌغٖيبح اهالزيج هخضلٖق خوم األ

خنوفج يينٌج أّ تأنتر رتص يينً، ّتبهخبهٕ فِّ يسيّؽج يً االٌشعج اهيخراتعج اهخٕ خؤدٔ 
 .اهٓ ّظؼ االُداف اهخشّٖلٖج ّضٖبغج اهخعج اهالزيج هخضلٖق خوم األُداف

 أّ اهيخرسبح :"أٌَ ؽوٓ هويؤششج اهخشّٖلٕ األداء ٖؾرف: األداء الخشوٌقً  -6
ؽالء )" يؾٌٖج زيٌٖج فخرث خالل خضلٖلِب إهٓ اهخشّٖق ّغٖفج خشؾٓ اهخٕ اهخشّٖلٖج اهٌخبئز

 أُى خّظٖص ٖخعوة اهخشّٖلٕ األداء يفِّى خّظٖص ، نيب أً (269، ص2007 اهغرتبّٔ،
 خشؾٓ اهذٔ ّاألشبشٕ اهؾبى اهِدف ّٖخيذل إهٓ خضلٖلِب؛ اهّغٖفج ُذٍ خشؾٓ اهخٕ األُداف

 يلتّهج ختبدهٖج ؽالكبح خضلٖق ّٖلٖج تِدفاهتٖئج اهخش ؽوٓ اهخأذٖر فٕ اهخشّٖق ّغٖفج إهَٖ
 تبهرتضٖج خخؾوق ّاهخٕ األُداف اهفرؽٖج يً يسيّؽج اهِدف ُذا ّيرتضج ّٖخظيً

 & Ambler. T. & Kokkinaki, F)االسخيبؽٖج،  ّاالشخيرار ّاألُداف ّاهتلبء ّاهٌيّ ّاهيتٖؾبح
Puntoni. S, 2001.) 

ُّ يشخّْ خضلٖق اهشرنج :" ٕتٌٖيب ٌسدٍ فٕ يّظؼ آخر ٖأخذ اهخؾرٖف اهخبه
، ضٖد خضبّل (270، ص2007 ؽالء اهغرتبّٔ،)" ألُدافِب اهيّظّؽج فٕ اهخعج اهخشّٖلٖج

اهيٌغيبح ؽوٓ نل اخخالفبخِب خضلٖق األُداف اهخٕ خظؾِب فٕ خعخِب اهخشّٖلٖج تِدف زٖبدث 
ؽوٓ أدائِب ضضخِب اهشّكٖج ّاهٌيّ تشنل يشخير فٕ اهشّق اهيشخِدف، ّهِذا خلّى تبهركبتج 

 .(144، ص1998شفٖق ضداد ٌّبغى شّٖداً، )تشنل يشخير تبشخخداى ّشبئل يخؾددث 
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 ؽوٓ اهخؾرف ُّ":نبهخبهٕ اهخشّٖلٕ األداء خلٖٖى ؽرف: الخشوٌقً األداء خقٌٌن -7
 ضّرث خخنًّ ضخٓ شوفب، اهيضددث اهخشّٖلٖج اهيؾبٖٖر يؼ اهخشّٖلٕ اهفؾوٕ األداء خّافق يدْ
 ٖنفل تيب اهيّظّؽج اهخعع ّخٌفٖذ األُداف خضلٖق اهٌسبش فٕ ّيدْ ،فؾال  ٖضدد هيب ضٖج

 ,Kaplan. Robert. S & Norton. David. P, 1996)" هخضشًٖ األداء اهيالئيج اإلسراءاح اخخبذ
p68)ٌٕهيخخوف اهخشّٖق إدارث خأدٖج يشخّْ ؽوٓ اهّكّف اهخشّٖلٕ، األداء خلٖٖى ، ّٖؾ 

ؽالسِب؛ ّخشخخدى  ّيضبّهج االٌضرافبح يؾرفج تِدف يؾٌٖج زيٌٖج فخرث ّغبئفِب خالل
 .اهضضج اهشّكٖج، ّاهرتضٖج:  هلٖبس أدائِب اهخشّٖلٕ ؽدث يلبٖٖس أُيِب

ّخؾختر اهضضج اهشّكٖج اهٌشتج يً اهشّق اهنوٕ أّ سزء يً  :الحضج الشوقٌج 8-1
يب ؽوٓ اهشّق اهذٔ خخى خديخَ، ّٖينً اهخؾتٖر ؽٌِب تأٌِب يتٖؾبح اهشرنج اهنوٖج يلشّ

يتٖؾبح اهيسيّؽج نبيوج، ّخؾرف اهضضج اهشّكٖج تأٌِب يسيّػ يتٖؾبح اهيٌغيج يً ؽاليج 
يؾٌٖج يلشّيب ؽوٓ يسيّػ يتٖؾبح اهيٌغيبح األخرْ هٌفس اهشوؾج ّتيخخوف اهؾاليبح 

(Armstrong, 2003 ,p101) ، تيؾٌٓ أدق خشٖر إهٓ اهسزء اهخبص تبهيٌغيج يً يسيل
ّٖينً أً خلبس تؾدد اهؾيالء، أّ اهلٖيج اهٌلدٖج اهيخضللج هويتٖؾبح  اهيتٖؾبح فٕ خوم اهشّق،

 .(41، ص1996ٌتٖل يرشٕ خوٖل، )اهنوٖج فٕ اهشّق 
ُّّ يشخّْ األرتبش اهخٕ خضللِب اهيٌغيج كٖبشب تبهيٌبفشًٖ ّخخؾوق  :الرتحٌج 8-2

ّاهيلبس األفظل اهلٖيج اهضبهٖج ألرتبش اهيٌغيج تبهلٖيج اهشّكٖج هِب ّخؾختر اهِدف اهيتدئٕ 
هونفبءث فٕ اهؾيل اهخٌبفشٕ ، ضٖد خشنل اهرتضٖج يؤشرا نبفٖب هوخٌبفشٖج اهضبهٖج، ّٖينً أً 
خنًّ اهيؤششج خٌبفشٖج فٕ شّق خخسَ ُٕ ذاخِب هوخراسؼ ، ّتذهم ال خظيً خٌبفشٖخِب اهضبهٖج 

ؽوِٖب رتضٖخِب اهيشخلتوٖج ّخؾختر اهرتضٖج كٖبس هوؾبئد فٕ ضّرث األرتبش اهخٕ ٖضضل 
، ٌتٖل يرشٕ  خوٖل)ُّٕ يّظضج ضشة اهٌشة اهخبهٖج ( اهيشبُيًٖ الشخذيبراخِى فٕ اهيٌغيج)

 (:41، ص1996
  خّظص ُذٍ اهٌشتج رتضٖج اهيٌغيج فٖيب ٖخؾوق ترأس اهيبل اهذٔ : ؽبئد ضلّق اهيونٖج

 (.اهيشبُيًٖ)ٖلديَ يالم اهيٌغيج 
  ؾوّيبح ؽً أداء اهيٌغيج خِدف ُبخَ اهٌشتج إهٓ خلدٖى اهي: ؽبئد رأس اهيبل

