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 يهخص انجحث

 انجْوٚخ ػهٗ االٍتزرواه فتٙ انؼًتمْلفذ انلهاٍخ إنٗ انزؼوف ػهٗ أصو  يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك 

، ؽٛتتتش اٍتتتزقليذ انلهاٍتتتخ انًتتتُٓظ انٕٕتتتعٙ انزؾهٛهتتتٙ، ٔاػزًتتتلد انلهاٍتتتخ االٍتتتزجبَخ نغًتتتغ 

انًؼهٕيبد، ٔركٌٕ يغزًغ انلهاٍخ يٍ انؼبيهٍٛ فٙ ّوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثًُطرخ ػَٛو ،ٔ 

رٕٕتهذ انلهاٍتخ إنتٗ ٔ ،  ػبيم فتٙ ّتوكخ االرٖتبالد 219رى افزٛبه ػُٛخ ػْٕائٛخ رزكٌٕ يٍ 

أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ ػلح َزبئظ أًْٓب 

%، أٌ يَزٕٖ انزلهٚت ٔانزطٕٚو عبءد ثلهعخ كجٛوح، ثَُجخ 75.92عبءد ثلهعخ كجٛوح، ثَُجخ 

كًتب أٌ %، 75.16أٌ يَزٕٖ انزؼٕٚٚبد ٔانًكبفتتد عتبءد ثلهعتخ كجٛتوح، ثَُتجخ ٔ%، 75.54

يَتتتزٕٖ كًتتتب أٌ %، 75.56انٖتتتؾخ ٔانَتتتميخ انًُٓٛتتتخ عتتتبءد ثلهعتتتخ كجٛتتتوح، ثَُتتتجخ يَتتتزٕٖ 

ثؼتتبك ألٕٚعتتل أصتتو كًتتب %، 73.58، ؽٛتتش كتتبٌ ثَُتتجخ أٚٚتتب   ثلهعتتخ كجٛتتوح عتتبء االٍتتزرواه انتتٕ ٛعٙ

انزؼٕٚٚتتتبد  -انزتتتلهٚت ٔانزطتتتٕٚو - االٍتتتزرطبة ٔانزؼٛتتتٍٛ)يًبهٍتتتبد إكاهح انًتتتٕاهك انجْتتتوٚخ 

ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح  انٕ ٛعٙ االٍزرواه( ػهٗ  انَميخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ -ٔانؾٕافي

 ػُٛتخ انجؾتشأفتواك  ثتٍٛ يزٍٕتطبد اٍتزغبثبدفتؤ  ماد كالنتخ إؽٖتبئٛخ رٕعتل ٔ،  يُطرخ ػَٛو

 االرٖبالد انَتؼٕكٚخأصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم ثْوكخ ؽٕل 

فتؤ  ماد كالنتخ إؽٖتبئٛخ  ، كًب رٕعتل  ، نٖبنؼ االَبسنًزغٛو انُٕع رؼيٖ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

 فتؤ  ماد كالنتخ إؽٖتبئٛخ رؼتيٖال رٕعتل ٍُٕٔاد انقجتوح ، ثًُٛتب  انًؤْم انؼهًٙ نًزغٛو رؼيٖ
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ٔإٔٔذ انلهاٍخ  ثأٌ رَتزرطت انْتوكخ األفتواك مٔ٘ انًٓتبهاد انعُٛتخ   .انًًَٗ انٕ ٛعٙ ونًزغٛ

ٔانزرُٛتخ فتتٙ يغتتبالد األػًتبل انًقزهعتتخ ،كًتتب ٔإٔٔتذ ثتتأٌ رؼزًتتل انْتوكخ ػهتتٗ انًؼهٕيتتبد انزتتٙ 

،  انؼتبيهٌٕ انًزًٛتئٌٕٚفوْب َظبو ررٕٚى األكاء، نغوٗ رؾلٚل انًكبفتد ٔانؾٕافي انزٙ َٚتزؾرٓب 

ٔٙتتؤهح أٌ رؼزًتتل إكاهح انْتتوكخ ػهتتٗ أٍتتبنٛت يزؼتتلكح فتتٙ انؾٖتتٕل ػهتتٗ انًؼهٕيتتبد انمىيتتخ 

 ثْكم أكجو يًب ْٕ ػهّٛ ؽبنٛبً. انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخنزقطٜٛ فؼبنٛزٓب فًٛب ٚزؼهق ثًؼبٚٛو 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of human resource management 

practices on work stability, as the study used the descriptive and 

analytical approach, and the study adopted the questionnaire to collect 

information. The telecommunications company, and the study reached 

several results, the most important of which is that the level of the study 

sample's responses to the paragraphs of the axis of polarization and 

appointment came to a large extent, at a rate of 75.92%, that the level of 

training and development came to a large extent, at 75.54%, and that the 

level of compensation and rewards came to a large extent, at a rate of 

75.16 The level of occupational health and safety came to a large extent, 

at 75.56%, and the level of job stability came to a large extent as well, at 

73.58%, and there is also an effect of the dimensions of human resource 

management practices (recruitment and appointment - training and 

development - compensation and incentives - Occupational safety and 

health) on the job stability of the Saudi Telecom Company in the Emirate 

of Aseer, and there are statistically significant differences between the 

average responses of the research sample individuals on the impact of 

Edda practices. The ability of human resources to work stability in the 

Saudi Telecom Company in the Emirate of Asir region is due to the 

gender variable, in favor of females, and there are statistically significant 

differences attributed to the scientific qualification variable and years of 

experience, while there are no statistically significant differences 

attributed to the job title variable. The study recommended that the 

company attract individuals with technical and technical skills in various 
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business fields, and also recommended that the company rely on the 

information provided by the performance appraisal system, for the 

purpose of determining the rewards and incentives that distinguished 

employees deserve, and the need for the company’s management to rely 

on multiple methods to obtain the necessary information. To plan its 

effectiveness in relation to occupational health and safety standards more 

than it is currently. 

 :انًمذيخ

االٍزرواه فٙ انؼًم يٍ أثوى يؤّواد انزًٛي فٙ انؼهٕو اإلكاهٚخ، ٔاالٍزرواه فٙ إٌ "

ؽل ٍٕاء، فؼلو االٍزرواه  ٗانًٕ ف ٔانًؤٍَخ ػه ٗانؼًم ػًهخ ماد ٔعٍٓٛ، فهٓب رأصٛوْب ػه

فٙ انؼًم نّ رجؼبد ػهٗ انًَبه انٕ ٛعٙ نهًٕ ف، يب ُٚؼكٌ ثلٔهِ ػهٗ أكائّ انٕ ٛعٙ ٔؽزًبً 

فٙ انٕؽلاد انزُظًٛخ  يهٌٕانرواهاد ٔانؼب ٔاننا يٍ انٚؤه٘ أٌ ُٚظو يزقن ؛ػهٗ انًؤٍَخ

أٌ رهزيو انًؤٍَخ ٔانًُظًخ ٔإكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ثؼٍٛ االػزجبه عٕاَت االٍزرواه فٙ انؼًم، ٔ

)ثواًْٙ،  "ثزطجٛق األَظًخ ٔانَٛبٍبد انزٙ رؼُٗ ثٓنا انغبَت قله انًَزطبع ٔأكضو ثرهٛم

2015، 8). 

ًٚضم االٍزرواه فٙ انؼًم أًْٛخ كجوٖ نهؼبيهٍٛ، إم ٚؼزجو أْى انؾٕافي انزٙ ٚغت "ٔ

 ٗيؼلالد أكاء انؼبيهٍٛ، فئمٌ ػهرٕفوْب ٔاالْزًبو ثٓب فٙ ثٛئخ انؼًم نًب نّ يٍ رأصٛو يجبّو ػهٗ 

انًُظًخ أٌ رزطهغ إنٗ انًؾبفظخ ػهٗ يٕاهكْب انجْوٚخ ٔرُظو نٓى ػهٗ أٍبً أَٓى انهجُبد انزٙ 

ٚرٕو ػهٛٓب انزُظٛى ْٔٙ انًكٌٕ األٍبٍٙ ٔانوئٌٛ انن٘ ٚزطهت يٍ إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ 

غت ػهٗ اإلكاهح أٌ رَؼٗ نزؾرٛق ٔرٕعّٛ ٔاٍزضًبهِ ثْكم َٚزطٛغ ثّ انزُظٛى رؾرٛق أْلافّ، فٛ

 ،2014) ثٍ يُٖٕه،  "انؼًم ثبالٍزرواه فٙانوٙب انٕ ٛعٙ نؼًبنٓب يًب ٕٚنل نلٚٓى انْؼٕه 

86). 

رؼزجو انًٕاهك انجْوٚخ أْى ػُٖو نهٕٕٕل نزؾرٛق األْلاف ٔانغبٚبد انًوعٕح، ٔ"

انزٙ رًبهٍٓب، ٔنننك  ٔأًْٛزّ ركًٍ فٙ هفغ كعبءح انًُظًخ ٔفؼبنٛخ أكاءْب نًٓبيٓب ٔاألَْطخ

رؼب ًذ انؾبعخ إنٗ يٕاهك ثْوٚخ رزًزغ ثبنرلهاد انًزًٛيح ٔانًٓبهاد انؼبنٛخ انزٙ ٚؼغي انًُبفَخ 

 .(2017،3)ػهٕٛاد،  "ػهٗ ررهٛلْب
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يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ًٍٙ انزُظٛى اإلكاه٘ نهًُظًبد أؽل ًٔٚكٍ اػزجبه "

ؽٛش رزقن رهك انًًبهٍبد انكضٛو يٍ األّكبل ٔانًظبْو  ؛أْى انؼٕايم انًؤصوح فٙ أكاء انًٕ عٍٛ

ٛخ ْنا األكاء، ٕػانزٙ رزؼهق ثبنَٛبٍبد ٔاإلعواءاد انًورجطخ ثبألكاء انجْو٘ ٔانزؾكى فٙ ًَٜ َٔ

 "األيو انن٘ أفن اْزًبيبد انكضٛو يٍ األكثٛبد ٔانلهاٍبد انؾلٚضخ فٙ يغبل انًٕاهك انجْوٚخ

 .(799 ،2019)انٕكٛم، 

 

 

 :يشكهخ انجحث 1-1

يٍ فمل اٛمع انجبؽضخ ػهٗ ثؼ٘ انلهاٍبد انًزؼهرخ ثًًبهٍبد إكاهح انًٕاهك 

انجْوٚخ، فرل أكلد انلهاٍبد انَبثرخ ػهٗ أًْٛخ ْنِ انَٛبٍبد ٔرأصٛوْب انًجبّو ٔاإلٚغبثٙ ػهٗ 

ل، ٔؽٛٔ ؛انؼبيهٍٛ ٔأكائٓى ٔغٛوْب يٍ انًزغٛواد انًزؼهرخ ثبنؼبيهٍٛ، ؽٛش أكلد كهاٍخ )َبٕو

( أٌ ُْبك أصو مٔ كالنخ اؽٖبئٛخ اً إٚغبثٛبً نًًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ فٙ  م األىيخ 2016

( أكلد أٌ يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك 2020 ،ٍهٛى)كننك كهاٍخ ٔفٙ انْؼٕه ثبأليبٌ انٕ ٛعٙ، 

 انجْوٚخ نٓب األصو مٔ كالنخ اؽٖبئٛخ  انكجٛو ػهٗ رؾرٛق انزًٛي انًؤٍَٙ.

االٍزرواه فٙ انؼًم يٍ انًٕاٙٛغ انًًٓخ فٙ انؼهى اإلكاه٘ ثًقزهف عٕاَجّ فٕٓ ًٚضم أؽل ٚؼل "ٔ

انؼٕايم األٍبٍٛخ ٔانًًٓخ فٙ رٕفٛو انقجوح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔانًٓبهاد انًقزهعخ انًطهٕثخ نألفواك 

فٛٓب إنٗ انؼبيهٍٛ ثًقزهف عٕاَت انؼًم اإلكاه٘ ٔثبألفٔ فٙ انٕؽلاد انًبنٛخ انزٙ ٚؾزبط انؼًم 

ٔإًٍبػٛم ،  ؛)ػناه٘ "اٍزرواه نألفواك انؼبيهٍٛ يٍ أعم االهرربء ثًَزٕٖ كعبءح ْنِ انٕؽلاد

2013، 138). 

ْٔنا ٚزطهت اَزٓبط يًبهٍبد َبعؾخ فٙ إكاهح ْنِ انًٕاهك، فمل اٍزرطبة ٔافزٛبه  

ٔانؾٕافي  ٔرؼٍٛٛ انكعبءاد انًزًٛيح ٔانًلهثخ، ٔكننك يٍ فمل رٕفٛو َظبو ػبكل نهًورجبد

 (.Khan et al., 2019ٔرٕفٛو ثٛئخ رزٕفو فٛٓب يؼبٚٛو انَميخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ)

كهاٍخ رزُبٔل رأصٛو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ  إلرًبويًب ٍجق فئٌ انجبؽضخ رَؼٗ 

 رزًضم فٙ انَؤال انزبنٙ:  انجؾشػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم، ؽٛش كبَذ يْكهخ 
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ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ نًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم يب أصو يًبهٍبد إكاهح ا

 ؟ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

 األٍئهخ انزبنٛخ: ٚزعوع ػُّ ٔ

ثْوكخ االرٖبالد ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم ثؼل االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ أصو  يب .1

 . انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم  ثؼل انزلهٚت ٔانزطٕٚوأصو  يب .2

 . ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

ثْوكخ االرٖبالد  ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًمثؼل انزؼٕٚٚبد ٔانؾٕافي أصو  يب .3

 . ثئيبهح يُطرخ ػَٛو انَؼٕكٚخ

ثْوكخ االرٖبالد  ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًمثؼل انَميخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ أصو  يب .4

 . يُطرخ ػَٛوثئيبهح  انَؼٕكٚخ

 ػُٛخ انجؾشأفواك  ثٍٛ يزٍٕطبد اٍزغبثبدفؤ  ماد انلالنخ اإلؽٖبئٛخ ْم رٕعل  .5

أصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم ثْوكخ ؽٕل 

رؼيٖ نهًزغٛواد انلًٚغوافٛخ )انُٕع، انؼًو، انًَزٕٖ  االرٖبالد انَؼٕكٚخ

 .انزؼهًٛٙ، ػلك ٍُٕاد انقجوح(

 :انجحثأهًُخ  1-2

 فٙ عبَجٍٛ: انجؾشركًٍ أًْٛخ 

 األهًُخ انؼهًُخ :  -أ

، كًب قل رعٛل ْنِ انلهاٍخ  قل رعٛل ْنِ انلهاٍخ ثبؽضٍٛ آفوٍٚ يٍ فمل ررلًٚٓب أكاح نهلهاٍخ

  انًكزجخ انؼوثٛخ يٍ فمل يب ررليّ يٍ إٛبه َظو٘ فبٓ ثًزغٛواد انلهاٍخ.

