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 ( )دراسخ يُذاَُخ انؼبيهٍُانتحسٍُ انًستًر وػاللتخ ثبنتًُس فٍ أداء 

 حسٍُ ػهً يحًذد. 

 : ًهخصان  

٠ٙلف اٌجؾش ئٌٝ رٛص١ف اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي 

فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ ، ِٓ فالي اٌزبءاد اٌقَّخ ٚاٌز١ّي 

( ِفوكح ، 415افز١به ػ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ اٌّقزٍفخ للهد ثـــ )

 ٚرٛصً اٌجؾش ئٌٝ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ :

 ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي اٌزص١ٕف ٚاٌز١ّي فٝ  رٛعل ػاللخ

 اٌى٠ٛز١خ.أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي 

  ٝرٛعل ػاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي اٌزور١ت ٚاٌز١ّي ف

 أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

  ال رٛعل ػاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي اٌزٕظ١ف ٚاٌز١ّي

 فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ

 ( فالي اٌّؼب١٠و ٚاٌز١ّي فٝ  رٛعل ػاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ِٓ )ْاٌىب٠ي

 أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

 ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي اٌزأو١ل ٚاٌز١ّي فٝ  رٛعل ػاللخ

 أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

اٌز١ّي فٝ  -اٌزبءاد اٌقَّخ –اٌىب٠يْ  –: اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو  انكهًبد االفتتبحُخ

 أكاء اٌؼب١ٍِٓ
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Abstract : 

The research aimed to characterize the relationship between 

continuous improvement (kaizen) workers during the A's and 

the excellence in performance of the Kuwaiti Ministry of 

Defense, through a sample of selecting a sample from 

different administrative levels estimated at (415) single, and 

the research reached the following results: 

• There is a relationship between continuous improvement 

(kaizen) through classification and excellence in the Kuwaiti 

Ministry of Justice. 

• There is a relationship between continuous improvement 

(kaizen) through ranking and excellence in the workers of the 

Kuwaiti Ministry of Justice 

 There is a relationship between continuous improvement 

(Kaizen) through standards and excellence in the 

performance of employees of the Kuwaiti Ministry of 

Justice. 

 There is a relationship between continuous improvement 

(kaizen) through emphasis and excellence in the performance 

of employees of the Kuwaiti Ministry of Justice. 

Key words: Continuous improvement - Kaizen – 5 S - 

Excellence in employee performance 
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 . يمذيخ 1

 ػٍٝ ٠ؼًّ فٙٛ اٌشبٍِخ، اٌغٛكح إلكاهح اٌفموٜ اٌؼّٛك ٠ّضً اٌَّزّو ٌزؾ١َٓئْ ا      

 أعً ِٓ ٚئثلاػ١خ رله٠غ١خ رؾ١َٕبد إلعواء ر١ًّ فبٌّٕظّخ ٌٍّٕظّبد، اٌجمبء ظّبْ

 ٚاٌزٟ ٚاٌّجبكب اٌّزطٍجبد ثؼط ٌٗ اٌَّزّو اٌز١ّي، ٚاٌزؾ١َٓ كهعخ ئٌٝ اٌٛصٛي

 أ٘لافٗ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  فٟ رؾل٠ل رزّضً

 ٌلبئّخ. إٌّظّخ كاِذ ِب َِزّوح فٟٙ ٔٙب٠خ، اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ ٌؼ١ٍّخ أٔٗ ١ٌ 

 ْإٌّظّخ ٚأٔشطخ ٚألَبَ ئكاهاد ٌغ١ّغ شبٍِخ ػ١ٍّخ اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ أ. 

 إٌّظّخ فٟ ٠ؼًّ ِٓ ع١ّغ عٙٛك ئٌٝ اٌزؾ١َٓ ػ١ٍّخ رؾزبط. 

 اٌزؾ١َٓ رٛلف أفطبء ٚعٛك ػلَ ٠ؼٕٝ ال. 

 ٗٔرّبِب   ػ١ٍٙب اٌمعبء ٠غت ثً األفطبء، رصؾ١ؼ ٠ٕجغٟ ال أ. 

 رمَٛ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو، فّٕٙغ١زٙب عٛ٘و( kaizen) اٌىب٠يْ اٍزوار١غ١خ رؾزًوّب      

 أعً ِٓ إٌّظّخ؛ ٚمٌه فٟ اٌؼًّ ِغبالد وبفخ ػٍٝ َِزّوح رؾ١َٕبد ئكفبي" ػٍٝ

 ٚاٌقبهع١خ." اٌلاف١ٍخ إٌّظّخ ث١ئزٝ فٟ رؾلس اٌزٟ اٌّزغ١واد ِغ اٌلائُ اٌزى١ف

 ثبٌؼ١ٍّخ ١ٌَذ( kaizen) اٌىب٠يْ اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ ػ١ٍّخ ٌنا فاْ        

٠ٚزورت ػٍٟ رطج١مٙب  ٠ٚٛاعٙٙب ػلح ِؼٛلبد ِزطٍجبد ػلح ٌٙب اٌؼشٛائ١خ، ثً

 ِب شٟء فٟ وَو ؽلس ئما أٔٗ ثّؼٕٝ اٌزو١ُِ، رؼٕٟ ال أٔٙباٌؼل٠ل ِٓ اٌفٛائل، وّب 

 رٕظ١ُ كْٚ ٠ؾلس ال مٌه ٚوً ِزطٛه،  عل٠ل ثشٟء َٔزجلٌٗ ثً ثاصالؽٗ، ٔمَٛ ال

 ، ٠ّٚىٓ رصٛه٘ب فٟ اٌزبٌٟ:ٌٍٛلذ ٚرور١ت

Kaizen = Good Change = Continuous improvement 

 اإلغبر انُظري وانذراسبد انسبثمخ. 2

 . اإلغبر انُظري 2/1
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 . انتحسٍُ انًستًر2/1/1

اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو، أؽل اٌّفب١ُ٘ اٌغٛ٘و٠خ فٝ اٌفىو اٌؾل٠ش ٌٍغٛكح، ٚال ٠قفٝ أْ 

إٌّظّبد اٌزٝ رَؼٝ ٌٍجمبء ٚ إٌّٛ ٠ٍيَ ٚثصٛهح ؽز١ّخ أْ رزجٕٝ ِفَٙٛ اٌزؾ١َٓ 

األػّبي اٌزٝ رَؼٝ ئٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ِب ٘ٛ لبئُ  اٌلائُ، ٠ٚضجذ اٌزبه٠ـ أْ ِٕظّبد

فمػ، فاْ ِص١و٘ب ئٌٝ اٌيٚاي ال ِؾبٌخ، ٌٚىٓ ِب إٌّػ اٌّطٍٛة ٌطج١ؼخ اٌزؾ١َٓ؟ 

هُب ًَكٍ يالحظخ، أٌ انتحسٍُ لذ َحذث يٍ خالل َمالد فجبئُخ، أو َحذث يٍ خالل 

انتحسٍُ انًستًر.
 
 

ك ِٕٙب ِب ٠ٍٟ :ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌزؼو٠فبد ٌٍزؾ١َٓ اٌَّزّو ٔٛه
 
 

  ِٓ ٓرٍه اٌزم١ٕخ اٌزٟ رٛعٗ أٔظبه االكاهح اٌؼ١ٍب ٌٍزفى١و فٟ اٌى١ف١خ اٌزٟ ٠ّى ٛ٘

فالٌٙب رؾف١ي اٌّلهاء ٚاٌؼب١ٍِٓ ٌل٠ٙب فٟ ع١ّغ َِز٠ٛبرٙب ثبرغبٖ ا٠غبك غوق 

 ٌزقف١ط اٌزىب١ٌف ٌٍّٕزظ أٚ اٌقلِخ.

 رمل٠ُ ٘ٛ غو٠مخ العواء اٌزؾ١َٕبد ثشىً َِزّو ِٓ فالي كهاٍخ ِواؽ ً

 .اٌقلِخ ثبٌشىً اٌنٞ ٠ٕؼىٌ ػٍٝ رقف١ط رىٍفخ اٌقلِخ اٌّملِخ

  أٍٍٛة ِٓ ئكاهٞ اٌنٞ ٠ٍزيَ ثّٛعجٗ اٌّلهاء ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٛأت اٌّزؼٍمخ

ثبٌٕٛػ١خ ٚاٌزىٍفخ ٚاٌٛلذ.
 