تبهخرنٖز ؽوٓ اهنفبءث اهخٕ ٖشخخدى يؾِب رأس اهيبل ، ّإذا نبٌح رتضٖج اهيؤششج اهخٕ خرٖد 
اهتلبء فٕ اهشّق ٌٖتغٕ أً خيخد إهٓ فخرث يً اهزيً، فئً اهلٖيج اهضبهٖج ألرتبش اهيؤششج 
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خالهِيب ُّيب خخؾوق تبهلٖيج اهشّكٖج هِب ، ٌُّبم ؽبيالً ٖينً أً خخضلق اهرتضٖج يً 
(Armstrong, 2003 , p101:) 

أٔ أً اهتٖئج اهخبرسٖج ّؽوٓ ّسَ اهخضدٖد : يدْ سبذتٖج اهضٌبؽج اهخٕ خؾيل تِب  -1
 .تٖئج اهضٌبؽج ُٕ أضد اهؾّايل اهيضددث الخخالفبح فٕ اهرتضٖج تًٖ اهيٌغيبح

ٖز ُّٕ اهيضدد األّل هرتضٖج اهيٌغيج، أٔ اهخأنٖد ؽوٓ خرن: خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج  -2
 .اهيٌغيبح ؽوٓ اهيفبظوج تًٖ يزاٖب اهخنوفج األكل ّيزاٖب اهخيٖٖز

 الدراشج الخعتٌقٌج: الهحور الذبىً
 أدواح سهع وخحمٌل التٌبىبح  -1

اهخخعٖع االشخراخٖسٕ هالخضبل اهخرّٖسٕ فٕ : هلد اؽخيدٌب ٌيّذر اهدراشج اهخبهٕ
ٖج ترر تّؽرٖرٖز ؽدث يؤششبح، تًٖ ضغٖرث ّيخّشعج، ؽبيوج فٕ كعبػ اهضٌبؽج تّال

أيب اهيخغٖر اهخبتؼ فِّ خلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ فٕ خوم اهيؤششبح، ّهخضلٖق , نيخغٖر يشخلل
اشخِدف اهسزء : أُداف اهدراشج خى خضيٖى ّخعّٖر إشختبٌج ينٌّج يً سزئًٖٖ أشبشًٖٖ

األّل يؾرفج نفبءث اهخخعٖع االشخراخٖسٕ هالخضبل اهخرّٖسٕ فٕ اهيؤششج، أيب اهسزء 
بٌٕ فلد ُدف إهٓ يؾرفج يشخّْ األداء اهخشّٖلٕ، ضٖد خى اخخٖبر ؽٌٖج ؽشّائٖج خيذوح اهذ

 100فٕ فئج اهيدراء ّاألفراد اهيشبؽدًٖ ؽوٓ اخخبذ اهلراراح تبهيؤششج، ضٖد خى خّزٖؼ 
، %76أٔ يب ٖيذل ٌشتج  76اشخرسؼ يٌِب ( تًٖ ضغٖرث ّيخّشعج)يؤششج  24إشختبٌج ؽوٓ 

، أيب فٖيب ٖخص ّشبئل خضوٖل اهتٖبٌبح اهيسيؾج .(2015ً ّ سّٖوٖج سّا)ّذهم خالل اهفخرث 
هيؾبهسج اهتٖبٌبح ّكد خى اؽخيبد اهيخّشعبح (  (Spssاإلضضبئٕفلد خى اؽخيبد اهترٌبيز 

اهضشبتٖج ّاالٌضراف اهيؾٖبرٔ ّخضوٖل االٌضدار ّاالرختبع تًٖ اهيخغٖراح، نيب أؽعٖح 
 :تبالؽخيبد ؽوٓ يلٖبس هٖنبرح اهخيبشٕ نيب ٖوٕدرسبح اهيّافلبح ألفراد ؽٌٖج اهدراشج 

 خقشٌن هقٌبس لٌكرح(: 1)سدول رقن
 1              1.8           2,6           3.4      4.2           5 

 يٌخفط سدا        يٌخفط       يخّشعج      ؽبهٖج      ؽبهٖج سدا درسج الهوافقج         

 ح التحذٌجهخغٌراح الدراشج والهؤشرا -2
ضٖد أضتضح : ُّّ اهخخعٖع الشخراخٖسٖبح االخضبل اهخرّٖسٕ الهخغٌر األول  -أ

يشأهج اهخخعٖع هؾيوٖج االخضبل يً أترز ّاستبح اهيشؤّهًٖ ؽً االخضبالح اهخشّٖلٖج فٕ 
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اهيٌغيج، ّذهم يً خالل اخخٖبر األدّاح اهيٌبشتج، ّإٖسبد اهيزٖز اهيالئى يب تًٖ خوم 
 :ّخسشدح يؤشراخَ األشبشٖج فٖيب ٖوٕ. هٓ خضلٖق األُداف اهيضددثاألدّاح ّضّال إ

خشخٖص اهضبهج اهخشّٖلٖج هويٌغيج، خضدٖد األُداف اهخرّٖسٖج فٕ ظّء األُداف 
اهخشّٖلٖج اهيضددث يً كتل، اخخٖبر اإلشخراخٖسٖج اهخرّٖسٖج اهيٌبشتج، اخخٖبر اهيزٖز االخضبهٕ 

ينبٌبح ّخضدٖد اهيّازٌبح اهيبهٖج هنل األٌشعج اهخرّٖسٕ اهيٌبشة، سدّهج اهيّارد ّاإل
 .اهخشّٖلٖج، اهركبتج ؽوٓ اهخٌفٖذ اهفؾوٕ هوترايز ّاهشٖبشبح اهخرّٖسٖج

ضٖد خضبّل نل اهيٌغيبح خضلٖق : ُّّ األداء اهخشّٖلٕ الهخغٌر الذبىً -ة
ير األُداف اهخٕ خظؾِب فٕ خعخِب اهخشّٖلٖج تِدف زٖبدث ضضخِب اهشّكٖج ّاهٌيّ تشنل يشخ

فٕ اهشّق اهيشخِدف، ّهِذا خلّى تخلٖٖى أدائِب يً اهٌبضٖج االشخراخٖسٖج ّخؾدٖل اهخعع 
تبهشنل اهذٔ ٖخالءى يؼ اهخعّراح اهخٕ خّاسَ خٌفٖذُب، ّٖينً ٖلبس األداء اهخشّٖلٕ 

 :هويؤششبح تيب ٖوٕ
o ّخى كٖبشِب تؾدد اهؾيالء ّيتٖؾبح ّأرتبش اهيؤششج يلبرٌج : اهضضج اهشّكٖج

 .ِبتيٌبفشٖ
o ّخى كٖبشِب ُٕ األخرْ تيدْ خزاٖد رتضٖج اهيشبُيًٖ، ّيدْ يالءيج : اهرتضٖج

 .اهلعبػ اهضٌبؽٕ، ّيدْ ايخالم اهيٖزث اهخٌبفشٖج يلبرٌج تبهيٌبفشًٖ فٕ ٌفس اهلعبػ
 عرط وخحمٌل ىخبئز الدراشج -2
 :أتعبد عهمٌج الخخعٌع االشخراخٌسً لمخروٌز -1

