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 اٌّغبءٌخ اإلداس٠خ ٚأثش٘ب ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ: دساعخ ١ِذا١ٔخ

 ِغؼٛدح ػٍٟ ِحّذ خ١ٍفخ

 

 

 اٌٍّخص:

ٛذكض حُذسحعش ا٠ُ ٓؼشكش أػش حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ حألدحء حُٞظ٤ل٢  ٖٓ 

حإلدحس٣ش ك٢ ػالع ؿخٓؼخص ٤ُز٤ش ك٤ٌٓٞش، ٝحعظخذٓض ٝؿٜش ٗظش أػؼخء ح٤ُٜجش 

حُزخكؼش حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ حُظل٢ِ٤ِ، ٝطْ حعظخذّ هخثٔش حالعظوظخء ًؤدحس سث٤غ٤ش ُـٔغ 

( ٓلشدس، ك٤ٔخ رِـض ػ٤٘ش حُذسحعش 11136حُز٤خٗخص، ٝرِؾ كـْ ٓـظٔغ حُذسحعش )

إلدخخٍ ٝٓؼخُـش ( SPSS( ٓلشدس، ٝطْ حعظخذحّ رشٗخٓؾ حُظل٤َِ حالكظخث٢ )371)

حُز٤خٗخص، ٝاخظزخس حُلشٝع ، ٝطٞطِض حُذسحعش ح٠ُ ٝؿٞد طؤػ٤ش ٓؼ١ٞ٘ ُِٔغخءُش 

حإلدحس٣ش  ػ٠ِ حألدحء حُٞظ٤ل٢، ٝأٝطض حُذسحعش رظؼض٣ض حُٞػ٢ ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ 

حُـخٓؼخص رٔلّٜٞ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ٝح٤ٔٛظٜخ ٝأٛذحكٜخ ٝا٣ـخر٤خص طلؼ٤ِٜخ ٝرُي ٖٓ 

ٞف ٖٓ حُٔغخءُش ٝطؤ٤ًذ أٜٗخ ٤ُغض ٝع٤ِش ألٗضحٍ حُؼوخد أؿَ حُوؼخء ػ٠ِ حُخ

 ػ٠ِ حُٔٞظق حُٔخطت ٝاٗٔخ ٢ٛ ٝع٤ِش ُِظلغ٤ٖ حُٔغظٔش.
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Abstract: 

The study aimed to know the effect of administrative 

accountability on the performance of the administrative staff 

in three Libyan government universities. The researcher used 

the analytical descriptive method. The survey list was used as 

a main tool for data collection. (371). The statistical analysis 

program (SPSS) was used for the introduction and processing 

of data and hypothesis testing. The study found that there is a 

significant effect of administrative accountability on job 

performance. The study recommended enhancing the 

awareness among university employees of the concept of 

administrative accountability, And the advantages of 

activating it in order to eliminate the fear of accountability and 

to confirm that it is not a means to punish the employee is 

wrong, but a means of continuous improvement. 
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 اٌجضء األٚي: اإلغبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ

 اٌّمذِخ:

أ٤ٔٛش ًز٤شس، ٗظشحً طٔؼَ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ حُٔ٘ظٔخص ٜٝٓ٘خ حُـخٓؼخص 

ألٕ كظ٤ِظٜخ عٞحء رخإل٣ـخد أٝ حُغِذ ُٜخ حٗؼٌخعخص ًز٤شس ػ٢ِ أدحء حُؼخ٤ِٖٓ 

ك٤ٜخ، ٝٓٔخ ال شي ك٤ٚ إٔ حُٜذف ٖٓ حُللخظ ػ٢ِ أدحء طِي حُـخٓؼخص ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ 

ٛٞ رٔؼخرش ٛذف حعظشحط٤ـ٢ ك٢ أ١ دُٝش ٜٓٔخ ًخٕ ٓغظ١ٞ طوذٜٓخ ٝرخُظخ٢ُ كظطز٤ن 

خءُش ٝطٞك٤ش ر٤جش ػَٔ طظظق رخُ٘ضحٛش ٝحُشلخك٤ش ٓالثٔش ُِٔٞسد ح٤ُخص ٝأعظ حُٔغ

حُزشش١ عٞف طٌْٜٔ٘ ٖٓ طط٣ٞش ٝط٤ٔ٘ش حدحثْٜ ٝطٞؿ٤ٚ عًِْٜٞ ٗلٞ طلو٤ن حُٜذف 

حُٔطِٞد ْٜٓ٘ ك٢ عز٤َ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش ٝحالهظظخد٣ش ُِٔـظٔغ رظٞسس 

 ػخٓش.

 

 أٚالً: اٌذساعبد اٌغبثمخ:

(0202اٌغج١ؼٟ،دساعخ ) -1
(i) ٌٝحُظؼشف ػ٠ِ ٓغظ١ٞ حُظضحّ  ٘ذفذ إ

حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞش رٔذ٣٘ش حُش٣خع رظطز٤ن حُشلخك٤ش ٝحعظ٘زخؽ أٗٔخؽ حُلغخد 

إٔ ٓغظ١ٞ حُظضحّ  ٚرٛصٍذ إٌٝ حإلدحس١ حُشخثؼش ك٢ حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞش

حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞش ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش رظطز٤ن حُشلخك٤ش ٓ٘خلغ. 

حُل٤ٌٓٞش ػ٠ِ طلذ٣غ أٗظٔظٜخ ٝطشش٣ؼخطٜخ ٝٓغظ١ٞ كشص حُوطخػخص 

إلصحُش حُـٔٞع ٝحُؼزخر٤ش ػٜ٘خ ٝاػالٜٗخ ٣ؼظزش ٓظٞعؾ. ٝٓغظ١ٞ حُظضحّ 

حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞش رٔشخسًش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ك٢ ط٘غ ع٤خعخطٜخ حُؼخٓش ٓغظ١ٞ 

 ٓ٘خلغ ؿذحً.

(0202اٌطشاٚٔخ ٚاٌؼعبثٍخ،) دساعخ -0
(ii )

حُظؼشف ػ٠ِ أػش  ٘ذفذ إٌٝ 

إلدحس٣ش ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ حُٞصحسحص ططز٤ن حُشلخك٤ش ح

دسؿش ططز٤ن حُشلخك٤ش ٝٓغظٟٞ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ ٚرٛصٍذ إٌٝ حألسد٤ٗش. 

حُٞصحسحص حُٔزلٞػش ًخٗض ٓظٞعطش ٌَُ ٜٓ٘ٔخ. ٣ٞؿذ أػش ر١ دالُش حكظخث٤ش 

ُذسؿش ططز٤ن حُشلخك٤ش رٔـخالطٜخ حُٔخظِلش ٓـظٔؼش ٝٓ٘لشدس ػ٠ِ ٓغظٟٞ 

 ش حإلدحس٣ش ك٢ حُٞصحسحص حُٔزلٞػش ًٔخ إٔ شلخك٤ش حُوشحسحص ٢ٛ أًؼشحُٔغخءُ
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ٓـخالص حُشلخك٤ش طؤػ٤شحً ك٢ ٓغظٟٞ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ًٔخ إٔ شلخك٤ش 

 حُظشش٣ؼخص ًخٗض أهَ طِي حُٔـخالص طؤػ٤شحً.

(Mesri, 2014دساعخ ) -3
 (iii)

حخظزخس حُؼالهش ر٤ٖ ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ  

حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ٝأدحء حُؼَٔ ُألؽشحف حُلخػِش ٖٓ ػ٤ِٔش حُٔغخءُش ٝطغخْٛ 

حُذسحعش ك٢ حألدُش حُظـش٣ز٤ش كٍٞ حُؼالهش ر٤ٖ حألٗٞحع حُٔخظِلش ٖٓ حُظضحٓخص 

ٛ٘خى ػالهش رحص دالُش ٓؼ٣ٞ٘ش ُِٔغخءُش رٛصٍذ إٌٝ حُٔغخءُش ٝأدحء حُؼَٔ. 

ػالهش ا٣ـخر٤ش ر٤ٖ حُٔغخءُش  حإلدحس٣ش ٝأدحء حُؼَٔ ػ٠ِ ر٤جش حُؼَٔ. ال طٞؿذ 

 رخُ٘غزش ُِلخػ٤٤ِٖ ك٢ ػ٤ِٔش حُٔغخءُش.

 

 ثب١ًٔب: ِشىٍخ اٌذساعخ:

طذسى حُٔ٘ظٔخص أ٤ٔٛش سكغ ٓغظٟٞ حألدحء رشٌَ ػخّ ٝحألدحء رخُٞظ٤ل٢ 

ُِؼخ٤ِٖٓ رشٌَ خخص ُظلغ٤ٖ ؿٞدس حُخذٓخص حُٔوذٓش ُٝظلو٤ن أٛذحف حُظ٤ٔ٘ش، 

ٓزخدة ٝٓظطِزخص حُٔغخءُش ك٢ حُٔ٘ظٔخص ٓٞػغ حٛظٔخّ ٝحُظش٤ًض ُزُي أطزلض 

ك٢ ٓؼظْ رشحٓؾ حإلطالف ٝحُظلذ٣غ حإلدحس١ ك٢ ٓخظِق حإلدحسحص. ٣ٝالكع إٔ 

 حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش طٞحؿٚ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔشٌالص ٜٓ٘خ:

 .ػذّ ٝؿٞد ٤ٓؼخم أخاله٢ ك٢ ٓؼظْ حُـخٓؼخص 

 .ػذّ ٝػٞف ٓؼخ٤٣ش حخظ٤خس حُو٤خدحص حألًخد٤ٔ٣ش 

  َػذّ ٝؿٞد آ٤ُخص ٝحػلش ٝٓؼِ٘ش ُِظؼخَٓ ٓغ حُظظِٔخص ٝحُشٌخ١ٝ دحخ

 حُـخٓؼخص.

 .ػذّ ٝػٞف آ٤ُش هزٍٞ حُطالد رخُـخٓؼخص 

 .ٖػذّ ٝػٞف آ٤ُش هزٍٞ ٝٓؼخ٤٣ش هزٍٞ أػؼخء ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش ح٤ُِز٤٤ 

 .ٖػذّ ٝػغ ػٞحرؾ ٝٓؼخ٤٣ش ٓلذدس ُظؼ٤٤ٖ حُٔٞظل٤ 

 ٢ ح٤ٌُِخص ك٢ ٝػغ ح٤ُٔضح٤ٗش حُٔخ٤ُش ػذّ اششحى حألهغخّ حُؼ٤ِٔش ٝحإلدحسحص ك

 حُغ٣ٞ٘ش ُِـخٓؼش، ٝػذّ ٝؿٞد أدُش ُإلؿشحءحص حُٔخ٤ُش ٝحإلدحس٣ش.