 

األسهىة انُبثبٍَ وهى  ِب ٍجك ٠ّىٓ اعواء اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ِٓ فالي ٚفٝ ظٛء

اٌنٜ ٠ٕظو ئٌٝ ػ١ٍّخ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ػٍٝ أٔٙب ػ١ٍّخ رأرٟ ثشىً  )انكبَسٌ(

رله٠غٟ، أٞ ػٍٝ شىً فطٛاد صغ١وح ِلهٍٚخ ثشىً ع١ل ِٚزأ١ٔخ ِٚززب١ٌخ 

ِٚزالؽمخ ٚثشىً َِزّو، ٚاٌّلهاء ا١ٌبثب١ْٔٛ ١ّ٠ٍْٛ ئٌٝ ئٔغبى اٌزؾ١َٓ ِٓ فالي 

ٚكْٚ رٛلف أٚ أمطبع اٌزؾ١َٕبد رله٠غ١ب  ٚاٌزٝ رٙلف ئٌٝ هفغ األكاء ثشىً َِزّو
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 . انتًُس فً أداء انؼبيهٍُ 2/1/2

ظٙود اٌؾبعخ ئٌٝ ئ٠غبك اٍزوار١غ١خ رإول الكاهح إٌّظّبد ٚػّالئٙب             

أْ ِب رملِٗ ِٓ فلِبد رزُ ٚفمب  ٌّؼب١٠و اٌز١ّي، ارغٗ اٌىزبة ٚاٌجبؽض١ٓ ئٌٟ رؾل٠ل 

ِفب١ُ٘ ِٚؼب١٠و األكاء اٌّز١ّي ٌٍؼب١ٍِٓ ، اٌنٞ ٠ؾمك اٌزٛاىْ فٟ اٌوظب ث١ٓ 

٠ك ئرجبع ِٕٙظ اٌزط٠ٛو اٌَّزّو، فأٔشأد ِقزٍف اٌغٙبد ماد اٌؼاللخ ػٓ غو

َ ّٔٛمعب  أغٍك ػ١ٍٗ اٍُ ٚى٠و اٌزغبهح 1891اٌؾىِٛخ األِو٠ى١خ فٟ ػبَ 

األِو٠ى١خ األٍجك )ِبٌىٌُٛ ثبٌله٠ظ( ، ٠َزٕل ئٌٟ ِؼب١٠و اٌز١ّي فٟ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ، 

 ٚمٌه ػٍٝ غواه ّٔٛمط ك٠ّٕظ ا١ٌبثبٟٔ، ٚثؼل أْ الؽظذ اٌلٚي األٚهٚث١خ اٌزملَ

" فٟ EFQMاٌنٞ ؽلس فٟ اإلكاهح األِو٠ى١خ لبِذ إٌّظّخ األٚهٚث١خ ٌٍغٛكح "

َ ثجٕبء إٌّٛمط األٚهٚثٟ ٌٍز١ّي فٟ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ِٓ فالي رط٠ٛو 1881ػبَ 

أفىبه ِٚؼب١٠و ّٔٛمعٟ ِبٌىَٛ ثبٌله٠ظ ٚك٠ّٕظ ، ٠ٚؼزمل اٌىض١و ِٓ إٌّظو٠ٓ أْ 

بٍِخ ئٌٟ اٌز١ّي فٟ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ؽلٚس اٌزغ١١و ِٓ اٌغٛكح ٚئكاهح اٌغٛكح اٌش

 ؽلس ثشىً ٚاٍغ ِغ ظٙٛه ّٔٛمط اٌز١ّي فٟ األكاء األٚهٚثٟ .

 ٔٛهك ِٕٙب ِب ٠ٍٟ : اٌؼب١ٍِٓ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌّفب١ُ٘ ٌٍز١ّي فٟ أكاء 

" فٍَفخ رزجٕب٘ب ئكاهح اٌّإٍَخ رورىي ػٍٟ رَؼخ ِفب١ُ٘ عٛ٘و٠خ ٟ٘ : اٌزٛعٗ ثبٌٕزبئظ 

 -االكاهح ِٓ فالي اٌؼ١ٍّبد ٚاٌؾمبئك  -صجبد اٌٙلف  -اٌم١بكح  -اٌزٛعٗ ثبٌؼ١ًّ  -

 اٌَّإ١ٌٚخ رغبٖ اٌّغزّغ". -االثزىبه ٚاٌزؾ١َٓ  -اٌزؼٍُ اٌَّزّو  -رط٠ٛو األفواك

فىبٔذ ػٍٟ ػٛاًِ اٌز١١ّي فٟ أكاء اٌؼب١ٍِٓ وّب غوػ اٌؼل٠ل ِٓ اٌىزبة ٚاٌجبؽض١ٓ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 وٚط ِٓ أّٔبغ اإلكاهح اٌج١وٚلواغ١خ.االٔؾ١بى ٔؾٛ اٌؼًّ ِٓ فالي اٌق 

 .االهرجبغ ثبألػّبي اٌزٟ رغ١ل٘ب إٌّظّخ 

 .ّٟاٌجَبغخ ٚاٌوشبلخ فٟ ؽغُ إٌّظّخ َِٚز٠ٛبد ١٘ىٍٙب اٌزٕظ١ 

 .ُٙاٌصٍخ اٌٛص١مخ ثبٌّزؼب١ٍِٓ ٚاالٍزغبثخ ٌّمزوؽبر 
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 .ًّاٌَّبػ ثبالٍزمال١ٌخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ اٌؼ 

  اٌضمخ ٚاٌّشبهوخ.االٔزبع١خ ِٓ فالي اٌؼب١ٍِٓ ثزٛف١و 

 .اال٘زّبَ ثم١ُ إٌّظّخ 

 .هلبثخ ظ١ّٕخ فبػٍخ ِٚؤخ ثارجبع اٌّووي٠خ ٚاٌالِووي٠خ 

 . انذراسبد انسبثمخ 2/2

 ( انذراسبد انًتؼهمخ ثبنتحسٍُ انًستًر1) جذول رلى

 أهى انُتبئج أهى األهذاف انذراسخ /يجبل انتطجُك  اسى انجبحج/ انسُخ

Macpherson ,et 

al. 2015)) 

 

رجٕٟ )اٌىب٠يْ( وفٍَفخ فٟ 

إٌّظّبد اٌصٕبػ١خ 

 ا١ٌبثب١ٔخ

٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ رجٕٟ 

)اٌىب٠يْ( وفٍَفخ فٟ 

إٌّظّبد اٌصٕبػ١خ 

ا١ٌبثب١ٔخ فٟ اٌفزوح ِٓ ػبَ 

،  2113ئٌٝ ػبَ  2112

وّب ٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ 

ٚظغ رؼو٠ف ػٍّٟ ٚٔٙبئٟ 

ٌٍىب٠يْ، ٚاٌزٟ ِٓ فالٌٙب 

٠ّىٓ فُٙ أفعً ٌفٍَفخ 

ىب٠يْ ، ثبإلظبفخ ئٌٝ اٌ

اٌَؼٟ ٌزجٕٟ فٍفَخ اٌىب٠يْ 

ٌلٞ اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّبد 

 اٌصٕبػ١خ ا١ٌبثب١ٔخ

اٌىب٠يْ ٟ٘ اٌفٍَفخ اٌزٟ 

رقلَ ٚرؾمك أ٘لاف 

 إٌّظّخ.

فٍَفخ اٌىب٠يْ فٟ ا١ٌبثبْ 

ٌٙب ِؼٕٝ ػ١ّك ئٌٝ ؽل 

وج١و: فٟٙ لٕبح اإلثلاع 

ٚاٌملهح ػٍٝ اٌزغ١١و ، 

 وّب ٠َبػل رج١ِّٕٙب ر١ّٕخ

اإلكاهح اٌّشزووخ ث١ٓ 

اٌّٛظف١ٓ ٌزؾم١ك 

رغ١١واد اٍزجبل١خ 

ٚاالثزىبه فٟ ِىبْ 

 اٌؼًّ.

Tsao ,et al. 2015)) 

 

رطج١ك فٍَفخ )اٌىب٠يْ( 

ا١ٌبثب١ٔخ فٟ شووبد رص١ٕغ 

 ا١ٌَبهاد

٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٟ 

رطج١ك فٍَفخ )اٌىب٠يْ( 

ا١ٌبثب١ٔخ فٟ شووبد رص١ٕغ 

ا١ٌَبهاد فٟ اٌص١ٓ اٌزٝ 

ػّبي ِٓ ِقزٍف رشًّ 

 اٌضمبفبد

اٌىب٠يْ ٟ٘ ٚاؽلح ِٓ 

اٌفٍَفبد اٌَّزٛؽبح ِٓ 

صمبفخ ا١ٌبثبْ اٌزٟ رشغغ 

ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ٌزجٕٟ 

اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ 

 ع١ّغ ئكاهاد إٌّظّخ.
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 (et al. 

2014 Jain, )1 

٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ 

اٌزؼوف ػٍٝ رأص١و رطج١ك 

)اٌىب٠يْ( ػٍٝ اٌصٕبػبد 

اٌصغ١وح فٟ إٌٙل ، ؽ١ش 

إٌّبفَخ اٌم٠ٛخ، ٚصؼٛثخ 

اٍزّواه٠خ ٚثمبء 

 اٌصٕبػبد اٌصغ١وح .

رقف١ط ىِٓ اٌزؾ١ًّ رُ  

% ، ثزىٍفخ  44.4ثَٕجخ 

 هٚث١خ ٕ٘ل٠خ. 64111

 

TETTEH, 

2012),)2 

رطج١ك اٍزوار١غ١خ "اٌىب٠يْ 

 " ، ػٍٟ اٌوػب٠خ اٌصؾ١خ

٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ 

رطج١ك اٍزوار١غ١خ "اٌىب٠يْ 

" ، ػٍٟ اٌوػب٠خ اٌصؾ١خ ، 

ٌٍٛصٛي ئٌٝ  ؽٍٛي ٍو٠ؼخ 

ٌٍّشبوً  اٌزٝ ٠ٛاعٙٙب 

ٚاٌّزّضٍخ فٟ  إٌظبَ اٌصؾٟ

رلَّٟٔ َِزٛٞ اٌقلِبد 

اٌّملِخ، ٚػلَ هظبء 

اٌّّوظ١ٓ ػٓ ٘نٖ 

اٌقلِبد ٚػلَ ٚعٛك 

ِٛظف١ٓ ٌٍقطٛغ األِب١ِخ 

 اٌّقصصخ ٌٍىب٠يْ.

