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 أثر انشعىر ببندذارة وانًمذرة عهً تحسٍٍ خىدة أداء انًراكز انهىخستٍت

 دراست يمبرَت عهى انًىاَئ انبحرٌت انًظرٌت وانسُغبفىرٌت

 أحًذ َبخً سالو

 ئشواف

 اٌَبكادك. ٔٙبي ِؾّل   أ.ك. طالػ اٌل٠ٓ ئٍّبػ١ً

 أٍزبم ئكاهح األػّبي

 ػ١ّل و١ٍخ اٌزغبهح ثؾٍٛاْ

 عبِؼخ ؽٍٛاْ

 ِلهً ئكاهح األػّبي 

 و١ٍخ اٌزغبهح

 عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 انًستخهض :

٘لف ٘نا اٌجؾش اٌٟ رؾل٠ل أصو اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ػٍٟ رؾ١َٓ عٛكح 

رٛطً اٌٟ ِغّٛػخ ِٓ أكاء اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ثبٌّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ ٚاٌّظو٠خ ٚلل 

إٌزبئظ أّ٘ٙب ٚعٛك ػاللخ ؽو٠خ ث١ٓ اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ٚرؾ١َٓ عٛكح أكاء 

اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ٚأْ ٕ٘بن فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ َِزٛٞ اٌشؼٛه ثبٌغلاهح 

ٚاٌّملهح ٌّظو ٍٕٚغبفٛهح  ٚلل أٚطذ اٌلهاٍخ ثؼوٚهح ػًّ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ 

ٓ ثأ١ّ٘خ رؾ١َٓ َِزٛٞ  اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ٌلٞ اٌؼب١ٍِٓ ٌّب ٌزٛػ١خ اٌّل٠و٠

 ٌٗ ِٓ أصو ثبٌغ ػٍٟ رؾ١َٓ عٛكح األكاء .

Abstract: 
The aim of this research is to determine the effect of the feeling 

of merit and the ability to improve the quality of the performance 

of the logistical centers in the Singaporean and Egyptian ports. It 

reached a set of results, the most important of which is the 

existence of a smooth relationship between the feeling of merit 

and ability and improving the quality of the performance of the 

logistical centers, and that there are statistically significant 

differences between the level of the feeling of merit and ability 
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for Egypt and Singapore. The study recommended the necessity 

of conducting training programs to educate managers about the 

importance of improving the level of the employees' sense of 

merit and ability, because of its significant impact on improving 

the quality of performance. 
 : انًمذيت

رؼزّل اإلكاهح فٟ أٞ ِٕظّخ ٚفك ِٕظٛه ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ػٍٟ اٌؼٕظو 

اٌجشوٞ ثبػزجبهٖ أطً ِٓ أطٛي إٌّظّخ ؽ١ش إٌغبػ اإلكاهٞ ٠ؼزّل ػٍٟ فبػ١ٍخ 

ٚوفبءح ٚئفالص اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّخ ٚلل رطٍت مٌه ػوٚهح اال٘زّبَ ثٍَٛن 

 زبع١خ فٟ إٌّظّخ. اٌؼب١ٍِٓ ِٚلٞ رأص١و ٘نا اٌٍَٛن ػٍٟ اٌؼ١ٍّخ اإلٔ

ئشؼبه اٌؼب١ٍِٓ   ٚوبْ ِٓ أُ٘ اٌزطج١مبد اٌؾل٠ضخ اٌزٟ أزٙغزٙب اإلكاهح اٌؼ١ٍب

 اٌلٚه رؼىٌ اٌزٟ اٌلاف١ٍخ اٌلافؼ١خ ػٛاًِ ثبْ ٌل٠ُٙ اٌغلاهح ٚاٌملهح ؽ١ش ٠ؼزجو أؽل

 .   إٌّظّخ فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ إٌشؾ

 ٌزٛاوت ِٛا١ٔٙب رط٠ٛو ئٌٝ ٚإٌب١ِخ اٌّزملِخ اٌلٚي ِٓ وض١و ٚرَؼٝ

 األهطفخ ػلك ٚى٠بكح اٌجؼبئغ ٚرلاٚي اٌَفٓ ثٕبء رىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌؾل٠ضخ اٌزطٛهاد

 رشًّ ٚاٌزشغ١ً ؽ١ش اإلكاهح أكاء أقفبع ِٓ رؼبٟٔ اٌزٟ اٌّٛأئ ١٘ىٍخ ٚئػبكح

 االلزظبك٠خ األٍب١ٌت ِٓ ٚغ١و٘ب اٌقبص اٌمطبع ا١ٌٙىٍخ ئشوان ئػبكح ػ١ٍّبد

 رغبهح رشغ١غ عبٔت ئٌٝ ثبٌّٛأئ األكاء ثَّز٠ٛبد ٌالهرمبء رَزقلَ اٌزٟ ٚاالعزّبػ١خ

 إٌّبؽك ٚئٔشبء اٌٍٛعَز١خ اٌّواوي ٚئٔشبء اٌٍٛع١َزٟ اٌلٚه ٚرط٠ٛو اٌزوأي٠ذ

 .ِٕٙب ٚثبٌموة اٌّٛأئ ثغٛاه ٚاٌؾوح اٌظٕبػ١خ

ٌٚىٟ رَزط١غ ئكاهح اٌّٛأئ ئ٠غبك ٚرط٠ٛو اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ٌل٠ٙب اٌملهح 

اٌزٕبف١َخ رَزط١غ ثٙب ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌل١ٌٚخ اٌزٕبف١َخ ٠غت ر١ٙئخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ 

ٌٍؼًّ ػٍٟ رؾم١ك ٘نٖ اٌٍٛعَز١بد ٚمٌه ِٓ فالي ر١ٙئخ إٌّبؿ ٚاٌج١ئخ إٌّبٍجخ 
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ؼب١ٍِٓ ثبْ ٌل٠ُٙ اٌملهح ٚاٌغلاهح ٌٍؼ١ٍّٓ اٌنٞ ٚاإلعواءاد اٌزٟ رن٠ل ِٓ شؼٛه اٌ

 ٠ٕؼىٌ ثبإل٠غبة ػٍٟ ى٠بكح عٛكح أكاء اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ فٟ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ. 

 اٌلهاٍبد اٌَبثمخ: 

 رٕمَُ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ئٌٟ:

 كهاٍبد فبطخ ثبٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌملهح.  .1

 كهاٍبد فبطخ ثبٌّواوي اٌٍٛعَز١خ. .2

ه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ٚكهاٍبد فبطخ ثبٌّواوي كهاٍبد فبطخ ثبٌشؼٛ .3

 اٌٍٛعَز١خ ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ.

 دراسبث خبطت ببنشعىر ببندذارة وانمذرة: -أولا 

 (.Jia, et al., 2014دراست: ) .1

٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ِؼوفخ رأص١و اٌم١بكح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاٌزّى١ٓ إٌفَٟ ِٓ عٙخ 

ِٛظف ٌزطج١ك  424ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ ٚأصبهّ٘ب ػٍٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ؽ١ش رُ افز١به 

 اٌلهاٍخ اٌؼ١ٍّخ ػ١ٍُٙ

ٚلل أولد اٌلهاٍخ أْ اٌشؼٛه ثبٌملهح ٚاٌغلاهح ِورجؾ ثشىً وج١و ثبٌوػب 

إٌّٟٙ وّب أولد اٌلهاٍخ أ٠ؼب ػٍٟ أٔٗ ٠ٛعل اهرجبؽ وج١و ث١ٓ اٌم١بكح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ 

 ٚاٌزّى١ٓ إٌفَٟ اٌنٞ ثلٚهٖ ٠إصو فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ. 

وّب أٍفود اٌلهاٍخ ػٍٟ أْ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ثّؾلارٗ ِٕٚٙب اٌملهح ٚاٌّملهح 

 ٠زٍٛؾ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاٌوػب اٌٛظ١فٟ. 

 (.4112دراست: )عبذ انحكٍى َدى؛ وأحًذ عدىة،  .1

٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ افزجبه اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزّى١ٓ إٌفَٟ 

ِفوكح ِٓ  381ٟ ٍج١ً مٌه ؽجمذ اٌلهاٍخ ػٍٟ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ ٚاالٍزغواق اٌٛظ١فٟ ٚف
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اٌؼب١ٍِٓ ثبإلكاهح اٌزؼ١ٍّخ ثّؾبفظخ اٌلل١ٍٙخ ٚلل أصجزذ اٌلهاٍخ أٔٗ ٠ٛعل ػاللخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ 

اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزّى١ٓ إٌفَٟ ثّؾلاكرٗ ِٕٚٙب اٌملهح ٚاٌّملهح ٚاالٍزغواق اٌٛظ١فٟ وّب 

 و ث١ٓ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزّى١ٓ إٌفَٟ.٠ٛعل رأص١و ِجبشو ٚغ١و ِجبش

وّب أصجزذ اٌلهاٍخ أٔٗ ٠ٛعل رأص١و ِجبشو ث١ٓ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ َِٚزٛٞ 

االٍزغواق اٌٛظ١فٟ وّب أصجزذ اٌلهاٍخ أٔٗ ٠ٛعل رأص١و ِجبشو ث١ٓ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ 

 َِٚزٛٞ االٍزغواق اٌٛظ١فٟ.

وّب أصجزذ اٌلهاٍخ أٔٗ ػٕل ر١ٍٛؾ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ثّؾلاكرٗ ِٕٚٙب اٌملهح 

 ٚاٌّملهح ٠ن٠ل رأص١و اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ػٍٟ االٍزغواق اٌٛظ١فٟ. 