 : الهخغٌراح الخبضج تخحمٌل الحبلج -أ
 خقٌٌن أفراد العٌىج لخحمٌل الحبلج هو خالل العتبراح(: 2)السدول رقن 

الهخوشع  الهخغٌـــراح
 الحشبتً

االىحراف 
 الهعٌبري

 0,50 2,52 .ٖخى خفضص عتٖؾج شوّم اهيشخِوم ّيّشيٖج اهعوة، ّغٖرُب يً األيّر اهيخؾولج تَ
 0,50 2,45 .د ٌلبع كّث ّظؾف اهيٌبفشًٖ خرّٖسٖبٖخى خفضص أّظبػ اهيٌبفشًٖ ّإشخراخٖسٖبخِى اهخرّٖسٖج، هخضدٖ

 0,68 2,74 ٖخى خضوٖل ّخضدٖد اهنفبءاح اإلدارٖج اهيخّفرث هدْ اهيٌغيج ّأخذُب تؾًٖ االؽختبر ؽٌد اهخخعٖع

 0,37 2,84 ٖخى خضوٖل ّخضدٖد اإلينبٌبح اهيبهٖج ّاهيبدٖج اهيخّفرث هدْ اهيٌغيج ّأخذُب تؾًٖ االؽختبر ؽٌد اهخخعٖع

 1651 2663 عدل الىشةه

 .spssيً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يخرسبح ترٌبيز : الهضدر
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خيبرس ؽيوٖج خضوٖل ّخشخٖص ضبهج  اهدراشج اهيؤششبح ؽٌٖج يب ٌالضغَ أً
، ضٖد ٌالضغ أٌَ ٖخى (2,63) ضشبتٕ اهيؤششج ّتٖئخِب اهخشّٖلٖج تدرسج يخّشعج تيخّشع

هيبدٖج اهيخّفرث هدْ اهيٌغيج ّأخذُب تؾًٖ االؽختبر ؽٌد خضوٖل ّخضدٖد اإلينبٌبح اهيبهٖج ّا
فٕ ضًٖ أً خفضص أّظبػ ، (2,84)اهخخعٖع، خضضوح ؽوٓ أنتر يخّشع ضشبتٕ كدِّر تـ 

اهيٌبفشًٖ ّإشخراخٖسٖبخِى اهخرّٖسٖج، هخضدٖد ٌلبع كّث ّظؾف اهيٌبفشًٖ خرّٖسٖب ّخفضص 
يّر اهيخؾولج تَ خيبرس ّهنً عتٖؾج شوّم اهيشخِوم ّيّشيٖج اهعوة، ّغٖرُب يً األ

، ُّذا ٖدل ؽوٓ أً إدارث اهيؤششبح اهيؾٌٖج خّهٕ اُخيبيب (2,52ّ 2,45)تدرسج ظؾٖفج 
نتٖرا هخشخٖص ّظؾِب اهضبهٕ تخضدٖد ٌلبع كّخِب ٌّلبع ظؾفِب يً ضٖد اإلينبٌبح اهيبدٖج 

 .ّاهيبهٖج ّاهتشرٖج
 :الهخغٌراح الخبضج توظع األيداف -ة

خيبرس ؽيوٖج خضدٖد  اهدراشج اهيؤششبح ؽٌٖج ّل اهيّاهٕ أًيب ٌالضغَ يً اهسد
ضشبتٕ  األُداف اهخرّٖسٖج هويؤششج فٕ ظّء األُداف اهخشّٖلٖج تدرسج يخّشعج تيخّشع

، ضٖد ٌالضغ أٌَ ٖخى خضدٖد اهسِبح اهيخّل هِب اهنخبتج ّخضيٖى اهرشبهج (2,68) ؽبى
اهذٔ ٖترز درسج يخّشعج ( 2,87)اإلؽالٌٖج، خضضوح ؽوٓ أنتر يخّشع ضشبتٕ كدِّر تـ 

غٖر أً ؽيوٖج ّظؼ أُداف خرّٖسٖج ّاكؾٖج ّكبتوج هوخضلٖق غِرح تدرسج  يً اهييبرشج، 
ٖخى اهخرنٖز فلع ؽوٓ خضدٖد اهسِبح اهخٕ شخخّل هِب  ، فٕ ضًٖ(2,53)ييبرشج ظؾٖفج 

ؾيل ؽوٓ اهاهضالضٖج فٕ خضدٖد رشبئوِب االخضبهٖج اهيّسِج هويشخِوم اهٌِبئٕ، ّذهم هٖخى 
  .تٌبء ضّرث ذٌُٖج سٖدث فٕ اهشّق ّاهؾيل ؽوٓ إٖضبل رشبئل اهيٌغيج تفؾبهٖج

 خقٌٌن أفراد العٌىج لوظع األيداف(: 3)السدول رقن 

 .spssبيز يً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يخرسبح ترٌ: الهضدر
 : الهخغٌراح الخبضج تبخخٌبر االشخراخٌسٌج الخروٌسٌج الهىبشتج -سـ

 

 الهخغٌـــراح
الهخوشع 
 الحشبتً

االىحراف 
 الهعٌبري

 0,55 2,53 ٖخى ّظؼ أُداف خرّٖسٖج ّاكؾٖج ّكبتوج هوخضلٖق يذل زٖبدث ؽدد اهيشخِونًٖ ّزٖبدث ضسى اهيتٖؾبح
 0,45 2,68 .سٖدث فٕ اهشّق ّاهؾيل ؽوٓ إٖضبل رشبئل اهيٌغيج تفؾبهٖج ٖخى اهؾيل ؽوٓ تٌبء ضّرث ذٌُٖج

 0,34 2,87 .ٖخى خضدٖد اهسِبح اهيخّل هِب نخبتج ّخضيٖى اهرشبهج اإلؽالٌٖج
 1644 2668 هعدل الىشة
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 خقٌٌن أفراد العٌىج الخخٌبر اإلشخراخٌسٌج الخروٌسٌج الهىبشتج(: 4)السدول رقن 
 الهخغٌـــراح

الهخوشع 
 الحشبتً

االىحراف 
 الهعٌبري

 0,80 2,42 .بر أّ اهّشعبء ألسل خضرٖف يٌخسبخِبخشؾٓ اهيٌغيج إهٓ اشخؾيبل نل اإلغراءاح اهيينٌج ّاهيّسِج هوخس
 0,94 1,68 .خرنز اهيٌغيج كتل تٖؼ يٌخسِب ؽوٓ إؽالى ّسذة اهيشخِونًٖ هيٌخسبخِب

 0,79 1,91 .غبهتب يب خيزر اهيٌغيج تًٖ اهرغتج ؽوٓ سذة زتبئٌِب ّخضرٖف يٌخسبخِب
 1684 2 هعدل الىشة

 .spssيخرسبح ترٌبيز  يً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ: الهضدر
اهدراشج خخخبر اإلشخراخٖسٖج اهخرّٖسٖج اهيٌبشتج هِب  ّيب ٌالضغَ أً إدارث اهيؤششبح ؽٌٖج 