 األهًُخ انؼًهُخ : -ة

 :زبئظ ْنا انجؾش انعئبد انزبنٛخيٍ ًَٚكٍ أٌ رَزعٛل 

 .إٔؾبة انرواه فٙ إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ 
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 .انؼبيهٌٕ نلٖ ّوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثكبفخ يَزٕٚبرٓى انٕ ٛعٛخ 

 .انجبؽضٌٕ إلعواء انًيٚل يٍ األثؾبس فٙ ْنا انًغبل 

  ٖانْوكخ.انغٓبد انربئًخ ػهٗ انزلهٚت فٙ رؾلٚل االؽزٛبعبد انزلهٚجٛخ نهؼبيهٍٛ نل 

 :أهذاف انجحث 1-3

 رزًضم أْلاف انجؾش فًٛب ٚهٙ: 

ثْوكخ االرٖبالد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم  بدأصو يًبهٍ . انكْف ػ1ٍ

 . انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

 ٔرزعوع ػُّ األْلاف انزبنٛخ:

ثْوكخ االرٖبالد ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ  ثؼلأصو انكْف ػٍ  .1

 .   انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

ثْوكخ االرٖبالد  ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًمثؼل انزلهٚت ٔانزطٕٚو أصو   انكْف ػٍ .2

 . انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

ثْوكخ االرٖبالد ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم  ثؼل انزؼٕٚٚبد ٔانؾٕافيأصو  انكْف ػٍ .3

 . انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

ثْوكخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم  ثؼل انَميخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخأصو  انكْف ػٍ .4

 . االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو

 ػُٛخ انجؾشأفواك  ثٍٛ يزٍٕطبد اٍزغبثبد اإلؽٖبئٛخ انلالنخ ماد انعؤ  ػٍ انكْف .5

بالد االرٖأصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم ثْوكخ ؽٕل 

زٕٖ رؼيٖ نهًزغٛواد انلًٚغوافٛخ )انُٕع، انؼًو، انًَ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو انَؼٕكٚخ

 .(انزؼهًٛٙ، ػلك ٍُٕاد انقجوح

 :انجحث ُبدفرض 1-4

 كًب ٚهٙ:    انجؾشعبءد فوٙٛبد 

ًًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ نال ٕٚعل  أصو مٔ كالنخ اؽٖبئٛخ   ألٔنٗ: hانعوٙٛخ انوئَٛٛخ ●

 .ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو االٍزرواه فٙ انؼًمػهٗ 
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 عوٙٛبد انعوػٛخ انزبنٛخ: انانعوٙٛخ ٔرزعوع ػٍ ْنِ 

االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ  نجؼلال ٕٚعل  أصو مٔ كالنخ اؽٖبئٛخ   انعوٙٛخ انعوػٛخ األٔنٗ: -1

ثئيبهح ؼٕكٚخ ثْوكخ االرٖبالد انَكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم إل

 .   يُطرخ ػَٛو

ػهٗ نجؼل انزلهٚت ٔانزطٕٚو ال ٕٚعل  أصو مٔ كالنخ اؽٖبئٛخ   انعوٙٛخ انعوػٛخ انضبَٛخ: -2

 . ثئيبهح يُطرخ ػَٛوثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ  االٍزرواه فٙ انؼًم

 نجؼل انزؼٕٚٚبد ٔانؾٕافيال ٕٚعل  أصو مٔ كالنخ اؽٖبئٛخ   انعوٙٛخ انعوػٛخ انضبنضخ: -3

 . ثئيبهح يُطرخ ػَٛوثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ٗ االٍزرواه فٙ انؼًم ػه

 نجؼل انَميخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخال ٕٚعل  أصو مٔ كالنخ اؽٖبئٛخ   :انواثؼخانعوٙٛخ انعوػٛخ  -4

 . ثئيبهح يُطرخ ػَٛوثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم 

 :أفواك  ثٍٛ يزٍٕطبد اٍزغبثبدفؤ  ماد كالنخ إؽٖبئٛخ ال رٕعل  انعوٙٛخ انوئَٛخ انضبَٛخ

ثْوكخ  أصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًمؽٕل  انجؾشػُٛخ 

رؼيٖ نهًزغٛواد انلًٚغوافٛخ )انُٕع، انؼًو،  ثئيبهح يُطرخ ػَٛو االرٖبالد انَؼٕكٚخ

 .(زٕٖ انزؼهًٛٙ، ػلك ٍُٕاد انقجوحانًَ

 : انجحثحذود  1-5

 فًٛب ٚهٙ:  انجؾشرزًضم ؽلٔك 

 ثأثؼبكْب)االٍتتزرطبة ٔانزؼٛتتٍٛ، ٔ يًبهٍتتبد إكاهح انًتتٕاهك انجْتتوٚخ انؾتتل انًٕٙتتٕػٙ: -

ػهتتتٗ  انَتتتميخ ٔانٖتتتؾخ انًُٓٛتتتخ( انزتتتلهٚت ٔانزطتتتٕٚو ، ٔانزؼٕٚٚتتتبد ٔانؾتتتٕافي، ٔ

 االٍزرواه فٙ انؼًم .  

 . ػَٛوّوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ  انؾل انًكبَٙ: -

 و 2021ْـ / 1442انعٖم انلهاٍٙ انضبَٙ يٍ انؼبو انلهاٍٙ  انؾل انييبَٙ: -

 .بيهٍٛ فٙ انًغبل اإلكاه٘انؼانحذ انجشرٌ:  -

 :انجحث يصطهحبد 1-6
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 : انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح يًبهٍبد

ْٙ يلفم ؽلٚش فٙ إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ْٕٔ ٚوكي ػهٗ اٜنٛبد ٔانًًبهٍبد انزٙ "

اإلكاهح فٙ ٍجٛم رٕؽٛل أْلاف انعوك ٔانزُظٛى نعوع انعؼبنٛخ انزُظًٛٛخ ٔإّجبع رًبهٍٓب 

 .(3 ،2017. )ػهٕٛاد، "ؽبعبد األفواك

ٔٚؼوفٓب انَهًٙ ثأَٓب" انغًٕع يٍ األفواك انًؤْهٍٛ مٔ٘ انًٓبهاد ٔانرلهاد انًُبٍجخ 

 (.35 ،2010نَهًٙ، ألَٕاع يؼُٛخ يٍ األػًبل، ٔانواغجٍٛ فٙ أكاء األػًبل ثؾًبً ٔاقزُبع")ا

 الٍزرواه فٙ انؼًم: ا

انزًزغ ثأكجو قله يًكٍ يٍ انزوكٛي ٔػلو روك انؼًم َزٛغخ إلّجبع انؾٕافي انًبكٚخ ْٕ "

 (332 ،2009ًؤٍَخ. )انًٖبك٘ ٔانؤاّلح، ٔانًؼُٕٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانُعَٛخ انًرليخ يٍ قجم ان

 اسهىة انجحث: 1-7

 انزؾهٛهٙ.اٍزقليذ انجبؽضخ انًُٓظ انٕٕعٙ 

 :ثحانجًَىرج  1-8

 

 

 

 

 

 

 

 ( ًَٕمط انجؾش 1ّكم )

 إػلاك انجبؽضخ انًٖله: 

 انًزغُر انًسزمم

 :سبد إدارح انًىارد انجشرَخيًبر

 االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ

 انزلهٚت ٔانزطٕٚو

 انزؼٕٚٚبد ٔانؾٕافي

 انَميخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ

 

 انًزغُر انزبثغ

 االٍزرواه انٕ ٛعٙ
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 رٌاإلطبر انُظ

 :انجشرَخ انًىارد إدارح يفهىو 1//21/1

 :ثُٛٓب ٔيٍ (2019أّبه إنٛٓب أؽًل) انجْوٚخ انًٕاهك إلكاهح انزؼبهٚف يٍ انؼلٚل ُْبك

 انؼبيهخ انجْوٚخ انرٕٖ ػهٗ انؾٖٕل " :رؼُٙ ثأَٓب  (2007 )نقوّخأ فٚٛو ػوفٓب

 َغبىإٔ ْلافٓبأ رؾرٛق نعوٗ انًؼُٛخ انًُظًخ ؽبعخ يغ ٚزمءو ثًب ٔانكى انُٕع ؽٛش يٍ

 .(20)ٓ." انًؾلكح اٍزوارٛغٛبرٓب

 ٔػمقزٓى يغًٕػبد أٔ كأفواك ثبنُبً ٚٓزى انن٘ اإلكاهح يٍ انغبَت منك " ثأَٓب ٔرؼوف

 رًْم ْٔٙ انزُظٛى، كعبءح فٙ انًَبًْخ األفواك ثٓب َٚزطٛغ انزٙ انطو  ٔكننك انزُظٛى، كافم

 انؼمقبد كاهٚخ،اإل ٔانزًُٛخ انزلهٚت انؼبيهخ، انرٕٖ رقطٜٛ انزُظٛى، رؾهٛم :انزبنٛخ انٕ بئف

 انًؼهٕيبد أفٛواً  صى ٔانٖؾٛخ، االعزًبػٛخ انقليبد ٔررلٚى انؼبيهٍٛ ٔرؼٕٚ٘ يكبفأح انُٖبػٛخ،

 46) ، 2006 رٛؤد،("ثبنؼبيهٍٛ انقبٕخ ٔانَغمد

 ٚزى انزٙ األَْطخ ٔ ٔانؼًهٛبد اإلٍزوارٛغٛبد يٍ يغًٕػخ" ثأَٓب كننك رؼوف كًب

 انًُظًخ اؽزٛبعبد ثٍٛ انزكبيم يٍ َٕع إٚغبك ٛوٚق ػٍ انًْزوكخ األْلاف  نلػى رًًٖٛٓب

 .3)، 2011 ْٛطُٕ،"(ثٓب ٚؼًهٌٕ اننٍٚ ٔاالفواك

 انجشرَخ: انًىارد إدارح أهًُخ2/1/1/2

ً رؼزجو  انجْوٚخ انًٕاهك( أٌ 2020)كًب أّبه انٕؽْٙ،Opatha كل   ََجٛب فوٚلاً  يٕهكا

 انزٙ انًٕاهك عًٛغ يٍ يٕهك أْى فٓٙ رؼزجو ٔنننك انًُظًخ، فٙ األفوٖ انًٕاهك يغ يربهَخ

 األفوٖ انًٕاهك ثزٕفو أْلافٓب رؾرق انًُظًخ أٌ ًٚكٍ فم أْلافٓب، نزؾرٛق انًُظًخ رَزقليٓب

 فٛٓب، انجْوٚخ انًٕاهك رٕفو ؽبل إال فٙ ٔانًؼهٕيبد، انٕقذ األٍبنٛت، انًبل، انًٕاك، كبٜالد،

 ػهٗ ٚؼزًل )انـ...انًبنٛخ انزْغٛهٛخ، انزَٕٚق،( األفوٖ اإلكاهٚخ انٕ بئف َغبػ فئٌ ٔثبنزبنٙ

 ثبػزًبك قبيذ قل انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح أٌ إنٗ ) 2015ْٔٚٛو دمحم ) ،انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح َغبػ

 ٔأٌ األفواك، ؽبعبد إّجبع ٔصبًَٛٓب انزُظًٛٛخ، انعبػهٛخ ىٚبكح أٔنًٓب انجْوٚخ، نهًٕاهك يلفهٍٛ

 أًَٓب ػهٗ انٓلفٍٛ ْنٍٚ إنٗ انًُظًخ َظود انجؼ٘؛ فئما ثؼًٚٓب ٌٚكًم انًلفهٍٛ ْبمٍٚ
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 فرل ٔنننك .اٜفو ؽَبة ػهٗ ٍٛكٌٕ أل٘ ْلف رؾرٛرٓب فئٌ ، انجؼ٘ ثؼًٚٓب ػٍ ٌيُعٖم

 اػزجبهْى يٍ ثلالً  انًُظًخ فٙ األفواك كًٕاهك يؼبيهخ ٙؤهح إنٗ انَهٕكٛخ األثؾبس د أّبه

 .إَزبط ػٕايم

 Opatha,2016): ٚهٙ) كًب نهًُظًخ انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح أًْٛخ إٚغبى ًٚكٍ ٔػهّٛ

 . انًُظًخ أْلاف ألَغبى انًلهاء ٕٚ عٓب انزٙ انًٕاهك أْى انجْوٚخ انًٕاهك رؼزجو .1

 انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح عٕكح ػهٗ كجٛو ثْكم رؼزًل األفوٖ اإلكاهٚخ انٕ بئف عٕكح أٌ .2

 .انًُظًخ فٙ

 .انًُظًخ فٙ يلٚو نكم ٔيًٓخ ؽٕٛٚخ يَؤٔنٛخ ماد انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح رؼزجو .3

 .انًغزًؼٙ انُغبػ صى نهًُظًخ انزُظًٛٙ انُغبػ فٙ انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح رَبْى .4

 .انًُظًخ فٙ األفوٖ انًٕاهك إكاهح يٍ ٕؼٕثخ أكضو انًٕ عٍٛ إكاهح أٌ .5

 :انجشرَخ انًىارد إدارح يًبرسبد 2/1/1/3

 انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح ٔ بئف ػهّٛ ٚطهق يب أٔ انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح يًبهٍبد رؼزجو

 ثبنلهعخ ٔرٓلف ،انزُعٛن قٛل انجْوٚخ انًٕاهك فطٜ ٔٙغ ّأَٓب يٍ انزٙ انُْبٛبد يغًٕع ْٙ"

 عمأ يٍ انجْوٚخ انًٕاهك ٔيؼبهف يٓبهاد ٔرؼيٚي انًُظًخ، كافم األكاء رؾٍَٛ إنٗ االٔنٗ

 .,Heneman & Milanowski, 2011)45")اإلٍزوارٛغٛخ األْلاف  رؾرٛق

 :ٚهٙ فًٛب انجْوٚخ انًٕاهك إكاهح يًبهٍبد (2003أٔهك انٖٛوفٙ )ٔ

 ثبنجؾش انقبٕخ انًُظًخ أَْطخ عًٛغ ٔهاءْب يٍ ٚرٖل يب ْٔٙ :وانزؼٍُُ االسزمطبة -

 ٔانُٕػٛخ ثبنؼلك ٔمنك انًُظًخ، رؾزبعٓب انزٙ انٕ بئف يقزهف نْغم انًزوّؾٍٛ ٔاٍزرطبة

ب االٍزرطبة ٔ ٛعخ ٔرْزًم انًُبٍت، انٕقذ ٔفٙ ٔانًوغٕثخ انًطهٕثخ ًٖ  هغجبد ٍل ػهٗ أٚ

 انعوٕخ االٍزرطبة  ٔ ٛعخ رٕفو ْٔكنا انٕ بئف، نْغم انًوّؾٍٛ ٔاْزًبيبد ٔؽبعبد

ً ثؼٚ ثؼٚٓى ٚقزبه نكٙ نٓب ٔنهًزرليٍٛ نهًُظًخ ً ٔف ب  . ٔاْزًبيبرٓى نًٖبنؾٓى رب

  : انزؼٍُُ يراحم

 : ( 2011،222 ،انًؼْٕ )ًْب يوؽهزٍٛ يٍ انزؼٍٛٛ ػًهٛخ رزكٌٕ

 : انزبنٛخ انقطٕاد ٔرؼُٙ (recruitment) ثبالٍزرطبة رقزٔ األٔنٗ انًوؽهخ
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 ؽَت انٕ ٛعخ يٓبو ألكاء انمىيخ ٔاالرغبْبد ٔانرلهاد ٔانًؼبهف انًٓبهاد رؾلٚل .1

 .نٓب انًؾلكح انًؼبٚٛو

 . نهٕ ٛعخ انًزرلو فٙ رٕفٛوْب انًواك انًٕإعبد رؾلٚل .2

 ٍٔبئم إؽلٖ ٛوٚق ػٍ انًُبٍت انزأْٛم مٔ٘ انًزرليٍٛ يٍ انًُبٍت انؼلك اعزناة .3

 . اإلػألٌ

 : ٔرًْم (selection) االفزٛبه يوؽهخ ْٔٙ انضبَٛخ انًوؽهخ

 ثُٛٓى يٍ االفزٛبه فٙ نهُظو يؼرٕل قهٛم ػلك إنٗ ٔانٕٕٕل انًزرليٍٛ ٛهجبد رٖعٛخ .1

 ٛوٚق ػٍ االفزٛبه منك ٔٚزى . انٕ ٛعخ ّغم فٙ نهُغبػ ٔاؽزًبال ٕمؽٛخ األكضو

 كضت ػٍ انزؼوف فٙ رَبػل انزٙ انْقٖٛخ ٔانًربثهخ انٕ ٛعخ نًٓبو انًُبٍجخ االفزجبهاد

 ٛهت فٙ انجٛبَبد ٕٔؾخ انْقٖٛخ ٔانًَبد اننكبء ؽٛش يٍ انًزرلو ّقٖٛخ ػهٗ

 انـ .. انؼبو ٔانًظٓو انجلَٛخ ٔانؾبنخ ٔاالٍزؼلاك ٔانقجواد انزٕ ٛف

 .انًربثهخ فٙ ُٚغؼ انن٘ انًزرلو رؼٍٛٛ ثرواه رُزٓٙٔ انْقٖٛخ انًربثهخ .2

 انؼًم نغٓخ ررلًّٚ ثزؼُّٛٛ انرواه هٕٔٔل انًربثهخ فٙ َغؼ انن٘ انًَزغل انًٕ ف ررلٚى .3