 دراسبث خبطت ببنًراكز انهىخستٍت: -ثبٍَاب

 (.4112دراست: )عبذانحًٍذ بٍ عهً انعهٍبٌ،  .1

اٌّٛأئ اٌَؼٛك٠خ فٟ  ٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ هٍُ اٍزوار١غ١خ ِمزوؽخ ٌزط٠ٛو

ػٛء رغوثخ عجً ػٍٟ فٟ كٌٚخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح ثبػزجبه ١ِٕبء ؽمك ؽفوح 

 وج١وح فٟ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ ٚرمل٠ّٙب ثغٛكح ػب١ٌخ. 

ٚمٌه ِٓ فالي كهاٍخ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ٌٍّٛأئ اٌَؼٛك٠خ ٚٚػؼٙب ثبٌَٕجخ  

اٌّٛأئ اٌؼب١ٌّخ ِٓ أعً رمل٠ُ ّٔٛمط  ٌٍّٛأئ اٌؼب١ٌّخ ٚمٌه ٌزؾل٠ل اٌفغٛح ث١ٕٙب ٚث١ٓ

 ِمزوػ ٌزمل٠ُ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ فٟ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌَؼٛك٠خ. 

 دراسبث خبطت ببنتًكٍٍ انُفسً وانًىاَئ انبحرٌت: -ثبنثبا 

 .(4112دراست: )انشربًٍُ عبذ انًعبىد شهبً،  .1

زٕبف١َخ ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٟ رؾل٠ل كٚه االئكاهح اٌٍٛعَز١خ فٟ كػُ ا١ٌّيح اٌ

ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ ِؾبٌٚخ اٌٟ اٌزٛطً اٌٟ ّٔٛىط ِمزوػ ٠إكٞ رطج١مٗ اٌٟ كػُ ا١ٌّيح 

اٌزٕبف١َخ ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ ٚلل رٛطٍذ اٌلهاٍخ اٌٟ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ 

أّ٘ٙب ٚعٛك ػاللخ ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ٌإلكاهح اٌٍٛعَز١خ ػٍٟ كػُ ا١ٌّيح 
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ؾو٠خ اٌّظو٠خ ٚلل أٚطذ اٌلهاٍخ ػوٚهح ئطلاه رشو٠ؼبد اٌزٕبف١َخ  ٌٍّٛأئ اٌج

 رؾل٠ل اٌفغٛح اٌجؾض١خ:  /عبمثخ ٌإلٍزضّبه

هويد اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ػٍٟ أصو اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ػٍٟ االٍزغواق اٌٛظ١فٟ  .1

 ٚاالٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌظٛد اٌزٕظ١ّٟ. 

ػٍٟ اٌم١بَ رووي اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ػٍٟ أصو َ شؼٛه اٌؼبًِ ثبٌّملهح ٚاٌىفبءح  .2

 ثّٙبَ ػٍّٗ ػٍٟ اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ.

هويد اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ػٍٟ أصو ٚعٛك ِواوي ٌٛعَز١خ فؼبٌخ ػٍٟ اٌملهح  .3

 اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕظّخ. 

هويد اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ػٍٟ أ١ّ٘خ ئٔشبء ٚرط٠ٛو اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ فٟ اٌٛؽٓ  .4

 ظبك اٌمِٟٛ اٌؼوثٟاٌؼوثٟ ٔظوا ٌٍلٚه اٌّؾٛهٞ ٌٍّواوي اٌٍٛعَز١خ ػٍٟ االلز

رووي اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ػٍٟ أصو اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ػٍٟ رؾ١َٓ عٛكح  .5

 أكاء اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ

 االؽبه اٌؼبَ ٌٍلهاٍخ: 

 اٌلهاٍخ االٍزطالػ١خ:  .1

أعوٞ اٌجبؽش كهاٍخ اٍزطالػ١خ ثٙلف رؾل٠ل أصو اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ػٍٟ عٛكح 

اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ٚاٌّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ ؽ١ش لبَ أكاء اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ِمبهٔخ ث١ٓ 

اٌجبؽش ثؼًّ اٌلهاٍخ ػٍٟ عيئ١ٓ األٚي شًّ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌّؾبٍج١خ اٌقبطخ 

ثؼلك اٌَفٓ ٚػلك اٌؾب٠ٚبد ٚاٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٚاٌغيء اٌضبٟٔ ثؼًّ اٍزج١بْ ثبالػزّبك 

 ػٍٟ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚلل عوٞ االٍزج١بْ ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 

ثبٌَٕجخ ٌغّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ ػٓ ؽو٠ك اٌّمبثٍخ اٌشقظ١خ ٚثبٌَٕجخ  .أ 

 ٌَٕغبفٛهح ػٓ ؽو٠ك اٌّواٍٍخ. 

 2114عوٞ االٍزج١بْ فالي اٌوثغ االٚي ِٓ ٍٕخ  .ة 

 عوٞ االٍٕج١بْ ػٍٟ ػٍٟ االكاهاد اٌٍٛطٟ ٚاألكٟٔ ٚفك اٌغلٚي اٌّؾلك .ط 

 ء ٌٍّٛأئ ٚرُ ئعوائٙب ٌم١بً َِزٛٞ االٍزمال١ٌخ فٟ اٌؼًّ ٚعٛكح األكا .ك 

 ِإشواد رؼجو ػٓ اٌّملهح اٌٍٛعَز١خ ٌٍّٛأئ اٌّظو٠خ ٚإٌَغبفٛه٠خ: 
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 (1خذول )

 سُت أسبس 4112بعغ يؤشراث األداء فً كم يٍ انًىاَئ انًظرٌت وانسُغبفىرٌت 

 اٌّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ اٌج١بْ َ

 ؽب٠ٚخ١ٍِْٛ 33 ١ٍِْٛ ؽب٠ٚخ 6.5 ئعّبٌٟ ػلك اٌؾب٠ٚبد اٌّزلاٌٚخ 1

 أٌف ٍف١ٕخ141 أٌف ٍف١ٕخ15 ئعّبٌٟ ػلك اٌَفٓ اٌزٟ كفٍذ ا١ٌّٕبء 2

 ١ٍِْٛ ؽ546ٓ ١ٍِْٛ ؽ33ٓ ئعّبٌٟ اٌؾٌّٛخ  3

 ٍبػخ24ألً ِٓ  ٍبػخ 36ألً ِٓ  ِزٍٛؾ ٚلذ ٚعٛك اٌؾب٠ٚبد 4

 %12 %3 رىٍفخ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ 5

 اٌضبٌش ػب١ٌّب  اٌزم١١ُ اٌلٌٟٚ 6

  ثبالػزّبك ػٍٟ رمبه٠و ٚىاهح إٌمً اٌّظو٠خ ١ِٕٚبء ٍٕغبفٛهحاٌّظله: ِٓ ئػلاك اٌجبؽش 

 ِٓ فالي رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٠زؼؼ أْ: 

ٕ٘بن فوق وج١و علا ث١ٓ ػلك اٌؾب٠ٚبد اٌّزلاٌٚخ فٟ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ  .1

ثبٌّمبهٔخ ثبٌّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ ٚمٌه ٠إول ٚعٛك فوٚق عٛ٘و٠خ فٟ أٔشطخ 

 ٌظبٌؼ ِٛأئ ٍٕغبفٛهح.اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ٌٍٕمً 

 
 ( 1شىً )

١ٍْٛ( 2115ئٌٝ  2114.ؽووخ اٌؾب٠ٚبد فالي اٌفزوح ِٓ  ظو٠خ ٚإٌَغبفٛه٠خ)اٌم١ّخ ثبٌّ ئ اٌّ  فٟ اٌّٛٔا

  اٌّظله: ِٓ ئػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٟ رمبه٠و اٌّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ

 ٚاٌّظو٠خ.
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ثبٌّمبهٔخ  ٕ٘بن فوٚق وج١وح ث١ٓ ػلك اٌَفٓ اٌزٟ كفٍذ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ .2

ثبٌّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ ٚمٌه ٠إول ٚعٛك فوٚق عٛ٘و٠خ فٟ أٔشطخ اٌّواوي 

 اٌٍٛعَز١خ ٌزشغ١ً اٌّواوت ٚاٌؾب٠ٚبد ٌظبٌؼ ِٛأئ ٍٕغبفٛهح.

 

 (4شكم )

 فً انًىاَئ انًظرٌت وانسُغبفىرٌت )انمًٍت ببألنف( 4112انً 4112حركت انسفٍ خالل انفترة يٍ 

  ببلعتًبد عهً تمبرٌر انًىاَئ انسُغبفىرٌت وانًظرٌت.انًظذر: يٍ إعذاد انببحث 

 
 ( 3شكم )

 )انمًٍت ببألنف ؽٍ( 4112إنى  4112رسى بٍبًَ ٌىػح كًٍت انبؼبئع انًتذاونت خالل انفترة يٍ 

 .انًظذر: يٍ إعذاد انببحث ببلعتًبد عهً تمبرٌر انًىاَئ انسُغبفىرٌت وانًظرٌت 
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ٕ٘بن فوٚق وج١وح ث١ٓ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌٍٍَؼخ فٟ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ِمبهٔخ  .3

ثبٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌٍّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ ٚمٌه ٠إول ٚعٛك فوٚق عٛ٘و٠خ فٟ 

 أٔشطخ اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ٌٍم١ّخ اٌّؼبفخ ٌظبٌؼ ِٛأئ ٍٕغبفٛهح 

 (3خذول )

 انًىاَئ انًظرٌت وانسُغبفىرٌتيؤشراث إدارٌت تعبر عٍ حبنت انًىارد انبشرٌت فً 

 ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّٛأئ اٌّظو٠خ اٌج١بد

 %4 %12 ِؼلي اٌغ١بة . .1

 %1.5 %1.25 ِؼلي كٚهاْ اٌؼّبٌخ. .2

َٕخ. .3 ٟ ٌا ١ٍٓ ف َجخ ٌؼلك اٌؼِب ٞ ٕث شىٚب  %1ألً ِٓ  %5ألً ِٓ  ِؼلي ٌا

 ِوح ٚاؽلح ِوح11 ٍٕٛاد. 3أفو ػلك ِواد اإلػواة اٌىٍٟ ػٓ اٌؼًّ فٟ  .4

ٛاد. .5 ٍٕ ٟ أفو صالس  ٟ ف غيئ  ِوربْ ِوح 14 ػلك ِواد اإلػواة ٌا

 .انًظذر: يٍ إعذاد انببحث ببلستعبَت ببنبٍبَبث اإلدارٌت نكم يٍ يىاَئ يظر وسُغبفىرة 

 ٌتؼح يٍ اندذول انسببك:

اهرفبع ِؼلي اٌغ١بة ٠لي ػٍٟ أقفبع اٌشؼٛه ثأ١ّ٘خ اٌؼًّ ِٚلٞ رأص١و  -

 اٌؼًّ إٌّٛؽ ثٗ اٌؼبًِ ػٍٟ ئٔزبع١خ اٌؼًّ اٌىٍٟ ١ٌٍّٕبء. 