ٝٛزٙ حُٔشخًَ طظٔلٞس ك٢ هظٞس ٓٔخسعخص حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ 

لصٛس أعظ  حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ُزُي ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٓشٌِش حُذسحعش طظٔؼَ ك٢ 



              

622 
 

كلية التجارة  – جامعة قناة السويس

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017لرابعالالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                      

 المساءلة اإلدارية وأثرها على األداء الوظيفي: دراسة ميدانية
 مسعودة علي محمد خليفة

 
االداء اٌٛظ١فٟ ألػعبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ اٌّغبءٌخ اإلداس٠خ ِّب أثش ػٍٝ 

 اٌجبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِحً اٌذساعخ

 ٝرخُظخ٢ُ كبٗٚ ٣ٌٖٔ ط٤خؿش ٓشٌِش حُذسحعش رخُظغخإالص حُظخ٤ُش:

ٓخ ٝحهغ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ٝحألدحء حُٞظ٤ل٢ ك٢ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٓلَ  .1

 حُذسحعش؟

ألػؼخء ح٤ُٜجش  ا٠ُ أ١ ٓذٟ طئػش حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ حألدحء حُٞظ٤ل٢ .2

 حإلدحس٣ش ك٢ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٓلَ حُذسحعش؟

 

 ثبٌثًب: فشض اٌذساعخ:

٠ٛجذ رأث١ش ِؼٕٛٞ ٌٍّغبءٌخ  ػٍٝ االداء اٌٛظ١فٟ  )اٌشغجخ فٟ االداء،  -1

 ؟ٔٛع األداء، وفبءح األداء، ٚاٌغشػخ فٟ االٔجبص(

 

 ساثًؼب: أ٘ذاف اٌذساعخ:

 حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٓلَ حُذسحعش.حُظؼشف ػ٠ِ ٝحهغ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢  .1

حُظؼشف ػ٠ِ ٝحهغ حالدحء حُٞظ٤ل٢ ألػؼخء ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش ك٢ حُـخٓؼخص  .2

 ح٤ُِز٤ش.

 حُظؼشف ػ٠ِ أػش حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ حالدحء حُٞظ٤ل٢  .3

 

 خبًِغب: أ١ّ٘خ اٌذساعخ:

كظ٠ ٓٞػٞع حُٔغخءُش حإلدحس٣ش رخالٛظٔخّ حُزلؼ٢ ك٢ األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ:  - أ

حُز٤جش حألؿ٘ز٤ش؛ اال أٗٚ ٝػ٠ِ كذ ػِْ حُزخكؼش كٜزح حُٔٞػٞع ُْ ٣ِن حالٛظٔخّ 

حٌُخك٢ ك٢ حُز٤جش حُؼشر٤ش ٝخظٞطخ ك٢ ٓـخٍ حُذسحعخص حإلدحس٣ش ٛزح ٖٓ 

ؿخٗذ، ٖٝٓ ؿخٗذ آخش كؤػش حُٔغخءُش ػ٠ِ حألدحء حُٞظ٤ل٢ رلخؿش ا٠ُ حُٔض٣ذ 

ٖٓ حُزلغ ك٢ ر٤جخص ٓخظِلش ًخُـخٓؼخص ٓؼال، ٝرخُظخ٢ُ كخُظٞطَ ا٠ُ ٗظخثؾ 

كٍٞ ؽز٤ؼش ٛزح حألػش هذ ٣شٌَ ٓغخٛٔش ػ٤ِٔش ك٢ ٓـخٍ حُذسحعخص حُؼشر٤ش 

  ػٔٞٓخ ٝح٤ُِز٤ش خظٞطخً. 
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طغظٔذ ٛزٙ حُذسحعش أ٤ٔٛظٜخ حُؼ٤ِٔش ٖٓ ٓ٘طِن إٔ األ١ّ٘خ اٌزطج١م١خ:  - د

٤ًخٗخص حُذُٝش ٤ُٝغض رٔؼضٍ ػٜ٘خ، حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٤ُغض ٓ٘لظِش ػٖ 

ٝرخُظخ٢ُ كظطز٤ن أعظ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش عٞف ٣غخْٛ 

ك٢ ط٤ٔ٘ش حألؿٜضس حإلدحس٣ش حألخشٟ رخػظزخس إٔ حُزذح٣ش عظٌٕٞ ٖٓ طط٣ٞش 

أؿٜضس ٝادحسحص حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٝسكغ أدحء ٓٞظل٤ٜخ، خظٞطخ ار ٓخ ػشك٘خ 

 سس ٓئششحص حُلغخد.إٔ ٤ُز٤خ هذ ؿخءص ٓظظذ

 

 اٌجضء اٌثبٟٔ : اإلغبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ

 

 أٚالً: اٌّغبءٌخ اإلداس٠خ:

ال ٣خِٞ أ١ ٗظخّ رششٟ أ٣خً ًخٗض ؽز٤ؼظٚ حال ٣ٝؼْ حؿٜضس أٝ آ٤ُخص 

ُِٔغخءُش ٝحُٔلخعزش ك٤لخعذ حُٔٞظق ػ٠ِ أدحثٚ ٝػ٠ِ حٗظظخٓٚ ك٢ ػِٔٚ ٝٗشخؽٚ 

ُٜٝزح طغؼ٢ حُٔ٘ظٔخص ا٠ُ ط٣ٌٖٞ هخػذس ٝطو٤ذٙ رخألٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔؼٍٔٞ رٜخ، 

رلؼ٤ش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص طٌٜٔ٘خ ٖٓ حعظششحم سإ٣ش ٓغظوز٤ِش إلطالف آ٤ُخص حُٔغخءُش 

ٝحُٔلخعزش ٝحالسطوخء ك٢ ٓغظٟٞ أدحثٜخ ٝرُي رؼشٝسس اكذحع حالطالف حُالصّ 

 ُٔٞحؿٜش حُٔظـ٤شحص حُذ٤ُٝش حُظ٢ طذكغ رٜزح حالطـخٙ.

حُذسحعخص طؼش٣لخص ٓظؼذدس ُِٔغخءُش ُوذ أٝسدص ػذ٣ذ ٖٓ حٌُظخرخص ٝ

حإلدحس٣ش طؼشع حُزخكؼش ك٢ ٛزح حُـضء ػذدحً ٜٓ٘خ كؼ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ػشكض 

حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ أٜٗخ "ٓلخعزش حُٔشإٝط ػٖ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ كووٜخ ٖٓ خالٍ 

أدحثٚ ُٜٔخٓٚ حُٞظ٤ل٤ش، ٝحُٔغخءُش طظْ ػ٘ذٓخ طٌٕٞ ٛخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ػالهخص ر٤ٖ 

ٝطش ك٢ حُٔغظ٣ٞخص حإلدحس٣ش ك٤غ ٣ٌٕٞ أكذ حألكشحد أٝ حُٔغظ٣ٞخص ٓٞحهغ ٓظلخ

 ٓغئٝالً  أٓخّ ٓغظٟٞ ادحس١ أخش ػٖ طظشكخطٚ ٝأدحثٚ ُِٜٔخّ حُٔ٘ٞؽش رٚ".

ًٔخ طْ طؼش٣ق حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ أٜٗخ "ٝع٤ِش ٣ٌٖٔ ُألكشحد 

٘خٕ ٝحُٔ٘ظٔخص ٖٓ خالُٜخ إٔ ٣ظلِٔٞح ٓغج٤ُٞش أدحثْٜ رل٤غ ٣ئد١ رُي ا٠ُ حؽٔج

ٖٓ ٣ظؼخَٓ ٓؼْٜ رؤٕ حألٓٞس طـش١ ُِظخُق حُؼخّ ٝٝكن حألٛذحف حُٔشعٞٓش".
(iv) 
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ًٔخ ػشكض حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ أٜٗخ "ٓغئ٤ُٝش حُلشد ػٖ طلو٤ن ٗظخثؾ 

ٓلذدس ٝكن ٓؼخ٤٣ش ٝأٗظٔش ٓلذدس، ٝك٢ كخٍ ٝؿٞد أ١ خَِ ك٢ أ١ ٖٓ ٛزٙ 

ٓظٞهغ )ُٔخرح كذع رُي(؟حُؼ٘خطش كؼ٠ِ حُلشد حالعظؼذحد ُإلؿخرش ػ٠ِ عئحٍ 
 

 

ٚرشٞ اٌجبحثخ اْ ِفَٙٛ اٌّغبءٌخ ٠ش١ش إٌٟ أْ اٌّغزخذَ ِغئٛي ػٓ 

ٔزبئج ػٍّٗ ٚػٓ رمذ٠ُ إجبثبد ٚرفغ١شاد ػّب ٠مذِٗ ِٓ ٔزبئج ٚاْ ٕ٘بن جٙخ 

إداس٠خ أٚ إششاف١ٗ رغبءٌٗ ٚرىْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ػاللخ ِج١ٕخ ػٍٟ رحذ٠ذ 

ِؼب١٠ش رحىُ ػ١ٍّخ اٌّغبءٌخ رغزخذَ  أ٘ذاف ٚاظحخ ِزفك ػ١ٍٙب، ٚٚجٛد

 ٌم١بط أداء اٌشخص ِٛظغ اٌّغبءٌخ.

ٝؿٞد كش٣ش ٣ظؼق إٔ حُٔغخءُش طظطِذ  ٚٚفمبً ٌّب عجك ِٓ رؼش٠فبد

ٓؼِٞٓخص ٝأطلخد ٓظِلش هخدس٣ٖ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ أٗلغْٜ ٝٝؿٞد ٗظخّ ُٔشحهزش 

ظؼٔخٍ ٝػزؾ أدحء حُٔغئ٤ُٖٝ ٖٓ ك٤غ حُ٘ٞػ٤ش ٝػذّ حٌُلخءس أٝ حُؼـض ٝاعخءس حع

حُٔٞحسد، ٝالرذ ُِٔٞظق إٔ ٣زَِؾ ػٖ أ١ عِٞى ٣ظ٘خك٠ ٓغ حُٔؼخ٤٣ش حالخاله٤ش، ًٔخ 

ٖٓ طٞحكش حإلؿشحءحص ٝحُظذحر٤ش ٖٓ خالٍ طشش٣غ ٓلذد ٣ظق ٣ٝلذد ٓظ٠ ٤ًٝق 

٣ٌٖٔ حإلرالؽ ػٖ ٓظخٛش عٞء حُغِٞى، ٝٛزح ػٖ ٓغخءُش حُٔشإٝع٤ٖ، أٓخ ػٖ 

ٗظخثؾ ػِٔٚ ٣٘زـ٢ حُظؤًذ ٖٓ أٓٞس ػالػش ٢ٛ
(v)

: 

 .إٔ طٌٕٞ حخظظخطخص ٝٓغئ٤ُٝخص حُٔشإٝع٤ٖ ٝحػلش ٝٓلذدس رٌَ دهش 

 .ٚإٔ ٣ٌٕٞ حُٔشإٝط هخدسحً ػ٠ِ حُو٤خّ رؤػزخثٚ ٝحخظظخطخط 

  ٚإٔ طٌٕٞ حُغِطش حُٔخُٞش ُٚ ٓظخكش رخُوذس حُز١ ٣غٔق ُٚ رخُو٤خّ رٔغئ٤ُٝخط

أ١ ٝؿٞد طٞحصٗخً ر٤ٖ حُغِطش ٝحُٔغج٤ُٞش ٝرزُي ٣ٌٖٔ ٓغخءُش حُشخض ػٖ 

 كشِش ك٢ حُو٤خّ رٜٔخّ ٝظ٤لظٚ.