 انًٕ ف فٕٚع منك ٔٚزجغ انزرلٚى نجوَبيظ فٕٚػّ صى ثبنْوكخ نّ انًؼُٛخ اإلكاهح إ٘، 

  . انزكُٕٚٙ أٔ انزٕعٛٓٙ انزلهٚت نجوَبيظ انًَزغل

 اكَبة إنٗ رٓلف ٔانزٙ انًُظًخ كافم نٓب انًقطٜ انغٕٓك رهك "ْٙ :وانزطىَر انزذرَت -

 انٕقذ فٙ ثٓب ٚرٕيٌٕ انزٙ ثبألػًبل انًزؼهرخ ٔانًؼبهف ٔانًٓبهاد انًكزَجبد انجْوٚخ انًٕاهك

 انًزؼهرخ انؼبيخ انًٓبهاد رٍٕٛغ نٛزى آَٙ يب ْٕ فٛزغبٔى انزطٕٚو ٔ ٛعخ أٌ ؽٍٛ فٙ انؾبٙو،

 ُٚرم ٌأٔ الثل ٔانزطٕٚو انزلهٚت ػًهٛزٙ يٍ انٓلف ٚزؾرق ٔؽزٗ انجؼٛل، انًلٖ ٔػهٗ ثبنًَزرجم

انًٓبو  أكاء أصُبء  انؼًهٙ انزطجٛق إنٗ انزلهٚت أصُبء  ٔقلهاد انًٓبهاد يٍ ٔاكزَبثّ رؼهًّ رى يب

 .(Mondy, 2011,201)" انٕ ٛعٛخ ٔانٕاعجبد

 :انزذرَت يفهىو

( 2010رؼلكد يعبْٛى انزلهٚت يب ثٍٛ ػًهٛتخ ٔعٓتل ٍٔٔتٛهخ َْٔتبٛ فرتل ػوفتّ انَتواط )

ػًهٛخ إكاهٚخ ٔفُٛخ يُظًخ ٔيَزًوح رٓلف إنتٗ إؽتلاس رغٛٛتو إٚغتبثٙ فتٙ انًؼوفتخ ٕٔترم  " ّأَث

انًٓتتبهاد ٔرغٛتتو انَتتهٕك نعتتوك أٔ يغًٕػتتخ يتتٍ األفتتواك ثًتتب ٚغؼهٓتتى أكضتتو يتتب ػهٛتتّ ٔكعتتبءح فتتٙ 
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ى انؾبنٛتتتخ أٔ انًَتتتزرجهٛخ ٔثبنزتتتبنٙ ٚكَٕتتتٕا يتتتؤْهٍٛ نزؾرٛتتتق أْتتتلافٓى انْقٖتتتٛخ ٔأْتتتلاف ٔ تتتبئعٓ

 . (24 ")ٓ.يُظًبرٓى

ُْٔبك رؼوٚف آفو نهزلهٚت ْٕٔ أَّ "ػًهٛخ يُظًتخ يَتزًوح يؾٕهْتب انعتوك فتٙ يغًهتّ 

ٛخ رٓلف إنٗ أؽلاس رغٛواد يؾلكح ٍهٕكٛخ ٔفُٛخ ٔمُْٛخ نًربثهخ اؽزٛبعبد يؾلكح ؽبنٛخ أٔ يَزرجه

 (.39 ،2010ٚزطهجٓب انعوك ٔانؼًم انن٘ ٚؤكّٚ ٔانًُظًخ انزٙ رؼًم فٛٓب ٔانًغزًغ" )انَبيوائٙ، 

( ثأَتّ "عٓتل يتُظى ٔيقطتٜ نتّ نزئٚتل انرتٕٖ انجْتوٚخ ثًؼتبهف 2012) يَتؼٕكٔٚؼوفّ 

يؼُٛخ ٔرؾٍَٛ ٔرطٕٚو يٓبهارٓب ٔقلهرٓب ٔرغٛو ٍهٕكٓب ٔارغبْبرٓب ثْكم إٚغبثٙ ثُتبء يتٍ فتمل 

 .(25 )ٓ.ى انًقطٜ نّ يًب َٚبػل فٙ أكاء انٕاعجبد انؾبنٛخ ٔانًَزرجهٛخ ثْكم أيضم"انزؼهٛ

يقططتتخ رزكتتٌٕ يتتٍ  خػًهٛتت: أٌ انزتتلهٚت  خوٖ انجبؽضتترتتٔيتتٍ فتتمل انزؼوٚعتتبد انَتتبثرخ 

يغًٕػخ يٍ انجوايظ انًًًٖخ يٍ أعم رئٚل انعوك ثبنًؼبهف ٔانًٓبهاد ٔاالرغبْتبد اإلٚغبثٛتخ 

 .ثغوٗ رًكُّٛ يٍ انرٛبو ثًٓبو ٔ ٛعزّ انؾبنٛخ ٔانًَزرجهٛخ ٔرأكٚخ أػًبنّ ثًَزٕٖ ػبل يٍ انكعبءح

 أًْٛخ انزلهٚت:

إٌ انزغٛواد انًَزًوح ٔانكجٛوح فٙ انًؼبهف األََبَٛخ ٚزورت ػهٛٓب رغٛواد يَزًوح فتٙ  

رؼهى انؼًم يب ٕٚعت ػهٗ انًُظًبد ٙؤهح إػبكح رًُٛخ يٕ عٛٓب يٍ اعم يٕاعٓخ رهك انزغٛواد 

ٔانرتتلهح ػهتتٗ انزكٛتتف يؼٓتتب ،ٔيتتٍ ُْتتب رجتتوى أًْٛتتخ انزتتلهٚت كَٕتتّ ٚؼًتتم ػهتتٗ رؾَتتٍٛ األكاء فتتٙ 

انًَزرجم كًب أَّ يٓى ثبنَُجخ نهًتٕ عٍٛ انغتلك فتٙ انًُظًتخ ٔفبٕتخ اما كبَتذ أػًتبنٓى انؾبٙو ٔ

علٚلِ أٔ نى َٚجق نٓى انزلهٚت ػهٛٓب ٔنننك ٚؾزبعٌٕ إنٗ رتلهٚجٓى ػهتٗ ْتنِ األػًتبل )انَتؼلٌٔ، 

2013، 10.) 

ٍ كًب رجوى أًْٛخ انزلهٚت يٍ فمل انًياٚب انزٙ ٚرليٓب نكم يٍ انًُظًتخ ٔانؼتبيهٍٛ فتزكً

 (: 27 ،2014أًْٛخ انزلهٚت نهًُظًخ ٔانؼبيهٍٛ فٛٓب ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ )ٕٕهٚخ، 

 أوالً: أهًُخ انزذرَت نهًُظًخ: 

 إكَبة انؼبيهٍٛ انًٓبهاد ٔانًؼبهف انمىيخ ألكاء ٔ بئعٓى. .1
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 ٚؼيى انزلهٚت االرغبْبد اإلٚغبثٛخ نلٖ انًٕ عٍٛ َؾٕ انًُظًخ.  .2

 انَٛبٍبد انؼبيخ نهًُظًخ.رلهٚت انؼبيهٍٛ َٚبػلْى ػهٗ فٓى  .3

 ٚطٕه انزلهٚت يٍ يٓبهاد انرٛبكاد اإلكاهٚخ ٔروّٛل قواهارٓب . .4

 انزلهٚت َٚبػل فٙ رغلٚل ٔرؾلٚش يؼهٕيبد انؼبيهٍٛ ثًب ٚزٕافق يغ انًزغٛواد انًقزهعخ.  .5

 ٚؤك٘ انزلهٚت إنٗ رُْٜٛ يٓبهاد اإلثلاع ٔاالثزكبه ٔانزؾلٚش نًب ٚؾرق انزًٛي ٔهفغ األكاء. .6

 بً: أهًُخ انزذرَت نهؼبيهٍُ:ثبَُ

 َٚبػل انزلهٚت فٙ رؾٍَٛ فٓى انؼبيهٍٛ نهًُظًخ. .1

 َٚبػل انزلهٚت فٙ ؽم يْكمد انؼًم. .2

 ٚطٕه انزلهٚت فوٓ انًُٕ ٔانزطٕه ٔٚؼيى انلافؼٛخ َؾٕ األكاء. .3

 َٚبػل فٙ اَقعبٗ انزٕرو انُبرظ ػٍ َرٔ انًؼوفخ ٔانًٓبهح. .4

 ٔهفبْٛخ انؼبيهٍٛ. َٚبػل فٙ رًُٛخ قلهاد اإلكاهح اننارٛخ .5

 انًُظًخ ررليٓب انزٙ ٔانًؼُٕٚخ انًبكٚخ انًؾعياد عًٛغ ػهٗ ٔرْزًم: وانزحفُساد انزؼىَضبد -

 انًُظًخ، فٙ يزٕفو ْٕ يب ػهٗ ٔانًؾبفظخ انًؤْهخ، انجْوٚخ انًٕاهك عنة ثغوٗ نهؼبيهٍٛ،

 ٔاالٍزًواه ٔانزطٕه نهًُٕ األفواك كافؼٛخ ػهٗ رؤصو انزٙ انؼٕايم أْى يٍ انزؼٕٚٚبد ٔرؼزجو

 .ػبيخ ثٖعخ انًُظًخ أكاء نزؾٍَٛ ٔانَؼٙ اإلَزبعٛخ  يٍ نًيٚل ٔيؾعيا انزؼهى، ثؼًهٛخ

 وانزحفُساد: انزؼىَضبد يفهىو

 يٍ انؼلٚل االػزجبه فٙ ٚأفنٌٔ فئَٓى يُظًخ، أ٘ فٙ يب ٔ ٛعخ رٕنٙ األفواك ٚروه ػُليب

 انٕ ٛعٙ، ٔاأليبٌ ٔانزطٕه، انزلهٚت ٔفوٓ انًُظًخ، ًٍٔؼخ انؼًم،  ؤف يضم انؼٕايم

 أ٘ انٕ ٛعخ، نزهك ٔانؾٕافي انًكبفتد ػهٗ أكجو ثْكم ٚوكئٌ فئَٓى كهّ، منك يٍ األْى ٔنكٍ

 كهًب انًكبفتد، ىاكد ٔكهًب .انُرلٚخ ٔغٛو انُرلٚخ انزؼٕٚٚبد ؽٛش يٍ انٕ ٛعخ عبمثٛخ يلٖ

 .انًُظًخ فٙ أفٚم ػهٛٓب ٔانًؾبفظخ ٔاٍزقلايٓب انجْوٚخ انًٕاهك أفٚم عنة فوٕخ كبَذ

(Itika, 2011,115)  

 فٙ قٕٚخ أكاح رؼل ٔاألعٕه انزؼٕٚٚبد فئٌ ؛)انًُظًخ( انؼًم ؽت ٕب َظو ٔعٓخ ٔيٍ

 انًٕ عٍٛ يٕاقف ػهٗ كجٛو رأصٛو نٓب األعٕه ألٌ االٍزوارٛغٛخ، انًُظًخ أْلاف رؼيٚي
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 ػبنٛخ ركهعخ انًُظًخ ػهٗ رورت أَٓب كًب فٛٓب، ٔانجربء انًُظًخ إنٗ عنثٓى ؽٛش يٍ ٍٔهٕكٓى،

ً  ٚزطهت ْٔنا  ػوفذ ٔقل (Noe et al., 2010,500). ٔانزؼٕٚٚبد األعٕهنٓنِ  كجٛواً  رلقٛرب

 يربثم انًٕ عٌٕ ػهٛٓب ٚؾٖم انزٙ بدئٔانًكبف األعٕه  إَٔاع عًٛغ أَٓب ػهٗ انزؼٕٚٚبد

 .,Abdalkarim) 2012) ثٓب ٚرٕيٌٕ انزٙ األػًبل

 : ٗاألٔن هئَٛٛخ، ٍٔبئم ثضمصخ ٚجننَٕٓب انزٙ عٕٓكْى ػٍ يٕ عٛٓب ركبفئ انًُظًخ إما

 كبنَكٍ اإلٙبفٛخ انًبكٚخ االيزٛبىاد :انضبَٛخ ٚؤكَّٔ، يؾلك عٓل يربثم انؤارت أٔ/ٔ األعٕه

 انغٕٓك رزغبٔى ثننْٕب عٕٓك يربثم ٚزربَٕٙٓب انزٙ انؾٕافي فٓٙ األفٛوح أيب ٔغٛوْب، ٔانُرم

 2010). ؽٍَ،( نٓى انًؾلكح األٍبٍٛخ

 وانحىافس: د انزؼىَضب أهًُخ

 ػهٗ كجٛو ثْكم ٚؤصو ٍٕف فؼبل ٔؽٕافي ٔهٔارت أعٕه نُظبو انًُظًخ رٕفٛو أٌ

 ٔانًجبكهح، ع اإلثلا هٔػ نلٚٓى ٔٚقهق انًٕ عٍٛ رؾعٛي ػهٗ ٍْٔٛغغ فٛٓب، اإلَزبعٛخ  انكعبءح

 يٖبنؼ ثٍٛ ٔانًٕاءيخ انًٕاىَخ رؾرٛق ثّ ٚعزوٗ انًُظًخ فٙ ٔانؾٕافي األعٕه َظبو فئٌ ٔنننك

 ٔؽبعبرٓى انًٕ عٍٛ

 ٍٕف انًؼبكنخ نٓنِ انُظبو ْنا رؾرٛق ػلو ٔاٌ أفوٖ، عٓخ يٍ انًُظًخ يٖبنؼ ٔثٍٛ عٓخ يٍ

 ٍٛؤك٘ ثلٔهِ ْٔنا ٍٕاء، ؽل ػهٗ انًُظًخٔ فانًٕ  يٍ كم أكاء ػهٗ انَهجٙ انزأصٛو إنٗ ٚؤك٘

 ٚقهق ه األعٕ فٙ األَقعبٗ أٌ اما ٔانجْوٚخ، انًبكٚخ انًُظًخ ٔإيكبَٛبد ٛبقبد فٙ انٓله إنٗ

 روك إنٗ ثٓى رؤك٘ أٌ ًٔٚكٍ انزنيو هٔػ انًٕ عٍٛ ثٍٛ ٔرَٕك ثبنؼلانخ انْؼٕه ػلو يٍ ؽبنخ

 (Obaid, 2013). انًُظًخ

 :انزؼىَضبد أَىاع

 إنٗ  )انًكبفأح( انزؼٕٚٚبد( 2020)انًْبه إنّٛ فٙ انٕؽْٙ، Armstrong نرل قَى 

  :ٚهٙ كًب أٍبٍٍٛٛ َٕػٍٛٛ

 ثرًٛخ ٔانًزؼهق انٕ ٛعخ ػهٗ انربئى األعو يٍ انًبنٛخ انًكبفتد رزكٌٕٔ  :انًبنٛخ انًكبفأح .1