أقفبع ِؼلي كٚهاْ اٌؼّبٌخ فٟ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ال ٠لي ثبٌؼوٚهح ػٍٟ  -

فٟ  ؽت اٌؼًّ ٚى٠بكح االٔزّبء ٚغّٕب لل ٠لي ػٍٟ اهرفبع اٌّمبثً اٌّبكٞ ٌٍؼًّ

 اٌّٛأئ ِغ أقفبع اٌفوطخ اٌجل٠ٍخ ٌٍؼبًِ ػٕل رون اٌؼًّ.

 انفدىة انبحثٍت:

 ِٓ فالي اٌلهاٍخ االٍزطالػ١خ اٌزٟ أٍفود ػٓ: 

ئففبع اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ٌلٞ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّٛأئ اٌّظو٠خ ػٓ  .1

 اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّٛأئ إٌَغبفٛه٠خ. 

ٛأئ اٌّظو٠خ ػٕٙب فٟ اٌّٛأئ أقفبع عٛكح أكاء اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ فٟ اٌّ .2

 إٌَغبفٛه٠خ. 

ِٚغ هثؾ اٌفغٛح اٌجؾض١خ ِغ اٌلهاٍخ االٍزطالػ١خ ٠ّىٓ ط١بغخ ِشىٍخ اٌجؾش 

فٟ "ِب ِلٜ رأص١و اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ٌلٞ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٟ رؾ١َٓ عٛكح أكاء 

 اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ". 



 
 ...دراسة مق ارنة   أثر الشعور بالجدارة والمقدرة علي تحسين جودة أداء المراكز اللوجستية

 أحمد ناجي سالم 

 0202العدد الثاني                                         المجلد الثاني عشر               

257 

 أهذاف انبحث: 

أصو اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ٌٍؼب١ٍِٓ  ٠زّؾٛه اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍلهاٍخ فٟ ث١بْ

فٟ ى٠بكح عٛكح أكاء فلِبد اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ٚمٌه ِٓ فالي ِمبهٔخ ّٔٛمط مٚ صمً 

 كٌٟٚ ٔبعؼ ٚ٘ٛ ١٘ئخ ١ِٕبء ٍٕغبفٛهح ٚث١ُ ١٘ئخ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ .

 أهًٍت انبحث:

 عهً انًستىي انعهًً: .1

رزٕبٚي اٌلهاٍخ ٚرؾًٍ ِٛػٛع اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ٌٍؼب١ٍِٓ ِغ  -

 ث١بْ ِؾلكارٗ. 

 رزٕبٚي اٌلهاٍخ ٚرؾًٍ ِواوي اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ ٚرأص١و٘ب ػٍٟ اٌٛػغ اٌزٕبفَٟ. -

رزٕبٚي اٌلهاٍخ ث١بْ أصو اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ػٍٟ ِواوي اٌقلِبد  -

 اٌٍٛعَز١خ.

 عهً انًستىي انعًهً: .2

 اٌؼٛء ػٍٟ اٌله اٌّؾٛهٞ اٌىج١و أل١ّ٘خ اٌّٛأئ ػٍٟ االلزظبك اٌمِٟٛ. ئٌمبء -

 رَبػل اٌلهاٍخ اإلكاهح اٌؼ١ٍب ػٍٟ رفُٙ ِزطٍجبد اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح. -

 رَبػل اٌلهاٍخ اإلكاهح اٌؼ١ٍب ػٍٟ ِزطٍجبد ِواوي اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ. -

 انفروع:

 انفرع الول:

بئ١خ ٌجُؼل اٌغلاهح ٚاٌّملهح ػٍٝ اٌّزغ١و ٠ٛعل رأص١و ا٠غبثٟ مٚ كالٌخ ئؽظ

 اٌزبثغ عٛكح أكاء اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ

 اٌفوع اٌوئ١ٌ اٌضبٟٔ ٌٍلهاٍخ: 

رٛعل فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ٌجُؼل اٌغلاهح ٚاٌّملهح  ٚعٛكح األكاء 

اٌغٌٕ/ عٙخ اٌؼًّ( ٚفمبً ٌّغّٛػخ اٌقظبئض اٌل٠ّٛغواف١خ اٌزب١ٌخ )اٌؼّو/ اٌٛظ١ف١خ/ 

 :ٚ ٠ٕمَُ ِٕٗ اٌفوٚع اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ، ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ

 "رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً الفزالف اٌلٚي".   .1
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"رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً الفزالف  .2

 اٌّٛأئ)عٙخ اٌؼًّ(". 

 ئ١خ ألثؼبك اٌلهاٍخ ؽَت اٌغٌٕرٛعل فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ئؽظب .3

رٛعل فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ألثؼبك اٌلهاٍخ ٚفمب ٌٍّزغ١و  .4

 اٌل٠ّٛعوافٟ )اٌٛظ١فخ(

رٛعل فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ألثؼبك اٌلهاٍخ ٚفمب ٌٍّزغ١و  .5

  اٌل٠ّٛعوافٟ )اٌؼّو( 

 انًتغٍراث وؽرق انمٍبس:

 انًتغٍراث: -اولا 

ٕ٘بن ِزغواد َِزمٍخ ٟٚ٘  اٌشؼٛه ثبٌغلاهح ٚاٌّملهح ِٚزغ١واد ربثؼخ ٟٚ٘ 

 عٛكح األكاء. 

رٕمَُ اٌّزغ١و اٌَّزمً اٌٟ ٍزخ  ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ اٌٟ فَّخ ِزغ١واد ػٍٟ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌّزغ١و اٌزبثغ عٛكح األكاء اٌّزغ١و اٌَّزمً االٍزمال١ٌخ فٟ اٌؼًّ

ٍزى١ف .1 ه اٌملهح اٌىبٍِخ ٌ ٍّٟ اٍِز ؼًّ ٠ؾَٓ عٛكح األكاء ِغ ِزطٍجبد ػ ٍجبد ٌا ٍزى١ف ِغ ِزط ملهح ٌ  شؼٛهن ثبِزالوه ٌا

اِزٍه اٌقجوح اٌالىِخ ٌٍزلفً فٟ  .2

 اٌؾبالد اٌطبهئخ

ؾبالد اٌطبهئخ ٠ؾَٓ عٛكح األكاء ٍزلفً فٟ ٌا قجوحٌ   شؼٛهن ثبِزالوه ٌا

 اٌالىِخ ٌٍٕغبػ  ٠ؾَٓ ِٓ عٛكح األكاءشؼٛهن ثبِزالوه اٌّٙبهاد  اِزٍه اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌٍٕغبػ فٟ ػٍّٟ .3

 شؼٛهن ثبٔه رّزٍه اٌزؾل٠بد اٌالىِخ ٌٍم١بَ ثؼٍّه ٠ؾَٓ عٛكح األكاء اِزٍه اٌزؾل٠بد اٌالىِخ ٌٍم١بَ ثؼٍّٟ  .4

ٌٕفٌ ٚاٌشغبػخ ٌٍم١َب ثؼٍّٟ ثىفبءح   .5 ٌضمخ ثب ه ا  شؼٛهن ثبِزالن اٌضمخ ثبٌٕفٌ ٌٍم١بَ ثبالػّبي ٠ؾَٓ عٛكح االكاء اٍِز

 شؼٛهن ثبٌملهح ٚاٌّملهح ٠ؾَٓ عٛكح األكاء        

 األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌَّزقلِخ ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد:

لبَ اٌجبؽش ثزفو٠غ اإلعبثبد ػٍٝ األٍئٍخ ثغلاٚي اٌج١بٔبد ٚرُ رؾ١ٍٍٙب 

ٚاٍزقالص إٌزبئظ ِٓ فالي رطج١ك ثؼغ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح ٌؾيِخ 

 Statistical Package For Socialاٌجواِظ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ 

Science  اٌّؼوٚػخ ثبٍُ يSPSS ٍب١ٌت اٌزب١ٌخ: ٚرؾل٠ًلا رُ االٍزؼبٔخ ثبأل 
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 ِؼبًِ االهرجبؽ ٌَج١وِبْ. .2

 .Cronpach’s alphaِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ  .0

 .Descriptive Statisticsاٌزؾ١ًٍ اٌٛطفٟ ٌٍج١بٔبد  .1

 .T- testافزجبه "د"  .2

 أٍٍٛة رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ. .3

 رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ. .4

 حذود انبحث: 

ٍٛف رمزظو اٌلهاٍخ ػٍٟ ١ِٕبء ٍٕغبفٛهح ١ِٕٚبئٟ اٌؼ١ٓ اٌَقٓ  .2

 ٚاإلٍىٕله٠خ. 