ُٝظلو٤ن كؼخ٤ُش حُٔغخءُش ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٗٞع ٖٓ حُؼوش ر٤ٖ ٖٓ ٣طخُذ 

رخُٔغخءُش ٝر٤ٖ حُٔؼِٞٓخص حُٔوذٓش ٖٓ حألشخخص حُز٣ٖ ٣خؼؼٕٞ ُِٔغخثِش
(vi)

. 

ٝحُشلخك٤ش ٝحُٔغخءُش ٓلٜٞٓخٕ ٓظشحرطخٕ ٣ؼضص ًَ ٜٓ٘ٔخ حألخش كؼخَٓ 

ٕ حُٔغخءُش ُٖٝ ٣ٌٕٞ ُِشلخك٤ش أ٣ش ه٤ٔش ك٢ ظَ ؿ٤خد حُشلخك٤ش ال ٣ٌٖٔ ططز٤وٚ رذٝ

حُٔغخءُش، ٝطؼظزش حُشلخك٤ش ٝحُٔغخثِش سً٘خً أعخع٤خً ٜٝٓٔخً ك٢ حُؼ٤ِٔخص حإلدحس٣ش 
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حُلذ٣ؼش، حُظ٢ طئٖٓ رخُٜ٘ؾ حُذ٣ٔوشحؽ٢ حُز٘خء ٖٓ خالٍ حُلٞحس حُٜخدف ك٢ ػ٤ِٔش 

 حٌُٔخشلش ٝحُٔلخعزش ٝحُٔظخسكش.

ث٤غ٤خً ٖٓ ػ٘خطش حُٔغخءُش ٝحُظ٢ طؼظٔذ ك٢ ٝحُشلخك٤ش طؼظزش ػ٘ظشحً س

ػِٜٔخ ػ٠ِ طٞك٤ش حُٔؼِٞٓخص ٝطلظٜخ ٝحُظذكن ك٤ٜخ، ٢ٌُٝ طٌٕٞ حُٔ٘ظٔخص 

حُٔغظـ٤زش ُلخؿخص حُ٘خط ُٝٔشخؿِْٜ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ شلخكش ٝطؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤ش 

ٓؼِٞٓخص ًخك٤ش طغخػذْٛ ػ٢ِ كٜٜٔخ ٝٓشحهزظٜخ، ٝحُشلخك٤ش ٢ٛ حُخطٞس حأل٢ُٝ ك٢ 

غخد ٌُٜ٘خ طظطِذ ٝعخثَ حطظخٍ ٓـظٔغ هخدس ػ٢ِ حُلظٍٞ ػ٢ِ ٓلخسرش حُل

حُٔؼِٞٓخص ٖٓ ٓظخدسٛخ ٝحعظخذحٜٓخ حالعظخذحّ حألٓؼَ ك٢ ٓغخءُش حألؿٜضس 

 حُل٤ٌٓٞش.

ًٔخ إٔ ٓظطِلخ حُشلخك٤ش ٝحُٔغخءُش حإلدحس٣ش عٞف ٣ذكؼ٘خ كظٔخً ٗلٞ 

طٞسٙ ٝأشٌخُٚ ٓلخ٤ْٛ أخش١ ُٜخ ػالهش ه٣ٞش ر٤ٜ٘ٔخ حُلغخد حإلدحس١ ٝحُٔخ٢ُ رشظ٢ 

 ٝػ٘ذ ؿ٤خد حُشلخك٤ش ٝحُٔغخءُش ر٘شش حُلغخد، ٝٛٞ ش٢ء ؽز٤ؼ٢ الٗؼذحّ حُٔلخعزش.

حُٔؼِٞٓخص ٢ٛ ػزخسس ػٖ ر٤خٗخص طْ ٓؼخُـظٜخ ٝطظ٤٘لٜخ ٝ ط٘ظ٤ٜٔخ رشٌَ 

٣غٔق رخعظخذحٜٓخ ٝحالعظلخدس ٜٓ٘خ. أ١ إٔ حُٔؼِٞٓش ٢ٛ  أعخط حُٔؼشكش ٝٓضٝدٛخ 

خضٜٝٗخ ٖٓ حُٞػخثن ٝحألسش٤لخص ٝر٘ٞى رخُٔؼط٤خص ٝحُز٤خٗخص ٝحُشٓٞص، ٝٓ

حُٔؼط٤خص حُظ٢ طـز٣ٜخ، أ١ إٔ حُٔؼِٞٓش كخِٓش ُِٔؼشكش ٝحُٔؼشكش كخػ٘ش 

ُِٔؼِٞٓش
(vii)

 . 

 

 ثب١ًٔب: االداء اٌٛظ١فٟ:

ٓغ طضح٣ذ حالٛظٔخّ رخُؼ٘ظش حُزشش١ صحد حٛظٔخّ حإلدحسس  رذسحعش حألدحء 

ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُلشد ٝحُظؼشف ػ٠ِ حُٔظـ٤شحص حُلشد٣ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔئػشس ػ٤ِٚ 

ٝرُي أٓالً ك٢ طلغ٤ٖ حألدحء ُٔٞسدٛخ حُزشش١ ُظلو٤ن ٓغظ٣ٞخص أػ٠ِ ٖٓ حالٗظخؿ٤ش 

ٓغظ٣ٞخص حُـٞدس ٝحُظ٘خعن ٝحُظٌخَٓ ٝحُلؼخ٤ُش ٝحٌُلخءس ٝحُظؤًذ ٖٓ طٞحكوٚ ٖٓ ك٤غ 

ٓغ رخه٢ حُٔٞحسد حُٔغظخذٓش ٓٔخ ٣ظَ رخُٔ٘ظٔش ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ا٠ُ طلغ٤ٖ 
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ٓلّٜٞ حالدحء حُٞظ٤ل٢.           -1 ٝحعظذحٓش أدحثٜخ حُٞظ٤ل٢ ٝع٤ظْ ٓ٘خهشش حُـٞحٗذ ح٥ط٤ش:

 حٗٔخؽ حالدحء حُٞظ٤ل٢. -2

 ِفَٙٛ االداء اٌٛظ١فٟ: -0

خرخص ٝحُذسحعخص ك٢ ٓـخٍ حألدحء حُٞظ٤ل٢ ٣الكع ٖٓ خالٍ حعظوشحء حٌُظ

إٔ ٛ٘خى حخظالف ٝطؼذد ك٢ طؼش٣لخص حألدحء حُٞظ٤ل٢ ُٝؼَ رُي ٣ؼٞد ا٠ُ إٔ ٓلّٜٞ 

حألدحء ٓلّٜٞ ٓشظشى ر٤ٖ ػذس كشٝع ٜٓ٘خ حإلدحس٣ش ٝحالهظظخد٣ش ٝحُٔلخعز٤ش، ٝٛٞ 

ُلؼَ حُٔززٍٝ رشٌَ ػخّ أ١ حألدحء ٣ش٤ش ا٠ُ "ػَٔ أٝ اٗـخص أٝ ط٘ل٤ز، ٝحألدحء ٛٞ ح

أٝ حُ٘شخؽ حُز١ طْ اٗـخصٙ، كخألدحء ٛٞ ٗظخؽ ؿٜذ ٓؼ٤ٖ هخّ رززُٚ شخض أٝ ٓـٔٞػش 

أشخخص إلٗـخص أػٔخٍ ٓؼ٤٘ش".
(viii)

 

ًٔخ ػشف حألدحء حُٞظ٤ل٢ أٗٚ ٣ؼ٢٘ "ٓخ ٛٞ اال دحُش ُِوذسس ػ٢ِ ط٘ل٤ز 

حُٜٔخّ حُظ٢ ٣ٌِق رٜخ حُٔٞظق ٝحُشؿزش ك٢ طؤد٣ش ٛزٙ حُٜٔخّ ُِٜ٘ٞع ٝحالسطلخع 

رٔغظٟٞ أدحء حُٔ٘ظٔش".
(ix)

   

ٚثغؤاي ثؼط اٌم١بداد اٌجبِؼ١خ فٟ اٌجبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِحً اٌذساعخ حٛي 

ِفَٙٛ األداء اٌٛظ١فٟ ِٓ ٚجٙخ ٔظشُ٘، وبٔذ اإلجبثبد ػٍٟ إٌحٛ اٌّٛظح 

 ثبٌجذٚي ا٢رٟ:

 (0جذٚي سلُ )

ِفَٙٛ األداء اٌٛظ١فٟ ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌم١بداد اٌجبِؼ١خ ٌٍجبِؼبد ِٛظٛع 

 اٌذساعخ

 اٌزؼش٠ف األداء اٌٛظ١فٟ اٌّصذس اٌجبِؼخ د

1 
ؿخٓؼش 
 حُضح٣ٝش

ٓذ٣ش ٌٓظذ حُـٞدس  
 ٝطو٤٤ْ حألدحء رخُـخٓؼش

ٛٞ حُٜٔخّ حُشث٤غ٤ش حُٞحؿذ حُو٤خّ رٜخ ٝكن 
 حُٔغ٠ٔ حُٞظ٤ل٢ ُِٔٞظق.

2 
ؿخٓؼش 
 ٓظشحطٚ

ٓذ٣ش ٌٓظذ شجٕٞ 
 حُِـ٘ش رخُـخٓؼش

 ٛٞ "حُٔخشؿخص ٝحُ٘ظخثؾ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ط٘ظؾ
ٖٓ خالٍ حدحء حُٔٞظق ُٜٔخٓٚ ٝهذسحطٚ 

حُٔطِٞد ٓ٘ٚ دحخَ حُـخٓؼش ٝػٖٔ 
 طالك٤خص ٝظ٤لظٚ".

ؿخٓؼش  3
 ؽشحرِظ

ٛٞ حُوذسس ػ٢ِ حدحء حُٜٔخّ ٝحُخذٓخص  أ٤ٖٓ ػخّ حُـخٓؼش
 حُـخٓؼ٤ش رٌلخءس ك٢ حُـخٓؼش.

 ٖٓ اػذحد حُزخكؼش.  اٌّصذس:
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ُألدحء حُٞظ٤ل٢ حُظ٢ طْ ٖٓ خالٍ حعظؼشحع حُٔلخ٤ْٛ ٝحُظؼش٣لخص حُٔخظِلش 

 حعظؼشحػٜخ طزشص حُلوخثن ح٥ط٤ش:

   ٣غخْٛ حألدحء ك٢ طلذ٣ذ ٓذٟ هذسس حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ حعظؼٔخس حُوذسحص حٌُخٓ٘ش

 ٝطٞظ٤ق حُطٔٞكخص ٝحُٜٔخسحص ٝحُٔؼخسف ُذٟ حُؼخ٤ِٖٓ.

   ٣ئد١ حألدحء حُلؼخٍ ا٠ُ خِن ٤ٓضس ط٘خكغ٤ش ُِٔ٘ظٔش ٖٓ خالٍ حالرظٌخس

 ٝحالرذحع ك٢ حألدحء.