 

ٚظغ ٔظبَ ع١ل ٌٍزؾىُ 

فٟ اٌغٛكح ثبرجبع ِٕٙغ١خ 

ػ١ٍّخ ٌوصل ٚرزجغ 

ِشبوً اٌغٛكح ِٚؼوفخ 

أٍجبثٙب ٚاٌؾٍٛي إٌّبٍجخ 

 ٌٙب.

 

 

 

                                                           
1 Arya A.K., Jain S.K., (2014) "Impacts of Kaizen in a small-scale industry of 
India: a case study", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 5 Iss: 1, 
pp.22 - 44 

 

2 Tetteh A.,Op. cit., p104 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kumar+Arya%2C+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kumar+Arya%2C+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kumar+Arya%2C+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kumar+Jain%2C+S
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kumar+Arya%2C+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kumar+Jain%2C+S
http://en.wikipedia.org/wiki/Op._cit.
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 انذراسبد انًتؼهمخ ثبنتًُس فً أداء انؼبيهٍُ (2) جذول رلى

 أهى انُتبئج أهى األهذاف انذراسخ /يجبل انتطجُك  اسى انجبحج/ انسُخ

اٌؼًّ ٚإٌغبػ ثٕيا٘خ ٚكٚهح فٟ رؾم١ك  (2112سبنى ، أيم  )

اٌز١ّي اٌّإٍَٟ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ثبٌزطج١ك 

 .ػٍٝ لطبع األػّبي اٌّصوفٟ

ػٍٝ اٌؼاللخ ٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اٌزؼوف 

ث١ٓ  اٌؼًّ ٚإٌغبػ ثٕيا٘خ ٚكٚهح فٟ 

رؾم١ك اٌز١ّي اٌّإٍَٟ ثبٌزطج١ك ػٍٝ 

 .لطبع األػّبي اٌّصوفٟ اٌّصوٞ

رٛصٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ أْ ٕ٘بن رأص١و 

ِؼٕٛٞ ٌٍؼًّ ٚإٌغبػ ثٕيا٘خ ػٍٝ 

اٌز١ّي اٌّإٍَٟ ٚأْ اٌمبكح فٟ 

اٌّصبهف اٌّصو٠خ ِؾً اٌلهاٍخ 

 . اٌؼ٠ًّزصفْٛ ثبٌؼلي ٚاألِبٔٗ فٟ 

شفبف١خ اٌمبئل  ٚكٚه٘ب فٟ رؾم١ك اٌز١ّي   (2112سبنى ، أيم )

اٌّإٍَٟ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ثبٌزطج١ك ػٍٝ 

 .لطبع األػّبي اٌّصوفٟ

٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼاللخ 

ث١ٓ  شفبف١خ اٌمبئل  ٚكٚه٘ب فٟ رؾم١ك 

اٌز١ّي اٌّإٍَٟ ثبٌزطج١ك ػٍٝ لطبع 

 .األػّبي اٌّصوفٟ اٌّصوٞ

ٚرٛصٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ أْ ٕ٘بن رأص١و 

ِؼٕٛٞ ٌشفبف١خ اٌمبئل ػٍٝ اٌز١ّي 

اٌّإٍَٟ ٚأْ اٌمبكح فٟ اٌّصبهف 

اٌّصو٠خ ِؾً اٌلهاٍخ ٠زصفْٛ 

 .ثبٌؼلي ٚاألِبٔٗ فٟ اٌؼًّ

Abdul Rahman, et 

al, (2016)  

Identifying the Dimensions for 

Culture of Excellence in Higher 

Education 

اٌلهاٍخ ئٌٝ رؾل٠ل ِؼب١٠و ٘لفذ 

صمبفخ اٌز١ّي فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، 

ٌٚزؾم١ك ٘نا اٌٙلف، رؼًّ اٌؾىِٛخ 

اٌّب١ٌي٠خ ٌغنة أوجو ػلك ِّىٓ 

اٌطالة األعبٔت لله اإلِىبْ 

ٌّٛاصٍخ كهاٍزُٙ فٟ ِب١ٌي٠ب ِٓ 

فالي رملَ أفعً عٛكح ٌٍقلِخ فٟ 

 ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.

 

اٌؼٛاًِ ٚرٛصٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ أٔٗ ِٓ 

 اٌّؾفيح ٌزجٕٟ صمبفخ اٌز١ّي ِب ٠ٍٟ :

كٚه اٌّٛظف١ٓ فٟ رٛف١و أفعً أكاء -

اٌؼًّ ٠ّٚىٓ ِالؽظخ ٘نا األكاء 

اٌّزيا٠ل فٟ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌزٟ 

ٍٛف رزؾٛي ثؼل مٌه ئٌٝ صمبفخ اٌز١ّي 

 ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ.

ػاللبد ع١لح ث١ٓ اإلكاهح ٚاٌؼب١ٍِٓ -

 ُ.ِّب ٠ٌٛل هظب ٌٍّٛظف١ٓ ٚٚالئٙ

  

Tomaževič, et al, 

2015))  

Towards excellence in public 

administration: organisation 

theory-based performance 

management model 

رٕبٌٚذ رط٠ٛو ّٔٛمط ِزىبًِ إلكاهح 

األكاء ثبػزجبه٘ب هوٕب ِّٙب ِٓ اٌز١ّي 

فٟ ِغبي اإلكاهح اٌؼبِخ. ٠َٚزٕل ٘نا 

اٌزٕظ١ُ ؽ١ش إٌّٛمط ػٍٝ ٔظو٠خ 

إٌّظّخ ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼاللبد 

 اٌل٠ٕب١ِى١خ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ

١ٍخ  خ ٟف ػّ ِ٘ب ّخ  َ٘ب لهاٍخِ  ٖن ٌا ٚرملَ٘ 

ٛمط  ٌّٕ ٓ فالي: ا ئكاهح أكاء اإلكاهِح

 َ ٠ٚٛم َبثمخ  ّبمط ٌا ٌٕ ظ ا ٞن ٠ؼٌب مزوػ ٌا اٌّ

١ّي. صُ  ٌز ّْب ا ٚاإلكاهح ٌع ؾىُ  ١ٍخ ٌا ثؼّ

ظ١ ٌٕز ظو٠خ ا  ٔ ًٍب ٌّٕٛمط ػٍٝ أ ٠ٛو ا ُ رط

ٍّٕٛمط فٟ  ّزىوه ٌ ٍزقلاَ ٌا ٌٟز رعّٓ اال ا

مط  ٌٕٛ ّب اْ ا ١ٕخ ، و يِ فزواد ٌا ؼل٠ل ِٓ ٌا ٌا

١ّغ  ؼ ٟف ع صٌب ٠زعّٓ أصؾبة اٌّ

ّبػ١خ. ؽلاد االعز  اٌٛ

Alvarez, et al ,(2015)  

 

Manufacturing Approach To 

Business Performance Model 
أٚظؾذ أْ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٚرؼي٠ي 

االٔزبع١خ فٟ إٌّظّبد ٚاٌز١ّي فٟ 

األكاء ٌٓ ٠أرٟ اال ِٓ فالي اكاهح 

اٌغٛكح اٌشبٍِخ، ِٚوالجخ اٌغٛكح، ٚٔشو 

 ٚظ١فخ اٌغٛكح، ٍٚزٗ ١ٍغّب.  

 

 

ٚرٛصٍذ اٌلهاٍخ اٌٝ أٔٗ ٠غت ػٍٝ 

إٌّظّبد اال٘زّبَ ثبٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو 

ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌَّزّواْ ٚفبصخ اٌمبئُ 

ٚاالثزىبه ٚاٌغٛكح اٌشبٍِخ ٚمٌه 

 ٌزؾم١ك اٌز١ّي فٟ األكاء.  
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Latham & Ron, 

(2015)  

Healthcare Performance 

Excellence: A Comparison of 

Baldrige Award Recipients and 

Competitors 

٘لفذ رٛظ١ؼ أْ اٌَّزشف١بد رٛاعٗ 

ظغٛغب ا١ٌَٛ ِٓ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ 

اٌّصبٌؼ ٚهويد ٘نٖ أصؾبة 

اٌلهاٍخ ػٍٝ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌزطج١ك 

اٌفؼبي إلصلاه ٌّٕظّخ ِبٌىٌُٛ 

ثبٌله٠لط ٌٍوػب٠خ اٌصؾ١خ ِٚؼب١٠و 

( ٚاألكاء HCPEاٌز١ّي فٟ األكاء )

 اٌزٕظ١ّٟ. 

 

ٚرّضٍذ إٌز١غخ األوضو أ١ّ٘خ فٟ ٘نٖ 

اٌلهاٍخ أْ اٌَّزف١ل٠ٓ ثبٌله٠لط 

٠ؾصٍْٛ ػٍٝ هػب٠خ صؾ١خ أفعً 

ِٓ إٌّبف١َٓ فٟ اٌٛلذ ٔفَٗ ٚرٛف١و 

رغوثخ أفعً ٌٍّوظٝ. ٚ٘نٖ إٌز١غخ 

ٟ٘ ئغبها  HCPEرش١و ئٌٝ أْ 

صبٌؾب ٌٍزص١ُّ اٌزٕظ١ّٟ، 

ٚاالٍزوار١غ١بد، ٚإٌظُ، ٚهأً اٌّبي 

اٌجشوٞ ٌقٍك فؼب١ٌخ ػٍٝ اٌّلٜ 

اٌط٠ًٛ فٟ صمبفخ اٌز١ّي ٌألكاء 

 اٌّإٍَٟ.