ٍٛف رمزظو اٌلهاٍخ ػٍٟ ث١بْ أصو اٌغلاهح ٚاٌّملهح ػٍٟ ِواوي اٌقلِبد  .0

 اٌٍٛعَز١خ.

 الؽبر انُظري:

 انتًكٍٍ: -أولا 

 يفهىو انتًكٍٍ:  .1

( أْ ٌٍزّى١ٓ ثؼل٠ٓ: كافٍٟ ٚآفو ٠McEwan & Sacket ،1998وٜ )

فبهعٟ ٚمٌه ثبػزجبه أْ اٌزّى١ٓ لل ٠ٕجغ ِٓ اٌفوك مارٗ أٚ ِٓ اٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚ٘ٝ 

( ثٛعٛك ِلف١ٍٓ Hancer & Gerge ،2003ماد اٌفىوح اٌزٟ ػجو ػٕٙب آفوْٚ )

ٌٍزّى١ٓ ّ٘ب: ِلفً اٌؼاللبد ٚاٌنٜ ٠ش١و ئٌٝ أْ اٌزّى١ٓ ٔبثغ ِٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ، 

اٌزّى١ٓ ٔبثغ ِٓ ِلهوبد اٌفوك، ٠ٚوٞ  ِٚلفً اٌلافؼ١خ ٚاٌنٞ ٠ش١و ئٌٝ أْ

( اٌزّى١ٓ ثأٔٗ ِٕؼ األفواك ؽو٠خ ٚاٍؼخ كافً إٌّظّخ فٟ ارقبم 2111)اٌؼالػ١ٓ، 

اٌمواهاد ِٓ فالي ر١ٍٛغ ٔطبق اٌٍَطخ ٚى٠بكح اٌّشبهوخ ٚاٌزؾف١ي اٌنارٟ ٚاٌزأو١ل 

خ ػٍٟ أ١ّ٘خ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚرٛف١و ث١ئخ رَبػل فٟ ّٔٛ ٚرط٠ٛو اٌشقظ١خ ٚر١ّٕ

( أْ اٌزّى١ٓ ٘ٛ ري٠ٚل Daub & Robert ،2010اٌٍَٛن اإلثلاػٟ، ٠ٚؼوف )

اٌؼب١ٍِٓ فٟ أ٠خ ِإٍَخ ثٍَطخ ؽً اٌّشبوً اٌزٟ رإصو فٟ ػٍُّٙ ا١ٌِٟٛ ٚونٌه أ٠ؼب 
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أْ اٌزّى١ٓ  (Carless ،2004)ري٠ٚلُ٘ ثبٌّشبهوخ فٟ األػّبي ٚرٛى٠ؼٙب، ث١ّٕب ٠وٞ 

( ئْ Chang & Liu ،2008ّٕب ٠وٞ )٘ٛ ِغّٛػخ ِؼبهف رزأصو ث١َبق اٌؼًّ، ث١

اٌزّى١ٓ ٠ٕبلش ِٓ ٚعٙزٟ ٔظو األٌٚٝ رجؾش فٟ اٌزظوفبد ٚاٌّّبهٍبد اٌزٟ رزقن٘ب 

إٌّظّخ ٌٍّشبهوخ فٟ اٌمٛح ٚطٕغ اٌمواهاد ثّؼٕٟ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ أِب اٌضب١ٔخ فزٕظو 

ٕٟ ٌٍزّى١ٓ وّلهوبد أٚ ارغب٘بد األفواك ٔؾٛ أػّبٌُٙ ٚأكٚاهُ٘ فٟ إٌّظّخ ثّؼ

( أٔٗ ػ١ٍّخ ِٕؼ اٌؼب١ٍِٓ فٟ Barton & Barton ،2011اٌزّى١ٓ إٌفَٟ، ٠ٚوٞ )

اٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ اٌل١ٔب االٍزمال١ٌخ فٟ ارقبم اٌمواهاد اٌّزؼٍمخ ثٛظبئفُٙ ٚمٌه ِٓ 

فالي ِشبهوخ اٌّؼٍِٛبد ٚرٛف١و ٔظبَ ارظبي فؼبي ثغبٔت رٛف١و اٌلػُ ٚاٌّٛاهك 

ألفواك ٚئؽَبٍُٙ ثبٌىفبءح اٌنار١خ ٚاٌَّئ١ٌٛخ ػٓ اٌالىِخ ٌوفغ للهاد ِٚٙبهاد ا

 األػّبي اٌزٟ ٠إكٚٔٙب. 

 انتًكٍٍ انتُظًًٍ .2

افزٍفذ رؼو٠فبد اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ فٟ اٌشىً ٌىٕٙب ِزفمخ ئٌٝ ؽل ثؼ١ل فٟ 

(، ثبٔٙب ِغّٛػخ ِٓ األٔشطخ Conger & Kanungo, 1988اٌّؼّْٛ فمل ػوفٙب )

فواك ٚاٌّغّٛػبد اٌمٛح ٚاٌٍَطخ ٚاٌؾك فٟ ٚاٌّّبهٍبد اإلكاه٠خ اٌزٟ رّٕؼ األ

 ,Vogtاٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌزٕظ١ّ١خ اٌالىِخ ٔؾٓ ارقبم ِٙبَ أػّبٌُٙ، ث١ّٕب ٠وٞ )

( ئْ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٘ٛ ِٕؼ اٌؼب١ٍِٓ فوطخ طٕغ اٌمواهاد فٟ ٔطبق 1997

 (، أْ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٘ٛ ػ١ٍّخ رفى١ه ا١ٌٙبوBlanchard, 1997ًػّبٌُٙ، ٠ٚوٞ )

 اٌٙو١ِخ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌزٛعٗ ٔؾٛ ا١ٌٙبوً اٌّفٍطؾخ. 

( ئٌٝ أْ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٘ٛ ػ١ٍّخ رؼي٠ي Wall, et al., 2004ث١ّٕب ٠وٞ )

اٍزمالي اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔطبق ػٍُّٙ ٚى٠بكح ِشبهوزُٙ فٟ طٕغ اٌمواهاد فٟ ػٛء 

ٌزٕظ١ّٟ ( أْ اٌزّى١ٓ اNiehoff, et al., 2001فطؾ ِٚظبٌؼ إٌّظّخ، ث١ّٕب ٠وٞ )

٘ٛ ػ١ٍّخ ٔمً اٌٍَطخ اٌو١ٍّخ َِٚئ١ٌٛخ طٕغ اٌمواه فٟ ارغبٖ َِز٠ٛبد اإلكاهح 

( أْ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٘ٛ عٛ٘و Yang & Choi, 2009اٌّجبشوح، ث١ّٕب ٠وٞ )

اٌزّى١ٓ ففٟ ظٍٗ ٠ؼل اٌزّى١ٓ رظوفب ٠زّضً فٟ ِٕؼ اٌٍَطخ ئٌٝ األػؼبء فٟ اٌَّزٛٞ 

رّى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ رف٠ٛغ ٍٍطخ ارقبم اٌمواه ٔؾٛ اإلكاهٞ االكٟٔ ٚثبٌزبٌٟ ١ٍؼّٓ 
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األٍفً ٚرمل٠ُ ٚطٛي ِزيا٠ل ئٌٝ اٌّٛاهك ٚاٌّؼٍِٛبد ِّب ٠َّؼ ٌٍؼب١ٍِٓ ثاؽلاس 

 رأص١و ٍِؾٛظ ػٍٟ ٔزبئظ األػّبي. 

 انتًكٍٍ انُفسً .3

٠ؼل اٌزّى١ٓ إٌفَٟ أُ٘ ِؾلكاد اٌلافؼ١خ ٌلٜ األفواك اٌزٟ رؼىٌ اٌلٚه اٌفؼبي 

إٌّظّخ، ؽ١ش ٠ؼًّ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ػٍٝ رؾ١َٓ ِلهوبد ٚارغب٘بد ٌٍؼب١ٍِٓ كافً 

اٌؼب١ٍِٓ ٔؾٛ أػّبٌُٙ ٚأكٚاهُ٘ فٟ إٌّظّخ ٚمٌه ِٓ ؽ١ش اٌشؼٛه ثبالٍزمالي 

اٌٛظ١فٟ ٚأ١ّ٘خ اٌؼًّ أٚ اٌٛظ١فخ اٌزٟ ٠مِْٛٛ ثٙب ٚأكاء اٌّٙبَ إٌّٛؽخ ثُٙ، 

ح أوضو ئ٠غبث١خ فٟ أػّبٌُٙ، ثبإلػبفخ ئٌٝ أْ األفواك اٌّّى١ٕٓ ٠ٕظوْٚ ألٔفَُٙ ثظٛه

 وّب ٠زُ رم١١ُّٙ ِٓ عبٔت ىِالء اٌؼًّ ػٍٝ أُٔٙ أوضو وفبءح فٟ ئٔغبى ػٍُّٙ.

( أٔٗ ٔز١غخ ٌٍزؼو٠فبد اٌّزؼلكح ٌٍزّى١ٓ إٌفَٟ؛ Menon, 2001٘نا ٠ٚوٞ )

 فأٔٗ ٠ّىٓ رٍق١ظٗ ٠ّب ٠ٍٟ: 

 Motivationalأْ اٌزّى١ٓ ٘ٛ ػاللخ ث١ٓ اٌوئ١ٌ ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ  -

Construct 

٠ّىٓ رطج١مٗ فٟ وً  Global Constructاٌزّى١ٓ إٌفَٟ ١ٌٌ ثٕبء ػبٌّٟ  -

 األٚػبع ٚاٌظوٚف ٌٚىٕٗ ٠زطٍت ظوٚف ٚأٚػبع فبطخ ٌٍزطج١ك 

٠غت أْ ٠مبً اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ِٓ فالي أثؼبكٖ األهثؼخ ِغ اػزجبه هؤ٠خ  -

 اإلكاهح اٌؼ١ٍب ٔؾٛ اٌزّى١ٓ. 