، ضٖد ٌالضغ أٌَ (2)ضشبتٕ ضشة اهغرّف اهيدرّشج ّاألُداف اهيضددث تدرسج ظؾٖفج تيخّشع
ٓ اهّشعبء ّاهخسبر سل اهيؤششبح اهيؾٌٖج خوسأ إهٓ خضرٖف يٌخسبخِب ؽً عرٖق اهدفؼ تيٌخسبخِب إه

ُّّ ييبرس تدرسج ظؾٖفج، تٌٖيب إشخراخسٖج  (2,42)تبشخؾيبل نل اإلغراءاح تيخّشع ضشبتٕ
ّإشخراخٖسٖج اهيزر خيبرس تدرسج ظؾٖفج ُٕ األخرْ ( 1,68)اهسذة خيبرس تدرسج ظؾٖفج سدا

ج كد خنًّ ّيٌَ ٖينٌٌب اهلّل أً اخخٖبر اإلشخراخٖسٖج اهخرّٖسٖج اهيٌبشت(. 1,91)تيخّشع ضشبتٕ
 .خبظؾج إهٓ عتٖؾج اهيٌبفشج فٕ اهلعبػ اهذٔ خٌشع فَٖ اهيؤششج اهيؾٌٖج تبهدراشج

 : الهخغٌراح الخبضج تبخخٌبر الهزٌز الخروٌسً الهىبشة -د
 خقٌٌن أفراد العٌىج الخخٌبر الهزٌز الخروٌسً الهىبشة(: 5)السدول رقن 

 .spssيً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يخرسبح ترٌبيز : الهضدر

 الهخغٌـــراح
الهخوشع 
 الحشبتً

االىحراف 
 الهعٌبري

 0,61 2,39 .ى خالل اهشٌجٖخى ٌشر يؾوّيبح ؽً اهيٌغيج ّيٌخسبخِب ؽوٓ أهوّاضبح االشِبرٖج تشنل يٌخغ
خرنز إدارث اهيٌغيج ؽوٓ خّعٖد ؽالكبخِب يؼ اإلداراح اهؾيّيٖج ّاهسبيؾبح ّيضعبح اإلذاؽج ألسل اهدؽبٖج 

 .هِب
2,74 0,44 

 0,79 2,19 .تشنل يشخير خرنز اهيٌغيج ؽوٓ اهيشبرنج فٕ اهيؾبرط اهّعٌٖج ّاهدّهٖج
بح ّضشّيبح ّخٌغٖى يشبتلبح تًٖ اهيشخِونًٖ ألسل خٌشٖع خوسأ إدارث اهخشّٖق، تشنل دّرٔ، هيٌص خخفٖظ

 .اهعوة ؽوٓ يٌخسبخِب
2,74 0,44 

 0,50 2,16 .ٖخى خضيٖى اهرشبئل اإلؽالٌٖج ّفق األُداف اهيشعرث يشتلب داخل اهيٌغيج
 0,42 2,23 .ٖخى خدرٖة ّخؾوٖى رسبل اهتٖؼ اهخبتؾًٖ هويٌغيج تشنل دّرٔ
 0,68 2,85 .ٖخى اهخٌشٖق تًٖ سِّد اهتٖؼ اهشخضٕ ّتبكٕ ؽٌبضر اهخرّٖز

 0,62 2,42 .هدْ اهيٌغيج ؽيبل أنفبء يخخضضًّ ٖشخخديًّ اهٌح هتٖؼ يٌخسبح اهيٌغيج اهنخرٌّٖب ّهنشة زتبئً سدد
 0,82 2,29 .ِبخوسأ اهيٌغيج إهٓ ؽٌّاً اهترٖد اهخبص تزائٌِب األّفٖبء إلؽاليِى تنل يب ُّ سدٖد ضّل يٌخسبخ

 1659 2644 هعدل الىشة
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يً خالل خضوٖل اهتٖبٌبح اهيتٌٖج ؽوٓ اهسدّل أؽالٍ ٌسد أً يشخّْ ييبرشج ؽيوٖج 
، ضٖد ٌسد أً إدارث (2,44)اهخرّٖسٕ ُٕ األخرْ ظؾٖفج  اخخٖبر ؽٌبضر اهيزٖز

( 2,85)اهيؤششبح خرنز ؽوٓ اهخٌشٖق تًٖ اهتٖؼ اهشخضٕ ّتبكٕ ؽٌبضر اهيزٖز اهخرّٖسٕ
نأداث يِيج فٕ خّضٖل رشبئوِب إهٓ اهيشخِونًٖ ذى ٖأخٕ اهخرنٖز ؽوٓ خٌشٖع اهيتٖؾبح تشنل 

درسج ييبرشج اهؾالكبح اهؾبيج،  ، ُّٕ تٌفس(2,74)دّرٔ تدرسج يخّشعج يً اهييبرشج
تٌٖيب اهوسّء إهٓ اهٌشر ّاإلؽالٌبح سبء تدرسج ييبرشج ظؾٖفج سدا تٌفس درسج ييبرشج 
ّاشخغالل االٌخرٌٖح فٕ اهخشّٖق اهيتبشر، ُّذا اهخشوشل فٕ ؽٌبضر اهيزٖز اهخرّٖسٕ 

غوة ٖغِر هٌب ياليص إشخراخٖسٖج اهدفؼ اهيخخبرث ّاهييبرشج تدرسج ظؾٖفج يً عرف أ
اهيؤششبح اهيؾٌٖج تبهدراشج ُّذا أير عتٖؾٕ إذا يب خى رتعَ تؾيوٖج اخخٖبر اإلشخراخٖسٖج 
اهخرّٖسٖج ألً درسج ييبرشج ُذٍ األخٖرث غِرح ظؾٖفج، فئذا أينٌٌب اهلّل اٌَ ال خّسد 
يؾبٖٖر ّأشس يضددث فٕ اخخٖبر االشخراخٖسٖج اهخرّٖسٖج اهيٌبشتج فتبهخبهٕ ال خّسد ظّاتع 

 .فٕ اخخٖبر ؽٌبضر اهيزٖز اهخرّٖسٕ اهيٌبشتجّاظضج 
 : الهخغٌراح الخبضج تخحدٌد الزهو والهوازىبح -يـ

  خقٌٌن أفراد العٌىج لخحدٌد الزهو و الهوازىبح(: 6)السدول رقن 
الهخوشع  الهخغٌـــراح

 الحشبتً
االىحراف 
 الهعٌبري

 0,42 2,87 .وج اهخرّٖسٖجخلّى  اهيٌغيج تضضر ّخضدٖد سيٖؼ اهيضبدر اهالزيج هخيّٖل اهضي
 0,46 2,71 .خلّى اهيٌغيج تخغٖٖر عرق إؽدادُب هويّازٌبح اهيبهٖج هيخخوف األٌشعج اهخرّٖسٖج تشنل يشخير

 0,49 2,87 .ٖخى خضدٖد اهسداّل اهزيٌٖج ّخرخٖة األّهّٖبح فٕ خٌفٖذ األٌشعج اهخرّٖسٖج
 0,42 2,77 شبح اهخرّٖسٖجٖخى إؽداد هّضج تأّاير اهخٌفٖذ اهّٖيٕ هوترايز ّاهشٖب