:  األكاء ر١ّي ػٍٝ ٚأصو٘ب اٌّؼوفخ ئكاهح ( 2111انسغًخ، َعبل )

 ٚاٌّؼب٘ل اٌى١ٍبد ػٍٝ رطج١م١خ كهاٍخ

 .غيح لطبع فٟ اٌؼبٍِخ اٌّزٍٛطخ اٌزم١ٕخ

 اٌّؼوفخ ئكاهح كٚه ث١بْ ٘لفذ ئٌٝ

 اٌى١ٍبد فٟ األكاء ثز١ّي ٚػاللزٙب

 فٟ اٌؼبٍِخ اٌّزٍٛطخ ٚاٌّؼب٘ل اٌزم١ٕخ

ٚمٌه ِٓ فالي كهاٍخ   غيح لطبع

غج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١وٞ اٌلهاٍخ 

اٌّؼوفخ  ٚكهعخ ٚغج١ؼخ اٌزأص١و إلكاهح

 ػٍٝ اٌز١ّي فٟ األكاء.

 

 رٛافو اٌلهاٍخ ئٌٝ أْ كهعخٚرٛصٍذ 

 اٌزم١ٕخ اٌى١ٍبد فٟ اٌّؼوف١خ االؽز١بعبد

 :اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ عبءد اٌّزٍٛطخ

َٔجٟ  ثٛىْ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌج١بٔبد

 ثٛىْ اٌع١ّٕخ %، ٚاٌّؼوفخ11

 ثٛىْ اٌصو٠ؾخ % ٚاٌّؼوفخ18َٔجٟ

 اٌزؾز١خ % ٚاٌج١ٕخ12َٔجٟ

 أِب % ،91 )ثٛىْ َٔجٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ

 ػٍٝ فؾصً اٌجشوٞ اٌّبي هأً ِغبي

 %. 68 .َٔجٟ ٚىْ

وّب رٛصٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ رأص١و 

االؽز١بعبد اٌّؼوف١خ ػٍٝ اٌزأص١و فٟ 

 اٌز١ّي فٟ األكاء ٌٍى١ٍبد

جًُم، أحًذ& سفُر،  

 (2111يحًذ) 

 ٠ّىٓ ٚو١ف ِب١٘زٗ  :األكاء فٟ اٌز١ّي

 فٟ اٌز١ّي ِب١٘خ ػٍٝ ٘لفذ ٌٍزؼوف فٟ إٌّظّبد. رؾم١مٗ

 ٔبؽ١خ ِٚٓ األػّبي، ِٕظّبد أكاء

 ٚاٌٛلٛف ِٕب٘ظ ٌٍزؼوف اٌَؼٟ أفوٜ

 فٟ رؾم١مٗ ٠ّىٓ ٚو١ف اٌز١ّي، مٌه

 .األػّبي ِٕظّبد

 

 فٟ رٛصٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ أٔٗ ؽلس

 اٌزغ١واد ِٓ اٌؼل٠ل األف١وح إٌَٛاد

 ِٓ اٌؼبٌّٟ، االلزصبك ٍبؽخ ػٍٝ

 رلاػ١بد اٌزٕبف١َخ ريا٠ل أثوى٘ب

 ِؼٗ أصجؾذ اٌنٞ األِو اٌل١ٌٚخ،

  اٌشبٍِخ اٌغٛكح ئكاهح ٚغوق ِٕب٘ظ

 انتؼهُك ػهً انذراسبد انسبثمخ

 ِٓ فالي اٌؼوض اٌَبثك ٌٍلهاٍبد اٌَبثمخ ِب ٠ٍٟ : اٍزٕزظ اٌجبؽش

 ركسد انذراسبد انسبثمخ ػهً يب َهٍ :  . أ

  أشبهد اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ئٌٝ أٔٗ ٠ّىٓ ل١بً اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ِٓ فالي

)اٌزص١ٕف ، اٌزور١ت ، اٌزٕظ١ف،  اٌقَّخاٌىب٠يْ ِٓ فالي اكاح اٌزبءاد 

 اٌزأو١ل(.  اٌّؼب١٠و،
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  ِٓ ٓأشبهد اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ئٌٝ أٔٗ ٠ّىٓ ل١بً اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِ

ا١ٌَبٍخ  -اٌّٛاهك ٚاٌشواوخ  -فالي اٍزقلاَ األثؼبك اٌزب١ٌخ: )اٌم١بكح 

 اٌؼ١ٍّبد( . - االٍزوار١غ١خ

 انحبنُخ وانذراسبد انسبثمخ:ة. أوجه االختالف ثٍُ انذراسخ 

  اٌوثػ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو )وّزغ١و َِزمً ( ِغ ِزغ١و اٌز١ّي فٝ أكاء

 .اٌؼب١ٍِٓ )وّزغ١و ربثغ(،

  ِٓ ًاٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ االثؼبك اٌزٝ ٌٙب أصو ِؼٕٛٞ ٚأ٠عب  ػاللخ اهرجبغ ٌى

 ِزغ١واد اٌلهاٍخ

 ٟث١ئخ اٌّإٍَبد  رُؼل اٌلهاٍخ األٌٟٚ فٟ ؽلٚك ػٍُ اٌجبؽش ٠زُ رطج١مٙب ف

 اٌى٠ٛز١خ.

 شكهخ انجحجي. 3

ثلأد ٚىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ ثزط٠ٛو اٌج١ٕخ اٌزؾ١زخ ٌٙب فٝ ظٛء اٌَّزغلاد اٌول١ّخ 

اٌؾب١ٌخ فٟ ظٛء ِزطٍجبد اٌزغ١و اٌزٝ رؾلس فٟ ِغبي ث١ئخ اٌقلِبد ِغ ر١ٙئخ 

اٌظوٚف اٌّالئّخ ٌزط٠ٛو أكاء اٌٛىاهح ٚر١ّٕزٙب ثشىً ِزىبًِ ِٓ ؽ١ش رٛافو ) ل١بكح 

اٌّغزّؼ١خ( ٚمٌه ٚصٛال  ئٌٝ األكاء اٌفؼبي ٌٍؼب١ٍِٓ اٌشواوخ -ث١ئخ ػًّ عبمثخ–ِز١ّيح 

 اٌمبئُ ػٍٝ ٔظبَ ِشبهن مٚ وفبءح، 

ٚفٟ ظٛء مٌه شٙلد ٚىاهح اٌؼلي ثبٌى٠ٛذ فٟ إٌَٛاد األف١وح ارغب٘بد       

اٌؼبِٗ فمػ ر١١َوا  هٚر١ٕ١ب  ،ؽ١ش أصجؼ شئْٛ ؽل٠ضخ فٍُ رؼل ٚظ١ففزٙب ٘ٝ ر١١َو اٌ

ئٝ ، اٌلفغ االٌىزوٚٔٝ ،فلِبد اٌزَغ١ً اٌؼمبهٜ، ِؾٛه ػٍّٙب االٍزؼالَ اٌمعب

، فلِبد فلِبد اٌزٛو١الد، ٚفلِخ ٌغٕخ كػبٜٚ إٌَت ٚرصؾ١ؼ األٍّبء 

 .االٍزشبهاد األٍو٠خ، فلِبد اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزٕف١ن، ٚفلِبد اٌزؾى١ُ اٌمعبئٝ 

 ٚثٕبء  ػٍٝ ِب ٍجك، ٠ّىٓ رؾل٠ل ِشىٍخ اٌلهاٍخ فٟ اٌَإاي اٌوئ١َٟ اٌزبٌٟ:  
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نتحمُك انتًُس انتحسٍُ انًستًر ثأسهىة كبَسٌ كُف ًَكٍ استخذاو 

 ؟ثىزارح انؼذل انكىَتُخ فٍ أداء انؼبيهٍُ 

 ٠ٚزفوع ػٕٗ األٍئٍخ اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ:

  ؟ ٌٍزؾ١َٓ اٌَّزّوِب األٌٍ اٌفىو٠خ 

  ؟ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِِٓب ٚالغ 

 أهذاف انذراسخ. 4

ٚػاللزٗ ثبٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو  كٚه٠ٙلف اٌجؾش ئٌٝ ثؾش 

 ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ ٠ٕٚجضك ِٕٗ األ٘لاف اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ :

 )ْٚاٌز١ّي  ِٓ فالي اٌزص١ٕف رٛص١ف اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠ي

 فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ .

   ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي اٌزور١ت ٚاٌز١ّي فٝ رؾ١ًٍ اٌؼاللخ

 أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ .

  ٝرؾل٠ل اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي اٌزٕظ١ف ٚاٌز١ّي ف

 أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ .

 ي اٌّؼب١٠و ٚاٌز١ّي رٛظ١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فال

 فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ .

  ٝرؾ١ًٍ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي اٌزأو١ل ٚاٌز١ّي ف

 أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ .

 . فروض انجحج 5

 َسؼً انجحج نتحمُك انفرض انرئُسً وهى :

انًستًر وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل "ال تىجذ ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ 

 انكىَتُخ"، وَتفرع يُه انفروض انفرػُخ انتبنُخ :
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ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي  ال رٛعل ػاللخ: انفرض انفرػً األول 

 اٌزص١ٕف ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

لخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي ال رٛعل ػالانفرض انفرػً انثبًَ : 

 اٌزور١ت ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

ال رٛعل ػاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي انفرض انفرػً انثبنج : 

 اٌزٕظ١ف ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

عل ػاللخ ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي ال رٛانفرض انفرػً انراثغ : 

 اٌّؼب١٠و ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

ث١ٓ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ فالي  ال رٛعل ػاللخانفرض انفرػً انخبيس : 

 اٌزأو١ل ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ.