  .٣ئد١ حألدحء حُلؼخٍ ا٠ُ طخل٤غ طٌخ٤ُق حُؼَٔ ٝطشش٤ذ حُٔظشٝكخص 

   ٟ٣غخْٛ حألدحء ك٢ طلذ٣ذ ٓذٟ ٗـخف حدحسس حُٔٞحسد حُزشش٣ش ك٢ حُٔ٘ظٔش ٝٓذ

 عالٓش رشحٓـٜخ حُظ٢ طؼذٛخ ٝطغظخذٜٓخ رخُٔ٘ظٔش.

   ٣غخػذ حألدحء حُٔظ٤ٔض ا٢ُ سكغ ٓغظٟٞ حُـٞدس ك٢ ٓذخالص ٝٓخشؿخص

 ك٢ ٓ٘ظٔخص حألػٔخٍ.حُؼ٤ِٔش حالٗظخؿ٤ش 

   ٣غخْٛ حألدحء ك٢ طلذ٣ذ ٗوخؽ حُوٞس ٝحُؼؼق ُذٟ هٞس حُؼَٔ ك٢ ٓ٘ظٔخص

 حألػٔخٍ.

   ٣ؼَٔ حألدحء ػ٠ِ ٓغخػذس حُٔغج٤ُٖٞ ػٖ حُٔ٘ظٔش ك٢ ح٣ـخد ٗظْ رظشه٤خص

ٌٝٓخكآص ٝأؿٞس ٝكٞحكض طظ٘خعذ ٓغ ٓغظ٣ٞخص حألدحء حُٔخظِلش رخُٔ٘ظٔش، 

ٝحُؼَٔ ػ٠ِ اطالف طِي حُ٘ظْ ك٢ كخٍ حًظشخف طؤػ٤ش ٛزٙ حُ٘ظْ ػ٠ِ 

 ٓغظٟٞ حألدحء ُِؼخ٤ِٖٓ رخُٔ٘ظٔش.

   طلو٤ن أٛذحف حُٔ٘ظٔش ٝٓذ١ حشزخع كخؿخص ٣غخػذ حألدحء حُٔظ٤ٔض حُلؼخٍ ك٢

 حُلشد ٝأٛذحكٚ.

 

رشٜ اٌجبحثخ أٔٗ ٠ّىٓ رؼش٠ف األداء اٌٛظ١فٟ ػٍٝ أٔٗ "ِجّٛػخ ِٓ 

األٔشطخ ٚاٌغٍٛو١بد اٌٛظ١ف١خ اٌزٟ ٠ظٙش٘ب اٌفشد ػٕذ أدائٗ ٌّٙبَ ٚظ١فزٗ ٚرٌه 

 رحم١مبً ٌٕزبئج ِحذدح ِغجمبً ٚرزفك ِغ األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ.
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 داء اٌٛظ١فٟ:أّٔبغ  اال -0

كظ٠ ٣ٌٖٔ ه٤خط حألدحء حُٞظ٤ل٢ ٝطو٤٤ٔٚ ال رذ  إٔ ٣ظْ طلذ٣ذ حألرؼخد حُظ٢ 

طؼزش ػ٘ٚ رذهش ٝش٤ُٞٔش ٝحُٔالكع ٖٓ خالٍ طظزغ حألدد حُ٘ظش١ ُألدحء حُٞظ٤ل٢ 

٣الكع إٔ حُ٘ٔخرؽ حُظو٤ِذ٣ش حهظظشص ػ٠ِ ٤ًٔش ٝؿٞدس حُٔخشؿخص ٝحُظ٢ ٣ؼزش 

(، ٣ٝالكع إٔ ٛزح حُ٘طخم حطغغ ٤ُشَٔ حألرؼخد ػٜ٘خ )رخُوذسس، ٝح٤ٌُٔش، ٝحٌُلخءس

حُغ٤ًِٞش حُٔشطزطش رخألدحء حُٔظؼِن رخُٜٔٔش، أٝ حألدحء حُٔشطزؾ رخألدحء خخسؽ حُذٝس 

)حألدحء حُغ٤خه٢(، أٝ حألدحء حُغِز٢، أٝ حألدحء حُٔظ٤ٌق، ػ٠ِ إٔ ٛ٘خى طلخٝص ر٤ٖ 

٣ٌٖٝٔ طٞػ٤ق حُذسحعخص ُظظ٤٘لخص حألدحء ٝرُي ٝكوخ ُٜذف ٝٓـظٔغ ًَ دسحعش 

 رُي ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢:

Abou-Zaki, 2003)ط٘خُٝض دسحعش) 
(x)

أرؼخد )حُشؿزش ك٢ حألدحء ًٝلخءس  

 حألدحء( ًٔئششحص ُظو٤٤ْ أدحء حُٜٔٔش.

Mechael et al, 2006)حعظخذٓض دسحعش ) 
(xi)

ٓض٣ـخً ٖٓ أرؼخد حُٜٔٔش  

ٝحألدحء حُغ٤خه٢ ٝح٤ُ٘ش ك٢ طشى حُؼَٔ ٓؼَ )حُشؿزش ك٢ حألدحء ًٝلخءس حألدحء، 

 ٝحُغشػش ك٢ حالٗـخص(.

(Blickle et al, 2008)ٛذكض دسحعش 
 (xii)

ا٠ُ طو٤٤ْ حألدحء حُٞظ٤ل٢  

 رشٌَ شخَٓ ك٤غ حعظخذٓض ٛزٙ حُذسحعش ًلخءس حألدحء ٝحُغشػش ك٢ حالٗـخص.

(Spruill, 2008)ًٔخ حػظٔذص دسحعش 
 (xiii)

ػ٠ِ أرؼخد حُشؿزش ك٢ حألدحء،  

ٝحُغشػش ك٢ حالٗـخص ٝرُي ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ػذد ٖٓ حُٔ٘ظٔخص 

 حُظ٘خػ٤ش حُٜ٘ذ٣ش.

(Abu Baker, 2008ًزُي ط٘خُٝض دسحعش )
 (xiv)

حألرؼخد حُظخ٤ُش )حُـٞدس،  

٘خُٝض ٛزٙ حُذسحعش حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُشؿزش ك٢ حألدحء، حالعظؼذحد ُالرظٌخس(، ٝهذ ط

 حُـخٓؼخص حُٔخ٤ُض٣ش.

طؤع٤غخً ػ٠ِ ٓخ عزن ٝحٗغـخٓخً ٓغ أٛذحف ٝٓـظٔغ حُذسحعش طشٟ حُزخكؼش 

أٗٚ ٣ٌٖٔ حالػظٔخد ػ٠ِ أرؼخد حألدحء حُٞظ٤ل٢ حُظ٢ ط٘خُٝظٜخ ٛزٙ حُذسحعش ٢ٛٝ 

 )حُشؿزش ك٢ حألدحء، ٗٞع حألدحء، حُغشػش ك٢ حإلٗـخص، ًٝلخءس حألدحء(. 
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 اٌىفبءح فٟ األداء: -1

٣ؼزش ٛزح حُزؼذ ػٖ ٓذٟ هذسس حُٔٞظق ػ٠ِ حعظخذحّ حألدٝحص حُخخطش 

رٜٔخٓٚ، ٝػٖ ٓذٟ ٜٓخسطٚ ك٢ حعظخذحّ حُٞهض ػ٘ذ أدحثٚ ُٜٔخّ ٝظ٤لظٚ، ًٔخ 

 ٣ؼزش ػٖ هذسس حُلشد ػ٠ِ حالعظخذحّ حُشش٤ذ ُِٔٞحسد أػ٘خء طؤد٣ش حُٞظ٤لش.

 اٌشغجخ فٟ األداء: -0

خُش حُ٘لغ٤ش ٝحُٔضحؿ٤ش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜخ حُلشد ػ٘ذ أدحثٚ ٣ؼزش ٛزح حُزؼذ ػٖ حُل

ُٜٔخّ ٝظ٤لظٚ حُظ٢ طؼزش ػٖ ٓذٟ كٔخط حُلشد ك٢ ٌٓخٕ حُؼَٔ ٝٓذٟ 

 حعظؼذحدٙ إلطوخٕ ٜٓخٓٚ حُٞظ٤ل٤ش.

 ٔٛع األداء: -3

٣ؼزش ٛزح حُزؼذ ػٖ ٓذٟ هذسس حُٔٞظق ػ٠ِ أدحء حُٜٔٔش ٝسؿزظٚ ك٢ طشى 

 خٙ ػٖ ٛزٙ حُٜٔٔش.حُؼَٔ ٝطشى حُٜٔٔش حًُِٔٞش ا٤ُٚ ٝسػ

 اٌغشػخ فٟ االٔجبص: -4

٣ؼزش ٛزح حُزؼذ ػٖ هذسس حُٔٞظق ػ٠ِ اٗـخص حُٜٔخّ ك٢ حُٞهض حُٔلذد 

ٝرخُشٌَ حُٔطِٞد ٓ٘ٚ، ًٔخ ٣ؼزش ٛزح حُزؼذ ػٖ حُـٜذ حُٔززٍٝ إلٗـخص حُؼَٔ 

 حًَُٔٞ ا٠ُ حُٔٞظق ك٢ حُٞهض حُٔلذد.

 

 ٚاألداء اٌٛظ١فٟ.ثبٌثًبً: رح١ًٍ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّغبءٌخ اإلداس٠خ 

طؼظزش حُٔغخءُش ك٢ حإلدحسس ٢ٛ أكذ حُوؼخ٣خ حُٜٔٔش ٝحُظ٢ طغظلن حالٛظٔخّ 

حُٔظـذد خالٍ ٓٞؿخص حالطالف حُٔغظوز٤ِش، ٖٝٓ حألٓٞس حالعخع٤ش حُٔظؼِوش 

رخُٔغخءُش ٢ٛ ٓلظ٣ٞخطٜخ ٝحُٔؼخ٤٣ش حُظ٢ ٣لخعذ ػ٢ِ حعخعٜخ حُٔغجُٕٞٞ، ًٝزُي 

 أٛذحكٜخ، ٝػالهخطٜخ.

(2616سحعش )ٛالٍ، ك٤غ أًذص د
(xv)

، إٔ حُٔغخءُش ٢ٛ ٓذ١ طلَٔ حُلشد 

ٓغئ٤ُٝش ٓخ ٣غ٘ذ ح٤ُٚ ٖٓ أػٔخٍ ٝٓخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ ٜٓخّ رظطِزٜخ طِي حُٔغج٤ُٞش، ٝرُي 

 ؽزوخً ُِششٝؽ ٝحُٔٞحطلخص حُظ٢ ٣ٌٕٞ هذ عزن حُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ.