وخ ثّؼٕٟ أْ األفواك ٌل٠ُٙ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ِزغ١و َِٚزّو ِٚزٛاطً اٌؾو -

 شؼٛها ِقزٍفب ػؼ١ف أٚ لٛٞ ٔؾٛ اٌزّى١ٓ ١ٌٌٚ أٔٗ ِٛعٛك أٚ غ١و ِٛعٛك.

( ثأٔٗ شؼٛه كافٍٟ ٠لفغ األفواك اٌؼب١ٍِٓ ٔؾٛ اإلؽَبً ٠ٚ2118وٞ )اٌقبٌلٞ، 

ثأ١ّ٘خ األػّبي اٌّٛوٍخ ا١ٌُٙ ِٚلٞ صمزُٙ ثملهرُٙ اٌنار١خ ثغبٔت اِزالوُٙ اٌزأص١و ٚؽو٠خ 

 اٌزظوف أٚ االٍزمال١ٌخ فٟ رؾل٠ل اٌٍَٛن إٌّبٍت إلٔغبى رٍه األػّبي. 

ٓ إٌفَٟ ٠ؼًّ ػٍٟ اٌزأص١و فٟ كٚافغ ( أْ اٌزّى2113١وّب ػوفٙب )ا١ِلٞ، 

اٌؼب١ٍِٓ ِٚٛالفُٙ رغبٖ إٌّظّخ اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثٙب ثغبٔت اٌؾظٛي ػٍٟ اٍزغبثخ فؼبٌخ ِٓ 
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لجٍُٙ ٌزؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ إٌبرغخ ػٓ رّى١ُٕٙ إٌفَٟ ٠ٚورجؾ مٌه ثبٌّشبػو ٚاإلكهان ٌّفب١ُ٘ 

٠إكٚٔٗ ٚاِزالوُٙ اٌىفبءح اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ِٓ فالي اإلؽَبً ثأ١ّ٘خ ٚل١ّخ اٌؼًّ اٌنٞ 

ٚاٌغلاهح فٟ رأك٠زٗ ٚؽظٌُٛٙ ػٍٟ اٌؾو٠خ ٚاالٍزمال١ٌخ فٟ و١ف١خ أكائٗ ٠ّٚزؼُٙ ثبٌّملهح 

ػٍٟ اٌزأص١و فٟ ٔشبؽبد إٌّظّخ، وّب ٠ّىٓ رؼو٠ف اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ػٍٟ أٔٗ فٍَفخ ٚؽو٠مخ 

 ,٠Carolخ األكٔٝ )رفى١و رؼىٌ اٌم١بكح اٌل٠ّمواؽ١خ ٚرلفغ اٌمواهاد ئٌٝ اٌَّز٠ٛبد اإلكاه

(، ٠ٚؼوف اٌزّى١ٓ إٌفَٟ أ٠ؼب ػٍٟ أٔٗ ٍٍٛن ئكاهٞ ٌٚىٕٗ شؼٛه ٔفَٟ فٟ اٌّمبَ 2004

األٚي ثّؼٕٟ أْ ٘نا اٌشؼٛه ال ٠ؼطٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚئّٔب ٟ٘ أش١بء ِزأطٍخ ثلافٍُٙ فىً ِب 

ٚفبؽٕخ، رَزط١غ اإلكاهح اٌؼ١ٍب فؼٍٗ ٘ٛ رٛف١و إٌّبؿ ٚاٌج١ئخ اٌالىِخ ٌوػب٠زٗ ٚرؼي٠يٖ )ػٍٟ 

(، وّب ٠ّىٓ رؼو٠فٗ ػٍٟ أٔٗ اٌؾبفي اٌلافٍٟ اٌغٛ٘وٞ اٌنٞ ٠مبً ِٓ فالي ػلك ِٓ 2118

اٌّلاهن اٌزٟ رؼىٌ ِٛلف األفواك ٔؾٛ ِٙبَ ٚظبئفُٙ )اٌّؼبٟٔ(، ٠ٚؼوف اٌزّى١ٓ إٌفَٟ 

(Spretizer, 1995 ئكهان اٌفوك أْ ٌؼٍّٗ ِؼٕٟ ٚأٔٗ ٠ّزٍه اٌىفبءح ٚاٌّملهح اٌالىِخ )

بِٗ ٚأٔٗ ٠ّزٍه اإل٠ّبْ ثنارٗ ٚثملهرٗ ػٍٟ افز١به ٚرٕظ١ُ ِّٙزٗ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب إلٔغبى ِٙ

٠ٚشؼو ثأْ ٌؼٍّٗ رأص١وا ِجبشوا فٟ ِٕظّزٗ فبٌزّى١ٓ شؼٛه َِزّو ِٚزٛاطً ال ٠زٛلف 

ؽ١ش ٠ّىٓ ئكهاوٗ ثَٕت ٚكهعبد ِزفبٚرخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ١ٌٌٚ ِٛعٛك أٚ غ١و ِٛعٛك ٌل٠ُٙ 

اوٗ أل١ّ٘خ ػٍّٗ ٟ٘ ثلا٠خ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ٚأْ ٌل٠ٗ اٌغلاهح ٚئْ هؤ٠خ اٌفوك ٌٕفَٗ ٚئكه

ٚاٌىفبءح، ٠ٚوٞ اٌجبؽش أْ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ٘ٛ شؼٛه اٌفوك ثأْ ػٍّٗ ٌٗ ل١ّخ ِٚؼٕٟ ٚأٔٗ 

 ٠ّزٍه ؽو٠خ ارقبم اٌمواهاد ٚأْ لواهارٗ ِإصوح ٚأٔٗ لبكه ػٍٟ اٌم١بَ ثبألػّبي إٌّٛؽ ثٙب. 

 أبعبد انتًكٍٍ انُفسً:  .4

إٌفَٟ ِفَٙٛ ِزؼلك اٌٛعٖٛ ٚغبٌت ِب ٠ؼوف فٟ األكة اإلكاهٞ ِٓ فالي  اٌزّى١ٓ

أهثؼخ أثؼبك ١ِّيح َِٚزمٍخ ٚرىًّ ثؼؼٙب ثؼؼب ٟٚ٘ اٌزٟ رؾمك اٌشؼٛه اٌلافٍٟ ٔؾٛ 

 (، ٚرزّضً فٟ:Menon, 2001; Thomas & Spreitzer, 1996اٌؼًّ )

 أهًٍت انعًم )انًعًُ(: .أ 

فالي رٛافك أ٘لاف ٚل١ُ اٌفوك ِٓ  ٠ٚؼٕٟ اإلؽَبً ثغلٚٞ ٚل١ّخ اٌؼًّ ِٓ

عٙخ ِغ ِزطٍجبد ٚأكٚاه اٌؼًّ ِٓ عٙخ أفوٜ فاما وبٔذ إٌظوح َِٕغّخ ٚئ٠غبث١خ 
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فاْ اٌٛظ١فخ ماد ل١ّخ رإكٞ ئٌٝ فٍك ِؼٕٟ ٚثبٌزبٌٟ ٠ظجؼ ػًّ اٌفوك ِؾووب ٠ىٓ ٌٗ 

 اٌٛالء ٚاالٌزياَ. 

 انتأثٍر:  .ة 

ٚأٔٗ ٠إصو ٠َٚبُ٘ فٟ ١ٍبٍبد ٟٚ٘ ئكهان اٌفوك ثأْ ٌٗ رأص١وا ػٍٟ ٔشبؽبد ػٍّٗ 

ٚلواهاد إٌّظّخ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثؼٍّٗ ٚاٌزأص١و ِّىٓ أْ ٠يكاك ِٓ فالي اٌَّبػ ٌٍفوك ثزمل٠ُ 

 (.Dickson & Lorenz, 2009االلزواؽبد اٌزٟ رقض ث١ئخ ػٍّٗ )

 اندذارة )انًمذرة(: .ج 

ٟٚ٘ اػزمبك اٌفوك أْ ٌل٠ٗ اٌّٙبهح ٚاٌىفبءح اٌالىِخ إلٔغبى األػّبي اٌّطٍٛثخ 

( صمخ اٌفوك ػٍٟ للهرٗ ػٍٟ 2111ِٕٗ ثارمبْ ٚوفبءح ٚفؼب١ٌخ ػب١ٌخ ٟٚ٘ )عالة، 

 ئٔغبى األػّبي إٌّبؽ ثٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ. 

 الستمالنٍت وحرٌت انتظرف: .د 

فاْ االٍزمال١ٌخ رؼجو ػٓ ئكهان  ئػبفخ ئٌٝ اٌشؼٛه ثبٌىفبءح ٚاٌملهح اٌنار١خ

اٌفوك ثؾو٠زٗ فٟ رمو٠و ئٔغبى ػٍّٗ ٚافز١به اٌجل٠ً إٌّبٍت ؽ١ش ٠جبكه ئٌٝ رظ١ّّٗ 

 ٚئٔغبىٖ ثّب ٠زٕبٍت ِغ ٚعٙخ ٔظوٖ ٚرمل٠وٖ اٌقبص.