 هًُخ انجحجأ. 6

 أهًُخ انجحج فٍ ػذح جىاَت فًُب َهٍ :تجرز 

 األهًُخ انُظرَخ  6/1

  ِٓ ٠ؼزجو اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ) اٌىب٠يْ( ِٓ اٌّٛظٛػبد اٌٙبِٗ فٟٙ رؼل

 اٌّغبالد اٌؾل٠ضخ َٔج١ب  فٟ ِغبي ئكاهح األػّبي .

  ٔلهح اٌلهاٍبد فٟ ؽلٚك ػٍُ اٌجبؽش اٌزٝ رٕبٌٚذ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١واد اٌجؾش

 ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ. "اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو

 . األهًُخ انؼًهُخ 6/2

رٕبٌٚٙب ٌٛىاهح ؽ٠ٛ١خ ٟٚ٘ ٚىاهح اٌؼلي اٌى٠ٛز١خ ٚ٘لفٙب اٌَبِٟ ٘ٛ     

رٛف١و اٌؼلاٌخ ٌٍّغزّغ فٟ ظً ٔظبَ ١َِو ٠أِٓ ف١ٗ اٌغ١ّغ ػٍٝ أهٚاؽُٙ 

ٚؽو٠برُٙ ٚأِٛاٌُٙ ٠ٚؾبفع ػٍٝ أِٓ اٌغّبػخ ٚٔظبِٙب اإلعزّبػٟ ٠ٚوػٝ 
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ؽوِزٙب ٠ٚىفً رطج١مٙب ٠ٚوٍٟ ٔظبِب صبثزب ٌٍٍّى١خ اٌؼمبه٠خ، وّب أٔٙب ٌٍمٛا١ٔٓ 

ٞ اٌغٙخ اٌَّإٌٚخ ػٓ اٌَّبئً اٌّب١ٌخ ٚاإلكاه٠خ اٌّزؼٍمٗ ثبٌمعبء ٚاٌمبْٔٛ، 

، 1819فجوا٠و  16فٟ  اٌش١ـ عبثو األؽّل اٌغبثو اٌصجبػ أٔشأد ثأِو ِٓ

ِٚؾىّخ  لصو اٌؼلي ِٚٓ اٌّجبٟٔ اٌَّإٌٚخ ػٕٙب ٘نٖ اٌٛىاهح ٟ٘

 ِٚؾىّخ االؽّلٞ ِٚؾىّخ اٌولؼٟ ٚغ١و٘ب. األٍوح

  يُهج انجحج. 7

 اٌوا٘ٓ اٌٛظغ رف١َو ػٍٝ ٠مَٛ اٌنٞ اٌٛصفٟ، إٌّٙظ ػٍٝ اٌجبؽش اػزّل

 ئعواء ثغبٔت ٘نا اٌظب٘وح، ٚظوٚف األثؼبك ٚرؾل٠ل ٚاٌجؾش اٌلهاٍخ ِؾً ٌٍظب٘وح

 ا١ٌّلا١ٔخ اٌلهاٍخ فٟ اٌجبؽش ٠زَزقلَ وّب ثبٌظب٘وح، اٌقبصخ اٌج١بٔبد ٚرف١َو رؾ١ًٍ

 ٠ٍٟ: ِب ػٍٝ اٌجؾش ِٕٙظ ٠ٚشزًّ ،االٌىزوٚٔٝ اٌجو٠ل غو٠ك ػٓ اإلٍزج١بْ أٍٍٛة

 ذراسخ انُظرَخ:ان. 7/1

 اٌؼوث١خ ٚاٌلٚه٠بد ٚاألثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌّواعغ ػٍٝ اإلغالع ػ١ٍّخ ف١ٙب رُ

 اٌجؾش. ِٛظٛع ػٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌج١بٔبد عّغ ثٙلف اٌجؾش ثّٛظٛع اٌّزؼٍمخ ٚاألعٕج١خ

 ذراسخ انتطجُمُخ:ان .7/2

 اٌى٠ٛز١خ اٌؼلي ٚىاهح كافً ٚااللَبَ االكاهاد ع١ّغ ئٌٝ ١ِلا١ٔخ ى٠بهح ف١ٙب ُر

 ػ١ٍُٙ، اٍزج١بْ لبئّخ  ٚرٛى٠غ ثٙب، ٚاٌؼب١ٍِٓ اٌَّئ١ٌٛٓ ِغ اٌىزو١ٔٚخ ِمبثالد ٚئعواء

  اٌّٛظٛع. أثؼبك رٛظ١ؼ ثٙلف ٚمٌه

   انجحج وػُُخ يجتًغ .7/3

٠زّضً ِغزّغ اٌجؾش فٟ ع١ّغ اٌّٛظف١ٓ فٟ ٚىاهح اٌؼلي ثلٌٚخ اٌى٠ٛذ،  

)ِووي  2121( ِٛظف ؽزٝ ػبَ 5111ؽ١ش ٠جٍغ ػلك اٌّٛظف١ٓ كافً اٌٛىاهح )

(، أِب ػ١ٕخ اٌجؾش فزُ ٍؾت 2121ِؼٍِٛبد،  ٚىاهح اٌؼلي فٟ كٌٚخ اٌى٠ٛذ، ١ٔٛ٠ٗ،

ؽ١ّغ اٌَّز٠ٛبد االكاه٠خ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ غجم١خ ِٓ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛىاهح ثؾ١ش رشًّ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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ثبالػزّبك ػٍٝ االكاهح اٌزٕف١ن٠خ(. ٚمٌه  –االكاهح اٌٍٛطٝ  –ٟٚ٘ : )اإلكاهح اٌؼ١ٍب 

 وكح ِٓ اٌّٛظف١ٓ.( ِف415) ؽغُ اٌؼ١ٕخؽ١ش لله ، اٌغلاٚي االؽصبئ١خ 

 اٌزب١ٌخ اإلكاه٠خ اٌَّز٠ٛبد ؽغُ ؽَت ػٍٝ اٌؼ١ٕخ ؽغُ ثزٛى٠غ اٌجبؽش ٚلبَ

 ػ١ٕخ ثَؾت اٌجبؽش لبَ صُ اٌزٕف١ن٠خ( االكاهح – اٌٍٛطٝ االكاهح – اٌؼ١ٍب )اإلكاهح

٠ٚٛظؼ اٌغلٚي اٌزبٌٟ رٛى٠غ ػ١ٕخ اٌجؾش ؽَت  َِزٜٛ وً ِٓ ِٕزظّخ ػشٛائ١خ

 اٌَّزٜٛ االكاهٞ :

 (3جذول )

 حج حست انًستىَبد اإلدارَختىزَغ ػُُخ انج

 حجى انؼُُخ انُسجخ% ػذد انًىظفٍُ انًستىَبد اإلدارَخ و

 45 11.1 621 اإلكاهح اٌؼ١ٍب. 1

 118 29.5 1651 اإلكاهح اٌٍٛطٝ. 2

 251 61.6 3511 اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ. 3

 415 %111 5771 االجًبنٍ

 ِٓ اػلاك اٌجبؽش.انًصذر : 

 حذود انجحج.. 2

 :رُ عّغ اٌج١بٔبد اٌالىِخ ٌٍلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ فالي اٌفزوح ِٓ ػبَ  حذود زيُُخ

2118-2121. 

 :فالي االلزصبه ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ  حذود يكبَُخ ِٓ

 اٌزٝ رُ افز١به٘ب.ثٛىاهح اٌؼلي  اٌّقزٍفخ

 : اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٚػاللزٗ ثبٌز١ّي فٝ أكاء ِٓ فالي ل١بً  حذود يىظىػُخ

 .اٌؼب١ٍِٓ

 انذراسخ انًُذاَُخ . 9
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 األكٚاد ثبٍزقلاَ ، ا١ٌّلا١ٔخ اٌجؾش ٌج١بٔبد رؾ١ًٍ ثؼوض ، اٌجبؽش لبَ

 ثّزغ١واد اٌّزؼٍمخ إٌزبئظ ِٓ ِغّٛػخ ئٌٝ اٌٛصٛي ثٙلف ، اإلؽصبئ١خ ٚاألٍب١ٌت

 : ٠ٍٝ ِب فالي ِٓ ، ث١ٕٙب ف١ّب ٚاٌؼاللبد اٌجؾش

 . اختجبراد انثجبد وانصذق.9/1

 Cronbach'sرُ ؽَبة ِؼبًِ أٌفب ٌىوٚٔجبؿ صجبد االٍزمصبء  ِٓ ٌٍزؾمك

Alphaصجبد األكاح، ٚرزواٚػ ل١ّخ ِؼبًِ أٌفب ث١ٓ اٌصفو  افزجبه ، ٚمٌه ثٙلف

ٚاٌٛاؽل اٌصؾ١ؼ، ٚوٍّب الزوثذ ل١ّخ اٌّؼبًِ ِٓ اٌٛاؽل اٌصؾ١ؼ كي مٌه ػٍٝ ٚعٛك 

 :ذول انتبنٍ ولذ جبءد انُتبئج كًب هٍ يىظحخ فٍ انجاٌضجبد ثلهعخ ػب١ٌخ، 

 (4جذول )

 يؼبيالد انثجبد نًحبور انذراسخ

 ِؼبًِ اٌصلق ِؼبًِ اٌضجبد ػلك اٌفمواد اٌّؾبٚه

 1.816 1.962 11 اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو

 1.829 1.913 13 اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ

 1.834 1.952 31 صجبد االٍزمصبء وىً

   Spss* اٌّصله: ِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ 

٠ٚزعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ل١ُ ِؼبِالد اٌضجبد أٌفب ووٚٔجبؿ ألثؼبك االٍزمصبء ٚوبٔذ 