 1635 2681 هعدل الىشة

 .spssيً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يخرسبح ترٌبيز : الهضدر
يً خالل اهلراءث األّهٖج هٌخبئز اهسدّل ٌالضغ اً ؽيوٖج خضدٖد اهترايز اهزيٌٖج 

يّازٌبح ، ذى ؽيوٖج خضدٖد اه(2,87)ّخرخٖة أّهّٖبح اهخٌفٖذ هألٌشعج اهخرّٖسٖج اهيخخبرث 
خيبرس تدرسج يخّشعج ضٖد توغح درسج اهيخّشع ، (2,71)اهيبهٖج هنل ٌشبع خرّٖسٕ

، ييب ٖؾٌٕ أً اهؾشّائٖج فٕ اخخٖبر ؽٌبضر اهيزٖز اهخرّٖسٕ (2,80)اهضشبتٕ اهؾبى 
ّاهخرنٖز ؽوٓ ؽٌبضر دًّ أخرْ تشتة اخخٖبر إشخراخٖسٖج اهدفؼ هوخّاضل يؼ زتبئٌِب، 
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هألٌشعج ّاهيّازٌبح فأغوة اهيؤششبح خلّى تخضدٖد يّازٌبح ٖؤذر ؽوٓ ؽيوٖج اهتريسج 
 .اإلؽالً ّخٌشٖع اهيتٖؾبح تداٖج نل دّرث ٌشبع تشنل رّخٌٖٕ

 : الهخغٌراح الخبضج تبلرقبتج -د
 خقٌٌن أفراد العٌىج لمرقبتج (: 7)السدول رقن 

 الهخغٌـــراح
الهخوشع 
 الحشبتً

االىحراف 
 الهعٌبري

ْ اهخلدى، ٌضّ خضلٖق األُداف اهخشّٖلٖج اهيرشّيج، تٌبءا ؽوٓ يؾبٖٖر يدرّشج خخى يراكتج األداء ّيشخّ
 ّينخّتج

2,74 0,44 

 0,50 2,58 ٖخى يلبرٌج األداء اهفؾوٕ هوخرّٖز يؼ اهيخعع هَ يشتلب هخضضٖص االٌضرافبح إً ّسدح
 0,74 1,68 .ٖخى اخخبذ اإلسراءاح اهخضضٖضٖج نويب دؽح اهضبسج هذهم أذٌبء اهخٌفٖذ

 0,83 1,90 .ٖخى خشسٖل اٌضرافبح األداء اهضبهٕ ذى اكخراش إسراءاح خضضٖضٖج هيرضوج اهخخعٖع اهلبديج
 1662 2.22 هعدل الىشة

 .spssيً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يخرسبح ترٌبيز : الهضدر
ّٖسٖج ٌالضغ يً خضوٖل اهٌخبئز أً درسج ييبرشج اهخلٖٖى ّاهركبتج ؽوٓ اٌسبز األٌشعج اهخر   

فتبهرغى يً أً اهيؤششبح خلّى ، (2,22)ظؾٖفج ألً درسج اهيخّشع اهضشبتٕ اهؾبى نبٌح 
تيراكتج األداء ّيشخّْ اهخلدى، ٌضّ خضلٖق األُداف اهخشّٖلٖج اهيرشّيج، تٌبءا ؽوٓ يؾبٖٖر 

إال أً اهيخّشع اهضشبتٕ اهؾبى هِذ اهتؾد سبء  (2,74)يدرّشج ّينخّتج تدرسج يخّشعج 
شتة ٖؾّد إهٓ أً يلبرٌج األداء اهفؾوٕ هوخرّٖز يؼ اهيخعع هَ يشتلب هخضضٖص ظؾٖفب ّاه

 .االٌضرافبح ّيً ذى خشسٖل االٌضرافبح ؽوٓ اهخٌفٖذ هٖخى خضضٖضِب سبء تدرسج ظؾٖفج سدا
 :هؤشراح قٌبس األداء الخشوٌقً -2
 :الحضج الشوقٌج - أ

 خقٌٌن أفراد العٌىج الحضج الشوقٌج(: 8)السدول رقن 
الهخوشع  حالهخغٌـــرا

 الحشبتً
االىحراف 
 الهعٌبري

 0,50 1,55 .ؽدد ؽيالء اهيؤششج فٕ خزاٖد يشخير يلبرٌج يؼ اهيٌبفشًٖ
 0,83 2,19 يتٖؾبح اهيؤششج يً ؽاليج يؾٌٖج فٕ خزاٖد يشخير يلبرٌج يؼ اهيٌبفشًٖ
 0,80 2,13 اهلٖيج اهٌلدٖج اهيضللج يً اهٌشبع فٕ خزاٖد يشخير يلبرٌج يؼ اهيٌبفشًٖ

 167 1695 هعدل الىشة

 .spssيً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يخرسبح ترٌبيز : الهضدر
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يً خالل كراءث ٌخبئز اهسدّل ٖخظص هٌب أً اهيخّشع اهضشبتٕ اهؾبى هيؤشر اهضضج 
، ييب ٖؾٌٕ أً اهضضج اهشّكٖج هويؤششبح اهيدرّشج ظؾٖفج ألً (1,95)اهشّكٖج نبً ظؾٖفب

، ّتيب أً ؽدد اهؾيالء (1,55)ئِب ظؾٖف سدا يلبرٌج يؼ يٌبفشِٖبيؾدل اهزٖبدث فٕ ؽدد ؽيال
فٕ زٖبدث ظؾٖفج فِذا ضخيب ٖؾّد تبألذر اهظؾٖف ؽوٓ كٖيج اهيتٖؾبح ّيٌَ ؽوٓ اهلٖى اهٌلدٖج 

، ّكد ٖؾّد شتة ُذٍ اهلٖى اهظؾٖفج إهٓ عتٖؾج (2,13)ّ (2,19)اهيضضوج يلبرٌج يؼ يٌبفشِٖب
ج فٕ اهشّق، ّنذاهم إهٓ ٌّػ شٖبشج االخضبل اهيخخبرث فٕ ّضسى اهيؤششج، ّعتٖؾج اهيٌبفش

 .اهخّاضل يؼ زتبئٌِب
 :الرتحٌج  - ة

 خقٌٌن أفراد العٌىج لرتحٌج الهؤششج(: 9)السدول رقن 
 الهخغٌـــراح

 الهخوشع
 الحشبتً

االىحراف 
 الهعٌبري

 0,77 2,50 .أرتبش اهيشبُيًٖ تبهيؤششج فٕ خزاٖد يشخير يً شٌج ألخرْ
 0,68 2,87 عبػ اهضٌبؽٕ اهذٔ خؾيل فَٖ اهيؤششج يلبرٌج يؼ اهيٌبفشًٖيالءيج اهل

 0,63 2,62 .خيخوم اهيؤششج يٖزث خٌبفشٖج يلبرٌج يؼ اهيٌبفشًٖ
 1.62 2.66 هعدل الىشة

 .spssيً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يخرسبح ترٌبيز : الهضدر
ج يؼ اهيٌبفشًٖ نبٌح ظؾٖفج ؽيّيب خشٖر ٌخبئز اهسدّل األّهٖج أً رتضٖج اهيؤششج يلبرٌ   