(2613ًٔخ طز٤ٖ دسحعش )ك٤ٖ٘، 
(xvi) 

، أػش حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٢ِ حألدحء 

٤ل٢ ُِؼخ٤ِٖٓ حإلدحس٤٣ٖ ك٢ ٝصحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ روطخع ؿضس، ٝك٤غ حُٞظ



              

636 
 

كلية التجارة  – جامعة قناة السويس

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017لرابعالالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                      

 المساءلة اإلدارية وأثرها على األداء الوظيفي: دراسة ميدانية
 مسعودة علي محمد خليفة

 
ٛذكض ٛزٙ حُذسحعش ح٢ُ حُظؼشف ػ٢ِ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ٝػالهظٜخ رخألدحء حُٞظ٤ل٢ 

ُِؼخ٤ِٖٓ حإلدحس٤٣ٖ ٖٓ ك٤غ حُظؤػ٤شحص حإل٣ـخر٤ش حُظ٢ طشكغ ٖٓ ٓغظٟٞ حألدحء 

هش رحص دالُش حكظخث٤ش ر٤ٖ حُٔغخءُش حُٞظ٤ل٢ ك٤غ ر٤٘ض حُذسحعش رؤٕ ٛ٘خى ػال

 حإلدحس٣ش ٝحألدحء حُٞظ٤ل٢ ُِؼخ٤ِٖٓ حإلدحس٤٣ٖ.

(Mesri,2014)ٝأٝػلض دسحعش 
 (xvii)

إٔ حُٔغخءُش ُٜخ طؤػ٤ش رٝ دالُش  

ٓؼ٣ٞ٘ش ػ٢ِ ر٤جش حُؼَٔ ٓغ حإلدسحى حُغِز٢ ُِٔغخءُش ػٖ حُٔغظ٣ٞخص حُٔخظِلش ٖٓ 

حُؼَٔ ٌُٖٝ ٤ُظ ُٜخ أ١ طؤػ٤ش رٝ دالُش ا٣ـخر٤ش ػ٢ِ أدحء حُؼَٔ رخُ٘غزش ُِلخػ٤ِٖ ك٢ 

ك٢ ػ٤ِٔش ػ٤ِٔش حُٔغخءُش، ك٤غ طز٤ٖ ٗظخثؾ حُذسحعش إٔ أدحء حُؼَٔ رخُ٘غزش ُِلخػ٤ِٖ 

حُٔغخءُش ٣شطزؾ عِزخً رؼـٞؽ حُؼَٔ ك٢ ك٤ٖ إٔ حُؼَٔ طئد١ ا٢ُ ص٣خدس أدحء حُؼَٔ، 

٣ٝظؤػش ًالً ٖٓ كِٔش حُؼَٔ حُٔذسًش ٝػـٞؽ حُؼَٔ ا٣ـخر٤خً رظشحع ٓظطِزخص 

 حُٔغخءُش ػ٘ذ حُٔغظ٣ٞخص حُٔخظِلش ر٘خء ػ٢ِ ادسحى حُلشد.

 

 اٌجضء اٌثبٌث: ِٕٙج١خ اٌذساعخ

 اٌذساعخ:أٚالً: أعٍٛة 

طْ حالػظٔخد ك٢ حُذسحعش ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ حُظل٢ِ٤ِ حُز١ ٣ٜظْ رذسحعش 

حُظخٛشس ٝطل٤ِِٜخ ُِٞطٍٞ ا٢ُ حالعظ٘ظخؿخص حُذه٤وش كٍٞ حُظخٛشس ٝطلغ٤شٛخ ، 

ُٝظلو٤ن أٛذحف حُذسحعش طْ حالػظٔخد ػ٠ِ ٓظذس٣ٖ أعخع٤٤ٖ ُِز٤خٗخص، ٣ٌٖٝٔ 

 طٞػ٤لٜٔخ ًٔخ ٢ِ٣:

حُزخكؼش ك٢ ط٣ٌٖٞ حإلؽخس حُ٘ظش١ ػ٠ِ حٌُظذ  اػزّذاٌّصبدس اٌثب٠ٛٔخ:  -1

حُؼشر٤ش ٝحُذسحعخص حُؼشر٤ش ٝحألؿ٘ز٤ش، ٝحُذٝس٣خص ٝحألرلخع حُؼ٤ِٔش، 

حُٔٞؿٞدس ك٢ حُـخٓؼخص، أٝ ٓ٘شٞسس ػزش حإلٗظشٗض ٝحُظ٢ ط٘خُٝض ٓٞػٞع 

 حُذسحعش أٝ رؼغ ؿٞحٗزٜخ.

ػٞع ُوذ هخٓض حُزخكؼش رخعظوظخء ح٥سحء كٍٞ ٓٞ اٌّصبدس األ١ٌٚخ: -2

حُذسحعش، ٝأػظٔذ ك٢ رُي ػ٠ِ هخثٔش حعظوظخء طٔٔض ُٜزح حُـشع ٓٞؿٜش 

ُٔلشدحص ػ٤٘ش حُذسحعش ك٢ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٝرُي الخظزخس طلش حُلشع 

 حُخخص رخُذسحعش.
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 ثب١ًٔب: ِجزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ:

٣ظٌٕٞ ٓـظٔغ حُذسحعش ٖٓ أػؼخء ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش، ك٢ ػالع  ِجزّغ اٌذساعخ: -1

ؿخٓؼش حُضح٣ٝش، ٝؿخٓؼش ٓظشحطٚ، ٝؿخٓؼش ك٤ٌٓٞش ٤ُز٤ش ٢ٛ )ؿخٓؼخص 

 ؽشحرِظ( ٝحخظ٤خس ٛزٙ حُـخٓؼخص ٖٓ ٓ٘طِن إٔ:

 ( حُٔـظٔغ ح٢ٌُِ ُِـخٓؼخص حُل٤ٌٓٞش ح٤ُِز٤ش. 25طٔؼَ ٛزٙ حُـخٓؼخص ٖٓ )% 

  ،ٖطؼظزش ؿخٓؼش ؽشحرِظ ٖٓ أًزش حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٖٓ ك٤غ ػذد حُؼخ٤ِٓ

ُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٖٓ ك٤غ حُظؤع٤ظ رؼذ ؿخٓؼش ٝحُطالد ًٔخ أٜٗخ ٖٓ أهذّ ح

 ر٘ـخص١.

  ٖٓ ٚطٔؼَ ؿخٓؼش ٓظشحطٚ حُـخٓؼخص حُٔ٘شجش كذ٣ؼخً ًٔخ إٔ ٓذ٣٘ٚ ٓظشحط

 حُٔذٕ حألٓ٘ٚ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُٞطٍٞ ا٤ُٜخ رغُٜٞش.

 .حٗظٔخء حُزخكؼش ا٠ُ ؿخٓؼش حُضح٣ٝش 

 ُ٤ٜخ ه٤خّ ٛزٙ حُـخٓؼخص رؤدحء ػذ٣ذ ٖٓ حُخذٓخص ك٢ حُٔ٘خؽن حُظ٢ طظ٢ٔ٘ ا

عٞحء ػ٠ِ طؼ٤ذ حُٔ٘طوش حُٔشًض٣ش أٝ ٓ٘خؽن أخشٟ ك٤غ طظٞصع رؼغ 

( 2ح٤ٌُِخص حُظخرؼش ُٜزٙ حُـخٓؼخص ك٢ ٓ٘خؽن أخشٟ، ٝحُـذٍٝ حُظخ٢ُ سهْ )

 ٣ٞػق طٞص٣غ ٓـظٔغ حُذسحعش.

 

 (0جذٚي سلُ )

 رٛص٠غ ِجزّغ اٌذساعخ ٚفمبً ٌٍّغّٝ اٌٛظ١فٟ فٟ وً جبِؼخ

 أػعبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ اٌجبِؼخ

 4731 ؿخٓؼش ؽشحرِظ

 1531 ؿخٓؼش حُضح٣ٝش

 4676 ؿخٓؼش ٓظشحطٚ

 11136 حإلؿٔخ٢ُ

 اٌّصذس: ِٓ إػذاد اٌجبحثخ فٟ ظٛء ث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ.
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 ػ١ٕخ اٌذساعخ: -0

 حػظٔذص حُزخكؼش ػ٠ِ ػ٤٘ش ػشٞحث٤ش ؽزو٤ش ٝرُي ُألعزخد حُظخ٤ُش:

ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش ا٠ُ حُظزخ٣ٖ ك٢ ٓـظٔغ حُذسحعش ٝحُ٘خطؾ ػٖ حٗظٔخء أػؼخء  .أ 

ػالع ؿخٓؼخص ٓخظِلش، ًٝزُي حٗظٔخثْٜ ا٠ُ ٤ًِخص ٓخظِلش دحخَ ٛزٙ 

 حُـخٓؼخص، ٝحخظالف ٓئٛالطْٜ.

  ٝؿٞد اؽخس ًخَٓ ؿ٤ش ٓظوخدّ ُٔلشدحص ٓـظٔغ حُذسحعش. .د 

هخٓض حُزخكؼش رؤخز ػ٤٘ش ؽزو٤ٚ ػشٞحث٤ش ك٤غ طْ حخظ٤خس حُؼ٤٘ش ٖٓ ًَ ؽزوش  .ؽ 

ؽزوخ ُِظٞص٣غ حُ٘غز٢، ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ ػذد ٓلشدحص حُؼ٤٘ش ك٢ ًَ ؽزوش 

ٓظ٘خعزخ ٓغ ػذد ٓلشدحص ٓـظٔغ حُذسحعش ك٢ ًَ ؽزوش، ٝٛزٙ حُطش٣وش 

٣ذ ػ٤٘ش طلظشع إٔ طزخ٣ٖ حُظخٛشس ٓظغخ١ٝ ك٢ حُطزوخص حُٔخظِلش، ُٝظلذ

ك٢ حُـخٓؼخص أػؼخء ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش حُذسحعش ٖٓ حُٔـظٔغ حألط٢ِ ٖٓ 

ح٤ُِز٤ش ٓلَ حُذسحعش  طْ حعظخذحّ ٓؼخدُش عظ٤لٖ ػخٓزغٕٞ ٝرُي ػ٢ِ حُ٘لٞ 

حُظخ٢ُ:
(xviii) 

 

 رحذ٠ذ اٌؼ١ٕخ ألػعبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ:  - أ

 

 

 

 

 

 ح١ث أْ:

 N كـْ حُٔـظٔغ : 

  Z: ُ(  1.66( ٝطغخ١ٝ )6.65ذسؿش حُٔؼ٤خس٣ش حُٔوخرِش ُٔغظٟٞ حُذالُش )ح 

   d( 6.65:  ٗغزش حُخطؤ ٝطغخ١ٝ ) 

  P: ( 6.56ٗغزش طٞكش حُخخط٤ش ٝحُٔلخ٣ذس ٝطغخ١ٝ ) 

 

     ppzdN

ppN
n
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 (3جذٚي سلُ )