 اإليذاد وسهسهت اإليذاد : يفهىو -ثبٍَبا 

 اإليذاد:  .1

 ٠ّىٓ ٌنٌه اٌؼَىوٞ ا١ٌّلاْ فٟ وبْ اإلِلاك ٌّظطٍؼ ظٙٛه أٚي ٌىْٛ ٔظوا

 فٟ اإلِلاك اٌّظطٍؼ، "٠ىّٓ ٌٙنا األطً ٠ؼزجو اٌنٞ اٌؼَىوٞ اٌزؼو٠ف رٛػ١ؼ

 اٌّغٙٛك ٌلػُ األفواك ٚاٌّٛاك رلفمبد ئكاهح ٠ٍيَ"؛ أٞ أ٠ٓ ِٚزٟ ٠ٍيَ ِب رٛف١و

 اٌّؼَىواد ٚاٌَّزٛكػبد ِٓ اٌغٕٛك ٚاٌؼزبك ٚاٌّإٔخ اٌنفبئو ٔمً ؽو٠ك ػٓ اٌؾوثٟ

 ِّىٓ ٚثألً ٚلذ ألظو فٟ اٌجؼ١لح ٚمٌه اٌمزبي ِؼ١ٕخ ئٌٝ ١ِبك٠ٓ ػَىو٠خ ِٕبؽك فٟ

 االلزظبكٞ اٌؼَىوٞ ئٌٝ ا١ٌّلاْ ا١ٌّلاْ ِٓ اٌّفَٙٛ ٘نا مٌه أزمً ِّىٕخ ٚثؼل رىٍفخ

 اٌؼَىوٞ ا١ٌّلاْ فٟ ؽممٗ اٌنٞ اٌىج١و ٌٍٕغبػ ٔز١غخ اٌضب١ٔخ اٌؼب١ٌّخ اٌؾوة ٔٙب٠خ ِغ

  اٌجبٌغ. االلزظبكٞ األصو مٚ اإلكاهح فْٕٛ ِٓ فٓ أػزجو ؽ١ش
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 "ػوفٗ ؽ١ش االلزظبكٞ إٌّظٛه ِٓ اٌّظطٍؼ ٌٙنا اٌزؼبه٠ف رجب٠ٕذ ٘نا ٚلل

 ػ١ٍٙب ٚرٛى٠ؼٙب ٚاالؽزفبظ اٌؾظٛي و١ف١خ ؽ١ش ِٓ اٌؾبعبد ػٍُ ٚفٓ ٠ؾلك" اٍزْٛ"

 ".ٌٍزشغ١ً عب٘يح ؽبٌخ فٟ ثٙب

إٌّزغبد  ؽووخ رًَٙ اٌزٟ األٔشطخ ع١ّغ ئكاهح ثأٔٗ: "٘ٛ ع١ٌّ ػوفٗ وّب

 فٟ اٌّٛاك ثزٛف١و اٌّىب١ٔخ ٚاٌيِب١ٔخ ٚمٌه إٌّفؼخ فٍك فٟ اٌؼوع ٚاٌطٍت ٚر١َٕك

 إٌمً ٚاٌزقي٠ٓ أٔشطخ ئكاهح ٚرٕظ١ُ ػٍُ ٚفٓ ثأٔٗ ػوفٙب اٌّؾلك"؛ وّب اٌّىبْ ٚاٌٛلذ

اٌؼ١ٍّبد ئٌٝ  ٘نٖ رإكٞ ثؾ١ش ؽل٠ضخ ٚئٌىزو١ٔٚخ ػ١ٍّخ ثأٍب١ٌت ثبالٍزؼبٔخ ٚاٌز٠َٛك

 فٟ إٌٙبئٟ فبَ ئٌٝ ٚطٌٛٙب ئٌٝ اٌَّزٍٙه ِبكح ِوؽٍخ ِٓ ٔٛػٗ وبْ ٠بأ إٌّزظ رلفك

 ٘ٛ ثبفزظبه أٞ ِّىٕخ رىٍفخ اٌَّزٍٙه ٚثألً ٌنٚق إٌّبٍت إٌّبٍت ٚاٌّىبْ اٌٛلذ

 اٌٍَغ ٌٙٗ األِضً اٌزظ١ٕغ ٚاٌزٛى٠غ ٌّواوي اٌّضٍٟ اٌّٛالغ رؾل٠ل ػٓ اٌَّإٚي إٌظبَ

 ػوفٙب فؼب١ٌخ ٚفلِخ، ٘نا ٚلل رغط١خ ٚأوجو رىٍفخ ٚأػٍٟ ألً ٠ؾمك اٌنٞ إٌؾٛ ػٍٟ

 اٌزؾىُ ٚا١ٌَطوح رىٌٕٛٛع١ب ثأٔٗ (CRET-LOG) إٌمً ٚاإلِلاك ؽٛي اٌجؾٛس ِووي

 ِزىبٍِخ أثؼبك فَّخ فالي ِٓ ػوفزٗ فمل اٌفو١َٔخ اٌزم١١ٌ عّؼ١خ أِب اٌزلفمبد ػٍٟ

 ٌؼ١ٍّخ اٌلاػُ ٚاإلِلاكاٌّإٍَخ  كافً اٌز٠ّٛٓ ٚاٌشواء ٚاإلِلاك فٟ ث١ٕٙب ٚرزّضً ف١ّب

 رظ١ٕغ اٍزوعبع ٚئػبكح ثؼ١ٍّخ ٠مَٛ اٌنٞ اٌج١غ ٚاإلِلاك ثؼل ِب اإلٔزبط ٚفلِخ

اٌّٛهك  ِٓ اٌّٛاك ئكاهح فٓ ٘ٛ أْ اإلِلاك اٌجبؽش اٌظالؽ١خ ٠ٚوٞ ِٕز١ٙخ إٌّزغبد

االٍزوعبع  ثبإلػبفخ ئٌٝ ػ١ٍّخ اٌزقي٠ٓ ٚاٌزظ١ٕغ ثؼ١ٍّخ ِوٚها اٌَّزٍٙه ٚؽزٟ

 أفوٜ.  ِوح رشغ١ٍٙب ٚئػبكح

 اإليذاد:  سهسهت .4

 ٍٍٍَخ رؼو٠ف ؽٛي ِؾلك ارفبق ٠ٛعل فال اإلِلاك ٍٍٍَخ رؼبه٠ف رجب٠ٕذ

 اإلِلاك ِٕٙب إٌظو ئٌٝ ٍٍٍَخ ٠زُ اٌزٟ ٌٍيا٠ٚخ ٔز١غخ اٌزؼبه٠ف ٘نٖ اإلِلاك ٚرجب٠ٕذ

 ِٓ ِٕظو ئ١ٌٙب اٌجبؽض١ٓ ا١ٌٙىٍٟ ِٚٓ إٌّظٛه ِٓ اإلِلاك ٍٍٍَخ ٔظو ِٓ فُّٕٙ

  اٌّطٍٛثخ. اٌّّٙخ أٚ اٌٙلف ِٕظٛه
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 ثزٛه٠ل رمَٛ اٌزٟ "إٌّظّبد اٌّطٍٛثخ ٟ٘: اٌّّٙخ أٚ اٌٙلف إٌظو ٚعٙخ فّٓ

 ِغّٛػخ أ٠ؼب ِٙبِٙب"، ٟٚ٘ ئوّبي ِٓ اٌؼ١ٍّبد ٌزّى١ٓ اٌّٛاك ٚاٌّىٛٔبد ٚاٌّؼلاد

 ثبٌؼ١ٍّبد ئٌٝ اٌؼّالء". ِوٚها اٌّٛهك٠ٓ ِٓ اٌّٛاك رؾ٠ًٛ ػٍٟ رؼًّ اٌزٟ األٔشطخ

 ِٓ شجىخ ثأٔٙب ػوفذ فمل اإلِلاك ٌٍََخ ا١ٌٙىٍٟ إٌّظٛه ٔظو ٚعٙخ ِٓ أِب

 اٌؼ١ًّ ؽزٟ األطٍٟ ٚرّزل اٌّٛهك رجلأ ِٓ اٌَّزمٍخ األػّبي ٚؽلاد أٚ اٌشووبد

اٌؼّالء  ػّالء ث١ٓ ِب روثؾ أػؼبء ػلح ِٓ ِزلافٍخ شجىخ ثأٔٙب ػوفذ وّب ؛إٌٙبئٟ

 إٌّظٛه ث١ٓ ٠غّغ اٌنٞ اٌشبًِ إٌّظٛه ٔظو ٚعٙخ ِٓ اٌّٛهك٠ٓ، أِب ِٚٛهك٠ٓ

 اٌزٟ إٌّظّبد ٚاألٔشطخ ِٓ ػب١ٌّخ شجىخ ٟ٘" اٌّطٍٛثخ إٌٙبَ ا١ٌٙىٍٟ ِٕٚظٛه

 ػوفذ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد، ٚأ٠ؼب ِٓ ِغّٛػخ رظ١ُّ ٚٔمً ٚر٠َٛك ٚرور١ت رزؼّٓ

ِٛهك٠ٓ  ِٓ اٌشووبد ٚشووبئٙب ث١ٓ ِب اٌّزواثطخ اٌؼاللبد ثأٔٙب: "ِغّٛػخ

اٌشووبد ٚشووبئٙب  ث١ٓ ف١ّب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٛاك ٚإٌّزغبد ثّٛعجٙب رزلفك ِٚٛىػ١ٓ

 إٌٙبئٟ" إٌٙبئ١خ ئٌٝ اٌَّزٍٙه إٌّزغبد رظً ئٌٝ أْ

 يُهدٍت انذراست:

 اسهىة انذراست  .1

 -رُ االػزّبك ػٍٟ ٔٛػ١ٓ ِٓ ِظبكه اٌج١بٔبد: 

 ٠زّضً ِٓ فالي اٌجؾش اٌّىزجٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ماد اٌّٛػٛع .أ 

 ِٓ فالي اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ اٌزٟ رموه رٕف١ن٘ب ػٍٟ اٌؼ١ٕخ اٌّقزبهح .ة 

 ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌجؾش: .2

 ِغزّغ اٌجؾش:  .أ 

٠شًّ ع١ّغ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ٚإٌَغبفٛه٠خ، رشزًّ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ػٍٝ 

 ( هٍئبث يىاًَ وهً:2)

 ١٘ئخ ١ِٕبء ك١ِبؽ. -

 ١٘ئخ ١ِٕبء ثٛهٍؼ١ل. -

 ١٘ئخ ١ِٕبء اٌجؾو األؽّو. -
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 ١ِٕبء اإلٍىٕله٠خ١٘ئخ  -

 ٚثبٌّضً ١٘ئخ ١ِٕبء ٍٕغبفٛهح اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٟ ػلك ِٓ اٌّٛأئ اٌجؾوٞ.