 (2,87)، ّرغى يالئيج اهلعبػ اهضٌبؽٕ هٌشبع اهيؤششبح اهيؾٌٖج يلبرٌج تبهيٌبفشًٖ(2.66)
إال أً خزاٖد أرتبش اهيشبُيًٖ ظؾٖفج ، (2,62)ّايخالم اهيؤششبح هيٖزاح خٌبفشٖج يخّشعج

الء اهشٕء اهذٔ أذر ، ُّذا شتتَ أنٖد ظؾف اهٌيّ فٕ ؽدد اهؾي(2,50)يلبرٌج تبهيٌبفشًٖ
 .ؽوٓ رتضٖج اهيؤششج ّعتٖؾٕ سدا اً خنًّ أرتبش اهيشبُيًٖ يشخلرث اّ فٕ خزاٖد ظؾٖف

 اخختبر الارظٌبح  -3
 :القٌبس خحدٌد درسج ذتبح - أ

، ضٖد نبٌح "Alphacronbach"يً أسل اخختبر درسج اهذتبح كيٌب تضشبة يؾبيل
ؽبهٖج يً اهذتبح ّاهيضداكٖج، إذ ّسدٌب  رسجٌخبئز االخختبر خّظص هٌب أً اهيلٖبس ٖخيخؼ تد

 . "%77,2"ؽٌد سيٖؼ اهيخغٖراح خزٖد كٖيخَ ؽً اهلٖيج " Alphacronbach"أً يؾبيل 
 :هضاوفج االرختبع  - ة
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 هضاوفج االرختبع تٌو هخغٌراح الدراشج(: 11)السدول رقن
 الهخغٌراح أتعبد عهمٌج الخخعٌع االشخراخٌسً لمخروٌز

و خحدٌد الزه الرقبتج 
 والهوازىبح

اخختبر الهزٌز 
الخروٌسً 
 الهىبشة

اخخٌبر 
االشخراخٌسٌج 

 الخروٌسٌج

وظع 
 األيداف

خحمٌل 
 الحبلج

 

الحضج  0.739 0,174 0,529 0,714 0,432 0,339 16841
 الشوقٌج

 
هعبٌٌر 
خقٌٌن 
 األداء

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 sig 
 الرتحٌج 0.041- 0,068 - 0.532 0,158 0,199 - 0,764 16213
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 sig  

16822 ,562 16119 16526 16685 16153 16399 
 

 الخشوٌقً
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig 

ٖخظص هٌب يً ٌخبئز اهسدّل أؽالٍ أً سيٖؼ يؾبيالح االرختبع تًٖ اهيخغٖراح  
، ضٖد خراّضح كٖى يؾبيالح (0.01)ج ؽٌد يشخّْ يؾٌّٖج اهيشخلوج نبٌح ذاح دالهج إضضبئٖ

، ضٖد خدل ؽوٓ ّسّد ؽالكج ارختبع تًٖ نل تؾد يً (0,840)ّ( 0,190 –)االرختبع تًٖ 
أتؾبد ؽيوٖج اهخخعٖع االشخراخٖسٕ هالخضبل اهخرّٖسٕ ّيؾٖبرٔ األداء اهخشّٖلٕ، نيب ٌسد 

أتؾبد اهخخعٖع االشخراخٖسٕ اهخرّٖسٕ كٖيج يؾبيل االرختبع اهنوٕ تًٖ االداء اهخشّٖلٕ ّ
ّتبهخبهٕ نويب نبً . ييب ٖدل ؽوٓ ّسّد ؽالكج ارختبع عردٖج ّكّٖج تًٖ اهيخغٖرًٖ %(82)

ٌُبم خخعٖع سٖد ّشوٖى هالخضبل اهخرّٖسٕ أدْ ذهم إهٓ خضشً فٕ األداء اهخشّٖلٕ تشنل 
ارختبع  نبً هّظؼ  نيب ٌسد  أنتر ارختبع الخخٖبر االشخراخٖسٖج اهخرّٖسٖج ّأكل. ؽبى

 .االُداف اهخرّٖسٖج

 خقٌٌن الارظٌبح - ح
 وسود عالقج ذاح داللج احضبئٌج تٌو هرحمج خحمٌل الحبلج واألداء الخشوٌقً : الارظٌج األولى 

 :ٖخظص هٌب يً خالل اهسدّل

 األداء الخشوٌقً الهخغٌراح الهشخقمج
(y( )االرختبع) 

اخختبر سودث 
 Dالىهوذر 

 -Tاخختبر الخأذٌر  R2هعبهل الخحدٌد 
test 

Sig 

 0,399 5,492 0,159 1,548 ,000 (x1)خحمٌل الحبلج 
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ّسّد ؽالكج ارختبع تًٖ يرضوج خضوٖل اهضبهج يؼ خلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ؛ ضٖد   -
، ّتبهخبهٕ نويب نبٌح ؽيوٖج (0.01)ُّّ دال إضضبئٖب ؽٌد  (0,399)نبً يؾبيل االرختبع 

ج ّاالينبٌبح اهيبدٖج ّاهتشرٖج سٖدث اينٌٌب ذهم يً خلٖٖى اهخشخٖص ّخضوٖل اهضبهج اهشّكٖ
 .األداء اهخشّٖلٕ تشنل سٖد

إهٓ أً اهيخغٖر اهيشخلل اهيخيذل فٕ خضوٖل اهضبهج ٖفشر ( R2=0,159)خشٖر كٖيج - 
ّاهٌشتج اهيختلٖج خفشرُب ؽّايل أخرْ تبإلظبفج % 15,9اهخغٖر فٕ األداء اهخشّٖلٕ تٌشتج 

قتول ضحج ّتبهخبهٕ ٖينً . ئٖج اهٌبخسج ؽً دكج اخخٖبر اهؾٌٖج ّغٖرُباهٓ األخعبء اهؾشّا
 . الارظٌج  األولى

 ظع األيداف واألداء خوسد عالقج ذاح داللج احضبئٌج تٌو هرحمج و: الارظٌج الذبىٌج
 الخشوٌقً

 وظع األيداف واألداء الخشوٌقًاخختبر خأذٌر الىهوذر تبلىشتج لهخغٌر (: 12)سدول رقن
 األداء الخشوٌقً الهشخقمجالهخغٌراح 

 (y( )االرختبع) 
اخختبر سودث الىهوذر 

D 
هعبهل الخحدٌد 

R2 
 -Tاخختبر الخأذٌر 

test 
Sig 

 0,053 0,081 0,003 0,399 ,000 (x2)وظع األيداف 

 :ٖخظص هٌب يً خالل اهسدّل
ّسّد ؽالكج ارختبع  عردٖج ّظؾٖفج تًٖ يرضوج ّظؼ االُداف يؼ خلٖٖى األداء   -

ُّّ دال اضضبئٖب ؽٌد يشخّْ اهيؾٌّٖج  (0,053)شّٖلٕ؛ ضٖد نبً يؾبيل االرختبعاهخ
(0.01). 