اٌذساعخ ٚفمبً ألعٍٛة اٌزٛص٠غ اٌّزٕبعت ٚػذد لٛائُ االعزمصبء  رفص١الد ػ١ٕخ

 اٌّٛصػخ ٚاٌّؼبدح إٌٝ اٌجبحثخ ٚاٌصبٌحخ ٌٍزح١ًٍ

 اٌجبِؼخ
 اٌّجزّغ

 اٌؼ١ٕخ

ػذد لٛائُ 

االعزمصبء 

 اٌّٛصػخ

ػذد لٛائُ 

االعزمصبء 

اٌّؼبدح ٚاٌصبٌحخ 

 ٌٍزح١ًٍ

 ٔغجخ ػذد ٔغجخ ػذد

ؿخٓؼش 

 ؽشحرِظ
4731 42 156 156 126 61 

ؿخٓؼش 

 حُضح٣ٝش
1531 14 52 52 46 64 

ؿخٓؼش 

 ٓظشحطٚ
4676 44 163 163 137 64 

 %64 312 371 371 166 11136 اؿٔخ٢ُ

 اٌّصذس: ِٓ إػذاد اٌجبحثخ فٟ ظٛء ث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ.      
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 ثبٌثًبً: أداح اٌذساعخ:

حالعظز٤خٕ  طْ اػذحد حعظٔخسس حعظز٤خٕ كٍٞ ٓظـ٤شحص حُذسحعش ، ٝهذ طٌٕٞ

 ٖٓ حُٔلخٝس حُظخ٤ُش:

( كوشحص ٝهذ حػظٔذص 11ٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٣ٝظٌٕٞ ٖٓ )اٌجضء األٚي:  -0

ر٘خء حُذسحعش حُلخ٤ُش ػ٠ِ ػذد ٖٓ حُذسحعخص حُغخروش ك٢ طظ٤ْٔ ٛزح حُـضء 

اٌطشاٚٔخ ٜٓ٘خ دسحعخص ) حإلدحس٣شٝطظ٤ْٔ ٓو٤خط حُذسحعش ُٔظطِزخص حُشلخك٤ش 

 (. 0225؛ ػٛاد، 0203؛ اٌؼّشٞ، 0200أثٛ لبػٛد، ؛0202ٚاٌؼعبثٍخ،

كوشس( ٓٞصػش ػ٠ِ أرؼخد  16حالدحء حُٞظ٤ل٢ ٣ٝظٌٕٞ ٖٓ ) اٌجضء اٌثبٟٔ: -0

حالدحء حُٞظ٤ل٢  ٝهذ حػظٔذص حُذسحعش حُلخ٤ُش ػ٠ِ ػذد ٖٓ حُذسحعخص حُغخروش 

)ع١ّغ، ًزُي حػظٔذص ػ٠ِ دسحعظخ ٜٓ٘خ دسحعخص ك٢ طظ٤ْٔ ٛزح حُـضء 

 ك٢ طظ٤ْٔ ٓو٤خط حألدحء حُٞظ٤ل٢.( 0204؛ ِٚبظٟ، 0202

 

 ساثًؼب: أعب١ٌت اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ:

طْ طلش٣ؾ ٝطل٤َِ حالعظز٤خٕ ٖٓ خالٍ حالعظؼخٗش رخُلخعذ ح٢ُ٥ ُوذ 

إلؿشحء حُظل٤َِ حإلكظخث٢ حُٔ٘خعذ ُظل٤َِ  (SPSS)ٝرخالػظٔخد ػ٠ِ رشٗخٓؾ 

حألعخ٤ُذ حإلكظخث٤ش طْ اعظخذحّ حُز٤خٗخص ٝالخظزخس طلش كشع حُذسحعش، ٝهذ 

 حُظخ٤ُش :

أعخ٤ُذ حإلكظخء حُٞطل٢، ٓؼَ حُٔظٞعطخص حُلغخر٤ش، ٝحالٗلشحكخص  -1

 .ُظٞط٤ق ٓظـ٤شحص حُذسحعش ٖٓ خالٍ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ ؿٔؼٜخحُٔؼ٤خس٣ش 

طل٤َِ حالٗلذحس حُخط٢ حُزغ٤ؾ ُٔؼشكش حُؼالهش حالطـخ٤ٛش "طؤػ٤ش" ٓظـ٤ش   -2

ظزخس ٓذٟ حُظؤػ٤ش رخعظخذحّ ٓؼخَٓ ٝحكذ ٓغظوَ ػ٠ِ ٓظـ٤ش ٝحكذ طخرغ، ٝحخ

Rحُظلذ٣ذ "
2

 "، ٝرخعظخذحّ اكظخث٤ش )ص(.

 

 خبِغبً: اخزجبس لبئّخ االعزمصبء: 

ُِظلون ٖٓ ػزخص ٝطذم ٝدهش كوشحص حُو٤خط ٝط٘خعوٜخ ٝٝػٞكٜخ 

ٝٓالءٓظٜخ ُِز٤جش حُزلؼ٤ش، ٝهذسطٜخ ػ٠ِ ه٤خط حُٔظـ٤شحص حُٔشحد ه٤خعٜخ هخٓض 
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٣ٝؼ٢٘  حُؼزخص إٔ ِؼبِالد اٌثجبد ٚاٌصذق ٌّزغ١شاد اٌذساعخ: حُزخكؼش رلغخد 

حُٔو٤خط ٣ؼط٢ ٗلظ حُ٘ظخثؾ ارح هخط حُش٢ء ٗلغٚ ػذٙ ٓشحص ٓظظخ٤ُش، ك٢ ك٤ٖ ٣ش٤ش 

حُظذم ا٠ُ إٔ أدحس حُو٤خط طو٤ظ كؼال حُٔلّٜٞ حُٔؼ٤ٖ ٤ُٝظ أ١ ٓلّٜٞ آخش، ٝإٔ 

ٛزح حُٔلّٜٞ حُٔؼ٤ٖ ٣ـش١ ه٤خعٚ رذهش ٝٝػٞف، ٝهذ حعظخذٓض حُزخكؼش رشٗخٓؾ 

ك٢ حخظزخس ٓذٟ ػزخص حُٔو٤خط  SPSSحالؿظٔخػ٤ش  حُلضٓش حإلكظخث٤ش ُِؼِّٞ

ػ٤٘ش ٖٓ هٞحثْ حالعظوظخء ػذدٛخ  حُٔغظخذّ ك٢ ٛزٙ حُذسحعش، ٖٝٓ خالٍ حخظزخس

( ٣ٞػق ه٤ْ ٓؼخٓالص 4( هخثٔش ػ٠ِ حُـخٓؼخص حُؼالع، ٝحُـذٍٝ حُظخ٢ُ سهْ )66)

 حُؼزخص ٝحُظذم ُٔظـ٤شحص حُذسحعش حُلخ٤ُش.

 (4جذٚي سلُ )

 بد ٚاٌصذق ٌّزغ١شاد اٌذساعخل١ُ ِؼبِالد اٌثج

 اٌجؼذ

أػعبء ا١ٌٙئخ 

ػذد ػجبساد  اإلداس٠خ

ِؼبًِ  اٌّم١بط

 اٌثجبد

ِؼبًِ 

 اٌصذق

 16 6.631 6.667 اٌّغبءٌخ اإلداس٠خ

 16 6.665 6.625 األداء اٌٛظ١فٟ

 5 6.611 6.631 اٌشغجخ األداء

 4 6.636 6.666 ٔٛع األداء

 6 6.667 6.623 وفبءح األداء

 4 6.662 6.766 اإلٔجبصعشػخ 

ٖٓ اػذحد حُزخكؼش ك٢ ػٞء ٗظخثؾ حُظل٤َِ حالكظخث٢ ُز٤خٗخص حُذسحعش  اٌّصذس:

 ح٤ُٔذح٤ٗش.

( ٣الكع أٗٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔؼخٓالص حُؼزخص 4ٖٓ هشحءس ر٤خٗخص حُـذٍٝ سهْ )

طغـَ حُز٤خٗخص ٓؼخٓالص ػزخص ٓشطلؼش ٝٓوزُٞش رخُ٘غزش ُـ٤ٔغ حُٔظـ٤شحص حُٔوخعش 
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(، أٓخ 6.762ؿٔغ حُز٤خٗخص، ك٤غ ًخٗض أهَ ه٤ٔش ٓغـِش ُٔؼخَٓ حُؼزخص )روٞحثْ 

رخُ٘غزش ُِٔظـ٤شحص حُشث٤غ٤ش ٝحُٔظٔؼِش ك٢ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٝحألدحء حُٞظ٤ل٢ رٞطلٜخ 

ٓظـ٤شحص ؿخٓؼش، كوذ كظ٤ض ٛزٙ حُٔظـ٤شحص رٔؼخٓالص ػزخص ٝطذم ٓشطلؼش ػ٠ِ 

 حُ٘لٞ حُٔز٤ٖ رخُـذٍٝ حُغخرن.

(Hair et al, 2010)٣ٝش٤ش 
(xix) 

طؼذ  )6.66(ا٠ُ إٔ ه٤ْ أُلخ حألًزش ٖٓ 

اٌزارٟ  اٌصذق ه٤ٔخً ٓوزُٞش ُِلٌْ ػ٠ِ حػظٔخد٣ش حُٔوخ٤٣ظ، أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔؼخٓالص

كوذ عـِض حُز٤خٗخص دسؿخص طذم  اٌزٞ ٠غبٚٞ اٌجزس اٌزشث١ؼٟ ٌّؼبًِ اٌثجبد،

ٓشطلؼش رخُ٘غزش ُـ٤ٔغ حُٔظـ٤شحص ٓلَ حُذسحعش، ٝطؼٌظ ٛزٙ حُ٘ظ٤ـش دسؿش ٓالثٔش 

ٖٓ حُؼزخص ٝحُظذم حُزحط٢ ٓٔخ ٣ذَُ حػظٔخد٣ش أدٝحص حُذسحعش حُلخ٤ُش، ٝرخُظخ٢ُ 

طالك٤ش ٛزٙ حألدٝحص ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ حُٔ٘طو٤ش ٝحإلكظخث٤ش ُـٔغ ر٤خٗخص حُذسحعش 

 ٤ش.ح٤ُٔذحٗ

 

 اٌجضء اٌشاثغ : اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ ٚٔزبئج إخزجبس اٌفشض

 

 : اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ اٌٛصفٟ ٌٕزبئج اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ: أٚالً 

 رح١ًٍ فمشاد اٌّغبءٌخ اإلداس٠خ:    -أ

 (5جذٚي سلُ )

، اٌّغبءٌخ األ١ّ٘خ إٌغج١خ، ٚاٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ، ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ

 اإلداس٠خ

 اٌؼجبسح َ
اٌٛعػ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

رشر١ت 

 األ١ّ٘خ

0 
٣ٞؿذ آ٤ُش ٝحػلش ُِٔغخءُش حإلدحس٣ش 

 ك٢ حُـخٓؼش.
2.66 1.212 57.6 6 

0 
٣ظْ اػالٕ آ٤ُخص حُٔغخءُش حإلدحس٣ش 

 ك٢ حُـخٓؼش ُـ٤ٔغ حُٔٞظل٤ٖ.
3.52 1.266 76.4 2 
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3 

طغٔق آ٤ُخص حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ 

رخُٔشحهزش ٝحُٔشحؿؼش ك٢ أ١ حُـخٓؼش 

 ٝهض.