ووٚٔجبؿ -أٌفب اٌّمجٛي ٌّؼبًِ األكٔٝ ( ٚ٘ٛ اٌؾل1.1) ع١ّؼٙب أوجو ِٓ 
(1)

ِٚٓ صُ  

 . أكاح اٌجؾش ِمجٌٛخ ثأْ اٌمٛي ٠ّىٓ

                                                           

1 Hair J., Black W., Babin, B. Anderson, R. ,(2010) ,"Multivariate Data 
Analysis, 7th Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall ,P98. 
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 اإلحصبء انىصفٍ.. 9/2

 انؼًر . أ

 (5جذول )

 انؼًرتىزَغ يفرداد ػُُخ انجحج حست 

 % انؼذد انؼًر

 ِٓ21 –  31 93 21 

 ِٓ31 –  41 133 32 

 ِٓ41 –  51 124 28.9 

 ِٓ51 -61 15 19 

 111 311 اإلعّبٌٝ

 ٠زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٟ :

 41  – 31ِٓ ثٍغذ ِؾً اٌلهاٍخ  ثبٌٛىاهحأْ ػلك االٍزّبهاد اٌصؾ١ؾخ ٚاٌّمجٌٛخ  

 :٠ٚوعغ ئٌٝ  % (،32ثَٕجخ ) ٍٕخ

  .ؽلاصخ اٌّإ٘الد اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رٕؼىٌ ثطج١ؼزٙب ػٍٝ فُٙ أثؼبك اٌجؾش 

  اٌزؾ١َٓ اٌَّزّوئكهاوُٙ أل١ّ٘خ. 

  اٌَؼٝ ٌزؾم١ك اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓئكهاوُٙ أل١ّ٘خ. 

 انجُسُخ ة.
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 (6جذول )

 تىزَغ يفرداد ػُُخ انجحج حست انجُسُخ

 % انؼذد انؼًر

 55.4 231 و٠ٛزٝ

 44.5 195 غ١و و٠ٛزٝ

 111 377 اإلجًبنً

   Spss* اٌّصله: ِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ 

 ٠زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٟ :

ِٓ ( 231ِؾً اٌلهاٍخ ثٍغذ )بهاد اٌصؾ١ؾخ ٚاٌّمجٌٛخ ثبٌٛىاهح أْ ػلك االٍزّ

أل١ّ٘خ  اٌٛىاهح٠ٚش١و مٌه ئٌٝ رجٕٝ صمبفخ رٍه % (، 55.4ثَٕجخ )اٌؼب١ٍِٓ اٌى٠ٛز١ٓ 

 .ؼب١ٍِٓ أكاء اٌاٌَبئلح ٍؼ١ب  ٌزؾم١ك اٌز١ّي ث ٚكِغٙب ثبٌم١ُ اٌزٕظ١ّخ اٌَّزّواٌزؾ١َٓ 

 انًؤهمط. 

 (7جذول  )

 تىزَغ يفرداد ػُُخ انجحج حست انًؤهم

 % انؼذد انًستىٌ انتؼهًٍُ

 19 15 رؾذ اٌغبِؼٟ

 42.9 119 عبِؼٟ

 38 162 كهاٍبد ػ١ٍب

 111 415 اإلجًبنً

     Spss* اٌّصله: ِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ 
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 ٠زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٟ: 

٠وعغ اهرفبع َٔجخ اٍزغبثخ اٌؾبص١ٍٓ ػٍٝ ِإً٘ عبِؼٟ ١ٍ٠ٚٗ ِإً٘ كهاٍبد ػ١ٍب 

 ِؾً اٌلهاٍخ ئٌٝ األٍجبة اٌزب١ٌخ  :  اٌٛىاهحفٟ 

  ِؾً اٌلهاٍخ اٌؼب١ٍِٓ ثغ١َٕبرُٙ اٌّقزٍفخ ٌزؾ١َٓ للهارُٙ  اٌٛىاهحرشغ١غ

 ِٚٙبهرُٙ ٌٍؾصٛي ػٍٝ كهعبد ػ١ٍّخ ِورفؼخ.

 أل١ّ٘خ اٌزٍَؼ ثبٌقجواد ٚاٌّٙبهاد اٌّطٍٛثخ ٌٍَّبػلح ف ٌٛىاهحئكهان رٍه ا ٝ

 .رؾم١ك اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ

 نهتحسٍُ انًستًر انىسػ انحسبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ  ك.

 (2) جذول

 انتحسٍُ انًستًرانًمبَُس األسبسُخ نًحبور 

 انتحسٍُ انًستًر
انىسػ 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼُبري
 يؼبيم االختالف

 17.95 0.752 4.191 اٌزص١ٕف

 20.46 0.820 4.009 اٌزور١ت

 16.46 0.772 4.383 اٌزٕظ١ف

 21.8 0.872 4 اٌّؼب١٠و

 22.11 0.895 4.050 اٌزأو١ل

 4.145 0.804 19.3 

    Spss* اٌّصله: ِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ 

اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٠ٛظؼ اٌغلٚي اٌَبثك ثؼط اٌّمب١٠ٌ اإلؽصبئ١خ األٍب١ٍخ ٌّؾبٚه 

( 0.804( ثبٔؾواف ِؼ١بهٜ ٠َبٜٚ )4.145ٔغل أْ ِزٍٛػ آهاء أفواك اٌؼ١ٕخ ثٍغ )
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% ٚرش١و إٌزبئظ ئٌٝ أْ أهاء أفواك اٌؼ١ٕخ ارغٙذ ٔؾٛ اٌّٛافمخ 18.3ثّؼبًِ افزالف 

 .اٌزؾ١َٓ اٌَّزّوئٌٝ ؽل ِب ٌّؾٛه 

 نهتًُس فً أداء انؼبيهٍُانىسػ انحسبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ ٖ. 

 (9جذول )

 انتًُس فً أداء انؼبيهٍُانًمبَُس األسبسُخ نًحبور 

 انتًُس فً أداء انؼبيهٍُ
انىسػ 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼُبري

يؼبيم 

 االختالف

 27.39 1.032 3.769 اٌم١بكح

 21.83 0.882 4.041 اٌّٛاهك ٚاٌشواوخ

 24.6 0.996 4.04 ا١ٌَبٍخ االٍزوار١غ١خ

 15.7 1.632 4.38 اٌؼ١ٍّبد

 3.975 0.951 23.9 

   Spss* اٌّصله: ِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ 

اٌز١ّي فٝ أكاء ٠ٚٛظؼ اٌغلٚي اٌَبثك ثؼط اٌّمب١٠ٌ اإلؽصبئ١خ األٍب١ٍخ ٌّؾبٚه 

( ثبٔؾواف ِؼ١بهٜ ٠َبٜٚ 3.975أْ ِزٍٛػ آهاء أفواك اٌؼ١ٕخ ثٍغ )اٌؼب١ٍِٓ ـ، ٔغل 

% ٚرش١و إٌزبئظ ئٌٝ أْ أهاء أفواك اٌؼ١ٕخ ارغٙذ 23.8( ثّؼبًِ افزالف 0.951)

  ١ي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓاٌزّٔؾٛ اٌّٛافمخ ئٌٝ ؽل ِب ٌّؾٛه 

  .اختجبر فروض انجحج.. 9/3

تىجذ ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ خالل انفرض انفرػً األول : 

 .انتصُُف وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل انكىَتُخ

 ٚالفزجبه ٘نا اٌفوض لبَ اٌجبؽش ثؼلك ِٓ االفزجبهاد ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
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  االرتجبغ:يؼبيم 

 (11جذول رلى )

 يؼبيم االرتجبغ نهفرض انفرػٍ األول

 انًتغُر انتبثغ انًؼُىَخ يؼبيم االرتجبغ انًتغُر انًستمم

  اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ 1.111 1.616 اٌزص١ٕف

 .Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:

 ٠1.15زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 وّزغ١و ربثغ. فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓٚأثؼبك اٌز١ّي  اٌزص١ٕفث١ٓ  

 تحهُم االَحذار 

 (11جذول رلى )

 تحهُم َتبئج االَحذار نهفرض انفرػٍ األول

 B انًتغُر انًستمم
انخطأ 

 انًؼُبرٌ
Beta  لًُخt  انتبثغانًتغُر 

 38.412 1.616 1.129 1.311 اٌزص١ٕف
اٌز١ّي فٝ أكاء 

 اٌؼب١ٍِٓ

 ٠ظٙو ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٝ :

  ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل  اٌزص١ٕفأْ ل١ُ افزجبه "د" ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و

ٚأثؼبك  اٌزص١ٕف٠ٚج١ٓ ٘نا لٛح اٌؼاللخ االٔؾلاه٠خ ث١ٓ  1.15َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 .اٌؼب١ٍِٓاٌز١ّي فٝ أكاء 
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  ِٓ ًَِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبصخ ثىً ِٓ ِؼبًِ االهرجبغ ِٚؼبًِ االٔؾلاه أل

اٌزص١ٕف ٚأثؼبك ِّب ٠ؼٕٟ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ  1.15ل١ّخ 

 اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ.

  ئشبهح ِؼبًِ االهرجبغ ِٛعجخ ِّب ٠ؼٕٟ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبغ غوك٠خ ماد

 اٌزص١ٕف ٚأثؼبك اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ.كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ 

   ًل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىANOVA  ًافزجبه ف( أل(

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ّٔٛمط االٔؾلاه  1.15ِٓ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ 

 اٌّمله ٚثبٌزبٌٟ ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ.