اهٓ أً اهيخغٖر اهيشخلل اهيخيذل فٕ ّظؼ االُداف ٖفشر ( R2=0,003)خشٖر كٖيج  - 
ُّٕ ٌشتج ظؾٖفج سدا ّاهٌشتج اهيختلٖج خفشرُب % 0,03اهخغٖر فٕ األداء اهخشّٖلٕ تٌشتج

. هٓ األخعبء اهؾشّائٖج اهٌبخسج ؽً ؽدى دكج اخخٖبر اهؾٌٖج ّغٖرُبؽّايل أخرْ تبإلظبفج ا
قتول ضحج ّتبهخبهٕ ٖسة ؽوٓ اهيؤششج خضدٖد أُدافِب تشنل سٖد ّدكٖق، ّتبهخبهٕ ٖينً 

 .الارظٌج الذبىٌج
 اخخٌبر االشخراخٌسٌج الخروٌسٌج خوسد عالقج ذاح داللج احضبئٌج تٌو : الارظٌج الذبلذج

 واألداء الخشوٌقً
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اخخٌبر االشخراخٌسٌج اخختبر خأذٌر الىهوذر تبلىشتج لهخغٌر (:13)ول رقنسد
 الخروٌسٌج

 األداء الخشوٌقً الهخغٌراح الهشخقمج
(y( )االرختبع) 

اخختبر سودث 
 Dالىهوذر 

هعبهل الخحدٌد 
R2 

اخختبر الخأذٌر 
T- test  

Sig 

اخخٌبر اإلشخراخٌسٌج 
 (x3)الخشوٌقٌج 

0,685 25,678 0,470 5,067 ,000 

 :ٖخظص هٌب يً خالل اهسدّل
ّسّد ؽالكج ارختبع عردٖج تًٖ يرضوج اخخٖبر االشخراخٖسٖج اهخرّٖسٖج يؼ خلٖٖى   -

ُّّ دال اضضبئٖب ؽٌد يشخّْ  (0,685)األداء اهخشّٖلٕ؛ ضٖد نبً يؾبيل االرختبع 
 (.0.01)اهيؾٌّٖج 
خٖبر اإلشخراخٖسٖج إهٓ أً اهيخغٖر اهيشخلل اهيخيذل فٕ اخ (R2=0,470)خشٖر كٖيج - 

ّاهٌشتج اهيختلٖج خفشرُب ؽّايل % 47اهخرّٖسٖج ٖفشر اهخغٖر فٕ األداء اهخشّٖلٕ تٌشتج 
أخرْ تبإلظبفج إهٓ األخعبء اهؾشّائٖج األخرْ، ُّنذا فنويب نبً اخخٖبر االشخراخٖسٖج 

 . الذبلذجقتول ضحج الارظٌج اهخشّٖلٖج تشنل سٖد أينٌٌب ذهم يً خلٖٖى األداء ّتبهخبهٕ ٖينً 
 اخخٌبر الهزٌز وسود عالقج ذاح داللج احضبئٌج تٌو : الارظٌج الارعٌج الراتعج

 .الخروٌسً الهىبشة واألداء الخشوٌقً
 :(14)ٖخظص هٌب يً خالل اهسدّل ركى 

ّسّد ؽالكج ارختبع  عردٖج تًٖ يرضوج اخخٖبر اهيزٖز اهخرّٖسٕ اهيٌبشة يؼ   -
ُّّ دال إضضبئٖب ؽٌد يشخّْ ( 0,526)بيل االرختبعخلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ؛ ضٖد نبً يؾ

 .(0.01)اهيؾٌّٖج 
 اخختبر خأذٌر الىهوذر تبلىشتج لهخغٌر اخخٌبر الهزٌز الخروٌسً الهىبشة(:14)سدول رقن

األداء الخشوٌقً  الهخغٌراح الهشخقمج
(y()االرختبع) 

اخختبر سودث الىهوذر 
D 

 -Tاخختبر الخأذٌر  R2هعبهل الخحدٌد 
test 

Sig 

اخخٌبر الهزٌز الخروٌسً الهىبشة 
(x4) 

0,526 11,095 0,277 3,311 ,000 

إهٓ أً اهيخغٖر اهيشخلل اهيخيذل فٕ اخخٖبر اهيزٖز ( R2=0,277)خشٖر كٖيج -
ّاهٌشتج اهيختلٖج خفشرُب % 27,7اهخرّٖسٕ اهيٌبشة ٖفشر اهخغٖر فٕ األداء اهخشّٖلٕ تٌشتج 

اهؾشّائٖج اهٌبخسج ؽً  دكج اخخٖبر اهؾٌٖج ّغٖرُب، ؽّايل أخرْ تبإلظبفج اهٓ األخعبء 
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ُّنذا فنويب نبً اخخٖبر اهيزٖز اهخرّٖسٕ اهيٌبشة تشنل سٖد أينٌٌب ذهم يً خلٖٖى األداء 
 .قتول ضحج الارظٌج الراتعجّتبهخبهٕ ٖينً 

 خحدٌد الزهو وسود عالقج ذاح داللج إحضبئٌج تٌو عهمٌج : الارظٌج الارعٌج الخبهشج
 ح ألىشعج الخروٌسٌج واألداء الخشوٌقًوالهوازىب

 اخختبر خأذٌر الىهوذر تبلىشتج لهخغٌر خحدٌد الزهو والهوازىبح( : 15)سدول رقن
 األداء الخشوٌقً الهخغٌراح الهشخقمج

(y()االرختبع) 
اخختبر سودث 

 Dالىهوذر 
 -Tاخختبر الخأذٌر  R2هعبهل الخحدٌد 

test 
Sig 

 0.109 0,349 0,012 0,591 ,000 (x5) خحدٌد الزهو والهوازىبح

 :ٖخظص هٌب يً خالل اهسدّل
ّسّد ؽالكج ارختبع  عردٖج تًٖ يرضوج خضدٖد اهزيً ّاهيّازٌبح ألٌشعج   -

ُّّ دال اضضبئٖب ( 0.109)اهخرّٖسٖج يؼ خلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ؛ ضٖد نبً يؾبيل االرختبع 
 .(0.01)ؽٌد يشخّْ اهيؾٌّٖج 

هٓ أً اهيخغٖر اهيشخلل اهيخيذل فٕ اخخٖبر اهيزٖز ا( R2=0,012)خشٖر كٖيج  - 
ّاهٌشتج اهيختلٖج خفشرُب % 1,2اهخرّٖسٕ اهيٌبشة ٖفشر اهخغٖر فٕ األداء اهخشّٖلٕ تٌشتج 

ؽّايل أخرْ تبإلظبفج اهٓ األخعبء اهؾشّائٖج اهٌبخسج ؽً  دكج اخخٖبر اهؾٌٖج ّغٖرُب،  
 .قتول ضحج الارظٌج الخبهشجّتبهخبهٕ ٖينً 

 الرقبتج واألداء  تٌو ذاح داللج احضبئٌج  عالقج خوسد  :ٌج الارعٌج الشبدشجالارظ
 الخشوٌقً

 (:16)ٖخظص هٌب يً خالل اهسدّل ركى
يؼ خلٖٖى األداء اهخشّٖلٕ؛ اهركبتج ّسّد ؽالكج ارختبع  عردٖج ّكّٖج تًٖ يرضوج   -