بً أٚٚ رًْم كًب انعوك، ثًَبًْخ رؼزوف كًكبفتد انْقٔ ػهٗ انربئى ٔاألعو انٕ ٛعخ،

 .انزربػلٚخ ٔانًؼبّبد انًياٚب
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 انًزعبٔرخ، انًٕ عٍٛ اؽزٛبعبد ػهٗ انًبنٛخ غٛو انًكبفتد روكي: ٔانًبنٛخ غٛو انًكبفتد .2

 انْقٖٙ ٔانًُٕ نٓى، انًمئًخ انٕ بئف رًٖٛى فمل يٍ َغبىثبإل االػزواف ؽٛش يٍ

 ثزٕفٛو ٔمنك انؼًم ثظؤف ٔانرجٕل يٓبهارٓى، نزطٕٚو انًغبل انًٕ عٍٛ ثئػطبء ٔمنك

 . (48 )ٓ.انقبٕخ ٔانؾٛبح انؼًم ثٍٛ انًٕاءيخ نٓى رؾرق ػبنٛخ عٕكح ماد ػًم ثٛئخ

 يُهدُخ انجحث

 يدزًغ وػُُخ انجحث:

 يدزًغ انجحث: 

،  انؼبيهٍٛ فٙ ّوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثًُطرخ ػَٛوٚزكٌٕ يغزًغ انلهاٍخ يٍ 

 .انًٕاهك انجْوٚخ فٙ انْوكخ( يٕ عبً ؽَت 2000ٔانجبنغ ػلكْى )

 ػُُخ انجحث: 3-1-2
 

1رى رؾلٚل ؽغى انؼُٛخ ثبٍزقلاو انًؼبكنخ 


nN

nN
n

 (221: 2010)انغوعبٔ٘، 

 

 ، فئٌ ؽغى انؼُٛخ َٚبٔ٘:N = 2000ؽٛش إٌ يغزًغ انلهاٍخ 

n ؼ لّل  ًُ ان  = 222
13842000

2000384




  

، فٙ ّوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثًُطرخ ػَٛوػُٛخ ػْٕائٛخ يٍ انؼبيهٍٛ رى افزٛبه ٔقل 

 ( اٍزجبَخ ٕبنؾخ نهزؾهٛم.219ػهٗ )ٔقل ؽٖهذ انجبؽضخ 

 

  متغيرات البحث وكيفية قياسها: 3-2

 كًب ٚهٙ:انلهاٍخ يٍ فمل االٛمع ػهٗ كهاٍبد ٍبثرخ رى رؾلٚل يزغٛو 

 ( فروح يٕىػخ ػهٗ:44فرواد االٍزجبَخ ثًزغٛوارٓب، ٔٚزكٌٕ يٍ ) اندسء األول:

 فروح( 24)، ؽٛش ركٌٕ انًؾٕه يٍ انجشرَخ يًبرسبد إدارح انًىاردانًزغٛو انًَزرم ٔٚزُبٔل أثؼبك 

( فٙ 2020ّٕٚم، آل ( ٔكهاٍخ )2010ٔقل رى االػزًبك فٙ رًٖٛى االٍزجبَخ ػهٗ كهاٍخ )ؽٍَ، 

يًبرسبد إدارح يٕىػخ ػهٗ أثؼبك ، (يًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخفرواد انًزغٛو انًَزرم )

، االسزمرار انىظُفٍ( فروح انًزغٛو انزبثغ 20ٔانًؾٕه انضبَٙ ) ،ْٔٙ أهثغ أثؼبك انًىارد انجشرَخ

 .االسزمرار انىظُفٍفٙ ٕٛبغخ فرواد  (2020، آل شىَم)ؽٛش رى االػزًبك ػهٗ كهاٍخ 
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اندسء انثبٍَ: انخصبئص انذًَغرافُخ ألفراد انؼُُخ واشزًهذ ػهً: )انُىع، انًؤهم انؼهًٍ، 

 انًسًً انىظُفٍ، سُىاد انخذيخ(

انؼجبهاد انَبثرخ كهعبد ؽَت يرٛبً نٛكتود انقًبٍتٙ نزتزى يؼبنغزٓتب ٔرى إػطبء كم ػجبهح يٍ 

 :إؽٖبئٛبً ػهٗ انُؾٕ اٜرٙ

 ( يمُبش نُكرد نالسزدبثبد1/3) رلى خذول

 

 

 (25: 2010انًٖله: )انغوعبٔ٘، 

رُبٔنذ يزغٛواد انلهاٍخ، ؽٛش اػزًلد انلهاٍخ ػهٗ ٔمنك ثبنوعٕع نهلهاٍبد انَبثرخ انزٙ 

 يربٌٚٛ.

 مصادر البيانات: 3-3

 رى عًغ انجٛبَبد يٍ فمل َٕػٍٛ يٍ انًٖبكه: 

نًؼبنغخ انغٕاَت انزؾهٛهٛخ نًٕٕٙع انجؾش نغأد انجبؽضخ إنٗ عًغ : أوالً: انًصبدر األونُخ

ًًٕذ فٖٖٛب ً نٓنا انغوٗ، رى  انجٛبَبد األٔنٛخ يٍ فمل االٍزجبَخ كأكاح هئَٛٛخ نهجؾش،

رٕىٚؼٓب ػهٗ ػُٛخ انلهاٍخ ٔرى رعوٚغ انجٛبَبد ٔرؾهٛهٓب ثبٍزقلاو انجوَبيظ 

 (.24، اإلٕلاه )" Statistical Package for the Social Sciences، SPSS"اإلؽٖبئٙ

قغ ٔيٕايٍ فمل انوعٕع نهلهاٍبد ٔانكزت ماد انٖهخ ثبنًٕٕٙع : ثبَُبً: انًصبدر انثبَىَخ

انزٙ رُبٔنذ إٛبه انلهاٍخ ٔيزغٛوارٓب يضم انًغمد ٔانلٔهٚبد انؼهًٛخ ٔيٕاقغ  االَزوَذ

 انًكزجبد االنكزؤَٛخ يضم انًُٓم.

 أداة وطريقة جمع البيانات: 3-4

 ركَٕذ أكاهح انلهاٍخ يٍ صمس أعياء:

، انٕ ٛعٙانُٕع، انًؤْم انؼهًٙ، انًًَٗ : َٔٚزًم ػهٗ انجٛبَبد انْقٖٛخ: )انمسى األول

 (.ٍُٕاد انقليخ

 غُر يىافك ثشذح غُر يىافك يحبَذ يىافك يىافك ثشذح

5 4 3 2 1 
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 أهثؼخ( فروح يٕىػخ ػهٗ 24ٔركٌٕ يٍ ) ،إدارح انًىارد انجشرَخيًبرسبد أثؼبد : نمسى انثبٍَ

 أثؼبك، ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 :( فرواد.6، ٔٚزكٌٕ يٍ )االسزمطبة وانزؼٍُُ انجُؼذ األول 

 :ٍَ( فرواد.6، ٔٚزكٌٕ يٍ )زذرَت وانزطىَران انجُؼذ انثب 

  :( فرواد.6، ٔٚزكٌٕ يٍ )انزؼىَضبد وانًكبفآدانجُؼذ انثبنث 

 ( فرواد.6ٔٚزكٌٕ يٍ )، انصحخ وانساليخ انًهُُخ راثغ:انجُؼذ ان 

 .( فمرح20، وركىٌ يٍ )االسزمرار انىظُفٍانمسى انثبنث: 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: 3-5

 افزجبه أكاح عًغ انجٛبَبد:األٍبنٛت االؽٖبئٛخ انًَزقليخ فٙ  3-5-1

  صذق االسزجبَخ: .1

ٔمنك يٍ فمل ػوٗ أكاح انلهاٍخ ػهٗ ػلك يٍ انًؾكًٍٛ أوالً: انصذق انظبهرٌ: 

ٔرؼلٚهٓب انًزقٍٖٖٛ، ٔمنك ثؼوٗ االٍزجٛبٌ فٙ ٕٕهرٓب األٔنٛخ ػهٗ يْوفٍٛ أكبكًٍٚٛٛ، 

انلًٚغوافٛخ ثؾٛش  ٔرؼلٚم انعرواد ٔانًرٛبً ٔانًزغٛوادؽَت رٕعٓبد انَبكح انًؾكًٍٛ، 

 إٔجؾذ االٍزجبَخ عبْيح نهزٕىٚغ.

ٚرٖل ثٖل  االرَب  انلافهٙ يلٖ ارَب  كم فروح يٍ فرواد ثبَُبً: َزبئح االرسبق انذاخهٍ: 

ثؾَبة االرَب  انلافهٙ  خانجبؽض ذاالٍزجبَخ يغ انًغبل انن٘ رُزًٙ إنٛخ ْنِ انعروح، ٔقل قبي

االهرجبٛ ثٍٛ كم فروح يٍ فرواد يغبالد االٍزجبَخ نمٍزجبَخ ٔمنك يٍ فمل ؽَبة يؼبيمد 

 ٔانلهعخ انكهٛخ نهًغبل َعَّ.

، ٔيَزٕٖ انرٛبكح انزؾٕٚهٛخٕٚٙؼ انغلٔل انزبنٙ يؼبيم االهرجبٛ نكم فروح يٍ فرواد أثؼبك 

 انلالنخ.

رح انًىارد يًبرسبد إدا( َىضح يؼبيالد االررجبط نكم فمرح يٍ فمراد انًحبور انًحىر األول: 2/3) رلىخذول 

 انجشرَخ

 يؼبيم االررجبط يًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخانًحىر األول: 
يسزىي 

 انذالنخ

 االسزمطبة وانزؼٍُُانجؼذ األول: 
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 يؼبيم االررجبط يًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخانًحىر األول: 
يسزىي 

 انذالنخ

1.  
رَزرطت انْوكخ األفواك اننٍٚ ًٚزهكٌٕ يٓبهاد ٔفجواد كبفٛخ فٙ يغبل 

 انزقطٜٛ ٔانزُظٛى ٔانوقبثخ نزْغم انًُبٕت اإلكاهٚخ انًًٓخ.
0.624** 0.000 

2.  
رَزرطت انْوكخ األفواك مٔ٘ انًٓبهاد انعُٛخ ٔانزرُٛخ فٙ يغبالد األػًبل 

 انًقزهعخ.
0.793** 0.000 

 0.000 **0.738 انًربثهخ ػبيم أٍبٍٙ فٙ ػًهٛخ انزؼٍٛٛ فٙ انْوكخ.  .3

4.  
رُؼٕل انْوكخ كضٛواً ػهٗ َزبئظ افزجبهاد انًزرليٍٛ نهزؼٍٛٛ؛ نغوٗ 

 انًعبٙهخ ٔانزؼٍٛٛ.
0.797** 0.000 

5.  
رٓزى انْوكخ ثغًغ ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد ػٍ انًزرليٍٛ نهزؼٍٛٛ يٍ يٖبكه 

 أفوٖ غٛو انًربثهخ ٔاالفزجبه؛ نغوٗ اٍزقلايٓب فٙ انًربثهخ ٔانزؼٍٛٛ.
0.690** 0.000 

6.  
رُؼٕل انْوكخ ػهٗ انؼبيهٍٛ يٍ مٔ٘ انقجوح ٔإٔؾبة انقليخ انطٕٚهخ فٛٓب، 

 نْغم انٕ بئف انًًٓخ.
0.680** 0.000 

 زذرَت وانزطىَرانانجؼذ انثبٍَ: 

1.  
انْوكخ ثئّواك انؼبيهٍٛ فٙ كٔهاد رلهٚجٛخ نغوٗ رطٕٚو ٔرًُٛخ يٓبهارٓى رٓزى 

 ٔيؼبهفٓى.
0.786** 0.000 

2.  
رؼًم انْوكخ ػهٗ إّواك عًٛغ انؼبيهٍٛ فٙ كٔهاد رلهٚجٛخ الٍزقلاو انؾبٍٕة 

 فٙ أػًبنٓى.
0.805** 0.000 

 0.000 **0.818 ػٍ يَزٕٖ األكاء انؾبنٙ نهؼبيهٍٛ.ٚزٕفو نلٖ انْوكخ يؼهٕيبد   .3

 0.000 **0.784 رؤيٍ انْوكخ أٌ انزلهٚت أفٚم ٍٔٛهخ الكزَبة انًٓبهاد انؼهًٛخ.  .4

5.  
ُْبك ٙؼف فٙ إَزبعٛخ قبػلح ثٛبَبد فًٛب ٚقٔ يٓبهاد انؼبيهٍٛ انؾبنٛخ، 

 ٔأَْطخ رلهٚت انؼبيهٍٛ.
0.640** 0.000 

 0.000 **0.732 (، ٔانًزؼهق ثزلهٚت انًٕ عٍٛ.10015نألٚئ )رؼٛو انْوكخ أًْٛخ كجٛوح   .6

 انزؼىَضبد وانًكبفآدانجؼذ انثبنث: 

1.  
رؾزبط انْوكخ إنٗ يؼوفخ ػلك انؼبيهٍٛ ٔيواكيْى انٕ ٛعٛخ، ٍُٕٔاد فليزٓى، 

 نغوٗ رؾلٚل األعو ٔانوارت ثًٕٕٙػٛخ.
0.736** 0.000 

2.  
انؼبيهٍٛ نًًٓبرٓى ثًب ٚؤْهٓب نزؾلٚل رًزهك انْوكخ يؼهٕيبد ػٍ يَزٕٚبد إَغبى 

 َٕع انًكبفأح انًغيٚخ.
0.813** 0.000 

3.  
رؼزًل انْوكخ ػهٗ انًؼهٕيبد انزٙ ٕٚفوْب َظبو ررٕٚى األكاء، نغوٗ رؾلٚل 

 انًكبفتد ٔانؾٕافي انزٙ َٚزؾرٓب انؼبيهٌٕ انًزًٛئٌ.
0.799** 0.000 

 0.000 **0.786 نًزطهجبد انجٛئخ انزُبفَٛخ.رٓزى انْوكخ ثزؾلٚش َظبو رؼٕٚٚبرٓب، اٍزغبثخ   .4

5.  
رؼًم انْوكخ ػهٗ إعواء يَٕؽبد ثْكم يَزًو نهؤارت ثغوٗ رؾلٚل يؼلالد 

 انًكبفتد، ٔيَزٕٚبد انؤارت فٛٓب إٍٔح ثبنْوكبد انًُبفَخ.
0.758** 0.000 

 0.000  رْؼو انْوكخ ثبنوٙب ػٍ َزبئظ رُعٛن َظبو انزؼٕٚٚبد انًؼًٕل ثّ.  .6

 انصحخ وانساليخ انًهُُخانجؼذ انراثغ: 

1.  
يؼبٚٛو انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ انًؼًٕل ثٓب فٙ انْوكخ يٕصرخ ٔيطجرخ ثْكم 

 كبيم.
0.818** 0.000 

 0.000 **0.740 أْلاف ٍٔٛبٍخ انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ فٙ انْوكخ يعٕٓيخ نلٖ انؼبيهٍٛ.  .2

3.  
ٔانجٛبَبد انقبٕخ ثًؼبٚٛو انٖؾخ  نلٖ انْوكخ يؼبٚٛو هقبثٛخ يؼُٛخ ػهٗ انٕصبئق

 ٔانَميخ انًُٓٛخ.
0764** 0.000 

 0.000 **0.743رؼزًل إكاهح انْوكخ ػهٗ أٍبنٛت يزؼلكح فٙ انؾٖٕل ػهٗ انًؼهٕيبد انمىيخ   .4
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 يؼبيم االررجبط يًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخانًحىر األول: 
يسزىي 

 انذالنخ
 .انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخنزقطٜٛ فؼبنٛزٓب فًٛب ٚزؼهق ثًؼبٚٛو 

5.  
انًؼًٕل ثٓب فٙ انْوكخ  انًُٓٛخانٖؾخ ٔانَميخ ررٕو اإلكاهح ثًواعؼخ يؼبٚٛو 

 ٔرؾَُٛٓب ثبٍزًواه.
0.747** 0.000 

 0.000 **0.701 .18001انًزؼهرخ ثـ  انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخرٓزى إكاهح انْوكخ ثًؼبٚٛو   .6