  ًِل١ُ ِؼبBeta  ْأثؼبك اٌز١ّي فٝ أكاء ٠إصو فٝ اٌزص١ٕف رش١و ئٌٝ أ

يًب سجك ثَٕت ِقزٍفخ ٚ٘نا اٌزف١َو ال ٠ّىٓ أْ ٠وعغ ئٌٝ اٌصلفخ، اٌؼب١ٍِٓ 

تىجذ ػاللخ ثٍُ ًَكٍ نهجبحج رفط انفرض انؼذو ولجىل انفرض انجذَم ثأَه 

أداء انؼبيهٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ خالل انتصُُف وانتًُس فً 

 ثىزارح انؼذل انكىَتُخ

ال تىجذ ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ : انفرض انفرػً انثبًَ : 

 خالل انترتُت وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل انكىَتُخ

 ٚالفزجبه ٘نا اٌفوض لبَ اٌجبؽش ثؼلك ِٓ االفزجبهاد ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 :يؼبيم االرتجبغ 

 (12) جذول رلى

 يصفىفخ االرتجبغ نهفرض انفرػٍ انثبٍَ

 انًتغُر انتبثغ انًؼُىَخ يؼبيم االرتجبغ انًتغُر انًستمم

 اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ 1.111 1.911  اٌزور١ت

 .Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:
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٠زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 . ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ اٌزور١تث١ٓ  1.15

 :تحهُم االَحذار 

 (13جذول رلى )

 تحهُم َتبئج االَحذار نهفرض انفرػٍ انثبٍَ

 اٌّزغ١و اٌزبثغ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ  23.441 1.911 1.328 1.212 اٌزور١ت

 Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:

 ٠ظٙو ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٝ 

  ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ  اٌزور١تأْ ل١ُ افزجبه "د" ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و

 اٌزور١ت ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ  ٠ٚج١ٓ ٘نا لٛح اٌؼاللخ االٔؾلاه٠خ ث١ٓ 1.15ِؼ٠ٕٛخ 

  ِّب  1.15َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبص ثىً ِٓ ِؼبًِ االهرجبغ ِٚؼبًِ االٔؾلاه ألً ِٓ ل١ّخ

 .اٌزور١ت ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب٠ٓ١ٍِؼٕٟ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ 

  ئشبهح ِؼبًِ اهرجبغ ِٛعجخ ِّب ٠ؼٕٟ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبغ غوك٠خ ماد كالٌخ

 .اٌزور١ت ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓئؽصبئ١خ ث١ٓ 

  ًل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىANOVA  ًافزجبه ف( أل(

اه اٌّمله ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ّٔٛمط االٔؾل 1.15ِٓ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ 

 ٚثبٌزبٌٟ ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ.

  ًِل١ُ ِؼبBeta  ْثَٕت اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ٠إصو فٝ اٌزور١ت رش١و ئٌٝ أ

رفط  يًب سجك ًَكٍ نهجبحجِقزٍفخ ٚ٘نا اٌزف١َو ال ٠ّىٓ أْ ٠وعغ ئٌٝ اٌصلفخ، 
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           ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر تىجذ ثأَه  انفرض انؼذو ولجىل انفرض انجذَم

 ) انكبَسٌ( يٍ خالل انترتُت وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل انكىَتُخ

ال تىجذ ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ خالل  انفرض انفرػً انثبنج :

 انتُظُف وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل انكىَتُخ

 ثؼلك ِٓ االفزجبهاد ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: اٌفوض لبَ اٌجبؽشٚالفزجبه ٘نا 

 :يؼبيم االرتجبغ 

 (14جذول رلى )

 يؼبيم االرتجبغ نهفرض انفرػٍ انثبنج

 اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌّؼ٠ٕٛخ ِؼبًِ االهرجبغ اٌّزغ١و اٌَّزمً

 اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ 1.111 1.191   اٌزٕظ١ف

 .Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:

٠زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

  اٌزٕظ١ف ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ.. ث١ٓ  1.15

 :تحهُم االَحذار 

 (15) جذول رلى

 تحهُم َتبئج االَحذار نهفرض انفرػٍ انثبنج

 اٌّزغ١و اٌزبثغ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 25.921 1.191 1.186 1.419 اٌزٕظ١ف 
اٌز١ّي فٝ أكاء 

 اٌؼب١ٍِٓ

 .Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:
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 ٠ظٙو ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٝ :

   ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ  اٌزٕظ١فأْ ل١ُ افزجبه "د" ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و

 . اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓاٌزٕظ١ف ٠ٚٚج١ٓ ٘نا لٛح اٌؼاللخ االٔؾلاه٠خ ث١ٓ  1.15ِؼ٠ٕٛخ 

  1.15وبْ َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبص ثىً ِٓ ِؼبًِ االهرجبغ ِٚؼبًِ االٔؾلاه ألً ِٓ ل١ّخ 

 .اٌؼب١ٍِٓاٌز١ّي فٝ أكاء اٌزٕظ١ف ِّٚب ٠ؼٕٟ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ 

  وبٔذ ئشبهح ِؼبًِ االهرجبغ ِٛعجخ ِّب ٠ؼٕٟ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبغ غوك٠خ ماد

 .اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓاٌزٕظ١ف ٚكالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ 

  ًوبٔذ ل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىANOVA  )افزجبه ف(

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ّٔٛمط االٔؾلاه  1.15ألً ِٓ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ 

 اٌّمله ٚثبٌزبٌٟ ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ.

ثَٕت ِقزٍفخ  اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓإصو فٟ اٌزٕظ١ف ٠رش١و ئٌٝ أْ  Betaل١ُ ِؼبًِ 

يًب سجك ًَكٍ نهجبحج رفط انفرض أْ ٠وعغ ئٌٝ اٌصلفخ، ٚ٘نا اٌزف١َو ال ٠ّىٓ 

ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ ىجذ أَه تثانؼذو ولجىل انفرض انجذَم 

 خالل انتُظُف وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل انكىَتُخ.

خالل ال تىجذ ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ انفرض انفرػٍ انراثغ: 

 .انًؼبَُر وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل انكىَتُخ

 ٚالفزجبه ٘نا اٌفوض لبَ اٌجبؽش ثؼلك ِٓ االفزجبهاد ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 :يؼبيم االرتجبغ 
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 (16جذول رلى )

 يؼبيم االرتجبغ نهفرض انفرػٍ انراثغ

 اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌّؼ٠ٕٛخ ِؼبًِ االهرجبغ اٌّزغ١و اٌَّزمً

 اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ 1.111 1.118 اٌّؼب١٠و 

 Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:

 ٠1.15زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 .اٌّؼب١٠و ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٌٍِٓزؼبًِ ِغ ث١ٓ ا

 :تحهُم االَحذار 

 (17جذول رلى )

 االَحذار نهفرض انفرػٍ انراثغتحهُم َتبئج 

 اٌّزغ١و اٌزبثغ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 .اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ 31.519 1.118 1.144 1.338 اٌّؼب١٠و 

 Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:

 ٠ظٙو ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٝ :

   ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ اٌّؼب١٠و أْ ل١ُ افزجبه "د" ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و

اٌّؼب١٠و ٚاٌز١ّي فٝ  ٠ٚج١ٓ ٘نا لٛح اٌؼاللخ االٔؾلاه٠خ ث١ٓ اٌزؼبًِ ِغ 1.15ِؼ٠ٕٛخ 

 .أكاء اٌؼب١ٍِٓ
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  ِٓ ًوبْ َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبص ثىً ِٓ ِؼبًِ االهرجبغ ِٚؼبًِ االٔؾلاه أل

اٌّؼب١٠و ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌزؼبًِ ِغ  ِّب ٠ؼٕٟ 1.15ل١ّخ 

 .ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ

  وبٔذ ئشبهح ِؼبًِ االهرجبغ ِٛعجخ ِّب ٠ؼٕٟ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبغ غوك٠خ ماد

 .اٌّؼب١٠و ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓكالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌزؼبًِ ِغ 

  ًوبٔذ ل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىANOVA  )افزجبه ف(

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ّٔٛمط االٔؾلاه  1.15ألً ِٓ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ 

 اٌّمله ٚثبٌزبٌٟ ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ.