 (.0.01) ُّّ دال إضضبئٖب ؽٌد يشخّْ اهيؾٌّٖج( 0.562)ضٖد نبً يؾبيل االرختبع 

 اخختبر خأذٌر الىهوذر تبلىشتج لهخغٌر الرقبتج(:16)سدول رقن
 األداء الخشوٌقً الهخغٌراح الهشخقمج

 (y()االرختبع)
اخختبر سودث الىهوذر 

D 
 T- test Sigاخختبر الخأذٌر  R2هعبهل الخحدٌد 

 0.562 13,359 0,315 3,655 ,000 (x6)الرقبتج 

اهٓ أً اهيخغٖر اهيشخلل اهيخيذل فٕ اهركبتج ٖفشر  (R2=0,315)نيب خشٖر كٖيج  - 
ّاهٌشتج اهيختلٖج خفشرُب ؽّايل أخرْ تبإلظبفج % 31,5اهخغٖر فٕ األداء اهخشّٖلٕ تٌشتج 
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إهٓ األخعبء اهؾشّائٖج، ُّنذا فنويب نبً ٌغبى اهركبتج ّيراسؾج خٌفٖذ األٌشعج اهخرّٖسٖج 
اهيشعرث يشتلب، نبً هَ األذر اهنتٖر  ضشة يؾبٖٖر يدرّشج ّيّظّؽج تٌبءا ؽوٓ األُداف

 .قتول ضحج الارظٌج الشبدشجؽوٓ األداء اهخشّٖلٖج هويٌغيج، ّتبهخبهٕ ٖينً 
 : الىخبئز - د

إً اهخخعٖع الشخراخٖسٖبح االخضبل اهخرّٖسٕ هويؤششبح ٖؾختر يً أُى اهّغبئف 
ٌشعج اهخشّٖلٖج فٕ اهيٌغيج، ّتيب أً إدارث اهخشّٖق ُٕ اهيشؤّهج ؽً اهخخعٖع هأل

اهخشّٖلٖج داخل اهيٌغيج يً خالل ّظؼ األُداف اهخرّٖسٖج ّيراكتج ّخلٖٖى األٌشعج 
ّيلبرٌخِب تخوم األُداف يً أسل خضلٖق األُداف اهخشّٖلٖج اهؾبيج هويٌغيج يً زٖبدث فٕ 
اهيتٖؾبح أّ زٖبدث  فٕ اهرتضٖج، ُّذٍ يبُٕ اال ٌخبئز هوخخعٖع اهسٖد ّاهنفؤ هنل األٌشعج 

ّتبألخص اهخرّٖسٖج، ّيً خالل يب خى سيؾَ ّخضوٖوَ يً تٖبٌبح يً خالل اهتضد  اهخشّٖلٖج
 :اهيٖدإٌ، خّضوٌب إهٓ اهٌخبئز اهخبهٖج

  ٌُٕبم ؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ ؽيوٖج اهخخعٖع الشخراخٖسٖبح االخضبل اهخرّٖس
 .ّاألداء اهخشّٖلٕ هويؤششبح

 رضوج يً يراضل اهخخعٖع االشخراخٖسٕ ّٖسد خأذٖر يؾٌّٔ ذّ دالهج إضضبئٖج تًٖ نل ي
هالخضبل اهخرّٖسٕ ّاألداء اهخشّٖلٕ، ضٖد خختبًٖ درسج اهخأذٖر تًٖ نل يرضوج ّاألداء 

 :اهخشّٖلٕ ضشة درسج ارختبعِيب نيب ٖوٕ
o  خؾختر يرضوج اهخشخٖص ّاهخضوٖل هوغرّف اهداخوٖج اهخبرسٖج يً اهٌبضٖج اهخشّٖلٖج

ٖد ٌلبع اهلّث ّاهظؾف خشّٖلٖب هويؤششج، ّفٕ يً اهيراضل اهيِيج ألٌَ ؽٌد خضد
اهيلبتل اهخضدٖد اهدكٖق هوفرص ّاهخِدٖداح شٌٖخز ؽٌِب عتؾب اهسّدث فٕ خشعٖر 

ّهنً . اهخعع ّاهترايز ّاألٌشعج فٕ ظّء اهخٌتؤ اهسٖد تنل اهغرّف اهخبرسٖج
اهيؤششبح ؽٌٖج اهدراشج خيبرس ُذٍ اهؾيوٖج تشنل يخّشع ييب أدْ إهٓ اهظؾف فٕ 
اخخٖبر اإلشخراخٖسٖج اهخرّٖسٖج اهيٌبشتج، فضشة اسبتبح أفراد ؽٌٖج اهتضد نبً 
اخخٖبر إشخراخٖسٖج اهدفؼ يضبنبث تبهيٌبفشًٖ ّٖخظؼ هغرّف اهشّق اٌٖٗج اهخٕ خٌشع 

 . فَٖ اهيؤششج
o   ًأيب يرضوج خضدٖد ؽٌبضر اهيزٖز اهخرّٖسٕ اهيٌبشتج فال خلل أُيٖج ؽً شبتلخِب أل

اهيخنبيل هويزٖز االخضبهٕ اهخرّٖسٕ شٖضلق تال شم األُداف اهخٌشٖق اهسٖد ّ



 تً ذبير نوذّى. أ

 أبحاث اقتصادية وإدارية  

 

001 

اهخرّٖسٖج اهيتخغبث تفؾبهٖج ّنفبءث ّتبهخبهٕ شٖغِر ذهم فٕ اهٌِبٖج ؽوٓ األداء 
هيشٌب ؽدى ّسّد ظّاتع ّاظضج  ّفٕ اهيؤششبح ؽٌٖج اهدراشج. اهخشّٖلٕ هويؤششج

بر اهيزٖز اهخرّٖسٕ فٕ اخخٖبر ؽٌبضر اهيزٖز اهخرّٖسٕ اهيٌبشتج ألً ؽيوٖج اخخٖ
االشخراخٖسٖج اهيختؾج ، ضٖد ٌسد  خرنٖز اهيؤششبح ؽوٓ ؽٌضرٔ  خخظؼ هٌّػ

 .ؽوٓ اهخّاهٕ (2,74)ّ( 2,85)اهتٖؼ اهشخضٕ ّخٌشٖع اهيتٖؾبح تٌشة يخّشعج 
o  ّفٕ األخٖر شخنًّ يرضوج اهركبتج ّاهخلٖٖى ؽوٓ خٌفٖذ األٌشعج اهخرّٖسٖج إٌيب يرضوج

ّٖسٕ، فتؾد اهيخبتؾج اهسٖدث هنل يب خى االخفبق ؽوَٖ ّخٌفٖذٍ خلٖٖى أّهٕ هألداء اهخر
ّتؾد خضوٖل ٌخبئز . تفؾبهٖج شٖنًّ األداء اهخشّٖلٕ اهؾبى فٕ ارخفبػ ّضّال إهٓ اهخيٖز

اسبتبح أفراد ؽٌٖج اهدراشج ّسدٌب درسج ييبرشج ُذا اهتؾد ظؾٖفج تيخّشع ضشبتٕ 
 (.2.22)ؽبى 

 الهراسع 
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