نرل كبَذ يؼبيمد االهرجبٛ ثٍٛ انعرواد يزجبُٚخ ٔنكُٓب رؼكٌ ٛجٛؼخ انؼمقخ ثٍٛ كم فروح 

 انًغبالد ٔاالٍزجبَخ ككم.ٔانًغبل انقبٓ ثٓب، ٔثٍٛ 

 

 االسزمرار انىظُفٍ( َىضح يؼبيالد االررجبط نكم فمرح يٍ فمراد انًحبور انًحىر انثبٍَ: 3/3) رلىخذول 

 يؼبيم االررجبط االسزمرار انىظُفٍ: انثبٍَانًحىر 
يسزىي 

 انذالنخ

 0.000 **0.601 بنواؽخ انُعَٛخ فٙ ػًهٙ ثبنْوكخ.أّؼو ث  .1

 0.000 **0.656 يًِٓ فٙ ػًهٙ.اّؼو ثأَٙ غٛو   .2

 0.000 **0.628 أقٕو ثبنؼًم كٌٔ رَٛت أٔ رنيو أٔ ّكبٖٔ أٔ رظهًبد.  .3

 0.000 **0.655 رًَؼ إكاهح انْوكخ ثئثلاء انوأ٘ ٔانُرل انجُبء.  .4

 0.000 **0.689 أّبهك فٙ ُٕغ انرواه ٔهٍى انقطٜ ٔرُعٛنْب.  .5

 0.000 **0.680 فٕف أٔ قهق فٙ ػًهٙ. ال رًضم األَظًخ ٔانرٕاٍَٛ ٔفزوح انؼرل ػبيم  .6

 0.000 **0.662 ٔعٕك٘ فٙ ػًهٙ انؾبنٙ ًٚضم اٍزضًبهاً ٔ ٛعٛب عٛلاً ثبنَُجخ نٙ.  .7

 0.000 **0.665 نلٖ هغجخ ثبنجربء فٙ ػًهٙ انؾبنٙ ؽزٗ نٕ رٕفود فوٕخ ثلٚهخ أفوٖ.  .8

 0.000 **0.624 اؽوٓ ػهٗ ػلو انزغٛت ػٍ انؼًم يًٓب كبَذ انظؤف.  .9

 0.000 **0.565 يَزؼل نهجربء فٙ انؼًم ثؼل يٕاػٛل انلٔاو انوًٍٛخ.  .10

 0.000 **0.658 ُْبك ّؼٕه ثؼمقخ افٕٚخ روثٜ ثُٛٙ ٔثٍٛ ىيمء انؼًم.  .11

 0.000 **0.680 يُبؿ انؼًم فٙ انْوكخ ْٚؼوَٙ ثبنواؽخ ٔاالٍزرواه.  .12

 0.000 **0.702 قواه اهرجبٛٙ ثؼًهٙ انؾبنٙ ٚؼزجو قواه ٕبئت.  .13

 0.000 **0.642 ٚزُبٍت يَزٕٖ انوارت انن٘ أرربٙبِ يغ َٕع انؼًم انن٘ أقٕو ثّ.  .14

 0.000 **0.723 ُْبك ٍٛبٍبد ػبكنخ ألَظًخ انؾٕافي ٔانًكبفأح فٙ انْوكخ.  .15

 0.000 **0.648 نٙ ٔألٍورٙ.  انوػبٚخ انٖؾٛخو انْوكخ ٕفر  .16

 0.000 **0.514 ررلو انْوكخ ٍٔبئم انُرم انًُبٍجخ نهؼبيهٍٛ.  .17

 0.000 **0.646 اّؼو ثبنعقو إما ٍئهذ ػٍ يكبٌ ػًهٙ.  .18

 0.000 **0.628 رزَى انٕاعجبد انًٕكهخ إنٙ فٙ انؼًم ثبنجَبٛخ ٔانًؤَخ.  .19

20.  
 إكاهح يٍ قجم اْزًبو ٔهػبٚخ انؼبيهٍٛ فٙ انْوكخ يؾٜ هٙب اٌ أّؼو

 انْوكخ
0.695** 0.000 

يزجبُٚخ ٔنكُٓب رؼكٌ ٛجٛؼخ انؼمقخ ثٍٛ كم فروح نرل كبَذ يؼبيمد االهرجبٛ ثٍٛ انعرواد 

 ٔانًغبل انقبٓ ثٓب، ٔثٍٛ انًغبالد ٔاالٍزجبَخ ككم.

 ثجبد االسزجبَخ .2
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ٚرٖل ثضجبد االٍزجبَخ أٌ رؼطٙ ْنِ االٍزجبَخ َعٌ انُزٛغخ نٕ رى إػبكح رٕىٚغ االٍزجبَخ 

أٔ ثؼجبهح أفوٖ أٌ صجبد االٍزجبَخ ٚؼُٙ االٍزرواه  ٔانْؤٛ،أكضو يٍ يوح رؾذ َعٌ انظؤف 

فٙ َزبئظ االٍزجبَخ ٔػلو رغٛٛوْب ثْكم كجٛو فًٛب نٕ رى إػبكح رٕىٚؼٓب ػهٗ أفواك انؼُٛخ ػلح 

اٍزجبَخ يٍ صجبد  خانجبؽض ذٔقل رؾرر(، 22: 2010)انغوعبٔ٘،  ىيُٛخ يؼُٛخيواد فمل فزواد 

 انلهاٍخ كًب ٚهٙ:

 :Cronbach's Alpha Coefficient يؼبيم أنفب كروَجبخ

 .ٍزجبَّٛوٚرخ أنعب كؤَجبؿ نرٛبً صجبد اال خانجبؽض ذاٍزقلي

رى ررلٚو صجبد االٍزجبَخ، ٔمنك ثبٍزقلاو ٛوٚرخ يؼبيم أنعب كؤَجبؿ، ٔكبَذ انُزبئظ كًب  

 فٙ انغلٔل اٜرٙ:

 ( يؼبيم انفب كروَجبخ نمُبش ثجبد االسزجبَخ4/3)رلى خذول 

 يؼبيم انفب االسزجبَخيحبور 

  مسارسات إدارة السهارد البذريةأبعاد 

 0.816 الُبعد األول: االستقطاب والتعيين

 0.854 تدريب والتطهيرالالُبعد الثاني: 

 0.867 الُبعد الثالث: التعهيزات والسكافآت

 0.846 الُبعد الرابع: االستثارة الفكرية

 0.948 مسارسات إدارة السهارد البذرية

 0.927 االستقرار الهظيفي

( أٌ قًٛخ يؼبيم أنعب كؤَجبؿ كبَذ يورعؼخ 4/3) رلى ٚزٚؼ يٍ انُزبئظ انًٕٙؾخ فٙ انغلٔل

نكم يؾٕه يٍ يؾبٔه االٍزجبَخ، كننك كبَذ قًٛخ يؼبيم أنعب نغًٛغ فرواد االٍزجبَخ كبَذ ػبنٛخ، 

 ٕٕهرٓب انُٓبئٛخ.ْٔنا ٚؼُٙ أٌ يؼبيم انضجبد يورعغ، ٔركٌٕ االٍزجبَخ فٙ 

ٔثننك قل رى انزأكل يٍ ٕل  ٔصجبد اٍزجبَخ انلهاٍخ يًب ٚغؼهُب ػهٗ صرخ ربيخ ثٖؾخ  

 االٍزجبَخ ٕٔمؽٛزٓب نزؾهٛم انُزبئظ ٔاإلعبثخ ػهٗ أٍئهخ انلهاٍخ ٔافزجبه فوٙٛبرٓب.

 األسبنُت االحصبئُخ االسزذالنُخ:   3-5-2

 Statisticalثزعوٚغ ٔرؾهٛم االٍزجبَخ يٍ فمل ثوَبيظ انزؾهٛم اإلؽٖبئٙ  خانجبؽض ذقبي

Package for the Social Sciences (SPSS)( 24، االٕلاه.) 
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 اإلحصبئُخ انزبنُخ: داحرى اسزخذاو األو

انَُت انًئٕٚخ ٔانزكواهاد ٔانًزٍٕٜ انؾَبثٙ: َٚزقلو ْنا األيو ثْكم أٍبٍٙ ألغواٗ  .1

 فٙ ٕٔف ػُٛخ انلهاٍخ انًجؾٕصخ.  خيزغٛو يب ٔٚعٛل انجبؽضيؼوفخ ركواه فئبد 

 ( نًؼوفخ صجبد فرواد اإلٍزجبَخ.Cronbach's Alphaافزجبه أنعب كؤَجبؿ ) .2

-KOLMOGOROV) افزجبه انزٕىٚغ انطجٛؼٙ افزجبه كٕنًغؤفًَٛوَٕف .3

SMIRNOV.ٙنًؼوفخ ْم رٕىٚغ انجٛبَبد ٚزجغ رٕىٚغ ٛجٛؼ ) 

( نرٛبً كهعخ االهرجبٛ: sperman Correlation Coefficient) ٍجٛويبٌيؼبيم اهرجبٛ  .4

نؾَبة االرَب   خٓب انجبؽضزٚرٕو ْنا االفزجبه ػهٗ كهاٍخ انؼمقخ ثٍٛ يزغٛوٍٚ. ٔقل اٍزقلي

 انلافهٙ ٔانجُبئٙ نمٍزجبَخ.

 د نؼُٛزٍٛ يَزرهزٍٛ.افزجبه  خانجبؽض ذاٍزقلي .5

يٍ أثؼبك انضربفخ انزُظًٛٛخ ػهٗ أٍهٕة االَؾلاه انقطٙ نزٕٙٛؼ انؼمقخ ثٍٛ كم ثؼل  .6

 االؽزوا  انٕ ٛعٙ ٔرٕٙٛؼ يلٖ قًٛخ يؼبيم االَؾلاه ٔقًٛخ االفزجبه ٔيؼبيم ثٛزب.

  :Normality Distribution Test اخزجبر انزىزَغ انطجُؼٍ  

 K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testًٍوَٕف -رى اٍزقلاو افزجبه كٕنًغٕهٔف 

انزٕىٚغ ٛجٛؼٙ ؽَت الفزجبه يب إما كبَذ انجٛبَبد رزجغ انزٕىٚغ انطجٛؼٙ يٍ ػليّ، ٔكبَذ 

 (.5/3انُزبئظ كًب ْٙ يجُٛخ فٙ علٔل هقى )

 ( َىضح َزبئح اخزجبر انزىزَغ انطجُؼ5/3ٍخذول رلى )

 (.Sig)انمًُخ االحزًبنُخ  انًدبل

 0.005 إدارح انًىارد انجشرَخيًبرسبد 

 0.032 انىظُفٍاالسزمرار 

 0.035 خًُغ يدبالد االسزجبَخ يؼب
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 : َزبئح انجحث ويُبلشزهب
 

  اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث: 1

  :خصائص عينة البحث 4-1-1

ألفواك ثبنجٛبَبد انلًٚغوافٛخ ررٕو ْنِ انلهاٍخ ػهٗ ػلك يٍ انًزغٛواد انًَزرهخ انًزؼهرخ 

ٔكبَذ يٕإعبد  (انًؤْم انؼهًٙ، انًًَٗ انٕ ٛعٙ، ٍُٕاد انقليخانُٕع، ) انلهاٍخ يزًضهخ فٙ

  انؼُٛخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 انُىع( رىزَغ ػُُخ انذراسخ ثُبًء ػهً يزغُر 1/4) رلى خذول

 انُسجخ انًئىَخ% انزكرار انُىع

 55.7 122 مكو

 44.3 97 أَضٗ

Total 219 100.0 

% يٍ أفواك انؼُٛخ كبَٕا مكٕه، ٔأٌ 55.7أٌ يب ََجزّ ( 1/4) هقى رجٍٛ يٍ فمل َزبئظ انغلٔل

فٙ ّوكخ انؼبيهٍٛ منك إنٗ أٌ  خؼئ انجبؽضر% يٍ أفواك انؼُٛخ كبَٕا إَبس. 44.3ٔيب ََجزّ 

 فهٜٛ يٍ اننكٕه ٔاالَبس.االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثًُطرخ ػَٛو
  انًؤهم انؼهًٍ( رىزَغ ػُُخ انذراسخ ثُبًء ػهً 2/4) رلى خذول

 انُسجخ انًئىَخ% انزكرار انؼهًٍانًؤهم 

 17.8 39 صبَٕ٘

 16.4 36 كثهٕو ثؼل انضبَٕٚخ

 49.3 108 ثكبنٕهًٕٚ

 16.4 36 كهاٍبد ػهٛب

Total 219 100.0 

% يٍ افواك انؼُٛخ كبٌ يؤْهٓى انؼهًٙ 17.8أٌ يب ََجزّ ( 2/4) رلى رجٍٛ يٍ فمل َزبئظ انغلٔل

% يٍ أفواك انؼُٛخ كبٌ يؤْهٓى انؼهًٙ كثهٕو ثؼل انضبَٕٚخ، ٔأٌ يب 16.4صبَٕٚخ، ٔأٌ يب ََجزّ 

% يٍ أفواك 16.4% يٍ أفواك انؼُٛخ يؤْهٓى انؼهًٙ ثكبنٕهًٕٚ، ٔانجبقٙ ثَُجخ 49.3ََجزّ 

فٙ ّوكخ انؼبيهٍٛ نجبؽضخ منك إنٗ أٌ انَُجخ يٕ عٙ انؼُٛخ يؤْهٓى كهاٍبد ػهٛب. ٔرؼئ ا

 .يؤْمرٓى ثكبنٕهًٕٚ ألٌ منك ٚزُبٍت يغ ٛجٛؼخ انؼًم االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثًُطرخ ػَٛو
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  انًسًً انىظُفٍ( رىزَغ ػُُخ انذراسخ ثُبًء ػهً 3/4) رلى خذول

 النسبة المئوية% التكرار العمر

 13.7 31 مدير

 14.6 32 رئيس قسم
 46.6 112 موظف
 25.1 55 أخرى

Total 912 11101 

% يتتتٍ أفتتتواك انؼُٛتتتخ كبَتتتذ 13.7أٌ يتتتب ََتتتجزّ  (3/4) هقتتتىرجتتتٍٛ يتتتٍ فتتتمل َزتتتبئظ انغتتتلٔل 

% يتتتتٍ أفتتتتواك انؼُٛتتتتخ يَتتتتًٛبرٓى انٕ ٛعٛتتتتخ 14.6يَتتتتًٛبرٓى انٕ ٛعٛتتتتخ يتتتتلٚو، ٔأٌ يتتتتب ََتتتتجزّ 

% يتتتٍ افتتتواك انؼُٛتتتخ كبَتتتذ يَتتتًٛبرٓى انٕ ٛعٛتتتخ يٕ تتتف، 46.6هئتتتٌٛ قَتتتى، ٔأٌ يتتتب ََتتتجزّ 

 % يٍ افواك انؼُٛخ يًَٛبرٓى انٕ ٛعٛخ أفوٖ. 25.1ٔأٌ يب ََجزّ 

انجبؽضتتخ منتتك إنتتٗ أٌ ُْتتبك اْزًتتبو كجٛتتو ثزٕ ٛتتف انكعتتبءاد انؼهًٛتتخ انزتتٙ رزُبٍتتت يتتغ  ٔرؼتتئ

، ْٔتتتنِ انَُتتتجخ ٛجٛؼٛتتتخ، ٔاألكضتتتو اٍتتتزغبثخ نمٍتتتزجبَبد ْتتتى ّتتتوكخ االرٖتتتبالد انَتتتؼٕكٚخػًتتتم 

 انًٕ عٍٛ.