2.64 1.263 56.6 7 

4 
طظْ اؿشحءحص حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ 

 حُـخٓؼش ر٘ضحٛش.
3.62 1.312 66.4 5 

5 
طظْ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ك٢ حُـخٓؼش 

 ر٘خء ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ٓٞػٞهش.
2.67 1.224 56.4 6 

6 

طشًض آ٤ُخص حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ 

ٗلٞط طؼض٣ض حُٔغئ٤ُٝش ك٢ 

 حُٔٞظل٤ٖ.

2.66 1.276 57.2 6 

7 

٣ذسى حُؼخِٕٓٞ ك٢ حُـخٓؼش حُوٞحػذ 

حُٔطِٞد حالُظضحّ رٜخ ٝػٞحهذ 

 ٓخخُلظٜخ.

3.43 1.266 66.6 3 

8 

طظذسؽ حُؼوٞرش حُٔلشٝػش ػ٠ِ 

حُٔٞظق طزؼخً ُظٌشحس حُٔخخُلش 

 ٝٗٞػٜخ.

3.16 1.656 62 4 

9 

٣ظْ ٓ٘ق حُغِطش ُٖٔ ٣وّٞ رخُٔغخءُش 

حالعظـٞحد ٝا٣وخع ٓغ حُلن ك٢ 

 حُؼوخد.

3.66 6.664 77.2 1 

02 

طِضّ حُـخٓؼش حُؼخ٤ِٖٓ رظوذ٣ْ 

طلغ٤شحص ُوشحسحطْٜ ٝطظشكخطْٜ 

 حُٔخخُلش ُِظؼ٤ِٔخص.

2.36 1.636 47.2 16 

  60.8 2.868 3.29 إجّبٌٟ اٌّغبءٌخ اإلداس٠خ

ٖٓ اػذحد حُزخكؼش ك٢ ػٞء ٗظخثؾ حُظل٤َِ حإلكظخث٢ ُز٤خٗخص حُذسحعش حُٔظذس: 

 ح٤ُٔذح٤ٗش.                                  
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 ( ٣ظؼق ح٥ط5:٢ٖٓ خالٍ هشحءس ر٤خٗخص حُـذٍٝ حُغخرن سهْ )

  ًخٗض أًؼش حُلوشحص أ٤ٔٛش ك٢ ٓظطِذ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ٢ٛ )٣ظْ ٓ٘ق حُغِطش

حُلن ك٢ حالعظـٞحد ٝا٣وخع حُؼوخد( ٝحُظ٢ حكظِض ُٖٔ ٣وّٞ رخُٔغخءُش ٓغ 

%( رٔظٞعؾ 77.2حُٔشطزش حأل٠ُٝ ٖٓ ك٤غ حأل٤ٔٛش حُ٘غز٤ش ٝحُظ٢ رِـض )

 (.1.161( ٝحٗلشحف ٓؼ٤خس١ )3.66كغخر٢ )

  ًخٗض أهَ حُلوشحص أ٤ٔٛش ك٢ ٓظطِذ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ٢ٛ )طِضّ حُـخٓؼش

حُٔخخُلش ُِظؼ٤ِٔخص( ٝحُظ٢  حُؼخ٤ِٖٓ رظوذ٣ْ طلغ٤شحص ُوشحسحطْٜ ٝطظشكخطْٜ

%( 47.2حكظِض حُٔشطزش حألخ٤شس ٖٓ ك٤غ حأل٤ٔٛش حُ٘غز٤ش ٝحُظ٢ رِـض )

 (.1.667( ٝحٗلشحف ٓؼ٤خس١ )2.36رٔظٞعؾ كغخر٢ )

  رشٌَ ػخّ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٓظطِذ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش ؿخء ػٖٔ ٓـخٍ حُٔلخ٣ذ

ٓلَ حُذسحعش ُذ٣ٜخ  ٝأهشد ُؼذّ حُٔٞحكوش ٝٛزح ٣ذٍ ػ٠ِ  إٔ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش

 هظٞس ك٢ آ٤ُخص ٝرشحٓؾ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش.

 رح١ًٍ فمشاد االداء اٌٛظ١فٟ:  -ة

 (6جذٚي سلُ )

األٚعبغ اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ، ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ، ٚرشر١ت األ١ّ٘خ 

 ٌؼجبساد االداء اٌٛظ١فٟ

 اٌؼجبسح َ
اٌٛعػ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

رشر١ت 

 األ١ّ٘خ

 اٌشغجخ فٟ األداء

0 
٣ِظضّ حُؼخِٕٓٞ رظ٘ل٤ز 

 حُظؼ٤ِٔخص ٝحألٝحٓش رذهش
2.77 1.166 55.4 16 

0 

٣ٞؿذ هذسس ُذٟ حُؼخ٤ِٖٓ 

ػ٠ِ حُؼَٔ ٝحُظ٤ٌق ٓغ 

 حُلخالص حُطخسثش.

3.44 1.166 66.6 11 



              

636 
 

كلية التجارة  – جامعة قناة السويس

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017لرابعالالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                      

 المساءلة اإلدارية وأثرها على األداء الوظيفي: دراسة ميدانية
 مسعودة علي محمد خليفة

 

3 

طظْ اؿشحءحص ط٘ل٤ز 

حُٔؼخٓالص ك٢ حُٞهض 

 حُٔلذد ُٜخ.

3.26 1.361 65.6 12 

4 

ٛ٘خى ػالهش ر٤ٖ حألدحء 

حُٞظ٤ل٢ ٝحُشحكش حُ٘لغ٤ش 

 ٓغ صٓالثي ك٢ حُؼَٔ.

4.61 1.362 66.2 5 

5 
٣ظٔظغ حُؼخِٕٓٞ رخُشٝف 

 حُٔؼ٣ٞ٘ش حُؼخ٤ُش.
3.12 1.264 62.4 16 

  66.5 2.986 3.06 إجّبٌٟ اٌشغجخ فٟ األداء

 ٔٛع األداء

6 
٣٘لز حُؼخِٕٓٞ حُؼَٔ ٝحُٜٔخّ 

 رذهشحُٔطِٞرش ْٜٓ٘ 
3.24 1.313 64.6 13 

7 

إ طوذّ ٝططٞس حُـخٓؼش 

٣ؼظٔذ ػ٠ِ أرؼخد ٌٝٓٞٗخص 

 حُشلخك٤ش حالدحس٣ش.

3.46 1.235 66.2 6 

8 
٣ٞؿذ حٗخلخع ك٢ كخالص 

 حُشٌخ١ٝ ٝحُظظِْ.
3.21 1.265 64.2 15 

9 

٣ٞؿذ حٗخلخع ك٢ دٝسحٕ 

حُؼَٔ )حُؼضّ ػ٠ِ طشى 

 حُؼَٔ(.

4.66 1.366 61.2 3 

  69.8 0.328 3.49 األداءإجّبٌٟ ٔٛع 

 وفبءح األداء

02 
٣ظ٤ٔض دٝس حُلشد ك٢ 

حُـخٓؼش دحثٔخً رخُـٞدس 
3.64 1.366 76.6 7 
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 ٝحإلطوخٕ.

00 

٣ٞؿذ ُذٟ حُؼخ٤ِٖٓ حُوذسس 

ػ٠ِ حُؼَٔ ٝطلَٔ 

حُٔغج٤ُٞخص حألًخد٤ٔ٣ش 

 ٝحإلدحس٣ش حُخذ٤ٓش.

2.63 1.343 56.6 16 

00 

٣غْٜ ططز٤ن ٓظطِزخص 

حإلدحس٣ش ك٢ حُشلخك٤ش 

 طخل٤غ ًِلش حُؼَٔ.

3.45 1.261 66 16 

03 
طظلغٖ هذسس حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ 

 حُظو٤٤ْ حُزحط٢ ألدحثْٜ.
4.65 1.266 61 4 

04 

٣ٞؿذ هذسس ُذٟ حُؼخ٤ِٖٓ 

ػ٠ِ طط٣ٞش ٓخشؿخص 

حُؼَٔ حُـخٓؼ٢ )أًخد٢ٔ٣، 

 ادحس١، خذٓخص(.

4.17 1.266 63.4 1 

05 
٣ظ٘خعذ حألؿش حُز١ طظوخػخٙ 

 حُز١ طززُٚٓغ حُـٜذ 
3.61 1.362 66.2 17 

  70.4 0.207 3.57 إجّبٌٟ وفبءح األداء

 اٌغشػخ فٟ اإلٔجبص

06 

ٗوّٞ رززٍ حُـٜذ حٌُخك٢ 

إلٗـخص حُؼَٔ حًَُٔٞ ا٤ُ٘خ 

 ك٢ حُٞهض حُٔلذد.

4.16 1.266 63.2 2 

07 

٣غخػذ ططز٤ن ٓظطِزخص 

حُشلخك٤ش حإلدحس٣ش ك٢ طغ٤َٜ 

 اؿشحءحص حُؼَٔ.

3.66 1.456 73.6 6 
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08 
٣لشص حُؼخِٕٓٞ ػ٠ِ طلغ٤ٖ 

 حألدحء رشٌَ ٓغظٔش.
3.66 1.262 76.6 6 

09 
٣ظٞحكن أدحء حُؼخ٤ِٖٓ ٓغ حُٔؼخ٤٣ش 

 حُٔٞػٞػش دحخَ حُـخٓؼش.
3.23 1.373 64.6 14 

  75.3 0.072 3.76 إجّبٌٟ اٌغشػخ فٟ اإلٔجبص

   2.970 3.50 إجّبٌٟ األداء اٌٛظ١فٟ

ظٛء ٔزبئج اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ اٌّصذس: ِٓ إػذاد اٌجبحثخ فٟ 

 ا١ٌّذا١ٔخ.

  ًٟخٗض أًؼش حُلوشحص أ٤ٔٛش ك٢ ػزخسحص حألدحء حُٞظ٤ل٢ ٢ٛ )٣ٞؿذ هذسس ُذ

حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ طط٣ٞش ٓخشؿخص حُؼَٔ حُـخٓؼ٢ أًخد٢ٔ٣، ادحس١، خذٓخص( 

ٝحُظ٢ حكظِض حُٔشطزش حأل٠ُٝ ٖٓ ك٤غ حأل٤ٔٛش حُ٘غز٤ش ٝحُظ٢ رِـض 

 (.1.266( ٝحٗلشحف ٓؼ٤خس١ )4.17ٞعؾ كغخر٢ )%( رٔظ63.4)

  ًخٗض أهَ حُلوشحص أ٤ٔٛش ك٢ ٓظطِذ حُو٤خدس ٢ٛ )٣ِظضّ حُؼخِٕٓٞ رظ٘ل٤ز

حُظؼ٤ِٔخص ٝحألٝحٓش رذهش( ٝحُظ٢ حكظِض حُٔشطزش حألخ٤شس ٖٓ ك٤غ حأل٤ٔٛش 

( ٝحٗلشحف ٓؼ٤خس١ 2.77%( رٔظٞعؾ كغخر٢ )55.4حُ٘غز٤ش ٝحُظ٢ رِـض )

(1.166.) 