 اهثؼْٛ اٌف ػبًِ 41111ثاعّبٌٟ ػلك ػب١ٍِٓ 

 عٍُت انبحث .ة 

(ٚرؾلك ٘نا 1ِفوكح  ؽجمب ٌٍغلاٚي اإلؽظبئ١خ )  333رُ رؾل٠ل ؽغُ اٌؼ١ٕخ ة 

ْ َٔجخ رٛافو اٌقظبئض ٪ ٚػٍٝ اػزجبه أ35اٌؼلك ثٕبء ػٍٟ  ػٍٝ أٍبً كهعخ صمخ 

٪.   ٚرُ 5٪ ٚؽلٚك اٌقطأ فٟ اٌؼ١ٕخ رجٍغ 51اٌّطٍٛة كهاٍزٙب فٟ ِغزّغ اٌجؾش رجٍغ 

 رٛى٠غ اٌؼ١ٕخ  ػٍٟ  اإلكاهح اٌٍٛطٟ ٚاألكٔٝ.

 تحهٍم انفروع

 "٠ٛعل رأص١و ا٠غبثٟ مٚ كالٌخ ئؽظبئ١خ ٌجُؼل اٌىفبءح ػٍٝ ثُؼل عٛكح األكاء".

 رأص١و ِؼٕٛٞ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ.ال رٛعل ػاللخ  اٌفوع اٌؼلِٟ:

 رٛعل ػاللخ رأص١و ِؼٕٛٞ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ. اٌفوع اٌجل٠ً: 

 ( 8خذول )                                                 

 تحهٍم الَحذار انبسٍؾ نهًتغٍر انًستمم )انكفبءة( عهى انًتغٍر انتببع خىدة األداء

 اٌّزغ١و اٌَّزمً
ِؼبًِ 

 βاالٔؾلاه 
 R2 اٌّؼ٠ٕٛخ ف اٌلالٌخ د

X3 365. 0.00 11841.1 0.00 114.12 1.112 اٌىفبءح 

 اعتًبداا عهى َتبئح انتحهٍم اإلحظبئً نهبٍبَبث انًظذر: يٍ إعذاد انببحث 

 ٌالحظ يٍ اندذول انسببك يب ٌهً: 

ِٛعت ِّب ٠ؼٕٟ أْ اٌىفبءح ٌٙب رأص١و ئ٠غبثٟ  انكفبءةِؼبًِ االٔؾلاه ٌجُؼل 

 .عٛكح األكاءىاك كهًب  اٌىفبءح، فىٍّب ىاك ِزٍٛؾ عٛكح األكاء ى٠بكح ػٍٝ

( ٌٍّزغ١و اٌَّزمً ِغ اٌّزغ١و اٌزبثغ T-Testَِزٜٛ اٌلالٌخ الفزجبه )

% ِّب ٠لي ػٍٝ ٚعٛك ػاللخ ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ 1ألً ِٓ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ  0.00ٟ٘

 .اٌىفبءحٌجُؼل  اؽظبئ١خ
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٠Rٛػؼ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل 
2

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍزف١َواد اٌزٟ ٠َزط١غ اٌّزغ١و  

Rاٌَّزمً رف١َو٘ب ٌٍزغ١واد اٌزٟ رطوأ ػٍٝ اٌّزغ١و اٌزبثغ، ٚثٍغذ ل١ّخ 
2

 0.965) )

، وّب ٠ؼٕٟ عٛكح األكاءِٓ اٌزغ١واد فٟ  %96.5اٍزطبع أْ ٠فَو  اٌىفبءحأٞ أْ ثُؼل 

 ٠وعغ ٌؼٛاًِ ٌُ ٠زؼّٕٙب ّٔٛمط االٔؾلاه.أْ اٌغيء اٌّزجمٟ 

ِّب ٍجك ٠ّىٓ اٌمٛي أٔٗ لل صجذ طؾخ اٌفوع ا اٞ هفغ اٌفوع اٌؼلَ 

 ٚلجٛي اٌفوع اٌجل٠ً، ؽ١ش أٔٗ ٠ٛعل رأص١و ا٠غبثٟ ٌجُؼل اٌىفبءح ػٍٝ ثُؼل عٛكح االكاء.

 اٌفوع اٌوئ١َٟ اٌضبٟٔ: 

اٌؼًّ ٚاالٍزمال١ٌخ فٟ رٛعل فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ٌجُؼل أ١ّ٘خ 

اٌؼًّ ٚاٌىفبءح ٚاألصو ٚعٛكح األكاء ٚفمبً ٌّغّٛػخ اٌقظبئض اٌل٠ّٛغواف١خ اٌزب١ٌخ 

 )عٙخ اٌؼًّ/ اٌؼّو/ اٌٛظ١ف١خ/ اٌغٌٕ(.

 ٠ٚزفوع ِٓ ٘نا اٌفوع اٌفوٚع اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ: 

 اٌفوع اٌفوػٟ األٚي: 

 الفزالف اٌلٚي". "رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً  

ال رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً  اٌفوع اٌؼلِٟ:

 الفزالف اٌلٚي.

رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً  اٌفوع اٌجل٠ً: 

 الفزالف اٌلٚي.

 ؽظً اٌجبؽش ػٍٝ إٌزبئظ وّب فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ: 
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 ( 9خذول )

 (Mann-Whitney -بٍٍ ابعبد انذراست وفمبا لختالف انذول )اختببر يبٌ وٌتُى لٍبس انتببٌٍ 

 اٌجُؼل
 اٌّٛأئ 

 ٚفمبً ٌٍلٚي
 ل١ّخ ِبْ ٠ٚزٕٝ ِزٍٛؾ اٌورت اٌؼلك

َِزٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌىفبءح
 162.30 300 ِظو

3540.000 0.000 
 315.10 100 ٍٕغبفٛهٖ

 عٛكح األكاء
 166.79 300 ِظو

4885.500 1.111 
 301.65 100 ٍٕغبفٛهٖ

 وٌتؼح  انًظذر: يٍ إعذاد انببحث اعتًبداا عهى َتبئح انتحهٍم اإلحظبئً نهبٍبَبث

 يٍ اندذول انسببك: 

رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ افزالف اٌّٛأئ ث١ٓ اٌلٚي ٚفمبً 

ألثؼبك اٌلهاٍخ )اٌىفبءح/ عٛكح االكاء(، ٚمٌه ٠وعغ ئٌٝ أْ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ألً ِٓ 

لل صجذ طؾخ اٌفوع اٌفوػٟ االٚي ٚهفغ اٌفوع اٌؼلَ ٚلجٛي اٌفوع %، ٌنٌه 5

ظبئ١خ ٌالثؼبك ٚفمب الفزالف اٌلٌٚخ اٌجل٠ً  ؽ١ش رٛعل فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ اؽ

 ( 2114ٚمٌه ٠زفك ِغ كهاٍخ )ِبػٟ ، 

 اٌفوع اٌفوػٟ اٌضبٟٔ: 

"رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً الفزالف  

 اٌّٛأئ)عٙخ اٌؼًّ(".

ال رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً  اٌفوع اٌؼلِٟ:

 ئ )عٙخ اٌؼًّ(.الفزالف اٌّٛأ

رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ األثؼبك ٚفمبً  اٌفوع اٌجل٠ً: 

 الفزالف اٌّٛأئ )عٙخ اٌؼًّ(.

 ؽظً اٌجبؽش ػٍٝ إٌزبئظ وّب فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ: 
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 ( 11خذول )

 لٍبس انتببٌٍ بٍٍ ابعبد انذراست وفمبا انًٍُبء انًظري)حكىيً وخبص( )اختببر يبٌ وتًُ(

 اٌجُؼل
 اٌّٛأئ 

 عٙخ اٌؼًّ
 اٌؼلك

ِزٍٛؾ 

 اٌورت
 ل١ّخ ِبْ ٠ٚزٕٝ

َِزٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌىفبءح
 178.08 189 اٍىٕله٠خ

10424.000 0.000 
 150.26 111 اٌَقٕخ

 عٛكح األكاء
 183.04 189 اٍىٕله٠خ

9297.500 0.003 
 140.02 111 اٌَقٕخ

  انتحهٍم اإلحظبئً انًظذر: يٍ إعذاد انببحث اعتًبداا عهى َتبئح

 ىٌتؼح يٍ اندذول انسببك: نهبٍبَبت

رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ فٟ افزالف اٌّٛأئ اٌؾى١ِٛخ 

ٚاٌقبطخ )عٙخ اٌؼًّ( ٚفمبً ألثؼبك اٌلهاٍخ )اٌىفبءح/ عٛكح االكاء(، ٚمٌه ٠وعغ ئٌٝ 

جل٠ً %، ٌنٌه ٔوفغ اٌفوع اٌؼلَ ٚٔمجً اٌفوع ا5ٌأْ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ألً ِٓ 

ؽ١ش رٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ٌالثؼبك ٚفمب ٌّىبْ اٌؼًّ ٚمٌه ٠زفك 

 (2114ِغ كهاٍخ )ِبػٟ ، 

 انتىطٍبث:

رٛطٟ اٌلهاٍخ ثبٌّي٠ل ِٓ فظقظخ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ؽزٟ ٠زضٕٝ رٛافو ٍجً   .2

 إٌّبفَخ ث١ٓ اٌّٛأئ ِّب ٠إكٞ ػٍٟ ى٠بكح عٛكح األكاء.