 سُىاد انخجرح( رىزَغ ػُُخ انذراسخ ثُبًء ػهً يزغُر 4/4)رلى خذول 

 انًئىَخ%انُسجخ  انزكرار سُىاد انخجرح

 24.7 54 ٍُٕاد 5أقم يٍ 

 22.8 50 ٍُٕاد 10أقم يٍ -5يٍ 

 21.5 47 ٍُخ 15أقم يٍ  – 10يٍ 

 31.1 68 ٍُخ 15أكضو يٍ 

Total 219 100.0 

% يٍ أفواك انؼُٛخ كبَذ ٍُٕاد 24.7( أٌ يب ََجزّ 4/4) رلىرجٍٛ يٍ فمل َزبئظ انغلٔل 

% يٍ أفواك انؼُٛخ ٍُٕاد انقجوح نلٚٓى يٍ 22.8ٍُٕاد، ٔأٌ يب ََجزّ  5انقجوح نلٚٓى أقم يٍ 

 – 10% يٍ أفواك انؼُٛخ ٍُٕاد انقجوح نلٚٓى يٍ 21.5ٍُخ، ٔأٌ يب ََجزّ  15أقم يٍ  – 10

ٍُخ،  15أفواك انؼُٛخ ٍُٕاد انقجوح نلٚٓى أكضو يٍ  % ي31.1ٍٍُخ، ٔأٌ يب ََجزّ  15أقم يٍ 

ْٙ ييٚظ ثٍٛ انْجبة ٔكجبه انٍَ اننٍٚ  ّوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخٔرؼئ انجبؽضخ منك إنٗ أٌ 

 ٚزًزؼٌٕ ثقجوح كجٛوح.

 : يًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخانًسزمم:  اإلحصبءاد انىصفُخ نهًزغُر 4-1-2

  نهجؼذ األول: االسزمطبة وانزؼٍُُأوالً: انزحهُم االحصبئٍ 
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 االسزمطبة وانزؼٍُُانجؼذ األول: انحسبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ وانىزٌ انُسجٍ انًزىسظ ( انىسظ 5/4خذول رلى )

 انًزىسظ انفمرح و
االَحراف 

 انًؼُبرٌ

انىزٌ 

 انُسجٍ

1.  

رَزرطت انْوكخ األفواك اننٍٚ ًٚزهكٌٕ يٓبهاد ٔفجواد كبفٛخ فٙ 

ٔانزُظٛى ٔانوقبثخ نزْغم انًُبٕت اإلكاهٚخ  يغبل انزقطٜٛ

 انًًٓخ.

3.949 1.058 78.98 

2.  
رَزرطت انْوكخ األفواك مٔ٘ انًٓبهاد انعُٛخ ٔانزرُٛخ فٙ يغبالد 

 األػًبل انًقزهعخ.
3.744 1.199 74.88 

 76.80 1.202 3.840 انًربثهخ ػبيم أٍبٍٙ فٙ ػًهٛخ انزؼٍٛٛ فٙ انْوكخ.  .3

4.  
ػهٗ َزبئظ افزجبهاد انًزرليٍٛ نهزؼٍٛٛ؛  رُؼٕل انْوكخ كضٛواً 

 نغوٗ انًعبٙهخ ٔانزؼٍٛٛ.
3.735 1.227 74.70 

5.  

رٓزى انْوكخ ثغًغ ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد ػٍ انًزرليٍٛ نهزؼٍٛٛ يٍ 

يٖبكه أفوٖ غٛو انًربثهخ ٔاالفزجبه؛ نغوٗ اٍزقلايٓب فٙ 

 انًربثهخ ٔانزؼٍٛٛ.

3.671 1.193 73.42 

6.  
انؼبيهٍٛ يٍ مٔ٘ انقجوح ٔإٔؾبة انقليخ رُؼٕل انْوكخ ػهٗ 

 انطٕٚهخ فٛٓب، نْغم انٕ بئف انًًٓخ.
3.836 1.165 76.72 

 75.92 0.849 3.796 انذرخخ انكهُخ نهًحىر األول

االٍزرطبة  أّبهد انُزبئظ إنٗ أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه

%، ٔثننك 75.92ٔثَُجخ  3.796ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ  ثلهعخ كجٛوح،عبءد  ٔانزؼٍٛٛ

 ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق. االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛرؼطٙ انلهعخ انكهٛخ نجؼل 

 ( ٔانزٙ َٖٓب "1ثًُٛب ؽٖهذ انعروح )  رَزرطت انْوكخ األفواك اننٍٚ ًٚزهكٌٕ يٓبهاد

" ػهٗ  اإلكاهٚخ انًًٓخ ٔفجواد كبفٛخ فٙ يغبل انزقطٜٛ ٔانزُظٛى ٔانوقبثخ نزْغم انًُبٕت

 (. 78.98%انزورٛت األٔل ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ )

رٓزى انْوكخ ثغًغ ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد ػٍ انًزرليٍٛ  ( ٔانزٙ َٖٓب "5فًٛب ؽٖهذ انعروح هقى ) -

"،  نهزؼٍٛٛ يٍ يٖبكه أفوٖ غٛو انًربثهخ ٔاالفزجبه؛ نغوٗ اٍزقلايٓب فٙ انًربثهخ ٔانزؼٍٛٛ

 (. %73.42ػهٗ انزورٛت األفٛو ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ )

 زذرَت وانزطىَرانثبَُبً: انزحهُم االحصبئٍ نهجؼذ انثبٍَ: 

 زذرَت وانزطىَرانانجؼذ انثبٍَ: ( انىسظ انحسبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ وانىزٌ انُسجٍ 6/4خذول رلى )

 انًزىسظ انفمرح و
االَحراف 

 انًؼُبرٌ

انىزٌ 

 انُسجٍ
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1.  
رَزرطت انْوكخ األفواك اننٍٚ ًٚزهكٌٕ يٓبهاد ٔفجواد كبفٛخ فٙ 

 يغبل انزقطٜٛ ٔانزُظٛى ٔانوقبثخ نزْغم انًُبٕت اإلكاهٚخ انًًٓخ.
3.858 1.208 77.16 

2.  
رَزرطت انْوكخ األفواك مٔ٘ انًٓبهاد انعُٛخ ٔانزرُٛخ فٙ يغبالد 

 األػًبل انًقزهعخ.
3.758 1.211 75.16 

 75.70 1.178 3.785 انًربثهخ ػبيم أٍبٍٙ فٙ ػًهٛخ انزؼٍٛٛ فٙ انْوكخ.  .3

4.  
رُؼٕل انْوكخ كضٛواً ػهٗ َزبئظ افزجبهاد انًزرليٍٛ نهزؼٍٛٛ؛ نغوٗ 

 انًعبٙهخ ٔانزؼٍٛٛ.
3.840 1.191 76.80 

5.  

رٓزى انْوكخ ثغًغ ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد ػٍ انًزرليٍٛ نهزؼٍٛٛ يٍ 

ٔاالفزجبه؛ نغوٗ اٍزقلايٓب فٙ انًربثهخ يٖبكه أفوٖ غٛو انًربثهخ 

 ٔانزؼٍٛٛ.

3.685 1.240 73.70 

6.  
رُؼٕل انْوكخ ػهٗ انؼبيهٍٛ يٍ مٔ٘ انقجوح ٔإٔؾبة انقليخ 

 انطٕٚهخ فٛٓب، نْغم انٕ بئف انًًٓخ.
3.739 1.223 74.78 

 75.54 0.919 3.777 انذرخخ انكهُخ نهًحىر

زلهٚت ان أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕهأّبهد انُزبئظ إنٗ أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد 

%، ٔثننك 75.54ٔثَُجخ  3.777ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ  ثلهعخ كجٛوح،عبءد  ٔانزطٕٚو

 .ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق زلهٚت ٔانزطٕٚورؼطٙ انلهعخ انكهٛخ نجؼل ان

ٓبهاد رَزرطت انْوكخ األفواك اننٍٚ ًٚزهكٌٕ ي ( ٔانزٙ َٖٓب "1ثًُٛب ؽٖهذ انعروح ) -

" ػهٗ  ٔفجواد كبفٛخ فٙ يغبل انزقطٜٛ ٔانزُظٛى ٔانوقبثخ نزْغم انًُبٕت اإلكاهٚخ انًًٓخ

 (. %77.16انزورٛت األٔل ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ )

 ( ٔانزٙ َٖٓب "5فًٛب ؽٖهذ انعروح هقى )  ٍرٓزى انْوكخ ثغًغ ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد ػ

انًزرليٍٛ نهزؼٍٛٛ يٍ يٖبكه أفوٖ غٛو انًربثهخ ٔاالفزجبه؛ نغوٗ اٍزقلايٓب فٙ انًربثهخ 

 (. %73.70"، ػهٗ انزورٛت األفٛو ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ ) ٔانزؼٍٛٛ

 وانًكبفآدانزؼىَضبد انثبنث:  ثبنثبً: انزحهُم االحصبئٍ نهجؼذ

 انزؼىَضبد وانًكبفآدانجؼذ انثبنث: ( انىسظ انحسبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ وانىزٌ انُسجٍ 7/4خذول رلى )

 انًزىسظ انفمرح و
االَحراف 

 انًؼُبرٌ

انىزٌ 

 انُسجٍ

1.  
رؾزتتبط انْتتوكخ إنتتٗ يؼوفتتخ ػتتلك انؼتتبيهٍٛ ٔيواكتتيْى انٕ ٛعٛتتخ، 

 ثًٕٕٙػٛخ.ٍُٕٔاد فليزٓى، نغوٗ رؾلٚل األعو ٔانوارت 
3.840 1.156 76.80 

 75.16 1.211 3.758انْتتوكخ يؼهٕيتتبد ػتتٍ يَتتزٕٚبد إَغتتبى انؼتتبيهٍٛ نًًٓتتبرٓى رًزهتتك   .2
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 ثًب ٚؤْهٓب نزؾلٚل َٕع انًكبفأح انًغيٚخ.

3.  

رؼزًتتل انْتتوكخ ػهتتٗ انًؼهٕيتتبد انزتتٙ ٕٚفوْتتب َظتتبو ررتتٕٚى األكاء، 

نغتتتتوٗ رؾلٚتتتتل انًكبفتتتتتد ٔانؾتتتتٕافي انزتتتتٙ َٚتتتتزؾرٓب انؼتتتتبيهٌٕ 

 انًزًٛئٌ.

3.667 1.300 73.34 

4.  
رٓزى انْتوكخ ثزؾتلٚش َظتبو رؼٕٚٚتبرٓب، اٍتزغبثخ نًزطهجتبد انجٛئتخ 

 انزُبفَٛخ.
3.726 1.277 74.52 

5.  

رؼًتتتم انْتتتوكخ ػهتتتٗ إعتتتواء يَتتتٕؽبد ثْتتتكم يَتتتزًو نهؤارتتتت 

ثغوٗ رؾلٚل يؼلالد انًكبفتتد، ٔيَتزٕٚبد انؤارتت فٛٓتب أٍتٕح 

 ثبنْوكبد انًُبفَخ.

3.776 1.184 75.52 

6.  
رْؼو انْوكخ ثبنوٙب ػٍ َزبئظ رُعٛتن َظتبو انزؼٕٚٚتبد انًؼًتٕل 

 ثّ.
3.785 1.170 75.70 

 75.16 0.944 3.758 انذرخخ انكهُخ نهًحىر

انزؼٕٚٚبد  أّبهد انُزبئظ إنٗ أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه

%، ٔثننك 75.16ٔثَُجخ  3.758ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ  ثلهعخ كجٛوح،عبءد ٔانًكبفتد 

 ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق. انزؼٕٚٚبد ٔانًكبفتدرؼطٙ انلهعخ انكهٛخ نجؼل 

 ( ٔانزٙ َٖٓب " 1ثًُٛب ؽٖهذ انعروح ) رؾزبط انْوكخ إنٗ يؼوفخ ػلك انؼبيهٍٛ ٔيواكيْى

" ػهٗ انزورٛت األٔل  خانٕ ٛعٛخ، ٍُٕٔاد فليزٓى، نغوٗ رؾلٚل األعو ٔانوارت ثًٕٕٙػٛ

 (. %76.80ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ )

 ( ٔانزٙ َٖٓب " 3فًٛب ؽٖهذ انعروح هقى ) رؼزًل انْوكخ ػهٗ انًؼهٕيبد انزٙ ٕٚفوْب َظبو

"، ػهٗ انزورٛت  ررٕٚى األكاء، نغوٗ رؾلٚل انًكبفتد ٔانؾٕافي انزٙ َٚزؾرٓب انؼبيهٌٕ انًزًٛئٌ

 (. %73.34نٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ )األفٛو ؽَت ا

 انصحخ وانساليخ انًهُُخ: انراثغ راثؼبً: انزحهُم االحصبئٍ نهجؼذ

 انصحخ وانساليخ انًهُُخ: نراثغانجؼذ ا( انىسظ انحسبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ وانىزٌ انُسجٍ 8/4خذول رلى )

 انًزىسظ انفمرح و
االَحراف 

 انًؼُبرٌ

انىزٌ 

 انُسجٍ

1 . 
يؼبٚٛو انٖؾخ ٔانَتميخ انًُٓٛتخ انًؼًتٕل ثٓتب فتٙ انْتوكخ يٕصرتخ 

 ٔيطجرخ ثْكم كبيم.
3.854 1.121 77.08 

2. 
أْلاف ٍٔٛبٍخ انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ فٙ انْوكخ يعٕٓيخ نتلٖ 

 انؼبيهٍٛ.
3.821 1.259 76.42 

3. 
نلٖ انْوكخ يؼبٚٛو هقبثٛخ يؼُٛخ ػهتٗ انٕصتبئق ٔانجٛبَتبد انقبٕتخ 

 ثًؼبٚٛو انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ.
3.767 1.194 75.34 
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4. 

رؼزًتتتل إكاهح انْتتتوكخ ػهتتتٗ أٍتتتبنٛت يزؼتتتلكح فتتتٙ انؾٖتتتٕل ػهتتتٗ 

انٖتتؾخ انًؼهٕيتتبد انمىيتتخ نزقطتتٜٛ فؼبنٛزٓتتب فًٛتتب ٚزؼهتتق ثًؼتتبٚٛو 

 .ٔانَميخ انًُٓٛخ

3.758 1.173 75.16 

5. 
انًؼًتٕل  انٖتؾخ ٔانَتميخ انًُٓٛتخررٕو اإلكاهح ثًواعؼتخ يؼتبٚٛو 

 ثٓب فٙ انْوكخ ٔرؾَُٛٓب ثبٍزًواه.
3.753 1.201 75.06 

6. 
انًزؼهرتتخ ثتتـ  انٖتتؾخ ٔانَتتميخ انًُٓٛتتخرٓتتزى إكاهح انْتتوكخ ثًؼتتبٚٛو 

18001. 
3.716 1.158 74.32 

 75.56 0.902 3.778 انذرخخ انكهُخ نهًحىر

انٖؾخ ٔانَميخ  يؾٕهأّبهد انُزبئظ إنٗ أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد 

%، ٔثننك 75.56ٔثَُجخ  3.779ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ  ثلهعخ كجٛوح،عبءد  انًُٓٛخ

 ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق. انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخرؼطٙ انلهعخ انكهٛخ نجؼل 

 ( ٔانزٙ َٖٓب " 1ثًُٛب ؽٖهذ انعروح ) ٙيؼبٚٛو انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ انًؼًٕل ثٓب ف

" ػهٗ انزورٛت األٔل ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب يٕصرخ ٔيطجرخ ثْكم كبيمانْوكخ 

 (. %77.08انًئٕٚخ )

 ( ٔانزٙ َٖٓب " 6فًٛب ؽٖهذ انعروح هقى ) انٖؾخ ٔانَميخ رٓزى إكاهح انْوكخ ثًؼبٚٛو

 "، ػهٗ انزورٛت األفٛو ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ18001انًزؼهرخ ثـ  انًُٓٛخ

(74.32 .) 