 حُوٍٞ إٔ ٓظـ٤ش حألدحء حُٞظ٤ل٢ ؿخء ػٖٔ ٓـخٍ حُٔٞحكنرشٌَ ػخّ ٣ ٌٖٔ 

 

 ثب١ًٔب: اخزجبس فشض اٌذساعخ:

٠ٛجذ رأث١ش ِؼٕٛٞ ٌٍّغبءٌخ اإلداس٠خ ػٍٝ االداء ٣ٝ٘ض ػ٠ِ أٗٚ 

اٌٛظ١فٟ )اٌشغجخ فٟ األداء ٚٔٛع االداء ٚوفبءح االداء ٚاٌغشػخ فٟ االٔجبص(. 

 Simple Linearحالٗلذحس حُخط٢ حُزغ٤ؾٝالخظزخس ٛزح حُلشع طْ حعظخذحّ طل٤َِ 

Regression Analysis  ( ٟؽش٣وش حُٔشرؼخص حُظـشOLS ٍٝ٣ٝٞػق حُـذ )
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( ُٜزح OLS( ٗظخثؾ طل٤َِ حالٗلذحس حُزغ٤ؾ ؽش٣وش حُٔشرؼخص حُظـشٟ )7سهْ ) 

 حُلشع:

 (7جذٚي سلُ )

 ٔزبئج رح١ًٍ االٔحذاس اٌخطٟ اٌجغ١ػ ألثؼبد  األداء اٌٛظ١فٟ ػٍٝ اٌّغبءٌخ

 اإلداس٠خ

 R R2 اٌّزغ١ش
Adj 

R2 
 F Sig.fل١ّخ  T. Sig.t D-Wل١ّخ 

اٌشغجخ 

 فٟ االداء
6.665 6.665 6.366 6.363 6.666** 1.345 63.116 6.666** 

ٔٛع 

 االداء
6.556 6.556 6.313 6.316 6.666** 1.456 116.625 6.666** 

وفبءح 

 االداء
6.565 6.565 6.342 6.336 6.666** 1.166 135.616 6.666** 

اٌغشػخ 

فٟ 

 االٔجبص

6.567 6.567 6.345 6.342 6.666** 1.155 137.451 6.666** 

 ٖٓ اػذحد حُزخكؼش ك٢ ػٞء ٗظخثؾ حُظل٤َِ حإلكظخث٢ ُز٤خٗخص حُذسحعش.  :اٌّصذس 

 ( ِب ٠ٍٝ:٠7الحع ِٓ اعزؼشاض إٌزبئج اٌّٛظحخ ثبٌجذٚي سلُ )

 ( طش٤ش ٓؼخٓالص حالسطزخؽR َا٠ُ ٝؿٞد ػالهش ا٣ـخر٤ش ر٤ٖ حُٔظـ٤ش حُٔغظو )

)حُشؿزش ك٢ حالدحء، ٗٞع حألدحء، ًلخءس حُٔغخءُش حالدحس٣ش ٝحرؼخد حألدحء حُٞظ٤ل٢ 

 .حألدحء، ٝحُغشػش ك٢ حالٗـخص(

 ( ٍ٣ش٤ش ٓؼخَٓ حُظلذ٣ذ حُٔؼذ(R
2

%( ٖٓ 36.6ا٠ُ إٔ حُٔغخُش حالدحس٣ش طلغش ) 

%( ٖٓ حُظزخ٣ٖ ك٢ ٗٞع حالدحء، ٝطلغش 31.3ٝ)حُظزخ٣ٖ ك٢ حُشؿزش ك٢ حالدحء، 

%( ك٢ حُغشػش ك٢ 34.5%( ٖٓ حُظزخ٣ٖ ك٢ ًلخءس حالدحء، ًٔخ طلغش )34.2)

ا٠ُ ٓؼ٣ٞ٘ش ٛزٙ حُ٘ظخثؾ ػ٘ذ  (Sig.f)ًٔخ ٣ش٤ش ٓؼخَٓ ؿٞٛش٣ش حُ٘ٔٞرؽ حالٗـخص 

 (.6061ٓغظٟٞ دالُش )

  حُو٤ٔش حإلكظخث٤شDurbin–Watson ( ًخٗضDW=1.345)  ُِشؿزش ك٢

ٌُلخءس حالدحء،  (DW=1.196)ُ٘ٞع حألدحء، ٝ (DW=1.459)ٝحالدحء، 
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ٝ(DW=1.155)  ٝرُي الخظزخس ٓشٌِش حالسطزخؽ حُزحط٢  ُِغشػش ك٢ حالٗـخص

ر٤ٖ رٞحه٢ ٓؼخدُش حالٗلذحس، ٖٝٓ خالٍ حُشؿٞع ح٠ُ حُو٤ْ حُـذ٤ُٝش ٗـذ إٔ ٛزٙ 

 (N=31ش كش٣ش حُخطخء )( ٝدسؿK=1ٝكوخً ُؼذد حُٔظـ٤شحص حُٔغظوِش )حُو٤ْ 

( ك٤غ ٣ظؼق أٗٚ ال DL 1.36- DU 1.50) طظشحٝف ر٤ٖ حُو٤ٔظ٤ٖ حُـذ٤ُٝظ٤ٖ

٣ٞؿذ حسطزخؽ رحط٢ ر٤ٖ حُزٞحه٢ ٝرخُظخ٢ُ طلون ششؽ حعظخذحّ ؽش٣وش حُٔشرؼخص 

 حُظـشٟ.

  :ٟهزٍٞ حُلشع حُز١ ٣٘ض ػ٠ِ أٗٚ ٣ٞؿذ طؤػ٤ش ٓؼ١ٞ٘ ِّٚب عجك ٠مزع

حُٞظ٤ل٢)حُشؿزش ك٢ حالدحء، ٗٞع حألدحء، ًلخءس ُِٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ حالدحء 

 .حألدحء، ٝحُغشػش ك٢ حالٗـخص(

 

 اٌجضء اٌخبِظ: إٌزبئج ٚاٌزٛص١بد

 أٚالً: إٌزبئج:

طز٤ٖ ٖٓ حُذسحعش ٝؿٞد طؤػ٤ش ا٣ـخر٢ ٝٓؼ١ٞ٘ ُِٔغخءُش حإلدحس٣ش ػ٠ِ حالدحء  -0

 حُٞظ٤ل٢ ك٢ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٓلَ حُذسحعش.

حُلخ٤ُش ٖٝٓ ٝؿٜش ٗظش أػؼخء ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش ػ٠ِ إٔ أًذص ٗظخثؾ حُذسحعش  -0

 ٛ٘خى هظٞس ك٢ حُٔغخءُش حإلدحس٣ش.

ّٕ  ًلخءس حألدحء ٝحُغشػش ك٢ حإلٗـخص ًخٗظخ ػٖٔ ٓـخٍ  -3 ر٤٘ض حُذسحعش أ

حُٔٞحكوش ألػؼخء ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش ٝٛزح ٓئشش ا٣ـخر٢ ٣ذٍ ػ٠ِ ٝؿٞد حُوذسس 

ػ٠ِ طلَٔ حُٔغج٤ُٞش حُِٔوخس ُذٟ ٓ٘غٞر٢ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش ٓلَ حُذسحعش 

ػ٠ِ ػخطوْٜ، ٝٛزح ٣وٞد ا٠ُ كو٤وش ٓلخدٛخ ػشٝسس ططز٤ن ٓظطِزخص حُشلخك٤ش 

حإلدحس٣ش ُظغ٤َٜ اؿشحءحص حُؼَٔ ٖٓ ؿخٗذ، ٝسكغ حُشٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش 

ُِٔشإٝع٤ٖ، ٝط٤ٔ٘ش ٓشخػش حالٗظٔخء ُِٔ٘ظٔش، ٝأؽالم هذسحص حُٔشإٝع٤ٖ 

 ٓ٘غٞر٢ حُـخٓؼخص ح٤ُِز٤ش.ٝطوَ ٓٞحٛزْٜ، ٝص٣خدس دسؿش حُلٔخط ُذٟ 
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 ثب١ٔبً: اٌزٛص١بد:

طؼض٣ض حُٞػ٢ ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُـخٓؼخص ٓلَ حُذسحعش رٔلّٜٞ حُٔغخءُش  -1

حإلدحس٣ش ٝح٤ٔٛظٜخ ٝأٛذحكٜخ ٝا٣ـخر٤خص طلؼ٤ِٜخ ٝرُي ٖٓ أؿَ حُوؼخء ػ٠ِ 

حُخٞف ٖٓ حُٔغخءُش ٝطؤ٤ًذ أٜٗخ ٤ُغض ٝع٤ِش ألٗضحٍ حُؼوخد ػ٠ِ حُٔٞظق 

 ٢ٛ ٝع٤ِش ُِظلغ٤ٖ حُٔغظٔش ٝص٣خدس حالٗظخؽ ٝطو٤٤ْ حألدحء. حُٔخطت ٝاٗٔخ

حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس ػ٘ذ طؼ٤٤ٖ حُو٤خدحص حألًخد٤ٔ٣ش ٝحإلدحس٣ش ك٢ حُـخٓؼش  -2

طٞحكش حُغٔخص حُو٤خد٣ش ٝطؼ٤ٖٔ ٛزٙ حُخظخثض ػٖٔ ػ٤ِٔش حالخظ٤خس رل٤غ 

سإ٣ش ٓغظوز٤ِش ٣ظْ حخظ٤خس حُو٤خدحص حٌُلئس حُظ٢ طظٞحكش ك٤ٜخ حُوذسس ػ٠ِ  ا٣ـخد 

 ٝحػلش ٝرحص شخظ٤ش ه٤خد٣ش هخدسس ػ٠ِ حعظؼخسس حألكشحد ٝطلل٤ضْٛ.

حالٗظزخٙ ا٠ُ حُٔغظٟٞ حإل٣ـخر٢ حُٔظٞحكش ُذٟ أػؼخء ح٤ُٜجش حإلدحس٣ش ٗلٞ  -3

حالعظؼذحد ُِغشػش ك٢ حالٗـخص، ٝحسطلخع ًلخءس حألدحء ُذٟ ػ٤٘ظ٢ حُذسحعش 

٣خص ػخ٤ُش ٖٓ حألدحء رل٤غ ٣ظْ حُظلل٤ض رخُشٌَ حُز١ ٣لخكع ٣ٝلون ٓغظٞ

 حُٞظ٤ل٢.

ٓلخُٝش خِن ٓ٘خم ط٘ظ٢ٔ٤ ا٣ـخر٢ ٓ٘خعذ ُِؼَٔ ٝحُوؼخء ػ٠ِ حُشٝط٤ٖ  -4

ٝحُشطخرش، ٝطلو٤ن حُؼذحُش ك٢ كشص حُظشه٢ ٝح٤ُٔٔضحص حألخشٟ ًخُظذس٣ذ 

 ٝحُٔشخسًش ك٢ حُٔئطٔشحص حُخخسؿ٤ش، ٝطٞك٤ش حالعظوشحس ٝحُؼٔخٕ حُٞظ٤ل٢. 
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