ػبٞ ِإشو اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ اٌظبكه ِٓ رؾ١َٓ ِووي ِظو اٌلٌٟٚ  .0

 اٌجٕه اٌلٌٟٚ

 رج١َؾ ػ١ٍّبد اٌزظل٠و ٚاإلٍز١واك  .1

 اٌزأو١ل ٚاٌؼًّ ػٍٟ هفغ َِزٛٞ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ٌلٞ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّٛأئ اٌجؾو٠خ .2

 هثؾ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ثبٌّٛأئ اٌغبفخ  .3

 هثؾ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ثشجىخ اٌَىه اٌؾل٠ل .4

 ثبٌّٛأئ اٌغ٠ٛخهثؾ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ  .5
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 لبئًت انًراخع

 انًراخع انعربٍت:  -أولا 

ٍِٟٛ، أؽّل اثوا١ُ٘: "أصو اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ َِزٛٞ االٍزغواق اٌٛظ١فٟ:  .1

كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٟ ِل٠و٠خ اٌشجبة ٚاٌو٠بػخ ثبٌّٕٛف١خ"، اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍجؾٛس 

 . 2114اٌزغبه٠خ، و١ٍخ اٌزغبهح، 

ػجلا١ٌَّغ ٚإٌغبه، ؽ١ّلح ِؾّل: "أصو رّى١ٓ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ؽَب١ٔٓ، عبكاٌوة  .2

اٌّوٚٔخ(: ثبٌزطج١ك ػٍٟ  -اٌغٛكح –ػٍٟ ثؼغ أثؼبك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ )اٌزىٍفخ

شووبد االرظبالد فٟ ِؾبفظخ أهث١ً اٌؼواق"، اٌّغٍخ اٌّظو٠خ ٌٍلهاٍبد 

 .2116، 2، اٌؼلك 41اٌزغبه٠خ، و١ٍخ رغبهح عبِؼخ إٌّظٛهح، ِغٍل 

فَٟ ٚاالٍزغواق اٌٛظ١فٟ: كهاٍخ  .3 ظو ٍالِخ: "اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزّى١ٓ إٌ أثٛ ١ٍف، هاشب أثٛ ١ٍف إٌ

١ِلا١ٔخ" أػّبي اٌّإرّو اٌلٌٟٚ اٌضبٟٔ ئكاهح إٌّظّبد اٌظٕبػ١خ ٚاٌقل١ِخ: اٌّّبهٍبد اٌؾب١ٌخ 

 . 2118ٚاٌزٛعٙبد اٌَّزمج١ٍخ، اٌغوكلخ، 

١ب ِؾّل أؽّل: "اٌؼٛاًِ اٌّإصوح .4 ووي اٌٍٛعَزٟ ثّٕطمخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ  اٌش١ـ، هٔا ػٍٟ ئٔشبء اٌّ

١خ ٌٍلهاٍبد اٌزغبه٠خ ٚاٌج١ئ١خ، و١ٍخ رغبهح  غٍخ اٌؼٍّ ِمبهٔخ ِغ ٍٕغبفٛهح ٚثّٕب ٚكثٟ"، اٌّ

 2118اإلٍّبػ١ٍ١خ، عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، 

اٌؼز١جٟ، ٍؼل ثٓ ِوىٚق: "أصو اٌم١بكح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ػٍٟ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ٌلٞ اٌؼب١ٍِٓ  .5

مطبع اٌقبص ثّل٠ٕخ اٌو٠بع"، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌإلكاهح، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ثشووبد اٌ

 .2116ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ، اٌَؼٛك٠خ، 

ىوٟ، ١ٍّخ، ؽٕفٟ، ػجلاٌغفبه: "اإلكاهح اٌؾل٠ضخ فٟ ئكاهح اإلِلاك ٚاٌّقيْٚ"، اٌلاه  .6

 .2114اٌغبِؼ١خ، 

ئ اٌجؾو٠خ " اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ  .4 ٛٔا شٍجٟ، اٌشوث١ٕٟ ػجل اٌّؼجٛك: "كٚه اٌٍٛعَز١بد فٟ كػُ رٕبف١َخ اٌّ

 . 2114ٌٍلهاٍبد اٌزغبه٠خ ٚاٌج١ئ١خ، و١ٍخ رغبهح اإلٍّبػ١ٍ١خ، عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، 

طجٛػ، ٌإٞ ِؾّل ٚٔؼَخ، ػج١و ػٍٟ: "رأص١و األٔشطخ اٌٍٛعَز١خ ػٍٟ عٛكح اٌقلِخ فٟ  .8

ٌقل١ِخ: كهاٍخ ؽبٌخ اٌشووخ اٌؼبِخ ٌّوفأ ؽوؽًٛ"، ِغٍخ عبِؼخ رشو٠ٓ اٌّإٍَبد ا

 . 2116ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ، ٍٛه٠ب، 
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ؽبهق هػٛاْ: "أصو اٌزّى١ٓ إٌفَٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌظٛد اٌزٕظ١ّٟ: كهاٍخ ِؾّل،  .3

 .2115، 1رطج١م١خ"، ِغٍخ اٌزغبهح ٚاٌز٠ًّٛ، و١ٍخ رغبهح ؽٕطب، اٌؼلك 

"ر١ٍٛؾ اٌزّى١ٓ إٌفَٟ فٟ اٌؼاللخ ": ػجل اٌؾى١ُ أؽّل ٚاٌشٕٛأٟ، ِوٚح ٍؼل ٔغُ،  .11

ث١ٓ اٌزّى١ٓ اٌزٕظ١ّٟ ٚاالٍزغواق اٌٛظ١فٟ: ثبٌزطج١ك ػٍٟ اٌؼب١ٍِٓ ثبإلكاهح اٌزؼ١ٍّخ 

ثّؾبفظخ اٌلل١ٍٙخ"، اٌّغٍخ اٌّظو٠خ ٌٍلهاٍبد اٌزغبه٠خ، و١ٍخ رغبهح، عبِؼخ 

  .2114، 4، اٌؼلك38إٌّظٛهح، ِغٍل 

ط٠ٛو إٌظبَ اٌٍٛعَزٟ ثبٌّٛأئ اٌَؼٛك٠خ و١ٍٍٛخ ٌي٠بكح اٌؼ١ٍبْ، ػجلاٌؾ١ّل ثٓ ػٍٟ: "ر .11

"، اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌزغبه٠خ، و١ٍخ رغبهح ٚئكاهح للهرٙب اٌزٕبف١َخ

 . 2114األػّبي، عبِؼخ ؽٛاْ، 

١وٖ فٟ ػ١ٍّخ اٌلٚه اٌٍٛع١َزٟ ِٚلٜ رأصفٛاٍه، ِؾّل ٍؼل ٚػ١ل، ػّبك اٌل٠ٓ ِؾّٛك: " .12

 .2111"، ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزغبه٠خ، و١ٍخ رغبهح، عبِؼخ اٌيلبى٠ك، رط٠ٛو األكاء ثبٌّٛأئ

اٌؼٕيٞ، فٛاى ِبٌؼ: "ٚالغ اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌلٞ اٌم١بكاد اٌزوث٠ٛخ ٚػاللزٗ ثّلٞ رؾم١ك  .13

١ٍُ اإلكاهح اٌوش١لح فٟ ِلاهً اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌؼبَ ثلٌٚخ اٌى٠ٛذ"، ِغٍخ كهاٍبد فٟ اٌزؼ

 .2115، 31اٌغبِؼٟ، اٌؼلك 

ِؾّل ػجلهللا: "اٌؼاللخ ث١ٓ هػب اٌؼ١ًّ ٚعٛكح اٌقلِخ ٚكافؼ١خ ٚرّى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ػجل اٌّمظٛك،  .14

ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌؼ١ًّ: كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ لَُ اٌزم١ٕخ اإلكاه٠خ ثبٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ ثؾبئً"، ِغٍخ 

 .2114، 1اٌؼلك  ،28اٌجؾٛس اٌزغبه٠خ اٌّؼبطوح، و١ٍخ رغبهح ٍٛ٘بط، ِغٍل

اثوا١ُ٘، ِؾّل ػٍٟ: "االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌٍٛعَز١بد"، ٍِزمٝ إٌّظِٛخ اٌؾل٠ضخ فٟ ئكاهح  .15

عَز١بد ٝ: اٌٍٛ  . 2112اٌزؾى١ُ، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ، األهكْ،  -اٌغّبهن -اٌّإٔا

لبٍُ، ِوفذ اثوا١ُ٘ هاشل: "أصو رّى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٍٍٛو١بد اٌّٛاؽٕخ اٌزٕظ١ّ١خ: كهاٍخ  .16

 . ١ِ2111لا١ٔخ"، اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌاللزظبك ٚاٌزغبهح، و١ٍخ رغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، 

ظوف١خ: كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌظ٠ٛؼٟ،  .14 ٕ٘ل ف١ٍفخ: "أصو رّى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ عٛكح اٌقلِبد اٌّ

ظبهف   .2115، 2ا١ٌٍج١خ"، اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌاللزظبك ٚاٌزغبهح، ػ١ٓ شٌّ، اٌؼلك اٌّ
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