 االسزمرار انىظُفٍ :انزبثغاإلحصبءاد انىصفُخ نهًزغُر  4-1-3

 االسزمرار انىظُفٍ( انىسظ انحسبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ وانىزٌ انُسجٍ 9/4خذول رلى )

 انًزىسظ انفمرح و
االَحراف 

 انًؼُبرٌ

انىزٌ 

 انُسجٍ

 78.16 1.200 3.908 بنواؽخ انُعَٛخ فٙ ػًهٙ ثبنْوكخ.أّؼو ث  .1

 71.96 1.303 3.598 اّؼو ثأَٙ غٛو يًِٓ فٙ ػًهٙ.  .2

 74.96 1.221 3.748 أقٕو ثبنؼًم كٌٔ رَٛت أٔ رنيو أٔ ّكبٖٔ أٔ رظهًبد.  .3

 71.14 1.313 3.557 رًَؼ إكاهح انْوكخ ثئثلاء انوأ٘ ٔانُرل انجُبء.  .4

 71.50 1.319 3.575 أّبهك فٙ ُٕغ انرواه ٔهٍى انقطٜ ٔرُعٛنْب.  .5

6.  
األَظًتخ ٔانرتٕاٍَٛ ٔفزتوح انؼرتل ػبيتم فتٕف أٔ قهتق فتٙ ال رًضم 

 72.22 1.295 3.611 ػًهٙ.

 75.34 1.236 3.767 ٔعٕك٘ فٙ ػًهٙ انؾبنٙ ًٚضم اٍزضًبهاً ٔ ٛعٛب عٛلاً ثبنَُجخ نٙ.  .7
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8.  
نلٖ هغجخ ثبنجربء فٙ ػًهٙ انؾبنٙ ؽزٗ نٕ رتٕفود فوٕتخ ثلٚهتخ 

 73.14 1.301 3.657 أفوٖ.

 75.80 1.215 3.790 انزغٛت ػٍ انؼًم يًٓب كبَذ انظؤف.اؽوٓ ػهٗ ػلو   .9

 71.22 1.323 3.561 يَزؼل نهجربء فٙ انؼًم ثؼل يٕاػٛل انلٔاو انوًٍٛخ.  .10

 75.60 1.221 3.780 ُْبك ّؼٕه ثؼمقخ افٕٚخ روثٜ ثُٛٙ ٔثٍٛ ىيمء انؼًم.  .11

 74.60 1.213 3.730 يُبؿ انؼًم فٙ انْوكخ ْٚؼوَٙ ثبنواؽخ ٔاالٍزرواه.  .12

 75.34 1.167 3.767 قواه اهرجبٛٙ ثؼًهٙ انؾبنٙ ٚؼزجو قواه ٕبئت.  .13

14.  
ٚزُبٍت يَزٕٖ انوارت انتن٘ أرربٙتبِ يتغ َتٕع انؼًتم انتن٘ أقتٕو 

 72.78 1.208 3.639 ثّ.

 73.14 1.232 3.657 ُْبك ٍٛبٍبد ػبكنخ ألَظًخ انؾٕافي ٔانًكبفأح فٙ انْوكخ.  .15

 71.40 1.248 3.570 نٙ ٔألٍورٙ.  انوػبٚخ انٖؾٛخو انْوكخ ٕفر  .16

 69.86 1.216 3.493 ررلو انْوكخ ٍٔبئم انُرم انًُبٍجخ نهؼبيهٍٛ.  .17

 75.70 1.127 3.785 اّؼو ثبنعقو إما ٍئهذ ػٍ يكبٌ ػًهٙ.  .18

 74.88 1.184 3.744 رزَى انٕاعجبد انًٕكهخ إنٙ فٙ انؼًم ثبنجَبٛخ ٔانًؤَخ.  .19

20.  
 يٍ قجتم اْزًبو ٔهػبٚخ يؾٜ انؼبيهٍٛ فٙ انْوكخ هٙب اٌ أّؼو

 72.86 1.241 3.643 انْوكخ إكاهح

 73.58 0.835 3.679 انذرخخ انكهُخ نهًحىر

 االٍزرواه انٕ ٛعٙ أّبهد انُزبئظ إنٗ أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه

%، ٔثننك رؼطٙ 73.58ٔثَُجخ  3.679ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ  ثلهعخ كجٛوح،عبءد 

 ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق. االٍزرواه انٕ ٛعٙانلهعخ انكهٛخ نجؼل 

" ػهٗ انزورٛت بنواؽخ انُعَٛخ فٙ ػًهٙ ثبنْوكخ( ٔانزٙ َٖٓب أّؼو ث1ثًُٛب ؽٖهذ انعروح ) -

 (. %78.16األٔل ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ )
 ( ٔانزٙ َٖٓب "17فًٛب ؽٖهذ انعروح هقى ) ٍٛررلو انْوكخ ٍٔبئم انُرم انًُبٍجخ نهؼبيه ،"

 (. %69.86ػهٗ انزورٛت األفٛو ؽَت انٕىٌ انَُجٙ، ٔكبَذ ََجزٓب انًئٕٚخ )

 االحصبءاد االسزذالنُخ وَزبئح اخزجبر انفروض:  4-2

دارح انًتىارد االستزمطبة وانزؼُتٍُ إل احصبئُخ نجؼذرو دالنخ  َىخذ أثرال : انفرضُخ انرئُسخ األونً

  ثشركخ االرصبالد انسؼىدَخ ثئيبرح يُطمخ ػسُرانجشرَخ ػهً االسزمرار فٍ انؼًم 

 نهفرضُخ انفرػُخ األونًاالَحذار  رحهُم اخزجبر ( َزبئح10/4خذول رلى )
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يسزىي 

 انذالنخ

يؼبيم 

 االَحذار

β 

لًُخ 

 Fاخزجبر 

يؼبيم 

 انزحذَذ

   

يؼبيم 

 االررجبط

R 

 انجُبٌ

0.000 0.620 1.35.290 0.384 0.620
(a)

 االٍزرواه انٕ ٛعٙػهٗ الٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ ا أصو 

% ثننك َوف٘ انعوٙٛخ 5ْٔٙ أقم يٍ  0.000أٌ يَزٕٖ انلالنخ  (10/4) انغلٔل ٕٚٙؼ

يًبهٍبد نمٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ كجؼل يٍ أثؼبك  أصوٕعل انٖعوٚخ َٔرجم انعوٙٛخ انجلٚهخ ٔثبنزبنٙ ٚ

، ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو انٕ ٛعٙ ٔاالٍزرواهانجْوٚخ إكاهح انًٕاهك 

ْٔنا ٚلل ػهٗ أٌ انجؼل األٔل فٙ انًزغٛو انًَزرم ْٕ االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ نّ ػمقخ فجبنزبنٙ نّ 

 .ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو فٙ انؼًمأصو ػهٗ االٍزرواه انٕ ٛعٙ 

احصبئُخ نجؼذ انزذرَت رو دالنخ  َىخذ أثرال : : انزٍ رُص ػهًانثبَُخاخزجبر انفرضُخ انفرػُخ 

  ثشركخ االرصبالد انسؼىدَخ ثئيبرح يُطمخ ػسُر ػهً االسزمرار فٍ انؼًموانزطىَر 

 نهفرضُخ انفرػُخ انثبَُخاالَحذار  رحهُم اخزجبر ( َزبئح11/4خذول رلى )

يسزىي 

 انذالنخ

يؼبيم 

 االَحذار

β 

لًُخ 

 Fاخزجبر 

يؼبيم 

 انزحذَذ

   

يؼبيم 

 االررجبط

R 

 انجُبٌ

0.000 0.637 148.33 0.406 0.637
(a)

  انٕ ٛعٙ االٍزرواه ػهٗزلهٚت ٔانزطٕٚو نا أصو 

% ٔثبنزبنٙ َوف٘ انعوٙٛخ انٖعوٚخ 5ْٔٙ أقم يٍ  0.000أٌ يَزٕٖ  (11/4) انغلٔل ٕٚٙؼ

يًبهٍبد إكاهح زلهٚت ٔانزطٕٚو كجؼل يٍ أثؼبك هن أصوٕعل َٔرجم انعوٙٛخ انجلٚهخ ٔثبنزبنٙ ٚ

، ْٔنا ٚلل ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو انٕ ٛعٙ ٔاالٍزرواهانجْوٚخ انًٕاهك 

 ػهٗ أٌ انزلهٚت نهؼبيهٍٛ فٙ ّوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ٚؤصو ػهٗ االٍزرواه انٕ ٛعٙ نلٚٓى.

احصبئُخ نجؼذ رو دالنخ  َىخذ أثرال ػهً:  : انزٍ رُصاخزجبر انفرضُخ انفرػُخ انثبنثخ

ثشركخ االرصبالد انسؼىدَخ ثئيبرح يُطمخ ػهً االسزمرار فٍ انؼًم  انزؼىَضبد وانحىافس

 ػسُر

 نهفرضُخ انفرػُخ انثبنثخاالَحذار  رحهُم اخزجبر ( َزبئح12/4خذول رلى )

يسزىي 

 انذالنخ

يؼبيم 

 االَحذار

β 

لًُخ 

 Fاخزجبر 

يؼبيم 

 انزحذَذ

   

يؼبيم 

 االررجبط

R 

 انجُبٌ

0.000 0.739 261.385 0.546 0.739
(a)

  االٍزرواهػهٗ نزؼٕٚٚبد ٔانًكبفتد ا أصو 
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% ٔثننك َوف٘ انعوٙٛخ انٖعوٚخ 5أقم يٍ  0.000يَزٕٖ انلالنخ أٌ )12/4) انغلٔل ٕٚٙؼ

نهزؼٕٚٚبد ٔانًكبفتد كجؼل  أصوٕعل ٕٚٚعل أصو إٚغبثٙ مٔ كالنخ إؽٖبئٛخ َٔرجم انجلٚهخ ٔثبنزبنٙ 

ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ  انٕ ٛعٙ ٔاالٍزرواهانجْوٚخ يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك يٍ أثؼبك 

نّ ػمقخ قٕٚخ ػهٗ االٍزرواه و، ْٔنا ٚلل ػهٗ أٌ انزؼٕٚ٘ ٔانًكبفتد ثئيبهح يُطرخ ػَٛ

نهؼبيهٍٛ فٙ ّوكخ  انٕ ٛعٙ، ْٔنا ٚؤك٘ إنٗ ٔعٕك أصو قٕ٘ نهزؼٕٚ٘ ٔانًكبفتد ػهٗ االٍزرواه

 االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو.

احصبئُخ نجؼذ انساليخ رو دالنخ  َىخذ أثرال اخزجبر انفرضُخ انفرػُخ انراثؼخ: انزٍ رُص ػهً: 

 ثشركخ االرصبالد انسؼىدَخ ثئيبرح يُطمخ ػسُر.ػهً االسزمرار فٍ انؼًم  وانصحخ انًهُُخ

  نراثؼخنهفرضُخ انفرػُخ ااالَحذار  رحهُم اخزجبر ( َزبئح13/4خذول رلى )

يسزىي 

 انذالنخ

يؼبيم 

 االَحذار

β 

لًُخ 

 Fاخزجبر 

يؼبيم 

 انزحذَذ

   

يؼبيم 

 االررجبط

R 

 انجُبٌ

0.000 0.724 239.113 0.524 0.724
(a)

  انٕ ٛعٙ االٍزرواهػهٗ  ٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخان أصو 

انعوٙٛخ انٖعوٚخ  وف٘% ٔثننك 5َيٍ  قمأ 0.000يَزٕٖ انلالنخ أٌ )13/4) انغلٔل ٕٚٙؼ

يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك كجؼل يٍ أثؼبك  نٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ أصوٕعل َٔرجم انجلٚهخ ٔثبنزبنٙ ٚ

، ْٔنا ٚلل ػهٗ أٌ ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو انٕ ٛعٙ ٔاالٍزرواهانجْوٚخ 

انًُٓٛخ نهؼبيهٍٛ نّ ػمقخ إٚغبثٛخ قٕٚخ ػهٗ اْزًبو ّوكخ االرٖبالد ثبنٖؾخ ٔانَميخ 

االٍزرواه انٕ ٛعٙ نهؼبيهٍٛ فجبنزبنٙ ٚؤك٘ إنٗ ٔعٕك أصو نهٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ نهؼبيهٍٛ ػهٗ 

 االٍزرواه انٕ ٛعٙ نهؼبيهٍٛ فٙ ّوكخ االرٖبالد ثئيبهح يُطرخ ػَٛو.

 انفرضُخ انرئُسُخ انثبَُخ:

 ػُُخ انجحثأفراد  ثٍُ يزىسطبد اسزدبثبدنخ إحصبئُخ فروق راد دالال رىخذ انزٍ رُص ػهً: 

 االرصبالد انسؼىدَخأثر يًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخ ػهً االسزمرار فٍ انؼًم ثشركخ حىل 

)انُىع، انًؤهم، انًسًً انىظُفٍ، سُىاد رؼسي نهًزغُراد انذًَغرافُخ  ثئيبرح يُطمخ ػسُر

 انخذيخ(.
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أثر حىل  ػُُخ انجحثأفراد  ثٍُ يزىسطبد اسزدبثبدفروق راد دالنخ إحصبئُخ ال رىخذ : أوالً 

ثئيبرح  االرصبالد انسؼىدَخيًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخ ػهً االسزمرار فٍ انؼًم ثشركخ 

 نًزغُر انُىع. رؼسي يُطمخ ػسُر

 ٔكبَذ انُزبئظ كًب ٚأرٙ: د نؼُٛزٍٛ يَزرهزٍٛافزجبه  خانجبؽض ذاٍزقلي

 انُىع( اخزجبر انفروق حست يزغُر 14/4رلى )خذول 

 االَحراف انًؼُبرٌ يزىسظ االسزدبثخ انُىع
لًُخ 

 (Tاالخزجبر)

يسزىي 

 (SIGانذالنخ)

 0.836 3.605  مكٕه
- 3.339 0.001 

 0.649 3.950 إَبس

  0.344 - انفرق ثٍُ انًزىسطٍُ

 spss  ،2021انًٖله: انزؾهٛم اإلؽٖبئٙ فٙ 

 َرجمٔثٓنا  0.05يٍ قم أ 0.001يٍ انغلٔل انَبثق ٚزٚؼ أٌ قًٛخ يَزٕٖ انلالنخ انًؾَٕثخ 

ثٍٛ يزٍٕطبد فؤ  ماد كالنخ إؽٖبئٛخ رٕعل انجلٚهخ ٔثبنزبنٙ  َٔوف٘انعوٙٛخ انٖعوٚخ 

أصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًم ؽٕل  ػُٛخ انجؾشأفواك  اٍزغبثبد

يٍ انٕاٙؼ أٌ يزٍٕٜ ، نًزغٛو انُٕع رؼيٖ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو رٖبالد انَؼٕكٚخاالثْوكخ 

االٍزغبثبد نإلَبس أكجو يٍ يزٍٕٜ االٍزغبثبد نهنكٕه ْٔنا ٚلل ػهٗ اٌ انعؤ  فٛٙ 

 نٖبنؼ االَبس.االٍزغبثبد 

ٔرؼئ انجبؽضخ منك إنٗ أٌ اإلَبس أكضو يؾجخ نهؼًم انًُظى نننك افزهعذ اٍزغبثزٍٓ عًٛؼٓى نلٚٓى 

 .أصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًمؽٕل َعٌ انوأ٘ ٔانزرلٚو 

 

 ً أثر حىل  ػُُخ انجحثأفراد  ثٍُ يزىسطبد اسزدبثبدفروق راد دالنخ إحصبئُخ ال رىخذ : ثبَُب