  ًِل١ُ ِؼبBeta  اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب٠ٓ١ٍِإصو فٟ أثؼبك اٌّؼب١٠و رش١و ئٌٝ أْ اٌزؼبًِ ِغ 

رفط  ويًب سجك ًَكٍ نهجبحجثَٕت ِقزٍفخ ٚ٘نا اٌزف١َو ال ٠ّىٓ أْ ٠وعغ ئٌٝ اٌصلفخ، 

تىجذ ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ انفرض انؼذو ولجىل انفرض انجذَم ثأَه 

 ل انكىَتُخخالل انًؼبَُر وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذ

ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ  ال تىجذ ػاللخ:  انخبيس انفرض انفرػٍ

  خالل انتأكُذ وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح انؼذل انكىَتُخ

 ٚالفزجبه ٘نا اٌفوض لبَ اٌجبؽش ثؼلك ِٓ االفزجبهاد ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 :يؼبيم االرتجبغ 

 (12جذول رلى )  

 االرتجبغ نهفرض انفرػٍ األوليؼبيم 

 اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌّؼ٠ٕٛخ ِؼبًِ االهرجبغ اٌّزغ١و اٌَّزمً

 اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ 1.111 1.121 اٌزأو١ل 

 Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:



 

 

 (التحسين المستمر وعالقتة بالتميز في أداء العاملين )دراسة ميدانية  
 حسين على محمد د/

 2021  األولالعدد                                                                  لثاني عشرالمجلد ا
 545 

 

٠زعؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 .اٌزأو١ل ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ث١ٓ  1.15

 :تحهُم االَحذار 

 (19) جذول رلى

 انفرػٍ األولتحهُم َتبئج االَحذار نهفرض 

 اٌّزغ١و اٌزبثغ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ اٌز١ّي 213.16 1.121 1.116 1.452 اٌزأو١ل

 Spssِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽصبئٟ  انًصذر:

 ٠ظٙو ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٝ :

 اد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ ٌزأو١ل مأْ ل١ُ افزجبه "د" ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و ا

 . اٌزأو١ل ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب٠ٚٓ١ٍِج١ٓ ٘نا لٛح اٌؼاللخ االٔؾلاه٠خ ث١ٓ  1.15ِؼ٠ٕٛخ 

  وبْ َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبص ثىً ِٓ ِؼبًِ االهرجبغ ِٚؼبًِ االٔؾلاه ألً ِٓ ل١ّخ

 .اٌزأو١ل ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِِّٓب ٠ؼٕٟ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ  1.15

  وبٔذ ئشبهح ِؼبًِ االهرجبغ ِٛعجخ ِّب ٠ؼٕٟ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبغ غوك٠خ ماد

 .ٚاٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓاٌزأو١ل كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ 

  ًوبٔذ ل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىANOVA  )افزجبه ف(

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ّٔٛمط االٔؾلاه  1.15ألً ِٓ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ 

 اٌّمله ٚثبٌزبٌٟ ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ.

  ًِل١ُ ِؼبBeta  ْثَٕت ِقزٍفخ  اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب٠ٓ١ٍِإصو فٟ اٌزأو١ل رش١و ئٌٝ أ

يًب سجك ًَكٍ نهجبحج رفط انفرض ٚ٘نا اٌزف١َو ال ٠ّىٓ أْ ٠وعغ ئٌٝ اٌصلفخ، 
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تىجذ ػاللخ ثٍُ انتحسٍُ انًستًر ) انكبَسٌ( يٍ  ثأَه انؼذو ولجىل انفرض انجذَم

 انؼذل انكىَتُخ.خالل انتأكُذ وانتًُس فً أداء انؼبيهٍُ ثىزارح 

 . انُتبئج 9/4

 تىصم انجحج نهُتبئج انتبنُخ :

أْ األٌٍ اٌفىو٠خ ألٍٍٛة اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ِٓ فالي اٌىب٠يْ  رّضٍذ رور١جب   . أ

 ٚفمب  إلعبثبد اٌّجؾٛص١ٓ وّب ٠ٍٟ :

 رٛاعل ثواِظ رله٠ج١خ ِصّّخ ألٔشطخ وب٠يْ  . -

 ئٌزياَ ٚكػُ  اإلكاهح اٌّله١ٍخ  رجٕٟ وب٠يْ . -

اإلكاهح اٌؾو٠خ اٌزبِخ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌٍّشبهوخ فٟ الزواػ ؽٍٛي ٌٍّشبوً ئػطبء  -

 ٚئثلاء أهئُٙ ٚأفىبهُ٘.

ش١ٌّٛخ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ رله٠ت اٌّل٠و٠ٓ ٚاٌَّبػل٠ٓ ػٍٝ اٍزقلاَ  -

 أكٚاد ؽً اٌّشىالد ٚرؾ١َٓ اٌغٛكح.

ٌلٜ لبكح اٌّإٍَخ  فطــــخ  ػٍٝ رٛافو رٛلف فؼب١ٌخ اٌز١ّي فٝ أكاء اٌؼب١ٍِٓ . ة

ظــــؾخ ؽــــٛي اٌز١ّي فٟ األكاء ِٚؾلكح ثأ٘لاف ِؼ١ٕخ ٚرٍزيَ اإلكاهح ٚا

ثزطج١مٙب، رمـــــَٛ اإلكاهح ثزطـــــــ٠ٛو اٌّؼوفـــــــخ ٌٍَّـــــــز٠ٛبد 

اإلكاه٠ــــخ اٌّقزٍفخ ثبٌّإٍَخ ٌزلػ١ُ ئٌزياِٙب ثبٌز١ّي فٟ األكاء، رؼّــــــً 

ٌز١ّي فٟ األكاء فــــٟ ع١ّــــــغ األلَبَ اإلكاهح ػٍــــٝ ٔشــــو صمبفــــــخ ا

 ٚاٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ.

 َىصً انجبحج ثًب َهً : : . انتىصُبد9/5

  ( ئػلاك اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ٚاٌزضم١ف١خ اٌزٟ رٛظؼ ِفَٙٛ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو

 اٌىب٠يْ(، ٌٕشو صمبفخ اٌغٛكح ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ .

 اٌؼلي. اٌؼًّ ػٍٝ ئ٠غبك لَُ ٌم١بكح اٌىب٠يْ فٝ ٚىاهح 
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  اٌزوو١ي ػٍٟ ٚعٛك رؾ١َٕبد ػٍٝ ِشوٚػبد اٌزص١ٕف اٌزٝ ٠زُ اعواؤ٘ب

 ثٙلف رم١ًٍ اٌَّزٕلاد ٚاٌّقيْٚ ٚغ١و٘ب.

 .اٌؼًّ ػٍٝ فَؼ اٌّغبي أِبَ اٌؼب١ٍِٓ ٌٍّشبهوخ فٟ اإلكاهح 

 فٟ أٔشطخ  اٌّز١ّيح ٚاٌّّبهٍبد اٌزغبهة ػوض فالٌٙب ٠زُ كٚه٠خ ٌمبءاد ػمل

 اٌٛىاهح.

  االٍزغالي األِضً ٌألفىبه اإلثزىبه٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ.ِؾبٌٚخ 

 : انًراجغ

فٟ  رؾم١مٗ ٠ّىٓ ٚو١ف ِب١٘زٗ  :األكاء فٟ (، اٌز١ّي2111، ) ع١ًّ، أؽّل ، ٍف١و، ِؾّل -

 انحكىيبد و نهًُظًبد انًتًُس األداء حىل انثبٍَ انذونٍ انًهتمً ِلافالد إٌّظّبد، ِغّغ

 اٌج١ئٟ، األكاء رؾل٠بد ٚ اٌّبٌٟ األكاء رؾم١ك ث١ٓ االلزصبك٠بد ٚ اٌّإٍَبد ّٔٛ  :انثبَُخ انطجؼخ

 ٔٛفّجو 23 ٚ 22 ٠ِٟٛ ٚهلٍخ ثغبِؼخ إٌّؼمل

" ، روعّخ ِؾّل ٠ٛٔو ، كاه انتًُس انًؤسسٍ –أفعم انًًبرسبد (،"  2115عْٛ ئ٠ّبهن ، ) -

 168ٔشو اٌى١ٍخ اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍغٛكح اٌشبٍِخ ، كثٟ ، اإلِبهاد،ص

 ػٍٝ رطج١م١خ كهاٍخ:  األكاء ر١ّي ػٍٝ ٚأصو٘ب اٌّؼوفخ ئكاهح (2111ؾّل ، )ِ اٌيغّخ ، ٔعبي -

، ػّبكح رسبنخ يبجستُر غُر يُشىرحغيح،  لطبع فٟ اٌؼبٍِخ اٌّزٍٛطخ اٌزم١ٕخ ٚاٌّؼب٘ل اٌى١ٍبد

 اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، اٌغبِؼخ األٍال١ِخ غيح.

اٌز١ّي اٌّإٍَٟ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ (، شفبف١خ اٌمبئل ٚكٚه٘ب فٟ رؾم١ك 2119ٍبٌُ، أًِ صالػ. ) -

انًجهخ انؼهًُخ نهذراسبد انتجبرَخ وانجُئُخ: جبيؼخ  ".ثبٌزطج١ك ػٍٝ لطبع األػّبي اٌّصوفٟ

 .311 - 289ص ص  1، ع8ِظ و١ٍخ اٌزغبهح ثبالٍّبػ١ٍ١خ - لُبح انسىَس

كهاٍخ (،  "اٌؼًّ ٚإٌغبػ ثٕيا٘خ ٚكٚهٖ فٟ رؾم١ك اٌز١ّي اٌّإٍَٟ: 2119ٍبٌُ، أًِ صالػ.) -

انًجهخ انؼهًُخ نهذراسبد انتجبرَخ وانجُئُخ:  ".١ِلا١ٔخ ثبٌزطج١ك ػٍٝ لطبع األػّبي اٌّصوفٟ

 .335 - 319، ص ص 1، ع8ِظ و١ٍخ اٌزغبهح ثبالٍّبػ١ٍ١خ - جبيؼخ لُبح انسىَس

(،" ِزطٍجبد رطج١ك اٍزوار١غ١خ وب٠يْ فٟ اإلكاهح ٌغوض رؾ١َٓ 2111شو٠فخ ثٕذ ػٛض،) -

كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد (ٚعٙخ ٔظو ا١ٌٙئخ اإلكاه٠خ  ِٓ اٌؼ١ٍّبد اإلكاه٠خ

،  يجهخ انؼهىو االلتصبدَخ واالدارَخ وانمبَىَُخ ، انًجهخ انؼرثُخ نهؼهىو و َشر األثحبث")ثشمواء

 .35اٌؼلك اٌضبٟٔ ، اٌّغٍل األٚي ، اٌَؼٛك٠خ ،ص
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