ثئيبرح  االرصبالد انسؼىدَخيًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخ ػهً االسزمرار فٍ انؼًم ثشركخ 

 انًؤهم انؼهًٍ. نًزغُر رؼسي يُطمخ ػسُر

 :ٔكبَذ انُزبئظ كًب ٚأرٙنزؾهٛم انؼُٛبد انًَزرهخ  One Way ANOVAاٍزقلو انجبؽش افزجبه 

 السؤهل العلسي اخزجبر انفروق حست يزغُر ( 15/4جدول رقم )

مدتهى  قيسة اختبار ف معدل السربعات درجة الحرية مجسهع السربعات مردر التباين
 الداللة
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 5.... 4.328 2.496 3 7.489 بين السجسهعات
 577.. 215 12..124 خارج السجسهعات

 
  212 131.501 الكلي

 spss  ،2.21المصدر: التحليل اإلحصائي في 
ْٔنا ٚؼُٙ َوف٘ انعوٙٛخ انٖعوٚخ  0.05أقم يٍ  0.014ٚزٚؼ يٍ انغلٔل أٌ يَزٕٖ انلالنخ 

رٕعل فؤ  ماد كالنخ إؽٖبئٛخ ثٍٛ يزٍٕطبد اٍتزغبثبد َٔرجم انعوٙٛخ انجلٚهخ ٔثننك ٚزجٍٛ أَّ 

أفواك ػُٛخ انجؾش ؽٕل أصتو يًبهٍتبد إكاهح انًتٕاهك انجْتوٚخ ػهتٗ االٍتزرواه فتٙ انؼًتم ثْتوكخ 

ٔرؼئ انجبؽضخ منك ألَتّ ، .انًؤْم انؼهًٙ نًزغٛو رؼيٖ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو االرٖبالد انَؼٕكٚخ

ٕٚعل افزمف فٙ هأ٘ انًتٕ عٍٛ ثتبفزمف انْتٓبكاد انزتٙ ٚؾًهَٕٓتب ٚوعتغ نتننك إنتٗ االفتزمف 

خدمت وإليجاد اتجاه الفروق في المؤىل العلمي است، انؼهًٙ نلٖ انؼبنًٍٛ ثُبًء ػهٗ انًؤْم انؼهًٙ
 وكانت نتائجو مبينو في الجدول التالي: LSDالباحثة اختبار اقل فروق معنوية 

 (16/4جدول رقم )
 حدب متغير السؤهل العلسيللفروق بين الستهسطات االستجابة  شيفهاختبار 

انعو  ثٍٛ 

 انًزٍٕطبد

 كهاٍبد ػهٛب ثكبنٕهًٕٚ كثهٕو ثؼل انضبَٕٚخ صبَٕ٘

M.D Sig M.D Sig M.D Sig M.D Sig 

 0.042 0.329 0.001 0.498 - - - - صبَٕ٘

كثهٕو ثؼل 

 انضبَٕٚخ
- - - - - - - - 

 - -- - - - - - - ثكبنٕهًٕٚ

 - - - - - - - - كهاٍبد ػهٛب

M.D.  Mean Difference 

Sig - significant at the 0.05 level  

 ويتزح من الجدول الدابق:
 "بكالوريوس" والفروق لصالح " بكالوريوسو " "ثانوي " المؤىل العلمييوجد فروق بين  -
 "دراسات عليا" والفروق لصالح " دراسات عليا" و "ثانوي " المؤىل العلمييوجد فروق بين  -
 

 ً أثر حىل  ػُُخ انجحثأفراد  ثٍُ يزىسطبد اسزدبثبدفروق راد دالنخ إحصبئُخ ال رىخذ : ثبنثب

ثئيبرح  االرصبالد انسؼىدَخانؼًم ثشركخ يًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخ ػهً االسزمرار فٍ 

 انًسًً انىظُفٍ. نًزغُر رؼسي يُطمخ ػسُر

ٔكبَذ انُزبئظ كًب نزؾهٛم انؼُٛبد انًَزرهخ  One Way ANOVAافزجبه  خانجبؽض ذاٍزقلي

 :ٚأرٙ
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 انًسًً انىظُفٍاخزجبر انفروق حست يزغُر ( 17/4خذول رلى )

 يدًىع انًرثؼبد يصذر انزجبٍَ
 درخخ انحرَخ

 يسزىي انذالنخ لًُخ اخزجبر ف يؼذل انًرثؼبد

 0.383 1.024 0.617 3 1.852 ثٍُ انًدًىػبد

  0.603 215 129.649 خبرج انًدًىػبد

  218 131.501 انكهٍ

 spss  ،2021انًٖله: انزؾهٛم اإلؽٖبئٙ فٙ 

انعوٙتٛخ انٖتعوٚخ  َرجتمْٔنا ٚؼُتٙ  0.05يٍ  أكجو 0.383ٚزٚؼ يٍ انغلٔل أٌ يَزٕٖ انلالنخ 

ثتتٍٛ يزٍٕتتطبد فتتؤ  ماد كالنتتخ إؽٖتتبئٛخ ال رٕعتتل ّ انعوٙتتٛخ انجلٚهتتخ ٔثتتننك ٚزجتتٍٛ أَتت َٔتتوف٘

أصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فتٙ انؼًتم ؽٕل  ػُٛخ انجؾشأفواك  اٍزغبثبد

انجبؽضتخ  ٔرؼتئ، انٕ ٛعٙانًًَٗ  نًزغٛو رؼيٖ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو االرٖبالد انَؼٕكٚخثْوكخ 

منك إنٗ أٌ أكضو أفواك انؼُٛخ ثبفزمف يًَٛبرٓى ٔيواكيْى انٕ ٛعٛخ ٚؼطٌٕ َعٌ انوأ٘ ٔانزٕعّ 

 أصو يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ػهٗ االٍزرواه فٙ انؼًمؽٕل 
 

أثر حىل  ػُُخ انجحثأفراد  ثٍُ يزىسطبد اسزدبثبدفروق راد دالنخ إحصبئُخ ال رىخذ راثؼبً: 

ثئيبرح  االرصبالد انسؼىدَخيًبرسبد إدارح انًىارد انجشرَخ ػهً االسزمرار فٍ انؼًم ثشركخ 

 سُىاد انخذيخ. نًزغُر رؼسي يُطمخ ػسُر

ٔكبَذ انُزبئظ كًب نزؾهٛم انؼُٛبد انًَزرهخ  One Way ANOVAافزجبه  خانجبؽض ذاٍزقلي

 :ٚأرٙ

 انخذيخ سُىاداخزجبر انفروق حست يزغُر ( 18/4خذول رلى )

 لًُخ اخزجبر ف يؼذل انًرثؼبد درخخ انحرَخ يدًىع انًرثؼبد يصذر انزجبٍَ
يسزىي 

 انذالنخ

 0.003 4.841 2.774 3 8.321 ثٍُ انًدًىػبد

 0.573 215 123.180 خبرج انًدًىػبد
 

  218 131.501 انكهٍ

 spss  ،2021انًٖله: انزؾهٛم اإلؽٖبئٙ فٙ 

انعوٙٛخ انٖعوٚخ  َوفْ٘ٔنا ٚؼُٙ  0.05يٍ  أقم 0.003ٚزٚؼ يٍ انغلٔل أٌ يَزٕٖ انلالنخ 

 ثٍٛ يزٍٕطبد اٍتزغبثبدفؤ  ماد كالنخ إؽٖبئٛخ رٕعل ّ انعوٙٛخ انجلٚهخ ٔثننك ٚزجٍٛ أَ َٔرجم

أصتو يًبهٍتبد إكاهح انًتٕاهك انجْتوٚخ ػهتٗ االٍتزرواه فتٙ انؼًتم ثْتوكخ ؽٕل  ػُٛخ انجؾشأفواك 

ٔرؼئ انجبؽضتخ منتك إنتٗ  ، جوحنًزغٛو ٍُٕاد انق رؼيٖ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو ٖبالد انَؼٕكٚخاالر

أصتو يًبهٍتبد إكاهح انًتٕاهك انجْتوٚخ ػهتٗ االٍتزرواه فتٙ  أٌ انًٕ عٍٛ رقزهف اٍتزغبثبرٓى ؽتٕل

االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثبفزمف ٍُٕاد انقليخ فٙ انْوك، ٔاٛمػٓى ػهتٗ رعبٕتٛم انؼًم ثْوكخ 
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وإليجااد اتجااه الفاروق فاي سانوات الخدماة اساتخدمت الباحثاة اختباار اقال ، أكضو يتٍ غٛتوْىانؼًم 
 وكانت نتائجو مبينو في الجدول التالي: LSDفروق معنوية 

 (11/4جدول رقم )
 حدب متغير سشهات الخدمةللفروق بين الستهسطات االستجابة  شيفهاختبار 

انعو  ثٍٛ 

 انًزٍٕطبد

 ٍُخ فأكضو 15 ٍُخ 15 –10يٍ  ٍُٕاد 10 -5يٍ  ٍُٕاد 5أقم يٍ 

M.D Sig M.D Sig M.D Sig M.D Sig 

 - - - - 0.001 0.478 - - ٍُٕاد 5أقم يٍ 

 0.001 0.485 - - - - - - ٍُٕاد 10 -5يٍ 

 - - - - - - - - ٍُخ 15 –10يٍ 

 - - - - - - - - ٍُخ فأكضو 15

M.D.  Mean Difference 

Sig - significant at the 0.05 level  

 ويتزح من الجدول الدابق:
" والفروق لصالح سنوات .1 -5من " و "سنوات 5أقل من " سنوات الخبرةيوجد فروق بين  -
 ."سنوات .1 -5من "
" والفروق سنوات 15 -.1من " و "سنوات .1 – 5من  " سنوات الخبرةيوجد فروق بين  -

 ."سنوات 15 -.1من لصالح "
 
 

 انُزبئح :

 ُْٔب فرل رى انٕٕٕل إنٗ َٓبٚخ انجؾش ؽٛش فهٔ إنٗ يغًٕػخ يٍ انُزبئظ كًب ٚهٙ:

أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه االٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ عبءد  .1

%، ٔثننك رؼطٙ 75.92ٔثَُجخ  3.796ثلهعخ كجٛوح، ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ 

 بة ٔانزؼٍٛٛ ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق.انلهعخ انكهٛخ نجؼل االٍزرط

أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه انزلهٚت ٔانزطٕٚو عبءد  .2

%، ٔثننك رؼطٙ 75.54ٔثَُجخ  3.777ثلهعخ كجٛوح، ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ 

 انلهعخ انكهٛخ نجؼل انزلهٚت ٔانزطٕٚو ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق.

ٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه أّبهد انُزبئظ إنٗ أ .3

ٔثَُجخ  3.758انزؼٕٚٚبد ٔانًكبفتد عبءد ثلهعخ كجٛوح، ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ 
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%، ٔثننك رؼطٙ انلهعخ انكهٛخ نجؼل انزؼٕٚٚبد ٔانًكبفتد ػهٗ انًؾٕه كهعخ 75.16

 يٕافق.

ٕه انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ أٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾ .4

%، ٔثننك 75.56ٔثَُجخ  3.779عبءد ثلهعخ كجٛوح، ؽٛش كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ 

 رؼطٙ انلهعخ انكهٛخ نجؼل انٖؾخ ٔانَميخ انًُٓٛخ ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق.

عبءد  االٍزرواه انٕ ٛعٙأٌ يَزٕٖ اٍزغبثبد أفواك ػُٛخ انلهاٍخ ػهٗ فرواد يؾٕه  .5

%، ٔثننك رؼطٙ 73.58ٔثَُجخ  3.679كبٌ انًزٍٕٜ انؾَبثٙ  ثلهعخ كجٛوح، ؽٛش

 ػهٗ انًؾٕه كهعخ يٕافق. االٍزرواه انٕ ٛعٙانلهعخ انكهٛخ نجؼل 

يًبهٍبد إكاهح انًٕاهك انجْوٚخ ٕٚعل أصو نمٍزرطبة ٔانزؼٍٛٛ كجؼل يٍ أثؼبك  .6

 .ثْوكخ االرٖبالد انَؼٕكٚخ ثئيبهح يُطرخ ػَٛو انٕ ٛعٙ ٔاالٍزرواه

 

 انًراخغ

 أوالً: انًراخغ انؼرثُخ:

 انكزت:

، كاه ٔائم نهُْو ٔانزٕىٚغ، انطجؼخ يُبْظ انجؾش انؼهًٙ(. 2010انغوعبٔ٘، ىٚبك. ) .1

 انضبنضخ، األهكٌ.

. انربْوح: كاه غو٘ نهطبػخ ٔانُْو فٕاٛو فٙ اإل كاهح انًؼبٕوح.  (2010انَهًٙ، ػهٙ) .2

 ٔانزٕىٚغ.

 كاهٚخ.إلانربْوح :انًُظًخ انؼوثٛخ نهزًُٛخ ا .يُظًبد انزؼهى (2005).نَبنى، يؤٚل ا .3

 انذورَبد وانًدالد انؼهًُخ:

 فٖبئٔ َظوٚخ رطجٛق (. "ٔاقغ2020أثٕ ٍٕٚوػ، أًٍٚ ٍهًٛبٌ ، ٔأثٕ ػوة، ْجخ ؽًبكح) .1

 -انغُٕثٛتخ ثبنًؾبفظتبد انزطجٛرٛتخ انغبيؼٛتخ نهؼهتٕو انكهٛتخ فتٙ انؼبيهٍٛ َظو ٔعٓخ يٍ انؼًم

 .300 -265، 7،  ٔانلاهٍبد نألثؾبس انزرُٛخ فهَطٍٛ كهٛخ يغهخ،  فهَطٍٛ"
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ٌ ًٛٙ نهؼبًهٛ نزُىاو االنزانؼبًخ ػهٗ اٛعخ ٔ نٓ اقٖبئه ضأ" 2012).َٗ )ًٔهك٘، نكا .2

-567.،(4)، 52، نؼبًخكاهح اإلاٛخ كٔه، "ٛخٔكنَؼاجٛخ هنؼانًًهكخ اًٙ فٙ ٔنؾكع ابٛنرافٙ 

541 

فتٙ  كهاٍتخ يٛلاَٛتخ -اإلعٓتبك انتٕ ٛعٙ(. "أصو رًٖٛى انؼًم فٙ 2012ؽٍَٛ، قٌٛ إثواْٛى) .3

 .24، انًغهخ انؼواقٛخ نهؼهٕو اإلكاهٚخ يؾبفظخ انَهًٛبَٛخ"،  -انًَزْعٛبد انقبٕخ

 َظتو ٔعٓتخ يتٍ انٕ ٛعتخ فٖبئٔ فٙ انؼًم رًٖٛى (. "أصو2017) انقوّخ، هارت، مٚت .4

، ٔانلهاٍتبد نهجؾتٕس يؤرتخاألهكَٛتخ"،  انوٍتًٛخ انغبيؼتبد فتٙ :يٛلاَٛتخ ٍتخاه ك انًتلٚوٍٚ

32(2 ،)193-236. 

ػهتتتٗ رؾرٛتتتق انزًٛتتتي ٔأصوْتتتب يًبهٍتتتبد إكاهح انًتتتٕاهك انجْتتتوٚخ "(. 2020َغتتتٕٖ ) ،ٍتتتهٛى .5

يغهتتخ انلهاٍتتبد اإلََتتبَٛخ ، "أكزتتٕثو، يؾبفظتتخ انغٛتتيح 6انًؤٍَتتٙ: كهاٍتتخ يٛلاَٛتتخ عبيؼتتخ 

  .205-237. ، 6(2)، ٔاالعزًبػٛخ

تبٌ (.1)ٛ.ٔرؾهٛتم ػتوٗ :انجْتوٚخ انًتٕاهك إكاهح(. 2004، دمحم)ٕتبنؼ .6 ًّ  انؾبيتل كاه :ػ
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